الخوارج  :أولهم الصحابً حرقوص  ،وآخرهم السلفٌة الوهابٌة والدواعش ( ) 10 - 2
بقلم :رائف دمحم الوٌشى
 30سبتمبر 2014

فً الحلقة األولً من هذه الدراسة ناقشنا الخوارج من حٌث المعنً  ،كما نالشنا أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ اندحارهم فً
معركة النهروان فً  9صفر  38هـ ( ٌولٌو  658م )..
فً الحلقة الثانٌة الٌوم سنناقش تواجد الخوارج فً الحدٌث النبوي  ،وهو ما ٌعنً أنهم كانوا متواجدٌن فً حٌاة النبً ( ص ) ،
وسنالحظ التحذٌرات النبوٌة بشأنهم ..
وٌمكن متابعة ذلك من خالل الترتٌب التالً :
المسم األول  :األحادٌث النبوٌة فً الرجل الذي تحدي النبً ..
المسم الثانً  :األحادٌث النبوٌة فً الرجل المتعبد ..
المسم الثالث  :األحادٌث النبوٌة فً الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن ..
المسم الرابع  :األحادٌث النبوٌة فً ذي الثدٌة ..
المسم الخامس  :األحادٌث النبوٌة فً المارلة ..
المسم السادس  :حدٌث الخوارج كالب النار ..
ٌالحظ أن هنان إجماعا فً األحادٌث النبوٌة ٌشٌر إلً أن أول الخوارج ظهورا فً اإلسالم هو الصحابً حرلوص بن زهٌر السعدي
التمٌمً  ،فمد كانت له مواجهة مع النبً ( ص ) ٌوم حنٌن ( عام  8هـ ) فتنبأ له النبً بأن نهاٌته ستكون مع أهل النار وأمر بمتله ..
عرف بإسم المخدَّج  ،وذي ال ُخ َوٌْصرة  ،وذي الثَّدٌِة  ،ألن إحدى
لحرلوص بن زهٌر السعدي التمٌمً عدة أسماء فً كتب الحدٌث  ،فمد ُ
ٌدٌه كانت كثدي المرأة ..
ٌقول أبو الفتح الشهرستانً – توفً فً عام  548هـ  -فً الملل والنحل ( ج  1ص  ) 121ما ٌلً :
" ولو صار من اعترض علً اإلمام الحك خارجٌا  ،فمن اعترض علً الرسول أحك أن ٌكون خارجٌا " ..
وٌذكر الشهرستانً فً نفس المصدر ( ج  1ص  )116رأي ابن حزم أنه لال  " :وهم الذٌن أولهم ذو الخوٌصرة " ..
ٌقول ابن القٌم الجوزي – توفً فً عام  751هـ  -فً تلبٌس إبلٌس ( ص  ) 90ما ٌلً :
" أول الخوارج وألبحهم حالة ذو الخوٌصرة  ...هذا أول خارجً خرج فً اإلسالم  ،وآفته أنه رضً برأي نفسه  ،ولو ولف لعلم أنه ال
رأي فوق رأي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وأتباع هذا الرجل هم الذٌن لاتلوا علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه " ..
( مالحظة  :هنان ألوال ثانٌة تمول بأن أول الخوارج كان فً عهد عثمان  ،وثالثة تمول بأن أولهم كان طلحة والزبٌر لخروجهما علً اإلمام علً ( ع )  ،ورابعة
تمول أن أولهم كان نافع بن األزرق فً عام  64هـ فً خروجه علً ٌزٌد بن معاوٌة  ،وال توجد حجج لوٌة لهذه األلوال ) ..

الصحابة الذٌن ذكروا أحادٌث الخوارج
روي عدد من الصحابة أحادٌث الخوارج وهم :
علً بن أبً طالب – أبو ذر الغفاري – عمار بن ٌاسر  -رافع بن عمرو الغفاري – سهل بن حنٌف – جابر بن عبد هللا األنصاري –

عبد هللا بن عباس – عبد هللا بن مسعود – أبو هرٌرة  -عبد هللا بن عمر  -عبد هللا بن عمرو بن العاص – أنس بن مالن  -أبو بكرة نُفٌْع
بن الحارث – أبو سعٌد الخدري  -عمبة بن عامر – سعد بن أبً ولاص  -أبو برزة نضلة بن عبٌد األسلمً – عبد الرحمن بن عدٌْس
البلوي – عامر بن واثلة – أبو أمامة صدي بن عجالن الباهلً – عبد هللا بن أبً أوفً ..
القسم األول  :حدٌث الرجل المتحدي لرسول هللا ..
 -1قال البخاري – توفً فً عام  256هـ  -فً صحٌحه ( ج  4ص  ) 179عن أبً سعٌد الخدري أنه لال ما ٌلً :
" بٌنما نحن عند رسول هللا وهو ٌمسم لسما ً إذ أتاه ذو الخوٌصرة  ،وهو رجل من بنً تمٌم فمالٌ :ا رسول هللا إعدل ! فمال  " :وٌلن ومن
ٌعدل إذا لم أعدل ! لد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ! " ،فمال عمر ٌ :ا رسول هللا إئذن لً فٌه فأضرب عنمه  ،فمال " :دعه فإن له
أصحابا ً ٌحمر أحدكم صالته مع صالتهم وصٌامه مع صٌامهم ٌ،مرؤون المرآن ال ٌجاوز ترالٌهم ٌمرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من
ٌوجد فٌه
الرمٌة ٌ ،نظر إلى نصله فال ٌوجد فٌه شًء  ،ثم ٌنظر إلى رصافه فال ٌوجد فٌه شًء  ،ثم ٌنظر إلى نضٌه وهو لدحه فال
شًء  ،ثم ٌنظر إلى لذذه فال ٌوجد فٌه شًء  ،لد سبك الفرث والدم  ،آٌتهم رجل أسود إحدى عضدٌه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة
تدردر  ،وٌخرجون على حٌن فرلة من الناس ! "  ،لال أبو سعٌد  :فأشهد أنً سمعت هذا الحدٌث من رسول هللا  ،وأشهد أن علً بن أبً
طالب لاتلهم وأنا معه  ،فأمر بذلن الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إلٌه على نعت النبً الذي نعته ! "..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :روي البخاري نفس الحدٌث علً لسان الصحابً أبً بكرة نفٌع بن الحارث..
المالحظة الثانٌة  :نالحظ هنا أن عمر رفض تنفٌذ األمر النبوي بمتل حرلوص  ،لكنه فعل أسوأ من ذلن عندما تولً الخالفة  ،فمد استعان عمر بهذا الرجل الذي
هدر النبً ( ص ) دمه وأسند له بعض المهام  ،بٌنما ظل بنو هاشم محرومٌن فً عهد الخلٌفة الثانً عمر من أي وظٌفة عمال بموله المشهور " ال تجتمع النبوة
والخالفة فً بنً هاشم ! "  ،كأنه ٌُمسّم رحمة ربه فٌمن أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا ..
َّ
إن الهرمزان
ٌقول ابن األثٌر فً أسد الغابة ( ج  1ص  ، ) 475 / 474وبرواٌة مشابهة فً تارٌخ األمم والملون للطبري ( ج  4ص  ) 76ما ٌلً " :
سلمى ومن معه إلى عتبة بن غزوان  ،فكتب عتبة إلى عمر بن
الفارسً صاحب خوزستان  ،كفر ومنع ما لِبله  ،واستعان باألكراد  ،فكثف جمعه  ،فكتب ُ
الخطاب  ،فكتب إلٌه عمر ٌأمره بمصده  ،وأمدَّ المسلمٌن بحرلوص بن زهٌر السعدي  ،وكانت له صحبة من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( !!! )  ،وأ َّمره على المتال  ،فالتتل
المسلمون والهرمزان  ،فانهزم الهرمزان  ،وفتح حرلوص سوق األهواز ونزل بها  ،وله أثر كبٌر فً لتال الهرمزان " .. )..

