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تحدثنا فً الحلمة األولى عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة  ،وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها  ،كما
ذكرنا تعرٌف الصحابة عند بعض العلماء المؤٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال ..
فً الحلمة الثانٌة ذكرنا صفات الصحابً عند المؤٌدٌن لنظرٌة عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أموي بحك كل من ال
ٌؤمن بها  ،فهو زندٌك وكافر ومنكر للمرآن والسنة !!
فً الحلمة الثالثة عرضنا أدلة علماء تلن النظرٌة التً ٌحتجون بها فً المرآن والسنة النبوٌة  ،وختمنا الحلمة بعرض
علماء السنة ترد على نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ..

آراء من

فً الحلمة الرابعة الٌوم سنعرض نماذج من أرض الوالع تفضح نظرٌة " عدالة الصحابة "  ،وتخاطب العمول الراغبة فً النجاة
من علماء السلطان  ،وهى على أٌة حال نماذج معروضة فً أمهات الكتب المعتبرة عند أصحاب تلن النظرٌة األموٌة المعطوبة..
ما هً لصة " الصحابً " فالن ؟!
للبخاري تملٌد ٌطبمه على كثٌر من رواٌاته – ومعه بعض أئمة الحدٌث – وهو إخفائه إلسم " الصحابً " حٌث ٌضع مكانه كلمة "
فالن " إذا لام بشًء ٌهز نظرٌتهم  ،كً تبمى النظرٌة التً صنعها األموٌون فً أوج لمتها تخدع من ٌمبل بها  ،ولد ذكرنا أمثلة
من لبل على ذلن ..
روى البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص  ) 226عن سهل بن سعد الساعدى ما ٌلً :
" أن رسول هللا ( ص ) التمى هو والمشركون فً إحدى الغزوات فالتتلوا  ،فلما مال رسول هللا إلى عسكره ومال اآلخرون إلى
عسكرهم ( أي فترات االستراحة من المتال ) وفى أصحاب رسول هللا رجل ال ٌدع لهم شاذة وال فاذة إال اتبعه ٌضربه بسٌفه ( أي
رفض االستراحة وفضل المتال وحده )  ،فمٌل  :ما أجزأ منا الٌوم أحد كما أجزأ فالن  ،فمال رسول هللا ( ص )  :أما إنه من أهل
النار  ،فمال رجل من الموم  :أنا صاحبه ( أي سٌصاحبه لمعرفة حاله )  ،فمال  :فخرج معه  ،كلما ولف ولف معه وإذا أسرع
أسرع معه  ،لال  :فجرح الرجل جرحا شدٌدا  ،فاستعجل الموت  ،فوضع سٌفه باألرض وذبابه بٌن ثدٌٌه  ،ثم تحامل علً سٌفه
فمتل نفسه  ،فخر الرجل إلى رسول هللا فمال  :أشهد أنن رسول هللا  ،لال  :وما ذان  ،لال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار
فأعظم الناس ذلن ( أي كرهوا لول النبً )  ،فملت أنا لكم به  ،فخرجت فً طلبه  ،ثم ُجرح جرحا شدٌدا فاستعجل الموت  ،فوضع
نصل سٌفه فً األرض وذبابه بٌن ثدٌٌه  ،ثم تحامل علٌه فمتل نفسه  ،فمال رسول هللا عند ذلن  :إن الرجل لٌعمل عمل أهل الجنة
فٌما ٌبدو للناس وهو من أهل النار  ،وإن الرجل لٌعمل عمل أهل النار فٌما ٌبدو للناس وهو من أهل الجنة " ..
( مالحظة  :هذه حالة لرجل ٌطلك علٌه اسم " صحابً " وكان مماتال طوال حٌاته  ،حتى فً حاالت االستراحة فً المتال كان ٌماتل وحده العدو  ،لكن ها
هً خاتمة عمله فً الدنٌا  ،ولعل الحالة توضح ما نمصده فً هذا الفصل خاصة  ،وفى هذه الدراسة بوجه عام ) ..

ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  7ص  ) 212عن أبى هرٌرة أنه لال :
" شهدنا مع رسول هللا خٌبر لرجل ممن معه ٌدعى اإلسالم  :هذا من أهل النار  ،فلما حضر المتال لاتل الرجل من أشد المتال
وكثرت به الجراح فأثبتته  ،فجاء رجل من أصحاب النبً فمال ٌ :ا رسول هللا  ،أرأٌت الرجل الذي تحدثت أنه من أهل النار لد
لاتل فً سبٌل هللا من أشد المتال فكثرت به الجراح  ،فمال النبً  :أما إنه من أهل النار  ،فكاد بعض المسلمٌن أن ٌرتاب ( أي

النبوة )  ،فبٌنما هو على ذلن إذ أهوى الرجل ألم الجراح فأهوى بٌده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحربها  ،فاشتد
ٌشكوا فً ّ
رجال من المسلمٌن إلى رسول هللا  ،فمالوا ٌ :ا رسول هللا  ،صدق هللا حدٌثن  ،لد انتحر فالن فمتل نفسه  ،فمال رسول هللا ٌ :ا بالل
لم فأذن ( أي أعلن ) ال ٌدخل الجنة إال مؤمن وإن هللا لٌؤٌد هذا الدٌن بالرجل الفاجر " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :لم ٌشترن أبو هرٌرة فً معركة خٌبر  ،ولكن جاء فً لحظات توزٌع الغنائم  ،وربما حضر لصة جراح الرجل "
الصحابً " التً كانت فً آخر المعركة ..
المالحظة الثانٌة  :كان بعض الجمع ( أي الصحابة فً دراستنا ) على وشن االرتداد  ،نالحظ لفظ " أن ٌرتاب " ..
المالحظة الثالثة ٌ :نصر هللا هذا الدٌن بالرجل الفاجر  ،فال ٌمولن أحد أن معاوٌة فتح البالد ولم ٌفعلها علً  ،كما لال ابن تٌمٌة  ،فالفاجر غٌر الماتل !) ..

