
  



 

 ٥ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة املعلق

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعـوث رمحـة   
 .للعاملني وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :وبعد
فهذه رسالة لطيفة مركزة تعاجل موضوعا مهما، وتوضح حقائق 
تارخيية صادقة عن اجليل األول، وجتلى صورم الواقعية وما كانوا 

من احملبة واأللفة، وصدق الديانة والرغبة يف نشر احلق واخلـري   عليه
 .واهلدى بني عباد اهللا

كما أا تشري يف إمجال إىل ما تعرض له تاريخ الصـدر األول  
من تشويه لصورته الناصعة، وحتريف لواقعه اجلميل على أيدي أقوام 

على أعمى اهللا بصائرهم عن احلق، وامتألت قلوم من احلقد والغل 
ورضى عن أصحابه، ففرقوا  خيار خلق اهللا، أصحاب رسول اهللا 

بينهم، وجعلوهم شيعا وأحزابا، وهذا لعمر احلـق حمـض افتـراء    
والواقع املثايل الذي كانوا . وكذب وتان، وتزوير حلقائق التاريخ

عليه يكذب ذلك، ولذا مكَّنهم اهللا ونصرهم ونشر اخلـري علـى   
ومغارا، ويف سنوات معدودة وصـلت   أيديهم يف مشارق األرض

إىل ـر   جيوش اخلليفة الثاين لرسول اهللا عمر بـن اخلطـاب   
خالفـة  جيحون بل قطعت النهر مرارا، وفتحت أرمينية كلـها يف  

 .عثمان بن عفان وكذا أفريقية
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وقد رأيت إعادة نشرها وتيسري وصوهلا إىل أيـدي البـاحثني   
ق نصوصها، ووضع عناوين ملباحثها والقراء مع التعليق عليها، وتوثي

مما يساعد على فهمها، وقدمت بني يدي ذلك بتعريـف مـوجز   
لكاتبها السيد حمب الدين اخلطيب عليه رمحة اهللا، ودراسة موجزة 
ملوضوعها، وميزت تعليقات املؤلف عن تعليقايت بوضـع كلمـة   

 .بعد تعليقات املؤلف» حمب«
املسـلمني لكـل خـري    أسأل اهللا أن ينفع بذلك وأن يوفقنا و

 .وهدى، واحلمد هللا رب العاملني
 

 

 حممد بن صامل السلمي/ د

 أستاذ مشارك بقسم التاريخ اإلسالمي
 جامعة أم القرى
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 ترمجة املؤلف

 :نسبه
حمب الدين بن أيب الفتح حممد بن عبد القادر بن صاحل ابن عبد 

(الرحيم اخلطيب 
0F

١(. 
 محاه مث إىل بلدة وأصل أسرة اخلطيب من بغداد مث انتقلت إىل

(عذراء 
1F

يف غوطة دمشق، واستقرت األسرة يف دمشق، وحتـتفظ   )٢
األسرة بشهادة تفيد أم ينتسبون إىل احلسن السبط بن علي بن أيب 

(طالب رضي اهللا عنهما 
2F

٣(. 
 :والدته

 .م١٨٨٦هـ املوافق ١٣٠٣ولد حمب الدين يف دمشق سنة 
 :نشأته وحياته العلمية والعملية

هــ يف  ١٣١٠ت أمه وهو صغري يف ذي احلجة سنة لقد توفي
(طريق عودا من احلج ودفنت يف الربية بني مكة واملدينة 

3F

٤(. 
وقد اعتىن والده بتربيته فأدخله الكتاب لتعلم القراءة والكتابة، 

                              
األعالم : ، خري الدين الزركلي)٢/٨٤٧(تاريخ علماء دمشق، : حممد مطيع احلافظ (١)

)٥/٢٨٢.( 
: بالفتح مث السكون، واملد، قرية بغوطة دمشق وإليها ينسب املرج فيقال: عذراء (٢)

 ).٤/٩١معجم البلدان، : ياقوت(مرج عذراء 
حمب الدين اخلطيب، أفكاره وجهوده يف اإلصالح اإلسالمي : سعد فواز مناور (٣)

 ).رةرسالة ماجستري غري منشو ٢٣ص(
 ).٢/٨٤٧(املصدر السابق : حممد مطيع (٤)
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فقرأ القرآن وأجاد تالوته مث أدخله والده املدرسة يف دمشق، وكان 
 أسسها الشيخ طاهر اجلزائري، والده أمني دار الكتب الظاهرية اليت

(هـ ١٣١٥وقد توىف والده سنة 
4F

فأوصى الشيخ طاهر أن خيلف  )١
والده يف عمله يف دار الكتب، مما أتاح له االطالع علـى كتـب   

ومما قرأ يف هذه الفتـرة كتـب شـيخ    . التراث والعلوم اإلسالمية
ستانة سنة اإلسالم ابن تيمية، وبعد إمتام الدراسة الثانوية سافر إىل األ

 .هـ لدراسة اآلداب واحلقوق١٣٢٣
وقد تعرف يف األستانة على عدد من الشبان العـرب الـذين   
يتلقون تعليمهم يف الدولة العثمانية، وكان من بينهم األمري عـارف  

 .الشهايب من أمراء األسرة الشهابية يف لبنان
وقد اتفقوا على تأسيس مجعية النهضة العربية، مث افتتحوا هلـا  

(عا يف دمشق فر
5F

هـ، وكانت السلطات العثمانيـة  ١٣٢٤سنة  )٢
تراقبهم وتشدد عليهم، فعاد حمب الدين إىل دمشق قبل أن يكمـل  
دراسته، وقد أتيحت له فرصة العمل يف اليمن مترمجا يف القنصـلية  
الربيطانية يف احلديدة فسافر إىل اليمن عن طريق مصر، ويف مصـر  

لذي هاجر إىل مصر، كما اجتمـع  التقى بشيخه طاهر اجلزائري ا
برشيد رضا وغريه من رجاالت اإلصالح، وتعرف عن طريق رشيد 
رضا إىل مجعية الشورى العثمانية واليت افتتحت هلا فروعا يف خمتلف 
البلدان، فاستعد حمب الدين أن يفتح فرعا للجمعية يف اليمن وأخذ 

                              
 ).٢٦ص(املصدر السابق : سعد فواز (١)
 ).٥/٢٨٢(الزركلي األعالم  (٢)
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(تفويضا بذلك 
6F

١(. 
تح الفرع، وتعـرف علـى   وبعد وصوله إىل اليمن سعى إىل ف

رجاالت اليمن واملهاجرين إليها، ونشط العمل يف املدرسة األمريية 
يف احلديدة ووضع هلا مناهج، وتربع بالتدريس فيها مع عدد مـن  
زمالئه، مث سعى إىل تأسيس مطبعة وجريدة يف اليمن، وقد مجع هلا 

سنة  هـ املوافق١٣٢٧املال، لكن عودته إىل دمشق يف أوائل سنة 
(م، حال دون إكمال املشروع ١٩٠٩

7F

ومن دمشق سـافر إىل  . )٢
األستانة وجدد قيده يف كلية احلقوق بالسنة الثالثة على أمل إكمال 
الدراسة، لكنه عدل عن ذلك وسافر إىل مصر ليستقر ا، فوصلها 

ويف مصر شـارك  . م١٩٠٩هـ املوافق سنة ١٣٢٧يف رجب سنة 
املكتبة السلفية، كمـا شـارك يف   يف حترير جريدة املؤيد، وأسس 

(حزب الالمركزية العثماين برئاسة رفيق العظم 
8F

، وملا تأسست يف )٣
(بريوت، مث يف باريس،ـ مجعية العربية الفتاة 

9F

، كان حمب الـدين  )٤
(ميثل اجلمعية مبصر وينفذ قراراا اليت هلا عالقة حبزب الالمركزية

10F

٥(. 
انتدبتـه  ) م١٩١٨-١٩١٤(وعند قيام احلرب العاملية األوىل 

إحدى اجلمعيات العربية لالتصال بأمراء العرب يف اخلليج واجلزيرة، 

                              
 ).٢/٨٥٢(املصدر السابق : حممد مطيع احلافظ (١)
 ).٢/٨٥٤(املصدر نفسه،  (٢)
) ٣٦٠ص(عن هذه اجلمعية انظر، حممد عزة دروزة، نشأة احلركة العربية احلديثة  (٣)

 .ا بعدهاوم
 .وما بعدها) ٤٨٠ص(انظر عن هذه اجلمعية املصدر السابق  (٤)
 ).٢/٨٥٦(املصدر السابق : حممد مطيع احلافظ (٥)
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(فاعتقلته السلطات الربيطانية يف البصرة ملدة سبعة أشهر 
11F

، وملـا  )١
أعلن الشريف حسني الثورة العربية يف مكة على الدولة العثمانية يف 

هـ قـدم إىل مكـة،   ١٣٣٥م املوافق سنة ١٩١٦يونيه سنة  ١٠
وحرر جريدة القبلة مبكة، وهي اجلريدة الرمسية حلكومة احلجـاز،  

م وتوىل إدارة ١٩١٨وملا خرج العثمانيون من دمشق عاد إليها سنة 
(جريدة العاصمة

12F

٢(. 
م تـوارى عـن   ١٩٢٠وبعد دخول الفرنسيني دمشق سـنة  

األنظار، مث ذهب إىل مصر واستقر ا، فاشتغل بالتحرير يف جريدة 
سس جملة الزهراء، وهي جملة شهرية، مث أسس جريدة األهرام، كما أ

هـ املوافق شـهر مـايو سـنة    ١٣٤٤ذي احلجة  ٢٢الفتح يف 
م، وهي جريدة أسبوعية، واستمرت حـىت أواخـر عـام    ١٩٢٦
م، وتوىل حترير جملـة األزهـر سـت    ١٩٤٨هـ املوافق ١٣٦٧

سنوات، وكان من أوائل املؤسسني جلمعية الشـبان املسـلمني يف   
(القاهرة

13F

٣(. 
 :وفاته

استمر يف مكتبته السلفية يؤلف، ويعلق، ويكتـب املقـاالت،   
                              

 ).٥/٢٨٢(الزركلي املصدر السابق  (١)
 ).٥/٢٨٢(املصدر نفسه  (٢)
وحممد مطيع احلافظ، املصدر السابق ) ٥/٢٨٢(الزركلي املصدر السابق  (٣)

بان املسلمني، كانت ذات وجهة إصالحية فكرية وثقافية، ، ومجعية الش)٢/٨٥٨(
لكنها حتولت فيما بعد إىل االهتمام باجلانب الرياضي مع ضعف اجلانب الفكري، 

 .وال تزال اجلمعية قائمة إىل اليوم
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شـوال   ٢٢وينشر الكتب، قرابة نصف قرن حىت توىف بالقاهرة يف 
(م ١٩٦٩كانون األول  ٣٠هـ، ١٣٨٩

14F

 .رمحه اهللا رمحة واسعة )١
 :مؤلفاته وحتقيقاته

(لقد ترك حمب الدين كثريا من املؤلفات والرسائل 
15F

 :منها )٢
ومل ) شرح خمتصر(ح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري توضي -
 .يطبع

 .طبع عدة طبعات. مع الرعيل األول -
اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة األثـىن   -
 .طبع عدة مرات وترجم إىل عدد من اللغات األجنبية. عشرية
طبـع باملكتبـة   . اجتاه املوجات البشرية يف جزيرة العـرب  -
 .ةالسلفي
 .وهي الرسالة اليت نقدم هلا. محلة رسالة اإلسالم األولون -
 .طبع باملكتبة السلفية. ذو النورين عثمان بن عفان -

 :ومن حتقيقاته
 .طبع مرارا. للقاضي ابن العريب: العواصم من القواصم -
طبـع باملكتبـة   . لإلمام الذهيب: املنتقى من منهاج االعتدال -
 .السلفية

                              
 ).٢/٨٦٢(حممد مطيع، احلافظ، املصدر نفسه  (١)
 ).٣٦١-٢/٨٦٠(انظر هذه القائمة وغريها يف املصدر السابق  (٢)
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اختصـار حممـود شـكري    : ة األثىن عشريةخمتصر التحف -
 .طبع باملكتبة السلفية. األلوسي
 .طبع باملكتبة السلفية. البن قتيبة: امليسر والقداح -

 :ومن الكتب اليت ترمجها
 .مذكرات غليوم الثاين -
 .طبع عدة طبعات. الغارة على العامل اإلسالمي -

 :دراسة ملوضوع الرسالة
وتاريخ الصدر األول من هـذه   لقد تعرض التاريخ اإلسالمي،

حلملة شعواء من التشـويه والتحريـف،    –بوجه خاص  –األمة 
وكيد األعداء أمر متوقع، وكلمـا  . واختراع القصص واحلكايات

كانت الصورة ناصعة بيضاء كلما كانت النقـاط السـوداء وإن   
كانت قليلة ألفت للنظر واالنتباه، وحنن نعلم أنه مل تسلم كتب اهللا 

لة على رسله من حماوالت التحريف، وال سري الرسل واألنبيـاء  املرت
األطهار من التشويه، وهلذا ال نستغرب ما جنده يف كتب األخبارين 
وأهل التاريخ فضالً عن كتب اآلداب واحلكايات والسـمر، مـن   
أخبار خمترعة أو أحداث مصورة على غري صورا، أو مزاد فيها أو 

صدها، وأعطت داللـة خمالفـة   منقوص منها حىت خرجت عن مق
لواقعها، ألن أهل األهواء وأصحاب التشيعات املذهبية واالحنرافات 
العقدية تسعى م أهواؤهم إىل هذه احلالة ومعاداة أهـل الفضـل   

 .واالستقامة
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بالوحي املرتل عليه  وكان اجليل املثايل الذي رباه رسول اهللا 
الدعوة، وقاموا بفريضـة  هم الذين محلوا رسالة اإلسالم، ونشروا 

وبعد وفاته، وفتحوا بـالد اهللا الواسـعة،    اجلهاد مع رسول اهللا 
ونقلوا اهلداية كاملة إىل كل من عرفوا أو اتصلوا م مـن أهـل   
األرض، وأقاموا العدل، ومنعوا الظلم واجلور، بإقامـة شـرع اهللا   

 .واحلكم بني الناس مبا أنزل اهللا، فهم خري الناس للناس
مل  اجليل املثايل والرعيل األول من أصـحاب حممـد    وهذا

تعرف البشرية له مثيالً، فقد رباهم إمام املربني، ومبنهج اختاره رب 
 .العاملني، هو دين اإلسالم وملة التوحيد احلنيفية السمحة

كُنتم خير أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ     : قال تعاىل
و وفرعبِالْمونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنت)16Fوقال تعـاىل  )١ :

  مـوهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو
بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجـرِي  

: وقال  ))17F٢الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظيم تحتها
: ، وقـال  )18F٣(»خري أميت قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم«
د، تى السماء ما توعأمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أالنجوم «

تـى أصـحايب مـا يوعـدون،     أوأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت 
أمنة ألميت فإذا ذهـب أصـحايب أتـى أمـيت مـا      وأصحايب 

                              
 ).١١٠: (سورة آل عمران، آية (١)
 ).١٠٠: (سورة التوبة، آية (٢)
اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان : حديث صحيح متفق عليه، انظر (٣)

)٣/١٨١.( 
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 .)19F١(»يوعدون
وحنن مل  فهذه مرتلة الصحابة يف كتاب اهللا، ويف سنة رسوله 

نورد كل النصوص وإمنا اكتفينا بذكر بعضها فأيهمـا نصـدق،   
النصوص القطعية يف كتاب اهللا، والثناء املؤكد من رسـول اهللا، أم  

 !!لقصاص واملخذولني؟أخبار الكذابني واحلاقدين وحكايات ا
ورباه على عينه ال  إن تاريخ هذا اجليل الذي بناه رسول اهللا 
والواقع الصـحيح  . خيالف هذه النصوص، بل يتسق معها ويتوافق

ال خيرج عن داللة النصوص وفحواهـا،   لتاريخ جيل الصحابة 
هم من مجلة البشر وليسوا معصومني مـن اخلطـأ،    والصحابة 

هج الذي تربوا عليه، وبكمال املريب الذي تـوىل  لكنهم بفضل املن
تربيتهم صلوات ريب وسالمه عليـه، اكتمـل بنـاؤهم النفسـي     
والسلوكي، فصاروا ال يتعمدون اخلطأ، وغايتهم العليا حتقيق مرضاة 
اهللا، وخلصت نفوسهم من حظوظ الدنيا، فإذا وقع من أحـدهم  

ن على مـا  خطأ فسرعان ما يعود ويقلع عن اخلطأ، فهم ال يصرو
لنصوص الشرع هو أكمل الفهم، ملشاهدم تـرتل   فعلوا، وفهمهم

الوحي، وملعاشرم ملبلغ الوحي، ولسـالمة فطـرم ولغتـهم،    
 .فيفهمون معىن اخلطاب، ومقاصد الشريعة، ويسعون لتحقيق ذلك

 :والواجب علينا حنوهم هو
 .احترامهم ورعاية حقوقهم والتأدب معهم -١

                              
صحيح مسلم بشرح النووي (رواه مسلم من حديث أيب موسى األشعري  (١)

١٦/٨٢.( 



 

 ١٥ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

 .خبارهمنشر فضائلهم وأ -٢
 .االهتداء ديهم واالعتبار بفهمهم واتباعهم بإحسان -٣
٤- ـي عنـهم   اإلمساك عمرضا شجر بينهم من خالف والت
(مجيعا