 -2ذكر البخاري فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 3344ومسلم – توفً فً  261هـ  -فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، )1064وأبو داود –
توفً فً  275هـ  -بسننه ( حدٌث رلم  ، )4764والنسائً – توفً فً  303هـ  -بسننه (حدٌث رلم  ) 2577وأحمد – توفً فً
 241هـ  -فً مسنده ( ج  3ص  ، )7398وعبد الرزاق الصنعانً – توفً فً  211هـ  -فً مصنفه ( حدٌث رلم ، )18676
والبٌهمً – توفً فً  458هـ  -فً السنن الكبرى (رلم  )16694عن أبً سعٌد الخدري بألفاظ متشابهة أنه لال ما ٌلً :
" بعث علً رضً هللا عنه إلً النبً بذهبٌة  ،فسمها بٌن األربعة  :األلرع بن حبس الحنبلً  ،ثم المجاشعً  ،وعٌٌنة بن حصن الفزاري
 ،وزٌد الطائً  ،ثم أحد بنً نبهان  ،وعلممة بن حالثة العامري أحد بنً كالب  ،فغضبت لرٌش واألنصار  ،لالوا ٌ :عطً صنادٌد أهل
نجد وٌدعنا  ،لال  " :إنما أتألفهم"  ،فألبل رجل غائر العٌنٌن  ،مشرف الوجنتٌن  ،ناتًء الجبٌن  ،كث اللحٌة محلوق  ،فمال  :اتك هللا ٌا
دمحم  ،فمال  " :من ٌطع هللا إذا عصٌت ؟! أٌأمنً هللا علً أهل األرض وال تأمنونً ! "  ،فسأل رجل لتله  ،أظنه خالد بن الولٌد  ،فمنعه ،
فلما ولً لال  " :إن من ضئضئ هذا  ،أو فً عمب هذا لوم ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌ ،مرلون من الدٌن مروق السهم من
الرمٌة ٌ ،متلون أهل اإلسالم وٌدعون أهل األوثان  ،لئن أنا أدركتهم أللتلنهم لتل عاد " ..
( مالحظة  :ذكر لوم ثمود بدال من لوم عاد مرتٌن فً نصوص البخاري  ،ونص مسلم  ،ونصٌن من نصوص أحمد  ،وكذلن فً نص أبً داود والنسائً وعبد
الرزاق الصنعانً ) ..

 -3ذكر النسائً فً سننه ( حدٌث رلم  ، ) 4103وأحمد فً مسنده ( ج  4ص  ، ) 421وابن أبً شٌبة – توفً فً عام  235هـ  -فً
مصنفه (حدٌث رلم  ، ) 19763والحاكم – توفً فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ج  2ص  ، )146وابن حجر العسمالنً – توفً
فً عام  852هـ  -فً فتح الباري (ج  12ص  ) 253عن شرٌن بن شهاب أنه لال :
" كنت أتمنً أن ألمً رجال من أصحاب النبً ( ص ) ٌحدثنً عن الخوارج  ،فلمٌت أبا برزة فً ٌوم عرفة فً نفر من أصحابه  ،فملت :
ٌا أبا برزة  ،حدثنا بشًء سمعته من رسول هللا ٌموله فً الخوارج  ،فمال  :أحدثن بما سمعت أذنً ورأت عٌناي  ،أتً رسول هللا بدنانٌر

