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 متهيد  

بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وصحبه ومن 

 وااله إىل يوم الدين.. أما بعد:

ذكر املصادر التارخيية التي ، نَ عضوض لك  ول اخلالفة الراشدة إىل م  لفرتة َت قبل التحليل التارخيي 

نية املشهورة،   : مثلاعتمدنا عليها، وهي مصادرنا الس 

  .ـه[ 230]املتوىف  البن سعد ،الطبقات الكربى -

  .ـه[ 235]املتوىف  شيبةكتاب الفتن/ مصنف ابن أيب  -

  .ـه[ 240تاريخ خليفة بن خياط ]املتوىف  -

  .ـه[ 262البن شبه ]املتوىف  ،تاريخ املدينة -

  .ـه[ 277]املتوىف ان فيليعقوب بن س ،املعرفة والتاريخ -

  .ـه[ 279]املتوىف  للبالذري ،أنساب األرشاف -

  .ـه[ 282]املتوىف  للدينوري ،األخبار الطوال -

  .ـه[ 310]املتوىف  تاريخ الطربي -

  .ـه[ 354]املتوىف  البن حبان ،أخبار اخللفاءالسرية النبوية و -

  .ـه[ 355]املتوىف  للمقديس ،البدء والتاريخ -

  .ـه[ 463البن عبد الرب ]املتوىف  ،االستيعاب -

  .ـه[ 571]املتوىف  البن عساكر ،تاريخ دمشق -
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  .ـه[ 597]املتوىف  البن اجلوزي ،املنتظم -

  .ـه[ 630]املتوىف  البن األثري ،يف التاريخ الكامل -

  .ـه[ 630البن األثري ]املتوىف  ،أسد الغابة -

 .ـه[ 748]املتوىف للذهبي  ،سالمتاريخ اإل -

  .ـه[ 774املتوىف ] البن كثري ،البداية والنهاية -

 (1).ـه[ 911للسيوطي ]املتوىف  ،لفاءتاريخ اخل -

 (2).اعند االستشهاد هب –إن شاء اهلل  –كام سريد  كتب الصحاح، ومصنفات كتب احلديث إضافة إىل

ت ت سجل املرويات من التاريخ فقط، فلم تكن كان إنام -يف الغالب  - هذه املصادر التارخييةبعض و

لل أو تناقش الروايات، أو تقف عند ا كرب قدر من أوجلمع  لعربة أو الدرس، إنام كانت للرسد؛ت 

ي لوضع .. إال أنه وحده ال يكف، وعمل جليلالروايات حول احلادثة الواحدة، وهو جهد عظيم

سية الشديدة داث الفتنة الكربى، إضافة إىل احلساخاصة بعد أح ،التصور املناسب حول هذا األمر

 التي نجدها جتاه احلديث عن بعض الشخصيات من كبار الصحابة..

هلا بعض وهلذا نجد بعض الروايات يناقض بعضها بعضًا، حتى بعض التفصيالت البسيطة نجد حو

  ..االختالف

                                                             

مقاتل وقتيبة،  ياسة البناإلمامة والسومروج الذهب للمسعودي، والفتنة لسيف بن عمر، )كتب: هذه الوقد تم استبعاد ( 1)

غة واألدب للمربد، والعقد والكامل يف الل للمقريزي، واألغاين لألصبهاين، النزاع والتخاصم وهاين، الطالبيني أليب الفرج األصب

ة الزمان يف تواريخ األعيان لسبط بن اجلوزي(.  الفريد البن  عبد ربه، ومرآ

بني: ما  عد املحدثنيوفقًا لقوا  –إن شاء اهلل  –الكتاب تدور من حيث درجتها يف هذا  ستشهد هباواألحاديث النبوية امل   (2)

 .ملتن يف أحيان أخرىا، ومناقشة وأحياناً أذكر احلكم عىل السند لرضورة ما (احلسن لغريهالصحيح، والصحيح لغريه، واحلسن، و)
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احد احلقيقة من منظوره ، ورؤية كل و ؓإضافة إىل واقع الفتنة الذي حدث بعد مقتل عثامن

 هو، إضافة إىل االختالف السيايس الطبيعي الذي يقع يف مثل هذه الظروف.. 

مناسب ي ربأ  حماولني التئام تصور مجيل دعون أخرى؛الذين يأخذون برواية ويَ وإنا نعذر أوئلك 

 اجلميع.. لكنه ي عمي عن إبصار احلقيقة، ومعرفة اخلطأ من الصواب! 

تب عن تلك الفرتة من خمتلف املراجع -ل اهلل بفض –طلعت اوقد  ، وحاولت التارخيية عىل كافة ما ك 

قد يبدو مبالغة،  عاماستخالص "الصورة العامة" هلذه املرحلة من تارخينا، ضاربًا الذكر صفحًا 

والرواية التارخيية ختتلف عن رواية احلديث النبوي، ونعمد فيها إىل أسلوب املقارنة واجلمع بني 

وايات، واهلدف مل يكن التتبع التارخيي، ورسد األحداث.. إنام الرؤية العامة، وحماولة استخالص الر

أن ي قارب  هلالج لج؛ لنصل إىل تصور نسأل اهلل الِعرب والدروس عىل حسب ما وصلنا من أخبار

بصرية حتى نكون عىل  ؛الصواب، وال نزعم "احلقيقة املطلقة" فيه.. فام هيمنا هنا هو "القدوة واملثال"

من أمرنا، وأن نشهد باحلق، ونقوم بالقسط، ونحسن الظن ما استطعنا إىل ذلك سبيال.. دون تعمية 

 عام يظهر أنه حق.

نكرون الروايات التارخيية اخلاصة بتلك الفرتة هم ي  سيومن لدهيم مرض الغلو يف الرجال، وتقد

وال سبيل إىل  - كله!نكار تارخينا فيض إن لزمنا منهجهم إىل إقد ت   -بحجج غري علمية وال موضوعية 

نا التارخيية هذه، وعليها نستخلص الصورة ردتارخينا سوى ما هو مذكور يف مصا معرفة هذه الفرتة من

 العامة، حماولني معرفة الصواب من اخلطأ، واهلل املستعان.  

 

***
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 ُقدمةم  
 

ة احلكم من "اخلالفة ّول طريقيف أمور "احلكم والسياسة"، وَت  ☻ بديل سنة النبيتَ 

له التأثري اهلائل  انعىل منهاج كرسى وقيرص" ك (1)العضوض لكالراشدة عىل منهاج النبوة" إىل "امل  

 عىل تاريخ املسلمني، بل وتاريخ البرشية كلها.

تي وكانت الكارثة الكربى ليست يف هذا التحول فحسب، ولكن يف الظروف واملالبسات ال

ثل "عقيدة" جيب عىل املسلم اعتقادها صاحبت هذا التحول، وأصبح  ،ون تفكريدت الرؤية حوله ُت 

 ر "السنة"!كّونت "أيديولوجيا امللك العضوض" تت شعاتَ  :أو بمعنى آخر بحث.. أو ،ودون تدبر

ضًا بتعدد ولكن أي ،ومن ثم تم تفرقة أمر األمة ليس فقط عن طريق التحول لـ "امللك العضوض"

 واملوقف منه.. ،التحول رق حول مالبسات هذاالفِ 

 عيل بن أيبو ،عثامن ؓ وارتبط هذا التحول اخلطري والتارخيي ببعض الشخصيات مثل:

 ، ومعاوية بن أيب سفيان غفر اهلل له..طالب ؓ

ّول ثم وقع التدافع احلتمي بني صف "اخلالفة الراشدة"، وصف "امللك العضوض".. وانتهى إىل َت 

 :يف احلديث الرشيف ☻كام أخرب النبي  ،ك العضوض"سياسة احلكم واملال إىل "املل

 
ِ
ول  اَّلله لهاَم ": ☻َعْن َأيِب أ َماَمَة، َقاَل: َقاَل َرس  ْرَوًة، َفك  ْرَوًة ع  َرى اإِلْسالِم ع  َلت نْتََقَضنه ع 

هل  نه َنْقًضا: احْل ْكم   يَها، َفأَوه
ْرَوةٌ َتَشبهَث النهاس  بِالهتِي َتلِ الة  اْنت ِقَضْت ع  : الصه نه ه  أي: نقض طريقة  (2)" ، َوآِخر 

                                                             

عيهة فِيِه عْسٌف وظ ْلم، "َأْي ي ِص  .[ب احلديث البن اجلوزي]غريَأي فِيِه عسف َكَأنهه  يَعض الرعايا باألذى"  امللك العضوض:" (1) يب  الره

: ِعضٍّ بِاْلكَ  َو مَجْع  وض: ِمْن أبْنية امل بالغة. َوه  ون فِيِه َعّضًا. والَعض  م ي َعضُّ ." كأَّنه س  ِ َو اخلَبيث  الرشه ، َوه   ]النهاية يف غريب احلديث واألثررْسِ

 البن األثري اجلزري[

 [6715ابن حبان/  ]صحيح (2)
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 ..دعية دنيوية غاشمة ظاملة عسيفة متجربة متكربةوسياسة احلكم النبوية الراشدة، وتّوهلا إىل صورة بِ 

 بعيدة عن روح اإلسالم، وأهداف اإلسالم، ورسالة اإلسالم.

هم، وبعد م حوهلم يف عرصووقوع هذه التحول، وهذا التدافع يف جيل الصحابة جعل الناس تنقس

برشية السياسية مماهتم.. ووقع اإلفراط والتفريط، فاملغايل يف تقديس الصحابة جعل كل أخطائهم ال

غايل يف تدنيس حيرم عىل املسلم اخلوض يف البحث فيها أو فهم أبعادها! وامل ؛قدسة"هي "أخطاء م  

ير وانتهاك أعراضهم، وتصوالصحابة جعل من بعض أخطائهم وسيلة لالنقضاض عىل حرمتهم، 

 !تاريخ الصحابة كله كأنه مؤامرة عىل اإلمام عيّل ؓ

بل وال  ..يهاف"فتنة بني الصحابة" فام دخلنا نحن هبا؟ وال معنى للخوض جمرد ولو كانت القضية 

لك أبدًا.. وأول فقد انتهت بانتهاء عرصهم، ولكنها مل تكن كذ !معنى لالنتصار فيها لفريق عىل آخر

ّول "اخلالفة عىل هذا الطريق هو: تصحيح هذا العنوان، وهذا املدخل، إن أصل القضية هو: َت  خطوة

ب التي أدت الراشدة" إىل "امللك العضوض"، فإذا كان هذا هو موضوعها، فيجب علينا فهم األسبا

 ضوض، وكيفهذا امللك الع مستقبلنالذلك، ومآالت هذا التحول اخلطري، وكيف نمنع يف واقعنا و

 ؟ودعوته يف أمته ☻عىل اخلالفة الراشدة عن رسول اهلل مجيعًا نستقيم 

ية امللك أحد أهم وسائل "التعمية" عن حقيقة ورشع (1)ولقد كان اعتبارها جمرد فتنة بني الصحابة

جمرد سقط متاع كلها والتأصيل لـ "امللكية الوراثية"، واعتبار األمة  العضوض، ومن ثم مباركته؛

 !وحاشيته لتهللسلطان وعائ

                                                             

سميات طاملا املعنى املقصود ، وال إشكالية يف امل"قضية التحول من اخلالفة إىل امل لك" بأنه: قد يرد عند البعض معنى الفتنة (1)

ل، واملخطئ له أجر! كام استخدام مصطلح "الفتنة" بني الصحابة عىل أنه جمرد خالف وقع بتأويحماولة واضح، وما نستدركه هنا هو 

 ن بني الحقًا إن شاء اهلل.س
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لعضوض، اعدم إعطاء الرشعية اإلسالمية واألخالقية والسياسية للملك هذا الكتاب هي: قضية 

 .االنتصار للبغي وأوعدم رشعنة الباطل 

 فيض إىل االستبدادي  ال بد أن  بالطغيان ، والعلو يف األرضفيها العلو يف األرض واإلفساد :البغي هوو

  ([76) :]القصص﴾ ََغٰ َعَليِْهمْ إِنَّ قَاُروَن ََكَن ِمْن قَوِْم ُموََسٰ َفبَ ﴿ كام جاء يف قصة قارون: العضوض

ِ ﴿ :جاء التعقيب ويف َّناية قصته اُر اْْلِخَرةُ ََنَْعلَُها لِّلَّ رِْض َوََل تِلَْك ادلَّ
َ
 يَن ََل يُرِيُدوَن ُعلُوًّا ِِف اْْل

 .([83) :]القصص﴾ َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَّقِيَ  فََساًدا  

اسية األحق بل  هي يف القيم األخالقية السي ؟من هو الشخص األحق باخلالفة القضية ليست يفف

 باحلكم والسيادة.

*** 

حماولة  مع)رشعية السيف والتغلب(،  ومل يتوقف أمر البغي عند أخذ زمام السلطة واحلكم فحسب

الفكرية من أجل العائلة حكم املسلمني بالعدل، بل تم توظيف طاقات األمة املادية والروحية و

وما حيقق طول بقاءها  ،املالكة، ومصاحلها اخلاصة، وجعل األمة كلها تدور يف فلك العائلة احلاكمة

 ؛(1)السلطان حيث دار عع الكتاب حيث دار، جعلوها تدور ميف احلكم، فبدالً من أن تدور األمة م

ية للمتغلب املحتل الكافر املعادي فكان ذلك وباالً عىل املسلمني.. بل وقد أعطى البعض الرشع

 للدين واألمة كلها، واملستحل لدمائها وأمواهلا وأعراضها باسم "السنة"!!

                                                             

(1)  
ِ
وَل اَّلله ، َقاَل: َسِمْعت  َرس  َعاذِ ْبِن َجَبل  : " ☻ َعْن م  ول  وا الَْعطَاءَ مَ َيق  ذ  يخ  ِن ا َداَم َعطَاًء، فَإَِذا َصاَر ِرْشَوةً َعىَل الدِّ

م  الَْفْقر  َواحْلَاَجة ،  وه ، َوَلْست ْم بِتَاِركِيِه، يَْمنَع ك  ذ  ِ  أاَل إِنه َرَحىفاَل تَأْخ  وا َمَع اْلكِتَاِب َحيْث  َداَر، أاَل إ ور  نه اْلكِتَاَب اإِلْسالِم َدائَِرٌة، فَد 

ْم أ   قَاِن، فاَل ت َفاِرق وا الِْكتَاَب، أاَل إِنهه  َسيَك ون  َعلَيْك  لْطَاَن َسيَْفرَتِ ِ َوالسُّ وَن َلك ْم، إ وَن ألَنْف ِسِهْم َما ال يَْقض  ء  يَْقض  ْم قَتَل وك ْم، ْن َعَصيْ َمَرا وه  ت م 

؟ قَاَل: " كَ  ، َكيَْف نَْصنَع 
ِ
وَل اَّلله : يَا َرس  ْم أََضلُّوك ْم "، قَال وا وه  وا بِامْلَنَاِش َوإِْن أَطَْعت م  ِل وا َعىَل اَم َصنََع أَْصَحاب  ِعيَسى ابِْن َمْريََم، ن رِش  رِي، َوُح 

، َخرْيٌ مِ 
 اخْلََشِب، َمْوٌت يِف طَاَعة 

ِ
 يِف َمْعِصيَِة اَّلله

 [658/ ]مسند الشاميني للطرباين"  ْن َحيَاة 
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فينتفضوا  تاريخ االستبداد أنه طعن يف الصحابة؛ني يظنون عندما نتحدث عن بعض املسلم وإنه 

ع افذا الكتاب أدوإنني يف ه بضع أشخاص..يف  جيل الصحابة كلهفيختزلوا  !دفاعًا عن الصحابة

وعن "كبار الصحابة"، وقبل هذا وذاك عن سنة املصطفى بشدة عن "جيل الصحابة"، 

 .فهذا هو احلقيق بالدفاع، واالهتامم - والرجال الذين خترجوا من مدرسته - ☻

غفر اهلل هلم  –اإلسالم، فقد جعلوا  احلكم يف ولقد هالني وأذهلني بعض ما كتبه العلامء عن سياسة

 ساد السيايس وامللكية الوراثية حكامً رشعيًا.. هو حكم اإلسالم، ورشيعته!الف –

واستنبطوا بطريقة شائهة  ساذجة عبثية من بعض املواقف التارخيية.. مهازل وأباطيل ال ُتت ملقاصد 

 اإلسالم ودعوته بصلة! ومل تكن لتنرص أحدًا سوى الطغاة!

مة شديدة يف التعامل مع م قاصد ومعامل اإلسالم يف شؤون احلكم خاصة؛ ألنه ونحن بحاجة إىل رصا

أمر يتعلق بمصري األمة من جانب، وسمعة اإلسالم ذاته من جانب آخر، دون االلتفات إىل السخافات 

 واألفهام السقيمة امللوثة بخطايا امللك العضوض.

الروحي ومن أجل حماولة رؤية هذا التحول التارخيي، ومن ثم حماولة تصحيح املنهج الفكري و

ليتناول املرحلة  ؛لقضية السياسة اإلسالمية.. جاء هذا اجلزء الثالث من كتاب "أمراض االستبداد"

.. ☻بّدلت فيه سنة النبي التارخيية التي تّول فيها احلكم إىل امللك العضوض، وتَ 

  :وذلك من أجل

الشورى واحلرية، ، وتعظيم قيم دل، وحماولة تصحيح الفكر السيايساستقامة موازين احلق والع

احلكم الراشد عىل " ☻ودحض رشعية البغي والعدوان.. والعودة إىل سنة النبي 

 ".منهاج النبوة

***



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول

دخل التارخيي لالستبداداملُ
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 (هـ 30هـ: 11) رضي اهلل عنه عثمانعهد اخلالفة الراشدة حتى  عاملم  

 

فها، وطرح عنها سابق عهدها أنشأ القرآن الكريم األمة املسلم ة نشأة إيامنية من أعامقها حتى أطرا

شد األمة يف منعطفات بنائها؛ ولي كّون شخصيتها الفريدة،  اجلاهيل، وكان نزول القرآن الكريم يأيت لري 

عىل عينه، وكان من فضل اهلل عىل  ☻فنشأ "جيل قرآين فريد" جيل رباه الرسول 

 شكلتمثل فيها بيدولة باملدينة،  ☻أن أقام النبي  -وعىل البرشية  -األمة املسلمة 

 من العامة التي تكم طبيعتها، فكان الصورة التي جيب أن تكون عليها األمة املسلمة.. واملبادئ عميل

 :احلكميف  ☻سنته معامل 

 والسيايس، والدوران معه حيث دار. ركي هو حمور اجتامع األمة احلكتاب اهلل -

التحاكم. وهو وحده الكفيل بريادة األمة ورفع إليه السيادة وله ة العليا وكتاب اهلل هو املرجعي -

 ذكرها بني األمم.

 إال بالتقوى. وال أسود وال أبيض ال فرق بني أعجمي وال عريب -

احلق والعدل قيمة مطلقة من أي اعتبارات قومية أو جنسية أو عرقية أو قبلية، والناس سواسية  -

 فرق بني غني وفقري، وقوي وضعيف، ورشيف ووضيع.أمام كتاب اهلل ورشعه، فال 

والشهادة هلل يف حال القيام هلل والشهادة بالقسط يف حال شنآن "بغض" قوم، والقيام بالقسط  -

 ، فال اعتبار لبغض أو مودة أمام الشهادة هلل، والقيام بالقسط والعدل.مودة وقرابة

ة وهي حرة فيمن يمثل مصاحلها، ويدير األمر شورى بني املسلمني، ومن يمثلهم، والسلطة لألم -

 شؤوَّنا.
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 ".برشط "القيام بكتاب اهلليف املعروف هلم السمع والطاعة الرشعيني والة األمور  -

له حق األجري عند  املال والثروة ملك لألمة.. ليس للحاكم فيها حق، وال لوالته فيها حماباة، بل -

 .ردها ألهلها بالعدل ثانياً يتها وحفظها أوالً، وااألمة. واحلاكم مسؤول عن ُح

الص هلل.. خالقضاء فيها مستقل، ال ي فرق بني حاكم وحمكوم.. وال خيضع لرغبة أحد، بل هو  -

الجتهاد، وخالص خالص له بالرجوع إىل أحكام اهلل فيام فيه نص، أو بام ال يناقض نص يف حالة ا

 النية هلل، والقيام بالقسط، والشهادة به.

 ليتها.. وتقوية روابط األخوة فيام بينها.عاوتقيق ف تفعيل مشاركة األمة، -

 يعهم.سياسة األمور بام حيقق مصلحة اإلسالم كدين ورسالة، وحيقق مصالح املسلمني مج -

مل.. وإزالة أي اجلهاد يف سبيل اهلل، دفاعاً عن الدين والدولة، ورد العدوان املبارش واملحت -

 العدو املرتبص.عقبات مادية تقف يف طريق الدعوة، واستباق 

يف املعامالت  "طالقس"يف املعامالت السلوكية، و "الرب"، هلم )األقليات( أتباع األديان األخرى -

م ما للمسلمني، املادية، طاملا مل حياربوا املسلمني يف دينهم، ومل خيرجوهم من ديارهم.. فله

 وعليهم ما عىل املسلمني.

، أو ممارسة أي من مظاهر وعدم االحتجاب عنهم ألمة املسلمة،تواضع الوالة واحلكام لعموم ا -

 (1)امل لك والعلو يف األرض.

                                                             

، َفَجَعَل ت ْرَعد  َفَرا  (1) ٌل َفَكلهَمه  ، َقاَل: َأتَى النهبِيه َرج 
ود  :َعْن َأيِب َمْسع  ، َفَقاَل َله  ه  ْن َعلَيَْك، فَإيِنِّ لَْست  بَِملِك  " ئِص  َة  َهوِّ  ، إِنهاَم أَنَا ابْن  اْمَرأ

 [ 3312]سنن ابن ماجه/ " تَأْك ل  الَْقِديدَ 
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والتي أمرنا باتباعها،  ☻العامة التي نجدها يف سرية الرسول  عاملهذه بعض امل

 سياسة احلكم وجاء اخللفاء الراشدون من بعده.. وساروا عىل ما سار عليه، وكانوا عىل سريته يف

 :هي هم يف العمومخالفت عاملفكانت م ،واملال

 مع احلرص عىل وحدة املسلمني. -وعدم الطمع فيه  -الزهد يف احلكم  -

 عىل األمة. العضوض الشورى، وعدم االستبداد -

إقامة سلطان الدولة عىل احلق والعدل الرباين ال عىل القهر والغلبة.. وقيام اجلميع باألمر  -

 استكراه عىل طاعة. باملعروف والنهي عن املنكر. فال طغيان وال جربية وال

كامتقويم األمة  - وهذه إضافة مل تكن يف العهد النبوي، فالرسول عند اإلساءة ) للح 

، ولكن من قدم بني يديه شيئاً وال ن   -وهو النبي املعصوم  -كان هو القائد   ☻

ما ن يف العموم ين اخللفاء الراشدعوإن مل يصدر  ،"بعده كان حقاً لألمة "التقويم واملحاسبةيأيت 

لألمة جيب عليها ممارسته  أصيل ولكن هو حق -فقد كانوا من خري البرش  -يستدعي ذلك 

 (.ال ي نازعها فيه أحدوالقيام به 

 القيام باحلق، وقول احلق، والدفاع عن احلق، ال خيشى حاكم وال رعية يف اهلل لومة الئم. -

بة أو نسب. -  عدم حماباة ذوي قرا

 ارهبم.عدم توريث احلكم ألبنائهم أو أق -

 الدفع باألكفأ واألفضل يف والية األمر. -

 خمالطة الناس بصورة مبارشة غري متكلفة، فال مظاهر ملك وال طغيان. -
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ء أفضلية خاصة هبم، ف لخلفاءال دون املسلمني، أو أن يكون لعدم االستئثار بامل - هم جمرد أجرا

 ترعى مصالح األمة وختدمها.

 .☻مراد رسوله و ،القيام باحلق والعدل عىل مراد اهلل -

 .سياسة األمور، وإنفاق املال بام حيقق مصلحة اإلسالم، واألمة املسلمة مجيعها -

 احلرية يف النقد، واملناقشة وإبداء الرأي. -

 عند املخالفة. دباالتباع عن هدى وبصرية، واأل -

 .وإنكار املنكر إن وجد ،يام باحلق والعدلالطاعة املخلصة يف املعروف، ويف الق -

 ية والكرامة واملساواة بني الناس.شعور احلر -

ْم، "بعد خالفته:   ؓفجاء يف خطبة أيب بكر ك  ْم، َوَلْست  بَِخرْيِ لِّيت  َعَليْك  َا النهاس  إِينِّ َقْد و  َيا َأهيُّ

ْدق  َأَماَنٌة، َواْلَكِذب  ِخيَاَنٌة، ا ويِن، َوإِْن َأْحَسنْت  َفَأِعين ويِن، الصِّ م  ْفت  َفَقوِّ م  اْلَقِويُّ َفِإْن َضع  ِعيف  ِفيك  لضه

َذ ِمنْه  احْلَ  ِعيف  ِعنِْدي، َحتهى آخ  م  الضه ، َواْلَقِويُّ ِفيك  ه  إِْن َشاَء اَّلله  قه إِْن َشاَء ِعنِْدي، َحتهى أ ِزيَح َعَليِْه َحقه

هَب م  اَّلله  بِالْ   إاِل ََضَ
ِ
َهاَد يِف َسبِيِل اَّلله ، ال َيَدع  َقْوٌم اجْلِ َفْقِر، َوال َظَهَرْت، َأْو َقاَل: َشاَعِت اْلَفاِحَشة  يِف اَّلله 

وَله  َفال طَ  َ َوَرس  ، َفِإَذا َعَصيْت  اَّلله وَله  َ َوَرس  ويِن َما َأَطْعت  اَّلله يع 
، َأطِ م  اْلَبالء  َمه  اَعَة يِل َقْوم  إِال َعمه

مْ   (1)"َعَليْك 

، َقاَل: : "  ؓومن خطبة عمر َا النهاس  َعْن َأيِب ِفَراس  َمر  ْبن  اخْلَطهاِب، َفَقاَل: " َيا أَهيُّ  ...َخَطَب ع 

ْم، َوَلكِ  َلك  وا َأْمَوا ذ  ْم، َواَل لِيَْأخ  وا َأبَْشاَرك  ب  ْم لِيَرْضِ يِل إَِليْك  امه  َما أ ْرِسل  ع 
ِ
ْم َأاَل إيِنِّ َواَّلله ْم إَِليْك  ه  ْن أ ْرِسل 

نهتَ  ْم َوس  ْم ِدينَك  وك  نهه  لِي َعلِّم  لهِذي َنْفِِس بِيَِدِه، إَِذْن أَل ِقصه ، َفَوا يَله
َفْعه  إِ ٌء ِسَوى َذلَِك، َفْلرَيْ ِه ََشْ

ِعَل بِ ْم، َفَمْن ف  ك 

                                                             

 [20702]اجلامع ملعمر بن راشد/  (1)



 22                                                                                                                                                   اخلالفة الراشدة معامل

 

و ْبن  اْلَعاِص، َفَقاَل: َيا َأِمرَي امْل ْؤِمننَِي، َأوَ  ، َفَوَثَب َعْمر  ٌل ِمَن امْل ْسِلِمنَي َعىَل  ِمنْه  ،  َرَأيَْت إِْن َكاَن َرج  َرِعيهة 

نه  َمَر بِيَِدِه، إَِذْن أَل ِقصه ؟ َقاَل: إِي َوالهِذي َنْفس  ع  ه  ِمنْه  ِه، َأِئنهَك مَل ْقَتصُّ
َب َبْعَض َرِعيهتِ ، َوَقْد َرَأيْت  َفَأده ه  ِمنْه 

 
ِ
وَل اَّلله مْ  !ي ِقصُّ ِمْن َنْفِسهِ   ☻َرس  ب وا امْل ْسِلِمنَي َفت ِذلُّوه  ْم َأاَل اَل َترْضِ وه  ر  َمِّ ، َواَل جت 

ْم " وه  ْم اْلِغيَاَض َفت َضيِّع  نِْزل وه  ْم، َواَل ت  وه  ر  ْم َفت َكفِّ وَقه  ق  ْم ح  وه  ْم، َواَل َُتْنَع  ن وه 
  (1)َفَتْفتِ

ْصت  يِف "  وقال عمر ؓ : َأَرَأيْت ْم َلْو َتَرخه وَن َواألَنَْصار  ، َوَحْوَله  امْل َهاِجر  ِلس  َبْعِض َيْوًما يِف جَمْ

: َلْو َفَعْلَت قَ   َأْو َثالًثا، َقاَل َبِشري  ْبن  َسْعد 
َتنْيِ ، َفَعاَد َمره نْت ْم َفاِعِلنَي؟، َفَسَكت وا ْمنَاَك َتْقِويَم األَْمِر، َما ك  وه

: َأنْت ْم إًِذا َأنْت مْ  َمر    (2)"اْلَقْدِح، َقاَل ع 

ل  ِكَتاب  َكَتبَ  : " ؓومن خطبة عثامن َة أَْن َوَكاَن َأوه َ َأَمَر األَِئمه ، َفِإنه اَّلله ا َبْعد  ِه: َأمه
لِ امه ْثاَمن  إِىَل ع  ه  ع 

َعاًة، مَلْ  وا ر  ِلق  ِة خ  مه
َباًة، َوإِنه َصْدَر َهِذِه األ  ون وا ج  ْم إَِليِْهْم َأْن َيك  َعاًة، َومَلْ َيَتَقده ون وا ر  َباًة، َيك  وا ج  َلق  ْ  خي 

، َوَلي وِشَكنه َأِئمه  ، َواألََماَنة  وا َكَذلَِك اْنَقَطَع احْلَيَاء  َعاًة، َفِإَذا َعاد  وا ر  ون  َباًة َوال َيك  وا ج  ْم َأْن َيِصري  ت ك 

ْم مَ  وِر امْل ْسِلِمنَي، ِفياَم َعَليِْهْم َفت ْعط وه  وا يِف أ م  رَيِة َأْن َتنْظ ر  ، َأال َوإِنه َأْعَدَل السِّ ْم ا هَل ْم، َوتَ َواْلَوَفاء  وه  ذ  ْأخ 

ْم بِالهِذي َعَليِْهْم ث مه اْلَعد   وه  ذ  م  الهِذي هَل ْم، َوَتْأخ  ِة َفت ْعط وه  مه الذِّ
ْثن وا بِ مه ت  وه الهِذي َتنَْتاب وَن، باَِم َعَليِْهْم، ث 

، إِىَل أ   َل ِكَتاب  َكَتَبه  : َوَكاَن َأوه ، َقال وا
ِ
وا َعَليِْهْم بِاْلَوَفاء ح 

ْم َفاْسَتْفتِ ، َفِإنهك  ا َبْعد  وِج: َأمه ر   األَْجنَاِد يِف اْلف 
ِ
ء َمَرا

 ِمنها، َوال
 
َمر  َما مَلْ َيِغْب َعنها، َبْل َكاَن َعْن ِمالء ْم ع  َاة  امْل ْسِلِمنَي َوَذاَدهت  ْم، َوَقْد َوَضَع َلك  نِي َعْن َأَحد   ُح  غ  َيْبل 

 َ ْم َتْغِيرٌي َوال َتْبِديٌل، َفي َغريِّ ون وَن، َفِإينِّ َأنْظ ر  ِفياَم ِمنْك  وا َكيَْف َتك  ْم، َفاْنظ ر  ك  ْم َغرْيَ ْم، وَيْسَتْبِدَل بِك   اَّلله  َما بِك 

، َأْلَزَمنِي اَّلله  النهَظَر ِفيِه، َواْلِقيَاَم َعَليِْه. ا َبْعد  ِج: َأمه ِل اخْلََرا امه َل ِكَتاب  َكَتَبه  إىَِل ع  : َوَكاَن َأوه َ  َقال وا َفِإنه اَّلله

وا احْلَقه َوَأْعط وا احْلَقه بِِه، َواألََماَنَة األََماَنةَ  ذ  ، خ  ، َفال َيْقَبل  إِال احْلَقه وا َعَليَْها، َوال  َخَلَق اخْلَْلَق بِاحْلَقِّ ق وم 

ْم إِىَل َما اْكتَ  َكاَء َمْن َبْعَدك  َ ون وا رش  ب َها، َفَتك  َل َمْن َيْسل  وا َأوه ون  وا اْليَتِيَم، َتك  َسْبت ْم، َواْلَوَفاَء اْلَوَفاَء، ال َتْظِلم 

ْم. َْن َظَلَمه 
ِ
َ َخْصٌم مل اَم َبَلْغت ْم َما  َوال امْل َعاَهَد، َفِإنه اَّلله ْم إِنه ، َفِإنهك  ا َبْعد  ِة: َأمه ه  إِىَل اْلَعامه : َوَكاَن ِكَتاب  َقال وا

                                                             

ة، وهي الشجر [، "جتمري اجليش: مجعهم يف الثغور وحبسهم عن العود إىل أهلهم. الغياض: مجع غيض288]مسند أُحد/  (1)

 يب احلديث واألثر البن األثري[]النهاية يف غرامللتف، ألَّنم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو." 

 [1825]التاريخ الكبري للبخاري/ ( 2)
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َبا  َواالتِّ
ِ
ِة َصاِئٌر إِىَل االْبتَِداِع، َبْعَد َبَلْغت ْم بِاالْقَتَداء ْم، َفِإنه َأْمَر َهِذِه األ مه ْنيَا َعْن َأْمِرك  م  الدُّ ِع، َفال َتْلِفَتنهك 

َءة  األَْعَراِب َواألََعاِجمِ  بَاَيا، َوِقَرا ْم ِمَن السه ل وغ  َأْوالِدك  ل  النَِّعِم، َوب  ْم: َتَكام   ِفيك 
 اْجتاَِمِع َثالث 

ْرآنَ    (1)"...اْلق 

*** 

 واملالحظات عىل عهد اخلالفة الراشدة:

وذلك ،  (2)، وكيفية توزيع السلطات وحدودها.اإلسالميةسياسية النظرية الصياغة  مل تكتمل -

حيقق الكفاية  ما توصلوا إليه ، فكان(3)ألَّنم مل يكونوا بحاجة إليها، ومل يكونوا أهل تنظري

 التامة هلم.

وذلك ألن  ،(4)إن لزم األمر.. دون اقتتالة عزل احلاكم يياسية، وكيفإدارة اخلالفات الس آليات -

ويليهم يف  أفضل الناس يف عرصهم،من العزل نفسها مل تكن واردة هلم، فكان اخللفاء  ةفكر

 يروَّنا كافية يف ذلك.كانوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ذلك أهل الشورى، وفريضة

باعتبارهم  - من املهاجرين واألنصار -اء "جيل الصحابة" االختيار بعد انته طرق وآليات -

ل اجلديد من وذلك ألَّنم ال يعرفوا ماذا سيواجه اجليفضل، والقدوة، وأهل احلل والعقد، األ

كفاية لكل جيل  ☻رون يف القرآن الكريم، وسنة الرسول تديات، ويَ 

 وعرص.

                                                             

ا قراءة منقوصة غري أَّن –فيام أرى  –، "قراءة األعراب واألعاجم القرآن" املقصد منها [ 433: ص   4ج   ]تاريخ الطربي/( 1)

 ادة.مدركة ملقاصد القرآن ومعانيه، وغري متدبرة آلياته، والغلو يف فهمها نقصًا أو زي

رصهم وظرفهم احلضاري، نظرية "منا األمراء، ومنكم الوزراء" التي قيلت يف السقيفة بني "املهاجرين واألنصار" مناسبة لع (2)

الراشد عن رسول اهلل  ولكن بعد انتهاء هذا اجليل من العظامء من املهاجرين واألنصار سنحتاج إىل صياغة جديدة تقق اخلالفة

 .، وُتنع توريث احلكم وتويله إىل "ملكية وراثية"وإقامة كتاب اهلل تعاىل ، وتقق احلق والعدل،☻

ي السيايس(، بينام )االجتامع وكان هذا من فضل اهلل عليهم، فكان هلم كتاب واحد فقط، وآالف الصفحات من العمل الصالح( 3)

 لدينا آالف الكتب، وصفحات قليلة من العمل الصالح! نحن اآلن

ء الفتنة، وقد أقر بعض الصحابة بحريهتم يف هذا األمر. كغياب آليات( 4)  احتوا
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 عظيمجليل القرآين الوهم ا ،فهم قدوتنا - بعينه هبا أحدًا من الصحابة قصدملالحظات ال نوهذه ا

َّنا كانت نتائج بني هذه املالحظات ألولكن ن   - ☻الذي تربى عىل يد أعظم معلم 

مثيل هلا يف التاريخ،  طبيعية للعرص الذي كانوا فيه، ونتيجة التساع الدولة اإلسالمية برسعة خيالية ال

  ..ادةاستطاعوا إىل ذلك سبياًل وزي وبذل الصحابة وسعهم ما

لتطور نظام الشورى واحلكم عىل أحسن صورة،  عرص اخلالفة الراشدة لعهود طويلة..ولو امتد 

وما تم يف عهد اخلالفة الراشدة من نظام  وأقوى ُتثيل، وأدق وسائل لضبط قوة ومجوح السلطة..

كمية وأما ما كان من معامل سياسية راشدة وأخالق ح   سيايس كان كافيًا لعرصهم، وطرق حكمهم..

فه، ولو  - ☻بعد النبي  –فهي  القدوة واملثال الذي نطمح أن نالمس بعض أطرا

 (1)يسريا!

، أو يتعسف (2)التطبيق احلريف لعرصهم هذه املالحظات حتى ال حياول أحدومن األمهية بمكان بيان 

بك ت صورنا يف الفهم، أو ي نكر اعتبارات عرصهم وظروفه.. األمر الذي حدث ويتكرر كثرياً؛ فري 

السيايس، فيظن البعض أن اجتهاد الصحابة التطبيقي السيايس لنظرية الشورى، أو شكل حكمهم 

ولنعلم أن علينا وجوب االجتهاد لتحقيق  !عقيدة من حييد عنه فهو ضال مبتدعالسيايس هو دين و

دون ، وفق ظروف عرصنا ومقتضياته والرشد واهل دى، الشورى والسياسة التي تقيم العدل واحلق،

دثات األمورالوقوع يف  لك جربي متسلط من:  حم  لك عضوض ظامل غشيم، أو م  تكربم  ، أو اختاذ عباد م 

طة والبطانة، أو التالعب بكتاب اهلل لتزوير سنة النبي لاهلل عبيداً للملوك، أو مال اهلل للس

 .، فكل ذلك من حمدثات األمور التي أدت إىل الضالل عن رصاط اهلل املستقيم☻

                                                             

ْمعِ َوالطهاَعةِ ": ☻جاء يف احلديث الرشيف: عن رسول اهلل ( 1)  َوالسه
ِ
، َوإِْن َعبًْدا َحبَِشيًّا فَإِنهه  َمْن أ وِصيك ْم بِتَْقَوى اَّلله

هِة اخْل لَ يَِعْش ِمنْك ْم بَْعِدي فََسرَيَى اْختاَِلفًا َكثرًِيا، فَعَ  ن نهتِي َوس  وا َعلَ لَيْك ْم بِس  ك وا هِبَا َوَعضُّ اِشِديَن َُتَسه ْم َفاِء امْلَْهِديِّنَي الره ِجِذ، َوإِيهاك  يَْها بِالنهَوا

َْدثَة  بِْدَعةٌ َوك له بِْدَعة  َضاَللَةٌ  َْدثَاِت اأْل م وِر فَإِنه ك له حم   [4607اود/ ]سنن أيب د "َوحم 

د، أو يقترص مفهوم الشورى عىل هذه اهليئة، أو حماولة ممار مثالً  تكون هيئة الشورى كأن( 2) تزلفاً  -سة الدجل السيايس ستة أفرا

 باعتبار ترشيح وعهد أيب بكر لعمر.. هو هو "امللكية الوراثية". -للملوك 
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، كام زعم بعض ☻بكر مل تكن عن وصية لرسول اهلل  أن نؤكد عىل أن بيعة أيبقي بو

وال نص جيل وال خفي  –ردًا عىل أطروحات الشيعة يف قوهلم بوصية الرسول لعيّل  –علامء السنة 

، عن رىض وقبول، "بيعة حرة" كانت ناموإة أي معنى، فيو كانت وصية ما كان الجتامع السقولفيها، 

وشورى  فكانت أيضًا عن رىض وقبول، –من أيب بكر  )ترشيح( ورغم أَّنا عهد –عة عمر وكذلك بي

 .. ╚ وكذلك بيعة عثامن، وعيلّ  املسلمني،

، فهذا ال شك َشء طبيعي ورغم اعرتاض البعض عىل بيعة أيب بكر، أو بيعة عمر أو عثامن أو عيلّ 

فضل اخلليفة، وال من فضل املعرتض،  منأبدًا جدًا يف أي نظام سيايس، وحراك اجتامعي، ال يقلل 

 ولو كان الصحابة!فال يوجد برش يتفق الناس عليه بنسبة مائة باملائة.. 

لكًا ألرسة أو ونسله فهذا املنصب ليس "تفويضًا إهليًا" كام زعم الشيعة يف حق عيلّ  ، وليس هو "م 

قع التارخيي تار فيه ، بل هو منصللملك العضوض عشرية" كام برر بعض السنة الوا ب برشي، خي 

شورى، ورىض، ورقابة، وحماسبة، وعزل...إلخ مما حيقق الرشد  :األفضل واألنسب هلذه املنصب عن

 السيايس، والعدالة التامة.

: أَّنم مجيعًا من صفوة املدرسة املحمدية، وأوائلها العظامء، حيتار وما نؤكد عليه يف خالفة الراشدين

 ل له التقوىم يصلح للمنصب، وهذا املنصب ليس املؤهِ املرء من فضلهم، وفضائلهم، فكله

كبار أصحاب حممد وأهل  وا ، بل الكفاية والقوة وحسن البالء، ورغم أن هؤالء العظامء كانفحسب

ثم  –النظر عن شكل الشورى يف عرصهم بغض  –السبق والفضيلة، كان األمر يتم عن رىض وقبول 

ب السرية احلسنة يف إقامة احلق والعدل، وكان الناس هم بعد هذا الرىض، كانوا بني الناس أصحا

حب: لتقواهم وفضلهم وعدهلم،  عن "حب وحرية" -بعد الرىض والقبول هبم  -يعطوَّنم الطاعة 

وحرية: يف التعبري والنقد واملراجعة؛ فكان هذا هو معنى الرشد، وكانت هذه هي "سنة الراشدين" 

لك، يقهرون الناس، ويستبدون هبم، "يعضون" عىل امل  أهل األطامع الذين  ضدالتي نعض عليها، 

 .وي ذلوَّنم.
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 فنحن يف ذلك أمام سبيلني: 

 . دين الذين خيلفونه عىل هذه السنةوالراش ،☻سنة النبي : األول

 "حمدثات األمور وبدع الضاللة" التي كانت يف "امللك العضوض".. : والثاين

 َعِن اْلِعْربَ كام جاء يف احلديث الرشيف: "
ِ
ول  اَّلله  ☻اِض ْبِن َساِرَيَة، َقاَل: َوَعَظنَا َرس 

، َفَقاَل َرج   ل وب  ي ون  َوَوِجَلْت ِمنَْها اْلق  ٌل: إِنه َهِذِه َيْوًما َبْعَد َصاَلِة اْلَغَداِة َمْوِعَظًة َبِليَغًة َذَرَفْت ِمنَْها اْلع 

، َفاَمَذا َتْعَهد  إَِليْنَا َيا َرس   ع  َودِّ ؟ َقاَل: " َمْوِعَظة  م 
ِ
ْمِع، َوالطهاَعِة، َوإِْن َعبٌْد وَل اَّلله ، َوالسه

ِ
ْم بِتَْقَوى اَّلله أ وِصيك 

َا َضاَللَ  وِر َفِإَّنه َْدَثاِت اأْل م  ْم َوحم  ْم َيَرى اْختاَِلًفا َكثرًِيا، َوإِيهاك  ٌة، َفَمْن أَْدَرَك َذلَِك َحبَِِشٌّ َفِإنهه  َمْن َيِعْش ِمنْك 

ْم فَ  وا َعَليَْها بِالنهَواِجذِ ِمنْك  ِشِديَن امْلَْهِديِّنَي، َعضُّ ا  الره
ِ
نهِة اخْل َلَفاء نهتِي َوس  "، َقاَل َأب و ِعيَسى: َهَذا  َعَليِْه بِس 

  (1)".َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح 

من االختالف، ومن حمدثات األمور والضاللة، وأمر باتباع سنته  ☻فيحذر النبي 

ْم "داع: داً حبشيًا.. كام قال يف حجة الوهذه السنة، ولو كان عب لفه عىلوطاعة من خَي  َوَلِو اْست ْعِمَل َعَليْك 

 
ِ
ْم بِِكتَاِب اَّلله ود ك  وا َعبٌْد َيق  وا َله  َوأَطِيع    (2)"، َفاْسَمع 

 :╚ اخلالصة يف أمر خالفة أيب بكر، وعمر، وعثامن، وعيلّ و

 منع وجه حق، وأموال املسلمني واالستئثار هبا بغريعدم البغي واالستبداد والظلم، وعدم أخذهم  

لك  و الرشد، ه.. فكان هذا والفرس عىل سنة الروموعلو يف األرض تويل خالفة املسلمني إىل م 

 الواجب اتباعه والسري عليه.

                                                             

 [2676]جامع الرتمذي/ ( 1)

 [1840]صحيح مسلم/ ( 2)
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أال نغفل "املجتمع الراشد" الذي لواله مل استطاع  "اخلالفة الراشدة"وجيب ونحن نتحدث عن 

ئًا.. املجتمع "الدافع" لكل خري، "املانع" لكل رش، اآلمر باملعروف، والناهي عن الراشدون شي

ه تعبرياً عن ؤ، فالتاريخ السيايس للرشد قاعدته األصيلة هي املجتمع الراشد، الذي كان خلفااملنكر

 ثامره الطيبة، فكل حكم راشد، خلفه جمتمع راشد.

 

 

***
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 (هـ 35هـ: 30) بداية اخللل  

 

ِرم  َشيْئًا إىَِل ِستِّ ِسننَِي، ث مه إِنه إن عثامن: "  ♫ قال اإلمام الزهري َعِمَل بَِعَمِل َصاِحَبيِْه ِستًّا ال خَيْ

يَْخ َرقه وَ  ِلَب َعىَل َأْمِرهِ الشه َف َفغ    (1)"َضع 

، وهدى  وأما عثامن فإنه بنى عىل أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم": ♫ وقال العاّلمة ابن تيمية

بعض الطمع،  ورُحة وكرم، ومل يكن فيه قوة عمر وال سياسته، وال فيه كامل عدله وزهده، فطمع فيه

ل خل من أقاربه يف الوالية واملالوأدوتوسعوا يف الدنيا،  ، ودخلت بسبب أقاربه يف الواليات واألموا

اهلل ومنه، ومن ضعفه خوفهم من  الناس يف الدنيا، وضعف أمور أنكرت عليه، فتولد من رغبة بعض

  (2)"تل مظلوما شهيدا.ما أوجب الفتنة حتى ق   -هو، وما حصل من أقاربه يف الوالية واملال 

وحدثت أنواع من األعامل  ،زاد التغري والتوسع يف الدنيا فلام كان يف آخر خالفة عثامن"وقال أيضاً: 

فصاروا يف فتنة عظيمة قد  ..ثامنتل عحتى ق   ،فحصل بني بعض القلوب تنافر ،مل تكن عىل عهد عمر

قال تعاىل: }واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة{ أي هذه الفتنة ال تصيب الظامل فقط؛ بل 

تصيب الظامل والساكت عن َّنيه عن الظلم كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم }إن الناس إذا رأوا 

  (3)"منه{ .املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب 

( منه، والذي حصل بعض اخللل )غري املقصودوقع  يف َّناية عهد اخلليفة الراشد عثامن ؓ

يف العطاء ألقربائه  كذلك نتيجة التطورات االجتامعية واالقتصادية يف عرصه، وقد توسع ؓ

ل الفيء خالف سياسة عمر يف والية ذوي القربىو ،خاصة، وللناس عامة تأوالً يف أموا مر الذي ، األم 

                                                             

 [9775الرزاق/  ]مصنف عبد( 1)

 [452، ص7]منهاج السنة، ج( 2)

 [158، ص 14]جمموع الفتاوى، ج( 3)
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حنق الناس عليه بعد الرىض بالسخاء والكرم، كام أطلق أعالم قريش يف األمصار بعدما حبسهم عمر 

باإلضافة  اصري لكل منهم شيعًا وأتباعًا، هذ، وخوف أن يفتتن الناس هبم، في(1)خوف الفتنة عليهم

علمه، واالستبداد ن دون إىل تالعب الوالة بأمور احلكم.. وصياغة الرسائل واألوامر باسم عثام

 ! فلم تكن هناك رقابة حازمة هلم، فأِمنوا العقاب والعزل. باألمر دونه

ُحص دمشق و)واتسع نفوذ بعض الوالة أمثال معاوية بصورة خطرية بعد أن انضم له أجناد 

 ،وعثامن فخلصت له الشام كلها، إضافة إىل طول عهده هبا إبان خالفة عمر (واألردن وفلسطني

أقوى جيوش من ته لألمور ورىض الرعية عنه واستقرار أمره، فصارت جيوشه وحسن سياس

دولة مواجهة   –  ؓثناء املواجهة مع عيلّ أ -املسلمني، وأصبح قوة يف حد ذاهتا، استطاعت 

 ته!، واخلروج عنها، وإخضاع بعض املناطق لسيطرعيلّ  بقيادة اإلمامكزية املراخلالفة 

 سته، فجاء يف االستيعاب البن عبد الرب: بفرا  وكان هذا ما توقعه عمر ؓ

، َعِن اْبِن "
ِ
 ْبِن َعْبِد اَّلله

ِ
َبيِْد اَّلله ، َعْن ع  ْهِريِّ ، َقاَل: عَ َعِن الزُّ  بهاس 

َمَر َيْوًما، إِْذ َتنَفهَس َنَفًسا َظنَنْ  بْ " َبيْنَا َأنَا َأْمِِش َمَع ع  : س  ْلت  ، َفق  ه  ْد ق ِضَبْت َأْضالع   ! َحانَ ت  َأنهه  ق 
ِ
 اَّلله

 َما َأْخَرَج ِمنَْك َهَذا َيا َأِمرَي امْل ْؤِمننَِي إِال َأْمٌر 
ِ
، َما َأْدِريعَ َواَّلله يٌم. َفَقاَل: َوحْيََك َياْبَن َعبهاس 

َما َأْصنَع   ظِ

د   مه َ ِة حم   ومل وأنت بحمد اهلل قادر أن تضع َذلَِك مكان الثقة؟ : ☻بِأ مه

. قلت: أجل، واهلل إِينِّ ول: إن صاحبك أوىل الناس هبا، َيْعنِي: عليا َرِِضَ اَّلله  َقاَل: إِينِّ أراك تق  َعنْه 

بته وصهره. قال: إنه كام ذكرت، ولكنه َكثرِي   الدعابة. ألقول َذلَِك يِف سابقته وعلمه وقرا

                                                             

 أ: "َ قال عمر ؓ( 1)
ِ
وا َماَل اَّلله وَن َأْن يَتهِخذ   د  ال َوإِنه ق َرْيًشا ي ِريد 

ونَات  ا َواْبن  اخْلَطهاِب َحيٌّ َفالهوَن ِعَبادَ  َمع  ، إيِنِّ قَائٌِم ، َأال َفَأمه

ِة، آ وَن ِشْعِب احْلَره ِزَها، أَْن َيَتَهاَفت وا يِف النهاد  ج   ]تاريخ الطربي[" ِر.ِخٌذ بَِحالِقيِم ق َرْيش  َوح 
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يهم بمعصية ملون ففقلت: فعثامن؟ َقاَل: فواهلل لو فعلت جلعل بني َأيِب معيط عىل رقاب الناس، يع

 اهلل، واهلل لو فعلت لفعل ولو فعل لفعلوه، فوثب الناس َعَليِْه فقتلوه. 

َو أزهى من َذلَِك، َما كَ  َبيْد اهلل؟ َقاَل: األكيسع، ه  د فقلت َطْلَحة ْبن ع  مه َ اَن اهلل لرياين أوليه أمر أمة حم 

َبرْي ْبن ا ☻ َو َعَليِْه من الزهو. قلت: الزُّ َو عىل َما ه  م؟ َقاَل:َوه  لناس إذا يالطم ا لعوا

 يِف الصاع واملد. 

 بِِه.  قلت: َسْعد ْبن َأيِب َوقهاص؟ َقاَل: ليس بصاحب َذلَِك، ذاك صاحب مقنب يقاتل

ُْحَِن ْبن عوف؟ َقاَل: نعم. الرجل ذكرت، ولكنه ضعيف َعْن َذلَِك، واهلل َيا اْبن َعبهاس  قلت: َعْبد الره

د يِف غري رسف، املمسك يِف  َما يصلح هلذا األمر إال القوي يِف غري عنف، اللني يِف غري ضعف، اجلوا

َمر واهلل كذلك   (1)"غري بخل ". َقاَل اْبن َعبهاس: َكاَن ع 

صة مروان بن خا.. بأمور احلكم همتالعبفأدى ُحل بني أمية وبني أيب معيط عىل رقاب الناس إىل 

مر اخلالفة الراشدة، أومنه بدأ إفساد  ،اس البالء واإلفساد أرى ي عترب مروان هذا هو أسوفيام ، احلكم

يَحنق الناس ، وقد استغل عاطفة عثامن احلنونة جتاهه ليتالعب بأمور احلكم! ولوخيانة عثامن ؓ

طلح املعارص وي سخطهم عليه.. وقد شغل منصبًا هامًا يف اخلالفة وهو "كاتب عثامن"، وهو باملص

رثة بداية الكا هوفيف أحداث الفتنة، وما تالها.. دوره ولقد كان له .. "أمني رس احلكومة املركزية"

 والنكبة التي حلت باملسلمني.

 التاريخ، ما ييل: ومما جاء يف أمر مروان بن احلكم يف كتب

كم من أكرب أعداء النبي وقد كان أبوه احلَ : "عن مروان ♫ ابن كثري العاّلمة قال

 ☻حلكم املدينة ثم طرده النبي ، وإنام أسلم يوم الفتح، وقدم ا☻

                                                             

ْم [، ويف رواية ابن شبة: " فََقاَل: " أََما إِنه 237( ]االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب/ 1) ِمَله  ْم إِْن َولِيََها أَْن حَيْ ىَل عَ  أَْحَراه 

 َوس  
ِ
 [1489 /]تاريخ املدينة البن شبةنهِة َنبِيِِّهْم َصاِحب َك، َيْعنِي َعلِيًّا " كَِتاِب اَّلله
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إىل مرص  ألنه زور عىل لسانه كتاباً  ؛إىل الطائف، ومات هبا، ومروان كان أكرب األسباب يف حصار عثامن

كل مجعة عىل املنرب، وقال له  عىل املدينة ملعاوية كان يسب علياً  بقتل أوئلك الوفد، وملا كان متولياً 

فقال: لعن اهلل احلكم وما ولد  كم وأنت يف صلبه عىل لسان نبيهاحلسن بن عيل: لقد لعن اهلل أباك احل

  (1)."واهلل أعلم

، َفَخاَنه  : "عن مروان ♫ الذهبي العاّلمة وقال م 
ْثاَمَن، َوإَِليه اخلَاتِ ِه ع  َب اْبِن َعمِّ

 ،(2)َوَكاَن َكاتِ

َو، َوَساَر َمعَ  مه َنَجا ه  ْثاَمَن، ث  ْثاَمَن، َفَقَتَل َطْلَحَة َيْوَم  َوَأْجَلب وا بَِسبِبِِه َعىَل ع  لطهَلِب بَِدِم ع 
َبرْيِ لِ َطْلَحَة َوالزُّ

َي  -اجلََمِل، َوَنَجا   َعاِوَيةَ  -الَ ن جِّ
ِ
ة  مل   (3)."ث مه َويِل امَلِدْينََة َغرْيَ َمره

  (4)"كان من أسباب قتل عثامن"  عن مروان: ♫ابن حجر العاّلمة وقال 

، َعنِ و ْعبِيِّ   َعْبدَ  َسِمْعت  : َقاَل  الشه
ِ
، ْبنَ  اَّلله َبرْيِ ول   الزُّ وَ  َيق  ْسَتنِدٌ  َوه   َلَقدْ  اْلَبيِْت  َهَذا َوَربِّ : " اْلَكْعَبةِ  إِىَل  م 

  (5)"َنبِيِّهِ  لَِسانِ  َعىَل  َوَلدَ  َوَما ،" احْلََكمَ  اَّلله   َلَعنَ 

لّذهبّي وغريمها خمازي مروان بأنه وذكر ابن عبد الرّب، وا": ♫ وقال العاّلمة ابن العامد احلنبيل

أول من شق عصا املسلمني بال شبهة، وقتل النّعامن بن بشري أول مولود من األنصار يف اإلسالم، 

وخرج عىل ابن الّزبري بعد أن بايعه عىل الطاعة، وقتل طلحة بن عبيد اهلل يوم اجلمل، وإىل هؤالء 

                                                             

 .[285، ص 8]البداية والنهاية البن كثري ج( 1)

صة مذكورة يف مصنف ابن . )القبعد أن اتفقوا وخرجوا مرضينيبتزوير الكتاب الذي فيه األمر بقتل الوفد املرصي،  عندما قام (2)

 أيب شيبة(.

 .، ميزان االعتدال[477، ص 3سري أعالم النبالء، ج]( 3)

  .[204، ص 6]اإلصابة البن حجر، ج( 4)

:  57بن عساكر/ ، تاريخ دمشق ال21085| إسناده متصل، رجاله ثقات، املعجم الكبري للطرباين/  2197مسند البزار/ ) (5)

ا احلديث ال يصح ورغم صحة اإلسناد إال أن هذ(.  ، ط الرسالة16128 ، مسند أُحد/4459، املطالب العالية البن حجر/ 271

وي تقليده مشية النبي م  مثله عن رسول اهلل، فقد يلعن احلَ  كام  –رسه، فطرده من املدينة  ستهزئًا، وكان يفِشكم لبعض جرائمه كام ر 

 العزيز، فسبحان اهلل! ر بن عبدبعمله، وقد كان من صلبه الراشد العادل عم ا من يف صلبه، فكٌل أم -جاء يف سري أعالم النبالء 
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عاص، ونحوهم، اإلشارة بام ورد يف حديث املحرش املذكورين، والوليد بن عقبة، واحلكم بن أيب ال

وال يرد عىل ذلك ما ذكره « يا رّب أصحايب، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول:»وفيه: 

د به الغالب وعدم االعتداد بالنادر، والذين ساءت  العلامء من اإلمجاع عىل عدالة الصحابة، وأن املرا

  (1)"يل وال شبهةأحواهلم والبسوا الفتن بغري تأو

لتفاف منذ حلظة اال -خاصة مروان بن احلكم  - جرائمهم وإفسادهم وإهالكهم لألمةقد ظهرت لو

لك معاوية" سلط مروان عىل املدينة وجعلعىل حكم اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ؓ  ه، ويف "م 

فة للطاغية اخلال الظاملوفيها كبار الصحابة، وأخذ هذا  ☻أمرياً عىل مدينة رسول اهلل 

ً وجرباً بحد السيف،  منتهك حرم رسول  -حّرض اللعني مسلم بن عقبة والعنيد يزيد بن معاوية قهرا

زيد، ثم يَ ابن بعد موت  زمام احل كم، ثم أخذ (2)عىل أهل املدينة يوم احلرة - ☻اهلل 

 .ما كانبعدها كان 

جلامعة له ا وروى !احلديث"ضعون مروان يف رتبة "صدوق حسن والعجيب أن بعض أهل احلديث يَ 

وي أنه يف إمرته عىل املدين سوى مسلم! ً لذلك، إال ما ر  بعض ة كان جيمع واحلقيقة ال أجد تفسريا

البعيدة بطبيعة احلال عن  –يستشريهم يف بعض األمور  ☻أصحاب رسول اهلل 

معون عليه، فلعله أصاويَ  مثل حجم الصاع، ونحوه.. –احلكم والسياسة  نهم خرياً، مب عمل بام جي 

 جعل املحدثون هيتمون لروايته!

                                                             

 [279، ص 1]شذرات الذهب البن العامد احلنبيل، ج( 1)

ِة أَ جاء يف الطبقات الكربى البن سعد: " (2) َميهَة ِمَن املَْ فََلامه َوَثَب َأْهل  امْلَِدينَِة َأيهاَم احْلَره ، َوَبنِي أ 
د  َمه ْثاَمَن ْبَن حم  وا ع  ْم ِدينَِة، َفَأْجَلوْ ْخِرج  ه 

وا َعَليِْهم  األَياَْمَن  اِم، َوفِيِهْم َمْرَوان  ْبن  احْلََكِم، َوأََخذ  وا َهَذا اجْلَ أَ َعنَْها إىَِل الشه دُّ وا َأْن َير  وا إَِليِْهْم، َوإِْن َقَدر  هَ ال َيْرِجع  جِّ يَْش الهِذي َقْد و 

يِّ أَْن َيْفعَ  ْقَبَة امْل رِّ ِم ْبِن ع 
ْسلِ ْس إَِليِْهْم َمَع م  ، فََلامه اْسَتْقَبل وا م  ْم َعِن ال وا ل ه 

وا َعَليِْه، َوَجَعَل ي َسائِ ْقَبَة، َسلهم  مْلَِدينَِة َوَأْهلَِها، َفَجَعَل لَِم ْبَن ع 

وَن  ْسلٌِم: َما تََرْوَن؟ َُتْض  ه  َعَليِْهْم، َفَقاَل َله  م  ض  َرِّ ه  َوحي  رِب  ْ : بَْل ىَل أَِمرِي امْل ْؤِمنِ إِ َمْرَوان  خي  وَن َمِعي؟ َفَقال وا ْميِضَ إىَِل َأِمرِي َوقَاَل نَ نَي أَْو َتْرِجع 

، م   َؤاِزًرا َله  ا أَنَا، فَأَْرِجع  َمَعَك، فََرَجَع َمَعه  م  ْم: أَمه ، َواْنت ِهبَ ِعينًا َله  َعىَل َأَمِرهِ َحتهى ظ ِفَر بَِأْهِل امْلَِدينَِة، َوق  َمْرَوان  ِمْن َبيْنَه  ِت امْلَِدينَة  َثالًثا، تِل وا

ر  َمْرَواَن ْبَن احْلَ  ْقَبَة بَِذلَِك إىَِل َيِزيَد، َوَكَتَب َيْشك  م  ْبن  ع 
ْسلِ ، َوِقيَاَمه  َوَكَتَب م  نَاَصَحَته  ، َوم  وَنَته  إِيهاه   ."َمَعه   َكِم، َوي ْذَكر  َمع 
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أمثال: أيب ذر الغفاري،  اإنكار كبار الصحابة هل أدت إىل -يف َّناية عهد عثامن  – وهذه األحداث

وعيل بن أيب طالب، وعبد الرُحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، والزبري بن العوام، وعبد اهلل بن 

، وأم املؤمنني يارس، وأسامة بن زيد، وعبادة بن الصامت مسعود، وطلحة بن عبيد اهلل، وعامر بن

 ..مجيعاً  ╚ عائشة

ثابت  - الفةتالعب مروان بن احلكم بأمور اخلو –فإنكار الصحابة عىل ما حصل يف َّناية عهد عثامن 

 يف مصادرنا احلديثية والتارخيية، وال يمكن اختزال كل هذه األحداث يف قصة ابن سبأ! 

إنام للتأكيد  -والعياذ باهلل  –لتتبع األخطاء، واصطياد الزالت  ثلة هنا، ليس هووما سنذكره من أم

عىل موقف إنكار كبار الصحابة ملا حصل، وإن القضية مل تكن يف جمرد هيودي استطاع خداع كبار 

ين دقننكر أن هناك من املنافقني واحلاوال  بزعمهم! ☻الصحابة، وأمة حممد 

  تفجريها؛ ليفسد أمر األمة كلها.. لفتنة وينفخ فيها، وحياولوالكافرين من يفرح هبذه ا

من ثم عدم أحداث الفتنة، و ي عظمون قصة اليهودي؛ للتعمية عىل وأهل الغلو يف تقديس الرجال

 املوقف الصحيح منها.تديد 

 :ومن أمثلة إنكار الصحابة ملا حصل يف َّناية عهد عثامنؓ 

وي َعْن أ َساَمَة ْبِن َزْيد   -1 ه  ر  ، َفَقاَل: َأتََرْوَن َأينِّ اَل أ َكلِّم  َمه  َكلِّ ْثاَمَن َفت  ل  َعىَل ع  : َأاَل َتْدخ  ، َقاَل: ِقيَل َله 

َح َأْمًرا اَل أ ِحبُّ أَ 
، َما د وَن َأْن َأْفَتتِ ْمت ه  ِفياَم َبيْنِي َوَبيْنَه   َلَقْد َكله

ِ
ْم، َواَّلله ك  َل مَ إِاله أ ْسِمع  وَن َأوه ، ْن َأك  ْن َفَتَحه 

 
ِ
وَل اَّلله ه  َخرْي  النهاِس َبْعَد َما َسِمْعت  َرس  ، إِنه ون  َعيَله َأِمرًيا  َيك 

: َيق   ☻َواَل َأق ول  أِلََحد  ول 

ور  هِبَا َكاَم يَ " ِل َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َفي ْلَقى يِف النهاِر، َفتَنَْدلِق  أَْقتَاب  َبطْنِِه، فَيَد  ج  َحى، ي ْؤَتى بِالره اَمر  بِالره
ور  احْلِ د 

وِف َوَتنَْهى َعنِ  ر  بِامْلَْعر  ْن َتأْم  : َما َلَك أمََلْ َتك  ول وَن َيا ف اَلن  : َبىَل، َفيَْجتَِمع  إَِليِْه أَْهل  النهاِر، َفيَق  ول   امْل نَْكِر؟، َفيَق 

وِف َواَل آتِيِه َوَأَّْنَى َعِن امْل نْ  ر  بِامْلَْعر  نْت  آم  َثنَا َجِريٌر، َعْن  َكِر َوآتِيهِ َقْد ك  ثاَْمن  ْبن  َأيِب َشيَْبَة، َحده َثنَا ع  "، َحده
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َل َعىَل  َك َأْن َتْدخ  ٌل: َما َيْمنَع  ، َفَقاَل َرج 
نها ِعنَْد أ َساَمَة ْبِن َزْيد  ، َقاَل: ك  ْثاَمَن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َواِئل   ع 

َمه  ِفياَم َيْصنَع  َوَس    (1)"اَق احْلَِديَث بِِمْثِلهِ َفت َكلِّ

، ومنها ثقته ذلكك الصحابة ي نكرهاوالتي  التي يشتكي منها الناس حداثأي األ "كلمه فيام يصنعت  "

عثامن لطيبة ويف مروان بن احلكم، وسكوته عن ترصفات الوالة، ولعل مروان هذا كان خيدع عثامن، 

 ث ذلك فيام بعد.األحدا تثبتأكن أهاًل لذلك، كام خرياً، ومل يقلبه، وحبه لقرباته يصدقه ويظن به 

  "عن -2
ِ
: َما َأْغَضَبَك؟ َفَقاَل: َواَّلله ْلت  ْغَضٌب، َفق  َو م   َوه 

ِ
ْرَداء : " َدَخَل َعيَله َأب و الده ول  ، َتق 

ِ
ْرَداء  أ مه الده

د   مه َ ِة حم  اله َأَّنه ْم ي َصلُّوَن مَجِ  ☻َما َأْعِرف  ِمْن أ مه
 يف الدرداء أبو ماتوقد  يًعا "َشيْئًا إِ

  (2)خالفته من بقيتا لسنتني عثامن خالفة

ْسَتنٌِد إِىَل َوَساِئَد يِف َبيْتِِه، وروى ابن أيب  -3  َو م  ْثاَمن  َأتَى َعيِلٌّ َطْلَحَة َوه  رِصَ ع  شيبة بإسناده أنه: "مَلها ح 

َ ! َما َرَدْدَت النهاَس عَ  َك اَّلله د  ْعطَِي َفَقاَل: َأنْش   َحتهى ت 
ِ
: "اَل َواَّلله ه  َمْقت وٌل، َفَقاَل َطْلَحة  ْن َأِمرِي امْل ْؤِمننَِي َفِإنه

ِسَها "   (3)َبن و أ َميهَة احْلَقه ِمْن َأنْف 

 َيْوَم اجْلََمِل: " إِنه "
ِ
َبيِْد اَّلله ، َقاَل: َقاَل َطْلَحة  ْبن  ع  ْثاَمَن وَعْن َحِكيِم ْبِن َجابِر  األَُْحَِِسِّ ا َداَهنها يِف َأْمِر ع 

ْثاَمَن ِمنِّي اْليَْوَم َحته  ْذ لِع  مه خ  َل ِدَماَءَنا ِفيِه، اللهه    (4)ى َتْرىَض "َفال َنِجد  اْليَْوَم َشيْئًا َأْمَثَل ِمْن َأْن َنْبذ 

أشد عىل عثامن من  ☻عن ابن سريين قال: مل يكن أحد من أصحاب النبي "

  (5)طلحة".

                                                             

 [21276، مسند أُحد/ 2992مسلم/  ]صحيح (1)

 [126:  1]صحيح البخاري/ ( 2)

 [38673شيبة / ]مصنف ابن أيب  (3)

 ([118:  3قات الكربى البن سعد/ )]الطب (4)

ف للبالذري ج (5)  [572، ص 5]أنساب األرشا
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َثنَ املدينة:  تاريخ ويف -4 َضيِْل، َقاَل  ا"َحده َة، َعْن َسامِلِ بْ اْلَقاِسم  ْبن  اْلف  ره و ْبن  م  َثنِي َعْمر  ِن َأيِب اجْلَْعِد : َحده

وِل  ْثاَمن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َناًسا ِمْن َأْصَحاِب َرس  َم َوِفيِهمْ اَقاَل: َدَعا ع   َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله
ِ
ٌر َفَقاَل: َعامه  َّلله

 
ِ
وَل اَّلله وَن َأنه َرس  َ َهْل َتْعَلم  م  اَّلله ك  د  ْم، َأنْش  ينِّ َساِئل ك 

ر  ق  إِ
ْؤثِ َم َكاَن ي  َرْيًشا َعىَل َساِئِر  َصىله اهلل  َعَلْيِه َوَسله

؟ َفَسَكَت اْلَقْوم   ي َهاِشم  َعىَل َساِئِر ق َرْيش 
ر  َبنِ
ْؤثِ يَح اجْلَنهِة يِف يَ » ، َفَقاَل:النهاِس َوي 

ِدي أَلَْعَطيْت َها َلْو َأنه َمَفاتِ

 أَل ْعطِ 
ِ
ل وا ِمْن ِعنِْد آِخِرِهْم، َواَّلله ْم َعىَل َرْغِم َأنِْف َبنِي أ َميهَة َحتهى َيْدخ  ْم َوأَلَْسَتْعِمَلنهه  َفَقاَل « . ْن َرِغمَ مَ يَنهه 

ٌر: َعىَل َرْغِم َأنِْفي؟ َقاَل:  َمَر؟وَ »َقاَل: « .  َرْغِم َأنِْفَك َعىَل »َعامه ْثاَمن  رَ « َأنِْف َأيِب َبْكر  َوع  ِِضَ اَّلله  َفَغِضَب ع 

ئَه  َوْطًأ َشِديًدا، َفَأْجَفَله  النهاس  
مه َبَعَث إِىَل َبنِي أ َميهَة َفَقاَل: عَ َعنْه  َفَوَثَب إَِليِْه َفَوطِ ، ث   نْه 

« 
ِ
ِل َحته  َأيَا َأَخابَِث َخْلِق اَّلله ج  ويِن َعىَل َهَذا الره َث إِىَل َطْلَحَة ، َفَبعَ « ى أ َرايِن َقْد َأْهَلْكت ه  َوَهَلْكت  َأْغَضْبت م 

يِل إِْذ َقاَل يِل َما َقاَل إِاله أَ  َبرْيِ َفَقاَل: َما َكاَن َنَوا ِه ِمنْ  ْن أَق وَل َله  ِمْثَل َما َقاَل: َوَما َكاَن يِل َعىَل َوالزُّ ، َقرْسِ  َسبِيل 

، َبنْيَ َأْن َيقْ  اه  َبنْيَ َثاَلث  َ ِل َفَخريِّ ج  ىَل َهَذا الره
َو. َفَقاَل: اْذَهَبا إِ َذ َأْرًشا َأْو َيْعف   اَل َأْقَبل  ِمنَْها وَ »َتصه َأْو َيْأخ 

ِ
اَّلله

َم فَ   َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله
ِ
وَل اَّلله َوه  َواِحَدًة َحتهى َأْلَقى َرس   « . إَِليْهِ  َأْشك 

َم آِخًذا بِيَ   َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله
ِ
وِل اَّلله نْت  َمَع َرس  ، ك  ْم َعنْه  ث ك  ْثاَمَن. َفَقاَل: َسأ َحدِّ  َفَأتَْوا ع 

ِ
ِدي بِاْلَبْطَحاء

 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ب وَن، َفَقاَل َأب وه  َعذه ْم ي  ِه َوَعَليِْه َوه  ْهِر َهَكَذا؟ َقاَل: َقاَل: َفَأتَى َعىَل َأبِيِه َوأ مِّ له الده اْصرِبْ » َأك 

مه اْغِفْر آِلِل َيارِس   ه  ، الله   (1)َوَقْد َفَعْلت  « َيارِس 

ْثاَمَن َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َواَل أ  »َعْن َعاِئَشَة َرِِضَ اَّلله  َعنَْها َقاَلْت: و -5 يَله يِف َعيِْب ع 
وَن إِ َتِلف  َراه  َكاَن اْلَقْوم  خَيْ

َعاَتَبةٌ  َا م  ْنيَا َساِئاًم َوَأينِّ   ،إِاله َأَّنه  َلَوِدْدت  َأينِّ ِعْشت  َبْرَصاَء يِف الدُّ
ِ
 ِمْن َدِمِه، َواَّلله

ِ
وذ  بِاَّلله ه  َفَأع  ا َدم   مَلْ َفَأمه

ْثاَمَن بَِكِلَمة  َقطُّ  ْر ع    (2)«َأْذك 

                                                             

حظة مع مال)مسلم،  | إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال 441، مسند أُحد/ 1098، ص 3( تاريخ املدينة البن شبة ج 1)

 (.جعل الرواية عنده غري مفهومة !مما  ،أجزاء كثريةمنها  ذوفأن رواية اإلمام أُحد حم

 [1226، ص 4]تاريخ  املدينة، ج( 2)
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و ْبن   -6 وَسى، َقاَل: َقاَل َعْمر  َو حَيِلُّ "  اْلَعاِص:َعْن َأيِب م  اَل َوه  َمر  َتَرَكا َهَذا امْلَ ْن َكاَن َأب و َبْكر  َوع  إَلِ

 َما َكاَنا بَِمْغب وَننْيِ َواَل َناِقِِص الره 
ِ
بِنَا َوَنَقَص َرْأهي  اَم، َوَلَعْمر  اَّلله ٌء َلَقْد غ  َيِْن هَل اَم ِمنْه  ََشْ ِْي، َوَلِكْن َكاَنا اْمَرأ أ

م  عَ   َما َجاَء اْلَوْهم  إِاله ِمنْ حَيْر 
ِ
ا َلَقْد َهَلْكنَا، َواْيم  اَّلله َ اِل الهِذي َأَصْبنَا َبْعَدمه    (1)ِقَبِلنَا " َليِْهاَم ِمْن َهَذا امْلَ

َفه   ْثاَمَن َتْقِريَب َمْرَواَن َوَترَصُّ وَن َعىَل ع  : َكان وا َينِْقم 
َبه  "َوَقاَل اْبن  َسْعد 

َساَر َمَع َطْلَحَة ، وَ ، َوَكاَن َكاتِ

، َفَلامه َرَأى اهْلَِزيَمَة َرَمى َطلْ 
ْثاَمَن، َفَقاَتَل َيْوَم اجْلََمِل َأَشده ِقَتال  ب وَن بَِدِم ع  َبرْيِ َيْطل  ، َوَقْد َوالزُّ َحَة بَِسْهم  َفَقَتَله 

وه   ، َفَداو 
َة  َِل إِىَل َبيِْت اْمَرأ ، َوُح 

ٌح َيْوَمِئذ  َف إِىَل امْلَِدينَِة، َأَصاَبْته  ِجَرا ، َفَباَيَعه  َواْنرَصَ نَه  َعيِلٌّ َواْخَتَفى، َفَأمه

َضه  َعىَل  ْقَبَة، َوَحره ْسِلِم ْبِن ع  ِة َمَع م  ، َوَقْد َكاَن َيْوَم احْلَره َعاِوَية    (2)َأْهِل امْلَِدينَة" َوَأَقاَم هِبَا َحتهى اْست ْخِلَف م 

: " -وغريهم  -هام عن وأما سعد وعامر رِض اهلل -7 َفَهاَء فقالوا َوَننِْقم  َعَليَْك َأنهَك اْسَتْعَمْلَت السُّ

ه  َعَليِْهمْ  :َقاَل  ،َأَقاِرَبَك  ِبُّوَنه  َفَأْسَتْعِمل  م  الهِذي حي  لِّ ِمرْص  َيْسَأل ويِن َصاِحَبه  ْم َأْهل  ك  م   ،َفْليَق  َوَأْعِزل  َعنْه 

وَن"   (3)الهِذي َيْكَره 

ب ْويِن َفغَ عن زَ "و َرْيشاً َعىَل ِرَقاِب النهاِس َعَدْوا عيله َفرَضَ ْثاَمَن: َُحَْلَت ق  راً َقاَل لِع   َأنه َعامه
ِضَب ْيد  بن  َوْهب 

د   مه َ ل  ِمْن َأْصَحاِب حم  ؟ َعَدْوا َعىَل َرج  َرْيش  مه َقاَل: َما يِل َولِق  ْثاَمن  ث  ْوه   -َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسلهمَ -ع  ب  َفرَضَ

: "َتْقت ل َك الِفئَة  الَباِغيَة  وقاتله يف النهاِر" -َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسلهمَ -َسِمْعت  النهبِيه  ر  ْول  لَِعامه َيق 
(4)  

ْثاَمن فحىل بِِه َبْعض أهله فأظهروا ِعنْدَ " : َوَكاَن يِف اخلزائن سفط ِفيِه حيل فأخذ منه ع  ْهِريُّ  َقاَل الزُّ

َذلَِك الطعن َعَليِْه، وبلغه َذلَِك فخطب َفَقاَل: َهَذا مال اَّلله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت، فأرغم 

ْثاَمن: َلَقِد اجرتأت َعيِل يا اْبن  اَّلله أنف من رغم، َفَقاَل عامر أنا واهلل أول من رغم أنفه من َذلَِك، َفَقاَل ع 

                                                             

 [31228]مصنف ابن أيب شيبة/ ( 1)

 .[255، ص 5]تاريخ اإلسالم للذهبي، ج( 2)

 .  [38687شيبة / ]مصنف ابن أيب ( 3)

 .[255، ص 3]سري أعالم النبالء للذهبي، ج ( 4)
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، وأطلعت َعاِئَشة  شعًرا من سمية، وَضبه َحتهى غِش َعَليِْه، َفَقا َل عامر، َما َهَذا بأول َما أوذيت يِف اَّلله

 
ِ
ول اَّلله : َما أرسع َما ونعله وثيابا من ثيابه، فيام حيسب وهب، ث مه َقاَلْت  ☻شعر َرس 

  ..تركتم سنة نبيكم

ل فيكم َوَقْد بدلتم وغريتم، َوَقاَل َعْمرو ْبن العاص: َهَذا منرب نبيكم َوَهِذِه ثيابه َوَهَذا شعره مَلْ يب

ْثاَمن َقاَل  ول، والتج امْلَْسِجد واغتنمها َعْمرو ْبن العاص، َوَقْد َكاَن ع  ْثاَمن َحتهى مَلْ يدر َما َيق  فغضب ع 

لعمرو قبل َذلَِك َوَقْد عزله َعْن مرص: إِن اللقاح بمرص َقْد درت بعدك ألباَّنا، َفَقاَل: ألنكم أعجفتم 

ْثاَمن إنك َقْد ركبت بالناس أوالدها، َفَقا ْثاَمن: قملت جبتك مذ عزلت َعْن مرص، َفَقاَل: يا ع  َل َله  ع 

ة وأنت أيًضا تتكلم هِبََذا ألين غن تعتزل، َفَقاَل: يا اْبن النابَّنابري وركبوها بك فإما َأن تعدل وإما أَ 

  (1)"عزلتك َعْن مرص؟ ! وتوعده.

ُْحَِن بن عديس البلوي، وروى عنه عليه ومن الذين بايعوا الرسول تت ال" -8 شجرة: َعْبد الره

وشهد فتح مرص، واختط هبا، وكان رئيس اخليل التي سارت من مرص إىل عثامن، وقتل  السالم.

بفلسطني يِف هذه السنة، كان قد سجن فهرب فأدركه فارس، فَقاَل له: اتق اهلل يِف دمي فإين من 

  (2)."اجلبل كثري، فقتلهأصحاب الشجرة، فَقاَل: الشجر يِف 

َثنِ األرشاف: ويف أنساب  ، َعِن اْبن َأيِب الزناد، َعْن َأيِب َجْعَفر  ي"َحده ِقِديِّ ، َعِن اْلَوا
د  ْبن  َسْعد  مه َ حم 

ُْحَِن ْبن  ْثاَمن ست مائة َعَليِْهم َعْبد الره ِذيَن حرصوا ع  القارئ موىل َبنِي خمزوم، َقاَل: َكاَن املرصيون اله

ِذيَن قدموا من عدي س البلوي، وكنانة ْبن برش ْبن عتاب الكندي، وعمرو ْبن احلمق اخلزاعي، َواله

ِذيَن قدموا من البرصة مائة رجل رئيسهم َحِكيم  الكوفة مائتني َعَليِْهم َمالِك ْبن األشرت النخعي، َواله

أحالمهم، َوَكاَن َأْصَحاب ْبن جبلة العبدي وضوت إَِليِْه حثالة من النهاس مرجت أماناهتم وسفهت 

                                                             

ف للبالذري[]أنساب األرش (1)  ا

 [114، ص5]املنتظم ال بن اجلوزي/ ج (2)
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، ولعمري لو   ☻النهبِي  ِذيَن خذلوه ال يرون َأن األمر يبلغ بِِه القتل فلام قتل ندموا اله

.   (1)"قام فحثا الرتاب يِف وجوه أوئلك النرصفوا

هشام بن يوسف، عن عبد اهلل بن مصعب، أخربين موسى بن عقبة،  ا"حدثن النبالء:ويف سري أعالم 

بن وقاص الليثي، َقاَل: ملا خرج طلحة، والزبري، وعائشة للطلب بدم عثامن، عرجوا  سمعت علقمة

ُْحَِن فردومها، َقاَل:  عن منرصفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة بن الزبري، وأبا بكر بن َعْبِد الره

د ! إين ورأيت طلحة، وأحب املجالس إَِليِْه أخالها وهو ضارب بلحيته َعىَل زوره، فقلت: يا أبا حمم

أراك وأحب املجالس إليك أخالها، إن كنت تكره َهَذا األمر، فدعه، َفَقاَل: يا علقمة ! ال تلمني، كنا 

نا، فأصبحنا اليوم جبلني من حديد، يزحف أحدنا إىَِل صاحبه، ولكنه  أمس يدا واحدة َعىَل من سوا

دمه، قلت: الذي َكاَن ِمنْه  يف  َكاَن مني َشء يف أمر عثامن، مما ال أرى كفارته إال سفك دمي، وطلب

حق عثامن ُتغفل وتأليب، فعله باجتهاد، ثم تغري عندما شاهد مرصع عثامن، فندم َعىَل ترك نرصته 

  (2)"رِض اهلل عنهام، وكان طلحة أول من بايع عليا، أرهقه قتلة عثامن، واحرضوه َحتهى بايع.

 :موقف أبو ذر الغفاري ؓ -9

َثنَا هبز ْبن أسد " جاء يف أنساب األرشاف: َثنِي روح ْبن َعْبد املؤمن املقرئ َوَأُْحَد ْبن َقاال: َحده َحده

ْثاَمن، َقاَل: فجاء َسْعد وعامر ومعهام من  َثنَا حصني ْبن نمري َعْن جهيم الفهري َقاَل: أنا حاَض أمر ع  َحده

ْثاَمن: إنا إن نذاكرك أ ْثاَمن فأرسلوا إِىَل ع  شياء أحدثتها، فأرسل إليهم: إين مشغول عنكم معهام إِىَل َباب ع 

ْثاَمن، فرد  اليوم فانرصفوا يومكم وعودوا َكَذا، فانرصف َسْعد َومَلْ ينرصف عامر، وأعاد الرسول إِىَل ع 

ْثاَمن: مَ  ْثاَمن، فلام اجتمعوا للميعاد َقاَل هَل ْم ع  ول ع  ل، فأبى َأن ينرصف فتناوله َرس  ا َعَليِْه مثل القول األَوه

: أول َذلَِك َضبك عامًرا، َفَقاَل: تناوله رسويل بغري رضائي وأمري، وذكر كالًما  تنقمون َعيِل؟ َقال وا

                                                             

ف للبالذري/  ( ]أنساب1)  [(218:  6)األرشا

 [34، ص 1] سري أعالم النبالء للذهبي، ج (2)
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: ملا أعطى ا خزيمة. َقال وَبْعد َذلَِك أمر أبا ذر جندب ْبن جنادة الغفاري َرِِضَ اَّلله َعنْه  من َبنِي كنانة ْبن 

ْثاَمن َمْرَوان ْبن احلكم َما أعطاه، وأع طى احْلَاِرث ْبن احلكم ْبن َأيِب العاص ثالث مائة ألف درهم، ع 

ول: برش الكانزين بعذاب أليم ويتلو  وأعطى َزْيد ْبن ثابت األَنَْصاِريه مائة ألف درهم جعل َأب و ذر َيق 

ةَ ▬ :هلالج لجَقْول اَّلله  َهَب َوالْفِضذ وَن اَّلذ ِيَن يَْكِِنُ ْثاَمن اآلية فرفع َذلَِك َمْرَوان ْبن  ♂َواَّلذ احلكم إِىَل ع 

ءة كتاب اَّلله وعيب  ْثاَمن من قرا فأرسل إِىَل َأيِب ذر ناتال مواله َأن انته عام يبلغني َعنْك َفَقاَل: أينهاين ع 

ْثاَمن أحب إيل وخري يل من َأن أسخط اَّلله برضاه،  ، فواهلل ألن أرِض اَّلله بسخط ع  من ترك أمر اَّلله

ْثاَمن َذلَِك وأحف ْثاَمن يوًما، أجيوز لإلمام َأن يأخذ من املال َفِإَذا  ظه، فتصابر وكف.فأغضب ع  َوَقاَل ع 

أيرس قىض؟ َفَقاَل كعب األحبار، ال بأس بَِذلَِك، َفَقاَل َأب و ذر: يا اْبن اليهوديني أتعلمنا ديننا؟ َفَقاَل 

ْثاَمن: َما َأْكَثر أذاك يل وأولعك بَأْصَحايب، احلق بمكتبك، َوَكاَن  مكتبة الشام إال َأنهه  َكاَن يقدم حاًجا ع 

 
ِ
ول اَّلله ْثاَمن اإلذن َله  يِف جماورة قرب َرس  فيأذن َله  يِف َذلَِك، وإنام صار مكتبه  ☻ويسأل ع 

 
ِ
ول اَّلله ول:  ☻بالشام ألنه َقاَل لعثامن ِحنَي رأى البناء َقْد بلغ سلعا: إين سمعت َرس  َيق 

 رب "، فأذن يل آت الشام فأغزو هناك، فأذن َله  ." إَِذا بلغ البناء سلعا فاهل

َعاِوَية بثالث مائة ِدينَار َفَقاَل: إِن كانت من  َعاِوَية أشياء يفعلها، وبعث إَِليِْه م  َوَكاَن َأب و ذر ينكر َعىَل م 

حبيب ْبن عطائي الهِذي حرمتمونيه عامي َهَذا قبلتها، وإن كانت صلة فال حاجة يل ِفيَها، وبعث إَِليِْه 

وبنى  مسلمة الفهري بامئتي ِدينَار َفَقاَل: أما وجدت أهون عليك مني ِحنَي تبعث إِىَل بامل؟ وردها.

َعاِوَية إِن كانت هذه الدار من مال اَّلله َفِهَي اخليانة، وإن كانت من  ء بدمشق َفَقاَل: يا م  َعاِوَية اخلرضا م 

َعاِوَية.   َمالِك فهذا اإلرساف، فسكت م 

ول: واهلل َلَقْد حدثت أعامل َما أعرفها، واهلل َما ِهَي كتاب اَّلله وال سنة نبيه، واهلل إين َوكَ  اَن َأب و ذر َيق 

َفَقاَل حبيب ْبن  كذب، وأثره بغري تقى وصاحلا مستأثًرا َعَليِْه.ي   ألرى حقا يطفأ، وباطال حييا، وصدقاً 

ْثاَمن مسلمة ملعاوية: إِن أبا مفسد عليك الشام فتدارك أه َعاِوَية إِىَل ع  له إِن كانت لكم بِِه حاجة، فكتب م 

َعاِوَية من  َعاِوَية: أما َبْعد فاُحل جندًبا إيل َعىَل أغلظ مركب وأوعره، فوجه م  ْثاَمن إِىَل م  ِفيِه، فكتب ع 
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ول: يستعمل الصبيان وحيمي ا حلمى ويقرب سار بِِه الليل والنهار، فلام قدم َأب و ذر امْلَِدينََة جعل َيق 

ْثاَمن احلق بأي أرض شئت، َفَقاَل: بمكة، َفَقاَل: ال، َقاَل: فبيت املقدس،  أوالد الطلقاء، فبعث إَِليِْه ع 

َقاَل: ال، َقاَل: فبأحد املرصين، َقاَل: ال، ولكني مسريك إِىَل الربذة، فسريه إَِليَْها فلم يزل هِبَا َحتهى 

  (1)"َماَت.