ذكر مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( ج  1ص  ) 75عن عمر بن الخطاب أنه لال ما ٌلً :
" لما كان ٌوم خٌبر ألبل نفر من صحابة النبً  ،فمالوا  :فالن شهٌد  ..فالن شهٌد  ...حتى مروا على رجل  ،فمالوا  :فالن شهٌد ،
فمال رسول هللا  :كال  ،إنً رأٌته فً النار فً بردة غلها ( سرلها ) أو عباءة  ،ثم لال رسول هللا ٌ :ا ابن الخطاب  ،اذهب فنادي
فً الناس إنه ال ٌدخل الجنة إال المؤمنون  ،لال  :فخرجت فنادٌت  ،أال ٌدخل الجنة إال المؤمنون " ..
ما هو المولف مع لتٌلة بنت لٌس الكندٌة ؟!
كانت هذه المرأة من زوجات النبً ( ص ) أي أنها كانت تلمب بـ " أم المؤمنٌن "  ،وظلت كذلن حتى توفى النبً ( ص ) لكنها
ارتدت وذهبت إلى مسٌلمة الكذاب  ،وآمنت به نبٌا  ،وال ٌوجد اختالف بٌن المدارس أو المذاهب فً أن هذه " الصحابٌة " لد
ارتدت ..
الثابت أن النبً ( ص ) لم ٌدخل بها  ،لكنه مات وهى زوجته  ،ولد ارتدت ثم عادت إلى اإلسالم  ،والكارثة أنها تزوجت عكرمة
ابن أبى جهل ..
نحن هنا أمام حالة " صحابٌة " تختلف عن حالة لزمان  ،فالنبً ( ص ) فً حالة لزمان لد أخبر بحالته وهو أنه من أهل النار
وٌكتم كفره ..
ولد ٌسأل سائل  :لماذا لم ٌخبرنا النبً بحالة زوجته لتٌلة بنت لٌس ؟!
الجواب هنا أن هنان حاالت مختلفة لنأخذ منها العبر المختلفة  ،لكننا نحن هنا أمام " صحابٌة " أظهرت كفرها بعد وفاة النبً ،
والحاالت منتشرة عن أولئن الذٌن صحبوه ولم ٌظهروا كفرهم بعده  ،لكن موالفهم تدل على نفالهم فً ولت الشدائد التً مر بها
اإلسالم  ،ولد جعلنا الحلمات التالٌة تتحدث عن نماذج عدٌدة من هؤالء ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :إذا تزوج أبون بامرأة ولم ٌدخل بها وتوفى  ،فهل ٌجوز لن أن تتزوجها ؟ المذاهب كلها تمول ال ٌجوز  ،إذا كان األمر
كذلن  ،فكٌف ٌكون األمر مع أم المؤمنٌن ؟!
المالحظة الثانٌة  :من سمح لعكرمة ابن جهل – المحسوب على فرلة أبى بكر  -أن ٌتزوج بامرأة حملت لمب " أم المؤمنٌن " فً حٌاة النبى ؟! نترن هذا
األمر للمحممٌن .. ) ..

وما هو المولف مع الرحال بن عنفوان ؟!
الحالة هنا تشبه الحالة السابمة ٌ ،وجد رجل ٌسمى رحال ( فً بعض الرواٌات رجال ) بن عنفوان  ،تعلم هذا " الصحابً " المرآن
فً مسجد رسول هللا  ،ولما مات النبً ( ص ) ذهب إلى مسٌلمة الكذاب وباٌعه على أنه نبً  ،بل لال أن النبً ( ص ) فً حٌاته
لد شهد لمسٌلمة بذلن ..
ذكر ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  1ص  ، ) 317 / 316والطبري – توفى فً عام  310هـ -
فً تارٌخ األمم والملون ( ج  3ص  ، ) 383 / 382وابن حجر العسمالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً فتح الباري ( ج 1
ض  ) 539عن الوالدى لصة الرحال ( الرجال ) بن عنفوة  ،واألدهى أن الوالدى أضاف فً رواٌته جملة لالها هذا المرتد تعبر
عن عمك ارتداده  ،وهى  " :كبشان إنتطحا  ،فأحبهما ( ألربهما ) إلٌنا كبشنا "  ،أي أنه وصف النبى ( ص ) بوصف لبح وٌؤكد
أنه مال إلى مسٌلمة الكذاب أكثر من مٌله إلى النبً ( ص ) الذي جاء بالحك ..
ٌذكر ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً السٌرة النبوٌة ( ج  5ص  ) 62ما ٌلً :
" وذكر السهٌلى وغٌره أن الرحال بن عنفوان كان لد أسلم وتعلم شٌئا من المرآن وصحب رسول هللا مدة  ،ولد مر علٌه رسول هللا

( ص ) وهو جالس مع أبى هرٌرة وفرات بن حٌان  ،فمال لهم  :أحدكم ضرسه فً النار مثل أحد  ،فلم ٌزاال خائفٌن ( أبا هرٌرة
والفرات ) حتى ارتد الرحال مع مسٌلمة وشهد له زورا أن رسول هللا أشركه فً األمر معه وألمى إلٌه شٌئا مما كان ٌحفظه من
المرآن  ،فأدعاه مسٌلمة لنفسه  ،فحصل بذلن فتنة عظٌمة لبنى حنٌفة ( لوم مسٌلمة ) .. "..
( مالحظة  :هذه أٌضا حالة أخرى من حاالت من أطلموا علٌهم لفظ " الصحابة " ومنحوهم رخصة عدم المحاسبة  ،بل وأدخلوهم الجنة بغٌر حساب ،
والكارثة أن الناس صدلوا الرحال لما عُرف عنه من مصاحبته للنبً ( ص ) فانسالوا خلفه عمٌا إلى جهنم ) ..