فكان ٌمسمها  ،وعنده رجل أسود مطموم الشعر  ،علٌه ثوبان أبٌضان  ،بٌن عٌنٌه أثر السجود  ،فتعرض لرسول هللا  ،فأتاه من لبل وجهه
فلم ٌعطه شٌئا  ،ثم أتاه من خلفه فلم ٌعطه شٌئا ،فمال  :وهللا ٌا دمحم ما عدلت منذ الٌوم فً المسمة  ،فغضب رسول هللا غضبا شدٌدا ثم لال
" :وهللا ال تجدون من بعدي أحدا أعدل علٌكم منً " ( لالها ثالثا )  ،ثم لالٌ " :خرج من لبل المشرق رجال كأن هذا منهم  ،هدٌهم هكذا
ٌ ،مرؤون المرآن ال ٌجاوز ترالٌهم ٌ ،مرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،ال ٌرجعون إلٌه ( ثم وضع ٌده علً صدره )
سٌماهم التحلٌك  ،ال ٌزالون ٌخرجون حتى ٌخرج آخرهم  ،فإذا رأٌتموهم فالتلوهم ( لالها ثالث ) شر الخلك والخلٌمة ( لالها ثالث ) "..
 -4ذكر احمد فً مسنده ( ج  5ص  ، ) 36والحاكم فً المستدرن ( ج  2ص  ، ) 146وعزاه ابن حجر العسمالنً إلى الطبري فً فتح
الباري ( ج  14ص  ) 296عن أبً بكرة نفٌع بن الحارث أنه لال :
" أتً رسول هللا بدنانٌر  ،فجعل ٌمبض لبضة ثم ٌنظر عن ٌمٌنه كأنه ٌؤامر أحدا ثم ٌعطً  ،ورجل أسود مطموم علٌه ثوبان أبٌضان بٌن
عٌنٌه أثر السجود  ،فمال  :ما عدلت فً المسمة  ،فغضب رسول هللا ولال  " :من ٌعدل علٌكم بعدي ؟! "  ،لالوا ٌ :ا رسول هللا أال نمتله ؟
فمال  " :ال  ،هذا وأصحابه ٌمرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،ال ٌتعلمون من اإلسالم بشًء "..
 -5قال أحمد فً مسنده ( ج  2ص  ، ) 219وابن أبً عاصم – توفً فً عام  287هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم  ) 929عن ممسم أبً
الماسم مولً عبد هللا بن الحارث بن نوفل أنه لال :
" خرجت أنا وتلٌد بن كالب اللٌثً حتى أتٌنا عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو ٌطوف بالبٌت ومعلما نعلٌه بٌده  ،فملنا له  :هل حضرت
رسول هللا حٌن ٌكلمه التمٌمً ٌوم حنٌن ؟ لال  :نعم  ،ألبل رجل من بنً تمٌم ٌمال له ذو الخوٌصرة  ،فولف علً رسول هللا وهو ٌعطً
الناس  ،لال ٌ :ا دمحم  ،لد رأٌت ما صنعت فً هذا الٌوم  ،فمال رسول هللا  " :أجل فٌكٌف رأٌت ؟ "  ،لال  :لم أرن عدلت  ،فغضب
رسول هللا ثم لال  " :وٌحن  ،إن لم ٌكن العدل عندي  ،فعند من ٌكون ؟! "  ،فمال عمر بن الخطاب ٌ :ا رسول هللا أال نمتله ؟ لال  " :ال
 ،فإنه سٌكون له شٌعة ٌعممون فً الدٌن حتى ٌخرجوا منه كما ٌخرج السهم من الرمٌة ٌ ،نظر فً النصل فال ٌوجد شًء  ،ثم فً المدح
فال ٌوجد شًء  ،ثم فً الفوق فال ٌوجد شًء  ،سبك الفرث والدم " ..
 -6قال نور الدٌن بن أبً بكر الهٌثمً – توفً فً عام  807هـ  -فً مجمع الزوائد ( ج  6ص  ، ) 230ونمله من المعجم الكبٌر
للطبرانً ( غٌر متواجد فً الطبعات الحدٌثة ) عن عامر بن واثلة أنه لال :
" لما كان ٌوم حنٌن أتً رسول هللا رجل مجزوز الرأس  ،أو محلوق الرأس  ،لال  :ما عدلت  ،لال رسول هللا  " :إذا لم أعدل أنا فمن
ٌعدل ؟! "  ،لال  :فغفل عن الرجل فذهب ،فمال " :أٌن الرجل ؟ "  ،فطلب فلم ٌدرن  ،فمال :إنه سٌخرج من أمتً لوم سٌما هذاٌ ،مرلون
من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة ،نظر فً لدحه فلم ٌر شٌئا  ،نظر فً رصافة فلم ٌر شٌئا ،نظر من فوله فلم ٌر شٌئا "..
القسم الثانً  :أحادٌث الرجل المتعبد الذي أمر النبً ( ص ) بقتله ..
 -1ذكر أبو ٌعلً الموصلً – توفً فً  307هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 99وأبو نعٌم األصفهانً – توفً فً  430هـ  -فً حلٌة
األولٌاء ( ج  3ص  ، )52والبٌهمً – توفً فً  458هـ  -فً دالئل النبوة ( ج  6ص  ) 287عن أنس بن مالن أنه لال :
عرفناه لرسول هللا فلم ٌعرفه  ،فبٌنما نحن نذكره إذ طلع الرجل  ،للنا  :هو
" كان فً عهد رسول هللا رجل ٌعجبنا تعبده واجتهاده  ،لد ّ
هذا  ،لال  " :إنكم لتخبرون عن رجل إن علً وجهه سفعة من الشٌطان "  ،فألبل حتى ولف علٌهم ولم ٌسلم  ،لال له رسول هللا " :
أنشدن باهلل  ،هل لتل حٌن ولفت علً المجلس  :ما فً الموم أحد أفضل منً أو خٌر منً ؟ لال  :اللهم نعم  ،ثم دخل ٌصلً  ،فمال رسلو
هللا  " :من ٌمتل الرجل ؟ لال أبو بكر  :أنا  ،فدخل علٌه  ،فوجده ٌصلً  ،فمال  :سبحان هللا ن ألتل رجال ٌصلً ولد نهً رسول هللا عن
لتل المصلٌن ! فخرج  ،فمال رسول هللا  " :ما فعلت ؟"  ،فمال  :كرهت أن ألتله وهو ٌصلً  ،ولد نهٌت عن لتل المصلٌن  ،لال  " :من
ٌمتل الرجل ؟ "  ،لال عمر  :أنا  ،فدخل  ،فوجده واضعا ٌده وجهه  ،لال عمر  :أبو بكر أفضل منً  ،فخرج  ،فمال رسول هللا  " :مه ؟
"  ،لال  :وجدته واضها وجهه هلل فكرهت أن ألتله  ،لال  " :من ٌمتل الرجل ؟ "  ،فمال علً  :أنا  ،لال  " :أنت إن أدركته "  ،لال :
فدخل علٌه فوجده لد خرج فرجع إلً رسول هللا  ،فمال  " :مه ؟ "  ،لال  :وجدته لد خرج  ،فمال  " :لو لتل ما اختلف فً أمتً رجالن ،
كان أولهم وآخرهم "  ،لال موسً ابن عبٌده  :فسمعت دمحم بن كعب  ،فمال  :هو الذي لتله علً  ،ذا الثدٌة ..
 -2ذكر أبو ٌعلً الموصلً فً مسنده ( ج  4ص  ) 225عن جابر بن عبد هللا األنصاري أنه لال :

" مر علً رسول هللا رجل  ،فمالوا فٌه وأثنوا علٌه  ،فمال  " :من ٌمتله ؟ "  ،فمال أبو بكر  :أنا "  ..إلى آخر الحدٌث السابك ..
 -3ذكر أحمد فً مسنده ( ج  3ص  )15عن أبً سعٌد الخدري أنه لال :
" أن أبا بكر جاء إلً رسول هللا  ،فمال ٌ :ا رسول هللا  ،إنً مررت بوادي كذا وكذا  ،فإذا رجل متخشع حسن الهٌئة ٌصلً  ،فمال له
 ، 1إال أن فٌه زٌادة هً لول النبً ( ص )  " :إن هذا وأصحابه
النبً  " :اذهب إلٌه فالتله " ..إلً آخر الحدٌث المذكور فً رلم
ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز ترالٌهم ٌ ،مرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،ثم ال ٌعودون فٌه حتى ٌعود السهم فً فوله  ،فالتلوهم
هم شر البرٌة "..
 -4ذكر أحمد فً مسنده ( ج  5ص  ) 42عن أبً بكرة نفٌع بن الحارث بن كلدة أنه لال :
" أن نبً هللا مر برجل ساجد وهو ٌنطلك إلى الصالة  ،فمضى الصالة ورجع علٌه وهو ساجد  ،فمام النبً فمال  " :من ٌمتل هذا ؟"  ،فمام
رجل  ،فحسر عن ٌدٌه  ،فاخترط سٌفه وهزه  ،ثم لال ٌ :ا نبً هللا  ،بأبً أنت وأمً  ،كٌف ألتل رجال ساجدا ٌشهد أال إله إال هللا وأن
دمحما عبده ورسوله ؟  ،ثم لال  " :من ٌمتل هذا ؟ "  ،فمام رجل فمال  :أنا  ،فحسر عن ذراعٌه واخترط سٌفه وهزه حتى أرعد ٌده  ،فمال
ٌ :ا نبً هللا  ،كٌف ألتل رجال ساجدا ٌشهد أال إله إال هللا وأن دمحما عبد ورسوله  ،فمال النبً  " :والذي نفس دمحم بٌده لو لتلتموه لكان أول
فتنة وآخرها " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولً  :روي عبد الرزاق الصنعانً الحدٌث رلم  4فً مصنفه ( ج  10ص  ، ) 156لكنه رواه مرسال – أي حذف منه اسم
الصحابً أبً بكرة – عن ٌزٌد بن أبان الرلاشً ..
المالحظة الثانٌة ٌ :عتبر ٌزٌد بن أبان الرلاشً من رواة الحدٌث رلم  1الذي رواه أنس بن مالن ..
المالحظة الثالثة  :ذكر ناصر الدٌن األلبانً الحدٌث رلم  4فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة ( ج  5ص  ، ) 657والسنة النبوٌة ( حدٌث رلم .. ) 938