  وَعنْ الدرامي: "ويف سنن 
ِ
ول  اَّلله ، َقاَل: َأَمَرَنا َرس  أَْن اَل " ☻َأيِب َذرٍّ َرِِضَ اهلل  َعنْه 

وِف، َوَننَْهى َعْن امْل نَْكِر، َر بِامْلَْعر  : أَْن َنأْم 
ب وَنا َعىَل َثاَلث 

نَنَ  َيْغلِ   (2)"َون َعلَِّم النهاَس السُّ

ْسَطى، َوَقْد  ، َقاَل: َأتَيْت  َأبَا َذرٍّ عبد الرُحن بن أذينة عن و" َو َجالٌِس ِعنَْد اجْلَْمَرِة اْلو  َرِِضَ اهلل  َعنْه  َوه 

ْتيَا؟  نَْه َعْن اْلف  مه َقاَل: َأمَلْ ت  ٌل َفَوَقَف َعَليِْه، ث  ، َفَأتَاه  َرج  َفَرَفَع َرْأَسه  إَِليِْه، َفَقاَل: اْجَتَمَع النهاس  َعَليِْه َيْسَتْفت وَنه 

، ث مه َظنَنْت  َأينِّ أ نِْفذ  َكلَِمًة َسِمْعت  " َأَرِقيٌب َأنَْت عَ  ْمَصاَمَة َعىَل َهِذِه َوَأَشاَر إىَِل َقَفاه  ؟ َلْو َوَضْعت ْم الصه َها يَله

 
ِ
وِل اَّلله َاَقْبَل َأْن جت ِ  ☻ِمْن َرس  وا َعيَله أَلَنَْفْذهت    (3)"يز 

، َقاَل: " مَ ويف صحيح البخاري:  ْلت  َعْن َزْيِد ْبِن َوْهب  ، َفق  َبَذِة َفِإَذا َأنَا بَِأيِب َذرٍّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َرْرت  بِالره

وَن  ِذيَن َيْكنِز  َعاِوَية  يِف اله ْأِم َفاْخَتَلْفت  َأنَا َوم  نْت  بِالشه : َما َأنَْزَلَك َمنِْزلَك َهَذا؟، َقاَل: ك  َة َله  َهَب، َواْلِفضه الذه

وََّنَا يِف  نِْفق  : َنَزَلْت ِفينَا َوِفيِهْم، َفَكاَن َبيْنِي َواَل ي  ْلت  : َنَزَلْت يِف َأْهِل اْلِكَتاِب، َفق  َعاِوَية  ، َقاَل م 
ِ
َسبِيِل اَّلله

ْثاَمن  َأِن اْقَدِم املَْ  يَله ع 
ويِن، َفَكَتَب إِ ْثاَمَن َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َيْشك  َقِدْمت َها، َفَكث َر ِدينََة فَ َوَبيْنَه  يِف َذاَك، َوَكَتَب إِىَل ع 

ْثاَمَن، َفَقاَل يِل: إِْن ِشئَْت َتنَ  نَْت َقِريًبا َعيَله النهاس  َحتهى َكَأَّنه ْم مَلْ َيَرْويِن َقْبَل َذلَِك، َفَذَكْرت  َذاَك لِع  يَْت َفك  حه

وا َعيَله َحَبِشيًّا ر    (4)َلَسِمْعت  َوَأَطْعت  " َفَذاَك الهِذي َأنَْزَلنِي َهَذا امْلَنِْزَل، َوَلْو َأمه

                                                             

ف للبالذري[ (1)  ]أنساب األرشا

 [  543]سنن الدرامي/ (2)

 [546]سنن الدرامي/ (3)

 ([ 265:  1 ]صحيح البخاري/ )( 4)
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َعِر َوالثِّيَاِب عن "و ٌل َخِشن  الشه ْم، َقاَل: " َجَلْست  إِىَل َمإَل  ِمْن ق َرْيش  َفَجاَء َرج  َثه   اأْلَْحنََف ْبَن َقيْس  َحده

 ْ ِ اْلَكانِِزيَن بَِرْضف  حي  مه َقاَل: َبرشِّ َم، ث  َمى َعَليِْه يِف َناِر َجَهنهَم، ث مه ي وَضع  َعىَل َواهْلَيْئَِة َحتهى َقاَم َعَليِْهْم َفَسله

َج ِمْن َحَلمَ  ِفِه، َحتهى خَيْر 
ْغِض َكتِ ِفِه َوي وَضع  َعىَل ن 

َج ِمْن ن ْغِض َكتِ ِة َثْديِِه َحَلَمِة َثْدِي َأَحِدِهْم، َحتهى خَيْر 

 َوَتبِْعت ه  
، ث مه َوىله َفَجَلَس إِىَل َساِرَية  : اَل أ َرى اْلَقْوَم َيَتَزْلَزل  ْلت  َله  َو، َفق   َوَجَلْست  إَِليِْه َوَأنَا اَل َأْدِري َمْن ه 

: َمْن َخِليل   ْلَت، َقاَل: إَِّنه ْم اَل َيْعِقل وَن َشيْئًا، َقاَل يِل َخِلييِل: َقاَل: ق ْلت  وا الهِذي ق  اله َقْد َكِره 
َك؟، َقاَل: إِ

،: ☻النهبِيُّ  ْمِس َما َبِقَي ِمَن النهَهاِر َوَأنَا  َيا َأبَا َذرٍّ ًدا ؟، َقاَل: َفنََظْرت  إِىَل الشه َأت ْبرِص  أ ح 

 
ِ
وَل اَّلله : َنَعْم، َقاَل:  ☻أ َرى َأنه َرس  ، ق ْلت   َله 

نِي يِف َحاَجة  ْرِسل  د  ي  َما أ ِحبُّ أَنه يِل ِمثَْل أ ح 

لهه  إاِله َثاَلَثَة دَ  ه  ك  ْنيَا َواَل َنانرِيَ َذَهبًا أ نِْفق   اَل َأْسَأهل  ْم د 
ِ
ْنيَا، اَل َواَّلله وَن الدُّ َمع  اَم جَيْ  اَل َيْعِقل وَن إِنه

ِ
اَلء ، َوإِنه َهؤ 

َ َأْسَتْفتِيِهْم عَ    (1)"ْن ِدين  َحتهى َأْلَقى اَّلله

ّرم "امللكية الفردية"  وأبو ذر ؓ الرتف ولكنه كان ي نكر مظاهر  -كام فهم البعض  -ال حي 

، واحلض عىل يدعو إىل التكافل –فيام أرى  –واإلرساف، واختالل بعض األوضاع االجتامعية، فكان 

وهي مقصد عظيم من مقاصد اإلسالم، فلعله كان يقصد معنى  ،والعدالة االجتامعية إطعام املسكني،

 ْبِن امْل َساِوِر، َقاَل: َسِمْعت  ": ☻حديث رسول اهلل 
ِ
اْبَن َعبهاس  َرِِضَ اَّلله  َعْن َعْبِد اَّلله

 
ِ
وَل اَّلله : َسِمْعت  َرس  ول  ، َيق  َبرْيِ ل  اْبَن الزُّ َبخِّ َو ي  ، َوه  : "  ☻َعنْه  ول  َليَْس امْل ْؤِمن  الهِذي َيق 

ه  َجائٌِع إىَِل َجنْبِهِ  ، َوَجار    (2)"َيْشبَع 

 و
ِ
وِل اَّلله َرْيَرَة، َعْن َرس  ، أَ  ☻ َعْن َأيِب ه  َليَْس امْل ْؤِمن  الهِذي َيبِيت  "ْو َكاَم َقاَل: ِمْثَله 

ه  َجائِعٌ    (3)" َشبَْعاَن َوَجار 

                                                             

 [1408 /]صحيح البخاري( 1)

 ، إسناده حسن[[361:  9] ]السنن الكربى للبيهقي/( 2)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[74 /رشح معاين اآلثار للطحاوي]( 3)
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، ويف رواية أخرى:  ْوت  ، َقاَل: اْنَقَطَع الصه َمَر َأنه َسْعًدا مَلها َبنَى اْلَقرْصَ َعْن َعبَاَيَة ْبِن ِرَفاَعَة، َقاَل: َبَلَغ ع 

َد ْبَن َمْس  مه َ َر َلَك، َفَبَعَث إَِليِْه حم  : إِينِّ َكِرْهت  َأْن آم  َمر  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َلَمَة احْلَِديَث، َوَقاَل يِف آِخِرِه َقاَل ع 

 
ِ
وَل اَّلله ، َوَقْد َسِمْعت  َرس  م  اجْل وع  ، َوَحْويِل َأْهل  امْلَِدينَِة َقْد َقَتَله  وَن َلَك اْلَباِرد  َويِل احْلَارُّ  َصىله اَّلله  َفيَك 

ل  د وَن َجاِرِه "عَ  ج  : " ال َيْشَبع  الره ول  َم، َيق  َليِْه َوَآِلِه َوَسله
(1)  

، وجعل عليه بابا، وقال: انقطع اختذ قرصاً  بلغ عمر بن اخلطاب أن سعداً ويف رواية أخرى: "

الصويت، فأرسل عمر حممد بن مسلمة، وكان عمر إذا أحب أن يؤتى باألمر كام يريد بعثه، فقال له: 

ت سعدا؛ فأحرق عليه بابه، فقدم الكوفة، فلام أتى الباب أخرج زنده، فاستورى نارا، ثم أحرق ائ

الباب، فأيت سعد، فأخرب، ووصف له صفته، فعرفه، فخرج إليه سعد، فقال حممد: إنه بلغ أمري املؤمنني 

ذي أمرنا، أنك قلت: انقطع الصويت، فحلف سعد باهلل ما قال ذلك، فقال حممد بن مسلمة: نفعل ال

ثم ركب راحلته، فلام كان ببطن الرمة أصابه من اخلمص واجلوع ما اهلل به  ،ونؤدي عنك ما تقول

حتى قدم املدينة، فبدأ بأهله فابرتد من املاء، ثم راح، فلام أبرصه عمر، قال: لوال حسن  ...أعلم، 

يعتذر، وحيلف باهلل ما  الظن بك ما روينا أنك أديت، وذكر أنه أرسع السري، فقال: قد فعلت، وهو

قال ابن عيينة: أن  -قال ذلك، قال: فقال عمر: هل أمر لك بِشء؟ فقال: قد رأيت مكانا، أتأمر يل؟ 

قال عمر: إن أرض العراق أرض رفيعة، وإن أهل املدينة يموتون حويل من اجلوع،  -تأخذ يل منه 

يقول:  ☻ل اهلل فخشيت أن آمر لك؛ فيكون لك البارد ويل احلار، أما سمعت رسو

  (2)"« .الرجل دون جاره»، أو قال: « ال يشبع املؤمن دون جاره»

                                                             

أنه  -يام أرى ف -، إسناده حسن، وقال الذهبي يف التلخيص سنده جيد، والصحيح [163:  4]]املستدرك عىل الصحيحني/ ( 1)

مر، ألن عباية مل يس  شيوخجيعل عمر من  اهلل بن عمر، وهناك من مع من عمر، ولعله سمعه عن جده رافع أو عن عبدمرسل عن ع 

ول مْن حديث َأنَس ؓعباية أي أنه سمع منه! والسند متصل من طريق أيب هريرة، واملتن صحيح إن شاء اهلل، و ، قَاَل: َقاَل َرس 

 
ِ
َو يعلمما آمن يب مْن بات شبعانا وجاره جائع إىَِل جن"☻: اَّلله   ["به َوه 

 [513]الزهد البن املبارك/( 2)
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وَسى، َقاَل: َقاَل النهبِيُّ عىل األشعريني يف تكافلهم، "ف ☻وقد أثنى النبي  َعْن َأيِب م 

وا َما َكاَن إِنه اأْلَْشَعِريِّنَي إَِذا أَْرَمل وا يِف اْلَغْزِو أَْو َقله طََعام  ِعيَاهِلِْم بِا": ☻ مْلَِدينَِة مَجَع 

ْم ِمنِّي َوأَنَا ِمنْه   ِويهِة، َفه   بِالسه
 َواِحد 

 
ْم يِف إَِناء وه  َبيْنَه  ، ث مه اْقتََسم 

ْم يِف َثْوب  َواِحد    (1)"مْ ِعنَْده 

كام اختذه  –شون للملك العضوض خاصة الذين هَي  –ولقد شنع البعض عىل أيب ذر تشنيعًا قبيحًا 

ً للشيوعية! وهو مل يكن هذا وال ذاك، بل هو قلب مسلم رفض أن جيوع الالبعض  ء، ويشبع رمزا فقرا

د منه يف أش األغنياء.. دون أن يكون هناك نوعًا من التكافل والرعاية هلم، ولقد كان عمر ؓ

  .ة، وفهم مقاصدهم بصورة صحيحر الصحابة إحسان الظن هبم مجيعاً ذلك، فالواجب يف كبا

*** 

 : ؓقف عبادة بن الصامتمو -10

ْت َعَلْيِه  "َعنْ الشاَش: جاء يف مسند  اِمِت، َمره َباَدَة ْبَن الصه َبيِْد ْبِن ِرَفاَعَة، َعْن َأبِيِه، َأنه ع  إِْساَمِعيَل ْبِن ع 

اِم َتِْمل  اخْلَْمَر، َفَقاَل: َما َهِذِه؟ َأَزْيٌت؟ ِقيَل: ال َبل  ََخٌْر  َو بِالشه َباع  لِف الن  ِقَطاَرٌة َوه  ، َفَأَخَذ َشْفَرًة ِمَن (2)ت 

اِم َفَأْرَسَل  َرْيَرَة إِْذ َذاَك بِالشه وِق َفَقاَم إَِليَْها َومَلْ َيَذْر ِمنَْها َراِوَيًة إِال َبَقَرَها، َوَأب و ه  َرْيَرَة، السُّ  ف الٌن إِىَل َأيِب ه 

َباَدَة ْبَن ا ِْسْك َعنها َأَخاَك ع  ِة َفَقاَل: أَال ُت  مه وِق َفي ْفِسد  َعىَل َأْهِل الذِّ و إِىَل السُّ ا بِاْلَغَدَواِت َفيَْغد  اِمِت: إِمه لصه

ِضنَا َوَعيْب نَا َفَأْمِس  د  بِامْلَْسِجِد َليَْس َله  َعَمٌل إِال َشْتم  َأْعَرا اْلَعِِشِّ َفيَْقع 
ا بِ ْم، َوإِمه ْك َعنها َأَخاَك، َفَأْقَبَل َمَتاِجَره 

 َعاِوَيَة؟ َذْره  َوَما َُحَ َأب و ه  
ِ
بَاَدة  َما َلَك َومل َباَدَة، َفَقاَل: َيا ع  َ َرْيَرَة َيْمِِش َحتهى َدَخَل َعىَل ع  َل، َفِإنه اَّلله

{: ول  ْم َما َكَسْبت ْم{ َيق  ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك  ْلَك أ مه
 تِ

نْ َقاَل: " َرْيَرَة، مَلْ َتك  ْمِع َيا َأبَا ه  َم؟ َباَيْعنَاه  َعىَل السه  َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَعىَل آِلِه َوَسله
ِ
وَل اَّلله  َمَعنَا إِْذ َباَيْعنَا َرس 

وِف َوالنه  ، َوَعىَل األَْمِر بِامْلَْعر  رْسِ َواْلي رْسِ امْل نَْكِر،  ْهِي َعنِ َوالطهاَعِة يِف النهَشاِط َواْلَكَسِل، َوَعىَل النهَفَقِة يِف اْلع 

                                                             

 احلديث يف باب سامه: "باب الرشكة يف الطعام"[ صنف، و2486]صحيح البخاري/ ( 1)

 معاوية بن أيب سفيان[ :( ]أي2)
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ه  إَِذا َقِدَم َعَليْنَا َيْثِرَب  َ ، َوَعىَل َأْن َننرْص   َلْوَمَة الِئم 
ِ
َنا يِف اَّلله ذ   ال َتْأخ 

ِ
وَل يِف اَّلله  َفنَْمنََعه  َما َنْمنَع  ِمنْه  َوَأْن َنق 

، َوَمْن َوىفه َوىفه اَّلله   َسنَا َوَأْزَواَجنَا َوَأْهَلنَا َوَلنَا اجْلَنهة   َصىله اَّلله  َعَليِْه َأنْف 
ِ
وَل اَّلله  َله  اجْلَنهَة ِباَم َباَيَع َعَليِْه َرس 

َكلِّ  ث  َعىَل َنْفِسِه "، َفال ي  اَم َينْك  َم، َوَمْن َنَكَث َفِإنه  َوَعىَل آِلِه َوَسله
 
ء َرْيَرَة بَِِشْ ه  َأب و ه    ..م 

ْثاَمَن بِا :َفَكَتَب ف الٌن ]أي َباَدةَ معاوية[ إِىَل ع  اَم َوأَ مْلَِدينَِة َأنه ع  اِمِت َقْد َأْفَسَد َعيَله الشه ا  ْبَن الصه ، َفِإمه ْهَله 

َ َبيْ  َخيلِّ
ا َأْن أ  اِمِت، َوإِمه َباَدَة ْبَن الصه فه َعنها ع  ْثاَمن  إِىَل ف الن  َأْن َيك  اِم، َفَكَتَب ع  َأْدِخْله  إِىَل َداِرِه  نَه  َوَبنْيَ الشه

ٌل  امْلَِدينَِة، َفبََعَث بِِه ف الٌن َحتهى َقِدَم امْلَِدينََة َفَدَخَل  ِمنَ  اَر َوَليَْس ِفيَها إِال َرج  ْثاَمَن الده ابِِقنَي مِ َعىَل ع  َن السه

ِفِري َتَوا وا اْلَقْوَم م  ِذيَن َأْدَرك  ْثاَمن  ِبِه إِالبَِعيْنِِه َوَمَن التهابِِعنَي اله ِمه ع  َو َقاِعٌد يِف  َن َفَلْم هي  اِر،  َوه  َجانِِب الده

بَ  ؟ َفَقاَم ع  َباَدة  اِر، َفَقاَل َفاْلَتَفَت إَِليِْه، َفَقاَل: َما َلنَا َوَلَك َيا ع   : اَدة  َقاِئاًم َواْنَتَصَب هَل ْم يِف الده

َم َأبَا  َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَعىَل آِلِه َوَسله
ِ
وَل اَّلله : " إِينِّ َسِمْعت  َرس  ول  ْم ِمْن َبْعِدي اْلَقاِسِم، َيق  وَرك  َسييَِل أ م 

 َ َْن َعََص اَّلله
ِ
ْم َما َتْعِرف وَن، َفال َطاَعَة مل وَن َعَليْك  وَن َوي نِْكر  ْم َما ت نِْكر  ف وَنك  "، ، َفال َتِضلُّوا بَِربِّك مْ ِرَجاٌل ي َعرِّ

بَاَدَة بِيَِدِه، إِنه ف الًنا  لهِذي َنْفس  ع  ثاَْمن  بَِحْرف   :]أيَفَوا ْن أ وئَلَِك َفاَم َراَجَعه  ع 
ِ
  (1)"معاوية[ مَل

َبيِْد ْبِن ِرَفاَعَة، َعْن َأبِيهِ  "َعنْ املستدرك: ويف  اِمِت، َقاَم َقاِئاًم إِْساَمِعيَل ْبِن ع  َباَدَة ْبَن الصه  يِف َوَسِط ، َأنه ع 

ا ْثاَمَن ْبِن َعفه ،َداِر َأِمرِي امْل ْؤِمننَِي ع   َصىله اَّلله  َعَليْ َفَقاَل: إِ  َن َرِِضَ اَّلله  َعنْه 
ِ
وَل اَّلله َم ينِّ َسِمْعت  َرس  ِه َوآِلِه َوَسله

دً  مه َ : "حم  ول  ْم ِمْن َبْعِدي ِرجَ ا َأبَا اْلَقاِسِم، َيق  وَرك  وَن عَ َسييَِل أ م  وَن، َوي نِْكر  ْم َما ت نِْكر  ف وَنك  ْم َما اٌل ي َعرِّ َليْك 

مْ َتعْ  َ، فاَل َتْعت ب وا أَنْف َسك  َْن َعََص اَّلله
ِ
َعاِوَيَة ِمنْ ِرف وَن، فاَل طَاَعَة مل لهِذي َنفِِْس بِيَِدِه، إِنه م  اَم "، فَ أ وئَلَِك  ، َفَوا

ْثاَمن  َحْرًفا   ..َراَجَعه  ع 

يَْخنْيِ يِف  ِط الشه  َصِحيح  َعىَل رَشْ
ِوَي َهَذا احْلَِديث  بِِإْسنَاد  ْثاَمَن ْبِن َوَقْد ر  اِمِت َعىَل ع  َباَدَة ْبِن الصه وِد ع  ر   و 

َترَص   ْ اًم بَِمْتن  خم  َتَظلِّ اَن م    (2)"َعفه

                                                             

 [ـه( 335، املتوىف ) 1258] مسند الشاَش/  (1)

 [ 22279( / مسند أُحد/ 354:  3] املستدرك عىل الصحيحني/ )] (2)
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 : التي أرىض فيها الناس، وأفسدها عليه مروان عن خطبة عثامنؓ  ويف تاريخ الطربي

َمرَ " د  ْبن  ع  مه َ َقاَل حم 
َمَر، َعْن َأبِ (1) َثنِي َعيِلُّ ْبن  ع  ِف : َفَحده ا ْثاَمن  َبْعَد اْنرِصَ مه إِنه َعِليًّا َجاَء ع  يِه، َقاَل: ث 

وَن َعَلْيِه، َوَيْشَهد  اَّلله  َعىَل  ه  النهاس  ِمنَْك َوَيْشَهد  ْم َكالًما َيْسَمع  : َتَكله يِّنَي، َفَقاَل َله  رْصِ
ِ
َما يِف َقْلبَِك ِمَن امْل

وِع َواإِلَناَبِة، َفِإنه اْلبِالدَ  : َيا النُّز  ول  وَفِة. َفَتق  وَن ِمَن اْلك  َضْت َعَليَْك، َفال آَمن  َرْكًبا آَخِريَن َيْقَدم   َقْد َُتَخه

وَن ِمَن الْ  م  َرْكٌب آَخر  ْذًرا، َوَيْقد  : َعيِلُّ اْرَكْب إَِليِْهْم، َوال َأْقِدر  َأْن َأْرَكَب إَِليِْهْم، َوال َأْسَمع  ع  ول  ِة. َفَتق  َبرْصَ

َك. َقاَل: َفَخَرَج ع  َيا َعيِلُّ  ،  اْرَكْب إَِليِْهْم، َفِإْن مَلْ َأْفَعْل َرأَيْت نِي َقْد َقَطْعت  َرُِحََك، َواْسَتْخَفْفت  بَِحقِّ ْثاَمن 

َ َوَأثْ  ْوَبَة، َفَقاَم َفَحِمَد اَّلله ي َنَزَع ِفيَها، َوَأْعَطى النهاَس ِمْن َنْفِسِه الته
تِ . َفَخَطَب اخْل ْطَبَة اله ه  َو َأْهل  نَى َعَليِْه بِاَم ه 

، َوَما ِجئْت  َشيْ  ه  ْم َشيْئًا َأْجَهل   َما َعاَب َمْن َعاَب ِمنْك 
ِ
َا النهاس  َفَواَّلله ، أَهيُّ ا َبْعد  مه َقاَل: َأمه ، ث  ه  ئًا إِال َوَأنَا َأْعِرف 

ْشِدي، َبْتنِي، َوَضله َعنِي ر    َوَلِكنِّي َمنهْتنِي َنْفِِس َوَكذه
ِ
وَل اَّلله  ☻َوَلَقْد َسِمْعت  َرس 

: " َمْن َزله َفْليَت ْب، َوَمْن َأْخَطَأ َفْليَت ْب َوال َيَتاَمَدى يِف اهْلََلَكِة، إِنه َمْن َُتَاَدى يِف اجْلَوْ  ول  ِر َكاَن َأبَْعَد ِمَن َيق 

َ مِمها  َعَظ، َأْسَتْغِفر  اَّلله ل  َمِن اته ، َوَأت وب  إَِليِْه، َفِمْثيِل َنَزَع َوَتاَب، َفِإَذا َنَزْلت َفْليَْأتِنِي الطهِريِق. َفَأنَا َأوه َفَعْلت 

نهِة اْلَعْبِد، َوألَِذله  يِن احْلَقُّ َعْبًدا، ألَْسَتنُّ بِس   َلِئْن َرده
ِ
ويِن َرْأهَي ْم، َفَواَّلله ْم َفْلرَي  ف ك  ا وَننه َأرَشَ له اْلَعْبِد، َوألَك  نه ذ 

ْم ِخيَار  َكامْلَرْ   َمْذَهٌب إِال إَِليِْه، َفال َيْعَجَزنه َعنْك 
ِ
ِتَق َشَكَر، َوَما َعِن اَّلله ، َوإِْن ع  ِلَك َصرَبَ ْم َأْن ق وِق، إِْن م  ك 

، َوَبَكى َمنْ  ، َلِئْن َأبَْت َيِمينِي، لِت َتابَِعنِي ِشاَميِل. َقاَل: َفَرقه النهاس  َله  َيْوَمِئذ  يَله
ْم، َوَقاَم إَِليِْه  َيْدن وا إِ َبَكى ِمنْه 

َ يِف َنْفِس  َ اَّلله . َفَقاَل: َيا َأِمرَي امْل ْؤِمننَِي َليَْس بَِواِصل  َلَك َمْن َليَْس َمَعَك، اَّلله
َك، َفَأُْتِْم َعىَل َما َسِعيد  ْبن  َزْيد 

، َوَجَد يِف َمنِْزلِِه َمْرَواَن َوَسعِ  ْثاَمن  ْلَت. َفَلامه َنَزَل ع  وا اخْل ْطَبَة، ق  ون وا َشِهد  َميهَة، َومَلْ َيك 
يًدا، َوَنَفًرا ِمْن َبنِي أ 

فِ  َرا ؟ َفَقاَلْت َناِئَلة  اْبنَة  اْلف  ت  م  َأْم َأْصم  : َيا َأِمرَي امْل ْؤِمننَِي َأتََكله ْثاَمَن َفَلامه َجَلَس، َقاَل َمْرَوان  َة  ع  َصِة، اْمَرأ

: ال، َبِل ا ه  َقْد َقاَل َمَقاَلًة ال َينَْبِغي َله  َأْن َينِْزَع َعنَْها.اْلَكْلبِيهة  ، إِنه وه  م 
ْؤثِ ل وه  َوم 

 َقاتِ
ِ
ْت، َفِإَّنه ْم َواَّلله َفَأْقَبَل  ْصم 

ِسن  يتوضأ. َفَقاَلْت َله   ْ  َلَقْد َماَت َأب وِك، َوَما حي 
ِ
، َفَقاَل: َما َأنَْت َوَذاَك، َفَواَّلله : َمْهال َيا َمْرَوان  َعَليَْها َمْرَوان 

                                                             

ن يعتربه أمري املؤمنني مبني علامء اجلرح والتعديل، فمنهم من يعتربه وضاع، ومنهم  حممد بن عمر )الواقدي(: هو حمط خالف]( 1)

والكثرة  ."ناس يف احلديثباملغازى ، والسرية والفتوح ، وباختالف ال كان عاملاً يف احلديث، وقال عنه ابن سعد صاحب الطبقات: "

 [بعد ُتحيص مقبوللعله السري فال تعترب حديثه، أما 



 64                                                                                                                                                                    بداية اخللل 

 

يع  َأْن َيْدَفَع َعنْ 
َو َغاِئٌب َتْكِذب  َعَليِْه، َوإِنه َأبَاَك ال َيْسَتطِ رِب  َعْن َأيِب َوه  ْ ، خت 

ِ
 َلْوال َعْن ِذْكِر اآلَباء

ِ
، َأَما َواَّلله ه 

ت َك َعنْه  َما َلْن َأْكذِ  ، َأْخرَبْ ه  ه  َغمُّ ، َوَأنهه  َينَال  ه  مه َقاَل: َيا أَِمرَي َأنهه  َعمُّ ، ث  َب َعَليِْه. َقاَل: َفأَْعَرَض َعنَْها َمْرَوان 

 َلَودِ 
ِ
ي، َواَّلله : بَِأيِب َأنَْت َوأ مِّ ؟ َقاَل: َبْل َتَكلهْم. َفَقاَل َمْرَوان  ت  م  َأْم َأْصم  ْدت  َأنه َمَقاَلَتَك َهِذِه امْل ْؤِمننَِي َأتََكله

َْتنِ  م  َكاَنْت َوَأنَْت مم  َزا
ْلَت َما ق ْلَت ِحنَي َبَلَغ احْلِ َل َمْن َرِِضَ هِبَا َوَأَعاَن َعَليَْها، َوَلِكنهَك ق  نْت  َأوه ٌع َمنِيٌع، َفك 

 إِلَقاَمٌة َعىَل َخ 
ِ
، َواَّلله لِيل  َبى، َوِحنَي َأْعَطى اخْل طهَة اْلَذلِيَلَة الذه يْل  الزُّ ، َوَخَلَف السه

يئَة  تَ الطُّْبيَنْيِ
َ طِ ْسَتْغِفر  اَّلله

ْقِرْر بِاخْلَ  ْوَبِة، َومَلْ ت  ْبَت بِالته ف  َعَليَْها، َوإِنهَك إِْن ِشئَْت َتَقره َوه  خت 
يئَِة، َوَقِد اْجَتَمَع إَِليَْك ِمنَْها، َأمْجَل  ِمْن َتْوَبة 

طِ

ْج  : َفاْخر  ْثاَمن  َباِل ِمَن النهاِس. َفَقاَل ع  ْم. َقاَل:  َعىَل اْلَباِب ِمْثل  اجْلِ َمه  ْم، َفِإينِّ َأْسَتْحِيي َأْن أ َكلِّ ْمه  إَِليِْهْم َفَكلِّ

ْم َقِد اْجَتَمْعت ْم، َكَأنه  ْم َبْعًضا. َفَقاَل: َما َشْأن ك  ه  ْم َقْد ِجئْت ْم َفَخَرَج َمْرَوان  إِىَل اْلَباِب، َوالنهاس  َيْرَكب  َبْعض  ك 

لُّ إِ  وِه ك  ج  ؟ َشاَهِت اْلو  ْلَكنَا ِمْن لِنَْهب  وا م  وَن َأْن َتنَْزع  ِريد   آِخٌذ ِبِإْذِن َصاِحبِِه، َأال َمْن أ ِريَد، ِجئْت ْم ت 
ْنَسان 

ْم، َوال ك  ُّ ْم ِمنها َأْمٌر ال َيرس  نه َعَليْك  ره وَنا، َليَم  ْمت م   َلِئْن ر 
ِ
وا َعنها، َأَما َواَّلله ج  وا ِغبه َرْأيِك   َأيِْدينَا، اْخر  ْم، َتَْمد 

،  َما َنْحن  َمْغل وبِنَي َعىَل َما يِف َأيِْدينَا. َقاَل: َفَرَجَع النهاس 
ِ
ا َواَّلله ْم، َفِإنه وا إِىَل َمنَاِزلِك  ْم  اْرِجع  ه  َوَخَرَج َبْعض 

ْغَضًبا، َحتهى َدَخ  ، َفَجاَء َعيِلٌّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  م  ه  اخْلَرَبَ ْثاَمَن، َفَقاَل: َأَما َرِضيَت َحتهى َأتَى َعِليًّا َفَأْخرَبَ َل َعىَل ع 

َقاد  َحيْث   ِفَك َعْن ِدينَِك َوَعْن َعْقِلَك، ِمثَْل مَجَِل الظهِعينَِة ي  َسار  بِِه،  ِمْن َمْرَواَن َوال َرِِضَ ِمنَْك، إِال بَِتَحرُّ ي 

 َما َمْرَوان  بِِذي َرْأي  يِف ِدينِِه َوال َنْفِسِه، َواْيم  ا
ِ
َك، َوَما َأنَا بَِعاِئد  َواَّلله َك ث مه ال ي ْصِدر   إِينِّ ألََراه  َسي وِرد 

ِ
َّلله

َفَك َوَغَلْبَت َعىَل َأْمِرَك. َفَلامه َخَرَج َعيِلٌّ َدَخَلْت َعَليْ   َعاَتَبتَِك، َأْذَهْبَت رَشَ
ِ
َقاِمي َهَذا مل ِه َناِئَلة  اْبنَة  َبْعَد م 

، َفقَ  َت ه  ِفَصِة اْمَرأ َرا ه  َليَْس اْلف  ؟ َفَقاَل: َتَكلهِمي. َفَقاَلْت: َقْد َسِمْعت  َقْوَل َعيِلٍّ َلَك، إِنه ت  اَلْت: َأتََكلهم  َأْو َأْسك 

َ َوْحَده  ال رَشِ  ؟ َقاَلْت: َتتهِقي اَّلله َك َحيْث  َشاَء. َقاَل: َفاَم َأْصنَع  ود  َك، َوَقْد َأَطْعَت َمْرَواَن َيق  َعاِود  ، ي  يَك َله 

نهَة َصاِحَبيَْك ِمْن َقْبِلَك، َفِإنهَك َمَتى َأَطْعَت َمْرَواَن َقَتَلَك، َوَمْرَوان  َليَْس َله  ِعنَْد النه وَ  اِس َقْدٌر َوال َتتهبِع س 

ىَل َعيِلٍّ َفاْسَتْصِلْحه  
ََكاِن َمْرَواَن، َفَأْرِسْل إِ

ِ
اَم َتَرَكَك النهاس  مل بهٌة، َوإِنه َو َهيَْبٌة َوال حَمَ َبًة ِمنَْك، َوه  ، َفِإنه َله  َقَرا

. َوَقاَل: َقْد أَْعَلْمت ه  َأينِّ َلْست  بِعَ  يَه 
، َفَأبَى َأْن َيْأتِ ىَل َعيِلٍّ

ْثاَمن  إِ . َقاَل: َفَبَلَغ ال ي ْعََص. َقاَل: َفَأْرَسَل ع  اِئد 

ْثاَمَن، ؟ َفَقاَل: َتَكلهْم.  َمْرَواَن َمَقاَلة  َناِئَلَة ِفيِه. َقاَل: َفَجاَء إِىَل ع  ت  م  َأْو َأْسك  َفَجَلَس َبنْيَ َيَدْيِه، َفَقاَل: َأتََكله



 74                                                                                                                                                                    بداية اخللل 

 

ئ  َلَك َوْجَهَك، َفِهَي َوا ، َفأ َسوِّ
َا بَِحْرف  َرَّنه : ال َتْذك  ْثاَمن  ِفَصِة. .. َفَقاَل ع  َرا  َأنَْصح  يِل َفَقاَل: إِنه بِنَْت اْلف 

ِ
َّلله

 ."ان  ِمنَْك. َقاَل: َفَكفه َمْروَ 

*** 

 

 :ومجلة ما ي ذكر من معارضة الصحابة يف َّناية عهد عثامنؓ 

 أوالً: يف أمور السياسة.

من ذلك. وقد أدى ذلك  ُحل آل أيب معيط، وبني أمية عىل رقاب الناس، وقد حذره عمر ؓ -

 (1)إىل والية ذوي القربى ) من أبناء الطلقاء (. 

 ث وأبناء الطلقاء.سياسة التولية والعزل، وإيثار األحدا -

بة عثامن بينه وبني الناس يف احلكم، وإفساد األمر، واالستبداد دونه بالرأيت - ، وخداعهم دخل قرا

 له.

املايل  مريق نفوذهطار باحلكم، والتحكم به عن ثئلالستوبني أمية ى ذلك إىل التمهيد ملعاوية وقد أد

 والعسكري.

 ثانياً: يف أمور املال.

  ، فتأول يف صلة الرحم وَخس الغنيمة.يءبى باملال، والفاختصاص ذوي القر -

 ملال.عدم متابعة سرية الشيخني يف أمور ا -

                                                             

اَلِء اْلَقْوِم أَْن يَْعِرف وا َلَك ِصْهَرَك ِمنْ  : "قال عمر ؓ (1) ، َلَعله َهؤ  ثاَْمن  فََك، َفِإْن َولُّوَك َهَذا اأْلَْمرَ  َيا ع   َورَشَ
ِ
وِل اَّلله َ، َرس   فَاتهِق اَّلله

َعيْط  َعىَل ِرقَاِب ا  بقية املرشحني ملنصب اخلالفة.وكذلك قال ل]املطالب العالية البن حجر[ " لنهاسِ َواَل َتِْمَلنه َبنِي َأيِب م 
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ويلخص ذلك ما نقله ابن سعد يف كتابه "الطبقات الكربى": "ملا ويل عثامن عاش اثنتي عرشة سنة 

اخلطاب ألن عمر أمريا، يعمل ست سنني ال ينقم الناس عليه شيئا ، وإنه ألحب إىل قريش من عمر بن 

نى يف أمرهم، واستعمل أقرباءه وأهل  كان شديداً  عليهم، فلام وليهم عثامن الن هلم ووصلهم ثم توا

بيته يف الست األواخر، وكتب ملروان بخمس مرص وأعطى أقرباءه املال، وتأول يف ذلك الصلة التي 

بكر وعمر تركا من ذلك ما هو  أمر اهلل هبا، واختذ األموال، واستسلف من بيت املال، وقال: إن أبا

  (1)هلام، وإين أخذته فقسمته يف أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك"

هر جديدة يف احلياة إىل تغري احلياة االجتامعية، وشيوع مظا انفتاح احلياة الدنيا بزينتهاوقد أدى 

مع املسلم وين املجتتك اإلشارة إىل اتساع راإلسالمية، األمر الذي أدى إىل التنافس عىل الدنيا. وجيد

ئلك، وانتشار و ي والعبيد والناشئون عن هؤالء وأ واألعاجم وأبناء السبنيودخول األعراب والطارئ

 يف األمصار، األمر الذي أدى إىل وجود أطياف جديدة وطوائف يف -ة وأهل املدين -جيل الصحابة 

 بروح اإليامن، أو قريبة العهد به.بعد املجتمع مل تتشبع 

ء العريض، وتطور احلومن  ياة ثم نشأت املعارضة والتنافس عىل هذا امللك الضخم والثرا

وتصفية  االجتامعية، وتباين وجهات النظر السياسية.. وكانت هذه املعارضة رشيفة يف جانب،

رسفة ومنحرفة وغالية يف جانب ثالث  ض الطارئني وكانت من بع -للخصومات يف جانب آخر، وم 

، إىل ُحل السالح ومنع املخلص ملشورة والنقدى خرجت املعارضة عن النصح واحت -عىل املدينة 

 !يةاملاء ثم قتله عنوة يف النهااخلليفة من الصالة و

ء األمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كّلها قال العاّلمة ابن حجر: " وكان سبب قتله أّن أمرا

بن سعد بن أيب رسح، وبخراسان عبد اَّلله بن  معاوية، وبالبرصة سعيد بن العاص، وبمرص عبد اَّلله 

عامر، وكان من حّج منهم يشكو من أمريه، وكان عثامن لنّي العريكة، كثري اإلحسان واحللم، وكان 

                                                             

 [ 64، ص 3]الطبقات الكربى ج( 1)
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فعزله،  حل أهل مرص يشكون من ابن أيب رسحإىل أن ر ،يستبدل ببعض أمرائه فريضيهم، ثم يعيده بعد

ر الصديق، فرضوا بذلك، فلام كانوا يف أثناء الطريق رأوا راكبا وكتب له كتابا بتولية حممد بن أيب بك

عىل راحلة، فاستخربوه، فأخربهم أنه من عند عثامن باستقرار ابن أيب رسح ومعاقبة مجاعة من أعياَّنم، 

: سّلمنا كاتبك، فخِش عليه  فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه به، فحلف أنه ما كتب وال أذن، فقالوا

وكان كاتبه مروان بن احلكم، وهو ابن عمه، فغضبوا وحرصوه يف داره. واجتمع مجاعة منهم القتل، 

حيمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إىل أن تسّوروا عليه من دار إىل دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم 

 (1)"ن.ذلك عىل أهل اخلري من الصحابة وغريهم، وانفتح باب الفتنة، فكان ما كان، واَّلله املستعا

*** 

صاحب السرية  فهي مشهورة، فهو ولسنا بحاجة لذكر مناقب اخلليفة الراشد عثامن ؓ

صاحب  له،ز جيش العرسة، شديد السخاء والكرم عىل املسلمني من صلب ماهّ احلسنة، وهو الذي ج

س ومجع النا ة،كّون األسطول البحري اإلسالمي ألول مرويف عرصه تَ  الفتوحات اإلسالمية العظيمة،

 وهو من السابقني األولني.. عىل مصحف واحد،

أراد أن يسري عىل سرية الشيخني، لكنه أدرك اخلالفة شيخًا كبرياً، ومع  وال ننسى أن عثامن ؓ

ذلك سار بالناس سرية حسنة رضيها الناس أول األمر، لكن يف سنوات عهده األخرية أصابه الضعف 

، من جانب آخر وجشع عشريته، وطمعها يف احلكم البرشي مع طيبة قلبه وسامحة خلقه من جانب،

وا كفكام ال ننسى أنه عزم عىل أهل الدار من أبناء الصحابة الذين كانوا يدافعون عنه أال يقاتلوا أو يس

. ولرقة قلبه، .لحصل، رغم أن كان يتوقع أن ي قتدماء أحد من الثائرين والطارئني عىل املدنية مهام 

 "عىل َشء من حكم والته: يعرتض  .. كان يقول ملنوخشيته ؓ
ِ
ْم يِف ِكَتاِب اَّلله إِْن َوَجْدت 

وَها " هلالج لج وا ِرْجيِل يِف اْلَقيِْد، َفَضع    (2)َأْن َتَضع 

                                                             

 [379، ص 4]اإلصابة البن حجر، ج( 1)

نهِة الْ أيضًا: " ◙وقال  [512]مسند أُحد/ ( 2) يِن احْلَقُّ َعْبًدا، ألَْسَتنُّ بِس  له اْلَعْبدِ  َعبِْد، َوألَِذلهنه َلئِْن َرده  ]تاريخ الطربي[" ذ 
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فنجد أن معارضة الصحابة مل تنزع يد الطاعة، ومل ُتتنع عن اخلليفة، ومل تل دمه.. بل كانت له 

.. ولكن هذا املستوى من حامية قدر ما تستطيع ، بل ولداره يوم احلصارناصحة، وألوامره مستجيبة

، وعصبية جاهلية، النصح والنقد، مل يكن لدى العامة من الناس، أو من هلم خصومة شخصية

دأو الذين ال يعرفون كيف يعاجلون احلو ..وأغراض خاصة  إىل األمر الذي أدى ث بضوابط الرشع؛ا

تله، فكان ملقتله كارثة كربى عىل املسلمني، يف داره وق ملحارصة عثامن ؓ الغوغاء والسفلةترك 

فحسب، ولكن  ☻ليس لفجعنا ووجعنا ملقتل ذو النورين صاحب رسول اهلل 

امللك "ب فرقة املسلمني من جانب، واختاذ قضية مقتله ذريعة لدخول األمة كذلك ألن مقتله سبّ 

ضع ؛روح اإلسالمية يف السياسة واحلكم، وتغيري املجتمع وال"العضوض السيف بني املسلمني،  فو 

وي عن ع فواهلل لئن قتلتموين ال ثامن قوله للمحارصين له: "وصار البأس بينهم شديد. أو كام ر 

أبدا"، ويف راوية  مجيعاً  أبدا، وال تقاتلون بعدي عدواً  تتحابون بعدي أبدا، وال تصلون بعدي مجيعاً 

هلل عز وجل عنكم إىل يوم  يرفعه اأخرى: " فإنكم إن قتلتموين وضعتم السيف عىل رقابكم، ثم مل

 مجيعاً  أبدا، ومل تقتسموا بعدي فيئاً  وال تقتلوين فإنكم إن قتلتموين مل تصلوا من بعدي مجيعاً ، القيامة

  (1)."أبدا، ولن يرفع اهلل عنكم االختالف أبدا

ن[، فيفتح فإنه يقال: يقتل يف هذه األمة إمام ]يقصد عثام: " ؓيلّ ويف رواية أخرى ت نسب إىل عَ 

عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويرتكهم شيعا، فال يبرصون احلق لعلو 

 وسبحان اهلل.. هذا الذي كان !. (2)الباطل، يموجون فيها موجا، ويمرجون فيها مرجا"

وي  - وقد كان كبار الصحابة ينصحون إىل عثامن ؓ عىل  وكان يتقبل النصح، ويعزم -كام ر 

يمنعه من االستجابة والصلح، ويقطعون األمر كان ِمن بني أمية ن حوله مَ بعض االستجابة، ولكن 

                                                             

 [395، ص 4( ]تاريخ الطربي ج1)

 [337، ص 4( ]تاريخ الطربي ج2)
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ولة لتنة، واحليي سامهون بشكل كبري يف تعقيد الف مما جعلهم -لغرض يف أنفسهم نحو امل لك  – دونه

يف احلديث ح ملطالب الصلباالستجابة  ولقد َهم عثامن ؓ ،يف مهدها احللول دون حلها، أو وأد

رب علياً بالذي كان، ولكنه  الذي دار بينه وبني سعد بن أيب وقاص ؓ وخرج من عنده مرسوراً خي 

 وأرضاه.  ق تل قبل أن يتم األمر، ؓ

ء الفتنةجدير بالذكر أن نقول إن ما حصل ي سمى "و نقص من وهذا الفشل ال ي   ،"الفشل يف احتوا

بعض  هلالج لجملن يتحرك يف دنيا احلياة، وقد نعت اهلل قيمة أحد من الصحابة، وهو حالة طبيعية 

فقال: }حتى إذا فشلتم{ وسبب هذه التسمية لنعرف أن اإلجراءات   ☻جيش النبي 

من الناحية السياسية مل تكن صائبة عىل املستوى العام، وكذلك  التي اختذها عثامن ؓ

ى أن ُحاية اخلليفة كانت َضورة اإلجراءات التي اختذها الصحابة مل تصل إىل النتيجة املرجوة.. فأر

حتى عن رغبة عثامن وحلمه ورقته يف عدم سفك الدم من أجل ُحايته،  عامة لدولة اخلالفة، بعيداً 

 فهذه احلامية ليست فقط لشخصه، إنام للمنصب واملكانة التي يتبوأها.. 

لتصالح مع وكذلك من جانب الصحابة نجد أنه كان جيب التحكم يف الطارئني عىل املدينة، وا

وامتالك  -فهي عاصمة اخلالفة  –ينة بكل اجليوش الالزمة حلاميتها أصحاب احلقوق، وإمداد املد

زمام أمرها، قبل أن يغلبها أحد عىل أمرها، أو تنفجر الفتن، ويضطرب األمر كام حصل، ال سيام وقد 

 نة باملدد الالزم.. مدة كافية إلمداد املديهذه طال احلصار لدار عثامن ألكثر من شهر، وكانت 

نة ألهل التقوى أن يضحوا بأنفسهم، بل جيب  نقول ذلك حتى ال ي تخذ من فعل عثامن ؓ س 

أو اضطرب األمر، أو انتهت مدة أو  ُحاية منصب اخلالفة، وإذا اقتضت الرضورة العامة التنازل عنه،

رِض هبا، ال عن ضغط من خالل القنوات الرشعية املجمع عليها، وامل  ذلك فيكون أهلية احلاكم،

 .، وال برغبة اجلهالء والسفهاءالقوة، وال بحد السيف

*** 
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وختترص القضية كلها يف كيد ابن سبأ  ،وقد ن قلت رواية أخرى تنفي كل ما حدث يف الفتنة الكربى

وأرى يف ، خالفة عثامن َّؓناية عهد التي قيلت يف  الروايات، وت قر بكذب مجيع (1)اليهودي

قع التارخيي،يناقض  فاً ذلك تكلّ  ونجد أن الرواية التي ضخمت من كيد ابن سبأ هي  عىل األقل الوا

رواية سيف بن عمر، والتي نقلها عنه اإلمام الطربي، وبعيدًا عن قول علامء اجلرح والتعديل يف سيف 

 :نقرر بعض األموربن عمر، 

 ب احلديث.عاله من كتكان هناك معارضة من الصحابة يف َّناية عهد عثامن، كام أثبتناها أ -

ذ من بعض ، وتتختريد أن تغلب اخلليفة وأهل املدينة عىل أمرهم سفهاءكان هناك غوغاء و -

 .، واخلليفةاألخطاء وسيلة للقفز عىل سلطة األمة

رئني كان هناك من املنافقني، واملرشكني، من هيش ويفرح وينرش اإلشاعات بني الطا -

اخلري ألمة  ال يرجون –بطبيعة احلال  –، وكانوا وبوالسفلة؛ إلثارة األمور، وإشعال احلر

 .☻حممد 

 اهتام عامر بن يارس ؓ ن رواية سيف بن عمر فيها جتريح قبيح لكبار الصحابة، مثل:إ -

فزعم أن عثامن أرسل عامرًا ألهل مرص يستعلم أمر  باستجابته وتصديقه لكالم اليهودي!

أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إال كتاب من عبد  حتى ظنوا  واستبطأ الناس عامراً الفتنة، فقال: "

قد استامله قوم بمرص وقد انقطعوا إليه منهم عبد  اهلل بن سعد بن أيب رسح خيربهم أن عامراً 

                                                             

لقضية كلها يف جمرد كيدهم! اال ننكر أن يكون لليهود دورًا يف أحداث الفتنة، فلطاملا كادوا لإلسالم وأهله، ولكننا ال نحرص ( 1)

ل، ي عمي عن أو نتصور قدرهتم عىل خداع األمة كلها، فهذا تص ل يف األمة حينها. وبقي أن التي كانت تفتع "العوامل الداخلية"ور خم 

م به الصلحاء أمثال حجر ياحلكم األمو " للمعرتضني عىلهتمة سياسية" إىل -فيام بعد  – نؤكد أن مصطلح "السبئية" تول ، فقد اهت 

فيئ، وقالوا عنه من "السببن عدي بية"، وكذلك اهتموا أرشا يها والتي كان ف -شعث الكوفة ومن انضموا إىل ثورة ابن األ ة الرتا

  يد احلجاج، بأَّنم "سبئية" أيضًا! معركة دير اجلامجم ضد الطاغية العنيف -التابعي اجلليل سعيد بن جبري 
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ويؤكد عىل ذلك  (1)"اهلل بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حجران وكنانة ابن برش.

 عثامن فيقول يف جواب سعيد أكثر من مرة! بل ويسوق السبب الذي جعل عامر خيرج عىل

 بن املسيب لسائل عن سبب خروج عامر عىل عثامن؟:

قال: كان بينه وبني عباس بن عتبة بن أيب هلب كالم فرضهبام عثامن فأورث ذاك بني آل عامر "

مرسوق ] وأقبل عامر فقالويقول: " (2)"حتى اليوم وكنى عام َضبا عليه وفيه. وآل عتبة رشاً 

أبا اليقظان عالم قتلتم عثامن رِض اهلل عنه؟ قال: عىل شتم أعراضنا  : يا[ بن األجدع

  (3)"وَضب أبشارنا!

  وأنه قاتل عثامن! فجعل عامرًا خارجيًا، وجعل سبب اخلروج أنه تعرض للرضب!

لقبيح يف أكثر من بالقول ا اً ، وما أشنع هذا االفرتاء، وقد الحظته يتتبع عامرفام أقبح هذا القول

 .يزان العدل يف هذه القضيةم -ام يقول بعض العلامء ك -  ؓامروع  موضع!

ذي خشب ون جيش ذي املروة ألقد علم الصاحلون : "أَّنم قالوا  وطلحة والزبري عن عيل زعمهو

حلديث ال أصل اوهذا  يف مناسبة قدوم الوفد املرصي، "ملعونون عىل لسان حممد صىل اهلل عليه وسلم

التاريخ"  رشعنةمصنوع عىل طريقة " هويبدو أنديث إال من طريق سيف، له يف كافة كتب التاريخ واحل

 .واخرتاع نصوص نبوية له

دم عثامن ثالثة أثالث ثلث عىل : "، فقالكام يروي أن املتهم بدم عثامن هم عائشة وطلحة وعيل

ن وثلث عىل عيل ب -يعني طلحة  -وثلث عىل صاحب اجلمل األُحر  -يعني عائشة  -صاحبة اهلودج 

                                                             

 [50]الفتنة لسيف بن عمر، ص( 1)

 [79]املرجع السابق، ص( 2)

 [139]املرجع السابق، ص( 3)
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إضافة لذلك فرواياته هبا تناقضات  (1)"راين عىل ضالل وحلق بعيلأأيب طالب فضحك الغالم وقال أال 

  !ا يسمعه من هنا وهناك؟ينقل مكان  يتعمد ذلك؟ أمكثرية، ال ندري أكان 

ذلك ي غاية القبح، وال أدري كيف مّر فف  ▲ وأما قول سيف بن عمر يف أم املؤمنني عائشة 

فيقول تت عنوان "وصول اخلرب إىل  (2)؟!، ويستشهدون هبالروايات سيف ن وزناً قيموعىل من ي  

ملا انتهت عائشة رِض اهلل عنها إىل رسف راجعة يف طريقها إىل مكة لقيها عبد بن أم كالب "عائشة": 

فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثامن رِض اهلل عنه فمكثوا  -وهو عبد بن أيب سلمة ينسب إىل أمه  -

نيا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل املدينة باالجتامع فجازت هبم األمور إىل خري جماز ثام

فقالت: واهلل ليت أن هذه انطبقت عىل هذه أن تم األمر لصاحبك!  ،اجتمعوا عىل عيل بن أيب طالب

هلا ابن  لفقا واهلل ألطلبن بدمه ن مظلوماً ردوين ردوين فانرصفت إىل مكة وهي تقول: قتل واهلل عثام

فقد كفر قالت:  أم كالب: ومل؟ فواهلل إن أول من أمال حرفه ألنت ولقد كنت تقولني: اقتلوا نعثالً 

: وقويل األ إَّنم استتابوه ثم   (3)"خري خري من قويل األولقتلوه وقد قلت وقالوا

مكة مرة  ىل، وقد رجعت إكراهية شديدة وخالصة زعمه: أن أم املؤمنني عائشة كرهت خالفة عيلّ 

زب األحزاب، وتعلن احلرب ت   واليته؛عد سامعها  خرب ب -وهي يف طريق عودهتا إىل املدينة  -ثانية 

 ظنه أبداً بأم املؤمنني نوال وكل هذا باطل ال قيمة له،  إىل قتل عثامن! –بزعمه  –، إضافة إىل دعوهتا ضده

▲. 

*** 

                                                             

 [126عمر، ص ( ]الفتنة لسيف بن 1)

 استامتة عن "الفئة الباغية"!بيدافع فيها  لباحث تناول أحداث الفتنة، –كبرية إسالمية نرشهتا دار نرش  –( ]قرأت رسالة دكتوراه 2)

مة ابن حجر يف سيف: ويعتمد قول العالّ  كام املسبقة التي دخل هبا البحث!نها ما يؤكد األحموكان يشيد بروايات سيف وينقل 

م بالزندقة، ووضع احلديث[إذ رَ  .التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه" "عمدة يف  وى ابن حبان أنه اهت 

 [122: 112]الفتنة لسيف بن عمر، ص( 3)
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ذه املرحلة من جمموع الروايات بعد حماولة تليلها مع اجلو العام هل -فيام أرى  -وقد اخرتت  ما يتفق 

وفهمها، ولست  فيها أ حاكم أشخاصًا، أو أنصب حمكمة حلقبة ما يف التاريخ، بل وال حتى جمرد رسد 

كر من روايات أو استنتاجات الصواب من اخلطأ ملعرفةاولة للتاريخ، وإنام هي حم ، ولو مل يصح ما ذ 

وي يف أمر املال والوالة غري صحيح، فهذا الذي نحب  ذافإ ربة،فال بأس.. إنام املقصود الع كان ما ر 

ن قر باخلطأ وال نتابع عليه.. وال نجعل منه وسيلة ال ما هيمنا أن  وإن كان كام قيل فإنه  (1)ونستبرش،

 لتربير الطغيان؛ 

 االستبدادوأن ال ي تخذ من بعض الروايات التارخيية تكأة لرشعنة الظلم  :واملقصد الرئيس هو

 نحب مجيع الصحابة، ونحن كمسلمني -ام قديامً وحديثاً كام فعل أقو -، أو الطغيان والقهر العضوض

لم أن حيمل ضغينة أو يف مستقر رُحته، فال حيق ملس ونحب مجيع املسلمني، ونسأل اهلل أن جيمعنا مجيعاً 

 .☻جتاه مسلم، فضاًل عن صحابة رسول اهلل  غالً 

*** 

                                                             

: استعملت األحداثجاء يف رواية سيف: "( 1) هل عملهم فسلوهم عنه وهؤالء أ ،مرضياً  حمتمالً  ومل أستعمل إال جمتمعاً  ،وقالوا

قيل يل يف استعامله أسامة  وقيل يف ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أشد مما ،قد وىل من قبيل أحدث منهمول ،وهؤالء أهل بلده

 أكذلك؟ قالوا: مهللا نعم يعيبون للناس ما ال يفرسون.

وقد أنفذ مثل  ،ة ألفس فكان مائوإين إنام نفلته َخس ما أفاء اهلل عليه من اخلم ،وقالوا: إين أعطيت ابن أيب رسح ما أفاء اهلل عليه

: نعم.قفرددته عليهم وليس ذاك هلم أكذلك؟  ،فزعم اجلند أَّنم يكرهون ذلك ،ذلك أبو بكر وعمر رِض اهلل عنهام  الوا

إعطاؤهم فإين ما أعطيهم  وأما ،بل أُحل احلقوق عليهم ،فأما حبي فإنه مل يمل معهم عىل جور ،وقالوا: إين أحب أهل بيتي وأعطيهم

من صلب مايل أزمان  ولقد كنت أعطي العطية الكبرية الرغيبة ،أستحل أموال املسلمني لنفِس وال ألحد من الناس من مايل وال

ىل أسنان أهل بيتي أفحني أتيت ع ..وأنا يومئذ شحيح حريص ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر رِض اهلل عنهام

فيجوز ذلك ملن قاله  ضالً ون ما قالوا! وإين واهلل ما ُحلت عىل مرص من األمصار فوفني عمري وودعت الذي يل يف أهيل قال امللحد

وال يتلفت من مال اهلل  ،أهلها دوين فويل املسلمون وضعها يف ،وما قدم عيل إال األَخاس وال حيل يل منها َشء ،ولقد رددته عليهم

 طريق سيف. ويا ليتها كانت من طريق غري [ 56ن عمر، ص ]الفتنة لسيف ب "بفلس فام فوقه وما أتبلغ منه ما آكل إال مايل.
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 فالبداية كانت:ث عىل النحو التايل، ل األحداوقد كان تسلس

قبله عثامن بصدر رحب، ، هذا االعرتاض تَ االعرتاض عىل بعض سياسات عثامن ؓ -

 .وجتاوب معه

، دية والذاتيةفع عن مصاحلها املاهذه السياسات، كانت تداوراء فعة من تنكانت هناك مجاعة م -

 .شعاهلاإوأد الفتنة، بل سامهت يف وال يعنيها أمر األمة، أو املشاركة اإلجيابية يف 

لو إىل استشهاد تطور أمر االعرتاض إىل املواجهة املسلحة من جانب املعرتضني، وبلغ فيها الغ -

  .عثامن ؓ

ذريعة  –فيام بعد  –( الذي سي تخذ لية الكربى )املطالبة بدم عثامنثم تطور األمر إىل اإلشكا -

، وتبديل سنة النبي كلها ةفة الراشدط اخلالإسقا، بل و ؓعيلٍّ عىل الفة اخل أمرفساد إل

 .يف سياسة احلكم ☻

 

***
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 (هـ 35) رضي اهلل عنه انمقتل اخلليفة الراشد عثم  

 

هي قضية "اغتيال سيايس" تلبثت بعدة أمور، وحيثيات، تتاج إىل  قضية استشهاد عثامن ؓ

كام هو يف الرشيعة  –ة إنام يتم تفكيك وبحث طويل، واملطالبة بالتحقيق واحلكم يف هذه القضي

كام هو احلال  –عن طريق "القضاة" يف احلكومة اإلسالمية بعد تنصيب اخلليفة، وال يتم  –اإلسالمية 

عن طريق الثأر، والقتل العشوائي، دون الرجوع إىل احلكومة اإلسالمية يف ذلك، وإال  –يف اجلاهلية 

 أصبح األمر فوىض ال ضابط هلا.

ليست جمرد قصاصاً فحسب، بل هي قضية اضطراب احلكم السيايس للمسلمني، أيضاً وألن القضية 

 واملكر والتدبري لالستحواذ عىل السلطة وامللك.

معاجلة األمر من كافة أبعاده.. وأول  –خاصة يف اجلرائم السياسية  –حماسبة املجرمني  دوال بد عن

انضباط أمور اخلالفة الراشدة، هو العمل عىل خطوة عىل هذا الطريق، وعىل استقرار أمر املسلمني، و

، والتفاف كبار الصحابة حوله، وتعضيد حكمه،  ؓبايع عيّل "استقرار" أمر اخلالفة للخليفة امل  

قعة، وباجلملة "السمع والطاعة" خاصة يف هذا الظرف احلرج،  والوحدة حول قرارته، ووأد الفتنة الوا

 بالبغي، واخلطأ بالصواب.واملختلط فيه احلق بالباطل، والثورة 

 وبالنظر يف حيثيات هذه اجلريمة ) مقتل عثامن ( نجد اآليت:

 اعرتاض الصحابة عىل بعض سياسات عثامن. -

 تأليب البعض عىل هذه السياسة. -



 85                                                                                                      مقتل اخلليفة الراشد عثمان                                   

 

كام جاء يف صحيح ابن حبان  !الوفد املرصي وفيه األمر باغتيالوير الكتاب عىل لسان عثامن تز -

، كام قال تهم بذلك هو مروان بن احلكم؛ ألنه كان معه خاتم عثامنومصنف ابن أيب شيبة، وامل

  (1).، وغريهمالعاّلمة الذهبي وابن كثري وابن حجر

 ر.احصار عثامن يوم الد -

أن يتعرض  ، لعله خشيةعثامن برغبة) من املحارصين له.احلامية الكافية عدم ُحاية عثامن  -

 (املدينةالصحابة وأبنائهم للقتل عىل يد الطارئني عىل 

 احتامل مقتله قائم بصورة واضحة. -

 )كام جاء يف تاريخ املدينة( .عندما طلبها عدم نجدة جيوش الشام له -

 وقوع جريمة القتل بواسطة عدد معني من األشخاص. -

 مقتل القتالني لعثامن يوم الدار. -

                                                             

ْم يِف الطهِريِق إَِذا "ث مه  حبان:جاء يف صحيح ابن  (1) يُّوَن، َفَبيْناََم ه  رْصِ
ِ
ْم، ث مه  َرَجَع امْل ض  هَل ْم، ث مه ي َفاِرق ه  ْم بَِراكِب  َيَتَعره  َيْرِجع  إَِليِْهْم، ه 

بُّ  ْم َوَيس  : َما َلَك، إِنه َلَك األََماَن، َما َشْأن َك؟ ث مه ي َفاِرق ه  ْم، َقال وا  ه 

، َفإِ  وه  ، َقاَل: َفَفتهش  ول  َأِمرِي امْل ْؤِمننَِي إىَِل َعاِملِِه بِِمرْصَ ْثاَمَن َعَليِْه َخاَُت ه  إىَِل َقاَل: َأنَا َرس  ْم بِاْلِكَتاِب َعىَل لَِساِن ع  ْم  َعاِملِهِ بِِمرْصَ أَْن يَ َذا ه  ْصلَِبه 

وا املَْ  ْم، َفَأْقَبل وا َحتهى َقِدم  َله  ْم َأْو َيْقَطَع َأيِْدهَي ْم َوَأْرج  َله   َأْو َيْقت 
ِ
وِّ اَّلله : َأمَلْ تََر إىَِل َعد  َ ِدينََة َفَأتَْوا َعلِيًّا، َفَقال وا  َكَتَب فِينَا بَِكَذا َوَكَذا، َوإِنه اَّلله

، ق ْم َمعَ  : فَلِ َقْد َأَحله َدَمه  ْم، َقال وا  ال َأق وم  َمَعك 
ِ
ْم كِتَ نَا إَِليِْه، َقاَل: َواَّلله  َما َكَتْبت  إَِليْك 

ِ
ْم إىَِل َم َكَتْبَت إَِليْنَا؟ َقاَل: َواَّلله ه  ، َفنََظَر َبْعض  اًبا َقطُّ

: َأهِلََذا ت َقاتِل وَن، َأْو هِلََذا َتغْ  ْم إىَِل بَْعض  ه  ، ث مه َقاَل َبْعض   َضب وَن؟ َبْعض 

وا َحتهى َدَخل وا عَ  ، َوانَْطَلق  : َكَتبَْت بَِكَذا َوَكَذا؟ َفَقاَل: إِنهاَم َفاْنطََلَق َعيِلٌّ فََخَرَج ِمَن امْلَِدينَِة إىَِل َقْرَية  ْثاَمَن، َفَقال وا وا ىَل ع  ا اْثنََتاِن، أَْن ت ِقيم  َ  مه 

َلنْيِ ِمَن امْل ْسلِِمنَي، أَْو يَ   الهِذي ال إََِلَ إاِل اَّلله  َعيَله َرج 
ِ
وَن َأنه  ِمينِي بِاَّلله ، َوَقْد َتْعلَم  ْلِكَتاَب ي ْكَتب  َعىَل اَما َكَتْبت  َوال َأْمَليْت  َوال َعلِْمت 

، َأَحله 
ِ
: َواَّلله ِل، َوَقْد ي نَْقش  اخْلَاَتم  َعىَل اخْلَاَتِم، َفَقال وا ج  وه  َّلله  َدَمَك، َونَ الَِساِن الره يَثاَق فََحارَص 

ِ
وا اْلَعْهَد َوامْل حيح ابن حبان/ ]ص" َقض 

6919] 
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 : هم أناس من املحارصين له. فالقتلة

ط رشعية ج النقد والنصح إىل القتل، وإسقاخرع من عدد غري قليل من الناس، و: وقالتحريضو

 .هرش القتل بيدم الدار، وبني من با، وجيب التفرقة بني املحارص لعثامن يواحلكم بالقوة املسلحة

 ة اخلليفة.عي: احلكومة املركزية بعد مباخول هلا بالتحقيقاجلهة امل  و

قع  أوالً. ته: واقع فتنة، واختالط األمور، جيب معاجلوالوا

 ل:واحل

بعد التمكن واستقرار أمر احلكم،  ) إن كان قد بقي منهم أحدًا ( القصاص من قتلة عثامن -

 .وُتكني عاصمة اخلالفة من أمرها

ء املعرتضني عىل سياسة عثامن، وتسكينهم، ووضع خطة اإلصالح الشامل. -  احتوا

 رشعيتها.إنفاذ احلكم من ِقبل احلكومة املركزية، وعدم تفرقة أمرها، أو حماولة إسقاط  -

من أكرب اخلطأ، ألن املطالبة احلقة بدمه  ويّل بحجة املطالبة بدم عثامن، فهأما االعرتاض عىل خالفة ع

املدينة، كانت تستلزم الوقوف بجوار اخلليفة الرشعي، وتقوية صفه، وتقويم ما اختل من أمر 

.. بل هو نفس خطأ ن، وليس هو تنفيذ األحكام بدون حكومة وال دولةووإصالح ما أفسده املفسد

 !ن، ومن ثم كانت حرب اجلمل وصفنياملعرتضني عىل سياسة عثام

فإن من أكرب اخلطأ هو اخلروج إىل البرصة وقيام  ،عيلّ اإلمام ولو كان هناك خالفاً عىل والية ورشعية 

 كان هو البقاء يف املدينة، ومعاجلة األمر بني أهل –فيام أرى  –"حرب اجلمل"، فاألوىل واألصح 

 الشورى، واحلل والعقد.. دون أن ينفرط العقد، أو ت قسم كلمة املسلمني.. 
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وكأن هناك من  –رضوان اهلل عليه  –نتظر مقتله ي البعضويف األيام األخرية من حصار عثامن، كأن 

لخروج ل ذريعة مقتله إىل جريمة ينتظر استثامر هذا احلدث من أجل إفساد أمر اخلالفة كله، وتويل

عش تلك ن من يَ وإننا إذ نرى ذلك اآلن؛ ألننا رأينا ما حصل بعد ذلك، ولك ،الفة الراشدةعىل اخل

حلاَضة اللحظات يف حينها، واألمور املفجعة التي تذهب بالعقول، قد ال يرى إال اللحظة ا

 وظروفها..

ربعني حوايل أ وتقول بعض الروايات أنه ملا طلب عثامن املدد من معاوية لفك احلصار الذي استمر

  !فلامذا؟يرسل له أحدًا؛  يومًا، استبطأ معاوية، ومل ينجده ومل

ء دِ فعندما قَ  م عمرو بن العاص عىل معاوية قال عمرو: "أما عيّل فال تسوي العرب بينك وبينه يِف ََشْ

َو ألحد من قريش. قال صدقت، وإنام نقاتله َعىَل ما من األشياء، وإن َله  يِف احلرب حل أيدينا  يفظًا َما ه 

ْثاَمن ألنا وأنت، أما أنا فرتكته عيانا ونلزمه دم عثامن. فقال عم رو: وإن أحق النهاس أن ال يذكر ع 

اموهربت إِىَل ِفَلْسطِني، وأم غاث بيزيد ْبن أسد البجيل فسار َحتهى است ا أنت فخذلته ومعك َأْهل الشه

  (1)"إليه

د  ْبن  مَ  مه َ َثنَا حم  َثنَا َجعْ ويروي ابن شبة: "َحده ور  َقاَل: َحده ثَ نْص  َبِعيُّ َقاَل: َحده َلياَْمَن الضُّ َوْيِرَية  َفر  ْبن  س  نَا ج 

َعاِوَية  َرِِضَ اَّلله   ْثاَمن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  إِىَل م  َعاِوَية  َرِِضَ َقاَل: َأْرَسَل ع  ، َفَبَعَث م  ه   اَّلله  َعنْه  َيِزيَد  َعنْه  َيْسَتِمدُّ

: إَِذا َأتَيَْت َذا خ  ْبِن أَ  ، َوَقاَل َله  يِّ  اْلَقرْسِ
لِ َسد  َجده َخالِد  ب  َفأَِقْم هِبَا َواَل َتَتَجاَوْزَها، َواَل َتق  اِهد  َيَرى ش  : الشه

 . اِهد  َوَأنَْت اْلَغاِئب   َما اَل َيَرى اْلَغاِئب  َقاَل: َأنَا الشه

ْثاَم  تَِل ع  ب  َحتهى ق  ش  ْلت  جِل َوْيِرَيَة: مِلَ َصنََع َهَذا؟ َقاَل: َصنََعه  َعْمًدا َفَأَقاَم بِِذي خ  . َفق  ن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه 

و إِىَل َنْفِسِه" ْثاَمن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َفيَْدع    (2)لِي ْقَتَل ع 

                                                             

 [ 287، ص 2]أنساب األرشاف ج (1)

 [1288، ص4]تاريخ املدينة البن شبة/ ج (2)
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لست من قتلة وعن أيب الطفيل عامر بن واثلة الصحايب أنه دخل عىل معاوية فقال له معاوية: أ"

رصه املهاجرون امن؟ قال: ال، ولكني ممن حرضه فلم ينرصه، قال: وما منعك من نرصه؟ قال: مل تنعث

يا أمري املؤمنني من  واألنصار، فقال معاوية: أما لقد كان حقه واجًبا عليهم أن ينرصوه، قال: ما منعك

ال: أنت قثم نرصه ومعك أهل الشام؟ فقال معاوية: أما طلبي بدمه نرصة له؟ فضحك أبو الطفيل 

 وعثامن كام قال الشعر:

  (1)"ال ألفينك بعد املوت تندبني ... ويف حيايت ما زودتني زادا          

*** 

 تم:  ؓبعد مقتل عثامنو

 .باخلالفة ؓ يلّ مبايعة عَ  -

 بمقتل عثامن. يلّ اهتام عَ  -

 ، واشرتاطه طلب دم عثامن.ف معاوية عن بيعة عيلّ لّ خَت  -

 مل.بيعة، واشرتاطهم طلب دم عثامن. ومن ثم كانت حرب اجلف بعض الصحابة عن اللّ خَت  -

 .انتهاء حرب اجلمل َّناية مأساوية، وُتت السيطرة لعيلّ  -

 .بداية حرب صفني، واضطراب جيش عيلّ  -

 

***
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     (هـ 41هـ:  35) ، ومعركة اجلملرضي اهلل عنه خالفة علي  
 

عمر بن  ا يكون من اخلليفة الفذأن يتسلم اخلالفة عىل أحسن م در عثامن بن عفان ؓكان قَ 

ن أن يتسلم اخلالفة عىل فاجعة مقتل عثام   ؓبن أيب طالب در عيلّ ، وكان قَ اخلطاب ؓ

فهاء والرعاع ومن عىل غلبة من أمرهم، وعىل نفوذ معاوية بالشام، وعىل اختالط املعارضة احلقة بالس

  ؓهناك أحد أفضل من عيلّ فاضطرب أمر املسلمني ونظامهم.. ومل يكن  ؛سعى يف قتل عثامن

ن واألنصار.. وقد يصلح للخالفة بعد مقتل عثامن، فتمت له البيعة، وبايعه أهل املدينة من املهاجري

خلليفة، وهو ايف جعله هو  -ثامن وقتلته عالتي حارصت  -أساء إليه هوى ورغبة املعارضة الغالية 

ء أكانت هذه رغبة الطارئني عىل املدنية أم ة عظيمة عند الناس، ويشهدون فهو يف منزل -ال  أحق هبا سوا

ارسة غري مقبولة من األمر الذي أدى إىل مم - ه، وبقوة بأسهئنه أعلمهم بكتاب اهلل، وبحسن قضاله بأ

 املعارضة يف حق طلحة والزبري.. 

كرهنيإذ تقول ب ألمر وأيًا ما كان ا ،وروايات أخرى تقول بايعا طائعني ،عض الروايات أَّنام بايعا م 

الناس.. رغم أن عليًّا مل يكن يرغب هبا، وكان  ِضرلعيّل، واستقر األمر عىل ذلك، و فقد ُتت البيعة

يرى واقع هذه الفتنة، وما سيواجهه اخلليفة من افرتاق، ولكنه قّدم مصلحة اإلسالم. فوردت رواية 

ألوان، ال تقوم له له وجوه وله  أنه قال: "دعوين والتمسوا غريي فإنا مستقبلون أمراً  عنه ؓ

: ننشدك اهلل أال ترى ما نرى! أال ترى اإلسالم! أال ترى الفتنة!  القلوب، وال تثبت عليه العقول فقالوا

أال ختاف اهلل! فقال: قد أجبتكم ملا أرى، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموين فإنام 

  (1)أمركم" أنا كأحدكم، إال أين أسمعكم وأطوعكم ملن وليتموه

َو َعىَل األَْمِر َتيٌْس ِمْن َبنِي أ َميهَة فيلعب بكتاب وقال أيضاً: " ْمت  َعَليَْها إِال َخْوًفا ِمْن َأْن َينْز   َما َتَقده
ِ
َواَّلله

  (2)اهلل عز وجل"
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 مثل هذا املعنى،  ☻ي رفع إىل الرسول و
ِ
وَل اَّلله َرْيَرَة، َقاَل: إِنه َرس  فَعْن أَيِب ه 

ِه، َفَأْصبَ  ☻ وَن َعىَل ِمنْرَبِ َما يِل َح َكامْل َتَغيِِّظ، َوَقاَل: "َرَأى يِف امْلَنَاِم َكَأنه َبنِي احْلََكِم َينْز 

ِئَي َضاِحًكا َبْعَد َذلَِك َحتهى َماَت" ي َنْزَو اْلِقَرَدِة "، َفاَم ر 
وَن َعىَل ِمنرَْبِ ورغم   (1)َرَأيْت  َبنَِي احْلََكِم َينْز 

، فلو كان صحيحًا ☻عن رسول اهلل مثله اإلسناد، إال أن هذا املتن ال يصح  صحة

ال  ☻عنه شيئًا، وبالعموم رسول اهلل  معلومًا للصحابة ملا والهم عثامن ؓ

بعمله، ومثل هذه األحاديث من  وغل الصدور من أحد، أو عائلة، أو قبيلة، فكٌل يقول أي َشء ي  

 كم، يكفي شهادة التاريخ عليها. ني احلَ بعض بَ نوعية "رشعنة التاريخ".. وجرائم 

ألمر ايريدان هذا  اكان -هام رِض اهلل عن -ن طلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن العوام إوتقول روايات 

ملؤمنني عائشة أن يكون ألحدمها، األمر الذي أدى هبام إىل اخلروج إىل العمرة، وهناك لقيا أم ا

راب، يف حالة اضط -فيام أرى  -األمر داخل النفوس  كانو !ا إسقاط والية عيلّ و، وقرر▲

يا.. فمن  امن، إىل حماربة الرغبة يف اخلالفة، إىل الطلب بدم عثحماولة الصلح، إىل واختلطت النوا

ه لعيلّ  البعض بيعةواستعادة هيبتها وسلطاَّنا، إىل الطارئني عىل املدنية  ، وربام كذلك اخلوف باإلكرا

 الفةخلاملامنعة نت حالة "كوّ ؛ فتَ ☻آل البيت لِعظم قرهبم من النبي من بقاء اخلالفة يف 

 عيّل".

ويمول احلملة  هذا باإلضافة إىل تزب بني أمية عىل عيّل، وقدوم "يعىل بن أمية" ي سعر احلروب

 ة.. بعدما أخذ أموال أهل اليمن!العسكرية عىل البرص

معاوية، حيث عزله، وأرسل عامله سهل بن  يستعد ملواجهة سلطان ..يّل يف املدنيةوبينام كان ع

ده جند معاوية عىل حدود تبوك قبل أن يطأ دالً عن معاوية بن أيب سفيان، فرحنيف لوالية الشام ب

                                                             

ُحن احلرقي بد الرع| إسناده حسن رجاله ثقات عدا العالء بن  6461/، مسند أيب يعىل4464املطالب العالية البن حجر/ ]( 1)
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 ه! وهنا أدرك عيّل انقالب معاوية عليه، ورأى أنعاوية يضع اجلند عىل ثغور مملكتهأرض الشام، كأن م

 خرب خروج طلحة والزبري إىل البرصة!كذلك جاءه  ، إذلفاءام سبقه من اخلخمتلفًا عسيواجه واقعًا 

إن وليتهم ) أي عامل "عليًا بأن يداهن معاوية، وقال:  -رِض اهلل عنهام  -نصح عبد اهلل بن عباس 

أي معاوية عزلتهم: قالوا )(، وإن ر )يعني منصب اخلالفة( ال يبالوا عن من ويل هذا األمعثامن

  (1)األمر بغري شورى، وسيؤلبون أهل الشام، وأهل العراق عليك"( قتل صاحبنا، وأخذ وصحبه

رأى العكس من ذلك وأنه سيعزهلم ولو كان له األمر ساعة من َّنار وقال: "ال أ دهن يف  ولكن عيلّ 

ديني، وال أعطي الدنية يف أمري" ويف رواية أخرى: " وأما أمر معاوية وعمرو بن العاص فال يسألني 

داً }ساعة واحدة يف سلطاين اهلل عن إقرارمها  نَي َعض  تهِخَذ امْل ِضلِّ نْت  م   فكان يرى ؓ (2)"{َوما ك 

لك، وأن هذا ا دد نظام املسلمني كله،  نه إألمر.. أمر خالفة ال أمر م  استفحال خطر معاوية بالشام هي 

ً. نترشوال بد من حسم هذا الداء، وإن ت رك أكثر من ذلك ا  وازداد خطرا

الزبري عىل البرصة عامل عثامن، وأن يويل طلحة و قر عيلّ كان من األفضل أن ي    إنهل وهناك رأي يقو

و يستحسنه العقل.. والكوفة، ويقر معاوية عىل الشام حلني استقرار أمره، ويبدو هلذا الرأي وجاهة، أ

ن إرى، وهي رد هذا القول من جهة أخ وهنا نأيت ملسألة املوازنات واملالبسات والظروف، ويمكن

عه فيام ولن يمكن خل نه إذ مل يواجه اليوم، فسيزداد خطره أكثر غدًا..إمعاوية قد استفحل أمر ملكه، و

 ي". بعد أبدًا، أو باختصار كام قال عيل: "ال أدهن يف ديني، وال أعطي الدنية يف أمر

وجوه  وعمومًا االختيارات السياسية السيام يف مرحلة الفتن والثورات واالنقالبات تكون ذات

تقليبها من مجيع الوجوه، ونضع رىض  -د هلذه األمة اشونحن نريد الر -راء متعددة، جيب كثرية، وأ
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صلح ومل ي   ،. وقد اختار عيّل رىض اهلل"مجاتيةالسياسة الربا "اهلل وعز اإلسالم عىل رأس الغايات وليس 

 (1).كام رأى دنيا الناس بفساد دينه

*** 

 لعيّل، فإنه من استقر أمر الكوفة ومرص ذاطر، وبدأ يعد له عدته.. فإذا اخلولقد استشعر معاوية ه

 الناحية "اجليوسياسية" سيحيط بمعاوية، وينزع عنه ملكه.

معاوية، وبينام  وبعد انقالب عامل عثامن عىل عيّل، وعصياَّنم.. جتهز عيّل لتحرير الشام من قبضة

. ╚أمر طلحة والزبري وعائشة يستعد للذهاب للشام، جاءه أمر أهل مكة وما كان من 

 وتوجههم بأم املؤمنني إىل البرصة! 

وي منممو َعِن سبب اخلروج إىل البرصة هو: "املطالبة بدم عثامن" فجاء يف أنساب األرشاف: " ا ر 

ْهِريِّ  ةَ ، َقاَل: "الزُّ َبرْي  َعىَل َمكه وا ِعنَْد َعاِئَشَة َفَأَدا ...َصاَر َطْلَحة  َوالزُّ : َنِسري  إِىَل َفاْجَتَمع  َْي، َفَقال وا أ وا الره ر 

ل  َعِليًّا.
َجال   امْلَِدينَِة َفن َقاتِ اِم ِفيِه الرِّ : َفنَِسري  إِىَل الشه ْم بَِأْهِل امْلَِدينَِة َطاَقٌة، َقال وا ْم: َليَْسْت َلك  ه  َفَقاَل َبْعض 

ْثاَمَن، َفنَْطل   اِم ِشيَعٌة لِع  ، َوَأْهل  الشه ل  َشايِِعنَي.َواألَْمَوا ًنا َوَأنَْصاًرا َوم  َفَقاَل  ب  بَِدِمِه َوَنِجد  َعىَل َذلَِك َأْعَوا

َو َأْوىَل  وَن، َوه  ِريد  اِم َوامْل َطاع  بِِه، َوَلْن َتنَال وا َما ت  َو َوايِل الشه َعاِوَية َوه  نَاَك م  ْم: ه  وَن َقاِئٌل ِمنْه  َاِول  ْم باَِم ت   ِمنْك 

ِل.ألَنهه  اْبن  َعمِّ  ج  ِة َمْن   الره َبرْيِ بِاْلَبرْصَ وَفِة ِشيَعٌة، َولِلزُّ ِق، َفِلَطْلَحِة بِاْلك  ْم: َنِسري  َعىَل اْلِعَرا ه  َفَقاَل َبْعض 

 ْبن  َعاِمر  َعَليْهِ 
ِ
ِة، َوَأَشاَر َعْبد  اَّلله وا َعىَل امْلَِسرِي إِىَل اْلَبرْصَ ه  َوَيِميل  إَِليِْه، َفاْجَتَمع  ْم  مْ هَيَْوا بَِذلَِك، َوَأْعَطاه 

وا يِف تِ  ْم َيْعىَل ْبَن َمنِيهَة التهِميِميُّ َماال َكثرًِيا َوإِبِال، َفَخَرج  ْم بِِه، َوَأْعَطاه  ه  ا ل  ِمْن َماال َكثرًِيا َقوه ْسِع ِماَئِة َرج 

م  النهاس  َحتهى َكان وا َثالَثَة آال َقه 
َة، َوحَلِ مْ َأْهِل امْلَِدينَِة، َوَمكه ه  ، َفَبَلَغ َعِليًّا َمِسري  ل    (2)"ِف َرج 

                                                             

ذه الشخصية ال تقبل الضيم، ومثل ه –كعادة آل البيت  –ن معامل شخصية اإلمام عيّل النفسية )الشجاعة، والعزة، والكرم( مِ ( 1)

 وال تعطي الدنية يف أمرها.
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ث مه ذكر َطْلَحة، والزبري أَّنام بايعا كارهني غري طائعني وخرجا إِىَل مّكة وهبا ويف الطبقات الكربى: "

ْثاَمن   (1)"َعاِئَشة، ث مه خرجا من مّكة ومعهام َعاِئَشة إِىَل البرصة يطلبون بدم ع 

قتل عثامن، فقال وعائشة حجهم تأمروا يف م ة: وملا قىض الزبري وطلحقالوا  ويف األخبار الطوال: "

َّنم قوم إ: قالت: وممن تطلبون دمه؟، قاال طعتنا طلبنا بدم عثامن.أن إالزبري وطلحه لعائشة: 

هل أعنا من فيمن تب ةالبرص يتأمعنا حتى ن يصحابه، فاخرجأورؤساء  عيلّ  ةَّنم بطانإمعروفون، و

فسارت  خلروج،اىل إجابتهم أمعك. ف ةواحد لو قد رأوك لكانوا مجيعا يداً  ةرصهل البأن إاحلجاز، و

 .وشامالً  والناس حوهلا يميناً 

ؤالء ن هإوعائشة، فقال ألصحابه:  ةبلغه خرب الزبري وطلح ،ةمن املدينة نحو الكوف ا فصل عيلّ ومل

، لعلنا نلحقهم قبل موافاهتم، ، ملا دبروه بينهم، فسريوا بنا عىل أثرهمةالقوم قد خرجوا يؤمون البرص

  (2)"فإَّنم لو قد وافوها ملال معهم مجيع أهلها

ْم "ويف الطبقات الكربى:  َة َخَرَج َمَعه  وَن اْلَبرْصَ ِريد  َة ي  ، َوَعاِئَشة  ِمْن َمكه َبرْي  ، َوالزُّ َفَلامه َخَرَج َطْلَحة 

وا َسِعيد  ْبن  اْلَعاِص، َوَمْرَوان  ْبن  احْلََكِم، َوَعبْ  ْعَبَة، َفَلامه َنَزل  ، َوامْل ِغرَية  ْبن  ش 
ُْحَِن ْبن  َعتهاِب ْبِن أ َسيْد  د  الره

مه َقاَل: أَ  َ َوَأثْنَى َعَليِْه، ث  ، َقاَم َسِعيد  ْبن  اْلَعاِص، َفَحِمَد اَّلله
: َذات  ِعْرق  َقال  ِن، َوي  ، َفِإنه َمره الظهْهَرا ا َبْعد  مه

ْثاَمَن َعاَش  َ َسِعيًدا َشِهيًدا، َفَضاَعَف اَّلله  َحَسنَاتِِه، َوَحطه ع  يفِّ و  يًدا، َوَخَرَج ِمنَْها َفِقيًدا، َوت 
ْنيَا َُحِ يِف الدُّ

 َوال} َسيِّئَاتِِه، َوَرَفَع َدَرَجاتِهِ 
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأنَْعَم اَّلله  َعَليِْهْم ِمَن النهبِيِّنَي َوالصِّ َن َمَع اله نَي َوَحس 

احِلِ صه

وئَلَِك َرِفيًقا نْت ْم َذلَِك ت رِ {أ  ْثاَمَن، َفِإْن ك  ب وَن ِبَدِم ع  وَن َتْطل  ج  اَم خَتْر  ْم إِنه َا النهاس  َأنهك  وَن، ، َوَقْد َزَعْمت ْم َأهيُّ يد 

يِّ َوَأْعَجاِزَها، َفِميل  
وِر َهِذهِ امْلَطِ د  ْثاَمَن َعىَل ص  ْم، َفِإنه َقَتَلَة ع  ف وا إِىَل َمنَاِزلِك  ْم َوإِال َفاْنرَصِ وا َعَليِْهْم بَِأْسيَاِفك 

ْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة َشيْئًا، َفَقاَل مَ  ْغنَى النهاس  َعنْك  ْم، َوال ي  َسك  ْرَوان  ْبن  َوال َتْقت ل وا يِف َرىَض امْلَْخل وِقنَي َأنْف 

                                                             

 [23، ص3]الطبقات الكربى البن سعد، ج( 1)

 [144، صللدينوري]األخبار الطوال ( 2)
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ْم بَِبعْ  ب  َبْعَضه  َو َواِهٌن احْلََكِم: ال َبْل َنرْضِ ب ه  َوه  َل َكاَن الظهْفر  ِفيِه، َوَيْبَقى اْلَباِقي، َفنَْطل 
تِ ، َفَمْن ق  ض 

  (1)"َضِعيٌف 

عثامن  نعدفاعاً ، أو مل يقاتل ن اعرتض عىل بعض سياسات عثامن ؓفكان بني أمية يعتربون مَ 

قتل ويفني بعضهم ينة بأن أما مروان فكان يبتغي الفتمن مجلة "قتلة عثامن" كام قال سعيد بن العاص، 

 بعضًا!

يرغب يف أن  وبذلك اكتملت الفتنة، يف جيش عيّل املتمردون، ويف جيش عائشة أمثال مروان الذي

 يرضب بعضهم رقاب بعض، فلم يكن للصلح من سبيل! فتأججت نريان احلرب.

، وليس ألي مكان ةفجميعها تؤدي إىل املدين لبرصة..التي أدت للخروج إىل ا كانت األسبابما وأياً 

وج خطئًا كبرياً، ؛ وهلذا كان هذا اخلرسوى املدينةو الشورى ال مكان هلا آخر، فالصلح أو القصاص أ

 أن يغفره، فهو الغفور الرحيم.▐ عسى اهلل 

*** 

ني من بارش القتل يوم الدار، وب املحارصين لعثامن حال بني عند البعض ويبدو أنه كان هناك اختالط

 –فيام أرى  –ألمر ، وهذا ا" حكمهم مجيعًا القتلقتلة عثامن" وا مجيع املحارصين له همه، واعترببيدي

 يف كتبه. ♫عي ها اإلمام الشاف"أهل البغي" وأحكامه، والتي فّصل حكمه يف الرشيعة يقع يف دائرة

وي   ها.. تم قتل ستامئة من قتلة عثامن قبل قدوم عيّل إلي نهأ -يف حادثة اخلروج إىل البرصة  –ور 

يقول ابن عبد الرب القرطبي: "وذكر املدائني، عن شيوخه، عن أيب نرضه العبدي، وابن شهاب 

الزهري، وأيب بكر اهلذيل، وعامر بن حفص، وبعضهم يزيد عىل بعض: أن عثامن بن حنيف ملا كتب 

اإلمارة الكتاب بالصلح بينه، وبني الزبري، وطلحة، وعائشة أن يكفوا عن احلرب، ويبقى هو يف دار 

                                                             

 [( 115، ص4)ج ، تاريخ اإلسالم للذهبي( 19: ص   5ج  )قات الكربى البن سعد، بط]ال( 1)
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قال عثامن بن حنيف ألصحابه: ارجعوا  فريون رأهيم.  ؓخليفة لعيل عىل حاله حتى يقدم عيلّ 

وضعوا سالحكم. فلام كان بعد أيام جاء َعْبد اهلل بن الزبري يف ليلة ذات ريح وظلمة وبرد شديد، ومعه 

به إىل بيت املال فوجدوا مجاعة من عسكرهم، فطرقوا عثامن بن حنيف يف دار اإلمارة فأخذه، ثم انتهوا 

وأرسلوا بام فعلوه من أخذ عثامن وأخذ ما يف بيت  ،أناًسا من الزط حيرسونه فقتلوا منهم أربعني رجالً 

ليها أبان بن عثامن، فقالت عائشة: اقتلوا عثامن إتشريوَّنا يف عثامن، وكان الرسول املال إىل عائشة يس

م املؤمنني يف عثامن بن حنيف، وصحبته لرسول اهلل تك اهلل يا أدشهلا امرأة: ن تحنيف. فقالبن 

فقال أبان: لو أعلم أنك  فقالت: ردوا أبانا. فردوه، فقالت: احبسوه وال تقتلوه.! ☻

 وجاء فأخربهم، فقال هلم جماشع بن مسعود: اَضبوه وانتفوا شعر حليته. رددتني هلذا مل أرجع.

، وأشفار عينه، فلام كانت الليلة التي أخذ فيها عثامن فرضبوه أربعني سوًطا، ونتفوا شعر حليته، وحاجبه

بوقة، ومدينة الرزق وفيها طعام يرزقونه الناس، فأراد أن  بن حنيف غدا َعْبد اهلل بن الزبري إىل الزا

فجاء  يرزقه أصحابه، وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثامن بن حنيف، فقال: لست أخاه إن مل أنرصه.

لقيس، وبكر بن وائل، وأكثرهم َعْبد القيس، فأتى ابن الزبري يف مدينة الرزق، يف سبعامئة من َعْبد ا

: تريد أن نرزق من هذا الطعام، وأن ختلوا عثامن بن حنيف، فيقيم يف دار مالك يا حكيم؟ قالفقال: 

وًنا ما تراضيتم عليه، وأيم اهلل لو أجد أع اإلمارة عىل ما كنتم كتبتم بينكم وبينه حتى يقدم عىل عيلّ 

عليكم ما رضيت هبذا منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم، ولقد أصبحتم وإن دماءكم حلالل بمن قتلتم من 

: بدم عثامن. ننا، أما ختافون اهلل؟ بم تستحلون الدماء؟ قالوا َقاَل: فالذين قتلتموهم قتلوا عثامن  إخوا

الطعام، وال نخيل عثامن حتى  أو حرضوا قتله، أما ختافون اهلل؟ فقال ابن الزبري: ال نرزقكم من هذا

  (1)نخلع عليًا."

، وذهبت بذوي وملا قِدم عيّل اجتمع له أهل الكوفة، ووقعت خالفات سياسية جعلت احلليم حرياناً 

  ف الصحابة ي قاتل بعضهم بعضًا !!العقول.. أن يق

                                                             

 .[368، ص1، البن عبد الرب، ج] االستيعاب يف معرفة األصحاب( 1)
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عة وفضل، وقال: طاورد عيّل احتجاج طلحة والزبري بالبيعة تت اإلكراه، كوَّنام بايعا عىل مجاعة و

رهاً عىل فرقة". وعاب الكثريون عىل طلحة والزبري أن خر جا بأم املؤمنني إىل هذا "واهلل ما أ كرها إىل ك 

ل الناس حوهلا ! املوطن الذي تنخلع فيه القلوب عند رؤية أم املؤمنني عائشة يف هذا اخلالف يتقات

إىل املدينة  رتاب من اجلامعة، والرجوعاألمر الذي كان حيتاج إىل صرب وأناة وحلم وصفح، واالق

 لتداول األمر. 

ل عيّل.. بل كان عثامن مثلبعض سياسات من املعارضني  ╚وقد كان طلحة والزبري وعائشة 

  (1)!أشدهم عليه طلحة

عني التورط ال ت منهم مل يأمر بقتله، ولكن جمرد املعارضة السياسية لعثامن ؓ اً إال أن أحد 

ء، وله كاره، ووالسعي يف قتله.. ا كان لعثامن من أشد ألمر الذي ا هتم به عليًا وحده ! وهو منه برا

 الناصحني واملشفقني.

، ويف الصف ☻قاتل املسلمني يف صف فيه زوجة النبي ت -مازال و -لقد كان و

مسألة عظيمة عىل قلوب ..  ☻املقابل رجل من آل البيت وزوج ابنة الرسول 

 ام سيأيتك -إلساءة فهمها واستيعاهبا كثري من الناس فوقعوا يف الغلو وااملسلمني، ومسألة مل يتحمل 

َّنا فتنة.. ولكن ليس صحيحًا أل ؛وهو االعتزال   ؓموسى األشعري وقد كان هناك رأي أليب -

ل الفتنة اشتعاالً  ل السلبي" بل قد يزيد االعتزا ، لقد كان عالج هذه أن كل فتنة يكون عالجها "االعتزا

اَّنا، وتطهري الصفوف من السفهاء، والعودة إىل املدنية دون اقتتال، هو إطفاء نري -يام أرى ف -الفتنة 

ذوي األطامع، وتغليب التسامح والعفو، لكن جمرد اعتزاهلا واهلرب منها بعيدًا، ي فسح املجال ل

ء، والفرقة  أن يتقلدوا زمام األمور. ..واألهوا

                                                             

(1« ) ،
ِ
َبيِْد اَّلله ْثاَمَن طَْلَحة  ْبن  ع  َحاَبِة َعىَل ع  ْثاَمَن َرِِضَ اَّلله  َعنْه  بَِطاَنٌة اْسَتْبَطنََها ِمنَ َوإِنهاَم أَفْ َكاَن َأَشده الصه َلَقاءِ  َسَد ع  ]تاريخ املدينة البن  «الطُّ

 [1169، ص 4شبة، ج
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وي أن ويف حماولة إلزالة عوامل الفرقة لكنه صلح   يف إُتام الصلح،نجح  (1)"القعقاع بن عمرو" ر 

أو ما والفوىض تم عىل شك وترقب وحذر، وهو األمر الذي استغله أهل الفتنة والفرقة يبدو أنه 

رشون بني الفريقني حتى وقع القتال، ؛ي سمى "السبئية" وليس أو كام قال العاّلمة الذهبي: " فجعلوا حي 

طائفتني قصد يف القتال، بل ليتكلموا يف اجتامع الكلمة، فرتامى أوباش لطلحة وال لعيّل رأيس ال

، والفتنة  : " أهيا اّلناس أنِْصت وا ول  الطائفتني بالنهْبل، وشّبت نار  احلرب، وثارت النفوس، وبقي طلحة َيق 

مه خذ لعثامن منّي اليوم حّتى ترىض، إّنا داَهنّا يف  تغيل، َفَقاَل أ ّف َفَراش النار، وِذئاب طمع، َوَقاَل: اللهه 

نا، وأصبحنا اليوم َجَبَلنْي من حديد، يزحف أحدنا إىل صاحبه،  أمر عثامن، كنّا أمس يًدا عىل من سوا

سقط ما يقرب من و (2)ولكنه كان منّي يف أمر عثامن ماال أرى كفارته، إاّل بسْفك دمي، وبطَلب دِمه ".

