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عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة ، وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها ، كما تحدثنا فً الحلمة األولى 
.. ذكرنا تعرٌؾ الصحابة عند بعض العلماء المإٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال 

 
 صفات الصحابً عند المإٌدٌن لنظرٌة عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أموي بحك كل من ال فً الحلمة الثانٌة ذكرنا

!! ٌإمن بها ، فهو زندٌك وكافر ومنكر للمرآن والسنة 
 

آراء من  أدلة علماء تلن النظرٌة التً ٌحتجون بها فً المرآن والسنة النبوٌة ، وختمنا الحلمة بعرض فً الحلمة الثالثة عرضنا
.. األموٌة " عدالة الصحابة " علماء السنة ترد على نظرٌة 

 
، " عدالة الصحابة "  نماذج من أرض الوالع تسخر وتفضح نظرٌة فً الحلمات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ذكرنا

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 

 
.. األموٌة " عدالة الصحابة "  عرض المزٌد من تلن النماذج التً تفضح نظرٌة فً الحلمة الثامنة واألخٌرة الٌوم سنواصل

 
 

: لم ٌكن نظٌفا  (ص  ) الصحابً الذي ادعى أن النبى – 43
 )فً صحٌحه -  هـ 261 توفى فً عام –، ومسلم  ( 2580رلم الحدٌث  )فً صحٌحه  - هـ 256 توفى فً عام –لال البخارى 
: عن أنس ابن مالن أنه لال ( 3535رلم الحدٌث 

فدخل علٌها رسول    ،عبادة بن الصامت  تحت أم حرام   وكانت ، فتطعمه  أم حرام بنت ملحان  ٌدخل على   (ص  ) كان رسول هللا  " 
 " .. ثم استٌمظ وهو ٌضحن  (ص)  رأسه فنام رسول هللا  فؤطعمته وجعلت تفلً  (ص)هللا 

 
فً كسب المال عندما كان ٌعٌش  (ص  ) عرؾ عن أنس ابن مالن حبه الشدٌد للمال ، ولد استخدم خدمته للنبً :المالحظة األولى : مالحظات  ثالث) 

.. ولام أنس بهذه المهمة واستؽلها لصالحه بصورة جشعة (ص  )بالبصرة ، كان أهل البصرة متعطشٌن لسماع سٌرة النبى 
:  عن أنس ابن مالن ما ٌلً من رواٌات تعبر عن ثرائه  ( 180 ص 7ج  )ٌمول ابن سعد فً الطبمات الكبرى 

 " .. نس بن مالن من احرص أصحاب دمحم على المالأكان : خبرنا بكار بن دمحم عن أبٌه لال ألال - " 1
 " .. نس بن مالن عمامة خزأخبرنا وكٌع عن عبد السالم بن شداد أبً طالوت لال رأٌت على ألال - "  2
نس بن مالن ازارا أصفر وراٌته واضعا أبن مسلم لال رأٌت على  خبرنا الفضل بن دكٌن وعبٌد هللا بن موسى لاال حدثنا إسرائٌل عن عمرانألال - " 3

 " .. األخرى إحدى رجلٌه على
نس عمامة خز وجبة خز ومطرؾ خز أرأٌت على : أبو طالوت لال  خبرنا وكٌع بن الجراح والفضل بن دكٌن لاال حدثنا عبد السالم بن شدادألال - " 4

 " .. إن أمراءنا ٌكسوناها فنحب أن ٌروه علٌنا: تنهانا عن الخز وتلبسه أنت فمال  فمالوا له ما لن
أن أنس كان ٌجالس األموٌٌن وٌتلمى منهم الهداٌا والعطاٌا ، ونستنج من ذلن أنه انضم على  فً المالحظة األولى 4 تدل الفمرة رلم :المالحظة الثانٌة 

: إلٌهم فً معاداتهم ألهل البٌت ، وٌعتبر مولفه من حدٌث الوالٌة فً ٌوم الؽدٌر من أشهر تلن الموالؾ التً تعبر عن ذلن 
ج ) ، وابن األثٌر فً أسد الؽابة فً معرفة الصحابة  ( 251ص ) ، وابن لتٌبة الدٌنورى فً المعارؾ  ( 119 ص 1ج  ) فً مسنده لال أحمد ابن حنبل

، عن كتمان أنس  ( 408 ص 2ج ) ، وابن حجر العسمالنً فً اإلصابة  ( 74 ص 4ج ) ، وابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالؼة  ( 307 ص 3
                                                                                                                                                                 :ٌات متشابهة كما ٌلً ا برووالمصة  ، مسجد الكوفة ٌستشهد الناس فولؾ ثالثونفً (ع  ) حدٌث الؽدٌر عندما ولؾ اإلمام علً فًشهادته ل



أنس ولم ٌشهد  إثنا عشر نفرا ممن حضر بدرا ، منهم  ، فشهد ثالثون !فعلً مواله فلٌشهد من كنت مواله: ٌمول ( ص )من سمع رسول هللا ! نشدكم هللا" 
ه الشهادة وهو ٌعرفها فال تخرجه من الدنٌا حتى تجعل به آٌة ذاللهم من كتم ه: طلبه فلم ٌشهد أنس ، فمال اإلمام علً  (ع  )، فؤعاد اإلمام علً بن مالن 

 ..أصابتنً دعوة العبد الصالح  : ٌعرؾ بها ، فبرص أنس ابن مالن ، وكان ٌمول
بالؽمز واإلٌحاء ،  (ص  )، هم بالطبع لم ٌنسوا أن ٌذكروا ما ٌسًء إلى النبً الذي ذكره أنس  الحدٌث منتفوح رائحة األموٌٌن بموة  :المالحظة الثالثة 

 ( .. ! هذه ثانٌة نرفضها! هذه واحدة ال نصدلها ، تفلٌه من ماذا ؟ !! (ص  )فٌمولون على لسان أنس بؤن امرأة ؼرٌبة كانت تفلً رأس النبً 

