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 عن إحدى عشر محاولة اغتيال تعرض لها النبى ( ص ) في حياته منذ أن كان طفل ومرورا بمرحل�ة النب�وةتحدثنا في الحلقة الولي
 هـ ..8وحتى موقعة حنين في عام 

 عن المحاولة الثانية عش�رة م��ن مح��اولت الغتي��ال ، وس��نلحظ أن أغل��ب وثائقه��ا ك��انت ض�حية م��نفي الحلقة الثانية اليوم سنتحدث
ضحايا المذبحة التي تعرض لها الحديث النبوي علي أيدي السلطة الحاكمة ، ورغم ذلك بقيت بقاي�ا هن�اك وهن��اك ف��ي المص�ادر الس��نية

تشير للمبصرين والباحثين إلى ما حدث .. 

المحاولة الثانية عشر لغتيال النبى ( ص ) 
تشبه تلك المحاولة إلى حد كبير المحاولة السابقة في كونها أنها تمت بأيدي المسلمين من داخل المعس��كر النب�وي ، وأيض�ا ف��ي تزامنه�ا

مع معركة حربية ..
لكنها تختلف عنها في أن أسماء منفذيها التي لم تعلن لنا بصورة واضحة تمام الوض��وح ح��تى الي��وم ف��ي كت��ب أه��ل الس��نة ، ربم��ا يع��ود

ذلك إلى أن السلطة التي تولت الحكم بعد وفاة النبى ( ص ) كان من مصلحتها أن تخفى تلك السماء ..

 م ) ، وك�انت ش�ديدة الهمي�ة ف��ي نتائجه��ا عل��ى الطرفي��ن630 هـ ( أكت�وبر 9كانت غزوة تبوك قد أخ�ذت مكانه�ا ف��ي رج�ب م��ن ع��ام 
ميت لتلك السباب غزوة " العسرة " .. المسلم والرومي ، وقد سم

كان الجيش السلمي يتكون م��ن ثلثي��ن ألف�ا م��ن المق��اتلين ، بينم�ا ك��ان جي�ش ال�روم يتك��ون م��ن أربعي��ن ألف��ا ، حس��مت نت��ائج المعرك��ة
لصالح المسلمين فقد تجن�ب جي�ش ال�روم الص�دام وع�اد الجي�ش الس��لمي إل�ى المدين�ة ، وف�ى طري�ق الع�ودة إل�ى المدين�ة ج�رت وق�ائع

محاولة اغتيال النبى ( ص ) من جانب المرافقين للنبي..

ك�انت معرك�ة تب�وك ه�ي الوحي�دة ال�تي تغي�ب عنه��ا عل�ي ب�ن أب��ى ط�الب ، والس�بب ف�ي ذل�ك ه�و أن الن�بى ( ص ) أخ�بره أن المن��افقين
يا علي إن  المدين��ة"  سيحاولون النقلب على الحكم بالخلص منه ، فطلب منه أن يبقى أحدهما بالمدينة وأن يخرج الخر إلى تبوك :

 " .. أو بكبيل تصلح إل  

 في هذه المحاولة هو أن النبى ( ص ) في طريق عودته إلى المدينة مع الجيش المكون من ثلثين ألف��ا م��ن المق�اتلينوملخص ما جرى
ن ( عقبة ) فأشار إلى الجيش بأل يدخل الطريق الضيق لكثرته وأن يمر من حول الجبل علي أن يلتق��ي به��م مر بطريق ضيق بين جبلين

بعد خروجه من الطريق الضيق ( العقبة ) مع مرافقيه الثلثة ، كانوا حذيفة بن اليمان وعمار والمقداد بن السود.. 
تبع النبى ( ص ) في الطريق الضيق اثنا عشر من المقاتلين الملثمين من الجيش لغتياله هناك ، فشلت المحاول��ة لن��ه ش�عر به�م ف��أمر
حذيفة بضرب وجوه أحصنتهم لخافتهم فعادوا مسرعين ، وقد عرفهم النبى ( ص ) رغم الليل الدامس وأخبر حذيفة بأسمائهم ..

 أن النبى ( ص ) قبل أن يغادر نطاق المدينة في طريقه إلى تبوك لحق به علي بن أبى طالب بالجفر ( معسكر للتجم��ععلينا أن نتذكر
على مشارف المدينة ) ، فرفض خروجه وقال له حديث المنزلة : " أنت منى بمنزلة هارون من موسى " .. 

) 3503 هـ -  في صحيحه ( كتاب فضائل العمال رقم 256– توفى في عام  البخاريأورد   هـ -261 ع��ام ف��ي، ومسلم – توفى  



 رقم الحديث– 333 – 331 / 3 تحقيق أحمد شاكر ( – 241 توفى في عام –، وأحمد  ) 2404 رقم 1870 / 4 صحيحه ( في
 :ما يلي قال أنه وقاص  عن الحكم عن مصعب بن سعد بن بإسناد صحيح ) 3062
الن��بي: يا رسول ا ، تخلفني في النساء والص�بيان ، فق�ال باكيا فقال   علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ،( ص )خلف رسول ا " 

، ويضيف أحمد في حديثه قول الن��بي لعل��ي : " إن��ه" مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه ل نبي بعدي  له " أما ترضى أن تكون
ل ينبغي أن أذهب إل وأنت خليفتي ، وقال رسول ا : أنت وليىى في كل مؤمن بعدى " ، ويسمى هذا الحديث بحديث المنزلة ..

( ملحظة : نود أن نقول بهذه المناسبة أن حديث المنزلة وحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث العشيرة يعتبرون من الدلئل الكبرى عل��ى خلف��ة الم��ام عل��ى
( ع ) ، وتلك الحاديث الربعة متوافرة ومتواترة في المصادر السنية المعتبرة بالصحاح الستة ..) ..