 قتىل يف هذه املعركة ! - جلانبنييف كال ا -آالف من املسلمني عرشة 

 وهي:  )قتال أهل البغي( يف هذه املعركة طريقة القتال وقد َسن عيّل ؓ

  .عدم البدء بالقتال -

  .عدم متابعة املدبر -

  .عدم اإلجهاز عىل اجلريح -

  .عدم دخول الدور إال بإذن -

  .عدم غنيمة األموال إال ما كان من سالح املعركة -

  .وال يأخذ ماالً ، ال يكشف سرتاً  -

                                                             

، إىَِل قال ابن األثري: "( 1) م حسن،  طلحة والزبري، فكلمهام بكالشهد َمَع عيّل اجلمل وغريها من حروبه، وأرسله عيّل َرِِض اَّلله َعنْه 

 ([487:  3]أسد الغابة/)  "تقارب النهاس بِِه إىَِل الصلح

 [800]تاريخ اإلسالم للذهبي، ص( 2)
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  .أسرياً وال سبياً يأخذ وال  -

 وال هييجوا امرأة بأذى .  -

 كان يشهد هلم باإلسالم، ويريد فقط ردهم إىل اجلامعة. قدف

وكان النرص لعليًا يف هذه املعركة بعدما ق تل طلحة، وقيل إن مروان بن احلكم هو الذي قتله، وقد 

: "َقاَل: َكاَن َمْرَوان  َمَع َطْلَحَة َيْوَم اجْلََمِل، َقاَل: اهتمه مروان بقتل عثامن، كام روى ابن أيب شيبة بإسناده

مه َرَماه  بَِسْهم  َفَأَص  : اَل َأْطل ب  بَِثْأِري َبْعَد اْليَْوِم ، َقاَل: ث  ْكَبَته  ، َفاَم َفَلامه اْشَتَبَكِت احْلَْرب  َقاَل َمْرَوان  اَب ر 

م  َحتهى َماَت، َقاَل: َوَقاَل  ْثاَمَن ِمنِّي اْليَْوَم َرَقَأ الده ْذ لِع  مه خ  ، اللهه  َو َسْهٌم َأْرَسَله  اَّلله  اَم ه  : َدَعْوه  َفِإنه  َطْلَحة 

  (1)َحتهى َتْرىَض "

عدها، ِقيل قتله بوانسحب الزبري من املعركة بعد تذكره حلديث: "لتقاتلنه، وأنت له ظامل" وق تل  

 . لك، وقال: "ابرش يا قاتل ابن صفية بالنار"ناس من رجال عيل، وأنكر عليهم عيّل ذ

: ☻مع عيّل ارتاب بام كان فيه، لقول رسول اهلل  وقيل: إن الزبري ملا علم أن عامراً 

  (2)".ةق مع عامر، وتقتلك الفئة الباغي"احل

َبرْي  مِمهْن َقاَل  وَن َأنَا َوَطْلَحة  َوالزُّ و َأْن َأك  ينِّ أَلَْرج 
: إِ { "وَقاَل َعيِلٌّ وِرِهْم ِمْن ِغلٍّ د  : }َوَنَزْعنَا َما يِف ص  اَّلله 

  (3)"[ 43]األعراف: 

وانتهى األمر ببيعة أهل البرصة لعيّل، وقد خاض البعض يف شتم أم املؤمنني عائشة، وقد أقام عيّل 

 احلد عىل من فعل ذلك، وتصاحلا، وشهد هلا أَّنا زوجة رسول اهلل يف الدنيا واآلخرة، وشهدت له بأنه

                                                             

 [(43:  3)، أنساب األرشاف/ 38799]مصنف ابن أيب شيبة/  (1)

 [147، ص 1ج للدينوري]األخبار الطوال  (2)

 [38817شيبة/ ]مصنف ابن أيب  (3)
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من أهل الفضل والصالح، وندمت عىل ما كان منها، وبكت لذلك األمر كثرياً، رضوان اهلل ومغفرته 

 عليها وعىل الصحابة أمجعني.

ْدَفنَ  ث  َنْفَسَها َأْن ت  َدِّ ، َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشة  َرِِضَ اَّلله  َعنَْها، َوَكاَنْت ت  يِف َبيْتَِها  فَعْن َقيِْس ْبِن َأيِب َحاِزم 

ولِ  ، َفَقاَلْت: " إيِنِّ َأْحَدْثت  َبْعَد َرس  َم، َوَأيِب َبْكر   َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَآِلِه َوَسله
ِ
وِل اَّلله  َصىله اَّلله  َمَع َرس 

ِ
 اَّلله

ِفنَْت بِاْلَبِقيِع. ن ويِن َمَع َأْزَواِجِه "، َفد  َم َحَدًثا، اْدف  ِط َهَذا َحِديٌث  َعَليِْه َوَآِلِه َوَسله  َصِحيٌح، َعىَل رَشْ

. َجاه  َرِّ ، َومَلْ خي 
يَْخنْيِ   (1)الشه

مة الذهبي[: تعني باحلدث : مسريها يوم اجلمل، فإَّنا ندمت ندامة كلية، وتابت "قلت ]أي العالّ 

من ذلك، عىل أَّنا ما فعلت ذلك إال متأولة، قاصدة للخري، كام اجتهد طلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن 

  (2)اعة من الكبار رِض اهلل عن اجلميع".العوام، ومج

"وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية عىل مسريها إىل البرصة، وحضورها يوم اجلمل، وقال أيضًا: 

وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ. فعن عامرة بن عمري، عمن سمع عائشة إذا قرأت: }وقرن يف بيوتكن{ 

  (3)بكت حتى تبل َخارها"[ 33]األحزاب: 

وي أيضًا: وَفِة لِيَْسَتنِْفرَ ور  ْم إِىَل اْلك   َواحْلََسَن ْبَن َعيِلٍّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه 
َر ْبَن َيارِس  ْم، " مَلها َبَعَث َعيِلٌّ َعامه ه 

َ ابْ  ْنيَا َواآلِخَرِة، َوَلِكنه اَّلله َا َزْوَجت ه  يِف الدُّ ينِّ ألَْعَلم  َأَّنه
ٌر، َفَقاَل: إِ وَن َخَطَب َعامه اه  َتتهبِع  ْم هِبَا، َليَنْظ َر إِيه َتالك 

نَْدار   ِحيِح، َعْن ب  اَها ". َرَواه  اْلب َخاِريُّ يِف الصه َأْو إِيه
(4)  

                                                             

 ([280:  8[، الطبقات الكربى البن سعد/ )6:  4] /]املستدرك عىل الصحيحني للحاكم( 1)

 [ 193، ص 2]سري أعالم النبالء للذهبي، ج( 2)

 [177، ص 2]سري أعالم النبالء، ج( 3)

 [ـ 110:  1[ تاريخ خليفة بن خياط/ 174:  8[، السنن الكربى للبيهقي/  742:  2]صحيح البخاري/ ] ( 4)
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لَِعاِئَشَة َرِِضَ اَّلله  َتَعاىَل َعنَْها َيْوَم اجْلََمِل َبْعَد  عامر " َقاَل ملؤمنني لعامر بأنه قوال باحلق: وشهدت أم ا

مه امْل ْؤِمننَِي، َما َأبَْعَد َهَذا األَْمَر ِمَن األَْمِر الهِذي َعِهدَ  َما َفَرغَ   َيا أ 
ِ
ْبَحاَن اَّلله  النهاس  ِمَن اْلِقَتاِل: س 

ِ
ول  اَّلله  َرس 

ي يِف َبيْتِِك، َفَقاَلْت: َمْن َهَذا، َأب و اْليَْقَظاِن؟ َقاَل: َنَعْم. ☻  إَِليِْك ِفيِه، َأَمَرِك َأْن َتَقرِّ

ٌل  ا ، َلَقوه  إِنهَك، َما َعِلْمت 
ِ
. َفَقاَل َقاَلْت: َواَّلله  اله بِاحْلَقِّ

ِ
ه
ِ
  (1)"ِذي َقىَض يِل َعىَل لَِسانِِك : احْلَْمد  َّلل

*** 

نصوص النبوية ولعل حلساسية هذه احلالة من القتال، وجدت  أن عليًا كان يف جانب احلق، وأن ال

نة أرة إىل طمذلك أمر عجيب، لعله إشاياته، وخالفته.. ويف تقف معه، وتشهد له دومًا عىل طول ح

 ..فيه  ؓاملسلمني إىل الوقوف يف جانب احلق والسري سرية عيلّ 

 : ▲ فنجد النص األول يف موقف أم املؤمنني عائشة

، َقاَل: مَلها َبَلَغْت َعاِئَشة  َرِِضَ اَّلله  َعنَْها َبْعَض دِ " َياِر َبنِي َعاِمر  َنَبَحْت َعَليَْها َعْن َقيِْس ْبِن َأيِب َحاِزم 

: ال َبرْي  ، َقاَلْت: َما َأظ نُّنِي إاِل َراِجَعًة، َفَقاَل الزُّ : احْلَْوأَب   َهَذا؟ َقال وا
 
، َفَقاَلْت: َأيُّ َماء ِمي اْلِكالب  ، َتَقده  َبْعد 

، َوي ْصِلح  اَّلله  َذاَت َبيْنِِهْم، َقاَلْت: َما  ِك النهاس   َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَيَرا
ِ
وَل اَّلله َأظ نُّنِي إاِل َراِجَعًة َسِمْعت  َرس 

 " : ول  َم َيق  َِب  َكيَْف بِِإْحَداك نه إِذْ َوآِلِه َوَسله  (2)"َنبََحتَْها ِكالب  احْلَْوأ

 أُحد: اإلمام ويف رواية 

، َقاَلْت: َقاَل: "مَلها أَْقَبَلْت َعاِئَشة  َبَلَغْت مِ  عن قيس بن أيب حازم" يَاَه َبنِي َعاِمر  َليْاًل، َنَبَحْت اْلِكاَلب 

: َماء  احْلَْوَءِب، َقاَلْت: َما َأظ نُّنِي إاِله َأينِّ َراِجَعٌة، َفَقاَل َبْعض  َمْن َكاَن َمعَ   َهَذا؟ َقال وا
 
َها: َبْل َأيُّ َماء

                                                             

 [58، ص13الباري البن حجر، ج(، فتح 190:  1]أنساب األرشاف/ )( 1)

سند أيب يعىل م، 38767، مصنف ابن أيب شيبة/ 1569[، مسند إسحاق بن راهويه / 117:  3عىل الصحيحني/ ] املستدرك]( 2)

 [.| إسناده متصل، رجاله ثقات 4868املوصيل/ 
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وَن، َفي ْصِلح  اَّلله   اِك امْل ْسِلم    هلالج لجَتْقَدِمنَي، َفرَيَ
ِ
وَل اَّلله  ☻َذاَت َبيْنِِهْم، َقاَلْت: إِنه َرس 

 " :   (1)" َكيَْف بِِإْحَداك نه َتنْبَح  َعَليَْها كاَِلب  احْلَْوَءِب؟َقاَل َلنَا َذاَت َيْوم 

حليلة، ا، حتى كانت كامالً  اً فيام ي روى كانت ترص عىل الرجوع وظلت يوم ▲ونجد أن عائشة 

  أن هذا املاء ليس بامء احلوأب، فمضت معهم. بأن جاءوا بشهداء أقسموا عىل

 .اسعىل نية اإلصالح بني النهم مع الوا هلا هو احلوأب.. ولكن فلتمضَّنم قإوي قال: 

 والنص الثاين: 

" 
ِ
وَل اَّلله ، َأنه َرس  : "َقاَل  ☻َعْن َأيِب َراِفع  إِنهه  َسيَك ون  َبيْنََك َوَبنْيَ لَِعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالِب 

، َقاَل: "  اِئَشَة أَْمرٌ عَ 
ِ
وَل اَّلله وَل "، َقاَل: َأنَا، َقاَل: " َنَعْم "، َقاَل:  َنَعمْ "، َقاَل: َأنَا َيا َرس  ْم َيا َرس  َفأَنَا أَْشَقاه 

ْدَها إىَِل َمأَْمنَِها ؟ َقاَل: " اَل، َوَلِكْن إَِذا َكاَن َذلَِك، َفاْرد 
ِ
  (2)" اَّلله

 : ؓ زبريوالنص الثالث يف موقف ال

، َخَرَج َعيِلٌّ َوه  "
َها ِمْن َبْعض  وف  َبْعض  ف  ، َوَدَنِت الصُّ َبرْيِ ه  ِمْن َطْلَحَة َوالزُّ َو َعىَل مَلها َدَنا َعيِلٌّ َوَأْصَحاب 

 
ِ
وِل اَّلله ِعَي َله   ☻َبْغَلِة َرس  ، َفد  ِم، َفِإينِّ َعيِلٌّ ا َبرْيَ ْبَن اْلَعوه وا يِلَ الزُّ ،  َفنَاَدى: اْدع  َبرْي  الزُّ

ر  َيْوَم   َأتَْذك 
ِ
، َنَشْدت َك ِباَّلله َبرْي  : َيا ز  اَِم، َفَقاَل َعيِلٌّ  َفَأْقَبَل َحتهى اْخَتَلَفْت َأْعنَاق  َدَواهبِّ

ِ
ول  اَّلله َمره بَِك َرس 

لْ  ☻ بُّ َعِليًّا؟ "، َفق 
ِ ، " ت  َبرْي  : َأال أ ِحبُّ اْبَن َوَنْحن  يِف َمَكاِن َكَذا َوَكَذا؟، َفَقاَل: َيا ز  ت 

، َأال أ ِحبُّ ابْ 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْلت  ؟ "، َفق  بُّه 

ِ ، " َأت  ي َوَعىَل ِدينِي، َفَقاَل: َيا َعيِلُّ تِي َوَعىَل َخايِل َواْبَن َعمِّ َن َعمه

 " ، َبرْي   َلت َقاتَِلنهه  َوأَنَْت َله  ظَامِلٌ ِدينِي، َفَقاَل: َيا ز 
ِ
نْذ  َسِمْعت ه  ِمْن َقْوِل  َأَما َواَّلله  َلَقْد َنِسيت ه  م 

ِ
"، َقاَل: َبىَل، َواَّلله

 
ِ
وِل اَّلله وَف،  ☻َرس  ف  قُّ الصُّ ِه َيش 

تِ َبرْي  َعىَل َدابه ل َك، َفَرَجَع الزُّ
َقاتِ  ال أ 

ِ
ه  اآلَن، َواَّلله مه َذَكْرت  ث 

 ، َبرْيِ  ْبن  الزُّ
ِ
 َفَعَرَض َله  اْبن ه  َعْبد  اَّلله

ِ
وِل اَّلله َريِن َعيِلٌّ َحِديًثا َسِمْعت ه  ِمْن َرس  َفَقاَل: َما َلَك؟، َفَقاَل: َذكه

                                                             

 (.يخنياله رجال الشجاله ثقات ، رج[ | إسناده متصل ، ر126:  15، صحيح ابن حبان/ 23732مسند أُحد/ ) (1)

 (.995سن، املعجم الكبري للطرباين/ | إسناده ح 26656مسند أُحد بن حنبل/ ) (2)
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، َقاَل: َولِْلِقَتاِل ِجئَْت؟ إِنهاَم ِجئَْت  ☻ َلنهه  َوَأنَْت َله  َظامِلٌ، َفال أ َقاتِل ه 
: َلت َقاتِ ول  َسِمْعت ه  َيق 

الَمَك ِجْرِجَس ت ْصِلح  َبنْيَ النهاِس َوي ْصِلح  اَّلله   ، َقاَل: َفَأْعتِْق غ  َله 
 َهَذا األَْمَر، َقاَل: َقْد َحَلْفت  َأال أ َقاتِ

، َوَوَقَف َفَلامه اْخَتَلَف َأْمر  النهاِس َذَهَب َعىَل َفَرِسهِ  الَمه  َح َبنْيَ النهاِس، َفَأْعتِْق غ    (1)"َوِقْف َحتهى َتْصل 

َ َتَعاىَل َكيَْف َسِمْعَت َخاَل َعيِلٌّ "ويف رواية أخرى:  َك اَّلله د  اَم َيْوَم اجْلََمِل، َفَقاَل: َأنْش  َبرْيِ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  بِالزُّ

 
ِ
وَل اَّلله : "  ☻َرس  ول  َوَأنَْت اَلِو َيِدي يِف َسِقيَفِة َبنِي ف اَلن  َلت َقاتَِلنهه  َوأَنَْت َله  ظَامِلٌ، ث مه َيق 

نه َعلَيَْك  ، اَل َجَرَم، اَل أ َقاتِل َك"  َلي نرَْصَ  (2)"، َفَقاَل: َقْد َسِمْعت 

 هذا ظننا هبم.و -مجيعًا  ╚ -وهبذا تشري الروايات إىل تراجع طلحة والزبري وعائشة 

كفارة هلم يف الدنيا..  –بإذن اهلل  –أن يكون ذلك  ╚وعزاؤنا يف مقتل عثامن وطلحة والزبري 

، َأنّ فعَ    ْن َسِعيِد ْبِن َزْيد 
ِ
وَل اَّلله َسيَك ون  َبْعِدي فِتٌَن َيك ون  فِيَها َوَيك ون  "، َقاَل: "☻ َرس 

ْلنَا: إِْن أَْدرَ  فالقتل ألصحاب النبي  (3)""بَِحْسِب أَْصَحايِب اْلَقتْل   ْكنَا َذلَِك َهَلْكنَا؟، َقاَل:َفق 

 هو كفارة هلم يف الدنيا إن شاء اهلل. ☻

*** 

البرصة هلذا األمر خلطأ،  دفع أم املؤمنني إىل خالفة عيّل حق، وإنه  ق، وإنه املطالبة بدم عثامن ح إنه 

يريد تويل أمر  اخلطر الداهم يكمن فيمن عدم تصني اجلبهة الداخلية من الفتن خلطأ، وإنه  وإنه 

ا األمة، وأن حيطو اخلالفة مل لك وعصبية، ويف أوئلك الدمهاء الطلقاء الذين يريدون أن يفرقوا كلمة

 لوا يف طلب العدل.امن شأن أهل الفضل فيها، ومن جانب آخر يف أوئلك الذين غ

                                                             

 [[، إسناده متصل، رجاله ثقات414:  6دالئل النبوة للبيهقي/ ]] (1)

 [| إسناده حسن4404بن حجر/ ية اللااملطالب الع] (2)

 [346]املعجم الكبري للطرباين/ (3)
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يّل حلروب عىل عَ اشعال اجلمل، ومل يعد هناك من ذريعة إل وقد انتهى أمر "دم عثامن" بانتهاء معركة

ئة من يوم حصار داره، وتم قتل ستام ن قتل عثامن ؓواالنتقاص من خالفته، فقد تم قتل مَ 

ومل يعد  -يّل إىل البرصة بل جميء عَ ق -املحارصين يف املواجهة األوىل يف معركة اجلمل املحرضني و

مقتل الزبري هناك أي مسوغ ألي حروب أخرى ال سيام بعد سقوط هذا العدد اهلائل من املسلمني، و

الرسول بيده يف أ حد، إال أن معاوية  ا، ومقتل طلحة الذي فد☻حواري رسول اهلل 

متناع ، واالليحافظ عىل ملكه، وي ربر اخلروج عىل خالفة عيّل ؓ ؛ميص عثامنسيظل يتعلق بق

 عن بيعته..

يف كتاب صفني يف تأليفه بسند جيد عن  - أحد شيوخ البخاري - وقد ذكر حييى بن سليامن اجلعفي"

ين ألعلم أنه وإ ..ال :قال ؟!يف اخلالفة أو أنت مثله أنت تنازع علياً  :أيب مسلم اخلوالين أنه قال ملعاوية

 ؛وأنا بن عمه ووليه أطلب بدمه ،ولكن ألستم تعلمون أن عثامن قتل مظلوماً  ،أفضل مني وأحق باألمر

فامتنع  ،يدخل يف البيعة وحياكمهم إيلّ  :فقال ،فأتوه فكلموه ،فقولوا له يدفع لنا قتلة عثامن فأتوا علياً 

  (1)"معاوية

  

 

***

 

 

                                                             

 [86، ص13بن حجر، ج]فتح الباري ال( 1)
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 (هـ 37)  معركة صفني  

 

العضوض.. يف املواجهة  ة.. واملعركة األوىل بني اخلالفة الراشدة، وامل لكيإىل املواجهة احلقيقواآلن 

 التي وقعت بني عيّل كّرم اهلل وجهه، ومعاوية غفر اهلل له.

بن أبى سفيان، أما بعد  ة عيّل أمري املؤمنني إىل معاويونبدأها بكتاب عيّل إىل معاوية: "من عبد اهلل

الذين بايعوا أبا بكر  يدينة، وأنتم بالشام، ألنه بايعنبلك من املسلمني بيعتي، وأنا باملفقد لزمك ومن ق

إنام األمر يف ذلك وعمر وعثامن رىض اهلل عنهم. فليس للشاهد أن خيتار، وال للغائب أن يرد، و

 نصار، فإذا اجتمعوا عىل رجل مسلم، فسموه إماما، كان ذلك هلل رىض، فإن خرجللمهاجرين واأل

من أمرهم أحد بطعن فيه أو رغبة عنه رد إىل ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني، 

فادخل فيام دخل فيه املهاجرون واألنصار، فإن « صله َجَهنهَم َوساَءْت َمِصرياً ي»وواله اهلل ما توىل، و 

عثامن،  ةحرب، وقد أكثرت يف قتلإال فأذن ب، فإن قبلتها وةحب األمور فيك وفيمن قبلك العافيأ

وإياهم عىل ما يف كتاب اهلل وسنه نبيه، فأما  أُحلكفادخل فيام دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إيّل، 

  (1)تلك التي تريدها، فإنام هي خدعة الصبى عن الرضاع".

لك معاوية بالشام، وبقي ر أمر العراق لعيّل ي مثل خطورة كربى عىل م  ر  لقد كان استقرا لعيّل استقرا

م ن جهة مرص.  إال أن معاوية استخدأمر مرص، ومن ثم سيتم اإلحاطة بمعاوية من جهة العراق وم

وفتنة امل لك تدفع اإلنسان لفعل أي َشء  -املراوغة واخلداع للدفاع عن ملكه  يفأسلوب امللوك 

الذي قال ملعاوية: "أما  -غفر اهلل له  -وساعده يف ذلك عمرو بن العاص  -للحفاظ عىل هذا امل لك 

بته، ولكنا إنام أردنا هذه الدنيا "إن قاتلنا معك فإن يف النفس ما فيها حتى نقاتل مَ   (2)ن تعلم فضله وقرا

                                                             

 [529، ص2، السرية وأخبار اخللفاء البن حبان ج157، ص 1( ]األخبار الطوال للدينوري، ج1)

 [100، ص5( ]املنتظم البن اجلوزي ج2)
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وقال له:  ،عىل عثامن عرتضنفسه كان ي و بن العاصوية بوالية مرص، والعجيب إن عمرووعده معا

وخرج عمرو بن "، ويقول الطربي: (1)معك" "إنك قد ركبت َّنابري ]أي مهالك األمور[ وركبناها

كنت أللقى الراعي فأحرضه عليه" وقال  واهلل إين"العاص حتى نزل منزله بفلسطني، فكان يقول: 

 . (2)مقتل عثامن: "إين إذا حككت قرحة أدميتها" هعندما بلغ

حياول  ل،ملواجهة معاوية حيث كانت معركة صفني، وسار عيّل سريته مع أهل اجلم وسار عيلّ  

ار يف الصلح بني أهل الصلح واإلعذار، وإقامة احلجة، وإرسال الرسل، إال أننا نلحظ اختالفاً بني ما د

 اجلمل، وأهل صفني.. 

يف التسكني..  فأهل اجلمل كانوا بالفعل متفقني عىل مبادئ الصلح، وعىل اجلامعة، ورغبة حقيقية

ل إن فكرة ة مل يقبل بفكرة الصلح فحسب، بلوال ما كان من الفتنة، أما أهل صفني، فإن معاوي

لك مسألة مرفوضة مجلة وتفصياًل، وال جمال للمفاوضات  يها، وكل ذلك فاالنخالع مما هو فيه من م 

ن أهل الفضل إكانة، و يف السابقة والفضل واملباسم "اإلمام املظلوم" ! وهو يعرف أنه ال ي قارن بعيلّ 

 عترب نفسه "اجلامعة" وال يرى طاعة لعيّل.والدين مع عيّل.. وقد كان معاوية ي

قتل عامر بن م وبدأت معركة صفني، واشتد القتال أيامًا، وال يكون النرص ألحد، حتى اقرتب موعد

 ، الذي قال قبل موته:  ؓيارس

أهيا الناس، اقصدوا بنا نحو هؤالء الذين يبغون دم ابن عفان، ويزعمون أنه قتل مظلوما، واهلل ما "

وعلموا أن احلق إذا لزمهم حال  ،دمه، ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرءوهاطلبتهم ب

بينهم وبني ما يتمرغون فيه من دنياهم، ومل يكن للقوم سابقة يف اإلسالم يستحقون هبا طاعة الناس 

: إمامنا ق   ، وتلك اً ليكونوا بذلك جبابرة ملوك ؛تل مظلوماوالوالية عليهم، فخدعوا أتباعهم أن قالوا

                                                             

 [282، ص10( ]البداية والنهاية البن كثري ج1)

 [282، ص2، ص ، أنساب األرشاف ج4( ]تاريخ الطربي ج2)
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مهللا إن تنرصنا فطاملا نرصت،  ..مكيدة بلغوا هبا ما ترون، ولوال هي ما تبعهم من الناس رجالن

  (1)وإن جتعل هلم األمر فادخر هلم بام أحدثوا يف عبادك العذاب األليم ثم مىض"

 حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد اهلل بن سلمة"وقال اإلمام أُحد: 

الً  كبرياً  يوم صفني شيخاً  يقول: رأيت عامراً  آخذ احلربة بيده ويده ترعد، فقال: والذي نفِس  آدم طوا

ية مع رسول اهلل  ثالث مرات وهذه الرابعة، والذي نفِس  ☻بيده لقد قاتلت هبذه الرا

  (2)لة".حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا عىل احلق، وأَّنم عىل الضال بيده لو َضبوناً 

  ☻ويؤيد ذلك حديث رسول اهلل 
ِ
ول  اَّلله ، َقاَل: َقاَل َرس 

َعْن َأيِب َسِعيد 

ْم َمْن ي َقاتِل  َعىَل َتأِْويلِِه َكاَم َقاَتْلت  َعىَل َتنِْزيلِهِ ": ☻ ،  إِنه ِمنْك  َمر  "، َقاَل: َفَقاَم َأب و َبْكر  َوع 

  (3)يعني: علياً َفَقاَل: " اَل، َوَلِكْن َخاِصف  النهْعِل" 

عىل أن معاوية وأهل الشام ليسوا بكفار، فريوي ابن أيب شيبة  ويف نفس الوقت يؤكد عامر ؓ

ْكَبَته  ، :بسنده ي َُتَسُّ ر 
ْكَبتِ نَي ، َور  ِر ْبِن َيارِس  بِِصفِّ نْت  إىَِل َجنِْب َعامه َفَقاَل  "َعْن ِزَياِد ْبِن احْلَاِرِث، َقاَل: ك 

ٌل: َكَفَر أَ  ول وا َذلَِك نَ َرج  ٌر: اَل َتق  اِم ، َفَقاَل َعامه ْم َواِحدٌ ْهل  الشه ْم َواِحَدةٌ ، َوِقْبلَ بِيُّنَا َوَنبِيُّه  ْم ت نَا َوِقْبَلت ه  ؛ َوَلِكنهه 

َقاتِلَ  وا َعِن احْلَقِّ ، َفَحقه َعَليْنَا َأْن ن  وا إَِليْهِ َقْوٌم َمْفت ون وَن َجار  ْم َحتهى َيْرِجع    (4)"ه 

اِم، َوَلِكْن ويف رواية أخرى: " ول وا َكَفَر َأْهل  الشه وا ال َتق  وا َأْو َظَلم  : َفَسق    (5)"ق ول وا

*** 

                                                             

 [266، ص 7، البداية والنهاية البن كثري ج 39، ص 5]تاريخ الطربي، ج (1)

 [7080، صحيح ابن حبان/ 18404. مسند أُحد/ 226، ص 7( ]البداية والنهاية البن كثري/ ج2)

  [385:  15| إسناده حسن، صحيح بن حبان/  10896( ] مسند أُحد/ 3)

 [38837( ]مصنف ابن أيب شيبة/ 4)

 [(174:  8)( ]السنن الكربى للبيهقي/ 5)
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بن العاص رهم عبد اهلل بن عمرو بن العاص بحديث رسول اهلل فيه، وارتعد عمرو وق تل عامر، وذكّ 

وتم إفساد معنى  !ه من أخرجه"وجذب معاوية إليه، وقال: قتلناه، فسبه معاوية، وقال له: "إنام قتل

 ! قتل عامر من أخرجه، يقصدون علياً احلديث الرشيف، حتى خرج السفهاء من جنده يقولون: إنام 

وملا الح النرص لعيّل وصحبه، تقدم عمرو بن العاص بمكيدة ملعاوية تزيدهم اجتامعًا، وتزيد صف 

فإن أبى بعضهم أن يقبلها، وجد فيهم من التحاكم إىل كتاب اهلل" "دعوى وهي  عيّل فرقة واختالفًا،

، وإن وافقوا  ؛بىل نقبل :يقول رفعنا هذه احلرب إىل أجل، وأفسدنا عليهم النرص؛ فرفعوا  ..فيفرتقوا

 املصاحف عىل أسنة الرماح ! 

 وا حلكم هذا الكتاب.عوا وخيضنيليد ؛كيدة، وكان يرى أنه ي قاتلهموقد أدرك عيّل هذه امل

 ال، ثم كان التحكيم.وبالفعل توقف القت

ال، وإعالن السلم.. إىل حني تقضع هدنة هلذه احلرب، والكف عن الكان التحكيم األول الذي و

ن إيف ذلك إجحافا حلقه، و اً عليّ  ى! ورأأهل الشام معاوية باخلالفةموعد التحكيم الثاين الذي بايع فيه 

 هذا التحكيم الثاين مل يوافق الكتاب والسنة.

عىل  ء، وبقاء الوضع عىل ما هو عليه !إىل ال لِش -من الناحية السياسية  -يم األول وانتهى التحك

يرجو من هذه  أن يعودوا مرة ثانية للقضاء يف "دومة اجلندل" بعد حوايل ثامنية أشهر. وقد كان عيلّ 

 اهلدنة أن تثوب األمة إىل رشدها، وليعلم اجلاهل، ويتثبت العامِل.

 إَّناء فتنة امل لك فحسب، بل جر  والتحكيم األول مل تقطع الطريق عىل ولكن مسألة رفع املصاحف

هذا األمر عىل عيّل وحزبه الويالت، فبعد أن تم هذا األمر اختلف صف عيّل عليه، وخرج املارقون 

كمون يف أمر اهلل  ت وهكذا استعر ،عز وجل الرجال ! ال حكم إال هلل" فكان أمر اخلوارجيقولون: "ت 

كام تقول  -م شمل معاوية وحزبه بعد أن كاد يفرتق، فاخلوارج ئتفرقة يف صف عيّل، والالفتن وال
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عىل قبول مكيدة التحكيم، وهم أنفسهم من أعلنوا رفضها  أرصواهم الذين  -بعض الروايات 

 والتنصل منها، وهم أحد أهم األسباب إلفساد صف عيّل وهزيمته.

 وهكذا انفتح عىل عيّل جبهتني: 

وغلوهم وسطحيتهم يف فهم األمور، وبدأت هذه الفئة بتفسريها اخلاص  "وارججبهة اخل" -

لبعض آيات القرآن الكريم، وقطع اآليات عن معانيها وعن سياقها، واالبتداع والغلو يف فهم 

نصوص، حتى جعلهم ي كفرون اخلليفة الراشد املبرش باجلنة، والتطاول عىل أهل العلم ال

يف طلب العدل، واختالط أمر قتال أهل البغي مع قتل أهل الرشك، والفضل والسابقة، والغلو 

واجلهالة يف مواجهة الظلم، وتكفري املسلمني، واستحالل دمائهم وأمواهلم، وتكفري من مل 

 ن كفروه. ي كّفر مَ 

 والعصبية يف جانب معاوية وحزبه، وطمعهم يف الدنيا. "جبهة فتنة امل لك"و -

ل تارخيها كلام مهت أن تعود إىل الرشد ا جلبهتني تارب األمة طووسبحان اهلل.. ستظل هاتني ا 

 واالستقامة.

*** 

"القصاص ثم عادوا إىل التحكيم الثاين يف دومة اجلندل، واحلقيقة إن التحكيم الثاين تول من قضية 

راف كيل عن موضوع ! وهذا ال شك انح"؟أهيام أحق باخلالفة عيّل أم معاوية"إىل  "عثامن من قتلة

يّل ؟! فكيف تول األمر إىل خلع عة أهل الشام باسم اإلمام املظلوم! أمل جيمع معاويالتحكيم ابتداء

 ؟! من اخلالفة، ووضع اسم معاوية

اوية أمثال: ولو كان األمر أمر ترشيح آخرين غري عيّل، فهناك عرشات الصحابة ممن هم أفضل من مع

وكل هؤالء ليس هلم من الفضل والسابقة والبالء يف  أيوب األنصاري... إلخ، واهلل بن عمر، وأب عبد
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لقاء وليس ن هو، وبني معاوية وهو من الطنافسة بني عيل وهو مَ مسالم مثل عيّل، فكيف تصبح إذن اإل

 ؟! وذلك ألن األمر بالنسبة ملعاوية أمر قوة وتغلب.من أهل السابقة والفضل

لشام فبايع أهل ا ،ااخلالفة، وإقرار معاوية هب وانتهى أمر التحكيم الثاين إىل مهزلة خلع عيّل من

لك وليس  لسنة خليفة رشعي خالفة، وأصبح للمسلمني يف هذه ابملعاوية باخلالفة.. وهو يف احلقيقة م 

ق واحلجاز، وَملك أخذها بالسيف واحليلة واملكيدة حيك  ؓقائم هو عيلّ  م الشام حيكم العرا

 ومرص هو معاوية.

موا عليه باخلالفة "وانرصف عمرو بن العاص وأهل الشام إىل معاوية وسلّ  جاء يف تاريخ اإلسالم:

َ وأثْنى عليْه ثو يِف هذا األمر : أما بعد، من كان متكلام  قالمه قام معاوية عشية يِف النهاس، فحمد اَّلله

َمر  -حن  أحقُّ هبذا األمر منه ومن َأبِيِه فلن ،فليطلع لنا قرنه  ض بابن ع  ابن عمر: فأطلعت َقاَل  -يعرِّ

حويتي فأردت أن أقول: يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك عىل اإلسالم، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق 

  (1)بني اجلامعة ويسفك فيها دم وأُحل فيها عىل غري رأيي، وذكرت ما وعد اهلل يِف اجلنان فأمسكت".

له وال عىل سنة رسووبالطبع رفض عيّل هذا التحكيم، فهو تكيم ليس عىل كتاب اهلل، 

☻. 

فع عىل أسنة الرماح:    ودعونا ننظر يف حكم هذا الكتاب الذي ر 

ْظلُوماً َفَقْد مَ َوَمن قُتَِل ▬" واهلل سبحانه يقول: إن الدعوى هي "مقتل عثامن ؓ األمر األول:
ء :  ♂اً َمنُْصور َقتِْل إِنَُّه ََكنَ َجَعلَْنا لَِوِليِهِ ُسلَْطاناً فَاَل يُْْسِف ِفيِ الْ  وأولياء دم عثامن إنام هم [ 33]اإلرسا

 أبناء عثامن، وليس معاوية.

                                                             

إلسالم للذهبي ا، تاريخ 128، ص5املنتظم البن اجلوزي ج ،  9770 مصنف عبد الرزاق/ ،818:  2]صحيح البخاري/   (1)

 [313، ص 2ج
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وليس فيها الثأر عىل  -وأبناء عثامن هم الذين يرفعون إىل خليفة املسلمني قضية القصاص من قاتله 

ر ثم ينظر فيها اخلليفة حتى يعرف من القاتل تديدًا، فإذا كان األمر أم - (1)الطريقة اجلاهلية األوىل

فتنة، وثورة، واختالط أمر، فإن القضية تتاج إىل مزيد من الصرب، وتتاج إىل ُتحيص الروايات، فهل 

ق تل عثامن نتيجة معركة بني طرفني؟ أم ق تل نتيجة وشاية اليهودي؟ أم ق تل ألن الناس اعتقدت ظلمه 

من اعرتض عىل سياسة وجوره؟ أم ق تل ألن القتال نشب عند داره، فاستعر القتل؟ وهل سي قتل كل 

رف قاتله  عثامن يف آخر عهده؟ أم الذين هجموا عىل املدينة؟ أم الذين حارصوا داره؟ وهل ع 

  .ثم ي نظر يف هذا األمر كله. ،إلخ أصاًل؟...

انه.. ال سيام ومن حق اخلليفة أن ي ؤجل هذا األمر، حتى تستقر واليته، وينفذ حكمه، ويقوم سلط

 ☻ونشوء أحداث مل تكن عىل عهد النبي  ، فرقة من املسلمنيهذا األمر عىل وهو توىل

 وال عهد الشيخني من بعده.

 يقول العاّلمة القرطبي: 

ن وكان حمدثاً فقيهًا وأبا ،وإنام كان أولياء الدم أوالد عثامن وهم مجاعة: عمرو وكان أسن ولد عثامن"

حني قتل،  ن الذي كان يف حجرهوشهد اجلمل مع عائشة والوليد بن عثامن، وكان عنده مصحف عثام

 ومنهم الوليد بن عثامن.

اليًا ملعاوية وسعيد بن عثامن وكان  ذكر ابن قتيبة يف املعارف أنه كان صاحب شارب وفتوة ومنهم

م ]أي: معاوية[ عىل خرسان، فهؤالء بنو عثامن احلاَضون يف ذلك الوقت، وهم أولياء الدم دون غريه

ذ كان أقىض الصحابة إنهم وال نقل ذلك عنهم، فلو تاكموا إليه حلكم بينهم أحد م ومل يتحاكم إىل عيلّ 

 .☻للحديث املروي فيه عن رسول اهلل 

                                                             

، أَّن النهبِيه  (1)  ثاََلثَةٌ: م  أَ َقاَل: " ☻َعِن اْبِن َعبهاس 
ِ
بْتَغ  يِف اإْلِْساَل بَْغض  النهاِس إىَِل اَّلله نهةَ لِْحٌد يِف احْلََرِم، َوم   اجْلَاِهلِيهِة، ِم س 

طهلِب  َدِم اْمِرئ  بَِغرْيِ َحقٍّ لِي َهِريَق َدَمه    [6882]صحيح البخاري/ " َوم 
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وجواب ثان: أنه مل يكن يف الدار عدالن يشهدان عىل قاتل عثامن بعينه، فلم يكن له أن يقتل بمجرد 

الدم عن طلب حقهم، ففي  دعوى يف قاتل بعينه، وال إىل احلاكم يف سبيل ذلك مع سكوت أولياء

تركهم له أوضح دليل، وكذلك فعل معاوية حني ُتت له اخلالفة وملك مرص وغريها بعد أن ق تل 

مل حيكم عىل واحد من املتهمني بقتل عثامن بإقامة قصاص، وأكثر املتهمني من أهل مرص  عيل ؓ

عي املطالبة بذلك قبل ملكه والكوفة والبرصة وكلهم تت حكمه وأمره وَّنيه وغلبته وقهره، وكان يد

والذي كان جيب عليه رشعاً أن يدخل يف طاعة ويقول: ال نبايع من يؤوي قتلة عثامن وال يقتص منهم 

ومهبط وحية ومقر  ☻حني انعقدت خالفته يف مسجد رسول اهلل   ؓعيل

اختيار، النبوة وموضع اخلالفة بجميع من كان فيها من املهاجرين واألنصار بطوع منهم وارتضاء و

وهم أمم ال حيصون وأهل عقد وحل، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل احلل والعقد، فلام بويع 

 طلب أهل الشام يف رشط البيعة التمكن من قتلة عثامن، وأخذ القود منهم، فقال هلم عيلّ   له ؓ

ة عثامن معك نراهم عليه السالم: ادخلوا يف البيعة واطلبوا احلق تصلوا إليه فقالوا ال تستحق بيعة وقتل

صوب قيالً، ألن عليًا لو تعاطى القود معهم لتعصب أو يف ذلك أسد رأياً  صباحًا ومساء، وكان عيلّ 

هلم قبائل وصارت حربًا ثالثة، فانتظر هبم إىل أن يستوثق األمر وتنعقد عليه البيعة ويقع الطلب من 

  (1)األولياء يف جملس احلكم فيجري القضاء باحلق".

تل لدار، وق  عرشة آالف مسلم، وق تل قاتل عثامن يوم اما يقرب من قامت حرب سقط فيها ثم إنه 

 ستامئة من أهل البرصة يوم اجلمل. 

نة.. واألمر الثاين وهو حديث  -"عامر تقتله الفئة الباغية"  :☻قوله : فهو يف الس 

اِن ِمَن الُْمْؤِمنَِي ِإَون َطائَِفتَ ▬: قد قتله معاوية وحزبه، واهلل أمر بقتال أهل البغي فقال تعاىلو -متواتر 
خْ 
ُ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْْل

َ
ِ َرى َفَقاتِلُوا الَِِّت َتبَِْغ َحِتَّ تَِِفَء إَِل اْقَتَتلُوا فَأ ْمرِ اَّللَّ

َ
 أ

قِْسُطوا إِنَّ 
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
َ فَإِن فَاءْت فَأ  [9]احلجرات :  ♂ُُيِبُّ الُْمْقِسِطيَ  اَّللَّ

                                                             

 [1083لقرطبي ص  ، لشمس الدين]التذكرة (1)
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كام جاء يف بعض الروايات  كال اجلانبني يف -ويف حرب صفني ق تل ما يقرب من سبعني ألف مسلم 

ال ي رِض  -ال شك و -؟! هذا كان فيه مبالغة هذا العدد اهلائل، وإنفهل يف طلب دم عثامن يسقط  -

 دم عثامن. ذا ال شك أيضاً بعيد كل البعد عن ادعاء طلب، وهاهلل ورسوله، وال ي رِض عثامن ؓ

ذين بايعوا كانت له بيعة صحيحة، وبايعه ال وأما قضية رد األمر شورى بني املسلمني: فعيل ؓ

ء رد األمر إىل الشورى م رة ثانية أم ال، فهو أبا بكر وعمر رِض اهلل عنهام، وليس مثله يف عرصه، فسوا

ففي كل  ،الءهمن يف عرصه، وليس من أحد يف مكانته وال سابقته وال ب أوىل الناس هبا، وهو أفضل

ن وخلق حالة م األحوال هو أحق هبا، إنام كانت حماولة النتقاص سلطان عيّل، وإفساد األمر عليه،

 اختالف الناس عليه.

تم شيبة حول الكتاب اابن أيب وإذا أردنا التحقيق اجلنائي يف هذه القضية؛ فلنرجع إىل رواية  لذي خ 

بعد لقاءهم مع  -وفيه الفتك بالوفد املرصي، وقد اكتشفوا أمره أثناء عودهتم  بختم عثامن ؓ

فهم راضني   (1)األمر الذي أدى هبم إىل العودة إىل املدينة غاضبني، ثم وقع ما وقع ! -عثامن وانرصا

  ..هذا غري باقي املالبسات األخرىجترأ عىل تزوير كتاب عثامن؟  فمن ذا الذي

م وهم راجعني إىل كان حياول لفت انتباهه بالوفد وملاذا كان حامل الرسالة لوايل مرص وفيها الفتك

 له.. سبب أصيل يف مقت صحت هذه الرواية فهي فإن !مرص؟! كأنه يريد أن ي قرأهم الكتاب؟

املدينة" البن  تاريخ"كام جاء يف كتاب  وملاذا وقف جيش معاوية عىل ختوم املدينة ال يريد إنقاذ عثامن

 شبة؟!

                                                             

ِريِق إِْذ بِرَ " (1) ْم يِف الطه يُّوَن َراِضنَي، َفَبيْناََم ه  رْصِ
ِ
ْم، ث مه يَْرِجع  إَِليْ اكِب  َيتَ ث مه َرَجَع اْلَوفْد  امْل ض  هَل ْم ث مه ي َفاِرق ه  ْم، َعره بُّه  ْم َوَيس  ِهْم ث مه ي َفاِرق ه 

ول  َأِمرِي امْل ْؤِمننِيَ  وه  َفِإَذا بِِكَتاب  َعىَل لِ  َفَقال وا َله : إِنه َلَك أَلَْمًرا َما َشْأن َك؟ َقاَل: َأنَا َرس  ، َفَفتهش  ْثاَمَن، َعَليِْه َخاَُت ه  إىَِل َساإىَِل َعاِملِِه بِِمرْصَ ِن ع 

ْم فَ  َله  ْم َأْو َيْقَطَع َأيِْدهيْم َوَأْرج  لَه  ْم َأْو َيْقت  ، أَْن َيْصل َبه  وا امْلَِدينَةَ َعاِمِل ِمرْصَ  [38686/]مصنف ابن أيب شيبة "َأقْبَل وا َحتهى َقِدم 
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ع بني  لك والعصبية امل  "بني ، و"اخلالفة والرُحة"وكل هذا يؤكد أن القضية األصلية هي قضية رصا

ع بني "اجلاهلية   : ؓكام قال عيلّ  "،نة الروم وفارسس  "بني ، و"نة النبويةالس  ".. رصا

وَن َأنهنِي فريوي ابن حجر بسنده، َقاَل: "إِنه َعِليًّا َرِِضَ اَّلله  َعنْه   م  ل وَننِي، َيْزع 
َقاتِ ، َقاَل: إِنه َبنِي أ َميهَة ي 

 ، ، َوَكَذب وا ْثاَمَن َرِِضَ اَّلله  َعنْه  وَن امْل ْلَك َقَتْلت  ع  اَم ي ِريد  ل وهِبِْم َأينِّ َأْحِلف  إِنه ْذِهب  َما يِف ق  ، َوَلْو َأْعَلم  َأنهه  ي 

 
ِ
وَن امْل ْلَك هَل ْم ِعنَْد امْلََقاِم: َواَّلله ِريد  اَم ي  ، َوَلِكْن إِنه ، َواَل َأَمْرت  بَِقْتِلِه َلَفَعْلت  ْثاَمَن َرِِضَ اَّلله  َعنْه  ،  َما َقَتْلت  ع 

ْثاَمن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  مِمهْن َقاَل اَّلله  تعاىل: } َوَنَزْعنَا مَ  وَن َأنَا َوع  و َأْن َأك  ورِ َوإِينِّ أَلَْرج  د    (1)"{ِهْم ِمْن ِغلٍّ ا يِف ص 

*** 

نهم اشرتطوا عليه: واستعد عيّل ملواجهة أهل الشام مرة ثانية، وكتب إىل اخلوارج يدعوهم إليه، ولك

م عىل أنفسهم بالكفر، وتابوا بعدها من أمر كام شهدوا ه -، ثم يتوب ""أن يشهد عىل نفسه بالكفر

 م ينظرون يف األمر بعدها. ث -التحكيم !! 

أي  -م عيّل من أن انتصار حزب الشام سي حول أمر املسلمني عىل سنة كرسى وهرقل وقد حذره

نة فارس والروم  ، ويتخذوا عباد اَّلله وقال: "سريوا إِىَل قوم يقاتلونكم كيام يكونوا جبارين ملوكاً  -س 

☻ . وهلذا القول شاهد من حديث ي رفع إىل النبي (2)خوال ) أي عبيدًا للملوك("

 نِ إِذَ يقول: "
ِ
 َخَوال، َوَماَل اَّلله

ِ
وا ِعبَاَد اَّلله َذ   َدَغالا َبَلَغْت َبن و أ َميهَة أَْرَبِعنَي، اخته

ِ
تَاَب اَّلله

  (3)"َحال، َوكِ

*** 

                                                             

 [6645ملهرة للبوصريي/ ، إتاف اخلرية ا4393/  البن حجر ]املطالب العالية (1)

 [80، ص 5] تاريخ الطربي ج (2)

ن ورده و ؛وإسناد احلديث ضعيف [1451، مسند الشاميني للطرباين/ 473:  4]املستدرك عىل الصحيحني للحاكم/  (3)

بيلة أو وقت ديد اسم ق، بإسناد حسن، ولعل املتن واملعنى صحيح دون ت[507:  6]، وجاء يف دالئل النبوة للبيهقي/ لالستئناس

 .معني[
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ته من الكفر، ويف أثناء ذلك.. استفحل أمر اخلوارج، ورموا عليًا ومن معه بالرشك، وطلبوا توب

تهم، فقتلوا ي يف االنفصال عنه وقتال عامله، وظهرت بدعحت عىل عيّل جبهة اخلوارج والسعتوانف

! ، وقتلوا النساءامرأتهوبقروا بطن ، ☻عبد اهلل بن خباب صاحب رسول اهلل 

 ،استحلوها  أمواهلم وعياهلم، وقدوخاف جيش عيّل أن يكون هؤالء خلف ظهورهم، وأن خيلفوهم يف

 لهم، وانحرافهم. مما يكشف عن موت قلوهبم، واضطراب عقوهلم، وفداحة جه

يرى أن مواجهة أهل الشام أوىل ألَّنا عليًا كان و -وقد اضطر فعل اخلوارج إىل التحول ملواجهتهم 

 ، وقال هلم: أمور الثيف قتاهلم ث وقد َسن عيل ؓ -األخطر 

كم َما صحبتمونا: ال نمنعكم مساجد اَّلله أن تذكروا ِفيَها اسمه، َوال نمنع "أما إن لكم عندنا ثالثاً 

  (1)." أو يقطعوا السبيلتبدؤوناالفيء َما دامت أيديكم مع أيدينا، َوال نقاتلكم َحتهى 

خلوارج إىل عشائرهم، ودفع إليهم متاعهم اودفع بجرحى  -بفضل اهلل  -وقد انترص عليهم  عيّل 

 ومل يأخذ منه شيئًا، إال ما كان من السالح والدواب التي شهدوا هبا احلرب.

ِئَل َعْن َأْهِل  :أهل كفر، فريوي ابن أيب شيبة بسنده أَّنمعليًا ومل يعتربهم  نْت  ِعنَْد َعيِلٍّ ، َفس  "َقاَل: ك 

ْم؟ َقاَل: إِنه امْل نَاِفِقنَي اَل يَ  وَن ه  نَاِفق  وا ، ِقيَل: َفم  ِك َفرُّ ْ وَن؟ َقاَل: ِمَن الرشِّ ك 
رْشِ ْم م  َ النهْهِر، َأه  وَن اَّلله ر  ْذك 

ْم؟ إِاله َقلِياًل  : َفاَم ه    (2)"َقاَل: َقْوٌم َبَغْوا َعَليْنَا  ِقيَل َله 

ْم، َوَلِكنْ  بُّوه  : اَل َتس  ٌل َفَقاَل َعيِلٌّ ْم َرج  وا َأْهَل النهْهِر َفَسبهه  نها ِعنَْد َعيِلٍّ َفَذَكر  وا ويروي أيضًا: "ك   إِْن َخَرج 

ْم ، َوإِْن َخرَ  ل وه 
ْم ، َفِإنه هَل ْم بَِذلَِك َمَقااًل".َعىَل إَِمام  َعاِدل  َفَقاتِ ل وه 

َقاتِ وا َعىَل إَِمام  َجاِئر  َفاَل ت    (3)ج 

                                                             

 [.281، ص 7]البداية والنهاية البن كثري ج (1)

 [174:  8، السنن الكربى للبيهقي/ 38938]مصنف ابن أيب شيبة/ (2)

 [38912شيبة/ مصنف ابن أيب ( ]3)
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ض اخلوارج بعد أن اعرت - فتنة امل لكهو مواجهة و -د عيّل استئناف ما خرج من أجله اوملا أر

ني أن يعدوا احة حلطريقه، إذا باجلند بعد معركة النهروان، َيمّلون من القتال، ويطلبون الدعة والر

ه منهم املعتّل، فكان جند ،رهم،  ويوطنوا أنفسهم عىل اجلهادعدهتم، وكان رأي عيّل أن يلزموا معسك

ه، وأقلهم من َنِشط.  ومنهم امل كرِّ

لعراق ومكة اوبدأ معاوية يف مهامجة ما تبقى لعيّل من سلطان اخلالفة، فأرسل جنوده إىل مدن 

البيعة بالسيف  ذأخو عامل عيّل،طرد جند معاوية حماولة ىل ملكه، وواملدينة واحلجاز واليمن ليضمها إ

 ملعاوية!

 الفةبعهد اخل ومل يوصِ  وبينام كان عيّل يعد العدة ألهل الشام.. إذا باخلوارج يقتلونه ؓ

ووىص بقتل من  -فهذه األمانة العظيمة ليست بالنسب، وال بالدم، وال بالوراثة  – للحسن أو احلسني

  (1)تال املسلمني أو إشعال احلروب ثأرًا ملقتله، فقال: "ال ي قتلن إال قاتيل".قتله دون ق

*** 

 ولكن هناك سؤال هام جدير باملالحظة وهو: 

لمني بالشام ومرص ملاذا تقاعس وتثاقل جند عيّل يف مرحلته األخرية عن العودة السرتداد سلطان املس

 خليفة املسلمني؟!  واحلجاز بعد سطو معاوية عليه بعدما اعترب نفسه

 ؟!خالف أو شقاق، وله مهة يف القتالكان صف معاوية ليس به  اوملاذ

يب عن هذا السؤال هو معاوية نفسه، فريوي ابن عبد الرب يف االستيعاب:  َقاَل "ولعل أفضل من جي 

 ، ه  اَم َأْظَهَر رِسه به ال ر  : َكاَن َرج 
ِعنْت  َعىَل َعيِلٍّ بَِثالث 

: أ  َعاِوَية  ، م  نْد  ي، َوَكاَن يِف َأْخَبِث ج  نْت  َكت وًما لرِِسِّ َوك 

كُّ أّن  ، َومَلها َظَفَر بَِأْصَحاِب اجْلََمِل مَلْ َأش  ِه ِخالًفا عليه، وكنت يف أطوع جند وأقّله خالف َعيَله َوَأَشدِّ

                                                             

 تاريخ الطربي. (1)
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وا بِِه َكاَن َوَهنًا يِف  نْت  َأَحبه إِىَل  بعض جنده سعيد َذلَِك َوَهنًا يِف ِدينِِه، َوَلْو َظَفر  ِه، َوَمَع َهَذا َفك 
َشْوَكتِ

يَله ونافر عنه".
ْم، َفَكْم َسبهَب ِمْن َقاطِع  إِ ه  نْت  أ ْعطِيِهْم، َوَكاَن َيْمنَع  ، ألَينِّ ك    (1)ق َرْيش  ِمنْه 

 وقد أوشك عىل -بإذن اهلل  -النرص كان حليفًا لعيّل يف كافة حروبه، وكانت رايته منصورة  إنه 

ومواجهته  االنتهاء من أمر معاوية وحزبه لوال خديعة رفع املصاحف، وانشقاق صف عيّل بعدها،

اجليل الذي  خرة، وإنه للخوارج، وقد سقط الصاحلون يف هذا القتال، ومل يتبق إال قلة قليلة ممن يريد اآل

من أجل املبدأ ال  قتالال يفتتن بالدنيا قد أوشك عىل االنتهاء، وبقي من ليس لديه النية اخلالصة لل

خلديعة والرشوة، ااملغنم واملنصب ! وقد انفتحت الدنيا وتنافس الناس عليها، وعيّل مل يكن يستخدم 

نة" يف نفسه ولو أراد الستطاع أن يقوم برشوة معاوية قابل "البدع" التي م، ولكنه كان يدافع عن "الس 

 حدثت يف احلكم.

نة.. حلداثة أو خيتلف عىل  ثم بعد ذلك بدأ صف عيلّ  ه لإلسالم، ولعل لقلة فهمهذا احلق، وهذه الس 

 مما أدى إىلوصحبه،  غرتار باحلق، وعدم وضوح القضية كام كانت عند عيّل ؓلالكذلك 

 اضطراب الصفوف، وامللل من القتال.

أما صف معاوية، فقد كان عىل اتفاق وجتانس وانسجام يف أمر "البغي والظلم" وطلب "الدنيا 

ك" ومن يقاتل فله األجر العاجل، والغنيمة الوافرة، وال يتورع عن اخلديعة والرشوة من أجل واملل

هذا امللك، لقد كان معاوية خياطب الغرائز اإلنسانية التي تتلوى يف قلب كل إنسان، ويلوح هبا فيَهش 

َعاِوَية  بِ  النهاِس َغرْيَ َسبِيِل االْحتاَِمِل الناس هلا، أو كام قال احلسن بن عيل رِض اهلل عنهام: "َلْو َسَلَك م 

أما عيّل فقد كان خياطب املبادئ اإلسالمية، والسنة النبوية..  (2)َواْلَبْذِل َوامْل َداَرِة الْخت طَِف اْختَِطاًفا"

ء عند اهلل يف اآلخرة، وذلك أمر ال يصمد له إال األفذاذ.  واجلزا

                                                             

 [1422، ص3]االستيعاب البن عبد الرب ج (1)

 [  137:  5]أنساب األرشاف/ (2)



 09                                                                                             معركة صفني                                                                   

 

مجاتية" يف جانب معاوية، مقابل "السياسة النبوية" يف "السياسة الربا  لقد كان األمر بلغتنا املعارصة

لتدخل األمة  ؛، ومل يدرك الناس مدى خطورة ذلك االنحراف، واالبتداع يف دين اهللجانب عيلّ 

 بتيلَ مرحلة امل لك العضوض واجلبابرة والطغاة، ثم تغرق يف تيه بعيد ال تدري أوله من آخره، وذلك ليَ 

 ، واهلل ويل املتقني.قلوبناص ما يف مح، ولي  صدورنااهلل ما يف 

*** 

نتظم الصف الصف الذي حيمل راية احلق، وي -يف أحيان  –ضطرب إذا تساءلنا عن ملاذا ي وبالعموم:

 الذي حيمل راية البغي والعدوان؟

 فاجلواب هو:

 هناك عوامل خارجية، وعوامل داخلية:

 العوامل اخلارجية:

ية التي تمل احلق. بث بذور الفرقة واالختالف يف صفوف -  الرا

 رشوة بعض الذين ينتمون إىل أهل احلق؛ لينضموا إىل أهل البغي والعدوان. -

ية احلق، ال فرق بينهام. -  التهوين من شأن راية احلق، وبث الدعاية الكاذبة أن راية البغي، كرا

 هم غاية يف التامسك.ن صفة الذاتية" الفردية لكل منهم، فيكواجتامع أهل راية البغي عىل "املصلح -

 العوامل الداخلية:

قع السيايس ومدى خطورته وآثاره بشكل واضح. -  عدم فهم الوا

 اهلوى يف رؤية احلق، والفشل يف إدارة االختالفات. -
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 االختالف عىل القيادة، وتنازع السلطة معها. -

ع القيادة يف اللحظات احلرجة. -  نزا

ية احلق؛ األمر الذي يؤد - ي إىل التزمت، والتفيهق، والتشدد، والتعنت؛ ومن ثم االنقسام الفتنة برا

ية الواحدة.  والفرقة ألهل الرا

ال ضعف املناعة ضد "العوامل اخلارجية" التي تريد بث اهلزيمة والفرقة بني صفوف راية احلق،  -

 سهولة االنخداع.سيام مع 

اقعيًا، والقدرة عىل استرشاف عدم فهم مقومات راية احلق الفهم الصحيح، وكيفية تقيقها و -

 املستقبل.

، بل جيب االنتباه إىل والتمكني فحمل راية احلق واجلهاد يف سبيلها ليس وحده كافياً لتحقيق النرص

سببة للهزيمة بني صفوف أهل امل   "العوامل الداخلية"أعداء احلق، و كيدهاالتي يَ  "العوامل اخلارجية"

 احلق.

 

 

*** 
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 ية تقف مع عيّل يف حربه يف صفني، وحربه مع اخلوارج:ونجد النصوص النبو

 ": فتنة امل لكفأما يف صفني "

وَنه  إىَِل "☻: فقال رسول اهلل  هِة َوَيْدع  ْم إىَِل اجْلَن وه  ر  َتْقت ل ه  اْلِفئَة  اْلبَاِغيَة ، َيْدع  َوْيَح َعامه

  (1)"النهارِ 

ر  َتْقت ل ه  ويف رواية أخرى: " وَنه  إىَِل النهارِ َوْيَح َعامه ، َوَيْدع 
ِ
ْم إىَِل اَّلله وه  ٌر َيْدع    (2)"الِْفئَة  اْلبَاِغيَة  َعامه

نَي، َبيْ  ِفِه ِمْن ِصفِّ نرَْصَ َعاِوَيَة يِف م  ينِّ أَلَِسري  َمَع م 
 ْبِن احْلَاِرِث، َقاَل: إِ

ِ
نَه  َوَبنْيَ ويف رواية: َعْن َعْبِد اَّلله

 َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، قَ 
ِ
وَل اَّلله  ْبن  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: َيا َأبَِت، َما َسِمْعَت َرس 

ِ
اَل: َفَقاَل َعْبد  اَّلله

ول   ☻ : "َيق  ر  َميهةَ ! تَقْ  لَِعامه  َعاِوَيَة: ت ل َك اْلِفئَة  الْبَاِغيَة  ؟َوحْيََك َيا اْبَن س 
ِ
" َقاَل: َفَقاَل َعْمٌرو مل

ول  هَ  ِذيَن َجاء وا بِِه"َأاَل َتْسَمع  َما َيق  اَم َقَتَله  اله ؟ ! إِنه ، َأنَْحن  َقَتْلنَاه 
ل  َتْأتِينَا هِبَنَة  : اَل َتَزا َعاِوَية  َذا؟ َفَقاَل م 

(3)  

اَل  َعاِوَيَة، إِْذ َجاَءه  َرج  ، َقاَل: َبيْناََم َأنَا ِعنَْد م  يِّ
َوْيِلد  اْلَعنرَْبِ َتِصاَمِن ويف راوية أخرى: َعْن َحنَْظَلَة ْبِن خ  ِن خَيْ

 َبْن َعمرو: لِيَطِْب بِِه َأَح 
ِ
، َفَقاَل َعْبد  اَّلله اَم: َأنَا َقَتْلت ه   ِمنْه 

لُّ َواِحد  ول  ك  ، َيق  ر  اَم َنْفًسا لَِصاِحبِِه، يِف َرْأِس َعامه ك  د 

 
ِ
وَل اَّلله  ْبن َأُْحَد: َكَذا قَ ☻َفِإينِّ َسِمْعت  َيْعنِي َرس 

ِ
وَل ، َقاَل َعْبد اَّلله اَل َأيِب: َيْعنِي َرس 

 
ِ
: " ☻اَّلله ول  و؟ ! َتْقت ل ه  اْلِفئَة  اْلبَاِغيَة  َيق  ن وَنَك َيا َعْمر  ْغنِي َعنها جَمْ : َأاَل ت  َعاِوَية  "، َفَقاَل م 

 
ِ
وِل اَّلله   ☻َفاَم َبال َك َمَعنَا؟ َقاَل: إِنه َأيِب َشَكايِن إىَِل َرس 

ِ
ول  اَّلله َفَقاَل يِل َرس 

☻ " :" َقاتِل  ْم َوَلْست  أ  ْع َأبَاَك َما َداَم َحيًّا َواَل َتْعِصِه " َفَأنَا َمَعك 
  (4)َأطِ

                                                             

 [ (  553:  15)، صحيح ابن حبان/ 11451، مسند أُحد/ 2918، صحيح مسلم/ 447خاري/ ( ]صحيح الب1)

 [2812( ]صحيح البخاري/ 2)

 [6463( ]مسند أُحد/ 3)

 [68902( ]مسند أُحد/ 4)
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ر  ْبن  يَ  َل َعامه
تِ ، َعْن َأبِيِه، َقاَل: مَلها ق  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزم  مه َ ارِس  َدَخَل ويف رواية أخرى: َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حم 

و ْبن  َحْزم  عَ   َعْمر 
ِ
ول  اَّلله ٌر، َوَقْد َقاَل َرس  تَِل َعامه ☻: ىَل َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َفَقاَل: ق 

ه  اْلِفئَة  اْلَباِغيَة  تَ " : َما ْقت ل  َعاِوَية  َعاِوَيَة، َفَقاَل َله  م  ع  َحتهى َدَخَل َعىَل م  و ْبن  اْلَعاِص َفِزًعا ي َرجِّ ". َفَقاَم َعْمر 

تَِل    َشْأن َك؟ َقاَل: ق 
ِ
وَل اَّلله ٌر، َفاَمَذا؟ ! َقاَل َعْمٌرو: َسِمْعت  َرس  َل َعامه

تِ : َقْد ق  َعاِوَية  ٌر. َفَقاَل م  َعامه

☻ " : ول  ؟ َتْقت ل ه  اْلِفئَة  اْلبَاِغيَة  َيق  ِحْضَت يِف َبْولَِك، َأَوَنْحن  َقَتْلنَاه  : د  َعاِوَية  ". َفَقاَل َله  م 

اَم َقَتَله  َعيِلٌّ َوأَ  ي وِفنَاإِنه ، َجاء وا بِِه َحتهى َأْلَقْوه  َبنْيَ ِرَماِحنَا. َأْو َقاَل: َبنْيَ س  ه  ْصَحاب 
(1)  

اهلل بن  ري، عبد، أبو سعيد اخلدمن الصحابة: أم سلمة أم املؤمننيوهذا احلديث متواتر رواه مجع 

هريرة، أبو  ، أبوعمرو بن العاص، عمرو بن العاص، احلارث بن ريعي، عمرو بن حزم، عامر بن يارس

 .╚أيوب األنصاري، حذيفة بن اليامن، عثامن بن عفان.. 

ثم كانت  ،وهلذا احلديث داللة قوية جعلت البعض عندما اختلط عليه األمر يف "معركة اجلمل"

وي كام   ..بني له احلقتَ ، فلام ق تل عامر يف "صفني"ومازال األمر لديه مضطربًا.. "معركة صفني"  عن ر 

اَمَرَة ْبِن " ؛مع عيّل كّرم اهلل وجهه قاتلالذي  ن ثابت األنصاري ؓخزيمة ب ِد ْبِن ع  مه َ فَعْن حم 

ر   تَِل َعامه نَي َحتهى ق  ا بِِسالِحِه َيْوَم اجْلََمِل، َوَيْوَم ِصفِّ ي  َكافًّ ، َقاَل: َكاَن  َجدِّ
َزْيَمَة ْبِن َثابِت  ، َفَلامه خ  ْبن  َيارِس 

ٌر، قَ  َل َعامه
تِ : " ق  ول  َم، َيق   َصىله اَّلله  َعَليِْه َوآِلِه َوَسله

ِ
وَل اَّلله ًرا اْلِفئَة  اْلبَاِغيَة  اَل: َسِمْعت  َرس  "، َقاَل:  َتْقت ل  َعامه

تَِل"    (2)َفَسله َسيَْفه  َفَقاَتَل َحتهى ق 

وقد عاوية "بل هناك من كان يف جيش معاوية ال يعرف هذا احلديث ولو عرفه النقلب عىل جيش م

قال رسول اهلل »سمع عمرو بن العاص يقول:  -من وجوه أهل الشام  -كان ذو الكالع 

( ، فكان  ة، وآخر رشبة ترشهبا ضياح من لبنتقتلك الفئة الباغيلعامر بن يارس: ) ☻

                                                             

 [17324]مسند أُحد/  (1)

ُحن السندي وهو الر إسناد ضعيف فيه نجيح بن عبد|   (393:  3)]املستدرك عىل الصحيحني/ ،  21365]مسند أُحد/  (2)

 [ضعيف أسن واختلط 
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ذو الكالع يقول لعمرو: ما هذا وحيك يا عمرو؟ فيقول عمرو: إنه سريجع إلينا، فقتل ذو الكالع قبل 

، بقتل عامر أو بقتل ذي الكالع، ما أدري بقتل أهيام أنا أشد فرحاً "ر مع معاوية، فقال عمرو ملعاوية: عام

  (1)".أهل الشام إىل عيلّ  بعد قتل عامر ملال بعامة لو بقي ذو الكالعواهلل 

 ما ذكرناه. وهذا احلديث أيضًا هو ما جعلنا نميض يف التحليل التارخيي هلذه الفرتة عىل نحو

العاص ملا  بنيتبني من الروايات كذلك أسلوب معاوية يف تناول هذا احلديث، فقد ارتعد عمرو و

قال: "أال وبن عمرو  عبد اهلل معاوية وقال له: "دحضت يف بولك" ! وسب هسبفعِلم بمقتل عامر، 

همة لرمي الت " ! ثم بعد هذا السب.. ذهب إىل التملص من داللة احلديثيا عمروجمنونك  اتغني عن

 عىل عيّل، وقال: "إنام قتله من أخرجه" !! 

ت القضية، وتَ  نة من البدعوهبذا احلديث املتواتر جل  إن شاء  -ة، ولنا عودة بني احلق من الباطل، والس 

 .يف الباب الثالث من هذا الكتاب ذا احلديثمرة ثانية مع ه -اهلل 

*** 

 ":سلمنيفتنة تكفري امليف اخلوارج ومعركة النهروان "النصوص و

  
ِ
وِل اَّلله  ْبِن َأيِب َراِفع  َمْوىَل َرس 

ِ
َبيِْد اَّلله َو َمَع َأنه ا ☻َعْن ع  َة مَلها َخَرَجْت َوه  وِريه حْلَر 

، َقال   ْكَم إِاله َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالِب  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  : اَل ح   وا
ِ
ه
ِ
 .. َّلل

ِريَد هِبَ 
: َكِلَمة  َحقٍّ أ   َقاَل َعيِلٌّ

ِ
وَل اَّلله ٌل، إِنه َرس 

َوَصَف َناًسا إِينِّ أَلَْعِرف   ☻ا َباطِ

ْم، َوَأَشاَر إِىَل َحْلِقِه ِمْن َأبْ  ِهْم اَل جَي وز  َهَذا ِمنْه 
ول وَن احْلَقه بَِأْلِسنَتِ ، َيق 

ِ
اَلء ْم يِف َهؤ   إَِليِْه، ِصَفَته 

ِ
َغِض َخْلِق اَّلله

ْم َأْسَود  إِْحَدى َيَدْيهِ  ، َقاَل:  ِمنْه  ْم َعيِلُّ ْبن  َأيِب َطالِب  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  ، َفَلامه َقَتَله   َأْو َحَلَمة  َثْدي 
ط ْبي  َشاة 

                                                             

 [662، ص 2]الكامل يف التاريخ البن األثري ج (1)
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َتنْيِ َأْو ثَ  ، َمره ِذْبت   َما َكَذْبت  َواَل ك 
ِ
وا َفَواَّلله وا َشيْئًا، َفَقاَل: اْرِجع  وا، َفَلْم جَيِد  وا َفنََظر  وه  اَلًثا، ث مه َوَج اْنظ ر  د 

وه  َبنْيَ َيَدْيِه" ، َفَأتَْوا بِِه َحتهى َوَضع 
  (1)يِف َخِرَبة 

  وعن
ِ
ول  اَّلله اَم َماِرَقٌة، َفيَْقت ل َها أَوْ ": ☻َرس  ق  َبيْنَه  ، َفتَْمر 

تِي فِْرَقتنَْيِ ق  أ مه
ىَل َتْفرَتِ

 (2)"الطهائَِفتنَْيِ بِاحْلَقِّ 

 :ومما جاء يف فضائل اإلمام عيلؓ 

  َعنْ 
ِ
وَل اَّلله َحَبِة: َمْن َسِمَع َرس  ، َقااَل: َنَشَد َعيِلٌّ النهاَس يِف الره َثيْع  ، َوَعْن َزْيِد ْبِن ي 

 َسِعيِد ْبِن َوْهب 

مٍّ إِاله َقاَم، َقاَل: َفَقاَم ِمْن ِقبَِل َسِعيد  ِستهٌة، َوِمْن ِقَبِل َزْيد  ِستهٌة،  ☻ ول  َيْوَم َغِديِر خ  َيق 

و  َفَشِهد 
ِ
وَل اَّلله وا َرس  : "  ☻ا َأَّنه ْم َسِمع  مٍّ ول  لَِعيِلٍّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َيْوَم َغِديِر خ  َأَليَْس َيق 

: َبىَل، َقاَل: "  اَّلله  أَْوىَل بِامْل ْؤِمننَِي؟ مه َواِل َمْن َوااَل "، َقال وا نْت  َمْواَله  َفَعيِلٌّ َمْواَله ، اللهه  مه َمْن ك  ه ، َوَعادِ اللهه 

  (3)" َمْن َعاَداه  

ْصَعِب  َعنْ  ، ْبنِ  م  وَل  َأنّ : َأبِيهِ  َعنْ  َسْعد    َرس 
ِ
 َعِليًّا، َواْسَتْخَلَف  َتب وكَ  إِىَل  َخَرَج  ☻ اَّلله

نِي: َفَقاَل  ف  لِّ َ ْبيَانِ  يِف  َأخت  ، الصِّ
ِ
وَسى ِمنْ  ونَ َهار   بَِمنِْزَلةِ  ِمنِّي َتك ونَ  أَنْ  َتْرىَض  أاََل : " َقاَل  َوالنَِّساء هه   إاِله  ؟ م   أَن

  (4)"َبْعِدي َنبِيٌّ  َليَْس 

 
ِ
ول  اَّلله يَلّ َرس 

ه  مِمها َعِهَد إِ  إِنه
ِ
: َواَّلله نِي إاِله َأنهه  " : ☻َقاَل َعيِلٌّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  اَل ي بِْغض 

نَافٌِق، وَ  ْؤِمنٌ م  ِبُّنِي إاِله م   (5)"اَل حي 

                                                             
 [674، مسند أُحد/1068( ]صحيح مسلم/ 1)

 [، ولعل املتن بحاجة إىل دراسة وُتحيص1066، صحيح مسلم/ 11341( ]مسند أُحد/ 2)

، رجاله خيطئ كثريا   وهو صدوق يسء احلفظهلل القاِضإسناده حسن رجاله ثقات عدا رشيك بن عبد ا،  953مسند أُحد/ ]( 3)

 [رجال مسلم

 [2404، صحيح مسلم/ 4416]صحيح البخاري/ ( 4)

 [114الشيخني، سنن ابن ماجة/  رجال رجاله،  ثقات رجاله،  متصل | إسناده 643]مسند أُحد /  (5)
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 -فتن يف مواجهة ال ليطمئن املسلم أن سرية عيّل ؓ ؛النصوص النبويةأمهية هذه و ووفرة 

ء فتنة امل لك، أو فتنة تكفري املسلمني  لصحيحة، واهلدي النبوي بإذن اهلل، هي السرية ا -سوا

 عرض هلذا املوضوع الحقًا.توسن

، أما مهل الفقهاء حط عىل اخلوارج حطًا شديدًا، واستشهد بقتال عيّل ؓ ونشري إىل أن بعض

ل تأولوا هلم، حديث "عامر والفئة الباغية" مل يقع معه احلط عىل الطغاة والبغاة من امللوك.. ب

هية، رغم أن فتنة امل لك أخطر تنة اخلوارج.. من ف وعذروهم، والتمسوا هلم احلجج والتربيرات الوا

 ويف كل  رش!

*** 

 

  (1)؟د له، والتأييولكن ما رس هذا احلشد من األحاديث يف فضائل عيل

 !وماذا صنع اهلوى والغلو يف هذا األمر؟

هو األوىل  أو أنه كان ،أنه معصوماً  أبداً  مل تكن تعني  ؓن األحاديث الواردة يف شأن عيلّ إ

 .يغلو يف شخص عيلّ  ظن من كام -ِض اهلل عنهام ر -باخلالفة من الشيخني أيب بكر وعمر 

ىل آخر، ومن مرحلة إن تاريخ األمة، وانتقاهلا من طور يف حلظة فارقة م إن الظروف التي واجهها عيلّ 

خل "العصمة إىل مرحلة.. كانت نقطة فاصلة وعالمة فارقة بني اخلالفة وامللك، كانت تستلزم تد

لنبوة والرؤية من افنرى معجزة  - لذي كان مع عيلّ ا -النبوية املحمدية" لتحسم القضية لصالح احلق 

 تكون األمة عىل بصرية ويقني من أمرها.ل -هلل به إليه ابام أوحى  -وراء ستار الغيب 

                                                             

ولِ  أَْصَحاِب  ِمنْ  د  ألَحَ  َجاءَ  َما"  –ل السنة أه -أو كام قال علامء احلديث عندنا  (1)   َرس 
ِ
 اْلَفَضائِلِ  ِمنَ  َوَسلهمَ  َوآلِهِ  َعَليْهِ  اَّلله   َصىله  اَّلله

 ([ 108  ص:  3  ج ]املستدرك عىل الصحيحني للحاكم،)َعنْه "  اَّلله   َرِِضَ  َطالِب   َأيِب  ْبنِ  لَِعيِلِّ  َجاءَ  َما
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هم من سيواجه هذه املرحلة  ╚أنه لو كان أبو بكر أو عمر أو عثامن  -فيام أرى  –وهذا يعني 

كانت األحاديث النبوية الرشيفة ستأيت يف ذكرهم هم،  -مرحلة تول اخلالفة إىل امللك العضوض  -

فاهلل أعلم هبم،  -اء األربعة.. فذلك لن يزيدهم عند اهلل شيئًا فالقضية ليست مفاضلة بني اخللف

إنام القضية األصلية يف معرفة احلق من الباطل، والصواب من اخلطأ، والسنة من البدعة،  -وبأعامهلم 

 والعدل من الظلم، واحلق من الباطل.

جل صالح من كبار .. ليس ملجرد أن عليًا رفلذلك، نجد األحاديث النبوية تقف إىل جانب عيلّ 

 الصحابة، ولكن ألن قدره أن يواجه هذه اللحظة الفارقة من تاريخ األمة.

ولقد تم االنحراف عن اهلدي النبوي يف األحاديث الواردة يف شأن عيل.. فأما الذين شايعوا بني 

حّرفوا الكلم عن مواضعه، وبخسوا عليًا حقه، وبرروا للملك  -عىل ظلمهم وبغيهم  -أمية 

وض ورشعنوا له بالباطل والبهتان وسوء الفهم، ومنهم من حاول الوقوف يف منتصف املسافة العض

 بني احلق والباطل، والعدل والبغي.. ويف ذلك جريمة أيضًا.

ريقًا العتقاد العصمة فيه، فقد اختذوا من األحاديث الواردة يف فضائله ط لوا يف عيلٍّ اوأما الذين غ

أمثال الشيخني، بل هناك  ╚، وانتقصوا من قدر كبار الصحابة اإلمامة فيه ويف ذريته وحرص

من تربأ منهم، ومنهم من لعنهم، ثم من كّفرهم ! وهذا من الغلو والبدع، واالنحراف عن جادة الدين، 

ط املستقيم.  والرصا

التي كشفت لنا دون كبري عناء  عقول املستقيمة األحاديث النبوية..لقد تلقت القلوب السليمة، وال

الغيب فئة احلق، وفئة الباطل، فئة العدل، وفئة البغي.. وليس لنا إال التسليم هلا، دون ستار من وراء 

تريف الكلم عن مواضعه والتربير للباطل والبغي، ودون الغلو يف تناوهلا وخلع العصمة والقداسة 

 عىل البرش مهام كانوا صاحلني.
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؟! ولكنها الرُحة هذه النصوص يف حق عيل ؓولنا أن نتخيل ماذا سيكون احلال، لو مل ترد 

حث ااإلهلية التي تريد لنا اخلري، والتي تريد أن تبقى معامل احلق منصوبة ملن يريد أن يبرصها بعني الب

 هوى، والشهادة بالقسط ال بالظلم.والقيام هلل وحده ال لل ..واحلقيقة عن احلق

*** 

ا كبري إعجاب أو بريق، إذ هناك من يعترب الرشد ولعل البعض ينظر إىل خالفة عيّل نظرة ليس فيه

 ! وحيسب بقدر الفتوحات يكون الرشد، وحيث خالفة عيلّ الح يف احلكم هو جمرد "الفتوحات"والف

مل يكن فيها فتوحات بل "اقتتال داخيل" فإَّنم ال يعجبون هبا، وي دخلوَّنا  -ومدهتا َخس سنوات  -

بار الصحابة ! وذلك غري صحيح، وليس فيه إنصاف.. إنام يف "اخلالفة الراشدة" من باب احرتام ك

نظرة صغرية سطحية، وإنا نرى يف خالفة عيّل أمهية كربى، وسرية راشدة للخروج باألمة مما هي فيه 

، وحماولة "فتنة امل لك وفتنة اخلوارج"اآلن، ونرى "صورة عملية" لكيفية مواجهة الفتن.. خاصة 

نة كرسى " لألمة،  ونرى فيها مدلول "السنة النبوية" يف جانب عيّل، و ترتيب البيت السيايس الداخيل س 

 يف جانب معاوية..  "وهرقل

، وليس دفاعاً عن "منصبه السيايس". ☻قد كان عيّل يقاتل دفاعاً عن "سنة النبي" ل

ة إىل عظيمة سنجد أننا يف حاجة ماسة إليها عندما تفكر األمة وتريد العود اً وإن يف سرية عيّل دروس

بني لنا م المح مطريق اهل دى، و عاملالرشد والفالح، فهي فرتة فريدة ومرحلة فاصلة يف تاريخ األمة ت 

  ..طريق أصحاب الدنيا وامل لك

وت بني لنا مدى التحديات التي سنواجهها عندما نحاول "إصالح صفوفنا الداخلية"، ولسنا بحاجة 

قه يف حكمه، إال أننا نشري إىل أمهية اعتبار الظروف السياسية ام الع -م اهلل وجهه كرّ  -أن نعتذر لعيّل 

والتحوالت االجتامعية، واملالية يف املرحلة التي كان فيها، حتى يتسنى لنا استخالص الدروس والعرب 

 بصورة صحيحة ونقية.
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 به من بام أيدهم اهلل -ون حب أن نؤكد عىل أننا ال نعتقد "العصمة" إال يف األنبياء والرسل وحدهم 

بته وبال وال نعتقدها يف أي أحد بعدهم، وعيّل ؓ -الوحي  ه يف ئعىل فضله وسابقته وقرا

هذه إال بعمله وتقواه وحسن ومل ينل مكانته  -هو وغريه من الصحابة  -اإلسالم فليس بمعصوم 

، (1)نفيها ولو وجدنا يف كتب التاريخ اعرتاضات عىل سياسته لذكرناها دون حماولة التكلف يف  ..بالءه

ا ختللها من حروب وتقلبات داخلية، جعلت جهده منصبًا عىل ولكن ظروف حكمه القصرية، وم

.. فأمور السياسة من أمور الدنيا التي جهد املسلم حماولة إعادة األمور إىل نصاهبا، وإىل جادة الصواب

والصواب، وما هو أوىل تمل فيها اخلطأ ي احلق والعدل قدر الوسع والطاقة، وحي  فيها يتلخص يف تر

 وما هو دونه... إلخ.

يّل من فليس لولد ع وإن اهلل ال يعطي عهده للظاملني، وال جيعل يف "اجلينات الوراثية" قداسة ألحد،

 فإنه  ملسلمني هلم،واختيار ا بعده والية عىل املسلمني إال بأعامهلم وتقواهم وبالءهم وحسن كفايتهم،

ته، وهذه هي مرأة فرعون كانت من املؤمنني.. وهذا عدل اهلل ورُحولد نوح كان من الكافرين، وا

لب الصاحلني هلالج لجاحلرية واألمانة التي منحها اهلل  أن ت ورث  لكل إنسان، فليس معنى أنك من ص 

لب الط احلني الصالح هكذا بدون جهد وجهاد ونية وعمل وصالح رسيرة، وليس معنى أنك من ص 

 دون أن يكون لك نية أو عمل فيه.. أن ت ورث الشقاء والظلم والبغي 

ال فضل ألحد عىل فبل أطلق اهلل لإلنسان "احلرية واألمانة واإلرادة" أن خيتار أي الطريقني شاء. 

نة الراشدةاوية ألحد يف احلكم إال بالتقوى وأحد إال بالتقوى هذا يف جانب اإليامن، وال أول ، تباع الس 

.. وشورى املسلمني فاية وحسن البالءالك مع ،☻واخلالفة الصحيحة عن النبي 

ى الصحابة وليست هي وراثة عن صاحلني أيًا كان شأَّنم، وقد كان هذا املعنى واضحًا جليًا لد

 األوائل، قبل االبتداع يف الدين، وقبل الغلو يف الصاحلني.

*** 

                                                             

 هلذا االعرتاض وجاهة.لذين حارصوا دار عثامن، كاألشرت وغريه، وهناك من يعرتض عىل استعامل عيّل بعض رؤوس القوم ا( 1)
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  مراحل: ةونستطيع تقسيم فرتة اخلالفة الراشدة إىل ثالث

، رزت عىل وجه اخلصوص يف مرحلة عمربكر وعمر رِض اهلل عنهام، وب الشيخني أبوفرتة : األوىل

 ، واستقرار جبهته الداخلية بعد انتهاء حروب الردة..واستطاع بشخصيته الفذة، وطول عهده باخلالفة

أن يقدم النموذج األمثل يف سياسة احلكم واملال، والشدة يف غري عنف، والرفق يف غري ضعف، 

يته تقوى اهلل يف احلكم، والعدل يف قسمة فكانت فرتة مثالية، وكانت آخر وصواجلواد يف غري رسف؛ 

 املال.

، وفيها كثر الفيء، واتسعت الفتوحات، فكانت فرتة فتوحات عظيمة يف : فرتة عثامن ؓالثانية

بالد فارس والرتك وأفريقيا واملغرب وغزو الروم عن طريق البحر ألول مرة.. ولكن اختتمت 

كمة عىل بأحداث الفتنة ، واملعارضة له يف والية ذوي القربى، وإنفاق املال يف سياسة غري دقيقة وال حم 

قد استجاب للنصح   إنهاجتهاد منه يف أحقيته بالترصف يف فضول املال العام واخل مس كام شاء. وقيل 

ب النبي ، إال أن الفتنة أعجلته عن إنفاذ اإلصالحات.. وهذا ظننا بذو النورين صاحيءيف أمر الف

؛ فيجب التفرقة بني سياسة الفتح واحلرب، وبني سياسة املال واحلكم. وهو يف ☻

 مل يرد إال اخلري. -الصحابة  كبار كغريه من -النهاية 

الرأي، وانشقاق م الدولة عىل افرتاق الشمل، واختالف لت، وفيها اس ؓ: فرتة عيلّ الثالثة

، لو كان ه الالزم هلا. ولعله أشبه بسرية عمر ؓ.. فكانت فرتة مواجهة الفتن ومعرفة الفقصفال

 قد طال عهده.

والصرب احلكمة فة والتكوين النفِس هلا، فونجد كذلك طبيعة وتأثري الشخصية اإلسالمية لكل خلي

يف شخصية واجلريئة ، ونجد الشخصية الفذة واحلازمة والشديدة يف احلق نجدها يف أيب بكروالزهد 

يف شخصية عثامن، ونجد والكرم والرفق والسامحة والرُحة وصلة األرحام  عمر، ونجد اللني واحلياء

 .أمجعني ╚ والفقه واحلزم يف مواجهة الفتن يف شخصية عيلّ والشجاعة والعزة الصرب 
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اخلالفة الراشدة، األمر ريات االجتامعية واالقتصادية يف كل مرحلة من مراحل مع مالحظة التغ

اسب لكل مرحلة، ومعرفة التغريات الطارئة الواجب فهمها ي معرفة الظرف املنعدالذي يست

 واعتبارها.

ًا وعقيدة، أو جعلوا يند يلّ أيب بكر وعمر عىل عثامن وعَ  والعجب يف أوئلك الذين جعلوا من تفضيل

عىل أيب بكر وعمر مذهبًا وطريقة، وليس األمر كذلك.. وليس يف ترتيبهم كبري شأن يف  تفضيل عيلّ 

  .. حيق االختالف عىل أفضلية أحدهملدين، بل الأمر اإليامن وا

االستفادة من رشدهم، واتباع سرية احلق والعدل، ولسنا بحاجة أن ن دخل األمة يف احلق يف إنام 

الفرقة واالختالف عىل شخصيات إسالمية عظيمة، اختلفت سياسة كل منهم حسب طبيعته النفسية، 

ون إىل أحدهم إما لسابقته يف اإلسالم ومكانته، ليس يموظرفه احلضاري الذي هو فيه، وقد كان النا

ة أو لكفايته وحسن بالءه، أو لعصبية القوم والعشرية، أو حبًا هلم ومودة... إلخ من األمور الطبيعي

أدت باألمة إىل  ..وشهادة الزور عىل دين اهلل ،والظلم ،ن الغلو فيهملك ،التي تدث يف أي جمتمع

 .، وإنا هلل وإنا إليه راجعونحرتاباالضطراب واالختالف واال

 

 

***
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 (هـ 41)رضي اهلل عنه  بن علي  صُلح احلسن  

 

 منذ اليوم صب نفسه خليفة باحليلة والقوة.. فقد أنكر خالفة عيلّ ومعاوية قد نَ  ق تل عيّل ؓ

فيها لبداية نؤرخ  عىل الشام من عىل حدود تبوك، وهذه هي اللحظة التي األول لبيعته، ورد عامل عيلّ 

يم التي خلعت عليًا "امللك العضوض" وتويل أمر اخلالفة إىل امللك، والتأريخ الثاين يف مهزلة التحك

عة بالقوة واهلجوم ونصبت معاوية، األمر الذي دفع معاوية بعد أن سيطر عىل الشام ومرص إىل أخذ البي

 ا !بلدان العراق ذاهت بل ومهامجةعىل سلطان عيّل يف مكة واملدينة واحلجاز واليمن، 

ه، واإلذعان، وتت وبذلك مل يتبق للمسلمني خيار وال رأي وال بيعة ابتداء.. بل هي البيعة باإلكرا 

قع، وقلة احليلة، وانقطاع السبل أمام إعادة أمر احلكم إىل  ظالل السيوف، واالستسالم لألمر الوا

 اخلالفة  والشورى والعدل.

التي بايعت للحسن بن عيّل عن رىض ال عن وراثة،  -مدن العراق وبعض  -ومل يتبق إال الكوفة 

وكان هو اخلليفة اخلامس الذي به ُتت مدة اخلالفة الراشدة ثالثون عامًا ثم بعدها تولت إىل امللك 

َعاِوَيَة يعلمه أن النهاس قد بايعوه بعد َأبِيِه ويدعوه إِىَل  العضوض.. "فكتب احلسن ؓ إِىَل م 

وبلغ احلسن مسري  ،احلرب، وليس له والية إال الكوفةرأي معاوية فيه أنه ال علم له ب كانو (1)طاعته".

 جند معاوية إليه واجتامعهم عىل خلعه.

"وكان احلسن بن عيل يمِّش األمور بالعراق إىل أن دخلت سنة إحدى وأربعني، فاحتال معاوية يف 

قاحلسن بن ع سلم  هتك حرمهم وذهاب أمواهلم إن مل ي  دماء املسلمني و ةيل وتلطف له، وخوفه هرا

  (2)م األمر إىل معاوية"األمر ملعاوية؛ فاختار احلسن ما عند اهلل عىل ما يف الدنيا وسلّ 

                                                             

 [30، ص 3]أنساب األرشاف ج (1)

 [554، ص 2]السرية وتاريخ اخللفاء البن حبان ج (2)
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تِي أخذ َعىَل النهاس أن حياربوا من حارب، ويساملوا من سامل. َفَقاَل  -أي احلسن  -وكانت بيعته " اله

ومن رأيه أن يصالح معاوية أو كام قال! ثم مكث أياما ذات بعض من حرض: واهلل ما ذكر السلم إِال 

ام. وكتب إَِليِْه َعْبد  -يقال: َخسني ليلة ويقال: أكثر ِمنَْها -عدد َو ال يذكر حربا َوال مسرًيا إِىَل الشه َوه 

 ْبن َعبهاس كتابا يعلمه ِفيِه أن َعِليًّا مل جيب إىل احلكومة إال وهو يرى يف أنه إذا 
ِ
حكم بالكتاب ترّد اَّلله

األمر إَِليِْه، فلام مال القوم إِىَل اهلوى فحكموا بِِه ونبذوا حكم الكتاب، رجع إِىَل أمره األول فشمر 

 القوم. ويشري َعَليِْه أن 
ِ
الء للحرب ودعا إَِليَْها َأْهل طاعته فكان رأيه الهِذي فارق الدنيا َعَليِْه جهاد َهؤ 

  (1)ال يعجز َوال هين".ينهد إَِليِْهْم وينصب هلم وَ 

رأهيم القتال وهلم فيه  واخلاصة كان -وملا شمر ساعد احلرب، مل جيد اهلمة واجلد من أهل العراق 

لح، ره فتنة ! وملا بايع بعض أهل العراق ملعاوية، مل يكن هناك بد من الصوجرى يف عسك -جد وبأس 

نا بمن سيأيت فام بال، ملسلمني عيّل ؓوحقن الدماء.. فقد استقر األمر ملعاوية قبل موت خليفة ا

 عىل أن هذا الصلح مل يكن فيه "التسليم الكيل" وإنام كان له رشوط. ؟بعده

 احلسن:ووكانت املراسالت بني معاوية 

َعاِوَية كتابا نسخته:  فكتب م 

ِحيِم َهَذا كتا ُْحَِن الره  الره
ِ
 ن أيب سفيان.بب للحسن ْبن عيل من معاوية "بِْسِم اَّلله

د َصىله اَّلله  ولك عهد اهلل وميثاقه وذمته وذمة رسو ..إين صاحلتك َعىَل أن لك األمر من بعدي مه َ له حم 

غيك غائلة َوال مكروها، وأشد َما أخذه اهلل عىل أحد من خلفه من عهد وعقد أن ال أب ،َعَليِْه َوَسلهمَ 

ّل سنة ألف ألف درهم من بيت املال، وع « درابجرد»و  «فسا»ىل أن لك خراج وعىل أن أعطيك يِف ك 

 « . تبعث إليهام عاملك وتصنع هبام ما بدا لك

                                                             

 [29، ص3( ]أنساب األرشاف ج1)
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 فلام قرأ احلسن الكتاب قال: يطمعني يف أمر لو أردته مل أسلمه إَِليِْه. 

 ت. فكتب احلسن:فدفع معاوية إليه صحيفة بيضاء وقد ختم يف أسفلها وقال له: اكتب ِفيَها َما شئ

ُْحَ   الره
ِ
ِحيِم َهَذا َما َصالِ بِْسِم اَّلله ْفيَاَن، صاحله َعىَل أن ح َعَليِْه احلسن بن عيل معاوية ِن الره بن َأيِب س 

 وسنة نبيه وسرية اخللفاء الصاحلني. وعىل 
ِ
يسلم إَِليِْه والية أمر املسلمني َعىَل أن يعمل ِفيَها بِكَتاب اَّلله

مر شورى والناس آمنون حيث كانوا َعىَل أنه ليس ملعاوية أن يعهد ألحد من بعده، وأن يكون األ

ال خييف  وال عالنية، و عىل أن بن عيل غائلة رساً ذرارهيم، وعىل أن ال يبغي للحسن أنفسهم وأمواهلم و

  (1)أحًدا من أصحابه".