وما هً لصة " الصحابً " لزمان الذي لال النبى ( ص ) عنه أنه من أهل النار ؟!
ٌمول الطبري فً تارٌخ األمم والملون ( ج  2ص  ) 209ما ٌلً :
" عن عاصم بن عمر بن لتاده لال  :كان فٌنا رجل أتى  ،ال ٌدرى من أٌن هو ٌُ ،مال له لُزمان  ،فكان رسول هللا ٌمول إذا ذكر له :
إنه من أهل النار  ،فلما كان ٌوم أحد لاتل لتاال شدٌدا  ،فمتل هو وحده ثمانٌة من المشركٌن أو تسعة  ،وكان شهما شجاعا ذا بأس ،
فأثبتته الجراحة ( أي ألعدته )  ،فأُحتمل إلى دار بنً ذفر  ،لال  :فجعل رجال من المسلمٌن ٌمولون له  :وهللا لمد أبلٌت الٌوم ٌا
لزمان  ،فأبشر  ،فمال  :بما أبشر  ،فوهللا إن لاتلت إال على أحساب ( مفاخر ) لومً  ،ولوال ذلن ما لاتلت " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :نحن هنا أمام حالة تبٌن فساد األمثلة عند الموم فٌما ٌزعمون من تعمٌم العدالة على كل من صحب النبً ( ص )
حتى لو كان من األطفال  ،حتى لو رآه مٌتا على فراش الموت !
هذا الرجل كان من المهاجرٌن  ،وممن لاتل ٌوم أحد لتاال شدٌدا ،ولم ٌهرب كما هرب اآلخرون بل ثبت  ،وكان النبً ( ص ) ٌمول لبل ذلن بأنه من أهل
النار  ،ولما جاء ٌوم أحد بشره المسلمون  ،لكنه اعترف لٌؤكد ما كان النبً ( ص ) ٌمول عنه من لبل ..
المالحظة الثانٌة  :لد ٌسأل البعض  :لماذا لم ٌحذرنا النبً ( ص ) فً آخرٌن ممن حوله من المعروفٌن  ،كما فعل مع لزمان ؟!
النبً ( ص ) فعل فً الكثٌر ممن حوله  ،لكن األحادٌث النبوٌة التً لٌلت فً هذا الشأن إما أنها نزعت نزعا وتخلصوا منها أو وضعوا بدال من االسم
كلمة فالن  ،وهذا من ضمن األسباب التً نهى فٌها الخلٌفتان األول والثانً تدوٌن الحدٌث  ،ثم فتحوا الباب فً عهد األموٌٌن للموضوع من الحدٌث ..
المالحظة الثالثة  :رغم وضوح حالة لزمان للنبً ( ص ) منذ زمن طوٌل لبل أحد  ،إال أن النبً لم ٌطرده  ،كما لم ٌطرد اآلخرٌن ممن هاجر معه  ،فكما
ذكرنا أنه ( ص ) لم ٌكن مأمورا بطرد المنافمٌن من أتباعه  ،فالمصلحة العامة فً بداٌة اإلسالم هو صمت النبً ( ص ) على المنافمٌن..
المالحظة الرابعة  :تشٌر الرواٌة بوضوح إلى أن الظاهر لد ٌكون على عكس الباطن  ،ولد تكون هنان حاالت أخرى منتشرة بٌن أصحاب النبً فً
زمانه  ،وهنان حالة ذى الثدٌة الذي ظاهره اإلٌمان والتموى  ،ولال النبً فٌه أنه من أهل النار  ،بل أمر أبا بكر بمتله  ،فرفض  ،فأمر عمر بمتله فرفض
فأمر على بمتله فذهب ولم ٌجده  ،وكانت نهاٌته فً معركة النهروان  ،وأكد اإلمام علً ( ع ) على وجوده بٌن المتلى  ،فبحثوا ولم ٌجدوه  ،فأخذ اإلمام
علً ٌبحث عنه بٌن المتلى بنفسه  ،فوجد جثته فً حفرة  ،فسجد هلل شكرا على حصحصة الحك ...
الحاالت كثٌرة  ،فالزبٌر دافع عن بٌت الزهراء حٌن الهجوم علٌها  ،وظل مع اإلمام ٌدافع عنه  ،لكن نهاٌته – ونهاٌة ابنه عبد هللا – كانت ضد أهل البٌت
 ،فخواتٌم األعمال هً أساس الحساب  ،وحدٌث النبى ( ص ) مع أبى بكر عن شهداء أحد فً الحلمة األولى حٌث العبرة بالخواتٌم ٌوضح ذلن تماما ) ..