ل بخطة الغتيال  حديث المنزلة عجل
تكونت المؤامرة على عجل في طريق العودة بسبب سماعهم لحديث المنزلة الذي قاله النبي ( ص ) لعلى بن أبى طالب على مش��ارف
المدينة وقبل الرحيل ، كانوا على ثقة أن النبي ( ص ) سيخلف عليا من بعده ، كان حديث المنزلة حينئذ أقوى ما أصدر النبي ( ص )

 هـ ، أي قب��ل ثلث��ة أش�هر تقريب�ا م��ن وف��اة10 ذي الحج��ة م��ن ع�ام 18لن حديث الغدير وحديث الثقلين صدرا في خطب�ة الغ�دير ف�ي 
النبي ( ص ) .. 

ولن الكراهية لعلي ك�انت عل��ى أش�دها وأوج قمته�ا فك��ان لب�د م��ن الخلص م��ن الن�بي ( ص ) منف�ردا حي�ث يبع�د عن�ه ف�ارس الع�رب
الول ، وهو الذي رافقه في كل غزواته وزاد عنه غير عابئ بالموت ، جاءت الفرصة الذهبية بدخول النبي ( ص ) بالممر الض��يق ،
وحال ا دون ذلك ، وأخبر النبي حذيفة ( ص ) بأسمائهم وقال حديثه المذكور بصحيح مسلم ( في أصحابي إثنا عشر منافقا... )..

من هم أعضاء فريق الغتيال ؟!
سنحاول الن كباحثين أن نسلط الضوء على حذيفة لمعرف��ة م��ن ه�م ه�ؤلء الثن�ا عش�ر وض��منهم الثماني�ة ، حذيف�ة رف�ض عل��ى ال�دوام
إخبار الناس بهم .. مصادر الشيعة ذكرت أسماء الخمسة عشر ، فالطبيعي في هذه الحالة أن يخبر النبى ( ص ) علي��ا بتل��ك الس��ماء ،

فكيف يعرف حذيفة بأسمائهم ول يعرفهم الوصي ؟!  

لكننا هنا نريد أن نلتزم في هذه المسألة الصولية بما هو في كتب السنة فقط ، م��ن ه��م ه��ؤلء ؟! نح��ن نع��رف أنه��م ك��انوا م��ن كب��ار
المحيطين بالنبي ( ص ) وهم من سمع حديث المنزلة من النبي ( ص )  إلى علي قبل أن يغادروا المدينة .. 

إذن علينا أن نبحث المر بطريقة أخرى مختلفة ، فمن المعروف أن حذيفة رفض الصلة عل��ى م�ن ك�ان ف�ي تل��ك القائم��ة ، فم�ن ه�م
                                                                        هؤلء الذين رفض حذيفة الصلة عليهم ؟!

 المروية عن أئمة أهل ال��بيت ( ع ) ذك�رت ك�ل أس��ماء المجموع��ة ال��تي اش�تركت ف��ي عملي�ة الغتي�ال ، ونح��ن نس��تعينروايات الشيعة
بتلك الروايات مضطرين للقاء بعض الضوء على المحذوف عمدا من تاريخنا السلمي ، وهذه السماء هي ما يلي :

 ابن أبىمعاوية – ابن الجراح أبو عبيدة  ابن عوف –- عبد الرحمنأبو سفيان- سعد بن أبي وقاص- طلحة - عثمان - عمر - أبو بكر
.. طلحة النصاريوأب-  هريرة وأب- أوس بن حدثانبن شعبه - المغيرة  - موسى الشعري أبو- ابن العاصسفيان -عمرو 

 على المصادر الشيعية التي ذكرت قائم��ة الس��ماء إل إذا وج��دنا بع��ض الض��وء ل��دعمها ف��ي– كما نفعل في كل بحوثنا –ل نعتمد في هذا المبحث ( ملحظة : 
المصادر السنية ) ..

ماذا عن قائمة فريق الغتيال في المصادر السنية ؟!
 بعض أسماء م��ن اش��ترك ف��ي محاول��ة الغتي��ال ، فينق��ل) 224 ص 11ج  ( هـ - في المحلى 456 توفى في عام – يكشف ابن حزم

عن الوليد بن عبد ا ابن جميع انه قال ما يلي :
" إن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبى وقاص رضي ا عنهم أرادوا قتل النبى صلى ا عليه وسلم وإلقاءه م�ن العقب�ة ف�ي

تبوك " ..

 ينقل الخبر ل ليؤكده ، بل لينفيه ، فقد قال في الوليد ابن عبد ا أنه هالك ، أي غير ثقة ، علما أن اب��ن ح��زم يخ��الف ف��يلكن ابن حزم



ذلك أئمة الحديث المعتبرين عند أهل السنة ..

هل كان ابن حزم الندلس صادقا في تجريحه للوليد ابن عبد ا ؟
نورد فيما يلي قائمة بأسماء علماء الحديث عند أهل السنة الذين أوفوا الوليد ابن عبد ا حقه ، وعلى رأسهم المام مسلم :

 باب الوفاء بالعهد ) أحاديث عن الوليد بن عبد ا بن جميع ..– 177 ص 5في صحيحه ( ج ذكر مسلم 
 ) عن الوليد : " ثقة وله أحاديث " ..354 ص 6 في الطبقات الكبرى ( ج قال ابن سعد

 ) عن الوليد : " عبد ا بن أحمد ب��ن حنب��ل يق��ول : ق��ال أب��ى : الولي��د لي��س ب��ه8 ص 9 في الجرح والتعديل ( ج قال ابن حاتم الرازى
 أبو زرعة يقول : الوليد ل بأس به "..– يحيى ابن معين يقول : الوليد بن جميع ثقة –بأس 