: "أهيا النهاس إنكم لو طلبتم بني جابلق وجابرس ، فقالبعد الصلح  ثم خطب احلسن ؓ

  رجالً 
ِ
ول اَّلله َم َما وجدُتوه غريي وغري أخي احْل َسنْي، وإن اَّلله قد هداكم  جده َرس  َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسله

د، وإن معاوية نازعني حقاً  مه َ هو يل فرتكته لصالح األمة وحقن دمائها، وقد بايعتموين َعىل أن  بأولنا حم 

قن الدماء خري مما سفكها، وأردت تساملوا من ساملت، وقد رأيت أن أسامله وقد بايعته، ورأيت أن َما ح

ْم َوَمتاٌع }صالحكم وأن يكون َما صنعت حجة َعىَل من َكاَن يتمنى َهَذا األمر،  ه  ِفْتنٌَة َلك  َوإِْن َأْدِري َلَعله

 (2)". ث مه سكت وتفرق النهاس. {إِىل ِحني  

وي عنو ول اهلل صىّل اهلل عليه إن اخلالفة ملن سار بسرية رسقال: "أيضًا بعد الصلح أنه احلسن  ر 

، ومن مل وعطل احلدود وسّلم وسرية صاحبيه وعمل بطاعة اهلل، وليست اخلالفة ملن عمل باجلور

فكان قد انقطع عنه وبقيت تبعته عليه، فهو  ،من امللوك يتمتع يف ملكه يعمل بمثل سريهتام كان ملكاً 

ه  ِفْتنٌَة }كام قال اهلل تعاىل:  ْم َوَمتاٌع إِىل ِحني  َوإِْن َأْدِري َلَعله  (3){"َلك 

                                                             

 [42، 41، ص3( ]أنساب األرشاف ج1)

 [237 ، ص5بدء والتاريخ للمقديس ج، ال 43، ص 3( ] أنساب األرشاف ج2)

 [322، ص3ربيع األبرار، ونصوص األخبار للزخمرشي، ج]( 3)
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ّل أحد تب ما  جر ْبن عدي الكندي َوَقاَل: سودت وجوه امْل ْؤِمننَِي. َفَقاَل َله  وعاتبه ح   احلسن: َما ك 

 وإنام فعلت ما فعلت إبقاء عليكم!تب، وال رأيه رأيك، 

وجه من الكوفة: ويف رواية: "وكان حجر بن عدي أول من يذم احلسن عىل الصلح  وقال له قبل خر

خرجنا من العدل ودخلنا يف اجلور، وتركنا احلق الذي كنا عليه ودخلنا يف الباطل الذي كنا نذمه؟! 

ورين، ، فرجعوا بام أحبوا مرسوطلبنا أمراً  وأعطينا الدنية ورضينا باخلسيسة، وطلب القوم أمراً 

ما أحببت، إين قد بلوت الناس  يا حجر: ليس كل الناس حيب’’! فقال له: ورجعنا بام كرهنا راغمني!

  (1)."’’ا مثلك يف نيتك وبصريتك ألقدمتفلو كانو

رأيت هوى عظم الناس يف الصلح، وكرهوا احلرب، فلم أحب أن أُحلهم عىل ما  وقال حلجر: " إين

فإن اهلل »يكرهون، فصاحلت بقيا عىل شيعتنا خاصة من القتل، فرأيت دفع هذه احلروب إىل يوم ما، 

له يَ  وَ ك  القتل عندما رأيت دفع عنكم أأن إال  ةمعاوي يردت بمصاحلتأوقال أيضًا: " ما «" يِف َشْأن   ْوم  ه 

ر ما كان بد عن احلرب، ونكوهلم عن القتال، وو اهلل لئن رسنا إليه باجلبال والشج من تباطؤ أصحايب

  (2)ليه".إمن إفضاء هذا األمر 

ال يثق هبم  : كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوماً "وقيل للحسن: ما ُحلك عىل ما فعلت؟ فقال

ِلب، ليس أحد منهم يوافق آخر يف رأي وال هوى، خمتلفني ال نية هلم يف خري وال رش،  أحد أبداً  إال غ 

با!"عظاماً  لقد لقي أيب منهم أموراً    (3)، فليت شعري ملن يصلحون بعدي، وهي أرسع البالد خرا

ومن قبل  -ة والسياسية" واضطراب صف احلسن، وتفرق اجلند عنه من ناحية "املوازين العسكريو

 كان يرى عكس ذلك. كان الصلح هو األوىل.. وقيل إن احلسني ؓف -خذالَّنم ألبيه 

                                                             

 [151، ص3( ]أنساب األرشاف ج1)

 [221، 220، ص1( ]األخبار الطوال للدينوري ج2)

 [8، ص3( ]الكامل يف التاريخ البن األثري، ج3)
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َقاتَِل َأَحًدا ِمْن نه معاوية قتال اخلوارج الذين خروقال احلسن ملا طلب م جوا عليه: "َلْو آَثْرت  َأْن أ 

ِة َوَحْقِن ِدَماِئَها".َأْهِل اْلِقْبَلِة َلبَ  َدْأت  بِِقَتالَِك، َفِإينِّ َتَرْكت َك لَِصاَلِح اأْل مه
(1)  

يف الناس وقال: "إنا واهلل ما يثنينا عن أهل الشام شك وال ندم، وإنام كنا  وخطب احلسن ؓ

كم إىل نقاتل أهل الشام بالسالمة والصرب، فشيبت السالمة بالعداوة، والصرب باجلزع، وكنتم يف مسري

صفني ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، أال وقد أصبحتم بني قتيلني: قتيل 

بصفني تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، وأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، أال وإن 

عز وجل،  وحاكمناه إىل اهلل ت رددناه عليهمعاوية دعانا ألمر ليس فيه عز وال نصفة، فإن أردتم املو

بظبى السيوف، وإن أردتم احلياة قبلناه وأخذنا لكم الرىض. فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية! 

  (2)وأمىض الصلح".

  :-غم قلة احليلة واجلند والسلطان ر -ونرى يف رشوط الصلح التي أرادها احلسن 

 .أيب بكر وعمر صاحبيهوسرية  ☻رسوله  ةالعمل بكتاب اهلل وسن -

 عدم توريث احلكم. -

 رد األمر شورى بني املسلمني. -

  (3)األمان لعموم املسلمني، وألصحابه. -

عدم  ا َتبني لهبعدمثم يؤكد احلسن عىل حقه الذي تنازل عنه، فرتكه لصالح األمة، وحقن دمائها.. 

 جدوى القتال، وما آلت إليه األمور. 

                                                             

 [9، ص 3( ]الكامل يف التاريخ البن األثري ج1)

 [7، ص 3ج ( ] الكامل يف التاريخ البن األثري،2)

 [روى رشوط أخرى خاصة باملال وغريهوي  ] (3)
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ملوقف احلكيم يف مثل هذا املوطن، وجاء يف ذلك حديث هو ا -عىل هذه الرشوط  -فكان الصلح 

ْصِلَح بِِه َبنْيَ قال فيه: " ☻عن النبي  َ َأْن ي  ِفئََتنْيِ ِمَن  اْبنِي َهَذا َسيٌِّد َوَلَعله اَّلله

  (1)"امْل ْسِلِمنيَ 

 - ء الطائف يف أواخر العهد املدينوهو من عتقا - "بن مرسوحبكرة نفيع  وأب"احلديث ويروي هذا 

جلمل، اوساق حديث القتال واملقتول يف النار يف حرب   ؓعيلّ  حروبوكان موقفه سلبيًا من 

 .وتنزيل للكالم يف غري موضعه. ،وهو يف سياق خاطئ ُتاماً 

َل ] أي عيل بن أيب طالب [، َفَلِقيَنِي َأب و بَ  ج  َ َهَذا الره ، َقاَل: َذَهْبت  أِلَنرْص  ْكَرَة، فَعْن اأْلَْحنَِف ْبِن َقيْس 

 
ِ
وَل اَّلله َل، َقاَل: اْرِجْع، َفِإينِّ َسِمْعت  َرس  ج  : َأنرْص   َهَذا الره ؟ ق ْلت  ِريد   ☻َفَقاَل: َأيَْن ت 

 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ل  َوامْلَْقت ول  يِف النهاِر، ق ْلت 

: "إَِذا اْلَتَقى امْل ْسِلاَمِن بَِسيَْفيِْهاَم، َفاْلَقاتِ ول  َقاتِل  َفاَم َبال  ، َهَذا الْ َيق 

ه  َكاَن    (2)"َحِريًصا َعىَل َقْتِل َصاِحبِهِ امْلَْقت وِل، َقاَل: إِنه

رحلة "امللك العضوض" هبذا صحح مونقول ذلك ألن البعض يغلو يف هذا احلديث كثرياً، وي  

ال حمالة، ! وال ينهض أي دليل به، فاالستبداد والظلم، والتسلط عىل األمة بالسيف.. هو باطل احلديث

، ويرونه الفعل الصحيح، رغم إنكار والعجيب أَّنم يباركون ويؤيدون عدم تنازل عثامن ؓ

  (3)كبار الصحابة عليه، وكان التايل له باإلمجاع هو عيل كّرم اهلل وجهه..

                                                             

 [3746صحيح البخاري/ ( ]1)

املعتدين. فاهلل  ، ولعل للحديث مناسبة ما ت بني سبب التقاتل كأن يكون كل منهام من الظاملني6875]صحيح البخاري/  (2)

 احلق، أما مسألة ين من أهل القبلة وردهم إىلأمر بقتال أهل البغي من املسلمني، وحث اإلسالم عىل االنتصار من املعتد هلالج لج

من املشهود هلم بالظلم  "احلرص" عىل القتل الواردة يف احلديث فهي من البواطن التي ال يعلمها إال اهلل، أو أن يكون املقتول

 [والعدوان، ويراجع كذلك حديث البخاري: "ومن َهمه بسيئة  َفلم يَْعَملها"

 :يف ى احللرئني عىل املدينة، وكنت أرعن منصب اخلالفة، تت ضغط بعض الطا  ل عثامن ؓوأنا كذلك ال أرى تناز( 3)

يكون هلا أن ية، و، وتكوين "هيئة الشورى" عىل الطريقة العمربن احلكم عن أي منصب، وعزل باقي والة بني أميةعزل مروان 

ينظم مع هيئة الشورى، وله الرتشح للمنصب بعد عثامن،  سلطة العزل واالختيار، أو تعيني نائب لعثامن من األنصار عىل أال حيق

 تنصيب اخلليفة اجلديد.
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رغم أن حكم األمة اإلسالمية كلها سيؤول إىل طليق من  (1)ويف حالة احلسن يباركون "التنازل"

س له حق يف اخلالفة، سوى قوة السيف، وقهر املسلمني، ومل يكن عام اجلامعة كام أ شيع، بل الطلقاء لي

يزيد بن معاوية، وإعامل  عنيدق الكام جاء يف والية الفاس ..غرس بذور الفرقة والتقتيل يف األمة

 !☻اإلرهاب يف األمة وقهرها واستالب شورها وحقوقها، وتبديل سنة النبي 

ان قتال بني فئتني كال سيام إذا  ،نرصفيه تبني صلح برشوطه كان أفضل من قتال مل يَ وعىل كل حال فال

إذا  –معاوية  رتةف، ومازال هناك فرصة أخرية لعودة احلكم للخالفة الراشدة بعد انتهاء نيمن املسلم

  فكان هذا هو األمل األخري. –بنه صدق يف عدم توريث احلكم ال

*** 

َعاِوَية فخطب النهاس َفَقاَل: م"قااوية: ملعوبعد أن استقر األمر    م 

 تت قدمي"!  أال وإَّنا ،"أال إين كنت رشطت يِف الفتنة رشوًطا أردت هِبَا األلفة ووضع احلرب

ووعدت عدات ومنيت أماين ملا أردت من إطفاء  ويف رواية أخرى قال: "وقد كنت رشطت رشوطاً 

  (2)نهم"نار الفتنة وقطع احلرب ومدارات الناس وتسكي

َعَة بِالنهِخيَلِة يِف الضُّ  َعاِوَية  اجْل م  ، َقاَل: َصىله بِنَا م 
َوْيد  َحى، وروى ابن أيب شيبة بسنده َعْن َسِعيِد ْبِن س 

، َوَقْد أَ ث مه َخَطْبنَا َفَقاَل: " وا َزكُّ ، َواَل لِت  وا جُّ ، َواَل لَِتح  وا وم  ، َواَل لَِتص  ْم لِت َصلُّوا ْم َما َقاَتْلت ك  ْعِرف  َأنهك 

ْم، َوَقْد َأْعَطايِن اَّلله  َذلَِك َوَأنْت ْم َله   َر َعَليْك  ْم أِلَتََأمه اَم َقاَتْلت ك  وَن "َتْفَعل وَن َذلَِك، َوَلِكْن إِنه   (3) َكاِره 

                                                             

فتنة "امللك  منع ونحن كذلك نبارك أي صلح فيه حقن دماء املسلمني، ووأد أي فتنة واقتتال داخيل، ويف نفس الوقت( 1)

 معاوية. كم بعدصارمة ملنع توريث احلالعمل عىل تصني اجلبهة الداخلية، وتديد آليات و العضوض"

 [237، ص 5، البدء والتاريخ للمقديس ج 46، ص 3] أنساب األرشاف ج (2)

 [131، ص 8، البداية والنهاية البن كثري/ ج31074]مصنف ابن أيب شيبة/  (3)
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َقاَِشّ َأب و ساسان يقول: َما وىف معاوية للحسن بِشء مما جعل: قتل حج ًرا "فكان حضني ْبن املنذر الره

  (1)وأصحابه، وبايع البنه ومل جيعلها شورى، وسّم احلسن".

لك وهكذا تم األمر ملعاوية وخلص له سلطان كافة بلدان املسلمني.. ودخلت األمة "امل  

نة الرسول  إىل  والعدل" اخلالفة والرُحة والشورى"من  ☻العضوض" وتبدلت س 

 ."امل لك والعصبية وتوريث احلكم واالستبداد"

*** 

 (2)بل يقوم عىل "الوسائل الربامجاتية" ،امللك العضوض ال يقوم عىل "اجتامع كلمة املسلمني" إنه 

َسب واضطهاد شيعة عيّل، وسياسة "التفرقة".. ومنها: التفرقة بني القبائل،  التعضيد هذا امللك، ومنه

 ... إلخ. اً ثم التفرقة بينهم أيض عيّل عىل املنابر، وتقريب شيعة عثامن وبني أميةاإلمام 

 كام يقوم امللك العضوض عىل التنافس والتحاسد، والتزلف لصاحب القوة..

يق احلق وابتغاء تق قوم عندما يكون احلكم "عىل منهاج النبوة" والرشد،إنام "اجلامعة واالجتامع" ي 

طقية اعتبار رية واملن.. لذا فليس من الناحية الفك، والقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكروالعدل

السياسية"  "الدعاية نوع منأنه بل هذا ربام ي نظر له عىل  ،استقرار أمر امللك العضوض هو "عام مجاعة"

 لنظام احلكم اجلديد.

***

                                                             

 [48، 43، ص3األرشاف ج ( ]أنساب1)

ية تربر الوسيلة"، والغاية يف املطلوبة، مبدأ "الغاالوسائل الربامجاتية: هي استخدام "أي وسيلة" للوصول إىل الغاية السياسية ( 2)

ققها بغض النظر عن مرشوعيتها، و امللك العضوض أخالقيتها، بمعنى: هي "األطامع الشخصية الذاتية"، واستخدام أي وسيلة ت 

 كذلكوسائلها  "الدوران مع اهلوى والسلطان وامل لك حيث دار" والوصول إليه بأي طريقة، وهذه ليست غايات مرشوعة، وال

 مرشوعة.
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 (هـ 64هـ:  60)  الطاغية يزيد بن معاوية  
 

. بعد العدل.َسن معاوية السنة القبيحة يف توريث أبناء امللوك للحكم، واغتيال قيم الشورى و

لمسلمني باملعنى زيد تصيل حاصل، فمعاوية ملن يكن خليفة لياالستبداد باألمر، واحلق إن البيعة ل

.. ملك األمة والثروة والقوة، وليس من املعقول أن يذهب هذا بل كان ملكاً  -ه السابق بيان -النبوي 

ء األبناء، وأما بناء وأبناامللك ألي أحد بعد وفاته، بل ال بد أن يذهب إىل أقرب األقربني من األ

ال ملعاوية بل وزيد ي"شكليات" البيعة، فكلها جمرد صورة مجيلة للتعبري عن "بيعة رشعية" مل تكن ل

قع الذي ال طاقة لدفعه أو تغيريه.  كانت "رشعية السيف". واإلذعان لألمر الوا

وقع املحذور،  -نه أمثال معاوية واب -من خالفة الطلقاء وأبناء الطلقاء  ورغم تذير عمر ؓ

، وقد روى ابن سعد يف طبقاته بسنده عن عمر بن اخلطاب قال: "هذا األمر يف يزيد استخالفوتم 

حد ما بقي منهم أحد. ويف كذا وكذا. وليس فيها لطليق وال أهل بدر ما بقي منهم أحد. ثم يف أهل أ  

خالفة املسلمني أن تبقى  فكانت وصية عمر ؓ (1)لولد طليق وال ملسلمة الفتح َشء".

النبي  أعطاهوواليتهم يف املهاجرين واألنصار وليس للطلقاء، ومعاوية من الطلقاء واملؤلفة قلوهبم.. 

 يوم حنني كام أعطى باقي الطلقاء.  ☻

قع تت بيعة اإلذعان، واحلرية يف أمر التغيري بعد دخ ول األمة امللك واستسلم الناس لألمر الوا

رشوة.. ولكنه داهية يف سياسته ال يستعجل السيف، بل ي قدم العطاء والالعضوض، وقد كان معاوية 

زل  -ك كعادة امللو -ال يتورع عن إطالق السيف إذا شعر بِشء يتهدد ملكه  لعطاء، ويعطي اوكان جي 

وفه.. فكان بلغتنا املعارصة "دبلوماس يًا" يستطيع رؤوس القوم.. وكان قرب عهد الصحابة به خي 

 الناعمة والباطشة بدقة، فكان عهده أول عهد "امللك العضوض"..استخدام القوة 

                                                             

 [436، ص 4، أسد الغابة ج145، ص 59، تاريخ دمشق ج260، ص3]الطبقات الكربى ج (1)
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ثالث كوارث  ع يف عهده القصريأما الفاسق يزيد فلم يكن له مثل أبيه من الدهاء والسياسة، فوق

فكان   ؛الكعبةأمام  املنجنيقحصار مكة، ونصب ، واستباحة املدينة، ومفجعة: مقتل احلسني ؓ

 جبارًا عنيدًا. 

اهلل بن  عبدو، طاغية يزيد، وقف أربعة من قريش يعرتضون عليها وهم: "احلسني بن عيلويف بيعة ال

 صيصاً ألخذ البيعة.خعبد الرُحن بن أيب بكر" وهؤالء قِدم إليهم معاوية واهلل بن الزبري،  عبدوعمر، 

َعاِوَية  الْبنِِه َيِزيَد، " ، َقاَل: مَلها َباَيَع م 
ِد ْبِن ِزَياد  مه َ َمَر، َفَقاَل َعْبد  فَعْن حم  ، َوع  نهة  َأيِب َبْكر  : س  َقاَل َمْرَوان 

، َفَقاَل  نهة  ِهَرْقَل، َوَقيْرَصَ : س  ُْحَِن ْبن  َأيِب َبْكر  اَم َوالهِذي قَ : َأنَْزَل اَّلله  ِفيَك: })مروان( الره لَِدْيِه أ فٍّ َلك  { اَل لَِوا

 َصىله اَّلله  اآلَيَة، َقاَل: َفَبَلَغ َعاِئَشَة َرِِضَ اَّلله  
ِ
ول  اَّلله َو بِِه، َوَلِكْن: " َرس   َما ه 

ِ
 َعنَْها، َفَقاَلْت: َكَذَب، َواَّلله

 عز
ِ
ْلبِِه ".َفَمْرَوان  َقَصٌص ِمْن َلْعنَِة اَّلله ، يِف ص  َم َلَعَن َأبَا َمْرَواَن، َوَمْرَوان    (1)وجل". َعَليِْه َوَآِلِه َوَسله

! َما  عبد الرُحن بن أيب بكر ملروان: "ويف رواية أخرى: قال  َعاِوَية   َيا َمْرَوان  َوَكَذَب م 
ِ
َكَذْبَت َواَّلله

اَم َماَت ِهَرْقل   له وَن َأْن جَتَْعل وَها ِهَرْقِليهًة ك  ِريد  ْم ت  ، َوَلِكنهك 
د  مه َ ِة حم  َا أِل مه يَار  َأَرْدُت 

  (2)"َقاَم ِهَرْقل  اخْلِ

إنا وجدنا أحاديث الناس  :ثم قال ،عاوية املنرب فحمد اهلل وأثنى عليهابن خياط: "صعد م قال

قد سمعوا وأطاعوا  ،وذوات عوار زعموا أن ابن عمر وابن الزبري وابن أيب بكر الصديق مل يبايعوا يزيد

وإال َضبنا أعناقهم  ،ال واهلل ال نرىض حتى يبايعوا عىل رؤوس الناس :فقال أهل الشام ،وبايعوا له

ثم  ،ال أسمع هذه املقالة من أحد بعد اليوم ،ما أرسع الناس إىل قريش بالسوء !مه سبحان اهلل فقال

ويقول الناس  ،ما بايعنا ،ويقولون ال واهلل ،بايع ابن عمر وابن الزبري وابن أيب بكر :فقال الناس ،نزل

 .(3)لقد بايعتم وارتل معاوية فلحق بالشام" !بىل

                                                             

 [، إسناده متصل، رجاله ثقات11427، السنن الكربى للنسائي/ 475:  4]املستدرك عىل الصحيحني  (1)

 [100، ص3بن األثري ج]الكامل يف التاريخ، ال( 2)

 [ 214، ص1ط جتاريخ خليفة بن خيا( ]3)
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يا أمري املؤمنني نخريك من ثالث زبري: "حد السيف، وقال له عبد اهلل بن ال وقد أخذ البيعة البنه تت

  .اعرضهن ..هلل أبوك :قال ،أهيا ما أخذت فهو لك رغبة خصال

وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر ، ☻إن شئت صنعت ما صنع رسول اهلل  :قال

ري هذه وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خ ،☻فهو خري هذه األمة بعد رسول اهلل 

  ..األمة بعد أيب بكر

  ؟وما صنعوا  ..هلل أبوك :قال

فارتىض املسلمون  ،ومل يستخلف أحداً  فلم يعهد عهداً  ☻قبض رسول اهلل  :قال

 :فقال ،فإن شئت أن تدع هذا األمر حتى يقيض اهلل فيه قضاءه فيختار املسلمون ألنفسهم ..أبا بكر

وإين لست آمن عليكم  ،تقطع دونه األعناق بكر كان رجالً إن أبا  ..إنه ليس فيكم اليوم مثل أيب بكر

  ..االختالف

هلل أبوك  :قال ..فاصنع ما صنع أبو بكر :قال ..صدقت واهلل ما تب أن تدعنا عىل هذه األمة :قال

عمد إىل رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه وال من رهطه األدنني  :قال ؟قال وما صنع أبو بكر

هلل  :قال ،شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بني عبد شمس فرتىض بهفإن  ؛فاستخلفه

  ؟الثالثة ما هي ..أبوك

وما صنع عمر قال جعل هذا األمر شورى  :قال ..وما صنع عمر :قال ..تصنع ما صنع عمر :قال

ك غري فهل عند :قال ..يف ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده وال من بني أبيه وال من رهطه

  ..ونحن أيضا :قالوا  ؟فأنتم :قال ..ال :قال ؟هذا

 ..وإنه قد كان يقوم منكم القائم إيل ،إما ال فإين أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر :قال

 ،وإين قائم بمقالة إن صدقت فيل صدقي ..فأحتمل له ذلك وأصفح عنه ،فيكذبني عىل رؤوس الناس
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 أقسم لكم باهلل لئن رد عيل منكم إنسان كلمة يف مقامي هذا ال ترجع وإين ..وإن كذبت فعيل كذيب

  ..فال يرعني رجل إال عىل نفسه ..إليه كلمته حتى يسبق إيل رأسه

ل فإن ذهب رج ،ثم دعا صاحب حرسه فقال أقم عىل رأس كل رجل من هؤالء رجلني من حرسك

  !يهامفليرضباه بسيف ..يرد عيل كلمة يف مقامي هذا بصدق أو كذب

ثم خرج وخرجوا معه حتى إذا رقى املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال إن هؤالء الرهط سادة 

وإَّنم قد رضوا وبايعوا  ،إال عن مشورهتم وال نقيض أمراً  ،املسلمني وخيارهم ال نستبد بأمر دوَّنم

وانرصف  ،لس عىل راحلتهثم ج ،فرضبوا عىل يديه ..فبايعوا بسم اهلل ،ليزيد ابن أمري املؤمنني من بعده

 :قالوا  ..إنا واهلل ما فعلنا :قالوا  !فعلتم ،فلام أرضيتم وحبيتم ،زعمتم وزعمتم :فقالوا  ،فلقيهم الناس

  (1)ثم بايع أهل املدينة والناس ثم خرج إىل الشام" ؟فام منعكم أن تردوا عىل الرجل إذ كذب

فاة وعدة معه إىل احلسني بعد وقدم املسيب ْبن نجبة الفزاري، ": احلسنؓ  ماتوبعدما 

: قد علمنا رأيك، ورأي أخيك فقال: إين  رجو أن يعطي اَّلله ألاحْلََسن، فدعوه إىل خلع معاوية، وقالوا

وان ْبن احلكم أخي عىل نيته يف حبه الكف، وأن يعطيني عىل نيتي يف حبي جهاد الظاملني. وكتب مر

  .للفتنة، وأظن يومكم من حسني طويالً  إىل معاوية: إين لست آمن أن يكون حسني مرصداً 

فكتب معاوية إىل احلسني: إن من أعطى اَّلله صفقة يمينه وعهده جلدير بالوفاء، وقد أنبئت أن قوما 

من أهل الكوفة قد دعوك إىل الشقاق، وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا عىل أبيك وأخيك، فاتق 

، واذكر امليثاق، وإنك متى تكدين  فكتب إليه احلسني: أتاين كتابك، وأنا بغري الذي بلغك  ..أكدكاَّلله

، وما أردت لك حماربة، وال عليك خالفاً  ، وما أظن يل عند عني جدير، واحلسنات ال هيدي هلا إال اَّلله

  (2)اَّلله عذرا يف ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من واليتك أمر هذه األمة".

                                                             

 [7، ص6البدء والتاريخ للمقديس ج، 217، ص1( ]تاريخ خليفة بن خياط ج1)

 [413، ص 1، سري أعالم النبالء للذهبي ج 414، ص6ج( ]هتذيب الكامل للمزي/2)
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،  َوَرَوى َزْحر  الذهبي: " قالو ْرت  احْلََسَن ْبَن َأيِب احْل َسنْيِ ، َقاَل: ز  نِْهب  َيِْد ْبِن م  ِه ُح  ، َعْن َجدِّ ْبن  ِحْصن 

، َما َتَرى َما النهاس  ِفيِه؟ َفَقاَل يِل: َأْفَسَد َأْمَر النهاِس اْثنَاِن: عَ 
: َيا َأبَا َسِعيد  ْلت  و ْبن  َفَخَلْوت  بِِه، َفق  ْمر 

ل  اْلَعاِص َيْوَم َأَش  ، َفال َيَزا ، َفَحَكَم اخْلََواِرج  ء  ا ره ِمَلْت، َوَقاَل: َأيَْن اْلق  َعاِوَيَة بَِرْفِع امْلََصاِحِف، َفح  اَر َعىَل م 

وفَ  َعاِوَيَة َعىَل اْلك  ه  َكاَن َعاِمَل م  ْعَبَة، َفِإنه : ِة، َفكَ َهَذا التهْحِكيم  إِىَل َيْوِم اْلِقيَاَمِة، َوامْل ِغرَية  ْبن  ش  َعاِوَية  َتَب إَِليِْه م 

والً  َْت ِكتَايِب َهَذا َفَأْقبِْل َمْعز  نْت  أ َوطِّئ ه  إَِذا َقَرأ ، فلام َوَرَد َعَليِْه، َقاَل: َما َأبَْطَأ بَِك؟ َقاَل: َأْمٌر ك  ، َفَأبَْطَأ َعنْه 

َو؟ َقاَل: اْلَبيَْعة  لِيَِزيَد ِمْن َبْعِدكَ  ، َقاَل: َوَما ه  ، َقاَل: َأَو َفَعْلَت؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: اْرِجْع َعىَل َعَمِلَك، َوأ َهيِّئ ه 

ل  ِفيِه  َعاِوَيَة يِف َغْرِز َغيٍّ ال َيَزا : َما َوَراَءَك؟ َقاَل: َوَضْعت  ِرْجَل م  ه  إِىَل َيْوِم َفَلامه َخَرَج، َقاَل َله  َأْصَحاب 

: َفِمْن َأْجِل َذلِ  وَرى إِىَل َيْوِم اْلِقيَاَمِة " اْلِقيَاَمِة، َقاَل احْلََسن   أِلَبْنَاِئِهْم، َوَلْوال َذلَِك َلَكاَنْت ش 
ِ
الء َك َباَيَع َهؤ 

َ يِف  َك اَّلله ر  : أ َذكِّ َعاِوَيَة، َفَقاَل َله  ىَل م 
د  َوَرَوى ِهَشاٌم، َعِن اْبِن ِسرِييَن، َأنه َعْمَرو ْبَن َحْزم  َوَفَد إِ َمه ِة حم   أ مه

ْم، َواْبنِي َأَحقُّ بَِمْن َتْس  ه  ه  مَلْ َيْبَق إِال اْبنِي َوَأبْنَاؤ  ْيَِك، َوإِنه   (1)".َتْخِلف  َعَليَْها، َفَقاَل: َنَصْحَت َوق ْلت  بَِرأ

ب ب الرتغيب والرتهيب، فمن مل يستجوعمد معاوية يف تنصيب ابنه الفاسق عىل املسلمني إىل أسلو

ضعه، فريوي ابن كثري بسنده: قال: "بعث معاوية إىل عبد الرُحن بن أيب  للعطاء والرشوة، فالسيف خي 

بكر بامئة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرُحن وأبى أن يأخذها، وقال: 

 (2)أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إىل مكة فامت هبا".

َعاِوَيَة َبَعَث إِىَل اْبِن ع   :ويروي البيهقي بسنده  ، َفَلامه َدَعا " َأّن م  اَم ِماَئَة َأْلِف ِدْرَهم  َمَر َرِِضَ اَّلله  َعنْه 

َعاِوَيَة، َقاَل: َأتََرْوَن َهَذا َأَراَد؟ إِنه ِدينِي إًِذا ِعنِْدي َلَرِخيٌص " َعاِوَية  إِىَل َبيَْعِة َيِزيَد ْبِن م  م 
(3)   

أن يبايع ليزيد، قال: أرى ذاك أراد، إن  "عن نافع، أن معاوية بعث إىل ابن عمر بمئة ألف، فلام أرادو

  (4)لرخيص". ديني عندي إذاً 

                                                             

 [163، ص5، ج]تاريخ اإلسالم للذهبي( 1)

 [(476 : 3)، املستدرك عىل الصحيحني 96، ص 8والنهاية البن كثري/ ج ( ]البداية2)

 [(265:  1)ن فيااملعرفة والتاريخ ليعقوب بن س، 159:  8الكربى للبيهقي/ ] ( ]السنن3)

 | إسناده صحيح [ 225، ص 3(، سري أعالم النبالء للذهبي، ج412:  4الكربى البن سعد/ ) ( ]الطبقات4)
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مره أن ىل الوليد بن عتبة يأإهؤالء األربعة نفر، فكتب  ة بيعإال ة"مل تكن ليزيد مه :وبعد موت معاوية

فقال له مروان بن احلكم: أما عبد اهلل بن عمر وعبد  ...شديدًا ال رخصه فيه أخذاً  ةيأخذهم بالبيع

من هذا األمر، ولكن عليك باحلسني بن  رُحن بن أبى بكر فال ختافن ناحيتهام، فليسا بطالبني شيئاً ال

اخلرب،  ن يعلنأعناقهام قبل ال فاَضب أإن بايعا وإالزبري، فابعث إليهام الساعة، ف عىل وعبد اهلل بن

  (1)، ويظهر اخلالف".ةفيثب كل واحد منهام ناحي

لصحابة عىل من انكر أمامة العظمى ال تستحق بالنسب، وهلذا واإل"بيل: العاّلمة ابن رجب احلن قال

 بنائكم!جئتم هبا هرقلية، تبايعون أل :بكروقال عبد الرُحن بن أيب  بايع لولده.

 نة الروم وفارس، وأمابناء س  ن البيعة لألأ، فدل عىل وسمع ذلك عائشة والصحابة، ومل ينكروه عليه

  (2)".مةصلح لألأفضل وأملن هو نة املسلمني فهي البيعة س  

*** 

" ملجرد النسب اءوهبذا الترصف القبيح، والبدعة امل ضلة، والسنة القبيحة يف "توريث احلكم لألبن

 امللك العضوض"..قد ُتت اخلطوة األخرية يف تول "اخلالفة الراشدة" لـ "ف !كأن األمة أحد املتاع

 ة إىل امللك:هدت للتحول من اخلالفاخلطوات التي مَ وكانت 

 صودة (.) خطوة غري مق .الشام كلها ملعاوية مجع عثامن ؓ -1

 ) خطوة غري مقصودة (. .ن واضطراب أمر املدينةمقتل عثام -2

 طوة غري مقصودة، وإن تدخل فيها بني أمية (.خ)  .ومعركة اجلمل االختالف عىل عيلّ  -3

                                                             

 [8، ص6، البدء والتاريخ ج227، ص1الطوال ج ( ]األخبار1)

 [279، ص5جب، ج]فتح الباري البن ر( 2)
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 ن (.) خطوة مقصودة لذاهتا، بذريعة دم عثام .معركة صفني -4

 هدة (.) خطوة مم   .وان ضد اخلوارجمعركة النهر -5

 .القضاء عىل اخلالفة. ) خطوة مقصودة لذاهتا ( يفاألخرية قبل معاوية كانت اخلطوة  واليةب -5

 .) خطوة مقصودة لذاهتا (والية العهد ليزيد ابنه.  -6

 . "العضوض امللك"إىل  "الراشدة اخلالفة"وبذلك كانت هذه اخلطوة األخرية يف التحول من 

 

 

***
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 هـ( 61) رضي اهلل عنه  احلسني ثورة  

 

مي بعام "اجلامعة"  -  ؓكان "االتفاق السلمي" للحسن لقد ماء.. مل يكن حقنًا للد -فيام س 

سرتق األمة، منصب ملكي )يَ إىل  مسؤولية اخلالفةوتويل  ؛معناه تسليم األمة لـ "امللك العضوض"

نة قيرص وكرسى ويرسق الثروة( ة، دفعت قبلها دماء ، وإنام جتاوزاً ملرحلة حساسة يف تاريخ األمعىل س 

الً عن مل يكن تناز -اخلالفة حوايل ستة أشهر  الذي مكث يف -كبار الصحابة، وتنازل اخلليفة احلسن 

مر يعود األ ضعف، وال انخالعًا عن مواجهة الظلم.. وإنام من أجل وحدة املسلمني.. "رشيطة" أن

 ب.ى املسلمني" وأن يعود هلم حق االختيار.. ال حق السيف املسلط عىل الرقارإىل "شو

يف املوادعة،  ألرجو أن يكون رأي أخي رُحه اهللإين بعد موت أخيه احلسن: " احلسني ؓقال و

  (1)"وسداداً  ورأيي يف جهاد الظلمة رشداً 

هم ال يشكون يف أن معاوية إذا مات مل وكان أهل العراق واحلجاز يعظمونه ملكانته وصالحه، و"

فد الناس إىل احلسني، توعد احلسني وأمر رجاله  يعدل الناس بحسني أحدًا. فلام رأى معاوية توا

قبته، "فكتب إليه احلسني كتاباً  يعدد عليه فيه ما فعل يف أمر زياد، ويف قتل حجر، ويقول  غليظاً  بمرا

!! وكان آخر الكتاب: والسالم عىل ! فكدين ما بدا لكاحلني مذ خلقت؟له: إنك قد فتنت بكيد الص

  (2)من اتبع اهلدى"

َعاِوَية إىل احلسني ْبن عيل رِض اَّلله تعاىل عنهم: أما بعد، فقد انتهت : "وجاء يف هذا الكتاب كتب م 

إيل عنك أمور أرغب بك عنها، فإن كانت حًقا مل أقارك عليها، ولعمري إن من أعطى صفقة يمينه 

                                                             

ف للبالذري ج (1)  [ 161، ص8، البداية والنهاية البن كثري ج152، ص 3]أنساب األرشا

ف للبالذري ج (2)  [153، ص 3]أنساب األرشا
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اَّلله وميثاقه حلري بالوفاء، وإن كانت باطاًل فأنت أسعد الناس بذلك، وبحظ نفسك تبدأ، وعهد 

وبعهد اَّلله تويف، فال تملني عىل قطيعتك واإلساءة بك، فإين متى أنكرك تنكرين، ومتى تكدين أكدك، 

بوك كان فاتق شق عصا هذه األمة وأن يرجعوا عىل يدك إىل الفتنة، فقد جربت الناس وبلوهتم، وأ

أفضل منك، وقد كان اجتمع عليه رأي الذين يلوذون بك، وال أظنه يصلح لك منهم ما كان فسد 

ِذيَن ال ي وِقن وَن{.  نهَك اله  عليه، فانظر لنفسك ودينك }َوال َيْسَتِخفه

: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنه بلغتك عني أمور ترغب عنها، فإن كنت حًقا فكتب إليه احلسني

، فأما ما نمي إليك فإنام رقاه املالقون  مل تقارين عليها، ولن هيدي إىل احلسنات ويسدد هلا إال اَّلله

املشاؤون بالنامئم املفرقون بني اجلميع، وما أريد حرًبا لك وال خالًفا عليك، وأيم اَّلله لقد تركت ذلك 

اكمتك إليه، وال عاذري دون اإلعذار إليه وأنا أخاف اَّلله يِف تركه، وما أظن اَّلله راضيًا عني برتك حم

فيك، ويف أوليائك القاسطني امللحدين، حزب الظاملني وأولياء الشياطني، ألست قاتل حجر ْبن عدي 

وأصحابه املصلني العابدين، الذين ينكرون الظلم ويستعظمون البدع، وال خيافون يِف اَّلله لومة الئم، 

ثيق واإليامن املغلظة؟ أولست قاتل عمرو ْبن احلمق صاحب ظلاًم وعدواًنا، بعد إعطائهم األما ن باملوا

 
ِ
ول اَّلله ! أولست املدعي العبادة وصفرت لونه وأنحلت جسمه؟الذي أبلته  ☻َرس 

 
ِ
ول اَّلله زياد ْبن سمية املولود عىل فراش عبيد عبد ثقيف، وزعمت أنه ابن أبيك، وقد َقاَل َرس 

  "."الولد للفراش وللعاهر احلجر: ☻
ِ
ول اَّلله  ☻فرتكت سنة َرس 

، ثم سلطته عىل العراقني فقطع أيدي  وخالفت أمره متعمًدا، واتبعت هواك مكذًبا، بغري هدى من اَّلله

املسلمني وسمل أعينهم، وصلبهم عىل جذوع النخل، كأنك لست من األمة وكأَّنا ليست منك، وقد 

 
ِ
ول اَّلله أولست صاحب  ".م فهو ملعونق بقوم نسًبا ليس هلمن أحل": ☻َقاَل َرس 

احلرضميني الذين كتب إليك ابن سمية أَّنم عىل دين عيل، فكتب إليه: اقتل من كان عىل دين عيل 

الذي كان يرضب عليه  ☻ورأيه، فقتلهم ومثل هبم بأمرك، ودين عيل دين حممد 

لتني يِف طلب أباك، والذي انتحالك إياه أجلسك جملسك هذا، ولوال هو كان أفضل رشفك جتشم الرح
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اخلمور، وقلت: انظر لنفسك ودينك واألمة واتق شق عصا األلفة وأن ترد الناس إىل الفتنة، فال أعلم 

فتنة عىل األمة أعظم من واليتك عليها، وال أعلم نظًرا لنفِس وديني أفضل من جهادك، فإن أفعله 

تقصريي، وأسأل اَّلله توفيقي ألرشد  فهو قربة إىل ريب، وإن أتركه فذنب أستغفر اَّلله منه يِف كثري من

أموري، وأما كيدك إياي فليس يكون عىل أحد أَض منه عليك، كفعلك هبؤالء النفر الذين قتلتهم 

ومثلت هبم بعد الصلح من غري أن يكونوا قاتلوك وال نقضوا عهدك، إال خمافة أمر لو مل تقتلهم مت 

َعاِوَية بالقصاص، وأيقن باحلساب، وأعلم أن هلل قبل أن يفعلوه، أو ماتوا قبل أن يدركوه، فأبرش  يا م 

كتاًبا ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، وليس اَّلله بناس لك أخذك بالظنة، وقتلك أولياءه عىل 

الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة البنك، غالم سفيه يرشب الرشاب، ويلعب بالكالب، وال 

قت دينك، وأكلت أمانتك، وغششت رعيتك، وتبوأت مقعدك من أعلمك إال خرست نفسك، وأوب

نَي{.
ِ ِ
ْعًدا لِْلَقْوِم الظهامل   (1)"النار }ب 

ة.. لريى كيف وذهب إىل مك -ه بعد موت أبي -بيعة الضاللة ليزيد  بايع احلسني ؓلم ي  ف

عة التي فشت إماتة البدو -م والسلطان يف أمر احلك -يواجه هذا األمر، وكيف يمكنه إحياء السنة 

 وعلت.

يس اإلسالمي، وحدث "االنقالب الكيل" يف النظام السيا ؛ليزيد بن معاوية توريث امللكوملا تم 

ايس و"اغتصاب" شورى املسلمني، وإعامل السيف يف كل معرتض وخمالف، وانشقاق الصف السي

وأن ي وجد من يقف   بداملسلم جتاه هذه احلادثة اخلطرية، واَّنيار "منظومة اخلالفة الراشدة"؛ كان ال

ألجيال التالية أن تستلهم لكن ال بد ل -اهلل قدراً مقدورًا  وإن كان أمر -هلذه الكارثة، وال يستسلم هلا 

 ..النموذج الصحيح واملوقف الرباين جتاه هذه الكارثة التي حّلت باإلسالم واملسلمني

يف.. إنام االستسالم لسلطة السفكان خروج احلسني وثورته.. وأحقيته وأحقية املسلمني بعدم 

 االستسالم والطاعة لـ  "كتاب اهلل" و"شورى األمة ورضها" يف املجموع. 

                                                             

ف للبالذري ج (1)  [128، ص 5]أنساب األرشا
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طورهتا خمدى  اتضحوملا مل تكن كارثة تول النظام السيايس للمسلمني إىل "امللك العضوض" 

والقهر،  يفتم االستسالم هلذا امللك العضوض القائم عىل سلطة السقد لدى املسلمني حينها.. ف

دعني ملا األتباعوحينها وقف احلسني وأهله بيته وصحبه وحدهم.. ثم خلفهم جمموعة كاذبة من 

 له، ثم ختلوا عنه! نرصهتم

إىل الكوفة، فاستعد هلذا األمر أشد  املجيء احلسنيبتخطيط علم قد وكان الطاغية يزيد بن معاوية 

من  -غه ضعفه يف مواجهة احلسني، بعد أن بل استعداد، فعزل النعامن بن بشري عن الكوفة خوفًا من

يف معصية اهلل،  أحب إيل من أن أكون قوياً  ،وأنا يف طاعة اهلل أن أكون ضعيفاً قول النعامن: " -الوشاة 

ين!  (1)سرته اهلل" وما كنت ألهتك سرتاً  فنصحه كاتب معاوية وصاحب أمره السري "جون" النرصا

وكتب يزيد إىل ابن زياد: "بلغني مسري حسني إىل الكوفة،  ،(2)زيادبتولية العنيد الشقي عبيد اهلل بن 

وقد ابتىل به زمانك من بني األزمان، وبلدك من بني البلدان، وابتليت به من بني العامل، وعندها تعتق 

  (3)كام يعتبد العبيد" أو تعود عبداً 

دافع عن "امللك العضوض" ومل يكن احلسني شابًا أهوجًا مل يستمع إىل النصح كام صور بعض من ي

واخلمسني من العمر.. عركته التجارب  سادسةفهو كان ابن ال -البهتان له ويؤصل بالباطل و -

رضوان اهلل عليهم،  -واملحن، وَّنل من نبع النبوة الصايف، وعارص اخللفاء األربعة، وجاهد معهم 

                                                             

 [348، ص 5]تاريخ الطربي ج (1)

وي عن هذا اللعني سخريته من النبي ) (2)  ْبِن َسِمْعت  َأبَا بَْرَزَة، َوَخَرَج مِ "، ففي مسند أُحد: ☻ر 
ِ
َبيِْد اَّلله ْن ِعنِْد ع 

ْغَضٌب، َفَقاَل: "ِزيَ  َو م   َوه 
نْت  َأظ نُّ َأينِّ َأِعيش  َحتهى أ َخلهف  يِف َقوْ اد  د  َما ك  مه َ ْحَبِة حم  ويِن بِص  ِديه  َقال وا: ☻م  ي َعريِّ  َمه مْ إِنه حم   ك 

 ! َس َهَذا َلَدْحَداٌح 
ِ
وَل اَّلله َب، َفاَل َسقَ  ☻ِمْعت  َرس  ول  يِف احْلَْوِض: َفَمْن َكذه ]مسند  .اه  اَّلله  َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِمنْه  "َيق 

وسع يف أي ي   دحداح: قصري كبري البطن، ولعل له مقصد معنوي ، إسناده متصل، رجاله ثقات[20852اجلامع ملعمر بن راشد/ ، 19279أُحد/

حداح"لزيد بن َأْرَقم: "قال احلجاج اللعني  ده كانت عقيدة هؤالء الفاسقني، فقويبدو أن هذ !كالم ويكذبال ِديهكم هذا الده مه َ  !(إِن حم 

ف للبالذري ج (3)  [البن عساكر تاريخ دمشق ،160، ص 3]أنساب األرشا
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، وما عليه أهل الشام من بدعة وكان يعرف ما عليه أهل العراق من خذالن -والسالم عىل آل البيت 

ً يف ذهنه وهو ينظر يف هذا األمر العصيب، و .وَّنم للملك. ماذا يمكنه أن يعذر كل ذلك كان حاَضا

 ؟!إىل اهلل فيه

ليبايعوه إمامًا، أرسل يء بعد أن كتب له أهل الكوفة باملجومل يتهور احلسني يف َشء من أمره.. ف

ستعلم أمرهم، ويستوثق منهم.. ثم نزل عند بعض أهل الكوفة إليهم مسلم بن عقيل بن أيب طالب لي

بمجيء رسول احلسني،  - عليه من اهلل ما يستحق – ، فعلم عبيد اهلل بن زياد ليأخذ البيعة للحسني

ه مثلام خذلوه نوسيخذلو ،فاستعد لقتاهلم، وقد علم مسلم بن عقيل أن أهل الكوفة لن ينرصوا احلسني

 اهلل بن زياد..  م قرص عبيدوتفرقوا عنه عند حصاره

كتابة بعض أهل الكوفة إىل احلسني إما كان عن نية صادقة يف نرصته، ثم ذابت هذه النية تت  وإنه 

خوف البطش والفتك، أو الرشوة والعطاء. أو عن نية صادقة يف نرصته، وملا تتابع اخلذالن عليه، 

غري رغبة حقيقية فيها البيعة التامة له. أو  نجى كل طرف بنفسه. أو عن رشوة وجتارة باحلسني. أو عن

أو عن استدراج  !"القلوب مع احلسني، والسيوف مع بني أمية"عن الشك يف قتال الظاملني. أو كام قيل 

لك بنله لالن ء أكان يف  -وأمثاله  – أمية طاملا احلسني يتهاء من أمره، فلن يستقر م  عىل قيد احلياة سوا

تمل أن يكون كل هذه االحتامالت مكان آخر، فكان سيد عرصه ؓالكوفة أو مكة أو يف أي  ، وحي 

قع والقلوب.  كانت موجودة وخمتلطة يف الوا

رش قتلة، وملا قدم احلسني قرب الكوفة، وعلم بمقتل مسلم،  -ومن نارصه  -بن عقيل وق تل مسلم 

 يتبق معه إال أهل قال ملن جاء معه ينرصه: لقد خذلنا الناس، فمن أحب االنرصاف فلينرصف.. ومل

فلام أتاه قال  -بأمر من عبيد اهلل بن زياد  -بيته ومن جاء معه من املدينة، و"توجه إليه عمر بن سعد 

له احلسني: اخرت واحدة من ثالث: إما أن تدعوين فأنرصف من حيث جئت، وإما أن تدعوين فأذهب 

تب إليه عبيد اهلل: ال وال كرامة حتى إىل يزيد، وإما أن تدعوين فأحلق بالثغور، فقبل ذلك عمر، فك
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تل أصحاب احلسني كلهم، فق   ..، فقاتلهيضع يده يف يدي! فقال له احلسني: ال واهلل ال يكون ذلك أبداً 

  (1)من أهل بيته" وفيهم بضعة عرش شاباً 

ق  ،"وقد روي عن عقبة بن سمعان أنه قال: صحبت احلسني من املدينة إىل مكة ومن مكة إىل العرا

 أفارقه حتى قتل، وسمعت مجيع خماطباته للناس إىل يوم مقتله، فواهلل ما أعطاهم ما يتذاكر الناس ومل

أنه يضع يده يف يد يزيد، وال أن يسريوه إىل ثغر من ثغور املسلمني، ولكنه قال: دعوين أرجع إىل املكان 

ري إليه أمر الناس فلم ودعوين أذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر إىل ما يص ،الذي أقبلت منه

  (2)يفعلوا".

 َ يًبا، َفَحِمَد اَّلله
، َوَقاَم يِف َأْصَحابِِه َخطِ ل وه 

، َوَأيَْقَن َأَّنه ْم َقاتِ
سني   بِح 

َمر  ْبن  َسْعد   هلالج لج و"مَلها َنَزَل ع 

مه َقاَل: "َوأَ  ْنيَ ثْنَى َعَليِْه، ث  َها، َقْد َنَزَل َما َتَرْوَن ِمَن األَْمِر، َوإِنه الدُّ وف  َرْت َوَأْدَبَر َمْعر  ْت َوَتنَكه َ ا َتَغريه

 إِال َخِسيس  َعيْش  َكامَلْرَعى اْلَوبِيِل، َأال َتَرْونَ 
ِ
َباَبِة اإِلَناء ْت َحتهى مَلْ َيْبَق ِمنَْها إِال َكص   احْلَقه ال َواْسَتَمره

َغَب امْل   ، لرَِيْ َتنَاَهى َعنْه  َل ال ي 
ْعَمل  بِِه، َواْلَباطِ ، َوإِينِّ ال َأَرى امْلَْوَت إِال َسَعاَدًة، َواحْلَيَاَة ي 

ِ
 اَّلله
ِ
ْؤِمن  يِف لَِقاء

نَي إِال َبَرًما
ِ ِ
ْرًما[ َمَع الظهامل   (3)"]ج 

وقدرهتا  !وُتت املواجهة.. ومل يكن يدور يف خلد املسلمني حينها مدى خطورة "فتنة امل لك"

وأهل بيته..  ☻انت حرمة ابن رسول اهلل الوحشية عىل انتهاك كل حرمة، حتى ولو ك

مة لرسول ب -رواحهم أَقّدس اهلل  -فقتلوا احلسني وأهله بيته  صورة وحشية مل ترع حرمة، ومل ترع كرا

 ..☻ اهلل

تل احلسني وآل بيته ف  !الشاميا إىل وسيقت النساء سبا  !كان مريضًا مع النساء اً إال غالم ╚ق 

                                                             

 [ 336، ص5، املنتظم البن اجلوزي ج389، ص 5]تاريخ الطربي ج (1)

 [164، ص3لتاريخ البن األثري ج]الكامل يف ا (2)

 ، تاريخ اإلسالم للذهبي[2842]املعجم الكبري للطرباين/  (3)
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ِعَل يِف "فَعْن َأنَِس ْبِن َمالِك  رَ  اَلم َفج   َعَليِْه السه
، بَِرأِْس احْل َسنْيِ

 ْبن  ِزَياد 
ِ
َبيْد  اَّلله يِتَ ع 

، أ  ِِضَ اَّلله  َعنْه 

" ت   َفَجَعَل َينْك 
وإذا هو ينكت فيه  -أي ابن زياد  -"وإذا رأس احلسني موضوع بني يديه  (1)َطْست 

ذا القضيب عن هاتني الثنيتني، فو اهلل الذي ال بقضيب بني ثناياه ساعة، فقال له زيد بن أرقم: ارفع ه

ثم انفضخ « عىل هاتني الثنيتني يقبلهام ☻إَل إال هو لقد رأيت شفتي رسول اهلل 

الشيخ يبكي، فقال له ابن زياد: أبكى اهلل عينك، فو اهلل لوال أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك 

لو سمعه   لقد قال زيد بن أرقم كالماً لرضبت عنقك، قال: فنهض فخرج، فلام خرج قال الناس: واهلل

: مر بنا وهو يقول: ملك عبد عبيداً  فاختذهم تليدا أنتم يا  ابن زياد لقتله، قال: فقلت ما قال؟ قالوا

معرش العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة، وأمرتم ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد 

ركم، فبعداً    (2)ملن رِض بالذل". رشا

"وأمر ابن زياد فنودي الصالة جامعة، فاجتمع الناس فصعد املنرب فذكر ما فتح اهلل عليه من قتل 

احلسني الذي أراد أن يسلبهم امللك ويفرق الكلمة عليهم، فقام إليه عبد اهلل بن عفيف األزدي، فقال: 

تل ابن زياد فق   وحيك يا ابن زياد!! تقتلون أوالد النبيني وتتكلمون بكالم الصديقني! فأمر به

  (3)وصلب".

ضيب كان يِف : قدم برأس احلسني، فلام وضع بني يدي يزيد َضبه بقوروى ابن اجلوزي بسنده "قال

َثنَا ليث،  يده، ثم َقاَل: يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلام".  وَقاَل  بسنده: "َحده

 ني، هبذين البيت ضع بني يدي يزيد بن معاوية، فتمثلعن جماهد، َقاَل: جيء برأس احلسني بن عيل، فو

 جزع اخلزرج من وقع األسل ليت أشياخي ببدر شهدوا

ـــفأهل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوا واستهلـ ـــوا فرحــــــ ـــ  (4)ثم قالوا يل: بقيت ألُتثل" اـ

                                                             

 [3748( ]صحيح البخاري/ 1)

 [365،ص  41، تاريخ دمشق البن عساكر ج190، ص 8( ]البداية والنهاية البن كثري ج2)

 [191، ص 8( ]البداية والنهاية البن كثري ج3)

 [343، ص5ج( ]املنتظم البن اجلوزي 4)
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ء تأكل كبد سيد الشهداتاول أن وهي  ،عيد إىل األذهان مشهد جدته هندوهو مشهد ي  

تلوا  يثأر لشيوخه - عليه من اهلل ما يستحق –! فيزيد ُحزة ؓ وأباءه من كفار قريش الذين ق 

ن م، ويا له نفاق، حتى تقر أعينهم.. فيا له من ☻بغزوة بدر، وي مثل بابن رسول اهلل 

 حسد وغل وبغي ضيّع األمة. 

نه عىل احلسني وعىل آل بيت رسول اهلل ف  ة  واملالئك، ولعنة اهلل☻سالم اهلل ورضوا

دنيا وسلطان والناس أمجعني عىل من جترأ عليهم واستحل قتلهم وانتهاك حرمتهم؛ من أجل متاع ال

 امللك.

*** 

ء وّ ولقد َص  ن خبلتهم عبادة بل هم مغالو -ر بعض من يتسرت بستار السنة.. وأهل السنة منهم برا

هو وليفة الرشعي يزيد بن معاوية !! ن خروج احلسني إىل الكوفة هو "خروج آثم" عىل اخلأ -الظاملني 

هو وأخيه سيدا فمل يكن خليفة بل ملك، ومل تكن له رشعية.. غري رشعية السيف والبغي، أما احلسني 

 . ☻شباب أهل اجلنة كام قال رسول اهلل 

ومنهم من يتمنى لو كان هو الذي قتل  (1)!ومن اخلبل والسفه قوهلم: "إن احلسني ق تل بسيف جده"

! وهؤالء أنفسهم يف قتال املنازعني ألويل األمر ☻حلديث رسول اهلل احلسني 

 جر !! األأنه اجتهد فأخطأ وله  عىل عيلّ  –رأس الفئة الباغية  -يعتربون يف خروج معاوية 

خليفة مري الفاسق اخلأصبح يزيد  إىل أنوصل  ذيالفنرى مدى املستوى اهلابط، والفكر الضال، 

فهي حالة ال .. ☻ج عن سنة جده ، واحلسني خار☻رسول اهلل 

ملني، والتحرر من تتاج إىل إفهام العقول، بقدر ما تتاج إىل طهارة القلوب من نجاسات عبادة الظا

 أغالل اهلوى الذي ي عمي البصرية، وهيبط باإلنسان إىل أسفل سافلني.

                                                             

 [ن شاء اهللإيف الباب الثاين ]وهو لألسف قول العاّلمة ابن العريب! وسنناقش ما جاء يف كتابه "العواصم" ( 1)
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بايع هذه البيعة املبتدعة فع ن ابن عباس قال: ولقد كان احلسني يعرف أن مصريه القتل إذ مل ي 

!! ري ذلك يب وبك لنشبت يدي يف رأسك"استشارين احلسني يف اخلروج فقلت: واهلل لوال أن يز

مة وهذه احلر (1)فقال: "واهلل ألن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إيل من أن يستحل يب هذه احلرمة غدا" .

 .العنيد احلجاجمع الطاغية  ستحل يف موقعة ابن الزبريست   -أي حرمة البيت احلرام  -

نة، وشهيد احلرية، وشهيد احلقيقة التي كشفت عن وحشية امللك  فهو  ؓ شهيد الس 

مة، وال عهد، وال ذمة يف ابن رسول اهلل  ، ☻العضوض التي مل ترع حرمة، وال كرا

 وال حتى يف النساء واألطفال.

ارمة.. وق تل وهو يرفع لم يكن يف جيش، ومل يكن يف ثورة عف -و وأهل بيته ه -فاحلسني كان وحده 

ء سنة جده  ، ويأبى الضيم والذلة للظاملني. ولقد كان يرغب يف الرجوع إىل ☻لوا

  غدرًا وخيانة.مكة بال مواجهة رشط عدم املبايعة عىل باطل، واالستسالم لظلم. فأبى الظاملون إال

*** 

 ؟! مةسلطة احلاك، وبشكل واضح عىل يد الهبذه الطريقة الوحشية وماذا بعد مقتل احلسنيؓ 

 ؟!بعد أن قتل ابن دعيها ابن نبيها ماذا سيكون مصري األمة

 كيف بمكانة َمن بعده ِمن الصاحلني واملسلمني؟!!  

مة ملسلم، وال حرمة لدمه إذا واجه الظلم والطغيان.. فبعد مقتله ت م استباحة املدينة فلم ي عد كرا

 . هلالج لج، واستباحة مكة حرم اهلل ☻حرم رسول اهلل 

 عىل يد خارجني المة، أنه ق تل عىل يد السلطة احلاك يف جيعة مقتل احلسني خمتلفة عن مقتل غريه،وف

 قتل عىل هذا النحو!الذي أعطى لنفسه حق الرشعية يف استباحة ال أو طارئني، بل عىل يد النظام احلاكم

                                                             

ف للبالذري ج1)  [159، ص8، البداية والنهاية البن كثري ج147، ص3( ]أنساب األرشا
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مقتل احلسني كانت ومن كان يظن أن احلسني إذ مل خيرج كان حقن دمه، ودم أهل بيته.. فهو خمطئ، ف

  -الرُحن بن خالد بن الوليد ، وق تل عبدوقد ق تل من قبل احلسن -ني أمية قضية وجود بالنسبة لب

والدليل أنه بمجرد اعرتاض أهل املدينة عىل فجور وجربية وطغيان يزيد بن معاوية استباحهم، 

ء مكة، هذه هي احلقيقة ال وا اهلل بن الزبري استباح وبمجرد اعرتاض عبد تي يتعامى عنها أهل األهوا

باد الظاملني.  وع 

للملوك، فإن رضوا عنك  -عبدًا  -: أن تكون خوالً القضية باختصار يف امللك العضوض واجلربي

مة.. وقد فعلها  -كنت أنت  نكائنًا م -عطاء، وإن غضبوا عليك أجزلوا لك ال حزوا رأسك وال كرا

ع كبار الصحابة، وآل بيت رسول اهلل بنو أمية ليس مع عموم املسلمني فحسب، بل م

☻. 

أي:  -، وكتابه دغاًل ةولختاذ عباد اهلل خوالً، وماله د  ومن جاء بعدهم سار عىل بدعتهم اخلبيثة يف ا

متهم  -قائقه حل اً تريف الكلم عن مواضعه وفقًا ألهوائهم وإفساد واالستهانة بدماء املسلمني وكرا

.. والسيف وحده. حاشا فرتات من النور والعدل من بعض وحريتهم. والتسلط عىل األمة بالسيف

 ، وغريه.♫العزيز  احل كام أمثال عمر بن عبد

*** 

جيب أن تكون حاَضة يف  -رضوان اهلل عليه والصالة والسالم عىل آل البيت  -ثورة احلسني  إنه 

هذا "السلف ذهن املسلمني وفكرهم.. وجيب أن تكون دماءه وقودًا لألجيال وهي تستلهم  طريق 

هد لتعيد "اخلالفة الراشدة" وتتخلص من "امللك العضوض" ومن "امللك اجلربي اوهي جتالصالح" 

وتدور مع كتاب اهلل حيث  -وحده ال رشيك له  -عيد وحدة املسلمني تت راية اهلل والطواغيت" وت  

اسبه، وتعزله، دار، واألمة هي التي ُتلك أمرها، وت ويل األصلح منها واألجدر، وتدعمه، وت
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ليتها وقدرهتا عىل ُحل الرسالة من جديد، بعد أن ت شفى بإذن اهلل من عاوتشاركه.. حتى تعود لألمة ف

 أمراض االستبداد التي تفتك هبا.

وجيب أن يتخلص املسلمون من الفقه السيايس للملك العضوض.. وأن يعودوا الستخالص 

وأن  ،"بغيلظلم واالستبداد واللتأصيل ال"عن و ،اكم""الفقه الراشدي" بعيداً عن نظريات "عبادة احل

إىل اخلالفة  لك اجلربييكونوا عىل مستوى عرصهم، وجيلهم يف القدرة عىل استنقاذ املسلمني من امل

 الراشدة.

 

 

***
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َهـ( 63) "☻حرم رسول اهلل  اهلجوم علىة "ر موقعة احل  

 

 (1)وا بيعة يزيد نفسه.. فأرسل إليهم مسلم بن عقبةعخلوفيها خلع أهل املدينة عامل يزيد عليها، و

َثنَا َأيِب، َقاَل:  :لغزو املدينة، فريوي ابن جرير الطربي بسنده ، َقاَل: َحده َهرْي  ي َأُْحَد  ْبن  ز 
َثنِ "َوَذلَِك َما َحده

َوْيِرَية  ْبن  َأْساَمَء، قَ  َثنَا ج  ، َقاَل: َحده َثنَا َوْهب  ْبن  َجِرير  ث وَن َأنه َحده دِّ َ اَل: َسِمْعت  َأْشيَاَخ َأْهِل امْلَِدينَِة حي 

: إِنه َلَك ِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة َيْوًما، َفِإْن َفعَ  ْته  اْلَوَفاة  َدَعا َيِزيَد، َفَقاَل َله  َعاِوَيَة مَلها َحرَضَ ْسِلِم م  ل وا َفاْرِمِهْم بِم 

ٌل َقْد عَ  ه  َرج  ْقَبَة، َفِإنه َعاِوَية  َوَفَد إَِليِْه َوْفٌد ِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة، َوَكاَن مِمهْن َوَفَد ْبِن ع  ، َفَلامه َهَلَك م  َرْفت  َنِصيَحَته 

يًفا َفاِضال َسيًِّدا َعابًِدا َمَعه  َثاَمنِية  َبنِ  ، َوَكاَن رَشِ  ْبن  َحنَْظَلَة ْبِن َأيِب َعاِمر 
ِ
، فَ َعَليِْه َعْبد  اَّلله َأْعَطاه  ِماَئَة نَي َله 

 ِسَوى ِكْسَوهِتِْم َوُِحْالَِّنِْم، َفَلامه َقِدمَ 
َة آالف  ْم َعرَشَ  ِمنْه 

لِّ َواِحد  ، َوَأْعَطى َبنِيِه لِك  امْلَِدينََة َعْبد   َأْلِف ِدْرَهم 

ْم ِمْن  : َما َوَراَءَك؟ َقاَل: ِجئْت ك  ، َفَقال وا  ْبن  َحنَْظَلَة َأتَاه  النهاس 
ِ
 اَّلله

ِ
الء  َلْو مَلْ َأِجْد إِال َبنِيه َهؤ 

ِ
، َواَّلله ل  ِعنِْد َرج 

: َقْد َبَلَغنَا َأنهه  َأْجَداَك َوَأْعَطاَك َوَأْكَرَمَك، َقاَل: َقْد َفَعَل، َوَما َقبِْلت   ه  هِبِْم، َقال وا ى جَلَاَهْدت  ِمنْه  إِال ألَتََقوه

، َفبَ  وه  َض النهاَس َفَباَيع  ْقَبَة إَِليِْهْم َوَقْد َبَعَث َأْهل  امْلَِدينَِة إِىَل بِِه، َوَحضه ْسِلم  ْبن  ع  َلَغ َذلَِك َيِزيَد، َفَبَعَث م 

اَمَء َعلَ  َر َفَأْرَسَل اَّلله  السه وِّ ، َوع 
ا ِمْن َقطَِران  قًّ اِم، َفَصبُّوا ِفيِه ز  ْم َوَبنْيَ الشه  َبيْنَه 

 
لِّ َماء وا بِ ك  َدْلو  يِْهْم َفَلْم َيْسَتق 

َها، َفلَ  َر ِمْثل   مَلْ ي 
 َوَهيْئَة 

وع  َكثرَِية  م  وا امْلَِدينََة َفَخَرَج إَِليِْهْم َأْهل  امْلَِدينَِة بِج  اِم َحتهى َوَرد  ْم َأْهل  الشه امه َرآه 

ْسِلٌم َشِديد  اْلَوَجِع، َفَبيْناََم النهاس  يِف ِقَتا وا ِقَتاهَل ْم، َوم  ْم َوَكِره  وا التهْكبِرَي ِمْن َخْلِفِهْم يِف َهاب وه  هِلِْم إِْذ َسِمع 

، َفَكا ، َفاَّْنََزَم النهاس  ْم َعىَل اجْل دِّ اِم َوه  َن َمْن أ ِصيَب يِف َجْوِف امْلَِدينَِة، َوَأْقَحَم َعَليِْهْم َبن و َحاِرَثَة َأْهَل الشه

تَِل ِمَن النهاِس، َفَدَخ  ْسَتنٌِد إِىَل َأَحِد َبنِيِه اخْلَنَْدِق َأْكَثَر مِمهْن ق   ْبن  َحنَْظَلَة م 
ِ
، َوَعْبد  اَّلله ِزَم النهاس  ل وا امْلَِدينََة َوه 

َى َما َصنََع النهاس  َأَمَر َأْكرَبَ َبنِيِه َفَتَقده  ، َفَلامه َفَتَح َعيْنَيِْه َفَرأ طُّ َنْوًما، َفنَبهَهه  اْبن ه  َل، َفَدَخَل م  َيغ 
تِ ْسِلم  َم َحتهى ق 

                                                             

كثري من فضالء املدينة ال، قتل فظاً غليظاً متوحشًا فكان رمة، وقد َتعمد يزيد اختياره ألنه أعرايب جاهل، ال يعرف للمدينة ح  ( 1)

 صرباً.
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ْم يِف ِدَما َعاِوَيَة حَيْك  ْقَبَة امْلَِدينََة َفَدَعا النهاَس لِْلَبيَْعِة َعىَل َأَّنه ْم َخَوٌل لِيَِزيَد ْبِن م  هِلِْم َوَأْهِليِهْم ِئِهْم َوَأْمَوا ْبن  ع 

  (1)َما َشاَء"

َمَر، َقاَل: حدويروي ابن سعد يف الطبقات: " د  ْبن  ع  مه َ َنا حم  ِهيَم ْبِن َعْبِد َأْخرَبَ ثنا إِْساَمِعيل  ْبن  إِْبَرا

 ، َنا اْبن  َأيِب ِذْئب  ، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َوَأْخرَبَ وِميُّ  ْبِن َأيِب َربِيَعَة امْلَْخز 
ِ
ُْحَِن ْبِن َعْبِد اَّلله َعْن َصالِِح ْبِن َأيِب الره

، َعْن عَ  د  مه َ َثنَا َسِعيد  ْبن  حم  اَن، َقاَل: َوَحده ، َحسه  ْبِن َزْيد 
ِ
ِه َعْبِد اَّلله يَى، َعْن َعبهاِد ْبِن َُتِيم، َعْن َعمِّ ْمِرو ْبِن حَيْ

ِة، أخرجوا َبنِ  : مَلها َوَثَب َأْهل  امْلَِدينَِة َليَايِلَ احْلَره َثنِي، َقال وا لٌّ َقْد َحده ِهْم َأيًْضا ك 
ي أ َميهَة َعِن امْلَِدينَِة، َوَعْن َغرْيِ

و ْم إَِليْ َوَأْظَهر  وا َأْمَره   ْبِن َحنَْظَلَة، َفَأْسنَد 
ِ
وا َعىَل َعْبِد اَّلله َعاِوَيَة، َوِخالَفه  َأمْجَع  ْم ا َعيَْب َيِزيَد ْبِن م  ِه، َفَباَيَعه 

،  َما َخَرْجنَا عَ  َعىَل امْلَْوِت، َوَقاَل: " َيا َقْوم 
ِ
يَك َله  "، َفَواَّلله َ َوْحَده  ال رَشِ وا اَّلله ق  ىَل َيِزيَد َحتهى ِخْفنَا َأْن اته

ب  اخْلَْمرَ  َهاِت، َواْلَبنَاَت، َواألََخَواِت، َوَيرْشَ ال َينِْكح  األ مه ، إِنه َرج 
ِ
اَمء َجاَرِة ِمَن السه

ْرَمى بِاحْلِ ، َوَيَدع  ن 

 فِ 
ِ
ه
ِ
ْن َمِعي َأَحٌد ِمَن النهاِس، ألَبَْليْت  َّلل  َلْو مَلْ َيك 

ِ
الَة، َواَّلله وَن الصه َبايِع   ي 

َثَب النهاس  َيْوَمِئذ  يِه َبالًء َحَسنًا، َفَتَوا

، َوَما َكانَ  يَايِل َمبِيٌت إِال امْلَْسِجد  ْلَك الله
 ْبِن َحنَْظَلَة تِ

ِ
لِّ النهَواِحي، َوَما َكاَن لَِعْبِد اَّلله َبة   ِمْن ك  َيِزيد  َعىَل رَشْ

ْفطِر  َعَليَْها إِىَل ِمثْ   ي 
ِئَي َراِفًعا َرْأَسه  إِىَل ِمْن َسِويق  ، َوَما ر  ْهر  وم  الده ِلَها ِمَن اْلَغِد ي ْؤَتى هِبَا يِف امْلَْسِجِد، َيص 

 ْبن  َحنَْظَلَة بِالنهاِس ا
ِ
َرى، َصىله َعْبد  اَّلله اِم ِمْن َواِدي اْلق   إِْخَباتا، َفَلامه َدَنا َأْهل  الشه

ِ
اَمء مه َصِعَد السه لظُّْهَر، ث 

 
ِ
ْم، فَ امْل ، إِنهاَم َخَرْجت ْم َغَضًبا لِِدينِك  َا النهاس  مه َقاَل: " َأهيُّ َ، َوَأثْنَى َعَليِْه، ث  ، َفَحِمَد اَّلله  َبالًء َحَسنًا، نرَْبَ

ِ
ه
ِ
َأبْل وا َّلل

. َنه  ْم ِرْضَوا ِله بِِه َعَليْك  ، َوحي  ْم بِِه َمْغِفَرَته  يِن َمْن نَ  لِيوِجْب َلك  َ َوْيَداَء، َوَقْد َنَزَل َقْد َخربه َزَل َمَع اْلَقْوِم السُّ

يِّن ه  بِنَْقِضِه اْلعَ  َ  إِْن َشاَء اَّلله  حم 
ِ
ْم َمْرَوان  ْبن  احْلََكِم، َواَّلله ، َوَمَعه  يَثاَق ِعنَْد ِمنْرَبِ اْلَقْوم  اْليَْوَم َذا َخَشب 

ِ
ْهَد َوامْل

 
ِ
وِل اَّلله ، َوَج "☻َرس  ول وَن: اْلَوَزغ  ْبن  ، َفَتَصاَيَح النهاس  َعل وا َينَال وَن ِمْن َمْرَواَن، َوَيق 

 
ِ
َقاَء، َواَّلله م  اللِّ ، اْصِدق وه 

 
ء ْتَم َليَْس بَِِشْ : إِنه الشه ول  ْم، َوَيق  َئه  َدِّ ، َوَجَعَل اْبن  َحنَْظَلَة هي   َما َصَدَق اْلَوَزغ 

 
ِ
ْدَرِة اَّلله وا النهرْصَ بِق  ، إاِل َحاز  ا بَِك َقْوٌم َقطُّ مه إِنه ه  ، َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َوَقاَل: الله

ِ
اَمء مه َرَفَع َيَدْيِه إِىَل السه ، ث 

مه َنَزَل، َوَصبهَح اْلَقْوم  املَْ  وَرَنا، ث  ْلنَا، َوإَِليَْك َأجْلَْأنَا ظ ه  وَن، َوبَِك آَمنها، َوَعَليَْك َتَوكه ق 
ل  ِدينََة، َفَقاَتَل َأهْ َواثِ

                                                             

 [237، ص 1، تاريخ خليفة البن خياط ج222، ص 8، البداية والنهاية البن كثري ج250، ص 5]تاريخ الطربي ج (1)
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 ْبن   امْلَِدينَِة ِقتَاالً 
ِ
َها، َفَلبَِس َعْبد  اَّلله لِّ اِم، َوَدَخَلِت امْلَِدينَة  ِمَن النهَواِحي ك  ْم أَْهل  الشه َشِديًدا َحتهى َكَثَره 

َقاتِل وَن، وَ  ، َوَجَعَل حَي ضُّ َأْصَحاَبه  َعىَل اْلِقَتاِل، َفَجَعل وا ي 
، َفاَم ت َرى إِال َحنَْظَلَة َيْوَمِئذ  ِدْرَعنْيِ َل النهاس 

تِ ق 

َْوىًل 
ِ
، َفَقاَل مل  ِمْن َأْصَحابِِه، َوَحاَنِت الظُّْهر 

ِْسًكا هِبَا َمَع ِعَصاَبة   ْبِن َحنَْظَلَة مم 
ِ
: اْحِم يِل َظْهِري َراَية  َعْبِد اَّلله  َله 

نًا، َفَلامه قَ  َتَمكِّ ، َفَصىله الظُّْهَر َأْرَبًعا م  ُْحَِن َما َبِقَي َحتهى أ َصيلِّ  َيا َأبَا َعْبِد الره
ِ
: َواَّلله ، َقاَل َله  َمْواله  ىَض َصالَته 

وَت، ه  َقاِئٌم َما َحْوَله  ََخَْسٌة، َفَقاَل: َوحْيََك إِنهاَم َخَرْجنَا َعىَل َأْن َنم  ؟ َولَِواؤ  ِقيم  َف ِمَن  َأَحٌد، َفَعالَم ن  ث مه اْنرَصَ

َح  الِة َوبِِه ِجَرا ، ث مه َحثه النهاَس الصه ْرَع، َوَلبَِس َساِعَدْيِن ِمْن ِديَباج  يَْف، َوَنَزَع الدِّ َد السه اٌت َكثرَِيٌة، َفَتَقله

، َفَلامه 
لِّ َوْجه  اِم َيْقت ل وََّن ْم يِف ك  ِد، َوَأْهل  الشه ه ِزَم النهاَعىَل اْلِقَتاِل، َوَأْهل  امْلَِدينَِة َكاألَنَْعاِم الرشُّ ، َطَرَح  ه  س 

ٌل ِمْن َأْهِل الشه  َبه  َرج  ، ََضَ َو َحارِسٌ َحتهى َقَتل وه  ْم َوه  ه  ل 
َقاتِ ، َوَجَعَل ي  ْرَع َوَما َعَليِْه ِمْن ِسالح  َبًة الدِّ اِم ََضْ

ٌف َيط وف  َعىَل  رْسِ ه  َوَوَقَع َميًِّتا، َفَجَعَل م  يِْف، َفَقَطَع َمنِْكَبيِْه َحتهى َبَدا َسْحر   َفَرس  َله  يِف اْلَقْتىَل، َوَمَعه  بِالسه

بهاَبَة، َفَقاَل َمْروَ  َو َمادٌّ إِْصَبَعه  السه  ْبِن َحنَْظَلَة، َوه 
ِ
، َلِئْن َمْرَوان  ْبن  احْلََكِم، َفَمره َعىَل َعْبِد اَّلله

ِ
: َأَما َواَّلله ان 

لِّ  َنَصْبَتَها َميًِّتا َلَطاَل َما َنَصْبَتَها َحيًّا، َومَلها وا يِف ك  ْن لِلنهاِس َمَقاٌم، َفاْنَكَشف   ْبن  َحنَْظَلَة، مَلْ َيك 
ِ
َل َعْبد  اَّلله

تِ ق 

، َوانْ  ا َرْأَسه  ًعا ِفيِه مَجِيًعا، َوَحزه ه الِن رش   ْبِن َحنَْظَلَة َرج 
ِ
 َوَكاَن الهِذي َويِلَ َقْتَل َعْبِد اَّلله

ا َوْجه  َ مه  َطَلَق بِِه َأَحد 

رْسِ  تِِه، َوَقاَل: َمْن َأنَْت إِىَل م  َو َعىَل َدابه وِد، َوه  ج  ٌف بِالسُّ رْسِ : َرْأس  َأِمرِي اْلَقْوِم، َفَأْوَمَأ م  ول  َو َيق  ، َوه 
؟ ف 

َرَة. ٌل ِمْن َبنِي َفَزا يَْت َقْتَله  َوَحزه َرْأِسِه؟ َقا َقاَل: َرج  َك؟ َقاَل: َمالٌِك، َقاَل: َفَأنَْت َوله َل: َنَعْم، َقاَل: َما اْسم 

َقال  َله  َسْعد  ْبن  اجْلَْوِن، َفَقاَل: َأْصَلَح اَّلله  األَِمرَي،  وِن ِمْن َأْهِل ُِحَْص، ي  ك  ْعنَا َوَجاَء اآلَخر  ِمَن السُّ َنْحن  رَشَ

اَم مِمها يَ  ْبنَاه  بَِسيِْفينَا َحتهى َتَثله يْنَا، َفَأنَْفْذَناه  هِباَِم، ث مه ََضَ حْمَ : ِفيِه ر  ويِنُّ ك  ٌل، َقاَل السه
: َباطِ ْلَتِقيَاِن، َقاَل اْلَفَزاِريُّ

ٌف: َأمِ  رْسِ ويِنُّ َعىَل َما َقاَل، َفَقاَل م  ك  ِلَف َوَحَلَف السه َيِة، َفَأبَى َأْن حَيْ الطهالِق َواحْل رِّ
ري  امْل ْؤِمننَِي َفَأْحَلَفه  بِ

ا، َفَقدِ  َ اَم، َفَأبَْرَدمه  م  يِف َأْمِرك  ِئَز حَيْك  ا بَِجَوا َ ِة، َوبَِقْتِل اْبِن َحنَْظَلَة، َفَأَجاَزمه  َما َعىَل َيِزيَد بَِقْتِل َأْهِل احْلَره

تِال يِف ِحَصاِر  ، َفق  َمرْي  ا إِىَل احْل َصنْيِ ْبِن ن  َ مه  ِن، ث مه َرده يَوا  ِمَن الدِّ
ف  اَم يِف رَشَ ، َوَجَعَله 

َبرْيِ َعظِيَمة  ، َقاَل: ْبِن الزُّ

ِة َسنََة َثالث  َوِستِّنيَ َوكَ  جه
ة  يِف ِذي احْلِ   (1)"اَنِت احْلَره

                                                             

 [27، ص5، تاريخ اإلسالم للذهبي ج33، ص  5]الطبقات الكربى البن سعد/ ج (1)
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ادع القوم ة ثالثًا، فقال ملسلم بن عقبة: "أمر الفاسق اللعني باستباحة املدينوليس ذلك فحسب بل 

، فام فيها من مال أو سالح أو ، فإن هم أجابوك وإال فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثالثاً ثالثاً 

  (1)فهو للجند" طعام

يس ذلك من اإلسالم بإعامل السيف فيهم، واختاذهم عبيدًا له.. بل أباحها ثالثة أيام، ول فلم يكتِف 

 هلك. ومن معه حتىيف قلبه يف َشء، مهللا إال أيام اجلاهلية األوىل التي أ رشهبا يزيد 

قتىل يوم احلرة؟ قال: "وعن املدائني، عن شيخ من أهل املدينة، قال: سألت الزهري: كم كانت ال

سبعامئة من وجوه الناس من قريش واألنصار واملهاجرين ووجوه املوايل، وممن ال يعرف من عبد 

  (2)وحر وامرأة عرشة آالف"

، وقتل من فيها.. ثم البيعة للفاسق يزيد ☻فتم غزو دار اهلجرة حرم رسول اهلل 

اهلل ورسوله  أمروأهليهم بام شاء، ال بام  زيد حيكم يف دمائهم وأمواهلملي -بيد ع -عىل أَّنم خول 

☻. 

وي أن  اهلل  وهو ابن عبد - يزيد بن عبد اهلل بن زمعةفكان القتال عىل البيعة للعبودية للحاكم، فر 

قال له قائد الطاغية يزيد بعد  - ☻بن زمعة "له صحبه" وروى أحاديث عن النبي 

اوية عىل أنك عبد قن، إن شاء أعتقك، وإن شاء أرقك. بايع أمري املؤمنني يزيد بن معاستباحة املدينة: "

  (3)."قال: أعوذ باهلل، ولكني أبايعه عىل أين ابن عم حر كريم. فقدمه فرضب عنقه

 تم َضب أعناقهم، ومل ي قبل، ☻الذين أرادوا البيعة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله ف

 منهم إال أن يكونوا عبيدًا للفاسق اللعني.

                                                             

 [13، ص6ج ( ]املنتظم البن اجلوزي1)

 [16، ص 6( ]املنتظم البن اجلوزي/ ج2)

 [473، ص 1]مجهرة نسب قريش، ج( 3)
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عن أيب قرة، قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة بعد احلرة من غري زوج، "وعن املدائني، 

ثم دعى مسلم بالناس إىل البيعة ليزيد، وقال: بايعوا عىل أنكم خول له، وأموالكم له، فقال يزيد بن 

  (1)عبد اهلل بن ربيعة: نبايع عىل كتاب اهلل، فأمر به فرضبت عنقه"

لم بسعيد بن املسيب فقال له: بايع! فقال: أبايع عىل سرية أيب بكر قال املدائني: وجيء إىل مسو"

  (2)وعمر: فأمر برضب عنقه، فشهد رجل أنه جمنون فخىل سبيله".

 بن جعفر بن أيب "وق تل أيضا صرباً أبو بكر بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وأبو بكر بن عبد اهلل

ن ُحلة القرآن ممالك بن أنس قال: قتل يوم احلرة  طالب، ويعقوب بن طلحة بن عبيد اهلل.. وروي عن

 سبعامئة.

وقال الذهبي: وملا فعل يزيد بأهل املدينة ما فعل، وقتل احلسني وإخوته وآله، ورشب يزيد اخلمر، 

  (3)وارتكب أشياء منكرة، بغضه الناس، وخرج عليه غري واحد، ومل يبارك اهلل يف عمره"

ا كَ ويروي البيهقي بسنده: " َ تَِل َأْهل  امْلَدِ مه ِة ق  تَِل ينَِة َحتهى َكاَد ال َينَْفِلت  َأَحٌد، َوَكاَن فِ اَن َيْوم  احْلَره يَمْن ق 

 
ِ
وِل اَّلله  " ☻اْبنَا َزْينََب َربِيَبِة َرس 

، َفَزَعَم امْل ِغرَية  َأنهه  اْفت ضه و" ْقَبَة امْلَِدينََة َثالَثَة َأيهام  ف  ْبن  ع  رْسِ ف  ْبن  َأَّْنََب م  رْسِ  ِفيَها َأْلف  َعْذَراَء "، م 

ه  م   اَم َسامه ِة، َوإِنه ْقَبَة الهِذي َجاَء يِف ِقَتاِل َأْهِل احْلَره ْسِلم  ْبن  ع  : م  َقال  َله  َو الهِذي ي  ْقَبَة ه  ِفِه يِف اْلَقْتِل ع  ا ًفا إِلرْسَ رْسِ

  (4)"َوالظُّْلمِ 

                                                             

 تاريخ خليفة ،26، ص 5، تاريخ اإلسالم للذهبي ج221، ص 8، البداية والنهاية ج15، ص 6( ]املنتظم البن اجلوزي/ ج1)

 [239ص  1البن خياط ج

 [29، ص 5سالم للذهبي ج، تاريخ اإل221، ص 8( ]البداية والنهاية البن كثري ج2)

 ([474:  6، دالئل النبوة للبيهقي)30، 29، ص 5( ]تاريخ اإلسالم للذهبي ج3)

 ([474:  6( ]دالئل النبوة للبيهقي )4)
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يد اهلل بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية، وقال القرطبي: "يزيد بن معاوية، وعب

وسبيهم، وقتل خيار املهاجرين  ☻فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول اهلل 

واألنصار باملدينة وبمكة وغريها، وغري خاف ما صدر عن احلجاج، وسليامن بن عبد امللك، وولده 

باحلجاز والعراق وغري ذلك، وباجلملة وغري من سفك الدماء، وإتالف األموال، وإهالك الناس 

يف أهل بيته وأمته باملخالفة والعقوق،  ☻ذلك، وباجلملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي 

 ،وجحدوا فضلهم ورشفهم ،وخربوا ديارهم ،وأرسوا صغارهم ،وسبوا نساءهم ،فسفكوا دماءهم

ابلوه بنقيض يف وصيته وق ☻واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول اهلل 

 (1)مقصودة وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بني يديه، وافضحيتهم يوم يعرضون عليه"

واهلم يف حرم رسول اهلل ودماءهم وأم -والصحابة  -فاستباح اللعني أعراض املسلمني  

☻. 