 
 -------------------------------------------

 
: الصحابً الذي أمر جٌشه بمتل عشرة آالف من سكان المدٌنة واغتصاب نسائها - 44

التارٌخ الذي صنعه األموٌون ، فمد ولعت بعد ما ٌمرب من عام من ممتل اإلمام الحسٌن وآل بٌته إنها أحد أشد النماط السوداء فً 
ذي الحجة عام ) فبعد أكثر من عام من هذا الحادث .. على ٌد جٌش ٌزٌد ابن معاوٌة ومثل المتلة بالجثث  ( هـ 61عام  )وأنصاره 

مسلم ابن عمبة إلجبار أهلها على البٌعة كعبٌد  " الصحابً "  ألفا من لوات ٌزٌد المادمة من الشام إلى المدٌنة بمٌادة 12دخل  ( هـ 63
 عدة آالؾ – ٌسمونه فً بعض المصادر مسرؾ أو مجرم إلسرافه فً الدم –مسلم ابن عمبة " الصحابً " ولٌس كؤحرار ، ولما أبى الناس لتل 

 ..من رجال المدٌنة واؼتصب جٌشه نساءها 
 

 ( 239 / 8ج  )البداٌة والنهاٌة فً - هـ 774توفى فً – ابن كثٌر، و ( 112  /4ج   ) هـ فً الكامل فً التارٌخ 630توفى فً  – ابن األثٌرلال 
                                           :  معه الموات فً دمشك وهو ٌحمل سٌفه ما ٌلً استعرضأن ٌزٌد بن معاوٌة لد لال لمائد جٌشه مسلم عندما 

هم ، فلٌفعلوا ما شاءوا فً المدٌنة  إذا لتلتهم فؤبحِ المدٌنة ثالثاً للجند"  " ..  ، وإٌَّان أن تمنع الجند من عدّوِ
 

أن مسلم بن عمبة عندما دخل المدٌنة صعد منبر رسول  (379 / 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفى فً عام – لال الطبري 
! أي عبٌدٌ له  - تباٌعونً على أنكم ِخوٌل لٌزٌد : نباٌعن ؟ ، لال  وطلب من أهل المدٌنة المباٌعة لٌزٌد ،  فسؤله الناس ، على أّيِ شًء   (ص  )هللا 
تباٌعنً على أنَّن فًء لٌزٌد : رسوله ، لال  أباٌعن على كتاب هللا وسنة: ولال له  (حفٌد أم المإمنٌن أم سلمة  )فدخل ٌزٌد بن عبد هللا بن األسود – 

موه  واضربوا عنمه ، ثم دخل رجل آخر ، لال له : رسوله ، لال  أباٌعن على كتاب هللا وسنة: ، لال  أباٌعن : لّن لٌزٌد ، لال  تباٌعنً على أنّن: لدِّ
موه واضربوا عنمه :  على ُسنَّة عمر ، لال ..  ، دخل عمب ذلن جمٌع الرجال إلى مسلم بن عمٌل وباٌعوه لٌكونوا عبٌدا لٌزٌد بن معاوٌة !لدِّ

 
 : ٌلًعن والعة الحرة ما  ( 158ص  ) تارٌخه فً-  هـ 911 توفى فً عام  –السٌوطًلال 

ً ، سنة ثالث وستٌن بلؽه أن أهل المدٌنة خرجوا علٌه وخلعوه  وفً"  كثٌفاً وأمرهم بمتالهم ثم المسٌر إلى مكة  فؤرسل إلٌهم جٌشا
وهللا ما كاد ٌنجو  فمال، ولعة الحرة على باب طٌبة وما أدران ما ولعة الحرة ذكرها الحسن مرة  فجاءوا وكانت ، لمتال ابن الزبٌر 

فإنا هلل وإنا إلٌه ،  وافتض فٌها ألؾ عذراء، ونهٌت المدٌنة  ، ؼٌرهم منهم أحد لتل فٌها خلك من الصحابة رضً هللا عنهم ومن
 " .. راجعون

 
 )اإلسالمٌة اآلداب السلطانٌة والدول  فً-  هـ 709 توفى فً عام  –ىن الطمطكبدمحم بن علً بن طباطبا المعروف بالال المؤرخ 
: ما ٌلً   ( شرح كٌفٌة ولعة الحرة –الباب الثانً 

  " ..افتضت فً ولعة الحرة لعلها : زوج ابنته ال ٌضمن بكارتها و ٌمول إذا الرجل من أهل المدٌنة بعد ذلن كان إنفمٌل " 
 

رواٌة تدل على أن معاوٌة ترن وصٌته البنه  ( 112 ص 4ج  ) التارٌخ فً الكامل فً - هـ 630 عام فًتوفى –  ابن األثٌر ذكر
 : ٌلًلالنتمام من المدٌنة وذلن كما 

ً : معاوٌة لال لٌزٌد إن "  فلما خلع  ،، فإنه رجل لد عرفت نصٌحته عمبة ، فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن إن لن من أهل المدٌنة ٌوما
إن حدث بن حدٌث فاستخلؾ الحصٌن بن نمٌر : له ٌزٌد ، فمال وسار الجٌش وعلٌهم مسلم ، إلٌهم أهل المدٌنة أمر مسلماً بالمسٌر

ً  ادع: السكونً ، ولال له ً  ، فإن أجابون وإال فماتلهم الموم ثالثا فكل ما فٌها من مال أو دابة أو  ، ، فإذا ظهرت علٌهم فانهبها ثالثا
  " ..وأباح مسلم المدٌنة ثالثاً ٌمتلون الناس وٌؤخذون المتاع واألموال ، سالح أو طعام فهو للجند

 
 : ٌلًعن المدائنى ما نمال -  هـ 654 توفى فً عام –الجوزى ابن لال سبط 

الناس ومن الموالى سبعمائة رجل ، ومن العبٌد واإلماء  بلػ عدد لتلی الحّرة ٌومئذ من کبار لرٌش واألنصار والمهاجرٌن ووجوه" 



