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المقدمة 

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله  و على أهل بيته ومن توالهم واللعنة الدائمة 
على من عاداهم وناوئهم وبغضهم وحرض على قتلهم وهدم أضرحتهم  ومساجدهم إلى يوم 

الدين . 
أما بعد :

يظل موضوع الخوارج وتطور أفكارهم ومعتقدهم حتى اآلن غامضاً حتى على كثير من 
الناس فالكثير يظن أن الخوارج  فرقة قاتلت أمير المؤمنين علي (عليه السالم)  وانتهت وهذا 

خطأ فاحش وفهم سقيم ألنه لوال حركة الوضع في عصر رسول الله  و الكذب عليه من 
قريش واليهود وبعد مماته لما ظهر خوارج أو أعداء ألهل البيت (عليهم السالم)  بل لما قتل 

أهل البيت أصالً من األمويين أو غيرهم ممن يدعون أنهم هل سنة وماهم إال خوارج مندسين 

يتسترون بمذهب السنة حتى ال تكشف عورات تكفيرهم وقتلهم وسلفهم ألهل بيت النبي  
وأنصارهم ومحبيهم في العصر األموي أو العباسي الذين قتلوا  ثالثة أضعاف قتلى األمويين  

حتى تمنى الناس عودة عصر بني أمية وهكذا يمر الزمان وتترسخ فكرة الحط من شأن 

رسول الله نفسه  على أنه بشر وقتل أهل  بيت النبي   وهدم مقدساتهم وطمسها 
ونبش قبورهم وقبور محبيهم من الصحابة كقبر حجر ابن عدي بالشام وهو ما فعله الخوارج 

في سوريا كل هذا سنة يدعون أن الله تعالى ورسوله أمر بها وبالفعل يوجد موضوعات 
تغلغلت لبطون الكتب  موجودة علمها علماء  أهل السنة فاجتنبوها وحكموا عليها بالوضع أو 
الضعف الشديد وعلى سبيل المثال  " إذا جاءكم من يشق عصا الخالفة فاقتلوه كائناً من كان " 
وفي زيادة من المنافقين " ولو كان ابن محمد" فهانت الدماء وهانت المقدسات وقتلوا أهل بيت 

النبي    وشيعتهم ومحبيهم والمسلمين وفجروا المساجد على أن ذلك من التوحيد الخالص 
بعد أن مرت هذه الموضوعات على أجيال وقرون من علماء علموا ضعفها  أكثر من ستمائة 

عام و العلماء ال يعيرون لها باالً حتى جددها  الصهيوني ابن تيمية  وحكم عليها بالصحة في 
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مخالفة لكل علماء األمة الذين سبقوه مدعياً أن ذلك هو التوحيد الذي لم يعمل به الصحابة 
ويكمل طريقه ابن عبد الوهاب ويخرج علينا اآلن من يدعون بأن هؤالء الخوارج اآلن من 

الوهابية والسلفية وداعش ومن انتحل نحلتهم أكثر توحيداً من بعض الصحابة والله قيلت هذه 
المقوله ونشرت داخل المملكة العربية السعودية اآلن ولذلك كتبنا كتابنا هذا لنبين  أن بغض 

أمير المؤمنين علي وأهل البيت عليهم السالم هو العمود الفقري لفكر الخوارج في كل عصر 
وإن ادعوا أنهم على اإلسالم أو السنة النبوية المطهرة .

هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

خالد محيي الدين الحليبي 
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(1)

تأسيس فكر الخوارج على قاعدة  بغض علي ابن أبي طالب
وأهل البيت عليهم السالم

بغض علي ابن أبي طالب في عهد الصحابة 

نبدأ هذا الفصل
 بدرس للشيخ الحويني بالفيديووقال فيه بالنص  :

" أن حب علي (عليه السالم ) ليس من اإليمان ألنه لم يحبه إال الفجرة و 
لم يبغضه إال األفاضل" : رابط الفيديو بعنوان :

"التفنن في بغض علي"   

https://www.youtube.com/watch?v=HkNtf-DDYKo

أوالً :   تعريف الخوارج لغة 
من اللغة العربية : (1)

يقول ابن منظور في  لسان العرب : [ والخوارج : الحرورية والخارجية طائفة منهم لزمهم 
هذا اإلسم لخروجهم عن الناس وفي التهذيب : الخوارج قوم من أهل األهواء لهم مقالة على 

حدة – لسان العرب باب الخاء فصل الراء والجيم ] .

https://www.youtube.com/watch?v=HkNtf-DDYKo
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و الخوارج في اللغة جمع خارج ، وخارجي اسم مشتق من الخروج، وقد أطلق علماء اللغة 
كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة (خرج) على هذه الطائفة من الناس ؛ معللين 

ذلك بخروجهم عن الدين أو على اإلمام علي ، أو لخروجهم على الناس.
وقد أطلقت كلمة الخوارج هذه في كتب اللغة على طائفة من أهل اآلراء واألهواء لخروجها 

على الدين أو على اإلمام علي رضي الله عنه. فيقول األزهري في) تهذيب اللغة) : 
والخوارج : قوم من أهل األهواء لهم مقالة على حدة . وهو تعريف ابن منظور 

والفيروزآبادي أيضاً .ويقول الزبيدي عنهم: هم الحرورية والخارجية طائفة منهم، وهم سبع 
طوائف سموا به لخروجهم على الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن علي كرم الله وجهه 

بعد صفين .
تعريف االخوارج اصطالحاً 

اختلف العلماء في التعريف االصطالحي للخوارج، وحاصل ذلك :
منهم من عرفهم تعريفاً سياسياً عاماً، اعتبر الخروج على اإلمام المتفق على إمامته الشرعية 

خروجاً في أي زمن كان.
قال الشهرستاني: (كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، 

سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم 
بإحسان واألئمة في كل زمان.)

ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على اإلمام علي رضي الله عنه. قال األشعري :  ( 
والسبب الذي سُمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي طالب)

زاد ابن حزم بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على اإلمام عليّ أو شاركهم في 
آرائهم في أي زمن . وهو يتفق مع تعريف الشهرستاني 

(2)
تعريفنا للخوارج :

  ونحن نعرفهم هنا بميزان القرآن الكريم الحاكم على العالم والمتعلم  سلفاً و خلفاً   
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  من خالل سنة رسول الله  يمكن أن نعرفهم بأنهم أهل أهواء واإلهواء في القرآن 
أصلها الشيطان { وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون} وهذا اإلفتراء كذبات 
سيكذبونها على  الله تعالى ورسوله سيجادلون عليها ثم يقاتلون في سبيلها نصرة للشيطان 

والهوى  قال تعالى : { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجالوكم } ثم يقاتل بعضهم بعضا 
فريق في سبيل القرآن ومبادئه السامية وأخالقه التي تحفظ الدماء واألموال واألعراض 

وآخرين يقاتلون في سبيل الرأي والهوي وقال زيد وقل عمرو من الناس بغير نص قرآني 
وهؤالء يقاتلون في سبيل الطاغوت تماماً كمن لم يحكم بما أنزل الله ولكننا هنا نتكلم عن 

حالة أشد خبثا ودهاءاً من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله وسيتحاكمون للقرآن تم 
يميلون لرأي وهوى العلماء فيضلون ويضلون قال تعالى في قتال هذان الفريقان { الذين آمنوا 

يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إِنَّ 
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً  - النساء 76 } ,. 

وهؤالء المؤمنون هنا هم كل من دافع عن األخالق السامية ودماء البشرية ويدخل فيهم جيوش 
عربية وإسالمية والذين يزعمون أنهم مؤمنون ويرفعون المصاحف كمعاوية وعمروا ابن 
العاص هم القاتلون فيسبيل الطاغوت وهو هوى ورأي علماء قالوا فيهم أمنهم سلف صالح 

وهذه دعوة مذمومة ذمها القرآن في قوله تعالى { وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أولوا كان 
آباؤهم ال يعقلون شيئاُ وال هم يهتدون – المائدة 104 } 

وهذا الجدل وتأصيله يأتي من أهواء الشياطين وعداوتهم لألنبياء وذريتهم قال تعالى { وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي إلى بعضهم زخرف القول غرورا ولو شاء 

ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون – األنعام 113-112} .
وعلى ذلك سيجادلون وسيحاربون ظنا منهم أنهم على حق بغير علم من كتاب الله كما قال  

تعالى 
{ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وال هدى وال كتاب منير – الحج  8}  . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1197&idto=1197&bk_no=49&ID=1221#docu
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وهنا يبين تعالى أنهم سيموتون على ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما في قوله تعالى 
{ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِاألَْخْسَرِينَ أَعْمَاالً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ 

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا – الكهف 104-103} 

وهنا بين رسول الله  بأن هؤالء ال عالج لهم إال السف إن هم حملوا السف على 
المسلمين وخرجوا على بالد المسلمين كما قال صلى الله عليه وآله [ فاقتلوهم إن في قتلهم 

أجر يوم القيامة لمن قتلهم ...... ] الحديث وسنبينه في حينه .

وهذه العالقة التكاملية في العداء بين اإلنس وشياطين الجن ومردتهم بينها رسول الله  
في الحديث الشريف بأن ورائها شياطين جن سيخرجون من البحر لتعليم الناس القرآن 

بتحريف الكلم عن مواضعه وقائدهم سيكون إبليس الذي سيخرج على رأس سنة خمس وثالثن 
ومائة كما في الحديث :

قال رسول الله  إن سليمان بن داود أوثق شياطين في البحر فإذا كان سنة خمس وثالثين 
خرجوا في صور اإلنس وأبشارهم فجالسوهم في المجالس والمساجد ونازعوهم القرآن 

والحديث
الشيرازي في األلقاب - عن ابن عمر – ج10 ص 386    و  مسند احمد . 

وقال أيضاً صلى الله عليه وآله " إذا جاءت سنة خمس وثالثين ومائة خرج إبليس في زي 
العلماء يعلم الناس القرآن " – مسند أحمد .

و حيث أن القرأن يدعوا إلى والية الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم 
السالم بما اليدع من شك وعليه ثبت أن الخوارج قوم قدموا الرأي والهوى على النص القرآني 

حاملين السالح على إمام زمانهم من أهل بيت النبي عليهم السالم وهؤالء بالهوى والرأي 
ضلوا بعد أن  شرع سلفهم من الدين مالم يأذن به الله ثم جاء خلفهم على آثارهم يهرعون  في 

عداء أهل البيت ويلغون في استحالل دمائهم ولوغ الكلب في دماء الضحية  حتى يتمنى أحد 
الخوارج الوهابية في أحد الفيديوهات المعروفة على اليوتيوب أن يكون هو من قتل اإلمام 
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الحسين امتثاالُ ألمر الله  وهذا كله مما شرعه سلغهم بغير إذن من الله تعالى كما قال عز 
وجل : { " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله "  - الشورى } ,. 

 وهؤالء لن تقوم لهم قائمة مهما أدعوا أنهم موحدون أو فرقة ناجية أوأهل التوحيد أو أهل 
القبلة و سيظلوا من انقسام إلى انقسام  ومن تفتتتإلى تفتت وسيظل الله تعالى ينتقم منهم ويسلط 
عليهم األوجاع واألمراض وأعدء الداخل والخارج   من غيرهم   حتى يرجعوا ويعودوا  إلى 

حكم الله تعالى في القرآن ولن ينجح هؤالء الخوارج ومن ورائهم من الصهاينة والماسون  
في إبادة مذهب أهل البيت (عليهم السالم) أبداً إال في حالتين :

 أوالهما :
كان تدمير الخالفة الفاطمية بايديهم وهى خالفة  مستودعة ( أي وديعة من الله تعالى أهل 

البيت الفاطمي  يدربون فيها على حكم العالم تؤخذ منهم ثم ترد آخر الزمان أيضاً لفرع آخر 
من أهل بيت النبي عليهم السالم )  وبإبادة الفاطمين (عليهم السالم) تم تدمير كل بالد 

المسلمين شرقاً وغرباً بواسطة التتار والصليبيين انتقاماً من الله تعالى  في وقت واحد وفي 
آخر الزمان نجاح هؤالء الخوارج في مسعاهم من تدمير أهل البيت وبالدهم بما يزعمون أنه 

الهالل الشيعي بزعم أنهم   أهل توحيد أو فرقة ناجية أو أهل قبلة  زوراً وبهتاناً أو إلقاء 
التهم على الشيعة والصوفية ممن أحب وتولى أهل البيت (ع)  تمهيدا لقتلهم وال يكون ذلك 
القتل  إال خطأ لقوله تعالى { وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطئاَ} وأما العمد فال سبيل 

أبدا لنجاة قاتل المؤمنين ألنها عقوبة في القرآن مرفقة بأربع عقوبات من الله تعالى قال فيها 
عز وجل{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا 

عَظِيمًا} 

ولذلك هنا تدمير بالد وأمم تحب أهل البيت وحزب الله وصوفية سيتواكب مع   خروج 
يأجوج ومأجوج وهو  نهاية كل العالم بما فيهم المسلمين وهذا ثانياً وسيكون تدمير بقية بالد 
العالم  لسكوتهم على قتل أهل بيت نبيهم (ع) وشيعتهم ومحبيهم  ثم القيامة الكبرى بعالماتها 

المعروفة لدى المسلمين جميعاً  .
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فاحذروا مكيدة الماسونية والصهيونية العالمية و الخوارج الذين يمكرون بأمة اإلسالم  

بأكملها بعد شيطنة  انطالقاً من مصر وأزهرها اآلن  بأمة اإلسالم ليهلكوا  أمة محمد 
أهل البيت وذراريهم  وشيعتهم ومحبيهم انطالقاً من تكفير إيران وحزب الله ثم عروجا على 
الصوفية والمذاهب األربعة واألشعرية والليبراليين والعلمانيين كل هؤالء كفار واجب قتالهم 

وذبحهم فإيران وعلى رأسهم السيد اإلمام الخميني حفيد رسول الله  والسيد حسن نصر 
الله وحزب الله يتم الطعن فيهم و شيطنتهم  تمهيداً لتنفيذ مخططهم الملعون الذي أشرنا إليه 

آنفاً 
بعد أن كانوا على وئام ومودة  بشاه إيران  الشيعي ولكنهم  بفجوره  يتولونه وبعد التزام 

إيران بشرع الله على منهجأهل البيت يكفرونهم وحزب الله و كذلك أيضاً السيد الشريف  
مقتدى الصدر حفيد أهل بيت النبي (ع)  بالعراق وإرسال اإلنتحاريين للسبب ذاته من كراهية 

منهم  للنبي وأهل بيته وذريتهم (ع)  إلى اليوم وهو نفس العداء أيضاً الذي ينتهجونه مع 

الحوثيين وشيطنتهم باليمن  وهم   أحفاد رسول الله  أيضاً وبنفس المعتقد يحاربون نظام 
الحكم السوري ألنه علوي األصل على الرغم من أنه أعلن أنه سني المذهب ولكن واليته 

ألهل البيت والخط المقاوم ودعم المقاومة اللبنانية الفلسطينية  أزعج الوهابية  وحلفائهم 
الصهاينة  والماسونيون   وفي  البحرين  تدخلت الوهابية بجيوشها لتحارب شعب البحرين  

لحبه  أهل البيت   وواليتهم  (عليهم السالم) .
 وفي مصر معضلة كبرى لهم  ال يصرحون بذلك خشية ولكن نسمع عن فتاوى تكفير مصر 

ألن فيها أكثر من عشرة أالف صنم أكبرهم حفيد رسول الله  السيد البدوي وبالقطع 
الجعافرة كفار ألنهم  ذراري أهل البيت عليهم السالم مع تكفير األزهر األشعري دون 
التصريح بذلك عالنية إال في كتبهم مع التظاهر بأنهم يحترمون األزهر وعلماءه نفاقاً 

 و الصوفية  كفار  بزعمائهم  المنتسب أكثرهم إلى رسول الله  نسباً ووالية ولذلك 
نقولها صراحة من خالل تتبع الخوارج الوهابية أنهم قد  أخدوا  على عاتقهم مهمة الحرب 

على رسول الله  في ذريتة  بكل بقاع العالم وفي ذلك تدمير لدين اإلسالم نفسه و هذا 
هو الواضح من تتبع  تصريحاتهم وأفعالهم الدموية المجرمة  .
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وعليه نحذر كل أمة محمد والعالم بأن الوهابية الخوارج يسعون اآلن بدهاء شديد مغلف 

بغالف حماية الدين وهم محاربون لذرية رسول الله  في كل بقاع العالم يريدون 

استاصالهم وفي ذلك هدم للعالم كله وذلك ألن أهل بيت النبي  مفتاح بقاء هذه األمة أو 

زوالها  هذه الكلمات ليست شعاراً أو تفاخراً بل حقيقة أثبتها رسول الله  و التاريخ 
أكدها 

كما بينا في موضوع إبادتهم للخالفة الفاطمية  كما بينا على عقاب إلهي نزل بالمسلمين لوال 
رحمة الله بهم من مصر ألزيل دين اإلسالم من الوجود بسبب هذه المؤامرات اليهودية على 

أهل بيت النبي المتتابعة والتي يستخدمون فيها أهل األهواء ممن يدعون أنهم مسلمون ثم 

يميلون بالسيف على ذرية رسول الله  بعد تكفيرهم لتنفيذ أكبر مؤامرة تارخية مستمرة 

منذ بعثة رسول الله  إلى  أن يشاء الله تعالى وفي عصرنا الحالي أمامك  مثال آخر في 
إيران بعد توريطها وإجبارها على  حرب دموية استمرت ثماني سنوات والعقل يحتم بأنها 
ستتحول إلى دولة فقيرة متخلفة فيحدث العكس وتتحول إيران لدولة لو حكمنا عليها بالعدل 

ستجدها في مصافي  دول العالم األول وبقية المسلمين يغطون في نوم الجهل والتخلف 
والخالفات العقائدية التي تمزق هذه األمة تمزيقاً يكاد يهدد وجودها تماماً .

 (3)

 الخوارج تعاون شيطاني وثيق على العداء لنبي الله محمد  وذريته :
 كما سنبين بدليل خبر ذو الثدية .

[ ....... فاستخرجوه فجئ به، قال أبو الوضي: فكأني انظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبق، 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع " -  مسند 

االمام أحمد 1 / 139 - 140. ورواه أبو داود في السنة - قتل الخوارج ح (4769) ص 4 
.245 /
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 وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد، ثنا جميل بن مرة ثنا 
أبو الوضي - واسمه عباد بن نسيب - ولكنه اختصره وقال عبد الله بن أحمد أيضا: 

حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر، حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أبي صالح 
أن أبا الوضي عبادا حدثه أنه قال: كنا عائدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب. فلما 
بلغنا مسيرة ليلتين أو ثالثا من حروراء شذ منا ناس كثيرون فذكرنا ذلك لعلي فقال: ال 
يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال: فحمد الله علي بن أبي طالب 
وقال: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤالء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأنهن 

ذنب اليربوع، فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا: إنا لم نجده، فجعل يقول: اقلبوا ذا، اقلبوا ذا 
؟ حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال: هو هذا ؟ فقال علي: الله أكبر، ال يأتيكم أحد 

يخبركم من أبوه، فجعل الناس يقولون: هذا مالك، هذا مالك فقال علي: ابن من - رواه 
االمام أحمد في مسنده ج 1 / 140 - 141  .؟

 وقال عبد الله بن أحمد أيضا: حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد 
الوارث ثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضي عبادا حدثه قال: كنا دين الى الكوفة مع 

علي فذكر حديث المخدج قال علي : " فوالله ما كذبت وال كذبت ثالثا، ثم قال علي: أما 
أن خليلي أخبرني بثالثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير، والثالث فيه 

ضعف  - " رواه االمام أحمد في مسنده ج 1 / 141  .- وهذا السياق فيه غرابة جدا .
 وقد يمكن أن يكون ذو الثدية من الجن ؟ بل هو من الشياطين إما شياطين االنس أو 

شياطين الجن، إن صح هذا السياق والله تعالى أعلم. والمقصود أن هذه طرق متواترة عن 
علي إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة ال يمكن تواطؤهم على الكذب، 

فأصل القصة محفوظ وإن كان بعض االلفاظ وقع فيها اختالف بين الرواة ولكن معناها 
وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح ال يشك فيه عن علي أنه رواه عن رسول 

الله  أنه أخبر عن صفة الخوارج وذي الثدية الذي هو عالمة عليهم، وقد روي ذلك 
من طريق جماعة من الصحابة غير علي كما تراها بأسانيدها وألفاظها وبالله المستعان. 
وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، ورافع بن عمرو 

الغفاري ، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان االنصاري، وسهل بن 



الخوارج األولى واآلخرة

حنيف، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن 
مسعود، وعلي، وأبو ذر، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وقد قدمنا حديث 
علي بطرقه النه أحد الخلفاء االربعة وأحد العشرة وصاحب القصة .– ابن كثير ج 7 ص 

. [ 327

(4) بداية ظهور هذه الخارجة من الجن في عهد رسول الله  و تسبب أبي بكر 

وعمر (ر) في تفرقة أمة محمد  فيما رواه البخاري :

[....... حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ إِلَى رَسُولِ 

اللَّهِ  مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، 
قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ 

وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ 
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُالَءِ . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ 

النَّبِيَّ   فَقَالَ " أَالَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي 
خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ". قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ 

الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ 
اإلِزَارِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ. قَالَ " وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ 
األَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ". قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا 

رَسُولَ اللَّهِ، أَالَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ " الَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ". 
فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ . قَالَ رَسُولُ 

" إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ، وَالَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ "  اللَّهِ 
قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهْوَ مُقَفٍّ فَقَالَ " إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا 

قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ 
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كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ". وَأَظُنُّهُ قَالَ " لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ 
ألَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ". «." ] رواه البخاري –  و أخرجه ابن المديني في "مسند 

الصديق ": عن زيد بن الحباب, به. وقال: هود بن عطاء ال يحفظ عنه غير هذا الحديث  
 .

وأورده السيوطي في كتابه الباهر  الحديث الرابع  & وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" من 
طريق موسى, به. وموسى وشيخه فيهما لين, ولكن للحديث طرق متعددة تقتضي ثبوته. 

ولعل ذلك سبب تعنتهم ورفض سماعهم رأي اآلخر وصالبتهم وصلفهم وهذه األمراض ال 
عالج لها إال الضرب الشديد أو القتل كما قال صلى الله عليه وآله " فاقتلوهم إن في قتلهم 

أجر يوم القيامة لمن قتلهم " . وسنفصله في حينه إن شاء الله .
ثم يظهر مرة أخرى خارجة للصحابة في صورة رجل صالح على أحسن ما يكون من 

صالة ورفض أبي بكر وعمر قتله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله لهما " أما إنكما 
لو قتلتماه افترق اثنين من أمتي " 

[عن أنس بن مالك قال: كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يعجبنا 
تعبده واجتهاده، فذكرناه لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - باسمه فلم يعرفه، 

ووصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا: ها هو ذا، قال: "إنكم 
لتخبروني عن رجل، إن على وجهه سعفة من الشيطان"، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، 

فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنشدتك بالله، هل قلت حين وقفت على 
المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني" أو "أخير مني" ؟ قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي، 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "من يقتل الرجل ؟" فقال أبو بكر: أنا. 
فدخل عليه فوجده قائماً يصلي، فقال: سبحان الله أقتل رجالً يصلي، وقد نهى رسول 

الله- صلى الله عليه وسلم - عن قتل المصلين ؟ فخرج، فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : "ما فعلت" ؟ قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد نهيت عن قتل 

المصلين. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "من يقتل الرجل؟" قال عمر: 
أنا، فدخل فوجده واضعاً وجهه، فقال عمر: أبو بكر أفضل مني، فخرج، فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: "مه" ؟ قال: وجدته واضعاً وجهه فكرهت أن أقتله. فقال: "من 
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يقتل الرجل"؟ فقال علي: أنا، قال: "أنت إن أدركته". قال: فدخل علي فوجده قد خرج، 
فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مه" ؟ قال: وجدته قد خرج. قال: 

"لو قتل ما اختلف في أمتي رجالن، كان أولهم وآخرهم"، قال موسى: سمعت محمد بن 
كعب يقول: هو الذي قتله علي، ذا الثدية.- مسند أبي يعلى  1 / 90 - رواه الدارقطني  

2 /  41، ومجمع الزوائد  ج6 ص 226  .  

(5)   معنى النصب : 

قال ابن منظور في ( لسان العرب) " : ونصب له الحرب نصبا وضعها ، وناصبه الشر 
والحرب العداوة مناصبة أظهره له ونصبه وكله من االنتصاب … ويقال : نصب فالن لفالن 

نصبا إذا قصد له وعاداه وتجرد له … ، والنواصب قوم يتدينون ببغضة علي عليه السالم " - 
لسان العرب ج1 ص761- ج 2 ص 132.

وقال الزبيدي في ( تاج العروس ) " : من المجاز تنصبت لفالن عاديته نصبا ومنه النواصب 
والناصبية وأهل النصب وهم المتدينون ببغضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبي 

الحسن علي بن أبي طالب (عليه السالم) وكرم وجهه ألنهم نصبوا له أي عادوه وأظهروا له 
الخالف وهم طائفة الخوارج وأخبارهم مستوفاة في كتاب المعالم للبالذري "  .  - تاج 

العروس ج1 ص487 .

وقال ابن سيده في ( المحكم والمحيط ) : " وناصبه الشر أظهره ونصبه وكله من االنتصاب 
… والنواصب قوم يتدينون ببغضة علي "  . -  المحكم والمحيط ج8 ص 343 .

وقال في ( القاموس المحيط ) " : والنواصب والناصبية وأهل النصب هم المتدينون ببغضة 
علي رضي الله عنه " .- القاموس المحيط ج1 ص133. 

وقال أبو البقاء في ( الكليات) " :والنصب بالفتح يقال أيضا لمذهب هو بغض علي بن أبي 
طالب ، وهو طرف النقيض من الرفض ، ويقال لهم الطائفة النواصب ، وهم مثل الخوارج ، 

وفيه حكاية لطيفة وهي أن الشريف الرضي أحضر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل لم 
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يبلغ عشر سنين فلقنه النحو ، قال األستاذ يوما له : " إذا قلنا ( رأيت عمرا ) فما عالمة 
النصب في ( عمرو ) فقال بغض علي ، فعجبوا من حدة خاطره ، حمل النصب على ذلك 
المعنى وأراد بعمرو عمرو بن العاص المشهور بعداوة علي وخلعه عن الخالفة لما صار 
حكما مع أبي موسى األشعري في أيام صفين ، وقد نظمت ما جرى بينهما في الحرب: 

إذا حمل القضاء على ابن سوء    يـرد وال يؤاخـذه بقهــــر 

كابن العـاص سـوأته منــاص    علي في الكرامة مثل دهر 

"- الكليات ج 2 ص 133 .

وقال ابن حجر في ( هدي الساري ) " : والنصب بغض علي وتقديم غيره عليه " -  هدي 
الساري مقدمة فتح الباري ص 459 .

وأما مبناهم في االعتماد على النواصب فمذكور في كتب الحديث ، ولكن ابن حجر تردد في 

االعتماد عليهم للخبر المعروف عن رسول الله  والذي رواه مسلم في كتاب اإليمان ، 
باب ( الدليل على أن حب األنصار... ) عن علي (عليه السالم) : " والذي فلق الحبة وبرأ 

النسمة إنه لعهد النبي األمي  إلي أن ال يحبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق " -  
صحيح مسلم ج1 ص86- ج 2 ص 134 -

قال ابن حجر في ترجمة لمازة :  

 "وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غاليا وتوهينهم الشيعة مطلقا وال سيما إن عليا ورد في 
حقه ال يحبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق ، ثم ظهر لي الجواب عن ذلك أن البغض هاهنا 

مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي    ألن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة 
في حق المبغض والحب بعكسه ، وذلك يرجع إلى أمور الدنيا غالبا والخبر في حب علي 

وبغضه ليس على العموم فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن 
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إفكهم والذي ورد في حق علي من ذلك ورد مثله في حق األنصار ، وأجاب عنه العلماء أن 
بغضهم ألجل النصر كان ذلك عالمة نفاقه وبالعكس ، فكذا يقال في حق علي وأيضا فأكثر 

من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخالف من يوصف 
بالرفض فإن غالبهم كاذب وال يتورع في األخبار واألصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا 
(عليه السالم) قتل عثمان أو كان أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم انضاف إلى 
ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي " عليه السالم -   تهذيب التهذيب ج8 ص 

. 411

نقول هل هذا تعامل منطقي مع كلمات الرسول  ، رسول الله  يقول لعلي عليه 
السالم: " اليحبك إال مؤمن وال يبغضك إالمنافق " ، يأتي هذا القائل يقول إنها عبارة ال تشمل 

الصحابة ، وأعجب منه ابن حجر الذي خصه بعهد رسول الله  حيث كان المنافقون 
يبغضون عليا لنصرته الرسول (صلى الله عليه وآله) ، وأما بغض علي عليه السالم بعد وفاة 

الرسول  فأسبابه منطقية – عند مثل ابن حجر- ال تجعل المبغض منافقا!! 

كل ذلك ليبرروا اعتمادهم على روايات المنافقين الذين علم نفاقهم ببغض علي (عليه السالم) ، 
وإذا كان العقل ال يقبل أن يقال عن المنافقين : لنا صدقهم وعليهم بدعتهم ، فيجب أال يقبل 

ذلك في حق النواصب. 

ثم ال نستطيع أن نفهم كيف يكون القول بأنهم من الصحابة ردا على ما ذكر ومانعا من 
دخولهم في المنافقين ، فهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخبر بأن من الصحابة من 

يؤخذ به إلى النار فقد نقل البخاري قول النبي  : " وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " -  

صحيح البخاري ج4 ص 169. 
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 وأيضا روى قوله (صلى الله عليه وآله) وهو يتحدث عنهم : " وإنه سيجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك "  - 

المصدر السابق ج 8 ص 136.  - ج 2 ص 135 -

ونقل عن حذيفة بن اليمان( رض) الذي عرف بأنه صاحب سر رسول الله قوله : " إن 

المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي  كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون " -  
 .صحيح البخاري ج 9 ص 72 .

وقوله (رض) : " إنما كان النفاق على عهد النبي  فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد اإليمان 
" -  . المصدر السابق ج 9 ص 72 – 73

ومن مسلمات التاريخ أن حذيفة هذا توفي في األيام األولى لخالفة علي بن أبي طالب عليه 
السالم ، فالنفاق والكفر الذي يتحدث عنه (رض) والذي أظهره أولئك بعد إخفائه على عهد 

رسول الله  كان في الفترة السابقة لوفاة حذيفة وبعد رحيل خاتم الرسل (صلى الله عليه 
وآله). 

فهل بعد هذا كونهم من الصحابة كاف في رد اإلشكال ؟!

ثانياً :

(1) بغض أمير المؤمنين في زمن رسول الله  .

البغض القرشي ألمير المؤمنين عليه السالم بسبب واقعة بدر :

لقد كان لواقعة بدر اثراًكبيرا في الحرب على أهل بيت النبي  حتى وقتنا هذا وإلى أن 

يظهر قائم آل محمد  وذلك أن أمير المؤمنين علي عليه السالم قتل صناديد الكفر 
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القرشي من البيت األموي والمخزومي والذين تحالفوا مع منفقي المدينة واليهود الذين 

أخذوا يبثون اإلسرائيليات والموضوعات التي انقسمت على أثرها أمة محمد  بعيدا عن 
القرآن إلى شيعة وسنة والقرآن الكريم ليس فيه إال والية الله تعالى ورسوله وأهل بيته 
عليهم السالم فال مجال إلى شيعة وال سنة الكل أمام القرآن الكريم مسلمين { هو سماكم 
المسلمين} وبالتالي لن يكون بين المسلمين وحدة إسالمية إال إذا نبذو عبادة الرجال ولم 

يتعصبوا إال لرسول الله وأهل بيته  الذين نزل في بيوتهم القرآن وال شأن لنا بالبيوت 

اآلخرى حول بيت رسول الله  مع احترامنا وتقديرنا لهم جميعاً ولكن أهل بيت النبي 

 ال يقاس بهم أحد كما قال صلى الله عليه وآله " نحن أهل بيت ال يقاس بنا أحد " .

ولذلك حذر رسول الله من بغض علي أو الحط من قدره مبيناً أنها  عالمة من عالمات 

النفاق كما قال عمار ابن ياسر وابن مسعود كنا نعرف المنافقين على بعهد رسول الله 
ببغضهم لعلي وذلك ألنه بسيفه انتصر اإلسالم .وبعد أن كذب ابن تيمية وتالمذته أعداء 

رسول الله وأهل بيته  بهذا الحديث بعد أن تنبأ رسول الله  ببغض علي عليه 
السالم محذراً ومبيناً أن والية أمير المؤمنين ميزاناً لمعرفة المؤمن من المنافق

وهنا يرد عليهم االميني في كتابه الغدير :

[ عن  ابن عمر قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي  إال ببغضهم عليا. قيل 
في هذا الحديث " فال يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان مكذوبان 

على النبي  ولم يرو واحد منهما في كتب العلم المعتمدة وال لواحد منهما إسناد 
معروف 2 ص 179 .

 يقول الخوارج وسلفهم إنه حديث مكذوب على النبي  ولم يعقل أن راويه لم يعزه 

إلى النبي  فكان البد وان نثبت بأن ابن عمرو لم يتفرد به كما يلي : 
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 1   - أبو ذر الغفاري فإنه قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله   إال 
بثالث : بتكذيبهم الله ورسوله. والتخلف عن الصالة. وبغضهم علي بن أبي طالب- .

    أخرجه الخطيب في ( المتفق ) ، محب الدين الطبري في ( الرياض ) 2 ص 215 ، 
الجزري في ( أسنى المطالب ) ص 8 وقال : وحكي عن الحاكم تصحيحه. السيوطي 

في ( الجامع الكبير ) كما في ترتيبه 6 ص .390 
 2-  عيد الخدري قال : كنا نعرف المنافقين نحن معشر األنصار ببغضهم عليا م وفي 

لفظ الزرندي : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله  إال ببغضهم عليا- .
    جامع الترمذي 2 ص 299 ، حلية األولياء 6 ص 295 ، الفصول المهمة ص 126 

، أسنى المطالب للجزري ص 8 ، مطالب السئول ص 17 ، نظم الدرر للزرندي ، 
الصواعق 73 .

3 -    جابر بن عبد الله األنصاري قال : ما كنا نعرف المنافقين إال ببغض أو : 
ببغضهم علي بن أبي طالب .

    أخرجه أحمد في ( المناقب ) ، ابن عبد البرقي ( ( االستيعاب ) 3 ص 46 هامش 
اإلصابة ، الحافظ محب الدين في ( الرياض ) 2 ص214  ، الحافظ الهيثمي في مجمع 

الزوائد 9 ص 132 .

 4– أبو سعيد محمد بن الهيثم قال : إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار إال 
ببغضهم علي بن أبي طالب. أخرجه الحافظ الجزري في ( أسنى المطالب ) ص 8 .

 5    ـ أبو الدرداء قال : إن كنا نعرف المنافقين معشر األنصار إال ببغضهم علي بن أبي 
طالب. أخرجه الترمذي كما في ( تذكرة ) سبط ابن الجوزي ص 17 .

    ولم تكن هذه الكلمات دعاوي مجردة من القوم وإنما هي مدعومة بما وعوه عن 

 في علي عليه السالم وإليك نصوصه : 
 1    ـ عن أمير المؤمنين أنه قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي 

  إلي : أنه ال يحبني إال مؤمن ، وال يبغضني إال منافق .-     أخرجه مسلم في 
صحيحه كما في ( الكفاية ( ، الترمذي في جامعه 2 ص 299 من غير قسم وقال : حسن 
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صحيح ، أحمد في مسنده 1 ص84  ، ابن ماجة في سننه 1 ص 55 ، النسائي في سننه 
8 ص 117 ، وفي خصايصه 27 ، أبو حاتم في مسنده ، الخطيب في تاريخه 2 ص 

255 ، البغوي في ( المصابيح ) 2 ص 199 ، محب الدين الطبري في رياضه 2 ص 
214 ، ابن عبد البر في ( االستيعاب ) 3 ص 37 ، ابن األثير في ( جامع األصول 

) كما في تلخيصه ( تيسير الوصول ) 3 ص 272 عن مسلم والترمذي والنسائي ، سبط 
ابن الجوزي في تذكرته 17 ، ابن طلحة في ( مطالب السئول17 (  ، ابن كثير في 

تاريخه 7 ص 354 عن الحافظ عبد الرزاق وأحمد ومسلم وعن سبعة أخرى وقال : هذا 
هو الصحيح ، شيخ االسالم الحموي في فرايده في الباب ال 22 بطرق أربعة ، الجزري 

في ( أسنى المطالب ) 7 وصححه. ابن الصباغ المالكي في ( الفصول124 (  ، ابن 
حجر الهيثمي في ( الصواعق ) 73 ، ابن حجر العسقالني في ( فتح الباري ) 7 ص 57 

، السيوطي في ( جمع الجوامع ) كما في ترتيبه 6 ص 394 عن الحميدي. وابن أبي 
شيبة. وأحمد. والعدني. والترمذي والنسائي. وابن ماجة. وابن حبان في صحيحه .وأبي 

نعيم في الحلية. وابن أبي عاصم في سننه ، القرماني في تاريخه هامش ( الكامل ) 1 ص 
216 ، الشنقيطي في ( الكفاية ) 35 وصححه .و العجلي في كشف الخفاء 2 ص 382 
عن مسلم. والترمذي. والنسائي. وابن ماجة ، وقد صدقه بدر الدين بن جماعة حين قال 

ابن حيان أبو حيان األندلسي : قد روى علي قال : عهد إلي النبي ..الخ      .
هل صدق في هذه الرواية ؟! فقال له ابن جماعة : نعم. فقال : فالذين قاتلوه وسلوا 

السيوف في وجهه كانوا يحبونه أو يبغضونه ؟! الدرر الكامنة 4 ص 208 .[ 
صورة أخرى للحديث

عن أمير المؤمنين : لعهد النبي  إلي : ال يحبك إال مؤمن ، وال يبغضك إال منافق .
( المصادر)

    أخرجه أحمد في مسنده 1 ص 95 ، 138. الخطيب في تاريخه 14 ص 426. 
النسائي في سننه 8 ص 117 ، وفي خصايصه 27 ، أبو نعيم في ( الحلية ) 4 ص 185 

بعدة طرق وفي إحدى طرقه : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة أنه لعهد 

النبي األمي إلي... إلخ .وقال : هذا حديث صحيح متفق عليه ، ابن عبد البر في 
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االستيعاب 3 ص 37 وقال : روته طائفة من الصحابة ، ابن أبي الحديد في شرحه 2 ص 
284 وقال : هذا الخبر مروي في الصحاح .

وقال في ج 1 ص 364 : قد اتفقت األخبار الصحيحة التي ال ريب فيها عند المحدثين 

على أن النبي  قال له : ال يبغضك إال منافق ، وال يحبك إال مؤمن ، شيخ االسالم 
الحموي في الباب ال 22 ، الهيثمي في مجمع الزوائد ) 9 ص 133. السيوطي في جامعه 
الكبير كما في ترتيبه 6 ص 152 ، 408 من عدة طرق ، ابن حجر في ( اإلصابة ) 2 

ص 509 .
صورة ثالثة 

    قال أمير المؤمنين عليه السالم : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبغضني ما أبغضني ، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافقين على أن يحبني ما أحبني ، 

وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي األمي  أنه قال : يا علي ؟ ال يبغضك 
مؤمن ، وال يحبك منافق. تجدها في نهج البالغة ، وقال ابن أبي الحديد في شرحه 4 ص 

264 : مراده عليه السالم من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله  
صورة رابعة 

في خطبة ألمير المؤمنين عليه السالم : قضاء قضاه الله عز وجل على لسان نبيكم النبي 

األمي  أن ال يحبني إال مؤمن ، وال يبغضني إال منافق .
أخرجه الحافظ ابن فارس ، وحكاه عنه الحافظ محب الدين في ( الرياض ) 2 ص 214 
، وذكره الزرندي في ( نظم درر السمطين ) وفي آخره : وقد خاب من افترى. ( صدر 
الحديث ) عن أبي الطفيل قال : سمعت عليا عليه السالم وهو يقول:  لو ضربت خياشيم 
المؤمن بالسيف ما أبغضني ، ولو نثرت على المنافق ذهبا وفضة ما أحبني ، إن الله أخذ 
ميثاق المؤمنين بحبي وميثاق المنافقين ببغضي ، فال يبغضني مؤمن ، وال يحبني منافق 

أبدا  ( صورة أخرى ) عن حبة العرني عن علي عليه السالم إنه قال : إن الله عز وجل 
أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي ، وميثاق كل منافق على بغضي ، فلو ضربت وجه 
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المؤمن بالسيف ما أبغضني ، ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبني. شرح نهج البالغة 
البن أبي الحديد 1 ص .364 

 2    ـ عن أم سلمة قالت : كان رسول الله  يقول : ال يحب عليا المنافق ، و ال 
يبغضه مؤمن .

 الترمذي في جامعه 2 ص 213 وصححه. ابن أبي شيبة. الطبراني. البيهقي في ( 
المحاسن والمساوي ) 1 ص 29. محب الدين في رياضه 2 ص 214. سبط ابن الجوزي 

في تذكرته 15. ابن طلحة في ( مطالب السئول ) 17. الجزري في ( أسنى المطالب 
) 7. السيوطي في ( الجامع الكبير ) كما في ترتيبه 6 ص 152 ، 158 .صورة أخرى  

للحديث :

أم سلمة قالت : إن رسول الله  قال لعلي : ال يبغضك مؤمن ، وال يحبك منافق .
 اإلمام أحمد في ( المناقب ) ، محب الدين في ( الرياض ) 2 ص 214 ، ابن كثير في 

تاريخه 7 ص 354 .
م ـ صورة ثالثة 

أخرج ابن عدي في كامله عن البغوي بإسناده عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله 

  يقول في بيتي لعلي : 
ال يحبك إال مؤمن ، وال يبغضك إال منافق .[

 3    ـ في خطبة للنبي صلى الله عليه وآله : يا أيها الناس ؟ أوصيكم بحب ذي قرنيها 
أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فإنه ال يحبه إال مؤمن ، وال يبغضه إال منافق. مناقب 
أحمد ، الرياض النضرة 2 ص 214 ، شرح ابن أبي الحديد 2 ص 451 ، تذكرة السبط 

. 17

 4    ـ عن ابن عباس قال : نظر رسول الله  إلى علي فقال : ال يحبك إال مؤمن 
وال يبغضك إال منافق .

 أخرجه الحافظ الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) 9 ص 133 .
 وهذا الحديث مما احتج به أمير المؤمنين عليه السالم يوم الشورى فقال : أنشدكم بالله 
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هل فيكم أحد قال له صلى الله عليه وآله وسلم : ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق 
، غيري ؟! قالوا : أللهم ال  - راجع حديث المناشدة ج 1 ص 159 ـ 163

هذا ما عثرنا عليه من طرق هذا الحديث ولعل ما فاتنا منها أكثر ، ولعلك بعد هذه كلها ال 
تستريب في أنه لو كان هناك حديث متواتر يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فهو هذا 
الحديث أو أنه من أظهر مصاديقه ، كما أنك ال تستريب بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين 

عليه السالم بحكم هذا الحديث الصادر ميزان اإليمان ومقياس الهدى بعد رسول الله 

 ، وهذه صفة مخصوصة به عليه السالم وهي ال تبارحها اإلمامة المطلقة ، فإن من 
المقطوع به أن أحدا من المؤمنين لم يتحل بهذه المكرمة ، فليس حب أي أحد منهم شارة 
إيمان وال بغضه سمة نفاق ، وإنما هو نقص في األخالق وإعواز في الكمال ما لم تكن 
البغضاء إليمانه ، وأما إطالق القول بذلك مشفوعا بتخصيصه بأمير المؤمنين فليس إال 

ميزة اإلمامة ولذلك قال رسول الله  : لوالك يا علي : ما عرف المؤمنون بعدي . 
مناقب ابن المغازلي ، شمس األخبار 37 ، الرياض 2 ص 202 ، كنز العمال 6 ص 
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وقال : والله ال يبغضه أحد من أهل بيتي وال من غيرهم من الناس إال وهو خارج من 

اإليمان - شرح نهج البالغة البن أبي الحديد 2 ص 78.
    م ـ أال ترى كيف حكم عمر بن الخطاب بنفاق رجل رثاه يسب عليا وقال : إني أظنك 

منافقا ؟! أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه 7 ص 453 .[ 
 وحينئذ يحق البن تيمية أن ينفجر بركان حقده على هذا الحديث ، فيرميه بأثقل القذائف ، 

ويصعد في تحوير القول ويصوب .
   (وأما الحديث األول ) فينتهي إسناده إلى ابن عباس. وسلمان. وأبي ذر. وحذيفة 

اليماني. وأبي ليلى الغفاري .
أخرج عن هؤالء جمع كثير من الحفاظ واألعالم منهم : الحاكم ، أبو نعيم ، الطبراني ، 

البيهقي ، العدني ، البزار ، العقيلي ، المحاملي ، الحاكمي ، ابن عساكر ، الكنجي ، 
محب الدين ، الحموي ، القرشي ، األيجي ، ابن أبي الحديد ، الهيثمي ، السيوطي ، 

المتقي الهندي ، الصفوري 
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 ولفظ الحديث عندهم : باختالف يسير عند بعضهم ال يضر المغزى. ستكون بعدي فتنة 
فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي طالب فإنه أول من يصافحني يوم القيامة ، وهو 

الصديق األكبر ، وهو فاروق هذه األمة يفرق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين 
، والمال يعسوب المنافقين .   راجع ج 2 ص 312 ، 313 من كتاب الغدير 

وبعد هذا كله تعرف قيمة ما يقوله أو يتقوله ( ابن تيمية ) من [ أن الحديثين لم يرو واحد 
منهما في كتب العلم المعتمدة ، وال لواحد منهما إسناد معروف ] فإذا 

كان ال يرى الصحاح والمسانيد من كتب العلم المعتمدة ، وما أسنده الحفاظ واألئمة 
وصححوه إسنادا معروفا ؟ فحسبه ذلك جهال شائنا ، وعلى قومه عارا وشنارا ، وليت 

شعري بأي شيء يعتمد هو وقومه في المذهب بعد هاتيك العقيدة السخيفة ؟! يا قوم اتبعون 
أهدكم سبيل الرشاد .

 22    ـ قال : علي رضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من رسول الله 

 وإنما كان رأيا رآه 2 ص 231 .
ج ـ إني ال أعجب من جهل هذا االنسان ( الذي خلق جهوال ) بشيء ون اإلمامة وأن 

حامل أعبائها كيف يجب أن يكون في ورده وصدره ، فإنه في منتأى عن معنى اإلمامة 
التي نرتأيها ، وال أعجب من جهله بموقف موالنا أمير المؤمنين عليه السالم وإنه كيف 

كان قيد األمر ورهن اإلشارة من مخلفه النبي األعظم  ، فإنه لم تتح له الحيطة 
بمكانته وفواضله ومجاري علمه وعمله فإن النصب المردي قد أعشى بصره ، ورماه عن 
الحق في مرمى سحيق ، وإنما كل عجبي من جهله بما أخرجه الحفاظ واألئمة في ذلك ، 

ولكنه من قوم لهم أعين ال يبصرون بها .
 ونحن نعلم ما توسوس به صدره ، غاية الرجل من هذا الحكم البات تغرير األمة 

والتمويه على الحقيقة ، وجعل تلك الحروب الدامية نتيجة رأي واجتهاد من الطرفين حتى 
يسع له القول بالتساوي بين أمير المؤمنين ومقاتليه في الرأي واالجتهاد ، و إن كال منهما 
مجتهد وله رأيه مصيبا كان أو مخطئا ، غير أن للمصيب أجرين و للمخطأ أجر واحد ، 
ذاهال عن أن المنقب ال يخفى عليه هذا التدجيل ، ويد التحقيق توقظ نائمة األثكل ، وقلم 

الحق ال يترك األمة سدى ، وينبأهم عن أن اجتهاد القوم ( إن صحت األحالم ) اجتهاد في 
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مقابلة النص النبوي األغر .
وليت شعري كيف يخفى األمر على أي أحد ؟ أو كيف يسع أن يتجاهل أي أحد ؟ وبين 

يدي المأل العلمي قول رسول الله  لزوجاته : أيتكن صاحبة الجمل األدبب وهو كثير 
الشعر تخرج فينبحها كالب الحوأب ، يقتل حولها قتلى كثير ، وتنجو بعد ما كادت تقتل ؟  
-أخرجه البزار. أبو نعيم. ابن أبي شيبة. الماوردي في األعالم ص 82. الزمخشري في 

الفائق 1 ص 190 .ابن األثير في النهاية 2 ص 10. الفيروز آبادي في القاموس 1 ص 
65. الكنجي في الكفاية 71. القسطالني في المواهب اللدنية 2 ص 195. شرح 

الزرقاني 7 ص 216 .الهيثمي في مجمع الزوائد 7 ص 234 وقال : رواه البزار 
ورجاله ثقات. السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 83. الحلبي في سيرته 3 
ص 313. زيني دحالن في سيرته 3 ص 193 هامش الحلبية. الصبان في االسعاف 67.
  وقوله صلى الله عليه وآله لهن : كيف بإحداكن إذا نبح عليها كالب الحوأب . -خرجه 

أحمد في مسنده 6 ص 52 ، وابن أبي شيبة. نعيم بن حماد في الفتن. وعن األخير بن 
السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 84.

    وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهن : أيتكن التي تنبح عليها ( تنبحها ) كالب 
الحوأب ؟ . - مسند أحمد 6 ص .97 تاريخ الطبري 5 ص 178. كفاية الكنجي 71. 
جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص83  ، 84 ، وصححه مجمع الزوائد 7 ص 234 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. تذكرة السبط 39. السيرة 

الحلبية 3 ص 313. وفي هامشها سيرة زيني دحالن 3 ص 193. إسعاف الراغبين 67.
    وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهن : ليت شعري أيتكن تنبحها كالب الحوأب سائرة 

إلى الشرق في كتيبة ( معجم البلدان 3 ص 356 )  .
    وفي لفظ الخفاجي في شرح الشفا 3 ص 166 : ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل 

األزب (كثير شعر الوجه) تنبحها كالب الحوأب..
    وقوله صلى الله عليه وآله لعائشة : كأني بإحداكن قد نبحها كالب الحوأب ، وإياك أن 

تكوني أنت يا حميراء ؟ - اإلمامة والسياسة 1 ص 56. تاريخ اليعقوبي 2 ص 157. 
جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص ، 8 وصححه
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    وقوله صلى الله عليه وآله لها : لها : يا حميراء ؟ كأني بك تنبحك كالب الحوأب. 
تقاتلين عليا وأنت له ظالمة - العقد الفريد 2 ص 283.

    وقوله صلى الله عليه وآله لها : انظري يا حميراء ؟ أن ال تكون أنت - أخرجه 
الحاكم في المستدرك 3 ص 119. والبيهقي عن أم سلمة. وراجع مناقب الخوارزمي 

107 ، االجابة للزركشي ص 11. سيرة زيني دحالن 3 ص 194. المواهب للقسطالني 
2 ص 195 .شرح المواهب للزرقاني 7 ص 216.

    وقوله صلى الله عليه وآله لعلي : إن وليت من أمرها شيئا. فارفق بها - نفس 
المصادر السابقة في رقم 6

    وقوله صلى الله عليه وآله : سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا على الله جهادهم ، فمن 
لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ، ليس وراء ذلك شيء . 

أخرجه الطبراني كما في ( مجمع الزوائد ) 9 ص 134 ، و ( كنز العمال ) 6 ص 155 
، وفي ج 7 ص 305 نقال عن الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم .

    وقيل لحذيفة اليماني : حدثنا ما سمعت عن رسول الله  
    قال : لو فعلت لرجمتموني. قلنا : سبحان الله. قال لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم 

تغزوكم في كتيبة تضربكم بالسيف ما صدقتموني. قالوا : سبحان الله ، ومن يصدقك بهذا 
؟ قال : أتتكم الحميراء في كتيبة تسوق بها أعالجها - مستدرك الحاكم 4 ص 471. 

الخصايص 2 ص 137.
وأخرج الطبري :

:   لما سمعت عائشة رضي الله عنها نباح الكالب فقالت : أي ماء هذا ؟! فقالوا : 

الحوأب : فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، إني لهية ، قد سمعت رسول الله  يقول 
وعنده نساؤه : ليت شعري أيتكن تنبحها كالب الحوأب. فأرادت الرجوع فأتاها عبد الله 

بن الزبير فزعم إنه قال : كذب من قال : إن هذا الحوأب. ولم يزل حتى مضت – 
الطبري وغيره -    تاريخ الطبري ج5 ص 178 :  ، تاريخ أبي الفدا ج 1 ص 173

    مرقال العرني صاحب جمل عائشة : لما طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كالبها قالوا : أي 
ماء هذا ؟ قلت : ماء الحوأب .قال : فصرخت عائشة بأعلى صوتها ثم ضربت عضد 
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بعيرها فأناخته ثم قالت. أنا والله صاحبة كالب الحوأب طروقا ردوني. تقول ذلك ثالثا. 
فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من 
الغد قال : فجاءها ابن الزبير فقال : النجاء النجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب. 

قال : فارتحلوا وشتموني   . -  تاريخ الطبري  ج 5 ص171 :  ] .
موفي حديث قيس بن أبي حازم قال : 

لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكالب فقالت : أي 
ماء هذا ؟! قالوا : الحوأب قالت : ما أظنني إال راجعة. فقال الزبير : ال بعد تقدمي 

ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. قالت : ما - تحقيق السيد األمين في كتابه الغدير ج 
 [3

وأخيراًهنا نبين سبب بغض هؤالء لعلي ابن ابي طالب كانت واقعة بدر التي قتل فيها أمير 
المؤمنين والحمزة وجعفر عليهم السالم الكثير من األمويين مما دعى هند تحرض وحشي 
وتغريه بقتل رسول الله لو تمكن من ذلك أو علي فإن لم يستطه فحمزة أو جعفر ابن ابي 

طالب سالم الله عليهم فكان استشهاد حمزة عم النبي في أحد كما خطط لذلك األمويون 

وهند بنت عتبة وتلك الكراهية ستمتد لما بعد موت النبي  لذلك نبأهم  بذلك قائالً :

 عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ  بَنِي هَاشِمٍ  ، فَلَمَّا رَآهُمْ النَّبِيُّ  
اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ 
شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا اآلْخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، 

وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَالَءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ 
مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَالَ يُعْطَوْنَهُ 

فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَالَ يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى 
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَئُوهَا  جَوْرًا  فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ 

مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ.  رواه  ابن ماجة في سننه (4082)
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(2) كراهية بعض الصحابة ألمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السالم :

ليعلم الجميع أنه منذ بداية الدعوة النبوية للوحي اإللهي لم يؤمن الصحابة دفعة واحدة بل 
كان يدعوا أوال بني هاشم وبني عبد المطلب امتثاالً لقوله تعالى { وأنذر عشيرتك األقربين} 
بعد ذلك حاربه الصحابة ثم أسلموا تباعاً ففي معركة أحد كان بطل المشركين قاتلي الصحابة 

خالد ابن الوليد وبني مخزوم الذين اسلموا أواخر العهد المدني بالمدينة و كذلك عمرو ابن 

العاص واألمويين كانوا يحاربون رسول الله  حتى فتح مكة لذلك سماهم طلقاء حينما 
قال لهم صلى الله عليه وآله  " اذهبوا فأنتم الطلقاء " .

ولذلك إذا تكلمنا عن عداوة بعض الصحابة ألمير المؤمنين علي عليه السالم كان ذلك في 

فترة من فترات الدعوة المدنية ومنها ما استمر لما بعد موفاة رسول الله  وهؤالء هم 
األمويون واليهود الصهاينة الذين وضعوا اإلسرائيليات في دين الله عداوة لرسول الله وأهل 

بيته   ومن هنا كانت قواعد تأسيس مذهب الخوارج بأحاديث إسرائيلية قرشية 
موضوعة لم يعير لها العلماء باالً  في القرون الثالثة األولى إلى أن جاء ابن تيمية ليعيد 

صياغتها مرة أخرة على أن ذلك هو التوحيد الذي لم يحققه نبي الله نفسه صلى الله عليه 
وآله وال أهل بيته عليهم السالم وال صحابته أنفسهم رضوان الله عليهم .

وهنا سنبين بغض بعض الصحابة ألمير المؤمنين علي عليه السالم :

نصب معاوية : العداء ألمير المؤمنين علي (عليه السالم) 

عداء معاوية وبغضه لعلي ال يخفى حتى على أعمى العين ، ولكن يخفى على أعمى القلب. 
فمعاوية - وهو من طلقاء الصحابة -لم يكتف ببغض علي (عليه السالم) بل سن شتمه على 

المنابر حتى أصبح بطل اإلسالم األول يسب على منابر الجمعة قرابة السبعين عاما. فقد روى 
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مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب (رض)عن سعد بن 
أبي وقاص قال : " أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب ؟ "  

.  - صحيح مسلم ج4 ص1871- ج 2 ص 136 . 

قال الذهبي في ( سير أعالم النبالء ) " : وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون به 
ويفضلونه ، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء ، وإما قد ولدوا في الشام على حبه ، وتربى 

أوالدهم على ذلك ، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة ، وعدد كثير من التابعين والفضالء ، 
وحاربوا معه أهل العراق ونشؤوا على النصب نعوذ بالله من الهوى "   - سير أعالم 

النبالء ج3 ص 128 . 

عمرو بن العاص: 

فيقول عنه الذهبي في ( سير أعالم النبالء ) يقول : " ولوال حبه للدنيا ودخوله في أمور 
لصلح للخالفة فإن له سابقة ليست لمعاوية وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر لبصره باألمور 

ودهائه " -  المصدر السابق ج3ص59

وروى عنه " : فأتى معاوية فوجده يقص ويذكر أهل الشام في دم الشهيد - أي عثمان _ فقال 
له : يا معاوية قد أحرقت كبدي بقصصك أترى إن خالفنا عليا لفضل منا عليه ال والله ، إن 

هي إال الدنيا نتكالب عليها أما والله لتقطعن لي من دنياك أو ألنابذنك فأعطاه مصر وقد كان 
أهلها بعثوا بطاعتهم إلى علي "  - المصدر السابق ج3 ص72

وقصته يوم التحكيم وخديعته ألبي موسى األشعري أبين من الشمس في التاريخ حيث قال 
وهو يتحدث عن أبي موسى : " إن هذا قد قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وإني أخلع صاحبه 

كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي ابن عفان والطالب بدمه وأحق الناس مقامه " - 
الطبقات الكبرى ج3 ص183 . - ج 2 ص 137 -.
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وقد صرح ابن عباس بعدواته لعلي (ع) فيما نقله ابن عساكر عنه وهو يخاطب ابن العاص : 
" وأما أنت يا عمرو فأضرمت المدينة عليه – عثمان – وهربت إلى فلسطين تسأل عن أنبائه 
فلما أتاك قتله ، أضافتك عدواة علي أن لحقت بمعاوية فبعت دينك منه بمصر " -  تاريخ ابن 

عساكر ج46 ص 177 . 

وقد صرح معاوية للحسن (ع) بعداوة عمرو له والبيه علي (ع (حيث روى ابن عساكر قوله 
للحسن (ع) : " لكن عمرو ال يقول لك مثل هذه المقالة ، وال يعرض عليك مثل هذا األمر 

لعداوته إياك وإباك من قبل ، وأيم الله وددت أن قد ناله ظفر من أظافيرك ، قال : وما عمرو 

يا أمير المؤمنين وهو األبتر شانئ محمد وآل محمد " -  المصدر السابق ج46 ص 
 . 178

وهكذا قال الحسين (ع) لمعاوية : " يا معاوية قد بلغني ذكرك وعمرو بن العاص ابن النابغة 
بني هاشم بالعيوب فارجع إلى نفسك " -  المصدرالسابق ج46 ص 179 . 

أبو هريرة: 

فمن الواضح أنه كان من حزب معاوية بل عامال لهم على المدينة ، فقد روى مسلم في 
صحيحه عن ابن أبي رافع ، قال : " استخلف مروان أبا هريرة على المدينة "  - صحيح 

مسلم ج2 ص 597 .

وروى الذهبي في ( سير أعالم النبالء ) " : كان معاوية يبعث أبا هريرة على المدينة فإذا 
غضب عليه بعث مروان وعزل أبا هريرة " -  سير أعالم النبالء ج2 ص 613 قال المحقق 

: رجاله ثقات. 

وروى عن أبي رافع ، قال : " كان مروان ربما استخلف أباهريرة على المدينة " -   سير 
أعالم النبالء ج2 ص 614 ، قال المحقق : رجاله ثقات. . 
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وعن ثعلبة ... أقبل أبو هريرة ... وهو يومئذ خليفة لمروان " -  المصدرالسابق ج2 ص 
614 قال المحقق : رجاله ثقات. - ج 2 ص 138 –

وبلغ به األمر من حيث القيمة عن بني أمية أن مروان أراد أن يكتب حديثه كله -  سير 
أعالم النبالء ج2 ص 598 .

نعم روى ابن أبي الحديد ما يظهر عداءه الصريح لعلي (ع) قال : " وذكر شيخنا أبو جعفر 
اإلسكافي رحمه الله تعالى ... : إن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي (ع) تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعال 
يرغب في مثله ، فاختلقوا ما رضاه منهم أبوهريرة وعمروبن العاص والمغيرة بن شعبة " -

   شرح نهج البالغة ج4 ص 63 .

وروى عن شيخه أبي جعفراألسكافي : روى األعمش قال : " لما قدم أبو هريرة العراق مع 
معاوية عام الجماعة ، جاء إلى الكوفة ، فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه 

ثم ضرب صلعته مرارا وقال : يا أهل العراق ، أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسوله 

وأحرق نفسي بالنار ، والله لقد سمعت رسول الله  يقول : إن لكل نبي حرما ، وإن 
حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والمالئكة والناس 

أجمعين ، وأشهد أن عليا أحدث فيها " -     المصدر السابق ج4 ص 67. 

وسيأتي تحقيق حول هذا البحث. 

وقال الكاتب : ومروان مختلف فيه والجمهور على أنه ليس بصحابي ولكنه غير متهم في 
حديثه. قال ابن حجر في ( فتح الباري ) ": وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان 
وما ولد ، أخرجها الطبراني وغيره وبعضها جيد "  - فتح الباري ج11ص13..  - ج 2 

ص 139 .
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وكيف يكون غير متهم وقد قال ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) : " وعاب اإلسماعيلي على 
البخاري تخريج حديثه وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعا مع 

عائشة فقتل ثم وثب على الخالفة بالسيف "  -   تهذيب التهذيب ج10ص83

وذكره الذهبي في ( ميزان االعتدال ) قال : " قلت : روى عن بسرة وعن عثمان ، وله 
أعمال موبقة نسأل الله السالمة ، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل " - ميزان 

االعتدال ج4ص89 .

وذكره كذلك في ( المغني في الضعفاء ) قائال : " قلت : هو تابعي له تلك األفاعيل "  - 
المغني في الضعفاء ج2 ص 397

وروى ابن عساكر في ( تاريخ دمشق) عن أبو أحمد الحاكم :" أبو عبدالملك مروان بن الحكم 
… رأى غير واحد من األئمة ترك االحتجاج بحديثه لما روي عنه في شأن طلحة بن عبيدالله 

" -  تاريخ ابن عساكر ج57 ص 237

وقال ابن كثير في ( البداية والنهاية" :) وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي  ، 

وإنما أسلم يوم الفتح وقد سكن الحكم المدينة ، ثم طرده النبي  منها إلى الطائف ، ومات 
بها ، ومروان كان أكبر األسباب في حصار عثمان ألنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل 
أولئك الوفد ولما كان مستوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر وقال 
له الحسن بن علي : لقد لعن الله أباك الحكم وأنت في صلبه على لسان نبيه (صلى الله عليه 
وآله) فقال : لعن الله الحكم وما ولد ، والله أعلم " -  البداية والنهاية ج 8 ص 284- ج 2 

ص 140 .

نعم حاول ابن حجر في مقدمة ( فتح الباري ) أن يدافع عن البخاري في االعتماد عليه مع 
ترك األئمة االحتجاج به في الفصل التاسع من الكتاب المخصص للدفاع عن أسماء من طعن 
فيه من رجال البخاري قائال : " وقال عروة بن الزبير كان مروان ال يتهم في الحديث ، وقد 
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روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه … وقد اعتمد مالك على 
حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم " - هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 443 .

ومنه تعرف مصدر قول الكاتب " ولكنه غير متهم في حديثه " ، فأصل الكالم كما يبدو من 
ابن حجر أنه من عروة وما أدراك ما عروة المعروف بنصبه لعلي (ع) ، ولكن الحق إن 

عروة لم يقل ذلك فعند مراجعة ( تهذيب التهذيب ) تعرف مصدر كالم عروة بالتحديد ، فقد 
قال ابن حجر هناك: 

 "وقول عروة بن الزبير كان مروان ال يتهم في الحديث هو في رواية ذكرها البخاري ... في 
قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير " -   تهذيب التهذيب ج10 ص 83 .

 والقصة مذكورة في التاريخ الكبير للبخاري على النحو التالي : " عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : أخبرني مروان بن الحكم قال : فال أخاله يتهم علينا … "  - . التاريخ الكبير ج7 

ص368.  - ج 2 ص 141 .

وعظيم هنا ما التفت إليه كاتب الحاشية حينما قال : " وفي مسند أحمد في هذه القصة ( وما 
أخاله يتهم عليها ) 1/ 64 ، ومعنى هذه العبارة كما ال يخفى أن مروان ال يتهم بأن يكذب في 

فضيلة آلل الزبير مع ما بينه وبينهم من الشحناء منذ قتل عثمان واتهم الزبير بأنه ممن ألب 
عليه ، وفي ترجمة مروان من اإلصابة ومقدمة الفتح إن عروة قال : كان مروان ال يتهم في 
الحديث وفي التهذيب 10 / 92 : وقول عروة بن الزبير كان مروان ال يتهم في الحديث هو 
في قصة ذكرها البخاري ( بياض ) في قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير ، 
أقول بين العبارتين بون شاسع كما ال يخفى والله المستعان " -  التاريخ الكبير نفس الصفحة 

في الحاشية .

وأقول : تأمل البون الشاسع بين العبارتين. 
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وروى ابن كثير في تاريخه عن جعفر بن محمد عن أبيه : " أن الحسن والحسين كانا يصليان 
خلف مروان وال يعيدانها ويعتدان بها " -  البداية والنهاية ج8 ص 283 .

في حين أن ما ذكره ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) " : عن جابر عن محمد بن علي كان 
الحسن والحسين يصليان خلف مروان ويقعدان بالصالة معه " ثم يقول المحقق في الحاشية في 

أحد النسخ " يعيدان "  - تاريخ ابن عساكر ج57 ص 247

وأما ما قيل من رواية علي بن الحسين السجاد (ع) عن مروان ، فالخبر مذكور في صحيح 
البخاري ، ونصه أن مروان يقول : شهدت عثمان وعليا (رض) وعثمان ينهى عن المتعة 
وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت ألدع سنة 

النبي  لقول أحد " -  صحيح البخاري ج2 ص 175- ج 2 ص 142 -

ومن الواضح أنه من الطبيعي أن يثبت اإلمام (ع) بطالن تصرف عثمان ومضادة علي (ع) 
له بخبر أقرب الناس إلى عثمان وهو مروان ، ال ألن روايته عنه تكشف اعتماده عليه كما 

حاولوا أن يصوروا. 

مروان ابن الحكم 

وأما بغض مروان لعلي (ع)  بل سبه على منبر الجمعة في المدينة، فقد ذكره ابن كثير قال : 
" ولما كان – مروان – متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر " -

 البداية والنهاية ج8 ص 284 .

وروى الذهبي " : عن عمير بن إسحاق قال :كان مروان أميرا علينا ست سنين ، فكان يسب 
عليا (ع) كل جمعة على المنبر ثم عزل بسعيد بن العاص فبقي سعيد سنتين ، فكان ال يسبه ، 

ثم أعيد مروان فكان يسبه فقيل للحسن : أال تسمع ما يقول هذا ! فجعل ال يرد شيئا قال : 

وكان الحسن يجيء يوم الجمعة ويدخل في حجرة النبي  فيقعد فيها ، فإذا قضيت الخطبة 
خرج فصلى ، فلم يرض بذلك حتى أهداه له في بيته ، قال : فإنا لعنده إذ قيل : فالن بالباب ، 
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قال : ائذن له ، والله إني ألظنه قد جاء بشر ،فأذن له فدخل فقال : يا حسن إني جئتك من 
عند سلطان وجئتك بعزمه ، قال : تكلم ، قال : أرسل مروان ويك بعلي وبعلي وبعلي ويك 
ويك ويك وما وجدت مثلك إال مثل البغلة ، يقال لها : من أبوك ؟ فتقول : أمي الفرس " - 

تاريخ اإلسالم ، حوادث 61 – 80 ، ص 231.  - ج 2 ص 143 -

صحابة آخرون مبغضون لعلي (ع): 

وقد ذكر عمران بن حصين خبرا يبدو منه تعدد المبغضين للصحابة بين الصحابة والرواية 

عند أحمد في ( فضائل الصحابة ) قال : بعث رسول الله    بسرية وأمر عليهم علي بن 

أبي طالب فأحدث شيئا في سفره فتعاهد قال عفان فتعاقد أربعة من أصحاب محمد  أن 

… قال : فأقبل رسول الله  . يذكروا أمره لرسول الله 

على الرابع وقد تغير وجهه فقال : دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل 
مؤمن بعدي " -  فضائل الصحابة ج2 ص749 .وحسن محقق الطبعة هذا الخبر. 

وقد روى الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري ما يظهر منه أن المبغضين لعلي (ع) 

جماعة من الصحابة قال : شكى علي بن أبي طالب الناس إلى رسول الله  فقام خطيبا 
فسمعته يقول : أيها الناس ال تشكوا عليا فوالله إنه ألخشن في ذات الله وفي سبيل الله. 

قال الحاكم : " هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجا " ، وقال الذهبي في التلخيص : " صحيح 
" -  المستدرك على الصحيحين ج3 ص 134

أضف إلى ذلك ما رواه الحاكم عن علي (ع) : " إن مما عهد إلي النبي  أن األمة ستغدر 
بي بعده. " 

قال الحاكم : " هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه " ، وقال الذهبي في التلخيص : " 
صحيح " -  المستدرك على الصحيحين ج3 ص140- ج 2 ص 144 –
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فمن الواضح من الخبر أن األمة - وليس مجرد أفراد - ستغدر بعلي (ع) وليس المنطلق إال 

المجموعة التي تبغض عليا من الصحابة وتخالف عهدا عهده إليهم رسول الله  .

وتكفي دراسة سريعة ألحداث التاريخ لمعرفة عداء عدد من الصحابة لعلي (ع) وما قيام 
عائشة وطلحة مسألة ظهرت بين عشية وضحاها بل كانت تعبر عن عداوة لعلي (صلى الله 

عليه وآله) لها جذورها ، التي ظهرت في موقعة الجمل  وأما المحددين باالسم فإليك بعضهم  
.

 بريدة

روى البخاري في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب عليه السالم إلى اليمن عن 

بريدة قال : " بعث النبي  عليا إلى خالد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل 

، فقلت لخالد : أال ترى إلى هذا ! فلما قدمنا على النبي  ذكرت ذلك له ، فقال : يا بريدة 
أتبغض عليا ؟ قلت : نعم ، قال : ال تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك "  -  صحيح 

البخاري ج5 ص207 .

  خالد بن الوليد 

وقد روى الخبر أحمد في مسند بريدة األسلمي بما يكشف بغض خالد بن الوليد لعلي (ع) قال 
بريدة : " أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط وأحببت رجال من قريش لم أحبه إال على 

بغضه عليا قال : فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إال على بغضه عليا "- . 
  مسند أحمد ج 38 ص67. 

وقد حكم محققو طبعة الرسالة بصحة الحديث ، ومن الواضح من خالل الربط بين الخبرين 
أن الرجل هو خالد. 

 عمرو األسلمي :
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وروى الحاكم في ( المستدرك ) عن عمرو األسلمي وكان من أصحاب الحديبية قال : " 
خرجنا مع علي (رض) إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي فلما قدمت 

… قال : يا عمرو والله لقد آذيتني  أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله 
فقلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله قال : بلى من آذى عليا فقد آذاني. " 

قال الحاكم : " حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجا " ، قال الذهبي : " صحيح "  -   المستدرك 
على الصحيحين ج3 ص 122. ج 2 ص 145 -

  بغض السيدة عائشة ألمير المؤمنين وأهل البيت (ع) :

لعل أشد المواقف وضوحاً على كراهية السيدة عائشة ألمير المؤمنين خروجها لحربه في 
موقعة الجمل بما يعد من أشد الدوافع بأن ال تذكره إال بسوء والحط من شأنه ليأتي جيل آخر 

ممن يقولون بفكرة السلف الصالح ليتلقفوا هذه المرويات فيعدونها مقدسة ويقدمونها على 
القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وىله وهنا نكون قد بينا أن هذا هو معتقد الخوارج 

وهؤالء هم أئمتهم الذين قدموهم على القرآن والسنة والدليل على ذلك بأن مخالفات أبي بكرو 
عمر كانا في عصر خالفتهما مقدمة على القرآن والسنة وإليك دليلين هامين زهما 

1- عندما كان يذرهم ابن عباس بالقرآن والسنة كانوا يصادمونه بقال أبو بكر وقال 

عمر فقال لهم ابن عباس قولته الشهيرة : ( اقول لكم قال الله تعالى وقال رسول الله   
وتقولون قال  ابو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم الله بعذاب 

اليم ) .

2-  في واقعة تخيير األمة لخليفتها من بين الستة الذين اختارهم عمر خيروه  هو وعثمان 
ابن عفان بين العمل بسنة أبي بكر وعمر فابى أمير المؤمنين عليه السالم وقبلها عثمان 

بغض  بما يؤكد أنها سنة مستحدثة مناوءة للقرآن والسنة الصريحة عن رسول الله 
عائشة لعلي ابن أبي طالب  :
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[ أول ما  اشتكى  رسول الله    في بيت  ميمونة  فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها 
فأذن له فخرج ويد له على  الفضل بن عباس  ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في 

األرض قال  عبيد الله  فحدثت  به  ابن عباس  فقال  أتدرون من الرجل اآلخر الذي لم تسم  
عائشة  هو  علي ولكن  عائشة  ال تطيب له نفسا  .- مسند أحمد   ] .

  [ يروي البخاري في كتاب األذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة عن عائشة أنها قالت 

: " لما ثقل النبي  واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين 
رجلين تخط رجاله األرض وكان بين العباس ورجل آخر ، قال عبيدالله : فذكرت ذلك البن 
عباس ما قالت عائشة ، فقال لي : وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قلت : ال ، 

قال هو علي بن أبي طالب " -  صحيح البخاري ج1 ص170 ]  .

[ قال ابن حجر في (  فتح الباري ) " : قوله هو علي بن أبي طالب زاد اإلسماعيلي من 
رواية عبدالرزاق عن معمر ولكن عائشة ال تطيب نفسا له بخير ، والبن إسحاق في المغازي 
عن الزهري ولكنها ال تقدر على أن تذكره بخير ، ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر 

عنها بعبارة شنيعة وفي هذا رد على من تنطع فقال ال يجوز أن يظن ذلك بعائشة " - فتح 
الباري ج2 ص155] .

[ قالت : عائشة لما ثقل النبي  (صلى الله عليه  وآله)  وإشتد وجعه إستأذن أزواجه أن 
يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجاله األرض وكان بين  العباس  ورجل 

آخر . قال عبيد الله : فذكرت ذلك  إلبن عباس  ما قالت عائشة  فقال لي : وهل تدري من  
الرجل الذي لم تسم  عائشة  قلت : ال ، قال : هو  علي بن أبي طالب - صحيح البخاري - 

حد المريض أن يشهد الجماعة - األذان - رقم الحديث   625 ] 

[ شرح وتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : قال : هو علي بن أبي طالب. 
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زاد اإلسماعيلي : من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ولكن عائشة ال تطيب نفساًً له بخير 
وإلبن إسحاق في المغازي ، عن الزهري ولكنها ال تقدر على أن تذكره بخير .

أن  عائشة زوج النبي    قالت : لما  ثقل  رسول الله    وإشتد به وجعه إستأذن 
أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين  تخط  رجاله في األرض بين  عباس 

بن عبد المطلب  وبين رجل آخر قال عبيد الله : فأخبرت  عبد الله  بالذي قالت عائشة : فقال 
لي  عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل اآلخر الذي لم تسم  عائشة  قال : قلت : ال ، 

قال إبن عباس : هو  علي. -  صحيح مسلم - الصالة - إستخالف اإلمام ... - رقم الحديث  
[ 631

فلما ثقل إستأذنهن أن يكون في بيت  عائشة  وأن يدرن عليه قالت : فدخل علي رسول الله  

 وهو بين رجلين ورجاله تخطان باألرض أحدهما  العباس  فحدثت به  إبن عباس  فقال 
:  أتدري من الرجل الذي لم تسمه  عائشة  هو  علي بن أبي طالب. - سنن إبن ماجه - ما 

جاء في الجنائز - ما جاء في ذكر . - رقم الحديث 1607   ] . 

عن عائشة زوج النبي  ، أن رسول الله  بدأه مرضه الذي مات به في بيت ميمونة 
(ر) ، فخرج عاصباً رأسه ، فدخل علي بين رجلين تخط رجاله األرض ، عن يمينه العباس 
، وعن يساره رجل ، قال عبيد الله : أخبرني : إبن عباس ، أن الذي ، عن يساره علي  - 
الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين - كتب المغازي والسرايا - رقم الحديث 

 4385

يكفي بخصوص التسمية!!

إنشاد السيدة عائشة شعراً فرحاً حين سماعها مقتل علي بن أبي طالب 
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 - حدثني : محمد بن الحسين األشناني قال : ، حدثنا : موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال 
: ، حدثنا : عثمان بن عبد الرحمن قال : ، حدثنا : إسماعيل بن راشد بإسناده قال : لما أتى 

عائشة نعي علي أمير المؤمنين (ع) تمثلت: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى * كما قر عيناً باالياب المسافر
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل : رجل من مراد ، فقالت: 

فإن يك نائباً فلقد بغاه * غالم ليس في فيه التراب
فقالت لها زينب بنت أم سلمة : ألعلي تقولين هذا ؟ ، فقالت : إذا نسيت فذكروني ، قال : ثم 

تمثلت: 
ما زال إهداء القصائد بيننا * إسم الصديق وكثرة األلقاب
حتى تركت كان قولك فيهم * في كل مجتمع طنين ذباب

قال : وكان الذي جاءها بنعيه سفيان بن أبي أمية بن عبد شمس بن أبي وقاص هذا أو نحوه.
وذهب بقتل علي (ع) إلى الحجاز سفيان بن أمية بن أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس فبلغ 

ذلك عائشة فقالت: 
فألقت عصاها وإستقرت بها النوى * كما قر عيناً باإلياب المسافر.

وما نقله الطبري في أحداث سنة (40)  من الهجرة عن عائشة عند استشهاد علي (ع) أفظع ، 
قال : " ولما انتهى إلى عائشة قتل علي (رض) قالت: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما تقر عينا باإلياب المسافر فمن قتله فقيل رجل من مراد 
فقالت: فإن يك نائيا فلقد نعاه غالم ليس في فيه التراب فقالت زينب بنت أبي سلمة : ألعلي 

تقولين هذا ؟! فقالت : إني أنسى فإذا نسـيت فذكـروني " -  تاريخ الطبري ج4 ص115  - ج 
2 ص 146 .

أبو الفرج اإلصفهاني - مقاتل الطالبيين - رقم الصفحة   26  
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سجود عائشة حين سماعها مقتل علي بن أبي طالب  

عن أبي البختري، قال: لما أن جاء عائشة قتل علي عليه السالم سجدت. 
ال أبو مخنف: وقالت أم الهيثم بنت األسود النخعية ترثي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 

عليه السالم: - 
أال يا عين ويحك فاسعدينا ... أال تبكي أمير المؤمنينا

رزئنا خير من ركب المطايا ... وخيسها ومن ركب السفينا
ومن لبس النعال ومن حذاها ... ومن قرأ المثاني والمئينا

وكنا قبل مقتله بخيرٍ ... نرى مولى رسول الله فينا
يقيم الدين ال يرتاب فيه ... ويقضي بالفرائض مستبينا

ويدعوا للجماعة من عصاه ... وينهك قطع أيدي السارقينا - 
إبن سعد - الطبقات الكبرى - الجزء  3 الصفحة  40  

[ ولما انتهى إلى عائشة قتل علي رضي الله عنه قالت ... فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
... كما قر عينا باإلياب المسافر ... 

فمن قتله قيل رجل من مراد فقالت ... فإن يك نائيا فلقد نعاه ... غالم ليس في فيه التراب  - 
 ...أبو الفرج اإلصفهاني - مقاتل الطالبيين - رقم الصفحة     27  ] .

فقالت زينب ابنة أبي سلمة ألعلي تقولين هذا فقالت إني أنسى فإذا نسيت فذكروني وكان الذي 
ذهب بنعيه سفيان بن عبد شمس بن أبي وقاص الزهري 

الطبري - تاريخ الطبري - الجزء :  3 / 5   - رقم الصفحة :   159 / 150 .

 - [ ولما بلغ عائشة قتل علي قالت: 
فألقت عصاها وإستقر بها النوى * كما قر عيناً باإلياب المسافر

فقالت زينب بنت أبي سلمة : أتقولين هذا لعلي ! فقالت : إنني أنسى فإذا نسيت 
ذكروني. -  إبن األثير - تاريخ إبن األثير - الجزء  2   ص 438  ] 
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 بعد مبايعة علي قالت: لوددت أن السماء إنطبقت على األرض إن تم هذا  .

[ أخبار عائشة في خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثمان : وقال أبو مخنف لوط بن 
يحيى األزدي في كتابه : إن عائشة لما بلغها قتل عثمان وهى بمكة ، أقبلت مسرعة ، وهى 
تقول : إيه ذا اإلصبع ! لله أبوك ، أما إنهم وجدوا طلحة لها كفوا ، فلما إنتهت إلى شراف 

إستقبلها عبيد بن أبى سلمة الليثى ، فقالت له : ما عندك ؟ ، قال : قتل عثمان ، قالت : ثم ماذا 
؟ ، 

قال : ثم حارت بهم األمور إلى خير محار ، بايعوا علياً ، فقالت : لوددت أن السماء إنطبقت 
على األرض إن تم هذا ، ويحك ! إنظر ما تقول ! قال : هو ما قلت لك يا أم المؤمنين ، 

فولولت ، فقال لها : ما شأنك يا أم المؤمنين ! والله ما أعرف بين البتيها أحداًً أولى بها منه 
وال أحق ، وال أرى له نظيراً في جميع حاالته ،فلماذا تكرهين واليته ؟ ، قال : فما ردت 

عليه جواباً   -  إبن أبي الحديد - شرح نهج البالغة - الجزء   6   - رقم الصفحة   
 [.215

[ قال : وقد روى قيس بن أبى حازم أنه حج في العام الذى قتل فيه عثمان وكان مع عائشة 
لما بلغها قتله ، فتحمل إلى المدينة ، قال : فسمعها تقول في بعض الطريق : إيه ذا اإلصبع ! 

وإذا ذكرت عثمان قالت : أبعده الله ! حتى أتاها خبر بيعة على ، فقالت : لوددت أن هذه 
وقعت على هذه

، ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت معها ، ورأيتها في سيرها إلى مكة تخاطب نفسها ، 
كأنها تخاطب أحداًً : قتلوا إبن عفان مظلوماًً ! فقلت لها : يا أم المؤمنين ، ألم أسمعك آنفاً 
تقولين : أبعده الله وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه وأقبحهم فيه قوالً ! فقالت : لقد كان ذلك ، 

ولكني نظرت في أمره ، فرأيتهم إستتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء أتوه صائماً 
محرماً في شهر حرام فقتلوه. - إبن أبي الحديد - شرح نهج البالغة - ج  6   ص 216  ] 

 .
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حرب الجمل   

[ شاع في اآلونة األخير نظرية أن الطرفين هم الحق وال يوجد بينها باطل ألن الصحابة 

تأولوا ولكن النبي األكرم  قد بين كل هذا األحداث للناس بعده وتحدث عن حادثة الجمل 

وهل تظن أن النبي   لم يخبر علي بما سيجري عليه بل أخبره وأخبره بأمر عائشة 

وقتالها له : أن رسول الله  قال لعلي بن أبي طالب  إنه سيكون بينك وبين  عائشة  أمر 
قال : أنا يا رسول الله ، قال : نعم ، قال : إنا قال : نعم ، قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ، 

قال : ال ، ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها.]

[ ذكر النبي  خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال : انظري يا حميراء 
أن ال تكوني أنت ثم التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها ] 

وصية النبي   بإتباع فرقة علي (ع) يوم الجمل

  -وعن زيد بن وهب قال : بينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف أنتم وقد خرج أهل بيت 
نبيكم (صلى الله عليه  وآله) فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ، فقلنا : يا أبا عبد 
الله وإن ذلك لكائن فقال بعض أصحابه : يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان ، 
قال : إنظروا الفرقة التى تدعو إلى أمر علي فإلزموها فإنها على الهدى ، رواه البزار ورجاله 

ثقات .– الهيثمي - مجمع الزوائد - الجزء   7     ص   236 .
 

قال : كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف قلنا : 
يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك قال : إنظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي 

بن أبي طالب فإنها على الهدى.
إبن حجر - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الجزء 13  - ص 46
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وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال : بينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف أنتم وقد 
خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف قلنا : يا أبا عبد الله فكيف 

نصنع إذا أدركنا ذلك قال : إنظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها 
على الهدى.-

ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري – باب الفتنة التي تموج موج البحر ص 59 

رفض السيدة عائشة دفن اإلمام الحسن في حجرة رسول الله كراهية في علي وأهل البيت 
عليهم السالم :

[ رفضت و منعت دفن االمام المجتبى بجوار النبي االكرم  و هناك العديد من الروايات 
الصحاح تؤرخ الحادثة.

منها ما رواه أبو الفرج األصفهاني عن علي بن طاهر بن زيد: "لما أرادوا دفنه ركبت عائشة 
بغال واستنفرت بني أمية ومروان بن الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم وهو القائل: 

فيوما على بغل ويوما على جمل"! - مقاتل الطالبيين ص82 ] .

[ وروى  أبو الفداء: "وكان الحسن قد أوصى أن يُدفن عند جده رسول الله  فلما توفي 
أرادوا ذلك، وكان على المدينة مروان بن الحكم من قبل معاوية فمنع من ذلك وكاد يقع بين 
بني أمية وبين بني هاشم بسبب ذلك فتنة، فقالت عائشة رضي الله عنها: البيت بيتي وال آذن 

أن يدفن فيه! فدفن بالبقيع، ولما بلغ معاوية موت الحسن خر ساجدا!" ] .

[  روى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق  بسنده عن أبي عتيق, قال : سمعت جابر بن عبد 
الله يقول : شهدنا حسن بن علي يوم مات, فكادت الفتنة أن تقع بين حسين بن علي ومروان 

فان خاف أن يكون في  بن الحكم, وكان الحسن قد عهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول الله 
ذلك قتال, فليدفن بالبقيع, فأبى مروان أن يدعه, ومروان يومئذ معزول, يريد أن يرضي 

معاوية بذلك, فلم يزل مروان عدوا لبني هاشم حتى مات. قال جابر : فكلّمت يومئذ حسين بن 
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علي فقلت : يا أبا عبد الله اتق الله فإنّ أخاك كان ال يحب ما ترى, فادفنه بالبقيع مع أمّه 
ففعل - تاريخ مدينة دمشق  ج 31  ص 287 ] .

 
[ وعن ابن عمر قال : حضرت موت حسن بن علي, فقلت للحسين : اتق الله وال تثر فتنة ,

وال تسفك الدماء, وادفن أخاك إلى جنب أمّه, فإنّ أخاك قد عهد بذلك إليك ,فأخذ بذلك الحسين 
( الخبر نقله الذهبي في سير أعالم النبالء -  سير االعالم 3 / 275 ] .

 
[ وجاء في  تاريخ اليعقوبي : وقيل : إن عائشة ركبت بغلة شهباء ، وقالت : بيتي ال آذن فيه 

ألحد . فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر ، فقال لها : يا عمّة ! ما غسلنا رؤوسنا من يوم 
الجمل األحمر ، أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء ؟ فرجعت - تاريخ اليعقوبي 2 / 225] .

ثم أنشأ ابن عباس يقول في ذلك :

تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت * لك التسع من الثمن وفى الكل تصرفت .
جملت : يقصد الشاعر ام المؤمنين عائشة حين ركبت الجمل وخرجت لحرب االمام علي

تبغلت : يقصد الشاعر ركوب ام المومنين عائشة البغل وخروجها لمنع دفن االمام الحسن في 

حين قالت ما معناه ال تدفنو عندي من الاحب لك التسع من الثمن وفي  بيت رسول الله 
الكل تصرفت : هذا هو بيت القصيد فهي واحدة من تسع زوجات توفي عنهن الرسول وحسب 
االرث الشرعي للزوجه فهي لها الثمن وبهذا تكون حصتها من تركة الرسول هي تسع الثمن 

اي 0.0134 من التركه 72/1 فقط ومع هذا فقد تصرفت بالكل حسب قول الشاعر .
وهذه المرويات على كثرتها حقيقة جعلت الكثير من لعلماء السلف يقع فيها موقع المحايد 

خشية الوقوع في قضية سب صحابة وهى جريمة من المؤكد كبيرة لسبقهم وعدالة الكثير جدا 

منهم ممن ناصر رسول الله  وقاتل بين يديه بالسيف نصرة لهذا الدين ولكن وجود مثل 
هذه األحاديث مرت فوق قرون محمودة إلى أن جائت قرون أسس فيها ابن تيمية أصول هدم 
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دين اإلسالم وفق قاعدتين األولى : هدم مقدسات البي وأهل بيته على أنها أصنام بداية من 
مسجده صلى الله عليه وىله .

ثانياً قتل كل من أحب رسول الله وعظمه وتواله وأهل بيته عليهم السالم على أنه عابد وثن  
وهنا كان تطوير لفكر الخوارج الذي وضع اصوله األولون وهى أصول قامت لى بغض 

رسول الله وأهل بيته عليهم السالم تلقفها الوهابية اآلن على أنه دين اإلسالم .

ثالثاً : كراهية قريش أن يجمع الله النبوة والخالفة في بني هاشم :

وبالتالي  اخترعوا وابتدعوا  ديناً  أرضياً جديداً يقوم على تقديسهم كما قدس القرآن 

والسنة أهل بيت النبي  ويلتبس األمر على هذه األمةبين مقدس لألهل بيت النبي  
ومقدس للصحابة ثم جاء الخلف  بعد ذلك ليقول بفكرة سلفهم الصالح :

 (1)

تبدأ هذه الكراهية بالحيلولة دون رسول الله  وكتابة وصيته باستخالف علي ابن أبي 
طالب على األمة كما في الحديث  :

- حدثنا  يحيى بن سليمان  قال حدثني  ابن وهب  قال أخبرني  يونس  عن  ابن شهاب  

عن  عبيد الله بن عبد الله  عن  ابن عباس  قال  ”لما اشتد بالنبي   وجعه قال  

ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده قال  عمر  إن النبي   غلبه  الوجع 
وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر  اللغط  قال قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع 

فخرج  ابن عباس  يقول  إن  الرزية  كل  الرزية  ما حال بين رسول الله  وبين 
كتابه. ”  صحيح البخاري - العلم – كتابة العلم - رقم الحديث : ( 111) 
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  -وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معتمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال ” : لما 

هلم أكتب  حضر رسول الله  وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي 
لكم كتاباً ال تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه 

الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا 

يكتب لكم رسول الله  كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا 

اللغو واإلختالف عند رسول الله  قال رسول الله  قوموا قال عبيدالله فكان ابن 

عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله  وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختالفهم ولغطهم. ”  صحيح مسلم - الوصية – ترك الوصية لمن ليس له شيء 

يوصي فيه - رقم الحديث : ( 3091) 

 -حدثنا  سفيان  عن  سليمان بن أبي مسلم  خال  ابن أبي نجيح  سمع  سعيد بن جبير  
يقول قال  ابن عباس ” يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه  وقال  مرة 

دموعه  الحصى قلنا يا  أبا العباس  وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله   وجعه 
فقال  ائتوني أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما 
شأنه  أهجر  قال  سفيان  يعني هذى  استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فالذي أنا 

فيه خير مما تدعوني إليه وأمر بثالث  وقال  سفيان  مرة أوصى بثالث  قال أخرجوا 
المشركين من  جزيرة العرب  وأجيزوا  الوفد بنحو ما كنت  أجيزهم  وسكت  سعيد  عن 
الثالثة فال أدري أسكت عنها عمدا وقال مرة أو نسيها  و قال  سفيان  مرة  وإما أن يكون 
تركها أو نسيها ” .  مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم – بداية مسند عبد الله بن العباس- 

 رقم الحديث : ( 1834) 

- حدثنا  وهب بن جرير  حدثنا  أبي  قال سمعت  يونس  يحدث عن  الزهري  عن  عبيد 

الله بن عبد الله  عن  ابن عباس  قال لما حضرت رسول الله   الوفاة قال  هلم أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم  عمر بن الخطاب  فقال   ”عمر  إن رسول 
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الله   قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ” قال فاختلف أهل البيت 

فاختصموا فمنهم من يقول يكتب لكم رسول الله  أو قال قربوا يكتب لكم رسول الله  

  ومنهم من يقول ما قال  عمر  فلما أكثروا اللغط  واالختالف وغم رسول الله  

  قال قوموا عني فكان  ابن عباس  يقول  إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 

الله  وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم مسند أحمد – مسند أحمد – 
ومن مسند بني هاشم - رقم الحديث : ( 2835) 

 -حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  معمر  عن  الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله  عن  ابن 

عباس  قال لما حضر رسول الله    وفي البيت رجال وفيهم  عمر بن الخطاب  

رضي الله عنه  قال النبي   هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقال  عمر  إن 

رسول الله    قد غلب عليه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب اللهفاختلف أهل البيت 
فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده وفيهم من يقول ما قال  

عمر  فلما أكثروا اللغو  واالختالف عند رسول الله   قال رسول الله    قوموا 
قال  عبيد الله  وكان  ابن عباس  يقول  إن  الرزية  كل  الرزية  ما حال بين رسول الله  

  وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم  ولغطهم.  مسند أحمد - باقي المسند 
السابق – ومن مسند بني هاشم - رقم الحديث : ( 2945) 

 -حدثنا  موسى بن داود  حدثنا  ابن لهيعة  عن  أبي الزبير  عن  جابر ” أن النبي   
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها  كتابا ال يضلون بعده قال فخالف عليها  عمر بن 

الخطاب  حتى رفضها . ”  مسند أحمد - باقي مسند المكثرين – مسند جابر بن عبد الله ( 
ر) - رقم الحديث : ( 14199) 
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وفي البيت رجال  - عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما حضر رسول الله 

فيهم عمر بن الخطاب فقال رسول الله  هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقال 

عمر إن رسول الله  قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاجتمعوا 
في البيت فقال قوم قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا وقال قوم ما قال عمر فلما 

قال لهم قوموا قال عبيد الله فكان بن عباس  أكثروا اللغط واالختالف عند رسول الله 

أن يكتب أن ال  يقول الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد رسول الله 
يضلوا بعده أبدا لما كثر لغطهم واختالفهم.  النسائي - السنن الكبرى - الجزء : ( 3 ) رقم 

الصفحة : ( 433) 

- عن جابر أن رسول الله  دعا بصحيفة في مرضه ليكتب فيها كتابا المته ال يضلون 
بعده وال يضلون وكان في البيت لغط وتكلم عمر فتركه كتابة العلم في االلواح واالكتاف. 

النسائي - السنن الكبرى - الجزء :  3  ص( 435) 

- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما حضر رسول  وفي 

هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده  البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال رسول الله 

أبدا فقال عمر إن رسول الله  قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
الله فاجتمعوا في البيت فقال قوم قوموا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا وقال قوم ما قال 

قال لهم قوموا عني قال عبيد الله  عمر فلما أكثروا اللغط واالختالف عند رسول الله 

وكان بن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد رسول الله  
أن يكتب أن ال تضلوا بعده أبدا لما كثر لغطهم واختالفهم تمني المريض الموت. النسائي - 

السنن الكبرى   الجزء : ( 4 - ) رقم الصفحة ( 360) 
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- عن جابر أن رسول الله  دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً ال يَضلون بعده 

وال يُضلون. وكان في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله  . رواه 
أبو يعلى وعند رواية يكتب فيها كتاباً ألمته قال: ”ال يَظلمون وال يُظلمون”. ورجال 

الجميع رجال الصحيح .-الهيثمي - مجمع الزوائد - الجزء : ( 4 ) – الصفحة : ( 214) 

 - وعن ابن عباس قال: دعا رسول الله  بكتف فقال: ”ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً 
ال تختلفون بعدي أبداً”. فأخذ من عنده من الناس في لغط فقالت امرأة ممن حضر: ويحكم 

 : عهد رسول الله  إليكم! فقال بعض القوم: اسكتي فإنه ال عقل لك. فقال النبي 
”أنتم ال أحالم لكم“. قلت: في الصحيح طرف من أوله. رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي 

سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. الهيثمي - مجمع الزوائد - الجزء : ( 4 ) – الصفحة 
 (214 ) :

 -عن عمر بن الخطاب قال: لما مرض النبي  قال:  ”ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب 
لكم كتاباً ال تضلون بعدي أبداً”. فكرهنا ذلك أشد الكراهة ثم قال: ” ادعوا لي بصحيفة 
أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبداً”. فقال النسوة من وراء الستر: أال يسمعون ما يقول 

رسول الله  ؟ فقلت: إنكن صواحبات يوسف، إذا مرض رسول الله  عصرتن 

أعينكن، وإذا صح ركبتن رقبته. فقال رسول الله  : ”دعوهن فإنهن خير منكم”. رواه 
الطبراني في األوسط وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال العقيلي: في حديثه 

نظر، وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم خالف. الهيثمي - مجمع الزوائد - الجزء : ( 9 ) – 
الصفحة : ( 34) 

 وبعد هذه األدلة على كراهية عمر و الحلف األموي لخالفة علي ابن أبي طالب منع 

عمر ابن الخطاب رسول الله  من كتابه الوصية لعلي وقال حسبنا كتاب الله ليجرده 

من بيان رسول الله   في بداية لفهم كتاب الله وفق األهواء والراي وفتح باب 
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اإلختالف على مصراعيه للتقول على الله بغير علم وال هدى وال كتاب منير لذلك قال 

رسول الله  :   

[  وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم  : - 
ال ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، 

فيقول ال أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه  ". ( رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، 
وابن ماجه ، والبيهقي في ( دالئل النبوة) 

 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله 
بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال ال ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر 
مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال أبو عيسى 

هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي  

مرسال وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي  وكان ابن 
عيينة إذا روى هذا الحديث على االنفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي 

النضر وإذا جمعهما روى هكذا وأبو رافع مولى النبي  اسمه أسلم

 قوله : ( ال ألفين ) بالنون المؤكدة من اإللفاء أي ال أجدن وهو كقولك ال أرينك هاهنا 
نهى نفسه أي تراهم على هذه الحالة . والمراد نهيهم عن تلك الحالة على سبيل المبالغة ( 
متكئا )  حال أو مفعول ثان ( على أريكته )  أي سريره المزين بالحلل واألثواب في قبة 

أو بيت كما للعروس يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم ، قيل : المراد بهذه الصفة 
الترفه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل االهتمام بأمر الدين ( فيقول ال أدري ) 
أي ال أعلم غير القرآن وال أتبع غيره أو ال أدري قول الرسول  ( ما وجدنا في كتاب الله 

اتبعناه ) ما موصولة أو موصوفة يعني الذي وجدناه في القرآن اتبعنا وما وجدناه في 
غيره ال نتبعه أي وهذا األمر الذي أمر به -عليه الصالة والسالم- أو نهى عنه لم نجده 

في كتاب الله فال نتبعه ، والمعنى ال يجوز اإلعراض عن حديثه عليه الصالة والسالم ألن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15956
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16818
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=96
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16920
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=96
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15956
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15956
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15956
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المعرض عنه معرض عن القرآن قال تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا  وقال تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى وأخرج الدارمي عن 
يحيى بن كثير . قال : كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن .  -  باب ما نهي 

عنه أن يقال عند حديث النبي  - البيهقي ] .

وهذا الحديث يؤكد بأن أول من قال هذه المقولة حسبنا كتاب الله هو عمر ابن الخطاب 
ليقطع على األمة خالفةأهل البيت عليهم السالم وليتحول الدين إألى الهوي والعمل بالرأي 
فتشققت األمة وتشرذمت لخروجها عن منهاج ربها ولقد صرح بتلك الكراهية البن عباس 

على لسانه  نقالً عن قريش والمقصود بهم هنا األمويون والمخزوميون وغيرهم ممن 
قاتلهم أمير المؤمنين في غزوة بدر وبقية الغزوات .

 [ روى الطبري محاورتين جرتا بين الخليفة عمر وابن عباس وقال: قال الخليفة في إحداهما 
البن عباس : ما منع قومكم منكم؟ ـ أي ما منع قومكم قريشاً من واليتكم ـ

قال ابن عباس: ال أدري!قال عمر: لكنّي أدري، يكرهون واليتكم لهم!قال ابن عباس: لِمَ 
ونحن لهم كالخير!؟قال: غفراً؛ يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة والخالفة فيكون بَجَحاً 

بَجَحاً .لعلّكم تقولون إن أبا بكر فعل ذلك، ال واللّه ولكن أبا بكر أتى أحزم ما حضره. 
الحديث.

وفي الثانية قال: يا ابن عباس! أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد؟
فكرهتُ أن أجيبه ، فقلت: إن لم أكن أدري فأميرالمؤمنين يُدريني.

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخالفة فتَبْجحوا على قومكم بجحاً بجحاً؛ اختارت 
قريش النفسها فأصابت ووُفّقَتْ.

فقلت: يا أميرالمؤمنين! إن تأذن لي في الكالم وتُمِط عني الغضب تكلمتُ.
فقال: تكلم يا ابن عباس.

فقلت: أما قولك ـ يا أميرالمؤمنين ـ اختارت قريش النفسها فأصابت ووفقت؛ فلو أنَّ قريشاً 
اختارت النفسها حيث اختار اللّه عزّ وجلّ لها لكان الصواب بيدها غير مردود وال محسود، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5110#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5110#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5110#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17330
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17330
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وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخالفة؛ فإن اللّه عزّ وجلّ وصف قوماً 
بالكراهية فقال: (ذَلِك بِأنَّهُمْ كرِهوا ما أنزَلَ اللّهُ فأحْبَطَ أعْمَالَهُم).

فقال عمر: هيهات واللّه يا ابن عباس؛ قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أُقِرَّكَ 
عليها فتزيل منزلتك مني.

فقلت: وما هي يا أميرالمؤمنين؟ فإن كانت حقّاً فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وإن كانت 
باطالً فمثلي أماط الباطل عن نفسه.

فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً وظلماً.
فقلت: أما قولك ـ يا أميرالمؤمنين ـ ظلماً فقد تبين للجاهل والحليم، وأما قولك حسداً؛ فان 

إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون.
فقال عمر: هيهات! أبت واللّه قلوبكم ـ يا بني هاشم ـ إالّ حسداً ما يحول، وضغناً وغشاً ما 

يزول.
فقلت: مهالً يا أميرالمؤمنين! ال تصِف قلوب قوم أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

من قلوب بني هاشم. بالحسد والغش؛ فإن قلب رسول اللّه 
فقال عمر: إليك عني يا ابن عباس.

فقلت: أفعل.
فلما ذهبت أقوم استحيا مني فقال:

يا ابن عباس مكانك! فواللّه إني لراعٍ لحقّك، محبُّ لما سرك.
فقلت: يا أميرالمؤمنين! إن لي عليك حقّاً وعلى كل مسلم، فمن حفظه فحظه أصاب، ومن 

أضاعه فحظه أخطأ. ثمّ قام فمضى -  تاريخ ابناالثير، 24/3  
واللفظ للطبري.

وقفة تأمّل لدراسة الحديثين
في الحديثين صرح الخليفة عمر بأنَّ قريشاً كرهوا أن يجتمع في بني هاشم النبوّة والخالفة 

فيتبجّح بنو هاشم على قريش بَجَحاً أي يتباهوا بذلك على قريش مباهاة.
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وقال في الثاني: (فاختارت قريش النفسها فاصابت ووُفّقت). إذاً فقد بحثت قريش في أمر 
الوالية عن مصلحة أنفسهم ـفي ظاهر االمر الدنيويـ وليس مصلحة سائر المسلمين. وأي فرق 

للمسلمين أيَّ قبيلة من قريش وليت الحكم بعد رسول اللّه 
وفي تصويبه عمل قريش لم يستدل بغير قوله (اختارت قريش النفسها) ولم يذكر أي دليل 

آخر من كتاب اللّه أو سنّة رسوله 
ويستفاد من جواب ابن عباس (فلو أنّ قريشاً اختارت النفسها حيث اختار اللّه عزّ وجلّ لها 

لكان الصواب بيدها) أمران:
أوّالً ـ إن اختيار قريش كان في غير ما اختاره اللّه، ويقصد حيث اختار اللّه االمام عليّاً 

(ع). كما سنورد االيات واالحاديث في هذا الصدد بُعيد هذا إنشاء اللّه تعالى.
ثانياً ـ إنه ليس لقريش أن تختار غير ما اختار اللّه. ويشير بقوله هذا إلى قوله تعالى في 

سورة االحزاب:
{وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 

يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً  - األحزاب 36} . 
وشدّد النكير على كراهية قريش أن تجتمع النبوة والخالفة في بني هاشم وقال :إن اللّه عزّ 

وجلّ وصف قوماً بالكراهية فقال: {ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم)  - 
محمّد 9 }  . 

وفي جواب الخليفة البن عباس لم يجد ردّاً لدعوى ابن عباس أن قريشاً اختاروا غير ما 
اختار اللّه وغير ما أنزل اللّه؛ بل جابهه بنقل ما بلغه أن ابن عباس قال: (إنّما صرفوها عنا 

حسداً وظلماً) ولم ينكر ذلك ابن عباس، بل أبان حجّته في هذا القول وقال:
(أمّا قولك: ظلماً؛ فقد تبين للجاهل والحليم).

يعني ابن عباس من قوله هذا أنّ قوله: بأنّ بني هاشم ظلموا في تنحية االمام عليّ عن 
الحكم ليس يخص ابن عبّاس وحده ليكون هو الّذي كشف بقوله ذلك عن تلك الحقيقة، بل إن 

ذلك قد تبين لجميع الناس؛ العاقل الحصيف منهم، والجاهل الخسيس.
وأجاب عن قوله  حسداً  وقال : ( إن إبليس حسد آدم ونحن ولده المحسودون) .
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ولعلّ ابن عباس يشير في كالمه هذا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: (إنّ اللّه اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذريّة بعضها من بعض واللّه سميع 

عليم) (33 ـ 34) أي إنّ بني هاشم من ذريّة من حسده إبليس النّ اللّه اصطفاهم، وللذرية 
أُسوة في ذلك بآبائهم.

وأخيراً جاش صدر الخليفة بالغيظ ولم يتحمّل أقوال ابن عباس وقال له :(هيهات! أبت واللّه 
قلوبكم يا بني هاشـم إالّ حسـداً ما يحول، وضـغناً وغشّاً ما يزول) .

فأجابه ابن عباس وقال: (مهالً يا أميرالمؤمنين! ال تصف قلوب قوم أذهب اللّه عنهم الرجس 

وطهّرهم تطهيراً بالحسد والغشّ؛ فإنّ قلب رسول اللّه  من قلوب بني هاشم).
ونترك شرح كلمة الخليفة لما فيها من قسوة. أمّا كلمة ابن عباس فقد أشار فيها إلى قوله 

تعالى في سورة االحزاب : { إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرِّجس أهل البيت ويطهِّركم 
تطهيراً-االية 33}. 

ولمّا لم يستطع الخليفة أن يرد على ابن عباس قوله، أمره باالبتعاد عنه وقال له: (إليك عني 
يا ابن عباس!) أي ابتعد عنّي، ولمّا أطاع ابن عباس أمر الخليفة وأراد أن يقوم؛ النَ عليه 

الخليفة وختم االمر بينهما بالحسنى، واستمرت الخالفة القرشية كسائر قريش في كرهها 
الستيالء بني هاشم على الحكم . كما يظهر ذلك من المحاورة الّتي دارت بين الخليفة وابن 

عباس بعد موت عامل حمص حيث خاطب الخليفة ابن عباس بقوله :

[ يا ابن عباس! إن عامل حمص هلك، وكان من أهل الخير ـ وأهل الخير قليل ـ وقد رجوت 
أن تكون منهم، وفي نفسي منك شيء لم أره منك، وأعياني ذلك، فما رأيك في العمل؟ قال: لن 
أعمل حتّى تخبرني بالّذي في نفسك.قال: وما تريد إلى ذلك؟قال: أريده، فإن كان شيء أخاف 

منه على نفسي، خشيتُ منه عليها الّذي خشيتَ، وإن كنت بريئاً من مثله علمت أنّي لست 
من أهله، فقبلت عملك هنالك، فإنّي قلّما رأيتك طلبت شيئاً إالّ عاجلته.فقال: يا ابن عباس!، 
إنّي خشيت أن يأتي عليّ الّذي هو آت وأنت في عملك فتقول: هلّم إلينا وال هلّم إليكم دون 

غيركم... الحديث -  مروج الذهب للمسعودي 321/2 ـ 322. ] 
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يظهر أنّ هذه المحاورة جرت بينهما في اُخريات حياة عمر. وجرت في آخر شهر من حياة 
الخليفة عمر ما رواه في هذا الصدد البخاري بسنده وقال: عن ابن عباس أنّه قال: كنت 

أُقرئ رجاالً من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند 
عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّها إذ رجع إليَّ عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجالً أتى 

أمير المؤمنين اليوم، فقال :يا أميرالمؤمنين! هل لك في فالن يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت 
فالناً؛ فواللّه ما كانت بيعة أبي بكر إالّ فلتة فتمت. فغضب عمر ثمّ قال: إنّي إن شاء اللّه 
لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤالء الّذين يريدون أن يغصبوهم اُمورهم. قال عبدالرحمن 
فقلت: يا أميرالمؤمنين! التفعل فإنَّ الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الّذين 

يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مطير، وأن ال يعوها وأن ال يضعونها على مواضعها، فأمهل حتّى تقدم المدينة فإنها دار 
الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم 

مقالتك، ويضعونها على مواضعها.
فقال عمر: أما واللّه إن شاء اللّه القومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.

فقال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين 
زاغت الشمس حتّى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر فجلست 

حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر ابن الخطاب فلمّا رأيته مقبالً قلت لسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر عليّ وقال: ما 

عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟
فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على اللّه بما هو أهله، ثمّ قال: [ أما 

بعد! فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقولها، ال أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها 
ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل الحد أن يكذب 

عليّ ـ إلى قوله ـ ثمّ إنه بلغني أن قائالً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فالناً فال 
يَغترنَّ امرؤٌ أن يقول إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، أال وإنها قد كانت كذلك ولكن 
اللّه وقى شرها، وليس منكم من تقطع االعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجالً من غير 
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مشورة من المسلمين فال يبايع هو وال الّذي بايعه تغرَّة أن يُقتال. ـإلى قوله في آخر الخطبة 
أيضاًـ فمن بايع رجالً على غير مشورة من المسلمين فال يبايع هو وال الّذي بايعه تغرَّة أن 

يقتال- صحيح البخاري 119/4 ـ 120، باب رجم الحبلى من الزنا من كتاب الحدود .وقد 
أوردنا مورد الحاجة من الخطبة ص 171 قبل هذا .و(ويضعونها) كذا جاءت في االصل 

والصواب: يضعوها.
يا ترى! من هو فالن المعزوم على بيعته؟ ومن هو فالن الّذي أهاج بقوله غضب الخليفة 

فخطب وقال في خطبته ما قال؟ إنّ ابن أبي الحديد الشافعي قد كشف في بعض ما رواه عن 
اسميهما وقال:

( إنّ الرجل الّذي قال: لو قد مات عمر لبايعت فالناً؛ عمّار بن ياسر قال: لو قد مات عمر 
لبايعت عليّاً. فهذا القول هو الذي أهاج عمر أن خطب بما خطب به  -  شرح الخطبة (26) 

من شرح ابن أبي الحديد لنهج البالغة.
دراسة مفهوم الخطبة: 

يفهم من كالم الخليفة أنه خشي أن يفلت زمام االمر بعد وفاته من يد قريش ويبادر غيرهم من 
المسلمين ـ صحابة وتابعين ـ إلى بيعة من يكرهون واليته، وهو االمام عليّ، ولذلك ابتكر 

طريقة سدّ بها الطريق على أولئك وقال: (من بايع رجالً من غير مشورة من المسلمين فال 
يبايع هو وال الّذي بايعه تغرّة أن يُقتال). قال ذلك في حين أنه بنفسه ولي أمر المسلمين دون 

مشورة المسلمين، واستند في شرعية حكمه إلى تعيين الخليفة أبي بكر له، ومهما يكن من 
أمر فقد أمسك ـ بطرحه ذلك ـ بزمام االمر بقوة بيده، ثمّ طرح بعد ذلك بقليل، وعندما طعن، 
وأمر بأن يجتمع ستة من قريش ليختاروا واحداً منهم للخالفة، وجعل أمر ترشيح الخليفة بيد 

عبدالرحمن بن عوف، وشرط هذا ـ للبيعة ـ عمل الخليفة بكتاب اللّه وسنة رسوله وسيرة 
الشيخين، فقبل عثمان الشرط ورفضه االمام عليّ) ع)، وكانوا يعلمون أنّ االمام عليّاً اليقبل 

أن يجعل سيرة أبي بكر وعمر في عداد كتاب اللّه وسنّة رسوله. ونجد الخليفة عمر ينبئ 
سعيد بن العاص االمويّ أنّ الّذي يلي االمر من بعده هو ذو رحم سعيد، وقد ولي بعد 

الخليفة عمر ذو رحم سعيد (عثمان بن عفان االموي)، وأنّ أبا بكر دعا عثمان خالياً فقال:
(اكتب... هذا ما عهد أبو بكر إلى المسلمين، أمّا بعد) فاُغمي عليه
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فذهب عنه، (فكتب عثمان: أمّا بعد! فإنّي استخلفت عليكم عمر ابن الخطاب) ولمّا أفاق 
أمضى ما كتبه عثمان من توليته عمر النّه كان قد وافق قصده.

وعن أمر من يلي بعد عثمان روى اليعقوبي وقال:
إن عثمان اعتلّ علّة اشتدّت به، فدعا حمران بن أبان، وكتب عهداً لمن بعده، وترك موضع 
االسم، ثمّ كتب بيده: عبدالرحمن بن عوف، وربطه وبعث به إلى أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، 

فقرأه حمران في الطريق فأتى عبدالرحمن فأخبره، فقال عبدالرحمن، وغضب غضباً شديداً: 
أستعمله عالنيةً، ويستعملني سرّاً! ونمى الخبر وانتشر بذلك في المدينة. وغضب بنو أميّة، 
فدعا عثمان بحمران مواله، فضربه مائة سوط، وسيّره إلى البصرة. فكان سبب العداوة بينه 

وبين عبدالرحمن بن عوف.
ووجّه إليه عبدالرحمن بن عوف بابنه، فقال له: واللّه لقد بايعتك، وإن فيّ ثالث خصال 

أفْضُلُكَ بهن... الخبر -   تاريخ اليعقوبي، 169/2.
ويظهر أنّه كان قد بُتَّ في أن يلي الحكم بعد عثمان عبدالرحمن بن عوف غير أنَّ 

عبدالرّحمن توفِّي قبل عثمان سنة 31 أو 32 ه بعد أن اشتد الخصام بينهما - راجع االوائل 
البي هالل العسكري ط. بيروت 1407، ص 129، وشرح النهج البن أبي الحديد تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم، 169/1.
 وكذلك وقع الخالف بين بني أُميّـة (االُسرة الحاكمة من قريش (وسائر أفخـاذ قريش، وقادت 
أُم المؤمنين عائشة أُسرتها من تميم والمخالفين حتّى سقط الخليفة عثمان قتيالً في داره في 

المدينة وبمحضر من المهاجرين واالنصار  - عمر من حوادث سنة 23 ه من تاريخ الطبري 
ط. مصر االولى، -  راجع كتاب : (أحاديث أمّ المؤمنين عائشة) ط. بيروت عام 1408 ص 

87 ـ 162 فصل في عهد الصهرين.
عند ذلك ملك المسلمون أمرهم وانحلّوا من كلّ بيعة سابقة توثقهم فتهافتوا على االمام عليّ 

(ع) يبايعونه وفي مقدّمتهم أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ولما ولي االمام عليُّ 
(ع) الحكم ألغى جميع امتيازات قريش الّتي مُنِحوها على عهد الخلفاء قبله، وساوى بين 

سروات قريش وسائر المسلمين ـالعرب منهم والمواليـ في تقسيم بيت المال والمنزلة 
االجتماعية، فلملمت قريش أطرافها بعد أربعة أشهر من حكمه، وأقامت عليه حرب الجمل 
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الّتي اجتمع فيها مروان (المطالب بدم عثمان) وطلحة والزبير (اللّذان حرّضا على قتل 
عثمان) بقيادة أُمّ المؤمنين عائشة الّتي أفتت بقتل عثمان. ثمّ أقامت قريش عليه حرب 

صفين. أقامت الحربين عليه باسم الطلب بدم عثمان، وبذلك شوّشت قريش على المسلمين في 
خارج المدينة الرؤية الصحيحة. وبعد تحكيم الحكمين بصفين خرجت على االمام عليّ 

الخوارج بنهروان. ولهذا كلّه شكوى االمام من ظلم قريش مثل قوله في كتابه الخيه عقيل:
( فَدَعْ عَنْكَ قرَيْشَاً وَتَرْكَاضَهُم في الضَّالَلِ، وَتَجْوَالَهُمْ في الشِّقَاقِ، 

وجِمَاحَهُمْ في التِّيهِ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجمعوا عَلى حَرْبي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْب 
رَسُولِ اللّهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قَبْلي؛ فَجَزَتْ قُرَيشاً عَني 

الْجَوَازي، فَقَدْ قَطعُوا رَحمي... الكتاب) -  نهج البالغة، شرح محمد عبده ـ الرسائل، 
الكتاب رقم 36. واالغاني ط.ساسي 44/15.