ي ، الت☻قد أحدث هذا اللعني حدثًا من أعظم األحداث يف مدينة رسول اهلل و

  : ♥قال فيها 

 املَْ "
ِ
ِدًثا، َفَعَليِْه َلْعنَة  اَّلله ْ ، َفَمْن أَْحَدَث ِفيَها َحَدًثا، َأْو آَوى حم  ، َوامْلَاَلِئَكِة، ِدينَة  َحَرٌم َما َبنْيَ َعرْي  إِىَل َثْور 

ًفا، َواَل َعْداًل    (2)"...َوالنهاِس َأمْجَِعنَي، اَل َيْقَبل  اَّلله  ِمنْه  َيْوَم اْلِقيَاَمِة رَصْ

يريد ابن الزبري وحارصوا مكة حوايل َخسني  املكرمة، إىل مكة املنورة حف اجليش من املدينةثم ز

م املنجنيق، ورموا به ابن الزبري سنة  يف عهد احلجاج (3)! ♫، وصلبوه يومًا، ونصبوا للبيت احلرا

 .وسبعني هجرية ةثالث

                                                             

 [290، ص 2( ]التذكرة للقرطبي ج1)

 [1372( ]صحيح مسلم/ 2)

 [255، ص1، تاريخ خليفة البن خياط ج34، ص 5( ]تاريخ اإلسالم للذهبي ج3)
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 ،ودعا الناس إىل الشورى ،عبةوالذ بالك ،وأما عبد اهلل بن الزبري فامتنع بمكة" يقول املقديس:

وإنام ذاك إىل عامة  ،ال يرىض اهلل بعهد معاوية إىل يزيد :وقال ،وجعل يلعن يزيد وسامه الفاسق املتكرب

  (1)"به الناس إىل ذلك ورأوا احلق فيهاملسلمني فأجا

ما  داف كلإنام استه –كام زعم بعض الشيعة  –وحدهم استهداف آل البيت جمرد فالقضية مل تكن 

طال  يتهدد هذا "امللك العضوض" بغض النظر عن كونه من آل البيت، أو من غريهم! فاألذى

 اجلميع، وال حول وال قوة إال باهلل.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 [13، ص6]البدء والتاريخ للمقديس، ج (1)
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 ُرضاء مُلوكِهم  إلعن يزيد،  دافعونامل 

 

طّهر  -عندما قال قوم  ،وقسوة القلب مبلغه ،ومع كل هذه اجلرائم وصل اخلبل والسفه وخفة العقل

لعن أبيه ومن ثم حتى ال ي   -يزيد "تأول فأخطأ" وال جيوز لعنه  : إنه  -اهلل األمة من فهمهم السفيه 

  ه ملا يف ذلك من إثارة الفتنة !!وال جيوز اخلروج علي -! أحد من الصحابة

، وغزا حرم وهذا اخلبل أصاب وعي األمة وفهمها يف مقتل.. فإذا كان يزيد قتل احلسني ؓ

واستباح املدينة ثالثة أيام.. فاستباح أعراضهم ودماءهم وأمواهلم،  ،☻اهلل  رسول

فإذن مل يعد هناك  ؛وقتل الصحابة وأبنائهم، وغزا البيت احلرام.. إذا كان كل ذلك تت "تأول فأخطأ"

رة.. من جريمة يف هذا الوجود، ومل يعد هناك حق وباطل، وكفر وإيامن، ومل يعد هناك طغاة وجباب

 ! ميع متأولون وهلم األجرفاجل

يزيد اللعني مأجورًا  إذن سيصبحفلقضية التأويل، وتربير كل جريمة بـ "التأويل"  الشيطاينهذا الفهم 

له أجر !! ومل يقل لنا السفهاء ما الذي  ئباحة مكة واملدينة.. فاملخطعىل قتله احلسني والصحابة واست

ويقتل  ،ستبيح به حرمات اهلللي ☻أو سنة رسوله  تأوله يزيد من كتاب اهلل

 ؟!!أولياءه

ـه( ي صنف 597)توىف ♫ ن كثرة اللغط حول هذا األمر، جعل العاّلمة ابن اجلوزي احلنبيل ومِ 

بعدما اختزل بعض السفهاء القضية يف السؤال  ،كتابه "الرد عىل امل تعصب العنيد املانع من ذم يزيد"

 املعجزة: هل جيوز لعن يزيد، أم ال؟ 

عن لعنه، بل والدفاع عنه، واالعتذار له، وتصنيف كتاب يف فضائله!!  – !ويا لتقواهم –ا وتورعو

 وانتهى األمر عندهم عند هذا احلد!
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تِي ": ☻حديث عن رسول اهلل  (1)ومما اعتذر به القوم ليزيد ل  َجيْش  ِمْن أ مه َأوه

م   وَن اْلَبْحَر َقْد َأْوَجب وا "، َقاَلْت: أ مُّ َحَرا مه َقاَل َيْغز   َأنَا ِفيِهْم، َقاَل: " َأنِْت ِفيِهْم " ث 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ، ق ْلت 

: َأنَا ِفيِهْم َيا ": ☻النهبِيُّ  ْلت  وٌر هَل ْم "، َفق  وَن َمِدينََة َقيرَْصَ َمْغف  ي َيْغز 
تِ ل  َجيْش  ِمْن أ مه َأوه

، َقاَل: " اَل "
ِ
وَل اَّلله َرس 

(2)  

 ة يف هذا احلديث:ومن العلل الوارد

: َكاَن َعْن َأنَِس ْبِن َمالِك  َرِِضَ اَّلله  جاء فيه احلديث: " الذيسياق ال: األوىل ول  ، َأنهه  َسِمَعه  َيق   َعنْه 

 
ِ
ول  اَّلله ْطِعم  "  ☻َرس  م  بِنِْت ِمْلَحاَن َفت  ل  َعىَل أ مِّ َحَرا َباَيْدخ  م  َتَْت ع  ، َوَكاَنْت أ مُّ َحَرا َدَة ه 

 بْ 
ِ
ول  اَّلله اِمِت، َفَدَخَل َعَليَْها َرس  ، َوَجعَ  ☻ِن الصه   ..َلْت َتْفيِل َرْأَسه  َفَأْطَعَمْته 

 
ِ
ول  اَّلله ، َقاَلْت:  ☻َفنَاَم َرس  َو َيْضَحك   ث مه اْسَتيَْقَظ، َوه 

، َقاَل: 
ِ
وَل اَّلله َك َيا َرس  ْلت  َوَما ي ْضِحك   َفق 

وا  ِرض  ي ع 
تِ  َيْرَكب وَناٌس ِمْن أ مه

ِ
ًة يِف َسبِيِل اَّلله َزا ةِ َعيَله غ  ل وًكا َعىَل اأْلرَِسه ، َأْو ِمْثَل َن َثَبَج َهَذا اْلَبْحِر م 

، َقاَلْت:  ِة َشكه إِْسَحاق   امْل ل وِك َعىَل اأْلَرِسه

َعَلنِي ِمنْهْم َفَدعَ  َ، َأْن جَيْ  اْدع  اَّلله
ِ
وَل اَّلله ْلت  َيا َرس   ا هَلَا َرس  َفق 

ِ
ث مه َوَضَع   ☻ول  اَّلله

 : ْلت  ، َفق  َو َيْضَحك  ، ث مه اْسَتيَْقَظ، َوه   َرْأَسه 

وا  ِرض  ي ع 
تِ ، َقاَل: َناٌس ِمْن أ مه

ِ
وَل اَّلله َك َيا َرس   َكاَم َقاَل يَله غ  عَ َوَما ي ْضِحك 

ِ
ًة يِف َسبِيِل اَّلله لِ يِف  َزا  ، اأْلَوه

 : ْلت   َقاَلْت: َفق 

                                                             

ا عىل منزلة الدولة هبستدل ( قال الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه "تارخينا املفرتى عليه": "ومن األحاديث الصحيحة التي ي  1)

ح الذين اعتربوه منقبة ملعاوية ويزيد. وكان هدف كتا ن تاريخ به الدفاع عاألموية من اإلسالم هذا احلديث" ونقل قول الرشا

 الكتاب. هلذا املوضوع يف الباب الثاين من هذا –إن شاء اهلل  –املسلمني بعد مرحلة اخلالفة الراشدة، وسنعود 

 [2924( ]صحيح البخاري/ 2)
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وَل ا َعاِوَيةَ َيا َرس  لنَِي َفَرِكَبِت اْلَبْحَر يِف َزَماِن م  ْم، َقاَل: َأنِْت ِمَن اأْلَوه َعَلنِي ِمنْه  َ َأْن جَيْ  اْدع  اَّلله
ِ
ْبِن َأيِب  َّلله

تَِها ِحنَي َخرَ  َعْت َعْن َدابه ِ ْفيَاَن، َفرص    (1)"َجْت ِمَن اْلَبْحِر َفَهَلَكْت س 

يدخل عىل زوجة صحايب، فتطعمه، وَتفيل  أن ☻وال ي تصور ذلك أبدًا عن النبي 

  بل يف رواية مسلم: " - ينام، ويستيقظ، ثم ينام ويستيقظرأسه، ثم 
ِ
ول  اَّلله ☻ َناَم َرس 

وقد راجعت كافة كتب الرتاجم فلم أجد أَّنا كانت من حمارم رسول اهلل  -! (2)"َيْوًما َقِريًبا ِمنِّي

 ْبن  َوْهب  َقاَل لَ " :، إال ما جاء يف مسند املوطأ☻
ِ
م  إِْحَدى َخاالِت " أ مُّ َح نَا َعْبد  اَّلله َرا

َضاَعِة، َوقِ ☻ النهبيِّ  النهْوم  ☻ َولَِذلَِك اْسَتَجاَز النهبيُّ  ،يَل َعنْه  ِمَن الره

  (3)".ِرَها َوَأْن َتْفيِلَ َرْأَسه  يِف ِحجْ 

بن عبد ا فقال ،هذا عىل مجاعةوقد أشكل " يناقش ابن حجر دعوى الرضاعة، واخلصوصية، فيقول:و

أو أختها أم سليم فصارت كل منهام  ☻أظن أن أم حرام أرضعت رسول اهلل  :الرب

ثم  ،ناله من حمارمهيوتنال منه ما جيوز للمحرم أن  ،فلذلك كان ينام عندها ،أمه أو خالته من الرضاعة

هيم بن مزين م أأن تفيل  ☻هلل إنام استجاز رسول ا :قال ،ساق بسنده إىل حييى بن إبرا

 ،ت من بني النجارألن أم عبد املطلب جده كان ،ألَّنا كانت منه ذات حمرم من قبل خاالته ،حرام رأسه

 أم حرام إحدى خاالت النبي :لنا بن وهب :قال :قال ،ومن طريق يونس بن عبد األعىل

  .وتفيل رأسه ،فلذلك كان يقيل عندها وينام يف حجرها ،من الرضاعة ☻

ودي واملهلب فيام وجزم أبو القاسم بن اجلوهري والدا ،وأهيام كان فهي حمرم له :عبد الرب بناقال 

  ..عبد املطلب وقال غريه إنام كانت خالة ألبيه أو جده :قال ،حكاه بن بطال عنه بام قال بن وهب

                                                             

 [2789]صحيح البخاري/ ( 1)

 [1915]صحيح مسلم/( 2)

خالة النبي   َّنا، وعنه أخذ من يقول إسنة( من وفاة البخاري 125ـه( أي بعد ) 381املتوىف ) ( ]مسند املوطأ للجوهري3)

]☻ 
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كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول اهلل  :سمعت بعض احلفاظ يقول :بن اجلوزياوقال 

  ..من الرضاعة ☻

 معصوماً  ☻وقال غريه بل كان النبي  :ثم قال ،بن العريب ما قال بن وهباوحكى 

 ،وقول رفث ،وهو املربأ عن كل فعل قبيح ،فكيف عن غريها مما هو املنزه عنه ،يملك أربه عن زوجته

عد ورد بأن ذلك كان ب ،تمل أن يكون ذلك قبل احلجابوحي   :ثم قال ،فيكون ذلك من خصائصه

ورد عياض  ،وقد قدمت يف أول الكالم عىل رشحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ،احلجاب جزماً 

لكن األصل عدم اخلصوصية  ..موثبوت العصمة مسلّ  ،بأن اخلصائص ال تثبت باالحتامل :األول

  ..حتى يقوم عىل اخلصوصية دليل ،وجواز االقتداء به يف أفعاله

ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خاالت  :فقال ،ادعى املحرميةوبالغ الدمياطي يف الرد عىل من 

ألن  ؛وكل من أثبت هلا خؤلة تقتيض حمرمية ،من الرضاعة أو من النسب ☻النبي 

 ،ليس فيهن أحد من األنصار البتة سوى أم عبد املطلب ..أمهاته من النسب والاليت أرضعنه معلومات

م  ،راش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خ :وهي وأم حرا

م بن جندب بن عامر املذكور م وسلمى  ؛هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرا فال جتتمع أم حرا

ألَّنا خؤلة جمازية وهي كقوله  ،وهذه خؤلة ال تثبت هبا حمرمية ،إال يف عامر بن غنم جدمها األعىل

وليس  ،من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة لكونه ؛لسعد بن أيب وقاص هذا خايل ☻

  ..وال من الرضاعة ،آلمنة ال من النسب سعد أخاً 

كان ال يدخل عىل أحد من  ☻وإذا تقرر هذا فقد ثبت يف الصحيح أنه  :ثم قال

 ،النساء إال عىل أزواجه إال عىل أم سليم فقيل له فقال أرُحها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان

 ،وقد تقدمت قصته يف اجلهاد يف باب فضل من جهز غازيا :قلت ،يوم بئر معونة وكان قد قتل

وبني ما دل عليه حديث الباب يف أم حرام بام  ،وأوضحت هناك وجه اجلمع بني ما أفهمه هذا احلرص

م بن ملحان  ،كل واحدة منهام يف بيت من تلك الدار ..أَّنام أختان كانتا يف دار واحدة ..حاصله وحرا
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 ،وإن ثبت قصة أم عبد اهلل بنت ملحان التي أرشت إليها قريبا ،فالعلة مشرتكة فيهام ،ا معاأخومه

وقد انضاف إىل العلة املذكورة كون أنس خادم النبي  ،فالقول فيها كالقول يف أم حرام

ورفع احلشمة التي تقع  ،وقد جرت العادة بمخالطة املخدوم خادمه وأهل خادمه ☻

  ..بني األجانب عنهم

ولعل ذلك كان مع ولد أو  ،يف احلديث ما يدل عىل اخللوة بأم حرام ثم قال الدمياطي عىل أنه ليس

لبقاء املالمسة يف  ؛وهو احتامل قوي لكنه ال يدفع اإلشكال من أصله :قلت ،خادم أو زوج أو تابع

ال تثبت إال وال يردها كوَّنا  ،وأحسن األجوبة دعوى اخلصوصية ،تفلية الرأس وكذا النوم يف احلجر

  (1)"ألن الدليل عىل ذلك واضح واهلل أعلم ؛بدليل

ز اخللوة باألجنبية ☻من خصائص النبي وقال ابن حجر: "  ،والنظر إليها ،جوا

 ،وتفليتها رأسه ،ونومه عندها ،وهو اجلواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان يف دخوله عليها

  (2)"ومل يكن بينهام حمرمية وال زوجية

قدوة لنا يف كل أفعاله، ولو فتحنا باب ☻ القول أيضًا غري صحيح، فالنبي  وهذا

 .لمسلمنيلقدوة  من سريتهباسم "التخصيص" له، فلن يتبق َشء  -عىل هذا النحو  -التأويل 

ز قائلة الضيف  ]أي حديث دخول النبي عىل أم حرام[ وفيهعىل أن ابن حجر يرجع ويقول: " جوا

 ،والتمهيد له ،بإطعامه ؛وجواز خدمة املرأة األجنبية للضيف ،ذن وأمن الفتنةيف غري بيته برشطه كاإل

  (3)"!وفيه خدمة املرأة الضيف بتفلية رأسه... ونحو ذلك

هبذا  نبياألج األجنبية تفيل رأس الضيف من نطاق اخلصوصية! إىل جعل الزوجةفيخرج باحلديث 

 احلديث! فأي هتافت هذا؟!

                                                             

 [79، ص11ج البن حجر ]فتح الباري( 1)

 [203، ص 9، جاملرجع السابق]( 2)

 يتقبل عنه أحسن ما عمل.، وهذه زلة كبرية للعامل اجلليل ابن حجر، عسى اهلل أن يغفرها له، و[77، ص 11، جاملرجع السابق]( 3)
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حاد، ال تعني حديث اآل به املسلم، وصحة سند لزمت غري مويل واالحتامالف يف التأوكل هذا التكلّ 

 ..ديثعند وقوع االضطراب أو الشك يف متن احل الغرق يف مثل هذه التفصيالت واالحتامالت

تر من واملؤكد القاطع الثبوت والداللة واملستفيض امل  النبيالقرآن والسنة أن توا

لقًا، وأغري ☻  وإن هذه احلادثة إن الناس عىل حرمات اهلل.. أشد الناس حياًء، وخ 

يع إسالمي هبا، وليست هي ترشفون وقعت فلعل هلا مالبسات أخرى مل يذكرها الراوي، ولسنا مكلّ 

فنرده من فوره،  ☻أو غموض يف سرية النبي  ريبةمطلق، وكل ما يثري أدنى شك أو 

، وأدبه ليقني من خلقه، وكاملهدون احلاجة ألي تكلف يف أي تأويل، أو ظنون، فنرد الظن با

☻. 

ه   ☻ َكاَن النهبِيُّ ": وأين هذا من موقف "إَّنا صفية" يِف امْلَْسِجِد َوِعنَْده  َأْزَواج 

يَيٍّ  ْحَن، َفَقاَل لَِصِفيهَة بِنِْت ح  َف َمَعِك، َوَكاَن َبيْت َها يِف َداِر أ َساَمَة، َفَخَرَج َفر  النهبِيُّ : اَل َتْعَجيِل َحتهى أَنرَْصِ

اَلِن ِمْن اأْلَنَْصاِر، َفنَظََرا إىَِل النهبِيِّ ☻  ث مه أََجاَزا، ☻ َمَعَها، َفَلِقيَه  َرج 

، َقاَل: ☻: َوَقاَل هَل اَم النهبِيُّ 
ِ
وَل اَّلله ، َيا َرس 

ِ
بَْحاَن اَّلله ، قَااَل: س  يَيٍّ َا َصِفيهة  بِنْت  ح  َتَعاَليَا إَِّنه

يْطَانَ  اَم َشيْئًا إِنه الشه ِم، َوإيِنِّ َخِشيت  أَْن ي ْلِقَي يِف أَنْف ِسك  ْنَساِن جَمَْرى الده فالنبي  (1)"جَيِْري ِمَن اإْلِ

  (2)يرفع ما قد ي لقيه الشيطان يف قلوب أصحابه، حتى وهو مع أزواجه! ☻

فة عرمأنه كان خيشى غزو البحر؛ لعله لقلة  : من املعلوم عن عمر بن اخلطاب ؓالثانيةو

 الصحابة به، وعدم وجود أسطول بحري.. 

فلو كان األمر معلوماً مشهوراً بني الصحابة، لتسابقوا إىل أن يكونوا أول اجليوش التي تغزو البحار، 

فلم نفهم البرشى بالضحك، وأول جيش غزا القسطنطينية مل  ،وكذلك القول يف فتح القسطنطينية

                                                             

 [2038]صحيح البخاري/ ( 1)

َة  إاِله َمَع ذِي حَمَْرم  " : ☻عن النبي ]جاء ( 2) ٌل بِاْمَرأ  [5233ري/ ]صحيح البخا " اَل خَيْل َونه َرج 
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ـه( وملاذا حصل  857ها اهلل عىل يد حممد الفاتح يف )يفتحها، وظلت عصية عىل املسلمني حتى فتح

  (1)هلؤالء بالتحديد ؟!باملغفرة التخصيص 

حر! فإىل أي َشء يشري اسم " أي وسط أو ظهر هذا البَيْرَكب وَن َثَبَج َهَذا اْلَبْحرِ : قوله: "ثالثةوال

 يقف عىل شاطئ املتوسط حتى يشري إليه؟! ☻اإلشارة "هذا" هل كان النبي 

ح احلديث – احلديث كأنه ختصيص ملعاوية، ويزيد ابنه باملغفرة!و كام أن  -! كام قال بعض رشا

 سالم!مباركة للملك العضوض الذي أحدثوه يف اإلأيضًا احلديث وصفهم بـ "امللوك"! كأنه 

 ☻: وهي اضطراب متن احلديث، ففي الرواية التي تزعم دخول النبي رابعةوال

 َكانَ عىل أم حرام تقول: "
ِ
ول  اَّلله ه ،  ☻ َرس  م  بِنِْت ِمْلَحاَن َفت ْطِعم  ل  َعىَل أ مِّ َحَرا َيْدخ 

اِمِت  َباَدَة ْبِن الصه م  َتَْت ع   .وفيها أَّنا زوجة لعبادة بن الصامت ؓ (2)"َوَكاَنْت أ مُّ َحَرا

م  ، َعْن َأنَِس ْبِن َمالِك  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  ويف رواية أخرى أيضًا عن البخاري: " َثْتنِي  أ مُّ  َحَرا ، َقاَل: َحده

، َما ☻ َأّن النهبِيه 
ِ
وَل اَّلله ، َقاَلْت: َيا َرس  َو َيْضَحك  َها َفاْسَتيَْقَظ َوه 

َقاَل: "َيْوًما يِف َبيْتِ

ي َيْرَكب وَن اْلَبْحَر َكامْل ل وِك َعىَل اأْلرَِسه 
تِ َك، َقاَل: َعِجْبت  ِمْن َقْوم  ِمْن أ مه ، ي ْضِحك 

ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْلت  ِة، َفق 

، َفَقاَل: ِمْثَل  َو َيْضَحك  مه َناَم َفاْسَتيَْقَظ َوه  ْم ث  ْم، َفَقاَل: َأنِْت ِمنْه  َعَلنِي ِمنْه  َ َأْن جَيْ َتنْيِ َأْو اْدع  اَّلله َذلَِك َمره

َعَلنِي  َ َأْن جَيْ ، اْدع  اَّلله
ِ
وَل اَّلله اِمِت َثاَلًثا، ق ْلت  َيا َرس  َباَدة  ْبن  الصه َج هِبَا ع  لنَِي َفَتَزوه ول  َأنِْت ِمَن اأْلَوه ْم َفيَق  ِمنْه 

َكَبَها فَ  ٌة لرَِتْ َبْت َدابه ىَل اْلَغْزِو، َفَلامه َرَجَعْت ق رِّ
َهاَفَخَرَج هِبَا إِ ن ق    (3)"َوَقَعْت َفاْنَدقهْت ع 

بادة تزوج هبا بعد موق ، وتديثه هبذا ☻ف دخول النبي وهذه الرواية تقول: إن ع 

 احلديث!! واالستيقاظ الثاين ليس فيه مدينة قيرص! وهذا اختالف وتناقض.

                                                             

 [   فتح القسطنطينية واملالحمبحث:  –إن شئت  –( ] راجع 1)

 [2789( ]صحيح البخاري/ 2)

 [2895يح البخاري/ ( ]صح3)

https://ommaty1401.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
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، َقاَلْت: َناَم النهبِيُّ ويف رواية ثالثة: "
ِ
َميَْصاء َليْم  الرُّ ، َعْن أ ْخِت أ مِّ س 

 ْبِن َيَسار 
ِ
َعْن َعَطاء

 َفاْسَتيَْقَظ َوَكاَنْت َتْغِسل  َرْأَسَها فَ  ☻
ِ
وَل اَّلله َو َيْضَحك  َفَقاَلْت: َيا َرس  اْسَتيَْقَظ َوه 

.   (1)"َأتَْضَحك  ِمْن َرْأيِس؟ َقاَل: اَل، َوَساَق َهَذا اخْلَرَبَ َيِزيد  َوَينْق ص 

ا، ظ وهي كاشفة لرأسها تغسلهقيويست نائامً عند امرأة، ☻وهذا الرواية جتعل النبي 

ويتجاوب معها يف  عنها! ال يتحول بنظرهضحك عند رؤية ذلك، ي ☻وجتعل النبي 

 سؤاهلا، ويسوق خرب امللوك عىل األرِسة!! 

وك عىل األرسة" أنه يضحك من قوم "يركبون البحر كاملل ☻وحتى ما قيل عنه 

بدوَّنا فال معنى و مغفور هلم"،يف سبيل اهلل،  غزاةعدا الرواية املذكور فيها " ليس فيه أي داللة..

، وال معنى أيضًا لطلب أم حرام أن تكون منهم، فهذه ☻للزعم بضحك الرسول 

ةِ َرَأيْت  َقْوًما مِمهْن َيْرَكب  َظْهَر َهَذا اْلَبحْ  الرواية، تقول فقط: "  قد تتمل أَّنم" فِر َكامْل ل وِك َعىَل األَرِسه

ً أو رئاء الناس  ! ، أو ليسوا أساسًا بمسلمنيخارجون بطرا

اخلروج إىل الغزو! فليس  ☻امرأة من رسول اهلل ولعل هذه أول مرة تطلب فيها 

كلفة به!  عىل املرأة جهاد، وال هي م 

ِ  َغْيِ  ِعنْدِ  ِمنْ  نَ َكَ  َولَوْ ﴿تالف الكثري ي ذكرنا بقول اهلل تعاىل: وهذا االضطراب الكبري، واالخ  اَّللَّ
 .[(82) ]النساء ﴾َكثًِيا اْختاَِلفًا فِيهِ لَوََجُدوا

"شهد العقبة األوىل، والثانية، وهو أحد النقباء األثنى عرش ليلة العقبة،  الصامتبن  بادةورغم أن ع  

وكان من  ☻وشهد بدرًا وأحدًا، وبيعة الرضوان، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 

م زوجته حديثًا واحدًا! (2)"سادات الصحابة دث إال هبذا احلديث مل ترو عنه أم حرا : "امللوك ومل ت 

                                                             

 [2490]سنن أيب داود/ ( 1)

 ]هتذيب  الكامل للمزي [( 2)
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 َواْلَغِرق  َله  َأْجر  َشِهيَدْيِن""حديث: ، وعىل األرِسة"
اِئد  يِف اْلَبْحِر الهِذي ي ِصيب ه  اْلَقْيء  َله  َأْجر  َشِهيد  امْلَ

(1) 

 فسبحان اهلل العظيم!!

زا يف سبيل اهلل، فالقرآن الكريم وعدهم بكل خري ومغفرة، من شأن كل من غتلك العلل قلل وال ت

  (2)كان..يف كل زمان وم وعظيم الثواب..

يف فتح   أول جيش غزا البحر كان يف خالفة عثامن ؓفإن  :ضنا صحة املتن بال أي علةولو افرت

غفر -عاوية م، وأول جيش غزا مدينة قيرص "القسطنطينية" كان يف حكم بقيادة معاوية جزيرة قربص

ن رسالة اهلل ودعوته.. ة، حيملوبقيادة ابنه يزيد، ويف كلتا الغزوتني كان فيها كبار الصحاب -اهلل له 

 وهذه اجليوش "بالعموم" مغفور هلا.. 

ك له األجر شوكل جيش خيرج يف سبيل اهلل جماهدًا من أجل أن تكون كلمة اهلل هي العليا، فال 

فجيش نيته،  فكل حسبالعظيم، والثواب اجلزيل.. ولكن هذا ال يعني "التعيني" لكل فرد خرج فيه، 

ألن  ؛ومع ذلك فاجليش بالعموم مغفور لهمرجفني.. كان به منافقني، و ☻النبي 

قال عن البعض: فحد اجلهاد من األعامل التي ت وجب املغفرة، ولقد تّدث القرآن الكريم عن غزوة أ  

نَْيا يُرِيدُ  َمنْ  ِمنُْكمْ ﴿   .[(152) مرانع ]آل﴾ اْْلِخَرةَ  يُرِيدُ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  ادلُّ

ِينَ  ََتَْسَبَّ  َوََل ﴿: آخرينوقال عن  ِ  َسبِيلِ  ِِف  قُتِلُوا اَّلَّ   اَّللَّ
َ
ْحَياء   بَْل  ْمَواتًا  أ

َ
﴾ ونَ يُْرزَقُ  َربيِِهمْ  ِعنْدَ  أ

 .[(169) عمران ]آل

ن هذه املغفرة تسمح للجميع فردًا فردًا.. فليس معنى ذلك، أ ولو افرتضنا أن الوعد باملغفرة شامالً 

 رمات اهلل..ح، وأخذ األموال، واالعتداء عىل لصاحبها أن يأيت كل ما حّرم اهلل من سفك الدماء

                                                             

 [2493]سنن أيب داود/( 1)

 مالبسات هذا احلديث هنا، يتعلق بالدفاع عن اإلسالم، ومبادئه، وأهدافه[بيان ]واإلسهاب يف  (2)
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ي غسل من ذنوبه، ولكن مل يفهم املسلمون طوال تارخيهم أن  –عىل سبيل املثال  –بيت اهلل  فمن حيج

معنى ذلك اجلرأة عىل احلرمات، بل العكس هو الصحيح إن الوعد باملغفرة يعني الوجل من اهلل، 

نكث اإلنسان عهده، للحفاظ عىل وعد املغفرة هذا، ال أن ي وخشيته، والتطلع إىل التسابق باخلريات

 ويرتكس بنفسه.

*** 

 –يف حماولة سخيفة لتربأته  –، ومل يأمر بقتله! كام زعم البعض أن يزيد بكى ملقتل احلسني ؓ

امللك  وتغافلوا أن وامتيازاهتم.. بينام بقي القتلة عبيد اهلل بن زياد، وابن سعد عىل رأس مناصبهم،

وض ال يسمح أبدًا بوجود أي معارضة، أو أي خطر يتهدد وجوده.. وكيف سيعتذرون عن العض

 ؟!مهموقعة احلرة، وغريها، واملسلمون تتكافأ دمائ

وهذا الفهم السقيم السفيه صار اآلن كاألغالل واآلصار التي تقعد باألمة عن القيام بحقها 

 ورسالتها؛ فصارت خاضعة ذليلة لغريها من األمم احلرة.

*** 

املغيث احلريب، ورد عليه  لقد كان هناك بعض املعاندين من صنّف كتابًا يف فضائل يزيد وهو عبدو

 العاّلمة ابن اجلوزي يف كتابه: "الرد عىل املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد".. 

ل ابن ، قااحلريب ثعبد املغييف ترمجة الشيخ  "البداية والنهاية"وسبب الدفاع عن يزيد ما جاء يف 

كان من صلحاء احلنابلة، وكان يزار، وله مصنف يف فضل يزيد بن معاوية، أتى فيه بالغرائب  : "كثري

والعجائب، وقد رد عليه أبو الفرج ابن اجلوزي فأجاد وأصاب، ومن أحسن ما اتفق لعبد املغيث هذا 

يث ومل يعلمه بأنه قد جاءه زائرا مستخفيا، فعرفه الشيخ عبد املغ -وأظنه النارص -أن بعض اخللفاء

عرفه، فسأله اخلليفة عن يزيد أيلعن أم ال؟ فقال ال أسوغ لعنه ألين لو فتحت هذا الباب ألفىض الناس 

إىل لعن خليفتنا. فقال اخلليفة: ومل؟ قال: ألنه يفعل أشياء منكرة كثرية، منها كذا وكذا، ثم رشع يعدد 
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ملنكر لينزجر عنها، فرتكه اخلليفة وخرج من عنده وقد عىل اخلليفة أفعاله القبيحة، وما يقع منه من ا

  (1)"أثر كالمه فيه، وانتفع به.

وأن اخلليفة النارص،   ،يوما يف زيارة قرب اإلمام أُحد الشيخ عبد املغيث كان : "نبيلاحل وقال ابن رجب

يزيد. فقال:  وافاه يف ذلك اليوم عند قرب اإلمام أُحد، فقال له: أنت عبد املغيث الذي صنف مناقب

معاذ اهلل أن أقول: إن له مناقب، ولكن من مذهبي: أن الذي هو خليفة املسلمني إذا طرأ عليه فسق 

  (2)."ال يوجب خلعه. فقال: أحسنت يا حنبيل، واستحسن منه هذا الكالم، وأعجبه غاية اإلعجاب

ر ظلم يزيد! بل جعل له فهو يتقّرب بكتابه هذا إىل السالطني، ال أكثر.. ويدافع عن ظلمهم بتربي

 (3)فضائل!

زيد ما يزيد عىل يبسنده: "وقد ذكر أُحد يف حق  وأما موقف اإلمام أُحد فينقله ابن اجلوزي احلنبيل

ل؟ قلت: وما فعل؟ اللعنة... قال: سألت أُحد عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل باملدينة ما فع

ن يكتب عنه حديثًا،  يذكر عنه احلديث، وال ينبغي ألحد أقال: َّنبها، قلت فنذكر عنه احلديث، قال: ال

 قلت: ومن كان معه حني فعل ما فعل، قال أهل الشام". 

يل يزيد، فقال يا بني، وهل بن أُحد بن حنبل يقول: قلت أليب إ"عن صالح  ن قومًا ينسبونا إىل توا

ني ألعن شيئًا ومل يلعن من لعنه اهلل يتوىل يزيد أحد يؤمن باهلل. فقلت: فلم ال تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت

يف كتابه، فقلت وأين لعن اهلل يزيد يف كتابه فقرأ }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وت قطعوا 

                                                             

 [328، ص12]البداية والنهاية البن كثري، ج( 1)

 [350ص ،2]ذيل طبقات احلنابلة، ج( 2)

معاوية  :لة صغرية خالصتها! وهو رسا"تنزيه معاوية بن أيب سفيان"كتاب اسمه:  ـه( 458احلنبيل )املتوىف: أيب يعىل ]وللقاِض ( 3)

تنزيه معاوية! فإنا هلل وإنا إليه ل - ذا غري الضعيفه - ء فيه بحوايل عرشة أحاديث موضوعةاجتهد وله أجر عىل اجتهاده! وقد جا

 [راجعون
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أرحامكم. أوئلك الذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم{ فهل يكون الفساد أعظم من 

  (1)القتل"

باركة ، وم"امللك العضوض"من وراء ذلك مباركة سنن وقد كان املدافعون عن يزيد، هيدفون 

كا املحرمات املغلظة يف رشيعة اإلسالم لتهوين من شأن"امللكية الوراثية"، وا وقد جعلوا  م!للح 

والتشيع االعرتاض عىل امللك العضوض من مجلة "سب الصحابة" تارة، و"الفتنة" تارة أخرى، "

ل الذي فشى، ل الباطاطن يسعهم إحقاق احلق إن وجد، وإباوقد كواالعتزال واخلروج" تارة ثالثة، 

 عضهم السالمةباختار  –ولألسف  –. ولكنهم بدع الضاللة امل حدثة يف سياسة احلكم واملال.وإنكار 

ير ورشعنة وترب ، والركون إىل الظاملني، فكانوا بحق "فقهاء السالطني" يف خدمتهم،يف الدنيا

 باهلل.وال حول وال قوة إال  جرائمهم!

 

 

***

 

 

 

                                                             

يف إثبات  لرده غلوهم ♫ مة ابن اجلوزي[ وبعض احلنابلة ي بغضون العالّ 40الرد عىل املتعصب البن اجلوزي، ص)] (1)

مة له! ودعوه إىل التوبة النصوح، كام جاء يف والتشبيه الصفات ، 3نابلة جذيل طبقات احل)، ويقولون عنه: من أهل البدع، وال كرا

 لباب الثاين دفاع القاِض ابن العريب عن يزيد.يف ا –إن شاء اهلل  –. وسنناقش [(446ص
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 األحاديث النبوية عن امللك العضوض  

 

ألحداث تارخيية  نبوية أي اخرتاع نصوص –جدير بالذكر أننا ال ن نكر حماوالت "تنصيص التاريخ" 

فنبتعد عن املغاالة يف التفاصيل، والروايات املضطربة واملتناقضة،  – (1)كساهبا رشعية مامعينة إل

فعت الحقًا للنبي كاربام والروايات التي  ونأخذ ! ☻نت موقوفة عىل الصحايب ثم ر 

باملشهور املعلوم، ولعل كان أشهرها حديث: "الفئة الباغية"، وتّول اخلالفة إىل ملك عضوض، 

 تعضد هذا املعنى. التي والروايات األخرى

حركتها  هب تؤيد مامن النصوص النبوية  فئة بعد تفرق األمة أن خترتع لنفسها ولقد حاولت كل

يات السود، ور مي املخالفني التارخيية السابقة، أو حركتها املستقبلية.. كدعوات املهدي، والرا

لوسع والطاقة، وحماولة ابالبدعة والضاللة، والبوار.. وجيب االنتباه إىل هذه املسألة، وتري الدقة قدر 

 مة لكل مسلم.االستفادة من دروس التاريخ، ال حماكمته، وال تويله إىل عقيدة الز

 :"امللك العضوض"عن  وردتومما ورد من األحاديث التي 

" 
ِ
وِل اَّلله ، َعْن َرس  َماَمَة اْلَباِهيِلِّ

  َقاَل: ☻َعْن َأيِب أ 

تِي َتلِيَها، وَ  ْرَوٌة، َتَشبهَث النهاس  بِاله لهاَم اْنتََقَضْت ع  ْرَوًة، َفك  ْرَوًة ع  ْساَلِم، ع  َرى اإْلِ هل  ّن َنْقًضا لت نَْقَضنه ع  َأوه

اَلة   نه الصه ه  ، َوآِخر    (2)"احْل ْكم 

                                                             

كام حصل  ،المية لنفسه]كام نحذر كذلك من "االستخدام السيايس" ألحاديث الفتن وآخر الزمان، إلعطاء البعض رشعية إس( 1)

 [!يف دعوات املهدي عىل مدار التاريخ

 [ه ثقات، إسناده حسن رجال6715ن/ ، صحيح ابن حبا88:  4، املستدرك عىل الصحيحني/ 21655]مسند أُحد/  (2)
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ًة َوَرُْحًَة، ث مه َكائٌِن ِخالَفًة َوَرُْحًَة، ث مه َكاِئٌن ": ☻عن رسول اهلل  إِنهه  َبَدأَ َهَذا األَْمر  ن ب وه

يهًة َوَفَساًدا يِف األ مه 
ا َوَجرْبِ ت وًّ ْلًكا َعَضوًضا، ث مه َكائٌِن ع  وَج َواْلَفَساِد يِف م  وَر َواْلف ر  ِة، َيْستَِحلُّوَن احْلَِريَر َواخْل م 

 َ وا اَّلله وَن َعىَل َذلَِك، َوي ْرَزق وَن أَبًَدا َحتهى َيلْق  ِة، ي نرَْص    (1)"األ مه

َ  إِنه "ويف رواية أخرى:  ةً  األَْمرَ  َهَذا َبَدأَ  اَّلله ، ِخالفَةً  َوَكائِنًا َوَرُْحًَة، ن ب وه ْلًكا َوَكائِنًا َوَرُْحَة  وًضا، م   َعض 

ةً  َوَكائِنًا ت وه يهةً  ع  ِة، يِف  َوَفَساًدا َوَجرْبِ وَج  َيْستَِحلُّونَ  األ مه ورَ  اْلف ر  ونَ  َواحْلَِريَر، َواخْل م   َذلَِك، َعىَل  َوي نرَْص 

ا  َحتهى أَبًَدا َوي ْرَزق ونَ  َ  َيْلَقو    (2)"اَّلله

َذْيَفة   َعنو ول   َقاَل : ح    َرس 
ِ
ة   َتك ون  ": ☻ اَّلله  ث مه  َتك وَن، أَنْ  اَّلله   َشاءَ  َما فِيك مْ  النُّب وه

َها ِة، ِمنَْهاِج  َعىَل  ِخاَلَفةٌ  َتك ون   ث مه  َيْرَفَعَها، أَنْ  َشاءَ  إَِذا َيْرَفع  َها ث مه  َتك وَن، أَنْ  اَّلله   َشاءَ  َما َفتَك ون   النُّب وه  إَِذا َيْرَفع 

ْلًكا َتك ون   ث مه  َيْرَفَعَها، أَنْ  اَّلله   َشاءَ  ا، م  َها ث مه  َيك وَن، أَنْ  اَّلله   َشاءَ  َما َفيَك ون   َعاضًّ  ث مه  َيْرَفَعَها، أَنْ  َشاءَ  إَِذا َيْرَفع 

ْلًكا َتك ون   يهًة، م  َها ث مه  َتك وَن، أَنْ  اَّلله   َشاءَ  َما َفتَك ون   َجرْبِ  َعىَل  ِخاَلَفةً  َتك ون   ث مه  َيْرَفَعَها، نْ أَ  َشاءَ  إَِذا َيْرَفع 

ةِ  ِمنَْهاِج  َمر   َقامَ  َفَلامه : َحبِيٌب  َقاَل  .َسَكَت  ث مه  ". النُّب وه  يِف  َبِشري   ْبنِ  النُّْعاَمنِ  ْبن   َيِزيد   َوَكانَ  اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبن   ع 

ه  أ َذكِّ  احْلَِديِث  هِبََذا إَِليْهِ  َفَكَتْبت   َصَحاَبتِِه، ، ر  ْلت   إِيهاه  و إِينِّ : َله   َفق  ونَ  أَنْ  َأْرج  َمَر، َيْعنِي امْل ْؤِمننَِي، َأِمري   َيك   ع 

ِة، اْلَعاضِّ  امْل ْلِك  َبْعدَ  يه َمرَ  َعىَل  ِكَتايِب  َفأ ْدِخَل  َواجْلَرْبِ ه  اْلَعِزيِز، َعْبدِ  ْبنِ  ع  . بِِه، َفرس    (3)َوَأْعَجَبه 

  َعْبدِ  َعنْ و
ِ
، نِ بْ  اَّلله ود  مْ  َسييَِل " :َقاَل  ☻ النهبِيه  َأنّ  َمْسع  وَرك   ي طِْفئ ونَ  ِرَجاٌل  َبْعِدي أ م 

نهَة، ونَ  بِاْلبِْدَعِة، َوَيْعَمل ونَ  السُّ ر  اَلةَ  َوي َؤخِّ قِيتَِها َعنْ  الصه لْت   ،" َمَوا وَل  َيا: فَق  ، َرس 
ِ
مْ  إِنْ  اَّلله  َكيَْف  أَْدَرْكت ه 

؟، ، أ مِّ  اْبنَ  َيا ْسأَل نِيتَ : "َقاَل  أَْفَعل  ؟ َكيَْف  َعبْد  َنْ  طَاَعةَ  اَل  َتْفَعل 
ِ
َ  َعََص  مل   (4)"اَّلله

                                                             

 [91، املعجم الكبري للطرباين/873]مسند أيب يعىل املوصيل/  (1)

 [| إسناده متصل ، رجاله ثقات 5691[، إتاف اخلرية املهرة/ 157:  8]السنن الكربى للبيهقي/ ] (2)

سند أيب داود/ موهو صدوق حسن احلديث،  | إسناده حسن رجاله ثقات عدا حبيب بن سامل األنصاري 17939] مسند أُحد/  (3)

439] 

  [، إسناده حسن يف املتابعات والشواهد، رجاله ثقات2865]سنن ابن ماجة/  (4)
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 و"
ِ
وَل اَّلله ، َقاَل: َسِمْعت  َرس  : "☻ َعْن َأيِب َذرٍّ ول  ٌل ِمْن َيق  نهتِي َرج  ل  س  ل  َمْن ي بَدِّ أَوه

  (1)"َبنِي أ َميهةَ 

َْهاَن، ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ " َثنِي: َقاَل  مج  ، َحده   ول  َرس   َقاَل : َقاَل  َسِفينَة 
ِ
اَلَفة  ": ☻ اَّلله  يِف  اخْلِ

تِي لٌْك  ث مه  َسنَةً  َثاَلث ونَ  أ مه   .." َذلَِك  َبْعدَ  م 

مه  ، َأيِب  ِخاَلَفةَ  أَْمِسْك : َسِفينَة   يِل  َقاَل  ث  مه  َبْكر  َمَر، َوِخاَلَفةَ : َقاَل  ث  ْثاَمَن، َوِخاَلَفةَ  ع   أَْمِسْك : يِل  َل َقا ث مه  ع 

، ِخاَلَفةَ  ْلت  : َسِعيدٌ  َقاَل  َسنًَة، َثاَلثِنيَ  َفَوَجْدَناَها: َقاَل  َعيِلٍّ ونَ  أ َميهةَ  َبنِي إِنه : َله   َفق  م  اَلَفةَ  َأنه  َيْزع   ِفيِهْم، اخْلِ

  َبن و َكَذب وا : َقاَل 
ِ
ْرَقاء مْ  َبْل  الزه ل وكٌ  ه    (2)"امْل ل وكِ  رَشِّ  ِمنْ  م 

َْهانَ  ْبن   يد  َسعِ  عن" ونَ  أ َميهةَ  َبنِي إِنه : لَِسِفينَةِ  ق ْلت  : مج  م  اَلَفةَ  َأنه  َيْزع  ، َبن و َكَذَب : " َقاَل  ِفيِهْم، اخْلِ
ِ
ْرَقاء  الزه

مْ  َبْل  ل وكٌ  ه  ل   امْل ل وِك، رَشِّ  ِمنْ  م  َعاِوَية   امْل ل وكِ  َوَأوه   (3)" م 

 –ن جهة املتن م –الشك فالسند فيه مقال، و ،فهي موقوفة ونرجح هذه الرواية عن الرواية السابقة

ون تديد توقيت حيوم حوهلا يف تديد مدة ثالثني سنة.. فالغالب يف أحاديث الغيب اخلرب العام، د

عزيز، وَمن مثله، فكل ال دقيق، كام أن اخلالفة النبوية ال تنتهي بعد هذه املدة، فهذه فرتة عمر بن عبد

قابلة للتحقيق يف  النبوة فهو خالفة.. فهي معامل ربانية ال جمرد اسم وشكل.. وهيمن كان عىل منهاج 

 كل زمان ومكان، واهلل أعلم.

َرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ و ، اَّلله   َرِِضَ  ه  ول   َقاَل : َقاَل  َعنْه    َرس 
ِ
 : ☻ اَّلله

ْلِك  " ، ِمنْ  احْلَيُّ  َهَذا النهاَس  هي  نَ  َفامَ : َقال وا  ق َرْيش  ر  مْ  النهاَس  أَنه  َلوْ : َقاَل  ا،َتأْم     (4)"اْعتََزل وه 

                                                             

 احلديث[ نحس صدوق وهو الثقفي خليفة بن هوذة عدا ثقات رجاله حسن | إسناده 36888]مصنف بن أيب الشيبة/  (1)

 الغابة البن األثري[| إسناد حسن، أسد  2226]جامع الرتمذي/  (2)

 [، وهو موقوف37017]مصنف ابن أيب شيبة /  (3)

 [2919، صحيح مسلم/ 3604]صحيح البخاري/  (4)
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والتصديق  ومتابعتهم عىل إفساد أمر األمة، أو الرىض ل معنى االعتزال هنا: عدم نرصهتمولع

 . الركون إليهم وأ، ، وترك املتابعة عىل أفعاهلم☻بأفعاهلم عىل أَّنا سنة النبي 

َرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ و  ، قال َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  ه 
ِ
وَل اَّلله تِي َهاَلكَ  إِنه " يقول: ☻ : َسِمْعت  َرس   أ مه

تِي َفَسادَ  َأوْ  وٌس  أ مه ؤ  ء   ر  َفَهاء   أ َغيْلَِمةٌ  أ َمَرا   (1)"ق َرْيش   ِمنْ  س 

َرْيَرَة، َأبَا َسِمْعت  : َقاَل  َظامِل ، ْبنِ  َمالِِك  َعنْ و ول   ه  َْرَوانَ  َيق 
ِ
  وَل َرس   َسِمْعت  : احْلََكمِ  ْبنَ  مل

ِ
 اَّلله

ول   ☻ تِي َفَسادَ  إِنه ": َيق    ِمنْ  أ َغيْلَِمة   َيَدي َعىَل  أمه
ِ
َفَهاء   (2)."ق َرْيش   س 

َرْيَرَة يِف َمْسِجِد النهبِيِّ عن سعيد بن عمروو نْت  َجالًِسا َمَع أَيِب ه  بِامْلَِدينَِة  ☻، َقاَل: " ك 

َرْيَرَة: َسمِ  ، َقاَل َأب و ه  : " َوَمَعنَا َمْرَوان  ول  وَق، َيق  اِدَق امْلَْصد  تِي َعىَل َيَدْي ِغْلَمة  ِمْن ْعت  الصه َهَلَكة  أ مه

َرْيَرَة: َلْو ِشئْت  َأْن َأق وَل َبنِي ف اَلن   ق َرْيش    َعَليِْهْم ِغْلَمًة، َفَقاَل َأب و ه 
ِ
: َلْعنَة  اَّلله اَلن  "، َفَقاَل َمْرَوان  َوَبنِي ف 

نْت   ، َفك  ْم ِغْلاَمًنا َأْحَداًثا، َقاَل َلنَا:َلَفَعْلت  ْأِم، َفِإَذا َرآه  وا بِالشه لِّك  ي إِىَل َبنِي َمْرَواَن ِحنَي م  ج  َمَع َجدِّ   َأْخر 

ْلنَا: َأنَْت َأْعَلم   ْم، ق  ون وا ِمنْه   َأْن َيك 
ِ
اَلء   (3)"َعَسى َهؤ 

لبعض هذا .. وقد استشكل اولعل املقصود باألغيلمة، هو يزيد بن معاوية، والسفهاء من بعده

كونوا صغاراً حني هم مل يف احلديث، وظنوا أنه مصنوع نكاية يف بني أمية، بسبب كلمة "أغيلمة، غالم"

، وقد راجعت أصلها يف لسان العرب، فوجدت الم  الناس وإن كا" :ملكوا ن َكْهاًل ، يقال فالن غ 

الٌم َنجيٌب والعرب يق... كقولك فالن َفتى الَعْسَكر وإن كان شيًخا د ولون للكهل غ  " ولعل املرا

لك، وتطاوهلا عىل كبار النفوس والعقول  باألغيلمة يف احلديث، ِصغر نفوسهم، وشهوهتا اجلاحمة للم 

 ..☻وأهل التقى من أمة حممد 

                                                             

 [، إسناده متصل رجاله ثقات464: 4، دالئل النبوة للبيهقي/ 7914]مسند أُحد/  (1)

 ([29:  3الثقات البن حبان/ )،  [108:  15]صحيح بن حبان/ ] (2)

 ، باب الفتن[7058ري/ ]صحيح البخا( 3)
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هلم، وعدم  اعتزاهلم وتركهم، أي: عدم االستجابة ☻كانت وصية الرسول قد و

ران احلضاري العم والفساد ال ي قصد به فساد لألمة، واهللكةواليتهم لألمور ملا يف ذلك هلكة و

، واعتبار  وقعكام بعض املسلمني عنداإلسالمي  السيايسفساد التصور  ابتداء فحسب، وإنام ي قصد به

 .للملك العضوض كاملةال سالميةاإلرشعية ال

وَل  عنو   َرس 
ِ
َناأَمْ  َعلَيْهِ  َليَْس  َعَماًل  َعِمَل  َمنْ " :َقاَل  ☻ اَّلله وَ  ر    (1)" َردٌّ  َفه 

وَنه  قال: " ☻وعن رسول اهلل  هِة َوَيْدع  ْم إىَِل اجْلَن وه  ر  َتْقت ل ه  اْلِفئَة  اْلبَاِغيَة ، َيْدع  َوْيَح َعامه

 (2)"إىَِل النهارِ 

: " َأَمِلٌك َأنَا َأْم َخِليَفٌة؟ "، َفَقاَل َله  َسلْ و" َمَر َقاَل َله  : إِْن َأنَْت َجَبيَْت ِمْن َأْرِض َعْن َسْلاَمَن، َأنه ع  اَمن 

، َفا ِه َفَأنَْت َمِلٌك َغرْي  َخِليَفة   َحقِّ
ا َأْو َأَقله َأْو َأْكَثَر ث مه َوَضْعَته  يِف َغرْيِ َمر  امْل ْسِلِمنَي ِدْرمَهً   (3)"ْسَتْعرَبَ ع 

َمر  ْبن  او ، َقاَل: َقاَل ع 
ِ
ْفيَاَن ْبِن َأيِب اْلَعْوَجاء  َما َأْدِري َأَخِليَفٌة َأنَا أَْم َمِلٌك، َفِإْن َعْن س 

ِ
خْلَطهاِب: " َواَّلله

اَم َفْرًقا، َقاَل: " َما ه   يٌم "، َقاَل َقاِئٌل: َيا َأِمرَي امْل ْؤِمننَِي، إِنه َبيْنَه 
نْت  َمِلًكا َفَهَذا َأْمٌر َعظِ َو؟ "، َقاَل: اخْلَِليَفة  ك 

ا، َوال ذ  إِال َحقًّ ذ  ِمْن َهَذا  ال َيْأخ   َكَذلَِك، َوامْلَِلك  َيْعِسف  النهاَس َفيَْأخ 
ِ
، َفَأنَْت بَِحْمِد اَّلله ه  إاِل يِف َحقٍّ َيَضع 

َمر   ي َهَذا، َفَسَكَت ع 
  (4)"َوي ْعطِ

لنظم  ةاسيالسي السنة" توضح وت بني أمرنا" "رى اإلسالمع  " "بدل سنتيي  ويف هذه األحاديث: "

مر باملعروف : الرُحة، والعدل، واألمانة، والصدق، والوفاء، والنصح، واأل، املتمثلة يفاحلكم

 . ☻واالستجابة له، والنهي عن املنكر واالمتناع عنه...إلخ، كام كانت سنته 

                                                             

 [1721( ]صحيح مسلم/ 1)

 [2812، 447صحيح البخاري/ ( 2)

 ([163:  3قات الكربى البن سعد/ )بط]ال (3)

 (، أنساب األرشاف[163:  3قات الكربى البن سعد/ )بط]ال (4)
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فرق بني امللك العاض وامللك  فهذه األحاديث ت فرق بني اخلالفة وامل لك العاض من جانب، وت 

واتباع سنته هو يف "اخلالفة والرُحة"  ☻ن النبي اجلربي من جانب آخر.. واخلالفة ع

: فيه العسف والظلم والَعض عىل أمر امللك. فامللك العاضوليس يف "امللك العاض وال اجلربي" 

تمل أن يكون فيه رُحة أو خري فيه دخن أو خري أعفر.   وحي 

ً وإفسادًا يف األرض، و فيه: أما امل لك اجلربي ، واخلري التكذيب بالدينفيه رش وفتنة وجربية وعتوا

فيه هو يف: "ثورة املسلمني" للعودة إىل نور اإلسالم من جديد، وإىل احلكم الراشد العادل بعد ظلامت 

 .اجلهل والبغي واهلرج

*** 

 استسلمت األمة هلذا امللك العضوض، وخرجت الفتنة ت طل برأسها: وملا

دعوا أو  ،ات والبدعد عاشوا يف عامل اللطمي: فقالشيعةكثري من أما فتنة ف تالعب هبم من ِقبل تم الوخ 

أعداء اإلسالم، وانشقت صفوف األمة، وخرجت الفرق الباطنية، ومن يتدثر بحب آل البيت وهو 

 يكيد من وراء ستار.

ورشعنة الظلم والفساد واالستبداد، والرىض  !: فقد خرج "فقه عبادة احلاكم"نةالس  بعض وأما فتنة 

 لدماء !!دم الفتنة، واتباع السنة، وحقن ابالذل والقهر باسم ع

! مما أحدث  بغاة واملفسدينوتم اختزال "الفقه السيايس اإلسالمي" يف السمع والطاعة للظاملني وال

، واعتامد صالح الراشدكوارث خطرية أدت إىل اَّنيار الدولة اإلسالمية كلها، وضياع فقهها السيايس 

 كيفام اتفق !.الدولة عىل شخص احلاكم.. الذي يأيت 

وانحرس "الفقه السيايس اإلسالمي" عند الشيعة يف "اإلمامة" وخرجت خرافات ال حرص هلا عن 

هو  وأصبح السيف !" بالسيف كائنًا من كانباغيأهل السنة يف "طاعة البعض األئمة، وانحرس عند 

 !و استخراج فتوى هلاتغاِض عنها أ، والباقي توابع صغرية يمكن توليفها أو الحلكمالرشط األول يف ا
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لتنحرس وتنزوي يف  ؛ي كانت عليها يف اخلالفة الراشدةوهبذا أصبحت األمة فاقدة للفاعلية الت

  ..نشاطات أخرى ال ت غضب السلطة احلاكمة وقت "امللك العضوض"

ً حمضًا.. بل كو كان باسم اهلل،  اانت هناك فتوحات إسالمية، منها مهذا امللك العضوض مل يكن رشا

كان باسم امل لك.. وكان للعلامء الربانيني سلطة روحية عىل األمة تستطيع استنهاضها وقت  انها موم

بقادة عظامء، يأخذون األمة يف اللحظات  -كلام َّنضت  -األزمات، وكان اهلل يفتح عىل هذه األئمة 

 احلرجة، وينقذوَّنا مما هي فيه..

حدة السياسية للمسلمني قدرة عىل ضبط الوالفقدان و ،ولكن غياب "الفقه السيايس اإلسالمي"

ء ورغبات احلاكم؛ وإطالق مجيع السلطات يف يده  نبعيدًا ع سّلم األمة  -بال رقابة وال حماسبة  -أهوا

، زلنا نعاين منها حتى اآلن لتدخل يف مرحلة عصيبة ما ؛بكل سهولةلـ "امللك اجلربي والطواغيت" 

 زلنا نتخبط يف هذا التيه ! وما

فًا عن هدي اإلسالم، وطريق اإليامن.. واستلهامًا لـ "فقه امللك العضوض" و"فقه قتل ابن وانحر ا

خرج علينا من "ي أصل" لطاعة الطواغيت، و"ي رشعن" للظلم " ☻رسول اهلل 

اهلل.. يف صورة من الدجل والكذب واخلداع، مازالت تنطيل  ع" ملوكلناس لـ "املد، و"ي عبد" اوالفسا

 ناء هذه األمة.عىل كثري من أب

وغرقت األمة يف "أمراض االستبداد" وتزداد هذه األمراض توحشًا يومًا بعد اليوم، حتى ما تركت 

ئيل" إال فعلتها  والعالج يف كتاب رهبا، وهدي  -كام جاء يف احلديث الرشيف  -األمة سنة لـ "بني إرسا

هم بـ "السلف" وليس هو يف هدي بعض املواقف لبعض العلامء، تم تسميت.. ☻نبيها 

دف السلف  ً وقطعًا فيهم وحدهم ! حتى صار مرا هو "الطاعة  -يف عرصنا هذا  -والسلف حرصا

ع فاسد ظامل.. داواخلضوع واالستسالم واالنقياد والذل والطلب والقصد" لكل حاكم وغد جبان خم

بل صار  لصالح !اخلروج عىل َّنج السلف ا وهو ،لنقد احلاكم فهي الفتنة -ولو فكرية  -وأي حماولة 
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جمرد "النصح" جريمة وفتنة، فالنصيحة للحاكم جيب أن تكون يف "الرس" خشية الفتنة.. فصار "تأليه" 

 احلاكم منهجًا وطريقًا !!

وهكذا دخلت األمة "امللك العضوض" وانتقلت من ِملك إىل آخر، تتغري األسامء والعوائل، وال 

ثار باملال والسلطة، واستحالل الدماء واألموال.. ولكن يتغري نظام امل لك، من قهر، وإذالل، واستئ

كان يرزق األمة بفرتات من النور واخلري، تنتشل األمة من مرحلة الضياع، وتعيد هلا  هلالج لجاهلل 

، وقد كان فيه األمل الكثري، ولكن نظام ♫حيويتها، ومن أمثال ذلك الراشد عمر بن عبد العزيز 

  امل لك مل يطق عدله، فتم اغتياله!

نعش الدولة األموية، إضافة مسامر يف كان فرصة عظيمة للدولة األموية، ولكن بقتله كان آخر قد و

ع الداخيل بني ملوك بني أمية عىل امل لك؛ لتأيت الدولة العباسية عىل أنقاضها، بعد أن تكونت  إىل الرصا

نتصار آلل البيت.. كافة عوامل البغض للدولة األموية، والثأر واحلقد، ورفض الظلم، ودعوى اال

، التي ما أن استقر أمرها حتى عملت بسنة امللوك ال سنة "الثورة العباسية"فتكونت عوامل نجاح 

األنبياء.. ومىض احلال عىل ذلك حتى سقوط الدولة العثامنية، ودخول األمة مرحلة جديدة من 

 "احلكم اجلربي والطغاة والتبعية لألعداء".

*** 

مثل هذه الفرتة  النصوص النبوية الصحيحةخ البرشية مرحلة تارخيية تشهد هلا إنه ال يوجد يف تاريو

من تاريخ األمة.. فرتة توهلا من اخلالفة إىل امل لك، وسن طريق البغي فيها، فهي فرتة مل يكن فيها 

دراسة التاريخ من مصادره فحسب، ومن ثم االختالف عىل رواياته وتليالته، بل رُحة بعقول 

تعلق بروح اإلسالم تتعلق بمستقبل األمة كلها، وت خطورة وأمهية، ملا يف هذا األمر من املسلمني

بالغيب فكانت هذه الفرتة يف حد ذاهتا علم  -بوحي اهلل  - ☻ورسالته.. خيربنا النبي 
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بأحاديثه املتواترة والصحيحة ليقيض فيها؛  ☻من أعالم النبوة.. وحيرض فيها النبي 

 ، ويبحث عنه.ليطمئن من يريد احلق

تقتله الفئة الباغية، ": ☻وقد كان يكفي من كل هذا "املدخل التارخيي" قول النبي 

ح ال لبس فيه.. وبقي اضو ☻" فحكم النبي يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار

اخلضوع له، والتسليم به، وتغيري هذا البغي، وأضعف اإليامن عدم املتابعة عىل هذا البغي، فضاًل عن 

 عنته..رش

ونحن من وراء القرون إنام نخوض معركة احلق والبغي، ومعركة روح اإلسالم احلقيقية واجلاهلية 

 األوىل، ونحاول استخالص وعينا السيايس الراشدي من براثن اإلفك والتدليس والكذب والبهتان.

، ولكن اتباع اهلوى ي ضل عن سبيل اهلل.. ووجود ☻كان يكفي حكم النبي 

سيجعل كل حق وحقيقة باطاًل،  -سيام إذا كان هذا الِشء باطاًل  -سبقة عىل َشء األحكام امل

وسيجعل كل باطل حقًا، وستنكرس أعناق النصوص لتوافق اهلوى واألحكام املسبقة عىل ترهات 

 فكرية ما أنزل اهلل هبا من سلطان.

لواله مل استطاع  وجيب ونحن نتحدث عن "امللك العضوض" أال نغفل "املجتمع امل تظامل" الذي

البغاة شيئًا.. املجتمع الذي انقسم عىل نفسه، وأصبح تربة خصبة ألمراض االستبداد، وفقد املناعة 

والتحصني ضد هذه األوبئة واألمراض االجتامعية، وطفق بعض علامئه إىل معارك ومهية، وخالفات 

واملنافقون، وغاب عن مراكز  تافهة، وحكمه الصبية والنسوان! وارتفع نجم املتملقون، والدجالون،

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون. التوجيه واحلكم فيه الصاحلون!

 

***
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 اخلالفة الراشدة واملُلك العضوض  الفرق بني 

 

الفة" ّرق يف اللفظ واملعنى بني "اخلحول هذا األمر أنه فَ  ☻تبني من أحاديث النبي يَ 

األموية، اخلالفة  معنى اخلالفة فنقول مثاًل: اخلالفةوقد دخل علينا استخدام "امل لك" ب ،و"امللك"

 ..العباسية... إلخ، وهو استخدام غري صحيح بدليل نص احلديث النبوي امل فّرق بينهام

فهي  إدارة وحكم شؤون املسلمني.. إذن يف ☻: هي خالفة عن النبي فاخلالفة

ورُحة، ثم خالفة نبوة ": ☻"خالفة عىل منهاج النبوة" لباسها "الرُحة" كام قال 

ال ، و☻" واخلالفة عن النبي يف إدارة شؤون األمة.. هو ُحل لألمانة بعد النبي ورُحة

  اتباع سنته يف احلكم ال االبتداع..بد فيها من 

عىل  -بمعنى العلو  -ه أنه ال طمع وال حماباة يف سلطان أو مال األمة.. فال رشف ومن معامل سنت

زيادة عن الناس، فال أثرة وال استئثار؛ فخليفة رسول اهلل  ماحلاك الناس، وال مال يأخذه

وليس .. ☻هو جمرد "أجري" عند األمة، يقوم بسنة رسول اهلل  ☻

له أن يطغى أو يبغى عىل الناس، وليس له نصيب من املال إال ما يكفي حاجته.. كام قال 

 إاِل َقْصَعتَ " : ☻
ِ
يَفِة ِمْن َماِل اَّلله

َو َوَأْهل ه ، َوَقْصَعٌة ال حَيِلُّ لِْلَخلِ ل َها ه  اِن، َقْصَعٌة َيأْك 

َها َبنْيَ َيَدِي النهاسِ يَ    (1)"َضع 

بة من قبيلته أو نسبه:  وليس هناك حماباة  لذوي قرا

ْفيَاَن، َقاَل: َقاَل َأب و َبْكر  ِحنَي َبَعثَ ف ، إِنه َلَك َعْن َيِزيَد ْبِن َأيِب س  اِم: َيا َيِزيد  َبةً نِي إِىَل الشه َعَسيَْت َأْن   َقَرا

َماَرِة، َوَذلَِك َأْكرَب  َما َأَخاف  َعَليَْك، َفِإنّ 
ْم بِاإْلِ   ت ْؤثَِره 

ِ
وَل اَّلله  َقاَل: ☻َرس 
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، اَل َيقْ "
ِ
اَباًة، َفَعَليِْه َلْعنَة  اَّلله َ َر َعَليِْهْم أََحًدا حم  ًفا َواَل بَ َمْن َويِلَ ِمْن أَْمِر امْل ْسلِِمنَي َشيْئًا، َفأَمه ل  اَّلله  ِمنْه  رَصْ

 َشيْئًا بَِغرْيِ 
ِ
، َفَقْد اْنتََهَك يِف ُِحَى اَّلله

ِ
ِه، َفَعَليِْه َلْعنَة  َعْداًل، َحتهى ي ْدِخَله  َجَهنهَم، َوَمْن أَْعطَى أََحًدا ُِحَى اَّلله  َحقِّ

 
ِ
ة  اَّلله ، أَْو َقاَل: َترَبهأَْت ِمنْه  ِذمه

ِ
 (1)"هلالج لجاَّلله

 : ☻جة  الوداع قال رسول اهلل ويف ح

ٌع َما أََقا" َده ْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ جم  َر َعَليْك  مِّ
وا َوإِْن أ  وا َوأَطِيع  َ َواْسَمع  وا اَّلله َا النهاس  اتهق   َيا أَهيُّ

ِ
َتاَب اَّلله

ْم كِ    (2)"َم فِيك 

 َتَعاىَل  ويف رواية مسلم: "
ِ
ْم بِِكتَاِب اَّلله ك  ود  " إقامة كتاب اهللالتباع هو: "لطاعة وا" فجعل رشط اَيق 

لته وشكله و نسبه وقبي -أو اإلمام  -وقيادة األمة هبذا الكتاب، برصف النظر عن شخص األمري 

 ومكانته.

ْمِع َوالطهاَعِة َوإِْن َكاَن َعبًْدا َحبَِشيًّا، َفِإنهه  َمْن َيعِ " ويف رواية أخرى:   َوالسه
ِ
ْم بِتَْقَوى اَّلله ْم أ وِصيك  ْش ِمنْك 

وا عَ  ِشِديَن امْلَْهِديِّنَي، َوَعضُّ ا  الره
ِ
نهِة اخْل َلَفاء نهتِي َوس  ْم بِس  ِجِذ، َيَرى َبْعِدي اْختاَِلًفا َكثرًِيا، َفَعَليْك  َليَْها بِالنهَوا

َْدَثة  بِْدَعٌة، َوإِنه ك له بِْدعَ  له حم  وِر، َفِإنه ك  َْدَثاِت اأْل م  ْم َوحم    (3)" ة  َضاَلَلةٌ َوإِيهاك 

مل بسنة ليس هناك من اغتصاب شورى الناس أو حقوقهم، فاخلليفة هو القائم بالكتاب، العاف

كم الكتاب. رسول اهلل يف احلق والعدل واملساواة.. وجيعل الناس سواسية كأسنان املشط أمام ح

 هو الذي أوجب اهلل طاعته.. كام جاء يف اآلية الكريمة:  اخلليفة وهذا

ِطيُعوا الرَُّسوَل يَ ▬
َ
َه َوأ ِطيُعوا اللَـّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْمرِ ِمنُكْم وَ ا أ

َ
وِِل اْْل

ُ
 ]سورة النساء[ ♂٥٩أ

                                                             

 ( احلكم عىل املتن: حسن[89: 4ستدرك عىل الصحيحني: )| امل22( ]مسند أُحد/ 1)

 [1299، صحيح مسلم/ 16213]مسند أُحد/  (2)

 [16694]مسند أُحد/  (3)



 581                                                                                            الفرق بني اخلالفة والملك                                                

 

ل صفوف أصحابه يوم بدر ، ويف يده عدّ ☻أن رسول اهلل ويف سرية ابن هشام: "

د بن غزية ، حليف بني عدي بن النجار ، يف بطنه بالقدحفطعن  ...قدح يعدل به القوم ، فمر بسوا

د فقال: يا رسول اهلل ، أوجعتني وقد بعثك اوقال : فأقدين. هلل باحلق والعدل ، قال: استو يا سوا

: ما فقبل بطنه: فقال: استقد ، قال : فاعتنقه عن بطنه، وقال☻فكشف رسول اهلل 

د  هد بك أن يمس : يا رسول اهلل ، حرض ما ترى ، فأردت أن يكون آخر الع؟ قالُحلك عىل هذا يا سوا

 (1)"بخري ☻جلدي جلدك . فدعا له رسول اهلل 

الرُحة، ): وعليه؛ فإن مصطلح "اخلالفة" ليس شكاًل سياسيًا، إنام هو مدلول رشعي حيمل معنى

لسيايس للمرحلة أيًا كان الشكل ا (والشورى، وإقامة احلق، والعدل، وُحل رسالة اهلل إىل العاملني

 ة.احلضارية التي ُتر هبا األم

"امللك العضوض" فهو امللك الذي يكون  ☻: الذي قال عنه رسول اهلل أما امل لك

ان، هو فيه العسف والظلم والبغي والعدوان، واحلرص والتمسك والعض عىل أمر امللك والسلط

أهيم، وفيه تتحول امللك الذي ي أخذ بحد السيف، وي تسلط فيه عىل الناس، وي ستبد هبم وبحريتهم وبر

 رسق فيه ثرواهتم وأمواهلم.. ىل "قطعان" للملك.. وت  األمة إ

ولة بينهم؛ ويصبح شخص احلاكم هو حمور احلياة،  اً ح األمة عبيدفتصب للملوك، ويتخذون أمواهلا د 

ليخدم امل لك وأصحاب امللك، وفيه ي ستباح كل  ؛والفكر، والشعور، وفيه يتم التالعب بأمر الدين

لك، واحلفاظ عليها.. حتى ولو جرت دماء املسلمني أَّنارا، هو َشء من أجل إرواء َّنم شهوة امل

بة املجنونة املتوحشة يف "الرشف، احلرص عىل احلياة الدنيا.. ومتاعها، وهو العلو يف األرض، والرغ

ا ": ☻واملال" كام قال  أي: الرياسة.. َ مه  َقْت، أََحد  َعاِن يِف َغنَم  اْفرَتَ
َما ِذْئبَاِن َضاِريَاِن َجائِ

ِبُّ  َع َفَساًدا ِمِن اْمِرئ  يِف دِينِِه، حي  هِلَا َواآلَخر  يِف آِخِرَها، بِأرَْسَ ْنيَا َوَماهَلَايِف أَوه َف الدُّ   (2) " رَشَ

                                                             

 السرية النبوية البن هشام، أسد الغابة البن األثري، تاريخ الطربي[ (1)
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فال يقوم امل لك واالستبداد إال عىل أساس الرغبة املتوحشة يف التسلط والعلو عىل الناس، والرياسة 

مم والضامئر وأصحاب القلوب الضعيفة، والقوة الباطشة والرشف عليهم، واملال الذي يشرتي الذ

دد سلطان امللك ولو بالفكر.. وهذه هي طاعة امل لك.. كل من هيالتي ال ترحم وتقتل بالظنة، والشبهة 

 طاعة القهر والذلة واإلذعان واملهانة واخلضوع !

هناك "فتوحات إسالمية" وقد يكون يف هذا امل لك َشء من الرُحة.. حلكمة يريدها اهلل، فقد تكون 

 أو "حفاظ عىل اهلوية اإلسالمية" أو "مجع للعلوم".. كام حصل يف فرتة "امللك العضوض" بالعموم.

وقد يتخلل امل لك العضوض "خالفة عىل منهاج النبوة" كام حصل يف فرتة اخلليفة العادل عمر بن 

وقد ظن البعض يف  -ضوض" فقد عاد إىل "اخلالفة والرُحة" ونبذ "امللك الع ♫العزيز  عبد

عىل أن مدلول  -باخلالفة عىل منهاج النبوة بعد امللك العاض واجلربية  بعينه عرص عمر أنه هو املقصود

 احلديث أوسع من ذلك. 

للظلم والعدوان والبغي )ليس شكاًل سياسيًا بقدر ما هو مدلول  "امل لك العضوض"وعليه؛ فإن  

.. أيًا كان شكل النظام السيايس للمرحلة احلضارية التي (رواهتموالعسف، واستعباد الناس، ورسقة ث

 ُتر هبا األمة.

وألن النظام السيايس َشء متغري.. يتغري بتغري ظروف املجتمعات واألمم، فلم تكن القضية األصلية 

 هي: يف شكله، إنام القضية املصريية 

 ؟لك والظلم"والرُحة" أم عىل "امل   هل يقوم النظام السيايس عىل "اخلالفة

! وهذا ليس هو داشالح والر، ويظن فيه عالمة الفعىل أن رخاء "امللك العضوض" قد يغر البعض

املقياس الرشعي الصحيح، وليس هو كذلك الذي ي عطي "الرشعية النبوية" و"اخلالفة املحمدية" بل 

رصة.. أي قد تكون قد تكون اخلالفة باملعنى الرشعي النبوي: يف حالة ضعف أو قحط أو فقر أو حما
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سنة النبي  "رشعية نبوية"، طاملا قائمة عىل هلا ظلملقاييس االقتصادية هزيلة، ولكن يبا

يف أمور احلكم من: إقامة الكتاب، وُحل الرسالة، وتنفيذ الشورى، والقيام باحلق  ☻

 والعدل بني األمة... إلخ". 

و نستبد بالسلطان من أي طريق، إنام املهم الرخاء والفتوحات بأي وسيلة، أ وألننا ال هيمنا أن نحقق

 -من جانب آخر  -هو السري عىل املنهج النبوي سواء حصل رخاء أو مل حيصل، وهذا ال يعفي 

مسؤولية التقصري أو عدم اتباع سنن اهلل يف قيام الدول واحلضارات.. ما هيمنا أن نصل إىل الغاية النبيلة 

" التي تستبيح أي ربامجاتيةال"السياسة  ☻نبي بالوسيلة النبيلة.. وليس يف سياسة ال

َشء من أجل الوصول إىل اهلدف، بل هي االستقامة والنظافة وبيان احلق، واجلهاد يف سبيله. ذلك أن 

اهلدف األساس ليس هو جمرد قيام دولة، بل إنام هو انتصار اإليامن، وبيان الدين، وُحل الرسالة، 

اإلنسان.. وليس أكثر إساءة إىل الدين من أن نحاول إعالءه  والقيام باحلق والعدل، وحفظ كرامة

 بالوسائل اخلسيسة، والقيم املنحطة، فعندها لن يعبأ به الناس، وبذلك نصد عن سبيل اهلل.

هي اخلري، وهي األبقى، وهي التي  -واخلالفة عنه فيها  -م هبذه السياسة النبوية النظيفة االقي وإنه 

النفس اإلنسانية من العطب والفساد، وهي املادة الصاحلة ملستقبل الرشد تمي اخلامة البرشية، و

 والتمكني. 

ْهَل الُْقَرٰى آَمُنوا َواتََّقْوا ﴿ -فاإليامن والتقوى مها رشط "الربكة الربانية" والرخاء املبارك 
َ
نَّ أ
َ
َولَْو أ

رِْض 
َ
َماءِ َواْْل  ال رخاء الفتنة واالستدراج.   - [(96عراف )األ]﴾  لََفَتْحَنا َعلَيِْهْم بََرََكٍت ِمَن السَّ

د من أمراض االستبداد، وتفظ ضمري الفرد  فاخلالفة عىل منهاج النبوة هي التي تمي األمم واألفرا

 وشعوره، وتميه من االفتتان بامللك والسلطان والقوة.

 

***
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 الفرق بني امللك العضوض واحلكم اجلربي  

 

دون بقية  -ال واحلكم هلم عىل يد بني أمية، عن طريق االستبداد بامل (1)بدأ امللك العضوضلقد 

رى اإلسالم يف جانب احلكم، وبّدلوا سنة النبي  -األمة! يف جانب  ☻وهبذا نقضوا ع 

  !(2)اخلالفة والقيادة، وتبعهم عىل هذه السنة القبيحة من جاء بعدهم.. حتى َّناية الدولة العثامنية

 من حسن وقد كان يأيت -ألمة واختيارها دون مشورة ا -يت كيفام اتفق وقد كان صالح امللوك يأ

ولكن رغم  -والصليبيني  كغزو التتار -الرتبية وتقوى اهلل، أو يف اللحظات احلرجة التي ُتر هبا األمة 

م ذاته، ومل االنحراف يف جانب احلكم واملال.. مل يكن ملوك "احلكم العضوض" يف حرب مع اإلسال

 عداء مع األمة املسلمة..  يكونوا يف

ألمة، يدافعون القد فتنهم امللك وحب السلطة واملال، ولكنهم يف ذات الوقت كانوا جزءًا من هذه 

ع الفاسد ال باطل" كان داخليًا عنها، ويدفعون عنها األخطار اخلارجية، وهلم سيادة وقوة.. فـ "الرصا

ع الصحيح احل ن عن األمة ق" كان خارجيًا لدفع العدواعىل األحقية بامللك والسلطان.. و"الرصا

 املسلمة، ونرش رسالة اإلسالم، وإن أصاهبا دخن بفعل "فتنة امللك".. 

تآمر  ومن حصل منه -ت نادرة من ملوك الطوائف إال يف حاال -ومل حيصل تآمر عىل األمة املسلمة 

غم فقدان "اخلالفة را العريقة كان مصريه القتل، واللعنة.. وهلذا استمر تواجد األمة املسلمة بحضارهت

 الراشدة".

                                                             

احلكم،  ومعامل هذا بذلك، فالعربة بمضمون اجلربي، بنفس املعنى عند البعض، وال بأسامللك ] وقد يرد امللك العضوض و( 1)

 ، بغض النظر عىل املسميات[☻وكونه خمالفًا لسنة النبي 

 م(. 1923 -ـه  1341سقطت الدولة العثامنية يف ) ( 2)
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 فاجلوانب املظلمة يف فرتة امللك العضوض يف العموم:

 القتال عىل امل لك والسلطان. -

إن هذه األمة  االستئثار باملال والثروة دون األمة. كام قال اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز: " -

  (1)."نام اختلفوا يف الدينار والدرهممل ختتلف يف رهبا وال يف كتاهبا وال يف نبيها، وإ

 اغتصاب شورى األمة وحقوقها. -

متها. -  اجلور والظلم والعسف عىل حقوق األمة، وكرا

 عن احلكم. تصور املسلمني السيايسإفساد  -

 لتخدير األمة عن مقاومة الظلم. ؛انتشار عقيدة "اجلرب السياسية" -

 . وشيوع القتل السيايس.اضطهاد العلامء املخالفني للسلطة، وسجنهم، وقتلهم -

الزندقة وتلويث سرية بعض الصلحاء املعرتضني عىل الظلم والطغيان، واهتامهم باإلحلاد  -

 والبدعة.

 توريث اخلالفة واحلكم. -

 املحاباة لذوي القربى والنسب. -

 االستهانة بدماء املسلمني. -

 لدين.يف ا نشوء الفرق اإلسالمية، والغلو والغلو املضاد.. مما أدى إىل تفرق األمة -

سياسية  توسيع وترسيخ اخلالفات بني الفرق اإلسالمية، واستخدام تلك اخلالفات ألغراض -

 دنيوية.

                                                             

 [238ص ،9] البداية والنهاية، ابن كثري. ج (1)
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 تفِش أمراض االستبداد يف األمة. -

 انتشار االستبداد الفكري والثقايف، ورمي كل خمالف بالبدعة والفسق والكفر. -

ازي عىل احتالل بالد املسلمني هتاوي الدول مع شدة االستبداد، األمر الذي ي شجع العدو الغ -

 واستباحتها.

 رشعنة االستبداد من خالل التأويل املحّرف، والفهم الباطل لبعض النصوص النبوية. -

*** 

 واجلوانب املنورة يف فرتة امللك العضوض يف العموم:

 وضوح اهلوية اإلسالمية لألمة املسلمة. -

 لرشع يف االستبداد، ويف االستئثار باملال.انتساهبا للرشع والتحاكم إليه، وإن حاد احلكام عن ا -

التي  ة الثغوراملسلمني، وُحاي بالدوالدفاع عن  -يف بعض الفرتات  -الفتوحات اإلسالمية  -

 كام حصل يف اجتياح املغول عاصمة اخلالفة بغداد. ،قد تنهار مع تفِش الطغيان بكثرة

 ، والدفاع عنه.قيام القادة والعلامء والدعاة بنرش اإلسالم والدعوة إليه -

نشاط األمة العلمي، والفكري. وُحاية الرتاث اإلسالمي.. ومن خالله انتقلت إلينا العلوم  -

 ) خاصة يف العرص العبايس (.  مدارس الفقه اإلسالمي،اإلسالمية، و

 احلاكم العادل والصالح. لعودة إىل العدل واإلصالح عند جميءسهولة ا -

 وعدم التسليم له.سيادة الدولة وقوهتا أمام العدو،  -

 عدم السامح للعدو الكافر باخرتاق األمة، أو التدخل يف شؤوَّنا، أو السيطرة عليها. -
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 ..ُتحور فرتة امللك العضوض عىل حب السلطان واملال، وليس هلا عداء مع الدين والرشع -

سالم واألخالق واآلداب القضاء من خالل أحكام الرشيعة، واحرتام شعائر اإلكان و

 .ةاإلسالمي

ظهور قيادات إسالمية جهادية استطاعت استعادة سلطان املسلمني، والدفاع عن بالدهم يف  -

وصالح الدين  ز،، وسيف الدين قطيوسف بن تاشفني :مراحل خمتلفة من تاريخ األمة مثل

 .. إلخ.األيويب.

 سهولة عالج أمراض االستبداد كلام َّنض العلامء، وَّنضت معهم األمة واستجابت. -

*** 

 : واخلونة يف احلكم اجلربيأما 

العثامنية وتفتيت األمة من أكرب الكوارث التي حّلت عىل املسلمني يف  الدولةسقوط فقد كان 

ونشوء "الدولة القومية العلامنية"  -بعد ضياع الدولة اإلسالمية  -تارخيهم، وكذلك عىل البرشية 

كآخر مظاهر "امللك العضوض" ُتت  سقوط الدولة العثامنية، فباملستوردة من أوروبا بدالً عنها

! وقد كان سميه االستعامر حينها "الرجل املريض"أو كام كان ي   ،السيطرة عىل "العامل اإلسالمي"

 عالجه، بل قتله، ووراثته! ، لكن املحتل األجنبي مل يكن يريدبالفعل مريضاً 

لسيطرة عىل القرار السيايس ونجحت احلمالت الصليبية أخرياً يف تفتيت ووراثة العامل اإلسالمي وا 

وتم تقسيم العامل  ،عودة هذا التكتل العمالق من جديدواالقتصادي والثقايف فيه، ومنع أي حماولة ل

إلضعافه، وإحالل "الدولة القومية" بدياًل  ؛اإلسالمي عرب اتفاقيات قامت هبا بريطانيا وفرنسا وروسيا

كا لرتث اإلمرباطورية الربيطانية، ولتحمل وجاءت من ورائهم أمري ،عن "اخلالفة اإلسالمية"

 ديد لتقسيم العامل اإلسالمي ليكون أشد ضعفًا، وأبعد عن القوة واالتاد.اجل هامرشوع
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ء )وأصبحت "مؤهالت احلاكم"  تت "احلكم اجلربي  -يف الدول القومية  (ملكاً أو رئيساً أكان سوا

ارباً له.. وأن يبيع أمته، ومقدراهتا، وثرواهتا، وأن أن يكون خائناً لإلسالم، حم -األمريكي واألورويب" 

 حيافظ عىل مصالح أسياده وأولياء أموره.. 

 عنه أسياده! رىض؛ ليحافظ عىل عرشه ومنصبه، حتى يَ "الكلب املسعور" جتاه دينه وأمتهويصبح كـ 

عىل مقدرات ومن حياول االستقالل والسيادة، ومن حياول الدفاع عن اإلسالم، ومن حياول احلفاظ 

األمة وثرواهتا، بل ومن ي ظهر قلياًل من املروءة والوفاء والصالح.. يكون مصريه العزل أو القتل أو 

االنقالب، ثم يسرتون هذه اخليانة للدين واألمة بمسابقات القرآن الكريم، واالحتفال بليلة القدر، 

 !والوطن ر اخلونة أَّنم ُحاة الدينليظه ؛وباملولد النبوي الرشيف... إلخ

 : -بعد اقتسام تركة الدولة العثامنية وتفتيتها  -وكانت مالمح الدول القومية 

 اخلضوع إلرادة املحتل الربيطاين والفرنِس، ثم بعد ذلك األمريكي. -

اغتصاب شورى األمة، وتكوين أشكال مزيفة من صور الشورى والديمقراطية خاضعة  -

 للحاكم.

 اهلوية اإلسالمية. وجعل كل نظم احلكم علامنية. جعل هوية الدولة علامنية بدالً عن -

نرش الفكر القومي بدياًل عن الوحدة اإلسالمية. وترسيخ دساتري وضعية خمالفة للرشيعة  -

 وللحضارة اإلسالمية.

 جعل الدولة تابعة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا للمحتل. -

نينه. - نة املحتل وقوا  تكوين منظومة احلكم والقضاء عىل س 



 661                                                                    الفرق بني الملك العضوض واحلكم اجلربي                                        

 

ب بالد املسلمني بني امللكية املطلقة الوراثية أو االنقالبات العسكرية العلامنية أو االحتالل تقلّ  -

 العسكري املبارش.

 حماربة أي حماوالت أو حركات تريد عودة مفهوم الدولة اإلسالمية. -

 االجتامع عىل القومية واجلنس واللغة بدالً عن االجتامع عىل اإلسالم. -

 ة عىل األسس العلامنية الغربية، وتقويض التعليم اإلسالمي.ضبط منظومة التعليم خاص -

كام جيب أن تكون خالصة -  للمحتل. عقيدة الوالء والرباء للح 

وجعلها بال سيادة حقيقية أو استقالل  -التي تكونت بعد سايكس بيكو  -إضعاف الدويالت  -

 تام.

ور الشخصية مثل الزواج تنحية الرشيعة واألحكام اإلسالمية يف مجيع املعامالت، عدا األم -

 !وحتى هذه تنازع فيها بعض الدول ،واملرياث

جتعل  -من خالل التطبيق املنحرف والكاذب  -تقديم صورة مشوهة لـ "الرشيعة اإلسالمية"  -

 الناس تزهد فيها، وتنفر منها.

ها ليتها، وربط مصريعافكيك عوامل القوة فيها، وإحباط فالسيطرة عىل املجتمعات، وت -

عىل تقوية النظام،  فعمل املحتل ىل قمعها، وقهرها كلام لزم األمر،م احلاكم، والقدرة عبالنظا

قبته، وسيطرته القاهرة، وإضعاف الشعب وتفريغ وإحباط قدراته.  وأدوات قمعه، ومرا

السيطرة عىل مقدرات الشعوب وثرواهتا من خالل فرض سياسات بنكية واقتصادية دولية،  -

فتكون أموال األمة وأصوهلا ملك لبعض أشخاص  ؛ثمر األجنبيوبيع أصول الدولة للمست

يتمتعون بنفوذ دويل، وهذا يكفي وحده لرتكيع أي أمة، واغتياهلا اقتصاديًا، وسلبها أبسط 
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مقومات احلرية. ووضعها يف سجن العبودية االقتصادية.. ومن ثم هتديد استقرارها يف أي 

 حلظة، والتحكم يف مستقبلها كيفام شاءوا.

لفتوى الدينية السيطرة عىل سلطة الدين، وجعله يدور وفق هوى السلطة السياسية، واحتكار ا -

هتم، والقضاء عىل طبقة العلامء الربانيني، وجعل علامء الدين جمرد اجهلصالح احل كام وتو

راهتا، واستخدام الدين  عرب الفتاوى  -"موظف سلطة" يأُتر بأمر السلطة، وخيضع لقرا

اة لتخدير الشعوب، وخداعهم، واستخدام املناصب الدينية العليا، كوسيلة كأد -املضللة 

 (1)للرشعنة للحكام وظلمهم واستبدادهم وعاملتهم.

اً للعملة التي املحتل عىل ثروات النفط خاصة.. استخراجًا، وتديداً للسعر، وتديد استحواذ -

الثروة للفاسدين  عطي ما تبقى مني باع هبا، وتديدًا حلجم اإلنتاج، وتديدًا لألرباح، ثم ي  

تقوم هبا الدول  عوامل التيالإلنفاقها ال عىل التصنيع والتقنية والعلوم والتطوير... إلخ من 

كز التجارية، القوية، وإنام إلنفاقها يف اللهو واالستهالك املرتف، والتسوق، وبناء املرا 

 واملنتجعات... إلخ.

النتساب لشخص مية والتارخيية لصالح "هوية مزيفة" باخداع اجلامهري واغتيال هويتها اإلسال -

ء أكان ملكيًا أو عسكر  يًا.. وربط مصري الشعوب كلها به..النظام سوا

م وأرسته وجعل الدين واألمة واملجتمع واهلوية والتاريخ واحلضارة ما هو إال سرية احلاك

 !... منه بدأ التاريخ وإليه ينتهي ونظامه

وسياط اكر لتعليامت النظام العاملي، وتويل األنظمة إىل جمرد عساحلاكم وحكومته  خضوع -

 ، وحرب األمة بالوكالة عن املحتل.عىل ظهور األمة

                                                             

 .درجات العلامءمقال:  –إن شئت  –راجع  (1)

https://ommaty1401.blogspot.com/2019/01/blog-post_17.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2019/01/blog-post_17.html
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 تشجيع استبداد احلاكم وفساده وظلمه، حتى ال تنهض الشعوب، وتظل مريضة مهلهلة. -

ُتلمل  تشجيع اإلصالح الديمقراطي العلامين املحدود واملنضبط بالبوصلة الغربية يف حال -

 الشعوب، ورغبتها بالعالج.

لتتقلب األمة يف عبثها، وتستفرغ فيها  -البعيدة عن اإلسالم  -مة ادنرش األفكار املادية اهل -

 طاقاهتا ثم ال تصل إىل َشء يف النهاية.

 استغالل ورسقة ثروات املسلمني، وفرض أنامط حياة استهالكية تستنزف حياهتم ومواردهم. -

للدول  ، ودفعها إىل اهلجرةواملبدعة دها البرشية وعقوهلا املتميزةتفريغ األمة من موار -

ء تقنية أو قراطيوأو الدفن تت "الرتاب البري العظمى، " فتصبح األمة بال قاعدة علمية )سوا

( وتظل ذياًل لغريها حتى يف أبسط األشياء، فال تصبح رسقة ثروات الشعوب يف املادة إنسانية

اخلربات.. فتعمل عىل نظرية "التفريغ والطرد" فتصبح اجلامعات فقط، بل حتى يف العقول و

بدالً عن تبنيها  -حمطات "تفريغ" للطاقات والعقول  -التي هي أحد ركائز قوة الدولة  -

و"الطرد" أي دفعها دفعاً للهجرة، ومن يبقى عىل أمل اإلصالح ال ينال إال  -واالستفادة منها 

 اإلهانة وربام السجن !.

مة عن االستقالل والتصنيع والتقنية، وجعلها يف احتياج دائم للغذاء والسالح رصف األ -

 والدواء والتقنية.

ء أكانت علامنية أو إسالمية. -  إفساد أي مرشوعات إصالحية سوا

 إفساد ثورات الشعوب، وااللتفاف عليها. -

 االحتالل العسكري املبارش يف حال قيام الثورات املسلحة. -
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 ليترشبوا فكره، وينفذوا أوامره، ويستسلموا لتبعيته. ؛ معاهد بلدان العدوإعداد قادة بالدنا يف -

مبارشة، وربط قيادهتا  -القوى العظمى  -تبعية جيوش البلدان اإلسالمية للمحتل  -

وأوضاعهم حسب رغبات العدو، فهو الذي يتحكم يف تعيني كبار القادة، ونوعية  التسليح، 

 قيدته القتالية.ومستواه، وتوقيته، وتدريباته، وع

اعتامدها الكيل من حيث التقنية والتصنيع عىل اخلارج، وإفساد  إفساد تسليح اجليوش، وجعل -

فقط موجهة للشعوب  اا، واحلرص عىل ختلفها، وجعل أسلحتهعقيدهتا، وجهوزيته

 والثائرين.

مة ترفع من  - شأن ترسيخ التخلف والتبعية للقوى العاملية وقطع الطريق عىل أي سيادة وكرا

 .، وتطبيع فكر التبعية والرىض به والتشجيع عليه والدعوة إليهالشعوب أو تمي أرضها

 كشف عورات األمة، والتجسس عليها لصالح العدو. -

إخالء مجيع مؤسسات الدولة احلساسة وذات الطبيعة األمنية والسياسية من أي أشخاص  -

لضامن علامنية  -أخالقيًا فقط ! أو حتى جمرد ميول حمافظة  -ذات ميول إسالمية من أي نوع 

ة القادة لـ "النظام الدويل والقوى العظمى"، يعن حيث عقيدهتا القومية، وضامن تبالدولة م

 ن حساسة داخل نظام الدولة احلاكم.اكومنع أي نبتة إسالمية من الظهور يف أي أم

. من خالل التحكم االستخبارايت يف قيادات الدول السياسية والعسكرية واالقتصادية. -

لضامن والءها، وعدم انقالهبا من جانب، ولضامن فسادها  ؛"امللفات السوداء" لكل شخصية

 وإفسادها من جانب آخر.

تكوين جمتمعات كاملة من الفاسدين واملنتفعني والعمالء، وحرص مقدرات األمة وثرواهتا  -

 ومصريها يف أيدهيم.



 701                                                                    الفرق بني الملك العضوض واحلكم اجلربي                                        

 

ء أكانت دعوية أو سياسية أو سوا  -الرضب بكل وحشية أي حركات للبعث اإلسالمي  -

در والشباب قتاًل واعتقاالً وتعذي -جهادية أو فكرية  بًا، ومصادرة والفتك بالقيادات والكوا

 عنوياهتم وكرس نفوسهم. وإفساد حياهتم، وأرسهم، وعالقاهتم.أمواهلم، وتطيم م

كبديل عن الفكر  السيطرة اإلعالمية والعلمية والثقافية عىل عقول األمة، ونرش الفكر الغريب -

 اإلسالمي.

ً أو باطنًا. معه، والعمل لصاحله ُحاية كيان هيود يف قلب األرض املقدسة، والتطبيع -  ظاهرا

 حماولة طمس اهلوية اإلسالمية اجلامعة لألمة، وتقديم اهلوية القومية الوطنية بدياًل عنها. -

 نحالل اخللقي بصورة منظمة.تشجيع اال -

، وتشجيع اخلالفات اجلزئية فيام بينهم، واستغالهلا لرضب تكريس الفرقة بني املسلمني -

 بعضهم ببعض.

بأنه ال  "التخدير"ما مرشوعات التغيري، فأ لرضب كافة "التكفري والتخدير"استخدام سالح  -

لتحويل قضية ترير األمة  "التكفري"جدوى من اإلصالح وجيب السمع والطاعة، أو سالح 

 والدخول يف اجلدل الفقهي حول هذا األمر. قسام األمة حوهلمتكفرييني ثم انإىل قضية تكفري و

 استفحال أمراض االستبداد بكل أنواعها، وصعوبة العالج، وسهولة االنتكاسة. -

رشعنة االحتالل والظلم والفساد واالستبداد والطغيان والطاغوتية من خالل "منظومة دينية"  -

ينية" عىل كل هذا الظلم والطاغوتية، يف إضفاء "الرشعية الد ،تستحرض فقه امللك العضوض

 ، واهلل ورسوله منه براء.☻ليكون باسم اهلل ورسوله 

 .... إلخ مما نجهله.
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وجيب أن يكون حاكم الدولة القومية العلامنية، تابعًا خملصًا لـ "النظام الدويل، والدول العظمى" 

وال هيم أن يفتك  - شاءما ت وإن َضبت أمريكا ظهره وأخذت من ثروات األمة -ويسمع ويطيع 

املهم أن يكون هو "الوكيل" عن  -ويرتك له الفتات  -احلاكم بشعبه أو يستبد به أو يرسق كل ثرواته 

 االحتالل العسكري املبارش الذي تكون تكلفته عالية ماديًا، ويستفز الشعوب للتحرر من املحتل.. 

باألمة كيفام يشاء، ويرتك للرشكات وال بد للحاكم أن يرتك للمحتل األجنبي العبث بالدولة و

العمالقة والعابرة للقارات العبث باقتصاد الدولة، وبمصري األمة، وال يفكر يف أي نزعة استقاللية 

 حتى ولو كانت نزعة "قومية علامنية" فضاًل عن أن تكون نزعة إسالمية..

"رشعية دينية" من خالل  هله اإلسالمي، فال بد أن يكون لديكام جيب عىل احلاكم أن حيافظ عىل شك

وإن كان االغتصاب وبيع األمة  ،املؤسسات الدينية، ورشعية سياسية من خالل "عرس ديمقراطي"

 كلها تم قبل العرس ! 

نية.. حتى  وجيب أن يظهر احلاكم وهو يؤدي صالة مجعة أو عيد أو أداء عمرة أو رعاية مسابقة قرآ

سهل عىل املؤسسة الدينية إعطاءه الرشعية حلكمه، وحتى ي ،ال يكون من أصحاب "الكفر البواح"

 وحتى تكون مهمة من حياول مواجهته أشد وأصعب.

د والظلم من  فكان هذا هو احلال منذ سقوط الدولة العثامنية إىل اآلن.. وإن اختلفت فرتات السوا

قع األمة املعارص.   دولة ألخرى، إال أن هذه كانت هي اخلطوط واملالمح العامة لوا

 ما نحن فيه اآلن، وبني فرتة امللك العضوض.. بني كذا يتبني الفرق وه

 ويمكن االختصار من خالل هذه املعادلة:
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) يف العموم ( = استئثار بامل األمة واستبداد وتوريث احلكم + هوية إسالمية  ضوضامللك الع

واستباقه + َّنضة  واضحة عليها االجتامع + سيادة الدولة وقوهتا + حماربة العدو ورد عدوانه بل

 اقتصادية وصناعية.

)يف العموم ( = تبعية متكاملة للمحتل والعدو األجنبي + إقامة هوية  اجلربي والطواغيت احلكم

قومية علامنية بديلة عن اهلوية اإلسالمية + اخرتاق العدو لألمة والتجسس عليها + تبعية اقتصادية 

واالستبداد الفاحش هبا وتوريث احلكم ) هذا ما  + رسقة ثروات األمة)للمحتل( وعلمية وصناعية 

 خيص احلاكم ومنظومته (.

*** 

عىل األمة أن تشد أبناءها وعلامءها ملعركة التحرير  - الرشعي واحلضاري والتارخيي –والواجب 

لتعود ليس مرة أخرى إىل "امللك العضوض" ولكن إىل "اخلالفة  ؛من هذا االستبداد والطغيان

يف قيادة أمته عىل كتاب رهبا، وسنة نبيها التي  ☻الفة عن رسول اهلل الراشدة".. اخل

فيها احلكم باحلق والعدل، والشورى واحلرية.. وعىل األمة أن تقطع الطريق عىل "دجاجلة احلكم 

اهلل، وي رِكعون األمة للخونة واألعداء بزعم وأد الفتنة.. أال يف  مععبدون الطاغوت اجلربي" الذين يَ 

.الفتنة   سقطوا

الوعد بالنرص والتمكني، وجيب أن ينترص احلق يف قلوبنا وعقولنا أوالً، وال  لألمةيأس أبدًا، فنوال 

نستعجل الثمرة، بل نميض بكل عزيمة وحسن توكل، وصرب، والتامساً لتحقيق سنن النرص والتمكني، 

ا قائمة، ولن يكون هلا وعىل األمة أن تدرك أنه لن تقوم هل ..هلالج لجحمتسبني األجر واملثوبة عند اهلل 

أي وجود حضاري إال بأن تتحرر من هذا "احلكم اجلربي" وبأن تقوم هلل باحلق، وتشهد بالقسط، 

ط اهلل املستقيم.  وُتيض عىل رصا

***
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  الباب األولخامتة  

 

أن جتتمع  -حتى اآلن  -، وعجزت األمة عثامن ؓ استشهاداالختالف الذي وقع بعد  إنه 

، كام صور بعض من ال يفهم األمور، أو ينظر إليها نظرة سطحية، أو يتعمد هالقصاص لليس هو بعده، 

 االختالف كان حول أمور عظيمة، منها: برت حقائق التاريخ، أو لعصبية جاهلية أو حزبية للذات.. إنه 

لك عىل سنة الروم وفارس،   -وهو وصف رشعي وليس شكل سيايس  -ول اخلالفة َت  - إىل م 

 لكتاب والسنة يف أصول احلكم.ومفارقة ا

 الطمع يف الدنيا واملال والرشف والرياسة. -

ولة بني األغنياء، وإقطاع األراِض واألموال للوالة.. األمر طريقة توزيع األموال، وجعله د   -

وفق عقد البيعة إىل تكوين األحزاب  -كاألجري  -الذي حّول وظيفتهم من خدمة األمة 

ا إىل قوة يف حد ذاهتا، اغتصبت حقوق األمة، واستسلمت األمة واألشياع واألتباع، فتحولو

نة اجلاهلية !.  هلذا املصري، فارتد األمر من اخلالفة والرُحة إىل العصبية والتغلب عىل س 

 عدم التفرقة يف نظام اخلالفة بني ما رشع ودين، وبني ما هو نظام وطريقة. -

 ؟سبة احلاكم أو اخلليفة أو الوالةكيفية حما -

دث التي ما  -  ؟ت وجب عزل احلاكم، وكيف يتم عزلههي األحوال واحلوا

اختالط املعارضة احلقة للحاكم بأفعال اخلوارج وأهل الغلو، وبأطامع أصحاب الدنيا،  -

 واختفاء احلق تت غلو هؤالء، وجشع أوئلك.