القسم الثالث  :أحادٌث قتال الناكثٌن والقاسطٌن والمارقٌن ..
* قال البالذري – توفً فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراف ( ج  2ص  ) 138بإسناده عن حكٌم بن جبٌر  ،لال  :سمعت إبراهٌم
ٌمول  :سمعت علممة لال  :سمعت علٌا ً ٌمول  " :أمرت بمتال الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن "  ،وحدثت أن أبا نعٌم لال لنا  :الناكثون أهل
الجمل  ،والماسطون أصحاب صفٌن  ،والمارلون أصحاب النهر ..
* روى الطبرانً – توفى عام  360هـ -فً المعجم األوسط ( باب الخاء  ، ) 3944وابن األثٌر– توفى عام  630هـ  -فً أسد الغابة
(ج  4ص  )115عن مخٌف بن سلٌم أنه لال :
" أتٌنا أبا أٌوب األنصاري وهو ٌعلف خٌالً له بصعنبى ( لرٌة بالٌمامة ) فملنا عنده  ،فملت له  :أبا أٌوب لاتلت المشركٌن مع رسول هللا
 ،ثم جئت تماتل المسلمٌن  ،لال  :أن رسول هللا أمرنً بمتال ثالثة :الناكثٌن  ،والماسطٌن  ،والمارلٌن  ،فمد لاتلت الناكثٌن  ،ولاتلت
الماسطٌن  ،وأنا مماتل إن شاء هللا المارلٌن بالشعفات بالطرلات بالنهراوات  ،وما أدري ما هم ؟ " ..
* ذكر الحاكم – توفً فً عام  405هـ  -فً المستدرن ( ج  3ص  ) 139عن عتاب بن ثعلبة أنه لال :
" حدثنً أبو أٌّوب األنصاري فً خالفة عمر بن خطاب ،لال أمر رسول هللا علً بن أبً طالب بمتال الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن"..
* روي الكنجً الشافعً – توفً فً  658هـ  -فً كفاٌة الطالب لمنالب علً ابن أبً طالب ( ص  )169عن ابن عباس أنه لال :
" لال رسول هللا ألم سلمة  :هذا علً بن أبً طالب لحمه من لحمً ودمه من دمً  ،وهو منًّ بمنزلة هارون من موسى  ،إالّ أنه ال نبً
بعدي ٌ ،ا أم سلمة  ،هذا علً أمٌر المؤمنٌن وسٌد المسلمٌن  ،ووعاء علمً  ،ووصًٌ  ،وبابً الذي أوتى منه  ،أخً فً الدنٌا واآلخرة
 ،ومعً فً الممام األعلى ٌ ،متل الماسطٌن والناكثٌن والمارلٌن " ..
( مالحظة  :الكنجً هو الحافظ أبو عبد هللا فخر الدٌن دمحم بن ٌوسف بن دمحم النوفلً المرٌشً الكنجً الشافعً  ،كان عالما فاضال ٌعٌش فً دمشك  ،لتله األموٌون
داخل المسجد األموي فً  658هـ لكثرة حدٌثه عن فضائل اإلمام علً  ،اتفك المعارضون والمؤٌدون له علً أنه كان فمٌها ومحدثا وطالبا للعلم ) ..

* روى ابن األثٌر فً أسد الغابة ( ج  4ص  ) 111عن أبى سعٌد الخدرى أنه لال :
" أمرنا رسول هللا ( ص ) بمتال الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن  ،فملنا ٌ :ا رسول هللا  ،أمرتنا بمتال هؤالء فمع من ؟ لال  :مع علً بن
أبً طالب  ،معه ٌمتل عمار بن ٌاسر " ..
* روى محب الدٌن الطبري – توفً فً عام  694هـ  -فً الرٌاض النضرة ( ج  2ص  ) 320عن عبد هللا بن مسعود أنه لال :
"خرج رسول هللا ( ص ) فأتى منزل أم سلمة  ،فجاء علً  ،فمال رسول هللا ٌ :ا أم سلمة  ،هذا وهللا لاتل الماسطٌن والناكثٌن والمارلٌن
من بعدي " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولً  :محب الدٌن الطبري هو غٌر شٌخ المؤرخٌن والمفسرٌن دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري المتوفى فً عام  310هـ عن ستة
 694هـ وكان
وثمانٌن عاما وصاحب التفسٌر وتارٌخ األمم والملون  ،بٌنما محب الدٌن الطبري هو فمٌه من فمهاء الشافعٌة  ،ولد فً مكة وتوفً بها فً عام
شٌخا للحرم المكً ولم ٌكن من المعروفٌن بالتفسٌر  ،ومن أشهر كتبه الرٌاض النضرة فً منالب العشرة وكذلن ذخائر العمبً فً منالب ذوي المربً ..
هنان أٌضا دمحم بن جرٌر بن رستم الطبري ( الكبٌر ) وهو من الشٌعة اإلمامٌة ومن مؤلفاته المسترشد فً اإلمامة واإلٌضاح والرواة عن أهل البٌت  ،وكان
الطبري الكبٌر معاصرا للطبري صاحب التفسٌر والتارٌخ ..
هنان آخر هو دمحم بن جرٌر بن رستم الطبري ( الصغٌر )  ،وهو من الشٌعة اإلمامٌة أٌضا  ،وٌعد دالئل اإلمامة من أشهر مؤلفاته  ،ومات بعد الطبري الكبٌر
بحوالً مائتً عام تمرٌبا..
المالحظة الثانٌة  :لال العالمة دمحم بالر المجلسً – توفً فً عام  1111هـ  -فً بحار األنوار والعالمة السٌد هاشم البحرانً – توفً فً عام  1109هـ  -فً
ممدمة مدٌنة المعاجز بأن هذٌن الشخصٌن ( رستم الطبري الكبٌر ومثٌله اآلخر الصغٌر ) هما شخص واحد ..
المالحظة الثالثة  :إذا ذكر الطبري دون تحدٌد فالممصود به دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري لشهرته وتربعه علً التأرٌخ والتفسٌر ولٌادته لمذهب كاد أن ٌفوق
المذاهب األربعة لوال التدخل السٌاسً للحكام بسبب كثرة مؤلفاته فً فضائل أهل البٌت ) ..