الولي�د ب�ن عب�د ا ب�ن جمي�ع الزه�ري المك��ي نزي�ل ) ع��ن الولي�د : " 286 ص 2 تقري�ب الته�ذيب ( ج ف��ي ق�ال اب�ن حج�ر العس��قلني
 " ..الكوفة صدوق

: لي�س ب�ه  وق�ال أحم�د وأب�و زرع�ة ،، والعجل��ي وثىق�ه اب�ن معي��ن ) ع�ن الولي�د : " 337 ص 4 ( ج العت�دال مي�زان ف��ي ال�ذهبيق�ال 
 .. ": صالح الحديث  وقال أبو حاتم ،بأس

 " ..مكي ثقة، الوليد بن عبد ا بن جميع الزهري "  ) عن الوليد : 342 ص 2 في معرفة الثقات ( ج قال العجلى

عن المام حسن بن علي ( ع ) أنه قال ما يلي :  )103 ص 2في شرح نهج البلغة ( ج   هـ -656 توفى في –قال ابن أبى حديد 
" .. منهم أبو سفيان، يوم أوقفوا الرسول في العقبة ليستنفروا ناقته كانوا اثني عشر رجل " 

 هـ - ف��ي841 ت��وفى ف��ي ع��ام – ) ، وبرهان الدين الحلبي 256 ص 5 هـ ) في دلئل النبوة ( ج 458 توفى في عام – ذكر البيهقى
 ) ع��ن تل��ك المحاول��ة ،243 ص 4 في الدر المنثور ( ج - هـ 911 توفى في عام – ) ، والسيوطي 143 ص 3السيرة الحلبية ( ج 

فق�������������������������������������������������������ال ع�������������������������������������������������������ن ع�������������������������������������������������������روة م�������������������������������������������������������ا يل�������������������������������������������������������ي :
ا رجـع رسول ا قافل من تبـوك إلى المدينة"  ، وت��آمروا أن يطرح��وه ، مكر ب��ه ن��اس م��ن أص��حابه ، حتاى إذا كان ببعض الطريق لما

مخبرر رسول ا خبرهم وأرادوا أن يسلكوها معه لهذه الغاية في العقبة ، فقـال لصحابه :من شاء منك��م أن يأخ��ذ بطـ��ن ال��وادي ف��إناه ، فأ
، وأم�ر رس�ولم ا ، فق�د اس�تعدوا وتلثم�وا ، وأخ�ذ الن�اسم بط��ن ال�وادي إلا النف�ر ال�ذين أرادوا المك�ر ب�ه  فأخ�ذ الن��بي العقب�ة ،أوسع لكم

ار بن ياسر فمش��يا مع��ه مش��يا ، إذ ، فبينم��ا ه�م يس��يرون ، وحذيف��ة يس��وقها   ، وأم��ر عمى��ارا  أن يأخ��ذ بزم��ام الناق��ة حذيفة بن اليمان وعما
ف عليه�م ، وأم�ر حذيف�ة أن يراه�م  فغض�ب رس�ولم ا ،، قد غش�وهم سمعوا وكزة القوم من ورائهم ، ، فرج�ع ومع�ه محج��ن ، ويتع�را
مرعبوا حين أبصروا حذيفة ، وأبصر القوم  وهم متلثمون ، وضربها بالمحجن فاستقبل وجوه رواحلهم ، وظنووا أنا مكرهم ق�د ظه��ر ، فأ

ا أدرك�ه  وأقب�ل حذيف�ة حتا�ى أدرك رس�ول ا ،، فأسرعوا حتاى خالطوا الن�اس ، وام�ش أن�ت ي�ا : إض�رب الناق�ة ي�ا حذيف�ة ، ق�ال ، فلما��
ار، فأسرعوا وخرجوا من العقبة : عرف�ت راحل�ة ؟ فق�ال حذيف�ة ي�ا حذيف�ة ه�ل عرف�ت أح�دا  منه�م :  فق�ال الن�بي ،، ينتظرون الناس عما

: ل ي�ا ؟ ق�ال حذيف��ة : ه�ل عرف�ت م��ا ش�أنهم وم��ا يري��دون  فقال رس�ولم ا ، وكانت ظلمة الليل قد غشيتهم وهم متلثممون، فلن وفلن
: فل ت�رأف به�م إذا ! فق�ال حذيف�ة ، حتا�ى إذا ص�رت ف��ي العقب�ة طرح��وني فيه�ا : فإنهم فكا�روا أن يس��يروا مع��ي  قال النبي ،رسول ا

ث الن��اس  ق��ال ،ج��اءك الن���اس اهم بأس���مائهم : إنا محم��دا  قت��ل أص���حابه ، ويقول���وا : أك���ره أن يتح���دا .. " وق���ال : اكتم��اهم،  ، ث���ما س��ما
 أبتلى المسلمون من أهل السنة بفيروس قاتل ينتشر في الحاديث الهام��ة المفص��لية ال�تي نج��ت م��ن مذبح��ة الح��ديث ال��تي ب��الغملحظتان : الملحظة الولى :( 

فيها المويون ، إنه فيروس " فلن " ، ولعل القارئ يدرك أن سبب ذلك يعود إلى أن الذين استولوا على الولية بعد رس�ول ا ك��ان يهمه��م تغطي��ة الك��ثير م��ن
الج�����������������������������������������������������������������������رائم ، فوج�����������������������������������������������������������������������دوا ف�����������������������������������������������������������������������ي " فلن " ض�����������������������������������������������������������������������التهم ..

