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تحدثنا فً الحلمة األولى عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة  ،وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها  ،كما
ذكرنا تعرٌؾ الصحابة عند بعض العلماء المإٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال ..
فً الحلمة الثانٌة ذكرنا صفات الصحابً عند المإٌدٌن لنظرٌة عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أموي بحك كل من ال ٌإمن
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 آراء من علماء
السنة ترد على نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ..
فً الحلمة الرابعة ذكرنا نماذج من أرض الوالع تسخر وتفضح نظرٌة " عدالة الصحابة "  ،ونخاطب بتلن النماذج العمول التً
ترٌد أن تنجو من علماء السلطان  ،وهى على أٌة حال نماذج معروضة فً أمهات الكتب المعتبرة عند أصحاب تلن النظرٌة األموٌة
المشروخة المفضوحة ..
فً الحلمة الخامسة الٌوم سنواصل عرض المزٌد من تلن النماذج التً تفضح نظرٌة ط عدالة الصحابة " األموٌة ..
 -16الصحابة الذٌن تركوا جثة النبى ( ص ) لٌومٌن ولم ٌحضروا دفنه النشغالهم باالحتفال:
ذكر الطبري  -توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون (  )456 - 451 / 2بعض التوضٌح  ،فٌمول التالً :
" وعلً بن أبً طالب دائب فً جهاز رسول هللا  ،فمضٌا مسرعٌْن نحوهم فلمٌا أبا عبٌدة بن الجراح فتماشوا إلٌهم ثالثتهم  ،تركوا
رسول هللا كما هو وأؼلموا الباب دونه "  ...وكانت األنصار لد سبمت إلى سمٌفة بنً ساعدة للمذاكرة فً اإلمارة وتبعهم جماعة من
المهاجرٌن  ،ولم ٌبك حول رسول هللا إال ألاربه  ،وهم الذٌن تولوا ؼسله وتكفٌنه " ..
لال الٌعموبى – توفى فً عام  284هـ  -فً تارٌخه (  ، )103 / 2و ابن عبد ربه – توفى فً عام  328هـ  -فً العمد الفرٌد ( 3
 ، ) 63 /ما ٌلً :
" باٌع الناس أبا بكر وأتوا به المسجد ٌباٌعونه فسمع العباس وعلً التكبٌر فً المسجد ولم ٌفرؼوا من ؼسل رسول هللا ( كان حائط
المنزل مالصك لحائط المسجد ) فمال علً  :ما هذا ؟ لال العباس  :ما رإي مثل هذا لط !! ما للت لن ؟!  ،وجاء البراء بن عازب
فضرب الباب على بنً هاشم ولال ٌ :ا معشر بنً هاشم ! بوٌع أبو بكر  ،فمال بعضهم لبعض  :ما كان المسلمون ٌحدثون حدثا
نؽٌب عنه ونحن أولى بدمحم !  ،فمال العباس  :فعلوها ورب الكعبة ! وكان المهاجرون واألنصار ال ٌشكون فً علً " ..
ذكر المحب الطبري – توفى فً  694هـ  -فً الرٌاض النضرة فً منالب العشرة (  ) 164 / 1أن المإٌدٌن ألبى بكر بن أبى
لحافة لاموا بزفه زفا إلى مسجد الرسول المالصك لبٌته  ،بٌنما جثمانه ما زال على فراشه منذ  24ساعة بالتمام فً صٌؾ ٌونٌه
الملتهب ..
لال النسائً – توفى فً  303هـ  -فً كتاب الوفاة ( ص  ) 75عن ٌوم وفاة النبى وزٌارة أبى بكر للجثة لمرة واحدة لائال ما ٌلً
:
" ثم لال أبو بكر عندكم صاحبكم  ،وخرج ! " ..

وٌذكر البٌهمى – توفى فً عام  458هـ  -فً سننه ( ج  8ص  ) 145شٌئا لرٌبا مما ذكره النسائً عن ذلن الٌوم  ،فٌمول أن أبا
بكر لال ما ٌلً :
" دونكم صاحبكم  ،لبنً عم رسول هللا ( ص ) ٌعنً فً ؼسله وما ٌكون من أمره  ،ثم خرج " ..
لال ابن أبى شٌبة – توفى فً عام  235هـ  -فً مصنفه ( ج  8ص  ، ) 572والمتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً كنز
العمال فً سنن األلوال واألفعال (  ) 140 / 3الخبر المفزع التالً :
" إن أبا بكر وعمر لم ٌشهدا دفن النبً " ..
ٌروى ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى (  ) 68 / 2عن ٌوم وفاة النبى ( ص ) ما ٌلً :
" توفً رسول هللا ٌوم االثنٌن حٌن زاؼت الشمس فشؽل الناس عن دفنه " ..
وٌضٌف ابن سعد فً نفس المصدر (  )70 / 2ما ٌلً :
" تولً وضع رسول هللا فً لبره هإالء الرهط الذٌن ؼسلوه  :العباس وعلً والفضل وصالح مواله  ،وخلى أصحاب رسول هللا بٌن
رسول هللا وأهله فولوا إجنانه  ،ودخل المبر علً  ،والفضل ولثم ابنا العباس  ،وشمران مواله " ..
وذكر الٌعموبى – توفى فً عام  284هـ  -فً تارٌخه (  ) 103 / 2أن أبا ذر لال فً عهد عثمان تعمٌبا على األخطاء التً
تراكمت منذ أحداث السمٌفة ما ٌلً :
" وعلً بن أبً طالب وصً دمحم ووارث علمه  ،أٌتها األمة المتحٌرة بعد نبٌها  ،أما لو لدمتم من لدم هللا  ،وأخرتم من أخر هللا ،
وألررتم الوالٌة والوراثة فً أهل بٌت نبٌكم  ،ألكلتم من فوق رإوسكم ومن تحت ألدامكم  ،ولما عال ولً هللا وال طاش سهم من
فرائض هللا  ،وال اختلؾ اثنان فً حكم هللا إال وجدتم علم ذلن عندهم من كتاب هللا وسنة نبٌه  ،فؤما إذا فعلتم ما فعلتم فذولوا وبال
أمركم  ،وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب ٌنملبون " ..
وفى موضع آخر ٌمول أبو ذر ما ٌلً :
" أصبتم لناعة وتركتم لرابة  ،لو جعلتم هذا األمر فً أهل بٌت نبٌكم ما أختلؾ علٌه اثنان " ..
ٌمول الشٌخ على عبد الرازق – توفى فً عام  1966م  -فً كتاب اإلسالم وأصول الحكم ( ص  ) 183ما ٌلً :
" إذا أنت رأٌت كٌؾ تمت البٌعة ألبً بكر واستمام له األمر تبٌن لن أنها كانت بٌعة سٌاسٌة ملكٌة علٌها طابع الدولة المحدثة  ،وأنها
لامت كما تموم الحكومات على أساس الموة والسٌؾ " ..
( مالحظة  :توفى النبى ( ص )  12ربٌع األول عام  11هـ ) ٌ 8ونٌه عام  ، ( 632ولنا أنت نتخٌل وجود الجثة الطاهرة فً جو الجزٌرة العربٌة الملتهب
فً ٌونٌه من لبل مؽرب االثنٌن  12ربٌع األول وحتى لبل فجر األربعاء  14ربٌع األول  ،وبنو هاشم ٌنتظرون المتصارعٌن على حطام الدنٌا كً ٌؤتوا
وٌصلوا معهم على الجثمان الطاهر  ،ولما لم ٌحضر أحد منهم  ،لام اإلمام علً ( ع ) بتؽسٌله وصلى علٌه مع عمه العباس وأوالد عمه ونفر للٌل من
الصحابة ثم لام بدفنه ) ..

