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 ع��ن إح�دى عش�ر محاول�ة اغتي�ال تع�رض له�ا الن�بى ( ص ) ف��ي حي�اته من�ذ أن ك�ان طفل وم�رورا بمرحل�ة النب�وةتحدثنا في الحلقة الولي
 هـ ..8وحتى موقعة حنين في عام 

 عن المحاولة الثانية عشرة من محاولت الغتيال ، ولحظنا أن أغل�ب وثائقه�ا ك��انت ض�حية م��ن ض�حايا المذبح�ةفي الحلقة الثانية تحدثنا
التي تعرض لها الحديث النب�وي عل��ي أي�دي الس�لطة الحاكم��ة ، ورغ��م ذل�ك بقي�ت بقاي�ا هن�اك وهن�اك ف��ي المص�ادر الس�نية تش��ير للمبص�رين

والباحثين إلى ما حدث .. 

 عن المحاولة الثانية عشرة من محاولت اغتيال النبي ( ص ) ، وسنختم الحلقة بتلك المحاولة ..في الحلقة الثالثة اليوم سنواصل الحديث

ه111111111111111111ل رف111111111111111111ض حذيف111111111111111111ة ب111111111111111111ن اليم111111111111111111ان الص111111111111111111لة عل111111111111111111ى أب111111111111111111ى بك111111111111111111ر عن111111111111111111د وف111111111111111111اته ؟!
 ط دار الفاق الجدي��دة بي��روت ) أن حذيف��ة ب��ن اليم��ان ل��م224 ص 11 هـ - في المحلى ( ج 456 توفى في عام – قال ابن حزم الندلسي

يصل على الخليفة الول أبى بكر عند وفاته ..

 ط دار الفكر ) أن حذيف��ة اب��ن اليم��ان ل��م يص��ل عل��ى253 ص 6 في تاريخ مدينة دمشق ( راجع المختصر لبن منظور ج قال ابن عساكر
الخليفة الول أبى بكر عند وفاته ..

 ف�������������������������������ي ه�������������������������������ذه الفق�������������������������������رة م�������������������������������ا يل�������������������������������ي :يق1111111111111111111111111111111ول اب1111111111111111111111111111111ن عس1111111111111111111111111111111اكر
: ث��م مض��ى  ق�الفأش��هده ،قد مات ( أي أبا بكر ) فقال لي: يا حذيفة إن فلنا  : مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد قال حذيفة" 

: اللهم : قلت ؟ قال القوم أنا ، فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك ا أمن ، التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف المسجد ، إذ كاد أن يخرج من
 " ..ل ولن أبرئ أحدا بعدك

  لعب القرشيون لعبا شديدا في رواية ابن عساكر كي يبعدوا الشبهة عنهم ، فادعوا أن فرقة الغتيال كانت من النصار وحلفائهم ! ) .. ( ملحظة :

 ) ما يلي :168 ص 2 هـ - في المعرفة والتاريخ ( ج 277– توفى في عام قال البسوى 
: ل ول��ن أخ�بر أح�دا  ، ق�ال : بال أن�ا منه�م قال، : نعم  ؟ قال من القوم هو: ، فقال له عمر  مات رجل من المنافقين فلم يصل  عليه حذيفة "

 " ..بعدك

أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ، ولد في أواخر القرن الهجري الثاني في إقليم فارس ، رح��ل م��ن أج��ل العل��م البسوى هو الحافظ الحجة  :ملحظة( 
 كما تتلمذ على يديه كثير م��ن، منهم الحميدى وأبى عاصم  ، أئمة الحديث أيديإلى بغداد ودمشق وحمص والقاهرة ، استمرت رحلته ثلثين عاما تتلمذ خللها على 

�اتم وأبو عوانة وابن خزيمة والنسائي الترمذيعلماء الحديث ، منهم ��ي ح� ن يعت��بر كت��اب المعرف��ة والتاري��خ م��ن أه�م كتب��ه ، ول��ه أيض��ا كت��اب " المش��يخة " ،واب�ن أب
، وكت����������������������������������اب " الس����������������������������������نة  " ، وكت����������������������������������اب " ال����������������������������������زوال " ..وك����������������������������������ذلك " ال����������������������������������بر والص����������������������������������لة " 

 ) : ل��ه تاري�خ ك�بير ج��م  الف�وائد - وق��ال180 ص 13 النبلء ( ج أعلم أهمية كتاب المعرفة والتاريخ في أكثر من موضع : فقد قال الذهبي في س�ير محدثونذكر ال
 ) : إن�ه م�ن الكت��ب60 ص 11 ) : هو كتاب جلي�ل غزي�ر العل�م ج�م الف�وائد - وق�ال اب�ن ك�ثير ف�ي البداي�ة والنهاي�ة ( ج 93 ص 3ابن القيم في إعلم الموقعين ( ج 
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المفيدة ) ..