والتركاض: مبالغة في الركض، واستعاره لسرعة خواطرهم في الضالل، وكذلك التجوال من 
الجول والجوالن، والشقاق: الخالف، وجماحهم: استعصاؤهم على سابق الحقّ، والتيه: 

الضالل والغواية .
الجوازي: جمع جازية بمعنى المكافأة، دعاء عليهم بالجزاء على أعمالهم.

وأخبر عن مشاجرةٍ وقعت بينه وبين أحدهم وقال:
وقَدْ قالَ قائلٌ: إنّكَ على هذا االمْر لَحريص.

فَقُلْتُ: بَلْ أَنتم وَاللّهِ الحرَصُ وَأَبْعَدُ، وأَنَا أَخَصُّ وَأَقْرَبُ! وإنَّما طَلَبْتُ 
حَقَّا لي وَأَنْتُمْ تَحُولُون بَيْني وَبَيْنَهُ، وَتَضْرِبُونَ وَجْهي دُونَهُ فَلَمَّا قَرَعْتُهُ 
بالْحُجَّةِ في الْمَالِ الْحاضِرينَ هَبَّ كَأنَّهُ [بُهتَ] الَيَدْري ما يُجِيبُني بِهِ! اللَّهُمَّ 

إنِّي أَستَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانهُمْ؛ فإنَّهُمْ قَطَعُوا رحمِي، وَصَغَّرُوا 
عَظِيمَ مَنْزِلَتي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعتي أَمراً هُوَ لِي؛ ثُمَّ قَالُوا: أَالَ إنَّ [في]  
الْحَقِّ أَنْ تَأخُذَهُ وفي الْحقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ -  نهج البالغة، شرح محمّد عبده، الخطبة: 

167. وطبعة بيروت للدكتور صبحي الصالح، الخطبة: 172.
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وضرب الوجه: كناية عن الردّ والمنع، (وقرعته بالحجّة): من (قرعه بالعصا) ضربه بها، 
وهبَّ: من هبب التيس ـ أي: صياحه ـ أي: كان يتكلّم بالمهمل مع سرعة حمل عليها الغضب 

كأنّه مخبول ال يدري ما يقول.
وأستعينك: أستنصرك وأطلب منك المعونة، ويروى في مكانه (أستعديك) أي: أطلب منك أن 

تعديني عليهم وأن تنتصف لي منهم.
و(ثمّ قالوا ـ الخ) أي: إنهم اعترفوا بفضله، وأنه أجدرهم بالقيام به ففي الحقّ أن يأخذه، ثمّ 

لما اختار المقدم في الشورى غيره عقدوا له االمر، وقالوا لالمام: في الحقّ أن تتركه، 
فتناقض حكمهم بالحقّيّة في القضيتين، وال يكون الحقّ في االخذ إالّ لمن توافرت فيه 

شروطه.

وقال في خطبة اُخرى :

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمي 
وَأَكْفَأُوا إِنَائِي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، 

وَقَالُوا أَال إنَّ في الحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وفي الحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ، فَاصْبِر مَغْمُوماً أَوْ 
مُتْ مُتَأَسِّفاً. فَنَظَرْتُ فَإذا لَيْسَ لي رَافِدٌ، وال ذَابُّ، وال مُسَاعِدٌ إال أَهْلَ 

بَيْتِي فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَن المَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى القَذَى، وَجَرِعْتُ رِيقِي عَلَى 
الشَّجَى، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْمِ الغَيْظِ عَلَى أَمَرَّ مِنَ العَلْقَمِ، وَآلَمَ لِلقَلْبِ مِنْ 

حَزِّ الشِّفارِ) -   نهج البالغة، شرح محمد عبده، الخطبة: 212.
وقد جاء القسم االوّل منها في كتاب الغارات للثقفي، ص 392.

وأستعديك: أستعينك، وأكفأ االناء أي قلبه، كناية عن تضييعهم حقّه.
والرافد: المعين، والذاب: المدافع، و(ضننت) أي: بخلت، والقذى: ما يقع في العين، الشجى: 
ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، يريد غصّة الحزن. والشفار: جمع شفرة، وهي حدّ 

السيف وغيره.
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وأخيراً استُشهِدَ االمام(ع) بيد أحد الخوارج في محراب مسجد الكوفة، وبعد استشهاد االمام 
عليّ (ع) استولى معاوية على الحكم في سنة أربعين للهجرة وسمّوا هذا العام بعام الجماعة 
وهو في الحقيقة عام الجماعة لقريش، واستمرّ حكم معاوية عشرين عاماً، وتوفِّي في سنة 

ستين للهجرة.
كان ذلكم بعض آثار كراهية قريش لحكم االمام عليّ (ع)، ومن آثار تلك الكراهية منعهم 

نشر حديث الرسول(صلى الله عليه وآله) كما سنذكرها في ما يأتي بإذنه تعالى .
وهذه الكراهية كما بينا فرخت الخوارج بفكرهم الذي تم التأسيس له في اربعة وثالثون عاماً 

من وفاة رسول الله  في فتنة هرم عليما الكبير وشب عليها الفتيان وشاخ عليها الشباب 
حتى خرج جيل يقول فيه معاوية لعلي أتيتك بجيش يصلي الجمعة يوم األربعاء يتقربون إلى 
الله بسب علي ابن ابي طالب وقتل أهل البيت عليهم السالم وشيعته أصبح قتلهم من أعظم 
القربات غلى اللع وتم وضع الفتاوى واألحاديث الموضوعة في تكفير هؤالء جميعاً وهم 

حزب الله الغالبون :

ذكر المسعودي في مروج الذهب :  [ دخل  رجال من أهل الكوفة على بعير له إلى دمشق 
في حال منصرفهم عن صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني بصفين. 
فارتفع أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقي خمسين رجال بينة يشهدون أنها ناقته فقضى معاوية 

على الكوفي وأمره بتسليم البعير إليه فقال الكوفي: أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة فقال 
معاوية: هذا حكم قد مضى، ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره 

فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه وقال له: أبلغ عليا أني أقابله بمائة ألف ما فيهم من يفرق 
بين الناقة والجمل،. ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين 
الجمعة في يوم األربعاء وأعاروه رؤسهم عند القتال وحملوه بها وركنوا إلى قول عمرو بن 

العاص : إن عليا هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته، ثم ارتقى بهم األمر في 
طاعته إلى أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير . - مروج الذهب 

ج2 ص 72 ]  .
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 الفصل الثاني 

بغض علي ابن أبي طالب في عصر الخلفاء ومنع أي رواية لحديث رسول الله   
في ذلك العصر 

(1) منع رواية الحديث في عهد الخلفاء :

قال الدكتور صبحي الصالح : إنّ الخلفاء الراشدين لم يتشدّدوا في أمر كتابة السنّة 
وحدها , بل بلغ بهم الورع أنهم راحوا يتشدّدون في روايتها -  علوم الحديث لصبحي 

صالح  ص 263  .
[ ...   : كيف قاموا بهذا المنع , وما كانت اهدافهم من ورائه؟؟

الخليفة أبو بكر يمنع رواية الحديث عن رسول الله  : قد عرفنا في تمهيد القسم 
الثاني - علوم الحديث لصبحي ص36 .

_ ثمّ عمد إلى إبادته  أنّ أبا بكر كتب الحديث _ بعد وفاة رسول الله 
باإلحراق .

ولم نقف على صدور منعٍ منه للتدوين , سوى هذا اإلقدام العملي , الذي قد يكون 
أدلّ على المنع من مجرد المنع باأللفاظ والكلمات .

لكنا نرى أبا بكر يقدم على منع نقل الحديث وروايته عن رسول الله  بصورة 
لفظيّة علنيّة .

وقد يكون هذا آكد في كون أبي بكر مانعاً للتدوين , حيث أنّ منع الرواية يالزم منع 
التدوين بطريق أولى , ألنّ التدوين من أشكال الرواية , بل أثبت وأخلد , ومن يحاول 

إبادة الحديث ويتصدّى لمجرّد نقله شفهياً فهو على منع تخليده أحرص!!.
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مع أنه ال قائل بمنع الرواية وإ باحة التدوين , بخالف العكس , ألنّ في من منع 
التدوين عدّة ممن يقول بإ باحة الرواية , بل لم يعهدْ منع الرواية إال من الخلفاء 

واألمراء المانعين للتدوين , كما سيأتي .
وأمّا حديث منع أبي بكر للرواية :

فرواه الذهبي في ترجمة أبي بكر, قال : إن الصدّيق [ يعني أبا بكر ] جمع الناس بعد 

أحاديث تختلفون فيها ,  وفاة نبيّهم ! فقال : إنّكم تحدّثون عن رسول الله 
والناس بعدكم أشدّ اختالفاً , فال تحدّثوا عن رسول الله شيئاً , فمن سألكم فقولوا 

:بيينا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حالله وحرّموا حرامه -  تذكرة الحفاظ (2/1 - 3 
) واألنوار الكاشفة ( ص 53 ) .

وفي ما يرتبط بهذا النصّ بحثان :
البحث األوّل : في مدلول كالم أبي بكر , في نقاط :

1_ في قوله : أحاديث تختلفون فيها .

كان الناس يختلفون فيها ,  فالمالحظ أنّ أبا بكر أخبر عن أحاديث عن رسول الله
وإذا الحظنا أنّ الخالفات الواقعة في تلك الفترة محدودة , وأهمّ ما وقع بين الناس من 

الخالف والنزاع والتخاصم , هو موضوع الخالفة واإلمامة , كما تتّفق عليه كتب 
التاريخ والفرق  - انظر الملل والنحل (22/1) واإلمامة والسياسة - ط زيني - 

. ( 20 -12/1)
إذ لم ينقل - في البداية األولى من خالفة أبي بكر - أنّ الناس اختلفوا في أحكام 

الصالة أو الصوم أو غير ذلك من العبادات أو المعامالت , فاألحاديث المختلف فيها 
التي توجب الخالف األشدّ - في تلك الفترة - إنّما هي تلك التي تمسّ نظام الحكم 

وتؤثر على سيطرة الحاكمين .
وهذا ممّا يدلّ على أنّ الهدف األساس من منع الحديث هو منع تلك األحاديث التي 

تدلّ على خالفة عليّ عليه السالم وإمامته من االنتشار الواسع بين الناس .
2_ قوله : ال تحدّثوا عن رسول الله شيئاً .
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إنّ ظاهر هذه الجملة هو العموم , ألنّ النكرة ( شيئا ) بعد النهي ( التحدّثوا ) تدلّ 
على العموم , بال خالف معروف بين األصوليين .

3_ قوله : بيننا وبينكم كتاب الله .
وهذه الجملة خطر ة للغاية , إذْ فيها الدعوة _ علناً _ إلى االكتفاء بكتاب الله في 

, وهي الدعوة التي حذّر منها رسول الله   مقابل الحديث عن رسول الله 
في أحاديث ( األريكة ) حيث قال : يوشك الرجل متكئاً على أريكته , يحدَّث 

بحديثٍ من حديثي , فيقول : بيينا وبينكم كتاب الله ...  - سنن ابن ماجة (6/1) باب 
( 3 ) ح ( 12 ) .

وقد أبدى رسول الله  استياءه من قائل تلك الجملة, بعبارات شتى, مثل قوله : ال 
أعرفنّ ... و قوله : ال ألفينّ ... .

كما ردّ النبي  على ذلك بقوله :اال ما حرّم رسول الله , كما حرّم الله    - 
اوردنا نصوص األحاديث عن مصادرها في ( ص 352 - 356 ) نهاية الفصل 

الثالث من هذا القسم – كتاب علوم الحديث  .
ردّاً على من فصل بين الكتاب والسنة .

البحث الثاني : مع الذهبي في دفاعه عن أبي بكر :
إنّ الذهبي _ بعد أنْ نقل هذا الحديث , عن أبي بكر _ قال : إنّ مراد الصديق 

التثبّت في اإلخبار , والتحرّي , ال سدّ باب الرواية ... ولم يقل : حسبنا كتاب الله 
,كما تقول الخوارج - تذكرة الحفاظ (3/1) .

أقول : يرد على الذهبي ا مور :
1 _ قوله : مراد الصديق التثبّت ... ال سدّ باب الرواية :

, و يريد منع نقل الحديث  ففيه : أنّ من يريد سدّ باب الرواية عن رسول الله 
عنه مطلقاً , هل يجد كالماً أوضح داللةً , على عموم المنع , من جملة : ال تحدّثوا 

عن رسول الله شيئاً ؟
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ولو لم يرد المتكلم بهذا الكالم سدّ باب الرواية , بل كان يريد التثبّت والتحرّي _ 
كما فرض الذهبي _ لما جاز له أن يأتي بما يدل على عموم المنع والنهي عن الحديث 

. مطلقاً عن رسول الله 
بل كان عليه أن يقول _ مثالً _ : ال تحدّثوا ببعض ما تسمعون أو تروون .

أو يقول : ال تحدّثوا بما ال تتثبّتون ... .وما أشبه ذلك ,أو يأمرهم باالحتياط , 
ويحذّرهم عن الخطأ واالشتباه .

كما أنّ قوله : بيينا وبينكم كتاب الله , فاستحلّوا حالله , وحرّموا حرامه , قرينة 
واضحة على أنّ مراده نبذ السنة مطلقاً , واالكتفاء بكتاب الله وما فيه من حالل 

وحرام , تلك الدعوة التي نادى بها أهل الفصل بين الكتاب والسنة , واالكتفاء بالقرآن 
مستغنين به عن السنة .

2 _ قول الذهبي :ولم يقلْ _ يعني أبا بكر _ : حسبنا كتاب الله ,كما تقول الخوارج .
أقول : هل يتصوّر الذهبي أنّ منع الحديث والرواية مطلقاً يتوقّف على قول :حسبنا 

كتاب الله ,فقط ؟
أليس كلّ ما يؤدّي مؤدّى هذه الجملة , فقائله يكون ممن يمنع االستناد إلى الحديث , 

ويدعو إلى االكتفاء بكتاب الله ؟! وترك الحديث والسنّة؟ ومؤدّى حسبنا كتاب 
الله ,هو االكتفاء بكتاب الله , في مقابل الحديث الشريف المنقول عن رسول الله 

.
و قول أبي بكر :بيننا وبينكم كتاب الله , فاستحلّوا حالله وحرّموا حرامه ,بعد 

قوله :ال تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ,يؤدّي نفس معنى قول :حسبنا كتاب الله ,بال 
أدني فرقٍ , وبوضوح تامٍّ ,ويدل على االكتفاء بالقرآن وما فيه من حالل وحرام , 

عما وردت به السنّة .

, فهو يدلّ  وبما أنّ أبا بكرٍ ذكر هذه الجملة في مقابل الحديث عن رسول الله 
على االستغناء بالقرآن عن الحديث , وهذا واضح ال غبار عليه .
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والعجيب أنّ رسول الله  لما أراد اإلنكار على الفصل بين حديثه وبين الكتاب 
_ في أحاديث ( األريكة ) حذّر عن قول نفس جملة : بيننا وبينكم كتاب الله ... , 

هذه الجملة بالذات التي قالها أبو بكر في حديث منعه .
ثمّ , أيّ فرقٍ يراه الذهبي بين جملة ؛ حسبنا كتاب الله ,التي ذكرها هو , وجملة : 

بيننا وبينكم كتاب الله ,في كالم أبي بكر ؟؟
3_ قول الذهبي : حسبنا كتاب الله , كما تقول الخوارج .

سبق أنْ تعرّضنا لهذا الكالم بما حاصله : إنّا لم نعهدْ من الخوارج ذكرهم لجملة : 
حسبنا كتاب الله ,وإنما شعارهم :ال حكم إالّ لله .

وأمّا جملة :حسبنا كتاب الله ,فهي معروفة من كالم عمر قالها في عهد النبيّ  , 
وقد جابهه بها , وهو صلّى الله عليه و آله وسلّم مسجىً على فراش الموت

- انظر ( ص 359 ) الفصل الثالث من القسم الثاني .
وذكرنا سابقاً مصادر قول عمر :حسبنا كتاب الله. - انظر ( ص 80 - 81 ) 

الفصل الثاني من القسم األول .
وأهمّ ما يجب التنبيه عليه في هذا المجال :أنّ النصوص النبويّة الدالّة على وجوب 
رواية الحديث , ونقله , وتبليغه , ونشره , وحمله , وأدائه إلى اآلخرين , متضافرة , 

, بل هي تجوز حدّ التواتر المعنويّ ,  ال مجال للتشكيك في صدورها عن النبيّ 
وبعض ألفاظها مستفيضٌ قطعاً , إليك بعض نصوصها , ومصادرها :قال صلّى الله 

عليه وآله وسلّم : نضر الله أمرءً سمع مقالتي فوعاها , وأدّاها , فربّ حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه , وربّ حامل فقه ليس بفقيه - رواه أحمد في مسنده (437/1) و 

(80/4) و (183/5) وفي طبعة شاكر : (96/6) والحديث رقم (4157) وبألفاظ 
أخرى في (82/4) و (325/3) وانظر سنن ابن ماجة (4/1- 85 ) ومستدرك الحاكم 

(1/ 87 و88 ) وجامع بيان العلم (/39) وكنز العمال (10/ 258) رقم(29375) 
وقبله وبعده .
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وقال _ في حديث _ : احفظوهنّ , وأخبروا بهنّ من ورائكم   - فتح الباري البن 
حجر (194/1) ومسند أحمد (228/1) .

وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم , أنه قال : مثل الذي يتعلّم علماً ثمّ اليحدّث به , 
مثل رجل رزقه الله ماالً فكنزه , فلم ينفق منه - الجامع ألخالق الراوي والسامع 

.(509/1)
وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : من سئل عن علمٍ فكتمه , ألجمه الله بلجامٍ من 

نارٍ يوم القيامة -  مسند أحمد (263/2و305و495 و353 و296 ) وطبعه شاكر : 
(5/14) ح 7561 و (86/15) ح 7930 . والمستدرك للحاكم (101/1) وباختالف 

في الجامع ألخالق الراوي(509/1).
وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: من رغب عن سنتي فليس منّي-  الفقيه والمتفقه , 

للخطيب (144/1) .

وقد روى حذيفة بن اليمان , قال : دخلت على رسول الله  في مرضه الذي 
قبض فيه , فرأيته يتساند إلى عليّ ,فأردتُ أنْ أنحّيه وأجلس مكانه ,فقلت : يا أبا 

الحسن , ما أراك إالّ تعبتَ في ليلتك هذه , فلو تنحيتَ , فأعنتُك ؟ فقال رسول الله 

: دعْهُ ,فهو أحقّ بمكانه منك ,ادنُ منّي يا حذيفة , من أطعم مسكيناً لله عزّ 
وجلّ دخل الجنّة .

قال : قلت : يا رسول الله , أكتم أم أتحدّث ؟
قال : بل تحدّث به -  مختصر تاريخ دمشق (259/18) .

ال بدّ أن ينشر ويبلّغ وينقل ,  وال أظنّ مسلماً يتردّد في أنّ حديث رسول الله 
بل إنّ ذلك من بديهيّات اإلسالم .

فأينَ كان أبو بكر _ في صحبته الطويلة مع النبيّ  _ من هذه الحقيقة الواضحة 

_ بفترةٍ غير طويلةٍ _ ويمنع من نقل أيّ  القطعيّة , حتى يقف بعد وفاة النبيّ 

, بقوله :ال تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ؟  حديثٍ عن رسول الله 
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عمر , والرواية عن رسول الله  :

[ في طبقات ابن سعد : " ان االحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن 
يأتوه بها فلما أتوه بما أمر بتحريقها   " . 

وبقى هذا المنع نافذا حتى ولي الحكم عمر بن عبد العزيز االموي   فرفع المنع وكتب 
إلى أهل المدينة : " ان انظروا حديث رسول الله فاكتبوه فاني قد خفت دروس العلم 

وذهاب أهله . "

وكان ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث على رأس المائة بأمر عمر بن عبد 
العزيز ثم كثر التدوين والتصنيف . 

منعت مدرسة الخلفاء من تدوين حديث الرسول إلى رأس المائة من هجرة الرسول وليتهم 
إكتفوا بذلك بل منعوا من رواية حديث الرسول كذلك . 

روى الذهبي أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : " إنكم تحدثون عن رسول الله 

 أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختالفا ، فال تحدثوا عن رسول الله شيئا 
فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حالله وحرموا حرامه  . " 

لقد عرفنا أنّ عمر كان أوّل من أعلن المنع عن تدوين الحديث , بعد أن أراد كتابته , 
وشاور الصحابة في ذلك , وأشار عليه عامّتهم بأن يكتب , لكنه خالفهم وعزم على 

المنع  .  - انظر ما ذكرناه في التمهيد للقسم الثاني (ص272) .
وقد وقف عمر من رواية الحديث ونقله موقفه الشديد من تدوين الحديث-  حتى عدَّ 

- بحقٍّ - رائداً للمانعين !.
وقد رويت آثار في ذلك , نستعرضها في ما يلي :

. 1 _ فمنع وفد الصحابة الذين أرسلهم إلى الكوفة من الرواية عن رسول الله 
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قال قرظة بن كعب : بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة , وشيّعنا إلى موضع قرب 
المدينة , يقال له :(صرار ) وقال : أتدورن لِمَ شيّعتكم , أو مشيت معكم ؟

 , قال : قلنا : نعم , لحقّ صحبة رسول الله ,أو : نحن أصحاب رسول الله 
ولحقّ األنصار .

قال عمر : لكنّي مشيت معكم لحديثٍ أردت أن أحدّثكم به , فأردت أن تحفظوه 
لممشاي معكم , إنّكم تقدمون على قومٍ ,أو :تأتون قوماً , تهتزّ ألسنتهم بالقرآن 

اهتزاز النخل _ أو : للقرآن في صدورهم هزيزٌ كهزيز المرجل , أو :لهم دويٌّ 
بالقرآن كدويّ النحل _ فإذا رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم , وقالوا : أصحاب محمّد 

_ أو :فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث _ 

وأنا شريككم. فأقلّوا الرواية عن رسول الله 

- رواه أصحاب الكتب , وقد جمعنا  أو : فال تصدّوهم بالحديث عن رسول الله 
بين ألفاظهم المختلفة بقولنا (أو : كذا )

فانظر : طبقات ابن سعد (6/ 7) وسنن الدارمي (73/1) ح 285 و286 وسنن ابن 
ماجه (12/1) باب التوقي في الحديث , ومستدرك الصحيحين للحاكم (110/1) 

وشرف أصحاب الحديث (ص92) وجامع بيان العلم (120/2)وتذكرة الحفاظ (7/1) 
وكنز العمال (284/2 - 285 ) رقم ( 4017 ) .

2_ ومنع عمر صحابة كباراً بالخصوص عن الحديث عن رسول الله  :

ا_فمنع أبا هريرة : قال عمر ألبي هريرة : لتتركنّ الحديث عن رسول الله  أو 
أللحقنّك بأرض دوس -  المحدّث الفاصل ( ص 554 ) رقم ( 746 ) والبداية 

والنهاية البن كثير (106/8) .

, أو أللحقنّك بأرض  وقال له _ أيضاً _ : لتتركنّ الحديث عن رسول الله 
الطنيح _ يعني أرض قومه  -  أخبار المدينة المنوّرة البن شبّة (800/3) .
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وقال عمر له :لتتركنّ الرواية _ أو اإلكثار من الرواية _ أو أللحقنّك إلى جبال دوس 
  .

 - االعتصام بحبل الله المتين , للقاسم اليمني(29/2) .
وقال ابن أبي الحديد :ضربه عمر بن الخطاب _ في خالفته _ بالدِرّة ,وقال له : لقد 

أكثرت الرواية , وأحْرِ بك أنْ تكون كاذباً على رسول الله  . -  شرح نهج 
البالغة (68/4) ونقله في االعتصام (29/2)وفيه :وأخشاك ,بدل : وأحر بك .

2_ ومنع ابن مسعود , وأبا مسعود : قال ابن عساكر : بعث عمر إلى أبي مسعود, 

وابن مسعود, فقال :ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله  ؟؟ .   - 
تاريخ دمشق (108/39) .

ونقله ابن عدي , وفيه :بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود , وإلى أبي 
الدرداء , وإلى أبي مسعود األنصاري , فقال :ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول 

الله  ؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد . - الكامل البن عدي (18/1) 
والمجروحين البن حبان (34/1) والطبراني في األوسط الحظ الطبقات البن 

سعد(68/7و83).
وأخرجه ابن عساكر , وفيه أسماء أخرى : عبد الله بن حذيفة ,وأبي الدرداء ,وأبي 

ذرّ ,وعقبة بن عامر. - الحظ ترجمة : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
3_ ومنع أبا موسى األشعري _ لما بعثه إلى العراق _ بمثل ما ورد في حديث قرظة 

بن كعب - مستدرك الحاكم (125/1) والبداية والنهاية البن كثير (107/8) .
4_ومنع عمّار بن ياسر :إنّ عمر بن الخطاّب سئل عن الرجل يجنب في السفر فال 

يجد الماء ؟ فقال : ال يصلّي حتى يجد الماء.
فقال عمّار بن ياسر:ياأمير المؤمنين ,أما تذكر إذ كنت أن وأنت في اإلبل فأجنبنا , 
فأما أنا فتمرّغت كما تمرّغ الدابّة ,وأما أنت فلم تصلّ ,فذكرت ذلك لرسول الله 

  فقال:إنما يكفيك هكذا_ وضرب بيديه األرض فمسح بهما وجهه وكفّيه_.
فقال له عمر :اتّق الله يا عمّار؟
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فقال : إن شئتَ لم أحدّث به...   - أخرجه مسلم في صخيخه (280/1) وأبو داود 
في سننه(88/1).

وإنما فهمنا التهديد ألنّ أمر عمر عمّاراً بالتقوى يدلّ على أنه حدّث بما اليجوز في 

شرع عمر وهو الحديث عن رسول الله  , ولذا قال له عمّار :إن شئت لم 
أحدّث به , فإنه يدل على كراهة عمر للحديث , فرضاه عمار بتركه . 

5_ ومنع عمر عامّة الناس عن الحديث : خطب عمر , وقال :أال ,ال أعلمنّ ما قال 
أحدكم :إنّ عمر بن الخطاب منعنا أن نقرأ كتاب الله ,إني ليس لذلك أمنعكم ,ولكنّ 
أحدكم يقوم لكتاب الله ,والناس يستمعون إليه ,ثمّ يأتي بالحديث من قبل نفسه [؟] إن 

حديثكم هو شرّ الحديث ,وإنّ كالمكم هو شرّ الكالم ,من قام منكم فليقم بكتاب الله , 
و إالّ فليجلس ,فإنكم قد حدّثتم الناس حتى قيل :قال فالن , وقال فالن ,وترك كتاب 

الله   - أخبار المدينة المنوّرة (800/3) .
إن ظاهر هذه الخطبة المنع من حديث المتكلّمين خالل القرآن , ولم يصرّح فيه 

بالمنع من حديث رسول الله  , لكن يمكن فهم المراد بمالحظة أمور :
1_إيراد ابن شبّة لهذه الخطبة في سياق ما نقله من منع عمر للصحابة من نقل 

الحديث والرواية عن رسول الله  .
2_ ظهور الخطبة _ وخاصّة الفقرة األخيرة منها _ في تأكيد عمر على ترك كلّ 

حديث ما سوى كتاب الله , وهو نفس المقولة المعروفة عن عمر :حسبنا كتاب الله , 
ويؤدّي مؤدّاها .

ومن الواضح أن عمر إنما كان يردّد مقولة :حسبنا كتاب الله ,في مقابل الحديث 
النبويّ وروايته ,كما يظهر من تعليله المنع من الحديث بالمحافظة على القرآن وخوف 

تركه واالشتغال بغيره ,وهو التبرير الذي عرفناه مكرّراً في أحاديثه التي تضمّنت 
منع التدوين , كقوله : إني ال ألبس كتاب الله بشيء أبداً  .    - تقييد العلم ( ص 49 

. (
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3 _ إنّ حسن الظن بالمحدّثين في ذلك العصر وبالمسلمين في تلك الفترة , يقتضي 
أن الشيء الذي ينقله المحدّثون خالل قراءتهم للقرآن الكريم , وإلى جنب آياته , 

بحيث يقبله المسلمون إذا استمعوا إليه أن يكون كالماً مقدّساً وحقاً , ال أيّ كالم 
كان من أيّ أحدٍ صدر , وبأيّ محتوى ؟

أفهل يعقل من معلمي القرآنفي ذلك العصر _ وال بدّ أن يكون فيهم مجموعة من 
الصحابة إن لم يكن كلهم منهم , ومجموعة من كبار التابعين _ أن يقرأوا القرآن 
ويحدّثوا الناس في أثناء تالوتهم له بأشياء باطلة , وبأشياء هي شرّ الحديث ,كما 

يعبّر عنها عمر ؟ ومع هذا يقبل المسلمون ذلك منهم, ويسكتون عليه ؟ ولم ينتبهوا 
إلى بطالن ذلك إالّ بتنبيه عمر ؟

إن أفضل محملٍ لذلك أن يكون ما نقلوه من حديث رسول الله  , ولكن من تلك 
األحاديث التي لم ترق للسلطة الحاكمة , ومما يعارض سياستها .

ويشد لذلك أن كرب عمر على الحديث أصبح مضرب األمثال ,كما في كالم سفيان بن 
عيينة أنه كان ينظر إلى أصحاب الحديث ويقول :أنتم سخنة عين , لم أدركنا وإياكم 

قمر بن الخطاب ألوجعنا ضرباً -  جامع بيان العلم(130/2).
6_ عمر يهدّد الصحابة على الحديث ويهينهم :

1_ قال عمر ألبي موسى :... والله , لتقيمنّ عليه بينة ,وفي لفظ مسلم :أقم عليه 
البينة وإالّ أوجعتك   -  صحيح مسلم (1694/3) وموطأ مالك (964/2) بلفظ آخر , 

والرسالة للشافعي (ص 430 ) .
2_ وأخذ بمجامع أبيّ بن كعب , وقال : لتخرجنّ مما قلت , فجاء يقوده حتى أدخله 

المسجد , فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله  , منهم أبو ذر , فقال:أنا 
سمعته. فأرسل عمر أبيّاً    - طبقات ابن سعد (14-13/1/4).

3_ وفي حديث قال ألبي : لتأتينّي على ما تقول ببينّة     - تذكرة الحفاظ (8/1) .

وقد تذرّع له بأنّه خشي الكذب على النبيّ  ,وأراد االحتياط في الحديث 
والرواية .
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لكنها ذريعة باطلة , إذْ أنّ الصحابي العادل إذا سمع شيئاً من رسول الله   
وجب عليه تبليغه وأداؤه إلى اآلخرين ,ألنه سنة , والسنة شريعة , والصحابة من حفا 
ظها    -  فانظر إلى موقف عبادة بن الصامت من معاوية لما عارض الحديث , في 

صحيح مسلم (1210/3) كتاب المساقاة .
فكيف يجوز ألحد أن يتشدّد عليهم هكذا إالّ أن ال يكون معتقداً بعدالتهم المطلقة التي 

يلتزم بها أهل التسنن اليوم؟.

ولو فرضنا أنه لم يجد من سمع الحديث من رسول الله  فيشهد له , فهل حقه أن 
يهان ويهدّد ؟

أليس هذا سدّاً لباب الحديث عن رسول الله  ؟

7_عمر يحبس الصحابة كي ال يحدّثوا عن رسول الله  :إنّ عمر حبس جماعة 
من كبار الصحابة , مصرّحاً بأنّ السبب في ذلك هو روايتهم األحاديث عن رسول 

الله   , وأن هدفه من حبسهم منعهم من رواية الحديث , وقد وردت في ذلك آثار 
عديدة :

1_قال الحاكم النيسابوري : عمر بن الخطاب حبس جماعة من الصحابة وقال :قد 

أكثرتم الحديث عن رسول الله  -  المدخل في اصول الحديث للحاكم(ص171).

_ إن عمر بن الخطاب حبس بعض أصحاب النبيّ صلّى  , فيهم : ابن 

مسعود , وأبو الدرداء , فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله  .
قال ابن البري : يعني منعهم الحديث , إذ لم يكن لعمر حبس     - المحدّث الفاصل 

للرامهرمزي (ص 553 ) رقم ( 744 ) واإللماع للقاضي عياض (ص 217).
2_ أسند الحاكم عن إبراهيم: أن عمر قال البن مسعود ,وألبي الدرداء وألبي ذ ر : 

ما هذا الحديث عن رسول الله  ؟ 
وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب .
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قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي في ذيله .  - 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (110/1)و مجمع الزوائد (149/1) .

3_ قال الذهبي : إنّ عمر حبس ثالثة : ابن مسعود , وأبا الدرداء ,وأبا مسعود 

األنصاري , فقال : لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله  .   - تذكره الحفاظ 
. (7/1)

4_ قال عبد الرحمن بن عوف : ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب 

رسول الله  ,فجمعهم من اآلفاق : عبد الله , وحذيفة , وأبا الدرداء , وأبا ذر , 

وعقبة بن عامر , فقال : ما هذه األحاديث التي أفشيتم عن رسول الله  في اآلفاق 
؟

قالوا : تنهانا ؟
قال : ال ,أقيموا عندي , ال والله ال تفارقوني ما عشت , فنحن أعلم , نأخذ عنكم ونرد 

عليكم .
فما فارقوه حتى مات    - كنز العمال (239/1) ط الهند

وانظر عن موضوع حبس عمر للصحابة ,و منعهم من الرواية عن رسول الله  
, في المصادر التالية :

طبقات ابن سعد (188/5) وتقييد العلم (ص 53 )وانظر سنن الدارمي (85/1) 
والمستدرك على الصحيحين للحاكم (102/1) ومجمع الزوائد (149/1) .

رواه عساكر وأضاف : وما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان إال من حبس 
عمر في هذا السبب-  مختصر تاريخ دمشق (101/17) .

توجيهات العامة لحبس الصحابة :
لقد ارتبك علماء العامّة أمام هذه اإلقدام , ارتباكاً غريباً .

فهم بين منكرٍ لهذه الروايات _ وخاصّة ما نقل عن عمر في حبس الصحابة _ 
وحاكم بعدم صحّتها , وبوضعها , ومن أشدّهم في ذلك ابن حزم الظاهريّ , الذي 

عبّر عن رواياتها بالروايات الملعونة .
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وبين من صحّحها سنداً , وهم األكثر , إالّ أنّهم اختلفوا في توجيهها , مع االعتراف 

بظهورها في التشديد على الصحابة في نقل الحديث والرواية عن رسول الله  .
إالّ أنّ فيهم من أسفر عن حقيقة األمر , بال تورية , وهو أبو بكر ابن العربي , 

صاحب ( العواصم من القواصم ) فإنه _ على تعنته وجرأته في إنكار ما ال يوافق 
مذهبه وهواه ورأيه _ في الدفاع عن عثمان إذْ أخذ عليه إخراج أبي ذر إلى 

الربذة ,قال : فقد روي أنّ عمر بن الخطاب ... سجن ابن مسعود في نفر من 
الصحابة , سنةً , بالمدينة ,حتى استشهد , فأطلقهم عثمان , وكان سجنهم ألن القوم 

أكثروا الحديث عن رسول الله  .
وهو وإنْ كان حرّف علّة السجن , فجعلها اإلكثار , بينما هي مجرّد اإلفشاء , أي 

اإلعالن واإلذاعة والنقل والنشر لحديث الرسول وسنة المصطفى صلّى الله عليه وآله 
وسلّم ,لكنه مسلّم بأصل فعل عمر, وال ينكره.

والبدّ من ذكر التوجيهات التي وقفنا عليها لنرى مدى صحتها أوقابليتها للقبول,وما 
يرد عليها من النقوض :

1_ توجيه الخطيب البغدادي :
قال الخطيب : إن قال قائل : ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن رسول 

الله  وتشديده عليهم في ذلك ؟
قيل له : فعل ذلك عمر احتياطاً للدين , وحسن نظر للمسلمين , ألنه خاف أن يتكلوا 

عن األعمال , ويتكلوا على ظاهر األخبار , وليس حكم جميع األحاديث على 
ظاهرها , وال كل من سمعها عرف فقهها , فقد يرد الحديث مجمالً ويستنبط معناه 

وتفسيره من غيره , فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه , أو يؤخذ بظاهر 
لفظه , والحكم بخالف ما أخذه .

وأضاف: وفي تشديد عمر _ أيضاً _ على الصحابة في رواياتهم حفظٌ لحديث رسول 

الله  , وترهيبٌ لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها    - 
شرف أصحاب الحديث ( ص 97 - 98 ) .
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وكأنّ الخطيب أخذ هذا الذي ذكره أخيراً من ابن حبان (ت354هـ)

حيث قال : وتشديدهم فيها [أي رواية الحديث ] على أصحاب رسول الله  كان 
ذلك منهم توقّياً للكذب عليه ممن بعدهم .  - المجروحين البن حبان (38/1).

وفي هذا التوجيه نظر من وجوه :
1ً_ أما احتياطه للدين :

1_ فإنه لم يكن أحدٌ أحرص على هذا الدين من نفس الرسول صلّى الله عليه وآله 
وسلّم الصادع بالرسالة , الذي صدرت منه تلك الروايات , وهو قد أمر بنشرها , 

وحثّ على تبليغها , وأمر باتباعها .ولو كان في األحاديث أدنى خطر أو سوء على 
الدين , لم تصدر هي من الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم .

2_ إن احتياط عمر للدين ال يقتضي منع الحق الذي سمعه الصحابة الكرام من رسول 

الله  , فإن الصحابة الينسبون إلى النبيّ  باطالً , وخاصة مثل أبي ذر 

الغفاري ,الذي قال فيه رسول الله  :ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ    - الكنى للدوالبي (62/2) و (169/2) .الحديث 
الذي رواه من الصحابة عليّ عليه السالم , وأبو الدرداء , وابن عمر- كما في - 
مسند أحمد (175/2و223 ) و (442/6) ومستدرك الحاكم (480/4) و (342/3 

و344 ) .
3_ ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين , والمحافظة على الحديث من 
سائر الصحابة ؟ أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين ؟أو كانوا 

ينشرون بالحديث حقّا , ويؤدّون بنشره واجباً ؟وحديثهم هو من الدين ؟
وإذا فرضنا أنّ الصحابة يخطئون , فهذا يشمل عمر أيضاً .

4_ وإذا كان الصحابة يرون _ حسب اجتهادهم _ وجوب أداء األحاديث بما يفهمون 
من ظواهرها , أفهل يجوز ألحدٍ أن يمنعهم , ويفرض عليهم رأيه ؟ومن أين له حقّ 
السيطرة على فهم الناس للحديث , واجتهادهم في استنباط األحكام من الروايات ؟هل 
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كان هو أفهم منهم, أو أعلم ؟؟ خاصة مع دعوى أن المسلمين في القرن األوّل _ الذي 
هو خير القرون عندهم _ كانوا أتقى من أن يتعمّدوا خالف ما تدلّ عليه النصوص ؟

والمفروض حجيّة األحاديث عليهم , لبلوغها إليهم من أفواه الصحابة _ الذين هم 
قاطبة عدول عندهم _ ؟

أفهل كان عمر يريد أن يحجز فهم النصوص على نفسه ؟
أو يريد الخطيب حجزه عليه ؟

5_ وأما حبس الصحابة والتشديد عليهم لغرض ترهيب غيرهم ممن عاصرهم أمن 
جاء بعدهم , فهل يجوز في شريعة اإلسالم أن يشدّد على شخص بغرض تأديب غيره 

؟
ولو فرضنا لعمر حقّاً في تأديب الناس , لحقّ له أن يباشر تأديب المخالفين أنفسهم , 

ال تأديب البريئين من الصحابة بغرض تأديب غيرهم ؟
فلماذا يأخذ عمر الجار بذنب الجار؟ ويرمي البريء بحجر المسيء ؟

والله يقول : ( ال تزر وازرة وزر أخرى ) في خمس مواضع من آيات القرآن - 
الذي يقول :إنه حسبه ,أولها في سورة األنعام : 6 ,اآلية 164 .

6- ثمّ,هل من الصحيح أن يمنع الحديث عن رسول الله  , وهو ثاني أعمدة هذا 
الدين,بمثل هذا التوجيه,مع أنّ باإلمكان لمن يريد إر شاد الناس _ ال ترهيبهم طبعا-

أن يبين لهم الطريق الصحيح,ويحدّد لهم نوعيّة األحاديث المقبولة , أو تعيين مراجع 
خاصّة ليأخذوا منها .

ال أن يعمد إلى عيون الصحابة الكرام , بالتهديد والتشديد عليهم وحبسهم عنده , 

ومنعهم من إبالغ ما تحمّلوه من رسول الله  ؟!
والمالحظ أنّ الخطيب _ وهو من أعيان العامة في علوم الحديث ونقده _ لم يتعرّض 
لهذا الحديث بالنقد السنديّ , وهذا يدلّ على صحته , وسالمته من أي إشكال رجالي 

أو علّة قادحة في االحتجاج به ,كما أنّ تصدّيه لتوجيهه يدلّ على ذلك , كما ال 
يخفى .
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2_ توجيه ابن حزم الظاهري :
ذكر ابن حزم الظاهري رواية عبد الرحمن بن عوف في حديث حبس عمر للصحابة 

 - هو الذي نقلناه عن كنز العمال (239/1) ط- الهند .ثمّ اعترض عليه سنداً , 
وداللةً ,وكالمه طويل , اختصرناه , ورتبناه كما يلي :

قال : هذا مرسلٌ , ومشكوكٌ فيه عن شعبة , فال يصحّ , وال يجوز االحتجاج به .
ثمّ هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد , ألنه ال يخلو عمر من :

1_ أن يكون ات هم الصحابة . وفي هذا ما فيه .

2_ أو يكون نهى عن نفس الحديث , وعن تبليغ سنن رسول  وسلّم إلى 
المسلمين , وألزمهم كتمانها وجحدها وأن ال يذكروها ألحدٍ .

فهذا خروج عن اإلسالم ... !

, فما عمر إالّ واحدٌ  3_ ولئن كان سائر الصحابة متّهمين بالكذب على النبي 
منهم .

4_ ولئن كان حبسهم _ وهم غير متهمين _ لقد ظلمهم .
فليختر المحتجّ بمثل هذه الروايات الملعونة ,أيّ الطريقتين الخبيثتين شاء ؟

وال بدّ له من أحدهما .
أقول :أما إشكاله على السند , ففيه :

أوّالً :أنّ الحديث هو من روايات التابعين لما فعله الصحابة وما حدث بينهم , وهذا 
ال يسمّى مرسالً اصطالحاً , إالّ إذا خالف ابن حزم اصطالح المحدّثين , وهو منه 

ليس بقليل .
وثانياً :أنّ الحديث قد ورد بطرق أخرى , وهو ال ينحصر بالسند الذي عنده , وال 
يدور على من رواه عن شعبة ,كما عرفت ,وسيأتي بعض الكالم حول سنده أيضاً 
,إالّ أنّ المهمّ أنّ الحاكم ذكر ما روي عن شعبة , وقال فيه : صحيح على شرط 
الشيخين; ووافقه الذهبي , فقال : على شرطهما    - المستدرك للحاكم (110/1) 

وتلخيص الذهبي له , بذيله .
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وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي ؟حتى يعترض على 
الحديث بخالفهما ؟!   - وكذلك من قلّد ابن حزم من المحدَثين - كالشيخ أبي شهبة 
- حيث قال عن رواية حبس عمر للصحابة :إنها مكذوبة , راجع كتاب  دفاع عن 

السنة (ص280) .
كما عرفنا أنّ الخطيب _ وهو من أعيان علوم الحديث _ لم يتكلّم في سنده وإنما 
اكتفى بتوجيهه داللةّ , وهذا منه ومن كلّ من تصدّى لتوجيه الحديث , دليلٌ على 

عدم مناقشتهم فيه سنداً .
وأما إشكاله على متن الحديث :

فال ينكر أحدٌ أنّ الحبس قد تحقّق من عمر قطعاً , كما لم يناقش فيه أحدٌ من أعالم 
الحديث , ولهذا تصدّوا لتوجيهه , ولو كان في أصله أدنى مناقشة , لما فاتهم 
ذلك ,ألنّ المناقشة في الداللة فرع ثبوت الحديث وصحة سنده ,كما ال يخفى .

وظاهر الحبس هو رفض ما صدر من الصحابة من نقل الحديث ,كما يظهر من كالمه 

حيث عاتبهم بقوله :ما هذا الحديث عن رسول الله  ؟ مستنكراً لفعلهم ؟
واالستنكار ال يكون إالّ إذا كان الصحابيّ قد جاء بما لم يتوقع منه ,وهذا هو واحدٌ 

من أشكال االتهام الذي فرضه ابن حزم في عمل عمر تجاه الصحابة.
وال أقلّ من احتواء ما فعله عمر على التشديد على الصحابة ,وقد اعترف أكثر 

المحدّثين بذلك , وصرّح به الخطيب - شرف أصحاب الحديث ( ص 97 - 98 )
 وقد مضى نقل كالمه .

وابن عساكر  في  - تاريخ دمشق (108/39-109) وسيأتي نقل كالمه .
وابن قتيبة  في . - تأويل مختلف الحديث (ص39) وسيأتي نقل كالمه .

والتشديد _ أيضاً _ حرامٌ , وخاصّة على الصحابة الكرام .
وإذا نفينا أنْ يكون فعل عمر بالصحابة بوجه التهمة , فيبقى احتماالن _ مما ذكر ابن 

حزم _ ال بدّ من أحدهما :
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األوّل :أن يكون غرض عمر منع الحديث والرواية عن رسول الله    . وهذا 
هو ظاهر جميع النصوص التي وردت في مسألة الحبس , و سائر تصر فات عمر 

وأقواله لمنع الصحابة , حيث استنكر عليهم أصل الحديث عن رسول الله   ,كما 
يدل عليه إقدامه الشديد على منع تدوين الحديث , وخاصّة احتجاجه باالكتفاء 

بالقرآن ,الذي هو من أدلّة المدّعين للفصل بين الكتاب والسنّة , ودعاة نبذ السنّة 
أصحاب مقولة حسبنا كتاب الله التي ابتدأها عمر نفسه.

الثاني:االلتزام بأنه حبس الصحابة ظلماً .
وإنْ لم يتحمّل ابن حزم أيّ واحد من هذه االحتماالت في حقّ عمر , فليخضع لما 

توصّلنا إليه من أن غرضه _ من منع الحديث روايةً وتدويناً _ كان سياسيّاً بهدف 

منع تداول نوع خاصٍّ من الحديث عن رسول الله  , وهو ما كان ينافي وجوده 
على أريكة الخالفة , من األحاديث الدالّة على إمامة اإلمام أمير المؤمنين عليّ عليه 

السالم وخالفته المباشرة بعد النبيّ  .
ومن الغريب أنْ يتابع رأي ابن حزم في معالجة أحاديث سجن عمر للصحابة من قبل 

مؤلّف أحدث كتاب تعرّض لموضوع تدوين السنة والحديث , وهو دالئل التوثيق 
المبكر ,حيث نجده يقول : وعلى الرغم من قراره _ أي عمر _ بعدم جمع الحديث 

رسميّاً , فقد كان عمر حريصاً على نشر الحديث , بل وحتى كتابته !!؟ ويقول بعد 
سطور : وفي ضوء هذه المقوالت ,فرواية سجنه ألبي مسعود األنصاري , وأبي 
الدرداء , وعبد الله بن مسعود بتهمة نقل عدد من األحاديث [ نقالً عن : تذكرة 
الحفاظ ( ج1 ص 7   ) والمحدّث الفاصل ( ص 355 )] تبدو أنها مشكوكٌ 

فيها ,وفي الحقيقة يمكن رفض هذه الرواية على أساس إسنادها ومتنها .
ثمّ قال : وجدنا اسم إبراهيم في إسناد هذه الرواية , وإبراهيم هذا ولد سنة (20هـ)أو 

سنة (21هـ) [نقالً عن : مشاهير علماء األمصار ( ص 66 ) الترجمة(450)] أي في 
أخريات حياة عمر , فمن غير المحتمل على اإلطالق أن يروي أيّ شيء مباشر من 

فترة الفاروق عمر .
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وقال : وعلى هذا األساس أوضح ابن حزم بجالء أنّ نسبة هذه األحاديث إلى عمر 
غير صحيحة [ نقال عن إحكام األحكام (141/2)]

 وشكك الجزائري في صحة هذا الحديث على أساس إسناده أيضاً (نقالً عن توجيه 
النظر ص 81  ]   

أقول : وتتحدّد مؤاخذتنا عليه بنقاط : 
1_ قد عرفت في جواب ابن حزم , كما سيأتي أيضاً _ في المقطع التالي _ : أن 

الحديث الدال على حبس عمر للصحابة هو صحيح , بحكم صيارفة نقد الحديث 
والرجال , من أمثال الحاكم النيسابوري , والحافظ الذهبي , فقد اعتبراه من الصحيح 

على شرط الشيخين .
وكذلك قد اجبنا عن إشكال اإلرسال بما حاصله :أنّ الحديث ذاك من روايات التابعين 
لما وقع في زمن الصحابة , وما حدث بينهم من مجريات األفعال وما صدر منهم من 

األقوال والجدال , ونقل التابعي له ال يسمّى مرسالً اصطالحاً .
كما أن الذين تصدّوا لتبرير فعل عمر بالصحابة , يظهر منهم الموافقة على ورود 

أصله , وعدم اعتراض منهم على إسناده , فال يمكن ردّه على أساس النقاش 
السندي .

مع أن وضوح هذا األمر وشهرته ال يحتاج معها إلى التطرق إلى إسناده.
ثمّ إنّ ما نقله عن الجزائري ليس شيئاً زائداً على كالم ابن حزم ,ألن الجزائري في 

ذلك الموضع من كتابه نقل نصّ كالم ابن حزم فحسب , بال اختالف وال إضافة .
وقد أوضحنا اعتراف الجميع بأصل صدور الحبس من عمر لكبار الصحابة , معلناً 

انّ ذلك من اجل إفشائهم حديث رسول الله  وإنما حاول بعض المحدّثين تبرير 
ذلك موقف من عمر ,وعملهم هذا دليل على وقوعه منه .

2ً_ وأما حديث معارضة عمر لتدوين الحديث , فهو أمرٌ سارت به الركبان , ولم 
يختلف فيه اثنان , حتى أنّ اسم عمر يكتب في صدر قائمة أسماء المانعين من 

التدوين عند جميع المؤرّخين , ومنهم مؤلّف دالئل التوثيق المبكّر نفسه , حيث جعل 
في عداد العوامل التي منعت تدوين الحديث النبوي _ : ( 41 _ منع الفاروق عمر 
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) وقال : عامل رئيسي آخر لعدم تدوين أحاديث النبيّ  في وقت مبكّر ,كان 

األمر المشدّد الذي أصدره عمر بمنع الصحابة من تسجيل أقوال النبيّ  .
وقال : وجدنا أنّ الفاروق عمر أثناء خالفته نفّذ هذا بنجاح , وفي سعيه لتنفيذ سياسته 
حرق بعضاً من مجموعات األحاديث المكتوبة . - دالئل التوثيق المبكر ( ص 230 

. (
ويعترف بإصرار عمر على هذه السياسة طيلة خالفته , فيقول : إنّ أمر الفاروق 
عمر بالتحريم ظلّ سارياً حتى وفاته .  - دالئل التوثيق المبكر ( ص 435 ) .
ولكنه , مع هذا ! يحاول هنا أن يعتبر عمر مؤيّداً لتسجيل الحديث ؟ .- دالئل 

التوثيق المبكر ( ص 234 ) .
ويحاول أن يعتبره حريصاً على نشر الحديث ,بل وحتى كتابته ؟! . - دالئل التوثيق 

المبكر ( ص 511 - 512 ) .
إنّ التهافت والتناقض واضح بين هذه الكلمات , وال أدري كيف يكون عمر مؤيّداً 

للتدوين ,أو حريصاً على نشر الحديث , وهو يحرق المجموعات التي دوّن فيها 
الحديث !؟ أو يعمّم على األمة قانون تحريم كتابة الحديث ! وال يرفع التحريم حتى 

وفاته ؟!
3 _ توجيه ابن عبد البرّ :

وقد أغرب ابن عبد البرّ القرطبيّ في توجيه هذه األحاديث , حيث إنه جمع في 
االحتمال بين أن ال تكون حجة , وبين أن تكون صحيحة حاول تأويلها .

فإنه قال _ ومورد كالمه ما رواه قرظة من حديث عمر مع وفد الكوفة _ :طعن في 
حديث قرظة هذا , ألنه يدور على ( بيان )عن الشعبي , وليس مثله حجة في هذا 

الباب , ألنه يعارض السنن والكتاب ,
فكيف يتوهّم أحد على عمر أنه يأمر بخالف ما أمر الله به؟والكالم في هذا أوضح 

من النهار -  جامع بيان العلم (122/2) .
ثم قال : وقد يحتمل عندي أن تكون اآلثار كلّها _ عن عمر _ صحيحة متفقة .
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ويخرّج معناها على أنّ من شكّ في شيء تركه-  جامع بيان العلم (123/2) وانظر 
السنة قبل التدوين (ص103-110) .

أقول :إنّ ترديده في الحديث بين احتمال اإلشكال السندي , وعدم الحجية , وبين 
احتمال أن يكون صحيحاً , عمل غريبٌ جدّاً _ وخاصّة من مثل ابن عبد البرّ 

_حيث إنه مع اإلشكال في السند بما ذكر , لم يبق مجال الحتمال الصحة .
إالّ إذا أراد أن يجيب على ذلك الفرض أيضاً تنزّالً وتسليماً ,فال بدّ أن يذكره 

فرضاً ,ال احتماالً .
وأما إشكاله السنديّ ,من جهة دوران الحديث على بيان فهو غير وارد , وذلك : ألن 

الرجل هو : بيان بن بشر , وهو _ عندهم ثقة   - تهذيب التهذيب (506/1) .
وقد اعترض محمد عجاج الخطيب على ابن عبد البرّ في كالمه هذا , بقوله : طعن 

عبد البرّ في روايته هذه , ألنه خالف من هو أوثق منه , وهذا ال يمنع صحتها   . -  
السنة قبل التدوين (ص101) هـ 1 .

أقول : مع أنّ الحديث منقول بأسانيد أخرى وفيها الصحاح , وال تنحصر روايته بهذا 
السند , بل إنّ حديث منع عمر للصحابة عن الحديث مشهورٌ معروفٌ , ال يحتاج 

إلى مالحظة أسانيده .
وأما تأويله للحديث على احتمال صحته واالتفاق عليه بأنه:يخرّج على أنّ من شكّ 

في شيء تركه .

ففيه : أنه تخريج بعيد ,ألنه ال يرتبط بأمر الحديث عن رسول الله    , الذي 
سمعه الصحابة منه , وحاولوا نشره وإذاعته , وال بمنع عمر لهم عن ذلك إلى حدّ 

التشديد والحبس .

فال الصحابة كانوا شاكّين في ما يروون عن رسول الله  , حتى يتركوه , وال 
عمر كان شاكّاً في شيء مما يفعل من المنع والحبس حتى يتركه .

وإذا صحّ الحديث بأنّ عمر قد حبس الصحابة ومنعهم عن الرواية , فال بدّ من النظر 

في مدى موافقة ذلك العمل للنصوص الثابتة الدالة على الرواية عن رسول الله   
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وجوازها في كل عصر ومصر , بل ضرورة ذلك ولزومه , الذي هو من بديهيّات 
اإلسالم , وهو أوضح من النهار _ كما ذكر ابن عبد البرّ _ ونعم ما قال في نهاية 
كالمه المذكور , ونصّه : ولو كان مذهب عمر ما ذكرناه , لكانت الحجة في قول 

رسول الله  , دون قوله ,فهو القائل : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ... -     
جامع بيان العلم (2/ 124) .

أقول : فال يحتاج الحديث إلى تخريج أو توجيه , بل يؤاخذ عمر على فعله ذلك في 
حقّ كبار الصحابة وأعيانهم من استدعائهم إلى المدينة , وحبسهم عنده ,ألنهم لم 

يلتزموا بأوامره في االمتناع عن نشر الحديث وإفشائه وإبالغه !.
كما لم يلتزموا بإجراءاته الشديدة في منع التدوين وكتابة الحديث ,بل خالفوه, فكتبوا, 

وخلّفوا لنا ولألجيال ما نشكرهم عليه وتشكرهم األيّام .
4_ توجيه ابن حبان وابن عساكر :

قال ابن حبان (ت354هـ):وتشديدهم فيها[ أي في رواية الحديث ]

على أصحاب رسول الله  كان منهم ذلك توقّياً للكذب عليه ممن بعدهم ال أنهم 
كانوا متهمين في الرواية -  المجروحين البن حبان , المقدمةج1 ص 38 

وروى ابن عساكر حديث منع عمر البن مسعود , وقال بعده : لم يكن هذا من عمر 
على وجه التهمة , وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئالّ يتجاسر أحد إالّ على رواية 

ما تحقّق صحّته-  تاريخ دمشق ( 39/108 - 109 ) .
أقول : أمّا وجود التشديد على الصحابة فهو أمر مفروض ومسلّم عند هذين 

الرجلين ,وأما التهمة للصحابة , فهو المحسوس من ظاهر كلّ األحاديث المتضمّنة 
لمنع عمر لهم من الحديث , حيث إنّه تكلّم معهم مستنكراً حديثهم, فقال : ما هذا 

الحديث عن رسول الله  ؟!
والمرء يؤخذ بظاهر كالمه . كما أنّ قوله للصحابة في حديث عبد الرحمن بن عوف  

بكلّ صراحة : ما هذه األحاديث التي أفشيتم عن رسول الله  في األفاق؟ ثمّ 
يقول لهم : فنحن أعلم , نأخذ منكم , ونردّ عليكم .
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هو كالم من ال يقبل من الصحابة , ويتّهمهم في بعض أحاديثهم ,وإالّ فلماذا يردّ 
عليهم؟ وما هو المردود عند عمر من أحاديثهم؟

و العجيب أنّ هؤالء العلماء ! يحاولون التمويه , فيسمّون هذه األفعال من عمر تثبّتاً 
في الحديث , ومحافظةّ عليه , حتى أوردوا أخبار منع عمر للحديث في أبواب 

ترجموها بالتوقّي في الحديث !.
وقد أشرنا ,في جوابنا عن توجيه الخطيب ,إلى أن أسلوب منع الصحابة بغرض 

ترهيب غيرهم , أسلوب غير شرعيّ وال مقبول , تجاه الصحابة , فالحظ .
وبعد ذلك نجيب عن هذا التوجيه بما يلي :

أوّالً : أنّ منع الحديث بغرض المحافظة ,أشبه ما يكون بالتناقض ,كما إذا أراد 
اإلنسان أن يصلح أداةً معيو بة ومعطوبة ,فيعمد إلى إبادة تلك اآللة و تهشيمها !.

وكما إذا أراد اإلنسان أن يؤدّب شخصاً , فيعمد إلى قتله وإعدامه !.
إنّ من يريد التثبّت من الحديث , يلزمه أن يحوطه بما لديه من إمكانات 

احتياطية ,ويحدّد له طرقاً معيّنة ,ويشخّص له موارد مأمونة ,ومراجع صالحة ,تقوم 
على رعايته والمحافظة عليه .

ال أن يعمد إلى كبار الصحابة وحفاظهم للحديث , فيكمّم أفواههم , ويخوّفهم , ويشدّد 
عليهم , ويستنكر رواياتهم , ويهدّدهم باإلبعاد عن المدينة , أو بجبرهم على اإلقامة 

فيها ؟!
أليس هذا نقضاً لغرض المحافظة على الحديث؟ إنّ عمر _ بحبس 

الصحابة ومنعهم من الحديث _ جعل ما عند أولئك الصحابة من أحاديث رسول الله 

 مكتومةً في صدورهم !فلم يبثّوه إلى األمة! ولعلّها تعرّضت لعوامل النسيان 
وغيره ! أمثل هذا العمل يسمّى محافظةً ,و تثبّتاً ؟ و توقيّاً ؟ أم يسمى هدراً , 

وتفريطاً , وتضييعاً , وإماتة ؟.
وثانياً : من المتّفق عليه _ لدى كافّة العقالء _ أنّ كتابة العلم , وتسجيل المعلومات 

هما من أفضل وسائل الحفظ والصيانة والتثبّت .
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ولو كان عمر يهدف من إجراءاته تلك المحافظة على الحديث والتثبّت والتوقّي فيه , 
وكان يخاف من تداوله بين الناس وعدم صحّته , لكان يلجأ إلى تدوينه , ويأمر 

بتقييده , وضبطه , أو يشرف هو _ وجمع من الصحابة الحافظين له , المأمونين _ 
على عملية جمعه .

لكن نرى أنه , إلى جنب منع رواية الحديث ونقله بهذه الشدّة ,كان من أشدّ المانعين 
للتدوين , بأعذار مختلفة , كما سبق لنا عرضها .

فبأيّ شكلٍ كان يريد المحافظة على الحديث ؟ إذا هو يمنع من جهةٍ نقله وتداوله 
والمذاكرة به , ويمنع من جهةٍ أخرى كتابته وضبطه وتدوينه وتقييده؟!

هل هناك معلّم أمين يحثّ تالميذه على العلم , ويحرص على محافظة طالّبه على 
المعلومات , لكنه يوصيهم بعدم المذاكرة بها ,وعدم الكتابة لها؟ 

أو أنّ الذي يريد إضاعة الحديث وإبادة السنّة يقوم بأمر غير منع كتابته من 
جانب ,ومنع تداوله ونقله من جانب آخر؟

وثالثاً :إنّ محاولة إظهار عمر _ وهو المانع للصحابة من الحديث والرواية _ بمظهر 
المحافظ على الحديث المتثبّت فيه ,تستلزم _ بوضوح _ أن يكون الصحابة 

الممنوعون _ وفيهم كبار أجالّء مثل أبي ذرّ الغفاري , وأبي مسعود األنصاري , 
وغيرهما , وهم الذين لم يأبهوا بمنع عمر , فلم يزالوا مستمرّين على اإلكثار من 

رواية الحديث عن رسول الله  , حتى التجأ عمر إلى جلبهم إلى المدينة ,من 
اآلفاق وحبسهم عنده باإلقامة الجبرية .

إنّ تلك المحاوالت تستلزم أن يكون هؤالء _ كلّهم _ لم يحافظوا على الحديث , ولم 
يتثبّتوا فيه , ولم يحتاطوا له , بل فرّطوا فيه .

إنّ مثل هذا االلتزام تجرّؤ على مقام أولئك الصحابة الكرام , الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه .

5_ توجيه ابن قتيبة :
وتصدّى ابن قتيبة الدينوريّ لتوجيه تلك الروايات , مع تخصيصه البحث بما ورد 

بلفظ اإلقالل ,فقال :كان عمر شديد اإلنكار على من أكثر الرواية , وكان يأمرهم بأن 
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يقلّوا الرواية يريد بذلك أالّ يتّسع الناس فيها ,ويدخلها الشوب , ويقع التدليس والكذب 
من المنافق , والفاجر , واألعرابيّ .

وكان كثير من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله صلّى الله  _ كأبي 
بكر , والزبير , وأبي عبيدة , والعباس بن عبد المطلب _ يقلّون الرواية عنه ,بل كان 

بعضهم ال يكاد يروي شيئاً ,كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة- تأويل مختلف الحديث ( ص 39 ) .

أقول :وأوّل ما يرد على ابن قتيبة أنه لم يذكر الروايات الدالّة على أنّ عمر منع عن 

عموم الحديث عن رسول الله  , بال تخصيصٍ باإلكثار,وهي أكثر روايات 
الباب .

فاقتصاره على ذكر الرواية التي فيها أمر عمر باإلقالل , وتوجيهها , ال ينهض جواباً 
عن الروايات الدالّة على منع عمر لعموم الحديث .

وهذا خارج عن الموضوعيّة العلمية المطلوبة من المحقّق في العلم .
وقد يخطر على البال أنّ ابن قتيبة _ ومن تبعه _ حملوا الروايات العامة في منع 

الحديث, على خصوص اإلقالل, حمالً للعامّ على الخاصّ .
لكن هذا غير صحيح , وذلك :

1ً-ألنّ ابن قتيبة لم يذكر األخبار العامّة أصالً, وال باإلشارة , فكيف ينسب إليه هذا 
التخصيص ؟

2ً_ إنّ المخاطبين بقول عمر :أقلّوا الرواية ... ,هم وفد الكوفة ,ومنهم أبو موسى 
األشعري الذي أرسله إلى الكوفة , لكن الممنوعين من عموم الحديث هم غير هؤالء , 

فمنهم أبو هريرة , وأبو ذرّ , وأبو مسعود , وغيرهم,ومن الواضح أن المخاطب 
بالكالم العام إذا اختلف عن المخاطب بالكالم الخاص , امتنع التخصيص .

فإذا كُلف زيدٌ بإكرام العلماء , وكُلف عمروٌ بإكرام العلماء النحويين , لم يجز لزيدٍ 
ترط العام عمالً بخطاب عمرو , وهذا واضح .
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3ً_ إنّ التخصيص إنما يجري في الخطابين إذا كان أحدهما يحتوي على لفظ عامّ , 
والثاني على لفظ خاصّ , فيكون حمل العام على الخاصّ تخصيصاً .

والمقام ليس كذلك , فإنّ الحبس الصادر من عمر لم يكن إالّ عمالً صدر منه , 
وعرفنا من عتابه لهم أنّ سبب الحبس هو أنّ الصحابة كانوا يروون الحديث عن 

الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم , ولم ينههم لفظاً عن رواية الحديث , كي 
يقال :إنه عامٌ فيكون قابال للتخصيص بقوله : أقلّوا .

مضافاً إلى أن ما سنورده على هذا التوجيه واردٌ على فرض إرادة الخاص أيضاً , 
فالحظ .

ويرد على هذا التوجيه , أمور :
األوّل : قول ابن قتيبة :كان عمر شديد اإلنكار على من أكثر الرواية ... يريد أالّ 

يتّسع الناس فيها .

يردّه أنّ رسول الله  صاحب الرسالة , والصادع بأمر الشريعة , ومصدر 
الرواية والحديث ,كان يريد االتّساع في الرواية , واإلكثار منها , وكان يحثّ 

أصحابه وأمّته على سماع الحديث , ونقله , وتحمّله , وأدائه , وتبليغه , ونشره ,وإن 
رغبة الشارع في التوسعة في الحديث والرواية , أمرٌ ال ينكره عالم من علماء 
اإلسالم , حتى أصبحت التوسعة فيها من مفاخرهم , وقد لقّبوا كبار المحدّثين 

المكثرين من حفظ الرواية , بألقاب خاصّة مثل الحاكم , والحافظ , والحجة , وغير 
ذلك - انظر كتب دراية الحديث ومصطلحه , وانظر : منهج النقد (ص77-57) .

فما بال عمر , يريد أن ال يتّسع الناس في الحديث والرواية !؟ ونصوص األحاديث ال 

تزال في عصر ه غضّةً نظرةً , عبقة بأثر النبيّ  الباهر , ويفوح منها أريج 
النبو ة العاطر.

لماذا ال يريد عمر , االتّساع في الحديث , وهو سنّة النبيّ  , التي أمر الله 
المسلمين باتّباعها , ولهم فيها برسول الله أسوةٌ حسنةٌ؟
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ثمّ إنّ ابن حزم الظاهري قد عقد فصالً في كتاب األحكام ,للردّ على من ذمّ اإلكثار 
من الرواية , فقال :فصل في فضل اإلكثار من الرواية للسنن , وذهب قوم إلى ذمّ 

اإلكثار من الرواية ونسبوا ذلك إلى عمر ... ,وقولهم هذا داحضٌ بالبرهان الظاهر , 
وهو أن يقال لمن ذمّ اإلكثار من الرواية : أخبرنا , أخيرٌ هي أم شرٌّ؟ وال سبيل إلى 

وجه ثالث .
فإن قال : هي خيرٌ , فاإلكثار من الخير خيرٌ .

وإن قال هي شرٌّ , فالقليل من الشرّ شرٌّ , وهم قد أخذوا بنصيب وافرٍ منه ... .
ثمّ نقول لهم : عرّفونا حدّ اإلكثار من الرواية ,المذموم عندكم ؟ لنعرف ما تكرهون 
؟وحدّ اإلقالل المستحبّ عندكم ,إلى آخر ما قاله -  األحكام البن حزم (252/1 - 

253 ) نقله الجزائري في توجيه النظر (ص 16 - 17 ) وانظر جامع بيان العلم 
. (122/2)

وأقول :ومن هم الناس الذين ال يريد عمر اتّساعهم في الرواية ؟أليسوا هم _ في ذلك 
العهد _ الصحابة األمناء , الذين ال يرتاب فيهم , وال يرتاب على الحديث منهم ؟ هذا 

مع أنّ الوارد في حديث حبس عمر للصحابة إنما هو لفظ :أفشيتم
,ال أكثرتم ,مما يدلّ على أنّ الجرم الذي قام به الصحابة ومن أجله جلبهم عمر 
وحبسهم هو مجرّد ذكر الحديث ونشره وإذاعته , حتى لو لم يكن بحدّ اإلكثار!.

الثاني : قول ابن قتيبة : يريد أالّ يتّسع الناس فيها , ويدخلها الشوب , ويقع التدليس 
والكذب من المنافق , والفاجر , واألعرابي !.

أقول : إنّ الممنوعين في زمان عمر كانوا من الصحابة _ كما عرفنا أسماء كثير 
منهم في نصوص منعه _ أو ال أقل من وجود الصحابة فيهم .

فإنْ كان ما احتمله من الشوب والتدليس والكذب , يحتمل صدوره من الصحابة , وأنْ 
يكون المنافق والفاجر واألعرابي يوجد منهم , باعتبار أنهم كانوا محطّ منع عمر 

وإنكاره وتشديده وحبسه , فهذا ينافي ما يلتزم به كلّ المسلمين من احترام الصحابة 
وتقديسهم ,مثل أبي ذرّ الغفاري ,وأبي مسعود األنصاري , فكيف على رأي العامّة 

في الصحابة بأنهم كلهم عدول !.
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وإنْ كان المذكورون من غير الصحابة , فذلك ال يبرّر إنزال العقوبة واإلهانة 

والتضييق بالصحابة الكرام , من أجل روايتهم لحديث رسول الله  ؟
الثالث : قول ابن قتيبة : وكان كثيرٌ من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله 

 ... يقلّون الرواية .
فهذا جزافٌ من القول , بال ريب , يشهد على ذلك عدم تمثيله إالّ بهذا العدد النزر , 

بينما المكثرون للحديث من الصحابة كثثرون , وفيهم من هو أخصّ برسول الله 

 وسلّم ممن ذكر , كأهل بيته , ونسائه , وخدمه , والمخلصين من أتباعه , فإنهم 
قد رووا وأكثروا , وفيهم من منعه عمر , وحبسه , مثل أبي ذرّ الغفاري وأبي مسعود 

األنصاري .
فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه , مع أنهم خالفوه في أمر 
التدوين , حيث أشاروا عليه _ عامّتهم _ بالتدوين , فخالفهم , ومنع من التدوين .

وسيأتي أن جمعاً من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث , وفيهم عليّ 
عليه السالم , وأبو ذرّ , وابن عبّاس , وهؤالء من مكثري الصحابة من نقل 

الحديث .
إن نسبة ما سنّه عمر من منع الحديث _ سواءٌ عامّاً أم خاصّاً باإلكثار _ إلى 

الصحابة الكرام , تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا من كتب الحديث حيث إنّ هذه 
اآلالف المؤلّفة من األحاديث لم ترو إالّ من طريق صحابة الرسول صلّى الله عليه 

وآله , وهي الدليل القاطع على أنّ الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر باإلقالل , ولم 
يأبهوا بإجراءاته في المنع من اإلكثار .

والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل اإلقالل في الحديث من قوانين الرواية , 
فقال : وأهمّ قوانين الرواية _ في عهد الصحابة _ تقليل الرواية عن رسول الله 

  خشية أن تزلّ أقدام المكثرين ,بسبب الخطأ أو النسيان , فيقعوا في شبهة 

الكذب على رسول الله  , من حيث ال يشعرون .
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فكان أبو بكر وعمر يشدّدان في ذلك , وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل .-   
منهج النقد ( ص 52 ) .

أقول : هذا الكالم بعيد عن الموضوعية من جهات :
1ً_ انه تعرّض لمسألة اإلقالل , وأهمل ذكر منع عمر وأبي بكر ألصل الحديث 

والرواية عن رسول الله  عامّةً ,قليالً كان أو كثيراً , وهو ما يظهر من أخبار 
المنع التي قدّمنا ها , ومن لفظة أفشيتم في خبر الحبس .

وقد فهم الصحابة من عمر النهي عن كلّ الحديث , حيث سألوه : أتنهانا ؟
وهو _ وإن قال لهم :ال ,إالّ أنه أقدم عمليّاً على حبسهم عنده, فمنعهم _ عمليّاً _ 

من الحديث عن رسول الله  .
كما مضى أنّ ابن البري فسّر الحبس بالمنع من الحديث   - انظر ذلك ذيل الحديث 

( 1 ) ص ( 436 ) .
وقد فهم قرظة الراوي للحديث المذكور ذلك فلم يحد ث بشيءٍ , كما يأتي .

2ً_ وأما قوله : تقليل الرواية عن رسول الله  خشية أن تزلّ أقدام فيقعوا في 
شبهة الكذب من حيث ال يشعرون.

ففيه : مضافاً إلى ما أوردنا على مثل ذلك في كالم ابن قتيبة ,في ما مر : 
 راجع  ما اوردناه ثانيا على ابن قتيبه ( ص 460 ) .

أن ترك الرواية عن رسول الله  استناداً إلى مثل هذه الشبهة والتخو ف من 

الكذب الموهوم , مخالف للحقّ الذي دعا إليه رسول الله  ,حيث إنه تالفى مثل 

ذلك الوهم بصراحة , في ما رواه رافع بن خديج , قال : مرّ علينا رسول الله  
وسلّم يوما,ونحن نتحدّث, فقال : ما تحدّثون ؟ فقلنا : ما سمعنا منك , يا رسول الله .

قال : تحدّثوا , و ليتبوّأ مقعده _ من كذب عليَّ _ من جهنّم !
ومضى لحاجته , وسكت القوم , فقال : ما شأنهم ال يتحدّثون ؟ قالوا : الذي سمعناه 

منك , يا رسول الله ؟ قال : إني لم أردْ ذلك , إنما أردتُ من تعمّد ذلك.
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, فتحد ثنا ,قال : قلتُ : يا رسول الله ! إنّا نسمع منك أشياءً ,أ فنكتبها ؟ قال : 
اكتبوا , وال حرج  .  - تقييد العلم ( ص 2 - 73 ) ومحاسن االصطالح ( ص 

300 ) عن المحدّث الفاصل ( ص 963 ) رقم ( 133 ) والكامل البن عدي 
. (36/1)

- دالئل التوثيق المبكر ( ص 511 - 512 ) .
ومعنى ذلك أنّ توهّم الكذب ,ال يسدّ به باب الرواية والحديث ,ال قليله وال كثيره , 

وأن الذي حذر عنه الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إنما هو تعمّد الكذب .
و العجب من الدكتور أنه يقول مثل هذا الكالم , مع أنه يرى قيد ( متعمّداً ) في 

الحديث المتواتر :من كذب عليَّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار  . -   انظر مسند 
أحمد (165/1) و (195/2) و (39/3)ومواضع أخر .

ومن الواضح أنّ االعتناء بتوهّم الكذب , ومنع الرواية كلّها أو بعضها بتقليلها , لئالّ 
يقعوا فيه , يساوي لغوية قيد التعمّد بالكذب ,ويلزم منه ترك الحديث مطلقاً , سواءٌ 

كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد , وهذا باطلٌ.
3ً_ وأما قوله :وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل .

فهو ادّعاءٌ ال يوافق الواقع , فإنّ اآلثار _ ومنها ما نقلناه سابقاً _ تدلّ على أنّ 
المانع من الحديث _ ولو بعنوان اإلقالل منه _ ليس إالّ أبو بكر وعمر ,وأمّا 

الصحابة فكان كبارهم و أجالّؤهم من الممنوعين ,ويفهم من فحوى تلك اآلثار أنهم لم 
يكترثوا بأوامر عمر ,حتى لجأ إلى جلبهم من اآلفاق إلى المدينة , وحبسهم عنده , 

وفيهم مثل أبي ذرّ الغفاري , وأبي مسعود األنصاري .
فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين , في سلك عمر وأبي بكر المانعين؟!

4ً_ إنّ حدّ اإلقالل غير واضح : فمحمد عجاج الخطيب _ بعد أنْ نقل خبر الذهبي 
في حبس عمر للصحابة     

 قال: هؤالء ثالثة من جلّة أصحاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم , وأتقاهم , 
وأورعهم .
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هل يعقل من مثل عمر بن الخطّاب أن يحبسهم ؟ وهل يكفي لحبسهم أنّهم أكثروا من 
الرواية ؟

وأضاف :إنّ المرء ليقف متسائالً أمام هذا الخبر , ويعتريه الشكّ فيه ,ويتبادر إلى 
نفسه أنْ يتساءل عن الحدّ الذي يمكن أن يعرف به اإلقالل واإلكثار ؟  - السنة قبل 

التدوين ( ص 106 وما بعدها ) .
أقول : أما السؤال األخير فالبدّ أنْ يسأل عنه عمر نفسه , الذي أمر وفده إلى الكوفة 

باإلقالل؟ فقال : أقلّوا الحديث ... ؟ وكذلك يسأل ابن قتيبة الذي أخبر بأن فالناً 
وفالناً كانوا يقلّون الرواية ؟ وكذلك يسأل الدكتور عتر الذي جعل اإلقالل في 

الرواية ,من قوانينها ؟
فأيُّ قانونٍ هو هذا المجهول الهويّة , والكمّ , والكيف ؟؟؟

وأما الشكّ في هذا الخبر , والقدح في صحته , فليس من شأن العلماء ,بعد ثبوته في 
الكتب والمؤلّفات المعتبرة وبأسانيد عديدة فيها الصحاح بحكم صيارفة الفن مثل 

الحاكم والذهبي ,واشتهار أمر ذلك بحيث تصدّى كبار حملة الحديث وحماته 
لتوجيهه ,وليس لشخصٍ مثل العجاج أن يشكّك في ذلك .

وإذا لم يتمكّن من االقتناع بهذا التوجيه فليس معناه جواز ردّ الخبر, بل التحقيق 
يفرض على العالم أن يبحث ليجد الحلّ المناسب .

لكن العجّاج لما لم يجد إجابةً ألسئلته تلك , لجأ إلى ردّ الحديث تارةً بما ذكر , وا 
خرى بقوله : هناك خالف في المحبوسين : فهل تكرّر الحبس من عمر؟ ولو تكر ر 

الشتهر ؟
وقال أيضاً : وقد كان غير هؤالء أكثر منهم حديثاً , ولم يردنا خبرٌ عن حبسهم , فال 
يعقل أن يحبس أميرالمؤمنين[ عمر ] بعضاً دون بعضٍ ,في قضيةٍ واحدةٍ , هم فيها 

سواء وهي اإلكثار من الحديث , معاذ الله أن يفعل ذلك عمر , فيحبس هؤالء , ويترك 
أبا هريرة _ مثالً _ وهو أكثر حديثاً منهم ؟ 

قال :وبهذا البيان ال يرقى إلى الصحّة خبر حبس عمر للصحابة .
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وأضاف العجاج قائال :ومما يؤكّد لنا أنه لم يحبس أحداً : ما يرويه الرامهرمزي , 
عن شيخه ابن البري , قال : يعني منعهم الحديث , ولم يكن لعمر حبس .

فقد فسّر ابن البري الخبر تفسيراً جيّداً , فهو يريد أنه منعهم كثرة الحديث , خوفاً 

أنْ ال يتدبر السامعون كالم رسول الله  إذا كثر عليهم .
وخالصة ما ذكره العجاج أمورٌ ثالثة :

1_ الخالف في المحبوسين , وعدم اشتهار تكرّر الحبس .
2_ لماذا لم يحبس عمر أبا هريرة , مع أنه أكثر حديثاً من غيره ؟

3_ أن عمر لم يكن له حبس , والحبس بمعنى المنع .
أقول : وقد جعل هذه األمور الثالثة دليالً على بطالن الخبر , ونفى _ من أجل ذلك 

_صحة ما ورد في حبس عمر للصحابة لكونهم أكثروا الحديث عن رسول الله 

.!  
وفي كل ما ذكر نظر :

أما األوّل _ وهو الخالف في المحبوسين, وعدم اشتهار تكرّر الحبس _:
ففيه : أن خبر حبس عمر , ورد في مختلف المصادر التاريخية والحديثية , واشتهر 

بين المؤلفين , بحيث لم ينكره القدماء , وإنما يسعون لتوجيهه .
مع أنه قد ورد خبره باألسانيد الصحيحة , بتصديق علماء كبار من أهل الفنّ , 
كالحاكم والذهبي , فال يمكن ردّه ونفي صحّته ,بمجرّد عدم فهم المراد منه .

وليس النزاع في حبس هذا أو ذاك , حتى يثبت أو ينكر , وإنما قيام عمر بحبس 
الصحابة أمر مسلّم , كواحد من أساليب عمر في التشديد على الصحابة من أجل 

رواية الحديث عن رسول الله  ?
أفهل ينكر أحدٌ ذلك ؟ 

مع أن في بعض النصوص :إ نه حبس الصحابة ,وهذا يشمل مجموعة منهم , والوارد 
في كلّ رواية بعض األسماء , فال منافاة بين الروايات , ألن كل واحد منها ال يدلّ 
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على الحصر , وال يعارض أن يكون غير من فيها أيضاً محبوساً . ويكون من ذكر 
في كل رواية من باب المثال , ال الحصر .

ومع وجود هذه االحتماالت لم يبق مجال لردّ الرواية ونفي صحّتها الختالف 
الروايات في أسماء المحبوسين .

وأما الثاني _ وهو عدم حبس أبي هريرة _ ففيه : أن الروايات , وان لم تذكر أبا 
هريرة في المحبوسين , لكن شيئاً من الروايات لم ينفِ حبس أبي هريرة , مع أنه 

ليس معنى عدم حبسه عدم منعه من رواية الحديث , الذي هو الهدف من عملية 
الحبس .

وقد وردت آثار عديدة في منع عمر أبا هريرة عن رواية الحديث , وتهديده باإلبعاد 
إلى أرض قومه , ذكرنا بعضها سابقاً .

وقد أعلن أبو هريرة عن تخوّفه من نقل الحديث في عهد عمر , وأن عمر لو كان 
حيّاً لما سمح له بنقل الحديث ولضربه بالمخفقة على ذلك . -  تذكرة الحفاظ (7/1) 

وجامع بيان العلم (121/2) .
ألنه قد ضربه بالدِرّة وقال له : قد أكثرت من الرواية , وأحْرِ بك أن تكون كاذباً 
على رسول الله صلّى الله عليه !. -  شرح نهج البالغة , البن أبي الحديد (7/4-

. (68
بل قال أبو هريرة :ما كنّا نستطيع أن نقول :قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 

وسلّم « حتى قبض عمر . - البداية والنهاية البن كثير (107/8) .
وهذا النص مع أنه يدلّ على أن مطلق الحديث كان ممنوعاً على الصحابة في عهد 

عمر , حتّى الحديث الواحد!! فهو يدل - كذلك - على أنّ أبا هريرة كان ممن خضع 
لألوامر والتهديدات العمرية ,فلم يحتجْ إلى أن يحبس .

ولسنا نحن بصدد البحث عن خصوص حبس عمر للصحابة,إالّباعتباره واحدا من 
أساليبه لمنع الحديث .
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وأما الثالث : فكلمة الحبس يراد بها _ لغةً _ السجن , والمنع , والظاهر أن األصل 
في معنى الحبس هو ضد التخلية - انظر صحاح اللغة للجوهري ( مادة : حبس ) .و 

تخلية كلّ شيء بحسبه .
فلو منع عمر صحابة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الخروج من المدينة إلى 

اآلفاق , فقد حبسهم في المدينة , كما جاء في بعض النصوص نفس هذا التعبير. - 
انظر ( ص 432 رقم ( 2 ) .

ويدل عليه قول عمر في بعض الروايات :أقيموا عندي ال تفارقوني ... فما فارقوه 
حتى مات. - انظر ( ص 437 ) رقم ( 4 ) .

ومن المعلوم أن منعهم من الخروج عن المدينة , إنما كان ألجل أن ال يحدّثوا عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم , ذلك الحديث الذي أثار عمر , وألجأه إلى 

حبسهم .
وأما تفسير الحبس بالمنع من الحديث , فهو صحيح لغةً , لكنه ال يختلف عن المعنى 

األوّل في شيء , حتى يعتبره العجاج جيّداً ,وكأن المعنى األوّل ليس بجيّدٍ !
فالمنع من الحديث هو مغزى هذاالخبر, ومغزى كلّ اآلثار المذكورة عن عمر في 

تعامله مع الصحابة, وهو األمر الذي يتصدّى علماء العامّة لتوجيهه .
على أنّ أبا بكر ابن العربي قال : إن عمر سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة ... 

فأطلقهم عثمان ... وكان سجنهم ألن ... - العواصم من القواصم ( ص 76 ) 
.فاستعمل كلمة السجن .

وأما قول العجاج _ توضيحاً لتفسير ابن البري _ : يريد أنه منعهم كثرة الحديث 
خوفاً أن ال يتدبّر السامعون ... إذا كثر عليهم .

فهذا تصرّف غير أمين , ألن ابن البري يقول :منعهم الحديث عن رسول الله , 
والعجاج يقول : يريد منعهم كثرة الحديث .

فكلمة( كثرة) زادها العجاج ليفيد منها , موهما أن ابن البري يريدها وهو ال يريدها , 
ولو أرادها ألضافها في كالمه .
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وأما نحن فنعتقد أنّ الهدف األساس من منع رواية الحديث ونقله هو الهدف من منع 
تدوينه و تقييده و ضبطه , و هو إخفاء األحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي 

عليه السالم ,و على أساس سياسة مدبّرة .
ولئن لم تكن هذه السياسة واضحة أيّام عمر , لكثرة التعتيم اإلعالمي , فإن مجريات 
األحداث المتعاقبة بعده , أوضحت ذلك  - من باب ( ستبدي لك األيام ما كان خافياً ) 

.
فلنقرأ اآلثار المنقولة :

بغض الحديث ومعارضة تدوينه , خلق في آل عمر :
نقلت آثار تدلّ على أنّ معارضة الحديث وبغضه أمر أصبح خلقاً في آل عمر .

قال الشعبي : جالست ابن عمر سنةً , فما سمعته يحدّث عن رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم شيئا! . - الحديث والمحدّثون ( ص 68 ) .

وروى عن حفصة بنت عمر أنهاكانت تعارض تدوين الحديث.  - ذم الكالم , 
للهروي .

وقال سفيان بن عيينة : دخلت على العمري _ يعني الرجل العابد من آل عمر _ 
فقال : ما أحد من الناس _ يدخل عليّ _ أحبّ إليّ منك , إالّ أنّ فيك عيباً ,

قلت : وما هو ؟ قال : تحبّ الحديث. - فاتني تسجيل مصدر هذا الكالم , فلتالحظ 
ترجمة سفيان ,وترجمة عبد الله بن عمر بن حفص في الجرح والتعديل(109/5).

وقال سعيد بن المسيب : كتبّ إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر , فلقيته , 
فسألته من الكتاب , ولو علم أنّ معي كتاباً لكانت الفيصل في ما بيني وبينه. - تقييد 

العلم ( ص 44 ) .
منع الحديث سنّة للحكّام:

لقد أصبح منع الحديث سنّة اتبعها الحكّام من بعده .

http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/19/2molhagh1.htm#81
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قال الشيخ محمّد أبو زهو :وقد تتابع الخلفاء على سنّة عمر ... فلم يشأ أحدهم أن 
يدوّن السنن ،وال أن يأمر الناس بذلك، حتّى جاء عمر بن عبد العزيز- الحديث 

والمحدّثون (ص126).
فكانوا يعلنون أنّ منهجهم في ذلك منهج عمر ،وقاموا بما قام به عمر من تهديد 
الصحابة ،ومنعهم من الرواية. وبما أنّ السلطة قد تمكّنت من الرقاب بشكلٍ ال 

تخشى من أيّ شيء ومن أيّ أحدٍ ،فإنّ أهداف المنع من الحديث ـ تدويناً وروايةً ـ 
لم تعدْ طيّ الكتمان ،بل بدأت يعلن عنها ،ويتحدّث بها على المنابر ،وتصدر األوامر 

األميريّة بها. واآلثار المنقولة كثيرة جدّاً نكتفي بما يلي:
1ـ عثمان يمنع رواية الحديث:

قال محمود بن لبيد: سمعت عثمان على المنبر يقول: ال يحلّ ألحد يروي حديثاً عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لم يسمع به في عهد أبي بكر، وال عهد عمر 

- الطبقات البن سعد (100/2/2) مسند أحمد (2/1 ـ 363).

وهذا النصّ يدلّ على أنّ الممنوع في عهد عثمان ،هو الممنوع في عهد أبي بكر 
وعمر ،وقد أثبتنا أنّ الممنوع في ما سبق عثمان إنّما هو الحديث ال مجرّد اإلقالل 

منه، فالممنوع في عهد عثمان ـ أيضا ـ كذلك.
لكن محمّد عجاج الخطيب يحاول التمويه هنا أيضاً ،فيقول :روي عن عثمان أنّه 

اتّبع منهج عمر في اإلكثار من الرواية - السنّة قبل التدوين (ص97).

ثمّ أورد رواية محمود بن لبيد ،مع أنّ تلك الرواية ال تحتوي على 
كلمة (اإلكثار) فالحظ.

وقد فعل عثمان بأبي هريرة ما فعله عمر، من تهديده باإلبعاد، فقال له :ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لقد أكثرت، لتنتهينّ أو ألُلحقنّك بجبال 

دوس - المحدّث الفاضل (ص554) رقم (749) والسنّة قبل التدوين (ص459-
460) وانظر أضواء على السنّة ألبي ريّة (ص54).
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2 ـ معاوية يُعارض الحديث:

1ـ قال رجاء بن حيوة :كان معاوية ينهى عن الحديث، يقول: ال تحدّثوا عن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. - الفقيه والمتفقه، للخطيب (7/1).

2ـ روى ابن عدي ،عن إسماعيل بن عبيد الله :أنّ معاوية نهى أن يُحدّث عن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بحديث، إالّ حديث ذكر على عهد عمر، فأقرّه عمر.

إنّ عمر كان قد أخاف الناس في الحديث عن النبي  - الكامل البن عدي 
(33/1) وانظر (18/1) ومسند أحمد (99/4) وتذكرة الحفّاظ (7/1).

ورواه ابن عليّة، عن رجاء بن أبي سلمة أنّه قال: بلغني أنّ معاوية كان يقول ... - 
حجيّة السنّة (ص467).

3 ـ وروى ابن عساكر: كان معاوية يقول على منبر دمشق :إيّاكم واألحاديث عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ،إالّ حديثاً ذكر على عهد عمر -. تاريخ 

دمشق البن عساكر (160/3).
4_وفي صحيح مسلم عن اليحصبي، قال: سمعت معاوية يقول: إيّاكم وأحاديث، إالّ 
حديثاً كان في عهد عمر ،فإنّ عمر كان يخيف الناس في الله عزّ و جلّ- صحيح 

مسلم (718/2) كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة.

5_ وقال معاوية: ما بال رجالٍ يتحدّثون عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
أحاديث ،قد كنّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، وعارضه- 

صحيح مسلم (ج3 ص1210) باب الصرف وبيع الذهب من كتاب المساقاة.
6_وكتب يزيد بن معاوية إلى أبيه: أنّ جبير بن نفير قد نشر في مصري حديثاً, فقد 

تركوا القرآن !فبعث معاوية إلى جبير فجاءه ،فقرأ عليه كتاب يزيد، فعرف بعضه 
وأنكر بعضه.
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فقال معاوية: ألضربنّك ضرباً أدعك لمن بعدك نكاالً .
7 ـ قال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن، علي بن محمّد بن أبي سيف المدائني ،في 

كتاب (األحداث): كتب معاوية نسخةً واحدةً إلى عمّاله بعد عام الجماعة [سنة 
40]أن : برئت الذمّة ممّن روى شيئاً في فضل أبي تراب، وأهل بيته.

وكتب إلى عمّاله في جميع اآلفاق أن : انظروا مَنْ قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه 
وأهل واليته، والذين يروون فضائله ومناقبه ،فأدْنوا

مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم ،واكتبوا لي بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم واسمه واسم 
أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه ،لما كان يبعثه إليهم 

معاوية من الصالت، والكساء والحباء والقطائع.
ثمّ كتب إلى عمّاله: إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كلّ وجه 
وناحية ،فإذا جاءكم كتابي هذا، فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء 

األوّلين ،وال تتركوا خبراً يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي تراب إالّ وتأتوني 
بمناقض له في الصحابة. 

فقرئت كتبه على الناس ،فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة، مفتعلة ال حقيقة لها، 
وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى،

حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر،
واُلقي إلى معلّمي الكتاتيب، فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتّى 

رووه، وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن، وحتّى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم 
وحشمهم ,فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر.

وأضاف ابن أبي الحديد: وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر 
المحدّثين وأعالمهم ـ في (تاريخه) ما يناسب هذا الخبر- شرح نهج البالغة 

(44/11-46)وانظر وصية معاوية 'لى واليه على الكوفة في تاريخ 
الطبري(112/2).
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وقد استمرّ المنع بعد معاوية ,والغرو فإنّ السياسة واحدة والتدبير متّفق عليه ,وقد 
سمعت إقدام يزيد ضدّ الحديث في عهد أبيه في موقفهما من جبير بن نفير ,واقرأ عما 

جري في عهده المشؤوم:
بعث أميره على الكوفة عبيد الله بن زياد بن أبيه! إلى زيد بن أرقم فقال : ما أحاديث 
بلغني عنك تحدّث بها عن رسول الله النجدها في كتاب الله !؟ تزعم أنّ له حوضاً 

في الجنّة! 
فقال : حدّثنا ذاك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ووعدناه.

فقال : كذبت ,ولكنّك شيخ قد خرفت؟!- مستدرك الحاكم (77/1) ومشكل 
اآلثار(170/1)

وأضيف في بعض مصادر الحديث :قال زيد : اما إني قد سمعتهأذناي ووعاه قلبي 
يقول : من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مفعده من جهنّم, فما كذبت عليه! - أمالي 

المحاملي (الورقة 28)ومسند أحمد (367/4) والمعجم الكبير (186/5 رقم 5021) 
ونقله في مجمع الزوائد(144/1) عن الطبراني والبزار وأحمد.

وروى الحاكم بسنده عن شهر بن حوشب قال : لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية قلت : 
لو خرجت إلى الشام فتنحّيت من شرّ هذه البيعة فخرجت حتى قدمت الشام , فأخبرت 

بمقام يقومه نوفٌ ,فجئته فإذا رجل فاسد العينين عليه خميصة ,وإذا هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص , فلما رآه نوف أمسك عن الحديث ! فقال له عبد الله : حدّث بما 

كنت تحدّث به ! قال : أنت أحقّ بالحديث منّي ,أنت صاحب رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم !

قال: إنّ هؤالء منعونا عن الحديث - يعني األمراء  - ثم عزم عليه فروى حديثين 
مشبوهين في كونهما مما يواطئ أهداف األمويين! مستدرك الحاكم (486/4).
ولقد جرّأتْ تلك السياسة الغاشمة بني مروان أنْ يقفوا موقف العداء للحديث 

الشريف :
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فواجه مروان أبا هريرة لما روى حديثاً في فضل عليّ وفي فضل الحسن عليهما 
السالم فقال له :إنّك - والله - قد أكثرت على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 

الحديث ,فال أسمع منك ما تقول ,فهلمّ غيرك يعلم ما تقول ؟!
قال أبو هريرة :هذا أبو سعيد الخدري !

قال مروان : لقد ضاع حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى ال يرويه 
إالّ أنت وأبو سعيد الخدريّ !؟ والله ما أبو سعيد يوم مات رسول الله صلّى الله 

عليه وآله وسلّم إالّ غالم ! ولقد جئت أنت من جبال دوس قبل وفاة رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم!فاتّق الله ,يا أبا هريرة .

قال أبو هريرة قلت : نعم ما أوصيت به وسكتُّ عنه !؟,-  مختصر تاريخ دمشق 
البن منظور (42/7).

ويصرح مروان للغرص الذي دعاه للتعرّض ألبي هريرة عندما أتاه في مرض موته 
فقال له : ما وجدت عليك إال في حبّك الحسن والحسين ؟؟

فتحفّز أبو هريرة فجلس وذكر حديثاً في فضل الحسن والحسين عليهما السالم 
وإرضاع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لهما بلسانه ,ثم قال : فأنا ال أحبّ 

هذين وقد رأيت هذا من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟؟ -  المعجم الكبير 
للطبراني (50/3) رقم 2656.

وهي التي أدّت بالحديث الشريف إلى أن يتجرّأ الحجّاج الثقفي، فيختم على الصحابة 
بهدف منعهم من الحديث ،في ما رواه ابن األثير الجزري، قال : كان الحجّاج بن 
يوسف الثقفي، قد ختم في يد جابر بن عبد الله ،وفي عنق سهل بن سعد الساعدي 
،وأنس بن مالك، يريد إذاللهم، وأن يجتنبهم الناس، وال يسمعوا منهم - أسد الغابة 

(472/2) الطبعة الحديثة.
وقال اليعقوبي :وختم أعناق قوم من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
ليذلّهم بذلك ,منهم (و ذكر هؤالء الثالثة )وجماعة معهم ,وكانت الخواتم رصاصا -  

تاريخ اليعقوبي (272/2).
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ولئن رفع المنع العلني عن رواية الحديث بشكل عام , إالّ أن المنع على األحاديث 
التي كانت تخالف السياسة ظلّ على شدّته حتى عصر متأخّر :

فهذا الخطيب البغدادي نقل عن كتاب حسين بن عمار , عن يحيى بن معين في ترجمة 
موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى أنه قال فيه : ثقة مأمون , دخلت عليه هاهنا 

ببغداد , وتشفّع إليه رجل فقال : قد منعتُ من الحديث ولوال ذلك لحدّثتك .
قال يحيى : فلم نسمع منه شيئاً - تاريخ بغداد (27/13).

هذه جملة من اآلثار المنقولة في ذلك.
والذي يُستخلص منها بوضوح أنّ الممنوع في عهد عثمان ومعاوية هو الممنوع في 

عهد عمر , وكذلك المسموح في عهدهما هو المسموح في عهده ,فما هو المسموح في 
عهد عمر ؟ 

يمكن تحديده من خالل النصّين التاليين:
1 ـ قال عمر: أقلّوا الرواية عن رسول الله، إالّ فيما يعمل به - البداية والنهاية البن 

كثير (8701).
فأحاديث العمل ـ وهي ما يرتبط بالصالة، والصوم، والحجّ، وغير ذلك من متعلّقات 
األحكام الشرعيّة ـ واجبات وفرائض، و مستحبّات وسنن ـ مسموح بها، وال غرض 

لعمر فيها، لكن غيرها ممنوع.
2 ـ ذكر الدارمي ـ في شرح حديث منع عمر لوفد الكوفة، وأمرهم

باإلقالل في الرواية ـ ما نصّه: معناه عندي الحديث عن أيّام رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم ، ليس السنن والفرائض -  سنن الدارمي (72/1) ح286.

إنّ أحاديث السنن والفرائض، وهي أحاديث األحكام، ليست ممنوعةً ولكن غيرها هو 
الممنوع. 

3 ـ وقال ابن عبد البرّ ـ وهو يفسّر منع عمر عن الحديث ـ نقالّ عن بعضهم: إنّ 
عمر إنّما نهى عن الحديث عمّا ال يفيد حكماً وال يكون سنّة -  جامع بيان العلم 

.(121/2)
وأمّا الممنوع في عهد معاوية:
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فقد أعلن عنه بكلّ جرأة أنّه كلّ ما روي في فضل اإلمام أمير المؤمنين عليّ عليه 
السالم وأهل بيته. ومن الواضح أنّ منع معاوية لذلك إنّما كان بهدف سياسي، وهو 
صدّ الناس عن عليّ وأهل بيته الكرام , حذراً من أن ينتبه الناس إلى أنّ معاوية 

ومن استنّ بسنّته إنّما هم غاصبون .
وإذا ضممنا هذا إلى ما رويناه سابقاً من حرق عبد الله بن مسعود للصحيفة التي 

كانت تحتوي على فضل أهل البيت ،أهل بيت النبي  -  تقييد العلم (ص54) 
وانظر ما مضى (ص421).

عرفنا أنّ المصلحة التي كان يطلبها عمر ومن اتّبعه في سنة منع الحديث إنما هي 
السياسة التي كان يدبّرها من أجل إبعاد أهل البيت عليهم السالم عن الحكم ,وهي التي 

اتّبعها بعده عثمان ومعاوية ومن تبعهما من األمراء والحكام .
وبهذا نصل إلى القول الفصل في سبب منع الحديث، تدويناً و روايةً ، وهو إخفاء 

األحاديث النبويّة الدالّة على خالفة علي عليه السالم وأهل البيت عليهم السالم .
نموذج من األحاديث الممنوعة:

إنّ إباحة رواية الحديث عموماً ، بما يشمل رواية فضل علي عليه السالم وأهل بيته 

، وفيها أحاديث كثيرة تدلّ على واليته على االُمّة، وخالفته عن النبي  وسلّم ، 
وتقدّمه على غيره من المتصدّين لها. 

و الكثير ممّا يدلّ على وجوب طاعتهم ،وحرمة التقدّم عليهم ،وحرمة إيذائهم 
وسبّهم، وقتلهم !كلّ ذلك مما يمسّ ـ بوضوح ـ كيان الحُكّام ،ويزلزل األريكة من 

تحتهم، ويمنعهم من االستيالء على تلك المناصب المقدّسة.

كحديث الغدير ،الحيّ في األذهان بمشاهده، ومناظره، حيث رفع النبيّ  عليّاً 
،ونادى ـ في الجمع، وفي حجّة الوداع ـ : من كنتُ مواله فهذا عليّ مواله ،اللهمّ وال 

من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله - حديث الغدير من 
متواترات أحاديث اإلسالم ،وقد اتفقت على نقله كافّة الفرق اإلسالمية ,جمعنا جملةً 
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من مصادرها في تخريجاتنا لتفسير الحبري (ص448 ـ 450) وانظر عنها كتاب 
(الغدير) لألميني، المجلّد األوّل، وعبقات األنوار للسيد حامد حسين الهندي.

واعترف بتواتره العامة، فراجع: نظم المتناثر، للكتاني (ص194) رقم (232).
ذلك الكالم الذي يرنّ صداه في األسماع واآلذان.

فهل يخفى تأثير ذلك على أبي بكر، وعمر؟ وخاصةً إذا كان الناقلون له صحابة 
الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وخاصّته من األجالء ذوي الورع والفضل والتقى 
،من أمثال أبي ذرّ الغفاري، وأبي مسعود األنصاري ممّن ال يرتاب أحدٌ في صدقهم 

،وال يتهمون في نقلهم؟!
إنّ الحكّام كانوا يهابون ـ بال ريب ـ مثل هذه األحاديث ، فكان أسهل السبل وأفضل 

الوسائل للقضاء على آثارها هو منع روايتها ونقلها ,ومنع تدوينها.
وهذا هو ما حصل، ولقد نجحت تلك السياسة:

فاعتدت الحكومات على السنّة والحديث فأخفتها وأبادتها. وتجاوزت كرامة الصحابة 
فأهدرتها ،واتّهمتهم ,وتعدّت على حرّياتهم فحبستهم. ومنعتهم من بثّ علومهم ،وهو 

من أبسط حقوقهم.
وأعظم ما في تلك السياسة أنّها كادت أن تؤدّي إلى وأْد حقّ عليّ وأهل بيته في 

الخالفة واإلمامة ,وهذا من أسوأ آثار تلك السياسة التي سنستعرضها في ما يلي.
فذلكة أخيرة:

ومهما يكن أمـر تدوين الحديث وسبب منعه ؟! فإنّ عدم صحّة العمل الذي قاموا به 
من منع تدوين الحديث الشريف هي مما ال يحتاج إلى مزيد استدالل واحتجاج ,لما هو 
من الواضحات عند المسلمين _ قديماً وحديثاً _ من أهميّة الحديث وضرورة نشره 

والمحافظة عليه.
ولعلّ هذا هو السبب في أنّا ال نجد الموافقة إلجراءات عمر على منع رواية الحديث 

,من الكبار الذين وقفوا معه موقف التأييد في موضوع منع تدوين الحديث وكتابته 
,كأبي هريرة ,وابن مسعود ,وأبي سعيد الخدريّ ,بل وقفوا من منع النقل ومنع رواية 
الحديث موقفاً معارضاً حتّى أدّى بأبي هريرة إلى التهديد باإلبعاد , وبابن مسعود 
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إلى السجن حسب ظاهر األحاديث ,وبأبي سعيد أن يقول :تحدّثوا وتذاكروا فإنّ 
الحديث يذكّر بعضه بعضاً - الجامع ألخالق الراوي (365/1 رقم 470)و انظر 

المحدث الفاصل (الفقرة: 722)وجامع بيان العلم (101/1و111).
فذلكة أخرى:

ثم مما يؤيد أن منع عمر لم يكن من أجل ما التزمه البعض من عدم معرفة الصحابة 
للكتابة , وهو ما ذكرنا بطالنه في الفصل الخامس مفصالً ,هو ما قام عمر في 

عصره من أمره برواية الشعر الجاهلي وحثه على تدونه وحفظه :
فكان يقول : ارووا الشعر ,فإنه يدل على محاسن األخالق -  ربيع األبرار 

للزمخشري (267/4).
وعن ابن عباس ,قال عمر : تعلّموا الشعر فإنّ فيه محاسن تبتغى ,ومساوئ تتقى 

,وحكمة الحكماء ,ويدل على مكارم األخالق - كنز العمال (849/3)رقم8945 عن 
ابن السمعاني .

واألفضع من ذلك أنه كان يأمر بكتابة الشعر:
روى الشعبي , قال: كتب عمر بن الخطاب إلى المعيرة بن شعبة - وهو عامله على 
الكوفة - أنْ ادْعُ من قبلك من الشعراء فاستنشدهم ما قالوا من الشعر في الجاهلية 

واإلسالم ,ثم اكتب بذلك إليَّ!.
فدعاهم المغيرة - كنز العمال (849/3)رقم8935 عن ابن سعد .

فمال(شعر العرب ) يروى ويكتب ؟ وحديث رسول اإلسالم تمنع روايته؟؟ ويمنع 
تدوينه وكتابته ؟؟؟ 

, وأنه بعث بمكارم األخالق - اقرأ كتاب  ألم عمر أن خير الهدي هدي محمد 
مكارم األخالق للمحدّثين البرقي (ت274هـ )وللخرائطي ,وللطبرسي ,وكلّها مطبوعة 

,لتقف على طرف من ذلك .

و في صحبته الطويلة مع النبي  ! أين كان عمر , من مكارم األخالق التي بثّها 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بين أصحابه ,حتى يرويها هو ,أو يدعو إلى 
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روايتها ,ويدعو إلى كتابتها ,أو على األقل يدع الصحابة يروون ويكتبون ولم يمنعهم 
من ذلك ,بدالً من الدعوة إلى أخالق الجاهلية وإحيائها ؟؟!! 

(2) تقديس الخوارج للخليفة األول والثاني (ر)

قال األشعري في مقاالت اإلسالميين : [ والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر 
وينكرون إمامة عثمان رضوان الله عليهم في وقت األحداث التي نُقم عليه من أجلها ، 
ويقولون بإمامة أمير المؤمنين عليه السالم  قبل التحكيم   ثم ينقلبون منكرين إمامته  .

 ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى األشعري ، ويرون أن اإلمامة في 
قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقا لذلك ، وال يرون إمامة الجائر ، وحكى زرقان 
عن النجدات أنهم يقولون : إنهم ال يحتاجون إلى إمام ، وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله 

سبحانه فيما بينهم» -  ثم يضيف توضيحا لمقاالتهم : « وللخوارج في األطفال ثالثة 
أقاويل : صنف منهم يزعمون أن أطفال المشركين حكمهم حكم آبائهم يعذبون في النار، 

وأن أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم، واختلف هذا الصنف في اآلباء إذا انتقلوا بعد 
موت أطفالهم عن أديانهم، فقال قائلون: ينتقلون إلى حكم آبائهم، وقال قائلون: هم على 
الحال التي كان آباؤهم عليها في حال موتهم ال ينتقلون بانتقالهم. وقال الصنف الثاني 

منهم: جائز أن يؤلم الله سبحانه في النار أطفال المشركين على غير المجازاة لهم، وجائز 
أن ال يؤلمهم، وأطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم لقول الله عز وجل: { والذين آمنوا 

واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم -  الطور21} . وقال الصنف الثالث وهم 
القدرية : أطفال المشركين والمؤمنين في الجنة» -   وعن رأيهم في االجتهاد يقول الشيخ 
األشعري:«واختلفت الخوارج في اجتهاد الرأي ، وهم صنفان : فمنهم من يجيز االجتهاد 

في األحكام كنحو النجدات وغيرهم، ومنهم من ينكر ذلك وال يقول إال بظاهر القرآن وهم 
األزارقة» -  ويضيف:«والخوارج ال يقولون بعذاب القبر، وال ترى أن أحدا يعذب في 
قبره» -   مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين لإلمام أبي الحسن األشعري- تحقيق: 

أحمد جاد-دار الحديث/القاهرة-طبعة /2008- ص :77-59. ]
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الخوارج يقدسون ابي بكر وعمر :

 ورد في تقديس الخوارج للشيخين (ر) قول قيس بن سعد بن عبادة لخوارج  أهل 
النهروان   : [ عباد الله ! أخرجوا إلينا طلبتنا منكم ، وادخلوا في هذا األمر الذي منه 

خرجتم ، وعودوا بنا إلى قتال عدوّنا وعدوّكم ، فإنّكم ركبتم عظيماً من األمر ; 
تشهدون علينا بالشرك ، والشرك ظلم عظيم ، وتسفكون دماء المسلمين وتعدّونهم 

مشركين .فقال عبدالله بن شجرة السلمي : إنّ الحقّ قد أضاء لنا فلسنا نتابعكم ، أو تأتونا 
بمثل عمر . كان الخوارج تالميذ عمر بن الخطّاب وأبي موسى األشعري فهو الذي 

وضعهم في قالبهم يقرأون القرآن وال يعرفون تفسيره .ويفتون بجهلهم وغيّهم ، ولمّا 
ظهر فساد األشعري لهم فى التحكيم تركوه وبقوا على نهج عمر  . -  سيرة اإلمام علي  

ج 6 ]
والعجيب في أمرهم أنّهم حاربوا معاوية وهو على مسلك عمر وتربيته . فبقي الخوارج 
واألمويون يتحاربون فيما بينهم وقدوتهم عمر بن الخطّاب . فقال سعد : [ ما نعلمه فينا 
غير صاحبنا ، فهل تعلمونه فيكم ؟ وقال : نشدتكم بالله في أنفسكم أن تهلكوها : فإنّي 

ألرى الفتنة قد غلبت عليكم .وخطبهم أبو أيّوب خالد بن زيد األنصاري ، فقال : عبدالله 
! إنّا وإيّاكم على الحال األُولى التي كنّا عليها ، ليست بيننا وبينكم فرقة ، فعالمَ 

تقاتلوننا ؟فقالوا إنّا لو بايعناكم اليوم حكمتم غداً .قال : فإنّي أنشدكم الله أن تعجّلوا فتنة 
العام مخافة ما يأتي في قابل  -  سيرة اإلمام علي  ج 6 ] .

الخوارج أول من قدس عمر ابن الخطاب (ر)  وقدموه على القرآن الكريم  والنبي  

نفسه زاعمين أنه يصحح أخطاءه  وبثوا  هذه الجريمة بين المسلمين دون أن  
يشعر بهم أحد : 

نجح الخوارج في بث عقائد غاية في اإلجرام مع الله تعالى ورسوله زاعمين بأن الله 
تعالى وافق عمر ابن الخطاب في ثالثة مواطن  أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه 

وىله 
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1-نزول آية الحجاب حيث قال عمر ابن الخطاب للنبي بعد أن لمست يده يد السيده 
عائشة على الطعام " حجب نسائك يارسول الله" .

قال تعالي: { يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إلي طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلك 

كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله ال يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 
من وراء حجاب ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وال أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً “  األحزاب 33 : 53  } .

   في أسباب نزول الحكم في اآلية (الخاص بوضع حجاب بين زوجات النبي والمؤمنين 

) إن عمر بن الخطاب قال للنبي  يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن. فنزلت اآلية .

2-قول الله تعالى في أية خلق اإلنسان في رحم األم { ثم أنشأناه خلقاً آخر } فقال 
عمر فتبارك الله أحسن الخالقين قال اكتبها هكذا نولت يا عمر .

3-الثالثة خطأ رسول  الله في موضوع األسارى وأخذه للفداء  عند قوله تعالى { 
ماكان لنبي أن يكون له أسرى ..... اآلية} فقال عمر قاتلوك وأخرجوك فاقتلهم وقال 
ابو بكر اعفوا عنهم فنزل القرآن على رأي عمر  مخطئاً رسول الله صلى الله عليه 
وآله .- راجع كل تفاسير أهل السنة ولذلك يروي المنافقون لو كان نبيا بعدي لكان 

عمر 

و بلغ تقديس الخوارج األولى للخليفة الثاني  عمر بن الخطاب  من دون الله ورسوله  
وتقديمه على القرآن والسنة : 

[ أن الخليفة علياً (عليه السالم)  وزير رسول الله وابن اعمه وأخيه وختنه  وحامل لواءه  
وباب علمه أنه لم يستطع أن يمنع جنده من صالة التراويح ، حتى قال (عليه السالم) : [ 
( وتنادى بعض أهل عسكري، ممن يقاتل معي: يا أهل اإلسالم، غيرت سنة عمر .ينهانا 

عن الصالة في شهر رمضان تطوعاً. ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري  -  
الكافي ج8 ص59 ـ 63 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج8 ص46 و (ط دار 
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اإلسالمية) ج5 ص193 ومصباح البالغة (مستدرك نهج البالغة) ج2 ص62 واإلحتجاج 
للطبرسي ج1 ص392 ـ 393 وبحار األنوار ج34 ص168 و 174 ج93 ص384 

وجامع أحاديث الشيعة ج7 ص213 واإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم "للهمداني 
ص735 والحدائق الناضرة ج10 ص522 وجواهر الكالم ج13 ص141] .

وفي نص آخر : أنهم سألوه أن ينصب لهم إماماً يصلي بهم نافلة شهر رمضان، 
فزجرهم، وعرفهم: أن ذلك خالف السنة، فتركوه، واجتمعوا ألنفسهم، وقدموا بعضهم، 
فبعث إليهم ولده الحسن ليفرقهم، (فلما رأوه تبادروا إلى أبواب المسجد، وصاحوا : وا 

عمراه  - راجع : شرح نهج البالغة للمعتزلي ج12 ص283 وج1 ص269 والصراط 
المستقيم ج3 ص26 وتلخيص الشافي ج4 ص58 وبحار األنوار ج31 ص 7 و 8 

وج34 ص181 و (ط قديم) ج8 ص284 والشافي في اإلمامة ج4 ص220 وتقريب 
المعارف ص347 وكتاب األربعين للشيرازي ص562 وإحقاق الحق (األصل) ص247  

.   [

 [ ولعل أول من صاح بذلك هو قاضيه شريح  - راجع  تنقيح المقال للمامقاني ج2 
ص83 وقاموس الرجال ج5 ص67] . 

وحينما أراد أن يعزل شريحاً عن القضاء، قال له أهل الكوفة: [   ال تعزله، ألنه نصوب 
من قبل عمر، وقد بايعناك على أن ال تغير شيئاً قرره أبو بكر وعمر  - كشف القناع 
عن حجية اإلجماع ص64 وراجع: تنقيح المقال للمامقاني ج2 ص83 وقاموس الرجال 

ج5 ص67 ] .

وليس معنى هذا: أنهم قد صرحوا له بهذا الشرط، وقبله منهم. فحاشاه (عليه السالم) أن 
يفعل ذلك.. بل المقصود: أن هذا األمر كان هو المرتكز في نفوسهم عند بيعتهم له. ولو 
عقلوا أنه سوف ال يفعل ذلك لما بايعوه.ومن المعلوم : [ أنه (عليه السالم) لم يرض في 
الشورى بأن يتعهد لهم بالعمل بسنة أبي بكر وعمر، رغم محاولتهم ذلك، واصر على 
اإلقتصار على كتاب الله، وسنة رسوله..كما أن يزيد بن المهلب قد وعد الناس بالعمل 
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بسنة العمرين   - محاضرات الراغب المجلد الثاني جزء3 ص188 وراجع: تاريخ األمم 
والملوك ج5 ص336 والكامل في التاريخ ج5 ص76 وكتاب الفتوح البن أعثم ج8 

ص222] .

وليس بسنة النبيّ  وقد قال أمير المؤمنين (عليه السالم) لطلحة والزبير، الذين قاتال 
أمير المؤمنين (عليه السالم) بأهل البصرة العراقيين :   

[ ما الذي كرهتما من أمري، ونقمتما من تأميري، ورأيتما من خالفي؟!قاال: خالفك عمر 
بن الخطاب، وأئمتنا، وحقنا في الفيء إلخ  -  المعيار والموازنة ص113 وشرح نهج 

البالغة للمعتزلي ج7 ص41 وفضائل أمير المؤمنين (عليه السالم" للكوفي ص94 
ومصباح البالغة (مستدرك نهج البالغة) ج2 ص280 واألمالي للطوسي ص732 

والجمل البن شدقم المدني ص72 وبحار األنوار ج32 ص21 و 30] .

 . ونادى أصحاب الجمل بأمير المؤمنين قائلين : [ أعطنا سنة العمرين  -   الكامل 
للمبرد (ط دار نهضة مصر) ج1 ص144 وراجع: الكافي ج8 ص59 وشرح نهج 
البالغة للمعتزلي ج1 ص269 والكامل في التاريخ ج3 ص343 واألخبـار الطوال 

ص207 وأنساب األشـراف (بتحقيق المحمـودي) ج2 ص370 ـ 371 وتنقيح المقال ج2 
ص83 ومعاني القرآن للنحاس ج6 ص362 وتفسير السمعاني ج5 ص103 والبرهان 

للزركشي ج3 ص312  ] .  

 وقال الخوارج لقيس بن سعد: [ (لسنا متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر.فقال: والله، ما نعلم 
على األرض مثل عمر، إال أن يكون صاحبنا.(وحسب نص الطبري: (ما نعلمه فينا غير 

صاحبنا، فهل تعلمونه فيكم)؟   -األخبار الطوال ص207 وتاريخ األمم والملوك ج4 
ص62 والكامل البن األثير ج3 ص343 وأنساب األشراف (بتحقيق المحمودي) ج2 

ص370 و 371 وبهج الصباغة ج7 ص143 والغدير ج2 ص83 وشرح إحقاق الحق 
(الملحقات) ج32 ص533] .  
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وحينما أراد الخوارج إقناع بعض زعمائهم، وهو زيد بن حصين، بقبول الوالية عليهم، 
اجتمعوا إليه، وقالوا له: [  أنت سيدنا وشيخنا، وعامل عمر بن الخطاب على الكوفة، 

تولّ إلخ. -  الثقات ج2 ص295 والخوارج والشيعة ص71] .