الروضة الشرٌفة ومسجد  وامتألت (ص  )وصل أعدادهم إلی عشرة آالؾ ، ووصلت الدماء إلی لبر النبً  والرجال والنساء حطً
التجؤ الناس إلی حجرة رسول هللا صلی هللا علٌه وآله ومنبره ، : " فمال  ، ولد عبر مجاهد عن شدة إرالة الدماء" بها  (ص  )النبً 
 ولدت ألؾ امرأة بعد ": لال عن هشام بن حسان أنه ، وروی المدائنً عن ابن لره،  " السٌوؾ تنزل علٌهم وتحصدهم فکانت

 " .. ولعة الحرة من ؼٌر زوج
 

عن ابن حزم فً كتابه سٌر جوامع  ( 228 ص 4ج  )عالم النبالء أفً هامش سٌر -  هـ 748توفى فً عام – ٌمول الذهبً 
 :ما ٌلً  لوله ( 357ص  )السٌرة 

، وهً  ، فمتل بماٌا المهاجرٌن واألنصار ٌوم الحرة حرم هللا تعالى أؼزى ٌزٌد الجٌوش إلى المدٌنة حرم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإلى مكة "
من جلة التابعٌن لتلوا جهرا ظلما  ، وخٌار المسلمٌن ، ألن أفاضل المسلمٌن وبمٌة الصحابة مصائب اإلسالم وخرومه أٌضا أكبر

تصل جماعة فً  ولم!! ، وراثت وبالت فً الروضة بٌن المبر والمنبر هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الحرب وصبرا، وجالت الخٌل فً مسجد رسول
 ، ولوال شهادة عمرو بن عثمان بن عفان، بن المسٌب فإنه لم ٌفارق المسجد ، حاشا سعٌد ، وال كان فٌه أحد مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

،  أن ٌباٌعوا ٌزٌد بن معاوٌة على أنهم عبٌد له وأكره الناس على! ومروان بن الحكم عند مجرم بن عمبة المري بؤنه مجنون لمتله
وهتن ! ، فضرب عنمه صبرا فؤمر بمتله وذكر له بعضهم البٌعة على حكم المرآن وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص !، وإن شاء أعتك إن شاء باع

"  !إلٌهم وانتهبت دورهم ، ومدت األٌدي ، واستخؾ بؤصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة ثالثا ، وأنهب  هتكااإلسالممسرؾ أو مجرم 
.. 
 

                       : ما ٌلً عن والعة الحرة  المختصر فً تارٌخ البشر فً-  هـ 732 توفى فً عام – ٌمول أبو الفداء إسماعٌل
ة وعلٌهم ُمسرؾ  ولما"  ٌسمى مسلم بن عمبة بهذا االسم لكثرة إسرافه فً – انتهى الجٌش من المدٌنة إلى الموضع المعروؾ بالحرَّ

األنصاري ، وكانت ولعة عظٌمة لتل  حربه أهلُها علٌهم عبد اّلّل بن مطٌع العدوَي وعبد هللاّ بن حنظلة الؽسٌل خرج إلى-  الدماء 
 عبد: لرٌش واألنصار وؼٌرهم من سائر الناس ، فممن لتل من آل أبً طالب اثنان  فٌها خلك كثٌر من الناس من بنً هاشم وسائر

ًّ بن أبً طالب ، ومن بنً الفَْضُل بن العباس بن : هاشم من ؼٌر آل أبً طالب  هللاّ بن جعفر بن أبً طالب ، وجعفر بن دمحم بن عل
ُعتْبة بن أبً لهب بن  المطلب ، وحمزة بن عبد اّلّل بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، والعباس بن ربٌعة بن الحارث بن عبد

، وأربعة آالؾ من سائر الناس ممن أدركه اإلحصاء  من األنصار عبد المطلب ، وبضع وتسعون رجالً من سائر لرٌش ، ومثلهم
" ..  وباٌع الناس على أنهم عبٌدٌ لٌزٌد ، وَمْن أبى ذلن أمره ُمْسرؾ على السٌؾ  ..دون من لم ٌعرؾ

 
لى بٌوت المسلمٌن إكانوا ٌدخلون أن جنود ٌزٌد  ( 395 / 20ج  )تارٌخ مدٌنة دمشك فً -  هـ 571توفى فً – ٌروى ابن عساكر 

بونه ، حتى أنَّهم ٌعمدون إلى الفراش فٌنفشوا صوفه  المدٌنة وٌؤخذون كل ما فٌها ، فما ٌحتاجونه ٌسلبونه وما الب ٌحتاجونه ٌُخّرِ
 .. وٌؤتً أحدهم إلى زوج الحمام إن احتاجه أخذه وإن لم ٌكن بحاجٍة إلٌه لتله  !ولطنه

 
 4ج  ) صحٌحه فً-  هـ 261 عام فًتوفى – ، ومسلم  ( 181 ص 3ج  ) صحٌحه فً-  هـ 256 عام فًتوفى  – لال البخارى

 : ٌلًأنها لال ما  (ص  )عن النبى ابن أبى ولاص عن سعد  (113ص 
 " .. ال ٌكٌد أهل المدٌنة أحد إال انماع كما ٌنماع الملح فً الماء" 
 

رلم الحدٌث  )فً مسنده -  هـ 241 توفى فً عام –، وأحمد  ( 483 ص 2ج  ) سننهفً -  هـ 303توفى فً عام – النسائًلال 
:  ما ٌلً ، فٌمول  أهل المدٌنة ٌخٌؾمن ٌتوعد  (ص  )ن سائب ابن خالد عن النبى ع ( 16214

 " .. من أخاؾ أهل المدٌنة أخافه هللا ، وعلٌه لعنة هللا ، والمالئكة والناس أجمعٌن ، ال ٌمبل منه صرؾ وال عدل" 
 