20F

١(. 
اعتقاد عدالتهم وتوثيقهم مجيعا لتعديل اهللا ورسوله هلـم   -٥

(وإلمجاع األمة على ذلك
21F

٢(. 
لـة  وهذه الرسالة اليت نقدم هلا ونعلق عليها تتحدث عـن مح 

رسالة اإلسالم األولني وما كانوا عليه من احملبة والوالء لبعضـهم،  
، وتشري إىل ما فعله املغرضون من تشويه لتارخيهم وجهـادهم  

وقد توىل كرب ذلك طائفة الروافض قـدميا وحـديثًا، وشـايعهم    
وساندهم املستشرقون الذين فرحوا بأكاذيب الروافض فأشاعوها، 

لى أساس الصراعات واألهواء اليت يذكرها وفسروا تاريخ اإلسالم ع
رواة الشيعة ومصنفيهم، وقد تلقى ذلك عنهم طائفة عريضة مـن  
الكتاب والباحثني بل واملؤرخني املعاصرين، فأشـاعوا ذلـك يف   
حماضرام، ودروسهم، ومقاالم، تقليدا منهم للدراسات اجلاهزة، 

                              
دهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين والَّذين جاُءوا من بع: قال تعاىل (١)

يمحر ُءوفر كا إِننبوا رنَآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس 
 »...إذا ذكر أصحايب فأمسكوا«: ، وقال رسول اهللا )١٠: (سورة احلشر، آية

يف احللية كما يف سلسلة األحاديث الصحيحة  يمرجه الطرباين يف الكبري وأبو نعأخ
وقد حكم الشيخ بصحته بعد دراسة ) ٣٤(للشيخ ناصر الدين األلباين حديث رقم 

 .طرقه
 ).٩٦ص(الكفاية يف علم الرواية : انظر اخلطيب البغدادي (٢)



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
١٦ 
 

للتـاريخ   وعجزا أو كسالً عن الرجوع إىل املصـادر الصـحيحة  
اإلسالمي، ونقد الروايات التارخيية حسب األصول العلميـة الـيت   

 .قررها علماء اإلسالم يف نقد الروايات واألخبار
إن مصادر التاريخ اإلسالم يف القرون األوىل قد دونت علـى  
منهاج غري املنهاج املتعارف عليه يف عصرنا احلاضر، فالبـد مـن   

وترتيبها، ومعرفة املصنفني والرواة  معرفة هذا املنهج ومتييز املصادر
وما قيل فيهم جرحا وتعديالً، وترتيبها مع معرفة مقاصد الشريعة، 
ووظيفة الرسالة اليت أخرجت جيل النصر والقدوة، وطليعة العـزة  
والكرامة، لنعرف أهل احلق واإلستقامة ومنيزهم عن نوابت الضالل 

 .ةواحنرافات التدين، علل أهل الديانات السابق
وقد أجاد املصنف رمحه اهللا يف هذه الرسالة الـيت كانـت يف   

السنة األوىل العدد » املسلمون«األصل مقالة رصينة نشرها يف جملة 
 ).٤٨٠-٤٦٥هـ، ص١٣٧١رجب سنة (اخلامس 

، »ثىن عشـرية خمتصر التحفة اإل«مث أعاد نشرها خامتة لكتاب 
هـ، ١٣٧٣رة سنة الذي نشره وعلَّق عليه يف املطبعة السلفية بالقاه

 ).٣٢٤-٣٠٥(من 
مث نشرها يف رسالة مستقلة عن املطبعة السلفية بالقاهرة بدون 

 .تاريخ للطبع
واألستاذ حمب الدين اخلطيب من أوائل الكتاب والبـاحثني يف  
العصر احلديث الذين تنبهوا خلطر الشيعة علـى األمـة اإلسـالمية    

ألجيـال، فكتـب   ودسائسها على التاريخ والتراث اإلسالمي عرب ا



 

 ١٧ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

عشرات األحباث واملقاالت والكتب اليت تكشـف عنـهم وعـن    
عقائدهم وحتذر األمة منهم، وقد رجع إىل كتبهم املعتمدة عنـدهم،  
والتقى برجاالم وعلمائهم وحاورهم وراسـلهم، وكانـت قـد    

(افتتحت يف عصره دار التقريب بني أهل السنة والشيعة يف القاهرة
22F

١( ،
الناس، ولكن حمب الدين اخلطيب وأمثاله مـن   وقد اخندع ا بعض

العلماء الناني مل ينخدعوا وعرفوا أن قصدها هو تقريب أهل السنة 
إىل التشيع، وحتسني صورة الشيعة عند عامة األمة؛ ألنه من املستحيل 
التقريب بني أهل السنة والشيعة الختالف األصول بينهما، فاخلالف 

، وليس خالفًا يف أمور فرعية معهم خالف جوهري، أصلي، عقدي
واجتهادية، ال يؤمنون بالقرآن وبداللته كما نؤمن به، وال يقبلـون  

ة عن رسول اهللا السنة املروي   م، فال يسـتدلونإال من طريق روا
مبا يف الصحيحني والسنن واملسانيد كما هو احلال عند املسلمني وإمنا 

 .عندهم أحاديث أخرى وكتب غري هذه الكتب
وقد دعى اخلطيب رمحه اهللا يف تعليقاته علـى الكتـب الـيت    
نشرها، ويف مقاالته إىل تنقية مصادر التاريخ اإلسالمي من الروايات 
املكذوبة والضعيفة، وإىل إعادة كتابة التاريخ اإلسـالمي بصـورة   
واقعية صحيحة وعلى منهج علمي صحيح يقتفي آثار العلماء الثقاة 

(احلديث النبوي يف اجلرح والتعـديل  ويستفيد من منهج علماء 
23F

٢( .
                              

قريب بني أهل السنة والشيعة، ناصر القفاري؛ مسألة الت/ د: انظر عن دار التقريب (١)
 .نشر دار طيبة بالرياض

انظر عن جهوده يف هذا الباب، سعد فواز مناور، حمب الدين اخلطيب أفكاره  (٢)
 ).١٢٥-١١٣ص(وجهوده يف اإلصالح اإلسالمي 



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
١٨ 
 

ومل تذهب دعوته هباًء بل كان هلا صدى واستحباب هلا يف عصره 
وبعد عصره علماء وباحثون كُثُر واحلمد هللا، وقد ذكرت يف التعليق 

 .على هذه الرسالة مناذج من تلك الدراسات
 :فإىل نص الرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 بيان مكانة الصحابة

ى اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري يف صحيحه رو
عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن رسـول   )24F١()١ب٦٢ك(

 »ذين يلوملذين يلوم، مث الل، مث الخري أميت قرين«: قال اهللا 
 )25F٢()فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثًا: قال عمران بن حصني(

ون، نهدون وال يستشهدون، وخيونون وال يؤمتمث إن بعدكم قوما يش
 .»منينذرون وال يفون، ويظهر فيهم السو

(وروى البخاري مثله بعده عن عبد اهللا بن مسعود 
26F

عن النيب  )٣
                              

 ).مع فتح الباري ٧/٣(، ٣٦٥٠: كتاب فضائل أصحاب النيب حديث رقم (١)
وقد يلتحق به زمن اخللفاء األولني من بين . األموية وحتديد ذلك إىل اية الدولة (٢)

): ٧/٦فتح الباري ج(قال احلافظ ابن حجر يف تفسري هذا احلديث من . العباس
من عاش إىل حدود  –ممن يقبل قوله  –تباع التابعني اتفقوا أن آخر من كان من أ«

لة هـ ويف هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت املعتز٢٢٠سنة 
وسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا خبلق القرآن، ألسنتها، ورفعت الفالسفة رؤ

أي إىل زمن (وتغريت األحوال تغريا شديدا، ومل يزل األمر يف نقص إىل اآلن 
ظهورا بينا  »مث يفشو الكذب« وظهر قوله ) ٨٥٢-٧٧٣احلافظ ابن حجر 

 .»حمب«حىت يشمل األقوال واألفعال واملعتقدات 
 ).٧/٣(انظر فتح الباري  (٣)



 

 ١٩ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

 . ا يف مسندهوحديث ابن مسعود هذا عند اإلمام أمحد أيض)
27F

١( ،
(ويف صحيح مسلم 

28F

(، ويف سنن الترمذي )٢
29F

وروى مسلم مثلـه  . )٣
(حيحه عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف ص

30F

٤(. 
 –قبله وال بعده  –كل اهلدى، مما لن تر اإلنسانية مثله  فاهلدى

وكان الصحابة بـه  . هو الذي تلقاه الصحابة عن معلم الناس اخلري
أما الذين  بشهادته هو هلم؛ وصدق رسول اهللا  خري أمة حممد 

 .يدعون خالف ذلك فهم الكاذبون
وإن . ري كل اخلري فيما كان عليه أصحاب رسـول اهللا إن اخل

الدين كل الدين ما اتبعهم عليه صاحلوا التابعني، مث مشـى علـى   
(آثارهم فيه التابعون هلم بإحسان 

31F

٥(. 
ومن أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمني أن أصحاب رسول 

                              
 ).١/٣٧٨(املسند  (١)
: ، ومثله أيضا عن أيب هريرة برقم٢٥٣٣حديث رقم ) ٤/١٩٦٣(صحيح مسلم  (٢)

٢٥٣٤. 
) ٥/٦٩٤وصحبه  فضل النيب (سنن الترمذي كتاب املناقب، باب ما جاء يف  (٣)

 .٣٨٥٨: حديث رقم
زيد من ختريج هذا ، وملعرفة امل٢٥٣٦: حديث رقم) ٤/١٩٦٥(صحيح مسلم  (٤)

 .٩٤٠٣: حديث رقم) ٧/٩١(حتفة األشراف : احلديث راجع املزي
وتفترق أميت على ثالث «)... ٥/٢٦(فيما أخرجه الترمذي يف سننه  قال  (٥)

: ومن هي يا رسول اهللا؟ قال: ة واحدة، قالوايف النار إال ملّ وسبعون ملة كلهم
وتصحيحه سلسلة األحاديث  تخريج احلديث، وانظر ل»ما أنا عليه وأصحايب

، وقد نقل عن إمام دار اهلجرة مالك ٢٠٤-٢٠٣: الصحيحة للشيخ األلباين رقم
مة إال مبا صلح به ال يصلح آخر هذه األ«ابن أنس رمحه اهللا العبارة املشهورة 

 .»أوهلا
فاملنهج الذي أخرجه من الظلمات إىل النور، هو الذي حيفظها ويصلح ما : قلت

 .إىل قيام الساعة، ال منهج غريه وال معه فسد من أمرها



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٢٠ 
 

بل هم كمـا قـال اهللا   . كان يضمر العداوة بعضهم لبعض اهللا 
أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء ]: ٢٩: سورة الفتح[هم يف سبحانه عن

مهنيب . ١٠: سورة احلديـد [وكما خاطبهم ربنا يف :[  لَّـهلو
مرياثُ السماوات والْأَرضِ لَا يستوِي منكُم من أَنفَق مـن قَبـلِ   

جرد ظَمأَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولُوا الْفَتقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً م
وهل بعد قول اهللا . وال خيلف اهللا وعده وكُلا وعد اللَّه الْحسنى

كُنتم خير أُمة أُخرِجت ]: ١١٠: سورة آل عمران[عز وجل يف 
ب رسوله يف ب ربه يف هذا، مث يكذّيبقى مسلما من يكذّ للناسِ

 .»!خري أميت قرين، مث الذين يلوم؟«: قوله
يف صدر هذه األمة حفظ اهللا كتابه حبفظته أمينا عن أمني، حىت 
أدوا أمانة رم بعناية مل يسبق هلا نظري يف أمة من األمم، فلم يفرطوا 
يف شيء من ألفاظ الكتاب على اختالف األلسنة العربية يف تالوـا  

دها وإماالا، إىل أدق مـا ميكـن أن   ونربات حروفها، وتنوع مدو
 ]:٩: سورة احلجر[فتم بذلك وعد اهللا عز وجل يف . يتصور املتصور

َظُونافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن. 
 

 جهود الصحابة والتابعني يف حفظ السنة
 ونشر اإلسالم

 ومن صدر هذه األمة تفرغ فريق مـن الصـحابة فالتـابعني   
وتالميذهم حلمل أمانة السنة، فكانوا ميحصون أحاديث رسول اهللا 

 دركوا الذين مسعوها من فم النيبذْرعون أقطار األرض ليوي ، 



 

 ٢١ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

بل كانت دار اإلمارة . فيتلقوها عنهم كما يتلقون أمثن كنوز الدنيا
يف املدينة املنورة منتدى الفقهاء األولني يف صدر اإلسالم جيتمعـون  

(هم مروان بن احلكم إىل أمري
32F

سنة  ، فإذا عزيت إىل رسول اهللا )١
غري الذي كان معروفًا عندهم أرسل مروان يف حتقيق ذلك إىل من 

أو أزواجه، حىت يـرد   نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النيب 
(٦/٢٩٩الطبعة األوىل : انظر مسند اإلمام أمحد(احلق إىل نصابه 

33F

٢( 
                              

هـ، مث عزله سنة ٤٢توىل أمارة املدينة النبوية يف خالفة معاوية بن أيب سفيان سنة  (١)
هـ، ووىل مكانه سعيد بن العاص، مث عزل سعيد بن العاص وأعاد مروان إىل ٤٩

الوليد هـ، ووالها ٥٨هـ، مث عزله يف ذي القعدة من سنة ٥٤أمارة املدينة سنة 
 ).٣٠٩، ٢٣٢، ٥/١٧٢تاريخ الطربي . (بن عتبة بن أيب سفيان

يشري إىل احلديث الذي أخرجه أمحد عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث أن  (٢)
أي بين، لو : أمجع أيب على العمرة فلما حضر خروجه قال: هشام املخزمي قال

لى مروان وعنده نفر فدخلنا ع: قال. ما شئت: قلت. دخلنا على األمري فودعناه
فيهم عبد اهللا بن الزبري، فذكروا الركعتني اليت يصليها ابن الزبري بعد العصر، فقال 

أخربين ما أبا هريرة عن عائشة، فأرسل : ممن أخذا يا ابن الزبري؟ قال: له مروان
ما ركعتان يذكرمها ابن الزبري أن أبا هريرة أخربه عنك أن : مروان إىل عائشة

ة، فأرسل كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه أخربتين أم سلم هللا رسول ا
كان  زعمت عائشة أنك أخربتيها أن رسول اهللا ما ركعتان : إىل أم سلمة

يغفر اهللا لعائشة، لقد وضعت أمري على غري : يصليهما بعد العصر؟ فقالت
ه املؤذن الظهر وقد أيت مبال فقعد يقسمه حىت أتا موضعه، صلى رسول اهللا 

بالعصر، فصلى العصر، مث انصرف إيل وكان يومي، فركع ركعتني خفيفتني، 
ال، ولكنهما ركعتان : ما هاتان الركعتان يا رسول اهللا، أمرت ما، قال: فقلت

كنت أركعهما بعد الظهر فشغلين قسم هذا املال حىت جاءين املؤذن بالعصر، 
رب أليس قد صالمها مراة واحدة واهللا اهللا أك: فقال ابن الزبري. فكرهت أن أدعهما

وسؤال ) ٦/٣١١(وانظر قصة مشاة أخرجها أمحد يف مسنده . »ال أدعهما
وما  ٢/٦٤فتح الباري (معاوية ابن الزبري عن هاتني الركعتني، وانظر هلذه املسألة 

 ).٢/٥٤وما بعدها، وسنن أيب داود  ١٠٥/ ٣بعدها، و
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– ٣٠٦()34F١(. 