 ؟مةع تالعب بطانة السوء بمصري األكيفية بناء نظام سيايس مرن قائم عىل دعائم الشورى، يمن -

 .رغم أنف األمة كلها البيعة باإلكراهالغلبة بالسيف، و اعتبار رشعية -
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نة يف العبادات وبعض املعتقدات، بينام كانت تعني يف الصدر  - ألول أَّنا ااختزال وصف الس 

 "احلكم الراشد" الذي يقوم عىل تقوى اهلل يف احلكم، والعدل يف قسمة املال.

ة وي غايل فيه، ق األمة، وجعل كل حزب ي مسك بجزء من احلقيقرّ هذا هو االختالف احلقيقي الذي فَ 

 ويعادي عليه؛ حتى صار كل حزب بام لدهيم فرحون، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

*** 

 إىل فرق عدة: عيّل ؓ استشهادلقد تفرقت األمة من الناحية السياسية بعد و

 الطغاة".الفرقة امل بتدعة يف أمور احلكم "امللك العاض واجلبابرة و -

 .وافض()الشيعة والر الفرقة الغالية يف عيّل وأهل البيت رضوان اهلل عليهم والسالم -

باد الظاملني)فرقة النواصب ، ومعاوية وابنه يزيد الفرقة الغالية يف -  . (ع 

مية األمة بالرشك والكفر". -  فرقة اخلوارج "الرا

 الفرقة السلبية املنعزلة "اجلربية السياسية". -

وأخطرها بدعة امل لك فقد استقر  -هؤالء عىل درجات خمتلفة من الغلو واإلفراط  وكل فرقة من

فرخ هذه الفرق مجاعات أخرى، تتطور، وتنكمش، وتعود كاملرض  -أمرها، وفشى طغياَّنا  وت 

 (1).كاملعتزلة واملرجئة العضال يف جسد هذه األمة. هذا بالطبع غري االفرتاق يف أمور اإليامن والعقيدة

املستقيم"  رقة من هذه الفرق املبتدعة.. اعتربت نفسها صاحبة "احلق املطلق" و"الرصاطوكل ف

ادة الزور عىل و"املنهج النبوي" وبغت وظلمت، وال يزالون خمتلفني، ما داموا عىل هذا البغي وشه

 دين اهلل، وقد خاب من ُحل ظلام.. 

                                                             

 ظهر اإلسالم( للدكتور أُحد أمني.وضحى اإلسالم، وسلسلة )فجر اإلسالم،  –إن شئت  –راجع ( 1)
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ن صلحت نيته، ونقت رسيرته، وكف بأسه مم ..إال من رحم ربك -بغياً بينهم  -وال يزالون خمتلفني 

يف دين اهلل، ومل يبتدع يف أمر الدين، وأحيا السنة،  ظلم، ومل يشهد الزور، ومل حياِب عن األمة، ومل يَ 

 وأمت البدعة، فرُحة اهلل قريبة من هؤالء، ولذلك خلقهم ليبتليهم، واهلل ويل املحسنني.

 

 

***
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  متهيد 

 

 من منظورين: –وما تلها  –ينظر إىل قضية "بني أمية" وحديثًا لقد كان الكثري من علامئنا قديامً 

زاعم التيار الفكري واحلركي الشيعي : مواجهة األيديولوجية الشيعية، واالستامتة يف رد كل ماألول

 أيًا كانت درجة غلوه.

ر والرضورة" الثاين ر امللك العضوض، وانتقاله يف نظر كثري من العلامء من حالة "االضطرا : استقرا

فأي حماولة ملقاومة هذا امللك العضوض فهي "فتنة"، وأي حركة  !إىل حالة "االستقرار والعقيدة"

رّ ملحاولة التغيري فهي "خر  يدمغ صاحبه بأنه من كالب النار! "موج حم 

وانطالقًا من هذين املنظورين، تم النظر إىل التاريخ، وتليله، وتأويل كافة النصوص التي تتعارض 

مع هذا املنطلق، بغض النظر عن مساؤي هذا امللك الظامل، أو خروجه عىل الرشيعة! واعتباره خري 

لئت الرشين، ال مناص منه أبدًا، وتعليق ا ألمل عىل ملهم يأيت يف آخر الزمان يمأل األرض عدالً كام م 

 جورًا!

وجدوا  –الذين كان مههم الطعن يف اإلسالم وحضارته  –املسترشقون املغرضون بعض وملا جاء 

ه؛ ا انتهاء لإلسالم، وأمته، وتارخيامللك العضوض، وصوروها عىل أَّنبدعة بغيتهم يف "انحرافات" 

مة من دينها، ومن تارخيها وحضارهتا، ولكن انحرافات امللك العضوض مل من أجل أن تيأس األ

ة، التي يظل فيها من يتمسك باحلق إىل قيام املرحومة، الشاهدة، اخلرّي تستطع أن تنال من األمة "

دليل عىل مدى قوة واستمرار األمة يف الوجود واحلياة.. لبل وجود هذه االنحرافات،  ،"الساعة

 حيوية هذه األمة، وقدرهتا عىل احلياة والتجديد، وامليالد اجلديد.. اإلسالم، ومدى 
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فرغم وقوع هذه االنحرافات، استطاعت األمة أن تنساح يف األرض لنرش دعوة اإلسالم، وما أن 

يسقط النظام احلاكم بفعل العوامل الداخلية أوالً، والعدو اخلارجي املرتبص ثانيًا إال وتنهض من 

احلياة، وتستأنف احلياة اإلسالمية، ثم تفسد بفعل العوامل الداخلية مرة ثانية،  جديد، وتعيد دورة

فتسقط، وخيرج امليالد اجلديد يستمد هدايته ونوره من شعاع اإلسالم الذي مل ينقطع يومًا عن حياة 

  )1(هذه األمة حتى يف أحلك اللحظات..

غرب، وهناك عىل داعيًا إىل علامنية الن تلقف إفك املسترشقني وطار به، وأتى ِمن بني جلدتنا مَ 

 . النقيض من حاول التعمية عىل انحرافات امللك العضوض، أو حماولة تربيرها رشعيًا.

آثار هذا امللك  وكان هناك فريق آخر من علامئنا أيضًا استفزهتم املثل العليا لإلسالم، وشاهدوا

ل وتقرتب من ابقة والالحقة، وهي تاوالعضوض عىل مر التاريخ، كام رأوا كذلك جتارب األمم الس

 بني احلاكم واملحكوم.. –ولو جزئيًا  –تقيق العدل 

لك العضوض، فهبوا للدفاع عن اإلسالم، دون هواجس الرد عىل الشيعة، ودون إعطاء الرشعية للم

ل الفكر السيايس اإلسال مي كله يف أو تربير خروجه عىل الرشيعة يف بعض املواطن، ودون اختزا

ني عىل أمة وقف من معاوية بن أيب سفيان! أو موقفه نفسه من اخلالفة الراشدة.. ودون التجامل

ند من كان، اإلسالم، وحضارة اإلسالم، أو االنقالب عىل كل َشء.. بل إحقاق احلق حيث كان.. ع

 وإبطال الباطل حيث كان، وعند من كان..

، الذين كان كل مههم عودة اإلسالم.. سياسة، ومن هؤالء العلامء املعارصين رواد احلركة اإلسالمية

دون لوثات امللك العضوض، وركام القرون  –واقتصاد، وثقافة، وحضارة...إلخ إىل احلياة مرة ثانية 

                                                             

وية التي تتعصب هلا كل فرقة تنظر إىل التاريخ من ا توبذلك كان    (1) فالشيعة ال تاريخ  –لباطل دون إحقاق احلق، وإبطال ا –لزا

د ومؤامرة عليهم، وبعض السنة ال ي بطلون الباطل نكاية يف  اخلصوم، والغربيون ال عندهم إال تاريخ آل البيت، والباقي كله سوا

 حلق حيث دار.احلزبه، واملسلم احلق يدور مع يمجدون إال تارخيهم وحضارهتم، ويطعنون يف كل غريها. وكل متعصب ينترص 
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، ال االنتصار للذين عضوا "سنة الراشدين"فكان ال بد أن يكون موقفهم يف العض عىل  –املتطاولة 

 .."امللك والسلطان"عىل 

 بو األعىل املودودي، والعاّلمة أم(1935)املتوىف: العاّلمة حممد رشيد رضا]الء العلامء: ومن أمثال هؤ

رُحهم  [(م1996وىف:)املت ، والعاّلمة حممد الغزايلم(1966)املتوىف: ، والعاّلمة سيد قطب(م1979)املتوىف:

 اهلل مجيعًا، وسننقل بعضًا من أقواهلم، لالستئناس هبا يف هذا البحث. 

*** 

وفرحت  - ما سيأيت نحوعىل  فصلول: إنني بعد أن أعددت هذا الب قبل البدء يف ذلك أن أقوأح

ة التفسريات أن وجدت الكثري من علامئنا يقررون معامل سياسة اإلسالم، دون الوقوع يف فخ هيمن

ل السياسية للملك العضوض، وما نحن إال تالميذ هلم  درًا قوقع يف يدي  -التارخيية التي تربر األحوا

الثالثة )أبو  كتاب "تارخينا املفرتى عليه" للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ويرد فيه عىل هؤالء

 بحان اهلل! األعىل املودودي، سيد قطب، حممد الغزايل( عىل نفس الرتتيب الذي قصدته! فقلت: س

لة معتربة لنقد وقد طالعت معاجلة الشيخ القرضاوي فيام قاله عن هؤالء الرواد، ولكنني مل أجد أد

الشيخ، سوى املسك التربيري القديم للملك العضوض، فانترص لكالم العاّلمة ابن العريب، وإن 

  (1)اعرتف بمبالغته يف بعض ما ذهب إليه!

 ما قاله هؤالء للتاريخ من مصادرنا السنية، ال بد أن يصل إىل –دون أحكام مسبقة  –وأي قارئ حر 

سالم، وأثره عىل كم واملال، مع اإلقرار التام بعمق وامتداد شعاع اإلالرواد، فيام خيص سياسية احل

 . ، والبرشية كذلكاحلضارة اإلسالمية واألمة املسلمة بشكل عام

                                                             

ة الرسول، تقيقًا علمياً قام القاِض أبو بكر العريب بالدفاع عن الصحابة، وتقيق مواقفهم بعد وفا"]قال الشيخ القرضاوي:  (1)

إن شاء  –الً مستقالً نورد فص وسوف!تارخينا املفرتى عليه( من كتابه 227ص )" (العواصم من القواصم)موضوعيًا، وذلك يف كتابه القيم: 

 [يف الفصل الثاين من هذا الباب ملناقشة كتاب العواصم –اهلل 
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ء اإلسالم ونحذر من أن نقع يف أي ربط تعسفي بني شخص احلاكم ونظام احلكم، وبني جهود علام

 كله.يف كل ميدان، وجهاد األمة اإلسالمية طوال تارخيها 

"غلو" و"زلة" خيدم  - (1)عىل فضلهم ومكانتهم –وقد اعترب الشيخ القرضاوي ما كتبه هؤالء الرواد 

الطرح العلامين الذي يقول: إن اإلسالم ال يصلح لتويل شؤون احلياة بدليل تاريخ امللك العضوض! 

قع فضاًل عن التاريخ! بزعم و جرد اعتبارها نصًا تارخيياً أو ملعجز الرشيعة ملثاليتها عن التطبيق يف الوا

كرهون ما أنزل اهلل، يف بالدنا كثري منهم فاسقون، يَ  )الالدينية( العلامنية رؤوسو -انتهى زمانه! 

وموضوع كتاب الشيخ القرضاوي هدفه نبيل، لكننا ال  – إال قليال الناس ألوطاَّنم، ودينهم ن  ْخوَ وأَ 

وهو "هاجس الرد عىل العلامنيني".. فنقع يف التربير نريد أن نضيف بعدًا ثالثًا من هواجس التاريخ، 

 للخطأ، أو التهوين من شأنه. 

تعميم األسود وقد كان الشيخ القرضاوي يرد عىل أمور مل يقرروها ومل يقصدوها، فكان يستنتج ال

ت ثبت أَّنم مل  عىل التاريخ اإلسالمي، ومن ثم يرد عليه، كام نقل الشيخ عنهم أيضًا فقرات طويلة

إىل أَّنم تراجعوا  صدوا هذا التعميم، ويضم كالمهم لبعضه مدافعًا عنهم أشد دفاع! لكنه ربام أملحيق

وإنني  -قلل من أصالتها يمما  –هتم الدعوية اعن كتاباهتم السابقة التي كتبوها يف فرتة ُحاسة! أو يف بداي

 لج زوايا خمتلفة.بعضًا، ويعامل أجد أدنى تعارض بني ما قالوه يف كتبهم املختلفة، إنام يتمم بعضه 

وإن هؤالء الرواد مل يكن هلم َهم سوى عودة اإلسالم رشيعة ونظام إىل احلياة، وما كتبوا يف التاريخ،  

األعىل املودودي كان يكتب من منطلق املعامل الراشدة  وحداثه إال من أجل هذا اهلدف، فأبوتناولوا أ

                                                             

الم، وإحياء أمته، وإيقاظ ( ]قال الشيخ القرضاوي عنهم: "ثالثة هلم باعهم الطويل، وجهادهم النبيل، يف سبيل الدعوة إىل اإلس1)

نه، وجتنيد أبنائها للدفاع عاألمة عىل اإلسالم، وتصحيح مفاهيمها املغلوطة شعوبه، ومقاومة أعدائه، وترير أوطانه، وتوحيد كلمة 

تارخينا املفرتى )لعاملني" اعنه، والتضحية يف سبيل إعالء كلمته بالنفس والنفيس، جاعلني صالهتم ونسكهم وحمياهم ومماهتم هلل رب 

يشاع، دون ُتحيصه وتقيقه  األحكام العاطفية التي تصدق كل ما، ولكنه اهتمهم يف نظرهتم التارخيية باملجازفة والغلو، و(44عليه، ص

 [(92ص)تارخينا املفرتى عليه، 
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قطب كان يكتب من نفس هذا املنطلق يف كتابه الفذ "، وسيد الفة وامللكللحكم يف كتابه: "اخل

يل كان يكتب من منطلق حماربة االستبداد يف  حممد"العدالة االجتامعية يف اإلسالم"، وكذلك  الغزا

كتابه "اإلسالم واالستبداد السيايس" فال يمكن بأي حال، وال بأي وجه اعتبار ما كتبوه خيدم الطرح 

 !مبارش كام أملح الشيخ القرضاوي العلامين بشكل مبارش، أو غري

وقد نقل الشيخ القرضاوي ، (1)وهم مل يقولوا إن تاريخ امللك العضوض كان أسودًا ال خري فيه أبداً 

ونضيف فقط ما قاله األستاذ سيد قطب  -فلرياجع من كتابه  -الكثري من أقواهلم إلسقاط هذا الزعم 

 ":يف التاريخ فكرة ومنهاجيف كتابه "

بيًا وس يف مدارسنا ومعاهدنا عىل وجه اخلصوص تارخيًا إسالميًا مشوهًا، وتارخيًا أور"ونحن ندر

مضخامً ال عن جمرد خطأ غري مقصود، ولكن عن نية مبيتة من االستعامر الغريب الذي هيمه أن ال نجد 

اين، فإذا يف تارخينا ما نعتز به، وأن نرى أوروبا عىل العكس هي صاحبة الدور األول يف التاريخ اإلنس

يئسنا من ماضينا واستعرضنا دورنا يف حياة البرشية، وامتألت نفوسنا مع ذلك إعجابًا بالدور الذي 

لقومية، .. سهل قيادنا عىل االستعامر وتطامنت كربياؤنا ابه أوروبا وإكبارًا للرجل األبيضقامت 

ندرسه يف مدارسنا ومعاهدنا .. وتت تأثري هذه العوامل كتب التاريخ الذي وذلت رقابنا للمستعمرين

 (2)بوجه خاص ."

ـر": ويقول يف كتابه "هذا الدين" يَسه  تت عنوان "منَْهٌج م 

قد تفلتت منه اجلامعة ف"ثم يقول قائل: ولكن البرشية مل تصرب طويالً عىل هذا املنهج السامق الفريد.  

 ترتفع إىل تلك  مناهج أخرى الالتي حققته يف األرض فرتة من الزمان، وقد اجتهت البرشية بعده إىل

 تكلف البرشية هذا اجلهد الشاق! القمة السامقة، ولكنها ال

                                                             

 [الباب األوليف  163يف صفحة معامل اخلري التي كانت يف عصور امللك العضوض،  ( ]ذكرت  1)

 سيد قطب[ –( ]يف التاريخ فكرة ومنهاج 2)
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ملعنى يف ت هذا اتاب عىل تثبيوقد يبدو هذا القول صحيحًا للوهلة األوىل.  فقد حرص كثري من الك  

رش؛ وإنام هو رة البن هذا املنهج غري عميل وال واقعي؛ وال تطيقه طوياًل فطأالنفوس؛ وعىل اإلحياء ب

ر؛ هو إشاعة دعوة "مثالية" إىل أفق غري مستطاع! وكان هلم من وراء تثبيت هذا املعنى غرض ماك

البرشية إىل هذا  اليأس من إمكان استئناف احلياة يف ظل هذا املنهج؛ وختذيل اجلهود التي تبذل لرد

 وما تاله من -ه رِض اهلل عن -ن املنهج القويم.  ووجد هؤالء املاكرون يف الفتنة التي بدأت بقتل عثام

ا أعقب هذا اخلالف  من أحداث... وجدوا يف هذه ومعاوية، وم -ههكرم اهلل وج -اخلالف بني عيل

بيت ذلك املعنى الفتنة مادة خصبة؛ ويف الروايات الصحيحة والزائفة عنها فرصة سانحة، ملحاولة تث

 اتتهم الظروف!بالترصيح. حسبام واخلبيث. طورًا بالتلميح. وطورًا 

خلصني الذين ساءهم أن مجاعة من امل -بحسن نية وعن غري قصد  -وساعدهم يف هذا املكر 

ن يقع بعض وأ  تلك الفرتة التارخيية العظمية.تعرتض هذه الفتنة خط املد اإلسالمي الصاعد يف

والشيخني  ☻االنحراف يف تصور سياسة احلكم عام كان عليه يف عهد رسول اهلل 

ء أيضًا.. ومن ثم حيسون بسبب إربعده. و هاف أن يقع بعض االنحراف يف سلوك بعض األمرا

رة مشاعرهم، أن املد اإلسالمي كله قد توقف بعد فرتة اخلالفة القصرية! وينادون هبذ ه النظرية يف حرا

 استهم للصورة الوضيئة الفريدة!إخالصهم وشوقهم للقمة السامقة! وُح

نظر؛ وإىل دقة النظر؛ وإىل تقدير  العوامل البرشية. مع تقدير طبيعة هذا وهذا كله حيتاج إىل إعادة ال

، وخمتلف الزمن الطويل؛ ويف خمتلف البيئاتالدين؛ وطبيعة منهجه لقيادة خطى البرشية يف 

   (1)الظروف."

 

***

                                                             

 سيد قطب[ –( ]هذا الدين 1)
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  أوالً: العال مة حممد رشيد رضا 

 

 يف تفسري املنار: ♫يقول الشيخ 

ك الصحابة الصادقني من املهاجرين واألنصار قد تفرقوا واختلفوا يف "فإن قيل: إن بعض أوئل

الفتنة التي أثارها معاوية عىل عيل أمري املؤمنني فهل خرجت األمة بذلك عن كوَّنا خري أمة أخرجت 

 للناس؟ فاجلواب من ثالثة وجوه:

يتغري به اعتقاد أهل  وإنام كان يف أمر دنيوي مل ،أن ذلك اخلالف والتفرق مل يكن يف الدين )أحدها(

 الفريقني، ومل حيدث به مذهب جديد يف اإلسالم، فالدين نفسه مل يطرأ عليه َشء من ذلك اخلالف.

أن معاوية الذي أثار ذلك التفرق مل يكن من املهاجرين األولني؛ فإنه أسلم عام فتح مكة  )ثانيها(

ا كان مع معاوية من املهاجرين األولني الذي انقطعت به اهلجرة، أو أظهر إسالمه يف ذلك العام... وم

ثم يدخل فيام  -وهو القصاص من قاتيل عثامن  -إال قليل اعتقدوا أنه يطالب بحق ال يلبث أن يناله 

 .دخل فيه الناس من مبايعة عيلّ 

قد عرف املطلعون عىل التاريخ أن الصحابة مل يفرطوا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  )ثالثها(

دوا، وإنام ضعف ذلك بعد انقراض أكثرهم، وهذان الركنان مها بعد اإليامن أعظم أركان خريية ما وج

؛ ألن التفرق  األمة، فام عرض من التفرق الدنيوي واخلالف بعد قتل عثامن مل يلبث أن زال بعد قتل عيلّ 

 الصدر األول ملا وقع واخلالف ال يدوم يف أمة تقيم هذين الركنني ولو بغري نظام، ولو كان هلام نظام يف

كل ذلك الذي وقع. أمل هيد لك كيف كان الناس يغلظون ملعاوية يف إنكار ما ينكرونه عليه حتى غري 

 الصحابة منهم؟
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احلق أقول: إن هذه األمة ما فتئت خري أمة خرجت للناس حتى تركت األمر باملعروف والنهي عن 

كرهة باستبداد امللوك بإقامتهام، بل م   -تعاىل  -اهلل  املنكر، وما تركتهام رغبة عنهام أو هتاونا بأمر

ء من بني أمية ومن سار عىل طريقهم ممن بعدهم، وقد كان أول أمري منهم أظهر هذه الفتنة  واألمرا

من قال يل اتق اهلل َضبت عنقه " فقد كانت شجرة بني نرب: "عبد امللك بن مروان إذ قال عىل امل جهراً 

ي سنت يف هذه األمة سنة االستبداد، فام زال يعظم ويتفاقم حتى سلب األمة مروان اخلبيثة هي الت

ياها يف دينها ودنياها بعد اإليامن."   (1)أفضل مزا

 أويل األمر منكم {ويف تفسري قوله تعاىل: }يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول يقول و

فيهم إال ما كان  من املسلمني إن أراد أن يستبد "ومل يكن ألحد من اخللفاء الراشدين عصبية ُتنعه

ألمة بظلمهم مل يغنوا لعثامن من عصبية بني أمية، ومل يرد هو أن يستبد بقوهتم وعصبيتهم، وملا أخذته ا

حلكم، والتقيد برأهيم عنه شيئا، فاخللفاء الراشدون كانوا خملصني يف مشاركة أويل األمر من األمة يف ا

واإلسالم  -حد منهم أوألن هذا هو الذي كان متعينا، ومل يكن يف استطاعة  ة دينهم؛فيام ال نص فيه لقو

 -ة دينه ال يشاء عىل أنه لقو -صبية يستبد هبا دون أويل األمر إن شاء عأن يتخذ له  -يف عنفوان قوته 

ام يكفل دو وهذه احلال من األسباب التي حالت دون الشعور باحلاجة إىل وضع أويل األمر لنظام

ء واحلكام برأي أويل األمر.  العمل بالشورى الرشعية، وتقييد األمرا

 املسألة الثانية يف حال أويل األمر بعد الراشدين:

بنو أمية هم الذين زعزعوا بناء السلطة اإلسالمية عىل أساس الشورى؛ إذ كونوا ألنفسهم عصبية 

 وة وحرصوها يف أنفسهم، فكان األمري مقيداً هدموا هبا سلطة أويل األمر من سائر املسلمني باحليلة والق

، فخرجوا عن هداية اآلية شيئا فشيئا، ثم جاء أويل األمر من مجيع املسلمنيبسلطة قومه ال بسلطة 

العباسيون بعصبية األعاجم من الفرس فالرتك، ثم كان من أمر التغلب بني ملوك الطوائف بعصبياهتم 

                                                             

 [49، ص4( ]تفسري املنار، ج1)
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بنية عىل أساسها من طاعة اهلل ورسوله وأويل األمر، بل جعلت ما كان، فلم تكن احلكومة اإلسالمية م

أويل األمر كالعدم يف أمر السلطة العامة، وكان تري طاعة اهلل ورسوله بالعدل ورد األمانات إىل 

ء واحلكام يف العلم والدين، فكانت أحكام عمر بن عبد العزيز  أهلها خيتلف باختالف درجات األمرا

شدين يف العدل، ولكنه مل يستطع أن يرد أمانة اإلمامة الكربى إىل أهلها؛ ألن كأحكام اخللفاء الرا 

عصبية قومه كانت حمتكرة هلا حبا يف السلطة والرياسة، ثم كانت سلطة امللوك العثامنيني بعصبيتهم 

القومية، وقوة جيوشهم املعروفة باإلنكشارية، ومل يكن هؤالء من أويل األمر، أصحاب الفقه والرأي، 

الذين هم يف املسلمني أهل احلل والعقد، بل كانوا أخالطا من املسلمني والكافرين يأخذهم السالطني 

 ويربوَّنم تربية حربية، ثم كونوا جندا إسالميا، ثم جندا خمتلطا." 

 املسألة التاسعة: يف توسيد األمر إىل غري أويل األمر:

"إذا وسد ☻: ىل النبي أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة املرفوع إ

د  األمر إىل غري أهله فانتظروا الساعة" وتقدم يف تفسري اآلية السابقة أن األستاذ اإلمام، قال: إن املرا

بالساعة يف هذا احلديث ساعة األمة التي تقوم فيها قيامتها أي: تدول دولتها... وإن خروج أمر الناس 

دْ  -ب القادرين عىل القيام به كام جي -من يد أهله  للساعة التي هيلكون فيها  ن  سبب لفساد أمرهم وم 

 بالظلم، أو بخرج األمر من أيدهيم...

توسيد األمة اإلسالمية أمرها إىل غري أهله ال يمكن أن يكون باختيارها، وهي عاملة بحقوقها قادرة 

عصبيتهم التي عىل جعلها حيث جعلها كتاب اهلل تعاىل، وإنام يسلبها املتغلبون هذا احلق بجهلها و

يعلو نفوذها نفوذ أويل األمر، حتى ال جيرؤ أحد منهم عىل أمر وال َّني، أو يعرض نفسه للسجن أو 

 النفي أو القتل.

هذا ما كان وهذا هو سبب سقوط تلك املاملك الواسعة، وذهاب تلك الدول العظيمة ووقوع ما 

تز وتقو إال بجعل أمرها بيد األمة، بقي يف أيدي املسلمني تت وصاية الدول العزيزة، التي مل تع
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وتوسيد هذا األمر إىل أهله، وهو هو الذي تركه املسلمون من إرشاد دينهم، وما تيرس هلم ترك أصول 

ء املستبدين إال يف الزمن الطويل بعد أن حجبوا األمة عن كتاب رهبا  الشورى وتقديس امللوك واألمرا

ا بعض أويل األمر منها، وأسقطوا قيمة اآلخرين وسنة نبيها فجهلت حقوقها، ثم أفسدوا عليه

 برضوب من املكايد الدينية والدنيوية.

نعم، كان اجلهل بالكتاب والسنة هو الذي مكن ألهل العصبية يف بالد املسلمني بالتدريج، فكان 

مة أول ملك من ملوك العصبية قريبًا من اخللفاء الراشدين يف احرتام أويل األمر الذين تثق هبم األ

لدينهم وعلمهم قبل أن تقوى العصبية عليهم، واعترب ذلك بأخبار معاوية ومن بعده، دخل أبو مسلم 

: قل السالم عليك أهيا األمري، فقال:  اخلوالين عىل معاوية، فقال: السالم عليك أهيا األجري، فقالوا

با مسلم فإنه أعلم بام السالم عليك أهيا األجري، فأعادوا قوهلم وأعاد قوله، فقال معاوية: دعوا أ

 يقول...

وقد عني امللوك املستبدون بعد ذلك بجذب العلامء إليهم بسالسل الذهب والفضة والرتب 

 كان مفعوال. واملناصب، وكان غريهم أشد انجذابا، وقىض اهلل أمراً 

الدين  هدموا هبا القواعد التي قام هبا أمروضع هؤالء العلامء الرسميون قاعدة ألمرائهم وألنفسهم 

، وهي أنه جيوز أن يكون أولياء األمور كاألئمة والوالة والقضاة واملفتني فاقدين والدنيا يف اإلسالم

للرشوط الرشعية التي دل عىل وجوهبا واشرتاطها الكتاب والسنة وإن رصح هبا أئمة األصول والفقه، 

: جيوز إذا فقد احلائزون لتلك الرشوط، مثال ذلك أنه يشرتط فيه م العلم االستقاليل املعرب عنه قالوا

وعدوه من الرضورة، وأطلق  -أي: املقلد  -باالجتهاد، وقد رصح هؤالء بجواز تقليد اجلاهل 

الكثريون هذا القول، وجرى عليه العمل، وذلك من توسيد األمر إىل غري أهله الذي يقرب خطوات 

وال خيانة أشد من توسيد األمر إىل  ساعة هالك األمة، ومن عالماهتا ذهاب األمانة وظهور اخليانة،

اجلاهلني، روى مسلم، وأبو داود من حديث ابن عباس: "من استعمل عامال من املسلمني، وهو يعلم 

أن فيهم أوىل بذلك منه، وأعلم بكتاب اهلل وسنة نبيه، فقد خان اهلل ورسوله ومجيع املسلمني" وإن 
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قال: ☻ ري أهله مقدمة، وذلك أنه حلديث البخاري الذي تقدم يف توسيد األمر إىل غ

إذا ضيعت األمانة انتظر الساعة قيل: يا رسول اهلل، وما إضاعتها؟ فقال: "إذا وسد األمر إىل غري أهله 

 فانتظر الساعة" واألحاديث يف هذا الباب كثرية.

ء القول بجواز تولية اجلاهل، وكذا فاقد غري العلم من رشوط الو اليات أطلق أعوان امللوك واألمرا

، وأنه جيب عىل األمة إذا فقد رشط َضورة مؤقتةكالعدالة الرشعية، ومل يرصح الكثريون منهم بأن هذه 

د املحققني ذهب  من رشوط إقامة أمر دينها أو دنياها أن تسعى يف إقامته، ومن رصح بذلك من أفرا

ء واحلكام ما جيب  قوله يف اجلمهور اجلاهل عبثا، واألمة كلها تكون آثمة إذا فقد أولو األمر واألمرا

فيهم من العلم والتقوى، وجيب عليها السعي والعمل إلجياد الصاحلني لذلك الذين يقيمون أمر الدين 

  (1)والدنيا، وأن تكون هي التي تكم بفقد تلك الرشوط كلها، أو بعضها وتقدره بقدره."

ية املعتدية حتى تفيء إىل أمر اهلل، "فالواجب عىل املسلمني قتال الباغ: ويقول يف امللوك املستبدين

د به اتقاء الفتنة  -إال إذا كفروا  -وما ورد يف الصرب عىل أئمة اجلور  معارض بنصوص أخرى، واملرا

وتفريق الكلمة املجتمعة، وأقواها حديث: "وأال تنازع األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواحا ". قال 

د بالكفر هنا املعصية، وم ثله كثري، وظاهر احلديث أن منازعة اإلمام احلق يف إمامته لنزعها النووي: املرا

، وكذا عامله ووالته، وأما الظلم واملعايص فيجب إرجاعه عنها مع  منه ال جيب إال إذا كفر كفرا ظاهرا

بقاء إمامته وطاعته يف املعروف دون املنكر، وإال خلع ونصب غريه. ومن هذا الباب خروج اإلمام 

عىل إمام اجلور والبغي الذي ويل أمر املسلمني بالقوة ☻ لرسول احلسني سبط ا

مية والنواصب الذين ال يزالون  واملكر، يزيد بن معاوية خذله اهلل وخذل من انترص له من الكرا

يستحبون عبادة امللوك الظاملني عىل جماهدهتم إلقامة العدل والدين. وقد صار رأي األمم الغالب يف 

  (2)روج عىل امللوك املستبدين املفسدين"هذا العرص وجوب اخل

                                                             

 [174، 161، ص 5( ]تفسري املنار، ج1)
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 :ويف حديث "غدير خم"

الفة، ومل يستعمل "يقول أهل السنة: إن احلديث ال يدل عىل والية السلطة، التي هي اإلمامة أو اخل

د بالوالية فيه والية النرصة واملود ة التي قال اهلل فيها يف كل هذا اللفظ يف القرآن هبذا املعنى، بل املرا

ليا  [51: 5]ملؤمنني والكافرين: }بعضهم أولياء بعض{ من ا نارصه  ه فعيلّ لومعناه من كنت نارصا وموا

ليه، أو من واالين ونرصين فليوال علياً   وينرصه.  وموا

☻ ؛ فينرص من ينرص النبي ☻وحاصل معناه أنه يقفو أثر النبي 

، وعمر، وعثامن،  وجهه أبا بكروعىل من ينرص النبي أن ينرصه، وهذه مزية عظيمة، وقد نرص كرم اهلل

منهم، وإنام  وواالهم. فاحلديث ليس حجة عىل من واالهم مثله، بل حجة له عىل من يبغضهم ويتربأ 

دل عىل نرصه يصح أن يكون حجة عىل من واىل معاوية ونرصه عليه. فهو ال يدل عىل اإلمامة، بل ي

 إماما ومأموما...

كان فيها نص من القرآن أو احلديث لتواتر واستفاض، ومل يقع  ثم إننا نجزم بأن مسألة اإلمامة لو

☻ فيها ما وقع من اخلالف، ولتصدى عيل للقيام بأمر املسلمني يوم وفاة النبي 

فخطبهم وذكرهم بالنص، وبني هلم ما حيسن بيانه يف ذلك الوقت، وكان هو الواجب عليه لو كان 

ورسوله، ولكنه مل يقل ذلك، وال احتج  بأمر من اهلل☻  الرسول يعتقد أنه اإلمام بعد

باآلية هو وال أحد من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه عىل غريه، ال يوم السقيفة، وال يوم الشورى 

بعد عمر، وال قبل ذلك وال بعده يف زمنه، وهو هو الذي كان ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، ومل يعرف 

ه املسائل، ووضعت هلا الروايات، واستنبطت الدالئل بعد التقية يف قول وال عمل؛ وإنام وجدت هذ

  (1)تكون الفرق، وعصبية املذاهب."

                                                             

 [386، ص6( ]تفسري املنار، ج1)
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 بدء تفرق هذه األمة: ويقول يف

أمة واحدة عىل ملة واحدة، فكان أول ☻ كان املسلمون يف عهد رسول اهلل "

 عنهام( منا خالف نجم بينهم اخلالف عىل اإلمارة، فقال بعض زعامء األنصار للمهاجرين )رِض اهلل

وكان بعض آل بيت الرسول عليهم السالم يرون أَّنم أوىل هبذا األمر من غريهم،  ،أمري ومنكم أمري

عد الرأي واحلزم أن حيدث صدع يف بنية األمة قبل بام كان عليه من ب   وخاف عمر الفاروق ؓ

 نته يف اإلسالم سبقاً الذي مل يكن أحد ينكر مكا دفن رسوهلا، فبادر إىل مبايعة أيب بكر الصديق ؓ

د األعظم من املهاجرين واألنصار، وتال ذلك عيلّ  ونرصاً  وفهامً  وعلامً  ومن  هلل ولرسوله، فتبعه السوا

كرم اهلل وجهه  كان تأخر فتم اإلمجاع، وإنام بايعه من أهل البيت ومن عىل رأهيم من كانوا يرون أن علياً 

االجتامع  التفرق الذي برئ اهلل ورسوله من أهله، فإنه أوىل منه باألمر ألجل مجع الكلمة واخلوف من 

واالتفاق هو سياج الدين وحفاظه، فريجح عىل كل ما عارضه من املصالح، وكذلك بايعوا عمر 

وعثامن من بعده، وكذلك تنازل احلسن عليه السالم ملعاوية عن اخلالفة لرتجيح هذه املصلحة عىل 

 غريها.

هلم وإرثا فيهم،  وغريهم لألمويني فلظلمهم وجعلهم اخلالفة مغنامً  وأما مقاومة بعض أئمة العرتة

فهدموا بذلك قاعدة القرآن يف الشورى وجعلوا إمامة الدين عىل من مل يتبع أهواءهم،  وعذاباً  ومغرماً 

كام أنبأت أحاديث دالئل النبوة وقد بني ذلك اإلمام زيد بن عيل إذ  - عضوضاً  وخالفة النبوة ملكاً 

املرتىض أوىل منهام باخلالفة  سبب مواالته أليب بكر وعمر مع اعتقاده أن جده األعىل علياً  ئل عنس  

وخروجه عىل هشام األموي؛ إذ قال لسائله ما معناه: إن أبا بكر وعمر والمها مجهور الصحابة ألجل 

قوم به وكان هو املصلحة الراجحة، فأقاما احلق والعدل فتوالمها جده األعىل ألَّنام قاما بام كان هو ي

فهو )أي زيد( يتوالمها كام توالمها جده وهشام ليس كذلك. فاإلمام زيد  -قاضيهام ومستشارمها 

وأتباعه من املصلحني الذين يلقبون يف عرف هذا العرص بالفدائيني الذين يقاومون الظلم بالثورات 

رجعون جورهم، ومجهور أهل السنة يَ رحيوا األمم من لوا عروشهم. وي  ث  عىل اجلائرين الظاملني، إىل أن يَ 
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يف هذه املسألة إىل قاعدة تعارض درء املفاسد وجلب املصالح، وقاعدة ارتكاب أخف الرضرين يف 

ه مقاومة الظلم وأهله لئال يفيض إىل فتنة التفرق والشقاق،  دوا الظاملني وأطاعوهم بشبهة هذه ولكنهم أي

 طبيقها.كيمها وتَ موا َت كِ ألهله؛ ألَّنم مل حي   لك  م  ضعضع كل القواعد حتى ضاع اإلسالم ورشعه وتَ 

وقد رفض غالة الشيعة اإلمام زيدا إذ أبى قبول ما اشرتطوه عليه التباعه، وهو الرباءة من أيب بكر 

دون عثامن بل دون معاوية  وعمر فلذلك سموا الرافضة، وملاذا اشرتطوا الرباءة من أيب بكر وعمر

صادقني من املتقدمني واملتأخرين مل يكونوا يعرفون هذا ولو فكروا فيه ! إن أكثر الشيعة الويزيد؟

كيف جرفهم تيار دسائس املجوس أصحاب اجلمعيات الرسية العاملة  ،لعرفوه وعرفوا بمعرفته

لالنتقام للمجوسية من اإلسالم الذي أطفأ نارها وثل عرش ملكها عىل يد أيب بكر وعمر، اللذين كانا 

ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل آهلام، فتلك اجلمعيات املجوسية بثت دسائسها يفضالن آل بيت رسو

يف الشيعة ألجل التفريق بني املسلمني وإزالة ذلك االتاد الذي بني عىل أساسه جمد اإلسالم من حيث 

  (1)ال يشعرون."

صىل اهلل تعاىل وقد ورد يف احلديث أن اخلالفة تكون بعد النبي ": ويف حديث اخلالفة وامللك يقول

فال جمال  ثالثني سنة، ثم تصري ملًكا عضوًضا، وإذا أمكن النزاع يف صحة رواية احلديث عليه وسلم

عهدها، وقام امللك بالعصبية  للنزاع يف معناه، فلقد خرج بنو أمية باخلالفة عن حدها، وبعدوا هبا عن

ومها أقوى أركان اخلالفة، وانغمسوا  الديني العدالة العامة والعلموانحرف القائمون عليه عن جادة 

إال أَّنم أعطوا امللك  ،كافة وأرسفوا يف النفقات من بيت املال يف الرتف والنعيم واستبدوا باألعامل

  (2)والتغلب والعدل يف القضاء وحفظ األمن والراحة، وكيف لنا بمثل ذلك اليوم؟" حقه من الفتوح

                                                             

 [198، ص8( ]تفسري املنار، ج1)
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قبها،  ْساَلم اويقول تت عنوان: سنة التغلب وعوا :وإفساد اأْلََعاِجم حلكم اإْلِ  ْلَعَريِبّ

وا إَِليِْه هيرعون، َومل يثبت ملك األمويني َمَعه قرنا َواِحًدا " َعاِوَية لألقوياء َباب التغلب َفَأْقَبل  فتح م 

ْساَلم قد أبطل عصبية اْلَعَرب اجلنسية اْحَتاَج العباسيون إِىَل َأن يستع ينوا عىل َكاِمال، َوملا َكاَن اإْلِ

 مكايد خاألمويني بعصبية اأْلمة الفارسية، َوَكاَن للزنادقة َوامْل  
ِ
اَلء وَن َأن يديلوا نَاِفِقنَي من َهؤ  ِريد  ْفيَة، ي 

ْساَلم، وألجلها بثوا يِف امْل سلمني التهْفِرَقة بالغلو يِف آل اْلَبيْت  لْلفرس من اْلَعَرب، وللمجوسية من اإْلِ

ْساَلم الشورى  توسال لِلطهْعِن يِف  ول اإْلِ َحاَبة؛ ليفرقوا كلمة اْلَعَرب ويبعدوا هبم َعن أص  ور الصه ْه  مج 

وَمة ) ك  َسة َأو معبودة، بِجْعل رئاستها ملن يدعوَن فيهم ةأوتوقراطي)الديمقراطي( وينشئوا ِفيِه ح  َقده ( م 

ة، ليسهل َعَليِْهم بذلك إَِعاَدة الكرس   (1)وية واملجوسية."اْلِعْصَمة من َبيت النُّب وه

 ؟َكيَف سّن التغلب عىل اخْلاَلَفةويقول تت عنوان: 

ة  ى يِف ا"َكاَن َسَبب تغلب بني أ ميهة عىل أهل احْلل َواْلعقد من اأْلمة َأن ق وه رْبَ أْلمة اإلسالمية اْلك 

ونَ  ي فتحَها امْل سلم 
تِ قت يِف األقطار اله َعة َغِريَبة َوِهي يهَ وانترش فِ  ،َعهدهم َكاَنت قد َتَفره ْ ْساَلم برِس 

ا اإْلِ

 اخلضوع حلكامهم مرص وسورية َواْلعراق، َوَكاَن أهل َهِذه اْلبِاَلد قد تربوا بمرور األجيال عىل

ورهم بيد حكامهم من َعاِوَية  املستعمرين من الّروم َواْلفرس، َفَلامه َصاَرت أِزمة أ م  اْلَعَرب استخدمهم م 

ْساَلمالهِذي سّن سنة التغ يئَة يِف اإْلِ اَلة فيهم من صنائعه الهذين يؤثرون عىل اخلضوع َله  بِجْعل اْلو   لب السه

ْساَلم، َوإَِقاَمة ما املساواة، َوَصاَر َأكثر أهل احْلل َواْلعقد جاء بِِه من اْلعْدل و امَلال واجلاه عىل ِهَداَية اإْلِ

ورين يِف ا ِعيهة حَمْص  ْ ة املاحلائزين للرشوط الرشه كرمة َوامْلَدينَة املنورة( وهم ضعفاء لبلدين امْل كرمني )َمكه

تِي تعول احْل   جاز وتغذيه.بِالنِّْسَبِة إِىَل أهل تِْلَك األقطار اْلَكبِرَية الغنية اله

ِة والرشوة، وَ  وه َعاِوَية اْلبيَعة اِلْبنِِه اْلَفاِسق يِزيد بِاْلق   يِف َأو اْلِفْعل إِاله  مل يلق مقاومة تذكر باْلَقْولَأخذ م 

 احْلجاز... 

                                                             

 [145]اخلالفة، رشيد رضا، ص (1)
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ول أفسد النهاس اْثنَان: َعْمرو بن اْلَعاصِ  ّي َيق  َعاِوَية بَِرْفع  َوَكاَن احْلسن اْلَبرْصِ َيْوم َأَشاَر عىل م 

ته إِ  ْعَبة، َوذكر قصه وفَ امْلََصاِحف، َوذكر مْفسَدة التهْحِكيم، واملغرية بن ش  َعاِوَية َعن اْلك  ة فرشاه ْذ َعزله م 

، َقاَل احْلسن َفمن أجل َهَذا َبايع َهؤ    النهاس ألبنائهم َوَلْواَل َذلِك بالتمهيد الستخالف يِزيد َفَأَعاَده 
ِ
اَلء

َلخصا من َتاِريخ اخْل َلَفا وَرى إِىَل َيْوم اْلِقيَاَمة أ. ـه م   ء.لَكاَنْت ش 

ة ا ّي من َأِئمه َوافق َوَهَذا الهِذي َقاَله احْلسن اْلَبرْصِ ا َقاَله َذلِك السيايس األملاين ألحد رشفاء مللتهابِعني م 

ْساَلم عىل َأْصلَها،  وَمة اإْلِ ك  َعاِوَية لظلت ح  ْساَلم أوربة كلَها...واحْلجاز من َأنه َلْواَل م   لساد اإْلِ

ْساَلم لكثري من اْلبِاَلد يِف أيامهم ]أي األمويني[ الهذِ  َو حسنتهم اْلَعظِيَمة َكاَن َوالتهْحِقيق َأن فتح اإْلِ ي ه 

ْساَلم واإلصالح الهِذي َجاَء بِِه إلنقاذ اْلبرش، َومل يكن لغري عمر بن عبد اْلَعِزيز  أمراً  اقتضته طبيعة اإْلِ

َقال إِ  َتّص بدولتهم بَِحيْث  ي  ْ َقاَمة الّدين َنفسه، َومل يكن هَل م عمل يِف َذلِك خم 
م عمل اْنَفرد بِِه يِف إِ ه ِمنْه  نه

ور  ْساَلم اْلَقْهَقِري يِف اْلعلم َواْلَعَمل َأو اْلَفْتح، َوَما َكاَن هَل م من عمل حسن يِف َهِذه اأْل م 
لوالهم لرجع اإْلِ

اِشدين اَل متبوع، َوأما  ا َتابع يِف الّدين للخلفاء الره َ فقد َكاَن ملن بعدهْم من العباسيني مثله، َوِكاَلمه 

ور املدنية اله  ل من اْلَفِريَقنْيِ فِيَها عمل، اأْل م  َوإِنهاَم َسيِّئَة األمويني الهتِي تِي استتبعت اْلَفْتح اإلسالمي َفِلك 

وَرى يِف أوىل ااِلْختِيَار من أهل احْلل  اَل تْغفر ما وَمة اإْلِْساَلم، ِحني َكاَنت انتخابية ش  ك  سنوه يِف َقاِعَدة ح 

ة تغلب احْلق، فهم الهذين هدموها، وتبعهم من بعدهْم َواْلعقد َوقد نسخوها بالقاعدة املا وه دية، اْلق 

  (1)."فِيَها

 

*** 

 

                                                             

 [51( ]اخلالفة، رشيد رضا، ص1)



 941                                                                                 ثانيًا: العاّلمة أبو األعلى الودودي                                         

 

 ًالعال مة أبو األعلى املودودي ثانيا : 

 

 يف كتابه "اخلالفة وامللك": ♫يقول 

كانوا يرون اخلالفة منصبًا انتخابيًا ☻"إن اخللفاء الراشدين وصحابة رسول اهلل 

فلم  ا املسلمني ومشورهتم فيام بينهم، أما الوراثة أو اغتصاب احلكم عنوةالبد من الفصل فيه برض

"، ويبني لنا سيدنا أبو موسى األشعري تصور الصحابة الكرام للفرق يكن لدهيم "خالفة" بل "ملكاً 

ر فيها، وأن امل لك ما )فيقول:  –وكان عندهم تصورًا واضحًا  –بني اخلالفة وامللك  أن اإلمارة ما أ وُت 

لب عليه بالسيف   (1)"]طبقات ابن سعد[ (غ 

[ عمر ؓ :حني خلفه ]أي "غري أن سيدنا عثامن ؓ:  ؓويقول يف َّناية عهد عثامن

، فطفق يعهد إىل أخذ حييد عن هذه السياسة ]أي: أال جيعل رهطه عىل رقاب املسلمني[ رويدًا رويداً 

 اس عليها عامة...أقاربه باملناصب الكربى، وخيصهم بامتيازات أخرى اعرتض الن

وال أحد يستطيع أن ينكر أن أقارب عثامن الذين عينهم يف هذه املناصب احلكومية قد أثبتوا كفاءات 

مل تكن يف  –بالطبع  –حربية وتنفيذية عالية، وأن كثرياً من الفتوحات قد تم بأيدهيم لكن الكفاءات 

قدموا خدمات جليلة أكثر منهم،  هؤالء فقط دون سواهم، فلقد كان هناك من هم أكفأ منهم، ومن

فمجرد الكفاءة إذن مل تكن حجة كافية ألن ختضع الدولة كلها من خراسان رشقاً إىل شامل أفريقيا غرباً 

حسب  –حلكام من بيت واحد، وأن يعني حتى يف السكرتارية املركزية أو األمانة العامة للدولة 

ن كان إسناد كافة مناصب الدولة املهمة إىل أبناء رجل من هذه األرسة أيضًا، ولئ –اصطالحات اليوم 
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ً مثرياً لالعرتاض ذاته أصاًل، إال أنه كانت هناك بعض األسباب   –عائلة رئيس الدولة نفسها أمرا

 تضافرت مع هذا األمر فأوسع بمعاونتها نطاق الفوىض واالضطراب: –عالوة عىل ذلك 

 قاء...عهد عثامن كانوا مجيعًا من الطل: أن أفراد هذه العائلة الذين أرتقوا يف األول

: أن هؤالء الناس مل يكونوا يصلحون لتويل زعامة احلركة اإلسالمية، فرغم أَّنم كانوا وال شك الثاين

مؤمنني، إال أَّنم مل يستفيدوا من صحبة النبي عليه الصالة والسالم، وتربيته بحيث تتعلق قلوهبم 

ونوا مديرين وفاتني من الدرجة املمتازة، بل لقد أثبتوا ذلك بذهنه وسريته وَّنجه، ومن املمكن أن يك

قبل كل َشء  –فعاًل، لكن اإلسالم مل يأت لفتح البلدان وامتالك الدول واألقطار فحسب، وإنام جاء 

دعوة إصالح وخري لزمت هلا الرتبية الذهنية واألخالقية أكثر من الكفاءة احلربية واإلدارية، وهبذا  –

 هؤالء الناس يف آخر صفوف الصحابة والتابعني ال يف أوهلا... االعتبار يقف

عيينهم يف املناصب تًا تقيًا نقيًا ُتامًا حتى أن : أن سلوك بعض هؤالء الناس مل يكن سلوكالثالث

 الكربى مل يكن ذا أثر طيب عىل أطهر جمتمع إسالمي...

 رية:نتائج عميقة وخط –عىل وجه اخلصوص  –وثمة شيئان ثبت أن هلام 

ويل معاوية إقليامً بعينه مدة طويلة متصلة، وكان قد ويل دمشق أربعة  : أن سيدنا عثامن ؓأوهلام

، فجمع له عثامن املنطقة من "أيلة" إىل حدود الروم، ومن اجلزيرة أعوام من قبل يف عهد عمر ؓ

ل اثنتي عرشة سنة هي مدة  خالفته، وهذا إىل ساحل البحر األبيض بأكملها، بل وجعله حيكمها طوا

 وباله آخر األمر... هو الِشء الذي ذاق سيدنا عيلّ 

: وهو األكثر فتنة، تعيني مروان بن احلكم يف أهم منصب يف "سكرتارية" اخلليفة، فقد استغل الثاين

مروان طيبة عثامن وثقته فيه، وارتكب من األعامل ما كانت تقع مسؤوليته عىل عثامن ال حمالة، يف حني 

رتفها دون ترصحيه أو علمه، أضف إىل هذا أن مروان دأب عىل حماولة إفساد العالقات الطيبة أنه كان يق



 961                                                                                 ثانيًا: العاّلمة أبو األعلى الودودي                                         

 

بني سيدنا عثامن، وأكابر الصحابة، حتى اعتربه سيدنا عثامن حاميه وناصحه أكثر من صحابته 

 القدامى.

سابقون ان الليس هذا فحسب بل إنه ألقى يف جممع الصحابة الكرام خطبًا فيها من التهديد ما ك

بل والسيدة  – األولون ال حيتملون سامعه من لسان الطلقاء إال عىل مضض شديد، ومن ثم كان الناس

اة سيدنا عثامن تقع يرون أن املسؤولية الكربى يف خلق املشاكل يف حي –نائلة زوجة سيدنا عثامن نفسه 

حة: أطعت  "فإنك متى عىل مروان، حتى أن السيدة نائلة قالت لبعلها ذات مرة يف وضوح ورصا

 لنهاية[]الطربي، والبداية وامروان قتلك، ومروان ليس له عند اهلل قدر وال هيبة وال حمبة" 

ال أياً كان غلطًا، واخلطأ خطأ عىل أي ح وال شك أن هذا اجلانب من سياسة سيدنا عثامن ؓ

ً وعبثًا فهو أمر ال  يه العقل، وال يرضاه يقتضكان فاعله، أما حماولة إثبات صحته باصطناع الكالم لغوا

 ، كام أن الدين ال يطالبنا بعدم االعرتاف بخطأ صحايب من الصحابة.اإلنصاف

قع أننا لو نحينا هذا اجلانب من سياسة عثامن ؓ سلوكاً  – ةكخليف –، وجدنا سلوكه والوا

نبه األخرى، ليس فيه جمال لالعرتاض قط. عالوة عىل أن اخلري  قد  –ل عام بشك –مثالياً من مجيع جوا

 ً شهد يف عهد خالفته غلبة وتفوقًا كام أن رفعة اإلسالم وسيادته قد صادفت يف عهده علوا

"...ً   (1)وسموا

 : ويقول بعد بيعة اإلمام عيلّ 

ام اخلالفة فرصة لسد الثغرة اخلطرية التي حدثت يف نظ "هكذا وجدت األمة بتولية سيدنا عيلّ 

تسد تلك الثغرة بل  أن هناك أمورًا ثالثة مل ترأب ذلك الصدع أوالراشدة بعد مقتل سيدنا عثامن، إال 

 زادهتا اتساعًا وانفراجًا ودفعت األمة لتطوي مرحلة أخرى صوب "امللك".

                                                             

 ، وما بعدها باختصار[64امللك، ص( ]اخلالفة و1)
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خليفة للمسلمني اشرتك فيه املتمردون الذي قدموا من األطراف  : أن انتخاب سيدنا عيلّ األول

قتلوه فعاًل، وكذلك من حرضوهم عىل قتله... فصار إلشعال الثورة عىل سيدنا عثامن، وكان فيهم من 

ل التي كانت  اشرتاكهم يف انتخاب اخلليفة اجلديد سببًا يف فتنة عظيمة. غري أن من حياول فهم األحوا

تعيش فيها املدينة وقتذاك يشعر حتامً أنه مل يكن من املمكن منع أوئلك الناس من االشرتاك يف انتخاب 

هو قرار صحيح يف ذاته ُتاماً. ولو كان كل  –رغم اشرتاكهم يف االنتخاب  – اخلليفة، ثم إن ما تقرر

ء ما  الصحابة ذوي التأثري والنفوذ قد اتفقوا يف الرأي وبايعوا عليًا وُتسكوا به لنال قتلة عثامن جزا

 يف سهولة ويرس. –التي حدثت لألسف  –كسبوا والختنقت هذه الفتنة 

. ومع أن ترصفهم هذا صدر  ؓة موقف احلياد يف بيعة عيلّ : وقوف بعض أكابر الصحابالثاين

  -عىل العكس  –عن نية حسنة منهم بغرض درء الفتنة وسد أبواهبا، إال أن احلوادث التي تلته أثبتت 

عىل أي  –أن ترصفهم هذا عاون أكثر وأكثر عىل تفاقم الفتنة التي أرادوا درأها. هؤالء الصحابة كانوا 

ً وكانت تثق ألوف من املسلمني يف كل واحد منهم، فبعث  أكثر رجاالت –حال  األمة نفوذًا وأثرا

حيادهم وانفصاهلم الشك واالرتياب يف قلوب الناس، يف حني كان عىل األمة أن تتعاون مع سيدنا 

إلعادة أمن وسالم نظام اخلالفة الراشدة، بذلك االئتالف والقلب اجلامعي الذي مل يكن من  عيلّ 

 مل حيدث. –لألسف الشديد  –ق هذا بدونه.. غري أن ذك املمكن تقي

: املطالبة بدم سيدنا عثامن، والتي قام هبا فريقان أحدمها فيه السيدة عائشة وطلحة والزبري، الثالث

والثاين فيه معاوية بن أيب سفيان، ومع احرتامنا لقدر الفريقني ومنزلتهام إال أنه ال مندوحة من القول 

به بأي حال من األحوال، فذلك العرص  بأن موقف كليهام مل  –من الناحية القانونية ال يمكن استصوا

يكن عرص النظام القبيل املعهود عن اجلاهلية حتى يطالب بدم املقتول فيه من شاء وكيف شاء 

ويستخدم يف ذلك ما يروق له من طرق وأساليب، وإنام كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها 

كل دعوى، وكان حق املطالبة بدم املقتول يف يد ورثته األحياء، وكانوا موجودين، قانون وترشيع ل

ولو كانت احلكومة تتساهل يف القبض عىل املجرمني، وتقديمهم للمحاكمة عن قصد، فال شك أنه 
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، ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيل واإلنصافكان يف مقدور اآلخرين مطالبتها بالتزام العدل، 

؟ وأي سند يف الرشيعة أمكنهم االستدالل به عىل واإلنصافبة أي حكومة بالتزام العدل يف مطال

خليفة  رفض احلكومة الرشعية من أساسها لعدم امتثاهلا ملطالبتهم تلك؟ وإذا مل يكن سيدنا عيلّ 

ًا يقبض زعيامً قبلي كانوا يطالبونه بالقبض عىل املجرمني ومعاقبتهم؟ وهل كان سيدنا عيلّ  رشعيًا، فلمَ 

 عىل من يشاء ويعاقبه دون أي سند قانوين؟

والترصف الذي كان أكثر "ال قانونية" و"ال مرشوعية" هو ترصف الفريق األول إذ أَّنم بدالً من 

التوجه إىل املدينة ورفع دعواهم هناك حيث يقيم اخلليفة واملجرمون وورثة املقتول، وحيث كانت 

لبرصة ومجعوا اجليوش وحاولوا االقتصاص لدم عثامن؛ فنتج عن تتم إجراءات املحاكمة.. ساروا إىل ا

هذا إهراق دم عرشة ألوف، بدالً من إراقة دم فرد واحد، واضطراب نظام الدولة وعمتها الفوىض. 

فلعمري إن هذا لسبيل ال يمكن اعتباره إجراء رشعيًا ال يف نظر قانون اهلل ورشعته فقط، بل حتى يف 

 نني الدنيوية.نظر أي قانون من القوا 

يعني معاوية  –والترصف غري القانوين الذي يفوق هذا بدرجات ودرجات هو ترصف الفريق الثاين 

الذي قام يطلب القصاص لسيدنا عثامن، ال بصفته معاوية بن أيب سفيان بل بوصفه حاكم الشام.  –

 يته طالب سيدنا عيلّ ول ،ض إطاعة احلكومة املركزية، واستخدم جند الوالية يف تقيق غرضه هذاففر

م قتلة عثامن إىل املحاكمة ومعاقبتهم، وإنام طالب بتسليمهم له ليقتلهم بنفسه، كل ذلك أشبه يبتقد

بالفوىض القبلية التي كانت فيام قبل اإلسالم، ال باحلكومة املنظمة التي كانت يف عرص اإلسالم. وحق 

كن ملعاوية، ولو جاز ملعاوية املطالبة به بناء عىل ما املطالبة بدم عثامن كان لورثة عثامن الرشعيني، ومل ي

بينهام من صلة، فبصفته الشخصية، ال بصفته وايل الشام، فمعاوية بن أيب سفيان هو قريب سيدنا 

 عثامن، أم والية الشام فلم تكن قريبته! 

 أن يستنجد باخلليفة، ويطالب بالقبض عىل املجرمني –بصفته الشخصية  –لقد كان من حقه 

أن يرفض طاعة اخلليفة الذي  –بصفته واليًا  –وحماكمتهم، ولكن مل يكن له أي حق عىل اإلطالق 



 991                                                                                 ثانيًا: العاّلمة أبو األعلى الودودي                                         

 

تعرتف  –عدا ما كان تت إمرة معاوية  –ويع بطريقة رشعية، والذي كانت واليات الدولة كلها ب  

عىل  –لب بخالفته، وأن يستخدم جيش الوالية التي كان حيكمها يف مواجهة احلكومة املركزية، ويطا

بل إىل مدعي القصاص ليقتص منهم  –ال إىل القضاء  –بتسليم املتهمني  –الطريقة اجلاهلية اخلالصة 

  (1)بنفسه."

انتقالية عىل طريق  "كان امتالك معاوية ألعنة احلكم مرحلة: امللكبدعة ول اخلالفة إىل ويقول يف َت 

ة فقالوا نحن عىل هم أهل البصرية تلك املرحلتول الدولة اإلسالمية من اخلالفة إىل امللك، ولقد ف

السالم عليكم فيقول له: " –بعد البيعة  –أبوب امللك. لذلك نجد سعد بن أيب وقاص خياطب معاوية 

ليتها بام وليتها به" وأهيا امللك" قال: "وما عليك أن قلت يا أمري املؤمنني" قال: "واهلل ما أحب أين 

 قيقة أيضًا فقال ذات مرة: "أنا أول امللوك"....وكان معاوية نفسه يفهم هذه احل

عيني من سيأيت بعد هنا بقيت الفرصة األخرية أمام عودة اخلالفة عىل منهاج النبوة مرهونة بطريقة ت

م، وإما أن يرى أن معاوية، فإما أن يرتك معاوية للناس اختيار من يرونه بتشاورهم ورضاهم فيام بينه

ن املسلمني، ليقرروا مراً َضوريًا لسد باب النزاع، فيجمع أهل العلم واخلري تعيني خليفته يف حياته أم

د البنه يزيد األمة. غري أن معاوية عهعهد أحقهم بوالية ومن هو أفضل الناس  –يف حرية تامة  –

 فقىض بذلك عىل هذه الفرصة ُتامًا. –خوفًا وطمعًا  –بوالية العهد 

خلالفة. ومن اقضاء مربمًا، وأخذت العائالت امللكية مكان هكذا قيض عىل نظام اخلالفة الراشد 

 َّنا. وضنا هذا مل تقم للمسلمني خالفة يربعدها وإىل يوم

أما معاوية فمحامده وأفضاله معروفة، وعىل العني والرأس ورشف صحبته لرسول اهلل 

واجب االعرتاف، ونحن ال ننكر فضله يف توحيد العامل اإلسالمي تت راية ☻ 

من جديد، وتوسيع دائرة نفوذ اإلسالم يف العامل أكثر من ذي قبل، ومن يطعن فيه فقد تعدى  واحدة

                                                             

 ، وما بعدها باختصار[76( ]اخلالفة وامللك، ص1)
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بًا معناه  هعن خطئه أن –ونقول فحسب  –وتطاول، ولكن جيب أن نقول  خطأ؛ ألن اعتبار خطئه صوا

  (1)عرض مقياس الصواب واخلطأ إىل خطر كبري."أننا ن  

من  –وقع كام هو مت –الشديد  جومتعرض هل ♫ملودودي جدير بالذكر أن العاّلمة أبو األعىل ا

ىل اعرتاضاهتم عبعض العلامء الذين لدهيم حساسية شديدة يف مناقشة هذه الفرتة، وقد رد املودودي 

اً عن اإلسالم يف َّناية كتابه يف ملحق "االعرتاضات التي أخذت عىل هذا الكتاب"، فجزاه اهلل خري

 واملسلمني.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ، وما بعدها باختصار[93( ]اخلالفة وامللك، ص1)
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 ثاً: العال مة سيد قطب ثال 

 

 يف "العدالة االجتامعية يف اإلسالم": ♫سيد قطب العاّلمة يقول 

وبعد أن استعرض أمثلة عظيمة من حياة الراشدين، قال: "وإن وراء هذه النامذج التي عرضناها 

اآلفاق  لعرشات ومئات من أمثاهلا يف كل منحى وكل اجتاه، وحسبنا منها هذه املثل القليلة، لتشري إىل

التي هيدف إليها اإلسالم يف تطهري الضمري البرشي ورفعه؛ ليستعيل عىل مجيع املالبسات 

والرضورات. عىل حب النفس واحلياة، وحب املال واجلاه؛ وليصرب عىل تكاليف اليقظة الدائمة التي 

تلك يفرضها عىل ضمري الفرد، واحلساسية املرهفة التي يثريها يف شعوره ليضمن بذلك بلوغ 

 اآلفاق....

هذا االستعراض الرسيع ]لفرتة اخلالفة الراشدة[ يكشف لنا عن قاعدة اإلسالم األصيلة يف احلكم. 

وهي أن اختيار املسلمني املطلق هو املؤهل الوحيد للحكم. وهذا ما فهمه املسلمون وهم يؤخرون 

 ، وأقرب الناس نسبًا إليه. ☻عليًا ابن عم رسول اهلل 

وبخاصة بعد عمر. ولكن هذا التأخري كان له فضله يف التقرير  –بن يف تأخريه قد غ   ولقد يكون عيلّ 

ثة، الذي هو أبعد َشء عن ارحتى ال تقوم عليه شبهة من حق الوالعميل لنظرية اإلسالم يف احلكم، 

روح اإلسالم ومبادئه. وأيًا كان الغبن الذي أصاب شخص اإلمام كرم اهلل وجهه، فإن تقرير هذه 

 اعدة كان أكرب منه عىل كل حال!الق

فلام جاء األمويون، وصارت اخلالفة اإلسالمية ملكًا عضوضاً يف بني أمية، مل يكن ذلك من وحي 

قاإلسالم، إنام كان   الروح اإلسالمي...  ةمن وحي اجلاهلية الذي أطفأ إرشا
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أصلح املسلمني للخالفة  وأيًا ما كان األمر فإن أحدًا ال جيرؤ عىل الزعم بأن يزيد بن معاوية كان

وفيهم الصحابة والتابعون. إنام كانت مسألة وراثة امللك يف البيت األموي. وكان هذا االجتاه طعنة 

 نافذة يف قلب اإلسالم، ونظام اإلسالم، واجتاه اإلسالم.

م ويف سبيل تربئة اإلسالم: روحه ومبادئه، من ذلك النظام الوراثي الذي ابتدع ابتداعًا يف اإلسال

 نقرر هذه احلقائق لتكون واضحة يف تصور احلكم اإلسالمي عىل حقيقته...

وإن بقي يف سياج اإلسالم  –"هذا التصور حلقيقة احلكم قد تغري شيئًا ما دون شك عىل عهد عثامن 

لقد أدركت اخلالفة عثامن وهو شيخ كبري. ومن ورائه مروان بن احلكم يرصف األمر بكثري من  –

إلسالم. كام أن طبيعة عثامن الرخية، وحدبه الشديد عىل أهله، قد ساهم كالمها يف االنحراف عن ا

ثار يف الفتنة آحوله، وكانت هلا معقبات كثرية، وصدور ترصفات أنكرها الكثريون من الصحابة من 

: أن اخلالفة جاءت إليه متأخرة، فكانت التي عانى اإلسالم منها كثرياً... واعتذارنا لعثامن ؓ

 بة األموية حوله وهو يدلف إىل الثامنني...العص

؛ ويعزون إليهام غلبة معاوية يف النهاية، إنام يرون يف معاوية دهاء وبراعة ال يروَّنا يف عيلّ  ن"والذي

خيطئون تقدير الظروف، كام خيطئون فهم عيّل وواجبه، لقد كان واجب عيّل األول واألخري، أن يرد 

الروح عىل أيدي  هه؛ وأن جيلو الغاشية التي غشت هذيرد إىل الدين روح للتقاليد اإلسالمية قوهتا؛ وأن

 بني أمية يف كربة عثامن. 

ولو جارى وسائل بني أمية يف املعركة لبطلت مهمته احلقيقية؛ وملا كان لظفره باخلالفة خالصة من 

ل فلتذهب حياته معها. قيمة يف حياة هذا الدين. إن عليًا إما أن يكون عليًا أو فلتذهب اخلالفة عنه، ب

 م اهلل وجهه...وهذا هو الفهم الصحيح الذي مل يغب عنه كرّ 

 ً "ومىض عيّل إىل رُحة ربه، وجاء بنو أمية. فلئن كان إيامن عثامن وورعه ورقته، كانت تقف حاجزا

 أمام أمية.. لقد اَّنار هذا احلاجز.. وانفتح الطريق لالنحراف.
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ة يف طبيعة هذا ، ولكن روحه انحرست بال جدال. ولوال قوة كامنلقد اتسعت رقعة اإلسالم فيام بعد

 ل. كفيلة بتغيري جمراه األصيالدين، وفيض عارم يف طاقته الروحية، لكانت أيام أمية 

  (1)روحه ظلت تقاوم وتغالب، وما تزال فيها الطاقة الكامنة للغلب واالنتصار." ولكن

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ، باختصار[126، ص "من الواقع التارخيي يف اإلسالم"( ]العدالة االجتامعية يف اإلسالم، فصل 1)



 042                                                                                      رابعًا: العاّلمة حممد الغزايل                                                

 

 غزايل رابعاً: العال مة حممد ال 

 

 يف كتابه "اإلسالم واالستبداد السيايس":  ♫يقول الشيخ حممد الغزايل 

افذ الكلمة يف مرياث "ملا ُحل معاوية املسلمني عىل ُتليك يزيد من بعده. فأصبح يزيد ملكًا مهيبًا ن

 اهلل بن هشام السلويل: اخلالفة الراشدة، قال عبد

ـــفإن تأت ـــ ـــ ــــــــوا برملة أو هبـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنبايعها أم    ند        ــ ـــرية مؤمــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نينا !!ــــــ

ــتع   إذا ما مات كرسى قام كرسى       ـــ ـــ ـــ ـــدُّ ثالثة متناســـ ـــ ـــــــــ  ينا !!ـقـــ

ـــلقد ضاعت رعيتكم وأنت      ـــــــــ  تصيدون األرانب غافلينا!!   م      ــــ

 تسبن املسلمني برئوا من هذه األدواء اخلبيثة... يف هذا الوقت ترى رجاالً من احلاكمني بأمرهم وال

ال يزالون يعتربون املال العام ملكًا خاصًا هلم.. وعندما كنت يف احلجاز، منذ عام، سمعت أن منابع 

وموقف احلاكم من املال  (1)باع حلساب األرسة املالكة!!البرتول ليست للشعب، وأن إنتاجها اهلائل ي  

☻ العام وضع أساسه الرسول نفسه. فعن عمر بن عبسة قال: صىل بنا رسول اهلل 

إىل بعري من املغنم. فلام صىل أخذ وبرة من جنب البعري ثم قال: "ال حيل يل من مغانمكم مثل هذه، إال 

ىل معاوية يقول: اخلمس، واخلمس مردود فيكم"... فلام تولت الدنيا إىل ملك عضوض استمعنا إ

ً يل..!( وهذا كالم باطل  )األرض هلل وأنا خليفة هلل، فام آخذ من اهلل فهو يل، وما تركته منه كان جائزا

كل البطالن. ولكن السياسة التي ال دين هلا ُحلت وزره، وال تزال إىل يوم الناس هذا تنفذه يف كثري 

 من البلدان املرسوقة أرضًا وشعبًا..!

                                                             

: إن احلجاز م اإلسالم من متملقة احلكام.. جاءوا لتربير األمر اتزقة باسر"ثم جاء امل: 146يقول أيضًا يف صو( ]1) لواقع، فقالوا

ه هي الفتوى ممن يرون القباب تواله كثريون فلم ي يرسه هلم هذا الرزق، حتى قيض اهلل فالناً فجاء اخلري معه، فهو له..! إي وربك هذ

 ["العامل فيحنون له األعناق!رشكاً تقطع فيه األعناق، ثم يرون َّنباً ال نظري له يف أرجاء 
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 –لرشق والغرب توسع الشنيع يف انتهاب املال العام، أن عرفت لألرس احلاكمة يف اونتيجة هذا ال

 ترصفات تطيش هلا األحالم. –منذ قرون 

عقدة إال إذا م... وحكم اإلسالم عىل هذا الرضب من اللصوصية ال حيتاج إىل فقه عميق أو فلسفة 

ى ما يش ون أمانيه احلرام، اء فال ينقطع َشء داحتاج ضوء النهار إىل دليل. إن احلاكم املطلق يتشهه

 واحلالل عنده ما حّل يف اليد. أما الدين وتعاليمه ففكاهة النهار وسمر الليل!

اعًا لوساوس هذا اهلوى ضاعت تقاليد النبوة يف احلكم، ومل تقم بدهلا تقاليد تدانيها وتتشبه بت... وا

وفرعون، وخرست األلسنة التي تشري إىل هبا، بل حلت مكاَّنا تقاليد احلكم يف بالد كرسى وقيرص 

لكت مع اخلرافات البعيدة يف سياق واحد، فام  اص يومًا، س  صه هذه السنن الدراسة: فإذا تسىله هبا الق 

  (1)يفكر أحد يف أن يؤدب هبا حكام العرب والعجم والرتك...

ها الروقد أمجع أئمة املسلمني عىل أن تقاليد اإلسالم يف احلكم قد تولت عن جم شيد عىل عهد معاوية را

بق ملوك ، ثم التاث أمر الدين، واضطربت مصالح الناس، ووجد من حكام املسلمني من سوأرسته

كم اإلسالم يف دمغ أوئلك اجلبارين ال حيتاج إىل  مزيد من البيان الكفر يف سكرهتم وعاميتهم... وح 

مه يف وتقاليد حكا ة بني تعاليم اإلسالم،التكرار. وإن املؤرخ املسلم لتدركه احلرية يف ب عد الشقو

 القرون األوىل!!

ـه( خلع املنترص باهلل أخويه املعتز وإبراهيم من والية العهد بعده، وقد كان أبوهم 248يف سنة )

املتوكل عىل اهلل قد أخذ هلم العهد يف كتب كتبها ورشوط رشطها، وأفرد لكل واحد منهم جزءًا من 

عهده والتايل مللكه حممدًا املنترص، وتايل املنترص وويل عهده املعتز، وتايل األعامل رسمه له، وجعل 

هيم املؤيد، وأخذت البيعة عىل الناس كام ذكرنا..!! ما هذا السخف؟ وكيف  املعتز وويل عهده إبرا

                                                             

هلل، وال هو حيكم بام أما الرشق اإلسالمي من عصور خلت فاألمر فيه عىل النقيض، ال هو حيكم بام أنزل ا: 163يقول يف ص و( ]1)

ثة األ  [ائمةرض، ورعاية السأراد لنفسه. وإنام تستبد بشئونه عصابات من املرتزقة، احرتفت أكل الناس، كام حيرتف الفالحون حرا
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ث أبناءه قطعانًا من البقر  يتحكم رجل يف ثالثة أجيال من بعده عىل هذا النحو الشائن، أهو يورِّ

 اعًا من الكأل املباح؟؟وإقط

إن اهلل عز وجل َحَرم اإلنسان حق تقسيم تركته عىل ذريته وتوىل سبحانه توزيع أنصبتها عىل الورثة. 

فإذا كان هذا حكم اهلل يف تقسيم املال اخلاص، فكيف ساغ هلذا املتوكل أن يقسم املسلمني عىل أوالده 

 هذا التقسيم الشنيع؟

وية التي ينظر االستبداد السيايس من خالهلا إىل اجلامهري، فهم ِرٌق ... هذه القصة تدل عىل الزا 

يتداول بالبيع واخللع والتوريث والغصب. وما دامت ذواهتم ملكًا فكسبهم حق السيد احلاكم، يضع 

 يده عليه كيف شاء، وينفقه كيف يشاء!!

د هذه النظر ة كام تضيف قدرًا وقد تدخل بعض تعاليم الدين يف نفوس احلاكمني فت خفف من سوا

 ز فتغري لونه، وتكرس حدته! من املاء عىل السائل املركه 

وهذا ما حاول العلامء املخلصون أن يصنعوه يف الرشق اإلسالمي، ليقللوا من أخطار االستبداد عىل 

 مصاير البالد والعباد..

د ا الستبداد ليمهد ... وبداهة أن اإلسالم مل يقتل كرسى ليستبدل به كرسى آخر، ولكنه دك أطوا

 الطريق أمام الشعوب كي تعبد رب العاملني يف أمان وحرية وسكينة.

جز هائلة دون  ٌد وبنود مفصلة، ففي كتاب اهلل وسنة رسوله حوا فإذا مل تضمن هذه املعاين موا

االستعباد واالستبداد. بيد أن املسلمني مع األسف العميق أفلت من أيدهيم الزمام عىل عجل، فبعد 

ن حكامهم رجاالً من طراز "عمر" أصبح أمرهم إىل شباب خلعاء من أمثال "يزيد" وصدق أن كا

 رسول اهلل "هالك أمتي عىل أغيلمة من قريش"... 
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هري بمناوأهتم، رى اجلاموإين ال أعرف ديناً صبه عىل املستبدين سوط عذاب، وأسقط اعتبارهم، وأغ

وساوس  ب رؤساء الدول، وكبح مجاحهم وقمععليهم كاإلسالم، وال أعرف مصلحاً أد ضواالنتقا

 الكربياء واالشتهاء يف نفوسهم، كام فعل ذلك نبي اإلسالم. 

لقد كرس القيود وحّرر العبيد. ووضع التعاليم التي جتعل احلاكم يتحرى العدل، واملحكوم يكره 

  (1)الضيم."

  امللك:بدعة ويقول يف تول اخلالفة إىل 

من أسلم يف  هؤالء الذين وجدوا أنفسهم يف مؤخرة الصف إذ أَّنم آخر"كان أبو سفيان وبنوه من 

لية إال أن نزعة مكة. مع أن النبي وخلفاءه أكرموا هذا البيت وعرفوا له مكانته السابقة يف اجلاه

يتطلعون إىل الكثري!!  شبعها الرتضيات اخلفيفة! إَّنمالسيطرة واالستعالء، الكامنة يف دماء رجاله ال ت  

 بغون استعادة جمدهم الضائع.إَّنم ي

لشام: يا يزيد، إن اروى احلاكم عن يزيد ابن أيب سفيان قال: قال يل أبو بكر الصديق حني بعثني إىل 

بة عسيت أن تؤثرهم باإلمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعد ما قال رسول ا  هلللك قرا

 يقبل ال، فعليه لعنة اهلل، من ويل من أمر املسلمني شيئاً، فأّمر عليه أحداً حماباة": ☻

 ".اهلل منه رصفاً وال عدالً حتى يدخله جنهم

علها قاعدة ملك وخشية أيب بكر هلا ما يربرها! وقد ويل معاوية الشام فرسم سياسة بعيدة املدى جل

 ها. ب نفسه ملكًا عليوطيد؛ فلام حانت الفرصة وثب الداهية عىل األمة يف حمنتها ونّص 

 أعلن معاوية أن يزيد ويل عهده عىل أمة حممد!!!مرت سنون عجاف ثم 

                                                             

 وما تلها باختصار[ 37( ]اإلسالم واالستبداد السيايس، ص 1)
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سالم، دين وكذلك عادت األيام سريهتا األوىل، ورجع ملك عبد شمس إليهم!!... وتولت أمة اإل

رسة كان هلا يف اجلاهلية األزل واألبد، أمة القرآن، ختام وحي اهلل هلداية عباد اهلل.. تولت إىل ملك أل

 شأن!!

مكن تشبيه خالفه مع إليه معاوية فرس أعامله السابقة تفسرياً سيئًا، وكان ي إن هذا امللك الذي جنح

جتعل البون شاسعًا  عيّل بخالف طلحة والزبري وغريمها مع عيّل، بيد أن الداللة الصارخة لتمليك يزيد

 بني معاوية والصحابة األجالء.

بنه خلالفة، وأما عمر اله أن يرشح اكان هلم بنون. فأما أبو بكر فلم خيطر بب ...إن اخللفاء السابقني

قال ال آمركم فقد نص عىل حرمان ابنه، وأما عيّل فقد طلب الناس إليه أن يستخلف احلسن فأبى، و

 وال أَّناكم أنتم أعلم..

خذرنا مما عداها وتلك هي سنة اخللفاء الراشدين املهديني التي أمر النبي أن يعض عليها بالنواجذ، 

 ..ثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة"قائاًل: "إياكم وحمد

 (1)ذلك مع أن يزيد شاب ال ي قرن يف قياس أبدًا مع واحد من أبناء اخللفاء السابقني."

 :وإليك بعض املآخذ عىل نظام احلكم يف العهد األموي"

 تولت اخلالفة الراشدة إىل ملك عضوض، واحتكرت زعامة املسلمني أرسة معينة. -1

وأصبح  مصدر السلطة، وأن أمريها نائب عنها أو أجري لدهيا، ضعف إحساس األمة بأَّنا -2

 احلاكم الفرد هو السيد املطلق النفوذ، والناس أتباع إشارته.

                                                             

 وما تلها باختصار[ 181: ص اإلسالم واالستبداد السيايس( ]1)
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اف اإلثم، توىل اخلالفة رجال ميتو الضامئر وشباب سفهاء، جريئون عىل معصية اهلل واقرت -3

 وليس لثقافتهم اإلسالمية قيمة.

يت مال بكم وبطانته ومتملقيه، وتمل هذه املغارم اتسع نطاق املرصوفات اخلاصة للحا -4

 املسلمني، وأثر هذا الرسف احلرام عىل حاجات الفقراء ومصالح األمة.

اخرة، عادت عصبية اجلاهلية التي هدمها اإلسالم، فانقسم العرب قبائل متناجزة متف -5

، وكان قبال ووقعت الضغائن بني العرب والفرس وغريهم من األجناس التي دخلت يف اإلسالم

ً بإحدامه  ا عىل األخرى.احلكم املستبد يثري هذه النزعات الضالة ضاربًا بعضها بالبعض ومنترصا

لعن السابقون  هانت قيم اخللق والتقوى، بعد ما توىل رياسة الدولة غلامن ماجنون. وبعد ما -6

 األولون عىل املنابر.

ين للملك العضوض، ابتذلت حقوق األفراد وحرياهتم عىل أيدي الوالة املنارص -7

تل فاسرتخص القتل والسجن! حتى لريوي الرتمذي عن هشام ابن حسان قال: "أ حِص ما ق

 احلجاج صرباً فوجد مائة ألف وعرشين ألفًا"!

قع أن اهلزة التي أصابت اإلسالم من هذه الفتن املرتادفة كانت من العنف بحيث لو أصابت  والوا

ن وُتاسك العلامء واجلامهري حوله أمكنه من اجتياز هذه دعوة أخرى هلدمتها. ولكن معدن الدي

 (1)األزمات العصيبة وهو سامل معاىف، ثم يستأنف سريه يف العصور من جديد."

د، وإنام هو تسجيل "وهذا الكتاب ليس استقراء ألعامل احلكام واحداً واحدًا، ووضعها يف ميزان النق

إلسالم، ونريد ت عىل مر األيام فتوقاً يف حقيقة البعض مآخذ نشأت عن انحالل عروة احلكم، وأحدث

 جتنيب املسلمني غوائلها يف َّنضتهم احلديثة. 

                                                             

 ، وما تلها باختصار[178: ص اإلسالم واالستبداد السيايس( ]1)
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ً حمضًا. فالصفة احلقيق هبا ما قاله  ومن اخلطأ البعيد أن نحسب احلكم الذي قام يف هذه العهود رشا

  ..نكر"عرف منهم، وت  دون بغري سنتي، تَ النبي يف نعت رجاله: "هَي 

 : العهد العبايس ما ييلوما ننكره عىل

ض  -1 بناء أصول اإلسالم وإقامة شعائره يتطلب كفاية ممتازة.. وقد أ هدرت هذه احلقيقة، وغ 

يف بني هاشم، بعد هالك بني أمية،  –وهي حكم مبارش  –عنها الطرف، إذ حرصت اخلالفة 

بة رسول  مقصور عىل صحح بطالنه أنهنكره اإلسالم، وال ي  ي   –كام علمت  –وتوريث احلكم  قرا

بة ال تزن يف دين اهلل شيئًا، وهي ال تشفع ملِسء، وال تنقص قدر حمسن عِرَي  اهلل. فإنه  هذه القرا

 منها.

فة احلق اإلهلي للسالطني، فبعد أن كان اخلليفة الراشد يقول  -2 ظهرت يف تاريخ اإلسالم خرا

لعناية العليا قد ختريته للناس: "وليت عليكم وليست بخريكم" جاء أبو جعفر املنصور يزعم أن ا

 وأجداده وأحفاده، وأن من جحد حقهم يوشك أن ختطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق.

شاع امللق وُتدح اخللفاء باحلق وبالباطل، ابتغاء ما لدهيم من أعطيات. وما لدهيم هو مال  -3

هم جيوشًا من األتباع املسلمني، امتلكوه بالباطل، وأنفقوه يف الباطل، ولفوا به حول أشخاص

 أرسع إىل إرضائهم من سياطهم التي يف أيدهيم.

قيان املغنيات ومطارف احلرير، أغرق اخللفاء يف الرتف، وامتألت بيوهتم باملعازف وال -4

لوان األطعمة، وحكى الكثري عن تناوهلم األرشبة املحرمة، وتوسعهم املريب يف املال العام... وأ

فقة أبدًا مع ما جيب أن يكون عليه قادة الدعوات من يقظة وجتّرد فلم تكن حياهتم اخلاصة مت

 وتضحية، بل ما جيب أن يكون عليه عامة املسلمني من توقري حلدود اهلل وإعزاز ألمره وَّنيه...

قام امللك األموي عىل نزعة عربية عنيفة! وقام امللك العبايس من بعده عىل إثارة العصبية  -5

 ينًا وكاد هلا حينًا آخر، ثم استبدل هبا عصبية تركية.. ذاق منها األمرين. الفارسية، وقد اعتز هبا ح



 112                                                                                      رابعًا: العاّلمة حممد الغزايل                                                

 

ة عىل رقة الدين، وهذه النزعات مجيعًا بقايا من اجلاهلية التي حماها اإلسالم.. وإحياؤها أمار

 وفساد الضامئر.

قد بقيت إن هذه األخطاء التي ارتكبت يف حق اإلسالم بدأت هينة اخلطر، ثم استفحل بعد  رشها. و

..أدركها ما أدرك سابقتها، فبادت الدولة العباسية معها أول األمر ثم

واحلق أن اإلسالم مبادئ عامة، ليس هلا وطن معني، وهي إن انتسبت إىل مكان ما، فإىل السامء ال إىل 

األرض، وليس هناك جنس أحق هبا من آخر، وميزان اإلسالم يف تقويم الرجال معروف. أساسه صلة 

 (1) ".ء باهلل، ال صلته بعدنان أو ساسان أو غريمهااملر
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 [، وما بعدها باختصار178: ص اإلسالم واالستبداد السيايس( ]1)
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  متهيد 

 

أمر اخلالفة، مرحلة فارقة يف تاريخ األمة..  -كرم اهلل وجهه  -اإلمام عيل فيها كانت الفرتة التي توىل 

ع  النبوية" و"سنة كرسوية  "اخلالفة الراشدة" و"امللك العضوض" بني "السنةبني فيها وكان الرصا

من يواجه هذا األمر يف شخصه، ويف حروبه..  تأييدسنة فارس والروم، وكان ال بد من هركلية" 

كام  –أكثر من غريه، ويف تأييده يف كل حروبه ما ليس لغريه  فجاءت األحاديث النبوية يف فضائل عيلّ 

 -يف مواجهة "فتنة امللك"  وذلك حتى تلتزم األمة منهاج السنة النبوية -خيي دخل التارذكرنا يف امل

اع املبتدعة يف نظم وحتى ال يبَق يف قلب مسلم شك جتاه قضية تصحيح األوض -فتنة املال والسلطان 

  احلكم واملال..

تت أي ذريعة  -حد عىل حريتها، وعىل ماهلا، وعىل كتاب رهبا.. فال تسمح ألاألمة تافظ  وحتى

ل الباطل إفساد معانيه ومقاصده، والتأوي :أيالً، وماهلا دوالً، وكتاب اهلل دغاًل.. أن يتخذها خو -

 وتريف الكلم عن موضعه.

كان اإلمام عيل هو فارس اخلالفة الراشدة، وقائد املعركة ضد الظلم واالستبداد، واغتصاب حقوق 

بغض عليًا ن له، ويرىض به، ويتابع عليه، وي عني عىل بقائه سي  ومن حيب االستبداد، وي رشع ،األمة

 بصورة من الصور، وسينتقص من قدره ومقامه، وسي نِس ذكره، وسي بطل سريته!

بعدما استقام له األمر بحد السيف،  -غفر اهلل له  – وكانت البداية يف عهد معاوية بن أيب سفيان

يف الفضل والسابقة يف اإلسالم،  ال ي قارن بعيلّ   إنهة األمر يقول بعدما كان يف بداي! ما يف قلبهن فأظهر ع

عىل املنابر، وجرت هذه البدعة يف عهد  َسن البدعة القبيحة يف لعن اإلمام عيلّ  ..لكنه عندما ُتكن

  ..♫ملوك بني أمية حتى أبطلها اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
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يَله النهبِيُّ " اَل َعيِلٌّ قَ عالمة من عالمات النفاق: " غض عيلّ وب  
امه َعِهَد إِ

ِ
 إِنه مَل

ِ
☻ َواَّلله

نَاِفٌق  نِي إِال م  ْبِغض  : ال ي  ْؤِمنٌ َأنهه  ِبُّنِي إاِل م   (1) "، َوال حي 

ص رِض اهلل مر معاوية الصحابة بسب عيّل كام يف حديث أم سلمة، وحديث سعد بن أيب وقابل وأَ 

 عنهام.. وقد امتنعوا عن ذلك.

وا ي سموَّنم وشيعته.. وتوحش والته عليهم وكان مل يقترص األمر عىل السب، بل قتل رجال عيلّ و

اب امللقب بأيب الرت بة البن سبأ اليهودي، والرتابية: نسبة لإلمام عيلّ السبئية: نس -"السبئية الرتابية" 

ل واحلقد والبغضاء حروبه.. فتكونت حالة من الغ ، وأيده يفاً وحماولة "شيطنة" كل من نارص علي -

 واحلسد جتاه عيل، وسريته.

صبوا عليًا وهذه هي الدرجة األوىل من بغض عيل، واصطلح تسميتهم بـ "النواصب" أي: الذين نا

 وآل البيت العداء، ونارصوا معاوية وبني أمية عليهم.. 

قفه، لكن و وإن كنت ال أحب مثل هذه التصنيفات، والتفريقات، بل بيان احلق والباطل بحاالته موا

 س !هكذا جرت العادة عىل ألسنة العلامء والنا

ور خطري يف: حماولة إفساد منهج سيكون هلم د -ه املواقف أو أصحاب هذ -وهؤالء "النواصب" 

اريخ أثناء حماولة أهل السنة، ويف كتم األحاديث وحماولة تريفها عن مواضعها، ويف تزوير حقائق الت

ي والروح عنة لنظم االستبداد. وسيقومون بتشويه املنهج اإلسالماالنتصار ملعاوية، أو الرش

 اإلسالمية بأمور كثرية مبتدعة سواء عىل مستوى الفكر أو االعتقاد! 

 والروافض. ق "العصبية األيديولوجية" والنكاية يف اخلصوم الشيعةلوهناك من فعل ذلك من منط

                                                             

 ني[ .| إسناده متصل، رجاله ثقات.. رجاله رجال الشيخ643، مسند أُحد/961إلمام أُحد/ ]فضائل الصحابة ل( 1)
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كام كان من قبل، ولكن بقيت "اللوثة  غض عيلّ بني أمية، وذهبت دولتهم.. مل يعد نجم ب انطفأوملا 

الناصبية" ليس لالنتصار ملعاوية، ولكن لالنتصار لـ "النظم االستبدادية"، ومع ظهور "الفرق 

ع  الشيعية" املتعددة.. عادت احلالة الناصبية مرة ثانية بقوة.. وظلت هذه احلالة من الرصا

بًا وشيعاً   .واالستقطاب لتمزق األمة فرقًا وأحزا

وحاول فريق آخر أن خيفف من حدة اهلجوم عىل اإلمام عيّل كرم اهلل وجهه وأرضاه.. بأن يتصنع 

ق، ويرتىض عنه من جانب، ويطعنه من اجلانب اآلخر، فهو إما عىل بدعة خفية فااحلياد، وأن خيتلق الو

مي األموي، أو يراوغ ويدلس أو عىل جهالة حقيقية، وظل بعض العلامء الذين تأثروا بالفكر الشا

يدافعون عن "بني أمية" باحلق  -بحكم خضوعها لبني أمية لفرتة طويلة  -وبعض علامء األندلس 

ومنهم اليوم   والباطل، وتسرت بعضهم بستار السلف تارة، وأهل احلديث تارة، واملذهب احلنبيل تارة،

، وعن ثامن ؓبعض "اجلامعات السلفية" التي تدافع باستامتة عن األحداث يف َّناية عهد ع

معاوية ويزيد ابنه، وترد مجيع املرويات التارخيية، وتأول األحاديث النبوية بالتأويل الباطل، مستندين 

عن جادة  –نتيجة التعصب واهلوى  –يف ذلك عىل بعض كتابات العلامء السابقة والتي حادوا فيها 

، ♫العاّلمة ابن تيمية ، وبعض كتابات ♫الصواب، أمثال بعض كتابات العاّلمة ابن العريب 

 احلق بالباطل، والسنة بالبدعة، واالستقامة باهلوى. هاوكان خيتلط في

قفه و من أشد املدافعني عن معاوية، وي ربوه –العاّلمة ابن تيمية  وحيكي عن الشامني  –ر كل موا

ناك إمام مجاعة إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة، مل يكن ه: "خالفة اإلمام عيلّ  يفقوهلم واألندلسيني 

وهذا القول قاله كثري من علامء أهل احلديث البرصيني والشاميني واألندلسيني وغريهم. ، وال خليفة

، ويثنون عليه، لكن وكان باألندلس كثري من بني أمية يذهبون إىل هذا القول، ويرتُحون عىل عيلّ 

، وكان من هؤالء من تمعوا عىل عيلّ خليفة، وإنام اخلليفة من اجتمع الناس عليه ومل جي يقولون: مل يكن

، وحيتجون بأن معاوية ربع بمعاوية يف خطبة اجلمعة، فيذكر الثالثة ويربع بمعاوية، وال يذكر علياً ي  

فإن املسلمني مل جيتمعوا عليه ، ويقولون  ملا بايعه احلسن، بخالف عيلّ  اجتمع عليه الناس باملبايعة
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من الصحابة أفضل من  أفضل منه، كام أن كثرياً  ، بل عيلّ من عيلّ  هلذا: ربعنا بمعاوية ، ال ألنه أفضل

 معاوية وإن مل يكونوا خلفاء.