لماذا نفى حذيفة وجود اسم عمر بالقائمة عندما سأله ؟
توضح الروايات الثلث التالية طبيعة شخصية حذيفة ، فهو كان يتجنب الصدام خوفا على حياته ، حتى لو اض��طر لس��تعمال التقي��ة ، وف��ى

ح بكل ما عنده ، لنقرأ الروايات الثلث : رواية رابعة لبن عساكر بهذه الحلقة أخبر عن قتله في لمح البصر لو صر 

 ) أن حذيف��ة ب��ن اليم��ن ك��ان يتجن��ب التعام��ل م�ع الخلف��اء الثلث�ة ،361 ص 2 هـ - ف��ي ت�اريخه ( ج 748 - ت��وفى ف��ي ع�ام - قال الذهبي1
فينقل عنه  ما يلي :

ه�ذا الم�ر أح�د م��ن : م�ا أدرك ... ك��ان يق�ول ( يقص�د قائم�ة المن�اقين ) بن اليمان ، من نجباء أصحاب محمد ، وهو صاحب السر حذيفة" 
وأن�ا وا ! إن�ي لدخ�ل عل�ى أح�دهم ولي�س أح�د إل في�ه محاس�ن ومس��اوئ :  وأنت ؟ ق�ال :الصحابة إل قد اشترى بعض دينه ببعض ! قالوا

" .. صائم ، ولست بصائم : إني من محاسنه ، وأعرض عما سوى ذلك ، وربما دعاني أحدهم إلى الغداء فأقول فأذكر

 ) رواية تشرح أكثر عن علق��ة حذيف��ة268 ص 7 هـ - في المبسوط ( ج 483 توفى في عام – - ذكر المام بن أبى السهل السرخسى2
ابن اليمان بالخلفاء الثلثة ، فينقل عن النزال بن سبرة أنه قال ما يلي :

: ي��ا أب��ا عب��د ا س��معناك تحل��ف لعثم��ان يقوله��ا ، فقلن�ا ل��ه حذيفة يحلف لعثمان رضي ا عنه على أشياء بال ما قالها ، وقد سمعناه جعل" 
وإن حذيفة رضي ا عنه من كبار ، ، مخافة أن يذهب كله ، وقد سمعناك قلتها ! فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض على أشياء ما قلتها

فيم��ا يخ�بره ب�ه( أي التقي��ة والم��داراة ) عن��ه بع�ض الم��داراة ، فك��ان يس��تعمل مع��اريض الكلم  الصحابة ، وكان بينه وبين عثمان رضي ا
يعني أس��تعمل مع��اريض الكلم عل��ى س��بيل : إني اشترى ديني بعضه ببعض ، ، فلما أشكل على السامع سأله عن ذلك فقال ويحلف له عليه

" ..المعاريض  ويعنى ما قالها في هذا المكان ، أو في شهر كذا..فهذا ونحوه من باب استعمال المداراة ، أو كأنه كان يحلف ما قالها

 )  السرخسى هو محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى ، ولد في قرية سرخس بمدينة خراسان ، كان حنف��ي الم��ذهب وعالم��املحظات : الملحظة الولى : ثلث 
غزير العلم ، عررف عنه تمسكه بالحق ، سجن لعشر سنين لجهره أن الحاكم هناك ( الخاقان ) ارتكب حراما في إجراءات زواج��ه م��ن جاري��ة ، فأمض��ى ف��ي الس��جن

�اعشر سنسن ، ألف خللها كتابه المبسوط في ثلثين جزءا ويعتبر أكبر كت��اب ف��ي الفق��ه الحنف��ي ، ��ى أيض��اويللسرخس��ر الطح��رح مختص��ه  ش��ول الفق��ي أص��ه ف�، ول
 .. ، ويعرف بأصول السرخسي كتاب من أكبر كتب الصول عند الحنفية

 لماذا يحلف حذيفة بن اليمان كذبا لعثمان ؟!الملحظة الثانية :
كان عثمان يبطش بأصحاب النبى ( ص ) الكبار ، فقد أفرغ خزينة بيت المال علي أقاربه ، ولما أحتج كبار الصحابة عذبهم ، فقد نفى أب��ا ذر وكس��ر عظ��ام عب��د ا

ه   أول شهيدين في السلم - وهم ثلثتهم من واع��دهم الن��بى ( ص )–بن مسعود وعذب عمار بن ياسر وسبب له فتقا بالبطن وسبه بألفاظ جنسية فاحشة وسب والديه
على الجنة .. 

ما نريد قوله هو أنه لم تكن هناك حصانة لي فرد من الصحابة مهم��ا ك�بر س��نة ومهم��ا ك�ان قرب�ه م�ن الن�بى ( ص ) ف�ي ق�اموس الخليف�ة الث��الث عثم��ان ، ربم��ا له�ذا
السبب حاول حذيفة خلل حياته بالمدينة أن يتجنب عثمان وبطشه ولو حتى بالكذب عليه ، وحذيفة نفسه اعترف بذلك ، ولما ضاقت المدينة عليه م��ن أعم��ال عثم��ان

ارتحل إلى الكوفة..
 ) عن حذيفة أنه قال أن النبى قال " اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر " قد جاء من اج��ل تقي��ة478 ص 1ربما جاء الحديث الذي رواه الذهبي في تاريخه ( ج 

كان يعمل بها حذيفة ، كما هو واضح من الرواية المذكورة عند السرخسى وغيره ..
 لقد حلف حذيفة بن اليمان كذبا على عثمان ليتجنب الوقوع فيما وقع فيه أصحابه من تعذيب ونفى ، وهذا يؤكد أن قائمة المنافقين التي ك��انت ل��ديهالملحظة الثالثة :

لم تخرج إلى العلن ، ربما باستثناء عدد من أهل ثقته ) ..