  كما أن نجدة بن عامر الحروري: قد تخلى عن فكرة مهاجمة المدينة، لما أن) أخبر 
بلبس عبد الله بن عمر بن الخطاب السالح، تأهباً لقتاله مع أهل المدينة، ذلك أن نجدة، 

وسائر الخوارج، كانوا يوقرون أباه عمر بن الخطاب توقيراً شديداً.وقد اختاره نجدة 
لإلجابة على مسائله، فكتب إليه نجدة يسأله عن [ أشياء في الفقه، لكنها كانت أسئلة 

عويصة، فترك اإلجابة عنها إلى ابن عباس  -الخوارج والشيعة ص71 و (ترجمة د. عبد 
الرحمن بدوي ـ ط دار الجليل) ص60 وراجع: مواقف الشيعة ج3 ص387  ] .

ويذكرون أيضاً: أن ابن عباس، قد أشار على أمير المؤمنين (عليه السالم (بإبقاء معاوية 
على الشام، واحتج لذلك بقوله: [ (فإن عمر بن الخطاب واله الشام في خالفته  - الفصول 

المهمة البن الصباغ (ط أولى) ص49 و (ط دار الحديث) ج1 ص359 وشرح إحقاق 
الحق (الملحقات) ج8 ص629) ] .

 وحينما عاتب أمير المؤمنين (عليه السالم) الخليفة الثالث عثمان بن عفان، في أمر تولي 
معاوية للشام، قال له عثمان: [  (أنكرت علي استعمال معاوية، وأنت تعلم: أن عمر 

استعمله؟!قال علي (عليه السالم) : نشدتك الله ، أال تعلم أن معاوية كان أطوع لعمر من 
يرفأ غالمه؟! إن عمر كان إذا استعمل عامالً وطأ على صماخه إلخ  - شرح نهج 

البالغة للمعتزلي ج9 ص24   ] . 

(وفي نص آخر: إن عثمان قال له ) : ألم يولّ عمر المغيرة بن شعبة، وليس هناك؟قال: 
نعم.قال: أولم يولّ معاوية؟! قال: [ علي (عليه السالم): إن معاوية كان أشد خوفاً وطاعة 
لعمر من يرفأ. وهو اآلن يبتز األمور دونك إلخ. - أنساب األشراف ج5 ص60 والكامل 

في التاريخ ج3 ص152 وتاريخ األمم  والملوك ج3 ص377 والعبر وديوان المبتدأ 
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والخبر ج2 قسم  2ص143 والغدير ج9 من 160 عنهم، وعن تاريخ أبي الفداء 
ص168، والنصائح الكافية ص174 وشرح نهج البالغة للمعتزلي ج9 ص265] .

 .هذا  [  وقد احتج معاوية نفسه على صعصعة وأصحابه بنصب عمر له   راجع  - 
تاريخ األمم والملوك ج3 ص316 والكامل البن األثير ج3 ص143 والغدير ج9 ص35 
عن: شرح نهج البالغة للمعتزلي ج1 ص158 ـ 160 وعن العبر وديوان المبتدأ والخبر 

ج2 ص387 ـ 389 وعن تاريخ أبي الفداء ج1 ص168] . 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة، أتى علياً أصحابه، وشيعته، فبايعوه، وقالوا: نحن 

أولياء من واليت، وأعداء من عاديت، فشرط لهم فيه سنة النبيّ  فجاءه ربيعة بن 
أبي شداد الخثعمي، وكان شهد معه الجمل، وصفين، ومعه راية خثعم، فقال له: بايع على 

كتاب الله، وسنة رسوله.فقال ربيعة: على سنة أبي بكر، وعمر..فقال له علي (عليه 
السالم): ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عمال بغير  

كتاب الله، وسنة رسوله، لم يكونا على شيء من الحق..فبايعه ربيعة.ونظر إليه علي 
(عليه السالم)، فقال:[  أما والله، لكأني بك، وقد نفرت مع هذه الخوارج، فقتلت، وكأني 

بك، وقد وطأتك الخيل بحوافرها..فقتل يوم النهر .قال قبيصة: فرأيته يوم النهروان قتيالً، 
قد وطأت الخيل وجهه، وشدخت رأسه، ومثلت به .فذكرت قول علي، فقلت: لله در أبي 

الحسن، ما حرك شفتيه قط بشيء إال كان كذلك  - اإلمامة والسياسة ج1 ص146 و 
(تحقيق الزيني) ج1 ص126 و) تحقيق الشيري) ج1 ص167 وراجع: تاريخ األمم 
والملوك ج4 ص56 وبهج الصباغة ج7 ص179 والكامل البن األثير ج3 ص337 

ونهج السعادة ج2 ص365  ] .

[ وقال األشعث بن قيس ألمير المؤمنين (عليه السالم) فيما يرتبط بإرسال أبي موسى 
للتحكيم: (.. وهذا أبو موسى األشعري، وافد أهل اليمن إلى رسول الله) صلى الله عليه 

وآله)، وصاحب مغانم أبي بكر، وعامل عمر بن الخطاب  - اإلمامة والسياسة ج1 
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ص130 و (تحقيق الزيني) ج1 ص113 و (تحقيق الزيني) ج1 ص149] .  - الصحيح 
من سيرة اإلمام علي (عليه السالم)  ج13 ص 337-331 ] .

(3)

تنبوء رسول الله صلى الله عليه 

وآله بأن أبي بكر وعمر (ر) سيكونان سببا في تفرق أمة محمد  إلى شيعة وسنة 
يقتتالن إلى أن يشاء الله تعالى : 

بينا من قبل حديث الرجل الذي في وجهه سفعة من الشيطان وهنا سنفصله بطرقه 
ورواياته 

 اآلثار المهلكة التي نجمت عن مخالفة أبي بكر وعمر واعتقادهما عدم العصمة في 

أفعال النبي األعظم  ! .
 وهذا ما يؤكده الخوارج الوهابية ومن انتنحل نحلتهم إلى اآلن فيقولون هو بشر 

وبالتالي هو 
ليس بمعصوم إال في الوحي فقط  وهذا مجافي لحقيقة القرآن القائل { وما ينطق عن 
الهوى إن هو إال وحى يوحى} وبالتالي هؤالء ال يتكلمون إال بما ورثوه عن آبائهم 
وسلفهم من  كراهية الرسول صلى الله عليبه وآله والحط من شأنه هو وأهل بيته 

عليهم السالم .
- [(حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه 

: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصالة فقضى 

الصالة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي  فقال من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن 
يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجال ساجدا يشهد 
أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقتل هذا فقام رجل فقال أنا فحسر 
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عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال يا نبي الله كيف اقتل رجال ساجدا 

يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال النبي  والذي نفس محمد بيده 
لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها تعليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح)  . - 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة 
قرطبة – القاهرة عدد األجزاء : 6 األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها . [ 

جزء 5 - صفحة 42 ح 20448 .

-  ( حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدثني طلحة 
بن نافع : عن جابر قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقالوا فيه وأثنوا 

عليه فقال : من يقتله قال أبو بكر : أنا فانطلق فوجده قد خط على نفسه خطة فهو قائم 
يصلي فيها فلما رآه على ذ لك الحال رجع ولم يقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: من يقتله ؟ فقال عمر : أنا فذهب فرآه يصلي في خطة قائما يصلي فرجع ولم يقتله فقال 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم : من له - أو من يقتله ؟ فقال : علي : أنا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أنت وال أراك تدركه فانطلق فوجده قد ذهب قال حسين سليم 
أسد : رجاله رجال الصحيح ) - مسند أبي يعلى المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو 

يعلى الموصلي التميمي الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة األولى ، 1404 – 
1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد األجزاء : 13 األحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم 

أسد عليها [ جزء 4 - صفحة 150 ] ح 2215 .

- عن جابر قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقالوا فيه وأثنوا عليه 
فقال : " من يقتله ؟ " . فقال أبو بكر : أنا . فذهب فوجده قد خط على نفسه خطة وهو 

يصلي فيها فلما رآه على ذلك الحال رجع ولم يقتله فقال النبي  : " من يقتله ؟ " . 
فقال عمر : أنا . فذهب فرآه في خطه قائما يصلي فرجع ولم يقتله . ص . 339 فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من له - أو من يقتله - ؟ " . فقال علي : أنا . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت وال أراك تدركه " . فانطلق فرآه قد ذهب رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف : نور الدين علي 
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بن أبي بكر الهيثمي الناشر : دار الفكر، بيروت - 1412 هـ عدد األجزاء : 10 [ جزء 
6 - صفحة 338 ] ح 10403 .

- وعن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي  فقال : يا رسول الله 

إني بواد كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي  : " اذهب 
فاقتله " . ص . 336 قال : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله 

فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي  لعمر : " اذهب فاقتله " . 
فذهب عمر فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته 

يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله . قال : " يا علي اذهب فاقتله " . فذهب علي فلم يره 

: " إن هذا وأصحابه  فرجع علي فقال : يا رسول الله إني لم أره . قال : فقال النبي 
يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم ال 

يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية " رواه أحمد ورجاله ثقات ) 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الناشر : دار 
الفكر، بيروت - 1412 هـ عدد األجزاء : 10 [ جزء 6 - صفحة 335 ] ح 10400 .

- أخرج اإلمام أحمد : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى 

الصالة فقضى الصالة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي  فقال : من يقتل هذا ؟ فقام 
رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال : يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي كيف أقتل 

رجال ساجدا يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ ثم قال : من يقتل هذا ؟ 
فقام رجل فقال : أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى رعدت يده فقال : يا نبي 

الله ! كيف أقتل رجال ساجدا يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ فقال 

 : فذكره . ( وإسناده صحيح على شرط مسلم ) . وللحديث شاهد من حديث أنس 
نحوه . وفيه أن الرجل األول الذي قام لقتله هو أبو بكر والثاني عمر وزاد : فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : أيكم يقوم إلى هذا فيقتله ؟ قال علي : أنا . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنت له إن أدركته . فذهب علي فلم يجد فرجع فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم : أقتلت الرجل ؟ قال : لم أدر أين سلك من األرض فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن هذا أول قرن خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان 

. وورد بلفظ آخر في آخره : فرجع علي فقال : يا رسول الله ! إنه لم يره فقال صلى الله 
عليه وسلم : إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم من فوقه ( أي موضع الوتر 
منه ) فاقتلوهم هم شر البرية . وإسناده حسن ). - السلسلة الصحيحة المؤلف : محمد 

ناصر الدين األلباني الناشر : مكتبة المعارف – الرياض عدد األجزاء : 7  جزء 5 - 
صفحة 657 ح 2495[ قال صحيح ( والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها 

. [

- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بكر بن عيسى ثنا جامع بن مطر الحبطي ثنا أبو روبة 
شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة 

يصلي فقال له النبي  اذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك 

الحال كره ان يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال   لعمر 
اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر قال فكره أن يقتله قال 
فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله قال يا علي اذهب 
فاقتله قال فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال يا رسول الله انه لم يره قال فقال النبي 

 ان هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية وقال 

شعيب األرنؤوط ....وأورده الهيثمي في المجمع 6 / 225 وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات ! وذكره الحافظ في الفتح 12 / 298 - 299 الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة 

عدد األجزاء : 6 األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها [ جزء 3 - صفحة 15 
] ح 11133 .
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-  ( حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم 
: عن أنس بن مالك قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم له نكاية في العدو 

واجتهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ال أعرف هذا ) قال : بل نعته كذا وكذا 
قال : ( ما أعرفه ) فبينما نحن كذلك إذ طلع الرجل فقال : هذا هو يا رسول الله قال : ( 

ما كنت أعرف هذا هذا أول قرن رأيته في أمتي إن فيه لسفعة من الشيطان ) فلما دنا 
الرجل سلم فرد عليه السالم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنشدك بالله هل 

حدثتك نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك ؟ ) قال : اللهم نعم قال 
: فدخل المسجد فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبي بكر : ( قم فاقتله ) 
فدخل أبو بكر فوجده قائما يصلي فقال أبو بكر في نفسه : إن للصالة حرمة وحقا ولو 

أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال له النبي  : ( أقتلته ؟ ) 
قال : ال رأيته يصلي ورأيت للصالة حرمة وحقا وإن شئت أن أقتله قتلته ؟ قال : ( لست 
بصاحبه اذهب أنت يا عمر فاقتله ) فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد فانتظره طويال ثم 
قال في نفسه : إن للسجود حقا ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 

استأمره من هو خير مني فجاء إلى النبي  فقال : ( أقتله ؟ ) قال : ال رأيته ساجدا 
ورأيت للسجود حقا وإن شئت أن أقتله قتلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لست 
بصاحبه قم يا علي أنت صاحبه إن وجدته ) فدخل فوجده قد خرج من المسجد فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أقتلته ؟ ) قال : ال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لو قتل اليوم ما اختلف رجالن من أمتي حتى يخرج الدجال) ثم حدثهم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن األمم فقال : ( تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين 
ملة : سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة 

: إحدى وسبعين منها في النار وواحدة في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتعلوا أمتي على الفرقتين جميعا بملة : اثنتين وسبعين في النار وواحدة في الجنة)قالوا : 

من هم يا رسول الله ؟ قال : ( الجماعات ) قال يعقوب بن زيد : وكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال فيه 

قرآنا : { ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } ثم ذكر أمة عيسى فقال : { ولو 
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أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم } إلى قوله : { ساء ما يعملون } ثم ذكر 
أمتنا : { وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } - مسند أبي يعلى المؤلف : أحمد 
بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق 

الطبعة األولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد األجزاء : 13 األحاديث 
مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها [ جزء 6 - صفحة 340 ] ح 3668 .

- حدثنا محمد بن الفرج حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني هود بن 
عطاء : عن أنس بن مالك قال : كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 

يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه 
بصفته فلم يعرفه فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : ها هو ذا قال : إنكم لتخبروني 

عن رجل إن على وجهه سفعة من الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في 

القوم أحد أفضل مني أو أخير مني ؟ ! قال : اللهم نعم ثم دخل يصلي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من يقتل الرجل ؟ فقال : أبو بكر : أنا فدخل عليه فوجده قائما 

يصلي فقال : سبحان الله أقتل رجال يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتل المصلين ؟ فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعلت ؟ قال : كرهت أن 

أقتله وهو يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين قال عمر : أنا فدخل فوجده واضعا وجهه 
فقال عمر : أبو بكر أفضل مني فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله 
عليه وسلم : مه ؟ قال وجدته واضعا وجهه فكرهت أن أقتله فقال : من يقتل الرجل ؟ 

فقال علي : أنا قال : أنت إن أدركته قال : فدخل علي فوجده قد خرج فرجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : مه ؟ قال : وجدته قد خرج قال : لو قتل ما اختلف في 
أمتي رجالن كان أولهم وآخرهم قال موسى سمعت محمد بن كعب يقول هو الذي قتله 

علي ذا الثدية - مسند أبي يعلى ] جزء 1 - صفحة 90 ] ح 90 .

- حدثنا أبو خثيمة حدثنا عمر بن يونس حدثنا يزيد الرقاشي في حوض زمزم - و الناس 
مجتمعون عليه من قريش و غيرهم - قال : حدثني أنس بن مالك قال : كان رجل على 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو مع رسول الله فإذا رجع و حط عن راحلته 
عمد إلى مسجد الرسول فجعل يصلي فيه فيطيل الصالة حتى جعل بعض أصحاب النبي 

  يرون أن له فضال عليهم فمر يوما و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في 
أصحابه فقال له بعض أصحابه : يا نبي الله هذا ذاك الرجل - فإما أرسل إليه نبي الله و 

إما جاء من قبل نفسه - فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبال قال : و الذي 
نفسي بيده إن بين عينيه سفعة من الشيطان فلما وقف على المجلس قال له رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : اقلت في نفسك حين وقفت على المجلس : ليس في القوم خير مني 
؟ قال : نعم ثم انصرف فأتى ناحية من المسجد فخط خطا برجله ثم صف كعبيه فقام 

يصلي فقال رسول الله : أيكم يقوم إلى هذا يقتله ؟ فقام أبو بكر فقال رسول الله : اقتلت 
الرجل ؟ قال : وجدته يصلي فهبته فقال رسول الله : أيكم يقوم إلى هذا يقتله ؟ فقال عمر 
: أنا و أخذ السيف فوجده قائما يصلي فرجع فقال رسول الله لعمر : اقتلت الرجل ؟ قال : 
يا نبي الله وجدته يصلي فهبته فقال رسول الله : أيكم يقوم إلى هذا يقتله ؟ فقال علي : أنا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت له إن أدركته فذهب علي فلم يجده فرجع فقال 
رسول الله : أقتلت الرجل ؟ قال : لم أدر أين سلك من األرض فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : إن هذا أول قرن خرج من أمتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو 
قتلته - أو قتله - ما اختلف في أمتي اثنان إن بني إسرائيل تفرقوا على واحد و سبعين 

فرقة و إن هذه األمة - يعني أمته - ستفترق - على ثنتين و سبعين فرقة كلها في النار 
إال فرقة واحدة فقلنا : يا نبي الله من تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة

قال يزيد الرقاشي : فقلت ألنس : يا أبا حمزة و أين الجماعة ؟ قال : مع أمرائكم مع 
أمرائكم - مسند أبي يعلى [ جزء 7 - صفحة 154 ] ح 4127

- ذو الثدية له ذكر فيمن قتل مع الخوارج في النهروان ويقال هو ذو الخويصرة اآلتي 
وقال أبو يعلى في مسنده رواية بن المقري عنه حدثنا محمد بن الفرج حدثنا محمد بن 

الزبرقان حدثني موسى بن عبيدة أخبرني هود بن عطاء عن أنس قال كان في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده وقد ذكرنا ذلك لرسول الله صلى 
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الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه فوصفناه بصفته فلم يعرفه فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل 
قلنا هو هذا قال إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسفعة من الشيطان فأقبل حتى 

وقف عليهم ولم يسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدك الله هل قلت حين 
وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني قال اللهم نعم ثم دخل يصلي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال أبو بكر أنا فدخل عليه فوجده 
يصلي فقال سبحان الله أقتل رجال يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتل المصلين فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت قال كرهت أن أقتله 

وهو يصلي وأنت قد نهيت عن قتل المصلين قال من قتل الرجل قال عمر أنا فدخل فوجده 

واضعا جبهته فقال عمر أبو بكر أفضل مني فخرج فقال له النبي  مه قال وجدته 
واضعا وجهه لله فكرهت أن أقتله فقال من يقتل الرجل فقال علي أنا فقال أنت إن أدركته 

فدخل عليه فوجده قد خرج فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مه قال 
وجدته قد خرج قال لو قتل ما اختلف من أمتي رجالن كان أولهم وآخرهم قال موسى 

فسمعت محمد بن كعب يقول الذي قتله علي ذو الثدية قلت ولقصة ذي الثدية طرق كثيرة 
جدا استوعبها محمد بن قدامة في كتاب الخوارج وأصح ما ورد فيها ما أخرجه مسلم في 

صحيحه وأبو داود من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي أين عليا ذكر أهل 
النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مجدع اليد لوال أن تنظروا لنبأتكم ما وعد الله 

الذين يقتلونهم على لسان محمد فقلت له أنت سمعته قال إي ورب الكعبة وقال أبو الربيع 
الزهراني حدثنا حماد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء أن عليا لما فرغ من أهل 

النهروان قال التسموا المجدع فطلبوه ثم جاءوا فقالوا لم نجده قال ارجعوا ثالثا كل ذلك ال 
يجدونه فقال علي والله ما كذبت وال كذبت قال فوجدوه تحت القتلى في طين فكأني أنظر 
إليه حبشي عليه مربطة إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل الذي على ذنب 

اليربوع أخرجه أبو داود قلت وللقصة األولى شاهدان عند محمد بن قدامة أحدهما من 
مرسل الحسن فذكر شبيها بالقصة واآلخر من طريق مسلمة بن أبي بكرة عن أبيه عن 
محمد بن قدامة والحاكم في المستدرك ولم يسم الرجل فيهما - مجمع الزوائد  زء 7 - 

صفحة 510
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 - عن أنس بن مالك قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم له نكاية في 
العدو واجتهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ال أعرف هذا " . قال : بل نعته 
كذا وكذا قال : " ما أعرفه " . فبينما نحن كذلك إذ طلع الرجل فقال : هو هذا يا رسول 

الله قال : " ما كنت أعرف هذا هذا أول قرن رأيته في أمتي إن فيه لسفعة من الشيطان " 
. فلما دنا الرجل سلم فرد عليه السالم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنشدك 

بالله   هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك ؟ " . قال : 
اللهم نعم . قال : فدخل المسجد فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبي بكر : " 
قم فاقتله " . فدخل أبو بكر فوجده قائما يصلي فقال أبو بكر في نفسه : إن للصالة حرمة 

وحقا ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء إليه فقال له النبي  
: " قتلته ؟ " . قال : ال رأيته قائما يصلي ورأيت للصالة حرمة وحقا وإن شئت أن أقتله 

قتلته ؟ قال : " لست بصاحبه اذهب أنت يا عمر فاقتله " . فدخل عمر المسجد فإذا هو 
ساجد فانتظره طويال ثم قال عمر في نفسه : إن للسجود حقا ولو أني استأمرت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني . فجاء إلى النبي  فقال : " أقتلته 
؟ " . قال : ال رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا وإن شئت أن أقتله قتلته ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لست بصاحبه قم يا علي أنت صاحبه إن وجدته " . فدخل فوجده 
قد خرج من المسجد فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أقتلته ؟ " . فقال 
: ال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قتل ما اختلف رجالن من أمتي حتى 

يخرج الدجال " . ثم حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن األمم فقال : " تفرقت أمة 
موسى على إحدى وسبعين ملة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة . وتفرقت أمة 

عيسى على اثنتين وسبعين ملة إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة " . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة : اثنتان 

وسبعون في النار وواحدة في الجنة " . قال : من هم يا رسول الله ؟ قال : " الجماعات " 
قال يعقوب بن زيد : وكان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم تال منه قرآنا : { ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } ثم 
ذكر أمة عيسى فقال : { ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وألدخلناهم 
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جنات النعيم } ثم ذكر أمتنا فقال : { وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } رواه أبو 
يعلى وفيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف . وقد تقدمت لهذا الحديث طرق في قتال الخوارج 

- اإلصابة في تمييز الصحابة المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني 
الشافعي الناشر : دار الجيل – بيروت الطبعة األولى ، 1412 تحقيق : علي محمد 

البجاوي عدد األجزاء : 8 [ جزء 2 - صفحة 409 ] 2448 .

-  ( حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن الفرج مولى بني هاشم ثنا 
محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عبيدة أنا هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال : كان في 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه فبينما نحن كذلك إذا طلع 

الرجل فقلنا هو هذا فقال إنكم لتخبرون عن رجل على وجهه سفعة من الشيطان فأقبل 
حتى وقف عليهم فلم يسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك الله هل قلت 
حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني وخير مني فقال اللهم نعم ثم دخل 

يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال أبو بكر أنا فدخل عليه 
فوجده يصلي فقال سبحان الله أقتل رجال يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ضرب المصلين فخرج وذكر الحديث بطوله ) - سنن الدارقطني المؤلف : علي بن 
عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1386 – 1966 

تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني عدد األجزاء : 4 [ جزء 2 - صفحة 54 ] ح 
7

- [ إباء الخلفاء الثالثة عن قتل مصل أمره النبي  لقتله قال أبو عبدالله وقد بعث 

النبي  أبا بكر يقتل رجال فرآه مصليا فعلم أن للصالة عند الله منزلة أعظم من سائر 
الطاعات فأمسك عنه - حدثنا محمد بن حرب الواسطى ثنا يزيد بن هارون أنا العوام بن 
حوشب حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبدالله قال مر رجل على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه وأثنوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يقتله فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فانطلق فإذا هو قد خط على  نفسه وهو قائم يصلي 
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فيها فلما رآه على حاله ذلك رجع ولم يقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله 

فقال عمر أنا فذهب فإذا هو قائم يصلي في خطته فرجع ولم يقتله فقال النبي  من له 
من يقتله قال علي أنا له قال أنت وال أراك تدركه قال فانطلق فلم يدركه . - ( الحديث 

الرابع من كتاب الباهر للحافظ السيوطي رضي الله عنه) 

- قال أبو بكر بن أبى شيبة في "مسنده": حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا موسى بن عبيدة, 
حدثنا هود بن عطاء اليماني, عن أنس قال:

(( كان فينا شاب ذو عبادة وزهد واجتهاد, فسميناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يعرفه, ووصفناه بصفته فلم يعرفه. فبينا نحن كذلك إذ اقبل الرجل, فقلنا: يا رسول الله, 

هو هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: "إني ألرى في وجهة سفعة من الشيطان".فجاء فسلم, 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجعلت في نفسك: أن ليس في القوم خير منك؟ 
فقال: اللهم نعم. ثم ذهب فدخل المسجد.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يقتل 

الرجل؟" فقال أبو بكر: أنا, فدخل فإذا هو قائم يصلي. فقال: أقتل رجال يصلي, وقد نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين؟ فقال رسول الله: "من يقتل 

الرجل؟" فقال عمر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فإذا هو ساجد, فقال مثل أبى بكر 
وزاد: ألرجعن, فقد رجع من هو خير مني.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مه يا 

عمر" فذكر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يقتل الرجل؟" فقال علي: أنا يا 
رسول الله, فقال: "أنت تقتله إن وجدته". فدخل المسجد فوجده قد خرج.فقال عليه الصالة 
والسالم: "أما والله لو قتلته, لكان أولهم وآخرهم, وما اختلف في أمتي اثنان".))- أخرجه 
ابن المديني في "مسند الصديق": عن زيد بن الحباب, به. وقال: هود بن عطاء ال يحفظ 
عنه غير هذا الحديث - وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" من طريق موسى, به. وموسى 

وشيخه فيهما لين, ولكن للحديث طرق متعددة تقتضي ثبوته. – تعظيم قدر الصالة 
المؤلف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الناشر : مكتبة الدار - 
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المدينة المنورة الطبعة األولى ، 1406 تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي 
عدد األجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 335

وأضيفُ لفتةً في هذا الحديث 

أنّ تلك الرواية فيها إشارة :
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يقتل الرجل؟" فقال علي: أنا يا رسول الله, 

فقال: "أنت تقتله إن وجدته"

واإلشارة أنّ الذي يقتلُه هو سيّدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في حين لم يقتله 
سيّدنا أبوبكر الصّديق وسيّدنا الفاروق رضي الله عنهما. والحديث أوردَهُ السيوطي 

رضي الله عنه في كتاب الباهر في حكم النبي  بالباطن والظاهر. وجاء في معرض 

الكالم عن حكم النبيّ  بالحقيقة، وحكمه بالشريعة معاً.
وفيه أنّ الذي يقتلُ هذه الطائفة حكماً بالحقيقة هو خليفة الله المهديّ من ذريّة سيّدنا 

عليّ باب مدينة العلم عليها السالم أي آل البيت عليهم السّالم، ألنّه يحكمُ بالحقيقة ويقيمُ 
بها الحدود على الظلمة ويُبيدُ الظالمين حكماً بالحقيقة. 

 -  حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا أبو تميلة ثنا موسى بن عبيدة 
عن هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رجل تعجبنا تعبده واجتهاده فذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فلم يعرفه 
فوصفناه بصفته فلم يعرفه فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل فقلنا هو هذا يا رسول الله إنكم 
لتخبروني عن رجل إن على وجهه لسفعة من الشيطان قال فأقبل حتى وقف على المجلس 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما 

في القوم أحد أفضل مني أو خير مني فقال اللهم نعم ثم دخل يصلي فقال رسول الله   
صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال أبو بكر أنا فدخل فوجده يصلي فقال سبحان 
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الله أقتل رجال يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين 
فخرج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال وجدته بأبي وأمي أنت يصلي وقد 
نهيتنا عن ضرب المصلين قال من يقتل الرجل قال عمر أنا فدخل فوجده ساجدا قال أقتل 
واضعا وجهه لله لقد رجع أبو بكر وهو أفضل مني فخرج فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وجدته ساجدا فكرهت أن أقتله وهو 
واضع وجهه لله قال من يقتل الرجل قال علي أنا قال أنت إن أدركته فوجده علي قد خرج 

قال وجدته بأبي وأمي أنت قد خرج قال لو قتل لما اختلف في أمتي رجالن كان آخرهم 
وأولهم قال وسمعت محمد بن كعب القرظي يقول وهو الذي قتله علي رضي الله عنه ذو 

الثدية حدثنا محمد بن يحيى

عن نبيط بن شريط قال : لما فرغ علي من قتال أهل النهر قال : اقلبوا القتلى فقلبناهم 
حتى خرج في آخرهم رجل أسود على كتفه مثل حلمة الثدي فقال علي : الله أكبر والله 

ما كذبت وال كذبت كنت مع النبي  وقد قسم فيئا فجاء هذا فقال : يا محمد اعدل 

فوالله ما عدلت منذ اليوم فقال النبي  : ثكلتك أمك ومن يعدل عليك إذا لم أعدل فقال 

عمر بن الخطاب : يا رسول الله أال أقتله ؟ فقال النبي  : ال دعه فإن له من يقتله 
فقال : صدق الله ورسوله – كنز العمال في سنن األقوال واألفعال المؤلف : علي بن 
حسام الدين المتقي الهندي الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت 1989 م ح 31615 .

األسئلة هنا :

لماذا لم يقتل أبو بكر وعمر الرجل رغم تكرار األمر من النبي األعظم  (" اذهب 

فاقتله ") ( من له ) ( من يقتله )؟ هل يعتقد أبو بكر وعمر أن النبي األعظم   

يأمرهم بما ال ينبغي وأن النبي األعظم  سيسفك دما محرما فيعصي الله بالقبيح من 
العصيان ؟! بل بما يؤدي إلى الخلود في النار؟ ولماذا كره أبو بكر وعمر أمر النبي 

األعظم  ؟ ( أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله) و وعمر (فكرهت أن 
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أقتله) و لماذا لم يجر النبي األعظم  علي الرجل أحكام اإلسالم ألنه في الظاهر أنه 
مسلم ؟ هل نحمِّل أبو بكر وعمر تبعة الفتن التي تجري إلى يومنا هذا بمخالفتهم ألمر 

النبي األعظم  ؟ لو كنت مع الصحابة هل ستنفذ أمر النبي األعظم  أم تخالفه ؟ 
هل نحمل أبو بكر وعمر الفتن التي وقعت على المسلمين أو التي تقع مطلقا ( إن هذا أول 

قرن خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان ) لو قتل اليوم ما اختلف رجالن 

من أمتي ...... كفو والله يا أبا الحسن " أنت وال أراك تدركه " ما ذا قال النبي  
عن الرجل (" إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 

يمرق السهم من الرمية ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية 
) و(إن هذا أول قرن خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان ) و(هذا أول قرن 

رأيته في أمتي إن فيه لسفعة من الشيطان) (أنشدك بالله هل حدثتك نفسك حين طلعت 
علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك ؟ هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في 

القوم أحد أفضل منك ؟ " . قال : اللهم نعم) قال النبي األعظم  ألبي بكر وعمر قال 
: ( لست بصاحبه اذهب أنت يا عمر فاقتله ) و( لست بصاحبه قم يا علي أنت صاحبه إن 

وجدته ) فهل نحترم من يخالف أمر النبي األعظم  ؟

ــــــــــــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي الناشر : دار 
الفكر، بيروت - 1412 هـ عدد األجزاء : 10 [ جزء 6 - صفحة 335 ] رواه أحمد 

والطبراني من غير بيان شاف ورجال أحمد رجال الصحيح ) و السلسلة الصحيحة 
المؤلف : محمد ناصر الدين األلباني الناشر : مكتبة المعارف – الرياض عدد األجزاء : 
7 [ جزء 5 - صفحة 657 ] ح 2495 قال الشيخ األلباني : صحيح ) و ظالل الجنة في 

تخريج السنة البن أبي عاصم المؤلف : محمد ناصر الدين األلباني الناشر : المكتب 
اإلسالمي – بيروت الطبعة : الثالثة - 1413-1993 عدد األجزاء : 2 ظالل الجنة [ 
جزء 2 - صفحة 164 ] ح 938 قال الشيخ األلباني : صحيح )وفي بغية الباحث عن 
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زوائد مسند الحارث المؤلف : الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي الناشر : 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة األولى ، 1413 – 1992 

تحقيق : د. حسين أحمد صالح الباكري عدد األجزاء : 2 مسند الحارث - زوائد الهيثمي 
[ جزء 2 - صفحة 713 ] ح 703 وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحارث بن 

أبي أسامة الناشر : دار الطالئع للنشر والتوزيع التصدير ـ القاهرة وكتاب السنة لعمرو بن 
أبي عاصم تحقيق : محمد ناصر الدين األلباني ط3 سنة 1413 هـ الناشر : المكتب 

اإلسالمي ـ بيروت لبنان ـ قال الشيخ األلباني : رجاله كلهم ثقات رجل مسلم غير شيخ 
المصنف وهو الحسين ابن محمد بن شنبة أبو عبدالله البزار وهو ثقة .

(4)

خبر الصحيفة الملعونة الثانية  :

إذا كانت لقريش صحيفة ملعونة أولى حاصروا بها بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب 
مكة ثالث سنوات فإن مبغضي علي ابن أبي طالب وأهل البيت عليهم السالم كتبوا 
صحيفة مثلها في تحديد نظام الحكم دفنوها في حجر الكعبة و كان يعلمها الصحابي 

الجليل سعد ابن عبادة الذي لم يبايع أبي بكر وال عمر فلما هدد فإفشاء خبرها  قتل  في 
عصر الخليفة الثاني وزعموا  بأن الجن قتلته وأنشدت الجن تقول :

 نحن الجن ضربنا سعدا بسهم لم نخطئ فؤاده بدأ الخالف بين سعد وعمر ابن الخطاب 
في سقيفة بني ساعدة كما هو ثابت   في صحيح البخاري أن قائالً قال : قتلتم سعد بن 

عبادة؟!. فقال عمر: قتله الله.

وذلك حين اجتمع األنصار حول سعد بن عبادة لمبايعته بعد وفاة النبي  وكان سعد 
مريضاً آنذاك.

وقد قتل بالفعل في عهد الخليفة الثاني ألنه لم يبايع الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر (ر) 
:



الخوارج األولى واآلخرة

[ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ " : قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : إِنِّي 
ألَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا " ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ ، فَقَالُوا : 

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ 
 .جامع معمر بن راشد ج4 ص305 والمستدرك على الصحيحين:ج3/ص283 ح5103] 

وكان سعداً يهدد دائما بكشف خبر الصحيفة الملعونة التي تنص على استبعاد بني هاشم 
وبني عبد المطلب من الخالفة :

[ عن أبي عبد الله (عليه السالم) في قول الله عز و جل ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَالثَةٍ 
إِالَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِالَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ ال 
أَكْثَرَ إِالَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ 

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قال نزلت هذه اآلية في فالن و فالن و أبي عبيدة بن 
الجراح و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شعبة حيث كتبوا 

الكتاب بينهم و تعاهدوا و توافقوا لئن مضى محمد  ال تكون الخالفة في بني هاشم 
و ال النبوة أبدا فأنزل الله عز و جل فيهم هذه اآلية قال قلت قوله عز و جل أَمْ أَبْرَمُوا 
أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى وَ 
رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قال و هاتان اآليتان نزلتا فيهم ذلك اليوم قال أبو عبد الله ع 
لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إال يوم قتل الحسين (ع)  و هكذا كان في 
سابق علم الله عز و جل الذي أعلمه رسول الله (ص)  أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين 

(ع)  و خرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كله الحديث – الكافي بإسناده عن أبي 
بصير . ] 

وورد في كتاب سليم بن قيس ص 154 الذي وصل الينا بطريق معتبر قوله  :أمير 
المؤمنين عليه السالم يفضح الصحيفة الملعونة فقال لهم علي عليه السالم: لقد وفيتم 

بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة : (( إن قتل الله محمدا أو مات لتزون 
هذا األمر عنا أهل البيت)) .
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فقال أبو بكر: فما علمك بذلك؟ ما أطلعناك عليها فقال عليه السالم: أنت يا زبير وأنت يا 
سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد، أسألكم بالله وباإلسالم، أما سمعتم رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول ذلك وأنتم تسمعون: ( إن فالنا وفالنا - حتى عد هؤالء الخمسة - قد 

كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا أيمانا على ما صنعوا إن قتلت أو مت )؟ فقالوا: 
اللهم نعم، قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك لك: ( إنهم قد تعاهدوا 
وتعاقدوا على ما صنعوا، وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أو مت أن يتظاهروا عليك وأن 

يزووا عنك هذا يا علي ) . قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فما تأمرني إذا كان ذلك 
أن أفعل؟ فقال لك: إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم، وإن أنت لم تجد أعوانا 

فبايع واحقن دمك . فقال علي عليه السالم :أما والله، لو أن أولئك األربعين رجال الذين 
بايعوني وفوا لي لجاهدتكم في الله، ولكن أما والله ال ينالها أحد من عقبكما إلى يوم 

القيامة.  ...........وفي ص 271 من نفس المرجع السابق 

قال :أصحاب الصحيفة وأصحاب العقبة  سليم بن قيس قال : شهدت أبا ذر بالربذة حين 
سيره عثمان وأوصى إلى علي عليه السالم في أهله وماله، فقال له قائل: لو كنت أوصيت 
إلى أمير المؤمنين عثمان . فقال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب عليه السالم، سلمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله بأمر الله . قال لنا: ( سلموا على أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي 
وولي كل مؤمن بعدي بإمرة المؤمنين، فإنه زر األرض الذي تسكن إليه ولو فقدتموه 

أنكرتم األرض وأهلها ) ...............

و في بحار األنوار ج 28 ص 101 قال:

قال حذيفة : ثم انحدرنا من العقبة، وقد طلع الفجر فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فتوضأ وانتظر أصحابه حتى انحدروا من العقبة واجتمعوا، فرأيت القوم بأجمعهم وقد 

دخلوا مع الناس وصلوا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما انصرف من صالته 
التفت فنظر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر مناديا فنادى في الناس ال 
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تجتمع ثالثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر، وارتحل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) بالناس من منزل العقبة . 

فلما نزل المنزل االخر رأى سالم مولى حذيفة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسار بعضهم 
بعضا، فوقف عليهم، وقال أليس قد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ال تجتمع 

ثالثة نفر من الناس على سر واحد، والله لتخبروني فيما أنتم، وإال أتيت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حتى اخبره بذلك منكم، فقال أبو بكر: يا سالم عليك عهد الله 

وميثاقه لئن خبرناك بالذي نحن فيه وبما اجتمعنا له، إن أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت 
وكنت رجال منا، وإن كرهت ذلك كتمته علينا، فقال سالم: لكم ذلك وأعطاهم بذلك عهده 
وميثاقه، وكان سالم شديد البغض والعداوة لعلي بن أبي طالب (عليه السالم) وقد عرفوا 

ذلك منه . 

فقالوا له إنا قد اجتمعنا على أن نتحالف ونتعاقد على أن ال نطيع محمدا فيما فرض علينا 
من والية علي بن أبي طالب بعده فقال لهم سالم: عليكم عهد الله وميثاقه إن في هذا االمر 
كنتم تخوضون وتتناجون؟ قالوا أجل علينا عهد الله وميثاقه أنا إنما كنا في هذا االمر بعينه 
ال في شئ سواه، قال سالم: وأنا والله أول من يعاقدكم على هذا االمر، وال يخالفكم عليه، 

إنه والله ما طلعت الشمس على أهل بيت أبغض إلى من بني هاشم وال في بني هاشم 
أبغض إلى وال أمقت من علي بن أبي طالب فاصنعوا في هذا االمر ما بدا لكم فاني واحد 

منكم، فتعاقدوا من وقتهم على هذا االمر ثم تفرقوا . 

فلما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسير أتوه فقال لهم: فيما كنتم تتناجون في 
يومكم هذا وقد نهيتكم من النجوى؟ فقالوا :يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا هذا، فنظر 

إليهم النبي  مليا ثم قال لهم :(( أَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَتَمَ 
شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ )) .

ثم سار حتى دخل المدينة واجتمع القوم جميعا وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ما تعاهدوا 
عليه في هذا االمر، وكان أول ما في الصحيفة النكث لوالية علي بن أبي طالب (عليه 
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السالم) وأن االمر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم، ليس بخارج منهم ، وشهد 
بذلك أربعة وثالثون رجال : هؤالء أصحاب العقبة وعشرون رجال آخر، واستودعوا 
الصحيفة أبا عبيدة بن الجراح وجعلوه أمينهم عليها . قال: فقال الفتى يا أبا عبد الله 
يرحمك الله هبنا نقول إن هؤالء القوم رضوا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة ألنهم من 

مشيخة قريش، فما بالهم رضوا بسالم وهو ليس من قريش وال من المهاجرين وال من 
األنصار وإنما هو عبد المرأة من األنصار؟ قال حذيفة: يا فتى إن القوم أجمع تعاقدوا 

على إزالة هذا االمر عن علي بن أبي طالب (عليه السالم) حسدا منهم له وكراهة المره، 
واجتمع لهم مع ذلك ما كان في قلوب قريش من سفك الدماء، وكان خاصة رسول الله 

(صلى الله عليه وآله) وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول الله بهم من على من بني 
هاشم، فإنما كان العقد على إزالة االمر عن علي (عليه السالم) من هؤالء األربعة عشر، 

وكانوا يرون أن سالما رجل منهم . فقال الفتى: فخبرني يرحمك الله عما كتب جميعهم في 
الصحيفة ألعرفه، فقال حذيفة حدثتني بذلك أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة أبي بكر أن 

القوم اجتمعوا في منزل أبي بكر فتآمروا في ذلك، وأسماء تسمعهم وتسمع جميع ما 
يدبرونه في ذلك، حتى اجتمع رأيهم على ذلك فأمروا سعيد بن العاص األموي . 

فكتب هو الصحيفة باتفاق منهم، وكانت نسخة الصحيفة " :بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 

أنفق عليه المالء من أصحاب محمد رسول الله  من المهاجرين واألنصار الذين 

مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه  اتفقوا جميعا بعد أن أجهدوا في رأيهم، 
وتشاوروا في أمرهم، وكتبوا هذه الصحيفة نظرا منهم إلى االسالم وأهله على غابر األيام، 

وباقي الدهور، ليقتدي بهم من يأتي من المسلمين من بعدهم . 

أما بعد فان الله بمنه وكرمه بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) رسوال إلى الناس كافة 
بدينه الذي ارتضاه لعباده، فأدى من ذلك، وبلغ ما أمره الله به، وأوجب علينا القيام 

بجميعه حتى إذا أكمل الدين، وفرض الفرائض، وأحكم السنن، اختار الله له ما عنده 
فقبضه إليه مكرما محبورا من غير أن يستخلف أحدا من بعده، وجعل االختيار إلى 

المسلمين يختارون ألنفسهم من وثقوا برأيه ونصحه لهم، وإن للمسلمين في رسول الله 
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أسوة حسنة، قال الله تعالى )) لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن 
كَانَ يَرجُو اللَّهَ وَاليَومَ اآلخِرَ (( وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستخلف 

أحدا لئال يجري ذلك في أهل بيت واحد، فيكون إرثا دون سائر المسلمين، ولئال يكون 
دولة بين األغنياء منهم، ولئال يقول المستخلف إن هذا االمر باق في عقبه من والد إلى ولد 

إلى يوم القيامة . 

والذي يجب على المسلمين عند مضى خليفة من الخفاء أن يجتمع ذو والرأي والصالح 
فيتشاوروا في أمورهم، فمن رأوه مستحقا لها ولوه أمورهم، وجعلوه القيم عليهم، فإنه ال 

يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخالفة . 
فان ادعى مدع من الناس جميعا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استخلف رجال بعينه 
نصبه للناس ونص عليه باسمه ونسبه، فقد أبطل في قوله، وأتى بخالف ما يعرفه أصحاب 

رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخالف على جماعة المسلمين . 
وإن ادعى مدع أن خالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إرث، وأن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) . يورث، فقد أحال في قوله، الن رسول الله قال: نحن معاشر األنبياء ال 

نورث ما تركناه صدقة . 

وإن ادعى مدع أن الخالفة ال تصلح إال لرجل واحد من بين الناس وأنها مقصورة فيه، 

وال تنبغي لغيره، ألنها تتلو النبوة، فقد كذب الن النبي  قال: " أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم . " 

وإن ادعى مدع أنه مستحق للخالفة واإلمامة بقربه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه، يرثها الولد منهم عن والده، ثم هي كذلك في كل عصر 
وزمان ال تصلح لغيرهم، وال ينبغي أن يكون الحد سواهم إلى أن يرث الله األرض ومن 

عليها، فليس له وال لولده، وإن دنا من النبي   نسبه، الن الله يقول - وقوله القاضي 
على كل أحد : { إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقَاكُم } وقال رسول الله (صلى الله عليه 

وآله): " إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم يد على من سواهم . " 
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فمن آمن بكتاب الله وأقر بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد استقام وأناب، وأخذ 
بالصواب، ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحق والكتاب، وفارق جماعة المسلمين 
فاقتلوه، فان في قتله صالحا لألمة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جاء 

إلى أمتي وهم جميع ففرقهم فاقتلوه، واقتلوا الفرد كائنا من كان من الناس، فان االجتماع 
رحمة، والفرقة عذاب، وال تجتمع أمتي على الضالل أبدا، وإن المسلمين يد واحدة على 
من سواهم، وأنه ال يخرج من جماعة المسلمين إال مفارق ومعاند لهم، ومظاهر عليهم 

أعداءهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله. " 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممن أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم 

. ثم  سنة عشرة من الهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد 
دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة 
مدفونة إلى أو ان عمر بن الخطاب، فاستخرجها من موضعها، وهي الصحيفة التي تمنى 

أمير المؤمنين (عليه السالم) لما توفي عمر فوقف به وهو مسجى بثوبه، قال: ما أحب 
إلى أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجى . ثم انصرفوا وصلى رسول الله (صلى الله عليه 

وآله) بالناس صالة الفجر، ثم جلس في مجلسه يذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، 
فالتفت إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال له: بخ بخ من مثلك وقد أصبحت أمين هذه األمة؟ 
ثم تال {  فَوَيلٌ لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِندِ 

اللَّهِ لِيَشتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيالً فَوَيلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَت أَيدِيهِم وَوَيلٌ لَهُم مِمَّا 
يَكسِبُونَ } لقد أشبه هؤالء رجال في هذه األمة } يَستَخفُونَ مِنَ النَّاسِ وَالَ 

يَستَخفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذ يُبَيِّتُونَ مَا الَ يَرضَى مِنَ القَولِ وَكَانَ 
اللَّهُ بِمَا يَعمَلُونَ مُحِيطًا }.

ثم قال لقد أصبح في هذه األمة في يومي هذا قوم ضاهوهم في صحيفتهم التي كتبوها 
علينا في الجاهلية وعلقوها في الكعبة وإن الله تعالى يمتعهم ليبتليهم، ويبتلي من يأتي 

بعدهم، تفرقة بين الخبيث والطيب، ولوال أنه سبحانه أمرني باالعراض عنهم لالمر الذي 
هو بالغه لقد متهم فضربت أعناقهم . قال حذيفة: فوالله لقد رأينا هؤالء النفر عند قول 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه المقالة وقد أخذتهم الرعدة فما يملك أحد منهم من 
نفسه شيئا ولم يخف على أحد ممن حضر مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك 

اليوم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياهم عنى بقوله، ولهم ضرب تلك األمثال بما 
تال من القرآن . 

األحداث التاريخية تؤكد بأن المبادئ التي تعاهد عليها كتاب هذه الصحيفة هو ما يدور 
اآلن فعلياً على أرض الواقع بين الشيعة والسنة بدقة بما يؤكد صحة هذه المرويات 

حتى ولو كانت ضعيفة السند :

مضمون الصحيفة عن قول أسماء بنت عميس (ر) : -1

ليشاوروا في امورهم فمن رأوه مستحقا للخالفة بدينه وفضله ولوه امورهم وجعلوه القيم 
عليهم النه ال يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخالفة فإن ادعى احد ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله استخلف رجال بعينه بحيث نصبه للناس باسمه ونسبه كان كاذبا 
في دعواه واتى بخالف ما يعرفه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وخالف اجماع 
المسلمين وان ادعى مدع ان خالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة الهل بيته فقد 

ابطل واحال وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله 

 "نحن معاشر االنبياء ال نورث فما تركناه صدقة " وان ادعى مدع ان الخالفة ال تصلح 
إال لرجل واحد من جميع الناس وانها مقصورة فيه وان قال قائل ان الخالفة تتلو النبوة 

فقد كذب النه صلى الله عليه وآله قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم و ان ادعى 
مدع انه يستحق بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله فليس ذلك له ألن الله تعالى 

قال " ان اكرمكم  عند الله اتقيكم " فمن رضى بما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله فقد هدى وعمل بالصواب ومن كره ذلك وخالف امرهم فقد عاند جماعة 
المسلمين فليقاتلوه فإن في ذلك صالح االمة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال 
االجتماع المتي رحمة والفرقة عذاب وال تجتمع امتى على ضالل ابدا وان المسلمين يد 
واحدة على من سواهم وانه ال يخرج من جماعة المسلمين إال مفارق معاند لهم مظاهر 
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عليهم فقد اباح الله ورسوله دمه واحل قتله  وكتب سعيد بن العاص باتفاق من اثبت اسمه 
وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشر من الهجرة والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي  ثم دفعت الصحيفة الى ابى عبيدة بن الجراح 
فوجه بها الى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة الى ان ولى عمر بن الخطاب – 

الصوارم المهرقة لنور الله التستري  ص 77-75.

وهنا السؤال لكل المسلمين : 

أليست هذه قواعد ومبادئ الخوارج  وأصول مذهبهم الذي يتمسكون به وأولها بغض أهل 
البيت عليهم السالم و أولهم علي ابن أبي طالب وإبعاد كل بني هاشم عن القيادة والريادة 

والحكومة في عصر الخلفاء الثالثة لهى خير دليل على صحة هذه الصحيفة التي تقتل 
بسببها الصحابي الجليل سعد ابن عبادة الذي لم يبايع أبو بكر وال عمر ابن الخطاب (ر) 

.ويتم  إجبار علي بن أبي طالب وتخييره بين  البيعة أو القتل .

(5) تخيير عبد الرحمن ابن عوف الخليفتين عثمان (ر) وعلي (ع) 
 بين العمل بسنة الشيخين أو عدم التنصيب كخليفة فيرفضها علي ويقبلها عثمان :  

 
لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يعهد بالخالفة إلى شخص بعينه، ولكنه 
جعلها شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم :عثمان بن 
عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي 

وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، وقال: يحضركم عبد الله يعني 
ابنه، وليس له من األمر شيء، بل يحضر ليشير بالنصح، وبعد اجتماع هؤالء فوض سعد 
ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، والزبير إلى علي، وطلحة إلى عثمان فقال عبد 

الرحمن بن عوف لعلي وعثمان :أيكما يبرأ من هذا األمر، فنفوض األمر إليه ليولي 
أفضل الرجلين الباقيين، فسكت عثمان وعلي فقال عبد الرحمن :إني أترك حقي في ذلك، 
وسأجتهد فأولي أوالكما بالحق، فقاال: نعم، ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، 
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وأخذ عليه العهد والميثاق، لئن واله ليعدلن، ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن، فقال كل 
منهما: نعم، ثم تفرقوا، ثم نهض عبد الرحمن يستشير الناس فيهما ، ويجمع رأي المسلمين 
برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى 

خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من 
الركبان واألعراب إلى المدينة في مدة ثالثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم 

عثمان بن عفان، إال من نقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب، .

 فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء 
إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة وعثمان فقال المسور : فقلت: بأيهما أبدأ؟ فقال: 

بأيهما شئت، فذهب المسور إلى علي ثم إلى عثمان ، فأحضرهما، ثم خرج بهما عبد 
الرحمن إلى المسجد، ونودي في الناس: الصالة عامة، ثم صعد المنبر فوقف وقوفا 

طويال، ودعا دعاء طويال، لم يسمعه الناس، ثم تكلم فقال: أيها الناس إني سألتكم سرا 
وجهرا بأمانيكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم يا 

علي فقام إليه ، فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده ، فقال: هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسنة نبينه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم ال، ولكن 
على جهدي من ذلك وطاقتي ، قال : فأرسل يده، وقال : إلي يا عثمان، فأخذ بيده، فقال: 
هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ 
قال: اللهم نعم، قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان، فقال: اللهم اسمع 
واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان، 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر، وبهذا تمت خالفة عثمان 
على المسلمين برضا واختيار منهم . اهـ - من  كتاب "البداية والنهاية" البن كثير   .

وهنا يتبين لنا لماذا  رفضها أمير المؤمنين عليه السالم ألنه لن يلتزم بفتوى أبي بكر 
وعمر مع القرآن والسنة ليعترف بهما وكأنهما معصومين وطاعتهما من أصول الدين أي 
أنه ابى أن يبدل دين الله ويدخل فيه ماليس منه وقبلها عثمان  وكان منه ماكان من تقديم 
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أهل بيته األمويين على رقاب الناس حتى قتل بيد الخوارج أنفسهم وبعضاً من ابناء 
الصحابة والمسلمين من مصر والعراق .

(6)

الخليفة عمر (ر) والتخطيط السفياني األموي الستبعاد  على (عليه السالم ) وأهل البيت 
والهاشميين والطالببن (عليهم السالم) من الخالفة والحكم وكل قيادات الدولة نهائياً :

الخليفة عمر والتخطيط السفياني

 [ كان عمر هو المسيطر على ( أبى بكر ) ، وكان أبوسفيان هو الذى يخطّط لعمر . 
وبدأ التنفيذ بمجرد موت النبى ، بل وحتى قبل دفن النبى واثناء تجهيز (على)  وآل بيت 

النبى لدفن النبى . أشعل أبوسفيان حرب الردة ، وشغل بها المسلمين ، وفى ظروف 
طارئة وعسيرة تمت بيعة أبى بكر فى إجتماع السقيفة ببطولة (عمر) وظهر أبو سفيان 

فى مظاهرة يستنكر تولية واحد من أذلّ حى من قريش، ويدعو لتولية (على ) أو العباس 
، وبهذا إقتنع أبو بكر برأى ( عمر ) فى تعيين يزيد بن أبى سفيان قائدا ضمن قواد 
المسلمين فى مواجهة المرتدين ، وهى التى تحولت بتأثير ( عمر / أبى سفيان ) الى 

فتوحات ، جنى ثمرتها معاوية فيما بعد  . وببيعة السقيفة جرى تهميش األنصار وحصر 
الحكم فى قريش ، كما جرى تهميش أهل النبى بإجبار ( على ) على البيعة ألبى بكر ، 

وتولية أبى بكر تحت نفوذ ( عمر ) ظاهريا ، ونفوذ قريش فى الحقيقة ، والتى يمثلها هنا 
أبو سفيان . كان أبو بكر مرحلة إنتقالية قصيرة تمهّد لوصول عُمر للخالفة ليعطى نفوذ 

أبى سفيان مساحة أكبر ، ثم بعده كان تعيين عثمان األموى فى أواخر أيام أبى سفيان ، 
وأصبح معاوية أقوى وال فى خالفته ، وبعد التضحية بعثمان حورب ( على ) ليصل 

معاوية للحكم ، ويتحقق أخيرا حُلم أبى سفيان . نُعطى هنا بعض التفاصيل .

1-  الحليفة عُمر بطل تولية أبى بكر الخالفة وتهميش األنصار: 
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1-  اورد ان األثير فى تاريخه ( الكامل ) يلخّص تاريخ الطبرى ، وينتقى ما يراه 
صحيحا منه رواياته ، ويقوم بتجميع بعضها أحيانا فى رواية واحدة . نلتقط منها هذه 

الرواية الموجزة تحت عنوان ( حديث السقيفة وخالفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ) 
يقول ابن األثير : ( لما توفي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اجتمع األنصار في سقيفة 

بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة، فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا األمراء ومنكم 
الوزراء. ثم قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه 

األمة. فقال عمر: أيكم يطيبب نفساً أن يخلف قدمين قدمهما النبي  ؟ فبايعه عمر 
وبايعه الناس. فقالت األنصار أو بعض األنصار: ال نبايع إال علياً. قال: وتخلف علي 

وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة. وقال الزبير: ال أغمد سيفاً حتى يبايع علي. فقال 
عمر: خذوا سيفه واضربوا به الحجر، ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة.). واضح هنا الظهور 

المفاجىء لعمر كشخصية طاغية ، وهى ال تتفق مع نفاقه السابق ألقارب النبى. 

 و تقول رواية عن عمر رواها ابن عباس :( حين توفي رسول الله، صلى الله عليه 
وسلم، وإن علياً والزبير ومن تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا األنصار،  واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له: انطلق بنا إلى إخواننا من األنصار، فانطلقنا نحوهم 

فلقينا رجالن صالحان من األنصار، أحدهما عويم بن ساعدة، والثاني معن بن عدي، فقاال 
لنا: ارجعوا أقضوا أمركم بينكم. قال: فأتينا األنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة 

وبين أظهرهم رجل مزمل، قلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة وجع، فقام رجل منهم 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فنحن األنصار وكتيبة اإلسالم، وأنتم يا معشر قريش 
رهط بيننا وقد دفت إلينا دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يغصبونا األمر .فلما سكت 
وكنت قد زورت في نفسي مقالة أقولها بين يدي أبي بكر، فلما أردت أن أتكلم قال أبو 
بكر: على رسلك! فقام فحمد الله وما ترك شيئاً كنت زورت في نفسي إال جاء به أو 
بأحسن منه وقال : " يا معشر األنصار إنكم ال تذكرون فضالً إال وأنتم له أهل، وإن 

العرب ال تعرف هذا األمر إال لقريش، هم أوسط العرب داراً ونسباً ..  " .. فلما قضى 
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أبو بكر كالمه قام منهم رجل فقال :أنا جذيلها المحكم وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم 
أمير. وارتفعت األصوات واللغط، فلما خفت االختالف قلت ألبي بكر: ابسط يدك أبايعك؛ 
فبسط يده ،  فبايعته وبايعه الناس، ثم نزونا على سعد بن عبادة، فقال قائلهم: قتلتم سعداً. 

فقلت: قتل الله سعداً..). أى إن أبا بكر هو الذى إحتجّ بهيمنة قريش فى استحقاق 
المهاجرين للخالفة دون األنصار  . 

هناك أدلة تثبت بأن الخلية الثاني عمر (ر)   كان هو الحاكم الفعلى فى خالفة أبى بكر ، 
وكان المستفيد أبا سفيان واألمويين من هاتين الحادثتين :

أ- ألنّ الخليفة عُمر هو الذى قام بتعيين أبى بكر ، ومن أجله ارتكب ما ارتكبه ضد 
)على وفاطمة والهاشميين ) واألنصار وسعد بن عباده ، فقد أصبح النفوذ كله فى يد عّمر 

، فهو المستشار  صاحب األمر والنهى . وفى حرب الردّة توسّط طلحة بن عبيد الله 
الصحابى المشهور وقريب أبى بكر بين أبى بكر والزبرقان واألقرع بن حابس ، وعقدا 

صلحا ، واشترط الزبرقان واألقرع أن يشهد عُمر على العقد . وبعد توقيع أبى بكر 
وطلحة والجميع ، رفض عّمر ومزّق الكتاب . جاء فى ) العقد الفريد ) البن عبد ربه 

عن حرب الردّة : (وخرج الزبرقان واألقرع إلى أبي بكر وقاال :" اجعل لنا خراج 
البحرين ونضمن لك أال يرجع من قومنا أحد ".ففعل وكتب الكتاب . وكان الذي يختلف 

بينهم طلحة بن عبيدالله . وأشهدوا شهودا منهم عمر . فلما أتي عمر بالكتاب فنظر فيه لم 
يشهد . ثم قال ال والله وال كرامة . ثم مزق الكتاب ومحاه . فغضب طلحة فأتى أبا بكر 

فقال : أأنت األمير أم عمر ؟ فقال : "عمر ، غير أن الطاعة لي ".! فسكت. ) !. 

ب -  عُمر هنا هو المسيطر على أبى بكر ظاهريا . ألن هذه السيطرة كانت لصالح أبى 
سفيان . ومن البداية هو تخطيط أبى سفيان ، وعمر مجرد منفّذ . وهنا نسترجع ما قلناه 
من قبل عن مظاهرة أبى سفيان وتهديده ألبى بكر بأن الخالفة هى حق لبنى هاشم وال 
ينبغى أن تكون فى بنى تيم أقل حىّ فى قريش . ننقل الخبر من ( العقد الفريد ) : ( 

ُتوفي رسولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان غائب في مَسعاة أخرجه فيها رسولُ 
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اللهّ صلى الله عليه وسلم . فلما انصرف لقي رجالً في بعض طرق مُقبالً من المدينة 
فقال له مات محمد ؟ قال: نعم. قال: فمن قام مَقامه قال: بكر. قال أبو سفيان: فما فعل 
المُستضعفان عليّ والعبّاس قال: جالسين. قال: أما واللهّ لئن بقِيت لهما ألرفعنّ من 
أعقابهما ثم قال: إني أرى غَيرةً ال يُطفئها إال دم. فلما قدم المدينةَ جعل يطوف في 

أزقّتها ويقول:

بني هاشم ال تَطمع الناسُ فيكم وال سيما تَيمُ بن مُرة أو عَدِي

فما األمرُ إال فيكمُ وإليكمُ         وليس لها إال أبو حَسن عَلى ).

الجديد هنا أن عُمر هو الذى أشار على أبى بكر برشوة أبى سفيان لتفادى غضب أبى 
سفيان . تقول الرواية : ( فقال عمر ألبي بكر: " إنّ هذا قد قَدم وهو فاعل شرًّا، وقد 

كان النبيّ  يستألفه على اإلسالم . فدَع له ما بيده من الصَّدقة . " فَفَعل. فرضي 
أبو سفيان وبايعه.). وبعدها كان تعيين يزيد بن أبى سفيان حاكما على الشام رشوة أخرى 

. لم يقم عمر بتهديد أبى سفيان بالحرق كما فعل مع السيدة فاطمة الزهراء!.-  كتاب 
الحج بين االسالم والمسلمين ألحمد صبحي منصور - الفصل الثانى عشر -   ( 

عُمر)  فى خالفة ابى ]  .   

2-  حرمان السيدة فاطمة (عليها السالم) من ميراثها من أبيها : 

أ  - فى الرواية السابقة إعتذار أبى بكر عن منع السيدة فاطمة من أخذ ميراثها : (وإني 
والله ما ألوت في هذه األموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير ، ولكني سمعت رسول 
الله يقول : ال نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال . وإني أعوذ 

بالله ال أذكر أمرا صنعه محمد رسول الله إال صنعته فيه إن شاء الله)  . 

ب  - وفى تاريخ الطبرى رواية أخرى عن السيدة عائشة تقول ( أن فاطمة والعباس أتيا 
أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من 
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خيبر . فقال لهما أبو بكر :" أما إني سمعت رسول الله يقول : ال نورث ما تركنا فهو 
صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله ال أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه 

إال صنعته . " قالت  فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليال ولم 
يؤذن بها أبا بكر . ). وحديث أبى بكر الذى نسبه للنبى  ( ال نورث ما تركنا فهو 

صدقة   ) هو حديث كاذب . ليس فى القرآن منع لتوريث تركة النبى . فمن حق ورثته 
أن يرثوا تركته ، وهما عمه العباس ، وابنته فاطمة. 

ج-  أى تم تهميش بنى هاشم مع بداية تولى أبى بكر ، ليس فقط لتأكيد خالفة أبى بكر ، 
ولكن أيضا ليتسع المجال لعّمر أن يستحوذ على النفوذ فى دولة أبى بكر ، توطئة ألن 
يرث الخالفة من بعده . فقريش تعرف أنه لو جاءت الخالفة بعد النبى لبنى هاشم فلن 

تخرج منهم ، وبالتالى سيضيع أمل أبى سفيان . لذا كان ال بد من تداولها بعيدا عن ( على 
) لتصل فى النهاية لبنى أمية ، وهم الذين يمثلون الهيمنة القرشية . كانت خالفة أبى بكر 

مجرد قنطرة يصل بها عّمر للخالفة. 

  3-  متى بايع (على ) أبا بكر (ر) ؟

1-  وهناك رواية تؤكّد أنّ  (عليا ) ظلّ رافضا لبيعة أبى بكر طيلة حياة زوجته السيدة 
فاطمة التى كانت تستحوذ على تعاطف الناس . وبموتها قلّ تعاطفهم مع ( على ) ، لذا 

إضطر ( على ) أن يبايع أبا بكر. 

2-  يقول الطبرى : ( وكان لعلي وجه من الناس فى حياة فاطمة . فلما توفيت فاطمة 
انصرفت وجوه الناس عن علي . فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله ثم توفيت. 
..)   ( .. فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر ، 

فارسل إلى أبي بكر أن إئتنا وال يأتنا معك أحد . وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة 
عمر . فقال عمر : ال تأتهم وحدك . قال أبو بكر : والله آلتينهم وحدي وما عسى أن 

يصنعوا بي ؟ قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي ، وقد جمع بني هاشم عنده . فقام علي 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر 
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إنكار لفضيلتك وال نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا األمر 
حقا فاستبددتم به علينا . ثم ذكر قرابته من رسول الله وحقهم . فلم يزل علي يقول ذلك 
حتى بكى أبو بكر . فلما صمت علي ، تشهّد أبو بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله ، ثم قال : أما بعد فوالله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي ، وإني والله ما 
ألوت في هذه األموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير ، ولكني سمعت رسول الله 

يقول : ال نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال . وإني أعوذ بالله 
ال أذكر أمرا صنعه محمد رسول الله إال صنعته فيه إن شاء الله . ثم قال علي : موعدك 
العشية للبيعة . فلما صلى ابو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر ، 
ثم قام علي فعظّم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته . ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه 
قالت فأقبل الناس إلى علي فقالوا : أصبت وأحسنت . ) . أى تمّ الصلح بين أبى بكر و( 

على ( فى غياب عُمر. 

 4-    قتل سعد بن عبادة في زمان عمر في ظروف غامضة زعموا بأن الجن قتلته 
كما بينا     وأنها قالت فى ذلك شعرا   فقالت:

وقَتلنا سيّد الخَزرج سعدَ بن عُبادة  ورَميناه بسهمي  فلم نُخْطِىء فُؤاده

5-  الخليفة عمر وتهميش على (عليه السالم ) والهاشميين

1-  هناك  رواية أخرى فى الطبرى آلبى عمرة األنصارى عن بيعة السقيفة تؤكد أنّ 
عمر هو الذى إحتجّ على األنصار بهيمنة قريش : ( لما قبض النبي، صلى الله عليه 

وسلم، اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه األمر، وكان 
مريضاً، فقال بعد أن حمد الله: " يا معشر األنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في 
اإلسالم ليست ألحد من العرب، إن محمداً، صلى الله عليه وسلم، لبث في قومه بضع 
عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع األنداد واألوثان فما آمن به إال القليل، ما 
كانوا يقدرون على منعه وال على إعزاز دينه وال على دفع ضيم، حتى إذا أراد بكم 

الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم اإليمان به وبرسوله والمنع له وألصحابه واإلعزاز 
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له ولدينه والجهاد ألعدائه ، فكنتم أشد الناس على عدوه حتى استقامت العرب ألمر الله 
طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً فدانت لرسوله بأسيافكم العرب، وتوفاه الله 

وهو عنكم راضٍ وبكم قرير العين. استبدوا بهذا األمر دون الناس، فإنه لكم دونهم.". 
فأجابوا بأجمعهم: أن قد وفقت وأصبت الرأي ونحن نوليك هذا األمر فإنك مقنعٌ ورضاً 

للمؤمنين . ثم إنهم ترادوا الكالم فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قريش وقالوا نحن 
المهاجرون وأصحابه األولون وعشيرته وأولياؤه !فقالت طائفة منهم: فإنا نقول منا أمير 
ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبداً. فقال سعد: هذا أول الوهن. ) وتمضى الرواية 

وتذكر حضور أبى بكر وعمر وأبى عبيدة ، وخطبة أبى بكر اللينة وقوله لألنصار: ( " 
فنحن األمراء وأنتم الوزراء، ال تفاوتون بمشورة وال تقضي دونكم األمور." . فقام حباب 
بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر األنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في ظلكم 

ولن يجترىء مجترىء على خالفكم وال يصدروا إال عن رأيكم، أنتم أهل العز وأولو 
العدد والمنعة وذوو البأس والنجدة، وإنما ينظر الناس ما تصنعون، وال تختلفوا فيفسد 

عليكم أمركم، أبى هؤالء إال ما سمعتم، فمنا أمير ومنكم أمير.) هنا إنبرى له عمر يؤكّد 
حق المهاجرين بهيمنة قريش : ( فقال عمر :هيهات ال يجتمع اثنان في قرن! والله ال 

ترضى العرب أن تؤمركم ونبينا من غيركم، وال تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت 
النبوة فيهم، ولنا بذلك الحجة الظاهرة، من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته! 

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر األنصار املكوا على أيديكم وال تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه 

البالد وتولوا عليهم هذه األمور، فأنتم والله أحق بهذا األمر منهم، فإنه بأسيافكم دان الناس 
لهذا الدين، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب !أنا أبو شبل في عرينة األسد، والله لئن 

شئتم لنعيدنها جذعةً.فقال عمر: إذاً ليقتلك الله! فقال: بل إياك يقتل. ) . وانتهى األمر 
ببيعة أبى بكر بنفس الحجّة وهى أن النبى من قريش ، وهذا ما قاله أحد زعماء األنصار 
: ( فقال أبو عبيدة: يا معشر األنصار إنكم أول من نصر فال تكونوا أول من بدل وغير !

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشر األنصار إنا والله وإن كنا أولي 
فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إال رضى ربنا وطاعة نبينا 
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والكدح ألنفسنا، فيما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك وال نبتغي به الدنيا، أال إن 
محمداً، صلى الله عليه وسلم، من قريش وقومه أولى به، وايم الله ال يراني الله أنازعهم 

هذا األمر، فاتقوا الله وال تخالفوهم وال تنازعوهم.) ( فلما كان الغد من بيعة أبي بكر 
جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة.( . 

كل هذا وجثمان النبى لم يدفن بعدُ : ( فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول 
الله، صلى الله عليه وسلم، ودفن يوم الثالثاء، وقيل: بقي ثالثة أيام لم يدفن.. وكان الذي 

يلي غسله علي والعباس والفضل وقثم ابنا العباس )! 

6-  عمر يهدّد بحرق بيت (علي ) والسيدة فاطمة الزهراء: 

1-  قال عمر فى أحقية المهاجرين دون األنصار : (هيهات ال يجتمع اثنان في قرن! 
والله ال ترضى العرب أن تؤمركم ونبينا من غيركم، وال تمتنع العرب أن تولي أمرها من 

كانت النبوة فيهم، ولنا بذلك الحجة الظاهرة، من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه 
وعشيرته!  ). أى لم يحتج فقط بهيمنة قريش ولكنّ إحتجّ باألهم ، وهو أن النبى من 

قريش ، فقال : ( وال تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، ولنا بذلك الحجة 
الظاهرة، من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته! ). وبالتالى فعلى كالمه فإن 
األحق بالخالفة هو ) على ) وليس أبا بكر .! . وألنّ عليا هو األحق بالخالفة ـ حسب 
كالمه ـ وألن عليا رفض البيعة ألبى بكر وأيده جماعة من المهاجرين إعتصموا مع ( 
على ) فى بيته ، كان ال بد لعمر أن يتطرّف فى تهديدهم حتى يبايعوا أبا بكر. تقول 

إحدى الروايات : ( بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت 
فاطمة، رضي الله عنها، فبايعوه.). وهناك روايات أخرى مختلفة فى المدة التى ظل فيها 

(على ) رافضا لبيعة أبى بكر . ولكن أغلب الروايات وأصدقها تؤكّد رفض (على ) 
مبايعة أبى بكر ، وأنه إضطر لذلك خوفا من عُمر. 

2-  ويذكر الطبرى رواية عن تهديد عمر بحرق بيت ( على )  : ( أتى عمر بن 
الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله ألحرقن 
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عليكم أو لتخرجن إلى البيعة . فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر، فسقط السيف من 
يده، فوثبوا عليه فأخذوه. ). وفى تاريخ الطبرى رواية عن ندم أبى بكر عن أشياء ، منها 

( ..  فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب ) !. 

3-  وبجانب الطبرى تواترت الروايات فى التراث السّنى تؤكد أن عمر كان على وشك 
أن يحرق بيت السيدة فاطمة الزهراء ، مع إختالف فى التفاصيل . يروى البالذرى فى ( 
أنساب األشراف ): ( إنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد بيعته، فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه 
فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب  فقالت فاطمة :يا ابن الخطاب ! أتراك محرقاً عليّ بابي؟ 

قال : نعم ، وذلك أقوى ممّا جاء به أبوك.). وذكر ابن قتيبة  فى تاريخه (االمامة 
والسياسة ) أن عمر جمع حطبا ليحرق بيت (على ) ألن عليا تخلف عن بيعة أبى بكر ، 

فقيل له : إن فيها فاطمة . فقال : وإن .!). ويروى أبو الفدا فى ( المختصر فى أخبار 
البشر ) :  ( فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة رضي الله 

عنها، وقالت: إلى أين يا ابن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا ؟  قال : نعم، أو تدخلوا فيما 
دخلت به األمة ).. ويذكر الشهر ستاني في الملل والنحل :(وكان عمر يصيح:  أحرقوا 

دارها بمن فيها! . وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين) .

  7- استخالف الخليفة عمر وعثمان (ر) بوصايا مبتدعة ليس لها أصل من قرآن او 
حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله: 

ابتداع الخلفاء نظام الوصية كما أوصى ابو بكر لعمر وعمر للستة مع أنكارهم وصية 
رسول الله لعلي ابن ابي طالب :

وهذا يعني أنهم إما ابتدعوا شيئا جديدا في الدين وهو الوصية أو كانت هناك وصية 
خالفوها وبدلوها .

وعن قصة اإلستخالف :
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قصَّة االستخالف : 

في اللحظات األخيرة من عمر أبي بكر ، عزم على أن يعهد بالخالفة من بعده إلى 
عمر بن الخطَّاب ، وفي نفس الوقت ينكرون حديث الوصاية لعليٍّ عليه السالم ويوم 

غدير خُمٍّ 
وعلى أيِّ حالٍ فقد أبو بكر تلك الوصية    وأصرّ على ابتداع وصية جديدة لغير أهل 

بيت النبي  فيضعها في رقبة الخليفة عمر ابن الخطاب   فقيل له وهو على فراش 
الموت : ما كنت قائالً لربِّك إذا ولَّيته مع غلظته ؟! .

وكان من قول طلحة بن عبيدالله : استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس 
منه وأنت معه ، وكيف به إذا خال بهم ؟ وأنت القٍ ربك فسائلك عن رعيتك !- الكامل 

في التاريخ ج 2 : ص 272- 273.
وقد أغضبه كثرة تذمر الصحابة من استخالفه عمر ، فقال : إنّي ولّيت أمركم خيركم 

في نفسي ، فكلّكم ورِمَ أنفه من ذلك ، يريد أن يكون األمر له دونه ، ورأيتم الدنيا قد 
أقبلت ولمّا تُقبِل ، وهي مقبلة ، حتى تتّخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج ، وتألموا 

االضطجاع على الصوف األذريّ كما يألم أحدكم أن ينام على حَسَك السَعدان... وأنتم 
أوّل ضالّ بالناس غداً ، فتصدونهم عن الطريق يميناً وشماالً- تاريخ الطبري  ج3 ص 

. 430
! وقبل هذا وذاك استدعى عُثمان ليكتب له كتاب الوصية حتى ال يضلُّوا بعده

روى ابن األثير : أنَّ أبا بكر أمر عُثمان بن عفَّان ليكتب عهد عمر ، فقال له : اكتب 
 :بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عَهِد به أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين ، أمَّا 
بعد.. ثُمَّ أُغمي عليه ، فكتب عُثمان : فإنِّي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطَّاب ، 

ولم آلكم خيراً.
ثمَّ أفاق أبو بكر ، فقال : أقرأ عليَّ. فقرأ عليه : فكبَّر أبو بكر ، وقال : أراك 

خفت أن يختلف المسلمون إن متُّ في غشيتي ؟! قال : نعم. قال : جزاك الله خيراً عن 
اإلسالم وأهله.

http://www.najaf.org/arabic/book/20/index.html
http://www.najaf.org/arabic/book/20/index.html
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فلمَّا كتب العهد أمر أن يُقرأ على الناس ، فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولىً له ، 
ومعه عمر ، فكان عمر يقول للناس : أنصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله ، فإنَّه لم يألكم 

نُصحاً! فسكت الناس -. الكامل في التاريخ ج 2 ص 273 ، وما بعدها.
ولقد زعم الخليفة  أبو بكر أنَّ الخالفة حقٌّ من حقوق المسلمين شورى بينهم  لكنَّه 

اليوم أوصى لعمر بن الخطَّاب لم يستشر أحداً 
ولنرى بعد ذلك قول األستاذ عبدالفتاح عبد المقصود في كتابه « عليُّ بن أبي طالب 
» وهو يتحدَّث عن موقفه من أبي بكر ، بعد أن أوصى لعمر بن الخطَّاب من بعده ، 

قائالً » : 
وكان حريَّاً بأن يفصم الغضب قلب عليٍّ عليه السالم ألنَّه إصرار على الحيف بعد 

الحيف ، ولكنَّه كظم وصبر ، ولم يضرَّه أن يأخذ مقعده في ذيل الناس ، مادام أصحاب 
الرسول قد بيَّتوا على نزع سلطان محمد من آله والخروج به ثانية من عقر بيته ، ولم 

يكن هذا بمستغرب من قريش ، ولكنَّه كان عجباً غاية العجب من الشيخ ، بعد أن 
استوت بينه وبين عليٍّ األمور ، ولم تعد خافية على أبي بكر مكانة الشابِّ وأثره في 

حياة الجماعة اإلسالمية ، من تضحيات وبذل عند والدة الدين ومن حكمة وفضل ، ودولة 
. اإلسالم تشقُّ طريقها إلى األمام-. عن سيرة األئمة األثني عشر ج 1 ص 323

وتوفِّي أبو بكر في21 ـ 22 جمادى اآلخرة سنة13هـ أواخر آب 634م .
وبعد هذا االستخالف السؤال هنا لماذا ينكرون وصية رسول الله صلى الله عليه وآله  

لعلي عليه السالم في غدير خم بعد أن واله امر المسلمين من بعده وإذا كانوا ينكرون هذا 
الخبر فلماذا يبتدعون سياسة جديدة تقوم على ابتداع أمراً جديداً لم يقره رسول الله صلى 

الله عليه وآله وهو الوصية كما أنهم زعموا أن األمر شوري بينهم فيوصي ابو بكر 
ويرفض اإلستشارة التي نصحه بها بعض الصحابة من أن الخليفة عمر فظاً غليظ القلب 

.

8- التأسيس والتأصيل لفكر الخوارج  بصرف المناقب عن أهل بيت النبي  :
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كتب السيد الميالني في ذلك بحثاً مهما ملخصه :

[للقوم أساليب عديدة في ردّ ما يتعلّق بأهل البيت وبمسائل اإلمامة، وكلّ ما يستدل به 
اإلماميّة في بحوثهم. 

فأوّل شيء نراه في كتبهم أنّهم يغفلون الخبر، ويحاولون التعتيم عليه وعدم نقله وعدم 
نشره، ولذا نرى أنّ كثيراً من األخبار الصحيحة بأسانيدهم غير مخرّجة في الصحيحين، 
أو الصحاح الستّة من كتبهم، فأوّل محاولة منهم هي إغفال األخبار الصحيحة التي يستند 

إليها الشيعة فال ينقلونها  . ثمّ إذا نقلوا حديثاً يحاولون أن يحرّفوه، والتحريف يكون على 
أشكال في كتبهم.تارة ينقلون الحديث مبتوراً وينقصون منه محلّ االستدالل ومورد الحاجة، 

وتارة يبهمون في ألفاظه، فيرفعون األسماء الصريحة ويضعون في مكانها كلمة فالن 
إبهاماً لألمر.وتارة يحذفون من الخبر ويضعون في مكان المقدار المحذوف كلمة كذا 

وكذا. 
 وتارة نراهم يصحفون األلفاظ. 

 فإن لم يمكنهم التالعب بمتنه، انبروا للطعن في سنده، وحاولوا تضعيف الحديث أو 
تكذيبه. 

فإن لم يمكنهم ذلك أيضاً، وضعوا في مقابله حديثاً آخر وادّعوا المعارضة بين الحديثين. 
وهذه أساليبهم. 

أمّا المستنسخون، والناشرون للكتب، والرواة لتلك الروايات والمؤلفات، فحدّث عنهم وال 
حرج . 

أتذكر أنّي رأيت في أحد المصادر، عندما يروي خبر مبيت أمير المؤمنين (عليه 
السالم) على فراش رسول الله في ليلة الهجرة، الرواية تقول : بات علي على فراش رسول 

الله، أتذكّر أنّه في أحد المصادر كلمة التاء بدّلها الناسخ بالالم، التاء من بات بدّلها 
بالالم. 

ينقلون عن بعض الصحابة، وكما قرأنا في الجلسات الماضية، أنّهم كانوا يعرضون أوالدهم 
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على أمير المؤمنين، يأتون بأبنائهم ويوقفونهم على الطريق، فإذا مرّ أمير المؤمنين قالوا 
للولد : أتحبّ هذا ؟ فإنْ قال : نعم، علم أنّه منه وإالّ... 

 فينقلون عن بعض الصحابة أنّهم كانوا يقولون ـ وهذا موجود في المصادر ـ : كنّا نبور 
أبناءنا بحبّ علي بن أبي طالب، نبور أي نختبر، نختبرهم نمتحنهم، لنعرف أنّهم من صلبنا 

أو ال، كنّا نبور أبناءنا بحبّ علي بن أبي طالب. 
 الحظوا التصحيف : كنّا بنور إيماننا نحبّ علي بن أبي طالب. 

الباء أصبحت نوناً، نبور أصبحت بنور، أبناءنا أصبحت إيماننا ، كنّا بنور إيماننا نحبّ 
علي بن أبي طالب. 

وهكذا يصحّفون األخبار . 

    وإمّا أنْ يرفعوا الحديث أو قسماً من الحديث ويتركوا مكانه بياضاً، ويكتبون هاهنا 
بياض في النسخة، وهذا أيضاً كثير في كتبهم، هنا بياض في النسخة، الحظوا المصادر، 

حتّى الكتب الكالميّة أيضاً. 
أتذكّر أنّ موضعاً من شرح المقاصد حذف منه مقدار، وقد كتب محقّقه أنّ هنا بياضاً في 
النسخة، وكذا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وفي تاريخ دمشق البن عساكر، وغير هذه 

الكتب. 
فهكذا يفعلون، وكلّ ذلك لئالّ يظهر الحق، وما أكثر هذا. 

 ويا حبّذا لو انبرى أحد لجمع هذه القضايا وتأليف كتاب في ذلك. 
 وأمّا أنّكم لو قارنتم الطبعات الجديدة للكتب، وقابلتموها مع الطبعات السابقة، حتّى تفسير 
الكشّاف للزمخشري، له أبيات، أربع خمس أبيات في تفسيره، هي في بعض الطبعات غير 

موجودة ، ألنّ تلك األبيات فيها طعن علىالمذاهب األربعة.

 وهكذا في قضايا أُخرى . 

 وكثيراً ما ترى أنّ المؤلِّف الالّحق يلخّص كتاب أحد السابقين ، وليس الغرض من 
تلخيصه لذلك الكتاب إالّ طرح ما في ذلك الكتاب ممّا يضرّ بأفكاره ومبادئه، والكتاب 
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األصلي ربّما يكون مخطوطاً، أو لربّما ال تعثر على نسخة منه أبداً، وقد حكموا عليه 
باإلعدام. 

حتّى أنّ كتب أبي الفرج ابن الجوزي في القضايا التافهة طبعوها ونشروها، له كتاب في 
أخبار المغفّلين، له كتاب في أخبار الحمقى، وأخبار الطفيليين، وكتبه من هذا القبيل 

طبعت. 

    لكنّ البن الجوزي رسالة كتبها في تكذيب ما رووه من أنّ النبي   قد صلّى 
خلف أبي بكر في تلك الصالة التي جاء إلى المسجد بأمر من عائشة ال من الرسول، حتّى 

إذا، إطّلع على ذلك خرج معتمداً على رجلين، ونحّى أبابكر عن المحراب وصلّى تلك 
الصالة بنفسه الشريفة، فيروون أنّ رسول الله اقتدى بأبي بكر في تلك الصالة وصلّى 

خلفه. 

فالبن الجوزي كتاب في تكذيب ما ورد في هذا الباب، أي في صالة النبي  خلف أبي 
بكر، يكذّب هذه الروايات ابن الجوزي، هذه الرسالة لم ينشروها، وحتّى لم يكثّروا نسخها 

ولم يستنسخوها . 

 تذكّر أنّي راجعت كتاباً أُلّف في مؤلّفات ابن الجوزي المخطوط منها والمطبوع، فلم 
يذكر لهذا الكتاب إالّ نسخة واحدة، والحال أنّه يذكر لمؤلّفاته األُخرى في مكتبات العالم 

نسخاً كثيرة ولماذا ؟

ألنّهم يعلمون بأنّ تكذيب مثل هذا الخبر يضرّ باستداللهم بصالة أبي بكر المزعومة على 
إمامة أبي بكر بعد رسول الله .

 وكم لهذه األُمور من نظائر، ويا حبّذا لو تجمع في مكان واحد . 

نماذج من التحريفات
    

 وأمّا أنّكم إذا طلبتم أن أذكر لكم بعض األشياء، إضافةً إلى ما اطّلعتم عليه في خالل 
البحوث، أذكر لكم موارد معدودة فقط، وال أُطيل عليكم: 
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1- هناك حديث يروونه عن رسول الله   يقول » : النجوم أمان ألهل السماء فإذا 
ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض. « 

    هذا الحديث موجود في المصادر، ومن المصادر التي يروى عنها هذا الحديث : مسند 
أحمد ، وهذا الحديث ليس اآلن موجوداً فيه. 

2-  قوله : « أنا مدينة العلم وعلي بابها »، مصادره كثيرة، ومن مصادره صحيح 
الترمذي، ينقل عن صحيح الترمذي هذا الحديث في جامع األُصول البن األثير، وأيضاً في 

تاريخ الخلفاء للسيوطي، وأيضاً في الصواعق البن حجر، والفضل ابن روزبهان يعترف 
بوجود هذا الحديث في صحيح الترمذي ويحكم بصحّته . 

 وأنتم ال تجدونه اآلن في صحيح الترمذي، وكم لهذا من نظير! 
 وأمّا في الصحيحين، فكنت أتذكّر موردين أحببت أن أذكرهما لكم في هذه الليلة بطلب 

منكم طبعاً واكتفي بهذا المقدار. 
3-  الحظوا هذا الحديث في صحيح مسلم، يروي هذا الحديث مسلم بن الحجّاج بسنده عن 

شقيق، عن أُسامة بن زيد، قال شقيق : قيل له ـ أي ألُسامة ـ : أال تدخل على عثمان 
فتكلّمه ؟ فقال : أترون أنّي ال أُكلّمه إالّ أُسمعكم، والله لقد كلّمته فيما بيني وبينه، 

مادون أنْ أفتتح أمراً ال أُحبّ أن أكون أوّل من فتحه، وال أقول ألحد يكون عليّ أميراً 
إنّه خير الناس بعدما سمعت رسول الله يقول : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 

فتندرق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا 
فالن مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى قد كنت آمراً 

بالمعروف وال آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه . 

 قيل له : أال تدخل على عثمان فتكلّمه ؟ قال : قد كلّمته مراراً، وناصحته، وأمرته 
بالمعروف ونهيته عن المنكر، لكن ال أُريد أنْ تطّلعوا على ما قلته له، كلّمته بيني 

وبينه ... ثمّ ذكر هذا الحديث عن رسول الله. 
 هذا في الصفحة 224 من صحيح مسلم في الجزء الثامن في هذه الطبعة. 



الخوارج األولى واآلخرة

وال بأس أن أقرأ لكم ما في صحيح البخاري، لتعرفوا كيف يحرّفون الكلم : قال : قيل 
ألُسامة : أال تكلّم هذا ؟ قال : قد كلّمته مادون أن أفتح باباً أكون أوّل من يفتحه، وما أنا 

بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين : أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله 
يقول : يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل 

النار، فيقولون : أيْ فالن، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : إنّي 
كنت آمر بالمعروف وال أفعله. 

الحظوا كم اختصر من الحديث من األشياء التي قالها أُسامة بالنسبة لعثمان، وليس في نقل 
البخاري هنا اسم عثمان، قيل ألُسامة : أال تكلّم هذا، فمن هذا ؟ غير معلوم في هذا 

الموضع، أال تكلّم هذا ؟ 

 أمّا في موضع آخر، أتذكّر أنّي رأيته يذكره على العادة : فالن، أال تكلّم فالن، مع 
االختصار للحديث . 

قال : قيل ألُسامة : لو أتيت فالناً فكلّمته ؟ قال : إنّكم لترون أنّي ال أُكلّمه إالّ 
أسمعكم، إنّي أُكلّمه في السرّ دون أن أفتح باباً، ال أكون أوّل من فتحه، وال أقول لرجل 

إن كان عليّ أميراً إنّه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله، قالوا : وما سمعته 
يقول ؟ قال : سمعته يقول ... إلى آخره. 

 أيضاً مع اختصار في اللفظ، وقد رفع اسم عثمان ووضع كلمة فالن. 
 وهذا في صحيح البخاري ص566 من المجلد الثاني. 

وذلك المورد الذي لم أعطكم عنوانه، هو في ص687 من المجلد الرابع. 
هذا بالنسبة إلى عثمان. 

4-  وأمّا بالنسبة إلى الشيخين، فأقرأ لكم حديثاً آخر في صحيح مسلم، ثمّ أقرأ ما جاء في 
صحيح البخاري: 
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في حديث طويل يقول : ثمّ نشد عبّاساً وعليّاً ـ نشد أي عمر بن الخطّاب ـ بمثل ما نشد 
به القوم أتعلمان ذلك ؟ قاال : نعم، قال : فلمّا توفي رسول الله قال أبوبكر : أنا وليّ 

رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ـ يعني 

علي والعباس ـ فقال أبوبكر : قال رسول الله : ما نورّث ما تركنا صدقة، فرأيتماه ـ عمر 
يقول لعلي والعباس ـ فرأيتماه، أي فرأيتما أبابكر كاذباً آثماً غادراً خائناً، ثمّ يقول عمر : 
والله يعلم إنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ، فليكنْ على بالكم، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً 
خائناً، ثمّ توفّي أبوبكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً 

خائناً، والله يعلم إنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ ... فولّيتها ثمّ جئتني أنت وهذا، 
وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما إدفعها إلينا ... إلى آخر الحديث. 

ومحلّ الشاهد هذه الجملة : فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً 
خائناً. 

هذا في صحيح مسلم ( 152/5 ) في باب حكم الفيء من كتاب الجهاد. 
وللننظر في صحيح البخاري : ثمّ قال لعلي وعباس : أُنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك ؟ قال 

عمر : ثمّ توفّى الله نبيّه، فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله فقبضها أبوبكر، فعمل فيها 
بما عمل رسول الله، والله يعلم إنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. 

فأين صارت الجملة : فرأيتماه ... والله يعلم إنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ . 

ثمّ توفّى الله أبابكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما 
عمل رسول الله، وما عمل فيها أبوبكر، والله يعلم إنّي فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق . 

فرأيتماه إلى آخره ... فرأيتماني إلى آخره. 

 هذه في الصفحة 506 من المجلد الثاني .

 أمّا في ص552 من المجلّد الرابع يقول : فتوفّى الله نبيّه فقال أبوبكر : أنا ولي رسول 
الله، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله، ثمّ توفّى الله أبابكر فقلت : أنا وليّه وولي 
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رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله وأبوبكر، ثمّ جئتماني وكلمتكما 
واحدة، وأمركما جميع ... إلى آخره. 

 فال يوجد : فرأيتماه كذا وكذا ... والله يعلم إنّه بارّ راشد تابع للحق، فرأيتماني كذا وكذا 
والله يعلم أنّي بارّ راشد تابع للحق، فال هذا موجود وال ذاك موجود. 

أمّا في ص121 من المجلّد الرابع يقول : أُنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك ؟ قاال : نعم، ثمّ 
توفّى الله نبيّه فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله، فقبضها أبوبكر يعمل فيها بما عمل به 

فيها رسول الله، وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أنّ أبابكر كذا وكذا ، والله 
يعلم إنّه فيها صادق بارّ راشد تابع للحق. 

 كذا وكذا بدل تلك الفقرة . 

ثمّ توفّى الله أبابكر فقلت : أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما 
عمل رسول الله وأبو بكر، ثمّ جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع... 

في بقيّة الحديث ال يوجد ما قااله بالنسبة إلى عمر نفسه: 
 فرأيتماني ... وأنّه حلف بأنّه أي هو بارّ راشد صادق تابع للحق وهذا حديث واحد، 

والقضيّة واحدة، والراوي واحد .

في صحيح مسلم على ما جاء عليه مشتمل على الفقرتين : فرأيتماه ... فرأيتماني. 
أمّا في صحيح البخاري، في أكثر من ثالث موارد على أشكال مختلفة. 

 وهذا فيما يتعلّق بالشيخين .

ولماذا هذا التحريف ؟ ألنّ عمر بن الخطّاب ينسب إلى علي والعباس أنّهما كانا يعتقدان 
في أبي بكر وفي عمر أنّ كالًّ منهما كاذب غادر خائن إلى آخره، وهما يسمعان من عمر 

هذا الكالم، ولم نجد في الحديث أنّهما كذّبا عمر في نسبة هذا الشيء إليهما، وسكوتهما 
على هذه النسبة تصديق، وحينئذ يكون الشيخان بنظر علي والعباس كاذبين خائنين غادرين، 

وإلى آخره . 
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نحن ال نقول هذا الحديث صدق أو كذب، نحن ال ندري بأصل القضيّة، إنّما ننظر في 
الصحيحين والفرق بين الروايتين، أمّا لو أردتم أن تستفيدوا من هذا الخبر أشياء فاألمر 

إليكم، ولسنا اآلن بصدد التحقيق عن مفاهيم هذا الحديث ومداليله، وإنّما أردنا أن نذكر لكم 
الفرق بين الشيخين البخاري ومسلم في نقلهما للخبر الواحد، أي لقضيّة واحدة. 

 فهذه من جملة الموارد، وقضيّة عثمان مورد آخر، وهكذا موارد أُخرى . 

كلمة الختام
………إنّ األُمور االعتقاديّة يعتبر فيها الجزم، والبدّ فيها من اليقين، وكلّ أمر اعتقادي 

لم يصل إلى حدّ اليقين فليس باعتقاد. 

فعلى من عنده شكّ، على من لم يصل إلى حدّ اليقين أن يبحث ، أن يحقّق، وإالّ فإنْ مات 
على هذه الحال كانت ميتته ميتة جاهليّة، فكيف بمن كان على شكٍّ أو حتّى إذا لم يكن 

عنده شكّ يحاول أن يشكّك في األُمور االعتقاديّة، ويوقع الناس في الشكّ . 

إنّ األُمور االعتقاديّة البدّ فيها من اليقين والقطع والجزم، ولربّما يكون هناك رجل قد 
بلغ من العمر ما بلغ ويكون في أوّل مرحلة من مراحل فهم عقائده الدينيّة، وقد تقرّر عند 
علمائنا أنْ ال تقليد في األُصول العقائديّة، فحينئذ ال يجوز األخذ بقول هذا وذاك ألنّه قول 
هذا وذاك، وال يجوز اتّباع أحد ألنّه كذا وكذا، واالعتبارات والعناوين الموجودة في هذه 

الدنيا ال تجوّز ألحد وال تسوّغ ألحد أن يتّبع أحداً من أصحاب هذه العناوين، ألنّ له ذلك 
العنوان، وهذا ال يكون له عذراً عند الله سبحانه وتعالى، إنّ األُمور االعتقاديّة البدّ فيها 
من القطع واليقين وقد عرفنا أنّ القطع واليقين إنّما يتحقّقان ويحصالن عن طريق القرآن 
العظيم، وعن طريق السنّة المعتبرة، والسيّما السنّة المتّفق عليها بين المسلمين، فإنّ تلك 

السنّة ستكون يقينيّة، والله سبحانه وتعالى هو الموفّق. 
- التحريفات والتصريفات في كتب السنة – السيد الميالني ] .

  الفصل (3)  
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 التقاء الفكر ألموي مع عقائد الخوارج في بغض النبي  و 
علي ابن ابي طالب وأهل البيت (ع) مع الزعم 

بأنهم يحبونهم .
 (((1)))

األمويون يكملون طريق العداء
 للنبي وألمير المؤمنين  وأهل البيت عليهم السالم

بعد مقتل أمير المؤمنين واستشهاده على يد الخوارج استتب األمر لمعاوية بعد الصلح مع 
اإلمام الحسن (ع) ثم حنث معاوية وتوريث أبنه على المسلمين ليكون خليفة وأمبراطور 

يتتبع أهل بيت النبي   وشيعتهم فكانت أكبر جريمة في الدهر وهى قتل اإلمام 
الحسين (ع) وقيام عماء مجرمين يبررون قتله بأنه متوافق مع الشريعة اإلسبالمة بل 
رسول الله صلى الله عليه وآله هو من أمر بقتله وأخذو يحرفون دين الله ويضعون 

األحاديث في شرك وكفر كل من : 

 (1) من توسل برسول الله صلى الله عليه وآله فهو كافر. 
(2)  من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى إلى شخص بعينه يقتل. 

(3) من قال بأفضلية بيت على بيوت العرب يقتل على قريش يقتل. 
(4) اتفق الصحابة مع بعضهم على أن يكون أمر حكومتهم شورى بينهم وال شأن لنا 

بالوصية فهى لتركة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(5) تركة النبي  نفعل بها ما نشاء فالنبي  أمر بعدم توريث أحد من ذريته 
وأما زوجاته فنحن نورثم بل ونأخذ فدك التي قال فيها الله تعالى { وَمَا أَفَاء اللَّهُ 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَالَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ 

اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - 
الحشر6 } ال شأن لنا ذلك حتى لو رد الخليفة عمر ابن عبد العزيز فدك هذه ألوالد 
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الزهراء سالم الله عليها. 
(6) خمس أهل البيت الذي قال تعالى فيه { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ 

فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ 

الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ األنفال41} ال شأن لنا به ولن 
نعمل به 

(7) سهم المؤلفة قلوبهم الذي قال تعالى فيه { والمؤلفة قلوبهم } إنما كان ذلك على 
عهد رسول الله وليس أمامهم اآلن إال السيف. 

(8) أمنعوا كل منصب الدولة من بني هاشم وعبد المطلب أوالد سيدن إبراهيم 
وإسماعيل وقد حدث هذا بالفعل في عهد الخلفاء الثالثة األوائل فلم يتولى أحداً منهم أياً 

من مناصب الدولة التي تولى أكثرها بني أمية. 
(9) من توسل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو الصالحين فقد كفر  

وزعموا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال .
(10)  من أحبني بشدة فهو مغالى في حبه كاليهود والنصارى وبالتالي هو كافر. 

 (11) أنا بشر مثلكم أي رجل عادي إال أن الله فضلني بالرسالة و ذلك القول بالفعل 
علماؤهم فيكتبهم ولذلك يقول كثير من سكان جزيرة العرب ممن فتن عن دينه " محمد 

رجال ونحن رجال" بتشديد الجيم . 
(12)  من خرج على إمامة رجاالت قريش فهو كافر قلت فيه : [ "إذا جاءكم من يشق 
عصا الخالفة فاقتلوه كائناً من كان " وفي بعض الروايات " ولو كان ابن محمد " وهنا

صاغوا قوانين قتل أهل بيت النبي  وتهجيرهم وتطريدهم على أن ذلك وحياً من 
عند الله كما فعلت بنو إسرائيل بدينها على وجه الدقة من أوالد نبي الله إبراهيم عليه 

السالم من النبيين. 
(13) من تبرك بمسجد فيه ولياً من أولياء الله ودخله للصالة فهو عابد وثن. 
(14) جدي وكفيلي عبد المطلب مات على جاهلية كفر وهو في النار .

(15) أبي وأهلي كلهم كفار في النار ومنهم عمي أبو طالب وهو أدنى أهل النار يرتدي 
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نعالً من نار تغلي بها دماغه وذلك مكافئة له على كفالته خاتم النبيين صلى الله عليه 
وآله فالله عندي يكافئ الحسنة بالسيئة ,. وهذا عقالً ونقالً محال ولكن الوهابية 
عملوا بمكذوبات سلفهم في ذلك وقالوا أن رسول الله قد قال ذلك وهذا مخالف لقوله 
تعالى {هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان } فهل جزاء عمه وجده النار بعد دعمهم وسندهم 
ونصرتهم له صلى الله عليه وآله وحصارهم في شعب مكة ثالث سنوات كل ذلك بال 

أجر عند الله ؟. !!!
(16) قال التزوروني بعد مماتي

(17) لو زرتني وقدمت خطوة بنية الزيارة فأنت كافر
(18)  لو أسرجت سرجاً إلضائة مسجدي فأنت كافر وعليك لعنة الله , ولو هدمتم هذا 
المسجد لكان فيه صالح لإلسالم ("وهذا قول األلباني ") فهدم مسجدي من قبيل األمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وهوا مستحب
(19) إياكم والصالة في مسجدي وال في مساجد أهل بيتي فهى األصنام ومن فعل ذلك 

فهو فهو كافر كفر أكبر وهو الشرك األعظم
(20)  حاصروا أهل بيتي من بعدي وامنعوا عنهم خمسهم والقوت عنهم. 
(21) التنصبوهم عليكم حكاماً في مناصب الدولة وال دوواين الحكومة فليس فيهم من 
يفهم مصالح األمة مثلكم وخيراً إن فعلتم ذلك (وهذا قد حدث بالفعل في عهد أبي بكر 

وعمر وعثمان الذين أبعدوهم بالكلية عن كل مناصب الحكومة والجيش والدولة. (
(22) العنوهم على المنابر وذلك فعلة معاوية واألمويون من بعدة نيف وثمانون عاماً. 
(23) اقتلوا الحسين و الحسن لو خرجا على إمامكم ولو كانوا من أوالد الزواني 

ماداموا يصلوا فهم أصلح لكم
(24) لو نادى علياً بالخالفة فاقتلوه ولو سرقت فاطمة فاقطعوا يدها . 
(25)  اقتلوا الصحابة البدريين واألمويين والعقباويين لو نصروا علياً وأهل بيتي (وقد 
فعلوا ذلك بالفعل في واقعة الجمل وصفين و الحرة قتلوا فيها األنصار واعتدوا على 

نساء المسلمين  . 
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(26) لو نادى أحد من أمتي بحبي أو حب أهل بيتي ومودتي فهو كافر فاقتلوه في الحال 
وال توبة له وهذا هو الجهاد في سبيل الله. 

(27)  لو ظهر فيكم ولي لله فدفنته األمة في قبر فهو وثن واعلموا أن نبيكم بعث 
نباشاً للقبور ترك قريشاً وأخذ يبحث عن كل زائراً لقبورها فيضربه هكذا قامت دعوتي 

بدأتها في المقابر المقابر أللعن زائريها بل وأقتلهم. 
(28)  -ال تلتفتوا لليهود فهم أصدقاؤنا وأبناء عمومتنا ولهم الفضل الكبير علينا ( 
ولعل ذلك هذا سبب حفاظهم على حصن خيبر حتى اآلن وسماحهم لليهود بأن يصلوا 

فيه أثناء حرب الخليج. ( 
 (29)  - لو ظهر فيكم من يضرب اليهودي فكانما وضع أصبعة في بؤبؤ عين الله 

هكذا قال الحاخامات ومحمد رسول الله  أمر بذلك أيضاً. 
(30)  - راقبوا المسلمين في حركاتهم وسكناتهم فمن التفت يميناً فقولوا كافر واقتلوه 

ومن فعل أي شيء يخالف هوى اليهود فقد أبحت لكم دمه 
 (31)  - (اقتلوا المسلمين ونكلوا بهم تحت دعوى الشريعة وألي سبب فأنا عاشق 
للدماء أحب دحرجة رؤوس المسلمين وهى مقطوعة بسيوف اليهود الذين يتظاهرون 

باإلسالم .

وأضاف لهذه المبادئ األموية خوارج آخر الزمان :

-(32) اتركوا الصهاينة يقتلون ودمروا أنتم المساجد على أنها أصنام وأوثان :
هذه المواد القانونية االنقالبية لها أبحاث  خاصةً باألدلة  كتبها متخصصون في الرد 

عليهم وليس مجالنا اآلن بحث هذا األمر .

كل ذلك تم في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته كما يلي :

دور حاخامات اليهود في التخطيط ألبي سفيان واألمويين من بعده ! :
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يقول األستاذ العالمة على الكوراني عن هذه العالقة بكتابه جواهر التاريخ :
 [ وينبغي اإلشارة الى دور حاخامات اليهود في التخطيط ألبي سفيان وتوجيهه لسَوْق 

األمر الى بني أمية ، فقد كانت تربطه معهم في الجاهلية واإلسالم عالقات صداقة وتحالف 
حميمة ، وعمل مخططوهم في المدينة وخيبر والجزيرة واليمن بفعالية ودهاء يهودي لكي 

يرث بنو أمية خالفة النبي  ! ودفعوا باألحداث في هذا اإلتجاه ، ومنها قتلُ أبي بكر 
بالسُّم ، ثم التخلي عن عثمان ، وبعضهم يرى أن قتل عمر من خططهم ! وكان عدد 

هؤالء الحاخامات المخططين نحو خمسين شخصاً ، وهم جديرون بدراسة خاصة ! وقد 
تواصلت عالقتهم مع القرشيين عامة ومع بني عبد الدار وبني أمية خاصة . 

وروى المؤرخون والمحدثون أن كعب األحبار كان يبشر في خالفة عثمان بخالفة معاوية 
، وهذا يدل على عالقة اليهود الخاصة بآل أبي سفيان ! فعندما تفاقمت شكوى األمصار 
من ظلم الوالة دعا عثمان والته الى اجتماع في موسم الحج لمعالجة ذلك ، فكان كعب 

األحبار يقول مبشراً بخالفة معاوية) :وهو يسير خلف عثمان: األمير والله بعده صاحب 
البغلة ! وأشار إلى معاوية ! فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال يا أبا إسحاق تقول هذا وهاهنا 

عليٌّ والزبير وأصحاب محمد(صلى الله عليه وآله)؟ ! قال: (أنت صاحبها) ! (الطبري 
في تاريخه:379/3،وتاريخ دمشق:123/39و176و305 ، وجواهر المطالب البن 
الدمشقي:183/2، وسنن الداني:117/1 و127 ، وابن أبي شيبة:586/8 ، ونسخة 

وكيع/91 ،وأنساب األشراف للبالذري/1422، وسير أعالم النبالء:136/3، ونهاية ابن 
كثير:136/8، والسنة للخالل:281/1 و:457/2 ، وصححه ، والتدوين في أخبار 

قزوين:48/3 ، والخصائص للسيوطي:55/1 ، وتاريخ الخلفاء153، والنزاع والتخاصم 
للمقريزي/82 ، وسبل الهدى للصالحي:281/10 ، و:283/11، والغدير:222/9، 

وكامل ابن األثير:48/3 ، والصواعق البن حجر:629/2). 

ونص عدد من هذه المصادر على صحته ، وذكر بعضها أن الحادي كان يقول:إن األمير 
بعده عليُّ وفي الزبير خلفٌ رضيُّ فقال له كعب: كذبت ! بل هو صاحب البغلة 

الشهباء ، يعني معاوية (.وفي تاريخ دمشق:169/50 عن روح بن زنباع قال: شهدت 
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كعباً جاء إلى معاوية فقام على باب الفسطاط فناداه: يا معاوية يا معاوية يا معاوية ! 
فخرج إليه فأخذ بيده فانطلقا جميعاً ! فقلت ألمرٍ مّا جاء كعب يدعو معاوية ! فاتبعت 
آثارهما فلما كنت قريباً منهما حيث أسمع كالمهما وال أحب أن يرياني ، سمعت كعباً 

يقول: يا معاوية والذي نفسي بيده إن في كتاب الله المنزل :محمد أحمد ، أبو بكر 
الصديق ، عمر الفاروق ، عثمان األمين ! فالله الله يا معاوية في أمر هذه األمة . ثم ناداه 

الثانية إن في كتاب الله المنزل ، ثم أعاد الثالثة !! ).انتهى.

وقد عقد الشيخ األزهري محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية/157، 
فصالً بعنوان: (من مكر وكيد كعب )أورد فيه عدداً من فعالياته. 

وروى نُعَيْم ابن حماد المتوفى سنة227وهو من األئمة عندهم في كتابه(الفتن) ص 64  
وبعدها ، عدة روايات عن كعب بأن الخالفة بعد عثمان ستكون لمعاوية ! منها ما تقدم 

من الطبري ، ومنها: (عن كعب قال :سألت يشوع عن ملوك هذه األمة بعد نبيها ، وذلك 
قبل أن يستخلف عمر ، فقال: بعد عمر األمين ، يعني عثمان ، ثم رأس الملوك يعني 

معاوية.... وعن العقيلي مؤذن عمر عن عمر أنه سأل أسقفاً من األساقفة وأنا حاضر: 
مَن بعدَه؟ فقال: رجل ليس به بأس يؤثر أقرباءه ! فقال عمر: رحم الله عثمان رحم الله 

عثمان ) !! انتهى .

كما رووا أن معاوية طلب من عثمان أن ينقل عاصمة الخالفة الى الشام ! ومعناه أن 
يكون ضيفاً لمعاوية ويرتب له األمر بعده ، كما فعل أبو بكر لعمر ! وقد أشاع كعب أن 

عاصمة هذا النبي  في الشام ال في المدينة أو العراق ! ففي سنن الدارمي:1/ 4 :( 

عن أبي صالح قال قال كعب: نجده مكتوباً: محمد رسول الله ،   ال فظ وال غليظ 
وال صخاب باألسواق ، وال يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر.... ومولده بمكة ، 

ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام ). انتهى .



الخوارج األولى واآلخرة

وقوله:(وملكه بالشام) زيادة منه ، لم تروها مصادر الشيعة ، وال بعض مصادر السنة 
كالبخاري(21/3). قال في فتح الباري ج8 ص450: ( زاد في رواية كعب: مولده بمكة 

ومهاجره طيبة وملكه بالشام).انتهى .فهي زيادة يهودية غرضها أن تكون الخالفة 
ألحبائهم بني أمية ! ويكون مركزها في منطقة يكثر فيه اليهود ! بعيداً عن الحجاز 

والعراق ، ألن أهلها اليحبونهم كأهل الشام ! 

وذكر ابن قيم سبب هذه الزيادة متبجحاً بالشام فقال في هداية الحيارى/94: (وهذه بشارة 
بنبوة ابنه محمد ، الذي نصب فسطاطه وملك أمته في وسط بالد بني إسرائيل وهي الشام) 

! وروت هذه الرواية التي تثق بكعبب هذه الزيادة وصححتها مع األسف ! كما في: 
طبقات ابن سعد:360/1 ، وحلية األولياء:387/5 ، وتفسير البغوي:205/2، وخصائص 
السيوطي:19/1، وفيض القدير:768/3 ، ودالئل النبوة لألصبهاني:1332/4، ونظم درر 

السمطين/54 وتفسير الرازي:38/3 ، وتفسير ابن كثير:383/4 ، والدر 
المنثور:132/3، وتاريخ دمشق:186/1، و:390/47 ، وتاريخ المدينة:634/2، 

والنهاية:96/2 ، و:61/6 ، وهداية الحيارى/90 ، والسيرة الحلبية:351/1 ، وسبل 
الهدى:101/1 ، وغيرها وغيرها ). كما وجد رواة الخالفة يهودياً آخر إسمه جريجرة ! 

رووا عنه تأكيده لقول كعب بأن عاصمة ملك نبينا صلى الله عليه وآله في الشام ! 
(المستدرك:622/2، وتاريخ دمشق:184/1، وخصائص السيوطي:23/1 ، وكنز 

العمال:407/12) .

وبذلك يتضح أن اليهود كانوا هم المخططين لحرب األحزاب ، ولخالفة ابن أبي سفيان ، 
ونقل عاصمة اإلسالم الى الشام بدل الحجاز أو العراق! ].

إسالم أبي سفيان كرها مخافة القتل وشكه في نبوة حضرة المصطفى صلى الله عليه 
وآله واعتراض هند على إسالمه والتحريض على قتله لدخوله في دين اإلسالم :
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في فتح مكة المكرمة حرسها الله تعالى : [جاء العباس الى النبي  وهو في مركز 
قيادته يجرُّ وراءه أبا سفيان كبير أئمة الكفر ! قال ابن هشام:862/4 ، وصححه مجمع 

الزوائد : ج6 ص166:

 (فقال رسول الله   : إذهب به يا عباس إلى رحلك ، فإذا أصبحت فأتني به ! قال: 
فذهبت به إلى رحلي فبات عندي ، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله(صلى الله عليه 
وآله)فلما رآه رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم 

أنه ال إله إال الله ؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد ! قال: ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن 

تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه والله 
فإن في النفس منها حتى اآلن شيئاً ! فقال له العباس: ويحك ! أسلم واشهد أن ال إله إال 

الله وأن محمداً رسول الله ، قبل أن تضرب عنقك . قال: فشهد شهادة الحق فأسلم ! قال 
العباس: قلت يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فاجعل له شيئاً ، قال: 
نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 

فهو آمن! فلما ذهب لينصرف قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عباس إحبسه 
بمضيق الوادي عند خطم الجبل ، حتى تمرَّ به جنود الله فيراها . قال: فخرجت حتى 
حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله(صلى الله عليه وآله)أن أحبسه ، قال :

ومرت القبائل على راياتها ، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس ، من هذه ؟ فأقول: سليم ، 
فيقول: مالي ولسليم ، ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هؤالء ؟ فأقول: مزينة ، فيقول: 
مالي ولمزينة ، حتى نفدت القبائل ، ما تمر به قبيلة إال يسألني عنها ، فإذا أخبرته بهم ، 

قال: مالي ولبني فالن ، حتى مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كتيبته 
الخضراء...فيها المهاجرون واألنصار ، ال يرى منهم إال الحدق من الحديد ، فقال: 

سبحان الله ! يا عباس من هؤالء ؟ قال: قلت: هذا رسول الله(صلى الله عليه وآله)في 
المهاجرين واألنصار ، قال: ما ألحد بهؤالء قِبَلٌ وال طاقة ، والله يا أبا الفضل لقد 

أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ! قال قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة . قال: فنعم 
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إذن(أي صحيح صحيح) ! قال قلت :النجاء إلى قومك ، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى 

صوته : يا معشر قريش ، هذا محمد  قد جاءكم فيما ال قِبَلَ لكم به ، فمن دخل 
دار أبى سفيان فهو آمن ، فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: أقتلوا الحميت 

الدسم األحمس ، قبَّحه من طليعة قوم ! (أي الزق األسود - الدسم ! وفي رواية: 
األحمش أي الهزيل. لسان العرب:26/2)

 قال : ويلكم ال تغرنكم هذه من أنفسكم ، فإنه قد جاءكم ما ال قبل لكم به ، فمن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك ! قال : ومن أغلق عليه بابه 

فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ].

ومع تلك المرويات الصحيحة يشاع عن أبي سفيان أنه قد أسلم وحسن إٍسالمه ولكنه 

تعترف في صحيح البخاري كتاب الجهاد باب دعاء النبي  إلى اإلسالم بأنه لم يقبل 
اإلسالم إال كارهاً :قال أبو سفيان بعد ذكر كالم هرقل وذكره األدلة على صحة نبوة خاتم 

الرسل محمد : 

[ " والله ما زلت ذليال مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي اإلسالم وأنا كاره – 
صحيح البخاري ج4 ص 57 ] . والثابت أنه أسلم كرها وخوفاً من القتل وضرب العنق  

كما روى الطبراني في ( المعجم الكبير ) [ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال 
ألبي سفيان : " ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ قال : بأبي أنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى اآلن ، قال 
العباس : ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله قبل أن 

تضرب عنقك قال : فشهد بشهادة الحق وأسلم " - المعجم الكبير للطبراني ج8 ص 12 ، 
وقد ذكر الخبر البيهقي في ( دالئل النبوة ) ج5 ص34 بأسناد عدة وابن هشام في سيرته 
ج4 ص44 والطبري في تاريخه ج2 ص 331 وابن كثير في ( البداية والنهاية ) ج 4 

ص331 وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ج24 ص 449 وغيرهم ].



الخوارج األولى واآلخرة

قال ابن عبد البر في اإلستيعاب عن أبي سفيان : [ " واختلف في حين إسالمه فطائفة ترى 
أنه لما أسلم حسن إسالمه وذكرها عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : رأيت أبا سفيان 

يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل ويقول : يا نصر الله اقترب ، وروى أن أبا سفيان 
بن حرب كان يقف على الكراديس يوم اليرموك فيقول للناس : الله فإنكم ذادة العرب 

وأنصار اإلسالم ، وإنهم ذادة الروم وأنصار المشركين ,.

 …وفي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال : فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو 
سفيان : إيه بني األصفر فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان : وبنو األصفر الملوك 

ملوك الروم لم يبق منهم مذكور فحدث به ابن الزبير أباه لما فتح الله على المسلمين فقال 
الزبير : قاتله الله يأبى إال نفاقا أو لسنا خيرا له من بني األصفر - تاريخ دمشق ج23 
ص 455 ، وذكر نحوه الطبراني في ( المعجم الكبير) ج8 ص  8 ] . والرد هنا على 

كالم سعيد ابن المسيب أنه متهم بأن جدته تدعى [ مارية الهموم وكانت لها راية من 
الرايات في الجاهلية  كما ذكر ذلك ابن الكلبي في كتابه–  مثالب العرب لهشام ابن 

السائب الكلبي ] ولذلك كان من المبغضين لعلي والحسن والحسين  وأهل البيت عليهم 
السالم وأكثر الروايات التي طعنت في أهل البيت أو قدمت عليهم غيرهم جائت عن 

طريق هذا الرجل .أهـ.