لمب مسلم بن عمبة بمسرؾ بن عمبه إلسرافه فً المتل ، كان من أنصار معاوٌة وحارب معه فً صفٌن وفمد بها  :المالحظة األولى : مالحظات  ثالث) 
 هـ ، أما ؼزوته الثانٌة للمدٌنة فكانت تحت لٌادته ، وبعد أن فرغ من 36إحدى عٌنٌه ، لٌل أنه كان مع جٌش بسر ابن أرطؤة عندما ؼزا المدٌنة فً عام 

جرٌمته فً المدٌنة توجه إلى مكة لتدمٌرها لوجود مماومة بها بمٌادة عبد هللا بن الزبٌر ، ولد مات فً الطرٌك عن عمر ٌناهز التسعٌن ودفن فً مكان 
ٌسمى المشلل ، ولٌل أنه دعً هللا حٌن حضرته الوفاة بؤحب ما فعل فً حٌاته وكانت ؼزوته إلى المدٌنة ولتل أهلها ، ولد تعرض لبره للنبش وأخرجت 

.. جثته وصلبت فً مرحلة تالٌة 
 إذا كانت لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعٌن هً جزاء من أخاؾ أهل المدٌنة ، فما بالنا بجزاء من لتل اآلالؾ من أهلها واؼتصب :المالحظة الثانٌة 

.. نساءها وأباد من تبمى من البدرٌٌن 
 .. ( لال بعض العلماء أن هذا الحدٌث هو من أجبر اإلمام الحسٌن على مؽادرة المدٌنة إلى مكة حتى ال ٌكون سببا فً إخافة أهل المدٌنة :المالحظة الثالثة 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&hid=4150&pid=141071
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&hid=4150&pid=141071


 
 -------------------------------------------

 
: أنه من أهل النار  (ص  )الصحابً الذي باع خمرا ولتل ثمانٌة آالف مسلم ولال فٌه النبى - 45

سمرة بن جندب الذي كان ٌتاجر بالخمر فً عهد عمر ، ونملت فضٌحته أؼلب كتب السنة ، ولتل ثمانٌة " الصحابً " هنا لصة 
: آالؾ مسلم ، وكان ٌشترى بآٌات هللا ثمنا للٌال ، وبشر رسول هللا بنهاٌته المنحرفة بطرٌك ؼٌر مباشر ، كما سنرى 

 
 توفى –، والبخاري  ( 305 ص 1ج ) ، وأحمد فً مسنده  ( 75 ص 3ج  )فً صحٌحه -  هـ 261 توفى فً عام – روى مسلم

،  ( وإن كان كعادته أخفى اسمه وكذب بادعائه نمل الحدٌث عن أستاذه الحمٌدى 263 ص 2ج  )فً صحٌحه -  هـ 256فً عام 
: ما ٌلً  ( ذكر اسم سمرة على عكس ما ٌدعٌه البخارى – 154 ص 1ج  )فً مسنده -  هـ 219 توفى فً عام –والحمٌدى 

لاتل  : بلػ عمر أن سمرة باع خمراً فمال: "  أخبرنً طاووس أنه سمع ابن عباس ٌمول:  حدثنا عمر بن دٌنار لالحدثنا سفٌان " 
 " .. فباعوها-  أي أذابوها –حرمت علٌهم الشحوم فجملوها ، لعن هللا الٌهود :  ألم ٌعلم أن رسول هللا لال  هللا سمرة ،

 
: ما ٌلً  ( 176 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310 توفى فً عام – روى الطبري

 (ألن ٌزٌد ابن معاوٌة أرسل عمه زٌاد إلى الكوفة لمواجهة الحسٌن  )أن زٌاد بن أبٌه استخلؾ سمرة بن جندب على البصرة " 
هل تخاؾ أن تكون : فمال له  (أي سمرة الذي لتل  )ولد لتل ثمانٌة آالؾ من الناس  (أي عاد إلى البصرة  )وأتى الكوفة ، فجاء 

! " .. لو لتلت إلٌهم مثلهم ما خشٌت : لتلت أحدا برٌئا ؟ لال سمرة 
 

أن معاوٌة بذل لسمرة ابن جندب مائة ألؾ  ( 73 ص 4ج  )فً شرح نهج البالؼة -  هـ 656 توفى فً عام – روى ابن أبى حدٌد
ومن الناس من ٌعجبن لوله فً الحٌاة الدنٌا وٌشهد هللا على ما للبه : درهم حتى ٌروى أن هذه اآلٌة نزلت فً على بن أبى طالب 

: وأن اآلٌة التً بعدها  " .. وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فً األرض لٌفسد فٌها وٌهلن األرض الحرث والنسل وهللا ال ٌحب 
فلم ٌمبل ، فبذل له مائتً ألؾ  .. (لاتل علً  )نزلت فً عبد الرحمن بن ملجم .. ومن الناس من ٌشرى نفسه ابتؽاء مرضات هللا 

" .. درهم ، فلم ٌمبل ، فبذل له ثالثمائة ألؾ ، فلم ٌمبل ، فبذل له أربع مائة ألؾ ، فمبل 
 

ٌْم أنه لال ما ٌلً  ( 183 ص 3ج  )فً سٌر أعالم النبالء -  هـ 748 توفى فً عام – روى الذهبً : عن أنس بن حك
إنا كنا  : (أبو هرٌرة  )كنت أمر بالمدٌنة فؤلمى أبا هرٌرة ، فال ٌبدأ بشًء حتى ٌسؤلنً عن سمرة فإذا أخبرته بحٌاته فرح ، فمال 

آخركم موتا فً النار ، فمد مات منا ثمانٌة ، فلٌس شًء أحب إلّى من : عشرة فً بٌت ، فنظر رسول هللا فً وجوهنا ، ثم لال 
" .. وكان سمرة لد لتل بشرا كثٌرا " لال الذهبً " .. الموت ، فكان سمرة آخرهم موتا  