------------------------------------------ -17الصحابً ( الخلٌفة ) الذي وصف سٌدة نساء العالمٌن بامرأة زانٌة :
بعد االستٌالء على السلطة والهجوم على بٌت الزهراء لجؤ أبو بكر إلى الخطوة الثالثة  ،وكانت باؼتصاب إرث فدن من الزهراء
الذي وهبه النبً ( ص ) لها فً حٌاته ولسنوات ثالث ..
– رؼم ما فعل فً األٌام
لررت الزهراء أن تلجؤ بشكوتها إلى الناس  ،لعلهم ٌنصرونها  ،فرد علٌها أبو بكر بخطاب أصر فٌه
الماضٌة  -على أن ٌعصؾ بودٌعة النبً ( ص ) التً كررها فً فراش موته ثالثا " أوصٌكم هللا فً أهل بٌتً "  ،لمد جرت كل تلن
المصائب الكارثٌة فً األٌام العشرة التً تلت وفاة النبً  ،كؤنهم كانوا على عجل من إتمام المإامرة !
ٌمول ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالؼة ( ج  16ص  ) 215 / 214ما ٌلً :

" أٌها الناس ! ما هذه الرعة إلى كل لاله ؟ أٌن كانت هذه األمانً فً عهد رسول هللا ؟! أال من سمع فلٌمل  ،ومن شهد فلٌتكلم  ،إنما
كروها جذعة بعد ما هرمت ٌ ،ستعٌنون بالضعفة وٌستنصرون بالنساء  ،كؤم
هو ثعالة شهٌده ذَنَبه مربّ لكل فتنة هو الذي ٌمول ّ :
طحال أحبّ أهلها إلٌها البؽً  ،أال إنً لو أشاء لملت  ،ولو للت لَبُحت  ،إنً ساكت ما تُركت  ،ثم التفت إلى األنصار فمالٌ :ا معشر
األنصار لد بلؽنً ممالة سفهائكم وأحك من لزم عهد رسول هللا أنتم  ،فمد جاءكم فآوٌتم ونصرتم  ،أال :إنً لست باسطا ً ٌدا ً ولسانا ً
على من لم ٌستحك ذلن منا  ،ثم نزل " ..
"