[وروي عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخالفة إليه فقال : لقد 
صارت إليك بعد تيم وعدي ، فأدرها كالكرة ، واجعل أوتادها بني أمية فإنما هو الملك 
وال أدري ما جنة وال نار ، فصاح به عثمان : قم عني ، فعل الله بك وفعل  وله أخبار 

من نحو هذا ردية ذكرها أهل األخبار لم أذكرها وفي بعضها ما يدل على أنه لم يكن 
إسالمه سالما ولكن حديث سعيد بن المسيب يدل على صحة إسالمه والله أعلم " -  

االستيعاب البن عبد البر ج4 ص  240]. وطرد عثمان هنا له مخافة أن يسمع مقولته 
أحداَ من المسلمين فيتهم عثمان بالنفاق ولذلك قال له قم عني وإال لو صحت الرواية فإنها 
رده ومن المفترض أن يستتيبه عثمان فإن لم يتب من مقولته ضرب عنقه حداً وهذا حكم 
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الله فيه أما أن يتركه ويقول له قم عني فهى القبلية التي قدمها على شرع الله تعالى إن 
صحت تلك الواقعة .

ولذلك قال يزيد بعد قتل الحسين عليه السالم في شعر له :

[ لعبت هاشم بالملك فال وخبر جاء وال وحي نزل-  مقتل الحسين للخوارزمي ]

رسول اله صلى الله عليه وآله يلعن أبا سفيان ومعاوية في غزوة األحزاب قبل 
إسالمهما :

[نظر رسول الله ذات يوم إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه ، أحدهما قائد 
واآلخر سائق ، قال : اللهم العن القائد والسائق والراكب -  صفين ص 247 ، وراجع 

الطبري 11 / 357 ، والزبير بن بكار في كتاب المفاخرات برواية ابن أبي الحديد عنه 
في شرح النهج 2 / 103 ، وتذكر سبط ابن الجوزي 115 ، وفيه أن ذلك كان يوم 

االحزاب ] ..

ولعنه هنا ألنه كان حرباً لله تعالى ورسوله فقد أمضى حياته محارباً لله تعالى ورسوله 
ولما أسلم كان كهفاً للنفاق كما أنه [ أرسل رجال لقتل رسول الله في المدينة - دالئل 

النبوة البهيقي 334/3 ] 

لذلك لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول تعالى { ومن يلعن الله فلن تجد له سبيال 
– النساء } .

معاوية يمنع أبيه من اإلسالم حتى اليجلب العار لألمويين بإسالمه :

ولما رأى معاوية  أن أباه أقبل يسلم ، خاطبه بقوله : 

[ يا صخر ، ال تسلمن فتفضحنا * بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
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خالي وعمي وعم االم ثالثهم * وحنظل الخير قد أهدى لنا االرقا 

ال تركنن إلى أمر تقلدنا * والراقصات به في مكة الخرقا 
فالموت أهون من قول العداة لنا * عاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا -  رواه الزبير بن 

بكار في المفاخرات ، راجع شرح النهج 2 / 102 ، وتذكرة السبط 115 ، وجمهرة 
الخطب 2 / 12 ، وفي التذكرة : البيت األول والثالث فحسب مع اختالف في ألفاظ البيت 
الثالث ، و " الخرق " : ضعف الرأي ، سوء التصرف ، الجهل ، والحمق . و " حاد عنه 

" : مال عنه ، و " الفرق " : الفزع . ] .

تخطيط أبي سفيان واألمويين الطلقاء  لسلب الخالفة في وجود أهل البيت عليهم السالم 
و أكابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم :

ذكر المقريزي في كتابه النزاع والتخاصم : -

[عندما ولي عثمان الخالفة دخل عليه أبو سفيان ، فقال : يا معشر بني أمية ! إن الخالفة 
صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها ، وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الصبي 

الكرة ، فوالله ما من جنة وال نار ، فصاح به عثمان : " قم عني ، فعل الله بك وفعل " -  
االغاني 6 / 355 356 ، واالستيعاب ص 690 . راجع النزاع والتخاصم للمقريزي ص 

20 ط . النجف] .

 وفي رواية أخرى بمروج الذهب أنه قال: [يا بني أمية ! تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذي 
يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم ، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة ، فانتهره عثمان 

وساءه ما قال - مروج الذهب بهامش ابن االثير 5 / 165- 166 ]. 

 [وفي رواية أخرى : دخل أبو سفيان على عثمان بعد أن كف بصره ، فقال : هل علينا 
من عين ؟ قال : ال . فقال : يا عثمان ! إن األمر أمر عالمية ، والملك ملك جاهلية ، 

فاجعل أوتاد األرض بني أمية 
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 وهذا لفظه : و " عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثمان بعدما عمي فقال هل هاهنا أحد 
؟ فقالوا : ال ، فقال : اللهم اجعل األمر أمر جاهلية . والملك ملك غاصبية واجعل أوتاد 

األرض لبني أمية " ] . -  األغاني 6 / 323 ، وفي تهذيب ابن عساكر 6 / 409 ،

ثأر أبي سفيان من حمزة بعد موته بضرب قبره :

وهنا كما ثأرت هند من رسول الله بقتل الحمزة عليه السالم بغزوة أحد جاء الملعون أبا 
سفيان ليضرب قبره برجله  [روي : أنه مر بقبر حمزة ، وضربه برجله وقال : يا أبا 

عمارة ! إن األمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس صار في يد غلماننا اليوم يتلعبون به -  
شرح النهج 4 / 51 ، الطبعة المصرية األولى ، وطبعة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

16 / 136 في شرح الكتاب 32 ] .

 وهذا الفعل  اليدل إال على الثأر وشماتة االنتصار على أهل بيت النبي  وإقائهم عن 
كل مناصب الدولة بل وقتلهم على يد هؤالء األغيلمة من البيت األموي قال صلى الله 
عليه وآله من مآل هذا الفعل [ هالك أمتي على يد أغيلمة من قريش ..... الحديث - 

وهؤالء هم األغيلمة الذين ذكرهم أبو سفيان . 

هند تتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالسحر :

[عن معاوية قال: خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا وخرجت أسير أمامهما وأنا 
غالم على حمارة لي إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أنزل يا 
معاوية حتى يركب محمد، فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسار أمامنا هنيهة ثم التفت إلينا فقال: يا أبا سفيان بن حرب! ويا هند ابنة عتبة! والله 
لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار! وأنا أقول لكم بحق، وإنكم 

ألول من أنذر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { حم. تنزيل من الرحمن الرحيم } 
حتى بلغ { قالتا أتينا طائعين}  فقال أبو سفيان: أفرغت يا محمد؟ قال: نعم، ونزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الحمارة وركبتها، وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت: ألهذا 

javascript:openquran(40,1,2)
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الساحر الكذاب أنزلت ابني؟ قال: ال والله ! ما هو بساحر وال كذاب. كنز العمال حرف 
الفاء عن معاوية رقم  37568 , وأخرجه الطبراني أيضاً عن معاوية ]. 

وهنا من الواضح أن نفي أبي سفيان التهمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من 
زيادات المنافقين كعادتهم للتغطية على  نفاقهم  في هذا الزمان الذي حدث فيه أكبر إنقب 
في تاريخ العالم والبشرية تفرقت على أثره أمة محمد لفرق عبر قرون وأيال كثيرة على 

أن يشاء الله تعالى وترجع هذه األمة إلى قرآنها وكتاب ربها ووالية أهل بيت نبيها عليهم 
السالم وذلك ألنه من الثابت أن أبي سفيان كان كهفاً للنفاق  ولذلك كان يتمنى هزيمة 

المسلمين بغزوة اليرموك .

ورد في تاريخ دمشق لبن عساكر : [  عن عبد الله بن الزبير في عام اليرموك يعني بعد 
ان اظهر ابو سفيان اسالمه يقول عبد الله بن الزبير كنت حدثاً اي في حدث فلما اقتتل 

الناس والروم يعني المسلمين والروم نظرت الى اناس وقوفاً على تل ال يقاتلون مجموعة 
من الناس واقفين على تل ال يقاتلون فوقفت معهم فاذا ابو سفيان في مجموعة من قريش 
من مهاجري الفتح الذين هاجروا واسلموا بعد الفتح وقوفاً ال يقاتلون قال والله اذا مال 

المسلمون وركبهم الروم يقولون ايه بني االصفر يعني يشجعون الروم على المسلمين واذا 
مالت الروم وركبهم المسلمون قالوا ويح بني االصفر هذا بعد اسالمه - ابن عساكر في 

تاريخه ج9 ص 264] 

 [ أدرك أبو سفيان أمنيته بوالية عثمان على الخالفة ، وتوفي في عصره ، سنة إحدى أو 
اثنتين ، أو ثالث ، أو أربع وثالثين ، وقد نيف على الثمانين أو التسعين . أما هند ، 
فكانت قد توفيت قبله في عصر الخليفة عمر - ترجمتها في أسد الغابة 5 / 563].

 (((2)))
بغض رسول الله

 صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السالم في العصر األموي
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يقول علي عليه السالم بعد كالمه عن فتنة بني أمية  :
 " أال إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة، عمت 

خطتها، واصاب البالء من ابصر فيها، واخطأ البالء من عمي عنها. وأيم الله، لتجدن 
بني أمية لكم أرباب سوء، كالنار الضروس تعذم بغيها، وتخبط بيدها، وتزبن برجلها، 
وتمنع درها . إلى أن قال: ال يزالون بكم حتى ال يتركوا منكم إال نافعاً لهم، أو غير 
ضائر بهم. إلى أن قال: ترد فتنتهم شوهاء مخشية، وقطعاً جاهلية، ليس فيها منار 

هدى، وال علم يرى".- الخطبة 93 ألمير المؤمنين (ع) في النهروان .
عمرو ابن العاص  ومكيدة رفع المصاحف  التي كانت سبباً في بروز الخوارج  وقتالهم 

ألمير المؤمنين والمسلمين :

معانات اإلمام علي ( عليه السالم ) وأهل بيته من معاوية

سخَّر معاوية جميع أجهزته للحطِّ من قيمة أهل البيت ( عليهم السالم ( الذين هم وديعة 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والعصب الحساس في هذه األمة . 

وقد استخدام أخطر الوسائل في محاربتهم ، وإقصائهم عن واقع الحياة اإلسالمية ، وكان 
من بين ما استخدمه في ذلك ما يلي : 

أوالً : تسخير الوعاظ : 

فسخَّر معاوية الوعاظ في جميع أنحاء البالد ، لِيحوِّلوا القلوب عن أهل البيت ( عليهم 
السالم ) ، ويذيعوا األضاليل في انتقاصهم تدعيماً للحكم األموي . 

ثانياً : استخدام معاهد التعليم : 

واستخدم معاوية معاهد التعليم وأجهزة الكتاتيب لتغذية الناشئين بِبُغضِ أهل البيت ( 
عليهم السالم ) ، وخلق جيل مُعادٍ لَهُم . 
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وقد قامت تلك األجهزة بدور خطير في بَثِّ روح الكراهية في نفوس الناشئين لِعِترة 

النبي  

ثالثاً : افتعال األخبار : 

وأقام معاوية شبكة لوضع األخبار ، وكانت تعد من أخطر الشبكات التخريبية في 
اإلسالم . 

فعهد إليها بوضع األحاديث على لِسَان النبي  لِلحَطِّ من قيمة أهل البيت ( عليهم 
السالم . ) 

أما األعضاء البارزون الذين سخَّرهم معاوية في تلك الشبكات التخريبية فهم : 

1- أبو هريرة الدُّوسي . 

2- سمرة بن جندب . 

3-  عمرو بن العاص . 

4-  المغيرة بن شعبة . 

وقد افتعلوا آالف األحاديث على لسان النبي  .

وقد كانت عِدَّة طوائف مختلفة ، وذلك بحسب التخطيط السياسي للدولة ، هي : 

الطائفة األولى : 

وضع األخبار في فضل الصحابة ، لجعلهم قِبَال أهل البيت ( عليهم السالم ) ، وقد عَدَّ 
اإلمام الباقر ( عليه السالم ) أكثر من مِائة حديث منها : 
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1-  (إنَّ عُمَر مُحدَّث ) ، - بصيغة المفعول - ، أي : تُحدِّثُه المالئكة . 

2-  إن السَّكِينة تُنطق على لِسان عُمر . 

3-  إنَّ عُمَر يُلقِّنُه المَلَك . 

4- إن المَالئكة لَتَستحي من عُثمان . 

كما وضعوا في فضل الصحابة األحاديث المماثلة لألحاديث النبوية في فضل العترة 
الطاهرة ( عليهم السالم ) ، مثالً : ( إنَّ سيدَي كُهول أهل الجنة أبو بكر وعمر . ) 

وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) عن الحسن والحسين ( عليهما السالم ) : ( الحَسن 
والحُسَين سيدا شباب أهل الجنة . ) 

الطائفة الثانية : 

وضع األخبار في ذمِّ العترة الطاهرة ( عليهم السالم ) ، والحطِّ من شأنها . 

فقد أعطى معاوية سمرة بن جندب أربع مِائة ألف درهم على أن يخطب في أهل الشام ، 
ويروي لهم أن اآلية الكريمة نزلت في اإلمام علي ( عليه السالم ( ، وهي قوله تعالى : 

 )وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا 
فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي األَرْضِ لِيُفْسِدَ 
فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ الَ يُحِبُّ الفَسَادَ - البقرة 204 - 

 . 205

فروى لهم سمرة ذلك ، وأخذ العِوَض الضخم من بيت مال المسلمين . 

ومِمَّا رووا أن النبي قال في آل أبي طالب : ( إن آل أبي طالب ليسوا بأولياء لي ، 
إنما وليِّي اللهُ وصالحُ المؤمنين . ) 
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وروى األعمش أنه لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة ( سنة 41 هـ 
) جاء إلى مسجد الكوفة ، فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جَثَا على ركبتيه ، ثم 

ضرب صَلعته مراراً ، وقال : ( يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله ) وأحرق نفسي بالنار ؟!! لقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) يقول : ( إنَّ لكل نبيٍّ حَرماً ، وإِنَّ حَرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور ، 
فمن أحدث فيهما حدثاً فعليه لعنة الله والمالئكة والناس أجمعين ، وأشهد بالله أن عَلياً 

أحدث فيها ) ، فلما بلغ معاوية قوله ، أجازه وأكرمه ، ووالَّه إمارة المدينة . 

إلى كثير من أمثال هذه الموضوعات التي تقدح في العترة الطاهرة ( عليهم السالم ) التي 
هي مصدر الوعي واإلحساس في العالم اإلسالمي . 

الطائفة الثالثة : 

افتعال األخبار في فضل معاوية ، لمحو العار الذي لحقه ولحق أباه وأسرته في مناهضتهم 
لإلسالم . 

وإخفاء ما أُثِر عن النبي  في ذَمِّهم ، وهذه بعض األخبار المفتعلة : 

1- قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( معاوية بن أبي سفيان أحْلَم أُمَّتي وأجودها) 

2- قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( صاحبُ سِرِّي معاوية بن أبي سفيان . ) 

3- قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( اللَّهُمَّ عَلِّمهُ الكتاب - يعني معاوية - ، وقِهِ 
العذاب ، وأدخله الجنة . ) 

4- قال ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه ، فإنه 
أمين هذه األمة . ) 
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إلى غير ذلك من األحاديث الموضوعة ، التي تعكس الصراع الفكري ضد اإلسالم عند 
معاوية ، وأنه حاول جاهداً مَحْو هذا الدين والقضاء عليه . 

وقد امتُحِن المسلمون امتحاناً عسيراً بهذه الموضوعات التي دُوِّنت في كتب السنة ، 
وظنَّ الكثيرون من المسلمين أنها حق من عند الله وما هى من عند الله لتعارضها 

وتناقضها مع أية الشجرة الملعونة فيالقرآن قال تعالى { وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال 
فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن – اإلسراء} راجع تفسير الدر المنثور وغيره أن 
هذه هى شجرة بني أمية حيث راى رسول الله في منامه صلى الله عليه وىله اثنى عشرة 
رجال من بني أمية ينزون على منبره نزو القردة وبالتالي للتغطية لى جرائم بني أمية في 

حق رسول الله صلى الله عليه و أهل بيته عليهم السالم  .

 أضفوا على معاوية ثوب القداسة ، وألحقوه بالرعيل األول من الصحابة المتحرِّجين في 
دينهم ، وهم من دون شَكٍّ لو علموا واقعها لتبرَّؤوا منها ، كما يقول المدايني . 

ولم تقتصر الموضوعات على تقديس معاوية والحطِّ من شان أهل البيت ( عليهم السالم 
) ، وإنما تدخلت في شؤون الشريعة ، فأُلصقت بها المتناقضات والمستحيالت ، مِمَّا 

شوَّهت الواقع اإلسالمي ، وأفسدت عقائد المسلمين . 

سبب خروج الخوارج على أمير المؤمنين :

هؤالء القوم الذين قتلهم علي قال قلت فيم فارقوه وفيم استحلوه وفيم دعاهم وبما استحل 
دماءهم قال إنه لما استحر القتل في أهل الشام بصفين اعتصم هو وأصحابه بجبل فقال له 

عمرو بن العاص أرسل إليه بالمصحف فال والله ال نرده عليك قال فجاء رجل يحمله 
ينادي بيننا وبينكم كتاب الله { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب } اآلية قال علي 
نعم بيننا وبينكم كتاب الله أنا أولى به منكم فجاءت الخوارج وكنا نسميهم يومئذ القراء 

وجاؤا بأسيافهم على عواتقهم فقالوا يا أمير المؤمنين أال نمشي إلى هؤالء القوم حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم فقام سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتاال قاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول 

الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال أليس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار 
قال بلى قال فعالم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن 
الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا حتى أتى أبا 

بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال أليس قتالنا في الجنة 
وقتالهم في النار قال بلى قال فعالم نعطى الدنية في ديننا ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال 

يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على محمد بالفتح 
فأرسل إلى عمر فأقرأه فقال يا رسول الله أو فتح هو قال نعم قال فطابت نفسه ورجع 

ورجع الناس ثم إنهم خرجوا بحرورا أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفا فأرسل 
إليهم علي ينشدهم الله فأتوا عليه فأتاهم صعصعة بن صوحان فأنشدهم وقال عالم تقاتلون 
خليفتكم قالوا مخافة الفتنة قال فال تعجلوا ضاللة العام مخافة فتنة عام قابل فرجعوا وقالوا 
نسير على ما جئنا فإن قبل على القضية قاتلنا على ما قاتلنا يوم صفين وإن نقضها قاتلنا 

معه حتى بلغوا النهروان فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليال قال أصحابهم ويلكم 
ما على هذا فارقنا عليا فبلغ عليا أمرهم فخطب الناس فقال ما ترون نسير إلى أهل الشام 
أم نرجع إلى هؤالء الذين خلفوا إلى ذراريكم قالوا بل نرجع فذكر أمرهم فحدث عنهم بما 

قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرقة تخرج عند اختالف من الناس تقتلهم 
أقرب الطائفتين إلى الحق عالمتهم رجل منهم يده كثدي المرأة فساروا حتى التقوا 

بالنهروان فاقتتلوا قتاال شديدا فجعلت خيل علي ال تقف لهم فقال علي يا أيها الناس إن 
كنتم إنما تقاتلون لي فوالله ما عندي ما أجزيكم وإن كنتم إنما تقاتلون لله فال يكونن هذا 

فعالكم فحمل الناس حملة واحدة فانجلت الخيل عنهم وهم منكبون على وجوههم فقام علي 
فقال اطلبوا الرجل الذي فيهم فطلب الناس الرجل فلم يجدوه حتى قال بعضهم غرنا ابن 

أبي طالب من إخواننا حتى قتلناهم قال فدمعت عين علي قال فدعا بدابته فانطلق حتى أتى 
وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض فجعل يجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم فأخبروه 

فقال علي الله أكبر وفرح وفرح الناس ورجعوا وقال علي ال أغزو العام ورجع إلى 
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الكوفة وقتل رحمه الله واستخلف الحسن وسار سيرة أبيه ثم بعث بالبيعة إلى معاوية .- 
الراوي :سهل بن حنيف و علي بن أبي طالب المحدث :الهيثمي -   المصدر :مجمع 

الزوائد - الصفحة أو الرقم240/6.- رجاله رجال الصحيح .

معاوية وأدلة سب أمير المؤمنين علي  (ع)
 من على المنابر 

أمر معاوية  لعنه الله بسب امير المؤمنين علي من على المنابر وجعل ذلك سنة يتعبد 
بها الناس حتى إذا نسى الرجل سب ولعن علي قيل له ارجع يارجل لقد نسيت السنة :

 ولقد ظهر المتحذلقون اآلن للدفاع عن معاومة واألمويون ليثبتوا أنهم لم يلعنوا أو 
يسبوا علياً عليه السالم  ولقد وجدنا بحثاً مهماً  في هذا األمر  فيه من األدلة الكافية 

بأنهم كانوا يسبون أمير المؤمنين عليه السالم كما يلي :

  أدلة على ان معاوية كان يسب عليا عليه السالم

سَبّ اإلمام علي ( عليه السالم : ) 

وتمادى معاوية في عدائه اإلمام أمير المؤمنين ( عليه السالم ) ، فأعلَنَ سَبَّه ولعنه في 
نواديه العامة والخاصة ، وأوعز إلى جميع عُمَّاله ووالته أن يذيعوا سَبَّه بين الناس . 

وسرى سَبُّ اإلمام ( عليه السالم ) في جميع أنحاء العالم اإلسالمي . 

وقد خطب معاوية في أهل الشام فقال لهم : ( أيها الناس ، إن رسول الله قال لي : إنك 
ستلي الخالفة من بعدي ، فاختر األرض المقدَّسة - يعني الشام - ، فإن فيها األبدال ، 
وقد اخترتكم ، فالعنوا أبا تراب . ) وعجَّ أهل الشام بِسَبِّ اإلمام ( عليه السالم . ) 

وخطب أيضاً في أولئك الوحوش فقال لهم : ( ما ظنكم برجل - يعني : علياً - ال 
يصلح ألخيه - يعني : عقيالً - ، يا أهل الشام ، إن أبا لهب المذموم في القرآن هو عم 

http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/807
http://www.dorar.net/mhd/807
http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1
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علي بن أبي طالب . ) ويقول المؤرخون : إنه كان إذا خطب ختم خطابه بقوله : ( اللَّهم 
إن أبا تراب أَلْحَدَ في دينك ، وصَدَّ عن سبيلك ، فالعنه لعنا وبيالً ، وعَذِّبه عذاباً 

أليما . ) 

وكان يُشاد بهذه الكلمات على المنابر ، ولما ولي معاوية المغيرة بن شعبة إمارة الكوفة 
كان أهم ما عهد إليه أن ال يتسامح في شتم اإلمام ( عليه السالم ) ، والترحُّم على عثمان 
، والعيب ألصحاب علي وإقصائهم . وأقام المغيرة والياً على الكوفة سبع سنين ، وهو ال 

يدع ذمُّ علي ( عليه السالم ) والوقوع فيه . وقد أراد معاوية بذلك أن يصرف القلوب 
عن اإلمام ( عليه السالم )  وتلقف ابن تيمية كل هذه الموضوعات ليدونها أنها أصل من 
أصول السنة الصحيحة الثابتة القائمة على الحط من قدر سول الله صلى الله عليه وآله 
وبغض أهل البيت وأولهم علي ابن أبي طالب وصرف المناقب عنهم وأطلق على كتابه 
اللعين ( منهاج السنة ) و رد عليه في حينة العالمة الحلي من مذهب أهل البيت عليهم 

السالم وفي مذهب السنة من ردوا على هذا الكتاب المجرم فكتب   الدكتور محمود 
صبيح السني المذهب كتاباً ضخماً أطلق عليه " أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله 

وأهل بيته " نشر مكتبة صبيح باألزهر القاهرة .

ولقد أنكر كثيراً من الخوارج الوهابية في عصرنا هذا  أن يكون معاوية بن ابي سفيان 
عليه لعائن الله قد شتم أو أمر بشتم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السالم .

ومن هنا نقول لهم تفضلوا وأقرأوا : 

بعد استقرار االَمر لمعاوية، أمر والته بلعن وشتم االِمام عليّ بن أبي طالب عليه السالم 
من على منابر المسلمين.

وأوصى معاوية المغيرة بن شعبة (ال تترك شتم علي وذمّه)، فقال له المغيرة: (قد 
جَرّبتُ وجُرّبتُ، وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني، وستبلو فتحمد أو تذم)، فكان 

المغيرة (ال يدع شتم علي والوقوع فيه)  (الكامل في التاريخ ج 3 ص 472)
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http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=32&page=630

وكان ينال في خطبته من عليّ، وأقام خطباء ينالون منه ( سير أعالم النبالء ج3 ص 
(31

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=371&page=268

وكان حجر بن عديّ يرد اللعن على المغيرة (تاريخ اليعقوبي ج2 ص 230)

ونتيجة الستمرار شتم االِمام عليّ عليه السالم وسبّه، كتبت أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة إلى 
معاوية :(إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون عليّ بن أبي طالب 

ومن أحبّه، وأنا أشهدُ أنَّ الله أحبّه ورسوله)  - (العقد الفريد 5: 115. وبنحوه في 
مسند أحمد 7: 455. والمعجم الكبير ج 23 ص 323)

وروي أنّ قوماً من بني أُميّة قالوا لمعاوية : ( ...إنّك قد بلغت ما أمّلت، فلو كففت 
عن لعن هذا الرجل، فقال :ال والله حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، وال 

يذكر له ذاكر فضالً ) (شرح نهج البالغة ج4 ص 57)

كما وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على (رواية أخبار قبيحة في االِمام 
عليّ عليه السالم ، تقتضي الطعن فية والبراءة منه، وجعل لهم على ذللك جُعالً ...منهم 

أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم.

وروي أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب :(مائة ألف درهم حتى يروي أنّ هذه اآلية نزلت 

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=32&page=630
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=371&page=268
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في حق علي{ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو ألد الخصام }  سورة البقرة ج2 ص 204  

  فلم يقبل، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثالثمائة ألف درهم فلم يقبل، فبذل 
له أربعمائة ألف درهم فقبل، وروى ذللك)

وقام معاوية بقتل أخيار الصحابة الموالين لالِمام عليّ بن أبي طالب عليه السالم ومنهم 
حجر بن عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  -  

الكامل في التاريخ  ج 3 ص 473. وتاريخ اليعقوبي ج2 ص  231.
  

(حدثنا) عبيد الله بن معاذ حدثنا ابى حدثنا شعبة فى هذا االسناد (حدثنا) قتيبة بن سعيد 
ومحمد بن عباد (وتقاربا فى اللفظ) قاال حدثنا حاتم (وهو ابن اسماعيل) عن بكير بن 

مسمار عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه قال امر معاوية بن ابى سفيان سعدا 
فقال ما منعك ان تسب ابا التراب فقال اما ما ذكرت ثالثا قالهن له رسول الله عليه السالم 

فلن اسبه الن تكون لى واحدة منهن احب إلى من حمر النعم - صحيح مسلم أيضاً ج7 
ص120  - منهاج السنة ج5 ص 42   .

 حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حصين عن هالل بن يساف 
عن عبد الله بن ظالم قال خطب المغيرة بن شعبة فنال من على فخرج سعيد بن زيد فقال 

أال تعجب من هذا يسب علياً رضى الله عنه.  -  مسند احمد ج1 ص188 :

-  حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا صدقة بن المثنى النخعي ، حدثنى جدى 
رياح بن الحارث ، قال  : كنت قاعدا عند فالن فى مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة ، 

فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله علي السرير ، 
فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب ، فقال سعيد : من 

يسب هذا الرجل ؟ فقال : يسب علياً.  -  سنن أبي داود ج2 ص402  .
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(حدثنا) أبو جعفر احمد بن عبيد الحافظ بهمدان ثنا احمد بن موسي بن اسحاق التميمي ثنا 
جندل بن والق ثنا بكير بن عثمان البجلى قال سمعت ابا اسحاق التميمي يقول سمعت ابا 
عبد الله الجدلي يقول حججت وانا غالم فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم 

فدخلوا علي ام سلمة زوج النبي  فسمعتها تقول يا شبيب بن ربعى فأجابها رجل 
جلف جاف لبيك يا امتاه قالت يسب رسول الله صلي الله عليه وآله فى ناديكم قال وانى 

ذلك قالت فعلى بن أبي طالب قال انالنقول اشياء نريد عرض الدنيا.  - المستدرك ـ للحاكم 
ج3 ص121   

عن أبي كثيرة قال كنت جالسا عند الحسن بن على فجاءه رجل فقال لقد سب عند معاوية 
علياً سباً قبيحاً رجل يقال له معاوية بن خديج فلم يعرفه قال إذا رأيته فائتني به قال فرآه 

عند دار عمرو ابن حريث فأراه إياه قال أنت معاوية بن خديج فسكت فلم يجبه ثالثا ثم 
قال أنت الساب علياً عند ابن اكلة االكباد أما لئن وردت عليه الحوض وما أراك ترده 
لتجدنه مشمراً حاسراً عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله عليه 

- .  مجمع الزوائد للهيثمى ج9 ص130 : السالم قول الصادق المصدوق محمد 

عن أبي يحيى قال كنت بين الحسن والحسين ومروان يتشاتمان فجعل الحسن يكف 
الحسين فقال مروان أهل بيت ملعونون فغضب الحسن وقال أقلت أهل بيت ملعونون 

فوالله لقد لعنك الله علي لسان نبيه عليه السالم وأنت فى صلب أبيك ، وفى رواية فقال 
الحسين والحسن والله ثم والله لقد لعنك الله . والباقي بنحوه رواه أبو يعلى.  - مجمع 

الزوائد للهيثمي  ج5 ص240  
وفى رواية عن على ابن أبى طلحة مولى بنى امية قال حج معاوية بن أبى سفيان وحج 

معه معاوية ابن خديج وكان من أسب الناس لعلى بن أبى طالب فمر فى المدينة فى مسجد 
رسول الله صلوات ربيي عليه وعلى آله والحسن بن على جالس فذكر نحوه .-  مجمع 

الزوائد للهيثمي  ج9 ص130 منه :
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ووقع فى رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم والترمذي قال قال معاوية لسعد 
ما منعك ان تسب أبا تراب قال اما ما ذكرت ثالثا قالهن له رسول الله  فلن اسبه.  -  

فتح الباري ـ البن حجر ج7 ص60 :

-سمعت أبا داود يقول : أزهر الحرازى يسب علياً . وأسد بن وداعة يسب علياً . - 
سؤاالت االجري البي داود ـ سليمان بن األشعث ج2 ص253 :

- .... حدثنا صدقة ابن المثنى ثنا رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان فى المسجد 
األكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره فجاء رجل يدعي سعيد بن زيد فحياه 
المغيرة بن شعبة فأجلسه عند رجليه علي السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل 

المغيرة فسب وسب فقال : يا مغيرة من يسب هذا ؟ قال : يسب علياً  - .  كتاب السنة ـ 
لعمرو بن أبي عاصم ص605 :

(أخبرنا) احمد بن شعيب ، قال : اخبرنا عبد االعلى بن واصل ابن عبد االعلى الكوفي ، 
قال : جعفر بن عون ، عن سعد بن أبي عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن خالد بن 

عرفطة قال  :رأيت سعد بن مالك بالمدينة فقال : ذكر لي انكم تسبون علياً . قلت : قد 
فعلنا . -  خصائص أمير المومنين للنسائى ص99   .

عبد الله القسرى لما كان أمير العراق فى خالفة هشام ، كان يلعن علياً عليه السالم علي 
المنبر ، فيقول : اللهم العن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، صهر رسول 
الله صلي الله عليه وآله علي ابنته ، وأبا الحسن والحسين ! ثم يقبل علي الناس ، فيقول 

هل كنيت ! وروي أبو عثمان أيضا أن قوما من بنى أمية قالوا لمعاوية  :يا أمير 
المؤمنين ، إنك قد بلغت ما أملت ، فلو كففت عن لعن هذا الرجل ! فقال : ال والله حتى 
يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير ، وال يذكر له ذاكر فضال!  -  جزء الحميري 

لعلى بن محمد الحميري ص28. 
وروي أهل السيرة أن الوليد بن عبد الملك فى خالفته ذكر علياً عليه السالم ، فقال : 
لعنه (الله ـ بالجر ـ كان لص ابن لص . (فعجب الناس من لحنه فيما اليلحن فيه أحد ، 
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ومن نسبته علياً عليه السالم إلى اللصوصية وقالوا : ما ندرى أيهما أعجب ! وكان 
الوليد لحانا . وأمر المغيرة بن شعبة ـ وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل معاوية ـ حجر بن 

عدى أن يقوم فى الناس ، فليلعن علياً عليه السالم ، فأبى ذلك ، فتوعده ، فقام فقال : 
أيها الناس ، إن أميركم أمرنى أن ألعن علياً فالعنوه (أين أنتم يا وهابية )فقال أهل الكوفة 

: لعنه الله ، وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد . وأراد زياد أن يعرض أهل 
الكوفة أجمعين علي البراءة من على عليه السالم ولعنه وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ، 
ويخرب منزله ، فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون ، فمات ـ ال رحمه الله ـ بعد ثالثة أيام 

، وذلك فى خالفة معاوية . وكان الحجاج ـ لعنه الله ـ يلعن علياً عليه السالم ،ويأمر 
بلعنه وقال له متعرض به يوما وهو راكب : أيها االمير ، إن أهلى عقونى فسموني علياً 

، فغير اسمى ، وصلنى بما أتبلغ به فإنى فقير . فقال : للطف ما توصلت به قد سميتك 
كذا ، ووليتك العمل الفالني فاشخص إليه.  - شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج4 

ص58 .

فأما عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غالما أقرأ القرآن علي بعض 
ولد عتبة بن مسعود فمر بى يوما وأنا ألعب مع الصبيان ، ونحن نلعن علياً ، فكره ذلك 
ودخل المسجد ، فتركت الصبيان وجئت إليه الدرس عليه وردى ، فلما رأني قام فصلي 
وأطال فى الصالة ـ شبه المعرض عنى ـ حتى أحسست منه بذلك ، فلما انفتل من صالته 

كلح فى وجهى ، فقلت له : ما بال الشيخ ؟ فقال لى : يا بنى ، أنت الالعن علياً منذ 
اليوم ؟ قلت : نعم ، قال : فمتى علمت أن الله سخط علي أهل بدر بعد أن رضى عنهم ! 
فقلت : يا أبت ، وهل كان على من أهل بدر ! فقال : ويحك ! وهل كانت بدر كلها إال له 
! فقلت : ال أعود ، فقال : الله أنك ال تعود ! قلت : نعم فلم ألعنه بعدها ثم كنت أحضر 
تحت منبر المدينة ، وأبى يخطب يوم الجمعة ـ وهو حينئذ أمير المدينة ـ فكنت أسمع أبى 
يمر فى خطبه تهدر شقاشقه ، حتى يأتي إلى لعن على عليه السالم فيجمجم ، ويعرض له 
من الفهاهة والحصر ما الله عالم به ، فكنت أعجب من ذلك ، فقلت له يوما : يا أبت ، 
أنت أفصح الناس وأخطبهم ، فما بالى أراك أفصح خطيب يوم حفلك ، حتى إذا مررت 
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بلعن هذا الرجل ، صرت ألكن علياً ! فقال : يا بنى ، إن من تري تحت منبرنا من أهل 
الشام وغيرهم ، لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد فوقرت 

كلمته فى صدري ، مع ما كان قاله لى معلمي أيام صغرى ، فأعطيت الله عهدا ، لئن 
كان لى فى هذا األمر نصيب الغيرنه، فلما من الله علىَّ بالخالفة أسقطت ذلك ، 

وجعلت مكانه « : إن الله يأمر بالعدل واالحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون  »النحل/90؛ 

وكتب به إلى االفاق فصار سنة- شرح نهج البالغة ج4 ص58 .. 
قال أبو جعفر : وكان المغيرة بن شعبة يلعن علياً عليه السالم لعناً صريحاً علي منبر 

الكوفة. 
قال : وقد تظافرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الزمع عند ذكر على عليه 

السالم فيسبه ويضرب بإحدي يديه علي األخري ، ويقول : وما يغنى أنه لم يخالف إلى ما 
نهى عنه ، وقد أراق من دماء المسلمين ما أراق ! قال : وقد كان فى المحدثين من يبغضه 

عليه السالم ، ويروى فيه االحاديث المنكرة ، منهم حريز بن عثمان ، كان يبغضه وينتقصه 
، ويروى فيه أخبارا مكذوبة . - وفى شرح نهج البالغة ج4 ص69 .

روي عن عمرو أنه كان يركب ويدور القري بالشام ويجمع أهلها ويقول : أيها الناس ، إن 
علياً كان رجالً منافقا ، أراد أن ينخس برسول الله صلي الله عليه وآله ليلة العقبة ، فالعنوه 

، فيلعنه أهل تلك القرية ، ثم يسير إلى القرية األخري فيأمرهم بمثل ذلك ، وكان فى أيام 
معاوية . - شرح نهج البالغة  ج4ص103 .  

وروي عن ابن عباس انه مر علي مجلس من مجالس قريش بعدما كف بصره وبعض اوالده 
يقوده فسمعهم يسبون علياً فقال : لقائده ما سمعتهم يا بني يقولون قال : سبوا علياً قال : 
ردني إليهم فرده فلما وقف به عليهم قال : أيكم الساب لله عزوجل قالوا : سبحان الله من 

سب الله فقد كفر قال : فأيكم الساب رسول الله قالوا : سبحان الله ومن سب رسول الله فقد 
كفر قال : فأيكم الساب على بن أبي طالب قالوا : أما هذا فقد كان قال : فأنا أشهد بالله اني 

سمعت رسول الله يقول  :من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله عزوجل ومن سب 
الله أكبه الله علي منخريه فى النار ثم ولى عنهم.  - نظم درر السمطين للزرندى الحنفى 
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ص105 .
وفى ص107.

وعن عبد العزيز بن أبي حامد عن أبيه أن رجالً جاء إلى سهل بن سعد فقال : له هذا فالن 
أمير من أمراء المدينة يدعوك غدا لسب على علي المنبر

وفى ص107 :

وروي الترمذى بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد ان بعض االمراء قال 
له : ما منعك ان تسب (ابا تراب) قال : أما ما ذكرت ثلثة قالهن رسول الله فلن أسبه لتكون 

لي واحدة منهن احب إلى من حمر النعم. 

وأسد بن وداعة أورده الذهبي فى الضعفاء وقال : كان يسب علياً معاصرا لدولة مروان 
الحمار - . فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج1 ص187 .

وكان حريز المذكور يلعن علياً سبعين مرة فى الصباح وسبعين مرة بالعشي فقيل له فى ذلك 
، فقال : هو القاطع رؤوس آبائي واجدادى ، ذكره ابن حبان  .وقال اسماعيل بن عياش : 

عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علياً ويلعنه وقيل ليحيى بن صالح : 
لم لم تكتب عن حريز؟ فقال : كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان ال 

يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة ، واخباره فى هذا كثيرة.  -  فتح الملك العلي 
الحمد بن الصديق المغربي ص110 .

وفى ص110 أيضاً:
وقال اسماعيل بن عياش : عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علياً 
ويلعنه ، وقيل ليحيى بن صالح : لم لم تكتب عن حريز ؟ فقال : كيف أكتب عن رجل 
صليت معه الفجر سبع سنين فكان ال يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة ، 

وأخباره فى هذا كثيرة. 
وأمر بعض األمراء صعصعة بن صوحان بلعن على فقال لعن الله من لعن الله ولعن على ثم 
قال إن هذا األمير قد أبى إال أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله  . -  زاد المسير ـ ابن الجوزى 
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ج5 ص251 .
.

عن عبد الله بن العالء عن الزهري قال سمعت سعيد بن جناب يحدث عن أبى عنفوانة 

المازنى قال سمعت أبا جنيدة جندع بن عمرو بن مازن قال  :(سمعت النبي  يقول من 
كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وسمعته واال صمتاً يقول وقد انصرف من حجة 
الوداع فلما نزل غدير خم وأخذ بيد على وقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من وااله 

وعاد من عاداه قال عبيد الله فقلت للزهري ال تحدث بهذا بالشام وأنت تسمع ملىء أذنيك سب 
على فقال والله ان عندى من فضائل على ما لو تحدثت بها لقتلت ) - أسد الغابة البن االثير 

ج1 ص308   
(قال) ابن عبد ربه فى العقد لما مات الحسن ابن على حج معاوية فدخل المدينة واراد أن 
يلعن علياً علي منبر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فقيل له ان هاهنا سعد بن أبي 

وقاص وال نراه يرضي بهذا فابعث إليه وخذ رأيه فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال إن فعلت 
ذلك ألخرجن من المسجد ثم ال أعود إليه فامسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد فلما مات 
لعنه علي المنبر وكتب إلى عماله أن يلعنوه علي المنابر ففعلوا فكتبت أم سلمة زوج النبي 

 إلى معاوية انكم تلعنون الله ورسوله علي منابركم وذلك أنكم تلعنون على بن أبي 
طالب ومن أحبه وأنا اشهد أن الله احبه ورسوله فلم يلتفت أحد إلى كالمها مع علمهم بصحة 

روايتها وشرف.  - النصائح الكافية ـ محمد بن عقيل ص96 .
وص101 :

(قال) ابن حجر المكي جاء بسند رواته ثقات ان مروان لما ولي المدينة كان يسب علياً علي 
المنبر كل جمعة ثم ولي بعده سعيد بن العاص فكان ال يسب ثم اعيد مروان فعاد للسب وكان 
الحسن يعلم ذلك فسكت وال يدخل المسجد اال عند االقامة فلم يرض بذلك مروان حتى أرسل 

للحسن فى بيته بالسب البليغ البيه وله ومنه : ما وجدت مثلك اال مثل البغلة يقال لها من ابوك 
فتقول امي الفرس الخ وص105 :
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(واعجب) من هذا ما ذكره المبرد فى الكامل قال : ان خالد بن عبدالله القسرى لما كان امير 
العراق كان يلعن علياً عليه السالم علي المنبر فيقول اللهم العن على بن أبي طالب بن 

عبدالمطلب بن هاشم صهر رسول الله صلي الله عليه وآله على ابنته وأبا الحسن والحسين ثم 
يقبل علي الناس ويقول هل كنيت .

هذه جملة من األحاديث والروايات التى ال تدع مجاال للشك فى سب بعض الصحابة والتابعين 
لصحابي مثل على بن أبي طالب عليه السالم ، والقول الفصل فى هذا المجال مع الناصبين 

المدعين لإلسالم هو : 

إن كان سب الصحابة موجبا للكفر فال ملجأ لكم من تكفير من سب علياً عليه السالم منهم ، 
علما أن منهم آل آمية وعلي رأسهم معاوية بن أبي سفيان وآل مروان ومن اقتدي بهم إلى 

يومنا هذا  .وهذا ما الترتضونه البتة فى حين تكفّرون من سب الشيخين وهما بالشك ليسا 
فى الفضل والمنزلة بمقام على عليه السالم مع ارتكابهما ما ال يخفى فى حق أهل البيت 

عليهم السالم .

الخوارج يقاتلون أمير المؤمنين واألمويون يضعون 

األحاديث كراهية في رسول الله وأهل بيته (ع) وفق قواعد دقيقة فهم 

الدين بالرأي وبالهوى مع تقديس الصحابة لصرف الناس عن أهل بيت نبيهم (ع) 

في  وجود نصوص القرآن   

ليس أدل على تبعية الخوارج سنة أبي بكر وعمر أكثر من قصة صالة التراوايح لما 
ضربهم أمير المؤمنين عليها ألنها بدعة ابتدعها أبي بكر وعمر ولم يقرها رسول الله 

صلى الله عليه وآله فقالوا إن عياً بدل سنة أبي بكر وعمر و كأنهما نبيان مبعوثان من 
عند الله الخارج عليهما خارج إلى النار وهذا تدليس في الدين ووضعاً فيه مالم يأذن به 

الله تعالى كما يلي :



الخوارج األولى واآلخرة

نصوص ائمة السلف حول بدعة الخليفة عمر  (ر)  

وقال القسطالني في إرشاد  الساري في شرح صحيح البخاري ص4ج5" عند بلوغه إلى 
قول عمر في هذا الحديث  " نعمت البدعة هذه " ما هذا نصه : سماها بدعة ألن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله ) لم  يسن لهم االجتماع لها ، وال كانت في زمن الصديق وال 

أول الليل ، وال كل ليلة ،  وال هذا العدد الخ 

إذ لم تكن أيام رسول الله (ص) وال في والية أبي بكر ، وإنما سنها الخليفة الثاني  سنة 
14 للهجرة باالجماع ، نص العسكري على ذلك في أوائله ، ونقله السيوطي في  الفصل 

الذي عقده لخالفة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء

بعض بدع عمر 

وقال ابن عبد البر في االستيعاب عند ترجمة عمر : وهو الذي نور شهر الصوم 
بصالة  االشفاع فيه . 

وقال العالمة أبو الوليد محمد بن الشحنة ، حيث ذكر وفاة عمر في  حوادث سنة 23 من 
تأريخه  روضة المناظر هو  أول من نهى عن بيع أمهات األوالد ، وجمع الناس على 

أربع تكبيرات في صالة الجنائز  ، وأول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح 
الخ . 

ذكر  السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أوليات عمر نقال عن العسكري قال : هو أول من 
سمي  أمير المؤمنين ، إلى أن قال : وأول من سن قيام شهر رمضان ( بالتراويح  وأول 

من حرم المتعة ، وأول من جمع الناس في  صالة الجنائز على أربع تكبيرات الخ )ثم 
استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صالة التراويح كما  صالها الرسول، وكانوا يصلونها 
كيفما اتفق لهم، منذ عهد المصطفى (صلى الله عليه وآله )وفي زمن ابي  بكروشطرا من 
خالفة عمر  وكل صحابي يصلي  بمفردهاو في مجموعة ، حتى جمعهم عمر بن الخطاب 
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على إمام واحد يصلي بهم التراويح،  وكان ذلك على قارئ واحد في رمضان،وقال عنها 
: نعمة البدعة..

اعتراف عمر بافضلية صالة النوافل (التراويح) في  البيت 

وعـن ابي موسى االشعري قال : خرج نفر من اهل العراق الى عمر , فلما  قدموا عليه 
يسألون عن صالة الرجل في بيته , فقال عمر : سألت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله 

)فقال  : 

ما صالة الرجل في بيته فنور , فنوروا بيوتكم رواه ابن خزيمة في صحيحه .
وفي  كنز العمال : سئل عمر عن الصالة في المسجد فقال : قال رسول اللّه (صلى الله 

عليه وآله ) : الفريضة  في المسجد , والتطوع في البيت.

من هنا راى بعض علماء العامة افضلية قيام المرء في رمضان ببيته 
على  صالة  التراويح  المدعاة فقد ,  قـال مـالـك وابو يوسف وبعض الشافعية ان فعلها ( 

الصالة ليال في رمضان ) فرادى في البيت افضل لحديث : خير صالة المرء  في بيته اال 
الصالة المكتوبة.

شاهد حي على السنة الشريفة 

من المعلوم ان امام الساجدين االمام علي عندما  ضربه اشقى االولين واالخرين بالسيف 
على راسه الشريف لم يكن يصلي نوافل رمضان في  وسط محراب مسجد الكوفة بل 

كان يتنفل في احد زوايا المسجد بعيدا عن النظار وهذا  المكان اليزال شاخصا لحد االن 
في مسجد الكوفة المبارك .

ائمة السلف وتاكيد السنة بافضلية  صالة النوافل في البيت 
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ان ما اكدت السنة الشريفة عليه وما حث عليه المصطفى (صلى الله عليه وآله ) ان تقام 

النوافل فى المنزل وفق ما اكدته الصحاح ومصادر السلف  إن النبي  أتى مسجد بني 
عبد األشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صالتهم ؛ رآهم يسبحون بعدها ، فقال : 

هذه صالة البيوت . وفي رواية قام ناس يتنفلون ؛ فقال النبي  : عليكم بهذه الصالة 
في البيوت)اخرجه ابو داود في سننه 

فقد ورد في الترغيب والترهيب  عن عبد اللّه بن مسعود انه قال :سـألت رسول اللّه 
(صلى الله عليه وآله ) : ايما افضل : الصالة في بيتي , او الصالة في المسجد ؟ قال , 
اال ترى الى بيتي ما اقربه من المسجد فالن اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في 

المسجداال ان تكون صالة مكتوبة رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمه في صحيحه 
وقال  ابن قدامة في  المغني :والـتـطوع في البيت افضل لقول رسول اللّه (صلى الله عليه 

وآله ) : ( عليكم بالصالة في بيوتكم فان خير صالة المرء في بيته اال المكتوبة ) رواه 

مسلم وعن زيد بن ثابت ان النبي  قال : (صالة المرء في بيته افضل من صالته في 
مسجدي هذا اال المكتوبة) رواه ابو داود.

ستر فضائل أهل البيت ( عليهم السالم: ) 

يقول هنا اإلمام احمد ابن حنبل البنه عبد الله 

وحاول معاوية بجميع طاقاته حجب فضائل آل البيت ( عليهم السالم ) ، وستر مآثرهم 

عن المسلمين ، وعدم إذاعة ما أُثِر عن النبي  في فضلهم . 

يقول المؤرخون : إنه بعد عام الصلح حَجَّ معاوية بيت الله الحرام ، وإلتقى عبد الله بن 
عباس وقال له : إنا كتبنا إلى اآلفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته ، فَكُفَّ 

لسانك يا بن عباس . فانبرى ابن عباس بفيض من منطقه وبليغ حُجَّته ، يُسدِّد سهاماً 
لمعاوية قائالً : فتنهانا عن قراءة القرآن ؟ 
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قال معاوية : ال . 

فقال ابن عباس : فتنهانا عن تأويله ؟ 

قال معاوية : نعم . 

فقال ابن عباس : فنقرأه وال نسأل عَمَّا عنى اللهُ به ؟ 

قال معاوية : نعم . 

فقال ابن عباس : فأيهما أوجب علينا ، قراءته أو العمل به ؟ 

قال معاوية : العمل به . 

فقال ابن عباس : فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا ؟ 

قال معاوية : اقرأوا القرآن ، وال ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكم ، ومما قاله رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله ) فيكم ، وارووا ما سوى ذلك . 

فسخر منه ابن عباس ، وتال قوله تعالى ( : يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ 
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) التوبة 
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وصاح به معاوية : ( اكفني نفسك ، وكفَّ عنِّي لسانك ، وإن كنت فاعالً فليكن سِراً 
، وال تُسمِعُه أحداً عالنية . ) 

ودلَّت هذه المحاورة على عمق الوسائل التي اتَّخذها معاوية في مناهضته ألهل البيت ( 
عليهم السالم ) ، وإخفاء مآثرهم ، حتى بلغ الحقد به على اإلمام ( عليه السالم ) أنه لما 

ظهر عمرو بن العاص بِمِصر على محمد بن أبي بكر وقتله ، استولى على كُتُبه 
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ومذكَّراته ، وكان من بينها عهد اإلمام له ، وهو من أروع الوثائق السياسية ، فرفعه ابن 
العاص إلى معاوية ، فلما رآه قال لخاصَّته : 

 (إنا ال نقول هذا من كتب علي بن أبي طالب ، ولكن نقول : هذا من كتب أبي بكر التي 
كانت عنده . ) 

التحرُّج من ذكر اإلمام ( عليه السالم : ) 

وأسرف الحكم األموي إلى حَدٍّ بعيد في محاربة اإلمام أمير المؤمنين ) عليه السالم ) ، 
فقد عهد بقتل كل مولود يُسمَّى عَلياً ، فبلغ ذلك علي بن رياح فخاف ، وقال : ال أجعل 

في حِلٍّ من سَمَّاني عَلياً ، فإن اسمي : عُلِي - بضم العين . - 

ويقول المؤرخون : ( إن العلماء والمحدِّثين تحرَّجوا من ذكر اإلمام علي ( عليه السالم 
) والرواية عنه ، خوفاً من بني أمية ، فكانوا إذا أرادوا أن يرووا عنه يقولون : روى أبو 

زينب . ) 

وروى معمر ، عن الزهري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله ) : ( إنَّ الله عزَّ وجلَّ منع بني إسرائيل قطر السماء لسوء رأيهم 

في أنبيائهم ، واختالفهم في دينهم ، وإنه أخذ على هذه األمة بالسنين ، ومنعهم قطر 
السماء ببغضهم علي بن أبي طالب . ) 

قال معمر : حدثني الزهري في مَرْضَةٍ مَرِضَها ، ولم أسمعه يحدث عن عكرمة قبلها 
وال بعدها ، فلما أبل من مرضه ندم على حديثه لي ، وقال : 

يا يماني ، أكتم هذا الحديث واطوِهِ دوني ، فإن هؤالء - يعني بني أمية - ال يعذرون 
أحداً في تقريض علي وذكره . 
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هذه بعض المِحَن التي عاناها المسلمون في مَوَدَّتِهم ألهل البيت ( عليهم السالم ) ، 
التي هي جزء من دينهم . 

بغض الخوارج واألمويين وخلفهم أهل بيت النبي ومحبيهم
نبش قبر حجر ابن عدي في سوريا نموزجاً

مأساة حجر بن عدي 

ذكر ابن األثير  قصة حجر واتباعه فقال : 
« دخلت سنة إحدى وخمسين وفيها قتل حجر بن عدي واصحابه وسبب ذلك ان معاوية 

استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة احدى واربعين . فلما امره عليها دعاه وقال : 
قد اردت ايصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على بصرك ، ولست تاركاً ايصاءك 

بخصلة : التترك شتم علي وذمه ، والترحم على عثمان ، والعيب الصحاب علي ، 
واإلفصاء لهم ، واإلطراء بشيعة عثمان ، واإلدناء لهم . 

فأخذ المغيرة يشتم علياً .. فإذا سمع ذلك حجر بن عدي قال : بل إياكم ذم الله ولعن . أنا 
أشهد ان من تذمون احق بالفضل . 

وقد حبس المغيرة أرزاق حجر واصحابه . فكان حجر يناديه بقوله : مر لنا ايها اإلنسان 
بأرزاقنا فقد حبستها عنا وليس ذلك لك . ثم توفى المغيرة وولى زياد فاستمر على الفعل 

نفسه . 
وجمع زياد من أصحاب عدي اثنا عشر رجال في السجن واحضر شهوداً وقال : إني 
ألحب ان يكون الشهود أكثر من اربعة ، فدعا الناس ليشهدوا فشهد جمع كبير منهم : 
اسحق ، وموسى ، ابنا طلحة بن عبيد الله ، والمنذر بن الزبير ، وعمار ابن عقبة ابن 

ابي معيط . 
ثم دفع زياد حجر بن عدي وأصحابه الى وائل بن حجر الحضرمي وكثير ابن شهاب 

وامرهما ان يسيرا بهم الى الشام فخرجوا عشية فلما بلغوا الغريين لحقهم شريح بن هاني 

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm
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واعطى وائال كتابا فقال : ابلغه امير المؤمنين فأخذه . وساروا حتى انتهوا بهم الى مرج 
عذراء عند دمشق وكانوا : 

حجر بن عدي الكندي ، واالرقم بن عبد الله الكندي ، وشريك بن شداد الحضرمي ، 
وصيفي بن فسيل الشيباني ، وقبيصة بن ضبيع العبسي ، وكريم بن عفيف الخثعمي ، 

وعاصم بن عوف البجلي ، وورقاء بن سمى البجلي ، وكدام بن حسان ، وعبد الرحمن 
العنزيان ، ومحرر بن شهاب التميمي ، وعبد الله بن حوية السعدي .. 

وأتبعهم برجلين هما : عتبة بن االخمس بن سعد بن بكر ، وسعد بن نمران الهمداني . 
فتموا اربعة عشر رجال . 

ودفع وائل الى معاوية كتاب شريح بن هاني . فإذا فيه : بلغني ان زياداً كتب شهادتي 
وان شهادتي على حجر انه ممن يقيم الصالة ويؤتى الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر 
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[ وروى الطبري  مأساة ابن عدي وصحبه على الشكل التالي :
 »جاء قيس بن عباد الشيباني الى زياد فقال له : ان شخصا منا من بني همام يقال له 

صيفي بن فسيل من رؤوس اصحاب حجر وهو اشد الناس عليك ، فبعث اليه زياد فأتى 
به فقال له زياد : يا عدو الله ما تقول في ابي تراب قال : ما اعرف ابا تراب . 

قال : اما تعرف علي بن ابي طالب ؟ قال : بلى . قال : فذاك ابو تراب . 
قال : كال ذاك ابو الحسن والحسين . 

فقال له صاحب الشرطة : يقول لك األمير هو ابو تراب ؟ وتقول انت ال . قال : وإن 
كذبت األمير اتريد ان اكذب واشهد له على باطل كما شهد . قال له زياد : وهذا ايضا مع 

ذنبك !!! عليَّ بالعصا . فأتى بها فقال ما قولك ؟ 
قال : احسن قول انا قائله في عبد من عباد الله المؤمنين 

قال : اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلتصق باالرض فضرب حتى لزم االرض . 
ثم قال : اقلعوا عنه فسأله : إيه ما قولك في علي . 

قال : والله لو شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إال ما سمعت مني . 
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قال : لتلعننه او الضربن عنقك قال : اذا تضربها والله قبل ذلك فإن ابيت اال ان نضربها 
رضيت بالله وشقيت انت قال : ادفعوا في رقبته . 

ثم قال : اوقروه حديداً والقوه في السجن . 
ويستمر الطبري على سرد تلك المأساة فيروي لنا قصة شهادة الزور الكبرى التي لفقتها 

حكام المسلمين آنذاك على هؤالء النفر من المسلمين . 
 »هذا ما شهد عليه ابو بردة بن ابي موسى لله رب العالمين شهد أن حجر بن عدي خلع 

الطاعة وفارق الجماعة . 
وجمع اليه الجموع يدعوهم الى نكث البيعة وخلع امير المؤمنين معاوية وكفر بالله عز 

وجل كفرة صلعاء . فقال زياد : 
على مثل هذه الشهادة فاشهدوا ، أما والله الجدن على قطع خيط عنق الخائن االحمق . 

فشهد رؤوس االرباع على مثل شهادته وكانوا اربعة . 
ثم إن زياداً دعا الناس فقال : اشهدوا على مثل شهادة رؤوس االرباع . 

فقرأ عليهم الكتاب فقال اول الناس عناق بن سرجيل بن ابي دهم التيمي فقال : زياد : 
أبدأوا بأسامي قريش ثم اكتبوا اسم عناق في الشهود ومن نعرفه ويعرفه امير المؤمنين . 

فشهد إسحق بن طلحة بن عبيد الله ، وموسى بن طلحة ، واسماعيل بن طلحة والمنذر بن 
الزبير ، وعمارة بن عقبة بن ابي معيط ، وعبد الرحمن بن هناد ، وعمر ابن سعد بن 

ابي وقاص ، وعامر بن مسعود بن امية 
ابن عبد شمس ، وعبيد الله بن مسلم بن شعبة الحضرمي ، وعناق بن شرجيل بن ابي 
دهم ووائل بن حجر الحضرمي ، وكثير بن شهاب ابن حصين الحارثي وقطن ابن عبد 

الله بن حصين والسرى بن وقاص الحارثي . 
وكتبت شهادته وهو غائب في عمله ـ والسائب بن االقرع الثقفي وشبث ابن ربعي وعبد 
الله بن ابي عقيل الثقفي ، ومصقلة بن هبيرة الشيباني والقعقاع بن شور الدهلي ، وشداد 
بن المنذر بن الحارث بن وغلة الذهلي .. وحجار بن ابجر العجلي ، وعمرو بن الحجاج 
الزبيدي ، ولبيد بن عطارد التميمي ، ومحمد بن عمير ابن عطارد التميمي ، وسويد بن 

عبد الرحمن التميمي واسماء بن خارجة القزاري ، وشمر بن ذى الجوشن العامري وشداد 
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ومروان ابنا الهيثم الهالليان ، ومحصن ابن ثعلبة بن عائدة القرشي ، والهيتم بن االسود 
النخعي ـ وكان يعتذر اليهم ـ وعبد الرحمن بن قيس االسدي ، والحارث وشداد ابنا االزمع 

الهمدانيان وكريب بن سلمة بن يزيد الجعفي ، وعبد الرحمن بن ابي سبرة الجعفي ، 
وزحر بن قيس الجعفي ، وقدامة بن العجالن االزدي ، وعزرة بن عزة االحمس . 

وكتبت شهادة هؤالء الشهود في صحيفة ثم دفعها زياد الى وائل بن حجر الحضرمي 
وكثير بن شهاب الحارثي ، وبعثهما عليهم ، وامرهما ان يخرجا بهم . 

وكتب في الشهود شريح بن الحارث القاضي وشريح بن هاني الحارثي . 
فأما شريح القاضي فقال : 

سألني عن حجر فأخبرته أنه كان صواماً قواماً . 
وأما شريح بن هاني الحارثي فكان يقول : 

ما شهدت ولقد بلغني ان قد كتبت شهادتي فأكذبته ولمته .. فمضوا بهم حتى انتهوا الى 
الغريين فلحقهم شريح بن هاني معه كتاب . 

فقال لكثير : بلغ كتابي هذا أمير المؤمنين. ، ومحرز بن ربيعة بن عبد العزى
ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هاني فقرأه فإذا به : أما بعد فإنه بلغني أن زياداً 
كتب اليك بشهادتي على حجر بن عدي وان شهادتي على حجر انه ممن يقيم الصالة 

ويؤتى الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حرام الدم والمال 
 . « -تاريخ االمم والملوك 6 / 149 - 155. ] .

وأما من قتل من أصحاب حجر فهم كما يقول الطبري : 

 [ »حجر بن عدي وشريك بن شداد الحضرمي ، وصيفي بن فسيل الشيباني ، وقبيصة 
ابن ضبيعة العبسي ، ومحرز بن شهاب السعدي ثم المنقري ، وكدام بن حيان العنزي 

وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي رد الى زياد فدفن حياً »-  تاريخ االمم والملوك 6 
 .155 /

وقد رثت هند بنت زيد بن مخرمة االنصارية حجراً : 
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ترفع أيـها الـقمـر الـمنيـر  *
تبصر هل تـرى حـجراً 

يسير

يسير الى مـعاوية بن حـرب  * ليقتله كمـا زعــم األميــر 

أال يا حجر حجـر بـن عدي  * توقتـك السالمـة والســرور 

أخاف عليـك مـا أرضى عديا  * وشيخاً في دمشـق لـه زئيـر 

يرى قتل الخيار عليـه حـقاً  * له من شــر أمتـه وزيــر 

وهكذا انتهت ، على ما يقول الدكتور طه حسين : 
 »هذه المأساة المنكرة التي استباح فيها أمير من أمراء المسلمين ان يعاقب الناس على 
معارضة ال إثم فيها ، وأن يكره وجوه الناس واشرافهم على ان يشهدوا عليهم زوراً 

وبهتاناً ، وان يكتب شهادة القاضي على غير علم منه وال رضا ...  استباح أمير من 
امراء المسلمين لنفسه هذا اإلثم ، واستحل هذه البدع واستباح إمام من ائمة المسلمين ان 
يقضى بالموت على نفر من الذين عصم الله دماءهم ، دون ان يراهم او يسمع لهم او 

يأذن لهم في الدفاع عن انفسهم . «  -  الفتنة الكبرى . علي وبنوه ص 243 . 

في العصر الحديث 
هل نسى الخوارج عدائهم لهذا الصحابي البدري الجليل ؟!! .

هل تتخيل ان الخوار ينبشون قبره ويفجروه كراهية في رسول الله وأهل بيته ومحبيهم 
وهم يزعمون حب  الله ورسوله ويدعون ا أن قتالهم في سبيل الله هنا بالقطع هؤالء 
يعبدون إلهاً غير إله المسلمين إنه اإلله الشاب األمرد محب الدماء كما يقولون بأن 

سفينة اإلسالم ال تسيرر في إال في بحر من الدماء هذا هو قولهم بأفواههم 

بعد نبش قبره .. جسد الصحابي حجر بن عدي ما زال كما هو منذ 1400 عام
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نبش قبر حجر بن عدي. بالفيديو-
المسلحون يحتفلون بنبش قبر الصحابي حجر بن عدي وسرقة جثمانه!!

رابط الفيديو :
https://www.youtube.com/watch?v=dCmFG56m8Jw

 وهنا نكون قد اثبتنا بأن هؤالء يقاتلون فعليا في سبيل الشيطان مقدمين أبو بكر وعمر 
(ر)  واألمويين الطلقاء على القرآن نفسه فال يقاتلون في سبيل القرآن والمبادئ 

السامية 
فهل امر رسول الله بنبش القبور ومحاسبة األموات بعد أالف السنين على مواقفهم 

الدينية والسياسية 

بعد قتال معاوية ألمير 
المؤمنين  وقتله بيد الخوارج يقتل اإلمام الحسن بالسم 

لقد مر بنا اإللماع الى بعض حوادث غدر معاوية بخصومه ، وبخاصة تدبيره مؤامرة 
قتل االشتر في طريقه الى مصر . ولعل ابرز تلك الحوادث : 
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غدره بالحسن بن علي بعد الصلح المعروف الذي عقد بين الطرفين ولم يكتف 
معاوية بالنكث بذلك العهد ، وإنما ذهب إلى تدبير مؤامرة قتل الحسن . 

قال المسعودي :  [  « وذكر أن امرأة الحسن جعدة بنت االشعث بن قيس الكندي 
سقته السم ، وقد كان معاوية دس لها . «  - مروج الذهب ومعادن الجوهر ج2 ص 

[ .303

وذكر المسعودي كذلك : [ « أن عبد الله بن العباس وفد على معاوية فقال : والله 
إني لفي المسجد اذ كبر معاوية في الخضراء فكبر أهل الخضراء .. فخرجت فاختة 

بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد المناف ـ وهي زوج معاوية بن ابي سفيان ـ من 
خوخة لها فقالت : 

سرك الله يا أمير المؤمنين ماهذا الذي بلغك فسررت به ؟ قال موت الحسن » وفعل 
معاوية شيء مشابه لما ذكرناه في قضية تدبيره مؤامرة قتل عبد الرحمن ابن خالد بن 

الوليد . - المصدر نفسه ج2 ص  307 ]  .

وعلى ذلك تم ترسيخ قواعد دينان أحدهما منزل من عند الله يقوم على اصطفاء الله 
تعالى ألدم ونوحا وأل أبراهيم وال عمران وأل محمد على العالمين ألنهم ذرية 

بعضها من بعض في قوله تعالى { أن الله اصطفى آدم ونوحاُ وأل أبراهيم وال 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم – أل عمران 34-33} 

ودين آخر أرضي يقوم على تقديس الصحابة ورفعهم فوق مقام  النبي  الذي 
يصحح أخطاءه عمر ابن الخطاب والحط من مكانة وقدر أهل  بيت نبيهم عليهم 

السالم فوقعت األمة كلها في تفرق وتشتت و تشويش ولبس من دينها كاد أن يزيلها 
من على األرض كما ترى اآلن فتن وحروب في كل مكان من بالد المسلمين وكل 

يدعي أنه الفرقة الناجية وماكان ذلك إال ببعدهم عن كتاب ربهم وواليةأهل بيت نبيهم 
عليهم السالم  واستبدال ذلك بأراء وأهواء وضعها اليهود الصهاينة وأصحاب  العداء 
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القرشي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآل كما في قوله تعالى { فإذا برزوا 
من هعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول – النساء} تطور هذا العداء القرشي 

برأس حربتهم األموية ضد أهل بيت النبي  لما حدث في واقعة بدر من قتل 
ألجدادهم فحمل هؤالء على عاتقهم مهمات التحقير من شأن رسول الله والحط من 

قدره وصرف المناقب عن أهل بيته عليهم السالم واستحالل قتلهم ونشر المناقب في 
غيرهم من الصحابة فأصبحنا اآلن أمام دينان حقيقيان من عند الله وآخر أرضي يقوم 
على األهواء والرأي والقياس واإلجماع و اإلستحسان .....ألخ  .قال تعالى محذرا أن 

اليهود قد فعلوا نفس تلك األفعال حتى ال نكررها في قوله تعالى :{ وإن منهم لفريقا 
يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون  - آل عمران 78} ثم خلف من بعدهم 

خلف ورثوا كل تلك الموروثات وتقولوا على الله غير الحق فالله يحكم بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون قال تعالى { فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
األدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال 

يقولوا على الله إال الحق ودرسوا ما فيه والدار اآلخرة خير للذين يتقون أفال تعقلون–  

األعراف } 

الفصل الرابع

صفات الخوارج وسمتهم :

خالصة فهم عقائد الخوارج :

الخروج على النص القرآني وعد اإللتزام بحرمة دماء المسلمين هى القاسم المشترك بين 
كل الخوارج في كل  مكان وزمان حتى يستأصلهم الله عز وجل في مصر البلد الوحيد 
المؤهل طبائع وسلوكيات شعبه المبغضة للدم والدماء والبطش لتلك المهمة الخطيرة التي 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=263&idto=263&bk_no=49&ID=268#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=263&idto=263&bk_no=49&ID=268#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=263&idto=263&bk_no=49&ID=268#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1490&idto=1490&bk_no=48&ID=913#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1490&idto=1490&bk_no=48&ID=913#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1490&idto=1490&bk_no=48&ID=913#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1490&idto=1490&bk_no=48&ID=913#docu#docu
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لم ولن يتوقعها أحد واإلشارات بدأت تلوح في األفق بعد حصار مسجد خوارج 
اإلسكندرية القائد إبراهيم في معارك ديسمبر 2012  حيث اسقط الشعب قدسيتهم وحرمة 

مسجدهم لما ظهر بطشهم وظلمهم للناس وبغير بحث طويل عومل مسجدهم على أنه 
مسجد ضرار وأنهم خوارج أباح الله تعالى ورسوله دمائهم إن سفكوا الدم الحرام .  

ويدل على صحة ذلك : 

1- الخوارج فرقة تقوم على بغض علي (ع) :

وهي أحد الفرق التي قامت على بغض علي (ع) بل كفّره بعضهم ، قال ابن حجر في ( 
هدي الساري ) : " والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرءوا منه ومن عثمان 

وذريته وقاتلوهم ، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغالة منهم ، واإلباضية منهم أتباع عبدالله بن 
أباض ، والقعدية الذين يزينون الخروج على األئمة وال يباشرون ذلك " - هدي الساري ، 

مقدمة فتح الباري.

المهم إن إشكالنا على اعتمادهم على النواصب المبغضين لعلي يتلخص في تصريح 
رسول الله (ص) بأنهم منافقون ، فكيف يقال لمثل هؤالء الذين ثبت أنهم منافقون بصريح 
قوله (ص) يؤخذ بصدقهم ، والرواية الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي 

(ع) : " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي  إلي أن ال يحبني إال 
مؤمن وال يبغضني إال منافق "  - صحيح مسلم ج1 ص86   - فتح الباري ص 459  

ج  و2 ص 150 .

وأما بالنسبة للخوارج ، فقد ورد في حقهم الخبر الذي ذكرته صحاح العامة من أنهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، بل كان سيدهم ذو الثدية من الصحابة كما 
هي صريح روايات الصحاح ، فكيف يكون المارق عن الدين ثقة يؤخذ منه الخبر والدين 
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؟! مالكم كيف تحكمون ؟! . ومن ثبت عليه أحد هذين الوصفين ال يؤخذ منه الدين سواء 
كان من الصحابة أم غيرهم ، بل رسول الله يوجه كالمه للصحابة منهم قبل غيرهم. 

2- اتباعهم زالت العلماء في كل عصر  وميلهم للحكام والسالطين والعمل بالهوى  : 
رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) أنَّهُ قال: "الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ 

الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا".قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي 
الدُّنْيَا؟قَالَ: "اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ"   وَ 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ األَْنْصَارِيِّ أنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله 

عليه و آله ) : "مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ" -  الكافي 
. 373 / 2 :

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ): "مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ 
خَرَجَ عَنْ دِينِ اإلِْسْالَمِ"  -  الكافي : 5 / 63 .

وَ عَنْ اإلمام محمد بن علي الباقر ( عليه السَّالم ) أنَّهُ قَالَ : "يَكُونُ فِي آخِرِ 
الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ، حُدَثَاءُ 

سُفَهَاءُ الَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ الَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِالَّ إِذَا أَمِنُوا 
الضَّرَرَ، يَطْلُبُونَ ألَِنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ ، يَتَّبِعُونَ زَالَّتِ 
الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ، يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّالَةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا الَ 

يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ الَ مَالٍ، وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّالَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ 
بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا 
، إِنَّ األَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ 

الْفَرَائِضُ، هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ 
بِعِقَابِهِ، فَيُهْلَكُ األَْبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ، إِنَّ 

األَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ األَْنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ 
الصُّلَحَاءِ، فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ 

تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ األَْرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ 
األَْعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ األَْمْرُ، فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ 
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صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ الَ تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ الَئِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ 
إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَالَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ 
النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي األَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، هُنَالِكَ 
فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ الَ 

بَاغِينَ مَاالً وَ الَ مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ 
يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ".

قَالَ: "وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ  : أَنِّي مُعَذِّبٌ 
مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ، أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ 

خِيَارِهِمْ!فَقَالَ ( عليه السَّالم ): يَا رَبِّ هَؤُالَءِ األَْشْرَارُ، فَمَا بَالُ األَْخْيَارِ؟! 
فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا 

لِغَضَبِي" -  الكافي: 5 / 55 .

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ( عليه السَّالم ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه 
و آله ) قَدْ قَالَ: "مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِالًّ لِحُرُمِ اللَّهِ، نَاكِثاً 
لِعَهْدِ اللَّهِ، مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِاإلِْثْمِ وَ 
الْعُدْوَانِ، ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَ الَ فِعْلٍ، كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ 
يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ" - . بحار األنوار ( الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ) عليهم 
السالم ) : 44 / 381 ، للعالمة الشيخ محمد باقر المجلسي ، المولود بإصفهان سنة : 
1037 ، و المتوفى بها سنة : 1110 هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت  لبنان ، 

سنة : 1414 هجرية .

3-  يحسنون القول ويسيؤون الفعل :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قاال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش، عن عاصم، عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وآله "يأتي في آخر الزمان قوم: حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون 
من خير قول البرية، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان،)غزيرو اللحية)، مقصرين 
الثياب، محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه 

في شيء .
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يحملون هذه الصفات:يقرؤون القرآن ال 

يتجاوز حناجرهم، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فأينما لقيتموهم 

فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة , قال النبي  : فإن أنا أدركتهم ألقتلنهم 
قتل عاد .

مصادر الحديث :
صحيح بخارى - صحيح مسلم- مسند احمد بن حنبل - السنن الكبرى للنسائى- السنن 

الكبرى للبيهقى - الجمع بيين الصحيحين بخارى ومسلم - كتاب األحكام الشرعية 
الكبرى - سنن أبى داود .

 * و أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود في سننه الضياء في المختارة عن أنس رضي 

الله عنه : أن النبي  قال : « سيكون في أمتي اختالف وفرقة ، وسيجيء قوم 
يعجبونكم ، وتعجبهم أنفسهم ، الذين يقتلونهم أولى بالله منهم يحسنون القيل ، 
ويسيئون الفعل ، ويدعون إلى الله ، وليسوا من الله في شيء ، فإذا لقيتموهم 

فأنيموهم  » قالوا : يا رسول الله ، انعتهم لنا . قال : « آيتهم  الحلق والتسبيت » 
يعني استئصال التقصير . قال : والتسبيت استئصال الشعر .

و عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن النبي  قال : سيكون في أمتي اختالف 
وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤن القرآن ال يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم 

صالته مع صالته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم ال 
يرجعون حتى يرتد على فوقهم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى 
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كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما 
سيماهم قال التحليق .   

*وفي رواية :قال : إن منكم قوما يتعبدون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الضياء المختارة (3/ 49) :  

أخرج ابن حبان في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

( إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان ردئا لإلسالم 
غيّره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه 
بالشرك ) قال : قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي ؟ قال : ( بل 

الرامي ). صحيح  - أخرج ابن حبان في صحيحه (1/ 281) والطحاوي في شرح 
مشكل اآلثار 495/1 وأبو نعيم في المعرفة رقم 1747 وأبو يعلى في المسند  برقم 

8007 كما اتحاف الخيرة المهرة

ومع ذلك يقولون من قول خير البرية: أي ومع ذلك يزعمون أنهم من أهل السنة 

ويحتجون بكالم النبي  وأنهم أتباع السلف،ولم يمنع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أن يقول فيهم يمرقون من الدين أي يخرجون منه والعياذ بالله تعالى. وذلك 
ألنهم خرجوا عن مضمون القرآن وأوامر الله تعالى التي تدعوا إلى والية الله تعالى 

ورسوله وأهل بيته من بعده ثم قتلوا أهل بيت النبي   وخطأوا أهل بيت النبي  
وصوبوا أفعال قتلة أهل البيت كإبن ملجم و يزيد وابن زياد بحجة أن أهل البيت خرجوا 
على أئمة أزمانهم وبالتالي فهم يستحقون القتل وبالتالي هؤالء يدعون إلى القرآن والقرآن 
منهم بريئ يتلون كتاب الله وهو يلعنهم كما قال " صلى الله عليه وآله رب قارئ للقرآن 
والقرآن يلعنه " . وذلك ألنه خارجي خرج على أوامر الله تعالى ألهواء وأراء العلماء 

مدعياً أنهمأكثر فهماً فجعل العلماء حكاماً على القرآن ولم يجعل الله تعالى وقرآنه 
حاكماً على العالم والجاهل على السواء .
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4- غرهم الشيطان وأنفس السوء :

يقول فيهم أمير المؤمنين علي  عليه السالم : " غرهم الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة ، 
غرتهم باألماني ، وزينت لهم المعاصي، ونبأتهم بانهم ظاهرون " .  

 موسوعة الفرق « الباب السابع : فرقة الخوارج « الفصل العاشر : موقف الصحابة 
رضي الله عنهم من الخوارج  .

وهناأمير المؤمنين ينبئ بمسلك هذه الفرق الضالة التي تزعم أنهم الفرقة الناجية تماماً كما 
يقولون ذلك لقوله صلى الله عليه  وآله " ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  ال 

يضرهم من خذلهم " – رواه البخاري 

قال ابن تيمية زعيم الخوارج هنا : [  " هذا الحديث حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة 
ثبوته عند األئمة، ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. وهذا الحديث فيه 
تقرير لكون األمة سيدخلها افتراق واختالف في مسائل أصول الدين، ولهذا وصف عليه 
الصالة والسالم هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأنهم على 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى من " شرح حديث االفتراق"(31/1 )  ]

وهنا يزعم علماء الوهابية بأنهمأهل الشام تمهيدا لخراب سوريا ولبنان واألردن وسيناء 
فيقولون :

وأما الزيادة المذكورة في الحديث وهي : (فقيل : من هم يا رسول الله؟ قال : هم في بيت 
المقدس . )

فهذه الزيادة رواها اإلمام أحمد في المسند(21286) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى 

الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ الَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِالَّ مَا 
أَصَابَهُمْ مِنْ ألَْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ 

http://www.dorar.net/enc/firq/1084
http://www.dorar.net/enc/firq/907
http://www.dorar.net/enc/firq
http://www.dorar.net/enc/firq/1084
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اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ )، وضعفه الشيخ 
األلباني في السلسلة الضعيفة(698/11) ترقيم الشاملة. 

وعلى فرض صحة هذه الرواية فالمراد بذلك : أنها تكون بالشام في بعض األزمنة ، كما 
سيكون ذلك في آخر الزمان. 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله : "والْمُرَاد بِاَلَّذِينَ يَكُونُونَ بِبَيْتِ الْمَقْدِس : 
الَّذِينَ يَحْصُرهُمْ الدَّجَّال إِذَا خَرَجَ ، فَيَنْزِل عِيسَى إِلَيْهِمْ فَيَقْتُل الدَّجَّال" 

انتهى من "فتح الباري. "
وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: 

وقد اختلف في مكانها [يعني : الطائفة المنصورة] : فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت 
المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه : (قيل : يا رسول الله ! 

أين هم؟ قال : ببيت المقدس) وقال معاذ رضي الله عنه : (هم بالشام. )
وفي كالم الطبري ما يدل على أنه ال يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً، 

بل قد تكون في موضع آخر في بعض األزمنة. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى :

"ويشهد له الواقع، وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة، ال يعرف فيهم 
من قام بهذا األمر بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن؛ 

فإنهم في زمانهم على الحق؛ يدعون إليه، ويناظرون عليه، ويجاهدون فيه، وقد يجيء من 
أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق، والتمسك بالسنة، والله على كل 

شيء قدير.
ومما يؤيد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن األئمة األربعة وتوافر العلماء في ذلك 

الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب األمصار؛ في الشام منهم 
أئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق، واليمن، وكلهم على الحق؛ يناضلون 

ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعالماً ألهل السنة وحجة على كل 
مبتدع.
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فعلى هذا؛ فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره؛ 
فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ ال يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام 

في بعض األزمان ال في كلها."
قلت: الظاهر من حديث أبي أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة في 

آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم.
ويدل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه، وفيه: " فقالت أم 
شريك : يا رسول الله ! فأين العرب يومئذ ؟ قال: هم قليل، وجلهم يومئذ ببيت المقدس، 

وإمامهم رجل صالح " .... الحديث.
....ففي هذه األحاديث دليل على أن جل الطائفة المنصورة يكون بالشام في آخر الزمان، 
حيث تكون الخالفة هناك، وال يزالون هناك ظاهرين على الحق، حتى يرسل الله الريح 

الطيبة، فتقبض كل من في قلبه إيمان؛ كما تقدم في األحاديث الصحيحة: أن النبي 
قال: ( حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ) . 

قال معاذ : (وهم بالشام. )
فأما في زماننا وما قبله؛ فهذه الطائفة متفرقة في أقطار األرض كما يشهد له الواقع من 

حال هذه األمة منذ فتحت األمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم، وتكثر في بعض 
األماكن أحيانا، ويعظم شأنها، ويظهر أمرها؛ ببركة الدعوة إلى الله تعالى وتجديد الدين " 

انتهى -  من "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة"(332/1)  
للشيخ حمود التويجري  ر

 
موقع :

الوهابية اإلسالم سؤال وجواب :
رابط :

http://islamqa.info/ar/165485
 -
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5- الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم :

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قال : سَمِعْتُ 
مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، قال : سُئِلَ أَبِي عَنِ الْخَوَارِجِ , قَالَ : " هُمْ قَوْمٌ 

زَاغُوا فَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ " . (حديث موقوف) – مصنف ابن ابي شيبة – كتاب 
الجمل – ماذكر في الخوارج -   رقم الحديث: 37223 .

6- الخوارج هم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائتهم البينات :

 حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا شَدَّادُ 
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ " : وَقَفَ أَبُو أُمَامَةَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَرُورِيَّةِ 

بِالشَّامِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِ حِمْصَ أَوْ دِمَشْقَ ، فَقَالَ لَهُمْ : كِالبُ النَّارِ ، 
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَالثًا ، شَرُّ قَتْلَى تُظِلُّ السَّمَاءُ ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُمْ ، 

وَدَمَعَتْ عَيْنَا أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ رَجُلٌ : أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ لِهَؤُالءِ الْقَوْمِ 
شَرُّ قَتْلَى تُظِلُّ السَّمَاءُ ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُمْ ، أَشَيْءٌ مِنْ قِبَلِ 

رَأْيِكَ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ 
: مِنْ قِبَلِ رَأْيِي ؟ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِال مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا 
حَدَّثْتُكُمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : رَأَيْتُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ ، فَقَالَ : رَحْمَةً 

رَحِمْتُهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اآليَةَ : { 
وَال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ 

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  105   يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  " - سورة آل عمران 

آية 105- 106 } . – كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل -  فِي سَنَدِهِ 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ - رقم الحديث  1405 . - حديث مرفوع .

7- الخوارج هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً :

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3232
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3768
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5702
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6021
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3036
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3768
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حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي أَبِي ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ وَهُوَ أَبُو ضَمْرَةَ الْمَدِينِيُّ 
قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ ، يَقُولُ : " دَخَلَ أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ دِمَشْقَ فَرَأَى رُءُوسَ أَهْلِ حَرُورَاءَ قَدْ نُصِبَتْ ، فَقَالَ : كِالبُ 
النَّارِ ، ثَالثًا ، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ خَيْرِ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ، 
ثُمَّ بَكَى فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، هَذَا الَّذِي تَقُولُ مِنْ 
رَأْيِكَ أَوْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ ، كَيْفَ أَقُولُ هَذَا عَنْ 
رَأْيِي ، وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَال مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَمَا يُبْكِيكَ ؟ 
قَالَ : أَبْكِي لِخُرُوجِهِمْ مِنَ اإلِسْالمِ هَؤُالءِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاتَّخَذُوا 

دِينَهُمْ شِيَعًا " . - كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل رقم الحديث: 1406 -  
(حديث موقوف) .

8 – استحاللهم دماء وأموال أهل الكتاب غير المحاربين 

  عن عائشة رضي الله عنها ، قالت لعبد الله بن شداد : وهل قتلهم علي رضي الله عنه 
تعني الخوارج ، قال : والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم ، واستحلوا 
أهل الذمة " والحديث يدل على خصلة من خصال الخوارج : وهي استحالل دماء أهل 
الذمة ؛ ألنهم يرون أن الذي أعطاهم العهد واألمان ولي األمر وهو عند الخوارج كافر . 
وكان علي رضي الله عنه قد حذرهم من اإلعتداء على الكفار الذين يقيمون في بالد 
المسلمين بعهد وأمان . ففي الحديث المتقدم : أن علياً بعث إلى الخوارج قبل أن يقاتلهم 
فقال : بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دماً حراما أو تقطعوا سبيالً أو تظلموا ذمة ، فإنكم إن 

فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله ال يحب الخائنين. "  -  مسند اإلمام أحمد  
(86/1)

       
9- الخوارج يقتلون أهل اإلسالم  ويدعون أهل األوثان 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=718
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=488
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3938
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- وفي لفظ آخر عن النبي  أنه قال في الخوارج: إنهم ((يقتلون أهل اإلسالم ويدعون 
أهل األوثان)) -  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء، باب قول الله تعالى: وَأَمَّا 

عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ برقم 3344.

10 - كثرة صالتهم وصيامهم :

[ قال رسول الله عندما جاءه رجل من األعراب وقال للرسول ، أتعلمون ماذا قال ، قال له 
اعدل يا محمد ، فقال له الرسول ان لم اكن أعدل فمن ، ومعنى الكالم انه إن لم يكن 

الرسول يعدل فمن غيره يعدل ، ثم قال الرسول " ليخرجن من ضإضإ هذا الرجل قوم ، 
يحقرنّ أحدكم صالته إلى صالتهم وصيامه إلى صيامهم وإنهم ليقرأون القرءان ولكن ال 

يبلغ تراقيهم ، وإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" ] 

[ عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصالتهم 
، قال » : ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ، وهم على ضاللة - «  الشريعة 

لآلجري ج 1 ص 53 ] 

 11- سيماهم التحليق : 

عن النَّبيِّ  في الخوارجِ أنَّه قال سِيماهُم التَّحليقُ .   - أحكام أهل الذمة   ابن 
القيم  – 3/ 1293 .  قال حديث  صحيح .

عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في 
أمتي اختالف وفرقة يخرج فيهم قوم يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم   سيماهم   الحلق 

والتسبيد   فإذا رأيتموهم فأنيموهم   » قوله التسبيد يعني استئصال الشعر – السنة لعبد الله 
ابن أحمد ابن حنبل . و  التراقي : جمع ترقوة : وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر 

والعاتق وهما ترقوتان

http://www.dorar.net/book/11561&ajax=1
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 السيما : العالمة أو الدليل
  التسبيد : حلق الشعر من جذوره

  أنيموهم : اقتلوهم

الوهابية والتحليق :

الخوارج لهم سماة كثيرة تميزهم عن غيرهم من المسلمين. 
والخارجي:هو من يخرج على المسلمين بالقتل ألنه يعتقد كفرهم. 

وقد ذكر النبي  أن من سيماهم التحليق .فهي من العالمات التي تظهر عليهم 
.والخوارج يستمر مذهبهم منذ خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إلى أن يقاتل آخرهم مع المسيح الدجال .وقد ظهرت في الوهابية كثير من عالمات 

الخوارج فمنها:
1- أنهم يكفرون غيرهم من المسلمين. 

2- أنهم استباحوا دماء المسلمين الذين خالفوهم ،واستباحوا أموالهم على أنها غنائم 
،واحرقوا مزارعهم ،واستاقوا مواشيهم. 

3-  أنها تحققت فيهم أحاديث النبي  التي يأتي سردها والتي بينت أنه يخرجون في 
آخر الزمان ،وأن سيماهم التحليق. 

سبب اختفاء هذه العالمة في أتباعه اليوم :

هذه العالمة _ التحليق _ كانت هي سيماهم وإنما اختفت في عصرنا هذا ، بسبب ما حط 
به عليهم خصومهم وما نبهوا عليه من وجود هذه العالمة التي هي من الدالئل على 

الباطل الذي تحمله دعوتهم.فتحاشوا هذا الوصف لتروج دعوته بين الناس
وقد ثبت شيوع ذلك فيهم في بداية دعوته حتى اشتهرت ويدل على ذلك :إقرارهم بذلك 

،وبشهادة علماء أهل السنة عليهم.



الخوارج األولى واآلخرة

أما شهادة علماء أهل السنة فمنها:قال الشيخ محسن بن عبد الكريم رحمنا الله 
وإياه)والتحليق الذي صار شعارهم فال يقبلون من أحد الدخول فيما هم فيه حتى يحلق 

رأسه، حتى قال المولى عبد الله بن عيسى في كتابه (السيف الهندي): إنه بلغني أنه حلق 
ناس من أهل تهامة رؤوسهم على ضوء السراج نحو ستمائة رجل في ليلة واحدة فكيف 

بالنهار) .(..لفحات الوجد عند فعالت أهل نجد)، ق 76 .نقالً من المبحث الثاني من 
كتاب دعاوى المناوئين. 

ويقول الشيخ زيني دحالن رحمه الله) وكانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه، وال 
يتركونه يفارق مجلسهم إذا تبعهم، حتى يحلقوا رأسه، ولم يقع مثل ذلك قط من أحد من 
الفرق الضالة التي مضت قبلهم، فالحديث صريح فيهم، وكان السيد عبد الرحمن األهدل 
مفتي زبيد يقول: ال يحتاج أن يؤلف أحد تأليفا للرد على ابن بعد الوهاب، بل يكفي من 
الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم) .سيماهم التحليق) فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة 

غيرهم  - الدرر السنية في الرد على الوهابية ، ص 54.

أما إقرارهم بذلك :  

فهو مسطور في كتبهم .فيقول أحد رؤسهم وهو عبد العزيز بن حمد _ سبط محمد بن 
عبدالوهاب _ في جواب له، (فالذي تدل على األحاديث، النهي عن حلق بعض وترك 

بعض، فإما تركه كله فال بأس به، إذا أكرمه اإلنسان كما دلت عليه السنة النبوية. وأما 
حديث كليب ،فهو يدل على األمر بالحلق عند دخوله في اإلسالم إن صح الحديث، وال 
يدل على أن استمرار حلقه سنة، وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فال يجوز وينهى 

فاعله عن ذلك؛ ألن ترك الحلق ليس منهيا عنه، وإنما نهى عنه ولي األمر؛ ألن الحلق هو 
العادة عندنا، وال يتركه إال السفهاء عندنا، فنهى عن ذلك نهي تنزيه ال نهي تحريم سدا 

للذريعة؛ وألن كفار زماننا ال يحلقون فصار في عدم الحلق تشبها بهم .(انتهى من 
مجموعة الرسائل والمسائل 578/4) .

ففي كالمه يقر صراحة بالتالي:
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1- يقر بأن الحلق فشا فيهم حتى صار عادة لهم تميزهم عن غيرهم ،حتى أصبحت إطالة 

الشعر هو من عالمة السفاهة عندهم .(رغم أنه من سنن النبي  فأصبحت السنة 
سفاهة !)

2- أن ولي أمرهم يأمرهم بالتحليق، ولكن ال يعني ذلك استعمال التعزير وال تغريمه بأخذ 
المال إن لم يحلق.

3- أن التحليق يميز أتباع دعوة محمد بن عبدالوهاب عن بقية المسلمين الذي يسميهم 

(كفار زماننا)!ألنهم اليحلقون شعرهم بل يتركونه اتباع لسنة النبي. 
وقد جاء في االستذكار لإلمام ابن عبدالبر المالكي في باب ما جاء في السلب في النفل ما 
نصه.وفي حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن 

عمر بن الخطاب كشف عن رأسه فإذا له شعر فقال لو وجدته محلوقاً لعاقبتك أشد 

العقوبة. قال أبو عمر إنما قال ذلك لقول النبي  في الخوارج(سيماهم التحليق )انتهى 
كالم اإلمام ابن عبدالبر.

فإذا علمنا أن التحليق هو من سيما الخوارج غالباً،وأنه ظهر في أتباع محمد بن 
عبدالوهاب فهذا ال يعني أن من حلق رأسه يصبح من الخوارج وال يعني أن من أعفاه 

ليس من الخوارج مع تمسكه بسنة الخوارج في تكفيرهم للمسلمين الذي يسمونهم 
المشركين!.

سبب ظهوره في بداية الدعوة : 

وأنا أعتقد أن سبب ظهورها مع بداية الدعوة :هو أنهم يذكرون أنهم من أهل السنة 
والجماعة وعلى مذهب الحنابلة.فأظهر الله للمسلمين من العالمات فيهم ما يزيد اليقين 

بأنهم خوارج ال أهل سنة ،وإن قالوا أنهم أهل السنة .فكانت هذه العالمة الظاهرة من باب 
زيادة اليقين .وأما أصل التيقن بأنهم خوارج فيعلم بتكفيرهم للمسلمين ،ثم استحالل دمائهم 

وأموالهم كما تجده مسطوراً في تاريخ نجد البن غنام وعنوان المجد البن بشر والدرر 
السنية ،وكشف الشبهات وغيرها من كتبهم .كما تجده أيضاً في رسائل من ردوا عليهم 



الخوارج األولى واآلخرة

من علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم .
وقد تكرر وصف النبى صلى الله عليه وسلم للخوارج بأن سيماهم التحليق.

 
وفي  مستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 

سلم قال : (( سيكون في أمتي اختالف و فرقة قوم يحسنون القيل و يسيئون الفعل و 
يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صالته مع صالتهم و صيامه مع صيامهم 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ال يرجع حتى يرد السهم على فوقه و هم شرار 
الخلق و الخليقة طوبى لمن قتلهم و قتلوه يدعون إلى كتاب الله و ليسوا منه في شيء من 

قاتلهم كان أولى بالله منهم . قالوا : يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال : التحليق)) . 
أى يحلقون رؤوسهم.وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « أال إن الفتنة هاهنا 

يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان». وفي رواية قال - وهو مستقبل المشرق 
- : « ها ، إن الفتنة هاهنا - ثالثا- وذكره)) - مستدرك الحاكم رقم الحديث : 2649   

الجزء : 2  الصفحة : 161..... 

وهو مستقبل المشرق - يقول » : أال إن الفتنة هاهنا  وفي أخرى أنه سمع النبي - 
من حيث يطلع قرن الشيطان ». أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري بزيادة في أوله : أن النبي - - قال ((اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك 
لنا في يمننا ، قالوا : وفي نجدنا ، قال : اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، 

قالوا: وفي نجدنا؟ قال : اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا : يا 
رسول الله، وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة : هنالك الزالزل والفتن ، ومنها يطلع قرن 

الشيطان )) 
وقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول « يخرج قوم 

من قبل المشرق يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يخرج فى 
بقيتهم الدجال ». رواه أحمد في المسند 

عن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجال من أصحاب النبي  أسأله عن 
الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال.. 
نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أتى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا. 
فقام رجل من ورائه فقال يا محمد : (( ما عدلت في القسمة )) رجل أسود مطموم الشعر 
عليه ثوبان أبيضان ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال (( والله 

ال تجدون بعدي رجال هو أعدل مني )) ثم قال (( يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا 
منهم يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة )) أخرجه النسائي رقم الحديث : 4103 ،،، الجزء : 7 

،،،، الصفحة : 119 ... والبزار .

 وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي  قال 
:

 ((يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية ثم ال يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال 

سيماهم التحليق أو قال التسبيد... ))  -  البخاري :  رقم الحديث :” 7123 “ ،،، الجزء 
: 6 ،،، الصفحة : 2748

في سنن أبي داود: 

....
عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

((سيكون في أمتي اختالف وفرقة ،قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ،يقرؤون القرآن ال 
يجاوز تراقيهم ،يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،ال يرجعون حتى يرتد على 
فوقه هم شر الخلق والخليقة ،طوبى لمن قتلهم وقتلوه ،يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه 



الخوارج األولى واآلخرة

في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق)) سنن 
أبي داوود  رقم الحديث : 4765 ،،،، الجزء : 4 ،،،، الصفحة : 243

...  وفي رواية ألنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال (سيماهم التحليق 
والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم)  فال شك أن محمد بن عبدالوهاب من بالد نجد ،وأنها 

مشرق المدينة المنوردة قطعاً يشهد لذلك الحس ووسائل العلم الحديث التي أوضحت 
بجالء أن نجداً تقع شرق المدينة المنورة ،وليس العراق كما يدعي أتباع محمد بن 

عبدالوهاب ،ويؤكد هذه الحقيقة الواضحة صريح قول النبي   ((أال إن القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين عند أصول أذناب اإلبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة 

ومضر))متفق عليه.
 

ومعلوم أن أرض العراق لم يكن بها رعاة إبل بل هي أرض حضارية ينتشر بين أهلها 
الزراعة كما أن قبيلة ربيعة ومضر ال تسكن فيها، بل هي في أرض نجد المعروفة وهي 
في شرق المدينة المنورة ،أما العراق فهو في الشمال الشرقي للمدينة المنورة إال اليسير 
منه.كما أن الواقع يشهد بأفعالهم التي هي عين أفعال الخوارج من تكفير وقتل للمسلمين 

 . وقد خرجوا في آخر الزمان كما ذكر النبي 
وخرجوا يدعون إلى الكتاب والسنة حسب فهمهم ونبذ فهم المذاهب اإلسالمية بما فيها 

كتب عقائد أهل السنة والجماعة من مفوضة الحنابلة والسادة األشاعرة والماتردية.
كما أن الفتن غير محصورة في نجد بل وجدت الفتن في العراق وغيره ،ولكن كان لنجد 

أوفر الحظ منها .من ذي الخويصرة التميمي ،فاألزارقة .....فتأمل بتدبر.

وكل الحقائق في هذه األحاديث التي ذكرت أن الخوارج سيماهم التحليق.وأنهم في آخر 
الزمان وأنهم يستمرون حتى زمن الدجال.حيث يتزايد فيهم التشبيه فال يفرقون بين صفات 

الخالق والمخلوق، تجعل اإلنسان العاقل المنصف يفر من منهج ابن عبدالوهاب وأتباعه 
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الذين يدعون السلفية. ويتمسك بما كان عليه السلف أهل السنة والجماعة من المالكية 
والحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة على عقيدة أهل السنة والجماعة.

12- يمرقون من الدين 

المروق بين الشيعة والسنة : 

..قُتَيْبَةُ  حَدَّثَنَا  عَبْدُ الْوَاحِدِ  عَنْ  عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ  
حَدَّثَنَا  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ  قَالَ سَمِعْتُ  أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  

يَقُولُ  
 بَعَثَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ  الْيَمَنِ  بِذُهَيْبَةٍ  فِي أَدِيمٍ  مَقْرُوظٍ  لَمْ تُحَصَّلْ 

مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ  عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ  وَأَقْرَعَ 
بْنِ حابِسٍ  وَزَيْدِ الْخَيْلِ  وَالرَّابِعُ إِمَّا  عَلْقَمَةُ  وَإِمَّا  عَامِرُ بْنُ 

الطُّفَيْلِ  فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُالَءِ قَالَ 

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ   فَقَالَ أَالَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ 
يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ  غَائِرُ  الْعَيْنَيْنِ 

مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ  نَاشِزُ  الْجَبْهَةِ  كَثُّ  اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ 
مُشَمَّرُ اإلِْزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ 
أَهْلِ األَْرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ  خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ 
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَالَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ الَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ  يُصَلِّي فَقَالَ 
 خَالِدٌ  وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ  أَنْقُبَ  عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ 
وَالَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ  يَخْرُجُ 

مِنْ  ضِئْضِئِ  هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ  
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يَمْرُقُونَ  مِنْ الدِّينِ كَمَا  يَمْرُقُ  السَّهْمُ مِنْ  الرَّمِيَّةِ  وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ 
أَدْرَكْتُهُمْ ألََقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ  ثَمُودَ .-  رواه البخاري

  وروى البخاري :

كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُالَءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ    فَقَالَ أَالَ 
تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً 

قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ  غَائِرُ  الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ  نَاشِزُ  الْجَبْهَةِ  
كَثُّ  اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ اإلِْزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ 

اللَّهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ األَْرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ 
وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ  خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ  يَا رَسُولَ اللَّهِ أَالَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ 
قَالَ الَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ  يُصَلِّي فَقَالَ  خَالِدٌ  وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ 
بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ  أَنْقُبَ  عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَالَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ 
نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ  يَخْرُجُ مِنْ  ضِئْضِئِ  هَذَا قَوْمٌ 

يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ  يَمْرُقُونَ  مِنْ الدِّينِ كَمَا  
يَمْرُقُ  السَّهْمُ مِنْ  الرَّمِيَّةِ  وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ ألََقْتُلَنَّهُمْ 

قَتْلَ  ثَمُودَ.

   عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر 
الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم يقولون من 

قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية  -  جامع الترمذي

عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون 
في أمتي اختالف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن ال يجاوز 
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تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ال يرجعون حتى يرتد على فوقه هم 
شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من 

قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق -  سنن أبي داود

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو 
في هذه األمة يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو 

إذا لقيتموهم فاقتلوهم  -   رواه ابن ماجة.

 ولعلّنا نكتفي بهذه األحاديث الشريفة في ذكرهم وهناك غيرها من صحيح بخاري ومسلم 
وغيرهم . ولكنّها تكادُ تقاربُ هذه في اللّفظ .

فهذه الفئة كما جاء وصفها في الحديث الشريف :

أحداث األسنان : أي صغار السنّ وشباب أغلبُهم..

سفهاء األحالم : خفاف العقول وصغارها، لهم فهم وعلم وعقل سفيه ضيّق .. ويتطاولون 
بفهمهم ذاك على فهم العلماء واألكابر من األمّة.

يقولون من قول خير البريّة : كالمهم من الحديث الشريف، ويطلبون الحديث الشريف 
ويزعمون أنّهم أهله وأتباعه.

يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم : يقرؤون القرآن مثل الخوارج ويقومون الليل وما إلى 
ذلك أكثر من صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولكنّهم ال يفهمون معانيه وال 
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يعرفون حقائقه وليس لهم من أنواره حظ، بل لهم ظاهره من القراءة التي ال تجاوز 
تراقيهم وال تصلُ إلى قلوبهم فال يخشعون وال يفهمون عن الله عزّ وجلّ .

ال يجاوز إيمانهم حناجرهم : ومعنى يقرؤون القرآن ال يُجاوز تراقيهم هو نفس هذا 
المعنى أنّ إيمانهم ال يُجاوز حناجرهم وليس لهم نور اإليمان وحقيقته في القلب.

شرّ الخلق والخليقة : قال الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه الله في فتح الباري :
"وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج 

" هم شرار الخلق والخليقة " وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله، وعند البزار من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت " ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الخوارج فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي " وسنده حسن وعند الطبراني من هذا 
الوجه مرفوعا هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة" 

ناهيك عن وصف شكلهم الذي يُطابقُ ما هم عليه من التحليق وطول اللّحية الغير مهذّبة 
والتشمير .. كما جاء في الحديث الشريف :

غَائِرُ  الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ  نَاشِزُ  الْجَبْهَةِ  كَثُّ  اللِّحْيَةِ 
مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ اإلِْزَارِ

 وأقولُ أنّ في أغلب الروايات التي جاءت وهي كثيرة صحيحة في هذه الفئة األمر 
بقتلها، وقال عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لو أدركتها ألقتلنّها .. وفي ذلك 

إشارة إلى حقيقة هذه الفئة واستعصاء دائها وعدم رجوعها إلى الحقّ. 
 أمّا في زمن الصّحابة فقد قاتلهم الصّحابة رضي الله عنهم وقتلوا منهم الثلثين بعدما 

حاورهم سيّدنا ابن عباس رضي الله عنه فرجعَ منهم الثلث إلى المحجّة البيضاء وتابوا.
عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أو قال : سمعت ، أنا أبو 
سعيد الخدري ، يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ال تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة تمرق   بينهما مارقة   يقتلها أوالهما 
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بالحق«     تمرق : تخرج مسرعة   المارقة : الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من 
الدين

حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن مقسم أبي القاسم ، مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كالب الليثي ، حتى أتينا عبد الله بن عمرو 

بن العاص رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده فقلنا له : هل حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين ؟ قال : نعم ، أقبل رجل من 

بني تميم يقال له ذي الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ 
الناس فقال : يا محمد ، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم . فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « وكيف رأيت ؟ » قال : لم أرك عدلت قال : فغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال : « ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ فقال عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ، أال نقتله ؟ قال : » ال ، دعوه فإنه سيكون له 
شيعة (1) يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية (2) فينظر في 

النصل (3) فال يوجد شيء ثم في القدح فال يوجد شيء ثم في الفوق (4) فال يوجد شيء 
سبق الفرث والدم « حدثني أبي ، نا يعقوب ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني 

محمد بن علي بن حسين أبو جعفر ، مثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا الخويصرة - مسند 
أحمد بن حنبل « مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ « ... مُسْنَدُ المُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ - 

رقم الحديث: 6861
  حديث مرفوع .
__________

 (1)الشيعة : الفرقة من الناس وشيعة اإلنسان أولياؤه وأنصاره .  
 (2)الرمية : الهدف الذي يرمى .  

 (3)النصل : هو حديدة السهم والرمح.  
 (4)الفوق : مكان الوتر من السهم .

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60215
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60217
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60217
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60215
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عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله . قال : « ويلك ومن 
يعدل إذا لم أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، أتأذن لي أن أضرب عنقه 

. فقال النبي  : « دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع 
صيامهم يمرقون (1) من الدين كما يمرق السهم من الرمية (2) فينظر في قذذه (3) فال 

يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه (4) فال يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله (5) فال 
يوجد فيه شيء وقد سبق الفرث والدم آيتهم (6) رجل أسود في إحدى يديه ، أو قال : 

إحدى ثدييه ، كثدي المرأة ، أو مثل البضعة (7) ، تدردر (8) ويخرجون على حين فترة 
من الناس » فنزلت فيهم ( ومنهم من يلمزك في الصدقات (9) ) قال أبو سعيد : فإني 

أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا رضي الله عنه 

. حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله
________

 (1)يمرقون : يجوزون ويخرقون ويخرجون
 (2)الرمية : الهدف الذي يرمى

 (3)القذذ : ريش السهم
 (4)نضي السهم : ما بين ريشه ونصله

 (5)النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين
 (6)اآلية : العالمة

 (7)البضعة : القطعة من اللحم
 (8)تتدردر : تترجرج وتضطرب وتتحرك وتجيء وتذهب

 (9)سورة : التوبة آية رقم : 58 .

سئل سهل بن حنيف : هل سمعت النبي  يقول في الخوارج شيئا ؟ قال : سمعته 
يقول ، وأهوى بيده قبل العراق : ( يخرج منه قوم يقرؤون القرآن ، ال يجاوز تراقيهم ، 
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يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية )  .الراوي :سهل بن حنيف -  البخاري – 
رقم6934 .

  حديث  صحيح .

سألتُ سهلَ بنَ حُنيفٍ : هل سمعتَ النبيَّ  يذكر الخوارجَ ؟ فقال : سمعته ( 
وأشار بيدِه نحوَ المشرقِ ) . " قومٌ يقرأون القرآنَ بألسنتِهم ال يعدو تراقِيهم . 

يمرقون من الدِّينِ كما يمرُقُ السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ. " الراوي :سهل بن 
حنيف المحدث    -  صحيح مسلم - الصفحة أو  رقم   1086 حديث صحيح .

وفي بيان رسول الله  صلى الله عليه وآله عن مروقهم من الدين :

عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تمرق (1) مارقة (2) من 
هذه األمة مروق (3) السهم من الرمية (4) إن الرجل ليرمي رميته فينفذها سهمه فتنطلق 
الرمية حائلة قال : فيتحرك هنيهة (5) ثم يقع فيتبع سهمه فينظر في النصل (6) فال يجد 
بينة (7) قال : فيحدث نفسه لئن كنت أصبت ألجدن بينة في القذذ (8) والفوقتين قال : 
فينظر في القذذ والفوقتين فال يجد بينة قال : فال يتعلقون من اإلسالم إال كما يعلق ذلك 
السهم من رميته وال يعودون فيه ثم قال : » يقرءون كتاب الله ال يعدو تراقيهم (9) « 
قال : » يحتقر ، أو ويزدري ، عمله عند عملهم سيماهم (10) التحليق هم شر الخلق 

والخليقة ، مرتين ، يتولى قتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق « يعني أصحاب النهروان . 
فقال أبو سعيد : الحمد لله الذي ولى قتلهم أهل العراق

__________
 (1)تمرق : تخرج مسرعة

 (2)المارقة : الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من الدين
 (3)مروق السهم من الرمية : اختراقه لها وخروجه من الجانب اآلخر في سرعة

 (4)الرمية : الهدف الذي يرمى

http://www.dorar.net/mhd/256
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 (5)الهنيهة : القليل من الزمان. 
 (6)النصل : هو حديدة السهم والرمح
 (7)البينة : الدليل والبرهان الواضح

 (8)القذذ : ريش السهم
 (9)التراقي : جمع ترقوة : وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان

 (10)السيما : العالمة أو الدليل

و روى ابن هشام عن عبدالله بن عمروبن العاص أنّه قال : جاء رجل من بني تميم ـ في 
غزوة هوازن ـ يقال له ذوالخويصرة فوقف عليه وهو يعطي النّاس فقال : يا محمّد ، قد 

رأيتُ ما صنعت في هذا اليوم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجل ، فكيف 

رأيت؟ فقال : لم أرك عدلت ، قال : فغضب النبي  ، ثم قال : ويحك ، إذا لم يكن 
العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمربن الخطاب : يا رسول الله أال أقتله؟ فقال : ال 

دعه فإنّه سيكون له شيعة يتعمّقون) ١ (في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 
الرمية )   ـ ابن هشام : السيرة النبوية ٤ / ٤٩٦. ابن االثير : الكامل ٢ / ١٨٤. ورواه 
البخاري في باب » المؤلفة قلوبهم على وجه التفصيل ، فمن أراد فليرجع إلى صحيحه.« 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله :  منكم قوما يتعبدون حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية – األحاديث المختارة عن أنس . 

سار علي إلى النهروان قال الوليد في روايته وخرجنا معه قتل الخوارج فقال اطلبوا 
المخدج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة حق ال 
تجاوز حلوقهم يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل 
أسود مخدج اليد في يده شعرات سود إن كان فيهم قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم 

قتلتم خير الناس قال الوليد في روايته فبكينا قال إنا وجدنا المخدج فخررنا سجودا وخر 
علي ساجدا معنا

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1711&hid=2154&pid=634109
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الراوي :علي بن أبي طالب -   البداية والنهاية – 302/7 -  الحديث :له طرق متواترة 
عن علي و أصل القصة صحيح .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأتي في آخر الزمان قوم: حدثاء األسنان، سفهاء 
األحالم، يقولون من خير قول البرية، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان، كث 

اللحية(غزيرو اللحية)، مقصرين الثياب، محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء " . 

الحديث في الصحيحين ليس بهذه اللفظة , بال الثابت هو:

(يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم ، يقولون من خير قول البرية ، 
يمرقون من اإلسالم ، كما يمرق السهم من الرمية ، ال يجاوز إيمانهم حناجرهم ، فاقتلوهم ، 

فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) . 

جاء في البخاري هذا الحديث الطويل (بعث عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى النبيِّ  
بذُهَبِيَّةٍ ، فقسَّمَهَا بين األربعةِ : األقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ ثم المجاشعيِّ ، 

وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزَاريِّ ، وزيدٍ الطائيِّ ثم أحدِ بني نبهانَ ، وعلقمةَ بنِ عالثةَ 
العامريِّ ، ثم أحدِ بني كالبٍ ، فغضبت قريشٌ واألنصارُ ، قالوا : يُعطي صناديدَ أهلِ 
نجدٍ ويَدَعُنَا ، قال : ( إنما أَتَأَلَّفُهُمْ ) . فأقبلَ رجلٌ غائرُ العينينِ مشرفُ الوَجنتينِ 
، ناتئُ الجبينِ ، كثُّ اللحيةِ محلوقٌ ، فقال : اتَّقِ اللهَ يا محمدُ ، فقال ) : من يُطِعِ 
اللهَ إذا عصيتُ ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ على أهلِ األرضِ فال تأمنونني . (فسأل رجلٌ قَتْلَهُ 
ء أحسبُهُ خالدُ بنُ الوليدِ ء فمنعَهُ ، فلما وَلَّى قال : ( إنَّ من ضِئْضِئِ هذا ، أو : 

في عقبِ هذا قومٌ يقرؤونَ القرآنَ ال يُجاوزُ حناجرهم ، يمرقونَ من الدِّينِ مروقَ 
السهمِ من الرَّمِيَّةِ ، يقتلونَ أهلَ اإلسالمِ ويدعونَ أهلَ األوثانِ ، لئن أنا أدركتهم 

ألَقْتُلَنَّهُمْ قتلَ عادٍ ) -  .

حديث صحيح رواه البخاري في صحيحة في ثالثة أبواب : 

http://www.dorar.net/book/13440&ajax=1
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1-  باب عالمات النبوة في اإلسالم . 

2-  بَاب إِثْمُ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ . 

3-  بَاب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ 
تَعَالَى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا 

يَتَّقُونَ {وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى 
آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.  

وورد في موطأ مالك عن مروقهم من الدين :

 [  أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله  يقول : يخرج فيكم ( 1 ) قوم 
تحقرون ( 2 ) صالتكم مع صالتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ال يجاوز 

حناجرهم يمرقون ( 3 ) من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فال ترى شيئا 
تنظر في القدح فال ترى شيئا تنظر في الريش فال ترى شيئا وتتمارى في الفوق . قال محمد 
: وبهذا نأخذ . ال خير في الخروج ( 4 ) وال ينبغي إال لزوم الجماعة – موطأمالك الطبعة 

األولى تحقيق د تقي الدين الندوي  - حديث رقم 684 - باب إثم الخوارج وما في لزوم 
الجماعة  من الفضل ] 

 _________

 ( 1 )الخوارج : هم الخارجون ( هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يوم النهروان 
فقتلهم فهم أصل الخوارج وأول خارجة خرجت إال أن طائفة منهم كانت ممن قصد المدينة 

يوم الدار في قتل عثمان رضي الله عنه . سموا خوارج من قوله يخرج قاله في التمهيد كذا 
في األوجز 4 / 134 ) عن طاعة اإلمام بشبهة ضعيفة وأولهم الخوارج على عثمان 

والخوارج على علي رضي الله عنه 



الخوارج األولى واآلخرة

 ( 2 )الجماعة : أي جماعة المسلمين 
 ( 1 )يخرج فيكم : أي في ما بينكم أيها األمة 

 ( 2 )قوله : تحقرون من التحقير . صالتكم مع صالتهم وأعمالكم مع أعمالهم أي تظنون 
عباداتكم حقيرة قليلة بالنسبة إلى عباداتكم لكمال جهدهم في تحسين األعمال الظاهرة 

واهتمامهم في أدائها وإتيان آدابها من غير مباالة بفساد األعمال الباطنة واألمور القلبية 
وخبثها . يقرؤون القرآن ال يجاوز أي القرآن أو ثواب جميع أعمالهم . حناجرهم بفتح 

األولين وكسر الرابع جمع الحنجرة بفتح األول وسكون الثاني بمعنى الحلقوم يعني أن الله 
ال يرفعها وال يقبلها فكأنها ال تجاوز حناجرهم وقيل : إنهم يقرءون القرآن مع غير علم بما 

فيه وال عمل بما فيه فال يحصل لهم إال مجرد القراءة وال يترتب عليها آثارها 
 ( 3 )قوله : يمرقون بضم الراء أي يخرجون من الدين أي طاعة اإلمام أو دين اإلسالم . 
مروق بضمتين أي كخروج السهم من الرمية بفتح الراء وكسر الميم وشد الياء أي الصيد 

المرمي إليه السهم . تنظر أنت أيها الرامي أو ينظر بالغائب . في النصل بالفتح هو الحديدة 
التي على رأس السهم . فال ترى عليه شيئا من آثار الدم . تنظر في القدح بكسر القاف أي 
أصل السهم فال ترى عليه شيئا . تنتظر في الريش أي ريش السهم المركب عليه فال ترى 

شيئا . وتتمارى أي تشكك ( هكذا في األصل والظاهر تشك ) في الفوق بالضم موضع 
الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر الدم والحاصل أنه ليس لهم من قبول العبادات وقراءة 

القرآن نصيب كذا في " شرح القاري " وغيره  . (4)  أي عن طاعة اإلمام وموافقة أهل 
اإلسالم ومتابعة السلف الكرام ( قد بسط الحافظ الكالم على الخوارج وعلى بدء خروجهم 

أشد البسط في " فتح الباري " 12 / 298 )

13- سفهاء األحالم حدثاء األسنان يمرقون من الدين :

"سيخرج في أواخر الزمان حداث األسنان، سفهاء األحالم يقولون من القول خير البرية، 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، محلقي شواربهم، اذرهم إلى أنصاف سوقهم، 

تحقرون صالتكم إلى صالتهم وصيامكم إلى صيامهم، ويقرأون القرآن ال يجاوز حلوقهم، 
فقال سيدنا حذيفة راوي الحديث ماذا افعل يا رسول الله إن أدركني ذلك، قال المصطفى : 
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عليك بإمام المسلمين وجماعته وهم السواد األعظم، فقال حذيفة بنور البصيرة فإن لم يكن 
للمسلمين امام وال جماعة، قال اجتنب تلك الفرق والجماعات، ولئن تعض على أصل 

شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا خير لك .  – الحديث .