) 474 ص 7في مصنفه ( ج  هـ - 235 توفى في عام  –ذكر ابن أبى شيبة- 3  هـ - ف�ي س�ير أعلم748 ت�وفى ف�ي ع��ام –، والذهبي  
 :يليما  ) 368 ص 2النبلء ( ج 

وحذيف�ة عل��ى عثم��ان فق�ال عثم��ان " حدثنا عبد ا بن نمير عن العمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال دخل بن مس��عود
اشتري ديني بعض��ه فلما خرج قال له عبد ا ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول قال إني، ما قلته  لحذيفة بلغني أنك قلت كذا وكذا قال ل وا

ببعض مخافة أن يذهب كله " ..

هل رفض حذيفة الصلة علي آخرين من أفراد القائمة ؟
أمضى حذيفة شطرا من حياته بعد موت الخليفة الول أبى بكر بن أبى قحافة بالمدائن ( تتبع الكوفة )  عندما وله الخليفة الثاني عمر عل��ى



المدائن ، وظل بها حتى موت عمر ..
 كم��ا أوض��حنا ب��أربع رواي��ات -–أما عن الخليفة الثالث عثمان فقد عاش حذيفة جزءا من الوقت بالمدينة في خلفته ، لكن المصادر الس��نية 

تؤكد على أن حذيفة كان يجاريه لما عررف عن عثم�ان ع�دم ت�ردده بالفت�ك بكب�ار أص�حاب رس�ول ا ، فق�د كس�ر ض�لع عب�د ا ب�ن مس��عود
ومات من جراء ذلك ، وسبب فتقا بعمار ، ونفى أبا ذر في جوف الصحراء فمات مقهورا ووحي��دا ، كم��ا تنب��أ ل�ه الن��بي تمام��ا ، وه�ذه أيض��ا

من علمات النبوة 

هل قتل أبو موسى الشعري حذيفة بمجرد وصول المام علي ( ع ) إلى إمارة المسلمين ؟
ذكرنا في فقرة سابقة من هذه الحلقة رواية ابن ع�دى ف�ي الكام�ل واب��ن عس�اكر ف�ي تاري�خ دمش�ق ، وملخص��ها أن عم�ار ب�ن ياس�ر ق�د أش�ار
بتصريح واضح في وجه أبي موسى الشعري بأنه كان ضمن فرقة الغتيال في عقبة تبوك ، وجاء في الرواية أن الشعري نفسه ف��ي تل��ك

المحادثة مع عمار لم ينكر ذلك ..

 ) عن أبى الطفيل أنه قال ما يلي : 123 ص 8 هـ - في صحيحه ( ج 261 – توفى في عام قال مسلم
ب�ال ك�م ك��ان أص��حاب العقب�ة ؟ ق�ال : وق�ال الق��وم : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يك��ون بي��ن الن�اس ، فق��ال: أنش��دك" 

القوم خمسة عش��ر ، وأش��هد : فإن كنت منهم فقد كان ، فقال حذيفة  ) كنا نخبر أنهم أربعة عشرالشعري أخبره إذ سألك ، قال ( أبو موسى
 " ..الدنيا ويوم يقوم الشهاد  اثني عشر منهم حرب ل ولرسوله في الحياةأنبال 

92 ص 32( ج  ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) 771 ص 2( ج  - في المعرفة والتاريخ  هـ277توفى في عام  – قال البسوى
 عن العمش عن شقيق ابن سلمة أنه قال ما يلي :) 393 ص 2( ج  ، والذهبي في سير أعلم النبلء )
أحدهما منافق ، ثم قال : إن أش��به الن��اس ه��ديا ودل وس��متا برس��ول ا : فقال، كنا مع حذيفة جلوسا ، فدخل عبد ا وأبو موسى المسجد " 

" .. عبد ا
 

) ما يلي : 979 ص 3ج  - في الستيعاب ( ترجمة أبى موسى هـ 463توفى في عام   –قال ابن عبد البر
عثمان ، فعزله عثم��ان عنه��ا ووله عب��د ا ب��ن عزل المغيرة عنها ، فلم يزل عليها إلى صدر من خلفة وله عمر على البصرة في حين" 

عثمان يسألونه أهل الكوفة سعيد بن العاص ، ولوا أبا موسى وكتبوا إلى كريز ، فنزل أبو موسى حينئذ الكوفة وسكنها ، فلما رفع عامر بن
فيه ، حتى جاء منه ما قال حذيفة ، فقد روى أن مات وعزله علي عنها ، فلم يزل واجدا على علي أن يوليه فأقره عثمان على الكوفة ، إلى