ٌمول ابن أبً الحدٌد فً شرحه لكلمة أبى بكر ما ٌلً :
ٌصرح  ،للت :لو
لرأت هذا الكالم على النمٌب أبً ٌحٌى جعفر بن ٌحٌى بن أبً زٌد البصري وللت له  :بمن ٌعترض؟ فمال :بل
ّ
صرح لم أسؤلن  ،فضحن فمال :لعلً بن أبً طالب !! للت :هذا الكالم كله لعلً ٌموله؟  ،لال  :نعم إنه ال ُملن ٌا بنً  ،للت :فما ممالة
ّ
ً  ،فخاؾ من اضطراب األمر علٌهم فنهاهم  ،فسؤلته عن ؼرٌبة (أي شرح الكلمات الؽٌر مفهومة )
عل
بمول
هتفوا
:
لال
األنصار؟
ّ
فمال  :أما الرعة  -بالتخفٌؾ  -أي االستماع واإلصؽاء  ،والمالة  :المول  ،وثعالة  :اسم الثعلب  ،مثل ذإالة للذئب  ،وشهٌده ذَنَبه :
أي ال شاهد له على ما ٌدّعٌه إالّ بعضه وجزء منه  ،وأصله َمثَل  :لالوا :إن الثعلب أراد أن ٌُؽري األسد بالذئب فمال له  :إنه لد أكل
الشاة التً كنت أعددتها لنفسن  ،وكنت حاضرا ً  ،لال :فمن ٌشهد لن بذلن؟ فرفع ذَنَبه وعلٌه دم  ،وكان األسد لد افتمد الشاة  ،فمبل
شهادته  ،ولتل الذئب  ،و(مربّ )  :مالزم من أربّ بالمكان  ،و(كروها جذعة)  :أعٌدوها إلى الحال األولى ٌعنً الفتنة والهرج ،
و(أم طحال) امرأة بؽً فً الجاهلٌة ٌضرب بها المثل  ،فٌمال :أزنى من أم طحال " ..
سمعت أم المؤمنٌن أم سلمة بما لاله أبو بكر فً حك الزهراء  -سٌدة نساء العالمٌن !  -فساءها أن ٌُمال مثل هذا المول فً فاطمة
"
ً  ،فمالت ما ٌلً :
الزهراء واإلمام عل ّ
أ ِلمثل فاطمة بنت رسول هللا ٌمال هذا المول؟ هً وهللا الحوراء بٌن اإلنس  ،والنَفَس للنفس ُ ،ربٌّت فً حجور األتمٌاء  ،وتناولتها
حرم علٌها مٌراثه
أٌدي المالئكة  ،ونمت فً حجور الطاهرات  ،ونشؤت خٌر نشؤة  ،وربٌت خٌر مربى  ،أتزعمون أن رسول هللا ّ
خٌرة النسوان وأ ّم سادة الشبّان ،
ولم ٌُعلمها  ،ولد لال هللا تعالى ( :وأنذر عشٌرتن األلربٌن)  ،أفؤنذرها وخالفت متطلبه؟!  ،وهً َ
والمر  ،وٌوسدها ٌمٌنه وٌلحفها بشماله  ،روٌدا ً
الحر
وعدٌلة مرٌم  ،ت ّمت بؤبٌها رساالت ربه  ،فوهللا لمد كان ٌشفك علٌها من
ّ
ّ
ورسول هللا بمرأى منكم  ،وعلى هللا تردون  ،واها ً لكم  ،فسوؾ تعلمون "..
رد أبو بكر على ما لالته أم المإمنٌن أم سلمة بحرمانها من عطائها فً تلن السنة عمابا لما لالته !!
------------------------------------------ -18الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي منع المسلمٌن من تداول الحدٌث النبوي:
* روى الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحافظ ( ج  1ص  ) 2عن ابن أبى ملٌكة ما ٌلً :
ّ
" ّ
أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبٌهم  ،فمال  " :فال تحدّثوا عن رسول هللا شٌئا ً ،فمن سؤلكم فمولوا :بٌننا وبٌنكم كتاب هللا فاستحلوا
وحرموا حرامه " ..
حالله ،
ّ
ٌضٌف الذهبً فً نفس المصدر السابك ( ج  1ص  ) 5عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت :
" جمع أبى الحدٌث عن رسول هللا  ،وكانت خمسمائة حدٌث  ،فبات لٌلته ٌتملب كثٌرا  ،فؽمنً  ،فملت  :أتتملب لشكوى أو لش يء
بلؽن ؟  ،فلما أصبح لال  :أي بنٌة  ،هل ّمى األحادٌث التً عندن  ،فجئته بها  ،فدعا بنار فحرلها  ،فملت  :لم تحرلها ؟ لال  :خشٌت
أن أموت وهى عندي  ،فٌكون فٌها أحادٌث عن رجل لد ائتمنته ووثمت ولم ٌكن كما حدثنً فؤكون لد نملت ذلن "  ..أي أنه هنا
ٌخاؾ من كذب الرواة ..
( ثمان مالحظات  :المالحظة األولى  :جملة أم المإمنٌن عائشة األولى  " :جمع أبى الحدٌث عن رسول هللا " تختلؾ عن جملة " جمع أبى حدٌث رسول هللا
"  ..نالحظ هنا أن الـ  ،عن تإكدان أن الجمع كان بعد وفاة رسول هللا ( ص ) ولٌست فً حٌاته ..
المالحظة الثانٌة  :تدل العبارات الصادرة من أبى بكر فً الرواٌتٌن أن التحدٌث لد تم منعه بٌنما كان التدوٌن لائما فً المرحلة األولى  ،وبعد أن حرق أبو
بكر األحادٌث المدونة عند أم المإمنٌن عائشة دخل التدوٌن حٌز المنع أٌضا ..
المالحظة الثالثة  :كان أصحاب رسول هللا ( ص ) المعروفٌن بالتدوٌن هم على بن أبى طالب وزٌد بن ثابت وعبد هللا بن جابر األنصاري وعبد هللا بن
عمرو بن العاص وأبو بكر بم عمرو بن حزم  ،ولم ٌكن أبو بكر بن أبى لحافة بٌنهم  ،وهو ما ٌإكد أن لٌامه بجمع الحدٌث من ابنته كان لؽرض ما فً
نفسه  ،ولد اتضح أعندما أشعل فٌه النار ..
المالحظة الرابعة ٌ :تضح من الفمرة أن تملب أبى بكر لم ٌكن أللم أو ألرق أصابه  ،بل لملك من لٌامه بحرق الحدٌث فً الٌوم التالً ..

المالحظة الخامسة  :تبٌن جملة " خشٌت أن أموت " التً لالها أبو بكر البنته أم المإمنٌن عائشة أن الحدث لد جرى فً آخر أٌامه ..
المالحظة السادسة  :حجة أبى بكر هنا بالحرق هً أنه ٌشن بوجود أحادٌث لم ٌملها النبً ( ص ) بٌن األحادٌث الصحٌحة  ،لكن ما فعله ال ٌبرر الخالص
من كل األحادٌث  ،خاصة وأنها كانت من زوجة النبً وهو ما ٌدل على أن أؼلبها صحٌح  ،كما أن وسائل التثبت من المشكون فٌه من الحدٌث كانت هنان
بسإال المدونٌن للحدٌث المذكورٌن فً المالحظة الثانٌة ..
المالحظة السابعة  :هنا البد أن نسؤل أنفسنا  :لماذا أحرق أبو بكر بن أبى لحافة تلن األحادٌث التً أخذها من زوجة النبً  -ابنته  -عائشة ؟!
المالحظة الثامنة  :تدل جملة أبى بكر فً الرواٌة األولى  " :فمن سؤلكم فمولوا :بٌننا وبٌنكم كتاب هللا " أنه كان لد اتخذ لرارا بالتخلص من الحدٌث النبوي
 ،لهذا نراه ٌحرق خمس مائة حدٌث أحضرتهم أم المإمنٌن عائشة بال تردد .. ) ..