14- الخوارج كالب النار :

 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَعْرُوفُ 
بِابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ , قَالَ : أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بِشْرِ بْنِ 
النَّضْرِ الْهَرَوِيُّ , قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , قَالَ : أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ 
الطَّيَالِسِيُّ , قثنا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ , قَالَ 

, وَهُوَ  : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ 
مَحْجُوبٌ , قَالَ : مَا فَعَلَ وَالِدُكَ ؟ قُلْتُ : قَتَلَتْهُ األَزَارِقَةُ , فَقَالَ : لَعَنَ 

اللَّهُ األَزَارِقَةَ , يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ  " 
إِنَّهُمْ كِالبُ النَّارِ " , قَالَ : قُلْتُ : األَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ ؟ أَوِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا 
, قَالَ : بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا , قَالَ : قُلْتَ : إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ , 
وَيَفْعَلُ بِهِمْ وَيَفْعَلُ , قَالَ : فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً , 

ثُمَّ قَالَ : وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ , عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ األَعْظَمِ , إِنْ كَانَ 
السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ , فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ , 

وَإِال فَدَعْهُ ؛ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ 
سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ , عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . وَهُوَ 

غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَشْرَجِ بْنِ نُبَاتَةَ , عَنْهُ . ال نَعْرِفُهُ إِال مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 
. وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ األَزْرَقُ , عَنِ األَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

بْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ  , كَمَا رَوَاهُ حَشْرَجٌ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . - 
الثامن من فوائد الحنائي  -  حديث مرفوع  - حديث رقم 13 .
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عن سعيد بن جمهان ، قال : « كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم فرأت 
أخت أبي بالل في النوم أن أبا بالل كلب أهلب أسود عيناه تذرفان   قال : فقالت بأبي أنت 

يا أبا بالل ما شأنك أراك هكذا ؟ قال : جعلنا بعدكم كالب النار ، وكان أبو بالل من 
رءوس الخوارج - السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل – الحديث رقم 1369 وهو مقطوع  

 .

دخلتُ على ابنِ أبي أوفَى وهو محجوبُ البصرِ فسلَّمتُ عليه فَرَدَّ عَلَيَّ السالمَ 
فقال مَنْ هذا فقلتُ : أنَا سعيدُ بنُ جَهمانَ ، فقال : ما فعل والِدُك ؟ فقلتُ قَتَلَتْهُ 

األزارِقةُ قال : قتل اللهُ األزارِقةَ كُلَّها ثم قال : ثنا رسولُ اللهِ :   أال إنهم 
كِالبُ أهلِ النارِ ، قال قلتُ األزارِقةُ كُلُّها أوِ الخوارجُ ؟ قال : الخوارجُ كُلُّها -
   عبدالله بن أبي أوفى  وذكره  األلباني   في تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم-

  905 -  إسناده حسن
 

عن عبدالله بن أبي أوفى قال رسول الله  :   الخوارجُ كالبُ أهلِ النارِ . -
      تخريج كتاب السنة عبدالله بن أبي أوفى  وذكره  األلباني   في تخريج كتاب 

السنة - الصفحة أو الرقم  -904 - حديث  صحيح .
1- لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أَوفَى وهوَ محجوبُ البصرِ فسلَّمتُ عليهِ فقال لي 

من أنتَ قال قلتُ أنا سعيدُ بنُ جُهمانَ قال فما فعلَ والدُك قال قلتُ قتلَتهُ األزارِقَةُ 

أنَّهم كالبُ  قال لعنَ اللَّهُ األزارقةَ لعنَ اللَّهُ األزارقةَ حدَّثنا رسولُ اللَّهِ 
النَّارِ قال قلتُ األزارقةَ وحدَهم أمِ الخوارجُ كلُّها قال بلِ الخوارجُ كلُّها

الراوي :عبدالله بن أبي أوفى ذكره الوادعي في  صحيح دالئل النبوة - الصفحة أو الرقم 
608 – حديث  حسن .

 
لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أَوفَى وهوَ محجوبُ البصرِ فسلَّمتُ عليهِ فقال لي من 

أنتَ قال قلتُ أنا سعيدُ بنُ جُهمانَ قال فما فعلَ والدُك قال قلتُ قتلَتهُ األزارِقَةُ قال 
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لعنَ اللَّهُ األزارقةَ لعنَ اللَّهُ األزارقةَ حدَّثنا رسولُ اللَّهِ  أنَّهم كالبُ 
النَّارِ قال قلتُ األزارقةَ وحدَهم أمِ الخوارجُ كلُّها قال بلِ الخوارجُ كلُّها - 

الراوي :عبدالله بن أبي أوفى ذكره الوادعي في  صحيح دالئل النبوة - الصفحة أو الرقم 
608 – حديث  حسن .

 
2-  أتيت عبد الله بن أبي أوفى ، وهو محجوب البصر ، فسلمت عليه . قال لي من 

أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان قال : فما فعل والدك ؟ قال : قتلته األزارقة قال : لعن 

الله األزارقة ، لعن الله األزارقة . حدثنا رسول الله –  – : أنهم كالب النار ، قال 
: قلت : األزارقة وحدهم أم الخوارج كلها ؟ قال : بل الخوارج كلها . قال : قلت فإن 

السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ؟ قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال : 
ويحك يا ابن جهمان ، عليك السواد األعظم إن كان السلطان يسمع منك ، فائته في بيته 
، فأخبره بما تعلم فإن قبل منك ، وإال فدعه فإنك لست بأعلم منه. - الراوي :عبدالله بن 

أبي أوفى المحدث :الوادعي  في   الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم:542 – حديث 
حسن .

 
3- لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبي أَوفَى وهوَ محجوبُ البصرِ فسلَّمتُ عليهِ فقال لي 

من أنتَ قال قلتُ أنا سعيدُ بنُ جُهمانَ قال فما فعلَ والدُك قال قلتُ قتلَتهُ األزارِقَةُ 

قال لعنَ اللَّهُ األزارقةَ لعنَ اللَّهُ األزارقةَ حدَّثنا رسولُ اللَّهِ  أنَّهم كالبُ 
النَّارِ قال قلتُ األزارقةَ وحدَهم أمِ الخوارجُ كلُّها قال بلِ الخوارجُ كلُّها - 

الراوي :عبدالله بن أبي أوفى ذكره الوادعي في  صحيح دالئل النبوة - الصفحة أو الرقم 
608 – حديث  حسن .

4-  أتيت عبد الله بن أبي أوفى ، وهو محجوب البصر ، فسلمت عليه . قال لي من 
أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان قال : فما فعل والدك ؟ قال : قتلته األزارقة قال : لعن 
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الله األزارقة ، لعن الله األزارقة . حدثنا رسول الله  : أنهم كالب النار ، قال : 
قلت : األزارقة وحدهم أم الخوارج كلها ؟ قال : بل الخوارج كلها . قال : قلت فإن 

السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ؟ قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال : 
ويحك يا ابن جهمان ، عليك السواد األعظم إن كان السلطان يسمع منك ، فائته في بيته 

، فأخبره بما تعلم فإن قبل منك ، وإال فدعه فإنك لست بأعلم منه. 
الراوي :عبدالله بن أبي أوفى المحدث :الوادعي - المصدر :الصحيح المسند - الصفحة 

أو الرقم542حديث  حسن
 

دخلتُ على ابنِ أبي أوفَى وهو محجوبُ البصرِ فسلَّمتُ عليه فَرَدَّ عَلَيَّ السالمَ 
فقال مَنْ هذا فقلتُ : أنَا سعيدُ بنُ جَهمانَ ، فقال : ما فعل والِدُك ؟ فقلتُ قَتَلَتْهُ 

األزارِقةُ قال : قتل اللهُ األزارِقةَ كُلَّها ثم قال : ثنا رسولُ اللهِ  : أال إنهم 
كِالبُ أهلِ النارِ ، قال قلتُ األزارِقةُ كُلُّها أوِ الخوارجُ ؟ قال : الخوارجُ كُلُّها -  
عبدالله بن أبي أوفى المحدث  األلباني في  تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم 905  

-  إسناده حسن .

كنت بدمشقَ زمنَ عبدِ الملكِ فأُتِيَ برؤوسِ الخوارجِ فنُصِبَت على أعوادٍ فجئت 
ألنظرَ هل فيها أحدٌ أعرفُه فإذا أبو أمامةَ عندَها فدنوت منه فنظرت إلى األعوادِ فقال 

كالبُ النارِ ثالثَ مراتٍ شرُّ قتلَى تحتَ أديمِ السماءِ ومَن قتلوه خيرُ قتلَى تحتَ 
أديمِ السماءِ قالها ثالثَ مراتٍ ثم استبكى قلت يا أبا أمامةَ ما يبكيكَ قال كانوا على 
دينِنا ثم ذكر ما هم صائرونَ إليه غدًا قلت أشيئًا تقولُه برأيِك أم شيئًا سمعتَه من 

رسولِ اللهِ  قال إني لو لم أسمعْه من رسولِ اللهِ  المرةَ أو مرتين أو 
ثالثًا إلى السبعِ ما حدَّثتكُموه أما تقرأ هذه اآليةَ في آلِ عمرانَ يَوْمَ تَبْيَضُّ 
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ إلى آخرِ اآليةِ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ 

فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثم قال اختلف اليهودُ على إحدَى وسبعينَ 
فرقةً سبعونَ فرقةً في النارِ وواحدةٌ في الجنةِ واختلف النصارَى على اثنتينِ 
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وسبعينَ فرقةً إحدَى وسبعونَ فرقةً في النارِ وواحدةٌ في الجنةِ وتختلفُ هذه األمةُ 
على ثالثةً وسبعينَ فرقةً اثنتانِ وسبعونَ فرقةً في النارِ  وواحدةٌ في الجنةِ فقلنا 
انعتْهم لنا قال السوادُ األعظمُ - الراوي :صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة  -  

مجمع الزوائد للهيثمي 236/6 - رجاله ثقات .

 و تذرف : تسيل منها الدموع

15 - الخوارج ومبدأ رفع المصاحف في الخصومات لتضليل األمة وخداعها باسم الدين 
والقرآن وهم أبعد الناس منه :

قال صلى الله عليه وآله في الخوارج ( يدعون إلى القرآن وهم أبعد الناس منه) وقوله 
صلى الله عليه وآله ( يحسبونه لهم وهو عليهم ) 

وعلى ذلك الخوارج ومعتقدهم على خالف مبادئ القرآن الكريم على الرغم من رفعه في 
خصوماتهم كشعار و تشدقهم وزعمهم بأنهم على القرآن ويدعون إلى العمل بشرائعه قوالً 

وفعال يستحلون تكفير المسلمين فيبيحون دمائهم وأموالهم  ونسائهم  وبالتالي هو  فكر 
قائم على  اهواء وراي علماء مخالف لروح القرآن  فيتتبعون أخطاء المسلمين وقتلهم 

وإقامة الحد عليهم على أتفه األسباب بل ويصل عندهم التعذير للجلد مآت وأال فالجلدات 
على دفعات  في انتقامية من المسلمين لن تجدها إال في اليهود أعداء هذه األمة .

أوردت صحيفة الموجز هذا الخبر :

اإلخوان يرفعون المصاحف أثناء االشتباكات مع المتظاهرين فى المقطم 
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الجمعة ٢٢ مارس ٢٠١٣ – اليوم السابع 

تصاعدت حدة االشتباكات بين المتظاهرين وشباب اإلخوان وتبادل الطرفان إطالق طلقات 
الخرطوش، وإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة بشارع 9 فى المقطم .



الخوارج األولى واآلخرة

وهنا رفع المصحف أليس هو فعل عمرو ابن العاص في صفين وأليس هو نفس عمل 
أمير المؤمنين مع الخوارج حينما أرسل إليهم فتى يرفع المصحف ليحكم بينهم  وقال له 
بأنك مقتول فقبل وقتلوه شهيدا وهو يرفع كتاب الله بعد أن نشبوه بنشاب في رقبته لعنهم 

الله فهل هذه هى أخالق القرآن الذي يرفعونه في المواطن حتى اآلن .

ولتفصيل موضوع الخوارج  :



الخوارج األولى واآلخرة

بينا من قبل في تعريف الخوارج أنهم خارجة شيطانية  خرجت على دين الله تعالى 
وأحكام القرآن الكريم وإمام زمانهم من أهل البيت عليهم السالم بالسيف عمال بالرأي 
والهوى في مقابل النص  القرآني و ضرباً لألحاديث الصحيحة المتفقة مع كتاب الله 

تعالى بعضها ببعض . كما بينا   , .

ومادام الهوى قد تدخل فهم يجعلون رجالهم حكاماً على كتاب الله ولم يجعلوا كتاب الله 
حاكما على العالم والمتعلم  فأدخلوا األمة في لبس من دينهم لشدة نسكهم وتمسكهم 

بظواهر الدين وقشوره من لحى وثياب مع الغوص واإلنغماس في الملذات الجنسية سراً 
ووفق تحليلهم وتحريمهم بالهوى وباستمرار وجودهم بعد القرن األول  وقضاء أمير 

المؤمنين علي عليه السالم عليهم في النهروان لزدادت شوكتهم كفرقة مع ترسيخ فكر لهم 

في دولة الخالفة األموية لما رسخوا قاعدة الحرب على النبي وأهل بيته  فلما جاءت 
الخالفة العباسية لترث األموية وجدت أنها امتداد طبيعي لخط المحاداة لله تعالى ورسوله 
وأهل بيته فتمسكوا بذات الخط القائم على مرجعية كافة علماء األمة على شرط استبعاد 

وقتل كل من ينتمي ألهل بيت النبي عليهم السالم ومحبيهم وشيعتهم فكان الرجل والقبيلة 
تتمنى رجوع العصر األموي وذلك ألن العباسيين قتلوا وأبادوا أضعاف الذين ابادهم 
األمويين . بظهور ابن تيمية  ومدرسته طهر أول ترسيخ لفكر الحرب بين المسلمين 

وتدميرهم باسم الدين على أنه التوحيد وبدأت تتخمر فكرة السلف الصالح والصحابة على 
أن هذا اإلمتداد لهؤالء الصالحين هو خط الصحابة ومن تبعهم مع تعمد ترك نصوص 

القرآن وسنة رسول الله  الداعية للتعاون والحب والتآلف بين الناس كما في تلك 
األحاديث على سبيل المثال :

[ المؤمن يألف ويؤلف وال خير فيمن ال يالف وال يؤلف] .

[ المؤمن كالنخلة إن هبت عليها الريح مالت فأن سكنت عادت ] .
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[ ماكان الحلم في شيء إال زانه وما نتزع من شيء إال شانه] .

[ حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله] .

[ ياعائشة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا واآلخرة] .

[ كان رسول الله  أخالقه القرآن ] .

وقال  تعالى في عالقة المؤمنين بعضهم ببعض :{ أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين} 

وقال تعالى في رسول الله  وصحابته الكرام رضى الله عنهم { محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } .

 وبالتالي دعوة القرآن دعوة تراحم وبر وألفة بين المؤمنين ولم يقل المسلمين  وإال 
ألصبحت األلفة  بين الذين يعملون الصالحات فقط ثم يكرهون بقية أهل القبلة فيقتلونهم 
وهذا مانهى عنه الله تعالى ورسوله وهو فكر الخوارج الذي خلط بين الفقة والعقيدة ثم 

كفر بالمعصية المخالف له في العقيدة فأخذ يستحل دماء أهل القبلة لمجرد اإلختالف 
الفقهي المذهبي معه  وعليه فإن الله تعالى يدعوا لأللفة بين كل من آمن بالله تعالى ونطق 

الشهادتين  له حق اإلسالم ومنه حرمة  دمه عند الله  وماله وعرضة , ولذلك حرم الله 
تعالى و رسوله صلى الله عليه وآله   دماء المسلمين  تكفيرهم ألنه قاعدة  تمهيدية  

الستحالل دمائهم وأموالهم وأعراضهم  ةلذلك عظم الله حرمة دم المسلم  : 

فقال الله تعالى في اربع عقوبات إلهية  لم ترد في كتاب الله على الكفر نفسة بما يؤكد  
كبر حجم هذه الجريمة قال تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ 

جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما - النساء  93}  



الخوارج األولى واآلخرة

و [عن أُسامة بن زيد، أنه قال:  بعثنا رسول الله  إلى الحرقة من جهينة.. ثم يروي 

قتله لرجل بعدما نطق بالشهادتين ولوم رسول الله له وقوله له: (هل شققت عن 
قلبه)؟!...الحديث .

  وقال رسول الله  (لو أنَّ أهل السماء واألرض اشتركوا في دم مؤمن ألكبهم الله 
في النار) 

  وقال  وهو يطوف بالكعبة: (ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، 
والذي نفس محمّد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به 

إال خيراً) 

 وقال   : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إال من مات مشركاً أو من قتل مؤمناً 
متعمداً) 

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  : “ ال يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرًا" ((رواه البخاري)).

وليس قتل النفس المؤمنة هو المحرم فقط بل قتل أي نفس أخرى مؤمنة أو غير مؤمنة 
قتلها بغير  ذنب فهو حرام لقوله تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي 

األَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} المائدة /32/.

حرمة تكفير من نطق بالشهادتين 

أكَّد اإلسالم على عظمة تكفير المسلم وتضليله، ونبزه بالشرك وإخراجه من حظيرة 
اإلسالم أو نبذه بالفسق: قال الله تعالى: 
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{والَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّالَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} النساء 94  .

وقال عزَّ وجلّ : 

{وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً 
وَإِثْماً مُّبِيناً- النساء  112  )

قال رسول الله      :  (أيُّما رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان 
كما قال، وإالَّ رجعت عليه) 

روي أن رسول الله    قال: (كفُوا عن أهل ال إله إال الله، ال تكفّروهم بذنب، فمن 
أكفر (كفَّر) أهل ال إله إال الله فهو إلى الكفر أقرب)

 
2- إدانةُ التعصب وذمُّه في أحاديث المعصومين (ع):

لقد أنار لنا رسول الله     واألئمة األطهار من آل بيته الطريق في هذا الموضوع 
أفضل إنارة وجلوُّه لنا أفضل تجلية في أقوالهم، نذكر منها:

آ - قال رسول الله   : (من  كان في قلبه حبَّة من خردل من عصبيَّةٍ بعثه الله 
يوم القيامة مع أعراب الجاهلية) 

  يقول اإلمام علي بن أبي طالب (ع): (إن كنتم ال محالة متعصِّبين فتعصَّبوا لنصرة 
الحقِّ وإغاثة الملهوف) غرر الحكم  3738 . 
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ب- وقد أجاب اإلمام زين العابدين (ع) لمّا سُئل عن العصبيَّة قائال :  (العصبيَّة التي 
يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من 

العصبية أن يحبَّ الرجل قومه، ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم) 

 خلق الله البشر للتعارف بأن أنبياء الله قدوة واألتقى هو األقرب إلى الله تعالى كما في 
قوله عز وجل : 

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  الحجرات 13   } 

ولم يقل إن التفاضل هو على أساس الطائفة أو المذهب أو األصل أو القومية.. إلخ. 

إن الطائفية والمذهب والقومية هو ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا دون إرادة أو معرفة منا 
ولذا هي ليست مقدَّسة بحدِّ ذاتها، بل المقدس هو المنهج الذي تحمله وتتبنّاه ليوصلنا 
إلى الغاية المنشودة نحو التفكر والتأمل الختيار األحسن كما قال تعالى :  ( فبشر عباد 
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) فاإلنسان العاقل والحكيم ينتخب 
ويختار دائماً األحسن واألفضل سواء بين المناهج أو بين القدوات والنماذج الحسنة....

القرآن وحق االختالف :

قال الله تعالى : 

{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَالَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا 

جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللهُ 
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لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ 
إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  المائدة 48  } 

يخبرنا القرآن الكريم بطبيعة االختالف في المنهج واالعتقاد، وهذا حق من حقوق اإلنسان 
في الحياة الدنيا أن ينتخب ما يشاء من فكر وعلى الله تعالى الحساب في اآلخرة، وليس 
من حق أحد حساب اآلخر على ما اختاره إال في مجال الحوار بالحسنى، الحوار الذي 

يعتمد على الحجة والمنطق والبرهان دون أن يكون له حق اإلكراه واإلجبار في المعتقد 
والدين  قال الله تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ 

وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا 
كَارِهُونَ  )  هود   28  وقال تعالى (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) 

إن اآلخر في الرؤية اإلسالمية، ليس مشروعاً للذبح والقتل والتدمير واإلبادة كما في  
معتقد خوارج الوهابية والسلفية والكثير من الجماعات المدعية لإلسالم ، بل هو 

موضوعاً للتواصل والحوار والمحبَّة واإلنصاف والرحمة وتنمية القواسم المشتركة 
والتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون في اٌثم والعدوان كما قال تعالى 0 
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان) . وقال تعالى  (وَال 

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَال السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فصلت /34 أي أن النصوص القرآنية، تؤكد 

على مفاهيم األخوة واأللفة والرحمة والدفع بالتي هي أحسن والعفو والصفح كما في قوله 
تعالى {   واعفوا واصفحوا أال تحبون أن يغفر الله لكم } وقوله تعالى { واصفح الصفح 

الجميل} 

أخالق القرآن والتعددية المجتمعية :
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1- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ 

شَيْءٍ شَهِيدٌ) الحج 17  

2- (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، 
إِالَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ) هود 118  هذه سنَّة الحياة.

3- (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 
إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) الروم 22

4- وقد وسَّع الله تعالى دائرة التنوُّع هذه ودائرة اآلخر هذا حتى شملت مخلوقات 
أخرى غير اإلنسان، فقال عزَّ وجلّ: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ 

يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم) األنعام 38

وبالتالي يجب علينا أن ال نغفل القاعدة التي تقول : (الفهم قبل التفاهم) . وكذلك العالقة مع 
اآلخر ومشروع التواصل والتعايش بين الناس. قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا 

خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات 13}  إن هذه اآلية 

الكريمة من سورة الحجرات التي مرت معنا أعاله تؤسس للعالقة مع اآلخر وتبلور نمط 
العالقة الحضارية معه.

فاآلية المذكورة تقرر في بداية األمر، أن االختالف شأن طبيعي وجبلّة إنسانية وناموس 
كوني، وهو موجود وراسخ في حياة اإلنسان في جميع عصوره المديدة.
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وتعتبر هذه اآلية الكريمة االختالف بين الناس حافزاً رئيسياً ألن ينطلق الناس منه لبناء 
عالقاتهم وتواصلهم على قاعدة التعارف التي تقوم على االعتراف باآلخر وعلى أن 
األفضلية عند الباري عز وجل هي لألتقى، وهذه األفضلية ليست ذاتية وإنما كسبية، 

بمعنى أن عمل اإلنسان وجهده وسعيه وكسبه في الحياة هو الذي يحدد معيار األفضلية.

ويوجهنا القرآن الكريم إلى نمط التعامل مع اآلخرين، بقوله : كيف نتعامل مع اآلخر:

1ـ (يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم وال نساء من 
نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ) الحجرات11 .

حيث أننا ال يمكن أن نستكشف جوهر ذواتنا إال من خالل معرفة اآلخر، فهو بوّابة 
اكتشاف جوهر ذاتنا، فاآلخر وفق هذا المنظور هو ضرورة مجتمعة ومستقبلية لذواتنا وإن 
المطلوب هو االنعتاق من نرجسيّتنا والتحرر من هواجسنا ومخاوفنا، وننطلق في مشروع 

عالقة إيجابية وحضارية مع اآلخر المختلف سواء في الدائرة الوطنية أو القومية أو 
اإلنسانية.

التعامل مع اآلخر باإلنصاف والعدل 

2ـ قال تعالى: { وال يجرمنّكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون - المائدة  8 }

{ ال يجرمنكم شنآن قوم: أي ال يحملنكم بغض قوم ما على أال تعدلوا } 

فالعالقة مع اآلخر يجب أن تنطلق من مفهوم العدل واإلنصاف.
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3ـ قال عز وجل: { وقلْ لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إنّ الشيطان ينزغُ بينهم، إن 
الشيطان كان لإلنسان عدواً مبيناً – اإلسراء 53} و (ينزغ بينهم بمعنى  يفسد ويهيّج 

الشرّ بينهم).

4ـ قوله تعالى: { ال إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ - البقرة  256}

فالتواصل بين الناس يقوم على أساس االحترام اإلنساني المتبادل ونبذ اإلكراه بكل 
أشكاله.

5ـ والحوار بين الناس يجب أن يكو بالتي هي أحسن واإللتزام بمقتضيات العدالة 
واإلنصاف.

قال تعالى: {  ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 
إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين - النحل  125} 

6ـ وقال عزّ وجلّ: { وال تستوي الحسنة وال السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوةٌ كأنه وليٌ حميم - فصلت 34}

7ـ { وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر -  الكهف 29 }

8ـ وقوله تعالى: { أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين - يونس 99} 

اآليتان 7و8  تؤكدان على أنه (ال إكراه في الدين) وأن الله تعالى أعطى اإلنسان الحرية 
المطلقة ليختار بنفسه ما يرغبه من عقيدة ومنهج ومسلك.
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ـ وقد قال رسول الله (ص) في موضوع قبول اآلخر والتحاور معه:

(أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض).

ومن أهم قواعد التعامل اإلنساني، هي قوله تعالى: 

9ـ {  فال تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتّقى -  النجم 32 } 

فعندما تتحرك (األنا) وتثمر العجب والكبر تتحرك باتجاه الفساد والتعدي على اآلخر، فإذا 
قابلتها (أنا اآلخر) بنفس السالح (أي العجب والتكبر) يحدث الشر والصراع بين باطلين، 

أما إذا تحركت (أنا اآلخر) على قاعدة (وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن) فإن هذا هو الجهاد األكبر.

ـ والواقع إن قبول اآلخر هو أصل قرآني إنساني فقد قال الله تعالى بخصوص رسوله 
الكريم محمد (ص): { وما أرسلناك إال رحمة للعالمين - األنبياء 107} 

وكما هو رسول الله  رحمة للعالمين يجب أن نكون نحن كذلك رحمة لغيرنا ـ لآلخر 
ـ وقد أعطانا الله سبحانه قاعدة عظيمة في التعامل مع اآلخر مادام م يحاربنا ولم يظاهر 

على حرب المسلمين ، وهي قوله عز وجل : 

10ـ { ال ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم 

الظالمون - الممتحنة  8ـ9} . 
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 لقد جاء االسالم بكل نظمه وتشريعاته من أجل تحرير اإلنسان وصيانة حقوقه وكرامته، 
واالختالف في الفكر والعقيدة والسياسة والهوية ال يشرع بأي حال من األحوال انتهاك 
الحقوق. فاالختالفات ليست سبباً أو مدعاة لنقصان الحقوق، وإنما تبقى حقوق اإلنسان 
مصانة وفق مقتضيات العدالة ومتطلبات العيش المشترك، فإنهم صنفان كما قال أمير 

المؤمنين علي ابن أبي طالب لمالك األشتر حينا واله على مصر  (وأعلم أن الناس على 
صنفين إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)    .

11- الوصايا العشر المتفق عليها بين الديانات السماوية الثالثة تجمعهم وتقر التعايش 
السلمي بينهم ويشترك في هذه القواعد األخالقية معهم الديانت األرضية كالبوذية 

والزرداشتية والهندوسية على الرغم من أنها ديانات أرضيةإال أنها قد ركزت على  تنمية 
القيم األخالقية بين شعوبهم وهى قاعدة يلتقي عليها كل بني آدم نحو التعايش السلمي 

والدعوة باللتي هى أحسن كما أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم 

16 - سمت الخوارج : واإلهتمام بالظواهر دون اإللتزام  بأخالق القرآن :

أ)  ضخامة اللحى  :

نص حديث البخاري هو : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي 
نُعْمٍ أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بُعِثَ إِلَى 

النَّبِيِّ  بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي 

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ  بِذُهَيْبَةٍ 
فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ األَْقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي 

مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُالَثَةَ 
الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِالَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي 
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نَبْهَانَ فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَاألَْنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ 
وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ 

كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ 

فَقَالَ النَّبِيُّ  فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ 
األَْرْضِ وَالَ تَأْمَنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ قَتْلَهُ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ 

فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ  إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا 
قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ اإلِْسْالَمِ مُرُوقَ 

السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ اإلِْسْالَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ األَْوْثَانِ لَئِنْ 
أَدْرَكْتُهُمْ ألََقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ 

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا 
وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ .

قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي 
سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ 

  بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ األَْرْبَعَةِ األَْقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ 
الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي 
نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُالَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِالَبٍ فَغَضِبَتْ 

قُرَيْشٌ وَاألَْنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا 
أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ 
كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا 

عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ األَْرْضِ فَالَ تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ 
قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ 

هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 
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يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ اإلِْسْالَمِ 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ األَْوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ ألََقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ .

ب) محلقي الرؤوس :

محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل فهي موجودة في أحاديث أخرى والنص هو 
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا األَْوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ 

مَالِكٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي 

سَعِيدٍ  ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ  قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِالَفٌ وَفُرْقَةٌ 
قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ 
يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَالَتَهُ مَعَ صَالَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنْ 

الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ الَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدُّوا عَلَى فُوقِهِ 
هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ 

اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا 
رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ .

و كما يفعل بعض المسلمين األفغان لألسف حينما يحجون أو يعتمرون، وإذا مكث أحدهم 
في مكة مدة، فإنه يحلق بعض رأسه، وال يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة، بل كلما 

اعتمر عُمرة فإنه يحلق جزءاً من شعر رأسه ويترك الجزء اآلخر، وفي العمرة التي 
بعدها يحلق جزءاً آخر، وهكذا يتابع بين العمرات بحيث يحلق في كل مرة جزءاً من 

شعر رأسه، وهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي  ، كما في حديث ابن عمر : 

(أن النبي  رأى غالماً قد حلق رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك (، وفي لفظ: 

(احلقه كله أو دعه كله) . ورواه أيضاً أبو داود ، ولفظه: (أن النبي  نهى عن 
القزع، وقال: احلقه كله أو دعه كله (، وأيضاً في شروط عمر رضي الله عنه على أهل 
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الذمة: أن يحلقوا مقدم رءوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فمن فعله من المسلمين 
كان متشبهاً بهم.

أحكام حلق شعر الرأس 

اختلفت الرواية عن اإلمام أحمد في حكم حلق الرأس، فجاء عنه: أنه مكروه؛ لما روي عن 

النبي  أنه قال في الخوارج: (سيماهم التحليق) أي أن اإلمام أحمد كره حلق الرأس 

إطالقاً، قال: إنه يكون في هذه الحالة تشبه بالخوارج؛ ألن النبي  جعله عالمة 
للخوارج حينما قال فيهم: (سيماهم التحليق)، وهذا يحتمل أنهم يتعبدون بحلق الرأس.  

وقال عمر لـصبيغ : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. قوله: (الذي فيه 
عيناك  أي : ( وجهك، وصبيغ بن عسل هو رجل من أهل العراق، كان يكثر السؤال عن 

المتشابهات، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه يوماً فسأله عن 
بعض اآليات المتشابهات في القرآن، فقال له: من أنت؟ قال :أنا عبد الله: صبيغ ، قال: وأنا 
عبد الله: عمر ، فقام بالدَّرّة، وظل يضربه حتى أوجعه، ثم حبسه إلى أن برئ، ثم أتى به 
مرة ثانية وعاقبه، ثم تركه حتى برئ، ثم أتى به بعد ذلك أيضاً ليعاقبه، فقال له صبيغ : يا 

أمير المؤمنين !إن كنت تريد شفائي فقد والله برئتُ، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتالً 
جميالً. فتركه أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأمر الناس بمقاطعته، وأالّ يكلمه أحد، فشقّ 
ذلك عليه، وأُرسل إلى أمير المؤمنين فيه: أنه قد حسنت توبته، فأذن له حينئذٍ في مخاطبة 
الناس. هذا خبره مختصراً.وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قابل صبيغاً 
: لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ألنه لو كان محلوقاً إذاً لكانت هذه 

قرينة تدل على أنه من الخوارج األشرار الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، 
وقال فيهم: (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه  ) .

وروي عن النبي  أنه قال : (ال توضع النواصي إال في حج أو عمرة) رواه الدارقطني 
في األفراد. 
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وفي بعض األحاديث: (ليس منا من حلق)، وقال ابن عباس : الذي يحلق رأسه في المصر 
- يعني: في حالة اإلقامة في بلده -  شيطان. أما في حجة أو عمرة فهذا مستحب.وقال 

أحمد : كانوا يكرهون ذلك. فكل هذه األدلة استدل بها اإلمام أحمد على كراهة حلق 
واستئصال شعر الرأس. وفي رواية عن اإلمام أحمد : ال يكره حلق الرأس، لكن تركه 

أفضل. قال: حنبل بن إسحاق : كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة أبي عبد الله ، فيرانا 
ونحن نحلق، فال ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين، وال يحفيه، ويأخذه وسطاً. أي: كما 

نفعله نحن اآلن بأن يأخذه بالوسط، فال يستئصله وال يكثره.وروى ابن عمر رضي الله 

عنهما : (أن رسول الله   رأى غالماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه عن 
ذلك) رواه مسلم . وهذا الفعل اسمه: القزع، وفي لفظ قال: (احلقه كله أو دعه كله). 

وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: (أن النبي  لما جاء نعي جعفر أمهل 
آل جعفر ثالثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: ال تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعو بني 
أخي، فجيء بنا، قال :ادعو لي الحالق، فأمر بنا فحلق رءوسنا).وألنه ال يكره استئصال 

الشعر بالمقراض.ولقول النبي  : (ليس منا من حلق)، يعني: أن يحلق اإلنسان شعره 
بسبب نزول المصيبة، وأحياناً قد يكون األمر بالعكس، فعندما تأتي المصيبة يترك بعض 

الناس شعره لنزول المصيبة به.وبعض الناس قد يموت قريب له أو عزيز عليه، فتجده يعفي 

لحيته، فهذا يدخل فيما نهى عنه النبي  من نشر الشعر لحزن أو جزع من قضاء الله؛ 
ألن هذا الذي أعفى لحيته في المصيبة ما فعل ذلك لوجه الله، وال امتثاالً ألمره، بل جزعاً 

فقط، والجزع محرم، ثم إن هذا الذي يترك لحيته ينبغي عليه أن يعفيها، لكن ليس في 

المصيبة فقط، بل في كل حال من األحوال؛ ألن النبي  أمر ببقائها وإعفائها، والشرع 
حرم حلقها.وال ينبغي أن يجمع بين هذين األمرين: أوالً: أنه ينشر شعره في حال المصيبة 

فإذا مضت عاد إلى معصية حلق شعره، وفي الحديث: (ليس منا من حلق أو صلق أو 
خرق) .قوله: (حلق) أي :يحلق شعره عند المصيبة جزعاً، (أو صلق) والصالقة: هي التي 
تصوت صوتاً عالياً عند وقوع المعصية، (أو خرق)، يعني: مزّق -والعياذ بالله- ثيابه؛ 
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جزعاً لقضاء الله عز وجل!قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق، وكفى 
بهذا حجة - أي: حلق شعر الرأس للرجل فقط -

وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة، قال أحمد : إنما كرهوا الحلق 
بالموس، وأما بالمقراض فليس فيه بأس؛ ألن أدلة الكراهة تختص بالحلق .

أما الكالم في حكم حلق شعر الرأس فله أحوال نوردها باختصار: الحالة األولى: إن كان 

في حج أو عمرة فهو مستحب؛ ألن النبي  : دعا للمحلقين فقال: (اللهم اغفر للمحلقين. 
قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين .قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. 

قالوا: وللمقصرين؟ فقال :وللمقصرين)، فلم يدعُ للمقصرين إال بعدما دعا للمحلقين ثالثاً، 
وفي هذا فضيلة عظيمة للتحليق على التقصير، والحلق والتقصير عبادة، والعبادة ال تنبغي 

إال لله، فال ينبغي أن يحلق اإلنسان شعر رأسه أو شاربه أو عانته تعبداً إال لله تبارك 
وتعالى.فمن الناس من يحجون إلى قبر البدوي و الدسوقي ويفعلون الموالد الشركية ويحلقون 

رءوس أوالدهم كما يفعل في الحج والعمرة والعياذ بالله! وهذا الحلق نوع من أنواع 
الضالالت والشركيات التي يرتكبونها في شركياتهم، حيث أن الحلق فيه تذلل لله تبارك 

وتعالى، ولذلك فإن بعض القادة العسكريين الظَلَمة حينما يريدون أن يعاقبوا جندياً أو يذلوه 
يقومون بحلق شعر رأسه، وفي السجون كذلك، وهذا ال ينبغي أن يكون إال لله تبارك 

وتعالى.فإن كان الحلق في حج أو عمرة فهو مستحب، أو كان لحاجة كالتداوي من مرض 
ما، فإنه يكون جائزاً ومباحاً.أما إذا لم يحلق اإلنسان شعر رأسه في الحج أو العمرة، أو 

لحاجة كالتداوي، وإنما حلق رأسه لغير هذه األسباب بنية التعبد والتزهد والتزين والتقرب به 
إلى الله، فهذه بدعة وضاللة، وهذه ظاهرة في الخوارج لعنهم الله.وحلق شعر الرأس في 
غير النسك، ولغير حاجة فيه قوالن للعلماء: القول األول: أنه مكروه. القول الثاني: أنه 

مباح.فالذين قالوا :مباح. هم أصحاب أبي حنيفة و الشافعي ، والذين قالوا: مكروه. مالك 
وغيره، وعلّلو ذلك بقولهم: ألنه شعار المبتدعة؛ وألن الخوارج كانوا يفعلونه، صحيح أنه 
تشبه بالخوارج وال ينوي التعبد بذلك، لكنه في الظاهر يتشبه بهم، فهذا شعار معروف لهم، 
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وإذا اشتهر شعار معين يدل على فرقة معينة من الفرق الضالّة، فينبغي لإلنسان أال يتلبس 
بهذا الشعار .

مثال: فرقة الفرماوية: وهي فرقة ضالة، وهم يتعبدون بارتداء اللون األخضر، ولعل من 
ابتلي بهم وعايشهم فإنه يعرف منهم هذا، فإن اللون األخضر يعتبر عندهم لون مقدس، فتجد 

عندهم لون القميص أخضر، والعمامة خضراء، و-سبحان الله- كثير منهم عيونهم 
خضراء!! (يذكرني هذا بالدجال وعيونه الخضراء) أما حلق بعض الرأس فمكروه، كما 

يفعل كثير من الناس في الصعيد مثالً، أو في بعض األرياف.

و كما يفعل بعض المسلمين األفغان لألسف حينما يحجون أو يعتمرون، وإذا مكث أحدهم 
في مكة مدة، فإنه يحلق بعض رأسه، وال يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة، بل كلما 

اعتمر عُمرة فإنه يحلق جزءاً من شعر رأسه ويترك الجزء اآلخر، وفي العمرة التي بعدها 
يحلق جزءاً آخر، وهكذا يتابع بين العمرات بحيث يحلق في كل مرة جزءاً من شعر 

، كما في حديث ابن عمر : (أن النبي  رأسه، وهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي 

رأى غالماً قد حلق رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك) ، وفي لفظ: (احلقه كله أو 

دعه كله) . ورواه أيضاً أبو داود ، ولفظه: (أن النبي  نهى عن القزع، وقال: احلقه 
كله أو دعه كله) ، وأيضاً في شروط عمر (ر)  على أهل الذمة: أن يحلقوا مقدم رءوسهم 

ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فمن فعله من المسلمين كان متشبهاً بهم.

رابط: 

http://audio.islamweb.net/audio/Full...audioid=163160

ج) الخوارج  ثيابهم إلى أنصاف أذرهم :

 "سيخرج في أواخر الزمان حداث األسنان، سفهاء األحالم يقولون من القول خير البرية، 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، محلقي شواربهم، اذرهم إلى أنصاف سوقهم، 
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تحقرون صالتكم إلى صالتهم وصيامكم إلى صيامهم، ويقرأون القرآن ال يجاوز حلوقهم، 
فقال سيدنا حذيفة راوي الحديث ماذا افعل يا رسول الله إن أدركني ذلك، قال المصطفى : 
عليك بإمام المسلمين وجماعته وهم السواد األعظم، فقال حذيفة بنور البصيرة فإن لم يكن 

للمسلمين امام وال جماعة، قال اجتنب تلك الفرق والجماعات، ولئن تعض على أصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على هذا خير لك، والحديث .

 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قاال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش، عن عاصم، عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

   "  يأتي في آخر الزمان قوم: حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خير 
قول البرية، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان،(غزيرو اللحية)، مقصرين الثياب، 

محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في 
شيء.

والخالصة بأننا ال نحقر من هذه الثياب الشريفة بقدر ماهو بيان أن هؤالء اهتموا بالمظهر 
لخداع بسطاء الناس واستخدام هذا السمت الديني لجلب مصالح دنيوية وتحقيق شهوات ذاتية 

.

الفصل الخامس
أوالً 

الخوارج واتباع المتشابه وما نزل فيهم من قرآن
اتباع المتشابه من األحكام والهوى 

قال تعالى : 
{ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه }

 [ عن النبي  في قوله : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه } قال : 
هم الخوارج , وفي قوله : { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } آل عمران : 106 قال : 
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هم الخوارج -    عمدة التفسير1/353  - &   وفي تفسير ابن كثير مثله أيضاً بأنهم 
الخوارج  

 و ورد ذكرهم في قوله تعالى : { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } قال هم الخوارج – 
راجع تفسير ابن كثير ] .

 و [ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وذُكِرَ عندَهُ الخوارِجُ وما يَلقَوْنَ عندَ قِرَاءَةِ القُرآنِ فقال 
يؤمِنونَ بِمُحكَمِهِ ويَهلَكونَ عِندَ مُتشابِهِهِ - فتح الباري البن حجر 

العسقالني 12/313  - إسناده صحيح ] 

[[ عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : كنا عند النبي  وسلكم فخط خطاً وخط 
خطين عن يمينه وخطين عن يسارهثم وضع يده في الخط األوسط فقال : هذا سبيل الله ثم 

تال هذه اآلية : " وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله – األنعام 153 }

قال اآلجري في كتابه الشريعة :

لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا في العبادة ، فليس ذلك بنافع لهم ، نعم ، 

ويظهرون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس ذلك بنافع لهم ؛ ألنهم قوم يتأولون 
القرآن على ما يهوون ، ويموهون على المسلمين ، وقد حذرنا الله تعالى منهم ، وحذرنا 

، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده ، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم  النبي 
ومن تبعهم بإحسان ، والخوارج هم الشراة األنجاس األرجاس ، ومن كان على مذهبهم 

من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ، ويخرجون على األئمة واألمراء 

ويستحلون قتل المسلمين ، فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله  : هو رجل 

طعن على رسول الله  وهو يقسم الغنائم ، فقال : اعدل يا محمد ، فما أراك تعدل ، 

http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1
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فقال صلى الله عليه وسلم : « ويلك ، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ » فأراد عمر رضي 

الله عنه قتله ، فمنعه النبي  من قتله وأخبر : « أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم 
صالته مع صالته وصيامه مع صيامه ، يمرقون من الدين » وأمر في غير حديث بقتالهم 

، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه ، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى ، واجتمعوا 
وأظهروا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى قدموا المدينة ، فقتلوا عثمان بن 

عفان رضي الله عنه ، وقد اجتهد أصحاب رسول الله  ممن كان بالمدينة في أن ال 
يقتل عثمان ، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم ثم خرجوا بعد ذلك على أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه ، وأظهروا قولهم وقالوا : 
ال حكم إال لله ، فقال علي رضي الله عنه : كلمة حق أرادوا بها الباطل ، فقاتلهم علي 

رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم ، وأخبر عن النبي  بفضل من قتلهم أو 
قتلوه ، وقاتل معه الصحابة فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى 

أن تقوم الساعة   -   كتاب الشريعة لآلجري  ج1 ص 41 ] .

  عن عبد الله بن رباح األنصاري ، عن كعب األحبار قال : للشهيد نوران ، ولمن قتله 
الخوارج عشرة أنوار له ، ولجهنم سبعة أبواب : باب منها للحرورية ، ولقد خرجوا على 

داود نبي الله في زمانه قال محمد بن الحسين : هذه صفة الحرورية ، وهم الشراة 
الخوارج ، الذين قال الله تعالى : { فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 

يعلم تأويله إال الله  آل عمران 7 } ، وقد حذر النبي  أمته ممن هذه صفته 
 حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 

  قرأ : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 

يعلم تأويله إال الله  اآلية ، فقال : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى 
، فاحذروهم« 
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 حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال : حدثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة 

قالت : إن النبي  تال هذه اآلية : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب آل عمران 7 }  إلى قوله : وما يذكر إال أولو األلباب فقال : « يا عائشة ، 

إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى  الله تعالى ، فاحذروهم«   
عن عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قوله تعالى : وأخر متشابهات  قال : « أما 

المتشابهات : فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرءوهن ، من أجل ذلك يضل 
من ضل ممن ادعى هذه الكلمة ، كل فرقة يقرءون آيات من القرآن ، ويزعمون أنها لهم 
أصابوا بها الهدى ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى : { ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون  –المائدة 44}  ويقرءون معها : { ثم الذين كفروا بربهم 

يعدلون – األنعام 1 }   فإذا رأوا اإلمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر ، ومن كفر عدل 
بربه فقد أشرك فهؤالء األئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ ألنهم يتأولون هذه 

اآلية«
و عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : ذكر البن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة 

القرآن ؟ قال » : يؤمنون بمحكمه ، ويضلون عن متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إال الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به  - الشريعة   لآلجري ج1 ص 52-49 ]]

[ عن النبيِّ  في قولِه تعالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ 
دُونِكُمْ الَ يَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ 

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اآلْيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ 
تَعْقِلُونَ قال هم الخوارجُ -  الراوي :صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة  -   مجمع 

الزوائد  للهيثمي  رقم330/6 - إسناده جيد ] 

 [ {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ } عن رسولِ اللهِ  أنه قال 
نزلت في الخوارجِ حينَ رأوا تجاوزَ اللهِ عن المسلمين وعن األئمةِ والجماعةِ قالوا يا 

ليتَنا كنا مسلمين

http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1


الخوارج األولى واآلخرة

الراوي :صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة المحدث  - مجمع الزوائد- الهيثمي   
48/7   الحديث  فيه زكريا والراوي عنه لم أعرفهما .

[ كنت بدمشقَ زمنَ عبدِ الملكِ فأُتِيَ برؤوسِ الخوارجِ فنُصِبَت على أعوادٍ فجئت 
ألنظرَ هل فيها أحدٌ أعرفُه فإذا أبو أمامةَ عندَها فدنوت منه فنظرت إلى األعوادِ فقال 
كالبُ النارِ ثالثَ مراتٍ شرُّ قتلَى تحتَ أديمِ السماءِ ومَن قتلوه خيرُ قتلَى تحتَ 
أديمِ السماءِ قالها ثالثَ مراتٍ ثم استبكى قلت يا أبا أمامةَ ما يبكيكَ قال كانوا على 
دينِنا ثم ذكر ما هم صائرونَ إليه غدًا قلت أشيئًا تقولُه برأيِك أم شيئًا سمعتَه من 

رسولِ اللهِ  قال إني لو لم أسمعْه من رسولِ اللهِ  المرةَ أو مرتين أو ثالثًا 
إلى السبعِ ما حدَّثتكُموه أما تقرأ هذه اآليةَ في آلِ عمرانَ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ 

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ }  إلى آخرِ اآليةِ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي 
رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثم قال اختلف اليهودُ على إحدَى وسبعينَ فرقةً 
سبعونَ فرقةً في النارِ  وواحدةٌ في الجنةِ واختلف النصارَى على اثنتينِ وسبعينَ 

فرقةً إحدَى وسبعونَ فرقةً في النارِ  وواحدةٌ في الجنةِ وتختلفُ هذه األمةُ على ثالثةً 
وسبعينَ فرقةً اثنتانِ وسبعونَ فرقةً في النارِ وواحدةٌ في الجنةِ فقلنا انعتْهم لنا قال 

السوادُ األعظمُ .- الراوي :صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة المحدث  -   مجمع 
الزوائد– للهيثمي  الصفحة أو الرقم  236/6 رجاله ثقات ] .

[ عن النبيِّ  في قولِه تعالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ 
دُونِكُمْ الَ يَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ 

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اآلْيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ 
تَعْقِلُونَ قال هم الخوارجُ - الراوي :صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة - مجمع 

الزوائد– للهيثمي  الصفحة أو الرقم  236/6 رجاله ثقات ] .

وقال تعالى فيهم أيضاً : [ { قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا  } . فيها مسألة : أجاب الله عما وقع التقرير 

عليهم بقوله :
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الخوارج األولى واآلخرة

 { أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيامة وزنا – 
الكهف  } .

  وهنا  عن أمير المؤمنين  عليٍّ (ع) أنهُ سُئِلَ عن هذهِ اآليةِ { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ 
بِاألَْخْسَرِينَ أَعْمَاالً } قال ال أَظُنُّ إال أنَّ الخوارجَ منهم -   فتح 

القدير  447/3. ] .
 

[  عن النبيِّ  في قولِه تعالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ 
دُونِكُمْ الَ يَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ 

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اآلْيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ 
تَعْقِلُونَ قال هم الخوارجُ (عن صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة )  - الهيثمي في 

مجمع الزوائد   330/6   -  إسناده جيد ] 

- و [ روى عن النبيِّ  في قولِه تعالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا 
بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ الَ يَأْلُونَكُمْ خَبَاالً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ 

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اآلْيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ 
تَعْقِلُونَ قال هم الخوارجُ (عن صدي بن عجالن بن وهب أبو أمامة )  - الهيثمي في 

مجمع الزوائد  236/6 رجاله ثقات ]  .
       

ثانياً

الخوارج يتأولون القرآن :

كان عبدُ اللهِ بنُ سالمٍ رضي اللهُ عنه يجيءُ مِن أرضٍ له على أتانٍ , أو حمارٍ , 
يومَ الجمُعةِ فيبكرُ فإذا قَضى الصالةَ أتى أرضَه فلما هاج الناسُ بعثمانَ قال لهم 
عبدُ اللهِ بنُ سالمٍ: ال تقتُلوه واستَبْقوه فوالذي نفسي بيدِه ما قتَلَتْ أمةٌ نبيَّها 

فأصلَح اللهُ ذاتَ بينِهم حتى يُهريقوا دِماءَ سبعينَ ألفًا وما قتلَتْ أمةٌ خليفةً 
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فأصلَح اللهُ ذاتَ بينِهم حتى يُهريقوا دماءَ أربعينَ ألفًا وما هلَكَتْ أمةٌ قَطُّ حتى 
يَرفَعوا القرآنَ على السلطانِ ثم قال لهم: ال تقتُلوه واستَبْقوه قال: فما نظَروا فيما 

قال فقتَلوه قال: فجلَس على طريقِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ حتى أتاه عليٌّ فقال له: أين 

تُريدُ ؟ قال: العراقَ فقال: ال تأتِ العراقَ وعليكَ بمنبرِ رسولِ اللهِ  فالزَمْه 
وال أدري هل ينجيكَ فواللهِ لئِنْ ترَكتَه ال تَراه أبدًا فقال مَن حولَه: دَعْنا فلْنَقتُلْه 

فقال عليٌّ: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ سالمٍ مِنا رجلٌ صالحٌ , قال ابنُ مُغَفَّلٍ: وكنتُ 
استأذَنتُ ابنَ سالمٍ في أرضٍ إلى جنبِ أرضِه أن أشتَرِيَها فقال لي بعدَ ذلك: هذا 

رأسُ أربعينَ سنةً وسيكونُ عندَها صلحٌ فاشتَرِها قال سليمانُ: فقلتُ لحميدٍ: كيف 
يَرفَعونَ القرآنَ على السلطانِ ؟ قال: ألم ترَ إلى الخوارجِ كيف يتأوَّلونَ القرآنَ 

على السلطانِ ؟
الراوي :عبدالله بن مغفل المحدث :البوصيري - المصدر :إتحاف الخيرة المهرة  - 

. 10/8
خالصة حكم المحدث :رواته ثقات

 يخرج الله عز وجل قوما من النار بعد ما امتحشوا فيها وصاروا فحما فيلقون في نهر 
على باب الجنة يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل , أو كما 

تنبت الثعارير , فيدخلون الجنة فيقال: هؤالء عتقاء الله عز وجل من النار فقال رجل 
يتهم برأي الخوارج يقال له ابن هارون أبو موسى , أو أبو موسى بن هارون: ما هذا 
الحديث الذي تحدث به يا أبا عاصم ؟! فقال عبيد: إليك عني يا علج فلو لم أسمعه من 

أكثر من ثالثين من أصحاب رسول الله  لم أحدث به
الراوي :عبيد بن عمير المحدث :البوصيري - المصدر :إتحاف الخيرة المهرة- 

233/8  
خالصة حكم المحدث :مرسل بسند صحيح

فقالَ لَهُ رجلٌ يعني لعبيدِ بنِ عميرٍ وَكانَ الرَّجلُ يتَّهمُ برأيِ الخوارجِ ويقالُ 
لَهُ هارونُ أبو موسى يا أبا عاصمٍ ما هذا الَّذي تحدِّثُهُ بِهِ فقالَ إليْكَ عنِّي لو لم 
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أسمعْهُ من ثالثينَ من أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لم أحدِّث بِهِ [ 
خروجُ قومٍ من النَّارِ بالشَّفاعَةِ[ 

الراوي :عبيد بن عمير المحدث :ابن حجر العسقالني - المصدر :فتح الباري البن حجر 
434/11  .-   حديث  مرسل .

عنِ ابنِ عبَّاسٍ وذُكِرَ عندَهُ الخوارِجُ وما يَلقَوْنَ عندَ قِرَاءَةِ القُرآنِ فقال 
يؤمِنونَ بِمُحكَمِهِ ويَهلَكونَ عِندَ مُتشابِهِهِ – الراوي ابن حجر العسقالني- 

  المصدر    فتح الباري البن حجر  313/12 .
  [ كنتُ قد شغفني رأيٌ من رأيِ الخوارجِ . فخرجنا في عِصابةٍ ذَوِي عددٍ نريدُ 

أن نحُجَّ . ثم نخرجُ على الناسِ . قال فمَرَرْنا على المدينةِ فإذا جابرُ بنُ عبدِ اللهِ 

يُحَدِّثُ القومَ . جالسٌ إلى ساريةٍ . عن رسولِ اللهِ  . قال فإذا هو قد ذكر 
الجُهَنَّمِيِّينَ . قال فقلتُ له : يا صاحبَ رسولِ اللهِ ! ما هذا الذي تُحدِّثونَ ؟ 

واللهُ يقولُ : { إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ  -   آل عمران  192   } 
و ، { كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا – السجدة 20 }   فما هذا 

الذي تقولونَ ؟ قال فقال : أتقرأُ القرآنَ ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعتَ بمقامِ 
مُحَمَّدٍ عليه السالمُ ( يعني الذي يَبْعَثُهُ اللهُ فيه ؟ ) قلت : نعم . قال : فإنه مقامُ 

مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم المحمودُ الذي يُخرِجُ اللهُ به من يُخرِجُ . قال ثم 
نعت وَضْعَ الصراطِ ومَرَّ الناسِ عليه . قال وأخافُ أن ال أكونَ أحفظَ ذاك . قال 

غيرَ أنه قد زعم أن قومًا يَخرجونَ من النارِ بعد أن يكونوا فيها . قال يعني 
فيَخرُجون كأنهم عِيدانُ السَّماسِمِ . قال : فيَدخُلون نهرًا من أنهارِ الجنةِ 

فيَغتسلون فيه . فيَخرُجون كأنهم القراطيسُ . فرجعنا قلنا : وَيْحَكُم ! أَتَرَوْنَ 

الشيخَ يكذِبُ على رسولِ اللهِ  ؟ فرجَعْنا . فال واللهِ ! ما خرج منا غيرَ رجلٍ 
واحدٍ . أو كما قال أبو نُعَيْمٍ. الراوي جابر بن عبدالله المحدث  مسلم س 191 -

  صحيح ] .
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[ أنَّ عليًّا كان في صالةِ الفجرِ فناداهُ رجلٌ مِنَ الخوارجِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فأجابَهُ عليٌّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ – الراوي  أبو 

رزين -  األلباني في  2468 حديث  صحيح ] .
[ كان عبدُ اللهِ بنُ سالمٍ رضي اللهُ عنه يجيءُ مِن أرضٍ له على أتانٍ , أو حمارٍ 
, يومَ الجمُعةِ فيبكرُ فإذا قَضى الصالةَ أتى أرضَه فلما هاج الناسُ بعثمانَ قال لهم 

عبدُ اللهِ بنُ سالمٍ: ال تقتُلوه واستَبْقوه فوالذي نفسي بيدِه ما قتَلَتْ أمةٌ نبيَّها 
فأصلَح اللهُ ذاتَ بينِهم حتى يُهريقوا دِماءَ سبعينَ ألفًا وما قتلَتْ أمةٌ خليفةً 

فأصلَح اللهُ ذاتَ بينِهم حتى يُهريقوا دماءَ أربعينَ ألفًا وما هلَكَتْ أمةٌ قَطُّ حتى 
يَرفَعوا القرآنَ على السلطانِ ثم قال لهم: ال تقتُلوه واستَبْقوه قال: فما نظَروا فيما 

قال فقتَلوه قال: فجلَس على طريقِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ حتى أتاه عليٌّ فقال له: أين 

فالزَمْه وال  تُريدُ ؟ قال: العراقَ فقال: ال تأتِ العراقَ وعليكَ بمنبرِ رسولِ اللهِ 
أدري هل ينجيكَ فواللهِ لئِنْ ترَكتَه ال تَراه أبدًا فقال مَن حولَه: دَعْنا فلْنَقتُلْه 
فقال عليٌّ: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ سالمٍ مِنا رجلٌ صالحٌ , قال ابنُ مُغَفَّلٍ: وكنتُ 

استأذَنتُ ابنَ سالمٍ في أرضٍ إلى جنبِ أرضِه أن أشتَرِيَها فقال لي بعدَ ذلك: هذا 
رأسُ أربعينَ سنةً وسيكونُ عندَها صلحٌ فاشتَرِها قال سليمانُ: فقلتُ لحميدٍ: كيف 

يَرفَعونَ القرآنَ على السلطانِ ؟ قال: ألم ترَ إلى الخوارجِ كيف يتأوَّلونَ القرآنَ 
على السلطانِ ؟ - 

الراوي :عبدالله بن مغفل المحدث : البوصيري  في  إتحاف الخيرة المهرة  10/8  
رواته ثقات .

  [  كنتُ قد شغفني رأيٌ من رأيِ الخوارجِ . فخرجنا في عِصابةٍ ذَوِي عددٍ نريدُ 
أن نحُجَّ . ثم نخرجُ على الناسِ . قال فمَرَرْنا على المدينةِ فإذا جابرُ بنُ عبدِاللهِ 

يُحَدِّثُ القومَ . جالسٌ إلى ساريةٍ . عن رسولِ اللهِ  . قال فإذا هو قد ذكر 
الجُهَنَّمِيِّينَ . قال فقلتُ له : يا صاحبَ رسولِ اللهِ ! ما هذا الذي تُحدِّثونَ ؟ 

واللهُ يقولُ : { إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ -    آل عمران  192  } 
و، { كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا   -   السجدة  20  }  فما 
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هذا الذي تقولونَ ؟ قال فقال : أتقرأُ القرآنَ ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعتَ بمقامِ 
مُحَمَّدٍ عليه السالمُ ( يعني الذي يَبْعَثُهُ اللهُ فيه ؟ ) قلت : نعم . قال : فإنه مقامُ 

مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم المحمودُ الذي يُخرِجُ اللهُ به من يُخرِجُ . قال ثم 
نعت وَضْعَ الصراطِ ومَرَّ الناسِ عليه . قال وأخافُ أن ال أكونَ أحفظَ ذاك . قال 

غيرَ أنه قد زعم أن قومًا يَخرجونَ من النارِ بعد أن يكونوا فيها . قال يعني 
فيَخرُجون كأنهم عِيدانُ السَّماسِمِ . قال : فيَدخُلون نهرًا من أنهارِ الجنةِ 

فيَغتسلون فيه . فيَخرُجون كأنهم القراطيسُ . فرجعنا قلنا : وَيْحَكُم ! أَتَرَوْنَ 

الشيخَ يكذِبُ على رسولِ اللهِ  ؟ فرجَعْنا . فال واللهِ ! ما خرج منا غيرَ رجلٍ 
واحدٍ . أو كما قال أبو نُعَيْمٍ.-  الراوي :جابر بن عبدالله  صحيح مسلم- 

    رقم   191 – حديث  صحيح ] .
 

الفصل السادس

تأصيل العداء مع أهل البيت (ع)  في عصر تأصيل علوم الفقه 

والحديث والتفسير  على أن ذلك  بغض أهل البيت عليهم السالم من 

عند الله وماهو من عند الله بما توارثوه من اإلسرائيليات و مرويات 

العداء القرشي ضد رسول الله وأهل بيته  

يقول تعالى

{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ  بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا 

هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ – آل عمران 78 }

1 - الطعن في صحيح البخاري إلهماله الرواية عن   أهل البيت (ع) :
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مضمون الشبهة :

يطعن بعض المغرضين في صحيح اإلمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل 

الرواية عن أهل الرأي  كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه 

أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه ال يروي عن أهل األهواء، مع أنه روى عن 

بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.

 هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خالل الطعن في صحيح 

البخاري الذي عليه إجماع األمة .

وجوه إبطال الشبهة :

1) إن شروط الرواية في علم الحديث تقتضي كون الراوي، حافظا، ضابطا لما يحفظ، ثقة 

في نقله، فليس الفقه واستنباط األحكام شرطا في الراوي، وهذا حال الفقهاء كالقاضي أبي 

يوسف ، ومحمد بن الحسن .

2) لقد كان اإلمام البخاري كغيره من أهل السنة محبا ألهل البيت، ويدل على ذلك إيراده 

في صحيحه مناقبهم جميعا، كمناقب علي وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم، وليس هذا 

فحسب، بل إنه روى عنهم أحاديث كثيرة إذا وصل إليه السند صحيحا كما اشترط في 

صحيحه، وهو بذلك لم يرو عنهم كلهم؛ وذلك ألنه لم يورد كل األحاديث الصحيحة في 

جامعه الصحيح، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان سببا في قلة مروياتهم.

3) أجمع أهل الحديث والعلماء على جواز الرواية عن بعض المبتدعة أصحاب األهواء، 

كالشيعة والخوارج إذا كان الحديث مخالفا ألهوائهم، وعرفوا بالصدق والعدالة والضبط لما 

يحفظون، وخاصة الخوارج الذين اشتهروا بالصدق وعدم الكذب.

التفصيل:

أوال: سعة الفقه والعلم ليست شرطا في الرواية:
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في البداية نود أن نشير إلى أن كل علم من العلوم له اختصاصاته ورجاله، فالراوي يختلف 

عن الفقيه، ويختلف عن الشاعر أو األديب، وهذا ما نقصده؛ إذ إن الرواية شيء، والفقه 

شيء آخر، وهذا يدلنا على أن فقه اإلمامين محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف وسعة 

علمهما لم يكن ذلك ملزما لإلمام البخاري - على وجه الخصوص أو أصحاب الصحاح 

والسنن على وجه العموم بالرواية عنهم.

فإن رواية األخبار ونقلها وتوثيقها - كما هو مستقر عند أهل الشريعة - لون من إحقاق 

الحق وإبطال الباطل؛ لذلك فقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الخبر سندا ومتنا 

هي:

1.   اتصال السند: أن يكون كل راو من رواته قد سمع ممن قبله، وأداه لمن بعده، مع 

المعرفة بحال كل راو.

2.   عدالة الراوي: أن يغلب على الراوي التقوى والصالح.

3.   ضبط الراوي: أن يضبط الراوي سماعه ضبطا ال يتردد فيه، ويفهمه فهما جيدا ال 

يلتبس عليه، وأن يثبت على هذا من وقت سماعه إلى حين أدائه، ويضبط كذلك الكتاب الذي 

تحمل الحديث فيه.

4.   السالمة من الشذوذ: هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه حفظا وعددا.

5.   السالمة من العلة القادحة الخفية([2]).

وهذا إن دل فإنما يدل على أن لكل علم شروطا وقواعد، ولكل فن مقاييس وضوابط، ولكل 

أهل فن مراتب ودرجات، فكما أن للسنة وروايتها شروطا وقواعد، فكذلك لالجتهاد 

والمجتهد شروط معلومة، وللمجتهدين مراتب موسومة، فعلى سبيل المثال قد قيل: "أجمع 

المتقدمون من العلماء وأهل الصنعة المختصة بالنظر في قضايا الدين عامة، وقضايا الفقه 

والتشريع خاصة على أن الحد األدنى الذي ينبغي لمن يعالج قضايا االجتهاد في الشريعة 
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اإلسالمية، هو حفظ آيات اآلحكام والعلم بما جاء فيها من التفسير المعتبر لدى األئمة 

المختصين في هذا الشأن، وعلم ما اشتهر فيها من أسباب النزول، والعلم بما تقرر فيها من 

النسخ أواألحكام، كما يشترط أيضا الحفظ أو المعرفة التامة بأحاديث األحكام والعلم بما جاء 

فيها...، وما كان عليه العمل حتى وفاة النبي  ...إلى آخر هذه الشروط"([3]).

ولعلنا لو نظرنا إلى الفرق بين شروط الرواية وبين شروط االجتهاد واالستنباط، نجد أنه ال 

يلزم أن يكون الفقيه راويا لألخبار والسنن، وهذا المعنى نجده غضا طريا فيما جاءنا عن 

رسول الله  من حديث زيد بن ثابت أنه قال: سمعت رسول الله  يقول: «نضر 

الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 

ورب حامل فقه ليس بفقيه»([4]).

ففي هذا الحديث كون حامل الفقه (رواي الحديث) ال يشترط فيه أن يكون فقيها عالما 

باستنباط المعاني التي يحتوي عليها النص الذي ينقله، وإنما يكتفى فيه بالحفظ له على وجهه 

وتبليغه كما سمعه.

وهذه المفارقة بين التخصص في النقل دون االستنباط، وبين التخصص في االستنباط والفقه 

دون االنشغال بنقل الروايات، قد أشار إليها شيخ اإلسالم ابن تيمية في لمحة ذكية منه - 

رحمه الله - قال: وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه األمة، وترجمان 

القرآن، رغم أن مقدار ما سمعه من النبي    ال يبلغ نحو عشرين حديثا يقول فيه 

سمعت ورأيت، إال أنه بورك له في سماعه واالستنباط منه، حتى مأل الدنيا علما وفقها. قال 

محمد بن حزم: فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه للقرآن بالموضع الذي فاق 

به الناس، وقد سمع ما سمعوا، وحفظ من القرآن ما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أخصب 

األراضي، وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج كريم.

وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟
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وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ األمة على اإلطالق؛ يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه 

بالليل درسا، فكانت همته إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة 

إلى التفقه واالستنباط وتفجير النصوص، وشق األنهار منها واستخراج كنوزها، وهكذا كان 

ورثتهم من بعدهم([5]).

وفي كالمه - رحمه الله - إشارة إلى حديث رسول الله  الذي عند الشيخين وغيرهما 

من حديث أبي موسى األشعري - رضي الله عنه - عن النبي   قال: «مثل ما بعثني 

الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء، 

فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا 

وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخري إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل، 

فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك 

رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»([6]).

ومن ثم، فمن الناس العالم العامل المعلم الذي هو بمنزلة األرض الطيبة التي شربت، فأنبتت 

فهو مثال حي للعالم المجتهد المستنبط، وهناك الراوي الناقل الجامع للرواية، الذي ينتفع 

الناس بروايته.

قال ابن حجر العسقالني: "وإنما جمع في المثل - يقصد رسول الله  بين الطائفتين 

األوليين المحمودتين؛ الشتراكهما في االنتفاع بهما"([7]).

وإذا سلمنا بما سبق، فكيف نلزم رجال كاإلمام البخاري بالرواية عن فقيهين جليلين خاصة 

وهما من أهل الرأي الذين اشتهر عنهم كثرة االستنباط، وقلة االهتمام بالرواية ونقل األخبار 

عن هذا األمر الذي نجده واضحا جليا في كتب التراجم عن هذين الرجلين الجليلين، فلو 

نظرنا إلى قول اإلمام الذهبي عن محمد بن الحسن: محمد بن الحسن الشيباني، أحد الفقهاء، 

لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، وكان من بحور العلم والفقه([8]) والمالحظة أن وصف 
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الذهبي لإلمام محمد بن الحسن يعتبر في قمة النزاهة العلمية، فكالمه عنه جاء في وجهين؛ 

األول: عن حفظ اإلمام وهو ما يخص نقل الرواية، فقال فيه: لينه النسائي وغيره من قبل 

حفظه، ثم أردف هذا الوصف ليبين الجهة الثانية وهي: قدره في العلم والفقه، فقال: وكان 

من بحور العلم والفقه. وفي ذلك داللة على انشغال اإلمام محمد بن الحسن عن الرواية، 

ونقل األخبار بالفقه واالستنباط.

 أما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ فقد قال فيه اإلمام الذهبي في السير: العالمة المحدث 

قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم.

وقال عنه أيضا: قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي: سمعت ابن معين يقول، ما رأيت في 

أصحاب الرأي أثبت في الحديث، وال أحفظ، وال أصح رواية من أبي يوسف.

وروى عباس عن ابن معين قال: أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة... وقال أحمد: 

كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وقال النسائي في طبقات الحنفية: وأبو يوسف ثقة، وقال 

أبو حاتم: يكتب حديثه([9]).

ومن ثم، فكل هذا يدل على أن الرجل كان ذا فضل وسعة علم، وهذا الثناء جاء على ألسنة 

المحدثين والنقاد أنفسهم، لكن شهرته في الفقه تزيد بكثير عن شهرته في الحديث، ولعل هذا 

ما جعل البخاري يترك الرواية عنه، ليس تقليال من مكانته؛ وإنما ألن البخاري يبحث عن 

الرواية عند أكثر الرواة علوا في السند.

ومن هنا نخلص إلى أن عدم وجود مرويات ألصحاب الرأي كأبي يوسف ومحمد بن الحسن 

في صحيح البخاري ليس من قبيل معاداة اإلمام البخاري ألهل الرأي، أو من قبيل العداء 

الشخصي، وإنما كان هذا سببه انشغال أهل الرأي عموما بالفقه واستنباط المعاني منه، وقلة 

اعتنائهم بالرواية ونقل األخبار وتوثيقها في الوقت الذي وضع فيه اإلمام البخاري شروطا 

هي األقوى في قبول الرواية، كالشروط التي اشترطها في عدالة الراوي وشهرته بالرواية - 
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وانتفاء الجهالة عنه - ومعاصرته وسماعه ممن روى عنه، في الوقت الذي لم يلزم 

البخاري نفسه فيه بالرواية عن راو بعينه، وإنما ألزم نفسه بما اشترطه على نفسه فيمن 

يخرج لهم في صحيحه.

ثانيا. حب البخاري ألهل البيت وذكره لمناقبهم، وروايته عنهم في صحيحه:

إن الزعم أن اإلمام البخاري أهمل الرواية عن أهل بيت رسول الله  مغالطة كبيرة 

للواقع، وتعصب مذموم يفضي إلى االتهامات الباطلة، فليس ثمة أحد يحب أهل بيت رسول 

الله  كحب أهل الحديث لهم.

ولـما كان أهل الحديث دائما يطلبون العلو للقرب من رسول الله  كان القول بأنهم 

يؤذونه في أهل بيته و عشيرته ضربا من المغالطة والكذب.

فلو دققنا النظر وجدنا أن اإلمام البخاري رحمه الله عقد أبوابا - في كتاب المناقب - لذكر 

مناقب أهل البيت وقرابة رسول الله  . 

وفيما يلي نذكر على سبيل المثال بعض هذه األبواب، مع إيراد حديث من األحاديث التي 

أوردها اإلمام البخاري تحت هذه األبواب لنبين كيف كانت منزلة أهل البيت عند المسلمين 

عامة وعند أهل الحديث خاصة، ال سيما اإلمام البخاري:

1.   باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه:

ذكر فيه اإلمام البخاري تسعة أحاديث: سبعة منها مسنده، واثنان من المعلقات؛ تتحدث هذه 

األحاديث عن فضله - رضي الله عنه - وسابقته في اإلسالم، ونذكر منها مثاال حديث 

رقم(3706) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال: «سمعت 

إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي  لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 

هارون من موسى»([10])؟
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يقول ابن حجر: قال أحمد، وإسماعيل القاضي، والنسائي، وأبو علي النيسابوري: "لم يرد 

في حق أحد من الصحابة باألسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وكأن السبب في ذلك أنه 

تأخر، ووقع االختالف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا النتشار مناقبه من 

كثرة من كان بينها من الصحابة، ردا على من خالفه"([11]).

2.   باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي - رضي الله عنه - وأورد فيه ثالثة 

أحاديث، نذكر منها:

ما رواه عن الشعبي«أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السالم 

عليك يا ابن ذي الجناحين قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين»([12]).

3.   باب ذكر مناقب قرابة رسول الله  ومنقبة فاطمة رضي الله عنها ذكر فيه سبعة 

أحاديث؛ بين من خاللها منزلة فاطمة من رسول الله  وكيف أنها سيدة نساء أهل 

الجنة.

فقال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور 

بن مخرمة أن رسول الله  قال: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني»([13]).

4.   باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما وذكر فيه اإلمام البخاري تسعة أحاديث 

نذكر منها قوله:

حدثنا مسدد، حدثنا المعتمرقال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي 

الله عنهما عن النبي  «أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما 

قال»([14]).

وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن 

أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم - قال شعبة أحسبه يقتل الذباب - 
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فقال: «أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله  وقال النبي 

 : هما ريحانتاي من الدنيا»([15]).

ومما سبق من إيراد اإلمام البخاري لهذه الفضائل في حق هؤالء األفاضل، تبين قطعا ما هو 

قدر أهل بيت رسول الله  عند أهل الحديث عامة، وعند اإلمام البخاري خاصة، إيمانا 

بأن االعتراف بالفضل، وذكر الفضائل والمآثر نوع من البر والمحبة التي يكنها أهل 

الحديث عامة لرسول الله  وأهل بيته.

وسيتبين لنا كما سيأتي كيف أن هذا الحب قد ترجمه اإلمام البخاري ترجمة عملية بالرواية 

ألهل البيت، بل ولمن شايعهم من أهل العدالة والضبط.

·        مرويات أهل البيت في صحيح البخاري:

إن مما يؤكد حب اإلمام البخاري ألهل البيت أنه من أهل السنة، وأهل السنة جميعا يرون 

أن حب آل البيت واجب على كل مسلم؛ وذلك ألنهم أقرب الناس إلى رسول الله  وال 

ينكر ذلك إال جاحد لشيء معلوم من الدين بالضرورة؛ لورود كثير من األحاديث في 

فضلهم، فعن جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله  في حجته يوم عرفة، وهو 

على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 

تضلوا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي»([16]).

فالمراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «عترتي» أكثر مما يريده الشيعة، وال 

يرده أهل السنة، بل هم مستمسكون به، أال وهو أن العترة فيه هم أهل بيته - صلى الله 

عليه وسلم - وقد جاء ذلك صريحا في بعض طرقه كحديث الترجمة: "وعترتي أهل بيتي"، 

وأهل بيته في األصل هم نساؤه بدليل قوله تعالى: { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطهركم تطهيرا -  األحزاب 33}، فاآليات تتحدث عن نساء النبي  "([17]).
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وفي هذا داللة على أن أهل البيت المقصود بهم زوجاته وعلي وأهله وأعمامه وأوالدهم، 

وهذا هوالمفهوم الشامل ألهل بيته - صلى الله عليه وسلم - وهذه هي عقيدة أهل السنة 

والجماعة، واإلمام البخاري أحدهم، ثم إن المتصفح لصحيح البخاري يجد مرويات كثيرة 

ألهل البيت، فعلى سبيل المثال نجد البخاري قد روى عن سيدنا علي - رضي الله عنه - 

تسعة وعشرين حديثا في صحيحه، وروى عن العباس خمسة أحاديث، وروى عن عبد الله 

بن جعفر بن أبي طالب حديثين، وروى عن عبد الله بن عباس مائتي حديث وسبعة عشر 

حديثا، وعن السيدة فاطمة الزهراء حديثا واحدا([18])، فهل بعد هذا يتهم بأنه لم يرو عن أهل 

البيت؟!

وفيما يلي نذكر بعض الروايات التي جاءت من طريق أهل البيت في صحيح البخاري من 

خالل سلسلة الرواة، سواء كانوا من الصحابة الذين عاصروا النبي  من أهل البيت، أو 

من ذريتهم من أهل بيت علي رضي الله عنه.

1.  باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال:

قال اإلمام البخاري: حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود عن األعمش عن منذر الثوري 

عن محمد بن الحنفية «عن علي قال: كنت رجال مذاء([19])، فأمرت المقداد أن يسأل النبي

 فسأله، فقال: فيه الوضوء»([20]) فهذا حديث من طريق محمد بن الحنفية عن علي 

كرم الله وجهه.

2.  باب بيع الحطب والكأل:

قال اإلمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: 

أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي 

طالب رضي الله عنهما أنه قال: «أصبت شارفا مع رسول الله  في مغنم يوم 

بدر...»([21]).
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فهذا إسناد من البيت العلوي من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه 

حسين بن علي عن أبيه علي رضي الله عنهم جميعا.

خديجة وفضلها رضي الله عنها. 3.  باب تزويج النبي 

قال اإلمام البخاري: حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت 

عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - عن النبي  قال:«خير 

نسائها مريم، وخير نسائها خديجة»([22]).

وهذان إسنادان فيهما عبد الله بن جعفر عن علي - كرم الله وجهه.

4.  باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله  والمساكين.

قال اإلمام البخاري: «حدثنا بـدل بن الـمحبر أخبرنا شعبة، أخبرني الحكم قال: سمعت ابن 

أبي ليلى أخبرنا علي أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما 

تطحنه...»([23]).

5.  باب القثاء بالرطب:

قال اإلمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي  يأكل الرطب 

بالقثاء»([24]).

ومن خالل هذه األمثلة نستطيع أن نجزم بأن القول بتجافي البخاري الرواية عن أهل البيت 

زعم غير صحيح تشهد بخطئه هذه الروايات وغيرها، وقد تأكد بما ال يدع مجاال للشك أن 

اإلمام البخاري كان يروي عن الثقات والعدول من أهل البيت الذين اشتهروا بالرواية ونقل 

األخبار.

وباإلضافة إلى ماسبق، فقد يقال إن اللوم على البخاري ليس ألنه لم يرو ألهل البيت، وإنما 

اللوم عليه ألنه أهمل كثيرا من أئمتهم، والجواب عن هذا أنه ال يلزم اإلمام البخاري أن 
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يستغرق كل أهل البيت بالرواية، فهو يتتبع اإلسناد الذي على شرطه، وال يتتبع رجال معينا 

ليروي عنه، أضف إلى ذلك أنه لم يستغرق كل الرواة الذين تصح عنهم الرواية؛ ألنه لم 

يستغرق كل األحاديث الصحيحة في كتابه، كما هو معلوم.

ومع تسليمنا بعدالة أئمة أهل البيت وصالحهم وعبادتهم، فإن هذا ال يلزم منه أن يكونوا 

كلهم أصحاب رواية ونقل؛ وذلك لسببين:

األول: أن التقوى والصالح ليسا هما الشرط الوحيد لقبول الرواية، وهذا متواتر عن أئمة 

هذا الفن، قال الخطيب البغدادي: "...عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: إن من إخواننا من 

نرجو بركة دعائه، ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها".

وقال يحيى بن سعيد القطان: "أئتمن الرجل على مائة ألف، وال أئتمنه على حديث".

"... وعن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة مائة، كلهم مأمونون، ما يؤخذ عنهم 

شيء من الحديث، يقال ليس من أهله، وقال ذؤيب بن عمامة: قال سمعت مالك بن أنس 

يقول: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين ال يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو 

دونهم في السن، فيزدحم الناس عليه، وقال مالك بن أنس: ال يؤخذ العلم من أربعة، وذكر 

منهم: "... وال من رجل له فضل وصالح وعبادة، ال يعرف ما يحدث"([25]).

فال شك أن الناس منهم الصالح والطالح مع تسليمنا بأن أهل البيت كانوا كلهم من أهل 

الصالح، ولكن يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم أهل رواية، والدليل ما قدمناه من أقوال أهل 

صناعة الحديث من أن الصالح والورع وحده ال يكفي في جواز الرواية عن الناس.

األمر الثاني: وهو ما شهد به التاريخ وأثبتته األحداث من أن أهل البيت كثيرا ما شغلوا 

بالخالفات السياسية مع بني أمية، وذلك في الفتنة التي وقعت بين علي - رضي الله عنه - 

ومعاوية - رضي الله عنه - والتي انتهت بمقتل علي - رضي الله عنه - في سنة 40 هـ، 
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ثم نشب الخالف ثانية بعد رفض الحسين بن علي - رضي الله عنه - المبايعة ليزيد بن 

معاوية، وانتهي األمر بمقتل الحسين في واقعة الطف (أي: كربالء) سنة 61 هـ.

وقتل مع الحسين في هذه الواقعة جماعة من أهل بيته أمثال جعفر، والعباس وأبي بكر، 

ومحمد وعثمان، وهم من أبناء علي وإخوة الحسين، وكان من أبنائه عبد الله وعلي، وكان 

من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، وغيرهم([26]).

ولم تزل الخالفات منصوبة حتى قامت الدعوة العباسية، والتي كانت في بدايتها تحت ستار 

الدعوة آلل البيت، مما يؤكد أن هناك جانبا كبيرا من أهل البيت كان في شغل عن الرواية.

لذلك فعدم رواية البخاري عن كل أهل البيت ال يطعن فيه؛ ألنه لم يلزم نفسه بالرواية عن 

كل من تصح الرواية عنه، كما لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيح، وليس الورع والصالح 

شرطا لقبول الرواية، حتى نلزمه بالرواية عنهم جميعا، أما الشرط فهو صحة الرواية عنه.

ثالثا. ال حرج في الرواية عن الخوارج لبعدهم عن الكذب:

من المعلوم أن الخوارج من الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب من الكبائر، لذلك فهم 

ال يحلونه؛ ولهذا يروي اإلمام البخاري عن بعضهم إذا تحققت فيه شروط الراوي الذي تقبل 

روايته، وقد وضح لنا ابن حجر في مقدمته شروط قبول الرواية عن أهل األهواء، فقال: 

"أما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها ال بد وأن 

يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع األئمة، كما في غالة الروافض من دعوى 

بعضهم حلول اإللهية في علي أو غيره، أو اإليمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو 

غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤالء شيء ألبتة، والمفسق بها كبدع الخوارج 

والروافض الذين ال يغلون ذلك الغلو، وغير هؤالء من الطوائف المخالفة ألصول السنة 

خالفا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من 

هذا سبيله، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسالمة من خوارم المروءة، 

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0151&value=&type=#_edn27


الخوارج األولى واآلخرة

موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا، وقيل يرد مطلقا، والثالث: التفصيل بين أن 

يكون داعية أو غير داعية (أي: إلى بدعة)، فيقبل غير الداعية، ويرد حديث الداعية، وهذا 

المذهب هو األعدل، وصارت إليه طوائف األئمة...، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، 

فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده تفصيال، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما 

يشيد ببدعته، ويزينها ويحسنها ظاهرا فال تقبل، وإن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل 

وإال فال، وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما ال تعلق له 

ببدعته أصال، هل ترد أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال: إن 

وافقه غيره فال يلتفت إليه هو؛ إخمادا لبدعته، وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد 

ذلك الحديث إال عنده، مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين، وعدم 

تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث، ونشر تلك السنة 

على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته([27]). 

وقد أخذ بهذا المنهج اإلمام البخاري رحمه الله فروى عن بعض الذين رموا بالتشيع؛ 

لضبطهم وثقتهم وقوة حفظهم، مع تجنبهم الكذب على رسول الله  وما يخالف 

عقيدتهم.

ولذلك فإننا نجد البخاري قد روى في كتابه لداعية الخوارج ورأسها عمران بن حطان 

الدوسي الشاعر المعروف؛ لألسباب السابقة والتي تتلخص فيما يأتي:

1.  أن الخوارج بوجه عام ال يستحلون الكذب على رسول الله  ؛ إذ إنهم كانوا 

يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عند عموم المسلمين كبيرة، فكيف يستحلون شيئا كهذا؟! 

لذلك قبل أهل صناعة الحديث رواية الخوارج، وفي هذا يقول أبو داود: ليس في أهل 

األهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران هذا وغيره([28]).
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2.  ومع جواز صحة الرواية عن الخوارج، إال أن اإلمام البخاري لم يخرج لعمران كما 

يقول ابن حجر: "سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه، قال: «سألت عائشة 

عن الحرير، فقالت...»الحديث([29])، وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات؛ 

فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن 

ابن عمرو وغيره، ويقول ابن حجر بعد هذا: أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ 

الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك 

كان عذرا جيدا، وإال فال يضر التخريخ عمن هذا سبيله في المتابعات([30]).

ومن خالل ما سبق نقول إن مدار الرواية عند البخاري كان مبنيا على توافر شروطها في 

الراوي من عدالة في الدين، وصدق في الحديث، وتثبت في األخذ واألداء؛ لذلك نجده يروي 

عن جماعة من المتشيعة، ويهمل من يجد فيهم عدم اكتمال أهليتهم لرواية الحديث، والحال 

مع غيره كذلك.

و باإلضافة إلى ما سبق، نذكر فيما يأتي بعض هؤالء الرواة الذين وصفوا بتشيعهم ألهل 

البيت، وذلك من خالل الرجوع إلى تراجمهم وأقوال معاصريهم فيهم:

1.    خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم، من كبار شيوخ البخاري، روى عنه، 

وروى عن واحد عنه، قال العجلي: ثقة فيه تشيع، وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا، وقال 

صالح جزرة: ثقة، إال أنه كان متهما بالغلو في التشيع، وقال أبو داود: صدوق إال أنه 

يتشيع.

قلت - أي: ابن حجر العسقالني: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان قد ثبت األخذ واألداء ال 

يضره، وال سيما إن لم يكن داعيا إلى رأيه([31]).
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2.   عبيد الله بن موسي بن أبي المختار العبسي موالهم أبو محمد الكوفي، من كبار شيوخ 

البخاري، سمع من جماعة من التابعين، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي، وعثمان بن 

أبي شيبة وآخرون.

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا وكان يتشيع، ويروي أحاديث في التشيع، قلت - أي: ابن 

حجر: لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئا، واحتج به هو والباقون([32]).

3.  علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي أحد الحفاظ:

قال يحيى بن معين: ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه، وقال أبو حاتم: لم أر من 

المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد ال يغيره سوى علي بن الجعد، وذكره غيره، 

ووثقه آخرون وتكلم فيه أحمد من أجل التشيع، قلت - أي ابن حجر: روي عنه البخاري 

من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة([33]).

4.  الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي:

أحد األثبات قرنه أحمد بن حنبل في التثبت بعبد الرحمن بن مهدي؛ وقال: إنه كان أعلم 

بالشيوخ من وكيع، وقال مرة: كان أقل خطأ من وكيع.

والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إال أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك 

فصح عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، احتج به الجماعة([34]). ومن 

خالل ما ذكرنا من بعض النماذج يتضح لنا أن هؤالء الرواة كانوا من المتشيعة ألهل البيت، 

ومنهم من كان يغالي في ذلك، ومع هذا نجد اإلمام البخاري قد روى عنهم ما ال يدعو إلى 

أهوائهم وبدعهم؛ لما غلب على حالهم من التثبت والحفظ، وعرفوا بالصدق والعدالة 

والضبط لما يحفظون.

الخالصة
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·        لقد اشترط العلماء وأئمة الحديث شروطا ال بد من توافرها في راوي الحديث، 

وهذه الشروط هي: العدالة، والصدق، والحفظ، واإلتقان، والضبط؛ صونا للحديث، وخوفا 

من إدخال شيء فيه ليس منه.

·        من خالل استعراض الشروط الواجبة في الراوي، والشروط الواجبة في الفقيه، 

يتضح أنه ال يلزم أن يكون الفقيه راويا للحديث، وإن وصف بالعدل والصدق وسعة العلم؛ 

ألن هذا العلم يعتمد على الحفظ والضبط واإلتقان كما هو معلوم عند علمائه.

·        ترك البخاري الرواية عن أهل الرأي، كمحمد بن الحسن، والقاضي أبي يوسف؛ 

وذلك النشغالهم بالفقه وعلومه أكثر من انشغالهم بالحديث، كالقاضي أبي يوسف، أما محمد 

ابن الحسن فقد ضعفه النسائي وغيره في الحديث.

·        إن المتفحص لصحيح البخاري يجد أنه قد أورد أحاديث كثيرة مروية عن علي أو 

فاطمة رضي الله عنهما أو من رواية أحد من ذريتهما، والعجيب أنه أورد سلسلة من الرواة 

كلهم من أهل البيت في أكثر من مكان في كتابه، ولكنه مع هذا لم يرو عنهم كلهم؛ ألنه لم 

يورد كل األحاديث الصحيحة في صحيحه، كما أن انشغال أهل البيت بالحياة السياسية كان 

سببا في قلة مروياتهم.

·        لقد أجاز العلماء الرواية عن أهل البدع واألهواء، كالخوارج والشيعة إذا تحققت 

فيهم الشروط الواجبة في الراوي إلى جانب شروط أخرى، كأن يخالف الحديث مذهبهم، 

وأن يكون له ما يقويه من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم.

·    أجاز العلماء الرواية عن الخوارج؛ ألنهم عدوا الكذب من الكبائر المكفرة، ولم 

يبيحوه؛ لذلك روى البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا؛ أورده في المتابعات ال في 

األصول .
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·    رواية البخاري لبعض من اتهم بالتشيع كان بعد أن علم عدالتهم وصدقهم وقوة ضبطهم 

وحفظهم للحديث، وقد بين الحافظ ابن حجر في مقدمته أقوال العلماء وأئمة الجرح والتعديل 

فيمن روى لهم، وعلة الرواية عنهم وقبول ذلك منهم كخالد بن مخلد القطواني، وعبيد الله 

بن موسى العبسي وغيرهما ممن على شاكلتهما. ] 

 (*) أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف، القاهرة، 1377هـ/ 
1958م. الحديث النبوي ومكانته في الفكر اإلسالمي، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، ط1، 2005م.
[1]. أهل الرأي (من الفقهاء): من يكثرون من االعتداد بالرأي في استنباط األحكام، 

ويعتمدون عليه لقلة ما صح لديهم من الحديث.
[2]. انظر: التأصيل الشرعي لقواعد الحديث، د. عبدالله شعبان، دار السالم، القاهرة، ط1، 

1426هـ/ 2005م، ص 191، 222، 226، 382.
[3]. االجتهاد والتجديد في الشريعة اإلسالمية بين تأكيد الحقائق وتفنيد المزاعم، الخواص 

الشيخ العقاد، دار الجيل، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1998م، ص72 بتصرف.
[4]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة األحوذى)، كتاب: العلم، باب: في 

الحث على تبليغ السماع، (7/ 347، 348)، رقم (2794). وصححه األلباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (2656).

[5]. مجموع الفتاوي، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، 
ط3، 1426هـ/ 2005م ، (4/ 93، 94) بتصرف.

[6]. صحيح البخاري (شرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: فضل من علم وعلم، (1/ 
211) رقم (79). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث 

به النبي ـ  ـ من الهدى والعلم، (8/ 3419)، رقم (5843).
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دراسة تفصيلية : ماذا قال السلف عن البخاري وصحيحه  

قال روجيه جارودي :
" إنني سأقول ببساطة إن اإلسالم يتعارض اآلن عن جذوره ونبته – األهرام 

1985/10/3
يقول األستاذ سعيد أيوب رحمه الله في كتبه معالم الفتن :
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[على الرغم الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آالف العلماء والمحدثين، فقد تعرض 
للنقد وأبى الباحثون المنصفون إال أن ينظروا إلى البخاري كمحدث اجتهد في جمع الحديث 
وتدوينه يخطئ ويصيب، وإلى كتابه كغيره من مجاميع الحديث التي جمعت الغث والسمين 
والصحيح والفاسد. والبخاري روى عن مروان بن الحكم، وأبا سفيان، ومعاوية وعمر بن 
العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمرو، والنعمان بن بشير. الذي الزم معاوية 
وولده يزيدا إلى اللحظة األخيرة من حياته. واشترك معهما في جميع الجرائم والفتن. ولم 
يذكر البخاري الحسن والحسين في جملة من روى من الصحابة، مع العلم بأنهما يخضعان 
لقاعدة تعريف الصحابي. وأكثر ما روى عنه البخاري أبو هريرة، وعائشة، وعمر بن 

الخطاب، وعبد الله بن عمر .
وقد روي عن أبي هريرة أربعمائة وستة وأربعين حديثا، وعن عبد الله بن عمر مائتين 

وسبعين حديثا، وعن عائشة مائتين واثنين وأربعين حديثا. ولم يرو عن فاطمة بنت رسول 

الله  إال حديثا واحدا.
 وروي عن علي بن أبي طالب تسعة وعشرين حديثا. وروي عن أبي موسى األشعري 
سبعة وخمسين حديثا، وروي عن معاوية ثمانية أحاديث. وعن المغيرة بن شعبة أحد عشر 
حديثا، وعن النعمان بن بشير ستة أحاديث. ولم يرو عن المقداد بن األسود إال حديثا واحدا. 
وال عن عمار بن ياسر إال أربعة أحاديث وال عن سليمان الفارسي إال أربعة. وروي عن 
عبد الله بن عباس نحو من مائتين وسبعة عشر حديثا -  وذكر ذلك أحمد أمين في كتابه 
ضحى اإلسالم (111، 112 / 2، ) والباعث الحثيث ص 25،  و مقدمة فتح الباري 248، 

.3 / 249
 وقد صحت عنده أحاديث عبد الله ألن أكثرها جاء عن طريق عكرمة.. المتهم باعتناق 
فكرة الخوارج (راجع كتاب  المعارف البن قتيبة ص 201)  - معالم الفتن لسعيد أيوب ج 

2 ص 458 -459 - ط  . دار الكرام بيروت ] . 

من هو البخاري ؟ :
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ترجمة البخاري  :
البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وجده الثالث 
(بردزبة) كان فارسياً مجوسياً ومات على ذلك . قال ذلك الخطيب البغدادي (6/2) وابن 
خلكان (330/3) وابن عدي في (الكامل 131/1) والباجي في (الجرح والتعديل1/282 ).

وقالوا ايضاً أسلم جده الثاني (المغيرة) على يد والي بخارى اليمان ، وذكر كال األمرين 
المزي في (تهذيب الكمال أيضاً 437/24). فجده الثالث مجوسي مات ولم يسلم! وجده 

الثاني أسلم على يد والي بخارى (اليمان الجعفي) ! .
وقع البخاري في أكبر موقع اختالف بين أهل العلم والجهل أو المشهور والموثق علمياً 
ويدعم ماهو مشهور كل ذي مأرب من خليفة أو سلطان ومن هنا  موقع البخاري كأصح 
الكتب بعد كتاب الله في مقارنة بين السنة والقرآن وكأن القرآن فيه الصحيح والضعيف أو 
ارتفع مقام البخاري لمقام القرآن بما فيه من مناكير وخرافات وتجسيم وعون في رسول الله 

 وأهل بيته عليهم السالم كما سنبين .

وسنبدأ أوال : بمغاالة أصحاب األهواء في البخاري :

جاء في مقدمة فتح الباري الجزء االول والثاني : ان البخاري قد فقد بصره في حداثة سنه 
وذهبت عيناه ، فرأت والدته إبراهيم الخليل في المنام فقال لها : يا هذه قد رد الله على ابنك 

بصره ، فاصبح وقد رد الله عليه بصره ، وكان بعد ذلك يكتب في الليالي المقمرة. 
وتابع ابن حجر خرافاته فقال : في مقدمة شرحه ص 490 .... 

 -ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في الفصول األولى وغيرها قال أبو الهيثم 
الكشميهني سمعت الفربري يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في 

كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 
 - وعن البخاري قال صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته 

حجة فيما بيني وبين الله. 
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 -وقال أبو سعيد اإلدريسي أخبرنا سليمان بن داود الهروي سمعت عبد الله بن محمد بن 
هاشم يقول قال عمر بن محمد بن بجير البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت 
كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت 

ركعتين وتيقنت صحته قلت الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البالد أنه ابتدأ 
تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج األحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها 

ويدل عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها .
 - وقد روى بن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر 

النبي  ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين قلت وال ينافي هذا أيضا ما تقدم ألنه 
يحمل على أنه في األول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. 

 -وقال الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف 

النبي  والنبي  يمشي فكلما رفع النبي قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في 
ذلك الموضع . 

 -وقال الخطيب أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي سمعت الفربري يقول 

في المنام خرج من قبره  سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت النبي  

والبخاري يمشي خلفه فكان النبي  إذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على 

خطوة النبي  
 -قال الخطيب وكتب إلى علي بن محمد الجرجاني من أصبهان أنه سمع محمد بن مكي 

يقول سمعت الفربري يقول رأيت النبي  في النوم فقال لي أين تريد فقلت أريد محمد 
بن إسماعيل فقال أقرئه مني السالم. 

 -وقال شيخ اإلسالم أبو إسماعيل الهروي فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بنتي محمد بن 
الهادي أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن أبا الوقت أخبرهم 
عنه سماعا أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي سمعت خالد بن عبد الله المروزي 
يقول سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول سمعت أبا زيد المروزي يقول كنت 

نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي  في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس 
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كتاب الشافعي وال تدرس كتابي فقلت يا رسول الله وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل 
.

 -وقال الخطيب حدثني محمد بن علي الصوري حدثنا عبد الغني بن سعيد حدثنا أبو الفضل 
جعفر بن الفضل أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال سئل أبو عبد الرحمن 
النسائي عن العالء وسهيل فقال هما خير من فليح ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود 

من كتاب محمد بن إسماعيل. 
ثم يأتي الذهبي ويصعد أمامه الموقف ليزيد الخرافة خرافة فقال في سير أعالم النبالء 

الجزء الثاني عشر صفحة 438:
 -أخبرني الحسن بن علي ، أخبرنا عبدالله بن عمر ، أخبرنا عبد االول إبن عيسى ، 
أخبرنا عبدالله بن محمد االنصاري ، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهدوي ، سمعت 
خالد بن عبدالله المروزي ، سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي ، سمعت أبا زيد 

المروزي الفقيه يقول : كنت نائما بين الركن والمقام ، فرأيت النبي  ، فقال لي : يا أبا 
زيد ، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ، وال تدرس كتابي ؟ فقلت : يا رسول الله ، وما 

كتابك ؟ قال : جامع محمد بن إسماعيل. 
وفي نفس الكتاب الجزء الـ26 صـ 503 قال : 

 - محمد بن أحمد بن عبد الله . . . ابو زيد المروزي الشافعي . . . . . . . . وقرأت 
على أبي علي االمين . . . سمعت أبا زيد المروزي يقول كنت نائما بين الركن والمقام 

فرأيت النبي . . .  فقال يا أبا ( زيد ) إلى متى تدرس كتاب الشافعي و التدرس 
كتابي ؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك ؟ فقال جامع محمد بن اسماعيل البخاري . 

نماذج أخرى من الغلو الفاحش في كتاب الرجل
وقال القسطالني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 

من المتفق عليـه اختيار البخـاري ومسلم وهو الدرجة األولى من الصحيح(ج1 ، ص13 ، 
المقدمة ، ط1421هـ ، دار الفكر ، بيروت) . 

وألبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني األديب : 
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صحيح البخـاري لو أنصفـوه  لما خـط إال بمـاء الـذهـب 
هو الفرق بين الهـدى والعمـى هو السـد دون العنـى والعطب

أسانيـد مثـل نجـوم السمـاء  أمـام متـون كمثل الشهب) .
ج9 ص9 مقدمة القسطالني في شرحه) .

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : وكتاب البخاري يستسقى بقرائته الغمام ، وأجمع على 
قبوله وصحة ما فيه أهل اإلسالم(نفس المصدر السابق) .

ماذا قال علماء الحديث ورواد علم الرجال في البخاري :

- و لنرى ماذا يقول الذهلي في البخاري و مسلم !!! 

تكلّم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري ، وكذا إخراجه مسلماً من مجلس بحثه ، وذلك 
اللمز مذكور في جميع كتب التراجم  وإليك بعضاً منها  :

قال الذهبي عن الحاكم : « وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول : لمّا استوطن البخاري 
نيسابور أكثر مسلم بن الحجّاج اإلختالف إليه ، فلمّا وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع 
في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه ، انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم ، فقال 
الذهلي يوماً : أال من قال باللفظ فال يحلّ له أن يحضر مجلسنا ، فأخذ مسلم رداءه فوق 
عمامته وقام على رؤوس الناس ، وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر حمّال ، وكان 

مسلم يظهر القول باللفظ وال يكتمه . 
قال : وسمعت محمد بن يوسف المؤذّن : سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول : حضرت 
مجلس محمد بن يحيى ، فقال : أال من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فال يحضر مجلسنا ، 
فقام مسلم بن الحجّاج عن المجلس ، رواها أحمد بن منصور الشيرازي عن محمد بن 

يعقوب ، فزاد : وتبعه أحمد بن سلمة . 
قال أحمد بن منصور الشيرازي : سمعت محمد بن يعقوب األخرم ، سمعت أصحابنا 
يقولون : لمّا قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي قال : ال يساكنني هذا الرجل في 
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البلد . فخشي البخاري وسافر » سير أعالم النبالء 12 : 460 ، هدى الساري في مقدّمة 
فتح الباري 2 : 264 . 

ترجمة الذهلي :!! 
وترجم له الخطيب فقال : « كان أحد اآلئمة والعارفين والحفّاظ المتقنين والثقات المأمونين 
، صنّف حديث الزهري وجوّده ، وقدم بغداد وجالس شيوخها وحدّث بها ، وكان اإلمام 
أحمد بن حنبل يثني عليه وينشر فضله ، وقد حدّث عنه جماعة من الكبراء » فذكر كلمات 
الثناء عليه حتى نقل عن بعضهم قوله : « كان أمير المؤمنين في الحديث » . تاريخ بغداد 

 415 : 3
والجدير بالذكر رواية البخاري عنه بالرغم ممّا كان منه في حقّه ، لكن مع تدليس في 
اسمه ، قال الذهبي : « روى عنه خالئق منهم .. محمد بن إسماعيل البخاري ، ويدلّسه 
كثيراً ، ال يقول : محمد بن يحيى ، بل يقول : محمد فقط ، أو محمد ابن خالد ، أو محمد 
بن عبدالله ، ينسبه إلى الجدّ ويعمّي اسمه لمكان الواقع بينهما » سير أعالم النبالء 12 : 

 . 274
و لإلضافة فقط 

وأورد بن أبي حاتم البخاريّ في كتاب ( الجرح والتعديل ) وقال ما نصّه : « قدم محمد 
بن إسماعيل الريّ سنة 250 وسمع منه أبي وأبو زرعة ، وتركا حديثه عندما كتب إليهما 
محمد بن يحيى أنّه أظهر عندهم بنيسابور أنّ لفظه بالقرآن مخلوق » الجرح والتعديل 7 : 

191

-قال الذهبي وابو زرعة في البخاري ومسلم :

قال الذهبي في ترجمة على بن المديني شيخ البخاري : « علي بن عبدالله بن جعفر ابن 
الحسن الحافظ ، أحد األعالم األثبات ، وحافظ العصر ، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء 
فبئس ما صنع ، فقال : جنح إلى ابن داود والجهمية ، وحديثه مستقيم إن شاء الله . قال لي 
عبدالله بن أحمد : كان أبي حدّثنا عنه ، ثم أمسك عن اسمه وكان يقول : حدّثنا رجل ، ثمّ 
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ترك حديثه بعد ذلك . قلت : بل حديثه عنه في مسنده ، وقد تركه إبراهيم الحربي وذلك 
لميلة إلى أحمد بن أبي داود ، فقد كان محسناً إليه . 

وكذا امتنع مسلم عن الرواية عنه في صحيحة لهذا المعنى ، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم 
من الرواية عن تلميذه محمد - أي البخاري - ألجل مسألة اللفظ . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 

كان أبو زرعة ترك الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنة » )) ميزان االعتدال 3 : 
 . 138

و لنرى من هو ابو زرعة ! : 
قول الذهبي في آخر ترجمته : « قلت : يعجبني كثيراً كالم أبي زرعة في الجرح والتعديل 

يبين عليه الورع والخبرة » سير أعالم النبالء 13 : 81 
وقول أبي حاتم في حقّه : « إذا رأيت الرازي ينتقص أبا زرعة فاعلم أنّه مبتدع » تهذيب 

التهذيب 7 : 30 . 
وقول ابن حبّان : « كان أحد أئمّة الدنيا في الحديث ، مع الدين والورع والمواظبة على 

الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس » ) تهذيب التهذيب 7 : 30 . 

وقول ابن راهويه : 

« كلّ حديث ال يعرفه أبو زرعة فليس له أصل » ) سير أعالم النبالء 13 : 71 ، تهذيب 
التهذيب 7 : 29 ، الكاشف 2 : 201 . 

و لنرى أبو حاتم !! 
وقد وصفوا ابن أبي حاتم باإلمامة والحفظ والثقة والزهد ، بل قالوا : « كان يعدّ من 
األبدال » سير أعالم النبالء 103 : 264 ، مرآة الجنان 2 : 289 ، فوات الوفيات 2 : 

 . 288
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وقال الذهبي : « له كتاب نفيس في الجرح والتعديل » سير أعالم النبالء 13 : 264 . 
وعن ابن مندة : « له الجرح والتعديل في عدّة مجلّدات ، تدلّ على سعة حفظه وإمامته » 

فوات الوفيات 2 : 288 . 

طعن إبن األعين في البخاري

وقال أبو بكر ابن األعين: «مشايخ خراسان ثالثة: قتيبة، وعلي بن حجر، ومحمد بن 
مهران الرازي. ورجالها أربعة: عبداللّه بن عبدالرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل 
البخاري ـ قبل أن يظهر منه ما ظهر ـ ، ومحمد بن يحيى، وأبو زرعة»- وقوله: «قبل أن 
يظهر» طعنٌ كما هو ظاهر. - سير أعالم النبالء، ترجمة علي بن حجر 11 : 50. -  
التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميالني 

(دام ظله))

 :رأي ابو زرعة في الصحيحين : 

ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 273/4 عن سعيد بن عمرو :قال شهدت ابا زرعة 
الرازي ،ذكر الصحيح الذي الفه مسلم ثم المصاغ على مثالة صحيح البخاري ،فقال هؤالء 
قوم ارادوا التقدم التقدم قبل اوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ،الفوا كتابا لم يسبقوا اليه ليقيموا 

النفسهم رئاسة قبل وقتها . 

موقف ابن حجر من الصحيحين :  قال في هدى الساري من مقدمة فتح الباري لشرح 
صحيح البخاري ص345 :وما اجتمع الناس على قدحه من االحاديث مما كتب البخاري 
وان شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة حديثا منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان 
وثالثون حديثا ،وقال ايضا في ص 382 فقد تناول جماعة من المحدثين وعلماء الرجال 
اكثر من ثلثمائة من رجال البخاري فضعفوهم ،واشار بعد سرد اسمائهم الى حكاية الطعن 
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والتنقيب عن سبب ضعفهم . 

وقال ابن حجر ايضاً في ( تهذيب التهذيب ) :

 " وعاب اإلسماعيلي على البخاري تخريج البخاري أحاديث لمروان ابن الحكم وعد ذلك 
ألن من موبقاته رميه طلحة أحد العشرة الميشرين بالجنة يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة 

فقتل ثم وثب على الخالفة بالسيف " - تهذيب التهذيب ج10ص83 .
وذكره الذهبي في ( ميزان االعتدال ) : " قلت : روى عن بسرة وعن عثمان ، وله أعمال 

موبقة نسأل الله السالمة ، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل - ميزان االعتدال ج4ص89 .
وذكره كذلك في ( المغني في الضعفاء ) قائال : " قلت : هو تابعي له تلك األفاعيل "-. 

المغني في الضعفاء ج2 ص 397
وروى ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) عن أبو أحمد الحاكم :" أبو عبد الملك مروان بن 

الحكم … رأى غير واحد من األئمة ترك االحتجاج بحديثه لما روي عنه في شأن طلحة بن 
عبيد الله " -  تاريخ ابن عساكر ج57 ص 237. 

موقف السيد محمد رشيد رضا :

 قال واذا قرات ما قاله ابن حجر فيها رايتها كلها في فن الصناعه ،ولكنك اذا قرات الشرح 
نفسه (فتح الباري (رايت له احاديث كثيرة اشكاالت في معانيها او تعارضها مع غيرها ،مع 
محاولة الجمع بين المختلفات وحل المشكالت بما يرضيك بعضه دون بعض . - المصدر 

:تفسير المنار ج29 ص 29

وقال  احمد امين في ضحى االسالم 117/2:  
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وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثمانين وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل ، الن 
بعض من ضعف من الرواة ال شك انه كذاب،فال يمكن االعتماد على قوله والبعض االخر 
مجهول الحال ،ومن هذا فيشكل عنه ومن هؤالء االشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم 
غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس،وقد مأل الدنيا تفسيرا ، فقد رماه بعضهم 
بالكذب وبانه يرى راي الخوارج ، وبانه ياخذ جوائز االمراء ورووا عن كذبه شيئا 

كثيرا00000 فالبخاري ترجح صدقه ومسلم ترجح كذبه .

ولذلك الحرب مشتعلة منذ القدم على مافي البخاري من رجال مطعون فيهم أو استخدامه 
أساليب التدليس و قيل : 

 : إن البخاري ولى وجهه شطر النواصب والخوارج الذين حاربوا أهل البيت وقتلوهم فتراه 
يروي عن معاوية وعمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن مروان بن الحكم … وعن 
مقاتل بن سليمان الذي عرف بالدجال . قال ردا على ذلك : أما معاوية وعمرو وأبو هريرة 

فهؤالء صحابة رسول الله  وقال أيضا " : وأما الخوارج والمرجئة والشيعة أيضا 
فيروي عنهم علماء السنة ولنا صدقهم وعليهم بدعتهم. " … نقول القائل حاول في عبارته 
تجاهل اعتماد محدثي السنة على النواصب ، والمهم أنه ينبغي أن نبحث عنهم وعن 

الخوارج أكثر من غيرهم
أوالً

رجال البخاري وروايتة عن نواصب شديدو العداء
ألهل البيت النبوي عليهم السالم

لقد صرح ابن حجر في ( هدي الساري ) وهي مقدمة شرحه على البخاري بوجود 
النواصب والخوارج في رجال البخاري ، وقد ذكرهم تحت عنوان في تمييز أسباب الطعن 

في المذكورين - هدي الساري ص 459 .
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ويمكن حصر من ذكرهم :

1- إسحاق بن سويد العدوي : روى عنه البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال ابن 
حجر في التهذيب : " قال أحمد شيخ ثقة وقال ابن معين والنسائي : ثقة … وذكره العجلي 
فقال : ثقة وكان يحمل على علي ، وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال أبو العرب في 
الضعفاء كان يحمل على علي تحامال شديدا وقال : ال أحب عليا ، وليس بكثير الحديث 

ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة وال كرامة "  -   تهذيب التهذيب ج1 ص206 .
2- حريز بن عثمان الحمصي : 

حَريز بن عثمان بن جبر الشامي الحمصي
قال البخاري وقال أبو اليمان : كان حريز يتناول من رجل ثم ترك – يعني علياً رضي الله 
عنه - (أقول :كذاب لم يترك والدليل عدم قبول الكثير لروايته ) تهذيب الكمال للمزي ، 

ج5 ، ص572 ، ترجمة 1175 ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت . 
وقال ابن عدي : قال عمرو بن علي : وحريز بن عثمان ينتقص علياً وينال منه. 
أحمد بن حنبل يقول : ... هو صحيح الحديث ! إال أنه يحمل علي علي بن أبي طالب.

)الكامل في ضعفاء الرجال ، ج2 ، ص451 ، ترجمة 563 ، ط دار الفكر ، بيروت .( 
راشد بن سعد قال : ال تجوز الرواية عنه . 

قال ابن حبان : كان يلعن علي بن أبي طالب بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة ! 
ويقول : قتل آبائي وأجدادي!! 

يتهم االمام علي بمحاولة قتل النبي  راوي في البخاري. 

حريـز بن عثمـان روى أن النبي  لما أراد أن يركب بغلته جـاء علي رضي الله عنه 

فحل حزام البغلة حتى يقع رسول الله  !! ويعقب أبو الفتح األزدي فيقول : من هذه 
حالتـه ال يروى عنه شيء(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ، ج1 ، ص197 ، ترجمة 

794 ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت) . 
ويقول المزي : قـال أحمد بن عبدالله العجلي : شامي ، ثقة ! وكان يحمل

على علي !! 
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وقال عمرو بن علي : ثبت ! شديد التحامل على علي!! 
يزيد بن هارون يقول : وقيل له : كان حريز يقول : ال أحب علياً ! قتل آبائي !! قال : لم 

أسمع هذا منه ، كان يقول : لنا إمامنا ولكم إمامكم !! 
وقال في موضع آخر : لنا أمير ولكم أمير –يعني لنا معاوية ولكم علي . 
عمران بن أبان قال : سمعت حريز بن عثمان يقول : ال أحبه ! قتل آبائي – يعني علياً - 

!
اسماعيل بن عياش قال : عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علياً 

ويلعنه. يحيى بن المغيرة قال : ذكر جرير أن حريزاً كان يشتم علياً على المنابر. 

واألدهي هذه القصة .. حريز بن عثمان قال : هذا الذي يرويه الناس عن النبي  قال 
لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى حق ولكن أخطأ السامع ! قلت : فما هو ؟ فقال : 
إنما هو : أنت مني مكان قارون من موسى !! قلت : عن من ترويه ؟ قال : سمعت الوليد 

بن عبدالملك يقوله وهو على المنبر .
(تهذيب الكمال ، ج5 ، ص574-577 ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، ج8 ، ص265 
، ترجمة 4365 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت ، والجرح والتعديل للرازي ، ج3 ، 
ص289 ، ترجمة 1288 ، ط1373هـ ، الهند ، وكتاب الضعفاء للعقيلي ، ج1 ، ص344 

، ترجمة 398 ، دار الصميعي ، السعودية) . 
وفي كتاب ذكر أسماء التابعين للدارقطنيج1 ، ص120 ، ترجمة 266 ، ط1406/1هـ ، 

بيروت قال : حريـز بن عثمـان الرحبي الحمصي رمي بالنصب. 
3- حصين بن نمير الواسطي : روى عنه البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي ، قال 
ابن حجر : " … قال ابن معين : صالح ، وقال العجلي وأبو زرعة : ثقة … وقال ابن أبي 
خيثمة قلت ألبي لم ال تكتب عن أبي محصن قال : أتيته فإذا هو يحمل على علي فلم أعد 

إليه " -  تهذيب التهذيب ج2 ص 337 .
4- عبدالله بن سالم األشعري : روى عنه البخاري وأي داود والنسائي ، قال ابن حجر : 

" قال يحيى بن حسان : ما رأيت بالشام مثله ، وقال عبدالله بن يوسف : ما رأيت أحدا
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أنبل في مروته وعقله منه ، وقال اآلجري عن أبي داود كان يقول أعان علي على قتل أبي 
بكر وعمر وجعل أبو داود يذمه … وقال النسائي : ال بأس به ، وذكره ابن حبان في 

الثقات ، قلت : ووثقه الدارقطني " - المصدر السابق ج5 ص 200 .
5- قيس بن أبي حازم : روى عنه الستة ، قال ابن حجر : " أدرك الجاهلية ورحل إلى 

النبي  ليبايعه فقبض وهو في الطريق … وقال اآلجرى عن أبي داود : أجود التابعين 
إسنادا … ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي والمشهور إنه كان 

يقدم عثمان … -  المصدر السابق ج 8 ص 346
وذكر ابن حجر في ( هدي الساري ) إن بهز بن أسد من المتحاملين على علي(ع)    ،-  

هدي الساري ص 393
 ولكنه في ( تهذيب التهذيب ) ذكر أنه من المتحاملين على عثمان -  تهذيب التهذيب ج1 

ص  436
 6- زياد بن عالقة الثعلبي

 وقد روى عنه البخاري ثمان احاديث وعده من الثقات قال عنه الزدي : سيء المذهب كان 

منحرف عن اهل بيت النبي ... راجع كتاب تهذيب التهذيب ج3 ص327

الناصبي االخر هو :زياد بن جبير الثقفي وهذا ايضا من الثقات
عند البخاري قال ابي شيبة : كان زياد بن جبير يقع في الحسن والحسين ...راجع

كتاب تهذيب التهذيب ج3 ص308 وقف عند ترجمة هذا الناصبي الذي كان يشتم سيدا 
شباب اهل الجنة

الناصبي األخر هو :

 7-  ازهر بن عبد الله الحرازي الحمصى
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ويقول هو ازهر بن سعيد... قال عنه الذهبي في ميزان االعتدال
ج1 ص173 :تابعي حسن الحديث لكنه ناصبي ينال من علي رضي الله عنه

8- الناصبي االخر هو :((المغيرة بن شعبة )) 

وله في البخاري عشرات االحاديث
وسوف نبين كيف كان هذا الناصبي يسب االمام علي عليه السالم

كتاب سلسلة االحاديث الصحيحة لاللباني ج5 ص520 حديث رقم 2397 نوع الحديث 
:صحيح :

عن زياد بن عالقة عن عمه : ان المغيرة بن شعبة سب علي بن ابي طالب فقام اليه زيد بن 

ارقم فقال: يا مغيرة الم تعلم ان رسول الله  نهى عن سب األموات ؟ فلم تسب عليا 
وقد مات؟ وفي مسند احمد بن حنبل توجد عدة روايات تروي ان المغيرة بن شعبة لعنه الله 

كان يسب ويشتم عليا بل يامر بسبه ويعلم انه باب مدينة علم المصطفى عليه الصالة 
والسالم وكذا آله.

وننقل لكم هذه الرواية 
مسند احمد اول مسند الكوفيين حديث زيد ابن ارقم (رض) عن قطبة بن مالك عم زياد بن 

عالقة قال: نالب المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد : بن ارقم قد علمت ان رسول الله 

 كان ينهي عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد
مات ؟

مستدرك الحاكم على الصحيحين ج3 حديث رقم 5898: عن عبد الله بن ظالم قال :كان 
المغيرة بن شعبة ينال في خطبته من علي واقام خطباء ينالون منه ؟؟

فال اعلم لماذا يوثقون ممن كان ينصب العداء الهل البيت والقران امر بمودتهم وأكدها 
الرسول االعظم صلى الله عليه واله

ثانياً
الخوارج من رجال البخاري
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ونقتصر أيضا على من ذكرهم ابن حجر في ( هدي الساري ) : 
1- عكرمة مولى ابن عباس ، روى عنه الستة .

بربري االصل وهو من رجال البخاري قال:

العسقالني ان عكرمة يدور قول من وهاه  على ثالثة اشياء : رميه بالكذب والطعن فيه 
بانه يرى(رأي الخوارج)والقدح فيه بقبوله جوائز االمراء -  راجع تهذيب التهذيب: ج3 

ص390  والعتب الجميل: ص115 .
قال في ( تهذيب التهذيب ) : وقال ابن لهيعة عن أبي األسود : كان عكرمة قليل العقل 
خفيفا ... قال ابن لهيعة : وكان قد أتى نجدة الحروري فأقام عنده ستة أشهر ... وكان 
يحدث برأي نجدة ... كان أول من أحدث فيهم أي أهل المغرب رأي الصفرية ... 