القرآن ومحلة السنة احملمدية يجاهـدون يف   وبينما كان حفظة
حفظ أصول الشريعة الكاملة، كان آخرون من أبنـاء الصـحابة   
وأبطال التابعني حيملون أمانة اإلمامة والرعاية واجلهاد والفتـوح،  
ويعملون على نقل األمم إىل اإلسالم، يعربون ألسنتها، ويطهـرون  

المية لتتعاون معهم على نفوسها، ويسلكوا يف سلك األخوة اإلس
 .توحيد اإلنسانية حتت راية اهلدى، وتوجيهها إىل أهداف السعادة

وقد بارك اهللا هلؤالء وأولئك يف أوقام وأمت على أيـديهم يف  
من أهل الطرائق واألسـاليب   –مائة سنة ما يستحيل على غريهم 

 .أن يعملوه يف آالف السنني –األخرى 
بأم خري أمته، وقد  رسول اهللا  هؤالء هم الذين أخرب عنهم

(صح ما أخرب به 
35F

؛ فإن اإلسالم إمنا رأى اخلري على أيديهم، فبهم )٢
 .حفظ اهللا أصوله، وم هدى اهللا األمم

                              
توضؤا : مسعت أبا هريرة حيدث مروان قال: د قاليشري إىل حديث عبد اهللا بن شدا (١)

 س النيب : فأرسل مروان إىل أم سلمة فسأهلا فقالت: مما مست النار، قال
والوضوء مما مست النار وقع . »عندي كتفًا، مث خرج إىل الصالة ومل ميس ماء

، فقد روى مسلم اخلالف فيه قدميا حبسب ما رأى الصحابة من أحوال النيب 
أحاديث يف األمر بالوضوء مما مست النار وأخرى ) ٢٧٤-١/٢٧٢(صحيحه يف 

بعد حكايته اخلالف ) ٤/٤٣(قال النووي يف شرح صحيح مسلم . يف عدم الوضوء
مث إن هذا اخلالف الذي حكيناه كان يف الصدر األول، مث أمجع العلماء : يف املسألة

فتح (وانظر . واهللا أعلم بعد ذلك على أنه ال جيب الوضوء بأكل ما مسته النار،
 ).١/٣١١الباري 

 .أي حتقق مصداق ذلك يف الواقع (٢)
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والبالد اليت دخلت يف اإلسالم على أيديهم نبغ منها يف ظـلِّ  
طريقهم وعلى أساليبهم كبار األئمة كاإلمام البخاري واإلمـام أيب  

(والليث بن سعد وعبد اهللا بن املبارك  حنيفة
36F

، فكانت األمم تقبل )١
ملا ترى من إخـالص   –على هذه اهلداية بشغف وتقدير وإخالص 

واألمة اليت تولَّت  –دعاا وصدقهم وإيثارهم اآلجلة على العاجلة 
الدعاية هلذه اهلداية تستقبل نوابغ املهتدين بصدر رحب، وتبـوئ  

 .اليت هم أهل هلا املتأهلني منهم املكانة
هكذا كانت احلال يف البطون الثالثة األوىل الـيت امتـدحها   

أما العصور اليت أتت بعدهم . ووصفها بأا خري أمته رسول اهللا 
فإن املسلمني يتميزون فيها مبقدار اتباعهم للصدر األول فيما كـان  

مثل أميت «: فيهم وهم كما قال رسول اهللا . عليه من حق وخري
رواه اإلمام أمحـد يف   )37F٢(»دري أوله خري أم آخرهال ي: املطرمثل 

مسنده، والترمذي يف سننه عن أنس، ورواه ابن حبان واإلمام أمحد 
يف مسنده أيضا من حديث عمار، ورواه أبو يعلي يف مسنده عـن  
علي بن أيب طالب، ورواه الطرباين يف معجمه الكبري عن عبد اهللا بن 

هللا بن عمرو بن العـاص، كـل هـؤالء    عمر بن اخلطاب وعبد ا
                              

(١) حممد بن إمساعيل البخاري، موىل بين جوالنعمان بن ) هـ٢٥٦-١٩٤(ف، ع
والليث بن سعد عامل الديار ) هـ١٥٠-٨٠(ثابت أبو حنيفة، فارسي األصل 

اهللا بن املبارك أبو ، وعبد )هـ١٧٥-٩٤(املصرية يف وقته، أصله فارسي كذلك 
فكلهم موايل ولكن مجع بينهم اإلسالم ) هـ١٨١-١١٨(عبد الرمحن أصله تركي 

ذا الدين املبارك، وأئمة ي اا وأعالمم يف العلم والعملوصاروا مشوس قتدى. 
، وكذا يف حتقيقه ٥٧٣٠: احلديث صححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم (٢)

 .، وانظر خترجيه هناك٦٢٧٧: حديث رقم) ٣/١٧٧٠(تربيزي ملشكاة املصابيح لل
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 .الصحابة رووه عن النيب 
فأمة حممد إىل خري يف كل زمان ومكان ما حترت الطريق الذي 

بل يرجى ملـن  . مشى فيه هداة القرون الثالثة األوىل وتابعوهم فيه
يقيم احلق يف أزماننا كما أقامه الصحابة والتابعون يف أزمنتـهم أن  

د اهللا ويعدوا يف طبقتهم، ولعلهم املعنيون بقـول  يبلغوا مرتلتهم عن
فيما رواه اإلمام أمحد والدارمي والطرباين من حـديث أيب   النيب 

يا رسول اهللا أأحد خري منا؟ أسـلمنا  «: قال أبو عبيدة: مجعة قال
قوم يكونـون مـن بعـدكم    «: فقال » وجاهدنا معك معك،

 .احلاكم وصححه. وإسناده حسن )38F١(»يؤمنون يب ومل يروين
واحتج احلافظ األندلسي أبو عمر بن عبد الرب بأن السـبب يف  
كون القرن األول خري القرون أم كانوا غرباء يف إميام لكثـرة  
  الكفار يف األرض، وصربهم على اهلدى ومتسكهم به، إىل أن عـم

هم إذا أقـاموا  فكذلك أواخـر : قال ابن عبد الرب. م يف أرجائها
به وصربوا على الطاعة حني ظهور املعاصي والفنت، ين ومتسكوا الد

كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعماهلم يف ذلك الزمان كما 
(زكت أعمال أولئك 

39F

ويشهد له ما رواه مسلم عن أيب هريرة أن . )٢
دأ، فطوىب بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما ب«: قال النيب 

 .)40F٣(»للغرباء
                              

أخرجه أمحد بإسنادين ) ٣/١٧٧١(قال الشيخ األلباين يف حتقيق مشكاة املصابيح  (١)
 .أحدمها صحيح واألخر صححه احلاكم ووافقه الذهيب

 ).٧-٧/٦(انظر فتح الباري  (٢)
 .وابن عمر ، من حديث أيب هريرة١٤٦-١٤٥: برقم) ١/١٣٠(صحيح مسلم  (٣)
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 ه تاريخ اإلسالمأثر الفرق يف تشوي

(ومن غربة اإلسالم بعد البطون الثالثة األوىل ظهور مـؤلفني 
41F

١( 
                              

(١) اعني من أمثالمن أولئك رواة الروافض ومصنفيها األوائل وبعض الكذبة والوض: 
راجع ترمجته يف سري ) هـ١٥٧ت(أيب خمنف لوط بن حيىي األزدي الكويف  -

 ).٧/٣٠١(أعالم النبالء 
سري ) هـ٢٠٤ت(وابنه هشام ) هـ١٤٦ن(حممد بن السائب الكليب أبو هشام  -

 ).١٠/١٠٢و  ٦/٢٤٨(أعالم النبالء 
) عاش يف العصر العباسي األول(عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي املدين  -
 ).٤/٤٠٨لسان امليزان (
شيعي كان يضع األخبار واألشعار، وهلذا قال خلف : شوكر، قال ابن شبة -

 ).٣/١٥٨لسان امليزان . (أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة البن داب: األمحر
من شيوخ نصر بن مزاحم وأيب ) هـ١٨٠ت حوايل (سعد األسدي  عمر بن -

 ).٣/١٩٩امليزان . (الفرج األصبهاين يف كتاب مقاتل الطالبني
لسان امليزان (صاحب كتاب وقعة صفني ) هـ٢١٢ت(نصر بن مزاحم املنقري  -
٦/١٥٧.( 
: قال ابن عدي. شعيب بن إبراهيم الكويف، راوية كتب سيف بن عمر التميمي -
 .مؤلفاته النكارة والتحامل على السلف يف
 ).٣/١٤٥لسان امليزان (
امليزان (رافضي مشهور، ) هـ٢٠٦ت(إسحاق بن بشر البخاري أبو حذيفة  -
١/١٨٤.( 
صاحب كتاب الوافدين والوافدات من ) هـ٢٢٢ت(العباس بن بكار الضيب  -

 ).٣/٢٣٧لسان امليزان (أهل البصرة على معاوية، غال يف التشيع، 
لسان (من مصنفي الشيعة، ) هـ٢٢٤ت(احلسن بن علي بن فضال الكويف  -

 ).٢/٢٢٥امليزان 
صاحب تاريخ هراه، كذبه ) هـ٢٣٤ت(أمحد بن حممد أبو إسحاق اهلروي  -

 ).١/٢٩١لسان امليزان . (الدارقطين، وروى نسخا ال يتابع عليها
أحد : لذهيبقال ا) هـ٢٣٤ت(سليمان بن داود بن بشر املنقري الشاذكوين  -

 ).١٠/٦٧٩سري أعالم النبالء (اهللكى، 
وهو من شيوخ ) عاش يف القرن الثالث(أمحد بن ثابت الرازي املعروف بفرخوية  -

 ).٢/٤٤اجلرح والتعديل . (الطربي يف كتاب التاريخ
= 



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٢٦ 
 

شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو احلكام؛ فزعمـوا أن أصـحاب   
مل يكونوا إخوانا يف اهللا، ومل يكونوا رمحاء بينـهم،   رسول اهللا 

وإمنا كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا، وميكر بعضهم ببعض، وينافق 
 .بعضهم لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض، بغيا وعدوانا

وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمسى من ذلك . لقد كذبوا
وأنبل، وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوىف من ذلـك إلسـالمهما   

 .ورمحهما وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاونا على احلق واخلري
كنت معـتقالً يف   حدثين بعض الذين لقيتهم يف ثغر البصرة ملا

هـ أن رجالً من العرب يعرفونه كـان  ١٣٣٢سجن اإلجنليز سنة 
). عمر(ا علموا أن امسه بعض قرى إيران فقتله القرويون مل يتنقل بني

. حبا بأمري املؤمنني علي: ؟ قالوا)عمر(وأي بأس يرونه باسم : قلت

=                               
صاحب كتاب األخبار ) هـ٢٨٢ت(ي رأبو حنيفة أمحد بن داود الدينو -

 ).٣/٤٢٢سري أعالم النبالء (الطوال، 
لسان امليزان (كان غاليا يف الرفض، ) هـ٢٨٣ت(إبراهيم بن حممد الثقفي  -
١/١٠٢.( 
صاحب تاريخ اليعقويب، ) هـ٢٨٤ت(اليعقويب أمحد بن إسحاق بن واضح  -

 ).٥/١٥٣معجم األدباء (مؤرخ شيعي إمامي كما هو ظاهر من كتابه 
امل، جيمع صاحب كتاب الك) هـ٢٨٥ت(حممد بن يزيد املربد األديب  -

كأمثاله من أهل األدب األخبار والنوادر واليت يغلب على كثري منها التزيد 
 ).٣/١٥٣ذيب التهذيب (والتحسني، 

لسان (صاحب كتاب الفتوح شيعي غال، ) هـ٣١٤ت(أمحد بن أعثم الكويف  -
وانظر كتاب ابن أعثم الكويف ومنهجه للدكتور حممد جرب أبو ) ١/١٣٨امليزان 
 .سعده

صاحب كتاب مروج الذهب ) هـ٣٤٦(ملسعودي على بن احلسني بن علي ا -
 ).٤/٢٢٤لسان امليزان (وغريه، وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، 
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وكيف يكونون من شيعة علي وهم جيهلون أن عليـا مسـى   : قلت
بعد احلسن واحلسني وحممد بن احلنفيـة بأمسـاء أصـدقائه     أبناءه

رضوان اهللا عليهم  )42F١()عثمان(و ) عمر(و ) أبو بكر(وإخوانه يف اهللا 
مجيعا، وأم كلثوم الكربى بنت علي بن أيب طالب كانت زوجـة  

(لعمر بن اخلطاب ولدت له زيدا ورقية 
43F

، وبعد مقتل عمر تزوجها )٢
أيب طالب ومات عنها فتزوجها بعده ابن عمها حممد بن جعفر بن 

(أخوه عون بن جعفر فماتت عنده 
44F

٣(. 
وعبد اهللا بن جعفر ذي اجلناحني ابن أيب طالب مسى أحد بنيه 

، ومعاوية هذا )45F٤()معاوية(ومسى ابنا آخر له باسم ) أيب بكر(باسم 
أي ابن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب مسى أحـد بنيـه باسـم    

علي بن أيب طالب كان من نسله عيسى بـن  وعمر بن  )46F٥()يزيد(
عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب اشـتهر باملبـارك   

()*أبا بكر(العلوي وكان يكىن 
47F

٦(. 
) أبا بكر(واحلسن السبط بن علي بن أيب طالب مسى أحد بنيه 

                              
املقدسي، التبيني يف أنساب ) ٤٣-٤٢ص(انظر مصعب الزبريي، نسب قريش  (١)

 ).١١٤ص(القرشيني 
 ).١١٢-١١١(والتبيني ) ٤١/٣٤٨(نسب قريش  (٢)
 ).١١١، ٩٨(لتبيني يف أنساب القرشيني ا (٣)
 ).٩٦ص(والتبيني  ٨٣نسب قريش  (٤)
 .وذكر من ولد عبد اهللا ابن جعفر يزيد) ٦٨ص(ابن حزم، مجهرة أنساب العرب  (٥)
أبو بكر بن عيسى : وقال) ٦٦ص(ومجهرة أنساب العرب ) ٨٠ص(نسب قريش  (٦)

 .بن عبد اهللا كان شاعرا راوية
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 .)48F١()طلحة(وثالثًا باسم ) عمر(وآخر باسم 
أوالده باسـم أمـري    وزين العابدين علي بن احلسني مسى أحد

 .)49F٢()عمر تيمنا وتربكًا(املؤمنني 
ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشـعراء والشـرفاء   

(واحلسن السبط كان مصاهرا لطلحة بـن عبيـد اهللا   
50F

وإن أم . )٣
(إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت احلسني بن علي 

51F

٤(. 
ر ابـن  وسكينة بنت احلسني السبط كانت زوجا لزيد بن عم

وعقد هلا قبله على األصبغ ابن عبد العزيز . عثمان بن عفان األموي
(بن مروان بن احلكم األموي 

52F

٥(. 
وأختها فاطمة بنت احلسني السبط بن علي بـن أيب طالـب   
كانت زوجة عبد اهللا األكرب بن عمرو بن عثمان بن عفان وكانت 

(قبل ذلك زوجة احلسن املثىن 
53F

(هللا احملض ، وله منها جدنا عبد ا)٦
54F

٧(. 
                              

 .»عمرو«وفيها ) ٣٨ص(ومجهرة أنساب العرب ) ٥٠ص(نسب قريش  (١)
 ).٥٣ص(واجلمهرة ) ٦١ص(نسب قريش  (٢)
وامسها أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد ) ٣٩ص(واجلمهرة ) ٥٠ص(نسب قريش  (٣)

 .اهللا
انظر نسب قريش . تزوجها احلسني بعد أخيه احلسن فأجنب منها ابنته فاطمة (٤)

 ).٥٩ص(
 ).٥٩ص(انظر نسب قريش  (٥)
 ).٥٩ص(عين احلسن بن احلسن بن علي وانظر نسب قريش ي (٦)
يشري حمب الدين اخلطيب إىل أنه من نسل عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي  (٧)

من فاطمة بنت احلسني بن علي، ولقب باملخض أي اخلالص يف نسبه فهو علوي 
 ).٥١ص(وانظر نسب قريش . األب واألم
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وأم أبيها بنت عبد اهللا بن جعفر ذي اجلناحني بن أيب طالـب  
كانت زوجة ألمري املؤمنني عبد امللك بن مروان مث تزوجها علي بن 

(عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب 
55F

١(. 
وأم كلثوم بنت جعفر ذي اجلناحني كانت زوجة للحجاج ابن 

(بن عفان يوسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن عثمان 
56F

٢(. 
وهي بنت حسن األنور ابـن  (والسيدة نفسية املدفونة يف مصر 

كانت زوجة ألمري املؤمنني الوليد بن عبـد  ) زيد بن احلسن السبط
(امللك وولدت له 

57F

٣(. 
وعلي األكرب بن احلسني السبط بن علي بن أيب طالب أمه ليلى 

حرب بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أيب سفيان بن 
(األموى 

58F

٤(. 
                              