أنه قال:  ☻وهؤالء قد احتج عليهم اإلمام أُحد وغريه بحديث سفينة عن النبي 

" وقال أُحد: من مل يربع بعيل يف اخلالفة فهو أضل من ُحار اخلالفة بعدي ثالثون سنة ثم تصري ملكاً "

  (1)"له.أه

ن م"العواصم  كتاب ومن أشهر الكتب التي صدرت لالنتصار ملعاوية وبدعة امللك العضوض

 نقض كالم الشيعة يفـه(، وكتاب "منهاج السنة النبوية  543القواصم" للعاّلمة ابن العريب )املتوىف: 

 ..بإذن اهلل صلـه(، ومها موضوع هذا الف 728 للعاّلمة املجتهد ابن تيمية )املتوىف :  القدرية"

 ء القصد، وهو هيدي السبيل.ارواهلل من و

 

***

 

 

 

 

 

                                                             

 [402، ص4ج البن تيمية،  ]منهاج السنة( 1)
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  مة ابن العربي، وكتابه "العواصم"أوالً: العال  

 

 َتوطِئة

ث ـه( " 543املتوىف ) ♫ العاّلمة القاِض أبو بكر بن العريب إمام من أئمة املالكية. وهو فقيه حمدِّ

تهاد منه إىل التقليد. ولد بأشبيليا وتلقى القراءات عىل مفرس أصويل أديب متكلِّم. كان أقرب إىل االج

ئها. وأخذ العلم عن أبيه أيب حممد الفقيه وغريه من علامء األندلس أحكام  له مؤلفات كثرية منها: ...قرا

القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس؛ ترتيب املسالك يف رشح موطأ مالك؛ مشكل الكتاب  ؛القرآن

  (1)" أسامء اهلل احلسنىوالسنة؛ األمل األقَص يف

ه كان يرد عىل ما ي قال، ومل يذكر العاّلمة ابن العريب سبب تأليفه هلذا الكتاب، ولكن من َّنجه يتبني أن

ه باطاًل "قاصمة"، و ما يرد عليه وما يسمعه، وما رأه يف رحلته إىل املرشق، وكان يسمي ما يرا

فرق الباطنية، فيه عىل أباطيل الفالسفة، وال وقد رد ،"عاصمة" ولذا سامه "العواصم من القواصم"

، وبعض املسائل ةمن احلنابل واملبتدعة من الرافضة، والظاهرية أمثال العاّلمة ابن حزم، وامل شبهة

فة إىل امللك الفقهية، وتناول فيه أحداث الفتنة الكربى أو ما نسميه "كارثة التحّول من اخلال

 ذا البحث..العضوض" وهذا بالطبع ما هيمنا يف ه

ها  أحسب ألنه –طارت هبذا الكتاب  "املعارصة نه جيدر اإلشارة إىل أن "السلفيةإال أ فق هوا   –يوا

ع عن قضية دفا اىل أَّنواعتمدته مرجعًا، وحكامً فصاًل يف قضية اخلالفة وامل لك، والتي ينظرون إليها ع

فأنشأت  ؛سنة"ن تيمية "منهاج الومجعته مع كتاب العاّلمة اب ،الصحابة، أو دفاع عن طغاة عرصهم

 بذلك سدًا منيعًا أمام حماولة رؤية التاريخ كام هو، ال كام يشتهون.. 

                                                             

 ]املوسوعة العربية العاملية[( 1)
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سبب ذلك هو  ؤخذ عليهم أَّنم نرشوا كتاب "العواصم" هذا مبتورًا عن بدايته! وأحسب أنا ي  ومم

العواصم "كتاب لمل "عقيدة" ابن العريب يف قضية الصفات اإلهلية.. والذي بني أيدينا هو النص الكا

 مرص. –، طبعة مكتبة دار الرتاث الدكتور عامر طالبيتقيق  "من القواصم

ا قاله يف بداية مم بعضاً  ننقلوقبل أن نناقش ما ذكره ابن العريب يف أحداث الفتنة الكربى، نحب أن 

 : يقولف، الكتاب عن "عقيدة املجسمة وامل شبهة" كام يصفها

اؤه املشتغلون به أن الكائدين لإلسالم كثري، واملقرصون فيه كثري، وأولينا يف غري موضع وقد بيّ "

فتان: إحدامها: وهم طائ ،قليل، فممن كاده الباطنية، وقد بينا مجلة أحواهلم. وممن كاده الظاهرية

 الطائفتني يف األصل املتبعون للظاهر يف العقائد واألصول. الثانية: املتبعون للظاهر يف األصول، وكال

ال حية، وهذه الطائفة بيثة، وما تفرغ عنهام خبيث مثلهام، فالولد من غري نكاح لغية، واحلية ال تلد إخ

م يف رحلتي، هباآلخذة بالظاهر يف العقائد، هي يف طرف التشبيه، كاألوىل يف التعطيل، وقد بليت 

اهلل تعاىل أعلم  : إندون بغيتي، وأكثر ما شاهدهتم بمرص والشام وبغداد، يقولون وتعرضوا يل كثرياً 

رب، واعتقدناه، كام أمر. بنفسه وصفاته، وبمخلوقاته منا، وهو معلمنا، فإذا أخربنا بأمره آمنا به، كام أخ

{ : وجاء }[ 210البقرة: ]{ هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل يف ظلل من الغامم واملالئكةوقالوا حني سمعوا

بنا كل ليلة إىل ر"وينزل  [26]النحل: {  بنياَّنم من القواعدفأتى اهلل} [22]الفجر: { ربك وامللك صفا صفا

  ..أنه يتحرك وينتقل، وجييء ويذهب من موضع إىل موضع ..سامء الدنيا"

: إنه جالس عليه، متصل به، وأنه أكرب  [5]طه: { الرُحن عىل العرش استوىسمعوا قوله: } وملا قالوا

{ ليس كمثله َشءألنه العظيم، وال يكون مثله، ألنه }بأربع أصابع، إذ ال يصح أن يكون أصغر منه، 

  (1)"فهو أكرب من العرش بأربع أصابع. [11]الشورى: 

                                                             

 [208، صالبن العريب ]العواصم( 1)
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م الباطل، هب: إنه يتكلم بحرف وصوت، وعزوه إىل أُحد بن حنبل، وتعدى )أي احلنابلة( وقالوا "

: إنه ذو يد، وأصابع، وساعد وذراع،  : إن احلروف قديمة، وقالوا ة، وساق، وخارصإىل أن يقولوا

ن أبا يعىل أورجل، يطأ هبا حيث شاء، وأنه يضحك ويمِش وهيرول، وأخربين من أثق به من مشيختي 

ء، رئيس احلنابلة ببغداد، كان يقول إذا ما ورد من هذه الظواهر ذكر اهلل تعاىل، و حممد بن احلسني الفرا

: إن اعورة، وانتهى هبم يف صفاته، يقول: ألزموين ما شئتم فإين ألتزمه إال اللحية وال لقول إىل أن يقولوا

اآلفات قديم ال أول له،  أراد أحد أن يعلم اهلل، فلينظر إىل نفسه فإنه اهلل بعينه، إال أن اهلل منزه عن

 ... دائم ال يفنى

وكان رأس هذه الطائفة بالشام أبو الفرج احلنبيل بدمشق، وابن الرمييل املحدث ببيت املقدس، 

واحي نابلس، والفاخوري بديار مرص، وحلقت منهم ببغداد أبا احلسني بن أيب يعىل والقطرواين بن

ء، وكل منهم ذو أتباع من العوام، عىل اخللق. ولو  ، عصبة عصية عن احلق، وعصبيةغفرياً  مجعاً  الفرا

كانت هلم أفهام، ورزقوا معرفة بدين اإلسالم، لكان هلم من أنفسهم وازع، لظهور التهافت عىل 

هتم، وعموم البطالن لكلامهتم. ولكن الفدامة استولت عليهم، فليس هلم قلوب يعقلون هبا، وال مقاال

  (1)"أعني يبرصون هبا، وال آذان يسمعون هبا أوئلك كاألنعام بل هم أضل.

، أو هدمت فينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة يف حفظ ظاهر هذه األخبار، ال يقال: إَّنا بَ  " نت قرصا

، وال تستأنفوا معهم من هدمت الكعبة، واستوطنت البيعة، وحذار أن تنشؤوا معهم دليالً  ، بلمرصاً 

، فليسوا لذلك أهال، وال ينجع فيهم أن ينرش ذلك معهم، إال أن تدخل إليهم وال فتيالً  الكالم نقرياً 

رأهيم، وال إال أن تبطل  من باهبم، وهو أيرس طريق إليهم يف الكشف لضالهلم وال تلتزم معهم مذهباً 

يظهر لك اعتقاد إال رد الكالم إىل القرآن والسنة، وما أمجعت عليه هذه األمة، وهو قد خالفوا الكل، 

  (2)"فاملهم إفساد مقالتهم، وبيان ضاللتهم، فيقال هلم: ما لكم أصحاب إال اليهود

                                                             

 [209العريب، ص بن]العواصم ال( 1)

 [213، صرجع السابق]امل( 2)
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ام.. بل جعلت الناس ، فهي مل تدفع األمة شرباً واحدًا إىل األمهنا ونحن ال ننزل ساحة هذه املعركة

ألغام يف "يرمي بعضهم بعضًا بالرشك والردة والبدعة، وقد خلصت قويل يف هذه املسألة يف بحث: 

اإلحلاد يف " ، ومرض:"اإليامن وجفاف القلوب"، و"العقيدة اإلسالمية"، ومقال: "الفكر اإلسالمي

 ملستعان.يف اجلزء الثاين من كتاب: أمراض االستبداد. واهلل ا  "هلالج لجذات اهلل 

 

 

*** 
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 مقدمة

  
 ☻أو كارثة التحول من اخلالفة عىل سنة حممد  –يبدو يل أن قضية الفتنة الكربى 

كانت لدى بعض علامء السنة، هي قضية الرد عىل الشيعة  – يرصإىل امل لك عىل سنة كرسى وق

عريب عىل نفس النهج يف قضية واختزلوا رُحهم اهلل القضية يف ذلك، والعاّلمة ابن ال (1)اإلمامية،

 فيقول:  -سيفعل العاّلمة ابن تيمية أيضًا  كام –الفتنة الكربى يف مواجهة الروافض اختزال 

فإن قيل: إنام يكون ذلك يف املعاين التي تشكل، وأما هذه األمور كلها فال إشكال فيها ألن  قاصمة:"

منزلة هارون من موسى بعده، فقال: "أنت مني ب نص عىل استخالف عيلّ  ☻النبي 

مهللا وال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله" فلم "إال أنه ال نبي بعدي" 

وكيف تقول هذه الطائفة ... يبق بعد هذا خالف ملعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد يف غري موضعه

ية، وال أعَص من اخللفاء املذكورين، التي تسمى باإلمامية: أن كل عاص بكبرية كافر عىل رسم القدر

ومن ساعدهم عىل أمرهم. وأصحاب حممد أحرص الناس عىل دنيا، وأقلهم ُحاية عىل دين، وأهدمهم 

  (2)"لقاعدة رشيعة

ياة املسلمني إال أَّنم يف معرض الدفاع عن الصحابة والسنة، وقعوا يف أخطر قضية سياسية ُتس ح

ه.. فهو عنة "امللك العضوض" واعتباره حقًا ال باطل فيمن يومها إىل اآلن، وهي تصحيح ورش

الطاغية هي وإن مل يكن كذلك فالطاعة للفاسق، و !وإن مل يكن خالفة فهو "ملك رُحة" !"خالفة"

ة يف عنفوان اهلجوم وتم التعمية عىل األخطاء، وتأويلها تأويالً متعسفًا، ورد أحاديث صحيح !الواجبة

 !عىل املخالفني

                                                             

بة، ويف بدعة وراثة امللك دخاًل للطعن يف كبار الصحااختذ كثري من الشيعة قضية التحول من اخلالفة إىل امللك م  وكذلك قد ]( 1)

 إلخ.[   ...عيّل، ويف نرش  األفكار الباطنيةيف ذرية اإلمام 
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ربير تول األن ما هيمنا هو أي نصوص ت –دون غريها  –بعض الفقرات من كتابه  وقد نقلنا

 األخطاء، أو ت صحح للملك العضوض..

 كالتايل: (فة إىل امللكفتنة التحول من اخلال) وباختصار ينظر العالّمة ابن العريب لقضية الفتنة الكربى

رتض عليه ن مراحل حياته، ومل يعمل يقع منه أي أخطاء عىل اإلطالق يف أي مرحلة م عثامن ؓ

ألئمة األعالم أي أحد من الصحابة، وخالفة اإلمام عيل خالفة صحيحة تامة، ومروان بن احلكم من ا

زيد طأ ي أول، ويَ وأي خ !ومل تقع منه أخطاء ،ومعاوية خليفة وليس ملك !ومل ي زور الكتاب عىل عثامن

موقف ابن ب -يمية كام سيفعل ابن ت –ويستشهد   !ليهبن معاوية أمري املؤمنني ال حيق ألحد اخلروج ع

 يف ذلك، وملخص القضية يف والية املفضول وهي نافذة، وخروج احلسني خروج من عمر ؓ

أمة قد خّلت ال  ع إىل النصح. وتلكتمفرق مجاعة املسلمني! ولكنه شهيد رُحه اهلل مل يسيريد أن ي  

 حاجة لنا باخلوض يف احلديث عام جرى بينها.

 وأي َشء خالف ذلك فهو كذب وباطل، ال ي لتفت إليه.

*** 

 ويف اختيار املراجع التارخيية:

إنام ذكرت لكم هذا، لتحرتزوا من اخللق، وخاصة من املفرسين، واملؤرخني، قال ابن العريب: "

وا رووا وال تقبل وأهل اآلداب فإَّنم أهل جهالة بحرمات الدين، أو عىل بدعة مرصين، فال تبالوا بام

، وغري ذلك هو املوت األُحر، والداء يإال للطرب مة احلديث، وال تسمعوا ملؤرخ كالماً ئرواية إال عن أ

ع  األكرب، فإَّنم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف واالستخفاف هبم، واخرتا

ق إىل اهلوى. االسرتسال يف األقوال واألفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إىل الدنيا، وعن احل
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فإذا قطعتم أصل الباطل، واقترصتم عىل رواية العدول )سلمتم من احلبائل، ومل تطووا كشحا عىل 

  (1)ل"هذه الغوائل( ومن أشد َشء عىل الناس جاهل عاقل، أو مبتدع حمتا

 ...مة كخليفة بن خياط، والدارقطنيئوالذي صح من ذلك ما روى األ"

فال تلتفتوا إىل حرف منها، فإَّنا كلها  -عدا ما ذكرنا  -ريخ وما وقع من روايات يف كتب التا

  (2)"باطلة.

حتى تاريخ الطربي املراجع التي اعتمدنا عليها يف هذا البحث، و "الباب األول" ُتهيدوقد ذكرت يف 

عمر، ومل ننقل عن  مل ننقل عنه روايات أيب خمنف، وسيف بن ..الذي اعتربه ابن العريب املرجع األكرب

له أو ن قتيبة ملا ي قال من شك حول نسبة الكتاب إليه، ومل ننقل عن املسعودي ملا ي  اب قال عن اعتزا

معة، ووزن ستشيعه، ولعل القارئ الحظ تنوع املصادر، وتعمد تعدد النقل من مراجع خمتلفة ذات 

قع ة هلعند الناس، فلم نكن نبحث عن أخطاء نتصيدها من بني السطور، بل رسم الصورة العام ذا الوا

مر عكس ما ذهب التارخيي، والعجيب أن العاّلمة ابن العريب يقول ال تسمعوا إال للطربي، وفيه األ

 .إن شاء اهلل كام سن بنيإليه 

 

*** 
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 ابن العريب العاّلمة حماور دفاعات

 

 .املحور األول: إنكار األخطاء التي وقعت يف َّناية عهد عثامنؓ 

 ن مروان بن احلكم.املحور الثاين: دفاعه ع

 احلوأب.كالب املحور الثالث: دفاعه عن خروج البرصة، وتكذيب حديث 

 املحور الرابع: إنكار ما حصل يف قضية التحكيم.

 املحور اخلامس: معاوية خليفة ال ملك.

جر بن عدي  .♫ املحور السادس: تربيره مقتل ح 

 املحور السابع: دفاعه عن يزيد بن معاوية.

 .ؓ : تربير قتل احلسنياملحور الثامن

*** 

 .املحور األول: إنكار األخطاء التي وقعت يف َّناية عهد عثامنؓ 

، ال يف أول األمر، وال يف آخره، وال جاء الصحابة بمنكر. وكل فلم يأت عثامن منكراً ": ♫قال 

سندا  هذا كله باطل" ... " ثم عدد بعض املواقف وقال:ما سمعت من خرب باطل، إياك أن تلتفت إليه

ومتنا. أما قوهلم: جاء عثامن بمظامل ومناكري فباطل. وأما َضبه لعامر وابن مسعود، ومنعه عطاءه فزور، 

وَضبه لعامر إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلامء بوجوه، ال ينبغي 
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يذهب الزمان يف مماشاة اجلهال فإن أن يشتغل هبا، ألَّنا مبنية عىل باطل، وال ينبني حق عىل باطل، وال 

  (1)"ذلك ال آخر له.

ربي، وتاريخ )تاريخ الط :من مراجع –كام وجهنا العاّلمة ابن العريب  –وسنرد عىل هذا الكالم 

 خليفة بن خياط، وأئمة احلديث(:

 :ؓ قضية عامر بن يارس

 يف مسند اإلمام أُحد، وتاريخ املدينة البن شبه:

َثنَا اْلَقاِس " و ْبن  م  َحده َثنِي َعْمر  َضيِْل، َقاَل: َحده َة، َعْن َسامِلِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد َقاَل: َدعَ م  ْبن  اْلف  ْثاَمن  َرِِضَ ره ا ع 

 َصىله اهلل  َعَليِْه 
ِ
وِل اَّلله ٌر َفَقاَل: إِينِّ َساِئل ك  وَ اَّلله  َعنْه  َناًسا ِمْن َأْصَحاِب َرس  َم َوِفيِهْم َعامه م  مْ َسله ك  د  ، َأنْش 

 َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله 
ِ
وَل اَّلله وَن َأنه َرس  َ َهْل َتْعَلم  َرْيًشا َعىَل َساِئِر النهاِس وَ اَّلله ْؤثِر  ق  ْؤِثر  َبنِي َهاِشم  َم َكاَن ي  ي 

، َفَقاَل:  ؟ َفَسَكَت اْلَقْوم  ل وا  َيِدي أَلَْعَطيْت َها َبنِي أ َميهةَ اجْلَنهِة يِف  َلْو َأنه َمَفاتِيَح »َعىَل َساِئِر ق َرْيش   َحتهى َيْدخ 

ْم  ْم َوأَلَْسَتْعِمَلنهه  يَنهه 
 أَل ْعطِ

ِ
ٌر: عَ « . ىَل َرْغِم َأنِْف َمْن َرِغمَ عَ ِمْن ِعنِْد آِخِرِهْم، َواَّلله ىَل َرْغِم َأنِْفي؟ َفَقاَل َعامه

َمَر؟َوَأنْ »َقاَل: « . َعىَل َرْغِم َأنِْفَك »َقاَل:   « ِف َأيِب َبْكر  َوع 

مه بَ  ، ث  ئَه  َوْطًأ َشِديًدا، َفَأْجَفَله  النهاس  َعنْه 
ْثاَمن  َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َفَوَثَب إَِليِْه َفَوطِ َعَث إىَِل َبنِي أ َميهَة َفَغِضَب ع 

ج  »َفَقاَل:  ويِن َعىَل َهَذا الره  َأْغَضْبت م 
ِ
، َفَبَعَث إِىَل « ِل َحتهى أ َرايِن َقْد َأْهَلْكت ه  َوَهَلْكت  َأيَا َأَخابَِث َخْلِق اَّلله

يِل إِْذ َقاَل يِل َما َقاَل إاِله َأْن َأق وَل َله  ِمْثَل َما َقاَل: َوَما  َبرْيِ َفَقاَل: َما َكاَن َنَوا ِه ِمْن َطْلَحَة َوالزُّ َكاَن يِل َعىَل َقرْسِ

، اْذَهَبا إِىَل َهَذا الره  َو. َفَقاَل: َسبِيل  َذ َأْرًشا َأْو َيْعف  ، َبنْيَ َأْن َيْقَتصه َأْو َيْأخ  اه  َبنْيَ َثاَلث  َ ِل َفَخريِّ  اَل »ج 
ِ
َواَّلله

َوه  إَِليْهِ  َم َفَأْشك   َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله
ِ
وَل اَّلله ْثاَمَن. فَ « . َأْقَبل  ِمنَْها َواِحَدًة َحتهى َأْلَقى َرس  َقاَل: َفَأتَْوا ع 

 َفَأتَى َعىَل 
ِ
َم آِخًذا ِبيَِدي بِاْلَبْطَحاء  َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله

ِ
وِل اَّلله نْت  َمَع َرس  ، ك  ْم َعنْه  ث ك  ِه َسأ َحدِّ  َأبِيِه َوأ مِّ
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ْهِر َهَكَذا؟ َقاَل:  له الده  َأك 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ب وَن، َفَقاَل َأب وه  َعذه ْم ي  مه اْغِفْر »َقاَل: َوَعَليِْه َوه  ه  ، الله اْصرِبْ َيارِس 

  (1)َوَقْد َفَعْلت  « آِلِل َيارِس  

 يف مصنف ابن أيب شيبة:

: " -وغريهم  -وأما سعد وعامر رِض اهلل عنهام  َفَهاَء فقالوا َوَننِْقم  َعَليَْك َأنهَك اْسَتْعَمْلَت السُّ

لِّ ِمرْص   :َقاَل  ،َأَقاِرَبَك  ْم َأْهل  ك  ه  َعَليِْهمْ  َفْليَق  ِبُّوَنه  َفَأْسَتْعِمل  م  الهِذي حي  م   ،َيْسَأل ويِن َصاِحَبه  َوَأْعِزل  َعنْه 

وَن"   (2)الهِذي َيْكَره 

 ففي تاريخ الطربي:  أما عن األخطاء:

َلياَْمَن الته  " ْعَتِمر  ْبن  س  َثنَا م  ِهيَم، َقاَل: َحده وب  ْبن  إِْبَرا َثنِي بِِه َيْعق  َثنَا َما َحده َثنَا َأيِب، َقاَل: َحده ، َقاَل: َحده ْيِميُّ

ْثاَمن  َأنه َوْفَد َأْهِل ِمرْصَ  ، َقاَل: " َسِمَع ع   األَنَْصاِريِّ
 َمْوىَل َأيِب أ َسيْد 

َة، َعْن َأيِب َسِعيد  ، َأب و َنرْضَ  َقْد َأْقبَل وا

 َله  َخاِرَج 
ْم َوَكاَن يِف َقْرَية  وا بِِه َأْقَبل وا َنْحَوه  إِىَل امْلََكاِن َقاَل: َفاْسَتْقَبَله  ًة ِمَن امْلَِدينَِة، َأْو َكاَم َقاَل: َفَلامه َسِمع 

َو  وا َعَليِْه امْلَِدينََة، َأْو َنْحًوا ِمْن ِفيِه. َقاَل الهِذي ه  . َفَقال و: َذلَِك. َقاَل : َوَكِرَه َأْن َيْقَدم  : اْدع   ا َفَأتَْوه  َله 

: اْفَتِح باملصحف. قال: َفَدَعا َقاَل  بِامْل ْصَحِف. َس التهاِسَعَة. َقاَل : َفَقال وا َله  ون  وَرَة ي  وَن س  : َوَكان وا ي َسمُّ

ََها َحتهى َأتَى َعىَل َهِذِه اآليِة  التهاِسَعَة.  َفَجَعْلت ْم ِمنْه  }َقاَل: َفَقَرأ
ْم ِمْن ِرْزق  ْل َأَرَأيْت ْم َما َأنَْزَل اَّلله  َلك  ًما  ق  َحَرا

مْ  ه  َأِذَن َلك  ْل َءالله ونَ  َوَحالال ق   َتْفرَت 
ِ
: ِقْف. {،َأْم َعىَل اَّلله : َأَرَأيَْت َما َُحَيَْت ِمَن  َقاَل: َقال وا َله  َفَقال وا َله 

ي؟ َقاَل: َفَقاَل: اْمِضِه َنَزَلْت يِف َكَذا   َتْفرَتِ
ِ
َمى، آَّلله  َأِذَن َلَك َأْم َعىَل اَّلله

َمى، َفِإنه  َوَكَذا.احْلِ ا احْلِ َقاَل: َوَأمه

ا  َ
ِ
َمى مل َدَقِة، َفِزْدت  يِف احْلِ لِّيت  َزاَدْت إِبِل  الصه َدَقِة، َفَلامه و  َمى َقْبيِل إِلبِِل الصه

َمَر َُحَى احْلِ َزاَد يِف إِبِِل ع 

َدَقِة اْمِضِه. وَنه  بِاآلَيِة. الصه ذ  و َقاَل: َفَجَعل وا َيْأخ  : اْمِضِه َنَزَلْت يِف َكَذا َوَكَذا.َفيَق  َقاَل: َوالهِذي َيَتَوىله  ل 
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ْثاَمَن َيْوَمِئذ  يِف ِسنَِّك. . َكالَم ع  ول  َذاَك يِل َأب و َسِعيد  َة: َيق  ول  َأب و َنرْضَ َة: َوَأنَا يِف ِسنَِّك  َقاَل: َيق  َقاَل َأب و َنرْضَ

. ْج َوْجهِ  َيْوَمِئذ   اْبن  َثالثِنَي َسنًَة،  ي َيْوَمِئذ  ال َأْدِري.َقاَل: َومَلْ خَيْر 
ًة أ ْخَرى: َوَأنَا َيْوَمِئذ  ه  َقْد َقاَل َمره َوَلَعله

َرٌج. ْن ِعنَْده  ِمنَْها خَمْ وه  بَِأْشيَاَء مَلْ َيك  َ َوَأت وب  إَِليِْه. َقاَل: َفَعَرَفَها. ث مه َأَخذ  َل هَل ْم: َقاَل َفَقا َفَقاَل: َأْسَتْغِفر  اَّلله

وا  وَن؟ َقاَل: َفَأَخذ  ِريد  . َقاَل َما ت  ًطا.ِميَثاَقه  ، َقاَل: َوَكَتب وا َعَليِْه رَشْ وا هْ يِ َقاَل: َوَأَخَذ َعلَ  : َوَأْحَسب ه  قُّ ْم أَال َيش 

وا  طِِهْم، َأْو َكاَم َأَخذ  : َعَليِْه. َقاَل َعًصا، َوال ي َفاِرق وا مَجَاَعًة، َما َقاَم هَل ْم برَِشْ وَن؟ َقال وا ِريد  : َفَقاَل هَل ْم: َما ت 

ي وِخ   الشُّ
ِ
الء َْن َقاَتَل َعَليِْه، َوهِلَؤ 

ِ
ال  مل اَم َهَذا امْلَ َذ أَْهل  امْلَِدينَِة َعَطاًء، َفِإنه ِريد  َأال َيْأخ  وِل  ن  ِمْن َأْصَحاِب َرس 

 
ِ
وا بَِذلَِك، َوَأْقَبل وا َمَعه  إِىَل امْلَدِ : ☻اَّلله : إيِنِّ َفَخَطَب. َفَقاَل : َفَقاَم َراِضنَي. َقاَل ينَِة َفَرض 

وا  ِذيَن َقِدم  ْم َخرْيٌ حِلَْوَبايِت ِمْن َهَذا اْلَوْفِد اله  َوْفًدا يِف األَْرِض ه 
ِ
. َوَقدْ َما َرَأيْت  َواَّلله ًة أ ْخَرى:  َعيَله َقاَل َمره

، أَ  ٌع َفْليَْحَتِلْب َخِشيت  ِمْن َهَذا اْلَوْفِد ِمْن أَْهِل ِمرْصَ ال َمْن َكاَن َله  َزْرٌع َفْليَْلَحْق بَِزْرِعِه، َوَمْن َكاَن َله  ََضْ

ي وِخ ِمْن َأْصَحا  الشُّ
ِ
الء َْن َقاَتَل َعَليِْه، َوهِلَؤ 

ِ
ال  مل اَم َهَذا امْلَ ْم ِعنَْدَنا، إِنه ه  ال َماَل َلك   إِال إِنه

ِ
وِل اَّلله ِب َرس 

☻ :، : َهَذا َمْكر  َبنِي أ َميهَة. َفَغِضَب النهاس    (1)"َوَقال وا

 ويف تاريخ خليفة بن خياط:

ْثاَمن بعث إَِليِْهم علياً "  ،وتعتبون من كل َما سخطتم ،تعطون كتاب اَّلله  :َفَقاَل َعيِلّ  ،ورجال آخر َأن ع 

وههم ج  وا َعىَل َخس ..َفأقبل َمَعه َناس من و  ويوفر  ،واملحروم ي ْعطي ،َأن امْلَنِْفّي يقلب :َفاْصَطَلح 

ة ،ويعدل يِف اْلقسم ،اْلَفْيء وه و اأْلََماَنة َواْلق  َوَأن يرد اْبن َعامر َعىَل  ،كتب وا َذلَِك يِف كتاب ،َويْسَتْعمل ذ 

ة وَفة ،اْلَبرْصَ وَسى اأْلَْشَعِرّي َعىَل اْلك    (2)"َوَأب و م 

 اب عثامن ؓتهو االستغفار منه، وقد  والوقوع يف اخلطأ َشء أصيل يف النفس البرشية، والغاية

لتوبة، وبوعد املغفرة إن شاء اهلل، ولكننا نواجه وهو حقيق با -كام قال يف الرواية أعاله  – منه

 وهو:  –ويف كل مثله  –إشكاليتني يف هذا املوضوع 
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 إنكاره، وتقديس اخلطأ وصاحبه.  وأإما رشعنة اخلطأ،  -

عطرة لغرض وتطيم سريهتا ال ،ال املعنوي للشخصيةوإما اختاذ هذا اخلطأ وسيلة لالغتي -

 يف نفوس منحرفة.. 

ليه، ويتقبل واألمر ببساطة )يف مثل هذه األمور(: خطأ، تاب منه صاحبه، وعسى اهلل أن يتوب ع

 عنه أحسن ما عمل.

ومًا، شهيدًا ، ق تل مظلاخلليفة الراشد عثامن ؓ أنه  –كام ذكرت يف املدخل التارخيي  –ونؤكد 

و إبعاد مروان بن ومل يكن حيق ألحد أن حيارصه، أو يتجرأ عىل حرمته، وأن الواجب: ه –بإذن اهلل  –

املدينة من احلكم عن بيت اخلالفة بكل حسم، واجتامع من بقي من أهل الشورى حلامية اخلالفة و

، وُحاية بيت لمنيتالعب ذوي األطامع، ومن عبث الطارئني عليها، ومن يريد أن خترج الفتنة بني املس

هلل قدرًا اعثامن بكل قوة، وهم حاولوا ذلك بكل جهدهم، لكن الظرف كان أقوى منهم! وكان أمر 

 عان.واهلل املست دار عمل، ال دار عدل.. –يف النهاية  –مقدورًا؛ ليبتيل اهلل املؤمنني، والدنيا 

*** 

 املحور الثاين: دفاعه عن مروان بن احلكم.

يف مروان، والوليد، فشديد عليهم، وحكمهم عليهم بالفسق، فسق منهم.  وأما قول القائل"قال: 

مروان رجل عدل من كبار األمة عند الصحابة، والتابعني، وفقهاء املسلمني. أما الصحابة فإن سهل 

بن معد الساعدي روى عنه. وأما التابعون فأصحابه يف السنن وإن كان جازهم باسم الصحبة يف أحد 

قهاء األمصار فكلهم عىل تعظيمه، واعتبار خالفه، والتلفت إىل فتواه، واالنقياد إىل القولني. وأما ف

  (1)"روايته. وأما السفهاء من املؤرخني، واألدباء، فيقولون عىل أقدارهم.
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بعد عني، ورماه  وقد روي أن مروان ملا وقعت عينه يف االصطفاف، عىل طلحة، قال: ال أطلب أثراً "

لم هذا، إال عالم الغيوب، ومل ينقله ثبت؟ وقد روى أنه أصابه سهم بأمر مروان، بسهم فقتله. ومن يع

دماءهم،  ال أنه رماه. وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده، يناشد الناس أن ال يريقوا 

  (1)"فأصابه سهم غرب فقتله، ولعل طلحة مثله.

إىل عبد  -أحد قط إنه كان غالمه  وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب، أو مع غالمه ومل يقل"

بذلك،  اهدين عيلّ ش اهلل بن سعد بن أيب رسح يأمره بقتل حامليه فقد قال هلم عثامن: أما أن تقيموا 

وإال فيميني أين ما كتبت وال أمرت، وقد يكتب عىل لسان الرجل، ويرضب عىل خطه، وينقش عىل 

: تسلم لنا مروان. فقال: ال أفعل. ول ، وإنام عليهم أن يطلبوا حقهم و سلمه لكان ظاملاً خاُته. فقالوا

. عنده عىل مروان وسواه، فام ثبت كان هو منفذه، وآخذه إن كان له أخذه واملمكن ملن يأخذه باحلق

  (2)"عن قتله. ومع سابقته وفضيلته، ومكانته، مل يثبت عليه ما يوجب خلعه، فضالً 

*** 

،ا َعنِ : "يف مسند البزار، ومعجم الطرباين ْعبِيِّ   َعْبدَ  َسِمْعت  : َقاَل  لشه
ِ
، ْبنَ  اَّلله َبرْيِ ول   الزُّ وَ  َيق  ْسَتنِدٌ  َوه   م 

 (3)"َنبِيِّهِ  لَِسانِ  َعىَل  َوَلدَ  َوَما ،" احْلََكمَ  اَّلله   َلَعنَ  َلَقدْ  اْلَبيِْت  َهَذا َوَربِّ : "اْلَكْعَبةِ  إِىَل 

إِىَل َطْلَحة ْبن عبيد اَّلله َيْوم اجْلمل َفَقاَل اَل أطلب  نظر َمْرَوان ْبن احلكم ":ويف تاريخ خليفة بن خياط

  (4)"بَِثْأِري بعد اْلَيْوم َفَرَماه  بَِسْهم َفقتله
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 :َقاَل  ،َفأقر َمْرَوان َأنه َرَماه :َقاَل  ،رمي َطْلَحة بَِسْهم َفأَصاب ثغرة َنحره :َقاَل  ،َعن اْبن ِسرِيين "

َثنِي جَوْيِرية ْبن َأساَم  رمى َمْرَوان َطْلَحة ْبن عبيد اَّلله بَِسْهم ثمه  :ء َعن حييى ْبن سعيد َعن َعمه َقاَل َوَحده

ْثاَمن َفَقاَل قد َكَفيْنَاك بعض قتلة َأبِيك   (1)"اْلتفت إِىَل أبان ْبن ع 

رأى عثامن ما رأى جاء عليا فدخل عليه بيته، فقال: يا بن عم، إنه ليس يل  ا"مل الطربي:ويف تاريخ 

بتي قريبة، ويل حق عظيم عليك، وقد جاء ما ترى من هؤالء القوم، وهم مصبحي، مرتك ، وإن قرا

، وأَّنم يسمعون منك، فأنا أحب أن تركب إليهم فرتدهم عني، فإين وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراً 

ة منهم عيل، وليسمع بذلك غريهم فقال عيلّ   : عالم أردهم؟ال أحب أن يدخلوا عيل، فإن ذلك جرأ

قال: عىل أن أصري إىل ما أرشت به عيل ورأيته يل، ولست أخرج من يديك، ]فقال عيل: إين قد كنت 

كلمتك مرة بعد مرة، فكل ذلك نخرج فتكلم، ونقول وتقول، وذلك كله فعل مروان بن احلكم 

قال عثامن: فإين أعصيهم وأطيعك[ قال:  ن عامر ومعاوية، أطعتهم وعصيتني.وسعيد بن العاص واب

  (2)ر"أمر الناس، فركبوا معه: املهاجرون واألنصاف

 - عثامن ؓلوأما العلامء املتأخرين أمثال: ابن كثري، والذهبي، وابن حجر، فيقرون بخيانته 

. فلم يكن اخلاتم مع أحد غري مروان، "املدخل التارخيي"ام نقلت يف ك -وكذلك ابن سعد يف الطبقات 

 معركة اجلمل يف ◙، وقتل طلحة ن أهل املدينة يف موقعة احلرة، كام خافأدى إىل إشعال نار الفتنة

قد تتبعوا بالقتل كل و -خلالفة من أي منافسة مع بني أمية ومها يف صف واحد؛ حتى خيلو منصب ا

 ني.فمروان هذا مرتكب أكرب جريمة خيانة عظمى يف تاريخ املسلم - منافس حمتمل هلا!

ر خطأ! مل فهو تقديأنه يف رتبة "الصدوق حسن احلديث" وأما مسألة اعتبار بعض علامء احلديث 

 – بعض األمور سوى أنه يف واليته عىل املدينة كان جيمع بعض الصحابة يستفتهم يف له تربيراً جد أ

 مما جعل املحدثون يلتفتون لروايته. –البعيدة عن سياسة احلكم واملال 

*** 
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 احلوأب. كالب يثاملحور الثالث: دفاعه عن خروج البرصة، وتكذيب حد

أما خروجهم إىل البرصة فصحيح ال إشكال فيه، ولكن ألي َشء خرجوا؟ مل يصح فيه نقل، "قال: 

وال يوثق فيه بأحد، ألن الثقة مل ينقله، وكالم املتعصب غري مقبول، وقد دخل مع املتعصب من يريد 

ألمر ظهر هلم. وهو أَّنم لعيل،  اص الصحابة فيحتمل أَّنم خرجوا خلعاً قالطعن يف اإلسالم، واستن

بايعوا لتسكني النائرة، وقاموا يطلبون احلق. وحيتمل أَّنم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثامن. ويمكن 

أَّنم خرجوا لينظروا يف مجع طوائف املسلمني وضم ترشدهم، وردهم إىل قانون واحد، حتى ال 

، وهذا هو الصحيح ال َشء سواه، وبذلك وردت صحا   (1)"ح األخبار.يضطربوا فيقتتلوا

عيّل خطأ كبري،  وهذا الكالم يناقض بعضه بعضًا، ومل ترد به أي أخبار صحاح، فمحاولة خلع اإلمام

 فكيف يمرره ابن العريب هكذا دون إنكار؟

 وظهر من فقهه وعلمهوالعجيب أن العاّلمة ابن العريب يعترب حرب اجلمل قتال أهل البغي، فيقول: "

ال أهل القبلة، من استدعائهم ومناظرهتم، وترك مبادأهتم، والتقدم إليهم قبل يف قت ]أي اإلمام عيّل[

نصب احلرب معهم، وندائه: ال تبدأوا باحلرب، وال يتبع مول، وال جيهز عىل جريح، وال هتاج امرأة، 

ومل يغنم هلم ماال، وأمره بقبول شهادهتم، والصالة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لوال ما جرى، ما 

  (2)"نا حكم قتال أهل البغي.عرف

ع كام يافة الرشعي امل ببطلب قتلة عثامن، هو خطأ أيضاً فاملوكل إليه بذلك هو اخللي :واالحتامل الثاين

 قال ابن العريب نفسه!

فإن قيل بايعوه عىل أن يقتل قتلة عثامن. قلنا: هذا ال يصح يف رشط البيعة إنام بايعوه " قال ابن العريب:

احلق، وهو أن حيرص الطالب للدم، وحيرض املطلوب، وتقع الدعوى، ويكون اجلواب، عىل احلكم ب
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وتقوم البينة، ويقع احلكم، فأما عىل اهلجم عليه بام كان من قول مطلق، أو فعل غري حمقق، أو سامع 

 كالم، فليس ذلك يف دين اإلسالم.

قاص، وحممد بن مسلمة، وابن ف عنه من الصحابة مجاعة منهم سعد بن أيب وقالت العثامنية: ختلّ 

عمر، وأسامة بن زيد، وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها أحد، وأما نرصته 

فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم، ألَّنا كانت مسألة اجتهادية. فاجتهد كل واحد، وأعمل نظره، 

  (1)."وأصاب قدره

الطريقة الوحيدة فهو هزل ال جد فيه، وال معنى له، فبضم طوائف املسلمني  :وأما االحتامل الثالث

هو اإلمام عيّل، ولضم طوائف املسلمني، ومنع اقتتاهلم وتفّرقهم، هو االلتفاف حول اخلليفة الرشعي 

 والطارئني لتفرقة أمر والبقاء يف املدينة وتأمينها كمركز للخالفة واجلند؛ ومنع أي حماولة من الطامعني

 ألمة.الدين، أو مجاعة ا

 ويف تاريخ الطربي:

عن عتبة بن املغرية بن األخنس، قال: لقي سعيد بن العاص مروان بن احلكم وأصحابه بذات "

عرق، فقال: أين تذهبون وثأركم عىل أعجاز اإلبل! اقتلوهم ثم ارجعوا إىل منازلكم ال تقتلوا 

: بل نسري فلعلنا نقتل قتلة عثامن مجيعاً  بطلحة والزبري، فقال: إن ظفرُتا فخال سعيد  ،أنفسكم، قالوا

قال: بل اجعلوه لولد عثامن فإنكم  .ملن جتعالن األمر؟ أصدقاين، قاال: ألحدنا أينا اختاره الناس

خرجتم تطلبون بدمه، قاال: ندع شيوخ املهاجرين ونجعلها ألبنائهم! قال: أفال أراين أسعى ألخرجها 

ابن شعبة: الرأي ما رأى  ةبن أسيد، فقال املغري  بن خالدفرجع ورجع عبد اهلل ،من بني عبد مناف

سعيد، من كان هاهنا من ثقيف فلريجع، فرجع ومىض القوم، معهم أبان بن عثامن والوليد بن عثامن، 

: من ندعو هلذا األمر؟ فخال الزبري بابنه عبد اهلل، وخال طلحة بعلقمة بن  فاختلفوا يف الطريق فقالوا
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ائت الشام، وقال اآلخر: ائت العراق، وحاور  مها:فقال أحد - ولدهوكان يؤثره عىل -وقاص الليثي

  (1)"كل واحد منهام صاحبه ثم اتفقا عىل البرصة.

 ويف تاريخ خليفة بن خياط:

وَفة" ْنيَا َواآْلِخرَ أما َواَّلل إِينِّ أل :َقاَل عامر ،ملا اْستنْفَر احْلسن وعامر أهل اْلك  َا َزوجته يِف الدُّ  ،ةْعلم َأَّنه

اَها  "َوَلِكن اَّلله ابتالكم هبَا لتتبعوه َأو إِيه

َبري َقاَل َكاَن َمَع َعيِلّ َيْوم اجْلمل َثاَمن ماَئة من " أْلَنَْصار َوَأْربع ماَئة مِمهن شهد بيَعة اَعن سعيد ْبن ج 

 "الرْضَوان

ه  " ي جرم برغمي الله
ْثاَمن مني َحتهى َقاَل َطْلَحة ... َنِدمت ندامة الكسعي ملا رشيت رىض َبنِ ذ لع  مه خ 

  (2)"تْرىض

طائفة أبوا الدخول يف بيعته ، وهم أهل  والذي قاتل عيلّ يقول ابن العريب يف تفسريه: " !وسبحان اهلل

. وأما أصحاب اجلمل فإنام خرجوا يطلبون اإلصالح بني وطائفة خلعته، وهم أهل النهروان ؛الشام

فلام تركوا  ؛، ويطالبوه بام رأوا أنه عليها إليه وجيلسوا بني يديهأن يصلو . وكان من حق اجلميعلفرقتنيا

  (3)."ملتهم، فتناولت هذه اآلية مجيعهمصاروا بغاة بج ..ذلك بأمجعهم

 

*** 
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 وأما تكذيب حديث كالب احلوأب، فقال:

وأما الذي ذكرتم من الشهادة عىل ماء احلوأب، فقد بؤتم يف ذكرها بأعظم حوب، ما كان قط َشء "

ذلك احلديث، وال جرى ذلك الكالم، وال شهد أحد  ☻مما ذكرتم. وال قال النبي 

  (1)"بشهادهتم، وقد كتبت شهاداتكم هبذا الباطل، وسوف تسألون.

 وهذا ختريج حديث كالب احلوأب:

 َ وَب احْلَاِفظ  ثنا حم  د  ْبن  َيْعق  مه َ  حم 
ِ
َثنَا َأب و َعْبِد اَّلله د  ْبن  َعْبِد الْ َحده ، ثنا َيعْ مه اِب اْلَعْبِديُّ ، ثنا َوهه َبيْد  ىَل ْبن  ع 

، َقاَل: مَله  ، َعْن َقيِْس ْبِن َأيِب َحاِزم 
َياِر َبنِي دِ ا َبَلَغْت َعاِئَشة  َرِِضَ اَّلله  َعنَْها َبْعَض إِْساَمِعيل  ْبن  َأيِب َخالِد 

 
 
، َفَقاَلْت: َأيُّ َماء ، َقاَلْت: َما َأظ نُّنِي إاِل َراِجعَ َهَذا؟ َقال وا  َعاِمر  َنَبَحْت َعَليَْها اْلِكالب  ًة، َفَقاَل : احْلَْوأَب 

، َوي ْصِلح  اَّلله  ذَ  ِك النهاس  ِمي َوَيَرا ، َتَقده : ال َبْعد  َبرْي   َسِمْعت  اَت َبيْنِِهْم، َقاَلْت: َما َأظ نُّنِي إِال َراِجَعةً الزُّ

 َصىله اَّلله  َعَليْهِ 
ِ
وَل اَّلله : " َرس  ول  َم َيق  نه إِذْ بِ َكيَْف  َوآِلِه َوَسله َِب  ِإْحَداك    ."َنبََحْتَها كاِلب  احْلَْوأ

يب شيبة: ويف مصنف ابن أ واإلسناد متصل، رجاله ثقات. (117:  3)املستدرك عىل الصحيحني: 

ند يف مسو(. 23732) ويف مسند اإلمام أُحد:(. 20753 )ويف اجلامع ملعمر بن راشد:(. 38767)

(. 4868) ويف مسند أيب يعىل:(. 126:  15)ويف صحيح ابن حبان: (. 1569) إسحاق بن راهوية:

 (.410:  6)ويف دالئل النبوة للبيهقي: 

ء اجلمل لعائشة َرِِضَ اَّلله  َعنَْها وخرب كالويف تاريخ الطربي بعنوان: "  "ب احلوأبرشا

: َماء  احْلَ "  َهَذا؟ ق ْلت 
 
: َأيُّ َماء َِب.َقال وا َد  ْوأ َبْت َعض  َخْت َعاِئَشة  بَِأْعىَل َصْوهِتَا، ث مه ََضَ َقاَل: َفرَصَ

ول  َذلَِك ثَ  دُّويِن، َتق  وًقا ر  َِب َطر   َوَصاِحَبة  ِكالِب احْلَْوأ
ِ
مه َقاَلْت: َأنَا َواَّلله ، ث  الًثا، َفَأنَاَخْت َبِعرِيَها َفَأنَاَخْته 
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ْم َعىَل  وا َحْوهَلَا، َوه  وا ِفيَها ِمَن اْلَغِد.َوَأنَاخ  تِي َأنَاخ  اَعة  اله َقاَل: َفَجاَءَها   َذلَِك، َوِهَي َتْأبَى َحتهى َكاَنِت السه

.  َعيِلُّ ْبن  َأيِب َطالِب 
ِ
ْم َواَّلله ، َفَقاَل: النهَجاَء النهَجاَء، َفَقْد َأْدَرَكك  َبرْيِ   (1)"اْبن  الزُّ

 :]أي الشيعي[ كذلك قولهعندما قال: " ♫مة ابن تيمية وهو نفس اخلطأ الذي وقع فيه العالّ 

عيل ويل كل »فقول القائل: " ... ☻كذب عىل رسول اهلل  «هو ويل كل مؤمن بعدي»

  (2)"☻النبي  كالم يمتنع نسبته إىل« " مؤمن بعدي

َو َويِلُّ ك  واحلديث املقصود هو: " يًّا ِمنِّي َوأَنَا ِمنْه ، َوه 
ْؤِمن  إِنه َعلِ جامع الرتمذي ] :وجاء يف "َبْعِدي لِّ م 

ويف  (.6929)ويف صحيح ابن حبان  .(19425)ويف مسند أُحد  ، وقال حسن غريب.(3712)

 [(868) ودويف مسند أيب دا (.8420)ويف السنن الكربى للنسائي (. 130:  3)املستدرك 

صدوق  بعي وهورجاله ثقات عدا جعفر بن سليامن الض ،إسناده حسنواحلديث صحيح اإلسناد: ف

 .يتشيع ، رجاله رجال مسلم

ذاته، ال حيتاج  هذا سببه شدة العنفوان والغضب يف الرد عىل املخالفني، واحلق أصيل يف أن وأحسب

وجة ألعظم زمن أن تكون به حمفوظة بام أكرمها اهلل  ▲إىل كل ذلك، فمكانة أم املؤمنني عائشة 

طأ فهو خطأ، وإال ملاذا كان اهلل ، وبعملها الصالح كذلك، وما يقع من خ☻رسول 

 هو "الغفور الرحيم"؟

األئمة  لن يزيده هذا احلديث شيئًا فهو من السابقني األولني، ومن ◙وكذلك اإلمام عيّل 

هو شورى بني املسلمني، وملن يقيم  ☻املتقني.. ومنصب اخلالفة عن رسول اهلل 

 .السياسية واملوائمة بل باحلق والعدل، وال بالقبيلة ، فال هي بالدم وال بالنسبهلالج لجكتاب اهلل 

*** 
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 املحور الرابع: إنكار ما حصل يف قضية التحكيم.

، ]أي: أبو موسى األشعري[ وزعمت الطائفة التارخيية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأيقال: "

ا أرادت مل وأدب، حتى َضبت األمثال بدهائه، تأكيداً  يف القول، وأن ابن العاص  كان ذا دهاء خمدوعاً 

، وصنعوا فيها حكايات. وغريه من الصحابة كان أحذق من الفساد. وتبع يف ذلك بعض اجلهال بعضاً 

ملا غدر أبا موسى يف قصة التحكيم، صار له بذلك الذكر يف  أن عمراً  منه، وأدهى. وإنام بنوا ذلك عىل

 ...الدهاء واملكر

منه قط حرف، وإنام  ه كذب رصاح، ما جرىرِض اهلل عنه: ذا كلابن العريب قال القاِض أبو بكر 

رثه أهل املجانة واجلهارة بمعايص اهلل هو َشء اخرتعته امل بتدعة، ووضعته التارخيية للملوك، فتوا

 ة كريمة منبة الثقات األثبات أَّنام ملا اجتمعا للنظر يف األمر يف عصئمنام الذي روى األوإوالبدع! 

 .، عزل عمرو معاويةالناس، منهم عبد اهلل بن عمر، ونحوه

 جاء فرضب فسطاطه قريباً و ،زل عمرو معاويةذكر الدارقطني سنده عن حصني بن املنذر قال: ملا عَ 

ثم جعل يتكلم فبلغ ثناه معاوية، فأرسل إيل فقال إنه بلغني عن هذا كذا وكذا،  ..من فسطاط معاوية

األمر الذي وليت أنت، وأبو موسى، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه، فأتيته فقلت: أخربين عن 

، ولكن قلت  ، واهلل ما كان األمر عىل ما قالوا كيف صنعتام فيه؟ قال: قد قال الناس يف ذلك ما قالوا

 ☻رسول اهلل  أليب موسى: ما ترى يف هذا األمر؟ قال: أرى أنه يف النفر الذين توىف

ستعن بكام ففيكام معونة، وأن يستغن وهو عنهم راض. قلت: فأين جتعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن ي

 عنكام، فطاملا استغنى أمر اهلل عنكام. 

قال: فكانت هي التي قتل معاوية نفسه منها، فأتيته فأخربته أن الذي بلغه عنه كام بلغه، فأرسل إىل 

اهلل؟ أين هذا الفاسق؟  أيب األعور الذكواين فبعثه يف خيلة، فخرج يركض فرسه، ويقول: أين عدو

أبو يوسف: أظنه قال: إنام يريد حوباء نفسه، فخرج إىل فرس تت فسطاطه فجال عريانا يركضه  قال
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نحو فسطاط معاوية وهو يقول: "إن الضجور قد تتلب العلبة، يا معاوية إن الضجور قد تتلب 

  (1)العلبة؟ " فقال معاوية: "احسبه، وتريد احلالب فتدق أنفه، وتكفأ إناءه"

مه من رواية زل معاوية يف قضية التحكيم، وسند ذلك ما زعن عمرو بن العاص عَ وخالصة القول: إ

 قنطي.ارالعاّلمة الد

 ديث؟وماذا قال أئمة احل –التي وجهنا إليها ابن العريب  –فامذا جاء يف كتب التاريخ 

 يف تاريخ الطربي باب "رفع املصاحف والتحكيم":

 رواية الزهري:وقد أمهلنا مجيع روايات أيب خمنف، واخرتنا 

عن الزهري، قال: قال صعصعة بن صوحان يوم صفني حني رأى الناس يتبارون: أال اسمعوا "

، تعلمن واهلل لئن ظهر عيل ليكونن مثل أيب بكر وعمر رِض اهلل عنهام، وإن ظهر معاوية ال  واعقلوا

  (2)"يقر لقائل بقول حق.

ل العراقني، ودعوا إىل ما فيها، فهاب أهقال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نرشوا مصاحفهم،  "

ق أبا موسى األشعري، واختار أهل الشا م عمرو بن فعند ذلك حكموا احلكمني، فاختار أهل العرا

ضا ما خفض العاص، فتفرق أهل صفني حني حكم احلكامن، فاشرتطا أن يرفعا ما رفع القرآن، وخيف

ذلك لدومة اجلندل، فإن مل جيتمعا ، وأَّنام جيتمعان ب☻القرآن، وأن خيتارا ألمة حممد 

 اجتمعا من العام املقبل بأذرح.

فلام اجتمع احلكامن وتكلام قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، رأيت أول ما تقيض به من احلق ... 

أن تقيض ألهل الوفاء بوفائهم، وعىل أهل الغدر بغدرهم، قال أبو موسى: وما ذاك؟ قال: ألست تعلم 
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، وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بىل، قال عمرو: اكتبها،  أن معاوية وأهل الشام قد وفوا

فكتبها أبو موسى، قال عمرو: يا أبا موسى، أأنت عىل أن نسمي رجال ييل أمر هذه األمة؟ فسمه يل، 

ك فإن أقدر عىل أن أتابعك فلك عيل أن أتابعك، وإال فيل عليك أن تتابعني! قال أبو موسى: أسمي ل

عبد اهلل بن عمر، وكان ابن عمر فيمن اعتزل، قال عمرو: إين أسمي لك معاوية بن أيب سفيان، فلم 

يربحا جملسهام حتى استبا، ثم خرجا إىل الناس، فقال أبو موسى: إين وجدت مثل عمرو مثل الذين 

و موسى تكلم عمرو  سكت أب، فلام« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها»قال اهلل عز وجل: 

مثل الذين ُحلوا التوراة ثم مل »هيا الناس وجدت مثل أيب موسى كمثل الذي قال عز وجل: أفقال: 

 ، وكتب كل واحد منهام مثله الذي َضب لصاحبه إىل األمصار.« حيملوها كمثل احلامر حيمل أسفارا

ه بام هو أهله، ثم قال: أما بعد، قال ابن شهاب: فقام معاوية عشية يف الناس، فأثنى عىل اهلل جل ثناؤ

يتكلم  قول قوالً أن أردت أ، فقرنه، قال ابن عمر: فأطلقت حبويت فمن كان متكلام يف األمر فليطلع لنا

فيه رجال قاتلوا أباك عىل اإلسالم، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق اجلامعة، أو يسفك فيها دم، أو 

يف اجلنان أحب إيل من ذلك فلام انرصف إىل املنزل  ز وجلأُحل فيها عىل غري رأي، فكان ما وعد اهلل ع

جاءين حبيب بن مسلمة فقال: ما منعك أن تتكلم حني سمعت الرجل يتكلم؟ قلت: أردت ذلك، ثم 

خشيت أن أقول كلمة تفرق بني مجيع، أو يسفك فيها دم، أو أُحل فيها عىل غري رأي، فكان ما وعد 

  (1)"ذلك قال: قال حبيب: فقد عصمت. اهلل عز وجل من اجلنان أحب إيل من

 : ويف صحيح البخاري

: َقْد َكاَن ِمْن َأْمِر النهاِس َما َتَريْ " ، ق ْلت  َا َتنْط ف  َمَر، َقاَل: َدَخْلت  َعىَل َحْفَصَة َوَنْوَساهت  َن َفَلْم َعْن اْبِن ع 

ٌء، َفَقاَلْت: احْلَْق َفِإَّنه مْ  ْمِر ََشْ
َعْل يِل ِمَن اأْلَ ْ ْرَقٌة،  جي  ْم ف  َباِسَك َعنْه 

وَن يِف اْحتِ وَنَك َوَأْخَشى َأْن َيك  َينَْتظِر 

َم يِف  ِريد  َأْن َيَتَكله ، َقاَل: َمْن َكاَن ي  َعاِوَية  َق النهاس  َخَطَب م  َهَذا اأْلَْمِر َفْلي ْطِلْع َفَلْم َتَدْعه  َحتهى َذَهَب َفَلامه َتَفره
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بْ َلنَا َقْرَنه  َفَلنَْحن   : َفَحَلْلت  ح 
ِ
، َقاَل َعْبد  اَّلله َويِت َأَحقُّ بِِه ِمنْه  َوِمْن َأبِيِه، َقاَل َحبِيب  ْبن  َمْسَلَمَة: َفَهاله َأَجْبَته 

ْساَلِم، َفَخِشيت  َأْن َأق وَل  ْمت  َأْن َأق وَل َأَحقُّ هِبََذا اأْلَْمِر ِمنَْك َمْن َقاَتَلَك َوَأبَاَك َعىَل اإْلِ ق  َومَهَ َفرِّ َكِلَمًة ت 

نَاِن، َقاَل َحبِ  َْمل  َعنِّي َغرْي  َذلَِك، َفَذَكْرت  َما َأَعده اَّلله  يِف اجْلِ َم َوحي  ِفْظَت َبنْيَ اجْلَْمِع َوَتْسِفك  الده يٌب: ح 

ِصْمَت.   (1)"َوع 

 خذ البيعة لنفسه يف خالفة عيّل:وقد حاول معاوية  أ

 : ـه(463القرطبي )املتوىف: يف االستيعاب البن عبد الرب جاء 

موا املدينة، أرسل معاوية بعد تكيم احلكمني برس بن أرطاة يف جيش، فساروا من الشام حتى قد"

أبو أيوب األنصاري صاحب رسول اهلل  وعامل املدينة يومئذ لعيل بن أيب طالب ؓ

، ودخل برس املدينة، فصعد منربها، فقال: أين ففر أبو أيوب وحلق بعيل ؓ ☻

م قال: يا أهل املدينة، واهلل لوال ما عهد ث - يخي الذي عهدته هنا باألمس؟ يعني عثامن ؓش

ية وأرسل إىل بني سلمة، فقال: إال قتلته. ثم أمر أهل املدينة بالبيعة ملعاو إيل معاوية ما تركت فيها حمتلامً 

حتى جاء إىل أم  ، فانطلقبجابر بن عبد اهلل. فأخرب جابر عندي أمان وال مبايعة حتى تأتوين ما لكم

 ، فقال هلا: ماذا ترين؟ فإين خشيت أن أقتل، وهذه بيعة ضاللة. ☻سلمة زوج النبي 

فقالت: أرى أن تبايع، وقد أمرت ابني عمر بن أيب سلمة أن يبايع. فأتى جابر برسا فبايعه ملعاوية، 

شعري، فخافه أبو موسى عىل باملدينة، ثم انطلق حتى أتى مكة، وهبا أبو موسى األ وراً دوهدم برس 

  (2)"يقتله فهرب، فقيل ذلك لبرس فقال: ما كنت ألقتله، وقد خلع عليا ومل يطلبه. نفسه أن

 

*** 
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لم ف -عاص ملعاوية زل عمرو بن الالتي فيها عَ  –قنطي هذه ارمن رواية الدابن العريب وأما ما زعمه 

مجيع املصادر  طالق، وجهدت البحث فيها يفقنطي يف مجيع مؤلفاته أو كتبه عىل اإلد عن الداررِ تَ 

ً.. فال هي يف أي كت الرجال، وال احلديث وب من كتب التاريخ، وال الرتاجم اواملراجع فلم أجد هلا أثرا

 عواصم فليأت به!وال السري، ومل يذكرها أي أحد إال ابن العريب، ومن جيد هلا مصدراً غري كتاب ال

ملونه.. وذكروها يف كافة من ي  الرواية طار هبا  والعجيب أن هذه ؤصلون للملك العضوض، وجي 

الكتب التي تناقش قضية الفتنة الكربى، والعزو فيها مجيعًا إىل كتاب "العواصم"، دون إشارة إىل أن 

رواية الدارقطني خرب التحكيم هذه الرواية ال أثر هلا عىل اإلطالق! بل جعلوا عنوان هذه الرواية: "

  (1)"!! فسبحان اهلل!فرتاةفضحت األكاذيب امل

 "من فسطاط معاوية جاء فرضب فسطاطه قريباً و ،ملا عزل عمرو معاوية": أما مجلة

وقال " (باب أحاديث عمرو بن العاص رُحه اهلل)  :"غريب احلديث"فلعل أصلها ما جاء يف كتاب 

من فسطاط معاوية  باً أبو عبيد: يف حديث عمرو أنهه مّلا عزله معاوية عن مرص جاء فرضب فسطاطه قري

  (2)"يسء اخللق التزبع: التغيظ يقال للرجل إذا كان فاحشاً  فجعل َيَتَزبهع  ملعاوية.

مللك، فمجرد اجيدها تؤكد حرص معاوية عىل قطني.. ارالد زعومة عناملواملتأمل يف هذه الرواية 

، إنامأحق باخلالفة، يعني أن القضية مل تكن "دم عثامن" كام زهو احلديث فيمن   كانوا يقاتلون عىل عموا

قع ون  للقصاص من قتلة التارخيي، فالتحكيم إنام يك امللك، كام يؤكد ذلك مجيع األدلة والقرائن والوا

نفسه.. وعىل لولكن انتقل إىل احلديث عن "خليفة رشعي" وَملك يريد امل لك  –إن صدقوا  –عثامن 

تطلبه، وتقول:  ان رد فعل معاوية أن أرسل اجلندزل عمرو معاوية.. فكزعم القصة أعاله، فعندما عَ 

 "أين عدو اهلل" "أين هذا الفاسق"، فهرب عمرو عريانًا إىل معاوية!
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 :وهو عنهم راض" فأصلها ☻وأما مجلة: "النفر الذين توىف رسول 

 اقال عمر بن اخلطاب: "
ِ
اَلء  إِينِّ اَل َأْعَلم  َأَحًدا َأَحقه هِبََذا اأْلَْمِر ِمْن َهؤ 

ِ
ول  اَّلله َ َرس  يفِّ ِذيَن ت و  لنهَفِر اله

ى  ☻ ، َفَسمه وا يع 
وا َله  َوَأطِ َو اخْلَِليَفة  َفاْسَمع  وا َبْعِدي َفه  ، َفَمِن اْسَتْخَلف  ْم َراض  َو َعنْه  َوه 

، َوَسْعَد ْبَن  ُْحَِن ْبَن َعْوف  ، َوَعْبَد الره َبرْيَ ْثاَمَن، َوَعِليًّا، َوَطْلَحَة، َوالزُّ ،ع  أ ويِص اخْلَِليَفَة ِمْن  ...َأيِب َوقهاص 

ْم، َوأ وِصيهِ  ْرَمَته  ْم َوَأْن حَيَْفَظ هَل ْم ح  ه  ا َأْن َيْعِرَف هَل ْم َحقه لنَِي َخرْيً امْل َهاِجِريَن اأْلَوه
ا َبْعِدي بِ  بِاأْلَنَْصاِر َخرْيً

ْقَبَل ِمنْ  ياَمَن َأْن ي  اَر َواإْلِ ء وا الده ِذيَن َتَبوه ولِِه اله ِة َرس   َوِذمه
ِ
ِة اَّلله ِسيِئِهْم، َوأ وِصيِه بِِذمه ْعَفى َعْن م  ِسنِِهْم َوي  ْ  حم 

َقاَتَل ِمْن َوَراِئِهْم َوَأْن اَل  ☻ وا َفْوَق َطاَقتِِهمْ  َأْن ي وىَف هَل ْم بَِعْهِدِهْم، َوَأْن ي  ف  َكله   (1)"ي 

ال مفر إال التسليم ف، واعتزل سعد بن أيب وقاص، ومل يتبق منهم إال عليًا وسعدًا، وُتت البيعة لعيل

 باخلالفة بال جدال. والقتال وراءه دون غريه. لعيلّ 

فقاتلوا التي تبغي }  :ومن العجيب أن ابن العريب يف تفسريه يؤكد لنا هذا الكالم! فيقول: "قوله تعاىل

ض سقط عن البعض قام به البع أمر اهلل بالقتال، وهو فرض عىل الكفاية إذاحتى تفيء إىل أمر اهلل { 

يب وقاص، ولذلك ختلف قوم من الصحابة رِض اهلل عنهم عن هذه املقامات، كسعد بن أ ؛الباقني

كل واحد  وعبد اهلل بن عمر، وحممد بن مسلمة. وصوب ذلك عيل بن أيب طالب هلم، واعتذر إليه

 منهم بعذر قبله منه . 

ممن أصلح بني  عىل ما فعل، وقال له: مل تكن ب سعداً ويروى أن معاوية ملا أفىض إليه األمر عات

قتال الفئة الباغية. فتبني  فقال له سعد : ندمت عىل تركي ؛الفئتني حني اقتتال، وال ممن قاتل الفئة الباغية

قتضاه الرشع. وقد بينا بام ا بحكم االجتهاد وإعامالً  أنه ليس عىل الكل درك فيام فعل، وإنام كان ترصفاً 

 سط كالم كل واحد ومتعلقه فيام ذهب إليه. يف املق
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بمقتىض حاله فإنه  فعل عيلّ  ؛اهلل سبحانه أمر بالصلح قبل القتال، وعني القتال عند البغي إنه و ...

قاتل الباغية التي أرادت االستبداد عىل اإلمام، ونقض ما رأى من االجتهاد والتحيز عن دار النبوة 

هلا طلبه إال برشطه، من حضور جملس احلكم والقيام باحلجة عىل ومقر اخلالفة بفئة تطلب ما ليس 

فإن الكافة كانت ختلعه، واهلل قد  ؛ولو فعلوا ذلك ومل يقد عيل منهم ما احتاجوا إىل جماذبة ؛اخلصم

  (1)".، وصانهحفظه من ذلك

املسائل، بعض  يف –فيام أرى  –ال خيرجون عن الصواب  –رُحهم اهلل  –وهذا يؤكد عىل أن علامءنا 

ة، ال عن قصد أو إال غضبًا أو نسيًا يف معركة الرد عىل املخالفني، أو يشغلهم بعض هواجس املبتدع

 هبم ما أرادوا إال اخلري بإذن اهلل. ظننانية، ف

افل.. وإننا ال نتخذ من كل هذا اجلهد وسيلة لسب أو لعن أحد، فهذا هدف خسيس، ومطلب س

رى اإلسالم إنام نريد الدفاع عن السنة النب كم، بعدما ن قض أول يف أمر احل –من جديد  –وية، وبناء ع 

ال سنة كرسى وقيرص، وهذا هو الذي يستحق كل اجلهد،  ☻مرة، نريد سنة حممد 

 والصرب.

 

*** 
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 املحور اخلامس: معاوية خليفة ال ملك.

، فمعاوية خليفة، ☻وصحت البيعة ملعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي "قال: 

قال: "اخلالفة ثالثون سنة  ☻يس بملك، فإن قيل فقد روي عن سفينة أن النبي ول

زيد، وال تنقص يوما. ثم يعود ملكا" فإذا عددنا من والية أيب بكر إىل تسليم احلسن كانت ثالثني، ال ت

 يغنيك عن زجل يف طلعة البدر ما...              سمعت به خذ ما تراه ودع شيئاً          قلنا:

ليمه األمر ملعاوية الصلح عىل يديه، وتس ا احلديث يف ذكر احلسن بالبشارة، والثناء عليه، جلريانهذ

لرجوع اعقد منه له. وهذا حديث ال يصح، ولو صح فهو معارض هبذا الصلح املتفق عليه فوجب 

تمعت فيه عاوية اجإليه. فإن قيل: أمل يكن يف الصحابة أقعد باألمر من معاوية؟ قلنا: كثري، ولكن م

مه بحاميه البيضة خصال وهي أن عمر مجع له الشامات كلها، وأفرده هبا، ملا رأى من حسن سريته، وقيا

وسد الثغور، وإصالح اجلند، والظهور عىل العدو وسياسة اخللق، وقد شهد النبي 

يف صحيح احلديث بالفقه، وشهد بخالفته يف حديث أمر حرام أن ناسا من أمته  ☻

ذلك يف واليته،  ذا البحر األخرض ملوكا عىل األرسة، أو مثل امللوك عىل األرسة فكانيركبون ثبج ه

تكون والية امللك ووحيتمل أن تكون مراتب يف الوالية خالفة ثم ملك، فتكون والية اخلالفة لألربعة، 

]البقرة: كمة{ امللك واحل }وآتاه اهلل :-ل معاوية كوهو خري من  -البتداء معاوية وقد قال اهلل يف داود 

 فجعل النبوة ملكا. [ 251

واهلل  -فال تلتفتوا إىل أحاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت احلال النظر يف األمور لكان 

رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة ملعاوية بالصفة التي شاءها اهلل، عىل الوجه الذي  -أعلم 

"ابني : ☻قول النبي جيا هدنة احلال فيه لعنه، را وعد به رسول اهلل، مادحا له، راضيا

  (1)هذا سيد، ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني".
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اخلالفة ثالثون ال يصح، وإن صح فله معارض بحديث صلح  ث: حديقولهوخالصة 

، مع ، ومعاوية اجتمعت له خصال مل جتتمع لغريه، فقد مجع له عمر الشامات كلهااحلسن ؓ

جاء دعوة النبي رسياسته،  إضافة إىل الفتوحات، وإن كان ملكًا فال بأس بامللك، فكان معاوية  حسن

☻! 

قوله : } اخلالفة ثالثون سنة ، ثم تعود أما حديث اخلالفة ثالثون، فقد قال ابن العريب يف تفسريه: "

وال تنقص  ر ال تزيد يوماوعمر ، وعثامن ، وعيل ، وللحسن منها ثامنية أشه ملكا { ، فكانت أليب بكر ،

  (1)."يوما ، فسبحان املحيط ال رب غريه

حاديث الغيب، فالغالب يف أ –من جهة املتن  –احلديث حيوم حوله الشك  وكام سبق القول بأن هذا

 ةذه املدة، فهي ممكنالتحذير، واليقظة دون تديد توقيت زمني دقيق، واخلالفة النبوية ال تقترص عىل ه

 ملن يتبع سنته يف احلق والعدل. ..مكانيف كل زمان و

، كنقض عرى اإلسالم يف (2)التي حذرت من امللك العضوض حاديثاألوجتاهل ابن العريب 

 –وإن كان ابن العريب جيهل هذه األحاديث ...إلخ، وتول اخلالفة الراشد إىل ملك عضوضاحلكم، 

قع التارخيي للمسل – ! أو جيد هلا خمرجاً  مني، وكيف يتجاهل تبديل سنة النبي فكيف يتجاهل الوا

يف سياسة احلكم واملال، ويف اغتصاب شورى األمة، والتاريخ كله شاهد عىل  ☻

 ذلك؟!

أما حديث صلح احلسن، فقد ذكرت يف املدخل التارخيي مالبسات هذا الصلح، ورشوطه.. وال 

ة إىل درجة "البشارة داعي للتكرار هنا،  وقد استمسك ابن العريب بحديث احلسن لريفع به معاوي

مة وفضيلة للحسن، الذي اختار  واخلالفة بل وامللك كملك نبي اهلل داود عليه السالم!" واحلديث كرا
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فلم يشأ أن يدخل يف حرب عدمية،  –الختالل املوازين العسكرية واضطراب جيشه  –الصلح 

 عىل أن يعود األمر شورى بني املسلمني.. ؛من أجل حقن الدماء فتنازل ؓ

َو َعىَل مقدمته يِف اثني عرش ألفا، يأمره : "ويف تاريخ الطربي كتب احْلََسن إِىَل قيس بن َسْعد َوه 

َعاِوَية، فقام قيس بن َسْعد يِف الناس، َفَقاَل: يا أهيا الناس، اختاروا الدخول يِف  بالدخول يِف طاعة م 

: ال، بل نختا ر أن ندخل يِف طاعة إمام ضاللة، فبايعوا طاعة إمام ضاللة أو القتال مع غري إمام، َقال وا

  (1)"ملعاوية

ْطت  ِحنيَ  وفيه: " : َوَأنَا َقِد اْشرَتَ الم  ، َعَليِْه السه   َجاَءيِن ِكتَاب َك، َوَأْعَطيَْتنِي اْلَعْهَد عَ َقاَل احْلََسن 
ِ
ىَل اْلَوَفاء

ْذ لِْلَحَسِن، نَفِّ و ْبن  َعَليِْه ا باَِم ِفيِه، َفاْخَتَلَفا يِف َذلَِك َفَلْم ي  وِط َشيْئًا، َوَكاَن َعْمر  ، ِمَن الرشُّ  الم  اْلَعاِص  لسه

َعاِوَيَة، َوَأَمَره  َأْن يَ  َم م  وَفِة َقْد َكله وا بِاْلك  وَم َوخَيْط َب النهاَس، َفكَ ِحنَي اْجَتَمع  َر احْلََسَن أَْن َيق  ِرَه َذلَِك ْأم 

يَله 
ِريد  إِ ، َوَقاَل: َما ت  َعاِوَية  َو ِعيُّه  لِلنه  َأْن َأْخط َب النهاَس، َفَقاَل عَ م  اِس، َفَلْم َيَزْل ْمٌرو: َلِكنِّي أ ِريد  َأْن َيْبد 

َعاِوَية  َفَخَطَب النه  ، َفَخَرَج م  َعاِوَيَة َحتهى َأَطاَعه  ال َفنَاَدى احْلََسَن ْبَن َعيِلٍّ َعْمٌرو بِم  مه َأَمَر َرج  ، َعَلْيِه اَس، ث 

ِم النهاَس َفَتْشَهْد يِف َبِدهيَ السه  ، َفَقاَل: ق ْم َيا َحَسن  َفَكلِّ َروِّ ِفيِه، ث مه َقاَل: الم   ِة أَْمر  مَلْ ي 

ْم بِآِخِرَنا، َوإِنه  لِنَا، َوَحَقَن ِدَماَءك  ْم بَِأوه َ َقْد َهَداك  ، َفِإنه اَّلله َا النهاس  ا َبْعد  ؛ َيا أَهيُّ ٌة َوالدُّ هِلََذا األَْمرِ َأمه ده ْنيَا  م 

 َ َوٌل، َوإِنه اَّلله ْم َوَمَتاٌع إِىَل ِحني  }:☻ َقاَل لِنَبِيِّهِ  ىلتعا د  ه  ِفْتنٌَة َلك  َفَلامه َقاهَلَا،  {َوإِْن َأْدِري َلَعله

و، َوَقاَل: َهَذا ِمْن َرْأيَِك  ًما َعىَل َعْمر  : اْجِلْس، َفَلْم َيَزْل ََضَ َعاِوَية    (2)"َقاَل م 

ضية التحكيم، قأن معاوية حارب عليًا يف خالفته بعد  –كام سبق البيان من مصادر عدة  –بل ثبت 

 فجاء يف الثقات البن حبان: 

                                                             

 [82، ص5]تاريخ الطربي، ج( 1)

 [ 84: ص   5ج   ]املرجع السابق،( 2)
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ثم بعث معاوية برس ْبن أرطاة، أحد بني عامر ْبن لؤي، يف جيش من أهل الشام إىل املدينة وعليها "

كوفة، ومل يقاتله أحد باملدينة حتى دخلها، أبو أيوب األنصاري، فهرب منه أبو أيوب وحلق عليا بال

 
ِ
ول اَّلله وجعل ينادي: يا أهل املدينة ! واهلل لوال ما عهد إىل أمري  ☻فصعد منرب َرس 

املؤمنني معاوية ما تركت فيها حمتلاًم إال قتلته، فبايع أهل املدينة معاوية، وأرسل إىل بني سلمة: ما لكم 

، فدخل جابر ْبن َعْبد اَّلله عىل أم سلمة وقال: يا أماه ! إين عندي أمان حتى تأتوين بجابر ْبن  َعْبد اَّلله

خشيت عىل دمي، وهذه بيعة ضاللة، فقالت: أرى أن تبايع، فخرج جابر ْبن َعْبد اَّلله فبايع برس ْبن 

 أرطاة ملعاوية كارًها، ثم خرج برس حتى أتى مكة، فخافه أبو موسى األشعري وكان وايل لعيل، وتنحى

عن مكة حتى دخلها، ثم مىض إىل اليمن وعليها عبيد اَّلله ْبن عباس ْبن َعْبد املطلب عامل عيل، فلام 

سمع به عبيد اَّلله هرب، واستخلف عىل اليمن َعْبد اَّلله ْبن َعْبد املدان، وكانت ابنته تت عبيد اَّلله ْبن 

وأخذ ابنني لعبيد اَّلله ْبن عباس ْبن َعْبد  عباس، فلام قدم برس اليمن قتل عبد اهلل ْبن َعْبد املدان،

  (1)"املطلب، من أحسن الصبيان، صغريين كأَّنام درتان، ففعل هبام ما فعل.

الذي  ، ولكنيف تاريخ ابن خياطذلك الشام كلها ملعاوية.. فصحيح أنه جاء  وأما مجع عمر ؓ

وهذا ما أكده ابن كثري فقال: ، (2)يف تاريخ الطربي كام جاء، مجع الشام كلها ملعاوية فهو عثامن ؓ

  (3)"والصواب أن الذي مجع ملعاوية الشام كلها عثامن بن عفان، وأما عمر فإنه إنام واله بعض أعامهلا"

وعىل أي حال.. فقد قابل معاوية فعل عمر الكريم بالتعريض به يوم أن امتلك ناصية امللك، وقال 

َق النه البنه عبدالله: " َم يِف َهَذا اأْلَْمِر َفْلي ْطِلْع َلنَا َفَلامه َتَفره ِريد  َأْن َيَتَكله ، َقاَل: َمْن َكاَن ي  َعاِوَية  اس  َخَطَب م 

  (4)"َقْرَنه  َفَلنَْحن  َأَحقُّ بِِه ِمنْه  َوِمْن َأبِيهِ 

                                                             

 [، املنتظم البن اجلوزي 230: ص   1ج   ]الثقات البن حبان،( 1)

 عمر. والرواية يف سندها سيف بن( 2)

 [124، ص8]البداية والنهاية، ج (3)

 [( 818:  2 )]صحيح البخاري/ ( 4)
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 فمعاوية كان يرى أنه أحق هبذا املنصب من عمر وابن عمر رِض اهلل عنهام!

سن السياسة كانت تدور بني رجال الدولة بشكل طبيعي، واخلليفة يراقب مسألة الوالية وح وإنه 

اجلميع، وما أ خذ عىل عثامن أن والته كانوا يقطعون األمر دونه يف َّناية عهده، بينام عمر كان شديد 

الرقابة عليهم، وال ننكر مهارة سياسة معاوية ألهل الشام، وال ننكر كذلك فتحه قربص وركوب 

فهذه كلها أعامل حسنة  ؛وباقي الغزوات  -بق مناقشة حديث أم حرام يف الباب األول وقد س – البحر

 ال نقلل من شأَّنا، وال نبخسها حقها.. ونسأل اهلل أن يغفر له هبا.. 

املرحلة التي فيها حماربة اخلالفة الراشدة، واالفتتان بامللك، وجيب أن يكون  ولكن نحن نتكلم عن

 تجتاه أي حماولة لالنحراف عن هدي اخلالفة الراشدة، وليس "الشديدةاحلساسية "لدى املسلمني 

 احلساسية يف النقد السيايس ألحد والة املسلمني.

أما السقطة الكبرية للعاّلمة الكبري ابن العريب هي تصحيحه لـ "امل لك" كنظام حكم.. ولعل ذلك 

الفقهاء والعلامء بعض ات، فكأن بسبب الضغط اهلائل بعد استقرار أمر امللك العضوض، وفشل الثور

  !يأسوا من عودة اخلالفة الراشدة

بمعنى ما عليه  كان ملكاً  ♥وال جمال بأي حال من األحوال أن ي قال إن نبي اهلل داود 

  ة امل لك العضوض!! فهذا خلل كبري يف فهم اآلية، وأسوأ توظيف هلا لرشعنملوك امللك العضوض

، وترك األمر بعده شورى بني ، بل عبدًا رسوالً مل يكن ملكًا رسوالً  ☻النبي و

وهذه هي  –ن أوىل الناس بامللك بعده أوالده من فاطمة وآل بيته ااملسلمني، ولو كان ملكًا رسوالً لك

بل رجاءه أن ال يرضب بعضهم  !☻ومل يكن معاوية رجاء النبي  -نظرة الشيعة! 

غي عىل األمة، وقفز عىل السلطة بحد هو الذي رفع سيف الب –ولألسف  –رقاب بعض، ومعاوية 

 هذا السيف، ثم وّرث هذا امللك البنه الفاسق من بعده.

*** 
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جر بن عدياملحور   .♫ السادس: تربيره مقتل ح 

بقول زياد.  أسرياً  تل حجر بن عدي وهو من الصحابة، مشهور باخلري، صرباً فإن قيل فقد قَ "قال: 

اختلفنا فقائل يقول: وت بقتله. قلنا: قد علمنا قتل حجر كلنا، وبعثت إليه عائشة يف أمره فوجدته قد فا

 أن يثبت عليه ما يوجب إال . فإن قيل األصل قتله ظلامً ، وقائل يقول: قتله حقاً ظلامً ]أي: معاوية[ تله قَ 

 قتله.

قي ملا ب حمضاً  ظلامً  قلنا: األصل أن قتل اإلمام باحلق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل، ولو كان

بني أمية ما مل خيف  وهذه مدينة السالم دار خالفة بني العباس، وبينهم وبني ،بيت إال لعن فيه معاوية

ثم عثامن ثم  عىل الناس، مكتوب عىل أبواب مساجدها: "خري الناس بعد رسول اهلل أبو بكر ثم عمر

 ثم معاوية خال املؤمنني رِض اهلل عنه".  عيلّ 

منكرة، فحصبه، وخلعه، وأراد أن يقيم اخللق للفتنة،  من زياد أموراً فيام يقال رأى   ولكن حجراً 

فجعله معاوية ممن سعى يف األرض فسادا، وقد كلمته عائشة يف أمره حني حج، فقال هلا: دعيني 

  (1)"وحجرا حتى نلتقي عند اهلل.

الصلحاء من  حدمل يكن العاّلمة ابن العريب بحاجة لكل هذا التكّلف يف الدفاع عن جريمة قتل أل

الرب القرطبي من فضالء  ، واعتربه ابن عبد☻جر إىل النبي بل وفد ح   –املسلمني 

األصل أن قتل "هي قوله:  –والتي ال نجد هلا أي خمرج  –ومن أكرب زالت العامل الكبري  –الصحابة 

 ي زعم! ، بألقتل الناس جبارفمن أين جاء هبذا األصل؟! إنه هدية لكل طاغية و !!اإلمام باحلق"

نكار كل إجر من املشهود هلم بالصالح، فقتله صرباً جريمة تستحق فاألصل حرمة الدماء، وح  

 مسلم.. 

                                                             

 [326]العواصم البن العريب/ ( 1)
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عد اخللفاء بويستمر يف التربير املقزز، بقوله مكتوب عىل أبواب مساجدها، معاوية خري الناس 

ن واألنصار، وأهل هاجرياألربعة.. وهو كالم ال معنى له، فهل معاوية خري من السابقني األولني، وامل

مر، وأيب عبيعة الرضوان؟! هل هو خري من عامر واحلسن واحلسني وأيب عبيدة، وبن مسعود، وبن 

 وأما موقف الدولة العباسية من دولة بني أمية فليس بحاجة إىل بيان.ذر...إلخ؟ 

ع سالحًا، ومل فوهل جيوز القتل بالشبهة والظن عىل زعم ما قيل سعى يف األرض فسادًا! وهو مل ير

 حيشد جيشًا؟! 

حاشا هلل أن يكون هذا دين اهلل الذي حّرم قتل النفس، وجعل زوال الكعبة أهون عند اهلل من قتل 

َع ": ☻، فقال . بل حّرم جمرد ترويع املسلمإمري مسلم.  ْسلِم  أَْن ي َروِّ
ِ
اَل حَيِلُّ مل

ْسلاِمً    (1)"م 

جر تأخري الصالة كعوما سامه ابن العريب "سعي الفساد يف األ ادة بني أمية، كام رض".. كان إنكار ح 

 جاء يف املستدرك: 

ْطَبتِِه، فَ " الة  "، َفَمىَض يِف خ  ْجر  ْبن  َعِدّي: " الصه َقاَل َعِن اْبِن ِسرِييَن، َأنه ِزَياًدا َأَطاَل اخْل ْطَبَة، َفَقاَل ح 

َب بِيَِدِه إِىَل احْلَََص  ، َوََضَ الة  : " الصه مه َكَتَب ِفيِه َله  ، ث  َب النهاس  بَِأيِْدهيِْم إىَِل احْلَََص، َفنََزَل َفَصىله ، َوََضَ

َحه  إَِليِْه، َفَلامه َقِدَم َعَليِْه، َقاَل: " ال يَله َفرَسه
ْح بِِه إِ : َأْن رَسِّ َعاِوَية  َعاِوَيَة َفَكَتَب م  ىَل م 

الم  َعَليَْك َيا َأِمرَي إِ سه

وا بِِه َطَلَب "، َقاَل: " َوَأِمري  امْل ْؤِمننَِي َأنَا؟ إِينِّ ال أ ِقيل َك، َوال َأْسَتِقيل َك "، َفَأَمَر بَِقْتِلِه، َفَلامه اْنَطِلق   امْل ْؤِمننِيَ 

، َفْأِذن وا َله  َفَصىله  َ َرْكَعَتنْيِ ، َفي َصيلِّ ْم َأْن َيْأَذن وا َله  مه َقاَل: "ِمنْه  ، ث 
وا َعنِّي َحِديًدا، َوال ال ت   َرْكَعَتنْيِ ْطِلق 

د  ْبن   مه َ َل، َقاَل ِهَشاٌم: َكاَن حم 
تِ اِصٌم "، َقاَل: َفق  َ يَايِب َفِإينِّ خم 

 ِسرِييَن " إَِذا َتْغِسل وا َعنِّي َدًما، َواْدِفن ويِن يِف ثِ

ْجَر " ِهيِد َذَكَر َحِديَث ح  ِئَل َعِن الشه س 
  عىل املنابر.كام ي روى إنكاره سب اإلمام عيلّ  (2)

                                                             

 [5004]سنن أيب داود/( 1)

 [(، تاريخ الطربي، املنتظم البن اجلوزي469:  3) ]املستدرك عىل الصحيحني:( 2)
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ْبَوَته  َوقَ "و َْتب  َحله ح  َو حم  َمَر َقْتل  َحَجِر ْبِن َعِديٍّ َوه  ، َقاَل: "مَلها َبَلَغ اْبَن ع  اَم َوَقْد َغَلَبه  َعْن َناِفع 

  (1)"النهِحيب  

تى نلتقي عند ح دعيني وحجراً : "قول معاوية ..أم املؤمنني عتاب ما جاء يف وقد نقل ابن العريب

 وجتاهل الروايات األخرى:  ،"اهلل

اوية أن عند أما واهلل لو علم مع ل: سمعت عائشة أم املؤمنني تقول:عن مرسوق بن األجدع، قا"

ام، ولكن ابن آكلة  جرا وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشأهل الكوفة منعة ما اجرتأ عىل أن يأخذ ح  

ها، وهلل در لبيد ومنعة وفق وا جلمجمة العرب عزاً األكباد علم أنه قد ذهب الناس، أما واهلل إن كان

 حيث:

 ذهب الذين يعاش يف أكنافهم ... وبقيت يف خلف كجلد األجرب

ـــال ينفعون وال يرجى خريهم ... ويعاب قائلهم وإن مل يش ـــ  (2)"غبـــ

ْجرً ويف رواية: " َعاِوَيَة َوَقْتَله  ح  ول  َوَقْد َذَكَر م  ْجًرا َسِمْعت  احْلََسَن، َيق  َْن َقَتَل ح 
ِ
ا َوَأْصَحاَبه  " َوْيٌل مل

. ْجر    (3)"َوَأْصَحاَب ح 

. وحسبنا اهلل ونعفرحم اهلل ح    م الوكيل.جر بن عدي، وأصحابه.. وتقبل عنهم أحسن ما عملوا

 

*** 

                                                             

 [[270:  5]]أنساب األرشاف/ ( 1)

 [332، ص1، جلربعبد ا]االستيعاب البن ( 2)

 [331، ص1، جاملرجع السابق]( 3)
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 املحور السابع: دفاعه عن يزيد بن معاوية.

بته، فكيف ولدا؟  هبا أحداً شورى، وال خيص  إن معاوية ترك األفضل يف أن جيعلها"قال:  من قرا

وأن يقتدي بام أشار به عبد اهلل بن الزبري يف الرتك أو الفعل، فعدل إىل والية ابنه، وعقد له البيعة، 

  (1)"، ألَّنا تنعقد بواحد، وقيل باثنني.وبايعه الناس، وختلف عنها من ختلف، فانعقدت البيعة رشعاً 

ام يف أمرة يزيد، وأنه بايع، وعقد له، ن ابن عمر كان مسلّ فهذه األخبار الصحاح كلها تعطيك أ "

والتزم ما التزم الناس، ودخل فيام دخل فيه املسلمون، وحرم عىل نفسه، ومن إليه بعد ذلك، أن خيرج 

وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب يف قوله: بايع ابن عمر، ومل يبايع، وإن  عىل هذا أو ينقضه،

: مل نبايع، فقد كذب  وقد صدق البخاري يف روايته، قول معاوية عىل ابن عمر وأصحابه  سئلوا فقالوا

  (2)"املنرب: إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك، وتسليمه له، وُتاديه عليه.

فإن قيل: كان يزيد َخارا. قلنا: ال حد إال بشاهدين. فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدول "

بن بكري عن الليث بن سعد، قال الليث: تويف أمري املؤمنني يزيد يف تاريخ كذا، بعدالته، فروى حيى 

فسامه الليث أمري املؤمنني بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولوال كونه عنده كذلك ما قال إال 

  (3)"تويف يزيد.

معاوية يف  وهذا أُحد بن حنبل عىل تقشفه، وعظيم منزلته يف الدين، وورعه قد أدخل عن يزيد بن"

فابتيل، ثم ُتاثل، فلينظر إىل أفضل عمل  كتاب الزهد أنه كان يقول يف خطبته: إذا مرض أحدكم مرضاً 

عنده فليلزمه، ولينظر إىل أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل عىل عظيم منزلته عنده، حتى يدخله يف 

وعظهم، ونعم! وما أدخله إال  مجلة الزهاد من الصحابة والتابعني الذين يقتدى بقوهلم، ويرعوى من

                                                             

 [332]العواصم البن العريب، ص( 1)

 [335]املرجع السابق، ص ( 2)

 [336ص  ]املرجع السابق،( 3)
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ع  يف مجلة ذكر الصحابة، قبل أن خيرج إىل ذكر التابعني. فأين هذا من ذكر املؤرخني له، يف اخلمور وأنوا

الفجور؟ أال يستحيون فإذا سلبهم اهلل املروءة واحلياء. أال ترعوون أنتم، وتزدجرون، وتقتدون 

  (1)"مللحدة، واملجان، من املنتمني إىل امللة؟باألحبار والرهبان من فضالء األمة، وترفضون ا

 ن العلامء اختلفوا : بيعة يزيد بيعة رشعية، واعترب القضية كلها يف والية املفضول، وأوخالصة قوله

يزيد أمري املؤمنني ون ابن عمر بايع ليزيد، وغري ذلك فهو كذب.. أ! وفيها، ويف النهاية احلكم بصحتها

 ة اإلمام أُحد بل هو من الصحابة!ادمن أهل الزهد والصالح بشه

، فلو تم هذه هي النتيجة الطبيعية للدفاع عن "امللك العضوض"، وهي الوصول إىل دركات أشد

لك بأدب دون ذاإلنكار عىل معاوية ما فعله يف الدخول باألمة إىل مرحلة امللك العضوض، ورفضنا 

  ما وصلنا ملرحلة الدفاع عن يزيد.. غلو أو شطط،

لة الدفاع عن يزيد إذا فتحنا باب التربير والرشعنة للبغي، فحتامً سنصل إىل هذا القاع.. مرحولكن 

ة أداة لكل طاغية وجبار ال َّناية له، بل سنجد أنفسنا يف النهاي ر فعله هو اآلخر! بل إن هذا القاعوتربي

ُتسح وسخ  – باهللوالعياذ  –عنيد، وسنجد وقد أصبح دين اهلل جمرد مطية، وقد جعله البعض خرقة 

 الظاملني والفجرة واملعتدين.

وقد ورثها بحد  –مللوك عىل عادة ا –ومل يبايع أحد من املسلمني ليزيد، إنام وّرثها معاوية البنه يزيد 

يخ، ولكن السيف، كام أخذها معاوية من قبل بحد السيف، هذا هو الذي تنطق به كل حروف التار

ه  –البعض  نهج والسياسة حلقيقة الفجة؛ للدفاع عن أشخاص مقابل تشويه املينكر ا –لغضبه أو هوا

 اإلسالمية..