فالخوارج الذين بالمغرب أخذوا منه .
وقال علي بن المديني كان عكرمة يرى رأي نجدة وقال يحيى بن معين إنما لم يذكر مالك 
بن أنس عكرمة ألن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية وقال عطاء كان أباضيا ، وقال 
الجوزجاني قلت ألحمد : عكرمة كان أباضيا فقال يقال إنه كان صفريا ، وقال خالد بن 
سليمان عن خالد بن أبي عمران دخل علينا عكرمة أفريقية وقت الموسم فقال : وددت أني 
اليوم بالموسم بيدي حربة اضرب بها يمنيا وشماال قال فمن يومئذ رفضه أهل أفريقية ، 

وقال مصعب الزبيري : كان عكرمة يرى رأي الخوارج وزعم أن مواله كان كذلك .
وقال أبو خلف الخزاز عن يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله ويحك يا نافع 
وال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس .

... عن يزيد بن أبي زياد دخلت على علي بن عبدالله بن عباس وعكرمة مقيد على باب 
الحش قال قلت :ما لهذا قال : إنه يكذب على أبي "  -  تهذيب التهذيب ج7 ص 237 – 

. 238
2- داود بن الحصين المدني قال عنه الساجي : 

منكر الحديث متهم برأي الخوارج ... راجع تهذيب التهذيب 3/157 المصدر
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3- عمران بن حطان : روى له البخاري وأبو داود والنسائي . 
قال ابن حجر : " وقال يعقوب بن شيبة : أدرك جماعة من الصحابة ، وصار في آخر أمره 
أن رأى رأي الخوارج ، وكان سبب ذلك فيما بلغنا إن ابنة عمه رأت رأي الخوارج 

فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها ... .
قلت : ذكر أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل عن محمد بن بشر العبدي قال : لم يمت 
عمران بن حطان حتى رجع عن رأي الخوراج ، انتهى وهذا أحسن ما يعتذر به عن 

تخريج الباري له ...
وأما قول أبي داود إن الخوارج أصح أهل األهواء حديثا ، فليس على إطالقه ، فقد حكى 
ابن أبي حاتم عن القاضي عبدالله بن عقبة المصري وهو ابن لهيعة عن بعض الخوارج 

ممن تاب إنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا .
... وقال الدارقطني : متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه وقال المبرد : كان رأس القعد من 
الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم ، انتهى ، ... لكن ذكر أبوالفرج األصفهاني إنه إنما 
صار قعديا لما عجز عن الحرب والله أعلم ، قلت : وكان من المعروفين في مذهب 

الخوراج ... "   -  تهذيب التهذيب ج 8 ص 113 – 114 .
[ قال المزي في كتابه تهذيب الكمال : 

صار آخر أمره أن رأى رأي الخوارج ... تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج 
ليردها عن دين الخوارج فغيرته إلى رأي الخوارج( ج22 ، ص322-324 ، ترجمة 

( 4487
وقد عده العقيلي في الضعفاء قال الذهبي : ومن شعره في مصرع علي رضي الله عنه : 

يا ضربـة من تقـي ما أراد بها 
إال ليبلغ من ذي العرش رضوانـا 

إنـي ألذكـره حينـاً فأحسبه 
أوفـى البرية عنـد الله ميزانـا

أكـرم بقوم بطون الطير قبرهـم 
لم يخلطوا دينهم بغياً وعدوانا 
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المصدر : تهذيب الكمال ، ج22 ، هامش صفحة 325 . 
فعارضه اإلمام أبو الطيب الطبري فقال : 

إنـي ألبـرأ مما أنت تذكـره 
عـن ابن ملجم الملعون بهتانـا

وإنـي ألذكره يومـاً فألعنـه 
دينا وألعـن عمران بن حطانا

قال القاضي حسين : هذا الذي قاله القاضي أبو الطيب خطأ ، فإن 
عمران صحابي ال تجوز لعنته -. المصدر : اإلصابة البن حجر ، ج5 ، ص233 ، 

ترجمة 6891 ، ط1415/1هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت . 
الحظ التعصب والغلو في الصحابة ، ألم يعلم القاضي حسين أن عمران ليس صحابياً ، بل 
من التابعين . ثم الحظ أن هذا الخارجي يمدح قاتل اإلمام علي عليه السالم  بشعره ، أليس 
كان من األجدر بالبخاري أن ال يكتب حديثه ؟!وقال فيه الدارقطني : متروك لسوء اعتقاده 

وخبث رأيه !  ومع ذلك روى عنه البخاري!! 
الوليد بن كثير بن يحيى المدني : روى له الستة قال ابن حجر : " وقال اآلجري  -2
عن أبي داود : ثقة إال أنه أباضي ... وقال الساجي : وكان أباضيا ولكنه كان 

صدوقا " - راجع كتاب تهذيب التهذيب ج11 ص 131-130 . 

ثالثاً
روايته عن المجاهيل

قال ابن حجر في كتابه هدي الساري مقدمة البخاري 
يقول : ابن حجر عدد رواة البخاري الذين وصفوا بأنهم مجاهيل قال في ( هدي الساري ) : 
" أسامة بن حفص المدني ضعفه األزدي وقال أبو القاسم الالكائي مجهول … " -   هدي 

الساري مقدمة فتح الباري ص 389
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وقال : " أسباط أبو اليسع قال ابن حبان روى عن شعبة أشياء لم يتابع عليها ، قلت : روى 
عنه البخاري حديثا واحدا في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقرونا ، وقال أبو 

حاتم مجهول … " - المصدر السابق ص 389 .
وقال أيضا : " عباس بن الحسين القنطري ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه مجهول … " -  

المصدر السابق ص 412 
وقال : " محمد بن حكم المروزي من شيوخ البخاري ،لم يعرفه أبو حاتم قال : إنه مجهول 

"  - المصدر السابق ص 438 .
رابعاً

رواية البخاري عن الضعفاء
لقد استدرك جملة من العلماء على أحكام البخاري وتصحيحه وتضعيفه في الرجال، وقاموا 
بإحصاء أوهامه وأخطائه وعدم معرفته بالرجال واعتماده الضعاف وتخريجه لرجال في 
الصحيح ضعفهم في تاريخه، وألّفوا في هذا المجال كتباً، من قبيل (اإللزامات والتتبع) 
للدارقطني، و) بيان خطأ البخاري) البن أبي حاتم الرازي، و(موضع األوهام) للخطيب، مما 
يدل على أن البخاري ال خبرة له في الرجال، ونذكر فيما يلي جملة من تلك األقوال 

والشواهد :

قال الذهبي: "والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذه من أوهامه " - 
وفيات 101 ـ 120، دار الكتاب العربي ـ بيروت.

وقال ابن رجب الحنبلي: "وقد ذكر البخاري في تاريخه: إن يحيى بن أبي المطاع سمع من 
العرباض اعتماداً على هذه الرواية، إال أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك, وقالوا: يحيى بن 
المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك زرعة 

الدمشقي، وحكاه عنه دحيم، وهؤالء أعرف بشيوخهم 
____________

الذهبي، تاريخ اإلسالم: والبخاري (ره) يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام - (
ابن رجب، جامع العلوم والحكم: ص259، دار المعرفة ـ بيروت.
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وقد أخرج في صحيحه عن جماعة كبيرة من الرجال الذين ثبت ضعفهم في الكتب الرجالية 
ألهل التحقيق في هذا المجال، وقد أحصى ابن حجر في مقدمته أكثر من ثالثمائة راوي 

ضعفهم الرجاليون .- ابن حجر، مقدمة فتح الباري: ص550ـ 650 .
وقال الخطيب في الكفاية: "فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم 

والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن 
علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين " - الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: 

ص136 .
ومنهم على سبيل المثال مروان بن الحكم، فقد أخرج له 23 حديثاً في مختلف أبواب الفقه، 
وقال عنه الذهبي" :وله أعمال موبقة نسأل الله السالمة، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل  " - 

الذهبي، ميزان االعتدال: ج4 ص89.
وقال بدر العيني: "في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين -  بدر العيني، عمدة 

القاري ج1 ص8، دار إحياء التراث العربي _ بيروت.
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه أللفية السيوطي: "وقد وقع في الصحيحين أحاديث 

كثيرة من رواية بعض المدلسين -  " أحمد محمد شاكر، شرح ألفية السيوطي : ص36
نعم حاول ابن حجر جاهداً أن يدافع عن أولئك الضعفاء، ولكنه تعسف في اإلجابة وابتعد 
عن روح التحقيق واإلنصاف، واشتمل كالمه على المتناقضات في هذا المجال، فإنه عندما 

ذكر يحيى بن يعلى المحاربي مثالً

وهؤالء الضعفاء منهم :
1- أحمد بن بشير أبوبكر الكوفي مولى عمرو بن حريث ، أخرج له البخاري في 

صحيحه .
 -قال عنه النسائي : ( ليس بذاك القوي) (سير أعالم النبالء 153/8 ، تهذيب التهذيب 

15/1 ، تهذيب الكمال 32/1)
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 -وقال الدار قطني) : ضعيف يعتبر بحديثه) (ميزان اإلعتدال 85/1 ، تهذيب التهذيب 
15/1 ، تهذيب الكمال.)1/32 

 -وقال العقيلي( : ضعيف ) (تهذيب التهذيب 15/1.) 
2- أحمد بن صالح المصري ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -وهو ممن(إتصف بالكبر وشراسة الخلق )(تاريخ بغداد 200/4 ، المنتظم إلبن الجوزي 
9/12 ، سير أعالم النبالء 168/12 ، طبقات الشافعية الكبرى 7/2.( 
 -وقال النسائي عنه( : ليس بثقة وال مأمون) (طبقات الشافعية الكبرى 7/2 ، سير أعالم 
النبالء 166/12 ، تهذيب الكمال 47/1 ، تهذيب التهذيب 30/1.) 
 -وقال عنه يحيى بن معين( : أحمد بن صالح كذّاب يتفلسف ) (تهذيب التهذيب 30/1 ، 
سير أعالم النبالء 165/12 ، ميزان اإلعتدال 242/1 ، تهذيب الكمال 47/1 ، بغية 

الطلب في تاريخ حلب 797/2.)
 -3أحمد بن عيسى بن حسان المصري ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 -كان إبن معين (يحلف بالله الذي ال إله إالّّ هو إنه كذاب) (تهذيب التهذيب 45/1 ، 
تاريخ بغداد 272/4 ، معجم البلدان 31/2 ، الضعفاء والمتروكين 82/1 ، تهذيب الكمال 

(64/1
 -وقال أبو حاتم ) : تكلم الناس فيه) (تهذيب التهذيب 45/1 ، تهذيب الكمال 64/1) 
 -وأنكر أبو زرعة على مسلم روايته عنه في الصحيح وقال : ( ما رأيت أهل مصر 
يشـكون في أنه – وأشار إلى لسانه – كأنه يقول الكذب ) ( تهذيب التهذيب 45/1 ، تاريخ 
بغداد 272/4 ، سير أعالم النبالء 70/12 ، خالصة تهذيب التهذيب 11/1 ، ميزان 

اإلعتدال 269/1 ، تهذيب الكمال 64/1) 
 -4أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي أبو عبيد الله المصري ، أخرج له 

مسلم في صحيحه.
 -قال عنه إبن عدي) : رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه ) (تهذيب 
الكمال 57/1 ، الكامل في ضعفاء الرجال 184/1 ، تهذيب التهذيب 47/1 ، الكاشف 
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 (198/1
 -وقال أبو سعيد بن يونس ) : ال تقوم بحديثه حجة) (تهذيب الكمال 57/1 )

-5إبراهيم بن طهمان ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه الدار قطني ) : ال يحتج به) (جزء من تكلم فيه الدار قطني من الضعفاء 
والمتروكين والمجهولين إلبن رزين الحنبلي ، وهو جزء من ثالثة أجزاء مجموعة في 
كراس واحد بعنوان ثالث رسائل في علم الجرح والتعديل صفحة 175 ، تقديم وتحقيق 
الدكتور عامر حسن صبري - (وقال الدار قطني : ( قال النيسابوري : قلت لمحمد بن 

يحيى بن إبراهيم : إبن طهمان يحتج بحديثه ؟ ، قال : ال) (المصدر السابق)
-6إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل ، أخرج له البخاري في صحيحه .

 -قال عنه النسائي ليس بذاك القوي يكتب حديثه ) (تهذيب الكمال 121/1 ، تهذيب 
التهذيب 121/1.) 

 -وقال يحيى القطان كان شعبة يضعفه ) (تهذيب الكمال 121/1 ، تهذيب التهذيب 121/1 
(.

 -وقال أحمد بن حنبل ضعيف) (تهذيب الكمال 121/1 ، تهذيب التهذيب 121/1) 
-7إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ، أخرج له البخاري ومسلم 

في صحيحيهما.

 -قال عنه يحيى بن معين( : ليس بشيء ) (تهذيب الكمال 148/1 ، تهذيب التهذيب 
 (.160/1

 -وقال النسائي : 
(ليس بالقوي) (تهذيب الكمال1/148  ، التعديل والتجريح 360/1 ، تهذيب التهذيب 

160/1 ، الضعفاء للنسائي 
صفحة 13)

 -وقال إبراهيم بن يعقوب( : ضعيف الحديث ) (تهذيب الكمال 148/1 ، تهذيب التهذيب 
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(.160/1
 -وقال أبو داود( : ضعيف ) (تهذيب التهذيب.) 1/160 

 -وقال إبن المديني( : ليس كأقوى ما يكون ) (تهذيب التهذيب 160/1.)
 -وقال الذهبي( : فيه لين ) (الكاشف 227/1.) 

-8أُبيّ بن العباس بن سهل بن سعد األنصاري الساعدي ، أخرج له البخاري في صحيحه.
 -قال عنه أبو بشر الدوالبي ليس بالقوي ) (تهذيب الكمال 151/1 ، تهذيب التهذيب 

.( 163/1
 -ومثله ، قال النسائي ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 151/1 ، التعديل والتجريح 

339/1 ، تهذيب التهذيب 163/1 ، الضعفاء للنسائي صفحة  15.)
 -وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث ) (تهذيب الكمال 151/1 ، تهذيب التهذيب 163/1 

.(
 -وقال يحيى بن معين ضعيف ) (تهذيب الكمال 151/1 ، تهذيب التهذيب 163/1 ).

-9إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة ، أخرج له البخاري في 
صحيحه.

 -وقد) وهاه (أبو داود جداً) تهذيب التهذيب 159/1 ، الكاشف 238/1 ، ميزان اإلعتدال 
 ( 351/1

 -وقال النسائي) : متروك ) (تهذيب التهذيب 159/1 ) ، وقال : مرة ) : ضعيف ليس بثقة 
 ) (التعديل والتجريح 377/1 وفي ميزان اإلعتدال 351/1

 ( ليس بثقة دون لفظة ضعيف).
 -وقال الدار قطني) : ضعيف ) (تهذيب التهذيب 159/1 ، ميزان اإلعتدال 351/1.) 
 -وقال العقيلي ) : جاء ، عن مالك بأحاديث كثيرة ال يتابع عليها ) ( تهذيب التهذيب  

159/1 ، ضعفاء العقيلي 106/1 ، ميزان اإلعتدال 351/1 ) 
 -وقال الحاكم ) : عيب على محمد إخراج حديثه وقد غمزوه ) ( تهذيب التهذيب 159/1 

. (
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-10إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي ، أخرج له البخاري ومسلم في 
صحيحيهما.

 -قال عنه علي بـن المديني ( ضعيف ) ( تهذيب الكمال 209/1 ، تهذيب التهذيب 230/1 
).

 -وقال إبن سعد : (كان ثقة وحدث عنه الناس حديثاً كثيراً ومنهم من يستضعفه ) (تهذيب 
التهذيب 230/1  ، طبقات إبن سعد 374/6)

11- إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس األصبحي ، أخرج له البخاري ومسلم في 
صحيحيهما.

 -قال عنه يحيى بن معين ) : أبو أويس وإبنه ضعيفان ) ( تهذيب الكمال 240/1 ، تهذيب 
التهذيب 197/1 ) ، وقال مرة ) : إبن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث ) ( تهذيب الكمال 

240/1 ، الضعفاء والمتروكين 117/1 ، تهذيب التهذيب 197/1 ( ، وقال ) : مخلط 
يكذب ليس بشيء) ( تهذيب الكمال 240/1 ، تهذيب التهذيب 197/1 ( ، وقال ) : 

إسماعيل بن أبي أويس ال يساوي فلسين ) ( تهذيب التهذيب 198/1 ) 
 -وقال النسائي ) : ضعيف ) ( تهذيب الكمال 240/1 ، الضعفاء والمتروكين   217/1  

، سير أعالم النبالء 120/9 ) ، وقال : مرة : ( ليس بثقة ) ( تهذيب الكمال 240/1 ، 
تهذيب التهذيب 197/1 ، سير أعالم النبالء 121/9.) 

 -وقال النضر بن سلمة المروزي ) : هو كذّاب ) ( الضعفاء والمتروكين إلبن الجوزي 
117/1 ، تهذيب التهذيب 197/1.) 

 -وقال الدار قطني ) : ال أختاره في الصحيح ) ( تهذيب التهذيب 198/1 ، سير أعالم 
النبالء 121/9.) 

 -وقال أبو القاسم الاللكائي ) : بالغ النسائي في الكالم عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله 
بان له : ما لم يبن لغيره ، ألن كالم هـؤالء كلـهم يؤول إلى أنّه ضـعيف ) ( تهذيب الكمال 

240/1 ، تهذيب التهذيب 197/1.) 
 -وقال إبن عـدي ) : روى ، عن خاله أحاديث غرائب ال يتابع عليها أحد ) ( تهذيب 

التهذيب1/197  ، سير أعالم النبالء 121/9.) 
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 وذكروا أنه عترف على نفسه بأنه كان يضع الحديث فكان يقول : ( ربما كنت أضع 
الحديث ألهل المدينة إذا إختلفوا في شيء بينهم ) ( تهذيب التهذيب 198/1 ، سير أعالم 

النبالء 121/9)
-12إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -قال عنه النسائي ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 253/1 ، تهذيب التهذيب 285/1 
).

 -وقال العجلي ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب التهذيب 285/1) 
 -وقال العقيلي ) : ال يتابع على حديثه ) ( الضعفاء الكبير 94/1 ، تهذيب التهذيب 

 ).285/1
 -وروى الحاكم ، عن الدار قطني أنـه قال عنه ) : ليس فيه شك أنّه ضعيف ) ( تهذيب 

التهذيب.) 1/285 
 -وقال أبو الفتح األزدي ) : غير حجة ) ( تهذيب التهذيب 285/1)

-13بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى ، األشعري ، أخرج له البخاري ومسلم 
في صحيحيهما .

 -قال عنه النسائي ) : ليس بذاك القوي ) ( الكامل في الضعفاء 62/2 ، تهذيب التهذيب 
377/1 ، التعديل والتجريح 441/1 ، تهذيب الكمال 335/1 ) ، نعم نقلوا ، عن النسائي 

أنّه قال عنه أيضاً ) : ليس به بأس.) 
 -وقال أبو حاتم ) : ليس بالمتين يكتب حديثه ) ( تهذيب التهذيب 377/1 ، التعديل 

والتجريح 441/1 ، الجرح والتعديل 426/2.) 
 -وقال أحمد بن حنبل ) : يروي مناكير ) ( تهذيب التهذيب 377/1.)

 -وقال إبن عدي ) : سمعت إبن حمّاد يقول بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي ، أظنه 
ذكره ، عن البخاري ) ( تهذيب التهذيب 377/1.) 

-14بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي ، أخرج له مسلم في صحيحه.
 -قال عنه أبو حاتم ) : يكتب حديثه وال يحتج به ) ( تهذيب الكمال 364/1 ، تهذيب 

التهذيب 411/1)
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 -وقال إبن عدي ) : روى ما ال يتابع عليه ، وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض 
الضعف ( ،  )تهذيب الكمال 364/1 ، تهذيب التهذيب.( 1/411 

 -وقال األثرم ، عن أحمد ) : منكر الحديث ) ( تهذيب التهذيب 411/1.) 
 -وقال العقيلي ) : مرجىء متهم متكلم فيه ) ( تهذيب التهذيب 411/1 ) 

 -وقال الساجي : ( منكر الحديث ) ( تهذيب التهذيب 411/1.) 

  15 - حبيب المعلم أبو محمد البصري ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه النسائي : ( ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 55/2 ، تهذيب التهذيب 170/2.( 
 -وذكروا أن يحيى بن معين) : لم يحدث عنه ) ( تهذيب الكمال 55/2 ، تهذيب التهذيب 

 16 -الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ، أخرج له البخاري في صحيحه.
 -قال عنه يحيى بن معين : ( ضعيف ) ( تهذيب الكمال 126/2 ، الجرح والتعديل 13/3 

، تهذيب التهذيب 241/2 )
 -وقال أبو حاتم الرازي ( : ضعيف الحديث ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 126/2 ، 

الجرح والتعديل 13/3 ، التعديل والتجريح 474/2 .
 -وقال النسائي ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 126/2 ، التعديل والتجريح 474/2 ، 

تهذيب التهذيب 241/2 ، الكاشف 323/1.) 
 -وقال إبن حنبل ) : أحاديثه أباطيل ) ( التعديل والتجريح 474/2 ) 

 -وقال علي بن المديني ) : كان يحيى بن سعيد يحدث عنه ولم يكن عنده بالقوي ) ( 
التعديل والتجريح 474/2.) 

-17حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه النسائي ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 95/2 ، تهذيب التهذيب 214/2 ، 

التعديل والتجريح 499/2 ، الضعفاء للنسائي صفحة 34 ، الكاشف 320/1.) 
-18حسان بن حسان البصري ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -قال عنه أبو حاتم ) : منكر الحديث ) ( تهذيب الكمال 99/2 ، الجرح والتعديل 238/3 
، تهذيب التهذيب 217/2 ، الكاشف 320/1 ) 
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 -وقال الدار قطني ) : ليس بقوي ) ( تهذيب التهذيب 217/2 .) 

-19خالد بن مخلد أبو الهيثم البجلي ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال أحمد ) : له مناكير ) ( ميزان اإلعتدال 640/1 ، سير أعالم النبالء 10/9 ، الكامل 

في الضعفاء 34/3) 
 -وقال أبو حاتم ) : يكتب حديثه وال يحتج به ) ( ميزان اإلعتدال 640/1 ، تهذيب 

التهذيب 101/3 ) 
 -وقال إبن سعد ) : منكر الحديث مفرط في التشيّع ) ( ميزان اإلعتدال 640/1 ، سير 

أعالم النبالء 10/9 ، تهذيب التهذيب 101/3.) 
-20خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري ، أخرج له البخاري ومسلم في 

صحيحيهما.
 -قال عنه أبو حاتم الرازي ) : يكتب حديثه وال يحتج به ) ( تهذيب الكمال 369/2 ، 

التعديل والتجريح 552/3 ، تهذيب التهذيب 104/3) 
روح بن عبادة بن العالء بن حسان ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 -قال عنه النسائي ) : ليس بالقوي ) ( تذكرة الحفاظ 350/1 ، ميزان اإلعتدال 59/2 ، 
سير أعالم النبالء   260/8) 

 -وروى الكتاني ، عن أبي حاتم قال:  ( ال يحتج به ) ( ميزان اإلعتدال 59/2 ، سير 
أعالم النبالء 260/8.) 

 -22زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري ، أخرج له مسلم في صحيحه وقرنه البخاري 
بغيره.

 -قال عنه إبن المديني ) : ضعيف ) ( ميزان اإلعتدال 91/2 ) .
 -وكذلك قال عنه النسائي ) ضعيف ) ( ميزان اإلعتدال 91/2 ، تهذيب التهذيب 324/3 ، 

تهذيب الكمال 53/3 ) ، وقال : مرة : ( ليس بالقوي ) (ميزان اإلعتدال 91/2 ، سير 
أعالم النبالء 713/7 ، تهذيب الكمال53/3 ).

 -وقال أبو حاتم ) : ال يحتج به ) ( ميزان اإلعتدال 91/2 ، سير أعالم النبالء 713/7 ، 
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الكاشف 411/1 ، تهذيب التهذيب 324/3 ، تهذيب الكمال 53/3.) 
 -وقال إبن سعد ( : كان عندهم ضعيفاًًًً وقد رووا عنه ) !( ميزان اإلعتدال 91/2 ، 

تهذيب الكمال 53/3.) 
 -وقال الترمذي ( : كثير المناكير ) ( سير أعالم النبالء 713/7) 

 -وقال إبن معين  : ( ليس حديثه بشيء ) ( المجروحين 307/1 ، تهذيب التهذيب 323/3 
، تهذيب الكمال 53/3) 

 -وقال إبن حبان  ( : كان فاحش الخطأ كثير الوهم ال يجوز اإلحتجاج بخبره إذا إنفرد ) ( 
تهذيب التهذيب 324/3.) 

-23سعد بن سعيد األنصاري ، أخرج له مسلم والبخاري في صحيحيهما.
 -قال عنه النسائي ( : ليس بالقوي ) ( سير أعالم النبالء 255/6 ، ميزان اإلعتدال 

120/2 ، تهذيب التهذيب 408/3 ، الضعفاء للنسائي صفحة 53 ، تهذيب الكمال 120/3 
(.

 -وقال عنه إبن حنبل ( : ضعيف الحديث ) ( الكامل في الضعفاء 352/3 ، الضعفاء 
الكبير 117/2 ، ونقل تضعيف أحمد بن حنبل لسعد هذا المزي في تهذيب الكمال 120/3 

(
-24سلم بن زرير العطاردي أبو يونس البصري ، أخرج له البخاري ومسلم في 

صحيحيهما.
 -قال عنه يحيى بن معين ) : ضعيف ) ( تهذيب الكمال 234/3 ، تهذيب التهذيب 

114/4 ، الجرح والتعديل 264/4 ، الكامل في الضعفاء3/327  ، التعديل والتجريح 
1141/3 ، الكاشف 450/1 ) 

 -وقال أبو داود ) : ليس بذاك ) ( تهذيب الكمال 234/3 ، تهذيب التهذيب 114/4.) 
 -وقال النسائي : ( ليس بالقوي ) ( الكامل في الضعفاء 327/3 ، الضعفاء للنسائي صفحة 

46 ، تقريب التهذيب 245/1 ، تهذيب.التهذيب 114/4 ) 
-25سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم األنصاري ، أخرج له البخاري ومسلم في 

صحيحيهما .
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 -قال عنه أبو حاتم ) : لم يكن بالثبت ، كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق ) ( تهذيب 
الكمال 192/3 ، الجرح والتعديل 56/4 ، التعديل والتجريح 1079/3 ، الكاشف 443/1 

، تهذيب التهذيب 66/4.) 
 -وقال السعدي ( : سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع وكان مخلطاً غير ثقة ) ( تهذيب 

الكمال 192/3 ، الكامل في الضعفاء 411/3 ، تهذيب التهذيب 66/4.) 
-26سعيد بن يحيى أبو سفيان الحميري ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -قال عنه الدار قطني ) : ليس بالقوي ) ( تهذيب الكمال 208/3 ، تهذيب التهذيب 87/4 
، الكاشف 446/1 ، ميزان اإلعتدال 531/4.) 

 -وقال إبن سعد ( : ضعيف ) ( ميزان اإلعتدال  531/4 ) .
-27شبابة بن سوّأر الفزاري أبو عمرو المدائني ، أخرج له البخاري ومسلم في 

صحيحيهما .
 -كان داعية إلى اإلرجاء وكان أحمد بن حنبل ) يحمل عليه لذلك وال يرضاه ولم يكتب 

عنه ) تهذيب الكمال  3/358 )
 -وقال عنه أبو حاتم ( : صدوق يكتب حديثه وال يحتج به ) ( تهذيب الكمال 358/3.) 

-28شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه أبو حاتم ( : هـو لين الحـديث ، شيـخ ليس بالمتين ال يحتـج به ) ( الجرح والعديل 

4/378 ، التعديل والتجريح 1160/3 ، تهذيب الكمال 367/3 ، تهذيب التهذيب 275/4 
(.

-29طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي ، أخرج له البخاري ومسلم.
 -قال أبو حاتم الرازي ( : ليس بقوي ) ( التعديل والتجريح 604/2 ، تهذيب الكمال 

515/3 ، تهذيب التهذيب 26/5.) 
 -وقال يحيى بن سعيد ( : لم يكن طلحة بن يحيى بالقوي ) ( التعديل والتجريح 604/2.( 

 -وقال يعقوب بن شيبة ( : شيخ ضعيف جداً  ومنهم من ال يكتب حديثه لضعفه ) ( 
تهذيب الكمال 515/3 ، تهذيب التهذيب 26/5) 

-30عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب ، أخرج له البخاري.
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 -قال إبن معين ( : ليس بشيء ) ( التعديل والتجريح 996/3 ، تهذيب التهذيب 44/5 ، 
تهذيب الكمال 13/4 ، الكامل في الضعفاء 234/5 ، ميزان اإلعتدال 355/2 ) ، وقال : 
مرة ) : كان ضعيفاً  ) ( تهذيب التهذيب 44/5 ، تهذيب الكمال 13/4 ) ، وقال : مرة : 

)ليس بثقة ) ( تهذيب التهذيب 44/5.) 
 -وقال النسائي ( : ضعيف ) ( تهذيب التهذيب 44/5.)

-عباد بن عباد بن حبيب ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه أبو حاتم ( : ال يحتج به ) ( ميزان اإلعتدال 368/2 ، التعديل والتجريح 

928/2 ، تهذيب التهذيب  83/5 
 -وقال إبن سعد ( : لم يكن بالقوي في الحديث ) ( سير أعالم النبالء 544/7 ، ميزان 

اإلعتدال 368/2 ، تهذيب التهذيب 83/5 ، تهذيب الكمال 50/4 .) 

-32عبد األعلي بن عبد األعلى ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.
 -قال عنه محمد بن سعد ( : لم يكن بالقوي ) ( ميزان اإلعتدال 531/2 ، سير أعالم 

النبالء 154/8 ، تذكرة الحفاظ 296/1 ، تهذيب التهذيب 87/6 .) 
-33عبد الله بن رجاء أبو عمر الغداني البصري ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -قال عنه الفالس ) : صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة ) ( ميزان اإلعتدال 
421/2 ، سير أعالم النبالء 111/9 ، الجرح والتعديل 55/5 ، التعديل والتجريح 819/2 

، تهذيب التهذيب 184/5 ، تهذيب الكمال 130/4.) 

  34- عبد الله بن عبيدة بن نشيط ، أخرج له البخاري في صحيحه.
 -قال إبن حنبل ( : موسى بن عبيدة وأخوه ال يشتغل بهما ) ( تهذيب التهذيب 270/5 ، 

التعديل والتجريح2/841  ، تهذيب الكمال 201/4.
 -وقال إبن معين عنه وعن أخيه ( : حديثهما ضعيف ) ( التعديل والتجريح 841/2 ، 

تهذيب الكمال4/201  ، تهذيب التهذيب 270/5.) 
 -وقال أبو أحمد بن عدي ( : تبين على حديثه الضعف ) ( تهذيب الكمال 201/4.) 
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35- عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، أخرج له البخاري ومسلم.
 -قال فيه أبو حاتم ( : هو ضعيف الحديث ) ( التعديل والتجريح 847/2 ، تهذيب التهذيب 

210/5 ، تهذيب الكمال 151/4.) 
36- عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس األنصاري ، أخرج له البخاري في صحيحه.

 -قال النسائي ( : ليس بالقوي ) ( تهذيب التهذيب 338/5 ، تهذيب الكمال 263/4 ) 
 -وقال الساجي ( : فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير ( وبنحوه قال : 

األزدي ) تهذيب التهذيب 338/5 ) 
 -وقال أبو داود ( : ال أخرج حديثه ) ( الكاشف 592/1 ، تهذيب الكمال 263/4 ، 

تهذيب التهذيب 338/5 ) 
 -وقال إبن معين ( : ليس بشيء ) ( تهذيب التهذيب 338/5 ) نعم نقلوا ، عن إبن معين 

أنه قال : ( صالح ).
 -وقال العقيلي ( : ال يتابع على أكثر حديثه ) ( تهذيب التهذيب 338/5.( 

 -وقال الدار قطني ( : ضعيف ) ( تهذيب التهذيب 338/5 ( ونقلوا ، عن الدار قطني 
أيضاً أنه قال ) : ثقة.) 

أقول: تناقض فاحش أن ينقل عن نفس الرجل حكما مختلفا في نفس الرجل. 
37- عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني ، أخرج له البخاري ومسلم في 

صحيحيهما.
 -قال عنه النسائي ( : ليس بالقوي ) ( الكاشف 617/1 ، تهذيب التهذيب 109/6 ، 

تهذيب الكمال 356/4 ) ونقلوا أنّه مرة قال عنه ثقة.
 -وكذلك يحيى بن معين فقد وثقة مرة وقال عنه مرة ) : ضعيف ليس بشيء ) ( الكامل 

في الضعفاء 321/5) 
 -وقال إبن سعد وأحمد ( : كان ضعيفاًًًً ) ( تهذيب التهذيب 109/6.) 

 -وقال العجلي ) : كوفي ضعيف الحديث مرجىء ) ( تهذيب التهذيب 109/6 ، معرفة 
الثقات 70/2 ) ، وقال أبو داود ( : كان داعية في اإلرجاء ) ( تهذيب التهذيب 109/6 ، 
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تهذيب الكمال 356/4.) 
38- عبد ربه بن نافع أبو شهاب الكوفي ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 -قال عنه النسائي ( : ليس بالقوي ) ( ميزان اإلعتدال 544/2 ، تهذيب التهذيب 117/6 
، تهذيب الكمال 362/4) 

39- عبد الرحمن بن سلمان الحجري الرعيني المصري ، أخرج له مسلم في صحيحه.
 -قال عنه البخاري ( : فيه نظير ) ( تهذيب التهذيب 170/6 ، ضعفاء البخاري 71/1 ، 

التاريخ الكبير 293/5 ، تهذيب الكمال 411/4.( 
 -وقال أبو حاتم(: مضطرب الحديث ) ( تهذيب التهذيب 170/6 ، تهذيب الكمال 

).411/4
 -وقال النسائي ( : ليس بالقوي ) ( الضعفاء للنسائي صفحة 67.) 

40 - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، أخرج له البخاري في صحيحه.
 -قال عنه أبو حاتم ) : لين يكتب حديثه وال يحتج به ) ( الجرح والتعديل 254/5 ، 

تهذيب الكمال 425/4 ، تهذيب التهذيب 187/6) 
 -وقال إبن معين ( : في حديثه عندي ضعف ) ( تهذيب التهذيب 187/6.( 

 -وقال إبن عدي ( : وبعض ما يرويه منكر ال يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه 
من الضعفاء ) ( تهذيب التهذيب 187/6.) 

 -ونقل الدكتور بشار عواد معروف وهو محقق كتاب تهذيب الكمال في هامش الصفحة 
425 من المجلد الرابع تحت ترجمة عبد الرحمن هذا ما نصه ( : قال إبن طهمان ، عن 

إبن معين : ليس بذاك القوي ، وقد روى عنه يحيى ) سؤاالته : الترجمة 240 ).
 -وقال أبو زرعة الرازي ( : ليس بذاك ) أبو زرعة.443 : 

 -وقال إبن حبان ) : كان ممن ينفرد ، عن أبيه بما ال يتابع عليه مع فحش الخطأ في 
روايته ، ال يجوز اإلحتجاج بخبره إذا إنفرد ) ( المجروحين –   52 – 51/2 ) 

 -وقال الدار قطني ( : غيره أثبت منه ) التتبع : 254.
 -وقال البرقاني ، عن الدار قطني : أخرج عنه البخاري ) وهو عند غيره ضعيف فيتعبر 
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به ) سؤاالته : الترجمة.275 
 -وذكره إبن الجوزي في ( الضعفاء ) الورقة : 94.

 -وقال أبو القاسم البغوي : هو صالح الحديث.
 -وقال الحربي ( : غيره أوثق منه) 

 -وقال إبن خلفون : سئل عنه علي بن المديني فقال : صدوق تهذيب التهذيب 207/6 - 
وقال إبن حجر في التقريب ( : صدوق يخطىء ) إنتهى كالم الدكتور بشار.

أقول :قوله "صدوق يخطئ"يفتح بابا للطعن بروايته من باب التدليس. 

خامساً
تدليس البخاري

إنّ البخاري الذي يعدّه جملة من المتأخرين من أئمة الحديث والنقاد في الرجال، حتى قيل : 
إن من أخرج عنه البخاري في الصحيح فقد جاز القنطرة، سجلت عليه مؤاخذات كثيرة 

وسقطات كبيرة في هذا المجال، ذكرها جماعة من أرباب النظر والتحقيق، نشير فيما يلي 
إلى جانب منها وهو التدليس : 

تدليس البخاري :
إن تدليس البخاري من األمور الواضحة والمشهورة، حتى عدّه ابن حجر في طبقات 

المدلّسين، قال ابن حجر: "محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري اإلمام، وصفه بذلك أبو 
عبد الله بن مندة في كالم له، فقال فيه :أخرج البخاري، قال: فالن، وقال: أخبرنا فالن، 

وهو تدليس - "ابن حجر، طبقات المدلسين: ص24 رقم 23، مكتبة المنار ـ األردن.
وأدرجه سبط بن العجمي في كتابه (أسماء المدلسين - سبط ابن العجمي، التبيين ألسماء 

المدلسين: ص177 رقم 64، دار الكتب العلمية ـ بيروت
ومن أمثلة تدليس البخاري هو تدليسه في شيخه محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، الذي 

كان من أكثر المشنعين عليه كما تقدم، قال الذهبي في سير أعالم النبالء عند ترجمته 
للذهلي: "روى عنه خالئق، منهم:... ومحمد بن إسماعيل البخاري ويدلسه كثيراً، ال يقول 
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محمد بن يحيى، بل يقول محمد فقط، أو محمد بن خالد، أو محمد بن عبد الله وينسبه إلى 
الجد، ويعمي اسمه، لمكان الواقع بينهما، غفر الله لهما - الذهبي، سير أعالم النبالء: ج12 

ص275، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
وقال ابن حجر في ترجمته للذهلي أيضاً: "وعنه البخاري ويدلسه " -  ابن حجر، لسان 

الميزان: ج7 ص507، مؤسسة األعلمي ـ بيروت. 
وبنفس البيان ما نص عليه المباركفوري في تحفة األحوذي - المباركفوري، تحفة 

األحوذي: ج3 ص217، دار الكتب العلمية ـ بيروت 
وقال الذهبي أيضاً في ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري: "وقد 
روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح، ولكنه يدلسه، فيقول: حدثنا عبد الله ال 

ينسبه وهو هو " – .   الذهبي، ميزان االعتدال: ج2 ص442، دار المعرفة ـ بيروت.
إذن اتضح من ذلك أن تدليس البخاري من قسم تدليس الشيوخ، وهو من أنواع التدليس 
المذمومة التي أوجبت جرح الكثير من الرواة وتضعيفهم عند الرجاليين.

قال ابن حجر: "وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو لقب أو 
كنية أو نسبة؛ إيهاماً للتكثير غالباً، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه، وهو خيانة ممن تعمده، 
كما إذا وقع ذلك في تدليس اإلسناد والله المستعان -  ابن حجر، طبقات المدلسين: ص16، 

مكتبة المنار ـ األردن . 
وأخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده عن الشافعي،

قال" :قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب... وقال غندر: سمعت شعبة يقول: التدليس 
في الحديث أشد من الزنا، وألن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس... المعافى يقول :

سمعت شعبة يقول: ألن أزني أحب إلي من أن أدلس"، ونقل الخطيب البغدادي عبارات 
أخرى في التدليس كـ "خرّب الله بيوت المدلّسين، ما هم عندي إال كذابون" و"التدليس 
كذب  - الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص395، دار الكتاب العربي ـ 

بيروت.

نمازج من تدليس البخاري
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[امتاز البخاري في صحيحة بكثرة التدليس و قلب الحقائق مستغال بذلك الفترة الطويلة  -1

التي امتدت قرون من الزمن كان تدوين الحديث ممنوعا و ذهاب اهل الفضل من صحابة 

رسول الله  ممن حفظ حديثه و أتمن على نقله وازداد عدد الوضّاعين و الكذابين مما 

اوقع التغيير والتبديل على نصوص األحاديث و السنن ساهمت في اخفاء حقائق من السنة 

النبوية الشريفة وجيء بغيرها من القضايا المزوّرة، واألحاديث المحرفة؟.

البخاري تقطيع األحاديث وحذف أجزاء منها و هذا سبيله الخفاء مدلول الحديث و معناه و 
االحاديث التي بترها او دلسها كثيرة و انشاء الله سناتي على بعضها ثم نقارنها بما اورده 

غيره لنفس الحديث.
اول حديث مدلس و مبتور صحيح البخاري كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما 
-326حَدَّثَنَا  آدَمُ  قَالَ حَدَّثَنَا  شُعْبَةُ  حَدَّثَنَا  الْحَكَمُ  عَنْ  ذَرٍّ  عَنْ  

سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى  عَنْ  أَبِيهِ  
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى  عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ 
الْمَاءَ  فَقَالَ  عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ  لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي 
سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا  فَتَمَعَّكْتُ  فَصَلَّيْتُ 

فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ النَّبِيُّ    إِنَّمَا كَانَ 

يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ    بِكَفَّيْهِ األَْرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ 
مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

سنن النسائي في كتاب الطهارة باب نوع آخر من التيمم يكشف بتر البخاري و تدليسه 
للحديث حيث بتر البخاري قول عمر ال تصلي 

 316- أَخْبَرَنَا  إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ  أَنْبَأَنَا  خَالِدٌ  أَنْبَأَنَا  شُعْبَةُ  عَنْ  
الْحَكَمِ  سَمِعْتُ  ذَرًّا  يُحَدِّثُ عَنْ  ابْنِ أَبْزَى  عَنْ  أَبِيهِ  قَالَ وَقَدْ 
سَمِعَهُ  الْحَكَمُ  مِنْ  ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ  قَالَ  
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أَجْنَبَ رَجُلٌ فَأَتَى  عُمَرَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ 
مَاءً قَالَ الَ تُصَلِّ قَالَ لَهُ  عَمَّارٌ  أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي  سَرِيَّةٍ  
فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي  تَمَعَّكْتُ  فَصَلَّيْتُ ثُمَّ 

أَتَيْتُ النَّبِيَّ   فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ  إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ  
شُعْبَةُ  بِكَفِّهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيهَا ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِاألُْخْرَى ثُمَّ مَسَحَ 
بِهِمَا وَجْهَهُ 

 فَقَالَ  عُمَرُ  شَيْئًا الَ أَدْرِي مَا هُوَ فَقَالَ  إِنْ شِئْتَ الَ حَدَّثْتُهُ  وَذَكَرَ 
شَيْئًا فِي هَذَا اإلِْسْنَادِ عَنْ  أَبِي مَالِكٍ  وَزَادَ  سَلَمَةَ  قَالَ بَلْ نُوَلِّيَكَ مِنْ 
ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ  
و احمد يؤكد بتر و تدليس البخاري لقول عمر ال تصلي و لكن بطريقة ملتويه 
  - حدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَّثَنَا  شُعْبَةُ  عَنْ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  أَبِي 
وَائِلٍ  قَالَ  
قَالَ  أَبُو مُوسَى  لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ الَ نُصَلِّي قَالَ 
فَقَالَ  عَبْدُ اللَّهِ  نَعَمْ  إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ 
لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا  يَعْنِي تَيَمَّمَ  وَصَلَّى 
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ قَوْلُ  عَمَّارٍ  لِعُمَرَ  قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ  عُمَرَ  قَنَعَ 

بِقَوْلِ  عَمَّارٍ 
و في سنن ابن ماجه ايضا يكشف تدليس و بتر البخاري 

 - حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ  حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَّثَنَا  شُعْبَةُ  
عَنْ  الْحَكَمِ  عَنْ  ذَرٍّ  عَنْ  سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى  عَنْ  أَبِيهِ 
 أَنَّ رَجُالً أَتَى  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ 
فَقَالَ  عُمَرُ  الَ تُصَلِّ فَقَالَ  عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ  أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي  سَرِيَّةٍ  فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ 
فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا  فَتَمَعَّكْتُ  فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ 

  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ  إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ   
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بِيَدَيْهِ إِلَى األَْرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
البخاري بتر قول عمر ال تصلِ كان عن عمد و قصد و هو اخفاء اسم عمر و نهيه عن 
الصالة للجنب الن البخاري لم يستطع اليسيطرة على عواطفه و تعصبه لعمر و لم يستحسن 

للقراء ان يقراء عن عمر مثل هذا الكالم .
هذا التدليس و البتر غيب حقيقة في الحديث و طمسها حتى ال يرى المسلمون حقيقة من منع 

الصالة.
الرابط :

. [ http://www.bramjnet.com/vb3/showthread.php?t=37334

التحريف و التدليس من البخاري على أستاذه عبدالله الحميدي ، و إليكم النص -2

روى الحميدي في مسنده: 

حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال : أخبرني طاووس سمع ابن عباس يقول : بلغ 

عمربن الخطاب أن سَمُرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سَمُرة ، ألم يعلم أن رسول الله 

  قال : لعـن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فجَمَلوها فباعوها

روي البخاري في صحيحه

حدثنا  الحميدي  حدثنا  سفيان  حدثنا  عمرو بن دينار  قال أخبرني طاوس  أنه سمع  ابن 
عباس  رضي الله عنهما  يقول: بلغ  عمر بن الخطاب أن  فالنا  باع خمرا فقال: قاتل الله 

فالنا ألم يعلمأن رسول الله   قال:  قاتل الله  اليهود  حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها 

فنالحظ هنا بأن البخاري لم يكن أميناً في نقله عن أستاذه الحميدي في نقل الرواية حيث 
دلس بأخفاء أسم الصحابي سمرة الذي باع الخمر و أستبداله بكلمة فالن و حرف في حديث 

رسول الله   بأستبدال كلمة لعن بكلمة قاتل

http://www.bramjnet.com/vb3/showthread.php?t=37334
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و الغريب بعد أن ثبت عند البخاري فسق الصحابي سمرة بائع الخمور بأخراجه هذه الرواية 
في صحيحه نراه يروي أحاديث لسمرة في صحيحه ومن هذه األحاديث حديث الرؤية مثالً 

:
جاء في حديث سمرة بن جندب الطويل وقد رواه اإلمام أحمد والبخاري من طريقين، 

أحدهما عن عوف – وهو األعرابي – عن أبي رجاء العطاردي حدثنا سمرة بن جندب 

الفزاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله  مما يكثر أن يقول ألصحابه: «هل 
رأى أحد منكم من رؤيا؟» قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقصّ وإنه قال لنا ذات غداة  

 ..…الحديث .

الرزية كل الرزية و تدليس البخاري -3

[ إبراهيم بن موسى  أخبرنا  هشام  عن  معمر  عن  الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله  

لما حضر النبي    قال وفي البيت رجال فيهم  عمر بن الخطاب  قال  هلم أكتب لكم 

كتابا لن تضلوا بعده قال  عمر  إن النبي    غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب 

الله واختلف أهل البيت واختصموا  فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله   
كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال  عمر فلما أكثروا اللغط  واالختالف عند النبي  

  قال قوموا عني قال  عبيد الله  فكان  ابن عباس  يقول إن الرزية كل الرزية ماحال 

بين رسول الله  وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم  /صحيح 
البخاري

لو تناولنا الحديث بحسب تصنيف الشيعة الهل البيت يكون الذي اغضب النبي  هو 

سيدنا علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وهم من منع النبي  من كتابة الكتاب 
فالخالف هنا محصور بين المعصومين مما يسقط عنهم العصمة عن علي و الحسن و 
الحسين .. هذا هو الخيار األمر .. و هو مرّ وال شك بالنسبة لهم الخيار الثاني هو أن 
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يكون عمر سالم الله عليه من أهل البيت .. و هذا سوف يفقد الروافض النوم إلى األبد 
خياران أحالهما مرّ  هناك تالعب بالنص  البخاري يقول :

واختلف أهل البيت واختصموا
والرواية تحت تقول :

فاختلف من في البيت واختصموا
وهو تدليس البخاري أو تالعب الوهابية لعنهم الله  أبي بكر أحمد بن عبد العزيز 

الجواهري ، حيث يروي عن ابن عباس أنه قال : " لما حضر رسول الله الوفاة ، 

وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ،قال رسول الله  : ائتوني بداوة وصحيفة 
أكتب لكم

كتابا ال تضلوا بعده ، قال : فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله 

  . ثم قال [ أي عمر : [ عندنا القرآن ، حسبنا كتاب الله ! فاختلف من في البيت 

واختصموا ، فمن قائل : قربوا يكتب لكم النبي  ، ومن قائل ما قال عمر [ أي الكلمة 

التي تعني أن الوجع قد غلب على النبي  ] . فلما أكثروا اللغط واللغو واالختالف ، 

غضب  فقال : قوموا " .
كان واضح من الجملة ( فاختلف أهل البيت ) تدليس كبير ال يقوم به اال

البخاري!! 

سادساً
مناكير  وخرافات البخاري في حق

ربنا عز وجل
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ونبينا وأهل بيتته عليهم السالم وديننا  بما جعلنا نطالب بحذف تلك المناكير والخرافات  
من السنة النبوية المطهرة لتنقيتها وهذا ليس لعموم الناس بل لكبار علماء الحديث عند 

السنة والشيعة على السواء  :

نمازج :

التجسيم لله تبارك وتعالى  وهذا يتنافى مع قوله تعالى { ليس كمثله شيئ } وبالتالي نجد 
أن البخارى روى عن المجسمة ما يجعل الله تعالى جسماً وشاباً أمرداُ له ساق و يد 

كجسم { تعالى الله عما يصفون } 

1-  الله طوله ستون ذراع سبحانه وتعالى عما يصفون 

حدثنا  محمد بن رافع  حدثنا  عبد الرزاق  أخبرنا  معمر  عن  همام بن منبه  قال هذا ما  

حدثنا به  أبو هريرة  عن رسول الله    فذكر أحاديث منها  

 قال رسول الله    خلق الله عز وجل  آدم  على صورته طوله ستون ذراعا فلما 
خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من المالئكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السالم عليكم فقالوا السالم عليك ورحمة الله قال 
فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة  آدم  وطوله ستون ذراعا فلم يزل 

الخلق ينقص بعده حتى اآلن – أخرجه البخاري  .

2- الله له قدم في البخاري تعالى الله عما يصفون  

حدثنا  ابن أبي األسود  حدثنا  حرمي  حدثنا  شعبة  عن  قتادة  عن  أنس  عن النبي  

 قال ال يزال يلقى في النار  ح  و قال لي  خليفة  حدثنا  يزيد بن زريع  حدثنا  سعيد 
 عن  قتادة  عن  أنس  وعن  معتمر  سمعت  أبي  عن  قتادة  عن  أنس  
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حتى يضع فيها  رب  وتقول هل من مزيد  عن النبي   قال  ال يزال يلقى فيها 
العالمين  قدمه  فينزوي  بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك وال تزال الجنة 

تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة   - رواه البخاري كتاب التوحيد .
 

3- الله له ساق تعالى عما يصفون 

حدثنا  يحيى بن بكير  حدثنا  الليث بن سعد  عن  خالد بن يزيد  عن  سعيد بن أبي هالل  
عن  زيد  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي سعيد الخدري  قال  :

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال  هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحوا قلنا ال قال فإنكم ال تضارون في رؤية ربكم يومئذ إال كما تضارون في 

رؤيتهما ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم وأصحاب األوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد 
الله من بر أو فاجر وغبرات من  أهل الكتاب  ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال  
لليهود  ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد  عزير  ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة وال 

ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال  للنصارى  
ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد  المسيح  ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة وال ولد 
فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان 

يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن 
أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر 
ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم 

فيقولون أنت ربنا فال يكلمه إال األنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما 

يسجد فيعود ظهره  طبقا  واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله 
وما الجسر قال  مدحضة  مزلة  عليه خطاطيف  وكالليب  وحسكة  مفلطحة  لها شوكة 

عقيفاء تكون  بنجد  يقال لها  السعدان  المؤمن عليها  كالطرف  وكالبرق وكالريح 
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وكأجاويد الخيل  والركاب  فناج مسلم وناج مخدوش  ومكدوس  في نار جهنم حتى يمر 
آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار 
وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه 
ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 

ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 

إن الله ال  إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا  قال  أبو سعيد  فإن لم تصدقوني فاقرءوا 

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها  فيشفع النبيون والمالئكة والمؤمنون فيقول الجبار 

بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد  امتحشوا  فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى 
جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى 

الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول 
أهل الجنة هؤالء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه وال خير قدموه فيقال لهم 

لكم ما رأيتم ومثله معه 
وقال  حجاج بن منهال  حدثنا  همام بن يحيى  حدثنا  قتادة  عن  أنس  رضي الله عنه  أن 

النبي   قال  يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون  آدم  فيقولون أنت  آدم  أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك 

جنته وأسجد لك مالئكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذا قال فيقول لست هناكم قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها 
ولكن ائتوا  نوحا  أول نبي بعثه الله إلى أهل األرض فيأتون  نوحا  فيقول لست هناكم 
ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا  إبراهيم خليل الرحمن  قال 

فيأتون  إبراهيم  فيقول إني لست هناكم ويذكر ثالث كلمات كذبهن ولكن ائتوا  موسى  عبدا 
آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون  موسى  فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته 
التي أصاب قتله النفس ولكن ائتوا  عيسى  عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون  
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عيسى  فيقول لست هناكم ولكن ائتوا  محمدا  صلى الله عليه وسلم  عبدا غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت 
ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع  محمد  وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط 
قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم 
الجنة  قال  قتادة  وسمعته  أيضا يقول  فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود 
الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني ثم يقول ارفع  محمد  وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط قال فأرفع رأسي 

فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة  قال  
قتادة  وسمعته يقول  فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على 
ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول 

ارفع  محمد  وقل يسمع واشفع تشفع وسل  تعطه قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء 
وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة  قال  قتادة  وقد سمعته 

يقول  فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إال من حبسه القرآن 

عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  قال  وهذا  أي وجب عليه الخلود قال ثم تال هذه اآلية  
المقام المحمود الذي وعده نبيكم  صلى الله عليه وسلم - البخاري – كتاب التوحيد .

 
4- الله يضع قدمه في النار كما روى البخاري 

حدثنا  عبد الله بن محمد  حدثنا  عبد الرزاق  أخبرنا  معمر  عن  همام  عن  أبي هريرة  

رضي الله عنه  قال  قال النبي    تحاجت  الجنة والنار فقالت النار  أوثرت  
بالمتكبرين  والمتجبرين  وقالت الجنة ما لي ال يدخلني إال ضعفاء الناس  وسقطهم  قال الله 

تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فال تمتلئ حتى يضع 

رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ  ويزوى  بعضها إلى بعض وال يظلم الله عز وجل من 
خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل  ينشئ  لها خلقا   
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حديث آخر
حدثنا  عبد الله بن أبي األسود  حدثنا  حرمي بن عمارة  حدثنا  شعبة  عن  قتادة  عن  

وتقول هل من مزيد  حتى  أنس  رضي الله عنه  عن النبي    قال  يلقى في النار 
يضع قدمه فتقول قط قط 

الطعن في رسول الله  في البخاري :

عمر يصحح أخطاء لرسول الله  فينزل القرآن مطابقاً لرأي عمر مخالفاً  -1

مجافياً لسيد ولد آدم وإمام المرسلين والنبيين - البخاري ج1 ص294 

رسول الله  معه شيطان وأسلم والشيطان يفر من عمر وال يفر من رسول  -2

الله  – راجع البخاري الجهاد والسير باب الدرق ج2 ص 154 والبخاري ك تاب 

الكسوف باب إذا لم يدر كم صلى ج1 ص213ومسلم وكنز العمال ج1 ص247 والترمذي 

ج5 ص 622 الجامع .

رجل من بني زريق ينجح في سحر النبي   ويوقع بينه وبين زوجاته حتى يهم  -3

بالزوجة فيظن ـنه فعل ولم يفعل   - البخاري باب هل يستخرج السحر الصحيح .

رسول الله   يسهو في الصالة وينام عن صالة الفجر حتى  تطلع الشمس ج1  -4

ص112 صالة الكسوف باب ماجاء في السهو – معالم الفتن ج2 ص442- 443 ط دار 

الكرام بيروت 

وهذه شيمة المنافقين لقوله صلى الله عليه وآله " أثقل صالة على المنافقين العتمتين ".

افترى البخاري على نبينا  بأنه يئس وقرر اإلنتحار!  -5
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فيما بلغنا حزناً غدا منه  قال البخاري في:67/8: (وفَتَرَ الوحي فترةً حتى حزن النبي
مراراً كي يتردى من رؤس شواهق الجبال! فكلما أوفى بذِرْوَة جبل لكي يلقي منه نفسه ، 
تبدَّى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقاً ، فيسكن لذلك جأشه وتقرُّ نفسه فيرجع 
. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ! فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال 

له مثل ذلك) !! انتهى. أقول: رغم إجماع السنيين على صحة كل أحاديث البخاري، 
فقد حاول بعض شراحه أن يتخلصوا من هذه الفضيحة ، وفتشوا عن منفذ ينفذون منه 

فوجدوا عبارة:(حتى حزن النبي(صلى الله عليه وآله) فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي 
يتردى)فقالوا إن قول: فيما بلغنا ، هو قول الزهري ، وليس قول عائشة صاحبة الحديث ! 

قال ابن حجر في فتح الباري:316/12: (حتى حزن النبي(صلى الله عليه وآله)فيما بلغنا.. 
هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس ، وصنيعُ المؤلف يوهم أنه داخل 
في رواية عقيل . وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه ، فساق الحديث إلى قوله وفتر 
الوحي ، ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حديث ذكرنا . وزاد عنه 
البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري ، فقال: وفتر الوحي فترة حتى حزن ، 

فساقه إلى آخره . 
والذي عندي: أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر ، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في 
مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي، عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول 

الكتاب بدونها ، وأخرجه مقروناً هنا برواية معمر ، وبيَّن أن اللفظ لمعمر ، وكذلك صرح 
اإلسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر . وأخرجه أحمد ومسلم واالسماعيلي وغيرهم وأبو 

نعيم أيضاً ، من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث ، بدونها . 
ثم إن القائل فيما بلغنا هو: الزهري ، ومعنى الكالم أن في جملة ما وصل إلينا من خبر 

رسول الله(صلى الله عليه وآله)في هذه القصة. وهو من بالغات الزهري وليس موصوالً. 
وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه باإلسناد المذكور . ووقع عند ابن 
مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا ، ولفظه: 

فترةً حزن النبي(صلى الله عليه وآله)منها حزناً غدا منه.. إلى آخره ، فصار كله مدرجاً 
على رواية الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ! واألول هو المعتمد).انتهى. 



الخوارج األولى واآلخرة

أقول: يقصد ابن حجر أن محاوالت النبي(صلى الله عليه وآله) اإلنتحار ، ليست تتمة 
لحديث عائشة ، بل من بالغات الزهري ، وهي مرسلة، وقد زادها الراوي معمر في 

الحديث، وقد أخطأ البخاري بجعلها جزءً منه! 
لكن يَرِدُ عليه أوالً ، أنه اعترف بأن ابن مردويه روى التتمة عن معمر بدون (فيما 

بلغنا) ، بل ساق الحديث قطعة واحدة من رواية الزهري عن عائشة ! 
فيكون ما بعدها جزء من الحديث ، وليس من بالغات الزهري . 

وثانياً ، أن قوله: (واألول هو المعتمد) وترجيحه أن تكون بقية الحديث من بالغ الزهري ، 
قولٌ بال دليل ، وترجيحٌ بال مرجح ، خاصة بعد المؤيدات الكثيرة لكونها جزء أصلياً من 

الحديث بدليل سرد البخاري ، ورواية ابن مردويه له ! 
وثالثاً ، أن ابن حجر نفسه عاد ونقض حكمه عندما ذكر أن التتمة رواها ابن سعد حديثاً 
مسنداً عن ابن عباس ! قال: ( قوله فيها: فإذا طالت عليه فترة الوحي.. قد يتمسك به من 

يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفاً كما نقلته في أول بدء الوحي ، 
ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البالغ الذي ذكره 

الزهري ، وقوله: مكث أياماً بعد مجئ الوحي ال يرى جبريل ، فحزن حزناً شديداً حتى 
كاد يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى ، يريد أن يلقي نفسه ، فبينا هو كذلك عامداً 

لبعض تلك الجبال إذ سمع أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل ، فانصرف وقد أقر الله عينه 
وانبسط جأشه ، ثم تتابع الوحي ، فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجبال التي أبهمت 

في رواية الزهري ، وتقليل مدة الفترة . والله أعلم ). 
ثم عاد ابن حجر ونقض رأيه أيضاً في ص118، فقال: ( وأما المعنى الذي ذكره 

اإلسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء مجئ جبريل، ويمكن أن يؤخذ مما أخرجه الطبري من 
طريق النعمان بن راشد ، عن ابن شهاب ، فذكر نحو حديث الباب وفيه: فقال لي يا محمد 

أنت رسول الله حقاً ، قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل ، أي من علوه) 
وحديث ابن سعد الذي ذكره ابن حجر، رواه في الطبقات:196/1. وحديث الطبري رواه 
في تاريخه:47/2، وفي تفسيره:317/30: (عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنها 

من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجئ مثل فلق  قالت كان أول ما ابتدئ به رسول الله 
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الصبح ، ثم حبب إليه الخالء ، فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ، قبل أن 
يرجع إلى أهله ، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها ، حتى فجأه الحق ، فأتاه فقال: يا محمد 

أنت رسول الله ، قال رسول الله  فجثوت لركبتي وأنا قائم ، ثم رجعت ترجف 
بوادري ، ثم دخلت على خديجة فقلت: زملوني زملوني ، حتى ذهب عني الروع ، ثم أتاني 

فقال: يا محمد ، أنا جبريل وأنت رسول الله ، قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق 
من جبل فتمثل إليَّ حين هممت بذلك فقال: يا محمد ، أنا جبريل وأنت رسول الله ، ثم 
قال: إقرأ ، قلت: ما أقرأ ؟ قال: فأخذني فغطني ثالث مرات ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم 
قال: إقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأت ، فأتيت خديجة ، فقلت: لقد أشفقت على نفسي ، 

فأخبرتها خبري ، فقالت: أبشر فوالله ال يخزيك الله أبداً...الخ.)! انتهى. 
وهذا الحديث يزيد في طينهم بلَّة ، ألن محاولة اإلنتحار المزعومة فيه تأتي بعد تطمين 

جبرئيل(عليه السّالم) للنبي(صلى الله عليه وآله) فتأمل ! 
ويَرِدُ عليه رابعاً ، أنا لو سلمنا أن تتمة الحديث من بالغات الزهري ، فهي عند البخاري 

صحيحة حيث أوردها جزءً من حديث عائشة ، ولعلها عنده مسندة . مضافاً الى أن ابن 
سعد رواها مستقلة ، وكثرة شواهدها الصحيحة في هذا الباب ، وفي باب ما رووه في 
تفسير قوله تعالى: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى). -  تفسيرالصنعاني:327/3 ، 

وتفسير ابن كثير:265/4 ، ونهايته:23/3 . 
األسئلة 

أوالً  ـ هذه فضيحة من فضائح البخاري وطامة من طاماته ، وهي افتراؤه على النبي  
بأنه كان مرتاباً في نبوته حتى بعد أن طمأنه ورقة بن نوفل ! 

وأنه كان غير معصوم ، وكان عصبياً متوتراً ، اليعرف الحكم الشرعي في حرمة قتل 
نفسه ، أو ال يتقيد به ! 

وتجعله بدوياً عامياً ، يختار اإلنتحار خوفاً من الفضيحة وانكشاف كذبه ! 
أو ألن ربه ، وحاشا لله ، ظالمٌ غير عادل ، حيث بعثه نبياً ، ثم قطع وحيه عنه وتركه 

هذا التصرف ، أو الى أيِّ  لتكذيب الناس!! فهل يقبل أحدكم أن ينسب الى نبيه  
إنسان عاقل متزن ؟ 
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ثانياُ  ـ قال ابن حجر في فتح الباري:318/12: (قال اإلسماعيلي: موَّهَ بعض الطاعنين 
على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي(صلى الله عليه وآله)أن يرتاب في نبوته حتى يرجع 
إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه ، وحتى يوافي بذروة جبل ليلقي منها نفسه ، على ما 

جاء في رواية معمر ؟! 
قال: وإن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه ، فكيف ينكر على من ارتاب فيما 

جاءه به ، مع عدم المعاينة ؟! ). انتهى. 
وقد جعل (اإلسماعيلي) اإلشكال تمويهاً وطعناً على المحدثين! وكأن محور المشكلة هي 

المحدث اإلسماعيلي وجماعته ، ولم يفقه أنه إشكال على الحديث وأنه طعن بعصمة رسول 
الله(صلى الله عليه وآله) وطعن بإيمانه ، بل بعقله !! 

ثم حاول اإلسماعيلي بكالم طويل أن يدافع عن البخاري وأتباعه من محدثي الخالفة ، 
ويهوِّن األمر ، ويقنعنا بصحة صدور الشك واإلرتياب واإلقدام المتكرر على اإلنتحار ، 

من أعقل الخلق وأكملهم، وخاتم النبيين ، وسيد المرسلين(صلى الله عليه وآله) !! فما رأيكم 
، هل توافقونه وتنسبون الى النبي(صلى الله عليه وآله) أنه شك وارتاب في نبوته وحاول 

اإلنتحار ، أم تنزهونه(صلى الله عليه وآله) عن ذلك ؟! 
 6 – زنا القردة ورجمها .

7-  رضاع الكبير وهذه الفتوى المخجلة التي ستضر اإلسالم والمسلمين بمشارق األرض 

ومغاربها إلى أن نثبت للعالم بأن ذلك موضوع على نبينا الحبيب وليس من اإلسالم في 

شيء .

8- بني هاشم وأهل بيت النبوة زناة ويجمعون بين األخوات في الحرام :

ذكر البخاري بحاشية السندي الجزء الثالث صفحة 244 ج 3 طبعة المكتب الثقافي – 
القاهرة – باب ما يحل من النساء وما يحرم :

ذكر أن الله تعالى قال { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات 
األخ وبنات األخت ... إلى قوله تعالى إن الله كان عليماً حكيما ثم ذكر أحاديث التحريم 

عن أنس قال : والمحصنات من النساء ذوات األزواج الحرائر حرام إال ما ملكت أيمانكم ال 
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يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال لنا أحمد ابن حنبل حدثنا يحى ابن سعيد 
عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس : حرمت من النسب سبع ومن الصهر 
سبع ثم قرأ ر حرمت عليكم أمهاتكم ...  اآلية }  وحتى اآلن كالماً طيباً ال غبار عليه 
وترتاح له النفس ويطمئن له اقلب ويتوافق مع العقل ثم يتحول فجأة للطعن في أهل بيت 

النبي  وبني هاشم أنهم أول من خالف هذا الدين ووقعوا في الحرام والجمع بين 
األخوات فيقول في السطر 17  من نفس الصفحة رقم 244 ج3  [ وجمع عبد الله ابن 
جعفر (هو عبد الله ابن جعفر الطيار) ويقصد أنه بين إبنة علي وامرأة علي وهنا يقصد 

السيدة زينب وامرأة علي زوجته فهل يوافق مسلم على هذا الكالم ؟ ولم يسكت عند ذلك 
الحد بل تجاوزه قائالً إن عبد الله ابن جعفر كان يجمع بين المحرمات بالتصريح وياليته 

سكت فتمادى أكثر في نكيره على بني هاشم  وأهل بيت النبي  فقال [ قال ابن سيرين 
ال بأس به وكرهه الحسن مرة أي أن عبد الله ابن جعفر حام خول حمى الله ومحارمه 

ووقع فيه ثم يشدد نكيره على أهل البيت موجهاً سهامه لذرية رسول الله  فيقول في 
السطر 19: [ وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة ] وكرهه جابر ابن 
زيد وال حظ هنا قوله في لية واحدة أي أنه ال يخشى الله ومن شدة شهوانيته نكحهما في 
يوم واحد  ثم تكلم بعد ذلك عن الزنا بأخت المرأة قائالً [ عن ابن عباس إذا زنى بأخت 

امرأته لم تحرم عليه ] وهنا انظر أخي المسلم كيف وضع بني هاشم وأهل بيت النبوة عليهم 
السالم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بين الزناة والذين تعدوا حدود الله 

وما ذلك إال من آثار النواصب وأعداء أهل بيت النبوة في العصر األموي  . 
وعلى ذلك نقول للدكتور أحمد عمر هاشم أستاذي وأخونا بأن األمر في محو مثل هذه 

المناكير  ومعها زنا القردة ورضاع الكبير فيه تنزيه لنبينا الكريم ودين اإلسالم وهذا األمر 
ليس لعموم الناس وال ألنصاف المتعلمين بل مسؤلية ألقاها الله تبارك وتعالى على العلماء 

وحضرتك نحسبك منهم إن شاء الله وفي سبيل ذلك .
البد وأن تجتمع لجنة من كبار علماء الحديث في العالم اإلسالمي كله شرقه وغربة سنته 
وشيعته وصوفيته وأباضيته لوضع جامع لألحاديث تجتمع عليه أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى ال يضحك علينا الغرب ويستهزئ بنا الشرق بمثل فتوى البراك الذي الذي 
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أحل رضاع الكبير أو يوسف األحمد الذي يطالب بهدم الكعبة وبناء برجاً  بديالً عنها لمنع 
اإلختالط أو فتوى تحريم ركوب  السيكل ( المتوسيكل) ألنه حصان الشيطان... إلخ مثل 

هذه التفاهات التي تضر بسمعة المسلمين في دينهم ودنياهم أكثر مما تنفعهم .
هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

هذا البحث كتبته أنا ومعي جمع  من أبحاث علماء و معاهد علمية ومتخصصين في علوم 
الحديث بشتى أرجاء العالم اإلسالمي وقد قمت بجمعها من خالل األنترنت ومن  مكتبتي 
الخاصة وقمت بمراجعتها  حتى نثبت للمسلمين مسئلة تأصيل العداء مع أهل البيت عليهم 

السالم كدين أرضي يظن كثير من الناس أنه من عند الله تعالى وما هو من عند الله .
ونعتذر للسادة الباحثين والعلماء لعدم كتابة أسمائهم لتسهيل مهمة فهم المؤامرة الكبرى على 

اإلسالم والمسلمين .
{ قل ال أسألكم عليه أجراً إال المودة في القربى } 

الفصل السابع  

ابن تيمية نبي الخوارج الجديد وتطور العداء مع رسول الله  بالحط من شأنه وأهل 
بيته واستحالل دمائهم (ع)

ابن تيمية يضع اصول مذهب الخوارج ليكون نبي الخوارج وإلههم الجديد بعد الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله 
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بالفعل افتنة ابن تيمية أعظم فتنة يعاني منها المسلمين منذ ظهور هذا الشيطان الرجيم  

وعداوته الظاهرة مع رسول الله وأهل بيته  فإذا ذكرته أمامهم استبشرت وجوههم 
وإذا ذكرت الله وقرآنه أو حدي رسواللله صلى الله عليه وىله اشمأزت قلوبهم وتعرف 

في وجوههم المنكر كما قال تعالى 

{وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين ال ؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون –الزمر} 

وقال تعالى 

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا  
ٱلْمُنكَرَ  يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا  قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم 

بِشَرّمِّن ذَلِكُمُ  ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا  وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ – الحج 
 {72

تلقت ابن تيمية هذه الترسانة الهائلة من الموضوعات والمكذوبات في حق رسول الله 

 وآل بيته ليصب جام غضبه على رسول الله وأهل البيت  وكل ذلك باسم 
الدين والشريعة ليجدد مذهب الخوارج ويعيد صياغته مرة أخرى  والكارثة أن هذا 

الرجل تتلمذ على يديه تقريباص أكثر علماء القرون الوسطى أمثال :

شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية المتوفى سنة  -1
(ت751).

2- والحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
(ت 744).

3- والحافظ أبوالحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي المتوفى (ت 742).
4- والحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي (ت748)
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5- وأبوالفتح ابن سيد الناس محمد بن محمد اليعمري المصري (ت734) .
6- والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (ت739) 

اراء كبار علماء اهل السنة والجماعة الذن عاصروا شيخ التكفير ابن تيمية وناقشوه 
واستمعوا الى اراءه وقرؤوا كتبه وحاكموه وحكموا عليه بالكفر واالعدام  ولقد  خفف 

الحكم الى السجن المؤبد بعد تدخل الحاكم انذاك ومات في سجنه !. كي تكون حجة على 
الوهابيين والسلفيين واتباعهم ومريديهم علهم يستفيقوا من ضاللهم وتكفيرهم للمسلمين 
السنه المتصوفة واالشاعرة والشيعة ومن يخالفهم من المسلمين. والله تعالى من وراء 

القصد.

راي العالمة المحدث الحافظ ابن حجر العسقالني :

ذكر الحافظ بن حجر العسقالني في كتابه : الدرر الكامنة» في المجلد الثامن حيث ترجم 
البن تيمية وقال أن علماء السنة والجماعة بقيادة العالمة تقي الدين السبكي الشافعي 
والعالمة الزهراوي المالكي إلى جانب شيخ الحنفية والحنابلة عند محاكمة بن تيمية 
حيث حكموا جميعا بكفره وإلحاده وحرموا االنتساب لهذا المذهب معللين ذلك بأنه 

مذهب الخوارج وكان السبب في محاكمة بن تيمية هو عقيدته التجسيمية بمعنى (أن الله 
جسم) وهذا أمر مشهور وكتب بن تيمية كلها شاهدة على ذلك، وهذه العقيدة اليقول بها 

أهل السنة والجماعة.وقال ايضا في الدرر الكامنة البن حجر العسقالني( المجلد االول 
ص 147): (ونودي بدمشق: من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا 

الحنابلة. فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع، ثم جمعوا 
الحنابلة من الصالحية وغيرها واشهدوا على أنفسهم وأنهم على معتقد الشافعي).

راي االمام المحدث ابن حجر الهيثمي :

ابن حجر الهيتمي  يعرف من هو ابن تيمية :
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قال إبن حجر في " الفتاوى الحديثة  رحمه الله : 86 : 

ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله .. رسالة الحافظ الذهبي إلى ابن 
تيمية : من أحسن ما قيل في ابن تيمية ذلك الخطاب الذي وجهه إليه الذهبي في رسالة 

شخصية ينصحه فيها ويعظه ويؤنبه ويوبخه ، ويكشف فيها عن كثير من سجاياه 
وأخالقه ونقتبس منها هذا المقطع : " واشوقاه إلى مجلس يذكر فيه األبرار فعند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمة ، بل عند ذكر الصالحين يذكرون باالزداراء واللعنة ، كان 

سيف الحجاج ولسان بان حزم شقيقين فواخيتهما ، بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس 
وأكل الحبوب ، وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضالل ، قد صارت هي 

محض السنة وأساس التوحيد ، ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ، ومن لم يكفره فهو 
أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا ، والله في القلوب شكوك ، إن سلم لك إيمانك 

بالشهادتين فأنت سعيد ، يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحالل ، ال سيما إذا 
كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا ، لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي 
الباطن عدو لك بحالة وقلبه ، فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل ، أو 

عامي كذاب بليد الذهن ، أو غريب واجم قوي المكر ، أو ناشف صالح عديم الفهم ؟ 
فإن لم تصدقني وزنهم بالعدل ، يا مسلم ! أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك ، إلى كم 

تصادفها وتعادي األخيار ؟ إلى كم تصادفها وتزدري األبرار ؟! إلى كم تعظمها 
وتصعر العباد ؟! إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد ؟! إلى متى تمدح كالمك بكيفية ال 

تمدح ـ والله ـ بها أحاديث الصحيحين ؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك ، بل في 
كل وقت تغير عليها .وفي مقطع آخر يقول منتقداً ابن تيمية :وأعداؤك ـ والله ـ فيهم 

صلحاء وعقالء وفضالء ، كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر 
،قد رضيت منك بأن تسبني عالنية وتنتفع بمقالتي سرا ( فرحم الله امرءا أهدى إلي 

عيوبي ) فإني كثير العيوب غزير الذنوب ، الويل لي إن أنا ال أتوب ،ووافضيحتي من 
عالم الغيوب ، ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته ،والحمد لله رب العالمين ، 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آلهوصحبه أجمعين ( تكملة السيف 
الصقيل للكوثري : 190) وفي البدر الطالع :" صرح محمد البخاري الحنفي المتوفى 
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سنة 841 بتبديعه ثم تكفيره ، ثم صار يصرح في مجلسه : أن من أطلق القول على 
ابن تيمية أنه شيخ االسالم فهو بهذا االطالق كافر ." والبدر الطالع الشوكاني 2 /260 
وهذه أراء أخرى لعلماء أهل السنة في أبن تيمية ابن جهبل : أبن تيمية يخالف الكتاب 

والسنة . ويقول ابن جهبل في مقدمة رده على ابن تيمية " مذهب الحشوية في اثبات 
الجهة واه ساقط ، يظهر فساده من مجرد تصوره ، حتى قالت األئمة :" لوال اغترار 

العامة بهم لما صرف ليهم عنان الفكر وال خط القلم في الرد عليهم ،وهم فريقان :فريق 
ال يتحاشى في اظهار الحشو ( يحسبون انهم على شيء إال انهم هم الكاذبون ) وفرق 

يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله ، أو حطام يأخذه او هوى يجمع عليه الظغام والجهلة 
، الرعاع السفلة ، لعلمة أن أبليس ليس له دأب إال خذالن أمة محمد (ص) ولذلك ال 

يجمع قلوب العامة إال على بدعة وضالل يهدم بها الدين ، ويفسد بها اليقين .... إلى أن 
يقول: " أدعي ـ أي ابن تيمية ـ أنه يقول بما قاله الله ورسوله (ص) والسابقون األولون 

من المهاجرين واألنصار رضي الله عنهم . ثم أنه قال ما لم يقله الله ورسوله وال 
السابقون من المهاجرين واألنصار فذكره لهم في هذا الموضوع استعارة للتهويل ، وإال 
فهو لم يرد من أقوالهم كلمة واحدة . وال نفياً وال اثباتاً ، وإذا تصفحت كالمه " انظر 
العقيدة الحموية " عرفت ذلك اللهم إال أن يكون مراده بالسابقين األولين من المهاجرين 

واألنصارمشايخ عقيدته دون الصحابه (1) الحقائق الحلبية ص 48، 47 ، 32، 31 
.فهذا السبكي يكفر ابن تيمية مما أحدثة في الفروع :الحافظ السبكي : ابن تيمية نقض 
دعائم االسالم . ثم يستطرد رأي أهل السلف وعقيده أهل السنة بما يخالف ما ذهل إليه 
ابن تيمية وما تبعه من الحشوية . أما الحافظ السبكي فيقول في كتابه "الدرر المضيئة 

في الرد على أبن تيمية " ما هذا لفظه " أما بعد فانه لما احدث ابن تيمية في أصول 
العقائد ، ونقض من دعائم االسالم األركان والمعاقد . بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب 

والسنة ، مظهرا أنه داع إلى الحق ، هاد إلى الجنة فخرج عن االبتاع إلىاالبتداع ، 
وشده عن جماعة المسلمين بمخالفة االجماع ، وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في 
الذات المقدمة ، وأن االفتقار إلى الجزء ليس بمحال ، وقال بحلول الحوادث بذات الله، 
وان القرآن محدث تكلم الله به بعد ان لم يكن ، وانه يتكلم ويسكت ، ويحدث في ذاته 
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االرادات بحسب المخلوقات وتعدي في ذلك إلى استلزام قدم العالم ، والتزام بالقول بأنه 
ال أول للمخلوقات .فقال بحوادث ال أول لها ، فأثبت الصفة القديمة حادثة ، والمخلوق 

الحادث قديما، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ، وال نحلة من النحل ، فلم 
يدخل في الفرق الثالث والسبعين التي افترقت عليها االمة. وال وقفت به مع امة من 
األمم همه وكل ذلك أن كان كفراً شنيعاً ، لكنه تقل جملته بالنسبة إلى ما احدث في 

الفروع  (بحوث في الملل والنحل، ج 4 ص 42) .

ويقول أيضاً ابن حجر الهيثمي في فتاواه الحديثية  ص 203:

 (وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما، ممن 
اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 

فمن يهديه من بعد الله . 

(وقال عنه أيضا في ص 99 ـ 100 ) ابن تيمية عبدٌ خذله الله، وأضلّه، وأعماه، 
وأصّمه وأذلّه، وبذلك صرح األئمة وبيّنوا فساد أحواله، وكذب أقواله ومن أراد ذلك 

فعليه بمطالعة كالم المجتهد المتفق على إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أبي الحسن 
السبكي وولده التاج، والشيخ اإلمام الغز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية 
والمالكية والحنفية، ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية، بل اعترض على مثل 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يأتي.والحاصل أنه ال يقام 
لكالمه وزن، بل يرمى في كلّ وعر وحزن ويعتقد فيه انه مبتدع ضالٌ مضل جاهل 

غال، عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين… 

و لشدة بغضه للنبي وأهل بيته عليهم السالم دفعته نفسه الخبيثة لرفض أحاديث جياد 
في مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السالم واآلن القرآن يقول هذه اآلية كفأل 

في هذا المجرم  {وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين } :
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يقول في ذلك ابن حجر العسقالني : [ قال ابن حجر العسقالني في ابن تيمية ... : ، 
لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد األحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن 

كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات ، لكنه رد في رده كثيرا من األحاديث 
الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها، وألنه كان التساعه في الحفظ، يتكل 
على ما في صدره، واإلنسان عامد النسيان ، وكم من مبالغة لتوهين كالم الرافضي 
أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه. - لسان الميزان  ج 6 ص 390 ] .

راي االمام المجتهد تقي الدين السبكي

وقد ذكر االمام المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه الدرر المضيئة في الصفحة األولى 
(أما بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم اإلسالم 

األركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد 
إلى الجنة، فخرج من اإلتباع إلى االبتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة اإلجماع). 

راجع ايضا شذرات الذهب المجلد 3 ،ص.252 

راي العالمة عالء الدين البخاري

(ان ابن تيمية كافر , و ان االمام السبكي معذور بتكفير ابن تيمية النّه كفّر االمة 
االسالمية  - راجع كتاب فضل الذاكرين والردّ على المنكرين لعبد الغني حمادة ص 23 

(

راي االمام المحدث الذهبي (الحنبلي) 

قال العالم الحافظ السخاوي في اإلعالن والتوبيخ لمن ذم لتاريخ : وقد وقفت للذهبي على 
رسالة مجيدة وجهها إلى ابن تيمية يردعه فيها عن غوايته .

رسالة الذهـبي البن تيمية :
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قال الذهبي في رسالته البن تيمية : "رسالة الذهبي الى ابن تيمية :"

الحمد لله على ذلتي ، يارب ارحمني ، وأقلني عثرتي ، واحفظ عليّ إيماني ، واحزناه 
على قلة حزني ، واآسفاه على السنة وذهاب أهلها ، واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونوني 
على البكاء ، واحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات ، 
آه على وجود درهم حالل وأخ مؤنس ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وتباً 
لمن شغلته عيوب الناس عن عيبه . إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في 

عينك ؟ 

 إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس ؟ مع علمك 
بنهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) : ال تذكروا موتاكم إال بخير ، فإنهم قد أفضوا إلى 

ماقدموا. 

بل أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك : إنما الوقيعة في هؤالء الذين ما شموا رائحة 
اإلسالم ، وال عرفوا ما جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو جهاد ، بلى والله 

عرفوا خيراً كثيراً مما إذا عمل به العبد فقد فاز ، وجهلوا شيئاً كثيراً مما ال يعنيهم ، 
ومن حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه . يا رجل ! بالله عليك كفّ عنّا ، فإنك محجاج 

عليم اللسان ال تقر وال تنام ، إياكم والغلوطات في الدين ، كره نبيك (صلى الله عليه 
وسلم) المسائل وعابها ، ونهى عن كثرة السؤال وقال : إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 

منافق عليم اللسان . وكثرة الكالم بغير زلل تقسي القلب إذا كان في الحالل والحرام ، 
فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفالسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب ، والله 

قد صرنا ضحكة في الوجود ، فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية ؟. لنرد عليها 
بعقولنا ، يا رجل ! قد بلعتَ سموم الفالسفة تصنيفاتهم مرات ، وكثرة استعمال السموم 
يدمن عليها الجسم، وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تالوة بتدبر وخشية 
بتذكر وصمت بتفكر. واهاً لمجلس يذكر فيه األبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، 

بل عند ذكر الصالحين يذكرون باإلزدراء واللعنة ، كان سيف لحجاج ولسان ابن حزم 
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شقيقين فواخيتهما ، بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب ، وجدوا في ذكر بدع 
كنا نعدها من أساس الضالل ، قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد ، ومن لم 

يعرفها فهو كافر أو حمار ، ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون ، وتعد النصارى مثلنا ، 
والله في القلوب شكوك ، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد ، يا خيبة من اتبعك 

فإنه معرض للزندقة واإلنحالل ، ال سيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً شهوانيا، لكنه 
ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه ، وفي الباطن عدو لك بحاله قلبه . فهل معظم أتباعك إال 
قعيد مربوط خفيف العقل ، أو عامي كذاب ليد الذهن ، أو غريب واجم قوي المكر ؟ أو 

ناشف صالح عديم الفهم ؟ فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل . يامسلم أقدم حمار 
شهوتك لمدح نفسك ، ((( إلى كم تصادقها وتعادي األخيار ؟ إلى كم تصادقها وتزدري 
األبرار ؟ إلى كم تعظمها وتصغّر العباد ؟ إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد ؟ إلى متى 

تمدح كالمك بكيفية ال تمدح - والله - بها أحاديث الصحيحين ؟ يا ليت أحاديث 
الصحيحين تسلم منك ، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف واإلهدار ، أو بالتأويل 

واإلنكار ، أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان أن تتوب وتنيب ؟ أما أنت في عشر السبعين 
وقد قرب الرحيل ؟ بلى - والله - ما أذكر أنك تذكر الموت ، بل تزدري بمن يذكر 

الموت))) .  

فما أظنك تقبل عليّ قولي وال تصغي إلى وعظي ، بل لك همة كبيرة في نقض هذه 
الورقة بمجلدات ، وتقطع لي أذناب الكالم ، وال تزال تنتصر حتى أقول البتة سكت ، فإذا 

كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد ، فكيف حالك عند أعدائك ؟ وأعداؤك - 
والله- فيهم صلحاء وعقالء وفضالء ، كما أن أوليائك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 

وعور وبقر ، قد رضيت منك بأن تسبني عالنية ، وتنتفع بمقالتي سرا ، فرحم الله امرءاً 
أهدى إليّ عيوبي ، فإني كثير العيوب ، غزير الذنوب ، الويل لي إن أنا ال أتوب ، 

وافضيحتي من عالّم الغيوب ! ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته ، والحمد لله 
رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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دراسة تحقيقية  للدكتور يحيى حسن الدوخي في توثيق رسالة الحافظ الذهبي البن تيمية 
:

تحقيق علمي في توثيق رسالة الحافظ الذهبي البن  تيمية

[  اُختلف في إثبات ونفي الرسالة التي أرسلها اإلمام الذهبي([1])،  ( ت/ 748 هـ)  الى 
ابن تيمية، وفحوى ما كتبه في خطابه هو النصح والوعظ تارةً والتأنيب والتوبيخ تارةً 
اُخرى، فهذا الخطاب يكشف عن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه ابن تيمية وأتباعه سلوكاً 

ومنهجاً وأداءً، وحريٌ بمن يقرأ هذه الرسالة أن يتأمل ويدقق بمفرداتها ملياً ، فلم تصدر 
هذه الكلمات من شخص عادي بل من أقرب المقربين إلى ابن تيمية، فهو ذلك اإلمام الذي 

يريد الخير الستاذه ، وهو ذلك التلميذ الوفي والمخلص والحريص عليه أو كما يعبر 
الذهبي: الشفوق المحب الواد ، وبحق كلماته تُعد دستوراً يجب أن يقتفى ال سيما أتباع 
ابن تيمية المتشددين في الفكر والرأي . وال يجب التشكيك في هذه الرسالة؛ ألننا سوف 

نثبت بإذن الله تعالى مصداقيتها باألدلة والبراهين القاطعة .
 

نص الرسالة : 
 وهاهي فحوى هذه الرسالة ، كما ينقلها العالمة تقي الدين السبكي (ت/ 765 هـ ) في 
سيفه الصقيل ، فهي من األهمية بمكان ، كونها تعتبر الخط الفاصل لمن يريد أن يدرك 

الحقيقة كما هي([2])؛ لذا سننقلها بجميع حروفها وكلماتها ، قال:
>رسالة كتب بها ([3])، الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية كتبتها ([4]) من خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله، وكتبها هو 

من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد بن العالئي وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ شمس 
الدين. 

الحمد لله على ذلتي ، يارب ارحمني وأقلني عثرتي. واحفظ علي إيماني. واحزناه على 
قلة حزني ، وا أسفاه على السنّة وذهاب أهلها.   واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني 

على البكاء. واحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات. آه 

http://d-yahya.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/53-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
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على وجود درهم حالل وأخ مؤنس ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وتبّاً لمن 
شغله عيوب الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك ! 
إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم (ال تذكروا موتاكم إال بخير ، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) 

بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك: إنما الوقيعة في هؤالء الذين ما شمّوا رائحة 
اإلسالم وال عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو جهاد.   بلى والله عرفوا 
خيراً كثيراً مما إذا عمل به العبد فقد فاز وجهلوا شيئا كثيرا مما ال يعنيهم ، ومن حُسن 

إسالم المرء تركه ما ال يعنيه.
 يا رجل بالله عليك كف عنا ، فإنك محجاج عليم اللسان ال تقر وال تنام. إياكم والغلوطات 
في الدين ، كره نبيك صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال: 

(إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان) وكثرة الكالم بغير زلل تقسي 
القلوب إذا كان في الحالل والحرام ، فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفالسفة وتلك 

الكفريات التي تعمى القلوب. والله قد صرنا ضحكة في الوجود فإلى كم تنبش دقائق 
الكفريات الفلسفية لنرد بعقولنا ؟ يا رجل قد بلعت (سموم) الفالسفة وتصنيفاتهم مرات. 

وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن. واشوقاه إلى مجلس فيه 
تالوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر. وآه لمجلس يذكر فيه األبرار فعند ذكر 

الصالحين تنزل الرحمة. بلى عند ذكر الصالحين يذكرون باالزدراء واللعنة. كان سيف 
الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما بالله ، خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل 

الحبوب وجدوا في ذكر بدع كنا نعدّها من أساس الضالل قد صارت هي محض السنة 
وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ، ومن لم يكفر فهو أكثر من فرعون. 
وتعد النصارى مثلنا ، والله في القلوب شكرك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد.

يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحالل، السيما إذا كان قليل العلم والدين 
باطوليا شهوانياً . لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه 

فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل، أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب 
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واجم قوي المكر، أو ناشف صالح عديم الفهم ، فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل ، يا 
مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك.

إلى كم تصادقها وتعادي األخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري األبرار؟ إلى كم تعظمها 
وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كالمك بكيفية ال تمدح - 

والله - بها أحاديث الصحيحين ؟
 يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف واإلهدار أو 

بالتأويل واإلنكار ، أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في 
عشر السبعين وقد قرب الرحيل . بلى - والله - ما أذكر أنك تذكر الموت، بل تزدري 
بمن يذكر الموت، فما أظنك تقبل على قولي وال تصغي إلى وعظي، بل لك همّة كبيرة 

في نقض هذه الورقة بمجلدات، وتقطع لي أذناب الكالم وال تزال تنتصر حتى أقول: 
وألبتة سكت.  

فإذا كان هذا حالك عندي، وأنا الشفوق المحب الواد([5])، فكيف حالك عند أعدائك . 
وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقالء وفضالء، كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة 

وجهلة وبطلة وعور وبقر.
 قد رضيت منك بأن تسبني عالنيةً وتنتفع بمقالتي سّراً(فرحم الله امرءاً أهدى إلي 

عيوبي)، فإني كثير العيوب غزير الذنوب. الويل لي إن أنا ال أتوب ، ووافضيحتي من 
عالم الغيوب، ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته، والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين< ([6]). 
 

الذهبي يضع إصبعه على الجرح 

فالذهبي يضع إصبعه على الجرح حينما قال له:>أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن 
تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل.   بلى - والله - ما أذكر أنك 

تذكر الموت ...وتقطع لي أذناب الكالم وال تزال تنتصر حتى أقول: وألبتة سكت<. 
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ففي هذا المقطع يطالبه بالتوبة واإلنابة والرجوع عن منهج يسوده ويشوبه الخطأ ، ثم 
يقول أنا أعلم انك ال تصغى لقولي ووعظي ، بل جلَّ همك هو النقض بكالم خال من 
قبول الحق ، واألدهى هو أنك تقطع النصوص وأذناب الكالم، ثم يتمنى الذهبي سكوته 

الذي هو خير من كالمه. 
 

الذهبي يحذر ويقيّم أتباع ومريدو ابن تيمية

ثم نجد أن الذهبي يحذّره من أتباعه، وهذا الخطاب عام وليس محصور بزمان معين، 
فنرى اليوم من ينعق بما ال يعي ويكفّر طوائف المسلمين ويتهمهم بالشرك وشتى التهم، 

وهذا ما حذر منه الحافظ الذهبي ، حيث قال له:
>يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحالل ، السيما إذا كان قليل العلم والدين 
باطولياً شهوانياً. لكنه ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه ، وفي الباطن عدو لك بحاله 

وقلبه ، فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل ، أو عامي كذاب بليد الذهن أو 
غريب واجم ، قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم ، فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم 

بالعدل.. كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت منك بأن 
تسبني عالنية وتنتفع بمقالتي سراً..<. 

ففي هذا المقطع نجد القسوة في مفردات الذهبي حيث قيّم أصحابه بألفاظ يجب أن نتأمل 
فيها ، وال سيما من هو مقرب لمعتنقي هذا الفكر ، البد أن يسألوا أنفسهم لماذا يقول 

الذهبي هذا الكالم؟ ما الذي حدا به ليصفهم بهذه األوصاف وما الغاية من ذلك ؟
 هذه األوصاف تستدعي أن يراجعوا أنفسهم أن يتمعنوا بما يقوله ، فالذهبي ذلك العالم 
الذي يكبرونه ويجلونه، وال يمكن  أن يغضوا الطرف عن كالمه فهو المرجع عند من 

يقلّد هذا الفكر فلماذا يقول : 
فمعظم أتباعه قعيد مربوط خفيف العقل، بليد الذهن قوي المكر ، وحتى أوليائك فيهم 

الفجرة والكذبة والبقر والعور.
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 ولعل الذهبي يريد أن يشير وينبه إلى فكر وعلم هؤالء، فهناك فجور([7]).  وجهل 
وكذب في هذا الفكر ، وهو غاية الجهل.

ولكن الذهبي يعلم عندما وصم أصحابه بهذه التهمة أنه ال يصدقه ، فقال له: فتشهمْ 
وزنهمْ بالعدل ، ونعم ما قال. 

وليت هذه النصائح والمواعظ تأخذ طريقها إلى اتباع الفكر الوهابي الذي ما فتئوا يكفرون 
المسلمين ويتهمونهم بشتى أنواع التهم من التبديع والتشريك وغير ذلك .

 وياليتهم أيضاً درسوا هذا الفكر ، متأملين ومنصفين فيه ،  وفيمن ردّ عليه من أكابر 
فقهاء وعلماء أهل السنة .

 ولكننا نجدهم يتبجحون بما كتبه، وتجد الرسائل في الجامعات تناقش وتدافع عن هذا 
الفكر، متناسين شذوذه وضالالته وانحرافاته ، التي وصمه بها علماء السلف ممن 

عاصره  وممن لم يعاصره، بل ومن تالمذته - في حين أن الموضوعية العلمية تقتضي 
ذلك- فال نجدهم ينبسون ببنت شفة، عن ذكر كبار علمائهم الذين ناظروه أو الكتب 

والرسائل التي نقدوا فيها هذا الفكر([8])، وقد ناهز عدد هؤالء العلماء ما يقارب خمسين 
عالماً، كما سيأتي في البحث الالحق

 ولعل هذا البحث قد كشف بعض الخطأ مما ورد من منهجه، السيما في التوحيد الذي يعد 
الركن واألساس المهم في الشريعة اإلسالمية. 

 
توثيق رسالة الذهبي  

قد يشكك البعض في صحة ونسبة هذه الرسالة إلى الحافظ الذهبي وذلك بلحاظ أمرين:
األول: إن الذهبي كان تلميذاً إلبن تيمية وهو من المتأثرين به ، وعندما ترجم حياته أثنى 

عليه ومدحه، فكيف يصدر منه هذا الكالم؟ أال يُعد هذا تناقضاً ؟  
الثاني: إن النسخة التي نقلها السبكي ، هي بخط ابن قاضي شهبة، وهو من خصوم ابن 

تيمية ، ومعلوم أن الخصم مجروح في شهادته. 
الجواب على من يشكك في الرسالة
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ويُجاب عن تلك التشكيكات بما يلي :

أوالً: الذهبي ال يعتقد العصمة في ابن تيمية ويخالفه

أما التشكيك األول : وهو القول بثناء الذهبي على ابن تيمية عندما ترجم له فهذا كاشف 
عن بطالن هذه الرسالة . هذا الكالم يدفعه ابن حجر العسقالني في ترجمته البن تيمية، 
حيث نقل كالماً للذهبي يرفع هذا اإلبهام حيث قال: > وأنا ال أعتقد فيه عصمة ، بل أنا 

مخالف له في مسائل أصلية وفرعية<([9]).   وعدم اعتقاد العصمةفي ابن تيمية، أي أنه 
في معرض الخطأ ، ويرى أن الوعظ والنصيحة واجب شرعي لمن تتلمذ على يديه. فال 

تالزم بين أن يمدحه وأن يعظه ويوجهه إلى الطريق الصحيح .
إذن لمَ هذا االستبعاد إذا كان الغرض مهماً ، السيما في عقائد الدين والشريعة التي ال 
مجال ليتساهل فيها الذهبي وإن كان تلميذاً. وهذا أمر يُمدح ويُثنى عليه، ال أن يشكك 

فيه .
 

ثانياً: اإلمام السخاوي والحافظ العالئي والمحقق الدكتور بشار عواد والدكتور صالح 
الدين المنجد يُثبتون الرسالة للذهبي .

قال الحافظ السخاوي في كتابه اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:

 >وقد رأيت له (أي للذهبي) عقيدة مجيدة ورسالة كتبها البن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد 
تعصبه مفيدة<([10]).

وقال محقق هذا الكتاب في الهامش:> إن النصيحة الذهبية البن تيمية التي نشرها مع بيان 
زغل العلم ، هي نفس الرسالة التي أشار إليها السخاوي<([11]).
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وقال الحافظ العالئي :> رسالة نصيحة من الذهبي البن تيمية عفا الله عنهما < ([12]) .

وكذلك اثبت المحقق البارع بشار عواد([13])، صدق هذه الرسالة ، قائالً:
>وهي رسالة بعث بها الذهبي إلى شيخه ورفيقه أبي العباس ابن تيمية الحراني ينصحه 
فيها ويعاتبه في بعض تصرفاته ، وهي رسالة مفيدة في تبيان عقيدة الذهبي وقد ذكرها 

السخاوي في االعالن .. وذهب بعضهم إلى القول بأنها مزورة وال عبرة بذلك <([14]). 

وقال أيضاً : >ومع أن الذهبي قد خالف رفيقه وشيخه [ أي ابن تيمية ] في مسائل أصلية 
وفرعية ([15])، وأرسل إليه نصيحته الذهبية التي يلومه ، وينتقد بعض آرائه وآراء 

أصحابه بها ، إال أنه بال ريب قد تأثر به تأثراً عظيماً <([16]).

وأيضاً أكد هذه الحقيقة الدكتور المحقق صالح الدين المنجد([17]). 

حيث قال:> شك بعضهم في نسبة هذه النصيحة للذهبي ، وال شك عندنا أنها له، فقد نقلت 
مخطوطاتها من خط الذهبي، ولم ينكرها أحد من العلماء الذين نقلوها كتقي الدين بن 

قاضي شهبة وغيره. .» ([18]).
 

ثالثاً : الذهبي سليط اللسان، وأنكر على غيره من العلماء بألفاظ جارحة .

ثم إن المتتبع لسيرة الذهبي في كتبه وتراجمه للرجال، يجده سليط اللسان على بعض 
العلماء ، فقد تكلم على بعضهم كالفخر الرازي واآلمدي.

قال السبكي في طبقاته :> ودائما أتعجب من ذكره اإلمام فخر الدين الرازي في كتاب 
الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف اآلمدى ، وأقول: يالله العجب هذان ال رواية لهما، 
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وال جرحهما أحد، وال سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقالنه من علومهما ، فأي مدخل 
لهما في هذا الكتاب، ثم إنا لم نسمع أحداً يسمى اإلمام فخر الدين بالفخر بل إما اإلمام 

وإما ابن الخطيب<([19]).

 فلمْ يَسلم هؤالء العلماء من لسان الذهبي وهم أعلم من ابن تيمية ، فلم ال يَتكلم على 
غيرهم وإن كان ابن تيمية . لذا قال الدكتور المنجد :

> ثم إن هذا هو أسلوب الذهبي عندما يُهاجم، ويبدو أنه كتبها في آخر عمره. ولم يثن 
أحد على الشيخ كثناء الذهبي عليه، لكنه انتقده بعد ذلك في بعض األمور حباً له، وإشفاقاً 

عليه< ([20]). إذن فلماذا االستبعاد أو التشكيك؟
 

رابعاً: الرسالة منسوخة عن خط الذهبي، وال يمكن تزويرها

ولعل المهم في توثيق هذه الرسالة : أنها منسوخة عن خط الذهبي ، وناسخها هو تقي 
الدين ابن شهبة االسدي ، وهي محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة ، وكذلك في 

دار الكتب الظاهرية ، كما هو مشاع ومعروف ومشهور.

وقد أشار المحقق البارع بشار معروف عواد في هامش كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه 
تأريخ السالم لهذه النسخ قائالً : > منها نسخ في دار الكتب المصرية بخط تقي الدين ابن 
قاضي شهبة االسدي المتوفي سنة ( 851 هـ ) رقم ( 18823 ) ومنها نسخة بدار الكتب 

الظاهرية برقم ( 1347) وقد نشرها حسام الدين القدسي بمصر سنة ( 1347 هـ) مع 
كتاب زغل العلم<([21]). 

من خالل ما تقدم نجزم أن الرسالة موثقة ونسبتها في غاية الصحة، وال يمكن التشكيك 
بها, فال معنى للتناقض المزعوم. 
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أما التشكيك الثاني: وهو أن النسخة الخطية والتي نقلها السبكي وكانت بخط ابن قاضي 
شهبة ، وهو خصم البن تيمية فهو مجروح الشهادة .

 فهذا الكالم غير منتج ؛ إلن فرضية كون النقل للرسالة جُرحاً ، أجنبي عن مفاد هذه 
القضية ؛ ألنه من قال أن كل من يخالف اآلخر فكرياً وعلمياً يُعد خصماً له ، مع ان 

العلماء ديدينهم الخالف، بحيث نجد الذهبي يقرر قاعدة وهي : عدم العبرة بكالم االقران ، 
قال :> فال يلتفت إلى كالم االقران بعضهم في بعض< ([22]).  

فالذهبي يشير الى الخالف العلمي . أضف إلى ذلك أن االمر لم يقتصر على القاضي ابن 
شهبة ، بل هناك شبه إجماع من علماء أهل السنة  في ردَّ شبهات ابن تيمية في المجال 

العلمي والفكري ويتمسكون بأي دليل للوصول إلى مبتغاهم، والغرض من ذلك هو 
تصحيح أفكاره ، وليس بث روح العداوة والخصومة، وخير شاهد هو هذه الرسالة التي 

فيها النصح أقرب منه إلى الـتأنيب ،  فهل نستطيع ان نقول أن كل هؤالء خصوم ابن 
تيمية وال تقبل شهادتهم . 

 
ترجمة ابن قاضي شهبة ( ت/ 851 هـ )

ولكي نطمئن أكثر بوثاقة ناقلي هذه الرسالة ، أنقل تراجمهم للقارئ لكي يقف على 
وثاقتهم وفقاهتهم وجاللة علمهم .

أما ابن قاضي شهبة ، فهو: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي 
، تقي الدين : فقيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها ،  من أهل دمشق . اشتهر بابن 

قاضي شهبة؛ ألن أبا جده ( نجم الدين عمر األسدي ) أقام قاضيا بشهبة ( من قرى 
حوران ) أربعين سنة ،من تصانيفه : المنتقى من تاريخ االسالم للذهبي، ومناقب اإلمام 
الشافعي، والكواكب الدرية ، و طبقات النحاة واللغويين .. ([23]). وطبقات الشافعية 

وغيرها .
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 ترجمة برهان الدين بن جماعة ( ت /790 هـ)

وأما القاضي ابن جماعة الذي كتب عنه ابن قاضي شهبة ، فترجمه الذهبي قائالً : 
>إبراهيم بن عبد الرحيم ابن شيخنا قاضي القضاة أبي عبد الله بن جماعة، اإلمام الفقيه 

المحدث المفيد برهان الدين الكناني الشافعي، أحد من طلب وعني بتحصيل االجزاء وقرأ 
وتميز ، وهو في ازدياد من الفضائل..< ([24]).

إذن من كان بهذه الدرجة من الفقاهة والعلم والفضل ، فهل نستطيع أن نطعن باقوالهم، 
وما نقلوه إلينا . بل البد من التصديق واالذعان بهذا النقل . وبهذا يتم أن هذه الرسالة 

صحيحة وإثباتها ال يعتريه الشك والريب .
المصدر / كتاب منهج ابن تيمية في التوحيد ؛ يحيى عبد الحسن الدوخي ، ص 77- 

90
  

الهواامش :
([1]) ترجمه الصفدي قائالً :> حافظ ال يجاري وال فظ ال يباري أتقن الحديث ورجاله 
ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس وأزال اإلبهام في تواريخهم واإللباس من ذهن 
يتوقد.. ولم أجد عنده جمود المحدثين بل هو فقيه النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب 

االئمة من السلف وأرباب المقاالت ، وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه ال يتعدى 
حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظالم أسناد أو طعن في رواته..< الوافي 

بالوفيات: ج 2ص114- 115 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت.
([2]) وفي نظري أن فحوى هذه الكلمات ال تنحصر بخطاب موجه البن تيمية فقط ، بل 

هي لكل مسلم يريد أن يضع نفسه في مقام الفتوى ويتصدى ألمور الدين والشريعة.
([3]) بتضمين( بعث) ، كما في هامش النسخة األصلية .

([4]) والكاتب هو التقي ابن قاضي شهبة ، وقد ذكر في طبقات الشافعية ، أنه اطلع على 
مجاميع وفوائد بخط البرهان ابن جماعة. كما في األصل . انظر : طبقات الشافعية ، ابن 
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قاضي شهبة : ج 3 ص 140 . الناشر: عالم الكتب ـ بيروت ، ط1 ، 1407 هـ . 
والعبارة كما في هذه النسخة :> وقد وقفت له على مجاميع وفوائد بخطه< .

([5]) وهنا الذهبي يريد أن يقول له بلغة المحبة والحنان والشفقة ، أن تصوراتك للمحبين 
واألعداء قد التبس عليك ، فقد يكون من تتوهمه عدوك هو المخلص لك، وعندما 

ينصحك؛ ألنه محب لك ، وقد تتوهم ان المقربين لك الذين يهادنونك وال يبدون نصحهم 
لك ، هم المخلصين لك، وهذا خطأ يجب أن تلتفت إليه .

([6]) تقي الدين السبكي ، السيف الصقيل: ص217 – 218 ، الناشر: مكتبة زهران.
([7]) المراد من مفردة الفجور: أي الفجور العلمي وهو كناية عن الجهل المركب ، 

المتجذر في نفوس هؤالء . وهذا يدل على أن الحافظ الذهبي وصل إلى درجة اليئس مما 
يفعله المقربين من ابن تيمية .

([8]) ولكن سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه العقول وتنفتح فيه األفكار، فرياح التغيير 
والجمود والتقليد قد ولى، فهناك من العلماء في المملكة العربية السعودية، الذين يمثلون 

خط االعتدال واالنفتاح، من نقد هذا الفكر التكفيري في مهرجانات ومنتديات ثقافية وعلى 
شبكات االنترنيت، فهناك إتجاه يبحث بصورة أكثر واقعية في نقد الفكر السلفي المتمثل 

بابن تيمية؛ النه االداة التي من خاللها يمكن أن تغير ايديولوجية الدولة برمتها ، ولعل من 
بين هذا االتجاه النخبوي الشيخ حسن بن فرحان المالكي، ومشاري الذايدي، ومنصور 
النقيدان ، وعبد الله بن بجاد العتيبي، وخالد الغانمي ، ومحمد علي المحمود ، و عبد 

المحسن العواجي وغيرهم ...
([9]) ابن حجر العسقالني ، الدرر الكامنة: ج1 ص 176.

([10]) السخاوي ، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : ص 136 .حققه وعلق عليه 
باالنكليزية: فرانز رونثال ، وأشرف على نشر النص، الدكتور: صالح أحمد العلي، 

الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت.

([11]) نفس المصدر: ص  136.
([12]) نقالً عن كتاب تنزيه الحق المعبود ، هامش ص 139 ، الناشر : مكتبة اليسر ، 

ط 1428 هـ .
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([13]) اُستاذ ومحقق ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب/ جامعة بغداد.
([14]) بشار عواد معروف ، الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ االسالم : ص 146 ، 

الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة . ط1 ، 1976 م .
([15]) إشارة إلى ما ذكره ابن حجر العسقالني ، الدرر الكامنة: ج1 ص 176.
([16]) الذهبي ، سير أعالم النبالء :ج 1 ص38، مقدمة الكتاب . تحقيق الشيخ 

االرنؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالةـ بيروت . ط9 ، 1413 هـ .
([17]) استاذ القانون الدولي والتأريخ، عمل مديراً لمعهد المخطوطات العربية بجامعة 

الدول العربية، ثم مستشاراً به، حاضر في كثير من المعاهد والجامعات، مثل: معهد 
الدراسات العربية العليا، وجامعة فرانكفورت، وجامعة برنستون. فالرجل متخصص 

وضليع في المخطوطات ، فضالً عن خبرته في مجال القانون والتأريخ ، فكالمة مورد 
لإلطمئنان لذلك هو قطع بأن هذه النصيحة هي للذهبي وليس لغيره .

([18]) صالح الدين المنجد، شيخ اإلسالم ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين: 
ص14. طبعة بيروت .

([19]) تاج الدين بن علي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى: ج2 ص41 ، الناشر: هجر 
للطباعة والنشر ، ط2 ، 1413 هـ .

([20]) صالح الدين المنجد، شيخ اإلسالم ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين: 
ص14.

([21]) بشار عواد معروف ، الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ االسالم : ص 146.
([22]) الذهبي ، تذكرة الحفاظ : ج 2 ص 662 .

([23]) الزركلي ، األعالم :ج 2 ص 61 . وانظر ترجمته في النجوم الزاهرة ، جمال 
الدين ، أبي المحاسن : ج 15 ص 523، الناشر: وزارة الثقافة واالرشاد القومي ـ مصر 

.
([24]) الذهبي ، معجم محدثي الذهبي: ج1 ص 45، تحقيق : الدكتورة روحية عبد 

الرحمن السويفي،  الناشر: دار الكتب العلميةـ  بيروت ، ط1 ، 1413 هـ .

راي الشيخ عبد الله الغماري المغربي (احد علماء السنة المعاصرين)
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قال الشيخ عبد الله الغماري المغربي في هامش كتابه الرد على األلباني: (وقد ذكر أبو 
عبد الله عالء الدين البخاري العجمي الحنفي المتوفى سنة 841ه أن من أطلق على ابن 

تيمية شيخ اإلسالم، فهو بهذا اإلطالق كافر، انظر الضوء الالمع 9 : 292، ومراده بذلك 
من علم بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة، ومع ذلك وصفه بهذا اللقب).واعلم انه قد 

خالف الناس في مسائل … في أمثال ذلك من مسائل األصول مسألة الحسن والقبح، التزم 
كل ما يرد عليها وأن مخالف اإلجماع ال يكفر وال يفسق، وأن ربنا ـ سبحانه وتعالى عما 

يقولـه الظالمون والجاحدون علوّاً كبيرا ـ محل الحوادث، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأنه 
مركب تفتقر ذاته افتقار الكل إلى الجزء، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأن القرآن محدث 

في ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع، ولم يزل مع الله مخلوقا دائما 
فجعله موجبا بالذات ال فاعال باالختيار، تعالى الله عن ذلك وقولـه بالجسمية والجهة 

واالنتقال وأنه بقدر العرش ال أصغر وال أكبر، تعالى الله من هذا القول الشنيع القبيح 
والكفر البواح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه، وقال: إن النار تفنى، وأن 

األنبياء غير معصومين وأن رسول الله  ال جاه لـه وال يتوسل به وأن إنشاء السفر 
إليه بسبب الزيارة معصية ال تقصر الصالة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى 

شفاعته، وأن التوراة واإلنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما… ) 

المختصر المفيد 

ان العلماء الذين نقلنا لك اراءهم (وخصوصا ابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقالني 
والسبكي والذهبي) يمثلون اكابر علماء اهل السنة والجماعة المشهورين باالعلمية والوثاقة 
مطلقا عندهم. كالمهم فيه حجة موثقة اليمكن غض الطرف عنها وتورث االطمئنان التام 
حول ضالله وفسقه وزندقته. و في كتاب تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد للشيخ المطيعي 

الحنفي من علماء األزهر ص 10، ننقل مايلي : 

( وال يزال ـ ابن تيمية ـ يتّبع األكابر حتّى تماأل عليه أهل عصره ففسّقوه وبدّعوه , بل 
كفّره كثير منهم ).وقال العلماء : ان ابن تيمية تبع مذهب الخوارج في تكفير الصحابة , 
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وقال االئمة الحفّاظ : انّ ابن تيمية من الخوارج كذّاب أشر أفّاك (كتاب فضل الذاكرين 
لعبد الغني حمادة ) . 

ابن تيمية يشهد على نفسه انه ضال ومبتدع

قال ابن تيميه: (ان من والى موافقيه وعادى مخالفيه، وفرق جماعه المسلمين، وكفر 
وفسق مخالفيه فى مسائل االراء واالجتهادات، واستحل قتالهم، فهو من اهل التفرق 
واالختالف). فهنيئا لك يامؤسس التكفير ومفرق جماعة المسلمين، ومكفر ومفسق 

مخالفيك فى مسائل االراء واالجتهادات!...

رد على احد الوهابيين

في اثناء النقاش مع احد الوهابيين قال:ابن تيمية بشر يصيب ويخطئ ال ندعي له العصمة 

فهو ناقل عن النبي  فإن وافق قوله الكتاب والسنة فخيراً وإال ضرب بقوله عرض 
الحائط وإنما العصمة للرسول .فمن كمال بشريته إن البد أن يخطئ ويصيب . وابن حجر 

نقل راي والذهبي لم يقل شيئا سيئا عن ابن تيمية.!

الجواب: كيف لم يذم العالم الحنبلي الذهبي ابن تيميه؟ رغم ان رسالته موثقة وواضحة في 
ذمه حيث يقول نصا:( يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واإلنحالل). انظروا عمى 
البصر والبصيرة! بل حتى لو سايرناك وغضضنا الطرف عن الذهبي . ولكن ماذا عن 

اعاظم علماء اهل السنة كابن حجرالعسقالني وابن حجر الهيثمي والسبكي والمعز 
والمغربي والبخاري و الزهراوي المالكي وشيوخ الحنفية والحنابلة وغيرهم من كبار 

علماء السنة الذين افتوا بكفر وضالل وفسق ابن تيمية. ولذلك حكموا عليه بالسجن المؤبد 
وتعفن ومات في سجنه) مالحظة: اردوا اعدامه لكفره لوال تدخل الحاكم انذاك ). فهم لم 

يقولوا انه مخطئ او غير معصوم كما تقول انت وهم قطعا اعلم منك ومن شيوخك. وابن 
حجر تقول انه نقل. فلماذا نقل؟ ولماذل لم يردهم؟ يعني موافقته لقولهم. والصحيح انه لم 

ينقل بل افتى صريحا في كتابه الشهير الفتاوى. وهذا يكفي من هؤالء العلماء النهم 
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عاصروه وشاهدوه وناقشوه وحاكموه والشاهد يرى مااليراه الغائب. وهذا دالله على 
ضالل وزندقةابن تيمية وبراءة االسالم منه بشهادة علماء السنة الموثقين من معاصريه. 

وياليت ضربتم كفرياته بعرض الحائط كما تقول انت. بل تبنى الوهابيون كفرياته 
واستحالله لدماء المسلمين فضلوا واضلوا واغرقوا االمة االسالمية بالدماء وتحالفوا مع 

اعداء االسالم لقتل المسلمين وبذر الشقاق والنفاق والحروب بين المسلمين، من اول 
انشاءهم وليوم الناس هذا وهل تحتاج هذه البديهيه الى دليل؟ .

انظر ايضا رد اهل السنة على ابن تيمية لسماحة السيد علي الميالني دام ظله

http://www.al-milani.net/library/?id=2440

دراساتٌ في منهاج السنّة لمعرفة ابن تيميّة

http://www.al-milani.net/library/?book=49&part=1

اراء اهل السنة والجماعة في الوهابية

http://www.walfajr.com/artc.php?id=5690

( بحث منقول من موقع براثا )

اراء علماء اهل السنة والجماعة في ابن تيمية 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقالني في الدرر الكامنة (114/1) أن ابن تيمية خطّأ أمير 
المؤمنين عليًّا كرّم الله وجهه في سبعة عشر موضعًا خالف فيها نص الكتاب، وأن 

العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في عليّ كرم الله وجهه، ولقوله أيضًا فيه: إنّه كان 
مخذوالً، وإنّه قاتلَ للرئاسة ال للديانة و أنّه حاول الخالفة مراراً فلم ينلها، وإنّما قاتل 
للرئاسة ال للديانة، ولقوله : إنّه كان يحبّ الرئاسة، ولقوله: أسلم أبوبكر شيخاً يدري 
ما يقول، وعلي أسلم صبيّاً، والصبي ال يصحّ إسالمه ،فإنّه شنّع في ذلك، فألزموه 
بالنفاق،   ذكر ابن تيمية ذلك في كتابه منهاج السنة (203/2) فقال ما نصه :"وليس 

http://www.al-milani.net/library/?id=2440
http://www.al-milani.net/library/?book=49&part=1
http://www.walfajr.com/artc.php?id=5690
http://burathanews.com/news/45057.html
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علينا أن نبايع عاجزًا عن العدل علينا وال تاركًا له، فأئمة السنة يسلمون أنّه ما كان 
القتال مأمورًا به وال واجبًا وال مستحباً .