 ).٨٣ص(نسب قريش  (١)
أن أم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر وأمها زينب بنت علي بن أيب طالب : الصواب (٢)

من فاطمة بنت رسول اهللا وقد تزوجت مرارا وابن جبدا هو القاسم بن حممد بن 
جعفر وتزوجها احلجاج بن يوسف عندما كان واليا على املدينة ومكة لعبد امللك 

ومجهرة ) ٨٢ص(نسب قريش  انظر. بن مروان فأمره عبد امللك بطالقها، فطلقها
 ).٦٨ص(أنساب العرب 

) ١٠/١٠٦(وسري أعالم النبالء ) ٥/٤٢٣(انظر ترمجتها يف وفيات األعيان  (٣)
هـ، وهذا وهم من املؤلف ٢٠٨وكانت وفاا سنة ) ١٠/٢٦٢(والبداية والنهاية 

ليفة رمحه اهللا أو لعل يف الكالم سقطًا فإن اليت تزوجها الوليد بن عبد امللك وهو خ
ومجهرة ) ٥٢ص(هي زينب بنت حسن بن حسن بن علي كما يف نسب قريش 

وكانت أختها أم القاسم عند مروان بن أبان بن أمري ) ٤٢ص(أنساب العرب 
 ).هـ٩٦-٨٦(، وخالفة الوليد كانت من املؤمنني عثمان بن عفان 

 ونسب قريش) ١/٣٧٠(انظر الطبقات الكربى الطبقة اخلامسة من الصحابة  (٤)
 .بنت أيب مرة بن مسعود الثقفي: وفيهما) ٥٧ص(



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٣٠ 
 

(واحلسن املثىن بن احلسن السبط أمه خولة 
59F

بنـت منظـور    )١
(الفزارية وكانت زوجة حملمد بن طلحة بن عبيد اهللا 

60F

، فلما قتـل  )٢
عنها يوم اجلمل وهلا منه أوالد تزوجها احلسن السبط فولدت لـه  

 .احلسن املثىن
(وميمونة بنت أيب سفيان بن حرب 

61F

جدة علي األكرب ابـن   )٣
 .سني بن علي ألمهاحل

تزوج علي بعدها أُمامة بنـت   وملا توفيت فاطمة بنت النيب 
(أيب العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس بن أمية 

62F

٤(. 
فهل يعقل أن هؤالء األقارب املـتالمحني املتـرامحني الـذين    
يتخريون مثل هذه األمهات ألنساهلم، ومثل هذه األمساء لفلـذات  

على غري ما أراده اهللا هلم من األخوة يف اإلسـالم،  أكبادهم، كانوا 
 !واحملبة يف اهللا، والتعاون على الرب والتقوى؟

(لقد تواتر عن أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه 
63F

أنه كـان   )٥
                              

ومجهرة أنساب ) ٤٦ص(ونسب قريش ) ١/٢٢٥(الطبقة اخلامسة من الصحابة  (١)
 ).٣٨ص(العرب 

 ).٤٦ص(نسب قريش  (٢)
 ).١٢٦ص(انظر نسب قريش  (٣)
مامة هذه أمها زينب بنت رسول اهللا وجدا من جهة أمها خدجية بنت خويلد ومن جهة أُ (٤)

 ).٧/٥٠١(وانظر ترمجتها يف اإلصابة ) ٢٣٠ص(ا هالة بنت خويلد نسب قريش أبيه
ه، وال ننازع يف تكرمي اهللا له يذا الوصف والدعاء ال دليل عل ختصيص علي  (٥)

وال نشك أو نتوقف يف ذلك، لكن التخصيص له ذا دون بقية األصحاب هو 
ري ابن كثري عند قوله تعاىل راجع تفس. املشكل، وهو من شعار أهل البدع واألهواء

بكر أبو زيد، : وانظر إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي: يف سورة األحزاب
 ).٢١٢ص(اللفظية  يمعجم املناه



 

 ٣١ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

» خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر«: يقول على منرب الكوفة
(روى هذا عنه من أكثر من مثـانني وجهـا   

64F

اه البخـاري  ، ورو)١
(وغريه

65F

، وال يوجد تـاريخ يف الـدنيا، ال تـاريخ اإلسـكندر     )٢
(املقدوين

66F

(، وال تاريخ نابليون )٣
67F

، صحت أخباره كصـحة هـذا   )٤
. عن علي بن أيب طالـب  –من الوجهة العلمية التارخيية  –القول 

يفضلين على أيب بكر  ال أوتى بأحد«: وكان كرم اهللا وجهه يقول
أي أن هذه الفرية توجب علـى   )68F٥(»ملفترىوعمر إال ضربته حد ا

صاحبها احلد الشرعي، وهلذا كان الشيعة املتقدمون متفقني علـى  
 .تفضيل أيب بكر وعمر

                              
) ١/٣٠٨(منهاج السنة النبوية : ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن يتيمة يف كتاب (١)

 .حممد رشاد سامل: حتقيق
وأخرجه أمحد ) من فتح الباري ٧/٢٠(البخاري، كتاب فضائل الصحابة صحيح  (٢)

: ، حتقيق٩٣٥-٩٣٢: حديث رقم) ٢/١٨٥(يف مسنده يف مواضع انظر منها 
 .أمحد شاكر وقد حكم بصحتها مجيعا

م وتوىل حكم اليونان بعد والده .ق٣٥٦اإلسكندر بن فيليب املقدوين ولد سنة  (٣)
واسعة مشلت حوض البحر األبيض املتوسط  م وكانت له فتوحات.ق٣٣٦سنة 

انظر مجال عبد . م.ق ٣٢٣وأرض فارس كلها ووصلت إىل اهلند ومات سنة 
 ).١١٣/ اليونان(اهلادي، أوربا منذ أقدم العصور 

م نشأ حمبا للجندية فادخله والده ١٧٦٩نابليون بن شارل بونابرت ولد سنة  (٤)
م وعني مالزما يف اجليش ١٧٨٥نة املدرسة احلربية يف باريس وخترج منها س

وترقى أمره حىت صار . م١٧٨٩الفرنسي، وقد عاصر الصورة الفرنسية سنة 
القنصل األول، مث امرباطورا، وشن حروبا داخل أوربا سيطر فيها على معظمها، 

حممد (م ١٨٢١م ومات سنة ١٨١٥مث وصل احلال به إىل أن عزل ونفي سنة 
 .دار املعارف: ط) ٩١-٥٧(التاريخ احلديث واملعاصر قاسم، وأمحد جنيب هاشم، 

 ).١/٣٠٨(ابن تيمية، منهاج السنة النبوية  (٥)
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٣٢ 
 

(نقل عبد اجلبار اهلمداين 
69F

أن أبـا  ) تثبيت النبـوة (يف كتاب  )١
كتاب النقض علـى  : (قال يف )70F٢()نصر بن الصباح البلخي(القاسم 

أيهمـا  : يك بن عبد اهللا فقال لـه سأل سائل شر): ابن الراوندي
تقـول  : فقال السائل. أبو بكر: أبو بكر أو علي؟ فقال له: أفضل

واهللا . من مل يقل هذا فليس شيعيا: نعم: هذا وأنت شيعي؟ فقال له
أال إن خري هذه األمة بعد نبيها «: لقد رقى هذه األعواد علي فقال

؟ واهللا ما كـان  فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه» أبو بكر مث عمر
(كذابا 

71F

٣(. 
للقاضي ) وفيات األعيان(ويف ترمجة حيىي بن يعمر العدواين من 

بن خلكان أن حيىي بن يعمر كان عداده يف بين ليث ألنه حليـف  
هلم، وكان شيعيا من الشيعة األوىل القائلني بتفضيل أهل البيت من 

 مث ذكر قصة له مع احلجـاج، . غري تنقيص لذى فضل من غريهم
: وإقامته احلجة على أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهللا بآيـة 

ا لَهنبهوو  أي إلبراهيمقُوبعيو اقحإِس  إىل قوله تعـاىل :

                              
عبد اجلبار اهلمداين، شيخ املعتزلة، يف عصر توىل قضاء الرى وقزوين لفخر الدولة  (١)

ا يف الفروع ومعتزليصنف دالئل «: ا يف األصول قال الذهيبابن بويه، وكان شافعي
) ٣/٣٨٦ابن حجر، لسان امليزان (هـ ٤١٥ومات سنة » فأجاد فيه وبرزالنبوة 

 .مع اختالف يسري) ١/٥٤٩(وانظر النص يف تثبيت دالئل النبوة 
ومل يذكر هذا االسم ابن تيمية، وال ) نصر بن الصباح(مل أقف عليه ذا االسم  (٢)

س طائفة من رأ يالبلخ اهلمداين، وإمنا هو عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكعيب
ابن الندمي، : (هـ انظر٣١٩املعتزلة، سكن بغداد مث عاد إىل بلخ وا مات سنة 

 ).٣/٤٥ووفيات األعيان  ٩/٣٨٤، وتاريخ بغداد ٢١٩الفهرست 
 ).١٥-١/١٣(ذكر ذلك ابن تيمية يف منهاج السنة  (٣)
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ىيسعى ويحيا وكَرِيزو)72Fوما بني عيسى : قال حيىي بن يعمر. )١
ج ، فأقره احلجـا وإبراهيم أكثر مما بني احلسن واحلسني وحممد 

على ذلك وكرب يف نظره وواله القضاء على خراسان مـع علمـه   
(بتشيعه 

73F

وأنت تعلم أن احلجاج هو ما هو، ومع ذلك فقد كان . )٢
أكثـر   –مع فاضل متجاهر بشيعته املعتدلة حمتج للحق بـاحلق   –

إنصافًا من هؤالء الكذبة الفجرة الذين جاءوا يف زمـن السـوء،   
ة واخلري يف اإلسالم، ومن فُتحت فصاروا كلما تعرضوا ألهل السابق

أقطار األرض على أيديهم، ودخلت األمم يف اإلسـالم بسـعيهم   
ودعوم وبركتهم، وكلهم من أهل خري القرون بشهادة رسول اهللا 

  هلم، وما منهم إال من يتصل ببين هاشم وآل البيت باخلؤولة أو
الرحم أو املصاهرة؛ وبالرغم من كل ذلـك يتعرضـون لسـريم    
باملساءة كذبا وعدوانا، ويرضون ألنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافًا 
وإذعانا للحق حىت من احلجاج بن يوسف، وإين أخشى عليهم لـو  
أم كانوا يف مثل مركز احلجاج بن يوسف لكانت فـيهم كـل   

(مآخذ الصاحلني عليه 
74F

، مع التجرد من كـل مزايـاه وفضـائله    )٣
                              

حاق ويعقُوب كُلا ووهبنا لَه إِس: قال تعاىل) ٨٥-٨٤: (اآليتان من سورة األنعام (١)
هدينا ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُريته داوود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى 

 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهو * نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو
نيحالالص وهذا من االستنباطات البديعية الغريبة العجيبة: وقال ابن خلكان. 

، وذكر أن وفاة حيىي بن يعمر هذا كانت )٥/١٧٤(وفيات األعيان البن خلكان  (٢)
أا سنة سبع ) ٩/٧٣(وذكر صاحب البداية والنهاية . سنة تسع وعشرين ومائة

 .التسعني، أي ومائةتويف قبل ) ٤/٤٤٣(ومثانني ومائة وقال الذهيب يف السري 
وابن كثري، ) ٤/٣٤٣(راجع ترمجة احلجاج يف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب  (٣)

= 
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٣٤ 
 

ر قواده وصغارهم إىل أقصـى  وفتوحه اليت بلغت حتت رايات كبا
 .أقطار السند، وغشيت جبال اهلند وما صاقبها

وإن خطبة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف نعـت صـديقه   
وإمامه، خليفة رسول اهللا أيب بكر يوم وفاته من بليـغ مـا كـان    

(يستظهره الناس يف األجيال املاضية 
75F

ويف خالفة عمر دخل علي . )١
من أعظم أعوانه على احلق، وكـان يـذكره   يف بيعته أيضا وكان 

باخلري ويثين عليه يف كل مناسبة، وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره 
(عمر مسى ولدين من أوالده بامسيهما مث مسى ثالثًا باسم عثمـان  

76F

٢( 
 –لعظيم مكانته عنده، وألنه كان إمامه ما عاش، ولوال أن عثمان 

بتحريض أعداء اهللا رجال  بعد أن أقام احلجة على الذين ثاروا عليه
منع الصحابة من الدفاع عنـه حقنـا لـدماء     –ابن سبأ اليهودي 

 املسلمني، وتضييقًا لدائرة الفتنة، وملا يعلمه من بشارة رسول اهللا 
(له بالشهادة واجلنة 

77F

، لوال كل ذلك لكان علي يف مقدمة من يف )٣
اسـتعداد   املدينة من املهاجرين واألنصار الذين كانوا كلهم علـى 

ومع ذلك فـإن عليـا   . للدفاع عنه ولو ماتوا يف سبيل ذلك مجيعا
جعل ولديه احلسن واحلسني على باب عثمان، وأمرمها بأن يكونـا  

=                               
 ).١٣٩-٩/١١٧(البداية والنهاية 

 ).٦/٣٠٢(البداية والنهاية : انظر (١)
 ).٣٢ص(سبق يف  (٢)
 ابن سبأ، ودوره يف أحداث الفتنة يف: سليمان العوده/ د: راجع حول هذه املسألة (٣)

فتنة مقتل عثمان : صدر اإلسالم نشر دار طيبة بالرياض، وحممد بن عبد اهللا الغبان
وانظر كتاب الشريعة لإلمام . بن عفان، رسالة غري منشورة يف اجلامعة اإلسالمية

 .عبد اهللا بن عمر الدميجي/ د: حتقيق) ٤/١٩٨٠(اآلجري 
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طوع إشارته يف كل ما يأمرمها به ولو أدى ذلك إىل سفك دمهما، 
(وأوعز إليهما بأن خيربا أبامها بكل ما حيب عثمان أن يقوم له به 

78F

١(. 
ى اهللا وعلى التاريخ كل ما اخترعه الكاذبون ممـا  وكذب عل

خيالف ذلك ويناقض وقوف احلسن واحلسني يف بابه واسـتعدامها  
 .لطاعته يف كل ما يأمر

وقد كان من عادة سلفنا أن يدونوا أخبار تلك األزمان منسوبة 
أىن لـك  (إىل رواا، ومن أراد معرفة قيمة كل خرب على طريقـة  

مجة كل راو يف كل سند لتمحصت له األخبار، فرجع إىل تر) هذا؟
وعلم أن األخبار الصحيحة اليت يرويها أهل الصدق والعدالة هـي  
اليت تثبت أن أصحاب رسول اهللا كانوا كلهم من خرية من عرفت 
اإلنسانية من صفوة أهلها، وأن األخبار اليت تشوه سرية الصـحابة  

الكذبة من اـوس   وتوهم أم كانوا صغار النفوس هي اليت رواها
(واليهود الذين تسموا بأمساء املسلمني 

79F

٢(. 
 الدعوة إىل كتابة تاريخ املسلمني

 من ينابيعه الصافية

ولعلك تسألين إذن ما هو أصل التشيع، وهل مل يكـن لعلـي   
شيعة يف الصدر األول؟ وما هي وقعة اجلمل، وما الباعـث علـى   

                              
وترمجة . ناد حسنبإس) ١٥/٢٢٤(خرب ذلك يف املصنف البن أيب شيبة : انظر (١)

التاريخ : وخليفة ابن خياط. بإسناد حسن) ٣٧٤ص(عثمان من تاريخ ابن عساكر 
 .بإسناد صحيح إىل حممد بن سريين) ١٧٤ص(
 .سبق اإلشارة إىل بعض الرواة الكذبة من الروافض وغريهم (٢)
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 .وقوعها؟ وما هي حقيقة التحكيم؟
على هذه األسئلة باألسانيد اليت ترتاح إليها قلوب  إن اجلواب

املنصفني مهما اختلفت مشارم ومذاهبهم، حيتاج إىل كتابة تاريخ 
من ينابيعه الصافية  –عند كتابته  –املسلمني من جديد، وإىل أخذه 

)
80F

، وال سيما يف املواطن اليت شوهها أهل الذمم اخلربة من ملفقي )١
                              

صافية من  من العودة إىل الينابيع الما دعا إليه األستاذ حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا (١)
أصول تاريخ األمة اإلسالمية، واستخدام املنهج العلمي السليم ونقد الروايات 
مبعرفة رواا ووزم مبيزان اجلرح والتعديل حتقق منه وهللا احلمد الكثري يف هذه 
النهضة العلمية املباركة يف عصرنا احلاضر، وإليك مجلة من الرسائل العلمية 

 :صدر األولواألحباث اجلادة يف تاريخ ال
 .عثمان بن عفان: حممد الصادق عرجون -١
 .خالد بن الوليد: حممد الصادق عربون -٢
 .ابن سبأ ودوره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم: سليمان بن محد العودة -٣
 .احلياة االجتماعية يف صدر اإلسالم: حممد ضيف اهللا بطاينه -٤
يف الفنت واحلروب يف القرن األول أثر أهل الكتاب : مجيل عبد اهللا املصري -٥

 .اهلجري
 .دواعي الفتوحات اإلسالمية: مجيل عبد اهللا املصري -٦
 .عصر اخلالفة الراشدة: أكرم ضياء العمري -٧
صر اخلالفة ع(مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي : حيىي بن إبراهيم اليحىي -٨

 ).دراسة نقدية الراشدة
عصر اخلالفة (روايات التارخيية يف فتح الباري ال: حيىي بن إبراهيم اليحىي -٩

 ).الراشدة والدولة األموية، مجعا وتوثيقًا
 .فتنة مقتل عثمان : حممد بن عبد اهللا الغبان -١٠
 .اإلمامة العظمة عند أهل السنة واجلماعة: عبد اهللا بن عمر الدميجي/ د -١١
 .يف الصحابةعقيدة أهل السنة واجلماعة : ناصر بن على الشيخ/ د -١٢
مسألة التقريب بني أهل السنة : ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري/ د -١٣

 .والشيعة
= 
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=                               
أصحاب رسول اهللا ومذاهب الناس : عبد العزيز بن عبد الرمحن العجالن -١٤

 ).ماجستري يف جامعة اإلمام(فيهم 
وموقعة اجلمل يف مرويات سيف  ستشهاد عثمان إ: خالد بن حممد الغيث -١٥

 .سة نقديةادر. ن عمر يف تاريخ الطربيب
سة ايف تاريخ الطربي، در مرويات خالفة معاوية : خالد بن حممد الغيث -١٦

 .نقدية مقارنة
مرويات ابن إسحاق يف تاريخ الطربي عن : عبد اهللا بن حممد علي حيدر -١٧

 ).ماجستري جامعة أم القرى(مقتل عثمان ومعركة اجلمل، دراسة نقدية 
مرويات عوانة بن احلكم يف تاريخ الطربي : العزيز بن سليمان السلومي عبد -١٨

 ).ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية(دراسة نقدية 
عصر (النصوص التارخيية يف مسند اإلمام أمحد : سعد بن موسى املوسى -١٩

 .دكتوراه يف جامعة أم القرى) اخلالفة الراشدة
يف الفتنة من روايات اإلمام الطربي حتقيق مواقف الصحابة : حممد أحمزون -٢٠

 .م١٩٨٩واحملدثني، سنة 
مواقف املعارضة من خالفة يزيد ابن أيب : حممد بن عبد اهلادي الشيباين -٢١

 ).ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية(سفيان، دراسة نقدية للروايات 
امللك ماجستري يف جامعة (ابن الزبري واألمويون : مان اخلراشيثعبد اهللا بن ع -٢٢

 ).سعود
ابن أعثم الكويف، منهجه وموارده يف خالفة الصديق : عبد العزيز عمر البييت -٢٣

