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تحدثنا فً الحلقة األولى عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة  ،وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها  ،كما
ذكرنا تعرٌف الصحابة عند بعض العلماء المإٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال ..
فً الحلقة 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 الحلقة 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 الحلقات الرابعة والخامسة والسادسة 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 الحلقة السابعة الٌوم سنواصل عرض المزٌد من تلن النماذج التً تفضح نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ..
 -33الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي سرق من بٌت مال المسلمٌن :
قال ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة (  )139 :8ما ٌلً :
" لال الزهري  :مضت السنة أن دٌة المعاهد كدٌة المسلم  ،وكان معاوٌة أول من لصرها إلى النصف وأخذ النصف " ..
حددت النصوص المرآنٌة فً األنفال وفى السنة النبوٌة تمسٌم الغنائم  ،إال أن ما فعله معاوٌة هو أنه كان ٌؤخذ الذهب والفضة أوال (
الصفراء والبٌضاء ) من الغنائم لنفسه وٌحرم بنً هاشم منها وٌوزعها على غٌرهم ..
ذكر ابن كثٌر فً نفس المصدر (  ) 51 / 8ما ٌلً :
" وضع معاوٌة لائد جٌش فً الحبس ألنه طالب بتوزٌع الغنائم على كتاب هللا  ،فمد روي أن الحكم بن عمرو لام بغزو جبل األشل
فغنم شٌئا كثٌرا فجاءه كتاب على لسان معاوٌة فٌه  :أن ٌصطفً لمعاوٌة ما فً الغنٌمة من الذهب والفضة لبٌت ماله  ،فرد األمٌر
 :إن كتاب هللا لبل كتاب أمٌر المإمنٌن  ،أولم ٌسمع لول النبً ال طاعة لمخلوق فً معصٌة هللا  ،ثم لسّم األمٌر فً الناس غنائمهم
 ،فحبسه معاوٌة  ،وروي أنه مات فً الحبس " ..
وٌقول ابن حجر العسقالنً – توفى فً  852هـ  -فً اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة (  ) 302 / 1ما ٌلً :
" لٌل لمروان فً زمن معاوٌة  :الفًء مال هللا ولد وضعه عمر بن الخطاب مواضعه  ،فمال مروان  :الفًء مال أمٌر المإمنٌن
معاوٌة ٌمسمه فٌمن شاء "  ..والمعلوم تواترا أن النبً ( ص ) لد لعن الحكم بن العاص والد مروان وهو فً صلبه ..
-------------------------------------------

 -34الصحابة عند احتضارهم:
* الصحابً ( الخلٌفة ) أبى بكر عند احتضاره :
قال الطبري – توفى فً  310هـ  -فً تارٌخ األ مم والملون ( ج  2ص  ، )619والٌعموبى – توفى فً  284هـ  -فً تارٌخه (
ج  2ص  ، ) 137و المسعودي – توفى فً  346هـ  -مروج الذهب ( ج  2ص  ، ) 301الطبرانً – توفى فً عام  360هـ -
فً المعجم الكبٌر ( ج  1ص  ) 19عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر الصدٌك لال له فً مرض موته ما ٌلً :
" أما إنً ال آسً على شًء  ،إالّ على ثالث فعلتهن  ،وددت أنً لم أفعلهن  ،وثالث لم أفعلهن وددت أنً فعلتهن  ،وثالث وددت
أنً سؤلت رسول هللا عنهن  ،فؤما الثالث الالتً وددت أنً لم أفعلهن  :فوددت أنً لم أكن كشفت بٌت فاطمة وتركته  ،وأن أغلك
علً الحرب  ،ووددت أنً ٌوم سمٌفة بنً ساعدة كنت لذفت األمر فً عنك أحد الرجلٌن  :أبً عبٌدة أو عمر  ،فكان أمٌر المإمنٌن
 ،وكنت وزٌرا ً  ،ووددت أنً حٌث كنت وجهت خالد بن الولٌد إلى أهل الردة  ،ألمت بذي المصة فإن ظفر المسلمون ظفروا  ،وإالّ
كنت ردءا ً أو مددا ً  ،وأما الالتً وددت أنً فعلتها  :فوددت أنً ٌوم أتٌت باألشعث أسٌرا ً ضربت عنمه  ،فإنه ٌخٌل إلً أنه ٌكون
شر اإلطار إلٌه  ،ووددت أنً ٌوم أتٌت بالفجاة السلمً لم أكن أحرله  ،ولتلته سرٌحا ً  ،أو أطلمته نجٌحا ً  ،ووددت أنً حٌث وجهت
خالد بن الولٌد إلى الشام وجهت عمر إلى العراق فؤكون لد بسطت ٌدي ٌمٌنً وشمالً فً سبٌل هللا عز وجل  ،وأما الثالث الالتً
أهله  ،ووددت أنً كنت سؤلته هل
وددت أنً سؤلت رسول هللا  :عنهن  ،فوددت أنً كنت سؤلته فٌمن هذا األمر فال ٌنازعه
لألنصار فً هذا األمر سبب  ،ووددت أنً سؤلته  ،عن العمة وبنت األخ  ،فإن فً نفسً منهما حاجة " ..
( مالحظة  :عبارة أبى بكر  " :فوددت أنً لم أكن كشفت بٌت فاطمة وتركته " تشٌر بوضوح إلى الهجوم الذي نفذه عمر مع العشرات من أنصاره على
بٌت الزهراء ( ع ) وذهبت ضحٌته وهى تدعى علٌهما ورفضت حضورهما جنازتها  ،ومن المعروف فً الحدٌث أن غضبها أو رضاها من غضب النبى
أو رضاه ..
لال ابن لتٌبة الدٌنورى – توفى فً عام  297هـ  -فً اإلمامة والسٌاسة ( ج  1ص  ) 14أن النبى (ص ) لال عن الزهراء ( ع ) ما ٌلً :
" رضا فاطمة من رضاي  ،وسخط فاطمة من سخطً  ،فمن أحب فاطمة ابنتً فمد أحبنً  ،ومن أرضى فاطمة فمد أرضانً  ،ومن أسخط فاطمة فمد
أسخطنً " .. )..