يقول الحافظ ابن حجر : وافترق الناس فيه ـ أي في ابن تيميّة ـ شيعاً، فمنهم من نسبه 
إلى التجسيم، لما ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وغيرهما من ذلك كقوله :إنّ اليد 

والقدم والساق والوجه صفات حقيقيّة لله، وأنّه مستو على العرش بذاته و هذا على 
قول بن تيمية أن الله سبحانه و تعالى ممكن الوجود له حيز وله مكان و زمان وهذا 

محال على الله سبحانه و تعالى . ألنه صفاته عين ذاته .

إلى أن يقول : ومنهم من ينسبه إلى الزندقة ، لقوله : النبيّ  ال يستغاث به ، وأنّ 

في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي  .

نهج ابن تيمية هو نفسه

نهج الخوارج األولى في بغض النبي  وأهل بيته عليهم السالم

يقول ابن تيمية الناصبي في مناهج السنة ج4 ص530 : ان في خروج الحسين حصل من 
الفساد مالم يكن حصل لو قعد في بلده بل إزداد الشر بخروج الحسين 

الناصبي ابن تيمية في منهاج سنته ج4 ص 384 يقول بحق علي (ع) : وليس علينا أن 
نبايع عاجزا عن العدل علينا وال تاركا له فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به 

ال واجبا وال مستحبا ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ

الحظوا مايقولهُ ابن تيمية حول االمام علي (ع) في منهاج سنته ج4 ص500 : ان علياً 
قتل النفوس على طاعته وكان مُريدا للعلوا في األرض والفساد وهذا حال فرعون!!! هذه 

كلمات الناصبي ابن تيمية عليه من الله ما يستحق
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إبن تيمية الناصبي يقول ان علي كان قصده أن يتزوج عليها ( أي على فاطمة) فله في 
أذاها غرض!! ..هذا موقع منهاج السنة البن تيمية 

منهاج سنة ابن تيمية ج4 ص245 ...ابن تيمية يُشبّه فاطمة بالمنافقين عندما طلبت حقها 
في فدك من أبي بكر : 

يقول :وذلك الحاكم يقول إنما أمنع لله ألني ال يحل لي أن اخذ المال من مستحقه فأدفعه 
إلى غير مستحقه والطالب يقول إنما أغضب لحظى القليل من المال أليس من يذكر مثل 
هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهال... أو ليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم 

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ورضا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله 

ورسوله إنا إلى الله راغبون

منهاج سنة ابن تيمية ج4 ص243 ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من 
الصحابة من القوادح كثير منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين ... بل ان اللعين ابن 

تيمية ذهب شوطا ابعد من ذلك فقال: وكذلك ما ذكره من حلفها أنها ال تكلمه وال صاحبه 
حتى تلقى أباها وتشتكي إليه أمر ال يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها فإن 

الشكوى إليه أمر ال يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها فإن الشكوى إنما تكون إلى 
الله تعالى كما قال العبد الصالح إنما أشكو بثى وحزني إلى الله 

ابن تيمية يقول ان علي كان سكران .. !!!بتفسيره لالية والتقربوا الصالة وانتم 
سكارى... منهاج السنة البن تيمية ج7 ص237

كتاب الدرر الكامنة البن حجرج1 ص181... يروي عن ابن تيمية :ان علي كان 
مخذوالً حيث ما توجه وإنه حاول الخالفة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرئاسة ال للديانة 

وان علي اسلم صبياً والصبي اليصح اسالمه
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الدرر الكامنة البن حجر ج1 ص180 :يقول ابن تيمية ان الله ينزل, فنزل ابن تيمية من 
على المنبر فقال: كنزولي هذا!! فنُسبَوه الى التجسيم

ابن تيمية الناصبي يقول ان علي كان كافراً في صباه قبل االسالم وكان يعبد االصنام!! 
منهاج السنة البن تيمية ج8 ص285 

منهاج سنة ابن تيمية يقول في الجزء 1 ص546 : أن علي لم يقاتل كفار وال فتح أمصار 
وإنما كان ألسيف بين أهل القبلة

يقول ابن تيمية في منهاج سنته من ج2 ص62 مانصه :أن الرافضة تعجز عن إثبات 
إيمان علي وعدالته!!! لعنة الله على القوم الظالمين

منهاج السنة البن تيمية الناصبي ج8 ص229 :وعثمان جمع القرآن كله بال ريب وكان 
أحيانا يقرؤه في ركعة! وعلي قد اختلف فيه هل حفظ القرآن كله أم ال

منهاج البدعة البن تيمية ج7 ص511 :يقول الناصبي ابن تيمية: و قد روي عن علي من 
نحو ثمانين وجها انه قال على منبر الكوفة خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر و عمر! 

نريد وجها واحد وليس ثمانين من أن علي (ع) قال هذا الكالم 

منهاج السنة البن تيمية ج2 ص60 يقول :كان علي ظالما طالبا للمال والرياسة قاتل على 
الوالية حتى قتل المسلمين بعضهم بعضا ولم يقاتل كافرا ولم يحصل للمسلمين في مدة 

واليته إال شر وفتنة في دينهم ودنياهم

يقول الناصبي ابن تيمية في منهاج سنته من ج7 ص461 ما نصه :لم يُعرف أن علياً 
كان يبغضهُ الكفار والمنافقون!! مع ان التاريخ يشهد ان لعلي (ع) أعداء اليُحصون
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يقول الناصبي ابن تيمية في منهاج سنته ج8 ص97 مخاطباً العالّمة الحلي: كل ما جاء 
في مواقف علي في الغزوات كلّ ذلك كذب ,قد ذُكر في هذه من االكاذيب العظام التي ال 

تتفق إال على من لم يعرف االسالم

ويقول الناصبي ابن تيمية في منهاج سنته من ج7 ص522 :انّ االية ) وتعيها أذنُ 
واعية (يقول هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم ولم تنزل في علي!! مع ان الحديث 

موجود في: تفسير الطبري، مسند أحمد ، مسند البزّار ، مسند سعيد بن منصور ، تفسير 
ابن أبي حاتم ، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن مردويه ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير 

الزمخشري ، تفسير الواحدي ، تفسير السيوطي ، ورواه من المحدثين أبو نعيم والضياء 
المقدسي

يقول ابن تيمية الناصبي في منهاج سنته ج7 ص512 و 513 :وأما قول رسول الله 

القضاكم علي والقضاء يستلزم العلم والدين، فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد 
تقوم به الحجة!! يعني ان علي ليس عنده علم وال دين!! مع أن الحديث ذكرهُ كل من: 
البخاري في صحيحه ورواه السيوطي في الدر المنثور والنسائي وأبن االنباري ودالئل 
النبوة للبيهقي وفي طبقات ابن سعد وفي مسند أحمد وفي سنن ابن ماجة وفي مستدرك 

الحاكم وهو حديث صحيح وفي االستيعاب، وأسد الغابة ، وحلية االولياء البي نعيم وفي 
الرياض النضرة وغيرها من الكتب

ويقول المنّاوي في فيض القدير بشرح حديث» علي مع القرآن والقرآن مع علي»، يقول: 
ولذا كان أعلم الناس بتفسيره ....إلى أن قال: حتّى قال ابن عباس: ما أخذت من تفسيره 

فعن علي .. فيض القدير في شرح الجامع الصغير 357/4
راجع نص حديث ابن عباس في كتاب: فيض القدير في شرح الجامع الصغير على هذه 

الصفحة من الكتاب وهو حديث رقم 5594 
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من بغض ابن تيمية لإلمام علي عليه السالم قال في منهاجه (ج7 /512 ): وأما قوله 

:قال رسول الله  " أقضاكم علي " والقضاء يستلزم العلم والدين ، فهذا الحديث لم 
يثبت وليس له إسناد تقوم به الحجة بينما الحديث ذكره البخاري

البخاري يروي :بأنّ اقضى الناس علي عليه السالم وأبن تيمية يقول هذا الحديث كذب! 
فتصور مدى حقد وكذب هذا الرجل على باب مدينة علم رسول الله

االستيعاب في تمييز االصحاب البن عبد البر ...عن أبن عباس قال: والله لقد أعطي علي 
بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر وعن عمر قال: 

أقضانا علي وأقرؤنا علي , وعن أبن مسعود قال: إن اقضى أهل المدينة علي بن أبي 
طالب

ابن تيمية في منهاج سنته ج7 ص515 يقول :ان حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها: هذا 
حديث موضوع!! مع ان هذا الحديث من رواته يحيى ابن معين، ورواه كل من الحاكم 

وقد صححه، والترمذي وصاحب كنز العمال، ورواه:احمد بن حنبل والبزار ، وأبن جرير 
الطبري ، والطبراني ، وأبو الشيخ، وابن بطة، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي ، وأبن 

االثير، وابو مظفر السمعاني، والنووي، والعالئي،والمزي، وابن حجر العسقالني، 
والسخاوي، والسيوطي، والسمهودي، وابن حجر المكي، والمناوي، والزرقاني، وقد 

صححه اكثر من واحد من هؤالء
كذلك أوردنا لكم حديث مدينة العلم في هذا الكتاب تحت باب فضائل االمام علي عليه 

السالم

ويقول الناصبي ابن تيمية في منهاج سنته ج5 ص513 :وأما أبوبكر فلم يسأل علياً قط 
!! ويقول: أن علياً أخذ العلم عن أبي بكر!!! والله انه كالم ليُضحك الثكلى

يقول الناصبي الحاقد ابن تيمية في منهاج سنته ج8 ص229 :عثمان حصل له من جهاد 
نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل مثله لعلي!!! ويقول في آخر الصفحة: 
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وعثمان جمع القرآن كله بال ريب وكان أحياناً يقرؤه في ركعة، وعلي قد أخُتلف فيه هل 
حَفظ القرآن كُلهُ أم ال؟ !!!!

ويقول الناصبي الحاقد ابن تيمية في منهاج سنته ج7 ص516 في السطر الثالث ما قبل 
االخير: فإنّ جميع مدائن االسالم بلغهم العلم عن رسول الله من غير عليّ !!! فإذن، لم 

يكن لعلي دور في نشر التعاليم االسالميّة واالحكام الشرعيّة والحقائق الدينيّة أبداً 

منهاج سنة ابن تيمية يقول في ج6 ص18 من السطر الثالث: نصف رعيته ( أي علي) 
يطعنون في عدله فالخوارج يكفرونه وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون 

إنه لم ينصفهم وشيعة عثمان يقولون إنه ممن ظلم عثمان وبالجملة لم يظهر لعلي من 
العدل مع كثرة الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر وال قريب منه 

الحظ ابن تيمية الناصبي كيف يتهم الشيعة انهم يبيحون دماء المسلمين ويبيحون الغش 
وأن الرافضة تقول ان جبرائيل اخطأ... طيب نريد مصدر مما ذكره هذا الناصبي في 

منهاج سنته, فهل ممكن أن نحصل على جواب من سني او وهابي على كالم شيخهم ابن 
تيمية؟ 

يقول ابن تيمية في منهاج سنته في حق علي عليه السالم :ليس علينا أن نبايع عاجزاً أو 
ظالماً!!! راجع نص كالمه في ج2 ص61 من منهاج سنتة ابن تيمية الناصبي

ابن تيمة في منهاج سنته يقول في حق علي عليه السالم بعد ان قاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين: فال أرى اعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة المسلمين ولم يحصل 
بقتلهم مصلحة للمسلمين ال في دينهم وال في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد الشر

وانظر أيضاً الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ص 86 يقول: أن ابن تيمية عبد خذله 
الله واضله وأعماه وأصمه وأذله قوله : (  إنه ما كان القتال مأمورا به ال واجبا وال 

مستحبا ) هذا غير صحيح ، وهو مخالف لما رواه النسائي باالسناد الصحيح في 
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الخصائص عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين فالناكثين هم الذين قاتلوه في وقعه الجمل والقاسطين هم الذين قاتلوه في صفين 
والمارقين وهم الخوارج وهذا الحديث ليس في إسناده كذاب وال فاسق كما زعم ابن تيمية 

ثم إن عليا خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله والرسول وأولي االمر منكم  ) 

وقد ذكر االمام أبو القاسم الرافعي محرر المذهب الشافعي : وثبت أن أهل الجمل وصفين 
والنهروان بُغاة وقد أثبتها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4 / 44 فقال بعد إيرادها 
 :هو كما قال . ويدل عليه : أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . . رواه النسائي 
في الخصائص والبزار والطبراني , والقاسطين أهل الشام النهم جاروا عن الحق في عدم 

مبايعته
ومثله ذكر الحافظ في فتحه 13 / 57 وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بُغاة 

وأما قوله : ( إنه لم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين ال في دينهم وال في دنياهم ( فهو 
باطل ، روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والنسائي في الخصائص أن 

الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله فقال أبو بكر : أنا يا رسول الله قال : ال ، قال عمر : أنا يا رسول الله قال : ال 

ولكنه خاصف النعل - ( وكان علي يخصف النعل . ( فالرسول زكى قتال عليا في جميع 
الوقائع ، ومن قاتله كان عاصيا 

ويؤيد هذا الحديث الذي رواه . أن النبي  قال للزبير : " إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له " 
فالزبير مع جاللة قدره ظلم ولكنه ندم ورجع 

ثم يرد قوله هذا الحديث المتواتر الذي رواه البخاري : ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم للجنة ويدعونه إلى النار : فعمار الذي كان في جيش علي كان داعيا إلى الجنة 
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بقتاله مع علي ، فعلي داع إلى الجنة بطريق االولى ، وعمار ما نال هذا الفضل إال بكونه 
مع علي ، فهو وجيشه دعاة إلى الجنة ومقاتلوهم دعاة إلى النار 

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار... صحيح البخاري 
كتاب الصالة حديث رقم 428 راجع النص... والوهابية تترضى على من يدعوهم الى 

النار

فلو لم يكن إال حديث البخاري لكفى في تكذيب ابن تيمية . فكيف يقول إن القتال ال 
واجبا وال مستحبا والرسول زكى قتال علي في جميع الوقائع ، وكيف يقول إنه لم يحصل 

بقتلهم مصلحة للمسلمين ال في دينهم وال في دنياهم ، وعلي كان داعيا إلى الجنة ومن 
قاتل معه فله أجر ومن خالفه فهو باغ ظالم ؟ 

فائدة في الثناء على علي في حروبه الثالثة : ذكر في كتاب الفرق بين الفرق ص / 350 
 . 351 -ما نصه : وقالوا بإمامة علي في وقته وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة 

وبصفين وبنهروان . 
وقالوا بأن طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال علي لكن الزبير قتله عمرو بن جرموز 
بوادي السباع بعد منصرفه من الحرب ، وطلحة لما هم باالنصراف رماه مروان بن 

الحكم - وكان مع أصحاب الجمل - بسهم فقتله . 

وقال االمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب االمامة : أجمع علماء الحجاز والعراق من 
فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة واالوزاعي والجمهور االعظم من 
المتكلمين والمسلمين أن عليا كرم الله وجهه مصيب في قتاله الهل صفين كما هو مصيب 

في أهل الجمل وان الذين قاتلوه بغاة ظالموا له لكن اليكفرون ببغيهم

وقال االمام أبو منصور في كتاب الفرق في بيان عقيدة أهل السنة اجمعوا أن عليا كرم 
الله وجهه كان مصيبا في قتال أهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين 
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وقد روى البيهقي في السنن الكبرى 8 / 174 باالسناد المتصل الى عمار بن ياسر قال : 
ال تقولوا كفر اهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا . 

وكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج15 ص 290  بروايات . وفي إحداها : ولكنهم 
قوم مفتونون جاروا عن الحق ، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه . 

ومرادنا من هذا الكالم تبين أن عليا هو الخليفة الواجب الطاعة ، وأن مخالفوه بغاة ، 
فكيف يقول وأنه لم يحصل للمسلمين فيه مصلحة ال في دينهم وال دنياهم . فهذا فيه 

مخالفة لالحاديث التي أوردناها أليس هذا ذما بعلي هذا السخيف أنه ما كان القتال مأمورا 
به ال واجبا وال مستحبا

وراجع كالم ابن تيمية في منهاجه ص 384 من الجزء الرابع يقول فيها : وعلي رضي 
الله تعالى عنه كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين ولم تكن اعوانه يوافقونه على 

ما يأمر به ، واعوان معاوية يوافقونه ، وكان يرى ان القتال يحصل به المطلوب فما 
حصل به اال ضد المطلوب . . . إلى أن قال : فائمة السنة يعلمون انه ما كان القتال 

مأمورا به ال واجبا وال مستحبا ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ . إ ه 
وراجع كالم ابن تيمية حول الكالم اعاله في هذا الرابط من كتابه منهاج السنة

وانظر الصحيفة 204 من الكتاب السابق يقول فيها : فان قال الذاب عن علي : هؤالء 

الذين قاتلهم علي كانوا بغاة فقد ثبت في الصحيح ان النبي  قال لعمار رضي الله 
عنه " تقتلك الفئة الباغية ) وهم قتلوا عمارا فههنا للناس اقوال : منهم من قدح في حديث 

عمار ، ومنهم من تأوله على ان الباغي الطالب وهو تأويل ضعيف ، واما السلف واالئمة 
فيقول اكثرهم كابي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية " إ ه 

. 
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اقول : السؤال في هذا الكالم صحيح منطبق على مذهب اهل الحق ، اما جوابه - اي ابن 
تيمية - عنه فها هنا للناس اقوال الى آخره فاسد وكذب ، فهل يسمي لنا القادحين في 

حديث عمار؟

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي :قال النبي(ص): عمار تقتله الفئة الباغية، أي 
الظالمة الخارجة عن طاعة اإلمام الحق ، وزاد فيه الطبراني في رواية الناكبة عن الحق 

والمراد بهذه الفئة فئة معاوية

في مختصر طبقات الحنابلة للشيخ محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي 
طبع دار الكتاب العربي ص": 53 ان الشيخ الموفق كان على حافة النهر يتوضأ فلما 

توضأ اخذ قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب اآلخر ".وهذا الكتاب للوهابية

هذا كتاب الدرر الكامنة البن حجر وهم يذم ابن تيمية المجسم

ابن تيمية يروي لكم في منهاج سنته كيف انهم يخالفون شرع الله لكي ال يتشبهوا في 
الشيعة!! يقول: فقد ذكر الغزالي والماوردي وهما إمامان للشافعيه أن تسطيح القبور هو 

المشروع لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم/ ثم انتقل للصفحة 
التالية والحظ مايقول: أنه يجوز بمقتضى هذه االية أن يصلي على احاد المسلمين لكن لما 
اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه وقال مصنف الهداية من الحنفية إن المشروع التختم 

في اليمين ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار وأمثال ذلك كثير!! بالله 
عليكم هل هذا دين؟ / مناهج السنة البن تيمية ج4 ص137

منهاج سنة الناصبي ابن تيمية ج2 ص459 :يقول: هناك من عوام المسلمين مَن هو أعلم 
بالسنة النبوية من االئمة االثناعشر

منهاج البدعة البن تيمية ج2 ص460 :يقول: أن الزهري كان أعلم بالسنة النبوية من 
االمام جعفر الصادق... فتصور
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منهاج البدعة البن تيمية ج2 ص461 :وهنا يقول: فال يستريب من له من العلم نصيب 
أن مالك بن أنس وحماد بن زيد حماد بن سلمة والليث بن سعد واألوزاعي ويحيى بن 
سعيد ووكيع بن الجراح وعبدالله ابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 

راهويه وأمثالهم أعلم بأحاديث النبي  من االمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى 
الرضا !!! اقلب الصفحة لتكلمة كالمه 

منهاج البدعة البن تيمية ج7 ص529 :يقول ابن تيمية: قال الرافضي و في الفقه, الفقهاء 
يرجعون إليه (يقصد االمام علي) و الجواب أن هذا كذب بين فليس في األئمة األربعة و 
ال غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه.... وفي الصفحة التي تليها يقول: أهل 
المدينة ال يكادون يأخذون بقول علي بل اخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد و عمر 

و ابن عمر و نحوهم و ابن عباس كان مجتهدا مستقال و كان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى 
بقول أبي بكر و عمر ال بقول علي و كان ينكر على علي أشياء .

منهاج البدعة البن تيمية ج7 ص532 :يقول: فان أبا حنيفة من أقران جعفر الصادق 
توفي الصادق سنة ثمان و أربعين و توفي أبو حنيفة سنة خمسين و مائة و كان أبو حنيفة 
يفتي في حياة أبي جعفر والد الصادق و ما يعرف أن أبا حنيفة اخذ عن جعفر الصادق و 

ال عن أبيه مسألة واحدة بل اخذ عمن كان أسن منهما كعطاء بن أبي رباح و شيخه 
األصلي حماد بن أبي سليمان

منهاج البدعة البن تيمية ج7 ص534 :يقول ابن تيمية: فإن علي بن الحسين اخذ عن 
أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفية واخذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي 

رافع مولى النبي وأخذ عن مروان ابن الحكم

قال الذهبي في سير أعالم النبالء ج6 ص91 : حدثنا احمد بن يحيى بن وزير حدثنا 
الشافعي حدثنا سفيان, كُنا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ثالثة ضحكنا منه. ربيعة ومحمد 
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بن أبي بكر بن حزم, وجعفر بن محمد ، النهم كانوا ال يتقنون الحديث... تصور أخي 
القارئ أن (علماء السنة) يضحكون ممن أخذ الحديث عن االمام جعفر الصادق !!

منهاج البدعة البن تيمية ج4 ص60 :قال ابن تيمية عن اإلمام علي بن موسى الرضا 
عليه السالم: وأما قوله: إنه كان أزهد الناس وأعلمهم فدعوى مجردة بال دليل فكل من 
غال في شخض أمكنه أن يدعى له هذه الدعوى كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه 

من هو أعلم منه ومن هو أزهد منه كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل 
وأشهب بن راهويه وأشهب بن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 

وأمثال هؤالء، هذا ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا وال روى له حديث في 
الكتب الستة .

ملحوظة هذه الملعلومات المذكورة من مصادرهم المطبوعة وهى موجودة في مواقع 
النواصب و الخوارج مثل إسالم ويب وموقع اإلسالم و نداء اإلسالم .

زعم  الملعون ابن تيمية بأن عليا قال ان ابا بكر وعمر افضل مني وكان يقدمها على 
نفسه يقول : في منهاجه  قال علي  : ال يبلغني عن أحد أنّه فضّلني على أبي بكر وعمر 

إالّ جلدته جلد المفتري  - منهاج السنة 7 / 511.

هذا الكالم الذي نقله لنا ابن تيمية لم يذكر مصدره ولم يوضح مرجعه ولم نسمع انه ( اي 
االمام علي  عليه السالم )  قد جلد ايا من الصحابة النه كان يفضله علي الشيخين، مع ان 

كثيرين من الصحابة كانوا في نفس الوقت يفضلون عليا ) عليه السالم ) في حياته 
وبمسمع منه ومراى .  وهذا من تدليسه لعنه الله حيث كان دائماً عندما يريد التدليس 

يقول أجمع أهل الينة على كذا أو قال ا به جمهور العلماء أو اإلجماع على كذا وتبحث في 
األمر تجده مدلساً كذاباً واإلجماع على عكس ما يقول دائماً  و ما ذكره ابن تيمية هنا 
على سبيل المثال لم يقل به أحد كما قال  ابن حزم في كتابه  الفصل    (   الفصل في 
الملل والنحل 4 / 181 )   وكذا ابن عبد البر في االستيعاب ( االستيعاب في معرفة 

االصحاب 3 / 1090 ) ترجمة أمير المؤمنين، هذان الحافظان الكبيران يذكران أسماء 
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عدّة كبيرة من الصحابة كانوا يقولون بأفضليّة علي من الشيخين، ولم نسمع أنّ عليّاً 
جلد واحداً منهم .

تكذب ابن تيمية بحديث نفاق مبغض  أمير المؤمنين وحديث مؤاخاة الرسول معه عليه 
السالم :

نسب الملعون ابن تيمية شرب الخمر ألمير المؤمنين  في -  منهاج السنة 7 / 237

قال رسول الله  ( يا علي ال يحبك اال مؤمن وال يبغضك اال منافق  )  كذب ابن 
تيمية بهذا الحديث رغم أن هذا قد تواتر نقله وأجمع عليه أصحاب السير قاطبة. (الطبقات 

الكبرى البن سعد 223 :  سيرة ابن هشام  ج 2 ص 109، السيرة النبوية البن حيان 
ص 149، اإلستيعاب  ] ج3 ص 53 ، أسد الغابة ج2  ص221 و ج4 ص 16، 29، 
عيون األثر ج 6 ص 167، البداية والنهاية  ج7 ص 348  ، شرح نهج البالغة البن 

أبي الحديد ج 6 ص 167، تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 135 ، وأخرجه أيضا : 
الترمذي في السنن ح رقم  3720، والبغوي في مصابيح السنة ح رقم 4769 .والحاكم 

في المستدرك ج 3 ص 14)

أما ابن تيمية فيكذب بذلك كله ويقول: أما حديث المؤاخاة فالباطل. (منهاج السنة 2ج ص 
(119

ويقول: والنبي لم يؤاخ عليا. (منهاج السنة  ج 4 ص 75، 96)

 - الشواهد التفصيليّة لما نسب ابن تيميّة إليه من النفاق.

 *إنّه يناقش في إسالم أمير المؤمنين، وفي جهاده بين يدي رسول اللّه  إلى أن 
يقول في موضع من كالمه، أقرأ لكم هذا المقطع وأنتقل إلى بحث آخر، يقول-
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 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 1 / 154 ـ 155

..قبل أنْ يبعث اللّه محمّداً صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يكن أحد مؤمناً من قريش 
[الحظوا بدقّة كلمات هذا الرجل] ال رجل، وال صبيّ، وال امرأة، وال الثالثة، وال علي. 
وإذا قيل عن الرجال: إنّهم كانوا يعبدون األصنام، فالصبيان كذلك: علي وغيره. [فعلي 

كان يعبد الصنم في صغره!!] وإن قيل: كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ. قيل: وال إيمان 
الصبي مثل إيمان البالغ. فأولئك يثبت لهم حكم اإليمان والكفر وهم بالغون، وعلي يثبت 

له حكم الكفر واإليمان وهو دون البلوغ، والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه 
حكم الكفر في الدنيا باتّفاق المسلمين – أكتفي بهذا المقدار من عباراته في هذه المسألة-  

منهاج السنّة 8 / 285.

 - دفاعه عن قاتل أمير المؤمنين (ع) :

ورد في كتاب منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 122 البن تيمية يدافع عن عبدالرحمن 
بن ملجم قاتل اإلمام علي ابن ابي طالب (ع) حيث قال:

والذي قتل علياً كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وقتله معتقداُ أن الله ورسوله يحب قتل 
علي وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه وان كان في ذلك ضاالً مبتدعاً.إنتهى كالمه.

6- دفاع ابن تيمية عن األمويين :

 ويقول:إنّ الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته... فإنْ احتجّوا بما تواتر من 
إسالمه وهجرته وجهاده، فقد تواتر إسالم معاوية ويزيد وخلفاء بني أُميّة وبني العباس، 

وصالتهم وصيامهم وجهادهم -   منهاج السنّة 2 / 62.

ويقول في موضع آخر:
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لم يعرف أنّ عليّاً كان يبغضه الكفّار والمنافقون -   المصدر 7 / 461.

ويقول:
كلّ ما جاء في مواقفه في الغزوات كلّ ذلك كذب.

إلى أن يقول مخاطباً العالّمة الحلّي رحمه اللّه يقول:قد ذكر في هذه من األكاذيب 
العظام التي ال تنفق إالّ على من لم يعرف اإلسالم، وكأنّه يخاطب بهذه الخرافات من 

ال يعرف ما جرى في الغزوات  -  المصدر 8 / 97.

 *بالنسبة إلى علوم أمير المؤمنين ومعارفه، يناقش في جلّ ما ورد في هذا الباب، في 
نزول قوله تعالى: (وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) -   سورة الحاقة   12

يقول: إنّه حديث موضوع باتّفاق أهل العلم مع أنّ هذا الحديث موجود في:
 1ـ تفسير الطبري.
 2ـ مسند البزّار.

 3ـ مسند سعيد بن منصور.
 4ـ تفسير ابن أبي حاتم.

 5ـ تفسير ابن المنذر.
 6ـ تفسير ابن مردويه.

 7ـ تفسير الفخر الرازي.
 8ـ تفسير الزمخشري.

 9ـ تفسير الواحدي.
 10ـ تفسير السيوطي.
ورواه من المحدّثين:

 1ـ أبو نعيم.
 2ـ الضياء المقدسي.

 3ـ ابن عساكر.
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 4ـ الهيثمي، في مجمع الزوائد.
أكتفي بهذا المقدار -  اآلية في سورة الحاقة، فالحظ التفاسير ومجمع الزوائد 1 / 131 

وحلية األولياء 1 / 108.
حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» يقول فيه:

وحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» أضعف وأوهى، ولهذا إنّما يعدّ في الموضوعات  
-  منهاج السنّة 7 / 515.

مع أنّ هذا الحديث من رواته:
 1ـ يحيى بن معين.
 2ـ أحمد بن حنبل.

 3ـ الترمذي.
 4ـ البزّار.

 5ـ ابن جرير الطبري.
 6ـ الطبراني.
 7ـ أبو الشيخ.
 8ـ ابن بطّة.

 9ـ الحاكم.
 10ـ ابن مردويه.

 11ـ أبو نعيم.
 12ـ أبو مظفّر السمعاني.

 13ـ البيهقي.
 14ـ ابن األثير.

 15ـ النووي.
 16ـ العالئي.
 17ـ المزّي.

 18ـ ابن حجر العسقالني.
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 19ـ السخاوي.

 20ـ السيوطي.
 21ـ السمهودي.

 22ـ ابن حجر المكّي.
 23ـ القاري.

 24ـ المنّاوي.
 25ـ الزرقاني.

وقد صحّحه غير واحد من هؤالء األئمّة.

وحول حديث أقضاكم علي، يقول:فهذا الحديث لم يثبت، وليس له إسناد تقوم به الحجّة... 
لم يروه أحد في السنن المشهورة، وال المساند المعروفة، ال بإسناد صحيح وال ضعيف، 

وإنّما يروى من طريق من هو معروف بالكذب  - منهاج السنّة 7 / 513

هذا الحديث موجود في: [صحيح البخاري] في كتاب التفسير باب قوله تعالى: (مَا نَنْسَخ 
مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا  -  البقرة )  كذا في [الدرّ المنثور]، وعن 

النسائي أيضاً، وابن األنباري، ودالئل النبوّة للبيهقي، وهو في [الطبقات ]البن سعد، وفي 
[المسند] ألحمد بن حنبل، وبترجمته عليه السالم من سنن ابن ماجة، وفي [المستدرك على 
الصحيحين] وقد صحّحه، وفي] االستيعاب]، و[أُسد الغابة ]و[حلية األولياء] وفي [الرياض 

النضرة] وغيرها من الكتب -  طبقات ابن سعد 2 / 339،

 وفيه عن عمر: أقضانا علي، وفيه أيضاً: أقضى أهل المدينة علي.
يقول:وقوله: ابن عباس تلميذ عليّ كالم باطل - منهاج السنّة 7 / 536.

ويقول المنّاوي في [فيض القدير] بشرح حديث «علي مع القرآن والقرآن مع علي»، 
يقول: ولذا كان أعلم الناس بتفسيره. ...ألى أن قال: حتّى قال ابن عباس: ما أخذت من 

تفسيره فعن علي - فيض القدير 4 / 470.
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: «أقضاكم علي «والقضاء يستلزم العلم  ويقول أيضاً: وأما قوله: قال رسول اللّه 
والدين، فهذا الحديث لم يثبت، وليس له إسناد تقوم به الحجة، .

وقوله: «أعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل» أقوى اسناداً منه، والعلم بالحالل 
والحرام ينتظم القضاء أعظم مما ينتظم للحالل والحرام - منهاج السنّة 7 / 512 ـ 513.

يقول:والمعروف أنّ عليّاً أخذ العلم عن أبي بكر - المصدر 5 / 513. 

يقول:له ـ أي ألمير المؤمنين ـ فتاوى كثيرة تخالف النصوص  - المصدر 7 / 502
كانت العبارة هناك سبعة عشر موضعاً، وعبارة ابن تيميّة هنا: له فتاوى كثيرة تخالف 

النصوص من الكتاب والسنّة.
يقول:

وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتاباً كبيراً فيما لم يأخذ به المسلمون من 
قول عليّ، لكون قول غيره من الصحابة اتبع للكتاب والسنة - المصدر 8 / 281.

والحال أنّ هذا الكتاب الذي ألّفه المروزي هو في المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة 
علي بن أبي طالب في فتاواه، فموضوع هذا الكتاب ـ كتاب المروزي ـ الفتاوى التي خالف 

فيها أبو حنيفة علي بن أبي طالب وعبداللّه بن مسعود.

الحظوا، كم الفرق بين أصل القضيّة وما يدّعيه ابن تيميّة!!
يقول:وعثمان جمع القرآن كلّه بال ريب، وكان أحياناً يقرؤه في ركعة، وعلي قد اختلف 

فيه هل حفظ القرآن كلّه أم ال؟ - منهاج السنّة 8 / 229.

ويقول: فإن قال الذابُّ عن علي: هؤالء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة، فقد ثبت في 

الصحيح: إنّ النبيّ  قال لعمّار بن ياسر رضي اللّه عنه: «تقتلك الفئة الباغية»، 
وهم قتلوا عمّاراً، فههنا للناس أقوال : منهم من قدح في حديث عمّار، ومنهم من تأوّله 
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على أنّ الباغي الطالب، وهو تأويل ضعيف، وأمّا السلف واألئمّة فيقول أكثرهم 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية -  المصدر 4 / 

390

ويقول في موضع ءاخر من المنهاج (214/2) ما نصه :عن قتال القاسطين والناكثين 
والمارقين :"… وإن لم يكن عليّ مأمورًا بقتالهم وال كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد 

امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع اإلسالم" انتهى. ويقول في نفس الكتاب 
بعد ذكره أن قتال علي في صفّين والجمل كان بالرأي ولم يكن علي مأمورًا بذلك ما 

نصه (156/3) :"…فال رأي أعظم ذمًّا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، 
ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين ال في دينهم وال في دنياهم بل نقص الخير عما كان 

وزاد الشر على ما كان …" انتهى.

ويقول (204/2) :"وأما اإلجماع فقد تخلّف عن بيعته والقتال معه نصف األمة أو أقل أو 

أكثر، والنصوص الثابتة عن النبي  تقتضي أنّ ترك القتال كان خيرًا للطائفتين، 
وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه، وأن عليًّا مع كونه أولى بالحقّ من 

معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح خيرًا" انتهى. 

ويقول (175/3) وبنحوه (145/1)": والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أُنكر 
عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان، فإن عليًّا قاتل على الوالية وقُتل بسبب ذلك خلق 

كثير عظيم، ولم يحصل في واليته ال قتال للكفار وال فتح لبالدهم وال كان المسلمون في 
زيادة خير" انتهى.

ويقول (38/4) :"ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبونه ويقاتلونه" انتهى.

ويقول في المنهاج أيضًا (281/4) :"والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل 
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وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال 
فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء" انتهى.

ويقول (205/4) :"ولهذا كان علماء األمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد 
عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة واألوزاعي بل والثوري 

ومن ال يحصى عدده" انتهى.

ويقول (208/2) :"وخالفة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين 
وال قهر ونقص للكافرين" انتهى.

ويقول أيضًا ما نصه بعد كالم (180/4) :"وسائر األحاديث الصحيحة تدلّ على أنّ 
القعود عن القتال واإلمساك عن الفتنة كان أحبّ إلى الله ورسوله، وهذا قول أئمة السنة 

وأكثر أئمة اإلسالم" انتهى.

فقوله :"إنّه ما كان القتال مأمورًا به وال واجبًا وال مستحبًّا"، وقوله :"لو ترك القتال 
لكان أفضل وأصلح وخيرًا" مخالف لما رواه النسائيّ باإلسناد الصحيح في الخصائص 

عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال": أُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". 
والناكثون هم الذين قاتلوه في وقعة الجمل، والقاسطون هم الذين قاتلوه في صفّين، 

والمارقون هم الخوارج، وهذا الحديث إسناده صحيح ليس فيه كذاب وال فاسق كما ادعى 
ابن تيمية  وكالمه هذا أيضًا رد لقول الله تعالى :{فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا 
التي تبغي} (سورة الحجرات/9)، وقد اتفق العلماء على أن عليًّا رضي الله عنه هو أوّل 
من قاتل البغاة فشغل بهم عن قتال الكفار المعلنين اليهود وغيرهم حتى قال اإلمام الشافعي 

رضي الله عنه": أخذنا أحكام البغاة من سِيَر عليّ."
وأيضًا فيه رد لحديث الحاكم وابن حبان والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 

:"إنَّ منكم من يقاتل على تأويل القرءان كما قاتلتُ على تنزيله" فقال أبو بكر: أنا يا 
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رسول الله، قال :"ال"، فقال عمر :أنا يا رسول الله، قال :"ال، ولكنّه خاصف النعل". 
وكان عليّ رضي الله عنه يخصف نعله.

قال ابن تيمية في نقد مراتب اإلجماع ص 125 ما نصه": قال ـ يعني ابن حزم _ واتفقوا 
أن اإلمام إذا كان من ولد عليّ وكان عدالً ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى إلنسان حيّ وقام 
عليه من هو دونه أن قتال اآلخر واجب، قال ابن تيمية: قلت ليس لألئمة في هذه بعينها 
كالم ينقل عنهم وال وقع هذا في اإلسالم إالَّ أن يكون في وقعة علي ومعاوية، ومعلوم 

أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور أهل السنّة 
والحديث وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام ومصر" انتهى. هذا نصه 

في التعليق على مراتب اإلجماع وهو افتراء ظاهر على العلماء.
نقول: إن عليًّا رضي الله عنه خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقوله تعالى :{يا 
أيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكم} (سورة النساء/59). 

وهذا الذي فهمه الصحابة من كان منهم بدريًّا ومن كان منهم أحديًّا وكل السابقين 
األولين من المهاجرين واألنصار ألنه لم يكن مع معاوية واحد من هؤالء. والرسول صلى 

الله عليه وسلم زكَّى قتال عليّ في جميع الوقائع بدليل ما أوردناه من اآليات واألخبار، 
نقل الحافظ ابن حجر العسقالني (التلخيص الحبير 44/4) عن اإلمام أبي القاسم الرافعيّ 
محرر مذهب الشافعيّ ما نصه : " وثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاةٌ " انتهى 

.

وأخيراً :

 أبرز جرائم ابن تيمية تخريبه كسروان بقيادة السلطان قراقوش :
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وهى احدى جرائم ابن تيمية بحق الشيعة المسكوت عنها والتي ال يدري بها احد اال 
فيما ندر  : 

ففي سنة 704 هـ : توجه أبن تيمية في ذي الحجة من دمشق ومعه األمير بهاء الدين 
قراقوش المنصوري إلى أهل جبل كسروان الشيعي في لبنان يدعوهم إلى الطاعة فلم 
يجيبوا. فجمعت العساكر لقتالهم. وفي المحرم 705هـ: نازلهم وخرب ضياعهم ووضع 
فيهم السيف وقتل أكثر من خمسون ألفأ من الشيعة الكسروانيين أي ما يوازي 0.1 % من 
الجنس البشري في ذلك الزمان هذه الواقعة تعتبر من أبشع مجازر اإلبادة الجماعية التي 
ارتكبت ولم يسلط الضوء عليها بشكل جيد مع انها قضت على الوجود الشيعي في تلك 

المنطقة وشمال لبنان .

وهذا يؤكد بأن كل مسعاه كان الوقيعة بين المسلين في وقت بداية الغزو الصليبي على 
بالد المسلمين , وانتهى عصر ابن تيمية بسجنه وحرق كتبه ومنعها من التداول إال أننا 
وجدناها تظهر مرة أخرى هذه األفكار الشيطانية مع بداية ظهور الوهابية من نجد قرن 
الشيطان على يد المستشرقين وفي زمن اإلحتالل البريطاني الفرنسي اإليطالي األلماني 

للبالد العربية كلها ومنها جزيرة العرب التي كانت من نصيب بريطانيا التي أبرزت هذا 
الفكر الشيطاني ليظل المسلمين يقتل بعضهم بعضاً باسم الدين وتظل هى في مأمن من 

خطرهم وهذا ماسنبينه في الفصل القادم إن شاء الله .
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الفصل الثامن

الوهابية و تطور العداء مع رسول الله   بإعالن شدة تمسكهم   
بالسنة النبوية  وحب أهل بيته (ع) مع تكفيرهم وقتلهم وشيعتهم ومحبيهم وهدم 

مساجدهم في كل مكان 

 (1)
التأسيس البريطانيي للخوارج الوهابية 

بريطانيا و اإلخوان السعوديين الوهابيين والمصريين :

[ بعد الحرب العالمية األولى أصبحت الحاجة ملحة لكميات ضخمة من النفط، فتوجهت 
األنظار البريطانية مباشرة إلى السعودية والعراق وإيران، وكان ال بد من بسط هيمنة تقليدية 

دينية لضمان مصالحها .

بادرت بريطانيا بدعم دعوة محمد بن عبدالوهاب، ويسجل الجاسوس البريطاني" همفر" في 
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مذكراته تفاصيل ذلك الدعم، وتمكنت الحمالت الوهابية العسكرية من بسط سيطرتها على 
مساحات هائلة في الجزيرة العربية بمباركة بريطانية. 

واستمرت بريطانيا في تقديم المساعدات المالية للسعودية منذ عام 1865، لتتعمق الروابط 
بينهما عام 1899.

وشهدت تلك السنة ضم بريطانيا للكويت بوصفها محمية، كما شهدت سقوط مدينة لنجة 
اإلماراتية في يد الفرس وطرد حاكمها اإلماراتي محمد بن خليفة القاسمي بتواطؤ من حيث 
قام األسطول البريطاني الذي منع جميع سفن إمارات الساحل من نجدة لنجة، حتى لو تطلب 

األمر إغراقها.
في بدايات القرن العشرين استعان الملك عبدالعزيز بن سعود بمجموعات بدوية مسلحة 

أطلقت على نفسها اسم "إخوان من أطاع الله" في المعارك التي خاضها من أجل استعادة 
ملك نجد، وعرف جيشه فيما بعد بجيش "اإلخوان" اختصاراً. وفي عام 1912 وصل عدد 

المقاتلين من اإلخوان إلى نحو 11 ألف مقاتل.
وشهد عام 1915 توقيع أول اتفاقية تعاون رسمية بين بريطانيا والسعودية، وذلك عن 

طريق ضابط بريطاني حمل اسماً مستعاراً هو "وليم شكسبير"، لكنه قُتل في إحدى معارك 
ابن سعود مع آل رشيد، وإثر مقتل شكسبير ارسلت بريطانيا عميالً آخر عام 1916، 
تحول إلى اإلسالم واطلق على نفسه اسم عبدالله، واصبح يُعرف باسم "عبدالله فيلبي."
وكانت بريطانيا تلعب لعبة ماكرة؛ إذ أنشأت مكتبين لها إلدارة الشؤون العربية، فكان 

مكتبها في الهند يعمل على دعم ابن سعود، بينما عمل مكتبها في القاهرة على دعم الشريف 
حسين أمير مكة.

ومع انهيار الدولة العثمانية اعتقدت بريطانيا أنه من الممكن للشريف حسين أن يكون البديل 
للخالفة العثمانية ويوحد المسلمين تحت رايته، لكنه لم يكن يمتلك القوة العسكرية التي 

يمتلكها ابن سعود، ورغم قلة إمكانياته قاد تمرداً ضد تركيا بدعم بريطاني، وكان العميل 
البريطاني المبعوث للشريف يُطلق عليه لقب "لورنس العرب"، وقاد العديد من المعارك 

العربية ضد األتراك.



الخوارج األولى واآلخرة

كانت بريطانيا وعدت الشريف حسين بإعطائه حكم سوريا واألردن والعراق ولبنان 
والحجاز، وكذلك وعدت الصهاينة بإعطائهم الحكم على فلسطين، وحافظت على وعدها 

لليهود بينما أخلفته مع الشريف.
كما راهنت بريطانيا على الشريف في تحقيق انتصارات عسكرية ولكن ابن سعود تفوق 
عليه، وبدا األمر وكأنه لعبة بريطانية بحتة يديرها ضابطان بريطانيان هما عبدالله فيلبي 

لصالح ابن سعود ولورنس العرب لصالح الشريف حسين.
في عام 1924 قام الزعيم الجديد لتركيا مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخالفة العثمانية، 

فحاول الشريف حسين االستفادة من االنسحاب التركي لتنصيب نفسه خليفةً للمسلمين.
لم يكن الشريف حسين ليستفيد من إعالن خالفته شيئاً دون اعتراف بريطاني، لكن 

بريطانيا فضلت التخلي عن الشريف على اعتبار أن ابن سعود أقوى منه واستطاع بسط 
سيطرته على مجمل الجزيرة العربية، وطرد الهاشميين من مكة.

اعترفت بريطانيا عام 1927 باستقاللية المملكة العربية السعودية، وبعد سيطرة ابن سعود 
على األماكن المقدسة أرسلت الهند ـ باعتبار أنها دولة تضم عدداً كبيراً من السكان 

المسلمين ـ وفداً رفيعاً لمقابلة الملك عبدالعزيز في جدة، وطالبت الهند ابن سعود بتسليم 
األماكن المقدسة إلى لجنة تتكون من جميع الدول اإلسالمية إلدارتها ولكن ابن سعود رفض 

هذا الطلب، وأقام في العام نفسه مؤتمراً دولياً في مكة لجميع الحكام المسلمين، ليطلعهم 
على الوضع الجديد في الحجاز.

شكل "إخوان من أطاع الله" الحقاً تهديداً حقيقياً البن سعود، خاصة بعد االنتهاء من 
السيطرة على الحجاز، وانكشاف امر عالقته ببريطانيا، فدخل ابن سعود معهم في مواجهات 

عسكرية، كانت آخرها في معركة "السبلة"، التي تمكن فيها من القضاء على قوة اإلخوان 
عام 1929.

أرادت بريطانيا محاربة القوى الوطنية التحررية في الدول العربية المستعمرة، فوجدت في 
األصولية اإلسالمية ضالتها واستخدمت جماعة اإلخوان في ذلك.

وفي تلك الفترة قام حسن البنا بتأسيس حركة اإلخوان المسلمين في مصر عام 1928 بدعم 
بريطاني مباشر، إذ قامت شركة قناة السويس البريطانية بتمويل البنا وجماعته، في خطة 



الخوارج األولى واآلخرة

وضعتها االستخبارات البريطانية لتعزيز األصولية اإلسالمية، كما استخدم الملك فاروق 
اإلخوان في محاربة خصومه من الشيوعيين والوطنيين المصريين.

ويعد فكر اإلخوان المسلمين امتداداً لفكر الماسونيون  جمال الدين األفغاني المطالب 
برابطة الجامعة اإلسالمية، ثم من بعده  محمد عبده، واخيراً السوري محمد رشيد رضا، 

وهؤالء بما ال يدع من شك ماسونيون باعتراف كثير من المراجع العربية واألنجليزية منها 
كتاب (illumnati &terrorism ) ويعود الفضل لألخير في تعزيز تلك األفكار في مجلة  

"المنارة" ومهاجمة الوطنيين المصريين، واصفاً إياهم بالكفار الملحدين.
وكان الثالثة يشكلون بالنسبة إلى حسن البنا الثالوث الفكري الذي نهل منه األصولية، كما 
تأثر البنا كثيراً بمجلة "المنارة" وبأفكار رشيد رضا، وبمجرد أن اعلن عن جماعته قامت 

بريطانيا ببناء مسجد له في اإلسماعيلية ليكون مقراً رئيساً لحركته اإلخوانية.
و في عام 1932 انتقل حسن البنا إلى القاهرة، ونقل مقره إلى هناك، وعلى مدى 20 عاماً 

كان ينفذ أجنداته السياسية، تحت غطاء إسالمي، واستطاع اختراق مؤسسات عدة بزرع 
خاليا فيها مثل القصر الملكي والضباط المحافظين في الجيش وحزب الوفد (العدو اللدود 

لإلخوان ) .
أما الخطوة الكبرى، فكانت في عام 1936 بتشكيله فرقاً شبه عسكرية، تمت تسميتها 

بالجوالة أوالً ثم بالكتائب، وكان لها شأن عظيم، لدرجة أن الملك فاروق نفسه كان يستعين 
بها لحمايته، بل إنه أوكلهم بالترتيبات األمنية المتعلقة بحفل تنصيبه عام 1937.

وفي خضم الحرب العالمية الثانية قامت جماعة اإلخوان بتأسيس جهاز لالستخبارات خاص 
بها عام 1942،وقد ارتكب هذا الجهاز العديد من الجرائم مثل تنفيذ االغتياالت وحرق 

ونهب ممتلكات اليهود المصريين، وكأنهم يقدمون هدية إلسرائيل بهروب يهود مصر إلى 
إسرائيل بحثاً عن األمان، كما لم يسلم الشيوعيون من هجمات اإلخوان، وتمكنوا من 

اختراق الحركة الشيوعية عام 1944.

استطاع حسن البنا تعزيز نفوذه على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، وكان يتمتع بعالقة 
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جيدة مع بعض الحكام العرب وقادة الجيش في مصر، وكان الملك وبريطانيا يباركون 
أعمال البنا نظراً لموافقتها لمصالحهم  . ] 

-التغلغل البريطاني لجزيرة العرب عن طريق الوهابية رأس حربتهم في احتالل مقدسات 
المسلمين  باسم اإلسالم :

الوهابية والعالقة مع الغرب 

على موقع الحجاز : كتب األستاذ فريد أيهم

[ إنشغل عدد من الباحثين في العقود الماضية على اقتفاء جذور الحركات السياسية في 
بالد المشرق العربي وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية بالقوى اإلستعمارية الغربية .
وعكف كثير من الدارسين على اقتفاء الروابط الخفيّة بين الوهابية السعودية والقوى 

اإلستعمارية الغربية منذ المرحلة المبكّرة لنشأة المذهب .

تنبّه الغرب اإلستعماري، والبريطاني على وجه الخصوص، الى القوة الوهابية الصاعدة 
وسط الجزيرة العربية، من خالل كتابات الرحّالة أوالً ثم الجواسيس ثانياً، ثم من خالل 
اإلتصال المباشر بهم في مرحلة الحقة حيث جرى تثمير الوهابية السعودية في المواجهة 

الكبرى بين القوى االستعمارية الغربية والدولة العثمانية، ثم في قمع حركة االستقالل 
العربي التي تمثّلت في قيادة الشريف حسين والجيش العربي في الحجاز، والذي قضى 

على الثورة العربية الكبرى وحلم قيام الدولة العربية الموحّدة، حين رجحت كفة إبن 
سعود لدى االنجليز بعد أن وجدت فيه الحليف القادم في مقابل الشريف حسين أوالً، وفي 

مقابل مشاريع االستقالل في المشرق العربي ثانياً .

من المالحظات الهامة التي لم تحظَ بقدر جاد من اإلهتمام أن األدبيات الوهابية تكاد تخلو 
من أي موقف حيال القضايا العربية واإلسالمية منذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وحتى قيام الدولة السعودية في 1932. فقد جرت أحداث كبرى في المشرق العربي كانت 
جديرة بأن تحرّك العاطفة الدينية لدى الوهابية، كما حرّكت عواصم دينية في العالم 
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االسالمية بما فيها األزهر والزيتونة واآلستانة والنجف، فكانت البيانات تصدر تباعاً حول 
احتالل بعض الدول العربية من قبل قوى استعمارية، وتحرّض الشعوب على اإلنضمام 

الى صفوف المطالبين بخروج المستعمر من بالد المسلمين .

إذا أمكن اعتماد عام 1744، حيث بداية تاريخ التحالف السعودي الوهابي، إنطالقة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في النشاط السياسي العلني، فإنه منذاك وحتى قيام الدولة السعودية 

سنة 1932 لم يصدر بيان عن الشيخ ابن عبد الوهاب أو من أبنائه وأحفاده، أو بيانات 
جماعية صادرة عن علماء وهابيين حول قضايا تتعلق بالمسلمين المصيرية، أو ذات صلة 

بالقوى االستعمارية. فقد كانت القوى االستعمارية الهولندية والبرتغالية ثم االنجليزية 
والفرنسية تعيث فساداً في الشرق اإلسالمي، ولم نقرأ بياناً واحداً أو انتقاداً ولو بصورة 
عابرة لممارسات االستعمار بصورة عامة في أي من كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

(ت 1791هـ) .

في عام 1798 إنطلقت الجيوش الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر بهدف 
تحويلها الى قاعدة استراتيجية لإلمبراطورية الفرنسية في الشرق، ولم نقرأ في أي من 

كتابات أبناء أو أحفاد الشيخ إبن عبد الوهاب من تعرّض بنقد الحملة الفرنسية على 
مصر، أو دعوة المسلمين لمناصرة الشعب المصري في جهاده ضد المستعمر .

وباستعراض عاجل لإلستعمار اإلنجليزي في المشرق اإلسالمي والخليج نجد كيف كان 
التجاهل غير المفهوم من قبل علماء الوهابية. فقد احتلت بريطانيا إمارات الضفة الغربية 
من الخليج تحت عنوان معاهدات الحماية، فكانت البحرين وقطر والكويت وصوالً الى 

الساحل العماني خاضعة للنفوذ البريطاني؛ وفي سنة 1820 كان الجانب الغربي من 
الخليج بريطانياً، ولم نعثر على بيان احتجاج من أي من علماء الوهابية على ذلك .

وحتى حين جرت أول محاولة الحتالل بريطانيا لمصر عام 1807، لم يصدر ما يفيد 
باعتراض علماء الوهابية، بل إن االحتالل اإلنجليزي لمصر عقب اندالع الثورة العرابية 
سنة 1882 والذي دام حتى سنة 1923 لم نجد موقفاً لعلماء الوهابية من احتالل أرض 



الخوارج األولى واآلخرة

الكنانة، وكذا الحال بالنسبة للسودان أو الصومال، أو العراق التي يتباكى عليها السلفيون 
الوهابيون اليوم ألنها أصبحت تحت حكم األغلبية الشيعية، فلم يصدر بيان واحد ولو عن 
طريق الخطأ حين دخلت القوات اإلنجليزية البصرة سنة 1914، وتوالت عمليات احتالل 
المدن العراقية الواحدة تلو األخرى بدءاً من البصرة عام 1914، ومروراً بالكوت سنة 

1916، فبغداد 1917، والموصل سنة 1918، وبقيت بريطانيا تحكم العراق تحت 
اإلنتداب. وحين وقعت ثورة العشرين ضد اإلنجليز سنة 1920 لم يصدر بيان مناصرة 

من علماء الوهابية لثورة الشعب العراقي .

وبمناسبة الثورة الليبية التي يحاول الوهابيون إظهار أنهم من أشد المناصرين لها 
والمدافعين عن حقوق الشعب الليبي، نذكّرهم باإلحتالل اإليطالي لليبيا في أكتوبر1911 ، 

حيث صدرت البيانات المندّدة بالغزو االيطالي والمطالبة بالجهاد ضد المستعمر دفاعاً 
عن بيضة اإلسالم، ولم نقرأ بياناً من علماء الوهابية يندّد بالغزو اإليطالي، أو يفتي 

بحرمة تمكين غير المسلم من بالد المسلمين .

ولنا في قضية فلسطين وقفة مرارة، فقد جرت ويالت على فلسطين األرض والشعب 
والمقدّسات ولم يصدر ما ينبىء عن حميّة وهابية على اإلسالم أو المسلمين، فقد قامت 

بريطانيا باحتالل فلسطين ودخلت غزّة عبر مصر بعد قتال مع القوات العثمانية (التي لم 
يناصرها الوهابيون ال في السلم وال في الحرب بل اعتبروها جزءً من دولة يعتبرونها 
كافرة مبتدعة وهي الدولة العثمانية)، ثم احتلوا بئر السبع ويافا وفي عام 1917، دخلوا 
القدس، وهو العام نفسه الذي أطلق وزير الخارجية البريطانية بلفور وعده بإقامة وطن 

قومي لليهود، وثم أعلن االنتداب البريطاني رسمياً على فلسطين في مايو 1921، واستمر 
حتى قيام الدولة اليهودية سنة 1948. وقد جرت أحداث كثيرة خالل تلك الفترة من بينها 
ثورة 1936 والتي استمرت ثالث سنوات متتالية، ولم يظهر ما يفيد بأن علماء الوهابية 
تصدّوا لمثل تلك األحداث المأساوية الكبرى، بل إن ما قام به الملك سعود) ولي العهد 
حينها/ اي عام 1933) في زيارته الى فلسطين كان بهدف القضاء على الثورة، حتى 

خاطبه الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود :



الخوارج األولى واآلخرة

يا ذا األمير أمام عينك شاعرٌ/ ضمّت على الشكوى المريرة أضلُعهْ 

المسجد األقصى أجئت تزورهُ؟/ أم جئت من قبل الضياع تودّعه؟ 

وما جرى على فلسطين من قبل اإلنجليز جرى شبيهاً له في شرق األردن التي كانت من 
نصيبهم بموجب مؤتمر سان ريمو عام 1920، فأصبحت األردن تحت االنتداب 

البريطاني سنة1923 ، وكذا يقال عن المغرب التي ال يزال جزء منها ضمن السيادة 
األسبانية في سبتة ومليلة .

أما االستعمار الفرنسي الذي تشكّل الجزائر عنوانه األبرز لبشاعة صوره وبسالة صورة 
المقاومة ضده، فقد سقطت الجزائر تحت االحتالل الفرنسي منذ العام 1830 لغاية 

1962، ولم يتذكّر الوهابيون علماء أو أمراء هذه المنطقة العزيزة التي تغنّى شعراء 
العرب ومناضلوهم وعلماؤهم ببطولة الشعب وثورته وتعلّم منها دروساً في الكفاح. وبعد 
احتالل الجزائر تسهّلت مهمة اإلستعمار الفرنسي في تونس التي أجبرت الباي على توقع 

معاهدة باردو سنة 1881 ومن ثم معاهدة المرسى ولم تنل تونس إستقاللها اال سنة 
1956، وهو نفس العام الذي حصلت فيه المغرب ايضاً على استقاللها .

دول عربية أخرى مثل جيبوتي وسوريا ولبنان خضعت للنفوذ الفرنسي أو االحتالل عبر 
االنتداب، ولكن حين نطالع بيانات علماء الوهابية في نجد وكتبهم ال نجد موقفاً واحداً 
الفتاً كالذي نجده يفيض حماسة وتحريضاً على الثورة ضد الدول التي تعتبر خصوماً 

على خلفية طائفية كما في سوريا أو العراق أو لبنان أو البحرين ولكن بصورة مناقضة .

من يراجع األدبيات السياسية الوهابية ال يعثر على مواقف الهبة كالتي برزت في العقود 
الثالثة األخيرة، كما في قضية أفغانستان، أو الشيشان أو باكستان وكشمير وحتى فلسطين 

وسوريّة، فهي قضايا طارئة فرضها الصراع الدولي، وألن السعودية كانت وال تزال 
جزءً من لعبة الكبار خالل الحرب الباردة، فإن من الطبيعي أن تشجّع حلفائها في الداخل 

على اإلنخراط في موضوعات الغرب، ولكن ضمن حدود رسمتها لهم. وإال مالذي دفع 
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علماء الوهابية وعلى نحو عاجل الى تشجيع الشباب على الهجرة والجهاد في أفغانستان، 
وكفلت لهم الغطاء الديني والمالي والسياسي واألمني، ولماذا لم نجد هذا النفير في 

موضوعات أشد خطورة وأهمية في فلسطين مثالً؟ .!

الوهابية عدو للثورات. صمتت دهراً ونطقت كفراً!

غابت كل القضايا المصيرية المطروحة إبان الفترة االستعمارية عن سمع ونظر 
الوهابيين، وكل ما يقال عن مواقف تاريخية جاءت متأخرة، وأن إمعان النظر في المتأخر 

منها نجده متخاذالً في جوهره، كالمواقف المتحوّلة لدى الشيخ بن باز أو من جاء بعده 
مثل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهي مواقف تنطوي على تبريرات متسامحة في الصلح 

مع الكيان االسرائيلي، األمر الذي يضعها في سياق مبادرة االستسالم التي قدّمها الملك 
عبد الله في مارس 2002، فكانت أسوأ من مبادرة الملك فهد في فاس العام 1981، أو 

تحريم التظاهر من أجل أهالي غزة في العدوان االسرائيلي في ديسمبر 2008 ـ يناير 
2009. 

بعد هذا اإلستعراض المقتضب نقترب من الصورة التي حاول محمد طعيمة أن يرسمها 
عن الوهابية وتاريخ التبعية للغرب، حيث ينطلق من الرؤية المحقونة بالزهو والتباهي 

لرئيس الوزراء البريطاني األسبق ونستون تشرشل الذي قال بأن (العرب مدينون 
لبريطانيا، وحدها، بوجودهم كدول. نحن من خلقها). مع أن هذا القول فيه مغالطات كبيرة 

للغاية كون بريطانيا كانت مسؤولة عن خلق دولتين وجدا من العدم وهما الدولة العبرية 
والدولة السعودية، إضافة الى الدولة األردنية. أما بقية الدول فهي عريقة كبلدان ثابتة على 
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خرائط الدول. لكن أشهر رؤساء وزراء اإلمبراطورية، التي لم تكن تغرب عنها الشمس، 
كان محقاً نسبياً في ما يتعلق بعرب الخليج .

يقول طعيمة، في ذاكرة تشرشل، ومن سبقوه في رسم (خرائطنا)، لعبة شعبية بريطانية 
يتقاتل فيها (األسقف) و(الشيخ/رجل الدين) محمد علي، مؤسس مصر المدنية الحديثة، 

الذي لم يكن شيخاً بالطبع، لكنّه اللعب بالدين .

في كتابه (اإلفريقية اآلسيوية)، الصادر في 1956، يُثمن المفكر الجزائري اإلسالمي 
مالك بن نبي (تفادي ثورة يوليو المصرية ما أراد الغرب أن يسجن فيه العالم اإلسالمي، 

باستدراجه للتركيز على قضايا جانبية وإدارة الظهر للقضايا األساسية وللتوجهات 
الكبرى، ليعطّل أو حتى يوقف تطور المسلمين). كانت دولة عبدالناصر نموذجاً متطوراً 

نسبياً لتجربة محمد علي .

ويلفت طعيمة الى أن نموذج محمد علي بقي (عفريتاً) يخشى الغرب تكراره، عبر بناء 
دولة مدنية قادرة على حماية ثروات شعوبها، فكان (اإلستدراج) هو الوجه الثاني لـ 

)تديين) صراعه مع الشرق العربي. وهو، وإن حافظ على (صليبية) خطابه المحلي في 
صراعه مع العرب، حتى في لعب األطفال، طوّر توظيفه للدين عربياً ليحوّله إلى 

(سوس داخلي (ينخر أية فرص لتقدم العرب/المسلمين. من أجل ذلك، كما يخلص طعيمة 
في قراءته لتجربة االستعمار في لعبة التديين، إستحضر عدواً تاريخياً لمدنية محمد علي، 
أي تحالف آل سعود والوهابيين، الذين قضى والي مصر على دولتهم األولى، وأذلّهم إبنه 

إبراهيم باشا بإجبارهم على سماع الموسيقى !

كانت الوهابية هي (السوس) التي رأى (خالق الخرائط) أنّها ستستدرج الشرق العربي إلى 
نمط فكري ديني، يُلهي شعوبه عن أي تقدم .

قبل الربيع العربي، ومنذ عقود، يعايرنا الغرب بـ (واحة الديموقراطية الوحيدة) في 
المنطقة، إسرائيل. وقبل سنوات، دشّن حملة ابتزاز لنظم حكمنا، شعارها الدمقرطة، 
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بالتزامن مع حربه ضد (اإلرهاب اإلسالمي). قد يرد بعضنا على الغرب بأنّ إرهاب 
)القاعدة) صُنع في مطابخ استخباراته تحت شعار الجهاد ضد الشيوعية. وقتها كان 

المسؤوالن عن الملف إقليمياً هما نائب رئيس مصر حسني مبارك، وولي عهد المملكة 
العربية السعودية عبدالله آل سعود. لكن الرعاية الغربية لـ(سوس) اإلسالم أقدم تاريخياً 

من القاعدة .

ويمضي طعيمة في قراءة نقدية للعالقة المجذومة بين الوهابية واالستعمار الغربي، 
ويضيء على نقاط التناقض بينهما، ويقول بأن من (أشيك) شعارات الدمقرطة الغربية هي 

)تمكين المرأة). يقول طعيمة (نحن العرب لدينا إمرأة عربية هي فاطمة الزامل السبهان 
القويعي، التي كانت «مُمَكنة» فعالً قبل مائة عام، في قلب البادية، وقبل أن تمنح دول 
أوروبية عديدة حق التصويت لنسائها. حكمت فاطمة إمارة حائل في 1911، كوصيّة 

على حفيدها سعود الرشيد، الذي كان طفالً حين قتل األمير سعود الحمود الرشيد، تاسع 
حكام اإلمارة في 1908. كان الطفل منفياً لدى أخواله، لكن «نظام» توارث العرش 

حماه، ليُستدعى ويتولى الحكم تحت وصاية خاله، ثم جده. وبعد وفاتهما بالتوالي، إختار 
شيوخ اإلمارة جدته فاطمة وصية وحاكمة. كانت مثقفة وذات وعي سياسي متطور، مألت 

الخزانة ودعمت األمن الداخلي والعالقات الخارجية، وتميزت كـ «قائدة للجيش النظامي 
ومُطورة لخطط تسليحه». أثناء وصايتها الرسمية، لم تخض أي حرب، فآل سعود، العدو 

األول لحائل، وقّعوا إتفاقية ترسيم الحدود مع اإلمارة في 1907، لكن سياسة فاطمة 
مهّدت ألكبر إنتصار لحائل على آل سعود، في صراعهما الذي يعود للقرن الثامن عشر. 
هكذا، بعد سنة واحدة من تسليمها الحكم نظرياً لحفيدها وعمره 15 عاماً، كانت تُلحق 

بالسعوديين هزيمة افتقدوها منذ 1902، عُرفت بـ (معركة جراب)، لتسترد إمارة الجوف 
وتوابعها .قالت المندوبة السامية البريطانية غرترود بيل بأنّه (ال أحد يكره الوهابيين 

والسعوديين كما فاطمة السبهان). حين قُتل الحفيد، بعد وفاة الجدة، ترك ضمن زوجاته 
األميرة الفهدة، ليتزوجها في ما بعد عبد العزيز، مؤسس دولة آل سعود الثالثة، وتنجب له 

عبدالله، الملك الحالي، واألميرتين صيته ونوف .



الخوارج األولى واآلخرة

كانت إلمارة حائل عاصمة ولغة وديانة رسمية، ودستور عُرفي يصف نظام حكمها 
بالملكي وينظم توارثه. بعد إرهاصات إمتدّت ألكثر من قرن، تأسّست رسمياً في 

1834، على يد عبدالله وأخيه عبيد العلي الرشيد. وفي عصرها الذهبي 1873 ــ 1897، 
لم يخف حاكمها محمد العبدالله الرشيد إعجابه بتجربة محمد علي .

ال نتحدث عن كيان عابر، بل عن دولة توسعت لتضم بين 1850 و1902، المناطق ما 
بين جنوب دمشق وشمال نجران قرب اليمن، وما بين حدود الحجاز حتى نجد. إنتهت 

إمارة حائل في 1920 على مذبح (اإلخوان)، االسم الرسمي لعصابات آل سعود المُقاتلة، 
التي تزخر الوثائق البريطانية بقصص وحشيتها ضد مُخالفي مشروعها الديني، الوهابية، 

الذي تتزاحم في خطابه، ظاهرياً، شعارات عداء الغرب وديانته. كانت لندن مموّل 
(إخوان) آل سعود ومصدر تسليحهم .

في 1927، حلّ بن سعود عصابات اإلخوان وذبح قادتها. خالل الثلث األخير من القرن 
التاسع عشر والثلث األول من القرن العشرين، تنافست ثالثة مشاريع على حكم جزيرة 
العرب العائمة على النفط: آل رشيد/حائل، آل سعود/نجد، الهاشميون/الحجاز. وحدها 

العائلة السعودية كانت األوثق ارتباطاً بالغرب، ومن عاصمته المركزية حينئذ، لندن، تأتي 
عطايا وأسلحة شيوخها. والعائالت كلّها ترد شرعيتها لشعارات دينية، الفارق الوحيد بينها 

في (مفهوم) اإلسالم الذي تريد السيطرة به .

إختفت دولة آل الرشيد، وتمّ تعويض الهاشميين بـ(اختالق) إمارة شرق األردن كـ(كيان 
وظيفي)..إنحاز الغرب لبقاء وتوسع المشروع السعودي الوهابي، األكثر عداوة لثقافته، 

لكنّه عملياً يستدرج المسلمين نحو مزيد من التخلف. إنحاز، خالق الخرائط، لدولة يُلهينا 
خطابها الديني بعداء (الغرب الصليبي)، بينما سياستها تصب في خزانة الغرب الناهب .

.........

بقلم األستاذ فريد ايهم – موقع الحجاز :
رابط :



الخوارج األولى واآلخرة

http://www.alhejaz.org/qadaya/0310702.htm

بدأت عالقة الملك عبد العزيز بن سعود مع بريطانيا فى الكويت عندما كان يعيش فيها 
الجئاً مع ابيه عبدالرحمن بن فيصل بن سعود ، اخر امام الدولة السعودية الثانية ، وبدأت 
العالقة عندما تمرد حاكم السويس الشيخ مبارك الصباح على الدولة العثمانية وتحالف مع 

بريطانيا وكان ذلك فى بداية القرن العشرين . فأمرت تركيا احد والتها فى حائل وهو عبد 
العزيز بن رشيد باالستيالء على الكويت وتأديب اميرها المتمرد ، وهنا استعان حاكم 

الكويت بإبن سعود لقيادة كتيبة كويتية الحتالل الرياض مارس 1901 ولكنه منى بهزيمة 
منكرة إضطر ان ينسحب فيما اخذت قوات بن رشيد تالحقه حتى أسوار الكويت ولم ينجو 

منها إال عندما أوقفتها المدافع البريطانية . 
 

 ومن هنا فقد تعلم بن سعود ان االعتماد على قوة مثل بريطانيا شيئا مهم . وفى العام التالى 
عاد مع عصابة صغيره من اتباعه ونجح فى اقتحام قصر االمارة بالرياض وقتل االمير بن 
عجالن عامل بن رشيد , وكانت عملية استيالء عبد العزيز بن سعود على الرياض حلقة من 

سلسلة طويلة من الصراع داخل الحركة الوهابية بعيداً عن ارادة الشعب واعتماداً على 
منطق القوة والقهر والغلبة ، ورغم ان ما حدث من اسيتالئه على الرياض بتلك الصورة 

يعتبر تمرد على الحاكم العثمانى والخروج علي الخالفة العثمانية التى كان يعترف بها 
السعوديون فى ذلك الوقت اال ان بن سعود اعلن بأنه سيحكم بأسم السلطان العثمانى ، ولكن 
العملية فى الواقع لم تكن بعيدة عن أعين بريطانيا ودعم الكويت ، فكانت الكويت تدعم بن 

سعود اقتصاديا وعسكريا ، كانت بريطانيا فى ذلك الوقت تعمل على فصل اقليم االحساء 
عن الدولة العثمانية واخضاعه للحماية البريطانية. 

 
 وقد بذلت بريطانيا عدة محاوالت مع أهالى االحساء لدفعهم للتمرد وطلب الحماية 

البريطانية اال ان االهالى رفضوا ذلك وتمسكوا بالخالفة العثمانية  ، مما دفع بريطانيا الى 
اعطاء الضوء االحمر البن سعود الحتالل االحساء ، وقد قام بهذه المهمة عام 1913 فى 
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الوقت الذى كانت تركيا تواجه اكثر من مشكلة وزحف الجيوش على والياتها واستيالء 
الطليان على ليبيا. 

  
ورغم ان بن سعود تظاهر ايضا بانه سيخضع للوالية العثمانية اال انه سرعان ما كشف عن 
انحيازه ضدها والوقوف بجانب بريطانيا ضد الخالفة االسالمية عند اشتعال الحرب العالمية 
االولى ، وقد برز ذلك من خالل توقيعه اتفاقية مع بريطانيا سميت بمعاهدة " دارين " التى 

وقعها فى 26 ديسمبر 1915 والتى اعترف بموجبها باآلتى : 
 -اتباع نصائح بريطانيا وبحقها فى االشراف على عالقاته الخارجية

 -عدم اقامة اى عالقات مع اى قوى اجنبية اال بعد الحصول على موافقة بريطانيا
 -االعتراف بهيمنة بريطانيا على االمارات الخليجية 

 
 وفى المقابل: 

 
 - اعتراف بريطانيا بابن سعود وبحكمه والعمل على توسيع حكمه 

 -ضمان الحكم له ولذريته من بعده بشرط التوافق على المصلحة البريطانية
 

 ذكر جون فيلبى مستشار بن سعود البريطاني الى المقيم البريطانى بالخليج السير بيرسى 
كوكس فى خطاباته يقول نصاً:

 "طبقاً للقرآن فال ينبغى ان يكون هناك قتال بين اخيار المسلمين ( الوهابيين ) وبين 
المسيحيين النهم من اهل الكتاب والتسامح معهم توجيه من الله اما قتال المسلمين االخيار 

وجهادهم ال يكون اال مع الكفار والمشركين واول الكفار والمشركين هم العثمانيون وايضا 
االشراف الهاشميون وباختصار كل المحمدية عدا الوهابيين ... ثم يضيف فيلبى قائال عبارة 

لها رنين: 
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ليس من شأننا تصحيح الخطأ فى هذا الموضوع بل على العكس علينا تعميق كراهية بن 
سعود لكل المسملين من غير الوهابيين فكلما زادت هذه الكراهية للجميع كان ذلك متوافقا 

مع مصالحنا" 
  كان ذلك تقرير تقرير واف كتبه المستشار فيلبى بعد اقامة طالت ثالثة اشهر فى معسكر 

حاكم الرياض باالحساء. 
 مع عودة حكم آل سعود انطلقت الوهابية فى حركة احياء جديدة حيث قام احد مشايخ 

الوهابية وهو عبد الكريم المغربى ببناء خلية فى واحة ( االرطاوية ) واقنع حوالى خمسين 
شخصاً من البدو باالستيطان فى الواحة فى محاولة منه الستعادة تجربة الوهابية االولى 

التى قامت على يد محمد بن عبد الوهاب قبل قرن ونصف قرن من ذلك الزمان التى 
انتشرت الفكرة بطول نجد وعرضها واخذ الدعاة الوهابيون يطوفون فى قبائل نجد ، 

ويدعونهم الى الهجرة فى القرى والواحات التى اطلقوا عليه اسم " الهجر " او اليثربيات 
نسبة الى يثرب مهجر النبى (ص) ، واعتبروا الهجر داراً لاليمان والهجرة من دار الشرك 
والجاهلية حيث رآوا ان اية االخالص لله وااليمان الصحيح التخلص من كل ما  يشتم منه 

رائحة الجاهلية ، فأخذوا يبيعون إبلهم واغنامهم وينقطعون للعبادة وحفظ القرآن  وسماع 
السيرة النبوية واطلقوا على أنفسهم : االخوان تيمناً بآية ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) 

  
وقد تفاعل البدو الذين اعتادوا على الغزو والنهب والقتل فى الصحراء مع العقيدة الوهابية 
التى كانت تبرر لهم ذلك بما أنهم وحدهم مسلمون وأن غيرهم مشركون ال حرمة لدمائهم 

واموالهم واعراضهم وانهم بذلك يمارسون الجهاد فى سبيل الله. 
  

ثم توسعت الحركة واصبحت لها اليد الطولى فى شئون نجد واسترعت انتباه االمير بن 
سعود فى معركة احتالل االحساء عام 1913 بما أبدت من بسالة عسكرية كبيرة وتفانياً 

شديداً فى القتال ، وبادر بن سعود الى التصدى لقيادتهم كزعيم روحى لهم فى عام 1916 
واستغاللهم فى مشاريعه السياسية والعسكرية وكان أحوج ما يكون الى جنود مطيعين 
كاالخوان . فقرر ان يتولى قيادتهم وأصدر اوامره بانخراط جميع القبائل العربية فى 



الخوارج األولى واآلخرة

صفوف االخوان شاءوا أم أبوا ، فتألفت حوالى 220 مستوطنة ( هجرة ) وأوكل بن سعود 
الى شيخ الوهابية عبدالله بن محمد بن عبد اللطيف ادارة الهجر ، وتعذية البدو الملتحقين بها 

باألفكار الوهابية والتركيز على طاعة الله والحاكم ومحاربة الكفار وااليحاء لهم بأنهم 
فرسان التوحيد فى مواجهة المشركين. 

  
لم يكن االمر مقلق فقط لبريطانيا بل كان مقلقا ايضا للشريف حسين بن على شريف مكة 

وقد شعر بخطرهم على دولته ، فطلب من الوكيل البريطانى فى جدة يوم 18 سبتمبر 
1918 ام تجبر بريطانيا ابن سعود على الغاء االخوان واالستغناء عن الحركة الوهابية 

ورآى فى الوهابية خطراً داهماً على االمن والسالم فى الجزيرة العربية ، ولكن تبنى ابن 
سعود لالخوان لم يكن بمعزل عن االرادة البريطانية التى حاولت توظيف الحركة فى خدمة 
مخططها فى المنطقة ، كذلك نصت معاهدة دارين على ان كل مايجرى فى دولة آل سعود 

يكون تحت اشراف بريطانيا. 
  

قال المستشار جون فيلبى : إن عملية احياء االفكار الوهابية كانت من بين المهمات المكلف 
بها من أجل ايجاد انصار البن سعود فى كل بلدة وقبيلة وقرية. 

  
وقد وجد ابن سعود نفسه قائداً لجيشاً كبيراً من المتطوعين العقائديين يستطيع االعتماد 
عليهم حتى الموت وان يضمن بهم التفوق على اعدائه ولم تأت سنة 1920 حتى كانت 

الحماسة للحركة الوهابية بين البدو قد بلغت حدا كبيرا بحيث انه لم يبق احدا اال وانضم لهم 
.

 وقد بعث جون فيلبى خطاب الى المقيم البريطانى بيرسى كوكس بتاريخ 2 يونيو 1918 
قال فيه: 

 "ان ابن سعود رجل يحتاج الى صداقة بريطانية وتتأيدها حتى يستطيع ان يساعدا اهدافها 
ومطالبها ، مع العلم ان المال له عنده اعتبارا كبيرا اليمانه بأن الحصول عليه وعطاياه منه 
النصاره هو المبرر لسياسته امام هؤالء االنصار حتى يقبوا العمل مع االجانب ( االنجليز ) 
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ضد المسلمين ( دولة الخالفة ) وهذه المسألة حساسة جداً ، قدمت البن سعود مبلغ الخمسة 
وعشرين الف جنية ذهب التى حملتها معى بتكليف منكم وافهمته انها دفعة مقدمة لتمويل 
حملة حايل  ، طلب ابن سعود وألح على زيادة ألن مصاريه كثيرة والكل يطلب الذهب " 

جون فيلبى 
 

 وقد جعل بن سعود من االخوان نواة جيشه الدائم الذى يخصه باالسلحة والذخائر ، ألنهم 
كانوا يجمعون بين سطوة البدو وثبات الحضر ، وقد قال عبدالعزيز ابن سعود مرة لجون 

فيلبى وهو مفتخراً بهم : 
 "يكفى أن اصدر النداء ليهب للقتال تحت رايتى ألوف من بيشة الى نجران ومن رانية الى 

تثليث وغيرها ، ليس فيهم من ال يحب الموت فى سبيل العقيدة وكلهم يؤمنون بأن الفرار 
من الزحف يدخلهم النار" 

  واحدث تالحم بن سعود مع حركة االخوان الوهابية تحوالً كبيراً فى طبيعة الحروب من 
اجل توسيع رفعة امارته حيث اتخذت صفة الجهاد الدينى بعد كانت مجرد نزاع على سلطة 
، ولكنه كان يدرك جيداً انه يسير فى وادى واالخوان يسيرون فى وادى اخر ، فهو يعمل 
على اهداف معينة ويرتبط باتفاقيات محددة ودقيقة مع بريطانيا ، بينما يعيش االخوان على 
االمال والنظريات والشعارات المتطرفة والتى تسببت فى انهيار الدولة السعودية االولى ، 
كان ابن سعود يستغل االخوان والحركة الوهابية فقط من اجل تحقيق انتصارات عسكرية 
وسياسية ، ومن هنا ادرك ابن سعود خطر الوهابية على نظامه إذا خرجت من بين يديه 

ولذلك كان يحاول االمساك بقرنيها بكل قوة وقد قال للمقيم البريطانى الذى كان موجود فى 
الكويت السير هاولد ديكسون عندما ابدى قلقه من خطر االخوان ، قال بن سعود: 

 "يا ديكسون ال تخف فاالخوان هم انا وال احد غيرى" 
  عندما استولى ابن سعود على الرياض لم يكن هناك اى حديث عن تكفير الدولة العثمانية 

او الحجاز وشرفائها او الكويت التى مضى فيها الجئاً ، ولكن بعد تبنى الحركة وبعدما 
استعادة رونقها وفردت عضالتها انقلبت الصورة ، حيث بدأت تتعالى نغمة التكفير من 

جديد وبدأت نظرة الوهابية الى سائر المسلمين على انهم كفار ومشركون. 
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  يقول أمين الريحانى : انهم يعتقدون ان من كان خارج مذهبهم فهو ليس بمسلم ، فيشيرون 
الى ذلك فى سالمهم على بعض ( السالم عليكم يا االخوان حيا الله المسلمين ) واذا سلم 

عليهم سنى او شيعى فال يردون السالم وقد ذكر ذلك فى كتابه معجزة فوق الرمال صـ 64
  قال احد مشايخ الوهابية : " ان من فى جزيرة العرب ال نعلم ما هم عليه جميعهم ، بل 
الظاهر انهم غالبهم واكثرهم ليسوا على االسالم ، فال نحكم على جميعهم بالكفر الحتمال 

ان يكون فيهم مسلم" 
 

 تحت شعارات التكفير أمر ابن سعود قائده فيصل الدرويش زعيم االخوان بمهاجمة 
الجهراء بالكويت كم اجل دعوة الكويت الى االسالم !! .. ، مما احدث صدمة فى نفوس 
الكويتيين سواء شيعة او سنة ، ولم تقف عجلة التكفير عند السنة والشيعة فقط بل امتدت 
الى بعض الوهابيين انفسهم من البدو والحضر وخاصة الذين لم يلتحقوا بهم او يهاجروا 

معهم او لم يلتزموا بدقة بمثلم ما كانوا يلتزمون كلبس العمامة التى اشتهروا بها.! 
  اتفاق بن سعود مع بريطانيا مع تبنيه الدعوة الوهابية لم يكن فقط ضد الشريف حسين بن 
على بل كانت ضد الخالفة العثمانية كلها بشكل غير مباشر طالما ان هذا يصب فى صالح 

بريطانيا وبن سعود معا ، فكانت المصلحة مشتركة بينهم ذلك من خالل ان يكون البن 
سعود دولة ملكه يحكمها بشبه الجزيرة العربية والتى هى االن السعودية وان تكون مصلحة 

بريطانيا فى اضعاف الدولة العثمانية التى كانت ضد بريطانيا فى الحرب العالمية االولى. 
  وما ان حطت الحرب اوزارها حتى بدأ التحرك الوهابى وتفعيل الصفقة المبرمة بين ابن 

سعود وبريطانيا وكانت الخطة كالتالى : 
  كان الشريف حسين فى نظر الوهابية كافراً او مشركاً وبطبيعة الحال فإن اوالده كذلك 

فقامت بريطانيا بتعيين االمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً على العراق مع ضمان تعاونه 
معهم ونصبوا عبدالله بن الشريف حسين على شرقى االردن وبذلك ضمنوا للسعوديين 

التحرك فى الجزيرة العربية دون معارضة احد .وفى عام 1918 غزا الوهابيون عرب 
الفرع من قبيلة حرب فى عقر دارهم فى الحجاز وهذا يعنى بدء الحرب ضد الشريف 

حسين وانصاره. 
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  ومنذ عام 1915 وقد بدأت تظهر مالمح القوة الوهابية فى طريقها لتأسيس دولة خاصة 
حتى تم طرد الشرفاء من مكة عام 1924. 

(2)

ما ذكره رسول الله 
في الخوارج الوهابية آخر الزمان :

 يقول تعالى في الخوارج :

{ قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِاألخْسَرِينَ أَعْمَاالً, الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً, أُوْلَـَئِكَ الّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبّهِمْ 

وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَالَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً – الكهف } 
وقال تعالى أيصاً مبيناً جهلهم بكتاب الله تعالى واتباعهم المتشابه منه ابتغاء الفتنة : :

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ 
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي 
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُو 

األَْلْبَابِ -  آل عمران 7} 
بعض األحاديث الواردة في الخوارج وتنطبق على الوهابية و تحذر من فتنتهم آخر الزمان 

وتنهي عن إتباعهم والحث على التحذير منهم :
جاء في خوارج العصر الوهابية أحاديث صحيحة تحذر من فتنتهم وتنهي عن إتباعهم 

والحث على التحذير منهم ومنها على سبيل المثال

قال النبي  يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ األَسْنَانِ سُفَهَاءُ األَحْالمِ 
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ اإلِسْالمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ 



الخوارج األولى واآلخرة

مِنَ الرَّمِيَّةِ ال يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ 
فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري

وحدثاء األسنان أي أنهم ليسوا من أصحاب رسول الله  بل نبتة ستظهر بعد عصر 

النبي  والقول اخر الزمان يوضح بدالله قطعية أن عصرهم بعيد عن عصر النبي 

 فالنبي  قال في اخر الزمان ؟؟

أي تنطبق على من جاء بعد النبي  

روى البخاري: في صحيحه : قَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ  اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا 
وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي 
يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّالَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ 

قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

وفيه : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ 
صَالَتَكُمْ مَعَ صَالَتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ 

وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ 
السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَالَ يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ 

فَالَ يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَالَ يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ .

قال النبي  يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ األَسْنَانِ سُفَهَاءُ األَحْالمِ 
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ اإلِسْالمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ 
مِنَ الرَّمِيَّةِ ال يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ 

فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .رواه البخاري
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وحدثاء األسنان أي أنهم ليسوا من عصر رسول الله  بل نبتة ستظهر بعد عصر النبي 

 ، والقول اخر الزمان يوضح بدالله قطعية أن عصرهم بعيد عن عصر النبي  

فالنبي  قال في اخر الزمان ، أي تنطبق على من جاء بعد عصر النبي 

 

بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيّ   بذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ األَْرْبَعَةِ األَْقْرَعِ بْنِ 
حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ 

الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُالثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي 
كِالبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَاألَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا 
قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ 

الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ“ مَنْ يُطِعِ 
اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ األَرْضِ فَال تَأْمَنُونِي“فَسَأَلَهُ 

رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ “إِنَّ مِنْ 
ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ يقرأون الْقُرْآنَ ال يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ اإلِْسْالمِ 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ األَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ ألَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ .“ وفي رواية 

أخرى“ قتل ثمود .“رواه البخاري وغيره 

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ يَخْرُجُ 
نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ويقرأون الْقُرْآنَ ال يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ 

الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ ال يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ 
السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ 

رواه البخاري، وزاد عند مسلم (يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ)
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•بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ  بذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ األَْرْبَعَةِ األَْقْرَعِ بْنِ 
حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ 

الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُالثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي 
كِالبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَاألَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا 
قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ 

الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ "مَنْ يُطِعِ 
اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ األَرْضِ فَال تَأْمَنُونِي"فَسَأَلَهُ 

رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ "إِنَّ مِنْ 
ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ يقرأون الْقُرْآنَ ال يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ اإلِْسْالمِ 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ األَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ ألَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ". وفي رواية 

أخرى "قتل ثمود". رواه البخاري وغيره.

ولقد أثبت العلماء القريبون لنشأة الوهابية كمفتي الشافعية بمكة المكرمة الشيخ أحمد زيني 
دحالن أن محمد ابن عبدالوهاب كان يأمر من يدخل في طاعته بحلق شعره لينشأ بشعر 
جديد لم يشرك فيه وقال وكان مفتي زبيد السيد عبد الرحمن األهدل يقول) ال حاجة إلى 

التأليف في الرد على علي الوهابية بل يكفي في الرد عليهم قوله (سيماهم التحليق)  فإنه لم 
يفعله أحد من المبتدعة غيرهم ( أحمد بن زيني دحالن، فتنة الوهابية، ص19) .وهكذا 

كانت بدعه الوهابيه وهى آخر بدعه ظهرت فى االسالم

االحاديث الشريفه التى صحت فى الخوارج ومروقهم من الدين، انطبق بعضها على الوهابيه 

ايضا.. ففى الصحيح عنه    قال : يخرج اناس من قبل المشرق يقراون القرآن ال 
يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، سيماهم التحليق

والمشرق من المدينة هي نجد الحجاز وال مكان لما يدلسه الوهابية ويلبسونه على 
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الناس أنها العراق وما المشرق إال نجد لصريح الحديث فيها وهذا هدية للوهابية وقول النبي 

 يُصرِّح بإن نجد الحجاز هي قرن الشيطان! 

(حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال 

: أشار رسول الله  بيده نحو اليمن فقال : " اإليمان يمان هنا هنا أال إن القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين عند أصول أذناب اإلبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ") 

أهـ. 
أخرجه البخاري في صحيحه ( 3 / 1202 برقم 126 طبعة دار ابن كثير ، اليمامة / 
بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987 ، بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا أستاذ 

الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق )  

وأخرجه ايضاً اإلمام مسلم في صحيحه فقال    ( عن أبي مسعود قال : أشار  بيده 
نحو اليمن ، فقال : " أال إن اإليمان ههنا ، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين ، عند 

أصول أذناب اإلبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر" ) أهـ. - اإلمام مسلم في 
صحيحه ( 1 / 70 برقم 181 طبعة دار إحياء التراث العربي / بيروت ، بتحقيق محمد 

فؤاد عبد الباقي ) في باب " تفاضل أهل اإليمان فيه ، ورجحان أهل اليمن فيه " ،

قال اإلمام البغوي في شرح السُنَّة في باب " ذكر أهل اليمن وذكر أويس القرني رضي 
الله عنه " ، بعد أن ذكره باسناده ، مانصه : (هذا حديث متفق على صحته أخرجه 

مسلم..... )أهـ.. 
وأخرجه ايضاً اإلمام أحمد في مسنده ( 5 / 273 برقم 22397 طبعة مؤسسة قرطبة - 

القاهرة ) ، وفي فضائل الصحابة لإلمام أحمد ( 2 / 862 برقم 1608 طبعة مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة األولى ، 1403 - 1983 ، بتحقيق الدكتور وصي الله محمد 

عباس ) ، وابن مندة في اإليمان ( 1 / 523 برقمي 425 - 426 طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة الثانية ، 1406، بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ) ، و ( 1 
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/ 524 برقم 427 طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية ، 1406، بتحقيق الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ) ،

 والبغوي في شرح السُنَّة في باب " ذكر أهل اليمن وذكر أويس القرني رضي الله عنه " 
...

قلت :وهذا من أصرح األحاديث في أن قرن الشيطان في نجد الحجاز ، فقد ذكر قبيلتا ( 
ربيعة ومضر ) وهما في الحجاز وليس  في العراق .

وقال ابن الجوزي رحمه الله في كشف مشكل الصحيحين) : ( ..... وقوله " عند أصول 
أذناب اإلبل " : أي هم معها يسوقونها حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ، كأن 
اإلشارة إلى القوم قبل إسالمهم وتعرفهم آداب الشرع ، وذكر قرني الشيطان مثل يراد به 

طلوعه بالفتن من تلك النواحي ) أهـ..  ( 1 / 436 برقم 793 طبعة دار الوطن / الرياض 
- 1418هـ - 1997م ، بتحقيق علي حسين البواب

وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري : ( ... قوله : " في ربيعة ومضر " يتعلق بقوله : " 
في الفدادين " أي المصوتين عند أذناب اإلبل ، وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن 

هاتين القبيلتين ربيعة ومضر ...)  أهـ . فهل هناك صراحة أكثر من ذلك ؟! 

وجاء ايضاً فيهم (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسول الله  ) :   اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا 
فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي 
شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّالزِلُ وَالْفِتَنُ 

وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) .
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وقد أشار النبي الكريم  بيده نحو جهة المشرق مؤكداً على نجد وقال صلى الله عليه 
وسلم:{الفتنة من المشرق) أخرجه اإلمام البخارى فى فتح البارى فى كتاب الفتن جـ1 ص 

49 حديث رقم 7092
وعن سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال:{ الفتنة 

هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أوقال قرن الشمس }  المرجع السابق حديث رقم 7093 
.

قال القسطالنى فى شرح هذا الحديث :

 من قبل المشرق : اى من جهه شرق المدينه كنجد وما بعدها . ونجد هى مهد الوهابيه 
وموطنها االول الذى منه ظهرت وانتشرت.. وايضا فان حلق الرووس كان شعارا للوهابيه 
يامرون به من اتبعهم وحتى النساء. ولم يكن هذا الشعار الحد من اهل البدع قبلهم، لذا كان 

بعض العلماء المعاصرين لظهور الوهابيه  يقولون: (ال حاجه الى التاليف فى الرد على 
الوهابيه، بل يكفى فى الرد عليهم قوله(ص): (سيماهم التحليق) فانه لم يفعله احد من 

المبتدعه غيرهم.
والمشرق من المدينة هي نجد الحجاز وال مكان لما يدلسه الوهابية ويلبسونه على الناس أنها 

العراق وما المشرق إال نجد لصريح الحديث فيها , وهذه هدية للوهابية وقول النبي  
يُصرِّح بإن نجد الحجاز هي قرن الشيطان .

( حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال 

: أشار رسول الله  بيده نحو اليمن فقال ” : اإليمان يمان هنا هنا أال إن القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين عند أصول أذناب اإلبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ” )  

أهـ. 
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أخرجه البخاري في صحيحه ( 3 / 1202 برقم 126 طبعة دار ابن كثير ، اليمامة / 
بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 ، بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا أستاذ 

الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق ) ، 
وأخرجه ايضاً اإلمام مسلم في صحيحه فقال :  ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو 
أسامة . ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي . ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن 

إسماعيل بن أبي خالد . ح وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، واللفظ له حدثنا معتمر ، عن 

إسماعيل ، قال : سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال : أشار النبي  بيده نحو اليمن 
، فقال ” : أال إن اإليمان ههنا ، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين ، عند أصول أذناب 

اإلبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ” )  أهـ . 
وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ( 1 / 70 برقم 181 طبعة دار إحياء التراث العربي / 

بيروت ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في باب ” تفاضل أهل اإليمان فيه ، ورجحان أهل 
اليمن فيه ” ، قال اإلمام البغوي في شرح السُنَّة في باب ” ذكر أهل اليمن وذكر أويس 

القرني رضي الله عنه ” ، بعد أن ذكره باسناده ، مانصه : (هذا حديث متفق على صحته 
أخرجه مسلم ….. )أهـ. 

وأخرجه ايضاً اإلمام أحمد في مسنده ( 5 / 273 برقم 22397 طبعة مؤسسة قرطبة – 
القاهرة ) ، وفي فضائل الصحابة لإلمام أحمد ( 2 / 862 برقم 1608 طبعة مؤسسة 

الرسالة – بيروت الطبعة األولى ، 1403 – 1983 ، بتحقيق الدكتور وصي الله محمد 
عباس ) ، وابن مندة في اإليمان ( 1 / 523 ) .

الخريطة الجغرافية تؤكد بأن نجد شرق الحجاز :
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اعتراف اللجنة الدائمة للفتوى الوهابية أن قرن الشيطان هي نجد الجزيرة العربية : 
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(يخرجون على حين فُرقةٍ من الناس)
(يخرجون من المشرق من مدينة نجد) 

(سيماهم التحليق) كما بينا  .
(يقتلون المسلمين ويتركون عبدة األوثان) 

جاء فى الحديث النبوى الشريف فى وصف الخوارج :  

(يقتلون اهل االسالم ويدعون اهل االوثان) . وهذا هو حال الوهابيه تماما، فلم يشنوا حربا 
اال على اهل القبله، ولم يعرف فى تاريخهم انهم قصدوا اهل االوثان بحرب او عزموا على 

ذلك، بل لم يدخل ذلك فى مبادئهم وكتبهم التى امتالت بوجوب قتال اهل القبله !!

و  روى البخارى عن ابن عمر انه قال فى وصف الخوارج : (انهم انطلقوا الى آيات نزلت 
فى الكفار، فجعلوها على المومنين) وورد عن ابن عباس انه قال: (ال تكونوا كالخوارج، 
تاولوا آيات القرآن فى اهل القبله، وانما انزلت فى اهل الكتاب والمشركين، فجهلوا علمها 

فسفكوا الدماء وانتهبوا االموال  ) .

وبهذا المعتقد الخارجي امتالت كتبهم، وعليه قام مذهبهم من الحط من شأن رسول   
وبغض آل البيت مع الزعم بحبهم ثم قتل أتباع أهل البيت وتكفيرهم في كل مكان وقتلهم 

بالمتفجرات و السيف وكل ما تصل إليه ايدهم من سالح كما ترى اآلن في كافة العالم 
العربي واإلسالمي .

وفي هذا القدر الكفاية لنعلم مدى تطابق هذه الحديث على الخوارج الوهابية وأتباعهم من 
السلفيين الذين  يقتلون المسلمين ويتركون عبدة األوثان و الوهابية تأريخهم ملوث بسفك 

دماء المسلمين وإستحالل أموالهم ونساءهم بشكل تشيب لهوله الولدان ومذابحهم يتفاخرون 
بها بإعترافات الوهابية أنفسهم وسجل محمد ابن عبدالوهاب كله أسود سطر بدماء أهل القبلة 

و لم يسجل لهم التاريخ مواجهة واحدة مع أعداء اإلسالم بل كل جرائمهم التي يسمونها 
جهاد هي ضد المسلمين فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم كما سنبين في موضعنا هذا.
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ولتعلم أخي المسلم أن الوهابية من تنطبق عليهم األوصاف التي جاءت في أحاديث النبي 

. 
(يأتون في آخر الزمان) 

سيماهم التحليق كما بينا من قبل في باب سماتهم وسمتهم :

المستدرك على الصحيحين : أن رسول الله  قال : سيكون في أمتي اختالف وفرقة 
، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، ال يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم 

صالته مع صالتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، ال 
يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم ” قالوا : يا 

رسول الله ، ما سيماهم ؟ قال : التحليق. 

 و كان ابن عبد الوهاب مولعا بمطالعه اخبار مدعى النبوه كمسيلمه الكذاب وسجاح 
واالسود العنسى وطليحه االسدى، فظهر منه ايام دراسته زيغ وانحراف كبير، مما دعا 

والده وسائر مشايخه الى تحذير الناس منه، فقالوا فيه: سيضل هذا، ويضل اللّه به من ابعده 
واشقاه ! ووصفه اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وهو اعرف الناس به، وقد الف كتابا 

فى ابطال دعوه اخيه واثبات زيفها، ومما جاء فيه عباره موجزه وجامعه فى التعريف 
بالوهابيه وموسسها، قال فيها: (اليوم ابتلى الناس بمن ينتسب الى الكتاب والسنه ويستنبط 
من علومهما وال يبالى من خالفه، ومن خالفه فهو عنده كافر، هذا وهو لم يكن فيه خصله 

واحده من خصال اهل االجتهاد، وال واللّه وال عشر واحده، ومع هذا راج كالمه على كثير 
من الجهال، فانا للّه وانا اليه راجعون.

وفى سنه 1143هـ  اظهر محمد بن عبد الوهاب الدعوه الى مذهبه الجديد، ولكن وقف 
بوجهه والده ومشايخه، فابطلوا اقواله، فلم تلق رواجا حتى توفى والده سنه 1153 هـ .
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 فجدد دعوته بين البسطاء والعوام فتابعه حثاله من الناس، فثار عليه اهل بلده وهموا بقتله ، 
ففر الى (العيينه) وهناك تقرب الى امير العيينه وتزوج اخت االمير، ومكث عنده يدعو الى 

نفسه والى بدعته، فضاق اهل العيينه منه ذرعا فطردوه من بلدتهم، فخرج الى (الدرعيه) 
شرقى نجد، وهذه البالد كانت من قبل بالد مسيلمه الكذاب التى انطلقت منها احزاب الرده. 
فراجت افكار محمد بن عبد الوهاب فى هذه البالد و اتبعه اميرها محمد بن سعود، وعامه 

اهلها .
وكان فى ذلك كله يتصرف وكانه صاحب االجتهاد المطلق، فهو ال يعبا بقول احد من ائمه 
االجتهاد ال من السلف وال من المعاصرين له، هذا ولم يكن هو على الحقيقه ممن يمت الى 

االجتهاد بصله !!
ولقد اثبت المحققون فى تاريخ الوهابيه ان هذه الدعوه قد انشئت فى االصل بامر مباشر من 

وزاره المستعمرات البريطانيه.
ومن االصول المخفيه للوهابية تمزيق المسلمين واثاره الفتن والحروب فيما بينهم خدمه 
للمستعمر الغربى. وهذا هو المحور الذى دارت حوله جهود الوهابيه منذ نشاتها وحتى 

اليوم.. فهو االصل الحقيقى الذى سخر له االصل المعلن من اجل اغواء البسطاء وعوام 
الناس .

يعتقد الوهابيه انهم وحدهم اهل التوحيد الخالص، واما سائر المسلمين فهم مشركون ال 
حرمه لدمائهم وذراريهم واموالهم، ودارهم دار حرب وشرك !!

ويعتقدون ان المسلم ال تنفعه شهاده ان (ال اله اال اللّه محمد رسول اللّه)  ما دام يعتقد 
بالتبرك بمسجد الرسول - مثال - ويقصد زيارته ويطلب الشفاعه منه !

ويقولون ان المسلم الذى يعتقد بهذه االمور فهو مشرك وشركه اشد من شرك اهل الجاهليه 
من عبده االوثان والكواكب !

ففى رساله (كشف الشبهات) اطلق محمد بن عبد الوهاب لفظ الشرك والمشركين على عامه 
المسلمين عدا اتباعه فى نحو 24 موضعا، واطلق عليهم لفظ: الكفار، وعباد االصنام، 

والمرتدين، وجاحدى التوحيد، واعداء التوحيد، واعداء اللّه، ومدعى االسالم فى نحو 20 
موضعا. وعلى هذا النحو سار اتباعه فى سائر كتبهم.
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(3)
اوجه التشابه بين الخوارج األولى والخوارج الوهابية اآلخرة

لقد خرج الخوارج في الماضي عن طاعة امير المؤمنين علي (ع) وكفروه وكفرواالمسلمين 
معه، فكان كل ضحاياهم من المسلمين، ولم يقتلوا يهوديا واحدا وال نصرانيا وال كافرا 

واحدا، بل وجهوا جام حقدهم وقساوتهم ووحشيتهم ضد المسلمين، فقتلوا الرجال والشيوخ 
واالطفال والنساء حتى بقروا بطون الحوامل من النساء المسلمات... وكان من ضحايا 

كفرهم وضاللهم اعظم انسان بعد رسول الله  امير المؤمنين االمام علي (ع) حيث 
ضرجوه بدمائه الطاهرة وهو ساجد لله في محرابه.وفي العصر الحديث أي منذ ما يقارب 

القرنين تقريبا عاد الشيطان ليبث قرنه من جديد من المنطقة التي حذر منها رسول الله 

 اال وهي منطقة نجد تحت اسم " الوهابية " تارة و " السلفية " تارة اخرى ، الذين 
يقرؤون القران ولكن ال يتجاوز حناجرهم . وكما فعل اسالفهم من الخوارج، فعلوا هم ايضا 
فكان جل ضحاياهم من المسلمين الموحدين سنة وشيعة... فهم ال يرقبون في مسلم اال وال 

ذمة.
وان تباعد الزمان بين الوهابية والخوارج ..االن ان اوجه التشابه واحده وانظر هذا 

الجدول في التوافق بينهم : ـ
شذ الخوارج عن جميع المسلمين فقالوا: ان مرتكب الكبيره كافر. وشذ الوهابيه فكفروا 

المسلمين على ما عدوه من الذنوب تماماً كما فعل الخوارج األولى . 
ولقد حكم الخوارج الوهابيين على دار االسالم اذا ظهرت فيها الكبائر انها دار حرب ، 

من دار الحرب، اى تهدر دماوهم واموالهم. حكم  وحل منها ما كان يحل لرسول اللّه 
الوهابيه على دار االسالم وان كان اهلها من اعبد الناس للّه تعالى واكثرهم صالحا، اذا 

ومشاهد الصالحين ويطلبون منهم  كانوا يعتقدون جواز السفر لزياره قبر النبى 
الشفاعه .ويالحظ فى النقطتين معا ان الوهابيه شر من الخوارج فالخوارج نظروا الى امور 
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اجمع المسلمون على انها كبائر بينما ركز الوهابيه على اعمال ليست هى من الذنوب اصال 
بل هى من المستحبات التى عمل بها السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن بعدهم بال 

خالف، كما تقدم بينه .
إلى كل مخلص لله تعالى باحث عن الحقيقة نهدي هذا الموضوع الملخص لنكشف الوجه 

الحقيقي للوهَّابية وليكون كاإلنذار الذي يدعو إلستيقاظ من خدعهم الجَرف الوهابي 
ومذهب محمد ابن عبدالوهاب وليعلموا انهم عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ سينهار بهم في نار 

جهنم .
وما دعانا إلى صرف عنان الجهد إللتقاط بعض األقوال وعرضها عليكم أن الوهابية ما 
زالت تنتهك أعراض علماء األمة ممن رفعوا لواءها وهم عند ربهم فتهجموا عليهم بكل 
قبيح مثل اإلمام الترمذي واإلمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين ونور الدين السالمي 

واإلمام ابن حجر العسقالني واإلمام النووي واإلمام األشعري والباقالني واإلمام الجويني 
والثعلبي والقرطبي والشعراوي وغيرهم.

ونري مكتباتهم تضخ السم في كتب تباع بأبخس األسعار بل ونرى كتب التكفير في 
المواصالت العامة وعلى األرصفة تطبع طبعات فاخرة وتباع بريال وتوزع بالمجان وهي 

كالسم تنهش في جسد األمة اإلسالمية وناهيك على ما تحويه من كذبات وتزوير وتلبيس 
على الناس دينهم.

هذا باإلضافة إلى نشر أفكار التكفير واإلرهاب وليس بغريب فقد علمهم كبيرهم محمد ابن 
عبد الوهاب كيفية إستباحة دم المسلم الموحد وكيف ينتهك عرضه وتسبى نساءه وتنهب 

أمواله وهم على خطى كبيرهم قرن الشيطان محمد إبن عبد الوهاب يسيرون فافرزت هذه 
المدرسة التكفيرية الكثير من رموز التكفير في العالم اإلسالمي فخرج من تحت عباءتهم 
ونتيجة أفكارهم وما زلنا نري الجماعات السلفية في الجزائر والمغرب ومصر واالردن 
غيرها بل وطال شررها بالد الحرمين فال ننسى جهيمان العتيبي وإحتالله الحرم المكي 
وهو من تالميذ ابن باز مفتي المملكة السابق وصديق مقرب لمقبل الوادعي اليمني وبن 

الدن والظواهري وجابر السلفي في مصر ومحمد يسري ياسين مخطط تفجيرات التحرير 
واألزهر في مصر فهو من خريج المدرسة التي تدعي السلفية ومن رواد مسجد التوحيد في 
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حي رمسيس ومسجد العزيز بالله في حي الزيتون وشيخهم محمد عبد المقصود وفوزي 
السعيد صاحب التنظيم اإلرهابي المسمي بالوعد وغيرهم الكثير.

وال غرابة في ذلك فهذه تعاليم كبيرهم قرن الشيطان محمد ابن عبد الوهاب.
ولتعلم أنهم من معاول هدم هذا الدِّين في العصور المتأخرة ورجعة فكره وثقافته وتكالب 

الغرب اللعين علينا وقد زعزع الوهَّابية اليقين في داخل نفوس أبناء هذا الدِّين ومما 
يُضحك الثكلى.. 

أنهم إذا حَكَموا على رجل مسلم أنَّه كافر ولم توافقهم على ذلك فأنت كافر أيضا ألنك لم 
ترض باجتهادهم فما أشبه هذا القول بقول الخوارج!!. 

فبعد أن كنَّا نقرأ عن الخوارج وأفعالهم وأوصافهم كتب الله علينا في هذا الزمان أن نراهم 
بأعيننا ووسطنا فخرجوا لنا بمسمى الوهَّابية أو السَّلفية أو السُّنة المحمَّديِّة...

فسبحان الله أصبح الخوارج على مرآى ومسمع من أمَّة اإلسالم وتشعر بأعمالهم وكأنها 
سكين يطعن في قلب ووجدان األمَّة اإلسالمية.

وتبكي األعين على حال األمَّة في هذا الزمن العجيب.
ولذلك راينا أن من حق األمة اإلسالمية علينا أن نحذر من هذه الطائفة التي تكفر وتقتل 

المسلمين باسم اإلسالم .
 بعض األحاديث الواردة في الخوارج وتنطبق على الوهابية ومؤسس مذهبهم محمد ابن 

عبدالوهاب بإختصار
 

تحقيق معنى قرن الشيطان مختصراً -1

ولتزداد معرفة بنجد فإن بها تسعة أعشار الشر كما صرَّح بذلك الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي رواه أحمد ورجاله ثقات (حَدَّثَنَا أَبُو 

عبدالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ 

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا 

مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
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مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَلَهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ) .
فإن العاقل لينظر إلى الحركة الوهابية وإلى دعاتها وتعصبهم الممقوت ثم ينظر إلى مكان 

نشوء هذه الحركة ليعجب كل العجب ويتساءل في نفسه ويقول : أليس نجد هذا هو( اليمامة 
) وهو مكان خروج مسيلمة الكذاب من وادي بني حنيفة أليس هذا المكان هم الذين بدؤوا 

بالردة عن اإلسالم وامتنعوا عن إعطاء الزكاة وقاتلهم سيدنا الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وفعل فيهم سيدنا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه 

األفاعيل ألم يكن أول الفتن من هذا المكان بعد إنتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق األعلى!! 

ويحاول الوهابية الدفاع عن كعبة أنظارهم نجد البالد المعروفة في جزيرة العرب وهذا 
للدفاع عن كبيرهم محمد ابن عبدالوهاب فيدَّعون بأنها ليست المقصودة بالحديث الذي عند 

البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم (قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا 
قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ 

قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّالزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ 
الشَّيْطَانِ)

وهو دفاع لو أمعنت النظر فيه لما رأيت إال تكلفاً كبيراً ومشقة بالغة
وهذا األسلوب األعوج مما يوقع الوهابيون أنفسهم فيه في أكثر من موضع

فلفظة نجد إذا أطلقت هكذا في جزيرة العرب ال يجوز أن تحمل عقالً على غيرها فإذا قلت 
نجد أشرت إلى ما يقابل الحجاز أرأيت أن لو قلت البنك وأنت في بيتك (نادِ أمَّك من 

الغرفة) أيجوز له عقالً أن يناديها من بيت الجيران بحجة أن في بيت الجيران غرفة أيضا!
الحديث صريح ال غبار وال غشاوة عليه في أن المقصود نجد أهل الجزيرة ال غيرها حيث 

قال السائل (((نجدنا)))
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ومن ناحية أخرى فإن أرض العراق التي يعنيها الوهابية بالمقارنة مع نجد الجزيرة تكون 
سهالً ال نجدا فهي من مستوى سطح البحر إلى 200 متر علواً أما نجد الجزيرة فترتفع 

إلى قرابة األلف متر فوق مستوى سطح البحر!
والناظر إلى كتب الجغرافيا يفطن إلى ما نقول فنجد هي تماماً ما كان شرق المدينة المنورة 

وفيها رمال الدهناء العالية!
وغربها ليس إال بحر يسمى األحمر وجنوبها بالد الله مكَّة المكرمة وشمالها تبوك.

واالسم (نجد) إذا أطلق هكذا عند ذكر أسماء بلدان معروفة كالشام واليمن كما في الحديث 
ال يمكن مع من كان له مسيس عقل إال أن يعني بلدة بعينها وهي اسمها فكيف إذا لحقه 

التعريف باإلضافة في قولهم (نجدنا)!
وسنورد لك أخي الكريم ايضاً من أقوال بني وهبان ومن كتبهم الموثقة ما يدل على كالمنا 

على أن نجد الجزيرة العربية هي التي خرج منها قرن الشيطان محمد ابن عبدالوهاب 
وبعض األقوال المختصرة ايضاً من بعض العلماء.

فهنا عثمان ابن بشر الوهابي يصرح بها.
يصرح عثمان بن بشر بذلك قائالً واعلم رحمك الله أن هذه الجزيرة النجدية هي موضع 

االختالف والفتن، ومأوى الشرور والمحن، والقتل والنهب والعدوان بين أهل القرى 
والبلدان، ونخوة الجاهلية بين قبائل العربان )

عنوان المجد، 3/2
وكذلك يوجد بحث المسعري المنشور على الشبكة بعنوان نجد السعودية هي قرن الشيطان

ويصرح مقبل بن هادي الوادعي في كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن
 (السؤال33: ما المقصود بنجد التي ورد ذكرها في الحديث أهي نجد الحجاز أم نجد 

العراق؟
الجواب: الذي يظهر أنّها تشمل هذا وهذا فنجد عبارة عما ارتفع من األرض، والعراق 

مرتفع ويسمى نجدًا، وهكذا أيضًا اليمامة وغيرها فهو مرتفع ويسمى نجدًا،ولكن إخواننا 
النجديين يريدون أن يرموا به أهل العراق، فالظاهر أنه يشمل هذا وهذا، )اهـ
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واخيراً إعتراف اللجنة الدائمة لإلفتاء السعودية بان نجد الجزيرة العربية التي خرج منها 

محمد ابن عبدالوهاب هي قرن الشيطان.
بقيادة عبد العزيز بن باز

وعبد الرازق العفيفي
وعبد الله الغديان

وعبد الله بن قعود
تصريح اللجنة الدائمة أنَّها نجد الجزيرة واعترافات القوم بما جالوا وصالوا إلنكاره 

وإخفاءه عن أمة اإلسالم..
ـونذكر هنا ايضاً قول الشيخ العالمة النحرير سليمان بن عبد الوهاب النجدي شقيق زعيم 

الوهابية محمد ابن عبد الوهاب وهو يصرح بأن نجداً هي بالد الزالزل والفتن ويبوب باباً 
في كتابه "الصواعق اإللهية"في رده على اخيه محمد ابن عبدالوهاب

بعنوان (الشيطان في نجد) 
يذكر فيه األحاديث النبوية الصحيحة التي ذكر فيها أن رأس الكفر فيها، وأن بها الزالزل 

والفتن
الصواعق اإللهية ص112

فهل بعد ذلك يطلب منا بيان وأقوال مشايخهم ترد على ما يحاولون تدليسه وصل بهم الحال 
إلى التدليس والكذب لينتصروا لكبيرهم قرن الشيطان محمد ابن عبد الوهاب.

 
نقض بعض ما يستدل بها الوهابية في هذه النقطة:

الوهابية تقوم باإلستدالل باألحاديث الضعيفة والموضوعة في العقائد ويتهمون سادتنا أنهم 
يأخذون الضعيف في فضائل ألعمال وهنا سترى أحاديث واهية يوردونها لتبرئه كبيرهم 

محمد ابن عبدالوهاب قرن الشيطان.
1- رواية الطبراني في الكبير (دخل إبليس العراق فقضى فيه حاجته، ثم دخل الشام 

فطردوه، ثم دخل مصر فباض فيها وفرَّخ وبسط عبقريه) وهذه الرواية ضعيفة ال تقوم 
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على ساق متنا أما سنداً فيكفيك أنَّ فيها حرملة بن يحيى الذي قال عنه ابن معين: (ذُكرت 
عنه أشياء سمجة كرهت ذكرها) وقال الرازي (ال يحتج به)

(الضعفاء للعقيلي) (322/1 برقم 398) و(الضعفاء والمتروكين) (196/1 برقم 790
2-  وكذلك يستدلون براوية عند بالطبراني في الكبير رواية تذكر (عراقنا) وذلك في حديث 

(هنالك الزالزل والفتن) وهي سقيمة بهذا اللفظ ألن الطبراني انفرد بها وفيها رجل كذَّاب 
اسمه الحسن بن علي المعمري ويقال له المعامري، راجعه في (لسان الميزان) (221/2 
برقم 975)، و (الكامل في ضعفاء الرجال) (337/2 برقم 473) قال جعفر بن الجنيد 

والرازي (كذاب).
وهكذا يبين لكم بأن ما تعلَّقت به الوهابية ما هو إال برق خلَّب وسراب في مهمهة!

3- ويقولون (وأصل نجد ما ارتفع من األرض)
نقالً عن اإلمام ابن حجر ونحن نقول هذا الكالم لغوياً صحيح ولكننا ال ندري إن الوهابية 

يقولون ذلك هذا ليخلصوا بأن (نجدنا) التي في الحديث إنما تعني كل مرتفع من األرض 
ليشمل بذلك أحداً والصفا والمروة وطور سنين والهضاب وغيرها؟؟

4- بل إن هذا القول ينطبق عليهم الن العراق ليس بمكان مرتفع بل المكان المرتفع هو 
نجد الجزيرة العربية والمعروفة باسم نجد

واالسم (نجد) إذا أطلق هكذا عند ذكر أسماء بلدان معروفة كالشام واليمن كما في الحديث 
ال يمكن مع من كان له مسيس عقل إال أن يعني بلدة بعينها وهي اسمها فكيف إذا لحقه 

التعريف باإلضافة في قولهم (نجدنا)
وال يوجد في الدنيا بالداً تسمَّى نجداً إال واحدة فراجعوا خرائط الدول القديمة واألطلس 

اإلسالمي واألطلس العربي بل والعالمي وانظروا هل ستجدون بلد تسمي نجد!!!!.
 

 2- دحض قولهم أن زمن محمد ابن عبد الوهاب زمن كله كفر وعبادة أشجار وال يوجد 
إسالم .