 ).ماجستري باجلامعة اإلسالمية(يف كتاب الفتوح 
خالفة علي بن أيب طالب من خالل كتب السنة : عبد احلميد علي الفقيهي -٢٤

 ).ميةماجستري يف اجلامعة اإلسال(والتاريخ، دراسة نقدية للروايات 
باستثناء الفتنة من خالل كتب السنة  خالفة عثمان : حممد حممد العواجي -٢٥

 ).ماجستري من اجلامعة اإلسالمية(والتاريخ، دراسة نقدية للروايات 
أثر التشيع على الروايات التارخيية يف القرن األول : عبد العزيز حممد منور ويل -٢٧

 .اهلجري
املرويات الواردة يف شخصية عمر وسياسته  :عبد السالم حمسن آل عيسى -٢٨

 ).دكتوراه باجلامعة اإلسالمية(اإلدارية، دراسة نقدية للروايات 
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قلته غري مرة، وهو أن األمة اإلسالمية أغـىن  وأعيد هنا ما . األخبار
أمم األرض باملادة السليمة اليت تستطيع أن تبىن ا كيان تارخيهـا،  
إال أا ال تزال أقل أمم األرض عناية ببناء تارخيها من تلك املـواد  

 .السليمة
والناس اآلن بني قارئ لكتب قدمية أراد مؤلفوها أن يتداركوا 

ا فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم مـن  األخبار قبل ضياعه
غث ومسني، منبهني على مصادر هذه األخبار وأمساء رواا ليكون 

(القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها
81F

، ولكن لبعـد الـزمن   )١
وجهل أكثر القراء مبراتب هؤالء الـرواة ودرجـام يف الصـدق    

ال يستفيدون  والكذب، ويف الوفاء للحق أو امليل مع اهلوى، تراهم
من هذه املصادر، وال من الكتب اليت اعتمدت عليها بال متحـيص  

(وحتقيق 
82F

(وهنالك كتب قدمية أيضا ولكنها دون هذه الكتب . )٢
83F

٣( ،
ألن أصحاا من أهل اهلوى، وومن هلم صبغات حزبية يصـبغون  
أخبارهم بألواا، فهي أعظم ضررا، ولعلها أوسـع مـن تلـك    

                              
يقصد رمحه اهللا الكتب اليت تروي األخبار مسندة مثل طبقات ابن سعد، وتاريخ  (١)

خليفة بن خياط، وتاريخ الطربي وأمثاهلم ممن يروي باإلسناد، فإن العمد يف هذا 
مسلوك ومتبع يف عصرهم وال يقدح يف مكانتهم العلمية  جسناد، وهو منهعلى اإل

وهم، مل يكونوا غافلني عنها وإمنا ذكروها . ذكرهم أخبارا واهية وضعيفة
 .بأسانيدها لتعرف

ومن أهم هذه املصادر تاريخ ابن جرير الطربي، وقد كتبت يف وصفه وحتليله مقالة  (٢)
فارجع إليها لتستفيد من هذه املصادر ) ٢١٥-٢١٠ جملة األزهر،(من  ٢٤يف الد 

 .»حمب«ولتعرف ما تأخذ وما تدع 
 .أي يف الرتبة واملرتلة (٣)
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(انتشارا
84F

لكتب احلديث كمؤلفات جرجي زيدان، والبحوث أما ا. )١
اليت يستقيها محلة األقالم من مؤلفات املستشرقني على غري بصـرية  

(بدسائسهم
85F

، فإنه ثالثة األثايف وعظيمة العظائم، ولذلك باتت هذه )٢
األمة حمرومة أغزر ينابيع قوا وهو اإلميان بعظمة ماضيها، يف حني 

سرية أظهر وال أر وال أزهـر مـن    أا سليلة سلف مل ير التاريخ
 .سريته

 دور علماء احلديث يف رسم
 منهج نقد الرواة والروايات

إال أن من نعم اهللا علينا عناية علماء احلديث بتحقيق أحـوال  
رواة األخبار ومبلغ أمانتهم يف محلها، وقد صنفوا يف ذلـك كتبـا   

قيقـات  ومعاجم عظيمة النفع ملن يراجعها عند التأليف، وهلـم حت 
جليلة يف مجيع املسائل اليت يترتب عليها اجتاه احلق يف احلكم علـى  

 .األحداث الكربى يف تاريخ صدر اإلسالم
ومع أن كثريا من أمهات الكتب النفيسة فقـدت يف كارثـة   

(هوالكو
86F

، مث يف احلروب الصليبية واكتساح األندلس، وما تـال  )٣
                              

وقعة صفني : مثل. أي يف العصر احلاضر لعناية بعض الناس بنشرها وتكرار طباعتها (١)
لنصر بن مزاحم، وتاريخ اليعقويب، ومروج الذهب للمسعودي، واإلمامة والسياسة 

 .سوب كذبا البن قتيبة، يف أشباه هلا واهللا املستعاناملن
وهي كثرية يصعب حصرها ومنها مؤلفات أمحد أمني، وطه حسني وحممد حسني  (٢)

 .هيكل، وبعض أساتذة اجلامعات املتأثرين بالفكر االستشراقي
من أعوان اخلائن ابن العلقمي ) هـ٦٥٦ت(الذي كان ابن أيب احلديد  (٣)

 .»حمب«هيد السبيل بني يديه لتقويض دولة اإلسالم علي مت) هـ٦٥٦ت(
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ون األخـرية، إال أن  ذلك كله من احنطاط املستوى العلمي يف القر
كثريا من حتقيقات احملققني ال تزال منبثـة يف مطـاوى الكتـب    

(اإلسالمية
87F

واألمل عظيم يف قيام ضة جديدة لبعض ماضي هذه . )١
 .األمة ايد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص وتوجيهات

 الرد على مزاعم الشيعة

أصل الفـنت   وأعود بعد هذا إىل األسئلة اليت تقدمت آنفًا عن
والتشيع، فقد زعم الزاعمون لعلي كرم اهللا وجهه ما مل يكن له علم 

عينه للخالفة بعده يوم استخلفه على املدينة  زعموا أن النيب : به
أنت مـين  «: وهو متجه إىل الشام يف غزوة تبوك، وقال له يومئذ

ورجال احلـديث  . »مبرتلة هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي
ن يف درجة هذا اخلرب من الصحة، فبعضهم يراه صـحيحا،  خمتلفو

وبعضهم يراه ضعيفًا، وذهب اإلمام أبو الفرج بن اجلوزي إىل أنـه  
(موضوع مكذوب

88F

وحنن إذا رجعنا إىل الظروف اليت قالوا إـا  . )٢

                              
من أمثال ابن العريب يف العواصم من القواصم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتالميذه،  (١)

 .ابن القيم، والذهيب، وابن كثري، ومن بعدهم احلافظ ابن حجر العسقالين
) ١٨٧١/ ٤/٤(ومسلم ) مع فتح الباري ٧/٧١(احلديث صحيح أخرجه البخاري  (٢)

، ، وغريمها من أصحاب السنن من حديث سعد بن أيب وقاص ٢٤٠٤: برقم
وال مطعن يف احلديث ذا النص، وال دليل للرافضة فيما ذهبوا إليه يف االحتجاج 

، ١/٥٠١(به وانظر ذلك مفصالً يف منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ي هذا احلديث يف ومل يذكر ابن اجلوز) ٧/٧٤(، وفتح الباري )٤/٣٧١

) ١/٢٢٨(املوضوعات، وإمنا ذكر يف كتاب العلل املتناهية يف األحاديث الواهية 
رواية  ، من طريق أيب بكر بن أيب األزهر من حديث جابر ٣٥٩: برقم

هذه : ولو كان لكنته، ونقل قول اخلطيب: للحديث فيها زيادة منكرة وهي قوله
= 
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ملا أراد اهللا له أن يتوجـه   - البست هذا احلديث نرى أن النيب 
لـف يف املدينـة، وكـان رجاهلـا     أمر عليا بأن يتخ –حنو تبوك 

، فوجد والقادرون على احلرب من الصحابة قد خرجوا مع النيب 
أجتعلـين مـع النسـاء واألطفـال     : علي يف نفسه وقال للنيب 

أما ترضى أن تكـون  «: تطييبا لنفسه فقال له النيب » !والضعفة
يف استخالف موسـى أخـاه    أي »؟مين مبرتلة هارون من موسى

فهـذا االسـتخالف مل   . ذهب إىل اجلبل ليعود باأللواح هارون ملا
يكن له يف نظر سيدنا علي كرم اهللا وجهه هذا املعىن الومهي الذي 
اخترعه املتحزبون فيما بعد، بل هو على عكس ذلك كـان يـراه   
حرمانا له من مكانة أعلى وهي مشاركة إخوانه الصحابة يف ثواب 

زد على ذلـك أن هـذا   . نشوداجلهاد لتكوين الكيان اإلسالمي امل
النوع من االستخالف مل ينفرد به علي كرم اهللا وجهه، بل تكـرر  

(استخالف ابن أم مكتوم على املدينة نفسها  من النيب 
89F

، وكان )١
 .ابن أُم مكتوم يتوىل اإلمام بالناس يف املدينة مدة خالفته عليها

ـ   يد وقد ناظر كبار الشيعة يف هذا احلديث عالمة العـراق الس
(عبد اهللا السويدي

90F

(عندما مجعه م نادرشاه )٢
91F

يف النجف سـنة   )١
=                               

واها إال ابن أيب األزهر وكان غري ثقة، يضع ال نعلم ر –ولو كان لكنته  –الزيادة 
وما ذكره األستاذ حمب الدين من إطالق : قلت. اهـ. األحاديث على الثقات

الوضع على احلديث دون تفصيل ليس جبيد ورمبا حصل له وهم يف ذلك فظن أن 
 .ابن اجلوزي جعله موضوعا بكاملة، واهللا أعلم

وقد ذكرا أن النيب ) ٤/٦٠٠(واإلصابة  ٤/٢٠٥(انظر ترمجته يف طبقات ابن سعد  (١)
 استخلفه على املدينة ثالث عشرة مرة. 

عبد اهللا بن حسني بن مرعى بن ناصر الدين البغدادي أبو الربكات السويدي فقيه  (٢)
= 
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هـ فأفحمهم السويدي وخذل باطلهم كما ترى ذلك فيما ١١٥٦
دونه رمحه اهللا بقلمه عن هذه الواقعة وأثبتناه يف رسـالة طبعناهـا   

 ).مؤمتر النجف(بعنوان 
 فاإلمام علي كرم اهللا وجهه كان يعلم أن اخلالفة احلقة هي اليت
انضوى فيها إىل إمجاع إخوانه أصحاب رسول اهللا يوم قدر اهللا لـه  

وما كان ملسلم من عامة . حبكمته ما شاء، وقضى فيها بعدله ما أراد
فضالً عن مثل علي يف عظـيم مكانتـه يف األولـني     –املسلمني 
إن يسخط قدر اهللا، أو يتمرد على قضائه، أو يرضـى   –واآلخرين 

=                               
هـ رحل إىل بالد ١١٧٤هـ وتوىف سنة ١١٠٤متأدب من أعيان العراق ولد سنة 

شرح صحيح البخاري، : مؤلفات، منهااحلجاز والشام، مث عاد إىل بغداد، له 
احملاكمة بني الدماميين والشمين، واحلجج القطعية التفاق الفرق اإلسالمية والذي 

هـ، بعنوان مؤمتر النجف، وهو مستخرج ١٣٦٧طبعه حمب الدين اخلطيب سنة 
وقد أثىن . النفحة املسكية يف الرحلة املكية: من كتاب رحلة إىل مكة واليت بعنوان

شيخ البسيطة على اإلطالق، وزين : لسيد حممود شكري األلوسي بقولهعليه ا
 .الشريعة باإلمجاع واالتفاق

 .ومقدمة حمب الدين اخلطيب لرسالة مؤمتر النجف) ٤/٨٠(انظر األعالم للزركلي 
نادرهان شاه، أحد قادة الدولة الصفوية الشيعية، واستطاع يف وقت ضعف الدولة  (١)

هـ ويوسع رقعة ١١٤٥ويسقط األسرة الصفوية سنة أن يستويل على احلكم 
الدولة يف اهلند وبالد ما وراء النهر، وكردستان، والعراق، وأعلن نفسه شاهنشاه 

هـ وحاول أن جيمع أهل دولته على مذهب واحد، فعقد مؤمترا يف ١١٤٨سنة 
هـ حضره علماء الشيعة، وعلماء األفغان، وعلماء ما وراء ١١٥٦النجف سنة 

، وجعل عبد اهللا السويدي حكما يف املناظرة، فجمعهم على االتفاق على منع النهر
سب الصحابة، وأن اخللفاء الراشدين األربعة هم يف الفضل حسب ترتيبهم يف 

هـ على ١١٥٦شوال سنة  ٢٦اخلالفة، وحترمي املتعة وخطب بذلك يوم اجلمعة 
ر النجف لعبد اهللا مؤمت. (منرب الكوفة وحبضور نادرشاه والعلماء املذكورين

 ).١٠٤-١٠٢السويدي ص



 

 ٤٣ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

ه من الصحابة، أو يداجي يف إمجاعه معهم غري الذي ارتضاه إخوان
ومن االفتئات عليه واالنتقـاص مـن   . على ما فيه صالح املسلمني

قدره، والتشويه جلمال اإلسالم وتارخيه، الشك يف إخالص علي أو 
أبا بكـر الصـديق    يف اغتباطه مبا بايع عليه خليفة رسول اهللا 

 .مجعنيوصاحبيه بعده عمر وعثمان رضوان اهللا عليهم أ
 نظر الصحابة إىل اخلالفة وميزام

ومن املزايا اليت تفرد ا علي وطبقته ممن وىل اخلالفـة أو   -١
دخل يف بيعتها يف الصدر األول أم كانوا يرون والية هذا األمـر  

يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه كما يقـوم بسـائر   ) واجبا(
عليه املسلمني، ويعرض  ألحدهم يعادى) حقًا(واجباته، وال يروا 

 .دماءهم للخطر والشر، ليستأثر ا على غريه
تـدل   –إذا جردت من زيادات أهل األهواء  –ومجيع الوقائع 

على هذه املكانة السامية لعلي وإخوانه، فلمـا شـوهت الوقـائع    
وأخبارها مبا دسه فيها املتزيدون من أكاذيب ال مصلحة فيها لعلي 

وبنيه صورة قبيحة ال تنطبق علـى احلقيقـة   وآله، كانت ا لعلي 
املمتازة على مجيع  –والواقع، وظن املخدوعون ا أن تلك الطبقة 

إمنـا   –أمم األرض بعفتها وطهارة نفوسها وترفُّعها عن الصـغائر  
تتنازع كاألطفال والرعاع علـى توافـه   : كانت على عكس ذلك
 .الدنيا وسفساف العاجلة

يتوىل الواحد منـهم  ) عبئًا(راشدين فاخلالفة كانت يف نظر ال
محله بتكليف من املسلمني أداًء للواجب، ومل تكن عند أحد منهم 
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٤٤ 
 
 .حىت ينازع غريه عليها) مأكلة(وال ) متاعا(

وملا تآمرت اوسية واليهودية على سفك دم أمري املؤمنني عمر 
(بن اخلطاب 

92F

، وأبقى اهللا من حياته بقيةً يدبر فيهـا للمسـلمني   )١
رهم بعده، جعل األمر شورى، واقترح عليه بعض الصـحابة أن  أم

ومل يكن  –يريح املسلمني من ذلك فيعهد إىل ابنه عبد اهللا بن عمر 

                              
كان نتيجة  الذي يظهر من النصوص التارخيية أن مقتل عمر بن اخلطاب  (١)

مؤامرة وتدبري ومل يكن مبادرة فردية من أيب لؤلؤة اوسي، فقد أخرج ابن سعد 
: بإسناد صحيح من طريق جرير بن حازم قال) ٣/٣٥٠(يف الطبقات الكربى 

رأى عبد الرمحن بن عوف السكني : حكيم حيدث عن نافع قال مسعت يعلى بن
ما تصنعان : رأيت هذه أمس مع اهلرمزان، وجفينة، فقلت: اليت قتل ا عمر فقال

: فقال له عبيد اهللا بن عمر. نقطع ا اللحم فإنا ال منس اللحم: ذه السكني؟ فقاال
 .»لهمانعم فأخذ سيفه مث أتامها فقت: أنت رأيتها معهما؟ قال

أخربين : بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب الزهري قال) ٣/٣٥٥(وأخرج أيضا 
قد : سعيد بن املسيب أن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال حني قتل عمر

مررت على أيب لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة، واهلرمزان وهم جني فلما بغتهم ثاروا، 
ه، فانظروا ما اخلنجر الذي قتل به فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسط

عمر؟ فوجدوه اخلنجر الذي نعت عبد الرمحن بن أيب بكر، فانطلق عبيد اهللا بن 
عمر حني مسع ذلك من عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه السيف حىت دعا اهلرمزان 

انطلق معي حىت ننظر إىل فرس يل، وتأخر عنه حىت إذا مضى : فلما خرج إليه قال
ال إله إال اهللا، : فلما وجد حر السيف قال: ه بالسيف، قال عبيد اهللابني يديه عال
وكان نصرانيا من نصارى احلرية وكان يعلم  –ودعوت جفينة : قال عبيد اهللا

 .هيعينب بني فلما علوته بالسيف صلَّ: قال عبيد اهللا –الكتاب باملدينة 
شراف من طريق من أنساب األ) ٣٦٧ص(كما أخرج ذلك البالذي يف ترمجة عمر 