ذكر أبو بكر ابن أبى شٌبة – توفى فً عام  235هـ  -فً مصنفه ( ج  7ص  – 91حدٌث رلم  ، ) 34432والمتمى الهندي –
توفى فً عام  975هـ  -فً كنز العمال ( ج  12ص  )528عن الضحان أن أبا بكر ندم فً خالفته وكان ٌتمنى أال ٌكون إنسانا
 ،بل برازا على األرض  ،وذلن كما ٌلً :
" حدثنا أبو معاوٌة عن جوٌبر عن الضحان  ،لال  :رأى أبو بكر الصدٌك طٌرا والعا على شجرة  ،فمال  :طوبى لن ٌا طٌر وهللا
لوددت أنً كنت مثلن تمع على الشجرة وتؤكل من الثمر ثم تطٌر ولٌس علٌن نجاسة وال عذاب  ،وهللا لوددت أنً كنت شجرة إلى
جانب الطرٌك مر علً جمل فؤخذنً فؤدخلنً فاه فالكنً ثم ازدردنً ثم أخرجنً بعرا ( برازا ) ولم أكن بشرا " ..
ذكر السٌوطً – توفى فً عام  911هـ  -فً تارٌخ الخلفاء ( ص  ) 98أن أبا بكر لال لبل موته ما ٌلً :
" طوبى لمن مات فً النؤنؤة  ،أي فً العصر النبوي حٌث كان ٌعٌش الرسول ( ص ) بٌنهم " ..
* الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) عمر ابن الخطاب عند احتضاره:
روى البخارى – توفى فً  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  3ص  ) 1425عن ابن عمر أنه لال البن أبى موسى األشعري ما ٌلً :
" هل تدرى ما لال أبى ألبٌن  ،لال  :للت ال  ،لال  :فإن أبى لال ألبٌن ٌ :ا أبا موسى  ،هل ٌسرن إسالمنا مع رسول هللا وهجرتنا
معه وجهادنا معه وعملنا كله معه ٌُرد لنا  ،وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه  ،كفافا رأسا برأس  ،فمال أبى  :لد جاهدنا بعد
رسول هللا وصلٌنا وصمنا وعملنا خٌرا كثٌرا وأسلم على أٌدٌنا بشر كثٌر  ،وإنا لنرجوا ذلن  ،فمال أبى  :لكنى أنا والذي نفس عمر
بٌده لوددت أن ذلن ٌرد لنا ( فً نسخة أخرى  :برد أي ذهب ) وأن كل شًء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :مفهوم الحدٌث هنا أن عمر لال ألبى موسى األشعري أنه ٌود أن تذهب كل أعماله الصالحة من صوم وصالة وجهاد
هدرا ( ٌرد لنا ) فً ممابل أن ما أحدثه بعد وفاة النبى ( أن كل شًء عملناه بعده نجونا منه ) ٌنجو منه ..
المالحظة الثانٌة  :تدل أمنٌة عمر التً ال محل لها على أرض الوالع على عظم ما الترفت ٌداه من أمور بعد وفاة النبى ) ..

ذكر ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  44ص  ) 426عن ابن عباس أنه لال ما ٌلً :
" لما طعن عمر لال اآلن لو أن لً الدنٌا وما فٌها الفتدٌت بها من هول المطلع " ..

روى ابن شبة – توفى فً عام  262هـ  -فً تارٌخ المدٌنة ( ج  3ص  ، ) 918و المتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً
كنز العمال ( ج  6ص  ) 345عن عمر بن الخطاب عند موته أنه لال ما ٌلً :
" ٌا لٌتنى كنت كبش أهلً  ،سمنونً ما بدا لهم  ،حتى أذا كنت أسمن ما أكون  ،زارهم بعض ما ٌحبون  ،فجعلوا بعضً شوا ًء ،
روثا ) ولم أكن بشرا " ..
وبعضً لدٌدا  ،ثم أكلونً فؤخرجونً عدرة ( َ
( مالحظة  :نعلم أن النفس هً ثالثة أنواع  :أسوأها نفس أمارة بالسوء  ،وثانٌة متوسطة لوامة  ،وثالثة أجودها مطمئنة  ،وفى سكرات الموت تترجم كل
نفس فً شدائد خروجها ما عملته فً الدنٌا ) ..

* الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) معاوٌة عند احتضاره
ذكر ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج  8ص  ) 57ما لاله معاوٌة عند احتضاره كما ٌلً :
" وروى ابن جرٌر أن معاوٌة جعل ٌغرغر بالموت وهو ٌمول  :إن ٌومً بن ٌا حجر بن عدي لطوٌل  ،لالها ثالثا ً  ،فاهلل أعلم " ..
* الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) عائشة عند احتضارها:
قال ابن سعد – توفً فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  8ص  ) 74ما ٌلً :
" ٌا لٌتنى لم أخلك  ،وهللا لوددت أنى كنت شجرة  ،وهللا لوددت أنى كنت مدرة ( الطٌن الٌابس فً الطرلات ) وهللا لوددت أن هللا
لم ٌكن لد خلمنً شٌئا لط " ..
ذكر أبو النعٌم – توفى فً عام  430هـ  -فً حلٌة األولٌاء وطبمات األصفٌاء ( ج
المإمنٌن عائشة أنه لالت عند احتضارها ما ٌلً :
" ٌا لٌتنى كنت نسٌا منسٌا " ..