لال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  1ص  ) 140عن الماسم بن دمحم ما ٌلً :
" ّ
إن عمر بن الخطاب بلؽه أنّه لد ظهرت فً أٌدي الناس كتب  ،فاستنكرها وكرهها ولال :أٌُّها الناس! إنّه لد بلؽنً أنّه لد ظهرت
فً أٌدٌكم كتب فؤحبُّها إلى هللا أعدلها وألومها  ،فال ٌ َّ
ُبمٌن أحدٌ عنده كتابا ً إالّ أتانً به  ،فؤرى فٌه رأًٌ  ،لال  :فظنّوا أنّه ٌرٌد أن
أمر ال ٌكون فٌه اختالؾ  ،فؤت َْوه بكتبهم  ،فؤحرلها بالنار!! ث ّم لال :مشناة كمشناة أهل الكتاب "..
ٌنظر فٌها ّ
وٌمومها على ٍ
( خمس مالحظات  :المالحظة األولى  :الماسم بن دمحم بن أبى بكر  ،هو ابن دمحم ابن أبى بكر  ،شمٌك أم المإمنٌن عائشة  ،تربى الماسم فً بٌت خالته بعد
ممتل أبٌه دمحم حرلا فً مصر على ٌد عمرو بن العاص  ،وكان الماسم فمٌها ومن كبار علماء المدٌنة  ،وصفه اإلمام جعفر الصادق بؤنه من ثمات اإلمام على
السجاد  ،مات فً عام  108هـ ..
المالحظة الثانٌة  :من الواضح أن الناس فً هذه الفمرة لد تعرضوا لخدٌعة كبرى على ٌد عمر بن الخطاب  ،فمد سلموه أهم ما جمعوه من الحدٌث ظنا منهم
أنه سٌنمٌها فإذا به ٌحرلها ..
المالحظة الثالثة  :خطوة عمر أخطر بكثٌر مما فعله أبو بكر  ،فالخلٌفة األول أحرق الحدٌث المتواجد عند ابنته وترن ما فً أٌدي الناس  ،أما الخلٌفة الثانً
فجمع ما عند الناس وحرله  ،وفى مرحلة تالٌة ( حدٌث الحاكم فً الفمرة التالٌة ) لام باعتمال من ٌتحدث بالحدٌث النبوي..
المالحظة الرابعة  :لعمر سابمة تعد من الكبائر فً رفضه تدوٌن الحدٌث النبوي  ،ونمصد بذلن ما جرى فً رزٌة الخمٌس لبل وفاة النبً ( ص ) بؤربعة
أٌام عندما رفض كتابة وصٌة النبً وتطاول علٌه باتهامه بالخرؾ ولال كلمته المشهورة " حسبنا كتاب هللا " والحدٌث مذكور فً كل كتب الصحاح الستة ،
ولد ذكرناه فً الحلمة الرابعة..
المالحظة الخامسة  :المشناة هً كتاب كتبه الٌهود لشرح توراتهم المزٌفة  ،وكما هو واضح لم ٌوفك عمر فً اختٌار اللفظ ألن الحدٌث النبوي كان بلسانه (
ص )  ،وما ٌنطك عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى ) ..

ذكر الخطٌب البغدادي – توفى فً عام  463هـ  -فً تمٌٌد العلم ( ص  ) 49لول البٌهمى – توفى فً عام  458هـ  -عن عروة بن
الزبٌر أنه لال ما ٌلً :
ّ
" ّ
الخطاب أراد أن ٌكتب السنن فاستشار فً ذلن أصحاب رسول هللا ( ص ) فؤشاروا علٌه أن ٌكتبها  ،فطفك عمر
إن عمر بن
ٌستخٌر هللا فٌها شهرا ً  ،ث ّم أصبح ٌوما ً  ،ولد عزم هللا له  ،فمال  :إنًّ كنت أردت أن أكتب السنن  ،وإنًّ ذكرت لوما ً كانوا لبلكم
كتاب هللا بشًء أبدا ً " ..
س
كتبوا كتبا ً  ،فؤكبّوا علٌها  ،فتركوا كتاب هللا تعالى  ،وإنًّ وهللا ال أُلبِ ُ
َ
ٌروى ابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه (  ) 12 / 1والحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن على
الصحٌحٌن ( ) 102 / 1أن عمر بن الخطاب بعث الصحابً لرظة بن كعب على رأس جماعة إلى الكوفة فمال لرظة ما ٌلً :
اا ( ص ) ولحك األنصار  ،لال :
" مشى معنا إلى موضع صرار  ،فمال  :أتدرون لم مشٌت معكم ؟ لال  :للنا لحك صحبة رسول ّ
معكم  ،إنكم تمدمون على لوم للمرآن فً صدورهم
لكنًّ مشٌت معكم لحدٌث أردت أن أُحدثكم به  ،فؤردت أن تحفظوه لممشاي
اا ث ّم أنا شرٌككم  ،فل ّما لدم
هزٌز كهزٌز المرجل  ،فإذا رأوكم مدّوا لكم أعنالهم ولالوا أصحاب دمحم  ،فؤللّوا الرواٌة عن رسول
ّ
لرظة  ،لالوا  :حدِّثنا  ،لال :نهانا عمر " ..
ٌروى الحاكم فً المستدرن (  ، ) 110 /1والذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً تذكرة الحفاظ ( ج  1ص  ) 7أن عمر بن
الخطاب لال ٌوم ا لعبد هللا بن مسعود وأبً الدرداء وأبى مسعود األنصاري  ،وهم من أكبر الصحابة فً صدر اإلسالم ما ٌلً :
اا فً اآلفاق  ،ث ّم حبسهم ثالثا "  ،وهو ما ٌدل على أنه كان ٌعالب كل من ٌتحدّث
" ما هذه األحادٌث التً لد أفشٌتم عن رسول ّ
بالسنّة والحدٌث عمابا ً شدٌدا ً ..
وٌمول الحاكم فً المصدر السابك ( ج  1ص  ) 106ما ٌلً :
" ولد صحت الرواٌة عن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب أنه لال  :لٌدوا العلم بالكتاب...عن عبد الملن بن عبد هللا بن أبً سفٌان
أنه سمع عمر بن الخطاب ٌمول :لٌدوا العلم بالكتاب " ..

( مالحظة  :نستطٌع أن نمارن بٌن أبى بكر وعمر هنا أٌضا  ،فالخلٌفة األول لم ٌستعمل العنؾ لنهى المسلمٌن عن التحدٌث  ،بٌنما الخلٌفة الثانً استعمل
العنؾ لمنع التحدٌث  ،حتى على كبار أصحاب رسول هللا ) ..