نماذج أخرى من الوالع تصف عامة أصحاب النبً ( ص ) :
لدمنا فٌما سبك أمثلة هابطة سالطة من " الصحابة "  ،نمدم فً هذه الفمرة عدة نماذج أخرى منتشرة فً أفضل كتب الصحاح عند
الموم  ،تبٌن هذه النماذج بجالء أن أصحاب رسول هللا ( ص ) كانوا كغٌرهم من ألوام من كانوا لبلهم وممن أتوا بعدهم  ،كان فٌهم
الجٌد والرديء  ،الصالح والطالح :
 -1الصحابً الذي أنكر كالم النبى وكفّر صحابٌا آخر ولتله:
ٌمول ابن تٌمٌة – توفى فً عام  728هـ  -فً مجموع الفتاوى ( ج  12ص  ) 492ما ٌلً :
فإن السلف أخطا كثٌر منهم فً هذه المسائل  ،وأنكر بعضهم رؤٌة دمحم ربه  ،ولبعضهم فً الخالفة والتفضٌل كالم معروف ،
وكذلن لبعضهم فً لتال بعض ولعن بعض وإطالق تكفٌر بعض ألوال معروفة " ..
------------------------------------------ -2الصحابً الذي اختلس النظرات إلى امرأة ال تحل له :
لال تعالى بسورة الحجر ": 25 / 24ولمد علمنا المستمدمٌن منكم ولمد علمنا المستأجرٌن وإن ربن هو ٌحشرهم إنه حكٌم علٌم "..
روى النسائً – توفى فً عام  303هـ  -فً سننه ( ج  2ص  ، ) 118والترمذي – توفى فً عام  279هـ  -فً سننه ( ج 4
ص  ، ) 359وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 305والحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً

المستدرن ( ج  2ص  ، ) 384تفسٌر هاتٌن اآلٌتٌن  ،وملخصه أنه كانت هنان سٌدة على درجة كبٌرة من الجمال تصلى خلف
رسول هللا ( ص ) فً الصف األول من صفوف النساء خلف صفوف الرجال  ،فكان بعض " الصحابة " ٌذهبون فً آخر صف
الرجال كً ٌتلصصون – أثناء الصالة !!  -النظر إلٌها !!
------------------------------------------ -3الصحابً الذي لعنه النبى ( ص ) ومن ٌأتً صلبه :
ذكر البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ج  5ص  ، ) 126والحاكم فً المستدرن ( ج  4ص ، ) 528
وبرهان الدٌن الحلبً – توفى فً عام  841هـ  -فً السٌرة الحلبٌة ( ج  1ص  ) 317عن عمرو ابن مرة أنه لال ما ٌلً :
" استأذن الحكم على رسول هللا ( ص ) فعرف صوته فمال " :ائذنوا له  ،لعنة هللا علٌه وعلى من ٌخرج من صلبه  ،إال المؤمنٌن
وللٌل ما هو ،ذوو مكر وخدٌعة ٌ ،عطون الدنٌا  ،وما لهم فً اآلخرة من خالق " ..
ذكر ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً مختصر تارٌخ مدٌنة دمشك البن منظور ( ج  24ص  )191عن عبد هللا ابن
الزبٌر أنه لال وهو على المنبر ما ٌلً :
" ورب هذا البٌت الحرام والبلد الحرام إن الحكم بن أبً العاص وولده ملعونون على لسان دمحم " ..
وٌمول ابن عساكر فً المصدر السابك ( ج  11ص  ) 361عن دمحم ابن كعب المرظى أنه لال ما ٌلً :
" لعن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الحكم وما ولد  ،إال الصالحٌن وهم للٌل " ..
( مالحظة  :دمحم ابن كعب المرظى ولد فً عام  40هـ  ،كان أبوه ٌهودٌا من بنً لرٌظة  ،لكنه لم ٌمتل بحكم سعد ابن معاذ  ،لال عنه العسمالنً فً
اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة " تابعً مشهور "  ،ومات عام  108هـ  ،ولٌل  120هـ ) ..

------------------------------------------ -4الصحابً الذي سخر من النبى ( ص ) :
روى البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  5ص  ، ) 2248ومسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه (
ج  4ص  ) 2015عن سلٌمان بن سرد أنه لال ما ٌلً :
" إستبّ ( أي سبّ ) رجالن ث َ ّم ( أي عند ) النبً ( ص )  ،فجعل أحدهما تحمر عٌناه وتنتفخ أوداجه  ،لال رسول هللا  :إنً
ألعرف كلمة  ،لو لالها لذهب عنه الذي ٌجد  ،وهى أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم  ،فمال الرجل  :وهل ترى بى من جنون؟! " ..
------------------------------------------ -5الصحابً الذي كان ٌتجسس على الصحابٌة التً تعاشر زوجها :
لال البخارى فً صحٌحه ( ج  5ص  ) 102ما ٌلً :
" عن زٌنب بنت أبً سلمة  ،عن أمها سلمة رضً هللا عنها  :دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعندي مخنث  ،فسمعه ٌمول لعبد هللا بن أمٌة ٌ :ا عبد
هللا  ،أرأٌت إن فتح هللا علٌكم الطائف غدا  ،فعلٌن بابنة غبالن  ،فإنها تمبل بأربع وتدبر بثمان  ،ولال النبً صلى هللا علٌه وسلم :
" ال ٌدخلن هؤالء علٌكن "  ،لال ابن عٌٌنة  ،ولال ابن جرٌج  :المخنث  :هٌت  ،حدثنا محمود  :حدثنا أبو أسامة  ،عن هشام :
بهذا  ،وزاد  :وهو محاضر الطائف ٌومئذ " ..
------------------------------------------ -6الصحابً الذي ل ّبل امرأة أجنبٌة :
روى مسلم فً صحٌحه ( ج  8ص  ) 102عن عبد هللا بن مسعود أنه لال :
" أن رجال أصاب من امرأة لبلة  ،فأتى النبً ( ص ) فذكر ذلن له  ،لال  :فنزلت  :ألم الصالة طرفً النهار وزلفى من اللٌل إن