 عندما يقول حذيفة للنبي ( ص ) : " عرفت راحلة فلن وفلن " ف��ي جي��ش م��ن ثلثي��ن ألف��ا م��ن المق��اتلين ، فمعن��ى ه�ذا أن فلن وفلن م��ن:الملحظة الثانية 
المقربين من النبى ( ص ) وليسوا من عامة الجيش البالغ تعداده عشرات اللف  ) ..

كانت مجموعة الغتيال مسنودة بمجموعة من ثلثة أفراد اعتلوا الجبل لمراقبة النبي ( ص ) أثناء تحرك��ه داخ��ل المم��ر ، ولم��ا فش��لت
خطة الغتيال أقسموا للنبي بأنهم لم يكونوا يهدفون إيذائه وأنهم تواجدوا هناك بالصدفة ، ورغ��م غراب�ة تفس�يرهم إل أن الن�بي ( ص )

ض أمرهم إلى ا ، إذن يصبح العدد الن خمسة عشر  .. فوى

 ) م�����������ا يل�����������ي :1042 ص 3ف�����������ي المغ�����������ازى النبوي�����������ة ( ج   هـ -207 ت�����������وفى ف�����������ي ع�����������ام –ق�����������ال الواق�����������دى 
ف��ي أثن�اء الطري�ق ، وقب�ل أن منافقا ثمانية منهم من قريش ، والب�اقي م��ن أه�ل المدين�ة ، لغتي�ال الرس�ول إثنا عشرلدى العودة تآمر " 



 وعن��دما وص��ل الجي��ش،ليطرح��وه ف��ي واد ك��ان هن��اك  بتنفي��ر ناق��ة الن��بي ف��ي عقب��ة بي��ن المدين��ة والش��ام ، يص��ل إل��ى المدين��ة ، وذل��ك
 فأخ��ذ الن��اس بط��ن،يأخ��ذ بط��ن ال��وادي ، ف��إنه أوس��ع لك��م  المنطقة ( العقبة ) قال رسول ا : من شاء منك��م أن السلمي إلى بداية تلك
إذ ناقة النبي . ويقودها عم��ار ب��ن ياس��ر فبينم��ا ه��م يس��يرون ا أخذ بطريق العقبة ، فيما يسوق حذيفة بن اليمان الوادي ، ولكن رسول

يتخ�افتون ، مقم��رة فرس��انا متلثمي��ن ، لحق��وا ب��ه م��ن ورائه ، لينف��روا ب��ه ن�اقته ، وه��م التفت رسول ا إلى خلفه ، فرأى في ض��وء ليل��ة
ف��أرعبهم رس��ول ا،  ق��ائل : اض��رب وج��وه رواحله��م ،أن يض��رب وج��وه رواحله��م  فغض��ب رس��ول ا  وص��اح به��م ، وأم��ر حذيف��ة

 يق�ول،خ�الطوا الن�اس  عل�م بمكره�م وم�ؤامرتهم ، فأس�رعوا ت��اركين العقب�ة ح��تى بصياحه بهم إرعابا شديدا ، وعرف�وا ب�أن رس�ول ا
ا ف��ي لح��ن مل��ؤه الحن��ان وقلت : يا رسول ا أل تبعث إليهم لتقتلهم ؟ فأج��ابه رس��ول، حذيفة فعرفتهم برواحلهم وذكرتهم لرسول ا 

فقات��ل يقول الناس ، أنه دعا أناسا من قومه وأصحابه إلى دينه ، فاستجابوا له ، والعاطفة : إن ا أمرني أن أعرض عنهم ، وأكره أن
" .. ا لهم بالمرصاد بهم ، حتى ظهر على عدوه ، ثم أقبل فقتلهم ، ولكن دعهم يا حذيفة فإن

 ) شيئا شحيحا عن تلك المحاولة ، فقال قيس بن عباد أنه قال ما يلي:123 ص 8 هـ - في صحيحه ( ج 261 توفى في – ذكر مسلم
فق��ال : م��ا عه��د إلين��ا، رسول ا (ص)   عهده إليكم  أرأيا رأيتموه أو شيئا ، علي   أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر قلت  لعمار" 

إثن��ا عش��ر في أصحابي  :ولكن  حذيفة  أخبرني عن النبي  (ص)  قال : قال النبي  (ص) .. شيئا  لم يعهده إلى الناس كافة رسول ا (ص)
 " ..منافقا  فيهم ثمانية  ل يدخلون الجنة حتى   يلج   الجمل في   سم الخياط  ثمانية منهم   تكفيكهم  الدبيلة  ،  وأربعة  لم أحفظ ما قال شعبة  فيهم

 ) ع��������ن أب��������ى الطفي��������ل أن��������ه ق��������ال م��������ا يل��������ي :123 ص 8 ف��������ي نف��������س المص��������در أيض��������ا ( ج كم��������ا ذك��������ر مس��������لم
؟ قال فقال ل��ه الق��وم بال كم كان أصحاب العقبة : أنشدك بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس ، فقال كان" 

ر أنهم أربعة عشر ، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر! وأشهد : كنا : أخبره إذن سألك ! قال ب  بال أن اثني عشر منه��م ح��رب  نمخن
ر  ثلثة قالوا: ما سمعناه منادي رسول ا ل ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم ذ  ول علمنا بم��ا أراد الق��وم ! وق��د ك��ان ، الشهاد ! وع 
ة فمشى فقال: إن الماء قليل فل را   " .. يسبقني إليه أحد ، فوجد قوما  قد سبقوه فلعنهم يومئذ في ح 

 رواية عند علماء الحديث ، لكن البخارى أدار ظهره لهذا الحديث28ذكر حديث مسلم " في أصحابي إثنا عشر منافقا "  بـ  ملحظتان : الملحظة الولى :( 
، فلم يذكره أبدا في صحيحه ، وهذا ليس مستغربا عليه ، فهو عمل على تلميع وتحسين ص�ورة الص��حابة وح�ذف مث��البهم وع�دم فض��حهم ، والح��ديث الم��ذكور
يض����رب نظري����ة "عدال����ة الص����حابة " الموي����ة ف����ي الص����ميم ، والبخ����اري م����ن مؤي����دي تل����ك النظري����ة ، ب����ل ه����و الث����اني ترتيب����ا بع����د اب����ن تيمي����ة ..