* روى المتقى الهندي – توفً فً عام  975هـ  -فً كنز العمال ( ج  6ص  ) 392بسنده عن اإلمام زٌد بن على بن الحسٌن عن أبٌه
عن جده عن علً بن أبً طالب أنه لال :
" أمرنً رسول هللا بمتال الناكثٌن والمارلٌن والماسطٌن " ..
* روى ابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة (  ، ) 338 / 7وابن حجر العسمالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً
المطالب العالٌة ( كتاب الفتوح  ) 4522 -ما ٌلً ما ٌلً :
ً
" حدثنا  :إسماعٌل بن موسى  ،عن الربٌع بن سهل  ،عن سعٌد بن عبٌد  ،عن علً بن ربٌعة لال  :سمعت علٌا على منبركم هذا ٌمول :
عهد إلى النبً ( ص ) أن ألاتل الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن " ..
* روى نور الدٌن ابن أبً بكر الهٌثمً – توفى فً  807هـ  -فً مجمع الزوائد ( ج  6ص  ) 235عن عبد هللا ابن مسعود :
" أمر رسول هللا ( ص ) بمتال الناكثٌن والماسطٌن والمارلٌن " ..
* روى جالل الدٌن السٌوطً – توفى فً  911هـ  -فً الدر المنثور (  ) 18 / 6عن جابر بن عبد هللا عن النبً ( ص ) :
" فأما تذهبن بن فإنا منهم منتممون( الزخرف  ، ) 41نزلت فً علً بن أبى طالب  ،إنه ٌنتمم من الناكثٌن والماسطٌن بعدى " ..
القسم الرابع  :أحادٌث أبً الثدٌة ..
 -1ذكر البخاري – توفً فً  256هـ  -فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 3610ومسلم – توفً فً  261هـ  -فً صحٌحه ( حدٌث رلم
 ، ) 148والنسائً – توفً فً  303هـ  -فً سننه (حدٌث رلم  ، ) 8560وأحمد – توفً فً  241هـ  -فً مسنده ( ج  3ص ، ) 56
عبد الرزاق الصنعانً – توفً فً  211هـ  -فً مصنفه ( حدٌث رلم  ، ) 18649والبٌهمً – توفً فً  458هـ  -فً السنن الكبرى
( حدٌث رلم  ) 16702عن أبً سعٌد الخدري أنه لال :
" بٌنما نحن عند رسول هللا ( ص ) وهو ٌمسّم لسما إذ أتاه ذو الخوٌصرة وهو رجل من بنً تمٌم  ،فمال ٌ :ا رسول هللا أعدل  ،فمال " :

وٌلن  ،ومن ٌعدل إذا لم أعدل  ،لد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل "  ،فمال عمر ٌ :ا رسول هللا  ،ائذن لً فٌه فألتل عنمه  ،فمال له " :
دعه  ،فإن له أصحابا ٌحمر أحدكم صالته مع صالتهم  ،وصٌامه مع صٌامهم ٌ ،مرؤون المرآن ال ٌجاوز ترالٌهم ٌ ،مرلون من الدٌن كما
ٌمرق السهم من الرمٌة ٌ ،نظر إلى نصله فال ٌوجد فٌه شًء  ،ثم ٌنظر إلى رصافة فما ٌوجد فٌه شًء  ،ثم ٌنظر إلى نضٌة ( لدحه )
فال ٌوجد فٌه شًء  ،ثم ٌنظر إلً لذذه فال ٌوجد فٌه شًء  ،لد سبك الفرث والدم  ،آٌتهم رجل أسود  ،احدي عضدٌه مثل ثدي المرأة  ،أو
مثل البضعة تدردر  ،وٌخرجون علً حٌن فرلة من الناس "  ..لال أبو سعٌد الخدري  :أشهد أنً سمعت هذا الحدٌث من رسول هللا ،
وأشهد أن علً بن أبً طالب لاتلهم وأنا معهم  ،فأمر بذلن الرجل فألتمس  ،فأتً به حتى نظرت إلٌه علً نعت النبً ( ص ) الذي نعته..
 -2ذكر مسلم فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 1066وأبو داود فً سننه ( حدٌث رلم  ، )4768والنسائً فً سننه ( حدٌث رلم 8569
)  ،وأحمد فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 91وعبد الرزاق فً مصنفه ( حدٌث رلم  ) 18650عن سلمة بن كهٌل أنه لال :
" حدثنً زٌد بن كهل الجهنً أنه كان فً الجٌش الذي كان مع علً رضً هللا عنه الذٌن ساروا إلً الخوارج  ،فمال علً رضً هللا عنه
 :أٌها الناس  ،إنً سمعت رسول هللا ٌمولٌ " :خرج لوم من أمتً ٌمرؤون المرآن لٌس لراءتكم بمراءتهم بشًء  ،وال صالتكم إلً
صالتهم بشًء  ،وال صٌامكن إلً صٌامهم بشًء ٌ ،مرؤون المرآن ٌحسبون أنه لهم وهو علٌهم  ،ال تجاوز صالتهم ترالٌهم ٌ ،مرلون
من اإلسالم كما ٌمرق السهم من الرمٌة "  ،لو ٌعلم الجٌش الذٌن ٌصٌبونهم ما لضً علً لسان نبٌهم ال تكلوا علً العمل  ،وآٌة ذلن أن
فٌهم رجال له عضد  ،ولٌس له ذراع علً رأس عضده  ،مثل حلمة الثدي علٌه شعرات بٌض  ،أفتذهبون إلً معاوٌة وأهل الشام
وتتركون هؤالء ٌخلفونكم فً ذرارٌكم وأموالكم ؟! وهللا أنً ألرجوا أن ٌكونوا هؤالء الموم  ،فإنهم لد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فً
سرح الناس  ،فسبروا علً اسم هللا ..
لال سلمة بن كهٌل  :فنزلنً زٌد بن وهب منزال منزال حتى لال  :مررنا علً لنطرة  ،فلما التمٌنا وعلً الخوارج ٌومئذ عبد هللا بن وهب
الراسبً  ،فمال لهم  :ألموا الرماح وسلوا سٌوفكم من جفونها  ،فإنً أخاف أن ٌناشدوكم كما ناشدوكم ٌوم حروراء  ،فرجعوا فوحشوا
برماحهم وسلوا السٌوف وشجرهم الناس برماحهم  ،لال  :ولتل بعضهم علً بعض  ،وما أصٌب من الناس ٌومئذ إال رجالن  ،فمال علً
رضً هللا عنه  :إلتمسوا فٌهم المخدج  ،فالتمسوه فلم ٌجدوه  ،فمام علً رضً هللا عنه بنفسه حتى أتً ناسا لد لتل بعضهم علً بعض ،
لال  :أ ّخروهم  ،فوجده مما ٌلً األرض  ،فكبر ثم لال  :صدق هللا وبلغ رسوله  ،لال  :فمام إلٌه عبٌدة السلمانً  ،فمال ٌ :ا أمٌر المؤمنٌن
 :هللاِ الذي ال إله إال هو لسمعت هذا الحدٌث من رسول هللا ؟ فمال  :إي وهللا الذي ال إله إال هو  ،حتى استحلفه ثالثا  ،وهو ٌحلف ..
 -3قال مسلم فً صحٌحه ( كتاب الزكاة )  ،والنسائً فً سننه (حدٌث رلم  ، ) 8562والبٌهمً فً السنن الكبرى ( ج  ، 8حدٌث رلم
 ) 16701عن بسر بن سعٌد بن عبٌد هللا بن أبً رافع ( مولً رسول هللا ) أنه لال :
" أن الحرورٌة لما خرجت وأنا مع علً رضً هللا عنه  ،لالوا  :ال حكم إال هلل  ،لال علً  :كلمة حك أرٌد بها باطل  ،إن رسول هللا
وصف ناسا إنً ألعرف صفتهم فً هؤالء ٌ ،مولون الحك بألسنته ال ٌجاوز هذا منهم  ،وأشار إلً حلمه  ،من أبغض خلك هللا إلٌه  ،منهم
أسود  ،احدي ٌدٌه طبً شاة  ،أو حلمة ثدي ..
فلما لتلهم علً رضً هللا عنه لال  :أنظروا  ،فنظروا فلم ٌجدوا شٌئا  ،فمال  :ارجعوا  ،فوهللا ما كذبت وال كذبت  ،مرتٌن أو ثالثا  ،ثم
وجدوه فً خربة  ،فأتوا به حتى وضعوه بٌن ٌدٌه  ،فمال عبٌد هللا  :وأنا حاضر ذلن من أمرهم ولول علً فٌهم  ،زاد ٌونس  :لال بكٌر :
وحدثنً رجل عن ابن حنٌن أنه لال  :رأٌت ذلن األسود ..
القسم الخامس  :أحادٌث المارقة ..
 -1ذكر البخاري فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 5058ومسلم فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 1064وأحمد فً مسنده ( ج  3ص 52
 ،ص  ، ) 60ومالن – توفً فً  179هـ  -فً الموطأ ( رلم الحدٌث  ، ) 864وابن أبً شٌبة – توفً فً  235هـ  -فً مصنفه ( رلم
الحدٌث  ، )19755والحاكم – توفً فً  405هـ  -فً المستدرن ( ج  2ص  ، ) 148وابن حبان – توفً فً  354هـ  -فً صحٌحه
( رلم الحدٌث  ، ) 6737والبٌهمً فً شعب اإلٌمان ( رلم الحدٌث  ، ) 2640وأبو ٌعلً الموصلً – توفً فً  307هـ  -فً مسنده (
رلم الحدٌث  ، )1233والطبرانً – توفً فً  360هـ  -فً المعجم الكبٌر (رلم الحدٌث  ) 5433عن أبً سعٌد الخدري بألفاظ
متشابهة أنه لال :
سمعت رسول هللا ٌمول ٌ " :خرج فٌكم لوم تحمرون صالتكم مع صالتهم  ،وصٌامكم مع صٌامهم  ،وأعمالكم مع أعمالهم ٌ ،مرؤون
المرآن وال ٌجاوز حناجرهم ٌ ،مرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،تنظر فً النصل فال تري شٌئا  ،ثم تنظر فً المدح فال