 2ص  ) 45عن عروة ابن الزبٌر عن أم

وٌذكر ابن سعد فً المصدر السابك ( ج  8ص  ، ) 74و الحاكم فً المستدرن ( ج  6ص  ، ) 4وابن أبى شٌبة فً مصنفه ( ج
 7ص  ، ) 536والذهبً فً سٌر أعالم النبالء ( ج  2ص  ) 193عن لٌس أنه لال ما ٌلً :
" لالت عائشة ،وكانت تحدث نفسها فً بٌتها ،فمالت :إنً لد أحدثت بعد رسول هللا حدثا ،فادفنونً مع أزواج رسول هللا بالبمٌع "..
قال البخاري فً صحٌحه (ج  1ص  )186عن عبد هللا ابن الزبٌر أن أم المإمنٌن عائشة لالت له حٌن موتها ما ٌلً :
" ادفنً مع صواحبً وال تدفنً مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً البٌت فإنً أكره أن أزكً " ..
( مالحظة  :كعادة البخارى دائما فً المص واإلضافة وترن الفراغات لتحسٌن أوضاع من ٌكره أهل البٌت  ،نراه هنا ٌضع تصرٌح أم المإمنٌن عائشة
على غٌر موضعه  ،بإظهار عدالة لها ومحاسن  ،كؤنها تكره أن تدفن فً موضع ممٌز لها دون األخرٌات من أمهات المإمنٌن !  ،رغم أن الرواٌة السابمة
تفضح السبب بلسانها !! ) ..

* الصحابً أبى عبٌدة ابن الجراح عند احتضاره :
قال أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  2ص  ، ) 241والبٌهمى – توفى فً عام  458هـ  -فً شعب األٌمان ( ج
 1ص  ) 486أن أبا عبٌدة ابن الجراح لال عن احتضاره ما ٌلً :
" وددت أنً كنت كبشا فٌذبحنً أهلً ٌؤكلون مرلتً " ..
* الصحابً عمرو ابن العاص عند احتضاره :
ذكر ابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  46ص  )192عن معاوٌة بن دمحم بن عبد هللا بن بحٌر
بن رٌسان عن أبٌه لال أنه لال ما ٌلً :
" لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة لال له ابنه ٌ :ا أبتاه إنن لد كنت تمول لٌتنً كنت ألمى رجال عالال عند نزول الموت به
حتى ٌصف إلً ما ٌجد  ،وأنت ذان الرجل  ،فصف لً الموت  ،لال  :وهللا ٌا بنً لكؤن حسبً فً وكؤنً أتنفس من سم إبرة ،
وكؤن غصن شون بحرٌة من لدمً إلى هامتً  ،ثم لال  :لٌتنً كنت لبل ما لد بدا لً فً لالل الجبال أرعى الوعال  ،وهللا لٌتنً
كنت حصٌا عن إال ما بدار بدر األذخر " ..

* الصحابً حجر ابن عدى عند مقتله :
عاش الصحابً حجر ابن عدى ورفاله فً الكوفة تحت حكم زٌاد عامل معاوٌة على الكوفة الذي كان ٌتصٌد كل الوافٌن لإلمام
علً ( ع ) ..
فً عام  51هـ رفض عدى وأصحابه البراءة من اإلمام علً بسبه أمام زٌاد ابن أبٌه  ،فؤرسلهم إلى معاوٌة فً الشام فمتلهم صبرا
فً مرج عذراء  ،فكانوا أول من لتل صبرا من المسلمٌن ..
ذكر عبد الرزاق الصنعانى – توفى فً عام  211هـ  -فً مصنفه ( ج  5ص  ، ) 273وابن أبى شٌبة – توفى فً عام  235هـ
 فً مصنفه ( ج  3ص  ، ) 139والطبرانً – توفى فً عام  360هـ  -فً المعجم الكبٌر ( ج  4ص  ، ) 34وابن حجرالعسمالنً – توفى فً عام  – 852فً اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ( ج  2ص  ) 32عن ممتل حجر ابن عدى ما ٌلً :
" عن إبن سٌرٌن لال  :كان إذا سئل  ،عن غسل الشهٌد حدث بحدٌث حجر بن عدي لال  :لال  :حجر بن عدي لمن حضره من
أهل بٌته  ،ال تغسلوا عنً دما ً وال تطلموا عنً حدٌدا ً وإدفنونً فً ثٌابً  ،فإنً التمً أنا ومعاوٌة على الجادة غدا ً " ..
ذكر البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ج  5ص  ) 274فً أمر حجر وممتله  ،وابن عساكر – توفى فً
عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج  12ص  ) 226فً ترجمة حجر  ،وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة
والنهاٌة ( ج  6ص  ) 226فً ممتل حجر وأصحابه أن النبى ( ص ) لال ما ٌلً :
" ٌمتل بعذراء سبعة نفر ٌغضب هللا وأهل السماء من لتلهم.. " ...
ذكر الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( ج  4ص  ) 208عن الحسن البصري أنه ذم معاوٌة لمتله
حجر وأصحابه ولال ما ٌلً :
" وٌل له من حجر وأصحاب حجر  ،وٌل له من حجر وأصحاب حجر " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :لال الحاكم فً المستدرن ( ج  3ص  ) 531عن حجر  " :أحد الصحابة العدول  ،وراهب أصحاب النبً دمحم "  ..لال
عنه ابن عبد البر فً االستٌعاب ( ج  1ص  " : ) 253من أفاضل الصحابة "  ..لال عنه ابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  6ص  " : ) 217وهو م ّمن
ّ
ٌموتن رجل منكم بفالة من األرض ٌشهده عصابة من المإمنٌن " ..
شهد له رسول هللا باإلٌمان كما فً الحدٌث المعروف عن موت أبً ذر فً الربذة :أنّه
ّ
لال عنه ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ( ج  8ص ّ " : ) 55
إن حجر بن عدي وفد إلى رسول هللا مع أخٌه هانً بن عدي  ،وكان من عبّاد هللا وزهادهم ،
ّ
بارا ً با ُ ّمه  ،وكان كثٌر الصالة والصٌام  ...لال أبو معشر عنه  :كان عابدا ً وما أحدث إال توضؤ وما توضؤ إال صلى ركعتٌن " ..
وكان ّ
المالحظة الثانٌة  :ذكر الطبري فً تارٌخ األمم الملون ( ج  4ص  ) 207أن عدد المعتملٌن كانوا أربعة عشر  ،أرسلوا إلى دمشك ن تراجع منهم سبعة
وسبوا علٌا  ،وتمسن سبعة منهم بعد سب اإلمام علً ( ع ) فؤمر معاوٌة بمتلهم  ،وهم  :حجر بن عدي  -شرٌن بن شداد الحضرمً  -صٌفً بن فسٌل
الشٌبانً  -لبٌصة بن ضبٌعة العبسً  -محرز بن شهاب السعدي  -كدام بن حٌان العنزي – عبد الرحمن بن حسان العنزي ) ..