 يقول المفسرون في حديث مسلم السابق أن مجموعة الغتيال كان عددها خمسة عشر فردا ، مقسمة إلى فئتي��ن ، فئة م��ن اثن��ي عش��ر ك��انتالملحظة الثانية :
خلفه لغتياله ، وفئة أخرى من ثلثة تصعد الجبل للمراقبة ، وربما لدفع الصخور على النبى لجبار ناقته عل�ى الس�قوط ف�ي ال��وادي الس�حيق ، وق�د قب�ل الن�بى
أم��ا ( ص ) عذر الفئة القليلة لنها قالت أنها لم تسمع أوامره بعدم المرور من الطريق الضيق ( العقبة ) ، رغم أنه�م ل�م ي�برروا س�بب ص��عودهم إل�ى الجب�ل ..

أولئك الذين سبقوا النبى ( ص ) إل�ى الم��اء وش�ربوا فلعنه��م ، فه�ي ف�ي حادث�ة منفص�لة ع�ن م�ؤامرة العقب�ة ف�ي المك��ان والزم�ان ، وق�د ش��رب م�ن الم��اء بع�ض
أصحاب العقبة ، فلعنهم النبى ( ص ) مرة أخرى بعد لعنة العقبة ! ) ..

 ما يلي :أبي الطفيل ) عن 110 ص 1 هـ - في مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد( ج 807– توفى في عام قال ابن حجر الهيثمي 
العقب�ة أح�د ، ف�إن رس�ول ا  ل يأخ�ذنفن�اديعليه وسلم إلى غزوة تبوك فانتهى إلى عقبة ، ف�أمر من�اديه  خرج رسول ا صلى ا "

ص��لى ا علي��ه وس��لم يس��ير وحذيف��ة يق��وده وعم��ار ب��ن ياس�ر يس��وقه فأقب��ل ره��ط صلى ا عليه وسلم يسير يأخذها ، وك��ان رس��ول ا
الرواح��ل ، فق��ال الن��بي ص��لى ا علي�ه وس��لم متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي صلى ا عليه س��لم فرج�ع عم��ار فض��رب وج��وه

عرف��ت عام��ة سق سق حتى أناخ ، فقال لعم��ار : ه�ل تع��رف الق��وم ؟ فق��ال : ل ك��انوا متلثمي��ن وق��د  :لحذيفة : قد قد فلحقه عمار ، فقال
قل�ت : ا ورس�وله أعل�م ، ق�ال : أرادوا أن ينف�روا برس�ول ا الرواحل ، ق�ال : أت�دري م�ا أرادوا برس�ول ا ص��لى ا علي�ه وس�لم ؟

ما يكون بين الناس ، فق��ال: أنش��دك وسلم فيطرحوه من العقبة ، فلما كان بعد ذلك نزع بين عمار وبين رجل منهم شيء صلى ا عليه
كن�ت فيه�م يمكروا برسول ا صلى ا عليه وسلم، قال : ن�رى أنه��م أربع�ة عش�ر ، ق�ال : ف�إن بال كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن

الحي�اة ال�دنيا وي��وم يق�وم الش��هاد. رواه الط�براني ف�ي الك��بير فكانوا خمسة عش��ر ، ويش��هد عم�ار أن اثن��ي عش��ر حزب�ا ل ورس��وله ف��ي
" .. ورجاله ثقات

571 ت��وفى ف�ي ع�ام – ) ، واب�ن عس�اكر 262 ص 2 هـ - في الكامل في معرف�ة الض�عفاء ( ج 365 توفى في عام –قال ابن عدى 
 ) م��ا ي��دل عل��ى أن عم��ار ب��ن ياس��ر المع��روف بش��جاعته وإق��دامه ق��د ص��رح ببع��ض أس��ماء94 ص 32هـ - ف��ي تاري��خ دمش��ق ( ج 



مجموعة الغتيال ، فقد كان مرافقا للن�بي ( ص ) وحذيف�ة وس��مع أس��ماء قائم��ة الغتي��ال م��ن الن��بى ، ينق��ل اب��ن عس��اكر ع��ن أب��ى نج��اء
حكيم محادثة بين عمار وأبى موسى الشعري ، كما يلي :

يلعنك ليلة الجبل : ما أدري ، إل أني سمعت رسول ا : مالي ولك ألست أخاك ؟ قال فجاء أبو موسى فقال، كنت جالسا  مع عمار " 
 .. "!الستغفار : قد شهدت اللعن ، ولم أشهد  : إنه قد استغفر لي ! قال عمار ! قال

 يع�بر أح�د أه��م علم��اء أه�لأبو أحمد عبد ا بن عدي بن عبد ا بن محمد ابن مبارك ب�ن القط��ان الجرج��اني ، هو ابن عدى( ملحظتان : الملحظة الولى : 
وم��ن أك��ثرهم ش��هرةعن أكثر من ألف شيخ العلم ، أخذ في جرجان المطلة علي بحر قزوين في شمال إيران  هـ 277ولد في عام السنة في الجرح والتعديل ، 

بر الكامل في معرفة ضعفاء الرجال م��نت، كان يعرف في بلده بابن القطان، واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي ، يعالطبري وأبو يعلي الموصلي والنسائي 
..، وقد سماه البعض الكامل في الجرح والتعديل جزءا 18 ويقع في ب أهل السنة في الجرح والتعديلأشهر كت