إن الذين يمدحون الوهابية إما جهال ال يقرؤون التاريخ وإما مشتركون في إثم دماء 
المسلمين الذين قتلهم الوهابية معتقدون التكفير والسيف على رقاب المسلمين كالوهابية 
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مصححون لفعله او منهم من خدع أو من يحاول ان يلم شمل األمة وسنظهر في هذا 
الموضوع التكفير واإلرهاب الذي بثه محمد إبن عبد الوهاب في نفوس أتباعه من خالل 

كتبه.
والعجب العجاب أن الوهابية في هذا األوان يقولون:

 (نحن لسنا من أهل التكفير وال نعلم من أين أتانا اإلرهاب والتكفير!!!! ) 
وينقلون لنا قول لمحمد ابن عبدالوهاب ينفي التكفير عن نفسه مع أن جميع كتبه هي قنابل 

تحمل بين طياتها التكفير من الغالف للغالف!!!
فقوله في عدم التكفير في بداية امره هو وجود والده ثم إستخدام النفاق ليقوم بكسب بعض 

المغفلون في صفه وكان ذلك منه نفاق لخداع األمة اإلسالمية وما أن وصل إلى القوة 
إستباح لنفسه التكفير والقتل والتدمير كما سنرى.

وإلثبات كذب أقوال ابن عبد الوهاب التي يذكرها في كتبه ولمعرفة
أن جرائمه كانت في حق المسلمين وعلماء نجد واألمة اإلسالمية في ذلك الوقت وأن 

عصره
لم يخلو من العلماء كما يقول ويكذب

ويردد كذبه اتباعه من بعده فتأمل.
وستعلم أن القوم أفاكون مدلسون في قولهم كان الشرك يعم

ولم يكن في عصره علماء!!
فمحمد ابن عبدالوهاب كان يرد على مسلمين ولم يكن يرد على كفار وال مشركين كما 

يدعي هذا التكفيري وكذلك أتباعه من بعده
وهذه رسائله وكتبه ليس فيها تسمية لمشرك وال كافر وإنما فيها تسمية لعلماء المسلمين في 
عصره وفقهاء نجد والحجاز واالحساء والذين تراجمهم في كتب التراجم تدل عليهم وعلى 

شهرتهم
وكتبهم تشهد بعلمهم وتقاهم وورعهم بل كفرهم ايضاً ايضاً ابناء واحفاد محمد ابن عبد 

الوهاب السائرون على خطئ ابيهم في التكفير.
كابن فيروز
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ومربد التميمي
سليمان بن عبد الوهاب

وابني سحيم سليمان
وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن سليمان المدني

وعبد الله بن داود الزبيري
والحداد الحضرمي

وابن عفالق
والقاضي طالب الحميضي

وأحمد بن يحي وصالح بن عبد الله
وابن مطلق

وغيرهم من العلماء الذين يطلق عليهم محمد ابن عبد الوهاب
(المشركون في زماننا!!)

ويردد ذلك ابناءه واحفاده في أقوالهم.
وللشيخ عبد الله البسام كتاب (علماء نجد خالل ثمانية قرون) ولم يتهم أحداً منهم بالبدعة 

فضالً عن عبادة األصنام وتفضيل دين عمرو بن لحي!
وكتب الشيخ القاضي عن (علماء نجد)

وكتاب السحب الوبلة على ضرائح الحنابلة لمفتي الحنابلة في مكة الشيخ محمد بن عبد الله 
النجدي الحنبلي وغيرهم ولم نجد أن أحداً منهم أو من غيرهم ممن ترجموا للعلماء قبل 

محمد ابن عبدالوهاب أو في عصره أن أحد هؤالء العلماء كان يعبد األصنام أو يدين بغير 
اإلسالم!!

فتأمل قول الدكتور عبد الله العثيمين في إثبات ما نقول ايضاً
قال المؤرخ الدكتور عبدالله العثيمين في مقاله المنشور بمجلة " الدارة " ( العدد 3 السنة 4 

 .  ( 
بعنوان : " نجد منذ القرن العاشر الهجري: " 
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(المصادر المتوافرة بين أيدينا غير متفقة في وصفها للحالة التي كان عليها النجديون من 
حيث العقيدة والقيام بأركان اإلسالم خالل الفترة التي يتناولها هذا البحث، فالمصادر المؤيدة 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تعطي صورة قاتمة لتلك الحالة، لكن بعضها يختلف عن 

البعض اآلخر في المدى الذي يصل إليه قتام هذه الصورة ) .
 إلى أن قال  :  لكن بعض المصادر تبرز نجداً موطناً لعلماء أجالء أكثرهم كان يتحلى 

بالورع والصالح، كما أنها تصور غالبية سكانها من الحضر –على األقل- متمسكة بأحكام 
اإلسالم، منفذة لواجباته وسننه ، واألشعار التي قيلت في تلك الفترة ال تحتوي على ما 

يخالف العقيدة اإلسالمية الصحيحة أو يتنافى مع أحكام اإلسالم العامة، بل إن تلك األشعار 
تبرز تمسك قائليها بعقيدتهم والتزامهم بإسالمهم، وتوضح أن المجتمع الذي عاشوا فيه كان 
مجتمعاً مستقيماً في أكثر تصرفاته .إلى أن قال( ومن المقارنة بين المصادر المختلفة يبدو 
أن الحالة الدينية التي كانت سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة التي أظهرتها بها بعض 

المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب اإلصالحية) .أنتهى كالمه.
وقد ذكر هذه الحقيقة أيضاً في كتابه " الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حياته وفكره " ص 

21-22 ، وكتابه " تاريخ المملكة العربية السعودية " ج53/1ـ 56
3-  التكفير والجرائم الواردة في كتب محمد ابن عبد الوهاب

اوالً- كتاب كشف الشبهات 
قوله ص9: - في وصف محاسن كفار قريش وغيرهم-: (كانوا يدعون الله سبحانه ليالً 

ونهاراً! ثم منهم من يدعو المالئكة ألجل صالحهم وقربهم إلى الله ليستغفروا له، أو يدعو 

رجالً صالحاً مثل الالت! أو نبياً مثل عيسى وعرفت أن رسول الله  قاتلهم على هذا 

الشرك! ودعاهم إلى إخالص العبادة... فقاتلهم رسول الله  ليكون الدعاء كله لله 
والنذر كله والذبح كله لله واالستغاثة كلها بالله وجميع العبادات لله...الخ) أهـ. 

وقاتل محمد بن عبد الوهاب المسلمين لنفس السبب كما يدعي

قاتل قريش على هذا الشرك ويجد مبرراً لنفسه في قتال  فهنا يجد مبرر لنفسه أن النبي 
المسلمين المتوسلين بهذه الحجة الباهتة (وهي أن أهل التوسل ومنهم فطاحلة العلماء مثل ابن 
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كثير وابن حجر العسقالني والنووي وسلطان العلماء العز ابن عبد السالم واإلمام احمد بن 
حنبل واإلمام الشافعي وغيرهم من جل االئمة والعلماء كفار مشركين في نظره(.

سبحان الله كفار قريش عند قرن الشيطان محمد ابن عبد الوهاب
الذين ال يقولون (ال إله إال الله) وال يؤمنون بيوم القيامة وال البعث وال جنة وال نار وال 

يؤمنون بنبي ويعبدون األصنام ويقتلون ويظلمون ويشربون الخمور ويزنون ويأكلون الربا 
ويرتكبون المحرمات مثلهم مثل المسلمين المصلين الصائمين الحاجين المزكين المتصدقين 

المجتنبين للمحرمات والفاعلين مكارم األخالق...
(أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون)؟!

فهل يتساوى من يؤمن بالنبي  نبياً ورسوالً ومن يكذبه ويظنه ساحراً أو كاهناً؟؟
هل يتساوى عند محمد ابن عبد الوهاب وارباب نحلته من يؤمن باليوم اآلخر والجنة والنار 

مع من يقول (إن هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا.).
هل يتساوى عند محمد ابن عبد الوهاب وارباب نحلته من قال: (ال إله إال الله) مع من قال: 

(أجعل اآللهة إلهاً واحداً) .
هل يتساوى عند محمد ابن عبد الوهاب وارباب نحلتة من آمن ومن كفر

من صدق الرسل ومن كذبهم نترك الحكم لكل عاقل.
يواصل ص11 بقوله: (لم يريدوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله 

وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد!) أهـ
مراد محمد ابن عبد الوهاب أن الناس في زمانه يعتقدون في السادة ما يعتقده كفار قريش 

في األصنام التي يسمونها اآللهة  وهذا باطل بال شك. 
وجهل من محمد ابن عبد الوهاب ومحاولة لي عنق الكالم ليصل إلى تكفير المسلمين الذي 

كان يعشقه ويجري في دمه.
وهذا القول فيه تكفير صريح للمسلمين في زمانه فالسيد يطلقها الناس إلى اليوم على أهل 

البيت وإطالقها ليس كفراً وال حراماً

ولفظ السيد يراد به معان مختلفة كما قال ابن األثير : السيد يطلق على الرب والمالك، 
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والشريف ،والفاضل ،والكريم ،والحليم، ومتحمل أذى قومه ، والزوج ،والرئيس،والمقدم. 
وأصله من ساد يسود فهو سيود فقلبت الواو ياء ألجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت. أنتهى

من كتاب النهاية في غريب الحديث مادة (السين مع الواو )
فالناس وعلى رأسهم علماء نجد من الحنابلة وغيرهم من علماء سائر أهل السنة يعتقدون أنه 

ال إله إال الله يتلفظون بها ويعتقدونها ويؤمنون بمعناها. 
وهي شهادة التوحيد وال ينقضها إال الشرك أو غيره من أنواع الردة واألصل فيمن قالها 

السالمة من نقيضها حتى يثبت ذلك النقيض.

ويقول ص12: (فالعجب ممن يدعي اإلسالم وهو ال يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفرة، بل يظن (يعني المدعي لإلسالم) أن ذلك (يعني تفسيرها) هو التلفظ بحروفها 

من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني)؟! أهـ.
أقول: فهنا ياتي بها صريحة فجهال الكفار في الجاهلية يعرفون معنى ال اله اال الله أفضل 

من علماء المسلمين الذين ردوا عليه وهذا غير صحيح فليس هناك مسلم واحد يقول إن 
معنى (ال إله ال الله) هو التلفظ بها دون اعتقاد القلب لذلك.

ويزعم أن المسلمين في عصره يقولون بجواز أن نشهد الشهادتين بال اعتقاد لمعانيها، فنقول 
(ال إله إال الله) ونعبد غيره، (ونقول: محمد رسول الله) ونعتقد كذبه..؟.!

ثم كيف يجعلهم ممن (يدعي اإلسالم)؟! يعني وليسوا مسلمين!!
وهذا تكفير آخر فتنبه!!

يقول ص13: (والحاذق منهم يظن أن معناها ال يخلق وال يرزق إال الله)! ثم يتبع هذا 
بقاصمة وهي (فال خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى ال إله إال الله)؟!

أقول وكلمة الحاذق منهم تعني علماء المسلمين في عصره
وهو قد كرر ص15،16: أن أعداء التوحيد قد يكون عندهم علم وحجج وفصاحة… 

وهذا إقرار منه بأنه يتحدث عن معارضيه من علماء عصره
معهم علم وفصاحة وقبل هذا ينفي أنهم ال يعرفون معنى ال إله إال الله فتأمل التكفير أخي 

المسلم لكل من لم يتبع منهجه التكفيري.!!
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فمن من العلماء في عصره ممن رد عليه يزعم أن (ال إله إال الله) ليس معناها إال (ال خالق 
إال الله وال رازق إال الله)؟؟

فراجع إن شئت جميع الكتب التي فضحت المنهج الوهابي لتقف على كذب دعواه وحبه 
للتكفير الذي كان يسري في دمه!!

ويقول ص17: (والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤالء المشركين!!(
هذا تكفير واضح لعدد كبير من العلماء ويستحيل في العادة أن يوجد مثل هذا العدد من 

العلماء الكفار في بلد واحد
وال تظن ان كلمة علماء المشركين هنا المقصود بها (دارون او ماركس) وانما من يخالفون 

محمد ابن عبد الوهاب من علماء المسلمين في عصره وممن رد عليه
 

ص19: (وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً لكالم احتج به المشركون في 
زماننا علينا...)!!.أهـ

أقول: من هم هؤالء المشركون الذين يستندون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم للرد على محمد ابن عبدالوهاب ؟؟

وهل يستند المشرك إلى كتاب الله وسنة نبيه للرد على شخص؟؟
فمحمد ابن عبد الوهاب كان يرد على مسلمين ولم يكن يرد على كفار وال مشركين كما 

يدعي هذا التكفيري وهذه رسائله وكتبه ليس فيها تسمية لمشرك وال كافر وإنما فيها تسمية 
لعلماء المسلمين في عصره وفقهاء نجد والحجاز واالحساء والذين تراجمعم في كتب 

التراجم وكتبهم تشهد بعلمهم وتقاهم وورعهم
كابن فيروز

ومربد التميمي
سليمان بن عبد الوهاب

وابني سحيم سليمان
وغيرهم من العلماء الذين يطلق عليهم محمد ابن عبد الوهاب (المشركون في زماننا) !!
قوله ص12 –مخاطباً أحد العلماء المختلفين معه-: (وما ذكرتَ لي أيها المشرك!! من 
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القرآن أو كالم النبي  ال أعرف
معناه.!! ...

أقول: يا ترى من هذا المشرك الذي يستدل عليه بالقرآن والسنة؟!
أي مشرك هذا؟!

فليدلنا عليه اتباعه الوهابية؟
قوله ص39: (ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: (أجعل اآللهة إلهاً واحداً إن هذا 

لشيء عجاب).أهـ. 
أقول: هذا يتضمن تكفير المخالفين له في الرأي الذين ال تصح فيهم هذه التهمة أبداً فليس 

هناك مسلم على وجه األرض يقول هذا القول وليس هناك مسلم يقرأ هذه اآلية من كالم 
الكفار

ثم يقول بمثل قولهم
ومما يدل على أن محمد ابن عبد الوهاب من خوارج العصر انه يأتي بآيات نزلت في 

الكفار يريد أن يطبقها على من قال بلسانه وقلبه ال اله اال الله محمد رسول الله.
فهل يستقيم هذا يا وهابية؟؟

 ويقول ص39: (فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا (االعتقاد) هو 

الشركالذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله  الناس عليه فأعلم أن شرك األولين 
أخف من شرك أهل زماننا بأمرين) أهـ.

هنا منطقه يفضل ابى لهب على من يشهدون بال اله اال الله ممن يخالفون فكره
وهذا تكفير صريح للمسلمين في زمانه إال من كان على منهجه ألنه ال يعرف كلمة (اعتقاد) 

وال كتب االعتقاد إال الصفوة من علماء وطلبة علم فإذا كان هؤالء أشد شركاً من كفار 
قريش فكيف بالباقين؟!

ويقول ص43: (الذين قاتلهم رسول الله  أصح عقوالً وأخف شركاً من هؤالء) .
أقول: هذا تكفير صريح.

سبحان الله كفار قريش عند قرن الشيطان محمد ابن عبد الوهاب
الذين ال يقولون (ال إله إال الله) وال يؤمنون بيوم القيامة وال البعث وال جنة وال نار وال 
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يؤمنون بنبي ويعبدون األصنام ويقتلون ويظلمون ويشربون الخمور ويزنون ويأكلون الربا 
ويرتكبون المحرمات شركهم خفيف

ويتهم المسلمين الموحدين المصلين الصائمين الحاجين المزكين المتصدقين المجتنبين 
للمحرمات والفاعلين مكارم األخالق بالشرك..

(أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون)؟!
 - كتاب الدرر السنية 

في رسالة إلى الشيخ سليمان بن سحيم (كما في الدرر السنية31/10) :
( نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق!! … أنت وأبوك مجتهدان في 

عداوة هذا الدين ليالً ونهاراً...!!  أنك رجل معاند ضال على علم مختار الكفر على 
اإلسالم… !! و هذا كتابكم فيه كفركم!!) اهـ.

نقول :- وهو تكفير للمعينين
وهذا سر قول الشيخ ابن سحيم عن محمد ابن عبدالوهاب: (ومن أعظمها أن من لم يوافقه 
في كل ما قاله، ويشهد أن ذلك حق، يقطع بكفره، ومن وافقه، ونحى نحوه، وصدّقه في 

كلَّ ما قال، قال: أنت موحَّد، ولو كان فاسقاً محضاً ).أنتهى
وقال -(كما في الدرر السنية78/10) :-

(فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فسبابة للتوحيد!… وابن فيروز هو أقربهم 
إلى اإلسالم!) .

وهو تكفير للمعينين ولكل من خالفه بل وقد كفر بعدها ابن فيرروز كما سنرى
قوله: (في الدرر السنية 63/10): في الرسالة التي بعثها

إلى أحمد بن عبد الكريم فقال في بدايتها
من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم الى أن قال

(بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفراً 
ظاهراً ينقل عن الملة فضالً عن غيرهما)! أهـ.

أقول: وأظن أن هذا التكفير واضح وال يحتاج نظارة لرؤتيه.
فتكفير المعين المسلم واضح وهو يقصد التكفير المخرج من الملة
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وهذا التكفير يترتب عليه أمور خطيرة وكبيرة من إباحة الدم والمال وسبي الذرية ومنع 
التوارث وتحريم االستغفار أو الصدقة عنهم أو الحج عنهم وغير ذلك من األمور الكبرى 

التي ال تخفى على طالب علم
إذا كان هذا هو حال الحنابلة عند محمد ابن عبد الوهاب وحال االئمة والعلماء تكفيرهم 

فيكف بالعوام بل و كيف بالفقهاء من المالكية والشافعية واألحناف والظاهرية وغيرهم!!!
وقال في (الدرر السنية 64/10) في الرسالة التي بعثها

إلى أحمد بن عبد الكريم فقال في بدايتها
من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم الى أن قال

(...طحت على ابن غنام وغيره وتبرأت من ملة إبراهيم وأشهدتهم على نفسك بإتباع 
المشركين...) !!

و هذا تكفير صريح ال يحتاج إلى نظارة لرؤيته.
كذب ابن عبد الوهاب الصريح ليملك حجة مقاتلة المسلمين
فيزعم أن أكثر أهل نجد وأهل الحجاز على إنكار البعث!!

(كما في الدرر (السنية 43/10).
(ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث فيهم أكثر ممن يقر به)

وهي في رسائله الشخصية في الدرر السنية الرسالة 34، ص 235
وهذا مما يعلم بالضرورة انه باطل وغير صحيح فأكثر الناس بل كلهم على اإليمان بيوم 

البعث سواءً في زمنه أو قبله أو بعده إلي يوم القيامة وال يوجد مسلم يقول بهذا الهراء الذي 
يقول به محمد ابن عبد الوهاب

 جاء (الدرر السنية57/1) ما يفيد بأن العلماء الذين يخاطبهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم ال 
يفهمون دين اإلسالم

فقال (ولم يميزوا بين دين محمد (صلى الله عليه وسلم) ودين عمرو بن لحي الذي وضعه 
للعرب بل دين عمرو عندهم دين صحيح!!) أهـ

نقول:- أن هذا فيه تكفير صريح للصفوة من علماء وقضاة أهل نجد وشيوخهم وشيوخ 
شيوخهم فيكف بالعوام؟!
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وهذا ما ال نقر به فكل الكتب التاريخية عن منطقة نجد تذكر العلماء والقضاة وطلبة العلم 
المسلمين من القرن التاسع إلى أيام قرن الشيطان وقد ترجم المؤرخون المعاصرون لكثير 

من علماء أشيقر وشقرا وبريدة وعنيزة وحريمالء والعيينة والرياض والخرج واألفالج 
وغيرها قبل خروج محمد ابن عبد الوهاب قرن الشيطان!!!

فمن أين أتي بهذا الهراء والتكفير الواضح الذي به يقول بل يقول عبدة أصنام ويفضلون 
دين عمرو بن لحي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهذا كالم باطل ال 

يقره منصف وال أظن عاقالً يجرؤ على مثل هذا الكالم ونبرأ إلى الله من تكفير المسلمين 
ومن هذه الطائفة اإلرهابية التكفيرية وأقوالهم وأقوال زعيمهم محمد ابن عبد الوهاب

قال محمد ابن عبد الوهاب في رسالة إلى قاضي الدرعية الشيخ عبد الله بن عيسى في 
الدرر السنية الدرر السنية 51/10: :-

 )وأنا ذلك الوقت ال أعرف معنى (ال إله اال الله) وال أعرف دين االسالم ، قبل هذا الخير 
الذي مَنَّ الله به ، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك.

فمن زعم من علماء "العارض" أنه عرف معنى (ال اله اال الله) أو عرف معنى االسالم قبل 
هذا الوقت ، أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك ، فقد كذب وافترى ولبّس على الناس 

ومدح نفسه بما ليس فيه
وكذلك في ( تاريخ نجد ) البن غنام ، ص 310

لم يعرف أحد قبله معنى ( ال إله إال الله ) وال كل مشايخه!!!! 
ويجب إعتناق دعوته اإلجرامية لتعرف معنى اإلسالم فان لم تنضم اليه في دعوته فأنت لم 

تعرف اإلسالم!!!
ولم يعرف قبله أحد ماهو اإلسالم الحق!!!! 

كل األمة قبله بزعمه لم تعرف ما هو اإلسالم!!! 
ال علماء الشام!! 

وال علماء العراق!!! 
وال علماء مصر واألزهر!!!! 
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وال علماء تونس والزيتونة!!! 
وال علماء الهند!!! 

وال علماء الحجاز والحرمين الشريفين!!!! 
الخ الخ

ال أحد .. ال أحد البتة قبله عرف معنى ال اله اال الله محمد رسول الله اال هو!!!!! 
يعني أن كل األمة ارتدت ما دام علماءها قد جهلوا التوحيد فحال عامتها أسوء!!! 

ولبيان كذب
محمد ابن عبد الوهاب

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ) !!!!؟؟
ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ال تجتمع أمتي على ضاللة ) !!!!؟؟

فكيف اتفق أن وقع الشرك في أمة الرسول بكل هذا الحجم وطوال هذه القرون من الزمان 
قبل محمد ابن عبد الوهاب !!!!؟؟؟

وكيف يتفق كل علماء أمة اإلسالم على الكفر والشرك يا وهابية!!!!
الذلك حاربت أمة اإلسالم واستبحت الدماء واألعراض واألموال فقتلت األطفال والنساء 

العجائز من أمة ال اله اال الله محمد رسول الله؟؟؟
والعجب العجب أن الوهابية في هذا االوان يقولون:

 (نحن لسنا تكفيريين وال نعلم من أين أتانا اإلرهاب والتكفير!!!! ) 
فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور!! 

ـــــــــ
تكفير محمد ابن عبد الوهاب لإلمام للرازي صاحب التفسير الكبير

في الدرر (10/ 72، 273) و أنظر (355/10)!
ذكر محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الحادية والعشرون المودعة

في تاريخ نجد ص 348 ايضاً
تكفير اإلمام فخر الدين الرازي ونقل ذلك عن ابن تيمية وأقره عليه, فقال في ضمن كالم 

نقله عن ابن تيمية:"وأبلغ
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من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الفخر الرازي في عبادة الكواكب, وهذه 
ردة عن اإلسالم

باتفاق المسلمين"اه
فعلق محمد بن عبد الوهاب على كالم ابن تيمية هذا قائال في ص 349 :"فانظر كالمه في 

التفرقة بين
لمقاالت الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين,

وتأمل تكفيره رؤوسهم: فالنا وفالنا بأعيانهم, وردتهم ردة صريحة, وتأمل تصريحه بحكاية 
اإلجماع على ردة الفخر الرازي عن اإلسالم مع كونه عند علمائكم من األئمة األربعة, هل 

يناسب هذا لمِا فهمتَ من كالمه أن المعين ال يكَفَّرُ."اه
تأمل تصريحه بحكاية اإلجماع على ردة الفخر الرازي عن اإلسالم وقال أنه نقله عن ابن 

تيمية
إن صح النقل عن ابن تيمية!!

وانظر إلى حبه للتكفير وتكفير إمام كبير مثل اإلمام الرازي!!
وذلك بنشر أكاذيب وقولهم أن اإلمام الرازي ألف في عبادة الكواكب أرايتم أقبح من هذا 

الكذب؟؟
قال محمد بن عبد الوهاب : تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة , وافهمها فهماً جيداً 
حسناً لعل الله ن يفهمك دين األنبياء لتتبعه , ودين المشركين لتتركه, فإن أكثر من يدعي 

الدين , ويعد من الموحدين , ال يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي.......... . 
ثم يفتي هؤالء المردة الجهال أن هؤالء مسلمون , ولو صرحوا بذلك كله , إذا قالوا ال إله 

إال الله , سبحانك هذا بهتان عظيم. 
وما أحسن ما قاله واحد من البوادي ، لما قدم علينا وسمع شيئاً من اإلسالم , قال : أشهد 
أننا كفار – بعني هو وجميع البوادي – وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسالماً أنه كافر, 

 .انتهى من الدرر السنية كتاب الجهاد
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وشاهد ثناء محمد ابن عبد الوهاب على الكفار والمشركين وتكفيره المسلمين ليجعل 
المسلمين كالمشركين ويملك حجة مقاتلتهم وذبحهم ونهب أموالهم.

أثنى على الكفار في مواضع كثيرة منها قوله عن كفار قريش
  كانوا يعرفون الله ويخافونه ويرجونه (الدرر السنية(146/1)

وهذا ال يصح إطالقه
ومن ذلك قوله: (كانوا – يعني كفار قريش- يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون 

ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله عز وجل)
 (الدرر السنية 118/2)

ومن ثنائه على المنافقين لهذا الغرض قوله:

كان المنافقون على عصر رسول الله  وسلم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 

ويصلون مع رسول الله  الصلوات الخمس ويحجون معه..( انظر الدرر السنية 
. (86/2)

فانظر هنا إلى قوله (في سبيل الله) فالمنافقون ال يفعلون هذا ألجل الله وإنما ألهداف 
أخرى. ولماذا سموا منافقين  

رابط:
http://soufia-hd.net/showthread.php?t=1406

 (4)
شهادة علماء األمة أن الوهابية خوارج :

شهادة مفتى الحنابلة فى مكة:  -

قال الشيخ محمد بن عبدالله النجدى الحنبلى فى كتابه "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " 
ما نصه: 

"وهو والد محمد بن عبدالوهاب صاحب الدعوة التى إنتشر شرورها فى اآلفاق لكن بينهما 
تباين ، مع أن محمد لم يتظاهر بالدعوة إال بعد موت أبيه ، وأخبرنى بعض أهل العلم عمن 

http://soufia-hd.net/showthread.php?t=1406
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عاصر الشيخ عبدالوهاب هذا أنه كان غضباناً على ولده محمد لكونه لم يرضى أن يشتغل 
بالفقه كأسالفه وأهل جهته ويتفرس فيه أن يحدث منه أمر فكان يقول للناس: 

يا ما ترون من محمد من الشر ، فقدر الله أن صار ما صار ، وكذلك ابنه سليمان اخو 
محمد كان منافياً له فى دعوته ورد عليه رداً جيداً باأليات واألثار لكون المردود عليه ال 

يقبل سواهما وال يلتفت إلى كالم عالم متقدماً او متأخراً كائناً من كان غير الشيخ تقى 
الدين بن تيمية وتلميذه بن القيم ، فإنه يرى كالمهما نصاً ال يقبل التأويل ويصول به على 

الناس وإن كان كالمهما على غير ما يفهم وسمى الشيخ رده على أخيه ‘ فصل الخطاب فى 
الرد على محمد بن عبد الوهاب ‘ وسلمه الله من شره ومكره مع تلك الصولة الهائلة التى 
أرعبت االباعد فإنه كان إذا باينه احد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرةً يرسل له من 

يغتاله فى فراشه او فى السوق ليالً لقوله بأنه كافر واستحالل قتله. 
  

وقيل أن مجنوناً كان فى بلده ومن عاداته أنه يضرب على من واجهه بالسالح ، فأمر محمد 
أن يعطى سيفاً ويدخل على أخيه الشيخ سليمان وهو فى المسجد وحده ، فأدخل عليه 

المجنون ولما رآه الشيخ سليمان خاف منه ، فرمى المجنون السيف من يده على االرض 
وصار يقول : ياسليمان , ال تخف انك من اآلمنين ويكررها مراراً. 

 
 -قول مفتى الحنابلة بأن ابا محمد بن عبدالوهاب كان غاضباً عليه ألنه لم يهتم بعلم الفقه 
والحديث معناه أنه ليس من المبرزين بالفقه والحديث انما دعوته الشاذة هى التى شهرته ، 

ثم اصحابه غلوا فى محبته فأسموه شيخ اإلسالم والمجدد فتباً لهم وله ، وليعلم ذلك 
المفتونون به لمجرد الدعوة ، فلم يترجمه احد من المؤرخين المشهورين فى القرن الثانى 

عشر بالتبريز فى الفقه والحديث. 
 

  شهادة االمام الصاوى المالكى : 

وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في تعليقه على الجاللين ما نصه : 
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"وقيل هذه اآلية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك 
دماء المسلمين وأموالهم كما هو مشاهد اآلن في نظائرهم، وهم فرقة بأرض الحجاز يقال 

لهم الوهابية يحسبون أنهم على شىء أال انهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن 

يقطع دابرهم ." 
 

 شهادة بن عابدين: 

قال ابن عابدين الحنفي في ردّ المحتار ما نصّه: 
" مطلب في أتباع ابن عبد الوهاب الخوارج في زماننا: قوله:

" ويكفرون أصحاب نبينا (صلّى الله عليه وسلّم)" علمت أن هذا غير شرط في مسمى 
الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، واال فيكفي فيهم 

اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين 
خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمين، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم 

هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنّة و قتل 
علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بالدهم وظفر بهم عساكرالمسلمين عام ثالث وثالثين 

ومائتين وألف"
 

 - هناك العديد والكثير جدا من شهادات علماء الدين والمؤرخين سواء كانوا فى عصرنا او 
فى عصر محمد بن عبد الوهاب لمن أراد أن يقرأها او يسمعها ويعرف المزيد عنه ولكننى 

اكتفيت بهذا القدر فى هذا البحث. . 

-الشيخ علي جمعة في حديث له من فوق المنبر حيث سبه أحدهم فقال له بأنه  من ذرية 

طأطأ هذا يخرج من صلبه قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم ... الحديث طوبى لمن قتلهم 

أو قتلوه .
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ولمشاهدة الفيديو " الشيخ علي جمعة الوهابية كالب النار" .
على الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=L0242vTmrAQ
- الشيخ أحمد كريمة يحكم بأن السلفيين واالخوان والجماعات كلهم خوارج  .

- مفتي الديار المصرية سابقاً الدكتور علي جمعة يفتي  بأنهم خوارج – يمكن مراجعة 
الفيديو وفتاواه على موقع اليو تيوب.

- الشيخ عالء ابو العزائم شيخ الطريقة العزمية .
تعريف السلفية. 

يقول احمد بن حجر في تعريف مذهب السلف: واما المراد بمذهب السلف هو ما كان عليه 
الصحابة (رض) وما كان عليه اعيان التابعين لهم باحسان وما كان عليه اتباعهم وائمة 

الدين ممن شهد له باالمامة، وعرف عظيم شانه في الدين وتلقى الناس لكالمهم خلفا عن 
سلف . كاالئمة االربعة والسفيانين والليث بن سعد وابن المبارك النخعي، والبخاري ومسلم 

وسائر اصحاب السنن دون من رمي ببدعة او شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج 
والروافض والمعتزلة وسائر الفرق الضالة .

وقالوا ان السلفية هي ماورد في حديث رسول الله  الذي ينقلوه عن عبد الله ابن 
مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يجئ اقوام تسبق شهادة 

احدهم يمينه ويمينه شهادته .
ومن هذا الحديث – بغض النظر عن صحته او ضعفه – فخير الناس معاصري رسول لله 

 ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .
وهؤالء اطلقوا عليهم التابعين، والسلف الصالح .

هذا جيل القرن االول : الذي استباح حرمة المدينة ومكة وقتل اهل بيت النبي   .
فهل يعقل ذلك وفيهم معاوية وعمرو بن العاص ويزيد ومروان ابن الحكم وغيرهم من 

المجرمين ! كيف يكونوا خير الناس وقد كفّر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا... ؟ ! .
فاذا كان مذهب السلف ما كان عليه االمام مالك فلماذا يرفض المذهب المالكي وينهي 

السلفيون المعاصرون عن تقليده ؟ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=L0242vTmrAQ
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ولماذ كفّر اسالفهم من " الحنابلة ... " 
فيما مضى اتباع المذهب الشافعي، وسبّوا صاحبه وطعنوا في امامته ؟ 

ووقفوا للشوافع  في الطرقات وترصدوهم وقتلوهم . 
ولماذا انهى امام الحنابلة كما يدّعون عن تقليد الشافعي وابو حنيفة ومالك ؟ !

واذا كان يقصد بالروافض من رفض خالفة ابي بكر وعمر، فقد رفضها االمام علي 
والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين وابو ذر وسلمان وعمار وسعد بن عبادة 

االنصاري وغيرهم... وهم من القرن االول خير القرون كما يقولون ؟ .
والواقع ان المقصود عندهم بالسلف الصالح هو من اعتقد بامامة معاوية ويزيد (وبني امية) 

(عليهم لعنة الله )وقد الّفوا في فضائلهما وتنزيههما الكثير من الكتب .
من أشهر معارضي الوهابية:

ومن أشهر معارضي هذه الحركة في عصر محمد ابن عبد الوهاب والعصور القريبة منه : 

سليمان بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفي« 1208هـ »وهو أخو محمد عبد  -1
الوهاب ألبيه وأمه وكان أعلم منه، وهو فقيه حنبلي من قضاة نجد ومن علمائهم ومعتدليهم، 

وله كتاب « الصواعق اإللهية » في الرد على أخيه، وهو من أقوى الردود على الوهابية

2- سليمان بن سحيم بن أحمد بن سحيم الحنبلي النجدي « 1230 - 1181هـ » وهو من 
فقهاء أهل الرياض وكان والده فقيها أيضا ومن مخالفي محمد عبد الوهاب، وهو من قبيلة 
عنزة وكان فقيها حنبليا فاضال، خرج إلى بلدة الزبير بعد استيالء الوهابية على الرياض 

ومات هناك، كفره محمد بن عبد الوهاب كفر أكبر يخرج من الملة، بل أفحش محمد 
عبدالوهاب في ذمه فأطلق عليه « البهيم » وهذا تجاوز في الذم.

3- محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي اإلحسائي « 1100 - 1164هـ » من علماء 
اإلحساء الكبار، فقيها فاضال له كتب في الفقه والفلك، كان السبب في صرف عثمان بن 

معمر أمير العيينة عن 
محمد عبد الوهاب ومع أن محمد عبدالوهاب كان عند ابن معمر لكن قوة حجج بن عفالق 
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دفعت بن معمر للتخلي عن محمد ابن عبدالوهاب ونصرته،وهذا يدل على ما يتمتع به ابن 
عفالق من قوة حجة وعلم، وقد كفره محمد ابن عبد الوهاب كفرا أكبر يخرج من الملة .

4-عبد الله بن عيسى المويس التميمي «1175 هـ» من شيوخ نجد وفقيه أهل حريملة رحل 
إلى الشام وأخذ عن العالمة السفاريني، وهو الذي أستطاع أن يقنع الشيخ عبد الله بن سحيم 

بالتوقف عن تأييد محمد عبد الوهاب بعد أن كان مؤيدا له، لذلك غضب عليه ابن 
عبدالوهاب فكفره

5- عبد الله بن أحمد بن سحيم «1175هـ» فقيه أهل المجمعة بالقصيم كان فقيها حنبليا 
وقاضيا لبلدان سدير كلها، لم يكن شديد المعارضة للوهابية لكنه يعارض غلوها غبي 

التكفير.
ومن أشد معارضي هذه دعوة فقد كان عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف األحسائي وهو من 

شيوخ محمد عبد الوهاب.
6- محمد بن عبد الله بن فيروز األحسائي «1216هـ» رحل إلى البصرة بعد استيالء 

الوهابية على اإلحساء في عهد عبد العزيز بن محمد، كان وأبوه وجده من العلماء الحنابلة 
وكانت له مكانه كبيرة عند السلطان العثماني، وكان يعارض محمد عبد الوهاب بقوة، لذا 

كفره الشيخ كفرا أكبر ينقل عن ملة اإلسالم. وله قصية في ابن عبدالوهاب قال فيها
7-   محمد بن عبد الله بن فيروز األحسائي «1216هـ» رحل إلى البصرة بعد استيالء 

الوهابية على اإلحساء في عهد عبد العزيز بن محمد، كان وأبوه وجده من العلماء الحنابلة 
وكانت له مكانه كبيرة عند السلطان العثماني، وكان يعارض محمد عبد الوهاب بقوة، لذا 

كفره الشيخ كفرا أكبر ينقل عن ملة اإلسالم. وله قصية في ابن عبدالوهاب قال فيها
سَالمُ فِـرَاق ال سَـالمُ تَحـِيَّـةِ =عَلَى سَاكِنـِي نَجْدٍ وَ أَرْضِ اليَمَامَةِ

لَقَدْ زَعَمُوا أَهْـلُ الشَـقَاءِ بِأَنَّـهُم =عَلَى دِيْنِ حَقٍّ وَاصِبٍ وَ اسْـتِقَامَةِ 
وَقَالُوا سِـوَاهُم كُل مَنْ كَانَ كَافِرَاً=لَقَد كَذَبُـوا وَ اللهِ هُم في ضَاللَـةِ

وَقِدْ حَاوَلُوا التَعْطِيْلَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ=وَلَفَّـقُو دِيْنـَاً بِدْعَـةً أَيُّ بِدْعَـةِ
أَضَـلُّوْا بِجَـهْـلٍ هَذِهِ األُمَّة الّتِي =لَقَدْ خَرَجَتْ لِلنَّـاسِ هُم خَيْرُ أُمَةِ 

وَ بَدَّلُوا أَحْكَامَ الكِتَابِ جَمِيْـعُـهَا=وَ حَلَّلُوا شَيْئَاً حُرِّمَت في الشَرِيْعَـةِ
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بِسَفْكِ دِمَاءٍ وَ انْـتِهـَاكِ مَحَـارِمٍ =وَ قَـتْلُ مُصَـلٍّ مُـتَـقٍ للهِ قَانِتِ 
فَأَنْـشُـدُكُم بِاللهِ يَا أَهْـلَ دِيْنِـهِ =أَيُـعْرَفُ هَذَا مِنْ كِتَابٍ وَسُـنَّـةِ 
بِأَيِّ دَلِـيْـلٍ أَمْ بِأَيَّـةِ حُـجَـةٍ =وَ فِي أَيِّ شَرْعٍ بَلْ بِأَيَّـةِ مِـلَّـةِ

يُبـَاحُ دِمَاءُ المُسْلـِمِيْنَ وَ مَالَـهُم=أَئِمـَّـة دِيْـنِ اللهِ خَيْرِ أَئِـمَّـةِ
فَكَم نَهَبُوا مَاالً وَ كَم سَـفَكُوا دَمَاً =وَكَم هَتـَكُوا عَنْ كُلٍّ خُوْدٍ جَمِيْلَةِ

فَال تَـعْبَـئُوا يَا قَوْمُ فِيْهِم فَإِنَّـهُم=كِـالبٌ ذِيَابٌ لِألَنَـامِ مُـضِـرَّةِ
فَـوَيْلٌ لَهُم مِنْ فِـعْلِهِم وَفِعَـالِهِم =وَوَيْلٌ لَهُم يَوْمَ المَـعَادِ بِـنِقْـمَـةِ

أَال فَاخَبِـرُوْنِي أَيُّهَا القَوْم أَنْـتُـمُ=عَلَى أَيِّ دِيْنٍ أَم فَمِن أَيّ فِـرْقَـةِ
أَوَحْـيٌ إِلَيْكُم جَاء أَم خَـبَرٌ أَتَى=بِأَنَّكُمُ خَـيْـرُ القُـرُوْنِ وَقُـدْوَةِ

وَأَنْتُم خِيَارٌ الخَلْقِ طُـرَّاً بِزَعْـمِكُم =وَسَاحَتُكُم قَد فُضِّلَت كُلُّ سَاحَـةِ
8-  محمد بن علي بن سلوم «1246هـ» من فقهاء الحنابلة وقد فر إلى البصرة من الوهابية 

مع شيخه بن فيروز األحسائي
9- القاضي عثمان بن منصور الناصري «1282هـ» - الذي تولى القضاء في سدير 

وحائل في أيام تركي بن عبد الله وفيصل بن تركي فكان له رأي شديد في الوهابية فيرى 
أنهم من الخوارج وله كتب في الرد على غلوهم « جالء الغمة عن تكفير هذه األمة » لذلك 

أطلق علماء الوهابية فيه التكفير والذم الشديد.
10-  و يرى عثمان بن سند البصري «1250هـ» أن الوهابية تكفر عموم المسلمين.

11-  محمد بن سليمان الكردي - مفتي الشافعية في المدينة المنورة - من معارضي دعوة 
محمد عبدالوهاب وله ردود « مسائل وأجوبه وردود على الخوارج.« 

12- الشيخ مربد بن أحمد التميمي «1171هـ» وهو واحداً من كبار علماء نجد، وتولى 
القضاة الوهابيون قتله في مدينة رغبة .

13- وقد رد الشيخ أحمد بن علي النصراني القباني -وهو من سنة العراق - على ابن 
عبدالوهاب بكتاب « فصل الخطاب في رد ضالالت ابن عبد الوهاب .« 
14- العالمة ابن السفاريني، النابلسي، الحنبلي، المتوفى سنة 1188 هـ.

الف األجوبة النجدية عن األسئلة النجدية
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ومن بين المعارضين أيضاً :

15- سيف بن أحمد العتيقي«1189هـ«،
16-  صالح بن عبد الله الصائغ «1183هـ«
17-  عبد الله بن داوود الزبيري «1225هـ«

18-  علوي بن أحمد الحداد الحضرمي «1232هـ«
19- محمد بن عبد الله كيران المغربي «1227هـ«

20- عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان «1179هـ.«
21- حسن بن عمر الشطي الدمشقي «1247هـ.«

22- اإلمام الصنعاني المتوفى سنة 1182هـ
وذمه ابن عبد الوهاب وتراجعه عن مدح ابن عبد الوهابلما ظهرت دعوة محمد بن عبد 
الوهاب كتب األمير الصنعاني إليه بالقصيدة الشهيرة المسجلة في ديوانه يمدحه بها سنة 

1163هـ مطلعها
سالم على نجد ومن حل في نجد : وإن كان تسليمي على البعد ال يجدي. 

وانتظر الجواب، ولكن الجواب لم يصل، ووصلت وفود نجد وبعض علمائها يخبرون 
بحقيقة مذهبه، فتراجع الصنعاني عن مدحه، بعد أن طارت القصيدة في كل البالد، وبعد أن 
غضب العلماء على الصنعاني وردوا عليه وبينوا له حقيقة مذهب ابن عبد الوهاب، فكتب 
قصيدة أخرى تراجع فيها عن مدحه األول ثم شرحها في ( إرشاد ذوي األلباب إلى حقيقة 
أقوال ابن عبد الوهاب ) أو ( النشر الندي بحقيقة أقوال ابن عبد الوهاب النجدي ) وسميت 
أيضا بـ( محو الحوبة في شرح أبيات التوبة ) وهي مشهورة عند أهل اليمن يعرفها صغار 

طلبة العلم
(5) من هم السلفية :
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من هم حقيقة دعاة االنتساب لمذهب السلف او"السلفية" في الماضي والحاضر ؟ 
وهل لهؤالء ( (السلفية)) مذهب خاص في االصول والفروع يميزهم عن باقي الفرق 

االسالمية المعروفة ؟

المقصود بالسلفية هم اولئك الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري، وكانوا من الحنابلة، 
وزعموا ان جملة ارائهم تنتهي الى االمام احمد بن حنبل الذي احيى عقيدة السلف، ودافع 

عنها، ثم تجدد ظهورها في القرن السابع الهجري على يد ابن تيمية الذي احيا هذا المذهب 
وشدد في الدعوة اليه، واضاف اليه امورا اخرى، ثم ظهرت تلك االراء في هضبة نجد في 
القرن الثاني عشر الهجري، احياها محمد بن عبد الوهاب ومازال الوهابيون ينادون بها6.

يتبين من هذا التعريف الذي اورده الشيخ محمد ابو زهرة، بان دعاة السلفية او مذهب 
السلف هم شريحة من اتباع المذهب الحنبلي وليس جميع اتباع هذا المذهب، الن هذه الفئة 

التي سمت نفسها ب "السلفية" لها اراء وافكار ومذهب خاص في" االصول والعقائد"، واحمد 
بن حنبل يعتبر احد االئمة االربعة المقلدين في الفقه، وليس له في العقائد او االصول مذهب 

خاص به .
لذلك كان اغلب مقلدي هؤالء االئمة االربعة واحمد بن حنبل منهم، ينتمون عقائديا الى 

المذهب الكالمي الممثل بشقيه "االشعري" و " الماتريدي " مذهب" اهل السنة والجماعة" في 
االصول .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان جل الحنابلة في االصول على عقيدة مذاهب اهل 
السنة والجماعة من اشاعرة وماتريدية ؟ 

الجواب بالنفي .... 
فقد كان الحنابلة دون باقي المذاهب الفقهية االخرى، موزعين على عقائد شتى ومذاهب 

اصولية مختلفة، فمنهم من كان اشعريا، ومنهم من كان صوفيا، يؤمن بعقائد وحدة الوجود 
وغيرها من عقائد الصوفية، ومنهم مفوضية يتبعون بعض السلف في عقائدهم وارائهم . 

ومنهم وهم االغلبية كانوا – كما اجمعت عليه كتب الحديث يعتقدون بالتشبيه والتجسيم 
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والقول بالجبر وغيرها من االراء والمعتقدات، التي تجنّد المعتزلة اوال لمحاربتها، ثم 
تصدّى فيما بعد "اهل السنة والجماعة" . من 

علماء الكالم، االشاعرة والماتريدية وهم ممن يذهب مذاهب التنزيه . 
وقد اشتهر ابن تيمية بالتشبيه والتجسيم وكان يذهب مذاهب الحشوية في العقائد، وقد تبعه 
في ذلك فيما بعد تلميذ مدرسته الشهير أي محمد بن عبد الوهاب، ولذا نرى بان "الحشوية 

هي حنبلية المنشا ."
ان من يقرا كتب رجاالت السلفية المعاصرين، في االصول والفروع ، وما يدعون اليه ، 
سيجد بان الدعوة " الحشوية الحنبلية " قد قامت من رقادها الطويل مستعيرة لقب "السلفية" 

للتضليل والتمويه على عامة الناس عموما وبناء الصحوة االسالمية خصوصا . 
وقد تنبه لذلك طائفة من علماء اهل السنة ، فبادروا الى فضح هذه الطائفة السلفية وحذّروا 

الناس من اتّباعها ، ومن هؤالء العلماء السنة ابن خليفة عليوي وهو عالم ازهري الذي 
يقول :

 "لقد ظهرت في بالدنا الشامية طائفة تدعو الى " السلفية " ونهجها اعتناق العقيدة " الحشوية 
الحنبلية " وتبديع اهل السنة والجماعة، ويضيف :

 "ولنحذر جميعا من وساوس الشياطين ان تزين لنا نزعات الضالين من اليهود والنصارى 
المجسمين الذين اتّبعهم في ذلك "الحشوية الحنبلية" ، فقد اصيب بهم المسلمون باكبر بلية , 
تركوا العقل والنظر واخذوا بظاهر الخبر, وال مستند لهم من شرع سيد البشر محمد عليه 
افضل الصالة والسالم . فليت شعري كيف يدّعون " السلفية" ويزعمون انهم يدعون الى 
التوحيد الخالص واالعمال الصالحات، وهم مجسمون ومتمسكون باذناب الضالالت !! 

فاخلق بهم ان لو ياخذوا بعقيدة اهل السنة والجماعة لرشدوا الى طريق االسالم . ابن خليفة 
عليوي، هذه عقيدة والخلف في ذات الله سبحانه وتعالى، دمشق 1979، ص5. ان السلفية 
الوهابية اليوم ، والتي تتخذ من ارض الجزيرة والحرمين الشريفين منطلقا لها ولدعوتها، 

هي في حقيقة االمر، بعث لعقائد فرقة " الحشوية الحنبلية" التي عرفت في التاريخ بهذا 
االسم .

التجسيم الحشوية والمذهب الحشوي 
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لقب تحقير اطلق على اولئك الفريق من اصحاب الحديث الذين اعتقدوا بصحة االحاديث 
المسرفة في التجسيم من غير نقد ، بل فضلوها على غيرها واخذوا بظاهر لفظها. 

كان لمنع عمر بن الخطاب الخليفة الثاني لتدوين احاديث رسول الله  نتائج وخيمة 
على مستقبل العالم االسالمي وفكره وثقافته . وبعد زمن عمر انتشر الرواة في االفاق 

يبحثون عن الصحابة ومن عاصرهم ، الخذ الحديث عنهم . 
 وكان من بين هؤالء عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ، اظهروا االسالم في عهد 

الخلفاء الثالثة االوائل ، ثم اخذوا بعد شهادة االمام علي(ع) في بث ما عندهم من االساطير، 
بين من تروج عليهم ممن لم يتهذب بالعلم من اعراب الرواة وبسطاء مواليهم . فتلقفوها 
منهم ورددها االخرون بسالمة قلب ، معتقدين ما في اخبارهم في جانب الله من التجسيم 

والتشبيه ، ومستأنسين بما كانوا عليه من االعتقاد في جاهليتهم ، وقد يرفعونها افتراء الى 

الرسول    او خطاء ، فأخذ التشبيه يتسرب الى معتقدات الطوائف ويشيع شيوع النار 
في الهشيم . وهنا نشا الحشو، وترعرع ونما ، حيث تم ادخال الكثيرمن عقائد اهل الكتاب 

خاصة الى االسالم عن طريق الحديث النبوي، وتلقفها بسطاء الرواة وغيرهم على انها 

  . عقائد االسالم جاءت على لسان الرسول محمد 
واذا عرفنا هذه الحركة كانت مالزمة لظهور الفتن السياسية في المجتمع االسالمي الناشئ ، 

وانتصار االمويين في نهاية المطاف ، وتسلمهم لسدة الحكم . يتبين لنا مدى انتشار هذه 
الظاهرة وتغلغلها في تفكير المسلمين انذاك . وملوك بني امية بدءا من معاوية بن ابي 

سفيان والى اخرهم. اال ما كان من فعل عمر بن عبد العزيز الذي امر بتدوين السنة واوقف 
لعن االمام علي على المنابر وارجع فدك ((نحلة فاطمة)) الى بنيها .

لم يولوا أي اهتمام للدفاع عن عقائد االسالم ، او محاولة الوقوف امام خصومها من يهود 
ونصارى ، فما كان يهم بني امية هو الجانب السياسي ، وتثبيت الملك العضوض باي 
وسيلة ، بل كان فسح المجال الحبار اليهود والنصارى وغيرهم من دعاة الملل والنحل 

السالفة ، احدى الوسائل التي ركبها ملوك بني امية لتوطيد ملكهم . فتزعموا القول بالجبر 
وشجعوا االعراب من الرواة على التحديث بذلك ، فاختلق هؤالء من االحاديث والروايات 
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التي ينسبوها للرسول (ص (الكثير. لتكون فيما بعد معتمد الحشوية من اهل الحديث 
والحنابلة . 

وللدعوة الى هذه النحلة وترسيخها كعقيدة اسالمية جعلت الحبر النصراني يوحنا الدمشقي 
الذي عاش في قصور االمويين وخدمهم ، يقول بان االسالم ليس اال العقيدة الجبرية . 

اما التشبيه والتجسيم فقد اطلق ملوك بني امية العنان – ومن قبلهم الخليفتان عمر وعثمان – 
لهؤالء المتاسلمة من اهل الكتاب . فنقلوا ونشروا ما في التوراة واالنجيل من عقائد الى 

المسلمين، سواء كاحاديث مستقلة منسوبة للرسول (ص) ، او كشروح اليات الذكر الحكيم . 
وقد كان كعب االحبار يقول ابن كثير: ((اسلم كعب في الدولة العمرية وجعل يحدث عمر 
عن كتبه قديما، فربما استمع له عمر، فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده 

عثها وسمينها .وليس لهذه األمة ـ والله اعلم ـ حاجة الى حرف واحد مما عنده))7

على عهد الخليفة عمر  وهو من يهود اليمن يقرا التوراة في مسجد الخليفة رسول الله 
بن الخطاب ، ولم يتعرض الي نهي ! في الوقت الذي كان الخليفة نفسه ينهي الصحابة عن 

، ويتوعدهم العقاب ان هم حدثوا او اكثروا الرواية عنه  الرواية عن رسول الله 
وتبعه وهب بن منبه وكان عالما بالتوارة فجلس يحدث في المدينة وغيرها من حواضر 

االسالم بما يجده في كتب االولين ، فنقل عنه المسلمون الكثير من االحاديث والروايات في 

تفسير قصص االنبياء وتواريخهم من لدن ادم (ع) والى خاتم الرسل 
ودخلت مع تلك التفاسير والشروح عقائد اهل الكتاب المحرفة وكثر تداولها وتناقلها بين 
الرواة. ويرى الشيخ الكوثري انهم سموا الجل هذا " الحشوية , " وان الى هؤالء ينسب 

اصناف المشبهة والمجسمة.8.
لقد ظلت عقائد التجسيم والتشبيه متناثرة هنا وهناك ، في اقوال المحدثين ورواياتهم حتى 

ظهر مقاتل بن سليمان (المتوفي سنة 150 ه) وهو احد كبار المفسرين ، الذي مال تفسيره 
حشوا من االسرائيليات .

لذلك فقد اجمعت المصادر كما يقول الدكتور علي سامي النشار على كونه مشبها ومجسما ، 
وانه اخذ من علم اليهود والنصارى ما يوافقه لتدعيم تفسيره المشبهي المجسمي ... 

يقول ابن حيان :
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كان يأخذ من اليهود والنصارى ومن علم القرآن الذي يوافقه وكان يكذب في الحديث . 
فتاثر الرجل باليهود والمزدكية ظاهرا9. 

وجاء بعده مجاهد بن جبر المحدث ، ونشر حديث (المقام المحمود) عن مجاهد ((عسى ان 
يبعثك ربك مقاما محمودا)) قال: يجلسه او يقعده على العرش، يقول الذهبي لهذا القول 

طرق خمسة، واخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل فيه المروزي مصنفا10.
الذي قام سلف الحشوية الحنبلية " بمعارك طاحنة الجل اثباته ، في كل من بغداد ودمشق 

والقاهرة ، حيث ابوا اال ان يجلسوا النبي  مع ربه على العرش سبحانه وتعالى عما 
يصفون .

لقد كانت الفرقة الكرامية (نسبة الى مؤسسها محمد بن كرام / ت 255ه) مجسمة غالى 
صاحبها في اثبات العرشية والفوقية . واكد على ان الله جسم ، لكن ليس كاالجسام ، انه 

مستقر على العرش ومما له ، كما قال الكرامية بقيام الحوادث بذات الله . 
وجاءت باراء ومعتقدات خالفت فيها الفرق االسالمية جميعا وعلى راسهم اهل السنة 

والجماعة. اال ان لهم رايا مميزا يخص النبوة والرسول والمرسل . وقد قام الدكتور النشار 
بتخريج لطيف له، يربط بينه وبين عقيدة السلفية المعاصرة في موقفها من الرسول (ص) 

وقبره وشد الرحال اليه. لقد ذهبت الكرامية الى ان النبوة والرسالة عرضان حاالن في 

النبي والرسول  ، منفصلتان تمام االنفصال عن الوحي اليه ، وعند ظهور المعجزات 
على يديه ، وعن عصمته عن الخطا والمعصية ، فمن فعل الله فيه تلك الصفة وجب على 

الله تعالى ارساله ...
وتضع الكرامية تمييزا بين الرسول والمرسل ، فالرسول من حصل فيه " ذلك المعنى " وانه 
يجب على الله ان يرسله الى الناس رسوال بهذا المعنى ، فاذا ارسل يكون مرسال ولم يكن 

قبله من المرسلين بل رسوال فقط، ولهذا يقولون " ان النبي  في قبره رسول وليس 
بمرسل .... وقد عارض اهل السنة والجماعة هذا التمييز الدقيق بين الرسول والمرسل ، 

وقرروا ان الرسول (ص) في قبره رسول ومرسل ...
ولكن ما هو السر الحقيقي في هذا التمييز عند الكرامية ؟ 
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اما التفسير الذي اراه اقرب الى الحقيقة – يقول النشار- فهو ان الكرامية كانت ترمي الى 
غرض بعيد، وهو عدم اسباغ القداسة على الرسول في قبره، وعدم شد الرحال اليه ، 
مخالفة في هذا رأي اهل السنة والجماعة، فقررت الكرامية ان النبوة والرسالة كانتا 

عرضين او معنيين القاهما الله فيه ازال، ثم ادى رسالته بمفهوم المرسل عند الكرامية ، ثم 
انتهى عمله هو... انتهى الرسول والمرسل والرسالة باقية ، فال اسباغ للقداسة عليه . 
ويتضح هذا من موقف خلف الكرامية من حقيقة الرسول ووقوفهم امام قبره ، فهم ان 

تصادف وقوفهم امامه يسلمون عليه ويقولون: " لقد اديت الرسالة "، ومن عدم اعتبار زيارة 
الرسول فرضا او نفال... ان الغرض فقط هو حج الكعبة المقدسة ، والنفل هو العمرة ، ان 
الكالم كما نعلم اوثق اتصال بالفقه, اثرت الكرامية في سلف المتاخرين، ونادى ابن تيمية 

بما نادى به الكرامية . واحتضن الحنابلة المتاخرون هذه االراء، وظهرت على اقوى 
صورة لدى الوهابيين بعد واصبحت جزءا من عقائدهم11.

لقد عاشت الكرامية بعد موت مؤسسها، ثم تلقى المذهب عالم من اكبر علماء السلف 
وصوفي من ارق الصوفية، هو الهروي االنصاري ثم احتضنها سلفي متاخر ومفكر من 

اكبر مفكري السلفية وهو " تقي الدين بن تيمية " او بمعنى ادق سار الحشو في طريقه يدعم 
فكرة التشبيه والتجسيم ويجتذب اليه مجموعة من اذكى رجاالت الفكر االسالمي12.

وان كان ابن تيمية سيتجه بهذا الحشو اتجاها نحو عقلنته بجمع متناقضاته وارائه المختلفة 
المشارب واالتجاهات وصبها في قالب، قال عنه انه مذهب اهل الحق من السلف والخلف . 
وتبعه في ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية ، وحمل راية الدعوة الى ذلك بالسيف محمد بن عبد 
الوهاب النجدي الحنبلي واتباعه ، حيث السعي الجاد اليوم لنشر هذه المعتقدات واالراء في 

العالم االسالمي ومحاربة غيرها . لقد كانت البذرة االولى للتشبيه اما وافدة على البيئة 
االسالمية ضمن مؤامرة على عقيدة التوحيد الخالص، او وليدة هذه البيئة نفسها، نتيجة سوء 

الفهم لبعض النصوص االسالمية ، لذلك فالحشو والتشبيه وما ينتهيان اليه من تجسيم ، قد 
نبتا في صفوف المسلمين وصار لهما ممثلون بين الفرق المختلفة ، فهناك حشوية بين اهل 

السنة وبين غالة الشيعة، يظهرون في عصور مختلفة .
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وهناك " حشوية ومشبهة " تنتمي الى الحنابلة وان تبرأ منها محققوا الحنابلة انفسهم. مدخل 
الى علم الكالم، ص77، مثل ابن الجوزية الذي ذم اصحابه الحنابلة العتقادهم الحشو 

والتشبيه والتجسيم.
وهؤالء هم الذين يطلقون على انفسهم اليوم اسم " السلفية " وهم في الحقيقة " حشوية الحنابلة 

". ونسبتهم للحنابلة النهم يدّعون انهم على ما كان عليه االمام احمد بن حنبل في االصول 
والفروع . 

من المالحظ اذا اننا انتهينا الى حقيقة مفادها، ان فرقة " السلفية المعاصرة " اليوم هي تيار 
حشوي له جذور عميقة في التاريخ الفكري للحشو وعقائده , وانه مذهب انتقائي تكاد ترجع 
اغلب ارائه في العقائد الى االسرائيليات، التي حشا بها الرواة من االعراب ومتاسلمة اليهود 

والنصارى احاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) .  
على ان مصطلح " الحشوية الحنبلية " ليس من مبتكرات خصوم " السلفية " اليوم ، وانما 

ورد في كثير من كتب التاريخ وكان يقصد به سلف " السلفية الوهابية المعاصرة ."
فقد ذكر ابن عساكر في كتابه " تبيين كذب المفتري عن االمام ابي الحسن االشعري " قوله 

: 
"وفي منتصف القرن الخامس استفحل امر هؤالء الحشوية ببغداد حتى (اخطر)امثال ابي 
اسحاق الشيرازي وابي بكر الشاشي وغيرهما من ائمة الشافعية ان يكتبوا محضرا عليه 

خطوطهم ورفعوه الى نظام الملك ، ومن جملة ما فيه : 
 "ان جماعة الحشوية واالوباش الرعاع المتسمين بالحنبلية اظهروا ببغداد من البدع الفظيعة 
والمخازي الشنيعة ما لم يتسمع به ملحد فضال عن موحدهذه عقيدة السلف، ص89، انظر 

دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة ممن ينتحل مذهب االمام احمد، البي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي الحنبلي، المتوفي سنة 597 ..

 والبدع الفظيعة التي ذكرها النص ليست سوى قولهم واعتقادهم مذاهب التشبيه والتجسيم ، 
مما اخذ عن اهل الكتاب من يهود ونصارى وغيرهم . 

يرى الدكتور مصطفى الشكعة ان االمام ابا الحسن االشعري قد استطاع ان يصدر احكاما 
في قضايا العقائد في جو من االعتدال والصفاء بعيدا عن التهور واالندفاع ، بالرغم من ان 
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بعض الفقهاء ارتابوا في عقيدته وان " الحنابلة " رموه بالكفر، فان ذلك لم ينهض دليال على 
زيغهالدكتور مصطفى الشكعة، اسالم بال مذاهب، الدار المصرية للطباعة والنشر بيروت، 

ص462.
بل نصره كبار العلماء كابي بكر الباقالني وامام الحرمين الجويني واالسفرائيني وغيرهم 

من االعالم الذين تبنوا افكاره بعد موته . 
وقد سمى هؤالء االعالم راي االشعري بمذهب اهل السنة والجماعة13.

ويعزز ابن خلدون المؤرخ هذا الراي كذلك، حينما يعلق بان منهج االشعري توسط بين 
الطرق . 

وقد ذهب الدكتور الشكعة وغيره من المؤرخين الى ان اول من لقب " باهل السنة " هم 
االشاعرة ، حيث اصبح المذهب الذي خرج به استاذهم هو بالذات14.

وبعد ظهور ابو منصور الماتريدي وتصنيفه في العقائد " قرر الكثير من علماء المذهب 
الحنفي ان النتائج التي وصل اليها تتفق تمام االتفاق مع ما قرره ابو حنيفة في العقائد , كما 

قرروا ان اراء ابي حنيفة في العقائد هي االصل الذي تفرعت منه اراء الماتريدي ." 
وقد خالف الماتريدي اصحاب الحديث جميعا النه اعتمد على العقل بارشاد الشرع ، كما 

اوجب النظر العقلي . ولذلك اعتبر هذان المذهبان في العقائد واالصول هما " 
مذهب اهل السنة الكالمي : في مقابل المعتزلة وحشوية الحنابلة . لقد سلكت مدرسة 

االشعري والماتريدي – كما يقول المؤرخون من اهل السنة – سبيل التوسط والتوفيق بين 
االشاعرة والمعتزلة ، ينتصرون الهل الحديث حينا. 

عقيده الوهابيه فى الصفات هى من صنف عقائد التجسيم 
فهم ينسبون الى اللّه تعالى االعضاء على الحقيقه: كاليد، والرجل، والعين، والوجه.. ثم 

يصفونه تعالى شانه بالجلوس والحركه واالنتقال والنزول والصعود، على الحقيقه كما يفهم 
من ظاهر اللفظ.. تعالى اللّه عما يصفون .

وهذه العقيده قلدوا فيها ابن تيميه.. وهى فى االصل عقيده الحشويه من اصحاب الحديث 
الذين ال معرفه لهم بالفقه والثابت من اصول الدين، فيجرون وراء ما يفهمون من ظاهر 

اللفظ، وقد اخذوا ذلك عن مجسمه اليهود .
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فجاءوا بكالم لم يستطيعوا ان ينقلوا منه حرفا واحدا عن واحد من الصحابه وال واحد من 
الطبقه االولى من التابعين، ثم زعموا ان هذا هو اجماع السلف، وزوروا ذلك بكالم طويل 

كله لف ودوران خال من اى برهان صادق .
بل لم يجدوا اال كلمه واحده اطلقها ابن تيميه جزافا، وهى محض افتراء ال ينطلى اال على 

البسطاء الذين ال يتثبتون مما يسمعون، وعلى المقلدين المتعصبين ..
يقول ابن تيميه فى حجته الكبرى على مصدر هذه العقيده ما نصه: ان جميع ما فى القرآن 
من آيات الصفات فليس عن الصحابه اختالف فى تاويلها، وقد طالعت التفاسير المنقوله عن 
الصحابه وما رووه من الحديث، ووقفت على ما شاء اللّه من الكتب الكبار والصغار، اكثر 

من مئه تفسير، فلم اجد الى ساعتى هذه عن احد من الصحابه انه تاول شيئا من آيات 
الصفات او احاديث الصفات بخالف مقتضاها المفهوم المعروف .

وقال فى نفس الموضع انه كان يكرر هذا الكالم فى مجالسه كثيرا..
لكنه كالم باطل يشهد على بطالنه كل ما ورد فى تفسير آيات الصفات، وخاصه فى الكتب 

التى نقلت تفاسير الصحابه، والكتب التى كان يوكد عليها ابن تيميه ويقول: انها تروى 
تفاسير الصحابه والسلف باالسانيد الصحيحه وليس فيها شىء من الموضوعات واالكاذيب، 

واهمها: تفسير الطبرى، وتفسير ابن عطيه، وتفسير البغوى .
فهذه التفاسير جميعا نقلت عن الصحابه تاويل آيات الصفات بخالف ظاهرها، وهذا جار فى 

جميع آيات الصفات .
انظر مثال تفسير آيه الكرسى عند الطبرى وابن عطيه والبغوى، فهم جميعا يبداون بقول 

ابن عباس: كرسيه علمه .
واكتفى ابن عطيه بهذا ووصف ما ورد عن غير ابن عباس بانه من االسرائيليات واخبار 

الحشويه التى يجب ان ال تحكى .
وهكذا مع جميع االيات التى جاء فيها ذكر الوجه: (وجه ربك) او(وجهه) او (وجه اللّه)، 
فاول ما ينقلونه عن الصحابه هو التاويل بالقصد او الثواب او نحوها كما يقتضى المقام .
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اذن فبرهانهم الوحيد على عقيدتهم فى التجسيم هو افتراء على الصحابه، وتزوير فى 
الحقائق الدينيه، ونسبه الباطل حتى الى كتب التفسير المتداوله بين الناس رغم سهوله التحقق 

من ذلك .
انظروا فى هذه التفاسير لتقفوا على الحقيقه بعينها؟ خذ مثال تفسير البغوى الذى عظمه ابن 
تيميه كثيرا وقال انه لم يرو الموضوعات، وقف على تفسير هذه النبذه من آيات الصفات: 
البقره آيه 115 و255 (آيه الكرسى) و272، الرعد آيه 22، القصص آيه 88، الروم آيه 

38و 39، الدهر آيه 9، الليل آيه 20 .
ان فرقة الوهابية السلفيه المجرمه يتضح ضاللها من خالل فتاواها ومايقوم به خطبائهم 

,فترى خطب مشايخ الوهابية بدايتها بتراء بال بسملة.. 
وكانت البسملة سالحاً من الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله (لطرد شياطين قريش ، 

فعندما كانوا يجتمعون على باب دار النبي   ليؤذوه، يامره الله تعالى أن يرفع بالبسملة 
فيولون نفورا

عن اإلمام الصادق عليه السالم منتقداً الذين كتموا البسملة كالبدير قال) :كتموا بسم الله 

الرحمن الرحيم ، فنعم والله األسماء كتموها ، كان رسول الله  إذا دخل إلى منزله 
واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته ، فتولي قريش 

فرارا15ً .
فأنزل الله عز وجل في ذلك: (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى 

أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً). 16.
وأخرج أبو نعيم والديلمي عن عائشة قالت: لما نزلت: بسم الله الرحمن الرحيم ، ضجت 

الجبال حتى سمع أهل مكة دويها ، فقالوا سَحَر محمدٌ الجبال! فبعث الله دخاناً حتى أظل 

على أهل مكة ! فقال رسول الله  : من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقناً ، سبَّحت 
معه الجبال ، إال أنه ال يسمع ذلك منها. 17.

وفيه أيضاً: (وأخرج الحافظ عبد القادر الرهاوي في األبعين بسند حسن عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال اليبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ، 



الخوارج األولى واآلخرة

أقطع). وفي مبسوط السرخسي :5/10: كما قال  :  كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم 
الله تعالى، فهو أقطع . (  وقال في:55/1: ) أقطع أي ناقص غير كامل .

فائدة: إعلم أن السنة في ابتداء جميع األمور الحسنة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ، لما 

رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم أقطع ، وهو حديث حسن كما ستقف عليه ، واليقتصر على بسم الله إال في 

المواضع التي ثبت فيها عن رسول الله   اإلقتصار على بسم الله ، فالسنة في هذه 
المواضع اإلقتصار على لفظ بسم الله ). انتهى.18.

وخوف قريش وحساسيتها من البسملة بقيت بعد فتح مكة ، وتسليم قريش وخلع سالحها ، 
وإجبارها على الدخول في اإلسالم ! 

ويظهر أن طلقاء مكة هم الذين وضعوا أحاديث في عدم لزوم قراءة البسملة في الصالة ، 
وال اإلبتداء بها في الخطبة ! 

فالذي كان باألمس يؤذي النبي  فيقرأ عليه البسملة فترتعد فرائصه ويولي فراراً ، 
يصعب عليه أن يقرأها اليوم ، أو يتحمل سماعها !! 

ولذا نجد تناقض األحاديث التي رووها في البسملة في الصالة والخطبة ، فبينما توجد 
األحاديث المتقدمة الصريحة الموافقة لقول أهل البيت عليهم السالم، نجد أيضاً حديثاً 

يستبدل البسملة بالحمد. 
وقد وصلت حساسية بعضهم من البسملة أن اعتبرها زائدة في أوائل سور القرآن ما عدا 

الفاتحة ! وأفرط بعضهم فأنكر قرآنيتها. 
قال السيوطي وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال 

قال رسول الله  : كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد الله (!) فهو أقطع . 19.
و أن إمامهم األلباني حكم بضعف حديث الطلقاء هذا ، ففي إرواء الغليل:30/1 :

  حديث: كل أمر ذي بال اليبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع . وفي رواية :بحمد الله ، وفي 
رواية: بالحمد ، وفي رواية: فهو أجذم ، 25. وقال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن 
عبد العزيز ، عن الزهري ، عن النبي(ص) مرسالً . يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل . 
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وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكى ، وهو الصواب ، ألن هؤالء الذين أرسلوه 
أكثر وأوثق من قرة ، وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصري ، بل إن هذا فيه ضعف من 

قبل حفظه ، ولذلك لم يحتج به مسلم ، وإنما أخرج له في الشواهد . وقال ابن معين: 
ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: األحاديث التي يرويها مناكير . وقال أبو حاتم ، 

والنسائي: ليس بقوي ........وقد رواه أحد الضعفاء اآلخرين عن الزهري بسند آخر ، 
أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد ، حدثنا صدقة بن عبد الله ، عن محمد بن 

الوليد ال**يدي ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه مرفوعاً .قلت: 
وهذا سند ضعيف ، صدقة هذا ضعيف ، كما قال الحافظ في التقريب ، وقد خالف قرة 

إسناده كما ترى ، فال يصح أن تجعل هذه المخالفة سنداً في تقوية الحديث ...... 
وجملة القول أن الحديث ضعيف الضطراب الرواة فيه على الزهري ، وكل من رواه عنه 

موصوالً ضعيف ، أو السند إليه ضعيف...الخ). انتهى
ومادام هذا الحديث ضعيفاً عندهم ، وحديث ( كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 

الرحيم، أقطع ) صحيحاً أو حسناً.. فخطبهم تكون بتراء. ! 
من بدع الوهابية التي يحكمون غيرهم بها واليطبقونها على انفسهم. 

اليس هم اولى بتطبيق فتاواهم التكفيرية على أنفسهم ! قبل تكفير وتضليل أي مسلم سواهم. 
ومن بدعهم وخرافاتهم اعتراف ابن تيمية بوجود كثير من الغلوّ والشرك والبدع عند) 

المنتسبين )ألهل السنة حسب لفظه ، وهذا مؤيد لما سنذكره من ظهور البدع في جنازته 
مباشرةً. 

قال ابن تيمية 20 : فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلوّ والشرك والبدع موجود 
كثير منه في كثير من المنتسبين إلى السنّة ، فإن في كثير منهم غلواً في مشايخهم وإشراكاً 
بهم وابتداعاً لعبادات غير مشروعة ، وكثير منهم يقصد قبر من يحسن الظنّ به إمّا ليسأله 

حاجاته ، وإمّا ليسأل الله به حاجةً ، وإمّا لظنّه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في 
المساجد ، ومنهم من يفضّل زيارة قبور شيوخهم على الحج ، ومنهم من يجد عند قبر من 

يعظّمه من الرقة والخشوع ما ال يجده في المساجد والبيوت ، وغير ذلك مما يوجد في 
الشيعة . ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة ... 
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قيل : هذا كلّه ممّا نهى الله عنه ورسوله ، وكلّ ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم 
منهي عنه . !! 

وعلى هذا فإن ما يكفر به الشيعة وغيرهم هو موجود بنفس نوعيته في بيئة ابن تيمية ، 
وحينما تعلّق األمر بالسنة المحيطين به خفف حكمه إلى « مذموم منهي عنه » فقط ، ولعله 

فعل ذلك تقيـة. !! 

والعجب أنه تعرّض أيضاً لزيارة قبر النبي   وموهناً للمسلمين عن زيارة قبره 

الشريف ، فقال في كتابه منهاج السنة ج2 ص : 441 واألحاديث المأثورة عن النبي  
في زيارة قبره ، كلّها ضعيفة بل موضوعة.

وهذا يقتضي أن أولئك السلفيةالوهابية الذين زاروا قبر ابن تيمية وترددوا عليه أياماً متعددة 
ليالً ونهاراً وصلوا عليه ال بد أنهم يعتقدون بأفضليته على رسول الله( صلى الله عليه وآله 

وسلم) ، إذ زيارة قبر الرسول ال تجوز لديهم إال بعنوان زيارة المسجد في الوقت الذي 
يأنسون بزيارة قبر شيخهم . 

ولنوثق مدى بدعة الوهابية الذين شهدوا الجنازة من علماء وعوام ، ونساء ورجال ، وأطفال 
وكبار ، ومن تبعهم من بإحسان وأقر صنيعهم بعد اإلمعان ، ولم يبس بكلمة من اللسان ، 

في إدانة من يجب أن يدان !! 
واليكم التوثيق من خالل خمس شخصيات هامة لها وقع جيد عند السلفية ، وهم اإلمام ابن 

كثير ، وابن العماد الحنبلي ، وابن الوردي ، واإلمام الذهبي ، والحافظ عمر البزار فهم من 
المتعاطفين مع شيخ اإلسالم المبتدع الهمام ابن تيمية : 

أوالً : اإلمام ابن كثير ، في كاتبه « البداية والنهاية » ، الجزء الرابع عشر ، ثم دخلت سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة ، وفاة شيخ اإلسالم أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (( 

مختصراً )) 
وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرؤا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله .. !! 

ثم انصرفوا ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك .. !! 
ثم انصرفن واقتصروا على من يغسله فلما فرغ من غسله اخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة 

والطريق إلى الجامع وامتأل الجامع أيضا ! وصحنه والكالسة وباب البريد وباب الساعات 
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إلى باب اللبادين والغوارة وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك 
ووضعت في الجامع والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام .. 

وصلى عليه أوال بالقلعة تقدم في الصالة عليه أوال الشيخ محمد بن تمام ثم صلى عليه 
بالجامع األموي عقيب صالة الظهر .. !! 

وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب 
واألزقة واألسواق بأهلها ومن فيها ثم حمل بعد أن صلى عليه على الرؤوس واألصابع 

وخرج النعش به من باب البريد.. 
واشتد الزحام وعلت األصوات بالبكاء والنحيب .. !! 

وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائهم وثيابهم وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم 
!! .. 

وعظم األمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدم 
للصالة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن .. !! 

فلما قضيت الصالة حمل إلى مقبرة الصوفية !! فدفن إلى جانب أخيه .. 
وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إال من هو عاجز عن الحضور .. !! 

وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة .. !! 
غير الالتي كن على األسطحة وغيرهن الجميع يترحمن ويبكين !! عليه فيما قيل .. 

وأما الرجال فحزروا بستين ألفاً إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف 
وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله .. !! 

واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به.. !! 
ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما 

!! .. 
وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما .. !! 

وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير !! 
وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليالً ونهاراً يبيتون عنده ويصبحون ..!! 
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ورثاه جماعة بقصائد جمة ... فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من 
الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية فجلسوا عنده يبكون ويثنون (( على مثل ليلى يقتل 

المرء نفسه. !!))
وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي رحمه الله وكشفت عن وجه 

الشيخ ونظرت إليه وقبلته وعلى رأسه .. !! 
ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجت إلى مسجد هناك ولم يدعوا عنده إال من ساعد في غسله 

منهم شخينا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين األخيار أهل العلم واإليمان .. !!
فما فرغ منه حتى امتألت القلعة وضج الناس بالبكاء .. !! 

فصرخ صارخ وصاح صائح هكذا تكون جنائز أئمة السنة .. !!! 
فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ .. 

والنساء فوق األسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن هذا العالم .. !! 
وما علمت أحدا من أهل العلم إال النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته !! وهم ثالثة 

أنفس وهم ابن جملة والصدر والقفجاري ، وهؤالء كانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا من 
الناس خوفاً على أنفسهم .. !! 

بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس .. !! 
وتردد شيخنا اإلمام العالمة برهان الدين الفزاري إلى قبره في األيام الثالثة !! .. وكذلك 

جماعة من علماء الشافعية« ... 
ثانياً : ويمكن أيضاً مراجعة كتاب « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » البن العماد 

الحنبلي ، ج 6 ص 80 ، أحداث سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .. ففيه مختصر لما ورد في 
البداية والنهاية .. 

ثالثاً : ويذكر القنوجي بعض ما حصل حول الجنازة في كتابه 30، الحنبلي »: قال ابن 
الوردي : وفيها ، أي : سنة 723، ليلة اإلثنين والعشرين من ذي القعد ، توفي شيخ اإلسالم 

ابن تيمية - رضي الله عنه - معتقال بقلعة دمشق ، وغسل ، وكفن ، وأُخرج .. 
وصلى عليه أوالً : بالقلعة الشيخ محمد بن تمام ، ثم : بجامع دمق !! بعد الظهر، من باب 

الفرج واشتد الزحام في سوق الخيل ، وتقدم عليه (3/ 135) في الصالة هناك 
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أخوه .
وألقى الناس عليه مناديلهم وعمائمهم للتبرك .. !! 

وتراصّ الناس تحت نعشه، وحضرت النساء خمسة عشر ألفا .. !! 
وأما الرجال فقيل : كانوا مائتي ألف ، وكثر البكاء عليه .. !! 

وختمت له ختم عديدة ، وتردد الناس إلى زيارة قبره أياما.. « !! 
رابعاً : اإلمام الذهبي : فلقد كشف لنا جانب آخر من البدع السلفية من حيث تعظيمهم 

للقبور وتصنيف أهميتها ، فانظروا إلى قوله بترجمة معروف الكرخي في كتابه:
وعن إبراهيم الحربي قال : قبر معروف الترياق المجرّب . يريد إجابة دعاء المضطرّ 

عنده ، الن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء . ... 
وقوله بترجمة غير واحد مثالً ج 18 ص 101 : « كان يتبرّك بقبره » ، وكذلك ج 19  
ص 53 : « قبره مشهور يزار ويدعى عنده » ، وج 20 ص 96 : قبره يقصد للزيارة ..

ويكفينا هنا قول الذهبي وقد ملّ أسلوب أستاذه في تبديع اآلخرين في الوقت الذي هو أحرى 
بالتبديع وكأنّه يقصد التعريض بابن تيمية ، في كتابه:

 »فو الله ما يحصل االنزعاج لمسلم والصّياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء ، إالّ وهو 
محبّ لله ولرسوله ، فحبّه المعيار والفارق بين أهل الجنة والنار ، فزيارة قبره « ص » 

من أفضل القرب ... فشدّ الرحال إلى نبيّنا مستلزم لشدّ الرحل إلى مسجده ، وذلك 
مشروع بال نزاع ، إذ ال وصول إلى حجرته إالّ بعد الدخول إلى مسجده ، فليبدأ بتحيّة 

المسجد ، ثم بتحيّة صاحب المسجد ، رزقنا الله وإيّاكم آمين ... « 
نعم لقد تخلى الذهبي عن ذلك المبدأ العقيم الذي أدى بمتبعيه إلى االستخفاف بمقام سيد 

الخلق وأشرف األنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أدّى مبدأ التجسيم لديهم 
إلى االستخفاف بالذات اإللهية ، وذلك السيف الذي طالما أشهروه في وجوه المسلمين ها قد 

وضعنا على نحورهم على بركة الله !! 
خامساً : الحافظ عمر بن علي البزار في كتابه « األعالم العلية في مناقب ابن تيمية » ، 

الفصل الرابع عشر في ذكر وفاته : 
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 »قالوا ولم يتخلف أحد من غالب الناس فيما اعلم إال ثالثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته 
فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم !!! 

بحيث غلب على ظنهم انهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم .! ! 
فغسل رضي الله عنه وكفن .

قالوا وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن غسله 
حتى حصل لكل واحد منهم شيء قليل . 

ثم أخرجت جنازته فما هو إال أن رآها الناس فأكبوا عليها من كل جانب !! 
كالً منهم يقصد التبرك بها 

حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله إلى القبر » .. « ثم حمل بعد ذلك إلى قبره 
فوضع وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك 

فصلى عليه أيضا ومن معه من األمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس » .. « ودفن في 
ذلك اليوم رضي الله عنه أعاد علينا من بركاته » .. « ثم جعل الناس يتناوبون قبره 

للصالة عليه !! من القرى واألطراف واألماكن والبالد مشاة وركبانا

(6) الوهابية تدخل مصر تحت عباءة معتقد السلفية -: 
   

مع بداية العشرينيات تمكنت الوهابية من استقطاب محب الدين الخطيب الذي وفد إلى مصر 
فارا من وجه العثمانيين بالشام بعد اتهامه باالنتماء إلى حركة تحرير تركيا الفتاه المناهضة 

لدولة العثمانيين.. وقام محب الدين الخطيب بتأسيس المطبعة السلفية ومكتبتها بمنطقة 
الروضة والتي شهدت ميالد أول كتاب وهابي في مصر ثم توالت من بعد ذلك الكتب 

الوهابية والحنبلية التي تخدم الخط الوهابي.. وقام الخطيب الذي كان على صلة وثيقة بعبد 
العزيز بن باز احد رموز الوهابية آنذاك والذي أصبح إمام الوهابية فيما بعد ـ بتحقيق كتاب 
فتح الباري شرح البخاري البن حجر العسقالني المصري والسطو عليه وحذف شروحات 
هامة منه تصطدم بالخط الوهابي وقد أقرا بذلك في مقدمة الكتاب الذي صدر فيما بعد عن 

طريق المطبعة السلفية
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وتعد الطبعة الخاصة بفتح الباري التي نشرها الخطيب هي الطبعة الشائعة في مصر 
والمتداولة بين أيدي الشباب المسلم وعناصر التيارات اإلسالمية وذلك باإلضافة إلى الكتب 

األخرى التي قام بنشرها في دائرة الخط الوهابي.. ثم استقطبت الوهابية بعد ذلك احد رجال 
األزهر المتشددين وهو الشيخ محمد حامد الفقي والذي قام بدوره بتأسيس أول قاعدة 

للوهابيين في مصر وهى جماعة أنصار السنة المحمدية التي تبنت الوهابية قلبا وقالبا 
وأخذت تدعو لها من فوق المنابر وقامت بإصدار مجلة تحت اسم: الهدى النبوي تغير اسمها 

فيما بعد إلى التوحيد التي مازالت تصدر حتى اليوم وذلك في عام 1926م، إال انه لم تتح 
للوهابية طوال فترة العصر الملكي الفرصة الكافية لالنتشار والتمكن في واقع المسلمين 

والتأثير على العقل المسلم وتشكيله وذلك لكون الساحة لمصرية كانت مشغولة آنذاك 
بالقضية الوطنية ومقاومة االحتالل اإلنجليزي وذلك باإلضافة إلى الحالة األدبية والثقافية 
التي كانت منتعشة أيضا كانت هناك جماعة اإلخوان المسلمين والجمعية الشرعية وهي 

جمعية سلفية ذات ميول صوفية مناهضة لجماعة أنصار السنة.
والخالصة أن الساحة لم تكن خالية أمام الوهابية في تلك الفترة فقد كانت مليئة بالصعوبات 

والعقبات والتحديات التي حالت دون انتشارها وبروزها في الساحة اإلسالمية
إال أن هذا ال ينفى أنها تمكنت من استقطاب العديد من رجال األزهر وبعض رجال التعليم 
مثل الشيخ عبد الرازق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل واألستاذ محمد على عبد الرحيم 
الذي كان له دوره البارز في فترة السبعينات داخل الجامعة المصرية حيث تمكن من تعبئة 
الطالب باألفكار الوهابية ألولئك الطالب الذين قامت على أكتافهم الجماعات اإلسالمية فيما 

بعد
وكان الثالثة المشار إليهم قد عملوا في مجال التدريس في الجزيرة العربية فترة طويلة. 

وعفيفي على وجه الخصوص أقام هناك إقامة دائمة حتى أصبح من هيئة كبار العلماء
ومع سقوط الملكية في مصر جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن حيث بدأ عبد الناصر في 

االتجاه نحو الشرق ومعاداة الغرب وأمريكا... وبعد ضرب اإلخوان وتصفيتهم اتجهت 
الدولة إلى محاربة السعودية وسقطت جماعة أنصار السنة ضحية الموقف المصري المعادي 
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لمنبع الوهابية وتوقف نشاطها حتى جاء السادات فعادت لمزاولة نشاطها من جديد بصورة 
أكثر نشاطا وفاعلية

وكان تبني السادات سياسة معاكسة لساسة عبد الناصر حيث اتجه نحو األمريكان وتصالح 
مع السعودية قد فتحت مصر على مصراعيها أمام المد الوهابي.. وبرزت جماعة وهابية 
جديدة على الساحة كانت قد انشقت عن جماعة أنصار السنة وتسمت باسم جماعة أنصار 
الحق وأصدرت مجلة باسم الهدى النبوي التي مازالت تصدر حتى اليوم.. وبرزت أيضا 

مجلة االعتصام التي كانت تتبع الجمعية الشرعية وكانت بعيدة عن الخوض في السياسة وقد 
تم دعمها من قبل الوهابيين لتلعب دورا بارزا في خدمة الخط الوهابي وجماعة اإلخوان قبل 

صدور مجلة الدعوة الخاصة بها. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المصادر : 

كتاب تاريخ البالد العربية السعودية , جـ 3 عهد االمام سعود االكبر 

موقع أهل السنة والجماعة 

كتاب الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز 

مقالة الدولة السعودية الثالثة وحتى يومنا هذا 

مقالة الوهابيون يعتبرون مصر بلد الكفار  

الرشيد ، عبد العزيز ، تاريخ الكويت صـ179 

الرشيد ، عبد العزيز ، تاريخ الكويت صــ23 

الرشيد ، عبد العزيز ، تاريخ الكويت صــ258 

الرشيد ، عبد العزيز ، تاريخ الكويت صــ182 

الرشيد ، عبد العزيز ، تاريخ الكويت صــ175 

وثائق تتضمن خطابات جون فيلبى فى الحرب العالمية االولى 

ناصر الفرج ، قيام العرش السعودى صـ15 

ديكسون ، الكويت وحاراتها جـ 1 صـ 252 

ابن سحمان ، منهاج أهل الحق ، صـ 79 - 80 
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مقالة بجريدة السفير بتاريخخ 30 يونيو 2001 

الدرر السنية واالجوبة النجدية جـ 7 صـ 201 

جون فيلبى ، تاريخ آل سعود  

كتاب تاريخ الشعوب االسالمية صــ550 

لمزيد من المعرفة عن مواضيع مرتبطة بالوهابية الخاصة بالحكم والحاكمية أنصحكم 
بقراءة هذه المقالة للدكتور محمود حمد سليمان مقالة مهمة ومفيدة جدا على هذا الرابط: 

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=927
5
 

ينصح بقراءة كتاب فضائل المصطفى البن الجوزى وكتاب الوهابية فى العراء تتضمن الرد 
على فتنة الوهابية وتحريفها للقرآن والسنة واثبات جهلهم بالشريعة من خالل ادلة وبراهين 

من القرآن الكريم وسنة الرسول (صلى الله عليه وآله) وايضا ينصح بقراءة واالستماع الى 
تفسير وشرح علماء االزهر االجالء مثل الشعراوى وعبد الحميد كشك وغيرهم فى المسائل 

الجدلية التى خلقها شيوخ الوهابية. 

(7) من جرائم الخوارج  الوهابية :

يقول تعالى لهؤالء الممثلين لقريش اآلولى وكذلك المعين لهم على المسلمين عاد اآلخرة : 
{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ - 

فصلت13} وهذا الوعد مازالت قريش لم تراه ألن الصاعقة ما يشابه القنبلة النووية اآلن .

تملك آل سعود جزيرة العرب وتبديلهم إسمها بسعودية أبيهم كما قررت ذلك بريطانيا الصهيونية :

عمل آل سعود ببنود القوانين التي وضعتها قريش األولى على النبي  فبدالً من عبادة 
األوثان عبدوا رجالهم وقدسوهم أكثر من  قدسية الله تعالى وقرآنه ورسوله ومسجده وأهل 

بيته عليهم السالم لتكون القداسة آلل سعود والصهاينة اليهود واألمريكان وذلك بعد أن 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9275&h=yAQH6s_8r&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9275&h=yAQH6s_8r&s=1
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أضافوا إلى ديننا بعض البروتوكوالت الصهيونية التي أدخلوها في ديننا وألبسوها ثوب 
اإلسالم :

بروتوكوالت آل سعود التي أضافوها للسنن المكذوبة على رسول الله  ويقوم عليها 
دينهم وسياستهم  :

ولكنهم أضافوا إليها أحاديث وعقائد تعتمد على أن دين اإلسالم يقوم :

على تكفير المسلمين فمن لم يكفرهم فهو كافر . -1

من تبرك برمز منهم ولو كان رسول الله  فهو مشرك . -2
يجب تتبع القوى الوطنية باألمة العربية بالداخل والخارج وتصفيتهم ألنهم خطر على  -3

مملكتهم .
إلعن العرب ودينهم بل ومقدساتهم وإياك ولعن اليهود. -4
اليهود أبناء عمنا  وقد صرح بذلك عدة من ملوكهم. -5

بريطانيا الصهيونية مؤسسة دولة إسرائيل أصدقاؤنا مهما سبوا القرآن أورسول القرآن  -6
فهم أصدقاؤنا .

نحن عدو لمن عادى إسرائيل وسلم لمن سالمهم . -7
يقاؤنا مرهون ببقاء إسرائيل وأمريكا بالمنطقة ونحن معهم كما قال ابن سعود حتى  -8
تصيح الساعة ولو بني األمريكان بيتاً للدعارة على شكل مكة وأطلقوا عليه آبل مكة .
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الوثيقة أمامك بخط يده منشورة بكتاب تاريخ آل سعود للشهيد ناصر السعيد :

أعداؤنا الحقيقيين هم العرب والمسلمين لذلك البد وأن يكون تعاملنا معهم بحذر شديد  -9
مع التظاهر بحماية المقدسات والطلب بعقد مؤتمرات التخرج بنتيجة .
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10 – علينا إفشال المؤتمرات والتجسس عليها ولو تورطنا في وعد وسنماطل فيه ولن ننفذه 
( كصندوق دعم االنتفاضة ودعم األقصى) .

11- من كشف أمرنا فمدوا إليه يد الطاعة الرشوة والهدايا عياه أن ينصرف عنا وإن لم 
ينصرف قدموا هذه الرشاوى كأجر لجماعات بني صهيون يخلصوننا منه وهذه أسهل من 

سابقتها .

12- سنجلب العمالة الوثنية لجزيرة العرب للقضاء على دين اإلسالم بهدوء وبدون عناء 
فبعاداتهم وتقاليدهم سيطالبون بمعابد ولن نمانع نحن  غير متعصبين معهم ,

13- الشيعة  أنصار أهل بيت النبي  هم العدو فقتلوهم تحت كل حجر ومدر وال توبة 
لهم صغيراً أو كبيرا عمالً بفتوى أفتاها الذهبي تلميذ ابن تيمية الذي قال إذا مات الشيعي 

في المسجد فأخرجوه منه بالخشب " هذا ديننا الذي سنالقي عليه ربنا .

14- أئمة الشيعة هم أهل بيت النبي  اقتلوهم كما قتل أجدادنا علي ابن أبي طالب 
والحسين والحسن وشردنا نساء أهل بيت النبوة في األقطار حتى أن مشاهد القاهرة أكثرها 

نساء السيدة زينب – رقية – سكينة- عائشة – فاطمة النبوي بنت اإلمام الحسين ) وقد فعلنا 
ذلك بهم والمشاهد تثبت أننا قتلنا رجالهم في ذلك الزمن فال مانع من قتل هؤالء باسم الدين 

.

15- سنستخدم نفوذنا السياسي والديني لمحاصرة المسلمين شيعة وسنة بل وقوميين عرب 
وسنحاصرهم دون أن يدروا بذلك لعزلهم وحربهم وتسليط أتباعنا عليهم  ومعهم الجماعات 

الصهيونية بدون أن يشعروا أنهم يقاتلون المسلمين إلى جوار الصهاينة  ليستأصلوهم .

16- وفقاً لمبادئ السياسة سنعلن أننا أصدقاء إيران والعراق العربي الشقيق ثم نرسل 
بمقاتلينا ليهدموا مساجدهم كما فعلنا بمسجد العسكريين بسامراء العراق وسنقتلهم وأئمتهم 

ألنهم خطر كبير على إسرائيل .
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17- أما حزب الله هذا فال توبة له كما قال علماؤهم ذلك وسنطاردهم جميعاً لقتلهم 
إخواننا اإلسرائيليين ونخن ال نترك ثأرنا أبداً .

 وعن آخر جرائمهم اآلن في حق أمتهم العربية واإلسالمية :

التآمر على هدم روسيا الالشتراكية وهة نظرية اقتصادية ال شأن لها بالدين خدعوا بها 
عوام الشباب ثم حاربواروسيا في افغانستان فربوا افغانستان إلى اآلن وتفتت روسيا و 

حلف وارسوا إلى دويالت متناحرة ثم تأمروا علىإيران اإلسالمية ودفعوا صدام إلى 
الحرب معها لمدة ثماني سنوات متوالية ثم تعاون وهابي إسرائيلي أمريكي قطري  

تركي على ليبيا وسوريا عام 2011 أعقبه هجومهم على مصر في عهد اإلخوان عام 
2012 م  وبزوال حكمهم وسقوطه في مصر بعد عام من حكمهم في 2013م ضعفت 
شوكتهم فأسرع الوهابية السعودية للتلون حفاظاً على عرش السلفيين الذين اندسوا في 

كراسي حكم مصر وبين ثنايا وزاراته  وأعلنت دعمها للجيش المصري وبالتالي 
خرجت سالمه بالخوارج السلفيين من عملية استبعاد اإلخوان من نظام الحكم وسجنهم  

على الرغم من تورطهم بالفتاوى التحريضية في تكفير كل المصرييين حيث حكموا 
بكفر  لليبراليين والعلمانيين واإلشتراكيين الثوريين والناصريين والمسيحيين والصوفيين 

والشيعة وتلوثت أيدي بعضهم بدماء مسيحيين وشيعة بعد أن أحرقوا الكنائس وقتلوا 
شيعة وثوار في مصر هم واإلخوان والجهاديين بعد تقسيم األدوار بينهم السلفيين 

بالفتوى وحازمون يحملون السالح و اإلخوان بالتمويل و الدعم السياسي  ومع ذلك  
تناسى نظام الحكم في مصر تلك الجرائم كرامة للرياالت  والبترول الوهابي فانكمش 

الكثير منهم ودخلوا جحورهم باستثناء البعض من اإلتالفات المدعومة وتناست الحكومة 
كل درائمهم ببريق البتروريال الوهابي وبعد هزيمتهم في ثورة 30 يونية 2013  

وانكمشت جماعات الخوارج وهى ترى كراهية الشعب لهم وسبهم سراً وعالنية فبدأ 
هؤالء الخوارج المجرمين القتلة بسحبانفسهم من الحياه السياسية لقدوم  السيف واقترابه 
من حناجرهم بعد تلطخ أيديهم بدماء مسيحيين والشيخ حسن شحاته الشيعي و الحسيني 
ابو ضيف وغيرهم من الثوار رويداً رويداً ثم بدأوا يعودون اآلن مرةأخرى على أمل 

التغلغل في مجلس الشعب القادم بدعم وهابي كبير جداً  في مصر وأيضاً تورط 
الوهابيون  في قتال الحوثيين السادة األشراف في اليمن حتى يلتقط صورة بالزي 

العسكري الشيخ العريفي في اليمن وهو يحرض على قتال األشرف الحوثيين في اليمن 
وكذلك تورطط الوهابيون في ضرب شيعة  البحرين وهم أكثرية بعد تنفيذ مؤامرة 

تجنيس غرباء لجعلهم أقلية وبعدم إعالمي هم يملكونه  تم تشويه ثورتهم وقتالهم حتى 
اآلن . وفي المنطقة الشرقية بجزيرة العرب تورط الوهابي في اضطهاد شيعة المنطقة 

الشرقية والحكم على الشيخ نمرباقر النمر باإلعدام واعتقال العشرات من الشيعة . وفي 
سوريا ولغ الوهابيون في دماء السوريين  بدعم انفصاليين سوريين  يزعمون الثورة 

ويريدون تقسيم سوريا إلى دويالت خدمة للصهيونية والماسونية العالمية . وفي العراق 
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تلطخت  أيديهم بدماء العراقيين في إرسال اإلرهابيين وتمويل التنظيمات المسلحة داخل 
العرقا وسوريا .

واآلن في مصر جريمة خفية يقترفونها  في حق مصر و  هى  أحتالل مصراإلحتالل 
اإلقتصادي لمصر والذي  جعلهم يخنقون مصر يمسكون بتالبيب الحكم والقرار فيها فيها 
بشروط خفية  أهمها السالم مع إسرائيل و دعم وتمكين السلفيين الخوارج في مصر من 

مقاعد البرلمان والوزارات ومفاصل  الدولة كلها إن استطاعوا إلى ذلك سبيالَ .
السؤال هنا لمصر هل تنظيم بيت المقدس أو أنجاب مصر اوكل الجماعات الدينية هل هم 

غال تالميذ لمدرسة الخوارج الوهابية أم أنكم ال تقرؤون ؟ .

الفصل التاسع 
المسيح الدجال يخرج في بقية الخوارج واإلخوان الضالون هم أسياد خوارج هذا العصر 

:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله  » :يخرج في آخر 
الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خير قول الناس، يقرءون القرآن، 

ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، 
فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم «رواه الشيخان واللفظ البن ماجة .

وفي رواية » شر قتلى تحت أديم السماء ، خير قتلى من قتلوه. « إخباره بتكرر 
خروجهم، وبقطع دابرهم كلما خرجوا:عن ابن عمر رضي الله عنهما :

» :  ينشأ نشء يقرءون القرآن اليجاوز تراقيهم ، كلما خرج قرن  أن رسول الله 

قطع .«قال ابن عمر سمعت رسول الله  يقول» : كلما خرج قرن قطع أكثر من 
عشرين مرة ، حتى يخرج في عراضهم الدجال .«رواه ابن ماجه وصححه األلباني .

وهنا أمامنا لفظين لتحديد صفات زمان خروجهم األول قرن والثاني عدد وهو عشرين 

مرة وإذا علمنا بأن رسول الله  قال " القرن أربعون عاماً- المعجم الصغير 
للسيوطي" فإن حاصل ضرب أربعين في عشرين مرة يكون عام 800 للهجرة وهذا زمان 
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حدث فيه حدثين هامين األول وفاة الملعون ابن تيمية وبداية انتشار أفكاره عن طريق 
تالمذته في أوائل القرن الثامن حيث توفى هذا الشيطان في عام 728هـ والحدث الثاني هو 

اشتداد الغزو الصليبي على بالد المسلمين . وبالتالي أخبر رسول الله  هنا أن هجمة 
الخوارج ستتواكب وتتزامن مع هجوم أصحاب الفكر الصهيوماسوني على المسلمين وهم 

الدجال األكبر وهذا بحث سنفصله في وقت آخر .وهذا أوالً .
ثانياً : إذا اعتبرنا القرن أعمارجيل قال فيه صلى الله عليه وآله " أعمار أمتي بين الستين 

والسبعين " .
وعليه فإن حاصل ضرب ستين في عشرين جيل يساوي 1200 هـ وهو عام بداية خروج 

المذهب الوهابي خوارج آخر الزمان والذي تواكب خروجهم في نفس الوقت مع أكبر 
دجال وأعظمه منذ خلق الله السماوات واألرض هو الدجال الصهيوماسوني األمريكي 

الذي ظهرت في زمانه بوادر الثورة الصناعية والبترول واستخدامه لهذه التكنولوجيا في 
ضرب كل بالد العالم بلداً بعد آخر وحتى اآلن يستخدم هؤالء الخوارج في تحقيق مآربه 
حتى أنهم أسقطوا وفتتوا أكبر حلف منافس لحلف الدجال األمريكي وهو حلف األطلنطي 
وفككوا حلف وارسو الروسي واإلتحاد السوفيتي بواسطة رأس حربتهم الخوارج الوهابية 

في حرب أفغانستان واآلن هذا الدجال األكبر يحتل بالد العالم اإلسالمي والعربي اآلن 

بواسطة وكالء له من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما أخبر النبي  .
ثالثاً : إذا اخذنا في اإلعتبار 70 عاماً مضروبة في عشرين جيل فيكون ذلك عام 1400 

للهجرة وهو زمان أكتمال احتالل العالم اإلسالمي والعربي وظهور منظمة األمم المتحدة 
على إهالك المسلمين وسقوط بيت المقدس وبداية تفتيت العالم العربي واشتداد ساعد 

الخوارج بعد هزيمتهم لروسيا داخل افغانستان ونقل  هجومهم لداخل جمهوريات روسيا 
مثل الشيشان وغيرها  والحديث هنا يؤكد بأن الدجال سيظهر على بالد المسلمين في 

وجود هؤالء الممهدين للدجال األكبر بدليل قوله صلى الله عليه وآله " حتى يخرج في 
عراضهم الدجال " وعراضهم جمع عرض , بفتح وسكون  , بمعنى الجيش العظيم 

وبالتالي هؤالء الخواج هم الممهدون لغزو بالد المسلمين وهالكهم جميعاً مع بعض في  
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آخر الزمان بزماننا هذا إن شاء الله والسؤال هنا هل في القرآن ما يؤكد كالمنا االنف 
ذكره ؟

اإلجابة نعم ألن القرآن أكد بأن المنافقين سيعذبون مرتين وكذلك اليهود الصهاينة الماسون 
سيعذبون مرتين  بما يؤكد هالكهما معاً 

قال تعالى في المنافقين الكارهين ألمير المؤمنين علي عليه السالم ر سنعذبهم مرتين ثم 
يردون إألى عذاب عظيم – التوبة ؤ وعن بني إسرائيل يقول تعالى عن الوعد األول { 
فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عباداً لنا ألوي بأس شديد فجاسوا خالل الديار وكان 

وعداً مفعوالَ} وعن وعد هالكهم الثاني ومعهم المنافقون الخوارج المناوئين لرسول الله 

وأهل بيته  كما بينا { فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا—اإلسراء } وهنا نكون قد أثبتنا بأن القرآن يؤكد 

هالك الخوارج ومذهبهم مع الصهيوماسونية العالمية .

خوارج الدسكره و األشمط :

من أحاديث المالحم ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : ج 8  ص 673  (عن عبيد الله 
بن بشير بن جرير البجلي قال قال علي: إن آخر خارجة تخرج في اإلسالم بالرميلة رميلة 
الدسكرة، فيخرج إليهم ناس فيقتلون منهم ثلثاً، ويدخل ثلث، ويتحصن ثلث في الدير دير 
مرمار، فمنهم األشمط، فيحضرهم الناس فينزلونهم فيقتلونهم فهي آخر خارجة تخرج في 

اإلسالم). انتهي . (وعنه في كنز العمال  ج11 ص 260) .
وأصل هذا الحديث أن هذه الخارجة تكون علي اإلمام المهدي عليه السالم، وقد روت 

أحاديثها مصادرنا :
منها هذا الحديث في مروج الذهب: ج2 ص 418 : (ثم ركب ومر بهم وهم صرعي، 

فقال :لقد صرعكم من غركم، قيل ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس السوء، فقال 
أصحابه :قد قطع الله دابرهم إلي آخر الدهر، فقال: كال والذي نفسي بيده، وإنهم لفي 

أصالب الرجال وأرحام النساء، ال تخرج خارجة إال خرجت بعدها مثلها، حتي تخرج 
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خارجة بين الفرات ودجلة مع رجل يقال له األشمط، يخرج إليه رجل منا أهل البيت 
فيقتله، وال تخرج بعدها خارجة إلي يوم القيامة). انتهي .

واألشمط: من خالط بياض رأسه سواد، وقد تقال للطويل .
وفي بصائر الدرجات ص336، عن يونس بن ظبيان عن اإلمام الصادق عليه السالم :
)أول خارجة خرجت علي موسي بن عمران بمرج دابق وهو بالشام، وخرجت علي 

المسيح بحران، وخرجت علي أمير المؤمنين عليه السالم بالنهروان، وتخرج علي القائم 
بالدسكرة دسكرة الملك. ثم قال لي: كيف مالح دير بين ماكي مالح، يعني عند قريتك وهو 
بالنبطية، وذاك أن يونس كان من قرية دير بين ما. يقال: الدسكرة التي عند دير بين ما). 

انتهي. ولعله سقط من هذا الحديث وصفهم بأنهم آخر خارجة. ودسكرة الملك من توابع 
النهروان قرب شهرابان، من محافظة بعقوبة .

وفي األنساب للسمعاني ج 2 ص 476 :  (يقال لها دسكرة الملك، وهي قرية كبيرة 
تنزلها القوافل، نزلت بها في التوجه واالنصراف وبت بها ليلتين) 

وفي معجم البلدان ج2  ص 455 : (والدسكرة أيضاً: قرية في طريق خراسان قريبة من 
شهرابان، وهي دسكرة الملك، كان هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك يكثر المقام بها 

فسميت بذلك)
وفي معجم البلدان: ج 5 ص  324: (نهروان: وأكثر ما يجري علي األلسنة بكسر 

النون، وهي ثالثة نهروانات: األعلي واألوسط واألسفل، وهي كورة واسعة بين بغداد 
وواسط من الجانب الشرقي حدها األعلي متصل ببغداد وفيها عدة بالد متوسطة، منها: 

إسكاف وجرجرايا والصافية ودير قني، وغير ذلك، وكان بها وقعة ألمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج مشهورة، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم 

واألدب، فمن كان من مدنها نسب إلي مدينة ومن كان من قراها الصغار نسب إلي 
الكورة، وهو نهر مبتدؤه قرب تامرا أو حلوان، فإني ال أحققه ولم أر أحداً ذكره، وهو 

اآلن خراب ومدنه وقراه تالل يراها الناس بها والحيطان قائمة، وكان سبب خرابه 
اختالف السالطين وقتال بعضهم بعضاً في أيام السلجوقية، إذ كان كل من ملك اليحتفل 
بالعمارة إذ كان قصده أن يحوصل ويطير (يجمع الحاصل قبل أن يعزل)  !وكان أيضاً 
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في ممر العساكر فجال عنه أهله واستمر خرابه، وقد استشأم الملوك أيضاً من تجديد حفر 
نهره، وزعموا أنه ما شرع فيه أحد إال مات قبل تمامه، وكان قد شرع فيه نهروان الخادم 

وغيره فمات وبقي علي حاله، وكان من أجمل نواحي بغداد وأكثرها دخالً، وأحسنها 
منظراً، وأبهاها مخبراً)

وفي معجم البلدان: ج 1 ص 181: (كان قد انسد نهر النهروان واشتغل الملوك عن 
إصالحه وحفره باختالفهم، وتطرقها عساكرهم، فخربت الكورة بأجمعها)!!

خوارج األشمط :
[ روى المسعودي في مروج الذهب مرسالً عن أمير المؤمنين عليه السالم في باب ذكر 

حروبه عليه السالم مع أهل النهروان  في (٩/ صفر/ ٣٨هـ) :
كان فتح النهروان، وكان أمير المؤمنين عليه السالم سار إليهم بعد منصرفه من صفّين 

عندما خرجوا عليه واجتمعوا في النهروان، وقد أخبر رسول الله  عنهم وسمّاهم 
المارقين، وأمر أمير المؤمنين عليه السالم بقتالهم وحذَّر من فتنتهم ] ، .

وقال أمير المؤمنين عليه السالم مخاطباً ألصحابه :  [  (ال ينفلت منهم عشرة وال 
يهلك منّا عشرة ) ( مناقب آل أبي طالب ج2 ص ٩٩ ) 

، فقتل من أصحابه تسعة، وانفلت منهم تسعة) ]  .

 ثمّ ركب ومرَّ بهم وهم صرعى، فقال: (لقد صرعكم من غرَّكم)، قيل: ومن 
غرَّهم؟ قال: (الشيطان وأنفس السوء)، فقال أصحابه: قد قطع الله دابرهم إلى آخر 

الدهر، فقال: (كالَّ والذي نفسي بيده، وإنَّهم لفي أصالب الرجال وأرحام النساء، ال 
تخرج خارجة إالَّ خرجت بعدها مثلها، حتَّى تخرج خارجة بين الفرات ودجلة مع 

رجل يقال له : األشمط، يخرج إليه رجل منّا أهل البيت فيقتله، وال تخرج بعدها خارجة 
إلى يوم القيامة) - مروج الذهب ج ٢ ص ٤٠٧.

[ وروى ابن أبي شيبة الكوفي في المصنَّف عن محاضر، قال: وحدَّثنا أبو بكر، 
قال: حدَّثنا الفضل بن دكين، قال: حدَّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن 
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بشير بن جرير البجلي، قال: قال علي : ( إنَّ آخر خارجة تخرج في اإلسالم بالرميلة 
رميلة الدسكرة، فيخرج إليهم ناس فيقتلون منهم ثلثاً، ويدخل ثلث ، ويتحصَّن ثلث في 

الدير دير مرمار فمنهم األشمط، فيحضرهم الناس فينزلونهم فيقتلونهم، فهي آخر 
خارجة تخرج في اإلسالم ) - المصنَّف ٨ : ٦٧٣/ ح١٦٨ ] .

 ( ودير مرمار : يسمّى اآلن دير مارمتي من أشهر أديرة المسيحية صيتاً ومكانةً ، 
و يقع على مسافة (٣٥) كيلومتراً شمالي شرقي مدينة الموصل، أسَّسه القدّيس 

مارمتي الناسك السرياني في غضون القرن الرابع الميالدي، وقد انعدمت معالم هذا 
الدير بسبب الغزوات والكوارث التي ألمَّت به ولم يبقَ منها إالَّ القليل، منها: المذبح 

وبيت القدّيسين ) .
ومعنى األشمط : المختلط األلوان بين األبيض واألسود وأعتقد بأنه زمان سيجمع فيه 

الخوارج مقاتليهم من بين غياهب بالد السودان وأفريقيا إلى أسيا البيضاء وأوروبا 
وأمريكا  وهذا ما اثثبته الواقع بأن الخوارج اصبحوا يتجمعون من بلدان شتى ويقاتلون 
في بالد العرب بين مصر والعراق وسوريا و ليبيا  واليمن..... إلخ بالد  المسلمين في 
أي مكان يحلون به يكون حلولهم مقدمة خراب البالد وإهالك العباد كما قال تعالى في 

فسادهم { يهلكون الحرث والنسل والله ال يحب الفساد} . واإلستعمار بعد ذلك يكون 
قريبا جداً .   

 وإذا قاتلوا كان ذلك في سبيل أبي بكر وعمر وعلى مذهب السنة والجماعة وليس في 
سبيل القرآن كما قال أحد الخوارج أثناء قتله لمجموعة من الضباط والعسكريين 

والعراقيين في فيدو موجود على موقع اليوتيوب : 

 [ اللهم إن هذا على مذهب أهل السنة وتقرباً إليك اللهم اجعل هذه الدماء قرباناً إليك 
يا الله ثم أطلق عليهم الرصاص ]  في فساد كبير في األرض وهم   يحسبون  أنهم 
يحسنون صنعاً  تماماً كما بين الله تعالى { قل هل ننبئكم باألحسرين أعماال الذين 

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } وهذا المعتقد يعود بنا 
كما بدأنا في الفصل األول  عن بغض أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  في عهد 
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رسول الله  وقول سيدنا رسول الله  ألبي بكر وعمر في  " أما إنكما لو 
قتلتماه ما اختلف اثنين من أمتي " .

هذا وبالله التوفيق وما توفيقيإأل بالله عليه توكلت وإليه أنيب
 

  خالد محيي الدين الحليبي

الفهرست

المقدمة :
الفصل  األول 

أوالً : تعريف الخوارج لغة 

ثانياً : بغض أمير المؤمنين في زمن رسول الله 

ثالثاً : كراهية قريش أن يجمع الله النبوة والخالفة في بني هاشم :

الفصل الثاني  : بغض علي ابن أبي طالب في عصر الخلفاء ومنع أي رواية لحديث 

رسول   في ذلك العصر .

(1) منع رواية الحديث في عهد الخلفاء :
(2) تقديس الخوارج للخليفة األول والثاني (ر)
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(3)تنبوء رسول الله  بأن أبي بكر وعمر (ر) سيكونان سببا في تفرق أمة 
محمد (صلى الله عليه وآله) إلى شيعة وسنة يقتتالن إلى أن يشاء الله تعالى  .

(4)خبر الصحيفة الملعونة الثانية  :
(5) تخيير عبد الرحمن ابن عوف الخليفتين عثمان (ر) وعلي (ع)  بين العمل بسنة 

الشيخين أو عدم التنصيب كخليفة فيرفضها علي ويقبلها عثمان .
(6)الخليفة عمر (ر) والتخطيط السفياني األموي الستبعاد  على (عليه السالم ) 

وأهل البيت والهاشميين والطالببن (عليهم السالم) من الخالفة والحكم وكل قيادات 
الدولة نهائياً .

1-  الخليفة عُمر بطل تولية أبى بكر الخالفة وتهميش األنصار.

2- حرمان السيدة فاطمة (عليها السالم) من ميراثها من أبيها : 

3-  متى بايع (على ) أبا بكر (ر) ؟

4-    قتل سعد بن عبادة في زمان عمر في ظروف غامضة زعموا بأن الجن 
قتلته كما بينا

5-  الخليفة عمر وتهميش على (عليه السالم ) والهاشميين

6-  عمر يهدّد بحرق بيت (علي ) والسيدة فاطمة الزهراء: 

7- استخالف الخليفة عمر وعثمان (ر) بوصايا مبتدعة ليس لها أصل من قرآن او 

حديث لرسول الله  : 
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8- التأسيس والتأصيل لفكر الخوارج  بصرف المناقب عن أهل بيت النبي عليهم 
السالم :

  الفصل الثالث :

 التقاء الفكر ألموي مع عقائد الخوارج في بغض النبي و علي ابن ابي طالب وأهل 
البيت (ع) مع الزعم  بأنهم يحبونهم .

األمويون يكملون طريق العداء للنبي وألمير المؤمنين  وأهل البيت عليهم السالم . -1

بغض رسول الله  وأهل البيت  في العصر األموي . -2

الفصل الرابع :  صفات الخوارج وسمتهم :

1- الخوارج فرقة تقوم على بغض علي (ع) :

2- اتباعهم زالت العلماء في كل عصر  وميلهم للحكام والسالطين والعمل بالهوى  .

3-  يحسنون القول ويسيؤون الفعل .

4- غرهم الشيطان وأنفس السوء .

5- الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم .

6- الخوارج هم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائتهم البينات .

7- الخوارج هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً :

8 – استحاللهم دماء وأموال أهل الكتاب غير المحاربين 
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9- الخوارج يقتلون أهل اإلسالم  ويدعون أهل األوثان 

10 - كثرة صالتهم وصيامهم .

 11- سيماهم التحليق . 

12- يمرقون من الدين 

13- سفهاء األحالم حدثاء األسنان يمرقون من الدين .

14- الخوارج كالب النار .

15 - الخوارج ومبدأ رفع المصاحف في الخصومات لتضليل األمة وخداعها باسم الدين 
والقرآن وهم أبعد الناس منه .

16 - سمت الخوارج : واإلهتمام بالظواهر دون اإللتزام  بأخالق القرآن .

أ)  ضخامة اللحى  .

ب) محلقي الرؤوس .

ج) الخوارج  ثيابهم إلى أنصاف أذرهم .

الفصل الخامس :
أوالً : الخوارج واتباع المتشابه وما نزل فيهم من قرآن .

ثانياً : الخوارج يتأولون القرآن  .

الفصل السادس :
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تأصيل العداء مع أهل البيت (ع)  في عصر تأصيل علوم الفقه الحديث والتفسير  على أن 

ذلك  بغض أهل البيت عليهم السالم من عند الله وماهو من عند الله بما توارثوه من 

اإلسرائيليات و مرويات العداء القرشي ضد رسول الله وأهل بيته  .

1- الطعن في صحيح البخاري إلهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت (ع) :

2-  دراسة تفصيلية : ماذا قال السلف عن البخاري .

أوالً : رجال البخاري وروايتة عن نواصب شديدو العداء  ألهل البيت النبوي عليهم السالم .

ثانياً : الخوارج من رجال البخاري .

رابعاً :رواية البخاري عن الضعفاء .

ثالثاً : روايته عن المجاهيل .

خامساً : تدليس البخاري .

سادساً : مناكير  وخرافات البخاري في حق ربنا عز وجل .

الفصل السابع  : 

ابن تيمية نبي الخوارج الجديد 

الفصل الثامن :
التأسيس البريطانيي للخوارج الوهابية . (1)

ما ذكره رسول الله  في الخوارج الوهابية آخر الزمان . (2)

أوجه التشابه بين الخوارج األولى والخوارج الوهابية اآلخرة . (3)
شهادة علماء األمة أن الوهابية خوارج .  (4)

(5)من هم السلفية
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الوهابية تدخل مصر تحت عباءة معتقد السلفية   (6)
من جرائم الخوارج  الوهابية . (7)

الفصل التاسع :
المسيح الدجال يخرج في بقية الخوارج واإلخوان الضالون هم أسياد خوارج هذا العصر .


