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بسم اهللا الرمحن الرحيم

وآله خري اخللـق  هللا على سيدنا حممد املصطفى لّى اوص،احلمد هللا كما يرضى 
.وسادات الورى

صـحة  إثبـات كتـاب ال يهـدف اىل   بتـأليف وبعد فقـد كنـت أحـدث نفـسي          
،اليت يرى صحتها طرف واحـد األدلةايدة من خالل    األحاديثالعقيدة وترويج   

ال خيتلـف   ،ولكن مـن خـالل نظـرة مـشتركة        ،ويناضل يف سبيلها املخلص ااهد    
ي يف  وأخريا وقع االختيار بعـد التقـص      ،انعليها ضد  يأتلفن  وميكن أ ،ها اثنان علي

ويترجم هلـم ومـا   ،النواصبأمساءكتاب معجم جيمع     تأليفعلى  ،األخبارمضانّ
أحـاديثهم دوا على وشي،السنة بالرواية عنهمأهلانفرد  ممن،من املصائب  أودعوه
،والـذروة يف متهيـد املـساق    ،يف االفتـراق   البـالغ  األثـر وكان هلم   ،مدرستهم أركان

يف روايـات  ،هـؤالء عنـد القـوم هـم الـسنام          نَّأن وجـدت أ   ،عجـيب  أثارولشد ما   
مـوارد   أنفـسهم وأوردوا،ن خـانوا القلـم    مم،واإلبراموالنقض  ،واألحكامالعقيدة  

لـى وصـرب ع  ،األذىفناله منـهم    ،رمنيومواالم ا ،املؤمنني أمريببغضهم  ،الندم
مالقذى ر،  روهفكتبوا التاريخ وزو،  هوهورووا احلديث ومو، على املسلمني   مما جر
الناصيب وما رواه   ،فستجد يف هذا الكتاب   ،طامع ألحقروجعلهم فريسة   ،صارعامل

: وقـدميا قيـل  ،وسيء املقـال ،األحوالمن فاسد  ،والكشف عن صدره وما حواه    
.!وللثريد رجال،للحديث رجال
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مقدمة اللجنة العلمية

افرزت التجاذبات السياسية صيغاً خاصـة يف تعزيـز الـرؤى املتبنـاة مـن قبـل         
وتفاقمـت  ) االهليـة (جهاٍت أعلنت والءها للحاكم أو اسبغت عليه شرعية السلطة     

هذه األزمة املتبادلة بني الراوي وبني احلـديث اىل متـتني العالقـة بينـه وبـني احلـاكم                   
يث ووثاقة الراوي، ومل يفتأ بعض أهل احلديث أن يتوقفوا   على حساب صحة احلد   

اليت عززها معاوية بن أيب سفيان يف مهمٍة ورثهـا مـن      ) ماكينة الوضع احلديثي  (عن
أسالفه احلاكمني، حيث تعزيز الوضع الروائي على حساب احلقيقة مـن أخطـر مـا             

، والطمـع مبـا يف      عاناه احلديث النبوي فاملنافسات السياسية واللهث وراء الـسلطان        
أيدي احلـاكم، واخلـوف مـن مطـاردة الـسلطة وغـري ذلـك أودى بـالكثري مـن أهـل                      
احلديث يف حمـاوالت بائـسة مـن أجـل االطاحـة باملعارضـة، ومعاقبـة رجاهلـا بكـل           
أساليب التشكيل، وكانت املعارضة العلويـة املتمثلـة يف علـي بـن أيب طالـب عليـه              

سلطة القائمة على االنقـالب العـسكري     السالم وأصحابه احدى أهم معضالت ال     
الذي شهد له التاريخ من القـسوة واالبـادة واالغتيـاالت قادـا جمموعـة الـسقيفة                  
وأسست هلا واعتمدا مناهجاً يف تعنيف اآلخر املعارض هلا منهجاً وأسـلوباً، وقـد      
نالت املعارضة العلوية القسط األوفر من حـاالت التنكيـل والتـشريد، وبـرز ذلـك              

ه على حماوالت أهل احلـديث مـن الـرواة الـذين طمحـوا يف موافقـة الـسلطة أو          كل
مؤازرا يف مشروعها التأسيسي للحديث، ولعل االعالم كان أشد بطشاً ممـا حنـن               
عليه اليوم فوسائل اإلعالم املعاصرة تكشف بعـضها بعـضاً وتظهـر أحـدها زيـف              
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يث النبـوي ليوجهـه اىل      اآلخر يف حني كان اإلعالم السلطوي يأخذ باخنـاق احلـد          
اجلهة اليت أرادها، وإذا كان احلـديث النبـوي هـو الوجـه األبـرز يف التـشييد الثقـايف          
والتأسيس الفكري فقد كان احلـديث النبـوي هـو وسـيلة إعـالم احلـاكم، أي مـن                
خالله تربز توجهات النظـام وتؤكـد عالقتـها بـالواقع الـذي تفرضـه علـى األمـة،                 

تأشـرية  (يـق عمـل يـسعى فيـه أصـحابه للحـصول علـى            والبد هلـذا اجلهـد مـن فر       
يف قصور البالط احلاكم كما بدأ ذلك أبو هريرة وكعب األحبار وأمثاهلما ) الدخول

يف اقحام قرارامـا وتوجهامـا للخليفـة الثـاين الـذي حظـر احلـديث علـى مجيـع                
لـذين  احملدثني ما عدا كعب األحبار وحليفـه ابـو هريـرة الدوسـي الثنـائي اخلطـري ال         

أرهقا التراث احلديثي بالوضع لصاحل احلاكم، وبالفعل فقـد أسـسا هـذين الـروايني       
صيغ احلديث الوضعي يف قصر اخلضراء برعايـة معاويـة بـن أيب سـفيان، وملـا كـان           
ذلــك األمــر ســبباً يف تأســيس احلــديث املوضــوع لنــوازع سياســية، تفاقمــت أزمــة  

توجهاته الراوي، فاحلالة النفـسية   احلديث يف متاهات العداء الشخصي الذي حيمل        
للـرواة تــدخلت يف ترســيم معــامل احلــديث، والــبغض أو احلــب دفعــت بــالرواة اىل  
حتريف احلديث واختالق حالة الوضع، ولعل األبرز يف هذه الظـاهرة اخلطـرية هـي       
حالة الراوي الناصيب الذي أخذ بأطراف احلديث ليتعامل معه علـى أسـاس احلـب             

ضمن دائرة التعامل مع املعارضة العلوية اليت يتزعمها اإلمام  والبغض، وكان ذلك  
علي عليه السالم ووقوفه ضد جربوت الـسلطة وطغياـا الفـاحش، ومل جتـد هـذه             
السلطات بدا من التنديد ذه املعارضة املشروعة من خالل الوضع احلديثي الـذي             

قـد، والكراهـة   تزعمه معاويـة بـن أيب سـفيان ودفـع بـه اىل متاهـات الـبغض، واحل        
واحلسد، واالسفاف اليت أظهرها بعض رواة احلديث، ومن املؤكد فان هذا احلديث       
صار مرتعاً للمنازعات السياسية واالحقاد الشخصية اليت حيملها الراوي لعلـي بـن       
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الـذي دأبـو يف     ) رواة النـصب  (أيب طالب عليه السالم فتأسست طبقـة خطـرية مـن          
أساس فزعام النفسية، ولعل دائرة النصب هذه التعاطي مع احلديث النبوي على 

تضيق وتتسع يف تعريفه فالعداء لعلي وآلله والتدين به اىل اهللا تعـاىل هـو املـصداق      
األجلى للنصب، أو تقدمي عثمان على علي هو من مـصاديق النـصب عنـد بعـض       
التعريفات لكن االطالق يف تقدمي اآلخرين على علي بن أيب طالب هو االوفـق يف             
هذا املضمار، فتقدمي غري علي عليه هو إحدى حاالت العداء وسـب علـي كـذلك             
وحماربة شيعته لون آخر منه، وتضعيفهم مصداق من مصاديقه وهكذا فان النصب          
من األمور التشكيكية يزداد ضعفاً وقوةً يف حاالته اخلاصـة تبعـاً للـراوي وللظـرف           

ون حتت عنوان العداء لعلـي  واألسلوب واملصداق وغري ذلك، فرواة النصب جيتمع   
وهذا العنوان يتلون بأساليب النصب املختلفة، احلـرب، الـشتم، مالحقـة شـيعته،              
تقدمي اآلخرين عليه، عدم واليته، التشكيك يف أحقيته، الغاء امامته اىل غـري ذلـك           
من أساليب العداء املختلفـة، ولعـل ذلـك يظهرهـا رواة احلـديث الـذين اسـتجابوا              

ية فوضعوا احلـديث، وحرفـوا بعـضه بتـروا آخـر، وأضـافوا غـريه        لرتعام الشخص 
وهكذا كانت مشكلة النصب تتدخل يف حتديد احلـديث وروايتـه، والكتـاب الـذي               
بني أيدينا يكشف عن حالة النـصب الـذي ابتلـى ـا بعـضهم وأحـصاها الكاتـب                
اجلــدير بالثنــاء األســتاذ عبــد الــرمحن العقيلــي الــذي أحــصى علــى هــؤالء الــرواة  

رواة (سقطاهم الروائية وأمـاط اللثـام عـن الكـثري مـن الـرواة الـذين دخلـوا دائـرة           
ليحــصيهم لنــا مبــا مســح لــه التحقيــق، واســتدل علــى ســريم وجهــم  ) النــصب

ــة     ــا للمكتب ــز مل ــه التوفيــق يف مواصــلة جهــده العلمــي املتمي الروائــي، نــسأل اهللا ل
.عيةاإلسالمية من حاجة ماسة ملثل هذه الدراسات املوضو

السيد محمدعلي الحلو/ عن اللجنة العلمية 
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قدمةامل

حـد  ما جتتمع يف وصف أ  صفات كثرياً ! يسب علي  ناصيب،متعبد،عامل،ثقة
،روت احلديث يف احد اجلوامع احلديثيـة املعتمـدة        شخصيةلعلماء اجلرح والتعديل    

وي حول سـب يقطعون بأن كل ما ر) للنواصبإخوانا(ومع هذا فكثريا ما نواجه    
املؤمنني من قبل أشياع بين امية هو كذب وافتـراء ال دليـل عليـه سـوى بعـض        أمري

   قـضية سـب أمـري     ف! الـسنة  أهـل يف كتـب    ) الروافض(هاالروايات املتناثرة واليت دس
منفما بني،ونفياًعرب التاريخ إثباتاًطويالًاملؤمنني عليه السالم قضية أثارت نقاشاً

اىل سـين يؤيـد هـذا الـرأي مـن        ،حدوث الـسب برعايـة األمـويني       طعاًقا ينفي نفياً 
الذي اسـتمر حـىت سـقوط    حدوث السبإىل علوي يؤكد  ،)أو علين (طرف خفي 

ومـا بـني هـذا وذاك ضـاعت يف     ) ما عدا فترة عمر بن عبد العزيـز     (احلكم األموي 
علـم  كـان باإلمكـان فهمهـا بعيـدا عـن سـطح الـنص وقيـود            النقاش حقائق كثرية  

مالبـسات  والنصفهم من خالل العيش يف جو     فهكذا روايات ت  ،الرجال والدراية 
الوقت الذي نَّأم أن يصدر هذا النص يف ذلك الزمان أن من املمكن أوهل ،زمانه

وهذا كله ال ميكن تقديره بدقة لوال ،من ذلكسب اليه يشكل قرينة على العكسن
فالناس هـم النـاس والـسلطات الدكتاتوريـة         ،احماولة فهم الروايات فهما اجتماعي    

،ةيف عـصر الـذر  أميف عـصر الـسيف   ! يف أوروبـا أمتتشابه سواء كانـت يف الـشام    
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،ال تـشعر أومن حيث تشعر طاغيةفالناس يف اتمعات الفرعونية تنام يف عباءة ال       
عنـدما ويـان حاألبعـض يف امللبس واملأكل واحلركات وحىت االعتقاد يف  دهفهي تقلّ 

،ويقلدونـه يف بعـض منـاحي احليـاة        لطاغيـة ما يعتقده ا   يعتقدونس بأم النايتهم
ولكـن تفـسري التعـامالت    ،هـذه التهمـة  يـستهجنون إـم بـل  بذلك ونقريال   مفه

    للـشك  ده التاريخ من ذلك ال جتعل جمـاالً   خلّاليومية والتصرفات االجتماعية وما ي
إذ تـذهب هـذه   ،هلـا نـصيب كـبري مـن الـصحة     )امتصاص الدكتاتوريـة  (بأن نظرية 

من املظاهر الطاغوتية للظامل مـن خـالل    كثرياً ن الشعب املظلوم ميتص   أالنظرية اىل   
العقـل البـاطن   يف التـأثري ويختزن ذلـك   ،الطاغوت اإلعالمية  ألجهزةالتأثري السليب   

  ة علناً الذي يرفض وبشدمة ويستبطن صح جلـى  وتت،وبـال وعـي  تها سـراً هكذا
.مظاهرها يف التصرفات اليومية

املؤمنني من هـذه املـسائل الـيت وقـع ـا الكـثري مـن النـاس          أمريوقضية سب   
   ة حصدق نص يدل علـى بـشاعته كـالم أمـري        أكما قد يكون    الذين حكمهم الظَلم

،أال إن أخوف الفنت عندي عليكم فتنة بـين أميـة    «)١(املؤمنني عليه السالم إذ يقول    
وأصـاب الـبالء مـن أبـصر      ،ت بليتـها  ها وخـص  ت خطت ظلمة عم تنة عمياء م  فإا ف 

بـين أميـة لكـم أربـاب سـوء          وأمي اهللا لتجـدنَّ    .وأخطأ البالء من عمـي عنـها       ،فيها
ال .ومتنع درهـا ،وتزبن برجلها،كالناب الضروس تعذم بفيها وختبط بيدها  .بعدي

وال يزال بالؤهـم  .و غري ضائر مهلم أ يزالون بكم حىت ال يتركوا منكم إال نافعاً       
والـصاحب مـن   .حىت ال يكون انتصار أحدكم منـهم إال كانتـصار العبـد مـن ربـه            

لـيس فيهـا منـار       .جاهليـة  اًعـ طَوِق،ةترد عليكم فتنتـهم شـوهاء خمـشي       . مستصحبه
ولو اجتمع ..»ولسنا فيها بدعاة،رى حنن أهل البيت منها مبنجاةوال علم ي،هدى

– 
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بلغ وأدق وأبـشع مـن هـذه اخلطبـة ملـا        أب على أن يصفوا فتنة بين أمية بـ        بلغاء العر 
!استطاعوا

والسلوك االجتماعي قد يشكل قرينة تكـاد ان تـصل اىل حـد الـدليل علـى                 
واقعة معينة من خالل معرفة االجتاه العام للتفكري وميزان املغريات والروادع البيئية            

ش ف البـشري جتـاه الواقـع املعـا     التـصر  املوجودة واليت تعمـل علـى قـبض وبـسط         
الـذي يقـول فيـه    )١(هذا الـنص وللمثال على ذلك نذكر   ،وإجياباًومواقفه منه سلباً  

: احد علماء االجتماع

ر جأول ما نالحظه يف أمساء اجلاهلية إن الكثري منها يشري اىل الصالبة كح       إن  «
مالــك وظــامل وغــامن او يــشري اىل القــوة والغلبــة ك،لبــل وجنــدر وجهــوِفرخوصــ

...وغالب وعاصم وفاتك وغارم ومنازل ومقاتل وطارق وسيف وحرب وضـرار          
ن الكــثري منــها مــأخوذ مــن أمســاء احليوانــات الــضارية  أوالــذي يلفــت النظــر فيهــا

فهناك جتد أمساء أسد وسبع وليث ،ما جنده يف األمم األخرىوهذا أمر قلّ،واملؤذية
أي (وهـر وضـبع وحيـة وحـنش وسـرحان     وذئب ومنر وفهد ودب وكلب وثعلـب     

) أي بـرب (وفـزر ) أي كركـدن  (ونـزك ) أي منر (وأيب جهل ) أي أسد (وأسامة) ذئب
.»...أي أم سبعة وسبعني(وحريش) أي قنفذ(ودلدل

ولـو  ،ـذه األمسـاء  أبنـاءهم يـسمون  بأميف هذا النص يتهم الكاتب البدو   
التحليل االجتماعي للدوافع املشجعة ننفي هذه التهمة باستعمال  أون نثبت   أ أردنا

: هلذه التسميات فيمكن ان نقول

ب ان إن البدو يف حالة دائمة مـن العـداوة مـع بعـضهم الـبعض وهـذا يتطلّـ            
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١٢

..يكون الرجل الواحد خميفا حىت باالسم ليجنب نفسه اعتداء اآلخرين

أن البدو ينظرون اىل صاحب االسـم الـدال علـى الـصالبة واخلـشونة نظـرة             
لعائلـة  ة ليبـ عند املتصدين لزعامة القبائل وهذا دافع قوي جللب اهل     خصوصاً،بةهي

.الزعيمة او املنافسة هلا

كانوا يعتقدون  ) بل وحىت بعض سكان األرياف البسطاء     (إن البدو املتخلفني  
د احلـسد  بعِـ والدالـة علـى اجلـوارح واحليوانـات املفترسـة ت         ،بأن األمساء غري اجلميلة   

مـا يـريح   وعلى عكس األمسـاء الـيت تـدل علـى اجلمـال      ،من املوت وتنجي الطفل   
.لذا فهم حياولون ان يبعدوا احلسد بكل طريقة كانت،النفس

   ادين املَ إن البدو من الصيهيف الغالبة  ر،اد دائما يـسعى وراء الـصيد  والصي،
.ليسوا طرائد للجوارح واملفترساتجوارح ومفترسني وبأمهلذا فهم يفتخرون 

ومنـها النظـرة   ،وجه واحد يـشمل كـل احليـاة        وكأان البدو يفهمون اهليبة     إ
مل يكن له اسم خميف فهو جيـد لـه   من فإن  أمامهنللنساء وحماولة الظهور بالبطولة     

.!خميفاًلقباً

حـىت  صـاحب الـنص  عى  ن نقول بأن مد   من خالل الدوافع املفترضة ممكن أ     
فهو قريب من الصدق من خالل العيش       ،يهلو مل يسنده النقل التارخيي املشكوك ف      

تتميز ذه امليـزات املـستعلية وكوـا    أايف طريقة تفكري البدوي واليت من الواضح   
: يف البادية اليت ال ترحم إال القوي إذ يقول الشاعرحتب الغلبة ألا التعيش

  ١ 

   ظلـم وإمـا إن     ر قاعدة مهمة يف حياة ال إن هذا الشاعر يقربدو وهـي إمـا ان ت
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١٣

فيـسخر  ،وهلذا لـوازم عنـد البـدوي   ،وعلى هذا وذاك تقوم احلياة يف البادية  ،لمتظ
فيــستعمل الـشعر واألمســاء والطعــام  ،ال مظلومـاً كـل إمكاناتــه لكـي يكــون ظاملــاً  

!ظاملةاةًوالسيف وكل ما من شانه أن يضمن له حي

ن حتليل اجلو والبيئـة الـيت أنتجـت الـنص ميكـن ان             ن هذا املنطلق نستنتج أ    م
،كفـة الـرأي مبـسألة صـدوره أم عـدم صـدوره       يكون له شأن وأي شـأن بتـرجيح       

صارة بتقريـر  وبالتـايل تكـون العـ   ،وبعدها يأيت دور الروايـات الـساندة مـن عـدمها          
نـافحني عـن بـين اميـة يقولـون بعـدم            ن امل لكن الذي حيصل هـو أ     ،يجة النهائية النت

ن بل أ،ألهل البيت يف العصر األموي   م عن وجود سب   صحة الروايات اليت تتكلّ   
املصاهرة والعالقة احلميمية كانت سائدة بني أهل البيت والصحابة ومنـهم معاويـة          

.! .الدولة األمويةومؤسس ) كاتب الوحي(

حابة الـذين قـال فـيهم       نـه مـن غـري املعقـول ان يكـون الـص            ومستندهم هو أ  
ني للـدنيا هلـذا احلـد الـذي     حمـب )١(»خـري القـرون قـرين    «الرسول صلى اهللا عليه وآله    

ني متشامتني متحاربني متالعنني ومل ميض على وفاة الرسول صلى اهللا جيعلهم متساب
ون حيبـ ،كبـاقي البـشر    ن الصحابة بـشر   وغاب عنهم أ  ! آله إال سنوات قليلة   عليه و 

كبـاقي البـشر يف كـل    ،ويتحـاربون ويتـصاحلون   ،طمعـون ويزهـدون   وي،ويبغضون
ولـو كـان   ،دركوامـا أم مل يـ  سواء كانوا هؤالء البشر أدركوا رسوالً ،زمان ومكان 

كباقي البشر يؤدي اىل الطعن بتربية الرسول صلى اهللا عليه وآلـه كمـا      بأمالقول  
ذة كبده إذ يقول  ح البنه وفلَّ  ان نطعن بتربية نيب اهللا نو      األوىللكان  ،عي البعض يد

ا الَقـَ {: اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  يـ وح يس إِنَّـه نـُ ن لـَ لٌ إِنَّـه أَهلـِك مـِ مـع ر الِحٍ غَيـ ال صـ فـَ
ـسأَلْنِ ـا تـَ مـ سـي ـك لـَ ـهِ لـَ ـك إِنِّــيعِلْــم بـِ ـون أَنأَعِظـُ ـن تَكـُ ـاهِلِني مـِ هــود (}الْجـ :
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١٤

عليـه نوحمنوكشفاستعالمسؤال«فسريه هلذه اآليات  قال ابن كثري يف ت    )١()٤٦
وعـدتين وقـد أي) أهلـي مـن ابـين إنربقال(غرقالذيولدهحالعنالسالم
؟احلـاكمني أحكـم وأنـت غـرق فكيـف خيلـف الالذياحلقووعدكأهليبنجاة

بنجاةوعدتكإمناألينإجناءهموعدتالذينأي) أهلكمنليسإنهنوحياقال(
هـذا فكـان ) منـهم القـول عليهسبقمنإالوأهلك(قالوهلذاأهلكمنآمنمن

الـسالم عليـه نـوح اهللانـيب أبـاه وخمالفتهلكفرهبالغرقالقولعليهسبقممنالولد
لـيس أنـه إىلهـذا تفـسري يفذهـب مـن ختطئةعلىاألئمةمنواحدغرينصوقد
عـن امرأتـه ابـن كـان وإمنـا بابنهيسلبأنهالقولوحيكى،زنيةابنكانوإمنا،بابنه

.)٢(»جريجوابنالباقرجعفروأيبعمريبنوعبيدواحلسنجماهد

قبـل  تـسعمئة ومخـسني عامـاً   فنيب اهللا نـوح عليـه الـسالم ظـل يـدعوا قومـه         
مـسؤولية لـه   فهـل حنم  ،تهه بنبو ِفنالطوفان ومع ذلك مل يؤمن ابنه الذي عاش يف كَ         

ومـا عالقـة هـذا    ؟أبيـه الطعن بابنـه يـؤدي للطعـن بنبـوة     ابنه ونقول انأميانعدم  
! ؟بذاك

نـوح ولـوط إذ يقـول رب العـزة    ة زوجـيت ه القرآن من قص   ل هذا ما قص   ومث
}بضَراللَّهثَالموالِلَّذِينكََفرأَترنُوٍحامأَتراما لُوٍطو دينِ تَحـت كَانَتـَ بـع مـِن

}الداخِلِنيمعالنارادخالوقِيلَشيئًااللَّهِمِنعنهمايْغنِيافَلَمفَخَانَتَاهماصالِحينِعِبادِنَا
.)١٠: التحرمي(

نـوح ولـوط كـافرتني يوجـب الطعـن بنبـوة هـذين النبـيني                 امرأيتفهل كون   
ل العظيمني؟ فكذلك كون الصحابة مل يؤمنوا بأمجعهم مسألة طبيعية حيكـم ـا كـ               
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١٥

ــسبقةاألحكــامعاقــل متجــرد عــن   ــل ان يتحــول اآلالف مــن  ،امل وإال فهــل يعق
يدفنون الرضيعة وهـي  أمالذين وصلت وحشيتهم اىل درجة   األجالفاألعراب

بـني ليلـة    ،املصنوعة من اخلـشب واحلجـارة      األوثانويعبدون  ،من العار  حية خوفاً 
واألنظمــة،وقراطيــةمتحــضرين يتمتعــون بــأرقى الــنظم الدميأنــاسوضــحاها اىل 

علـى الـنيب صـلى اهللا    وهـذا لـيس راجعـاً    !هذا غري معقـول   !. االجتماعية الراقية؟ 
يف الوحـشية ـذه     فمجتمـع موغـل     ،تقتضي ذلـك   األشياءعليه وآله بل ان طبيعة      

أنظمةمن العيش وفق أجيالبل يراد له عدة ،ن يؤمن بكبسة زرالصورة ال ميكن أ
    م عليه  عى  سليمة حىت يصل ملا يدوهـذا ال مينـع مـن وصـول الوحـدان           ،من كو

وهـذا مـا يؤكـده    ،فالقابليات عند البشر متفاوتة واالستعدادات خمتلفة    ،هلذه املرتبة 
.ال بعني االحنرافاإلنصافاليه بعني رِظن نإاإلسالمياملنقول من التاريخ 

زريعبنزيديثناحدعفانثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)١(روي يف املسند  
انـه الـشيخ بـن مطـرف بـن اهللاعبدعنهاللبنمحيدعنعبيدبنيونسثناحد

يفعنـه اهللارضـي الصديقبكرأيبعندكناقالأنهاألسلميبرزةأيبعنحدثهم
ذلـك رأيـت فلمـا جـدا عليـه غـضبه فاشتداملسلمنيمنرجلىعلفغضبعمله
احلديثذلكعنصرفالقتلذكرتافلم،عنقهاضرباهللارسولخليفةياقلت
الـصديق بكـر أبـو ذلـك بعـد إيلأرسـل تفرقنـا فلمـا النحومنذلكغريإىلأمجع

،ذكرنيـه قلـت قلـت الـذي ونسيت: قال؟قلتمابرزةأبايافقالعنهاهللارضي
علىغضبترأيتينحنيأرأيت: قالواهللاالقلت: قال؟قلتماتذكرأما: قال

؟ذاكفـاعالً كنتأوذاكتذكرأمااهللارسولخليفةياعنقهاضربفقلتالرجل
مـا واهللاتلكانويلكأووحيكقال،فعلتأمرتينانواآلنواهللانعمقلت: قال
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١٦

.وسلم-وآله -صلى اهللا عليه حممدبعدألحدهي

فبعـد سـنوات مـن    ،انظر اىل أيب بـرزة األسـلمي الـصحايب املعـروف          : قلت
فهو وبعد أن طلب رضى اخلليفـة مل ميلـك غـري            ،اإلميان يف قلبه  اإلسالم مل يتشرب    

.والرجل مل يرتكب ما حيلل دمه! ان ينصحه بضرب رقبته

عـن أيبحدثنايعقوبحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )١(وروي يف املسند  
قـدم ملـا قـال عبـاد أبيـه عـن الزبريبناهللاعبدبنعبادبنحيىيحدثناإسحاقابن
إىلانـصرف مثركعـتني الظهربنافصلّى: قال،مكةمعهقدمناحاجاًمعاويةاعلين
والعـصر الظهراصلىمكةقدمإذاالصالةأمتحنيعثمانوكانقالالندوةدار

مـن فرغفإذا،الصالةقصروعرفاتمىنإىلخرجفإذاأربعاًأربعاًاآلخرةوالعشاء
ـض ركعـتني الظهـر بناصلّىفلمامكةمنخيرجحىتالصالةأمتّمبىنوأقاماحلج
مابأقبحعمكابنأحدعابما: لهفقاالعثمانبنوعمرواحلكمبنمروانإليه

: قال ؟مبكةالصالةأمتأنهتعلمأملله: فقاال: قال،ذاكوما: هلمافقال،بهعبته
صـلى اهللا   اهللارسولمعصليتهماقدصنعتماغريكانوهلوحيكما: هلمافقال
ابـن فـإن : قـاال ،عنهماتعاىلاهللارضيوعمربكرأىبومعوسلم -وآله   -عليه  
العـصر إىلمعاويـة فخـرج قـال عيـب لـه إيـاه خالفـك وإنأمتَّهـا كـان قـد عمك

!!أربعبنافصالها

فمعاويـة اسـتحى أن   ،انظـر اىل ديـن اهللا الـذي يتالعـب بـه الطلقـاء            : قلت
مع أنه يقر أنه صلّاها مع ! !صالة فخرج فصالها أربع خالف ابن عمه يف ال    : يقال

.النيب صلى اهللا عليه وآله وأيب بكر وعمر
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بنعروةإىلمنسوب،بالعقيقهو:)١(قصر عروة وقال ياقوت احلموي عن   
-صلى اهللا عليه    ،اهللارسولأنالزبريبنعروةروى،خويلدبنالعوامابنالزبري
قـوم عمـل ظهـور عنـد وذلـك وقـذف خسفأميتيفيكون: قال،وسلم -وآله  
.املدينةعنفتنحيتذلكظهرقدأنهفبلغين: عروةقال،فيهملوط

وبشهادته فقد ،مات عروة بن الزبري قبل انقضاء القرن اهلجري األول      : قلت
فأين قول ! !قبل انقضاء قرن على شهادة النيب  ) دار اهلجرة (انتشر اللواط يف املدينة   

وإمنا رأى الناس الرخـاء فبـدأوا يفكـرون    !)٢(»خري القرون قرين«زعموهالنيب الذي  
الفــساد ووهــو البطــر والطغيــان،مبــا تفكّــر فيــه األمــم عنــد الرخــاء وقلّــة الــدين 

.األخالقي والتحلّل

أخـاف واهللا ما «يروي البخاري بسنده عن النيب صلى اهللا عليه وآله انه قال         
ان ما حـذر منـه     )٣(»ن تنافسوا فيها  عليكم أ أخافعليكم ان تشركوا بعدي ولكن      

نـوازع اخلـري   وطمعهـم النيب وخاف منه هلو نتيجة طبيعية ألخالق البشر ورغبام و         
فالـدعوة اجلديـدة سـتؤدي لـدخول الـشعوب      ،والشر فـيهم يف كـل عـصر وِمـصر      

والثـروات علـى اجلميـع       األمـوال وهذا بدوره سيدر    ،ااورة حتت حكم املسلمني   
وهذا سيؤدي اىل الطمع واملنافسة بني الطـاحمني  ،يم التشريعات االقتصادية  بعد تنظ 

وهــذه سـنن تـسري يف مجيــع   ،فني هلـم ممــا سـيقود للفـساد والـرتاع    للحكـم واملتـزلّ  
منـها احـد إال اتمـع املعـصوم         اتمعات اليت مرت على الكرة األرضـية ال يـشذُّ         

!وهو خارج عن كالمنا
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١٨

ملا يتمناه ويريده ال ملا عليـه الواقـع   بشر يبقى منحازاًإن سلوك البشر مبا هم  
وال ! عالمـة اسـتفهام  أمامـه ومن يقـول بعكـس ذلـك نـضع     ،األرضمبا هو على  

مـن التـصرفات هلـا مـا     ولكن كـثرياً ،هم هنا كل الناس بامليل القصدي ملا يتمنون نت
بـسطنا مـسألة   فلـو  ،متجردة تريد احلق ال غري   أايربرها عند صاحبها وهو حيسب      

مبا ال يستحق إالهذه القاعدة عنتقييم رواة احلديث على بساط البحث فلن يشذَّ
سع ن تقييمـام تتـ    فعندما تقـرأ كتـب الرجـال جتـد أ         ،هفاإلناء ينضح مبا في   ،الذكر

واألجـواء الـيت نـشأوا فيهـا وترعرعـوا      ةتبعا خللفيام االجتماعية والنفـسي  ضيقوت
مـن يـشري اىل كـون     أكثـر ان ابن حجـر والـذهيب والعجلـي هـم           مثال حنن جند    ،ا

أـم ممـا يكـشف عـن    ،األمهيـة وغريهم ال يشري ذه     ،ال أمالراوي الفالين ناصيب    
يف ) الظـاهرة (لكانوا سـكتوا عـن هـذه       وإال،من غريهم  قليالً أوسعميلكون نظرة   

غافـل  كمـا سـكت غريهـم وحـاول الت        ،خـصوصاً  األمـوي رواة احلديث يف العصر     
.عنها

ن صـاحب اجلـامع     وامع احلديثيـة الكـربى فـنحن جنـد أ         وكذلك أصحاب اجل  
حـد  مع الـرواة ال مياثلـه أ       شاذاً البخاري يسلك سلوكاً   إمساعيلالصحيح حممد بن    
األدبيف (فهو يروي للحجاج الظامل وعبد امللـك بـن مـروان   !فيه إال سلفية اليوم 

ن ملجم وحريز بن عثمان وغريهم مـن        ان اخلارجي مادح ب   وعمران بن حطّ  ) املفرد
السنة من الذين يروون أهل بل إنه تساهل يف تضعيف الثقات من       ،كّبار النواصب 
نـه كمـا أ ،)١(بـذلك همه ابن حجركما ات،ألسباب واهيةعليه السالم فضائل علي   

يقوم ببتر أي حديث يشري اىل رأي سيء لـصحايب بغـريه مـن الـصحابة ومـا شـجر               
بل إنه يترك بعـض األمـاكن بيـضاء بـدون كتابـة عنـدما جيـد ان               ،البينهم من القت  
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ع عن بينما ميتن! )نكاح الدبر(كما فعل يف موضوع) سنة الشيخني (احلديث خيالف 
مل«عـن اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم     )١(يقول الذهيب!الرواية عن اإلمام الصادق  

عن صـحيح البخـاري أنـه      ا يقال ومع هذ »األمةسائربهواحتجالبخاريبهحيتج
!)٢(»الكتب بعد كتاب اهللاصحأ«

امتنع احلافظـان الكـبريان أبـو زرعـة         «ولتصرفات البخاري اليت عدت احنرافاً    
ــ ٢٧٥-١٩٥(وأبـو حـامت الـرازي     ) هـ ٢٦٤-٢١٠(الرازي ألجـل احنـراف    ) ه

لبخـاري  صل احلـد بنقـد ا  وو)٣(»البخاري يف العقيدة بنظرمها امتنعا عن الرواية عنه 
ر إعالم النبالء   يذكر يف كتابهِ س   و()٤(»الضعفاء«الذهيب يف كتابه   أوردهن  واحنرافه بأ 

!)٥()فيا من مدينة نيسابورن البخاري ومسلم قد نأ
قد يعتذر معتذر هلؤالء العلماء لكون اتمع الفاسد الذي ورثه النـاس عـن               

قـال  !!·رقـب عبـأن ي اًعلياىل من حيب األمربين امية تعارف هذا الشيء بل وصل     
كـويف عفـراء بـن معـاذ موىلاملعرقبحيىيأبومصدع«)٦(العجلي يف ترمجة مصدع   

فـإذا كـان النـاس      ..»طالـب أيببـن علـي حلبـه مـروان بـن بشر)٧(عرقبهثقةتابعي
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٢٠

وعلـى   ؟اإلسـالم يعرقَبون على حبهم لعلي فكيـف بروايتـهم ملناقبـه وسـوابقه يف              
..مراءاُألب عند ره فسوف ينال الدنيا والقُبالعكس من ذلك فمن س

عليــه الــسالمع األمويــون حــىت اآلثــار الفقهيــة الــيت وردت عــن علــي وتتبــ
اجلهــريفيبــالغكــانعليــه الــسالمعليــانإ«)١(قــال الــرازي،وجهــدوا يف حموهــا

طـال إبيفسـعياً اجلهـر مناملنعيفبالغواأميةبينإىلالدولةوصلتفلمابالتسمية
وكانت العقوبة تصل لقطع الرقبة فيمن يروي فضائل علي  »عليه السالم علىآثار

أقمـت أينلوددتيقولاهلادبنشدادبناهللاعبدعن«بسنده)٢(*قال ابن عساكر  
،»عنقـي فيـضرب فأنزلمأقومثعليفضائلفاذكرالظهرإىلغدوةمناملنربعلى

باسم علي كانت تودي بصاحبها لـذا فمـن   فالتسمية،قل من رواية الفضائل  بل وأ 
مـن العقــاب  أو تغــيريه حـىت ينجـو  إلخفائـه كـان يـسعى   ) علــي(اه أبـوه باسـم  مسـ 
ليقالالليثقال«*قال ابن حجر   !همةوالتمسـاين منحلِّيفجعلأالرباحبنع


*
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امسينفإليعلـ امسـه مبولـود مسعـوا إذاأميـة بنوكاناملقريوقالليعقتلـوه يع
مـن علـى وحيـرج يلـ عمـن يغـضب ) علي(وكانعليهوفقالرباحاًذلكفبلغ
.)١(»بهمساه

.!باهللا العلي العظيمإالوال حول وال قوة 
فلو أخذنا عينة من ،وقد تعامل علماء الرجال مع هذه املسألة بتباين واضح    

ُّموا بالنصب موا بالتشيع وعينة من الرواة الذالرواة الذين الوجدنا التايلين ا :

ــز البكــري   ــن هرم ــت ب ــن ثاب ــهغــاٍل،شــديد التــشيع،عمــرو ب واهــي ،في
ومنهم من ،ليس بشيء يف احلديث،)٤(ليس بالقوي،)٣(متروك احلديث،)٢(احلديث

.)٥(مفرطاوكان متشيعاً،ال يكتب حديثه لضعفه ورأيه

علىاجلننوحيسمعونكانوامإ: نه روىالبكري أوذنب عمرو بن ثابت
نظـرت إذاكنـت : جعفر الصادق عليه السالم بقولـه      وهو ميدح اإلمام  .)٦(احلسني

مـن كنـت    : وروايتـه حـديث   . )٧(النبـيني سـاللة منأنهعلمتحممدبنجعفرإىل
،مفـرط ،يف التـشيع غـالٍ : ولكـن الـسبب احلقيقـي لقـوهلم     ،)٨(مواله فعلي مواله  

يسب: عبد اهللا بن املبارك بأنه هو ما نقله    ،ضعيف الرأي ،ليس بشيء يف احلديث   




 
 
 
 
 
 
.
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عـن داودأبـا سألت: يف تليد بن سليمان   )٢(وقال سليمان بن األشعث   !)١(فلَالس
رجـل تليد: يقولداودأباومسعت: قال،خبيثرافضي: فقال،سليمانبنتليد
.وعمربكرأبايشتم،سوء

!عمرنه يشتم أبا بكر وسبب كون تليد هذا رافضي خبيث هو أفعلى هذا 

أبـو وقـال ،عثمـان يـشتم كذاب: معنيابنقال«)٣(*قال سبط بن العجمي   
فهـو كـذاب لكونـه      »خبيـث رافـضي لفظويف،وعمربكرأبايشتمرافضي: داود

!!رافضي يشتم

الرازيسليمانأبو،داهربناهللاعبد«يف عبد اهللا بن داهر )٤(وقال البستوي 
ما: وقال.يءبشليس: وحيىيأمحدقال.احلديثمتروكوهو.باألمحرياملعروف

علـي فـضائل يفيرويـه مـا عامـة : عديابنوقال...خريفيهإنسانحديثهيكتب
.»ذلكيفمتهموهو

.!فعندما تكون عامة الروايات يف فضائل علي فهي مة قبيحة

 
 
*
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٢٣

: فيه)١(*قال العقيلي

أشـر القدوسعبدبناهللاعبدعن،خبيثرافضيالرازيداهربناهللاعبد
عبـد حدثناقالاحللواينحيىيبنأمحدحدثناهماحديثهومن،رافضيانكالمهامنه
أيبعـن عطيـة بـن األعمشعنالقدوسعبدبناهللاعبدحدثناقالداهربناهللا

تـارك إنـي وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قال: قالاخلدريسعيد
احلـوض علـي يـردا حـىت مجيعـا يـزاال لـن فإمـا ،يتوعتراهللاكتابالثقلنيفيكم

..فيهماختلفوينكيففانظروا

أم ،السلف ذا الشكل   كل من يسب  قد عاملوا علماء السنة   أن  فهل ياترى   
فعلمـاء أهـل الـسنة يعـاملون مـن يـروي       ؟من هم السلف : ان األمر يتوقف على   

فهـذا احلـاكم النيـسابوري    !الـشك أوالً مث الـرباءة  : فضائل أهل البيـت علـى مبـدأ     
         نـصف يف األحاديـث الـيت ختـصفـضائل أهـل   صاحب املستدرك والـذي أراد ان ي

بأنـه مِهواليت مل يوردها الشيخان يف صحيحيهما فلـم تـشفع لـه مرتلتـه فـات             ،البيت
هـو «بينما قال عنه ابن حجر)٣(»خيانة عظيمة«ن عمله يعتربوأ)٢(»رافضي خبيث «
! لـشدما اختلفـوا   ،)٤(»الضعفاءيفيذكرأنمنذكراًوأكربطراًخوأعظمقدراجلأ

!وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

*
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لـه نعـيم بـن أيب هنـد إذ روى    : يف املقابل لو أخذنا منوذجا للناصيب عنـدهم       
»هـو كـويف ناصـيب   «: *قـال عنـه الـذهيب   ،مسلم والنسائي والترمـذي وابـن ماجـة    

ومـع هـذا فهـو     )١(»كـان يتنـاول عليـا رضـي اهللا عنـه          «:ونقل عـن الثـوري قولـه      
وقـد استـشعر ذلـك الفـرق يف         !فما فرق شيعينا عـن ناصـبيهم؟      )٢(»ثقة،صدوق«

غالبـاً الناصـيب تـوثيقهم أستشكلكنتقد«: )٣(ابن حجر فقال  التعامل مع الرواة  
والمــؤمنإالحيبــهالحقــهيفوردعليــاًأنســيماوالمطلقــاًالــشيعةوتوهينــهم

بـسبب مقيـد هنـا هـا البغضأنذلكعناجلوابيفيلظهرمث.منافقإاليبغضه
البـشري الطبـع مـن نألوسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     الـنيب نـصر كونـه وهو

إىليرجـع مـا وذلـك ،بعكسهواحلب،املبغضحقيفإساءةمنهوقعتمنبغض
مـن أحبـه فقـد العمـوم لـى علـيس وبغـضه عليحبيفواخلرب،غالباًالدنياأمور
حـق يفوردوالـذي ،إفكهـم عـن اهللاتعاىلإلهأنهأونيبأنهعىادىحتفيهأفرط

*
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همضغــبنإالعلمـاء عنــهوأجـاب األنـصار حــقيفمثلـه وردقـد ذلــكمـن علـي 
وأيـضا ،علـي حـق يفيقـال فكـذا وبالعكس،نفاقهعالمةذلككانالنصرألجل
ــأكثر ــأموركوالتمــساللهجــةبــصدقمــشهوراًنيكــوبالنــصبيوصــفمــنف ب
األخبـار يفيتـورع والكـاذب غالبـهم فـإن بـالرفض يوصـف منخبالف،الديانة

كـان أوعثمـان قتـل عنـه اهللارضـي عليـا أناعتقـدوا النواصـب أنفيهواألصل
تلَـ ِتقُمـن منـهم أنذلكإىلانضافمثبزعمهمديانةلهبغضهمفكانعليهأعان
..»عليروبحيفأقاربه

!!وال حول وال قوة إال باهللا
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تعريفه وبيانه: لناصيبا

    ة يف تعريـف الناصـيب  اختلفت تعريفات علماء اللغة واحلديث من أهل السن،
النواصـب قـوم    «*فقـد قـال ابـن منظـور       ،تعريفام قريبـة مـن بعـضها      وإن كانت   

غـض علـي دينـاً   فالنواصب عند ابن منظـور مـن جيعـل ب   ،)١(»يتدينون ببغض علي 
وخيـرج منـه مـن كـان         وهذا يقتصر على الذي يعتقد ذلك فعالً      ،يتقرب به اىل اهللا   
.ر قبلي أومنافسة دنيويةيبغضه ألجل ثأ

ببغـضة املتـدينون وهـم : النـصب وأهـل «)٢(وقاربه الزبيـدي يف ذلـك فقـال       

*
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اهللارضـي ،طالـب أيببـن علـي احلـسن أيباملسلمنيويعسوباملؤمننيأمريسيدنا
وهـم ،اخلالفلهوأظهروا،عادوه: أي،لهنصبواألم؛وجههوكرمعنهتعاىل
.»للبالذرياملعاملكتابيفمستوفاةوأخبارهم،اخلوارجمنطائفة

وهـذا غـري دقيـق كمـا سيتـضح إذ أن            ،لكن الزبيدي حصر األمـر بـاخلوارج      
صدر النصب مذهب معروف منتشر بني أكثـر مـن اجتـاه سياسـي وعقـدي منـذ الـ                   

.وختتلف مناشئه،األول لإلسالم

ا علماء الرجال  أم     يقـول  ،دين بـالبغض فهم يطلقون األمر وال حيصرونه بالت
واإلطـالق بـالبغض هنـا    )١(»والنـصب بغـض علـي وتقـدمي غـريه عليـه           «ابن حجر 

.كل من يبغض اإلمام ألي سبب كانيشمل

فإن كان مطلق التقدمي !! »تقدمي غريه عليه«لكن املالحظة هي ما املعين بقوله
تطـرق لتعريـف ابـن    ومل جنـد أحـداً  ! فكل أهل السنة على رأي ابن حجر نواصب    

.!حجر على خطورته

النواصـب هـم الـذين يـؤذون أهـل البيـت بقـول أو         «*ويقول ابـن تيميـة    
"







– 
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قونه أو النواصـــب الـــذين يـــسبونه أو يفـــس«ويقـــول يف مكـــان آخـــر)١(»عمـــل
.)٢(»رونهيكفّ

وال عالقة لألصـل اللغـوي فيـه      ،صطلح شرعي عقدي  ولكن احلق أن امل   
وأهـل  ،ن نطاق االستعمال الشرعي هـو الـذي يقـرر       بل أ ،من حيث هو أصل   

ن الناصـيب هـو   ال غريهـم فيتحـصل لـدينا أ   االختصاص هنا هم علماء احلديث   
 أمري املؤمنني ويؤذيـه ألي سـبب كـان وهـذا الكـالم يـشمل أذيتـه يف              الذي يذم

من تعرض لإلمـام  «وقد قرر هذا الذهيب بقوله ..ه عليه السالم  حياته وبعد ممات  
إن «يف قـول ابـن تيميـة   األمانـة وـذا تعلـم مـدى    ..)٣(»علي بذم فهـو ناصـيب    

 مبناء على    ون من اثبت خالفة اخللفاء الثالثة ناصبياً      الشيعة يسمملا اعتقدوا أ
يتـربأ مـن هـؤالء     بـالرباءة مـن هـؤالء جعلـوا كـل مـن مل             إالانه ال والية لعلـي      

!)٤(»ناصبياً

أهل السنةفقهاءعندالصحابةحكم سب

لة تكفـري مـن سـب   يظهر من كالم فقهـاء أهـل الـسنة أـم تنـازعوا يف مـسأ          
ري الـشيخني فاملـسألة   أمـا غـ  ،األنبيـاء لومها اىل مرتبة من سـب   أوصو بل،الشيخني

"






–
.
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للـشيخني حـىت يكـون    مـا اخلـصوصية الـيت   ) عـرف كنت أوليتين(عرفوال أ  !هينة
هم حكم خاص  لسب ! حـديث يف النـهي     عن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه          وهل صح

ن كـثريا مـن األحكـام    ولكن الظـاهر للمتتبـع أ  ؟كما صح ألمري املؤمنني   سبهمعن  
          فهـم  ،سالشرعية عند أهل السنة تدور مدار املوروث لكون املوروث عندهم مقد

ال يعقـل للـصحابة ان يعملـوا مـن تلقـاء أنفـسهم          ورثوه عن الصحابة والتـابعني و     
،وهلـذه أشـباه   !بدون بيان شرعي لذا جعلوا عمل الصحايب مـن مـصادر التـشريع            

ن الـشرفية واألفـضلية وملـا وجـدوا     فهم عندما أرادوا جعل الصحابة يف طبقات لبيا 
دوا ن أبا بكر هو اخلليفة األول وعمر هو الثاين وعثمان الثالث وعلي الرابع مل جيـ           أ

من القول إن هـذا الترتيـب هـو الترتيـب الـواقعي عنـد النـاس وعنـد اهللا وإال               بداً
علـى عثمـان فقـد أزرى        م عليـاً  من قـد  «:حىت قال قائلهم  !! فكيف صاروا هكذا  
فاملـسألة أن هـؤالء   )١(»قـبض رسـول اهللا وهـو عنـهم راٍض    ،على اثين عشر ألـف  

)٢(...*قال ابن عابدين.اهللا عليه وآلهوليس اهللا وال نبيه صلى !الصحابة هم قالوا

مـن توبـة قبـول مـن قـدمناه ملـا ،..:وأقـول الشيخنيسبحكميف: مهمطلب«
للقـول وجـه فـال كـذلك كـان وإذا،واحلنابلةللمالكيةخالفا،عندنااألنبياءسب

 
*
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فيمـا األئمـة مـن أحـد عـن ذلـك يثبـت ملبل،الشيخنيسبمنتوبةقبولبعدم
نعم: أقول.اهاألشباهحاشيةيفاألزهريالسعودأبوالسيدعنهنقلهو.اهأعلم
فهـو ويلعنـهما الـشيخني يـسب كـان إذاالرافضيأناخلالصةعنالبزازيةيفنقل
قبـول عـدم يـستلزم الوهـذا .اهمبتـدع فهـو عليهمـا علياًيفضلكانوإن،كافر

علـى األئمـة فـق تإ: الختيـار ايفملـا مـشكل بـالكفر عليـه احلكـم أنعلى،التوبة
يكـون الوبغـضه الـصحابة مـن أحـد وسـب ،وختطئتـهم أمجعالبدعأهلتضليل

.»اخلللَّضيلكن،كفراً

اهللارضـي الصحابةسبأنعلمإ«)١(م يف الكالم  عموهو ي  *ويقول النووي 
ألـم ،وغـريه منـهم الفـنت البـس مـن سـواء ،احملرمـات فواحشمنحرامعنهم

هـذا منالصحابةفضائلأوليفأوضحناهكمامتأولوناحلروبتلكيفتهدونجم
ومـذهب ومـذهبنا ،الكبـائر املعاصـي مـن أحـدهم وسـب : القاضـي قال،الشرح

وآلـه  -صلى اهللا عليه   لقولهلقتياملالكيةبعضوقال،لقتيوالرعزينهأاجلمهور
أحـد مثـل أنفـق أحـدكم أنلـو يـده بنفسيفوالذي،أصحايبواتسبال(وسلم -

..»نصيفهوالأحدهممدأدركماذهبا

عـن  ن التعميم يف احلكم بني الشيخني وغريمهـا عنـد النـووي شـاذٌ      والظاهر أ 

*
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ســبمــنتكفــرييفاحللبيــاتيفالــسبكيقــال«)١(ففــي حواشــي الــشرواين،غــريه
سـب ومـن ،ادتهشهتقبلالفاسقفهونكفرهملفإن،ألصحابناوجهانالشيخني

.»انتهىمقبولةشهادتهفيقاليغلطوال،الشهادةمردودفاسقفهوالصحابةبقية

قـال ابـن   ،ومن تتبع كالم كبار الفقهاء عندهم جتده متشاا إال يف الـصياغة   
الِر: الثانية«)٢(*جيم املصري نوقـد ،وعمـر بكـر أيبالـشيخني بسبةد يفحصـر

لفـض وإن،كفـر فيهمـا وطعـن الـشيخني سبإذاالرافضيبأنوالبزازيةاخلالصة
سـب مـن : اجلـوهرة ويف.توبتـه قبولعدمعلىيتكلماومل،فمبتدععليهماعلياً

هـل اإلسـالم دوجـد وتـاب رجـع إنمث،قتلهوجيبكفرفيهماطعنأوالشيخني
أخـذ وبـه ،ونقتلـه وإسـالمه توبتهتقبلال: الشهيدالصدرقال؟الأمتوبتهتقبل

وحيـث .اهللفتـوى املختاروهوالدبوسينصروأبوالسمرقنديالليثأبوالفقيه
،وسـلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبكسبالشيخنيسبأنمِلعتوبتهقبلتال

إنتوبـة الردةإنكارجنعلألناالقديرفتحعنتقدمكمانةالبيمعاإلنكاريفيدفال
.»خيفىالاكممقبولةكانت

.

*







 

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢

 بينما جاءت الروايات الناهية عن ،الشيخني ليس غريمهافالرتاع وقع يف سب
فالـذي يـسب الـشيخني هـو شـيعي رافـضي          ،وهـذا مقـصود   !!علي ال غريه   سب

ن سـب الـشيخني مبرتلـة       تاب وال تقبل شهادته وال حديثه أل      ستن ال ي  أ خبيث جيب 
أما من س،صلى اهللا عليه وآلهالنيب سببعلي فهل تشهادته أم ال فيه نظررد !!

أمـا  ،ه قربـة لوجـه اهللا  قبل حديثه لكونه قـد سـب  ولكن ي ! ن ترد شهادته  واألفضل أ 
 وهلذا فيجب ان جتمع األدلـة القرآنيـة واحلديثيـة          !الشيخني فهو ملعون   الذي يسب

           حابة مبـن  احـد الـص   على إثبات ذلك ألنه مل ترد األدلة صرحية يف مساواة من سب
النيب إال لعلي عليه السالمسب.!

وعندما نراجع كتب الرجال وعلم احلديث والدراية عند أهـل الـسنة فـنحن         
يف تقييم من يسب الصحابة ولكنهم اتفقوا على الروايـة عنـه إذا كـان          جند اختالفاً 

وحدهعلياًيسب !!فهم يتكلمون يف كتبهم عن نظريات ال تن فمثال يقول اب،قطب
،علـي علـى حيمـل وكان،ثقةفقالالعجليوذكره«سحاق بن سويد يف إ )١(حجر
علـى حيمـل كـان الضعفاءيفالصقليالعربأبووقالالثقاتيفحبانابنوذكره
الصحابةحيبملومناحلديثبكثريوليسعلياأحبالوقال،شديداحتامالعلي

.»والكرامةبثقةفليس

) الـضعفاء (يفالعـرب أبـو ذكـره ملـا «بن سـويد يف إسحاق)٢(وقال مغلطاي 
بكـثري ولـيس عليـاً أحـب ال: وقـال ،شـديدا حتامالعلٍيعلىيتحاملكان: قال

مـؤمن إالحيبـك ال(: لعلـي قـال أنـه -السالمعليه-النيبعنوروي،احلديث
!»كرامةوالثقةفغريالصحابةحيبملفمن،)منافقإاليبغضكوال
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ومـن روى لـه   ،اري ومسلم والنسائي وابو داود قـد رووا عنـه  بنما جند البخ 
فكيـف جـاز إسـحاق بـن       ! كمـا يقولـون   ! )١()فقد جاز القنطـرة   «البخاري ومسلم 

يـسب  و،الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه         كـالم  منافق بنص سويد القنطرة وهو ناصيب   
!الصحابة؟

ربيعـة ترمجـة آخـر يفالربعبدبنوقال«يف ربيعة بن يزيد   )٢(وقال ابن حجر  
الحامتأبوقال،علياًيشتمالنواصبمنفكانالسلمييزيدبنربيعةأمااجلرشي

شيئايصنعملالصحابةيفذكرهومنكرامةوالعنهروىي«.

ن مـن يـسب    إ«هـا ن ما حكاه ابو حامت هي قاعدة مفاد       من الواضح أ  : قلت
!؟يطبق احد هذه القاعدةفلم مل »او الصحابة ال يروى عنه وال كرامةعلياً

وتوهينـهم ابـ غالالناصيبتوثيقهمأستشكلكنتقد«)٣(وأما قول ابن حجر   
إاليبغــضهوالمــؤمنإالحيبــهالحقــهيفوردعليــاًأنســيماوالمطلقــاالــشيعة
كونـه وهـو بـسبب مقيـد هناهاالبغضأنذلكعناجلوابيفيلظهرمث.منافق
وقعتمنبغضالبشريالطبعمنالنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبنصر
غالبـا الـدنيا أمـور إىليرجـع مـا وذلـك بعكـسه واحلـب املبغضحقيفإساءةمنه

ادعـى حـىت فيـه أفرطمنأحبهفقدالعمومعلىليسوبغضهعليحبيفواخلرب
وردقـد ذلـك منعليحقيفوردوالذي،إفكهمعناهللاتعاىلإلهأنهأونيبأنه

ذلـك كـان النـصر جـل ألهمضغـ بأنالعلمـاء عنـه وأجـاب ،األنصارحقيفمثله
يوصــفمــنفــأكثروأيــضاعلــيحــقيفيقــالفكــذا،وبــالعكس،نفاقــهعالمــة
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مــنخبــالف،الديانــةبــأموروالتمــسكاللهجــةبــصدقمــشهورايكــونبالنــصب
ــهواألصــل،األخبــاريفيتــورعوالكــاذبغالبــهمفــإنبــالرفضيوصــف أنفي
فكـان عليـه أعـان كـان أوعثمـان قتـل عنـه اهللارضـي عليـاً أناعتقـدوا الناصبة
حـروب يفأقاربـه قتلتمنمنهمأنذلكإىلانضافمثبزعمهمديانةلهبغضهم

..!!»علي

الم بغـض أمـري املـؤمنني عليـه الـس         ختصيصه احلكم بالنفاق على من أ     : تقل
هلو حيلـة إلخـراج بعـض     عليه وآله صلى اهللا    ن يكون البغض لنصره النيب    بشرط أ 

مام أمـرين ال ثالـث   فهم أ،مري املؤمنني عليه السالمالصحابة الذين ثبت بغضهم أل 
ف وإما ان حيكموا على هؤالء الصحابة بالنفاق إما ان يقولوا ذا الفهم احملر   ،هلما

البغض فاختاروا املعىن األول وقننوا هذا  ! من كبار الصحابة  ) وغريه(وفيهم معاوية 
وإال مل تعـضده  !أصـالً وأنت لو تأملت احلـديث ال جتـد فيـه ختصيـصاً         ! ذا اال 
خر ذا املعىن منها قول النيب صلى اهللا عليه وآله لعلي وفاطمـة واحلـسن            أحاديث أُ 
وهـل سـيقول    )١(»أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن سـاملكم       «عليه السالم واحلسني

!ابن حجر هنا بالتخصيص أيضا؟

وإن كان للتفريق بني احلديث اخلـاص بـبغض علـٍي عليـه الـسالم واحلـديث             
،لكون اإلطالق والتخصيص هنا فرع على العـصمة !اخلاص ببغض األنصار وجه  

فمن كان معصوماً كان اإلطالق وارداص حبقّه لكونه سيصبح حقاً مطلقـاً كمـا يف    
صوماً فينظـر يف    وأمـا مـن مل يكـن معـ        »علي مع احلق واحلق مـع علـي       «قوله تعاىل 

.احلديث على وجه آخر

––
––
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بأنه الـبغض   »ال يبغضك إال منافق   «حديثمحد بن حنبل قد فسر    أن أ  علماً
يف شـرحه علـى صـحيح مـسلم        )١(وقـال النـووي   !املطلق بال ختصيص وال تقـنني     

حـب املؤمنوآيةاألنصاربغضاملنافقآية(وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    ولهق«
وىف،النفـاق آيـة وبغـضهم اإلميـان آيـة األنصارحباألخرىايةالرووىفاألنصار
ومـن اهللاأحبـه أحبـهم مـن ،منـافق إاليبغـضهم والمـؤمن إالحيبهمالاألخرى
،األخرواليومباهللايؤمنرجلاألنصاريبغضالاألخرىوىفاهللاأبغضهأبغضهم

صـلى  الـنيب لعهدهنإالنسمةوبرأاحلبةفلقوالذيعنهاهللارضيعليحديثويف
قـد ) منـافق إاليبغـضين والمـؤمن إالحيـبين الأنإىلوسـلم  -وآلـه    -اهللا عليه   

ومـا األنصارمرتبةعرفمنأناألحاديثهذهومعىن،العالمةهياآليةأنتقدم
يفوقيامهم،املسلمنيوإيواء،إظهارهيفوالسعياإلسالمديننصرةيفمنهمكان

وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      الـنيب وحبـهم ،القيامحقالماإلسدينمهمات
النـاس سـائر ومعـادام وقتـاهلم ،يديـه بـني وأنفـسهم أمواهلموبذهلمإياهموحبه
اهللارسـول مـن قربهعنهاهللارضيطالبأيببنعليمنوعرف،لإلسالمإيثارا

لـه وسـلم -لـه  وآ-صلى اهللا عليـه    النيبوحب،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
ذلككانهلذاوعلياًاألنصارأحبمثفيهوسوابقهاإلسالمنصرةمنمنهكانوما
مبـا والقيـام اإلسـالم بظهـور لـسروره إسـالمه يفوصـدقه إميانـه صحةدالئلمن

أبغـضهم ومـن وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    ورسولهوتعاىلسبحانهاهللايرضى
.»أعلمواهللا،سريرتهوفسادقهنفاعلىبهواستدلذلكبضدكان

وهذا ما فهمه الصحابة إذ يقول جابر بن عبد اهللا األنصاري ،وهذا هو احلق 
.)٢(»ما كنا نعرف املنافقني إال ببغضهم علي«وأبو سعيد رضي اهللا عنهما

– 
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واختالق احلديث..النواصب

غـري قليـل منـها ذو بعـد     ن جـزءاً ن من يستعرض روايـات النواصـب جيـد أ        إ
وتفـضيل بعـض الـصحابة علـى     ،ميـة عالقة باخلالفة وبين هاشم وبـين أ    اسي له سي

بعض بل حىت بأحكام فقهية ينتصرون فيها لبعض على حساب بعٍض آخر وروايـة     
قــد جتتمـع عـدة أســباب يف املـساعدة علــى    و،*للتقــديس والتـدنيس لقـيطٍ تـاريخٍ 

: )١(هيأسبابأوصلها إبراهيم فوزي اىل مخسة،راويالكذب عند ال

مما دفع بالصحابة بعـد وفـاة الـنيب   ،عدم النص على نظام احلكم يف اإلسالم    
إىل تبين النظام القبلي يف اختيار رئيس القبيلة الذي كان  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.والقائم على الشورى أو االستخالف،سائدا يف اجلزيرة العربية

تـشكل املـصدر الثـاين    وهـي ،عدم تدوين السنة يف العصر اإلسـالمي األول     
صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  مما أفسح اال للكذب على النيب    ،للشريعة اإلسالمية 

.يف مجيع ااالت حسب أهواء وأغراض الناس
صـلى اهللا عليـه وآلـه       عدم قيام سلطة تشريعية يف اإلسـالم بعـد وفـاة الـنيب            

لكـي تـستوعب   مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل    وقد ظهر الكذب على الـنيب    ،وسلم
.الشريعة احلاجات املستجدة للمسلمني

        ى إىل حلول االجتهاد حمـل الـسلطة التـشريعية واخـتالل االجتـهادات ممـا أد
وقـد اسـتعانت هـذه املـذاهب        ،وحتوهلا إىل طوائـف دينيـة     ،ظهور املذاهب الفقهية  

*
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٣٧

.ق أهدافها وأغراضهالكي حتقِّصلى اهللا عليه وآله وسلمبالكذب على النيب

وانضمام شـعوب وأمـم مـن أجنـاس     ،ع الدولة اإلسالمية بسرعة فائقة    توس
انتقلت معها ثقافاا وعاداا وعصبياا ومفاهيمها الدينيـة     ،خمتلفة إىل هذه الدولة   

لكـي يتـسع   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  وقد ظهر الكذب على النيب     .إىل املسلمني 
.»اإلسالم لألفكار والثقافات الدخيلة

ن كانـت هـذه األسـباب تتفـاوت بـسعة بعـضها علـى        وإ،أجاد وأحسن وقد
»عدم تدوين السنة يف الصدر اإلسالمي األول «فالنقطة الثانية ،حساب بعض آخر  

   فحيـث  ،ست عليها كل االحنرافات اليت جاءت من بعـد قد تكون القاعدة اليت تأس
ا مل يكـن  وملّـ ،ألن متُاهللا حدثت هنا الفجوة اليت جيب أال كتاب معصوم بعد كتاب    

يق مجـع  الـصد «إذ أن،الفراغ فعملوا بـرأيهم   احتاجوا لردم   ،الصحابة كلهم فقهاء  
إنكـم حتـدثون عـن رسـول اهللا     : الناس بعد وفاة نبيهم صلى اهللا عليه وآلـه فقـال         

صلى اهللا عليه وآله أحاديث ختتلفون فيها والناس بعدكم اشد اختالفا فال حتـدثوا             
فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتـاب اهللا فاسـتحلوا حاللـه            عن رسول اهللا شيئا   

!)١(»وحرموا حرامه

اهللاعبـد ثناحـد ،مهـدي بـن عليبناهللاعبدحدثنا«)٢(روى الرامهرمزي و
بنسعيدعن: موسىأيبموىلنافعبنخالدقال: قالاألشجالكنديسعيدبن
قياميكثرفلما،فكتبتهمتقاحلديثموسىأيبمنمسعتإذاكنت: قالبردةأيب
.بـه فـأتِ : قال،منكأمسعهالذيهذاأكتبإين: قلت.قيامككثر،ينبيا: قال
صـلى اهللا   اهللارسـول منمسعتهكذا،نعم: فقال.عليهفقرأته،بهفجئت: قال

–– 
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٣٨

فيهافصببإجانةفدعا،وتنقصفيهتزيدأنأخافولكن،وسلم -وآله   -عليه  
.»فمحاهافيهالكتباتلكطرحمث،ماء

ع مـن ان ينقـل   خياف ويتـور كان ه نموسى األشعري من أ   أيبفلو صح قول    
صحابة فهذا الكالم كاشف عن طريقة تفكري بعـض الـ      ،عنه احلديث ويزاد وينقص   

ولـيس  ،ة عـن الزيـادة والنقيـصة      نم الـس  عـصِ الكتابـة ت  ف !ةوهي طريقة بدائية وفجـ    
مة فلفرط إغراق أ،)املتورعني(ب دوره هلؤالءولكن البعد االجتماعي لع  ،العكس

لوا خيـافون   ظفقد  ،عد حضاري هلم  وعدم وجود كتب وثقافة وب    ،العرب يف اجلهل  
من الكتب والكتابة والتعليم املكتوب لفترة تزيد على القرن اىل عهد عمر بن عبد           

هلـم  نَّأا الصحابة الـذين نعتقـد      أم،وهذا هو القسم الساذج من الصحابة     ! !العزيز
والذي تنـاول احلكـم   ،مآرب معروفة يف النهي عن كتابة السنة فهم القسم األقوى         

صلى اهللا عليه وآلـه ومع أم رووا عن النيب  ،بعد رحيل النيب صلى اهللا عليه وآله      
بيننـا : فيقـول عـين حبـديث ثدحـ يأريكتـه علـى متكئامنكمرجليوشك«قوله

اهللارسـول حرمـه مانَّأوإال!مناهحرحراممنيهفوجدنافما،اهللاكتابوبينكم
ومـع هـذا    ،وهذا كالم واضح غري قابل للتأويل يف املـسألة        )١(»اهللاحرمالذيمثل

،أن الصحابة راحوا يكتبون احلـديث والـسنن حـىت كثـرت عنـدهم الكتـب       «فنرى
قـد  أيهـا النـاس انـه قـد بلغـين انـه      : اىل عمر فقام فيهم خطيبا فقال فوصل خربها 

فال يبقني احد عنـده كتابـا   ،ظهرت يف أيديكم كتب فأحبها اىل اهللا أعدهلا وأقومها     
غري من الصحابة مثل  واألكيد أن الذين كتبوا عدد    ،)٢(»!إال أتاين به فأرى رأيي به     
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٣٩

.ونفر معهعبد اهللا بن عمرو بن العاص
كثـرة  ؤوليةمـس ا ان حيمـل  مرين ال ثالث هلما إم    ا كان بعض املؤلفني بني أ     وملّ

ل املسؤولية للنيبانه حيم  أو،ع كتابة احلديث وروايته   نملن م  الكذب يف السنة املروية   
إذ قال ! ومن طرف خفي اىل الرأي الثاينومع األسف اختاروا االحنياز،)وحاشاه(

مت والـيت قـس   ،إن اخلالفات اليت قامت يف اإلسالم حول تشريع السنة        «)١(احدهم
: ترجع إىل سببني رئيسيني مها،ذاهب خمتلفةاملسلمني إىل م

ى عـن كتابـة أي شـيء      صلى اهللا عليه وآله وسلم    إن النيب ،السبب األول 
ي ومن كتب عن،نال تكتبوا عين غري القرآ(صحيحةفقال كما رواه مسلم يف ،عنه

ومن كـذب علـي فليتبـوأ مقعـده مـن      ،ثوا عين وال حرجوحد،ن فليمحه غري القرآ 
وال يف حيــاة صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمكتــب الــسنة يف حيــاة الــنيبومل ت) النــار

ك الـصحابة حبـديث النـهي عـن        متـس  وقـد .تـب القـران   الصحابة من بعده مثلما كُ    
يفتان أبو بكـر وعمـر كتابـة        وعلى رأسهم اخلل  ،وحارب اخللفاء الراشدون  ،كتابتها
ا وقـد انتـشر الكـذب علـى     كتب شيء منهومضى القرن ألول للهجرة ومل ي ،السنة
.خالل هذه الفترة الطويلة لعوامل خمتلفةصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب

وبقيت السنة طوال هذه املـدة سـائبة علـى ألـسنة النـاس يتحـدثون ـا مـن              
وقـد أتـيح تدوينـها      ،دون وجود مستند يؤكد الصحيح فيها من املوضوع       ،الذاكرة

لوضـع حـد للكـذب    ،يـز يف بدايـة القـرن الثـاين    من قبل اخلليفة عمر ابن عبد العز      
،كمـا مت مجـع جانـب منـها يف القـرن الثـاين         ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    على النيب 

وأجنز مجعها يف القرن الثالث يف ستة كتب عن طريق الروايـة والـسماع مـن النـاس      
عـن  واحـداً   ،مسعوها منـهم بالتتـابع    ،نقال عن أناس قبلهم   ،الذين كانوا حيفظوا  
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٤٠

.صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        أخر حىت تنتهي إىل الصحايب الذي مسعها مـن الـنيب          
وقد اعتمدت هذه الطريقة على الثقة بعدالة رجال اإلسناد وصـدق الـذين رووهـا        

ــا ــة        .وتناقلوه ــثرية كاذب ــث ك ــسرب أحادي ــن ت ــسلم م ــذه الطريقــة مل ت ولكــن ه
نـت موضـع خـالف بـني        فكا،وموضوعة إىل الكتب الستة اليت دونت فيهـا الـسنة         

.»اخل. .املذاهب

فاملؤلف هنـا جعـل النـهي عـن الكتابـة واملنـسوب للـنيب هـو الـسبب األول                  
ا {: وهل هذا يتالئم مـع قولـه تعـاىل       !الختالف املسلمني  مـاكَ ولْن سـةً إِّالأَر مـحر

الَمِني؟)١(}لِلْع!

فاألحاديـث «ملإن القول بالنهي عن السنة واالمر بالقرآن ال يصح ألدىن تأ       
قرآن وجوب إقامة الصالة ولكنـه  جاء يف ال  : والسنة تبني ما مل يفصله القرآن فمثال      

 ا بينما نالحظ النيب صلى اهللا      مل يفصا وعدد ركعاعليه وآله فصل أحكام ل أركا
وهكـذا احلـج والفـرائض وأحكـام الزكـاة          ...الصالة بإقامته هلـا وتعليمهـا للنـاس       

.)٢(»ها من األحكامواجلهاد وآالف مثل

يـروون   يف العـصرين األمـوي والعباسـي       الفقهاء والـرواة  من  الكثري  وملا كان   
    فون الفقه والـشريعة حـسبما يريـده احلـاكم فقـد            مايريد احلاكم ورأس الدولة ويكي

مل يـرد علـى لـسان أحـد مـن      «إذ!رووا أحاديث يف نسخ حكم النيب بعـدم الكتابـة     
صـلى اهللا عليـه وآلـه    أنه قـال إن الـنيب  ،ن عبد العزيزقبل خالفة عمر ب ،املتقدمني

فهذه املقولـة ظهـرت بعـد عـصر عمـر          ،نسخ حديث النهي عن كتابة السنة     وسلم
وقد بقي فقهاء كثريون بعـده يكرهـون تـدوين           .ابن عبد العزيز لتربير جواز كتابتها     
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٤١

الشطط هذا ترى مدى  منو)١(»السنة ويتمسكون مبوقف الصحابة يف حترمي كتابتها      
فقـال  !تـصار علـى الـسنة اىل الـشيعة    يف الرأي من نسبة النـهي عـن احلـديث واالق          

ذهب بعض أصحاب اآلراء اجلاحمة من الفرق والطوائف إىل إنكار حجية     «حدهمأ
صل هذا الرأي الفاسد وهـو رد  وأ...متواترة كانت أو آحاداً   يالًالسنة مجلة وتفص  

ــة   ــى القــرآن هوطائف ــصار عل ــسنة واالقت ــار   ال ــوا إىل إنك ــضة ذهب ــن غــالة الراف م
!)٢(»االحتجاج بالسنة واالقتصار على القرآن

ن الــصحابة كــانوا طــوع أمــر الــنيب فهــو يــأمر ي يــصور أوالعجــب مــن الــذ
فهم يعصونه تارة ويناقشونه ،بل كان األمر عكس ذلك!فيطيعون ويشري ويعملون

حـىت كـان مـن    ،يف اجلهل وهذا طبيعي يف جمتمع غارق      ،تارة ويطيعونه تارة أخرى   
،بـدون أي احتـرام   »يـا حممـد   «أمرهم ان ينادوا النيب صلى اهللا عليـه وآلـه بقـوهلم           

وخطابه تعاىل هلم يف سورة احلجرات واضح ال حيتاج ملزيد بيان إذ يقول جل وعال
ـا{ ـايـ هـأَي ـواالَّــذِين نــواالآم فَعـتَر اتَكُمـو قَأَصــو ـوتِفـَ صـ ِبــيالنواالوـر هـتَجـه ـاْلقَولِ لـَ بـِ

ــرِ هكَجـضِكُم عـٍضبعــب ـبطَأَنلِ تَحــالُكُم مـأَعــتُم ـشعرونالوأَْن الَّــذِينإِن)٢(تـَ
غُضُّونيماتَهوأَصدولِعِنساللَّهِرأُولَئِكالَّذِيننتَحاماللَّهمهى قُلُوبلِلتَّقْـو م غْفـِ لَهـمةر

ــر أَجـوــيم ــكالَّـــذِينإِن) ٣(عظـِ ــنينادونـَ ــراتِوراِءمـِ جـالْحمهــر ــونالأَكْثـَ }يعقِلـُ
ة حتتـاج لتعليمهـا حـىت كيفيـة تكلـيم الـنيب واحترامـه مـا          فأم)٣()٤-١: احلجرات(

مـن  ينمـر فقد عاىن النيب صلى اهللا عليه وآله منـهم األ     لذا !أصعب انقيادها للحق  
بـن حممـد أخـربين «)٤(عبد الرحيم العراقي احلافظ   قال!جراء خشونتهم وجالفتهم  

 


–
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٤٢

املـنعم عبـد بـن اللطيـف عبـد أخربنـا : قالبقراءيتالغناميأيببنإبراهيمبنحممد
أخربنـا : قـال البغـدادي سـعد بـن الوهابعبدبناملنعمعبدأخربنا: قاالاحلراين

بنإبراهيمبنحممدبنحممدبنحممدأخربنا: لقابيانبنحممدبنأمحدبنعلي
: قـال عرفـة بـن احلـسن أخربنـا : قـال الـصفار عليبنإمساعيلأخربنا: قالخملد

عنـهما اهللارضـي -عازببنالرباءعنإسحاقأيبعنعياشبنبكرأبوحدثنا
فأحرمنــاوأصــحابهوســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولخــرج: قــال-

يا: الناسفقال: قال) عمرةحجكماجعلوا(: قالمكةقدمنافلما: قال،باحلج
صلى اهللارسولفقال: قال!!؟عمرةجنعلهافكيف،باحلجأحرمناقد!اهللارسول

عليـه وافـرد : قـال .)فـافعلوا بـه أمركمالذيانظروا(: وسلم -وآله   -اهللا عليه   
،وجههيفالغضبفرأت،غضبانعائشةعلىدخلحىتانطلقمثفغضب،القول
فـال بـاألمر آمـر وأنـا أغـضب اليلومـا «: قـال اهللاأغـضبه أغضبكمن: فقالت

تــرى الــصحابة بعــد الــنيب تــسابقوا يف اختــراع العبــادات وابتــداع  لــذلك ! ؟»عتبــأُ
!وكلهم متأولون مأجورون،األحكام كل برأيه

أيبعـن ،معمـر حـدثنا ،الـرزاق عبـد أخربنـا «)١(روى إسحاق ابـن راهويـه     
يـصلي الـزبري بـن اهللاعبـد رأيـت : قـال ،اخلـدري سـعيد أيبعن،العبديهارون
.؟هذاما: لهفقلت،العصربعدركعتني

أنـه -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم          -اهللارسولعن،عائشةأخربتين: فقال
: فقالـت ،فـسألتها ،عائـشة فأتيـت : قال) بييتيف(العصربعدركعتنييصليكان

-صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           -اهللارسوللسمعت،فاشهد: هلاقلتف،صدق
تطلـع حـىت الفجـر بعـد وال،الـشمس تغـرب حـىت العـصر بعدصالةال(: يقول
–
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٤٣

مـا ونفعـل أمـر مـا يفعـل -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         -اهللافرسول،)الشمس
!!»أمرنا

عـن يينـة عابـن أخربنـا خـشرم بنعليدثينح«)١(وروى مسلم النيسابوري  
صـالة فـأقرت ركعـتني فرضـت مـا أولالـصالة انعائشةعنعروةعنالزهري

يفتـتم عائـشة بـال مـا لعـروة فقلـت : الزهـري قـال ،احلـضر صالةوأمتتالسفر
! !»عثمانتأولكماتأولتإا: قال،السفر

فمـن : الـشوكاين قـال «عن الشوكاين تعليقه على اخلـرب بقولـه    األلباينونقل  
رويمبـا التعلـق يـصح وال،احلـضر صـالة يفأربـع علـى زادكمـن فهـو افيهزاد

يفالروايتـها يفاحلجـة بـل ،احلجـة بـه تقـوم الذلـك فـإن ،تـتم كانـت أاعنها
)٢(»!رأيها

علـم كيـف تتـزوج    وال أ !ئـشة يف الـسفر كـان رأيـا رأتـه          ن إمتـام عا   مما يثبت أ  
يفـضلها وأـا صـحبته يف بعـض     وتقول بأن الـنيب كـان      ،النيب لعشرة أعوام  عائشة

ي يف سفره؟صلِّالغزوات وتويف النيب ومل تعلم كيف كان ي!..

النواصب وشروط التوثيق عند احملدثني

النبـوي مـن املعـصوم عنـد     ،ملا بعدت اهلوة الزمنية بني عصر صـدور الـنص        
أهل السنة وبني عصر كتابة النص وهو اية القرن األول اهلجري ولكثـرة الكـذب    

احلديث احتاج أصحاب اجلوامع احلديثية اىل إسناد احلديث من الراوي اىل الذي يف
يليه قهقريا اىل عصر املعصوم فيستعلمون ذا عن أصحاب السلسلة فردا فردا من 
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٤٤

حيث صالحهم لرواية احلديث من غريه ووضـعوا شـروطا خاصـة لقبـول احلـديث         
لراوي حىت يبلغ مرتبة الثقة مها جيب توفر شرطني أساسيني يف ا«وقالوا،من راو ما

ويؤول إىل هـذين الـشرطني مجيـع الـصفات الـيت اشـترطها نقـاد                ،العدالة والضبط 
: وحديثاًاحلديث قدمياً

صف املرء ذه الصفة إال إذا اجتمعـت فيـه خـصال متعـددة              وال يت : العدالة
الــسالم مــن أســباب الفــسق وخـــوارم     ،العقــل ،البلــوغ ،تتمثــل يف اإلســالم  

.)١(»..ةوءرامل

ال «ووضعوا ملعرفة درجـة العدالـة ضـوابط تعـارفوا عليهـا واقروهـا بقـوهلم        
سـتقراء املوضـوعي ألحوالـه      من الـرواة إال باإل     يقف الناقد املدقق على عدالة راٍو     

.)٢(»وسلوكياته ونوعية األقوال الصادرة عنه ومدى التزامه يف معاملة اآلخرين

بعـض   املوضوعي ألحوال وسـلوك وأقـوال      ن االستقراء وياليتين أعلم هل أ   
احلجاج ويزيد بن معاوية ومعاوية بن أيب سـفيان وحريـز بـن         كاجلبابرة والطواغيت 

خـذ  ذا االستقراء اىل التوثيـق وجـواز أ      قلت فهل يقود ه   ،عثمان وشقيق بن سلمة   
! ؟احلديث

إباحة الزنا للعسكر من وحرق الكعبة و فإذا مل يكن سفك الدماء واستحالهلا     
تـده مـسطورا يف كتـب احلـديث        احلرائر املسلمات وإباحة شرب اخلمـر وغريهـا ممـا           

أسـباب الفـسق وخـوارم      «فإذا مل يكـن كـل ذلـك ال تنطبـق عليـه             والتاريخ والسري 
!..فمىت تنطبق إذن؟»عاملة اآلخرينة وموءاملر

وهذا النـوع مـن الـرواة سـتجدهم مبثـوثني يف طبقـات احملـدثني كلـها والـيت                
–
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٤٥

: اىل اثنيت عشرة طبقة وكاآليت)١(ن حجرقسمها اب
.الصحابة على خمتلف مراتبهم: الطبقة األوىل
.طبقة كبار التابعني كابن املُسيب: الطبقة الثانية

.الطبقة الوسطى من التابعني كاحلسن وابن سريين
الطبقة الرابعة طبقة تلي الوسطى جل روايتهم عن كبـار التـابعني كـالزهري              

.وقتادة
ة اخلامسة الطبقة الصغرى من التابعني الذين رأوا الواحـد واالثـنني ومل             الطبق

.ثبت لبعضهم السماع من الصحابة كاألعمشي
الطبقة الـسادسة طبقـة عاصـروا اخلامـسة لكـن مل يثبـت هلـم لقـاء احـد مـن                      

.الصحابة كابن جريج
.الطبقة السابعة طبقة كبار أتباع التابعني كمالك والثوري

.نة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن عليةالطبقة الثام
الطبقة التاسعة الطبقة الكربى من أتباع التابعني كيزيد بن هـارون والـشافعي            

.وأيب داود الطيالسي وعبد الرزاق
الطبقة العاشرة كبار اآلخذين عن تبع األتباع ممن مل يلق التابعني كأمحـد بـن            

.حنبل
طى من ذلك ممن مل يلق التابعني كأمحـد بـن   الطبقة احلادية عشرة الطبقة الوس    

.حنبل
الطبقة الثانية عشرة صغار اآلخذين عن أتباع األتباع كالترمذي ويلحـق ـا            

.هـ.ا.الذين تأخرت وفام قليال كبعض شيوخ النسائيباقي شيوخ األئمة الستة
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٤٦

العثمانية

مى وصـفهم بـأ  النواصب قد جـر    عددناهم يف ن بعض الرواة ممن     ستجد أ 
لة لكـون املـسأ  ،)ناصـيب (ف مـن و وصف خمفَّوصف العثمانية هو،)من العثمانية (

تـشييد احلكـم     ومتَّ،اليت أفرزت احلكم األموي كانت دعـوى املطالبـة بـدم عثمـان            
يفأمسـواء باملنازعـة لـصاحب اخلالفـة يف البدايـة      ،األموي كله على هذه الدعوة    

هلذا فقـد نـشأت شـرحية مـن الفقهـاء كـانوا          ،القهرية اليت حدثت فيما بعد    ) البيعة(
،ميـة وفـضل الـشام وبعـض املهـاجرين       خمتلقـة يف بـين أ     ) فـضائل (تساهلون بنـشر  ي

،مثالب مزعومة يف أمري املؤمنني عليه السالم وبين هاشم وبعض األنصارتلقونوخي
وملا كان يصعب على بعض علماء الرجال تصنيف بعض الرواة يف خانة النواصب      

)١(وعرفوها بأا تقـدمي عثمـان علـى علـي         !!)عثمانية(ف اللفظة فقالوا  جرى ختفي 

لكنهم نسوا بأن هذا القول الذي حياول التستر على احلقيقة ال يتناسب مـع إمجـاع         
بـل أكثـر مـن    ) للخلفاء الراشدين (أهل السنة على الترتيب الرباعي املوجود حاليا      
فقـد كـانوا يـستندون علـى     ع أصـالً ذلك فهم اىل زمان ابن حنبل مل يتعارفوا التربي    

)٢(»بكـر مث عمـر مث عثمـان   أبـو كنا نقول على عهد الـنيب  «حديث ابن عمر القائل 

ظهـر  أ)٣(»مسألة اخلالفة هو التسليم بـاألمر الواقـع        منموقف أهل السنة    «ولكون
حممـد بنوريزةقال«)٤(قال أبو يعلى،ابن حنبل التربيع بأمري املؤمنني عليه السالم      

عليـه  بعلـي التربيـع اظهـر حنيحنبلبنأمحداهللاعبدأيبعلىدخلت: حلمصيا

––––
–
––

 
–
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٤٧

بئـسما فقـال والـزبري طلحـة علـى لطعـن هـذا إناهللاعبدأبايا: لهفقلتالسالم
ربعتحيثذكرناهاإمنااهللاأصلحكفقلتوذكرهاالقوموحربحننوما،قلت
.»!قبلهلألئمةجيبومااخلالفةلهوأوجبتبعلي

حـد الطـرفني هـو    ناس قبل ابن حنبل كانوا يعلمون بـأن القـول بأحقيـة أ          فال
ه طلحـة والـزبري وعائـشة وال بـأس          فاختاروا الطرف الذي في   ،طعن بالطرف الثاين  

ر علمـاء  وـذه العقليـة كـان يفكّـ       ! ن يسكتوا عن علـي فهـو واحـد وهـم ثالثـة            بأ
غـري  عثمـان علـى علـي       ل  ن تعريف العثماين بأنه مـن يفـض       لذا فالقول بأ  ،احلديث

امحـد  أنحـىت  !التمييز إذن ـذه الـصفة؟  من املتعارف بينهم هو ذلك فِل     صحيح أل 
صلى اهللا عليه اهللارسولعلىطعنفقدعمرعلىعلياًقدممن«قال)١(بن حنبل

وعلـى بكرأيبعلىطعنفقدعثمانعلىمهقدومن..بكرأيبوعلىوآله وسلم 
على عثمـان فقـد أزرى علـى اثـين عـشر ألفـا       م علياًدمن ق «حدهموقل أ »عثمان

.)٢(»وهو عنهم راٍضوسلم-وآله -صلى اهللا عليه بض رسول اهللا قُ

فلم عندهم منه  مفروغاً إذن فقد كان تقدمي عثمان على أمري املؤمنني معروفاً        
يبق   قـد الزمـت صـفة   ) النـصب (عالوة علـى كـون صـفة   ،همه بالنصب غري ان نت

!عند بعض العلماء) العثماين(

.»علياًيبغضعثمانياوكانقالخمرمبنشيبان«)٣(قال ابن عساكر

هـذيانات : األهـواء أهـل مـن وغـريه احلجـاج أقـوال كـل «)٤(وقال ابن كثري  
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٤٨

إلـيهم مييـل ،أمويـاً عثمانيـاً كاناحلجاجفإن،وزندقةكفروبعضهاوافتراءوكذب
ذلـك يفتأخـذه والالـدماء بـذلك يستحلو،كفرخالفهمأنويرى،عظيماًميالً
.»!الئملومة

احلـضرمي اهللاعبـد بـن مـد حـدثنا حم  «)١(كـبري الطـرباين يف املعجـم ال      لقاو
عطاءعنعوانةأبوثناحدمحادبنحيىيثناحدمسينةأيببنحيىيبنحممدثناحد
إين: قـال عثمانيـاً وكـان خمرمبنشيبانعنمهرانبنميمونعنالسائببن
لـيس شـهداء املوضـع هـذا يفيقتلفقالكربالءأتىإذعنهاهللارضيعليملع

فقلتميتمحاررجلومثكذباتهبعض: فقلت،بدرشهداءإالشهداءمثلهم
ضـربة الـدهر فضرب،هاوغيبمقعدهيففأوتدهااحلمارهذالَجِرخذلغالمي

جثةفإذايلأصحابومعيانطلقتعنهمااهللارضيعليبناحلسنيتلقُفلما
ةضربـ َ أصـحابه وإذااحلمـار ذاكرجـل علـى عنـه اهللارضـي علـي بـن احلسني
..»حوله

عوانـة عـن ،أبيـه عن،الكليبهشامبنالعباسوحدثين«)٢(*قال البالذري 
علـي يفيقـع عثمانيـاً احلارثيالغصةذيبناحلصنيبنشهاببنكثريكان: قال
..»احلسنيعنالناسطويثبطالبأيببن


 

*
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٤٩

يهنونـه معاويـة إىلكتبـوا العثمانيـة مـن مجاعـة كانتوقد«)١(قال البالذري 
يطلـب رجـال البـصرة إىليوجهأنويسألونه،بكرأيببنحممدلتوقَ،مصربفتح
ابـن توجيـه علـى معاويـة حـدا ذلـك إن: فيقال،ويطيعوالهليسمعواعثمانبدم

.»احلضرمي

وثالثـني سـت سـنة صـفر يفرافـع أيببـن اهللاعبدوكتب«)٢(وقال ابن كثري  
النـاس فقـام ،لعلـي البيعةإىلودعاهمالناسفخطبسعدبنقيسقالمث: قال

نـاس فيها،خربتاهلايقالمنهاقريةسوىمصربالدطاعةلهواستقامت،فبايعوه
عـشرة منحنويفوكانواووجوههمالناسسادةوكانوا-عثمانقتلأعظمواقد

سـعد بـن قـيس إىلوبعثوا-املدجلياحلارثبنيزيدلهيقالرجلوعليهمآالف
بـن قـيس فتركـه البيعـة عـن تـأخر األنـصاري مدجلبنمسلمةوكذلك،فوادعهم

حبـذافريه الـشام أمرلهاستوثقوقد-سفيانأيببنمعاويةكتبمث،ووادعهسعد
بـالد وبعـض حكمهحتتيضاأقربصوجزيرةوالسواحلالرومبالدأقصىإىل-

اجلمـل يـوم هربواالذينإليهاضويوقد،وغريهاوقرقيسياوحرانكالرهااجلزيرة
.»العثمانيةمن

كان يطلق على النواصب ) العثمانية(فهذه النصوص كلها تثبت أن لقب   
علـيهم  ون ويبغضون أمري املؤمنني عليه السالم وأهل بيته         صون ويسب نتقالذين ي 
) العثمانيــة(د العديـد مـن املــؤلفني القلـم للـرد علـى كتـاب      جـر حـىت ،الـسالم 

ه نصوص تستنقص من أمري املؤمنني عليه السالم من طرف خفي          للجاحظ وكلّ 
وتصوب غريه ولقد استعرض السيد ابـن طـاووس بعـض هـذه الكتـب            ،وعلين
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نفاقـه يؤكـد مـا وهـو نفـسه اجلـاحظ هوالعثمانيةكتابنقضمنأول«)١(:فقال
صفهرسـته يفالنـدمي ذكـر فقـد حـال كـل وعلـى ،واملعتقداتباملذاهبوتالعبه

.)العثمانيةعلىالرد(كتاباجلاحظكتبمجلةمن٢١٠
ذكـر ٢٤٠سـنة املتـوىف املعتـزيل اإلسكايفجعفرأليب) العثمانيةنقض(-٢

مـع مـستقال وطبـع ذلـك مجـع مثالبالغةجعلىشرحهيفاحلديدأيبمنهبعضا
.١٣٧٤سنةمصريف) العثمانية(

صـاحب املـتكلم العسكريحممدبنثبيتحممدأليب) العثمانيةنقض(-٣
بـين وتوليـدات ) (األئمـة دالئل(كتابصاحبالوراقهارونبنحممدعيسىأيب

.٢٨٨/ ٢٤: الذريعةيفوالطهراين٣٠٠ت: النجاشيذكره) احلديثيفأمية
املـتكلم البلخـي اجلـيش أيبأمحـد بـن حممدبنملظفر) العثمانيةنقض(-٤

.٢٨٩/ ٢٤: الذريعةيفوالطهراين١١٣ت: النجاشيذكره٣٦٧سنةاملتوىف
يفبـزرك أغاذكرهاملتكلماملصرياألحوصأليب) العثمانيةعلىالرد(-٥
.١٢٧: العلماءمعامليفشهرآشوبوابن٢١١/ ١٠: الذريعة
يفاملـسعودي ذكـره ذكـره النخعيموسىبنحسنلل) العثمانيةنقض(-٦

.٢٣٨/ ٣: الذهبمروج
املــسعوديعلــيبــناحلــسنيبـن علــياحلــسنأليب) العثمانيــةنقـض (-٧
.٢٣٨/ ٣: ذلكبنفسههوذكركما) الذهبمروج(كتابصاحب
احللـيب الغـساين اهللاعبدبنعليبنأسدالفضلأليب) العثمانيةنقض(-٨

.٣٨٣/ ١: امليزانلسانيفذكره٥٣٤ةسناملتوىف
.)للسيد ابن طاووسالعثمانيةالرسالةنقضيفالفاطميةاملقالةبناء-٩
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صلى ا عليه وآله وسلمعلى لسان النيبعليه السالمالنهي عن سب أمري املؤمنني

ثنا حيـىي بـن أيب   حـد حدثنا عبد اهللا حدثين أيب    : قال)١(*روي يف مسند امحد   
دخلت علـى أم  : ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا اجلديل قال حدكري قال   ب

سلمة فقالت أيمعاذ : قلت؟فيكموسلم-وآله -صلى اهللا عليه رسول اهللا سب
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    مسعـت رسـول اهللا      : قالـت ،اهللا أو كلمة حنوها   

..ينفقد سبمن سب علياً: يقول

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجـاه وقـد رواه        «املستدرك قال احلاكم يف  
محـد ورجالـه   رواه أ«وقال اهليثمـي )٢(»بكري بن عثمان عن أيب إسحاق بزيادة ألفاظ    

وحكـم بـصحته أبـو الـصالح     )٣(»رجال الصحيح غري أيب عبد اهللا اجلديل وهو ثقـة        
...)٤(احلليب يف تقريب املعارف

يف )٥(قـال ابـن كـثري     ،!!املـؤمنني علـى املنـابر      مريأونلعنيوكان والة بين امية     
علـى أمـريا وكـان ،احلجاجأخوالثقفييوسفبنحممد: حممد بن يوسف الثقفي   

*
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...املنابرعلىعلياًيلعنوكان،اليمن

ثنا خالد بن يزيـد عـن       حد: قال عمر بن عثمان احلمصي    : )١(وروى الذهيب 
ه عمـر بـن    فلـم يـسب    ،إال سب عليـاً    كان ال يقوم خليفة من بين أمية      : جعونة قال 

: فقال كثري،عبد العزيز حني استخلف
   

   

،عليـاً  سـب : أنه قال بعض األمراء لـسهل بـن سـعد         «)٢(وروى ابن مردويه  
إنـه إمنـا مسـاه    ،واهللا: فقـال  ،لعـن اهللا أبـا تـراب      : أما إذا أبيـت فقـل     : فقال ،فأىب

...وهو أحب األمساء إليه،بذلك) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا

بل ان بعض أزالم بين امية كان يشكك يف أمانـة الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه         
  بنعن عثمان :)٣(روى ابن أيب احلديد املعتزيل    ،علي عليه السالم   من خالل سب

كـان قـال ،االصـبهاين اهللاعبدبنبكرأىبعن،زيادبنمطلبحدثناقال،سعيد
عىفلمـا ،الـسالم عليـه عليـاً يشتميزالال،اهللاعبدبنخالدلهيقالاميةلبيند
هنـ وإ،ليـستعمله اهللارسـول كانإنواهللاقال،الناسخيطبوهو،مجعةيومكان

قـال مث،عينيـه ففـتح املـسيب بـن سـعيد نعسوقد،ختنهكانولكنههوماليعلم
وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللاورسـول انـصدع القـرب رأيـت اخلبيثهذاقالماوحيكم
...اهللاعدوياكذبت: يقول
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احلــافظعبيــدبــنأمحــدجعفــرأبــوحــدثنا: )١(*وروى احلــاكم النيــسابوري
حـدثنا والـق بـن جنـدل دثناحالتميميإسحاقبنموسىبنأمحدحدثنامدان

اهللاعبـد أبـا مسعـت يقـول التميمـي إسحاقأبامسعتقالالبجليعثمانبنبكري
،بعتهمفات،واحدعنقالناسوإذاباملدينةفمررتغالموأناحججتيقولاجلديل

شـبيب يـا : تقـول فسمعتها،وآلهعليهاهللاصلىالنيبزوجسلمةأمعلىفدخلوا
صلىاهللارسولبسي: قالت،أمتاهيالبيك: جاٍفجلٍفرجلفأجااربعيبن
إنـا : قال؟طالبأيببنفعلي: قالت،ذلكىوأن: قال؟ناديكميفوآلهعليهاهللا

وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمسعتينفإ: قالت،الدنياضرعنريدأشياءلنقول
..تعاىلاهللابسفقدينسبومن،ينسبفقدعلياًسبمنيقول

العـويف سـعد بنحممدحدثناالقاضيكاملبنأمحدأخربنا:)٢(قال احلاكم و
قالاجلديلاهللاعبدأيبعنإسحاقأيبعنإسرائيلحدثنابكريأيببنحيىيحدثنا

عليـه اهللاصلىاهللارسولأيسب: يلفقالتعنهااهللارضيسلمةأمعلىدخلت
مسعت: فقالت،حنوهاكلمةأواهللاسبحانأواهللامعاذ: فقلت؟فيكموسلموآله

صـحيح حـديث هذاسبينفقدعلياًسبمنيقولوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول

*
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..خيرجاهوملاإلسناد

األجلـح عـن فضيلبنعناألعلىعبدبنواصلأخربنا: )١(روى النسائي 
وسلم-وآله -لى اهللا عليه صاهللارسولبعثناقالأبيهعنبريدةبناهللاعبدعن
فعليالتقيتماإن: وقالآخرجيشعلىعلياًوبعثالوليدبنخالدمعاليمنإىل

أهـل مـن زبيـد بـين فلقينا،حدتهعلىمنكماواحدفكلتفرقتماوإنالناسعلى
علـي فاصـطفى يـة الذروسـبينا املقاتلةفقتلنااملشركنيعلىاملسلمونوظهراليمن
-صـلى اهللا عليـه      الـنيب إىلالوليدبنخالدبذلكفكتب،السيبمنسهلنفجارية
فـتغري عليمنونلتإليهالكتابفدفعتفقال،منهأنالأنوأمرينوسلم -وآله  
بعثـتين العائـذ مكانهذا: فقلت،وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوجه
-صلى اهللا عليـه     اهللارسوللفقا،بهلترسأُمافبلغتبطاعتهوأمرتينرجلمع

..بعديوليكموهذامنهوأنامينعلياًفإنعلييفبريدةياتقعنال: وسلم-وآله 

قـال بكـري أيببنحيىيحدثناقالحممدبنالعباسأخربنا:)٢(وروى النسائي 
سـلمة أمعلـى دخلتقالاجلديلاهللاعبدأيبعنإسحاقأيبعنإسرائيلحدثنا

اهللاسـبحان فقلـت فيكموسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسوليسبفقالت أ 
سبمنيقولوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمسعتقالتاهللامعاذأو

..ينسبفقدعلياً

حـدثنا قـال األعلـى عبـد بـن واصلبناألعلىعبدأخربنا:)٣(وروى النسائي 
قـال عرفطـة بنخالدبنبكرأبوحدثناقالاهللاعبدأيببنشقيقعنعونبنجعفر
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: قـال ،فعلنـا قـد : قلـت !عليـاً تسبونأنكمكرذُ: فقالباملدينةمالكبنسعدرأيت
أنعلـى مفرقـي علـى املنشاروضعفإنهتسبال: قال،اهللامعاذ: قلت،سببتهلعلك
مـا وسـلم - وآلـه  - صـلى اهللا عليـه     اهللارسولمنمسعتبعدماسببتهماعلياًأسب
..معاداتهيفوالترهيبعنهتعاىلاهللارضيعليمواالةيفالترغيب) يف(مسعت

علـى مـر هنـ إرضي اهللا عنـه عباسابنعنروي: )١(وقال الزرندي احلنفي  
يـسبون فـسمعهم يقـوده أوالدهوبعـض هبصرفكُبعدماقريشجمالسمنجملس
عليـا وابسـ : قـال ،؟يقولـون بـين يـا مسعتـهم املقائده: فقالرضي اهللا عنه  علياً

هللالسابكمأي: قالعليهمبهوقففلماهفرد،إليهمينرد: قال،رضي اهللا عنه 
رسـول الـساب فـأيكم : قـال كفرفقداهللاسبمناهللاسبحان: قالوا؟وجلعز
صلى اهللا  اهللارسولسبومناهللاسبحان: قالوا؟صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا

هذاأما: قالوا؟طالبأيببنعليالسابفأيكم: قال،كفرفقدعليه وآله وسلم
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولمسعتإينباهللاأشهدفأنا: قال،كانفقد

سـب ومـن ،وجـل عـز اهللاسبفقديسبنومن،ينسبفقدعلياًسبمن: يقول
يقولـون مسعتـهم مـا لولده: فقالعنهمىولّمث،الناريفخريهمنعلىاهللاهأكباهللا

: قالقلتماهلمقلتحنيوجوههمرأيتفكيف: قالشيئاقالواما: فقال
   

: فقالأبوكفداكزدينلهفقال
   

: عنديلكنفقالمزيدعنديما: قالأبوكفداكزدينقال
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مـن : ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه      ع)١(وروى جالل الدين السيوطي   
فقدعلياسبومن،يسبنفقدينسباهللاسب..

فقـد (طالـب أيببـن ) عليـاً سـب مـن (:)٢(قال املناوي يف شـرحه للحـديث      
يسبنين فقدومن سبومن) اهللاسبإىلإشارةوفيه،األشقياءأعظمفهواهللاسب

اآلخـر حمبـة توجـب الواحـد حمبـة أنحبيـث واملرتـضى املصطفىبنياالحتادكمال
..»بغضهيوجبوبغضه

بكـر أبوثناحدغدادبباملقريحيىيبنعثمانبنأمحدخربينأ:)٣(قال احلاكم  
بـن عـوف ثناحـد األنصاريأوسبنسعيدزيدأبوثناحدالرياحيالعوامأيببن
اهللارسـول مسعـت لعلـي حبـك أشـد مالسلمانرجلقالقالالنهديعثمانأيب

-أبغضينفقدعلياًأبغضومنأحبينفقدعلياًأحبمنيقولوآلهعليهاهللاصلى
..خيرجاهوملشيخنيالشرطعلىصحيححديثهذا

-صـلى اهللا عليـه    اهللارسولقالقالياسربنعمارعن:)٤(*روى اهليثمي 


 
 
*
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فقـد توالهمنطالبأيببنعليبواليةوصدقينيبآمنمنيأوصوسلم -وآله  
أحـبين ومـن ،أحـبين فقـد أحبـه ومن،وجلعزاهللاتوىلفقدتوالينومن،توالين

عـز اهللاأبغـض فقـد أبغـضين ومـن أبغـضين فقدأبغضهومن،تعاىلاهللاأحبفقد
...وجل

عنوقاصأيببنسعدبنعامرعن: يف صحيحه )١(وروى مسلم القشريي  
؟التـراب أبـا تـسب نأمنعـك مـا : فقـال سعداًسفيانأيببنمعاويةأمرقالأبيه

نفلـ وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسوللهقاهلنثالثاذكرتماأما: فقال
صـلى  اهللارسولمسعت،النعممحرمنإىلأحبمنهنواحدةيلتكوننألهأسب

يـا : يعلـ لـه فقـال مغازيـه بعضيففهخلّوقد لهيقولوسلم-وآله -اهللا عليه  
وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللارسوللهفقال،والصبيانالنساءمعفتينخلَّاهللارسول

،بعـدي نبـوة الهنـ أإالموسىمنهارونةمبرتلمينتكونأنترضىأماوسلم -
ورسـوله اهللاوحيبـه ورسـوله اهللاحيـب رجالًالرايةألعطنيخيربيوميقولومسعته

إليهالرايةودفع،عينهيففبصق،أرمدبهتىفأُعلياًيلادعوافقالهلافتطاولناقال
رسـول دعا»وأبناءكمأبناءناندعتعالوافقل«اآليةهذهنزلتوملا،عليهاهللاففتح

هؤالءاللهمفقالوحسيناًوحسناًوفاطمةعلياًوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا
..»أهلي

يف حياًن احلديث ليس صرقيل يف الدفاع عن معاوية بأومن اجلري ذكره هنا ما 
 علي الدعوة لسب! !  مـا  «معاوية مل يقل لسعد    نّمعن يف النص جيد أ    ولكن الذي ي

وهـو اسـم كـان      »أبـا التـراب    ن تـسب  مـا مينعـك أ    «بل قال »اًعلي ك ان تسب  مينع
األمويون يظنون بأنه سيب ترابي فلم يكونوا يذكرونه بامسه بل بأة وانتقاص لعلب!!
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منهجنا يف الكتاب

احلقيقة األساس هلذا الكتـاب لـذا       ا كانت املصداقية واألمانة العلمية وحب     ملّ
: وفق املنهج التايلكان تأليف الكتاب 

وصـحيح  البخـاري  صـحيح  (يـة الناصـيب يف الكتـب الـستة      التركيز على روا  
.ومن مث يف غريها من باقي كتب احلديث) والسنن األربعةمسلم

علمـاء الرجـال  عدم إدراج أي اسم حتت حكم النصب إال حبكم مـن احـد       
.*عند أهل السنة

مل ه له فيشمله احلكم حـىت لـو      من قاتل امري املؤمنني عليه السالم وثبت بغض       
.!)متأوالً(ه كاننحيكم عليه بالنصب أو قيل عنه أ

لكون العقيدة ـذه    السنة   أهلحكم املعتزلة على الرجال حتت اسم        أدرجنا
السنة وان مل أهلفرأي املعتزلة بالصحابة يشابه رأي ،ن تكون واحدةاملسألة تكاد أ

.يطابقه ورأيهما بتعريف الناصيب واحد

،األولاستعمال املصادر السنية املعتمدة من كتب احلـديث والرجـال باملقـام           
*
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.أو املتابعةعند الضرورةإالوعدم اللجوء لغريها 

مـن تعـرض    «هـو تعريـف الـذهيب للنـصب بقولـه         الناصيب الذي قررناه   حد
..وعليه املدار يف احلكم»لإلمام علي بذم فهو ناصيب

الروايات لكوننا رأينا بعـض علمـاء أهـل الـسنة           آثرنا سرد السند الرجايل يف    
 ا ال يا إما ان تكون غـري أمينـة   يعيب الكتب العقائدية الشيعية بكوعتمد عليها أل

.!ن الروايات ال سند هلاالسند وإما أيف

ونفيه عند علمـاء الرجـال فقـد أخـذت         عند دوران األمر بني إثبات النصب       
فقد يكون املثبـت قـد      ) اجلرح مقدم على التعديل   (باإلثبات على قاعدم املعروفة   

..حصل على ما مل حيصل عليه النايف وغاب عنه

القـاريء احلريـة   حاولت التقليل من حتليل الروايـات قـدر االمكـان العطـاء       
..بالفهم والتقييم يف السياق الطبيعي للرواية

...وأخيراً

كين متأكد بأين مل أكن ول،فالكمال ألصحابه فانا ال ادعي لعملي عدم اخلطأ  
..ذا أرجو الغفران من املوىل جلّ وعالحني اخلطأ ومتعمداً
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نواصب الرواة يف القرن اهلجري األول
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٦٣

مرّتبة حسب تاريخ الوفاة 

األشـعث بـن   /يعلى بن منيـه /حابس بن سعد/كعب بن ماتع/خالد بن الوليد 
زيد بن /عتبة بن صخر/و بن العاصعمر/عبد اهللا بن قيس /حبيب بن مسلمة  /قيس
كعـب بـن   /عمـرو بـن ثابـت اخلزرجـي    /عبد الرمحن بن خالد املغرية بن شعبة     /ثابت
أبـو هريـرة الدوسـي    / حـسان بـن ثابـت    /فضالة بن عبيـد   /معاوية بن حديج  / مالك

وائـل  /يزيد بـن شـجرة   /ربيعة بن احلارث  /سمرة بن جندب  /حممد بن خالد اإلهلاين   /
ــن صــخ /بــن حجــر  ــة ب ــن العبــاس /رمعاوي ــن عقبــة /صــحار ب ــن /الوليــد ب كــثري ب

مسروق /يزيد بن معاوية/مسلمة بن خملد/خمارق بن احلارث/مسلمة بن خملد/شهاب
عبـد  /عمرو بـن سـفيان    /ربيعة اجلرشي /الضحاك بن قيس  /مسور بن خمرمة  /االجدع

/ عبد اهللا بن الـزبري /عمرو األشدق/مروان بن احلكم/النعمان بن بشري  /اهللا بن عمرو  
ملـازة بـن    /شـقيق بـن سـلمة     /عروة بن املغـرية   / األسود بن يزيد  / د اهللا بن حبيب   عب

عبـد امللـك   / روح بـن زنبـاع  /عمران بن حطّان/ ة اهلمداينمر/عروة بن املغرية  / زبار
اهليـثم  /أدهم بن حمـرز / بسر بن أيب أرطأة/قبيصة بن ذؤيب/ثور بن يزيد  / بن مروان 

/ احلجـاج بـن يوسـف   /سعيد بن املسيب/بريعروة بن الز  /شريح القاضي /بن األسود 
.قيس بن أيب حازم/مطرف بن الشخري/ بالل بن أيب هريرة
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٦٤

أبو عبد الرمحن/بن املغرية املخزوميخالد بن الوليد

مات يف العام احلادي والعشرين للهجرة

روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود وغريهم

اإلمـام السيد،املشاهدوليث،اإلسالموفارس،تعاىلاهللاسيف: قالوا فيه  
)١(!ااهدينقائد،الكبرياألمري

،حـازم أيببـن وقـيس )٢(نفـري بـن وجـبري ،وعلقمـة ،عباسابن: روى عنه  
.وآخرون،سلمةبنوشقيق،كربمعديبنواملقدام

ته ومـا   وشارك يف غزوة مؤ   ،سلم بعد خيرب يف صفر يف العام الثامن للهجرة        أ
للـنيب صـلى   من أكثر الناس عداءاًاملغريةالوليد بن كان والده،بعدها من الغزوات 

على كلمة واحـدة يف  قريشاًمجعوهو الذي اهللا عليه وآله فهو الذي امه بالسحر   
: عداء النيب ومواجهته وهو الذي نزل فيه قوله تعاىل

ه شهوداًومهدتوبنِنيممدودًاماًالهلَوحِيدًاوجعلْتخلَقْتومنذَرنِي« تَمهِيـداً لـَ
 م ان إِنَّــهأَزِيـدكَال أَنيطْمــعثـُ عودًا ســأُرهِقُهعنِيـدًا آلياتنــاكـَ صـإِنَّــه فَقُتِلَفَكَّـررقَــدو
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٦٥

فكَيثُمرقُتِلَقَدفكَير١(»قَد(..

عليه وآله إىل اليمن مع أمري املؤمنني عليه السالم كـل      أرسله النيب صلى اله     
  يف بـدر  )٢(وملا كان أمري املؤمنني عليه السالم قد قتـل أخـاه قيـسا    ،يةمنهم على سر

: م مع مجاعة ونزلت فيهم اآليةبعد أن ارتد قيس هذا عن اإلسال

»إِن الَّــذِين مفَّــاهـةُ تَو ــالِمِياْلمالئِكـَ ـسِهِم ظـَ ـالُوا أَنْفـُ ــيمقـَ ـتُم فـِ ـالُوا كُنـ ُكنـــاقـَ
فِنيتَْضعسضِفِيمقَالُوااألَرأَلَمتَكُنضًة اللَّهِأَراسِـعوا وـاِجرا َفتُه فِيهـ فَأُولَئـِك ماهْأو مـ

منهجاءسوِصريًات٣(..)»٩٧: النساء) (م(

حادثة حصلت معـه وأمـري    واغتنم،ضمر خالد الضغينة لإلمام   أ) غريه(هلذا و 
ليحـاول اإليقـاع   ز عليها اغلب املؤرخني واحملـدثني  املؤمنني يف بعثهما إىل اليمن ركَّ   

بنعناألعلىعبدبنواصلأخربنا:)٤(روى النسائي ،بأمري املؤمنني عليه السالم   
صـلى اهللا   اهللارسـول بعثنـا قالأبيهعنبريدةبناهللاعبدعناألجلحعنفضيل

،آخرجيشعلىعلياًوبعث،الوليدبنخالدمعاليمنإىلوسلم -وآله   -ه  علي
،حدتـه علـى منكمـا واحدفكلتفرقتماوإنالناسعلىفعليالتقيتماإن: وقال
وسبينااملقاتلةفقتلنا،املشركنيعلىاملسلمونوظهراليمنأهلمنزبيدبينفلقينا
إىلالوليـد بـن خالـد بـذلك فكتـب سيبالـ منلنفسهجاريةعليفاصطفىالذرية

الكتابفدفعت: فقال،منهأنالأنوأمرين،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
،وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول وجـه فـتغري ،علـي مـن ونلـت إليه
––
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٦٦

،بـه أرسـلت مـا غتفبلّ،بطاعتهوأمرتينرجلمعبعثتينالعائذمكانهذا: فقلت
فـإن علـي يفبريـدة يـا نعقَتال: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقال
الوليـد بنخالدفدعا:)١(ويف لفظ الطرباين   ..بعديوليكموهذامنهوأنامينعلياً

.!!عصنمباوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبفأخربغتنمهاإ: فقالبريدة

وقـول  »بهرسلتأُماغتفبلَّ«وقوله»!!وأمرين ان أنال منه«فانتبه اىل قوله  
.ه قلبه القاسيه هذه املصطلحات من بغٍض ضموما تضم»!!غتنمهاإ«خالد

صـلى اهللا   اهللارسـول بعـث : قالبريدةعن: فقال)٢(وروى القصة اهليثمي  
،اجلبـل علـى الوليـد بـن خالدوبعث،اليمنعلىأمرياًعلياًوسلم -وآله   -عليه  
يـصيبوا ملمـا الغنـائم مـن وأصابواواقَفالت،الناسعلىفعليتمااجتمعإن: فقال
اغتنمهـا : فقـال بريدةالوليدابنخالدفدعا،اخلمسمنجاريةعليوأخذ،مثله

ودخلـت املدينـة فقـدمت !صـنع مـا وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبفأخرب
أصـحابه مـن وناس،مرتلهيفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللاورسولاملسجد

: فقـالوا .املسلمنيعلىاهللافتحخرياً: فقلت؟بريدةيااخلربما: فقالوا،بابهعلى
صـلى اهللا   الـنيب ألخـرب فجئـت !اخلمسمنعليأخذهاجارية: قلت؟أقدمكما

فإنـه وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      النيبفأخرب: فقالوا.وسلم -وآله   -عليه  
صـلى اهللا عليـه     اهللاورسول!وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنيمنيسقط

!عليـاً ينتقصونأقوامبالما: فقالمغضباًفخرج،الكالميسمعوسلم-وآله  -
،منـه وأنـا مـين عليـاً إن.فارقينفقدعلياًفارقومن،تنقصينفقدعلياًتنقصمن

مـن بعضهاذريةاهيمإبرمنأفضلوأنا،إبراهيمطينةمنوخلقتطينيتمنخلق
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٦٧

،أخـذ الـيت اجلاريـة مـن أكثـر لعلـي أنعلمتأمابريدةيا.عليممسيعواهللابعض
علـى فبـايعتين يـدك بسطتإالبالصحبةاهللارسوليا: فقلت!بعديوليكموأنه

.اإلسالمعلىبايعتهحىتفارقتهفما: قال!جديدااإلسالم

يسقطفإنهوسلم-وآله  -اهللا عليه   صلى  النيبرفأخِب: فقالوا«فانتبه لقوله 
وهنا السؤال املهم مـن هـم هـؤالء        »وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنيمن

للوقيعـة بعلـي واغتنـام مـا حـسبوه هفـوة           ياًسـر  لون جهـازاً  الذين يـشكّ  ) قواماأل(
مذهب بصن النوهذا يثبت أ!! ؟سيغضب هلا النيب ويسقط ا علي من عني النيب       

..د قبل رحيل النيب صلى اهللا عليه وآله وال عالقة له مبقتل عثمانموجو

لإلسـالم   والـيت ال متـت    وخالد بن الوليد معروف بأخالقـه اجلاهليـة الـسيئة         
وقد قضى ،قل من سنتني  أ النيب إالّ  فال تظنن برجل مل ير    ،وتعاليمه السمحة بصلة  

وتشرب ،عليها جوارحهأكثر من نصف عمره يف الشرك وعبادة األوثان حىت ربت
! برمحة اإلسـالم وسـليم القلـب مبجـرد تلفـظ الـشهادتني             ا قلبه ان يكون رحيماً    

فشخـصية  ،عن الوجدان ومـشاهدة العيـان  فهذا مما ال يصدقه الفكر السليم فضالً     
لـو عرفنـا مـا    خـصوصاً ،واحـد اإلنسان ال ميكن أن تتنكر لعقود من التربية باجتاٍه      

هؤالء املشركني ومنهم خالد يف مكة وبوادي اجلزيرة ذات احلياة          كانت تتطلبه حياة  
من القسوة وعدم الرمحة يف غزوام مـع بعـضهم للـسلب والنـهب وهتـك            اخلشنة

لذا جتد يف ترمجة خالـد عنـد املـؤرخني جـرائم         ،األعراض وإهالك احلرث والنسل   
ال بدم بارد وبدون    ل من النساء والرجال واألطف    والعزعديدة ارتكبها ضد األبرياء   

العزيـز عبـد حـدثنا :)١(قال ابن أيب أسامه!ه الصحابة على ذلكحىت ذم،أية رمحة 
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٦٨

: قـال ،أبيـه عـن بريـدة بـن اهللاعبدعن،البجلياملهاجربنبشريحدثنا،أبانبن
الوليدبنخالدواستعملغزاةيف-صلى اهللا عليه وآله وسلم -اهللارسولخرج
فقـال ،خالـد قتلـها : قالوا؟هذهقتلمن: فقالمقتولةامرأةىفرأ،مقدمتهعلى

اللهفقلالوليدبنخالدحلقإ: لرجل-صلى اهللا عليه وآله وسلم -اهللارسول
عسيفاًوالصبياًوالامرأةًيقتلن...

    حـسب وصـف   (ها خالد وهي تائبة مغفـور هلـا  كذلك قصة الغامدية اليت سب
منـري ابنحدثناقالبكرأبوحدثنا:)١(ابن أيب شيبة   قال،)لهالنيب صلى اهللا عليه وآ    

جـاءت : قـال أبيـه عـن بريـدة بـن اهللاعبـد حدثناقالاملهاجربنبشريحدثناقال
،ردهـا وأنـه ،تطهـرين أنأريـد وإينزنيـت قدإين!اهللارسوليا: فقالتالغامدية

مـاعز رددتكماتردينأنيدترفلعلك،تردينمل!اهللانيبيا: قالتالغدكانفلما
أتتـه ولـدت فلمـا ،)تلـدي حىتفاذهيب،الأما(: قال،حلبلىإينفواهللا،مالكبن

) تفطميـه حـىت ،فأرضـيعه إذهـيب (: قال،ولدتهوقدهذا: قالت،خرقةيفبالصيب
وقد،فطمتهقداهللانيبياهذا: فقالتخبزكسرةيدهويفبالصيبأتتهفطمتهفلما
،صدرهاإىلهلافحفراأمرمث،املسلمنيمنرجلإىلالصيبفدفع،مالطعاأكل
علـى الدمفانتضخ،رأسهافرمىرجحبالوليدبنخالدفأقبل،فرمجواالناسوأمر
،الوليـد بـن خالديامهال(: فقال،إياهاهسباهللانيبفسمع،الوليدبنخالدوجه

ـا أمـر مث،)لـه لغفـر مكـس صاحباتالوتوبةتابتلقد!بيدهنفسيفوالذي
.فنتودعليهاىفصلِّ

   نه مل يصرب على عدم شرب اخلمـر        باإلسالم أ ب قلبه   ومن شواهد عدم تشر

–
–
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٦٩

وهذا هو املناسب هلذه النفوس الـضعيفة والـيت تـشربت قلوـا             ! !فكان يغتسل ا  
كتبأنه: عمر عن)١(روى ابن ايب احلديد والزيلعي    .بالوثنية واخلمر والقمار واخلنا   

األعـاجم مـن ـا منوأنبالشاماماًمحدخلتأنكبلغينأنه(الوليدبنخالدإىل
٢(دلوكالكمواأعد(النارذرواملغريةآلأظنكموإينخبمرجنع(.. !!