 حذفت تلك الرواية من الطبعات الحديثة من تاريخ مدينة دمشق ، وهذا يخالف المانة العلمية ) ..الملحظة الثانية :

 ص13 هـ - ف�ي كن�ز العم��ال ( ج 975 ت��وفى ف�ي ع�ام – ) ، والمتقى الهن�دي 289 ص 12 في نفس المصدر ( ج ذكر ابن عساكر
 ) حديثا عن حذيفة يؤكد أنه كان يتجنب القوم ، وذلك كما يلي :345
إل��ىم��ا وص��لت ي��دي  لو كنت على شاطئ نهر ، وقد مددت يدي لغترف فحدثتكم بكل م��ا أعل��م  :حذيفة قال أبو هلل عن قتادة قال" 
" .. حتى أقتل فمي

 فيما جرى من تفاصيل في ه�ذه المحاول�ة ، لك��ن لي�س معن��ىلقد سد المويون الذين كتبوا التاريخ السلمي إمام الباحثين كل البواب
هذا أن الجريمة الكاملة قد وقعت ، لبد أن هناك ثغرات أمام الباحثين كي ينفذوا منها ليق��تربوا إل��ى أق�رب نقط�ة يمك��ن له�م م��ن خلله��ا

الحكم على ما جرى في تلك المحاولة ، علينا إزاء ذلك أن نضع عددا من السئلة كي نصل إلى هذا الهدف ، وذلك كما يلي :
 زهد ) ؟– تقوى –- ما هي سمعة حذيفة بن اليمان الدينية ( علم 1
- هل استفاد الخلفاء الثلثة من علم حذيفة بن اليمان الواسع في الفتن كي يتجنبوها ؟2
- هل سأله أحد من الخلفاء الثلثة عن قائمة المنافقين ، على القل لستبعادهم من قائمة مناصب الدولة الكبيرة ؟3
- هل انحاز حذيفة بن اليمان إلى فئة المام علي ( ع ) أم إلى فئة الخلفاء الثلثة ؟4
كروا في قائمة الغتيال ، خاصة الخلفاء الثلثة ؟5 - هل صلى حذيفة بن اليمان على جنازة أحد ممن ذم
- هل أخبر النبى ( ص ) عليا بقائمة الغتيال عند عودته من تبوك ؟ 6

 ) رأى المام علي ( ع ) في حذيفة بن اليمان كما يلي :275 ص 12 في تاريخ مدينة دمشق ( ج قال ابن عساكر
فل عنها ، فإن تسألوه ( يعنى حذيفة ) تجدوه بها عالما  ، قالوا: فحدثنا وسأل"  : من لكم بمثل ؟ قال عن سلمان عن المعضلت حين غم

" .. ينزف لقمان الحكيم ! ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت ،أدرك العلم الول وعلم الخر ، وقرأ الكتاب الول والكتاب الخر، بحر ل

 هـ - ف��ي297 ت��وفي ف��ي ع��ام – ) ، والبلذري 604 ص 3ف��ي الس��يرة النبوي��ة ( ج   هـ -218 ت��وفى ف��ي ع��ام –روى اب��ن هش��ام 
 ) أن وال��د حذيف��ة ش��ارك ف��ي معرك��ة أح��د وقتل��ه المس��لمون بالخط��أ ، وتص��دق حذيف��ة ب��ديته عل��ى322 ص 1أنس��اب الش��راف ( ج 
المسلمين ، فقال ما يلي :

فع حسيل بن جابر وهو إلىا لما خرج رسول ا"  د ، رم ف��ي الط��ام م�ع النس�اء اليمان أبو حذيف�ة ب��ن اليم��ان ، وث�ابث ب�ن وق��ش ، أحم
إنم��ا ،  حم��ارظم��أ! فوا ما بق��ي لواح�د من��ا م��ن عم��ره إل  أبا  لك ما تنتظر والصبيان ، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: ل

، فأخ�ذا أس�يافهما ث�م خرج�ا ؟ العل ا يرزقن�ا ش�هادة م�ع رس�ول ا ، اغد ، أفل نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول  نحن هامة اليوم أو
، وأم��ا حس�يل ب��ن ج�ابر ف�اختلفت علي�ه أس�ياف المس��لمين ، وق�ش فقتل�ه المش��ركون  فأم��ا ث�ابت ب��ن،حتى دخل في الناس ولم يمعلم بهما 
ق�ال حذيف��ة: يغف�ر ا لك��م وه��و أرح��م الراحمي��ن ، ف��أراد  ،: وا إن عرفناه ، وص��دقوا : أبى ! فقالوا فقتلوه ول يعرفونه ، فقال حذيفة

هم ارسول ا ي  در  " ..خيرا   ، فزاده ذلك عند رسول ا ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين أن ي 

 ) عن حذيفة بن اليمان أنه قال : 1847 ) ، ومسلم في صحيحه ( حديث رقم 178 ص 4 في صحيحه ( ج كما ذكر البخارى
ف��ي جاهلي��ة وش��ر ، : يا رس��ول ا إن��ا كن��ا الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت عن كان الناس يسألون رسول ا" 

ن  ؟ ق�ال : وهل بعد هذا الشر م��ن خي�ر  قلت،نعم  : ؟ قال فجاء نا ا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر خن�� :  قل�ت،: نع��م ، وفي�ه دم



نمهم وما خن : نعم ، دع��اة إل��ى أب��واب جهن��م قال ؟ الخير من شر : فهل بعد ذلك  قلت،: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر  ؟ قال دم
 " ..: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا  فقال،: يا رسول ا صفهم لنا  قلت ! من أجابهم إليها قذفوه فيها

( ع ) عن أبيه المام محمد الباقر ( ع ) عن أبيه المام عل��ي زي��ن العاب��دين ( ع ) ع��ن ج�ده الم��ام عل��ي ب��نقال المام جعفر الصادق 
أبى طالب ( ع ) أنه قال ما يلي :

" ضاقت الرض بسبعة ، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون ، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأب�و ذر وعم�ار وحذيف�ة ، وأن�ا
إمامهم ، وهم الذين صلوا على فاطمة " .. 