ٌروى المتمى الهندي – توفى فً  975هـ  -فً كنز العمال ( حدٌث رلم  ) 4865عن عبد الرحمن بن عوؾ أنه لال ما ٌلً :
" ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول هللا  ،فجمعهم من اآلفاق  :عبد هللا بن حذٌفة  ،وأبا الدرداء  ،وأبا ذر وعمبة بن عامر
 ،فمال لهم  :ما هذه األحادٌث التً أفشٌتم عن رسول هللا فً اآلفاق ؟!  ،لالوا تنهانا ؟  ،لال  :ال  ،ألٌموا عندي  ،وهللا ال تفارلونً
ما عشت  ،فنحن أعلم  ،نؤخذ منكم ونرد علٌكم  ،فما فارلوه حتى مات " ..
وٌذكر ابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ  -فً جام ع بٌان العلم وفضله ( ج  1ص  ، ) 87والمتمى الهندي فً كنز العمال ( ج
 10ص  ) 292عن ٌحٌى بن جعدة أنه لال:
" أراد عمر أن ٌكتب السنة  ،ثم بدا له أن ال ٌكتبها  ،ثم كتب فً األمصار  :من كان عنده شًء من ذلن فلٌمحه " ..
ذكر ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً تارٌخه ( ج  8ص  ) 107أن عمر لال ألصحاب النبً ( ص ) ما ٌلً :
" أللوا الرواٌة عن رسول هللا  ،إال فً ما ٌعمل به " ..
حجة أنصار مدرسة " عدالة الصحابة " دائمة جاهزة للدفاع عن الخلفاء الثالثة واألموٌٌن فً كل أفعالهم ولراراتهم  ،هم
ٌمولون  :لمد منع أبو بكر وعمر تدوٌن المرآن ألنهما خافا أن ٌختلط المرآن بالسنة !
إنها حجة سخٌفة فً الدفاع عن جرٌمة كبرى أضّرت بعمك فً فهم المرآن بصورة خاصة واإلسالم بصورة عامة  ،فلٌعرضوا
المرآن والسنة على رجل ٌحمل الشهادة اإلعدادٌة  ،سٌكون باستطاعته أن ٌفرق بٌنهما وبسهولة ٌسٌرة ..
فإذا كان هذا الحال من حاملً الشهادات التعلٌمٌة المتواضعة فً عالم الٌوم  ،فما هو الوضع فً فترة الخلٌفتٌن التً كان بها أفضل
المتحدثٌن والبلؽاء باللؽة العربٌة ؟!
هاهو المرآن ٌتحدى فً سورة البمرة ( آٌة رلم  ) 22بؤن آٌاته ال ٌمكن تزوٌرها وخلطها  " :وان كنتم فً رٌب مما نزلنا على
عبدنا فؤتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادلٌن  ،فؤن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتموا النار التً ولودها الناس
والحجارة أعدت للكافرٌن " ..
هل أمر المرآن أو النبً ( ص ) بحرق األحادٌث أم بالمحافظة علٌها ونشرها ؟
هذا سإال مباشر ٌطرح نفسه وٌضؽط على عمول الظالمٌن ومن ٌإٌدهم كً ٌجد إجابة شافٌة منهم لٌبرروا جرٌمتهم التً ارتكبوها
فً حك هللا تعالى وحك رسوله ..
وطرح السإال ال ٌعنى أن المبصرٌن ال ٌعرفون إجابته  ،بل ٌهدؾ إلى وضع من ألدم على هذه الكارثة ومن ٌإٌدهم فً موضع
خزي وعار  ..لنرى ماذا لال اآلٌات والنبً ( ص ) فً هذه المسآلة :
ٌمول هللا تعالى فً سورة الحشر آٌة رلم  7ما ٌلً  " :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ..
وٌمول تعالى فً سورة النجم آٌة رلم  4ما ٌلً  " :وما ٌنطك عن الهوى أن هو إال وحً ٌوحى " ..
ذكر الترمذي – توفى فً عام  279هـ  -فً سننه ( ج  5حدٌث رلم  ، ) 2658وابن ماجة – توفى فً عام  273هـ  -فً سننه (
ج  1ص  ) 230أن النبً ( ص ) لال ما ٌلً :
" نَضَّر هللا إ مرءا سمع ممالتً فبلؽها  ،فرب حامل فمه ؼٌر فمٌه  ،ورب حامل فمه إلى من هو أفمه منه "..
ذكر أحمد فً مسنده ( ج  2ص  ) 207ما ٌلً :
" لالت لرٌش لعبد هللا بن عمرو بن العاص  :أتكتب عن رسول هللا كل ما تسمع ؟ ! وإنما هو بشر ! ٌؽضب كما ٌؽضب البشر ! !
فذكر ذلن للرسول  ،فمال له الرسول (ص) وهو ٌشٌر إلى شفتٌه  " :أكتب  ،فوالذي نفسً بٌده ما ٌخرج مما بٌنهما إال حك " ..

( خمس مالحظات  :المالحظة األولى  :أم المإمنٌن عائشة تنمل حجة أبى بكر فً حرق أحادٌث النبً  ،فٌنمل عنها الذهبً فً تذكرة الحفاظ ( ج  1ص 5
) أن أباها لال لها ما ٌلً  " :خشٌت أن أموت وهً عندي فٌكون فٌها أحادٌث عن رجل لد ائتمنته ووثمت به  ،ولم ٌكن كما حدثنً  ،فؤكون لد نملت ذان "
 ..أي الخوؾ الحما من كذب رواتها ..
المالحظة الثانٌة  :حجة عمر فً حرق األحادٌث النبوٌة مختلفة  ،وهى رؼبته فً أن ٌترن الناس كتاب هللا وٌتمسكون باألحادٌث !!
المالحظة الثالثة  :إذا كانت تلن هً حجة عمر  ،فلماذا حاول تدوٌن توراة الٌهود المزٌفة فً عهد النبً ( ص ) ونهاه النبً عن ذلن ؟!
المالحظة الرابعة  :إذا كان األمر كذلن عند الخلٌفتٌن  ،فلماذا لام المسلمون – بعد خراب مالطة وضٌاع أؼلب الحدٌث الصحٌح – بتدوٌن الحدٌث فً المرن
الثالث الهجري ؟!
المالحظة الخامسة  :أال تكشؾ الحجتان عند الخلٌفتٌن بجالء أن كال منهما لد ركب رأسه ودفع المسلمون واإلسالم الثمن ؟!) ..

------------------------------------------ -19الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي علك أخطاءه ٌوم مباٌعته على شٌطان ٌعترٌه:
ذكر ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ، )113والطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ
األمم والملون ( ج  2ص  ، ) 440وابن لتٌبة – توفى فً عام  276هـ  -فً اإلمامة والسٌاسة ( ج  1ص  ، ) 6وابن أبى حدٌد
– توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالؼة ( ج  2ص  ، ) 8والمتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً كنز العمال ( ج
 3ص  ) 1أن أبا بكر لال فً مباٌعته ما ٌلً :
" أنا بشر فراعونً فإذا رأٌتمونً استممت فاتبعونً  ،وإن رأٌتمونً زؼت فمومونً  ،واعلموا أن لً شٌطانا ٌعترٌنً فإذا رأٌتمونً
ؼضبت فاجتنبونً " ..
( مالحظة  :إذا كان الرجل ٌعترؾ بؤن لدٌه شٌطانا ٌعترٌه  ،فلماذا لم ٌسلم األمر لمن أذهب عنهم هللا الرجس وطهرهم تطهٌرا  ،حتى ال ٌبوء بذنوب من
تبعه؟! ) ..