من طريق ) ٤/٢٤٠(ابن سعد عن سعيد بن املسيب به، وابن جرير يف تارخيه 
سيف بن عمر عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب به، فهذه النصوص واضحة 

 .الداللة على املؤامرة يف مقتل عمر بن اخلطاب 



 

 ٤٥ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

عبد اهللا بن عمر دون أبيه يف علم أو حزم أو بعد نظر أو إخـالص  
حبسـب آل  «: رفض عمر ذلـك وقـال   –هللا ورسوله واملؤمنني 

خريا فقد أصبنا منـه وإن   اناخلطاب أن يليها واحد منهم؛ فإن ك
وعبد اهللا بـن عمـر نفسـه    . )93F١(»كان رزًءا فقد قمنا بنصيبنا فيه

عرضت عليه اإلمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل عثمان يف ذي 
فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة والـزبري   ٣٥احلجة سنة 

(وعلي
94F

، ومل يتوهلا علي إال قياما بواجـب، ومل يسـتمدها مـن    )٢
ت املتحزبني وسخافام، بل من إرادة األمة يف ذينك اليومني خرافا

كما أعلن ذلك علـى  ) منه ٢٥ذي احلجة، واجلمعة  ٢٤اخلميس (
فعلي . ))95F٣رءوس األشهاد وهو واقف على أعواد منرب رسول اهللا 

إىل تلك الساعة مل تكن له شيعة خاصة به، يعرفها وتتصل به، ومل 
أحدا من الناس شيعة له، ألنه هو نفسه خيطر قط على باله أن جيعل 

وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة اإلسالم امللتفة حول خلفاء 
ولو حدثته نفسه باختاذ شـيعة  . أيب بكر مث عمر مث عثمان نبيها 

خاصة به غري مجهور األمة الذي يتشيع للبيعة العامة لكـان ذلـك   
، وما طوق به عنقه مـن  نقضا منه ملا عقد عليه صفقة ميينه إلمامه

وال شك أنه استمر على ذلك إىل عشـية  . بيعة اإلسالم ألصحاا
                              

وأيب بإسناد مجعي من طريق املدائين، ) ٤/٢٢٨(أخرج ذلك الطربي يف تارخيه  (١)
، من الفتح، ١٣/٢٠٥البخاري (خمنف، لكن لقول عمر شاهد يف الصحيحني 

 ).٣/١٤٥٤ومسلم 
انظر نصوصا عن إباء عبد اهللا بن عمر عن قبول اخلالفة يف الطبقات الطربي البن  (٢)

 ).٤/١٥١(سعد 
 .واخلطبة من طريق سيف بن عمر عن شيوخه) ٤/٣٤٦(تاريخ الطربي  (٣)
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ألن  للهجرة، وكـان أهـالً   ٣٥من ذي احلجة سنة  ٢٤اخلميس 
ولو مل يكن على كذلك ملا كنا . يستمر على ذلك بأمانة وإخالص

ومن الثابت عنـه يف  . يف هذه املرتلة السامية عند اهللا مث عند الناس
ة ذلك اليوم أنه كان يدافع اخلالفة عن نفسه، وحياول أن يقنع عشي

بأن يتوىل  –أحد العشرة املبشرين باجلنة  –أخاه طلحة بن عبيد اهللا 
هو هذا األمر عن املسلمني، بينما طلحة أيضا كان يـدافعها عـن   
نفسه وحياول إقناع علي بأن يكون هو حامل هذا العبء،  القائم 

وانظر احلوار بينهما يف ذلك كما رواه . لواجبعن املسلمني ذا ا
عامل من كبار علماء التابعني وهو اإلمام حممد بن سريين على مـا  

طبعـة مصـر،   ) ٦/١٥٦(أورده أبو جعفر الطـربي يف تارخيـه   
ابسط يـدك يـا   «فيقول علي لطلحة  )96F١()طبعة هولندا ١/٣٠٧٥

املؤمنني، أنت أحق، فأنت أمري «: فيقول له طلحة» طلحة ألبايعك
 .»فابسط يدك

وكاد الثائرون من مجاعة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبـون  
بعلي وطلحة والزبري فيقتلوم هلرم من والية األمر وتعففهم مجيعا 
عن قبول اخلالفة، فانتهى األمر بقبول علي، وارتقى منرب رسول اهللا 

  ـ ) ٣٥من ذي احلجة سنة  ٢٥اجلمعة (يف اليوم التايل ب فخط
خطبة حفظ لنا عن مأل وأذن، إن هذا أمركم، ليس ألحد فيه حق 

فإن ) أي على البيعة له(وقد افترقنا باألمس على أمر . إال من أمرمت
وبذلك أعلن أنه ال  )97F٢(»شئتم قعدت لكم، وإال فال أجد على أحد

                              
 .من طبعة دار املعارف مبصر، بإسناد رجاله ثقات) ٤/٤٣٤(تاريخ الطربي  (١)
 .وهي من رواية سيف عن شيوخه) ٤/٤٣٥(انظر تاريخ الطربي  (٢)



 

 ٤٧ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

يستمد اخلالفة من شيء سبق، بل يستمدها من البيعة إذا ارتضـتها  
 .األمة

 يا الطبقة األوىل يف اإلسالم اليت صحبت النيب ومن مزا -٢
ميـزان  ) االعتدال(وتأدبت بأدبه وتشبعت بسنته أا كانت ترى 

إن «: كان يقول هلـا  مجال اإلسالم؛ ألن نبيها ) والرفق(الدين، 
 )98F١(»الرفق ما كان يف شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال شـانه 

إن «: ويقول )99F٢(»اخلري كله من حيرم الرفق حيرم«: وكان يقول هلا
إياكم والغلـو يف  «: ، ويقول)100F٣(»هذا الدين متني فأوغل فيه برفق

 .)101F٤(»الدين، فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو فيه
فلما نشأت الطبقة الثانية يف حياة الطبقـة األوىل أدب اآلبـاء   

ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة ناجحـة يف  . بنيهم ذا األدب
                              

، ٢٥٩٤: حديث رقم) ٤/٢٠٠٤(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة  (١)
من حديث املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها كما أخرجه أبو 

من الطريق السابق ) ٢٤٧٨: حديث رقم) ٣/٦(اجلهاد من سننه داود يف كتاب 
 ).١١٢، ٦/٥٨(وأخرجه أمحد يف مسنده من الطريق نفسه 

. ٢٥٩٢: حديث رقم) ٤/٢٠٠٣(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة  (٢)
) ٣٦٨٧: حديث رقم) ٢/١٢١٦(وابن ماجه يف سننه، كتاب األدب باب الرفق 

عبسي كلهم من طريق عبد الرمحن بن هالل ال) ٤/٣٦٦(د واإلمام أمحد يف املسن
 . عن جرير بن عبد اهللا البجلي

، وانظره يف طبعة من حديث أنس ) ٣/١٩٩(أخرجه اإلمام أمحد يف مسند  (٣)
وقال حمققا هذا اجلزء إنه حديث ) ٢٠/٣٤٦(، ١٣٠٥٢: مؤسسة الرسالة برقم

 .حسن بشواهده وذكرا له مجلة من الشواهد
إسناده ) ١٨٥١: (وقال الشيخ أمحد شاكر) ١/٢١٥(خرجه أمحد يف املسند أ (٤)

 ).٣/٣٥١(صحيح وانظرا مزيدا من التخريج يف طبعة مؤسسة الرسالة 
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وكان يف ناشئة الكوفة والبصرة والفسـطاط  . والشام احلجاز وجند
 .من أخذ ذه الطريقة، كما أن فيهم من شب على الغلو يف الدين

 أثر ابن سبأ يف الفتنة

ومن أكرب املصائب يف اإلسالم يف ذلك احلني تسلط إبليس من 
أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من املسلمني فتظاهر هلا باإلسـالم  

غرية على الدين واحلمية ألهله، وبدأ يرمـى شـبكته يف   وادعى ال
احلجاز والشام فلم تعلق بشيء بسبب تشبعهم بفطرة اإلسـالم يف  

فـذهب  . اعتداله ورفقه، وحذرهم من طريف اإلفراط والتفـريط 
امللعون يتنقل بني الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول حلديثي السن 

زعم أن عيسى يرجع ويكذب عجبا ملن ي: وقليلي التجربة من شباا
إِنَّ الَّذي فَـرض علَيـك   : بأن حممدا يرجع، وقد قال عز وجل

ادعإِلَى م كادَآنَ لَرالْقُر)102Fفمحمد أحق بالرجوع من عيسـى  )١ .
حممد خامت األنبيـاء، وعلـي خـامت    «: وكان يقول هلؤالء الشبان

وكان ذلك يف أواخر مث يقول هلم حمرضا على عثمان،  )103F٢(»األوصياء
                              

أي إىل يوم البعث، وقيل : لرداك إىل معاد: واملراد بقوله ٨٥: سورة القصص آية (١)
فسر ابن عباس  كما املوت، وقيل إىل مكة لفتحها، وفتح مكة عالمة موته 

يرجع ) ٦/٢٦٠(سورة النصر، وهذه األقوال كما قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه 
 .بعضها إىل بعض

ورواية هذه احلقائق عن امللعون ابن سبأ اتفق عليها أهل السنة والشيعة، وقد نقلنا  (٢)
 كما نقله املامقاين عن الكشي من) ٢/١٨٤ج(مثل هذا عن تنقيح املقال للمامقاين 

من اختراع ابن » وصى«وقد اعترفوا بذلك أن وصف علي بأنه . كبار أئمتهم
 .»حمب«ذا الوصف لعلي ألنه اخترع يف خالفة عثمان  سبأ وال علم للنيب 

وانظر تفصيل ذلك يف مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة من أعداد الدكتور : قلت
= 



 

 ٤٩ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

ومن أظلم ممن مل جيز وصية رسـول اهللا،  «: ٣٠خالفة عثمان سنة 
وممن يثب على علي 104(»ألمـة ارسول اهللا وينتزع منه أمـر   وصيF١( 

 وصي إن عثمان أخذ اخلالفة بغري حق، وهنالك علي«: ويقول هلم
رسول اهللا فاضوا فحركوه، وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن 

 .)105F٢(»ملنكر تستميلوا الناسا
إن هذا الشيطان هو عبد اهللا بن سبأ من يهود صنعاء، وكـان  

. يسمى ابن السوداء، وكان يبث دعوته خببـث وتـدرج ودهـاء   
واستجاب له ناس من خمتلف الطبقات، فاختذ من بعضـهم دعـاة   

واستكثر أتباعه بآخرين مـن  . فهموا أغراضه وعولوا على حتقيقها
حلني املتشددين يف الدين املتنطعني يف العبادة ممن يظنون البلهاء الصا

فلما انتهى ابن سبأ من تربية نفر من . الغلو فضيلة واالعتدال تقصريا
الدعاة الذين حيسنون اخلداع، ويتقنون تزوير الرسائل، واختـراع  
األكاذيب، وخماطبة الناس من ناحية أهوائهم، بث هؤالء الدعاة يف 

وعىن بالتـأثري   –يما الفسطاط والكوفة والبصرة وال س –األمصار 
على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان املـدن الـذين اشـترك    

=                               
كتب الشيعة القدامى، وانظر وقد وثق النقول من ) ١٣٨-١/١٣٤(ناصر القفاري 

 ).٨٩-١/٨٢(ثنا عشرية كذلك أصول مذهب الشيعة اإل
 .من طريق سيف بن عمر) ٤/٣٤٠(تاريخ الطربي  (١)
وانظر نصوصا عن ابن سبأ من غري طريق سيف بن عمر ) ٤/٣٤١(املصدر نفسه  (٢)

وانظر، سليمان محد . ترمجة ابن سبأ) ٣٣٢-٩/٣٣١) (خط(يف تاريخ دمشق 
عبد اهللا بن سبأ وأثره يف أحدث الفتنة يف صدر اإلسالم الفصل الثاين وقد : دةالعو

بأنه عرض أسانيد ابن عساكر على فضيلة الشيخ احملدث ناصر ) ٩٨ص(ذكر يف 
 .الدين األلباين فأفاد بأا بني صحيح وحسن صحيح لغريه
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٥٠ 
 

آباؤهم يف اجلهاد والفتح، فاستجاب له من بلهاء الصاحلني وأهـل  
الغلو من املتنطعني مجاعات كان على رأسهم يف الفسطاط الغافقي 

(بن حرب العكِّي
106F

ـ  )١ جِـييب   وعبد الرمحن بن عيس البلـوي التد
(الشاعر

107F

(وكنانة ابن بشر بن عتاب التجييب )٢
108F

، وسودان بن حمران )٣
(السكُوين

109F

(، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي)٤
110F

، وعمرو بـن  )٥
                              

ن الصالة يف املسجد كان أمري املصريني الذين قدموا إىل عثمان، وملا منعوا عثمان م (١)
كان هو الذي يصلي بالناس، وهو من الذين اقتحموا دار عثمان وشارك يف قتله 

 ).٣٩١، ٤/٣٥٤الطربي، التاريخ (
/ ٣(، وأسد الغابة )٢/٨٤٠(واالستيعاب ) ٧/٥٠٩(له ترمجة يف طبقات ابن سعد  (٢)

يف الطربي  كل من ابن الكليب كما» البلوي التجييب«وقد نسبه ذه النسبة ) ٤٧٤
) ٤/٣٤٨(واقتصر كل من سيف بن عمر ) ٤/٣٦٩(وابن إسحاق ) ٤/٣٦٨(

على نسبته إىل بلي، وهي قبيلة معروفة تسكن مشال ) ٣٧٣-٤/٣٨٢(والواقدي 
مجهرة : ابن حزم(اجلزيرة الغريب وتنسب إىل بلي بن عمرو بن احلايف بن قضاعة 

وجتيب فرع . صادر ترمجته، ومل ترد نسبته إىل جتيب يف م)٤٢٩ص: أنساب العرب
من السكون من قبائل اليمن وقد نسبوا إىل أمهم جتيب بنت ثوبان بن سليم بن 

 ).٤٤٢/ابن حزم املصدر السابق (مذحج 
ونقل عن ابن يونس أنه شهد فتح مصر، ) ٥/٦٥٤(ترمجه ابن حجر يف اإلصابة  (٣)

ن الذهيب ذكر عبد وإمنا ذكرته أل«: مث اعتذر عن إيراده يف كتاب اإلصابة بقوله
الرمحن مب ملجم ألن له إدراكًا، وينبغي أن يرته عنهما كتاب الصحابة ومها مل 
يكونا من الصحابة، وإمنا أدركوا زمن البعثة، وقد كان كنانة ممن باشر قتل عثمان، 

، ٣٩٣، ٤/٣٤٨(تاريخ الطربي : وانظر. »)هـ٣٦(مث قتل بفلسطني سنة 
٣٩٤.( 

السكوين املرادي، كان من رؤساء املصريني الذين ساروا هو سودان بن محران  (٤)
، مث قتل على يد أحد غلمان عثمان أثناء على عثمان وقد شارك يف قتل عثمان 

 ).٣٩١، ٤/٣٧٢تاريخ الطربي . (هـ٣٥املواجهة يف دار عثمان سنة 
كنيته أبو عمرو، كان يف خالفة عمر بن اخلطاب صبيا صغري السن، وكان مع  (٥)

يف صفني وقتل ا، وكان عمره أربعا وعشرون سنة كما جزم بذلك الطربي  علي
= 



 

 ٥١ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

(احلَمق اخلزاعي
111F

(، وعروة بن النباع الليثي)١
112F

(، وقُترية السكوين)٢
113F

٣(. 
عمرو بـن  : لكوفةوكان على رأس من استغواهم ابن سبأ يف ا

(األصم 
114F

(، وزيد بن صوحان العبدي )٤
115F

، واألشـتر مالـك بـن    )٥
(احلارث النخعي 

116F

(، وزياد بن النضر احلارثي )٦
117F

، وعبـد اهللا بـن   )٧
=                               

وصحح أبو نعيم ذلك كما نقله احلافظ ابن حجر يف ذيب ) ٤/١٣٩تارخيه (يف 
 .، وهو غري الصحايب عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي)٥/١٥٦(التهذيب 

لكوفة وكان ممن قدم ، وذكر أنه سكن ا)٤/٦٢٣(ترمجة ابن حجر يف اإلصابة  (١)
له صحبة، ويف : على عثمان مع أهلها، مث قدم مصر وسكنها، قال ابن السكن

وطعنه عدة  من طريق الواقدي أنه شارك يف قتل عثمان ) ٤/٣٩٤تاريخ بغداد (
طعنات، وقد كانت وفاته سنة أحدى ومخسني قتله عامل املوصل وهو شيخ كبري 

 ).٥/٢٦٥تاريخ الطربي (ة مريض، وكان قد هرب إليها من الكوف
مجهرة : وابن حزم) ٢٩٤، ٤/٢٧٣انظر تاريخ الطربي (أحد احملاصرين لعثمان  (٢)

 ).١٨٣ص(أنساب العرب 
من الذين اقتحموا دار عمان ) ٤/٣٩١(قُترية بن فالن السكوين، ذكره الطربي  (٣)
وقتله أحد غلمانه يومئذ ،. 