الحسنات ٌذهبن السٌئات ذلن ذكرى للذاكرٌن "  ،هود .. 114
------------------------------------------ -7الصحابً المنافك :
روى مسلم فً صحٌحه ( ج  2ص  ) 122أن رسول هللا ( ص ) لال ما ٌلً  :فً أصحابً اثنا عشر منافما  ،منهم ثمانٌة ال
ٌدخلون الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم ( ثمب ) الخٌاط ..
روى أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  5ص  ) 273عن عبد هللا بن مسعود أنه لال ما ٌلً :
" خطبنا رسول هللا خطبة  ،فحمد هللا وأثنى علٌه  ،ثم لال  :إن فٌكم منافمٌن  ،فمن سمٌت فٌلمم  ،لم ٌا فالن  ..لم ٌا فالن  ..لم
ٌافالن  ،حتى سمى ستة وثالثٌن رجال  ،ثم لال  :إن فٌكم أو منكم  ،فاتموا هللا "..
------------------------------------------ -8الصحابً الذي كان لائدا للمنافمٌن :
روى البخارى فً صحٌحه ( ج  6ص  ) 66أن عمر بن الخطاب لال للنبً ( ص ) فً عبد هللا ابن أبى رأس المنافمٌن :
" ٌا رسول هللا  ،دعنً أضرب عنك هذا المنافك  ،فمال  :دعه  ،ال ٌتحدث الناس أن دمحما ٌمتل أصحابه " ..
------------------------------------------ -9الصحابً الذي للد كالم النبى من خلفه لٌثٌر ضحن الناس علٌه :
ٌمول البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ج  5ص  ) 27فً الحكم بن أبى العاص ما ٌلً :
ى له فً اإلسالم  ،وكان لدومه المدٌنة بعد فتح
" كان جارا ً لرسول هللا ( ص ) فً الجاهلٌة ( أي فً مكة ) وكان أشدّ جٌرانه أذ ً
ٌمر خلف رسول هللا ( ص ) فٌغمز به وٌحكٌه وٌخلج بأنفه وفمه  ،وإذا صلّى لام خلفه
م ّكة وكان مغموصا ً علٌه فً دٌنه  ،فكان
ُّ
فأشار بأصابعه  ،فبمً على تخلٌجه وأصابته خبلة " ..
ٌمول الطبرانً – توفى فً عام  360هـ  -فً المعجم الكبٌر ( ج  3ص  ) 214عن عبد الرحمن بن أبى بكر ما ٌلً :
بن(نصن)نفإذ نتحجّيكن ختججن،نفنصر بهن اعنبنفقكلن:ن ن " ..
" كان الحكن يجلن عنن اعن ّين
( مالحظتان  :المالحظة األولى ٌ :ختلج تعنى تملٌد شخص لصوت شخص آخر بأسلوب ساخر  ،وهو ما كان ٌفعله الحكم مع النبى ( ص ) ..
المالحظة الثانٌة  :ورد فً اإلصابة أن النبى لد دعً حٌنئذ على الحكم بأن ٌكون صوته كذلن  ،فما زال ٌختلج حتى مات .. ) ..

------------------------------------------ -10الصحابً الذي بصك فً وجه النبى ( ص ) ثم ارتد :
لال ابن هشام – توفى فً عام  218هـ  -فً السٌرة النبوٌة ( ج  1ص  ) 387عن عمبة بن أبى معٌط ما ٌلً :
سنا ً ما بٌنهما  ،فكان عمبة لد جلس إلى رسول هللا ( ص ) وسمع منه فبلغ
ً بن خلف وعمبة بن أبً معٌط متصافٌٌن َح َ
" كان أُب ّ
ذلن أُبٌّا ً فأتى عمبة فمال له :ألم ٌبلغنً أنّن جالست دمحما ً وسمعت منه ؟ ث ّم لال  :وجهً من وجهن حرام أو أكلّمن  ،واستغلظ له من
عدو هللا عمبة بن أبً معٌط لعنه هللا  ،فأنزل هللا
الٌمٌن إن أنت جلست إلٌه أو سمعت منه أو لم تأته فتتفل فً وجهه  ،ففعل ذلن ّ
تعالى فٌهما ( الفرلان  ) 29 / 27ما ٌلً :
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------------------------------------------ -11الصحابة الذٌن تركوا المجلس النبوي لغرض المال :
لال هللا تعالى فً سورة الجمعة آٌة رلم  11ما ٌلً  " :وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلٌها وتركون لائما لل ما عند هللا خٌر
من اللهو ومن التجارة وهللا خٌر الرازلٌن " ..
ذكر الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تفسٌره ( سورة الجمعة اآلٌة  ) 11عن لرة ما ٌلً :

صجَّىنهللان َ جَ ْي ِه َنو َسجَّكنوخرجو نإايه "  ،فنزلت
نو َ
بن َ
بن َ
سجَّكنقكئكنفبن اصالةن وم ايمعة،نفتر و ن اعن ّي
صجَّىنهللان َ جَ ْي ِه َ
" جكءندحية احجنبنبتيكرةنو اعن ّي
آٌة الجمعة ..