ما ك��ان( يقصد مؤامرته مع عمرو بن العاص على تأمير معاوية ) أمره يوم الحكمين  الحذيفة كلم كرهت ذكره ، وا يغفر له ثم كان من
.. "

3في شرح نهج البلغة ( ج عندما قال " كلم كرهت ذكره " ، وذلك  هـ - على ابن عبد البر 656 – توفى في عام وقد رد ابن أبى حديد
 - ط مصر ) في شأن كراهيته ذكر ما قاله حذيفة في أبى موسى الشعري ، فقال ابن أبى حديد ما يلي :292ص 
انت��م فتقول��ون ذل��ك ، وأم��ا أن��ا فأش��هد أن��ه ع��دو ل ولرس��وله وح�رب الكلم الذي أشار إليه... ولم يذكره قوله فيه وقد ذكر عنده بالدين: أما" 

 " ..سوء الدار الدنيا ويوم يقوم الشهاد ، يوم ل ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم لهما في الحياة

 ) ما يلي :68 ص 14 هـ - في كنز العمال ( ج 975 – توفى في عام قال المتقى الهندي
ئلل عن أبي موسى فقال : سمعت فيه من"  علم��ت ، سمعته يقول : صاحب البرنس السود ، ث��م كل��ح كلوح��ا  حذيفة قول عظيما  أن عمارا  سر

" ..منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط 

( ملحظة : البرنس هو زى يشبه زى أهل المغرب ، حيث يلتصق الجلباب مع غطاء الرأس في قطعة واحدة ) ..

 ) أن82 ص 8 ) ، والمتق��ى الهن��دي ف�ي كن�ز العم��ال ( ج 216 ص 2 هـ - ف��ي المص�نف ( ج 235– ت�وفى ف��ي ع��ام قال ابن أبى ش11يبة 
المام علي ( ع ) كان يلعن أبا موسى الشعري ( عبد ا بن قيس ) في قنوته ، فقد ذكروا عن عبد الرحمن بن معقل أنه قال ما يلي :

وأش��ياعه وعب��د ا ب��ن قي�س قن��وته : الله��م علي��ك بمعاوي��ة وأش��ياعه وعم��رو ب��ن الع��اص فق��ال ف��ي، ص��ليت م��ع عل��ي ص��لة الغ��داة فقن�ت " 



 " ..وأشياعه

 ) ما يلي :126 ص 3 هـ - في المستدرك ( ج 405– توفى في عام قال الحاكم 
رض��ي ا عن�ه ، المستدرك عن الش��عبي ق�ال : لم��ا قت�ل عثم��ان وبوي�ع لعل��ي أبو موسى كان مخالفا لعلي بن أبي طالب وروى الحاكم في "

الكوف��ة م��ن ذي ق�ار وبع��ث إلي��ه عم�ار ب��ن الناس عن القتال والدخول في الفتنة ، فعزله علي ع��ن خطب أبو موسى وهو على الكوفة : فنهى
" ..علي فعزله  ياسر والحسن بن

 ) عن أبى وائل أنه قال ما يلي :7102 هـ - في صحيحه ( كتاب الفتن - حديث رقم 256– توفى في عام قال البخارى 
ار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم ،"  فقال : ما رأيناك أتيت أمرا  أكره عندنا من إس��راعك دخل أبو موسى وأبو مسعود على عم 

ار : ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا  أكره عندي من إبطائكما ع��ن ه�ذا الم��ر ، وكس��اهما حل �ة ، حل �ة ، ، أسلمت في هذا المر منذ فقال عم 
 " ..ثم راحوا إلى المسجد

 ) عن شقيق ابن سلمة أنه قال ما يلي :6601 في نفس المصدر السابق ( حديث رقم قال البخارى
ار ، فقال أبو مسعود : ما من أصحابك"  أحد إل لو ش�ئت لقل�ت في�ه غي�رك ، وم�ا رأي�ت من�ك كنت جالسا  مع أبي مسعود وأبي موسى وعم 

ار يا أبا مسعود ! وما رأي�ت من��ك ول م��ن ص�احبك ه�ذا ش�يئا  : شيئا  منذ صحبت النبي أعيب عندي من استسراعك في هذا المر ، فقال عم 
مس��عود ، وك��ان مؤس�را  : ي�ا غلم ه�ات حل �تين ، ف�أعطى إح�داهما أب�ا منذ صحبتما النبي أعيب عندي من أبطائكم في هذا المر ، فق�ال أب�و

ارا  ، وقال روحا فيه إلى الجمعة  " ..موسى والخرى عم 

قال :  عن عتاب بن ثعلبة ، قال حدثني أبو أيوب النصاري في خلفة عمر بن الخطاب ) 150 ص 3 في المستدرك ( ج قال الحاكم
قلت : يا رسول ا مع، والنهروانات وبالسعفات  أمر رسول ا علي بن أبي طالب بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، بالطرافات" 