فهل !فما بالك برجل مل حيتمل االبتعاد عن اخلمر حىت احتال له فاغتسل به          
وهذه قضية بذاا فقد ! ؟»سيف اهللا املسلول«ال لهعلى الدين حىت يقهذا يستأمن

سـيف :)٣(قـال ابـن ايب احلديـد   ،به ذا اللقبنقلوا ان النيب صلى اهللا لعيه وآله لقَّ  
بـه بهلقَّ: فقيل،بهبهلقَّفيمنوأختلف،الوليدبنخالدلقبهذا،اهللاسيوفمن

ةدالـرِ أهـل لقتالـه ،بكـر أبوبهبهلقَّأنهوالصحيح،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
..مسيلمةهِلتوقَ

! !صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى لسان النيبإذن احلديث مكذوب 

وقد تكون املرتلة اليت ارتقاهـا خالـد بعـد رحيـل الـنيب جـاءت مكافـأة علـى                  
نـه كـان   أإذ ،إخالصه للخلفاء الذين نافسوا أمري املؤمنني عليه السالم على اخلالفة   

قـال :)٤(قال ابن أيب احلديد،نافحني عن كل من نافس قاتل أخيه يف اخلالفة        من امل 
فقـام ،علـي عـن املنحـرفني ومـن ،بكـر أليبشـيعة الوليـد بنخالدوكان: الزبري
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٧٠

واهللاعلينـا ثقـل ،بـأمر الـدين هـذا بـدء يفرمينـا إنـا ،النـاس أيهـا : فقال،خطيباً
خـف أنلبثنـا مـا واهللامث،أوتـار علىفيهكأناوكنا،مرتقاهعليناوصعب،حممله
حـىت ،بـه آمـن ممـن عجبنـا بعـد فيـه شكممنوعجبنا،صعبهلناوذلَّ،ثقلهعلينا
،بـالعقول إليـه سـبقنا مـا واهللاوال،بـه نأمركناعماوينا،عنهننهىكنامباأمرنا

هللا صـلى ا  الـنيب يـذهب ومل،أحكـم حـىت ينقطعملالوحيوإنأال.التوفيقولكنه
أكثـر اليـوم وحنن،وحياًالوحيبعدوال،نبياًبعدهفنستبدلوسلم -وآله   -عليه  

علـى ثوابـه كـان الـدين هـذا يفدخـل مـن ،اليـوم منـا خريأمسوحنن،أمسمنا
بكـر أبـا يعـين -األمـر صاحبماواهللاوإنه،إليهرددناهتركهومن،عملهحسب

.القنــاةاملغمــوزوال،الــشخصاخلفــيوال،فيــهاملختلــفوال،عنــهباملــسؤول-
.كالمهمنالناسفعجب

ق وبيـع للـدين بالـدنيا يتبعهـا تقاسـم      متلّـ ،وهكذا احلمالت االنتخابية اليـوم    
ولكن هذا مل يرِض عمـر لكونـه كـان يريـد أن        ،كل حسب اختصاصه  ) لكعكةا(ـل

ف لـذا نـشب اخلـال   ،يكون الرجل الوحيد الذي يسير األمـور مـن خلـف الـستارة        
أبـو كتـب : )١(قـال ابـن حبـان     ،»عيـسر باُأل«خالد حىت كان خالد يلمزه     بينه وبني 

القـوة أهـل مـن معـه فـيمن الـشام أهلميدأنيأمرهوهوالوليدبنخالدإىلبكر
خالـد قـال بكـر أيبكتـاب أتـاه افلمـ ،منـهم رجـالً الناسضعفةعلىويستخلف

فـتح يكـون أنحـسدين طـاب اخلبـن عمـر يعـىن مشلـة أمبـن األعيـسر عمـل هذا
..!!ييدعلىالعراق

حدثنا:)٢(وروى الطربي ان الكتاب جاء خلالد بعد فراغه من بين حنيفة فقال
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جينزو :اعةقالخالداًإنمث: إسحاقبنحممدعنسلمةحدثناقالمحيدابن
: قـال ،صاحبكعندمعيوظهركظهريقاطعنكإمهالً: جماعةلهفقال،ابنتك

يالعمريالدميقطركتاباًإليهفكتببكرأباذلكفبلغفزوجه،جينزوالرجليهاأ
املسلمنيمنرجلومائيتألفدمبيتكوبفناءالنساءتنكحلفارغإنكخالدأمابن

يعـىن األعيـسر عملهذايقولجعلالكتابيفخالدنظرفلماقال،بعدجيففمل
!اخلطاببنعمر

،دينـه يفوطعـن الوليدبنخالدشتم: نقل ان عمر  )١(ديدبل ان ابن ايب احل    
!هقتلوبوجوببفسقهوحكم

وكان موقف عمر ينسب اىل كونه يعلـم مبواقـف خالـد اجلاهليـة وثاراتـه يف         
وما ،وليس لإلسالم،هم خالداً بأنه يقتل للثأر وللنعرات اجلاهلية     فكان يت ،العرب

)٢(روى ابن سعد يف الطبقـات ،خالد املخزيةقصة بين جذمية إال واحدة من صنائع    

علـى مكـة بأسـفل وكـانوا كنانةمنجذميةبينإىلالوليدبنخالدسرية: يف قصة 
وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللارسولمهاجرمنمثانسنةشواليفمملَيلَناحيةليلة

ىزالعـ هـدم مـن الوليـد بـن خالـد رجـع املَّـ قالوا،ميصاءالغيوموهو،وسلم -
داعيـاً جذميـة بـين إىلبعثه،مبكةمقيموسلم-وآله -صلى اهللا عليه    اهللاورسول

املهـاجرين مـن رجـالً ومخـسني ثالمثائـة يففخـرج ،مقـاتالً يبعثهومل،اإلسالمإىل
يناصلَّقدمسلمون: قالوا؟أنتممافقالخالدإليهمفانتهى،سليموبينواألنصار

الـسالح بـال فمـا : قـال ،فيهـا اوأذنـ سـاحاتنا يفساجداملـ وبنينـا مبحمـد ناوصدقَّ


–
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فأخـذنا همتكونواأنفخفناعداوةالعربمنقوموبنيبينناإن: فقالوا؟عليكم
فاستأسـر استأسـروا : هلـم فقـال ،فوضعوه: قال،السالحفضعوا: قال،السالح

نـادى رحالـس يفكـان فلمـا أصحابهيفوفرقهمبعضاًففكتبعضهمفأمر،القوم
سـليم بنـو افأم،بالسيفعليهاإلجهازواملدافة،فليدافهأسريمعهكانمن: خالد

الـنيب فبلغ،أساراهمفأرسلواواألنصاراملهاجرونوأما،أيديهميفكانمنفقتلوا
صـنع مماإليكأبرأإيناللهم: فقالخالدصنعماوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

إىلانـصرف مثمنهمذهبوماقتالهمهلمفودىطالبيبأبنعليوبعث،خالد
.!فأخربهاهللارسول

وقد يكـون هـذا   (الصحابة بفعلهوملا كان هذا أول الغيث من خالد مل يرض  
!)زال حياًن النيب صلى اهللا عليه وآله ماأل

أبيـه عـن سـلمة بـن إيـاس عـن ،رجلعن: عن الواقدي :)١(نقل الذهيب و
: وقـال ،صنعماعوفابنعليهعاب،جذميةببينصنيعهعدبخالدقدمملا: قال

فقال،عمروأعابه: قال...اهللاقاتلك،الفاكهبعمكقتلتهم،اجلاهليةبأمرأخذت
قاتـل قتلـت لقد،كذبت: الرمحن بن عوف  عبدفقال،أبيكبقتلمأخذُ: خالد

ومـن : قـال !؟هليـة اجلايفبـأيب مسلمنيقوماًتقتللكنت،أقتلهملولو،بيديأيب
،اهللارسـول رسـول جـاءين : قـال .كلهمةالسريأهل: فقال؟أسلمواأمأخربك

علـى كـذبت : قـال ،فـأغرت ،علـيهم أغـري أن،وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    
خالــدعــن،وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولوأعــرض،اهللارســول

!املرءينكأاملرءإلفنكأيمىتأصحايبيلذروا!خالديا: وقالوغضب
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هم ذاك بأنه قتـل  فهذا يت،خلالف ابن عوف وابن الوليد    إقرأ وتعجب : قلت
وذاك يقول بأنه قتلهم ولكن ليس ثأراً ألبيـه  ،ألبيه املقتول يف اجلاهلية   األبرياء ثاراً 

يف صـلى اهللا عليـه وآلـه   علـى خطبـة الـنيب    هذا ومل متِض!بل ثأراً لوالد ابن عوف    
إن مـاء اجلاهليـة موضـوعة وإن أول دم     : قل من عام واليت قال فيها     وداع أ ة ال حج

!)١(أبدأ به دم عامر بن ربيعة

ــاء     ــأرواح األبري ــد ب ــاالة خال ــدى المب ــصحابة م ــل بعــض ال ــد نق روى ،وق
أيبعـن ،أهلهعن،قتادةأيببناهللاعبدبنحيىيحدثنا: الواقديعن:)٢(الذهيب

،أسرييأرسلت،فليدافه،أسريمعهكانمن: السحريفالدخنادىملا: قالقتادة
علـم الإنـه : قـال ،مـسلمون قومهؤالءوإن،ميتفإنك،اهللاتق: خلالدوقلت

.ؤالءلك

وقد ،وقد ارتكب خالد جمزرة مشاة بقوم مسلمني هم قوم مالك بن نويرة         
قيل مرأة اليتألجل االبل ،ر هذه املرةأفعل نفس فعلته يف بين جذمية لكنه ليس للث

أيبابـن عـن ،عـن املـدائين   :)٣(روى الـذهيب  إذ  ! كان يعشقها يف زمن اجلاهلية     بأنه
فأخربه،بكرأيبعلىقتادةأبوقدم: قال،أبيهعن،ساملعن،الزهريعن،ذئب
أبـو فقـال ،عليـه فقـدم ،خالـد إىلوكتب،فجزع.وأصحابهنويرةبنمالكبقتل
الـسيب ورد،مالكاًوودى،هردمث؟فأخطأ،تأوليكونأنىعلتزيدونهل: بكر

،واعتـذر ،فـأخربه ،بكـر أيبعلـى خالـد دخـل : قـال إسـحاق ابـن وعـن ،واملال
مـن قـوم شـهد : قـال أبيـه عن،عروةبنهشامعن: الردةيفسيفقال،فعذره
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،لـك ذبنفـي آخـرون وشـهد ،ذلـك مثلففعلوا،واوصلّوأقاموانواأذَّأمالسرية
إليـه فكتب،السيبويطلب،دمهالصديقينشدنويرةبنممتمأخوهوقدم.لواِتفقُ

ال: فقال،رهقاًسيفهيفإن: وقال،خالداًيعزلأنيفعمرعليهوأحل،السيببرد
!..الكافرينعلىاهللاهسلَّسيفاًشيمألأكنمل،عمريا

بـن جعفـر بـن دحممـ عـن ،إسـحاق ابنعن: عن سيف :)١(وروى الذهيب 
ويففـيهم النـاس قـول فـاختلف .مبالـك فـأيت ،الـسرايا بـث خالداًأنوغريهالزبري

أمجـل وكانـت ،مالـك علـى تفأكبـ ،وجههـا كاشـفة متـيم أموجاءت،إسالمهم
.أعنـاقهم فـضربت ،خالدمفأمر.قتلتينواهللافقد،عينإليك: هلافقال،الناس

بـأيب وحلـق ،فرسهقتادةأبوفركب،إليهيلتفتلمف،فيهمفناشده،قتادةأبوفقام
وأخـذ ،قـويل تـرك : وقـال .خالـد لـواء حتتوهوجيشيفأسريال: وحلفبكر

املـسلول علـى   ) سيفالـ (هـذا فـانظر اىل    »الغنـائم فتنتـهم الـذين األعراببشهادة
!!..العزل واألبرياء

د عمـر  شد،ه الشرعيةا كان خالد متهما بسرقة املال وإنفاقه يف غري وجوه وملّ
: بكـار بـن الـزبري : عـن )٢(إذ روى الـذهيب   ،على أيب بكر مبراقبة إنفاقه ومنعه منـه       

األّ: خالدإىلكتبأُ: بكرأليبعمرقال: قالمالكعن،مسلمةبنحممدحدثين
إما: خالدإليهفكتب: قال،بذلكبكرأبوفكتب،بأمركإالبعرياًوالشاةيعطي

جيـزئ ومـن : فقـال ،بعزلـه عمـر فأشار،بعملكفشأنكوإال،ليوعمتدعينأن
عمـر فتجهـز : أسـلم بـن زيـد قال: مالكقال.فأنت: قال،أنا: عمرقال؟عنه
: فقـالوا ،بكـر أيبإىلمجاعـة فمشى،اخلروجوحضر.الداريفالظهرأنيختحىت
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: قال؟ككفاوقدخالداوعزلت،حمتاجإليهوأنتاملدينةمنعمرخترجشأنكما
،عملهعلىفيقيم،خالدإىلوتكتب،ليجلسعمرعلىتعزم: قالوا؟أصنعفما

...ففعل

قـال ،أبيـه عـن ،أسـلم بـن زيدعن: سعدبنهشام: عن)١(وروى الذهيب 
قـال ،بكـر أبـو تـويف فلمـا قـال ؟اهللامـال ينفقبالشامخالداًتدع: بكرأليبعمر

،أفعلـه البـشئ بكـر أبـا أمـرت تكنـ إناهللاكـذبت : يقـول عمـر مسعت: أسلم
...عبيدةأبافوىلبعملكيلحاجةال: إليهخالدفكتب.خالدإىلفكتب

..أي أنه كتب اليه بعزله»فكتب اىل خالد«وقوله

:)٢(ونقل الذهيب بعض وجوه اإلنفاق واإلسراف من خالد يف مال اهللا فقال           
وإن،لـه اعممـن شيء  عليهخيفىالعمركان: قالرجالهعنسيفكتابومن

تقـيم أنعبيـدة أيبإىلوكتـب ،الربيـد فـدعا ،آالفبعـشرة األشـعث أجازخالداً
أمـن ؟األشـعث أجـاز أينمنيعلمكمحىتقلنسوتهوترتع،بعمامتهوتعقلهخالداً

أازعموإن،خبيانةأقرفقد،أصااإصابةمنأنهزعمفإن؟مالهمنأماهللامال
،ذلـك ففعـل .عملـه إليكواضمم،حالكلعلىواعزله،فأسرفقد،مالهمن

إنكعمرياوباهللا،املسلمنيإىلشكوتكلقد: وقالفشكاهعمرعلىخالدفقدم
،والسهماناألنفالمن: قال؟الثراءهذاأينمن: عمرفقال،جمملغريأمرييف
،ألفـاً عـشرون عليـه فخرجـت : قـال ،عروضهتقومفلكألفاًالستنيعلىزادما

ولـن ،إيلحلبيـب وإنـك عليلكرميإنكواهللاخالديا: قالمث.املالبيتفأدخلها
.!!»شيءعلىاليومبعدتعاتبين
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نه كان يلبس احلرير الذي أمجعـت األمـة علـى حترميـه     وكان من ترف خالد أ    
أن،سـريين ابـن عـن ،عـون ابـن عـن : عن األصـمعي  :)١(روى الذهيب ،للرجال

!هبأسـ ومـا : قال؟هذاما: عمرفقال،حريرقميصوعليهدخلالوليدبنخالد
كـل أخـذ إالالبيـت يفمـن علـى عزمت!؟مثلهوأنت: قال،عوفابنلبسهقد

.!قوهفمز،قطعةمنهواحد

إمنا يلبس احلرير يف الـدنيا مـن     : عن عمر أن النيب قال    )٢(وقد روى البخاري  
!ال خالق له يف اآلخرة

وملا كان جيب سـتر  ..!يطبقون ذلك على الصحابة طبعاًولكن أهل السنة ال 
!كل هذه املعايب يف شخصيته اخترع له احملدثون بعض الكرامات

قال،خيثمةعن،األعمشعن: عياشبنبكرعن أبو :)٣(روى الذهيب إذ  
فــصار،عــسالًاجعلــهاللــهم: فقــال،مخــرزقمعــهبرجــلالوليــدبــنخالــدأُيت

عـن طريـق ثـان لكـن     ان حبل الكذب قصري روى الذهيب الرواية      ا ك وملَّ!!...عسالً
!!ه حتول عسالًالراوي مل يذكر أن

،العـسل بـدل اخلَّـ : وقـال ،بكـر أيبعـن ،آدمبنعن حيىي :)٤(قال الذهيب 
.. أشبهوهذا

إن اخلمر ينقلب خال بالعالج فقد يكون هذا الرجل قد ادخـر اخلمـر               : قلت
..وهذا ممكنانقلب خالًلذلك فلما فتحه خالد وجده قد


–– 
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أبو إسحاق اِحلميري/) كعب األحبار(كعب بن ماتع احلمريي

مات يف العام الرابع والثالثني للهجرة 

أبو داود والنسائي والترمذي واحلاكم والدارمي وغريهمروى له البخاري و

)١(!لماءالعنبالءمن،الديانةمتنياإلسالمنسح،العالمة احلرب: قالوا فيه

.واحدوغري،وصهيب،عمر: عنروى

وتبيـع ،عمـر مـوىل عبـاس وأسـلم   وابـن ،ومعاويـة ،هريرةأبو: عنهروى
كعطاء،التابعنيمنعدةعنهوروى،األسودسالموأبو،كعبامرأةابناحلمريي

.)٢(مرسالًوغريه،يساربن

: فقيـل ،مهختلفوا يف إسـال   إ،كان من أحبار اليهود وعلمائهم من آل رعني       
مـن أهـل    ،)٣(وقيل قبل ذلك وقد كان عمر يـسأله ويـستفتيه         ،سلم يف زمان عمر   أ

،سكن الشام ومات حبمـص   ) !سلمواد أيب هريرة وبعض اليهود الذين أ      بال(اليمن
وهي خطوة أرادوا منها اهلـاء النـاس   ()٤(وقد استعمله معاوية للقصص على الناس 
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اد وكـان مـن رو  .)١(ذيفـة يتهمانـه بالكـذب   وكـان معاويـة وح  ) عن احلياة السياسية 
..بالط معاوية يف الشام زمن واليته

: من حديثه

أنهاخلطاببنعمرموىل  موسىاجلاريسعدنع:)٢(ما رواه املتقي اهلندي   
مـا : فقـال ،تبكـي فوجـدها حتتـه وكانـت طالـب أيببـن علـي بنتكلثومأمدعا

إنـك : يقـول .األحبـار كعـب تعينهودياليهذا!املؤمننيأمرييا: فقالت؟يبكيك
!جهنمأبوابمنبابعلى

مث!سـعيداً خلقـين ريبيكـون أنألرجـو إينواهللا!اهللاشـاء مـا : عمرفقال
،علـي تعجـل ال!املـؤمنني أمـري يا: قالكعبجاءهفلما،فدعاهكعبإىلأرسل
يءشـ أي: عمـر فقـال : اجلنـة تـدخل حىتاحلجةذوينسلخالبيدهنفسيوالذي

إنـا !بيـده نفـسي والـذي !املـؤمنني أمـري يـا : فقال؟الناريفومرةاجلنةيفمرةهذا
فـإذا ،فيهـا يقعـوا أنالنـاس متنـع جهنمأبوابمنبابعلىاهللاكتابيفلنجدك

.! القيامةيومإىلفيهايقتحمونيزالواملتِم

ناحـدث خارجةبنثماهليأمحدأبوحدثنا:)٣(قال،وما رواه عبد اهللا بن امحد     
: يقولروميبنعروةمسعتقالالقرشيعالقبنحصنبنعثمان

فـسأله ،أرضـاه حىتلهودعااهوحيعليهمفسلَّاألحباركعبلقيرجالًإن
؟هوممنكعب

 
–
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٧٩

.الشامأهلمنرجل: قال

والحساببغريألفاسبعونمنهماجلنةيدخلالذيناجلندمنفلعلك: قال
؟عذاب

؟هممنقلت: قال

.محصأهل: قال

!منهملست: قال

؟خضربثياباجلنةيفيعرفونالذيناجلندمنفلعلك: قال

؟هممنقلتقال

دمشقأهل: قال

!منهملستقلت: قال

؟وعزجلالرمحنعرشظليفهمالذيناجلندمنفلعلك: قال

؟هممنقلت: قال

األردنأهلهم:قال

!منهملستقلت: قال

؟مرتنييومكليفوجلعزإليهماهللاينظرالذيناجلندمنفلعلك: قال

؟هممنقلت: قال

.فلسطنيأهل: قال

.»!.ممنهأنانعمقلت: قال

والــسبب ،ســيأتيك روايــة فــضائل الــشام عــن مجــع مــن النواصــب: قلــت
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٨٠

،ب امللـوك قـر التن رواية النواصب كانت بـدافع الـدنيا وحـب اجلـاه و         إذ أ ،واضح
،)!بأحاديث نبوية(بة للملوك ان متدح مناطقهم وبالدهمأفضل الوسائل املقرومن

!..وكل شيء حبسابه

اخلوارجقتلوملننورانللشهيد: قال عن كعب األحبار)١(وما رواه املناوي 
..للحروريةمنهابابأبوابسبعةوجلهنمأنوارعشرة

التـوراة يعـين اهللاابكتـ يفاألرضصـفة جـد أ:)٢(وما نقله عنه ابن عساكر  
وال،الـيمن والـذنب واملغرب،املشرقواجلناحان،الشامفالرأسالنسرصفةعلى
نـزع فـإذا الرأسيرتعملمااجلسدمنالرأسونزعالرأستفلىماخبريالناسيزال

تبقـى الزمـان النـاس علىليأتنيبيدهكعبنفسالذيوأمي،الناسهلكالرأس
منخيلمقنبوفيهمإالالعربأمصارمنمصرقالأوعربالجزائرمنجزيرة
...لكفروالوالهماإلسالمعنيقاتلومالشام

،فـشام معاويـة هـو الـرأس        !ان احلديث حيمل مالحمـه اجلاهليـة معـه        : قلت
!!ويمن علٍي هو الذيل

أيبعـن صـاحل بـن معاويـة أخربناعيسىبنمعنخربناأ:)٣(وروى ابن سعد  
صـلى اهللا   اهللارسـول نعـت جتـد كيفاألحباركعبسألأنهعباسبنعنفروة
ومهـاجره مبكةمولدهاهللاعبدبنحممدجندهفقالالتوراةيفوسلم-وآله   -عليه  

يكـافئ والاألسواقيفاببصخوالاشبفحليسبالشامملكهويكون،بةيطإىل
..ويغفريعفوولكنبالسيئة
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،فرقـد وحـدثنا : حيـىي بـن مهـام قـال .. :طويـل يف حديث)١(وروى الذهيب 
،املقـدس بيـت أتيـتم إذا: فقـال ،كعبـا فلقيت،دمشقأتينا. ....،متيمةأبوحدثنا

!..القبلةوبنيبينكمالصخرةفاجعلوا

انظر هلذا اليهودي الذي التفوته فرصة لتمجيد آثار اليهود حـىت قـال           : قلت
!!للمسلمني اختذوا الصخرة قبلة اىل الكعبة

بيــت «حــدهما املكــان اىل الوقــت احلاضــر يقــول أوبقيــت آثــار تعظــيم هــذ
بناه سليمان بن داود عليهما السالم حينما كان ،املقدس هو ثالث املساجد املقدسة

مـن موسـوي    واحتفل يف بنائه كثريا ويعظمه مجيع االديان        ،على بين اسرائيل   ملكاً
.)٢(»سالميوعيسوي وإ

رمــون املـساجد لكوـا بيــوت اهللا ال لكوـا أمــاكن    إن املـسلمني حيت : قلـت 
وحـىت مـا   ،فالديانات السابقة على الدين اإلسـالمي قـد نـسخت       ،لديانات أخرى 

مما أمر اهللا نبيه بالصالة اليه كبيت املقدس فقد نسخ احلكم بذلك فيجب كان قائماً
تقـديس بالـدليل   ن يقيد الن البعد اليهودي يف الروايات بل إ التعامل مع املسألة بدو   

!..اإلسالمي فقط

ثناحداألمخسيحممدبنأمحدسعيدأبوأخربين:)٣(وقال احلاكم النيسابوري  
محيـد ثناحـد الـسمري جعفـر بنمروانثناحدالربيعبنحممدبنمحيدبناحلسني

مسرةعناحلسنعنذكوانبناحلسنثناحدالرمحنعبدبنمدركثناحدمعاذبن
وضـياء نـوراً اهللاجعلـه الـذي إبراهيمبنإسحاقكانمث: قالاألحباركعبعن

 
–
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٨٢

منطقـاً وأحـسنه مجـاالً وأكثـره وجهـاً النـاس أحـسن منفكان،لوالديهعنيوقرة
إلسـحاق وولـد ،وخلقـاً خلقـاً بـإبراهيم مـشبهاً واللحيةالرأسجعدبيضأفكان

وكـان ،اوظرفـ مجـاال وأكثرمهـا وأنطقهمـا أحسنهمايعقوبفكانوعيصيعقوب
بـن ةرمسـ حـدث فيماالروميسكنوكانوالوجهواجلسدالرأسشعركثريعيص

..بجند

الـيت كـان كعـب حيـدث        ()١(ع وهذه تكملتـه يف التـوراة      تطاحلديث مق : قلت
: )!نهام

الربيـة إىلعيـسو فذهب.ابنهعيسومعإسحقتكلمإذسامعةرفقةانتك«
مسعـت قـد إينقائلـة ابنهايعقوبفكلمترفقةوأما٦.بهليأيتصيدايصطادكي
أماموأبارككآلكلأطعمةيلواصنعبصيدائتين٧.قائالأخاكعيسويكلمأباك

الغـنم إىلاذهب٩.بهآمركأنامايفلقويلامسعابينيافاآلن٨.وفايتقبلالرب
.حيـب كمـا ألبيكأطعمةفأصنعهما.املعزىمنجيدينجدينيهناكمنيلوخذ
أمهلرفقةيعقوبفقال١١.وفاتهقبليبارككحىتليأكلأبيكإىلفتحضرها١٠
عينيهيففأكونأيبجيسينرمبا١٢.أملسرجلوأناأشعررجلأخيعيسوذاهو

.ابـين ياعليلعنتكأمهلهفقالت١٣.بركةاللعنةنفسيعلىوأجلبكمتهاون
أمـه فـصنعت .ألمـه وأحـضر ذوأخـ فـذهب ١٤.يلخذواذهبفقطلقويلامسع

الـيت الفاخرةاألكربابنهاعيسوثيابرفقةوأخذت١٥.حيبأبوهكانكماأطعمة
ومالسـة يديـه وألبست١٦.األصغرابنهايعقوبوألبستالبيتيفعندهاكانت
يعقـوب يديفصنعتاليتواخلبزاألطعمةوأعطت١٧.املعزىجدييجلودعنقه
فقـال ١٩.ابـين يـا أنـت مـن .هأنـذا فقـال .أيبيـا وقـال يهأبإىلفدخل١٨ابنها
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صـيدي منوكلاجلسقم.كلمتينكمافعلتقد.بكركعيسوأناألبيهيعقوب
.ابـين يـا لتجـد أسـرعت الذيهذاماالبنهإسحقفقال٢٠.نفسكتباركينلكي
.ابـين يـا ألجـسك تقدمليعقوبإسحقفقال٢١.يليسرقدإهلكالربإنفقال

وقــالفجــسه.أبيــهإســحقإىليعقــوبفتقــدم٢٢.الأمعيــسوابــينهــوأأنــت
كانتـا يديـه ألنيعرفـه ومل٢٣.عيـسو يـدا اليـدين ولكـن يعقوبصوتالصوت

.»فباركه.أخيهعيسوكيديمشعرتني

خـاه يف   بعـد ان خـدع يعقـوب أ       «كتاب املقـدس  وجاء يف التفسري التطبيقي لل    
الربكـة تـرك يعقـوب بئـر سـبع وهـرب اىل حـاران        موضوع البكورية ويف موضـوع   

!)١(»ليتخذ له زوجة

أبيـه بواسـطة الغـش    خذ الربكة مـن  ذن كما يريد أن يقول كعب فيعقوب أ      فإ
هـؤالء الـصحابة األخـذ مـن التـوراة بوجـود             علم كيف يـستحلُّ   وال أ ! !والكذب

.!؟كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

ــت كمــ  ــون يف      اوأن ــنيب يك ــك ال ــشام فمل ــث متجــد ال ــذه األحادي ــرى فه ت
ي بل وينصح كعب ا ان جتعل الصخرة بني املصلِّ        ورأس البلدان هو الشام   !الشام

وإذا عرف السبب !قر بين أيب سفيان من حني فتحتواملعروف ان الشام م! والكعبة
!بطل العجب

   املـؤمنني عليـه الـسالم      ومنهم أمري   ،بالكذب همون كعباً هلذا كان الصحابة يت
سـلم يف زمـان أيب      أ ن كعباً الغريب أ و )٣(وابن أيب احلديد  )٢(كما نقل ذلك البخاري   
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ومع ذلك فهو ذو مكانة مرموقة عند الـبالط    ،بكر أو عمر على اختالف املؤرخني     
يأخـذ أنلإلمامأجيوز:)١(فهو صاحب مشورة عمر وعثمان حىت ان عثمان يسأله   

: ذرأبـو لهفقال،بذلكبأسال: األحباركعبفقال؟قضىرأيسفإذا،املالمن
،بأصـحايب وتولعـك يلأذاككثـر قد: عثمانفقال!دينناأتعلمنا،اليهودينيبنيا
.!إليهافأخرجه.بالشامحلقإ

وبعـد أن افـسد كعـب املدينـة ومـا حوهلـا وصـار لـه تالميـذ مـن الــصحابة           «
هريـرة وعبـد اهللا بـن عمـرو وابـن الـزبري       عبد اهللا بن عمـر وأيب   : املشهورين أمثال 

ــة ــها     ....ومعاوي ــسد أهل ــشام ليف ــالد ال ــل اىل ب ــه احلــديث انتق ــم ورووا عن وغريه
!)٢(»وليؤسس مدرسته كما يريد ومبساعدة معاوية حاكم الشام يف زمان عثمان

فما الذي أوصل كعبا اىل هذه املكانة اليت جعلت عثمان ينفـي احـد أجـالء                 
.)٣(»!احنرافه عن علي؟«فهل هناك غري! الصحابة من اجله؟

 
–
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حابس بن سعد الطائي

ابــن ماجــة : روى لــه، قتــل يف صــفني يف العــام الــسابع والــثالثني للــهجرة 
.والطرباين

وقـد  )١(ومـن العبـاد  ،إذ ذكـره ابـن حبـان يف كتابـه     ،من الثقـات  : قالوا فيه 
.)٢(ن له صحبةإ: قيل

،علـي عليـه الـسالم   البغي على اإلمامهو سيد طيء يف الشام ومن رؤوس        
وملا كان ابن أخته يزيد بن عدي بن ،تل يف صفنيكان على ميمنة جيش معاوية فقُ  

      وملا أراد ،ام بقتله غيلة د ق ف اىل قاتل خاله فق    حامت يقاتل مع أمري املؤمنني وقد تعر
.)٣(عدي بن حامت ان يسلمه ألولياء القتيل هرب اىل معاوية

:)٤(قال ابن أيب احلديد،رها ابن أيب احلديد يف شرحهوله قصة ذك

أمـري يا: فقال،السالمعليهعليإىلالطائيحامتبنعدىوقام: نصرقال
بنحابسعمهابنيزورأنيريدوهو،رجلبهيوازىالرجالعنديإناملؤمنني
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أهـل ويكـسر يكـسره أنلعلـه معاويـة يلقـى أنأمرنـاه فلـو ،بالـشام الطائيسعد
الرجـل اسـم وكـان -بـذلك عـدي فـأمره ،نعم: السالمعلي عليه فقال،الشام

سـيد وحـابس -بالـشام سعدبنحابسعمهابنعلىفقدم.اهللاعبدبنخفاف
إىلعلـي مـع وسـار ،باملدينـة عثمـان شـهد أنـه حابـساً خفافثفحد-اطيء

: فقـال ،معاويـة إىلخبفافحابسفغدا،وشعروهيئةلسانخلفافوكان،الكوفة
فقـال .ثقـة وهـو ،باملدينةعثمانوشهد،عليمعالكوفةقدم،يلعمابنهذاإن
فيـه وحكـم ،املكـشوح رهصحـ نعـم : فقال،عثمانعنحدثنا،هات: معاويةله
عمارووليه،كيمح،النخعـي واألشتر،حامتبنعدى: نفرثالثةأمرهيفدوجتر،

.علـي منـه النـاس وأبـرأ ،والـزبري طلحة،رجالنأمرهيفوجد،احلمقبنوعمرو
ضاعتحىت،الفراشافتبالبيعةعليعلىالناسافتمث: قال،مهمث: قال

،للمسرييأمث،لهيذكروملعثمانيذكرومل.الشيخووطئ،الرداءوسقطو النعل
،مالـك بـن سـعد : نفـر ثالثـة معـه القتـال وكره،واألنصاراملهاجرونمعهوخف
معـه خـف مبنواستغىن،أحداًيستكرهفلم،مسلمةبنوحممد،عمربناهللاوعبد
،النـاس ـم ضـارباً كـان مجاعةمنافأتته،طيءجبلأتىحىتسارمث.ثقلعمن
فـسرح ،البـصرة إىلوعائـشة والـزبري طلحـة مـسري أتاهالطريقببعضكانإذاحىت

مث،كفّهيفهيفإذا،البصرةإىلفسار،دعوتهبوافأجا،يدعومالكوفةإىلرجاالً
فرحـاً العـروس إليهوخرجت،العجوزإليهودبت،الصيبإليهفحِملالكوفةقدم

وقـال ،قولـه مـن معاويـة فـذعر .الـشام إالمهـة لـه وليسوتركته،إليهوشوقاًبه
عليـاً بـه ظّـم وع،عثمـان يفحـايل بـه غـري شـعراً أمسعـين لقد،األمريأيها: حابس
: أولهشعرافأنشده،خفافياأمسعنيه: معاويةفقال.عندي
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٨٧

:مجلتهومن...ذكرهعنعدلناإطالةوفيه،وقتلهعثمانحالفيهيذكر
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

أخرجـه ،لعلـي عينـاً هذاألظنإينحابسيا: وقال،ويةمعافانكسر: قال
.»!الشامأهلعلينايفسدلئالعنك

جنـدة بـن الوهـاب عبـد بـن أمحـد حـدثنا : )١(ما رواه الطـرباين   : من حديثه 
بـن حريـز حـدثنا نـافع بـن احلكـم وابنـه أبوحدثناقاالاحلوطيزيدوأبواحلوطي
مـن املسجدالطائيسعدبنحابسدخلالقاألهلاينغابربناهللاعبدعنعثمان

السصـدر يفيـصلون ونـاس وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأدركوقد،رح
ورسولهاهللاأطاعفقدرعبهمفمنأرعبوهم،الكعبةورباملراءون: فقالاملسجد

.املسجدمقدميفالسحرمنتصلياملالئكةإنفقال

.
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٨٨

أبو خلف/ يعلى بن منيه التميمي 

مات بعد عام أربعني للهجرة بقليل

ــه ــسائي  : روى ل ــوالبخــاري ومــسلم والترمــذي والن ــن ماجــه وأب داود واب
وغريهم

بـن عتبـة أخـت ،غزوانبنتمنيةبنيعلىوهو،  )١(صحايبهو  : قالوا عنه 
.أحاديثعدةوله.وتبوكالطائفوشهد،الفتحيومأسلمغزوان

أخيـه وابن،الرمحنعبدوأخوه،وحممدانوعثمصفوان،بنوه: عنهحدث
.وآخرونوعكرمةوعطاء،وجماهد،بأبيهبناهللاوعبد،اهللاعبدبنصفوان

وكان،لعمرجنرانويل: وقيل،مبكةيفيتمنيةبنيعلىكان: سعدابنقال
.ومتموليهمالصحابةأجوادمن

كان: قال،ديناربنعمروعن،إسحاقبنزكرياعن: عبادةبنروحقال
.باليمنوهوأميةبنيعلىالكتبخأرمنأول
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٨٩

نوبـة والـزبري ،وطلحة،عائشةمعخرجممنوكان.لعثماناليمنويل: قلت
ينفـق كمـا العـسكر يفجزيلـة أمـواال فـأنفق .الشهيدعثمانبدمالطلبيفاجلمل
..)١(شأنهعلىأقبلمث،مكةإىليعلىهرب،هزموافلما.امللوك

،األعـرايب عـوف عـن حمارببنسلمةعناملدائينقال: )٢(ابن حجر وقال  
بعـض علـى لعمـر عمـل مث،ةالـرد يفحلـوان علـى يعلـى بكرأبوستعملإ: قال

سـنة وحـج ،اليمنصنعاءعلىلعثمانعملمثفعزله،محىلنفسهفحمى،اليمن
..اجلملوقعةيفعائشةمعفخرجعثمانقتل

ل بـه حـرب   ال مبلـغ اربعمئـة ألـف دينـار مـو     وقد سرق يعلـى مـن بيـت املـ      
،ى عسكر مبئـة ألـف دينـار   سممييل لونه للحمرة يضخماًواشترى مجالً ،)٣(اجلمل

)٤(!م املؤمنني لكي تقود احلرب من هودجها على اجلملأهداه أل

: من حديثه
بـن اهللاعبـد حـدثنا ،صـاحل بنأمحدحدثنا)٥(:ما رواه أبو داود السجستاين    

بـن اهللاعبدعن،الشيباينعمروأيببنحيىيعن،حكيمبنعاصمأخربين،بوه
وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولآذن: قالمنيةبنيعلىأن،الديلمي

،سـهمه لـه وأجـرى يكفـيين أجـرياً فالتمست،خادميلليسكبريشيخوأنابالغزو
يبلـغ ومـا الـسهمان مـا أدرىمـا : فقـال أتـاين الرحيـل دنـا فلمـا ،رجالًفوجدت
فلمــا،دنــانريثالثــةلــهفــسميت،يكــنملأوالــسهمكــانشــيئايلفــسم؟ســهمي

 

 
–
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٩٠

صلى اهللا النيبفجئت،الدنانريفذكرت،سهمهلهأجرىأنأردتغنيمتهحضرت
الـدنيا هـذه غزوتـه يفلـه أجـد مـا : فقـال ،أمرهلهفذكرتوسلم-وآله -عليه  

!..ىمساليتدنانريهإالواآلخرة

اهللارضـي منيـة بنيعلىمناقبذكر(حتت باب)١(وروى احلاكم النسابوري  
!!)عنه

مرميأيببنسعيدحدثناشريكبنعبيدحدثناالعدلمحشاذبنعليحدثنا
الرمحنعبدبنعمروأخربين: قالشهابابنعنعقيلعنأيوببنحيىيحدثنا

وسـلم وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولمتكلّ: قاليعلىنإأخربهأباهانأميةبن
اهللارسـول فقالاهلجرةعلىأيببايعاهللارسوليا: فقلت،الفتحيومأميةأيبيف

..اهلجرةانقطعتفقداجلهادعلىأبايعهوآلهعليهاهللاصلى

جعفربنحممدحدثناقاالبشاروابناملثىنبنحممدحدثنا: )٢(وروى مسلم 
أومنيـة بنيعلىقاتلقالحصنيبنعمرانعنزرارةعنتادةقعنشعبةحدثنا

ابـن وقـال (ثنيتـه فـرتع فمـه مـن يدهفانتزع،صاحبهأحدمهافعضرجالًأميةابن
أيعــضفقــالوســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه الــنيبإىلفاختــصما) ثنيتيــهاملــثىن

!..لهديةالالفحليعضكماأحدكم

العـدل محـشاذ بـن عليحدثنااحلافظاهللاعبدأبوحدثنا: )٣(وروى البيهقي 
عثمانبناهللاعبدحدثناوهيبحدثناعفانحدثنابطحابنعليبنحممدحدثنا

احلـسن جـاء : قـال الثقفـي منيـة بـن يعلـى عـن راشـد أيببنسعيدعنخثيمبن
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٩١

مثإليـه فـضمهما وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإىليستبقانواحلسني
..حمزنةجمبنةمبخلةالولدإنقال

وبلغ من عداءه ألمري املؤمنني انه كان يدفع من بيت املـال ملـن خيـرج حلـرب             
: بأربعـة بليـت طالبأيببنعليقال: )١(قال العجلي ،أمري املؤمنني عليه السالم   

حممـد النـاس وأعبد،الزبريالناسوأشد،املؤمننيأمعائشةالناسيفالناسأطوع
الرجـل يعطـي يعلـى كـان ،منيـة بـن يعلـى الناسوأسخىاهللاعبيدبنطلحةبن

!..عليقاتلخرجأ: يقولووفرساًديناراًثالثني
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أبو حممد/ األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي 

مات يف العام األربعني للهجرة بعد شهادة أمري املؤمنني عليه السالم بـأربعني      
.ليلة

ــه ــن ماجــه  البخــاري و: روى ل ــو داود واب مــسلم والترمــذي والنــسائي واب
وغريهم

.)١(ذكره ابن حبان يف مشاهري العلماء،صحايب: قالوا فيه

بنجبلةبنمعاويةبنمعدي كرببنقيسبناألشعث: )٢(قال ابن حجر
: سعدبنقال،حممدأباىيكنالكنديثوربناألكرمنيمعاويةبنربيعةبنعدي
كندةمنراكباًسبعنييفعشرسنةوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعلىوفد

وإمنـا ....الكلـيب بـن اقالـه حـضرموت مربـاع صاحبوهوكندةملوكمنوكان
أبـداً وكـان يكـرب معـد امسـه كـان رجالـه عـن يزيدبنحممدقالباألشعثلقب

أيببـن قـيس عـن خالـد أيببـن إمساعيـل وقـال ،األشـعث يمفـس الرأسأشعث
ملنـه إ: وقـال جريـراً األشـعث فقـدم وجريـر األشعثفيهاجنازةشهدت: حازم
فـيمن ارتـد قـد األشـعث وكانوغريهالسكنبنورواه،ارتددتكنتوقد،يرتد
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فـروة أمأختهوزوجهفأطلقهفأسلمبكرأيبإىلفأحضروأسر،الكندينيمنارتد
..!طويلةقصةيف

وزيـاد املخزومـي أميـة أيببناملهاجربكرأبوبعث: )١(قال خليفة بن خياط  
،الكنديقيسبناألشعثوفيهمواارتدوكانواالنجريأهلإىلاألنصاريلبيدبن

.هلـم يفـتح أنعلـى ومالـه وولـده نفـسه علىاألمناألشعثفسأهلمفحصروهم
مـن ف،بكرأيبإىلباألشعثوبعثوا،احلصنيفكانمنفقتلوا،هلموفتح،ففعلوا

كنـدة مـن طائفـة لبيدبنزيادعلىفانتقضت: إسحاقابنقال.دمهوحقنعليه
.راقةسبنجاريةمع

علـى  وقـد كـان واليـاً   ،وبعد مقتل عثمان مجع األشعث األمـوال يف واليتـه         
ن تداركـه حجـر     لوال أ ) !إليهوشبيه الشيء منجذب    (جه اىل معاوية  وات،أذربيجان

قـدم األدبـر بـن حجـر إن: )٢(قال ابن حبـان   ،لكبالعدول عن ذ   وأقنعهبن عدي   
قـيس بـن األشـعث مـع واملـال والعـدد اجلماعـة املـؤمنني أمـري يـا فقـال عليعلى

عبـد منالرحيمالرمحناهللابسم: يعلإليهفكتب،فليقدمإليهفابعثبآذربيجان
قـدم فاهـذا كتـايب أتـاك فـإذا بعـد أمـا قيسبناألشعثإىلاملؤمننيأمرييعلاهللا

كتابكجاءينفقدبعدأما: قيسبناألشعثإليهفكتباملالمنغللتماوامحل
قـال مث!والـسالم وذاكأنـت فمـا اهللامـال مـن غللـت مـا وأمحـل عليكأقدمبأن

أذربيجـان مـن لحارتمثالكوفةعليهوألفسدنمضيعةحبالنهدعألواهللاألشعث
بـن حجـر فقـال معاويـة إىلخروجـه عليهوشقعلياًذلكوبلغمعاويةيريدوهو

هـو وإنوأرفـق بـه أعرففأناقيسبناألشعثإىلابعثيناملؤمننيأمرييا: األدبر
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،بـشهرزور فأدركـه إليـه حجـر فسار،إليهرِس: عليلهقالأحداجيبملخوشن
صلى اهللارسولعمبناوتدعمعاويةتأيتأناهللاأنشدكحممدأباياحجرلهفقال

إنإنكحجرفقالإيلكتابهمسعتأوما: األشعثفقالوسلم-وآله -اهللا عليه 
قومــكأيتــامإىلنظــرتأالاهللاوأنــشدك،الــشامإىلمجيعــاًأقبلنــامعاويــةأتيــت

معـي تنحـدر قالحجرياتريدفما: قال،غداًفتضحوايأنآمنالفأينوأياماهم
،األمـر إليـك وسيـصري ،قومـك يفطـاع واملوسيدهاالعربشيخفإنكالكوفةإىل
،يعلـ علىفتقدمالكوفةإىلالركائبصدورليصرفواقالحىتحجربهيزلفلم
فساملؤمننيأمري: فقال،عجلتهعلىحممدبأيبوأهالمرحباً: فقال،مبجيئهيعلر
..عتاببيومليسهذاإن

اىل األمـر وصل املؤمنني عليه السالم حرب صفني وأمريوبعد ان خاض مع   
معاويـة اىل دعـوى   إجابـة اخلـوارج مـن   أرادهمـع مـا      األشـعث كـان    إليـه ماوصل  

!! القرآن

أبـو حـدثين : قال،سعيدبنعمرووحدثنا: نصرقال)١(قال ابن ايب احلديد   
مـع ليـشهد ،األشـتر هلـا دعيالصحيفةتبتكُملا: قال،اجلرميربيعةعن،جناب

هذهيفيلكتبإنالشمالبعدهانفعينوالمييينصحبتينال: فقال،عليهالشهود
مـن ويقـني أمـري مـن بينـة علـى أولـست ،موادعـة أوصـلح علىاسمالصحيفة

رجـل لـه فقـال !اخلـور علـى جتمعواملإنالظفررأيتمقدأولستم،عدويضاللة
مبـا وأقـرر ،نفسكعلىفاشهدهلم،خوراًوالظفراًرأيتماواهللا: )الناسمن(
يلإن،واهللابلـى : فقـال ،النـاس عـن لـك رغبـة الفإنـه ،الصحيفةهذهيفبِتكُ

دمـاء هذابسيفياهللاسفكولقد،لآلخرةاآلخرةويف،للدنياالدنيايفعنكلرغبة
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.دماأحرموال،منهمخبريعنديأنتمارجال

علىقصعفكأمنا: قال،قيسبناألشعثهوالرجل: مزاحمبننصرقال
فيمـا ودخلـت ،املـؤمنني أمـري بـه يرضـى مبارضيتقدولكين: قالمثاحلميمأنفه

..والصواباهلدىيفإاليدخلالفإنه،منهخرجمماوخرجت،فيهدخل

املـؤمنني  أمـري فهو مل يطـع  ،على الدوامان سلوك األشعث كان مريباً : قلت
! !فهو كان يضمر شيئا ويظهر شيئااألياممن عليه السالم يوماً

يفعلـي علـى األشـعث دخل: قال،حازمأيببنقيسعن)١(روى الذهيب 
!وقيداجامعةيلهاتوا،أباليهما!ددينباملوت: عليفقال،باملوتفتهدده،شئ

.!فتركه،فيهإليهفطلبوا: قال.أصحابهإىلأومأمث

أي عـن  وهـذا اليـنم  وهو خيطب على املنربوكان يعترض على امري املؤمنني     
!لألمةهيبة واحترام للويل الشرعي 

،قيسبنلألشعثقاله،السالمعليهلهكالمومن: )٢(قال ابن ايب احلديد   
،فيهاألشعثاعترضهيءشكالمهبعضيففمضى،خيطبالكوفةمنربعلىوهو
مث،بـصره إليـه الـسالم عليـه فخفـض ،لكالعليكهذه،املؤمننيأمرييا: فقال
،حائكابنحائك!الالعننيولعنةاهللالعنةعليك،يلممايلَعمايدريكما: قال

واحدةمنفداكفما،أخرىواإلسالممرةالكفرأسركلقدواهللا.كافرابنمنافق
،احلتـف إلـيهم وسـاق ،الـسيف قومهعلىدلامرأوإن.حسبكوالمالكمنهما
األبعديأمنهوال،األقربميقتهأنحلري..!
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،اإلسـالم يفالثـاين األسروأما...«)١(ايب احلديد يف شرحه للخطبة قال ابن   
عـرض ،اهلجـرة قبـل حجاجـا كنـدة قدمتملاوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفإن

أحيـاء علـى نفـسه يعـرض كـان كما،عليهمنفسهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
اهللاصلىهاجرفلما،هيقبلووملمعاويةبنعمروبينمنوليعةبنوفدفعه،العرب

األشـعث فـيهم ،كندةوفدجاءه،العربوفودوجاءته،دعوتهومتهدتوآلهعليه
مـن طعمـة وليعـة بـين وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفأطعم،فأسلمواوليعةوبنو

البياضـي لبيـد بـن زيـاد حـضرموت علـى استعملقدوكان،حضرموتصدقات
إىلـا فابعـث ،لنـا ظهرال: وقالوا،أخذهاأبواف،إليهمزيادفدفعها،األنصاري

يكـون كـاد ،شـر زيـاد وبـني بينهموحدث،زيادفأىب،عندكمنظهرعلىبالدنا
عليـه إليـه زيادوكتب،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولإىلقوممنهمفرجع،حربا

عليهاهللاصلىاهللارسولعناملشهوراخلربكانالوقعةهذهويف.يشكوهمالسالم
،نفسيعديلرجالعليكمألبعثنأو،وليعةبينيالتنتهن(: وليعةلبينقال،وآله
إالاإلمـارة متنيـت فمـا : اخلطـاب بـن عمرقال.)ذراريكمويسيب،مقاتلتكميقتل

عليـه عليبيدفأخذ،هذاهو: يقولأنرجاءصدريلهأنصبوجعلت،يومئذ
،زيـاد إىل،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولهلمكتبمث.)هذاهو(: وقال،السالم

مبوتـه اخلـرب وطـار ،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولتويفوقد،الكتابإليهفوصلوا
وقـال .أيـديهن لهوخضنب،بغاياهموغنت،وليعةبنوتفارتد،العربقبائلإىل

يـه علاهللاصـلى اهللارسـول وكـان ،ضعيفاوليعةبينإسالمكان: حبيببنحممد
،الـوداع حجـة وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول حـج وملـا .منـهم ذلكيعلموآله

اهللاصـلى اهللارسـول فـانتظره ،ليبـول زيـد بنأسامةدخلالشعبفمإىلوانتهى
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٩٧

!حبـسنا احلبـشي هـذا : وليعـة بنـو فقـال ،أفطـس أسـود أسـامة وكـان ،وآلهعليه
علـى زيـادا بكرأبوفأمر: يرجربنحممدجعفرأبوقال.أنفسهميفالردةفكانت
بـين إالفبـايعوه ،صـدقام واسـتيفاء أهلـها علـى البيعةبأخذوأمره،موتحضر
لغـالم ناقـة أخـذ ،معاويـة بـن عمـرو بىنمنالصدقاتليقبضخرجفلما،وليعة
الغـالم فمنعـه ،شـذرة امسها،نفيسةصفيةوكانت،حجربنبشيطانيعرفمنهم
بـن العـداء بأخيـه شـيطان فاستغاث،وجلّذلكزيادفأىب،غريهاخذ: وقال،عنها
وجلأخذهايفالغالمانوجل،ذلكزيادفأىب،غريهاوخذدعها: لزيادفقال،حجر
!لعمـرو يا: الغالمانفهتف،كالبسوسعليكماشذرةتكوننال: هلماوقالزياد

،كـرب معـدي بـن مبـسروق وهتفـا .دارهيفأكـل منالذليلإن!ونضطهدأنضام
: مسروقفقال،فأىب،أطلقهالزيادمسروقفقال

   
   

،وليعـة بنـو واجتمـع ،أصـحابه لبيـد بـن زيـاد إىلفـاجتمع ،فأطلقهاقاممث
،وسـىب وـب ،كـثريا مجعامنهمفقتل،غارونوهمزيادفبيتهم،أمرهموأظهروا

متلكـوين حـىت أنـصركم ال: فقـال فاستنـصروه ،قـيس بـن باألشـعث فلـهم وحلـق 
مجـع يفزيـاد إىلفخـرج .قحطـان مـن امللـك يتوجكماوتوجوهفملكوه.عليكم
معهمبنيسريأن،صنعاءعلىوهوأميةأيبابناملهاجرإىلبكرأبووكتب،كثيف

وقتـل فهزمـوه األشـعث فلقـوا ،زيادإىلوسار،صنعاءعلىفاستخلف،زيادإىل
ــسروق ــأ،م ــعثوجل ــاقوناألش ــصنإىلوالب ــروفاحل ــالنجرياملع ــرهم. ب فحاص
،وزيـاد املهـاجر إىللـيال األشـعث ونـزل ،ضـعفوا حـىت شـديدا حصارااملسلمون

أنعلـى ،رأيـه فيـه فـريى بكـر أىبعلـى بهيقدماحىت،نفسهعلىاألمانفسأهلما
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٩٨

أهـل مـن عـشرة األمانيفكانبل: وقيل.فيهمنليهمإويسلماحلصنهلميفتح
،فيهمنكلواسترتلوافدخلوه،احلصنهلمففتح،شرطهوأمضيافأمناه.األشعث
وقتلـوا فتركـوهم ،فعـزهلم ،العـشرة اعـزل : لألشـعث وقـالوا ،أسلحتهموأخذوا
اهللاصـلى اهللابرسولمشنتاللوايتالنساءأيديوقطعوا-مثامنائةوكانوا-الباقني

عنـه فعفـا ،والعـشرة هـو احلديـد يفموثقابكرأىبإىلاألشعثومحلوا،وآلهعليه
لألشعثفولدت-عمياءوكانت-قحافةأيببنتفروةأمأختهوزوجه،وعنهم
».وإسحاقوإمساعيلحممدا

..)!الصحايب(هلذاهذا تاريخ حافل من الغدر والنفاق والنصب: قلت

: من حديثه

،الطحـان مـدرك بـن واحلـسن ،حيـىي بـن حممدحدثنا: )١(واه ابن ماجه  ما ر 
عـن ،األودياهللاعبـد بـن داودعن،عوانةأبوثناحد،محادبنحيىيثناحد: قاال
كـان فلمـا .ليلـة عمـر ضفت: قال،قيسبناألشعثعن،املسلميالرمحنعبد

قـال فراشـه إىلوىأفلما.بينهمافحجزت.يضراامرأتهإىلقامالليلجوفيف
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول عـن مسعتهشيئاعىناحفظ؟أشعثيا: يل

ــهيــضربفــيمالرجــلسأليــال(وســلم ونــسيت) رتــِوعلــىإالمنتــوال.امرأت
!..الثالثة

حـدثنا معاويةأبوحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )٢(محدوروي يف مسند أ   
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال قـال اهللادعبعنشقيقعناألعمش

عـز اهللالقـي مسلمامرئمالاليقتطعفاجرفيهاهومينيعلىحلفمنوسلم
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٩٩

رجـل وبـني بـيين كانذلكواهللاكانيفَّ: األشعثفقال،غضبانعليهوهووجل
قـال فوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبإىلفقدمتهفجحدينأرضاليهودمن

احلـف اليهوديفقالالقلتبينةألكوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسول
: تعاىلاهللافأنزلمبايلفيذهبحيلفإذااهللارسوليافقلت

}إِنالَّذِينونتَرشدِيهاللَّهِبِعانِهِممأَينًاوثَمقَلِيال القَ الأُولَئـِك خـ م ي لَهـ فـِ
رةِ  م الواآلخـِ هـكَلِّميالاللَّــهو ر وم إِلَــيهِمينظـُ ــةِيـامالاْلقِيو كِّيهِمز يـــملَهو ذَاب عـأَلِــيم{

..)٧٧: عمرانآل(

عـن وكيـع حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبـد حـدثنا : )١(محد بن حنبـل   وروى أ 
:قالقيسبناألشعثعنكليببنزيادعنالرمحنعبدبنسلمعنسفيان

يــشكرالمـن اهللايــشكرالوسـلم - وآلــه - صــلى اهللا عليـه  اهللارسـول قـال 
..الناس

الـرمحن عبـد حـدثنا أيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )٣()٢(وروى امحد بن حنبل   
عـن هـضيم بـن مـسلم عـن طلحـة بنعقيلعنسلمةبنمحادحدثنامهديبن

وفـد يفوسـلم -آلـه   و -صلى اهللا عليه    اهللارسولأتيت: قالقيسبناألشعث
بنـو حنـن : قـال ،منـا أنكـم نـزعم إنـا اهللارسوليا: فقلت،أفضلهمينأيرونال

..أبينامنننتفيوالناأمنقفوالكنانةبنالنضر

الكنانـة ابـن النضرمنقريشاًنفىبرجلأوتىاليقولاألشعثفكانقال
..احلدجلدته
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١٠٠

النعمانبنسريجحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )١(محدوروي يف مسند أ   
علـى قـدمت : قـال قـيس بناألشعثحدثناالشعيبعنجمالدأنبأناهشيمحدثنا
مـن لـك هـل : يلفقـال ،كندةوفديفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول

شـبع مكانـه انولـوددت ،جـد ابنـة مـن إليـك خمرجـي يفيلولدغالمقلتولد
قلـت ولـئن ،مثقبـضوا إذاوأجـراً عـني قرةفيهمفانذلكتقولنال: قال،القوم
...حمزنةبنةإمذاك

: املؤمنني عليه السالم واشتراكه بقتلهألمريوقد نص غري واحد بغضه 

بـن وجريـر الكنـدي قـيس بناألشعثوكان: قالوا«)٢(احلديد أيبقال ابن   
..»يبغضانهالبجلياهللاعبد

كادوها ألمري املؤمنني واليت انتـهت باغتيالـه كـان مـن             عتقد ان املكيدة اليت   وي
الليلةتلكملجمبنالرمحنعبدبات: )٣(قال ابن سعد،احملركني هلا األشعث هذا

يفالكنـدي قـيس بـن األشـعث ينـاجي صـبيحتها يفعليـاً يقتـل أنفيهاعزماليت
فقـام ،فقـم الصبحكحضفَ: األشعثلهفقال،الفجريطلعأنكادحىتمسجده

مقابـل جلـسا حىتجاءامثأسيافهمافأخذاجبرةبنوشبيبملجمبنالرمحنعبد
فقـال إليـه فجلـست سحراوأتيتهعليبناحلسنقال،عليمنهاخيرجاليتةالسد

يافقلتاهللارسوليلفسنحجالسوأناعينايفملكتينأهليأوقظالليلةبتإين
اللهمفقلتعليهماهللادعيلفقالواللدداألودمنأمتكمنلقيتمااهللارسول
ذلـك علـى املـؤذن النبـاح بـن ودخلمينهلمشراوأبدهلممنهميلخريامأبدلين
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١٠١

خرجفلماخلفهوأنايديهبنياحالنبوابنميشيفقامبيدهفأخذت،الصالة: فقال
خيـرج يـوم لكـ يفيفعـل كـان كذلك،الصالةالصالةالناسأيهانادىالبابمن

فرأيـت ،ذلـك حـضر مـن بعضفقالالرجالنفاعترضه،الناسيوقظتهدرومعه
ثانيـا سـيفا رأيـت مث،لـك العلـي يااحلكمهللا: يقولقائالًومسعتالسيفبريق

إىلووصـل قرنهإىلجبهتهفأصابملجمبنالرمحنعبدسيففأمامجيعافضربا
،الرجـل كميفـوتن اليقولعلياًومسعتالطاقيففوقعشبيبسيفوأما،دماغه
بـن الـرمحن عبـد وأخـذ فأفلـت شـبيب فأمـا ،جانـب كلمنعليهماالناسوشد

أوىلفأنـا أعشفإن،فراشهوألينوا،طعامهأطيبوا: فقالعليعلىفأدخلملجم
..العاملنيربعندأخاصمهيبفأحلقوهأمتوإنقصاصاًوعفواًبدمه
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١٠٢

الفهريحبيب بن مسلمة

ــاين واألربعــني للــهجرة  ــن ماجــه  ، مــات يف العــام الث ــو داود واب ــه أب روى ل
.)١(صحايب: قالوا فيه. والبيهقي

.)٢(كان على ميسرة جيش البغي والنصب يف صفني حتت رايات معاوية

  على ما (ة اليت أرسلها معاوية لنجدة عثمان أيام حصاره    وهو صاحب السري
ملـا : قاالعثمانوأيب،حارثةأيبعن،عمربنعن سيف «)٣(قال الذهيب ،)عوااد

منفـذ برجلعليأشر: فقالالفهريمسلمةبنحبيبإىلأرسلاخلربمعاويةأتى
علـى وجعـل .هلـا أنـت : قـال ،غـريي لـذاك أعـرف ما: قال،يقصروال،ألمري
فـال ،قتلوقدحبيبياقدمتإن: وقالألفيفاحلمرييشجعةبنيزيدمقدمته

فـأقم ،تصلأنقبلاخلربأتاكوإن،قتلتهإالعليهأعانوالإليهأشارأحدادعنت
اإلبـل معهـم ،اخليـل يقـودون ،البغالعلىألٍفيفشجعةيزيدوبعث،أنظرحىت

معـه ،بـشري بـن النعمـان أتـاه مث.خيـرب بقـرب قتلـه فأتاه،السريفأغذالرواياعليها
،فرجعوا،سيفبضربةقطعوهاقد،نائلةمرأتهاوأصابعالدماءفيهالذيالقميص

.
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١٠٣

مـن رجـال وآىل،فيـه معلقـة واألصـابع ،دمشقمنربعلىالقميصمعاويةفنصب
علـى ينـامون وال،حلـم مـن إالالغـسل ميـسون والالنـساء يـأتون الالشامأهل

.»عثمانقتلةيقتلواحىتفراش

: من حديثه

عبـد و سـفيان حـدثنا وكيـع حدثناأيبحدثيناهللاعبد: )١(ما روي يف املسند   
عنجاريةبنزيدعنمكحولعنجابربنيزيدبنيزيدعنسفيانأنبأناالرزاق
بـن حبيـب عـن جاريـة بـن زيـد يعىنالتميميالرزاقعبد: قالمسلمةبنحبيب
.اخلمسبعدالثلثنفلوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبأنالفهريمسلمة

،الليثـي ضـمرة أبـو أخـربين ،قالحيىيبنحممدحدثنا: )٢(وما رواه النمريي  
بـن حبيبأن: الفهريطلحةبنهاللعن،عبيدبناحلارثبنالرمحنعبدعن

عـامل قومـه مـن رجـل إىللـه أكتـب أنسـألين كعباًأن: إليهكتبالفهريمسلمة
؟رضبـاأل أنـت أعـامل : فقـال ،ذلككتابهجاءيناملدينةكعبقدمفلما.باألرض

: فقـال ،أضـحت حنيفجئته: قال.عليفاغدبالغداةكانإذا: قال.نعم: قلت
عليهـا يضعبالزوراءأحجاراًوكانت-نعم: قلت؟الزيتأحجارموضعأتعرف

: كعـب فقـال .الزيتأحجارهذه: فقلتجئتهاحىتفأقبلت-رواياهمالزياتون
.مـين بـالطريق أهـدى فإنـك ،يأمـام انطلـق ،اهللاكتابيفصفتهاهذهماواهللاال

الزيـت أحجـار هنـا أجدإين،هالليا: فقال.األشهلعبدبينجئناحىتفانطلقنا
أحجـار عـن فـسألتهم -وافـرون يومئـذ وهـم -عنـها القـوم فسل،اهللاكتابيف

.عندهاملحمةباملدينةستكونإا: وقال،الزيت
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١٠٤

األشعريموسى أبو/ عبد ا بن قيس

البخـاري ومـسلم   : روى له، وقيل غري ذلك،واألربعنيالعام الثاين    مات يف 
.)١(صحايب مشهور: قالوا فيه، وغريهمداود وابن ماجةوأبووالترمذي والنسائي 

صـاحب ،اليمـاين حـضار بنسليمبنقيسبناهللاعبدهو: )٢(قال الذهيب 
مــع،ســبعةســنمــسلماًعليــهقــدموســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســول

بـن سـعيد أحيحـة أبـا افحالف،مكةقدموكان،احلبشةمنالسفينتنيأصحاب
فألقتهم،أسلمواقدقومهمنمخسنييفمنهاخرجمث،بالدهإىلرجعمث،العاص

قـدموا مث،طالـب أيببـن جعفـر عنـد فأقاموا،احلبشةأرضإىلوالرياحسفينتهم
.معه

زبيـد علـى موسـى أبـا وسـلم  -وآله   -يه  صلى اهللا عل  اهللارسولاستعمل
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبعنوحفظ.لعمروالبصرةالكوفةويلمث،وعدن
أجـالء مـن وكـان ،كعـب بـن وأيب،ومعـاذ ،وعمـر ،بكـر أيبوعن،الكثريوسلم

،املـسيب بـن وسـعيد ،حـراش بنوربعي،أنس: عنهروى.وفضالئهمالصحابة
.وموسى،وإبراهيم،بردةوأبو،بكرأبووبنوه،ثريكوخلق،اجلرميوزهدم
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١٠٥

أطيـب الـصحابة يفيكـن ومل،ذلـك وغـري وتستريدهعلىأصبهانوفتحت
.منهصوتا

مث تـوىل الواليـة يف   يف الكوفـة األرضويل لعثمان البـصرة مث عـزل مث تـوىل      
ه حىت الكوفة حىت مقتل عثمان يف العام اخلامس والثالثني للهجرة وبقي على مكان           

اىل الكوفـة  احلسن عليه السالم وعمار بن ياسر رضوان اهللا تعاىل عليه   اإلمامجاء  
ط النـاس عـن اللحـاق بـأمري املـؤمنني          وعندها كان يثـب   ،حلشد الدعم جليش االمام   

موسـى يـسكن الكوفـة    أبوواستمر ،سالم ملواجهة الناكثني يف حرب اجلمل  عليه ال 
وملـا  ،شهورةاملـ واقعـة  الاحلكمـني يف  كأحـد ج اخلـوار  أرادهيف حرب صـفني اىل ان       

احلكمـني  كأحـد بـا موسـى   ني عليه السالم انـه مل يكـن يريـد أ   املؤمن أمرياشتهر عن   
! على لسان عليموسى فضيلةأليبوضعوا 

أمـر يفعنـه اهللارضـي عليقال: السمانبنصاحلأبوقال: )١(قال الذهيب 
.!عنقيحزعلىولوحكمأُموسىأبايا: احلكمني

ــد املعتــزيل الــشافعي أيببينمــا روى ابــن  يف شــرح ) وهــو غــري متــهم (احلدي
،املؤمننيأمرييا: فقال،السالمعليهعليإىلاألشعثوجاء: نصرقال«)٢(النهج

حكممنإليهدعوهمماإىلالقومجييبواأنوسرهم،رضواقدإالالناسأرىما
: قـال ،يـسأل الـذي مـا ونظـرت ،يريـد امفسألتهمعاويةأتيتشئتفإن،القرآن

: قـال ؟املـصاحف هذهرفعتمشيء   ألي،معاويةيا: فسأله،فأتاه،شئتإنفأته
ونبعـث ،بـه ترضـون منكمرجالفابعثوا،فيهابهاهللاأمرماإىلوأنتمحننلنرجع

فقـا اتمـا بـع نتمث،يعدوانهوالاهللاكتابيفمبايعمالأنعليهماونأخذ،رجالًمنا
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١٠٦

،فـأخربه ،الـسالم عليـه علـي إىلوانـصرف .احلـق هوهذا: األشعثفقال.عليه
،الـشام أهلمنقراءمعاويةوبعث،العراقأهلمناءقرالسالمعليهعليفبعث

أنعلىواجتمعواوتدارسوافيهفنظروا،املصحفومعهم،الصفنيبنيفاجتمعوا
فقـال ،صـاحبه إىلفريقكلورجع،قرآنالأماتماومييتوا،القرآنأحياماحييوا
الذينوالقراءاألشعثوقال،العاصبنعمروواخترنارضيناقدإنا: الشامأهل

هلـم فقـال .األشـعري موسىأباواخترناحننرضيناقد: بعدفيماخوارجصاروا
األشـعث فقـال ،أوليـه أنأرىوالموسىبأيبأرضىالفإين: السالمعليهعلي
فإنـه ،بهإالنرضىالإنا: القراءمنعصابةيففدكيبنومسعرحصنيبنوزيد

وقـد ،برضـا يللـيس فإنـه : الـسالم عليهعليفقال.فيهوقعناماحذرناكانقد
عبـاس ابنهذاولكن،أشهربعدأمنتهحىتمينوهرب،عينالناسلوخذّفارقين
هورجالإالنريدوال!عباسابنأوأنتأكنت،نبايلماواهللا: قالوا.ذلكأوليه
عليـه علـي قـال .اآلخـر مـن بأدىنمنكماواحدإىلليس،سواءمعاويةومنمنك

!األشترإالعلينااألرضسعروهل: األشعثفقال،األشترأجعلفإين: السالم
حكمـه : قال؟حكمهوما: السالمعليهعليقال!األشترحكميفإالحننوهل

وملا مل يكـن امـري      ..!»أرادوماأردتمايكونحىتلسيفبابعضابعضنايضربأن
شـترط ا«املؤمنني عليه السالم راضيا عن هذه اخلطوة لكونه يعلم اا خدعـة فقـد        

الخامتتــهإىلفاحتتــهمــناهللاكتــابيفمبــاحيكمــاأنالكتــابنييفاحلكمــنيعلــى
أغلــظهمــاعليوأخــذ،إدهــانوال،هــوىإىلعنــهحييــدانوال،ذلــكيتجــاوزان

حكمفال،خامتتهإىلفاحتتهمناهللاكتابباحلكمجاوزامهافإن،واملواثيقالعهود
أربعمائةمعاويةونفذأصحابهمنأربعمائةيفعباسبناهللابعبدعليووجه.هلما
عمـرو فخدع.٣٨سنةاألولربيعشهريفاجلندلبدومةواجتمعوا،أصحابهمن
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١٠٧

يفشـرفة ولـه عثمـان ثـأر ويلهـو : فقـال معاويةلهوذكر،موسىأباالعاصبن
.لـذلك مبوضـع لـيس : قال؟اهللاعبدفابين: قال،حيبماعندهجيدفلم،قريش

فـاخلع : فقـال .بـه حيثاآلن،عمرسنةحيييإذا: قال؟عمربناهللافعبد: قال
رآهفلمـا املنربإىلموسىأباعمرووقدم.املسلمونوخيتار،معاويةأناوأخلععليا
عمـرو كـان إن: فقـال ،منـه فـدنا ،قـيس ابـن اهللاعبدإىلقامعباسبناهللاعبد

فـصعد ،أمرعلىاتفقناقد،ال: فقال.غدرفإنه،قبلكفقدمه،شئعلىفارقك
ثبـت كمـا معاويـة ثبـت قـد : فقـال العـاص بنعمروصعدمث،عليافخلع،املنرب

الكلبمثلمثلكإمنا،منافقيارتغد: موسىأبوبهفصاح.يدييفهذاخامتي
حيمـل احلمـار مثـل مثلكإنك: عمروقال.يلهثتتركهأو،يلهثعليهحتملإن

عليهمـا والـشرط ،الكتـاب يفمابغرياحلكمانواهللاحكم: الناسوتنادى.أسفارا
ونادتالناسوافترق،بعضبشعورقوموأخذ،بالسياطالقوموتضارب.هذاغري

بـن عـروة بـذلك نـادى منأول: وقيل.هللاإالحكمال،احلكمانركف: اخلوارج
رمــضان شــهر يفاحلكومــة وكانــت ،احلكمــانجيتمــع أنقبــل التميمــي أديــة
.)١(»٣٨سنة

العـراق والـشام   األشعريترك وصول واقعة التحكيم اىل هذه النتيجة  وبعد  
قـال  ،بـايع معاويـة  وبعدها،املؤمنني عليه السالم أمريزل الطرفني حىت شهادة     تواع

،بردةأيبعن،البكرياملغريةبنسليمانحدثنا: احلباببنزيدوقال: )٢(الذهيب
بـن عمـرو فـإن ،بعـد أمـا ،عليـك سـالم : إليـه كتـب معاويةأن،موسىأيبعن

،عليـه بـايعين الـذي علـى بايعتينلئنباهللاوأقسم،أريدماعلىبايعينقدالعاص
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١٠٨

،بـاب دونـك يغلـق وال،البـصرة علىواآلخرالكوفةىعلابنيكأحدألستعملن
: قـال ،يـدك خبـط إيلفاكتب،يديخبطإليهكتبتوقد،حاجةدونكتقضىوال

-وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولوفاةبعداملعجمتعلمتإمنابينيا: يلفقال
يفإيلكتبـت فإنـك ،بعدأما: إليهفكتب،العقاربمثلكتاباإليهفكتبت،وسلم
مـن عرضـت فيمايلليس،عليهقدمتإذالريبأقولفماذا،حممدأمةأمرجسيم
،باباًدوينأغلقفما،أتيتهمعاويةويلفلما: بردةأبوقال.عليكوالسالم،حاجة
. !حوائجيوقضى

اجلـسيم مـن   «اه معاويـة بردة عما كتبه اىل معاوية مما مسـ   أبومل يفصح   : قلت
بـن  بردة  أبواستدرج  »!الذي خياف مما سيقوله لربه    «لكن معاوية و»!مة حممد أ أمر
!..يعرف ما يريدانألنهموسى اىل بالطه كما استدرج والده أيب

مل يـذهب    األشـعري موسـى    أبان  القاريء بأ لكن النص يريد ان يوصل اىل       
قـال ابـن ايب    !نه كان من رواد جملـسه وبالطـه يف الـشام          بينما احلقيقة أ  ،اىل معاوية 

جالساًفوجده،املؤمننيأمريعلىقدم،تعاىلاهللارمحهعقيالًأنورووا: )١(احلديد
وبركاتهاهللاورمحةاملؤمننيأمريياعليكالسالم: فقال،بالكوفةاملسجدصحنيف
إىلالتفـت مث،يزيـد أبـا يـا السالموعليك: فقال-بصرهكفقدعقيلوكان-

: فقـال عـاد مث،فأنزلـه فقـام ،عمـك فـأنزل قـم : لفقـا ،السالمعليهاحلسنابنه
،جديـدا ونعـال ،جديـدا وإزارا،جديداورداء،جديداقميصالعمكفاشتراذهب
الـسالم : فقـال ،الثيابيفالسالمعليهعليعلىعقيلفغدا،لهفاشترىفذهب
مـا ،املـؤمنني أمرييا: قال،يزيدأباياالسالموعليك: قال،املؤمننيأمريياعليك
بـه رضـيت مبـا خالفتـك مـن نفـسي ترضـى الوإين،شـيئا الدنيامنأصبتأراك
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١٠٩

أمـري عـن ارحتـل فلمـا .إليـك فأدفعـه عطـائي خيـرج ،يزيـد أبـا يا: فقال،لنفسك
فلما،حولهجلساءهوأجلس،كراسيهلهفنصبتمعاويةأتىالسالمعليهاملؤمنني

أمـري وفـاة وبعـد ،ذلـك بعـد يوماليهعغدامث،فقبضهاألفمبائةلهأمرعليهورد
يـا : فقال،حولهمعاويةوجلساء،ملعاويةاحلسنوبيعة،السالمعليهعلياملؤمنني

،أخـربك : قال،عليهماوردتفقد،أخيكوعسكرعسكريعنأخربين،يزيدأبا
وـار ،وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول كليلليلفإذا،أخيبعسكرواهللامررت
لـيس وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأنإال،وآلهعليهاهللاصلىاهللاولرسكنهار

فاسـتقبلين ،بعـسكرك ومررت.قارئاإالمسعتوال،مصلياإالرأيتما،القوميف
يـا ميينـك عـن هـذا مـن : قالمث،العقبةليلةاهللابرسولنفرممناملنافقنيمنقوم

،نفـر سـتة فيـه اختـصم الـذي اهـذ : قـال ،العـاص بنعمروهذا: قال؟معاوية
أمـا : قالالفهريقيسبنالضحاك: قال؟اآلخرفمن: قريشجزارعليهفغلب
موسـى أبـو قـال ؟اآلخرهذافمن،التيوسلعسباألخذجيدأبوهكانلقدواهللا

علم،جلساءهأغضبقدأنهمعاويةرأىفلما،السراقةابنهذا: قال،األشعري
منيعلمهمافيهليقوليسألهأنفأحب،سوءافيهقال،نفسهعناستخربهإنأنه

: قـال ؟يفَّتقـول فمـا ،يزيـد أبـا يـا : قـال ،جلسائهغضببذلكفيذهب،السوء
؟يزيـد أبـا يامحامةومن: قال؟محامةأتعرف: قال،لتقولن: قال!هذامندعين
مـن : الفقـ ،فدعاه،النسابةإىلمعاويةفأرسل،فمضىقاممث،أخربتكقد: قال

بغيـا كانت،سفيانأيبأمجدتكمحامة: قال،نعم: قال!األمانويلقال؟محامة
فـال علـيكم وزدتسـاويتكم قـد : جللسائهمعاويةفقال،رايةصاحبةاجلاهليةيف

..!!تغضبوا

: من حديثه
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١١٠

عـن ،سـفيان حـدثنا ،قـال الـوزير أيبابنحدثنا: *)١(قال ابن شبة النمريي   
مـن حيـضة هـذه : عثمـان قتـل حـني موسـى أبـو قـال : لقـا طاوسعن،عمرو

ـا أشـرف ومن،بهماجتاماجمناليتاملطبقةالرداحوبقيت،الفنتحيضات
..لهأشرفت

علـي مـع احلـق او    «فأين كان من حـديث الـنيب صـلى اهللا عليـه وآل       : قلت
لـنيب  لو مسعت مـن ا : حىت قال معاوية عندما مسع ذا احلديث! ؟)٢(»احلق مع علي 

!)٣(هذا احلديث مل أزل خادما لعلي حىت أموت

بـن إمساعيـل حـدثنا ،قالإبراهيمبنأمحدحدثنا: )٤(وقال ابن شبة النمريي 
رضـي األشـعري موسـى أبـو قال،قالقتادةعن،عروبةأيببنسعيدعن،علية
ضـالالً كـان ولكنـه ،لبنـاً األمـة بهاحتلبتهدىكانلوعثمانقتلإن: عنهاهللا
..دماًبهحلبتفأ

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال : هريرةأبوقال: )٥(قال الذهيب 
...!!داودآلمزامريمنموسىأبوأويتلقد: وسلم

قـاال ) املـثىن البـن واللفـظ (بـشار وابـن املثىنبنحممدحدثنا: )٦(قال مسلم 

*
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١١١

قـال وائـل أبـا مسعـت قـال مـرة بنعمروعنشعبةحدثناجعفرابنحممدحدثنا
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب أتـى أعرابيارجالاناألشعريموسىأبوحدثنا
يقاتلوالرجلليذكريقاتلوالرجلللمغنميقاتلالرجلاهللارسوليافقالوسلم
مـن وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولفقالاهللاسبيليففمنمكانهلريى
..اهللاسبيليففهوعلىأاهللاكلمةلتكونقاتل

حــدثناوكيــعحــدثناأيبحــدثيناهللاعبــدحــدثنا: )١(قــال امحــد بــن حنبــل
لقـد األشـعري موسـى أبـو قالقاليزيدبناألسودعنإسحاقأيبعنإسرائيل

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مـع صليناهاصالةعنهتعاىلاهللارضييعلذكرنا
ركـع كلمـا يكـرب عمداتركناهانكونانوإماانسيناهنكونانفاماوسلم -وآله  
..رفع يديهوإذاسجدوإذا

حـدثنا األذرعـي إبـراهيم بـن إسحاقيعقوبأبوأخربنا: )٢(قال الرازي 
بـن علـي محـاد حدثناحرببنسليمانحدثناعمروبنالرمحنعبدزرعةأبو
رسـول قـال قـال أبيـه عـن موسىأيببنبردةأيبعنالقرشيعمارةعنزيد
القيامـة يـوم وجـل عـز ربنـا لنـا يتجلـى : وسـلم  - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللا

!..ضاحكا

حـىت القيامـة يـوم ضـاحكا ربنـا يتجلى: موسىأبو: عن)٣(ونقل الديلمي 
يـوم هـذا فلـيس رؤوسـكم إرفعـوا : فيقـول سـجدا لهفيخرونوجههإىلينظروا
.عبادة
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١١٢

إبراهيمحدثنامدانالقاضيسناحلبنالرمحنعبدأخربنا: )١(قال احلاكم 
وائـل أيبعـن مـرة بـن عمـرو عنشعبةحدثناإياسأيببنآدمحدثنااحلسنيبن

الناسيستنفروهوعمارعلىالبدريمسعودوأبواألشعريموسىأبودخلقال
فقالاألمرهذايفإسراعكمنعندنااكرهأسلمتمنذأمرامنكرأينامالهفقاال
األمـر هـذا عـن إبطائكمـا منعندياكرهأمراأسلمتمامنذمنكمايترأماعمار
...اجلمعةيومالصالةإىلوخرجحلةحلةعمارفكسامهاقال

حممـد بـن جعفـر حـدثنا جعفـر بـن حممـد بناهللاعن عبد : )٢(نعيم أبوقال  
عـن اخلـزاز عـامر أبوحدثناعمربنعثمانحدثنامسعودبنحممدحدثناالفريايب

بالعبديؤتىقالعنهتعاىلاهللارضيموسىأيبعنبردةأيبعناجلوينعمرانأيب
ويرىقبلتقدفيقولخريافريىالناسوبنيبينهبيدهتعاىلاهللافيسترهالقيامةيوم
هلـذا طـوىب اخلالئـق فيقـول والـشر اخلـري عنـد العبدفيسجدغفرتقدويقولشرا

...قطسوءايعململالذيالعبد

ثناحـد سـهل أيببـن حممـد ثناحـد حممدبناهللاعبدعن  : )٣(ال ابو نعيم  وق
شـقيق عـن عاصمعنزائدةعنعليبنحسنيثناحدالعبسيحممدبناهللاعبد
مـن رحيـا أطيبوهياملؤمننفسخترج: قالعنهتعاىلاهللارضيموسىأيبعن

فيقولونالسماءدونكةمالئفتلقاهميتوفواالذيناملالئكةافتصعدقالاملسك
وحيـا اهللاحيـاكم فيقولـون عملـه بأحسنويذكرونهفالنفيقولونمعكمهذامن
وجـل عـز الـرب فيـأيت قـال وجهـه فيشرققالالسماءأبوابلهفتفتحمعكممن
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١١٣

اجليفـة مـن أنـنت وهـي روحهفتخرجاآلخروأماقالالشمسمثلبرهانولوجهه
هـذا مـن فيقولـون السماءدونمالئكةفتلقاهمايتوفوالذيناملالئكةافتصعد
قالشيئااهللاظلمهفماردوهفيقولونعملهبأسوءويذكرونهفالنفيقولونمعكم
.)اخلياطسميفاجلمليلجحىتاجلنةيدخلونال(موسىأبووقرأ

ثنـا قـاال عمروأيببنسعيدوأبواحلافظاهللاعبدأبوأخربنا: )١(قال البيهقي 
األعمـش عـن معاويـة أبـو ثنااجلبارعبدبنأمحدثنايعقوببنحممدالعباسأبو
احلسنيعوداألشعريموسىأبوجاءقالليلىأيببنالرمحنعبدعناحلكمعن
فقـال شـامتا أمجئتأعائدعنهاهللارضيعليلهفقالعنهمااهللارضيعليبن
اهللارسـول مسعـت فـاين ائـدا عجئتكنتفانعنهاهللارضيعليفقالعائدابل

خرافـة يفمـشى يعـوده أخـاه الرجلأتىإذايقولوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    
الـف سبعونعليهصلىغدوةكانفإنالرمحةغمرتهجلسفإذاجيلسحىتاجلنة
..يصبححىتملكالفسبعونعليهصلىعشياكانوإنميسيحىتملك

موسىبنحممدحدثناالعباسبنحممداحدثن: ابن حيان االصبهاين  )٢(قال
جحـادة بـن حممدمسعتقالايبحدثينالوارثعبدبنالصمدعبدحدثناالقطان

عنـه اهللارضـي األشـعري موسىأيبعنعمريبنعمارةعنكهيلبنسلمةعن
!..الرحلكأطيطأطيطلهالقدمنيموضعالكرسيقال

العزيزعبدبنحممدبناهللاعبدلقاسماأبوحدثنا: )٣(قال ابو زكريا الكناين 
عمـارة عـن زيـد بـن عليعنسلمةبنمحادحدثناخالدبنهديهحدثناالبغوي
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١١٤

وكـان امللـك عبـد بـن الوليـد إىلوفـدت قـال موسىأيببنبردةأيبعنالقرشي
أتيتـه حـوائجي قضيتفلمااهللارمحهالعزيزعبدبنعمرحوائجييفيعملالذي

اهللارسـول مـن مسعهأيببهحدثينحديثافذكرتمضيتمثعليهتوسلمفودعته
حـوائجي قـضاء يفأوالينملـا بـه أحدثـه أنفأحببـت صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       

ألـيس ردكماقالمنهقربتفلماحاجةالشيخردلقدقالرآينفلماإليهفرجعت
اهللاسـول رمـن مسعـه أيبمـن مسعتـه حـديثا ولكـن بلىقلتحوائجكقضيتقد

قلـت هـو ومـا قـال أوليـتين ملـا بـه أحـدثك أنفأحببتصلى اهللا عليه وآله وسلم   
يـوم كـان إذايقـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولمسعتقالأيبحدثين
كـانوا مـا إىلقـوم كـل فيـذهب الـدنيا يفيعبـدون كـانوا ماقوملكلمثلالقيامة

النـاس ذهـب وقـد تنتظـرون مـا هلـم فيقـال التوحيـد أهلويبقىالدنيايفيعبدون
نعمفيقولونرأيتموهإذاوتعرفونهقالنرهملالدنيايفنعبدهكنارباًلناإنفيقولون

احلجـاب هلـم فيكـشف لـه شـبه الإنـه قـالوا تـروه وملتعرفونـه وكيـف هلمفيقال
يصياصمثلظهورهميفقومويبقىداسجلهفيخرونوجلعزاهللاإىلفينظرون

وم {وجلعزقولهفذلكيستطيعونفالالسجودفرييدونالبقر يـ فكْـشي نعـ
ال السجودِإِلَىويدعونساقٍ ستَطِيعون فـَ وجـل عـز اهللافيقـول ) ٤٢: القلـم (}يـ
يفوالنـصارى اليهـود مـن رجـال منكمرجلكلبدلجعلتقدرؤوسكمارفعوا

احلـديث هـذا أبـوك حلـدثك هوإالإلهالالذياهللالعزيزعبدبنعمرفقالالنار
ذلـك علىأميانثالثةاللهفحلفصلى اهللا عليه وآله وسلم       اهللارسولمنمسعه
إيلأحـب هـو حديثاالتوحيدأهليفمسعتمااهللارمحهالعزيزعبدبنعمرفقال
.هذامن
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١١٥

املنقـري عمـر موأبـو عمـر بـن اهللاعبدأخربناسعدابنقال: )١(قال الطربي 
أبـو قـدم ملـا قـال بريـدة أيبعـن املعلـم احلـسني عنسعيدبنالوارثعبدحدثنا
خفيفرجالاألشعريوكانيلزمهموسىأبوفجعلذرأبايلقاألشعريموسى
ويقـول يلزمـه األشـعري فجعـل الشعركثريأسودرجالذرأبووكانقصريااللحم

لـست ويقـول ذرأبـو ويدفعـه أخـي يـا مرحبـاً األشـعري ويقولعىنإليكذرأبو
مرحبـا فقـال فالتزمههريرةأبايلقمثقالعملستتأنقبلأخاككنتإمنابأخيك

هـل قـال نعـم قـال هلـؤالء عملـت كنـت هـل عـىن إليـك ذرأبـو لهفقالأخييا
..أخيأنتقالالقالماشيةأوزرعااختذتأوالبنيانيفتطاولت

املؤمنني عليه السالم انه عزله عـن مـصدر اجلـاه          بغضه المري وقد كان سبب  
..!)٢(»عزله ومل يستعملهألنهكان منحرفا عن علي «قال ابن عبد الرب!والسلطة

ال عــن ) أي المــري املــؤمنني(ورث البغــضة لــه«وقــال عنــه ابــن ايب احلديــد
.)٣(»كاللة
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١١٦

أبو عبد ا/ عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي

للهجرةيف العام الثالث واألربعنيتويف/ام مخسة ومخسني قبل اهلجرةولد ع

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وغريهم

.)١(ورجل العامل،داهية قريش،اإلمام: قالوا فيه

ملعرفة توثيقه عندهم،صحايبهو : ن نقولويكفي أ،وهو عندهم صحايب

.)٢(الشطرنج بالد العربدخلهو أول من أ

!»اإلمام«فضيلة كافية هلذا،شطرنجإدخال ال: قلت

وقاد بعض الـسرايا وكـان      ،ظهر إسالمه العام الثامن للهجرة قبل فتح مكة       أ
أربعاخلطاببنلعمرمنها،سننيعشرمصرويل،أمريا لسرايا فيها عمر وأبو بكر      

وتـويف ،أشـهر وثالثـة سـنتني ملعاويةو،تقريباًسننيأربععفانبنولعثمان،سنني
،احـد دهـاة العـرب   دسنة وقد عرف بدهائه ومراوغتـه حـىت عـ        وتسعونمثانوله

وكما هم الناس املتشربني بالوثنية واجلاهلية فإسالم عمرو الظـاهري مل يـؤثر كـثريا            
،نه يشوبه النفاق كما هو ظـاهر مـن سـريته   بل إ،يف أخالقه وعالقاته مع اآلخرين   

– 
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١١٧

)١(قال ابن أيب احلديد،مليء باإلساءات للنيب واملسلمني جل وعائلته هلم تاريخ   فالر

ــوه« ــاصأب ــنالع ــلب ــستهزئنيأحــد،وائ ــهاهللاصــلىاهللابرســولامل ــهعلي ،وآل
ــهواملكاشــفني ــداوةل ــه،واألذىبالع ــزلأُأصــحابهوىفوفي ــهن إِنَّــا{: تعــاىلقول
اكَ  نـكَفَي زِئنيتَهس ٩٥: احلجـر (}اْلمـ«.اإلســالميفوائـل بـن العـاص بقّـ لَوي

اهللارسوليعىن،ذكرهفينقطع،غدااألبترهذاسيموت: لقريشقالألنه،باألبتر
،منـه يعقـب ذكـر ولـد وآلـه عليـه اهللاصـلى لـه يكنملألنه،وآلهعليهاهللاصلى
.)٣: الكوثر(}األَبتَرهوشانِئَكإِن{: سبحانهاهللافأنزل

ويـشتمه ،مبكـة وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسوليؤذىمنأحدعمرووكان
لـيالً مرتلـه مـن خيـرج وآلـه عليـه اهللاصـلى كـان ألنـه ،احلجـارة طريقهيفويضع

أحـد وهـو .ـا ليعثـر مـسلكه يفاحلجـارة لـه جيعلعمرووكان،بالكعبةفيطوف
خرجـت ملـا آلـه وعليـه اهللاصـلى اهللارسـول ابنـة زينـب إىلخرجواالذينالقوم

حـىت ،الرمـاح بكعـوب هودجهـا وقرعـوا عوهـا فرو،املدينـة إىلمكـة منمهاجرة
اهللارسـول ذلـك بلـغ فلمـا ،بعلـها الربيـع بـن العاصأىبمنميتاًجنيناًأجهضت

ذلــكروى،ولعنــهمشــديدةمــشقةعليــهوشــقمنــهنــال،وآلــهعليــهاهللاصــلى
هجـا العـاص بنعمروأناحلديثلأهمنوغريهأيضاالواقديوروى.الواقدي

فينـشدونه ،مكـة صـبيان مـه يعلّكـان ،كـثريا هجـاء وآلهعليهاهللاصلىاهللارسول
اهللارسولفقال،اهلجاءبذلكأصوامرافعني،ممرإذااهللابرسولويصيحون

،هجـاين العـاص بـن عمـرو إناللـهم (: بـاحلجر يـصلى وهووآلهعليهاهللاصلى
.)هجاينمابعددالعنهف،بشاعرولست

بـن وعمـرو معـيط أيببـن وعقبـة احلارثبنالنضرأناحلديثأهلوروى
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١١٨

صلىاهللارسولرأسعلىووضعوهبينهمفرفعوهمجل*سالإىلعهدوا،العاص
وبكـى ،رأسـه يرفـع وملفصرب،عليهفسال،الكعبةبفناءساجدوهووآلهعليهاهللا
فاحتضنت،باكيةوهيالسالمعليهافاطمةنتهابفجاءت،عليهمودعاسجودهيف

عليهاهللاصلىرأسهفرفع،تبكيرأسهعلىوقامتفألقتهعنهفرفعتهالسالذلك
مظلـوم إين(: صوتهرافعاقالمث،ثالثاقاهلا،)بقريشعليكاللهم(: وقال،وآله

،بشهرينبطالأىبعمهوفاةبعدوذلك،مرتلهفدخلقاممث،ثالثاقاهلا،)فانتصر
مكـة أهلأرسله،وآلهعليهاهللاصلىاهللالرسولالعاصبنعمروعداوةولشدة

جعفـر وليقتـل ،احلبـشة مهـاجرة بالدهعنوليطرد،الدينيفليزهدهالنجاشيإىل
مـذكور هـو مـا هنـاك جعفـر أمريفمنهفكان،قتلهأمكنهأن،عندهطالبأيببن

.»السرييفمشهور

وطبعـا هكـذا   ،نفـسه الحـتالب مـن كـل وجـه         العـاص عمرو بـن    وقد نـذر  
شخصية شرهة للدنيا بامتياز ستختار مصلحتها الدنيوية العاجلة عندما يكون أمام         

وملـا كـان معروفـا بـني        ،وهـذا مـا حـصل     ،احد اختيـارين إمـا علـي وإمـا معاويـة          
      ى ر بالتصدي لتأويل القرآن كمـا تـصد       الصحابة بأن أمري املؤمنني عليه السالم مبش

النيب على ترتيله وملا كان صلى اهللا عليه وآله قد اخرب الصحابة ببعض ما سيحصل            
قام أعداء أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم بـاختالق بعـض الوقـائع                ،باألمساء والوقائع 

لتكذيب النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلب هـذه الفـضائل عـن أمـري املـؤمنني عليـه               

*
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١١٩

أن،مـسروق عـن للمدائينأيضاصفنيكتابوىف«)١(روى ابن أيب احلديد  ،السالم
بـن عمـرو اهللالعـن : ةديالثُذاقتلعليه السالم علياًأنعرفتملالهقالتعائشة

..»!باإلسكندريةقتلهأنهخيربينإىلكتبفإنه!العاص

ن عثمـان كـان   لعائشة حصلت قبل أحداث عثمـان إذ أ   ومراسلة عمرو هذه    
ى مكانه عامر بن كريز وذلـك بعـد عـام    وولّ،صرقد عزل عمرو بن العاص عن م     
    ٢(وقيل يف عـام سـبع وعـشرين   ،مه اخلالفة بقليلثالث وعشرين للهجرة بعد تسن(

ن قـاموا بانتفاضـتهم الناصـبية ضـد      اىل أ ،ا ترك عمرو مصر وسكن فلـسطني      ومنه
ويـة  اىل معاتى اىل الشام ليـنظم وعندها ترك فلسطني وأ   ،عليه السالم أمري املؤمنني   

وملا كان اخلوارج قد قاتلوا أمري املؤمنني عليه السالم يف عـام    ،اإلماميف البغي على    
املـؤمنني قبـل   أمن عمرو بن العـاص راسـل     عة وثالثني للهجرة فنعلم عندها بأ     تس

مما يكشف عـن شـبكة مـن األعـداء احملـيطني      ! !ةيمن الواقعة احلقيق   اثين عشر عاماً  
وقـد  ،خفية وبنشاط دؤوب ملنعه من الوصول اىل اخلالفة        بأمري املؤمنني ويتراسلون  

يكون هؤالء هم الذين اجتمعوا مع بريدة يف ترمجة خالد بن الوليد حملاولة اإليقـاع       
..!أمام النيب صلى اهللا عليه وآلهباإلمام

ا كان عمرو بن العاص يشيع عـن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم األكاذيـب             وملَّ
يـزعم !النابغـة البـن عجبـاً «بقولـه )٣(م رد عليه أمـري املـؤمنني   ويبهته بني أهل الشا   

،بـاطالً قـال لقـد !وأمـارس أعـافس ،تلعابـة امـرؤ وأىن،دعابةيفّأنَّالشامألهل
ويسأل،فيخلفويعد،فيكذبليقولأنه-الكذبالقولوشر-أما.آمثاًونطق
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١٢٠

فـأي احلـرب عنـد كـان افإذ،لاآلويقطع،العهدوخيون،فلِحفيويسأَل،فيبخل
أنمكيدتـه أكـرب كـان ذلككانفإذا،مآخذهاالسيوفتأخذملما!هووآمرزاجر
قـول منليمنعهوإنه،املوتذكراللعبمنليمنعينإينواهللاأما.أستهالقوممينح
لـه ويرضـخ ،أتيـة يؤتيـه أنلهشرطحىتمعاويةيبايعملوإنه.اآلخرةنسياناحلق
مه وهلذا قـصة أراد  سبه أمري املؤمنني عليه السالم أل     وقد ن »رضيخةالدينكترعلى

األبرارربيعكتابيفالزخمشريذكرفقدالنابغةفأما«هلا اإلمام ان تفضح صاحبها
فاشـتراها ،بيتفـس ،عـرتة مـن لرجـل أمةالعاصبنعمروأمالنابغةكانت: قال
بـن هلـب أبـو عليهافوقعأعتقهامث،غيابفكانت،مبكةالتيميجدعانبناهللاعبد
سـفيان وأبـو ،املخزومـي املغريةبنوهشام،اجلمحيخلفبنوأمية،املطلبعبد
فادعـاه ،عمـرا فولـدت ،واحـد طهـر يف،الـسهمي وائـل بـن والعاص،حرببن

بـن العـاص نألوذاك،وائلبنالعاصمنهو: فقالتفيهأمهتمكفح،كلهم
أبـو يقـول ذلـك وىف،سـفيان بـأيب أشـبه وكان: قالوا،كثرياًليهاعينفقكانوائل

: العاصبنعمرويفاملطلبعبدبناحلارثبنسفيان
  ١ 

أنحيتمـل وحينئـذ ،قـسمان البغايـا كـاح ون«)٢(وقال صاحب السرية احللبيـة    
فإنـه ،البغايـا نكـاح منالثاينالقسممنعنهاهللارضيصالعابنعمروأمتكون
حرببنسفيانوأبوخلفبنوأميةهلبوأبوالعاصوهمأربعةوطئهاإنهيقال
كـان ألنـه : قالت،العاصاخترتملهلاوقيلبالعاصفأحلقتهعمراكلهمعىواد

أحلـق إنـه قيلماعلىويدل،األولالقسممنيكونأنوحيتمل،بنايتعلىينفق
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وعثمـان علـي بـذلك رهعيـ ،بـذلك رعيـ يعمـرو وكان،عليهشبههلغلبةبالعاص
.»عنهمتعاىلرضيالصحابةمنوغريهمراسيبنوعمارواحلسن

اعتقـد ان هـذا الـزواج اخترعـه الـبعض لكـي يتـستروا علـى القـصة              : قلت
دق الـنيب وهــو  وصــ! يف كيفيــة والدة عمـرو بــن العـاص  ريالرائجـة بـني أهــل الـِس   

ــا علــي إال ابــن زنــا أو ابــن حيــضة أو  «:الــصادق املــصدوق بقولــه ال يبغــضك ي
)١(!»منافق

مـا !هـو وآمرزاجرفأياحلربعندكانفإذ«ما إشارة اإلمام لعمرو بقوله   أ
»أسـته القـوم ميـنح أنمكيدتـه أكـرب كانذلككانفإذا،مآخذهاالسيوفتأخذمل

فقـد  ،ع عندما نازله أمرياملؤمنني عليـه الـسالم يف صـفني   فلما اشتهر من فعله الشني  
عـن ،النخعيعن،مشربنعمرووحدثنا: نصرقال«فقال)٢(روى ابن أيب احلديد   

أيـام مـن يومـاً الـسالم عليـه لعلـي العـاص بـن عمـرو تعرض: قال،عباسابن
افلمـ ،الـسالم عليهعليعليهفحمل،فيصيبهغرةيفمنهيطمعأنهوظن،صفني

،عورتـه فبـدت ،برجلـه وشـغر ثوبـه ورفـع ،فرسهعننفسهأذرىخيالطهانكاد
،رجليـه علـى هارباً،بالترابمعفراًوقام،وارتثَّعنهوجههالسالمعليهفصرف
أتـدرون فقال!الرجلأفلت،املؤمننيأمرييا: العراقأهلفقال.بصفوفهمعتصما

وجهـي فصرفت،بسوءتهتلقاين،اصالعبنعمروفإنه: قال،ال: قالوا؟هومن
يعللقيين: فقال؟اهللاعبدأباياصنعتما: فقال،معاويةإىلعمروورجع،عنه

،عليـه أقحمـت ملـا عرفتهلوألظنكإينواهللا،وعورتكاهللاأمحد: قال،فصرعين
: ذلكيفمعاويةوقال

–
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١٢٢

   
   
   
   

إالأنـا هـل !أمـري يفترابأباعلياتعظيمكأشدما: وقالعمروفغضب
ولكنـها ال: قـال !دمـاً لكلـذ قـاطرة الـسماء أفتـرى !فصرعهعمهابنلقيهرجل
.»!!خزيالكمعقبة

ن يبايع عمرو معاويـة يف  الذي دار بني معاوية وعمرو قبل أ       احلوار ومن يقرأ 
الدوافع الدنيوية البحتـة الـيت      على تشخيص  حربه لإلمام عليه السالم يكون قادراً     

لَمنوم{ن من مل يستنر بنور القرآن واإلسالمحياة هذا الرجل كما هو شأميزت 
) ٤٠اآليةمن: النور(}نُوٍرمِنلَهفَمانُورًالَهاللَّهيجعلِ

: قـال : قـال سـعد بـن عمـر عـن أيـضا نـصر وروى«)١(قال ابن ايب احلديد   
اهللاعـصى الـذي الرجـل هذاجهادإىلأدعوكإين،اهللاعبدأبايا: لعمرومعاوية
،الـرحم وقطـع اجلماعـة وفـرق ،تنـة الفوأظهراخلليفةوقتل،املسلمنيعصاوشق
،بعـري حبمليوعليأنتمامعاويةياواهللا: قالعلي: قال؟هومن: عمروفقال
وواهللا.علمـه والفقههوال،جهادهوالصحبتهوال،سابقتهوالهجرتهلكليس

تعـاىل اهللامـن تعـودت قـد ولكين،غريهألحدليساحلربيفحلظاًذلكمعلهإن
مـن فيـه ماتعلموأنت،حربهعلىشايعتكإنيلجتعلفما،مجيالًالًءوبإحساناً
.معاويةعليهفتلكأ،طعمةمصر: فقال،حكمك: قال؟واخلطرالغرر
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،اهللاعبـد أبايا: معاويةلهفقال: سعدبنعمرغريحديثويف: نصرقال
،الـدنيا لغرضاألمرهذايفدخلتإمناأنكعنكالعربتتحدثأنلكأكرهإين
،لفعلـت وأخدعكأمنيكأنشئتلوإين: معاويةفقال،عنكدعين: عمروقال
أدن: معاويـة قـال ،ذلـك منأكيسألنا،خيدعمثليمااهللالعمر،ال: عمروقال
هـل !خدعـة هذه: وقال،أذنهمعاويةفعض،ليسارهعمرومنهفدنا،أساركمين

البلخـي القاسـم أبـو شـيخنا القـ : قلـت !وغـريك غرييليسأحداالبيتيفترى
،بـه تـصريح بـل ،اإلحلادعنكناية) عنكدعين(: لهعمروقول: تعاىلاهللارمحه

مـن الـدنيا بعرضتباعالأا.اآلخرةاعتقادفإن،لهأصلالالكالمهذادعأي
يفقطترددما،ملحداالعاصبنعمروزالوما: تعاىلاهللارمحهوقال.اخلرافات

السرارحديثباإلسالمتالعبهمامنويكفي،مثلهمعاويةوكان،والزندقةاإلحلاد
مـن هـذا وأيـن ؟عمـرو سـرية مـن هذاأين،عمروأذنعضمعاويةوأن،املروي
قال!بالدعابةيعيبانهذلكمعومها،اهللاذاتيفوشدته،عليه السالمعليأخالق

: يقولعمروفأنشأنصر
   
   
   

   
   
   

على حطام نه تسبب مبقتل عشرات اآلالف يف صفني   والعجيب من الرجل أ   
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قتـل مـن «بينما يروي هو نفسه عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه قولـه        ،زائل
ومـا اهللارسـول يـا قيـل قتلهعنوجلعزاهللاسألهحقهابغريفوقهافماوراًعصف
.)١(»افريمىرأسهايقطعوالفيأكلهايذحبهاأنقال؟حقها

!فكيف تسبب بقتل هؤالء اآلالف وبأي حق؟

وقد روى عمرو بن العاص روايات كاذبة هـدفها دعـم املركـز الـسياسي             
هبـة حممـد «عـن )٢(*احلارث بن أيب أسـامة اهرومنها ما ،والدعائي له وملعاوية  

احلسنأبوأنبأناالكتاينأمحدبنالعزيزعبدحممدأبوأنبأنااألكفاينأمحدبناهللا
عبـد أنبأنـا قـاال احلنـائي إبـراهيم بـن حممـد أنبأنـا إبـراهيم إسـحاق وأبـو علي

حـدثنا جوصـا بـن يوسـف بـن عمريبنأمحدأنبأناالكاليباحلسنيبنالوهاب
عبـد بـن سـعيد نـا أنبأقـاال معـاذ بـن وحممـد صاحلبنحيىيناأنبأحممدبنيزيد

اهللارسـول قـال : قالالعاصبنعمروبناهللاعبدعنحلبسأيبعنالعزيز
حتـت مـن انتـزع الكتـاب عمـود أنرأيـت )وسـلم  - وآلـه    - صلى اهللا عليـه     (

إذااإلميانوإنأالالشامإىلبهعمدساطعنورهوفإذابصريفأتبعتهوساديت
.»بالشامالفنتوقعت

فهل أن اإلميان يكون مع الطلقاء البغاة بينما باجلانب اآلخر يقف علي وهـو   
!احلق واحلق معه؟

 
*
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صـلى  انهالعاصبنعمروعن: الصحيحيفروى«)١(*وقال امحد الطربي  
قـال الرجـال مـن قـالوا عائشةقالإليهأحبهمعنسئلوسلم-وآله -اهللا عليه  

.»أبوها

جانب معاوية مبواجهة علي الـذي      سندنه وجد لي  لواضح يف هذا احلديث أ    او
..ال تنتهي مناقبه ومزاياه

  فه عمرو واخذ طريقه لكتب الصحيح والسنن والسرية هـو      وأكثر حديث حر
صلى اهللا اهللارسولمسعت: قال،العاصبنعن عمرو«)٢(ما رواه ابن أيب احلديد

وصاحلاهللاولييإمنابأولياءيلليسواطالبأيبآلإن: يقولوسلم-وآله -عليه 
ــؤمنني ــه يف     »امل ــدون أدراج ــديث ب ــا احل ــصحيحني ان يترك ــاحبا ال ــستطع ص ومل ي

مع ان هناك رواية معاكسة وهي الصحيحة بان املقصود هم آل احلكم ،الصحيحني
.بن أيب العاص وليس آل أيب طالب

حـدثنا جعفـر بـن حممدحدثناعباسبنعمروحدثنا:)٣(ال البخاري د ق فق
قـال العـاص بـن عمروانحازمأيببنقيسعنخالدأيببنإمساعيلعنشعبة

*
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قـال  أيبآلإنيقـول سـر غـري جهاراوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمسعت
وصـاحل اهللاوليـي إمنـا بأوليـائي ليـسوا ) بيـاض (جعفـر بـن حممـد كتـاب ويفعمر

..ملؤمننيا

حـدثنا جعفـر بـن حممدحدثناحنبلبنأمحدحدثين:)١(قالف،ورواه مسلم 
رسولمسعتقالالعاصبنعمروعنقيسعنخالدأيببنإمساعيلعنشعبة

فالنـا يعـىن أيبآلانإاليقـول سرغريجهاراوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا
..ملؤمننياوصاحلاهللاولييإمنابأولياءيلليسوا

جهاراوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمسعت(له:)٢(قال النووي
وصــاحلاهللاويلإمنــابأوليــاءيلليــسوافالنــايعــىن...أيبآلأنأاليقــولســرغــري

يـسميه أنخـشي الـرواة بعـض مـن هـي فالنـاً يعـىن بقولـه الكنايةوهي) املؤمنني
،عنـه ىفكنـ ،غـريه وحـق حقهيفوأمانفسهحقيفأماوفتنةمفسدةعليهفيترتب

،املؤمننيوصاحلاهللاويلإمناوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    قولههوإمناوالغرض
صـاحل غـري كـان مـن ولييوليسميننسبهبعدنوإصاحلاًكانمنويلإمناومعناه

ههنـا عنـه املكـىن أنقيـل عنهاهللارضيعياضالقاضيقال،قريباًنسبهكانوإن
بـل خيفهملعالنيةفمعناه) جهاراً(قولهوأما،أعلمواهللالعاصأيببناحلكمهو
واإلعـالن الـصاحلني ومـواالة املخـالفني مـن التـربؤ ففيـه ،وأشاعهوأظهرهبهباح

.عليهفتنةترتبخيفملمابذلك

أنخـشي الـرواة بعـض مـن الكنايـة هـذه النـووي قال:)٣(وقال بن حجر   
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١٢٧

معـاً وإمـا غـريه حـق يفوإمـا نفسهحقيفإمامفسدةعليهفيترتبباالسميصرح
كذاالعيددقيقابنوقالالعاصأيببناحلكمهوهناعنهىاملكنأنعياضوقال
،أيبآلقولـه مـع يـستقيم والأميـة بـين علىبعضهمومحلهالسياقيفمبهماوقع
،أميةبينمنأخصألمالعاصأيبآلتقديريصحوال،ألمكنبينآلكانفلو

وقداخلاصوأرادالعامأطلقأنهالقائلمرادلعل) قلت(،باخلاصيفسرالوالعام
يعتمـد الوهبلكن...بينآلأنإليهاأشرتاليتحفصبنوهبروايةيفوقع
دقيـق ابـن قـال مث،أميـة بـن العـاص أيبآلبأنهحواشيهيفالدمياطيوجزمعليه
بنبكرأبوقال) قلت(منهيراجعشيئاهذايفالعريبابنكالميفرأىنهأ: العيد

طالبأيبآلأنالعاصبنعمروحديثأصليفكان: املريدينسراجيفالعريب
عليـه التـشنيع يفوبـالغ النـاس بعـض وتعقبـه بـه جـزم كذا،فالنأيباىل آل فغري

الـيت الروايـة هذهفإناملنكراهذيصبومل،طالبأيبآلعلىالتحاملإىلونسبه
املوفـق ابـن الفـضل طريقمننعيمأيبمستخرجيفموجودةالعريبابنإليهاأشار
حازمأيببنقيسعنبشربنبيانعنالبخاريبسندالواحدعبدبنعنبسةعن
أخرجـه وقـد ،ببالهلـا أبلـها رمحـاً طالـب أيبلـبين أنرفعـه العـاص بنعمروعن

هـذا أـم ملـن احلاملوكأنطالبلفظأملكنأيضاالوجههذامناإلمساعيلي
كمـا تومهـوه كمـا ولـيس طالـب أيبآليفنقـصا يقتـضي ذلـك أنظنـهم املوضع

مـن مهاأووجعفرعلياطالبأيبآلمجلةمنفإن.. .تعاىلاهللاشاءإنسأوضحه
يفوالقـدم سابقةالـ منهلماملاوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    بالنيبالناسأخص

إىلنـسب ملـا احلديثهذاصحةالناسبعضاستشكلوقدالدينونصراالسالم
..!!بيتهوآلعليعناالحنرافوهوالنصبمنرواتهبعض
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١٢٨

عـن عدىأيببنحممدثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)١(وروي يف املسند  
ذاتجـيش وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولبعثقالعامرعنداود

علـى العـاص بـن عمـرو واسـتعمل املهـاجرين علىعبيدةأبافاستعملالسالسل
عمـرو فـانطلق بكـر علىيغريوانأيؤمرونوكانواقالتطاوعاهلمافقالاألعراب

فقـال عبيـدة أىبإىلشـعبة بناملغريةفانطلق،أخوالهابكرنألقضاعةعلىفأغار
قـد فـالن ابـن نأوعلينـا استعملكوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه  اهللارسولإن

صلى اهللا عليـه     اهللارسولانعبيدةأبوفقال،أمرمعهلكوليسالقومأمرارتبع
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أطيـع فانانتطاوعانأمرناوسلم -وآله   -

!عمروعصاهوانوسلم

ثناحــدمعاويــةأبــوثناحــدأيبحــدثيناهللاعبــدحــدثنا:)٢(وروي يف املــسند
معاويةمعسريألإينقالاحلرثبناهللاعبدعنزيدابنالرمحنعبدعناألعمش

بـن عمـرو بناهللاعبدفقالقالالعاصبنعمرووبنيبينهصفنيمنمنصرفهيف
لعمـار يقـول وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتماأبتياالعاصي

يقـول مـا تـسمع أالملعاويـة عمروفقالقالالباغيةالفئةتقتلكمسيةابنياوحيك
!!هبجاؤواالذينقتلهإمناقتلناهأحننةنتأتيناتزالالمعاويةفقال!هذا

ثناحـد جعفـر بنحممدثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)٣(وروي يف املسند  
بـن عمـرو فقـال عونالطاوقعقالشفعةبنشرحبيلعنخريبنيزيدعنشعبة

صـحبت لقد: فقال،حسنةبنشرحبيلذلكفبلغعنهفتفرقوارجسانهالعاص
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١٢٩

نـه إ،أهلـه بعـري مـن مـن أضـل وعمرووسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسول
،عنـه تفرقـوا واللـه فـاجتمعوا قـبلكم الصاحلنيوموتربكمورمحةنبيكمدعوة
!صدق: فقالالعاصبنعمروذلكفبلغ

عليه الـسالم  عليأمامومن الروايات اليت وضعها عمرو لكي يدعم موقفه  
صـلى  (اهللارسـول أنالسكسكيخيامرابنعن«)١(ما رواه ابن عساكر   ،يف صفني 
رسولكوحيبحيبكفإنهبكرأيبعلىصلاللهمقال)وسلم -وآله   -اهللا عليه   

فإنـه عثمـان لـى عصـل اللـهم ،رسـولك وحيـب حيبكفإنهعمرعلىصلاللهم
وحيـب حيبـك فإنـه اجلـراح بـن عبيـدة أيبعلـى صلاللهم،رسولكوحيبحيبك

!!..»رسولكوحيبحيبكفإنهالعاصبنعمروعلىصلاللهم،رسولك

وكان عمرو من الشتامني ألمري املؤمنني وأهـل بيتـه واملعـروف عنـهم ذلـك                 
العـاص بـن عمـرو أنعلـي بـن احلـسن بلـغ : عوانـة قـال «)٢(*قال ابن طاووس  

بـن عمـرو إىلعلـي بـن احلـسن مـن (: إليـه فكتـب ،مـصر منربعلىعلياينتقص
وزينـة فرعـون آلعتوعلىمصرمنربعلىتقومأنكبلغينفقد،بعدأما،العاص

،قوســكغــريأوتــرتلقـد ولعمــري،عليــاتنـتقص جهــلأيبوســيماءقـارون آل
فركبـت ،أسـود ـيم يفةصـفا يفيقـدح كمـن إالأنتوما،غرضكغريورميت

جـزار بـن يـا حلتفـه املديةعنكالباحثفكنت،كؤوداعقبةوعلوت،صعبامركبا

 
*
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١٣٠

بفــاجلوال،جمــدهابأفنيــةعائــذوال،ســؤددهاأبيــاتيفســهملــكلــيس،قــريش
الدنيئةونفسكالدخيلونسبكاحلقريقدركغريتذكرمباحتطأحسبكال،قداحها
لقـد ،الفـاين احلطاممنوالدينبالشبعوقنعت،احلقعلىالباطلآثرتاليتاحلقرية
بظـالم اهللاومـا ،يـداك كـسبت مـا وجـزاء عذابـه وأليمبسخطهفأبشر،اهللامقتك
..»للعبيد

حـدثنا :)١(وروى مسلم يف صحيحه كيفيـة مـوت عمـرو بـن العـاص فقـال        
أيبعـن كلـهم منـصور بـن وإسـحاق الرقاشـي معـن وأبـو العـرتي املثىنبنحممد

بـن حيـاة أخربنـا قـال عاصـم أبـا يعـىن الـضحاك حدثنااملثىنالبنواللفظعاصم
عمـرو حـضرنا : قـال املهريمشاسةابنعنحبيبأيببنيزيدحدثينقالشريح

ابنـه فجعـل اجلـدار إىلوجههوحولطوياليبكىاملوتسياقةيفوهوالعاصبن
ركبـش أمابكذاوسلم -وآله   -ه  صلى اهللا علي  اهللارسولركبشأماأبتاهيايقول

أفـضل أنفقالبوجههفاقبلقالبكذاوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
أطبـاق علـى كنـت قـد إيناهللارسـول حممـدا واناهللاإالإلـه الانشـهادة نعدما

وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللالرسولبغضاأشدأحدومارأيتينلقدثالث
احلـال تلـك علـى مـت فلـو ،فقتلتـه منهاستمكنتقدأكوننأإيلأحبوالمين

-صـلى اهللا عليـه      الـنيب أتيتقليبيفاإلسالماهللاجعلفلماالنارأهلمنلكنت
قـال ،يـدي فقبـضت قـال ميينـه فبسطفألبايعكميينكابسطفقلتوسلم -وآله  
،يليغفـر إنلـت قمبـاذا تـشترط قـال اشـترط انأردتقلتقالعمرويا: مالك

،قبلـها كـان مـا ـدم اهلجرةنأو،قبلهكانمايهدماإلسالمأنعلمتأما: قال
صلى اهللا عليه   اهللارسولمنإيلّأحبأحدكانوما،قبلهكانمايهدماحلجنأو
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١٣١

لهإجالالًمنهعيينأمألنأأطيقكنتوما،منهعيينيفجلّأوالوسلم-وآله  -
تلـك علـى مـت ولـو ،منـه عـيين أمـأل أكنملألينأطقتماهأصفانئلتسولو

نـا أفـإذا فيهاحايلماأدرىماأشياءولينامثاجلنةأهلمنأكونانلرجوتاحلال
دفنتموينفإذا،ناروالنائحةتصحبينفالمتأقيمـوا مث،شـناً الترابعلىوافشن

أراجـع ماذاوانظربكمساستأنحىتحلمهاويقسمجزورتنحرماقدرقربيحول
.!ريبرسولبه

إين،الـسالسل ذاتغـزاة يفمـات كانأنهأبوكلود: البنهروى انه قال    وي
،كثرتـه فـرأى مالهإىلنظرمث،فيهااهللاعندحجيتماأدريالأموريفدخلتقد

ةملعاويـ أصلحت،سنةبثالثنياليومهذاقبلمتليتينيا،بعراًكانليتهيا: فقال
حــىتشــديرعلــييِمــع،آخــريتوتركــتدنيــايآثــرت،ديــينوأفــسدت،دنيــاه

.خالفيتفيكموأساءمايلحوىقدمبعاويةكأين،أجليحضرين

!وقد حتقق ما قال فلم يكد معاوية ان يسمع بوفاة عمرو حىت صادر أموالـه           
لـى إمـارة   ه عقرأ،حد البغاة على اإلمامابنه عبد اهللا بن عمرو وهو أ      وحىت يرضي 

ها عمـر بـن     ة سـن  هـذه سـن   : وعندما سألوا معاوية عن مصادرته للمال قال      ،مصر
!!)١(اخلطاب

– 
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عتبة بن أبي سفيان بن حرب

وتـويف العـام الرابـع واألربعـني       صلى اهللا عليه وآله وسلم    ولد يف حياة النيب   
للهجرة

.الدنياأيبمحد وابن روى له اإلمام أ

ولد،معاويةشقيق،األمويحرببنسفيانأيببنعتبة:)١(قال ابن محزة   
فـذهبت عائـشة مـع اجلمـل وشهد،الطائفعمروولّاهالسالمعليهالنيبحياةيف

كـان ،اجلنـدل بدومـة احلكمـني وشـهد معاويةأخيهمعصفنيوشهد،يومئذعينه
العـاص بـن عمـرو ماتاوملَّ،منهأخطبيكنملقيل،هاًمفوبليغاًخطيباًفصيحاً

ثـالث  سـنة وقيـل وأربعـني أربعةسنةاتويفمثسنةاوأقام،مصرمعاويةاهولّ
..وأربعني

،ن عتبة احد والة املدينة وأمراء احلج لعدة مواسم   مل يذكر ابن محزة أ    : قلت
أسيدبنخالدبناهللاجلده عبيد،وقد كان عتبة هذا من احملدودين يف شرب اخلمر

وقد شهد يوم الدار مع مروان والذي قتل فيه       )٢(ية يف الطائف  أمبنالعيصأيببن
يف حربه لإلمام إذ حاربه يف اجلمل وذهبت        ) املخلصني(وهو من ،عثمان بن عفان  
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١٣٣

ابنـا وحيـىي الـرمحن وعبدسفيانأيببنعتبةخرج:)٢(قال ابن عساكر،)١(عينه ا 
التميمـي أبريبنعصمةلقوافالبالديففشججوااجلمليوميعيناهلزميةيوماحلكم
،نعـم : قـالوا ،أبـري بـن عـصمة قـال ؟أنتمن: قالوا؟اجلواريفلكمهل: فقال
مثبرءواحىتعليهموأقاممحلهممثمفمضى،احلولإىلجوارييففأنتم: قال
يفـم فخـرج : الـشام قـالوا أبلغكموهاإليكمأحباهللابلدانأياختاروا: قال

وفيـت قدقالوابدومةكلببالديفوغلواإذاحىتالربابتيمنمراكبأربعمائة
..فرجعفارجععليكاليتذمتك

بـل وبعـد احلـرب يف      ،فيهـا  بارزاً وحاربه يف صفني مع معاوية وكان له دوراً       
أمـا أخـي يـا احلكمـني يـوم لعتبـة معاويةقال:)٣(قال ابن عساكر  ،واقعة احلكمني 

وغفلـة فعـل مـا يـتكلم أنقـدر ولـو أذنيـه نـشر وعينيهفتحقدعباسابنترى
: قـال ،جبهـدي قلـت : قال،فاكفنيهالطوىلساعتناوهي،بفطنتهجمبورةأصحابه
وقـال يديفقرعباحلديثعليهأقبلتالكالميفالقومأخذفلماجنبهإىلفقعدت
بأحالمنـا ثقتـك إنعباسابنيا: وقلتغضبافأظهرتقالحديثساعةليست

أقذعتـه مثالـصرب نـا موكثـر العـذر فيـك تقدمواهللاوقدأعراضناإىلبكأسرعت
وينوحنّيعنوهفنحبأيدينافأخذواالقومفجاءأصواتناوارتفعتمرجلهيبفجاش

صـنعت ماأيعينهمبؤخرفرماينالعاصبنعمرومنفقربتفجئت: قال،عنه
ابـن وفـات قـال للشعريلفرساحيمحمكمافحمحمقالالتقوالةكفيتكلهفقلت
...آخرهيفيتكلمأنفكرهالكالمأولعباس
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وعتبة هذا كان ال يـرى أي فـضل لعلـي عليـه الـسالم ليكـون خليفـة وهـو           
اخلـضر بنحسنحدثين: يقول ابن عساكر  ،جياهر بعجِبه من طلب علي للخالفة     

طلبـه ومنطالبأيببنعليمنالعجبسفيانأيببنعتبةقالقالالسديعن
احلـرة كخاطبفيهاإنهفواهللاورهيااسكتمعاويةلهفقالوهيهووماللخالفة

: يقولإذ
   
   

ه هـو  اجلمـع بـني معاويـة وعمـرو بـن العـاص إذ أنـ            ولعتبة يرجع الفضل يف   
صاحب املشورة يف ذلك عندما استشاره معاوية وكـان عتبـة يعـرف نقطـة ضـعف                  

إذ أرسل أمري املؤمنني عليه السالم كتابـه األول اىل معاويـة مـع          !عمرو بن العاص  
وعنـده فألفـاه ،معاويـة علـى فقـدم ،علـي بكتـاب معاويـة إىلجريرفسار«جرير
أهـل وإىل،إليـك علـي كتـاب هذا(: وقال،عليكتابفناوله،الشامأهلوجوه
ــشام ــدعوكمال ــدخولإىلي ــهيفال ــهاجتمــعفقــد،طاعت ــانل ــصران،احلَرم ،وامل

،واجلبـل ،وفـارس ،ومـصر ،واليمامـة ،وعمـان ،والبحـران ،والـيمن ،واحلجازان
وفتح.)أغرقهاأوديتهمنوادعليهاسالوإن،هذهبالدكمإاليبقومل،وخراسان

إىلاملؤمننيأمريعلياهللاعبدمن،الرحيمالرمحناهللابسم: فقرأهالكتابمعاوية
وأنـا ،بـيعيت املـسلمني مـن قبلـك ومـن لزمـك فقـد بعدأما،سفيانأيببنمعاوية
فلـيس .عثمـامن ووعمـر بكـر أبـا بـايعوا الـذين بـايعين ألنه،بالشاموأنتم،باملدينة
،واألنـصار للمهـاجرين ذلـك يفاألمروإمنا،يردأنللغائبوال،خيتارأنللشاهد

مـن خرجفإن،رضىهللاذلككان،إمامافسموه،مسلمرجلعلىاجتمعوافإذا
باعهاتعلىقاتلوهأيبفإن،منهخرجماإىلردعنهرغبةأوفيهبطعنأحدأمرهم
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١٣٥

فيمـا فادخل،مصرياوساءتجهنمويصله،توىلمااهللاوواله،املؤمننيسبيلغري
فـإن ،العافيـة قبلـك وفيمنفيكاألمورأحبفإن،واألنصارجروناملهافيهدخل
،الناسفيهدخلفيمافادخل،عثمانقتلةيفأكثرتوقد،حبربذنفأوإالقبلتها

الـيت تلكفأما،نبيهوسنةاهللاكتابيفماعلىوإياهمأمحلك،إيلالقومحاكممث
،بيتهأهلأشرافإليهاويةمعفجمع.)الرضاععنالصيبخدعةهيفإمنا،تريدها

بعمـرو أمـرك علـى استعن(: سفيانأيببنعتبةأخوهفقال،أمرهيففاستشارهم
..)١(»الفتنةاعتزلقد،فلسطنيحيزمنلهضيعةيفمقيماوكان) العاصبن

.
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١٣٦

أبو سعيد /زيد بن ثابت بن الضحاك اخلزرجي األنصاري

مات يف العـام اخلـامس واألربعـني أو    /ولد يف العام احلادي عشر قبل اهلجرة     
.الثامن واألربعني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وغريهم

من الراسخني يف ،)١(هو كاتب الوحي وقدوة الفرضيني    ،صحايب: قالوا فيه 
.)٢(العلم

قبـل خلـزرج وااألوسبـني كـان حـرب ،بعـاث يـوم أبـوه تلقُ: قال الذهيب 
عـشرة إحـدى عمـره جنيبذكيصيبوزيدوآلهعليهاهللاصلىالنيبفقدماهلجرة

الكتابـة دفجـو ،اليهـود خـط يتعلمأنوآلهعليهاهللاصلىالنيبوأمرهفأسلمسنة
بعـدها ومـا اخلنـدق وشـهد الفـرائض واحكـم وأتقنهالقرآنوحفظالوحيوكتب

لكتابــةعثمـان نـه عيمثمجعـه علـى وتعـب فتتبعـه القـرآن جلمـع يقالـصد وانتدبـه 
ابنمنهممجاعةالقرآنعليهقرأكتابتهوحسنوأمانتهودينهحبفظهوثوقااملصحف

وابـن مالـك بـن وأنـس خارجـة ابنهعنهوحدثالسلميالرمحنعبدوأبوعباس
املـدري وحجـر سـعيد بـن وبـشر يـسار بنوعطاءالسباقبنوعبيدومروانعمر
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١٣٧

.)١(سواهموخلقةوعرووطاووس

وعمـر مل    علـى الـصحابة يف خالفـة أيب بكـر         ) سطوة(وزيد بن ثابت هذا له    
عـن صـح قـد «)٢(وهذا غريب من صحايب قال عنه ابن األثـري         !غريهتتحقق ألحد   

»كـافر رجلصلبيفنهوإأسلمتلقداملصحفزيدكتبملاقالانهمسعودابن
العشرين من عمره فكيف صـارت لـه   وانيةأي انه ويف خالفة أيب بكر مل يتجاوز الث  

مـن الكهـول وذوي العلـم     هذه الـسطوة بوجـود هـذا الكـم اهلائـل مـن الـصحابة              
ذر واُيب وحذيفـة بـن اليمـان وسـلمان احملمـدي         وأبـو منهم علي   ،والتاريخ العريق 

وحـىت تكـون علـى بينـة مـن هـذا       ! !وعمار بن ياسر وعبد اهللا بن مسعود وغريهم       
: وايات التاليةالكالم اقرأ الر

أنمكحـول عـن سـعد بـن قيسحدثينحازمبنجريرعن)٣(روى الذهيب 
هفـشج فـضربه فـأىب املقـدس بيـت عنددابتهليمسكطياًنِبدعاالصامتبنعبادة

يفّرجـل وأنـا فـأىب دابـيت ميـسك أمرتـه : قال؟هذاما: فقالعمرعليهفاستعدى
مـن عبـدك قيـد أتثابـت بـن يـد زفقـال ،للقـصاص اجلـس : فقال،فضربتهدةِح

.بالديةوارضالقودفاترك؟أخيك

.حجإذااملدينةعلىيستخلفهعمروكان:)٤(قال الذهيب

أصحابكان: قالمسروقعنالشعيبعنمطرفوروى:)٥(وقال الذهيب 

 
––

––––– 
– 
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١٣٨

.موسىوأبووأُيبوزيداهللاوعبدوعليعمرالصحابةمنالفتوى

يقـدمان وعثمـان عمركانما: قاليساربنسليمانوعن:)١(وقال الذهيب 
نـافع عـن أرطـاة بـن حجاجوروى.والقراءةوالفرائضالفتوىيفأحداًزيدعلى

..رزقالهوفرضالقضاءعلىزيدااستعملعمرأن

املدينـة علـى ثابـت بـن زيداخلطاببنعمراستخلف:)٢(قال ابن عبد الرب    
..شامالإىلخروجهويفاحلجتنييفمراتثالث

وفـرض زيـد قـراءة علـى النـاس : العجلـي محدأقال:)٣(وقال ابن عبد الرب   
..زيد

بـن عمـر مـن ثابـت بنزيدإىلالشاممنإليهوكتب:)٤(وقال ابن عبد الرب   
وكـان حـج إذازيـدا يـستخلف عمـر كـان قـال عمـر ابـن عننافعوقالاخلطاب
..حجإذااملدينةعلىأيضايستخلفهعثمان

املعمول به  ن  مع أ ! يقدم عمر اسم زيد على امسه؟     مستغربا أن    أليس: قلت
!ن يقدم اخلليفة امسهبني اخللفاء والرعية أ

كـان قـال أنـس بـن مالـك عناألسودبنمحيدوروى:)٥(قال ابن عبد الرب   
..باملدينةيعينثابتبنزيداخلطاببنعمربعدعندناالناسإمام

يفالقــرآنجبمــعأمــرهقــدالــصديقبكـر أبــووكــان:)٦(قـال ابــن عبــد الــرب 
– 
 
– 
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١٣٩

ورأيرأيـه واتفقعثمانزمنالقراءةيفالناساختلففلمافيهافكتبه،الصحف
...زيدحرفعلىاختيارهوقعواحدحرفإىلالقرآنيردأنعلىالصحابة

أيببنعمرانبناحلميدعبدأخربناعمروبنحممدأخربنا:)١(قال ابن سعد  
زيـد علـى يقدمانعثمانوالعمركانماقاليساربنسليمانعنأبيهعنأنس

..والقراءةوالفرائضوالفتوىالقضاءيفأحداًثابتبن

أبيهعنرباحبنعليبنموسىعنعمربنحممدأخربنا:)٢(قال ابن سعد  
الفـرائض عـن يـسأل أنيريـد كـان مـن فقالباجلابيةاخلطاببنعمرخطبقال

.بتثابنزيدفليأت

ولـنفس الغـرض حـصروا القـراءة        ! حصر الفرائض بزيـد لـه مـايربره       : قلت
حبرف زيد واألمران هلما بعد سياسي يتعلق باتفاقيات مل يقع عليها املؤرخون ولـن            

عوا عليهاقَي!