* الصحابً ُرشٌْد الهجري عند مقتله :
هو من أصحاب النبى ( ص ) وروى عنه الكثٌر من األحادٌث  ،طلب منه والى الكوفة عبٌد هللا ابن زٌاد سب اإلمام علً ( ع )
فرفض فؤمر بمطع أطرافه ولسانه  ،ولفت ابنته – أمة هللا  -شاهدا علٌه أثناء تمطٌع جسمه  ،وهم ٌفاوضونه على سب ا إلمام على (
ع ) وهو ٌرفض  ،وسؤلته ابنته ٌ :ا أبت هل تجد ألما ً لما أصابن ؟ فمال " :ال ٌا بنٌتً إال كالزحام بٌن الناس " وفاضت روحه..
* الصحابً عمار ابن ٌاسر عند مقتله:
ذكر أحمد توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  4ص  ) 89عن خالد ابن الولٌد عن النبى ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" من عادى عمارا عاداه هللا  ،ومن أبغض عمارا أبغضه هللا " ..
ذكر الحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ج  3ص  ) 390بسند صححه هو والذهبً أن النبى ( ص ) لال ما ٌلً :
" من ٌسب عمارا ٌسبه هللا  ،ومن ٌبغض عمارا ٌبغضه هللا  ،و من ٌسفه عمارا ٌسفهه هللا " ..
قال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ، ) 260وأحمد فً مسنده ( مسند الشامٌٌن حدٌث رلم
 ) 17000والبالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ص  ) 314عن أبى الغادٌة الجهنى أنه لال ما ٌلً :
" لتل عمار بن ٌاسر فؤخبر عمرو بن العاص  ،لال  :سمعت رسول هللا (ص) ٌمول  :إن لاتله وسالبه فً النار  ،فمٌل لعمرو

 :فإنن هو ذا تماتله  ،لال  :إنما لال  :لاتله وسالبه" ..
قال البخارى – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 436و مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه
(حدٌث رلم  ، ) 2916وأحمد فً مسنده (حدٌث رلم  ، ) 6887و الترمذي – توفى فً عام  279هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم
 ، ) 3800والحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( حدٌث رلم  ) 5710أن النبى ( ص ) لال ما ٌلً :
" وٌح عمار ! تمتله الفئة الباغٌة ٌ ،دعوهم إلى الجنة وٌدعونه إلى النار " ..
ذكر البخارى فً صحٌحه ( ج  2ص  ) 114ومسلم فً صحٌحه ( ج  2ص  ، )370وابن هشام – توفى فً عام  218هـ  -فً
سٌرته ( ج  1ص  ، ) 496و الطبري – توفى فً عام  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( ج  4ص  ، ) 27وابن األثٌر –
توفى فً عام  630هـ  -فً الكامل فً التارٌخ ( ج  2ص  ، ) 87وابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج
البالغة ( ج  8ص  ، ) 24عن أبً سنان الدئلً أنه تحدث عما دار فً أحد أٌام صفٌن فمال ما ٌلً :
" رأٌت عمار بن ٌاسر دعا غالما له بشراب  ،فؤتاه بمدح لبن  ،فشرب منه  ،ثم لال  :صدق هللا ورسوله  ،الٌوم ألمى األحبة  ،دمحما
وحزبه  ،إن رسول هللا لال  " :إن آخر شًء تزوده من الدنٌا شربة لبن " ...ثم لاتل فمتل " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :ذكرنا عدة أحادٌث فً منالب عمار  ،وننوه إلى أن الخلٌفة عثمان ضرب عمار ضربا شدٌدا على عضوه الجنسً وسبب
له فتما وكان عمر عمار لد الترب حٌنها من التسعٌن  ،وسبه بؤمه وأبٌه ( أول شهٌد وشهٌدة )  ،وهم من واعدهم النبى ( ص ) على الجنة ..
المالحظة الثانٌة  :ما نود أن نستخلصه فً الفمرة السابمة هو الوصول إلى ما لاله عمار فً ٌوم موته على ٌد الفئة الباغٌة  " :الٌوم ألمى األحبة دمحما
وصحبه ) ..