" ..من نقاتل من هؤلء القوام ؟ قال : مع علي بن أبي طالب 

 ص3 هـ - في مس��نده ( ج 307توفى في عام – ) ، وأبو يعلي الموصلي 31 ص 3 هـ - في مسنده ( ج 241 توفى في عام – أحمدقال 
) 435 ص 6 هـ - ف��ي دلئل النب�وة ( ج 458 توفى في عام –، والبيهقى ) 122ص  3الحاكم في المستدرك ( ج  ) ، و341 ع��ن أب��ى 

سعيد الخدرى أنه قال ما يلي :
عل��ى تنزيل�ه  منكم م�ن يقات�ل عل�ى تأوي�ل الق�رآن كم�ا ق�اتلتإنيصلحها فمشى قليل  ثم قال :  " كنا مع رسول ا فانقطعت نعله فتخل ف علي

ل ، قال عمر : أنا هو ؟ قال : ل ، ولكن خاصف  النع��ل يعن��ي علي��ا  : فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر قال أبو بكر : أنا هو ؟ قال
كأنه قد سمعه من رسول ا " ..، فلم يرفع رأسه ،  فبشراه ، فأتياه

ولم يخرجاه..( أي أن رجاله هم رجال الشيخين ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين 

 ) عن أبى مريم أنه قال ما يلي :92 ص 32 في تاريخ مدينة دمشق ( ج قال ابن عساكر
ب علي  متعمدا  ار بن ياسر يقول : يا أبا موسى أنشدك ا ألم تسمع رسول ا يقول : " من كذ  أ مقعده م��ن الن��ار " ، وأن��ا " سمعت عم  فليتبو 

ألي�س إنم�ا عن�اك رس�ول ا م��ا أن�ت م�ن أص�حاب رس�ول ا م�ن يق�ررك ب�ه ! أنش�دك ا ن ص�دقت وإل بعث�ت علي�كإسائلك ع�ن ح�ديث ف�
ك رس��ول ا ول��م يع��م نفسك ؟ فقال أنها ستكون فتنة بين أمتي أنت يا أبا موسى فيها ، نائما  خير منك قاعدا  وقاعدا  خير منك ماش��يا  ، فخص ��

"  .. الناس ، فخرج أبو موسى ولم يرد فيها شيئا 

 ربما يقول قائل : لكن رواية ابن عساكر تصب في مصلحة أبى موسى الشعري لنه لم يؤيد الطرفين المتقاتلين ، سواء في ملحظات : الملحظة الولى :خمس (
الجمل أو في صفين ، والرد علي ذلك هو أن أبا موس��ي اش�ترك م�ع عم�رو ب�ن الع�اص للتحكي��م بي�ن الم��ام عل�ي ( ع ) ومعاوي�ة بع�د أن س�قط عش��رات الل�وف م�ن
المتقاتلين من الطرفين ، وفي التحكيم تآمر أبو موسى مع عمرو بن العاص وانحازا إلى معاوية في دومة الجندل ، ولول موقفه هذا المؤي��د م��ن الش��عث ب��ن قي��س –

جاسوس زرعه معاوية في جيش المام – لما تولي معاوية ..
كان أبو موسي الشعري ضمن فريق المهاجمين الذي قاده عمر على بيت فاطمة الزهراء ( ع ) في أعق��اب م��وت الن��بي ( ص ) ، وك��ان الول��ي الملحظة الثانية :

بأبي موسي أن يعتزل فريق الهجوم علي بيتها فل يشارك معهم ، فقد ترتب على فتنة السقيفة كل مصائب المسلمين التي تلت ذلك ..
 كان أبو موسي الشعري يعلم بأن الحق مع المام علي ( ع ) ورغم ذلك دار علي أهل الكوفة يحثهم على عدم النضمام إلي��ه ، وق��د تق��دم ش��رحناالملحظة الثالثة :



لذلك ..
 ) عن عبد ا بن عمر أن أبا موسي الشعري قال ما يلي : " أش�هد أن الح��ق م�ع عل�ي ، ولك�ن15 قال ابن مردويه في مناقب سيدنا علي ( ص الملحظة الرابعة :

مالت الدنيا بأهلها ولقد سمعت رسول ا يقول له : " يا علي أنت مع الحق والحق بعدي معك " ..
 ) عن المام علي ( ع ) ع�ن الن��بي ( ص ) أن��ه ق��ال : " إن بن�ي إس�رائيل اختلف�وا ، فل��م234 ص 2 روى البيهقى في الخصائص الكبرى ( ج الملحظة الخامسة :

يزال اختلفهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضل  وضل  من اتبعهما " ..  اختلفهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضل  وأضل  ، وأن هذه المة ، مختلفة فل يزل
 ) عن الشعبي أنه قال في شأن التحكيم دومة الجندل ما يلي :103قال سبط الجوزى في تذكرة الخواص ( ص 
ل الحكمان من دومة الجندل عزم أيه��ا الن��اس ق��د كن��ت أمرتك��م ب�أمر ف��ي ه�ذه : علي كرم ا وجهه ورضي ا تع�الى عن��ه عل��ى قت��الهم ، فق��ام خطيب��ا  وق�ال " لما فص 
 ولعمري إن المعصية تورث الندم ، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: الحكومة فخالفتموني وعصيتموني ،

أمرتكم أمري بمنعرج اللوي     فلم يستبينوا الرشد إل ضحي الغد 
 فحكم��اام��ن ا أحيى القرآن ، وأحييا ما أمات القرآن ، واتبع كل واحد منهم��ا ه�واه بغي��ر ه�دى أل إن هذين الحكمين ، قد نبذا كتاب ا وراء ظهورهما ، فأماتا ما

بغير بينة ول سنة ماضية ، وكلهما لم يرشدا فبرئا من ا ورسوله وصالح المؤمنين " ..) ..