------------------------------------------ -12الصحابً الذي زنى واعترف :
روى البخارى فً صحٌحه ( ج  8ص  ، ) 24ومسلم فً صحٌحه ( ج  8ص  ) 118عن أبى هرٌرة ( أبى سعٌد الخدرى فً
رواٌة مسلم ) أنه لال ما ٌلً :
" أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل من الناس وهو فً المسجد فناداه ٌ :ا رسول هللا  ،إنً زنٌت  ،فأعرض النبً عنه  ،فتنحى لشك وجهه
الذي أعرض لبله  ،فمال .. " ...
رواٌة مسلم أكثر تفصٌال ألن النبً ( ص ) ولف خطٌبا بعد رجم الرجل ( كان محصنا وذكر مسلم اسمه وهو ماعز ابن مالن )
ولال محذرا أصحابه ما ٌلً :
ً أال أوتى
" أو كلما انطلمنا غزاة فً سبٌل هللا تخلف رجل فً عٌالنا له نبٌب ( صوت الحمار عند الجماع ) كنبٌب التٌس  ،عل ّ
برجل فعل ذلن إال نكلت به " ..
------------------------------------------ -13الصحابً الذي سرق وزنى وأنكر
لال الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( ج  3ص  ، ) 170وأبو الفرج األصفهانى – توفى فً عام
 356هـ  -فً األغانً ( ج  14ص  ، ) 328وابن خلكان – توفى فً عام  681هـ  -فً وفٌات األعٌان ( ج  2ص ، ) 455
وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج  7ص  ) 94أن عمر ابن الخطاب أسند والٌة البحرٌن إلى المغٌرة
بن شعبه  ،فلما ثار علٌه الناس هنان وطردوه بعد أن ساءت سمعته  ،أرسله عمر على البصرة لٌكون والٌا علٌها وكان األولى به
بعدما ثار الناس علٌه فً البحرٌن أال ٌسند إلٌه أي منصب  ،وفى البصرة شهد علٌه الصحابً أبو بكرة بأنه زنى  ،فمد رآه وهو
جالس مع ضٌوفه ٌزنى بأم جمٌل العاهرة فأشهد علٌه ضٌوفه ( كان جارا له وهبت رٌاح شدٌدة أزاحت الغطاء فً منزل المغٌرة )
 ،ذهب أبو بكرة مع ضٌوفه إلى المدٌنة ٌتهمون المغٌرة بالزنا  ،وتعرض أحد الشهود للضغوط لتغٌٌر شهادته وهنا جلد عمر
اآلخرٌن ومنهم أبو بكرة  ،الذي رفع صوته بعد جلده وصاح لائال " أشهد هللا أن المغٌرة زنى بأم جمٌل "  ،وهنا غضب عمر
وأمر الجالدٌن لائال " ُحدوه ثانٌة " فتدخل اإلمام علً ( ع ) ولال لعمر  " :إن جعلتها شهادة فارجم صاحبن "  ،وهنا تغاضى
عمر عن تولٌع الجلد على أبى بكرة ..
( مالحظة  :كان المغٌرة ابن شعبة صدٌما ممربا إلى عمر ابن الخطاب ومن رجاله  ،وكان من المجموعة التً هجمت على بٌت الزهراء ( ع )  ،لكنه كان
أٌضا من خطط للخالص من عمر لصالح األموٌٌن  ،وذلن بالضغط على عمر إلدخال أبى لؤلؤة إلى المدٌنة التً كانت ممنوعة على البالغٌن من غٌر
المسلمٌن ن ولد لتله عمر وتم التخلص منه وادعوا أنه لد انتحر ! )..

------------------------------------------ -14الصحابً الذي سب النبى ( ص ) وهو على فراش موته ورفض أمره واتهمه بالخرف :