تري شٌئا  ،ثم تنظر فً الرٌش فال تري شٌئا  ،وتتماري فً الفوق " ..
 -2قال البخاري فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 3611ومسلم فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 1066أبو داود – توفً فً  275هـ  -فً
سننه (حدٌث رلم  ، ) 4677والنسائً فً السنن الصغرى ( حدٌث رلم  ، ) 4102وأبو ٌعلً الموصلً – توفً فً  307هـ  -فً
مسنده ( ج  1ص  ، ) 261وابن حبان فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 67399والطبرانً فً المعجم الصغٌر ( حدٌث رلم ، ) 1051
واألوسط ( حدٌث رلم  ) 6142عن اإلمام علً ( ع ) أنه لال ما ٌلً :
" إذا حدثتكم عن رسول هللا فألن آخر من فً السماء أحب إلً من أن أكب علٌه  ،وإذا حدثتكم فٌما بٌنً وبٌنكم فإن الحرب خدعة ،
سمعت رسول هللا ٌمولٌ " :أتً فً آخر الزمان لوم حدثاء األسنان  ،سفهاء األحالم ٌ ،مولون من خٌر لول البرٌةٌ ،مرلون من اإلسالم
كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،ال ٌجاوز إٌمانهم حناجرهم  ،فأٌنما لمٌتموهم فالتلوهم  ،فإن فً لتلهم أجرا لمن لتلهم ٌوم المٌامة "..
 -3ذكر البخاري فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 6932والطبرانً فً المعجم الكبٌر ( ج  3حدٌث رلم  ) 13349عن عبد هللا بن عمر
فً حدٌثه عن الحرورٌة أنه لال أن النبً ( ص ) لال ما ٌلً :
" ٌمرلون من اإلسالم مروق السهم من الرمٌة " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :ذكر ابن ماجة فً سننه ( ممدمة الباب  12رلم  ) 147حدٌث عبد هللا بن عمر عن النبً ( ص ) أنه لال  " :كلما خرج لرن
لطع أكثر من عشرٌن مرة  ،حتى ٌخرج فً عراضهم الدجال " ..
المالحظة الثانٌة  :ذكر أحمد بمسنده ( ج  2ص  ) 84حدٌث عبد هللا بن عمر عن النبً ( ص ) أنه لال ما ٌلً ٌ " :خرج من أمتً لوم ٌ ،سٌئون األعمال ،
ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز حناجرهم "  ،لال ٌزٌد – أحد الرواة  : -ال أعلمه إال لال ٌ " :حمر أحكم عمله مع عملهمٌ ،متلون أهل اإلسالم ،فإذا خرجوا فالتلوهم  ،ثم
إذا خرجوا فمتلوهم  ،فطوبً لمن لتلهم  ،وطوبً لمن لتلوه  ،كلما طلع منهم لرن لطعه هللا عز وجل "  ،فردد ذلن رسول هللا عشرٌن مرة أو أكثر وأنا أسمع ) ..

 -4ذكر مسلم فً صحٌحه ( حدٌث رلم  ، ) 150وأبو داود فً سننه ( حدٌث رلم  ، ) 4667والنسائً فً سننه (حدٌث رلم ، )8554
وأحمد فً مسنده ( ج  3ص  ، ) 25والبٌهمً فً دالئل النبوة ( ج  7ص  ) 24عن أبً سعٌد الخدري أنه لال :
" تمرق مارلة عند فرلة من المسلمٌن ٌ ،متلها أولً الطائفتٌن بالحك " ..
( مالحظة  :هذا الحدٌث رواه أبو سعٌد الخدري بخمس رواٌات متشابهة  ،ولد ذكرنا الرواٌة التً تواجد فٌها الستة أكثر من غٌرها ) ..