عرضنا ما يكفى من نصوص عن أبى موسى الشعري ، وكلها تبين أنه كان في قلب العاصفة ويقف بجانب الفئة الباغية التي هجمت على
بيت الزهراء ( ع ) وقتلت عمارا وعليا أمير المؤمنين ( ع ) ..

 من تولى المام علي ( ع ) الحكم ، ك��ان ذل�ك ف��ي الكوف��ة ال��تي يعي�ش به��ا وتح�ت إم�ارة أب��يالملفت للنظر أن حذيفة مات بعد أسابيع قليلة
موسي الشعري ، ولن قائمة المنافقين الذين غدروا بالنبي ( ص ) كانت عند حذيفة ، ولن اسم أبي موس��ي الش�عري ك�ان ق�د أعل�ن عل��ي
لسان حذيفة وعم�ار ( كم�ا ذكرن�ا م�ن نص�وص ) ، ولن أب�ا موس��ي ك�ان يخش�ي م��ن توقي�ع العق�اب م��ن أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ( ع ) بوج�ود

الشاهد حذيفة ،  فقد كان من الطبيعي أن يقوم أبو موسي الشعري بالتخلص من حذيفة .. 

ل توجد نصوص صريحة تؤيد هذا الشأن أو تنفيه لن تصارع الحداث في تلك الفترة كانت علي أشده بسبب مقت��ل عثم��ان وإنش��اء تح��الف
عسكري جديد ضده ، وربما منعت تلك الحداث الساخنة القوم من التحقيق فيما جرى لحذيفة ، ويبق��ي الم��ر عن��د ا م��ؤجل لي��وم تش��خص

فيه البصار ..

 ) عن حذيفة بن اليمان أنه قال م��ن الكوف��ة حي��ن عل��م بت��ولي383 ص 2 هـ - في مروج الذهب ( ج 346 توفى في عام – نقل المسعودي
المام علي ( ع ) ما يلي :

" وكان حذيفة عليل بالكوفة في سنة ست وثلثين ، فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلي ، فقال : أخرجوني وادعوا الصلة جامعة ، فوض��ع
على المنبر ، فحمد ا وأثنى عليه وصلى على النبى وعلى آله ، ثم قال : أيها الناس ، إن الناس قد بايعوا عليا فعليك��م بتق��وى ا وانص��روا
عليا ووازروه ، فوا إنه لعلى الحق آخرا وأول ، وإنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقى إلى يوم القيامة ، ث��م أطب��ق يمين��ه عل��ى يس��اره ،
ثم قال : اللهم أشهد إن قد بايعت عليا ، وقال ، الحمد ل ال�ذي أبق��اني إل��ى ه�ذا الي��وم ، وق��ال لبني�ه ص��فوان وس��عد : إحملن��ى وكون��ا مع��ه ،
فستكون له حروب كثيرة ، فيهلك فيها خلق من الناس ، فاجتهدا أن تستشهدا معه ، فإنه وا على الحق ، ومن خ��الفه عل��ى الباط��ل ، وم��ات

حذيفة بعد هذا اليوم بسبعة أيام ، وقيل بأربعين يوما " ..

 - أن حذيفة رح�ل بع��د أربعي��ن يوم��ا م��ن مقت��ل الخليف��ة الث��الث262 ص 6 ج – يقول ابن منظور في مختصر تاريخ مدينة دمشق ملحظتان : الملحظة الثانية :( 
عثمان ..

 عمل أولد حذيفة بوصية والدهم التي ذكرها ، أما صفوان وسعد فق��د ق��اتل م��ع الم��ام عل��ي اب�ن أب�ى ط��الب ( ع ) ف�ي ص�فين واستش��هدا ف�ي تل�كالملحظة الثانية :
–المعركة بين يديه ، أما ابنه الثالث عمران فكان من قادة ثورة المختار الثقفي التي أخذت بثأر الحسين ( ع ) وقد قتله مصعب ب��ن الزبي��ر بع��د قتل��ه للمخت��ار الثقف��ي 

 ..) ..280 ص 4راجع الكامل في التاريخ لبن الثير ج 

آيات ا تعالى التي نزلت لفضح محاولة الغتيال في عقبة تبوك :
 في شأن حادث تبوك :66 / 65 آية رقم قال ا تعالى في سورة التوبة