ومل أجد له ) ٤/٣٤٩(يف تاريخ الطربي كان رئيس الذين خرجوا من الكوفة كما  (٤)
 .ترمجة

من بين عبد القيس يف عمان وهو أخ لصعصعة وسيحان ذكره ابن سعد يف الطبقة  (٥)
وترمجة ابن حجر ) ٦/١٢٣ ىالطبقات الكرب(األوىل من التابعني من أهل الكوفة 

تاريخ (املعروف أنه خمضرم، وذكر ابن عساكر يف : وقال) ٠ذ٢/٦١(يف اإلصابة 
، وكان يوم اجلمل من األمراء مع علي أن له وفادة على النيب ) ٦/٦٢٩دمشق 

 ).٥٤٢، ٤/٥٢١انظر الطربي، تاريخ الرسل وامللوك . (وقتل يف املعركة
ترمجة ابن سعد يف الطبقة األوىل من التابعني يف الكوفة، وكان من أصحاب علي  (٦)

صر فخرج إليها ومات بن أيب طالب، وشهد معه اجلمل وصفني، وواله على م
 ).٦/٢١٣الطبقات الكربى : ابن سعد(بالعريش 

) ٤/٣٤٩تاريخ الطربي (ذكره سيف ممن قدم على عثمان من أهل الكوفة خللعه  (٧)
ويذكر أبو خمنف أنه من أمراء علي يف صفني، كما أن له مشاركة يف حرب 
= 
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٥٢ 
 

(األصم
118F

١(. 
(ومن البصرة حرقوص بن زهري السعدي 

119F

، وحكيم بن جبلة )٢
=                               

يف وذكر احلافظ ابن حجر ) ٦٥-٥/٦٤، ٤/٥٦٥الطربي (اخلوارج مع علي 
 ).٢/٦٤٣(اإلصابة أن له إدراك لزمن البعثة ورواية عن أيب هريرة 

أحد بين عامر بن صعصعة، ذكره الطربي من رواية سيف ممن قدم من أهل الكوفة  (١)
 ).٤/٣٤٩تاريخ الطربي (على عثمان خللعه 

من طريق سيف بن ) ٧٩-٤/٧٦(له ذكر يف فتح العراق فعند الطربي يف تارخيه  (٢)
مر بن اخلطاب أمد أهل البصرة يف والية عتبة بن غزوان حبرقوص بن عمر أن ع

وكانت له صحبة عن رسول اهللا ففتح سوق األهواز وما : زهري السعدي قال
أنه مل يشارك يف معركة اجلمل ) ٤/٤٩٦(كما ذكر عن طريق سيف أيضا . حوله

ن طريق فقد اعتزل هو وقومه مبشورة األحنف بن قيس السعدي التميمي، وذكر ع
ة وقتل يف معركة النهراون سنة أنه كان من احلروري) ٨٧-٥/٨٥(أيب خمنف 

وذكر جممل ما ذكر ) ١/٤٧٤(وقد ترمجه ابن األثري يف أسد الغابة . هـ٣٧
ونقل عن ) ٢/٤٩(أما احلافظ ابن حجر، فقد ترمجه يف اإلصابة . الطربي يف تارخيه

زهري كان من أصحاب يعرفه مث  اهليثم بن عدي أن اخلوارج تزعم أن حرقوص بن
وزعم أبو عمر أنه ذو اخلويصرة التميمي رأس اخلوارج املقتول : قال ابن حجر

ومبراجعيت لكتاب االستيعاب البن عبد الرب مل أقف على ترمجة يف . بالنهراون
 .كتابه، فلعله ذكر ذلك يف كتاب آخر

لواحدي يف أسباب وأخرج الثعليب مث ا: ١٢/٢٩٣(وقال احلافظ يف فتح الباري 
ابن : عن طريق حممد بن حيىي الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه) ٢٤٧ص(الرتول 

وما أدري من : قال. ذي اخلويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهري أصل اخلوارج
وقد اعتمد على ذلك ابن األثري يف الصحابة ! إخل؟.. وهو حرقوص: الذي قال

ابة وساق هذا احلديث من طريق أيب فترجم لذي اخلويصرة التميمي يف الصح
فقد جعل يف هذه الرواية اسم ذي اخلويصرة : إسحاق الثعليب، وقال بعد فراغه

 ).٢/١٧٢أسد الغابة (حرقوصا واهللا أعلم 
قلت روايات احلديث يف مسند أمحد والصحيحني ليس فيها تسميته حرقوصا، وإمنا 

، من حديث ٦٩٣٣: رقم حديث) من فتح الباري ١٢/٢٩٠(يف صحيح البخاري 
يقسم جاءه  بينا النيب : معمر عن الزهري عن أيب سلمة، عن أيب سعيد اخلدري

= 
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(العبدي 
120F

(، وذَريح بن عباد العبدي )١
121F

وبشر بن شريح احلُطَم بن  )٢
(عة القيسي ضبي

122F

(، وابن احملرش بن عبد ابن عمرو احلنفي )٣
123F

٤(. 
: أما املدينة فلم يندفع يف هذا األمر من أهلها إال ثالثة نفر وهم

حممد بن أيب بكر، وحممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبـد  
(مشس، وعمار بن ياسر 

124F

٥(. 
=                               

وتولية عمر بن اخلطاب حلرقوص بن زهري ...) عبد اهللا بن ذي اخلويصرة التميمي
ترد القول بأنه ذا اخلويصرة ألن عمر شاهد على قصته مع رسول اهللا وقد استأذنه 

 .يف قتله
، وال أعلم له وقال أدرك النيب ) ١/٣٦٦(ابن عبد الرب يف االستيعاب ترمجة  (١)

رواية وال خربا يدل على صحبته، وكان عثمان بعثه إىل السند، مث كان من الذين 
قدموا على عثمان من أهل البصرة وطالبوا خبلعه، وقتل يف املناوشات قبل يوم 

 ).٢/١٧٨اإلصابة : (ابن حجر) ٣/٤٧١تاريخ الطربي (اجلمل 
من الذين خرجوا من البصرة خللع عثمان مث قتل يف البصرة أثناء املناوشات األوىل  (٢)

 ).٤٧١، ٤/٣٤٩الطربي التاريخ (هـ ٣٦قبل معركة اجلمل سنة 
مل أقف على ترمجته وقد ذكره الطربي من الذين قدموا البصرة خللع عثمان من  (٣)

 ).٤/٣٤٩الطربي التاريخ (رواية سيف بن عمر 
مل أقف له على ترمجة وذكره الطربي عن رواية سيف يف من قدم من أهل البصرة  (٤)

هـ، حيث نص الطربي يف ٣٦خللع عثمان، مث قتل فيما يظهر يف البصرة سنة 
 الإروايته عن سيف أنه مل يفلت أحد ممن شارك يف قتل عثمان من أهل البصرة 

 ).٤٧٢، ٤/٣٤٩الطربي التاريخ (حرقوص بن زهري هرب فمنعه قومه 
معهما غري دقيق وغري مناسب، وما ينسب إليه يف التأليب على  وضع عمار  (٥)

 .عثمان غري صحيح
بني على عثمان وقد انتزى على والية أما حممد بن أيب حذيفة فقد كان من املؤلِّ -

مصر وانتزعها من ابن عامر خليفة واليها عبد اهللا بن سعد بن سرح، مث مل ميتع ا 
وما  ١٩ص(هـ، وانظر خربه يف كتاب والة مصر للكندي ٣٦قتل سنة حيث 
 ).٦/١٠اإلصابة : (وابن حجر) بعدها

وحممد بن أيب بكر الصديق أمه أمساء بنت عميس وقد نفست به يف ذي احلليفة  -
= 
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 من وسائله يف إثارة الفتنة

ان يبث يف مجاعة الفسـطاط  ومن دهاء ابن سبأ ومكره أنه ك
، ويف مجاعة الكوفـة الـدعوة   )وعلي ال يعلم ذلك(الدعوة لعلي 

وليس هنا موضع حتليـل  . لطلحة، ويف مجاعة البصرة الدعوة للزبري
نفسيات املخدوعني بدعوة هذا الشيطان، وال نريد أن ننقل ذم علي 

خشب وطلحة والزبري هلم وما قالوه فيهم يوم نزول الثائرون يف ذي 
)
125F

(واألعوص  )١
126F

(وذي املروة  )٢
127F

، وكيف زور ابن سبأ وشـياطينه  )٣
رسالة على لسان علي بدعوة مجاعة الفسطاط إىل الثورة يف املدينة، 

أنت الذي كتبت إلينا تـدعونا،  : فلما واجهوا عليا بذلك قالوا له
(فأنكر عليهم أنه كتب هلم 

128F

، وكان ينبغي أن يكون ذلك سـببا  )٤
علي أيضا إىل أن بني املسلمني شيطانا يزور عليهم  ليقظتهم ويقظة

الفساد خلطة مرسومة تنطوي على الشر الدائم والشرر املسـتطري،  
=                               

وليس له  يف حجة الوداع وخربها يف صحيح مسلم، فهو مل يدرك رسول اهللا 
حيث خلف على أمه بعد وفاة الصديق، وقد  علي رواية عنه، وقد نشأ يف بيت 

كان مع وفد املصريني الذين حصروا عثمان، ودخل على عثمان مث خرج واستحيا 
منه، وقد واله على مصر، فخرج إليها مث قتل من قبل معاوية بن خديج كما يف 

وذلك يف صفر سنة ) ٤/٤١٣(ومسند أيب عوانة ) ٣/١٤٥٨(صحيح مسلم 
 ).٣١-٢٨(ه عند الكندي، تاريخ والة مصر هـ، وانظر خرب٣٨

 ).٢/٣٧٢معجم البلدان . ياقوت(واد على مسرية ليلة من املدينة : ذو خشب (١)
: عاتق البالدي(موضع قرب املدينة إىل شرقها، فيه اليوم مطار املدينة، : األعوص (٢)

 ).٣١املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية ص
 ).ياقوت، معجم البلدان(دي القرى وذي خشب موضع بني وا: ذو املروة (٣)
) ٤/٣٥٤، ٥/١١٦(بإسناد صحيح وكذا عند الطربي ) ١٦٩ص(تاريخ خليفة  (٤)

 .بإسناد خليفة مع اختالف يسري يف السياق



 

 ٥٥ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

وكان ذلك كافيا إليقاظهم إىل أن هذه اليد الشـريرة هـي الـيت    
زورت الكتاب على عثمان إىل عامله مبصر بدليل أن حامله كـان  

(يتكتم عنهم ليثري ريبتهم فيه  يتراءى هلم متعمدا مث يتظاهر بأنه
129F

١( ،
 .فراح املسلمني إىل يومنا هذا ضحية سالمة قلوم يف ذلك احلني

إن دراسة هذا املوضوع اآلن على ضوء القرائن القليلـة الـيت   
بقيت لنا بعد مضي ثالثة عشر قرنا حتتاج إىل من يتفرغ هلـا مـن   

افيـة  شباب املسلمني، وسيجدون مستندات احلق يف تـارخيهم ك 
(لوضع كل شيء يف موضعه إن شاء اهللا 

130F

٢(. 
 أول الفنت ظهورا

فأول فتنة وقعت يف اإلسالم هي فتنة املسلمني مبقتل خليفتـهم  
وصهر نبيهم اإلمام العادل الكرمي الشهيد ذي النورين عثمان بـن  

(عفان رضوان اهللا عليه 
131F

وقد علمت أن الذين قاموا ا وجنـوا  . )٣

                              
وغريه من الصحابة أدركوا هذه  وعلي . انظر خربه يف املصدرين السابقني (١)

ة، مث بعد وقوع مقتل عثمان مل ناملكيدة، ولكن مل يكن من جهم األخذ بالظ
يتمكن اخلليفة من القصاص منهم لوجود من يدافع عنهم يف قبائلهم وأحزام، وقد 

 .قتل عامتهم يف يوم اجلمل وماتالها ومل ميتع أحد ممن باشر قتل عثمان بالدنيا بعده
لقد متكن عدد من الباحثني وهللا احلمد إىل الوصول إىل الصورة الصحيحة  (٢)

 .ألحداث، وقد أشرت إىل دراسام فيما سبقل
: حديث رقم) من فتح الباري ٧/٣٢٣(أخرج البخاري يف صحيحه معلقًا  (٣)

وقعت الفتنة : ، عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب قال٤٠٢٤
فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، مث وقعت الفتنة  –يعين مقتل عثمان  –األوىل 
فلم تبق من أصحاب بيعة احلديبية أحدا، مث وقعت الثالثة فلم  –احلرة يعين  –الثانية 

 .بفتح املهملة واملوحدة اخلفيفة، أي قوة: ، وطباخ»ترتفع وللناس طباخ
= 



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٥٦ 
 

وقد وقعت هذه الكارثة يف . ون وخمدوعونخادع: جنايتها فريقان
شهر احلج، وكانت عائشة أم املؤمنني قد خرجت إىل مكـة مـع   

(حجاج بيت اهللا ذلك العام 
132F

، فلما علمت مبا حدث يف مدينـة  )١
وعلمت أن عثمـان  . الرسول أحزا بغي البغاة على خليفة نبيهم

دفاع عنه فمنع الصحابة من ال. كان حريصا على تضييق دائرة الفتنة
)
133F

، بعد أن أقام احلجة على الثائرين يف كل ما ادعوه عليه وعلـى  )٢
عماله، وكان احلق معه يف كل ذلك وهم على الباطل، وكان هـو  
املثل اإلنساين األعلى يف العدل وكرم النفس والرتول على قواعـد  
اإلسالم واتباع سننه، وكان يف مدة خالفته أكرم وأصلح وأكثـر  

=                               
ألثر وصله أبو نعيم يف املستخرج من طريق أمحد بن هذا ا: قال احلافظ ابن حجر

ومعىن قوله يف . حنوه حنبل عن حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بن سعيد األنصاري
أي أم ماتوا منذ : يعين قتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا –الفتنة األوىل 

خر من لفتنة األخرى بوقعة احلرة، وكان آقامت الفتنة مبقتل عثمان إىل أن قامت ا
: وقوله. مات من البدريني سعد بن أيب وقاص، ومات قبل وقعة احلرة ببضع سنني

هـ، ٦٣خر زمن يزيد سنة يعين احلرة كانت احلرة يف آ: انيةة الثمث وقعت الفتن
مث وقعت الثالثة، ومل يفسر حيىي بن سعيد الثالثة كما فسر غريها، ويظهر أن : وقوله

حيىي بن سعيد أراد الفنت اليت تقع يف املدينة النبوية دون غريها ملا ذكر ابن التني أن 
إال يوم قتل  ترك الصالة يف مسجد النيب مل ت: مالكًا روى عن حيىي بن سعيد قال
هو يوم : قال ابن عبد احلكم. ونسبت الثالثة: عثمان، ويوم احلرة، قال مالك

خروج أيب محزة اخلارجي، وكان ذلك يف خالفة مروان بن حممد بن احلكم سنة 
 ).٧/٣٢٥فتح الباري (هـ، وكان ذلك قبل موت حيىي بن سعيد مبدة ١٣٠
 .موقعة اجلمل وصفني الفتنة الثانية كما سيأيت وميكن اعتبار: قلت

 .هـ٣٥أي عام  (١)
). ١٧٣ص(انظر نصوصا صحيحه تؤكد ذلك أخرجها خليفة بن خياط يف تارخيه  (٢)

 .»خالفة عثمان «: ترتيب وذيب البداية والنهاية: وانظر كذلك



 

 ٥٧ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

ا للخري مما كان هو عليه يف زمن رسول إنصافًا وقياما باحلق واتباع
واجتمعت عائشة بكبار الصحابة، وتداولت الرأي معهـم  . اهللا 

وقد عرف القراء ما كانوا عليه من نزاهة، وفرار  –فيما ينبغي عمله 
فرأوا أن يسريوا مع عائشة  –من الوالية، وترفع عن شهوات النفس 

املؤمنني علي علـى االقتصـاص مـن     إىل العراق ليتفقوا مع أمري
السباءيني الذين اشتركوا يف دم عثمان وأوجب اإلسالم عليهم احلد 

ويف  –فيه، ومل يكن خيطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها 
أـم   –باجلنـة   مقدمتهم طلحة والزبري املشهود هلما من النيب 

هؤالء أعداء له  سائرون ليحاربوا عليا، ومل يكن خيطر ببال علي أن
وكل ما يف األمر أن أولئك املتنطعني الغالة الذين . وأم حرب عليه

اخندعوا بدعوة عبد اهللا بن سبأ واشتركوا يف قتل عثمان انغمروا يف 
مجاعة علي، وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك 
الشيطان اليهودي يف دسيسة أوصـياء األنبيـاء ودعـوى خـامت     
األوصياء، فجاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة احلد على الذين 

وهو من هـو يف   –اشتركوا يف جناية قتل عثمان، وما كان علي 
ليتأخر عن ذلك، إال أنه كان ينتظر أن يتحاكم إليه  –دينه وخلقه 

(أولياء عثمان 
134F

١(. 
                              