لال البخاري – توفى فً  256هـ  -فً صحٌحه ( كتاب الجزٌة رلم الحدٌث  )2932عن ابن عباس رواٌة أكثر شرحا كما ٌلً :
" ٌوم الخمٌس وما ٌوم الخمٌس  ،ثم بكى حتى بل دمعه الحصى  ،للت ٌا ابن عباس ما ٌوم الخمٌس  ،لال اشتد برسول هللا وجعه
 ،فمال ائتونً بكتف أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ٌنبغً عند نبً تنازع  ،فمالوا ما له  ،أ َه َجر ؟! استفهموه ! ،
فمال  :ذرونً فالذي أنا فٌه خٌر مما تدعوننً إلٌه  ،فأمرهم بثالث لال أخرجوا المشركٌن من جزٌرة العرب  ،وأجٌزوا الوفد بنحو
ما كنت أجٌزهم  ،والثالثة خٌر إما أن سكت عنها وإما أن لالها فنسٌتها  ،لال سفٌان :هذا من لول سلٌمان " ..
لال مسلم  -توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( كتاب الوصٌة رلم الحدٌث  )– 3089ما ٌلً :
" لال ابن عباس ٌوم الخمٌس وما ٌوم الخمٌس  ،ثم بكى حتى ب ّل دمعه الحصى  ،فملت ٌا ابن عباس وما ٌوم الخمٌس  ،لال اشتد
برسول هللا وجعه  ،فمال ائتونً أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي  ،فتنازعوا وما ٌنبغً عند نبً تنازع  ،ولالوا ما شأنه أ َه َجر ،
استفهموه  ،لال دعونً فالذي أنا فٌه خٌر  ،أوصٌكم بثالث أخرجوا المشركٌن من جزٌرة العرب  ،وأجٌزوا الوفد بنحو ما كنت
أجٌزهم  ،لال وسكت عن الثالثة أو لالها فأنسٌتها " ..
ذكر أحمد – توفى فً  241هـ  -فً مسنده ( مسند بنً هاشم – رلم الحدٌث  )1834عن ابن عباس ما ٌلً :
" ٌوم الخمٌس وما ٌوم الخمٌس  ،ثم بكى حتى ب ّل دمعه  ،ولال مرة دموعه الحصى  ،للنا ٌا أبا العباس  :وما ٌوم الخمٌس لال :
اشتد برسول هللا وجعه فمال  :ائتونً أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا  ،فتنازعوا وال ٌنبغً عند نبً تنازع  ،فمالوا ما شأنه ،
أهجر ؟  ،لال سفٌان ٌعنً هذى استفهموه  ،فذهبوا ٌعٌدون علٌه  ،فمال  :دعونً فالذي أنا فٌه خٌر مما تدعونً إلٌه  ،وأمر بثالث
ولال سفٌان مرة  ،أوصى بثالث لال أخرجوا المشركٌن من جزٌرة العرب  ،وأجٌزوا الوفد بنحو ما كنت أجٌزهم  ،وسكت سعٌد
عن الثالثة فال أدري أسكت عنها عمدا ولال مرة أو نسٌها ولال سفٌان مرة وإما أن ٌكون تركها أو نسٌها " ..
) خمس مالحظات  :وأرجوا من المارئ المحمك أن ٌعٌرنً االنتباه هنا  ،نظرا لحجم الكارثة :
المالحظة األولى  :ربما كان مطلب الرسول ( ص ) بإحضار دواة وكتف هو أهم ما طلبه فً حٌاته  ،ففٌه أعظم ما ٌتمناه نبً ألمته  ،بل للبشرٌة جمعاء ،
فهو ٌطلب شٌئا بسٌطا لتوثٌمه  ،وٌتعهد فً الممابل بالرفع األبدي للضالل عن المسلمٌن وبالتالً عن بنً البشر  ،لكن كان هنان من لتل هذه البشرى فً
مهدها  ،والثابت أن تلن البشرى كانت وعدا من هللا إلٌه  ،فهو ( ص ) ال ٌنطك عن الهوى ..
هنا ٌالحظ التشابه بٌن الوعد األول فً الجنة وحادثة " ال تأكال من هذه الشجرة " فً آٌات البمرة  35إلى  39وبٌن هذا الوعد اإللهً فً األرض " ال
تضلوا بعدى أبدا "  ،لكن – وبعظٌم األسف  -رفض اإلنسان كال الوعدٌْن  ،إنه كان ظلوما جهوال  ،ولد سماها ابن عباس بـ " الرزٌة " أي المصٌبة ،
رغم أنها أكبر من ذلن بكثٌر إذا نظرنا إلى الناتج العالمً للوعد النبوي ببشرى البعد عن الضالل..
المالحظة الثانٌة  :ذكر البخاري فً صحٌحه رواٌة رزٌة الخمٌس فً سبعة مواضع  ،و ربما ٌالحظ المارئ األسلوب الذي ٌتخذه البخاري مع الرواٌات
صل حك الوالٌة ألهل البٌت  ،حٌث ٌضعها تحت أبواب ال عاللة منطمٌة بها  ،وذلن بغرض التضٌٌع على العمول التً
النبوٌة الهامة المفصلٌة التً تؤ ّ
ترٌد أن تبحث عن الحمٌمة  ،هذا باإلضافة إلى المص الذي ٌترن فراغا ظاهرا بالحدٌث ..
المالحظة الثالثة  :ال خالف فً كتب السنة على أن عمر هو المائل لعبارة السب للنبً  ،ولد أنمسم الحاضرون بٌن أغلبٌة مؤٌدة لعمر ( أحضر مؤٌدوه
معه للنصرة ألنه كان ٌعلم الغرض من الوصٌة  ،وربما من خالل ابنته حفصة ) وأللٌة معارضة له بزعامة العباس ..
المالحظة الرابعة  :إذا لال النبً ( ص ) وصٌته كما ٌزعمون بعد أن تطاولوا علٌه  ،فلماذا حذفوا منها الجزء األهم  ،وهو التوصٌة الرسمٌة لعلً بن أبى
طالب باإلمامة ؟! ..
األلرب إلى المنطك هو أن النبً لم ٌذكر وصٌته ألن عمر سبّه  ،الحظ لول النبً ( ص ) الذي ٌدل على عدم التصرٌح فً الوصٌة ( التً كان ٌعمل ابن
الخطاب محتواها ولهذا لاطعه ) عند ابن سعد فً الطبمات الكبرى  " :أوبعد ماذا ! " ..
هنا البد من طرح السؤال  :لماذا وضعوا هذه الوصاٌا الثالث على لسان النبً ( ص ) زورا  ،فأفصحوا زورا عن وصٌتٌن  ،وسكتوا عن الوصٌة األهم
والتً تمثل خالصة الحدٌث ؟!
تمثل الوصٌة األولى ( أخرجوا الٌهود من جزٌرة العرب ) أهم الخدمات التً لدمها عمر ومعه األموٌون إلى الٌهود بإخراجهم من جزٌرة العرب
) الحظ النزعة الٌهودٌة عند عمر وعاللته مع ٌهود بنً
وتجمٌعهم فً الشام  ،وتم وضعها فً صورة حدٌث نبوي على فراش الموت لتبرٌر الخدمة
لرٌظة فً حٌاة النبى ) ص ) ثم عاللته مع الحاخام المتأسلم كعب األحبار ) ..
من المعروف أن الٌهود عاشوا مع النبً بعد آخر معركة لهم مع المسلمٌن ( خٌبر فً عام 7هـ ) ولم ٌخرج نص منه حتى وفاته فً ربٌع األول عام 11
 20هـ ..
ٌؤكد على إخراجهم  ،لكن النصوص النبوٌة المزورة تكاثرت بعد أن فعل عمر ما فعل معهم فً عام
ذكر البخاري فً صحٌحه ( ج  5ص  )254ما ٌلً  " :أعطى النبً خٌبر إلى الٌهود أن ٌعملوها وٌزرعوها ولهم شطر ما ٌخرج منها " ..
ذكر الوالدى – توفى فً عام  203هـ  -فً المغازى ( ج  2ص  ) 691 / 690ما ٌلً  " :كان رسول هللا لما فتح خٌبر سأله الٌهود  ،فمالواٌ :ا دمحم ،
نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها  ،فسالاهم رسول هللا خٌبر على شطر من التمر والزرع  ،وكان ٌزرع تحت النخل  ،فمال رسول هللا  :ألركم على ما
ألركم هللا  ،فكانوا على عهد رسول هللا حتى توفً  ،وأبً بكر وصدر من خالفة عمر ...وكان المسلمون ال ٌأخذون من بمولهم شٌئا إال بثمن " ..