 م�ن الث��ابت ف�ي كت��ب الح�ديث أن الزه��راء ( ع ) ك��انت ق�د أوص��ت زوجه�ا الم��ام عل�ي ( ع ) ب�أل يحض�ر جنازته�ا أوملحظات : الملحظة الولى : أربع( 
يصلى عليها من ظلمها ، وذكرت بالسم أبا بكر وعمر ..

 ذكر البخارى حديث توصية الزهراء ( ع ) بمنع أبى بكر وعمر من الصلة عليها لكن بصورة مخففة وغير مباش��رة ف��ي ص��حيحه ح�تى لالملحظة الثانية :
يلفت النظار إلى كارثة الهجوم عليها وضربها ومنعها ميراثها وسلب المام علي ( ع ) حقوقه في الولية كما نصت عليها الحاديث النبوية المت��واترة ، فق��ال

 " ..فهجرت��ه فاطم��ة فل�م تكلم��ه ح�تى م��اتت " .. وق��ال ف��ي ثاني��ة : " فغضبت فاطمة بنت رسول اى فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى ت�وفيتفي مرة : " 
 ) ..82 ص 5 ج – 30 ص 8 ج – 42 ص 4 " .. راجع ترتيبا : ج فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيتوقال في ثالثة : " 

المام محمد ( الباقر ) هو ابن المام علي ( السجاد ) ابن المام الحسين عليهم السلم ، هو المام الخامس م��ن أئم��ة أه��ل ال��بيت الطه��ار ،الملحظة الثالثة : 
.. لم يخلفا إلى حينه ولدا أكثر علما من محمد الباقر ويقول علماء السنة المامين الحسن والحسين عليهما السلمالكبرى ، فقهية مؤسس النهضة الهو 

الس��جاد هـ بالمدين�ة وك�ان عم�ره حي�ن رح�ل أب�وه – الم��ام زي�ن العاب�دين 57 رجب من عام 1لد في ومومسمحي المام محمد بالباقر لنه كان يبقر العلم بقرا ، 
 عام��ا ح��تى20 إمامته لم��دة في عقب استشهاد أبيه المام علي بن الحسين ، واستمر 95 عاما ، وتولى المامة في محرم من عام 37علىى بن الحسين – يبلغ 

 .. عاما ، ودفن بالبقيع بجوار قبرىن جده وأبيه57 م ) عن عمر يبلغ 743 هـ ( 114 الحجة من عام ذياستشهاده في 
 : يليما ، المام محمد الجواد ( ع )  هـ – في الصواعق المحرقة 973– توفى في عام مى ت حجر الهيابن الشافعييقول 
المع��ارف ، وحق��ائق الحك��ام والحك��م واللط��ائف ، م��ا ل يخف��ى إل عل��ى : أبو جعفر محمد الباقر .. أظهر من مخبآت كن��وز منهم عبادة  وعلما  وزهادة وارثه" 

وشرف خلقه ، وعمرت أوقاته بطاعة ا ، وله م��ن الرس��وم ف��ي البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة.. صفى قلبه وزكى علمه وعمله ، وطهرت نفسه منطمس
  " ..ما تكل عنه ألسنة الواصفين مقامات العارفين

 : يليما عن المام محمد الجواد ( ع )  ) 403 / 4 هـ - في سير أعلم النبلء ( 748– توفى في عام  الذهبييقول 
 " ..وبلغنا أن أبا جعفر كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة" 

( السجاد ) ابن المام الحسين عليه��م الس��لم ، وه��وزين العابدين المام جعفر ( الصادق ) هو ابن المام محمد ( الجواد ) ابن المام علي الملحظة الرابعة : 
 الئمة الربعة عند أهل السنة ..وأستاذ أئمة أهل البيت سساد

 م )  ، أي765 ديس��مبر 13 هـ (148 ش��وال م��ن ع��ام 25 م ) وت�وفى ف��ي 702   أبري�ل20  هـ (83 ربيع الول من عام 17ولد المام جعفر الصادق في 
فن بالبقيع بالمدينة المنورة بجانب أبيه محمد الباقر وجده زين العاب�دين وج�ده الحس�ن ، وعم�رف بالص�ادق لن��ه ل�م يع�رف65أنه عاش لعمر يبلع   عاما ، وقد دم

                                                                                                                                               .. عنه الكذب 
 ) م������������ا يل������������ي :18 ص 1 هـ - ف������������ي ش������������رح نه������������ج البلغ������������ة ( ج 656ق������������ال ب������������ن أب������������ى حدي������������د – ت������������وفى ف������������ي ع������������ام 

 وأبو حنيفة ق��رأ عل��ى جعف��ر الص��ادق،حنيفة ، وأما ابن حنبل فهو تلميذ الشافعي  أصحاب أبي حنيفة فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأما الشافعي فهو تلميذ أبي أما "
) .. وعلمه ينتهي إلى علم جده علي" ..