 
ما ٌلً من مهازل ( وأورد الذهبً هو نفسه عن هذا الماتل ) رؼم ما أوردنا  ( 184 ص 3ج  ) فً نفس المصدر ٌضٌف الذهبً

: عن علماء السنة ما ٌلً 
ولال هالل بن !" .. كان سمرة عظٌم األمانة ، صدولا : " وعن ابن سٌرٌن لال " .. نرجوا له بصحبته : " لال أبو بكر البٌهمى " 

فؽفل عن نفسه حتى احترق ، فهذا إن  (وضع جمرا من النار لٌدفؤ  )حدثنا عبد هللا معاوٌة عن رجل أن سمرة إستجمر : العالء 
! " .. صح فهذه نار الدنٌا ، رضً هللا عنه 

 
------------------------------------------- 

 
: الصحابً الذي لتل األطفال أمام أمهاتهن - 46

: عن بسر ابن إرطؤة ما ٌلً  ( 111 ص 1ج  )فً التارٌخ الصؽٌر لال البخارى 
عبٌد هللا ابنً مكة والٌمن فمتل عبد الرحمن ولثم   إلىانطلكبسر بن أرطؤة سنة سبع وثالثٌن فمدم المدٌنة فباٌع ، ثم  بعث معاوٌة" 

 " .. عباس ابن
 
أرسل جٌشه بمٌادة بسر بن إرطؤة فً أن معاوٌة  ( 107 / 4 ) تارٌخ األمم والملونفً -  هـ 310توفى فً عام – ل الطبري لا

 ألؾ من المسلمٌن ، 30 هـ لإلؼارة على عدد من األمصار وكان منها الٌمن وبعض مناطك الحجاز ولتل جٌش ابن إرطؤ 40عام 



وأسبى النساء المسلمات فً نهاوند وكان ابن إرطؤة ٌبٌعهن فً األسواق وٌكشؾ عن سالهن ، فكانت صاحبة الساق الجمٌلة تباع 
!! بثمن ؼال ، وكانت هذه أول مرة تسبى فٌها المسلمات 

 
 هـ 656توفى فً عام – ، وابن أبى حدٌد  ( 613 ص 2ج  )فً الؽارات -  هـ 283توفى فً عام – لال إبراهٌم ابن دمحم الثمفً 

: عن بسر ابن إرطؤة ما ٌلً  ( 340 ص 1ج  )فً شرح نهج البالؼة - 
ً  (ع)الٌمن فً جٌش كثٌؾ ، وأمره أن ٌمتل كل من كان فً طاعة علً  بعثه معاوٌة إلى" ًْ  فمتل خلما كثٌراً ، ولتل فٌمن لتل ابن

 : ، فمالت أمهما ترثٌهما صؽٌرٌن عبٌد هللا بن العباس بن عبد المطلب ، وكانا ؼالمٌن
هما كالدرتٌن تشظى عنهما الصدؾ    * بنًٌ اللذٌن ها من أحس

سمعً وللبً ، فملبً الٌوم مختطؾ * ها من أحس بنًٌ الذٌن هما 
مخ العظام فمخً الٌوم مزدهؾ * ها من أحس بنًٌ الذٌن هما 

من لتلهم ومن اإلفن الذي الترفوا * نبئت بسرا وما صدلت ما زعموا 
مشحوذة وكذان اإلثم ٌمترؾ * أنحى على ودجً ابنً مرهفة 

على صبٌٌن ضال إذ مضى السلؾ * من ذل والهة حرى مسلبة 
 

 كان بسر ابن أرطؤة من كبار السفاحٌن عند األموٌٌن ، وال ٌتفوق علٌه إال الحجاج الثمفً ، ٌمول الوالدى أن بسر :المالحظة األولى : مالحظات  خمس) 
 ..صحبه ، لكنه فتن كما فتن ؼٌره (ص  )ولد لبل سنتٌن من مولد النبى ، كان له مع النبى 

  ٌمول ابن هشام الكلبً أن بسر شهد صفٌن مع معاوٌة ، وأولع كثٌرا من المتلى من جٌش اإلمام علً ، تمابل بسٌفه فً صفٌن مع اإلمام :المالحظة الثانٌة 
فؤنمذ نفسه لما أوشن على الموت بكشؾ عورته لما ُعرؾ عن اإلمام بانصرافه عن النظر على عورات اآلخرٌن ، ولما كان عمرو ابن العاص  (ع  )علً 

: لد فعل نفس الحٌلة فً صفٌن لبل ذلن بؤٌام أنشد الحارث ابن النضر السهمى ما ٌلً 
                                                                             وعورته وسط العجاجة بادٌة... أفً كل ٌوم فارس لٌس ٌنتهً 

                                                   وٌضحن منه الخالء معاوٌة... ٌكؾ لها عنه على سنانه 
                                                                                     وعورة بسر مثلها حذو حاذٌة... بدت أمس من عمرو فمنع رأسه 
                                                           سبٌلكما ال تلمٌا اللٌث ثانٌة... فموال لعمرو ثم بسر أال أنظرا 
                                                                    وتلن بما فٌها عن العود نامٌه... ولوال هما لم ٌنجوا من سنانه 

                                                                              وفٌها على فاتر كالخٌل ناحٌة... من تلمٌا الخٌل المشٌحة صبحة 
نحوركما إن التجارب كافٌة ... وكونا بعٌداً حٌث ال تبلػ المنا 

 7 سنوات ، لثم 5وابن عمه بالٌمن ، وكان عمرهما هو عبد الرحمن  (ع  ) كان والد الطفلٌن هو عبٌد هللا ابن عباس والى اإلمام على :المالحظة الثالثة 
.. سنوات ، ولد ذبحهما بسر أمام أمهما عائشة بنت عبد المدان ، فذهب عملها وهامت على وجهها ، فكانت تمؾ فً الطرلات وتنشد األبٌات السابمة