�ذاب  أبال وآياته ورسوله كنتم تستهزؤنه * ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانككم  ولئن سألتههم ليقول نا إناما كناا نخوض  ونلعب  قل " ��م نع��ة منك��ن طائف��ف  ع�إن نع
 " ..طائفة  بأناهم كانوا م جرمين

 تفسير هاتين اليتين ما يلي :فيقال المام جعفر الصادق ( ع ) 



روا بينهم ليقتلوه ، وقال بعضهم لبعض"   " ..، وإن لم يفطن نقتله : إن ا كن ا نخوض ونلعب : إن فطن نقول ائتمر

ا أن لنسأل التابعي سعيد بن جبير ابن عباس عن سورة التوبة ، فقال ابن عباس : "  ملحظة :(  التوبة ؟! بل هي الفاضحة ، ما زالت تنزل: " ومنهم.. " حت ى ظنن 
ونها س��ورة التوب��ة وه��ي س��ورة الع��ذاب ".. ك��ذلك س��ميت التوب��ة ب��المبعثرة لنه��ا بع��ثرت أس��رار ك��ر فيه��ا " ، وق��د ورد ع��ن حذيف��ة ق��وله : " يس��م  يبق��ى من ��ا أح��د إل  ذر
المنافقين .. وسميت بالبحوث لنها بحثت في سرائر المنافقين .. وسميت بالمدمدم��ة ، أي المهلك��ة .. وس�ميت بالح�افرة لنه�ا حف�رت ع�ن قل�وب المن��افقين .. وس��ميت

بالمثيرة لنها أثارت مخازي وقبائح المنافقين ..) ..

 في شأن حادث تبوك : 73 آية رقم قال ا تعالى في سورة التوبة
يحلفون بال م��ا ق��الوا ولق��د ق��الوا كلم��ة الكف��ر وكف��روا بع��د يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير" 

إسلمهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إل أن أغناهم ا ورسوله من فضله " ..

ل��ى"   :يلي ) فيما يخص تلك اليات ما 138 / 136 ص 16 التفسير الكبير ( ج  هـ - في606 توفى في  –الرازىالدين يقول فخر  الوه
وا بقتله عند رجوعه من تبوك ، وهم خمسة عشر ، تعاهدوا أن ي��دفعوه ع��ن راحلت��ه إل��ى أن ترحمل هذه الية على ما روي : أن  المنافقين هم 

ار بن ياسر آخذا  بالخطام عل��ى راحلت�ه ، وحذيف��ة الوادي إذا خلفه�ا يس��وقها ، فس�مع حذيف�ة وق�ع أخف�اف البـ��ل تسن م العقبة بالليل ، وكان عم 
ا اجتمع�وا ل�ذلك الغ�رض ، فق�د..ي�ا أع�داء ا ، فهرب�وا قـوم متلث مـون ، فقال : إليكـ��م إليكـ�م وقعقـعة السـلح ، فالتـفت فإذا والظ�اهر أن ه�م لم �
ته ونس���بوه إل���ى ع���اء الرس���الة ، وذل���ك ه���و ق���ول كلم���ة الكف���ر ، وه���ذا الق���ول طعن���وا ف���ي نب���و  اج.. الك���ذب والتص���نع ف���ي إد  اختي���ار الزج ���

ا قوله :؟! والجواب من وجهين ، فكيف يليق بهم هذا الكلم : إن هم أسلموا ، فلقائل أن يقولوكفروا بعد إسلمهم  : فأم 
ل: ا نافقواالول ، ف��إذا ج�اهروا ب��الحرب، وج�ب ، وجنح��وا إلي�ه أظه��روا الس��لم ، فقد  المراد من السلم: الذي هو نقيض الحرب ، لن هم لم 

                                                                                                                         ..      ..حربه������������������������������������م
ا قوله،   أن هم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا السلموالثاني: وا بما لم ينالوا: وأم  ، وا تع��الى الم��راد: إطب��اقهم عل��ى الفت��ك بالرس��ول،   وهم 

إلى أن قال في ذيل اليات الثلث التي تتلو الية المزب��ورة ..مأخبر الرسول عليه السلم بذلك حت ى احترز عنهم ، ولم يصلوا إلى مقصوده
" .. فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل ، ، ول شك  أن هم أقسام وأصناف هذه السورة أكثرها في شرح أحوال المنافقين : اعلم أن 

 في شأن حادث تبوك : 101 آية رقم قال ا تعالى في سورة التوبة
" وممن حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا علي النفق ل تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى ع�ذاب عظي�م

.. "

 ، وابن كثير في تفسيره عن الية المذكورة عن أبى الدرداء أن رجل يقال له حرملة أتى النبي ( ص ) فقال له ما يلي :قال ابن عساكر
من المنافقين وكنت رأسا فيهم ، أفل آتيك بهم ؟ قال : " من أتانا استغفرنا له ، ومن أص��ر عل��ى دين��ه يا رسول ا ، إنه كان لي أصحاب" 

 " ..فال أولى به ، ول تخرقن على أحد سترا

نود ونحن في نهاية تلك المحاولة الفاشلة لغتيال النبى ( ص ) أن نضع عددا من الملحظات في النقاط التالية :