 -5قال ابن ماجة – توفً فً عام  273هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم  ، )171وابن أبً شٌبة – توفً فً عام  235هـ  -فً مصنفه (
حدٌث رلم  ، ) 19765وأحمد فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 255وأبو ٌعلً الموصلً – توفً فً عام  307هـ فً مسنده ( ج  4ص
) 2354عن ابن عباس عن النبً ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" لٌمرأ المرآن ناس من أمتً ٌ ،مرلون من اإلسالم كما ٌمرق السهم من الرمٌة " ..
 -6ذكر الترمذي – توفً فً عام  279هـ  -فً الجامع الصحٌح (حدٌث رلم  ، ) 2195وابن ماجة فً سننه (حدٌث رلم ، ) 168
وأحمد فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 404وابن أبً شٌبة فً مصنفه ( حدٌث رلم  ، ) 19729وأبو ٌعلً الموصلً فً مسنده ( ج  9ص
 ) 5402عن عبد هللا ابن مسعود عن النبً ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" ٌخرج لوم فً آخر الزمان  ،سفهاء األحالم  ،أحداث  -أو لال حدثاء – األسنان ٌ ،مولون من خٌر لول الناس ٌ ،مرؤون المرآن
بألسنتهم ال ٌعدو ترالٌهم ٌ ،مرلون من اإلسالم كما ٌمرق السهم من الرمٌة  ،فمن أدركهم فلٌمتلهم  ،فإن فً لتلهم أجرا عظٌما عند هللا
لمن لتلهم " ..
 -7ذكر مسلم فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، )1067وابن ماجة فً سننه ( رلم الحدٌث  ، )170وأحمد فً مسنده ( ج  5ص ، ) 31
وابن أبً شٌبة فً مصنفه ( حدٌث رلم  ، ) 19735والطبرانً – توفً فً عام  360هـ  -فً المعجم الكبٌر ( ج  5ص  ) 4461عن
عبد هللا بن الصامت عن أبً ذر مرفوعا عن النبً ( ص ) أنه لال ما ٌلً :
" إن بعدي من أمتً – أو سٌكون بعدي من أمتً – لوم ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز حاللٌهم ٌ ،خرجون من الدٌن كما ٌخرج السهم من

الرمٌة  ،ثم ال ٌعودن فٌه  ،هم شر الخلك والخلٌمة "  ،فمال ابن الصامت  ،فلمٌت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري  ،فملت  :ما
حدٌث سمعته من أبً ذر كذا وكذا  ،فذكرت له هذا الحدٌث  ،فمال  :وأنا سمعته من رسول هللا "..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :عبد هللا بن الصامت هو ابن أخ أبً ذر الغفاري  ،وٌكنً أبا النضٌر  ،وله أحادٌث  ،وهو ثمة ..
المالحظة الثانٌة  :الحدٌث المرفوع هو ما أضٌف إلً رسول هللا من لول أو فعل أو صفة  ،ولد ٌكون صحٌحا أو حسنا أو ضعٌفا علً حسب سنده ومتنه ،
والحدٌث المرسل فهو من سمط من سنده الصحابً وهو ضعٌف  ،والحدٌث المولوف فهو ما ٌروى عن الصحابة من أفعال أو ألوال  ،فٌتولف علٌهم وال
ٌتجاوزها إلى النبً ) ..

 -8قال أحمد فً مسنده ( ج  4ص  ، ) 145والطبرانً فً المعجم الكبٌر ( ج  17ص  ) 898عن عبد الملن بن ملٌل السلٌحً أنه لال
 :كنت مع عمبة بن عامر جالسا لرٌبا من المنبر ٌوم الجمعة  ،فخرج دمحم بن أبً حذٌفة  ،فاستوي علً المنبر  ،فخطب الناس ثم لرأ
علٌهم سورة من المرآن  ،لال  :وكان من ألرأ الناس  ،لال  ،فمال عمبة ابن عامر  :صدق هللا ورسوله  ،إنً سمعت رسول هللا ٌمول " :
لٌمرأ المرآن رجال ال ٌجاوز ترالٌهم ٌ ،مرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة " ..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولً  :ذكره ابن حجر العسمالنً الحدٌث فً اإلصابة ( ج  6ص  )12وأضاف  " :فسمعه ابن أبً حذٌفة  ،فمال  :إن كنت صادلا
فإنن لمنهم " ..
المالحظة الثانٌة  :عمبة بن عامر الجهنً  :شرف عمبة بخدمة النبً ( ص )  ،فكان ٌأخذ بزمام بغلته وٌمودها فً األسفار  ،كان عمبة لارئا ً عذب الصوت  ،فمٌها ً
عالما ً بالفرائض  ،شاعرا ً فصٌح اللسان  ،ولائدا من لواد الفتح المعروفٌن الذٌن فتحوا دمشك ومصر  ،وتولً مصر لثالث سنٌن  ،توفً فً عام  58بالماهرة ،
ودفن فً ممبرة بالممطم ..
المالحظة الثالثة  :عبد الملن بن ملٌل السلٌحً  :هو من أهل مصر  ،وروى األحادٌث عن عمبة بن عامر الذي كان والٌا علٌها ..
المالحظة الرابعة  :دمحم بن أبً حذٌفة  :صحابً من األمراء ( اإلصابة للعسمالنً ج  6ص  ، ) 10ولد فً أرض الحبشة فً عهد النبوة  ،استشهد أبوه ٌوم
 ،فلما شب رغب فً غزو البحر فجهزه عثمان
الٌمامة فرباه عثمان بن عفان  ،كان فمٌها  ،حافظا للمرآن  ،ناسكا صلب اإلٌمان  ،ال تأخذه فً هللا لومة الئم
وأرسله إلى مصر  ،فغزي غزوة ذات الصواري مع  ،عارض عثمان فً نهبه لبٌت المال وتوزٌعها علً ألاربه  ،كتب إلٌه عثمان ٌعاتبه وٌذكره تربٌته له فلم
ٌزدجر  ،حاول عثمان رشوته بثالثٌن ألف درهم وبجمل علٌه كسوة  ،أخذ دمحم األموال ووزعها علً المحتاجٌن فازداد أهل مصر تعظٌما له وتعلما به وطعنا فً
حكم عثمان  ،سٌر دمحم جٌشا ً إلى المدٌنة فٌه ستمائة رجل  ،كانت لهم ٌد فً لتل عثمان  ،ألره اإلمام علً ( ع ) على أمارة مصر  ،ولما أراد معاوٌة الخروج إلى
صفٌن بدأ بمصر  ،فماتله دمحم بالعرش ثم تصالحا  ،فأطمئن دمحم  ،فلم ٌلبث معاوٌة أن لبض علٌه وسجنه فً دمشك  ،ثم أرسل إلٌه من ٌمتله فً السجن فً عام 36
هـ بالشام ..
دمحم بن أبً حذٌفة هو أحد المحامدة من أنصار اإلمام علً ( ع ) وشٌعته الذابٌن عنه  ،وهم  :دمحم بن أبً جعفر الطٌار  ،دمحم بن أبً بكر  ،دمحم بن أبً حذٌفة ) ..