عبـد عـن عمـران أيببـن جاريـة أخربنـا عمربنحممدأخربنا:)٣(قال ابن سعد  
قـال أوسـفر كليفثابتبنزيديستخلفمرعكانقالأبيهعنالقاسمبنالرمحن

إليـه ويطلـب ،املهمـة األمـور يفويوجهـه ،البلـدان يفالناسقيفروكانيسافرهسفر
أهلولكن،زيدمكانعلييسقطمل: فيقولثابتبنزيدلهفيقال،وناملسمالرجال

.غريهعندجيدونالماهلمحيدثفيماعندهجيدونفيمازيدإىلحيتاجونالبلد

عـن مجـاز بنمسلمبنحممدأخربناعمربنحممدأخربنا:)٤(قال ابن سعد  
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١٤٠

بـن ذؤيـب بنقبيصةعنالزهريعنالزرقيخلدةبنعمربنحفصبنعثمان
والقـراءة والفتـوى القـضاء يفباملدينـة مترئـساً ثابـت بـن زيـد كـان : قـال حلحلـة 

سـنني مخـس ذلـك وبعد،املدينةبمقامهيفوعليوعثمانعمرعهديفوالفرائض
..وأربعنيمخسسنةتويفحىتأيضاكذلكفكانأربعنيسنةمعاويةويلحىت

لــذا جنــد أن أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم حــذّر مــن خطــورة فتــاوى زيــد يف  
جهـنم جـراثيم يـتقحم أنأرادمـن «الفرائض حىت نقلوا عنه عليه السالم انه قـال  

.)١(»هعناهللارضييدزبقوليعىناحلديففليقل

مـن خـالل هـذه الروايــات وغريهـا كـثري يظهـر جليــا أن زيـدأً هـو صــاحب         
وهـو  ،صرت الـسلطة بيـده تفـسري القـرآن        وهو صاحب القراءة الذي ح    ،الفرائض

خلف يف املدينة حينمـا  وهو املست،ل الشخصي للخليفة عمر بينه وبني األقاليم  املمثّ
ومريبـاً  أليس غريباً ! !زمان معاوية حىت هلك    واستمر بالدور نفسه يف   ،يغيب عمر 

قـد يكـون منـها ورأس      لسبب ما حِصرت كل هذه السلطات بيـد زيـد         ! ؟كل هذا 
هـذه املهمـة اخلطـرية الـيت سـتتوقف عليهـا شـرعية              ،السنام هو مسألة مجع القـرآن     

ستخلف بعد الرسول صلى اهللا عليه وآلهالنظام إذ أن القرآن هو الوحي الذي سي،
بإبعاد أمري املؤمنني عليه السالم والقرآن الذي مجعه وجـب صـياغة الـوحي أمـام               و

الناس بشكل ال يتنـاقض مـع مـا اسـتجد مـن جحـد الواليـة الـيت رضـخوا هلـا يف            
للمـستفيدين منـها   لذا فصاحب هذه املهمـة والـيت جيـب أن يكـون مأمونـاً       ،الغدير

روى ،أسـرار مـا حـصل   ستكون له السلطة املطلقة علـيهم فهـو الـذي يعلـم كـل               
حدثناقالاحلارثبنبكروأبوالسلمىالرمحنعبدأبوأخربنا«يف سننه )٢(البيهقي
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١٤١

ابـن حـدثنا نـصر بـن حبـر حـدثنا النيـسابوري بكرأبوحدثنااحلافظعمربنعلي
بنسليمانبنسعيدإنخالدبنعقيلعنأيوببنوحيىيهليعةابناخربينوهب

اهللارضـي اخلطاببنعمرإنثابتبنزيدجدهعنأبيهنعحدثهثابتبنزيد
لـه فقال،رأسهفرتع،لهترجلهجاريةيديفورأسهلهفأذنيوماعليهاستأذنعنه
: عمـر فقـال ،جئتـك إىلأرسـلت لواملؤمننيأمرييا: فقال،لكترجدعها: عمر
فقـال ،فيهيقولمااهللاوال: زيدفقال،اجلدأمرلتنظر يف جئتكإينيلاحلاجةإمنا

فـانظر لقولـه   »نـراه يءشـ هوإمنامنهوننقصفيهنزيدحىتبوحيهوليس: عمر
وكيف ! فهل أن الوحي يزاد فيه وينقص؟     »وننقصفيهنزيدحىتبوحيهوليس«

!خاصاًهذا ما نتركه ملن يريد التعمق يف املوضوع لكونه يتطلب كتاباً؟ذلك

) النظـام احلـاكم  (ذا املقام غري املـسبوق عنـد   ولكون زيد بن ثابت صاحب ه     
وهم اجلـاهزون دومـاً  (والذي استمر حىت وفاته يف حكم معاوية اخترع له احملدثون   

!)كما وصفه ابن أُيب وابـن مـسعود       (فضائل خارقة لصيب مثله   ) !!للحديث املُعلّب 
: منها

مـا فـاين يهـود كتابـة يلتعلـم زيديا: )النيب(قال: بسنده)١(ما رواه الذهيب  
. !شهرنصفيففحذقته) زيد(قال،كتايبعلىآمنهم

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولعلىتردكانت:)٢(وقال ابن عبد الرب   
..يوماًعشربضعةيففتعلمهازيدافأمربالسريانيةكتبوسلم

عـن مهـدي بنالرمحنعبدحدثنااملثىنبنحممدحدثنا:)٣(و قال الضحاك   
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١٤٢

ماتاليومهريرةأبوقالثابتبنزيدماتملاقالسعيدبنحيىيعنزيدبنادمح
..خلفامثلهعباسبنيفجيعلأنوجلعزاهللاولعلاألمةهذهرباينُّ

اهللارسـول عهـد علـى القـرآن مجـع : عن انس بن مالك   )١(وروى البخاري 
زيـد وأبـو ومعـاذ بـت ثابنوزيدأيباألنصارمنأربعةوسلموآلهعليهاهللاصلى
.عنهماهللارضي

: انـس عـن قالبـة أيبعـن احلذاءخالدحديث)٢(وروى احلاكم النيسابوري  
..ثابتبنزيدأميتأفرض

النـاس زيـد غلـب : قـال الـشعيب عـن األحولعن عاصم )٣(الذهيبوروى
ابـن مالـك بـين رايـة كانـت :)٤(وقـال ابـن عبـد الـرب       .والقرآنالفرائضاثنتنيعلى

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولفأخذهاحزمابنعمارةمعتبوكيفجارالن
: قال؟شيءعينأبلغكاهللارسولياعمارةفقالثابتبنزيدإىلودفعهاوسلم

.للقرآنمنكأخذاأكثروزيد،ممقدالقرآنولكنال

خـرب يعندوهذا: )!ولسبب ال نعرفه(وبعد نقله هلذا اخلرب قال ابن عبد الرب     
...أعلمواهللايصحال

عـن أسـامة أبـو ثناحد،إمساعيلبنإسحاقحدثنا:)٥(وروى ابن أيب الدنيا   
لـه حائطإىلثابتبنزيدخرج: قال: إسحاقأبوثناحد،خالدأيببنإمساعيل



––
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١٤٣

أصـابتنا ،اجلـن مـن رجـل : قـال ؟هـذا ما: قال؟هذاما: فقال،جلبةفيهفسمع
الثانيـة الليلـة خـرج مث،نعم: قال؟أفتطيبونه،مثاركمنمنصيبأنفأردنا،السنة

فأردنا،السنةأصابتنا،اجلنمنرجل: قال؟هذاما: فقال،جلبةأيضافيهفسمع
ماختربينأال: ثابتبنزيدلهفقال.نعم: قال؟أفتطيبونه،مثاركممننصيبأن

!...!الكرسيآيةقال؟منكميعيذناالذي

يـتعلم  ،فهـو صـحايب خـارق القـوى    ،عـداء أمـري املـؤمنني    ومثله مثل بـاقي أ    
ويتفـوق مـا علـى كـل        ،وحيفـظ القـرآن والفـرائض     !!اللغات األجنبية بأيام قليلة   

ويصبح الرجل رقم واحد يف النظام املقابل لعلي عليـه الـسالم بـل هـو              ،الصحابة
اجلـن   يتكلم مـع  »!واليت قتلت هي األخرى احد اجلان مث بعثت بديته        «مثل عائشة 

!وله يد بيضاء عليهم إذ أصابتهم السنة وااعة

ولكون الشام موطن بين أمية منذ والية يزيد بـن أيب سـفيان إىل أن اغتـصب     
أىب زيـد   ،ولكون زيد استمر على مقامه باإلفتـاء يف عهـد معاويـة           ،معاوية السلطة 

: إال أن يكافئ مِلك الشام بروايته لألحاديث اليت متجد الشام

بـن حرملـة حـدثنا ،سـلم بـن حممـد بناهللاعبداخربنا:)١(روى اهليثمي إذ  
عن- معهآخرسلمابنوذكر-احلارثبنعمروأخربين،وهبابنحدثنا،حيىي
اهللارسـول قال: يقولثابتبنزيدمسعأنه: مشاسةابنعن،حبيبأيببنيزيد

مالئكـة إن،للـشام طـوىب «: عنـده وحنـن " يومـا -صلى اهللا عليه وآله وسلم        -
..»عليهأجنحتهاباسطةالرمحن

  غـري قليـل   لني بالشام طويلة تضم الئحتها الـسوداء عـدداً   وقصة هؤالء املتغز

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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مـن الفـضائل   من الذين باعوا دينهم مقابـل دنـانري معاويـة ليقيمـوا للـشام صـرحاً              
: منها!!منها بعض الفضلسيصيب بالتأكيد حكامه الطلقاء

اللهم: مرفوعاحسنحديثوقالالترمذيروى«فقال)١(اينما رواه الشعر 
يفلنـا بـارك اللـهم : قـال ،جندناويف: قالوا،ميننايفلناوبارك،شامنايفلنابارك
: قـال أو،والفـنت الـزالزل هناكقال،جندناويف: قالوا،ميننايفلناوبارك،شامنا
.الشيطانقرنخيرجومنها

احلجـاز الـزالزل والفـنت ويف احلجـاز يقطـن بنـو             وكيف ال تكـون يف      : قلت
!هاشم وأئمتهم املعصومون

اإلسـناد صـحيح وقـال ،واحلاكمصحيحهيفحبانوابنداودأبو)٢(وروى
: خولـة بـن اهللالعبـد قالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإن: مرفوعا
.عبادهمنخريتهإليهاجيتيبأرضهمناهللاخريةفإابالشامعليك

وجــلعــزاهللاإن: مرفوعــاجيــدبإســنادوالترمــذيخزميــةابــن)٣(وروى
تكفـل اهللاإن،خلقيمنخرييتفيكأدخلبالديمنصفويتأنتشاميا: يقول

.وأهلهبالشاميل
أال: مرفوعـا الـشيخني شـرط علىصحيحوقالواحلاكمالطرباين)٤(وروى

.لشامبافاألمنالفنتوقعتإذااألمانوإن

وعبيـدهم وذريـام وأزواجهـم الـشام أهـل : مرفوعاأيضاله)٥(روايةويف
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أوربـاط يففهـو املدائنمنمدينةنزلفمن،مرابطوناجلزيرةمنتهىإىلوإماؤهم
. جهاديففهوالثغورمنثغر

،للـشام طوىب: مرفوعاصحيحهيفحبانوابنوصححهالترمذي)١(وروى
.عليهأجنحتهاطةباسالرمحةمالئكةإن

: مرفوعـا صـحيحه يفحبانوابنوصححهوالترمذيأمحداإلمام)٢(وروى
رسـول يـا فقالوا،الناسحتشرموتحضرمننارالزمانآخريفعليكمستخرج

. بالشامعليكمقال؟تأمرناأميااهللا

أهـل : ثقـات وروامـا وموقوفـا : مرفوعـا والطـرباين أمحـد اإلمام)٣(وروى
أنمنـافقيهم علىوحرام،عبادهمنيشاءممنمينتقمأرضهيفاهللاوطسالشام

.وغمامهاإالميوتواوالمؤمنيهمعلىيظهروا

الكـربى امللحمـة يف: يقـول مرفوعـا اإلسـناد صحيحوقالاحلاكم)٤(وروى
هلايقالمدينةفيها،الغوطةهلايقالبأرضاملسلمونجيتمعأي: املسلمنيفسطاط
.»أعلمتعاىلواهللا.يومئذاملسلمنيمنازلخريدمشق

مثـل الكـثري مـن أحـداث الـصدر          والـيت سـتبقى لغـزاً     (وبلغ زيد من سطوته   
م جلنة مجع القرآن وذلك بعـد أن رفـضوا      أن اختاره أبو بكر ليتزع    ) األول لإلسالم 

سـليمان بـن حيـىي حـدثنا احلجـاج عن ابن «)٥(روى ابن عبد الرب   ،قرآن أهل البيت  
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بويـع ملـا قـال سـريين بنحممدعنالسختياينأيوبحدثناعليةبنإمساعيلدثناح
بكأبطأمابكرأبوإليهفبعثبيتهيفوجلسبيعتهعنعلىأبطأالصديقبكرأبو

أرتـدي أالآليـت ولكـين ،إمارتـك كرهـت مـا : علـي فقال؟إمارتىأكرهتعني
ترتيلـه علـى كتبأنهفبلغينسرييننابقال،القرآنأمجعحىتصالةإىلإالّردائي

!»كثريعلمفيهلوجدالكتابذلكأصيبولو

وذلـك بـسبب عـدم      ،ذهب العلم الكثري مـع عـدم وجـود املـصحف          : أقول
   مجعـه يف   «: ل القول بعـضهم لالعتـذار عـن الـصحابة بقـوهلم           قبوهلم منه وقد متح

ي لــيس يف أ)١(»!!صــدره أي حفظــه فإنــه يقــال للرجــل مجــع القــرآن أي حفظــه  
مصحف حىت حيلّوا اللغز بعدم اخذ أبو بكـر وعمـر مبـصحف أمـري املـؤمنني عليـه                   

ل ذا وهل يقب !!السالم وليوائموا مقالتهم بان العالقة كانت وطيدة بينهما وعلي        
ا نـسأهلم وهـل يحفـظ القـرآن يف أيـام معـدودات علـى                مث إن ! عاقل يفهم العربية؟  

ــري ا   ــزات ألم ــود ممي ــدم وج ــولكم بع ــة يف   ق ــب غيبي ــسالم وجوان ــه ال ــؤمنني علي مل
ولنفـرض  ! ؟شخصيته؟ مث انه لوكان األمر كذلك ملَِ يقول ابن سريين هـذا الكـالم       

انه مجعه على ترتيله كما تقـول الروايـة فمـا الفـرق بينـه وبـني الترتيـب الـذي بـني           
ة ومـا قـص  ! بتغيري الترتيـب فقـط؟  أيدينا؟ وهل سيكون هذا العلم الضائع موجوداً   

لروايات املضطربة بـني مجعـه األول يف عهـد أيب بكـر وبـني اجلمـع الثـاين يف عهـد           ا
عثمان وما قصة مصحف أيب وعبد اهللا بن مـسعود؟ ومـا قـصة الروايـات املتكثـرة             
حول وجود تفسٍري عند أهل البيت لآليات ليست موجودة عنـد غريهـم كمـا روى         

بـن أمحـد عن،أصحابهعضبعن،حممدبنعليعن«)٢(الشيخ الكليين يف الكايف   
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١٤٧

تنظـر ال: وقالمصحفا) السالمعليه(احلسنأبوإيلدفع: قالنصرأيببنحممد
منرجالسبعنياسمفيهافوجدتكفرواالذينيكنمل: فيهوقرأتففتحته،فيه

وهـل يف   »باملـصحف إيلابعـث : إيلفبعـث : قـال آبـائهم وأمسـاء بأمسـائهم قريش
! هؤالء اسم زيد بن ثابت؟

حدثين: املنادىابنقال: )١(نصف احلقيقة فقال إليناعلى ان ابن الندمي نقل      
ظهـري بـن احلكـم عنمحادأيببنالرمحنعبدعنأخربتقال،العباسبناحلسن

وفـات عندطريةالناسمنرأىانهالسالمعليهعليعنخريعبدعنالسدوسي
حـىت ردائـه ظهـره عـن يـضع النـه افأقسم،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب

مجـع مـصحف أولفهـو ،القرانمجعحىتأيامثالثةبيتهيففجلس،القرآنجيمع
أيبعنـد زماننايفأناورأيت.جعفرأهلعنداملصحفوكان،قلبهمنالقرآنفيه

طالـب أيببـن علـي خبـط أوراقمنهسقطقدمصحفااهللارمحهاحلسىنمحزةيعلى
...املصحفذلكمنالسورترتيبوهذاالزمانمرعلىنحسبنويتوارثه

علـى القـرآن مجـع أنـه عليعنوردوقدحجرابنقال:)٢(وقال السيوطي 
أيبابـن أخرجـه وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      النيبموتعقبالرتولترتيب

..داود

مولِـ !!لكن السؤال هو ملَ ملْ يقبـل الـصحابة يومئـذ هـذا املـصحف؟      : قلت
تعبـوا أنفـسهم بطريقـة مجعـه الطويلـة واملعقـدة وعنـدهم         لوا اللجنة املزبورة وأ   كّش

ا زيدا بالذات لـذلك بوجـود مـن    اختارووملَ!! مصحف أمري املؤمنني عليه السالم؟ 
واكرب وأعظم من الـصحابة حـىت أغلـظ بعـض الـصحابة القـول يف ذلـك                جلّهو أ 
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بـن إبـراهيم حـدثنا ،قـال داودأبـو حدثنا:)١(كابن مسعود روى ابن شبة النمريي      
عنـه اهللارضـي مـسعود ابنأن: اهللاعبدبناهللاعبيدأخربين،قالالزهري،سعد
عـن أأعـزل املـسلمني معـشر أي: وقـال ،املـصاحف كتـاب نسخزيدويلأنكره

رجـل لبصـ لفـي وإنـه أسـلمت لقـد واهللارجـل فيوالهـا املـصاحف كتابنسخ
!!كافر

قرأتلقدواهللا: عنهاهللارضياهللاعبدقال: ده قالبسن)٢(وحديث الطرباين
اهللارضيزيداوأنوسبعنيبضعاوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولعلى
...الصبيانمعيلعبذؤابتانلهعنه

غلـوا العـراق أهـل يـا : أن قـال )٣(وبلغ مـن معارضـة عبـد اهللا بـن مـسعود        
اهللافـألقوا »القيامـة يـوم غـل مبـا يـأت يغلـل مـن «فإنـه ـا اهللاوألقـوا املصاحف

أناسـتطاع فمـن ،مـصحفي غالوإين: مسعودابنقالالزهريقال.باملصاحف
.فليفعلمصحفهيغلَّ

،يونسبنإسرائيلحدثنا،قالاألنصارياملثىنبناهللاعبدبنحممدحدثنا
املـصحف فعيدأناهللاعبدإىلعثمانبعث: قالأبيهعن،فاختةأيببنتوبةعن
أعطيـه أنأمـا : قـال .زيـد حـرف علـى القـرآن كتـب ألنه: قال؟ومل: قال.إليه

..فليفعلشيئايغلَّأناستطاعومن،أعطيكموهاملصحف

ن الذي عند عبد اهللا هو نفسه الذي بني أيدينا والذي قد       لوكان القرآ : قلت
  ما الـذي كـان يف   وإن كان خيتلف عنه فهنا جيب أن نسأل      !؟اخلالف كتبه زيد فلم
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! ب مصحفه؟نت الدولة ختاف منه حىت أعياها طلمصحف عبد اهللا بن مسعود وكا

من أحب أن يقرأ القرآن كما انـزل        «وما معىن قول النيب صلى اهللا عليه وآله       
قـال الـسندي علـى    »نـزل كمـا أ اًغـض «ويف لفـظ »فليقرأه على قراءة ابـن أم عبـد       

)١(!!انتبه مل يتغري؟،الغض الطري الذي مل يتغري: اشيةاحل

وملـاذا  !!؟»ألنه كتب القرآن على حـرف زيـد       «وما الذي يعنيه بقوله   : قلت
عندما أتاهم به بينما طالبوا عبد اهللا بن مـسعود وأيب          رفضوا مصحف أمري املؤمنني   

بن كعب أن يدفعوا مصاحفهم للدولة مما حدا م بان يربطا مصحفيهما لرقبتيهما           
!!اونصحوا الناس ذ

ومـن  ) !وفاتـه (قبـل ) وهو من كبار قراء القـرآن    (وما الذي كان يهدد به أُيب     
عـصمة بنإبراهيمأخربنا«)٢(إذ روى احلاكم النيسابوري   !؟)صحاب العقدة أ(هم
ثناحـد الرقاشياهللاعبدبنحممدثناحدخزميةبنالسرىثناحدالعدلإبراهيمبن

ألتعلـم املدينـة تيـت أ: قالجندبعنيناجلوعمرانأبوثناحدسليمانبنجعفر
فيـه النـاس إذاوسـلم وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولمسجددخلتفلما،العلم
شـاحب رجـل فيهـا حلقـة إىلانتـهيت حىتامضيفجعلت: قال،يتحدثونحلق
الكعبـة وربالعقدأصحابهلك: يقولفسمعته،سفرمنقدمكأمناثوبانعليه
أصـحاب هلـك ،الكعبـة وربالعقدأصحابهلك،ثالثاايقوهلعليهمآسيوال

ثفتحـد إليهفجلستقال،الكعبةوربالعقدأصحابهلكالكعبةوربالعقد
فتبعتـه قـال ،كعـب بـن أيبالناسسيدهذافقالواعنهفسألت،قاممثلهقضيما

،بعضاًبعضهمرهأيشبهاهليئةرثُّ،الكسوةرثُّ،املرتلرثُّهوفإذامرتلهأتىحىت
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أهـل مـن قلـت : قـال ؟أنـت ممـن : سـألين مثقـال السالمعليفردعليهفسلمت
علـى جثـوت مثالقبلـة فاسـتقبلت قـال ،وغضبسؤاالًشيء   أكثر: قال،العراق
ننفـق نـا إإليـك نشكوهمناإاللهم: فقلت،ذراعيهومدهكذايديورفعتركبيت
وقـالوا ،لنـا جتهموالقيناهمفإذاالعلمءابتغامطاياناونرجلأبدانناوننصبنفقاتنا

.لنا
يبأُقالمث،هناكاذهبملاينوحيكويقوليترضاينوجعليبأُفبكى: قال

اهللاصـلى اهللارسـول مـن مسعتمباتكلمنالاجلمعةيومإىلأبقيتيننألأعاهدك
اجلمعةيومانتظروجعلتعنهانصرفتمثقال،الئملومةفيهأخافالوآلهعليه
آخذالالناسمنمملوءةالطرقفإذاحاجيتلبعضخرجتاخلميسيومكانفلما

غريبـاً حنـسبك نـا إقـالوا النـاس نأشما: فقلتقال،الناساستقبليناالةسكَّيف
موسـى ابـا فلقيـت قـال كعـب بـن أيباملـسلمني سـيد ماتقالواأجلقلت: قال

علـى صحيححديثهذا!!مقالتهتبلغناحىتيبقىكانهالفقالفحدثتهبالعراق
.»هخيرجاوملمسلمشرط

ا ة اليت تكشف القتل بالـسم واال لكنـ    مل يكن عند العرب املعرفة الطبي     : قلت
!ذه الطريقة الغامضة) ماتوا(عرفنا العشرات ممن

قـال  ،وقد كان زيد من أبناء السقيفة وممن اعتمد عليه أركان النظـام اجلديـد    
املهـاجرين نـساء بنيقسماقسمبكرأيبعلىالناساجتمعفلما«)١(ديدابن أيب احل  
،ثابـت بـن زيـد مـع قـسمها النجـار بـن عـدي بينمنامرأةإىلفبعث،واألنصار

!ديـين عـن أتراشـونين : قالت،للنساءبكرأبوقسمهقسم: قال؟هذاما: فقالت
التفـسري املرتلـة الـيت ناهلـا        وقد يفسر هذا بعـض      »عليهفردته!شيئامنهأقبلالواهللا
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لذا فهو كان من أكثر املناصرين لعثمان بن عفان بعد ثورة الصحابة            ! !عند احلكام 
أربـاب أكثـر عليـه الـذي أنوأعلم«)١(قال ابن أيب احلديد   ،عليه وحماصرته يف بيته   

اسـتقدمه مث،الـشام إىلأوالذرأبـا نفىعثمانأن،والنقلاألخباروعلماءالسرية
مـا نظريباملدينةعململاالربذةإىلاملدينةمننفاهمث،معاويةمنهشكاملااملدينةىلإ

وغـريه احلكمبنمروانأعطىملاعثمانأن،الواقعةهذهأصل.بالشاميعملكان
فكان زيد بـن ثابـت مـن        »اخل...!!منهبشئثابتبنزيدواختص،األموالبيوت

واملايل الذي أصاب النظام اإلسالمي يف عهد عثمان    املستفيدين من اخللل اإلداري     
والذي شارف على االيار من فرط الظلم الذي عم الـبالد والفـساد املـايل الـذي             

وممـن يعتـاش    استشرى بني الوالة العثمانيني واغلبهم من بين أميـة أقـارب عثمـان            
فأما«)٢(حلديدقال املرتضى فيما نقله عنه ابن أيب ا،على النظام ويستقوي النظام به

املهـاجرين مجيـع وبإزائـه ذلـك يغىنوما،عثمانإىلميلهروىفقد،ثابتبنزيد
أن،الـدار كتـاب ،يفروىالواقـدي فـإن ،معـروف سـبب إليـه ومليلـه !واألنصار

إىلفاستـصحبه ثابـت بـن زيدأتىاألخرياحلصرعثمانحصرملااحلكمبنمروان
أنيففكلماهـا ،احلجعلىعازمةوهيإليهامضياف،األمرهذايفليكلمهاعائشة

ولكثابتبنيامنعكوما: فقالت،ثابتبنزيدعلىفأقبلت،عنهوتذبتقيم
املـال بيـت مـن عثمـان وأعطاك،وكذاكذاولك،عثماناقتطعكهاقداألساويف

مـروان إىلوأشـارت ،واحـدا حرفاعليهاأرجعفلم: زيدقال!دينارآالفعشرة
: يقولوهومروانفقام،قيامبال
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قـد !األشـعار متثـل أعلـي ،احلكمبنيا: العتبةمنخرجوقدعائشةفنادته
أنـه لـوددت بيـده نفسيوالذي!صاحبكمنشكيفأتراين،قلتمامسعتواهللا
بـن زيـد قـال ،األخـضر رالبحـ يففألقيـه ،عليـه خمـيط غرائريمنغرارةيفاآلن
ثابـت بـن زيـد أنالواقـدي وروى.منـها اليـأس عندها علـى  منفخرجنا: ثابت

عليـه فوقـف .عثمـان نـصرة إىليـدعوهم وهو،األنصارمنعصابةعليهاجتمع
أعطـاك ؟عنـه تذبأنزيديامينعكوما: لهفقال،املازينحبةبنعمروبنجبلة

لـذا فمـن     »منـها حديقةمثلأبيكعنترثملخنلمنوحدائقدينارآالفعشرة
احنـرف زيـد إىل جانـب    ) شبيه الشيء منجذب إليـه (الطبيعي وعلى احلكمة القائلة   

إذ كيف يتقبل ! األمويني يف عصيام وبغيهم على اإلمام وان كان من طرف خفي   
زيد عدل اإلمام بني العـرب والعجـم واملهـاجرين واألنـصار وأهـل اهلجـرتني مـع                

وقد استأثر كل هـذه الـسنوات باملنـصب األول يف الدولـة وعلـى يـده يـتم               غريهم  
! تنسيق السياسات العامة املوجهه للمعارضة؟

وهو يسرد اخلطوات اليت اختذها أمري املؤمنني عليه )١(روى عبد احلليم اجلندي
،باملهـاجرين يبـدأ أنرافـع أيببـن اهللاعبيدكاتبهفأمر«السالم بعد تسنمه اخلالفة   

،كلـهم النـاس سـائر مثباألنـصار ثـىن مث،دنانريثالثةمنهمحضرمنكلوأعطى
أعتقتـه غالمـي هذا: حنيفبنسهللهفقال.واألسودفيهماألمحربينهمسوى

طلحـة القسمةهذهعنختلفوقد.دنانريثالثةنعطيككمانعطيه: قال،باألمس
بـن ومـروان العـاص بـن سـعيد وعمـر ابناهللاوعبدوقاصأيببنوسعدوالزبري
اهللامـال مـن أعطاهمالوكلعثمانأقطعهاقطيعةكلإنأال(عليوقال.احلكم

بـه تـزوج قـد وجدتهولو،شئيبطلهالقدميالاحلقفإن،املالبيتيفمردودفهو
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احلقعنهضاقومن.سعةالعدليففإن.حالهإىللرددتهالبلدانيفوفرقهالنساء
منامرأةإين: إحدامهاقالت،بينهماىفسوامرأتانجاءتهوملا.)أضيقعنهفاجلور
علـى فـضالً الغـىن هذايفإمساعيللبينأرىالإين: فقال!أعجميةوهذه.العرب

!!».إسحاقبين

لكهـا  يصرب على اخذ احلدائق والبساتني وآالف الدنانري اليت متَّ زيدا فهل ترى 
حىت انه كان يقلل من مقام أمـري املـؤمنني عليـه        ؟ولةبفضل االختالل العظيم يف الد    

هذهذكرناإمناأناواعلم«)١(قال ابن أيب احلديد   ،السالم مبا كان يرميه به النواصب     
يفكالمـه علـى مـروا إذاالـسالم عليهعنهاملنحرفنيمنكثريانأل،هاهنااألخبار

لـه الرسـول اختـصاص منعليهاهللابنعمةالتحدثاملتضمنوغريه) البالغةج(
ولقد،والفخروالزهوالتيهإىلينسبونه،غريهعنإياهزهيومتي،وآلهعليهاهللاصلى

: فقـال ،واحلرباجليشأمرعلياولِّ: لعمرقيل،الصحابةمنقومبذلكسبقهم
.»وأسامةيعلمنأزهىرأيناما: ثابتبنزيدوقال!ذلكمنهتيأَهو

يف شـديداً كان زيد بن ثابت كـان عثمانيـاً   «)٢(ؤرخنيلذلك قال مجع من امل    
..»ذلك
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عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي

بأمٍر من معاويةبالسمالنصراينأثالبنالهتقَ،وأربعنيستةعامقُتل

)١(روى له الطرباين يف مسند الشاميني

)٣(بن حبان يف الصحابةوذكره ا)٢(له فضل وهدي حسن: قالوا فيه

ومدينـة محـص هـي مـوطن تفـريخ          ()٤(·صهو مـن والة معاويـة علـى محـ         
وضع له النواصب بعـض األخبـار حـول         ،)٥(يف صفني وصاحب لوائه ) النواصب

..)٦(»مزاعم«مشاركته مع والده يف فتوح الشام وصفها ابن حجر بأا

قـد قـضت    ) السم ابيـه   استغالالً(وقد كانت مكانته اليت بناها معاوية وغريه      
الـشام أهـل خطبليزيدالبيعةمعاويةأرادملا«)٧(قال ابن عبد الرب   ،عليه يف النهاية  

 
 
 
·
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لرجـل أعقـد أنأردتوقدأجلىوقربسينكربتقدإنهالشاميا أهل هلموقال
: وقـالوا واجتمعـوا فأصفقوا،رأيكمفأروامنكمرجلأناوإمنا،لكمنظاماًيكون
عبـد إنمث،نفسهيفوأسرهامعاويةعلىذلكفشق،خالدبنالرمحنعبدرضينا
فيـسقيه يأتيـه أنمكينـاً عنـده وكـان يهودياًعندهطبيباًمعاويةفأمرمرضالرمحن

خالـد بـن املهـاجر أخـوه دخلمث،فماتبطنهفاخنرقفسقاهفأتاه،ايقتلهسقية
معاويـة عنـد مـن لـيالً فخرجياليهودذلكفرصدالهوغالمهومستخفياًدمشق
السريأهلعندمشهورةهذهوقصتهاملهاجرفقتلهعنههربواقومومعهعليهفهجم
.»واألخبارباآلثاروالعلم

قـال  ،بالسمومعاوية مشهور معروف بكيده خلصومه وغدره م وخصوصاً      
عنـدما ذلكوالوليدبنخالدبنالرمحنعبد: معاويةهممسممن«)١(ابو رية الشيخ
خالـد بـن الـرمحن بعبدرضينا: لهفقالوابعدهمنلهيعقدفيمنالشامأهلشاور
عبـد مـرض مثنفـسه يفوأسـرها معاويةعلىذلكفشق،حيبونهالشامأهلوكان

فيـسقيه يأتيـه أن.عنـده مكينـا وكان-يهودياطبيبامعاويةفأمرذلكبعدالرمحن
وقد كان عبد الرمحن هذا مـن ظلمـة        »فماتبطنهفاخنرقفسقاهفأتاه،تقتلهسقية

ومـن اشـد   والة معاوية ومن ذنوبه إذ انه اختاره كوالٍ على محص يف حياة عثمـان        
الناس على الصاحلني من الصحابة ومن شيعة أمري املؤمنني عليـه الـسالم قـال ابـن           

الكوفةعنعثمانطردهمالذينبالنفرسريملا: قال،الواقديروى«)٢(أيب احلديد 
،)٣(النخعيزيادبنوكميل،اهلمداينقيسبنوثابت،األشتر: وهم-محصإىل

 



!
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وجنـدب ،)٣(الغامديزهريبنوجندب،)٢(صعصعةوأخوه،)١(صوحانبنوزيد

"
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وابـن ،)٣(اخلزاعـي احلمـق بـن وعمـرو ،)٢(اجلعـد بـن وعروة،)١(األزديكعببن
هلموفرض،أياماأنزهلمأنبعد،دالوليبنخالدبنالرمحنعبدمجعهم-الكواء
الـشيطان رجـع قـد ،أهـالً والبكممرحباال،الشيطانبينيا: هلمقالمث،طعاما

ملإنالــرمحنعبــداهللاجــزى!وغــيكمضــاللكمبــساطيفبعــدوأنــتم،حمــسوراً
قلـتم مـا يلتقولـون أتـراكم !عجـم أمهـم أعـرب أدريالمنمعشريا!يؤذكم
عـني فـاقئ ابـن أنا،العامجاتعجمتهمنابنأنا!الوليدبنخالدنابأنا!ملعاوية






– 
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ممـن أحـداً أنبلغـين إن،املهـوى بعيدةطريةبكألطرينصوحانبنياواهللا،الردة
أمـشاهم ركـب كلمـا ،شـهرا عنـده فأقاموا: قال.رأسكفأقنعتأنفكدقمعي
مـا !الـشر أصـلحه اخلـري يـصلحه ملمنإن،اخلطيئةبنيا: لصعصعةويقول،معه
أقلنـا ،اهللاإىلسـنتوب : فيقولـون !ومعاويـة لـسعيد تقـول كنتكماتقولاللك

إىلفكتـب .علـيكم اهللاتـاب : قـال حـىت ،ودأـم دأبـه ذاكزالفمـا !اهللاأقالـك 
!!»الكوفةإىلفردهم،فيهمويسأله،عنهميسترضيهعثمان

رهم وهم من علية شيعة ة الصحابة ممن سلف ذك   ومن طريقة تعامله مع أجلَّ    
يعلم مدى نصبه العداء ألمري املؤمنني عليـه الـسالم لـذا      ،أمري املؤمنني عليه السالم   

.)١(هاشموبينعليعنمنحرفاًذكر املؤرخون انه كان

––
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٩

عيسى الثقفيأبو/عامر الثقفيأبياملغرية بن شعبة بن 

مات عام مخسني للهجرة

ــه البخــاري ومــسلم   ــوروى عن ــن ماجــة  داوأب ــسائي واب ود والترمــذي والن
وغريهم

)١(األمصاروذكره ابن حبان يف مشاهري علماء ،أمريأنه صحايب : قالوا فيه

)٢(رشا يرفأ حاجب عمر،أول من رشا يف اإلسالم هو املغرية بن شعبة

)٣(وأول من سلِّم عليه باإلمرة

ومل جيـد    بأهلهر  غد ألنهوكان من دهاة العرب ومشاهري الغادرين وقد أسلم         
بـن حممـد عـن «بـسنده )٤(نقل الـذهيب عـن الواقـدي    ،اإلسالممهربا منهم فادعى    

متمسكنيكنا: شعبةبناملغريةقال: قالوامجاعةوعن،أبيهعن،عتبةبنيعقوب
نفـر فـأمجع .تبعتهمماأسلمواقدقومنارأيتلوفأراين،الالتسدنةوحننبديننا

،معهـم اخلـروج فأمجعـت ،لـه هـدايا وإهـداء املقـوقس ىعلـ الوفودمالكبينمن
،أحـد أبيـك بينمنمعكليس: وقال،فنهاين،مسعودبنعروةعميفاستشرت

 

 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٠

،اإلسـكندرية دخلنـا حـىت ،غريياألحالفمنمعهموما،معهموسرت،فأبيت
،جملـسه حاذيـت حـىت زورقـا فركبـت ،البحـر علـى مطـل جملـس يفاملقوقسفإذا

،الكنيـسة يفنـرتل أنفـأمر ،وقـدومنا بأمرنـا فأخربتـه ،يـسألين مـن روأم،فأنكرين
وأجلـسه ،فأدنـاه ،مالـك بينرأسإىلفنظر،عليهأدخلنامث،ضيافةعليناوأجرى

.يبفعرفـه ،واحـد رجـل سـوى ،نعم: قال؟مالكبينمنأكلكم،سألهمث،معه
الذكـر شـيئا أعطاينو،اجلوائزوأعطاهم،داياهموسر،عليهالقومأهونفكنت

أحـد علـي يعـرض ومل،ألهلـهم هـدايا يـشترون مالـك بنـو فأقبلت،وخرجنا.له
،قتلـهم علىفأمجعت،نشربفكنا،اخلمرمعهمومحلوا،وخرجوا،مواساةمنهم

ولكـين يـصدع رأسـي : فقلـت ،شـرام فوضـعوا ،رأسـي وعـصبت ،فتمارضت
والفيـشربون ،الكـأس هلـم وأتـرع ،هلـم أصـرف فجعلـت ،ينكروافلم،أسقيكم
فقـدمت .معهـم مـا وأخـذت ،مجيعـا وقتلتـهم ،فوثبت،سكرانامواحىت،يدرون

،أصـحابه معاملسجديفجالسافأجده،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبعلى
وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    النيبفقال،بكرأبوفعرفين،فسلمت،سفريثيابوعلي

: قلت؟أقبلتممصرأمن: بكرأبوقال،لالسالمهداكالذيهللاحلمد: وسلم-
إىلـا وجئـت ،أسـالم وأخـذت ،قتلتهم: قلت؟املالكيونفعلما: قال،نعم

إسـالمك أمـا (: وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه  النيبفقال.ليخمسهااهللارسول
امـ فأخـذين ) الغـدر يفخـري وال،غدرهذاالن،شيئاأمواهلممنآخذوال،فنقبله
: قال،الساعةأسلمتمث،قوميدينعلىوأناقتلتهمإمنا: وقلت،بعدوماقرب

...)قبلهكانماجيباإلسالمفإن(

وهـذا يثبـت ان     »تبعتـهم مـا أسـلموا قـد قومنـا رأيـت لوفأراين«فهو يقول 
ومع ذلك فهـو يكـذب يف      ! ليس اهلداية بل اهلرب فقط من اجلزاء       إلسالمهالداعي  
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١٦١

فقبلـوا  اإلسالمفيدعي ان الرسول دعاهم اىل     ) حبل الكذب قصري  و(واقعة اخرى 
،ببغـداد ناجيـة بـن اهللاعبـد حـدثنا ،القاضـي يوسفحدثنا«)١(روى الذهيب ! منه

حـدثنا ،الـصواف حجـاج حـدثنا ،زريـع بـن يزيـد حدثنا،خياطبنخليفةحدثنا
نعبـد نـا ك: فـارس لـصاحب شـعبة بـن املغريةقال: قال،أبيهعن،قرةبنمعاوية

نعـرف ال،غـريه وأخذناألقيناهحجرمنأحسنحجرارأيناإذا،واألوثاناحلجارة
مـن أنوأخربنافأجبناهاإلسالمإىلفدعانا،أنفسنامننبياإلينااهللابعثحىت،ربا

بعـد  (وباحلقيقة فقد كان املغرية منافقاً وقد فضح نفسه بقولـه           !»اجلنةدخلمناقتل
حممدأمةعلىالغايةبعيدغرزيفمعاويةرجلوضعت«: )عة يزيدافتعاله قضية بي  

: ومتثلأبدايارتقفتقالعليهموفتقت
  ٢ 

بعـضها عنـه وبعـضها عـن       أقاويـل باعورار عينه ولـه فيهـا        وقد كان معروفاً  
فـارس فخـرج الـروم غضبتالالنملكرضراقتلوملا«)٣(الواقديقال! أنصاره
،سـلبه وأخـذ فقتلهعنهاهللارضيالعوامبنالزبرياليهفخرجالربازوطلبشجاع
نإعبيـدة أليبخالـد فقـال أسـالم وأخـذ فقتلـهم ورابـع وثالثثاناليهوخرج
عليهفصاح،التعبمنعليهوأخافولرسولههللانفسهوبذلللرومجتردقدالزبري

فخـرج بطريـق الروممنوخرجقالمقامهإىلالزبريفرجععليهوأقسمبيدةعأبو
الـالن ملـك بنـت زوجوكـان خالدفقتلهالروسيةملكوكانالوليدبنخالداليه
فقوملْسبماهـان فـأخرب قـال ،ألفـا عـشر خبمـسة ودرعهوصليبهومنطقتهوتاجهه
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١٦٢

مثينصرناالاملسيحأنأظنواينحدوايوميفالِتقُمناسيدانوقالفغضببذلك
دفعـة املـسلمني حنـو وأطلقـوا سـهامهم فرمـوا واحـدة يـد عنيرمواأنالرماةأمر

مـن الـربد كـسقوط املـسلمني عـساكر يفيقعالنشابفكانسهمألفمائةواحدة
ذلـك يمسفَـ عـني سـبعمائة املسلمنيمنوأعورالناسيفاجلراحفكثرت،السماء

بـن زيـد بـن وسـعيد شـعبة ابـن املغـرية بعينـه أصيبممنوكان،التعويرميواليوم
وكـان ،سـعيد بـن وراشـد حـرب بـن صـخر سـفيان وأبوالتميمينفيلبنعمرو
الاآلخـر فيقـول عينـك أصـاب الـذي مـا لهفيقولالرجليلقيذلكبعدالرجل

.»اهللامنحمنةهيبلمصيبةتقل

!وهو جياهد يف سبيل اهللاد عينهفققد فهنا تصور الرواية ان شعبة 

الـشمس كـسفت : عائـشة قالـت : قـال الزهـري عـن «بسنده)١(وروى الذهيب 
ينظـر شـعبة بـن املغـرية فقـام ،وسـلم  - وآلـه    - صلى اهللا عليـه     اهللارسولعهدعلى
يف النظر للـشمس وهـي   ) صبيانيته(وهنا ذهبت عني املغرية بسبب »عينهفذهبت،إليها

ن أ للحـق هـي القـصة الثانيـة فالثابـت علميـاً            األقـرب قد يكـون    و،يف طور الكسوف  
،ناظريه هلا عند الكـسوف اإلنسانوجه إذادائمي   أوالشمس قد تتسبب بعمى مؤقت      

       كـل حبـسبه مـن فـضائل         ألنفـسهم القـرص    وملا هو ظاهر من بعض الصحابة من جر
!رسول اهللاأصحاب: ويقولواإليهما ان يشري الناس أرادوامكذوبة وأحاديث

 قـال ،كريـب أبـو حـدثنا «)٢(قال الطربياملعادوإنكارهما بالزندقة  وكان مت :
: قـال ،شعبةبناملغريةعن،عالقةبنزيادعن،ومسعرسفيانعن،وكيعثناحد

خطري فكيـف حيـتج      أمروهذا  »!!موتهأحدهمقيامةوإمنا،القيامةالقيامة: يقولون
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١٦٣

؟اإلسالمرة من ضرورات علماء احلديث برجل ينكر ضرو

أبـو قـال :)١(احلديـد  أيبواملغرية هـو صـاحب قـصة الزنـا الـشهرية قـال ابـن                
منـرب علـى صـرحياً لعنـاً الـسالم عليـه عليـاً يلعـن شـعبة بـن املغـرية وكـان : جعفر

املغـرية رأيـت لـئن : قالأنهعمرأياميفالسالمعليهعليعنبلغهوكان،الكوفة
ونكـل ،بكـرة أبـو فيهـا عليهشهداليتباملرأةالزناواقعةعىني-بأحجارههألرمجن

..هـ.أ.نفسهيفاجتمعتأحوالمنولغريهلذاكيبغضهفكان-الشهادةعنزياد

وهـي ،عمـر بنـت مجيلبأمزناشعبةبناملغريةإن: جمملهايف  وهذه القصة   
معبـد بنبلوش،احلارثبنونافع،بكرةأبو: بذلكعليهوشهد،قيسمنامرأة
بـن عمـر أفهمـه ليـشهد -أبيـه بـن زيـاد : أو-مسيةبنزيادوهوالرابعجاءوملا

الحـىت املوضـوع يفصـرحية تكـون الحبيـث بـشهادته يـويل أنيفرغبتـه اخلطاب
وخيرجهيدخلهأرأيته: قائالرآهعماسألهمث،عليهاحلدبإقامةخزياملغريةيلحق
فقامفاضرمإليهممغريةياقم،أكرباهللا: عمرفقال.ال: فقالاملكحلةيفكامليل
.)٢(الثالثةالشهودعلىاحلدوديقيم

 مل ننقلـها وفيها تفاصيل غـري مناسـبة     ،كتب التاريخ  لة يف أكثر  والقصة مفص،
وقيل انه)٣(»امرأةسبعنيأحصن«ن قيل انهملغرية بالنساء وصل اىل حٍد اىل أوولع ا

اليـوم فأمـا بالباءالنساءأسترضيكنت«)٥(ويؤثر عنه قوله )٤(»أةامرمثانني   أحصن«
!!»باملالأترضاهنفإين
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١٦٤

ن العرب ممن مل تشاهد النيب ومل تسمع عنه تنصت لكل من    وملا رأى املغرية أ   
بنسج األكاذيـب حـول عالقتـه بـالنيب صـلى اهللا عليـه           بدأ،ومسعتهيتهرأ إين: قال

فلماحلاجتهفتربزوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللالرسومعكنت«وآله فتارة يروي  
فتوضـأ اجلبـة مـن يـده فـأخرج الكمـني ضـيقة جبـة وعليهمعيبإداوةتلقيتهاقبل

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     الـنيب مـع كنـت «قولوتارة ي )١(»وخفيهرأسهومسح
عليهفأفرغتأقبلمثالليلسواديفعىنتوارىحىتفربزنعمقلتماءمعكفقال

دعهمـا فقـال أخلعهمـا الاخلفـني إىلفوثبـت برأسهومسحوذراعيهوجههفغسل
ن القـصة نفـسها   وال حتـسنب أ  )٢(»خفيـه علـى فمـسح طاهرتانومهاأدخلتهمافإين

أيبعـن  أخـذها فقـد  القـصة الثانيـة  وإماوهو يف تبوك     األوىلفاملغرية يروي القصة    
-صلى اهللا عليه النيبأن«هريرةأيبهريرة ونسبها لنفسه فقد روى ابن حجر عن       

يـا قلـت خفيـه علىومسحفتوضأبوضوءفأتيتهقالوضئينلهقالوسلم -وآله  
ــسلملاهللارســول ــكتغ ــالرجلي ــهماإينق ــانومهــاأدخلت أمحــدأخرجــهطاهرت

آخر الناس عهدا بالنيب صلى اهللا عليـه     بأنهووصل الكذب اىل القول     )٣(»والبيهقي
أخربناقالهشيمأخربناالنعمانبنسريجأخربناوسلم«)٤(*ابن سعد روى  ،وآله


 

*
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١٦٥

أنـا قـال بالكوفـة يعـين هاهناحيدثناكانقالشعبةبناملغريةعنالشعيبعنجمالد
صلى اهللا عليه النيبدفنملاوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   بالنيبعهداالناسآخر

: قالخامتيحسنأبايافقلتخامتيتألقيالقربمنعليوخرجوسلم-وآله  -
..وخرجتاللبتعلىخامتيووضعتخامتيفأخذتفرتلتخامتكفخذانزل

أبوأخربنااجلوينعمرانأيبعنسلمةبنمحادأخربنامسلمبنعفانأخربنا
حلـده يفوسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوضعملاقالذاكشهدعسيم

فادخـل قـالوا تـصلحونه لـو يءشـ رجليـه قبلمنبقيقدإنهعبةشبناملغريةقال
علـي أهيلـوا قالمثوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    قدميهفمسحفدخلفأصلحه

عهـدا أحـدثكم أنايقولفجعلفخرجساقيهبلغحىتالترابعليهفأهالواالتراب
.»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللابرسول

املــؤمنني عليــه أمــرياىل مكــة يف وقـت احلــج كــذا  وملـا وصــل خــرب الكذبــة 
إسـحاق بـن حممـد عـن سلمةحدثناقالمحيدابنحدثين«)١(قال الطربي ،السالم

ابـن احلـارث بـن اهللاعبـد مـوىل القاسـم أىبمقـسم عنيساربنإسحاقأبيهعن
زمـان يفطالـب أيببنعليمعاعتمرتقالاحلارثبناهللاعبدموالهعننوفل
عمرتـه مـن فرغفلماطالبأيببنتهانئأمأختهعلىفرتلعثمانزمانأوعمر
أهـل مـن نفـر عليـه دخـل غـسله مـن فـرغ افلمفاغتسلغسالًلهوسكبترجع

أظـن فقـال بـه ختربنـا أنحنـب أمـر عـن نـسألك جئناكاحلسنأبايافقالواالعراق
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللابرسـول عهداالناسأحدثكانأنهحيدثكماملغرية
عهـدا النـاس أحـدث كـان كـذب : قـال نـسألك جئنـاك ذاعـن أجلقالواوسلم

بـن سـريج أخربنـا «ويؤكـد ذلـك مـا رواه ابـن سـعد          »العبـاس بنقثماهللابرسول
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١٦٦

علـي خـرج ملـا قالمشيختنابعضحدثينقالمعشرأيبعنهشيمأخربناالنعمان
علـي بـن للحـسن علـي فقالخامتيلعليوقالالقربيفخامتهاملغريةألقىالقربمن

ابـن وذكـر :)٢(روى الطربي طرفـا مـن القـصة فقـال         و)١(»ففعلخامتهفناولهادخل
املغريةألقىملاعليه السالم عليقال-عليبنعمربنحممدبناهللاعبدانعمر

يتحـدث ال-قلـت صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولقربيفخامتهشعبهبن
فرتل،قربهيفخامتكانالناسأنتحتدثوال،اهللارسولقربيفنزلتانكالناس
.»إليهفدفعهفتناوله،موقعهرأىوقدعليه السالمعلي

أهـل ختـرج حديثـه كتـب    يكـون املغـرية ثقـة    حقيقة القصة فكيـف      إذنفهذه  
.)٣(»نارالفليلجعلىكذبمنفإنهعلىتكذبواال«السنة ورسول اهللا يقول

  واملغرية رجل سب املـؤمنني  أمرياش وهذا ما اشتهر عنه فقد كان يسب        اب فح
،مع مرور الزمن) ةًسن(أصبحأمويعليه السالم يف صالة اجلمعة كجزء من تقليد 

األخـنس بـن الـرمحن عبدلهيقالرجالمسعت: احلرعن: شعبة«)٤(روى الذهيب 
وملـا كـان حجـر بـن عـدي واملـسمى           »لـي عمنفنالشعبةبناملغريةخطب: قال

)٥(اىل معاوية  املغرية خمفوراً  أرسلهيرد عليه شتائمه لعلي عليه السالم       ) حجر اخلري (

...فقتله معاوية يف الشام

أاملؤمنني عليه السالم على يد عبد الرمحن بن ملجـم بـد         أمريوبعد استشهاد   
،الـسالم علـى منـابر الكوفـة    املؤمنني عليـه أمريمكنون صدره بلعن   بإخراجاملغرية  
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١٦٧

عـن الـرمحن عبدبنحصنيعنالواسطياهللاعبدبنخالدروى«)١(قال اجلاحظ 
شـعبة بـن املغـرية أقـام ملعاويـة بويعملا: قالظاملبناهللاعبدعنيسافبنهالل
ترونأال: نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدفقال.السالمعليهعلياًيلعنونخطباء

عنداودبنسليمانروى!؟اجلنةأهلمنرجلبلعنيأمر،الظاملرجلالهذاإىل
شـهدت : يقـول األخـنس ابنالرمحنعبدمسعت: قالالصباحبناحلرعنشعبة
: قـال كريـب أبـو روى.منـه فنـال السالمعليهعليافذكرخطبشعبةبناملغرية
: قـال احلـارث نبـ ريـاح عـن النخعياملثىنبنصدقةحدثناقالأسامةأبوحدثنا
بـن قـيس لـه يقـال رجلجاءهإذناسوعندهاألكربباملسجدشعبةبناملغريةبينما

..»السالمعليهعلياًفسباملغريةفاستقبل،علقمة

بـن املغـرية علـى دخلناقالاألخنسبناملغريةعن«بسنده)٢(وروى ابن عساكر  
مـن فنـال علقمـة بـن قـيس فدخلقالنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدوعندهشعبة
- وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      (اهللارسـول أصـحاب أرىأالزيـد بـن سـعيد فقالعلي

،..ومجاعـة عمـر أيبابـن اخربنـا «)٣(ورواها الـذهيب  »ساكتوأنتمنهمينال)وسلم
حـدثنا ،جعفـر بـن أمحـد حـدثنا ،املـذهب ابنأنبأنا،اهللاهبةأنبأنا،حنبلأنبأنا: قالوا
عـن ،حـصني عـن ،شعبةحدثناجعفربنحممدحدثنا،أيبحدثين،أمحدبناهللاعبد

..»اخل..عليمنفنالاملغريةخطب: قالظاملبناهللاعبدعن،يسافابنهالل


– 
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١٦٨

األنصاريبن ثابت اخلزرجي) عمرأو(عمرو

. داود وابن ماجةوأبوروى له مسلم والترمذي والنسائي 

مما يكـشف  )٢(ه يف الصحابةأخطأ من عد  : ابن حجر  قال)١(موثق: قالوا فيه 
!بن حجراعن عده من الصحابة من البعض ممن سبقوا 

بـن وصـاحل سـليم بـن وصـفوان الزهريعنهروىاألنصاريأيوبأبامسع
.)٣(سعيدابناربهوعبدوسعدنسأبنومالككيسان

عليـه علـي عـداء أمن،عثمانياًثابتبنعمرووكان:)٤(قال ابن أيب احلديد 
األنـصاري أيـوب أيبعـن روىالـذي هـو ثابـت بـن وعمـرو ،ومبغـضيه السالم
القـرى ويـدور يركـب كـان أنـه عمـرو عـن روى.)شوالمنأيامستة(: حديث
أنأراد،منافقـاً رجـالً كـان عليـاً إن،النـاس أيهـا : ويقـول ،أهلهاوجيمعبالشام

–
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تلـك أهـل فيلعنـه ،فـالعنوه ،*لعقبـة اليلـة وآلهعليهاهللاصلىاهللابرسولينخس
...ذلكمبثلفيأمرهم،األخرىالقريةإىليسريمث،القرية

*
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عبد اأبوالقنيبنكعبأبيبنكعب بن مالك
الضريراملدنيالسلمياألنصاري

تويف سنة مخسني للهجرة

)١(روى عنه مجيع اصحاب الكتب الستة

هللا باملؤاخاة يف رواية أنه أخو طلحة بن عبيد ا

.معاويةيف خالفةبصرهوذهب.الصفَّةيفرفيق أيب هريرةكان

وهو أحـد    ،كان كعب بن مالك عثمانيا    : ويقال: قال ابو الفرج االصفهاين   
وخاطبـه يف   ،فلم يشهد معه حروبـه     ،من قعد عن علي بن أيب طالب عليه السالم        

وله مراث يف عثمان .مث اعتزله،أمر عثمان وقتلته خطابا نذكره بعد هذا يف أخباره   
وتأنيـب هلـم علـى      ،وحتريض لألنصار على نصرته قبـل قتلـه        ،بن عفان رمحه اللَّه   

: منها قوله،خذالنه بعد ذلك
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:عثمانيفقولهعلياكعبأنشدوقد: قال الذهيب
   
   
   
   

)٢(فأسـأمت اجلـزع   ،أنـتم وجـزعتم ،األثرهفأساء،عثماناستأثر: عليفقال

: ومن االخبار اليت اشتهرت ويف النفس منه أشياء خربه عن الذي نسبه ابن عبـاس    
صـلى اهللا  سـول اهللا    ان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه خـرج مـن عنـد ر               أخربه
فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح يف وجعه الذي توىف فيهوسلم-وآله -عليه 

فقـال أصـبح حبمـد اهللا بارئـا قـال ابـن       وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    رسول اهللا   
فاخذ بيده عباس بن عبد املطلـب فقـال أال تـرى أنـت واهللا ان رسـول اهللا                 عباس

هـذا اىن أعـرف وجـوه بـىن عبـد      سيتوىف يف وجعه  سلمو -وآله   -صلى اهللا عليه    
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   املطلب عنـد املـوت فاذهـب بنـا إىل رسـول اهللا          

االمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان يف غرينا كلمناه فأوصى         فلنسأله فيمن هذا  
-وآلـه  -ه صلى اهللا عليرسول اهللا بنا فقال علي رضي اهللا عنه واهللا لئن سألناها 

.فمنعناها ال يعطيناها الناس أبدا فواهللا ال أسأله أبداوسلم
هذا اخلرب اختـذه الـبعض دلـيال لـدفع الـنص عـن امـري املـؤمنني عليـه                   : قلت

السالم حبجة انه لو كان النص موجودا فكيف يقول العباس ذلك لعلي بـل كيـف       
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! ؟يقول علي ذلك
وهو خرب مفرد مشبوه يف مقابـل       وكما هو واضح فاخلرب يرويه كعب العثماين      

؟عشرات النصوص واالدلة

قرأت يف كتـاب أيب    «ومما ينيبء عن حاله ما قاله ابن عساكر يف تاريخ دمشق          
عبيد اهللا بن عمـار حـدثنا   أخربين أمحد بنالفرج علي بن احلسني بن حممد القرشي   

بـن عمـار يف   قـال ا أبو جعفر حممد بن منصور الربعي وذكر له إسنادا شاميا هكـذا        
ابـن مالـك   اخلرب وذكر حديثا فيه طول حلسان بن ثابت والنعمـان بـن بـشري وكعـب         

فذكرت ما كان لكعب فيه قال ملا بويع علي بـن أيب طالـب بلغـه عـن حـسان بـن                 
ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشري وكانوا عثمانية أم يقدمون بين أمية على    

دينة واتصل م أن ذلك قد بلغه فدخلوا عليه هاشم ويقولون الشام خري من املبين
له كعب بن مالك يا أمري املؤمنني أخربنا عن عثمان أقتل ظاملا فنقـول بقولـك    فقال

مظلوما فنقول بقولك ونكلك إىل الشبهة والعجب من ثبتنـا وشـكك وقـد              أو قتل 
: أن عندك علم ما اختلفنا فيه فهاته لنعرف مث قالزعمت العرب

   
   
   
   

وأساء األثـرة وجـزعتم   فقال هلم علي لكم عندي ثالثة أشياء استأثر عثمان     
ـذا   اجلزع وعنـد اهللا مـا ختتلفـون فيـه إىل يـوم القيامـة فقـالوا ال ترضـى                   وأسأمت

تعذرنا به فقال علي أترد علي بني ظهراين املسلمني بال نيـة صـادقة وال   العرب وال 
اخرجوا فال جتاوروين يف بلد أنا فيه أبدا فخرجوا من يومهم فساروا       حجة واضحة 
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فقال هلم لكم الكفاية أو الواليـة فـأعطى حـسان بـن ثابـت ألـف            ويةحىت أتوا معا  
دينار ووىل النعمان بن بشري محص مث نقلـه إىل الكوفـة            دينار وكعب بن مالك ألف    

.)١(»بعد

أشـجع بيـت وصـف    : روح بن زنباعفيه الناصيب املشهور    قال  وعندما مات   
: كعب بن مالكقول،به رجل قومه

   

– 
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معاوية بن حابو نعيم/يج بن جفنة اخلوالني الكندي التجييبد

للهجرةيف العام الثاين واخلمسني مات

داود والنسائي وابن ماجة وامحدأبو*البخاري: روى له

للداللـة علـى     أوصافوالصحايب عندهم ال حيتاج اىل      )١(صحايب: قالوا فيه 
يفسـفيان فـذكره   بـن يعقـوب خـالف وقـد ! فهـو صـحايب   ،ه ومدى صدقه  عدالت

.)٢(التابعني

ذر وروى عنـه علـي بـن ربـاح وابنـه عبـد الـرمحن           وأبووقد روى عن عمر     
وهـو صـاحب خـرب سـهو الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه يف         ،وعبد الرمحن بن مشاسـة  

حـدثين اهللاعبـد دثناح«)٣(روي يف املسندإذ ،الصالة واليت نقلته عنه كتب احلديث  

*
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قيسبنسويدانحبيبأيببنيزيدحدثينقالليثثناحدقالحجاجثناحدأيب
صـلى وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولانحديجبنمعاويةعنأخربه
مـن نـسيت فقـال رجـل فأدركـه ركعـة الـصالة منبقيوقدوانصرفمفسلَّيوماً

فـأخربت ركعةبالناسالصالةفأقامبالالًوأمراملسجدفدخلفرجعركعةالصالة
..»الناسبذلك

ببغدادمساكبنأمحدبنعثمانعمروأبوأخربنا:)١(قال احلاكم النيسابوري
حيـىي مسعـت قالحازمبنجريربنوهبثناحدالواسطيإبراهيمبنعليثناحد
حـديج بنمعاويةعنقيسبنسويدعنحبيبأيببنيزيدعنحيدثأيوببن

مثركعـتني يففـسلم فـسها املغـرب وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولمعصليتقال
فـأمر ،ركعـتني يفمتفـسلَّ سـهوت نـك إاهللارسـول يـا : رجللهفقال،انصرف

يـا قـال الـذي الرجـل عـن الناسفسألت،الركعةتلكأتىمثالصالةفأقامبالالً
هوفقلترجليبرفم،أراهانإالالقلتتعرفهيلفقيلسهوتانكاهللارسول

..هـ.أ.اهللاعبيدبنطلحةهذافقالواهذا

قـال صـاحل بـن اهللاعبدحدثنا:)٢(وروى عنه البخاري خرب مسح عمر فقال    
عبدحدثينيقولاملعافرياهللاعبدبنواهبمسعأنهالرمحنعبدشريحبنحدثين
اهللارضـي اخلطـاب بنعمرعلىقدمتقالأبيهعنحديجبنمعاويةبنالرمحن

قـال بابـه مـن قريبـاً فقعدتإليكخيرجحىتمكانكيلفقالواعليهفاستأذنتعنه
البـول أمـن املـؤمنني أمـري يافقلتيهفَّخعلىمسحمثفتوضأمباءفدعاإيلفخرج

..هـ.أ.غريهمنأوالبولمن: قال؟هذا
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      قـال  ،ؤمنني عليـه الـسالم  املـ ألمريه وقد روى بعض علماء الرجال قصة سب
بالكوفـة الـسبيعي عيـسى بـن الـرمحن عبـد بنعليأخربين:)١(احلاكم النيسابوري 

بـن سـعيد ثناحـد األشقراحلسنبناحلسنيثناحداجليزياحلكمبناحلسنيثناحد
حججنـا قـال طلحـة أيببـن علـي عـن اهلمـداين يساربنالوليدعناهلاليلخثيم

نإ: للحـسن فقيـل ،حـديج بـن معاويةومعناباملدينةعليبناحلسنعلىفمررنا
الـساب أنـت : فقال،بهيتفأُ،بهعلي: فقال،لعليالسابحديجبنمعاويةهذا

لتجدهالقيامةيومتلقاهأحسبكومالقيتهنإواهللا: فقال!فعلتما: فقال؟لعلي
بيـده ،املنـافقني ياتراعنهيذودوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولحوضعلىقائماً
مـن خـاب وقـد وآلـه عليـه اهللاصلىاملصدوقالصادقحدثنيه،عوسجمنعصا

..هـ.ا.خيرجاهوملاإلسنادصحيححديثهذا،افترى

،متـيم أخربنـا ،اهلـروي روحأيبعـن ،عـساكر ابـن أخربنـا :)٢(وقال الـذهيب  
موسـى بنإمساعيلحدثنا،يعلىأبوأخربنا،محدانابنأخربنا،الكنجروذيأخربنا

أيبابـن علـي عـن ،اهلمـداين يساربنالوليدعن،خثيمبنسعيدحدثنا،السدي
أسـب مـن وكـان ،حـديج بنمعاويةومعهمعاويةحج: قالأميةبينموىلطلحة
،رسـول فأتاه،أصحابهمنمجاعةيفجالسواحلسن،املدينةيففمر،لعليالناس
: قـال ؟حـديج بنمعاويةأنت: لهفقال،ليهعفسلم،فأتاه،احلسنأجب: فقال
أمـا : فقـال ،اسـتحىي فكأنـه : قـال ؟عنهاهللارضيعلياالسابفأنت: قال،نعم
،ساقعلىزاراإلمشمرهلتجدن-تردهأراكوما-احلوضعليهوردتلئنواهللا
منخابوقد(املصدوقالصادققول،اإلبلغريبةذوداملنافقنيراياتعنهيذود
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ابـن احلـسن مـوىل عـن ،اخلليـل بنبدرعن،الربيعبنقيسحنوهوروى.)فترىا
: قلـت .فـذكره ،نعـم : قلـت ؟حـديج بنمعاويةأتعرف: احلسنقال: قالعلي
،الـسب مـن أبلـغ هومانيصفِّأهلمنالطائفتنيبنيكانوقد،عثمانياًهذاكان

شـجر مـا حنبوال،للصحابةواالستغفارالكففسبيلنا،شيءصحفإن،السيف
..هـ.أ.علياًاملؤمننيأمريونتوىل،منهباهللاونعوذ،بينهم

سـعيد حـدثنا السديبنتبنموسىبنإمساعيلحدثنا:)١(يعلى أبوقال  و
أميـة بينموىلطلحةأيببنعليعناهلمداينيساربنالوليدعناهلاليلخثيمبن

النـاس أسبمنوكانحديجبنةمعاويمعهوحجسفيانأيببنمعاويةحجقال
هـذا لـه فقيـل جـالس أصحابهمنونفرعليبنوحسناملدينةيففمرقال،لعلي

قـال أجبـه فقـال رسولفأتاهقالالرجلعليقاللعليالسابحديجبنمعاوية
بـن معاويـة أنـت احلـسن لهفقالعليهفسلمفأتاهيدعوكعليبناحلسنقالمن

فقالاستحيافكأنهقاللعليالسابفأنتقالعليهذلكردفقالنعمقالحديج
اإلزارمـشمرا لتجدنـه تـرده أراكومـا احلوضعليهوردتلئنواهللاأمااحلسنله

املـصدوق الـصادق قـول اإلبـل غريبـة ذوداملنـافقني رايـات عنـه يـذود ساقعلى
}قَدوابنِخىمهـ.أ.)٦١اآليةمن: طـه(}افْتَر

إمساعيلثناحداألصبهاينالوزيرإسحاقبنعليحدثنا:)٢(لطرباينوروى ا 
اهلمـداين يـسار بـن الوليـد عـن اهلاليلخيثمبنسعيدثناحدالسدوسيموسىبن

معـه وحـج سـفيان أيببـن معاويـة حـج قالأميةبينموىلطلحةأيببنعليعن
اهللالرسولمسجديفةاملدينيففمرلعليالناسأسبمنوكانحديجبنمعاوية
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فقيل،أصحابهمننفريفجالسعليبنواحلسنوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
فأتـاه بالرجـل علـي فقـال عنـه رضـي لعلـي الـساب حـديج بـن معاويـة هذا: له

لـه فقالعليهفسلمفأتاهيدعوكعليبناحلسنقالمنقالأجبفقالالرسول
،ثالثـاً عليـه فردنعم: قال؟حديجبنمعاويةأنتعنهاهللارضيعليبناحلسن
أمعنـه اهللارضـي احلـسن لـه فقـال استحىيفكأنه؟لعليالساب: احلسنلهفقال
سـاق علـى اإلزارمـشمر لتجدنـه تردهانأراكومااحلوضعليهوردتأداءواهللا
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      املـصدوق الـصادق قولاإلبلغريبةذوداملنافقنييذود

..هـ.أ.)٦١اآليةمن: طـه(}افْتَرىمنِخابوقَد{وسلم

بـن معاويـة معـه وحـج سـفيان أيببـن معاويـة حـج :)١(و قال ابن عـساكر    
مـن ونفـر علـي بـن وحسناملدينةيففمرقاللعليالناسأسبمنوكانحديج

بالرجـل علـي فقـال لعلـي الـساب حديجبنمعاويةهذالهفقيلجالسأصحابه
فأتـاه ،يدعوكعليبناحلسن: قال؟من: قالأجبفقال....الرسولفأتاهالق

وقـال ،فـرد : قـال ،نعم: قالحديجبنمعاويةأنتاحلسن: لهوقالعليهمفسلَّ
فكأنـه قـال عليـاً السابفأنتقالثالثاًاملقرئابنزادعليهذلكفردداملقرئابن

لتجدنـه تـرده أراكومـا احلـوض عليـه وردتلئنواهللاأمااحلسنلهفقالاستحيا
الـصادق قـول اإلبـل غريبـة ذوداملنافقنيراياتعنهيذودساقعلىاإلزارمشمر

.)٦١اآليةمن: طـه(}افْتَرىمنِخابوقَد{املصدوق

بـن بكـر أبـو ابأنـ أنالـسمرقندي بـن القاسمأبوأخربنا:)٢(وقال ابن عساكر  
جعفـر بـن حممـد بكرأبوابأنأنالرومياهللاعبدبنبشرىناحلسأبوابأنأناخلطيب
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١٧٩

األشـقر حـسن بـن حسنياأنبأنيونسبنحممدناأنبأبكريبناهللاعبدبنحممدبن
طلحـة أيببـن علـي عـن اهلمداينيساربنالوليدعناهلاليلخثيمبنسعيدناأنبأ
فقيـل علـي بنباحلسنفمررناحديجبنمعاويةومعناباملدينةفمررناحججناقال
أنـت فقـال بـه علـي فقـال طالـب أيببـن لعلـي الـساب حـديج بنمعاويةهذاله

لتجدنـه تلقـاه أنأحـسبك ومـا لقيتـه لئنواهللاقالفعلتمالهفقاللعليالساب
راياتعنهيذودوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    (حممدحوضاحلوضعليقائما

- وآله -صلى اهللا عليه (املصدوقالصادقثنيهحدعوسجمنعصابيدهاملنافقني
..") ٦١اآليةمن: طـه(}افْتَرىمنِخابوقَد{»وسلم

بـن احلـسن أخربنـا البـاقي عبدبنحممدبكرأبوأخربنا:)١(وقال ابن عساكر  
فهـم بـن احلـسني اخربنـا معـروف بـن أمحـد أخربنـا حيويةبنعمرأبوأخربناعلي

بدرعنالربيعبنقيسعناملدائينيعينحممدبنعليأخربناعدسبنحممداخربنا
بـن معاويـة أتعـرف علـي ابـن احلسنقالقالعليبناحلسنموىلعناخلليلبن

حريـث بنعمرودارمنخارجاًفرآهفأعلمينرأيتهفإذاقالنعمقلتقالحديج
أكلـة ابـن عنـد اًعليـ الـشامت أنـت احلـسن لـه فقـال فـدعاه ادعهقالهذاهوفقال

عـن حاسـراً سـاقه عـن راًمشملترنهتردهولناحلوضوردتلئنواهللاأمااألكباد
..هـ.أ.املنافقنيعنهيذودذراعيه

ةاإلمساعيليـ ذكـره ،منـسوب غـري معاويةبنالرمحنعبد:)٢(وقال ابن حجر  
الرابعقسماليفسأبينهكماتابعيوهواملتفقيفاخلطيبوتبعهمالصحابةيفوغريه
شيعةمنكانالذيحديجبنمعاويةوهوصحبتهيفخمتلفووالدهمصريوهو

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٠

....هـ.أسفيانأيببنمعاوية

.»كان عثمانيا(:)١(وقال ابن عساكر

فعـدد غـري   ظاهرة جيب ان تبحث تارخييـاً      أماموهنا من املفروض ان نتوقف      
مية ورجال الشام اختلـف    بين أ اىل معاوية وكانوا من فقهاء      قليل من الذين احنازوا     
نه طبيعي لو كان قد تكرر ملـرة أو اثنـتني         واألمر قد يظهر أ   ،املؤرخون يف صحبتهم  

مقصود؟ أي ان األمرالشام خاصة فيا ترى هل ان أهلا ظاهرة يف    هأو ثالثة ولكن  
ان الـصحابة مـع علـي يف صـفني وملـا مل ينحـاز عـدد كـبري مـن          رأواالشام ملـا   أهل

لة وبـدأ  هـذه املـسأ  األمـوي معاوية يف مدة ملكه افتعل اجلهاز احلـاكم    الصحابة مع 
ال يفرقون «بأمالشام معروف عنهم     وأهلالكبار بادعاء الصحبة     أنصارهبتوجيه  

.ليس ببعيدهذا و!!وجنحت اخلطة»بني الناقة واجلمل
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١٨١

أبو حممد/فضالة بن عبيد بن ناقد األنصاري 

هلك عام ثالثة ومخسني

وى له مسلم واصحاب السنن االربعةر

اهللارسولصاحب.األوسياألنصاريحممدأبو،القاضي الفقيه :قالوا فيه 
ويلمث،ملعاويةالغزوويل.بيعة الرضوانأهلمن،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

وقـد اسـتخلفه     .)١(غـاب إذااإلمـرة معاويـة يف  عـن ينـوب وكان،دمشققضاءله
.)٢(أمري املؤمنني يف صفنيوق حني خرج حماربا هللا ورسولهمعاوية على دمش

سكن مصر وحديثه عند أهل الشام ومصر كان على قـضاء دمـشق بعـد أيب            
!)٣(الدرداء مات يف والية معاوية وكان معاوية فيمن محل سريره

مل يسعفنا التاريخ بكثري من سرية هذا الرجل الـذي وصـل أمـره عنـد                : قلت
له أمريا مكانه حني يسافر وجعله قاضيا لدمشق وعند موته محـل       معاوية اىل ان جيع   

!سريره مما يدل على مكانة كبرية للرجل عند معاوية

كـان  حـىت كربادمإن«من االحاديث العجيبة املنسوبة له ما رواه ابن عساكر 
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١٨٢

يـروا  ملمارأيتإينقالبكيلعبواأنبنيكبينتنهيأاللهفقيلبنيهبنوبهيلعب
أنـا  أنوعـدين ريبواناملالئكةكالمومسعتاجلنةيفوكنتيسمعواملمامسعتو

.)١(»!!اجلنةيدخلينأنفميأمسكت

ويبدو أا من قصص القصاص اليت روج هلا معاوية يف زمانـه ليلـهي النـاس         
.عن القرآن وسنة النيب عليه الصالة والسالم

.)٢(وصفه الطربي مع آخرين على أنه من العثمانية

 
–
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١٨٣

حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
ابو الوليد/ مالك بن النجار األنصاريعدي بن عمرو بن

روى له البخاري ومسلم وابو داوود ، تويف يف العام الرابع واخلمسني للهجرة
.والنسائي وابن ماجه

كـان   ،مـشهدا مل يـشهد    : قـال ابـن سـعد      ،شاعر اإلسـالم  : قال الذهيب فيه  
)١(!!جينب

فيه قال الـذهيب نقـال عـن        »جنب«وملا كان من الواجب إجياد خمرج لصفة الـ       
!)٢(أصابته علَّة فجبن،كان لسنا شجاعا: ابن الكليب

وغريب أن يكون ما قيل من مدح على لسان النيب عليه الصالة والـسالم يف   
ودين مـن املنحـرفني عـن أمـري        حسان مل ينقله غري عائشة وابن املسيب ومها يف املعد         

.املؤمنني عليه السالم

وباجلملـة هـو   «قال الشيخ علي الـشاهرودي   ،وهو عند الشيعة سيء العاقبة    
،له أشعار يف مدح أيب بكر وأنه أول مـن أسـلم  ،نعوذ باهللا تعاىل منه،سيئ العاقبة 
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١٨٤

.)١(»وختلف عن بيعة أمري املؤمنني عليه السالم

حسان بن ثابت مكفوف البصر لكن هذا مل مينعه من وعند مقتل عثمان كان 
قُتل عثمان وقد أصـيب  «إذ قال أهل السرية!اختاذ موقف له داللته وهو ذا احلال  

)٢(!»يا ثارات عثمان: بصر حسان بن ثابت فقال

واملعروف ان طَلَبة ثأر عثمان كانوا من املتمردين الـذين حـاربوا مـع عائـشة           
.والزبري وطلحة ومعاوية

وملـا كــان حــسان يف صــف املتمــردين كـان حقــا علــيهم أن ينحلونــه بعــض   
حـديث الـنيب عليـه الـصالة والـسالم الـذي قالـه يف امـري            انتحلوا له لذا   !الفضائل

مسعـت رسـول اهللا   «املؤمنني عليه السالم إذ روي عن ام املؤمنني عائشة اا قالـت       
)٣(»ن وال يبغـضه إال منـافق    يقول ال حيبه إال مـؤم      وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

يف فـضل حـسان غـري     يوقـد رو  «العقيلـي وملا مل يرو احلديث هذا اال عائـشة قـال           
.!!)٤(»حديث بألفاظ خمتلفة وأما هذا اللفظ ال حيفظ إال يف هذا احلديث

كـان يتخـذ   فقد وملا بقي حسان مل يبايع طيل حكم امري املؤمنني عليه السالم     
روى اصحاب الـسري ان   إذ  ،ة بأصحاب علي عليه السالم    املدينة للتخذيل والشمات  

قيس بن سعد بن عبادة ملا عزلـه االمـام عليـه الـسالم عـن مـصر سـار اىل املدينـة             
فجاءه حسان بن ثابت شامتا به وكان عثمانيا فقال له نزعك علي بـن أيب طالـب        «

ه يـا  فزجره قيس وقال ل؟وقد قتلت عثمان فبقى عليك اإلمث ومل حيسن لك الشكر  
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١٨٥

أعمى القلب يا أعمى البصر واهللا لوال أن ألقي بني رهطي ورهطك حربا لـضربت    
)١(.»عنقك مث أخرجه من عنده

)٢(وقد قال ابو الفرج يف االغاين انه كان عثمانيا

للهجرة عن عمر ناهز املائـة والعـشرين عامـا     ٥٤مات حسان بن ثابت عام      
.معاوية العضوضملك وذلك يف 
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١٨٦

أبو هريرة الدوسي/رخْبن صعبد الرمحن

واسمامسهيفالصحابةحافظ،اليماينالدوسيهريرةأبو:)١(قال السيوطي 
..هـ.أ!صخربنالرمحنعبدوأصحهاالنوويقالقوالثالثنيحنوأبيه

.مات عام سبعة ومخسني للهجرة يف ملك معاوية

ــه ــن ماجــة وا  : روى ل ــسائي واب ــذي والن ــسائي البخــاري ومــسلم والترم لن
.وغريهم

-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولصــاحبالفقيــهاحلــافظ: قــالوا فيــه
ــةمــنكــان،وســلم ــارومــنالعلــمأوعي ــوىأئمــةكب ــةمــعالفت ــادةاجلالل والعب

كان: عكرمةقال،وقيامصيامصاحبمفتياًذكياًمتثبتاًحافظاكان،)٢(والتواضع
..)٣(نفسيل روى عنه مثامنئةق،تسبيحةألفعشراثيناليوميفيسبح

اآليت مـن   (إن أفضل ما يدعى به أبو هريرة هـو مـا مسـاه بـه احـد املفكـرين                  
ى لـف علـ   واخت! !فالرجل اختلف يف امسه على أكثـر مـن ثالثـني قـوالً            ! !)اهول

يب هريرة وعلى كونه كاذبا أم صادقا إىل آخـر  موعد إسالمه وعلى سبب تسميته بأ  
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١٨٧

!!الرجل اآليت من اهولالغموض الذي يلف هذا

غنماًأرعىكنتألينهريرةبأيبأيبكناين: )هريرةأبو(قال:)١(قال الذهيب
هرأبوأنت: فقالأخربتهأصوانومسعأبصرهنفلماةوحشيهرةأوالدفوجدت

صلىالنيبعنحفظ،خيربفتحليايلمهاجراهريرةأبوقدم.مشسعبدامسيوكان
األغـر وعنـه وكعبكعببنوأيبوعمربكرأيبوعنالكثريوسلمآلهوعليهاهللا
عبـد بـن ومحيـد عاصـم بـن وحفصيكبنوبشرياملسيببنوسعيدمسلمأبو

بـن وخـالس الـسمان صـاحل وأبـو احلمرييالرمحنعبدبنومحيدالزهريالرمحن
. هـ.أكثريوخلق..وسعيدسعيدأبووأبوهاملقربيوسعيدالغيثأبووساملعمرو

ومل يبق مع الـنيب   ... حديثاً)٢(٥٣٧٤هريرة يف مسند بقي بن خملد        أليبروي  
أي انه كان يروي عن كل يوم قضاه مع النيب صلى اهللا           !! عام وتسعة أشهر  سوى  

املؤمنني عليه السالم مثانيـة ومخـسني    أمريبينما رووا عن    ! عشرة أحاديث عليه وآله   
أي أن )٣(مخـسون حـديثاً  إالل ابن حزم مل يصح منها     قا،كما قال السيوطي   حديثاً

عن كل عام قـضاه مـع الـنيب    املؤمنني كان يروي عن النيب صلى اهللا عليه وآله      أمري
!وقد عاشره ثالثة وثالثني عاما!!أقل من حديثني

ونـاب عـن مـروان    ،)٤(اتمـر املدينـة هلـم  إمرةكان من والة بين أمية ويل  
  يف )٦(ه بـسر بـن أرطـاة علـى املدينـة     وهـو أول مـن والّ  ،)٥(تاالظامل للمدينة مر

 
–
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١٨٨

نـسي الروايـة   وكأنـه .. غزوته الشنيعة واليت قتل فيها طفلي عبيد اهللا بن عباس       
وأبـو الـرمحن عبـد حـدثنا ،سعـن الفـالّ   «)١(سـعيد املقـربي    أبواليت رواها عنه    

غـدوت : قـال ،املقـربي سـعيد أبـو حـدثين ،قيسبنثابتحدثنا: قاال،عامر
: يلفقـال ،هريـرة أبوهوفإذا،فالتفت!كيسانيا: ينادىرجلفإذامرتيلمن
: فقـال !مسكنيأعرجمكاتب؟يلتكونرايةأي: قلت؟غدوتالرايتنيبأي
،رشـد ورايـة ،غـي رايـة : رايتـان يـوم كـل ببابـه ينـصب إالعبدمنليسإنه

يـة أم برايـة علـي عليـه      فبمـاذا غـدا أبـو هريـرة برايـة بـين أم             !»بإحدامهافيغدو
!السالم؟

! ال حيب جميء مروان للمدينة ألنه كان يـأيت كـل مـرة بعزلـه             ابو هريرة  كان
يوسـف بنإبراهيمأخربنا:)٢(فقد أوصى احلاجب باال يدخله إذا أتى روى الذهيب      

الـصفار حدثناالسكريحدثناالبسريابنحدثناالسلفيحدثنارواحةابنحدثنا
معاويـة كـان قالزيادبنحممدعنمعمرحدثناالرزاقعبدحدثناالرماديحدثنا
أنيلبـث فلـم وعزلـه مـروان بعـث عليهغضبفإذا،املدينةعلىهريرةأبايبعث
،مروانإالمتنعفالالبابعلىقفاسودلغالمفقال،مروانونزعهريرةأبابعث
أنكـر المـن أحـق أن:قـال ،حجبناوقالفدخلنوبةمروانجاءمثالغالمففعل
.هـ.أ!!نتألهذا

وهذه مسألة ويعيش على فتام فتراه حيايب على دين اهللا ولكونه من والم
طبيعية عند الذين مل يكتمل اميام وأساؤوا الظـن بـاهللا تعـاىل فالـذي يكـون هـذا                   

!سبحانه وتعاىلسلوكه فهو يعتقد بان رب عمله هو الرازق وليس اهللا 


– 
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١٨٩

عبيـد بـن إمساعيـل عن،خثيمابنعن،سليمبنعن حيىي :)١(روى الذهيب 
حتمـل ،بالشاموهو،قطارةعليهمرتالصامتبنعبادةأن: أبيهعن،رفاعةبن

مـن شـفرة فأخـذ .لفـالن يبـاع مخـر بـل ،ال: قيل؟أزيت؟هذهما: فقال،اخلمر
-بالـشام كذاإذهريـرة وأبـو -بقرهاإالراويةفيهايذرفلم،إليهافقال،السوق
،بالغـدوات أمـا ،عبـادة أخـاك عنـا متـسك أال: فقال،هريرةأيبإىلفالنفأرسل
يففيقعــد،بالعــشيوأمــا،متــاجرهمالذمــةأهــلعلــىيفــسدالــسوقإىلفيغــدو
يـا : فقـال ،هريـرة أبوفأتاه: قال!وعيبناأعراضناشتمإالعمللهليساملسجد

الـسمع علـى بايعنـا إذمعنـا تكـن مل: فقـال .محلوماذره؟وملعاويةمالك،عبادة
.المثلومــةاهللايفيأخــذناوأال،املنكــرعــنوالنــهيبــاملعروفواالمــر،والطاعــة
هـ.أ. الشامعليأفسدقدعبادةإن: عثمانإىلفالنوكتب،هريرةأبوفسكت

يف الرواية هو معاوية والعديد مـن احملـدثني يذكرونـه هكـذا خجـال        ) فالن(و
!!اية عليه مبا يشينهمن الرو

وقد وردت روايات نقلها احملدثون تثبت شرب معاوية للخمـر منـها مـا رواه             
احلبـاب بنزيدثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: يف مسنده فقال )٢(امحد بن حنبل  

فأجلـسنا معاويـة علـى وأيبأنـا دخلتقالبريدةبناهللاعبدثناحدحسنيحدثين
مثأيبنـاول مثمعاويـة فـشرب بالشرابأتينامثفأكلنالطعامباأتينامثالفرشعلى
.هـ.أوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولحرمهمنذشربتهماقال

وكان معاوية يستغل وجود النصارى يف الشام ليتاجر بـاخلمر ويـشربه حبجـة            
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١٩٠

!!أم أهل ذمة

يب صـلى اهللا  مل يـسمع حـديث الـن   وكأن ابو هريرة مبحاباته صـاحب عطايـاه   
تأخـذوه فـال الـدين علىرشوةصارفإذاالعطاءدامماالعطاءخذوا«)١(عليه وآله 

مـع فـدوروا دائـرة االسـالم رحـا إنأال،واحلاجـة الفقـر ميـنعكم ،بتاركيهولستم
إنـه أالالكتـاب تفـارقوا فالسيفترقانوالسلطانالكتابإنأالدارحيثالكتاب
قتلـوكم عصيتموهمفإذالكميقضونماالألنفسهميقضونأمراءعليكمسيكون

أصـحاب صـنع كمـا قالنصنعفيكاهللارسولياقالواأضلوكمأطعتموهموإن
مـن خـري اهللاطاعـة يفمـوت اخلـشب علـى ومحلواباملناشرينشروامرميابنعيسى
!مراء؟ان ابو هريرة مع الكتاب أم مع األفهل ك»اهللامعصيةيفحياة

ات اليت تثبت مداهنة أيب هريرة على حساب الـدين مـا رواه ابـن           الروايومن
بكـر أبـو حـدثنا فلـسطني منعليناقدمالصويفاحلسنيبنحممدحدثنا«)٢(سالمة
بـن أبـان بـن اهللاعبـد حممـد أبـو حدثناالعسقاليناملصرياحليدريأمحدبنحممد
السكسكيبكربنوعمرحدثنااألنصاريحممدبنهاشمالدرداءأبوحدثناشداد

سـعيد وأبـو هريـرة أبـو اجتمـع قـال القرظـي عـن الربـذي عبيـدة بنموسىعن
رسولمنمسعهحبديثفليتحدثفليبدأشاءأيكممعاويةفقال،ومعاويةاخلدري

أنتفحدثناابدأ: قاال،قلبهووعاهأذناهمسعتهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا
يقـول وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسعـت أفعل: قال،حتفظمبا

ختلفـوا فـال وعـدمت وإذاتكـذبوا فـال حدثتمإذاباجلنةلكملأتكفَّبستيللواتكفَّ
فقـال ،أيديكموكفوافروجكمواحفظواأبصاركموغضواختونوافالائتمنتموإذا
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١٩١

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه    القاسـم أبـا مسعتقال،هريرةأباياثحد: سعيدأبو
والقاضـي األمريأعناقهمإىلأيديهممغلولةالقيامةيومحيشرونثالثةيقولوسلم

قعراوأبعدهاحراأشدهاالناريفوجائرهمالعدلإاللّالغمنهميفكُّالوالعريف
مـا يقـول وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتاخلدريسعيدأبوقال

ومـن حـرام دمسـفك أوحـرام مـن جنابـة غـسل مـن ضجيجهااألرضضجت
لطمـع الـدنيا أبنـاء إىلراحأوغداومناوشيفاهللاأهلكهابرمنماالأصاب

خالفايهوىمبايتكلمسلطاناحضرومنهزوااهللاآياتاختذممنفهويصيبهادنيا
تـه رمحعليـه اهللاحـرم سلطانعندبأخيهسعىومنجهنمناريفقرينهكانللحق

أمفـأتى النـاس عنـه وتفـرق دخـل مثالـسرير عنبنفسهمعاويةفرمىالقيامةيوم
أنإليهـا فشكامعاويةأختوهيوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبزوجحبيبة

بـه فـصدماين احلـديث مـن حيضرمهاماأشدإىلعمداهريرةوأبااخلدريسعيدأبا
-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسولمنهمامعمسعتقدواهللاوأناحبيبةأمفقالت
أساءومنفلنفسهأحسنمنقالتهووماهلاقالهريرةأبوأسقطهوزيادةوسلم

! !»فلنفسه

نـسي مـا رواه عـن     وكأنـه !بة كـامال  أم حبي فهو هنا يبتر احلديث الذي روته       
عـن جريـر ثناحـد خيثمـه أبـو حـدثنا «خيثمة النسائيأبوروى ،عقوبة كتم العلم 

)١(»نـار مـن بلجـام أجلـم بهينتفععلماكتممنهريرةأبوقالقالعطاءعنليث

هريـرة أيبعـن املقـربي عنذئبأيبابن«)٢(قال الذهيب !يفعل حبديثه الثاين؟   ماذاو
يففبثثتـه أحـدمها فأمـا وعـائني وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولمنحفظت: قال
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١٩٢

فهـل سـيلجم بلجـام مـن نـار يـا            »البلعـوم هـذا لقطعبثثتهفلواآلخروأماالناس
!ترى؟

،علـى مـن مل يبـايع معاويـة    هلذا فهو كان يروي ملعاوية حديثا جيعله سـالحاً     
بكرأبوحدثنا،آدمبنحيييحدثنا،سهلبنالفضلحدثنا«)١(عاصمأيبقال ابن 

عـن واآلخـر هريرةأيبعنأحدمهاحديثنيصاحلأيبعن،عاصمعن،عياشبن
عليـه ولـيس ماتمن: قالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأنمعاوية

! الزمان معاويةإماموامليتة اجلاهلية طبعا ملن مل يبايع ! !»جاهليةميتةماتإمام

وكيف يكون من والة ملوك بين امية وهو يروي عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه                 
فمنمواقيتهاعنالصالةرونويؤخناسالشراربونيقرأمراءعليكمليأتني«وآله

.)٢(»خازناًوالجابياًوالشرطياًوالعريفاًيكوننفالمنكمذلكأدرك

فهو الوايل !!وهو مل يكن عريفا أو شرطيا أو جابيا أو خازنا بل كان مجيعهم  
كل شيء بثمنـه ومـن مثـن توليـة أيب هريـرة علـى        وطبعاً،الذي يأمتر به كل هؤالء    

أن روى أبـو  ·ومتتعه مبزايا األمراء من األمـوال والرفاهيـة وقـصر يف العقيـق        املدينة
!! هريرة أحاديث يف مناقب معاوية وخصوم أمري املؤمنني

،وجربيـل ،أنا،ثالثةاألمناء: مرفوعاهريرةأبو«عن)٣(منها ما رواه الذهيب   
معاويـة اولنـ وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب أن: هريـرة أبو. ..ومعاوية

 

·


 

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩٣

.»اجلنةيفبهتوافيينحىتخذه: وقال،سهما

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسولقال: هريرةأبوقال«)١(وروى الذهيب 
.»حضريبنأسيدالرجلنعم،عمرالرجلنعم.بكرأبوالرجلنعم: وسلم

حــدثناعفــانحــدثناأيبحــدثيناهللاعبـد حــدثنا«)٢(وروى امحـد بــن حنبــل 
الـدار دخـل أنهحبيبةأبوأميأبوجديحدثينقالعقبةبنموسىحدثناوهيب

فقـام لـه فـأذن الكـالم يفعثمـان يـستأذن هريرةأبامسعوانهفيهاحمصوروعثمان
وسـلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتإينقالمثعليهوأثىناهللافحمد
مـن قائـل لـه فقـال وفتنـة ختالفـا اقـال أوواختالفـا فتنةبعدىتلقونانكميقول

ــاس ــافمــنالن ــالن ــالاهللارســولي ــيكمق ــاألمنيعل ــشريوهــووأصــحابهب إىلي
فالرجل يتكلم او يسكت علـى قـدر مـا يكـسب مـن      ! ولكن هذا حبسابه  !!»عثمان

!معاوية من اعطيات وهدايا

حيـىي عـن سـلمة بنمحادثناحداجلبارعبدبنالعالءحدثنا«)٣(قال العجلي 
وإذاسـكت معاويـة أعطـاه إذاهريـرة أبوكانقالاملسيببنسعيدعنسعيدبن

!!»تكلمعنهأمسك

قـال ابـن أيب     ،وباملقابل كان يروي األكاذيب عن أمري املؤمنني عليـه الـسالم          
مـع العـراق هريـرة أبـو قـدم ملا: قال،األعمشوروى: جعفرأبوقال«)٤(احلديد
الناسمناستقبلهمنكثرةرأىفلما،الكوفةجدمسإىلجاء،اجلماعةعاممعاوية
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١٩٤

أينأتزعمـون ،العـراق أهـل يـا : وقـال ،مـرارا صلعتهضربمث،ركبتيهعلىجثا
اهللارسـول مسعـت لقـد واهللا!بالنـار نفسيحرقوأُ،رسولهوعلىاهللاعلىأكذب
إىلعريبنيما،باملدينةحرميوإن،حرمانيبلكلإن(: يقولوآلهعليهاهللاصلى

باهللاوأشهد،)أمجعنيوالناسواملالئكةاهللالعنةفعليهحدثافيهاأحدثفمن،ثور
!»املدينةإمارةاهوولّوأكرمهأجازهقولهمعاويةبلغفلما: فيهاأحدثعلياًأن

!أخرىومل يقتصر يف التقرب على معاوية بالروايات فقط بل بأشياء 

وكانـت -طلحـة بنـت عائـشة إىلةهريـر أبـو نظـر «)١(ريـة  أبـو قال حممـود    
) واهللا(!أهلـك غـذاك ماأحسنما!اهللاسبحان: فقال-الفائقباجلمالمشهورة

هريـرة أبـو . اهللارسـول منـرب علـى معاويـة وجـه إالمنـك أحـسن وجهـا رأيتما
كـأن مبكـة هنـدا رأيـت : هريـرة أبـو قـال ،الطربيرواهفيماالشافعيقال: وهند

!يلعـب صـيب ومعهـا اجلـالس الرجـل مثلعجيزامنلقهاوخ!قمرفلقةوجهها
: هنـد فقالت!قومهليسودنعاشإنغالماألرىإين: فقالإليهفنظررجلفمر
..»اهللافأماتهقومهإاليسدملإن

هـو  (ما ينسبق لذهنهفأولهريرة فهو عندما يرى وجها مجيال      أيبفانظر اىل   
ض عـن ايـام فقـره الـيت روى معاناتـه فيهـا              وكأنه يريـد ان يعـو     !!ودسامته) الغذاء

!)٢(وكونه كان يتبع النيب على شبع بطنه

مع ان التلذذ والتمتع باملأكوالت وجعله مهـا لإلنـسان مبغـوض يف الـشريعة          
م {)٣(لآليـة قال اآللوسـي يف تفـسريه  فاإلنسان يأكل ليعيش وال يعيش ليأكل      هـذَر
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.)٣: احلجر(}يعلَمونفَسوفملُاألَويلْهِهِمويَتمتَّعوايأكُلُوا

أسـوأ : عثمـان أبـو قال،شهواتهوتنفيذبطنهمههكانمنذمإىلإشارةفيه
.»القربحرمإىلالوصلعنحمرومفإنهذلكمههكانمنحاالالناس

وهـي  )١()شيخ املضرية(وقد وصل من حب ايب هريرة للطعام ان كان يسمى   
!!مطبخ امللك معاويةطعام لذيذ اخترعه 

وملا اشتهر عنه موقفه من أمري املؤمنني عليه السالم وملا كانت الكوفة مـوطن       
جتــرد احــد شــباا املــؤمنني لكــي يــذل أبــا هريــرة أمــام النــاس ويفــضح    الــشيعة

عبدبنعمرعن،القاسمبنالرمحنعبدعن،الثوريسفيانروى«)٢(ازدواجيته
،كنـدة بباببالعشياتجيلسكان،معاويةمعالكوفةدمقملاهريرةأباأن،الغفار

،هريـرة أبـا يـا : فقـال ،إليـه فجلـس ،الكوفةمنشابفجاء،إليهالناسوجيلس
: طالـب أيببـن لعلـي يقـول وآلـه عليـه اهللاصلىاهللارسولأمسعت،اهللاأنشدك

لقـد ،باهللافأشهد: قال،نعماللهم: فقال!)عاداهمنوعادواالهمنوالاللهم(
وقد استعمل معاوية ابا هريرة من بدايـة        »عنهقاممث!وليهوعاديت،عدوهواليت

،وقد انصاع ابو هريرة هلذا بعلم وبغريه،العصيان الذي أعلنه ضد اخلالفة الشرعية 
وأبـو هـو قـدم ،بـشري بـن النعمـان أنالغاراتصاحبذكر«)٣(قال ابن ايب احلديد 

أنيسأالنه،اخلوالينمسلمأيببعد،معاويةعندمنعليه السالمعليعلىهريرة
ويـصطلح ،تطفـأ أناحلـرب لعـل ،بعثمـان ليقيـدهم معاويـة إىلعثمانقتلةيدفع

عليـه  علـي عنـد مـن هريـرة وأيبالنعمـان مثـل يرجعأنمعاويةأرادوإمنا،الناس
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عليـا أنمعاويةعلموقدالئمونولعلي،عاذرونملعاويةوهم،الناسإىلالسالم
،بـذلك الـشام أهلعندلهيشهدانهذانيكونأنفأرادإليهعثمانقتلةيدفعال

قتلـة إلينـا دفـع ملـا بـاهللا وسالهاهللافأنشداهعلياائتيا،هلمافقال،عذرهيظهروأن
فكونـوا أيبالبـن فـإن ،وبينـه بيننـا حـرب المث،ومـنعهم آواهـم قدفإنه،عثمان
،عليـه الـسالم   عليإىلفأتيا،ذلكفأعلماهمالناسعلىالوأقب.عليهاهللاشهداء
اإلسـالم يفلـك جعـل قـد اهللاأن،حسنأبايا: هريرةأبولهفقال،عليهفدخال
بعثناوقد،صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولحممدعمابنأنت،وشرفافضال
تعـاىل اهللاويـصلح ،احلـرب هـذه بـه تـسكن أمرايسألك،معاويةعمكابنإليك
أمـرك تعاىلاهللاوجيمع،بهفيقتلهم،عمهابنعثمانقتلةإليهتدفعأن،البنيذات

النعمـان تكلـم مث.والفرقـة الفتنـة مـن األمـة هـذه وتسلم،بينكمويصلح،وأمره
...»ذلكمنبنحو

تـراه  ) الـدنيوي (والذي يقرأ حياة أيب هريرة القريبة دوما مـن مـصدر القـرار      
قـال ابـن   !!يف كل واقعـة علـى خـالف الـدين ومـصلحة املـسلمني          يغلب مصلحته 

أخرجهوقد«حول حديث شرب قدامة بن مضعون للخمر يف خالفة عمر  )١(حجر
بـن عـامر بـن اهللاعبـد أخـربين شـهاب بـن عنمعمرأنبأناقالبطولهالرزاقعبد

اهللاوعبدحفصةخالوهوالبحرينعلىمظعونبنقدامةاستعملعمرأنربيعة
أمـري يـا فقـال البحـرين مـن عمـر علـى القـيس عبـد سـيد اجلارودفقدمعمرابين

ارفعـه أنعلـي حقـاً اهللاحدودمنحداًرأيتواينفسكرشربقدامةإناملؤمنني
قـال تشهدمبفقالهريرةأبافدعا،هريرةأبو: قال،معكيشهدمن: قال،إليك

إىلكتـب مثالـشهادة يفتنطعـت دلقـ فقـال يقـئ سكرانرأيتهولكينشربأرهمل
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١٩٧

فقـال اهللاكتابهذاعلىأقماجلارودفقالفقدمالبحرينمنعليهيقدمأنقدامة
فـصمت قـال شـهادتك أديـت قـد فقـال شـهيد فقـال شـهيد أمأنـت اخصمعمر

خصمااالأراكماعمرفقالاهللاحدهذاعلىأقمفقالعمرعلىغدامثاجلارود
لتمـسكن عمـر فقـال اهللاأنـشدك اجلـارود فقـال واحـد جـل رإالمعـك شهدوما

اخلمـر عمـك بـن يـشرب أنبـاحلق ذلـك مـا عمـر يـا فقـال ألسـوءنك أولسانك
ابنـة إىلفأرسلشهادتنايفتشككنتإناملؤمننيأمريياهريرةأبوفقالوتسوءين

أقامـت فينـشدها الوليدبنتهندإىلعمرفأرسلقدامةامرأةوهيفاسأهلاالوليد
.»ازوجهعلىالشهادة

انظر عادة البشر يف الـضعف والتراخـي جتـاه اقـارم فعمـر معـروف             : قلت
وطبعـا ال  !جتـاه اقاربـه  طـأ بالشدة والغلضة يف حق وباطل بينمـا هـو يتراخـى ويتبا      

وملا كان أبو هريرة يعـيش حيـاة   ،يشهد أبو هريرة على الوايل الذي يعيش يف كنفه       
أن يوليــه عمــر علــى صــدقات البحــرين فقــد دارت حولــه  الفاقــة واحلرمــان قبــل

الـشبهات جــراء األمــوال الــيت اجتمعــت عنـده ممــا حــدا بعمــر اىل مــشاطرته هــذه   
هريرة سـارقا فقـد   أبومما جيعل عالمة االستفهام على الطرفني فإن كان    !!األموال

فقـد  ) وال نـراه (وجب على عمر إقامة احلد وإرجاع مال املـسلمني وان كـان بريئـا       
نا عبد حدثحدثنا سلمة بن شبيب   «)١(ابن عساكر  ىرو! اخذ عمر ما ليس له حبق     

نا معمر عن أيوب عن ابـن سـريين أن عمـر بـن اخلطـاب اسـتعمل أبـا          حدثالرزاق  
هريرة على البحرين فقدم بعشرة آالف فقال لـه عمـر اسـتأثرت ـذه األمـوال يـا           

هللا وعدو كتابه ولكـين عـدو مـن    عدو اهللا وعدو كتابه فقال أبو هريرة لست بعدو ا 
عادامها قال فمن أين هي لك قال خيل نتجت وغلة رقيق يل وأعطيه تتابعت علي        
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فنظروا فوجدوه كما قال فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأيب أن يعمل لـه   
إن : فقال له تكره العمل وقد طلب العمل من كان خريا منك طلبه يوسـف فقـال                

واثنـتني  وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى ثالثاً  ،ابن نيب ابن نيب   يوسف نيب ابن نيب     
أخشى أن أقول بغري علم وأقـضي بغـري حكـم أو           : قال !قال عمر فهال قلت مخساً    

ي  ـ     ضرب ظهري ويعلـم كيـف نظـروا فكـان كمـا      وال أ»شتم عرضـي  نتـزع مـايل وي
!قال؟

العالقـة بـني   ومن أكثر العالقات شبهة وريبـة يف عـصر اإلسـالم األول هـو             
اهول كـايب  مناليهود الذين اسلموا وبني جهلة املسلمني وخصوصا من كان آتياً  

فهـي عالقـة عميقـة    ،بالذكر العالقة بني كعب األحبار وأيب هريرة خصوأ،هريرة
ــسرب إىل كتــب     ــد وشــاا لغــط ت ــات والعقائ امتــدت إىل أحاديــث تتعلــق بالغيبي

جسيم مما يعطي فكرة عن مدى التغلغل اليهودي بني   املسلمني منه آراء التشبيه والت    
..املسلمني ممن مل ينهل من النيب وأهل بيته

فكعب األحبار وجد يف أبو هريرة ضـالته املنـشودة وحـصان طـروادة فكـان                
حـدثين  «حيدثه من التوراة وميوه عليه بالقرآن فكان أبو هريـرة ينقـل ذلـك ويقـول               

ومـن «)١(حابة كما قال إسحاق بن راهويهحىت اعترض عليه مجع من الص  »خليلي
كـان أنـه الـداخلي واندفاعهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللالرسولحبهفرط

: بقولهذلكعنيعربمتعددةبأساليبوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    ذكرهيطول
: وقـال . ...املـصدوق الـصادق وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه  اهللارسولحدثنا
...بــثالثحبـييب أوصـاين . ..احلجــرةصـاحب القاسـم أبــووخليلـي ييصـف قـال 

-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولخليلــيحــدثين. ..بــثالثخليلــيأوصــاين
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١٩٩

!!»هذاعليهاملنكرونفأنكر...وسلم

داودعــن أبــو«)١(ومــن الروايــات العجيبــة الغريبــة واملريبــة مــارواه الــذهيب 
هريـرة أيبعـن رافـع أيبعـن اهللاعبدبنبكرعنالقطانعمرانحدثناالطيالسي

اعلمالتوراةيقرأملأحدارأيتما: كعبفقال،ويسألهحيدثهفجعلكعبالقىانه
!!»هريرةأيبمنفيهامبا

فهل كان ابو هريرة فعال اعلم بالتوراة من قبل أن يقراها أم أن كعبا كان له         
!هدف من وراء هذا املديح؟

حـدثنا وهيـب حـدثنا النرسـي محـاد بناألعلىعبدحدثنا«)٢(قال أبو يعلى  
وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولقالقالهريرةأيبعنسريينبنحممدعنخالد

أـا تـر أملالفأرإالأراهاوالفعلتمايدرملإسرائيلبينمنأمةفقدتوسلم -
أبـو قـال شـربته الـشاة انألبـ إليهـا قـرب وإذاتـشرب ملاإلبـل ألبانإليهاقربإذا

صـلى اهللا   اهللارسـول مـن هـذا مسعتأنتفقالكعبااحلديثذافحدثتهريرة
.. .»!التـوراة؟ علـي فرتلـت : هريـرة أبوفقالمرارالهفقالوسلم -وآله   -عليه  

!وأنت ترى سلوك كعب

وقد اخذ أبو هريرة من اليهود ما كـانوا يرددونـه عـن بـشاعات وطامـات يف        
مـن نـسبة الكـذب والكبـائر إىل األنبيـاء منـها مـا رواه بـشان كـذب الـنيب                     تورام
العبـدي سـفيان أبـو محيـد بنحممدأخربناقال«روى ابن سعد  ) وحاشاه(إبراهيم

منجبباروسارةإبراهيممرقالهريرةأيبعنسريينبنعنأيوبعنمعمرعن
أبوقالأخيتقالمعكهذهمنفقالإبراهيمإىلفأرسلمااجلبارفأخرباجلبابرة
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٢٠٠

قولـه امرأتهيفوواحدةاهللايفاثنتنيمراتثالثإالقطإبراهيميكذبوملهريرة
وهـي  . )١(»أخـيت هيامرأتهيفللجباروقولههذاكبريهمفعلهبلوقولهسقيمإين

: من إحياءات اليهود وال أراه إال كعب كما سيأيت الدليل يف الرواية التالية

:)٢(وى عبد الرزاق الصنعاينور

أبـو انطلـق : قـال الـرمحن عبـد بنإبراهيمعناألعرجعنوحدثين: قال«
صـلى اهللا عليـه     النيبعنهريرةأبوفيحدث،وكعبهوفالتقى،الشامإىلهريرة

،اجلمعـة يـوم يفالـيت بالساعةمرحىتالتوراةعنكعبوحدث،وسلم -وآله   -
سـاعة اجلمعـة يوميف: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبقال: هريرةأبوفقال

يـوم يفولكـن : كعـب فقـال ،إيـاه أعطـاه إالشـيئا فيهااملسلمالعبداهللايسألال
اهللاصــدق،هــاه: كعـب فقــال،ال: هريــرةأبـو فقــال،الــسنةمـن واحــدةمجعـة 

،سـالم بناهللاوعبدهوفالتقى،املدينةقدمهريرةأباإنمث،مجعةكليفورسوله
أبـو فقـال ،كـذب : اهللاعبدفقال،اجلمعةيوميفكعبقالماهريرةأبولهفذكر
فـانظر إىل الـسلوك املريـب لكعـب فهـو أراد يف البدايـة أن                »رجـع قـد إنه: هريرة

يوحي إىل أيب هريرة بقصة من التوراة وملا رأى أبو هريرة مل يلـتقط الفكـرة ماشـاه                  
وهو (لذا قال عبد اهللا بن سالم   ! !)مجعةكليفولهورساهللاصدق،هاه«وقال له 

!!كذب كعب: )يهودي اسلم أيضا

وملا أكثر أبو هريرة عن النيب وحبضرته املئات مـن الـصحابة وبعـضهم عـاش        
معه من صغره كأمري املؤمنني عليه السالم الذي روى له احملـدثون مثانيـة ومخـسون                 

لـذا قـال   !المثأة وأربعة وسـبعني حـديثا  ف وثحديثا بينما رووا أليب هريرة مخسة آال  
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اهللارضـوان وعائـشة وعلـي وعثمـان عمـر أكذبـه «عـن بعـضهم  )١(نقل ابن قتيبـة   
!»عليهم

ان نـرى ،املـشي خبـف واحـد   يـروي حـديث النـهي عـن     ابو هريرةوملا كان 
:عائشة

!)٢(»هريرةأباألخالفن: وتقولواحدخفيفمتشيكانت«

إبـراهيم عن،منصورعنالثوريسفيانوروى«)٣(وقال ابن ايب احلديد   
.نـار أوجنةذكرمنكانماإالهريرةأيبعنيأخذونالكانوا: قال،التيمي
إذافكنت،احلديثصحيحإبراهيمكان: قال،األعمشعنأسامةأبووروى
صـاحل أيبحـديث مـن بأحاديثيومافأتيته،عليهفعرضتهأتيتهاحلديثمسعت

.حديثـه منكثريايتركونكانواإمهريرةأيبمندعين: فقال،ةهريرأيبعن
: قـال أو- النـاس أكـذب إنأال: قـال أنـه الـسالم عليـه عليعنروىوقد

.الدوسـي هريـرة أبـو وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول علـى - األحياءأكذب
صـلى اهللا  اهللارسولعنجيئاخلرب: حنيفةأليبقلت: قال،يوسفأبووروى
الـرواة بـه جـاءت إذا: قـال ؟بـه تصنعماقياسناخيالفوسلم - وآله   - عليه  

؟وعمـر بكـر أىبروايـة يفتقـول مـا : فقلـت ،الـرأي وتركنـا بهعملناالثقات
أعــدرآينفلمــا،كــذلك: قــال،عثمـان وعلــى: فقلــت!مــاناهيــك: فقـال 

هريـرة أبـا منـهم عدمث،رجاالعداماعدولكلهموالصحابة: قالالصحابة
.»مالكبنوأنس
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عمـر ابـن عنـد جالـساً جالساكنتقالسطاووعن«)١(و قال ابن عبد الرب    
ابنفقالودعوامنهفخذواحبتمليسالوترأنيقولهريرةأباأنفقالرجلفأتاه
...»هريرةأبوكذبعمر

قـال إهاببنمؤملحدثناقالاألبارعليبنأمحدحدثنا«)٢(وقال العقيلي 
..»هريرةأبوكذب: يقولالربيعثمانمسعتيقولإمساعيلبنمؤملمسعت

الـصالة تقطـع واحلمارواملرأةالكلبأن) أبو هريرة (وروى«)٣(ابن قتيبة 
يـصلي وسـلم  - وآلـه    - صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول رأيترمباعائشةفقالت
أبـا أنعليـا وبلـغ قـال القبلةوبنيبينهمعترضةالسريرعلىوأناالسريروسط
وقالمبياسرهفبدأفتوضأمباءفدعااللباسويفالوضوءيفمبيامنهيبتدئهريرة

خليلـي ورأيـت خليلـي وقـال خليليحدثينقولهمنوكانهريرةأباألخالفن
جنبـا أصـبح منروىوقدقالهريرةأباياخليلكالنيبكانمىتعليلهفقال
النيبكانفقالتايسأهلماوحفصةعائشةإىللكذيفمروانفأرسللهصيامفال

فقـال يـصوم مثاحـتالم غـري مـن جنبـا يـصبح وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    
بـذلك حـدثين إمنـا هريـرة أبـو فقـال تعلمـه حـىت هريرةأيبإىلاذهبللرسول
اهللارسـول مناحلديثمسعأنهالناسوأوهمميتافاستشهدالعباسبنالفضل

واىل هنا حنيـل علـى املوسـعات    ...»يسمعهوملوسلم- وآله - يه صلى اهللا عل  
يف معرفة الطامات اليت مأل ا أبو هريرة كتب احلديث مـن أهـل الكتـاب ومـن      

..أستاذه كعب األحبار
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أبو سعيد/سمرة بن جندب الفزاري

مات يف العام التاسع واخلمسني أو الستني للهجرة

والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وغريهمروى له البخاري ومسلم

) !والصحايب أعلى درجات التوثيق عندهم(له صحبة: قالوا عنه

)١(!يف اإلسالمأول من باع مخراًهو 

  سبقت مسعة سمفهـو صـاحب واقعـة النخلـه مـع          ،ة مكانته عند األمـويني    ر
حممـد بـن جعفرعن،عيينةأىبموىلواصلروى«رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     

رجـل بـستان يفخنلجندببنلسمرةكان: قال،آبائهعنالسالمعليهعليبن
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول إىلذلـك األنـصاري فشكا،يؤذيهفكان،األنصارمن

ال: قـال ،مثنـه وخـذ ،هـذا مـن خنلـك بع: لهفقالفدعاه،مسرةإىلفبعث،وآله
،بـستانه منـه فاشـتر : قـال ،أفعـل ال: قـال ،خنلـك مكانخنالفخذ: قال،أفعل
صلى فقال،أفعلال: قال،اجلنةولكالنخلهذايلفاترك: قال،أفعلال: قال

)٢(»)فيهلهحقالفإنه،خنلهفاقطعاذهب(: لألنصاريوسلم -وآله   -اهللا عليه   
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٢٠٤

مسعرعنبشريبنأمحدروى«)١(كان مسرة من شرطة زياد بن أبيه الظامل يف الكوفة    
الكوفـة إىلالـسالم عليـه احلـسني مـسري أيامجندببنمسرةكان: قال،كدامبن

عليـه احلـسني إىلاخلروجعلىالناسحيرضوكان،زيادبناهللاعبيدشرطةعلى
.)٢(»وقتالهالسالم

زيـاد مـات «)٣(روى ابـن عـساكر  ،أحد والة بين امية الغامشني بعد زياد     وهو  
سـنة معاويـة فـأقره جنـدب بـن مسـرة البـصرة علىلففاستخومخسنيثالثسنة

.»الثقفيسلمةبنغيالنبنعمروبناهللاعبدووىلعزلهمثونصف

زيـاد كـان «)٤(قـال ابـن حبـان   ،وقد كان زياد يوليه ستة أشـهر عنـد غيابـه          
أهـل عنـد فحديثـه أشـهر سـتة الكوفـة وعلـى البـصرة علـى أشـهر سـتة يستعمله
وا وال{:قولـه تعـاىل  أروكأنه مل يق ،»املصرين كَنـى تَر وا الَّـذِين إِلـَ ظََلمـ كُمس فَتَمـ

اراالنمولَكُمونِمِناللَّهِدمِناءلِيأَوالثُمونرص٥(»١١٣: هود(}تُن(..

 كان سمروى ابـن ايب     !ة يقتل األبريـاء لـسرقة أمـواهلم باالتفـاق مـع زيـاد             ر
أهـل مـن رجـل جـاء : قـال ،احلـسن عـن حكـيم بـن امللـك عبدروى«)٦(احلديد

دخـل مث،بـراءة وأخـذ ،املـال بيـت يفمعـه كـان مـاالً فترك،البصرةإىلخراسان
فقدمـه ،اخلـوارج بـرأي وامـه ،جنـدب بـن مسـرة فأخذه،ركعتنيفصلىاملسجد
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٢٠٥

بيـت خبطالرباءةفإذامعهفيمافنظروا،زيادشرطةعلىيومئذوهو،عنقهفضرب
تَزكَّىمنأَْفلَحقَد{: يقولتعاىلاهللامسعتأما،مسرةيا: بكرةأبوفقال،ملالا

ذَكَرومهِاسبلَّىربذلكأمرينأخوك: فقال!)١٤/١٥: األعلى(}فَص«!!

ال خيشى اهللا يف األبريـاء روى ابـن أيب         غشوماً كان واغالً بالدماء سفاكاً   وقد
مــنرجـل قـدم قـد : لنـا قيــل: قـال ،صـاحل أيبعـن ،األعمـش روى«)١(احلديـد 

بـن مسـرة هـو فـإذا فأتينـاه ،وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولأصحاب
: قـالوا ؟هذاما: فقلنا،ثلجاألخرىوعند،مجررجليهإحدىعندوإذا،جندب

بالرجـل تـؤتى ؟غدالربكتقولما،مسرةيافقالوا،أتوهقدقوموإذا،النقرسبه
الـذي لـيس : لـك فيقـال بـأخر تـؤتى مث،بقتلهفتأمراخلوارجمنهو: لكيقالف

،هذااخلارجيوإمنا،علينافشبه،حاجتهيفماضياوجدناهفىتذاك،خبارجيقتلته
إىلمضىاجلنةأهلمنكانإن!ذلكيفبأسوأي: مسرةفقال!الثاينبقتلفتأمر
...»!نارالإىلمضىالنارأهلمنكانوإن،اجلنة

بـن عـامر حـدثنا : حـرب بـن سليمان.كثريابشرامسرةوقتل«)٢(قال الذهيب 
نـشفت بقعـة األرضيفما: فقالوا،عبيدبنيونسجملسيفكنا: قال،عامرأيب
،يـونس فسألت،ألفاسبعوناقتل،اإلمارةداريعنون،هذهنشفتماالدممن

»ومسـرة ،وابنه،زياد: قال؟ذلكعلفمن: قيل،وقطيعقتيلبنيمننعم: فقال
.)٣(»بصحبتهلهنرجو«قال عنه أبو بكر البيهقي) !صحابيا(وملا كان هذا السفاك


–
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٢٠٦

وامللفت لالنتباه يف سرية مسرة انه يروي العديد مـن األحـالم الـيت يـدعي ان             
ال ميكـن الطعـن ـا   و،)ائل الـبعض  فـض (وطبعا هي وسيلة لنشر   ! الصحابة رأوها 

ولكــون الــراوي صــحايب هنــا فقــد ثبتــت هــذه د الوحيــد هــو الــراوين الــشاهأل
قـال )١(منها حديث الدلو الذي رواه مجع من احلفاظ منهم ابن عـساكر       ! !الفضائل

مالـك بنبكرأبوناحدثاملذهببنعليأبوناحدثاحلصنيبنالقاسمأبوأخربنا«
بـن محـاد ناحـدث قاالوعفانالصمدعبدناحدثأيبحدثينأمحدبناهللاعبدناحدث

أنجنـدب بـن مسـرة عـن أبيـه عـن اجلرمـي الرمحنعبدبناألشعثناحدثسلمة
دليـت دلواكأنرأيت)وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسولقالقالرجال

ضعفوفيهعفانقالضعيفاشربافشرببعراقيهافأخذبكرأبوفجاءالسماءمن
فشرببعراقيهافأخذعثمانجاءمثتضلعحىتربفشبعراقيهافأخذعمرجاءمث

فتناوهلـا علـي فانتـشطت      «زاد املقريـزي  »يءشـ منـها عليـه فانتـضح منهفانتشطت
!...)٢(»وانتضح عليه منها شيء

وقد اشتهر عند املسلمني حديث النيب صلى اهللا عليه وآلـه لـبعض الـصحابة        
لـذلك كـان هـؤالء    )٣(»رآخـركم موتـا يف النـا    «فيهم ابو هريرة ومسـرة بـن جنـدب        
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٢٠٧

روى«)١(*روى ابـن ايب احلديـد  ،أوالالصحابة يتحـرون عـن بعـضهم مـن ميـوت         
املدينـة قـدمت : قـال ،عـدي بـن حجـر عنسعدبناهللاعبدأخربنا: قالشريك

فعـل مـا : قال،البصرةأهلمن: قلت؟أنتممن: فقال،هريرةأيبإىلفجلست
: قلـت .منهحياةطولإىلأحبأحدما: قال،حيهو: قلت؟جندبابنمسرة
وحلذيفـة ولهيلقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإن: قال؟ذاكومل
: قال،أسبقهأنأمتىناآلنوأنا،حذيفةفسبقنا،)الناريفموتاآخركم(: اليمانبن

..»احلسنيمقتلشهدحىتجندببنمسرةفبقي

فـال ،هريرةأبافألقى،باملدينةأمركنت: قال،حكيمعن  «)٢(وروى الذهيب 
يفعـشرة كنـا إنا: فقال،فرح،تهايحبأخربتهفإذا،مسرةعنيسألينحىتبشئيبدأ

: قــالمث،وجوهنــايفوســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولفنظــر،بيــت
. املـوت مـن إيلأحـب يءشـ فلـيس ،مثانيـة منـا مـات فقـد ) الناريفموتاآخركم(

: قـال ،خالـد بـن أوسعـن ،جـدعان بـن علـي عن،سلمةبنمحادحنوهوروى
سـألين ،مسـرة علىقدمتوإذا،مسرةعنسألين،حمذورةأيبعلىقدمتإذاكنت

*
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٢٠٨

هريـرة وأبووهوأناكنتإين: فقال،ذلكيفحمذورةأليبفقلت،حمذورةأيبعن
) الناريفموتاخركمآ(: فقال،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبفجاء،بيتيف

الـنيب قـال ،وغـريه طـاووس ابنعن: عمر. حمذورةأبوماتمث،هريرةأبوفمات
آخـركم «: وآخـر ،جنـدب بـن ومسرة،هريرةأليبوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   

،هريـرة أبـا يغـيظ أنالرجـل أرادإذافكـان ،قبلـهما الرجـل فمـات »الناريفموتا
.»مسرةقبلفمات.ويصعق،هعليفيغشى،مسرةمات: يقول

ــه بعــض    ــا افتعــل ل وملــا امجــع املؤرخــون علــى ان مســرة كــان آخــرهم موت
،اسـتجمر مسـرة أن«فقـالوا !!يف توجيـه احلـديث   تنفعهنعسى أ رواية  ) النواصب(

وآله -صلى اهللا عليه النيبمرادفهو،صحإنفهذا. احترقحىت،نفسهعنفغفل
منبهيتعاجلكان،حاراماءمملوءةقدريفسقطأنهوقيل.الدنياناريعين،وسلم -

!!وهكذا سقط مسرة يف النار)١(»فيهافمات،الباردة
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٢٠٩

أبو أروى الدوسي /ربيعة بن احلارث 

) أي قبل سنة ستني للهجرة بقليل(مات يف آخر ملك معاوية

.غريهمامحد بن حنبل واحلاكم النيسابوري واهليثمي والطرباين و: روى له

.)٢(ومن كبار الصحابة)١(كان صحابيا: قالوا فيه

املدينزائدةبنحممدبنصاحلواقدوأبوالرمحنعبدبنسلمةأبوعنهروى

:من حديثه

كنـت قـال الدوسـي أروىأيبعـن : بـسنديهما )٣(روى الطرباين وابن األثـري    
: فقـال ،وعمـر بكـر أبـو فأقبـل وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبمعجالساً
..بكماأيدينالذيهللاحلمد

حرببنسليمانحدثنااحلباببنالفضلخليفةأبوحدثنا)٤(روى الطرباين 
صـالة أصـلي كنتقالأروىأيبعناملؤذنحكىأيبعنخالدبنوهيبحدثنا
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٢١٠

فآتيهاأمشياحلليفةذاآيتمثوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمعالعصر
..الشمستغبومل

وقــال »عثمانيــاكــان«)٣(وابــن حجــر)٢(وابــن عبــد الــرب)١(قــال الــصفدي
..»عثمانشيعةمنكان«)٤(الذهيب
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٢١١

نسبة اىل قبيلة الرها) الرهاوي(يزيد بن شجرة الرهاوي او

مات عام مثانية ومخسني للهجرة

ة وعبد بن محيد روى له احلاكم النيسابوري واهليثمي والصنعاين وابن أيب شيب
والطرباين

)٢(يامتوقِّهاًمتألِّوكان)١(له صحبة: قالوا فيه

ومن والة معاوية على بعـض  ،على أمري املؤمنني عليه السالمكان من البغاة  
وكانالرهاويشجرةبنيزيد«)٣(قال البخاري،جيوش فيهااً للمناطق الشام وأمري

..»اجليوشعلىاستعملهمعاوية

معاوية يعلم إخالصه له أرسله عـام سـبعة وثالثـني للـهجرة ليقـيم      وملا كان 
ويف مكة واليها مـن قبـل أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم ممـا يطلـب بـه                    ،احلج يف مكة  

عـام سـبعة   :)٤(قـال خليفـة بـن خيـاط العـصفري         !معاوية إعطاء الشرعية لعصيانه   
احلـج ليقـيم ويالرهـا شـجرة بـن يزيـد سـفيان أيببنمعاويةبعثوفيهاوثالثني
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٢١٢

فاصـطلحوا ،وغـريه اخلـدري سـعيد أبـو بينهمافسفر،عباسبنقثمفنازعللناس
...بالناسويصليعثمانبنشيبةاحلجيقيمأنعلى

معاويـة سـار الـسنة هـذه يف....سنة سبع وثالثني للـهجرة    «)١(قال ابن األثري  
بـن يزيـد عاويـة مدعاالسنةهذهويف....راجعاًنكصمثدجلةشارفحىتبنفسه
للنـاس لتقـيم مكةإىلأوجهكأنأريدإين: لهفقالأصحابهمنالرهاويشجرة

مكةإىلوسارذلكإىلفأجابه.عليعاملعنهاوتنفيمبكةالبيعةيلوتأخذاحلج
خطـب قـثم بـه مسـع فلمـا ،علـي عاملالعباسبنقثموافارسآالفثالثةيف

وأجابـه ،بـشيء جييبـوه فلمحرمإىلودعاهمالشامينيمبسريوأعلمهممكةأهل
واللحـاق مكـة مفارقـة ىعلـ قثمفعزم،والطاعةبالسمعالعبدريعثمانبنشيبة

فنـهاه الـشاميني قاتلباجليوشأمدهفإن،باخلرباملؤمننيأمريومكاتبةشعااببعض
قوةوبكالقتالمنهمرأيتفإنأقم: لهوقال،مكةمفارقةعناخلدريسعيدأبو

لقتـال يعرضـوا وملالشاميونوقدمفأقام،أمامكعنهافاملسريوإال،برأيكفاعمل
هـوذة بنضمرةبنالريانفيهمجيشافسريخيربهاملؤمننيأمريإىلقثموأرسلأحد
الترويـة قبـل شـجرة ابـن قدوموكاناحلجةذيأولالطفيلوأبواحلنيفيعليبن

سـعيد أبـا واسـتدعي ،ونازعنـا قاتلنـا مـن إالآمنـون مأنتالناسيففنادىبيومني
فيـه كـان ملـا لفعلـت شـئت ولـو ،احلـرم يفاإلحلـاد أريـد الإين: لهوقالاخلدري
رجالًالناسوخيتارأناواعتزهلابالناسالصالةيعتزللهفقل،الضعفمنأمريكم
بـن شـيبة سالنـا واختـار ،الصالةفاعتزل،ذلكلقثمسعيدأبوفقال،ميصلي
،الـشام إىليزيـد رجـع حجهـم النـاس قـضي فلمـا ،موحجمفصليعثمان
،قـيس بـن معقـل وعلـيهم فتبعـوهم الـشام أهـل بعـود فـأخربوا عليخيلوأقبل
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٢١٣

أســرىفأخـذوهم منـهم بنفـر فظفـروا القـرى واديعـن رحلـوا وقـد فـأدركوهم 
عنـد لـه كانـت ى  أسـر ـم ىففـاد املؤمننيأمريإىلمورجعوامعهمماوأخذوا
.معاوية

: من حديثه

إبـراهيم حـدثنا هـاين بنصاحلبنحممدحدثين:)١(روى احلاكم النيسابوري  
منـصور عنشعبةحدثناجعفربنحممدحدثنااملثىنبنحممدحدثناطالبأيببن

معاويةوكانالشامأمراءمنوكانالرهاويشجرةبنيزيدعنحيدثجماهدامسع
اهللانعمــةاذكــرواالنــاسأيهــا: فقــاليــومذاتفخطبنــااجليــوشعلــىيــستعمله

أـا فيهـا ماالرحالويفوابيضواخضروامحراسودمنأرىماترونلو،عليكم
احلـور نيـ وز،النـار وأبواباجلنةوأبوابالسماءأبوابفتحتالصالةأقيمتإذا

وىلوإذاانـصره اللـهم ثبتهماللهقلنالقتالإىلبوجههأحدهماقبلفإذاويطلعن
وأميأىبفداكمالقوموجوهفأكواارمحهاللهملهاغفراللهموقلنمنهاحتجنب

ورقحتـط كمـا خطايـاه عنـه حتـط دمـه مـن نفحةأولكانتاقبلإذاأحدكمفان
هلمـا فيقـول وجهـه عنالغبارفتمسحانالعنياحلورمنثنتانإليهوترتل،الشجرة

هـاتني إصـبعي بـني حلقـت لـو حلةمائةكسىوي،لكاأنبلالقوالنوتلكماأنا
انكـم اجلنـة ثيابمنولكنآدمبيننسجمنليسلوسعتاهوالوسطىالسبابةيعىن

يـوم كانفإذاوجمالسكموجنواكموحالكموسيماءكمبأمسائكماهللاعندمكتوبون
كـساحل سـاحل جلهـنم انو،لكنورالفالنويا،نوركهذافالنياقيلالقيامة
نأجهـنم أهـل اسـتغاث فـإذا ،كالبغالوعقاربكالنخلوحياتهوامفيهالبحر

ــهمخيفــف ــلعن ــساحلإىلاخرجــواقي ــوامفيأخــذفيخرجــون،ال ــشفاههماهل ب
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٢١٤

علـيهم ويـسلط ،النـار إىلمنهافراراًفيستغيثونفيكشفهماهللاشاءوماووجوههم
يؤذيـك هلفالنياأحدهمفيقولالعظميبدوحىتجلدهواحدهمفيحكاجلرب

...املؤمننيتؤذيكنتمباذلكفيقولنعمفيقولهذا

ملــن كــان يــؤذي املــؤمنني فكيــف مبــن يقتــل املــؤمنني  هــذا العــذاب: قلــت
!كيزيد بن شجرة وأمثاله!ويستحل دماءهم؟

أيببـن علـي وجهـه : ترمجة قيس بـن معقـل الريـاحي   )١(قال ابن عساكر يف 
فـأدرك املوسـم علـى أمـريا معاويةبعثهحنيالرهاويشجرةبنيزيدربةحملاطالب
وانـصرف اجلنـدل دومـة إىلمعقـل وعـاد القرىبواديشجرةابنأصحاببعض
...الكوفةإىلمنها

..معاويةمعنيصفِّشهدممنعثمانياًكان:)٢(قال البالذري
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٢١٥

أبو هنيدة احلضرمي/ وائل بن حجر

للهجرة بقليلمات قبل عام ستني

: روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبـو داود وغريمهقـالوا فيـه             
)١(له وفادة وصحبة ورواية... احد األشراف

بـن وكليـب ،علقمـة بـن ووائـل ؛اجلبـار وعبـد ،علقمة: ابناه: عنهحدث
)٢(.وآخرون؛ شهاب

رسـول لىعكندةوفدمعحضرموتوفدقدمإذ  ،ةسلم بعد فتح مكّ   وقد أ 
وخموسمحدةحضرموتملوكوليعةبنووهموسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا

هـذه عـين يـذهب أندعأُاهللارسوليا: خموسوقال،فأسلموا،وأبضعةومشرح
بـن وائـل وقـدم ،حـضرموت صـدقة مـن طعمةوأطعمهلهفدعا،لساينمنةالرت

جئـت وقـال ،وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب علىوافداًاحلضرميحجر
الـصالة النـاس ليجتمـع ونـودي رأسهومسحلهفدعا،واهلجرةسالماإليفراغباً

)٣(رحجبنوائلبقدومسروراًجامعة
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٢١٦

: من حديثه

اهللارسـول علـى وفـد أنـه : أبيـه عـن ،وائـل بنعلقمةعن)١(روى الذهيب 
سـفيان أيببنمعاويةمعهوأرسل،أرضاًفأقطعه،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    

.خلفكأردفين: معاويةيلفقال: قال.اليعرفه

.امللوكأردافمنتكونالإنك: قلت

.نعلكأعطين: قال

.الناقةظلانتعل: فقلت

.احلديثفذكرين،السريرعلىمعهيندفأقع؛أتيته،استخلففلما: قال

!!يديبنيمحلتهكنتليتين: نفسييففقلت

هذا شأن الرعاع من الناس الذين يتمنون محل السالطني بني أيـديهم   :قلت
إذا رأيـتم  «حـىت مـن قـال فيـه الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه        ،من كان السلطان   كائناً

.)٢(»معاوية على منربي فاقتلوه

علـى وافـداً احلـضرمي حجـر بنوائلقدم: فقال)٣(وروى القصة ابن سعد  
،واهلجـرة اإلسـالم يفراغبـاً جئـت : وقـال وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه    النيب
بنوائلبقدومسروراًجامعةالصالةالناسليجتمعونوديرأسهومسحلهفدعا
أنسـفيان أيببـن معاويـة وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوأمر،حجر
نأكـ ملإينالقـال نعلـك إيلألـق معاويـة لـه فقـال راكبووائلمعهفمشىيرتله
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٢١٧

إن: قـال ،امللـوك أردافمـن لـست : قـال ،فـأردفين : قـال ،لبـستها وقدأللبسها
!!شرفاًبهكفاكناقيتظليفمِشإ: قال،قدميأحرقتقدالرمضاء

كانتوقد«)١(بكر قال البالذريأيباه معاوية مصر بعد قتل حممد بن وقد ولّ
،بكـر أيببـن حممـد وقتل،مصربفتحيهنونهمعاويةإىلكتبواالعثمانيةمنمجاعة

.ويطيعـوا لـه ليـسمعوا عثمـان بـدم يطلـب رجـال البـصرة إىليوجـه أنويسألونه
...»احلضرميابنتوجيهعلىمعاويةحداذلكإن: فيقال

: )٢(قال البالذري،والغدر من صفات املنافق،غادراًابن احلضرمي  كان  وقد  
عثمانيـا كان،احلضرميحجربنوائلأن،عوانةعن،الكويفمسعودأبووحدثنا

يفلـه فـأذن الرجـوع تعجـل مث،هنـاك مـا لـه ليصلحاليمنإتيانيفعليافاستأذن
وقد بسطنا الكالم باجلرائم البشعة     .عليشيعةعلىوأعانهبسراًفماألفذهبذلك

اليت ارتكبها بسر يف غزوته لليمن ذلك مبساعدة وائل بن حجر هذا وذلك يف ترمجة 
..أةبسر بن ارط
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٢١٨

عبد الرمحنأبو/ة ميبن حرب بن أسفيانأبيمعاوية بن 

عام الرابع عام ستني للهجرة فيكون مولده يف المات عن مثانية وسبعني عاماً
وأبو داود وابن ماجـة    *روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي     ،  قبل البعثة 

.وغريهم

!)شاهري علمـاء األمـصار  مـ (يف ٢*ذكـره ابـن حبـان     !هو صـحايب  : قالوا فيه 

*






*
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٢١٩

ــهوكانــت.. .الــشامويل«)١(فقــال ــتنيأشــهروثالثــةســنةعــشرةتــسعواليت واثن
.»ليلةوعشرين

)٢(هو أول امللوك

)٣(أول من بايع لولدهو

)٤(أول من عهد باخلالفة يف ملكهو

)٥(أول من منيت به رعيتهو

)٦(أول من اختذ اخلصيان خلاصة خدمتهو

)٧(احب حرسأول من اختذ صو

أول رأس يف اإلسالم أُهـدي رأس عمـرو بـن احلمـق اخلزاعـي اهـدي إىل                  و
.)٨(معاوية

)٩(أول من استلحق بنسبه يف اإلسالمو

)١٠(وقتل احلسنييف عهدهأول ذل دخل على العرب ادعاء زيادو
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٢٢٠

)١(أول قضية ردت من قضاء رسول اهللا علنا دعوة زيادو

)٢(عيدينحدث األذان يف الأول من أو

)٣(أول من خطب جالساًو

)٤(أول من سن اخلطبة قبل الصالةو

)٥(أول من ركب عند رمي اجلمار ذاهبا وراجعاو

)٦(أول من خطب على منرب يف مكةو

الـسالم علـى أمـري املـؤمنني       : أول من أمر املؤذن أن يشعره ويناديـه فيقـول         و
)٧(!الصالة يرمحك الصالة

»أول من يغير سنيت رجل مـن بـين أميـة   «النبوي عليهوبذلك ينطبق احلديث 
ولكنـه متحـل لـه التوجيـه        ) يوجد غريه إذ ال   (وطبقه على معاوية   ٨صححه االلباين 

.!»اهللا أعلمو.جعله وراثةو،باحلديث تغيري نظام اختيار اخلليفةو لعل املراد«فقال

  لإلسـالم  ملناقـضة علـى املـسلمني مبظـاهره ا      ك معاويـة جديـداً    لْـ وملا كان م،
عـن   وإشـغاهلم النـاس    إلهلاءبتكر معاوية عدة وسائل     إ،والصارخة بااهرة بذلك  

التفكري مبشاكل البالد السياسية ومـضاعفات حتوهلـا لنظـام امللـك العـضوض ومـن             
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٢٢١

: هذه الوسائل

والـيت بلغــة أوجهـا يف أفريقيـا وفــارس    ) الفــتح اإلسـالمي (تكثيـف جيـوش  
..نود قدر اإلمكانواألناضول وجتمري اجل

وهو رجل حيي القصص التارخيية اليت ال هدف هلـا         ) القصاص(اختراع مهنة 
اخرج الزبري بن «إذسوى اهلاء الناس ومحلهم على متابعة القصة املتسلسلة الطويلة        

بكار يف أخبار املدينة عن نافع وغريه من أهل العلـم قـالوا مل يقـص يف زمـان الـنيب           
وال يف زمـان أيب بكـر وال زمـان عمـر وإمنـا القـصص حمـدث           صلى اهللا عليه وآلـه    

.)١(»أحدثه معاوية حني كانت الفتنة

!وطبعا كانت حصة األمويني من بطوالت هذه القصص الشيء الكثري

،شقوقدكان معاوية يف بداية سفره اىل الشام زمن والية أخيه يزيد على دمـ          
مث ،وت وبعـض املـدن الـساحلية   الذي شارك يف الشام يف فتح بري اجليشحد أفراد   أ

سـفيان يف طـاعون عمـواس    أيبوبعد موت أخيه يزيد بـن  ،اه عمر على األردن ولّ
جاء عثمـان  يف العام الثامن عشر للهجرة استخلفه على الوالية بعده فاقره عمر مث  

فاجلهـاز احلـاكم يـويل      ،ومريبـة وهذه مسألة غريبـة     ،.فجمع له نواحي الشام كلها    
ويقـره اجلهـاز    ،ويزيـد يـويل معاويـة أخـاه علـى احلكـم بعـده             ،فيانيزيد بن أيب س   

بعـثين حـني أبو بكـر  قال  «)٢(ويزيد هذا هو الذي يروي حديث     ،احلاكم على ذلك  
أخـاف مـا أكـرب وذلـك مـارة باإلتؤثرهمانعسيتقرابةلكانيزيدياالشامإىل

أمــرمــنيلومــنقــالوســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه اهللارســولنفــإعليــك
والصـرفاً منـه اهللايقبـل الاهللالعنـة فعليـه حماباةأحداًعليهمرفأمشيئااملسلمني
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٢٢٢

شـيئا اهللامحـى يفانتـهك فقـد اهللامحىأحداأعطىومنجهنميدخلهحىت،عدالً
فهل ياترى متت توليـة   »وجلعزاهللاذمةمنهتربأتقالأواهللالعنةفعليهحقهبغري

م ألمـر  أم أصـلح النـاس يف الـدين والـدنيا أ     لشام لكونه افقه النـاس      معاوية على ا  
!آخر؟

معاوية وىلن عمر بن اخلطاب هو الذي والغريب أن بعض املؤرخني يدعي أ
ن يزيـد بـن ايب      بينمـا الـصحيح أ    ،الشام يف حماولـة للتغطيـة علـى حقيقـة واضـحة           

ملـا : خليفـة قـال «)١(لـرب قال ابن عبد ا! سفيان هو الذي واله األمر فلم يقيله عمر       
علىسفيانأيببنيزيدالشاماتفتححنيعبيدةأبوووىل،خالداًعزلعمروىل

وحبيـب دمـشق علـى الوليدبنوخالداألردنعلىحسنةابنوشرحبيلفلسطني
ووىلعزلـه مثالثمـايل قـرط ابـن اهللاعبـد ووىلعزلـه مث،محـص علـى مسلمةبن

فمـات عمـواس طـاعون وقعمثقرطابناهللاعبدردوعزلهمثالصامتبنعبادة
يزيـد فمـات سفيانأيببنيزيدواستخلفمعاذوماتمعاذواستخلفعبيدةأبو

!»عمرهفأقرمعاويةأخاهواستخلف

ن يتوىل يزيـد الـشام منـذ األشـهر      كان عبارة عن اتفاق مسبق بأ      األمروكان  
مث يتـوىل معاويـة سـبع    ،فـة عمـر  األخرية خلالفة ايب بكر اىل مخس سنوات من خال     

علـى  سنني يف خالفة عمر مث اثنتا عشرة سنة يف خالفة عثمان ومخس سـنني باغيـاً      
فهذه قرابة أربع وأربعون سنة قـام بنـو   ،على املسلمنيوعشرون سنة ملكاً  ،اإلمام

وبـالطبع  !سفيان فيها بإنشاء اجليل الشامي الذي مل يعرف غري بين سفيان بن حرب        
اوية حباجة اىل جهاز دعائي يشيد مبعاوية وجيعل له فضائل ومزايـا يـستحق    كان مع 

نـه هـو الـذي قتـل مـسيلمة       حـىت ادعـي أ    ،منـها الـشجاعة   ،عليها ان يكون خليفة   
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٢٢٣

!)١(»!هو من وجه غريب«بعد إيراد هذا اخلرب*وقال املزي!الكذاب

روى لموسـ -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   للنيب نه كان يكتب الوحي   ي أ عواد
عبـد عن،األقمربنزهريعن،احلارثبناهللاعبدعن: مرةبنعمرو«)٢(الذهيب

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللالرسـول يكتـب معاويـة كـان : قـال ،عمروبناهللا
،الغلمـان معألعبكنت: قال،عباسابنعن،محزةأيبعن: عوانةأبو. وسلم

يكتبوكان" معاويةيلادع": وقال،لموس-وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفدعاين
.»الوحي

)٣(قـال مـسلم  ،جود عنـد مـسلم يف صـحيحه لكـن بزيـادة     مووهذا احلديث  

أميةحدثناقاال) املثىنالبنواللفظ(بشارابنوحدثناالعرتياملثىنبنحممدحدثنا«
مـع ألعـب كنـت قـال عباسابنعنالقصابمحزةأيبعنشعبةحدثناخالدبن

قالبابخلففتواريتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولفجاءيانالصب
قـال يأكـل هوفقلتفجئتقالمعاويةيلوادعاذهبوقالحطأةفحطأينفجاء

*
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٢٢٤

اهللاأشـبع الفقـال يأكـل هـو فقلـت فجئـت قـال معاويةيلفادعاذهبيلقالمث
احملـبني بعـض فـسره : *ونقـل الطيالـسي   .بعدهاشبعفما: قالوزاد احلاكم »بطنه
أنـه عنـه اخلـرب الن،القيامـة يـوم جيـوع ممنيكونالحىت،بطنهاهللاأشبعال: قال
وهكـذا هـي    )١("القيامـة يـوم جوعـا أطـوهلم الـدنيا يفشـبعا النـاس أطـول ": قال

!املناقب

وكانـت «)٢(هند بنت عتبة قال عنها ابـن ايب احلديـد املعتـزيل   وام معاوية هي 
كـان : "األبـرار ربيـع "كتـاب يفالزخمشريوقال.وعهربفجورمكةيفتذكرهند

بـن الوليـد بـن عمـارة وإىل،عمـرو أيببـن مـسافر إىل: أربعـة إىليعـزى معاويـة 
.الوليـد بـن لعمـارة كانمغن،الصباحوإىل،املطلبعبدبنالعباسوإىل،املغرية

شـابا ،سـفيان أليبعـسيفا الـصباح وكـان ،قصريادميماسفيانأبوكانوقد: قال
الـصباح منسفيانأيببنعتبةإن: وقالوا.فغشيهانفسهاإىلهندفدعته،وسيما

.هنـاك فوضعته،أجيادإىلفخرجت،مرتهلايفتدعهأنكرهتإا: وقالوا،أيضا
اهللارسولحياةيفواملشركنياملسلمنيبنياملهاجاةأيامحسانيقولاملعىنهذاوىف

: الفتحعامقبلوآلهيهعلاهللاصلى
   

*
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٢٢٥

   

بنمعمرعبيدةأبوفروى.هذاغريروواالقذفهذاعنهندهوانزوالذين
يغـشاه ضـيافة بيـت لهوكان،املخزومياملغريةبنالفاكهحتتكانتهندانإاملثىن

الفاكـه فيـه فاضـطجع ،يومـاً البيـت ذلـك فخـال ،إذنغـري مـن فيدخلونه،الناس
فـإذا ،البيـت إىلعـاد مث،لهعرضألمرالبيتيفهنداوتركالفاكهقاممث،وهند
كـان الـذي مـن : وقـال ،برجلهفركلها،هندإىلفأقبل،البيتمنخرجقدرجل
،بأهلـك احلقـي : فقـال .نائمـة كنـت اوإمنـ ،أحـد عنـدي يكنمل: فقالت؟عندك

،بنيـة يـا : أبوهاعتبةهلافقال،ذلكيفالناسفتكلم،أهلهاإىلفورهامنفقامت
ذنـب لـك كـان فإن،الصحةعلىبقصتكفأخربيين،أمركيفأكثرواقدالناسإن

لنفـسها تعـرف الأـا فحلفـت .القالةعنكفتنقطع،يقتلهمنالفاكهإىلدسست
،عظـيم بـأمر ابـنيت رميـت قـد إنك: للفاكهعتبةفقال.عليهالكاذبإنهو،جرما
،خمـزوم بـين مـن مجاعـة يفالفاكـه فخـرج ؟الكهنةبعضإىلحتاكمينأنلكفهل

فلمـا ،معهـا ونـسوة هنـدا معـه وأخـرج ،منافعبدبىنمنمجاعةيفعتبةوخرج
ذلـك فـرأى .وـا لواختطف،أمرهاوتنكر،هندحالتغريتالكاهنبالدشارفوا

قبـل هـذا كـان فهال!عندكملكروهإالذاكوما،بكماأرىإين: هلافقال،أبوها
ملكـروه لـيس مـىن رأيـت الـذي إن،أبـت يـا : قالت!مسريناالناسعنديشتهرأن

ميـسما يـسمين أنآمـن وال،ويصيبخيطئبشراتأتونأنكمأعلمولكين،عندي
صـفر مث،بأمراملسألةقبلسأمتحنهفإين: هلالقا.مكةنساءعندعاراعلىيكون
إذاحـىت .وتركـه بـسري وشـده ،إحليلـه يففأدخلهابرحبةأخذمث،فأدىللهبفرس
وقـد ،ألمـر جئنـاك قـد إنـا : عتبـة فقـال .هلـم وحنـر ،أكرمهمالكاهنعلىوردوا
مـن أبـني : فقـال ،كمرةيفمثرة: فقال؟هومافانظر،بهأختربكخبيئالكخبأت
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٢٢٦

هـؤالء أمـر يفاآلنانظـر ،صـدقت : قـال ،مهـر إحليـل يف،بـر حبـة : قـال ،هذا
إىلصـار حـىت ،اـضي : ويقـول ،منـهن واحـدة واحـدة منيدنوفجعل.النسوة

يقـال ملكـا ولتلدن،زانيةوالرقحاءغرياضي: وقال،كتفهاعلىفضرب،هند
يدهافجذبت،بيتكإىليقوم: وقالبيدهفأخذها،الفاكهإليهافوثب.معاويةله

فتزوجها!غريكمنإالكانوال،منككانالفواهللا،عىنإليك: وقالت،يدهمن
.»حرببنسفيانأبو

عن،الكليبهشامبنعباسحدثين«)١(األشرافوروى البالذري يف انساب     
اجلاهليـة يفجـداتكم أييزيـد أبـا يا: لهفقالمعاويةعلىعقيلدخل: قالأبيه
مـن وهـي سـفيان أيبجـدة ومحامـة : هـشام قـال .معاويةفوجم.محامةقال؟شر

معاويـة قـال : قـال أبيـه عنالزنادأيبابنعن،املدائين.اجلاهليةيفالراياتذوات
يفلكنـه : قـال !!؟هاشـم بـين يـا رجالكميفالشبقنأبيما: طالبأيببنلعقيل

»!!نأبيأميةبينيانسائكم

قال ) أباطيل(ث كثرية يف مناقب معاوية وصفها الذهيب بأاوقد رويت أحادي
: املختلفةاألباطيلمن«)٢(الذهيب

كـالم علـى وائتمانـه حلمهمننبيايبعثأنمعاويةكاد: مرفوعاواثلةعن
.السماءخربعلىأميناأصبحتلقد،معاويةياهنيئا: مرفوعاعثمانوعن.ريب

فلمـا ،معاويـة طلـب ،عنـه سـري فلمـا ،الوحيعليهنزل: موسىأيبعن
.القيامةيومإىلتقدممامعاويةيالكاهللاغفر: قال-الكرسيآيةيعين-كتبها

.
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٢٢٧

أنلـك لـيس حممـد يـا : فقـال ،جربيلنزل: رجلعن،احلوراينمريعن
.أمنيإنهفأقره،وحيهلكتابةاهللاختارهمنتعزل

.نورمنلةحوعليهمعاويةحيشر: مرفوعاسعدعن

األعلـى العلـي إن: حممـد يـا فقـال ،ذهبمنبقلمجربيلهبط: أنسعن
الكرسـي آيةيكتبأنفمره،معاويةإىلعرشيفوقمنالقلمأهديتقد: يقول

.طويالخربافذكر،ويعجمهويشكلهبه

،قلمـا جيـد فلم،معاويةدعا،الكرسيآيةأنزلتملا: قال،عباسابنوعن
الـنيب فقـال ،بقلمليجئفقام،دواتهمناألقالميأخذأنجربيلأمراهللاأنوذلك

مكتـوب ذهـب قلـم فـإذا ،أذنـك مـن القلمخذ: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
.معاويةأمينهإىلاهللامنهدية،اهللاإالإلهالعليه

.اجلنةيفترفالنمعاويةسويقيتإىلأنظركأين: مرفوعاعائشةوعن

وأنـا اهللانـيب اسـتكتبه قـد ،ملعاويـة عنقـي يفمـا ألخـرجن : قال،عليعن
،وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه    اهللارسولمنيكنملذلكأنفعلمت،جالس
.اهللامنولكن

،ومعاويـة ،وأنـا ،وجربيل،القلم،سبعةاهللاعنداألمناء: مرفوعاجابرعن
.وميكائيل،وإسرافيل،واللوح

نـائم ومعاويـة ،حبيبـة أمعلـى الـسالم عليـه النيبدخل: ثابتبنزيدعن
كـأين ،لـه منـك لـه حبـا أشدهللا: قال.نعم: قالت؟أحتبينه: فقال،فخذهاعلى
.اجلنةرفارفعلىأراه

،سـفرجل وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      للـنيب أهـدي أنـه : جعفـر عن
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٢٢٨

.اجلنةيف. نالقين: وقال،ثالثامنهمعاويةفأعطى

: مرفوعـا حذيفةوعن.مسلمامعاويةقدومقبلاستشهدقدجعفرو: قلت
.اإلمياننورمنرداءوعليهمعاويةيبعث

مرصـع سـندس منرداءعليهقربهمنمعاويةخيرج: مرفوعاسعيدأيبعن
.والياقوتبالدر

.أمنيفإنه،معاويةاستكتب: فقال،نزلجربيلأن: عليعن

.ومعاوية،وجربيل،أنا،ثالثةاألمناء: مرفوعاهريرةأبو

وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     الـنيب أن: هريرةأبو.بنحوه: واثلةوعن
. اجلنةيفبهتوافيينحىتخذه: وقال،سهماًمعاويةناول

بعدكانفإذا،عاماسبعنيأراهال،معاويةغريأحداأفتقدال: مرفوعاأنس
...العـرش حتتروضةيف: فيقول؟كنتأين: فأقول،املسكمنناقةعلىأقبل

. احلديث

معاويـة بحـ ،اهللاإالإلـه ال: عليهـا آسبورقةجربيلجاء: بعضهموعن
.عباديعلىفرض

.اجلنةبابعلىلتزامحين،منكوأنامينأنت،معاويةيا: مرفوعاعمرابن

!».أعلمواهللالوضعظاهرةاألحاديثفهذه

أفشاه معاويـة وأنـصاره ال يـستحي احـد أنـصار       ومع كل هذا الكذب الذي    
اهلـامشي حممـد بـن متامحدثين«ن يقول أ) وهو من املعدودين يف النواصب    (معاوية
أنـه يـذكر القـواس يوسـف الفـتح أبامسعواأموغريمهاالفتحبنعليبنوحممد
علـى تعـاىل اهللافدعا،الفأرةقرضتهوقدمعاويةفضائلفيهلهجزءاًكتبهيفوجد
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حقّـاً إـا   )١(»ماتتحىتتضطربتزلومل.السقفمنفسقطتقرضتهاليتالفأرة
! عقولأيةاستهانة بالعقول ولكن 

 ٢(ن وعد زوجته جعـدة بتزوجيهـا ليزيـد    معاوية اإلمام احلسن بعد أ     وقد سم(

الصحايب اجلليل عالمة فارقـة مـع جرميـة قتلـه         *كانت جرمية قتل حجر بن عدي     و
مـوت الكوفـة دخـل ذلأولإن«حلسن بن علـي عليـه الـسالم حـىت قيـل           اإلمام ا 
.)٣(»زيادودعوةعديبنحجروقتلعليبناحلسن

بـن الـصقعب عـن خمنفأبوقال«كبريا عند املسلمني   أثراًوكان هلذه احلادثة    
واحـدة إالمنـهن فيـه يكـن مللـو معاويةيفكنخصالأربعقالاحلسنعنزهري

منهممشورةبغريأمرهاابتزهاحىتبالسفهاءاألمةهذهعلىانتزاؤه،موبقةلكانت
يلـبس ،رياًمخّـ رياًسـكّ بعـده ابنـه واسـتخالفه ،الفـضيلة وذووالصحابةبقاياوفيهم
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال وقد٢*زياداعاؤهواد،بالطنابريويضرباحلرير

 

*
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٢٣٠

حجـر مـن لـه ويـال حجـراً وقتلـه ،احلجـر وللعـاهر للفـراش الولـد وسلم -وآله  
.)١(»مرتنيحجروأصحاب

وبقي معاوية يتذكرها حىت وفاته إذ ذمر املؤرخون انه قـال يف آخـر سـكرات              
.)٢(»حجرايعىنمراتثالثطويلاألدبرابنمنيليوم«املوت

املغـرية بـن شـعبة       أفكـار كانـت مـن لبنـات        معاويـة لزيـاد    ·وقصة اسـتلحاق  
أيببـن حممـد بـن علـي احلـسن أبـو ذكـر «)٣(وى ابن عساكر ر،واستحسان معاويةّ 

ثقيـف بـن أشـياخ عـن الثقفـي اهللاعبيـد بـن امللـك وعبدعوانةعناملدائينسيف
بـن املغـرية أنبعـض علىبعضهميزيدوغريهمأبيهعنداودبنويعقوبواهلذيل

هـذا نمـ لنفـسك خـذ املغـرية أبـا : معاويةإليهوجههبفارسوهولزيادقالشعبة

"
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أصـله إىلأصـلك تنقـل أنأرىقـال مـؤمتن املستـشار فـإن علـي أشرقالالرجل
شـعبة بنيايكونالماقلتقالصماءأذنامنكالناسوتعريحببلهحبلكوتصل
: زهريقالوقدتغذوهلهمدرةواليسقيهعرقالمنبتهغرييلمغرس

   

آالفأربعـة ملعاويـة وضـمن الـصلح بينهمافجرىمعاويةعلىزيادقدممث
الكوفـة إىلزيـاد وشـخص ،أصـابه مـال كـل مـن معاويةوأبرأهإليهفحملهاألف

الدعوةعلىمعاويةفأرادهعليهقدممث،فأىببالدعوةلهيعرضمعاويةإليهفكتب
: قـال )وسـلم  -وآله   -لى اهللا عليه    ص(اهللارسولأنبلغينوقدكيفزيادوقال

،اجلنـة رائحـة يـراح أنعليـه فحراممواليهغريإىلانتمىأوأبيهغريإىلعىادمن
مـن فنفـر ،سـفيان أيبالبـن إنـك واهللامعاويةفقال،عبيدفراشعلىولدتوقد
الهـذا إناملـؤمنني أمـري يـا فقـال فيهفكلمهعاودهمثمعاويةعنهفكفزيادذلك
منإن: معاويةفقال،بسالنبهيثبتواضحمروأ،ظاهرةقائمةبشهادةإاليصح
بنتجويرية: قال؟ذلكيقولمن: فقال،واحدغريبهويشهدويعلمهذايقوم

ابـين زيـاد : يقـول سـفيان أبـا مسعـت أـا أخـربتين فقـال عليهافأدخل،سفيانأيب
لسمعتهأيبعلىأشهدسفيانأيبابنأنتواهللاأخييا: فقالتزيادعليهافدخل

نعـم قـال ؟بناتـك بـين أتـزوج : فقالمعاويةإىلفرجعابينزياداًإنيقولمرةغري
وأربعنيأربعسنةعاهفاد«.