ولد  ( هـ 86) ، ولٌل بل فً خالفة ابنه عبد الولٌد  ( هـ 84 ) توفى بسر ابن إرطؤة بالشام فً نهاٌة خالفة عبد الملن ابن مروان :المالحظة الرابعة 
: علٌه  (ع  )خرؾ فً نهاٌة عمره ، ولٌل بدعاء اإلمام علً 

أحمد هللا ٌا  "  :أن بسراً لال لمعاوٌة بعد عودته من مهمته اإلجرامٌة ( 640ص  2ج  )فً الؽارات -  هـ 283توفى فً –  الثمفًلال إبراهٌم بن دمحم 
وكان الذي لتل بسر ! ذلن ال أنت  هللا لد فعل: عدون ذاهباً جائٌاً ، لم ٌنكب رجل منهم نكبة ، فمال معاوٌة  أمٌر المإمنٌن أنً سرت فً هذا الجٌش ألتل

 .. "  ! بالنار ثالثٌن ألفاً وحرق لوما
عنده  اللهم إن بسراً باع دٌنه بدنٌاه وانتهن محارمن ، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر  ": ة فمالأ أن اإلمام علً دعا على بسر بن أبً أرط الثمفًٌضٌف

 ! " ... وبسراً ، أما ٌخاؾ هإالء المعاد؟ووعمر اللهم العن معاوٌة! اللهم فال تمته حتى تسلبه عمله ! مما عندن 
  ! ذهب عمل بسر بعد ذلن فكان ٌهذي واتخذ له سٌفا من خشب ، فكان ٌضرب به حتى ٌؽشى علٌه ، فإذا أفاق طلبه فٌدفع إلٌه فٌصنع به مثل ذلن

، تمكن معاوٌة من استمالته إلى جانبه فً  (كان أصؽر من أخٌه عبد هللا بعام  ) رؼم تلن الفاجعة التً ألمت بعبٌد هللا ابن عباس :المالحظة الخامسة 
وعلى رأس جٌش من ثمانٌة آالؾ مماتل ، ولبل رشوة من  (ع  )لبل الصلح ، فمد كان عبٌد هللا من لادة اإلمام الحسن  (ع  )صراعه مع الحسن ابن على 

، ولد  (15 ص 4ج ) ، وابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالؼة  ( 191 ص 2ج  ) راجع الٌعموبى فً تارٌخه –معاوٌة تبلػ ملٌون درهم  فانحاز إلٌه 
 .. (..على تولٌع معاهدة الصلح حمنا لدماء وأعراض المسلمٌن من جٌش معاوٌة  (ع  )أجبرت تلن الخٌانة اإلمام الحسن 

 

 -------------------------------------------
 

 :بامرأته فً نفس اللٌلة  (زنى  )الصحابً الذي لتل صحابٌا ومثل بجثته وتزوج - 47
مالن بن نوٌرة لٌفوز بملب زوجته الجمٌلة ، " الصحابً " خالد بن الولٌد الذي لتل " الصحابً " أوردنا فً هذه الدراسة لصة 

.. وانفردت الكثٌر من الرواٌات أنه خالد مثل بجثة مالن ففصلها وطبخها على نار ثم عاشر زوجة مالن فً نفس اللٌلة 
 

 :  فً تارٌخ األمم والملون عن هذا الحادث ما ٌلً-  هـ 310توفى فً - ٌمول الطبري 



، فمتل خالد مالكا ٌظن  ٌربوع ، وكان لد أسلم هو وأخوه متمم بن نوٌرة الشاعر مالن بن نوٌرة على صدلة بنً (ص)بعث النبً " 
، وأما متمم فال شن  ، وأراه وهللا أعلم لتله خطؤ مسلما أو مرتدا أنه ارتد حٌن وجهه أبو بكر لمتال أهل الردة ، واختلؾ فٌه هل لتله

  .. "فً إسالمه 
 

 : ما ٌلً  ( 242 صفحة 2ج  )فً فوات الوفٌات -  هـ 764توفى فً عام – ٌمول دمحم شاكر الكتبى 
أن تمٌده وأكثر علٌه فً ذلن ، وكان أبو بكر ال  إن فً سٌؾ خالد رهماً وحك علٌه: كان خالد لد تزوج بزوجة مالن ، فمال عمر " 

فمبل عذره ،  خالداً تؤول فؤخطؤ فارفع لسانن عنه ، ثم كتب إلى خالد أن ٌمدم علٌه فمدم وأخبره ٌا عمر إن: ٌمٌد عماله ، فمال 
 " ..ولٌل إن خالداً كان ٌهوى امرأة مالن فً الجاهلٌة  ،وعنفه بالتزوٌج 

 
:  ما ٌلً  ( 183ص  )فً اإلسالم وأصول الحكم -  م 1966 توفى فً عام – ٌمول العالمة األزهري الشٌخ على عبد الرازق

الموم  كما رفض ؼٌرهم من جلة  لحكومتهاإلذعانبل رفضوا  ، الردة لم ٌرفضوا الزكاة  بكر باسمأبولعل بعض من حاربهم " 
 اإلسالمٌزال على   مالن بن نوٌرة فً صراحة واضحة لخالد بن الولٌد انه الأعلنفمد ....   عبادةأبً طالب وسعد بن أبًكعلً بن 
 " ..  بكرأبً إلىٌإدي الزكاة  ولكنه ال

 
 -------------------------------------------

 

                                          :الصحابً الذي أغرق الحدٌث النبوي باإلسرائٌلٌات من صدٌمه الحاخام كعب األحبار - 48
                       :ما ٌلً عن أبى هرٌرة أنه لال  ( 2789حدٌث رلم  )فً صحٌحه -  هـ 261 توفى فً عام –روى مسلم   
االثنٌن ، وخلك  خلك هللا التربة ٌوم السبت ، وخلك فٌها الجبال ٌوم األحد ، وخلك الشجر ٌوم : ، فمال بٌديأخذ رسول هللا "  