* اإلمام علً ( ع ) عند احتضاره :
ذكر ابن قتٌبة الدٌنورى – توفى فً عام  276هـ  -فً اإلمامة والسٌاسة ( ج  1ص  160ط مصر )  ،وابن األثٌر – توفى فً
عام  630هـ  -فً أسد الغابة ( ج  4ص  38ط مصر ) عن هارون بن أبً ٌحٌى  ،عن شٌخ من لرٌش أنه لال ما ٌلً :
" أن علٌا لما ضربه ابن ملجم لال  :فزت ورب الكعبة " ..
------------------------------------------ -35الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) التً ادعت أن النبى ( ص ) كان أقل رحمة من أصحابه :
قال ابن أبى شٌبة – توفى فً عام  235هـ  -فً المصنف ( ج  3ص  ) 267عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت فً وفاة سعد ابن
معاذ ما ٌلً :
" حضر رسول هللا (ص) وأبو بكر وعمر  ،فوالذي نفس دمحم بٌده إنً ألعرف بكاء عمر من بكاء أبً بكر وإنً لفً حجرتً !
لالت وكانوا كما لال هللا :رحماء بٌنهم لال علممة  :أي أماه كٌف كان ٌصنع رسول هللا ؟ لالت :كانت عٌنه ال تدمع على أحد،
ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحٌته " ..
( مالحظة  :كان من المعروف لعامة المسلمٌن لسوته بصورة عامة  ،وعلى الذٌن ٌبكون فً المآتم بصورة خاصة  ،ولد أوردنا نماذج عدٌدة له فً الفمرة
رلم  ، 24هنا تمول أم المإمنٌن عائشة أن عمر كان ٌبكى على الصحابً الجلٌل سعد بٌنما النبى ( ص ) كان ال ٌبكى  ،بل وتزعم أنه عٌنه كانت ال تدمع
على أحد وفمط ٌؤخذ بلحٌته  ،فحسبنا هللا ونعم الوكٌل ! ) ..

------------------------------------------ -36الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) التً ادعت على النبى ( ص ) كذبا :
قال مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 2636وأبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( رلم
الحدٌث  ، ) 1764والنسائً – توفى فً عام  303هـ  -فً سننه ( رلم الحدٌث  ، ) 3268وابن ماجة فً سننه ( رلم الحدٌث
 ) 1933عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ما ٌلً :
" جاءت سهلة بنت سهٌل إلى النبً ( ص ) فمالت ٌ :ا رسول هللا إنً أرى فً وجه أبً حذٌفة الكراهٌة من دخول سالم علً ،
فمال النبً ( ص )  :أرضعٌه  ،لالت  :كٌف أرضعه وهو رجل كبٌر  ،فتبسم رسول هللا ( ص ) وقال  :قد علمت أنه رجل كبٌر ،

ففعلت  ،فؤتت النبً فمالت  :ما رأٌت فً وجه أبً حذٌفة شٌئا أكرهه بعد  ،وكان شهد بدرا " ..
( مالحظة  :توسعنا فً طرح مصادر عدٌدة فً هذا النموذج لنثبت حجتنا الظاهرة فً عنوان هذه الدراسة  ،أهذا هو دٌننا الحنٌف الذي أرسل للناس كافة
؟! من منا ٌرضى لنسائه أن ٌرضعن الكبٌر فً المحارم ؟! أٌن علماإنا الكبار من هذا التشوٌه المدمر لإلسالم ؟! لماذا ال ٌتكلم أحدهم بحمٌمة علماء
الحدٌث ؟! أٌن الخلل أٌها الفمهاء ؟! أهو فً الصحابٌة أم المإمنٌن التً روت الحدٌث أم فً علماء الحدٌث ؟! ) ..

------------------------------------------ -37الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) التً ادعت على النبى ( ص ) ارتكابه الكبائر:
قال البخارى فً صحٌحه ( ج  2ص  ، ) 208وأحمد فً مسنده ( بالً المسند  ) 24678عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ما
ٌلً :
" وفتر الوحً فترة حتى حزن النبً (ص) فٌما بلغنا حزنا ً غدا ً منه مرارا كً ٌتردى من رءوس شواهك الجبال فكلما أوفى بذروة
جبل لكً ٌلمً منه نفسه تبدى له جبرٌل فمال ٌ :ا دمحم إنن رسول هللا حما ً فٌسكن لذلن جؤشه وتمر نفسه فٌرجع فإذا طالت علٌه فترة
الوحً غدا ً لمثل ذلن فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبرٌل فمال له  :مثل ذلن  ،لال ابن عباس  :فالك اإلصباح ضوء الشمس
بالنهار وضوء الممر باللٌل " ..
( مالحظة  :هذا افتراء مإلم على نفوس المسلمٌن فً كل زمان ومكان ٌصدر من مدرسة األموٌٌن التً لتلت أحفاد الرسول وتحكمنا حتى الٌوم  ..نحن ال
نصدق – ولن نصدق – أن نبٌنا المعصوم وسٌد الخلك والذي لال فٌه المرآن " إنن لعلى خلك عظٌم " كان ٌنوى االنتحار  ،ونطرح السإال الذي طرحناه
سابما  :البد أن أحدهما كاذبا  ،إما البخاري أو أم المإمنٌن عائشة ؟!  ،هذه أٌضا تدخل ضمن المسائل العمائدٌة  ،فانتبهوا ٌا أصحاب العمٌدة السلٌمة ! ) ..

----------------------------------------- -38الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) التً ادعت أن القرآن ناقص:
قال مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( باب التحرٌم بخمس رضعات  -رلم الحدٌث  ) 1452عن أم المإمنٌن
عائشة أنها لالت ما ٌلً :
ُ
ً رسو ُل هللاِ
بخمس معلوما ٍت
ت معلوما ٍت
عشر رضعا ٍت
المرآن
" عن عائشةَ أنها لالت  :كان فٌما أنزل من
ت ٌُ َح ِ ّر ْمنَ ثم نُ ِس ْخنَ
ٍت
ُ
ِ
ت  ،فت ُ ُوفِّ َ
َّن
المرآن " ..
وهن فٌما ٌُمرأ ُ من
(ص)
ِ
( مالحظة  :أم المإمنٌن عائشة هنا تمول تصرٌحا خطٌرا  ،مفاده أنه كان هنان عشر آٌات تخص الرضاعة  ،وتضٌف بؤنه لد تم نسخهن بخمس آٌات ..
أٌن إذن تلن اآلٌات األولى أو الثانٌة ؟! ) ..