 -9قال البخاري فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 6934ومسلم فً صحٌحه (حدٌث رلم  ، ) 1068وابن أبً شٌبة فً مصنفه (حدٌث رلم
 ، ) 19728وابن أبً عاصم – توفً فً  287هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم  ) 908عن ٌسٌر بن عمر أنه سأل سهل بن حنٌف  :هل
سمعت النبً ( ص ) ٌمول فً الخوارج  ،فمال  :سمعته ٌمول – وأهوي بٌده ناحٌة العراق ٌ " : -خرج منه لوم ٌمرؤون المرآن ال ٌجاوز
ترالٌهم ٌ ،مرلون من اإلسالم مروق السهم من الرمٌة " ..
 -10روي الطبرانً بالمعجم األوسط ( ج  1ص  ، ) 904وابن أبً عاصم بسننه ( حدٌث رلم  ) 926عن ٌحً بن ٌزٌد أنه لال :
ٌدي مالن بن المنذر  ،فمال الفرزدق فً السجن ٌ :ا ٌحً إن كنت كاذبا فال أخرجنً هللا من
" كنا محبوسٌن فً السجن أنا والفرزدق فً ْ
ٌدي مالن – وكان ٌخافه – إن لم ٌكن أتٌت أبا هرٌرة وأبا سعٌد  ،فملت  :إنً رجل من أهل المشرق  ،وإن لوما
السجن  ،وال أنجانً من ْ
ٌخرجون علٌنا  ،فٌمتلون من لال  :ال إله إال هللا  ،وٌأمن من سواه من الناس  ،فماال  :وإال ال نجانا هللا من السجن  ،سمعنا خلٌلنا ٌمول " :
من لتلهم فله أجر شهٌد  ،ومن لتلوه فله أجر شهٌدٌن " ..
 -11قال الطبرانً فً المعجم األوسط ( ج  4ص  ) 3634عن عامر بن سعد بن أبً ولاص أن عمار بن ٌاسر لال لسعد بن أبً
ولاص  :مالن  ،ال تخرج مع علً ؟ أما سمعت رسول هللا لال ٌ " :خرج من أمتً لوم ٌمرلون من الدٌن مروق السهم من الرمٌة ،
ٌمتلهم علً بن أبً طالب  ،لالها ثالث مرار "  ،لال  :إي وهللا لمد سمعته  ،ولكنً أحببت العزلة حتى أجد سٌفا ٌمطع الكافر وٌنبو عن

المؤمن ..
عدٌس البلوي أنه لال :
 -12ذكر الطبرانً فً المعجم األوسط ( ج  3ص  ) 322عن عبد الرحمن بن ُ
" سمعت رسول هللا ٌمول ٌ " :خرج أناس ٌمرلون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة ٌُ ،متلون بجبل لبنان أو بجبل الخلٌل  ، " ..لال
ابن لهٌعه  :فمتل ابن عدٌس بجبل لبنان أو بجبل الخلٌل ..
( مالحظة  :عبد الرحمن بن عدٌس البلوي كان صحابٌا وحضر بٌعة الشجرة فً ذي المعدة عام  6هـ  ،وهو الذي لتل الخلٌفة الثالث عثمان فً ذي الحجة عام
 ، 35وهذه رسالة بالغة المعانً لألموٌٌن والسلفٌٌن الوهابٌٌن الذٌن ٌنادون بعدالة الصحابة لٌغطوا علً جرائم األموٌٌن وٌرهبوا المسلمٌن من البحث فٌها ) ..

القسم السادس  :حدٌث  " :الخوارج كالب النار " ..
ذكر أحمد فً مسنده (ج  5ص  ، ) 253والحاكم – توفً فً  405هـ  -فً المستدرن علً شرط مسلم ( ج  2ص  ، ) 149وأبو بكر
الحمٌدي – توفً فً  219هـ  -فً مسنده ( ج  2ص  ، ) 404وعبد الرزاق الصنعانً – توفً فً  211هـ  -فً مصنفه ( حدٌث رلم
حزور أنه لال :
 ، )18663والطبرانً – توفً فً  360هـ  -فً المعجم الصغٌر ( ج  1ص  ) 33عن أبً غالب
ّ
" رأٌت أبا أمامة الباهلً أبصر رؤوس خوارج علً درج دمشك  ،فمال  :سمعت رسول هللا ٌمول  " :كالب أهل النار  ،كالب أهل النار
 ،كالب أهل النار "  ،ثم بكً  ،ثم لال  " :شر لتلً تحت أٌم السماء  ،وخٌر لتلً من لتلوه "  ،لال أبو غاب  :أأنت سمعت هذا من
رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ؟  ،لال  :نعم  ،إنً إذن لجريء  ،سمعته من رسول هللا غٌر مرة  ،وال مرتٌن  ،وال ثالث .. " ....
ذكر ابن ماجة – توفً فً  273هـ  -فً سننه ( باب رلم  12ص  ، ) 173وأحمد فً مسنده ( ج  4ص  ، ) 382والحاكم فً
المستدرن ( ج  3ص  ، ) 571وابن أبً عاصم – توفً فً  287هـ  -فً سننه ( حدٌث رلم  ) 9051عن سعٌد بن جهمان أنه لال :
" أتٌت عبد هللا بن أبً أوفً صاحب رسول هللا  ،فمال لً  :من أنت ؟ وكان ٌومئذ محجوب البصر  ،فملت  :أنا سعٌد بن جهمان  ،فمال :
ما فعل أبون ؟ للت  :لتله األزارلة  ،فمال  :رحمه هللا  ،ثم لال  :لال رسول هللا  " :إنهم كالب النار "  ،للت  :األزارلة وحدهم أم
الخوارج كلها ؟ لال  :بلً  ،الخوارج كلها .. "..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :أبو أمامة الباهلً كان من أصحاب بٌعة الشجرة  ،وتوفً رسول هللا ( ص ) والباهلً ابن الثالثٌن  ،مات فً حمص فً عام
 86هـ  ،ولٌل  81هـ  ،وهو ما ٌعنً أنه كان ٌبلغ مائة عام تمرٌبا عند وفاته ..
المالحظة الثانٌة  :عبد هللا بن أبً أوفً شهد بٌعة الشجرة ولاتل فً خٌبر وحنٌن مع رسول هللا  ،توفً بالكوفة فً عام
ٌصبغ رأسه ولحٌته بالحناء  ،وكان له ضفٌرتان .. )..

كف بصره  ،وكان
 87هـ  ،بعد ما ّ

 8هـ )

إذن نستنتج من األحادٌث السابقة أن أول ظهور لحرلوص كان عند لٌام النبً ( ص ) بتوزٌع غنائم غزوة حنٌن ( شوال عام
لرب الطائف علً المسلمٌن ..
كما نستنتج أن األحادٌث التً دعً فٌها النبً ( ص ) إلى لتل حرلوص لد جرت ولائعها بالمدٌنة  ،أي فً الفترة الوالعة بٌن شوال عام
 8هـ وموت النبً ( ص ) فً ربٌع األول عام  11هـ ..
فً الحلمة المادمة  -إن شاء هللا – سنواصل الحدٌث  ،فإلً لماء ..
رائف دمحم الوٌشى
سانت لوٌس – مٌزورى  -أمرٌكا
elwisheer@yahoo.com
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما ٌلً :
www.thowarmisr.com