ٌؤكد الحدٌثان على حسن الجوار مع ٌهود خٌبر  ،أما مع بنً المصطلك وبنً النضٌر وبنً لٌنماع فكانت العاللة طبٌعٌة منذ حروبهم مع النبً ..
إذا كان هذا النص صحٌحا فً الوصٌة األولى فعلى العالل أن ٌسأل األسئلة التالٌة :
 -1لماذا لم ٌخرج النبً ( ص ) فً حٌاته بعد االنتهاء من معركة خٌبر فً عام  7هـ  ،ولد كان أمامه ثالث سنوات لبل وفاته فً عام  11هـ ؟!
 -2لماذا لم ٌخرجهم أبو بكر فً خالفته فً عام  11هـ أو  12هـ أو  13هـ ؟!
 -3لماذا صبر علٌهم عمر فً خالفته حتى عام  20هـ ؟!
الثالث التي لم
ة
تمثل الوصٌة الثانٌة  ،وه ى الخاص بجٌش أسامة مجرد تحصٌل حاصل لحفظ ماء وجه المتخلفٌن عن جٌش أسامة ورفع أسهمهم  ،والوصٌة
إلغراق الحدٌث بالغموض وعدم الوضوح
ٌسمعها أحد  ،كانت تنفٌذ األمر النبوي فً الغدٌر ( شهران ونصف لبل الوفاة ) بخالفة علً  ،وتم حذفها
لتشتٌت الباحثٌن !
وخالصة األمر هنا هً أن جهود كعب األحبار من ذ عام  17هـ مع عمر  -الذي كان ٌمٌل بمشاعره نحو الٌهود حتى فً حٌاة النبً ( ص ) حٌنما كان
ٌترن النبى وٌذهب إلى بنً لرٌظة  -لد أثمرت عن إجالء ٌهود المدٌنة إلى الشام فً عام  20هـ حٌث أعادوا حلمهم هنان منذ أ ن أ خرجهم الروم منذ
 600عام ..
المالحظة الخامسة ٌ :دّعى شٌخ اإلسالم األموي ابن تٌمٌة أن الرسول ( ص ) كان ٌطلب بدواة وكتف فً رزٌة الخمٌس لكتابة الخالفة ألبى بكر  ،ففً
منهاج السنة النبوٌة فً نمض كالم الشٌعة المدرٌة – تحمٌك دمحم رشاد سالم ( ٌ ) 532 / 3مول  " :وأما لصة الكتاب الذي كان رسول هللا ٌرٌد أن ٌكتبه فمد
ّ
متمن وٌمول لائل  :أنا
جاء مبٌّنا  ،كما فً الصحٌحٌن عن عائشة لالت :لال رسول هللا  :ادعى لً أبان وأخان حتى أكتب كتابا  ،فإنً أخاف أن ٌتمنى
أولى  ،وٌأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر " ..
ونمول البن تٌمٌة  :لو كان كالمن صحٌحا لسارع عمر بإحضار الدواة والكتف لتوثٌك وضع صدٌّمه  ،لكن رفضه وتطاوله على النبً ( ص ) ٌفضح
تفسٌرن  ،ثم لماذا أخرجهما النبً لبل رزٌة الخمٌس مع جٌش أسامة من المدٌنة ( رفضا األمر وعادا ! ) وأبمى بها على علً وحده ؟! ) ..

------------------------------------------ -15الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي تعلم التوراة وكان ٌترن المجلس النبوي لٌستمع إلى توراة الٌهود:
ذكر أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسند ( ج  3ص  ، ) 387والمتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً كنز العمال (
ج  2ص  ) 353اعتراف " الصحابً " عمر بن الخطاب بأنه كان ٌذهب للٌهود لٌعلموه توراتهم المزٌفة وٌترن النبً الذي ٌوحى
إلٌه  ،فٌمول على لسانه التالً :
" إن كنت أغشى الٌهود ٌوم دراستهم  ،فمالوا  :ما من أصحابن أحد أكرم علٌنا منن ألنن تأتٌنا " ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة  ،فإلً لماء ..
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