وقد استنكر املسلمون هذا االستلحاق لكونـه ينـاقض قـول الـنيب صـلى اهللا          
،زيـاد يـونس بـن عبيـد        خـو ومنـهم أ  )١(»الولد للفراش وللعاهر احلجر   «عليه وآله 

معاويـة لـه وقـال ذلـك أنكـر زيـاد اسـتلحاق ) يـونس (حـضر ملـا «روى ابن حجر  
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قـال أقعمثاهللاإىلإالهليونسلهفقال،وقوعهابطيئاطريةبكألطريأولتنتهني
)١(»وسكتاهللاواستغفرنعم

! وهذا هو كاتب الوحي وإال فال

خرج نـسب بنيـه   زمن العباسيني وأُن نسب زياد عاد كقضية إسالمية يف غري أ 
نـسب برداملهديأمرالسنةهذهفيه«)٢(روى ابن األثري  ،يف فضيحة شهدها الناس   

وسبب،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولوالةإىلثقيفمنبكرةأيبآل
اهللارسـول بـوالء فيهـا إليهوتقرباملهديإىلظالمتهيفرفعمنهمرجالًأنذلك

إالبـه يقـرون مـا نسبهذانإ: املهديلهفقال،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
املـؤمنني أمريياذلكجحدمن: لهفقال،إليناالتقربإىلواالضطراراحلاجةعند

اهللارسـول والءمـن نسبناإىلبكرةأيبآلومعشرتردينأنأسألكوأناسنقرنافإ
احلقـوا الـذي نـسبهم منفيخرجوازيادبآلمروتأوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    

للفراشالولدأن(وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقضاءعنورغبوابه
إىلبكـرة أيبآلبرداملهديفأمر.ثقيفموايليفعبيدإىلويردوا) احلجروللعاهر

موسـى بـن حممـد إىلفيـه وكتـب وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولوالء
فعرضـهم .مالـه اصـطفى أبـاه ومنبيدهمالهتركبذلكمنهمأقرمننوأ،بذلك

ــةإالمجيعــافأجــابوا ــردأمــرأيــضاوكــذلكنفــرثالث ــادآلنــسبب ــدإىلزي عبي
رجـال أنذكرنـاه الـذي مـع ذلكعلىاملهديمحلالذيفكان.قريشوأخرجهم

املهديلهفقالزيادبنربحبنسلمبنالصغديلهيقالعليهقدمزيادآلمن
: املهديفقال؛نسبهفذكر؟أنتعميبينأي: فقالعمكابن: فقال؟أنتمن
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٢٣٣

واخـرج عنقـه يففوجئبهوأمروغضب؟عميابنكنتمىت!الزانيةةميسبنيا
ديـوان مـن زيـاد آلبإخراجبالبصرةالعاملإىلكتبمثزياداستلحاقعنوسأل
اسـتلحاق فيـه يـذكر بالغـا كتابـا ذلـك يفوكتبثقيفىلإوردهموالعربقريش

مـن فأسـقطوا فيـه وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولحكموخمالفةزياد
خالـد فقـال كـانوا ماإىلردوهمحىتالعمالرشواذلكبعدإممثقريشديوان
: النجار

   
   

ان يـذكر  أهلـها سفيان مل حيتمل أيبضعت حب بيت   تراوملا كانت الشام قد     
علي وال يذكر معاوية يف كتاب للفضائل حىت قتلوا صاحبه وهو من كبار احملـدثني             

عبـد أبـو كـان : يقـول عمـر بـن علـي مسعـت : احلـافظ اهللاعبـد أبواحلاكمقال«
مـن والـسقيم بالـصحيح وأعـرفهم ،عـصره يفمصرمشايخأفقهلنسائياالرمحان

فـسئل ،الرملـة إىلفخـرج حسدوهاملبلغهذابلغفلما،بالرجالوأعلمهم،اآلثار
،مكـة إىلأخرجـوين : فقال.اجلامعيففضربوه،عنهفأمسك،معاويةفضائلعن

.)١(»شهيدامقتوالاوتويف،عليلوهومكةإىلفأخرجوه

هذه احلادثة حدثت يف بداية القرن الرابـع اهلجـري أي بعـد مـأيت سـنة مـن              و
وهذا يكـشف عـن مـدى التـشرب األمـوي يف حيـاة أهـل        ،سقوط احلكم األموي 

وما زلنا اىل اليوم نراهم يسمون بأمساء مثل مروان ويزيد ومعاوية وسـفيان            ،الشام
اـاهرة حببـهم هلـذا       لذا فأنت ترى السفيانيني ال يفترون عن      ! بشكل ملفت للنظر  

!الرجل تارة حبجة انه صحايب وتارة حبجة انه كاتب الوحي
.
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٢٣٤

نـا أنبأغسانأبوسهلبنأمحدأنبأناالسعيديوحدثين«)١(عساكرروى ابن  
الطالقـاين يعقـوب بـن سعيدمسعتقالالصديقبكرأيبولدمنحممدبنالقاسم

عبـد بـن عمـر مـن أفـضل يـة معاوأنـف يفتـراب : يقولاملباركابنمسعتيقول
لـه   تشبيهاً) اخلليفة الراشدي اخلامس  (مع أم يسمون عمر بن عبد العزيز      »العزيز

نشهد أن كل من نـازع أمـري   «ن كبار علماء أهل السنة قالواومع أ ،األربعةباخللفاء  
لكنـهم مل حيكمـوا   )٢(»اهللا عنه يف خالفته فهو باغاملؤمنني علي بن أيب طالب رضي

وإمنا «*كقول ابن حزم الظاهري   واحداً بل قالوا إم مأجورون أجراً    ،البغاة جبزاء
اهللا عنـه وكـانوا متـأولني تأويلـهم     قتل عمار رضي اهللا عنه أصحاب معاوية رضي

.)٣(»اخلريلقصدهمواحداًفيه وإن أخطأوا احلق مأجورون أجراً
بغاة كانوااوية وأصحابهن معا من االعتراف بأمية ملا مل جيدوا بدفعلماء بين أ  

ابـن ملجـم   فعلـى هـذا يكـون   ،جمتهـدون أـم وهـو ،وجدوا له منفذااإلمامعلى 
وهو الذي مل جيرؤ ابن حزم ان ،على قتله أمري املؤمنني عليه السالم مأجوراً والًمتأ

أنيفاألمـة منأحدبنيخالفوال«يقوهلا صراحة عندما تطرق للموضوع فقال      
 
– 
*
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٢٣٥

علىانهمقدراًجمتهدامتأوالإالعنهاهللارضيعلياًيقتلململجمابنالرمحنعبد
لؤلـؤة  أبـو وال يكـون  جوراًمـأ كيف يكون ابن ملجم متأوالً !فهموال أ )١(»صواب

جيـدون الـذرائع    أـم   بـل   ،مـأجوراً ) الـشهيد (قاتل عمرا كذلك وال قاتل عثمـان      
فـإذا كـان   ،هم بقاتـل عثمـان   طالبتـ حبجـة م   اإلمـام لعائشة والزبري وطلحة يف قتاهلم      

!! ؟رفعالم احلرب والثأمأجوراًوالًمتأ

  قـال  ،مري املؤمنني عليه الـسالم    نصفان يف مدى بغض معاوية أل     وال خيتلف م
شـديد ،الـسالم عليـه يلعلـ مبغضاًالدهرأسعلىمعاويةكان«)٢(احلديد أيبابن  

بنالوليدوخاله،بدريومحنظلةأخاهقتلوقد،يبغضهالوكيف،عنهاالحنراف
اخـتالف علـى ،شـيبة وهـو ،عمـه يفأو-عتبـة وهـو جدهيفعمهوشرك،عتبة

جـاءت مث،وأماثلـهم أعياممنكثريانفرامشسعبدعمهبىنمنوقتل-الرواية
كـثري وانـضواء ،عنـه إمـساكه بشبهةإليهكلهافنسبها،عثمانواقعةالكربىالطامة

تلـك وتـذكرت ،األحقـاد وثـارت ،البغـضة فتأكـدت ،لـسالم اعليهإليهقتلتهمن
».إليهأفضىماإىلاألمرأفضىحىت،األوىلالترات

املؤمنني على املنابر طيلة فترة حكمه حىت أمريهلذا فإن معاوية كان يأمر بلعن 
أيـضا عثمانأبووروى«)٣(قال ابن أيب احلديد) !سنة إسالمية (غدت هذه الظاهرة  

فلـو ،أملـت مـا بلغـت قدإنك،املؤمننيأمرييا: ملعاويةقالواأميةبىنمنقوماأن
عليـه ويهـرم ،الـصغري عليـه يربوحىتواهللاال: فقال!الرجلهذالعنعنكففت
.»فضالذاكرلهيذكروال،الكبري
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٢٣٦

يفاجلـوزي بنعليبنالرمحنعبدالفرجأبوروى«)١(وقال ابن أيب احلديد    
أيديقطع،املنربعلىخيطبوهو،الكوفةأهلحصبهملازياداأن،املنتظم،كتاب
املسجدممالحىتفجمعهم،خنلهموجيمر،دورهمخيربأنوهم،منهممثانني

،سـيمتنعون أـم وعلـم ،الـسالم عليـه علـي مـن الرباءةعلىيعرضهم،والرحبة
الـسائب نبـ الـرمحن عبـد قـال .بلـدهم وإخـراب ،استئصاهلمعلىبذلكفيحتج

،وميةهومتإذ،عظيمأمريفيومئذوالناس،قوميمننفرملعفإين: األنصاري
؟أنـت مـا : فقلـت ،أهـدل أهـدر البعريعنقمثل،العنقطويل،أقبلشيئافرأيت
،فزعـا فاسـتيقظت ،القـصر هـذا صـاحب إىلبعثـت ،الرقبـة ذوالنقـاد أنا: فقال

خـارج علينـا وخـرج ،فأخربم،ال: اقالو؟رأيتمارأيتمهل: ألصحايبفقلت
وإذا،مشغولاليومعنكمإين: لكميقولاألمريفإن،انصرفوا: فقال،القصرمن

حـىت النارحرجسديمنالنصفيفألجدإين: يقولفكان،ضربهقدبالطاعون
: السائببنالرمحنعبدفقال،مات

   
   

غلـب مـا لـوال : اإلسـكايف جعفرأبوقال«: عن االسكايف )٢(ونقل اجلاحظ 
،العثمانيـة بـه احتجـت مـا نقـض إىلحنتجملالتقليدوحباجلهلمنالناسعلى
علـو أحـد كلوعرف،مقالتهمألربابوالسلطانالدولةأنكافةالناسعلمفقد

وارتفـاع .سـلطام وقهـر ،كلمتـهم وظهـور ،وأمرائهموعلمائهمشيوخهمأقدار

–
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٢٣٧

ومـا .بكـر أىبفـضل يفواحلديثاألخبارروىملنواجلائزةوالكرامة،عنهمالتقية
،أيديهميفملاطلبااألحاديثمناحملدثونولدهوما.لذلكأميةبينتأكيدمنكان

،وولـده السالمعليهعليذكرخيملواأنملكواماطوليفداجهيألونالفكانوا
شـتمهم علـى وحيملـوا ،وسـوابقهم ومناقبهم،فضائلهمويكتموانورهمويطفئوا
عـدهم قلـة مـع دمـائهم مـن يقطـر الـسيف يـزل فلم،املنابرعلىولعنهموسبهم
،ذليــلومــستخف،وهــاربوشــريد،وأســريقتيــلبــنيفكــانوا،عــدوهموكثــرة

ويتوعـد إليـه ليتقـدم واملـتكلم والقاضـي واحملدثالفقيهإنحىت،مترقبئفوخا
أنألحديرخصواوالفضائلهممنشيئايذكرواالأنالعقوبةوأشدااليعادبغاية

كـىن الـسالم عليـه علـي عنحديثاذكرإذااحملدثتقيةمنبلغوحىت،ميطيف
عليهعليايذكروالقريشمنرجلوفعل،قريشمنرجلقال: فقالذكرهعن

ووجهـوا فـضائله نقضحاولواقداملختلفنيمجيعرأينامث.بامسهيتفوهوالالسالم
،مـستبهم ونابـت ،حنـق وناصـب ،مـارق خـارجي مـن ،حنوهاوالتأويالتاحليل

ومعتـزيل ،ويطعـن فيهـا يعتـرض ،حسودوعثماين،مكذبومنافق،معاندوناشئ
وضروبالطعنومواضعالشبهوعرف،االختالفمعلوأبصرالكالميفنفذقد

مبـا يتأوهلافمرة.فضائلهمشهوروتأول،مناقبهإبطاليفاحليلالتمسقد،التأويل
إالذلـك معيزدادوال،منتقضبقياسقدرهامنيضعأنيقصدومرة،حيتملال

منابعدمهكانومنويزيدمعاويةأنعلمتوقد.واستنارةووضوحا،ورفعةقوة
النـاس محـل يفجهـدا يـدعوا مل-سـنة مثاننيحنووذلك-ملكهمأياممروانبىن

...»وسوابقهمناقبهوستر،فضائلهوإخفاءولعنهشتمهعلى

إىلواحـدة نـسخة معاويـة كتـب «ئين فقـال اعـن املـد  )١(احلديدأيبونقل ابن  
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٢٣٨

يعـين (ترابيبأفضلمنشيئاروىممنالذمةبرئتأن: اجلماعةعامبعدعماله
كورةكليفاخلطباءفقامت) الكرامالنبوةبيتأهليعين(.بيتهوأهل) علياإلمام
أشـد وكان،بيتهأهلوىف،فيهويقعون،منهويربؤون،عليايلعنونمنربكلوعلى
،)الـسالم عليـه (علـى شـيعة مـن ـا مـن لكثـرة ،الكوفـة أهلحينئذبالءالناس

ـم وهـو الـشيعة يتتبـع فكـان ،البـصرة إليـه وضممسيةبنزيادعليهمفاستعمل
وقطـع ،وأخـافهم ومـدر حجـر كلحتتفقتلهم،علىأياممنهمكانألنهعارف

وشردهموطردهم،النخلجذوععلىوصلبهم،العيونومسل،واألرجلاأليدي
..»منهممعروفايبقفلم،العراقعن

عــناهلمــدايننــصربــنباطأســحــدثناقــالالقنــادروى«)١(وروى اجلــاحظ
فوقـف بعـري علـى راكبأقبلإذالزيتأحجارعندباملدينةأنابينما: قالالسدى
أقبـل إذكـذلك هـو فبينـا ،إليـه ينظرونالناسبهفحف،السالمعليهعليافسب
!خزيـه املسلمنيفأرصاحلالكعبداسبكانإناللهمفقالوقاصأيببنسعد
.»عنقهفاندقتفسقطريهبعبهنفرأنلبثفما

؟ملـاذا ؟بـين اميـة  ن احدهم وقف يف املدينة وسـب   احد يف التاريخ أ    قرأفهل  
بينمـا العكـس متامـا      ! ً منيـا و العام السائد ال يشجع على ذلـك أ        ن اجل هذا أل  أليس

جنده يف متفرقات الروايات فاملؤرخون يروون العديد من الروايات الـيت تؤكـد بـان           
لـوال  ! بـدون مـربر    املـؤمنني عليـه الـسالم علـى املـأل          أمـري يـسب   بعض اللئام كان    

..لألمراءالتقرب 

قـال الـسيد   ! مـن الـسلطات  موا الشياه خوفاً بالرواة بان يكلِّ   األمربل وصل   
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٢٣٩

بنإبراهيمعناملفضلأيبعنمجاعةعناألمايليفالشيخروى«)١(األمنيحمسن  
عـن شـريك عـم ابـن سـعيد نبـ احلسنعناهليثمبنعبيدعنالعسكريحفص
أنافبينا،فيهاقبضاليتعلتهيفاألعمشحضرتقالالقاضياهللاعبدبنشريك
فـذكر ،حالـه عـن فسألوهحنيفةوأبوليلىأيبوابنشربمةابنعليهدخلإذعنده
أبـو عليـه قبـل فأ،فبكـى رقـة وأدركتهخطيئاتهمنيتخوفماوذكرشديداًضعفاً
الـدنيا أيـام مـن يـوم آخـر يففإنـك لنفـسك وانظراهللاتقحممدأبايافقالحنيفة
لـو بأحاديـث طالـب أيببـن علـي يفحتـدث كنـت وقداآلخرةأياممنيوموأول

حـديث مثـل قـال نعمـان يـا مـاذا مثـل األعمشقال،لكخرياكانعنهارجعت
إليـه والـذي حدثينسندوينأقعدوين...هذاتقولأوملثليقالالنارقسيمأناعباية

ربعـي بـن عبايـة مسعـت قـال منهخرياكانأسدياأروملطريفبنموسىمصريي
دعيـه وليـي هـذا أقـول النارقسيمأنا  يقولاملؤمننيأمريعليامسعتقالاحليإمام

عليـا يـشتم وكاناحلجاجإمرةيفالناجياملتوكلأبووحدثين.خذيهعدويوهذا
صلى اهللا عليه اهللارسولقالقالاخلدريسعيدأيبعناحلجاجيعينمقذعاشتما

الـصراط علـى وعلـي أنـا فاقعدوجلعزاهللايأمرالقيامةيومكانإذاوآله وسلم    
قالوأبغضكمايبكفرمنالناروأدخالوأحبكمايبآمنمناجلنةادخاللناويقال

ومليبيؤمنملنمباهللاآمنماصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولقالسعيدأبو
قـال ) عنيـد كفاركلجهنميفألقيا(وتالعلياًحيبملقالأويتولّملمنيبيؤمن

مـن طمبـأ حممـد أبـو جييئنـا البناقوموا: وقالرأسهعلىإزارهحنيفةأبوفجعل
األعمـش يعـين أمـسى فمـا اهللاعبدبنشريكيلقالسعيدةبناحلسنقال،هذا
اخللـق سـئ األعمـش كـان : املعتـربة الكتببعضويف.اهللاهرمحالدنيافارقحىت
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الانفيحلفعنهمطيهحيبمانشرويسومونهيضجرونهاحلديثأصحابوكان
مرتلـه يفشـاة علـى فيقبـل صدرهفيضيقأكثرأوأقلأووالشهرينالشهرحيدثهم

.»األعمششاةليتيناحلديثأصحاببعضقالحىتوالفقهباآلثارفيحدثها

!ضجر القوم؟مما ياألعمشاليت يرويها ) اآلثار(ما الذي كان يف: قلت

حـدثين الواقـدي قـال «ر املعـروف املفساإلمام)١(وقال حممد بن جريرالطربي 
أناملدينـة يـدخل أنقبـل امللكعبدبنهشامإيلّكتبقالأبيهعنالزنادأيبابن

يفيومئـذ فـإين الزنـاد أبـو قـال ،لزنـاد اأبـو وتلقاه،لهفكتبتهااحلجسننيلاكتب
وهـشام عفـان بـن عثمانبنالوليدبناهللاعبدبنسعيدلقيهوقد،خلفهاملوكب

فتقـدمت !الزنـاد أبـو : هـشام فـصاح ،جنبـه إىلسـار مثعليـه فسلملهفرتليسري
يـنعم يـزل ملاهللاإناملـؤمنني أمـري يـا : يقـول سعيدافأمسعاآلخرجنبهإىلفسرت

هـذه يفلعنـون ييزالـوا وملاملظلـوم خليفتـه وينـصر املـؤمنني أمـري بيـت أهـل على
املــواطنهــذهيفيلعنــهأنلــهينبغــياملــؤمننيفــأمري،تــرابأبــاالــصاحلةاملــواطن
والأحـد لشتمقدمناماقالمثكالمهعليهوثقلهشامعلىفشق: قال،الصاحلة

..»اجاًحجقدمنا،للعنه

: العزيـز عبـد بـن عمـر قـال : قـال أيضاغسانأبوروى«)٢(وروى اجلاحظ 
تقطـع وسبهعلىذكرإىلصارإذاحىتخطبتهيفمستمرايزالفالخيطبأىبكان

؟لـذلك فطنـت قدأو: فقالذلكيفلهفقلت،حالهوتغريتوجههواصفرلسانه
..»رجلمنهمتبعناماأبوكيعلمهماعلىمنيعلمونلوهؤالءإن

.
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أحدثوارمباامللوكبعضأنتعلمونوقد: جعفرأبوقال«)١(اجلاحظوروى  
أخذماكنحو،غريهيعرفونالحىتذلكعلىالناسفيحملون.هلوىديناأوقوالً

،كعـب بـن وأىبمـسعود ابـن قراءةوتركعثمانبقراءةيوسفابناحلجاجالناس
علـي بولـد مروانبينوطغاةأميةبينوجبابرةهوصنعمابدونذلكعلىوتوعد

حـىت احلجـاج مـات فمـا سـنة عشرينحنوسلطانهكانوإمنا.وشيعتهالسالمعليه
المـساك غريهـا يعرفـون والأبناؤهمونشأ،عثمانقراءةعلىالعراقأهلاجتمع
ماوأىباهللاعبدقراءةعليهمقرئتلوحىت،تعليمهاعناملعلموكف،عنهااآلباء

،اجلهالـة وطـول العـادة أللـف ،واالسـتهجان االسـتكراه ليفهابتأولظنوا،عرفوها
فـيهم وشـاعت ،التـسلط أيـام علـيهم وطالتالعليةالرعيةعلىاستولتإذاألنه

منتأخذاأليامتزالفال،والتساكتالتخاذلعلىاتفقوا،التقيةومشلتهم،املخافة
الـيت البدعـة تـصري حـىت ،مرائرهممنوتنقض،ضمائرهممنوتنقص،بصائرهم
كعبـد ،والهومـن احلجـاج كـان ولقـد .يعرفوـا كانوااليتللسنةغامرةأحدثوها

حماسـن إخفـاء علـى أميـة بـين فراعنةمنوبعدمهاقبلهماكانومن،والوليدامللك
وأحـرص ،أقـدارهم وإسـقاط وشـيعته ولدهوفضائل،وفضائلهالسالمعليهعلي
لـزوال سـببا تكـون الالقـراءات تلـك الن،وأىباهللاعبـد قـراء إسقاطعلىمنهم

وولـده السالمعليهعليفضلإشهاروىف.حاهلموانكشافأمرهموفسادملكهم
.»عليهماملنبوذالكتابحكموتسليط.بوارهمحماسنهموإظهار

عليـه طالبأيببنعلياملؤمننيأمرييسبونأميةبنوكان«)٢(األثريوقال ابن   
اآلفـاق يفالعمـال إىلوكتـب ذلـك فتـرك العزيـز عبدبنعمرويلأنإىلالسالم


.
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عبيـد ألـزم وكنـت العلمأتعلمباملدينةكنتقالأنهعلياحمبتهسببوكان.بتركه
وهـو يومـا فأتيتـه ذلـك مـن شـيء عـين فبلغـه مسعودبنعتبةبناهللاعبدبناهللا

يلفقـال إيلتفتالصالتهمنفرغفلمافراغهأنتظرفقعدتالصالةفأطاليصلي
؟عنـهم رضـي أنبعـد الرضـوان وبيعـة بـدر أهـل علىغضباهللاأنعلمتمىت

اهللاإىلمعـذرة فقلـت علـي يفعنـك بلغـين الـذي فمـا : قـال .ذلـك أمسعملقلت
عنـه اهللارضـي علـي مـن فنـال خطبإذاأيبوكان،عليهكنتماوتركتوإليك
منـك عرفتعليذكرعلىأتيتفإذاخطبتكيفمتضيإنكأبتيافقلتتلجلج
لـو حولنـا الـذين إنبـين يـا فقـال .نعـم : قلـت ؟لـذلك فطنـت أو: قال؟تقصريا

منعندهيكنملاخلالفةويلفلما.أوالدهإىلعناتفرقوانعلمماعليمنيعلمون
وقـرأ بتركـه وكتـب ذلكفتركألجلهالعظيماألمرهذايرتكبياالدنيايفالرغبة
.»}حسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربىلَّه يأْمر بِالْعدلِ واإلِالإِن{: عوضه

فقـال يـتكلم رجـل فـإذا معاويـة علىدخلتقالبريدةعن«)١(قال اهليثمي 
قـال مـا مبثـل يتكلمأنهيرىوهو،نعم: قال؟الكالميفيلأتأذنمعاويةيابريدة
إينيقـول وسـلم  -وآلـه    -ليـه   صـلى اهللا ع   اهللارسـول مسعـت بريـدة قـال اآلخر
فترجوهاقالفومدرةشجرةمناألرضيفماعددالقيامةيوماشفعانألرجو

يـتكلم أنـه يـرى وهـو «: ومل قـال  »عنهاهللارضيعلييرجوهاوالمعاويةياأنت
!ياترى؟»اآلخرقالمامبثل

عـن علـي بغـض ورثقـد معاويـة كـان وإذا«)٢(أبو ريةحممود  األستاذ قال
أنمنها،البغضهذانارمنتسعرأخرىأسباباًهناكفإن،عنهحدثناكمما-آبائه
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أعيـان مـن كـثريين وغريمهـا عتبـة بنالوليدوخاله،بدريومحنظلةأخاهقتلعليا
بـه يتربصلعلىعداوةالناسأشدمعاويةكانذلكأجلومن.مشسعبدوأماثل
معاويـة .وعمـال قـوال ،وعالنيـة سـرا لـه لكيـد ايفيـسعى يفتأوال،دائماالدوائر

طلحـة حيـرض فأخـذ اجلمـل حـروب فرصـة معاويـة انتـهز وقد: اجلملوحروب
حيكـم بـأن والكوفـة بالبـصرة والـزبري طلحةيعدوكان،ويظاهرهموعائشةوالزبري

أشـعل ،أثاروهـا مـن زميـة احلروبهذهانتهتإذاحىتإحدامهامنهماواحدكل
كمـا مبـؤامرة علـى بقتـل األمـر انتـهى مث،وغريهـا صفنييفعلىبنيوبينهاحلرب
كـل بـايع كمـا -لـه بويـع عنـدما عليـا يبايعملأنهتنسوال.قبلمنذلكذكرنا
ميشبعومل: أبيهمقتلبعدعلىأوالدإىلمعاويةانصراف.عليهوخرج،الوالة
إىلاألمرأولوبغيهكيدهمعاويةصرفبل،العظيماإلمامهذاقتلاألموياحلقد

حىتبكيدهيراوغهزالومااخلالفةيفحبقهيزامحهكانالذيعنهاهللارضياحلسن
رحيانتـا ومهـا ،احلسنبأخيهاحلسنييلحقأنقبلمعاويةومات. بالسممنهختلص

الـرمحن عبـد : معاويـة مسهموممن.يزيدالبنهذلكوتركوآلهعليهاهللاصلىالنيب
فقـالوا بعـده مـن لـه يعقدفيمنالشامأهلشاورعندماوذلكالوليدبندخالبن
معاويـة علىذلكفشق،حيبونهالشامأهلوكانخالدبنالرمحنبعبدرضينا: له

وكـان -يهودياطبيبامعاويةفأمرذلكبعدالرمحنعبدمرضمثنفسهيفوأسرها
وعلـى فمـات بطنـه فـاخنرق فـسقاه فأتاه،تقتلهسقيةفيسقيهيأتيهأن.عندهمكينا
معاويـة أمذلـك سـبب وكـان ،بالـسم الـصديق بكرأيببنالرمحنعبدماتأثره

كـسرى مـات إذاأهرقلية: هذاالرمحنعبدلهقالبزيدبيعةإىليدعوكانحينما
فردهـا ،درهـم ألفمبئةمعاويةإليهفبعث،أبداواهللانفعلال؟مكانهكسرىكان
لـه يقـال مبوضـع فجـأة مـات أنلبثوما."بدنيايديينأبيع": قالوالرمحنعبد
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كـذلك معاويـة مسهموممن. فيهافدفنمكةإىلومحل) مكةبأسفلجبل(!احلبشي
قالولذلكعسليفمسهوكانمصرعلىعلياإلماموالهالذياألشتربنمالك
منـهم صختلـ مـن حنـصي وال.عـسل مـن جنوداهللاإنذلكيفالعاصبنعمرو
»بالسممعاوية

أن: رضـي اهللا عنـه    طالـب أيببنلعقيل...معاويةقال«)١(قال ابن خلكان  
: قــال،املنــربعلــىتلعنــهأنإالمنــكيرضــيينوال،ووصــلتكقطعــكقــدعليــاً
أمــريطالـب أيببــنعلـي العــنأنأمـرين النــاسأيهـا ...قــالمثفـصعد ...أفعـل 

،تبنيملإنك: معاويةلهفقال،نزلمث...اهللالعنةهفعليفالعنوه...معاويةاملؤمنني
.»املتكلمنيةعلىوالكالم،آخرنقصتوالحرفازدتالواهللا: قال

بـدرا شـهد شدادأبوالفهريضبةبنعمروأيببنعمرو«)٢(األثريقال ابن   
مـن فكـسر ،الـالت تـيم التيمـي حجـة بـن يزيـد الـري علـى علياستعملوفيها

مـا أيـن قالاملالعنفسألهفحضر،يستدعيهعليإليهفكتبألفاالثنيثخراجها
سعداًبهووكلوحبسهخفقاتبالدرةفخفقهشيئاأخذتماقال؟املالمنغللته
وبقـي عليمنينالفكاناملالمعاويةفسوغه،الشامإىليزيدامنهفهرب،مواله
...»الرياهفولّالعراقإىلمعهفسارملعاويةاألمراجتمعأنإىلبالشام

عـن عبـدان بناحلسنيبناخلضرالقاسمأيبعلىقرأت«)٣(قال ابن عساكر  
بـن حممـد سـليمان أبوأنبأناامليداينالوهابعبدأنبأناالكتاينأمحدبنالعزيزعبد
جريـر بـن حممـد أنبأنـا الفرغـاين جعفربنأمحدبناهللاعبدأخربنازبربناهللاعبد
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بـن لبطـة بـن أعـني حـدثين قـال عبيـدة أيبعـن سـعدان بـن حممـد دثينحالطربي
قـيس بـن األحنـف وفـد مثقالفيهاحكايةفذكرأبيهعنأيبحدثينقالالفرزدق
العبـشمي قتـادة بـن واجلـون سـعد بـن كعـب بـن ربيعـة بينمنقدامةبنوجارية
أيببـن معاويةإىلجماشعبنسفيانبنحويبينأحدمنازلأبويزيدبنواحلتات
يفكـانوا فلمـا ألفاسبعنياحلتاتوأعطىألفمائةمنهمرجلكلفأعطىسفيان
فرجـع ألفاًسبعنيأخذاتاحلتوكانجبوائزهمفأخربوابعضابعضهملسأالطريق

أوصحيححسيبأمامتيمبينيففضحتينقالمنازلأباياردكمافقالمعاويةإىل
يبخسـست بالـك فماقالبلمعاويةقالعشرييتيفمطاعالستأوسنذالست
عثمـان يفورأيكدينكإىلووكلتكدينهمالقوممناشتريتإينفقالالقومدون
وطعـن القـوم جـائزة بتماملهفأمرديينمينفاشتروأناقالعثمانياوكانعفانبن
: ذلكيفالفرزدقفقالمعاويةفحبسهاجائزتهيف

   
   
   
   
   

: عليبنحممدوأنشده
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!!على أهلهألفاًثالثنيفرد

وقال جويرية بن أمساء كان بسر بـن أرطـأة عنـد معاويـة     «)١(األثريوروى ابن   
فعـاله  ،وزيد بن عمر بن اخلطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت علـي ،فنال من علي  
 فقال معاوية لزيد عمدت إىل شيخ من قـريش وسـيد أهـل الـشام           ،هبالعصا وشج

ه وهـو ابـن الفـاروق علـى     وهـو جـد   بـسر فقـال تـشتم عليـاً       وأقبل على   ،فضربته
..»فأرضامها مجيعا؟رؤوس الناس أترى أن يصرب على ذلك

: قـال ،املفـاخرات كتـاب يفبكاربنالزبريوروى«)٢(احلديدأيبوروى ابن   
بـن وعتبـة ،معـيط أيببـن عقبةبنوالوليد،العاصبنعمرومعاويةعنداجتمع

عليـه علـي بناحلسنعنبلغهمكانوقد،شعبةبنواملغرية،حرببنسفيانأيب
قـد احلـسن إن،املـؤمنني أمـري يـا : فقالوا،ذلكمثلعنهموبلغه،قوارصالسالم

لرافعـه ذلكوإن،النعاللهوخفقت،فأطيعوأمر،فصدقوقال،وذكرهأباهأحيا
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؟تريـدون فمـا ،ويـة معاقـال .يسوءناماعنهيبلغنايزالوال،منهأعظمهوماإىل
قتـل أبـاه أنوخنـربه ،ونوخبهونعريه،أباهونسبلنسبهفليحضرعليهابعث: قالوا

إين: معاويـة قـال .ذلكمن،شيئاعلينايغريأنيستطيعوال،بذلكونقررهعثمان
وحيكم: فقال،لتفعلناملؤمننيأمريياعليكعزمنا: قالوا،أفعلهوالذلكأرىال
: قـالوا ،يلوعيبـه مقامـه خفـت إالعنـدي جالـسا قـط رأيتهمااهللافو!تفعلواال

بـن عمـرو فقـال .مـنكم ألنـصفنه إليـه بعثـت إن: قال.حالكلعلىإليهابعث
: معاويـة قـال ؟قولناعلىقولهيريبأو،حقناعلىباطلهيأيتأنأختشى: العاص

إذأمـا : قـال .بذلكرهم: قالوا،كلهبلسانهيتكلمأنآلمرنهإليهبعثتإنإينأما
أـم واعلمـوا ،القـول يفلـه مترضـوا فـال ذلكإالوأبيتمإليهوبعثتم،عصيتموين

وال،العائـب يعيبـهم البيـت أهلأمواعلمواوال،العائبيعيبهمالبيتأهل
وكـره ،عثمـان قتـل أبـاك إن: لـه تقولون،حبجرهاقذفوهولكن،العارميلصق
املـؤمنني أمـري إن: فقال،رسولهفجاءه،معاويةإليهفبعث.بلهقمناخللفاءخالفة

علـيهم خرماهلم: السالمعليهاحلسنفقال.لهفسماهمعندهمن: قال.يدعوك
،جاريـة يـا : قـال مثيـشعرون الحيـث مـن العـذاب وأتـاهم ،فوقهممنالسقف

وأسـتعني ،حنـورهم يفبـك وأدرأ،شـرورهم مـن بكأعوذإيناللهم،ثيايبابغيين
أرحــميــا،وقــوةمنــكحبــول،شــئتوأىنشــئتكيــففــاكفنيهم،علــيهمبــك

،جانبـه إىلوأجلـسه ،وأكرمـه أعظمـه ،معاويـة علىدخلفلما،قاممث!الرامحني
أبـا يا: قالمث،وعلواأنفسهميفبغيا،الفحولخطرانوخطروا،القومارتادوقد

،اهللاسـبحان : الـسالم عليـه سناحلـ فقـال .وعصوينإليكبعثواهؤالءإن،حممد
،أنفسهميفوماأرادواماإىلأجبتهمكنتإنواهللا،إليكفيهاواإلذن.داركالدار

منلكألستحيإين،رأيكعلىغلبوككانواوإن،الفحشمنلكألستحيإين
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مبثلـهم معـي جئتمبكامعلمتلوإينأما؟تنكروأيهما،تقررفأيهما،الضعف
،اهللاوليـي أن،منـهم والمنـك مستوحـشا أكـون أنيلومـا ،املطلبدعببينمن

هـؤالء ولكن،أدعوكأنكرهتإين: هذايا: معاويةفقال.الصاحلنييتوىلوهو
دعونـاك وإمنـا ،ومـىن النـصف منـهم لـك وإن،لـه كـراهيت مـع ذلكعلىمحلوين
وال،أجبـهم مثمنـهم فاسـتمع ،قتلـه أبـاك وأن،مظلومـا قتـل عثمـان أنلنقررك
،العـاص بـن عمـرو فـتكلم .لـسانك بكـل تـتكلم أنواجتماعهموحدتكمتنعك
بـه يعيبـه شيئايتركفلم،السالمعليهعلياذكرمث،رسولهعلىوصلىاهللافحمد

،مكرهابايعهمث،بيعتهمنوامتنع،خالفتهوكرهبكرأباشتمإنه: وقال،قالهإال
ذكـر مث.لـه لـيس مـا اخلالفـة مـن وادعـى .اظلمعثمانوقتل،عمردميفوشرك
اهللايكـن ملاملطلـب عبدبينياإنكم: وقال،مساوئإليهوأضاف،ايعريهالفتنة

ــدماءمــناهللاحــرممــاواســتحاللكم،اخللفــاءقــتلكمعلــىامللــكليعطــيكم ،ال
أننفـسك حتـدث ،حـسن يـا إنـك مث.حيـل ماالوإتيانكم،امللكعلىوحرصكم

سـبحانه اهللاتـرى كيـف ،لبـه والذلـك عقـل عنـدك وليس،إليكائرةصاخلالفة
عمـل لـسوء وذلـك ،بـك ويهزأمنكيسخر،قريشأمحقوتركك،عقلكسلبك
وأمـا ،أمـره وكفانـا بـه اهللاتفردفقدأبوكفأما،وأباكلنسبكدعوناكوإمنا.أبيك
وال،اهللامـن إمثعلينـا كانماقتلناكولو،اخلصالفيكخنتارأيدينايففإنكأنت

يفكـذبنا أنـا تـرى كنتفإن؟وتكذبناعليناتردأنتستطيعفهل،الناسمنعيب
بـن الوليـد تكلـم مث.ظاملـان وأبـاك أنـك فاعلموإال،قلنافيماعلينافارددهشيء  
الولـد فـنعم ،عثمـان أخـوال كنتمإنكم،هاشمبينيا: فقال،معيطأيببنعقبة
فكنـتم ،يكـرمكم لكمكانالصهرفنعمأصهارهوكنتم،حقكمفعرف،لكمكان
طلـب اهللاتـرون فكيـف ،حجةواللهعذرال،ظلماأبوكفقتله،حسدهمنأول
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،أميـة لبينهاشمبينمنهاشملبينخريأميةبىنإنواهللا،مرتلتكموأنزلكم،بدمه
،سنحـ يـا : فقـال ،سـفيان أيببـن عتبةتكلممث.نفسكمنلكخريمعاويةوإن
الـسيف طويل،ألرحامهاوأقطعها،لدمائهاأسفكها،لقريشقريششرأبوككان

وأمـا ،بـه قاتلوكوحنن،عثمانقتلممنوإنك،امليتويعيباحلييقتل،واللسان
هاشمبينياوإنكم،راجحاميزاايفوال،قادحازندهايففلستاخلالفةرجاؤك

أمـره اهللاكفانـا فقـد أبـوك فأمـا ،بـه أخـاك ونقتلكأناحلقيفوإن،عثمانقتلتم
تكلـم مث.عـدوان والإمثبعثمـان قتلنـاك لـو علينامافواهللا،أنتوأما،منهوأقاد
حكـم يفوال،خيـون قـضية يفأعيبـه مـا واهللا.وقال،عليافشتم،شعبةبناملغرية
حمـد ف،الـسالم عليـه علـي بناحلسنفتكلم.سكتوامث.عثمانقتلولكنه،مييل
يـا بعـد أمـا : قـال مث،وآلـه عليـه اهللاصـلى رسـوله علـى وصلى،عليهوأثىناهللا

،بـه عرفـت رأىوسـوء ألفتـه فحشا،شتمتينولكنكشتموينهؤالءفما،معاوية
يـا امسـع ولكـن ،وأهلـه حملمـد منـك عـداوة ،علينـا وبغيـا ،عليهثبتشيئاوخلقا
أيهـا اهللاكـم أنـشد .فـيكم مـا دونهـو مـا وفـيهم فيكفألقولنوامسعوا،معاوية
يـا وأنـت كليهمـا القبلـتني صـلى ،اليـوم منذشتمتموهالذيأنأتعلمون،الرهط
هـل اهللاوأنـشدكم !غوايـة والعـزى الـالت وتعبد،ضاللةتراهاكافرمامعاوية

معاويـة يـا وأنـت ،الرضـوان وبيعـة الفـتح بيعـة كليهمـا البيعـتني بايعأنهتعلمون
،إميانـا الناسأولأنهتعلمونهلاهللاوأنشدكم!ناكثوباألخرى،كافربإحدامها

،اإلسـالم وتظهـرون ،الكفـر تـسرون ،قلـوم املؤلفـة مـن وأبـاك معاويةياوأنك
.»....باألموالوتستمالون

جالسهوبينماعنهتعاىلاهللارضيمعاويةأنوحكي«)١(*بشيهيوروى األ

*
!
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مـن رجـل دخـل إذقـيس بـن األحنفيهمفالناسوجوهوعندهجمالسهبعضيف
ولعـن عنـه تعـاىل اهللارضـي علياًلعنأنكالمهآخروكانخطيبافقامالشامأهل

لعـن يفرضـاك أنيعلـم لـو القائـل هـذا إناملؤمننيأمرييااألحنففقال،العنه
فلقـد عنهتعاىلاهللارضيعلياًعنكودعاملؤمننيأمرييااهللافاتقللعنهماملرسلني

العظيمـة ثوبـه الطـاهر سـيفه املـربور واهللاوكانبعملهوخالقربهيفوأفردربهلقي
علـى لتـصعدن اهللاوأميتكلمـت مبـا تكلمـت لقـد أحنفيا: معاويةفقالمصيبته

لـك خـري فهـو تعفينإناملؤمننيأمرييااألحنفلهفقالكرهاأوطوعاًفتلعنهاملنرب
واهللاأمـا قـال فاصعدقمفقالأبدابهشفتايجتريالفواهللاذلكعلىجتربينوإن

فأمحـد املنـرب أصـعد قالأنصفتينإنقائلأنتوماقالوالفعلالقوليفألنصفنك
معاويـة املـؤمنني أمـري إنالناسأيهاأقولمثحممدنبيهعلىوأصليعليهوأثيناهللا

منـهما واحـد كـل عىفـاد فافاختلاقتتالوعليامعاويةوإنأالعلياألعنأنأمرين
أنـت ألعـن اللهمأقولمثاهللارمحكمفأمنوادعوتفإذافئتهوعلىعليهمبغيأنه

الباغيـة الفئـة والعنصاحبهعلىمنهماالباغيخلقكومجيعوأنبياؤكومالئكتك
أنقـص والهـذا علـى أزيـد المعاويـة يـا اهللارمحكمأمنواكثريالعناالعنهماللهم
معاويـة وقـال .حبـر أبـا يانعفيكإذامعاويةفقالروحيذهابفيهكانولوحرفا

تلعنهأنإالمنكيرضيينوالوصلتكوأناقطعكقدعلياًإنطالبأيببنلعقيل
علىوصلىعليهوأثىناهللامحدأنبعدقالمثاملنربفصعد،أفعل: قال،املنربعلى
طالـب أيببـن علـي ألعـن أنأمـرين قـد سـفيان أيببـن معاويةإنالناسأيهانبيه

"
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بينـه منـهما لعنـت مـن تـبني ملإنكمعاويةلهفقالنزلمث،اهللالعنةفعليهفالعنوه
.»ماملتكلّنيةإىلوالكالمحرفاًنقصتوالحرفاًزدتالواهللافقال

علـى النـاس يبـايع بالكوفـة معاويـة قعـد «)١(*األندلسيوروى ابن عبد ربه     
نطيـع املـؤمنني أمـري يا: رجللهفقالرضي اهللا عنه  طالبأيببنيعلمنالرباءة

بهفاستوصرجلهذا: لهفقالاملغريةإىلفالتفت،موتاكممننتربأوالأحياءكم
.»خريا

اهلـذيل بكرأبوحدثين: قالالضيببكاربنالعباسوروى«)٢(روى اجلاحظ  
: قـال ؟الرجلهذاشتمعنتكفأال: ملعاويةعباسابنقال: قالالزهريعن
عبـد بـن عمـر وىلفلمـا .الكـبري فيـه ويهرمالصغريعليهيربوحىتألفعلكنتما

مـسعود ابـن عـن روىوقد: قال.السنةترك: الناسفقالشتمهعنكفالعزيز
ويهـرم الـصغري عليهـا يربوفتنةمشلتكمإذاأنتمكيف: مرفوعاأوعليهموقوفاإما

رتيـ غُ: قيـل شـيء    منـها غريفإذا،سنةفيتخذواالناسعليهاىجير،الكبريفيها
...»السنة

*









.
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كانـت وطيـدة بعـد اغتـصاب        عائشة  و واجلدير بالذكر ان العالقة بني معاوية     
مل ينقل التـاريخ مـا      ) !اجتماعات سرية (معاوية للخالفة وكان يتخلل هذه العالقة     

!فني أم ال؟كان يدور فيها وهل ان هذا التنسيق كان يسبق حرب ص

احلجيريداملدينةقدمحنيمعاويةأنحممدبنالقاسمحدثين: الزهريقال
وموىلعمرأبوذكوانإالأحدكالمهمايشهدملخالينيفكلمهاعائشةعلىدخل

: فقـال ؟حممـدا أخـي بقتلـك يقتلـك رجـال لـك أخبـأ أنأمنـت : فقالت،عائشة
بـه اهللابعـث مـا ذكـرت مثعائشةتشهدتمعهاكالمهمعاويةقضىفلما،صدقيت

اخللفـاء سـن والـذي ،احلـق وديـن اهلـدى منوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    نبيه
لـه تتـرك فلـم ذلـك يففقالـت ،أثـرهم واتبـاع العدلعلىمعاويةوحضت،بعده
اهللارسولبأمرالعاملةالعاملةواهللاأنت: معاويةهلاقالمقالتهاقضتفلما،عذرا

علىحضضت،املوعظةالبليغةاملشفقةالناصحة،وسلم -وآله   -عليه  صلى اهللا   
.تطـاعي أنأهـل وأنـت ،مـصلحة لنـا هـو بالذيإالتأمريناومل،بهوأمرت،اخلري

واهللا: وقـال ذكـوان علىاتكأمعاويةقامفلما.كثرياكالماومعاويةهيوتكلمت
.عائشةمنأبلغوسلم-ه وآل-صلى اهللا عليه اهللارسولليسخطيباًمسعتما

بـن سـليمان حـدثنا ،البجلـي خملـد بـن خالـد حـدثنا : سعدبنحممدوقال
سـفيان أيببـن معاويـة قـدم : قالـت .أمـه عنعلقمةأيببنعلقمةحدثين،بالل

-وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسولبانبجانيةارسليأن: عائشةإىلفأرسلاملدينة
االنبجانيـة فأخـذ ،عليـه بـه دخلـت حـىت ،أمحلهيمعبهفأرسلت،وشعرهوسلم
.جلدهعلىوأفاضوشربهفغسلهمباءفدعاشعرهوأخذ،فلبسها

التارخييـة  باألدلـة املؤمنني كانت تساند وتدعم ملـك معاويـة حـىت    فأملذلك  
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: الطيالـسي داودأيبعـن بإسنادهعساكرابنوقال:)١(قال ابن كثري  !شريعية؟توال
: لعائـشة قلـت قال،يزيدبناألسودعن،إسحاقأيبعن،جابربنأيوبحدثنا

-وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولأصحابينازعالطلقاءمنلرجلتعجبنيأال
الــربيؤتيــهاهللاســلطانهــو؟ذلــكمــنتعجــبومــا: فقالــت؟اخلالفــةيفوسـلم 

.فارالكمنغريهوكذلك،سنةأربعمائةمصرأهلفرعونملكوقد،والفاجر

مـسألة دم عثمـان فـصار       ونـسي    أنيابـه ر عن   ملعاوية كش  األمروبعد استتمام   
نـه ال يكتـرث   فمـن الـسمات االساسـية للطاغيـة أ    !ةي اىل طلبه اخلالفـ  جياهر بالسع 

األصمعيروى)٢(على السمع والطاعة   إجبارهمبرضا الناس او موافقتهم فاملهم      
مـن رجـال تلقتـه اجلماعـة عاماملدينةمعاويةقدمملا: قالالشعيبعن،اهلذيلعن

علـيهم ردفمـا .أمـرك وأعـال ،نـصرك أعـز الـذي هللاحلمد: فقالواقريشوجوه
: قـال مثعليـه وأثـىن اهللافحمداملنربوعالاملسجدفقصد،املدينةدخلحىتجوابا

بـوالييت تـسرون الأنكـم أعلـم وأناوليتهحنيأمركموليتماواهللافإين!بعدأما
هـذا بـسيفي خالـستكم ولكـين ،ذلـك مـن نفوسـكم يفمبـا لعاملوإين،حتبواالو

والبـذلك تقـوم أجـدها فلـم قحافةأيبابنعملعلىنفسيرمتولقد،خمالسة
مـن هربـا وأعظـم نفـورا أشـد فكانـت اخلطابابنعملعلىوأردا،عليهتقدر
يقـدر ومن؟هؤالءمثلوأينعليفأبتعثمانسنياتمثلعلىوحاولتها،ذلك
ورضـوانه اهللارمحـة ؟بعـدهم ممـن أحـد فـضلهم يـدرك أنهيهات؟أعماهلمعلى

فيـه ولكـل .ذلـك مثـل فيـه ولكم،منفعةفيهيلطريقااسلكتأينغري،عليهم
ملفــإن،الطاعــةوحــسنتالـسرية اســتقامتمــا،مجيلـة ومــشاربة،حــسنةمواكلـة 
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٢٥٤

ومهمـا ،معهسيفالمنعلىالسيفأمحلالواهللا،لكمخريفأناخريكمجتدوين
فارضواكلهحبقكمأقومجتدوينملوإن،أذيندبرجعلتهفقدعلمتموهقدمماتقدم
وإيـاكم ،أغـىن قـل وإن،يـربى جـاء إذاالـسيل وإن،قوابقاببةفإا،ببعضهمين

،يـصال االستوتـورث ،النعمـة وتكـدر ،املعيـشة تفـسد فإا،اموافالوالفتنة
..اهللاأستغفر،ولكميلاهللاأستغفر

  قال !لة استلحاق زياد من مسائل شرعية يف زمانه سأته م ومن الطريف ماجر
قالإسحاقبنحممدمسعتقالمتيلةأبوحدثنارشيدبنداودحدثنا«)١(يعلى  أبو

الوليـد بـن خالـد موىلرباحبناهللاعبدالسلميعالطبناحلجاجبننصرادعى
وقـال مـوالي فـراش علـى ولدمواليفقالالوليدبنخالدبنالرمحنعبدامفق

وفهـر معاويـة علـى معـه فـدخلوا خصومتهمفطالتقالمبرتلهأوصاينأخينصر
وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتمعاويةفقال،عيافادرأسهحتت
زيـاد يفمعاويةياهذااؤكقضفأيننصرفقالاحلجروللعاهرللفراشالولديقول
قـضاء مـن خـري وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه    اهللارسـول قـضاء معاويـة فقال

..»يدعيماإىلنصراًجييبالرباحبناهللاعبدفكان،معاوية

وبعد كل ما بدر مـن معاويـة البـاغي واملغتـصب للخالفـة وامللـك الظـامل ال             
كان معاويـة  «األمويوبه إذ يقول هذا    من ذن  أقبحهي   بأعذارنعدم من يدافع عنه     

وكـان  ،علـى الـشام يف عهـد عمـر وعثمـان         أمـريا سفيان بن حرب بن امية       أيببن  
مقتل عثمان واستخالف علي مل يرض ان يـدخل يف    إليهفلما وقع    أهلهمن   حمبوباً
: ألسباببيعته 
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٢٥٥

عثمانأمرنه يتهم عليا بشيء من إ

آوى قتلته يف جيشه

واجباتـه عـزل   أولاىل ان عليـا يـرى مـن     أدىلني نفـور    انه كـان بـني الـرج      
والعـزة  اإلمـارة تـاد  اعالشام وليس ذلك من الـسهل علـى رجـل    إمارةمعاوية عن  

!)١(»واالستهانة بهإذاللهنعم ليس من السهل ان يدخل خمتارا يف بيعة نتيجتها 

ي يريد ان يقول ان املسؤولية الكـربى يف الـرتاع تقـع علـى علـ              األمويوهذا  
واضـطرت  أدتلكون نزعات اخلـصام الشخـصي مـع معاويـة واسـتهدافه ملعاويـة              

ولـو قـدر ملعاويـة ان    ! واالسـتهانة بـه  إذاللـه معاوية اىل فعل مافعل الن عليا يريد       
!األمويهذا أجادكما أجاديدافع عن نفسه ملا 

الذي كان معاوية ال يظـن انـه    األجلويف رجب من عام ستني للهجرة جاء        
مـن  حىت روي انـه اختـذ رداءً  ! بعد ان عب من ملذات الدنيا ماال حيصيه احد يأتيه

!)٢(حواصل الطيور

عـشرين ،سـنة أربعـني ملكتك،دارمنلكتبا: فريوى انه قال وهو حيتضر    
.)٣(وحملبيهاللدنياتبا،منكومصريي،فيكحايلهذامث،خليفةوعشرين،أمريا

ان يفكـر مبـاذا    قيـل ) وهـم كثـر   (لـشامتني وملا كان معاويـة اجلـاهلي يفكـر با        
وأوسـعوا ،إمثـدا عييناحشوا: ألهلهقالمبوتهالناسحتدثسيواجه ربه فإنه وملا     

مث،أسـندوين : وقـال جملسلهمهدمث،بالدهنوجههوغرقواففعلوا،دهنارأسي
يـدخل الرجـل فجعـل ،أحـد جيلـس والقيامـا عليفليسلمواللناسإيذنوا: قال
– 
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٢٥٦

وهـو بـه ملـا املؤمننيأمريإنالناسمتقولفيقولمتدهنامكتحالفرياهائماقفيسلم
: ذلكيفمعاويةقالعندهمنخرجوافلما،الناسأصح

   
  ١ 

حجـر اخلـري    ،دبرويقصد باأل »دبر طويل ن األ م يل م  يو«هيوآخر كلمة قاهلا  
..الذي قتله ظلما وعدواناً

: فقالوقد نص ابن كثري على نصبه يف أرجوزته
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٢٥٧

أبو نعيم العبدي/حار بن العباس بن صحر بن شراحيلص

يف عام ستني للهجرة تقريباًمات

محد بن حنبلوالطرباين وأاهليثمي : روى له

)٢(ًعابداجمتهداًفاضالًراًكان خي)١(له صحبة: قالوا فيه

وغريهم)٣(منصورأيببنومنصورالرمحنوعبدجعفربناهإعنهروى

:من حديثه

بـن إمساعيلقال حدثنا أيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)٤(روي يف مسند امحد   ما  
العبديصحاربنالرمحنعبدعنالشخريبنالعالءأيبعناجلريريعنإبراهيم

خـسف يحـىت الـساعة تقـوم السـلم عليـه اهللاصـلى اهللارسولقالقالأبيهعن
نألالعـرب أاقبائلقالحنيفعرفتقال؟فالنبينمنبقيمن: فيقالبقبائل
...قراهاإىلتنسبالعجم
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داودبـن سـليمان حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبـد حدثنا)١(وروي يف مسند امحد   
الـشخري بـن اهللاعبـد بـن يزيدحدثناقاليساربنالضحاكوحدثناقالالطيالسي

لى اهللا  صـ الـنيب اسـتأذنت قـال أبيـه عنالعبديصحاربنالرمحنعبدحدثناقال
يلأذنأوفيهـا يلفـرخص فيهـا نتبـذ أةجـر يفيليـأذن أنوسـلم -وآلـه    -عليه  
..فيها

يف احلـضرمي ابنإرساليفرأيهملعاويةسددكانالذيوصحار العبدي هو    
عليـه  علياحبهميفقومهوخيالفعثمانرأييرىكانممنوهو،اليهكتبهكتاب

بأهـل وقعتـك بلغنـا فقد،بعدأما: معاويةإىلفكتب: قال.إياهونصرمالسالم
العيـون بـذلك فقـرت ،وبغيـاً ظلمـاً خليفتهموقتلواإمامهمعلىبغواالذينمصر

ولعـدوه ،كارهنيعثمانلقتلكانواأقوامأفئدةثلجتأو،النفوسبذلكوشفيت
،اكيـاً زطيبـاً أمـرياً إليناتبعثأنرأيتفان،راضنيوبكم،موالنيولكم،مفارقني

إالالنـاس إخـال الينإفـ ،فعلـت عثمـان بـدم الطلـب إىليـدعو وديـن عفافذا
كتابـه معاويـة قـرأ فلما.والسالم،الناسعنغائبعباسابنفانعليكجممعني

فقـد ،بعـد أما: جوابهإليهوكتب،هذاإيلبهكتبماسوىرأياًعزمتال: قال
أثبـت ،وسـددك اهللافرمحـك ،مـشورتك وقبلـت ،نـصيحتك فعرفتكتابكقرأت
وكأنـك ،أتـاك قـد لتأسـ الـذي بالرجـل فكأنـك ،الرشـيد رأيكعلىاهللاهداك

.)٢(والسالم،وقبلتوحييتفسررت،عليكأطلقدباجليش

خمالفـاً العبـدي صحاربنعباسكان)٣(نساب االشراف وذكر البالذري يف أ   
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٢٥٩

بـدم والطلـب معاويـة ةبيعإىلالناساحلضرميابندعافلما،عليحبيفلقومه
. وألسنتنابأيدينالننصرنكأخشىوإياهأسعىلهوالذيإين: فقالإليهقامعثمان
منـه جئـت الـذي املكـان إىلترجـع مللـئن واهللا: العبـدي حمرمةبناملثىنلهفقال

بـن عبـاس يعين-هذاقوليغرنكفال،رماحناوأسنةونبالنابأسيافنالنجاهدنك
مث.األحـزاب مـن حـزب طاعةيفوندخلنبيناعمابنطاعةندعأترانا-صحار

مـن نـاب أنـت صـربة يـا : فقـال العبديشيمانبنصربةعلىاحلضرميابنأقبل
ــةوأحــدالعــربأنيــاب ــتلــو: فقــال.فانــصرينعثمــانبــدمالطلب دارييفنزل

.لنصرتك

) !صحار بن عباس العبدي: الصحيح(: قلت

.)١(كان صحار عثمانيا: ستقال ابن الندمي يف الفهر

معولهمعاويةأياميفواخلطباءالنسابنيأحدعثمانياكان:)٢(قال ابن حجر   
..عثمانبدمطلبممنكان: الرشاطيوقالحماوراتالنسابةدفل

––
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٢٦٠

وهب القرشيأبو/عمرو بن امية بن عبد مشسأبيالوليد بن عقبة بن 

عام واحد وستني للهجرةمات

داود واحلاكم النيسابوري والبيهقيأبوروى له 

)٢(األمصارذكره ابن حبان يف مشاهري علماء )١(صحايب: قالوا فيه

هألمـ عثمـان أخـو ،األمـوي عـيط مأيببـن عقبـة بنالوليد:)٣(قال الذهيب 
الـنيب اسـتعمله ،الطلقـاء من،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبعمةابنةأروى

.املصطلقبينصدقاتعلىوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

.مضرببنوحارثة،الشعيبروى عنه

إذ كــان يــشرب اخلمــر ويــرى ،مــن عمــال عثمــانحــدث منكــراًمــن أأول
)٤(السخرة

خذ الناس جبلب صبيام ليبـاركهم    وملا أ ،تحت مكة عندما فُ  وقد كان صبياً  
!اه لغـريه لنيب مباركته وختطّـ ى اهللا عليه وآله وكان الوليد من بينهم رفض ا لالنيب ص 



 
–
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٢٦١

اهللاعبـد عـن الكـاليب احلجـاج بـن ثابتعنبرقانبنجعفرعن«)١(روى احلاكم 
مكةوسلموآلهعليهاهللاصلىاهللارسولفتحملاقالعقبةبنالوليدعناهلمداين

علـى وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول فيمـسح ،بـصبيام يـأتون مكةأهلجعل
علـى ميـسح فلـم ،بـاخللوق بمطيـ واينإليـه أيبيبفخـرج ،مهلـ ويدعوارؤسهم

أجـل منينميسفلمباخللوقخلقتينأمينأإالذلكمنمينعهوملينميسوملرأسي
بطريقـة  (بـه محد بن حنبل كذَّغري أن أ! الوليد يف روايته باخللوق  وقد تذرع »اخللوق
وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللالرسـو فتقـذره يومئذأسلمأنهرويوقد«فقال) مهذبة
يفلطفـل أيـضا جـرم ال!الـدعاء منمينعالواخللوق،لهيدعوملهميسفلموسلم

فيـه تعـاىل اهللاعلملسابقوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولبركةعِنملكنهغريهفعل
.)٢(»أعلمواهللا

شـديداً انوكـ ،صـرباً بـدر غـزوة مـن الفراغبعدأبوهقتل«)٣(قال ابن حجر  
ممـن فكـان ،وسـلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللالرسولاألذىكثرياملسلمنيعلى

للصبيةمنحممديافقالبقتلهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبفأمرببدررِسأُ
.»الفتحيومعمارةوأخوهالوليدوأسلم،النار: قال

علـم بكـون الوليـد     وهذا النص يثبـت ان الـنيب صـلى اهللا عيـه وآلـه قـد               
ومل يكـن الوليـد مـن       .. طـوال عمـره فقـال ذلـك        لإلسالميكيد   منافقاًسيكون

منها مـا  ،وشقاق بينالذين يطيعون النيب يف حياته إذ كانت له خطالت عديدة         
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٢٦٢

قـاال عمـر بناهللاوعبيدعليبننصرحدثيناهللاعبدحدثنا«)١(روي يف املسند  
اهللارضـي علـي عـن مـرمي أيبعنحكيمبنيمنععنداودابناهللاعبدثناحد
فقالـت وسـلم - وآله - صلى اهللا عليه  النيبأتتعقبةبنالوليدامرأةنإعنه

قـويل قـال تشكوهحديثهيفعليبننصروقاليضراالوليدنإاهللارسوليا
إالزادينمـا فقالـت رجعـت حـىت يـسرياً إالتلبـث فلميعلقالأجارينقدله

صلى اهللا اهللارسولنإلهقويل: وقال،إليهافدفعهاثوبهمنهدبةفأخذضرباً
مـا فقالـت ،رجعـت حـىت يسرياًإالتلبثفلمأجارينقدوسلم - وآله   - عليه  
فالوليـد مل   »مـرتني يبمثأالوليـد عليـك اللهموقاليديهفرفع،ضرباًاإلّزادين

هناك استهتار وعـصيان اكـرب      وهل  ،إليهزوجته   جلأتجيعل حرمة للنيب بعد ان      
!من هذا؟

: هو املقصود باآليةمجع املفسرون ان الوليد بن عقبةوقد أ
ــا{ ــاي هأَيــواالَّــذِين نآمإِنكُمــاء جــٍأفَاسِــق بــوابِن نيَفتَبواأَنمــًاُتــصِيبــٍةقَو بِجهالَ
.)٢(}نَادِمِنيفَعْلتُمماعلَىَفتُصبِحوا















–
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٢٦٣

-وآله -صلى اهللا عليه النيبأنذلك«قال مقاتل !و الفاسق بنص القرآن   فه
مـن حـي وهم،املصطلقبينإىلاألمويمعيطأيببنعقبةبنالوليدبعثوسلم
فبلـغ ،ليتلقـوه واجتمعـوا فرحواذلكبلغهمفلما،أمواهلمصدقةليقبض،خزاعة
أجـل مـن اجلاهليـة يفوةعـدا وبينـهم بينـه وكان،نفسهعلىفخافهمذلكالوليد
طردوينفقال،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبإىلفرجع،أصابوهكانواشيء 

.لقتـاهلم املـسلمون انتدبذلكقالفلما،إسالمهمبعدوكفروا،الصدقةومنعوين
أنبلغهـم فلمـا ،العلـم أعلمحىتالأ: وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    النيبفقال

صـلى اهللا   الـنيب علـى فقـدموا وجـوههم مـن وفدابعثوا،عندهممنرجعالوليد
يأخـذ مـن إلينـا أرسلتإنك،اهللارسوليا: فقالوا،املدينةوسلم -وآله   -عليه  

الطريـق بعـض مـن رجـع أنـه لنـا فـذكر ،نتلقاهأنوأردنا،بذلكفسررناصدقاتنا
ماواهللا،رسولهبوغضغضبهمنباهللانعوذوإنا،عليناغضبردهإمناأنهفخفنا
يطلبفهو،اجلاهليةيفوبينهبينناكانشيء ذلكعلىمحلهولكن،أتاناوالرأيناه

يفتعاىلاهللافأنزل.وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبفصدقهم،اجلاهليةيدخل
!»بهوكذبفسقهمتوالياتآياتثالثالوليد

بــنجعفــروروى«)١(ربروى ابـن عبــد الــ ،الكوفــةأمــراءوكـان الوليــد مــن  
علـى أمرياعقبةبنالوليدقدمملاقالسريينابنعنحسانبنهشامعنسليمان
مـا مـسعود ابـن فقـال أمـريا جئتقالبكجاءمالهفقالمسعودابنأتاهالكوفة
علـى تقطـع وشناعةنكارةفيهاأخباروله!؟الناسفسدأم،بعدناحتأصلُأدري
وحلمـاً ظرفـاً قـريش رجالمنكانفلقد،ولهلنااهللاغفرهأفعالوقبححالهسوء

وابـن عبيـدة وأبـو األصـمعي وكـان ،املطبـوعني الشعراءمنوكانوأدباًوشجاعة
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٢٦٤

شـاعراً وكـان ،اخلمـر يبشـر فاسـقاً عقبـة بـن الوليدكانيقولونوغريهمالكليب
زيـد أبـا ومنادمتـه مـر اخلشـرب يفأخبارهعمرأبوقال،وعنهاعناهللاجتاوزكرمياً

حدثناقالشبةبنعمرذكر،فاًرطَمنهاونذكر،هناذكرهابنايسمجكثريةالطائي
الوليـد صـلى قـال شـوذب ابنعنربيعةبنضمرةحدثناقالمعروفبنهارون

؟أزيدكم: فقالإليهمالتفتمثركعاتأربعالصبحصالةالكوفةبأهلعقبةابن
..»اليوممنذزيادةيفمعكزلناما: ودمسعبناهللاعبدفقال

وقتلـه  ،ليـشاهده النـاس  األعاجيـب يعمـل  الوليـد للنـاس سـاحراً    أقاموقد  
عقبـة بـن الوليـد عنـد كـان سـاحراً أن«)١(يف خرب مشهور قال ابن عبد الرب      جندب
علىجندبلهفاشتمل،فيهمنوخيرج،احلمارأستيفويدخلاجلبلعلىميشي

يـدي بـني للـساحر قتلـه يفهـذا جندبخربذكرناقدعمرأبوقال،فقتلهالسيف
.»كثرياهللاواحلمدالصحابةكتابمنشافبيانفيهاطرقمنالوليد

والظاهر ان شرب اخلمـر    ،وقد ثبت على الوليد شرب اخلمر يف حادثة خمزية        
  ـ : علقمـة قـال «)٢(قال الـذهيب  ،رت منه يف أكثر من مرة     من الوليد تكربـالروم اكن

،أمريكـم أجتلدون: اليمانبنحذيفةفقال،هحندأنفأردنا،فشرب،الوليدوعلينا
: هووقال؟فيكمفيطمعون،عدوكممندنومتوقد

   

   أما ،اهلوىأمويةبأيدفالتاريخ كتب   ) املؤرخون(م عليها وهذه القصة قد عت
قال«)٣(قال ابن حجر،املصادر املعتمدةأكثرثة الشرب الثانية فهي مروية يف يف حاد
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٢٦٥

بالنـاس ) الوليـد (صـالته وقـصة وسـرام قريشرجالمنوكانالزبرييمصعب
شـرب عليـه ثبـت أنبعـد عزلهوقصة،جةخمرمشهورةسكرانوهوأربعاًالصبح
الكوفـة عـن جلـده بعـد انعثموعزله،الصحيحنييفجةخمرأيضامشهورةاخلمر

عليهفشهدواعليهبواتعصالكوفةأهلبعضنأويقال،العاصبنسعيدووالها
.»الربعبدبنواستنكرهالطربيحكاهاحلقبغري

)١(يف مسنده*إذ روى امحد بن حنبل  ،وهذه احلادثة مع ثبوا جرى حتريفها     

،فيـه عثمـان علـي مفكلّـ راخلمـ شربنهأعثمانعندعقبةبنالوليدعلىشهد«
وعـد فجلـده جعفـر بـن اهللاعبـد ياقم...فقال،فاجلدهعمكابندونك: فقال
صلى اهللارسولجلدأمسكأوحسبكقالأربعنيكملافلمعنهاهللارضيعلي

»سنةوكلمثاننيعمروكملهاأربعنيبكروأبوأربعنيوسلم-وآله -اهللا عليه 

ها سـنة عمـر وقـد اختلفـا يف عـدد            سنة الـنيب نفـس    أصبحتعلم كيف   وال أ 
!عرض سنة النيب صلى اهللا عليه وآله؟بكر وعمر يف أيبط؟ وهل ان سنة السيا

،ن الوليد اعتزل الطرفني بعـد مقتـل عثمـان حـىت مـات      وقد روى البعض بأ   
ملـا «)٢(األثريكاخلرب الذي رواه ابن     متأخرضعت يف زمن    و األخبارن هذه   الظاهر أ و

*
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٢٦٦

،يـشهدها ملوقيل،معاويةمعصفنيشهدوقيلالفتنة) الوليد(اعتزلعثمانقتل
إذ ان املعـروف بـني املـؤرخني مـشاركته          .»وشـعره بكتبـه معاويةضحيركانولكنه
: نـصر قـال «)١(احلديـد أيباملؤمنني عليـه الـسالم قـال ابـن           أمريالبغي على   معاوية
مـن مجاعةعلىمرالسالمعليهياعلأن،وهببنزيدعن،اجلهينمالكوحدثنا

،بذلكفأخرب،ويقصبونهيشتمونهوهم،عقبةبنالوليدمنهم،بصفنيالشامأهل
والوقـار الـسكينة وعلـيكم ،إلـيهم اـدوا : وقـال أصـحابه مـن ناسعلىفوقف
النابغـة وابـن ،معاويـة ومـؤدم قائدهم،اجلهلمنبقومأقرب،الصاحلنيوسيما

وهـم !اإلسـالم يفواحملـدود ،احلـرام شاربعيطمأيبوابن،لميالساألعوروأبو
ــصبونين،أوالء ــشتمونينيق ــل،وي ــوموقب ــاالي ــاتلوينم ــتموينق ــا،وش ذاكإذوأن

إالإلـه وال،هللافاحلمـد ،األصـنام عبـادة إىليـدعونين وهـم اإلسالمإىلأدعوهم
عنـدنا كـانوا فـساقا إن،لاجللاخلطبهلوهذاإن،الفاسقونعاداينمالقدميا،اهللا
هـذه شـطر خـدعوا وقـد أصـبحوا ،متخوفنيوأهلهاإلسالموعلى،مرضينيغري

،والبــهتانباإلفــكأهــواءهمواســتمالواالفتنــةحــبقلــوميفواشــربوا،األمــة
.الكـافرون كـره ولـو نـوره متمواهللا،اهللانورإطفاءيفوجدوا،احلربلناونصبوا

،خبطايـاهم وأبلسهم،كلمتهموشتت،مجعهمفافضضحلقاردواقدفإماللهم
،الـسالم عليهعليوكان: نصرقال. عاديتمنيعزوال،واليتمنيذلالفإنه
: قالمث،وكربهللاحلملةأرادإذا

   

علـى مـصر مـن       و والٍ بكر رضوان اهللا عليـه وهـ       أيبتل حممد بن    قُوبعد ان 
أرسـلها  املؤمنني عليه السالم وقع يف يد عمرو بن العاص بعـض الكتـب الـيت              أمري
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٢٦٧

مـصر وفيهـا    ألهـل اإلمـام أرسـله ومنـها الكتـاب الـذي       ،بكر أيبحملمد بن    اإلمام
: الثقفـي سـعد بنإبراهيمقال«)١(احلديدأيبقال ابن  ،مجة أخالقيةنصائح وكنوز   

عـن ،سـيف أيببـن حممـد بـن علـي عـن عثمـان بـن مـد حمبـن اهللاعبـد فحدثين
بويتأدفيهينظركان،الكتابهذابكرأيببنحممدإىلكتبملاعلياأن،أصحابه

إىلـا فبعـث ،أمجـع كتبـه أخـذ ،وقتلـه العـاص بـن عمروعليهظهرفلما،بأدبه
،عقبـة بـن الوليـد فقـال ،منهويتعجبالكتابهذايفينظرمعاويةفكان،معاوية
فقــال،حتـرق أناألحاديـث ـذه مـر : بـه إعجابـه رأىوقـد ،معاويـة عنـد وهـو 

أحاديـث أنالنـاس يعلـم أنالـرأي أفمن: الوليدفقال!لكرأىال،مه،معاوية
مثـل علمـا أحـرق أنأتـأمرين !وحيـك : معاويـة قـال !منهاتتعلمعندكترابأىب

تعجـب كنـت إن: الوليـد فقالمأحكوالمنهأمجعهوبعلممسعتماواهللا!هذا
ألخذناأفتانامثعثمانقتلترابأباأنلو: فقال!تقاتلهفعالموقضائهعلمهمن
كتـب مـن هـذه إن: نقولالإنا: فقالجلسائهإىلنظرمث،هنيهةسكتمث.عنه

،الـصديق بكـر أىبكتـب مـن هذه: نقولولكن،السالمعليهطالبأيببنعلي
يفالكتبتلكتزلفلم: قال.منهاونأخذ،فيهاننظرفنحنمدحمابنهعندكانت

يفالكتـب تلـك تـزل فلـم : قـال .منـها ونأخـذ ،فيهاننظرفنحنحممدبينخزائن
أحاديـث مـن أـا أظهـر الـذي فهو،العزيزعبدبنعمروىلحىتأميةبينخزائن

.!»السالمعليهطالبأيببنعلي

مازال متداوال اىل اليوم فمعاوية قـد تنبـه اىل          تب و الذي كُ  التاريخوهذا هو   
هذا الشيء والعـرب يومئـذ يف سـذاجة مـن احليـل واالخـتالط بالعـامل املتمـدن ومل           

كما فعل الرومان قبلهم يف صراعهم مع الربابرة فكيـف        التاريخيتعلموا بعد تزوير    
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٢٦٨

البيـت علـيهم     أهـل التزويـر ونـسب الفـضائل لغـري          أسـاليب مبا حصل بعدها مـن      
!السالم؟

املـؤمنني  أمريويشتم  إالومثل غريه من النواصب كان الوليد ال يضيع فرصة          
املعلـوم مـن : البلخـي القاسمأبوشيخناقال«)١(احلديدأيبقال ابن  ،عليه السالم 

أيببنعقبةبنالوليدأن،عليهالناسوإطباق،بهاخلربالشتهارفيهريبالالذي
اهللاصلىاهللارسولحياةيفالحاهالذيهووأنه،هويشتمعليايبغضكانمعيط
عليـه عليلهفقال،سناناًوأحد،جناناًمنكأثبتأنا: لهوقال،ونابذهوآلهعليه

كَمنمؤِمنًاكَانأَفَمن{: فيهماتعاىلاهللافأنزل،فاسقيااسكت: السالم
الفَاسِقًاكَانونتَوس١٨: السجدة(}ي(.

وسالفاسـق وآلـه عليهاهللاصلىاهللارسولحياةيفذلكحبسبالوليديم،
..»الفاسقبالوليدإاليعرفالفكان
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٢٦٩

ة احلارثيصذو الغُ/ كثري بن شهاب بن احلصني احلارثي

للهجرة بقليلالعقد السادستويف بعد 

والصنعاين وعلي بن اجلعد*روى له البيهقي

)٢(وقيل ان له صحبة،)١(تابعي ثقة: قالوا فيه

..)٣(رطأةعمر بن اخلطاب وروى عنه قرظة بن أروى عن 

حلقـه يفكانـت ةصلغبذلكمسيةصالغذياحلصنيبنشهاببنهو كثري 
بناحلارثبنربيعةبناهللاعبدبنوهببنسلمةبنقنانبنشدادابنيزيدابن

*
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٢٧٠

،الرزميوماحلصنيأبيهقاتلقتلاحلصنيبنشهابأبوهوكان،مذحجمنكعب
بـن عمـر عـن روىوقـد ،خبـيالً وكـان بالكوفةمذحجسيدشهاببنكثريوكان

بـن احلـارث بنزهرةبنحممدولدهومنسفيانأيببنملعاويةالريوويلاخلطاب
لهوكانماسبذانويلوقدماسبذانيرتلالذيشهاببنكثريبنقيسبنمنصور

.)١(هارونأيامببغدادقدر

كان إالأحداًون مية ال يولّ  فبنو أ ،ين امية وظامليهم بالتبع   إذن هو احد والة ب    
بنثريكُاستعملالكوفةاملغريةويلملا«)٢(األثريقال ابن  ،دنيوي ظالمي  ربهلم به أ  
ويلأنإىلعليهـا وبقي،الريمنربعلىعليسبيكثروكان،الريعلىشهاب

وقتـل ،الـتغليب اجاحلجـ بـن اهللاعبـد ومعـه الديلموغزا،هاعليهفأقرالكوفةزياد
لـه فـاختفى يفعـل فلـم عليهردهيفاهللافناشدهكثريمنهفأخذهسلبهوأخذديلمياً

: فقالوجهههشمبعصاأوبالسيفوجههعلىوضربه
   

   
   

،نباِجلعنعنهاهللارضياخلطاببنعمرسألت«قوله)٣(روى عنه البيهقي  
أعـداء يغـرنكم والعليهاهللاسمواذكروافكلوا،واللبأاللنبمننباِجلإن: فقال

..»اهللا

املـؤمنني  ألمـري إذ مل يكتـف بـسبه    ،واصب اجللـدين  نوقد كان كثري هذا من ال     
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٢٧١

العباسوحدثين«)١(*قال البالذري ،كربالء جمزرةنه اشترك يف    وجماهرته بذلك بل أ   
بـن احلـصني بـن شـهاب بـن كثريكان: قالعوانةعن،أبيهعن،الكليبهشامبن
،احلـسني عـن النـاس طويثـب طالبأيببنعلييفيقععثمانياًاحلارثيالغصةذي

أيببـن املختـار يقـول وله،أيامهأوليفأوعبيدأيببناملختارخروجقبيلومات
مــرتل،احلــسابســرع،العقــابشــديد،الــسحابوربأمــا(: ســجعهيفعبيــد

.)الكذابياملفتر،شهاببنكثريقربألنبشن،الكتاب

ابـن غـرية واملزيـاد قبـل ومنقبلهمنحينا،ودستيبالريوالهمعاويةوكان
ابـن شـريح شـخص حـىت وضـربه ،بدمـشق فحبسهعليهغضبمث.عامليهشعبة
.».فتخلصهأمرهيفإليهاملراديهانئ

قال ،كافأه يزيدفقد احلسني عليه السالم اإلمامولدوره يف تثبيط الناس عن      
عبيـد إىلفكتب،هلواهوأتباعهمشايعتهمحدقدمعاويةبنيزيدوكان«)٢(البالذري

ضـياعا وأقطعـه ،واملـاهني وحلـوان جانقذفومهرماسبذانتوليتهيفزيادبناهللا
»..الدينورعملمنوهو،كثريبقصراملعروفقصرهفنيب،باجلبل

تقـدم مـا صـحبة لـه انيقـوي ومما«)٣(بقوله وقد قوى ابن حجر كونه صحابياً     
.»أمرياًكانأنهعلىليدذاإليهعمروكتابالصحابةإالرونيؤمكانواماأم

*
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٢٧٢

أبو معن / د الزرقي األنصاريمة بن خملَّسلَم

مـات يف العـام الثـاين       ) وقيـل يف العـام الرابـع      (ولد يف العـام األول للـهجرة      
لك يزيدوالستني للهجرة يف م

أبو داود وامحد : روى له

صحايب: قالوا فيه

ن وهشام بـن أيب رقيـة      أبو أيوب األنصاري وأبو قبيل وابن سريي      : روى عنه 
وغريهم

هو من قادة جيش البغي يف صفني ومـن والة بـين اميـة بعـدها إذ ويل مـصر                
)١(ملعاوية مث ليزيد

!ن اإلمارة منذ وليها حىت موتهصه لبين امية يف أم مل خيلعوه عيظهر إخال

: من حديثه

،ةعطيـ بـن جبلـة حـدثنا : سليمبنحممدهاللعن أبو : )٢(ما رواه الذهيب  
ابنإن: يأكلومعاويةالعاصبنلعمروقالأنه،خملدبنمسلمةعن،رجلعن
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٢٧٣

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسعـت وقـد ،هذاأقولإينأما،دملخضهذاعمك
.العذابوقِه،البالديفلهنومكِّ،الكتابمهعلِّاللهم: يقولوسلم-وآله 

بـن الـصمد عبـد أخـربكم ،ماملنععبدبنعمرعلىقرأت: )١(روى الذهيب 
حممـد أنبأنا،طالببناحلسنيأنبأنا،املسلمبنعليأنبأنا،حضوراالقاضيحممد
علــيبــننــصرحــدثنا،بالبــصرةحممــدبــنواهــبحــدثنا،مجيــعبــنأمحــدبــن

أيبعن،املنكدرابنعن،جريجابنعن،الربساينبكربنحممدحدثنا،اجلهضمي
: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولقال: قالخملدبنمسلمةعن،أيوب

عنـه اهللافـك مكـروب عـن فكومن،واآلخرةالدنيايفاهللاسترهمسلماًسترمن
.حاجتهيفاهللاكان،أخيهحاجةيفكانومن،القيامةيومكربمنكربة
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٢٧٤

زدياألق بن احلارث الزبيديخاِرم

األزديالزبيـدي احلـارث بـن خمارقهو،من رؤوس البغي روى له البيهقي  
صحيفةيفشهدنمموكان،األردنمذحجعلىيومئذأمرياًبصفنيمعاويةمعكان

.)١(التحكيمعلىعليمعاصطالحه

احلـافظ الواحـد عبـد بـن الـزبري حـدثنا اهللاعبدأبوأخربنا: )٢(روى البيهقي 
حيـىي حدثناأخزمبنزيداحدثنبالشجرةاملالكيسليمانبنحممدعليأبوحدثنا

عـن جـده عـن أبيهعنحكيمبنزعناحلارثبنخمارقأخيهعناحلارثابن
عاضـد اهللالعـن رسـوله ال مـن  اهللامـن قالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
.ردالِس
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٢٧٥

ودعبدبنلوذانبننيارالصامت بنبنخملدبنمسلمة
معمرأبو/ساعدة االنصارينباخلزرجبنثعلبةبنزيدبن

سكن مصر ومات ا وهو وال عليها  كان مولده يف السنة األوىل من اهلجرة      
وقبلها كان واليا علـى مـصر ملعاويـة بـن     سنة ثنتني وستني  من قبل يزيد بن معاوية    

.)١(أيب سفيان وهو اول من جمعت له مصر واملغرب

!امللك السفياين العضوضومنه يعلم مدى وثاقته عند البالط االموي و

ابو داوود: روى له

.)٢(هو ليس بصحايب : وقال ابو حامت،املشهور أنه صحايب: قالوا عنه

ومسلمة وغريه من نواصب مصر هم من سيئات مشورة عمـرو بـن العـاص      
يقـول ابـن ايب احلديـد يف    ،اذ تذكر طتب التاريخ ان عمرا نصح معاويـة باسـتمالته          

أنأرى،تصنعمباعليكمشريفإين: عمروقال«حول مصر مشورة عمرو ملعاوية    
فإنـه فيدخلـها مـصر فيـأيت ،بهوتثقتأمنه،رجل صارم عليهم،كثيفاجيشاتبعث

فـإن ،عـدونا منكانمنعلىفنظاهره،من أهلها رأينامثلعلىكانمنسيأتينا
وترجـ ،حربـك أهـل منامنعلىمن شيعتك اكانومنجندكااجتمع

نعملـه هـذا غريشيء   عندكهل: معاويةفقال.فلجكويظهر،نصركيعزأناهللا
.أعلمهما: قال؟هذاقبلوبينهمبيننافيما

.
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٢٧٦

،شـيعتنا مـن ـا كـان مـن نكاتبأنأرى،هذاغريرأييفإن: معاويةقال
قـدومنا مننـيهم أمـرهم علىبالثباتفنأمرهمشيعتنافأما،عدونامنكان ا ومن
،شــكرناومننـيهم ،صـلحنا إىلفنـدعوهم عـدونا مـن ـا كـان وأمـا مـن  ،يهمعلـ 

،أحببنامافذلكقتالوالحربغريمن،قبلهممالنافإن صلح  ،حربناوخنوفهم
.ذلكوراءمنفحرموإال

.التؤدةيفيلوبورك،العجلةيفلكبوركالمرؤالعاصبنياإنك

.احلربإىلإاليصريوأمرهمأمركأرىمااهللافو،اهللاأراكمبافاعمل: عمروقال

معاويـة وإىل،األنـصاري خملدبنمسلمةإىلذلكعندمعاويةفكتب: قال
ابتعثكمـا قـد وجلعزاهللافإن،بعدأما: علياخالفاقدوكانا،حديج الكندي بن

بـدم طلبتما.املسلمنييفدرجتكما ومرتبتكما ورفعأجركمابهأعظم،عظيمألمر
الظلــمأهــلوجاهــدمتا،الكتــابحكــمتــركإذ،هللاوغــضبتما،املظلــوماخلليفــة

داريفواملواسـاة لكمـا   ،اهللاأوليـاء نـصرة وعاجل،اهللابرضوانفأبشرا،والعدوان
فالزمـا  .حقكمـا بـه ويـؤدى ،يرضـيكما مـا إىلذلـك ينتـهى حىت،وسلطانناالدنيا

اجلـيش قـد   فكـأن هـداكما إىلمـا منكاملدبرينوادعوا،عدوكماوجاهدا،أمركما
عليكمـا  والـسالم ،ويـان مـا كـل ودام،تكرهـان مـا كـل فانـدفع ،عليكماأظل

بـه قـدم حـىت بكتابهفخرج،سبيعلهيقاللهموىلمعبالكتابوبعث .اهللاورمحة
وهـم ،احلربالنفرهؤالءناصبهقدأمريهايومئذبكرأيببنوحممد ،مبصرعليهما
بـه الـق : فقـال فقـرأه ،خملـد بـن مـسلمة إىلالكتـاب فدفع ،عليهماالقداهائبون
بكتـاب الرسـول فـانطلق .وعنـه عـىن أجيـب بـه حـىت   القـىن مث،حديجبنمعاوية
جييـب لكـي إليهالكتابأردأنأمرينمسلمة قد إن: لهقالمث،إياهفأقرأهمعاوية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧٧

وعـن عنـه جلوابافكتبمسلمة بالكتاب فأتى،فليفعللهقل: قال.وعنهعنك
بهاهللاوابتغينا،أنفسنالهندبناالذي قداالمرهذافإن،بعدأما: حديجبنمعاوية

النقمـة وتعجيـل ،مـن خالفنـا   علـى والنـصر ،ربنـا ثواببهنرجوأمرعدوناعلى
نفينـا قدذه األرض وحنن،مهادنايفالركضوطأطأ،إمامناعلىسعىمنعلى
وقـد  .والعـدل القـسط أهـل مـن ـا كانمنوأضنا،غيالبأهلمناكانمن

وال،ـضنا مـال أجـل مـن الإنهوباهللا،يدكوذاتسلطانكيفموازرتكذكرت
واآلخـرة الدنيافإن،متنينامايريناأو،ونطلبنريدمالنااهللاجيمعفإن،إياه أردنا  

فأتاهم(: كتابهيفقالكما،خلقةمنعاملامجيعااهللايثوماوقد،العاملنيهللا رب 
خبيلــكلنــاعجــل.)احملــسننيحيــبواهللاآلخــرةثــوابوحــسنالــدنيااهللا ثــواب

لنـا أصـبحوا وقـد ،قلـيال فـيهم وكنـا جريئـا علينـا كـان قـد عدونافإن ،ورجلك
قـوه وال،عليـك اهللابفتحقبلكمنمدديأتنافإن،منابذينوأصبحنا هلم  ،هائبني

.»الوكيلنا ونعمحسبوهو،باهللاإال

بـن مسلمةإىلمعاويةذلكعندفكتب«ويف خرب هذا الكتاب يقول ابن كثري      
بـبالد العثمانيـة رئيـسا ومهـا -خـديج الـسكوين   بنمعاويةوإىل،األنصاريخملد
)١(»...مبصرنوابهبأمريأمتروملعليايبايعملممنمصر

فيمـا بعـد مـصر      وهكذا صـار مـسلمة مـن خلّـص اصـحاب معاويـة وولّـاه                
.واملغرب ومجعهما له مث ويل مصر ليزيد الفاسق ومات يف ملك يزيد

علِّـم اللـهم : من حديثه ما ادعى انه رواه عن النيب عليـه الـصالة والـسالم             
!واحلديث ينبئ عن راويه... )٢(!البالدله يفومكِّنالكتابمعاوية
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٢٧٨

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

لث والستني للهجرةيف العام الثامات

*داود السجستاينأبوروى له 

سـفيان وروى عنـه ابنـه خالـد بـن يزيـد وعبـد         أيبمعاوية بن    أبيهروى عن   
..امللك بن مروان

عليه السالم)١(على اخلشب وهو رأس احلسنييف عهده محل أول رأس

مـة  ومن محاقاته انه كان يرى أن اخلليفـة يعتقـه اهللا مـن النـار إذا ويل امـر اال          
)٢(!!لثالثة أيام

أخـذه وكيفيـة  ،شـهرا إالسـنني  أربـع له ابوه بعده باخلالفة فبقـي فيهـا    عهد
عنـد النـاس يف     (املؤهلـة  اإلسـالمية بوجود كـل الشخـصيات       أبيهوالية العهد من    

*
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٢٧٩

ة مـن املذلَّـ    اإلسـالمية الـشعوب الطويـل فيمـا بلغتـه        التأمللتستحق  ) ذلك الزمان 
!؟ومـن غـريه  ،كرة يف اسـتخالفه مـن املغـرية بـن شـعبة        وقد كانت الف  ! واالستعباد

املغـرية مـن هوأولُّـ ذلككان ابتداء «عام ستة ومخسني   أحداثيف  )١(روى ابن االثري  
بـن سـعيد عوضـه ويـستعمل الكوفـة عـن يعزلـه أنأرادمعاويـة فـإن ،شـعبة بن

للنـاس ليظهـر فأسـتعفيه معاويـة إىلأشـخص أنالرأيفقالذلكفبلغه،العاص
أكـسبكم ملإنإليـه وصـل حـني ألصحابهوقالمعاويةإىلفسار،للواليةكراهيت

قـد إنهلهوقاليزيدىعلدخلحىتىومض،أبداًذلكأفعلالوإمارةواليةاآلن
أبنـاؤهم بقـي وإمنـا ،أسـنام وذووقـريش وكرباءوآلهالنيبأصحابأعيانذهب
مينـع مـا أدريوال،والـسياسة ةلـسن باوأعلمهـم رأياًوأحسنهمأفضلهممنوأنت

يزيـد فـدخل .نعم: قال؟يتمذلكىترأو: قال،البيعةلكيعقدأناملؤمننيأمري
يـا فقـال ؟يزيـد يقـول مـا : لهوقالاملغريةفأحضر،املغريةقالمباوأخربهأبيهىعل
يـد يزويف،عثمـان بعدواالختالفالدماءسفكمنكانمارأيتقداملؤمننيأمري

وال،منـك وخلفـاً للنـاس كهفاًكانحادثبكحدثفإنلهفاعقد،خلفمنك
ذايلومن: قالفتنةتكونوالدماءسفكتويكفيـك الكوفـة أهـل أكفيـك قال

عملـك إىلفـارجع قال،خيالفكأحداملصرينهذينبعدوليسالبصرةأهلزياد
فقـالوا ،أصـحابه إىلرجعوعهفود،ونرىوترىذلكيفإليهتثقمنمعوحتدث

وفتقـت ،حممـد أمـة علـى الغايـة بعيـد غـرز يفمعاويـة رجـل وضعتلقدقالمه
: ومتثلأبداًرتقيالفتقاًعليهم

   

لـبين شـيعة أنـه يعلـم ومـن إليهيثقمنوذاكرالكوفةقدمحىتاملغريةوسار
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٢٨٠

عــشرةمـن أكثــرويقـال عــشرةمنـهم فأوفـد ،بيعتــهإىلفأجـابوا ،يزيــدأمـر أميـة 
علـى وقـدموا املغـرية بـن موسـى ابنـه علـيهم وجعـل درهمألفثالثنيوأعطاهم

بإظهـار تعجلـوا ال: معاويـة فقـال ،عقـدها إىلودعوهيزيدبيعةلهنوافزيمعاوية
: قال؟دينهمهؤالءمنأبوكاشترىبكمملوسىقالمث.رأيكمعلىوكونواهذا

وجعـل رجـالً أربعـني أرسـل : وقيـل .دينـهم علـيهم هانلقد: قال،ألفابثالثني
إليـه أشخصهمإمنا: فقالواخطباءقاموامعاويةعلىدخلوافلماعروةابنهعليهم
لنـا فانصباحلبلانتشاروخفناسنككربتاملؤمننيأمريياوقالواحممدألمةالنظر
املـؤمنني أمريبنبيزيدنشريفقالواعليأشريوافقال،إليهننتهيداًحلناوحدعلماً
،وراءنـا منورأي،نعم: قالوا؟رأيكموذلكقالنعمقالوارضيتموهقدأوفقال
بأربعمائة: قال؟دينهمهؤالءمنأبوكاشترىبكمعنهمسرالعروةمعاويةفقال
ويقضيلهقدمتمماننظر: هلملوقارخيصاًعندهمدينهموجدلقد: قال،دينار

ليزيـد البيعـة علـي معاويـة عزموقوي.فرجعواالعجلةمنخريواألناةأرادمااهللا
لكـل إنلـه وقـال الـنمريي كعـب بـن عبيـد زيادفأحضريستشريهزيادإىلفأرسل
الـسر إذاعـة خـصلتان ـم أبـدع قـد النـاس وإنمـستودع سرولكل،ثقةمستشري
آخرٍةرجلُ،رجلنيأحدإالالسرموضوعوليس،أهلهاغريإىلحةالنصيوإخراج

منكخربماوقد،حسبهيصونوعقلنفسهيفشرفلهدنياورجلُ،ثواايرجو
يفيستـشريين كتباملؤمننيأمريإن،الصحفبطونعليهامتألمردعوتكوقد
وضـمانه اإلسـالم أمروعالقةطاعتهمويرجوالناسنفرةيتخوفوإنهوكذاكذا

املؤمننيأمريلقفاالصيدمنبههوِلأُقدمامعواونرسلةصاحبويزيد،عظيم
فـال ،تريدمالكيتمأنلكفأحرىباألمررويدكلهفقال،يزيدفعالتإليهوأد

؟هـذا غـري أفـال : عبيـد لهفقال.عجلةيففوتمنخريتأخرييفدركاًفإنتعجل
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٢٨١

يزيدأناىوألقابنهإليهتبغضوالرأيهمعاويةعلىتفسدال: قال؟هووما: قال
خـالف تتخـوف وأنـك لـه البيعـة يفيستـشريك إليـك كتباملؤمننيأمرينأفأخربه
احلجـة لـه لتـستحكم عليـه يـنقم مـا ىتروأنكعليكينقمواهلناتعليهالناس

مـن ختـاف ممـا وسـلمت املـؤمنني أمرينصحتقدفتكونتريدماويتمالناسىعل
فـإن اهللابركـة ىعلـ أشـخص ،حبجـره األمـر رميـت لقـد : زيـاد فقـال ،األمةأمر

بغيـب اهللاويقضيترىمباوتقولمستغشفغريخطأيكنوإنينكرالفماأصبت
زيـاد وكتـب يـصنع كانمماكثريعنفكفلهذلكفذكريزيدعلىفقدم.يعلمما

معاويـة عـزم زيـاد ماتفلما.منهفقبليعجلالوأنبالتؤدةيشريمعاويةإىلمعه
فلمـا ،فقبلـها درهـم ألـف مائةعمربناهللاعبدإىلفأرسليزيدالبنهالبيعةىعل

مث.وامتنـع لـرخيص إذنعنـدي ديـين نإ،أرادهذاعمرابنقالليزيدالبيعةذكر
عظمـي ودقيسـن كـربت قـد إين: احلكـم بـن مـروان إىلذلـك بعـد معاويةكتب

،بعـدي يقـوم مـن هلـم رأختيـ أنرأيـت وقدبعدياألمةعلىاالختالفخشيتو
بالذيوأعلمينعليهمذلكفاعرضعندكمنمشورةدونأمراًأقطعأنوكرهت

وقـد ووفـق أصـاب : النـاس فقالبهفأخربهمالناسيفمروانفقام،إليكيردون
اجلـواب عليـه فأعـاد بذلكمعاويةإىلمروانفكتب.يألوافاللناريتخيأنأحببنا
وقـد يـأل فلـم لكـم اختـار قـد املؤمننيأمريإنوقالفيهممروانفقام،يزيديذكر

مـروان ياواهللاكذبتفقالبكرأيببنالرمحنعبدفقام.بعدهيزيدابنهاستخلف
كلمـا هرقليـة جتعلوهاأنتريدونولكنكمحممدألمةأردمتااخلريمامعاويةوكذب

الَ والَّـذِي {فيـه اهللاأنـزل الذيهذامروانفقال.هرقلقامهرقلمات هِ قـَ يـالِدلِو
ــاأُفٍّ اِننِيلَكُمَأتَِعــدأَنجــر أُخــد ــرونخلَــتِوقَ ــيمِــنالْقُ ــاقَبلِ مهتَغِيثَانِوــس ياللَّــه

لَكيوآمِنإِندعاللَّهِوققُولُحافَيذَامإِّالهاطِريأَسلِني١٧: االحقـاف (}األَو(.
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مـروان يـا مـروان يـا : وقالـت احلجـاب وراءمـن فقامـت مقالتـه عائـشة فسمعت
فيـه نـزل أنـه الـرمحن لعبـد القائلأنتفقالتبوجههمروانوأقبلالناسفأنصت
نـيب لعنـة مـن فـضض أنتولكنكفالنبنفالنولكنههوماواهللاكذبتالقرآن

فكتـب ،الـزبري وابـن عمـر ابـن مثلـه وفعـل ذلكفأنكرعليبناحلسنيوقام.اهللا
،ووصـفه يزيـد بتقـريظ عمالـه إىلكتـب قدمعاويةوكانمعاويةإىلبذلكمروان

مـن حزمبنعمروبنحممدأتاهفيمنفكان،األمصارمنالوفودإليهيوفدواوأن
كـل إنملعاويةعمرونبحممدفقالالبصرةأهلوفديفقيسبنواألحنفاملدينة

جعـل حـىت رهـ بمعاويةفأخذحممدأمةأمرتويلمنفانظررعيتهعنمسؤولراع
فـدخل ،يزيـد ىعليدخلأناألحنفوأمروصرفهوصلهمثشاتيوميفيتنفس

ونـشاطا شـبابا رأيـت قالأخيكابنرأيتكيفلهقالعندهمنخرجفلماعليه
الوفـود اجتمـع ملـا الفهـري قـيس بـن للـضحاك قالمعاويةأنمث.ومزاحاوجلدا
،عليهـا ينوحتـثّ يزيـد بيعـة إىلتـدعو الـذي أنتفكنسكتفإذامتكلمإينعنده
أمـر وماوحقهااخلالفةوحرمةسالماإلأمرمفعظّتكلمللناسمعاويةجلسفلما
عتـه ببيوعـرض بالـسياسة وعلمـه وفـضله يزيدذكرمثاألمروالةطاعةمنبهاهللا

مـن للناسبدالإنهاملؤمننيأمريياقالمثعليهوأثيناهللافحمدالضحاكفعارضه
للـدمهاء وأصـلح للـدماء أحقـن فوجـدنامها واأللفـة اجلماعـة بلوناوقدبعدكواٍل

ويزيدشأنيفهويومكلواهللارواجععوجواأليامالعاقبةيفوخرياًللسبلوآمن
أفـضلنا مـن وهـو ،علمـت مـا ىعلـ سـريته وقصدديههحسنيفاملؤمننيأمريابن

إليـه نلجـأ ومفزعـاً ،بعـدك علماًلناواجعلهعهدكهفولّرأياًوأبعدناوحلماًعلماً
بـن يزيـد قـام مثذلـك مـن بنحواألشدقسعيدبنعمرووتكلم.هلِّظيفونسكن

إىلوأشـار فهـذا هلـك فإنمعاويةإىلوأشاراملؤمننيأمريهذافقالالعذرياملقنع
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وتكلم.اخلطباءسيدفأنتاجلسمعاويةفقالسيفهإىلوأشارفهذاأىبومنيزيد
إنخنـافكم فقـال حبـر أبـا ياتقولمالألحنفمعاويةفقال.الوفودمنحضرمن

وسـره وـاره ليلـه يفبيزيدأعلماملؤمننيأمريياوأنتكذبناإناهللاوخنافصدقنا
فيـه تـشاور فـال رضـا ولألمـة تعاىلهللاتعلمهكنتفإنهوخمرجومدخلهوعالنيته

أنعليناوإمنااآلخرةإىلصائروأنتالدنياتزودهفالذلكغريفيهتعلمكنتوإن
املعديـة هـذه تقولماندريمافقالالشامأهلمنرجلوقاموأطعنامسعنانقول

! !»وازدالفوضربوطاعةمسععندناوإمناالعراقية

وكان ما كان واختـصر ابـن حجـر مـا كـان مـن فـضائع                األمرانعقد  وهكذا  
مـن وامتنـع سـتني سنةباخلالفةلهبويعأبوهماتوملا«بعد البيعة فقال   حكم يزيد 

فـسمي مكةحبرموعاذالزبريبناهللاوعبدعمربناهللاوعبدعليبناحلسنيبيعته
رضياحلسنيوأمابايعمثتبايعالناساجتمعإذافقالعمرابنوأماالبيتعائذ

عمـه ابـن أرسلأنبعدإليهمفسارالكوفةأهلبيعةفوافقمكةإىلفسارعنهاهللا
اجلـيش وجهـز فقتلـه أمريهازيادبناهللاعبيدبهفظفرالبيعةخذألعقيلبنمسلم

يزيدخلعوااملدينةأهلإنمثوستنيإحدىسنةعاشوراءيوميففقتلاحلسنيإىل
فقاتلـهم حافـل جـيش يفاملـري عقبـة بنمسلمإليهمفجهزوستنيثالثةسنيف

التــابعنيأكــابروســبقوأبنــاؤهمالــصحابةمــنكــثريخلــقمنــهموقتــلفهــزمهم
ليزيـد عبيـد أـم علىبقيمنبايعمثوقتالباأيامثالثةواستباحهاوفضالءهم

إىلوعهـد الطريـق يففمـات الـزبري ابـن حلـرب مكـة إىلتوجـه مثقتلامتنعومن
علـى املنجنيـق ونـصبوا الـزبري ابـن فحاصـر مكـة إىلباجليشفسارمنريبناحلصني
ابنـه مـات مثيزيـد مبوتاخلربوردذلكأثناءويفاحترقتمثأركاافوهتالكعبة
اآلفـاق أهلفبايعهنفسهإىلفدعاالزبريالبناجلووصفاقليلبعديزيدبنمعاوية
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.)١(»كانمافكاناحلكمبنمروانعليهخرجمثلشاماأهلوأكثر

وحسبك من جرائم يزيد قتله للحسني ابن بنـت الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه         
الــشعر املعروفــة وقــد اعتــرض بعــض  بأبيــاتوالــصحايب وهــو مــن هــو وتــشفيه  

! النواصب على زج اسم يزيد يف مقتل احلسني ومتحل له العذر بأنه مل يرض بقتلـه    
جيبنا هذا الناصـيب ان مل يـرض يزيـد بقتـل احلـسني فكيـف يـصلب رأسـه             ولكن مل 

مـن غفـران بـن خالـد «يف ترمجـة خالـد بـن غفـران        )٢(روى ابـن عـساكر    ؟بالشام
البيهقـي أمحـد بنحممدبناجلبارعبدحممدأبوأخربنابدمشقكانالتابعنيأفاضل

أمحـد بكـر أبـو أنبأناالقعنهأمحدبنسليمانبنعلياحلسنأبووحدثناكتابهيف
يـذكر األديـب حممدبنعلياحلسنيأبامسعتقالاحلافظاهللاعبدأبوأناعليبن

وهـو غفـران بـن خالـد أخفىبالشامصلبملاعليبناحلسنيرأسأنلهبإسناد
عـن فـسألوه وجـدوه حـىت شهرافطلبوهأصحابهعنشخصهالتابعنيأفاضلمن

..!»بنازلنماترونأمافقالعزلته

وقد نقل اليعقويب ما يفهم منه اعتراض ابـن عمـر علـى االسـتخالف وهـو                
بعـد ،العهـد بواليةيزيدالبنهمعاويةبايع«)٣(*خالف باقي املؤرخني قال اليعقويب    

وعبد،عليبناحلسني: نفرأربعةإالالبيعةعنيتخلفومل،عليبناحلسنوفاة
: عمربناهللاعبدوقال.الزبريبناهللاوعبد،بكرأيببنالرمحنوعبد،عمربناهللا
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عندحجتناما!الفسوقويظهر،اخلمرويشرب،والكالببالقروديلعبمننبايع
علينـا أفـسد وقد،خالقمعصيةيفملخلوقطاعةال: الزبريبناهللاعبدوقال!اهللا

.»عةالبيعلىيكرههمومل،القومفتألفالسنةتلكمعاويةوحج.ديننا

فـدعا الـزبري بناهللاعبدثاراحلسنيقتلملاسلمةبنشقيققال)١(قال ابن االثري  
بعـد أمـا إليـه فكتبببيعتهمنهمتسكامتناعهأنيزيدوظنفامتنعبيعتهإىلعباسابن
لنـا منـك وفـاء ببيعتنـا اعتـصمت وأنـك بيعتهإىلدعاكالزبريابنامللحدأنبلغينفقد

فمـا بعهـودهم املـوفني ألرحـامهم املواصـلني جيـزي مـا خريرحمذيمناهللافجزاك
مـن فـانظر أهـل لـه أنـت بالـذي صلتكوتعجيلبركبناسفلستاألشياءمنأنسي
أمسـع منـك فإمحبالهفأعلمهمبلسانهالزبريابنسحرهمممناآلفاقمنعليكطلع

فأماكتابكجاءينفقدبعدأماعباسابنإليهفكتب.للمحلمنهمأطوعولكالناس
علـيم أنويبالذياهللاولكنمحدكوالبركبذلكأرجومافواهللالزبريبيعةابنتركي

بـري عنـك حابسفإينعينبركاالنسانأيهافاحبسبريبناسلستأنكوزعمت
والسـرور والفـال الـزبري البـن وأخـذهلم وأبغـضهم إليـك النـاس أحببأنوسألت

األعـالم وجنـوم اهلـدى مـصابيح املطلـب عبـد وفتيـان حـسينا قتلتوقدكيفكرامة
مقتـولني بـالعراء مـسلوبني بالـدماء مـرملني واحـد صـعيد يفبـأمرك خيولكغادرم
حـىت البطـاح عـرج ـم وينـشي الرياحعليهمتسفيمسودينوالمكفننيالبالظماء

وجلـست عـززت ولـ ومويبوأجنوهمكفنوهمدمائهميفيشركواملبقوماهللاأتاح
حـرم مـن حـسينا اطـرادك بنـاس فلـست األشـياء منأنسفماجلستالذيجملسك
زلـت فماإليهاخليولوتسيريكاهللاحرمإىلوسلم- وآله - صلى اهللا عليه   اهللارسول
هللامنـك عـداوة خيلكبهفرتلتيترقبخائفافخرجالعراقإىلأشخصتهحىتبذلك
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إلـيكم فطلـب تطهـريا وطهـرهم الرجسعنهماهللاذهبأاللذينبيتهوألهلولرسوله
عليـه وتعـاونتم بيتـه أهـل واستئـصال أنـصاره قلـة فاغتنمتمالرجعةوسألكماملوادعة
وديطلبتـك مـن عنـدي أعجـب شـيء فالوالكفرالتركمنبيتأهلقتلتمكأنكم

ابنـ ظفرتانيعجبكوالثاريأحدوأنتدميمنيقطروسيفكأيبولدقتلتوقد
.»والسالميومابكفلنظفرناليوم

!ويف هذا رد على من اعتذر عن يزيد بانه مل يرد قتل احلسني وال علم به

          ويـضع لـه    األحاديـث ق لـه    ومثل كل الطغاة يف التاريخ وجد يزيد مـن يـزو
ابـن  وقـد رد ،صلى اهللا عليـه وآلـه  انه ولد يف زمان النيب  فقالوا،الفضائل املختلقة 

بأهلوليسعدالتهيفمقدوح«هو: )١(عليه فقال يف يزيدوأزرىقول حجر هذا ال
روايـة لهوجدتوقد) عنهيروىانينبغيال(حنبلابنامحدوقالعنهيروىان
يفمـستوفاة وأخبـاره ،األطـراف علىتكَالنيفعليهاهتونبداودأيبمراسيليف

ولدأنهزعممنأبطلوقدانعثمخالفةيفولدانهصهاوملخ،عساكرابنتاريخ
.»النبويالعهديف

احلـرة وقعـة سببكان«واليت وقعت بأمر يزيد قال ابن كثري عن وقعة احلرة     
وأحـسن فـأكرمهم بدمـشق معاويـة بـن يزيـد علـى قدموااملدينةأهلمنوفداأن

مـن قريبـا -*عـامر أيببـن حنظلـة بـن اهللاعبدوهو-ألمريهموأطلق،جائزم

 
*
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يفالقبـائح مـن منـه يقـع كـان مايزيدعنألهليهمذكروارجعوافلما،ألفةمائ
،وقتـها عـن الـصالة تركأكربهامناليتالفواحشمنذلكيتبعوما،اخلمرشربه

ذلـك بلغـه فلمـا ،النبـوي املنربعندفخلعوه،خلعهعلىفاجتمعوا،كرالسبسبب
: الـسلف يـسميه وإمنـا ،عقبـة نبـ سلممـ لهيقالرجليقدمها،ةسريإليهمبعث

األيامهذهغضونيففقتل،أيامثالثةاستباحهااملدينةوردفلما،عقبةبنسرفم
قتـل أنـه الـسلف علماءبعضوزعم،أهلهامنأحديفلتالكادحىتكثرياًبشراً

: مالـك اإلمامعنوهببناهللاعبدوقال،أعلمفاهللا،بكرألفذلكغضونيف
ثالثـة فـيهم وكان: قالأنهحسبت،القرآنمحلةمنرجلسبعمائةرةاحليومقتل
ــه اهللارســولأصــحابمــن ــه -صــلى اهللا علي ــك،وســلم-وآل ــةيفوذل خالف
.)١(»يزيد

روى بعـض علمـاء احلـديث ان الـنيب          وال اعلم كيف تتم الرواية عن رجـل         
قـال ابـن   ،تومـا سـيجره عليهـا مـن ويـال     هبقدوماألمةصلى اهللا عليه وآله انذر   

عـن الوليـد حـدثنا قـال موسـى بناحلكمحدثنامسندهيفيعلىأبوقال«)٢(حجر
اهللارسولقالقالعنهاهللارضياجلراحبنعبيدةأيبعنمكحولعناألوزاعي

رجليثلمهمنأوليكونحىتبالسويقائماأميتأمريزالالوآلهعليهاهللاصلى
قـال ابـن   ،ق حـىت لألمـويني   ل ان موبقـات يزيـد مل تـر        ب»يزيدلهيقالأميةبينمن

عنـد كنتعقربأيببننوفلحدثناعتبةأيببنامللكعبدبنحيىيقال«)٣(حجر
لـه فقـال يزيـد املـؤمنني أمـري فقالمعاويةبنيزيدرجلفذكرالعزيزعبدبنعمر

.
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٢٨٨

.»!سوطاًعشرينفضربهبهوأمراملؤمننيأمريتقولعمر

)١(ة يف شربه اخلمر وعدم تستره بذلك قال ابن االثري يف تارخيهوقصصه عديد

لـه شـراب علـى جلساملدينةبلغفلماأبيهحياةيفيزيدحجسبيئةبنعمرقال«
معالشرابريحوجدأوعباسابنانلهفقيلواحلسنيعباسأبنعليهفاستأذن
دعـا مثبالـشام نعيـص طيـب هـو قـال هـذا فماأطيبهماطيبكدرهللافقالالطيب
أيهاشرابكعليكاحلسنيلهفقالاهللاعبدأباأسقفقالبآخردعامثفشربهبقدح
: يزيدفقال،مينعليكعنيالاملرء

   
  

   
  

.»تبلتمعاويةابنيافؤادكبل: وقالاحلسنيفنهض

فوا له حديثا   كل احملاوالت يف التغطية على جرائمه وموبقاته حر       وملا مل تفلح    
٢(»أول جـيش مـن أمـيت يغـزون مدينـة قيـصر مغفـور هلـم                «سب للنيب يقول فيـه    ن(

أول جـيش يرابطـون يف   «أو)٣(»مأول جيش يغزون البحر مغفور هلـ   «وقريء بلفظ 
مهما فعـل يزيـد   وبالتايل ،وقالوا ان يف هذا اجليش يزيد)٤(»مدينة قيصر مغفور هلم   

!ولكن قصة هذه الفضيلة غريبة جداً!صلى اهللا عليه وآلهالنيب نصفهو مغفور له ب



 
–
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٢٨٩

رادأ«يف شرحه للحديث*قال العيين،إذ اا متهافتة وال ميكن ان تصمد أمام النقد 
قـال : جريرابنوقال،البحرغزامنأولمعاوية: املهلبوقال،معاويةجيشبه

بـن عثمـان زمـن يفقربصغزوةوهي،وعشرينسبعسنةيفذلككان: بعضهم
،وعـشرين مثـان سـنة يفذلـك كـان : الواقـدي وقال،عنهتعاىلاهللارضي،عفان
.)١(»وثالثنيثالثسنةيفغزاها: معشرأبووقال

: نا وقفة هناول

فيزيـد  ! اسم يزيد فيـه شـيء مـضحك      ) حشر(فـ،على فرض صحة احلديث   
الغـزو قـد   فيكـون  ،تويف يف العام الثالث والستني للهجرة عـن مثـاين وثالثـني سـنة         

ان الغـزو حـصل يف عـام مخـسة          (على القـول األول   حصل ويزيد يف بطن أمه بناءاً     
ره ثالثة أعـوام وعلـى الفـرض        وعلى الفرض الثاين يكون عم     !)وعشرين للهجرة 

فكيـف غـزاهم يزيـد ـذا     !اعـوام الثالث يكون الغزو قد حصل وعمر يزيد مثانية    
!العمر؟

الـسنة هلـذا احلـديث لوكـان يـشمل      أهـل ز لعـن يزيـد مـن    يلتفت من جو أمل
!يزيد؟ فاملفروض انه مغفور له فكيف جوزوا لعنه مثل ابن اجلوزي

أو احد من حاشيتهما هلذا احلديث وقت البيعـة   ملاذا مل يلتفت معاوية أو يزيد     
!؟ليزيد فيقولوا للناس ملاذا تعترضون على رجل مغفور له

لذا فمن الواضح جداً ان هذه الفضيلة مزورة وجدت يف زمن متـأخر لتربيـر         

*

–
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٢٩٠

وخصوصا لو كـانوا مـن   ! يوجد من يربر للحكاموأبداًدائماًملّا كان  و!اختيار يزيد 
اإلمـام محلـوا  إـم احلـسني بـل   اإلمـام روا عـن يزيـد يف قتلـه       النواصب فقد اعتـذ   

)١(:فقال احدهم! املسؤولية

ثالث فنت كربى داخلية حصلت يف أيام يزيد جعلت امسه عند امة املسلمني          «
وحنن بعـد أن بـسطنا أمـامكم هـذه احلـوادث       ،حىت استحل بعضهم لعنه   ،مكروها

بل أن الـذي يتحملـه جـزء    ،تبعااوآثارها ال نرى من العدل أن يتحمل يزيد كل     
ألنه خليفة بايعه معظم املسلمني وخالف عليه قليل منـهم فلـيس مـن            ،صغري منها 

وما يشتهون لتفرق الكلمة وليس من السهل أن يرتل هلم عمـا    ،املعقول أن يتركهم  
فهو فيما نرى جمبور على ما فعل وإمنا الذي عليه تلك الـشدة الـيت أجرـا               ،دهتقلَّ

!!»ده بعد أن مت هلا النصرجنو

واجلزء الصغري اآلخر يقع على عـاتق اجلـيش     الصغريفيزيد يتحمل اجلزء     إذن
!!»يتركهم وما يشتهون لتفرق الكلمة«أالفيقع على الذين جيب األكرباجلزء أما

مـن  وكان يزيد من الذين يذهبون لعد امـري املـؤمنين عليـه الـسالم واحلـسني               
فقـال يف خماطبتـه    يف قـصة جمـيء الـسبايا اىل قـصر يزيـد              )٢(روى الطـربي  !اخلوارج

أبـوك الـدين مـن خـرج إمنـا ـذا تـستقبلني إيـاي «لزينب بنت علي عليه الـسالم      
وأبـوك أنـت اهتـديت وجدىأخيودينأىبوديناهللابدينزينبفقالتوأخوك
.»!!اهللاعدوةياكذبتقالوجدك

)٣(قال ابن االثريدون الكفر يف يزيدان املسلمني كانوا يعتق  وقد شهد احلجاج  
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٢٩١

خلالدرجلفقالمشيتهيفخيطروهومعاويةبنيزيدبنخبالدمراحلجاجإنقيل«
واهللاوقالفرجعاحلجاجفسمعهاالعاصبنعمروهذابخبخخالدقالهذامن
وأنـا قريشمنوالعقائلثقيفمناألشياخابنولكينولدينالعاصأنيسرينما

ويـضمر اخلمريشربكانأباكأنيشهدكلهمألفمائةهذابسيفيضربتيالذ
أيامـه بعـض يفاعتـرف قـد فهوالعاصبنعمروبخبخيقولوهووىلمثالكفر
».واحدذنبعلىقتيلألفمبائة

نـص  ،لـوال النواصـب قاتلـهم اهللا     !! وقد ال حنتاج جلمع األدلة علـى نـصبه        
: ارجوزته فقالعلى نصبه ابن كثري الدمشقي يف
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٢٩٢

أبو عائشة اهلمداني/ مسروق بن األجدع

مات يف العام الثالث والستني للهجرة

لم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغريهمروى له البخاري ومس

)٢(ملَالع،القدوة،اإلمام)١(احد األعالم: قالوا فيه

ك برجل ترىب بكنـف     وما ظن ! فعاش يف كنفها وحتت إشرافها    )٣(تبنته عائشة 
وروى عنها اثنني وسبعني     !املرأة اليت تعد أمري املؤمنني عليه السالم عدوها األول؟        

.حديثاً

بـن سـلمان بنمربناهللاعبدبنأميةبنمالكبناألجدعبنمسروقهو
بـن وادعـة ابـن اهللاعبـد بنسعدبناحلارثبنمعمربنسالمان: ويقال،معمر
خيوانبنجشمبنحاشدبنجشمبنمالكبندافعبنناشحبنعامربنعمر

وجـد مثصـغري هـو وقِرسـ إنـه يقـال : اخلطيـب بكـر أبوقال.مهدانبننوفبن
.األجدعأبوهوأسلم.مسروقافسمي

وعـن -صحإن-الصديقبكرأيبوعن،وعمر،كعببنأيبعنثحد
،وعلـي ،وعثمـان ،مـسعود وابـن ،وعائـشة ،وخباب،جبلبنومعاذ،رومانأم
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٢٩٣

وزيد،شعبةبنواملغرية،سنانبنومعقل،سبيعةعمرووابن،عمروبناهللاوعبد
،النخعـي وإبـراهيم ،الشعيب: وعنه،مكةقاص،عمريبنعبيدعنروىإنهحىت

،الـضحى وأبـو ،اجلـزار بـن وحيىي،وائلوأبو،مرةبناهللاوعبد،وثاببنوحيىي
ومـا -الـشامي ومكحول،نضيلةبنوعبيد،مسعودبناهللاعبدبنالرمحنوعبد
وأبــو،اهلمــدايننـشر بــنوحممـد ،املنتــشربـن وحممــد،إسـحاق وأبــو-لقيـه أراه

وأنـس ،رفيـدة بـن وحبال،عمريبنوعمارةهانئبنوأيوب،اجلشمياألحوص
)١(.وآخرون،احملاريبالشعثاءوأبو،سريينبن

: من حديثه

فـراس عـن عوانةأبوحدثناإمساعيلبنموسىحدثنا: )٢(ما رواه البخاري  
وآلـه   -هللا عليـه    صـلى ا  النيبأزواجبعضأنعائشةعنمسروقعنالشعيبعن
: قـال ؟حلوقـاً بـك أسرعاأين: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    للنيبقلنوسلم -

أمنـا بعـد فعلمنـا يـداً أطـوهلن سـودة فكانت،يذرعواقصبةفأخذوايداًأطولكن
..ةالصدقحتبوكانتبهحلوقاًأسرعناوكانت،الصدقةيدهاطولكانت

كريـب وأبـو شـيبة أيببنبكروأبوحيىيبنحيىيحدثنا: )٣(وما رواه مسلم  
عـن إبـراهيم عـن األعمـش عـن معاويـة أبوحدثنااآلخرانوقالأخربناحيىيقال

حدثنازائدةأيببنحيىيحدثناخملدبنشجاعوحدثناعائشةعنوعلقمةاألسود
صـلى اهللا   اهللارسـول كـان : قالـت عائـشة عـن مسروقعنمسلمعناألعمش

.!إلربهأملككمولكنهصائموهوويباشرصائموهوبلقّيوسلم-وآله-عليه 
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٢٩٤

عائـشة عـن مـسروق عـن مسلموحدثيناألعمشقال: )١(وروى البخاري 
بـاحلمر تموناشـبه : فقالـت واملـرأة واحلمـار الكلـب الـصالة يقطـع مـا عندهاذكر

علـى وإينيـصلي وسـلم -وآله  -صلى اهللا عليه    النيبرأيتلقدواهللا!والكالب
الـنيب فـأؤذي جلـس أنأفأكرهاحلاجةيلفتبدو،مضطجعةالقبلةوبنيبينهالسرير

!رجليهعندمننسلُّفأوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

عـت  ن ادوإ،ه ابن ايب احلديد احد مبغضي علي عليـه الـسالم         قد عد : قلت
رجوعـه عـن    ولكنا أدرجناه هنا لكون العجلـي مل يـرِو        ،زوجته أنه رجع عن ذلك    

...النصب

: )وهو يتكلم عن النواصب()٢(قال ابن ايب احلديد

أمـا : كهيـل بنسلمةروى،األجدعبنومسروقيزيدبناألسودومنهم
عليـه علييففيقعان،وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولأزواجبعضإىلميشيانكانا

يـصلى الكانحىتميتفلممسروقوأما،ذلكعلىفماتاألسودفأما،السالم
مسعهحلديث،السالمعليهطالبأيببنعليعلىبعدهاصلىإالصالةتعاىلهللا
،حرببنالسالمعبدعن،دكنيبنالفضلنعيمأبووروى.فضلهيفعائشةمن
: قـال ،ليلكحاطبعلىكان: يقولمسروقكان: قال،سليمأيببنليثعن
دخلـت : قـال ،كهيـل بنسلمةوروى.اهذرأيهعنرجعحىتمسروقميتفلم
مـسروق كـان : قالـت ،فحـدثتنا ،موتـه بعـد مسروقامرأةعلىاليماميوزبيدأنا

حـىت مـسروق مـات مـا مث،طالـب أيبابنعلىسبيفيفرطانيزيدبنواألسود
:قالـت ؟ذلـك مل: فسألناها: قال.لشأنهفمضىاألسودوأما،عليهيصلىمسعته
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.اخلوارجأصابفيمنوآلهعليهاهللاصلىالنيبعنترويهةعائشمنمسعهشيء 

هو الذي نقله ابـن ايب احلديـد   الذي مسعه مسروق من عائشة احلديث: قلت
يلقالت: قال،مسروقعن،حنبلبنأمحدمسندىف: )١(عن امحد بن حنبل فقال

: فقلـت ؟املخـدج مـن علـم عنـدك فهـل إىلأحبهمومنيولدمنإنك: عائشة
بـني ،النـهروان وألسـفله تامراألعالهيقالرعلىطالبأيببنعليقتله،منع

،بـذلك عندهاشهدوارجاالفأقمت،بينةذلكعلىأبغين: قالت،وطرفاءخلاقيق
صـلى اهللا   اهللارسـول مـن مسعـت الـذي ما،القرببصاحبسألتكهلافقلت: قال

،واخلليقـة اخللـق شـر إـم : يقـول ،مسعتـه نعـم : فقالـت ؟فيهمعليه وآله وسلم  
!وسيلةاهللاعندوأقرم،واخلليقةاخللقخرييقتلهم

قلـت قـال مسيعبنإمساعيلعنعياشبنبكرأبوناثحد: )٢(قال العجلي 
وائـل أبـو وكـان : بكـر أبوقال،مسروقأفسدهحىتحسناًرأيككان: وائلأليب

المـسروقاً إنوائـل أبـو فقالاًعثمانيمسروقوكانعثمانياًصارمث: قيل،علوياً
!يضلهوالأحدايهدي

قيـل إذامـسروق كـان : قـال ،الـشعيب عن: مرةبنعمرو: )٣(وقال الذهيب 
بعـضكم صـف حـني أنـه لـو أرأيتم: فيقول،مشاهدهوعنعليعنأبطأت: له

مبِكُــكَــاناللَّــهإِنأَنْفُــسكُمتَْقتُُلــواوال{: فقــالملــكبيــنكمفــرتللــبعض
فواهللا: قال،نعم: قالوا؟لكمحاجزاذلكأكان)٢٩اآليةمن: النساء(}رحِيمـاً 

!..!يءشنسخهاماحملكمةوإا،نبيكملسانعلىكرميملكانزللقد
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٢٩٦

بـن بكـر أبـو حـدثنا محـاد بـن نعـيم حـدثنا أيبحدثين: )١(وقال ابن عساكر  
أفـسدك حـىت حـسنا رأيـك كـان وائـل أليبقلتقالمسيعبنإمساعيلعنعياش

مـسروق وكـان ،عثمانياًصارمث،قبلُعلوياًوائلأبووكان: بكرأبوقالمسروق
!يضلهوالأحديهديالمسروقاإنوائلأبووقالعثمانياً

وقــد حــشرناه مــع ،شــيعياًهــذا وقــد رويــت يف مــسروق أخبــار تفيــد كونــه
.اعلمواهللا،ا نفسهمزموا لهلم مبا الزاماًالنواصب إ
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املسور بن مخرأبو عبد الرمحن/ة بن نوفل بن ُأهيب الزهريم

ــهجرة    ــاين لل ــام الث ــد يف الع ــع   /ول ــستني او الراب ــع وال ــام الراب ــات يف الع م
.والسبعني للهجرة

٢*والترمــذي وأبــو داود والنــسائي وابــن ماجــة*روى لــه البخــاري ومــسلم

.وغريهم

العلـم أهـل مـن فقيهـا كـان ،)٢(جليـل إمـام   ،)١(صـحايب صـغري   : قالوا فيـه  
.)٣(والدين

ن اىل معاويـة    قـد أرسـله عثمـا     ! ضـفاره كان هواه مع بين اميـة منـذ نعومـة أ          

*





– 

*
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٢٩٨

للخـوارج بعـد   م بأنه كـان مـشايعاً  واُ،)١(ن حاصره الثوار يستصرخ النجدة بعد أ   
ن ولـوال ا  )٢(»وينتحلونـه .تغشاهاخلوارجكانت«إذ يقول الزبري بن بكار    ،ظهورهم

.!املشاة موجودة بني فكره وفكرها ما وجدوا عنده الراحة

روى ،ذهب اليه املسور بـن خمرمـة يـستقربه       للخالفة  معاوية   اغتصابوعند  
علـى قـدم أنـه أخـربه املـسور أنعـروة عـن ،شهابابنعن: عقيلعن  «الذهيب
،هـذا مـن دعنـا : قـال ؟األئمـة علـى طعنـك فعـل مـا !مـسور يا: فقال،معاوية

أتركفلم: قال؟عليتعيبمبانفسكبذاتلتكلمين: قال.لهجئنافيماحسنوأ
أمـر يفاإلصالحمننليممالناتعدفهل.الذنبمنأبرأال: فقال،بينتهإالشيئا

بكـل هللانعترففإنا: قال.نعم: قلت؟اإلحسانوتترك،الذنوبتعدأم،العامة
اهللاجيعلـك فمـا : قـال .نعـم : قـال ؟ختـشاها خاصـتك يفذنـوب لكفهل.ذنب

اهللابـني أخـري وال،تليمماأكثراإلصالحمنأيلمافواهللا،مينأحقاملغرفةبرجاء
فيـه وجيزى،العملفيهيقبلدينلعلىوإين،سواهعلىاهللاخترتإالغريهوبني

معاويةذكراملسورأمسعفلم: عروةقال،خصمينقدأنهفعرفت: قال،باحلسنات
.)٣(»!!عليهىصلّإال

هـذا هـو   و!!كـر ن كان املسور يصلي على معاوية كلمـا ذُ       بأ األمرانتهى   إذن
بنعمروروى«)٤(احلديدأيبقال ابن ،الذي دعاه للتقرب لبين امية بوضع احلديث

عوفابنالرمحنعبدلقي: قال،خمرمةبناملسورعن،مليكةأيبابنعن،دينار

 
– 
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٢٩٩

كمااألمرآخريفقاتلوهم: القرآنمجلةمننقرأنكنملأ: فقال،اخلطاببنعمر
بـين والـوزراء أميـة بـين األمراءكانإذاذاكولكن،بلى: قال؟أولهيفقاتلتموهم

ي انــه يريــد ان يقـول ان حكــم بــين اميــة كـان قــدرا ال مهــرب منــه وان   أ»خمـزوم 
!الصحابة كانوا يعلمون ذلك ويتعاهدونه

 وقد انظم كـل احـد إال بـين    : شـعاره  وكـأن (األموينيالزبري ضد    ر اىل املسو
املـسور دونأمـرا يقطـع الالزبريابنكان«وكان مكني الرأي عند الزبري إذ     »هاشم

لـبين   ن الـزبري كـان مبغـضاً      أفـسيجيء ،وهذا يثبت موقفه مـن بـين هاشـم        )١(»مبكة
مام زين العابدين وكان ممن استقبل السبايا واإل! ن يبايعواهاشم وأراد حرقهم إال أ

!ولكن مب استقبلهم؟ استقبلهم بالشماتة. .عند عودم من الشام

أمحدثهماحلسنيبنعليانحدثهشهابأيبابنعن «)٢(روى ابن األثري  
اهللارضـي علـي بـن احلـسني مقتـل بعد معاويةبنيزيدعندمناملدينةقدمواحني

ال: فقلـت ؟ـا تـأمرين حاجةمنإيللكهل: فقالخمرمةبناملسوريهقلعنهما
عنـها اهللارضـي فاطمـة علـى جهـل أيبابنـة خطـب طالبأيببنعليإن: فقال

ذلـك يفالنـاس خيطـب وهـو وسـلم -وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولفسمعت
يفتفـنت انأختوفوأنامينبضعةفاطمةإن: فقالحمتلميومئذوأنااملنربهذاعلى
،فأحسنإياهمصاهرتهيفعليهفأثىنمشسعبدبينمنلهصهراذكرمثفقالدينها
حرامـا أحلـل والحـالال أحـرم لـست واينيلفـوىف ووعـدين فصدقينحدثينقال

عـدو وابنـة وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولبنتجتتمعالواهللاولكن
.»أبداواحدامكانااهللا
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٣٠٠

املـؤمنني  أمريية لكي يكون هناك منقصة يف وهذا احلديث وضعه تزلفا لبين ام     
ر ولد يف العام الثاين للهجرة وفـق  فاملسو!واحلديث حيتاج لوقفة تأمل   ،عليه السالم 