الدواب ٌوم الخمٌس ، وخلك آدم بعد العصر من ٌوم الجمعة ، فً آخر   ، وبث فٌهااألربعاءالمكروه ٌوم الثالثاء ، وخلك النور ٌوم 
 " .. ساعة من ساعات الجمعة فٌما بٌن العصر إلى اللٌل الخلك فً آخر

: ولكثرة األلوال فً تلن المالحظة نضعها فً نماط تالٌة : المالحظة األولى  : اتمالحظ ثالث) 
إن هللا خلك التربة ٌوم : ومما ٌؤخذ على مسلم رحمه هللا رواٌة أبى هرٌرة : لال مفتى السعودٌة األسبك عبد العزٌز بن باز تعلٌما على هذا الحدٌث - 1

والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وإنما هو من رواٌة أبى هرٌرة رضً هللا عنه عن كعب األحبار ، ألن اآلٌات المرآنٌة ...السبت 
الصحٌحة كلها لد دلت على أن هللا سبحانه لد خلك السماوات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام أولها ٌوم األحد وآخرها ٌوم الجمعة ، وبذلن علم أهل العلم 

" .. ؼلط من روى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن هللا خلك التربة ٌوم السبت ، وؼلط كعب األحبار ومن لال بموله فً ذلن ، وإنما ذلن من اإلسرائٌلٌات الباطلة 
، وعلى نحو مشابه لال ابن كثٌر فً البداٌة " األحبار  الصحٌح أنه مولوؾ على كعب: " ما ٌلً فً التارٌخ الكبٌر البخاري ٌمول فً الحدٌث المذكور - 2

.. والنهاٌة 
أئمة الحدٌث  خلك التربة ٌوم السبت فهو حدٌث معلول ، لدح فٌه: الذي رواه مسلم فً لوله وأما الحدٌث: "  ابن تٌمٌة ٌمول فً هذا الحدٌث ما ٌلً - 3

" .. كالبخاري وؼٌره 
بل رواه كشاهد عٌان ، بل بالػ فً ذلن  (أي نمال عن آخرٌن كما ٌفعل فً أؼلب أحادٌثه  )الملفت للنظر هنا أن أبا هرٌرة لم ٌروى الحدٌث عنعنه - 4

... لد لاله وهو ٌضع ٌده الشرٌفة فً ٌد أبى هرٌرة الـ  (ص  )حٌن أدعى أن النبً 
من كذب على : " كل المدارس والمذاهب على كذب أبى هرٌرة فً هذا الحدٌث ، فهل ٌنطبك علٌه الحدٌث النبوي – كما هو واضح – إذا اتفمت - 5

                                        .. (هذه لضٌة ٌجب على الفرٌك المصدق بكل أحادٌث أبى هرٌرة أن ٌحسمها سرٌعا " .. فلٌتبوأ ممعده من النار 
ص  ) عرضنا نموذجا واحدا ألحادٌث أبى هرٌرة ألن المكان ال ٌسمح إال بذلن ، لكن علٌنا أن نذكر هنا أن أبا هرٌرة لد صاحب النبى :المالحظة الثانٌة 

.. لثالث سنٌن فً رواٌات المإٌدٌن له ، وصاحبه لعام ونصؾ فً رواٌات المخالفٌن  (
 حدٌثا ، فكٌؾ ٌتسنى له جمع هذا العدد من األحادٌث حتى لو افترضنا رواٌة مإٌده بمصاحبة النبى لثالث 5374روى أبو هرٌرة خالل مصاحبته للنبً 

األموٌة ، ورؼم ما ٌعترى أحادٌث أبى هرٌرة " عدالة الصحابة " ذكرنا عدة مرات أن البخارى هو أحد اشد المإٌدٌن لنظرٌة : سنٌن ؟ المالحظة الثالثة 
 (ع  ) حدٌثا ، بٌنما ال ٌنمل عن اإلمام علً 446التً فً ؼالبها إما تنزل باإلسالم فً خرافات أو إما أنها إسرائٌلٌات ، نجد البخارى ٌضع له فً صحٌحه 

إال عددا متواضعا للؽاٌة من األحادٌث لم ٌتجاوز أصابع الٌدٌن ، وهو باب العلم الذي لم ٌفارق النبى ، واألؼرب من ذلن ٌنمل عن الزهراء سٌدة نساء 
!  حدٌثا واحدا فمط  (ع  )العالمٌن 

كارثة منع تدوٌن الحدٌث وأثرها فً "  لمزٌد من المعرفة فً تدوٌن الحدٌث ننوه إلى دراسة لنا من أربع حلمات على مولعنا بعنوان :المالحظة الثالثة 
  ..(" ..تمسٌم المسلمٌن 



 -------------------------------------------

: الصحابً الذي كان فاسما - 49
 :ما ٌلً  ( 340 ص 3ج  )فً سٌرة النبى دمحم -  هـ 218 توفى فً عام –لال ابن هشام 

فرجع إلى الرسول فؤخبره إن .. بالصدلة  ٌطالبهم... لى بنً المصطلك ، بعد إسالمهم ، الولٌد بن عمبة بن أبً معٌط بعث النبى إ" 
 ٌا رسول هللا سمعنا  :هللا ، فمالوا فبٌناهم على ذلن لدم وفدهم إلى رسول... لبلهم من صدلتهم  الموم لد هموا بمتله ، ومنعوه ما

 : "، فؤنزل هللا تعالى  " برسولن فخرجنا إلٌه لنكرمه ونإدي ما لبلنا من الصدلة ، فانشمر راجعا ، فبلؽنا أنه زعم إنا خرجنا لنمتله
  " .. فعلتم نادمٌن  تصٌبوا لوما بجهالة فتصبحوا على ماأن جاءكم فاسك بنبؤ فتبٌنوا إن الذٌن آمنوا أٌهاٌا 
 