------------------------------------------ - 20الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي شكّن فً صدلٌّة صحابً آخر :
روى البخاري – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص  ، ) 6وأبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( ج 2
ص  ، ) 514وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  4ص  ، ) 400والمتمى الهندي – توفى فً عام  275هـ  -فً
كنز العمال ( ج  13ص  ) 259عن عبٌد بن عمٌر ما ٌلً :
" أن أبا موسى األشعري استؤذن على عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فلم ٌإذن له وكؤنه كان مشؽوالً فرجع أبو موسى  ،ففرغ
عمر فمال  :ألم أسمع صوت عبد هللا بن لٌس ( األشعري )  ،ائذنوا له  ،لٌل  :لد رجع  ،فدعاه  ،فمال  :كنا نإمر بذلن  ،فمال :
تؤتٌنً على ذلن بالبٌنة  ،فانطلك إلى مجلس األنصار فسؤلهم  ،فمالوا  :ال ٌشهد لن على هذا إال أصؽرنا أبو سعٌد الخدري  ،فذهب
بؤبً سعٌد الخدري  ،فمال عمر  :أخفى علً من أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،ألهانً الصفك باألسواق ٌ ،عنً الخروج إلى تجارة " ..
------------------------------------------ -21الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ! ) الذي اعترف بفراره ٌوم أحد كالنعجة الجبلٌة :
أورد الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تفسٌره ( ج  4ص  ) 193اعتراؾ عمر بهروبه ٌوم أحد  ،كما ٌلً :
" خطب عمر ٌوم الجمعة فمرأ آل عمران. ..لال :لما كان ٌوم أحد . ..ففررت حتى صعدت الجبل فلمد رأٌتنً أنزو كؤننً أروى (
النعجة الجبلٌة )  ،والناس ٌمولون :لتل دمحم " ..
(ست مالحظات  :المالحظة األولى  :لم ٌتولؾ األمر على عمر وحده فً الفرار ٌوم أحد  ،فمد شاركه آخرون  ،ولنا فً ذلن بعض المالحظات التالٌة :
 -1المصادر المعتبرة تؤكد على أن أبا بكر وعمر كانا فً الصفوؾ الخلفٌة ٌوم بدر :
* لال ابن هشام فً سٌرته ( ج  2ص  ) 458 / 457ما ٌلً  " :ثم عدَّل رسول هللا (ص) الصفوؾ ورجع إلى العرٌش  ،فدخله ومعه فٌه أبو بكر الصدٌك
 ،لٌس معه فٌه ؼٌره  ...وسعد بن معاذ لائم على باب العرٌش الذي فٌه رسول هللا (ص) متوش ٌح السٌؾ  ،فً نفر من األنصار ٌ ،حرسون رسول هللا
ٌخافون علٌه كرة العدو" ..
* لال ابن أبى شٌبة فً مصنفه ( ج  7ص  ، ) 578وابن عساكر فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  4ص  ، )14والمتمى الهندي فً كنز العمال ( ج  10ص