إمجاع املؤرخني وأقصى سـقف زمـين مفـروض لكـالم الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه             
حول هذه املسألة هو الثامن والعشرين من صفر مـن العـام احلـادي عـشر للـهجرة       

: السؤالسيكون وهنا  ،اليوم الذي استشهد فيه الرسول صلى اهللا عليه وآله        هوو
؟صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      كم كان عمر املسور بن خمرمه عندما مسع كالم النيب         

فكيـف  !قل بكـثري أنه أن مل نقل ل ال يزيد عمره عن مثانية أعوام إ     يف أفضل األحوا  
وهـذا الـذي   ! ؟يعهد عنه الذكاء احلـاد   مسع وحفظ الكالم ذا العمر وهو الذي مل       

املـسور أنففيه«لة للقولانه الوحيد الذي انتبه هلذه املسأ    دفع الذهيب والذي يظهر     
لرابعـة مـن    فهل كان احتالمه يف الثامنة أم اخلامـسة أم ا         ! !»ذاكإذحمتلماكبرياكان

عليـه   ن املـسور وضـع احلـديث النتقـاص أمـري املـؤمنني            فيظهر مـن هـذا أ     ! ؟عمره
..مثلبة يف أمري املؤمنني عليه السالمأيالسالم وإرضاء األمويني الذين مل جيدوا 

ومل ،ومل يتوقف خيال املسور عند هذا احلد بل انه بدا يصور أحداثا مل حتصل
وكلها منصبة على تضخيم شخصيات معينة على حساب شخصية ،يشهد ا غريه  

ملـا عمرأنخمرمةبناملسورروى«)١(احلديدأيبقال ابن،أمري املؤمنني عليه السالم 
!حياةبهكانتإنالصالةمثلبشئتوقظوهملإنكمفقيلطويالعليهأغميطعن

اهللاالهـا الـصالة : فقالفانتبه!تيلّصقدالصالة،املؤمننيأمريياالصالة!فقالوا
.دمـاً لينثعـب جرحـه وإنفـصلى !الـصالة تـرك ملـن اإلسالميفالحظأتركهاال

ابـن فقـال وجيـزع يـأمل جعـل عمـر طعـن ملـا : قـال أيـضا خمرمـة بناملسوروروى
وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولصحبتلقداملؤمننيأمريياذلكوكلوال: عباس

.
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٣٠١

صـحبته وأحسنتبكرأباوصحبت،راٍضعنكوهوفارقتهمثصحبتهفأحسنت
وهـم وفارقتـهم إلـيهم فأحـسنت املـسلمني صحبتمث،راٍضعنكوهووفارقك

.راضونعنك

بكـر وأىبوآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول صـحبة مـن ذكرتماأما: قال
األرضيفمبـا يلأنلـو فـواهللا جزعـي مـن ترىماوأمايعلبهاهللامنممافذلك

وصـدق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           »أراهأنقبلاهللاعذابمنبهالفتديتذهبا
..)١(»إال مؤمن وال يبغضك اال منافق) يا علي(كال حيب«وآله
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٣٠٢

أبو أمية/ اك بن قيس بن خالد الفهريالضح

قتل يف العام الرابع والستني للهجرة يف موقعة مرج راهط

روى له مسلم والنسائي وامحد والدارمي

وذكر مـسلم انـه   )٢(ذكره ابن حبان يف مشاهري العلماء    ،)١(صحايب: قالوا فيه 
.)٣(بدرمن أهل 

بـن وميمـون طرفةبنومتيمالسبيعيإسحاقوأبوسوقةبنعنه حممد روى
.وهارونوالشعيبعمريبنامللكوعبدمهران

..)٤(وأقاربهأقرانهمنوهوسلمةبنحبيبعنوروى

كتـب لـه    ،هو من الظلمة وأعـوان الـشيطان ومـن رؤوس البغـي يف صـفني              
لعامني ونصف مث عزله وولّاه دمشق حىت مات معاوية إمارة الكوفة وبقي أمرياً فيها  

،ن يبايع البن الزبريا مات يزيد أراد الضحاك بن قيس أمعاوية فأقره يزيد عليها ومل 
فطلـب اخلالفـة لنفـسه وملـا بـايع      ،فخدعه عبد اهللا بن زيـاد وأقنعـه بالبيعـة لنفـسه        

فقتلـه مـروان   األمويون ملروان بن احلكم التقى معه يف موقعة مـرج راهـط الـشهرية         
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٣٠٣

ويقال بأنه حني قتل كان قد بايع عبد اهللا بن الزبري فـأقره ابـن الـزبري    ،وانتصر عليه 
!على اختالف املنقول من الروايات،على الشام كلها

ن جعلـه خليفـة علـى الـشام عنـدما جـاء اىل           غ من وثاقته عنـد معاويـة أ       وبل
الـضحاك دفـن معاويـة       وقـد تـوىل   ،الكوفة بعد شهادة أمري املـؤمنني عليـه الـسالم         

: )١(وقبل التكفني صعد املنرب وهو حيمل أكفان معاوية وقال.والصالة عليه

علـى ملّكـه ،اهللاعبـاد مـن عبداًكانسفيانأيببنمعاويةإن،الناسأيها«
فيهـا مـدرجوه حنـن ،تـرون كمـا أكفانـه وهـذه ،بأجـل وماتبقدرفعاش،عباده

فليحـضر جنازتهيشهدأنمنكمأحبفمن،ربهوبنيبينهوخملون،قربهومدخلوه
.»الظهرصالةبعد

: من حديثه

حـدثنا الصمدعبدحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )٢(روي يف مسند امحد   
بـن الـضحاك أنبأنـا شريكبنيزيدعندلةبنعاصمأنبأناسلمةابنيعىنمحاد
أبـو : قـال بالبابترونمنانظروامروانفقالبكسوةمروانإىلمعهأرسلقيس

صلى اهللا عليه   اهللارسولمنمسعتهبشيءحدثناهريرةأبايافقاللهفأذن،هريرة
مـن خـروا أـم األمـر هذاولواأقوامليتمنني: يقولمسعتهفقالوسلم -وآله   -

صلى اهللا اهللارسولمسعت: قال،هريرةأبايازدنا: قال،شيئايلواملوأمالثريا
.!قريشمنأغيلمةيديعلىاألمةهذههالكيجيريقولوسلم-وآله -ليه ع

ان أبا هريرة ال يتكلم عن بين امية هكذا إال حـني مينعونـه مـن املـال                 : قلت
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٣٠٤

!وهذا مروي عن سعيد بن املسيب

قـال سـلمة بـن محـاد حـدثنا قـال مسلمبنعفانأخربنا: )١(وقال ابن سعد  
حـني اهليثمبنقيسإىلكتبقيسبنالضحاكأناحلسنعنزيدبنعليأخربنا
-صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتفإينبعدأماعليكسالممعاويةبنيزيدمات
قلـب فيهـا ميـوت ،الـدخان كقطـع فـنت الساعةيديبنينإ: يقولوسلم -وآله  

حويـصب مؤمنـاً مسيوي،كافراًسيوميمؤمناالرجلصبحي،بدنهميوتكماالرجل
مـات معاويـة بـن يزيـد وإن،الـدنيا مـن بعـرض ودينهمخالقهمأقواميبيعكافراً
.ألنفسناخنتارحىتتسبقونافالوأشقاؤناإخوانناوأنتم

بــنحممـد حـدثين ،جـريج ابـن عـن : حممـد بـن حجـاج : )٢(وروى الـذهيب 
علـى عدلوهوقيسبنالضحاكحدثين: املنربعلىقالأنه،معاويةعن،طلحة

قريشمنواٍليزالال: قالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولأن: هنفس
.الناسعلى
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٣٠٥

ربيعة بن عمرو اجلرشي الدمشقي

تل يف العام الرابع والستني للهجرة يف مرج راهطقُ

والنسائي وأبو داود وامحد والدارمي وغريهم*روى له ابن ماجة والترمذي

نه كان صحابياًروي أ،ثقة،)١(معاويةزمنيفالناسفقيهكان: قالوا فيه

..وكان من فقهاء البالط احلاكم يف زمن يزيد: قلت

،وقـاص أيببـن سـعد وعـن ،وآله سلم عليهاهللاصلىالنيب: عنروايةله
.بن قيسوعمر بن اخلطاب وعطية ،وعائشة،هريرةوأيب

ربيعـة بـن الغـاز هـشام وأبـو ،رباحبنوعلي،معدانبنخالد: عنهروى
ولده

: يقـول وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه  اهللارسولمسعت: روى عنه قوله  
باختـاذهم : قـال ؟اهللارسـول يـا ذامب: قالوا،وقذفومسخخسفأميتيفيكون

اسـتقيموا : قولـه وروى عن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه          اخلموروشرم،القينات
*
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٣٠٦

..حيافظ على الوضوء إال مؤمناستقمتم وخري أعمالكم الصالة والونعما ان

ومن فقهاء ملوك بين امية ومـن  ،من حاشية يزيد) الغاز بن ربيعة (وكان ابنه 
د يزيد وقد كـان يـروي   الذين حضروا وصول رأس اإلمام احلسني عليه السالم عن        

أقبـل إذبدمـشق معاويةبنيزيدلعندإينواهللا«)١(فيقول !ن يستحي القصة بدون أ  
يـا أبـشر فقـال ؟وراءكمـا وحيك: يزيدلهفقال،يزيدعلىدخلفقيسبنزحر
طالـب أيببـن علـي بـن احلـسني علينـا ورد،ونـصره عليـك اهللابفتحاملؤمننيأمري

أنفـسألناهم إلـيهم فـسرنا ،شـيعته مـن رجـال وستون،بيتهأهلمنعشرومثانية
،القتـال فاختـاروا ،لالقتاأوزيادبناهللاعبيداألمريحكمعلىويرتلوايستسلموا

الـسيوف أخـذت حـىت ناحيةكلمنمفأحطناالشمسشروقمعإليهمفغدونا
منـا ويلـوذون ،وزروالمهـرب غـري إىليهربـون فجعلـوا ،القومهاممنمأخذها
أو،جـزور جزرإالكانوامافواهللا،صقرمناحلمامالذكمالواذا،واحلفرباآلكام

،مزملـة وثيـام ،جمـردة أجـسادهم فهاتيـك ،آخـرهم ىعلـ أتينـا حىت،قائلنومة
العقبــانوازرهـم ،الــريحعلـيهم وتــسفيالـشمس تــصهرهم،معفـرة وخـدودهم 

طـاعتكم مـن أرضـى كنـت : وقـال معاويـة بـن يزيدعينافدمعت: قال.والرخم
ورحـم ،عنهلعفوتصاحبهأينلوواهللاأما،مسيةابناهللالعن،احلسنيقتلبدون

يـدي بـني احلـسني رأسوضـع وملـا .بـشئ برأسهجاءالذييصلومل.نياحلساهللا
احلمـام بـن احلـسني قـول أنـشد مث،قتلتـك مـا صاحبكأينلوواهللاأما: قاليزيد

: الشاعراملري
   

أخو-احلكمبنحيىيوقام: قالالعبسيجعفرأبوفحدثين: خمنفأبوقال
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: فقال-احلكمبنمروان
   
   

»..!اسكت: لهوقالاحلكمبنحيىيصدريفيزيدفضرب: قال

إليـه يف الـشام ومحلـه       الرأس الـشريف  هذا النص وحده يثبت وجود      : قلت
ان نقـل  «مع وجود نصوص كثرية غريه فالعجب مما يدعيه بعض النواصب بقـوهلم     

)١(..»!!له يف زمن يزيدأصلاحلسني اىل الشام ال رأس

 ن ربيعـة عالقة بـني ربيعـة اجلرشـي ومعاويـة أ    ر الوقد يكون بعض الذي يفس
وكـان  ،)٢(ااوية وذهبت عينهقاتل أمري املؤمنني عليه السالم يف صفني مع مع    هذا

فعندما احناز الـضحاك بـن قـيس اىل عبـد اهللا بـن      ،ال يتأخر عن الدخول يف الفتنة   
الزبري ضد مروان بن احلكم بعد موت يزيد احناز ربيعة اىل الضحاك واشترك بواقعة 

بــني الــزبرييني وعنــد حــصول هــذه الفتنــة يف الــشام ،)٣(مــرج راهــط فقتــل هنــاك
ويزيداألسودبنويزيداجلرشيربيعةالثالثةؤالءنقتدي«قال الناس واملروانيني  

،راهـط مبـرج فقتـل ربيعـة وأمـا ،بالـساحل فلحقاألسودبنيزيدفأما،منرانبن
وهــذه ايــة الرجــال عنــدما  )٤(»فــسلماحلكــمبــنمبــروانمنــرانبــنيزيــدوحلــق

!تستدرجهم املطامع السياسية

.
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و األعور السلميأب/عمرو بن سفيان

مات بعد العام اخلامس والستني للهجرة بقليل

.صحايب: قالوا فيه. الطرباين والبزار: روى له

وهي العـشرية الـيت لعنـها الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه          ،هو من ذكوان  : قلت
وهـو الـسلمي األعـور و«)١(قال ابن عبد الرب ،لكوم قتلوا أصحابه يف بئر معونة     

أعلـم وال،وعـصية ورعـل سـليم بـن ثـة بنثعلبةابنهوذكوانوأيضاذكواين
عصية(وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولقالوإمنا،روايةلهصاحبافيهم

-وآلـه   -صلى اهللا عليـه     اهللارسولأصحابقتلممنألم) ورسولهاهللاعصت
.»معونةببئرعنهمورضيوسلم

أملوحيـك : السلمياألعورأليبقالأنهعليبناحلسنوعن«)٢(وقال اهليثمي 
.سـفيان بـن وعمـرو وذكـوان رعـالً وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسوليلعن
.»ثقةوهوعوفأيبابنالرمحنعبدغريالصحيحرجالورجالهيعلىأبورواه

بـن الـرمحن عبـد حـدثين الليـث حـدثين اهللاعبدحدثنا: )٣(وروى البخاري 
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األشـجعي مثالليثـي واقـد أيبعـن اهللاعبدبناهللاعبيدعنشهابابنعنخالد
اهللاعبدحدثنامثلهأخربهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأصحابمنوكان

أهـل بـايع ملـا : قـال اجلنـة مـشيخة مـن وغـريه حريـث بنحامتعنمعاويةحدثين
بـن عمـرو األعـور وأبووعمرفرفعمعاويةوىلحىتجاءعليبنللحسنالعراق
اهللارسـول أنتعلـم أمـا معاويـة يـا اهللاأنـشدك : قـال فرغافلما،السلميسفيان

وصـاحب مقدمتـهم صـاحب األحـزاب يـوم لعنوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
أمـا معاويـة يـا وأنـشدك ؟أولئـك مـن عمروكانوأينجمنبتيهموصاحبساقتهم

بـن وعمـرو وذكـوان رعـل بـين لعنوسلم-له وآ-صلى اهللا عليه    النيبأنتعلم
أشـهد وأنـا : معاويةفقال؟قومهولعنلعنهاثنتاناألعورأيبعلىوكانتسفيان
اجلاهليـة يفلعنتـه أحدأميايقولوسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعت

.»!!زكاةلهوهيصالةعليهلعنيتفإناإلسالميفدخلمث

ن عليـه  بـل وصـفه بعـضهم بـأ     ،نيجيش الضاللة يف صفّ   من قواد    والسلمي
مسرحية شهادة الزور اليت أقامها معاويـة عنـد         ) أبطال(وهو من ،هامدار احلرب في  

يف ترمجـة  )١(قال ابن عبد الـرب ،ورود كتاب أمري املؤمنني عليه السالم اليه مع جرير        
ويقـال الكنـدي جبلـة بـن األسـود بـن الـسمط بنشرحبيل«شرحبيل بن السمط  

-صـلى اهللا عليـه      الـنيب أدرك،الكنـدي جبلةبناألعوربنالسمطابنشرحبيل
بـن حبيـب عليـه وصـلى اومات،ملعاويةمحصعلىأمرياًوكان،وسلم -وآله  
محصعلىالسمطبنشرحبيلكانعمرأبوقالأربعنيسنةماتإنهوقيلسلمة
أشـهراً حبـسه عنـه اهللارضـي علـي عنـد مـن رسوالمعاويةعلىجريرقدمفلما

مـا علياأنيفالشامأهلبصائرردقدجريراإنملعاويةفقيلأمرهيفويتردديتحري

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٠

نعلمـه والومرتلـة صـحبة لهممنذلكيفيناقضهرجلمنلكبدوالعثمانقتل
لـه فهيـأ عليـه فقـدم ،معاويـة فاستقدمه،جلريرعدوفإنهالسمطابنشرحبيلإال

جدأسدبنويزيد،أرطأةبنبسرمنهم،عثمانقتلعلياًأنعندهدونيشهرجاالً
بـن وخمارقالطائيسعدبنوحابسالسلمياألعوروأبو،القسريعبدبنخالد

فـشهدوا ذلـك علـى معاويـة واطأهمقداهلمداينمالكبنومحزةالزبيدياحلارث
صـح قـد وقـال ،رجـع يأنفـأىب فنـاظره جريـراً فلقـي ،عثمـان قتلعلياًأنعنده

إىلوينـدب بـذلك خيـرب الـشام مـدائن إىلخـرج مثعثمـان قتلقدعلياًأنعندي
..»عثمانبدمالطلب

واختراع خدعة املصاحف من قبل ،هزمية البغاةوملا قاربت اية احلرب على
يـا أهـل   : جاء أبـو األعـور حيمـل القـرآن علـى رأسـه وينـادي         ،عمرو بن العاص  
.)١(بيننا وبينكمالعراق كتاب اهللا

وألمري املؤمنني عليه الـسالم خطـب عديـدة يـشري اىل نفـاق وكفـر البغـاة يف                   
مث«)٢(صفني من رؤوس اجليش والفتنة ومنهم أبو األعور السلمي قـال االسـكايف    

قتـاال يقـاتلون أصـحابه مـن مجاعـة إىلدفـع عنهاهللارضيطالبأيببنعليإن
؟هـؤالء مـن : فقـال ويـشتمونه عليـا يلعنـون الـشام أهـل منواآلخرون،شديدا
وسـيماء الـسكينة وعليكمإليهمادوا: فقالعقبةبنالوليدفيهممجاعة: فقالوا

قائــدهمقــومبــاهللاجلهــلمــنبقــومأقــربالفــواهللا،اإلســالمووقــارالـصاحلني 
معـيط أيبوابنالسلمياألعوروأبو-عمرويعين-النابغةوابنمعاويةومؤدم

وقبـل ويـشتموين فيقـصبوين يقومونهمهاو اإلسالميفحداالوداخلمرشارب
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إىليـدعوين وهـم اإلسـالم إىلذاكإذأدعـوهم وأنـا ،وشـتموين قـابلوين مااليوم
هـذا أنتعجبـوا أملاهللافبعـدهم الفاسـقون عاداينقدمياو هللاحلمد،األوثانعبادة

وأهلـه اإلسـالم وعلـى ،مرضـيني غـري دناعنـ كـانوا فـساقا أن،اجلليلاخلطبهو
واسـتمالوا ،الفتنـة حـب قلـوم وأشـربوا ،األمـة هـذه شـطر خـدعوا ،متخـوفني 
اللـهم .اهللانـور إطفاءيفوجدوا،احلربلنانصبواقدو  والبهتانباإلفكأهواءهم

منيذلالفإنهخبطاياهموأبلسهمكلمتهموشتت،مجعهموافضض،احلقفاردد
وكـان مكـام عـن أزاهلـم حىتفضارمإليهمدمث.عاديتمنيعزوالواليت
وجيــرب،برأيــهويقومهــا،بنفــسهاحلــروبيباشــراألحــوالتلــكيفعنــهاهللارضــي

ويـدور ،واحلجـة بالبشارةجبااويشجع،بكالمهضعيفهاويقوي،ببأسهصدعها
وكـان .مكاـا قتلحـ حـىت عنـها املتـأخر مـع ويقاتل،أودهافيقوم،الراياتعلى

احلـال هـذه يفاهللاثـواب طلـب يفمنافـسته أنليعلمـوا هللالـشدائد تلـك يتحمل
.»وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبأيامكمنافسته

قـال ابـن أيب   )١(وهو من الذين لعنهم أمري املـؤمنني عليـه الـسالم يف الـصالة     
يفولعنـه ،معاويـة ىعلـ بالكوفـة قنـت ،واللعـن القنوتيفجرىوهكذا«احلديد
األعـور وأبـا موسـى وأبـا العـاص بـن عمروإليهوأضاف،اجلمعةوخطبةالصالة
.»مسلمةبنوحبيبالسلمي

صلى اهللا اهللارسولمسعت: قالالسلمياألعورأيبوعن: )٢(روى اهليثمي
وهـوى مطـاع شـح أمـيت علـى أخـاف ماأخوفإن: يقولوسلم -وآله   -عليه  
.ضالوإماممتبع
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عبد ا بن عمرو بن العاص

..)وقيل يف مصر(مات يف العام اخلامس والستني يف الطائف

ــه ــسائي   : روى ل ــو داود والن ــن ماجــة وأب البخــاري ومــسلم والترمــذي واب
وغريهم

اهللارسـول صـاحب ،العابداحلرباإلمام)١(العبادالعلماءمنكان: قالوا فيه 
يفراسـخ ومقاموفضائلمناقبصاحبه وله ابنووسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

.)٣(ة حديثروى عنه أهل احلديث سبع مئ،)٢(والعملالعلم

وعبـد ،عمـرو وأبيـه ،مالـك بـن وسراقة،ومعاذ،وعمر،بكرأيبعنروى
يفالنظـر وأدمـن ،الكتـاب أهـل وعـن ،وطائفـة ،الـدرداء وأيب،عوفبنالرمحن
عنهحممدورواية،ذلكيفنزاععلىحممدنهاب: عنهحدث.بذلكواعتىن،كتبهم

،حممـد بـن شـعيب وحفيـده ،قابوسأبوومواله،والنسائيوالترمذيداودأيبيف
والـده حيـاة يفمـات حممـدا أباهنأل،حجرهيفوترىب،ولزمهوخدمه،عنهفأكثر
وأبومالك،بنوأنس،ساملومواله،إمساعيلمواله: أيضاعنهوحدث،اهللاعبد

 
 
–
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وكـان مـن والة     )١(وعـروة ،املـسيب بـن وسـعيد ،نفـري بـن وجـبري ،سهلبنمامةأ
.)٢(عن خليفة بن خياطمعاوية على الكوفة ذكر ذلك الذهيب نقالً

واعــتىن،كتبــهميفالنظـر وأدمــن،الكتــابأهـل روى عــن«وقـول الــذهيب 
! !لتوجب البحث الطويل يف رواياتـه ومقارنتـها بروايـات التـوراة واإلجنيـ          »بذلك

وال حـول وال قــوة إال بـاهللا فكيــف يتــرك املـرء كتــاب اهللا وراء ظهـره وســنة نبيــه     
   ومـا مـدى االحنـراف     !! فة ويدمن النظر فيهـا ويـروي عنـها        وينكب على كتب حمر

العقدي واالجتماعي الناتج من األحاديـث الـيت بثهـا عبـد اهللا بـن عمـرو وكعـب                   
لم الـذي مل يكـن قـادرا علـى القـراءة      األحبار وأيب هريرة تلميذهم يف اتمـع املـس      

!والكتابة والفهم املستقيم فضال عن التفريق بني أحاديث النيب وأحاديث كعب

وعبد اهللا بن عمرو بن العاص من رؤوس البغي على اإلمـام عليـه الـسالم              
أمري املـؤمنني  لَنه قاتإذ رووا أ!نت أعذاره يف ذلك أقبح من ذنوبه    يف صفني وقد كا   

إمساعيـل وروى: ديزيـل ابـن قال«)٣(قال ابن أيب احلديد   !! اً بوالده رم بِ عليه السال 
،اجلمحـي حاطببنإبراهيمابنقدامةبنامللكعبدحدثين: قال،أويسأيببن

: قـال ،العـاص ابـن عمـرو بناهللاعبدجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن
بقيـت إذااهللاعبديابككيف: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسوليلقال
بـني فخـالف ؟هكذاوكانوا،ومواثيقهمعهودهممرجتقد،الناسمنحثالةيف

مـا وتـدع ،تعـرف ممـا تأخـذ : قال،اهللارسوليابأمركتأمرين: فقلت-أصابعه
يـوم كـان فلمـا : قـال .أمـرهم وهـوام النـاس وتدع،نفسكخباصةوتعمل،تنكر
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،أبتـاه يـا : فقال،فقاتلاخرج،اهللاعبديا: لعاصابنعمروأبوهلهقال،صفني
صـلى اهللا   اهللارسـول إىلعهديوممسعتمامسعتوقد،فأقاتلأخرجأنأتأمرين
عهدماآخريكنأمل،اهللاعبديااهللاأنشدك: فقال!عهدماوسلم -وآله   -عليه  
،يـدي يففوضـعها بيدكأخذأنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإليك
،فتقاتـل ختـرج أنعليـك أعـزم فـإين : قـال ،بلـى اللهم: فقال!أباكأطع: فقال

.سيفنيمتقلدايومئذفقاتلعمروبناهللاعبدفخرج

: بصفنيعلياًيذكرذلكبعدعمروبناهللاعبدشعرمنإن: وقال
   

   
   

   
   
   

عهودهممرجتقد،الناسمنحثالة«فعبد اهللا بن عمرو مع اعترافه بام      
ن األمـر قـد وافـق    وكـأ ! بـسيف واحـد  ليقاتل بـسيفني ال   إال انه خيرج    »ومواثيقهم

وهذا تان عظـيم    »أباكأطع«مث ان الرواية جتعله مطيعا للنيب بقول النيب له        ،هواه
! مث جيـوز للنـاس مقاتلتـه؟      )١(يقاتل على تأويل الكتاب    بأنهبشر النيب علياً  فكيف ي 

ينا {)٢(الوالـد مـع قولـه تعـاىل    بإطاعةمث كيف جيتمع القول   صـوو انهِ األِنْـس يـالِدبِو
ــداكَوإِنحــسناً اهرِكَجــيلِتُــش ــابِ مسلَــيبِــهِلَــكــافَــالعِْلــممهتُطِعــإِلَــي مكُمجِعر

 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ئُكُمافَأُنَببِمتُمكُنلُونمنه وقد يكون عبد اهللا قد غفل عن اآلية القرآنية أل   }تَع
!!كان يدمن النظر يف كتب أهل الكتاب

وملا كانت احلرب اإلعالمية مستعر أوارها يومذاك اخترعوا له وألبيـه وحـىت       
: بعض الفضائل!! ألمه

اجلباروعبد،عمربننافعحدثنا،وكيعدثناح: عن أمحد )١(روى الذهيب إذ
صـلى اهللا   اهللارسولمسعت: اهللاعبيدبنطلحةقال،مليكةأيبابنعن،وردبن

عبـد وأم،اهللاعبـد وأبـو ،اهللاعبـد البيـت أهلنعم: يقولوسلم -وآله   -عليه  
..اهللا

والغريب أن عبد اهللا هذا ومع كـل الـذي فعلـه يف صـفني يـروي عـن الـنيب            
خـصلة فيـه كانـت ومن،خالصاًمنافقاًكانفيهكنمنأربع«صلى اهللا عليه وآله   

،كـذب حـدث وإذا،خانائتمنإذا: يدعهاحىتنفاقمنخصلةفيهكانتمنهن
فهــل أن خـصامه مـع أمــري املـؤمنني عليــه    )٢(»فجـر خاصــموإذا،غـدر عاهـد وإذا

ر والغـدر واسـتحالل     يـستوجب الفجـو   ) على فرض انه ألجل دم عثمان     (السالم
وهل انه كان أمينا علـى حـديث الـنيب الـذي أوصـاه بعـدم دخـول هـذه                   ! الدماء؟

؟عياحلرب كما يد!

قـال وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأن«: هذا الرجل  ومما رواه 
رسولياقيل) قتلهعنوجلعزاهللاسألهحقهابغريفوقهافماعصفوراقتلمن(

)٣(»افريمىرأسهايقطعوالفيأكلهايذحبهاأنقال؟حقهاومااهللا



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٦

! ؟فإذا كان العصفور كذلك فكيف احلـال بـالنفس الـيت حـرم اهللا إال بـاحلق                
منـهم فُقِتلألفاًستنيالشامأهلكان: عمروبنصفوانعن)١(وقد روى الذهيب  

ألفـا بعـون أرمنـهم فُِقتـل ألفـا وعـشرين ألفمائةالعراقأهلوكاناًألفعشرون
ف علـى  وكم جرت تلـك احلـروب علـى املـسلمني مـن ختلّـ          !!.. صفنييوموذلك

خمتلف األصعدة ومآٍس ال حييط ا إال اهللا مـن أرامـل وأيتـام واسـترتاف للمـوارد               
ن هؤالء الطلقاء وأبناءهم كـانوا يبغـضون أمـري          كل ذلك أل  ،االقتصادية اإلسالمية 

.!يهمعلاملؤمنني ومل يطيقوا كونه حاكماً

أتـبني وقد ركز املؤرخون على محل عبد اهللا بن عمرو لسيفني يف صفني ومل        
العزميـة املـضاعفة   إظهـار لـك وهـو   ذملا فهمنـاه مـن    إشارةالسبب وقد يكون ذلك     

عـن ،مشربنعمرووحدثنا: نصرقال«)٢(احلديدأيبروى ابن  ،املؤمنني أمريلقتال  
جانـب إىلإينواهللا: قـيس بـن حنـف األقال: يقول،الشعيبمسعت: قال،جابر
بـن هاشممندنوناحىتفتقدمنا. الشعرياءبينمنرجلوبينهبيين،ياسربنعمار
أبـا يـا اهللايرمحـك : هاشـم لـه فقـال !وأميأيبفداكامحل: عمارلهفقال،عتبة

أرجـو ،زحفـا باللواءأزحفإمناوإين،احلربيفخفةتأخذكرجلإنك!اليقظان
: لعمـرو معاويـة قـال كـان وقد،اهللكةآمنملخففتوإن،حاجيتبذلكلأناأن

وإنإرقـاال بـه يرقـل قبلمنكانوقد،عتبةبنهاشممعاليوماللواءإن!وحيك
مـن عنـق يفزحـف فـإن ،الشامأهلعلىاألطوللليومإنهزحفااليومبهزحف

،معاويـة بـه فبـصر ،محـل حـىت عمـار بهيزلفلم.تقتطعأنألطمعإين،أصحابه
ذلـك يفوكـان ناحيـة يفمنـهم والنجدةبالبأسيزنومنأصحابهمحاةإليهفوجه
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وهـو ،بأحـدمها تقلـد قدسيفانيومئذومعه،العاصبنعمروبناهللاعبداجلمع
،اهللايا: يقولعمرووجعل،السالمعليهعليخيولبهفأطافت،باآلخريضرب

يزيدكانلو: عمروفقال.عليهبأسفالاصربمعاويةفيقول!ابين،ابين!رمحنيا
علىهارباجناحىتاهللاعبدعنتذبالشامأهلمحاةيزلفلم! أصربتمعاويةبن

...»املعركةيفهاشموأصيب،معهومنفرسه

اهللارسـول عـن «وعبد اهللا هذا كان يروي الكثري ويطبق القليـل فهـو يـروي     
ورزق،اإلسـالم إىلهـدى مـن أفلـح قـد قالأنهموسل -وآله   -صلى اهللا عليه    

عليـه اهللاصـلى الـنيب عـن «)٢(ويروي عنه ابن رجب احلنبلـي     )١(»بهوقنعالكفاف
الـضعفاء اجلنـة وأهـل ،مناعمجاعمستكربجواظكلالنارأهل: قال،وسلموآله

نه كـان  بينما امجع املؤرخون على كونه من ملوك الصحابة وأثريائهم وا     »املغلوبون
وكـان عظيمةأمواالًأبوهلهخلفقد«)٣(فقال الذهيب ،يعيش حياة الترف والبذخ   

: قلت...درهمألفألفقيمتهالوهطيسمىبالطائفبستانولهوخدمعبيدله
ملــوكمــنفكــان،املــصريالــذهبمــنمقنطــرةقنــاطريأبيــهمــناهللاعبــدورث

..»الصحابة

الـيت رواهـا الـذهيب عـن عبـد اهللا بـن              وقد لفت انتباهي أن إحدى القصص     
عمرو قد رويت بتمامها عن أمري املؤمنني عليه السالم وهي تستنقص منـه وتظهـره     

عـن ،وحـصني مغـرية عـن : عـن هـشيم   «)٤(روى الذهيب  !)حاشاه(بالسنة جاهالً
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دخلـت فلمـا ،قـريش مـن امـرأة أيبزوجين: قال،عمروبناهللاعبدعن،جماهد
: فقال،تهكنإىلأيبفجاء،العبادةعلىالقوةمنيبمماهلااشأحنالجعلت،علي
هلـا يقـرب ومل،كنفـا هلايفتشملرجلمنرجلخري: قالت؟بعلكوجدتكيف
،حـسب ذاتامـرأة أنكحتـك : قالمث،بلسانهوعضين،عليفأقبل: قال،فراشاً

،وسـلم  -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      الـنيب إىلفشكاين،انطلقمث،وفعلتفعضلتها
لكـين : قـال .نعـم : قلـت ؟الليـل وتقـوم النـهار أتصوم: يلفقال،فأتيته،فطلبين
».مـين فلـيس سـنيت عـن رغـب فمن.النساءوأمس،وأناموأصلي،وأفطرأصوم

ــرزاق     ــه الــسالم منــهم عبــد ال بينمــا نــسبها بعــض احملــدثني اىل امــري املــؤمنني علي
عنأخربهشعيببنعمروأن،الصباحبناملثىنعن«يف مصنفه فقال   )١(الصنعاين

فيهموسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأصحابمننفراأن،املسيببنسعيد
واعتزلـوا ،البيـوت يفوجلسوا،تبتلواملا،عمروبناهللاوعبد،طالبأيببنعلي

صـلى  الـنيب ذلكبلغ،النهاروصيام،الليللقياموأمجعوا،باخلصاءواومهّ،النساء
وأصـوم ،وأنـام أصـلي فأنـا أنـا أمـا : فقـال ،فـدعاهم ،وسلم -وآله   -اهللا عليه   

وأنـا اجـزم بـأن اسـم        ! !»مـين فليسسنيتعنرغبفمن،النساءوأتزوج،وأفطر
       ة فمن أمري املؤمنني عليه السالم قد أقحم يف هذه القصة فإن جيهل أبو احلسن بالسن

!!هلا؟

م عـن عبـد اهللا بـن عمـرو مبـا وجهـه إليـه يف               وقد كفانا أبـو اليقظـان الكـال       
،الـشعيب عن،سعيدبنعمرووحدثين: نصرقال«)٢(احلديد أيبروى ابن   ،صفني

مـن بالدنيادينكبعت: لهفقال،العاصابنعمروبناهللاعبدعمارنادى: قال


–
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٣١٩

ولكـين ،ال: فقـال ،الفاسقأبيكهوىوطلبت،معاويةاإلسالموعدو،اهللاعدو
أنـك فيـك علمـي علـى أشـهد ،كـال : قـال ،املظلـوم الـشهيد عثمـان بـدم أطلب

فـستموت اليـوم تقتـل ملإنوأنـك ،اهللاوجـه فعلكمنيءبشتطلبالأصبحت
.»!نيتكما،نيامعلىالعباداهللاأعطىإذافانظر،غدا

حـرب الفـسطاط بـني     أيـام ومات عبد اهللا يف عام مخس وسـتني للـهجرة يف            
.ابن الزبري فدفن يف بيتهباعوأتمروان أتباع
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أبو عبد ا/النعمان بن بشري األنصاري اخلزرجي

مات يف العام اخلامس والستني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وبن ماجـة واحلـاكم      
النيسابوري وامحد بن حنبل والدارمي وغريهم

)١(صحايب،األمري العامل: قالوا فيه

بـن اهللاعبـد بـن خالـد وعنوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   النيبعنروى
والـسبيعي والـشعيب وعروةساملوموالهحممدابنهعنهروىوعائشةوعمررواحة

..)٢(وآخرونحرببنومساكالرمحنعبدبنوخيثمةقالبةوأبو

د ابـن  بعـ )٣(هو أول مولود مـن األنـصار بعـد اهلجـرة          : قال عنه بعض حمبيه   
ــستة أشــهر  ــزبري ب ــاين    ،ال ــت يف العــام الث ــه كان ــذهيب علــى ان والدت بينمــا نــص ال

مـن صفنييومعليمعوكان«)٥(قال اليعقويب ،ملعاوية يف صفني   نظمإ)٤(!للهجرة
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سـائر ومـن ،رجـل سـبعمائة الـشجرة حتـت بـايع نوممـ ،رجـالً سـبعون بدرأهل
النعمـان إالاألنـصار مـن معاويةمعيكنومل،رجلأربعمائةواألنصاراملهاجرين

. .»خملدبنومسلمة،بشريبن

: ومن شعره،كان يهجو أمري املؤمنني عليه السالم بالشعرالنعمان هذا و
   

  ١ 

ويل الكوفة ملعاوية مث ويل محص ليزيد بـن      ،ة وظامليهم وكان من والة بين امي    
..!)٢(معاوية ومعاوية بن يزيد مث دعا البن الزبري وبعدها دعا لنفسه

مع معاوية وبغيهم على اإلمـام وضـع روايـات يف           التشريع ملوقفه جل  ومن أ 
: قال،)٣(منها ما رواه النمريي،عثمان وأحداث قتله

الوليـد بـن حممدعن،فضالةبنفرجحدثنا،قالإدريسبنإسحاقثناحد
بـن النعمـان عـن ،الـرمحن عبدابنالقاسمعن،ومعاوية،الزهريعن،الزبيدي

اهللارسـول جنـب إىلجالـسة أنـا بينـا : عائـشة قالـت : قالعنهمااهللارضيبشري
!حيـدثنا أحـد عنـدنا كـان لـو عائـشة يـا : فقـال وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه    

فإذا،بهسارهماماأدرفلملهوصيفادعامث،فسكت،عمرإىلتبعثأال: فقلت
مـا أدرومل،اآلخـر علـى أحـدمها فأكـب ،فدخللهفأذنيستأذنعفانبنعثمان
فـإن ،بعـدي مـن قميـصاً يقمـصك أناهللاعـسى عثمانيا: قالفرغفلما،يقول
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فـأين : لعائـشة فقيـل -ثالثاذلكلهيقول-ختلعهفالخلعهعلىاملبيتونأرادك
والظـاهر ان   »الرجـل قتـل حـىت -واهللا-أنـسيته : قالـت ؟احلديثهذامنكنت

النعمان روى هذا احلديث عن عائشة ونكاية ا إذ اا كانت احـد املتـآمرين علـى         
ــنمريي روىإذ عثمــان  ــيدثناحــ«)١(ال ــنعل ــنســعيدعــن،حممــدب ــدب اهللاعب

بـشري بـن النعمـان عن،حسانبنالرمحنبدعبنسعيدعن،أبيهعن،األنصاري
يـذكرون املهـاجرين مـن قـوم وعنـدها عائـشة علـى دخلـت : قالعنهاهللارضي

مــارأيــتمبــهعمــلإنأمــراًتريــدون،أمكــمأنــا: فقالــترِصحــمــاأولعثمــان
أيبـك تعلمين: قالت.نعم: قلت؟نعمان: فقالتعائشةإيلفنظرت،تكرهون

: فقلـت .فـضربوين : قـال .اضربوهتكرهاردتكقريشاأنددتلوواهللا،اهللاعدو
اقتلـوا نعـثال فقـد      «فهـي الـيت كانـت تقـول       ».أبدااملكانهذاآيتالواهللا،جرمال

!)٢(»كفر

والنعمان بن بشري هذا هو الربيد الذي أرسلته ام حبيبـة بنـت أيب سـفيان اىل               
روى ،)!!صه لـه اهللا   وهـو غـري القمـيص الـذي قمـ         (قمـيص عثمـان    الشام حامالً 

: عثمـان أهـل إىلحبيبـة أمأرسـلت : قـال ،الـشعيب عـن : الـد عـن جم  «)٣(الذهيب
نتفـت الـيت وباخلصلةبالدمبقميصهفبعثوا،فيهاقتلاليتعثمانبثيابإيلأرسلوا

،املنـرب معاويـة فـصعد ،معاويـة إىلبـه فبعثـت ،بشريبنالنعمانودعت،حليتهمن
: وقـالوا ،الـشام أهـل فقـام ،بدمـه اطلبإىلودعا،لناساومجع،القميصونشر

ملا قدم النعمـان بـن بـشري        «و ».بدمهمعكالطالبونوحننوليهوأنتعمكابنهو
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منـها أصـبعان بـالرباجم مقطوعةزوجتهنائلةوبأصابعبدمهاًبقميص عثمان خمضب  
يـة معاووضـع ،اإلامونصفأصوهلمامنمقطوعتانوأصبعانالكفمنوشئ

وهـو سـنة وبكـوا النـاس إليـه وثـاب األجنادإىلباخلربوكتب،املنربعلىالقميص
والالنـساء يـأتوا أالالـشأم أهـل منالرجالوآىل،فيهمعلقةواألصابعاملنربعلى

،عثمـان قتلةيقتلواحىتالفرشعلىينامواوالاحتالممنإالللغسلاملاءميسهم
والقمـيص سـنة القميصحولفمكثوا،رواحهمأتفىنأوبشئدومعرضومن

رضـي نائلـة أصابعأردانهيفوعلقفيلبسهأحياناًوجيللهاملنربعلىيومكليوضع
!!)١(»عنهااهللا

أزواجشـترك فيهـا بعـض    إ،املؤامرات خبثا يف التـاريخ أكثرإن هذه حبق من  
مـع مـن ينعـق    وبعض اجلهلـة النـاعقني    ،أصحابهالنيب صلى اهللا عليه وآله وبعض       
    ومنيت الـشعوب  بالظلم والتخلف  اإلسالممة  ل أ فكانت النهاية ملكا عضوضا كب

...حىت يومنا هذااإلسالمية فيه بالدكتاتورية اهلرقلية

فـإن النعمـان     األمـويني من قالع   ) ومحص على اخلصوص  (وملا كانت الشام  
!!)٢(وا بذحبةقاممل حيتمله هؤالء االوباش فبن بشري ملا دعا اىل ابن الزبري 


–––
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٣٢٤

العاصأبيبن احلكمبن مروان بن

تويف يف العام اخلامس والستني من اهلجرة/ ولد يف العام الثاين للهجرة

روى لــه البخــاري وابــن ماجــه والترمــذي والنــسائي وابــو داود والــدارمي   
وغريهم

يف يب شـيبة  روى ابـن أ   ،)الزرقـاء (كان الناس يعيبون بين اميـة جبـدة مـروان         
مجهـان بـن سعيدحدثينقالنباتهبنحشرجحدثناالفضلحدثنا«فقال)١(فهمصن
بـل ،الزرقـاء بنـو كذب: قال،فيهماخلالفةأنيزعمونأميةبينإن: لسفينةقلت
!من بغايا العربإاويقال »معاويةامللوكوأول،امللوكشرمنملوكهم

)٢(هو أول من اخذ اجلار باجلار والويل بالويل

)٣(و أول من اخذ بشهادة الغلمانه

)٤(هو أول من قضى بالدور وسأل عليها البينة

،منـاف عبـد بـن مشسعبدبنأميةبنالعاصأيبابناحلكمبنهو مروان 
مولـده .احلكموأبا،القاسمأبايكىن: وقيل.األمويالقرشيامللكعبدأبوامللك


–
–


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢٥

...حمتمـل وذلـك ،رؤيـة لـه : وقيـل .أشهربأربعةالزبريابنمنأصغروهو.مبكة
مث،عثمـان علـى بسببهوأجلبوا،فخانه،اخلامتوإليه،عثمانعمهابنكاتبوكان

وجنـا ،اجلمليومطلحةفقتل،عثمانبدمللطلبوالزبريطلحةمعوسار،هوجنا
بـن وهـو احلكـم بـن مـروان بويـع و ،)١(ملعاويـة مرةغرياملدينةويلمث-جنيال-

ومثـاين أشـهر تسعةوستنيأربعسنةالقعدةذيمنالنصفيفسنةوستنيإحدى
.)٢(وستنيمخسسنةرمضانمنخلونلثالثوماتليلةعشرة

)٣(روى ابـن حجـر   ! للـسلطة  اإلهلـي نظريـة احلـق      أصـحاب كان مروان مـن     

سـعيد عـن أبيـه عنالريبوعيامللكعبدبنمسورطريقمنبكاربنالزبريروى«
يـسمر وكـان ،احلكـم بنمروانجلساءمنالليثيالربصاءبنكانقالباملسيبن

يفعمــروضــعهوقــد،اهللامــالالفــئ: فقــالوامــروانعنــدالفــئفــذكروا،معــه
فخـرج ،شـاء فيمنيقسمهمعاويةاملؤمننيأمريمالالفئإنمروانفقال،موضعه

أريـد وأنـا سـعد فلقـيين سـعيد قـال فـأخربه وقاصأيببنسعدفلقيالربصاءبنا
قـال القـصة فـذكر لـه فـأغلظ مـروان علىدخلناحىتفتبعته،احلقينفقالاملسجد

بتجريدهفأمربهفأتىالربصاء: بنقالواالشيخهلذاهذاقالترونمنمروانفقال
وأخرجوهثيابهعليهردوافقالحزامبنكيمحلُيستأذنهالبوابفدخلضربلي«!

: من حديثه

ثناحـد وكيـع ثناحـد أيبحـدثين اهللاعبدحدثنا: )٤(محدأيف مسند روى له   ما
 

 


– 
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٣٢٦

كنـا قـال احلكـم ابـن مـروان عـن احلسنيبنعليعنالبطنيمسلمعناألعمش
،علـي : فقـالوا هـذا مـن عثمـان فقـال مجيعـا مـا يلىبرجلفإذاعثمانمعنسري
رسـول قولألدعأكنملولكن،بلى: قال؟هذاعنيتقدأينتعلمأمل: فقال

!..لقولكوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا

أنبأنـا سـلمة بـن محـاد ثناحـد املنـهال بـن احلجاجأخربنا: )١(وروى الدارمي 
نإعفـان بـن عثمـان يلقـال قـال احلكمبنمروانعنعروةعنعروةبنهشام
: عثمـان القـ ،فـاتبعوه تتبعوهنأرأيتمفانرأياًاجلديفرأيتقداىنيلقالعمر

قـال كـان الـرأي ذويفـنعم قبلـك الـشيخ رأينتبـع نوإرشدفإنهرأيكنتبعنإ
.أباًجيعلهبكرأبووكان

بـن اهللاعبـد ثناحـد .منـري بـن اهللاعبـد بنحممدحدثنا: )٢(وروى ابن ماجة   
بنـت بـسرة عـن ،احلكـم بـن مـروان عن،أبيهعن،عروةابنهشامعن،إدريس
أحدكممسإذا: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللاولرسقال: قالت،صفوان

.فليتوضأذكره

عـن أيبحدثنايعقوبحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: )٣(وروي يف املسند  
قـدم ملـا قـال عبـاد أبيـه عـن الزبريبناهللاعبدبنعبادبنحيىيحدثناإسحاقابن

إىلانـصرف مثركعـتني الظهرنابىفصلّ: قال،مكةمعهقدمنااًحاجمعاويةعلينا
والعـصر الظهراصلىمكةقدمإذاالصالةأمتحنيعثمانوكانقالالندوةدار

مـن فرغفإذا،الصالةرقصوعرفاتمىنإىلخرجفإذاأربعاًأربعاًاآلخرةوالعشاء
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٣٢٧

ـض ركعـتني الظهـر بناىصلّافلممكةمنخيرجحىتالصالةأمتّمبىنوأقاماحلج
مابأقبحعمكابنأحدعابما: لهفقاالعثمانبنوعمرواحلكمبنمروانإليه

: قال؟مبكةالصالةأمتأنهتعلمأملله: فقاال: قال،ذاكوما: هلمافقال،بهعبته
صـلى اهللا   اهللارسولمعصليتهماقدصنعتماغريكانوهلوحيكما: هلمافقال
ابـن نفـإ : قـاال ،عنهماتعاىلاهللارضيعمروبكرأىبومعوسلم -وآله   -عليه  
العـصر إىلمعاويـة فخـرج قـال عيـب لـه إيـاه خالفـك نوإهـا أمتَّكـان قـد عمك

!!أربعبنافصالها

جتد لـه  فأنتاملؤمنني عليه السالم لذا ألمريالناس سبوملا كان مروان من أ    
: بالسب منهضخماًتراثاً

أخربك بأربع سبق لعلي : علياًوان ملا سب  قال سعد ملر  «)١(*املقريزيما نقله   
دخـل  ،ا ينتحلـهن نـ ال ينبغي أحد ِموسلم-وآله -صلى اهللا عليه من رسول اهللا  

رجالً علينا رسول اهللا املسجد وحنن رقود فينا أبو بكر وعمر فجعل يوقضنا رجالً            
يـا  : حىت انتـهى إىل علـي فقـال       ) ال ترقدوا يف املسجد ارقدوا يف بيوتكم      (: ويقول

*
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٣٢٨

..»فيحل لك من املسجد ما حيل يلأنتأماعلي 

إن ،عـن سـهل  ،عـن أبيـه  ،قال عبد العزيز بـن أيب حـازم     «)١(وروى الذهيب 
،فـدعاين وأمـرين أن أشـتم عليـا فأبيـت     ،رجال من آل مروان استعمل على املدينة  

إليـه اسـم أحـب  مـا كـان لعلـي   : فقال سهل،أما إذا أتيت فالعن أبا تراب     : فقال
.»إن كان ليفرح إذا دعي به،منه

!من الوضع على لـسان الـنيب صـلى اهللا علليـه وآلـه           وافرٍ وكان ملروان حظٌ  
مل تروهـا حـىت هنـد        آكلـة األكبـاد    هنـد بنـت عتبـة     ) ميـان إ(يفحىت انه روى روايـة    

عبـد بـن عمـر عـن عاصـم بـن سـليمان عـن «بسنده)٢(روى ابن عساكر  : نفسها
احلكـم بـن مـروان حدثينتقولاحلكمبنمروانموالةسلمىمسعت: قالالعزيز

تذكروهيتقولعتبةبنتهندأميمسعتيقولسفيانأيبابنمعاويةمسعتقال
فعلـت ماأحديومفعلتتقولوهي)وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   (اهللارسول

يفرأيـت حـىت بنفسيمعهافأنامسرياًقريشسارتكلماوأصحابههبعملةاملثُمن
تلـك مـن وأرىجـبالً والسـهالً أبـصر الظلمـة يفيكـأن رأيتليالثالثالنوم

-وآلــه -صــلى اهللا عليــه (اهللارســولفـإذا مكانــهبــضوءعــينانفرجــتالظلمـة 
ميـيين علـى بـل فـإذا طريـق علـى كـأين الثانيةالليلةيفرأيتمث،يدعوين)وسلم

-وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسولإذاويساريعنيدعوينبيسافوإذايدعوين
واقفـة كـأين الثالثـة الليلـة يفرأيتمث،الطريقإىلهلمتعايلقاليديبني)وسلم
فالتفـت فيهـا ادخلـي يقولبلأناوإذافيهايدفعوينأنيريدونجهنمشفريعلى
باعـدت فتبثيـايب آخـذ ورائيمن)وسلم-وآله -صلى اهللا عليه    (اهللارسولفإذا
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٣٢٩

بيتنـا يفصـنم إىلفغـدوت يلبـني قـد يءشـ هـذا وفزعت فقلـت  جهنمشفريعن
صـلى  (اهللارسـول وأتيتغروريفإالمنككنتماطال: وأقولأضربهفجعلت

.»وبايعتهوأسلمت)وسلم-وآله -اهللا عليه 

مية وبـين الـزبري فقـد اقتـسم         بني بين أ   هأشدا كان الصراع على الدنيا على       وملّ
وجـزء مـن     فكان البن الزبري املشرق اإلسـالمي      اإلسالميةوان وابن الزبري البالد     مر

الـشام علـى مـروان اسـتوىل «وقال الـذهيب  ،الشام وكان ملروان باقي الشام ومصر     
: مالـك قـال .وسـتني مخسسنةرمضانأولمنخنقاًومات،أشهرتسعةومصر
مـن فيهأنافيماأصبحتمث،سنةأربعنيمناهللاكتابقرأت: فقال،مروانتذكر
تقريـب عثمـان علـى ينقمـون كـانوا : سـعد ابـن قـال !؟الشأنوهذاالدماءهرق

،بـسهم طلحةرمىاهلزميةرأىفلما،قتالأشداجلمليوموقاتل.وتصرفهمروان
،علــيفأمنـه ،واختفــى،فـداووه ،امـرأة بيــتإىلفحمـل ،يومئــذوجـرح ،فقتلـه 
أهلقتالعلىحيرضهعقبةبنمسرفمعاحلرةيوموكان.املدينةإىلورد،فبايعه
.)١(»املدينة

بنـو بلـغ إذا«املدينـة قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه             أهـل يف   وكان شـائعاً  
)٢(»خـوال اهللاوعبـاد ،دغـال اهللاودين،دوالاهللامالاختذوا،رجالثالثنيالعاص

م كَإذ ان نيب اهللا لعن احلَ    )٣(»فضض من لعنة نيب اهللا     أنت«وكانت عائشة تقول اهللا   
لبهوكان مروان يف ص.

.
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٣٣٠

أمـور على عثمان فقد كان خيونه وخيـتم علـى       بالجاإلوكان مروان سبب    
أصـحاب ال يعلمها اخلليفة حىت اجتمعت عليـه العـرب وقتلتـه فهـرب وانظـم اىل                 

  نه قتل طلحة بن عبيد اهللا بعدما طويل كان نتيجتها أب  طْاجلمل يف خزأحس  ميـة
ن مـروان  مـازالوا ينفـون أ  اىل اآلن  أموالغريب من بعض السلفية     ،جيش عائشة 

التـاريخ  واحلديث والرجالقتل طلحة مع ان احلادثة مذكورة يف مجع كبري من كتب    
: منها

فأثبتهورائهمنبسهماحلكمبنمروانفرماهطلحةأما«)١(ما قاله ابن حبان   
..»بالبصرةطلحةفقرب،اماتفالبصرةإىلومحله،وقتلهفيه

تعاىلاهللارضييعلأصحابيقتلهماملوالزبريوطلحة«)٢(وما قاله العجلي  
..»منصرفوهوجرموزبنقتلهوالزبري،احلكمبنمروانقتلهطلحةعنه

اجلمـل يومالعشرةأحدطلحةرمىانهموبقاتهمندوع«)٣(وقال ابن حجر   
..»بالسيفاخلالفةعلىوثبمثلِتقُف،عائشةمعمجيعاومها

أنهــمالــزبريبانــصرافعلــمملــاطلحــةإن: ويقــال«)٤(*وقــال الــدينوري

 
 

*
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٣٣١

فـرتف ،ركبتـه يففوقـع ،بـسهم فرمـاه ،يريـده مااحلكمبنمروانفعلم،ينصرف
..»ماتحىت

: قـال قـيس عن،خالدأيببنإمساعيلحدثنا: عن وكيع «)١(وروى الذهيب 
زالفمـا ،ركبتـه يففوقـع ،بـسهم يومئـذ طلحةرمىحنياحلكمبنمروانرأيت
أعـان هـذا : عنـه صـاحل بـن احلميـد عبدولفظ،عنهمجاعةرواه. ماتحىتينسح
قاتـل مبرتلـة ،الوزريفطلحةقاتل: قلت. اليومبعدبثأريأطلبوالعثمانعلى
،سعيدبنحيىيعن،أمساءبنجويريةمسعمنحدثنا: خياطبنخليفةقال.علي
قـد : فقـال ،أبـان إىلالتفـت مث،فقتلـه ،بـسهم طلحـة رمـى مروانأن،عمهعن

..»أبيكقتلةبعضكفيناك

خالـد أيببـن إمساعيـل طريـق منتارخيهيفخليفةروى«)٢(وقال ابن حجر   
إذافكـانوا ركبتـه يفبـسهم اجلمـل يـوم طلحـة رمـى قـال حـازم أيببنقيسعن

طريقمنعساكربنوروى.دعوهافقالانبعثتلوهاأرسوإذاانتفختأمسكوها
البغويالقاسمأبووأخرجه،منهافقتلهرماهالذيهواحلكمبنمروانأنمتعددة

طلحةإىلمرواننظراجلمليومكانملاقالسربةأيببناجلارودعنصحيحبسند
.فقتلهبسهملهفرتعاليومبعدثأريأطلبالفقال

مـروان أنحـازم أيببـن قـيس عنصحيحبسندسفياننبيعقوبوأخرج
ركبتـه يفبـسهم فرمـاه عثمانعلىأعانهذافقالاخليليفطلحةرأىاحلكمبن
وأخـرج قـيس عـن صـاحل بـن احلميـد عبـد أخرجـه ماتحىتيسيحالدمزالفما

مروانرأيتقال،السندذاوكيععناجلعفيسليمانبنحيىيطريقمنالطرباين
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٣٣٢

يـسيح الـدم زوالفماركبتهعنييففوقعبسهميومئذطلحةرمىحنياحلكمنب
بـن وروىاهلجـرة مـن وثالثنيستسنةاألوىلمجادىيفذلكوكانماتأنإىل

أربـع ولـه اآلخـرة مجـادى مـن خلـون لعـشر اخلمـيس يـوم يفكـان ذلكأنسعد
..»سنةوستون

فبالتأكيـد لـي عليـه الـسالم    عأعـداء ن مروان من بين اميـة ومـن      اكملا: قلت
ابن جرموز قاتل الزبري أما! والًألنه جيب ان يكون متأ حد الصحابة   أن يقتل أ  جيوز  
!ال جمتهداًفمثلهم يكون لئيماً!لؤلؤة قاتل عمر فهم يف الناروأبو

ا كان مروان واليا على املدينة من قبل معاوية فقد كان يسيء ألهل البيت   وملّ
عـن ،عـون ابـن روى«)١(روى امحـد ابـن حنبـل   ،عليه الـسالم   أمري املؤمنني  بسب
مث،مجعـة كـل عليـاً يـسب فكـان ،علينـا أمريامروانكان: قال،إسحاقبنعمري
فقيـل ،يسبفكان،مروانأعيدمث،يسبهالسعيدوكان،العاصبنبسعيدعزل

بـن عطـاء قـال . حكايـة وسـاق شـيئا يردالفجعل؟يقولماتسمعأال: للحسن
يـساب واحلـسني ،ومروانواحلسنياحلسنبنيكنت: قال،حيىيأيبعن: السائب
ويلـك : احلسنفقال.ملعونونبيتأهلأنتم: مروانفقال،احلسنفنهاه،مروان
أنقبـل : يعـين ،صـلبه يفوأنـت نبيهلسانعلىأباكاهللالعنلقدواهللا!هذاقلت
.»يسلم

يـسب وكـان ،علينـا أمريامروانكان: إسحاقابنعن«)٢(وروى السيوطي 





–
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٣٣٣

..: لهيقولرجلإليهارسلمث،يردفاليسمعوحسن،املنربعلىمجعةكلعليا
،أسـبك بأنقلتمماعنكشيئاأحموالاين: احلسنلهفقال،البغلةمثلاالمثلك
..»اهللاوموعدكموعديولكن

مـروان انكـ : قـال إسـحاق بـن عمـري عن: عونعن بن «)١(وروى الذهيب 
»يسبهالفكان،العاصبنبسعيدفعزل.اجلمعيفعنهاهللارضيعليايسب

مـروان لعـن إذاوكانـت «يف ترمجة سكينة بنـت احلـسني      )٢(وقال ابن عساكر  
..»أبيهوأباوأباهلعنتهعنهاهللارضيعلياجدها

بناألجلحعن،سعدبنعمروحدثنا: نصرالق«)٣(وروى ابن ايب احلديد    
وقـال ،بالـشام قرشـي كـل معاويـة مجـع : قال،جحيفةأيبعن،الكندياهللابدع

ـا يطولفعالاحلربهذهيفمنكمألحدليسأنه!قريشمعشرياالعجب: هلم
،عقبـة بـن الوليـد فغـضب ؟قـريش محيةأين!بالكمفما،رامععداماغدالسانه
غناءنـا يغىنمنالعراققريشمنأكفائنايفنعرفماواهللا؟تريدفعالأي: وقال

: الوليـد قـال .بأنفسهمعلياًوقواأولئكإنبلى: معاويةفقال،باليدوالباللسان
مبـارزه منـهم لقرنهيقوممنفيكمأما!وحيكم: قال.بنفسهيعلوقاهمبل،كال

بنيـه حملمدوالحلسنيوالحلسنيأذنالعلياًفإنالربازأما: مروانفقالومفاخره
وأمــا!نبــارزفأليهــم،دوــمبــاحلربويــصلى،وإخوتــهعبــاسالبــنوال،فيــه

هلـم فالفخر،باإلسالمكانفإن!باجلاهليةأمباإلسالم!نفاخرهمفبماذا،املفاخرة
عبـد لنـا قـالوا ،قـريش قلنـا فـإن ،للـيمن فيـه فامللـك باجلاهليـة كانوإن،بالنبوة
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،هبريةبنجعدةبالغداةالقفإين،هذاعناهلواسفيانأيببنعتبهفقال.املطلب
) كـذا (كفءطالبأيببنتهانئأموأمه،خمزومبنوقومه!بخبخ: معاويةفقال
فقـال ،هلـم وأغلـظ ملـروان أغلظـوا حـىت ،القـوم بنيواخلصامالعتابوكثر.كرمي

يومـشهد ،عثمانأياميفالسالمعليهعليإىلمينكانمالوالواهللاأما: مروان
ونابـذ .ولعـل ولكـن ،وديـن حـسب ذاأامريكفييرأعلييفيللكان،بالبصرة
يءجتترإمناإنك.معاويةفقالالوليدلهفأغلظ،القومدونعقبةبنالوليدمعاوية

..»الكوفةعنوعزلكاحلدضربكولقد،عثمانمنبنسبكيعل

بـن امرعـ عنميسرةبنحفصعنوهبابنروى«)١(وروى ابن عبد الرب   
بـين فـإن ذلـك إىلوالعودةإياكفقالعلياًينتفضلهابنامسعأنهالزبريبناهللاعبد

شـيئا يـنب ملالـدين وإنرفعـة إالبـذلك اهللايـزده فلـم سـنة سـتني شـتموه مروان
..»فهدمتبنتماعلىعاودتإىلشيئاتنبملالدنياوإنالدنيافهدمته

أيببنالعزيزعبدحدثناقالاحملاريبعبيدبنحممدحدثين«)٢(وروى الطربي 
إليـك يبعـث أنيريداملدينةأمراءبعضإنسعدبنلسهلقيلقالأبيهعنحازم
إالبـذلك مسـاه ماواهللاقالترابأباتقولقالماذاأقولقالاملنربعندعلياتسب

؟العباساأبياذاكوكيف: قلت: قال،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول
مثقـال املـسجد فئيففاضطجععندهامنخرجمثفاطمةعلىعليدخل: قال

عمكابنأينهلافقالفاطمةعلىوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولدخل
- وآله - صلى اهللا عليه اهللارسولفجاءهقالاملسجديفمضطجعذاكهوفقالت
ميـسح فجعـل ظهـره إىلالتـراب صوخلظهرهعنرداؤهسقطقدفوجدهوسلم
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صلى اهللا  اهللارسولإالبهمساهمافواهللاترابأبااجلسويقولظهرهعنالتراب
...»ترابأيبمن إليهأحباسملهكانماوواهللاوسلم-وآله -عليه 

بنحممدعنشريكعناألصفهاينسعيدبنحممدروى«)١(*اجلاحظ  قالو
الـسالم عليـه احلـسني بـن علـي أبيـه عـن احلـسني ابنعليبنعمروعنإسحاق

فما: قلت.صاحبكممنصاحبناعنأدفعالقوميفكانما: مروانيلقال: قال
..»!بذلكإالاالمرلنايستقيمالإنه: قال؟املنابرعلىتسبونهبالكم

أيبابـن عـن النهـدي غـسان أبـو إمساعيـل بـن مالكروى«)٢(اجلاحظ قالو
عليـه علـي مـن فنـال ،جـالس الـسالم عليـه واحلـسن مـروان خطب: قالسيف

،ال: قـال ؟النـاس أشـر تشتمالذيأهذا.مروانياويلك: احلسنفقال،السالم
.»الناسخريولكنه

وملا كانت املدينة قد أبيحت مـن قبـل األمـويني مل يـرق ملـروان ان يـذكر يف                
حـدثنا «فقـال )٣(حروى مـسلم يف الـصحي  !خطبه حرمتها لكون األمة سـتدينه ـا     

نافععنمسلمبنعتبةعنباللبنسليمانحدثناقعنبابنمسلمةبناهللاعبد

*





– 
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يـذكر وملوحرمتـها وأهلـها مكـة فـذكر الناسخطباحلكمبنمروانانجبريبن
مكـة ذكـرت أمسعـك يلمـا فقـال خـديج بـن رافـع فنـاداه وحرمتهاوأهلهااملدينة
صـلى اهللا    اهللارسـول حـرم وقدوحرمتهاوأهلهاينةاملدتذكروملوحرمتهاوأهلها
اقرأتكـه شئتانخوالينأدمييفعندناوذلكالبتيهابنيماوسلم -وآله   -عليه  

!!»ذلكبعضمسعتقدقالمثمروانفسكتقال

مـن   من النيب ومـن الـصحابة منبـوذاً        وبعد تاريخ طويل عاشه مروان ملعوناً     
يف ميتـة ذليلـة   قتلتـه زوجتـه وجواريهـا   ،الستني للـهجرة ل يف اخلامسة وِتقُاملسلمني  
يوماوقالخالدمنليضعيزيدبنخالدأممروانتزوج«األثريقال ابن   !تليق مبثله 

ذلـك خالـد وشـكى ،خائنمؤمتنأنتخالدلهفقال،اإلستالرطبةابنياخلالد
معإليهقامتوانمرإليهادخلفلمايلذكرتهانكتعلمهال: فقالتأمهإىليوما

.)١(»ماتحىتتهفغمجواريها

يفيبـالغ ويلإذافكـان مـرات ملعاويـة املدينـة ووىل«يف مروان قال ابن االثري    
.)٢(»عليسب

: وقد نص ابن كثري على نصبه فقال يف أرجوزته
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عمرو بن سعيد بن العاص املخزومي

ذبح يف العام السبعني للهجرة بيد عبد امللك بن مروان 

روى له مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وغريهم

)٢(ثقة)١(تابعي مشهور: قالوا فيه

عمر وعثمانعنروى

بنوه امية وموسى وحيىي عنهروى

قتل أمري املؤمنني عليه السالم أخواه أحيحة والعاص بنو سـعيد بـن العـاص      
.لذلك كان من أكثر الناس بغضاً ألمري املؤمنني عليه السالم وأهل بيته

عبـد حدثنا«)٣(روى يف املسند) باجلبار(وقد وصفه النيب صلى اهللا عليه وآله    
مسـع مـن أخـربين زيدبنعليحدثينمحادحدثناالصمدعبداحدثنأيبحدثيناهللا
لريعفـن يقـول وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعتيقولهريرةأبا

بـن عمـرو رأىمنفحدثينقالرعافهيسيلأميةبينجبابرةمنجبارمنربيعلى
حـىت سلمو -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمنربعلىرعفالعاصبنسعيد
.»رعافهسال

 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٨

،وكان عمرو بن سعيد زنديقا ال يعترف بنبوة النيب وهذا ظاهر مـن أفعالـه               
بـن عمـرو عـن عيينـة بنطريقمنالطرباينعن«)١(ومن افعاله ما رواه ابن حجر      

مـن واحـد كـل فـأعتق عبدالعاصبنلسعيدكانقالسعيدبنعمروعندينار
فأعتقوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    للنيببهنصيفوهبواحداإالنصيبهأوالده
رافعـا امسـه وكـان وسلم-وآله -صلى اهللا عليه  النيبموىلأنايقولفكاننصيبه

سـعيد بـن عمـرو ويلفلمـا وزادالقـصة هـذه الكلـيب بـن هـشام وروىالبـهي أبا
صـلى اهللا عليـه    اهللارسولموىلقالأنتمنموىلفقالفدعاهإليهبعثاألشدق

مثأخـرى مائـة فـضربه فأعـاد الـسؤال أعـاد مثسوطمائةفضربهوسلم -وآله   -
.»!موالكأناقالالضربعنهيرفعالأنهرأىفلماكذلكالثالثةأعاد

إليهكتب«)٢(وهو من املعينني واحملرضني على قتل اإلمام احلسني قال الذهيب
إليـك توجـه فقـد ،بعـد أمـا : األشـدق سـعيد بـن عمـرو ) اىل عبيد اهللا بن زيـاد     (

.».تسترقأوتعتقمثلهاويف،احلسني

!)٣(وكان بنو امية يسمونه لطيم الشيطان

،وهو من أكثر والة بين امية إخالصاً هلـم ولظلمهـم ومـن املبـالغني يف ذلـك      
املدينـة إىللـه مجعمثاملدينةوالهإليهاألمرصارملامعاويةان«)٤(قال ابن عبد الرب   

العـاص أيببـن سـعيد وولّاهاوأربعنيمثانسنةاملدينةعنعزلهمثائفوالطمكة
الوليـد ووىلعزلـه مثمـروان ووىلعزلهمثومخسنيأربعسنةإىلأمرياعليهافأقام
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بنالوليدكففلمايزيدوويلمعاويةماتحىتاملدينةعلىواليايزلفلمعتبةبن
سـريا حليمـا رحيمـا الوليدوكانليزيدبيعةالشأنيفالزبريوابناحلسنيعنعتبة
.»األشدقسعيدبنعمرويزيدووىلعزله

)١(وكان على اجليش الذي قاتل مصعب بن الزبري بعد زحفه على فلسطني

: من حديثه

أيبعـن كالمهـا الـشاعر بنوحجاجمحيدبنعبدحدثنا: )٢(ما رواه مسلم  
بـن سـعيد بنعمروبنسعيدبنسحاقإحدثناالوليدأبوحدثينعبدقالالوليد

رسـول مسعـت فقالبطهورفدعاعثمانعندكنتقالأبيهعنأيبحدثينالعاص
صـالة حتـضره مـسلم امـريء مـن مـا يقـول وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه   اهللا

مــنقبلــهاملــاكفــارةكانــتإالوركوعهــاوخــشوعهاوضــوءهافيحــسنمكتوبــة
.كلهالدهركوذلكبريةيؤتملماالذنوب

وبعد كل الذي بذله يف خدمة بين امية وتضييع دينه بدنياه كان مقتله ان ذُبح       
!بيد عبد امللك بن مروان كما تذبح الشاة

بـن عمـرو مقتـل كـان ففيهـا «يف حوادث سنة تسع وتـسعني )٣(قال ابن كثري 
امللـك عبـد أنذلـك سببوكانمروانبنامللكعبدقتلهاألموياألشدقسعيد
الكاليباحلارثبنزفرليحاصرقرقيسياقاصداجنودهيفالسنةهذهأوليفركب
ومـن .وردةبعـني قـاتلوهم حـني مـروان جيشعلىصردبنسليمانأعانالذي
إليهـا سـار فلمـا ،ذلـك بعـد الـزبري بـن مـصعب يقـصد أنذلكمنفرغإذاعزمه
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بيـت أمـوال ذوأخـ ـا فتحـصن ،األشـدق سعيدبنعمرودمشقعلىاستخلف
راجعاوكراجليشمنطائفةيفعنهاخنذلولكنهامللكعبدمعكانبلوقيلاملال
األبـرد بـن وزهـري ،الكلـيب حبـدل بـن حريـث بـن محيـد ومعه،الليليفدمشقإىل

عبـد جهـة مـن نائبـا احلكـم أمبـن الـرمحن عبدوعليهادمشقإىلفانتهوا،الكليب
األشــدقســعيدبــنعمــروفدخلــهاالبلــدوتــركهــربــمأحــسفلمــا،امللــك

والنـصف العـدل فوعـدهم النـاس وخطـب ،اخلـزائن مـن فيهـا ماعلىفاستحوذ
منراجعاكراألشدقفعلهمباامللكعبدعلموملا،اجلميلوالثناءاجلزيلوالعطاء

واحنـاز ،واملـسوح الـستائر عليهـا وعلـق دمـشق حـصن قـد األشـدق فوجـد فوره
وقاتلـه امللـك عبـد فحاصـره .فرتلـه بدمـشق كـان منيـع ميروحصنإىلاألشدق
ويليكـون أنوعلـى ،القتـال تركعلىاصطلحامث،يوماعشرستةمدةاألشدق

وكتبـا ،لـه عامـل امللـك لعبـد عامـل لكـل يكونأنوعلى،امللكعبدبعدالعهد
دارإىلدمـشق إىلامللـك عبـد ودخـل ،اخلمـيس عـشية وذلك،أمانكتاببينهما

النـاس علىرد: لهيقولاألشدقسعيدبنعمروإىلوبعث،عادتهعلىمارةاإل
،إليـك لـيس هـذا إن: األشـدق إليـه فبعـث ،املـال بيتمنأخذااليتأعطيام

إىلامللـك عبـد بعـث االثـنني يـوم كـان فلمـا ،منـه فـاخرج لـك البلـد هذاوليس
صـادف الرسولجاءهفلما،اءاخلضراإلمارةبدارمرتلهإىلباإلتيانيأمرهاألشدق

،األشــدقبنــتموســىأمابنتــهزوجوهــومعاويــةبــنيزيــدبــناهللاعبــدعنــده
أحـب ألنـت واهللاسـعيد أبايا: لهفقالإليهالذهابيفاألشدقعمروفاستشاره

كعـب امـرأة ابـن احلمـريي تبيعـا فـإن ،تأتيـه الأنوأرى،وبـصري مسعـي منإيل
أنيلبـث فـال دمشقأبوابيغلقإمساعيلبينعظماءنمعظيماإن: قالاألحبار

كـان ومـا ،الزرقاءابنينبهينأنختوفتمانائماكنتلوواهللا: عمروفقال.يقتل
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٣٤١

فألبـسين املنـام يفالبارحـة أتـاين عفـان بـن عثمانأنمع،مينذلكعلىليجتريء
شـاء إنالعـشية إليكرائحأنالهوقلالسالمأبلغهسعيدبنعمرووقال،قميصه

سـيفه وتقلدثيابهبنيدرعاعمرولبس-الظهربعديعين-العشيكانفلما.اهللا
فلـم ،تأتيـه الأننـرى إنا: حضرهمنوبعضامرأتهفقالتبالبساطفعثروض
مـروان بـين أمـر قـد امللـك عبـد وكـان ،مواليـه منمئةيفومضىذلكإىليلتفت

وأنيـدخل أنامللـك عبـد أمـر بـاب إىلعمروهىانتفلما،عندهكلهمفاجتمعوا
املكـان صـرحة إىلانتـهى حـىت فـدخل ،منـهم طائفةبابكلعندمعهمنحيبس
فـإذا ببـصره فرمـى ،وصـيف سـوى مواليـه منمعهيبقومل،امللكعبدفيهالذي

إىلفالتفـت بالـشر فـأحس ،امللكعبدعندجمتمعونأبيهمبكرةعن) كذا(مروان
فلـم ،فليـأتين لـه فقـل حيـىي أخـي إىلانطلقويلك: مهسالهفقالفالوصيذلك
: فقـال ،لبيـك : وقالأيضايفهمفلمذلكعليهفأعاد،لبيك: لهوقالعنهيفهم
بـن مالـك بـن حـسان امللـك عبدعندوكان،ونارهاهللاحرقيفعينأغربويلك
فلمـا ،االنـصراف بامللكعبدهلمافأذن،ذؤيببن) كذا(بيصةبنوقبيصة،حبدل
علـى معـه وأجلسهبهفرحبامللكعبدمنعمروواقترباألبوابغلقتخرجا
،عنـه الـسيف خـذ غـالم يا: قالامللكعبدإنمث،طويالحيدثهجعلمث،السرير

معيتتحدثأنتطمعأو: امللكعبدلهفقال.املؤمننيأمريياهللاإنا: عمروفقال
يا: امللكعبدلهقالمث،ساعةحتدثامث،عنهسيفالالغالمفأخذ؟سيفكمتقلدا

إنبيمـيين آليـت خلعـتين حيـث إنـك : قـال ،املـؤمنني أمـري يالبيك: قال،أميةأبا
مث: مـروان بنـو فقالـت ،جامعـة يفأمجعـك أنلـك مالـك وأنـا منـك عيينمألت
بنـو الفقـ ،أميـة بـأيب أفعـل أنعـسيت وما،أطلقهمثفقال،املؤمننيأمريياتطلقه
عبدفأخرج،املؤمننيأمريياقسمكبر: عمروفقال،املؤمننيأمريمينيبر: مروان
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٣٤٢

فقـام ،فيهـا فامجعهقمغالميا: قالمثإليهفطرحهاجامعةفراشهحتتمنامللك
علـى فيهـا ختـرجين أناملـؤمنني أمـري يااهللاأذكر: عمروفقال،فيهافجمعهالغالم

كنـا ماإذااهللاالها؟املوتعندأميةأباياأمكرا: مللكاعبدفقال،الناسرؤوس
اجتذبـه مث،صـعدا إالمنـك خنرجهـا وملـا الناسرؤوسعلىجامعةيفلنخرجك

كـسر يـدعوك أناهللاأذكرك: عمروفقال،ثنيتهفكسرالسريرفمهأصاباجتذابة
بقيـت إذاأنـك أعلملوواهللا: امللكعبدفقال،ذلكمنأعظمهوماإىلعظمي

حنـن مـا علىقطبلديفرجالناجتمعماولكن،ألطلقتكقريشوصلحيلتفي
الأنـه عمـرو ياعلمتأما: لهقالأنهروايةويف،صاحبهأحدمهاأخرجإالعليه

بـن يـا أغـدرا : لهقالقتلهمنيريدماعمروحتققفلما.؟شركيففحالنجيتمع
فقـام ،للعـصر املـؤذن أذنإذكـذلك مهاوبينما،بشعارديئاكالماوأمسعه؟الزرقاء

عبـد وخرج،بقتلهمروانبنالعزيزعبدأخاهوأمر.الصالةإىلليخرجامللكعبد
الأنوالـرحم اهللاأذكـرك : عمـرو لـه فقـال بالـسيف ،العزيزعبدإليهوقامامللك
دعبـ النـاس رأىوملـا .العزيـز عبـد عنهفكف،غريكذلكوليتول،مينذلكتلي

سعيدبنحيىيأخوهفأقبل،بعمروالناسأرجفعمرومعهوليسخرجقدامللك
إىلالـدخول امللـك عبـد وأسـرع ،كثريمعهموأناسسعيدبنلعمروعبدألفيف

يـا صوتكأمسعنا: ويقولوناإلمارةبابيدقونفجعلواأولئكوجاء،اإلمارةدار
،فجرحـه بالـسيف رأسـه يفامللـك عبـد بـن الوليـد منـهم رجـل وضرب،أميةأبا

عظيمةخبطةووقعت،فيهوأحرزه،بيتاالديوانصاحبعديبنإبراهيمفأدخله
فالمـه يقتلـه ملأخـاه وجـد امللـك عبـد رجعوملا،األصواتوضجت،املسجديف

اهللاناشـدين : لـه فقـال امللـك عبـد أمالعزيـز عبـد أمتكنومل-أمهوسبوسبه
أتينغالميا: قالامللكعبدإنمث،مروانبنامللكدعبعمةابنوكان،والرمحن
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٣٤٣

فـضرب ،شـيئا تغـن فلـم ثىنمث،شيئاتغنفلماوضربهفهزهاافأتاه،باحلربة
كنـت إن؟أيـضا أدارع: وقـال فـضحك الـدرع مـس فوجـد عمروعضدإىلبيده
علـى لـس جمثفـصرع بعمروأمرمثبسيفهفأتاه،بالصمصامةائتينغالميا،معدا

:يقولوهوفذحبهصدره
   

شـديدة برعـدة القـصبة تنـتقض كمـا ذحبهبعدماامللكعبدوانتقض: قالوا
وهـو سـريره علـى فوضـعوه ،حممـوال إالصـدره عـن رفعوهماإمحبيث،جدا

عبـد إىلالـرأس ودفـع ،آخـرة والنيادصاحبقبلهقطهذامثلرأيتما: يقول
.»أظهرهمبنيفألقاهالناسإىلفخرجاحلكمأمبنالرمحن
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٣٤٤

أبو خبيب/ عبد ا بن الزبري بن العوام القرشي

للهجرة وقتله احلجاج وصلبه عام ثالثة وسبعني للهجرةولد يف العام األول

داود وامحـد  وأبـو روى له البخاري ومسلم وابن ماجة والترمـذي والنـسائي    
.وغريهم*والدارمي واحلاكم النيسابوري والبيهقي واهليثمي

حـد  أ)١(ةغايـة يف العبـاد    ،كـان ايـة يف الـشجاعة      ،أمـري املـؤمنني   : قالوا فيه 
رووا )٣(والعبـادة ،واجلهاد،والشرف،العلميفكبرياكان....صحبةوله)٢(األعالم

ولـد عبـد   )٤(ا البخاري وروى مسلم حديثنيله ثالثة وثالثني حديثا منها ستة رواه   
اهللا بن الزبري بعد تسعة أشهر من وصول النيب صلى اله عليه وآله للمدينـة مهـاجرا     

*





 
–

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٥

...)١(من مكة وكان املسلمون خيافون حينها ان اليهود قد سحرت نساءهم فال تلد

.)٢(هو أول من صف رجليه يف الصالة

طالق امه أمساء الزبري بن العوام  م اباه   ومن محاقاته ما ينسب اليه من انه أرغ       
!!)٣(»فطلقهاأمهتوطأالمثلي«والسبب كما يقول هو!بنت أيب بكر

أيبثناحـد يعقـوب ثناحدأيبحدثين: )٤(روي يف مسند امحد  : من حديثه 
عبـد عـن أبيـه عـن الـزبري بناهللاعبدبنعبادبنحيىيحدثينإسحاقابنعن
أهـل مـن رهـط ومعـه باجلحفـة عفـان بـن عثمانملعأناهللاواقالالزبريبناهللا

بـالعمرة التمتـع لـه وذكـر عثمـان قالإذالفهريمسلمةبنحبيبفيهمالشام
هــذهأخــرمتفلــواحلــجأشــهريفيكونــاالانوالعمــرةللحــجأمتاناحلــجإىل

يفوسـع قـد تعـاىل اهللافـان أفـضل كانزورتنيالبيتهذاتزورواحىتالعمرة
قـال لـه بعـريا يعلـف الـوادي بطـن يفعنـه اهللارضـي طالبأيببنوعليخلريا

سـنة إىلأعمـدت فقـال عثمـان علـى وقفحىتفاقبلعثمانقالالذيفبلغه
ـا تعـاىل اهللارخصورخصةوسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    اهللارسولسنها

ولنـائي حلاجـة الـذي كانـت وقدعنهاوتنهىفيهاعليهمتضيقكتابهيفللعباد
فقـال عنـه اهللارضـي النـاس علىعثمانفاقبلمعاوعمرةحبجةأهلمثالدار
ومـن بـه أخـذ شـاء فمنبهأشرترأياكانإمناعنهاأنهملاينعنهايتوهل
..تركشاء
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٣٤٦

بـن يزيـد حـدثين الليثحدثينصاحلبناهللاعبدأخربنا:)١(*وروى الدارمي 
بـن اهللاعبـد عـن عـروة بـن اهللاعبدعنعروةبناهللاعبدبنعمروعناهللاعبد

عـين حدثمنيقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمسعانهالزبريعنالزبري
...النارمنمقعدهفليتبوأكذبا

عـن بكـري بـن يـونس حـدثنا األشجسعيدأبوقال حدثنا :)٢(روى الترمذي 
اهللاعبدجدهعنأبيهعنالزبريبناهللاعبدبنعبادبنحيىيعنإسحاقابنحممد

وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعلىكان: قالالعوامبنالزبريعنالزبريبن
الـنيب فصعد،حتتهطلحةفأقعد،يستطعفلمالصخرةإىلفنهض،أحديومدرعان

الـنيب مسعـت : فقـال ،الـصخرة علـى استوىحىتوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    
...طلحةأوجب: يقولوسلم-وآله -عليه صلى اهللا

!ورائحة السياسة كما ترى تفوح من أحاديثه

حـواري  (كان ابن الزبري من الطاحمني للسلطة باستمرار ملا يرى من كون أبيه        
أي (حىت قال عنه أمري املؤمنني عليه الـسالم       ،كما يقول عنه املسلمون   ) رسول اهللا 

الـدين حبالـة ينـصب ،يدركـه والأمـرا يـروم ،بضـ خب«) يف عبد اهللا بن الزبري    
وكـان مـن الـبني واحملرضـني علـى          )٣(»قريشمصلوببعدوهو،الدنياالصطياد

*
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٣٤٧

قـال ابـن   ،على اإلمـام   أمري املؤمنني عليه السالم يف واقعة اجلمل واشترك ا باغياً         
يـوم بوخطـ ،األشـهاد وسؤرعلـى يـشتمه الزبريبناهللاكان عبد «)١(أيب احلديد 

عليـه علـي وكـان -طالـب أىببـن علـي اللئـيم الوغـد أتـاكم قـد : فقالالبصرة
بـه فظفـر -اهللاعبـد شـب حـىت البيتأهلمنارجالالزبريزالما: يقولالسالم

علـى يـزده مل،أرينـك فـال اذهـب : وقـال ،عنهفصفح،أسريافأخذه،اجلمليوم
اخلالفة حىت حانت لـه الفرصـة   وبقي ابن الزبري يتحني الفرص للوثوب على    »ذلك

ابـن الـزبري   يظهر من النقوالت التارخيية ان بعد شهادة اإلمام احلسني عليه السالم و   
اإلمـام كان يغش اإلمام احلسني بنصيحته له بالذهاب للكوفة وذلك لكي يستشهد      

ابـن فحـدثين : عمـر بـن حممـد قـال «)٢(قـال املـزي  ،خيلو له اجلو يف مكة واملدينة   و
ابنفلقيعليبناحلسنينعيجاءحنيمبكةخمرمةبناملسوروكان: قال،جريج
عبدأباياالزبريابنفقال،عليبنحسنيموتمتىنكنتماجاءقد: فقال،الزبري

ذلـك متنيـت مـا واهللا،حجـر باحلمىبقيمابقيليتهفواهللا؟هذايلتقولالرمحان
عليـه أشـرت نعـم : قـال ؟وجهغريإىلباخلروجإليهأشرتأنت: املسورقال،له
أنفعرفـت ،فعزيتـه عباسابنجئتولقد،أجلهبيدييكنومل،يقتلأنهأدرومل

؟حبـسني تعـزيين اليتـرك مثلـي : قال،تعزيتهتركتأينولو،مينعليهيثقلذلك
لـه فقـال .ذلـك شـيء    أيعلـى أدريوماعليالصدوروغرةأخوايل،أصنعفما

فـأبوك أخوالـك وبـر متضياألموردع،وبثهمضىماذكرإىلتكحاجما: املسور
..»!!منكعندهمأمحد
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٣٤٨

أنحلـسني ينبغـي كـان قـد : الرمحـان عبـد بنسلمةأبوقال«)١(وقال املزي 
إليهوكتب.الزبريابنذلكعلىشجعهولكن،إليهمخيرجوالالعراقأهليعرف
احلـق : الـزبري ابـن لـك ويقول،راقالعأهلبكتبتغترأنإياك: خمرمةبناملسور

فسيضربونحاجةبكهلمكانتإنفإم،احلرمتربحأنإياك،ناصروكفإمم
يفاهللاأستخري: وقال،خريافجزاه.وعدةقوةيففتخرج،يوافوكحىتاإلبلآباط
..»ذلك

وأصـبح ،مكـة إىلليلتـهما مـن الـزبري بـن اهللاوعبداحلسنيوخرج«)٢(وقال
املـسور فقال،يوجدافلمالزبريوابناحلسنيوطلبليزيدالبيعةعلىفغدوااسالن
ليخلـوا العـراق إىلويزجيـه يلفتـه اآلنالزبريوابن،اهللاعبدأبوعجل: خمرمةبن

احلجـر الـزبري ابـن ولـزم املطلبعبدبنالعباسداراحلسنيفرتلمكةفقدما.مبكة
إىلويـروح يغـدو وكـان ،أميـة بـين لـى عالنـاس حيـرض وجعـل ،املعافريولبس

عبـد وكـان .أبيكوشيعةشيعتكهم: ويقولالعراقيقدمأنعليهويشرياحلسني
ال: مطيـع بـن اهللاعبـد لـه وقـال .تفعلال: ويقولذلكعنينهاهعباسبناهللا

قتلـك لـئن فـواهللا ،العـراق إىلتـسر والبنفـسك متعنـا وأمـي أيبفـداك أيتفعل
الثورة فأعلن!وحصل ما كان يرجو ابن الزبري»وعبيداخوالليتخذوناالقومهؤالء

.. للبيعة وجنح يف ذلكاألقاليماىل وأرسليف مكة 

وحممـد عثمـان بـن ربيعةحدثناقالعمربنحممداخربنا«)٣(وقال ابن سعد  


 


.
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عـن عمـارة بـن وهـشام طلحةبنحيىيبنوإسحاقعمريبنعبيدبناهللاعبدبن
عنأبيهعنالعويفعطيةبناحلسنبنواحلسنيمطعمبنجبريبنمدحمبنسعيد
املدينـة إىلسـفيان أيببـن معاويـة نعـي جاءملاقالواحدثينقدأيضاوغريهمجده
مبكـة عبـاس بـن وكانالزبريوابناحلنفيةبنوحممدعليبناحلسنييومئذاكان

جـيش بـدنو مسـع حـىت باملدينـة نفيةاحلبنوأقاممكةإىلالزبريوابناحلسنيفخرج
بـن يزيـد نعـي جـاء فلمـا عبـاس بـن معفأقاممكةإىلفرحلاحلرةوأياممسرف
إىلاحلنفيةبنوحممدعباسبنادعاإليهالناسودعالنفسهالزبريبناوبايعمعاوية
لىعفأقاماالناسلكويتسقالبالدلكتمعجتحىتوقااللهيبايعانفأبيالهالبيعة
فوقـع عليهمـا غلـظ مثيباديهمـا ومرةهلمايلنيومرةيكاشرمهافمرةأقاماماذلك
النـساء ومعهمـا شـديدا خوفامنهخافاحىتيغلظاالمريزلفلموشركالمبينهم

شـتمه فـأظهر احلنفيـة بـن حملمـد وقصدوآذاهموحصرهمجوارهمفأساءوالذرية
هلـم وقـال الرقبـاء علـيهم وجعـل مبكـة شعبهميلزمواأنهاشموبينوأمرهوعيبه
أبـو سـليم قـال أنفـسهم علـى فخافوابالنارألحرقنكمأولتبايعنواهللايقولفيما
عليـه الـدخول مـن مينعـون والنـاس زمزميفحمبوسااحلنفيةبنحممدفرأيتعامر

إىلدعـاين فقـال الرجـل وهـذا بالـك مـا فقلتفدخلتعليهألدخلنواهللافقلت
ـذا يرضفلمكأحدهمفأناعليكاجتمعوافإذااملسلمنيمنأناإمناتفقلالبيعة

قالترىماعمكبنلكيقولوقلالسالممينفأقرئهعباسبناإىلفاذهبمين
أنـصاري فقلـت أنـت مـن فقـال البصرذاهبوهوعباسبنعلىفدخلتسليم
قـال كلـه لـك ممنفأناختفالفقلتعدونامنعليناأشدهوأنصاريربفقال
والقلـت مـا إالعنينعمةوالتطعهاللهقلفقالاحلنفيةبنبقولفأخربتههات
يقدمأناحلنفيةبنفهمعباسبنقالمافأبلغتهاحلنفيةبنإىلفرجعتعليهتزده
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يقـدم عالمـة املهـدي إنفقـال قدومهعليهفثقلاملختارإىلذلكوبلغالكوفةإىل
بـن ذلـك فبلغفيهحتيكوالتضرهالبالسيفالسوقيفجلرفيضربههذابلدكم
أبـا فبعثفيهأنتممافأعلمتهمبالكوفةشيعتكإىلبعثتلولهفقيلفأقاماحلنفية
الـزبري بـن انأمنالاإنفقالعليهمفقدمبالكوفةشيعتهمإىلواثلةبنعامرطفيل
مكـة إىلبعثـا املختـار فقطـع اخلـوف مـن فيـه هـم مبـا وأخربهمالقومهؤالءعلى

فـإن سـر لـه وقـال علـيهم اجلـديل اهللاعبـد أليبفعقـد آالفأربعـة منـهم فانتدب
وإنبهأمروكملاوانفذعضدامعكومنأنتهلمفكناحلياةيفهاشمبينوجدت
تـدع المثالـزبري بـن إىلتصلحىتمكةأهلفاعترضقتلهمقدالزبريبنوجدت

ولكـم املـسري ـذا اهللاأكرمكملقداهللاشرطةياوقالظفراوالشفراالزبريآلمن
علـى أشـرفوا حىتالسالحومعهمالقومفسارعمروعشرحججعشرالوجهذا
القـوة أهـل أنلـو النـاس فقـال تدركومأراكمفمااعجلوااملستغيثفجاءمكة

دخلـوا حـىت العـويف جنـادة بنسعدبنعطيةرأسهممثامنائةمنهمفانتدبعجلوا
بـل ويقـال النـدوة داردخـل حـىت هاربافانطلقالزبريبنمسعهاتكبريةفكربوامكة
احلنفيـة وابنعباسبنإىلملنامثعطيةقالاهللاعائذأناوقالالكعبةبأستارتعلق

أنلـو اجلـدر رؤوسبلـغ حـىت مفأحيطاحلطبهلممجعقددوريفوأصحاما
علـي وعجلاألبوابعنأخرناهالساعةتقومحىتأحدهممنرئيمافيهتقعنارا
فـأدمى اخلـروج يريـد احلطـب يففأسـرع رجـل يومئـذ وهوعباسبناهللاعبدبن

الوـاره ارنـا املـسجد يفوهـم حننصفنيفكناالزبريبنأصحابوأقبلساقيه
البـن لنـا فقالناسيفاجلديلاهللاعبدأبووقدمأصبحناحىتصالةإىلإالننصرف
مـا اهللاحرمـه بلـد هـذا فقـاال الـزبري بـن منالناسنريحذرونااحلنفيةوابنعباس
بعـده ألحـد حيلـه والقبلـه ألحدأحلهماساعةالسالمعليهللنيبإالألحدأحله
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بعـد سـرية غنمـت مـا اجلبـل يفليناديمنادياوإنفتحملواقالوأجريونافامنعونا
دماءنـا غنمـتم وإمنـا والفـضة الـذهب تغـنم السراياإنالسريةهذهغنمتمانبيها

وملـا مل يبايعـه ابـن عبـاس      »شـاء اهللا  مـا ـا فأقاموامىنأنزلوهمحىتمفخرجوا
قـال ابـن   ،وسائر بين هاشم نصب ابن الزبري هلم العداء قبل ان ينقذهم املختار منه            

،الـسري رواةمـن هموغريوالواقدىالكلىبوابنشبهبنعمروروى«)١(ايب احلديد 
صـلى اهللا عليـه     النيبعلىفيهايصلىالمجعةأربعنياخلالفةادعائهأياممكثأنه
روايةويف.بانافهارجالتشمخأنإالذكرهمنمينعىنال: وقال،وسلم -وآله   -

رؤوسـهم ينغـضون سـوء أهيـل لهأن: املثىنبنمعمرعبيدةوأىبحبيببنحممد
مـا : عباسبناهللالعبدقالالزبريبناهللاعبدأنجبريبنعيدسوروى.ذكرهعند

رسـول مسعـت إىن: فقال!وذمىتأنييب: قال؟هووما: قال؟عنكأمسعهحديث
،)جارهوجيوعيشبعاملسلماملرءبئس(: يقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

متـام وذكـر .سـنة عـني أربمنـذ البيتهذاأهلبغضكمألكتمإين: الزبريابنفقال
بـن اهللاعبـد خطـب : قال،جبريبنسعيدعنأيضاشبةبنعمروروى.احلديث

وهـو إليـه فجـاء ،احلنفيـة بـن حممـد ذلكفبلغ،السالمعليهعلىمنفنال،الزبري
شـاهت ،العـرب معـشر يـا : وقال،خطبتهعليهفقطع،كرسيلهفوضع،خيطب

،اهللاأعــداءعلــىاهللايــدكــانعليــاإن!حــضوروأنــتمعلــىأينــتقص!الوجــوه
فـشنئوه بكفرهمفقتلهم،حلقهواجلاحدينالكافرينعلىأرسلهأمرهمنوصاعقة
-وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      عمـه وابـن ،واحلـسد الـشنف لـه وأضـمروا ،وأبغضوه

لـه أظهـرت ،عندهمالهوأحب،جوارهإىلاهللانقلهفلما،ميتملبعدحيوسلم
،ليقتلهبهائتمرمنومنهم،حقهابتزمنفمنهم،أضغااوشفت،أحقادهارجال
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تنـشر دولـة دعوتـه وناصـري لذريتـه يكنفإن،باألباطيلوقذفهشتمهمنومنهم
األحياءتقتلأنبعد،باليةيومئذمنهمواألبدان،أجسادهمعلىوحتفر،عظامهم

ونـصرنا ،وأخـزاهم بأيـدينا عـذم قـد امسـه عـز اهللافيكون،رقاموتذل،منهم
اهللارسـول شتميسركافرإالعليايشتمماواهللاإنه،منهمصدورناوشفا،عليهم
إنهأما.عنهالسالمعليهعلىبشتمفيكىن،بهيبوحأنوخيافوآلهعليهاهللاصلى

وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قولومسع،عمرهامتدمنمنكماملنيةختطتقد
منقلبأيظلمواالذينوسيعلم،منافقإاليبغضكوالمؤمنالإحيبكال(: فيه

فمـا ،يتكلمـون الفـواطم بـىن عذرت: وقال،خطبتهإىلالزبريابنفعاد،)ينقلبون
مـن فـاتين وهل!أتكلمالىلوما،رومانأمبنيا: حممدفقال!حنيفهأمابنبال

عمـران بنـت فاطمـة ابـن ناأأخوىأمألا،فخرهايفتينومل!واحدةإالالفواطم
ابـن وأنـا ،وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولجدة،خمزومبنعائذبن

،وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول كافلـة ،هاشمبنأسدبنتفاطمة
عبدبنأسدبىنيفتركتماخويلدبنتخدجيةاللوواهللاأما،أمهمقاموالقائمة

وكان اجلميع يعلـم ان تعبـد ابـن الـزبري           »فانصرفقاممث!تههشمإالعظماالعزى
الـزبري بناهللاأرسل عبد«ونسكه سياسي يريد به اخلالفة ال غري ففي إحدى املرات   

تكلمأنيف-الثقفىعبيدأىببناملختارأختوهى-عمربناهللاعبدامرأةإىل
ــناهللاعبــدبعلــها ــه.يبايعــهأنعمــرب وقيامــهصــالتهذكــرتو،ذلــكيففكلمت

بـاحلجر معاويةحتتنراهاكنااليتالشهبالبغالترأيتماأ: هلافقال،وصيامه
.)١(»وصالتهبصومهالزبريابنيطلبفإياها: قال،بلى: قالت؟مكةقدمإذا

ومن املشاحنات اليت جرت بني ابن الزبري وابن عباس ما رواهـا قـال ابـن ايب      
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فلمـا ،الفزاريـة زبـان بـن منظـور ابنةعمروأمالزبريبناهللاعبدوتزوج«)١(احلديد
اهللاعبـد ،نعـم : قالـت حجلتكيفمعكمنأتدرين: الليلةتلكهلاقالادخل

!هـذا غـري لـيس : قـال .العـزى عبـد بـن أسـد بـن خويلدابنالعوامبنالزبريبن
،اجلـسد مـن الرأسمبرتلةقريشيفأصبحمنمعك: قال؟تريدالذيفما: قالت

حـضرك منافعبدبينبعضأنلوواهللاأما: قالتالرأسمنالعيننيمبرتلةبلال
حــىتحــرامعلــىوالــشرابالطعــام: وقـال ،فغــضب.قولــكخــالفلــكلقـال 

: قالت.إنكارالذلكيستطيعونفال،منافعبدبينمنوغريهماهلامشينيأحضرك
قـوم فيهـا حلقةفرأىاملسجدإىلفخرج.وشأنكأعلموأنت،تفعلملأطعتينإن
عبـد بـن احلـارث بـن احلـصني بـن اهللاوعبدالعباسبناهللاعبدمنهم،قريشمن

فقام،مرتيلإىلمعيتنطلقواأنأحب: الزبريابنهلمفقال،منافعبدبناملطلب
عليـك اطرحـي هذهيا: الزبريابنفقال،بيتهبابعلىوقفواحىتبأمجعهمالقوم
إمنـا : هلـم قالفرغوافلماالقومفتغدى،باملائدةدعاجمالسهمأخذوافلما،سترك

عبـد بـين بعـض كـان لـو أنـه وزعمـت ،الـستر صاحبةعلىردتهحلديثمجعتكم
؟تقولما،عباسيابنوأنت.مجيعاحضرمتوقد،قلتمبايلأقرملاحضرينمناف

بـل ،اجلـسد مـن لـرأس امبرتلـة قـريش يفأصبحمنخدرهايفمعهاأنأخرباإين
قـصدت أراك: عبـاس ابـن فقـال مقـاليت علـى فـردت !الـرأس مـن العيـنني مبرتلة

ومـا ،قـل بل: قالكففتأكفأنشئتوإن،قلتأقولأنشئتفإن،قصدي
-وآله -صلى اهللا عليه  رسولحواريالزبريابنأىنتعلمألست!تقولأنعسى
سيدةخدجيةعميتوأن،النطاقنيذاتالصديقبكرأىببنتأمساءأميوأنوسلم
،جـديت وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولعمةصفيةوأن،العاملنينساء
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لقـد : عبـاس ابـن قـال !إنكـارا هلـذا تـستطيع فهـل !خاليتاملؤمننيأمعائشةوأن
وبفـضله ،فخـرت بفخـره مـن تفـاخر أنكغري،فاخراوفخرا،شريفاشرفاذكرت
صلى اهللا عليه   اهللابرسولإالفخراتذكرملألنكقال؟ذلككيفو: قال.مسوت

لفخـرت شـئت لـو : الـزبري ابـن قـال .منـك بهبالفخرأوىلوأنا،وسلم -وآله   -
اهللانشدتكمراماهامنالقارةأنصفقد: عباسابنقالالنبوةقبلكانمباعليك

،املطلـب عبـد : الواقـ ؟قـريش يفخويلدأمأشرفاملطلبعبدأ!احلاضرونأيها
منـاف أفعبـد : قـال ،هاشـم بـل : قـالوا ؟أسـد أمفيهـا أشرفكانأفهاشم: قال

:عباسابنفقالمنافعبد: قالوا؟العزىعبدأمأشرف
   
   

مـا (: قولـه يفبالفـضل وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولالنقضى
أفـنحن ،كـالب بنقصىبعدمنفارقناكفقد) خريمهايفكنتإالفرقتانافترقت

بعـض فـضحك !كفـرت القلتوإنخصمتنعم: قلتإن؟الأماخلريفرقةيف
جبينكعرقتألسعبايابنبطعامناحترمكلوالواهللاأما: الزبريابنفقال،القوم
،احلـق يغلـب الفالباطل،أبباطل؟ومل: عباسابنقال،جملسكمنتقومأنقبل
لقـد واهللاإين: الـستر وراءمـن املـرأة فقالـت .الباطلمنخيشىالفاحلق؟حبقأم

...».ترونماإالفأىبالسهذاعنيته

يفيوسـف بـن اجاحلجـ قتله«وبعد حياة مليئة باملكائد والبغض ألهل البيت 
..)١(»مروانبنامللكعبدواليةيفبهلَصمثوسبعنيثنتنيسنةاحلراماملسجد

.
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٣٥٥

ابو خالد الكالعي/ ثور بن يزيد بن خالد الكالعي احلمصي الشامي

مات يف العام اخلامس واخلمسني للهجرة

بو داود وابن ماجة وغريهمله البخاري والترمذي والنسائي وأروى

.)٣(عامل محص،ث الفقيهاحملد،)٢(كان ثقة)١(احلافظ الثبت: فيهقالوا 

وحبيـب ،ربـاح أيببنوعطاء،سعدبنوراشدمعدانبنخالدعنحدث
.)٤(كثريخلقيف،شعيببنوعمرو،والزهري،ونافع،عبيدابن

وابـن ،عمرانبنواملعاىف،الثوريوسفيان،رفيقهإسحاقابن: عنهحدث
بـن وخالـد ،الوليـد بـن وبقية،القطانسعيدبنوحيىي،مسلمبنلوليدوا،املبارك
.)٥(البخارييفعالياحديثهيقع.وعدة،النبيلعاصموأبو،احلارث

فمـا ظنـك مبـن    ،)٦(ه الـيت يـبطش ـا   دوي،كان صاحب شرطة الطاغية يزيد  
!يكون كذلك؟






 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٦

وقــد ،هن احتمــل الــذهيب رجوعــه عنــوإ،مجعــوا علــى كونــه قــدرياًوقــد أ
.)١(حرقوا دارهأخرجوه من محص لذلك وأ

: من حديثه

بـن الوهابعبدأخربنااجلوهريسعيدبنإبراهيمحدثنا)٢(ما رواه الترمذي  
رسـول قـال : قـال عباسابنعنكريبعنمكحولعنيزيدبنثورعنعطاء

تأنـ فـأتين االثـنني غـداة كـان إذا: للعبـاس وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللا
فألبـسنا معـه وغـدونا فغـدا ،كدوولـ ـا اهللاينفعـك بدعوةهلمأدعوحىتوولدك

اللهم،ذنباًتغادرالوباطنةظاهرةمغفرةوولدهللعباساغفراللهم: قالمثكساء
.ولدهيفاحفظه

بنحيىيحدثناالدمشقييزيدبنإسحاقحدثين )٣(وروى البخاري يف صحيحه   
حدثـه العنـسي األسودبنعمريأنمعدانبنخالدعنزيديبنثورحدثينقالمحزة

،حـرام أمومعـه لهبناءيفوهومحصساحليفنازلوهوالصامتبنعبادةأتىأنه
أوليقـول وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    النيبمسعتأاحرامأمفحدثتناعمريقال

؟فيهمأنااهللارسولياقلت: حرامأمقالت،أوجبواقدالبحريغزونأميتمنجيش
أمـيت مـن جـيش أول: وسـلم - وآلـه  - صلى اهللا عليـه     النيبقالمثفيهمأنت: قال

.ال: قالاهللارسوليافيهمأنا: فقلتهلممغفورقيصرمدينةيغزون

معـدان بنخالدحدثينيزيدبنثورنبأناأعاصمأبوأخربنا)٤(روى الدارمي 
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٣٥٧

صلى اهللارسوللناىصلّ: قالساريةبنرباضععنعمروابنالرمحنعبدعن
العيـون منـها ذرفتبليغةموعظةوعظنامثالفجرصالةوسلم -وآله   -اهللا عليه   
،فأوصـنا عمـود موعظـة كأـا اهللارسـول يـا : قائـل فقال،القلوبمنهاووجلت

يشيعمنفإنه،حبشياًعبداًكانوإنوالطاعةوالسمعاهللابتقوىأوصيكم: فقال
املهـديني الراشـدين اخللفـاء وسـنة بـسنيت فعليكمكثرياًاختالفاًفسريىبعديمنكم
عاصـم أبـو وقـال .بدعـة حمدثةكلنفإواحملدثاتوإياكم،بالنواجذعليهاواعض
.ضاللةبدعةكلفاناألمورثاتوحمدوإياكم: مرة

)١(ل ابـن سـعد  وقد كان ثور معروفا باحنرافه عن امري املؤنني عليه السالم قـا        

ذكـر إذاثـور فكـان يومئـذ تلوقُمعاويةمعصفنيشهدقديزيدبنثورجدكان«
رمـى  كـان ي  «)٢(وقال ابن حجر  »جديقتلرجالًأحبال: قالالسالمعليهعلياً

.»بالنصب

 
–– 
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٣٥٨

السلميالرمحنعبدأبو/ حبيب بن ربيعة الكويفبناعبد

مات عام أربعة وسبعني للهجرة

.وغريهمالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود: ى لهرو

ــه ــالعاإلمــام،الكوفــةمقــرئ: قــالوا عن ــورعمــن أهــل،)١(ملَ الــسريفال
.)٣(احمللرفيعثقة،)٢(واإلعالن

بعدهاأووسبعنيثالثسنةيفماتأنإىلعثمانخالفةيفلإلقراءتصدى
..)٤(عراقالعلىمروانبنبشرإمرةيف

،عاصـم عليهقرأعمرومنمنهمومسعمسعودوابنيوعلعثمانعلىقرأ
الـسائب بـن وعطاءمرثدبنوعلقمةجبريبنوسعيدالنخعيإبراهيمعنهوحدث

..)٥(السديالرمحنعبدبنوإمساعيل

-صـلى اهللا عليـه      النيبحياةيفمولده،الصحابةأوالدمن: )٦(قال الذهيب 
،بلغنـا فيمـا عثمـان علـى وعـرض ،فيهومهر،دهوجو،القرآنقرأ.موسل-وآله  
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٣٥٩

عمـرو أبـو قـال .وطائفـة ،وعثمـان ،عمرعنوحدث.مسعودوابن،عليوعلى
أخـذ .مـسعود وابـن ،وأيب،وزيد،وعلي،عثمانعنعرضاالقراءةأخذ: الداين

اهللاوعبدالسائببنوعطاء،وثاببنوحيىي،النجودأيببنعاصم: القرآنعنه
وإمساعيـل ،والـشعيب ،أيوبأيببنوحممد،ليلىأيببنالرمحنعبدبنعيسىبن
: عنـه وحـدث .عنـهما اهللارضـي واحلـسني احلـسن عليـه وعـرض ،خالـد أيببن

..كثريوعدد،السائببنوعطاء،مرثدبنوعلقمة،إسحاقوأبو،عاصم

: من حديثه

أبـو حـدثنا ،ميمـون بـن علـي نبـ حممـد حـدثنا :)١(ما رواه ابن عاصم قال  
عبدبنحصنيعن،زبيدأبوالقاسمبنعثربحدثنا.التغليبأسعدبنحممدسعيد

صـلى اهللا   اهللارسـول قـال قـال علـي عـن .الـسلمي الرمحنعبدأيبعن،الرمحن
لقيتمـوهم فـإذا الرافضةهلميقالنبزهلمقومبعديسيأيت: وسلم -وآله   -عليه  

يقرضـونك : قـال ؟فـيهم العالمةمااهللارسولياقلت.مشركونفإمفاقتلوهم
...ويشتمومأصحايبعلىويطعنونفيكليسمبا

الـرمحن عبـد أبـو الـسالم عليـه عنـه املنحـرفني مـن :)٢(احلديـد  أيبقال ابن 
قال: قال،السائببنعطاءعن،الغارات،كتابصاحبروى،القارئالسلمي

،نعـم : قـال ؟لتخـربين سـألتك إن،بـاهللا أنشدك: لميالسالرمحنعبدأليبرجل
فلـم الكوفـة يفاملـال قـسم يـوم إالعليـاً أبغـضت هـل بـاهللا : قالعليهدأكّفلما

.كذلككانفلقد،باهللاأنشدتينإذأما: قال!يءبشمنهبيتكأهلواليصلك

الـرمحن عبـد بـني كـان : قال،عوانةأيبعن،الضريرعمرأبووروى: قال
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٣٦٠

أبـو فأقبـل ،السالمعليهعليأمريفيءشالسلميالرمحنعبدأيبوبنيعطيةبن
يعـين ؟الـدماء علـى صـاحبك أجـر مـا تدرىهل: فقال،حيانعلىالرمحنعبد
وآلـه عليـه اهللاصـلى اهللارسولأنحدثنا: قال!لغريكأباالأهجروماقال،علياً
..معناههذاكالماأو،)ملكغفرتفقدشئتممااعملوا(: بدرألهلقال

عـن ،سـعد بنالرمحنعبدأخربنا،محيدبنعبدحدثنا:)١(وروى الترمذي 
علـي عـن ،الـسلمي الرمحنعبدأيبعنالسائببنعطاءعن،الرازيجعفرأيب
مـن وسـقانا فـدعانا طعامـاً عـوف بـن الـرمحن عبـد لنـا صنع: قالطالبأيببن

أيهــايــاقــل«:فقــرأتفقــدموين،صالةالــوحــضرتمنــااخلمــرفأخــذت،اخلمــر
ا الَّـذِين       {:اهللافـأنزل ،»تعبدونمانعبدوحننتعبدونماأعبدالالكافرون هـا أَي يـ

.!!}ة وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُونَتقْربوا الصالآَمنوا ال

أمـري املـؤمنني عليـه      فانظر هلذا الناصيب الـذي وصـل بـه األمـر أن يـروي أن                
!! ي ويرتل فيه القرآنالسالم يشرب اخلمر ويصلّ

ولكـن ابـن   !وينقل عنه احملدثون هـذا الكـالم ويدرجونـه يف أسـباب الـرتول       
وبعـد أن أورد عـدة      ) العجب العجاب يف بيان األسباب    (حجر العسقالين يف كتابه   

وفيـه أن عبـد   «)٢(روايات يف سبب نزول اآلية وبعد أن نقل عن الطربي رواية قـال        
ألن الثوري مسـع مـن عطـاء قبـل        ،صح طرقه أ: الرمحن هو الذي صلى م وقال     

.»اختالطه وعبد الرمحن بن مهدي اثبت من الفريايب

إذن فاآلية على فرض نزوهلا حبادثة معينة فهي نازلـة علـى عبـد الـرمحن بـن         
!!عوف فما الذي أقحم اسم علي بن أيب طالب غري النصب والبغض؟


– 
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٣٦١

أبو عمرو النخعي/األسود بن يزيد بن قيس النخعي

تويف يف العام اخلامس والسبعني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغريهم

سـت كـل يفرمـضان غـري يفالقرآنخيتموكان،القدوة،اإلمام: قالوا فيه 
.)٣(الكوفةعاملالعابدالزاهدهو ،)٢(هفقيصاحلرجلثقةجاهليكويف،)١(ليال

.)٤(كان من الرواة عن عائشة إذ روى عنها مثانية ومثانني حديثا

،الـصوم كثرةمنعينهذهبتوقد،الدهريصوموكان«)٥(قال عنه ابن كثري   
حـىت يـصوم وكان...،الكوفةمنيهلوكان.وعمرةحجةمثاننيالبيتحجوقد

خيضر؟أجـزع المـايل : فقال؟اجلزعهذاما: لهفقيلبكىضراحتفلما،ويصفر
قـد ممـا منـه احليـاء ألهـابن اهللامـن بـاملغفرة نبئـت أُلـو واهللا؟مينبذلكأحقومن

مستحيياًيزالفالفيعفوالصغريالذنبالرجلوبنيبينهليكونالرجلإن،صنعت
.»منه


 
 
– 
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٣٦٢

يعقـوب حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبدحدثنا: )١(ماروي يف املسند  : من حديثه 
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول انصرافعنحدثينقالإسحاقابنعنأيبحدثنا
رجـالً مسعـت قـال أبيهعنالنخعييزيدبناألسودبنالرمحنعبدوسلم -وآله  
وسـلم -وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولانصرافعنمسعودبناهللاعبديسأل

مـسعود بـن اهللاعبـد فقال: قال؟يسارهعنأوينصرفكانميينهعنصالتهمن
أكثـر كـان ،أرادحيـث ينـصرف وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولكان

األيـسر هشـقّ علىصالتهمنوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولانصراف
..حجرتهإىل

عـن أيبحـدثنا يعقـوب حـدثنا أيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)٢(وقال يف املسند  
قـال أبيـه عـن النخعـي يزيـد بـن األسودبنالرمحنعبدوحدثينقالإسحاقابن

يليصلّالظهرفأقامقالباهلاجرةمسعودبناهللاعبدعلىعلقمةيوعمأنادخلت
،يـساره علـى واآلخرميينهعنأحدناجعلمثيعمويدبيديفأخذ،خلفهفقمنا

صـلى اهللا   اهللارسـول كـان هكذاقالمثالقاًواحدصفاًخلفهفصففنابينناقاممث
وألـصق طبقركعفلمابناىفصلّقال،ثالثةكانواإذايصنعوسلم-وآله   -عليه  

ستكونإافقالعليناأقبلسلمفلماقالركبتيهبنيكفيهوأدخلبفخذيهذراعيه
واواجعلـ ـا تنتظـروهم فـال ذلـك فعلـوا فـإذا مواقيتهاعنالصالةيؤخرونأئمة

..*سبحةمعهمالصالة


–

– 
*

 
!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٣

عـن أشـعث حـدثنا األحـوص أبـو حدثنامسددحدثنا: )١(وروى البخاري 
عنوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبسألتقالتعائشةعنيزيدبناألسود

إن: قـال ؟البيـت يفدخلوهيـ ملفمـاهلم : قلت،نعم: قال؟هوالبيتأمنرجاِحل
قومـك ذلـك فعـل : قـال ؟مرتفعـاً بابـه شـأن فماقلت،النفقةمقصرتقومك

باجلاهليـة عهـدهم حديثقومكأنولوال،شاؤوامنومينعواشاؤوامنليدخلوا
...باألرضبابهألصقوأنالبيتيفاحلجرأدخلأنقلومتنكرأنفأخاف

حـدثنا الـزبريي يعىنأمحدأبوأخربينعليبننصرحدثنا:)٢(وقال البخاري 
أولقـال عنهاهللارضياهللاعبدعنيزيدبناألسودعنإسحاقيبأعنإسرائيل

-وآلـه   -صلى اهللا عليـه     اهللارسولفسجدقالوالنجمسجدةفيهاأنزلتسورة
بعـد فرأيتهعليهفسجدترابمنكفااخذرأيتهرجالًإالخلفهمنوسجدوسلم
....خلفبنأميةوهوكافرالَِتقُذلك

) لـيحىي واللفظ(شيبةأيببنبكروأبوحيىيبنحيىياحدثن:)٣(وروى مسلم 
قـال يزيـد بـن األسـود عنإبراهيمعنعونابنعنعليةبنإمساعيلأخربناقال

إىلمـسندته كنتفقدإليهأوصىمىتفقالتوصياكانعلياانعائشةعندذكروا
ومـا حجـري يفاخننثفلقدبالطستفدعا) حجريقالتأو() أي النيب (صدري
!..إليه؟أوصىفمىت،ماتانهشعرت

"
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٣٦٤

قـال ابـن ايب   ،كان األسود هـذا مـن املبغـضني ألمـري املـؤمنني عليـه الـسالم              
امـرأة علـى اليمـامي وزبيـد أنـا دخلـت : قـال ،كهيـل بـن سـلمة روى«)١(احلديد

يفيفرطـان يزيـد بـن واألسـود مـسروق كـان : قالت،فحدثتنا،موتهبعدمسروق
األسودوأما،عليهيصلىمسعتهحىتمسروقماتمامث،البطأيبابنعلىسب

عـن ترويـه عائشةمنمسعهشيء   :قالت؟ذلكمل: فسألناها: قال.لشأنهفمضى
...»اخلوارجأصابفيمنوآلهعليهاهللاصلىالنيب

الزمناهم ومهما يكن من امره فإناهذا وقد رويت اخبار قد تفيد كونه شيعيا 
.نفسهم بعده ناصبياًمبا الزموا به أ
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٣٦٥

ة/ القاضي الكندي ريح شأبو أمي

مات يف العام السابع والسبعني أو الثـامن والـسبعني أو التاسـع والـسبعني أو       
.الثمانني للهجرة

.روى له مسلم

)١(وثق ابن معني: قالوا فيه

،والـشعيب ،سـلمة بـن ومتيم،الطيبومرة،حازمأيببنقيس: عنهدثح
)٢(.وغريهم،سريينوابن،النخعيوإبراهيم

: قال عنه الذهيب

ويقـال الفقيهالكويفالكنديأميةأبو،القاضيقيسابناحلارثبنريحش
بعـده فمـن يعلمثالكوفةعلىعمراستقضاهاملخضرمنيمنشرحبيلبنشريح

والنخعـي الـشعيب وعنـه .عنـهم اهللارضـي مـسعود ابـن ويوعلعمرعنوحدث
بـسنة موتهقبلالقضاءمناستعفىوطائفةسريينبنوحممدرفيعبنعزيزالوعبد

فائقاًشاعراًفقيهاًوكانمعنيبنحيىيوثقهسنةوعشرينمائةوعاش،احلجاجمن
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٣٦٦

.)١(مثاننيسنةيفوقيلوسبعنيمثانسنةماتعابةدفيه

قـال  ) يهاابتدع ف  أي(حكامبأنه أحدث يف األ    قرارهإوقد نقل غري واحد عنه      
فقـال القضاءيفأحدثتالذيمافقالشريحإىلجاءأنهالبختريعن«ابن سعد 

.)٢(»!فأحدثتأحدثواقدالناسإن

قال ،مري املؤمنني عليه السالم له على القضاء      وقد أقرت كتب الشيعة إقرار أ     
تهخمالفمعالقضاءعلىشرحياالسالمعليهعليأقر«)٣(علي النمازي الشاهرودي  

وأمـره الكوفـة عـن فطـرده عليـه مـرة علـي وسـخط .الفقهمنكثريةمسائليفله
حـىت مـدة ـا فأقـام .اليهـود ساكنيهاأكثرالكوفةمنقريبةوكانت،ببانقياباملقام
.»الكوفةإىلوأعادهعنهرضي

اء الشيعة كله يشري اىل سـيء الـسمعة هلـذا الرجـل          واملأثور عنه يف كتب علم    
: ومن ذلك

طلحـة درعأخـذ ومـن الـسالم عليهاملؤمننيأمريبنيقضائهيفشريحخطاء
.مراتثالثجبوروقضاؤهغلوال

شـريح إىلومراجعتـهما درعيفالسالمعليهاملؤمننيأمريمعيهوديمنازعة
.قنربمعالسالمعليهاحلسنيشهادةوردهالبينةالسالمعليهمنهطلبهو

طلبعنإياهموصرفههاينطلبيفمذحجءتجاحنيزيادالبنمحايته
.)٤(هاين
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٣٦٧

.)١(»ملعون«نهوصفه السيد علي الربوجردي بأ

بـن عمـرو عـن ،نعـيم أبـو روى«)٢(على نـصبه ابـن ايب احلديـد فقـال          نص
ــة: قــال،إســحاقأيبعــن،ثابــت : طالــبأيبابــنعلــىعلــىيؤمنــونالثالث

.مرابعهالشعيبأنوروى.وشريح،ومرة،مسروق

،لشريحالسالمعليهعليقال: قال،التيميإبراهيمعن،األعمشوروى
بـني يتقـض شـهرين بانقيـا إىلألنفينـك واهللا: أمرهـا عليـه نقـم قـضية قضىوقد

عبيـد أيببناملختارقامفلما،دهرومضىالسالمعليهعليتلقُمث: قال،اليهود
،كذايلقالإنه: قال؟كذايوممالسالعليهاملؤمننيأمريلكقالما: لشريحقال
فقضىإليهافسريه.اليهودبنيتقضىبانقياإىلخترجحىت،تقعدالواهللافال: قال
.»!!شهريناليهودبني
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٣٦٨

أبو يعفور الكويف/ عروة بن املغرية بن شعبة الثقفي

.مات بعد عام مثانني للهجرة بقليل

ي وأبو داود وابن ماجه وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائ

.ان يف الثقاتوذكره ابن حب)١(لبيباًمطاعاًشريفاًكان: قالوا فيه

.مطعمبنجبريبنونافع،أبيهابنزيادبنوعباد،الشعيب: عنهروى

ويعلـى ،جماهـد : وعنـه .عمروبناهللاوعبد،هريرةوأيب،أبيه: عنوروى
.ومجاعة،عمريبنامللكوعبد،وجزةأيببنوحسان،العامريعطاءبن

كــان احلجــاج ،ال احلجــاج الظــاملوعمــ،ميــة يف الكوفــةهــو مــن والة بــين أ
،الكوفة عند خروجه لقمع الثورات اليت كانت حتصل نتيجة ظلمـه           علىيستخلفه  

.وقد شايع عروة احلجاج يف بعض معاركه مع اخلوارج خارج الكوفه

يها أكثر البلدان املنكوبة مبلك بين امية ممـا         وكانت الكوفة على كثرة الشيعة ف     
ولعنه إضافة إلجبارهم على أصاا جراء إجبار أهلها على التربوء من أمري املؤمنني    

.أمري املؤمنني عليه السالمسب ولعناستماع اخلطب اليت تتناول

وعروة هذا من الذين حضروا مقتل اإلمام احلسني يف عهد يزيد الظـامل وهـو     
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٣٦٩

!)١(عن ذلك بال استحياءحيدث 

وزكرياحصنيعنعيينةبنسفيانأخربنا: )٢(ما رواه الشافعي  : من حديثه 
رسـول يـا قلـت قـال شعبةبناملغريةعناملغريةابنعروةعنالشعيبعنويونس

.طاهرتانومهاأدخلهماإذانعم: قال؟اخلفنيعلىأمسحاهللا

بـرزة بـن اهللاعبـد بـن حممـد رجعفـ أبـو اخربنـا : )٣(قال ابن عمرو النقـاش     
حـدثنا اهلـامشي داودبـن سليمانحدثنااحلارثيإسحاقبنإبراهيمحدثناالنحوي

-عنـه اهللارضي-شعبةبناملغريةعناملغريةبنعروةعنأبيهعنالزنادأيبابن
.اخلفنيظهورعلىميسحوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبرأيت: قال

: بسنده)٤(كروروى ابن عسا

صـلى اهللا   الـنيب عـن عنـه اهللارضـي أبيـه عناملغريةبنعروةعنعامرعن
عليـه فأفرغـت بـأداوة فاتبعتـه فرتلسفريفمعهكنت: قالوسلم -وآله   -عليه  
فلـم اجلبـة كـم مـن يـده ليخـرج فـذهب ،الرومجبابمنصوفمنةجبوعليه

أهويـت نياخلفّـ بلـغ إذاحـىت ذراعيهفغسلاجلبةأسفلمنإدراعادرعهافأيستطع
.توضأمثعليهمافمسحطاهرتنيأدخلتهمافإيندعهمامه: فقالألنزعهما

–
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٣٧٠

أبو وائل األسدي/ شقيق بن سلمة األسدي الكويف

تويف عام اثنني ومثانني للهجرة/ولد يف العام األول للهجرة
ابن ماجةوغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود و

)٢(أدرك النيب: وقيل)١(جليلخمضرم،وعاملهاالكوفةشيخ: قالوا عنه

األعمشعنهروىوغريهموخبابوحذيفةوعليوعمربكرأيبعنروى
)٣(وآخرونحصنيوأبومرةبنوعمرووعاصمومنصور

)٤(يعمل لبين أمية كخازن لبيت املال للظامل زياد بن أبيهكان

عليمنإيلّأحبعثمان: قالشقيقعندلةبنعاصمروى)٥(ذهيبقال ال
لو كان يقصد املعىن املتبادر وهو تقدمي عثمان على علي فهـذا متـسامل     : قلت

!نه يقصد شيئا آخرأولكن الظاهر ،عليه عندهم وهو من ضروريات مذهبهم
: من حديثه

الضبعيمنصوربنوبأيثناحدداودأيبابنحدثنا: قال)٦(روى ابن عدي  
جنـاب وأيبالـرمحن عبـد بـن حـصني عـن ميمـون بـن شعيبثناحدشبابةثناحد
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٣٧١

اسـتخلف طالـب أيببـن لعلـي قيل: قالسلمةبنشقيقعنالشعيبعنكليهما
خريهـم علـى جيمعهـم خـرياً األمـة ذهاهللايردانولكنأستخلفما: قالعلينا
..خريهمعلىنبيهمبعدمجعهمكما

أيبعـن األعمـش حـدثنا قالاجلراحبنوكيعأخربنا: قال)١(ابن سعد  قال
!كانتالصفونوبئستنعمقالصفنيأشهدتلهقيلوائل

أبامسعتقالأخربيناحلكمقالشعبةحدثناقالمسلمبنعفانأخربناقال
يلقـال والبـصرة الكوفـة لـه تعِمجفلماقالمعرفةزيادوبنيبيينكانقالوائل

منـهم تـصيب لنإنك: فقالفسألتهعلقمةفأتيتقال،مينتصيبكيمااصحبين
بيـت وائـل أبازيادىولّ: قالدينهمنأي: قال،منهأفضلمنكأصابواإالشيئا
...عنهعزلهمثاملال

عـن عيـاش بـن بكـر أبوحدثناقالدكنيبنالفضلأخربنا)٢(قال ابن سعد  
أتـرى وائـل أبـو قالمعاويةبنيزيدمعاويةستخلفاملاقالوائلأيبعنعاصم
!!ملكهيففرياهاملوتبعديزيدإىليرجعأنهيرىمعاوية

حـدثنا قـال عوانـة أبـو حـدثنا قـال مـصور بنسعيدحدثنا)٣(قال ابن سعد  
مـا قلتامسكمافقالفأتيتهاحلجاجإيلأرسلقالوائلأيبعندلةبنعاصم
هبطهليايل: قلتالبلدهذاهبطتمىت: قال،امسيعرفوقدإالاألمريإيلأرسل
إنـا : قـال ،كفـاين اتبعتهإنمامنهأقرأقلتقال: القرآنمنتقرأكأينقال،أهله
: قـال ،األمـري عمـل أيعلـى : قلـت قـال ،عملنـا بعضعلىنستعملكأننريد
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٣٧٢

ويعملـون هاعلييقومونرجالإاليصلحهاالالسلسلةإن: قلت: قال،السلسلة
يعفـين وإن،الـسوء أعوانخيافضعيفأخرقبشيختستعنيبتستعنفإنعليها
الليـل مـن ألتعـار إيناهللاوأمي.أقـتحم األمـري قحمـين يوإن،إيلأحـب فهـو األمري
كنـت إذافكيـف عملعلىلألمريولستأصبححىتالنوميأتيينفمااألمريفأذكر
،األمريأيهاإياكهيبتهمقطأمرياهابواالناسأعلممااهللاوأمي!؟عملعلىلألمري

األمـري يعفينإنقولكأما: فقالعليهفأعدتعليأعدقالقلتمافأعجبهقال
الغـريك جنـد وإننقحمكغريكجندالإنفإناأقتحميقحمينوإنإيلأحبفهو

أعلـم مـا واهللافـإين إيايهيبتهمقطأمريايهابواملالناسإنقولكوأما،نقحمك
هااكانأموراًركبتولقدميندمعلىأجرىهواألرضظهرعلىرجالًاليوم

مـن وعـدلت عنـده مـن فخرجـت قـال ،اهللايرمحـك انطلـق ـا يلفـأفرج الناس
إنـسان جـاء حـىت الـشيخ أرشـدوا الشيخأرشدوا: قالأنظرالكأينعمداًالطريق
.!.بعدإليهأعدفلمفأخرجينبيديفأخذ

عـن ،خمالـد بـن الضحاكثناحد،مثىنبنحممددثناح)١(عاصمأيبقال ابن  
مـا : علـي قال: قالأبيهعن،عمروبنسعيدعن،قيسبناألسودعن،شقيق
رأيولكن،شيئااإلمارةيف)وسلم-وآله -صلى اهللا عليه (اهللارسولإليناعهد

مث،واسـتقام فقـام عمـر خلفاسـت مث،واسـتقام فقـام بكـر أبوواستخلف،رأيناه
!يشاءمنبويعذِّيشاءمنعناهللاويعفو،جبرانهالدينضرب

!حديثه يشبه حديث النواصب بال جدال: قلت

...»يقع يف عليكان عثمانياً«)٢(قال ابن ايب احلديد


–
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٣٧٣

أبو لبيد اجلهضمي/ملِازة بن زَبار 

.للهجرةيف الثمانيناتمات

.الترمذي وابن ماجةوامحد والدارقطينروى له أبو داود و

.)٣(الثقاتمنمجاعةعنهروى)٢(صاحل احلديث)١(هو ثقة: قالوا فيه

: من حديثه

حـدثنا كامـل أبوحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا: قال)٤(ما روي يف املسند   
أرسـلت قـال زبـار ابـن ملـازة لبيـد أبوحدثناخربتبنالزبريحدثنازيدبنسعيد

بـن أنـس إىلأتينـا لـو قلنـا مثفأتينـاه قـال الرهانأتينالوفقلنااحلجاجزمنيلاخل
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول عهـد علىتراهنونكنتمهلفسألناهمالك
فـسبق سـبحة لهيقاللهفرسهعلىراهنلقدنعمفقالفسألناهفأتيناهقالوسلم
...!وأعجبلذلكفهشالناس

احلجـاج بـن إبـراهيم حـدثنا أيبحـدثين :)٥(بن امحد بن حنبـل     اهللاعبدقال
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٣٧٤

عـن زبـار بـن ملـازة وهـو لبيدأيبعناخلريتبنالزبريحدثنازيدبنسعيدحدثنا
حـدثنا مثلـه وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبعنالبارقياجلعدأيببنعروة
بـن العيـزار مسعـت قالقإسحأبوأناشعبةحدثناعفانحدثناأيبحدثيناهللاعبد

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسـع انـه اجلعدبنعروةعنحيدثحريث
..اخلرينواصيهايفمعقوداخليليقولوسلم

!الظاهر ان الرجل كان يراهن على اخليل: قلت

.البصريلبيدأبواجلهضمياألزديزباربنهو ملازة

وأيباجلعــدأيببـن وعـروة ةمســربـن الـرمحن وعبــدوعلـي عمـر عـن روى
.مالكبنوأنسسورابنوكعبموسى

األزديسـليم بـن والربيـع حكـيم بـن ويعلـى اخلريـت بـن الـزبري عنهروى
.زيدبنمحادوراقمحرانبنومطرذكوانبنوحممدالسميدعبنوطالب

مسـع وقـال البـصرة أهلمنالثانيةالطبقةيفسعدابنذكره: قال ابن حجر  
احلـديث صـاحل لبيـد أبـو كانأبيهعنحربوقالأحاديثولهثقةوكانليعمن

بـن موسىوقال.عمريلقملالغاليبغسانبناملفضلوقالحسناثناءعليهوأثىن
عليـا أحـب فقـال علياأحتبلهفقيللبيدأيبعندكنامحرانبنمطرعنإمساعيل

وقـال الثقـات يفحبـان ابـن وذكـره آالفستةواحدةغداةيفقوميمنقتلوقد
وكانلبيدأيبعنأبيهعنجريربنوهبحدثنامعنيبنحيىيعنالدوريعباس
علـي يشتمكانقاليشمكانمناليبقلتوهبقالالعقيليزاد: قلت.شتاما

.طالبأيببن

حـدثين حـازم بـن جريـر عـن املباركبناهللاعبدطريقمنالطربيوأخرجه
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٣٧٥

قتـل رجـال أسـب أالقالعلياتسبمللهقلتقاللبيدأيبعنيتخرابنالزبري
مسـع كـان إنعليعنيرويحبانابنوقالهناهاوالشمسوألفنيمخسمائةمنا
غـري : حـزم ابـن وقـال رؤيـة رآهوإمنـا عليا....بكرأبايلقملاملديينابنوقالمنه

)١(.انتهىالعدالةمعروف

قـال  ،إذ انـه كـان يـضع األحاديـث يف مـدح يزيـد      بامتيـاز  وقد كـان ناصـبياً    
فهاجـت ،اخلمـر يـشرب هـو : فقـالوا يزيدإىلوفدنا: قاللبيدأيبعن«)٢(الذهيب

الـشيعي يـالم مـا : قلت.يقرأهوو املصحفنشرقدهوفإذا،خيمتهفألقتريح
سبحان »يزيدمناقبيرويو عليمنينالالذياليزيديالناصيبهذابغضعلى
!اهللا

املؤمنني عليه السالمألمريه روى مجع من احلفاظ سب :

قـال ،شـتاماً وكـان ،لبيـد أيبعن،أبيهعن،جريربنوهبقال«)٣(الذهيب
عـن ،اخلريـت بـن الزبريروىو .عنهاهللارضيعلياًيشتمكانأنهنرى: معنيابن
.»لبيدأيب

إنـه قاللكنهجمهولإنهلقيوقدزباربنملازةلبيدأيب«)٤(*قال املباركفوري 


 
 
*
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٣٧٦

ناصـيب إنـه التقريـب يفوقـال عليـه يـثين أحـد مسعـت حـرب وقالسعدابنوثقه
.»أجلد

عيـسى بـن حممـد حـدثنا بـصري لبيـد أيببـن زباربنملازة«)١(قال العقيلي 
وكـان لبيـد أيبعـن أيبحدثناجريربنوهبحدثناحيىيمسعتقالعباسحدثنا
.»عنهتعاىلاهللارضيطالبأيببنعلينراهقاليشتمكانماأليبقلتشتاما