 -------------------------------------------
 

: له عدة مرات (ص  )الصحابً الذي أصر على رفض طلب النبى - 50
 هـ 656توفى فً عام –  ، وابن أبى حدٌد ( 183 ص 4ج  ) األؼانً فً- هـ  356 عام فًتوفى –  األصفهانً الفرج أبوذكرا 

تستجٌره ( ص ) أن الولٌد ابن عمبة اعتدى على زوجته ضربا فذهبت إلى النبى  ( 237 ص 17ج  )فً شرح نهج البالؼة - 
إنه ما أللع عنً ، فمطع الرسول هدٌة : " فؤمرها النبً بالرجوع إلٌه وإخباره بؤن الرسول لد أجارها ، فانطلمتم رجعت ، فمالت 

ما زادنً إال : ، فانطلمت ، فمكثت ساعة ثم رجعت ، فمالت " إن رسول هللا لد أجارنً : اذهبً بها إلٌه ولولً "  : من ثوبه ، ولال
 ..مرتٌن أو ثالثا " مرتٌن أو ثالثا .. اللهم علٌن بالولٌد: " ضربا ن فرع رسول هللا ٌده ولال 

 
 -------------------------------------------

 
! إلسرافه فً الخمر - وربما ست - الصحابً الذي صلى الفجر أربع ركعات- 51

فً -  هـ 732 توفى فً عام –، وأبو الفدا  ( 178 ص 4ج  )فً األؼانً -  هـ 356 توفى فً عام – ذكر أبو الفرح األصفهانً
، وابن حجر  ( 314 ص 2ج  )الحلبٌة فً السٌرة -  هـ 841 توفى فً عام –، وبرهان الدٌن الحلبً  ( 176ص  )تارٌخه 

فً تارٌخ الخلفاء -  هـ 911 توفى فً عام –، والسٌوطً  ( 638 ص 3ج  )فً اإلصابة -  هـ 852 توفى فً عام –العسمالنً 
بعض  )لصة تناوله للخمر وصالته الفجر بالناس وهو ٌترنح أربع ركعات الولٌد بن عمبة  " الصحابً " فً ( 104ص  )

   :ٌلًما مترنحا ن (الرواٌات ست ركعات 
   " ..اشرب واسمنً:  ، وصار ٌمول فً ركوعه وسجوده صلى الولٌد بؤهل الكوفة أربع ركعات" 
 

 -------------------------------------------
 

: علٌهم الحد  (ص  )الصحابة الذٌن لذفوا أم المؤمنٌن باإلفن والفاحشة فألام النبً - 52
 6ج  )فً مسنده -  هـ 241 توفً فً عام –، وأحمد  ( 389 ص 2ج  )فً صحٌحه -  هـ 279 توفً فً عام –لال الترمذي 

 :عن أم المإمنٌن عائشة أنها لالت  ( 35ص 

" ..  على المنبر فذكر ذلك وتال القرآن فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (ص  )لما نزل عذري قام النبي  "

 
فً تارٌخ -  هـ 310 توفً فً عام –، والطبري  ( 342 ص 3ج  )فً السٌرة النبوٌة -  هـ 218 توفً فً عام – لال ابن هشام
: ما ٌلً  ( 75 ص 2ج  )فً أسد الؽابة -  هـ 630 توفً فً عام –، وابن األثٌر  ( 70 ص 3ج  )األمم والملون 

 ، بمسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أمر خرج إلى الناس فخطبهم وتال عليهم ما أنزل هللا عليه من القرآن في ذلك ، ثم ثم" 
 " ..  فضربوا حدهم،بالفاحشة  أفصحوكانوا ممن 

 
:  ما ٌلً لال فً هذا الشؤن (ابن أخت أم المإمنٌن عائشة  )عروة ابن الزبٌر أن  ( 3910حدٌث رلم  ) فً صحٌحه ذكر البخاري

 " ..وحمنة بنت جحش  ومسطح بن أثاثة حسان بن ثابت لم ٌسم من أهل اإلفن أٌضا إال" 



 
 هـ أثناء العودة من ؼزوة بنً المصطلك ، وكانت  أم المإمنٌن عائشة 6 جرت ولائع حدٌث اإلفن بالمدٌنة فً عام :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 

فً تلن الحملة لكنها فمد أثرهم ورحلوا وهم ٌظنون أنها داخل هودجها ، ولد عثر علٌها فً الصحراء أحد المتؤخرٌن بالحملة وكان اسمه صفوان بن 
.. المعطل السلمً فتراجع وأعطاها راحلته ولحمت معه بالركب ، فتكلم بعض الناس بحدٌث إفن بٌنها وبٌن صفوان 

الحد علً عبد هللا بن سلول فً حادث اإلفن ألنه كان معلوم النفاق والمنافك ال كفارة له ، وهذا رأي ، وألنه لم  (ص  ) لم ٌمم النبً :المالحظة الثانٌة 
، وهذا رأي ثان ، وألنه كان سٌد لومه " ناما سوٌا ، ال ٌخلو رجل بامرأة إال كان الشٌطان ثالثهما : " ٌصرح تصرٌحا ظاهرا بإفن أم المإمنٌن ، بل لال 

..  فً لبٌلة الحزرج حدٌثة العهد باإلسالم ، والمصلحة العامة تفرض ؼض الطرؾ عنه حتى ال ترتد لبٌلته ، وهذا رأي ثالث 
أمٌمة ، كانت حمنة متزوجة من  (ص  ) حمنة بنت جحش هً شمٌمة أم المإمنٌن زٌنب بنت جحش ، وأمهما هً عمة رسول هللا :المالحظة الثالثة 
الذي استشهد ٌوم أحد ، فتزوجها طلحة ابن عبٌد هللا ن فؤنجبت له دمحم ، ولد لتل طلحة وابنه دمحم فً  (ولٌل بل عبد الرحمن بن عوؾ  )مصعب بن عمٌر 

 .. ( ..(ع  )ٌوم الجمل فً مواجهة إمام زمانهما علً 
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