----------------------------------------- -39الصحابٌة ( أم المؤمنٌن ) التً زعمت أن النبى ( ص ) باشرها وهى حائض وفضحت بٌت النبوة بأكاذٌب :
روى البخاري – توفى فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  2ص  ، ) 256وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج 6
ص  ) 55عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ما ٌلً :
" كان النبً ٌباشرنى وأنا حائض  ،وكان ٌخرج رأسه من المسجد فؤغسله وأنا حائض " ..
روى أحمد بمسنده ( ج  6ص  ، ) 187والبٌهمى – توفى فً عام  458هـ  -فً سننه ( ج  1ص  ) 312عن أم المإمنٌن عائشة
أنها لالت ما ٌلً :
" كان النبً ٌتوحشنى ( ٌعانمنً ) وٌنال منى وأنا حائض " ..
( مالحظة  :من الثوابت المعروفة فً الفمه أن مباشرة المرأة فً حال الحٌض ٌعتبر حراما  ،وإن كان بغرض المداعبة دون الفرج فهو مكروه  ..لال هللا
تعالى فً سورة البمرة ( آٌة رلم  " : ) 222وٌسؤلونن عن المحٌض لل هو أذى فاعتزلوا النساء فً المحٌض وال تمربوهن حتى ٌطهرن فإذا تطهرن
فؤتوهن من حٌث أمركم هللا إن هللا ٌحب التوابٌن وٌحب المتطهرٌن "  ..فإذا كان النبً معصوما من المكروه والحرام  ،وهذا ال نشن فٌه أبدا  ،فمعنى هذا
أن أم المإمنٌن عائشة تكذب  ،ومن ٌمول غٌر ذلن ٌعرض نفسه للتشكٌن بالنبً ! ) ..

روى أبو داود – توفى فً عام  275هـ  -فً سننه ( ج  1ص  ) 67عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت ما ٌلً :
" دخلت النبً فمضى إلى مسجده  ،فلم ٌنصرف حتى غلبتنً عٌنً  ،فمال  " :أدنى منى "  ،فملت إنً حائض  ،فمال  " :وإن ،
اكشفً عن فخذٌن "  ،فكشفت فخذي  ،فوضع خده وصدره على فخذي  ،وحنٌت علٌه حتى دفؤ ونام "..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :كانت أم المإمنٌن تمول الحدٌث أمام الرجال من الصحابة  ،فهم من نملوا أحادٌثها لنا  ،وهذا ال ٌجوز !
المالحظة الثانٌة  :ما هً الفائدة الفمهٌة المرجوة من هذا الحدٌث  ،سوى فضح أسرار النبً الزوجٌة على رإوس األشهاد ؟!
المالحظة الثالثة  :ما هو حكم المرأة المسلمة التً تفشى األسرار الزوجٌة لزوجها أمام النساء ؟ ماذا لو كان الحاضرون رجاال كما هو فً حالتنا هذه ؟!
هل ترضى أٌها المارئ لزوجتن أن تفعل ما فعلته أم المإمنٌن عائشة فً هذا الحدٌث ؟! لماذا لم تفعل تلن الفعال أم سلمة؟!
المالحظة الرابعة  :لم تكن هنان المنتجات التً تمنع روائح الحٌض أو التحكم فً خروجه كما هو اآلن  ،ولم ٌكن النبً ببعٌد عن ذلن  ،فلماذا تزعم أم
المإمنٌن عائشة أن النبً كان ٌمترب هكذا من موضع النجاسة ؟! أال ٌمثل هذا تشنٌعا على النبً وتشهٌرا بسمعته بٌن المسلمٌن ؟! أال ٌتنالض ذلن مع آٌة
سورة البمرة التً ذكرناها فً الحدٌث السابك ؟! أال ٌتنالض ذلن مع ما ذكرته أمهات المإمنٌن فً أن النبً ( ص ) كان ٌعتزلهن فً حٌضهن ؟! ) ..