 ) 397لول على عن بدر التالً  " :لمد رأٌتنً ٌوم بدر ونحن نلوذ بالنبً(ص) وهو ألربنا إلى العدو ،وكان من أشد الناس ٌومئذ بؤسا ً " ..
* لال ابن هشام فً المصدر السابك ( ج  2ص  ) 264أن عمر لال لسعٌد ابن العاص عن ٌوم بدر ما ٌلً  " :مالً أران معرضا ً كؤنً لتلت أبان؟ إنً لم
وز ْغتُ عنه فمال إلى أٌن ٌا ابن الخطاب! وصمد له
ألتله ولكن لتله أبو حسن ! رأٌته ٌبحث للمتال كما ٌبحث الثور بمرنه فإذا شدلاه لد أزبدا كالوزغ فهبته ِ
ً فتناوله ،فما رمت من مكانً حتى لتله  ،فمال له على  :اللهم ؼفرا  ،ذهب الشرن بما فٌه ومحً اإلسالم ما تمدم  ،فما لن تهٌج الناس علً ؟! فكؾ
عل ٌّ
عمر ولال سعٌد  :أما إنه ما كان ٌسرنً أن ٌكون لاتل أبى ؼٌر ابن عمه على " ..
 -2المصادر المعتبرة تؤكد على أن أبا بكر هرب أٌضا مع عمر فً ٌوم أحد :
ذكر ابن سعد فً الطبمات ( ج  3ص  ) 155عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ما ٌلً  " :حدثنً أبو بكر  ،لال  :كنت أول ما فاء ( عاد ) إلى رسول هللا
ٌوم أحد " ..
 -3المصادر المعتبرة تؤكد على أن أبا بكر وعمر هربا ٌوم الخندق :
* لال الحاكم فً المستدرن ( ج  3ص  ) 31عن حذٌفة ابن الٌمان لوله عن ٌوم األحزاب ما ٌلً  " :إن الناس تفرلوا عن رسول هللا(ص) لٌلة األحزاب فلم
ٌبك معه إال اثنا عشر رجالً " ..
* لال دمحم ابن سلٌمان فً منالب على ( ج  1ص  ) 222عن ربٌعة السعدي أنه لال ما ٌلً  " :أ تٌت حذٌفة بن الٌمان فملتٌ :ا أبا عبد هللا إنا نتحدث فً
علً وفً منالبه فٌمول لنا أهل البصرة إنكم لتفرطون فً علً وفً منالبه  ،فهل أنت تحدثنً فً علً بحدٌث ؟ فمال حذٌفةٌ :ا ربٌعة إنن لتسؤلنً عن رجل
والذي نفسً بٌده لو وضع عمل جمٌع أصحاب دمحم(ص) فً كفة المٌزان من ٌوم بعث هللا دمحما ً إلى ٌوم الناس هذا ووضع عمل علً ٌوما ً واحدا فً الكفة
األخرى لرجح عمله على جمٌع أعمالهم ! فمال ربٌعة :هذا الذي ال ٌمام له وال ٌمعد  ،فمال حذٌفة :وكٌؾ ال ٌُحتمل هذا ٌا ملكعان (ٌا أحمك) ! أٌن كان أبو
بكر وعمر وحذٌفة ثكلتن أمن ،وجمٌع أصحاب دمحم ٌوم عمرو بن عبد ود ٌنادي للمبارزة ؟فؤحجم الناس كلهم ما خال علٌا ً فمتله هللا على ٌدٌه؟! والذي نفسً
بٌده لعمله ذلن الٌوم أعظم عند هللا من جمٌع أعمال أمة دمحم إلى ٌوم المٌامة ! " ..
 -4المصادر المعتبرة تإكد على أن أبا بكر وعمر انسحبا منهزمٌْن ٌوم خٌبر :
* روى أحمد فً مسنده ( ج  38ص  ) 97حادثة خٌبر عن عبد هللا بن أبى برٌدة  ،عن أبٌه  ،لال ما ٌلً :
" حاصرنا خٌبر  ،فؤخذ اللواء أبو بكر فانصرؾ ولم ٌفتح له  ،ثم أخذه من الؽد عمر فخرج  ،فرجع ولم ٌفتح له  ،وأصاب الناس ٌومئذ شدة وجهد .."...
وألن النص طوٌل  ،فما حدث أن أبا بكر ذهب أوال كمائد للجٌش لفتح خٌبر وعاد منهزما واتهمه الجٌش بالجبن  ،فؤرسل النبى ( ص ) عمر كمائد للجٌش
فعاد بنفس النتٌجة والجٌش ٌتهمه بالتخاذل  ،وفى مساء عودة عمر مع الجٌش ولؾ النبى ( ص ) خطٌبا ولال  " :إنً ألعطى الراٌة ؼدا رجال ٌحب هللا
كرارا ؼٌر فرار  ،ال ٌرجع حتى ٌفتح هللا على ٌدٌه " ..
ورسوله  ،وٌحبه هللاُ ورسولُه ّ ،
وألن علٌا كان مرٌضا فلم ٌدر بخلد الصحابة أن النبى ( ص ) ٌمصده  ،وذهب المائد الكرار الحٌدرى  ،وولؾ المائد المرعب للٌهود " مرحب " أمام حصن
خٌبر والدروع تؽطى جسمه ٌطلب المبارزة  " :أنا الذي سمتنً أمً مرحب "  ،فخرج المائد الكرار له ولال  " :أنا الذي سمتنً أمً حٌدر "  ،لم ٌُعرؾ
اإلمام الكرار فً أؼلب معارن بالتثنٌة فً ضربته وسمط مرحب من الضربة األولى وهوى  ،لم ٌتمكن المسلمون من فتح باب الحصن الحدٌدي  ،لكن اإلمام
الكرار أزاحه بٌده واتخذه سٌفا فً ٌده بدال من سٌفه  ،وعاد بالجٌش منتصرا بعد أن فتح الحصن..
 -5المصادر المعتبرة تإكد على فرار أبى بكر وعمر ٌوم حنٌن :
* لال ابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  2ص  ، ) 150والذهبً فً تارٌخه ( ج  2ص  ) 574عن ٌوم حنٌن ما ٌلً " سار رسول هللا (ص) من مكة
لست خلون من شوال  ،فً اثنً عشر ألفا ً  ،فمال أبو بكر  :ال نؽلب الٌوم من للة " ..
ذكر البخاري بصحٌحه ( ج  3ص  )362عن أبً لتادة األنصاري ٌذكر فرار الناس ٌوم حنٌن ( عام  8هـ ) حٌن تركوا النبً وبمٌة معه فٌهم آل عبد
المطلب  ،فٌمول أبو لتادة ما ٌلً :
" وانهزم المسلمون ٌوم حنٌن وانهزمت معهم  ،فإذا عمر بن الخطاب فً الناس  ،فملت له  :ما شؤن الناس  ،لال  :أمر هللا " ..
* لال ابن أبى شٌبة فً مصنفه ( ج  7ص  ،) 417والحلبً فً السٌرة الحلبٌة ( ج  3ص  ، ) 109والعسمالنً فً فتح الباري ( ج  8ص  ) 23عن
الحكم ابن عتٌبة أنه لال عن ٌوم حنٌن ما ٌلً  " :لم ٌبك معه إال أربعة  ،ثالثة من بنً هاشم  ،ورجل من ؼٌرهم  ،علً بن أبً طالب  ،والعباس وهما بٌن
ٌدٌه  ،وأبو سفٌان بن الحارث آخذ بالعنان  ،وابن مسعود من جانبه األٌسر  ،لال :فلٌس ٌمبل أحد َّإال لتل ،والمشركون حوله صرعى " ..
المالحظة الثانٌة  :ذكرنا فً هذه المالحظة السابمة خمس معارن  ،والجدٌر بالذكر هو أن علٌا كان المماتل األول فً كل معارن النبى  ،خاصة فً هذه
المعارن الخمس ..
 ففً بدر كان ٌبلػ ثالث وعشرٌن ولتل سبعة من المشركٌن ..– وفى أحد كان ٌبلع أربعا وعشرٌن سنة ولتل ثالثة عشر  ،أي نصؾ عدد المتلى من المشركٌن  ،وحمى النبى ٌومها من الموت  ،ولال حٌنها النبى ( ص
)  " :ال سٌؾ ّإال ذو الفمار وال فتى ّإال علً " ..
 وفى الخندق ( األحزاب ) كان ٌبلػ سبع وعشرٌن سنة وكان ٌوما مشهودا مع فتى المشركٌن األولى عمرو ابن ود  ،وحٌنها لال النبى ( ص )  " :برزاإلٌمان كله إلى الشرن كله "  ،ولما سمط ابن ود بسٌؾ على لال النبى ( ص )  " :ضربة علً ٌوم الخندق توازي عمل الثملٌن " ..
 أما فً خٌبر فكان ٌبلػ ثمان وعشرٌن سنة  ،ولم ٌفتحها إال هو  ،رؼم محاولة أبى بكر وعمر لبله وانهزامهما هنان وسخرٌة جنودهما منهما  ،فؤرسلكرار ؼٌر فرار ٌ ...ا علً ستؤتً أنت
النبى ( ص ) علٌا فً المرة الثالثة ولال حٌنها  " :ألعطٌن الراٌة ؼدا لرجل ٌحبه هللا ورسوله وٌحب هللا ورسوله ّ
وشٌعتن ٌوم المٌامة وتمدم على هللا راضٌن مرضٌٌن " ..
 وجاءت حنٌن وكان ٌبلػ الثالثٌن  ،وفٌها – كما ذكرنا من لبل  -لم ٌفارق فٌها علً النبى ( ص ) بل حماه حٌن هرب اآلخرون..المالحظة الثالثة  :نحن نتحدى هنا أن ٌؤتً الباحثون عن مشرن واحد لتله أبو بكر أو عمر أو عثمان  ،لمد كانت موالعهم دائما علً أطراؾ المعارن
لسرعة هروبهم  ،لمد كان اإلمام علً ( ع ) على وجه الخصوص وأهل البٌت بصورة عامة عمبة أمام األموٌٌن لتنفٌذ مشروعهم الشٌطانً السفٌانى  ،لهذا
كان البد من لتلهم واحدا بعد اآلخر  ..الرإوا إن شئتم لول معاوٌة ( منالب موفك الخوارزمً ص  ) 243فً معركة صفٌن  " :ما منّا أحد إالّ ولد لتل