- عندما تظهر مجموعة الغتيال على الفور بمجرد أن يأمر النبى ( ص ) الجيش باللتفاف حول الجبل لسرعة التحرك ، فه��ذا ي��دل عل��ى1
أنهم كانوا قد عقدوا النية منذ فترة طويلة على هذا العمل ، ول نس��تبعد أن يك��ون ح��ديث المنزل��ة ال��ذي ق��اله الن��بى ( ص ) لعل��ى ب��القرب م��ن
المدينة كان هو السبب الذي دفع مجموعة الغتيال لهذا العمل قبل العودة إلى المدينة ومعرفة علي ( ف��ارس الع��رب الول ) بالتفاص��يل م��ن

النبى ( ص ) ..

- انقسام مجموعة الغتيال إلى فئتين ، يدل على حرفية عالية ، ومتابعة مستمرة لخطوات النبى ( ص ) طوال التحرك ..2

- ل يجرأ على التخطي�ط به�ذا الع�دد إل مجموع��ة م�ن قي�ادات الص�ف الول ، وي�دل ه�ذا عل��ى أن له�م أنص�ارا سيس��يطرون عل�ى الموق�ف3
بمجرد قتل النبى ( ص ) ..

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1639&idto=1639&bk_no=48&ID=1064#docu


- امتناع النبى ( ص ) عن توقيع أي جزاء يدل أيضا عل��ى أنه��م م��ن كب�ار القي��ادات ، والخش�ية م��ن التف��تيت والقتت��ال ال��داخلي ربم��ا كانت�ا4
السبب في إعراض النبى عن المحاسبة..

- كل الناس من حول النبى ( ص ) كانوا يعرفون بنفاق عبد ا بن أبى ورأى النبى فيه ، كما كانوا يعرفون رأى النبى ( ص ) أيضا ف��ي5
أبى سفيان والحكم ومن مثلهما رغم إسلمهم .. 

إذا لماذا طلب النبى ( ص ) من مرافقيه كتمان تلك القائمة ؟
القرب إلى المنطق هو أن تلك المجموعة كانت في عملها الخسيس تمثل مفاجأة لم يتوقعه��ا أغل��ب المس��لمين ، والن��بي ( ص ) غي��ر م��أمور

بقتل حتى الظاهرين من المنافقين كعبد ا بن أبى ، فما بالنا بالقائمة الخفية!

- صرح عمار باسم أحد أفراد القائمة وفى وجهه وهو أبو موسى الشعري ، وأكده أيضا حديث حذيفة ومالك الشتر في الستيعاب لب��ن6
 ) عن��دما دخ��ل الش��عري م��ع عب��د ا ب��ن394 ص 2 ) وح��ديثه ف��ي س��ير أعلم النبلء لل��ذهبي ( ج 372عبد البر بهامش الص�ابة ( ص 

عباس المسجد فقال حذيفة : أحدهما منافق والخر عبد ا أشبه الناس هديا وذل وسمتا برسول ا ..
كما صرح حذيفة باسم آخر وهو أبو بكر ف�ي وف�اته عن�دما س�أل عم�ر حذيف�ة ليص��لى علي�ه فرف�ض الص�لة علي�ه عمل بق�وله تع��الى : " ول

تصل على أحد مات منهم " .. 
واستعمل عمر حياء كل من حذيفة كي يفلت من القائمة ، وقد يكون ذلك مختلقا إلى مصادر أهل السنة ليرفعوا اسم عمر من قائمة الغتيال
ن من بعدى ، أبو بكر وعمر " .. فإذا كان المر كذلك ، ، تماما كما نقلوا عن حذيفة بن اليمان أنه قال أن النبى ( ص ) قال : " اقتدوا بالذيه

أفل يعلموا أن حذيفة قد فضح مزور الحديث فلم يصل عليهما !!

- قال المام محمد الباقر ( ع ) في شأن قائمة الغتيال بهذا الحادث : ثمانية منهم من قريش ، وأربعة من العرب ..7
وربما نلحظ التشابه في الرقم ثماني�ة عن�د مس�لم وعن��د الم�ام الب�اقر ، ويب�دوا أن ه�ؤلء الثماني�ة ه�م الس�وأ لن ح�ديث مس�لم يق�ول أنه��م ل

يدخلون الجنة ولو دخل الجمل في سم الخياط !

- رفع المزورون الس�ماء م��ن القائم��ة ووض��عوا ب�دل منه�ا كلم��ة فلن ، وه�ذا ي�دل عل��ى أنه��م ك�انوا م��ن كب��ار الشخص�يات ، فظه�ور تل��ك8
السماء بالقائمة بصورة علنية يمكن أن يغير مسار التاريخ السلمي !

                                                                                        
في الحلقة القادمة إن شاء ا سنواصل التعرف على هذا الفكر التكفيري ، فإلى لقاء ..

رائف محمد الويشى 
سانت لويس – ميزورى - أمريكا
elwisheer@yahoo.com

يليتابع مقالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   :
www.thowarmisr.com
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