طالـب أيببـن علـي عـن يـروى ،زبـار بنملازةلبيدأبو«)٢(قال ابن ماكوال   
كـان ،ذكـوان بـن وحممـد خريتبنالزبريعنهروى،البارقياجلعدأيببنوعروة
.»عنهاهللارضيعليعنمنحرفاً

وعنـه ،وعلـي ،عمـر عـن ،اجلهـضمي دلبيـ أبوزباربنملازة«)٣(قال الذهيب 
...»نصبفيه،ومجاعة،حازمبنجرير

علـي مـن ينـال ،ناصـبياً وكـان .اجلمـل وقعـة حـضر بصرى«)٤(قال الذهيب 
...»يزيدوميدح،عنهاهللارضي

اهللارضـي علـي مـن ينالناصبياًوكاناجلملوقعةحضر«)٥(قال ابن حجر  
...»يزيدوميدحاملفلوجنصارياألإبراهيمبنبشرترمجةيفتقدمعنه

أحـب كيـف قـال عليـا أحتبلهقيلاجلمليومعلياقاتل«)٦(قال الصفدي 
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٣٧٧

عليايشتمكانأنهنرىمعنيابنقاليوميفومخسمائةألفنيقوميمنقتلرجال
...»عنهاهللارضي

وميـدح عليـا يذمكان،اجلملحضر،لبيدأبو،زباربنملازة«)١(ثقال الذهيب 
...»زيدي

بفتحزباربن-امليموختفيفالالمبكسرملازة«من ان )٢(اما ما قاله األلباين   
،وأمحدسعدابنعندثقةأنهاحلافظكالممنعرفتوقد،املوحدةوتشديدالزاي

...»الثقاتمنمجاعةعنهروىوقدسيماالجهلهمنبقولعربةفال

ولكن مـا الفـرق بـني مـن         ! ه السلفي بناءا على مذهب   عند األلباين  فكونه ثقة 
!وثقه وبني من مل يوثقه فالطرفان رووا عنه
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٣٧٨

) مرة الطيب(مرة اهلمداني

للهجرةمات بعد الثمانني

.ي ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي وغريهمروى له البخار

)١(همرة اخلري لعبادته وخريه وعلمومرة الطيبسمي : قالوا عنه

.الـشأن كـبري خمـضرم ،الكـويف اهلمـداين شـراحيل بنةمروهو: قال الذهيب 
ــدث ــرأيبعــنح ــر،الــصديقبك ــسعودوابــن،ذروأيب،وعم ــىوأيب،م موس

عبـد بـن وحـصني ،اليـامي وزبيد،الكويفأسلم: عنهثحد،ومجاعة،األشعري
بـن حيـىي هوثقـ .وآخـرون ،خالـد أيببـن وإمساعيـل ،الـسائب بنوعطاء،الرمحن

مسعـت : عيينـة بـن سفيان.جبهتهالترابأكلحىتهللاسجدأنهعنهوبلغنا.معني
عطـاء ونقـل .الـبعري مربكمثلاهلمداينمرةمصلىرأيت: يقولالسائببنعطاء

الـويل هـذا كـان مـا : قلـت .مئـة سـت والليلةاليوميفيصليكانمرةأنغريهأو
. )٢(مثرتهإالالعلممنيرادوهل،روايتهتكثرملوهلذا،العلملنشريتفرغيكاد

:من حديثه

اهللارسـول قـال «قـال موسـى أيبعـن ما رواه امحد بن حنبل بإسناده عنـه        
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٣٧٩

االالنـساء مـن يكمـل وملكـثري الرجـال مـن لمكَوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
الثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضلنإو،عمرانبنتومرميفرعونامرأةآسية
.)١(»الطعامسائرعلى

قـال «على نصبه ابن ايب احلديد املعتزيل نقـال عـن شـيخه وغـريه فقـال                نص
،الغـارات ،كتـاب يفأيـضا ووجدتـه ،تعـاىل اهللارمحـه اإلسكايفجعفرأبوشيخنا

،ويبغضهعلياًيعاديمنفقهائهامنبالكوفةكانوقد: الثقفيهاللبنإلبراهيم
بـن الفـضل نعـيم أبـو وروى،اهلمـداين مـرة فمنهم،الكوفةعلىالتشيعغلبةمع

يـستقى مجـالً يعلـ يكـون نأل: يقولمردمسعت: قال،خليفةبنفطرعندكني
،حممـد بـن إمساعيلعن،رامبنإمساعيلوروى.عليهكانممالهخريأهلهعليه
سـبقنا : القـ ؟عليعنختلفتكيف: اهلمداينملرةقيل: قال،مرةبنعمروعن

.بسيئاتهوابتلينا،حبسناته

ولكنـا ،هـذا مـن فحـشا أشدقالأنهعنهرويناوقد: رامبنإمساعيلقال
.ذكرهعننتورع

علىصادقأبويصلمل: قال،صاحلبناحلسنعندكنيبنالفضلوروى
: مـرة حيـاة أياميفقالصادقأباأنومسعت: دكنيبنالفضلقال.اهلمداينمرة

،شرحبيلبنعمروحيضرهملماتوملا: قال.أبدابيتسقفوإياهيظلينالاهللاو
.)٢(»طالبأيببنعليعلىقلبهيفكانيءلشأحضرهال: قال

.)٣(بهعنه النصب ومشهوراًن الرجل كان معروفاًويظهر من كتب الشيعة أ
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٣٨٠

أبو مساك البصري/عمران بن حطّان بن ظبيان السدوسي

العام الرابع والثمانني للهجرةتويف يف 

داود والترمذي وامحد والنسائي والبيهقي وغريهموأبوروى له البخاري 

)٣(العلمـاء أعيـان مـن )٢(مـشهور تابعي)١(وزاهدهااخلوارجمفيت: قالوا فيه 

.)٤(ثقة

بنعثمانحدثنابشاربنحممدحدثين: قال،اريما رواه البخ  : من حديثه 
سـألت قالحطانبنعمرانعنكثريأيببنحيىيعناملباركبنعليحدثناعمر

ابـن سـل : فقـال ،فـسألته : قـال ،فـسله عباسابنائتفقالتاحلريرعنعائشة
اناخلطـاب بـن عمريعينحفصأبوأخربين: فقال،عمرابنفسألت: قال،عمر

المـن ياالـدن يفاحلريـر يلـبس إمنـا قالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسول
صـلى اهللا   اهللارسـول علىحفصأبوكذبوماصدقفقلتاآلخرةيفلهخالق
.)٥(وسلم-وآله -عليه 

وقد استحل! انظر هلذا الذي يسأل عن لبس احلرير جيوز أم ال جيوز؟: قلت
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٣٨١

!!قتل أمري املؤمنني عليه السالموواألبرياءدماء املؤمنني 

بـن عمـران «)١(ائشة قـال ابـن حجـر   وقد كان عمران متهما يف روايته عن ع      
يكـىن الـذهلي ويقالالسدوسيسدوسبناحلارثبنلوذانبنظبيانبنحطان

وهـم ،بفتحـتني القعديـة مـن اخلـوارج رؤوسمنوكان،مشهورتابعيشهابأبا
قـال ،املـربد قالـه القتـال يباشرونوالاملسلمنيعلىاخلروجلغريهمنونحيسالذين
أبـو وقـال ،يزينونـه كـانوا واناحلـرب يـورن الالقعديـة وقيـل ةالصفريمنوكان
بـن وقـال ،احلـرب عـن وعجزكربأنبعدقعدياعمرانصارإمنااألصبهاينالفرج
قلت،الشراةمذهبإىلمييلكانالثقاتيف: حبانبنوقال،حرورياًكانالربقي
: السائرقولهومنمكثرمفلقشاعر: املرزباينوقال

   
   

حممـد بـن حـسني القاضـي تعليقـة يفوقـع مااالالصحابةيفأحديذكرهمل
بـن الـرمحن عبـد ـا رثـى الـيت هذاعمرانأبياتذكرفإنهاملراوزةشيخالشافعي

: فيهاليقوعليقاتلملجم
   

   

: فقالالطربيالطيبأبواإلمامفعارضهقال
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٣٨٢

عمـران نفـإ خطـأ الطيـب أبـو القاضـي قالـه الذيهذاحسنيالقاضيقال
انـه وذكـر الـسبكي الـدين تـاج القاضيخبطقرأتوهكذا،لعنتهجتوزالصحايب

لعـن يالوكيـف ،حـسني القاضيمنغلوهذانصهماالتعليقةعلىحاشيةوجد
وعجـب الـدين تـاج القاضيقالاملعىنهذامنطول،وفعلمافعلوقدعمران

أبياتـه عـن إجابـة وقـد اخلـوارج مـن هـو وإمنـا صحابياعمرانوليساألمرينمن
البخاريعصريفالقريوانأهلمنوهوالتاهريتمحادبنبكرالقدماءمناملذكورة
عنـها وأجابـه ديوانـه يفوهيالشيعياملشهورالشاعراحلمرييالسيدعنهاوأجاب

بـن لعمرانداودوأبوالبخارياخرجوقدالتبصريكتابهيفستأيتالشهداملظفرأبو
إمنـا بأنـه عنـه واعتـذروا حـديثا عائـشة عـن عنهكثريأيببنحيىيروايةمنحطان
العبـدي بشربنحممدعناملوصلخيتاريفاملعاىفذكرفقدتابلكونهعنهاخرج

مـا عنـه خرجإمناوقيلارجاخلورأيعنرجعحىتحطانبنعمرانماتماقال
وصارالصحابةمنمجاعةأدركشيبةبنيعقوبقالفقد،يبتدعانقبلبهحدث

فبلغـه لـه عـم ابنـة تزوجأنهذلكسببوكان،اخلوارجرأيرأىانأمرهآخريف
وقـال ،مذهبـها إىلفـصرفته ذلـك عـن هايردانفأراداخلوارجرأىيفدخلتأا

قالالبيتعثمانعنسليمانبنمعتمرعناألصمعيعنثهحديشيبةبنيعقوب
ويفجملـس يفبقلبـه يـصل كأنـه عمـان منغالممِدفقَالسنةأهلمنعمرانكان
وكـان احلجـاج مـن هربـه حالمنهمسعإمناكثريأيببنحيىينفإنظراالعتذارهذا

عائـشة عـن يتـه روايفالعقيليوطعن...اخلوارجي  رأبسببليقتلهيطلبهاحلجاج
مساعـه يتبنيوملاخلوارجيرأيرىوكانحديثهيفيتابعالحطانبنعمرانفقال
احلـديث يفنألنظـر وفيـه منـها يـسمع ملبأنـه الربعبدبنجزموكذا،عائشةمن

للطرباينالصغرياملعجميفوقعوكذا،منهابسماعهتصرحيهالبخاريأخرجهالذي
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٣٨٣

عـن الطيالسيالوليدأبوحدثناالرياشيالفرجبنباسالعوقالإليهصحيحبسند
كنـت قالحطانبنعمرانعناألسديشريحبنصاحلعنالعالءبنعمروأيب

فقـال الـدارقطين حديثـه إخـراج البخـاري علىعابوممنقصةفذكرعائشةعند
...»مذهبهوخبثاعتقادهلسوءمتروكعمران

عمـر بـن أمحـد أخربنـا «:)١(فقالبن ملجمأثر جرمية ا *ذكر ابن عبدالرب  وقد  
بـن احلـسن حـدثنا سـعيد ابـن حممـد بـن أمحدحدثناقالعمربنعليحدثناقال

البحتريبنعمروبنزيدحدثنااملعلىبنإبراهيمبنعليحدثناثابتبنمهدان
األطبـاء مجـع قـال مالـك بناهللاعبدعنروقأبوحدثناإبراهيمبنغياثحدثنا

وكـان السكوينعمروبنأثريبالطبأبصرهموكانجرحيومعنهاهللارضييلعل
إليـه ينـسب الـذي وهـو يتطبـب كـسرى صـاحب وكـان ،عمريـاً بـن أثـري لهيقال

جراحةيففأدخلهفاستخرجهمنهاعرقاًفتتبعةحارشاةرئةأثريفأخذأثريصحراء
وصـلت قـد الـضربة إذاوالـدماغ بياضعليهفإذا،فاستخرجهالعرقنفخمثيعل
عمـران يقـول ذلـك وىفميتفإنكعهدكاعهداملؤمننيأمرييافقالرأسهأمإىل
: اخلارجيحطانابن

   

*
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٣٨٤

   

عمـران وزاهـدها اخلـوارج مفـيت قالفيهو«فقال)١(اإلجيي قد ذكر األبيات  و
: حطانابن
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٣٨٥

أبو األصبغ/ بن احلكم مروانبنالعزيزعبد

مات يف العام اخلامس والثمانني للهجرة

ابو داوود وامحد بن حنبل والبيهقيروى له 

ــه،)١(»الثقـــات«أورده ابـــن حبـــان يف ــاء «وأورده يف يف كتابـ مـــشاهري علمـ
)٤(وابن سعد)٣(وثقه النسائي)٢(»مستقيم احلديث على قلّته   «وقال عنه ! !»االمصار

!)٥(صدوقاكان: وقال بعضهم

زر سب امري ومن كان عليه و،هو عبد العزيز بن مروان ظامل مصر وطاغيتها   
بعد اخيه عبد امللك بن مروان كتب له بذلك كان ويل العهد،املؤمنني عليه السالم

واستقل ،لكثرة غدره وايقاده للفنت    !)خيط باطل (املسمى) مروان بن احلكم  (أبوه
عشرين سنة ومات قبـل اخيـه   وعبد العزيز بن مروان باحلكم امريا على مصر ست      

لك قد عمل على مبايعة ابنه بوالية العهـد بـدل اخيـه     وقد كان عبد امل   ،عبد امللك 
.ولكن موت االخري سهل هذا االمر،عبد العزيز
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٣٨٦

أيبكـان «نقال عن عمر بن عبد العزيـز )١(روى ابن االثري،كان ناصبيا جلداً 
يفمتـضي إنـك أبـت يـا فقلـت تلجلـج عنـه اهللارضـي علـي مـن فنـال خطبإذا

؟لـذلك فطنـت أو: قـال ؟تقـصريا منـك فتعرعليذكرعلىأتيتفإذاخطبتك
عنـا تفرقـوا نعلـم ماعليمنيعلمونلوحولناالذينإنبينيافقال.نعم: قلت
.»هأوالدإىل

،سـلمان عـن ،هريـرة أيبعـن ،مـروان بـن العزيـز عبدنع«)٢(قال الذهيب 
؟لـك بـني فهل،بعدهيليمنلهبنيإالنبيايبعثملاهللاإن،اهللارسوليا: قلت
بـن العزيـز عبـد هـذا مثـل يروىكيفمث.موضوعحديثهذا. يعل،نعم: قال

.»عنهاهللارضيعليعناحنرافوفيه،مروان

يا: يقولاملوتعندالعزيزعبدشهدت: مليكةأيبابنلقا«)٣(قال الذهيب 
امـ لكأف،كفينهاتوا: قال: وقيل.اجلارياملاءكهذاليتينيا،شيئاأكنملليتين

،العزيـز عبـد احتـضر ملـا : قـال ،موسىبنمحادوعن. كثريكوأقلطويلكأقصر
مـدي مئةثالثهذه: قال؟مالك: فقال،العاميفالواصلمبالهيبشرهالبشريأتاه
كـل قـول هـذا : قلت. بنجدحائالبعراكانأنهلوددت،ولهمايلقال.ذهبمن

.»ببذلهيبادرفهال،األموالكثريملك

ممن حياسب على التـشيع قـال ابـن حجـر يف ترمجـة عبـد اهللا بـن زريـر                   كان  
أيبحـب علـى محلـك مـا مـروان بـن امللكعبديلقالقالعنهروي«)٤(الغافقي
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٣٨٧

جيتمـع أنقبـل القـرآن قـرأت لقـد واهللالـه فقلتقالجافاعرايبأنكإالتراب
والنـسائي اوددأبـو لـه روى.الثقـات يفحبـان ابـن وذكـره ذكرهـا قـصة يفأبواك
يفآخـر داودأبـو لـه وروى: قلـت .والـذهب احلريـر يفواحـدا حديثاماجةوابن
عـن إسـحاق ابـن طريـق مننصربنحملمدالوتركتابويفاخليلعلىاحلمرانزاء
فـسأله زريـر ابـن اهللاعبـد إىلمـروان بـن العزيزعبدبعثقالحبيبأيببنيزيد
القـرآن تقـرأ الجافيـا ألراكاينواهللالعزيزعبدلهفقالعنهفأعرضعثمانعن

القنـوت قـال هـو ومـا قـال تقـرأ المـا منـه واقرأالقرآنقرأالاينواهللابلىفقال
علــيمــعشــهدســعدابــنوقــال. ..القــرآنمــنانــهطالــبأيببــنعلــيأخـربين 
.»..صفني
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٣٨٨

أبو زرعة الفلسطيين/ روح بن زنباع اجلذامي املكّي 

عام مخسة ومثانني للهجرةمات يف 

روى له أمحد يف مسنده والطرباين وعبد الرزاق يف املصنف وغريهم

،)٢(الـشام أهـل سـادات مـن غازيـا عابداكان،)١(األمري الشريف : قالوا فيه 
.!)٣(امللكعبدللخليفةالوزيرشبهانك

)٤(وفيهــا اصــيبت يــدهحــارب أمــري املــؤمنني يف اجلمــل مــع النــاكثني: قلــت

وويل )٥(ويل جنــد فلــسطني ليزيــد بــن معاويــة ،حاربــه يف صــفين مــع القاســطنيو
الـيت يقـصدها   »أبواب اخلري«وال اعرف بعد هذا ما   ،فلسطني لعبد امللك بن مروان    

يتيـسر ملإالالـشر مـن بابـا طلبـت واليلتيـسر إالاخلـري مـن باباأطلبمل: بقوله
.!ولو عكس لكان اقرب للحق!)٦(يل

الذين ثبتوا حكم بين امية واخلصوا هلـم النـصح بظلمهـم فهـو مـن      كان من   
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٣٨٩

قـام «)١(قـال ابـن االثـري   ،املشريين يف اجلابية بتثبيت مروان بن احلكم ملكا بعد يزيد     
وصـحبته عمـر بـن اهللاعبدتذكرونإنكمالناسأيهافقالاجلذاميزنباعبنروح

حممـد أمةأمربصاحبسوليضعيفولكنهتذكرونكماوهواإلسالميفوقدمه
صـلى  اهللارسـول حـواري ابنإنهتذكرونكماوهوالزبريابنوتذكرونالضعيف
يزيـد خليفـتني خلـع قـد منـافق ولكنهالنطاقنيذاتابنوسلم-وآله   -اهللا عليه   

حممـد أمـة بـصاحب املنافقوليساملسلمنيعصاوشقالدماءوسفكمعاويةوابنه
وهـو يـشعبه ممـن كـان إالصـدع اإلسـالم يفكـان ماهللافوااحلكمبنمروانوأما

.»اجلمليومطالبأيببنعلىقاتلالذي

!!بنظر ابن زنباع هو مقاتلته يف اجلملوكما ترون فبالء مروان عند اهللا

فيقـال انـه     )٢(قال ابن عساكر يف تارخيه    ،وضعوا له بعض الكرامات كالعادة    
بعـدي بقيـت إناللـهم «عمان بن بشري فقـال    قام بالدعاء على زوجته وهي مبن الن      

بـن حممـد بـن الفـيض بعـده فتزوجهاحجرهاقيئاوميألوجههايلطمببعلفابتلها
حجرهـا يفوقـاء يومـا فلطمهافأحبتهالشرابمنيصيبمجيالشاباوكاناحلكم
: للفيضوقالتيفأجيبفقدزرعةأبااهللارحمفقالت

   

صـلى اهللا  الـنيب قدفُ: عنه عن عبادة بن الصامت     )٣(روى له امحد يف مسنده    
وظنـوا ففزعواأوسطهمأنزلوهنزلواإذاوكانواأصحابهليلةوسلم -وآله   -عليه  


 

.
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٣٩٠

-صلى اهللا عليه     النيبخبيالهمفإذاغريهمأصحابالهاختاروتعاىلتباركاهللان
وتعـاىل تباركاهللايكونانأشفقنارسولياوقالوارأوهحنيفكربواوسلم -وآله

بـل الوسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولفقالغريناأصحابالكاختار
نبيـا أبعـث ملاينحممديافقالأيقظينتعاىلاهللانواآلخرةالدنيايفأصحايبأنتم
مـسأليت فقلـت تعـط حممـد يافاسألإياهطيتهاأعمسألةسألينوقداالرسوالوال

ربيـا أقولقالالشفاعةومااهللارسوليابكرأبوفقالالقيامةيومالميتشفاعة
تبـارك ريبفيخـرج نعـم وتعـاىل تبـارك الـرب فيقـول عنـدك اختبأتاليتشفاعيت
.اجلنةيففينبذهمالنارمنأميتبقيةوتعاىل

زنباعبنروحان: رحبيل بن مسلم اخلوالينعن ش)١(وروى امحد يف مسنده
كـان اماروحلهفقالأهلهوحولهقاللفرسهشعرياينقىفوجدهالداريمتيمازار
يقولوسلمعليهصلىاهللارسولمسعتولكينبلىمتيمقاليكفيكمنهؤالءيف
ةحبـ بكـل لـه اهللاكتـب االعليـه يعلقـه مثشـعريا لفرسهينقىمسلمامرئمنما

.ةحسن
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٣٩١

الدمشقيثماملدنيالوليدأبو/ عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أبي العاص 

مـات يف العـام الـسادس والثمـانني     /ولد يف العام اخلامس والعشرين للهجرة  
للهجرة

.روى له البخاري يف األدب املفرد

داًعابـ وكـان ،)٢(ذو فضل وسـداد ورجحـان  كان )١(الفقيهاخلليفة: قالوا فيه 
حـازم بنجريرقال،)٣(عنهموحفظالفقهاءجالسقدوكان،اخلالفةقبلناسكاً
لكتـاب اقـرأ والأفقـه والتـشمرياً أشداومااملدينةرأيتلقديقولنافعامسعت

أيببنإمساعيلوقال،للعلمباطلَوالصالةأطولوالقالأوامللكعبدمناهللا
فـإين امللـك عبدإالعليهالفضليلوجدتإالداًأحجالستماالشعيبعنخالد

ذكرتـه : وقال الذهيب بعـد الترمجـة لـه       ،)٤(فيهزادينإالشعراًوالحديثاًذاكرتهما
.)٧(الثقاتيفحبانابنوذكره،)٦(ويعد من فقهاء املدينة!)٥(علمهلغزارة
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٣٩٢

وهـي وعيبـهم ذمهـم يريـد منذلكيقولالزرقاءبنوولولدهلهيقالوكان
الـيت الرايـات ذواتمـن وكانـت ألبيـه احلكـم بنمروانجدةموهببنتالزرقاء
.)١(اذمونيكانوافلهذاالبغاءثبوتعلىايستدل

.)٢(أول من خبل من اخللفاءهو

وهو أول من ى عن الكـالم حبـضرة اخللفـاء وكـان النـاس قبلـه يراجعـون           
.)٣(اخلليفة ويعترضون عليه

.)٤(ن غدر يف اإلسالموهو أول م

.)٥(وهو أول من احدث األذان يف الفطر

وهو صاحب الغدرة الشنيعة اليت أصاب أله املدينة بـسببها مـا أصـام يـوم                 
لقـوا حـىت بأثقـاهلم سـاروا أميـة بـين املدينـة أهـل أخرجملا«)٦(قال ابن االثري  .احلرة

: لهفقالالناسأولعفانبنعثمانبنعمروفدعاالقرىبواديعقبةبنمسلم
أنواملواثيـق العهودعليناأخذقد،أستطيعال: فقال.عليوأشروراءكماخربين

عثمـان ابـن أنـك لـوال واهللاوقـال فانتـهره عـدونا نظـاهر والعـورة علىندلال
خـربه فـأخربهم أصـحابه إىلفخـرج بعدكقرشياأقيلهاالاهللاوأميعنقكلضربت

عبدفدخلعينبكجيتزئلعلهقبليادخلامللكعبدالبنهاحلكمبنمروانفقال
خنلـة ذيإىلانتـهيت فـإذا معـك مبنتسريأنأرىفقالعندكماهاتفقالامللك
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٣٩٣

مـضيت الغـد مـن أصـبحت فـإذا صـقره مـن فأكلواظلهيفالناسفاستظلتنزل
تـستقبل مثمشرقااحلرةقبلمنتأتيهمحىتادرتمثاليسارذاتاملدينةوتركت

فالأصحابكأكتافبنيطلعتالشمسعليهمأشرقتوقداستقبلتهمفإذاالقوم
وسـيوفكم رمـاحكم وأسـنة بيـضكم ائـتالق مـن ويـرون أذاهـا ويـصيبهم تؤذيهم

لهفقال.عليهماهللاواستعنقاتلهممثمغربنيدامواماأنتمترونهالماودروعكم
»!ولدامرئأيأبوكهللا: مسلم

بني غدال عبد امللك بأهل املدينة وبني رفض مسلم بن عقيـل الغـدر              وشتان  
.واهللا اعلم حيث يضع رسالته! بابن زياد يوم كان قادرا عليه يف زيارته هلاينء

ن فقط بل هـو جتـسيد لظـاهرة مفادهـا أ     عبد امللك بن مروان ليس شخصا     و
قارئـاً كاًفهذا الرجـل يقـال عنـه انـه كـان ناسـ           !بعض الناس تعبد اهللا على حرف     

أشـد شـاب ـا ومـا املدينـة رأيـت لقـد : قال،نافعكما نقل الذهيب عن   : للقرآن
بـن حيـىي وعـن )١(امللـك عبـد مـن اهللالكتـاب أقـرأ والأنسكوالأفقهوالتشمريا
وفتيـان مـروان بـن امللكعبدوالعصرالظهربنيىصلّمنأول: األنصاريسعيد

ان عبد اهللا بن عمر ينصح الناس بسؤال عبـد           وك،)٢(العصرإىليصلونكانوامعه
ولكنه وعندما يأتيه خرب موت أبيه يقوم بإطبـاق القـرآن وهـو بـني             )٣()لفقهه(امللك

ذلك لكون عهد الظلـم الـذي بـدأ فـصوالً           و !)٤(بكالعهدآخرهذا: يديه ويقول 
!جديدة وامللك العضوض ال حيتاج للقرآن
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٣٩٤

يزيد للجـيش الـذي أغـار علـى مكـة       وعبد امللك هذا كان يتأوه من إرسال        
اىل ابـن  فاعـل األفاعيـل  وابن الزبري ولكنه عنـدما ويل امللـك أنفـذ احلجـاج الظـامل            

)١(!الزبري

وروى الذهيب  ،)٢(وكان إذا جلس يف دار اخلالفة قاموا على رأسه بالسيوف         
يفالـدرداء أمإىلجيلـس مـا كثرياامللكعبدكان: قال،الغساينحيىيبنعن حيىي 

!والعبـادة النـسك بعـد الطـالء شـربت أنـك بلغـين : فقالت،دمشقمسجدمؤخر
!)٣(والدماء،واهللاإي: فقال

بعـد فقـال باملدينـة النـاس فخطـب امللكعبدبالناسحج«)٤(األثريقال ابن   
وال،عثمـان يعـين ،املستـضعف باخلليفـة لـست فإينبعدأما: عليهوالثناءاهللامحد

أداويالينوأأال،يزيـد يعـين املـأفون باخلليفـة وال،معاويـة يعـين املداهنباخلليفة
املهـاجرين أعمـال حتفظـون وإنكم،قناتكميلتستقيمحىتبالسيفإالاألمةهذه

مـن ذلـك وتنـسون اهللابتقـوى تأمروننـا وإنكم،أعماهلممثلتعملونوالاألولني
.»نزلمثعنقهضربتإالهذامقاميبعداهللابتقوىأحديأمرينالواهللا،أنفسكم

ابـن عـن عاصـم أبـو قـال «)٥(وروى العصفري هذه اخلطبة بتغيري قليل فقال  
مقتلبعدوسبعنيمخسسنةمروانبنامللكعبدعليناحج: قالأبيهعنجريج

منيأكلوناخللفاءمنقبليمنكانفإنهبعدأما«: فقالفخطبنا،عامنيبالزبريابن
باخلليفـة ولـست ،بالـسيف إالاألمـة هذهأداويالواهللاوإين،لونويؤكاملالهذا
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إنا: الناسأيها.-معاويةيعين-املداهناخلليفةوال-عثمانيعين-املستضعف
بنعمروهذا،منربعلىوثوبأورايةعقديكملما) كذا(اللغويةكللكمحنتمل
.»هكذابسيفنافقلنا،ذاهكبرأسهقال،قرابتهوقرابته،حقهحقه،سعيد

سـفك وقـد العدالـة لـه ىأن«)١(البعض له فقال   روايةواستغرب الذهيب من    
!»األفاعيلوفعلالدماء

م عبد امللك بإعطاء األعطيات على وضع احلديث علـى لـسان الـنيب    ِّوقد اُ 
يف ترمجة امحد بـن يعقـوب األمـوي    )٢(ابن العجمي  قال كما،يه وآله علصلى اهللا   

روىالبيهقـي قـال اجلرجايناملروايناألموياجلبارعبدبنيعقوببنامحد«فقال
إليـه بإسـناده حديثاالذهيبروىمثمنهاشيء    روايةأستحلالموضوعةأحاديث

عبدوأنالبطيخفضليفوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    النيباتعمبعضإىلمث
مل : قلت!!»احلديثهذاروايةألجلهمدرألفمبئةلزهريلأمرمروانبنامللك

؟افهم ِلم البطيخ بالذات

حد انـه ال يرضـى   ألمري املؤمنني عليه السالم اىلوقد كان عبد امللك مبغضاًً  
كما حدث مع علي بن عبـد اهللا كمـا روى     ! !يب احلسن ى بأ ن يكن أ) علي(ملن امسه 

أحتمـل ال: بـن العبـاس    مروان لعلي بن عبـد اهللا     بنامللكعبدقال«)٣(ابن سعد 
!»احلسنبأيبيكينوكان: يعين،حممدبأيبفغريه،مجيعاوالكنيةاالسملك

مـع -امللـك عبـد كـان ومـا : أيـضا عثمانأبوقال«)٤(وقال ابن ايب احلديد   

 

 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٩٦

نوإ،الـسالم عليـه علـي فـضل عليـه خيفىممن-ورجحانهوسدادهوأناتهفضله
..»املنابرصهواتوعلى،اخلطبافأعطويف،األشهادرؤوسعلىلعنه

،مـسافع بـن عمـرو بنالوليدعن،يعقوببنموسىحدثنا«)١(قال الذهيب 
وقـد ،يومـا املـسيب بنسعيدعندجالساكنت: قالقليعبنحبيببنعمرعن

عبـد أخـذت كـأين رأيـت : فقـال ،رجـل فجاءه،دينورهقين،األشياءيبضاقت
.أوتـاد أربعـة ظهـره يففأوتدتوبطحته،األرضإىلفأضجعته،مروانابنامللك
،رآهـا الـزبري ابـن : قـال ختربينأوأخربكال: قال.بلى: قال.رأيتهاأنتما: قال
عبـد صلبمنوخرج،امللكعبدقتلهرؤياهصدقتلئن: قال.إليكبعثينوهو

،فأخربتـه بالـشام امللـك عبـد إىلفرحلـت : قـال .خليفـة يكونكلهمأربعةامللك
فسخـرياً منـه وأصـبت ديـين بقـضاء وأمر.فأخربتهحالهوعنسعيدعنوسألين،ر
: رجـل قـال : قـال ،حكـيم أيببنإمساعيلعن،القاسمبناحلكموحدثين: قال

-وآله  -صلى اهللا عليه    النيبمسجدقبلةيفيبولمروانبنامللكعبدكأنرأيت
قام،رؤياكصدقتإن: فقال،باملسيبنلسعيدذلكفذكرت.مرارأربعوسلم

..!»خلفاءأربعةصلبهمنفيه

: نص ابن كثري عل نصبه يف أرجوزته فقال
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أبو إسحاق/ ة اخلزاعيَللحبن ذؤيب بن حبيصةُق

مات يف العام السادس والثمانني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغريهم

.)٢(ربانياًكان عاملاً)١(اإلمام الكبري الفقيه: قالوا فيه

روى عن أيب بكر وعمر عثمان وعبادة بن الصامت وحذيفة

ه ابنه إسحاق ومكحول ورجاء بن حياةروى عن

شارك األمـويني   ،ولد قبيصة بن ذؤيب عام الفتح وهو العام الثامن للهجرة         
أصبح معلما يف الكتاب يف بدايـة  ،قعة احلرة فأصيبت عينه ا جيشهم الغاشم يف و   

عمره وملا سكن دمشق وعرف األمويون مواالته هلم ومكانته يف النـاس اسـتكتبوه               
بـل  )٣(امللك مث أصبح صاحب الربيد واخلامت وبيوت األمـوال واخلـزائن       فكتب لعبد 

وهم من يتجسسون على الناس ويـأتون باألخبـار         ،)السكتة(عن نه كان مسئوالً  إ
عن ظلم بين امية للناس فهم كـانوا  وعلى هذا فقد كان مسئوالً،)٤(من الناس إليه  
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مـن قـال   «د امللك بن مروان   مينعون الناس حىت الكالم وخري من يربز ذلك قول عب         
!.!»برأسه كذا قلنا له بسيوفنا كذا

احلـوار الـذي دار بينـه وبـني     ن يعرف مكانته من بـين أميـة فليقـرأ       ومن أراد أ  
بنقبيصةحمرييزابنلقييقولجعفربناهللاعن عبد: )١(حمرييز إذ نقل ابن عساكر

مـصعب وإىلاحلـرم إىلاجليوشوأغزيتمالثغورعطلتمإسحاقأبايافقالذؤيب
امللـك عبـد إليهفأرسل،فعلمافواهللالسانكمنحذرإقبيصةلهفقال،الزبريبن
إىلالفـرات بـني مـا هلـا يغـص قلتـها كلمـة مافقاليديهبنيفوقفمتقنعاًبهيتفأُ

يفالبقيـة رأيـي مـن فـإن الصمتالزمفقاللهأالنمث،مصرعريشيعينالعريش
!يومئذنفسهغنمقدأنهحمرييزابنفرأىقال،هاعنواحللمقريش

: من حديثه

مجـاز بـن مـسلم بنحممدحدثينعمربنحممدأخربنا: )٢(ما رواه ابن سعد   
بـن ذؤيـب بـن قبيـصة عـن الزهـري عنخلدةبنعمربنحفصبنعثمانعن

صلى اهللارسولأصحابمناألكابريسأهلاالناسأعلمعائشةكانتقالحلحلة
!.وسلم-وآله -هللا عليه ا

٣(على نصبه بعض علماء احلنابلةنص(.


.
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بسر بن أبي أرطأة

مات عام ست ومثانني للهجرة

روى له الترمذي النسائي وابو داود وامحد

أفــرادمــنفاتكـاً ،شــجاعاًفارسـاً الـصحايب نزيــل دمـشق كــان  : قـالوا فيــه 
!)٢(رضي اهللا عنه)١(األبطال

: من حديثه

موسـى بـن حـسن حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبـد حـدثنا : )٣(روي يف املسند  ما  
بـن جنـادة عنبيتانبنشييمعنعباسبنعياشحدثناهليعةبناهللاعبدحدثنا

النـاس غنـائم سـرقا اللـذين الـرجلني جلـد حـني بـرودس املنـرب علىقالأميةأيب
الغـزو يفسـرق رجـالً وجـد أرطـاة بنبسرأناالقطعهمامنمينعينملإنه: فقال
وآله  -صلى اهللا عليه    اهللارسولاناوقال،يدهيقطعوملفجلده،مصدرلهيقال

..الغزويفالقطععنوسلم-

وهو يقول هذا الكالم قد يتصور ان هذا الرجل اًن الذي يسمع بسرإ: قلت
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ولكـن مـن   ،لعدم قطـع يـد الرجـل     فكيف وجد خمرجاً   وإالعلى فقهه فهو رحيم     
.!بلعنهإال ي كتفوالنساء ال ياألطفالتابع سريته وكيف كان يقطع رقاب ي

امري املـؤمنني عليـه الـسالم حـىت لقـد      حد الذين أظلمت قلوم ببغض   فهو أ 
منها انه ذبح طفلي عبيد اهللا بن عبـاس وايل      ،البشاعات اليت ال توصف    اقدم على 

مـن مجاعـة وقتـل )١(ا عليهمااليمن من قبل امري املؤمنني عليه السالم فتوهلت أمهم      
)٣(للبيـع فأقمن،باليمنمسلماتسىبوقد)٢(باملدينةبيومموهد،عليأصحاب

وهذا كله يف السرية اليت أرسلها معاوية خالل حربه مع أمري املؤمنني عليـه الـسالم             
بنبسرلهيقالقريشمنرجالًبعثمعاويةملكفلما«)٤(قال الطرباين،يف صفني

الـشام أفواهخلفتفإذا،جبيشكخرجفاالناحيةإليكضممتلقدلهوقالأةأرط
أىبمنفاقتلاملدينةادخلمثاملدينةإىلتصريحىتبيعيتأىبمنفاقتلسيفكفضع
وقد نفذ بسر الوصية حبـذافريها      »بيعيتأىبمنفاقتلحضرموتإىلاخرجمثبيعيت

كـل يقتـل أنوأمره،كثيفجيشيفاليمنىلإمعاويةبعثه«)٥(قال ابن ايب احلديد    
عبيـد ابـين قتـل فيمنوقتل،كثرياخلقافقتل،السالمعليهعليطاعةيفكانمن
: ترثيهماأمهمافقالت،صغريينغالمنيوكانا،املطلبعبدبنالعباسبناهللا


 
 
 
 
–
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.»مشهورأبياتيف

)١(قال ابن عبد الرب،هذا من شهود الزور األوائل يف اإلسالمبن ارطأةوبسر

معاويـة علـى جريـر قـدم فلمامحصعلىالسمطبنشرحبيلكانعمرأبوقال«
فقيـل ،أمـره يفويتـردد ريتحيـ أشـهراً حبـسه عنـه اهللارضيعليعندمنرسوالً
منلكبدوالعثمانقتلماعلياًأنيفالشامأهلبصائرردقدجريراإنملعاوية
الـسمط ابـن شـرحبيل إالنعلمـه وال،ومرتلـة صحبةلهممنذلكيفيناقضهرجل
عليـاً أنعندهيشهدونرجاالًلهفهيأعليهفقدممعاويةفاستقدمهجلريرعدوفإنه
وأبـو ريسالقـ عبـد بـن خالـد جـد أسدبنويزيدأرطأةبنبسرمنهمعثمانقتل

بـن ومحـزة الزبيـدي احلـارث بنوخمارقالطائيسعدبنوحابسسلميالاألعور
عثمـان قتـل عليـاً أنعنـده فشهدوا،ذلكعلىمعاويةواطأهمقداهلمداينمالك
مثعثمـان قتـل قدعلياأنعنديصحقدوقاليرجعأنفأىبفناظرهجريرافلقي
طويلةقصصولهعثمانبدمالطلبإىلويندببذلكخيربالشاممدائنإىلخرج
أرطـأة بنبسرطبقةيفمعدودوهوهلاموضوعاهذاكتابناليسكثريةأشعاروفيها
وكالعـادة  ،صفنيوقد بارز بسر أمري املؤمنني عليه السالم يف       »السلمياألعوروأيب

ومعاويةملا قتل علي ابو داود وابن عمه(«)٢(قال ابن ايب احلديد!وقى نفسه بعورته
مـن فـيهم أمـا !وقبحـاً الرجـال هلـذه تبـاً : فقال،ويشاهديبصر،لتلاعلىواقف
بـن الوليـد فقـال !النقـع وثـوران الفيلـق اخـتالط يفأو،غيلةأومبارزةهذايقتل
الـرباز إىلدعـاين لقـد واهللا: فقال،مببارزتهالناسأوىلفإنكأنتإليهأبرز: عقبة
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يـدي بـني العسكرجعلما،إليهزأبرالواهللاوإين،قريشمناستحييتلقدحىت
تـسمعوا ملكـأنكم هـذا عـن اهلـوا : سفيانأيببنعتبةفقالله،وقايةإالالرئيس

.قتلـه إالبهيتحككأحداأرىوالعمراوفضح،حريثاقتلأنهعلمتمفقدنداءه
إذأمـا ،منـك اأحقأحدما: فقال؟ملبارزتهأتقوم: أرطاةبنلبسرمعاويةفقال

عمابنبسرعندوكاناخليلأوليفغداًستلقاهإنك: معاويةقال،لهفأناتموهبيأ
مـن وعـدت أنكمسعتإين: لهفقال،بسرافأتى،ابنتهخيطباحلجازمنقدمله

،أخوهحممدبعدهمثعتبةمعاويةبعدمنالوايلأنتعلمأما،علياتبارزأننفسك
،كالممىنخرج،احلياء: قال!أرىماإىليدعوكفما،يعلقرنهؤالءمنوكل
: وقال،الغالمفضحك.عنهأرجعأنأستحيفأنا

   
   
   
   
   
   

الـسالم عليـه علـي فغـدا ،اهللالقـاء منالبد،املوتإالهوهل: بسرفقال
عليـه ليقفـا التليطلبانرويدايتسايرانومهاتراألشيديفويده،خيلهمنمنقطعاً

يعلإليهفاحندر،حسنأباإيلأبرزفناداهعرفيال،احلديديفمقنعاًبسرلهبرزإذ
الـدرع ومنع،األرضإىلفألقاهدارعوهوطعنهقاربهإذاحىتبهمكترثغريتؤده

،بأسـه يـستدفع ،يكـشفها أنوقـصد ،بعورتـه بـسر فاتقـاه ،إليـه يـصل أنالسنان
أمـري يـا : فقـال سـقط حـني األشـتر فعرفـه لـه مستدبراًالسالمعليهعنهفانصرف
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،اهللالعنـة عليـه دعـه : فقـال ،وعدوكاهللاعدوهذا،ةأرطأبنبسرهذا،املؤمنني
عليـه علـي علـى ،شـاب ،الـشام أهـل مـن بـسر عـم ابـن فحمـل !فعلهاأنأبعد

: وقال،السالم
  
   

:لهفقالاألشتروتلقاه،السالمعليهعليإليهيلتفتفلم
  

  

،يـاً مولّالـسالم عليـه عليطعنةمنبسروقام،لبهصفكسر،األشترفطعنه
اأحقكانمعاوية،بسريا: السالمعليهعليوناداه،خيلهتوفرفرجع،منك
!!»منكعمراًاهللاأدالفقد،طرفكأرفع: معاويةلهفقالمعاويةإىلبسر

  دةاىل املدينة بوصـية جديـ      اًمعاوية بسر  أرسل) عام اجلماعة (وهوبعد ما مس،
أيبقـال ابـن    !بعدما ملسوا مدى قسوته وانتهاكه احلرمات يف سبيل نيل رضى امللك          

: قـال كيـسان بـن وهـب عـن كثريبنالوليدحدثينقالأسامةأبوحدثنا«)١(شيبة
بـسر املدينـة إىلمعاويـة بعـث اجلماعةعامكانملا: يقولاهللاعبدبنجابرمسعت

جاءتـه األنـصار جاءتهيومكانفلما،وقبائلهمرايامعلىأهلهاليبايعةأرطأبن
حـىت مبـايعهم لستفإينفلريجعوا: قال،ال: قالوا؟جابرأفيهم: فقالسليمبنو

فحقنـت فبايعتمعناانطلقتماإالاهللاناشدتك: فقالفأتاين: قال،جابرحيضر
: قــال،ذرارينــاتبِبوســمقاتلتنــاتلَــِتقُتفعــلملإنفإنــك،قومــكودمــاءدمــك

.
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صـلى اهللا   الـنيب زوجسـلمة أمعلـى دخلـت أمـسيت فلما،الليلإىلفأستنظرهم
دمـك واحقنفبايع!انطلق!أمابنيا: فقالتاخلربفأخرباوسلم -وآله   -عليه  
.»فيبايعيذهبأخيابنأمرتقدفإين،قومكودما

: يف هذا النص اكثر من مالحظة: قلت

ولنتـذكر  بالذراري ملن ال يبايع وهذا يثري العجـ    ان بسر يقتل املقاتلة ويسيب      
!قـل مـن ثالثـني عامـاً    للهجرة ومل يتـوىف الـنيب اال مـن أ   األربعنياننا اآلن يف العام  

ول مـرة بـل   اىل اجلاهلية كما قـد يظـن املـرء أل      وهذا ال يكشف عن رجوع العرب       
وهـذا  !الًصـ الم أسـ اجلاهلية ومل يستنريوا بنـور اإل يكشف عن كون العرب بقوا يف  

مكانــه يف االحبــاث االجتماعيــة وليــست العقديــة ممــا يــدعم كالمنــا حــول البعــد   
مل يـربد  صلى اهللا عليه وآله وسلم   فالنيب،)الدين االجتماعي (االجتماعي جلزء من  

تراب قربه حىت تالحت القبائل وباتت تتفاخر بالكثرة والقلـة والقرابـة والبعـد مـن                
من قاتل ابيه أو اخيه ووجد فرصة لذلك مل يتوانَ         ومن مل يشف غليله   ،نسب النيب 

ولـو كـانوا   ! ك بـني مـسلمني  لسيب الذرية وقتل املقاتلـة وكـل ذلـ   يف ذلك مث وصلنا  
! ومل يروا النيب ملا فعلوا اكثرسالمركني ومل يسمعوا بتعاليم اإلمش

للجرائم والبشاعات   حلرم اهللا مرتكب   هاتكاً لما كان الرجل  ف،ونرجع لبسر 
)١(»لـه اسـتجيب رمبـا دعاإذاكان«: وا له من الفضائل اليت ال تبارى منها أنه وجد

.)٢(!!»ودعا له،ل يف فيهفَقد ت«وذلك لكون النيب

علي ويشتمه يف كل مكـان ذهـب اليـه          يبغض  ممن  وكان بسر ككل ارمني     
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٤٠٥

علـى بسرخطبقالحممدبنعليحدثناقالعمرحدثين«)١(*قال الطربي  ،مرياًأ
إالصـادق أينعلـم رجـالً اهللانـشدت قالمثالسالمعليهعليافشتمالبصرةمنرب

قـال كاذبـا إالنعلمـك الإنـا اللهمبكرةأبوفقالقالكذبينإالكاذبأوصدقين
بكرةأبوفأقطعهفمنعهعليهبنفسهفرمىيالضبلؤلؤةأبوفقامقالفخنقبهفأمر
أيناشـدنا قـال صـنعت ماإىلأردتمابكرةيبألوقيلقال،جريبمائةذلكبعد
..»نصدقهالمثباهللا

يعلـ مـن نـال أرطـاة أيببنبسرأنأمساءبنجويريةعن«)٢(وروى الطربي 
لزيدمعاويةفقالهفشجبعصافعالهجالساخلطاببنعمربنوزيدمعاويةعند

تـشتم فقـال بـسر علىوأقبلفضربتهمالشاأهلسيدقريشمنشيخإىلعمدت
ذلكعلىيصربأنهترىكنتأوالناسرؤوسعلىالفاروقوابنجدهوهوعليا

..»أرضامهامث

*
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٤٠٦

بن ع أبو معبد اجلهين/كيم اجلهين عبد ا

مات عام مثانية ومثانني للهجرة

روى له مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وغريهم

)١(اجلاهليةأدركقدكبرياًوكان،اهللاوعبدوعليوعثمانعمرعنروى

اجلهـين موسىعنسفيانعنمهديبنالرمحنعبدحدثنا)٢(قال ابن سعد  
بـن اوكـان ،عثمـان حيـب عكيمبناهللاعبدكانقالتعكيمبناهللاعبدابنةعن
أينإالقـط شيئايتذاكرانمسعتهمافماقالت،متواخينيوكانا،علياًحيبليلىأيب
!.الناسأتاهصربصاحبكأنلوليلىأيببنالرمحنلعبديقولأيبتمسع

: من حديثه

بناجلراحعنبكرأيببنعليأخربنامحيدبنحممدحدثنا)٣(روى الترمذي 
قـال اخلطـاب بـن عمـر عنعكيمبناهللاعبدعنشيبةأيبعنالكنديالضحاك

سـريريت اجعـل اللـهم : قلالقوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولعلمين
تـؤتى مـا صـاحل مـن أسـألك إيناللـهم .صـاحلة عالنييتواجعل،عالنييتمنخرياً

..ضلاملُوالالضالغريوالولدواألهلاملالمنالناس
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٤٠٧

إســحاقبـن موسـى حــدثناإسـحاق بـن بكــرأبـو أخربنـا «)١(وروى احلـاكم 
بـن الـرمحن عبـد حـدثنا فضيلبنحممدحدثناشيبةأيببناهللاعبدأنبأناالقاضي
بكـر أبـو خطبنـا قالعكيمبناهللاعبدعنالقرشيعبيدبناهللاعبدعنإسحاق
بتقـوى أوصيكم: قالأهللههومباعليهوأثىناهللافحمدعنهاهللارضيالصديق

علـى اثـىن اهللانفـإ بالرهبـة الرغبـة ختلطـوا وان،أهللههومباعليهتثنواواناهللا
وكانواورهبارغباويدعوننااخلرياتيفيسارعونكانواإمفقالبيتهأهلوزكريا

ذلـك علـى وأخـذ أنفـسكم حبقهارنقداهللاناهللاعباداعلموامث،خاشعنيلنا
الفـيكم اهللاكتـاب وهـذا ،البـاقي بـالكثري الفاينالقليلمنكمواشترى،مواثيقكم

منـه واستـضيئوا كتابـه وانتـصحوا بنورهفاستضيئواعجائبهتنقضيوالنورهيطفأ
مـا يعلمـون كـاتبني رامـاً ِكبكـم لووكّـ ،لعبادتـه خلقكـم إمنـا فإنـه ،لمـة الظُليوم

عـنكم بيـ غُقـد أجـل يفوتروحـون تغـدون أنكـم اهللاعبـاد اعلمـوا مث،تفعلـون 
تستطيعواولن،فافعلوااهللاعمليفوأنتماآلجالتنقضياناستطعتمفان،علمه
سـوء إىلفريدكـم آجـالكم تنقـضي أنقبـل آجالكممهليففسابقواباهللاإالذلك

أمثـاهلم تكونواانفأاكمأنفسهمونسوالغريهمآجاهلمجعلواقومافانأعمالكم
..»سريعأمرهحثيثطالبوراءكمفإن،النجاالنجامث،الوحافالوحا

،الرقـي أمحـد بـن حممـد ،الـصيدالين يوسـف أبـو حدثنا)٢(وروى ابن ماجة  
،اجلهـين عكيمبناهللاعبدعن،شيبةأيبعن،الفزاريعنسلمةبنحممدحدثنا

: يقـول وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مسعـت : قالت،عائشةعن
بـه دعيـت إذاالذي،إليكاألحباملباركالطيبالطاهربامسكأسألكإين!اللهم
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٤٠٨

بــهاســتفرجتوإذا.رمحــتبــهاســترمحتوإذا.أعطيــتبــهســئلتوإذا.أجبــت
االسـم علىدلينقداهللاأنعلمتهل!عائشةيايومذات،وقال: قالت.فرجت
؟أجاببهدعىإذاالذي

.فعلمنيه!وأميأنتبأيب!اهللارسوليا: قالت

!عائشةيا،لكينبغيالإنهقال

رسوليا: قلتمث،رأسهفقبلتقمتمث.ساعةوجلستفتنحيت،قالت
.علمنيه!اهللا

تـسأيل أنلـك ينبغـي الإنـه .أعلمكأن!عائشةيا،لكينبغيالإنه: قال
.الدنيامنشيئاًبه

.اهللاأدعوكإين!اللهم: قلتمثركعتنيصليتمث.فتوضأتفقمت،قالت
علمـت مـا ،كلهااحلسىنبأمسائكوأدعوك.الرحيمالربوأدعوك.الرمحنوأدعوك

صـلى اهللا    اهللارسـول فاستـضحك ،قالـت .وترمحينيلتغفرأن.أعلمملومامنها
...ادعوتاليتاألمساءلفيإنهقالمثوسلم-وآله -عليه 

أن!عائـشة يـا ،لـك ينبغيالإنه«عن قول النيب صلى اهللا عليه وآله    : قلت
امه قلـيال   ينبغي التوقف أم  ».الدنيامنشيئابهتسأيلأنلكينبغيالإنه.أعلمك
فهل ان من املعقول ان النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه كـان حيتمـل ان عائـشة         ! لنحلله

وإمنا كان النيب يعلم أن ! كانت تريد بتعلم الدعاء ان تطلب به اآلخرة وال يعلمها؟   
..فلذلك مل يعلمها!عائشة تريد بتعلمها الدعاء ان تطلب به الدنيا

يفمـسعود بـن اهللاعبدمسعتقالعكيمبناهللاعبدوعن)١(وروى اهليثمي 

.
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وجـل عزربهأنإالأحدمنمنكمما: فقالالكالمقبلباليمنييبدأاملسجدهذا
آدمابـن يبغـرك ماآدمابنفيقول،البدرليلةبالقمرأحدكمخيلوكمابهسيخلو

فيمـا عملـت مـاذا أجبـت مـاذا آدمابـن املرسـلني أجبـت مـاذا آدمابنيبغركما
...متعل

.»عثمانياعكيمبناهللاعبدكان«)١(قال ابن أيب احلديد
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سيد الباهليُأدهم بن حمرز بن أ

هوأول من ولد يف محص يف العصر اإلسالمي وتويف عام تسعني للهجرة

جده يف كتب احلديث اليت بني يدي فالكالم على ومل أ)١(ث عن أبيه حمرز   حد
..عهدة ابن عساكر

اف وقـاطع الـرؤوس عنـد       هـو الـسي   ف،جـزاري الظَلَمـة   مـن   دهم هـذا    كان أ 
بـن أسـيد بـن حمـرز بـن أدهـم «)٢(قال عنه ابن عساكر قـال ابـن عـساكر      ،احلجاج
بـن ثعلبـة بـن سـالمة بـن عمروبنزيدبنزمعةبنخالدأيببنرياحبنأخنس

أحـد احلمـصي الباهليعيالنقيسبنسعدبنأعصربنمالكبنمعنبنوائل
عنـد قتلـوا الـذين التـوابني لقتـال زيـاد بناهللاعبيدمعوجهواالذيناجليشاءأمر

يوسـف بـن احلجـاج قوادمنوكانمعاويةمعصفنيشهدقدوكان،الوردةعني
مالـك بـن وعمـرو جـابر بـن يزيـد بنالرمحنعبدعنهحكىحمرزأبيهعنثحد

لهفرضمولودوأولحبمصولدمولودأولأنهأدهموذكرلقيطبنوفروةالقيين
قـال الفـتح ببـشارة مـروان بنامللكعبدأتىأنهالباهليحمرزبنأدهمعن...ا

أهلرؤوسمنأهلكقداهللافأنبعدأماقالمثعليهوأثىناهللافحمداملنربفصعد
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رأستركـت الـسيوف وإنأال،درصـ بنسليمانضاللةورأسفتنةملقحالعراق
ضـالني عظـيمني رأسـني رؤوسـهم مـن اهللاقتلوقدأالخذاريفجنبةبنبسياملُ

يبـق فلـم وائـل بـن بكـر أخاوالبناهللاوعبداألزدأخاسعدبناهللاعبدمضلني
..»هؤالءبعد

ولــدمـن أول،األمـري ،احلمـصي البـاهلي حمـرز بـن دهـم أ«)١(وقـال الـذهيب  
مالكبنعمرو: عنهحكى.اباًسبناصبياًوكان،معاويةمعصفنيشهد،حبمص
أيبعـن ،هـشيم قـال .لقـيط بـن وفـروة ،جـابر بـن يزيدبنالرمحنوعبد،القيين

وهواحلجاجأتيت: يقولعمريبنامللكعبدمسعت: الصرييفأيبحدثين،ساسان
ربـاين ،مـين جزاؤهذاكما: قال،سبه: فقالعليموىلمهدانأنت: لرجليقول

وقعودهقيامهيفأمسعهكنت: قالالقرآنمنيقرأسمعهتكنتفما: قال،وأعتقين
إِذَاحتَّـى شيٍءكُلِّأَبوابعلَيهِمفَتَحنابِهِذُكِّرواماَنسوافَلَما{: يتلووجميئهوذهابه
.)٤٤: األنعام(}مبلِسونهمفَإِذَابْغتَةًأَخذْنَاهمأُوتُوابِمافَِرحوا

.منهفابرأ: )احلجاج(قال

،فـسبوين سـيب علـى تعرضـون : يقـول مسعتـه ،فـال هذهأما: )مهدان(قال
،اإلسالمعلىفإينمينتربأوافال،مينالرباءةعلىوتعرضون

بـن أدهـم يا،موالكومنمنكيتربأرجلإليكليقومنأما: )احلجاج(قال
،عثمـان ثاراتليا: وليقوهو،لعجكأنهيتدحرجفقام،عنقهفاضربقمحمرز
ــهبــاملوتنفــساأطيــبكــانرجــالرأيــتفمــا إســناده.رأســهفنــدرفــضربه،من

...»صحيح
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يفالبـاهلي حمـرز بـن أدهـم مسعـت قاللقيطبنفروةعن«)١(وقال الطربي 
أحـد إىلدفعـت : قـال الـشام أهـل منناساًثحيدوهويوسفبناحلجاجإمارة
تَحـسبن وال{:يقـول وهـو والبـن اهللاعبدلهيقولونمنهمرجلالعراقأمراء

ي قُِتلُـوا الَّذِين بِيلِ فـِ اتـاً اللَّـهِ سـوْل أَم بـ اء يـأَح د عِنـ م ون ربهـِ رِحِني يرزَقـُ ا فـَ بِمـ ماه ن اللَّـه آتـَ مـِ
ــضْلِهِ ــشِرونفـَ تَبـسيو بِالَّـــذِينــم ــوا لـَ ــميلْحقـُ ــن بِهـِ ــممـِ ــوف أَّالخلْفِهـِ خـهِمــي ــم والعلـَ هـ

نُونزح١٦٩/١٧٠: عمرانآل(}ي(.

مـن أنيـرون الـشرك أهـل مبرتلةيعدونناهؤالءنفسييففقلتفغاظينقال
قريبـاً وتنحيـت فأطننتهااليسرىيدهفأضربعليهفحملتشهيداًكانمنهمقتلنا

أاأحبماواهللاأمارأيتابئسمفقالأهلكيفأنكوددتأراكإينأمالهفقلت
قـال مللـه فقلـت قـال ،يـدي يفمـا مثلجراألمنفيهايليكونأنإالاآلنيدك

خيلـي فجمعـت ،فغـاظين : قـال أجرهـا يلويعظـم وزرهـا عليكاهللاجيعللكيما
مـا إيلملقبـل نـه وإفقتلتهفطعنتهإليهفدفعتأصحابهوعلىعليهمحلنامثورجايل

الـصوم يكثـرون كـانوا الـذين العـراق أهـل فقهـاء مـن كانأنهعدبفزعموايزول
..»الناسويفتونوالصالة

بـن سـليمان «رد الذي جاءت البشارة لعبد امللك بقتلـه هـو         صوسليمان بن ُ  
صبـن أصـرم بـن ربيعـة بـن منقـذ بـن العزىعبدوهواجلونأيببناجلونبندر

وصـحب أسـلم مطـرف أباىنويكعمروبنكعببنحبشيةبنحرامبنضبيس
اهللارسـول مسـاه أسلمفلما،يسارامسهوكانوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    النيب

،قومـه يفوشـرف عاليـة سـن لـه وكانتسليمانوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
نزهلـا حـني الكوفـة فـرتل حتـول وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     النيبقبضفلما
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٤١٣

فـيمن كـان ،وصـفني اجلمـل الـسالم عليهطالبأيببنعليمعوشهداملسلمون
،معـه يقاتـل وملعنـه أمسكقدمهافلماالكوفةيقدمأنعليبناحلسنيإىلكتب
الفـزاري جنيـة بـن واملـسيب هـو نـدم احلـسني قتـل فلماوالوقوفالشككثريكان

فخرجواصنعنامماوالتوبةاملخرجمافقالوامعهيقاتلوملاحلسنيخذلمنومجيع
أمــرهموولــواوسـتني مخــسســنةاالخـر ربيــعشــهرملـستهل بالنخيلــةفعـسكروا 

وكانواالتوابنيفسموااحلسنيبدمفنطلبالشامإىلخنرجوقالواصردبنسليمان
أهـل مـن مجعفلقيهمقرقيسياءناحيةوهيالوردةعنيفأتوافخرجواآالفأربعة
صـرد بنسليمانفترجلفقاتلوهممنريبناحلصنيعليهمألفاعشرونوهمالشام
،الكعبـة وربفـزت وقالفسقطفقتلهبسهممنريبناحلصنيبنيزيدفرماهفقاتل
صردبنسليمانرأسومحلالكوفةإىلمنهمبقيمنورجعأصحابهعامةوقتل

بـن سـليمان وكـان البـاهلي حمـرز بـن أدهماحلكمبنمروانإىلجنبةبنواملسيب
.)١(»سنةوتسعنيثالثبنقتليومصرد

بـن عـوف بـن ريـاح بـن ربيعةبنجنبةبنباملسي«ب بن جنبة فهو   ما املسي أ
وقتلمشاهدهطالبأيببنعليمعوشهدالقادسيةشهدفزارةبنمشخبنهالل

احلـصني فبعثاحلسنيخذالنمنوتابواخرجواالذينالتوابنيمعالوردعنييوم
زيـاد بـن اهللاعبيـد إىلالبـاهلي حمـرز بـن أدهـم مـع خنبةبنباملسيبرأسمنريبن

..!)٢(»بدمشقفنصبهاحلكمبنمروانإىلزيادبناهللاعبيدبهوبعث

ن والروايات تارة تسمي مروان بن احلكم وتارة تسمي عبد امللـك والظـاهر ا      
لـك  تـوابني يف ت لول وملك الثاين وكانت ثـورة ا عام مخسة وستني ملا شهد موت األ   
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٤١٤

.خبارالسنة فقد اشتبهت على املؤرخني بعض دقائق هذه األ

وهـو كتـاب خمـصص      (ألدهم بـن حمـرز يف اإلصـابة       )١(وقد ترجم ابن حجر   
السجستاينحامتأبوذكرهمالكأبوالباهليحمرزبنأدهم«قائال) لتمييز الصحابة 

»كالثغامةهورأسعليهفدخلمروانبنامللكعبدزمنإىلعاشوأنهاملعمرينيف

..!مما يدل على كون أدهم بن حمرز صحابياً
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٤١٥

النخعي املذحجياهليثم بن األسود بن قيس بن معاوية

إىلالثمـانني بـني مـا مـات فيمنوقيل هو،تويف يف عام مئة وعشرة للهجرة     
.وهو من املعمرين)١(التسعني

)٢(روى له البخاري

املـذحجي العريانأبواألسودبنهليثمااملذحجيالعريانهو أبو : قالوا عنه 
كبـار مـن ثقـة تـابعي ،)٣(وفـصاحة وبالغةشرفلهالشعراءريناملعمأحدالكويف
.)٤(التابعني

وفـد : قـال ،اهليثمبنالعريانعن،مضارببناهللاروى البخاري عن عبد   
معـه دقاعورجل،مرحباًمرحباً: قال،عليهدخلفلما،غالموأنامعاويةإىلأيب

أهـل سـيد هذا: قال؟بهترحبالذيهذامناملؤمننيأمرييا: قال،السريرعلى
.)٥(معاويةبنيزيدعلىأيضاووفد،األسودبناهليثمهذااملشرق

العريـان أبـو األسـود بـن اهليثم«)٦(فقالوترجم له البخاري يف تارخيه الكبري     

 

 
 
 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١٦

.»عريانبنهواشهاببنطارقعنهروىعمروبناهللاعبدمسع

جهـاز األمـن يف   «رطَمويني وقد توىل هلـم الـش     و من أكثر الناس والء لأل     وه
.)١(يف الكوفة للظامل خالد القسري»يومنا احلاضر

األسـود بـن اهليـثم دخـل : قـال األعمـش عـن «بـسنده )٢(قال ابـن عـساكر    
يفمطـروح كـبري شـيخ قـال ؟زيادبنكميلفعلمالهفقالاحلجاجعلىالنخعي

عـين لـتخلن قـال ،خرفكبريشيخذاكقال،اجلماجمفارقأنهبلغينقال،البيت
قال،املآقيبهألبلغنشئتولئنأنفيبلغحىتخلفتهقدقال،لتنكريأولسانك
صـنعت مـا قـال عثمـان صـاحب أنـت لـه فقـال كمـيال فـدعا بعدالعطاءفأعطى
..»بقتلهفأمرفعفوتفأقادينلطمينبعثمان

عتقـد ان  وأ،ه علماء الرجال باالحنراف عن علي ونصب العداوة له  وقد رما 
يف )٣(قـال ابـن حجـر     !تويل الشرط لبين امية يكفـي لفهـم طبيعـة الرجـل وتوجهـه             

عثمانياًكان «)٤(وقال يف التهذيب واالصابة»بالنصبرميصدوقشاعر«التقريب
..»عديبنحجرعلىشهدمنأحدوهومنحرفاً
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٤١٧

أبو عبد ا/لزبري بن العوام عروة بن ا

مات يف العام الثالث والتسعني للهجرة

وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود

.مأموناًثبتاًاحلديثكثري،عاملاًفقيهاًكان: قالوا فيه

،اهللاوعبـد ،عثمـان : بنـوه وعنـه ،وخلق،وعلي،وخالته،أبويهعنروى  
..والزهري،وحممد،وحيىي،موهشا

وقـد كـان   .)١(إذ روى هلا ثالمثئة وثالثة وسبعني حـديثا كان من رواة حديث 
من الراغبني باملشاركة يف عصيان حرب اجلمـل لـوال ان ردوه لـصغر سـنه اذ كـان              

.!)٢(عاماعمره ثالثة عشر 

بـن هـشام ثناحـد وكيـع ثناقـال حـد   )٣(ما رواه امحد بن حنبـل     : من حديثه 
رسـول قـال : قـال عنـه اهللارضيعليعنجعفرابناهللاعبدعنأبيهعنةعرو
بنـت مـرمي نـسائها وخـري خدجيـة نـسائها خـري وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

.)نه يقصد اجلنةوالظاهر أ(عمران

– 
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٤١٨

عـن الوليـد حـدثنا الكـويف يزيـد بنحممددثناح: قال)١(وما رواه البخاري  
قـال الـزبري بـن عـروة عـن إبـراهيم بـن حممـد عنكثريأيبابنحيىيعناألوزاعي

-صلى اهللا عليه   اهللابرسولاملشركونصنعماأشدعنو عمربناهللاعبدسألت
وآلـه   -صلى اهللا عليـه     النيبإىلجاءمعيطأيببنعقبةرأيت: قالوسلم -وآله  

بكـر أبـو جـاء فشديداًخنقابهفخنقهعنقهيفرداءهفوضع،ييصلّوهووسلم -
رىبيقـول أنرجـالً أتقتلـون فقـال وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    عنهدفعهحىت
.مربكمنبالبيناتجاءكموقداهللا

عبـد ثناحـد العبـاس أيببـن إبـراهيم ثناقال حد )٢(وما رواه امحد بن حنبل    
شـعبة نبـ املغـرية قـال قـال الزبريابنعروةعنالزنادأيبعنالزنادأيببنالرمحن
..اخلفنيظهورعلىميسحوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولرأيت

عبـد عـن أبيهعنعروةبنهشامعنسفيانخربناأ: قال)٣(روى الشافعي  
ال: قـال وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبأنعنهمااهللارضيالزبريبناهللا

..رضعتانالوالالرضعةوالتاناملصوالةاملصحترم

رضـي الـزبري ابـن عـروة عنشهابابنعنمالكأخربنا:)٤(وقال الشافعي 
رضـع تأنحذيفـة أىبامـرأة أمـر وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأنعنهاهللا

.ابناًتراهفكانتففعلتبلبنهاحيرمرضعاتمخسساملاً
الكـبري عةرضـا عنسئلأنهشهابابنعنمالكحدثين:)٥(الشافعيوقال  
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٤١٩

أصـحاب مـن وكـان ربيعـة بـن عتبةابنحذيفةأباأنالزبريبنعروةأخربينفقال
الذيساملاًىتبنقدوكان،بدراًشهدكانقدوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيب
وسلم- وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولىتبنكما،حذيفةأىبموىلسامللهيقال
فاطمةأخيهبنتفأنكحهابنهأنهيرىوهوساملاًحذيفةأبووأنكح،حارثةبنزيد
مـن يومئـذ وهـي األولاملهـاجرات منيومئذوهيربيعةابنعتبةبنالوليدبنت

وهم {فقالأنزلماحارثةبنزيديفاهللاأنزلفلماقريشأيامىأفضل عـاد ائِهِم آلبـ
ـو طُ هـأَقْــسـد اللَّــهِ عِنــإِن ـم فـَ ـواتَعلـَ لَمـ مهـاء آبـانُكُموـإِخ ـي فـَ ـوالِيكُم الــدينِفـِ مـو سـي ولـَ

 كُمـي ـاح علـَ نــا ج فِيمـ ـْأتُم ـهِ أَخطـَ ـن بـِ ـا ولَكـِ مـ تـد مـتَع كُمـوب ـان قُلـُ غَفُـــورًااللَّــه وكـَ
.)٥: األحزاب(}رحِيمًا

أبـاه يعلـم ملفـإن أبيـه إىلأولئـك منواحدكلردفجـاءت املـوايل ىلإهرد
اهللارسـول إىللؤيبنعامربينمنوهيحذيفةأىبامرأةوهيسهيلبنتسهلة

وكـان ،ولـداً سـاملاً نـرى كنـا اهللارسوليافقالتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
الـنيب فقـال ؟شـأنه يفتـرى فمـاذا واحـد بيتإاللناوليسفضلوأنايعليدخل

) بلبنـها فيحـرم رضعاتمخسأرضعيه(بلغنافيماسلمو-وآله   -صلى اهللا عليه    
أنحتـب كانـت فيمنعائشةبذلكفأخذت،الرضاعةمنابناًتراهوكانتففعلت
هلـا يرضـعن أختـها وبنـات كلثـوم أمأختهاتأمرفكانت،الرجالمنعليهايدخل

صـلى اهللا  الـنيب أزواجسـائر وأىبوالنـساء الرجـال منعليهايدخلأنأحبتمن
مـا وقلـن النـاس مـن أحـد الرضاعةبتلكعليهنيدخلأنوسلم -وآله   -عليه  
يفرخـصة إالسـهيل بنتسهلةوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    بهأمرالذينرى
ـذه علينـا يـدخل الوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولمنوحدهسامل

!!أحدالرضاعة
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٤٢٠

عمروبنحممدبنبكرأيببناهللادعبعنمالكربنااخ:)١(وروى الشافعي  
مـا فتـذاكرنا احلكـم بـن مـروان علىدخلتيقولالزبريبنعروةمسعأنهحزمبن

علمـت مـا عـروة فقـال الوضـوء الـذكر مسومنمروانفقالالوضوءمنهيكون
صـلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعتأاصفوانبنتبسرةأخربتينمروانفقالذلك

..)فليتوضأذكرهأحدكممسإذا(يقولموسل-وآله -

القاسـم أبوأنبأنا،الرمحنعبدبنأمحدالعباسأبوأخربنا:)٢(وروى الذهيب 
عبـد الفضلأبوأنبأنا،األزديحممدبنالوحدعبداملكارمأبوأنبأنا،صصريبن

صرنـ أيببـن الـرمحن عبـد أنبأنـا ،حاضـر وأناعليهقراءةالكفرطايباملؤملالكرمي
عليبنأمحدبكرأبوحدثنا،معروفبنالقاسمبنحممدعليأبوأنبأنا،التميمي
،عـروة عـن ،شـهاب ابنعن،ذئبأيبابنأنبأنا،اجلعدبنعليحدثنا،القاضي

يـوم يـصوم -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          -اهللارسولكان: قالت،عائشةعن
..بصيامهويأمر،عاشوراء

!هد على صاحبها بال مزيدوهذه األحاديث تش

النواصب خصوصا مـع مـصاهرته   وقد نص ابن ايب احلديد املعتزيل بأنه احد     
.)٣() !عروةكانت عمة عبد امللك بن مروان زوجةً(ميةلبين أ

نه من كبـار  قصة القصر الذي بناه والذي يظهر أ  وقد نقل عدد من املؤرخني      
)٤(قـال احلمـوي  !ره املؤرخـون غـذ تغـىن بـه الـشعراء وذكـ       القصور يف ذلك الزمان   

.
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٤٢١

،خويلـد بـن العـوام ابـن الـزبري بـن عـروة إىلمنسوب،بالعقيقهو: عروةقصر«
يكـون : قال،وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    ،اهللارسولأنالزبريبنعروةروى

فـبلغين : عروةقال،فيهملوطقومعملظهورعندوذلكوقذفخسفأميتيف
بهوبىنالعقيقفرتلتاوأنايقعأنوخشيتاملدينةعنفتنحيتذلكظهرقدأنه

: منهفرغملافيهوقالبئرهعنداملشهورقصره
   
   
   

؟املدينـة تركـت مل: لـه فقيـل أبيـه قـصر يفبالعقيقعروةبناهللاعبدوأقام
بـن عـامر وقـال ،بنكبـة وشـامت نعمـة علـى حاسدرجلنيبنيكنتألين: فقال
: عروةقصريفصاحل

   
   

   

يقــول أحــداابــو هريــرة كــذلك بــىن قـصرا يف العقيــق ولكنــا مل جنــد  : قلـت 
!فيهاألشعار

 نني ماملؤأمريوبغض على الدوامالبيتأهلألعداءاحنيازه برف عروة  وقد ع
!عليه السالم خصوصا

: قـال شيبةبنحممدعن،يداحلمعبدبنجريرروى«)١(قال ابن أيب احلديد   
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٤٢٢

عليـه عليـاً يـذكران جالـسان الزبريبنوعروةالزهريفإذا،املدينةمسجدشهدت
وقـف حـىت فجـاء ،الـسالم عليـه احلـسني ابـن علىذلكفبلغ،منهفناال،السالم
علـى أليبفحكـم ،اهللاإىلأبـاك حـاكم أىبفإن،عروةياأنتأما: فقال،عليهما

.أبيككربألريتكمبكةكنتفلو،زهريياأنتوأما،أبيك

مـن أحـد يكـن مل: يقـول كانالزبريبنعروةأن،كثريةطرقمنروىوقد
.زيـد بـن وأسـامة طالبأيببنعليإاليزهوعليهاهللاصلىاهللارسولأصحاب

ذكـر إذاأىبكـان : قـال ،عـروة بـن حيـىي عن،البجليعامرأيببنعاصموروى
.منهنالعلياً

بعـث لقـد ،للـدنيا طلبـاً إالعنهالناسأحجمماواهللا،بينيا: مرةيلوقال
أسدفميفكنتلوأنكلتعلمإنكفواهللا،بعطائيإىلابعثأنزيدبنأسامةإليه

باملدينـة مـاال يلولكـن ،عليـه جاهدملناملالهذاإن: إليهفكتب.معكلدخلت
ومـن ،بهوصفهمباإياهوصفهمنأعجبفكنت: حيىيقال.شئتمامنهفأصب

!!عنهواحنرافهلهعيبه

: قــال،حدثــهالــزبريبــنعــروةأنالزهــريروى«)١(وقــال ابــن ايب احلديــد
يـا : فقـال ،يوعلـ العبـاس أقبـل إذاهللارسـول عنـد كنـت : قالتعائشةحدثتين
.ديينقالأو-مليتغريعلىميوتانهذينإن،عائشة

عـروة عـن حـديثان الزهريعندكان: قال،مرمععنالرزاقعبدوروى
مـا تـصنع مـا : فقـال ،يومـا عنـهما فـسألته ،الـسالم عليـه علـي يفعائـشة عن

،األولاحلـديث فأمـا : قال.هاشمبينيفألمهماإين،ماأعلماهللا!وحبديثهما
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٤٢٣

كنت: قالت،حدثتهعائشةأنزعمعروةأنفهوالثايناحلديثوأما،ذكرناهفقد
يـا (: فقـال ،وعلـى العبـاس أقبـل إذوسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبعند

،)طلعاقدهذينإىلفانظريالنارأهلمنرجلنيإىلتنظريأنسركإن،عائشة
روى عـن مـن كـان هـذا         فكيـف يـ   »!!طالـب أيببـن وعلـي العباسفإذا،فنظرت

!نه؟شأ
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٤٢٤

ميأبو حممد املخزو/ سعيد بن اُملسيب بن حزن

.مات يف العام الرابع والتسعني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغريهم

مـتني احلرمـة وافرالعلمواسعوكان،املدينةفقيه،اإلسالمشيخ: قالوا فيه 
س يف العلـم  رأ،التـابعني حجـة فقيـه رفيـع الـذكر     وسـيد    األعـالم أحد  )١(،الديانة

.)٢(والعمل

،وسـعدا ،موسـى وأبـا ،ثابـت بـن وزيـد ،وعليـا ،عثمانومسع،عمررأى
.سـواهم وخلقـا ،سلمةوأم،مسلمةبنوحممد،عباسوابن،هريرةوأباوعائشة

وسـعد ،كـذلك وبـالل ،مرسالكعببنأيبعنوروى.عمرمنمسعإنه: وقيل
ــن ــادةب ــدرداءوأيبذروأيب،كــذلكعب ــه.كــذلكال ــيعــنوروايت ،وســعد،عل

ــرةوأيب،عمــروابــن،شــريكوأم،وعائــشة،موســىوأيب،وعثمــان ــن،هري واب
" يفسـعيد وأيب،املـسيب وأبيـه ،عمـرو بـن اهللاوعبـد ،حزامبنوحكيم،عباس

،اهللاعبـد بـن ومعمـر ،أميـة بـن وصـفوان ،ثابـت بـن حـسان وعن" الصحيحني
.)٣(سلمةوأم،ومعاوية
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٤٢٥

سـعيد  أكثـر إمنا: حلديث عن أيب هريرة فقالملزه حممد بن مسلمة يف إكثاره ا     
)١(!عندهكانتهريرةأيبابنةالنهريرةأيبعناحلديثاملسيببن

مـا : يقـول املـسيب بـن سـعيد مسعتإبراهيمبنسعدقال:)٢(روى الذهيب 
وعمـر بكـر أبـو والوسـلم وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقضاهبقضاءاعلمأحد

يمن.

ئلوسـ الزهـري مسعتسعدبنهشامحدثينالواقديقال:)٣(وقال الذهيب 
وقـاص أيببـن وسعدثابتبنزيدعن: قال؟علمهاملسيببنسعيداخذعمن
املـسندة روايتهوجل،وصهيبيوعلعثمانمنمسعوقد،عمروابنعباسوابن
.همنوعثمانعمربقضاءاعلمأحدليسيقالوكانابنتهزوجوكانهريرةأيبعن

الـسائب بناملطلبعناملاجشونيعقوببنيوسفوروى)٤(وقال الذهيب 
لـه فقـال مـروان لـبين بريـد فمـر بالـسوق املسيببنسعيدمعجالساكنت: قال

: قـال ؟مروانبينتركتكيف: قال،نعم: قالأنتمروانبىنرسلمن: سعيد
فقمـت الرسـول بفاشـرأ ،الكـالب شبعونويالناسجيعونيتركتهم: قال،خبري
: فقـال ؟بـدمك تـشيط لـك اهللايغفرلسعيدفقلتانطلقحىتأزجيهأزلفلمإليه

.حبقوقهاخذتمااهللايسلمينالفواهللاأحيمقيااسكت

،برقـان بـن جعفـر حـدثنا ،هشامبنكثريأنبأنا: عن الطبقات)٥(نقل الذهيب 

–– 
 
 
 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٢٦

،مهرانابنميمونعن،ليحاملأبوحدثنا،جعفربناهللاعبدوأنبأنا،ميمونحدثنا
فقـال ،واسـتيقظ ،القائلـة منـه فامتنعـت املدينـة مـروان بـن امللـك عبدقدم: قال

يفاملـسيب بـن سـعيد فـإذا فخرج؟حداثنامنأحداملسجديفهل،انظر: حلاجبه
،سعيديتحركفلم،ىولّمث،بأصبعهوأشارغمزهمث،إليهينظرحيثفقام،حلقته
وما: قال؟إليكأشريترينأمل: وقالغمزهمث،منهودنافجاء،نفطأراهال: فقال

: قـال ولكـن ،ال: قـال ؟أرسـلك إيل: فقـال .املؤمننيأمريأجب: قال؟حاجتك
مـن لـست أينفأعلمـه اذهـب : قـال .منـك أهيـأ أحـدا أرفلمحداثنابعضانظر

فـأخرب بوذهـ ،جمنونـاً إالالشيخهذاأرىما: يقولوهواحلاجبفخرج.حداثه
.فدعهاملسيببنسعيدذاك: فقال،امللكعبد

ــدحــدثنا: عــن الواقــدي)١(وروى الــذهيب ــناهللاعب ــنوغــريه،جعفــرب م
علـى الزهـري عـوف بـن األسـود بـن جـابر الـزبري ابـن استعمل: قالوا،أصحابنا

جيتمـع حـىت ،ال: املسيببنسعيدفقالالزبريالبنالبيعةإىلالناسفدعا،املدينة
: ويقـول يلومهجابرإىلفكتب،الزبريابنذلكفبلغ.سوطاستنيفضربه.الناس
األسـود بـن جـابر كـان : قال،عونأيببنالواحدعبدوعن. دعه،ولسعيدمالنا

فلمـا ،الرابعـة عـدة انقـضاء قبـل اخلامـسة تـزوج قـد املدينـة علىالزبريابنعامل
علـى ربعـت مـا واهللا: خـذه تأوالـسياط سـعيد بـه صاحاملسيببنسعيدضرب
ليـال إالهـي ومـا ،الرابعـة عـدة انقـضاء قبـل اخلامـسة تزوجتوإنك،اهللاكتاب

ابـن قتـل حـىت يـسريا إالمكـث فمـا .تكـره مـا يأتيـك فسوف،لكبدامافاصنع
..الزبري
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٤٢٧

عبـد أنوغـريه جعفـر بـن اهللاعبـد حـدثنا : عـن الواقـدي   )١(وروى الذهيب 
الوليـد : البنيـه امللـك عبـد فعقـد ،ومثـانني أربـع سنةرمبصتويفمروانبنالعزيز

هـشام املدينةعلىيومئذوعامله،البلدانإىلهلمابالبيعةوكتب،بالعهدوسليمان
أناملـسيب بـن سعيدوأىب،فبايعوا،البيعةإىلالناسفدعا،املخزوميإمساعيلبن

مـن تبـان يفبـه وطـاف ،سـوطا سـتني هـشام فضربه،أنظرحىت: وقالهلمايبايع
إىلقـالوا ؟يبتكـرون أيـن : قـال بـه واكـر فلمـا ،الثنيـة رأسبـه بلـغ حىت،شعر

إىلفـردوه .أبداالتبانهذالبستما،الصلبظننتهأينلوالواهللا: فقال.السجن
يلومـه امللـك عبـد إليـه فكتب.خبالفهخيربهامللكعبدإىلوكتبفحبسه،السجن

،تـضربه أنمـن رمحـه تصلأنإىلأحوجواهللاكان،دسعي: ويقولبهصنعفيما
. خالفعندهمالنعلموإنا

،مـسافع بـن عمـرو بـن الوليدعن،يعقوببنموسىحدثنا)٢(قال الذهيب 
وقـد ،يومـا املـسيب بنسعيدعندجالساكنت: قالقليعبنحبيببنعمرعن

عبـد أخـذت ينكـأ رأيـت : فقـال ،رجـل فجاءه،دينورهقين،األشياءيبضاقت
.أوتـاد أربعـة ظهـره يففأوتدتوبطحته،األرضإىلفأضجعته،مروانابنامللك
،رآهـا الـزبري ابـن : قـال ختربينأوأخربكال: قال.بلى: قال.رأيتهاأنتما: قال
عبـد صلبمنوخرج،امللكعبدقتلهرؤياهصدقتلئن: قال.إليكبعثينوهو

،فأخربتـه بالـشام امللـك عبـد إىلفرحلـت : قـال .خليفـة يكونكلهمأربعةامللك
فسخـريا منـه وأصـبت ديـين بقـضاء وأمر.فأخربتهحالهوعنسعيدعنوسألين،ر
: رجـل قـال : قـال ،حكـيم أيببنإمساعيلعن،القاسمبناحلكموحدثين: قال
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-وآله  -صلى اهللا عليه    النيبمسجدقبلةيفيبولمروانبنامللكعبدكأنرأيت
قام،رؤياكصدقتإن: فقال،املسيببنلسعيدذلكفذكرت.مرارأربعلموس
..خلفاءأربعةصلبهمنفيه

بـن عطـاف حـدثنا : عـن قتيبـة   )١(نقـل الـذهيب   !على معاوية  وقد كان يدعو  
إال،األئمةمنأحداسباملسيبابنسعيدمسعتما: قالحرملةابنعن،خالد

صلى اهللا عليه   اهللارسولقضاءغريمنأولكان،فالنااهللاقاتل: يقولمسعتهأين
.)للفراشالولد(: قالفإنه،وسلم-وآله -

: من حديثه

رسـول قـال : قال،كعببنأيبعن،املسيببنسعيدعن)٢(روى الذهيب  
مـوت علـى سـالم اإلليبـكِ : جربيـل يلقال: وسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللا

.عمر

أنـه ألحـد شهدتلوقالاملسيببنسعيدعنتادةقعن:)٣(وروى الذهيب 
..عمرالبنلشهدتاجلنةأهلمن

بـن أمحـد ناأنبأعبدانبنأمحدبنعلياحلسنأبووأخربنا:)٤(روى البيهقي 
بـن احلكمثناحداجلبارعبدبناهللاعبدثناحدشريكبنعبيدثناحدالصفارعبيد
مسعـت قالـت عائـشة عـن املـسيب بنسعيدعنالزهريحدثيناألزدياهللاعبد

وكفنامرأتهغسلتهامرأًاهللارحميقولوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول
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األشـجعية عمـيس بنـت أمسـاء امرأتهغسلتهبكريببأذلكفعلفُقالتأخالقهيف
..يبتذهلاكاناليتثيابهيفوكفن

بـن سـعيد عـن سعيدنبحيىيعنهارونبنيزيدخربناأ:)١(روى ابن سعد  
سـقطن أقمـار ثالثـة كـأن املنـام يفرأيـت إينبكـر أليبعائـشة قالـت قالاملسيب
صـلى  اهللارسـول أنيتحدثونالناسفسمعتحيىيقالخريبكرأبوفقالحجريت

أقمـارك أحدهذابكرأبوهلاقالبيتهايففدفنقبضملاوسلم -وآله   -اهللا عليه   
!..اخريهوهو

احلريـري عمـر بـن أمحـد بناهللاهبةالقاسمأبوأخربنا:)٢(عساكرروى ابن   
زوجبابناملعروفجعفربنحممدبنالواحدعبدبنحممداحلسنأبوابأننأببغداد
بـن حممـد بناحلسنبنإبراهيمبنأمحدبكرأبوأنبأناوأربعمائةأربعنيسنةاحلرة

بـن أزربـن املوفـق بـن يعـيش بـن ةحوثربنخريبناحلسنيعليأبوابأننأشاذان
أيببـن حيـىي بـن الـرمحن عبـد القاسـم أبـو ابأنـ نأحبمصاحلمصيالطائيالنعمان
خطـاف بـن اهللاعبـد بناحلكمناأنبأاخلبائرياجلبارعبدبناهللاعبدناأنبأالنعاس

-صلى اهللا عليـه     (النيبهبقالتعائشةعناملسيببنسعيدعنالزهريناأنبأ
سـل فقـال اهللارسوليالكمافقلتيرجعوهومرعوبانومهمن)وسلم -وآله

الشاميفغزاقدهوفإذاببصريرميتمثفأوحشينرأسيحتتمناإلسالمعمود
وحمشراعزالكمفجعلهاولعبادهالشاملكاختارقدتعاىلاهللاإنحممديايلفقيل

شرابهأرادومنمنهانصيباوأعطاهامالشأسكنهخريابهاهللاأرادمنوذكراومنعة
..واآلخرةالدنيايفيسلمفلمالشاموسطيفمعلقةوهيكنانتهمنسهماأخرج

.
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البياضـي إبراهيمبناحلسنحدثناقالأسيدأبوحدثنا:)١(روى ابن حبان  و
عـن حرملةبنحدثينقالخالدبنعطافحدثناقالبكريأيببنحيىيحدثناقال

حمتلمـا يلقـون الأيـام ثالثـة املدينـة انتـهبوا الـشام أهلكانقالاملسيببنسعيد
جئتأينمنوالأنتمنيسألوينالومدبرامقباليلقوينوهمقتلوهإالفصاعدا

فيـه يصليمااملسجديفالثالثاأليامتلكأصليأيامثالثةفمكثتتريدأينوال
الـنيب بيـت مـن دويإىلخـرج الةالـص وقـت كـان إذاالناسمنجميبوالداعي

يـصلي مـا فأصليفأقومالصالةوقتأنهفأعرفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
..الناسمنأحدمعي

أخربنـا األزرقـي الوليـد بـن حممـد بـن أمحـد أخربنـا قـال :)٢(روى ابن سعد  
املـسيب بـن سـعيد عـن فروةأيببناهللاعبدبناألعلىعبدعنخالدبنعطاف

بكـر أبـو والاهللالقيحىتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولختتمامقال
مـن ثالثـة ذكـر مثاهللالقـي حـىت عثمـان والاهللالقـي حـىت عمروالاهللالقيحىت

..وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبأصحاب

بـن زيدبنعليعناألسديإبراهيمبنإمساعيلأخربنا:)٣(روى ابن سعد  
لرسولقلتقالالسالمعليهطالبأيببنعليأناملسيببنسعيدعنجدعان

رسـول فقالمجاهلامنلهوذكرتمحزةابنةيفوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللا
اهللاأنعلمـت أمـا الرضـاعة منأخيابنةااوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا

!..النسب؟منحرمماالرضاعةمنحرم
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٤٣١

،الـسالم عليـه عنـه منحرفـاً املـسيب بـن سـعيد كـان )١(ايب احلديـد   قال ابن 
بـن الـرمحن عبـد روى.شـديد بكـالم وجههيفالسالمعليهعليبنعمروجبهه
بـن عمروأقبل-املسيبابنسعيدشهدت: قال،اهلمداينداودأيبعن،األسود

غشيانتكثراكأرما،أخيبنيا: سعيدلهفقال،السالمعليهطالبأيببنعلي
يا: عمرفقال!أعمامكوبنوإخوتكيفعلكماعليهاهللاصلىاهللارسولمسجد

أنأحـب مـا : سـعيد فقـال !شـهدك فأُأجـئ املـسجد دخلـت أكلمـا ،املسيببنا
علـى ممـا املطلبعبدلبينخريهلومقامااهللامنيلإن: يقولأباكمسعت،تغضب
قلـب يفحكمـة كلمـة مـا : يقـول يبأمسعـت وأنـا : عمـر فقال.شئمناألرض

!منافقاًجعلتين،أخيبنيا: سعيدفقال.ايتكلمحىت،الدنيامنفيخرجمنافق
.انصرفمث.لكأقولماهو: قال

احلـسني عنـد خروجـه    مـام اإلحـول ) غـامض (وقد ورد البن املسيب كـالم   
ؤرخـون قولـه  لإلمام من طرف خفي فقد نقل عنه امل     نقل أنه نقد  إن مل   ،على يزيد 

.)٢(»لو مل خيرج احلسني لكان خريا له«

وقـد  ،وقد ورد كون ابن املسيب من املتشيعني الهل البيت يف بعض االخبار    
هـل الـسنة لـه    ى منهجنا يف كون الناصيب من شـهد أ    حشرناه مع النواصب بناءا عل    

.بذلك


–
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٤٣٢

اج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفياحلج

..وهلك يف عام مخسة وتسعني للهجرةوأربعني ةولد يف عام مخس

روى له البخاري ومسلم وأبو داود

)١(هو أول من حمل إليه الثلج

)٢(وهو أول من حبس النساء مع الرجال يف قيد واحد

: وهو أول من اختذ احملامل يف احلج حىت قال الشاعر
 ٣ 

)٤(ون صفاًأطاف الناس حول الكعبة للصالة وكانوا قبل يصلّوهو أول من 

)٥(أول من نقص التكبري يف الصالةوهو

)٦(أول من ترك القنوت يف الصبحوهو

 
 
 


–
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٤٣٣

هو اول من ضرب االعناق على من ذهـب لغـري الثغـر املـامور بـه قـال ابـن               
عمـر زمـن إليـه يكتـب الـذي بوجهـه أخـل إذاالرجلكان: الشعيبقال«)١(االثري

مـا قـال مـصعب ويلفلماأمرهويشهرللناسويقامعمامتهنزعتوعليوعثمان
فيـه زادمـروان بـن بـشر ويلفلمـا واللحىالرؤوسحلقإليهوأضافبشيءهذا

ورمباماتفرمباحائطيفمسمارانيديهيفويسمراألرضعنالرجليرفعفصار
: شاعرفقالفسلمكفهاملسمارخرق

  
  

.»الثغريفمكانهخيلمنعنقاضربلعبهذا: قالاحلجاجكانفلما

وايل الـيمن كـان   فأخوه،عليه السالماملؤمنني أمريهو من عائلة وى عداء      
يف حممـد بـن يوسـف    )٢(قـال ابـن كـثري    !الـسالم عليـه    لإلمـام الناس لعناً  أكثرمن  

يلعـن وكان،اليمنعلىأمرياًوكان،احلجاجأخوالثقفييوسفبنحممد«الثقفي
...»املنابرعلىعلياً

قال ابـن  !األرضللدماء على وجه   الناس سفكاً  أكثروقد كان يفتخر بكونه     
دلـة بـن عاصماحدثنقالعوانةأبوحدثناقالمصوربنسعيدحدثنا«)٣(سعد
إيلأرسـل مـا : قلـت ؟امسـك مـا فقـال فأتيتهاحلجاجإيلأرسلقالوائلأيبعن

،أهلـه هبطـه ليـايل : قلت،البلدهذاهبطتمىت: قال،امسيعرفوقدإالاألمري
نريـد إنـا : قال،كفايناتبعتهإنمامنهأقرأقلت: قالالقرآنمنتقرأكأين: قال

 
 
– 
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٤٣٤

،السلـسلة : قالاألمريعملأيعلىقلت: قال،لناعمبعضعلىنستعملكأن
فـإن عليهـا ويعملـون عليهايقومونرجالإاليصلحهاالالسلسلةإنقلت: قال

فهـو األمـري يعفينوإن،السوءأعوانخيافضعيفأخرقبشيختستعنيبتستعن
فمـا مرياألفأذكرالليلمنألتعارإيناهللاوأمي،أقتحماألمرييقحمينوإنإيلأحب
عمـل علىلألمريكنتإذافكيفعملعلىلألمريولستأصبححىتالنوميأتيين
قلتمافأعجبهقالاألمريأيهاإياكهيبتهمقطأمرياهابواالناسأعلممااهللاوأمي
وإنإيلأحـب فهـو األمـري يعفـين إنقولـك أمـا فقـال عليهفأعدتعليأعدقال

قولكوأمانقحمكالغريكجندوإننقحمكغريكجندالإنفإناأقتحميقحمين
ظهـر علـى رجالًاليومأعلمماواهللافإينإيايهيبتهمقطأمريايهابواملالناسإن

ـا يلفـأفرج النـاس هااكانأموراركبتولقدميندمعلىأجرىهواألرض
أنظـر الكـأين عمداًالطريقمنوعدلتعندهمنفخرجتقالاهللايرمحكانطلق

أعـد فلمفأخرجينبيديفأخذإنسانجاءحىتالشيخأرشدواالشيخأرشدواقال
..!»بعدإليه

من نه احلطّكانوا يتقربون اليه بكل ما من شأفقد نصبهولكون الناس تعلم ب   
ــسالم وشــتمه  ــه ال ــي علي ــصفدي يف ترمجــة األصــمعي ،عل ــال ال جــدكــان«)١(ق

جيئوينفقال،طالبأيببنعليبهفأتوابسفوانقرسأصمعبنعلياألصمعي
لهفقيل،أشاجعهمنطعفقُ،بذلكعليهفشهد،لحالرمنأخرجهاأنهيشهدمبن
؟يصليكيف؟يتوكأكيفاهللاسبحانيافقال،زندهمنقطعتهأالاملؤمننيأمرييا

نإاألمـري أيهـا فقـال أصـمع بـن علـي أتـاه البصرةاحلجاجقدمفلما؟يأكلكيف
علياًفسماينعقاينأبويوليتـك قـد بـه توسـلت مـا أحـسن مـا فقالأنتينفسم



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣٥

تعديتـهما لـئن وواهللافلوسـاً دانقـني يـوم كـل لـك وأجريت) كذا(البارجاهامسك
.»!!عليكعليأبقاهماألقطعن

،مـسلم بـن عمـران عـن : مـصرف بنطلحةبنعن حممد «)١(وقال الذهيب 
فـأتى ،يـؤذن وهـو جعفـي قبيلـة مـؤذن علـى حلجـاج اصـحابة منرجلمر: قال

: قـال ؟بـاهلجري يـؤذن اجلعفـيني مـؤذن مسعـت أينمـن تعجـب أال: فقـال احلجاج
الـذي غفلـة بـن سـويد إمنا،أمريلليس: قال؟هذاما: فقال،بهفجئ،فأرسل

: قـال ؟الـصالة هـذه مـا : فقـال ،بـه فجـئ ،سـويد إىلفأرسـل : قالذاأمرين
،مـضطجعا وكـان ،جلـس عثمـان ذكـر فلمـا ،وعثمـان وعمربكرأيبمعصليتها

،إليهمرجعتوإذا،قومكتؤمنال: قال.نعم: قال؟عثمانمعأصليتها: فقال
الـشيخ عهـد لقـد : احلجـاج قـال ،أدبرفلما.وطاعةمسع،نعم: قال. فالنافسب
!ال حتتاج لتوضيح»فالنافسب«: وقوله»!هكذاالصالةيصلونوهمالناس

أهلمنوغريهاحلجاجأقوالكل«)٢(قال ابن كثري  ،وقد كفره ابن كثري وغريه    
عثمانيـا كـان احلجاجفإن،وزندقةكفروبعضهاوافتراءوكذبهذيانات: األهواء

والالـدماء بذلكويستحل.كفرخالفهمأنويرى.عظيماميالإليهممييل،أمويا
..»الئملومةذلكيفتأخذه

: من حديثه

األعمـش حدثناقالالواحدعبدعنمسددحدثنا«قال)٣(ا رواه البخاري  م
يذكراليتوالسورةالبقرةفيهايذكراليتالسورةاملنربعلىيقولاحلجاجمسعتقال
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٤٣٦

..»النساء فذكرت ذلك إلبراهيمفيهايذكراليتوالسورةعمرانآلفيها

ابـن أخربناالتميمياحلارثبنمنجابحدثنا«)١(وروى مسلم يف الصحيح   
املنـرب علـى خيطـب وهـو يقـول يوسفبناحلجاجمسعتقالاألعمشعنمسهر
فيهـا يـذكر اليتوالسورةالبقرةفيهايذكراليتالسورةجربيلألفهكماالقرآنألفوا

»فـسبه بقولهفأخربتهإبراهيمفلقيتقالعمرانآلفيهايذكراليتوالسورةالنساء
!!»فسبه«اري قول األعمشومل يذكر البخ

تل وهو العام الذي قُ،)عام اجلماعة(ولد احلجاج يف العام الذي يلي ما مسي
ويف هذا اجلـو األمـوي      ،اغتصب فيه معاوية اخلالفة   و فيه أمري املؤمنني عليه السالم    

الفـنت خـوف أإنأال«)٢(الذي يصوره أمري املؤمنني عليه السالم أروع تصوير بقوله    
توخـص ،فتنتـها تعم،مطينةمظلمةعمياءفتنةإا،أميةبينفتنةليكمععندي
أهـل يظهـر ،عنـها عمـي مـن الـبالء وأخطأ،فيهاأبصرمنالبالءوأصاب،بليتها

مـن أولوإنأال.وبـدعاً وظلمـاً عـدواناً األرضمتألحىتحقهاأهلعلىباطلها
بـين لتجـدنّ اهللاوأمي.العـاملني رباهللاأوتادهـا ويرتععمدهاويكسرجربوايضع
،بيــديهاوختــبط،بفيهــاتعــضالــضروسكالنــاببعــديلكــمســوءأربــابأميــة

تابعـا إالمـصركم يفيتركواالحىتبكميزالونال،هادرومتنع،برجليهاوتضرب
مثـل إالمنهمأحدكمانتصاريكونالحىتبكمبالؤهميزالوالضاٍرغريأوهلم

.»مهتشعنهتوارىوإذاأطاعهرآهإذاربهمنلعبداانتصار

   لد احلجاج وترعرع علـى القـسوة األمويـة ونظـام الـسيف         يف هذه األجواء و
..!»مضارغريأو تابعا هلم إال «الذي ال يرحم
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٤٣٧

شترطوا يف الوالةالشتهاره خبري الصفات اليت ياألمويووجد طريقه للبيت  
هذا مع اشـتهار قـول رسـول      ،سفك الدماء بال حدود   وللملكالوالء املطلق وهو  

،بـات ومثل كـل حـديث يف املغي   »برياب وم يف ثقيف كذّ  «)١(اهللا صلى اهللا عليه وآله    
ى بـرز احلجـاج   حتـ ،ري من بـين ثقيـف  اب واملبالكذَّكان الناس يترقبون من هو قد  ف

وإن ،برياب املُالكذّفلم جيدوا جماال للشك بانه هو املقصود ب،بظلمه وسفكه للدماء  
بل أن ،يرى ان الكذاب هو املختار واملبري هو احلجاج     ةنهل الس كان املشهور عند أ   

قرينه من االعتراف بذلك حىت ابن تيمية حد مناصاًوضوح كونه ناصيب مل جيعل أل     
!)٢(يف النصب

مري كثرية يف بيان نصبه وبغضه أل      وقد روى املؤرخون وعلماء الرجال قصصاً     
ربيعةبنأيبعن«بسنده)٣(يف تارخيهؤمنني عليه السالم منها ما رواه ابن عساكر     امل

،النهارنصفمرتيلمنيوماًخرجتيقولعمريبنامللكعبدمسعتقالالصرييف
أنـت يقـول اجواحلج،ديباجمنةكمعليهموقفرجليديهبنيجالسواحلجاج

صـغرياً ربـاين جـزاؤه ذاكومـا فعلـت تينأمـر إنقال،هسبتعالعليموىلمهدان
قيامـه يفأمسعـه كنـت قـال القـرآن مـن يقـرأ تـسمعه كنـت فماقال،كبرياًوأعتقين
هِ ذُكِّـروا ماَنسوافَلَما{يتلووجميئهوذهابهوقعوده ا بـِ نـفَتَح هِمي واب علـَ لِّ أَبـ يٍء كـُ شـ

ــواإِذَاحتَّــى ــاَفرِحــوابِم ــْذُأوُت أَخمــةًنَاه ــإِذَابْغتَ ــمفَ هونلِــسبمفَقُِطــعابِــرمِدــو ــواالَّــذِينالْقَ َظلَم
دمالْحلِلَّهِوبرالَمِني٤٤/٤٥: األنعام(}الْع(.

وينفـسب يسـب علـى تعرضـون يقـول مسعتـه فالهذهأماقالمنهفابرأ: قال
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٤٣٨

إليـك ليقومنأماوقالاإلسالمعلىفإينمينتربؤافالمينالرباءةعلىوتعرضون
إليـه فقـام ،عنقـه فاضـرب إليـه قـم حمرزبنأدهمياموالكومنمنكيتربأرجل

أطيبكانرجالًرأيتفماقال،عثمانثاراتليا: يقولوهولعجكأنهيتدحرج
رمحـه رأسهفندروضربهرأسهعنالقلنسوةوضعأنعلىزادمامنهباملوتنفساً
..»اىلتعاهللا

حـدثنا ،الطلقـاين إمساعيـل بنإسحاقحدثنا«)١(وروى أبو داود السجستاين   
خالـد بـن الربيـع عـن ،املغـرية عـن ،جريـر حـدثنا ،حـرب بـن زهريحدثنا،جرير
حاجتـه يفأحـدكم رسـول : خطبتـه يففقـال خيطباحلجاجمسعت: قال،الضيب
صـالة خلفـك ىأصلّأالعلىهللا: نفسييففقلت؟أهلهيفخليفتهأمعليهأكرم
: حديثـه يفإسـحاق زاد،معهـم ألجاهـدنك جياهـدونك قومـاً وجـدت وإن،أبداً
اعدة تقول عن اخلليفة انه أكرم اج يضع قفاحلج»قتلحىتاجلماجميففقاتل: قال
!هم من الرسولوأ

عـن ،بكـر أبـو حـدثنا ،العالءبنحممدحدثنا«)٢(وقال أبو داود السجستاين   
لـيس اسـتطعتم مـا اهللاتقـوا : يقولاملنربعلىوهواحلجاجمسعت: قال،عاصم

لـو واهللا،امللـك عبداملؤمننيألمري،مثنويةفيهاليسوأطيعواوامسعوا،مثنويةفيها
حللـت آخـر بابمنفخرجوااملسجدأبوابمنبابمنخيرجواأنالناسأمرت

ويا،حالالاهللامنيلذلكلكانمبضرربيعةأخذتلوواهللا،وأمواهلمدماؤهميل
رجزمنرجزإالهيماواهللا،اهللاعندمنقراءتهأنيزعمهذيلعبدمنعذيري

يـزعم احلمـراء هـذه مـن وعـذيري ،الـسالم عليـه نبيهعلىاهللاأنزهلامااالعراب

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣٩

ألدعهـم فواهللا،أمرحدثقداحلجريقعأنإىل: فيقولباحلجريرمىأنهأحدهم
وعبد هـذيل   ».منهمسعتهواهللاأنا: فقال،لألعمشفذكرته: قال،رالدابكاألمس

!هو عبد اهللا بن مسعود الصحايب املعروف

صـريح كـذب احلجـاج قالـه ومـا «)١(قال العظيم آبادي يف شـرحه للحـديث   
ابـن قـراءة أنيفريـب والعنـه اهللارضـي مـسعود بـن اهللاعبدعلىقبيحوافتراء
كيـف ،وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    نبيهعلىتعاىلاهللاأنزهلامماكانتمسعود

عبـد مـن : أربعـة مـن القرآناستقرؤوا: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    قالوقد
رواه.جبـل بـن ومعـاذ ،كعـب بـن وأيب،حذيفـة أيبمـوىل وسـامل ،مـسعود بناهللا

بـن اهللاعبـد بـه وأراد: الـسندي قـال .عمـرو بـن اهللاعبـد عـن ومسلمالبخاري
..»عثمانمصحفإىلرجعوماقراءتهعلىثبتلكونهعنهاهللارضيمسعود

هكذا إذن فالسياسة هي الدافع للحجاج لقول ذلك الكـالم ولـيس حرصـه              
هــو ) املقتــول ظلمــاً(ن يكــون عثمــانفــاألمويون حرصــوا علــى أ،علــى القــرآن

صاحب الفضل يف مجع الناس على قـراءة واحـدة حـىت حيفـظ ذلـك لـه وينقـل يف           
ويكون حجة علـى كـل مـن شـكك يف أمانتـه بعـد ثـورة الـصحابة عليـه            ،التاريخ

وكيف يتحقـق ذلـك وعبـد اهللا بـن مـسعود يعـارض تلـك املعارضـة              ،وقتلهم إياه 
.!الصامتة وهو يقرأ قراءة ختتلف عن قراءة البالط احلاكم

ال رجعة عنـه فقـد      شأواًقد بلغت    اإلسالميةاألحكاموملا كان االحنراف يف     
)٢(قـال ابـن حجـر   !عند احلاكم يف زمن احلجاج هو قطع الرقاب       األموريسر  كان أ 

بعـده فمـن عمـر كـان قالالشعيبعنجمالدطريقمناملوفقياتيفالزبريذكرقد«
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٤٤٠

يفضــربزيــادكــانفلمــا،عمامتــهونزعــواللنــاسأقــاموهالعاصــيأخــذواإذا
مـروان بـن بشركانفلما،لحيةالحلقالزبريبنمصعبزادمث،بالسياطاجلنايات

قدمفلما،مبسماراجلاينكفرمسبالسيففقتللعبكلههذاقالاجاحلج«.

اج هذا له من املوبقات ما لو سردناها لطال بنا املقـام والحتاجـت اىل      واحلج
،كتاب ضخم لإلحاطة ا وليس من دأبنا هنا اإلحاطة بكل ذلك إمنا لنماذج منـها    

ألرىإين«)١(جـاج عهـده علـى العـراق خبطبتـه املـشهورة الـيت منـها           وقد افتـتح احل   
وإـا ،الـدماء إىلأنظـر وكـأين ،لـصاحبها وإين،قطافهـا وحـان أينعتقدرؤوساً
كنانتـه نكثمروانبنامللكعبداملؤمننيأمريوإن...واللحىالعمائمبنيلترقرق
أمـرا وأحزمهـا مكـسرا اوأصـلبه عـودا أمرهـا فوجدين،عوداعوداعيداافعجم

قـرع ألقرعنكماهللاوأمي...عليكمأمريايبورماكمإليكمفوجهين،خمرباوأصدقها
وألبـرينكم ،الكثمخضابعنوألقطعنكم،السلمةعصبوألعصبنكم،املروءة

إالأدنـو وال،أمـضيت إالأقـول وال،وفيـت إالأعـد الأينواعلموا،القلمبري
وقـال والبطـاالت واجلماعـات اهلنـات وهـذه فإياكم،عتمسإالأبعدوال،فهمت
أهـل ويـا العـراق أهـل يـا أنـتم ومـا ،يؤولماذاإىلفالنوأمر،يقولوماذاوقيل

ت {قريـة أهـل أنـتم وإمنـا !االخالقومساوئوالنفاقالشقاق ًة كَانـَ ًة آِمنـ ئِنـْطمم
ــا أْتِيهــاي ــدًارِزْقُه ــلِّمِــنرغَ ــأَْنعمِفَــرتفَكَمكَــاٍنكُ ــااللَّــهِبِ فَأَذَاقَهاللَّــهــاس ــوعِلِب الْج

مـا الرأيخريوإن!أال،»١١٢اآليةمن: النحل(}يصنعونكَانُوابِماوالْخَوفِ
بـه لـسان أو،معقـول لـه كـان مـن فليعقل،الرشادسبيلإىل،العبادبهاهللاهدى
بوائــقمــنبائقــةأتــتكموقـد !الأ،مــدخولرأيأو،يــصولبــهذهــنأو،يقـول 
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٤٤١

فيهـا حيتـاج ،اجلـالل ذياهللاسـطوات منسطوةيتلوها،وبيانعلمذات،الزمان
عنـد يـستطيعون المث،إمـاء فيهااحلرائروجيعل،الدماءفيهايراق،األموالكرائم
مـا اخلـرب مـا ،وفـات مـضى قـد ملـا !هيهاتفهيهات،غريالكمويروا،عرباذلك
،ومزدجـر ـر يومكليفوله،والقصراهلامبسيفهجيتلى،ذكرحيةحلجاجا!اخلرب
مــنسـريوى ســيفيإن! ..،منـه وحنـن منــافهـو ،طاعتـه لنــااستوسـقت مـن !أال

،حلمهالسباعأطعمتوإال،دمهفليحقنشاءفمن،جلودكممنويفرى،دمائكم
واحد وهو ما تفعله    واحلقيقة إن هذا هو البيان رقم       »...شلوهعلىالرخموأقمت

العسكرتاريا يف كل زمان عند وصوهلا للسلطة فهي تنـذر وتـربق وتفعـل االفاعيـل             
!ملصلحة العلياوكله من اجل ا

:)١(موبقات احلجاج فقالعدد ابن حجر 

..الزبريبنمصعبقتلمع عبد امللك بن مروانحضر

.كةيف مالزبريبناهللاعبدلقتالنتدبه عبد امللك بن مروانإ

.مما سبب حرقهاباملنجنيقالكعبةرمى

.الزبريابنقتل

منعمرابنعلىدسصـحيح يفذلـك بعـض وقـع وقـد رمـح زجيفهمس
.البخاري

العـراقني لـه ومجـع الكوفـة فـواله اسـتقدمه مثمدةاحلرمنيامللكعبدهوالّ
.سنةعشرينمنحنواالواليةيفواستمرجائرةسريةبالناسفسار

وغريهـا البـصرة أهلمناءوالقرالفقهاءأكثرومعهاألشعثابنج عليه خر
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٤٤٢

كفـر أنـه لـه أقرفمنالسيفعلىفعرضهممعهكانمنوتتبع،قتلهحىتفحاربه
.صرباًقتلهامتنعومنأطلقهعليهخبروجه

صرباًاحلجاجقتلهمنأحصينا: حسانبنهشامطريقمنالترمذيوأخرج
عجبـت طـاوس وقالدينهمنمفلساًكانزادانوقالألفاًعشرينوالفئةمفبلغ
بـن وعاصـم وجماهـد والنخعيجبريبنسعيدمنهممجاعةرهوكفّمؤمناًيسميهملن
وغريهموالشعيبالنجودأيب

باحلجـاج وجئنـا خببيثهـا أمـة كـل جـاءت لـو العزيـز عبدبنعمرقالحىت
صلى اهللارسولبهأخربناالذياملبريأنت:بكرأيببنتأمساءلهوقالت.لغلبناهم
».وسلم-وآله -اهللا عليه 

ألفـا وثالثـون ثالثةفيهافوجدالسجونموتهبعدعرضت«)١(قال الصفدي 
سجنهويفاحلجاجماتعديبناهليثموقالصلبوالقطعأحدهمعلىجيبمل

..»امرأةألفثالثونمنهمألفامثانون

انه قتل مئة الف شخص بـسبب مـوقفهم الـسياسي مـن          وكان من اعترافاته    
وهومعاويةبنيزيدبنخبالدمراحلجاجإنقيل«)٢(قال ابن االثري  ،بين امية ويزيد  

العـاص بـن عمـرو هذابخبخخالدقالهذامنخلالدرجلفقالمشيتهيفخيطر
األشـياخ ابـن ولكينولدينالعاصأنيسرينماواهللاوقالفرجعاحلجاجفسمعها

يشهدكلهمألفمائةهذابسيفيضربتالذيوأناقريشمنوالعقائلثقيفمن
بـن عمـرو بـخ بـخ يقـول وهـو وىلمثالكفـر ويـضمر اخلمـر يـشرب كانأباكأن

.»واحدذنبعلىقتيلألفمبائةأيامهبعضيفاعترفقدفهوالعاص
.
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٤٤٣

فيقتله وميثل به وقد كان احلجاج يطارد كل من كان حيب علي بن ايب طالب    
قصته ليتعظ بالـصاحلني  وجيدر بكل مؤمن ان يقرأ)١(كما حصل مع سعيد بن جبري    

سـنة -عنـه اهللارضي-قُتل سعيد بن جبري«قال الثعليب،وصمودهم األسطوري 
سـعيد أن: وذلك،صرباالثقفييوسفبناحلجاجقتله،اهلجرةمنوتسعنيأربع

،واـزم األشـعث ابـن قتـل فلمـا ،األشـعث نابـ مـع اخلليفـة علىخرججبريبن
اهللاعبدبنخالدواليهاوكان،مبكةفلحق،سعيدهرباجلماجمديرمنأصحابه
؟امسكما: احلجاجلهفقال،احلجاجإىلبهوبعثفأخذه،القسري

جبريبنسعيد: قال

سريكُبنشقيأنتبل: قال

منكبامسيأعلمكانتأميبل: قال

أمكوشقيتأنتتشقي: قال

غريكيعلمهالغيب: قال

تلظىنارابالدنياألبدلنك: قال

إهلاالختذتكبيدكذلكأنعلمتلو: قال

اهلدىوإمام،الرمحةنيب: قال؟حممديفقولكفما: قال

دخلتـها لـو : قـال ؟النـار يفهـو أواجلنـة يفأهو؟علييفقولكفما: قال
أهلهاعرفتفيهامنوعرفت

بوكيلعليهملست: قال؟اخللفاءيفقولكفما: قال

خلالقهمأرضاهم: قال؟إليكأعجبفأيهم: قال
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٤٤٤

سـرهم يعلـم الـذي عنـد ذلـك علـم : قـال ؟للخـالق أرضـى وأيهـم : قال
.وجنواهم

،طـني مـن خلـق خملـوق يـضحك وكيف: قال؟تضحكملبالكفما: قال
!؟النارتأكلهوالطني

؟نضحكبالنافما: قال

.القلوبتستِومل: قال

يديهبنيفجمعه،والياقوتوالزبرجدباللؤلؤاحلجاجأمرمث

،فـصاحل ،القيامـة يـوم فـزع مـن بـه لتتقيهذامجعتكنتإن: سعيدفقال
للـدنيا مجـع شيء   يفخريوال،أرضعتعمامرضعةكلتذهلواحدةففزعةوإال
بالنايونفخ،العودضربفلما،والنايبالعوداحلجاجدعامث،وزكاطلبماإال

؟اللعبهويبكيكما: فقال.سعيدبكى

يفالـنفخ يـوم ،عظيمـاً يومـاً فـذكرين ،الـنفخ أمـا : احلـزن هـو : سعيدقال
الصور

!سعيدياويلك: احلجاجقال

!اجلنةوأدخلالنارعنزحزحملنويل،ال: قال

.أقتلكقتلةأيسعيدياأختر: احلجاجقال

يفمثلـها اهللاقتلـك إالقتلـة تقتلينال،فواهللا،حجاجيالنفسكراخت: قال
اآلخرة

؟عنكأعفوأنأفتريد: قال
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٤٤٥

.عذرواللكبراءةفال،أنتوأما،اهللافمن،العفوكانإن: قال

بـذلك احلجاجخربفأُ،)ضحك(خرجفلما،فاقتلوهبهاذهبوا: احلجاجقال
هفرد!

؟كأضحكما: وقال

.عليكاهللاوحلم،اهللاعلىجرأتكمنتعجب: قال

!اقتلوه: وقال،فبسطبالنطعفأمر

ا حِنيفـاً واألَرضالسماواِتفَطَرلِلَّذِيوجهِيوجهتإِنِّي{: سعيدفقال مـا و أَنـَ
مِنرِكِنيش٧٩: األنعام(}اْلم(.
ثَم ُتولُّـوا افَأَينمـ {: سـعيد قال،القبلةلغريبهوجهوا: قال ه فـَ جـاللَّـهِ وإِن اللَّـه اسِـعو
لِيم١١٥اآليةمن: البقرة(}ع(.

ا {: سـعيد قـال ،لوجههكبوه: قال هـمِن اكُم لَْقنـا خ فِيهـو كُما نُعِيـد هـمِنو
كُمنُخْرِجةىتَارر٥٥: طـه(}أُخ(.