علً أباه  ،أو أخاه  ،أو ولده " ..
المالحظة الرابعة  :جلبت األلماب التً حصل علٌها اإلمام علً ( ع ) فً المعارن وتلن التً حصل علٌها فً العلم الحمد علٌه من كل حدب وصوب ،
ولعل مروان ابن الحاكم – الذي سماه النبى باللعٌن ابن اللعٌن – لد شرح المولؾ حٌن سؤله الناس عن سبب كراهٌتهم وسبهم لإلمام الكرار ( ع )  ،فمال :
" ال ٌستمٌم األمر إال بذلن " !
المالحظة الخامسة  :تؤتى خطورة الهروب ٌوم الزحؾ فً تعلٌك علً ابن أبى طالب بعد أحد عندما سؤله النبى ( ص ) لماذا لم ٌهرب كما هرب اآلخرون
؟ فؤجاب  :أكفر بعد إٌمان ! إن لً بن أسوة !
المالحظة السادسة  :ما رأى العلماء األفاضل فً حكم من هرب ٌوم الزحؾ ؟! ) ..

------------------------------------------ -22الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي نهى عن الصالة فً حالة الجنابة لجهلة بالتٌمم :
لال مسلم فً صحٌحه ( ج  1ص  340رلم الحدٌث  )367ما ٌلً :
" أتى رجل عمر  ،فمال إنً أجنبت فلم أجد ما ًء  ،فمال عمر  :ال تصل  ،فمال عمار :أما تذكر ٌا أمٌر المإمنٌن إذ أنا وأنت فً
سرٌة فاجتنبنا فلم نجد ما ًء  ،فؤما أنت فلم تصل  ،وأما أنا فتمعكت فً التراب وصلٌت  ،فمال النبً  " :كان ٌكفٌن أن تضرب بٌدٌن
األرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهن وكفٌن " ،فمال له عمر  :إتك هللا ٌا عمار ( أي ال تفضحنً )  ،لال عمار  :إن شئت لم أحدث
به " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :روى أحمد الحدٌث فً مسنده ( ج  ) 275 / 30لكنه لطعه عند ما لاله النبً  ،ولطع مناشدة عمر لعمار ..
المالحظة الثانٌة  :روى البخاري الحدٌث فً صحٌحه (ج  1ص  147رلم الحدٌث  )338لكنه – كعادته  -فعل أسوأ مما فعله أحمد فً مسنده  ،فمد حذؾ
إجابة عمر على الرجل  ،وكؤن عمار أجاب بوجوب التٌمم بدال من عمر ( التلمٌذ النجٌب الذي ٌجلس بجوار أستاذه ٌرفض أن ٌجٌب أستاذه على هذه
الصؽائر فٌتدخل هو لٌجٌب عنها بدال منه )  ،والسبب واضح هنا  ،وهو الحفاظ على هٌبة عمر بٌن المسلمٌن !
المالحظة الثالثة  :إذا كان عمر بن الخطاب لد نسى حادثة الجنابة مع عمار  ،فهل نسى أٌضا اآلٌة  43من النساء التً تمول  " :وإن كنتم مرضى أو على
سفر أو جاء أحد منكم من الؽائط أو المستم النساء فلم تجدوا ما ًء فتٌمموا " ؟! )..

------------------------------------------ -23الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي دعً المسلمٌن إلى مخالفة سنة النبى ( ص ) :
ذكر النسائً – توفى فً عام  303هـ  -فً سننه ( تحمٌك األلبانً ج  ، ) 268 / 2وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً
البداٌة والنهاٌة ( ج  ) 460 / 7عن ابن عباس أنه لال ما ٌلً :
" سمعت عمر ٌمول  :وهللا إنً ألنهاكم عن المتعة ( أي العمرة فً الحج )  ،وإنها لفً كتاب هللا  ،ولمد فعلها رسول هللا " ...
لال ابن المٌم – توفى فً عام  751هـ  -فً زاد المٌعاد ( ج  / 2ص  ) 82ردا على ما فعله عمر التالً :
" إن رأى عمر إنما هو رأى منه أحدثه فً النسن  ،لٌس عن رسول هللا  ،وإن أستدل له بما أستدل  ،وأبو موسى كان ٌفتى الناس
فً خالفة أبى بكر كلها  ،وصدرا من خالفة عمر  ..واتفما ( أي كل من أبى موسى وعمر ) على أنه رأى أحدثه فً النسن " ..
لال مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه (ج  – 2ص  395حدٌث رلم  ) 159ما ٌلً :
" اجتمع علً وعثمان  ،فكان عثمان ٌنهى عن المتعة أو العمرة  ،فمال علً  " :ما ترٌد إلى أمر فعله رسول هللا  ،تنهى عنه ؟! "
فمال عثمان  :دعنا منن  ،فمال علً  " :إنً ال أستطٌع أن أدعن "  ،فلما أن رأى علً ذلن أهل بهما جمٌعا " ..
( مالحظة  :فتوى عمر فٌها مخالفة لآلٌة رلم  196من سورة البمرة  " :فمن تمتع بالعمرة من الحج "  ..وفٌها أٌضا مخالفة لما كان ٌفعله النبً  ..والعلماء
أنفسهم كابن المٌم  ،سمواْ ما فعله " إحداثا "  ،والنبً ٌمول  " :كل محدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة فً النار "  ،وحدٌث الحوض الوارد فً
الحلمة األولى ٌمول " إنن ال علم لن بما أحدثوا من بعدن " ..وٌؤتً الخلٌفة عثمان ٌحاول أن ٌستخدم نفوذه وسلطاته – كما ٌفعلون اآلن وعلماإهم ٌحللون
لهم زورا – فً إجبار اإلمام علً  -باب العلم  -على مخالفة الكتاب والسنة ) ..

فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة  ،فإلً لماء ..
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