ذكر البخارى فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 243ومسلم فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 481والنسائً – توفى فً عام  303هـ -
فً سننه ( حدٌث رلم  ، ) 227وأحمد فً مسنده (  ) 23293عن أبى بكر ابن حفص عن أبً سلمة أنه لال ما ٌلً :
" فسؤلها أخوها  ،عن غسل النبً (ص)  ،فدعت بإناء نحوا ً من صاع  ،فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبٌننا وبٌنها حجاب  ،لال
أبو عبد هللا لال ٌ :زٌد بن هارون وبهز والجدي  ،عن شعبة لدر صاع " ..
ذكر البخاري فً صحٌحه (ج  4ص  ) 64عن نافع عن عبد هللا أنه لال ما ٌلً :
" لام النبً خطٌبا فؤشار نحو مسكن عائشة  ،فمال  :ه ا هنا الفتنة  ،هاهنا الفتنة  ،هاهنا الفتنة  ،من حٌث ٌطلع لرن الشٌطان " ..
أخرج مسلم – توفى فً عام  261هـ  -فً صحٌحه ( ج  8ص  ) 181عن ابن عمر أنه لال ما ٌلً :
" خرج رسول هللا من بٌت عائشة  ،فمال  :رأس الكفر من ههنا  ،من حٌث ٌطلع لرن الشٌطان " ..
قال ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  2ص  ) 10عن ابن شهاب الزهري لوله ما ٌلً :
" لالت عائشة  :بدأ رسول هللا ( ص ) شكواه الذي توفً فٌه وهو فً بٌت مٌمونة  ،فخرج فً ٌومه ذلن حتى دخل علً  ،لالت:
فملت ورأساه  ،فمال النبى  :بل أنا وارأساه  ،فمالت عائشة  :فتمنى رسول هللا موتى ولال  :وددت أن ذلن ٌكون وأنا حً فؤصلً
علٌن وأدفنن " ..
وهناك صٌغة أخرى عند أحمد فً مسنده ( ج  6ص  ) 144للحدٌث السابك لالها النبى ( ص )  ،وذلن كما ٌلً :
" وددت أن ذلن كان وأنا حً فهٌؤتن ودفنتن " ..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :ما هً الفائدة المرجوة من تعلٌم أم المإمنٌن عائشة الغسل للرجال ؟! لماذا لم تكتف بتعلٌم النساء ؟! لماذا تموم
بتجربة عملٌة من وراء الستار ؟! ألم ٌكن ٌكفى أن تتحدث دون التجربة العملٌة وهم ٌفهمون ؟!
المالحظة الثانٌة  :ال دلٌل على أن أي أم من أمهات المإمنٌن لد تكلمن عن غرفة النبى بالباطل أو الحك فً تلن األمور سوى أم المإمنٌن عائشة !!
المالحظة الثالثة  :مصٌبة إرضاع الكبٌر صنعتها أم المإمنٌن عائشة  ،وصنعت فتنة نمصان المرآن  ،وزعمت أن النبى حاول االنتحار ثالث مرات  ،وأن
السحر لد أصابه رغم أن المرآن لد حصنه ضد ذلن  ،وصنعت كارثة الفتنة التً بدأتها ٌوم الجمل والتً سنكتوي بنارها إلى ٌوم الدٌن !
المالحظة الرابعة  :ال دلٌل على أن النبى لد لال عن أمهات المإمنٌن بؤنهن لرن الشٌطان وأنه ٌود دفنهن لبل موته سوى لوله ذلن عن أم المإمنٌن عائشة
 ،وهذا ٌمودنا إلى تساإل  :هللا أخبر نبٌه بكثٌر من األمور الغٌبٌة  ،فهل أخبر تعالى نبٌه عما ستفعله أم المإمنٌن عائشة من بعده ؟! حدٌث الحوأب
المشهور ٌجٌب على ذلن وٌمول بصوت عال  :نعم !) ..

------------------------------------------ -40الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي كان ٌشرب خمرا :
قال أحمد– توفى فً  241هـ  -فً مسنده ( ج  5ص  ، ) 347وابن عساكر – توفى فً  571هـ  -فً تارٌخ دمشك ( ج  7ص
 )211عن عبد هللا بن برٌدة أنه لال ما ٌلً :
" دخلت أنا وأبً على معاوٌة فؤجلسنا على الفرش  ،ثم أتٌنا بالطعام فؤكلنا ثم أتٌنا بالشراب  ،فشرب معاوٌة ثم ناول أبً فرده لائالً

 :ما شربته منذ حرمه رسول هللا " ..
صحح الحافظ نور الدٌن ابن أبى بكر الهٌثمى – توفى فً عام  807هـ  -فً مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الرواٌة السابمة ( / 5
 ) 42وأضاف ما ٌلً  " :بل كانت له لوافل تحمل الخمر وٌتاجر بها " ..
ٌروى أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  5ص  ، ) 325وابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة
دمشك ( ج  7ص  ، ) 214 / 213و الذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً سٌر أعالم النبالء ( ج  2ص  ، ) 4أن لطارة مرت
على عبادة بن الصامت وهو بالشام تحمل الخمر  ،فمال  :ما هذه ؟ أزٌت ؟ لٌل  :ال  ،بل خمر ٌباع لفالن  ،فؤخذ شفرة من السوق
فمام إلٌها  ،فلم ٌذر فٌها راوٌة إال بمرها  ،وأبو هرٌرة إذ ذان بالشام  ،فؤرسل فالن إلى أبً هرٌرة  ،فمال  :أتمسن عنا أخان عبادة
 ،أما بالغدوات فٌغدو إلى السوق ٌفسد على أهل الذمة متاجرهم  ،وأما بالعشً فٌمعد فً المسجد لٌس له عمل إال شتم أعراضنا
وعٌبنا ! لال  :فؤتاه أبو هرٌرة فمال ٌ :ا عبادة  ،مالن ولمعاوٌة ! ذره وما حمل  ،فمال  :لم تكن معنا إذ باٌعنا على السمع والطاعة
 ،واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر  ،وأال تؤخذنا فً هللا لومة الئم  ،فسكت أبو هرٌرة ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :شهد عبادة بن الصامت بٌعتً العمبة األولى والثانٌة  ،وفٌهما باٌع الرسول على أال ٌخاف فً هللا لومة الئم  ،وهو
الذي كان ٌُعلم أهل الصفة المرآن عندما كان أبو هرٌرة ٌعٌش بٌنهم  ..تولى عبادة المضاء فً فلسطٌن فً عهد عمر  ،ولد توفى فً عام  34هـ عن عمر
ٌبلغ  72عاما ودفن فً المدس فً بمٌع الرحمة المالصك للباب الذهبً ..
المالحظة الثانٌة  :جرت ولائع تلن المصة فً زمن عثمان  ،ألن معاوٌة لام بترحٌل عبادة بن الصامت إلى عثمان فً المدٌنة لٌلمى عمابه  ،كما فعل مع
أبى ذر ..
المالحظة الثالثة  :تدل الملحوظة الثانٌة على أن أبا هرٌرة كان تحت جناح معاوٌة ومالزما له ولطعامه الدسم وأمواله المغتصبة حتى لبل ممتل عثمان ،
أي أثناء والٌته على الشام ولبل أن ٌسطع نجمه وٌعلو ) ..