تمكنا من مل يكن م والقول اآلخر أن عليا  هذا قول يف تفسري موقف علي  (١)
ذلك لوقوع االختالف ووجود من يدافع عنهم، فكان يريد تسكني الفتنة حىت إذا 

) ٦/٣٣٩منهاج السنة البن تيمية (اجتمعت األمة متكن من القصاص منهم انظر 
. هذا األمر دواؤه التسكني، وإذا سكن اختلجوا: وانظر قول القعقاع بن عمرو

): ٥٤٦ص(لعز احلنفي شارح الطحاوية ويقول ابن أيب ا) ٤/٤٨٩تاريخ الطربي (
من مل  من أولئك الطغاة اخلوارج، الذين قتلوا عثمان  وكان يف عسكر علي 

= 



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٥٨ 
 

 :الفتنة الثانية
بأن الدائرة  وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة عثمان

ستدور عليهم، وهم على يقني بأن عليا لن حيميهم من احلق عنـد  
(ظهوره، فأنشب هؤالء حرب اجلمل، فكانت الفتنة الثانية 

135F

بعد  )١
، ٤٢-١٣/٤١(قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري . الفتنة األوىل

لعمر بن شبة، وعلى غريه ) أخبار البصرة(معتمدا على كتاب ) ٤٤
... «: ئق القدمية اليت جاء فيها عن ابن بطال قول املهلـب من الوثا

إن أحدا مل ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا يف اخلالفـة، وال  
دعوا إىل أحد منهم ليولوه اخلالفة، وإمنا أنكرت هي ومن معها على 

وكان علـي  . علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك االقتصاص منهم
مان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه ينتظر من أولياء عث

فاختلفوا حبسب ذلك وخشى مـن  . أنه ممن قتل عثمان اقتص منه
نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا احلرب بينـهم  

 .)136F٢(»إىل أن كان ما كان) أي بني فريقي عائشة وعلي(

=                               
يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن مل تقم عليه حجة مبا فعله، ومن يف قلبه 

 .نفاق مل يتمكن من إظهاره كله
يد األنصاري له بأن املراد سبق ذكر قول سعيد بن املسيب، وتفسري حيىي بن سع (١)

هـ، وكأن مراده ذكر الفتنة الواقعة ٦٣بالفتنة الثانية موقعة احلرة باملدينة سنة 
باملدينة، وهذا ال خيالف اعتبار وقعة اجلمل الفتنة الثانية بعد الفتنة األوىل اليت هي 

 .مقتل عثمان 
البداية : (وابن كثري وما بعدها) ٤/٤٩٣تاريخ الطربي «انظر خرب ذلك أيضا يف  (٢)

وسليمان محد العودة، عبد اهللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة ) ٧/٢٦١والنهاية 
 ).١٩٧-١٨٨(يف صدر اإلسالم 



 

 ٥٩ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

عليهـا   وجنح قتلة عثمان يف إثارة الفتنة بوقعة اجلمل، فترتب
جنام وسفك دماء املسلمني من الفريقني، وإنك لتجد األمساء اليت 
سجلها التاريخ يف فتنة عثمان بقي يتردد كثري منها يف وقعة اجلمل، 

 .وفيما بني اجلمل وصفني، مث يف وقعة صفني وحادثة التحكيم
 ظهور اخلوارج والشيعة

ين، فكثـر  ويف هذه احلادثة األخرية اتسعت دائرة الغلو يف الد
املصابون بوبائه، وتفننوا يف مذاهبه، إىل أن انتهى أمرهم بانشـقاق  

عن علي، ومتيز فريق من املتخلفني مـع علـي باسـم    ) اخلوارج(
، ومل يقع نظري على اسم للشيعة يف حياة علي كلـها إال  )الشيعة(

ومن الظواهر اليت تسترعى األنظار يف . هـ٣٧يف هذا الوقت سنة 
فريق الشـيعة وفريـق    –ترة أن الغالة من الفريقني تاريخ هذه الف

(كانوا سواء يف احلرمة  –اخلوارج 
137F

للشيخني أيب بكر وعمر رضي  )١
اهللا عنهما، تبعا ملا كان عليه أمري املؤمنني علي نفسه، وما كان يعلنه 

 .على منرب الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما
وا على ذلك مل يتغريوا أبـدا،  أما اخلوارج فإم واإلباضية ظل

منهم  فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل األمة بعد نبيها، استرساالً
(فيما كانوا عليه مع علي قبل أن يفارقوه 

138F

٢(. 
وأما الشيعة فإم عندما جددوا بيعتهم لعلـي بعـد خـروج    

                              
 .يف االحترام والتقدير: أي (١)
 .لكن معتقدهم يف بقية الصحابة فيه احنراف وتكفري لبعضهم (٢)



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٦٠ 
 

(اخلوارج إىل حروراء والنهراون 
139F

حنن أولياء مـن  «: قالوا له أوالً )١
كرم اهللا وجهـه سـنة    –فشرط هلم . »أعداء من عاديتواليت و

ى سنة رسول اهللا، ويعادوا أي أن يوالوا من واىل عل: رسول اهللا 
 –فجاءه ربيعة بن أيب شـداد اخلثعمـي   . على سنته  من عادى

فقال  –وكان صاحب راية خثعم يف جيش علي أيام اجلمل وصفني 
: فقـال ربيعـة  » بايع على كتاب اهللا وسنة رسوله «: له علي

لو أن أبا بكـر وعمـر   «: فقال علي» روعلى سنة أيب بكر وعم«
مل يكونا على شيء مـن   عمال بغري كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

أي أن سنة أيب بكر وعمر إمنا كانت حممودة ومرغوبا فيها  )140F٢(»احلق
ألا قائمة على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله، فبيعتكم اآلن على 

 .هللا وسنة رسوله تدخل فيها سنة أيب بكر وعمركتاب ا
أمري املؤمنني علي من أخويـه وحبيبيـه   ) موقف(هكذا كان 

خليفيت رسول اهللا؛ أيب بكر، وعمر، يف حياته كلها، وهكذا كانت 
من خرج منهم عليه، ومن جدد البيعـة لـه بعـد    : شيعته األوىل

 .التحكيم
 واقعة التحكيم

دة دمسة للمغرضني من جموس وحكاية التحكيم هذه كانت ما
                              

في حروراء، كانت إقامة اخلوارج امسان ملوضعني متقاربني، ف: حروراء والنهراون (١)
واعتزاهلم لعلي ولذا نسبوا إليها فقيل احلرورية، والنهروان هو املكان الذي وقع فيه 

والذي قتل فيه ذو الثدية الرجل املخدج، وخربه يف  القتال بينهم وبني علي 
 ).٢/٧٤٨(صحيح مسلم 

 .من رواية أيب خمنف) ٥/٧٦تاريخ الطربي (انظر  (٢)



 

 ٦١ محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه
 

هذه األمة أتاحت هلم دس السموم يف تارخينـا علـى اخـتالف    
العصور، وأول من مشر عن ساعديه للعبث ا وتشويه وقائعها أبو 

(خمنف لوط بن حيىي 
141F

، مث خلف خلف بعد أيب خمنف بلغوا مـن  )١
الكذب ما جعل أبا خمتف يف مرتلة املالئكة بالنسـبة إىل هـؤالء   

ة، وأبو خمنف معروف عند ممحصي األخبار وصيارفة الرجال األبالس
ميـزان  (نقل احلـافظ الـذهيب يف   . بأنه أخباري تالف ال يوثق به

عن حافظ إيران ورأس احملققني من رجاهلـا أيب حـامت   ) االعتدال
(الراوي رمحه اهللا أنه تركه وحذر األمـة مـن أخبـاره    

142F

، وأن )٢
حكم عليه بأنه ليس بثقـة،  الدارقطين أعلن ضعفه، وأن ابن معني 

 .)143F٣(»شيعي حمترق«وأن ابن عدي وصفه بأنه 
 :من طرقهم يف تزوير األخبار

ومن براعة هؤالء املغرضني يف حتريف الوقائع ودس أغراضـهم  
 .فيها، وتوجيهها حبسب أهوائهم، ال كما وقعت بالفعل

أم كانوا يعمدون إىل حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها  -١
يعرفه الناس، مث يلصقون ا لصيقًا من الكـذب اإلفـك   ما كان 

يومهون أنه من أصل اخلرب ومن مجلة عناصره، فيأيت الذين بعـدهم  
                              

حيىي بن إبراهيم اليحىي عن مرويات أيب خمنف / الدراسة القيمة اليت أعدها د انظر (١)
وسترى فيها مدى التشويه واالفتراء ) ٤١٨-٣٧٨(يف تاريخ الطربي، دراسة نقدية 

الذي احلقه هذا األخباري احلاقد بتاريخ سلفنا الصاحل واجليل األول من الصحابة 
 .الكرام

 ).٣/٤٢٠(ميزان االعتدال : الذهيب (٢)
 ).٦/٢١١٠(الكامل يف ضعفاء الرجال : ابن عدي (٣)



 
 محلة رسالة اإلسالم األولون وما كانوا عليه

 
٦٢ 
 

فيجدون اخلرب القدمي خمتصرا فيحكمون عليه بأنه ناقص، ويقولـون  
ويتناولون اخلرب مبا لصق به من » من حفظ حجة على من مل حيفظ

لصيق مفترى، حىت تكون الرواية اجلديدة وما يف بطنها من جـنني  
(اإلمث هي املتداولة بني الناس 
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١(. 
وقد يعمد هؤالء املغرضون إىل موهبة من مواهب النبـوغ   -٢

عرف ا أحد أبطال التاريخ اإلسالمي وعظماء الدعاة الفاحتني، ومل 
ا إال يف سبيل احلق واخلري، فيطلعون على الناس يعرف عنه استعماهل

بأكاذيب يرتبوا على تلك املوهبة، ويومهون أن رجل احلق واخلري 
الذي حاله اهللا بتلك املوهبة ومل يستعملها إال يف نشـر ديـن اهللا   
وتوسيع نطاق الوطن اإلسالمي، قد انقلب بزعمهم مـع الـزمن،   

احملققون يف متحيص ذلـك،  وسخر نبوغه للباطل والشر؛ فإذا أخذ 
وحتري مصادر هذه التهم اليت ال تلتئم مع ما تقدمها من سرية ذلك 
البطل ااهد، وجدوها من بضاعة الكذابني ومفتريام، ولكن قلما 

 .»قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبا«جيدي ذلك بعد أن يكون 
هذا أبو عبد اهللا عمرو بن العاص بن وائـل السـهمي بطـل    

ادين، وفاتح مصر، وأول حاكم ألغى نظام الطبقـات فيهـا،   أجن
وكان السبب األول يف عروبتها وإسالم أهلها، وشريك مسـلميها  
يف حسنام من زمنه إىل اآلن ألنه الساعي يف دخوهلم يف اإلسـالم  

هذا الرجل العظيم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسـرعة   –
                              

ثىن عشرية، لعالمة العراق السيد خمتصر التحفة اإل: ملعرفة املزيد من وسائلهم انظر (١)
/ وانظر أيضا د) ٤٧-٢٥(حمب الدين اخلطيب : حممود شكري األلوسي، حتقيق

 ).٨٣-١/٦١(ناصر القفاري، مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة 
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صرافه عن الشـرك ترجيحـا   البادرة، وكان نضوج عقله سبب ان
جلانب احلق واختيارا ملا دله عليه دهاؤه من سبيل اخلـري، فجـاء   
مزيفوا األخبار من جموس هذه األمة وضحاياهم من البلهاء فاستغلوا 
ما اشتهر به عمرو من الدهاء استغالالً تقر به عني عبد اهللا بن سبأ 

 .يف طبقات اجلحيم
س اإلمام أبو بكر حممد بـن  يقول قاضي قضاة إشبيلية باألندل

واملتـويف   ٤٦٨املولود يف أشبيلية سنة (عبد اهللا بن العريب املعافري 
بعد أن ) ١٧٧/ العواصم من القواسم(يف كتابه ) ٥٤٣باملغرب سنة 

ذكر ما شاع بني الناس يف مسألة حتكيم عمرو وأيب موسى، ومـا  
هذا كله «: زعموه من أن أبا موسى كان أبله وأن عمرا كان حمتاالً

صراح، ما جرى منه حرف قط، وإمنا هو شيء أخرب عنـه   كذب
املبتدعة، ووضعته التارخيية للملوك، فتوارثه أهل اانـة واجلهـارة   

 –وإمنا الذي روى األئمة الثقات األثبات أما . مبعاصي اهللا والبدع
ملا اجتمعا للنظر يف األمر، يف عصبة كرمية  –يعين عمرا وأبا موسى 

 .ن الناس منهم ابن عمر، عزل عمرو معاويةم
ذكر الدارقطين بسنده عن حضني بن املنذر أنه ملا عزل عمـرو  

فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية، ) أي حضني(معاوية جاء 
يعين عمرو بن (إنه بلغين عن هذا : فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه فقال

ى على عـزل األمرييـن   يعين اتفاقه مع أيب موس(كذا وكذا ) العاص
املتنازعني حقنا لدماء املسلمني وردا لألمر إليهم خيتارون من يكون به 

قـال   –فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغين عنـه  . )145F١()صالح أمرهم
                              

النص ليس فيه هذا التفسري، فلعله سبق قلم من املؤلف، وقد أخرج النص اإلمام  (١)
، مطوالً كما هنا، وانظر مزيدا من التفصيل )٥/٣٩٨التاريخ الكبري (البخاري يف 

= 
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أخربين عن األمر الذي وليت أنـت وأبـو   : فأتيته فقلت: -حضني 
واهللا قد قال الناس يف ذلك ما قالوا، : موسى كيف صنعتما فيه؟ قال

ما ترى يف هـذا  : ما كان األمر على ما قالوا، ولقد قلت أليب موسى
وهـو عنـهم    أرى أنه يف النفر الذي توىف رسول اهللا : األمر قال

إن يستعن بكما ففيكما : فأين جتعلين أنا ومعاوية؟ فقال: قلت. راض
فكانت هي :قال .معونة، وإن يستغن عنكما فطاملا استغىن أمر عنكما

فأخربته ) أي أن حضينا أتى معاوية(فأتيته . اليت فتل معاوية منها  نفسه
أي أن الذي بلغ معاوية من أن عمرا وأبا . هأن الذي بلغه عنه كما بلغ

موسى عزاله هو كما بلغه، وأما رأيا أن يرجع يف االختيـار مـن   
مث ذكـر  . وهو عنهم راض جديد إىل النفر الذي توىف رسول اهللا 

ضي أبو بكر بن العريب بقية خرب الدارقطين عن إرسـال معاويـة   القا
(وهو أبو األعور الذكواين  –رسوال 
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إىل عمرو بن العاص يعاتبه،  – )١
وأن عمرا أتى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب، فقـال عمـرو   

وهو مثل معناه أن الناقـة   )147F٢(»ةبلْالع بحلَور قد تجإن الض«: ملعاوية
يت ال تسكن للحالب قد ينال احلالب من لبنها مـا ميـأل   الضجور ال

 .»وتربذ احلالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه«: فقال له معاوية. العلبة
عن رجـال   –وهو من أعالم احلديث  –فرواية الدارقطين هذه 

=                               
، مرويات أيب يحيىي إبراهيم اليح/ حول حادثة التحكيم والصورة الصحيحة هلا د

 ).٤١٨-٤٠١اخلالفة الراشدة دراسة نقدية عصر (خمنف يف تاريخ الطربي 
امسه عمرو بن سفيان السلمي الذكواين، مشهور بكنيته كان حليفا أليب سفيان بن  (١)

له ترمجة عند ابن عبد الرب يف االستيعاب . حرب، وأمه من قريش، كان مع معاوية
بة وعند ابن حجر يف اإلصا) ٤/٢٣٢(وعند ابن األثري يف أسد الغابة ) ٤/١٦٠٠(
)٤/٦٤١.( 
 ).١/٤٢٠(جممع األمثال : وامليداين) ٣١١ص(األمثال : انظر أبو عبيد (٢)
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عدول معروفني بالتثبيت، ويقدرون مسئولية النقل، هي اليت تتناسب 
ما يف اإلسالم ومكانتهما مـن  مع ماضي عمرو وأيب موسى، وأيامه

وموضعهما من ثقة الفريقني ما، واختيارمها من بني السادة  النيب 
وأما االفتئات على أيب موسى واإليهام بأنه كان أبلـه  . القادة اربني

يقول القاضي أبـو  . فهو أشبه بالرقعة الغريبة يف ردائه السابغ اجلميل
فًا فقيهـا  قجالً تقيا ثَروسى وكان أبو م«): ١٧٤ص(بكر بن العريب 

إىل اليمن مع معاذ، وقدمه عمر بن اخلطاب وأثىن  عاملًا أرسله النيب 
(عليه بالفهم
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وزعمت الطائفة التارخيية أنه كان أبله ضعيف الرأي . )١
مث رد هذه األكاذيب وأحال يف تفصيل الرد على » خمدوعا يف القول

 ).سراج املريدين(كتاب له امسه 
 روط كتاب التاريخمن ش

كانت كقلـوم   وبعد فإن صحائف أصحاب رسول اهللا 
وما نتمناه من متحيص التاريخ أول ما يشترط . نقاء وسالمة وطهرا

 .فيمن يتواله
 .أن يكون سليم الطوية ألهل احلق واخلري -١
 .عارفًا م كما لو كان معاصرا هلم -٢
ن عاش منهم بالكذب م: بارعا يف التمييز بني محلة األخبار -٣

 .والدس واهلوى، ومن كان منهم يدين هللا بالصدق واألمانة
التحرز عن تشويه صحائف ااهدين الفـاحتني الـذين    -٤

                              
 .»حمب«واختصه بكتابه الشهري يف القضاء وآدابه وقواعده  (١)
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(لوالهم لكنا حنن وأهل أوطاننا مجيعا ال نزال كفرة ضالني 
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١(. 

                              
وقد اقترح كاتب هذه الكلمة على مشيخة األزهر إعادة النظر يف دراسة التاريخ  (١)
إىل مواطن األسوة الصاحلة من  ولعل اهللا يوفق إىل ذلك فتعود األمة. سالميإلا

 .»حمب«ماضيها النقي الطاهر، واهللا املستعان 
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