شـريك الوحدهاهللاإالإلهالأنأشهدإينأما: سعيدقال!ذحبوهإ: اجاحلجقال
..القيامةيوماتلقاينحىتمينخذها،ورسولهعبدهحممداوأن،له

.بعدييقتلهأحدعلىتسلطهالاللهم: فقالسعيددعىمث

،اهللاعـدو يا: ويقول،ثوبهمبجامعيأخذاملناميفيراهنامإذااحلجاجوكان
. ؟جـبري بـن ولـسعيد يلمـا !؟جـبري بنولسعيديلما: احلجاجفيقول؟قتلتينفيم
أالأحداألرضوجهعلىوما،جبريبنسعيدقتل: قالأنهأمحداإلمامعنذكر
..».علمهإىل-مفتقر: قالأو-حمتاجوهو

وكذلك ضرب احلجـاج عطيـة   ،فهذا هو سعيد بن جبري رضي اهللا تعاىل عنه   
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٤٤٦

) ى لـه ابـو داود والترمـذي وابـن ماجـة          وهو من كبار الفقهـاء والـرواة رو       (العويف
وهـو مـن كبـار    (يلىوكذلك ضرب ابن ايب ل،)١(ن يلعن علياًعلى أ  اربعمئة سوطٍ 

يف عبـد الـرمحن ابـن ايب       )٣(وقـال العجلـي   ،)٢(فـامتنع  ن يسب علياً  على أ ) الفقهاء
اللـهم يقـول فكان،علياًالعنلهوقيلاملصطبةعلىووقفهضربه احلجاج «: ليلى
وقتـل  ،»اللعـن عليـه يقـع لـئال يرفعهطالبأيببنعلييسكتمثالكذابنيالعن

وهو من املقـربني مـن   ) ان له صحبةوالذي حيتمل (احلجاج كميل بن زياد النخعي 
: قالالرمحنعبدبنحممدعن  «بسنده)٤(الذهيبروى،مري املؤمنني عليه السالم   أ

أقبلكميلذلكرأىفلما،زيادبنبكميليأتوهحىتأعطيامالنخعاحلجاجمنع
هـذا ،الـشام أهـل يـا : احلجـاج فقـال ،فأبلغوهاحلجاجأبلغوين: فقالقومهعلى

أمـا : فقلت،حقيفعرف: كميلفقال،نفسكمنأقدينلعثمانقالالذيكميل
،عليـا احلجـاج فـذكر ،هـو أوأنـا قـوال أحـسن كـان فمن،هبةلكفهوأقدتينإذ

مـن لعلـي بغـضا أشدإنساناإليكألبعثنواهللا: احلجاجالفق،كميلعليهفصلى
وقـد تـرجم لكميـل كبـار        »عنقـه فـضرب احلمصيأدهمابنإليهفبعث،لهحبك

النخعـي خيـثم بنيكابنزيادبنكميل«)٥(علماء املسلمني منهم ابن كثري قائال   
علـي مـع وشـهد ،هريرةوأيبمسعودوابنوعليوعثمانعمرعنروى.الكويف
عاشوقد،السنةهذهيفاحلجاجقتله،عابداوزاهدا،فاتكاشجاعاوكان،صفني

عفـان بـن عثمـان مـن طلـب ألنـه عليـه نقـم وإمنـا : يديهبنيصرباقتلهسنةمائة
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٤٤٧

لـه فقـال ،عنـه عفـا نفـسه مـن عثمانأمكنهفلما.إياهلطمهالطمةمنالقصاص
: قالوا،عنقهفضربتأمرمث؟صاصالقاملؤمننيأمريمنيسألمثلكأو: احلجاج

: احلجـاج لـه فقال،كميلعليهوصلىمنهفنالذلكغبونيفعليااحلجاجوذكر
وكـان ،أدهمابنإليهفأرسل،أنتحتبهمماأكثرعليايبغضمنإليكألبعثنواهللا
كميـل عـن روىوقـد ،عنقـه فـضرب كنانـة بـن اجلهمأباويقال،محصأهلمن

أولـه الـذي طالـب أيببـن علـي عـن املـشهور األثـر ولـه التابعنيمنكثريةمجاعة
وفيهالثقاتاحلفاظمنمجاعةرواهقدطويلوهو" أوعاهافخريهاأوعيةالقلوب"

وشتْم احلجاج لعلي مشهور معـروف ال   »قائلهعناهللارضيحسنوكالممواعظ
احلجـاج يـشتم  كـان «عـن االعمـش  )١(نقل السيد حمسن االمـني   ،حيتاج لكثري بيان  

لـه وقال ابن كثري يف كالمه حول حديث النيب صلى اهللا عليـه وآ    »مقذعاًشتماعليا
كـان وقد،هذايوسفبناحلجاجفهواملبريوأما«)٢(فقال»يف ثقيف كذاب ومبري   «

مقداما،عنيداجباراوكان،أميةبينمروانآلهوىيفوشيعتهعلياًغضيبناصبياً
الكفـر ظاهرهـا شـنيعة بـشعة ألفـاظ عنهرويوقد.شبهةأدىنبالدماءسفكعلى
.»قدمناكما

: دلةبنعاصمقال«وكان من غرائبه أنه كان ينهى عن قراءة ابن مسعود    
وأطيعــواوامسعـوا مثنويـة واهللاهــذااسـتطعتم مـا اهللاتقــوايقـول احلجـاج مسعـت 
البـاب هـذا منخترجواأنأمرتكملوواهللامثنويةفيهليسألنفسكمخرياوأنفقوا

يعينعبدأمابنقراءةعلىيقرأأحداأجدوالدماؤكميلحلتهذامنفخرجتم
ذكـر وقـد خرتيـر بضلعولواملصحفمنحكنهاوالعنقهضربتإالمسعودابن
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٤٤٨

رغـم علـى ألقرأـا نفـسي يففقلـت يقـول مسعتـه وأنـا فقـال األعمشعندذلك
.)١(»أنفك

مـة  هذا اكثر من مقالـة حيـذر فيهـا األ         السالم يف احلجاج  وقد قال علي عليه     
ليـسلطن واهللاأمـا «)٢(من فتنته وذلك خلطره على اإلسالم منها قوله عليـه الـسالم      

أبـا إيـه .شـحمتكم ويـذيب ،خـضرتكم يأكـل ،الامليـ الالذيثقيفغالمعليكم
عـن ،يالتيمـ حيـىي عـن سـعيد بـن عثمـان عـن )٣(وروى ابـن ايب احلديـد     »!وذحة

حـدث يومئذغالموهوباهلةأعشىقام: قال،رجاءبنإمساعيلعن،األعمش
مـا ،املـؤمنني أمـري يـا : فقـال ،املالحـم ويـذكر خيطبوهو،عليه السالم عليإىل

قلـت فيماآمثاكنتإن: عليه السالم عليفقال!خرافةحبديثاحلديثهذاأشبه
ثقيفغالمومن: فقالوارجالفقام،سكتمث،ثقيفبغالماهللافرماك،غالميا
،انتـهكها إالحرمـة هللايتـرك الهـذه بلـدتكم ميلـك غـالم : قال؟املؤمننيأمرييا

عـشرين : قـال ؟املـؤمنني أمريياميلككم: فقالوا،بسيفهالغالمهذاعنقيضرب
،البطنبداءأنفهحتفميوتبل: قال؟موتاميوتأمقتالفيقتل: قالوا،بلغهاإن
رأيـت لقـد فـواهللا : رجاءبنإمساعيلقال.جوفهمنخيرجمالكثرةسريرهثقبي

عبـد جـيش مـن أسـروا الـذين األسـرى مجلـة يفأحـضر وقـد ،باهلةأعشىبعيين
شـعره واستنـشده ،ووخبـه فقرعـه ،احلجاجيديبنياألشعثبنحممدبنالرمحن
.»السكذليفعنقهضربمث،احلربعلىالرمحنعبدفيهحيرضالذي

 ا أكثر من قول     ذََوقصة الوسطرها ابن ايب احلديد على ما نقله    ،حة قيل بشأ
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٤٤٩

ــه الــسي يف حبــاره  ،فطردهــامــصالهإىلتــدبخنفــساءرأىاحلجــاجأن«)١(عن
ورمـا منـه يـده ورمـت ،قرصـا فقرصـته بيـده فأخذها،فعادتطردهامث،فعادت
.بالبقـة كنعـان بـن منـرود قتـل كمـا ،قـه خلبأهونتعاىلاهللاقتله.حتفهفيهكانت
وذحمنوذحةهذه: ويقولبإبعادهايأمر،خنفساءرآىإذاكاناحلجاجأنومنها

خنفــساواترأىقــدأنــهومنــها.الــشاةبــذنباملعلقــةبــالبعرةتــشبيها،الــشيطان
أيهـا خلقهـا فمـن : قيـل .هذهخلقاهللاإن: يقولملن!واعجبا: فقال،جمتمعات

: قـالوا .الـوذح هـذه خيلـق أنمـن شـأنا ألعظمربكمإن،الشيطان: قال!األمري
ــا ــىفجمعه ــل"عل ــة" فع ــدنكبدن ــل،وب ــهفنق ــذاقول ــاءإىله ــصرهيفالفقه ع
...»فأكفروه

ضان ومل وقيل ان احلجاج قتل سعيد بن جبري وهو صائم يف العاشـر مـن رمـ               
مات بعد قتله سـعيد  وقيل انه،)٢(ن مات بعد ستة اشهر    يستطع ان يقتل غريه اىل أ     

وعـشرين سـبع ليلةتويف احلجاج «)٣(بن جبري خبمس عشرة ليلة كما قال الصفدي       
املـاء عليـه وأجـري قربهوعفيواسطيفسنةومخسونمخسولهرمضانشهرمن

وعلقـه حلمـا فأخـذ إليهالينظربالطبيبفدعاباطنهيفوقعتباآلكلةمرضهوكان
اهللاوسلطكثريدودبهلصقأخرجه وقد مثساعةوتركهحلقهيفوسرحهخيطيف

جلدهحترقحىتمنهوتدىنناراًمملوءةحولهجتعلالكواننيفكانت،الزمهريرعليه
تتعرضأنيتكقدلهفقالالبصرياحلسنإىلجيدهماوشكا،احيسالوهو
عـين يفـرج أناهللاتـسأل أنأسـألك الحـسن يـا لـه فقـال فلججتالصاحلنيإىل

.
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٤٥٠

...»عذايبيطيلوالروحيقبضيعجلأنتسألهأنأسألكولكين

ومن خبثه وسوء صنيعه يف أهل البيت عليهم السالم وسيدهم امري املـؤمنني            
عليه السالم أنه وإن مل يشرك بدم اإلمام واحلسنني بشكل مباشر لكنـه أراد تـدارك             

بنعباسوحدثين«قالاألمر ومل يستطع فقد روى البالذري يف انساب االشراف ف         
عمـل يوسـف بناحلجاجانعمريبنامللكعبدعن،عوانةعن،أبيهعن،هشام

أبـو : فقـال مـدفونا واللحيـة الـرأس أبـيض شـيخا فوجدعمالبالكوفةالقصريف
يفعـل الأنوسـأله ذلـك يفسـعيد بـن عنبسةفكلمهيصلبهأنوأراد!واهللاتراب

.)١(»فأمسك

يف شيعة علي عليه السالم فـأراد ان يـصلب جثـة هـذا     فهو مل يكفه ما عمل    
الشيخ وهو يظنه أمري املؤمنني عليه السالم لكون قرب الغمـام مل يكـن يعـرف تلكـم                 

!األيام

}فَتِلْك موتُه يـةً ب اوِيـا خ وا بِمـ ظََلمـي إِن ةً ذَلـِك فـِ ٍم لَآيـو ون لِقـَ لَمـعا ) ٥٢(ي نـيأَنْجو
الَّذِيننكَانُواواآموتَّقُون٥٣: النمل(}ي(.
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٤٥١

بالل بن أبي هريرة الدوسي

مات قبل العام السادس والتسعني للهجرة بقليل

ابن حبان واهليثمي والطرباين: روى له

)١(هو ثقة: قالوا فيه

أبيهعنروى

معصفنيشهد.وغريمها،طحالءبنحممدبنويعقوب،الشعيب: عنهروى
كـان معاويـة يـستعمله علـى جنـد قـيس وايـاد           .سـليمان خالفةإىلوبقي،معاوية
.)٢(ومحص

ه ويل بل إن ،ومن املقربني ملعاوية  ،هو احد البغاة ورؤوس الضاللة يف صفني      
وكلنا يعلم ماذا تعين الشرطة يف ذلك الزمـان ومـا           (الشرطة لسليمان بن عبد امللك    

وكيـف ال يقربـه     ..)٣(ه علـى الـسرير    ه وجيلسه معـ   وكان جيلُّ ) تقوم به من دور قذر    
.ملك بين امية بلسانه وبنيه) ابو هريرة(وجيله وقد مهد ابوه

 

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥٢

: من حديثه

اهللاعبدحدثناعماربنهشامحدثنانصربنحممدحدثنا: )١(روى الطرباين 
أنهريـرة أيبعـن هريرةأيببنباللعنحممدبنيعقوبحدثناالبكرييزيدبن

مثفيهـا يـده فأسـرع تفـور بـصحفة أيتوسلم -وآله   -اهللا عليه   صلى  اهللارسول
.ناراًيطعمناملاهللاإنفقاليدهرفع

مـسلم بنحممدحدثنا،مكرمبناحلسنيبنحممدأخربنا: )٢(وروى اهليثمي 
،مطرفعن،قيسأيببنعمروحدثنا،سابقبنسعيدبنحممدحدثنا،وارةبن

صـلى اهللا عليـه وآلـه        -الـنيب عـن ،أبيهعن،هريرةأيببنباللعن،الشعيبعن
.املشرقحنووأشار.هاهنامنالدجالخيرج: قال-وسلم 

بـن حممـد حـدثنا قـال مكـرم بناحلسنيبنحممدأخربنا: )٣(روى ابن حبان  
قـيس أيببـن عمروحدثناقالسابقبنسعيدبنحممدحدثناقالوارةبنمسلم

-صلى اهللا عليه    النيبعنأبيهعنهريرةأيببناللبعنالشعيبعنمطرفعن
.املشرقحنووأشارهاهنامنالدجالخيرجقالوسلم-وآله 

حـب  تبـاع الـدجال هـم ممـن ينتحلـون      النواصب رووا إن أغلب أ    نإ: قلت
والـذي يظهـر   ،م سياتون مـن الـشرق  اهل بيت النيب وهنا يقول ابن أيب هريرة بأ        

.ن بلدان املشرق املتشيعة مثل الكوفة واملدائن والبصرةغنهم يقصدون النيل م
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٤٥٣

أبو عبد ا احلرشي/ مطرف بن عبد ا ابن الشخري 

مات يف العام اخلامس والتسعني للهجرة

روى له البخاري ومسلم وامحد وأبو داود والترمذي والنـسائي وابـن ماجـه               
.واحلاكم وغريهم

لعمـل ولـه جاللـة يف اإلسـالم ووقـع يف      كـان رأسـا يف العلـم وا       : قالوا فيـه  
.)١(النفوس

،ذروأيب،وعمــار،وعلـي ،عنـه اهللارضــيأبيـه عـن دثحــ: قـال الـذهيب  
وعبـد ،حـصني بنوعمران،ومعاوية،العاصأيببنوعثمان،وعائشة،وعثمان

عاصمبنقيسبنوحكيم،اجلذميمسلمأيبوعن.وغريهم،املزينمغفلبناهللا
.كعببنأيبعنلوأرس.املنقري

ابنيزيدالتياحوأبو،اهللاعبدبنيزيدوأخوه،البصرياحلسن: عنهحدث
بـن وحممـد ،جريـر بـن وغيالن،وقتادة،هندأيببنوسعيد،البناينوثابت،محيد

،اجلريـري وسـعيد ،هـالل بـن ومحيـد ،الرشكويزيد،العبدينضرةوأبو،واسع
وأبـو ،رشـيد بنالكرميوعبد،الشخريبناهللابدعبنهانئبناهللاعبدأخيهوابن
.)٢(سواهموخلق،السعدينعامة

.
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٤٥٤

بـن اهللاعبـد بـن مطـرف «من علماء الرجال من الشيعة     )١(قال فيه التستري  
دخـل عماراأنسريينابنعنحسانبنهشامروى: الثقفيغاراتعنالشخري

أنجيـوز مبـاال ) الـسالم هعلي(عليافذكر-الشخريابنوعنده-مسعودأيبعلى
يتواصـلون زيـاد بـن العالءمعأما" شفيقبناهللاعبد"يفومر. اخلرب...بهيذكر
الـشني بكـسر " الـشخري "وضـبط حجـر ابـن وعنونـه .)الـسالم عليـه (بغضهعلى

أنـه !الغريـب ومن.البصرياهللاعبدأبواحلرشيبالعامريووصفه،اخلاءوتشديد
الـنيب سـاب ) الـسالم عليـه (علـي سـاب أنمـع " فاضـل ابدعثقة": فقال،زكاه

) وسـلم وآلـه عليـه اهللاصـلى (النيبعدوعليوعدو) وسلموآلهعليهاهللاصلى(
.»ةاملتواترباألخبار

ــارات     ــصبه نقــال عــن صــاحب الغ ــول بن ــد الق ــن أيب احلدي ــل اب ــشعرا نق م
.)٢(بإقراره
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٤٥٥

ا البجليأبو عبد/ قيس بن أبي حازم البجلي األمحسي 

مات يف العام الثامن والتسعني للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وغريهم

متقن ،أجود التابعني إسناداً  ،من علماء زمانه  ،العامل الثقة احلافظ  : قالوا فيه 
.)١(الرواية

،وخالد،مسعودوابن،وعمار،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأيبعنروى
،وعائـشة : زيـد بـن وسـعيد ،وسـعد ،وطلحة،ومعاذ،وحذيفة،وخباب،والزبري

،عمــريةبــنوعـدي ،وجريــر،وبــالل،واملغـرية ،ومعاويــة،وعمــرو،موسـى وأيب
إســحاقأبــو: وعنــه.وخلــق،عمــروبــنعقبــةمــسعودوأيب،عــامربــنوعقبــة

وسـليمان ،خالـد أيببـن وإمساعيـل ،بـشر بـن وبيـان . شبيلبنواملغرية،السبيعي
حريـز وأبـو ،عتيبـة بـن واحلكـم ،زائدةأيببنوعمر،سعيدبنوجمالد،األعمش

،البجلـي املـسيب بـن وعيـسى -صـح إن-سجـستان قاضيحسنيبناهللاعبد
...وآخرون،رافعبنواملسيب
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٤٥٦

: من حديثه

بنإمساعيلأخربناقالهارونبنيزيدحدثنا: قال)١(ما رواه امحد بن حنبل
تقـرؤن إنكمالناسأيهاقالالصديقبكرأيبعنحازمأيببنقيسعنخالدأيب

لَّ مـن يضُركُمالأَنْفُسكُمعلَيكُمآمنواالَّذِينأَيهايا{اآليةهذه ديتُم إِذَاضـَ اهتـَ
) ١٠٥: املائدة(}عملُونتَكُنتُمبِمافَينبئُكُمجمِيعاًمرجِعكُماللَّهِإِلَى

رأواإذاالنـاس إنيقـول وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتواين
...بعقاباهللايعمهمانأوشكيديهعلىيأخذوافلمالظامل

إمساعيـل عـن شـعبة حـدثنا قالجعفربنحممدحدثنا: أيضا)٢(وروى امحد 
صلى اهللا عليه   اهللارسولمسعتالقالعاصبنعمروعنحازمأيببنقيسعن
اهللاوىلإمنـا بأولياءإىلليسوافالنأيبآلإنيقولسرغريجهاراوسلم -وآله   -

ــؤمننيوصــاحل ــالن(و)٣(امل ــم آل ) آل ايب ف ــن    أيبه ــرو ب ــسرها عم ــا ف ــب كم طال
...وقد مر علينه كالم احلفاظ حول هذا احلديث ومن هو املقصود به!!العاص

البجلـي اهللاعبـد أبـو ،احلـافظ الثقةالعاملحازمأيببنقيس«)٤(قال الذهيب 
بـن احلـارث عبدبنعوف: وقيل.عوفبنحصنيأبيهواسمالكويف،األمحسي

وأتـى أسـلم .أمناربنوهموجبيلة.اختالفنسبهويف.هاللبنحشيشبنعوف
،الطريـق يفسوقـي اهللانـيب فقـبض ،ليبايعـه وسـلم -وآله -صلى اهللا عليه   النيب

علماءمنوكان.ذلكيثبتومل،صحبةلقيسإن: وقيل.صحبةحازمأيبوألبيه
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٤٥٧

ولـذلك .عثمـان يقـدم كانأنهواملشهور.عليعلىحيملكان: وقالوا،...زمانه
..».عنهالروايةالكوفينيقدماءمنكثريجتنب

قيـل وقداحلارثبنعوفأبيهواسمحازمأيببنقيس«)١(وقال ابن حبان  
فقـدم ليبايعـه وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبإىلوفدانهيقالعوفعبد

مـات الصديقبكرأبافبايعوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبقبضوقداملدينة
.»وتسعنيأربعسنة

،مـن رواياتـه  تفوح رائحة النصب واالحنراف عن امري املؤمنني عليه الـسالم       
.ندهروى ابن حبان بس

صـلى  النيبأعرايببايع: قالحثمةأيببنسهلعنحازمأيببنقيسعن
صـلى اهللا  الـنيب مـات إنلالعـرايب علـى فقـال أجلإىلوسلم -وآله   -اهللا عليه   

فـسأله فأتـاه قتلـه فأتـه (قـال أدرىال: قـال ؟يقضيكفمنوسلم-وآله  -عليه  
فـسأل ؟بكـر أبـو مـات فـإن :الـسالم عليـه عليقالبكرأبويقضيكفقال))٣(

علـى فقـال ،عمـر يقـضيك : فقـال وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيباألعرايب
وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب األعـرايب فـسأل أجلـه عمرعلىأتىفإن

فـسأل أجلـه عثمـان علـى أتـى فـإن السالمعليهعليقالعثمانيقضيك: فقال
-وآلـه   -صلى اهللا عليه    النيبفقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيباألعرايب

.)٢(»فمتمتوتأناستطعتفإنوعثمانوعمربكروأبوأنامتإذاوسلم

أيببنقيسعن،عتيبةبناحلكمعناألعمشروى«)٣(احلديد أيبقال ابن   
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أبنـاء يـا : يقـول وهـو ،الكوفـة منـرب علـى الـسالم عليـه عليامسعت: قال،حازم
إىلانفـروا .الـشيطان وأوليـاء ،األحـزاب وبقيـة ،الكفرأئمةإىلانفروا،يناملهاجر

ليحمـل إنـه ،النسمةوبرأ،احلبةفلقالذيفواهللا،اخلطايامحالدمعلىيقاتلمن
أيببـن قـيس هـذا : قلـت .شـيئا أوزارهـم منينقصالالقيامةيومإىلخطاياهم

القمـر تـرون كمـا القيامـة يـوم ربكملترونإنكم(حديثروىالذيوهو،حازم
إنـه : وقـالوا ،فيـه املتكلمـون مـشاخينا طعنوقد،)رؤيتهيفتضامونالالبدرليلة

،الكوفـة منـرب علـى خيطـب عليـا مسعـت إين: قـال ألنـه ،روايتهتقبلوال،فاسق
يـبغض ومـن ،قلـيب يفبغـضه ودخل،فأبغضته،األحزاببقيةإىلانفروا: ويقول

...»روايتهتقبلالالسالمعليهعليا

جـاهلي األمحـسي حـازم أيببـن قـيس »األمحـسي قـيس («)١(قال الصفدي 
إىلوصـدق عهـده يفوأسـلم وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    النيبيرملإسالمي
مجيـع وعـن عنـه وروىمنـه ومسـع بكـر أبـا شـهد التـابعني كبارمنوهومصدقه
صـلى  الـنيب أتيتقالشيءعنهلهظحيفالفإنهعوفبنالرمحنعبدإالالعشرة

فأطـاب مقامـه قـائم بكـر وأبوقبضقدفوجدتهألبايعهوسلم -وآله   -اهللا عليه   
خيـضب وكـان للـهجرة وتـسعني سـبع سـنة أومثـان سـنة تويفالبكاءوأطالالثناء

الـصحابة عـن أروىبالكوفـة كـان ومـا عثمانيـا وكـان احلريرلبسورمبابالصفرة
..»منه
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٤٥٩

أبو سفيان/هلانيمد بن زياد اإلحم

مات يف اية القرن األول أو بداية القرن الثاين للهجرة

روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغريهم

)١(ثقة: قالوا فيه

اخلوالينعنبةوأىببسربناهللاوعبدالباهليأمامةأيبعنروى

وبقيـة عيـاش بـن وإمساعيلخالدابنبووهمرميأيببنبكرأبوعنهروى
)٢(محريبنوحممدحرببنوحممد

: من حديثه

سـليمان وأبـو حيـىي بنسلطاناملكارمأبوخايلأخربنا: )٣(روى ابن عساكر  
الـصفار حممـد بـن إمساعيـل أنبأناقالواحممدبنحممدأنبأناقاالعنهحممدبنداود
عـن األهلـاين زيادبنحممدعنعياشبناعيلإمسأنبأناعرفةبناحلسنأنبأناقاال
مسعتمماحدثنالهفقلتالعاصبنعمروبناهللاعبدأتيتقالاحلرباينراشدأيب

كتـب ماهذافقالصحيفةإيلفألقى)وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسول
بكـر أبـا إنفيهـا فإذافنظرتقال)وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسوليل

.
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٤٦٠

بكرأبايافقالأمسيتوإذاأصبحتإذاأقولماعلميناهللارسولياقالالصديق
ربأنـت اهللاإالإلـه الوالـشهادة الغيبعاملواألرضالسماواتفاطراللهمقل
...شئكل

وحريـز األهلـاين زيـاد بنحممد: النيسابورياحلاكمقال«)١(قال عنه الباجي  
..»النصبعنهمااشتهروممنالبدعأهلمنعثمانبن
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نواصب الرواة يف القرن الثاني اهلجري
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٤٦٣

واألمساء مرتبة حسب تاريخ الوفاة

النعمان / عبد اهللا بن شقيق /الشعيب / عمرو بن عبد اهللا  / أبو قالبة اجلرمي    
/ حمارب بـن دثـار    / مكحزل الشامي / شيبان بن خمرم  / طلحة بن مصرف  / بن أشيم 

ابـن شـهاب   /خالـد القـسري  /مشـر بـن عطيـة    / ميمون بن مهران  / مان بن عاصم  عث
زيـاد بـن   /خالد الفأفاء / أزهر احلرازي إسحاق بن سويد   /عاصم بن دلة  /الزهري
ــة ــه  / عالق ــن وداع ــسم  / اســد ب ــن مق ــرية ب ــب / مغ ــن وه ــيس ب ــن  /ق ــد اهللا ب عب

يزيد بـن   /ساملعبد اهللا بن    /سالم أبو املنذر  /حريز بن عثمان  /الصلت بن دينار  /عون
رجـاء  /أبو بكر بن عيـاش /عبد اهللا بن إدريس/خصني بن منري  /بشر بن املفضل  /زريع

.بن حبيشرز/عمرو بن قيس/ بن حياة
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٤٦٤

أبو قالبة اجلرمي/ عبد ا بن زيد

للهجرةوأربعةمات يف عام مئة 

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي 
.وغريهموابن خزمية

صاحل كـان مـن     رجل)١(احلديثكثري،ثقة،اإلسالمشيخ،اإلمام: قالوا فيه 
)٥(من أئمة التـابعني   )٤(من عباد التابعني وزهادهم   )٣(فاضل)٢(الفقهاء ذوي األلباب  

.)٦(شهريإمام

كـان لقـد عبـاس بـن صـاحب اجلرميقالبةأبو«)٧(قال ابن حبان يف ترمجته    
بـأثواب وكفنـاه فغـسلناه وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      وللنيبهللاحلبشديد
جـن أنفلمـا رباطيإىلوانصرفتالقومفانصرفودفناهعليهوصلينامعناكانت
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وعليـه اجلنةرياضمنروضةيفالنائميرىفيمافرأيتهرأسيوضعتالليليعل
يكُم سـالم {الـوحي يتلـو وهـو اجلنـة حلـل مـن حلتـان  ا علـَ بِمـ تُمرب صـ منِع ى فـَ ْقبـع

.)٢٤: الرعد(}الداِر

تنـال الدرجاتهللاإنقالهذالكأىنقلتبلىقالبصاحيبألستفقلت
الــسريفوجــلعــزاهللاخــشيةمــعالرخــاءعنــدوالــشكرالــبالءعنــدبالــصربإال

...»والعالنية

: من حديثه

ثناحـد مـسلم بـن الوليدثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)١(روي يف املسند  
بـن أنـس عـن اجلرمـي قالبةأبوحدثينقالكثريأيببنحيىيحدثينقالاألوزاعي

عكـل مـن نفـر مثانيـة وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبعلىقدمقالمالك
انوسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول فـأمرهم املدينةفاجتووافاسلموا

رعاـا وقتلـوا فارتدوافصحواففعلواوألبااأبواهلامنفيشربوادقةالصإبليأتوا
طلبـهم يفوسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولفبعثوساقوهارعاءهاأو

..أعينهملومسماتواحىتحيسمهموملوأرجلهمأيديهمفقطعمفأتىقافة

عبـد حـدثنا قـال إسـحاق بـن شـعيب ابـن شعيبخربينأ:)٢(روى النسائي 
أبـو حـدثين قـال حيـىي حدثينقالاألوزاعيحدثينقالشعيبحدثناقالالوهاب

صـلى اهللا عليـه     اهللارسولعلىقدمأنهحدثهمالضمريأميةأباأناجلرميقالبة
ادنقـال صـائم إينقلـت أميـة أبـا يـا الغداءانتظرفقالسفرمنوسلم -وآله   -

..ةالصالونصفالصيامعنهوضعاهللاإناملسافرعنأخربك
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موسـى بـن حـسن حـدثين قالأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)١(روي يف املسند  
قالبةأبوحدثينقالكثريأيبابنيعينجبريعنشيبانثناحدقاالحممدبنوحسني
- صلى اهللا عليه اهللارسولمعميشيهوبينماأوسبنشدادانأخربهأنهاجلرمي

عـشرة مثـان رمضانمنمضىبعدماحيتجمرجلعلىمرالبقيعيفوسلم -وآله  
..واحملجوماحلاجمأفطروسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولفقالليلة

بـن عمـرو بـن حممـد أنبأنـا بكرأبوأنباناطاهرأبونانبأأ:)٢(روى ابن خزمية  
أبوقالخلزازاعامرأيبعنعامربنسعيدثناحدبصريوأصله-ببغدادالعباس

صـالة فحـضرت مبـسجد فمررنـا قالالزاويةنريدأنسمعانطلقنا: اجلرميقالبة
،اآلخـر املـسجد يـأيت القومبعضفإناملسجدهذايفصلينالوأنسفقالالصبح

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولإن: قال،مسجداًفذكرنامسجدأي: قالوا
قـال أوقليالإاليعمرواالباملساجديتباهونزمانالناسعلىيأيت: قالوسلم

..قلياليعمروا

.)٣(عليعلىحيملكان.ثقة،تابعي،بصري: اهللاعبدبنأمحدقال

منـه أشـدهم بالقـضاء النـاس أعلـم وجـدت إين:)٤(نقل عن احـدهم قولـه    
أيبمـن بالقـضاء أعلـم كانرجالًاملعرذاأدركتوما،قاًرفَمنهوأشدهم،فراراً
!!قالبة

بالـشام مـات ،الثالثةمنيسرينصبفيه: العجليقال:)٥(قال املباركفوري 
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تـابعي بصرياجلرميقالبةأبوزيدبناهللاعبد«)١(القضاء وقال العجلي  منهارباً
حيمـل كـان «)٢(قال ابن عـساكر   و »قطشيئاعنهيرووملعليعلىحيملوكانثقة

..»قطشيئاعنهيرووملعليعلى
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أبو بكر/بن عبد ا بن قيس ) أو عامر(عمرو
بن أبي موسى األشعري الكويف) أبو بردة(

.مات عام مئة وستة للهجرة

روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود وغريهم

.)٢(عامل ثقة،)١(صدوق موثق مشهور: قالوا فيه

ء بن عـازب وجـابر بـن مسـرة واألسـود بـن          روى عن أبيه وابن عباس والربا     
هالل وروى عنه أبو محزة الضبعي وأبو عمران اجلوين وبدر بـن عثمـان وعبـد اهللا         
بن أيب السفر واجللح بن عبد اهللا الكندي وأبـو إسـحاق الـسبيعي ويـونس بـن أيب                    

..)٣(إسحاق

ويل قضاء الكوفة للحجاج بن يوسـف والوليـد بـن عبـد امللـك عـام سـبعة                    
م وقد يكون قد تسن)٦(وقيل على بيت املال)٥(وقيل قضاء البصرة)٤(للهجرةومثانني
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–
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٤٦٩

!!هذه املناصب كلها

مبواالة األمويني وحمابام قال     وكان مشهوراً ،مات يف والية خالد القسري    
وكان يذهب مذهب أهـل الـشام جـاءه أبـو غاديـة اجلهـين قاتـل               «)١(عنه ابن حجر  

كان يذهب مذهب أهل    : بن حجر لطف العبارة فقال    وا»عمار فأجلسه إىل جانبه   
..ومذهب أهل الشام كان بغض أمري املؤمنني عليه السالم!الشام

بـن عـامر بردةأبو: منهممجاعةعلىيطلقبردةأبو«)٢(وقال عباس القمي  
أيبابـن ذكـره .شـريح بعـد وليهـا الكوفـة علـى قاضـيا كـان األشعريموسىأيب

عـن الأبيـه مـن البغـضة ورثوانـه عليه السالم املؤمننيمريألاملبغضنييفاحلديد
قـال ؟عمـار قتلـت أنـت ،ياسرابنعمارقاتلالعاديةأليبقالأنهوروى،كاللة

.»أبداالنارمتسكالوقالفقبلهايدكفناولينقالنعم

: من حديثه

عـن العبـدي محيـد بـن حممـد أخربنـا : يف الطبقات فقال)٣(ما رواه ابن سعد   
سـالم بـن اهللاعبـد إىلأيبأرسـلين قـال بردةأيبعنبردةأيببنسعيدعنمعمر
أرسـلين أيبإن: فقلـت ،يبفرحـب ،فأخربتـه ،أنـت مـن فـسألين فجئتهمنهأتعلم
لـك كـان فـإذا ،ارجتّـ بـأرض إنكـم أخيبنيا: قال،منكوأتعلمألسألكإليك
..ربافإاهاتقبلفالتنبمنمحلةلكفأهدىمالأحدعلى

مل جيد أبو موسـى األشـعري غـري عبـد اهللا بـن سـالم وهـو اليهـودي          : قلت
وبوجود كل الصحابة األجالء؟! ه ابنهسابقا ليفقَّ
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٤٧٠

بـن يوسـف حـدثنا ،عـالن بـن احلسنحدثنا:)١(وروى أبو نعيم االصبهاين   
أيبالفـراء جعفـر بنحممدبنالرمحنعبدحدثنا،جديحدثنا،لولبنيعقوب
بـن عـون حدثنا: قاال،تراببنحممدوحدثين،أسدبنحممدبناهللاعبدالشيخ
رسـول قـال : قـال ،موسىأيبعن،بردةأيبعن،حنيفةأبوحدثنا،الضيبجعفر

يفبأيـديها عـذاا ،مرحومـة أمـة أمـيت إن: وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللا
هـذا لـه قيل،نصرانياًأويهودياًهممنرجلكلأعطيالقيامةيومكانفإن،الدنيا

.النارمنفداؤك

  مـن كـانوا  ن املسلمني لن يدخلوا النـار كائنـاً  شعر القارئ بأ  وهذا احلديث ي،
وقد تكون هذه الفكرة من األفكار اليت شاعت !وال خيفى عليك أن هذا فيه ما فيه

علـى ظلمهـم  واليت كانوا هـم وراءهـا حـىت ال يـتكلم احـد             ،بني ظهراين األمويني  
!!)فكلهم داخلون إىل اجلنة(

...!)٢(»ثقة،معاِل،عثماين،كويف«قال عنه الذهيب
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٤٧١

أبو عمرو الشعيب/ عامر بن شراحيل

ولد سنة إحدى وعشرين للهجرة وقيل عام فتح جلوالء لست سنني خلـت        
.مات يف العام الرابع بعد املائة للهجرة/ من حكم عمر بن اخلطاب 

نزلـه بـاليمن جبـل وهـو الـشعبني وذو: ميـين قـال ابـن سـعد       والشعيب لقب   
هلـم قيـل بالكوفةكانفمنوولدههوإليهونسببهودفنوولدههو) حسان تبع (

بـاليمن كـان ومـن شعبانيونهلمقيلبالشامكانومنالشعيبعامرمنهمشعبيون
بنـو يعامجوهماألشعوبهلمقيلواملغربمبصركانومنشعبنيذيآلهلمقيل

)١(شعبنيذيعمروبنحسان

.روى له أصحاب الكتب الستة وغريهم

متفننـا فقيهـا حافظـا إمامـا كـان  )٣(األعالمأحد)٢(العصرعلَّامة: قالوا فيه 
.)٤(بيضاءيفسوداءكتبتما: يقولوكان،ثبتا متقنا

: قال ابن سعد يف طبقاته

عمـر وابـن هريرةأيبنعوروىووصفهطالبأيببنعليعامررأىوقد
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٤٧٢

يزيدبناهللاوعبدحريثبنوعمروجندببنومسرةحامتبنوعديعباسوابن
وجـابر أوىفأيبوابـن أرقـم بنوزيدعازببنوالرباءشعبةبنواملغريةاألنصاري

وجريـر األسلميوبريدةحصنيبنوعمرانمالكبنوأنسجحيفةوأيبمسرةبن
اهللاوعبـد علـي بـن واحلسناألشعريموسىوأيبقيسبنواألشعثاهللاعبدبن
خنـبش بـن ووهـب اهللاعبـد بـن وجـابر بـشري بـن والنعمـان العاصبنعمروبن

بـن اهللاوعبـد صيفيبنوحممدشهربنوعامرالسلويلجنادةبنوحبشيالطائي
أبـزى بـن الـرمحن وعبـد قـيس بنـت وفاطمـة البـارقي وعروةطالبأيببنجعفر

واحلـارث ليلـى أيببـن الـرمحن وعبـد األشجعينوفلبنوفروةقيسبنوعلقمة
لعـوة ذيبـن وسـعيد يزيـد بـن واألسـود عامربنوعوفالقنيبنوزهرياألعور

.)١(مرةبنيعلىعنروىالذيأمينثابتوأيبالرمحنعبدبنسلمةوأيب

: من حديثه

منفضلهمارفةومعوعمربكرأيبحب: ما رواه الذهيب مسندا عن الشعيب     
.)٢(السنة

اهللاكـرم عليـا سـألت قالجحيفةأيبعنالشعيبروى الشافعي بسنده عن    
احلبـة فلـق والذي: الفقال؟القرآنسوىشيء   اهللارسولمنعندكمهلوجهه

يفومـا قلـت .الـصحيفة يفومـا كتابـه يففهماعبدااهللايعطىأنإالالنسمةوبرأ
.)٣(بكافرمؤمنيقتلالوأناألسريوفكاكالعقل: قال؟الصحيفة

قـال الـسوائي وهـب عنالشعيبوروى امحد بن حنبل يف مسنده بسنده عن    
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٤٧٣

أمـري يـا أنـت فقلـت نبيهـا بعـد األمةهذهخريمنفقالعنهاهللارضيعليخطبنا
تنطقالسكينةاننبعدوماعمرمثبكرأبونبيهابعداألمةهذهخريالقالاملؤمنني

.)١(عمرنلساعلى

عـامر عنحصنيعناهللاعبدبنوروى الذهيب يف تذكرة حفّاظه عن خالد      
اهللاعلـي رضـي   علـى كـذب مـا األمـة هذهيفأحدعلىكذبما: قال) الشعيب(

.)٢(عنه

إن كان الشعيب يقصد بالكذب على أمري املـؤمنني عليـه الـسالم هـذه               : قلت
.الترهات اليت يرويها هو وأمثاله فكالمه صحيح

وقد كان الشعيب مـن عمـال بـين اميـة وكانـت عرافتـه علـى قومـه مـن قبـل             
: روى الذهيب يف تذكرة احلفّاظ،احلجاج الظامل

وسأليناحلجاجقدم: قالالشعيبعنجمالدحدثنااحلمايننوحبنجابرقال
مهـدان مجيـع علـى ومنكبـا قوميعلىعريفافجعلينعارفاافوجدينأشياءعن

أهـل قـراء فأتـاين األشـعث ابـن كـان حـىت مرتلةبأحسنعندهأزلفلميلوفرض
أعيـب الـصفني بنيفقمتخرجتحىتيزالوافلمالقراءزعيمانكفقالواالكوفة
منـه اهللاأمكـنين لـئن .اخلبيثالشعيبهذامنتعجبونأال: قالانهفبلغيناحلجاج
بايبوأغلقتفجئتهزمنانالبثنافما،مجلمسكمنأضيقعليهالدنياألجعلن
فعقـد هلاانا: فقالمسلمبنقتيبةفقامخلراسانالناسفندبأشهرتسعةفمكثت

وزودينمحـارا يلمـوىل فاشـترى ،آمـن فهـو قتيبةبعسكرحلقمنمناديهفنادىله
إليـه فنظـرت برزقديومذاتفجلسفرغانةاتيناحىتقتيبةمعأزلفلموخرجت
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٤٧٤

،ذاكعنتسألينالأعيذكقلت؟أنتومن: قال: علمعنديرياألمأيها: فقلت
ممـن لـست قلـت مسودةيعىناكتب: فقالبكتابفدعانفسهخيفىممناىنفعرف
علىفحملينقال،الفتحكتابمنفرغحىتينظروهوعليهأمليفجعلت،حيتاج
إذليلـة معـه أتعشىفاينمرتلةأحسنيفعندهوكنتحريربسرقإىلوأرسلبغلة

عـامر كتابـك صاحبفانهذاكتايبيفنظرتإذا: فيهبكتاباحلجاجبرسولأنا
عرفـت ما: وقالإيلفالتفتقال.وعزلتورجلكيدكقطعتفاتكفانالشعيب

المثلـي إن: فقلـت ،ميـني بكـل لـه حلفـن فـال ،شئتحيثفاذهبالساعةقبل
انأمـرهم واسـط قـرب ىلإوصـلت وإذاإليـه فبعـثين ،اعلـم أنـت : فقـال ،خيفى

عـن بـك ألضـن إينعمروأبايافقالمسلمأيبابناستقبلينقدمتفلمايقيدوين
والمرحباالقالعليهدخلتفلماكذاوقلكذافقلاألمريعلىدخلتإذاالقتل
وأنـا ؟علـى خرجـت مثوفعلـت ففعلـت قومكمنالشرفيفولستجئتينأهال

اكتحلنـا قـد ولكنـا حـق قلتـه كلمـا األمـري اهللاأصلحقلت،تكلم: فقال،ساكت
فهـذا أقويـاء فجـرة والأتقيـاء بررةذلكمعنكنوملاخلوفوحتلسناالسهربعدك
ملـا : األصـمعي قـال .ذلكفعلتقد: قال،التوبةيبواستقبلتدميحقنتأوان

رالـسه واكتحلنـا املـرتل بنـا أحزن: قال،شعيبياهيه: احلجاجقالالشعيبادخل
)١(.كدرفللهأقوياءفجرةوالأتقياءبررةفعلنافيمانكنفلماخلوفواستحلسنا

وقصة هذه الثورة اليت اشترك ا الشعيب وندم عليهـا فيمـا بعـد كمـا                : قلت
: رواها الذهيب

لظلمــهاحلجــاجعلـى بــالعراقوالـصالح القــرآنأهــلوهـم ،القــراءخـرج 
الـنيب أخربكماأميةلبينواهيامذهباذلككانو،احلضريفواجلمعالصالةوتأخريه
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فخـرج .»الـصالة مييتـون أمـراء علـيكم يكـون «: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
،مطاعـا شـريفا وكـان ،الكنـدي قـيس بـن األشـعث بنالرمحنعبداحلجاجعلى

احلجـاج علـى وضـاقت ،يزيدونأوألفمائةعلىفالتف،الصديقأختوجدته
إىل،مقـدام ثابتوهوالتلفوعاين،مراتوهزموه،ملكهيزولأنوكاد،الدنيا

بهظفرمنفكان.الفريقنيمنكثريخلقوقتل.األشعثابنمجعومتزقانتصرأن
)١(.فيدعهنفسهعلىبالكفرمنهمباءمنإالقتلهمنهماحلجاج

اىل التوسـل بـرأس   وال اعلم وجها لرجوع الشعيب عـن ثورتـه علـى الظلـم           
!!هللا درك: لم بقولهالظ

وسرية الرجل تكشف عن كونه عثمانيا يف األصل وهذا الذي يكـشف عنـه              
هربه من الكوفة عندما قام املختار بثورته على بـين أميـة وصـار يتتبـع أعـداء أهـل         
البيت وقتلة احلسني عليه السالم إذ هـرب مـن الكوفـة اىل املدينـة وبقـي ـا مثانيـة         

.)٢(اشهر

ه الطويل يف خدمـة احلجـاج الظـامل وبـين اميـة دور يف تلـك        وقد يكون لتارخي  
املكانة الغريبة اليت اكتسبها رجل من اليمن يف الكوفة أيام بين أمية إذ ينقـل الـذهيب         

والصحابةيستفىترأيتهفلقدالشعيبالزمسريينابنيلقالقالاهلذيلبكرأيبعن
)٣(.متوافرون

ألول ويف زمان احلجاج الظامل ويف مدينة الكوفـة         ولنتذكر أننا اآلن يف القرن ا     
يراقبوا عن كثب وكانوا يرموا بـأظلم وأشـرس   املدينة الثائرة واليت ظل بنو أمية 
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٤٧٦

ويف تلك السنني قتل كميل بـن زيـاد         ،رجاهلم للسيطرة عليها وهي الكوفة العلوية     
م بين أمية شيعة أمري عليه الرمحة وصلب رشيد اهلَجري رضوان اهللا عليه وتتبع أزال  

املؤمنني عليه السالم حتت كل حجر ومدر قتال وتشريدا وحبـسا ونفيـا بينمـا نـرى         
!!اال للشعيب مفتوحا ليفيت الناس والصحابة متوافرون

والشعيب على مكانته بالنسبة للبالط األموي الدموي اكتسب ما مياثل مكانة      
النظام بتبييض تأرخيهم ومسح ما يريب الصحابة املعادين لعلي عليه السالم إذ يقوم

لـذا فالـذي يتتبـع سـرية     ! بشأن ممارسام يف دولة ونظام يدعي اخلالفـة اإلسـالمية         
الشعيب جيد معامل النصب يف حركاته وسكناته بل جيد اشد العداء للشيعة يف كالمـه    

سمى امل) منهاج االعتدال(يف كتابه سيء الصيتومنه ومن إشكاالته نقل ابن تيمية
وقـد  .وجعل من خترصات الشعيب مـادة دمسـة يف كتابـه        ) منهاج السنة النبوية  (ظلما

يكون املوقف احلاد الذي اختذه الشعيب ضد الشيعة نابع من كونه كـان شـيعيا كمـا         
كمـا هـو    –وهكـذا شـخص      )١(ذكر بعضهم يف بعض أوقات حياته مث ترك املذهب        

ماعية اليت كان يتحرك فيها يلجـأ اىل     وبعد علمه بأنه فقد قاعدته االجت      -احملسوس
صنع جمال بشري حيوي ليعيش فيه وال يستوحش لذا يلجا الستمالة احمليطني به ممن 

الـضد  (يرى رأيه اجلديد بل ويبالغ يف ذلك أكثر منهم وهو أشـبه مـا يـسمى حبالـة             
لذا فهو يعيب الشيعة كلما وجـد فرصـة   . لكنه هنا يف جمال آخر غري نوعه      ) النوعي

بـل تعـدى األمـر اىل مـن يتبعـه الـشيعة وهـو        ،حنة لذلك وبدون تورع وتوقـف   سا
وهو هنا عند الشعيب أمري املؤمنني عليه السالم فالشيعة تقتدي بعلي عليه ،املعصوم

اىل احلقد على من خـط هلـم   -عند الشعيب-السالم لذا يتعدى احلقد على الشيعة     
.اخلطوط املنتسبة لإلسالمهذا اخلط الثوري وتسبب باستقالهلم عن باقي
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٤٧٧

: )الغوغـاء (لذا فعندما جند أن أمري املؤمنني عليـه الـسالم يقـول يف تعريـف              
ــذينهــم« ــواإذاال ــواوإذا،ضــروااجتمع ــواتفرق ــل،نفع ــدفقي ــاق ــضرةعرفن م

فينتفـع مهنتـهم إىلاملهـن أصـحاب يرجـع : فقال؟افتراقهممنفعةفمااجتماعهم
وأيت،خمبـزه إىلواخلبـاز ،منسجهإىلوالنساج،بنائهإىلالبناءكرجوع،مالناس
.»سوأةكلعندإالترىالبوجوهمرحباال: فقالغوغاءومعه)١(جبان

بينمـا نـرى    ،وهو كالم صريح يف الذم للغوغاء فهم ال فائـدة منـهم ترجتـى             
احلريـق ويطفئونالسيليسدونالغوغاءالشئنعم: الشعيب يقول بالضد من ذلك    

)٢(.السوءوالةعلىيشغبونو

) علي مع احلق واحلـق مـع علـي   (أفال ترون الشعيب ال يعلم باحلديث النبوي 
!؟يعلم بقوله احلق وخيالفهفكيف

على ان األمر ال يتوقف عند ذلك بـل ألمـر مـا ادعـى انـه مسـع عليـا عليـه                 
اع السالم وروى عن علي عليه السالم وقد شكك علماء الرجال يف مقالته بالـسم        

املباشر من أمري املؤمنني عليه السالم واموه بالوضع على لسانه عليه السالم فقال 
يـدرك وملجنـدب بـن مسـرة مـن يـسمع مل: أبيهعنحامتأيبابنقال: ابن حجر 

فقـال علـي عـن الـشعيب رواهااليتالفرائضعنأيبوسئلقال.عديبنعاصم
!!)٣(.هلذايتفرغكانعلياأرىوماعليقولعلىالشعيبقاسهماعنديهذا

!)٤(مرسل: فيقالعليعنوروى: وقال الذهيب

 
 
 
.
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٤٧٨

إالعلـي مـن الـشعيب يـسمع ملالعلـل يفالـدارقطين قـال : وقال ابن حجـر   
علـي عـن عنـه الـرجم يفالبخـاري أخرجـه ماعىنكأنهغريهمسعماواحداحرفا
.)١(وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيببسنةرمجتهاقالاملرأةرجمحني

: لذا قال ابن أيب احلديد يف شرح النهج

الثالثــة: قــال،إســحاقأيبعــن،ثابــتبــنعمــروعــن،نعــيمأبــوروى
الـشعيب أنوروى.وشـريح ،ومـرة ،مـسروق : طالـب أيبابـن علـي علىيؤمنون
)٢(.رابعهم

ظـاهر يف التحـرز مـن      ) ثالثـة ال يؤمنـون علـى علـي بـن أيب طالـب             «وقوله
هم عن نسبوها لعلي عليـه الـسالم وذلـك الحنـرافهم عنـه وقـد يكـون املثـل               مقالت

حاضرا هنا إذا ربطنـا بـني اـام الـشعيب بالوضـع      ) ألمر ما جدع قصري أنفه   (العريب
كذبمااألمةهذهيفأحدعلىكذبما«على لسان علي عليه السالم وبني قوله

)٣(.»عنهاهللاعلي رضيعلى

الــشعيب يتــسبب بأحــد مآســي التــاريخ اإلســالمي فــال نتعجــب إذن مــن ان
املخضب بالدم إذ انه يقوم بدور الشرطة السرية فيبلغ احلجاج عـن رشـيد اهلَجـري     

بل ويفتخر الشعيب بأن حيدث الناس ! فيقوم احلجاج بقتل الرجل الصاحل قتلة بشعة  
بـن يزيـد نـا انبأ: سـوار بنيروي الذهيب عن شبابة! بأنه وراء مقتل رشيد اهلجري 

االالكوفـة فقهـاء أعـرف كنـت مـا قـال الـشعيب عنجمالدعنواحدوغريعياض
،نعـم : فقـال ؟علـي أصحابتعرفأفالاألرقبقيسلهفقالاهللاعبدأصحاب
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٤٧٩

واجلدالفرائضحسابمنهتعلمتلقد،نعم: قال؟األعوراحلارثفتعرف: قال
ابـن تعـرف فهـل قـال .مـه تعلممـن أدريفـال الوسواسمنهنفسيعلىفخشيت

بـن صعـصعة تعـرف فهـل قـال خـري فيـه يكنوملبفقيهيكنملنعم: قال؟صبوة
رشــيدتعــرففهــل: قــال،بفقيــهيكــنوملخطيبــارجــالكــان: قــال؟صــوحان
يفلـك هـل رجـل يلقالإذاهلجرينييفواقفبينما،نعم: الشعيبقال؟اهلجري

إىلبيـده أشاررآينفلمارشيدعلىلينفأدخ،نعم: قلت؟املؤمننيأمريحيبرجل
بـأمري عهـدا أحدثتلوقلتنسكيقضيتفلماحاجاخرجتقال،حيدثوأنشأ

سـيد علـى يلاسـتأذن النـسان فقلـت علـي بـاب فأتيتباملدينةفمررت،املؤمنني
امنـا احلـسن أعـين لست: فقلت،احلسنأعيناينيظنوهونائمهوفقالاملسلمني

فقلـت ؟مـات قـد ليسأوقال،احملجلنيالغروقائداملتقنيوامامؤمننياملأمريأعين
عرفـت إذاأمافقال،الثقيلالدثارمنويعرقحيبنفساآلنليتنفسانهواهللاأما
بأشـياء فأنبـأين املؤمننيأمريعلىفدخلتواخرجعليهوسلمفادخلحممدآلسر

مت فبلغ احلديث زيادا فبعث اىل وق،اهللافلعنككاذباكنتإنلرشيدفقلتتكون
.)١(رشيد فقطع لسانه وصلبه

وقـد  ،وما ادعاه الشعيب على رشيد كذب بين ورشيد أجـلُّ شـانا مـن ذلـك           
: ذكر الشيخ الطوسي يف ترمجته

عـن مهرانبناهللاعبدبنحممدحدثين،خطةمنونسختأمحدأبوحدثين
عبـد بنحممدبنعليعن،يفالصريعليبنحممدحدثين: قال،مهرانبنوهب

بنتقنواءعن،البجليحيانأيبعن،اجلريريحفصبنوهيبعن،احلناطاهللا
أيبمسعـت : قالـت ؟أبيـك مـن مسعـت مـا أخربيين: هلاقلت: قال،اهلجريرشيد
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٤٨٠

إليـك أرسلإذاصربككيفرشيديافقالالسالمعليهاملؤمننيأمريأخربين: يقول
إىلذلـك آخراملؤمننيأمرييا: قلت،ولسانكورجليكيديكفقطعأميةبيندعي
األيـام ذهبتمافواهللا: قالت.واآلخرةالدنيايفمعيأنترشيديا: فقال؟اجلنة
عليـه املـؤمنني أمـري مـن الرباءةإىلفدعاه،الدعيزيادبناهللاعبيدإليهأرسلحىت

: لـه فقـال ؟متـوت لـك قـال ميتةفبأي: الداعيلهفقال،منهيربأانفأيبالسالم
ورجلـي يـدي فتقطـع فتقـدمين أبـرء فـال مهالرباءةإىلتدعوينانكخليليأخربين
ورجليـه يديـه فقطعـوا فقـدموه : قـال .فيـك قولـه ألكـذبن حواهللافقال،ولساين
ملـا أملـا جتـد هـل أبـت يـا : فقلـت ورجليـه يديـه أطـراف فحملـت ،لسانهوتركوا
مـن وأخرجنـاه احتملنـاه فلمـا ،النـاس بنيكالزحامااليةبنياال: فقال؟أصابك
يكـون مـا لكـم أكتـب ودواتبصحيفةأيتوين: فقال،حولهالناساجتمعالقصر

يفعليـه اهللارمحـة فمـات ،لـسانه يقطـع حىتاحلجامإليهفأرسل،الساعةيومإىل
ألقـى قـد كـان و،الباليـا رشـيد يسميهالسالمعليهاملؤمننيأمريوكان: قال.ليلته
مبيتـة متوتأنتفالن: لهقالالرجللقىإذاحياتهوكان،واملناياالبالياعلمإليه
أمـري وكـان .رشـيد يقـول كمـا فيكـون ،وكـذا كذابقتلةفالنياأنتوتقتل،كذا

كمـا فكـان ،القتلـة ـذه تقتلأي،الباليارشيدأنت: يقولالسالمعليهاملؤمنني
.السالمليهعاملؤمننيأمريقال

،مهـران بناهللاعبدبنحممدحدثين: قال،أمحدبنجربيل: وقال الطوسي 
،الزبريبنفضيلعن،األسدييزيدبناهللاعبدعن،النضربنأمحدحدثين: قال
،أصـحابه ومعـه ،الـربين بـستان إىليومـا الـسالم عليـه املـؤمنني أمـري خـرج : قال

،أيـديهم بـني فوضـع رطـب منـها فـأنزل فلقطت،بنخلةأمرمثخنلةحتتفجلس
رشـيد يـا : فقال؟الرطبهذاأطيبمااملؤمننيأمرييا: اهلجريرشيدفقالقالوا
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٤٨١

النـهار طـريف إليهـا أختلـف فكنـت : رشـيد : فقـال ،جذعهاعلىتصلبأنكأما
: سـعفها قطـع وقـد يومـا فجئتـها : قـال السالمعليهاملؤمننيأمريومضى.أسقيها

فلمـا فأتيتـه : األمـري أجـب فقـال العريـف فجـاء يومـا جئتمثيأجلاقتربقلت
جعـل قـد اآلخرالنصففإذاآخريوماجئتمث،ملقىاخلشبفإذاالقصردخلت
األمريأجب: فقالالعريففأتاينخليليكذبينمافقلت،املاءعليهيستقىزرنوقا
ضـربت حىتفجئت،الزرنوقفيهفإذاملقىاخلشبإذاالقصردخلتفلما.فأتيته

،زيادبناهللاعبيدعلىأدخلتمثانبتويلغذيتلك: قلتمثبرجليالزرنوق
أخربينولقد،هووالبكذابأناماواهللا: فقلت: صاحبككذبمنهات: فقال
ــديتقطــعأنــك ــساينورجلــيي ــال،ول ــهواهللاإذا: ق ــدهاقعطــوانكذب ــهي ورجل

الناسأيها: يقولوهو،بالعظاميالناسحيدثأقبلأهلهإىلمحلفلما.وأخرجوه
ما: لهفقالزيادابنعلىرجلفدخل،يقضوهاملطلبةعنديللقومفانسلوين

إىلانتـهى وقدردوه: قال؟بالعظاميالناسحيدثوهوورجلهيدهقطعتصنعت
)١(.بصلبهوأمرولسانهورجليهيديهبقطعفأمرفردوه،بابه

الشعيب وأشاعه عليه من القول بـان     ائه ما ذكره  وقد يكون السبب يف استدع    
.أمري املؤمنني عليه السالم حي يرزق يف الدنيا

والشعيب مشهور عند الشيعة بانه من عدو مظاهر بالنصب لألئمة ولـشيعتهم   
قال الشريف املرتضى نقال عن الشيخ املفيـد وهـو يفنـد ادعـاءات إبـراهيم النظـام                

احلـرام يفقولـه عـن رجـع علياأنالشعيبعنداودوروى: إبراهيمقال«املعتزيل
،لكفىالشعيبإىلبإضافتهاإالالروايةهذهإبطاليفحيتجملولو: قال املفيد،ثالثا

،وذريتـه ولـشيعته -الـسالم عليه-لعليبالنصبمشهوراكانالشعيبأنوذلك
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٤٨٢

بـن امللـك عبـد لولدمعلماوكان،عيارامقامرامخرياسكريابالكذبمعروفاوكان
بـن لـول حـدثنا : قـال العطارعيسىبنإمساعيلوروى.للحجاجومسريامروان

يديـه بـني فـإذا مـسألة عنأسألهالشعيبأتيت: قال،حنيفةأبوحدثنا: قال،كثري
مـا : فقـال ،مسألةعنفسألتهبعصفرمصبوغةمبلحفةمتوشحوهوونبيذشطرنج

كنـت يلكتـب إىلوذهبـت هذامعأيضاهذا:فقلت: قال،أستهابنوفيهاتقول
بكـر أبـو وروى.عنـه رجـل عنأمسعأنهذامصرييصارمثفخرقتهامنهمسعتها

علــىوهــوالــصالةتقــامأنعليــهيهــونالــشعيبكــان: قــالاملغــريةعــنالكــويف
رجـل فـرد علىالشمسيفقائمهووإذابالشعيبمررت: وقال،والنردالشطرنج

بنالنضرعنسليمانبنالفضلوروى.قومرمنجزاءهذا: فقالبيذقفمهويف
بـه مـر فـإذا قطيفـة جنبهوإىلبالشطرنجيلعببالنجفالشعيبرأيت: قالخمارق

الـصحابة مـن اجلمليشهدمل: قالأنهكذبهمنوبلغ.فيهارأسهأدخليعرفهمن
أمجـع وقـد ،زبريوالـ وطلحـة وعمارعلي،كذابفأناخبامسجاءوافإنأربعةإال

األنــصارمــنمثامنائــة-الــسالمعليــه-علــيمــعالبــصرةشــهدأنــهالــسريأهــل
عليـا أنروىالـذي وهـو بدرأهلمنوسبعونالرضوانبيعةأهلمنوتسعمائة

مـن وبلغ،وصفهيفاألمةعلىخالفاواللحيةالرأسأمحركان-السالمعليه-
حفـظ ومـا اللحـد طالـب أيببـن علـي دخللقدباهللاحيلفكانأنهوكذبهنصبه

يفأشـك مـا : يقـول وكـان . ..االضـطرار وإنكـار اإلمجـاع خـالف وهـذا ،القرآن
وكالمـه وفعالـه ولباسـه زيـه يفيشبهوكان،كذاباكانأنهاألعوراحلرثصاحبنا
فكيف.شهرينتربصالنفساءإن: قولهيفاألمةوخالف،الزعارةوأهلبالشطار

الكانأنهعنهاملشهورأنمع-السالمعليه-املؤمننيأمريعلىهذابروايةحيتج
امرأتهميسكنفسهعلىفحرمهاهللاأحلماإىلجاءإنهفيهويقولشيئااحلراميرى
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يف-الـسالم عليـه -املـؤمنني أمـري يعين-وقال: إبراهيمقالمث.عليهشيء   وال
: احلكمنيأمر

   

بـال -الـسالم عليـه -إليـه ينـضاف الوهـذا املنتـشر الشتيتالرأيوأمجع
يفبـصوابه التـدين يظهـر -الـسالم عليـه -كـان أنـه بالـضرورة نعلـم ألنـا شبهة

يفلـه ختطئتـهم علـى آالفأربعـة قتـل حـىت ذلـك يفخطاهمنوتضليلالتحكيم
يشهدوهوفيهقيلقولعلىالرقابيضربأنعاقلمنيسوغفكيف،التحكيم

.املكلفـني مجلـة يفمعـدود غـري العقلمؤوفإاليتومههالماهذا!؟نفسهعلىبه
يفصـنعه فيمـا باخلطـأ هلميعترفأنساموهإمنااخلوارجأنمعذلكيصحوكيف

،فيهملناظرمعباسبابنووجهذلكعليهمفردواليتهإىللريجعوااحلكمنيباب
ولرضـوا منهالقومبغيةيفالغايةلكانإبراهيمحكاهكماالشعرهذاقالكانولو
مـا علـى والنـدم باخلطأنفسهعلىمنهشهادةصرحيهإذواليتهيفولدخلواعنهبه

.)١(»صنع

لذا فالرجل ناصيب حسب ضوابط املنهج الذي اتبعناه يف الكتـاب خـصوصا          
.صنف من أهل السنة واجلماعة باملعىن العاممع اامه من قبل رجل معتزيل م
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أبو عبد الرمحن البصري/عبد  بن شقيق العقيلي

مات عام مئة ومثانية للهجرة

داود السجـستاين وابـن ماجـة وأبـو         وأبو  روى له مسلم والترمذي والنسائي      
...داود الطيالسي وعبد الرزاق الصنعاين وابن اجلعد

من )٣(ال باس حبديثه إن شاء اهللا     )٢(البصرةأهلاحليصمن)١(ثقة: قالوا فيه 
..)٤(خيار املسلمني

: من حديثه

عنسلمةبنادمحأخربناقالمسلمبنعفانأخربناقال)٥(ما رواه ابن سعد   
أياهللارسـول يـا قلـت قالالعاصبنعمروعنشقيقبناهللاعبدعناجلريري

غـري  وقـد ..أبوهـا قـال الرجـال مـن عـين أإمنـا قلـت عائشةقالإليكأحبالناس
اهللاعبـد عـن ،اجلريـري حديثمنصح«)٦(قال الذهيب !!احلديث يف بعض روايته   

وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه   النيبأصحابأي: لعائشةقلت: قالشقيقبن
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٤٨٥

: قلـت ،بكرأبو: قالتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإىلأحبكان
..!»تفسكت؟منمث: قلت،عبيدةأبو: قالتمنمث: قلت،عمر: قالمنمث

،الـضرير عمـر أبـو عمربنحفصحدثنا: يف سننه فقال  )١(وروى أبو داود  
شقيقبناهللاعبدعن،أخربهماجلريريإياسابنسعيدأن،سلمةبنمحادحدثنا

،األسـقف إىلعمـر بعـثين : قـال ،اخلطـاب بـن عمـر مـؤذن األقـرع عن،العقيلي
؟جتـدين كيـف : قـال ،نعم: قال؟الكتابيفجتدينوهل: عمرلهفقال،عوتهفد

أمـني ،حديـد قـرن : فقـال ؟مـه قـرن : فقال،الدرةعليهفرفع،قرناأجدك: قال
أنـه غـري صـاحلا خليفةأجده: فقال؟بعديمنجيئالذيجتدكيف: قال،شديد
؟بعـده الـذي جتـد فكيـ : فقـال ،ثالثا!عثماناهللايرحم: عمرقال،قرابتهيؤثر
،دفـراه يـا دفـراه يـا : فقـال رأسـه علىيدهعمرفوضع،حديدصدأأجده: قال

والـسيف يـستخلف حـني يستخلفولكنهصاحلخليفةإنه،املؤمننيأمرييا: فقال
!.والدم مهراقمسلول

وطبعا ليس هناك جمـال يف حـديث عبـد اهللا بـن شـقيق ألمـري املـؤمنني عليـه             
!السالم

ب البعيـد  عبد اهللا بن شـقيق مـن أبـواق الدعايـة األمويـة الـيت تقـر               وملا كان   
بنعمرانحدثنا: قالاحلارثبنخالدحدثنا«)٢(روى العصفري ،د القريب وتبع

دمـه مـن قطـرت قطـرة أولأنحـدثين شـقيق بناهللاعبديكنالإن: قالحدير
فـأخرجوا نمرييالـ وسـهيل ذهـب أنهذكرحريثأبافإن،)اهللافسيكفيكهم(على

مــااملــصحفيففإــا: قــال) اهللافــسيكفيكهم(علــىالقطــرةفــإذااملــصحفإيل
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٤٨٦

!وقد كفاهم اهللا بقتل أمري املؤمنني عليه السالم»حكت

حـدثنا الـشامي احلجاجبنإبراهيمحدثنايعلىأبوأنبأنا:)١(وقال بن عدي  
حوالـة بـن اهللابـد عأنشـقيق بـن اهللاعبدعناجلريريسعيدعنسلمةبنمحاد
رجـل علـى جمـون (: وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال : قال

وهـو عفـان بـن عثمـان علىفهجمنا) اجلنةأهلمنالناسيبايعربةحبربدمعتجر
...والبيعالشراءيعينقالالناسيبايعحربةبربدمعتجر

بنطالوتحدثناعزيزالعبدبنحممدبناهللاعبدحدثنا:)٢(وقال ابن عدي
رسـول انالبـهزي مرةعنشقيقبناهللاعبدعنقتادةعنهاللأبوحدثناعباد
بنافمر) صياصيكأافنتستكونإا(: قالوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللا

عثمانهوفإذاإليهفنظرتفذهبت) احلقعلىوأصحابههذا(: فقالمتقنعرجل
.»عفانبن

ن بوصلة احلكم اجتهت اىل الشام حول احلديثن الرجل ملا رأى أوالظاهر أ
عبـد بـن حيىيزكرياأبوفأخربناهشقيقابنحديثأما«)٣(قال ابن عساكر  ،وراءها

بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد الفـضل أبوعنهوحدثينكتابهيفمندهبنالوهاب
بـن أمحـد بـن اهللادعبـ بـن حممـد بكـر أبوأناعنهببغداداملوصليأمحدبنعطاف
وثالثـني سبعستةشهوريفريذةبابناملعروفالضيبزيادبنإسحاقبنإبراهيم

أنبانـا جعفربنإدريسأنبأناأيوببنأمحدبنسليمانالقاسمأبوأنبأناوأربعمائة
بـن اهللاعبـد عـن شـقيق بـن اهللاعبـد عناحلسنبنكهمسأنباناهارونبنيزيد
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٤٨٧

يـا فقـال سـفر يف)وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسولمعكناقالحوالة
بقـر صياصـي كأـا األرضأقطـار يفتفـور فتنةأدركتكإذاأنتكيفحوالةابن

!!»بالشامعليكقالاهللارسولياتأمرينماقلت

ضـرب مـن «والغريب انه يدعم احلكم االموي بكل قوة وهو يروي حديث  
..)١(»مةالقيايوممنهاقتصسوطاً

وحتاملــه علــى أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم جممــع عليــه بــني رجــال اجلــرح    
علىحيملوكانبصريثقةالعقيليشقيقبناهللاعبد«)٢(قال العجلي ،والتعديل

..»علي

والكبارذروأيبعمرعنالبصريالعقيليشقيقبناهللاعبد«)٣(قال الذهيب 
.»عليعلىملحيثقة: أمحدقالوأيوبقتادةوعنه

كـان ثقـة : خـراش ابنوقال...نصبفيهلكنه،ثقةبصري«)٤(قال الذهيب 
علياًبغضي«.

: الـرمحن عبـد أبـو ،البـصري ،العقيلـي ،شقيقبناهللاعبد«)٥(قال بن املربد  
..!»عليعلىحيملوكان،ثقة: أمحدقال
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٤٨٨

نعيم بن أبي هند/شيم األشجعيالنعمان بن أُ

.عشرة للهجرةمئة ومات عام

.روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة

)٢(صدوق)١(ثقة: قالوا فيه

جعفـر بـن اهللاعبـد أخربنـا : فقـال )٣(صبهاينما ذكره احلافظ األ: من حديثه 
بننعيمعنشعبةحدثناسواربنشبابةحدثناحامتبنحيىيحدثناعليهقرئفيما
صـلى اهللا   اهللارسـول صـلى قالـت عائـشة عـن مسروقعنوائلأيبعنهندأيب

....قاعداًأيب بكر خلففيهماتالذيمرضهيفعليه وآله وسلم

بـن مـروان حـدثنا ،قـال حـامت بـن حممـد حدثنا: فقال)٤(وما رواه النمريي  
بنساملعن،هندأيببننعيمعن،البصريالنعمانبنالربيعحدثنا،قالمعاوية

بيـاض يـرى حـىت يديهورفعأيبمسعت،يقولاحلنفيةبنمدحممسعأنه،اجلعدأيب
ثالثـاً -واجلبـل والـسهل والبحـر الـرب يفعثمـان قتلـة العـن اللـهم : وقال،إبطيه

...يرددها
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٤٨٩

بـن نـصر أبوحدثناقبيسبناحلسنأبوأخربنا: قال)١(وما رواه ابن عساكر  
غالببنحممدحدثنائطياخلرابكرأبوحدثنااحلديدأيببنبكرأبوحدثناطالب

حممـد حـدثنا الوارثعبدحدثنامعمروأبوعمربناهللاعبدحدثنامتتامحرببن
املّـ : قـال خارجـة بنحسنيعنحازمأيبعنهندأيببننعيمحدثينجحادةبن

،بهكأمتساحلقمنطريقاًيريينأناهللافدعوت،عليلتشكَأَاألوىلالفتنةكانت
لـو فقلـت حـرب وإذا،طويـل جـد ليسحائطوبينهماواآلخرةلدنياافأريت: قال

أرضإىلفهبطـت ،فيخـربوين أشـجع قتلىإىلأهبطيلعلّاحلائطهذامنتشبثت
فـأين فقلـت املالئكةحننقالواالشهداءأنتمفقلتجلوسبنفرأنافإذاشجرذات

أنــاوإذا،اميأمــفتقــدمت،لــىالعالــدرجاتإىلأمامــكتقــدم: قــالوا؟الـشهداء 
اهللاصـلى وإبـراهيم مبحمـد أنـا فـإذا فـدنوت احلـسن مـن ـا ماأعلماهللابروضة
تـدري الإنكإبراهيمفقالألميتاستغفرإلبراهيميقولحممدوإذاوسلمعليهما

سعدخليليفعلكمافعلواأالإمامهموقتلوادماءهمأراقواإمبعدكأحدثواما
،معـه فـأكون هـو الفـريقني أييفوألنظـرن سعداًأللقنيرؤيارأيتقدقلتقال
خـاب وقـال فرحـا اأكربمافواهللاعليهفقصصتفلقيتهسعدإىلفغدوت: قال
واحـد مـع أنـا مـا فقـال أنـت الفـريقني أيمعفقلتخليالإبراهيملهيكنملمن

تنجليحىتفيهافكنغنمافاشترقالالقلتغنملكقالتأمرينفماقلتمنهما
.»الفتنةهذه

!!)املنامات(ومالمح الوضع بادية على هذه الروايات و

بـه أمرتلو«)٢(ن عثمان هو قوله   عن أمري املؤمنني عليه السالم بشأ     فالثابت  
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٤٩٠

يقـول أنيـستطيع النـصره مـن أنغـري ناصـراً لكنـت عنـه يتأو.قاتالًلكنت
وأنا،يمنخريهومننصرهقوليأنيستطيعالخذلهومن،منهخريأنامنخذله
يفواقـع حكـم وهللاجلزعفأسأمتوجزعتم.األثرةفأساءاستأثر: أمرهلكمجامع

.رأي أمري املؤمنني عليه السالموهذا هو »واجلازعاملستأثر

أما عن هؤالء الذين يشترون الغنم ليهربـوا ـا فـأقول أيـن انـتم عـن قولـه             
إبـراهيم بـن حممدعن«)١(حىت روى اهليثمي! ق؟علي مع احل: صلى اهللا عليه وآله 

مفـسلَّ سـعد فـدخل عليـه يسلمونالناسفأتاهاحاجاملدينةدخلفالناًأنالتيمي
مالـك : فقـال ،عنهفسكت: قال،غريناباطلعلىحقناعلىاعنيملوهذا: فقال

،لـت اجنحـىت فأخنـت أخأخلـبعريي فقـال وظلمـة فتنـة هاجت: فقال،تتكلمال
أمـا : فقال! !أخأخفيهأرفلمآخرهإىلأولهمناهللاكتابقرأتإين: رجلفقال

مـع علييقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمسعتفإينذاكقلتإذ
،سـلمة أمبيـت يفقالـه قـال ذلكمسعمنقال،كانحيثعليمعاحلقأواحلق
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قالـه قـد : فقالتفسأهلاسلمةأمإىلفأرسل: قال

اآلنمنـك ألـوم قـط عنـدي كنـت مـا : لسعدالرجلفقال،بييتيفوسلم -وآله  
خادماأزلملوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمنهذامسعتلوقالوملفقال
!؟هنا هو معاوية) فالن(و».أموتحىتلعلي

ن رجــال اجلــرح والتعــديل أيكفــي لفهــم دوافعــه هلــذه الروايــات أن نعلــم و
هنـد أيببـن نعـيم «يف التقريـب  )٢(وضعوه يف خانة النواصب فقد قـال ابـن حجـر          

!»بالنصبرميثقةاألشجعيأشيمبنالنعمان
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٤٩١

ملمالـك الثـوري لـسفيان قيـل الـرازي حـامت قـال أبـو   «)١(وقال يف التهذيب  
سـعد ابـن وقال،هعناهللارضيعلياًيتناولكان: قالهندأيببننعيممنتسمع
..»ثقةكويفالعجليوقالأحاديثولهثقةوكانالقسريخالدواليةيفتويف

ونعـيم ،صـحبة األشـجعي أمساءبنالنعمانهندأىبوألبيه«)٢(وقال الذهيب 
وقـال .ثقـة : النـسائي وقـال .صـدوق : حـامت أبـو قال.ناصيبكويف،غريبلون

..»ومائةعشرسنةمات: الفالس
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٤٩٢

عبد ا أبو/صرف بن عمرو اليامية بن مطلح

.مات عام مئة وأثىن عشر للهجرة

ــه ــن ماجــة   : روى ل ــو داود واب ــسائي وأب البخــاري ومــسلم والترمــذي والن
.وغريهم

اد بـ مـن ع ،)١(اءكـانوا يـسمونه سـيد القـر      ،احـد علمـاء الكوفـة     : قالوا فيـه  
.)٢(الكوفيني

)٣(وشعبةومسعرحممدابنهوعنهبالطيةروموأنسأوىفأيبابنروى عن

العظـيم عبـد بـن العبـاس حـدثنا قـال قحطبـة أبـو حـدثنا )٤(قال ابن حبـان   
قـال مـصرف بـن طلحـة عـن مغـول بـن مالـك عنمهديأبوحدثناقالالعنربي
: قـال وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولأوصىهلأوىفأيببنسألت

...اهللابكتابأوصى: قال؟لوصيةاالناسعلىكتبفلم: قلت،ال

مـصرف بـن طلحةعن،ليثعن: إدريسبناهللاعن عبد )٥(وروى الذهيب 
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٤٩٣

عـن الغبـار ومـسح ،وأجلـسه دابتـه عـن فرتل،ماتوقدطلحةإىلإنتهىعلياًأن
..سنةبعشريناليومهذاقبلمتليتين: وقال،عليهيترحموهو،وحليتهوجهه

تبـع أكثـر أنلنـرى إنـا : أبيـه عـن طلحـة بـن دحممـ قـال :)١(قال البخـاري  
...!!عنهاهللارضيعليحبينتحلونقومالدجال

عـن ،حوشـب بـن خلفعن،مصرفبنطلحةبنحممد:)٢(روى الذهيب 
فقـال مريضوهوجعفرأيبعلىدخلت: قال،يترفضوكانحفصةأيببنسامل

إناللـهم ،وعمـر بكـر أبـا وأحـب أتـوىل إيناللهم: أجليمنذلكقالوأظن-
-صـلى اهللا عليـه    القيامـة يـوم -حممـد شـفاعة نالتينفال،هذاغرينفسييفكان

..وسلم-وآله 

قـد : يقـول مـصرف بـن طلحـة مسعت: اجلهينموسىقال:)٣(روى الذهيب 
..حيبهأنإالقليبويأىب،عثمانيفيلَعأكثرمت

رأيتإالمأليفمصرفبنطلحةرأيتما: قال،أجبربنامللكعبدوعن
أينلـوال : مـصرف بـن طلحـة يلقـال : عمروبناحلسنوقال.عليهمالفضلله

عثمانحيبوكان: قلت،...الرافضةتقولمباألخربتكوضوءعلى

أخربنـا قـاال حـرب بـن وشـعيب دكـني بـن الفـضل أخربنا:)٤(قال ابن سعد 
أوصـى أوىفأيببـن اهللاعبـد سـألت قـال مـصرف بـن طلحةعنمغولبنمالك

النـاس علـى كتـب فكيفقلتالقالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
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علىيتأمربكرأبوأكانهذيلوقالقالاهللابكتابأوصىقالاوأمرواالوصية
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مـن وجدأنهبكرأبولوداهللارسولوصي
..امةخبزأنفهفخزمعقداوسلم

رجلـني اإلّـ عثمـان علـى عليـاً يفـضلون الكوفـة أهلأيبقال:)١(ويف العلل 
كان طلحـة   :)٣(وابن حجر )٢(قال العجلي ..إدريسبناهللاوعبدمصرفبنطلحة

...عثمانياً

 
––
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) و حمزمأ) (و قحذمأ(شيبان بن َخمرم

النسائي : روى له

)٢(اتوقد ذكره ابن حبان يف الثق)١(مقبول: قالوا عنه

: من حديثه

بـن حيـىي بـن حممـد حدثنااحلضرمياهللاعبدبنعن حممد :)٣(روى الطرباين 
بنميمونعنالسائببنعطاءعنعوانةأبوحدثنامحادبنحيىيحدثنامسينةأيب

أتـى إذعنـه اهللارضـي علـي ملـع إينقـال عثمانياوكانخمرمبنشيبانعنمهران
،بـدر شـهداء إالشـهداء ،مثلـهم ليسشهداءاملوضعاهذيفقتلي: فقالكربالء
احلمـار هـذا رجلخذ: لغالميفقلت،تميمحاررجلومثَّكذباتهبعض: فقلت

اهللارضيعليبناحلسنيقتلفلماضربةالدهرفضربوغيبهامقعدهيففأوتدها
علـى عنـه اهللارضـي علـي بناحلسنيجثةفإذايلأصحابومعيانطلقتعنهما

..حولهةضبرأصحابهوإذااحلمارذاكجلر

بـن احلـسن أخربنـا البـاقي عبـد بـن حممدبكرأبوأخربنا)٤(روى ابن عساكر   
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الفهـم بـن احلـسني حـدثنا معـروف بـن أمحـد حـدثنا العباسبنحممدحدثناعلي
الـسائب بـن عطـاء عـن عوانةأبوحدثنامحادبنحيىيحدثناسعدبنحممدحدثنا

مـع رجـع : قـال ،عليـاً يـبغض عثمانيـا وكانقالخمرمبنشيباننعميمونعن
: قـال ؟املوضـع هـذا يمسـ مـا فقـال قالموضعإىلفانتهيناقالصفنيمنعلي
قـوم ههنـا يقتـل وقـال دابتـه علـى قعـد مثقـال ،وبالءكرب: قال،كربالء: قلنا

-ليـه   صـلى اهللا ع   (اهللارسـول شـهداء يكـون الاألرضظهرعلىشهداءأفضل
ومثـة لغالمي: فقلتقال،الكعبةوربكذباتهبعض: قلت: قال)وسلم -وآله  
قتـل فلماقاعدافيهكانالذياملقعديففأوتدتهاحلمارهذابرجلجئينميتمحار

علـى احلـسني جـسد فـإذا املكـان إىلفانتـهينا ننظـر انطلقواألصحابناقلتاحلسني
...حولهربضةأصحابهوإذااحلماررجل

والحـظ قـول شـيبان      »!!عليـاً يـبغض عثمانياًكان«الحظ قول ابن عساكر   
!»الكعبةوربكذباتهبعضقلت«عن أمري املؤمنني عليه السالم
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بزدكبنسروانابنسندلبنشاذلبن) مسلمأبيابن(دبربنمكحول
الكابلياعبدأبو/كسرىبنيغوثبن

.ةمات عام مئة وثالثة عشر للهجر

.وغريهممسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة : روى له

مكحـول منـهم أربعـة العلمـاء : قـال الزهـري روى الرازي عـن   : قالوا فيه 
)١(مكحـول مـن أفقهبالشاماعلمما: يقولأيبمسعتالرمحنعبدحدثنا،بالشام

.)٢(وكان من سيب كابل

قـريش مـن المـرأة فوهبـه اصالعـ بـن عبدا لـسعيد كان)٣(قال عنه الرازي  
الـدرداء وأماألسقعبنوواثلةالداريهندوأىبمالكبنانسعنروى،فأعتقته

ويزيـد احلـارث بـن والعـالء العزيـز عبـد بـن وسعيداألوزاعيعنهروىالصغرى
...ذلكيقولأيبمسعتيزيدبنوثورجابربنيزيدابناالرمحنوعبد

الـصحابة كانـت : مكحـول عـن ،العزيـز دعبـ بـن عن عيـد )٤(روى الذهيب 
وأعلمنـا ،عبيـدة أبـو وأميننـا ،عمـر بـاحلق وأنطقنـا ،بكـر أبـو بناأرمحنا: يقولون
.مسعودابنعلمعندهورجل،يبأُوأقرأنا،معاذواحلاللباحلرام
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٤٩٨

!!وطبعا ال جمال ألمري املؤمنني عند النواصب: قلت

،العزيزعبدعنأبيهعناملروزيحيىيبنسهيلروى)١(قال ابن أيب احلديد
قدإين: فقالاملنربعلىعمرصعدسليماندفنملا: قال،العزيزعبدبنعمرعن

فـرتل ،اخترنـاك قـد واحـدة صـيحة النـاس فصاح.بيعتكممنرقبيتيفماخلعت
مـن بيتهأهلأيدييفكانمماشيئايدعالفجعل...فهتكتبالستوروأمرودخل
بـن عمـر إىلبعـث : قال،مهرانبنميمونوروى.مظلمةمظلمةردهاإالاملظامل
أخـذها الـيت األمـوال هـذه يفترونما: فقالقالبةوأىبمكحولوإىلالعزيزعبد

أنأرى: فقـال ،عمـر كرهـه ضـعيفا قـوالً مكحولفقال؟ظلماًالناسمنأهلي
،املـؤمنني أمـري يـا : فقلـت ،يبكاملـستغيث عمرإيلفنظر،مضىماوتدعتستأنف
؟امللـك عبـد يـا تقـول مـا : فقال،فحضر،يقولمالننظرامللكعبدولدكأحضر
ملفإن،فارددها: قال،واهللابلى: قال!مواضعهاتعرفألست؟أقولماذا: فقال
.أخذهاملنشريكاًكنتتفعل

نـه داهـن عمـر بـن عبـد          والظـاهر إ  (ا القول الضعيف ملكحول   مل نعلم م  : قلت
الـيس مـن امللفـت للنظـر ان     !ولكـن ) على حساب الدين وهذا شأن النواصب   العزيز  

فقط مـن  يبعث عمر بن عبد العزيز اىل ميمون بن مهران ومكحول وأبو قالبة اجلرمي         
!!وهم من النواصب وقد ترمجنا هلم ثالثتهم يف هذا الكتاب؟دون علماء زمام

روى،الـسالم عليـه لـه املبغـضني مـن مكحـول كان:)٢(قال ابن ايب احلديد   
يعىن-مطبوعهوفإذا،مكحوالًلقيت: قال،احلربناحلسنعنمعاويةبنزهري

..!وسكنالنحىتبهأزلفلم-السالمعليهلعلىبغضاً-مملوءاً
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أبو املطرف/حمارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي 

.ر ومئةمات يف عام مثانية ومئة للهجرة أو يف عام ستة عش

.روى له البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو داود وامحد

)٤(النـاس أفـرس مـن كـان )٣(صدوق مأمون)٢(تابعي ثقة )١(الفقيه: قالوا فيه 

.)٥(ة العلماء والزهادمن جلّ

زائدةعنعليبنحسنيحدثنا: قال)٦(محد بن حنبلما رواه أ: من حديثه
صـلى  اهللارسـول قالقالعمرابنعندثاربنحماربنعالسائببنعطاءعن

..القيامةيومظلماتفإنهالظلمتقواإالناسأيهاوسلم-وآله -اهللا عليه 

ميـة وظـاملهم   ن دثار ربه وقد ويل القضاء لـبين أ فكيف يالقي حمارب ب : قلت
)٧(!بل قال ابن حبان انه ويل اليمن لبين امية! خالد القسري؟

توبةبنسليمانحدثناقالاخلتليموسىبنعيسىحدثنا:)٨(ليروى العقي 
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حماربعنعقاببناهليثمحدثناقالالصدائييزيدبنعليحدثناقالالنهرواين
أممـن وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولقالقالعمربنعندثاربن

..القيامةيومإىلسفاليفيزلملوأعلممنهاهللالكتابأقرأوفيهمقوما

منريابناهللاعبدبنوحممدشيبةأيببنبكرأبوحدثنا: فقال)١(وروى مسلم 
أيبعـن فـضيل بـن حممـد حـدثنا قـالوا منـري وابنبكرأليبواللفظاملثىنبنوحممد
قـال قـال أبيـه عـن بريـدة ابـن عـن دثـار بنحماربعنمرةبنضراروهوسنان

،فزوروهـا القبـور زيـارة عـن يتكم: وسلم -آله  و -صلى اهللا عليه    اهللارسول
النبيـذ عنويتكم،لكمبدامافامسكواثالثفوقاألضاحيحلومعنويتكم

...مسكراًتشربواوالكلهااألسقيةيففاشربواسقاءيفإال

حـدثنا ربهعبدبنيزيدحدثناحيىيبنحممدفقال حدثنا:)٢(روى ابن ماجة  
: قـال ،السائببنعطاءعن،الفزاريهبريةبنعمرابنيزيدنبخالدعن،بقية

اهللارسـول مسعـت : يقولعمروبناهللاعبدمسعت: يقولدثاربنحماربمسعت
مـن تتوضأواوال،اإلبلحلوممنتوضئوا: يقولوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

يفوصـلوا .مالغـن ألبـان مـن توضـئوا وال،اإلبـل ألبانمنوتوضئوا.الغنمحلوم
..اإلبلمعاطنيفتصلواوال،الغنممراح

سـهل بنحممدأتاهالكوفةقدمملا) احلمريي(السيدان«)٣(قال حمسن األمني  
:يقولالذيمنفقالالسيدعليهفاقبلالكميتراوية
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كـان الالـسيد فقـال ليالذهدثاربنحماربيقولههذاسهلبنحممدفقال
: األسودأيبقصيدةينشدنامن!).....(للعاضولياًاهللا

   

ويترحمدثاربنحماربيسبفطفقحاضراكانمنبعضالقصيدةفأنشده
هجـاه لـو هاشـم أيبعلىكانمافقالالنمريمنصوراخلربفبلغاألسودأيبعلى

: أوهلاأبياتاقالمثأبياتهايعارضبقصيدة
   
   
   
  ١ 

وعثمـان عليـاً يرجـون كـانوا الذيناألوىلاملرجيةمنكان«)٢(قال ابن سعد 
الـذين األوىلاملرجئـة مـن كـان «)٣(قال ابن حجر  ..!»كفروالبإميانيشهدونوال

!!»بشيءفيهمايشهدونوالوعثمانعلياًيرجئون

.هذا اعتراف بأنه ال يشهد بإميان امري املؤمني عليه السالم: قلت
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أبو حصني األسدي/ن حصني األسديعثمان بن عاصم ب

تسعة ومئة ومثانية وعشرين للهجرةمابني مئة ومات 

الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغريهم وروى له البخاري ومسلم والنسائي

كـان ،ختلف يف حديثهم  من األربعة الذين ال ي    ،)١(احلافظاإلمام: قالوا فيه 
.)٢(احلديثيفثبتاً،صاحلاًرجالًكان ،ثقة،احلديثصحيح

وأيبأرقـم بـن وزيـد وأنـس عباسوابنالزبريوابنمسرةبنجابرعنروى
بـن وسـويد وائلوأيبالسلميالرمحنعبدوأيبهاللبنواألسوداخلدريسعيد
وأيبوجماهدسعيدبنوعمريالشعيبوعامرجبريبنوسعيدعبيدةابنوسعدغفلة
وزائـدة والثـوري شعبةوعنه.ومجاعةوثاببنوحيىيالضحىوأيبالسمانصاحل

وشـريك طهمانبنوإبراهيمومسعرمغولبنومالكالربيعابنوقيسوإسرائيل
..وآخرونعيينةوابناألحوصوأبوعوانةوأبوعياشبنبكروأبو

،الكوفـة أهلاءرقُمن،عاصمبنعثمانحصنيأبو«)٣(قال عنه العسكري  
.»سنةمخسنيالكوفةمسجديفعليهيقرأوكان
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،عيـاش بـن بكـر أيبعـن ،آدمبنحيىيعن«)١(غمزه الذهيب بالنصب بقوله   
مـن هـذا جـاء حـىت ) مـواله كنـت مـن (حبـديث مسعنـا مـا : قالحصنيأبامسعت

ثابتاحلديث: قلت.ناسذلكعلىفاتبعه،إسحاقأبا: يعينبهفنعق،خراسان
.»كويفرجليفدرناوهذا،عثماينحصنيأبوولكنريببال

وقــد أشــار ابــن ســعد اىل )٢(»كــان ثقــة عثمانيــا«ونقــل عــن العجلــي قولــه
وتطلـق !)٣(»اسـتعمله فـالن  «استعمال احد األمويني له وكونـه مـن والـم بقولـه           

!عادة على معاوية) فالن(

 

–
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أبو املقدام الشامي/رجاء بن حياة الكندي

.مات يف العام الثاين عشر بعد املئة

نه امحد والدارمي ومسلم وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغريهمروى ع

هــل الــشام بــاد أمــن ع،)١(كــثري العلــمفاضــالًعاملــاًكــان ،ثقــة: قــالوا فيــه
)٢(وزهادهم وفقهائهم

   قبل ان يدخل الكوفة مع بشر بن مروان    ) قيل قاضياً (و اًروي انه كان قاص،
وكانـت  ،حىت أصبح من بطانتـهم     وهو من سكنة فلسطني تدرج يف خدمة بين امية        

له عنـدهم املكانـة العظيمـة وكيـف ال وهـو مفـيت الدولـة األمويـة وحـامي محاهـا                  
بقتل غـيالن الدمـشقي    فبعد أن قام الطاغية هشام بن عبد امللك       !بالفتوى واللسان 

شيء  عليكدخلأنهاملؤمننيأمرييابلغين«بتهمة القدر كتب له مفيت البالط يقول      
ألفـني قتـل مـن أفضلقتلهماأناملؤمننيأمرييالكوأقسموصاحلالنغيقتلمن
.)٣(»والتركالروممن

وقد عرف رجاء بتشريعه تقديس الشام عن طريق ابتكار قصة األبدال ومـن       
: أحاديثه ذا الشأن
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،بيـسان أهـل منرجلنييلأذكرحياةبنرجاءقال: )١(ما رواه ابن عساكر   
إالمنهمرجالتعاىلاهللايقبضالاألبدالمنبرجلنيبيسانصاختأنهبلغينفإنه

الفإنـه األئمـة علـى انـا طعوالمتماوتـاً يلتـذكر والرجالًمكانهتعاىلاهللابعث
!األبدالمنهميكون

قـال أنـه علـي عنحياةبنرجاءعنفضالةأيبعن: )٢(وروى ابن عساكر  
!األبدالفيهمفإنالشامأهلتسبواالالعراقأهليا

ه األمويــون مبكانتــه الــيت ال تــضاهيها مكانــة عنــدهم اذ نقــال ابــن لـذا كافــأ 
العـالء أبـو أنبأنـا بنـدار بـن ثابـت أنبأنـا األمنـاطي الربكـات أبـو أخربنا: )٣(عساكر

وحـدثين قالأيبأنبأنااملفضلبناألحوصأنبأناالبابسرييبكرأبوأنبأناالواسطي
نفـر لثالثـة كندةيفإنقالأنهامللكعبدبنمسلمةعنءرجاعنمسلمبنحممد

بـن وعبـادة ،حيـاة بـن رجـاء ،األعـداء علـى ـم وينصرالغيثمليرتلاهللاإن
!عديبنوعدي،نسي

!)٤(نصربرجاء بن حياة وأمثاله ن: وكان مسلمة بن عبد امللك يقول

،حيـوة بـن رجـاء إالّوحدهشهادتهجازتأحداًنعلمما: مطر الوراق قال
)٥(.وحدهالعزيزعبدبنعمرعهدعلىصدقأنه: يعين

: فقال)٦(وقصة هذا العهد ذكرها الدينوري
 


–
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فأسـند ،الوفـاة حـضرته أشـهر وسـتة سـنني تسعامللكعبدبنللوليدمتملا
سـت سنةاآلخرةمجادييفسليمانفبويع.امللكعبدبنسليمانأخيهإىلامللك

ومثانيةسنتنيسليمانفملك.سنةوثالثنيسبعأبناءمنيومئذانوسليم،وتسعني
يـدر ومل،وختمـه ،كتابـا كتـب ثقـل فلمـا .فيهاماتاليتمرضتهمرضمث،أشهر
ومجيـع ،وعموميت،إخويتإليكأمجع(: شرطهلصاحبقالمث،فيهكتبماأحد
،الكتـاب هـذا يفمسيـت ملنالبيعةعلىوأمحلهم،الشامأجنادوعظماء،بييتأهل
أمـرهم املـسجد يفاجتمعـوا فلما.ففعل،)عنقهفاضرب،يبايعأنمنهمأىبفمن

مـا واهللا: فقـال .بـصرية علـى لنبايعـه ؟هـو منأخربنا: فقالوا.سليمانبهأمرمبا
فـدخلت : حيـاة بـن رجـاء قال.أىبمنعنقأضربأنأمرينوقد،هومنأدري
الـذي الكتـاب صـاحب من،املؤمننيأمرييا: وقلت،عليهفأكببت،سليمانعلى

،األمــةعلــىيؤمتنــاأنيبلغــاملوهــشامايزيــدأخــويإن: فقــال؟مببايعتــهأمرتنــا
.إليهمـا األمـر رجـع عمرتويففإذا،العزيزعبدبنعمر،الصاحلللرجلفجعلتها

يعبـا مث،وبايعا،وسلما،فرضيا،بذلكوهشامايزيدفأخرب،حياةبنرجاءفخرج
..الناسمجيعبعدمها

: روايةويف-أفضلشامياًلقيتما: وقد ملح البعض إىل النصب فيه بقوله      
بينمـا صـرح احـد نقّـاد         )١(شـامياً وجدتهحركتهإذاأنهإالحيوةبنرجاءمنأفقه

..)٢(احلنابلة بنصبه
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أبو أيوب الرقي/ميمون بن مهران

لعام السابع عشر بعد املئة للهجرةتويف يف ا/ للهجرة ولد يف عام أربعني 

روى له مسلم وابن ماجه والنسائي وأبو داود والترمذي وغريهم

)٢(اإلمام القدوة)١(جليل،ثقة،تابعي: قالوا فيه

عـن وأرسـل ،وطائفـة عمـر وابـن عباسوابنهريرةوأيبعائشةعنروى
بـن وحجـاج برقانبنوجعفروخصيفبشرأبوعنهوحدثوغريمهاوالزبريعمر

اهللاعبيـد بـن ومعقـل الرقـي امللـيح وأبـو واألوزاعـي املهـاجر أيببنوساملأرطاة
..)٣(كثريوخلق

- وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمسعتقالعباسبنعن:)٤(من حديثه
ــالزمــانآخــريفقــوميكــونيقــولوســلم ياإلســالميرفــضونالرافــضةونسم

..!ركونمشفإمفاقتلوهمويلفظونه

قلتمهرانبنميمونسألتقالالسائببنفراتروى احلافظ بسنده عن     
قالمثيدهمنعصاهسقطتحىتفارتعدقالوعمربكرأبوأمعندكأفضلعلي

ورأسـي اإلسـالم رأسـي كانـا درمهاهللامايعدلزمانإىلأبقىأنأظنكنتما
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بـالنيب بكـر أبـو آمنلقدواهللاقالعليأوإسالماأولكانبكرفأبوقلتاجلماعة
بينـه فيماواختلفبهمرحنيالراهبحبريازمن)وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    (

!علييولدأنقبلوذلكإياهأنكحهاحىتخدجيةوبني

وقد ذكر مجع من أهل احلديث كونـه ناصـبياً وان عمـر بـن عبـد العزيـز قـد          
تـابعي ،جـزري : العجلـي اهللاعبـد بـن دأمحـ قال«)١(قال املزي ! فه عن علي  حر،
....»عليعلىحيملوكان،ثقة

علىعلياأفضلكنت: مهرانبنميمونقال: اهللاعبيدبنإمساعيلوعن
أوكـذا يفأسـرع رجـل إليـك أحـب أيهما: العزيزعبدابنعمريلفقال،عثمان
.»...أعودال: وقلتفرجعت: قال؟املاليفأسرعرجل

.»عنهاهللارضيعليعلىحيملكان«)٢(قال العجلي

بـن احلـسني أخربناثابتأخربناأيضااهللاعبدأبوأخربنا«)٣(قال ابن عساكر   و
بـن عليأخربناالوليدأخربناقالواالعتيقيحممدبنوأمحداحلسنبنوحممدجعفر
،ثقـة تـابعي جـزري مهـران بنميمون: قالأيبحدثينأمحدبنصاحلأخربناأمحد
.»يعلحيملوكان

كـان : أمحـد زاد.ثقـة ميمـون : والنـسائي العجلـي أمحدقال«)٤(قال الذهيب 
عثمـان يفـضل كانإمنا،محلعنهيثبتمل: قلت،عنهاهللارضيعليعلىحيمل
..»!حقوهذا،عليه
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مشر بن عطية األسدي الكاهلي الكويف

.)بعد املئة للهجرةأي قبل العام العشرين(مات يف والية خالد القسري

.روى له أبو داود والترمذي والنسائي

)١(من الثقات وله أحاديث صاحلة: قالوا فيه

،األسـدي حبـيش بـن وزر،يدركـه وملاألسديفاتكبنخرمي: عنروى
ســنانبــناهللاوعبــد،األســديســلمةبــنشــقيقوائــلوأيب،جــبريبــنوســعيد
بـن وهـالل ،األخـرم بـن سـعد بـن غـرية وامل،املعرقبحيىيبنومصدع،األسدي
مــوىلالبياضــيحــازموأيب،اجلــشمياألحــوصوأيب،وثــاببــنوحيــىي،يــساف

بـن وبـدر ،القمـي إسـحاق بـن أشعث: عنهروى.اجلديلاهللاعبدوأيب،األنصار
وعاصـم ،األعمـش وسليمان،القميمحيدبنحفصعبيدوأبو،األسدياخلليل

بـن وعمـرو -منهأكربوهو-السبيعياهللاعبدبنعمروإسحاقوأبو،دلةبن
)٢(.األسديالربيعبنوقيس،خليفةبنوفطر،مرة
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: من حديثه

مشرعناألعمشعنمعاويةأبوقال حدثنا)١(ما رواه نعيم بن محاد املروزي
صـاحب إىلمعاويـة بعثـه الـذي الربيـد حـدثين قاليسافبنهاللعنعطيةبن

فقالفيهفنظرمصحفاًالرومصاحبفدعاقالعثمانبعداخلليفةنميسألهالروم
.!!أرسلكالذيصاحبكممعاويةبعدهاخلليفة

ــسند ــدحــدثنا)٢(وروي يف امل ــوحــدثناأيبحــدثيناهللاعب ــةأب حــدثنامعاوي
اهللاعبـد عـن أبيـه عـن األخـرم بنسعدبنمغريةعنعطيةبنمشرعناألعمش

يففترغبـوا الـضيعة تتخذواالوسلم-وآله   -ى اهللا عليه    صلاهللارسولقالقال
..الدنيا

ــسند ــدحــدثنا)٣(وروي يف امل ــوحــدثناأيبحــدثيناهللاعب ــةأب حــدثنامعاوي
أوصـين اهللارسولياقلتقالذرأيبعنأشياخهعنعطيةبنمشرعناألعمش

الاحلـسنات أمـن اهللارسـول ياقلتقالمتحهاحسنةفاتبعهاسيئةعلمتإذاقال
..احلسناتأفضلهيقالاهللاإالإله

حـدثنا : قـال الـدنيا أيبابـن حدثنا: قالأمحدحدثنا)٤(محد بن حممد  روى أ 
عطيـة بـن مشـر عـن األعمشعنمعاويةأبوحدثنا: قالالبصرييزيدبنعباس

:فيقـال القيامـة يـوم بالدنياجياء: قالرفعهأراه،عبادةعنحوشببنشهرعن
..الناريفسائرهاوألقوا،وجلعزهللامنهاكانماأميزوا
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حـدثنا بالويـه بـن أمحـد بـن حممدبكرأبوحدثنا)١(روى احلاكم النيسابوري  
األعمشعنأيبحدثيناألمويسعيدبنحيىيبنسعيدحدثينهارونبنموسى

بـرأس الـزبري ابـن أتـى الـذي الربيـد حدثينيسافبنهاللعنعطيةبنمشرعن
انـه إالمـصداقه وجدتإالحبديثكعبحدثينماالزبريابنقالرآهفلمااملختار
اهللاخذلـه حممدأباانيدرىومااألعمشقالسيقتلينثقيفمنرجالًنأحدثين

..لهخبأ

،يوسـف بنعاصمأخربنا،الرمحنعبدبناهللاعبدحدثنا)٢(روى الترمذي 
حوشـب بـن شـهر عنعطيةبنمشرعناألعمشنعالعزيزعبدبنقطبةأخربنا

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول قـال : قـال الـدرداء أيبعنالدرداءأمعن
فيـستغيثون العـذاب مـن فيـه هـم مـا فيعـدل اجلـوع النـار أهلعلىلقىي: وسلم

بالطعـام فيـستغيثون ،جـوع مـن يغـىن وال،يـسمن الضـريع مـن بطعـام فيغاثون
بالـشراب الـدنيا يفالغصصجييزونكانواأمفيذكرونغصةذيمبطعافيغاثون

وجـوههم مـن دنـت فإذااحلديدبكالليباحلميمإليهمفيدفعبالشرابفيستغيثون
خزنـة ادعـوا فيقولون،بطوميفماقطعتبطومدخلتفإذا،وجوههمشوت
ومافادعوا: لواقا،بلى: قالوا؟بالبيناترسلكمتأتيكمتكأمل: فيقولون،جهنم
ليقضمالكيا: فيقولون،مالكاًادعوافيقولونقال.ضالليفإالالكافريندعاء
..ماكثونإنكمفيجيبهم: قال،ربكعلينا

عـن األعمـش عـن سـفيان حدثنايوسفبنحممدأخربنا:)٣(روى الدارمي 
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-يه  صلى اهللا عل  اهللارسولصليقالجهينةأومزينةمنرجلعنعطيةبنمشر
هلـم فقالالذيابوفودمدافعنيذئبمائةمنبقريبهوفإذاالفجروسلم -وآله  

وتأمنونطعامكممنشيئاهلمترضخواوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول
احلاجـة وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولإىلفشكواذلكسوىماعلى
..واءعوهلنفخرجنفأذنوهنقالفأذنوهنقال

؟عثمانيـاً كـان عطيـة بـن مشـر : داودأليبقلـت :)١(اآلجـري عبيدأبوقال
.جداً: قال

..غاٍلهوعثماينٌّ:)٢(وقال الذهيب
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خالد بن عبد ا بن يزيد بن أسد القسري

قتل عام مئة وعشرين للهجرة

روى له امحد بن حنبل وأبو داود والطرباين

)٢(صدوقاً)١(ًحاممدكان جواداً: قالوا فيه

ابـن حيـىي حكـى «قال ابن عبد الرب   ،وقد ذكر البعض بان جده كان صحابياً      
قـال ،صـحبة خالدجلديكونأنينكرونكانواأمالقسريخالدأهلعنمعني
لعرفـوا وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      النيبلقيجدهمكانولومعنيبنحيىي
.)٣(»ينكرووملذلك

من التاريخ فكثري من النواصـب جتـد اخـتالف املـؤرخني            دة  مفقووهنا حلقة 
وضـعت  ) الفضيلة(وكأن هذه !عليهم وعلى أهلهم هل كانوا من الصحابة أم ال؟        

وحسبك ما!من بعد

ربيعـة ترمجـة آخـر يفالـرب عبـد بنوقال«يف ربيعة بن يزيد)٤(قاله ابن حجر  
الحامتأبوقال،علياًتميشالنواصبمنفكانالسلمييزيدبنربيعةأمااجلرشي
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وال أعلـم مـن الـذي      »شـيئا يـصنع ملالصحابةيفذكرهومنكرامةوالعنهروىي
!!السلمي هذا صحابياً) جعل(

ويل احلجـاز لعبـد   ،من والة بين امية الذي عم ظلمهم األرض القسري كان
فـاً كـان مكلّ وقد ،امللك بن مروان وفعل األفاعيل بشيعة أمري املؤمنني عليه السالم        

: سـعد بـن حممـد قـال «)١(قال الذهيب،بالقبض على سعيد بن جبري رضي اهللا عنه  
فبعـث ،القـسري اهللاعبـد بنخالدمكةوايلجبريبنسعيدعلىقبضالذيكان

عبدبنخالدمسعقال،سليمانأيببنامللكعبدعنيزيدفأخربنا،احلجاجإىلبه
ــودصــوتاهللا ــالالقي ــل؟هــذامــا: فق ــنســعيد: قي ــنوطلــقجــبريب ــبب حبي

وبعد إرسـال سـعيد     ».الطوافعليهماقطعوا: فقال،بالبيتيطوفونوأصحاما
!وال حول وال قوة اال باهللابن جبري اىل احلجاج حدث ما قصصناه سابقاً

حد املعتاشني على أن أمر أمري املؤمنني عليه السالموقد بلغ من حقده على أ
!مري املؤمنني فيهاان يكتب السرية وان ال يذكر أاىل فُتاة موائده 

خربين ابـن شـهاب بـن عبـد     أ: بو الفرج االصفهاين عن املدائين قولهنقل أ إذ
فإنه ميـر يب الـشيء مـن      : اكتب يل السرية فقلت له    : اهللا قال قال يل خالد القسري     

)٢(!ن تراه يف اجلحيما ألّقال ال إ: علي بن ايب طالب فأذكرهسري 

ميـة وإخالصـه هلـم إذ جـاء اجلـه علـى أيـديهم قـال                تنفع واليته لـبين أ     ومل
أنالـيمن وجـوه مـن فتيـة عـد فاتخليفـة وهـو احلـج يزيدبنالوليدأراد«)٣(املزي

فـاكتم : قـالوا ،فـأيب .معهميكونأنالقسريخالداوسألوا،طريقهيفبهيفتكوا
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فـإين هـذا عامـك احلـج دعنياملـؤمن أمـري يـا : فقـال خالدفأتى.نعم: قال،علينا
ولـن نـصحتك قـد : قـال .يلمسهـم عليختافهمالذينومن: قال.عليكخائف
.فعلـت وإن: قـال .عمـر بـن يوسـف عدوكإىلبكأبعثإذا: قال.لكأمسيهم

.»القوملهيسمومل،قتلهحىتفعذبهعمربنيوسفإىلبهفبعث: قال

راد شـرب اخلمـر فـوق الكعبـة فـاتفق      والظاهر ان الوليد بن يزيد الزنـديق أ       
أشـرب : وقـال ،احلـج يزيدبنالوليدأراد«)١(قال الذهيب ،بعض الناس على قتله   

أنفـامتنع ؟ممـن : فقـال ،القـسري خالـد فحـذره ،بقتلـه قـوم فهـم ،الكعبةفوق
،بـه فعذّإليـه بـه فبعـث ،وإن: قـال عمـر بنيوسفإىلبكألبعثن: قال،يعرفه

..»وأهلكه

!ن عمر هذا ابن عم احلجاجويوسف ب

اهللاعبـد بنحممدفأتاهويربهماهلامشينييصلخالدوكان«)٢(*قال ابن األثري  
الـصلة أمـا فقـال حيـب مـا منـه يـر فلـم ليـستميحه عفـان بنعثمانبنعمروبن

عثمانفلناأحبإنفقالخالدافبلغتعليايلعنأنهإالمنهلناوليسفللهامشيني
للتهمـة نفيـا ذلـك يفعـل كانفقيلعليسبيفيبالغهذامعلدخاوكان.بشيء

 
*
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!!»القومإىلوتقربا

: وقد اتفقت كلمة العلماء حول موقفه من أمري املؤمنني عليه السالم

: قال،معنيبنحيىيمسعت: حنبلابنأمحدبناهللاعبدوقال«)١(قال املزي
علييفيقعوكان،سوءرجلانوكأميةلبينوالياكانالقسرياهللاعبدبنخالد

وذكـر القـسري خالدامسعت: الزبريبنالفضلعن،نعيمأبووقال.طالبأيببن
.»..ذكرهحيلُّالكالماًفذكرعلياً

ملاالقسرياهللاعبدبنخالدأن،الكامليفاملربدذكر«)٢(قال ابن ايب احلديد   
: فيقـول ،املنربعلىالسالمعليهعليايلعنكان،هشامخالفةيفالعراقأمريكان

صـلى اهللارسـول صـهر ،هاشمبناملطلبعبدبنطالبأيببنعليالعناللهم
هـل فيقـول ،النـاس علـى يقبـل مث!واحلسنياحلسنوأبا،ابنتهعلىوآلهعليهاهللا
؟تكني!«.

أمـري ،الدمـشقي القـسري أسـد بنيزيدبناهللاعبدبنخالد«)٣(قال الذهيب 
كـان ،احلكـم أبـو وسـيار ،محيـد وعنـه -صـحبة وله-جدهعن،هلشامقنيالعرا

...»ناصبياً،حاًممدجواداً

.أبيهعن.األمريالبجليالدمشقيالقسرياهللاعبدبنخالد«)٤(قال الذهيب
...»ظلوم،بغيضناصيبلكنهصدوق،جدهعن
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الزهريأبو بكر /الزهريشهاببناعبيدبنمسلمبنحممد

مات يف رمضان عام مئة وأربعة وعشرين للهجرة

وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود

..)٢(واجلاللةباإلمامةمشهور)١(تابعي ثقة: قالوا فيه

أصحابمنالزهريأدركأيبقال: قالمسلمأبوحدثنا:)٣(وقال العجلي 
سـعد بـن وسـهل األنـصاري مالـك بنأنسوسلم -آله  و -صلى اهللا عليه    النيب

..األنصاريالربيعبنوحممودنابلبنأمينبنالرمحنوعبدالساعدي

)٤(إذ روى عنها مئة وتسعة وسبعني حديثاًعائشةكان من رواة حديث 

هريـرة أيبعـن وحديثـه ،املسيبوابن،وسهل،وأنس،عمرابنعنروى
،يــونسوعنـه ،مرسـل وذلـك ،النـسائي يفخـديج بـن رافـع وعـن ،الترمـذي يف

)٥(عيينةوابن،ومالك،وشعيب،والزبيدي،ومعمر،وعقيل

 
 

–– 
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: من حديثه

نـافع بـن سـكن حـدثنا أيبحدثينقالاهللاعبدحدثنا:)١(ما روي يف املسند    
أيببـن علـي اندراجبـن ربيعـة حدثينقالالزهريعنصاحلحدثناقالالباهلي
عليهظفتغيعمرفرآهمكةطريقيفركعتنيالعصربعدسبحعنهاهللارضيطالب

ـى وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أنعلمـت لقدواهللاأماقالمث
!..!عنه

سـفيان أخربنـا قـال الـشافعي أخربناقالالربيعحدثنا:)٢(وما رواه الشافعي  
أرضـامها احلـسن وكـان لقـا علـي بنحممدابيناهللاوعبداحلسنعنالزهريعن
حلـوم وعـن املتعةنكاحعنىاهللارسولإنعباسالبنقالعلياًأنأبيهماعن

...األهليةاحلمر

وروى.الـسالم عليـه عنهاملنحرفنيمنالزهريكان:)٣(قال ابن ايب احلديد  
فـإذا ،املدينـة مـسجد شـهدت : قـال شـيبة بـن حممـد عـن ،احلميـد عبـد بنجرير

ذلـك فبلـغ ،منهفناال،السالمعليهعليايذكرانجالسانالزبريبنوةوعرالزهري
،عـروة ياأنتأما: فقال،عليهماوقفحىتفجاء،السالمعليهاحلسنيابنعلى
كنتفلو،زهريياأنتوأما،أبيكعلىأليبفحكم،اهللاإىلأباكحاكمأىبفإن
..أبيككربألريتكمبكة

حامـد أبـو أخربنـا الـشحامي بكـر أبـو أخربنا:)٤(هروى ابن عساكر يف تارخي    

 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥١٩

بـن حممـد اخربناالشرقيبنحامدأبوأخربنامحدونبنسعيدأبوأخربنااألزهري
علي: الزهريسألتقالمعمرعنالرزاقعبداخربناقااليوسفبنوأمحدحيىي

..الدماء..الدماء..عثمان: قالمثساعةفسكتقالعثمانأمإليكأحب

بـن بكـر أبـو أخربنـا الـسمرقندي بـن القاسـم أبوأخربنا)١(وقال ابن عساكر  
يعقـوب اخربنـا جعفـر بـن اهللاعبـد أخربنـا الفضلبناحلسنيأبوأخربناالاللكائي

عـن الزهـري سـألت قالمعمرعنالرزاقعبداخربناالسريأيببنحممدحدثين
وكـان قـال ...أفـضلهما نعثمـا الـدم الـدم فقال: قالأفضلأيهماوعليعثمان

...!!يسكتمثوعثمانوعمربكرأبويقال

حـد مـن بـين    مـع مـن أسـلم وال أ   اًمل يـذكر عليـ  «وملا كتـب الزهـري الـسرية    
ليس له فيهـا   غريباً ا رجالً فيها الّ  غازي فال جتد علياً   مث ميضي يف سريته وامل    !،هاشم

مـا علـي   أ،هل فيـه وزينـ  فصالّيب بكر وعمر ا  على أثر أل   نه ال مير  خرب وال أثر مع أ    
حـد  يف املؤاخاة وال يف بدر وال يف أُي وال يف اهلجرة والفال ذكر له ال يف العهد املكّ 

اخلندق وال يف خيرب وال يف فتح مكـة وال يف حـنني وال يف تبـوك وال يف غـري        وال يف 
)٢(»!!ذلك

املـدائين  إذ نقل ابـو الفـرج االصـفهاين عـن     !إن لذلك قصة وأي قصة : قلت
اكتـب يل الـسرية     : اخربين ابن شهاب بن عبد اهللا قال قال يل خالد القسري          : قوله

ا ان تراه لّقال ال إ: علي بن ايب طالب فأذكرهفإنه مير يب الشيء من سري : فقلت له
)٣(!يف اجلحيم
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الم وتزويرهم للتاريخ  كيد و على مكائد بين امية و     لعاًوملا كان الزهري مطّ   
محـد بـن    روى أ !فقد كان جيـاهر بـبعض مـا اخفـاه وأسـقطه مـن سـريته               ) !مبعونته(

قـال معمـر ابأنـ انقـال الـرزاق عبدثناحدأيبحدثينقالاهللاعبدحدثنا:)١(حنبل
ولـو علـي هو: وقالفضحكاحلديبيةيومالكتابكاتبكانمنالزهريسألت
!!أميةبينيعين،عثمان: قالوا،هؤالءسألت

ان من حلظات يصحو فيها ضـمريه فقـد رأينـا ان الزهـري قـد       وملا مل خيل انس   
يثبت على موقف خيالف ما استمر علـه طيلـة حياتـه مـن طمـس معـامل سـرية امـري              

حـدثنا مـسنده يفشـبة بنيعقوبقال«)٢(إذ روى السيوطي،املؤمنني عليه السالم  
يـسار بـن سـليمان دخـل قاليعمثناحدالشافعيثناحداحللواينعليبناحلسن

ره تَولَّىوالَّذِي{سليمانيالهفقالامللكعبدبنهشامعلى كِبـ مهن ه مـِ ذَاب لـَ عـ
ظِيم؟هومن»١١اآليةمن: النور(}ع

َيبأُبناهللاعبدهو: قال

!يعلهو،!كذبت: قال

!يقولمباأعلماملؤمننيأمري: قال

ابـن : لـه فقـال !؟كـربه توىلالذيمن: شهابابنيافقالالزهريفدخل
!يبأُ

الـسماء مـن منـاد نادىلوأبالكالأكذبأنا: قال!يهوعل،كذبت: قال
!كذبتماالكذبأحلاهللان
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!قد يكون الزهري ال يكذب لكنه يغض النظر ويتحايل على احلقيقة: قلت

كنـت «عـن جعفـر اجلعفـري قـال    )١(وقد شهدت عليه اخته قال ابن عساكر 
هعنـ تكتبالجعفرييافقالتعليهوقفتقدعجوزفإذامنهأمسعالزهريعند
قالـت خرفـت رقيةأخيتقالهذهمنفقلتجوائزهموأخذأميةبينإىلمالفإنه

.»حممدآلفضائلكتمتأنتخرفت
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أبو بكر الكويف/عاصم بن هبدلة

عام مئة ومثانية وعشرين للهجرةمات

والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة) ناًمقرو(روى له البخاري ومسلم  
..وغريهم

)٢(وثق)١(اء السبعةاحد القر: قالوا فيه

واحلمـادان شـعبة وعنهالطويلومحيدالسمانصاحلوأيبوائلأيبروى عن 
...)٣(وخلقعوانةوأبووزائدةوالسفيانان

: من حديثه

عاصـم عنشيبانحدثنا: لقاداودأبوحدثنا)٤(ما رواه ابو داود الطيالسي     
صـلى اهللا   اهللارسـول مرياثعنعائشةسألرجالًانحبيشبنزرعندلةبن

-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسولتركماواهللاال: فقالتوسلم -وآله   -عليه  
..أمةًوالعبداًوالبعرياًوالشاةًوالدرمهاًوالديناراًوسلم

 
–
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أتيـت قـال زرعـن دلـة بـن عاصـم عـن سـفيان أخربنا)١(وروى الشافعي 
لتـضع املالئكـة إنقـال العلـم ابتغـاء قلـت ؟بـك جـاء مافقالعسالبنصفوان

نياخلفَّعلىاملسحنفسييفحاكإنه: قلت،يطلبمبارضاالعلملطالبأجنحتها
-وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولأصحابمنامرءاًوكنت،والبولالغائطبعد
وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولمنمسعتهلأسألكفأتيتكموسل

يأمرنـا وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولكان،نعم: قال؟شيئاذلكيف
لكـن جنابـة منإالولياليهنأيامثالثةخفافنانرتعالأنمسافرينأوراسفّكناإذا
..ونوموبولغائطمن

بـن محـاد حـدثنا عفـان حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبدثناحد)٢(روي يف املسند  و
اهللارسولانشعبةبناملغريةعنوائلأيبعنومحاددلةابنعاصمأنبأناسلمة

!!قائماًفبالفالنبين*سباطةعلىأتىوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

عندلةبنعاصمحدثنازيدبنمحادحدثناعفانأخربنا)٣(روى الدارمي 
-وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسوللناخطقالمسعودبناهللاعبدعنوائلأيب

قـال مثمشالهوعنميينهعنخطوطاخطمثاهللاسبيلهذاقالمثخطايوماوسلم
ذَا وأَن{تـال مثإليـه يـدعو شـيطان منـها سـبيل كـل علـى سـبل هذه اطِي هـصِـر

ــاتَّبِعوهمـــستَقِيماً ــواتَوالفـَ لَتَّبِعـبقَالـــســر ــمفَتَفـَ ــنبِكـُ ــبِيلِهِعـ ســـم ــاكُمذَلِكـُ صـــهِو بـِ
لَّكُملَع١٥٣: األنعام(}تَتَّقُون«..
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حـدثنا إسـحاق بـن حيىيحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)١(روي يف املسند  و
عتمسسفيانأيببنمعاويةعنصاحلأيبعندلةبنعاصمعنسلمةبنمحاد
..يقولمامثللقناملؤذّأذنإذاوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيب

موسـى بـن احلـسن حـدثنا ،شـيبة أيببـن بكرأبوحدثنا)٢(روى ابن ماجة  و
عـن ،رافـع بـن املسيبعن،دلةبنعاصمعنسلمةابنمحادحدثنا.األشيب

صلى اهللا  النيبدمسجيفشيخةإىلفجلست،املدينةقدمت: قال،احلربنخرشة
أنسـره مـن : القومفقال،لهعصاعلىيتوكأشيخفجاء،وسلم -وآله   -عليه  
،.ركعتنيفصلى،ساريةخلففقام،هذاإىلفلينظراجلنةأهلمنرجلإىلينظر

هللاجلنـة ،هللاحلمـد : قـال ،وكـذا كـذا القـوم بعـض قـال : لهفقلت،إليهفقمت
وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولعهدىعلرأيتوإين،يشاءمنيدخلها

ـج يفيبفـسلك ،معـه فـذهبت ،انطلـق : يلفقـال أتـاين رجالكأنرأيت،رؤيا
لـست إنك: فقال،أسلكهاأنفأردت،يساريعلىطريقعلىفعرضت،عظيم

جبـل إىلانتـهيت إذاحـىت ،فـسلكتها ،مييينعنطريقعلىعرضتمث،أهلهامن
عمودوإذا،أمتاسكوملأتقارفلم،ذروتهعلىأنافإذا.يبفزجل.يبيدفأخذزلق
.بالعروةأخذتحىت،يبفزجلبيديفأخذ،ذهبمنحلقهذروتهيف،حديدمن

.بـالعروة فاستمـسكت برجلـه العمـود فـضرب .نعـم : قلـت ؟استمسكت: فقال
أمـا .اخـري رأيـت : قالوسلم-وآله -صلى اهللا عليه    النيبعلىقصصتها: فقال

النـار أهـل فطريـق ،يـسارك عـن عرضتاليتالطريقوأما.فاحملشرالعظيماملنهج
وأمـا .اجلنـة أهـل فطريـق ،ميينكعنعرضتاليتالطريقوأما.أهلهامنولست
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.اإلسـالم فعـروة ،ـا استمـسكت الـيت العـروة وأمـا .الشهداءفمرتلالزلقاجلبل
بـن اهللاعبـد هوفإذا.اجلنةأهلمنكونأأنأرجوفأنا.متوتحىتافاستمسك

!!سالم

بـن عاصمأخربنا،محادحدثنا،إمساعيلبنموسىحدثنا)١(وروى أبو داود  
صـلى  الـنيب عـن ،جبلبنمعاذعن،ظبيةأيبعن،حوشبابنشهرعن،دلة

مـن فيتعـار طـاهرا ذكـر علـى يبيتمسلممنما(: قالوسلم -وآله   -اهللا عليه   
قـدم : البنـاين ثابـت قـال ) إيـاه أعطاهإالواآلخرةالدنيامنخريااهللاسألفيالليل
-صـلى اهللا عليـه    النيبعلىجبلبنمعاذعناحلديثذافحدثناظبيةأبوعلينا
قـدرت فماانبعثحنيأقوهلاأنجهدتلقد: فالنقالثابتقال،وسلم -وآله  
!عليها

حـدثنا الترمـذي اهللاعبـد بـن صاحلدثناحاهللاعبدحدثنا)٢(وروي يف املسند  
حديثـه يفالقواريريقالمحادحدثناالقواريرياهللاعبيدوحدثناعاصمعنمحاد

مسعـت قـال جحيفـة أيبعـن حبيشابنيعىنزرعنالنجودأيببنعاصمحدثنا
أالقـال مثبكـر أبـو نبيهـا بعداألمةهذهخبريأخربكمأاليقولعنهاهللارضيعلياً

..عمر،بكرأيببعداألمةهذهخبريأخربكم

رسـول قـال قالأبيهعنمصعبعندلةبنعن عاصم )٣(وروى الذهيب 
ابـن فـدخل ،اجلنـة أهـل مـن رجـل الفجهذامنيدخل: وآلهعليهاهللاصلىاهللا

!..سالم
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ايـات كـثرية يف   من امللفت للنظر ان النواصب بـشكل عـام يـروون رو     : قلت
وحقـا  ) مـوطن بـين اميـة واليهـود    (ويف بـالد الـشام  ،)سـلموا أ(ينفضل اليهود الذ 

: قالوا

!!انفهجدع قصري..ألمر ما

..كان عثمانياً:)١(قال العجلي

––– 
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أزهر بن عبد ا بن مجيع احلرازي

مات يف عام مئة وتسعة وعشرين للهجرة

.وغريهمالترمذي والنسائي وأبو داودوروى له البخاري 

)٤(ثقة شامي)٣(اللهجةصدوق)٢(تابعي)١(احلديثحسنتابعي: فيهقالوا

روى.عبيــدةوأيب،وعمـر ،مالــكابـن أنـس : عــنروى«)٥(قـال مغلطـاي  
أبـو وقـال .صـحيحه يفحديثـه أيـضا وخـرج ،األشـعري سـامل بناهللاعبد: عنه
،ياحلرازأزهرأبغضإين: داودأبوقال: آخرموضعويف.عليايسبكان: داود

كنـت قـال أزهـر عناألشعريسالمبناهللاعبدثناخارجةبناهليثمعنحدثت
وكاناألشعثابنمعوكان،احلجاجبهفأتينامالكبنأنسسبواالذيناخليليف

أبـو وقـال .يـده فختم،عنقكلضربتصحبةلكأنكلوال: فقال،عليهحيرض
.»علياًيسبكان: )الضعفاء(كتابيفاجلارودبنحممد
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: من حديثه

قـال املغـرية أبـو ثناحـد أيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)١(ما روي يف مسند امحد     
آخـر موضـع يفاملغـرية أبوقالاهلوزيناهللاعبدبنأزهرحدثينقالصفوانثناحد

فلمـا سفيانأيببنمعاويةمعحججناقالحلىبناهللاعبدعامرأيبعناحلرازي
وآلـه  -صلى اهللا عليـه     اهللارسولإنفقالالظهرصالةصلىحنيقاممكةقدمنا

هـذه وانملـة وسـبعني ثنـتني علىدينهميفافترقواالكتابنيأهلإنقالوسلم -
وهـي واحـدة االالناريفكلهااألهواءيعينةملَّوسبعنيثالثعلىستفترقاألمة

الكلـب يتجـارى كمـا اءاألهوتلكمجتارىأقوامأميتيفسيخرجوانهاجلماعة
تقوموامللئنالعربمعشرياواهللادخلهاالمفصلوالعرقمنهيبقىالبصاحبه

الانأحـرى النـاس مـن لغريكـم وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    نبيكمبهجاءمبا
!!..هبواقومت

مهـدي بنالرمحنعبدثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)٢(وروي يف املسند  
كبـشة أبـا مسعـت قـال احلـرازي سـعيد بـن أزهـر عـن صـاحل ابـن يعىنويةمعاعن

أصـحابه يفجالـساً وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسولكانقالاألمناري
يبمـرت ،أجلقال؟شئكانقداهللارسوليافقلنا،اغتسلوقدخرجمثفدخل
فـافعلوا فكـذلك افأصـبته أزواجيبعضفأتيت،النساءشهوةقليبيففوقعفالنة
...احلاللإتيانأعمالكمأماثلمنفإنه

ومجاعـة وداعـة بـن وأسـد احلرازيأزهريقولحيىيمسعت«)٣(قال بن معني  
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يـسب الناحيـة يفيزيـد بـن ثـور وكانطالبأيببنعلييشتمونجيلسونكانوا
شامياحلرازياهللاعبدبنأزهر«)١(وقال العجلي..»برجلهوارجيسبملفإذاعلياً
.»تابعيثقة

هـو قيـل ،احلـرازي مجيـع بناهللاعبدبنأزهر«يف الكاشف )٢(وقال الذهيب 
،فضالةبنوفرج،جعثمابنعمروعنه،وطائفة،بسربناهللاعبدعن،سعيدابن

..»ناصيب،ومجاعة

..»عنهاهللارضيعليمنينال،ناصيب«يف امليزان)٣(وقال الذهيب

!!»اللهجةصدوقناصيب«)٤(آباديقال العظيم و
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إسحاق بن سويد العدوي التميمي

مات يف الطاعون العام احلادي والثالثني بعد املئة للهجرة

روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي واحلاكم النيسابوري          
...والبيهقي

..)٣(املتقننيمن)٢(احلديثصاحل)١(ثقةكان: قالوا فيه

حـدثنا : فقـال )٤(الـدنيا أيبو صاحب حديث غناء عمر الذي نقلـه ابـن        وه
بـن إسحاقمسعت: قالسليمانبناملعتمدحدثنا،معاذبناملثىنحدثنا،اهللاعبد

مـسري يفكـان ،عنهاهللارضي،عمرأن: حيدثزيادبنالعالءمسعت: قالسويد
لغوتإذازجرمتوينهال: فقال،ىفتغن!!..

قـرأوا قـد اجلمـل حـول رجالًمخسوناجلمليومامنتلقُ«يقولوهو الذي   
أي ) منـا (وإما هـو يقـصد بقولـه   ،رينعلى هذا فإما ان يكون من املعم )٥(»القرآن
!من النواصبأشباهه
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من خرج على أمـيت وهـم مجيـع يريـد ان يفـرق بـني              «من رواة حديث  وهو  
وضع بادية عليـه إذ ان هـذه األحاديـث    وآثار ال )١(»من كان  مجاعتهم فاقتلوه كائناً  

.املوضوعة هدفها إسناد حكم بين امية بفتوى شرعية لقتل املعارضني

الرمـة وذوهـو اجتمـع البصريالعدويسويدبنإسحاق«)٢(قال الصفدي 
: الرمةذوفقالإسحاقيشربوملالرمةذوفشرببنبيذفأتواجملسيف

املاءيشربممنثيابكواحفظاربهشحيزنكفال) كذا(فشربالنبيذأما

: إسحاقفقال
   
   
   

عليعلىيتحاملكان: قال) الضعفاء(يفالعربأبوذكره«)٣(قال مغلطاي
..»احلديثبكثريوليسعلياًأحبال: وقال،شديداًحتامالً

»بالنصبرمىالعدويسويدبنإسحاق«)٤(وقال ابن حجر يف فتح الباري

ابـن وثقـه العـدوي هبريةبنسويدبنإسحاق«)٥(وقال ابن حجر يف املقدمة 
أبـو وذكـره ،طالـب أيببـن علـي علـى حيمـل كانوقالوالعجليوالنسائيمعني

...»ةكراموالبثقةفليسالصحابةحيبملمنفقالالضعفاءيفالعرب


 
 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٣٢

خالد بن سلمة الفأفاء املخزومي 

دة يف العام العام الثاين والثالثني بعد املئة للهجرةقتلته املسو

وغريهمداود وابن ماجةوأبومسلم والترمذي والنسائي : روى له

)٢(واحدغريوثقه)١(من األشراف: قالوا فيه

وأيبطلحـة بنوموسىاملسيبوسعيد بن البهياهللاوعبدالشعيبعنروى
)٣(ومجاعةموسىأيببنبردة

: من حديثه

زيادحدثنا: مسعدةبنمحيدحدثنا: الترمذيقال:)٤(قال،مارواه الذهيب 
: قـال موسـى أيبعـن ،بردةأيبعن،املخزوميسلمةبنخالدحدثنا: الربيعبن
فسألنا،قطحديثوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    حممدأصحابعليناأشكلما

...!علماًمنهعندهاوجدناإال،عائشة

الـشعيب عـن ،سـلمة بنخالدروى: يف السري )٥(ومن حديثه ما رواه الذهيب    
..السنةمنفضلهماومعرفةوعمربكرأيبحب: قال
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أيبحـدثين اهللاعبـد حـدثنا :)١(مسند امحد بن حنبل    ومن حديثه ما روي يف    
عـن بـشر بـن حممدثناحدقالمنهأناومسعتهاهللاعبدقالحممدبناهللاعبدثناحد

مـا عائـشة قالـت قـال الـزبري بـن عـروة عـن البـهى عنسلمةبنخالدعنزكريا
هللا صلى ا اهللالرسولقالتمثغضىبوهيإذنبغريزينبعلىدخلتحىتعلمت
إىلأقبلـت مثذريعيهـا بكـر أىببنيـة لـك قلبـت إذاأحـسبك وسلم -وآله   -عليه  

فانتـصري دونـك وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     النيبقالحىتعنهافأعرضت
الـنيب فرأيـت شـيئا يعلـ تـرد مـا فمهـا يفريقهايبسقدرأيتهاحىتعليهافأقبلت

!! وجهليتهلّوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

ن أوأنت كما ترى ان الوضاعني بلغوا من العـداء ألمـري املـؤمنني عليـه الـسالم              
فهنـا يـصور لنـا الفأفـاء بـان الـنيب       ،ضخموا الشخصيات املقابلة له اىل درجة السخافة     

!!صلى اهللا عليه وآله كان ينتصر لعائشة حىت يف ما حيدث بني النساء الضرائر من كالم
بـار األعليبنأمحدحدثنااملخزوميالفأفاءمةسلبنخالد«)٢(قال العقيلي 

يفرأساًالفأفاءسلمةبنخالدكانقالجريرحدثناقالمحيدبنحممدحدثناقال
...»اًعلييبغضوكاناملرجئني

الشعيبعنكويفقرشياملخزوميالفأفاءسلمةبنخالد«)٣(وقال ابن عدي  
محيدابنابأنأنأيوببنإيلكتباريالبخذكرههكذاالثوريعنهروىبردةوأيب
.»علياًويبغضاملرجئةيفرأساًالفأفاءسلمةبنخالدكانقالجريرثناحد

الفأفـاء الكـويف املخزومـي سـلمة بـن خالداملخزوميالفأفاء«)٤(وقال الصفدي 
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ابـن وهـو واحـد غـري وثقـه أحاديثعشرةلهيكوناحلديثقليلوهواألشرافد  أح
ظهـروا ملاالعباسبينقتاليفوقعدقامممنكاناملكياملخزوميخالدبنعكرمةعم

.»ومائةوثالثنياثنتنيسنةغدرافقتلوهفخرجآمنسلمةبنخالدمناديهمونادى

      يقتلـون بـين    يتتبعـون و  دة كانوا   واملعروف ان بين العباس واتباعهم من املسو
ي أهل البيت عليهم السالم علـى   امية وأشياعهم من الكذابني والوضاعني ومبغض     

..وذلك بعد وصوهلم للحكم،اخلصوص

العاصبنسلمةبنخالدسلمةأبوالفقيهاإلمام«يف ترمجته )١(وقال الذهيب 
بـن سـعيد عـن حـدث ،الفأفـاء الكـويف املخزومـي القرشـي املغـرية بـن هـشام بن

عبـد ابنهوعنه،الزبريبنوعروة،طلحةبنوموسى،والشعيب،بردةوأيب،املسيب
بــينمــنواســطإىلهــرب.وآخــرونوهــشيم،وزائــدة،والثــوري،وشــعبة،اهللا

،تقدمـه مـع دينـار بنعمروعنهروىوقد.هبريةابناألمريمعافقتل،العباس
أواخـر يفقتـل .عنـه اهللارضـي عليمنينالمرجئاوكان،معنيوابنأمحدوثقه
جتـد أنوينـدر ،ناصـيب كـويف الزمـان عجائـب منوهو،ومئةوثالثنياثنتنيسنة

..»يتشيعوهوإالكوفيا

خليفـة قـال والنصبباإلرجاءاحلميدعبدبنجريررماه«)٢(وقال النصاري 
..»ومائةوثالثنياثنتنيسنةقتل

املغـرية بـن هـشام بـن العاصبنسلمةبنخالد«)٣(وقال الفيه املباركفوري  
.»والنصبباإلرجاءرمىصدوقمدينأصلهفأفأبالاملعروفالكويفاملخزومي
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أبو مالك/زياد بن عالقة الثعليب الكويف

.وز املئة عاممات يف العام اخلامس والعشرين بعد املئة للهجرة وقد جا

وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة

البجلـي اهللاعبـد بـن وجريرشعبةبنواملغريةمالكبنقطبةعمهعنهروى
...)١(ومجاعةاألزديميمونبنوعمروشريكبنوأسامة

مـن ،الكـويف الـثعليب مالـك أبـو مالـك عالقـة ابـن  بـن زياد:)٢(قال الذهيب 
.مسعودابنأدركإنه: يقال.املعمرينالثقات

،شـعبة بنواملغرية،البجلياهللاعبدوجرير،مالكبنقطبةعمهعنحدث
.ومجاعة،األوديميمونبنوعمرو،شريكبنوأسامة

بـن وزهـري ،وزائـدة ،النحـوي وشـيبان ،الثوريوسفيان،شعبةعنهحدث
وهـو ،وطائفـة عيينـة بـن وسفيان،األحوصوأبو،عوانةوأبووإسرائيل،معاوية

النـسائي وقـال ،مـسعود ابـن أدرك: سليمأيببنليثقال.عيينةالبنشيخأكرب
،ومئـة وعـشرين مخـس سـنة مـات : قيـل .صـدوق : حـامت أبووقال،ثقة: وغريه
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٥٣٦

قرأت.عالياًحديثهيلوقع،املئةجاوزأحسبه: قلت.بيسريذلكبعدمات: وقيل
بـن أمحـد أنبأنـا الفارسـي إبـراهيم بـن حممـد أخربكم،املعدلعيسىبنعليعلى
إمساعيـل أنبأنـا ،بـشران بـن احلـسني أبـو أنبأنـا ،الثقفـي اهللاعبـد أبـو أنبأنـا ،حممد

بـن أسـامة مسـع عالقـة بـن زيـاد عـن ،عيينـة ابـن حدثنا،سعدانحدثنا،الصفار
: وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبيسألوناألعرابشهدت: يقولشريك

.؟وكذاكذايفجناحمنعليناهل

،شـيئا أخيـه عـرض مـن اقتـرض امرءاًإالاحلرجاهللاوضعاهللاعباد: فقال
.حرجالذيذاكف

؟العبدأعطيماخريما،اهللارسوليا: قالوا

.حسنخلق: قال

شـعبة حـدثنا قـال حيـىي حدثناقالعليبنعمروأخربنا:)١(وروى النسائي 
وآله -صلى اهللا عليه  اهللارسولمسعتقالعرفجةعنعالقةبنزيادحدثناقال

صلى حممدأمةأمريفرقنأأرادفمنوهناتهناتبعديستكونيقولوسلم-
..بالسيففاضربوهمجعوهموسلم-وآله -اهللا عليه 

ن إ«ا فكان أتبـاع األمـويني يقولـون       وقد استعمل هذا احلديث سياسي    : قلت
.)٢(!»احلسني قتل بسيف جده

باملثلثـة الـثعليب وبالقـاف املهملـة بكـسر عالقـة بـن زيـاد «)٣(قال ابـن حجـر    
.»ببالنصرميثقةالكويفمالكأبوواملهملة

.
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أسد بن وداعه الشامي

قتل يف العام السادس والثالثني بعد املئة للهجرة

روى له النسائي البيهقي واهليثمي والطرباين

)١(كان عابداً: ذكره ابن حبان يف الثقات وقال: قالوا فيه

،يـسب ناصـيب التـابعني صغارمن،شاميوداعةبنأسد:)٢(قال ابن حجر  
ثقـة النـسائي وقـال ،عليـاً ونيـسب ومجاعـة احلـراين وأزهـد هـو كانمعنيابنقال

ملفـإذا عليايسبالثوروكانعنهالدوريروايةمنمعنيابنكالموبقية.انتهى
والبثقـة فلـيس الصحابةسبمنبعدهوقالالعربأبوونقلهبرجلهجروايسب

أهلعنهروى،أوسابنشدادعنروىوقالالثقاتيفحبانابنوذكرهمأمون
عنـه روىحـامت أبووقال،ومائةوثالثنيسبعأوستسنةقتلعابداوكانالشام

...غامنبنوجابرفضالةبنوالفرجصاحلبنمعاوية

.يـسب ناصـيب ،التـابعني صـغار منشامي،وداعةبنأسد:)٣(قال الذهيب 
...علياًونيسبومجاعةاحلرازيوأزهرهوكان: معنيابنقال
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أسدكان: قالسعيدبنحيىيعنبلغين: داودأبوقال:)١(قال ابن األشعث
.عنـه اهللارضيطالبأيببنعلييفيقعاناحلرازياهللاعبدبنوأزهروداعةبن

وداعةبنأسدكان: قالاحلمصيهريرةأبوأنبانا،توبةأبوأنبأنا،داودأبوحدثنا
...ثالثافالناوالعنوا،ثالثاحوهوسب،ثالثااهللامحدوا: يقول

!هنا هو أمري املؤمنني عليه السالم»فالنا«: قلت

قـال عبـاس حـدثنا حممـد حـدثنا شـامي وداعـة بـن أسد:)٢(وقال العقيلي 
علـي يـسبون جيلسونومجاعةوداعةبنوأسداحلراينأزهرحدثناقالحيىيمسعت

ملفـإذا ،يـسب الناحيـة يفيزيـد بـن ثوروكانعنهتعاىلاهللارضيطالبأيببن
يسببرجلهواجر..