------------------------------------------ -41الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي ّ
تغزل فً سٌقان صحابٌة أمام ابنها:
ذكر البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ج  1ص  ) 475أن معاوٌة جلس ٌوما مع أسامة بن زٌد فذكر
أمه ( أم أٌمن وكانت خادمة النبً ) فمال معاوٌة له  :كؤنً أرى سالٌها  ،وكؤنهما سالا نعامة  ،فمال أسامة  :كانت وهللا خٌرا من
هند ( أم معاوٌة ) وأكرم  ،فمال معاوٌة  :وأكرم أٌضا ؟ فمال  :نعم  ،لال هللا عز وجل  :إن أكرمكم عند هللا أتماكم " ..
( مالحظة  :كانت أم أٌمن تلمب بالحبشٌة لكونها من بالد الحبشة  ،وكانت خادمة طفلة بمنزل الزوجٌة لعبد هللا بن عبد المطلب والد النبً  ،فلما مات بمٌت
فً منزل والدة النبً آمنة بنت وهب وذهبت معها فً زٌارة لبر والد النبً فً ٌثرب  ،ثم تولت رعاٌة النبً وبمٌت فً رعاٌته فً بٌت أم المإمنٌن خدٌجة
 ،ثم تزوجت من عبٌد بن زٌد األنصاري وأنجبت أٌمن الذي استشهد فً معركة حنٌن  ،ثم تزوجها زٌد بن حارثة ألن النبً لال فٌها " من سره أن ٌتزوج
امرأة من أهل الجنة  ،فلٌتزوج أم أٌمن " وأنجبت منه أسامة بن زٌد  ،انتملت أم أٌمن إلى بٌت أم المإمنٌن أم سلمة  ،ذكر فً وفاتها أنه ماتت فً عام 11
هـ  ،ولٌل فً عام  35هـ لبل فتنة ممتل عثمان ) ..

------------------------------------------ – 42الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي تلفظ على النبى وسماه ( أبو كبشة ) وسخر من رسالته:
ٌقول الزبٌر بن بكار فً الموفمٌات ( ص  ، ) 577 / 576والمسعودي – توفى فً عام  346هـ  -فً مروج الذهب ( ج  2ص
 ، ) 430 /429وابن أبى حدٌد فً نفس المصدر ( ج  2ص  ) 297عن مطرف ابن المغٌرة ابن شعبة أنه لال ما ٌلً :
" وفدت مع أبً على معاوٌة  ،فكان أبً ٌتحدث عنده ثم ٌنصرف إلى  ،وهو ٌذكر معاوٌة وعمله  ،وٌعجب بما ٌرى منه  ،و ألبل
ذات لٌلة  ،وهو غضبان فامسن عن العشاء  ،فانتظرته ساعة  ،ولد ظننت أنه لشًء جدث فٌنا أو فً عملنا  ،فملت له :
 مالً أران مغتما منذ اللٌلة ؟ ٌا ابنً جئتن من أخبث الناس .. ما ذان ؟فنن لد كبرت  ،ولو نظرت
 خلوت بمعاوٌة فملت له  :إنن لد بلغت منان ٌا أمٌر المإمنٌن  ،فلو أظهرت عدال وبسطت خٌرا  ،إإلى أخوتن من بنً هاشم فوصلت أرحامهم فو هللا ما عندهم الٌوم شًء تخافه ..

فثار معاوٌة واندفع ٌمول:
هٌهات هٌهات! أي ذكر أرجو بماءه؟! ملن أخو تٌم فعدل وفعل ما فعل فما عدا أن هلن حتى هلن ذكره ،إال أن ٌمول لائل :أبو بكر!
ثم ملن أخو عدي ،فاجتهد وشمر عشر سنٌن ،فما عدا أن هلن حتى هلن ذكره ،إال أن ٌمول لائل :عمر .وإن ابن أبً كبشة لٌصاح
به كل ٌوم خمس مرات :أشهد أن دمحما رسول هللا! فؤي عمل لً ٌبمى ،وأي ذكر ٌدوم بعد هذا ال أبا لن! ال وهللا إال دفنا دفنا " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :ولد الزبٌر ابن بكار بالمدٌنة فً عام  172هـ  ،وكان من م شاهٌر العلماء فً العصر العباسً  ،ولد عد له ابن الندٌم (
أبو الفرج دمحم بن إسحاق بن دمحم بن إسحاق الوراق البغدادي ) عددا من الكتب التً كتبها وكانت  31كتابا  ،عمل الزبٌر لاضٌا بمكة فً العصر العباسً
ومات فً عام  256هـ ..
المالحظة الثانٌة  :لٌس غرٌبا على ابن آكلة األكباد هند السفاحٌة  ،وابن أبى سفٌان الذي أنكر البعث بعد إسالمه بعشرٌن سنة وفى عهد عثمان ولال "
والذي أحلف به  ،ال جنة وال نار "  ،نمول لٌس غرٌبا على من ٌخرج من صلب هاذٌْن الملعونٌْن أن ٌتلفظ على النبى األعظم .. ) ..

قال ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالغة ( ج  5ص  ) 129عن معاوٌة ما ٌلً :
" ولد طعن كثٌر من أصحابنا فً دٌن معاوٌة  ،ولم ٌمتصروا على تفسٌمه  ،ولالوا عنه إنه كان ملحدا ال ٌعتمد النبوة  ،ونملوا عنه
فً فلتات كالمه  ،وسمطات ألفاظه  ،ما ٌدل على ذلن " ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة  ،فإلً لماء ..
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