 تقول أن حذيفة ابن اليمان كان ضمن المجموعة القليلة العدد التي لبت نداء التحليق الذي أمر به المام عل��ي ( عروايات الشيعة أيضا
) بعد أيام من سقيفة بني ساعدة .. فبعد انكشاف المؤامرة وقف المام علي ( ع ) وخطب في المسجد : 

دعت فانخدعت ، وعرفت خديعة من خدعها فأص�رت عل��ى م��ا عرف�ت ، واتبع��ت أهواءه��ا ، وض�ربت ف��ي عش��واء " أيها المة التي خم
 وال�ذي فل�ق الحب�ة وب�رأ النس�مة ، لق�د علمت�م أن�ي ص�احبكمغوايتها ، وقد إستبان لها الحق فص�دت عن�ه ، والطري�ق الواض��ح فتنكبت�ه ،

ووص��ي ن��بيكم وخي�رة ربك�م ولس��ان ن�وركم ، والع�الم بم��ا يص��لحكم ، فع��ن قلي�ل ، والذي به أمرتم ، وأني عالمكم وال��ذي بعلم�ه نج�اتكم
ع��دتم ، وم��ا ن�زل ب�المم قبلك��م ، وسيس��ألكم ا ع�ز وج��ل ع��ن أئمتك�م ، معه��م تحش�رون وإل��ى ا ع�ز وج�ل غ�دا  رويدا  ينزل بك�م م��ا وم
تصيرون... ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو من ثلثين شاة ، فقال: وا لو أن لي رجال  ينصحون ل عز وجل ولرس��وله (

) : ع  عل��ى الم��وت ، فق��ال له��م أمي��ر الم��ؤمنين (كثير من الن��اس فلما أمسى ...) بعدد هذه الشياه لزلت أبن آكلة الذبان عن ملكه  ص
لمقرين ح  ل ق  أمير المؤمنين ( أغدوا بنا إلى أحجار الزيت مم ) ، فم�ا واف��ى م��ن الق��وم محلق�ا  إل أب�و ذر والمق�داد وحذيف�ة ب�ن اليم��ان ع ، وح 

: الله��م إن الق��وم استض��عفوني ، كم��ا استض��عفت بن��و )  إل��ى الس��ماء فق��ال ع وعمار بن ياسر ، وجاء سلمان في آخر القوم فرف�ع ي��ده (
 ف��ي الرض ول ف��ي الس��ماء ، ت��وفني مس��لما  وألحقن��ييءإس�رائيل ه�ارون ، الله��م فإن��ك تعل��م م��ا نخف��ي وم��ا نعل��ن وم��ا يخف��ى علي��ك ش��

 " ..بالصالحين



كت�������������������������������ب الس�������������������������������نة تنق�������������������������������ل تلمي�������������������������������ح حذيف�������������������������������ة وتح�������������������������������ذف تص�������������������������������ريحه
"                                                      : يل��ي ) عن حذيفة بن اليمان أنه قال ما 100 ص 8 صحيحه ( ج فيقال البخارى 

ون ، واليوم يجهرون( ص )إن المنافقين اليوم شر  منهم على عهد  رو " ..  كانوا يومئذ يمسر

 ) ق�����������������ول حذيف�����������������ة ب�����������������ن اليم�����������������ان :34 ص 4 ص�����������������حبحه ( ج ف�����������������ي أيض�����������������ا وينق�����������������ل البخ�����������������ارى
 " ..ابتلينا حتى أن الرجل ليصلى وحده وهو خائف" 

 :يل������ي فينق������ل عن������ه ق������وله م������ا ، ) ح������ديث حذيف������ة الس������ابق بص������يغة قريب������ة 91 ص 1 ص������حيحه ( ج ف������ي وي������ذكر مس������لم
  " ..فابتلينا حتى جعل الرجل منا ل يصلي إل سرا " 

 البخ�������ارى بق�������وله :ف�������ي ) عل�������ى ح�������ديث حذيف�������ة 124 ص 6 ( ج الب�������اري فت�������ح ف�������ي العس�������قلني حج�������ر اب�������نويعل�������ق 
م�ا وق�ع ف��ي أواخ�ر خلف�ة عثم��ان م��ن ولي�ة بع��ض : فلقد رأيتنا ابتلينا إلى آخ�ره ، فيش��به أن يك��ون أش�ار ب�ذلك إل��ى قول حذيفة وأما" 

س�را  ث�م يص��لي ، وكان بعض الورعين يصلي وح�ده حيث كان يؤخر الصلة أو ل يقيمها على وجهها أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة ،
 " ..كان بعضهم يقصر سرا  وحده خشية النكار في السفر أو وقيل كان ذلك حين أتم عثمان الصلة ، معه خشية من وقوع الفتنة

 ط دار الفك��ر  )259 ص 6 هـ - في تاريخ مدين��ة دمش��ق ( راج��ع المختص��ر لب��ن منظ��ور ج 571 – توفى في عام قال ابن عساكر
ع���������������������������������������������ن حذيف���������������������������������������������ة أن���������������������������������������������ه ق���������������������������������������������ال م���������������������������������������������ا يل���������������������������������������������ي :

: لناه��م ق�ال ؟ : ل��م ق�الوا  ،، ول تأخ�ذوا ع��ن ال��ذين يل��ونهم ف�إناهم لك�م ثق��ة ، ، ثما خذوا ع��ن ال��ذين يأخ��ذون عنى��ا خذوا عنىا فإناا لكم ثقة" 
هم را هر ، ول ي صلح حملموه إلى يأخذون حلو الحديث ويدعون مم رم " .. بمم

 ) عن حذيفة أنه قال ما يلي :249 ص 6 في المصدر السابق ( ج قال ابن عساكر
ثني رسولم ار"   " ..نمي لم أسأله ما يخرج أهل  المدينة منها ، غير أ بما يكون حتى تقوم  الساعة  لقد حدا

 سنواصل الحديث ، فإلى لقاء ..–في الحلقة القادمة - إن شاء ا 
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