عبـد بـن عمـر كتـب : قـال مرميبنبكرأيبعنبقيةوروى:)٣(قال الذهيب 
عـن املـسجد يفوحبـسوها للفقـه أنفسهمنصبواالذينانظرمحصوايلإىلالعزيز
قـيس نبـ عمروفكان،املالبيتمندينارمائةمنهمرجلكلفأعطالدنياطلب
...أخذهافيمنوداعةبنوأسد

ومجاعـة وداعـة بـن وأسـد احلرازيأزهريقولحيىيمسعت:)٤(قال بن معني 
يـسب الناحيـة يفيزيـد بـن ثـور وكانطالبأيببنعلييشتمونجيلسونكانوا
!..برجلهواجريسبملفإذاعليا

وداعـة بـن أسدنفايقولعياشبنإمساعيل«بسنده عن )٥(وقال ابن عساكر  
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وقـد محـص أهـل أدركـت قـال سـامل بـن اهللاعبـد عـن   ....محصمنيزيدبنثور
..»القدريفلكالمهدارهوأحرقوايزيدبنثورأخرجوا

بـن حممـد حـدثنا أيبحـدثنا تفـسريه يفحـامت أيبابنذكره«)١(وقال ابن كثري  
صـبيح بـن خالـد حـدثنا التنيسييعينيوسفبناهللاعبدحدثناالعسقالينخلف

واليهوديـاً يلقىفالمرتلهمنخيرجكانأنهوداعةبنأسدعنعقبةبنمحيدعن
: فقـال ؟والنصرايناليهوديعلىتسلمشأنكما: لهفقيلعليهسلمإالنصرانياً

انظـروا هلـذا الـذي     : قلـت »السالموهو) حسناللناسوقولوايقول(تعاىلاهللاإن
!!خري اخللق بعد نيب اهللايسببينما هو»يقول للناس حسناً«

انـه الـسلمي عمروبنالرمحنعبدعن«بسنده)٢(وروى احلاكم النيسابوري  
ذرفـت موعظةوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوعظناقالساريةبنالعرباضمسع
تعهدفإذامودعملوعظةهذااناهللارسوليافقلناالقلوبمنهاووجلتالعيونمنها
،هالـك االبعديعنهايزيعالكنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكمقد: لقا،الينا
اخللفـاء وسـنة سـنيت مـن عرفتممبافعليكم،كثرياًاختالفاًفسريىمنكميعشومن

عليهـا واعـض اًحبـشي عبـداً وانبالطاعـة وعلـيكم ،بعـدي مـن الراشديناملهديني
اآلنـف كاجلمـل املـؤمن فـان ديثاحلـ هذايفيزيدوداعةبنأسدفكان،بالنواجذ

..وهكذا أرادهم بنو امية ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله»انقادقيدماحيث

يـسب كـان : وقـال الضعفاءيفالذهيبأوردهوداعةبنأسد«)٣(قال املناوي  
...»علياً
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أبو هشام الضرير/ي الكويفمغرية بن مقسم الضب

ني بعد املئة للهجرةمات يف العام السادس والثالث

روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغريهم

موايلمناألعالمأحد)٢(ثقة،)١(حافظا،ذكيا،سنةكان صاحب: قالوا فيه 
..)٤(مأمون من الفقهاء،)٣(ضبةبين

،مكفوفـاً وكـان هـشام أبوالضيبمقسمبنمغرية: يف ترمجته )٥(قال الرازي 
واهليـثم عتـاب بـن وقدامةالنخعيوإبراهيمالشعيبوائلأيبعنروىكذلكولد
عوانـة وأبـو وشـريك وإسرائيلصاحلبنوحسنوشعبةالثوريعنهروىبدربن

عبيـد بـن وعمـر احلميـد عبدابنوجريركدينةوأبووهشيماألمحروجعفروقيس
...ذلكيقولأيبمسعتفضيلوابن

: من حديثه

ثناحدعياشبنبكرأبوثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا:)٦(املسند روي يف 
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اهللارضيعليقالقالجنيبناهللاعبدعنالعكلياحلرثثناحدمقسمبنمغرية
بالليـل مـدخالن وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول مـن يلكـان : عنه

ماأتدريفقالليلةاتذفأتيتهتنحنحيصلىوهوعليهدخلتإذاوكنت،والنهار
جربيـل فـإذا فخرجـت الـدار يفخـشفة فسمعتأصليكنت،الليلةامللكأحدث

أسـتطع فلـم كلبـاً بيتـك يفنإ،أنتظـرك الليلـة هـذه زلـت مـا فقـال الـسالم عليه
..متثالوالجنبوالكلبفيهبيتاًندخلالواناالدخول

وكـان الـضيب مقـسم بـن املغـرية : )١(قال العجلي العجلـي   ،وقد كان ناصبيا  
كـان .. .عثمانيـاً وكـان إبـراهيم أصـحاب فقهـاء مـن وكانثقةكويفالبصرضرير
..احلملبعضيعلعلىحيمل

عنـه اهللارضـي علـي علـى حيملكانأنهإالعثمانياوكان:)٢(وقال الذهيب 
..احلملبعض
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٥٤٢

أبو ثور السكوني/ عمرو بن قيس الكندي احلمصي

ربعني بعد املئة عن مئة عاممات يف العام األ

الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وامحد وغريهم: روى له

)٢(كان سيد أهل محص يف زمانه)١(اإلمام الكبري: قالوا فيه

بـن والنعمان،أمامةوأيب،األسقعبنوواثلة،عمروبناهللاعبدعنحدث
.وطائفةمحيدبنوعاصم،بسربناهللاوعبد،بشري

وعبـد ،العزيـز عبـد بـن وسـعيد ،صـاحل بـن ومعاويـة ،عونبنثوابةوعنه
)٣(.محريبنحممدخامتتهم،وآخرونالعزيزعبدبناحلميد

بـن قـيس بـن عمـرو عـن معاويةحدثيناهللاعبدلناقال: )٤(روى البخاري 
..الليلمناملدينةيعسكاناخلطاببنعمرانالكنديثور

)٥(حلنابلةحكم بنصبه بعض علماء ا
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قيس بن وهب الكويف احلارثي

مات منتصف القرن الثاين تقريباً

واحلاكم النيسابوريوالترمذيروى له مسلم وابو داود وابن ماجه

)١(ثقة : قالوا فيه

الـوداك وأيباألزديالكنـود وأيبالـسلمي الـرمحن عبدوأيبانسعنروى
بنواجلراحالسكريمحزةوأبوئيلوإسراالثوريوعنه.سواءةبينمنرجلوعن
)٢(وغريهمجامعبنوغيالنواقدبنواحلسنيمليح

نمـرة عـن روىثقـة كـويف وهـب بـن قـيس «على نصبه العجلي فقـال     ص
.)٣(»املشاهدتلكعليمعشهدوقدامليلبعضيعلعلىمييلوكاناهلمداين
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٥٤٤

زنيأبو عون امل/ عبد ا بن عون بن أرطبان املزني

مات عام مئة وواحد ومخسني للهجرة/ولد عام ستة وستني 

وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود

مـا مهـدي ابـن قـال )١(وورعـه جاللتـه علىامعاجلليلاإلمام: قالوا فيه 
)٢(نهمأعبدرأيتماعبادةبنروحوقالعونابنمنبالعراقبالسنةأعلمأحد

والثـوري شـعبة وعنهوخلقوالشعيبواحلسنوساملوجماهدعطاءروى عن 
)٣(.وخالئقالقطانوحيىيعليةوابن

: من حديثه

،أمحـد بـن اهللاعبدأنبأنا،الرمحنعبدبنإمساعيلأخربنا:)٤(ما رواه الذهيب  
عبـد بـهاء الأنبأنـا ،علـوان بنـت األهـل سـت وأنبأتنـا ،النبطـي بنالفتحأبوأنبأنا

علـي أنبأنـا ،النعـايل أمحـد بناحلسنيأنبأنا: قاالأمحدبنتشهدةأخربتنا،الرمحن
،جعفـر بـن حيـىي حـدثنا ،البختـري بـن عمـرو بنحممدجعفرأبوأنبأنا،حممدبن

عـن ،ومـسروق األسـود عن،إبراهيمعن،عونابنأنبأنا،عاصمبنعليأنبأنا
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.صـائم وهويباشرهاكان،وسلم-وآله -ليه صلى اهللا ع  اهللارسولأن: عائشة
.!وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولمنألربهأملكوأيكم: قالتمث

ثـالث سـنة يفاهللاهبـة بـن أمحـد الفـضل أيبعليقرأت:)١(وقال الذهيب 
وقـرأت الـشعرية الرمحنعبدبنتوزينب،البزازحممدبناملعزعبدعن،وتسعني

بـن وحممـد ،حممدبنثابتأنبأنا،خليلبنيوسفأنبأنا،طارقبنقإسحاعلى
أنبأنـا ،طـاهر بـن زاهـر أنبأنـا : قـالوا وطائفـة اإلصـبهبذ احلـسن بـن وحممدمعمر

الوهـاب عبـد بـن حممـد بـن اهللاعبـد أنبأنـا ،الـصابوين الـرمحن عبـد بـن إسـحاق 
ابـن سـألت : قـال يمإبراهبنمسلمحدثنا،الرازيأيوببنحممدأنبأنا،الرازي

: وائـل أليبقويل: لهملوالةفقلت،عميوقد،وائلأباأتيت: قالفحدثينعون
مسعـت مـا حـدثهم : وائلأبايا: فقالت،مسعودبناهللاعبدمنمسعتماحدثنا

إنكــم،النــاسأيهــايــا: يقــولمــسعودبــناهللاعبــدمسعــت: قــالاهللاعبــدمــن
مـن الشقيوإنأال،البصروينفذكملداعيايسمعكم،واحدصعيديفموعون

.بغريهوعظمنوالسعيد،أمهبطنيفشقي

ألهـل رجـاء أعظـم رجـال رأيـت مـا : معـاذ بـن معاذقال:)٢(وقال الذهيب 
أنـك يزعمـون : فقيل،شاهدوأنا،احلجاجعندهذكرلقد،عونابنمناإلسالم
كنتوما؟وبينهبيينوما،الناسبنيمنللحجاجأستغفرمايل: فقال؟لهتستغفر

..الساعةلهأستغفرأنأبايل

.»كان عثمانيا«)٣(قال ابن سعد
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٥٤٦

أبو شعيب انون البصري/ زديالصلت بن دينار األ

مئة وستني للهجرة تقريبامات عام

روى له الترمذي وابن ماجة

بـن ملنـذر انـضرة وأيبالعقيليشقيقبناهللاوعبدسريينبنحممدعنروى
األشـعري حوشـب بـن وشـهر األزديصـهبان بـن وعقبةالعبديقطعةبنمالك

وعمـر اهلذيلأسامةعامراملليحوأيبرباحأيببنوعطاءالنخعيقيسبنوعلقمة
..عليهووفدالعزيزعبدبن

سـليمان بـن واملعتمـر الضبعيسليمانبنوجعفرالثوريسفيانعنهروى
ومـسلم البلخـي إبـراهيم بـن ومكيالرواسياجلراحبنعووكيالتيميطرخانبن
ثابـت بـن وعلـي علـي بننصروالداجلهضمينصربنوعلياألزديإبراهيمبن

امللكعبدبنحممدجابروأبواملوصليعمرانبنومعاىفخملدبنوهاشماجلزري
داودوأبـــوالـــسميتخالـــدبـــنويوســـفالبلخـــيهـــارونبـــنوعمـــراألزدي

...)١(الطيالسي

وكيـع حـدثنا حممـد بـن علـي حدثنا: قال)٢(ما رواه ابن ماجة: من حديثه 
عفـان بـن عثمـان مسعـت : قـال ،صـهبان بـن عقبـة عن،ديناربنالصلتحدثنا
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اهللارسـول ـا بايعـت منـذ بيمـيين ذكرىمسستوالمتنيتوالتغنيتما: يقول
.. وسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

أبيهعنحيدثعليبننضرمسعتالساجيأخربنا: قال)١(وروى ابن عدي
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب انجـابر عننضرةأيبعنديناربنالصلتعن

وجـه علـى ميـشي شهيد: فقالاملدينةسككبعضيفميشيطلحةإىلنظروسلم
بهحدثوقدنضرةأيبعنديناربنالصلتيرويهوهذا: عديابنقال.األرض

...وغريهإبراهيمبنمكيمنهممجاعةلتالصعن

ابـن الـصلت عـن موسـى بـن صـاحل أخربناقتيبةثناحد:)٢(وروى ابن ماجه 
صـلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعت: اهللاعبدعنجابرقالقالنضرةأيبعندينار

األرضوجـه علـى ميـشى شـهيد إىلينظـر أنهرسـ مـن : يقـول وسلم -وآله   -
.. اهللاعبيدنبطلحةإىلفلينظر

...وقد انفرد الصلت ذا احلديث: قال ابن ماجه

أخــربين: قــالســليمانبــنجعفــرعــن:)٣(وروى عبــد الــرزاق الــصنعاين
-صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول كـان : يقـول احلسنمسعت: قالدينارابنالصلت

: الـصلت قـال ،واحـدة تـسليمة مونيـسلّ وعثمـان وعمربكروأبووسلم -وآله  
..واحدةفسلمالعزيزعبدبنعمرخلفيتلّوص

نه مل يكـن رابعـاً  أم أ! ؟عليه السالم يف هذا احلديث  فأين أمري املؤمنني  : قلت
حىت؟
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دينـار بـن الصلتعنحممدبنعليأخربنا:)١(وروى ابن سعد يف الطبقات    
فتلقـاين املدينـة إىلخرجـت قـال العقيلـي صـخر أيبعـن شـقيق بـن اهللاعبدعن

بيهـودي فمـر ميـشي وعمربكرأيببنيوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
صـلى اهللا   النيبفقاليديهبنيمريضلهأخبنعلىيقرؤهاالتوراةفيهسفرومعه
وفلـق موسـى علـى التـوراة أنـزل بالـذي نشدتكيهوديياوسلم -وآله   -عليه  
،الأنبرأسـه فأومـأ ؟رجـي وخموصـفيت نعـيت توراتكيفأجتدإسرائيللبينالبحر
لـبين البحـر وفلـق موسـى علـى التـوراة أنـزل بالـذي أشـهد لكـين أخيـه بـن فقال

إلـه الأنأشـهد وأنـا كتابهيفوخمرجكوصفتكوزمانكنعتكليجدأنهإسرائيل
أقيمــوا: وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه الــنيبفقــالاهللارســولوأنــكاهللاإال

-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب عليـه فصلىالفىتوقبضصاحبكمعناليهودي
...)كذا(هوأجنوسلم

)٢(قــال املبــاركفوري،وقــد حكــم عليــه علمــاء اجلــرح والتعــديل بالنــصب 

األزديهـو فـوق وباملثنـاة الـالم وسـكون املهملـة الـصاد بفتحديناربنالصلت«
..»ناصيبمتروكبكنيتهمشهورانونشعيبأبوالبصرياهلنائي

بـن وخالـد الغـاريب شـعيب بـن إبـراهيم بنحممدحدثنا«)٣(وقال ابن عدي  
بـن حيـىي مسعـت يقـول عليبنعمرومسعناقالواالبصريعليبنواحلسنالنضر
منـه فنـال عليـا الصلتفذكرديناربنالصلتنعودوعوفأناذهبتيقولسعيد
..»صرعتكاهللارفعالشعيبأبايالكماعوففقال
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قـال علـي بـن احلـسن حدثناقالإمساعيلبنحممدحدثنا:)١(العقيليوقال  
مـن نـال فكأنـه دينـار بـن الـصلت عوفعادقالسعيدبنحيىيعنعفانمسعت

!اهللاشفاكالجنبكاهللارفعالمالكعوففقاليعل

قـال علـي بـن عمـرو حـدثنا قـال عيـسى بنحممدحدثنا:)٢(وقال العقيلي 
الـصلت فذكرديناربنالصلتنعودوعوفأناذهبتيقولسعيدبنحيىيمسعت

!صرعتكاهللارفعالشعيبيالكماعوفلهفقالمنهفنالعلياً

قـال علـي بـن احلـسن حدثناقالإمساعيلبنحممدحدثنا:)٣(وقال العقيلي 
بـدرهم محـاراً عـوف اكترىقالسعيدبنحيىيحدثناقالحممدبنإبراهيمحدثنا

اهللاشـفاك العوففقالفتنقصهعلياًفذكرقالشاكياًوكانديناربنتالصلإىل
..شعيبأبا

بـن إمساعيـل أنبأنـا أمحدبنإمساعيلالقاسمأبواخربنا:)٤(وقال ابن عساكر  
حممـد أنبأنـا ،عـدي بنأمحدأبوأنبأناالفارسيالرمحنعبدبنحممدأنبأنامسعدة

قـالوا البـصري علـي بـن واحلسنالنضربندوخال،الغازيشعيببنإبراهيمبن
نعـود وعـوف أنـا ذهبـت يقـول سـعيد بـن حيىيمسعتيقولعليبنعمرومسعنا

الشـعيب أبـا يـا أملكعوففقالمنهفتعوذعلياالصلتفذكرديناربنالصلت
.صرعتكتعاىلاهللارفع

لغـزي اإمساعيـل بـن إبـراهيم بـن حممدبنأمحدحدثنا:)٥(وقال ابن عساكر 
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لنـا قـال قـال مسلمبنعفانمسعتقالالغزيعمروبنحممدبناهللاعبدحدثنا
.صرعتكرفعوالاهللاشفاكاللكماوقالحنوهفذكرسعيدبنحيىي

إمساعيلبنحممدناأنبأموسىبنعمروبنحممدناأنبأ:)١(وقال ابن عساكر  
عوفأكترىقالسعيدبنحيىيناأنبأحممدبنإبراهيمابأنأنعليبناحلسنثناحد

عـوف فقالفتنقصهعلياًفذكرقالشاكياًوكانديناربنالصلتإىلبدرهممحارا
!..شعيبأباياجنبكاهللارفعال

بكـر أبـو أنبأنـا الـسمرقندي بـن القاسـم أبوأخربنا:)٢(وقال ابن عساكر  
يعقـوب حـدثنا جعفربناهللاعبدأنبانااحلسنيبنحممدأنبانااهللاهبةبنحممد

حيىيوقالقالعليامسعتقالصاعقةالرحيمعبدبنحممدحدثين،سفيانبن
عوفوكانمجانبينمنمحاراواكترىيعودهديناربنالصلتإىلعوفذهب
أبـا يـا جنبـك اهللارفـع العـوف لـه فقالشيئاًفذكرواعثمانياًوالصلتشيعياً

..شعيب

الـالم وسـكون املهملـة الـصاد بفتحديناربنصلتال:)٣(وقال املباركفوري 
متـروك بكنيتـه مشهورانونشعيبأبوالبصرياهلنائياألزديهوفوقوباملثناة
..ناصيب
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عثمانأبو/احلمصياملشرقيالرحيبعثمانبنحريز

مات يف العام الثالث والستني بعد املئة للهجرة/ للهجرةمولده عام مثانني

له البخاري والترمذي وامحد والدارمي وابن ماجة وابو داود والبيهقـي      روى  
..واحلاكم النيسابوري

حريز : وقال أمحد بن حنبل   ،ال أعلم بالشام أحدا أثبت منه     :)١(قال الذهيب 
قـال ابـو   )٣(أفـضل منـه  ال أحسبين رأيت شـامياً : وقال معاذ بن معاذ  )٢(ثقة ثقة ثقة  

)٥(وذكر األلبـاين  ،بن عثمان من جهابذة علم السنة      حريز:)٤(ياسر خالد الردادي  

التـابعني صـغار يفعدادهمحصهو حمدث:)٦(وقيل عنه،ن شيوخه كلهم ثقات   أ
..ومتقنيهم

وقـال ،منـران عنعثمانبنحريزقال:)٧(من حديثه ما رواه البخاري قال    
حـدثنا قاليالزبيدحممدعناألشعريساملبناهللاعبدحدثيناحلارثبنعمرو
بينأحدشرحبيلبنأوسأنحدثهالرحيبمنراناحلسنأباإن: مؤنسبنعياش
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مـع مـشى مـن : يقـول وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبمسعأنهحدثهامع
...سالماإلمنخرجفقدظاملأنهيعلموهوليعينهظامل

أيبحـدثين هللاعبـد دثناحـ :)١(من حديثه ما روي يف مسند امحد بـن حنبـل         
عـامر بـن سـليم ثناحـد الرحيبوهوعثمانبنحريزثناحدهارونبنيزيدثناحد
وهـو وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول أتيتقالعبسةبنعمروعن

رضيوباللبكرأبوومعهوعبدحرفقالاألمرهذاعلىتبعكمنفقلتبعكاظ
..عنهتعاىلاهللا

الوفـاة حـضرته ملـا وسـلم -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      النيبأن: ومن حديثه 
!!)٢(السالمعليهطالبأيببنعلييدتقطعأنأوصى

يركـب أنأرادملـا وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب أن: ومن حديثه 
-وآله -صلى اهللا عليه    النيبليقعالبغلةحزامفحلطالبأيببنعليجاءبغلته

!!)٣(وسلم

مـن قـارون مبرتلةمينأنتإمنا: يب يصلى اهللا عليه وآله قال لعليروى ان الن 
!)٤(موسى

:)٥(وقد امجع علماء اجلرح والتعديل على كونه ناصيب
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كـان ينـال   : قال أبـو اليمـان  .. .يرمى بالنصب«يف السري قال )١(روى الذهيب 
ي يوم ألنه قتل من قوم،ال أحبه: وجاء عنه أنه قال. .....مث ترك ذلك،من رجل

كـان حريـز    : حـدثنا يزيـد قـال      ،وقال أمحد بـن سـليمان الرهـاوي       ،صفني مجاعة 
.»معاوية وعلياً: يعين-ولكم إمامكم ،لنا إمامنا: يقول

أشد شيء مسعته   : وقال يزيد بن هارون   «يف تاريخ اإلسالم  )٢(وروى الذهيب 
....يـن ال أحـب مـن قتـل يل جـد           : ومسعته يقـول   ،لنا أمري ولكم أمري   : منه يقول 

ويقال إنه كان يكره عليـاً   .أفضل منه  ال أحسبين رأيت شامياً   : وقال معاذ بن معاذ   
.»رضي اهللا عنه

يفاجلــوهريالعزيـز عبـد بـن أمحـد بكـر أبـو روى«)٣(روى ابـن أيب احلديـد  
بـن إبـراهيم حـدثين : قـال ،اجلنيـد بـن جعفـر أبـو حـدثين : قـال ،السقيفة،كتاب
يوسـف البـهلول أبوحدثين: قال،عمربناملفضلبناحمفوظحدثينقال،اجلنيد

نـا مؤذِّوكـان ،أميـة لـبين مـوىل وكـان -حـسان ابـن محزةحدثناقال،يعقوببن
حـضرت : قـال -خـريا عليـه البـهلول أبـو وأثـىن ،حجـة غريوحج،سنةعشرين

رسـول حـرم أحـلّ الـذي ذاك: فقال،طالبأيببنعليوذكر،عثمانبنحريز
أبـو وحـدثين : بكـر أبـو قال. ..يقعكادحىت،وسلم -وآله   -هللا عليه   صلى ا اهللا

،اخلانـات صـاحب ،عاصـم ابـن حممدحدثين: قال،إبراهيمحدثين: قال،جعفر
عليهطالبأيببنعليونحتبالعراقأهلياأنتم: عثمانبنحريزلناقال: قال

: عاصـم بـن حممدقال.أجداديقتلألنه: قال؟مل: قالوا،نبغضهوحننالسالم
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...علينانازالًعثمانبنحريزوكان

الـدقاق : حـدثنا يزيـد بـن حممـد الفـرج أبـو : أخربنا:)١(روى ابن أيب الدنيا   
رأيـت اهللاعبـد أبايا: رجلفقال-رضي-حنبلبنأمحدجملسيفكنت: قال

وغفـر ينرمحـ : فقـال ؟بكاهللافعلما: لهفقلتاملناميفهارونبنيزيدالبارحة
عـن كتبـت ملهـارون بنيزيديا: يلقال؟ماذاعلىعاتبك: فقلت.وعاتبين،يل

أبـا يـبغض كـان إنـه : قال.خرياإالعلمتماالعزةرب: قلت؟عثمانبنحريز
..-عنهاهللارضي-طالبأيببنعلياحلسن

حيب شـامي ثقـة وكـان حيمـل         حريز بن عثمـان الـر     : يف ثقاته )٢(قال العجلي 
..عليعلى

بنآدمحدثنااحلمصيالرحيبعثمانبنحريز: يف ضعفائه )٣(روى العقيلي 
بـن حريـز كـان اليمـان أبـو قالقالالبخاريإمساعيلبنحممدحدثناقالموسى
...ذاكتركمثرجلمنيتناولعثمان

ذكرقالاملغريةبنحيىيحدثناقالضريسبنحيىيبنأيوببنحممدحدثنا
..املنابرعلىعلياًيشتمكاناريزحأنجرير

حـدثنا قـال احللـواين علـي بـن احلـسن حـدثنا قـال إمساعيلبنحممدحدثنا
يعينآبائيقتلآبائيقتلأحبهاليقولعثمانبنحريزمسعتقالأبانبنعمران

.علياً

بـن ليزيـد قلـت قـال علـي بـن احلـسن حـدثنا قـال إمساعيلبنحممدحدثنا

 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٥٥

إين: فقال،البابهذامنعليهتنكرهشيئاعثمانبنحريزمنمسعتقالهارون
،عنهالروايةيعلقيضيشيئامنهأمسعأنخمافةهذامنشيئاًيليذكرالأنسألته

فقلت،عليولكممعاويةلنايعينأمريولكمأمريلنايقولمسعتهشيء   فأشد: قال
..»نعم: فقال،نفسهعلىآثرنافقدليزيد

عليـه اهللارضوانطالببنيعليلعنكان:)١(بن حبان يف اروحني  روى ا 
القـاطع هـو : فقـال : ذلـك يفلـه فقيـل ،مـرة سبعنيوبالعشيمرةسبعنيبالغداة
عيـاش بـن علـى وكـان ،مذهبهإىلداعيةوكان،بالقوسوأجداديآبائيرؤوس
..عنهمبحفوظذلكوليس،عنهرجوعهحيكى

احلـارث بـن ربيعةحدثناالشافعيإبراهيمبنحممداحدثن:)٢(قال ابن حبان  
: قالعياشبنإمساعيلحدثنااخلبايرياجلبارعبداهللاعبدحدثناحبمصاجلبالين
أبـا يامهال: فقلتعلييفيقعفسمعتهزميلهوكنتعثمانبنحريزمعخرجت
: فقـال .ابنتـه وزوجوسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولعمابنعثمان
...لاحلممنلقيكفأُصدركألضرباحلماررأسيااسكت

اشتهاره بالنصب وبغض أمري املؤمنني عليه السالم صـار النـصب    ومن شدة 
وهواملذهبحريزي:)٣(قال ابن حجر،ريزيى املبغض لعلي حإذ يسم! يعرف به

املعـروف مـان عثبـن حريـز إىلنسبةزايالياءوبعدالراءوكسراملهملةاحلاءبفتح
...بالنصب
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٥٥٦

أبو املنذر القارئ النحوي/ سالم أبو املنذر 

مات عام مئة وسبعني للهجرة

روى له الترمذي والنسائي والبيهقي واحلاكم النيسابوري

)١(ال بأس فيه: قالوا عنه

وداود،األعرجقيسبنومحيد،البناينوثابت،السختياينأيوب: عنروى
،الـشقري متـام بـن سلمةاهللاعبدوأيب،الوراقسليمانأيببنوداود،هندأيببن

ومطـر ،واسـع بـن وحممـد ،جـدعان بـن زيـد بـن وعلـي ،النجودأيببنوعاصم
.حيىيوأيب،عبيدبنويونس،جابانبنوموسى،الوراق

،املوصــليإبــراهيمبــنوأمحــد،العــالفاحلــسنبــنإبــراهيم: عنــهروى
عمـر بـن وحفـص ،اهللاعبيـد بـن حـامت عبيـدة وأبـو ،الـوراق أبـان بـن وإمساعيل

يزيـد بـن ورومي،احملـرب بنوداود،قزوينقاضيالعقيليإبراهيمبنوداود،األبلي
،البكـراوي محـران بـن والـصلت ،عيينـة بـن وسـفيان ،احلبـاب بـن وزيد،املقرئ

ةمعاويـ بـن اهللاوعبـد ،العتكـي بكرأيببناهللاوعبد،األزرقالفضلبنوعباس
،احلـداد واصـل بـن الواحـد عبـد عبيـدة وأبـو ،غياثبنالواحدوعبد،اجلمحي

)٢(وغريهم،العيشيحممدبناهللاوعبيد
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٥٥٧

: من حديثه
حـدثنا آبـاذي احملمـد طـاهر أبـو أنبأنـا قالطاهرأبوأخربنا:)١(روى البيهقي 

املقرئنذراملأبوسالمحدثنااملدائينجرتةبنعمربنيزيدحدثناالدوريالعباس
عنـه اهللارضـي ذرأيبعـن الـصامت بناهللاعبدعنواسعبنحممدعنالبصري

أنأمـرين ،بـسبع وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولخليليأوصاينقال
والـدنو املـساكني حبـب وأمـرين ،يفـوق هومنإىلنظرأوالدوينهومنإىلانظر
وأمـرين ،أدبرتنوإالرحمأصلأنوأمرين،شيئاًأحداًسألأالانوأمرين،منهم

أنوأمـرين ،الئـم لومـة اهللايفيأخـذين الأنوأمـرين ،اًمركانوإناحلقأقولأن
..ةاجلنكرتمنفإاباهللاإالقوةوالحولالقولمنأكثر

بـن اهللاعبـد بـن معاويـة حدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)٢(وروي يف املسند  
عاصـم حـدثنا القـارئ املنذرأبوسالمحدثناالزبريبناملنذربنعاصمبنمعاوية

صـلى اهللا   اهللارسـول قالقالبشريبنالنعمانعنخيثمةأوالشعيبعندلةبن
تـداعى شيء منهوجعإذاالواحدكالرجلاملسلمنيمثلإمناوسلم-وآله  -عليه  

..اجلسدسائرله
هاشـم بـين مـوىل سـعيد أبوحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)٣(وروي يف املسند  

صلى اهللا عليه اهللارسولقالقالأنسعنثابتحدثناالقارئاملنذرأبوسالمحدثنا
.الصالةيفعيينقرةوجعلوالطيبالنساءالدنيامنإىلحببوسلم- وآله - 

...»كان عثمانياً«)٤(قال العجلي
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٥٥٨

أبو يوسف احلمصي/الوحاظي احلمصيعبد ا بن سامل األشعري 

مات يف العام التاسع والسبعني بعد املئة للهجرة

محد وغريهمالبخاري وابو داود والنسائي وأ: هروى ل

يفأنبـل أحداًرأيتمامسهرأبوقال،بأسبهقال النسائي ليس  : قالوا فيه 
.)٢(وثقه ابن حبان والدار قطين)١(منهومروءتهعقله

روىالزبيـدي الوليدبنحممدو طلحةأيببنوعليزيادبنحممدعنروى
يوسـف ابناهللاوعبد،احلمصيالزبيديالضحاكبناحلارثبنوعمروبقيةعنه

.وغريهم)٣(التنيسي

املغـرية أبـو ثناحـد أيباهللاعبـد دثناحـ :)٤(من حديثه ما روي يف مسند امحد      
بـن عمـري عـن اليحصيبأواحلمصيعتبةبنالعالءحدثينساملبناهللاعبدثناحد

-صـلى اهللا عليـه      اهللارسولعندكنايقولعمربناهللاعبدمسعتالعنسيهانئ
قائلفقال،األحالسفتنةذكرحىتذكرهافأكثرالفنتفذكر،قعوداًوسلم -وآله  

اءالـسر فتنـة مث،وحـرب هـرب فتنـة هـي : قال؟األحالسفتنةومااهللارسوليا
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٥٥٩

إمنـا ،مـين ولـيس مينأنهيزعمبييتأهلمنرجلقدميحتتمندخنهاأودخلها
الالـدهيماء فتنـة مثضـلع علـى كوركرجلعلىالناسيصطلحمثاملتقونوليي
الرجـل يـصبح متـادت انقطعـت قيـل فإذالطمةلطمتهإالاألمةهذهمنأحداًتدع
نفـاق الإميـان سطاطفـ فـسطاطني إىلالنـاس يـصري حىت،كافراًوميسىمؤمناًفيها
..»غدأواليوممنالدجالفانتظرواذاككانإذا،فيهإميانالنفاقوفسطاط،فيه

مـن رجـل قـدمي حتتمندخنهاأودخلهاالسراءفتنة«وانتبه لقوله : قلت
فمـن يـا تـرى املقـصود ـذا        »املتقـون وليـي إمنـا مىنوليسمينأنهيزعمبييتأهل

!نني عليه السالم؟احلديث غري أمري املؤم

األشعريساملبناهللاعبد«)١(وقد نص على اامه بالنصب ابن حجر فقال       
ــصييوســفأبــو ــةاحلم ــيثق ــي »بالنــصبرم ــاه أبــو داود  «وقــال اخلزرج رم

.)٢(»بالنصب

حتريضه على أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم بقولـه       وقد نقل ابن حجر والذهيب    
...)٣(»بكرأيبأعان علي على قتل «
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٥٦٠

أبو مريم/ الكويفبيش األسدير بن حِز

.للهجرة عن اثنني ومثانني عاماًمات يف العام الثاين والثمانني بعد املئة

روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغريهم

اتفقـوا علـى وثاقتـه وعـده الـبعض يف عـداد       ،)١(اإلمـام القـدوة  : قـالوا فيـه  
.)٢(الصحابة

روى عن عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب وعثمـان وعلـي وعبـد اهللا وعمـار        
وأبـرز   )٣(والعباس وعبد الرمحن بن عوف وحذيفة بن اليمان وصفوان بـن عـسال            

.الرواة عنه الناصيب عاصم بن دلة

مل يعرف عنه ،هو من معمري العرب أدرك اجلاهلية ومات يف زمان األمويني
ر نـه تـصد  وأ،)٤(ىت قالوا أن ابن مسعود كان يـسأله فيهـا         سوى براعته يف العربية ح    

وانه دخـل املدينـة     ،وهذا الذي يفسر عالقته احلميمة مع عاصم بن دلة        ،لإلقراء
.يف زمان عثمان وقيل بأنه رأى عمر بن اخلطاب



 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٦١

: من حديثه

أخربنــااألزرقيوسـف بـن إسـحاق أخربنـا )١(روى ابـن سـعد يف الطبقـات    
دكـني بنالفضلوأخربنامعاويةأبوشيبانأخربناالقاسمبنهاشماوأخربنسفيان
حبـيش بنزرعنعاصمعنكلهممسعرأخربناقاالاألسدياهللاعبدبنوحممد

وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليـه     اهللارسولمرياثعنسأهلاإنساناًأنعائشةعن
والدينـاراً يـدع وملاهللارسولتويفلكأباالتسأليناهللارسولمرياثعنفقالت
.بعرياًوالشاةًوالأمةًوالعبداًوالدرمهاً

بـن محـاد أخربنـا قـال مـسلم بنعفانأخربنا)٢(ابن سعد يف الطبقات   وروى
قـاال الطيالـسي الوليـد أبـو وهـشام نعـيم أبـو دكـني بنالفضلوأخربناقالسلمة
مطيعأيببنسالمأخربناقالإمساعيلبنموسىوأخربناقالاألحوصأبوأخربنا

عـن كلـهم قدامـة بـن زائـدة أخربنـا قـال يـونس بـن اهللاعبدبنأمحدوأخربناقال
رضـي عليعلىيستأذنجرموزبنجاء: قالحبيشبنزرعندلةبنعاصم

فقـال ،يـستأذن البابعلىالزبريقاتلجرموزبنهذااآلذنلهفقالعنهتعاىلاهللا
- صلى اهللا عليه اهللارسولمسعتالنارصفيةبنقاتلليدخل: السالمعليهعلي
مطيـع أيببـن سـالم قال،الزبريوحوارييحوارياًنيبلكلإنيقولوسلم -وآله  

قاتـل ليـدخل حديثـه يفيقلوملعليعندكنتقالزرعنعاصمعنبينهممن
!.!النارصفيةبن

عمروعنالرازيسلمبنمحكاأخربناكريبأبوحدثنا )٣(وروى الترمذي 
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٥٦٢

: قـال علـي عـن حبيشبنزرعنعمروبناملنهالعناحلجاجعنقيسأيببن
!!»التكاثرأهلاكم«نزلتحىتالقربعذابيفنشكزلناما

ربيعـة حـدثنا ،نعيمأبوحدثنا،شيبةأيببنعثمانحدثنا )١(وروى ابو داود  
عنـه اهللارضـي عليـا مسـع أنـه شحبـي بـن زرعن،عمروابناملنهالعن،الكناين
،احلـديث فـذكر ،وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول وضوءعنوسئل
هكـذا : قـال مث،ثالثاًثالثاًرجليهوغسل،يقطرملاحىترأسهعلىومسح: وقال
.وسلمعليهصلىاهللارسولوضوءكان

،بكـري أيبنبـ حيـىي حـدثنا .الدارميسعيدبنأمحدحدثنا)٢(روى ابن ماجه  
عبـد عـن ،حبـيش بـن زرعن،النجودأيببنعاصمعن،قدامةبنزائدةحدثنا

صلى اهللا عليه اهللارسول: سبعةإسالمهأظهرمنأولكان: قال،مسعودبناهللا
فأمـا .واملقـداد ،وبالل،وصهيب،مسيةوأمه،وعمار،بكروأبو،وسلم -وآله   -

بكرأبووأما.طالبأىببعمهاهللافمنعهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول
احلديــدأدراعوألبــسوهماملــشركونفأخــذهم،ســائرهموأمــا.بقومــهاهللافمنعــه

إال.أرادوامـا علـى وأتـاهم وقـد إالأحـد مـن منهمفما.الشمسيفوصهروهم
.الولـدان فأعطوه،فأخذوه.قومهعلىوهان،اهللايفنفسهعليههانتفإنه.بالالً

.أحد،أحد: يقولوهومكةشعابيفبهيطوفونفجعلوا

اهللارسـول قـال : قـال علـي عـن حبـيش بنزرعن)٣(وروى املتقي اهلندي   
األولنيمناجلنةأهلكهولسيداوعمربكرأبو: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه   
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٥٦٣

ه من ابتكر والظاهر ان!!عاشاماعليياختربمهاال،واملرسلنيالنبينيإالواآلخرين
حـديث عنوسئل«)١(هذا احلديث إذ أن طرق املشهورة ترجع إليه قال الدار قطين        

وعمربكرأيبيفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنعليعنحبيشبنزر
فـضالة بـن ومفـضل مـسافر بـن روحبـه حدثفقالاجلنةأهلكهولسيداهذان

وتابعـه زرعـن عاصـم عـن أميـة أيببـن فضالةبنمباركأخومالكأبواملصري
بـن وعلـي الـصدائي يزيـد بـن عليفرواهعنهواختلفاملقريسليمانبنحفص
سـليمان عـن وروىزرعـن عاصـم عـن حفـص عـن عـون بـن وعمـرو عياض

واملشهورعليعنالسلميالرمحنعبدأيبعنعاصمعنحفصعنالشاذكوين
بعض املصادر بان زر كان حيب عليـاً        ومع انك جتد يف   ..»أعلمواهللازرعنحديثه

وهـو اخلـبري   -)٢(إال أا قد تكون للتغطية على سلوكه وحديثه اذ قال فيه العجلي       
طالبأيببنعليعلىاحلملبعضفيهكانأنهإالقدمياًشيخاًكان«-بالنواصب

.كم يف كتابه أكثر من مرةوكرر هذا احلُ»عنهتعاىلاهللارضي
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٥٦٤

أبو معاوية البصري/ ريعُزيزيد بن 

ولد يف العام األول بعد املئة تويف يف عام مئة واثنني ومثانني للهجرة

روى لــه البخــاري ومــسلم والترمــذي وابــن ماجــة والنــسائي وأبــو داود 
وغريهم

.أحفظـه ومـا أتقنـه مـا البـصرة رحيانـة كان: حنبلبنأمحدقال: قالوا فيه 
سـنة أربعـني زريـع بـن يزيـد صـحبت : عوانةأبووقال.امامثقة: حامتأبووقال
رأيـت أيناعلـم مـا حافظامتقنايزيدكاناحلايفبشروقال.خرياسنةكليفيزداد
أثبـت أحـد هاهنـا يكـن مل: القطـان سعيدبنحيىيوقال.حديثهصحةومثلمثله
.)١(منه

املعلــموحــسنياملعلــموحبيــباحلــذاءوخالــدالــسختياينأيــوبعــنروى
وحممدبسطامبنوأميةاملديينابنعلىوعنه.القاسمبنوروحواجلريريونسوي
علـي بـن ونـصر املقدامبنوأمحدحجاجأخواملنهالبنوحممدالضريراملنهالبن

.كثريوخلقاجلهضمي
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٥٦٥

: من حديثه

حــربأيببـن عيـسى حــدثناالنـضر بـن خالــدحـدثنا :)١(مـارواه العقيلـي  
عمـر أيببـن حيىيعنالشاميزريعبنيزيدحدثنابكريأيببنحيىيحدثناالصفار
صلى اهللا عليه   اهللارسولبيناقالهريرةأيبعنالديلميبناهللاعبدعنالشيباين

مـن رجـل لـه فقـال حطبـاً أوبعـراً حجـره يفجيتلـي خرجبتبوكوسلم -وآله   -
شـيئا اهللامـن عـين تغـين الفإنـك عينإليكفقالأكفيكأنااهللارسولياأصحابه

.!قدرهحتتفألقاهبهفجاء

قـال زريعبنيزيدحدثناقالمحادبناألعلىعبدحدثنا)٢(روى البخاري 
وآلـه   -صلى اهللا عليه    اهللانيبنإحدثهممالكبنأنسانقتادةعنسعيدحدثنا

.!!ةنسوتسعيومئذولهالواحدةالليلةيفنسائهعلىيطوفكانوسلم-

زريعبنيزيدثناحدعفانثناحدأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)٣(يف املسند  روي
انـه الـشيخ بـن مطـرف بـن اهللاعبدعنهاللبنمحيدعنعبيدبنيونسثناحد

يفعنـه اهللارضـي الصديقبكرأيبعندكناقالأنهاألسلميبرزةأيبعنحدثهم
ذلـك رأيـت فلمـا جـدا عليـه غـضبه فاشتداملسلمنيمنرجلىعلفغضبعمله
احلديثذلكعنصرفالقتلذكرتافلم،عنقهاضرباهللارسولخليفةياقلت
الـصديق بكـر أبـو ذلـك بعـد إيلأرسـل تفرقنـا فلمـا النحومنذلكغريإىلأمجع

أماقالذكرنيهقلتقلتالذيونسيتقالقلتمابرزةأبايافقالعنهاهللارضي
فقلـت الرجلعلىغضبترأيتينحنيأرأيتقالاهللاوالقلتقالقلتماتذكر
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نعـم قلـت قـال ذاكفاعالًكنتأوذاكتذكرأمااهللارسولخليفةياعنقهاضرب
بعـد ألحـد هـي مـا واهللاتلكانويلكأووحيكقالفعلتأمرتينانواآلنواهللا
..وسلم-وآله -صلى اهللا عليه حممد

إســحاقبــنوأمحــداملــؤدبحممــدبــنيــونسخربنــاأ:)١(روى ابــن ســعد
األعرجاهللاعبدبناحلكمعناحلذاءخالدعنبزيعبنيزيدأخربناقاالاحلضرمي

عـام وسـلم  -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولمعكنتقاليساربنمعقلعن
رأسعـن الـشجرة أغـصان مـن غـصناً بيديأرفعوأناالناسيبايعوكاناحلديبية
يبـايعهم ومليفـروا الأنعلـى فبايعهموسلم -وآله   -اهللا عليه    صلىاهللارسول

!..رجلوأربعمائةألفاًقاليومئذكنتمكمملعقلفقلنااملوتعلى

حممـد بـن جعفـر حـدثنا : قـال احلبـييب القاسـم أبـو أخربنـا :)٢(روى الثعليب 
بـن ميـة أبكـر أبـو حـدثنا ،العبـدي إبـراهيم ابـن حممـد اهللاعبدأبوحدثنا،العدل
هريرةأيبعنأبيهعنسهيلعنالقاسمبنبكرعنزريعبنيزيدأخربنا،بسطام

سبيلهيفخرجملناهللايضمنوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولقال: قال
مغفوراًأهلهإىليردهأو،الشهادة) يرزقه(أنبرسولهوتصديقاًباهللاإمياناًخيرجأال
..وغنيمةرأجمننالمامعله

..)٣(»كان عثمانياً«قال عنه ابن سعد
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أبو إمساعيل البصري/ل بن الحق الرقاشيبشر بن املفضّ

مات يف عام مئة وسبعة ومثانني للهجرة

وغريهمروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة

تالتثبـ يفاملنتـهى إليـه أمحـد قـال ،األعـالم احلفـاظ أحـد العابد: قالوا فيه 
ويفطـر يومـاً ويصومركعةأربعمائةيومكلييصلّكاناملديينابنوقال،بالبصرة

.)١(ًيوما

أمحـد وعنهوخلقهندأيببنوداودوسهيلومحيدسعيدبنحيىيروى عن 
.)٢(عليبنوعمرومسددوإسحاق

عثمـان بناهللاعبدحدثنا: املفضلبنعن بشر )٣(روى الذهيب : من حديثه 
عبـاس ابنجاء: قالحدثه،عمروأبا: ذكوانأن: مليكةأيبابنعن،خثيمبن

رأسـها وعنـد فجئـت : قال.املوتيفوهي،عائشةعلىيستأذنعنهمااهللارضي
مـن دعين: قالت.يستأذنعباسابنهذا: فقلت،الرمحنعبدأخيهابناهللاعبد
منعباسابنإن،أمهيا: اهللاعبدالفق.بتزكيتهوال،بهيلحاجةال،عباسابن


– 
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ابـن فجاء: قال.شئتإنلهفائذن: قالت.عليكويسلميودعك،بنيكصاحلي
،نـصب كـل تفـارقي أنوبـني بينـك مـا فـواهللا ،أبـشري : قال،قعدفلما،عباس
روحــكتفـارق أنإال،واألحبـة وســلم-وآلـه  -صــلى اهللا عليـه  حممـدا وتلقـي 
صـلى اهللا   اهللارسـول نساءأحبكنت: قال!عباسابنيا،أيها: قالت.جسدك

ليلـة قالدتـك سـقطت ،طيبـا إالحيـب يكـن وملإليـه : يعينوسلم -وآله   -عليه  
فأصـبح ،ليلقطهـا وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللارسـول وأصـبح ،األبواء
تُم وإِن{اهللافـأنزل ،ماءمعهمليسالناس ضـَى كُنـرمى أَو فَ علـَ ٍرسـأَو اء جـ د أَحـ

كُممِــنالْغَــائِطِمِــنأَوتُمــس الماءــسالنوافَلَــمتَجِــدــاء ــوامممــعِيدًافََتي بــاًصالنــساء(}طَي :
اهللاأنـزل مث.الرخـصة مـن األمـة ـذه اهللاأنزلوما،سببكمنذلكفكان.»٤٣

فيهـا يـذكر مـساجد منمسجدليسفأصبح،مساواتسبعفوقمنبراءتكتعاىل
فواهللا،عباسابنياعنكدعين: قالت.والنهارالليلآناءفيهتتلىبراءتكإالاهللا

..منسيانسياًكنتأينلوددت

حـدثنا قـال املفـضل بنبشرحدثناقالاخلطابأبوحدثنا)١(روى ابن قتيبة  
وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعنهريرةأيبعنعامرعنهندأيببنداود
الـذي البـشر أبـو آدمأنـت : فقـال وسـلم عليهمااهللاصلىآدمموسىلقي: قال

الـذي موسـى ألـست : فقـال ،نعـم : قـال ؟اجلنـة مـن وأخرجتـهم الناسأشقيت
أنـزل فيماجتدأفليسقالبلى: قال؟وبكالمهبرساالتهالناسعلىاهللاصطفاك

موسـى آدمفخـصم : قال،بلى: قال،يدخلنيهاأنقبلمنهاسيخرجينأنهعليك
..وسلمعليهمااهللاصلى

.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٦٩

،ذكـوان بـن خالدأنبأنا،املفضلبنبشرأخربنا)١(روى إسحاق بن راهويه   و
صـلى اهللا عليـه وآلـه        -اهللارسـول أرسـل : قالتعفراءبنمعاذبنتالربيععن

صـائما أصـبح مـنكم كـان مـن : فقـال األنصارقرىإىلعاشوراءغداة-وسلم  
...يومهمنبقيمافليصممفطراًأصبحمنكمكانومن،صومهليتمف

املفـضل بـن بـشر عفـان حدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)٢(روي يف املسند  و
عـن األعـرج الرمحنعبدعنإبراهيمبنسعدعنإسحاقبنالرمحنعبدحدثنا

واألنـصار شقـري وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولقالقالهريرةأيب
..موىلرسولهوالاهللادونهلمليسموايلوأشجعوجهينةومزينةوغفاروأسلم

رفعـه حجـاج أنبأنـا يزيدحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)٣(وروي يف املسند  
عـن شـعبة عـن املفـضل بـن بـشر ثنااألزديعليابننصرحدثيناهللاعبدحدثنا
خبـري أخـربكم أاليقولعنهاهللارضيعلياًمسعتخريعبدعنثابتأيببنحبيب

..وعمربكرأبو: وسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسولبعداألمةهذه

)٤(عثمانياًكانسعدابنقال

 

 


– 
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أبو حمصن الضرير/مري الواسطيصني بن نُح

مات يف العام التسعني بعد املئة للهجرة

النسائي وغريهمروى له البخاري وابو داود والترمذي و

)١(ثقة صاحل ال بأس به: قالوا فيه

الرمحـان عبـد بـن وحصني،الرحيبقيسبنحسني: عنروى)٢(قال املزي 
بـن والفـضل ،احلجـاج بـن وشعبة،الثوريوسفيان،حسنيبنوسفيان،السلمي

بـن حيىيبلجوأيب،ليلىأيببنالرمحانعبدبنوحممد،جحادةابنوحممد،عطية
..قزعةبنواحلسن،أسدبنوز،خالدبنأمية: عنهروى.ليمسأيب

منـري بـن حـصني «)٣(نص على اامه بالنـصب ابـن حجـر فقـال يف التقريـب             
بالنـصب رمـي بهبأسالاألصلكويفالضريرحمصنأبوالواسطيمصغربالنون

!»يعلعلىحيملكانخيثمةأبوقال«)٤(وقال يف مقدمة فتح الباري»الثامنةمن



 
– 
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أبو حممد الكويف/ عبد ا بن إدريس بن يزيد ين عبد الرمحن األسود 

ومـات يف عـام مئـة    ) وقيل يف مئة وعشرين (ولد يف عام مئة وعشرة للهجرة     
واثنني وتسعني للهجرة

وغريهمالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة: روى له

معـني البنقلتالدارميعثمانقالوحدهنسيجكانامحدقال: قالوا عنه 
ثقةوهومنهارفعإدريسابنأنإالثقتانفقالمنريابنأوإليكأحبإدريسابن
فتياهمنكثرييفيسلكوكانفاضالعابداكانشيبةبنيعقوبوقالشيء   كليف

مالـك بالغـات إنوقيلصداقةمالكوبنيبينهوكاناملدينةأهلمسلكومذاهبه
فـسلم الفـرات مـاء مـن أحدشربمااحلارثبنبشروقالإدريسابنمنمسعها

املديينابنوقال.منهأفضلبالكوفةرأيتماعرفةبناحلسنوقالإدريسابنإال
عـن منـري ابـن سـألت الفريـايب جعفروقالاحلديثيفأبيهفوقإدريسبناهللاعبد
خـرج مـا إدريـس ابـن ولكنديثاحأكثرحفصفقالوحفصإدريسبناهللاعبد
يفأقرمـا مـا قـال الـسنة يفأحـد اهللاعبـد ألـيس فقلتواتقنأثبتفيهفإنهعنه

رجـل شـجره إذاوكـان الزهـاد الـصاحلني اهللاعبـاد منكانعمارابنوقالالسنة
أئمـة مـن إمـام وهـو ـا حيـتج حجـة هـو حـامت أبووقالحيدثهملكالمهيفعنده

سـنة ولدتيقولمسعتهجواسبنأمحدوقالثبتثقةالنسائيقالوثقةاملسلمني
اثنـتني سـنة مـات واحـد وغريحنبلبنأمحدوقالسنةوقيلواحدغريرواهوكذا
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ثقـة وكـان أيـضا وزاد.قلـت .احلجـة ذيعـشر يفسـعد ابـن زاد.ومائـة وتسعني
كـان اتالثقـ يفحبـان ابـن وقـال ومجاعـة سـنة صاحبحجةاحلديثكثريمأمونا
زاهـد سـنة صـاحب ثبـت ثقـة العجليوقالثقةخراشابنوقال.السنةيفصلبا
!!)١(عثمانياوكانصاحل

وإمساعيـل عمـر بناهللاوعبيدومنصورواألعمشداودوعمهأبيهعنروى
وابـن كليـب بـن وعاصـم هنـد أيببـن وداوداألشـجعي مالكوأيبخالدأيبابن

بـن وحيـىي عـروة بـن وهـشام فلفلبناملختاروإسحاقوابنعجالنوابنجريج
اهللاعبيدبنواحلسنبردةأيببنويزيدومالكإسحاقبنوحممداألنصاريسعيد

وليثوشعبةعثمانبنوربيعةالرمحنعبدبنحصني،فراتابنواحلسنالنخعي
أنـس بـن مالـك وعنـه .وغريهمزيادأيببنويزيدالتيميحيانوأيبسليمأيببن
بـن وحيـىي حنبـل بنوأمحدآدمبنوحيىيقبلهوماتاملباركوابنشيوخهمنووه

خيثمـة وأبـو البجلـي الربيـع بـن واحلـسن شيبةأيبوابناراهويهبنوإسحاقمعني
وأبـو كريـب وأبـو منـري بـن اهللاعبـد ابـن وحممـد الناقـد وعمرواألشجسعيدوأبو

اجلباربنوأمحدعرفةبناحلسنوالتميميولبنويوسفاملثىنبنحممدموسى
.)٢(ومجاعةالعطاردي

: من حديثه

أنمصرفبنطلحةعن،ليثعن عبد اهللا بن ادريس عن)٣(مارواه الذهيب
وجهـه عنالغبارومسح،وأجلسهدابتهعنفرتل،ماتوقدطلحةإىلإنتهىعليا
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...سنةنبعشرياليومهذاقبلمتليتين: وقال،عليهيترحموهو،وحليته
عـن إدريـس بـن اهللاعبدحدثنالولبنيوسفحدثين)١(روى عبد بن محيد    

صـلى اهللا   الـنيب انعباسبنعنالزبريأيبعنأميةبنإمساعيلعنإسحاقبنحممد
أجـواف يفأرواحهـم اهللاجعـل بأحدأصحابكمأصيبملاقالوسلم - وآله   - عليه  

العـرش ظليفذهبمنقناديلإىلوتأويارهامثمنوتأكلاجلنةأارتردخضرطري
صـنع مـا يعلمـون إخواننـا ليتياقالواومنقلبهمومأكلهممشرمطيبوجدوافلما
عنكمأبلغهمفأناوجلعزاهللافقالاحلربيفينكلواوملاجلهاديفيزهدوافلملنااهللا

اء بــْلأَمواتـاً اللَّــِهســبِيلِيفـِ قُتِلُــواالَّـذِين تَحــسبنوال{وجــلعــزاهللافــأنزل يـأَحــدعِنهِــمبر
زَقُونرالشهداءحديثمنفرغحىت»١٦٩: عمرانآل(}ي..

: قـال إدريسبناهللاعبدحدثنا،يونسبنسريجحدثين)٢(روى ابن أيب الدنيا   
: يقولقائلمسععمرصيبأُملا: قالمعروفأيببنمعروفعن،ليثاًمسعت
   

   
،عمـرو بنحممدعن،إدريسبناهللاعبدأخربنا)٣(روى إسحاق بن راهويه   

ه صلى اهللا علي  -اهللارسولنساءكن: قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن
الـصبح صالة-صلى اهللا عليه وآله وسلم   -اهللارسولمعيصلني-وآله وسلم   

..شبالغمنأحديعرفهنومافريجعنمبروطهنمتلفعات
..عثمانياًكان:)٤(قال العجلي
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املقرئاحلّناطالكويفاألسدياشعيبنبكرأبو

ثالثة وتسعني عن ستة مات يف عام مئة و/ولد يف عام ستة وتسعني للهجرة       
.وتسعني عاماً

وغريهمروى له البخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود

انه ختم القرآن مثاين     قيل)٢(القدوة شيخ اإلسالم  )١(احد األعالم : قالوا فيه 
)٣(عشرة مرة

مجاعـة الكنيـة فعلـى شـعبة أوكنيتـه أصـحها أقوالامسهيف: )٤(قال الذهيب  
امسـي : فقـال سـألناه الرفـاعي هـشام وأبـو األولعبـد بنحسنيوقالعنهثقات
قـرأ .عاصـم علـى مـرات ثـالث القرآنعرض.حممدامسه: النسائيوقال،شعبة
إمساعيـل منمسعوقد.ومجاعةاألعشىيوسفوأبوالعليميوحيىيالكسائيعليه

.وخلقعمريابنامللكوعبدالسبيعيإسحاقوأيبعاصمبنوعثمانالسدي

اإلمـام األسـدي سـامل بـن عياشبنبكرأبو:)٥(قال فيه ابن كيال الشافعي    
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وهـو األسـدي األحـدب حيـان بـن واصـل مـوايل ويفالكوفينييفمعدوداملقرئ
وقيـل سـامل وقيـل اهللاعبـد وقيـل حممدوامسهعياشبناحلسنأخواملقرياخلياط
الـرمحن عبـد بـن حـصني عنيروياألندرشيقالكنيتهامسهأنوالصحيحشعبة

إســحاقوأيبطريــفبــنومطــرفاألعمــشوســليمانالطويــلومحيــدالــسلمي
وأبـو الـوراق أبانبنوإمساعيليونسبناهللاعبدبنأمحدوعنهوغريهمالسبيعي

بـن وحيـىي شـيبة أيببنحممدبناهللاعبدبكروأبواألبليحفصبنإمساعيلبكر
...وغريهمآدم

: من حديثه

أمحدحدثنابكرأبوحدثناطاهرأبوأخربنا:)١(ارواه ابن خزمية يف صحيحه  م
الكـويف الفضلبنوفضالةهشامبنوحممدالدورقيإبراهيمبنويعقوبمنيعبن

وقـال حـصني أبـو حـدثنا قـال منيـع بـن أمحـد قالعياشبنبكرأبوحدثناقالوا
طالـب أيببـن علـي نعـ الـسلمي الـرمحن عبـد أيبعـن حصنيأيبعناآلخرون

-وآلـه  -صلى اهللا عليـه     اهللارسولأسألأنفاستحييت،اءمذّرجالًكنت: قال
..الوضوءمنهفقالفسألهرجالًفأمرتعنديكانتابنتهألنوسلم

: بكرأبوقال: وله اللفظ)٢(ابن ايب احلديد امحد واهليثمي والطرباين    وما رواه   
عبـد بـن زيـد عـن ،عيـاش بنبكرأيبعن،رديالعطااجلبارعبدبنأمحدحدثنا

الـصالة عليـه حممـد قلـب فوجـد ،العبـاد قلـوب يفنظـر تعـاىل اهللاإن: قال،اهللا
قلـوب يفنظـر مث،برسـالته وابتعثـه ،لنفـسه فاصـطفاه ،العبادقلوبخريوالسالم




–– 
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،نبيـه وزراءفجعلـهم ،العبـاد قلـوب خـري أصـحابه قلوبفوجد،قلبهبعداألمم
ــهعــنونيقــاتل ــدفهــوحــسنااملــسلمونرأىفمــا،دين رأىومــا،حــسناهللاعن

أناملـسلمون رأىوقد: عياشبنبكرأبوقال.سيئاهللاعندفهوسيئااملسلمون
...حسنةواليتهفكانت،وسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيببعدبكرأبايولوا

و حتقق فكيـف يكـون   إن اإلمجاع بني املسلمني مل يتحقق يوما وحىت ل       : قلت
!!إمجاع غري املعصومني ميثل الواقع والصواب عند اهللا تعاىل؟

احلـسن عـن ،سـليمان حـدثنا : عيـاش بنبكرعن أيب :)١(وما رواه الذهيب  
قائـد ألعلـم إين: عليفقال،معهوالناسالداردخل،باجلملعليظفرملا: قال
..الزبري: قال؟هومن: األحنففقال!النارإىلوأتباعه،اجلنةدخلفتنة

بـن بكرأبوأخربنايونسبناهللاعبدبنأمحداخربنا: )٢(وما رواه ابن سعد   
أيبعنالقاسمعنيزيدبنعليعنزحربناهللاعبيدعناملهلبأيبعنعياش
-وآلـه    -صلى اهللا عليـه     بنبيكمعهديأحدثإنقالمالكبنكعبعنأمامة

وقـد إالقبلـي نـيب يكـن ملإنـه كفـه وحيركيقولمعتهفسخبمسوفاتهقبلوسلم
..بكرأبوخليليوإنأالخليلأمتهمنلهكان

عيـاش بـن بكـر أبـو حدثناقالدكنيبنالفضلأخربنا:)٣(وروى ابن سعد  
وائـل أبـو قـال معاويـة بـن يزيدمعاويةاستخلفملاقالوائلأيبعنعاصمعن

!!...ملكهيففرياهاملوتبعدزيديإىليرجعأنهيرىمعاويةأترى
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كان يغمز أصحاب أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم فهـو تـارة ينقـل عـن بعـض            
يكـن مل«صحايب أمري املؤمنني عليه السالم بقوله      *النواصب طعنه باحلارث األعور   

وتـارة يقـول بنفـسه عـن أصـحاب أمـري          )١(»احلـديث يفعلـي عـن يصدقاحلارث
بينمـا ينقـل    )٢(»الكـذابني وهـؤالء ،وِميـثَم نباتةبناألصبع«املؤمنني عليه السالم  

ومـدح خالـد   )٣(»بعـده رأيناوما،معاويةكان«مدح معاوية عن أيب إسحاق بقوله  
عـن : عيـاش بـن بكـر روى أبـو )٤(ابن الوليد كما روى الذهيب يف سريه فقال عـن    

اللـهم : فقـال ،مخرزقمعهبرجلالوليدبنخالدأيتقال،خيثمةعن،األعمش
..احلديث يف ترمجة خالد بن الوليدعنوقد تكلمنا !!عسالفصار،عسالاجعله

.)٥(وقد نص علماء اجلرح والتعديل على كونه عثمانياً

* 
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واألمساء مرتبة حسب تاريخ الوفاة

مـصعب بـن   /حممد بن القاسم/ارشبابة بن سو/حممد بن عبيد الطنافسي   
عبـد  /أمحـد بـن عبـدة الـضبي    /براهيم بن هشام الغـساين   إ/عبد اهللا بن مصعب   
محـاد بـن    /سليمان البـهراين  /إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين   /الرمحن بن إبراهيم    

.زيد
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بيد الطنافسي األحدب اإليادي الكويفحممد بن ع

مات يف عام مئتني ومخسة

وغريهمله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجةروى 

)١(ثقة روى أربعة آالف حديث وكان حيفظها: قالوا فيه

وابـن ،وهناد،وإسحاق،أمحدوعنه،واألعمش،عروةبنهشامروى عن 
..)٢(الفرات

: من حديثه

محـاد بـن حممـد بـن أمحـد احلـسني أبـو أخربنـا :)٣(اخلطيب البغدادي  ما رواه 
-إمـالء -احملـاملي إمساعيـل بناحلسنياهللاعبدأبوالقاضيحدثنا: قالالواعظ
بـن اهللاعبيـد حـدثنا ،الطنافـسي عبيـد ابـن حممدحدثنا،خداشبنحممودحدثنا
.وـاهم رمـضان شـهر يفواصل: اهللارسولأن: عمرابنعن،نافععن،عمر
...سقىوأُطعمأُإين،لكممثلستإين: فقال؟تواصلإنك: لهفقيل

أخربنـا ،املعـدل اهللاعبـد بـن حممدبنعليأخربنا)٤(وقال اخلطيب البغدادي  
عبيـد بـن حممدحدثنا،حامتبنحممدبنعباسحدثنا،الصفارحممدبنإمساعيل
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عن،مطعمبنجبريبنحممدعن،الزهريعن،عمروبنحممدحدثنا،الطنافسي
فـداء يفاملدينـة وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليه  اهللاولرسعلىقدمت: قالأبيه
...بالطورفقرأ،املغربصالةبالناسفصلىفقام،بدرأهل

إسـحاق أبـو حـدثنا ،رزقبنحممدبنأمحدأنبأنا)١(وقال اخلطيب البغدادي 
: قـال طالـب أيببـن عبـاس مسعـت : قالالثقفيإسحاقبنحممدأخربنا،املزكي
: قـال ؟ربـك بكفعلما: فقلتاملناميفيعلىرأيت: قالابناأصحبعضأخربنا
ألنه: قال؟مب: قلت.مينأرفعذاك: قال؟أخوكعبيدبنحممد: فقلت.يلغفر
!!.عليعلىعثمانيفضلكان

بنحممدسعيدوأبواحلرييبكرأبوالقاضيأخربنا)٢(وقال اخلطيب البغدادي
مسعـت : قـال األصـم يعقـوب بـن حممـد عبـاس الأبوحدثنا: قاالالصرييفموسى
بعداألمةهذهخري: يقولالطنافسيعبيدبنحممدمسعت: يقولالدوريالعباس

الاتقوا،الكوفيونهؤالءبكميسخرال: ويقولعثمانمث،عمرمث،بكرأبونبينا
.الكوفيونهؤالءخيدعكم

بـن عمـر أخربنا،يفالصريعليبناهللاعبيدأخربنا)٣(روى اخلطيب البغدادي  
بـن اهللاعبـد حـدثنا ،اخلـالل أيـوب بنموسىابنحبشونحدثنا،املقريإبراهيم

. .وعثمـان ،وعلـي ،وعمـر ،بكـر أبـو : عبيدبنحممدعندرجلقال: قالأيوب
علـى أزرىفقـد وعلـي ،وعثمـان ،وعمـر ،بكـر أبـو يقـل ملمنويلك: لهفقال

!!وسلم-ه وآل-صلى اهللا عليه اهللارسولأصحاب
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،جعفـر بـن حممـد حـدثنا : قـال ،احلـسني بنمنصورأخربنا:)١(روى احلسكاين 
حممـد حدثنا: قال،إبراهيمبنإسحاقحدثنا: قال،إسحاقبنإبراهيمحدثنا: قال
اهللاعبـد عن،ميمونبنحسنيعن،الربيدبنهاشمحدثنا: قالالطنافسيعبيدبن
مسعـت : قـال ليلىأيببنالرمحانعبدعن: الريقاضيهاشمبينمويلاهللاعبدبن
رسـول عنـد حارثـة بـن وزيـد والعباسوفاطمةأنااجتمعت: يقولعلياًاملؤمننيأمري
عظمـي ودقيسـن كربتاهللارسوليا: العباسفقال،وسلموآلهعليهاهللاصلىاهللا

.فافعـل الطعـام نموسقاًوكذابكذايلتأمرأناهللارسوليارأيتفإنمؤنيتوكثرت
أنرأيـت إناهللارسـول يـا : فاطمـة فقالـت ،وسـلم وآلهعليهاهللاصلىالنيبفأجابه

.نعم: )وسلموآلهعليهاهللاصلى(اهللارسولفقال.فافعللعمكأمرتكمايلتأمر
مث،منـها معيـشيت كانـت أرضـا أعطيـتين كنـت اهللارسـول يـا : حارثـة بنزيدقالمث

تـوليين أنرأيـت إنأنـا : فقلت.نعم: فقال.فافعلعليتردهانأرأيتفإنقبضتها
ينازعنيهكيالحياتكيففأقسمهاخلمسهذامنكتابهيفلنااهللاجعلهالذياحلقهذا
اهللارسـول فوالنيه،فافعل: )وسلم - وآله   - صلى اهللا عليه    (النيبفقال.بعدكأحد

مث،حياتهيففقسمتهبكرأبووالنيهمث،حياتهيففقسمته) وسلموآلهعليهاهللاصلى(
مثحقنـا فعـزل كـثري مـال أتـاه عمـر سـين مـن سنةآخركانحىتفقسمتهعمروالنيه
،حاجـة وباملـسلمني ،العـام غـىن عنـه بنا: فقلت.فخذهحقكمهذا: فقالإيلأرسل
العبـاس فلقـيين ،هـذا مقـامي قمـت حـىت بعـده أحـد إليـه يدعينفلمالسنةتلكفرده
..أبداإلينايردالشيئامنااليومنزعتلقدعلييا: فقال

احلـافظ يعقـوب بـن حممـد اهللاعبدأبوحدثنا:)٢(وروى احلاكم النيسابوري  

 
.
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مالـك أبـو حـدثنا الطنافسيعبيدبنحممدأنبأالسعدياهللاعبدبنإبراهيمحدثنا
بعدطلحةبنعمرمععليعلىدخلتقالطلحةموىلحبيبةأيبعناألشجعي

اهللاجيعلـين انألرجـو إينقـال وأدنـاه بـه فرحـب قالاجلملأصحابمنفرغما
ررٍ علَىِإخوانًاغِلٍّمِنصدورِهِمفِيماونَزعنا{وجلعزاهللاقالالذينمنوأباك سـ

تَقَابِلِنيوسـأله : قـال ؟فالنةكيف؟فالنةكيفأخيابنيافقال) ٤٧: احلجر(}م
ينتهبهاأنخمافةإالالسنةهذهأرضيكمتقبضملقالمثقالأبيهأوالدأمهاتنع

إليهويدفع،السنةهذهتهغلِّفليعطهفمرهقريظةبينإىلمعهانطلق،فالنياالناس
ذلكمنأعدلاهللاألعوراحلارثأحدمهاناحيةإىلجالسانرجالنفقال،أرضه

هـو فمـن سـحقها وأاهللارضأأبعدقوماًقال،اجلنةيفإخوانناويكونوانقتلهمأن
..فأتناحاجةلككانتإذاأخيابنياوطلحةأناأكنملإذا

الوهـاب عبـد بنهديةصاحلأبوحدثيناهللاعبدحدثنا: )١(وروي يف املسند  
عـن الشعيبعنالبجليأيوببنحيىيحدثناالطنافسيعبيدبنحممدحدثنامبكة

نبيهـا بعـد األمـة هـذه خريمنفقالعنهاهللارضيعليخطبناقالالسوائيوهب
نبعدوماعمرمثبكرأبونبيهابعداألمةهذهخريالقالاملؤمننيأمريياأنتفقلت

.!!.عمرلسانعلىتنطقالسكينةأن

من األمور اليت وفقنا اهللا إىل إزاحة الـستار عنـها يف هـذا الكتـاب أن                : قلت
اليت متـدح اخللفـاء علـى لـسان أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم رواهـا                    اغلب الروايات 

!نواصب مبغضون ألمري املؤمنني وهذه قرينة قوية على وضعها

...)٢(»كان عثمانياً«قال العجلي يف ترمجته


–
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أبو عمرو الفزاري املدائين/شبابة بن سوار

مات عام مئتني ومخسة للهجرة/ولد يف عام مئة وثالثني 

البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة واملسائي وأبو داود وغريهم: روى له

..)١(مرجئي صدوق: قالوا فيه

أيببـن ويـونس وشيبانوشعبةوإسرائيلالرحيبعثمانبنحريزعنروى
بـن طلحةبنوحممدوورقاءاملاجشونالعزيزوعبدوالليثذئبأيبوابنإسحاق
.وغريهممصرف

راهويـه بـن وإسـحاق معنيابنوحيىياملديينبنوعليحنبلبنأمحدوعنه
بـن وأمحـد خـراش ابناحلسنبنوأمحدشيبةأيبوابنااملسنديحممدبناهللاوعبد

ابـن واحلـسن اخلـشايب محـزة بـن وحجـاج الـشاعر بـن وحجـاج الرازيسريجأيب
خلـالل اعلـي بـن واحلـسن الزعفـراين الـصباح بـن حممدبنواحلسنالبزارالصباح
غـيالن بـن وحممـود البـزاز الـرحيم عبـد بـن وحممدرافعبنوحممدالناقدوعمرو
األعرجسهلبنوالفضلموسىبنوحيىيالبلخيبشربنوحيىيالفضلبنومطر

الـرازي مـسعود وأبـو املنـادي بـن اهللاعبيـد بنوحممدميمونابنحامتبنوحممد
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بـن اهللاوعبـد طالـب أيببـن حيـىي واألصبهاينعاصمابنوحممدالدوريوعباس
...)١(ومجاعةاملدائينروح

: من حديثه

حـدثنا سـوار بـن شـبابة حـدثنا شـيبة أيببنبكرأبوحدثنا:)٢(روى مسلم 
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      للـنيب كـان : قالانسعنثابتعناملغريةبنسليمان
،تـسع يفإالّاألوىلاملـرأة إىلينتـهى البينـهن قـسم إذافكـان ،نـسوة تسعوسلم
فمدزينبفجاءت،عائشةبيتيففكان،يأتيهااليتبيتيفليلةكلجيتمعنفكن
،يـده وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      النيبفكفزينبهذه: فقالت،إليهايده

،أصـواما فـسمع ذلـك علـى بكـر أبوفمرالصالةوأقيمتاستخبتاحىتفتقاولتا
الـنيب فخـرج ،التـراب أفـواههن يفواحـثِ الـصالة إىلاهللارسـول يـا خرجأُفقال

-صـلى اهللا عليـه      النيبييقضاآلنعائشةفقالتوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
صـلى اهللا   الـنيب قـضى افلم،ويفعليبفيفعلبكرأبوفيجئصالتهوسلم -وآله  
أتـصنعني وقـال ،شـديدا قـوالً هلافقالبكرأبوأتاهاصالتهوسلم -وآله   -عليه  

؟!!هذا

وسلم-وآله -صلى اهللا عليه للنيبكان«نس يف هذه الرواية  يقول أ : قلت
بينما يقـول   »!تسعيفإالاألوىلاملرأةإىلينتهىالبينهنقسمإذافكاننسوةتسع

كـان وسـلم -وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      الـنيب إن  «)٣(انس نفسه يف رواية البخـاري     
!ق؟فأي روايتيه نصد»!نسوةتسعولهواحدةليلةيفنسائهعلىيتطوف
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حدثنا،سواربنشبابةحدثنا: احللواينعليبناحلسنقال)١(وروى الذهيب
عبدعن،شقريبنغياثعن-مرزوقبنجعفرامسهيقال-الباهلياهللاعبدأبو

عليـه   صـلى اهللا  ،اهللارسولقال،اجلمحيعامربنسعيدعن،سابطابنالرمحن
حـديث وذكـر .تعـال !عمـر ويـا ،تعـال !بكـر أبـا يا: يومذات،وسلم -وآله   -

مث قـال الـذهيب     ».منـهم ونقـص وزاد،اإلخـوان أمسـاء يفخـالف أنهإال،املؤاخاة
»يصحوالشبابةبهدتفر«..

أنبانـا سـوار بـن شـبابة حـدثنا أيبحـدثين اهللاعبدحدثنا)٢(وروي يف املسند   
صـلى قالـت عائـشة عـن مـسروق عـن وائـل أيبعـن هندأيببننعيمعنشعبة

الـذي مرضـه يفقاعـداً بكـر أيبخلفوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسول
..فيهمات

علـي ولـد عنـده ذكـر أنـه سواربنشبابةعنوروى)٣(روى ابن أيب احلديد   
اسـتقامت ماواهللا،أبداًإليهايصلونالواهللا: فقالاخلالفةوطلبهم،السالمعليه
يذوقالواهللا!الهيهاتهيهات!ولدهإىلتصريفكيف،يوماافرحوال،يلعل

..عثمانبقتليرضمناخلالفةطعم

حـدثنا مبـرو املزكيأمحدبنحممدبكرأبواخربين)٤(روى احلاكم النيسابوري  
عـن مـون ميبـن شـعيب حـدثنا سـوار بـن شـبابة حـدثنا املدائينروحبناهللاعبد

طالـب أيببـن لعلـي قيـل قـال وائـل أيبعـن الـشعيب عنالرمحنعبدبنحصني
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عليـه اهللاصـلى اهللارسـول استخلفما: قال؟عليناتستخلفأالعنهاهللارضي
كماخريهمعلىبعديفسيجمعهمخريابالناساهللايردانولكن،فاستخلفوآله

..خريهعلىنبيهمبعدمجعهم

حـدثنا القاضـي خلـف بـن كاملبنأمحدحدثنا)١(سابوريروى احلاكم الني  
عطـاء عناحلمصيعقبةأبوحدثناسواربنشبابةحدثنااملدايينروحبناهللاعبد
اهللارسولقالقالعنهاهللارضياخلدريسعيدأيبعننضرةأيبعنعجالنبن

أبـو األرضأهـل ومنوميكائيلجربئيلالسماءمنوزيراي: وآلهعليهاهللاصلى
..وعمربكر

أبـو أنبأنـا األصـبهاين يوسـف بـن اهللاعبـد حممـد أبوأخربنا)٢(روى البيهقي 
حـدثنا سـوار بنشبابةحدثناالزعفراينحممدبناحلسنحدثنااألعرايبابنسعيد
طالبأيببنعليعنزريرابنعناخلريأيبعنحبيبأيبابنهويزيدعنليث

فركبهابغلةوسلم-وآله  -صلى اهللا عليه    اهللالرسوليتأهدقالعنهاهللارضي
فقـال ،هـذه مثـل لنـا فكـان اخليـل علـى احلمـر محلنالوعنهاهللارضيعليفقال

..يعلمونالالذينذلكيفعلإمناوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللارسول

نعـ واحـد وغريعياضبنيزيدحدثناسواربنشبابةعن  )٣(روى الذهيب 
لـه فقال،اهللاعبدأصحاباالالكوفةفقهاءأعرفكنتماقالالشعيبعنجمالد
.نعم: فقال؟يعلأصحابتعرفأفالاألرقبقيس

حــسابمنــهتعلمــتلقــد،نعــم: قــال؟األعــوراحلــارثفتعــرف: قــال
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.تعلمهممنأدريفالالوسواسمنهنفسيعلىفخشيتواجلدالفرائض

خريفيهيكنوملبفقيهيكنملنعم: قال؟وةصبابنتعرففهلقال

يكـن وملخطيبـاً رجـالً كـان : قـال ؟صـوحان بنصعصعةتعرففهلقال
يفواقــفبينمـا ،نعــم: الـشعيب قـال ؟اهلَجــريرشـيد تعـرف فهــل: قـال ،بفقيـه 

فأدخلين،نعم: قلت؟املؤمننيأمريحيبرجليفلكهلرجليلقالإذاهلجريني
فلماحاجاًخرجت) رشيد(قال،ثحيدوأنشأإىلبيدهأشاررآينمافلرشيدعلى

بـاب فأتيـت باملدينـة فمـررت ،املـؤمنني بأمريعهداأحدثتلوقلتنسكيقضيت
أعينأينيظنوهونائمهوفقالاملسلمنيسيدعلىيلاستأذنإلنسانفقلتيعل

الغـر وقائـد املـتقني وإمـام املؤمننيأمريأعينإمنااحلسنأعينلست: فقلت،احلسن
ويعرقحيبنفساآلنليتنفسانهواهللاأمافقلت؟ماتقدليسأوقال،احملجلني

واخـرج عليـه وسـلم فادخـل حممـد آلسـر عرفتإذاأمافقال،الثقيلالدثارمن
فلعنـك كاذباكنتإنلرشيدفقلتتكونبأشياءفأنبأيناملؤمننيأمريعلىفدخلت

..هبلَوصلسانهفقطعرشيدإىلفبعثزيادااحلديثوبلغوقمت،اهللا

!!الشعيب يفتخر بأنه وراء قطع لسان هذا الرجل الصاحلهذا: قلت

حممــدبــنحممـد بــنعلـي احلــسنأبــوأخربنـا )١(وروى اخلطيـب البغــدادي 
بـن شـبابة نبأنـا أ: قال-ساملبنإمساعيلحامدأبوأنبأنا: قالبنيسابورالطرازي

: اآليـة هـذه نزلـت ملـا قـال .األشعريعياضعنمساكعنشعبةنبأناقالارسو
ْأتِي فَسوفدِينِهِعنمِنكُميرتَدمنآمنواالَّذِينأَيهايا{ يـ ٍم اللَّـهو بهم بِقـَ ه يحـِ ويحِبونـَ

ؤمِنِني علَــىأَذِلَّـةٍ  ٍةالْمـى أَعِــز ي يجاهِــدونالْكَــافِرِينعلـَ لَومــةَيخَــافُونوالاللَّـهِ ســبِيلِفـِ
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ٍم  ضْلُ ذَلِــكالئـِ ن يؤتِيــهِاللَّــهِفـَ مـاءــشي اللَّـهواِســعولِــيمالــنيبأومــأ.»٥٤: املائــدة(}ع
..!)هذاقومهم(فقال،األشعريموسىأىبإىلوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

علـي أبوحدثينالثلجأيببنأمحدبنحممدبكرأبووقال)١(روى ابن حجر  
رجـالً املناميفرأيت: قالاملدائنأهلمنمعروفرجلحدثيناملدائينسخيتبن

: قـال ،املدائنأهلمن: قلت؟أنتأينمن: يلفقال،اهليئةحسنالثوبنظيف
علـى فـأمن اهللاأدعـو فـاين : قـال ،نعـم : قلـت ؟شبابةفيهالذياجلانبأهلمن

فانتبهت: قال،بفاجلالساعةفاضربهنبيكأهليبغضشبابةكانإناللهمدعائي
فلجفقالواللناسما: فقلت،هرجيفالناسوإذا،الظهروقتاملدائنإىلوجئت
..الساعةوماتالسحريفشبابة

أمري ان حديث هذا الرجل هو عبارة عن منظومة مذهبية فهو ينتقص     : قلت
بل وحىت أنصار هذا التيـار   ،من كعب غريه من اخللفاء     ه السالم ويرفع  املؤمنني علي 
ومـن يتتبـع حديثـه يف الكتـب الـستة وغريهـا        ) كأيب موسى األشـعري   (بشكل عام 

!!ال خترج عن هذا احملوروجدها
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) يلقب بـ كاو(أبو إبراهيم الكويف/ حممد بن القاسم األسدي 

مات عام مئتني وسبعة للهجرة

الترمذي وامحد والدارمي واحلاكم النيسابوري والبيهقي: هروى ل

)١(ثقة: قالوا عنه

والثـوري واألوزاعـي دهلـم بـن والفضلمغولبنومالكمسعودعنروى
وإبـراهيم القطيعـي معمرأبوعنهروى.وغريهمالربذيعبيدةبنوموسىوشعبة

بـن ويوسـف شـيبة أيببـن بكـر وأبوالريبوعييونسبنوأمحدالرازيموسىبن
.)٢(وغريهمواصلبناألعلىوعبدالبحراينمعمربنوحممدعدي

: من حديثه

القاسـم بـن حممـد حـدثنا ،واصـل بـن األعلـى عبدحدثنا)٣(روى الترمذي 
أيبعـن حوشـب بـن شـهر عـن عـوف حـدثين ،دهلمبنالفضلحدثنا،األسدي

الفـرائض تعلمـوا : سـلم و-وآلـه   -صـلى اهللا عليـه      اهللارسولقال: قالهريرة
.مقبوضفإينالناسوعلمواوالقرآن
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ابـراهيم أخربنـا قـال خيثمةأخربناقالالرمحنعبدأخربناقال)١(روى خيثمة 
بـن حممـد أخربنـا قالاألسديالقاسمبنحممدأخربناقالبالكوفةالعنيسأيببن

اهللارسـول رآين: قـال الـدرداء أيبعـن عطـاء عنحديجأبنعنالقيسيالفضل
خـري هومنأمامأمتشي: فقالبكرأيبأمامأمشيوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    

إال،بكـر أيبمـن خـري تغـب أوأحـد علـى تشرقملالشمسأنعلمتأما،منك
!واملرسلني؟النبيني

خليفةبنفطرحدثنااألسديالقاسمبنحممدحدثنا)٢(وروى عبد بن محيد
اهللارسـول قـال قـال الـدرداء أيبعـن جعـدة بنحيىيعنثابتأيببنحبيبعن

عـز اهللافاسـألوا رأيتموهافإذااهللانفسمنالريحوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
.شرهمنباهللاوتعوذواخريهامنوجل

القاسـم بـن حممـد ثناحـد : قـال ،احلـسني بنحممدحدثنا)٣(روى الربجالين 
رضي-عمرابنعن،نافععن،العمريعمربناهللاعبدثناحد: قال،األسدي

ليبلـغ الرجـل إن: وسـلم -وآلـه  -صلى اهللا عليـه   اهللارسولقال: قالعنهاهللا
.اهللاسبيليفالقائم،الصائمدرجةخلقهحبسن

عـن األوزاعـي عـن األسـدي القاسـم بـن حممدحدثنا)٤(روى ابن ايب شيبة 
اهللاغفـر : لعثمـان قـال وسـلم  -آلـه   و -صلى اهللا عليه    النيبأنعطيةبنحسان

هـو ومـا أبديتوماأخفيتوماأعلنتوماأسررتوماأخرتوماقدمتمالك
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..!القيامةيومإىلكائن

سـعيد أيبعـن العويفعطيةعناملؤدبعن إمساعيل )١(روى علي بن اجلعد   
حـدثنا الكـويف عمـر بناهللاعبدوحدثناوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبعن

حـدثنا منـصور بـن أمحـد وحدثنااالستثناءبنفضيلعنالربيدبنهاشمبنعلي
القاسـم بـن حممـد حـدثنا إسـحاق بنحممدوحدثنامنصوربنوإسحاقنعيمأبو

رسـول قال: قالسعيدأيبعنعطيةعناالستثناءبنفضيلأنبأناقالوااألسدي
حتتـهم مـن لرياهـم العلـى الدرجاتأهلإن: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللا
علـي زاد،وأنعمـا منـهم وعمربكرأباوإن،السماءيفالطالعالكوكبترونكما
..مهاذاكأهلقالوأنعماقولهمالعطيةقلتفضيلقالهاشمبن

...)٢(عثمانياًصدوقاًشيخاًكان: العجليقال
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/ بن الزبريعبد ا بن مصعب بن ثابت بن عبد ا بنمصعب
أبو عبد ا الزبريي

مات يف عام مئتني وسبعة وعشرين

النسائي وابن ماجة واحلاكم النيسابوري وأبو يعلى ومالك: روى له

)١(فقيهاعاملاكان: قالوا فيه

وعبـد ،أنـس بـن مالكعناوحدثبغدادسكن،بكاربنالزبريهو عم 
أيببـن العزيـز وعبد،سعدبنراهيموإب،عثمانبنوالضحاك،الدراورديالعزيز
،بكـار بـن الزبريعنهوروى،خيثمةوأبو،معنيبنحيىيعنهكتب.وغريهم،حامت

وحممد،هارونبنوموسى،جزرةوصاحل،احلريبوإبراهيم،خيثمةأيبابنوأمحد
،حنبـل بـن أمحـد بناهللاوعبد،املطوعييوسفبنويعقوب،الرببريموسىبن

)٢(البغويمالقاسوأبو

: من حديثه

بـن اهللاعبيدنصروأبوعليبنحممدالفتحأبوأخربنا: )٣(روى ابن عساكر  
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أووأخوهجندببنمسرةاهللاعبدوأبوأمحدبنالسالمعبدحممدوأبوعاصمأيب
عبـد أنبانـا الفارسـي العزيـز عبـد بـن حممدأنبأناقالواجندببنالقادرعبدحممد

اهللاعبدبنمصعبأنبأناالبغويحممدبناهللاعبدأنباناقاالشريحيبأبنالرمحن
أمـه أبـو موسـى جـد وهوحبيبةأيبعنعقبةبنموسىعنأيبأنبانامصعببن

: قال

علـى وهـو صائفيوميفعليهفدخلتحمصوروهوعثمانإىلالزبريبعثين
،الـزبري بـن اهللاوعبدمرعبناهللاوعبدهريرةوأبو،عليبناحلسنوعندهكرسي

،العـوام بـن الـزبري إليـك بعثين: فقلت،مضرجةورياطماءمملّأةمراكنيديهوبني
دخلـت شـئت فـإن ،أنكثوملأبدلملطاعيتعلىإينويقولالسالميقرئكوهو
عـوف بـن عمـرو بـين فـإن أقمـت شـئت وإنالقوممنرجالًوكنت،معكالدار

قـال الرسالةمسعفلما،بهآمرهمماعلىميضونمثبايبعلىيصبحواأنوعدوين
يكنالالداريدخلأنلهوقال،السالمأقرءهأخيعصمالذيهللاحلمدأكرباهللا
مسـع فلمـا ،عـين بـك يـدفع أناهللاوعـسى إيلأحـب مكانـك القوممنرجالإال

صـلى اهللا   (اهللارسـول منأذنايمسعتماأخربكمأالفقالقامهريرةأبوالرسالة
لـسمعت أشـهد قـال هريـرة أبـا يـا حبابةابنزادبلىقالوا)وسلم-وآله  -عليه  

فقلنـا وأمـور فـنت بعديتكونيقول)وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    (اهللارسول
عفانبنعثمانإىلوأشاروحزبهاألمنيإىل: قال،اهللارسوليامنهاالنجاءفأين
أوأعـزم عثمـان فقـال اجلهـاد يفلنـا فائـذن البـصائر تناأمكنقدفقالواالناسفقام
..يقاتلأالطاعةعليهيلكانتمنعلىحنوهاكلمة

بـن اهللاعبـد بـن مصعبحدثناإسحاقبنلولحدثنا: )١(قال ابن عدي  
.
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عـروة بنهشامعنثابتبنمصعبعنالسريبنبشرحدثناثابتبنمصعب
: وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     اهللالرسـو قـال : قالـت عائـشة عـن أبيهعن

..يتقنهنأوأشارأحدكمعملإذاحيباهللاوانالقبلةأرهقوا

كتابهيفالرافعيجعفربنحممدبناحلسنيأخربنا)١(روى اخلطيب البغدادي  
: قـال شـاهني بنسعيدبنأمحدأخربين: قال،القاضيكاملبنأمحدأنبأنا: قال

: قـال .القـداح بـن عمارةبناهللاعبدعنمصعببناهللاعبدبنمصعبحدثين
أيببـن علـي مـع بـالء لـه وكـان ،الـنفس شـديد ،اخلطـيم بنقيسبنثابتكان

املغـرية قدمحىتعليهايزلفلم،املدائنعلىطالبأيببنعليواستعمله،طالب
فيجدمرتلهإىلقيسبنثابتانصرف.مكانهيتقىمعاويةوكان،الكوفةشعبةبن

أولحقـوقهم يفمعاويـة إىليكتبـوا انيريدونظفربينمسجديفجمتمعةاألنصار
؟هـذا مـا : فقـال .شـيئا يعطهـم ملثالثـا أوسنتنيحبسهمأنهوذاك،استخلفما

يكتبمجاعةإليهيكتبأنتصنعونما: فقال،معاويةإىلنكتبأننريد: فقالوا
وتقع،مجيعابكمتقعأنمنخريفهونكممبرجلكائنةكانتفإن،منارجلإليه

،فـشأنك : قـالوا أنـا : قـال لنانفسهيبذلالذيذاكفمن: فقالوا.عندهأمساؤكم
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب نـصرة : منـها أشـياء فذكربنفسهوبدأإليهفكتب
إليـك لنـا وما،وظلمتناعليناواعتديت،حقوقناحبست: وقال.ذلكوغريوسلم
معاويةعلىكتابهقدمفلما.وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    للنيبنصرتناإالذنب
فـدعا ،بابـه علـى فتـصلبه تبعث: فقال؟الرأيما: لهقالمثفقرأهيزيدإىلدفعه
وتقفـه ،ههنـا بـه تقـدم حـىت إليـه تبعـث : فقـالوا .فاستـشارهم الـشام أهـل كرباء

؟هـذا غـري عنـدكم هـل : فقـال .تـصلبه مث،يـروه حـىت الناسوألشرافلشيعتك
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-وآله-صلى اهللا عليه    النيبذكرتوما،كتابكفهمتقد: إليهفكتب.ال: قالوا
شـهرت الـيت الفتنةمنفيهكنتومالشغليضجرةكانتأاعلمتوقد،وسلم

وصـبحهم ،قومـه علـى فقـرأه ثابـت علىكتابهفقدم،ثالثافأنظرين،نفسكفيها
.الرابعاليوميفالعطاء

حـدثنا الـزبريي مـصعب بـن اهللاعبـد بـن مـصعب دثناحـ : )١(يعلىأبوقال  
رسـول يـساير كـان اخلطـاب بنعمرأنأبيهعنأسلمبنزيدعنأنسبنمالك

مث،جيبهفلميءشعنفسأله،أسفارهبعضيفوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا
سـألت عمـر أمـك لتكثك: فقلت: عمرفقال،جيبهفلمسألهمث،جيبهفلمسأله

فحركـت ،جييبـك الذلـك كـل ثالثـاً وسـلم -وآلـه    -صلى اهللا عليه    اهللارسول
قلتفأتيت،يناديصارخاًمسعتأنأنشبفلم،الناسيديبنيوتقدمتبعريي

صـلى اهللا   اهللارسـول فقـال عليـه فـسلمت قـرآن يفنزلقديكونأنخشيتلقد
عليـه طلعـت ممـا إيلأحـب هـي سـورة الليلـة علـي نزلـت وسـلم  -وآله   -عليه  

أَخر وماذَْنبِكمِنتَقَدممااللَّهلَكمبِيناًلِيْغفِرَفتْحاًلَكفَتَحناإِنَّا{قرأمثالشمس تـَ
تِميوتَهمنِعكلَيعكدِيهياطًاوتَقِيماًصِرس١/٢: الفتح(}م (

.»السالمعليهعليعنمنحرفاًكانهنإ«)٢(قال عنه ابن األثري
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اني براهيم بن هشام الغسإ

للهجرة٢٣٨تويف عام ١٥٠ولد عام 

)٢(وابن حبان)١(وثقه الطرباين

روى له ابن حبان يف صحيحه والطرباين يف كتاب الدعاء

: من حديثه

تـسبوا  ال  «ما نسبه بسنده جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه             
)٣(»الدهرهواهللافانالدهر

: قال ابن عساكر

بعلـي يزيـغ ممـن دمشقشيوخمنشيوخنامنأدركتالفيضبنحممدقال
!!)٤(الغساينهشامبنإبراهيموفيهممجاعةفذكرطالبأيببن

–
–
–
– 
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٦٠٠

أبو عبد ا البصري/يمحد بن عبدة بن موسى الضبأ

)١(ربعني بعد املئتنييف العام اخلامس واألشواليفتويف

داود وامحـد والطـرباين      وأبـو روى له مسلم وابن ماجة والترمـذي والنـسائي          
وغريهم

)٣(وكان ثقة نبيالً،)٢(هو حجة: قالوا عنه

روىموسىبنعبدةابنوهوبصريالضيبعبدةبنأمحد:)٤(وقال الرازي
بـن ومغـرية الفرويعلقمةوأيبمجيعبنوحفصزريعبنويزيدزيدبنمحادعن
وأبـا أيبمسعـت قـال الـرمحن عبـد حدثنا،البصرينييفيعداملخزوميالرمحنعبد

...ثقة،بصريفقالعنهأيبوسئلقال،عنهكتبناويقوالنذلكيقوالنزرعة

روى رواية تسند احنرافه عن أمري املؤمنني عليه السالم وقـد تلقفوهـا منـه إذ              
،عائـشة : قـال ؟إليـك أحبالناسأياهللارسولياقالوا«قال)٥(أنسروى عن 

!»أبوها: قال،الرجالمننعينإمناقالوا
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!)الطـساس يفالبـول يفالرخـصة (وروى ابن خزمية يف صحيحه حتت باب      
سـليم أخربنـا الـضيب عبدةبنأمحدثناحدبكرأبوثناحدطاهرأبوخربناأ:)١(فقال
كنـت قالـت عائـشة عـن األسـود عـن إبـراهيم عـن عـون بنعنأخضربنيعين

مثفيهافبالبطستىفدعصدريإىلوسلم-وآله -صلى اهللا عليه النيبمسندة
.!!فمات،مال

)٢(املـؤمنني عليـه الـسالم      أمـري وهذا احلديث وضع ليعـارض حـديث        : قلت

،صـدري لعلـى رأسـه وإنوسـلم -وآله -صلى اهللا عليه    اهللارسولقبضلقد«
صـلى اهللا   غـسله وليـت ولقـد .وجهـي علـى فأمررا،كفىيفنفسهسالتولقد
ومـأل ،يهـبط مال: واألفنيةالدارفضجت،أعواينواملالئكةوسلم-وآله  -عليه  
فمـن ،ضرحيهيفواريناهحىت،عليهيصلون،منهمهينمةمسعيفارقتوما،يعرج

!»وميتاحيامىنبهأحقذا

٣(رجال بالنصبي متهم عند بعض علماء الوامحد الضب(
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) حيمد(بـوالذي يعرف،الدمشقيسعيدأبو/القرشيإبراهيمبنالرمحنعبد

مات يف الرملة يف العام اخلـامس واألربعـني بعـد    /مولده يف عام مئة وسبعني     
...املئتني للهجرة

.وغريهمروى له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة

ويـضبط مييـز )١(مثلـه زمنـه يفبدمـشق يكـن ملحجـة ،ثقـة كان: قالوا عنه 
)٢(نفسهحديث

بـن اهللاعبدأخربنا-قراءة-املاليينسعدأبوأخربنا«قال اخلطيب البغدادي  
حبـر بنعليبناحلسنمسعت: يقولاألهوازيعبدانمسعت: قالاحلافظعدي
بـن وحيـىي ،حنبلبنوأمحد،أيبفرأيت،عشرةاثنيتسنةبغداددحيمقدم: يقول
...»كالصبيانيديهبنيقعودا،معني

: من حديثه

ابـن حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيمحدثنا«)٣(ما رواه ابن أيب عاصم    
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الـصامت بنعبادةعنحدثهأنهأميةأيببنجنادةعن،هاينبنعمريعن،ثوبان
يفوالطاعـة عبالسمعليك: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقال: قال

.»أهلهاألمرتنازعالوأنعليكوأثرهومكرهكومنشطكويسركعسرك

األوزاعـي ثناحـد مـسلم بـن الوليدثناحددحيمحدثنا:)١(وروى ابن ماجة  
حيـىي ثناحـد األوزاعيثناحدمصعببنحممدثناحدشيبةأيبابنبكرأبووحدثنا

رسـول رأيـت : قال،أبيهعن،روعمبنجعفرعن،سلمةأبوثناحد.كثريأيببن
..والعمامةنيفّاخلُعلىميسحوسلم-وآله -صلى اهللا عليه اهللا

سـعد بنالليثعنحيدثدمشقيإبراهيمبنالرمحنعبد«)٢(وقال العقيلي 
األزديالنـضر بـن أمحدبنحممدحدثنالهأصلالموضوعوحديثهالنقلجمهول

عـن الدمشقيإبراهيمبنالرمحنعبدحدثناقالعفانبنالرمحنعبدحدثناقال
الـنيب قـال عـامر بـن عقبـة عـن اخلريأيبعنحبيبأيببنيزيدعنسعدبنليث

،عــدنجنــةدخلــتالــسماءإىليبعــرجملــا: وســلم-وآلــه -صــلى اهللا عليــه 
مقـادمي عينيهـا أشـفار كـأن ،ةمرضـي حـوراء عنفانفلقت،تفاحةيكفِّيففوقعت
بـن عثمـان املقتـول بعـدك مـن للخليفـة أنافقالتأنتملنفقلت،لنسوراأجنحة
بنالرمحنعبدرواه،موضوعحديثه«:)٣(ونقد الذهيب هذا احلديث فقال     ،»عفان
أيبعـن ،حبيبأيببنيزيدعن،ليثعن،إبراهيمبنالرمحنعبدحدثنا،عفان
مرضــيةحـوراء عـن انفلقــتالـيت التفاحـة حـديث : مرفوعــا-عقبـة عـن ،اخلـري 

.»لعثمان
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ولكن بدون تـسميتهم  ،أمري املؤمنني وكل أصحابه   يسب وكان منحرفا أموياً  
!!)١(»من قال ان أهل الشام هم الفئة الباغية فهو ابن الفاعلة«فقد اشتهر عنه قوله

مـن  حه كبـار علمـاء اهـل احلـديث    صـح وحديث الفئة الباغية حديث ثابت   
روى حديث تقتل عمارا الفئة الباغيـة مجاعـة         «: )٢(حجر قال عنه ابن  ،هل السنة أ

عندمسلم وأبو هريرةعندالنعمان كما تقدم وأم سلمةمن الصحابة منهم قتادة بن
النـسائي وعثمـان بـن عفـان وحذيفـة      عندالترمذي وعبد اهللا بن عمرو بن العاص

،اليـسر وخزمية بن ثابت ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص وأبـو     وأبو أيوب وأبو رافع
وفيـه  ،الطرباين وغريه وغالـب طرقهـا صـحيحة أو حـسنة    عندوكلها،وعمار نفسه

..».مجاعة آخرين يطول عدهمعن

والظــاهر ان حماولــة األمــويني األوائــل يف حــرف هــذا احلــديث عــن مــساره  
!!فجاء األمويون املتأخرون ليفحشوا القـول ملـن قالـه   ،وتفريغه من حمتواه مل تفلح   

الـرزاق عبدثناحدأيبحدثين«)٣(محد بن حنبل يف املسند قال   هللا بن أ  إذ روى عبد ا   
قـال أبيهعنحزمبنعمروبنحممدبنبكرأيبعنطاوسعنمعمرثناحدقال

عمارقتلفقالالعاصبنعمروعلىحزمبنعمرودخلياسربنعمارقتلملا
عمروفقام،الباغيةلفئةاتقتلهوسلم-وآله -صلى اهللا عليه   اهللارسولقالوقد
: قـال ؟شـأنك ما: معاويةلهفقالمعاويةعلىدخلحىتيرجعفزعاًالعاصبن

صـلى  اهللارسـول مسعـت عمـرو قـال ؟فماذاعمارقتلقدمعاويةفقالعمارقتل
يفحـضت د: معاويةلهفقال!الباغيةالفئةتقتله: يقولوسلم -وآله   -اهللا عليه   


–
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٦٠٥

أو،رماحنـا بـني ألقـوه حىتبهجاؤواوأصحابهعلىقتلهإمنا!قتلناهحننأوبولك
..»!سيوفنابنيقال

ذلـك فـالنيب   يوهكذا فاملنطق األموي جيعل عليا هو الذي قتل عمـارا وعلـ       
صلى اهللا عليه وآله هو من قتل احلمزة وجعفـر بـن ايب طالـب وكـل الـشهداء وال                 

رقبـة الـنيب علـى امليـزان املائـل      بل وكل شهداء اإلسـالم يف !حول وال قوة اال باهللا  
..ملعاوية الطليق
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٦٠٦

أبو إسحاق السعدي/ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق اجلوزجاني

مات يف العام التاسع واألربعني بعد املئتني للهجرة

روى له الترمذي والنسائي وأبو داود

ن كـان ابـ   ،ثقة جليل جـداً   )١(للحديثحافظاًالسنةيفصلباكان: قالوا فيه 
.)٢(شديداًحنبل يراسله ويكرمه إكراماً

أبـو كنيتـه اجلوزجـاين إسحاقبنيعقوببنإبراهيم:)٣(قال عنه ابن حبان   
عنـه روى،والعـراقيني هـارون بـن يزيدعنيروىدمشقسكنالسعديإسحاق

يفصـلباً وكـان ،إليـه بداعيـة يكـن وملاملـذهب حريزيوكانوالشامالعراقأهل
أربعسنةبعدماتطورهدىيتعكانرمباصالبتهمنأنهإالللحديثحافظاًالسنة

.)٤(»حروري املذهب«وقيل عنه بأنه. .»ومائتنيوأربعني

فقـد  ،مع املتشيعني ألمري املؤمنني عليـه الـسالم       ) طبعا(والرجل مل يكن أميناً   
يفقولـه قبولـه يفيتوقفانينبغيوممن«)٥(قال ابن حجر،كان يثلبهم بتهم باطلة   

نفـإ ،االعتقـاد يفاالخـتالف سـببها عـداوة جرحـه مـن وبـني بينهكانمناجلرح
وذلـك ،العجـب رأىالكوفـة ألهـل اجلوزجـاين إسحاقأىبثلبتأملإذااحلاذق

 
– 
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٦٠٧

ذكـره منجرحيفيتوقفالفتراهبالتشيعأهلهاوشهرة،النصبيفاحنرافهةلشد
.»طلقةوعبارةذلقةبلسانمنهم

بـن عمـرو بـن سعيد«)١(ابن حجر هلذا يف مقدمة فتح الباري فقال    ثلوقد م 
راهويـه بـن وإسـحاق والعجليوالنسائيمعنيابنوثقهالفقهاءمنالكويفأشوع
) قلــت(التــشيعيفيعــينغاليــازائغــاكــان: فقــالاجلوزجــاينإســحاقأبــووأمــا

عنـده لـه رمـذي والتالـشيخان بـه احتجوقدفتعارضاالنصبيفغالواجلوزجاين
..»متابعةأحدمهاحديثان

أنبأنـا «)٢(وكمثال على عداوته ألمري املؤمنني عليه السالم قـال ابـن عـساكر             
الـرمحن عبـد أبـو ابانـ أنحممـد بـن عليبنحممدعنوغريهالقشرييبناملظفرأبو

مبكةأقامفقالاجلوزجاينيعقوببنإبراهيمالدارقطينيعينيلوذكرقالالسلمي
،الثقـات واملخـرجني املنـصفني احلفـاظ مـن وكانمدةوبالبصرةمدةوبالرملةمدة
احلـديث أصـحاب بابـه علىاجتمع،طالبأيببنعليعناحنراففيهكانلكن

: فقـال ،يـذحبها أحـداً جتـد فلـم ذبحلتـ وجـة فرلـه جاريةفأخرجتإليهمفخرج
نيفـا ضـحوة يفطالـب أيببـن علـي ذبـح وقـد يـذحبها مـن يوجـد الاهللاسبحان

.»ألفاًوعشرين

والغريب من العلماء اآلخذين برأيه مع علمهم باحنرافـه عـن جـادة الطريـق       
!!»بأنه ناصيب«)٣(حىت قال فيه مجع من العلماء

 
 


–––
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٦٠٨

أبو أيوب احلمصي/سليمان بن عبد احلميد بن رافع البهراني

مات يف عام أربعة وسبعني ومئتني للهجرة

د والبيهقيروى له ابو داو

)٢(قه ابن حبانوثّ،احلديثحيفظممنكان،)١(صدوق: قالوا فيه

: من حديثه

قرأته: قال،البهرايناحلميدعبدبنسليمانحدثنا: قال)٣(ابو داود  ما رواه 
ظبيـة أبـو ثنـا ،شريحعن،ضمضمحدثين-عياشابنيعىن-إمساعيلأصليف
اهللارسـول أنالعـويف مثالـسكوين يساربنمالكعنحدثهالسكوينحبريةأباأن

وال،كـم أكفِّببطـون فاسـألوه اهللاسألتمإذا: قالوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
...بظهورهاتسألوه

بكـر أبـو أنباناعبدانبنأمحدبنعلياحلسنأبوأخربنا: روى البيهقي قال  
أنبانـا البـهراين ميـد احلعبـد بـن سـليمان أنبأناالعسكريحممويهبنأمحدبنحممد
معاويةعنقيسبنعطيةعنمرميأيببنبكرأيبعنبقيةأنباناربهعبدبنيزيد
نامتفإذاالسهوكاءالعني: وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    اهللارسولقال: قال
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٦٠٩

...)١(الوكاءاستطلقالعني

أيـوب بـو أالبـهراين رافـع بناحلميدعبدبنسليمان:)٢(قال عنه ابن حجر   
عـشرة احلاديـة مـن ،فيـه القـول النسائيوأفحش،بالنصبميرصدوقاحلمصي

...وسبعنيأربعسنةمات

الصمدعبدعنهحدثناوقال،الثقاتيفحبانابنذكره:)٣(ابن حجر وقال  
...ويتنصباحلديثحيفظنمموكانوغريهسعيدبن

والبثقةليسابكذّ«وقد كان النسائي يفحش القول يف تضعيفه فهو يقول         
.)٤(»مأمون
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٦١٠

أبو إمساعيل األزرق/اد بن زيد بن درهم األزديمحَّ

مات يف رمضان عام مئتني وسبعة وتسعنيوولد عام مئتني ومثانية

روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو داود وغريهم

رأيـت ومـا ،منـه أحفظتبيكملأحداًرأيتما: مهديابنقال: قالوا فيه 
: أربعـة زمـام يفالناسأئمة: وقيل)١(منهبالسنةأعلمأرومل،منهأفقهبالبصرة
زيــدبــنومحــادبالــشامواألوزاعــي،باحلجــازومالــك،بالكوفــةالثــوريســفيان
)٢(.بالبصرة

ابـن وسـليمان إبـراهيم بـن مـسلم فسمعصغرياالعلمطلب:)٣(قال الذهيب 
وابـن الـسماك بـن عمروأبوعنهروى.وطبقتهمفروخبنوشيبانومسدداحرب
كيـسان بـن حممـد ابنوعلىماسيوابنوالطرباينالشافعيبكروأبوودعلجقانع

قـضاء وىل،األحكـام سـديد مهيبـاً عفيفـاً صـاحلاً ثقـة كـان : اخلطيبقال.وخلق
.الشرقياجلانبقضاءإليهوضموسبعنيستسنةوواسطالبصرة

أنأرى: قـال أنـه ،زيـد بـن محادعناحملدثونروى: )٤(قال ابن ايب احلديد  
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٦١١

..شنيعكالموهذا.لعجلهمالعجلأصحابمنلهاحبأشديعلأصحاب

وعفـان حرببنسليمانحدثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا)١(روي يف املسند   
: قـال سـهل بـن مامةأأيبعنسعيدبنحيىيحدثنازيدبنمحادحدثناقاالاملعىن

ـ فدخل،الداريفحمصوروهوعثمانمعاكنـ دخلـه إذاكـان دخالًمكالمـه سمعي
يتوعـدوين مإ: فقال،إليناوخرج،املدخلذلكفدخل: قال،البالطعلىمن

إين؟يقتلـونين ومب: قـال ،املـؤمنني أمـري يـا اهللايكفـيكهم : قلنـا : قال،آنفاًبالقتل
إالمسلمامرئدمحيلُّاليقولوسلم-وآله -اهللا عليه    صلىاهللارسولمسعت

فيقتـل نفـساً قتـل أو،إحـصانه بعدزىنأو،إسالمهبعدكفررجل،ثالثبإحدى
يفوالجاهليـة يفزنيتوال،اهللاهداينمنذبدالًبديينيلأنأحببتمافواهللا،ا

.!!؟يقتلونينفبمنفساًقتلتوالقطإسالم

زيدبنمحادأخربناقاالالضيبعبدةبنوأمحدقتيبةحدثنا)٢(رمذيروى الت و
صـلى اهللا   الـنيب أنقتادةأيبعنالزماينمعبدبناهللاعبدعنجريربنغيالنعن

يكفـر أناهللاعلـى أحتـسب إينعاشـوراء يـوم صـيام (قـال وسلم-وآله   -عليه  
!)قبلهاليتالسنة

أيـوب عـن زيـد بـن محادحدثناحربنبسليمانحدثنا)٣(روى البخاري و
-وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      الـنيب انعنـه اهللارضـي موسىأيبعنعثمانأيبعن

لـه ائـذن فقـال يـستأذن رجـل فجـاء احلـائط بابحبفظوأمرينحائطادخلوسلم
فـإذا ،باجلنـة وبـشره لهائذنفقاليستأذنآخرجاءمث،بكرأبوفإذا،باجلنةرهوبش
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٦١٢

بلـوى علـى باجلنـة وبشرهلهائذنقالمثهنيهةفسكتيستأذنآخرجاءمث،عمر
هاشـم أيبعن،زيدبنعن محاد )١(روى الذهيب و..عفانبنعثمانفإذا،ستصيبه

-وآلـه  -صلى اهللا عليـه    النيبرأيت: فقالالعزيزعبدبنعمرإىلجاءرجالأن
وأنتخيتصمانرجالنفإذا،مشالهعنوعمر،ميينهعنبكروأبو،النوميفوسلم

بـاهللا فاسـتحلفه ،هـذين بعمـل فاعمـل عملـت إذا!عمـر يا: لكفقال،يديهبني
...!!فبكى،لهفحلف؟لرأيت

)٢(»عثمانياًكان«قال ابن سعد
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٦١٥

أبو بكر/حممد بن هارون بن محيد ابن ادر

ثاين عشر بعد الثالمثئة للهجرةالعام المات يف

روى له البيهقي والدار قطين وعمر بن شاهني

)٢(ثقة)١(مشهورصدوق: قالوا فيه

: من حديثه

حـدثنا اـدر محيـد بـن هـارون بنحممدحدثنا:)٣(ما رواه عمر بن شاهني     
دينـار بـن عمروعنالعطارالرمحنعبدبنداودحدثناسليمانبنحممدبنخالد

: فقـال جهـل أىبابنةخطبعلياًأنبلغهوسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    النيبأن
-وآلــه -صـلى اهللا عليــه  اهللارســولبنـت علــىببيــتجتتمـع الاهللاعــدوبنـت 

..وسلم

بـن غالـب أبوأخربناقالواإجازةواحدغريأخربنا: فقال)٤(وروى ابن األثري  
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٦١٦

حـدثنا حممـد بـن الـرمحن عبـد بـن اهللاعبيدأخربنااجلوهريحممدأبوأخربناالبناء
بـن الـرمحن عبـد حـدثنا محيـد بـن حممدحدثناادربنمحيدبنهارونبنحممد
أبـو : قـال أسـلم مـن أولمـن عباسابنسألتقالالشعيبعنجمالدعنمغراء

!ربك

أبـو ابانـ أنالبـاقي عبـد بـن حممـد بكرأبوخربناأ: فقال)١(وروى ابن عساكر  
حممداباننأاحلافظموسىبناملظفربنحممداحلسنيأبوابانأنإمالءجلوهرياحممد

بـن سـليمان ابأنـ نأعـسكر بـن سـهل بـن حممدأنبأناادربنمحيدبنهارونبن
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه     (الـنيب قـال : قالأنسعنثابتعنشعبةأنبأناحرب
.اجلراحبنيدةعبأبواألمةهذهوأمني،أمنينيبلكل)وسلم

أبـو أنبأنـا األسـعد بـن قراتكنياألعزأبوأخربنا: فقال)٢(وروى ابن عساكر 
حـدثنا شـاهني بنعثمانبنأمحدبنعمرحفصأبوحدثناعليبناحلسنحممد
حـدثنا اجلحـدري مـسعود بـن الـصلت حـدثنا اـدر بنمحيدبنهارونبنحممد

أبواشترى: قالحازمأيببنقيسعندخالأيببنإمساعيلعنعيينةبنسفيان
.ةاحلجاريفمدفونوهوأواقخبمسبالالًبكر

: قال،ادربنمحيدبنهارونبنحممدحدثنا: فقال)٣(وروى ابن شاهني
عـن ،أسـلم بـن زيـد عـن ،عيينةابنحدثنا: قال،سليمانابنحممدلوينحدثنا

صـلى  اهللارسـول استأذنت: قال،اخلدريسعيدأيبعنيساربنعطاءعن،أبيه
.يليأذنأنفأىباحلديثأكتبأنيليأذنأنوسلم-وآله -اهللا عليه 
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٦١٧

يعـرف ،البيـع بكرأبو،محيدبنهارونبنحممد:)١(قال اخلطيب البغدادي   
بـن األعلـى وعبـد ،الزهراينالربيعوأبا،الكنديالوليدبنبشرمسع: ادربابن
،شـبيب بـن وسـلمة ،العـدين عمـر أيببـن وحممد،رشيدبندوداو،النرسيمحاد

بـن خلفبنحممدعنهروى.املروزيغيالنبنوحممودالرازيمحيدابنوحممد
بـن وحممـد ،حيويـه بـن عمـر وأبو،الزهريالفضلوأبواملظفربنوحممد،جيان
قـال يالقطيعـ جعفـر أيببـن أمحدحدثنا.ثقةوكانوغريهم.قفرجلبناهللاعبيد

يـوم اـدر بـن هـارون بـن حممـد مات: يقولاجلراحياحلسنأباالقاضيمسعت
عـن بـاالحنراف يعـرف وكان.وثالمثائةعشرةاثنيتسنةاآلخرربيعسلخاألربعاء

...عنهتعاىلاهللارضىطالبأيببنعلياملؤمننيأمري

.بكـر أبـو ،اـدر بنهارونبنحممد«)٢(وحكم بنصبه الذهيب كذلك فقال     
.»واحنرافنصبفيهلكن،مشهورصدوق

بنعليعنغرابباإليعرفكان...واحنرافنصبفيه«)٣(وقال ابن حجر
»عنهاهللارضيطالبأيب

وأبو عبيـدة   ،وكما هو واضح من نفسه فأبو بكر أول من اسلم وليس علي           
لـك حـىت ال     وذ(أما احلديث فقد نصح الـنيب بعـدم كتابتـه         ،أمني األمة وليس علي   

وهكـذا  ) !يقول احد ملاذا كان لعلي كتاب اجلامعة ومل يكن ألحد الذين قبله كتاب        
!هم النواصب

بعـد  الـذي عممـه  كتابه سـيء الـصيت  وأوفياء لسيدهم معاوية    بقواوكأم  
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سـيف أيببـن حممـد بـن علـي احلسنأبوروى«استتباب امللك له والذي جاء فيه     
عـام بعـد عمالهإىلواحدةنسخةمعاويةكتب: قال) األحداث(كتابيفاملدايين

فقامـت ،بيتـه وأهـل تـراب أىبفـضل مـن شـيئاً روىممنالذمةبرئتأناجلماعة
أهـل ويففيهويقعونمنهويربأونعلياًيلعنونمنربكلوعلىكورةكليفاخلطباء

عليـه علـي شيعةمنامنلكثرةالكوفةأهلحينئذبالءالناسأشدوكان،بيته
وهوالشيعةيتتبعفكان،البصرةإليهوضميةمسبنزيادعليهمفاستعمل،السالم

ومـدر حجـر كـل حتـت فقتلـهم الـسالم عليهعليأياممنهمكانألنهعارفم
النخـل جـذوع علـى وصـلبهم العيـون لومسـ ،واألرجـل األيديوقطعوأخافهم
عمالـه إىلمعاويـة وكتبمنهممعروفايبقفلمالعراقعنوشردهموطرفهم

أنإلـيهم وكتـب شهادةبيتهوأهلعلىشيعةمنألحدجييزواأالّاآلفاقمجيعيف
فـضائله يـروون والـذين واليتـه وأهـل وحمبيـه عثمـان شيعةمنقبلكممنانظروا
رجـل كـل يـروى مـا بكليلواكتبواوأكرموهموقربوهمجمالسهمفأدنواومناقبه

ومناقبهعثمانفضائليفأكثرواحىتذلكففعلوا.وعشريتهأبيهواسموامسهمنهم
يفويفيـضه والقطـائع واحلبـاء والكـساء الـصالت مـن معاويـة إلـيهم يبعثـه كانملا

جيئفليسوالدنيااملنازليفوتنافسوامصركليفذلكفكثرواملوايلمنهمالعرب
إالمنقبةأوفضيلةعثمانيففريوىمعاويةعمالمنعامالالناسمنمردودأحد
يفاحلـديث أنعمالـه إىلكتـب مث.حينـا بـذلك فلبثـوا وشـفعه وقربـه امسـه كتب

هـذا كتـايب جـاءكم فـإذا وناحيـة وجـه كـل ويفمـصر كليفوفشاكثرقدعثمان
خـربا تتركـوا والاألولـني واخللفـاء الـصحابة فـضائل يفالروايـة إىلالناسفادعوا
هـذا فـان الـصحابة يفلـه مبناقضوتأتويناالترابأىبيفنياملسلممنأحديرويه
مناقـب مـن علـيهم وأشـد وشـيعته تـراب أىبحلجةوادحضلعيينوأقرإىلأحب
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الـصحابة مناقـب يفكـثرية أخبـار فرويـت الناسعلىكتبهفقرئت.وفضلهعثمان
بـذكر دواأشـا حـىت اـرى هـذا جيرىماروايةيفالناسوجدهلاحقيقةالمفتعلة

ذلـك مـن وغلمـام صبيامفعلمواالكتاتيبمعلميإىلوألقىاملنابرعلىذلك
بنــامعلمــوهوحــىتالقــرآنيتعلمــونكمــاوتعلمــوهرووهحــىتالواســعالكــثري

نـسخة عمالـه إىلكتـب مث.اهللاشاءمابذلكفلبثواوحشمهموخدمهمونساءهم
بيتـه وأهـل عليـا حيـب انـه البينـة عليـه قامـت منانظرواالبلدانمجيعإىلواحدة
امتـوه مـن أخـرى بنسخةذلكوشفعورزقهعطاءهوأسقطواالديوانمنفاحموه
)١(!»دارهواهدموابهفنكلواالقومهؤالءمبواالة

آخر لو نقل كل مبعىن،يوجدن  لكان جيب أ   وهذا النص لو مل ميكن موجوداً     
لكون الظلمة والطواغيت هم ،لصحيحاملؤرخني عكس هذا القول لكان هذا هو ا  

ولقد شهدنا يف العراق ما يشابه هـذا اجلـو امللـيء    ،نفسهم يف كل زمان ال يتغريون   أ
قـال ابـن أيب   ،اوعتـو باملآسي والقصص اليت تكاد ان ال تصدق من فضاعتها ظلماً     

إنحـىت ،بالكوفـة سـيما والبـالعراق منـه أكثـر والأشـد البالءيكنفلم«احلديد
،هسـر إليـه يفيلقبيتهفيدخلبهيثقمنليأتيهالسالمعليهعليشيعةمنرجلال

ليكـتمن الغليظـة اإلميـان عليـه يأخـذ حـىت حيدثـه وال،ومملوكهخادمهمنوخياف
والقـضاة الفقهـاء ذلـك علىومضىمنتشروتانموضوعكثريحديثفظهرعليه

الـذين واملستضعفون) كذا(املراءونالقراءبليةذلكيفالناسأعظموكانوالوالة
ويقربـوا والـم عندبذلكليحظوااألحاديثفيفتعلونوالنسكاخلشوعيظهرون

ــسهم ــصيبواجمال ــهوي ــوالب ــضياعاألم ــازلوال ــتحــىتواملن ــكانتقل ــارتل األخب
ــديإىلواألحاديــث ــدياننيأي ــذينال ــستحلونالال ــهتانالكــذبي ــاوالب فقبلوه
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)١(»!اتدينواوالرووهاملاباطلةأاعلمواولوحقاأيظنونوهمورووها

،ا دي اليه طبيعة اإلنـسان الظـامل املتجـرب    ممومسألة وضع احلديث السياسي     
تـراه يتوسـل بكـل الطـرق الـشريفة وغـري الـشريفة        ،فهو حىت ال يدع ذكرا خلـصمه  

ل ابـن ايب احلديـد   وقـد نقـ   ) الغاية تربر الوسـيلة   (للوصول هلذا اهلدف وعلى قاعدة    
مـن وهـو بنفطويـه املعـروف عرفـة ابـن روى«عن ابن نفطوية حديثا مشاا فقال     

األحاديثأكثرإن: وقالاخلربهذايناسبماتارخيهيف-واعالمهماحملدثنيأكابر
أـم يظنـون مبـا إليهمتقرباأميةبىنأياميفافتعلتالصحابةفضائليفاملوضوعة
)٢(..»هاشمبينأنوفبهيرغمون

واالختصاص برسول اهللا صلى !)كتابة الوحي(وال اعلم كيف مل جتعل منه   
! ؟اهللا عليه وآله إنسانا أكثر مساحمة وأطيب قلباً

 
– 
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خامتةوخالصة

مهيـة  لكتـاب وقـد تكـون عنـد بعـض القـراء بأ      هـي قـراءة شـاملة ل   الصـة اخل
بالـدليل الـذي ال مـراء فيـه     و لمـس الشاملة هلذا الكتـاب جعلتنـا ن      نظرتنا  ف!الكتاب

بل وبتاريخ ،اءمدى التزوير الذي حلق بسنة النيب صلى اهللا عليه وآله وشريعته الغر
واألوائـل ) األوائل(رأينا كبار احملدثني وهم يتصدرون كتب      نناأإذ  ،ككل اإلسالم

فهم ال يستطيعون ان يقولوا ان معاويـة ابتـدع يف ديـن              !)بتِدعةاملُ(لفظ خمفف عن  
..)!من فعل ذلكأولهو (يقولونبل هم ،اهللا

مـن صـف رجليـه يف       أولهـو   (بـن الـزبري    عبـدا هللا  يقولون عن    رأيناهما  لذ
رأيتمـوين وا كمـا  صـلّ (فهذه اهليئـة ان كانـت مـن الـنيب ومـصداقا لقولـه           !)الصالة
زراءاًواحـد لكـان هـذا إ   أولبل لـو ثبـت انـه    !واحدأولفابن الزبري ليس    ) أصلي

لـه ومل يـصلوا كمـا       آفهم قـد عـصوا الـنيب صـلى اهللا عليـه و            ،يع الصحابة على مج 
طاعة للنيب ومل يكن قبل ابـن الـزبري     ن هذا الفعل من ابن الزبري وليس        ولوكا! ىصلّ

!من صلى وهو ذه اهليئة فهل البدعة غري هذا؟

عرفــوا إ«ها امــري املــؤمنني عليــه الــسالمقاعــدة الــيت وضــعالولكـوم قلبــوا  
فلـم يـستطيعوا   »هلهإعرف احلق تعرف أ،وال تعرفوا احلق بالرجال  ،باحلق الرجال

ــني احلــق والباطــل  ــز ب ــدهم هــو الرجــال وكــل الرجــال  ،التميي ــزان عن لكــون املي
إذن هـم  !ولكنـه متنـاقض  !ذن صحيححابة إصعدول فكل ما يفعله ال  ) الصحابة(
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!جرانأومن أصاب فله ،جر واحدمتأولون فيما اخطاوا ومن أخطأ فله أ

لـى كـون   مة عمل ختتلف األ«ينا من يقولذا الترقيع استمر احلال اىل أن رأ و
إن احلـسني قتـل   «وقول اآلخـر ! !»جر واحدفله أوالًابن ملجم قاتل علي كان متأ    

!لكونه اراد شق صف املسلمني»بسيف جده

م ومـن {: وحنن نقول مـا قالـه تعـاىل        لِ لـَ عـجي اللَّـه ه وراً لـَ ا نـُ فَمـ ه ن لـَ وٍر مـِ }نـُ
.)٤٠: النور(

وكيف يكون له نور وهو مير على كـالم الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه مـع ايب        
آخـركم  «»!خفتـه ايـدي اليهـود     أهذا الرجل   (هريرة ومسرة بن جندب ورجل آخر     

لـصحايب  وملـا ال جيـوز ان يكـون ا   ،ن مسرة قد مات آخرهموملا جيد أ  »موتا يف النار  
!!فهي النار اليت قال له النيب،امن حروق اصيبملاًقال انه مات متأ! يف النار

صـحاب الكتـب الـستة    والغريب أن أغلب هؤالء النواصـب قـد روى هلـم أ          
: وكاآليت

مخسني ناصبياًومخسةروى عن : البخاري

مخسني ناصبياًوبعةسروى عن : مسلم

ناصبياًنيوسبعستةروى عن عن : ابو داود

ستني ناصبياًومثانيةى عن رو: الترمذي

ناصبياًوسبعنيمخسةروى عن: النسائي

ناصبياًوستنيستةروى عن : ابن ماجه
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كبـار  بعـضهم مـن  و(*أكثـر مـن مائـة ناصـيب       ولك ان تتصور قيمة ما يتركه       
من ) سفومع األ(ت كل شرعيتها سالمية اليت استمد  من أثر يف احلياة اإل    ) احملدثني

حـىت صـار مـن      ،وحواشي بالطهم طوال قرون متطاولـة     ،يهمفقهاء السلطة وحمدث  
ى وحىت قال قائلهم بعد ان صلّ     ،)!تركت السنة (حياول ان يبدل البدعة يقولون له     

رين علي صالة كنت صليتها مـع الـنيب         ذكّ«مع امري املؤمنني عليه السالم يف الكوفة      
ووصـل األمـر   ،ئمتهامن هم قادا واحىت نشأة امة ال تعلم»!صلى اهللا عليه وآله  

لعباسيني بعد سقوط الدولة األموية ربعون شيخا من شيوخ الشام لحلف أ«اىل أن
بـل كانـت ذكـرى      ،»!!ميـة حلفوا أم مل يكونوا يعلمون أن للنيب اقارب غري بـين أُ           

سـالم ومحلـوا   م ختلصوا فيـه مـن اعـداء الـنيب واإل        هل الشام ال  أل عاشوراء عيداً 
.!رؤوسهم على الرماح

هو عبارة ،مشوهاًهجيناًسالماًم الذي ولد بعد رحيل النيب كان إ  سالإن اإل 
اختلطت ببعض ما مسعه الصحابة    ،وملسات يهودية  ن عادات قومية قبلية جاهلية    ع

ي منـا  الـذ سالم االمـوي  إلما ا أ،وبافكارهم الساذجة  من النيب صلى اهللا عليه وآله     
عجنتـه ايـدي النواصـب الـذين     آخـر ناًديموية فكان وترعرع يف احضان الدولة األ   

كتبوا السرية والفقه والعقائد حىت اتى من بعدهم من مل مييـز مـا وقـع بيديـه لكـون               
مام الباقر كلمته املدوية للحكم بن عتيبة وسـلمة بـن          حىت قال اإل  !)السند صحيح (

»اال شيئا خرج مـن عنـدنا اهـل البيـت       صحيحاً شرقا وغربا لن جتدا علماً    «كهيل
دلُوا {كثرة الفقهاء اخلونة واالمراء الفجرة من الـذين       ا كان هذا ليحدث لوال      وم بـ
*
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تملُّواكُْفرًااللَّهِنِعَأحومهمقَواراِردو٢٨: ابراهيم(}الْب (

طرحنـا روايـات هـؤالء النواصـب مـن        ) لـو (ولو فكرنا للحظة فيما حيـصل     
سـتة  لرقم الـذي سـيطرح ال يقـل عـن           كتب احلديث لكانت النتيجة مذهلة حقا فا      

ــة ــسانيد    ! االف رواي ــيت تــضمها امل ــات ال ــسبة حلجــم الرواي وهــم رقــم فلكــي بالن
..املوجودة

يـات الـيت تغطـي اجلانـب       وستكون جل هـذه الروايـات املطروحـة هـي الروا          
خـصوصاً ،املنحـرف واجلانـب العقائـدي     ) املـوروث املـصطنع   (هم يف السياسي األ 

ة الروايـات   ومن مجلـ  !سرائيليات اليت تنوء ا الكتب    واإل،هوديةروايات التشبيه الي  
روايات الفضائل اليت ول من مكانة الشخصيات اليت حكمت يف اليت ستطرح هي 

حجمهــا احلقيقــي الــذي ولــشهدنا هــذه الشخــصيات يف ،ســالمإللالــصدر االول 
..مام عليه السالماليكاد يذكر أمام الشخصية العمالقة لإل

قد اخرب به النيب صلى اهللا عليه وآلـه وقـرع      االحنراف الذي حصل   اوكل هذ 
: به امساع الصحابة فقد نقلوا انه قال

بينا انا قائم فإذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم 

هلم : فقال

؟اىل اين: فقلت

اىل النار واهللا : قال

وما شأم : قلت

إم ارتدوا بعدك القهقري: قال

: مث إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم
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هلم: فقال

؟اىل اين: قلت

واهللالناراىل : قال

»!صحايبأاقول يارب: ويف لفظ«!؟ما شأم: قلت

إم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري: قال

ء والرجل الذي يظهر ويأخذ هؤال»ا مثل مهل النعمراه خيلص منهم الّ   فال أ 
تىب ملعاويـة  مام احلسن ا اإلوهو الذي قاله    ،مري املؤمنني عليه السالم   اىل النار هو أ   

را مـشم ه  نـ لتجد،حسبك تلقـاه يـوم القيامـة      وما أ ) علي(واهللا إن لقيته  «بن حديج 
يـذود عنـه   ،على حوض رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه          قائماً،زار على ساق  اإل

.»بيده عصا من عوسجبل اإلذود غريبةرايات املنافقني 
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روافد الكتاب
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٦٤١

-و-




النقص يف البيانات لـبعض الكتـب يرجـع اىل وصـولنا اليهـا مـن                 : مالحظة
إصـدار مركـز   /قـرص مـدمج   / خالل األقراص املدجمـة مثـل مكتبـة أهـل البيـت          

.قم–األحباث العقائدية 

.عمان–إصدار دار التراث / قرص مدمج / واملكتبة اإلسالمية الشاملة 
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٦٤٣

احملتويات
٦..............................................................................مقدمة اللجنة العلمية      

٩.............................................................................................املقدمة 

٢٦............................................................................تعريفه وبيانه :  الناصيب 

٢٨.....................................................حكم سب الصحابة عند فقهاء أهل السنة       

٣٦...................................................................واختالق احلديث   .. النواصب 

٤٣.........................................................النواصب وشروط التوثيق عند احملدثني        

٤٦..........................................................................................العثمانية 

٥١.............النهي عن سب أمري املؤمنني عليه السالم على لسان النيب صلى ا عليه وآله وسلم                     

٥٨.............................................................................منهجنا يف الكتاب    

٥٩............................................................................................وأخرياً

نواصب الرواة يف القرن اهلجري األول
٦٣.........................................................................مرتّبة حسب تاريخ الوفاة  

٦٤........................................أبو عبد الرمحن   / لوليد بن املغرية املخزومي        خالد بن ا 

٧٧.........................أبو إسحاق اِحلميري   ) / كعب األحبار  (كعب بن ماتع احلمريي   
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٦٤٤

٨٥..........................................................................حابس بن سعد الطائي  

٨٨..............................................................أبو خلف  / يعلى بن منيه التميمي       

٩٢.................................أبو حممد/ األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي        

١٠٢......................................................................حبيب بن مسلمة الفهري      

١٠٤..........................................................أبو موسى األشعري   / عبد ا بن قيس  

١١٦........................................أبو عبد ا  / عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي        

١٣٢................................................................عتبة بن أبي سفيان بن حرب      

١٣٦..................................أبو سعيد / زيد بن ثابت بن الضحاك اخلزرجي األنصاري       

١٥٤........................................عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي            

١٥٩..........................................أبو عيسى الثقفي   /املغرية بن شعبة بن أبي عامر الثقفي    

١٦٨.................................................بن ثابت اخلزرجي األنصاري   )  أو عمر(عمرو 

١٧٠كعب بن مالك بن أبي كعب بن القني أبو عبد ا األنصاري السلمي املدني الضرير               

١٧٤.............................ابو نعيم /  معاوية بن حديج بن جفنة اخلوالني الكندي التجييب          

١٨١..................................................أبو حممد / فضالة بن عبيد بن ناقد األنصاري   

نذر بن حرام بن عمرو بن زيـد منـاة بـن عـدي بـن عمـرو بـن مالـك         حسان بن ثابت بن امل  

١٨٣...............................................................ابو الوليد   / بن النجار األنصاري  

١٨٦...................................................أبو هريرة الدوسي    / عبد الرمحن بن صخْر    

٢٠٣..........................................................أبو سعيد  / سمرة بن جندب الفزاري     

٢٠٩.........................................................أبو أروى الدوسي  /   ربيعة بن احلارث  

٢١١...................................قبيلة الرها   نسبة اىل  ) الرهاوي ( يزيد بن شجرة الرهاوي او     

٢١٥............................................................أبو هنيدة احلضرمي   /  وائل بن حجر  

٢١٨.................................أبو عبد الرمحن   /معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية       
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٦٤٥

٢٥٧...................................أبو نعيم العبدي  /صحار بن العباس بن صحر بن شراحيل        

٢٦٠.......................أبو وهب القرشي   / الوليد بن عقبة بن أبي عمرو بن امية بن عبد مشس        

٢٦٩......................................ذو الغُصة احلارثي   / كثري بن شهاب بن احلصني احلارثي    

٢٧٢.................................................أبو معن / مسَلمة بن خملَّد الزرقي األنصاري   

٢٧٤.......................................................مخارِق بن احلارث الزبيدي األزدي    

مسلمة بن خملد بن الصامت بن نيار بن لوذان بن عبد ود بن زيـد بـن ثعلبـة بـن اخلـزرج بـن           

٢٧٥....................................................................أبو معمر / ساعدة االنصاري

٢٧٨...............................................................يزيد بن معاوية بن أبي سفيان    

٢٩٢....................................................أبو عائشة اهلمداني  / مسروق بن األجدع   

٢٩٧............................أبو عبد الرمحن   / ل بن أُهيب الزهري  املسور بن مخرمة بن نوف   

٣٠٢...............................................أبو أمية /  الضحاك بن قيس بن خالد الفهري      

٣٠٥..............................................................ربيعة بن عمرو اجلرشي الدمشقي      

٣٠٨.........................................................أبو األعور السلمي  / عمرو بن سفيان   

٣١٢...................................................................عبد ا بن عمرو بن العاص    

٣٢٠............................................أبو عبد ا  / ن بشري األنصاري اخلزرجي   النعمان ب 

٣٢٤.......................................................مروان بن بن احلكم بن أبي العاص       

٣٣٧.........................................................عمرو بن سعيد بن العاص املخزومي        

٣٤٤................................................أبو خبيب  /  عبد ا بن الزبري بن العوام القرشي       

٣٥٥....................ابو خالد الكالعي  /  ثور بن يزيد بن خالد الكالعي احلمصي الشامي      

٣٥٨............................أبو عبد الرمحن السلمي    / عبد ا بن حبيب بن ربيعة الكويف       

٣٦١...........................................أبو عمرو النخعي   / األسود بن يزيد بن قيس النخعي      

٣٦٥............................................................أبو أمية /  شريح القاضي الكندي    
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٦٤٦

٣٦٨...........................................أبو يعفور الكويف / عروة بن املغرية بن شعبة الثقفي      

٣٧٠......................................أبو وائل األسدي   / كويف شقيق بن سلمة األسدي ال    

٣٧٣..............................................................أبو لبيد اجلهضمي    / ملِازة بن زَبار 

٣٧٨......................................................................) مرة الطيب  ( مرة اهلمداني  

٣٨٠..............................أبو مساك البصري   /عمران بن حّطان بن ظبيان السدوسي       

٣٨٥..............................................أبو األصبغ  / عبد العزيز بن مروان بن احلكم        

٣٨٨.........................................أبو زرعة الفلسطيين  /  روح بن زنباع اجلذامي املكّي    

٣٩١...........أبو الوليد املدني ثم الدمشقي       /  عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أبي العاص         

٣٩٧............................................أبو إسحاق  / قُبيصة بن ذؤيب بن حلحَلة اخلزاعي      

٣٩٩..............................................................................بسر بن أبي أرطأة 

٤٠٦...................................................أبو معبد اجلهين   / عبد ا بن عكيم اجلهين    

٤١٠................................................................أدهم بن حمرز بن أُسيد الباهلي   

٤١٥.......................................اهليثم بن األسود بن قيس بن معاوية النخعي املذحجي            

٤١٧...........................................................أبو عبد ا  /عروة بن الزبري بن العوام     

٤٢٤..............................................أبو حممد املخزومي   /  سعيد بن املُسيب بن حزن    

٤٣٢......................................................ن أبي عقيل الثقفي    احلجاج بن يوسف ب  

٤٥١....................................................................بالل بن أبي هريرة الدوسي    

٤٥٣.........................................أبو عبد ا احلرشي   /  مطرف بن عبد ا ابن الشخري       

٤٥٥.....................................أبو عبد ا البجلي      / قيس بن أبي حازم البجلي األمحسي       

٤٥٩.............................................................أبو سفيان  / حممد بن زياد اإلهلاني
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٦٤٧

نواصب الرواة يف القرن الثاني اهلجري
٤٦٣................................................................واألمساء مرتبة حسب تاريخ الوفاة   

٤٦٤..............................................................أبو قالبة اجلرمي  / عبد ا بن زيد 

٤٦٨بن أبي موسى األشعري الكويف) أبو بردة(أبو بكر / بن عبد ا بن قيس ) أو عامر(عمرو 

٤٧١............................................................أبو عمرو الشعيب   / عامر بن شراحيل  

٤٨٤.......................................أبو عبد الرمحن البصري      / عبد  بن شقيق العقيلي     

٤٨٨...............................................نعيم بن أبي هند   /النعمان بن أُشيم األشجعي    

٤٩٢..............................................أبو عبد ا  /  ف بن عمرو اليامي   طلحة بن مصر  

٤٩٥...........................................................) أو حمزم ) (أو قحذم (شيبان بن خمَرم    

بن بزدك بـن يغـوث بـن    بن شاذل بن سندل ابن سروان ) ابن أبي مسلم(مكحول بن دبر    

٤٩٧.............................................................أبو عبد ا الكابلي    /كسرى 

٤٩٩..........................أبو املطرف  /  حمارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي       

٥٠٢.................................أبو حصني األسدي   / األسدي عثمان بن عاصم بن حصني  

٥٠٤..................................................أبو املقدام الشامي    /رجاء بن حياة الكندي  

٥٠٧............................................................أبو أيوب الرقي  /ميمون بن مهران   

٥٠٩...................................................مشر بن عطية األسدي الكاهلي الكويف    

٥١٣.................................................خالد بن عبد ا بن يزيد بن أسد القسري       

٥١٧........................أبو بكر الزهري   /بن مسلم بن عبيد ا بن شهاب الزهري       حممد 

٥٢٢..........................................................أبو بكر الكويف  /عاصم بن هبدلة  

٥٢٧..........................................................أزهر بن عبد ا بن مجيع احلرازي    

٥٣٠..........................................................إسحاق بن سويد العدوي التميمي       

٥٣٢................................................................خالد بن سلمة الفأفاء املخزومي      
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٦٤٨

٥٣٥....................................................أبو مالك  / زياد بن عالقة الثعليب الكويف   

٥٣٧........................................................................أسد بن وداعه الشامي   

٥٤٠.............................................أبو هشام الضرير  /مغرية بن مقسم الضبي الكويف      

٥٤٢......................................أبو ثور السكوني / عمرو بن قيس الكندي احلمصي    

٥٤٣................................................................قيس بن وهب الكويف احلارثي  

٥٤٤........................................أبو عون املزني  / عبد ا بن عون بن أرطبان املزني    

٥٤٦......................................أبو شعيب انون البصري       / الصلت بن دينار األزدي   

٥٥١......................................أبو عثمان / املشرقي احلمصي     حريز بن عثمان الرحيب   

٥٥٦......................................................أبو املنذر القارئ النحوي    /  سالم أبو املنذر  

٥٥٨...........................احلمصي  أبو يوسف  /عبد ا بن سامل األشعري الوحاظي احلمصي      

٥٦٠....................................................أبو مريم  / زِر بن حبيش األسدي الكويف   

٥٦٤............................................................أبو معاوية البصري    / يزيد بن زُريع  

٥٦٧...................................أبو إمساعيل البصري      /بشر بن املفّضل بن الحق الرقاشي      

٥٧٠....................................................أبو حمصن الضرير   /حصني بن نُمري الواسطي   

٥٧١....................أبو حممد الكويف /  بن إدريس بن يزيد ين عبد الرمحن األسود         عبد ا

٥٧٤.........................................أبو بكر بن عياش األسدي الكويف احلّناط املقرئ      

يف القرن الثالث اهلجرينواصب الرواة 
٥٨١................................................................واألمساء مرتبة حسب تاريخ الوفاة   

٥٨٢..........................................حممد بن عبيد الطنافسي األحدب اإليادي الكويف      

٥٨٦.....................................................أبو عمرو الفزاري املدائين      / شبابة بن سوار 

٥٩٢.............................)يلقب بـ كاو   (أبو إبراهيم الكويف    / حممد بن القاسم األسدي   
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٦٤٩

٥٩٥.......أبو عبد ا الزبريي   / بد ا بن مصعب بن ثابت بن عبد ا بن الزبري           مصعب بن ع 

٥٩٩......................................................................إبراهيم بن هشام الغساني    

    البصري      / ي أمحد بن عبدة بن موسى الضب ٦٠٠.......................................أبو عبد ا

٦٠٢.............) دحيم (أبو سعيد الدمشقي، والذي يعرف بـ      / عبد الرمحن بن إبراهيم القرشي        

٦٠٦.........................أبو إسحاق السعدي   / اجلوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق     

٦٠٨.................................أبو أيوب احلمصي  /  سليمان بن عبد احلميد بن رافع البهراني        

٦١٠........................................إمساعيل األزرق أبو  / محَّاد بن زيد بن درهم األزدي  

ومن رواة القرن الرابع اهلجري
٦١٥...........................................أبو بكر/حممد بن هارون بن محيد ابن ادر   

٦٢١..................................................................................خالصة وخامتة  

٦٢٧................................................................................روافد الكتاب  

٦٤٣........................................................................................احملتويات 
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٦٥٠

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

عتبة الحسينية المقدسةفي ال
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٦٥٢

  –   
  –

 
 

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحييخ ياسرالش مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
راويحسين النص اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  
فيالشيخ محمد حسين اليوس أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن لـي ع: الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     

وآله وسلم
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٦٥٣

صباح عباس حسن الساعدي قية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنةعلم اإلمام بين اإلطال  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي ليه السالم شريك المالئكةخادم اإلمام الحسين ع  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   

  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   
  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  ارة عاشوراءتيجان الوالء في شرح بعض فقرات زي  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــالمرأة في حياة اإلمام   
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   
  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  
صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : قتحقي
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
لم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام في ع

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   
شهرستانيالسيد علي ال تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  
علي حسان شويليه المختصر المسطور لكتاب شفاء الصدور في شرح زيارة عاشور  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   
ميثاق عباس الخفاجيالشيخ  قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   
السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  
الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  
الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  
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