 يقول: –الذي يشيد ابن العريب به ويعتمد كالمه  –وهذا خليفة ابن خياط 

                                                             

 [339]العواصم البن العريب/ ص( 1)
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َثنِي جويرية ْبن أسامء، َقاَل: سمعت أشياخ أهل املدينة حيدثون: أن " وهب ْبن جرير، َقاَل: َحده

كة، فلام راح من مر َقاَل لصاحب حرسه ال تدع أحدا يسري معي إال من ُحلته معاوية ملا َكاَن قريبا من م

، فوقف، وقال: مرحبا وأهال  أنا. فخرج يسري وحده َحتهى إذا َكاَن وسط األراك لقيه احلسني ْبن َعيِلّ

 
ِ
ول اَّلله  يركبها، فأيت بربذون ☻ بابن بنت َرس 

ِ
سيد شباب املسلمني، دابة أليب َعْبد اَّلله

تحول َعَليِْه، ثم طلع َعْبد الرُحن ْبن َأيِب َبْكر، َفَقاَل: مرحبا وأهال بشيخ قريش وسيدها وابن صديق ف

ول  َمر، َفَقاَل: مرحبا وأهال بصاحب َرس  د، فأيت بربذون فركبه، ثم طلع اْبن ع  مه َ َهِذِه األمة، دابة أليب حم 

 
ِ
ة فركبها، ثم طلع اْبن الزبري، وابن الفاروق وسيد املسلمني، ودعا له بداب☻ اَّلله

 
ِ
ول اَّلله ول ☻ َفَقاَل له: مرحبا وأهال بابن حواري َرس  وابن الصديق وابن عمة َرس 

، ثم دعا له بدابة فركبها، ثم أقبل يسري بينهم ال يسايره غريهم َحتهى دخل مكة، ثم كانوا أول داخل 
ِ
اَّلله

َو فيه َحتهى وآخر خارج، ليس يِف األرض صباح إال هلم فيه حب مة، ال يعرض هلم بذكر َشء مما ه  اء وكرا

قىض نسكه وترحلت أثقاله، وقرب مسريه إِىَل الكعبة وأنيخت رواحله، فأقبل بعض القوم َعىَل بعض، 

: أهيا القوم ال ختدعوا إنه واهلل ما صنع بكم حلبكم وال كرامتكم، وما صنعه إال ملا يريد، فأعدوا  فقالوا

با. وأقبل َو أحق له جوا ، َقاَل: وفيكم شيخ قريش وسيدها ه 
ِ
: أنت يا أبا َعْبد اَّلله وا َعىَل احلسني، فقالوا

ول  د لعبد الرُحن ْبن َأيِب َبْكر، َفَقاَل: لست هناك، وفيكم صاحب َرس  مه َ : أنت يا أبا حم  بالكالم. فقالوا

 
ِ
َمر:☻ اَّلله َمر، فقالوا البن ع  أنت، َقاَل: لست  وابن سيد املسلمني يَعني اْبن ع 

: أنت يا ْبن الزبري. َقاَل: نعم إن أعطيتموين  بصاحبكم ولكن ولوا الكالم اْبن الزبري يكفيكم، قالوا

 ، : فلك َذلَِك. فخرج اإلذن فأذن هلم فدخلوا ثيقكم أال ختالفوين كفيتكم الرجل، فقالوا عهودكم وموا

د علمتم سرييت فيكم وصلتي ألرحامكم وصفحي فتكلم معاوية فحمد اَّلله وأثنى َعَليِْه، ثم َقاَل: ق

َعنكم وُحيل ملا يكون منكم، ويزيد اْبن أمري املؤمنني أخوكم وابن عمكم وأحسن النهاس فيكم رأيا، 

وإنام أردت أن تقدموه باسم اخلالفة وتكونون أنتم الذين تنزعون وتؤمرون، وجتبون وتقسمون، ال 

، فأقبل َعىَل اْبن الزبري، يدخل عليكم يِف َشء من َذلَِك، فسكت  القوم، َفَقاَل: أال جتيبوين، فسكتوا

َفَقاَل: هات يا ْبن الزبري فإنك لعمري صاحب خطبة القوم، َقاَل: نعم يا أمري املؤمنني نخريك من ثالث 
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ول  خصال أهيا ما أخذت فهو لك رغبة. َقاَل: هلل أبوك اعرضهن. َقاَل: إن شئت صنعت ما صنع َرس 

 
ِ
  ☻اَّلله

ِ
ول اَّلله وإن شئت صنعت ما صنع َأب و َبْكر فهو خري َهِذِه األمة بعد َرس 

َمر فهو خري َهِذِه األمة بعد َأيِب َبْكر، َقاَل: هلل أبوك، ☻  وإن شئت صنعت ما صنع ع 

 
ِ
ول اَّلله فلم يعهد عهدا ومل يستخلف أحدا، فارتىض ☻ وما صنعوا؟ َقاَل: قبض َرس 

شئت أن تدع َهَذا األمر َحتهى يقيض اَّلله فيه قضاءه فيختار املسلمون ألنفسهم،  املسلمون أبا َبْكر، فإن

َفَقاَل: إنه ليس فيكم اليوم مثل َأيِب َبْكر، إن أبا َبْكر َكاَن رجال تقطع دونه األَعناق، وإين لست آمن 

: فاصنع ما صنع َأب و َبْكر، عليكم االختالف، َقاَل: صدقت واهلل ما تب أن تدَعنا َعىَل َهِذِه األمة، َقاَل 

َقاَل: هلل أبوك ! َقاَل: وما صنع َأب و َبْكر؟ َقاَل: عمد إِىَل رجل من قاصية قريش ليس من َبنِي أبيه وال 

من رهطه األدنيني فاستخلفه، فإن شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من َبنِي َعْبد شمس 

َمر؟ َقاَل: جعل فرتىض به، َقاَل: هلل أبوك ! الثالثة ما ه َمر، َقاَل: وما صنع ع  ي؟ َقاَل: تصنع ما صنع ع 

َهَذا األمر شورى يِف ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده وال من َبنِي أبيه وال من رهطه، َقاَل: 

: ونحن أيضا، َقاَل: إما ال فإين أحببت أن أتقدم  إليكم فهل َعندك غري َهَذا؟ َقاَل: ال، َقاَل: فأنتم؟ قالوا

أنه قد أعذر من أنذر، وإنه قد َكاَن يقوم منكم القائم إيل فيكذبني َعىَل رءوس النهاس، فأحتمل له َذلَِك 

وأصفح َعنه، وإين قائم بمقالة إن صدقت فيل صدقي وإن كذبت فعيل كذيب، وإين أقسم لكم باهلل لئن 

ه َحتهى يسبق إيل رأسه فال يرعني رجل إال رد َعيِلّ منكم إنسان كلمة يِف مقامي َهَذا ال ترجع إليه كلمت

َعىَل نفسه، ثم دعا صاحب حرسه، َفَقاَل: أقم َعىَل رأس كل رجل من هؤالء رجلني من حرسك، فإن 

ذهب رجل يرد َعيِلّ كلمة يِف مقامي َهَذا بصدق أو كذب فليرضباه بسيفيهام، ثم خرج وخرجوا معه 

ى َعَليِْه، ثم َقاَل: إن هؤالء الرهط سادة املسلمني وخيارهم ال نستبد َحتهى إذا رقى املنرب فحمد اَّلله وأثن

بأمر دوَّنم وال نقيض أمرا إال َعن مشورهتم، وإَّنم قد رضوا وبايعوا ليزيد اْبن أمري املؤمنني من بعده، 

: ز ، فرضبوا َعىَل يديه ثم جلس َعىَل راحلته وانرصف فلقيهم النهاس، فقالوا عمتم فبايعوا بسم اَّلله
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: فام منعكم أن تردوا َعىَل الرجل  : إنا واهلل ما فعلنا، قالوا وزعمتم فلام أرضيتم وحبيتم فعلتم ! قالوا

  (1)إذ كذب؟ ثم بايع أهل املدينة والناس ثم خرج إِىَل الشام "

 ن عمر، وعبداهلل ب الرُحن بن أيب بكر، وعبد ، وعبدفقد جعل معاوية عىل رأس )احلسني بن عيلّ 

عاوية عىل مبن الزبري( رجلني ليقطع رأس من يعرتض أو يقول كلمة بصدق أو كذب.. ثم كذب اهلل 

 الناس وقال إَّنم بايعوا ليزيد، فهي بيعة ضاللة وال شك.

، والتي وأما ما زعمه عن رواية البخاري التي فيها إدانة ملعاوية وتعريض بعمر بن اخلطاب ؓ

ِريد   قال فيها معاوية: " َأْن َيَتَكلهَم يِف َهَذا اأْلَْمِر َفْلي ْطِلْع َلنَا َقْرَنه  َفَلنَْحن  َأَحقُّ بِِه ِمنْه  َوِمْن َأبِيِه،  َمْن َكاَن ي 

 
ِ
، َقاَل َعْبد  اَّلله ْمت  َأْن َأق وَل َأَحقُّ هِبََذا]بن عمر[ َقاَل َحبِيب  ْبن  َمْسَلَمَة: َفَهاله َأَجْبَته  ْبَويِت َومَهَ  : َفَحَلْلت  ح 

ق  َبنْيَ اجْلَْمِع َوتَ  َفرِّ َمًة ت 
ْساَلِم، َفَخِشيت  َأْن أَق وَل َكلِ َم اأْلَْمِر ِمنَْك َمْن َقاَتَلَك َوَأبَاَك َعىَل اإْلِ ْسِفك  الده

نَانِ  َْمل  َعنِّي َغرْي  َذلَِك، َفَذَكْرت  َما َأَعده اَّلله  يِف اجْلِ   (2)"َوحي 

ضية التحكيم ق بعدبل مناسبة هذا الكالم جاء  –م ابن العريب كام زع –فليس يف ذلك بيعة ليزيد 

رواية ال تفيد بِشء من وحتى هذه ال -اريخ الطربي تكام جاء يف  - أثناء خالفة اإلمام عيّل ؓ

جيابية، وقد الدماء دون نتيجة إ الرىض والقبول، بل هو نفس فعل احلسن بن عيل.. اخلوف من سفك

 يف اجلنان. بن عمر ما أعد اهللاختار ا

عان والقهر بحد وصحيح إن ابن عمر يف موقعة احلرة كان يرى الطاعة ليزيد، بعد أن ُتت بيعة اإلذ

إنام تكون لبيعة  اهلل بن مطيع بأن الطاعة السيف، إال أن هذا املوقف كان خطئًا، وقد رد عليه عبد

 .إن شاء اهللسيأيت ذلك بالتفصيل يف الباب الثالث احلق، ال بيعة الضاللة.. كام 

                                                             

 [926، تاريخ اإلسالم للذهبي، ص[ 132 ص : 1ج]]تاريخ خليفة بن خياط، ( 1)

 [( 818 : 2 )]صحيح البخاري/  (2)
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 بن عمر، وبني اهلل بني عبد -مثاًل  -فليست هذه إشكالية الفاضل واملفضول.. فليست املنافسة 

انة والقوة واملوائمة ، فأي منهام كان أمينًا صاحلًا تقياً، وليس يف اخلالفة إال األماحلسني بن عيلّ 

األمر اختيارًا بني  ولكن عندما يكون –إال اإلمام العادل  –السياسية، وهي حرسة وندامة يوم القيامة 

 "بيعة احلق" و"بيعة الضاللة" فال يمكن بحال أن نقول إَّنا والية املفضول.

كان للعامل الكبري  وأما اعتبار يزيد من أهل الزهد والصالح ومن الصحابة! فهو هزل ال معنى له، وما

لد يف أفيزيد أن يتورط يف هذا الدرك!   !يام عمر بن اخلطابليس من الصحابة، فقد و 

ا يف أي مصادر هلوأما كتاب الزهد لإلمام أُحد: فليس فيه رواية "إذا مرض أحدكم" هذه، وال وجود 

وى عنه اسمه "يزيد أخرى، ومل يرو اإلمام أُحد شيئًا عن يزيد ومل يذكره يف مجلة الزاهدين، والذي ر

 الدرداء أنه "، وورد يف باب زهد أيببن معاوية النخعي" وليس هو "يزيد بن معاوية بن أيب سفيان

 رفض أن يزوج ابنته ليزيد بن معاوية.

ولقد كان موقف الدول العباسية من بني أمية يف بداية عهدهم يف منتهى الوحشية، فقد حكى التاريخ 

عن فظائع يوم أسقطوا الدولة األموية، وعن نبش القبور، وصلب األموات، وعن فظائع يف املسجد 

ي أمية واعتبارهم من أهل النفاق، وهم هناك مراسيم ملكية ت قر بكفر بن إلخ، بل وكانتاألموي... 

وكل هذا باطل، وغلو، وعدوان ال  (1)الشجرة امللعونة يف القرآن! ووضعوا يف ذلك أحاديث نبوية!

دة ي قره الرشع وال األخالق اإلسالمية، ثم بعد أن سار ملوك بني العباس عىل سنن بني أمية، خفت ح

؛ إلقرار رشعيتهم من جانب، ومواجهة التيار وبني أمية يزيدالكتب التي تقدس  باركوا النقد، و

 الشيعي من جانب آخر، كام ذكرت يف "الباب األول"، سبب وضع البعض كتاب يف فضائل يزيد!

 

*** 

                                                             

 تاريخ الطربي، وفصل "كتاب املعتضد يف شأن بني أمية". –إن شئت  –راجع ( 1)
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 .ؓ املحور الثامن: تربير قتل احلسني

بتأويل، وال قاتلوه إال بام سمعوا من جده  أحد إاللحسني[ ما خرج ل]أي: وما خرج إليه "قال: 

املهيمن عىل الرسل، املخرب بفساد احلال، املحذر عن الدخول يف الفتن، وأقواله يف ذلك كثرية منها: 

"أَّنا ستكون : ☻قوله  ما روى مسلم عن زياد بن عالقة، عن عرفجة بن رشيح

من كان" فام خرج  بوه بالسيف كائناً هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاَض

ما أدري ما هذا إال التسليم لقضاء اهلل، واحلزن عىل ابن رسول اهلل .. الناس إال هبذا وأمثاله.

بأنه أمر رصفه اهلل عن  الصحابة وأعيان األمة بقية الدهر. ولوال معرفة أشياخ ☻

  (1)"لموه أبدا.أهل البيت، وحال من الفتنة، ال ينبغي ألحد أن يدخلها، ما أس

ل اهلل زيد ورجاله ألمر رسون يَ وأخرياً يربر ابن العريب مقتل احلسني بأنه استجابة مِ 

 بالرضب بالسيف من يفرق أمر هذه األمة!!  ☻

احلسني هو اخلارج ود هو األمة، زيوهذه هي السقطة األخرية والقبيحة للعاّلمة الكبري.. فقد جعل يَ 

 يصح يف يزيد ال يف احلسني.. فهو الذي فّرق أمر ، واحلديث إنام☻سنة جده  ىلع

كام حاول  –ب اهلل األمة، وهو احلقيق بأن ي رضب بالسيف، ويعود األمر إىل شورى املسلمني، وإىل كتا

هل املدينة من بعده.. فقد كان احلسني يدافع عن سنة جده وكام حاول أ - احلسني ؓ

أكملها يزيد.. وليس هناك فتنة ، ضد سنة كرسى وقيرص التي بدأها معاوية، و☻

لعقالء يف األمة، أعظم من فتنة "امللك العضوض" وآثارها الكارثية عىل األمة، وقد فقه لذلك كبار ا

 املسلمني كانوا دون ذلك الفهم. بعضلكن 

: "واعلم أنه ما رِض ببيعة يزيد أحد فيمن يعول عليه، حتى العوام أنكروا قال العاّلمة ابن اجلوزي

ً ذلك غ ملوضع ري أَّنم سكتوا خوفًا عىل أنفسهم، والعلامء حيكمون بصحة اإلمامة إذا وقعت قهرا

                                                             

 [338]العواصم البن العريب، ص ( 1)
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، وقد انعقد إمجاع الفقهاء عىل أن اإلمامة واجبة النتظام أمر الدين والدنيا مقصود رشعًا، وال الرضورة

عىل إمام  حيصل إال بإمام مطاع، فوجب نصب اإلمام... وأمجع العلامء عىل أنه ال جيوز التنصيص

، ال يقارنه بالتشهي وأنه البد له من صفات، وصفات اإلمام ورشوط اإلمامة مجعها احلسني ؓ

 فيها أحد من أهل زمانه... 

وما رِض ببيعة يزيد ال عامل وال جاهل، ولو قيل ألجهل الناس أهيام أصلح احلسني أو يزيد؟ لقال 

ً، وإن ام سكت الناس خوفًا، ومن مجلة من خرج ومل يبايع احلسني، فبان بام ذكرنا أن واليته كانت قهرا

، صاحب كتاب "فضائل احلريب ثعبد املغيابن عمر، فلام خاف عىل نفسه بايع، فنظر هذا الشيخ )أي 

  (1)( إىل صورة املبايعة ونِس أَّنا كانت عن إكراه"يزيد"!

 يقتضيه عقل وال دين، "وأما تسميته خارجيًا وإخراجه من اإلمامة ألجل صول بني أمية. هذا ما ال

 ☻قال ابن عقيل: ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فال تصدق هذا، رسول اهلل 

أكرب الناس حقوقاً عىل اخللق، هداهم، وعلمهم، وأشبع جائعهم، وأعز ذليلهم، ووعدهم الشفاعة يف 

ً إال املودة يف القربى{ فقتلوا أصحابه، وأه   (2)"لكوا أوالده.اآلخرة، وقال: } ال أسألكم عليه أجرا

قال ابن اجلوزي عليه الرُحة يف كتابه الرس املصون: من االعتقادات العامة ": وقال العاّلمة األلويس

: إن يزيد كان عىل الصواب وإن احلسني رِض اهلل  ،التي غلبت عىل مجاعة منتسبني إىل السنة أن يقولوا

 ،علموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس هباولو نظروا يف السري ل ،تعاىل عنه أخطأ يف اخلروج عليه

د كلها توجب فسخ العقد ،ولقد فعل يف ذلك كل قبيح  ،ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بوا

  (3)"وال يميل إىل ذلك إال كل جاهل عامي املذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة.

                                                             

 [78]الرد عىل املتعصب العنيد البن اجلوزي، ص( 1)

 [87، صاملرجع السابق]( 2)

 [228، ص13]روح املعاين لأللويس، ج( 3)
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 وقال العاّلمة رشيد رضا: 

َم َعىَل إَِماِم اجْلَْوِر َوِمْن َهَذا اْلَباِب خ   " وِل َصىله اَّلله  َعَليِْه َوآِلِه َوَسله س   ِسْبِط الره
َماِم احْل َسنْيِ وج  اإْلِ ر 

ِة َوامْلَْكرِ َواْلَبْغِي الهِذي َويِلَ َأْمَر امْل ْسلِ  وه َعاِوَيَة َخَذَله  اَّلله  َوَخَذَل َمِن اْنَترَصَ لَ ِمنَي بِاْلق  ه  ِمَن ، َيِزيَد ْبِن م 

اَهَدهِتِ  َ نَي َعىَل جم 
ِ ِ
امل وَن َيْسَتِحبُّوَن ِعَباَدَة امْل ل وِك الظه ل  ِذيَن اَل َيَزا ِميهِة َوالنهَواِصِب اله ا َقاَمِة اْلَعْدِل اْلَكره ْم إِلِ

يِن .   (1)"َوالدِّ

  :"هيلك أمتي هذا احلي من قريش حديث: " تعقيبه عىليف  العالّمة القرطبي ويقول

وكأَّنم واهلل أعلم يزيد بن معاوية، وعبيد اهلل بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك : "قال

وسبيهم، وقتل خيار  ☻بني أمية، فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول اهلل 

املهاجرين واألنصار باملدينة وبمكة وغريها، وغري خاف ما صدر عن احلجاج، وسليامن بن عبد 

ك الدماء، وإتالف األموال، وإهالك الناس باحلجاز والعراق وغري ذلك، امللك، وولده من سف

يف أهل بيته وأمته  ☻وباجلملة وغري ذلك، وباجلملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي 

وجحدوا  ،وخربوا ديارهم ،وأرسوا صغارهم ،وسبوا نساءهم ،باملخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم

 ،يف وصيته ☻وشتمهم، فخالفوا رسول اهلل واستباحوا لعنهم  :فضلهم ورشفهم

وقابلوه بنقيض مقصودة وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بني يديه، وافضحيتهم يوم يعرضون عليه، 

  (2)"واهلل أعلم.

 

*** 

                                                             

 [303، ص6]تفسري املنار، ج( 1)

 [1114للقرطبي، ص ،لتذكرة]ا( 2)
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 كتاب العواصم: يفالشيخ حممد الغزايل  ونختم برأي

لشيخ حمب الدين اخلطيب ملا ن رش كتاب "العواصم من القواصم" للقاِض ابن العريب، بتحقيق ا

يل،  ض الشيخ، واعرت♫ اخلطيب عىل كتاب: "اإلسالم واالستبداد السيايس" للشيخ حممد الغزا

 كتب الشيخ الغزايل يقول: 

الذين مل يكتفوا بسكوهتم يف معركة احلق بني األمة  –"عىل أين أوجه هنا شيئًا من اللوم لألدباء 

نوا بني احلني واحلني يعرضون لدعوتنا بالنقد والرد، والغمز بل كا –وجزارهيا، وبني الدين ومضيعيه 

 واللمز.

أن يومهوا الناس بأن للوثنية السياسية أصاًل  –تت عنوان الدفاع عن الصحابة  –ويريدون 

 مرشوعًا، وأن توارث امللك قد سبقت به األسوة احلسنة فيام صنعه معاوية باستخالف يزيد!!

ئ معاوية فيام صنع، ومع أن العامل اإلسالمي قد أمسك بالفأس يف يده ومع أن مجهور املسلمني خيط

 يريد أن جيتث من ربوعه املنهوكة آخر ما أبقت الوثنية السياسية من مآثر منكرة.

ومع ذلك فقد فوجئت بكتاب للقاِض أيب بكر بن العريب جيدد يف هذه األيام نرشه، وأحر ما فيه دفاع 

 ليد احلكم امللكي املطلق، وإليك عبارات مما حوى الكتاب:عن يزيد بن معاوية، وعن تقا

بته.. فعدل إىل والية ابنه  "إن معاوية ترك األفضل يف أن جيعلها شورى، وأال خيص هبا أحداً من قرا

 وعقد له البيعة.. فانعقدت له البيعة رشعًا ألَّنا تنعقد بواحد وقيل باثنني".

ال وزن له يف اإلسالم، فالعدول عن الشورى ليس عدواًل  هذا الكالم الذي يقوله ابن العريب فارغ

عن األفضل بل عدوالً عن الواجب، وما يطلب الساسة املستبدون أكثر مما قاله ابن العريب ويكرر يف 

 هذا الزمان األسود.
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تله ظلامً إال قتعليقه عىل مقتل حجر بن عدي بقوله: "فإن قيل األصل هذا ومن غرائب ابن العريب 

ه بالظلم فعليه فمن ادعى أن ،بت عليه ما يوجب قتله، قلنا، األصل أن قتل اإلمام يكون باحلقإذا ث

 عيد..بالدليل" أي األصل يف ترصف احلكام الصحة ولو كان سفك الدم. واخلطأ يعرض هلم من 

 ينبغي أن يظل وكان ،وما تستباح إال بالدليل القاطع ،وهذا قول منكر فاألصل يف الدماء أن تصان

ئع لقمع احلكام وضع فيها الرشكالم "ابن العريب"  مطمورًا فام يساء إىل اإلسالم بنرشه يف أيام ت   ا

 وإلزامهم حدود األدب..

  (1)ولكن اإلسالم املتعب من كيد أعدائه، يقوم فريق من بنيه بنرش هذه السخافات دعاية له."

 

***

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                             

 [115]يف موكب الدعوة، حممد الغزايل، ص ( 1)
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  اج السنة" منه، وكتابه "تيميةمة ابن ثانياً: العال 

 

 مقدمة 

  (1)كتاب "منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية" ♫ابن تيمية  ةالعاّلمسبب تأليف 

مة يف َمعرفة اإلماَمةأنه كان يرد فيه عىل كتاب " أليب منصور مجال الدين احلسن بن  "ِمنهاج  الكرا

متوفر " ويقول الشيعة عن هذا الكتاب إنه:. (ـه 726 ) يوسف احليّل الشهري بالعالمة احليّل املتوىف سنّة

عىل كمٍّ كبري من الرباهني العقلية والنقلية املثّبتة إلمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وأبنائه 

ته الدور الكبري يف تول ، املعصومني )عليهم السالم( وأحّقية املذهب الشيعي وكان ملؤلفاته ومناظرا

  (2)."إىل التشيع وانتشار املذهب الشيعي يف إيران السلطان حممد خدا بنده 

وي عىل أكاذيب مركبة، وكثري من األحاديث املوضوعة، ومناقب تحي"منهاج الكرامة" هذا كتاب و

مكذوبة، وتفسريات آليات القرآن موهومة! وتعصب شديد وغلو واضح يف اإلمام عيل، وآل البيت 

كام به الطعن القبيح يف سرية أيب  - املحدثني عندنا وكذلك به بعض األحاديث الصحيحة بمعايري -

 (3)!╚بكر وعمر وعثامن 

قدمة عىل كل غريه، وهو    –والعاّلمة ابن تيمية من أشهر املراجع السلفية يف عرصنا هذا، وأراءه م 

ية قامة كبرية، وموسوعة فقهية، وعقلية فلسفية عميقة.. إال أنه يف هذا الكتاب انترص ملعاو –وال شك 

                                                             

 ["جمموع الفتاوىالشهري "وجودة يف كتابه م -فيام نتعرض له من موضوعات  –أفكاره  بعض ]وكذلك ( 1)

 ]ويكي شيعة[( 2)

فات وأساطري حول موضوع اإلمامة، ال أدري كيف مّرت عىل عقالئ]( 3) األمر كان "عصبية  هم؟ وأحسب أنوللشيعة اإلمامية خرا

ت البعيدة، والتفسريات أيديولوجية" تعمل عىل استقطاب الشيعة بأي وسيلة، ومنها قضية اإلمامة واملهدي.. وغرقوا يف التأويال

 دهم[ية تأكيدًا ملعتقالباطنية آليات القرآن، واألحاديث املوضوعة، أو األحاديث الصحيحة مع تأويلها بصورة متعسفة أو باطن
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"منهاج  وبني أمية بطريقة فيها انفعال وإجحاف وخروج عن جادة الصواب! وما هيمنا يف رصد كتاب

ومنع أي حماولة لتصحيح هذا الفعل أو مباركته أو  ؛"فرتة التحول من اخلالفة إىل امللك" هو:السنة" 

ع التربير، أو التهاون يف أمره أو ُتريره عىل أنه َشء  هناال بأس به.. وال يعنينا  تربيره بأي نوع من أنوا

 وسبب تأليفه. هكتابالرد عىل الشيعة التي هي حمور  قضية

واجلميع خيطئ ويصيب، وواجبنا اتباع الصواب، وجتنب األخطاء مع االحرتام والتقدير جلميع 

 العلامء، واملخلصني، والذين حسنت نيتهم يف نرصة الدين واألمة..

عليه أن ال يتابعهم عىل أخطائهم، وال يتعصب هلم.. بل يتبع  –ء وباقي العلام –ومن حيب ابن تيمية 

احلق الذي معهم، ويعرف أنه يقينًا سيكون هناك أخطاء، علينا عدم الرىض هبا واملتابعة عليها، 

، ويتجاوز عن سيئاهت، وأن يتقبل اهلل عنهللجميع والدعاء بالرُحة واملغفرة  ..مم أحسن ما عملوا

خلطأ والتعصب له، والغضب لألشخاص، فهذا سمت املتكربين الذين يردون أما املتابعة عىل ا

 احلق، وحيتقرون اآلخرين من غريهم.

ولشهرة العاّلمة ابن تيمية، وشهرة كتابه.. سننقل بعض ما قاله يف كتابه هذا، ونرد عليها؛ ألنه مستند 

االستبداد والظلم وامللكية  بعض اجلامعات السلفية اليوم التي تدافع عن الطغاة والطغيان، وتصحح

 الوراثية..

 فرحم اهلل ابن تيمية، وغفر له، وتقبل اهلل عنه أحسن ما عمل.

 

*** 
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 ابن تيمية العاّلمة دفاعاتحماور 

 حماور: ثامنيةمة ابن تيمية عىل ارتكزت دفاعات العالّ 

 لسلطان الظامل.إعطاء الرشعية لاملحور األول: 

 هي حروب فتنة. اإلمام عيلّ  املحور الثاين: اعتبار حروب

 اإلمام عيل هو املبتدئ بالقتال. جعلاملحور الثالث: 

 جمرد االمتناع السلمي من بيعة إمام عادل.هو: املحور الرابع: اعتبار موقف معاوية 

 البغي.قتال أهل املحور اخلامس: سلب حديث "الفئة الباغية" معناه، والتأويل املتعسف آلية 

 د أقوال الفقهاء يف قتال البغاة.املحور السادس: ر

 .هو الطائفة املنصورةصاحب حق، و: جعل معاوية سابعاملحور ال

 .املحور الثامن: مباركة امللكية الوراثية

*** 

أنه ي سقط ُتامًا قضية "فتنة امل لك"  :عن معاوية هو ♫ع ابن تيمية افمن أهم املالحظات يف دو

دون  -يف معرض الرد عىل مذهب الرافضة  –فاعية تربيرية وينظر لألمر نظرة د ؛و"امللك العضوض"

قضية اجتهاد وتأويل وخطأ مغفور  –يف الغالب  –اعتبار لقضية }منكم من يريد الدنيا{ فاألمر عنده 

 يف بحور احلسنات! 

ثنا سقوط قضية الرشعية اإلسالمية السياسية، والتغافل عن كارثة تّول  هلذا نجد يف كثري من ترا

 الذي هو حمور وقضية املسلمني من يومها إىل اآلن.  ..ة الراشدة إىل امللك العضوضاخلالف
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 (1)لسلطان الظاملإعطاء الرشعية لاملحور األول: 

 :♫يقول ابن تيمية  

تة عن النبي وهلذا استقر أمر أهل السنة عىل ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثاب"

األئمة وترك  هم، ويأمرون بالصرب عىل جوروصاروا يذكرون هذا يف عقائد ☻

 .. قتاهلم، وإن كان قد قاتل يف الفتنة خلق كثري من أهل العلم والدين.

م وترك قتاهل ،الصرب عىل جور األئمة :من ☻وهذا كله مما يبني أن ما أمر به النبي 

مل  أو خمطئاً  داً تعمهو أصلح األمور للعباد يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك م ،واخلروج عليهم

 ...وأمر الرعية بالطاعة والنصح.. حيصل بفعله صالح بل فساد.

لفساد الناشئ اوأمر بالصرب عىل استئثارهم، وَّنى عن مقاتلتهم ومنازعتهم األمر مع ظلمهم، ألن 

 ظمهام.من القتال يف الفتنة، أعظم من فساد ظلم والة األمر، فال يزال أخف الفسادين بأع

واعترب ذلك بام جيده يف نفسه  ☻الكتاب والسنة الثابتة عن رسول اهلل ومن تدبر 

  (2)"ويف اآلفاق

فجعل املحذور هو اخلروج عن السلطان ومفارقة اجلامعة، وأمر بالصرب عىل ما يكره من األمري، مل "

  (3)"وال مجاعة معينة. معيناً  وال أمرياً  خيص بذلك سلطانا معيناً 

                                                             

ً بالفقه السيايس للملك]وابن تيمية مل ينفرد بذلك، بل هو اعتقاد لدى الكثري من العلامء تَ ( 1) ن من العضوض، وابن تيمية مل يك أثرا

جن بسبب بعض أراءه الفلسفية حول قضية الصفات اإلهلية، وغريها[ ..داً علامء السلطان، بل كان مضطه  وس 

 [، باختصار542، 529، ص،  4]منهاج السنة ج( 2)

 [556، ص1]املرجع السابق، ج( 3)
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ذلك يقوم أئمة ال هيتدون هبديه وال يستنون بسنته، وبقيام  قد أخرب أنه بعد ☻وهو "

رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن اإلنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة لألمري، وإن َضب 

ء كان عادالً    (1)".أو ظاملاً  ظهرك وأخذ مالك، فتبني أن اإلمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سوا

*** 

الطاعة يف معصية  – وال غريه من الفقهاء –لظامل املتغلب مل يقصد هبا ابن تيمية ورشعية السلطان  ا

ف.. والصالة واجلهاد اهلل، فهم يؤكدون بشدة عىل أنه ال طاعة يف معصية اهلل، وإنام الطاعة يف املعرو

تقوى،  الرب والمع أئمة اجلور، وهذا القول صحيح من هذا الوجه.. الطاعة يف املعروف والتعاون عىل

 ولكن ال "رشعية إسالمية كاملة" حلكم الظاملني.. وهذا ما ننافح عنه بشدة.

ابن الزبري، ووقد استقر رأي كثري من الفقهاء بعد فشل الثورات عىل بني أمية )كثورة احلسني، 

  رشعيتها وفشلها،بني –رُحهم اهلل  –واألشعث...إلخ( عىل أَّنا "فتنة" ال تأيت إال بالرشور، وخلطوا 

 ض! فصارت بال رشعية إسالمية، وانتقلت بالتبع الرشعية اإلسالمية مللوك امللك العضو

أدى إىل صياغة نظرية "تقديس السلطان املادي، واستعباد األمة  –وبكل وضوح  –وهذا 

والتضحية هبا من أجل سالمة السلطان وحاشيته! أو عىل أقل تقدير مهد هلذه البدعة  ؛واحتقارها"

  (2)امل ضلة!

تناقها يف كل جيل عىل املسلمني اع "عقيدة"وأسوأ ما يف هذا األمر.. تول هذا التصور البدعي إىل 

ل صارت هذه البدعة وقبيل.. ال جمرد حالة اضطرارية ظرفية لقلة احليلة أو العجز أو سوء التقدير.. ب

  !يف أمور احلكم، ونقض عرى اإلسالم هي السنة، وهي األصل الثابت

                                                             

 [561، ص1]منهاج السنة، ج( 1)

 الباب الثالث[يف ، "احلكم الثيوقراطيبدعة سلطان اهلل.. و"بحث: م –إن شئت  –]راجع ( 2)
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كر جتعل اإلنسان كالوحش املسعور حيرق كل َشء من وربام مل  يدر بعقوهلم أن السلطة إدمان وس 

وإن كان  –أجل إشباع َّنم هذه الشهوة الذي ال ينتهي إال باملوت، وترى السالطني يعيشون حياة 

ن فيها بؤس املدمنني، الذين ال يستطيعون التمتع الطيب باحلياة، تراهم يقتلو –ظاهرها اللهو والرتف 

أقرب املقربني، ويقربون ألد أعدائهم، ويبددون ثروات األمة، وي تالعب هبم.. ثم يسقطون يف النهاية، 

وتسقط معهم األمة األسرية قليلة احليلة امل كبلة بقيود ما زعموا أنه "العقيدة الصحيحة" يف االستسالم 

 للطغيان..

هي أمة األمر باملعروف والنهي عن  بينام الثورة عىل الظلم هو جوهر اإلسالم ورسالته، وأمته

 املنكر.. والعجز عن تصحيح أوضاع الظلم والبدع امل ضلة يف أمور احلكم ال يعطيها أي رشعية.

 فالعقيدة اإلسالمية الصحيحة يف "التصور السيايس اإلسالمي" هي أن نقول: 

امة احلق والعدل جوهر اإلسالم ورسالته ودعوته هي "ترير اإلنسان" من كل طغيان، وإق إنه 

الرباين، وال حيق ألي حاكم أو ذي سلطان أن يتخذ عباد اهلل خوالً، أو ماله تغوالً، أو يتالعب بكتاب 

رشعن ويربر ظلمه، وال حيق ألي أحد أن يتسلط عىل األمة بالسيف ليتأمر عليها، ومن َيظلم أو اهلل لي  

روج، وعىل األمة رشعيته بقدر هذا اخل سقطتد ، فق☻خيرج عن سنة املصطفى 

قّوم أن منازعته حتى يعود إىل جادة الصواب، و ً، وت  تأخذ عىل يد كل ظامل، وتأطروهم عىل احلق أطرا

كم باحلق والعدل، وأن تَ اأي   قوم باحلق والعدل.. عوجاج، فاألمة صاحبة احلق األصيل يف أن ت 

عوجاج ااملعنى، وعليها تقويم أي وهلا "الرشعية اإلسالمية الكاملة" يف ذلك، وهي "اجلامعة" هبذا 

فهذا ليس استسالمًا للطغاة، وال  –يف ظرف ما وجيل ما  –بـ "الوسائل املكافئة" له، فإن عجزت 

تابع  رشعية للملك العضوض، وإنام هو الصرب إلعداد العدة، وتصحيح املسار، ويف هذه األثناء ال ي 

 صدق كذهبم، وال ي عينهم عىل ظلمهم.رىض بأفعاهلم، وال ي  أحد عىل ظلم الظاملني، وال يَ 
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وإْن َضب الظهور وأخذ  –واإلمام الذي ي طاع ليس هو اإلمام الذي له سلطان عادالً كان أو ظاملًا 

بل اإلمام الذي ي طاع هو اإلمام الذي يقوم بكتاب اهلل، فهذه هي "الرشعية اإلسالمية،  –األموال 

ليس هو "قهر السيف" إنام هو "الطاعة هلل" صاحب  والسلطان يف اإلسالم ،والسلطة اإلسالمية"

 –السلطان، املختص بصفات الربوبية.. وال حيق ألي أحد كائنًا من كان أن يرضب ظهور الناس 

بغري وجه حق، أو يأخذ أمواهلم بالباطل، فهذا كله خمالف لرسالة  –مسلمهم وغري مسلمهم 

 (1)اإلسالم.

*** 

 :والسلطان الظامل بن معاوية، زيديَ  عن يف دفاعه ابن تيمية ويقول

ن عمر إىل عبد بجاء عبد اهلل )إنام احلديث املعروف مثل ما روى مسلم يف صحيحه  عن نافع قال: "

يب عبد الرُحن، اهلل بن مطيع حني كان من أمر احلرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا أل

 ☻سمعت رسول اهلل  حديثاً فقال: إين مل آتك ألجلس أتيتك ألحدثك  وسادة.

يف ن مات وليس من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، وم من خلع يداً ’’يقوله. سمعته يقول: 

 (.’’عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

مع  ،ري وقتهم يزيدث به عبد اهلل بن عمر لعبد اهلل بن مطيع بن األسود ملا خلعوا طاعة أموهذا حدّ 

 رة.منك ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بأهل احلرة أموراً أنه كان فيه من الظلم 

فعلم أن هذا احلديث دل عىل ما دل عليه سائر األحاديث اآلتية من أنه ال خيرج عىل والة أمور 

لوالة األمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة،  املسلمني بالسيف، وأن من مل يكن مطيعاً 

  (2)"فة لوالة األمور، وأبعد الناس عن طاعتهم إال كرها.فإَّنم أعظم الناس خمال

                                                             

 [عن حديث: "وإن َضب ظهرك" –إن شاء اهلل  –سوف نتحدث يف الباب الثالث ]( 1)

 [110، ص1]منهاج السنة، ج( 2)
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فكيف جتب طاعة يزيد؟ وكيف عدم طاعته جتعل صاحبها يموت ميتة جاهلية؟!! وهل مات خيار 

 بن الزبري، وبن أهل املدينة ومات احلسني الثائر عىل هذا الطاغية ميتة جاهلية؟! وكذلك عبد اهلل

    !؟األشعث، وغريهم

 ! "فتنة"ال يقول ذلك، إنام يسمي كل املحاوالت الفاشلة لرد الرشعية اإلسالمية وابن تيمية 

وهذا غري صحيح فال فتنة وال ضالل أعظم من فتنة امللك العضوض، واملقاومة والعمل عىل العودة 

، وبقي مسألة "القدرة وعوامل النجاح" التي قد "الرشعية اإلسالمية"إىل اخلالفة الراشدة له كامل 

االجتامع عىل رغبة  عدم فر يف جيل دون جيل، فقد يقل النصري، أو ال يوجد الركن الشديد، أوتتو

التغيري.. كل هذه عوامل حسب القدرة والطاقة، فيجب أن نفرق بني رشعية مقاومة بدعة وضاللة 

 امللك العضوض، وبني سنن التمكني والنجاح.

 : ك الفكريخطورة هذا املسلبيان يف  يقول العاّلمة رشيد رضا

ول اهلل " من خرج من الطهاَعة َوَفارق اجْلاََمَعة َفاَمَت، َماَت ميَتة :’’☻َقاَل َرس 

و إِىَل عصَبة َأو ينرص عصَبة َفقتل َفقتله  َجاِهِليهة، َومن َقاتل َتت راية عمية يْغضب لعصبة َأو َيْدع 

يتحاشى من مؤمنها، َواَل َيِفي الهِذي عهد  َجاِهِليهة، َومن خرج عىل أمتِي يرْضب برَها وفاجرها، َواَل 

قَ  -َويِف ِرَواَية  -َعهده، َفَليَْس مني َولست ِمنْه   َرَواه   ’’اتل لْلعصَبِة َفَليَْس من أمتِييْغضب لْلعصَبِة َوي 

َغَتاِن( َوَتْشديد  َرْيَرة والعمية بَِضم اْلعني َوكرسَها )ل  سلم َوالنهَساِئّي من َحِديث أيب ه  يم وفرسوها م 
ِ
امْل

د بِِه احْلق َولَذلِك َبينه بَِأنهه   َرا ِذي اَل ي  ة والبطش، والتغلب اله وه د هبَا َعظَمة اْلق  بِاْلكرِب والضالل َوامْلَرا

يْغضب لْلعصَبِة َوِهي بِالتهْحِريِك قوم الرجل الهذين يعصبونه ويعتصب هبم أَي ي َقوي ويشتد، َويِف ِرَواَية 

 ي نِْسَبة إِىَل اْلعصَبة. .العصبية َوهِ 

د هبَا َعظَمة امْللك العمية، اَل  وَن إِاله بالعصبية، امل َرا وا َواَل يقوم  َوَأنت تعلم َأن املتغلبني َما َقام 

  ..ق َواْلعْدل َبني مَجِيع النهاسيقصدون بقتاهلم إعالء كلمة اهلل، َواَل إَِقاَمة ميَزان احْل 
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 اجلبارين الباغني َواِجبَة َوَما أفسد عىل َهِذه اأْل 
ِ
اَلء مة أمرَها، وأضاع َعَليَْها ملكَها إاِله جعل طَاَعة َهؤ 

يَار من أويل اأْلَمر، َوأهل احْلل  ، َوجعل التغلب أمراً عىل اإْلِطاَْلق رشعاً 
ِعيًّا كمبايعة أهل ااِلْختِ رَشْ

َمام احْلق، َوجعل عهد كل متغلب َباغ إِىَل َولَ  ْلَطان َواْلعقد لإْلِ ده َأو َغريه من عصبته، ألجل حرص السُّ

ِعيًّا وأصالً  َعاِوَية َوَلده يِزيد  مرعياً  واجلربوت يِف أرسته، َحًقا رَشْ ْخاَلف م 
لذاته، َوعدم التهْفِرَقة َبني اْستِ

مَ  ام اْلَعاِدل عمر اْلَفاِسق اْلَفاِجر بالرغم من أنوف امْل سلمني، َوَبني عهد الّصديق اأْلَْكرَب واستخالفه لإْلِ

َشاوَرة أهل احْلل َواْلعقد ِفيِه وإقناعهم بِِه، َواْلعلم بتلقيهم َله   يَمة بعد م 
بن اخْلطاب ِذي املناقب اْلَعظِ

  (1)"بِاْلقب وِل .

ار عنيد، فلن وإْن كان يزيد بن معاوية "ويل أمر رشعي للمسلمني" فهنيئًا لكل طاغية مارق وجب

ولكل  !يًا"فقد وجد لكل ظلمه "خمرجًا رشع ،هش كل دجال لكل طاغوتليَ يفعل مثلام فعل يزيد! و

 صادع باحلق "اهتامًا رشعيًا"! 

هلل، وشورى اإقامة كتاب وإنه سائر أحاديث الطاعة تتحدث عن "بيعة رشعية" قائمة عىل رشطني: 

اعة مجفرق والذي ي   ه،، فتلك بيعة احلق ال بيعة الضاللة كبيعة يزيد وأمثالاملسلمني دون قهرهم بالسيف

ق األمة، ويميض يف املسلمني بعد إقامة كتاب اهلل، وإنفاذ شوراهم.. فإنام هو معتد عىل حق اهلل، وح

 وهذا هو مقصود هذه األحاديث. ،"سنة اجلاهلية"

ان رد ابن مطيع ماذا ك ..ب عىل العاّلمة ابن تيمية أن ي بني بعدما ذكر حديث ابن عمروكان الواج

يف الباب  ن عمر"يف فصل "االستشهاد بموقف اب –إن شاء اهلل  –نعود بالتفصيل هلذا األمر عليه؟ وس

 .الثالث

*** 

                                                             

 [51]اخلالفة، رشيد رضا، ص (1)
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 املحور الثاين: اعتبار حروب اإلمام عيل هي حروب فتنة.

فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن  )أي: حروب اإلمام عيل( أما تصويب القتال"قال: 

  (1)"تركه كان أوىل.

يف القتال، ومن قاتله كانوا جمتهدين خمطئني،  مصيباً  هو اإلمام، وكان جمتهداً  ئفة رابعة جتعل علياً وطا"

  (2)"وهذا قول كثري من أهل الرأي والكالم، من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأُحد وغريهم.

و كان كذلك لإذ وهذا يدل عىل أنه ليس هناك قتال واجب وال مستحب، "والطائفة اخلامسة تقول: "

ركه، ودل تمل يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو املستحب أفضل ممن 

 ذلك عىل أن القتال قتال فتنة.

ستكون فتنة القاعد فيها خري من » أنه قال: ☻كام ثبت يف الصحيح عن النبي 

وأمثال  « ملوضعوالساعي خري من ا الساعي،القائم، والقائم فيها خري من املاَش، واملاَش خري من 

ني، وعىل هذا من فعله من اجلانب ذلك من األحاديث الصحيحة التي تبني أن ترك القتال كان خرياً 

قوال من وهذه أ وغريهم. ،وأُحد ،مجهور أئمة أهل احلديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك، والثوري

املعتزلة وء من اخلوارج والروافض حيسن القول يف عيل وطلحة والزبري ومعاوية، ومن سوى هؤال

 ... فمقاالهتم يف الصحابة لون آخر

واملقصود أن اخلالف يف خالفة عيل وحروبه كثري منترش بني السلف واخللف، فكيف تكون مبايعة 

  (3)"رِض اهلل عنهم أمجعني؟ اخللق له أعظم من مبايعتهم للثالثة قبله

                                                             

 [538، ص1]منهاج السنة البن تيمية، ج( 1)

 [539، ص1]املرجع السابق، ج( 2)

 [545، 542، ص1]املرجع السابق، ج( 3)
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سادات السابقني األولني، فلم يظهر يف خالفته  مع أنه من اخللفاء الراشدين، ومن وعيل ؓ"

بالشام  دين اإلسالم، بل وقعت الفتنة بني أهله، وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى واملجوس

  (1)"واملرشق.

لقرآن؟ أو هو قتال اوالقتال يوم اجلمل وصفني فيه نزاع: هل هو من باب قتال البغاة املأمور به يف "

وأئمة الفقهاء  ،نةوالس ،ومجهور أهل احلديث ،ري من القائم، فالقاعدون من الصحابةخ فتنة القاعد فيه

 مل يأمر بقتال املؤمنني فإن اهلل ؛بعدهم يقولون: هو قتال فتنة، ليس هو قتال البغاة املأمور به يف القرآن 

حينئذ فأصحاب معاوية و.. البغاة ابتداء ملجرد بغيهم، بل إنام أمر إذا اقتتل املؤمنون باإلصالح بينهم.

تال من بغى ومل يقاتل. وإن ، فليس يف اآلية األمر بقإن كانوا قد بغوا قبل القتال لكوَّنم مل يبايعوا علياً 

وهلذا  ،لح بينهاممل يص فإن أحداً  ؛الح وجب قتاهلم، لكن هذا مل يوجدكان بغيهم بعد االقتتال واإلص

 هبا " يعني إذ ذاك. هذه اآلية ترك الناس العمل: "  ▲قالت عائشة 

قيل بجواز القتال، فهذا القدر إنام حصل يف  وإن كان بغيهم بعد االقتتال وقبل اإلصالح، فهنا إذاً 

أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب عيل ونكلوا عن القتال ملا رفعوا املصاحف. ففي احلال التي أمر 

أوئلك بغاة معتدين  ن قتاهلم مأمورا به. فإن كانبقتاهلم فيها مل يقاتلوهم، ويف احلال التي قاتلوهم مل يك

، وليس اإلمام مأموراً  بأن يقاتل بمثل  فهؤالء مفرطون مقرصون، وهلذا ذلوا وعجزوا وتفرقوا

  (2)"هؤالء.

 وخالصة قول ابن تيمية: 

ه مل يقل به وتصويب حروب –القاعد فيها خري من القائم  –إن حروب اإلمام عيّل هي حروب فتنة 

 السنة! وهو املبتدئ بالقتال، وأنه أقام الفتنة!أئمة 

                                                             

 [117،ص4]منهاج السنة البن تيمية، ج( 1)

 [502، ص4ج املرجع السابق،]( 2)
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لقد حاول العاّلمة ابن تيمية حماوالت مستميتة جلعل حروب اإلمام عيّل هي حروب فتنة، دون أي 

، فإنه "الفئة الباغية"اعتبار لقضية تول اخلالفة الراشدة إىل ملك عضوض.. ومن يرد عليه بحديث 

والعمدة فيها  –نيفات مجيع املذاهب األربعة يف قتال البغاة ومن يرد عليه بتص ،ه من معناهرجخي  

رج  –حروب اإلمام عيل  فإنه ينسف كل الركائز القائم عليها هذا التصنيف! وال هيش إال حلرب اخلوا

 .إن شاء اهلل فقط! كام سيأيت

لقاعد فيها خري ، وال يقول إال بأَّنا فتنة ا"الفئة الباغية"فهو من البداية ال يقبل االستشهاد بحديث 

 من القائم، وجيعل هذا املنهج هو منهج أئمة أهل السنة!

وإْن كانت حروب اإلمام عيل فتنة، فعىل أي أساس ي سمى "خليفة راشد".. ملَ ال ي قال "خليفة 

 !الفتنة"، كام كان يزعم معاوية وحزبه؟

. إما يقعون يف التناقض فتنة، ويقرون بخالفته الراشدة. وأحسب من يقولون عىل حروب اإلمام عيلّ 

دون أن يشعروا، أو ي مررونه عىل تناقضه! أو يرفعونه إىل مقام الرشد كونه فقط من السابقني األولني، 

مة له ال اإليامن بحقيقة وَضورة ما قام به.  من باب الكرا

 -اهلل عنهام رِض  -هي خالفة رشعية ُتامًا بياعه الذين بايعوا أبو بكر وعمر  خالفة اإلمام عيلّ  وإنه 

أن ي فسده من  ☻بل خاف عىل دين حممد  -كام زعموا  -ومل يكن يطمع يف خالفة 

يطمع يف امللك والسلطان. وكان يعرف أنه أخذ األمر عىل اختالف من املسلمني، واضطراب أمرهم.. 

ذي نرش هذه قًا، وألمره مطيعًا.. والن، بل كان له ناصحًا، وعليه مشفوحاشاه أن يكون متهامً بدم عثام

 اإلشاعة اخلبيثة هو معاوية !.

بيعته أو قتاالً معه، فال يعني ذلك  ّلف بعض الصحابة عنالبدريني، وإن خت تل مع عيّل ؓاوق

 طعنًا يف بيعته أو يف مرشوعية حروبه.. 
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فالزعم بأن القتال الذي حصل هو جمرد فتنة وقعت بني املسلمني، غاب فيها وجه احلق، وعمل كل 

، "فئة باغية"ها بام رأه، فهذا غري صحيح، وفيه إخفاء لوجه احلقيقة الساطع، لقد كان هناك مسلم في

.. فئة تدعو إىل النار، وفئة تدعو إىل اجلنة، وذلك بخصوص حرب صفني عىل وجه "فئة عادلة"و

كان  التحديد، ألن قتال اجلمل وقعت فيه فتنة التحريش بني الفريقني بعد اتفاق ورىض، وأمر اخلوارج

 حمسومًا.. واخلطر فيه هو قتل املسلمني واستالب أمواهلم بزعم أَّنم مرتدين !. 

أما أمر صفني فلم يكن قتال فتنة بل "قتال الفئة الباغية" الظاملة الطامعة يف امللك واجلاه والرياسة 

 هعىل الشام سهل بن حنيف، وعزل والسلطان. ونسجل حلظة البغي عندما رد معاوية عامل عيلّ 

ألنه مل يكن يتنازل عن هذا امللك ملجرد عزله، واختذ  ؛عاوية، فرده جند معاوية قبل أن يدخل الشاممل

 ذريعة للقتال دون هذا امللك. قتل عثامن ؓممن 

عامرًا من هذه  ☻ولو كان األمر كام يزعم البعض أنه قتال فتنة، ملاذا مل حيذر النبي 

 -وبالتبع من معه  -عىل فعله غاية الثناء  ☻بل أثنى النبي  ؟الفتنة، وأمره بالقعود

فقال: "يدعوهم إىل اجلنة" فليس أفضل من ذلك دعوة، بل يف رواية قال له: "أبرش عامر" ! وحذر 

من الفئة الباغية أشد التحذير.. فقال: "تدعو إىل النار" ! فكيف ي قال إذن أنه قتال  ☻

 فتنة؟! 

، لهم هم أصحاب الفقه الصحيح، فهو ختطئة لعيلّ وأما تصحيح موقف املعتزلني للقتال، وجع

وإخفاء جلرم معاوية.. فلو كان القتال عىل ملك ورياسة أو عىل عصبية جاهلية أو غريها من حظوظ 

الدنيا، فبالفعل االعتزال هو املوقف الصحيح، أما أن تكون هناك جهة هي عىل احلق بنص احلديث 

تر، وفئة عىل باطل.. فالص حيح هو االصطفاف خلف الفئة التي عىل احلق، ضد الفئة التي النبوي املتوا

ترك االصطفاف خلف  عىل البغي.. وعدم ترك الساحة للبغي أو التربير له أو مساواته باحلق، وإنه 

احلق، جيعل البغي ينترص، وإذا انترص البغي عمت الفتنة اجلميع، وضاعت معامل احلق، وتابع الناس 
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ر التغيري بعد أن الحت له فرصة. وقد رأينا ما حصل يف خالفة الفاسق ابن عىل الباطل، واستصعب أم

 ة احلرمني وقتل احلسني، وتبديل سنة اخلالفة الراشدة إىل امل لك العضوض. باحمعاوية باست

اتل أكابر الصحابة قللقتال، فقد  وأما الزعم بأن أكابر الصحابة والتابعني أن مذهبهم كان ترك عيلّ 

ري، وذكر الذهبي ، ومن البدريني: فضالة بن أيب فضالة األنصاري ذكره اإلمام البخايلّ مع اإلمام ع

سهل بن ومنهم كعب بن عمرو األنصاري، وذكر ابن حجر منهم ثابت بن عبيد، وأسيد بن ثعلبة، 

 حنيف، وأبا عمرو األنصاري، وأبا اهليثم بن التيهان.. 

د، وابن عمر وقاص، وحممد بن سلمة، وأسامة بن زيف بعضهم عن املعركة منهم: سعد بن أيب وختلّ 

ا ألَّنم كام ها فتنة، وإموا وجه احلق يف املوقف يف حينه فاعتربونرِض اهلل عنهم، وذلك إما ألَّنم مل يتبي

عنهم  عه مستغنياً مبمن  رأوا اإلمام مكتفياً : "ـه(370)املتوىف: احلنفي  يقول اإلمام أبو بكر اجلصاص

عىل أَّنم مل يروا  ا القعود عنه لذلك أال ترى أَّنم قد قعدوا عن قتال اخلوارج البأصحابه، فاستجازو

 ؟وارج استغنوا عن مبارشة قتاهلملكنه ملا وجدوا من كفاهم قتل اخل ،قتاهلم واجباً 

قال: "ستكون فتنة القائم فيها خري من املاَش  ☻فإن احتجوا بام روي عن النبي 

وعىل  ،يل له: إنام أراد به الفتنة التي يقتتل الناس فيها عىل طلب الدنياوالقاعد فيها خري من القائم". ق

واحلمية من غري قتال مع إمام جتب طاعته، فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتني باغية  ،جهة العصبية

 (1)"يف قتاهلم. فإن قتال الباغية واجب مع اإلمام ومع من قاتلهم حمتسباً  ،واألخرى عادلة مع اإلمام

، أَيِب  ْبنِ  َحبِيِب  فَعنْ  :عىل أنه مل يقاتل مع اإلمام عيلّ   ؓندم ابن عمر ذا فقدومع ه : َقاَل  َثابِت 

َمرَ  اْبن   َقاَل  يِن  َما" :ع    َعىَل  آَسى َأِجد 
 
ء ْنيَا ِمنَ َفاَتنِي  ََشْ "َعيِلٍّ  َمعَ  اْلَباِغيَةَ  اْلِفئَةَ َأينه مَلْ أ قاتل  إِال الدُّ

وكذلك  (2)

 .كام جاء يف أحكام القرآن البن العريب يب وقاص ؓسعد بن أنِدم 

                                                             

 [532، ص3]أحكام القرآن للجصاص، ج( 1)

 املستدرك عىل (،414:  4، الطبقات الكربى البن سعد )(404:  2أنساب األرشاف/ )، 174د الرب/]االستيعاب البن عب( 2)

 [(558: 3الصحيحني/ )
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 الذين فهم البغاة فأما واملرتدين؛ البغاة  ؓالصديق قاتل "وقد ه:ويقول ابن العريب يف تفسري

 ينالذ فهم املرتدون وأما ؛☻ النبي بموت سقطت أَّنا منهم ظناً ، بتأويل الزكاة منعوا 

 . ☻ حممد غري نبوة بدعوى اإلسالم دين عن وخرجوا ، وجوهبا أنكروا

 أهل وهم، خلعته وطائفة الشام؛ أهل وهم، بيعته يف الدخول أبوا  طائفة عيل قاتل والذي

  (1).النهروان"

لكن  -يعي فهذا َشء طب -قد يقع لإلنسان ويتحرج من املواجهة  "قتال فتنة"الظن حينها أنه  وإنه 

لظامل، وتتبدل االفة إىل امللك العضوض بعد أن ينقشع غبار املعركة، وتتكشف احلقيقة، وتتحول اخل

 بام ال يدع أي جمال للشك –يتأكد بذلك يف السياسة واملال واحلكم، ف ☻سنة النبي 

 .. "قتال رشد"بل  "قتال فتنة"مل يكن بأنه  –

 اًل. لة، وكتابه دغمن أجل إقامة اخلالفة الراشدة. ومن أجل عدم اختاذ عباد اهلل خوالً، وماله د و

 

 

*** 

 
 
 
 

                                                             

 [129، 128، ص4]أحكام القرآن البن العريب ج( 1)
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 .املبتدئ بالقتالهو املحور الثالث: جعل اإلمام عيّل 

فال ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر عيل ومعاوية بصفني، ومل يكن معاوية ممن خيتار احلرب "قال: 

  (1)"عىل أن ال يكون قتال، وكان غريه أحرص عىل القتال منه. ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصاً 

وهؤالء قوتلوا ابتداء قبل ... فإن اهلل مل يأمر بقتاهلا ابتداء ؛ل الطائفة الباغيةيوجد رشط قتا "مل وقال:

  (2)"أن يبدءوا بقتال. وأبو حنيفة يقول: ال جيوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال اإلمام. وهؤالء مل يبدءوه.

، وهو الذي منه أخذ ةمل يبدأ أحدًا بقتال، بل حاول رد املتمردين عىل الدولة اإلسالمي واإلمام عيلّ 

 املفاسد التي أحدثها الفقهاء فقه قتال البغاة، وأول رشوطه: عدم البدء بالقتال، وكان يريد القضاء عىل

ته األخرية، وعزل من يراه يستحق العزل،  بني أمية يف أثناء ضعف عثامن ؓ ملا رأى ويف سنوا

 –ام توقع ك –د من معاوية وحزبه ُتردهم، وطمعهم، وطلبهم امللك ذهب إليهم.. وراسلهم، فلم جي

 إال القتال دون هذا امللك.

فمعاوية وحزبه:  -ي" كام وردت يف الباب األول "املدخل التارخي -لروايات التارخيية ميع اطبقاً جلف

ذه املسألة .. وهفئة ممتنعة بسالحها عن بيعة اخلليفة الرشعي؛ تطلب امللك بذريعة دم عثامن ؓ

 كل ما جرى بعد ذلك. هي مدخل تأسيِس لفهم

فرقة املسلمني، وعدم تفهذا كتاب اإلمام عيّل إىل معاوية يدعوه فيه إىل الطاعة ولزوم اجلامعة، وعدم 

 : اللعب بقضية مقتل عثامن ؓ

ما بعد فقد لزمك ومن قبلك من املسلمني أبى سفيان، أبن  ةىل معاويإمري املؤمنني أ من عبد اهلل عيلّ "

الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن رىض اهلل عنهم.  ية، وأنتم بالشام، ألنه بايعنديننا باملأبيعتي، و

                                                             

 [447، ص4ج البن تيمية، ]منهاج السنة( 1)

 [390، ص4، جاملرجع السابق]( 2)
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، فإذا اجتمعوا واألنصارنام األمر يف ذلك للمهاجرين إن يرد، وأن خيتار، وال للغائب أفليس للشاهد 

عنه  ةو رغبأحد بطعن فيه أمرهم أن خرج من إماما، كان ذلك هلل رىض، فإعىل رجل مسلم، فسموه 

يصله َجَهنهَم »بى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني، وواله اهلل ما توىل، و أن إىل ما خرج منه، فإرد 

حب األمور فيك وفيمن قبلك ن أإنصار، ففادخل فيام دخل فيه املهاجرون واأل« َءْت َمِصرياً َوسا

فيام دخل فيه الناس، ثم حاكم  كثرت يف قتله عثامن، فادخلأذن بحرب، وقد أال فإن قبلتها وإ، فةالعافي

الصبى  ةما تلك التي تريدها، فإنام هي خدعأوإياهم عىل ما يف كتاب اهلل وسنه نبيه، ف أُحلك، يلّ إالقوم 

  (1)."عن الرضاع

ىل عزله، وطمعًا عاعرتاضاً  من عىل حدود الشام، -امل عيّل ع -وقد رد جند معاوية سهل بن حنيف 

خلليفة الراشد، اًا بذلك أمر أمري املؤمنني، وامتناعه بجيوش الشام ضد يف امللك والسلطان، خمالف

يّل قاتل عثامن، وجيب القصاص من أمري املؤمنني ! وتم تعبئة عبأن اإلمام  - زورًا وباطالً  -واهتامه 

 أهل الشام عىل هذه الفرية واجلناية والبهتان العظيم ! 

ومل  ئاً  يكتب معه شيربة اجلهني، فلام قدم عىل معاوية ملوكان الرسول إىل معاوية س": جاء يف املنتظم

ني عبس يدعى بجيبه، حتى إذا كان يف الشهر الثالث من مقتل عثامن يف صفر، دعا معاوية برجل من 

نه: من معاوية إىل عيل، فقال له:  قبيصة، فدفع إليه طومارا خمتوما، عنوا

عه، فخرجا مصاه بام يقول، ورسح رسول عيل إذا دخلت املدينة فاقبض عىل أسفل الطومار، ثم أو

مره، وخرج الناس ينظرون فقدما املدينة يف غرة ربيع األول، فلام دخال املدينة رفع العبِس الطومار كام أ

،  عيل ؓإليه، فتفرقوا إىل منازهلم وقد علموا أن معاوية معرتض، ومىض الرسول حتى دخل عىل

ال: آمن أنا؟ قال: قد يف جوفه كتابة، فقال للرسول: ما وراءك؟ فدفع إليه الطومار، ففض خاُته فلم جي

 ، قال: ممن؟ قال:اْلَقَودِ بال يرضون إال  نعم، إن الرسل آمنة ال تقتل، قال: ورائي أين تركت قوماً 
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من نفسك، وتركت ستني ألف شيخ يبكي تت قميص عثامن وهو منصوب هلم، قد ألبسوه منرب 

  (1)"دمشق

، َقاَل: ال أقره ، فإنه بلغه أن عليا ؓيِف سبب إظهار معاوية خمالفة عيل ؓو: "ويف املنتظم

  عىل عمله، فَقاَل معاوية: واهلل ال أيل له شيئاً 
ِ
وال أبايعه، وال أقدم عليه، فبعث إليه جرير بن َعْبد اَّلله

  (2)."عىل اخلروج إىل صفني البجيل يدعوه إىل الطاعة فأبى، فحينئذ عزم عيل ؓ

 (لطاعة واجلامعةعيل معاوية إىل ا دعاء: )لبدء يف قتال صفني كتب ابن اجلوزي تت عنوان: وقبل ا

يدعوه إىل  رسوالً  يومني ال يرسل إىل معاوية وال يرسل إليه معاوية، ثم أرسل إليه عيلّ  ومكث عيلّ "

اهلل جازيك بام قدمت اهلل وإىل الطاعة، فأتاه فَقاَل: إن الدنيا عنك زائلة، وإنك راجع إىل اآلخرة، وإن 

يداك، وإننا ننشدك اهلل أن تفرق مجاعة هذه األمة وأن تسفك دماءها بينها، فَقاَل للمتكلم: هال 

صاحبي أحق الربية كلها هبذا األمر يِف الفضل والدين والسابقة  أوصيت صاحبك بذلك؟ فقال: إن

بة ]من الرسول  أي: نرتك دم عثامن ]، فَقاَل معاوية: ونطل دم [ ☻يِف اإلسالم والقرا

 (3)."[، ال واهلل ال أفعل ذلك أبداعثامن

 :رسول عيلّ  شبث بن ربعيملعاوية قبل صفني، ما جاء يف تاريخ ابن األثري، قال  ويف مرسالت عيلّ 

إنه واهلل ال خيفى علينا ما تطلب، إنك مل جتد شيئا تستغوي به الناس، وتستميل به أهواءهم، "

قولك: قتل إمامكم مظلوما، فنحن نطلب بدمه، فاستجاب لك سفهاء وتستخلص به طاعتهم إال 

طغام، وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالنرص، وأحببت له القتل هلذه املنزلة التي أصبحت تطلب، ورب 

متمني أمر وطالبه حيول اهلل دونه، وربام أويت املتمني أمنيته وفوق أمنيته، وواهلل ما لك يف واحدة منهام 
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إن أخطأك ما ترجو، إنك لرش العرب حاال! ولئن أصبت ما تتمناه ال تصيبه حتى تستحق  خري! واهلل

 من ربك صيل النار! فاتق اهلل يا معاوية، ودع ما أنت عليه، وال تنازع األمر أهله.

قال: فحمد معاوية اهلل ثم قال: أما بعد فإن أول ما عرفت به سفهك وخفة حلمك، أن قطعت عىل 

يف سيد قومه منطقه، ثم اعرتضت بعد فيام ال علم لك به، فقد كذبت ولؤمت أهيا هذا احلسيب الرش

األعرايب اجللف اجلايف يف كل ما ذكرت ووصفت! انرصفوا من عندي فليس بيني وبينكم إال 

  (1)"السيف.

ول القائل: "إن قوأما ات قليلة بقوله: "حفابن تيمية يؤيد هذا الكالم بعد صوالعجيب أن العاّلمة 

 يف دم  املا مشاركاً ظامتنعوا من طاعته ومبايعته، وجعلوه  قيل له: وهم أوالً  بدأهم بالقتال ". لياً ع

 عثامن، وقبلوا عليه شهادة الزور، ونسبوه إىل ما هو بريء منه.

عن قتل قتلة عثامن، بل  لكونه عاجزاً  قيل: وال كان قتاله مباحاً  : هذا وحده مل يبح له قتاهلم.وإذا قيل

 ، مل يكن ذلك موجباً وإما مذنباً  وقدر أنه ترك هذا الواجب: إما متأوالً  ،عىل قتل قتلة عثامن ان قادراً لو ك

لتفريق اجلامعة، واالمتناع عن مبايعته، وملقاتلته: ومقاتلته، بل كانت مبايعته عىل كل حال ، أصلح يف 

  (2)"الدين، وأنفع للمسلمني، وأطوع هلل ولرسوله من ترك مبايعته.

يغضب ويشتد يف و، ولعلنا نلحظ أن العاّلمة ابن تيمية عندما ينفعل وهذا هو الصواب إن شاء اهلل

يتأمل، ويدقق النظر وعندما يسكن، و –كام هي الطبيعة البرشية  –يقع يف اخلطأ  ..الرد عىل املخالفني

 .ئاتهسي يكتب كأحسن املفكرين، وأضبط العلامء، فتقبل اهلل عنه أحسن ما عمل، وجتاوز عن

*** 
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 ل.جمرد االمتناع السلمي من بيعة إمام عادهو: املحور الرابع: اعتبار موقف معاوية 

كانوا ممتنعني عن طاعة رسول اهلل  ويف اجلملة فالذين قاتلهم الصديق ؓ" قال:

ر بام جاء به، فلهذا كانوا مرتدين، بخالف من أقر بذلك ولكن امتنع عن  ،☻ واإلقرا

به الرسول فإن هؤالء كانوا مقرين بجميع ما جاء  ؛اوية وأهل الشام طاعة شخص معني كمع

: نحن نقوم بالواجبات من غري دخول : ☻ يقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة، وقالوا

  (1)"من الرضر، فأين هؤالء من هؤالء؟ ملا علينا يف ذلك يف طاعة عيل ؓ

قول بأن االمتناع عن عة إمام عادل، ثم اليامتناع عن مبما حدث يف صفني عىل أنه جمرد اال تصوير إنه 

 حًا عىل اجلملة.املبايعة ليس فيه ما يوجب القتال، وليس كل من ترك طاعة اإلمام يقاتل.. ليس صحي

ني، ولكنهم مسامل تم البيعة إلمام، ولكن قد يمتنع عن البيعة مسلم أو جمموعة من املسلمني..فقد ت

ن هذا اإلمام ليس غي، ومل يسلوا السيوف، ولكن ربام ظهر هلم أمل يعلنوها حربًا ومل يصدر منهم الب

الء ليسوا بغاة ابتداء، املسلمني، فهؤ وحدةقوا شبهة أو تأويل هلم، ولكنهم مل يشأهالً هلذا املنصب أو ل

 وليس ألحد عليهم من سبيل.

عني يف امللك مممتنعني بالسالح، طا للبيعة وأما معاوية وحزبه فلم يكونوا مساملني، بل رافضني

التي  ات التارخييةوالرياسة والسلطان، بل إن معاوية أراد القصاص من اإلمام عيل كام جاء يف الرواي

ش، وحّزب ش اجليوفمعاوية هو الذي أشاع هذه الفرية، وجيّ  !"نريد القود من خيط نفسك" تقول:

ء الذمماستخدم الرشوة واخلديو -فضل من يف عرصه أ -األحزاب عىل اإلمام عيّل   عة يف رشا

 ! والضامئر، كام تروي كتب التاريخ

 ؟! هتا، وحقوقهااغتصاب شورها، وثروافهل هذا امتناع لشبهة أو تأويل أم امتناع لتفرقة األمة، و
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 لك؟ مومعاوية يقتطع بالد الشام كلها لصاحله ويترصف كأنه  ؟وملن كانوا يؤدون الزكاة

ل من يف طاعته.. بل قات معاوية دخولجل الرياسة أو ملجرد أ يقاتل منمل  -كّرم اهلل وجهه  -فعيّل 

يف سياسة احلكم  ☻أجل السنة، ووحدة األمة، ومنع البدعة، وحفظ سنة النبي 

 .واملال

يش معاوية من كان يظن جإنه كان يف  -ن قبل موكام ذكرنا  -وبقي أن نقول كلمة يف مسألة التأويل 

ذرهم من حيبل إنه كان  -ناك من كان ممتنعًا عن مبارشة القتال أن معاوية عىل احلق كذي الكالع، وه

لعاص، وهناك من كان يريد الدنيا، اهلل بن عمرو بن ا وهو عبد -فيهم  ☻وعيد النبي 

وكل  .لفئة الباغية"داخل "ا يفوهناك فئة امتناع بالسالح، وهناك فئة العناد واالستكبار.. فكل هؤالء 

مسلم، وكل  فهي ختتلف حسب كل واحدهي البغي، أما تفصيل أحوال كل عىل نيته، فالصورة العامة 

  ..نية. وجيب التفصيل يف ذلك، حتى ال ختتلط األمور

ن العاص ومعاوية بن اهلل بن عمرو ب ( فعبد، املحاربةمتناعاال ، املروق، العناد،طأفمن البغي: )اخل

دًا ممتنعاً من انء، بل معة مل يكن متأوالً يف َشأيب سفيان كانا يف فئة واحدة، ولكن أين من أين ؟ ومعاوي

فال يمكن ُترير ؛ وقاتل من أجل ذلك امللك، اخلليفة الراشد، يبتغي ملك الشام، والقفز عىل اخلالفة

 .هلل لهاكام فعل ابن تيمية غفر  ..املوقف ببساطة، فضاًل عن تربيره، والتامس األعذار له

 

 

*** 
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  (1).الفئة الباغية" معناهاملحور اخلامس: سلب حديث "

 وفيه:

 جعل البغي "اجتهادًا".  -

 عدم وجود رشط قتال الفئة الباغية. -

 البغي.قتل أهل والتأويل املتعسف آلية  -

 من بارش قتل عامر. جعل الفئة الباغية هي: -

د ها بأسانيأهل العلم يف هذا احلديث عىل ثالثة أقوال: فطائفة ضعفته ملا روي عند ": ♫ قال

عيد: ورواه الصحيح: رواه البخاري كام تقدم من حديث أيب س ليست ثابتة عندهم، ولكن رواه أهل

 سعيد. . ومن حديث أيب ،مسلم من غري وجه من حديث احلسن عن أمه عن أم سلمة رِض اهلل عنها

 عن أيب قتادة وغريه.

ل العدل ألهل هلم قتال أهومنهم من قال: هذا دليل عىل أن معاوية وأصحابه بغاة، وأن قتال عيل 

 فسقون.كفرون وال ي  البغي، لكنهم بغاة متأولون ال ي  

 : ) ويبدو هذا رأيه األخري يف هذا األمر ( قالولكن ي  

فإن اهلل مل يأمر بقتال كل باغ، بل وال أمر بقتال  ؛ليس يف جمرد كوَّنم بغاة ما يوجب األمر بقتاهلم

ن من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل البغاة ابتداء، ولكن قال: }وإن طائفتا

األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا إن اهلل 

، [سورة احلجرات]إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترُحون{  .حيب املقسطني
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تال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني أن يصلح بينهام. وهذا يتناول ما فلم يأمر بق

 إذا كانتا باغيتني أو إحدامها باغية.

ثم قال: }فإن بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهلل{ وقوله: }فإن 

د به البغي بعد اإلصالح، ولكن هذا بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي{ ق د يقال: املرا

ء أصلح  ؛خالف ظاهر القرآن فإن قوله: }بغت إحدامها عىل األخرى{ يتناول الطائفتني املقتتلتني، سوا

فليس يف القرآن أمر بقتال الباغي  ؛اإلصالح يتناول املقتتلتني مطلقاب بينهام أو مل يصلح. كام أن األمر

اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهام، وأنه إن بغت إحدامها عىل األخرى بعد القتال أن ابتداء، لكن أمر إذا 

تقاتل حتى تفيء. وهذا يكون إذا مل جتب إىل اإلصالح بينهام، وإال فإذا أجابت إىل اإلصالح بينهام مل 

يء إىل أمر تقاتل، فلو قوتلت ثم فاءت إىل اإلصالح مل تقاتل، لقوله تعاىل: }فقاتلوا التي تبغي حتى تف

اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا إن اهلل حيب املقسطني{ فأمر بعد القتال إىل أن تفيء 

 أن يصلح بينهام بالعدل وأن يقسط.

وقتال الفتنة ال يقع فيه هذا، وذلك قد يكون ألن اهلل مل يأمر بالقتال ابتداء، ولكن أمر  إذا اقتتلوا 

مل  باإلصالح وقتال الباغية مجيعاً  ى بقتال الفئة الباغية. وقد تكون اآلية أمراً وبغت إحدامها عىل األخر

 يأمر بأحدمها، وقد تكون الطائفة باغية ابتداء، لكن ملا بغت أمر بقتاهلا، وحينئذ مل يكن املقاتل هلا قادراً 

عن قتال تفيء  اجزاً ابتداء عن قتال الفئة الباغية، أو ع لعدم األعوان أو لغري ذلك، وقد يكون عاجزاً 

عىل قتال يفئ فيه إىل أمر اهلل، وإذا كان  عىل القتال كان قادراً  فيه إىل أمر اهلل، فليس كل من كان قادراً 

عن قتاهلا حتى تفيء إىل أمر اهلل، مل يكن مأمورا بقتاهلا: ال أمر إجياب وال أمر استحباب، ولكن  عاجزاً 

. فهذا من االجتهاد الذي يثاب آخر األمر أنه مل يكن قادراً عىل ذلك، فتبني له يف  قد يظن أنه قادر

صاحبه عىل حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من االجتهاد الذي يكون 

 فإن هذا إنام يكون إذا وافق حكم اهلل يف الباطن. ؛له فيه أجران
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هد فأصاب فله ، وإذا اجتأخطأ فله أجرإذا اجتهد احلاكم ف» قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: كام

أكثر ختيري تر لإلصالح، ال بني أمرين ف خمرياً  -و نائبه أ -ومن االجتهاد أن يكون ويل األمر  «أجران

لعدل مل تكن ممتنعة، با والقتال إنام يكون لطائفة ممتنعة، فلو بغت ثم أجابت إىل الصلح... ختيري شهوة

هلل، أي ترجع، ثم قال: ة، وقد أمر بقتال الباغية إىل أن تفيء إىل أمر افلم جيز قتاهلا. ولو كانت باغي

 ...فأمر باإلصالح بعد قتال الفئة الباغية«  فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل»

لرتك  مي باغياً سوليس يف اآلية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل جيب قتاله بمجرد ذلك، وإن 

كوَّنم امتنعوا عن والصديق قاتل مانعي الزكاة ل، يقاتل ترك طاعة اإلمام طاعة اإلمام، فليس كل من 

: ال  ؤدهيا إليك، مل جيز قتاهلم نأدائها بالكلية، فقوتلوا بالكتاب والسنة، وإال فلو أقروا بأدائها، وقالوا

 عند أكثر العلامء.

 وأوئلك مل يكونوا كذلك. 

إن قاتل عامر طائفة باغية، ليس هلم أن  -عامر حديث  -وهلذا كان القول الثالث يف هذا احلديث 

عليه  يقاتلوا عليا، وال يمتنعوا عن مبايعته وطاعته، وإن مل يكن عيل مأمورا بقتاهلم، وال كان فرضاً 

ئع اإلسالم، وإن كان كل من املقتتلتني  قتاهلم ملجرد امتناعهم عن طاعته، مع كوَّنم ملتزمني رشا

بقوله تعاىل: }والذين جاءوا من  يستغفر هلم ويرتحم عليهم، عمالً  متأولني مسلمني مؤمنني، وكلهم

ننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا  بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخوا

  (1)"[سورة احلرش]إنك رءوف رحيم{ 

: إن معاوية " رِض اهلل عنه  -اله له ومل يكن عيل يف قت كان مصيباً  -رِض اهلل عنه  -وأما الذين قالوا

كان  -رِض اهلل عنه  -يف قتاله ملعاوية، فقوهلم أضعف من قول هؤالء. وحجة هؤالء أن معاوية   -

وكان هو ابن عمه ووليه، وبنو عثامن وسائر عصبته اجتمعوا إليه  -رِض اهلل عنه  -بدم عثامن  طالباً 
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من ذلك، فرتكوا مبايعته فلم  و يسلمهم إليهم، فامتنع عيلّ أن يمكنهم من قتلة عثامن أ وطلبوا من عيلّ 

: وكان عيل باغياً  بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعاً  يقاتلوه، ثم إن علياً   عليهم. عن أنفسهم وبالدهم. قالوا

« تقتلك الفئة الباغية»ر: " أنه قال لعام -يه وسلم صىل اهلل عل -وأما احلديث الذي روي عن النبي 

:  -ه رِض اهلل عن -لدم عثامن  فه، وبعضهم تأوله. فقال بعضهم معناه: الطالبة" فبعضهم ضع كام قالوا

ذكر  أنه قال ملا -ه رِض اهلل عن -نبغي ابن عفان بأطراف األسل. وبعضهم قال: ما يروى عن معاوية 

 -عيل روي عن و نحن قتلناه؟ إنام قتله عيل وأصحابه حيث ألقوه بني أسيافنا. له هذا احلديث: أو

وأصحابه يكونون  ☻نه ذكر له هذا التأويل، فقال: فرسول اهلل أ -رِض اهلل عنه 

 حينئذ قد قتلوا ُحزة وأصحابه يوم أحد؛ ألنه قاتل معهم املرشكني.

وهذا القول ال أعلم له قائال من أصحاب األئمة األربعة ونحوهم من أهل السنة، ولكن هو قول 

يبني شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم يف قتاله،  وهذا وأمثاله مما. .كثري من املروانية ومن وافقهم.

وكون قتلة عثامن من رعيته ال يوجب أنه  ؛لكن ال يدل عىل أَّنم كانوا مصيبني يف ترك مبايعته وقتاله

فقا هلم   (1)"كان موا

أن النبي  يحفإن قال الذاب عن عيل: )هؤالء الذين قاتلهم عيل كانوا بغاة، فقد ثبت يف الصح"

 وهم قتلوا عامرا. « " فئة الباغيةتقتلك ال" » :-ه رِض اهلل عن -قال لعامر بن يارس  ☻

 فهانه للناس أقوال: 

 عيف. يف حديث عامر، ومنهم من تأوله عىل أن الباغي الطالب، وهو تأويل ض منهم من قدح

مل يوجد رشط قتال  ومالك وأُحد وغريهم: كأيب حنيفة -وأما السلف واألئمة فيقول أكثرهم 

فإن اهلل مل يأمر بقتاهلا ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهام، ثم إن بغت  ؛الطائفة الباغية
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إحدامها عىل األخرى قوتلت التي تبغي. وهؤالء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدءوا بقتال. ومذهب أيب 

: ن حن نؤدهيا بأنفسنا وال ندفعها إىل اإلمام، مل يكن له حنيفة وأُحد وغريمها أن مانعي الزكاة إذا قالوا

قتال فتنة. وأبو حنيفة يقول: ال جيوز قتال  -كاملك  -وهلذا كان هذا القتال عند أُحد وغريه  قتاهلم.

  (1)"البغاة حتى يبدءوا بقتال اإلمام. وهؤالء مل يبدءوه.

بموجب له النريان، وال مانع  امن، والفليس ذلك بمخرجه من اإلي : فإن كان باغياً فمن قاتل علياً "

  (2)."فإن البغي إذا كان بتأويل كان صاحبه جمتهداً  ؛له من اجلنان

يف أن هذا اللفظ ملعاوية وأصحابه؛ بل يمكن أنه أريد  تقتله الفئة الباغية{ ليس نصاً  ثم }إن عامراً  "

ومن رِض بقتل عامر كان حكمه  به تلك العصابة التي ُحلت عليه حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر،

كان يف العسكر من مل يرض بقتل عامر: كعبد اهلل بن عمرو بن العاص،  حكمها. ومن املعلوم أنه

  (3)"وغريه؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عامر، حتى معاوية، وعمرو

 وخالصة قول ابن تيمية:

ىل أن ع -رة ميف كل  –ألئمة! ويؤكد مل يوجد رشط قتال الفئة الباغية، وهذا قول السلف وأكثر ا

وإن كان  –هادًا وتأوياًل ن هلم اجتمعاوية وفئته مل يبدءوا بقتال، وإ، ويؤكد أيضًا أن "فتنةقتال "القتال 

ل اقت ، وخلص من آيةيف قتال اإلمام عيّل، كام ال يوجد ما ي وجب قتاهلم من طرف اإلمام عيلّ  –خمطئًا 

 ياً وإن سمي باغ من امتنع من مبايعة إمام عادل جيب قتاله بمجرد ذلك،كل البغي إىل أنه ليس " أهل

لباغية عىل إنه حديث الفئة ا"، ويمكن ُحل يقاتل لرتك طاعة اإلمام، فليس كل من ترك طاعة اإلمام 

 ن اجلميع مسلمون ي ستغفر له، وي رتحم عليهم.من بارش قتل عامر، وإ

                                                             

 [390، ص4]منهاج السنة البن تيمية، ج( 1)

 [394، ص4جع السابق، ج]املر( 2)

 [76، ص35]جمموع الفتاوى البن تيمية، ج( 3)



 882                                                                                    ثانيًا: ابن تيمية و"منهاج السنة"                                             

 

تال الطائفة قد وغريهم "مل يوجد يف )حروب عيّل( رشط وال ندري أين قال أبو حنيفة ومالك وأُح

   !الباغية"؟

 الحقًا.  هو قتال ألهل البغي، كام سن بنيفجميع املذاهب األربعة تعترب قتال اإلمام عيلّ 

لفئة اومعاوية وحزبه بنص احلديث املتواتر "فئة باغية" فكيف نقول "مل يوجد رشط قتال 

 الباغية"؟!!

فهم غضب العاّلمة ابن تيمية يف رده عىل الرافيض، وحياول بأي طريقة رد كل وإننا نستطيع أن ن

 ..(1)غية" وسيلة لنرش املذهب الرافيضمزاعمه الباطلة، ولعله خِش أن ي تخذ من حديث "الفئة البا

رشعنة امللك لوسيلة  ..ولكننا نخشى كذلك أن ي تخذ من حماولة سلب حديث "الفئة الباغية" معناه

 وتصحيح مسلكه.. العضوض، 

كتابه، ويقول وونخشى أن يأيت طاغية فيرسق ثروات األمة، ويستعبد شعوهبا.. ويتالعب بدين اهلل 

 هد؛ وله األجر احلسن!تإنه متأول وجم –أو تقول له املؤسسة الدينية  –

                                                             

يفضلون من مل يقاتله عىل أعظم مما حيبون من قاتله، و وأيضا فأهل السنة حيبون الذين مل يقاتلوا علياً ": ♫]لذا فهو يقول ( 1)

من الذين  فهؤالء أفضل .-ِض اهلل عنهم ر -من قاتله، كسعد بن أيب وقاص، وأسامة بن زيد، وحممد بن مسلمة، وعبد اهلل بن عمر 

قون عىل وجوب مواالته وحمبته، عند أهل السنة. واحلب لعيل وترك قتاله خري بإمجاع أهل السنة من بغضه وقتاله. وهم متف قاتلوا علياً 

 .. ال.مقعىل من يطعن عليه من اخلوارج وغريهم من النواصب، لكن لكل مقام  عنه، ورداً  وهم من أشد الناس ذباً 

، فقون عىل أنه أجل قدراً بقتال أو سب، بل هم كلهم مت )أي: اإلمام عيّل( وكراهة ألن يتعرض له وأهل السنة من أشد الناس بغضاً 

أفضل ممن هو أفضل  ، وعيلّ منه وأحق باإلمامة، وأفضل عند اهلل وعند رسوله وعند املؤمنني من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خرياً 

ألولون الذين بايعوا تت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، ويف هؤالء ا، فالسابقون -ه رِض اهلل عن - من معاوية

، 4منهاج السنة ج)" جرةأفضل مجهور الذين بايعوا تت الش خلق كثري أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤالء كلهم، وعيلّ 

 [ (395ص 
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الذي كان يف صف  اهلل بن عمرو ؓ وأوضح مثال للتأول يف هذه القضية هو موقف عبد

طع أباه، أمره أن ي   ☻نه مل يقاتل اخلليفة الرشعي، ولكنه تأول أن النبي معاوية.. ولك

 فكان معهم وليس يقاتل.. فهذا هو الذي نقول عليه املتأول.

هاداً بأي حال من األحوال، فاألمر إما أن يكون تأوالً أو بغيًا، وال جيتمعان أبدًا.. فال يكون البغي اجت

 فالبغي دعوة إىل النار.

لك ورخصت تال املسلمني والبغي عليهم بالتأول واالجتهاد فقد است بيحت األمة بذولو كان ق

 وحكمه يف الرشيعة معلوم..  –عن غري قصد  –دمائها، فالقتل إما أن يكون خطئًا 

: ﴿ ،مع املرصي الذي قتله باخلطأ ♠ويف قصة موسى  ٰ ِحنِي َقاَل اَّلله  َتَعاىَلٰ َوَدَخَل الَْمِديَنَة لََعَ
ِهِ  َغفْ  ْهلَِها فَوََجَد فِيَها رَُجلنَْيِ َيْقَتتََِلِن َهَٰذا ِمْن ِشيَعتِهِ َوَهَٰذا ِمْن َعُدو 

َ
ِي فَاْسَتَغاثَهُ  لٍَة ِمْن أ  ِمنْ  اَّلذ

ِي لََعَ  ِشيَعتِهِ ِ  ِمنْ  اَّلذ ِه يَْطاِن   َعَملِ  ِمنْ  َهَٰذا قَاَل  َعلَيْهِ   َفَقَضٰ  ُموَسٰ  فََوَكَزهُ  َعُدو  وٌّ ُمِضلٌّ َعدُ  هُ إِنذ  الشذ
ه  .ُمبنِين  ِ إِّن ِ َظلَْمُت َنْفِِس فَاْغفِْر ِِل َفَغَفَر َلُ  .[(16، 15)القصص]﴾  الَْغُفوُر الرذِحيمُ ُهوَ  إِنذهُ  قَاَل َرب 

 فحتى القتل اخلطأ ظلم للنفس!

 وإما أن يكون عمدًا وحكمه يف الرشيعة معلوم.. 

تنعة عن طريق فئة مم -صاحبة الرشعية اإلسالمية احلقة  –ية وإما أن يكون اعتداء عىل السلطة الرشع

ن بأي ن"، وليسوا جمتهدييف منصب أو مال، فهؤالء هم "البغاة املعتدو بسالحها إما بجهل وإما بطمع

ً فهذا يعني أَّنم من أهل اإلسالم فقط، مل خيرجوا  حوال، وإنْ حال من األ قيل إَّنم تأولوا أمرا

 ة اإلسالم، وال ي سحب ذلك عىل االجتهاد واألجر احلسن! بجريمتهم وبغيهم من مل

من ترك طاعة اإلمام العادل ال ي قاتل، فهذا يف االمتناع السلمي.. ويا ليتها كانت  وصحيح إنه 

لطلب حق من احلقوق، ولكنها كانت حماولة من دولة شبه  –غالية أو معتدلة  –معارضة سلمية 
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 أمر اخلالفة، وتسلب املسلمني حقوقهم، وت بدل سنة نبيهم مستقلة هي الشام، تاول القفز عىل

 ، فهذا الذي قام من أجله اإلمام عيّل، والذي يتغافل عنه ابن تيمية يف كل مرة!☻

ال خترج صاحبها من ملة اإلسالم، واجلميع   -وأمثاهلا  – إن حروب اجلمل وصفني أيضاً  وصحيح

ال تأويل يف أمر البغي والظلم، فال يمكن ألحد أن يبغي  مسلمون ي ستغفر هلم، وي رتحم عليهم.. ولكن

 وَيظلم ويستبد ونقول له: إن هذا "تأويل، واجتهاد" سيكون لك به أجر!

وحديث الفئة الباغية فيه: "يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار" فالبغي ذنب عظيم يدعو إىل النار، 

 وليس هو بتأويل وال اجتهاد.

واالجتهاد اخلاطئ: هو خفاء وجه  بذل غاية اجلهد يف البحث عن احلق.: هو هادحقيقة االجت إنه 

متى ظهر، دونام اعتبار خلسارة  ما، مع النية القاطعة يف التزام احلق احلق، والغبش حوله.. لعلة أو ظرف

  .أتباع أو منصب أو جاه.

 ؟!للبغاة جةح   وأفهل بعد مقتل عامر خفاء 

 

 

*** 

 

 

 

 



 912                                                                                    ثانيًا: ابن تيمية و"منهاج السنة"                                             

 

 رد أقوال الفقهاء يف قتال البغاة. املحور السادس:

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة والشافعي وأُحد جعلوا قتال مانعي الزكاة "قال: 

من قتال البغاة، وجعلوا قتال اجلمل وصفني من هذا الباب. وهذا القول خطأ  وقتال اخلوارج مجيعاً 

وأُحد وأيب حنيفة وغريهم من أئمة السلف،  خمالف لقول األئمة الكبار، وهو خالف نص مالك

 ☻فإن اخلوارج أمر النبي  ؛☻وخمالف للسنة الثابتة عن النبي 

بقتاهلم، واتفق عىل ذلك الصحابة. وأما القتال باجلمل وصفني فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من اهلل 

عني عن أدائها بالكلية، أو عن ورسوله وال إمجاع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتن

  (1)"فهو أعظم من قتال اخلوارج. ؛اإلقرار هبا

 ☻وليس عن النبي  واملصنفون يف األحكام: يذكرون قتال البغاة واخلوارج مجيعاً "

حلديث املصنفة يف " قتال البغاة " حديث إال حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. وأما كتب ا

وكذلك  ،هواءوهم أهل األ ،لسنن فليس فيها إال قتال أهل الردة واخلوارجمثل: صحيح البخاري وا

صحابه ليس فيها كتب مالك وأ -فيام أظن  -كتب السنة املنصوصة عن اإلمام أُحد ونحوه. وكذلك 

تاب اهلل وسنة وهذا هو األصل الثابت بك ،باب قتال البغاة وإنام ذكروا أهل الردة وأهل األهواء

ي رق بني القتال ملن خرج عن الرشيعة والسنة فهذا الذي أمر به النبوهو الف ،رسوله

وأما القتال ملن مل خيرج إال عن طاعة إمام معني فليس يف النصوص أمر بذلك . ☻

 فارتكب األولون ثالثة حماذير: 

 -لرشيعة يف السنة وا -منه ومثله  اعة ملك معني وإن كان قريباً طاألول: قتال من خرج عن  -

 واالفرتاق هو الفتنة. ،االفرتاق لوجود

                                                             

 [501، ص 4تيمية، ج]منهاج السنة البن ( 1)
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ئع اإلسالم.  والثاين: التسوية بني هؤالء وبني املرتدين عن بعض رشا

والثالث: التسوية بني هؤالء وبني قتال اخلوارج املارقني من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية؛ 

ء امللوك ووالة األمور مرون بالقتال معهم ويأ ،وهلذا جتد تلك الطائفة يدخلون يف كثري من أهوا

  (1)"ألعدائهم بناء عىل أَّنم أهل العدل وأوئلك البغاة

فمن سوى بني قتال الصحابة الذين اقتتلوا باجلمل وصفني وبني قتال ذي اخلويرصة التميمي "

وأمثاله من اخلوارج املارقني واحلرورية املعتدين: كان قوهلم من جنس أقوال أهل اجلهل والظلم 

فسقون كفرون أو ي  حب هذا القول أن يصري من جنس الرافضة واملعتزلة الذين ي  املبني. ولزم صا

فقد اختلف السلف واألئمة يف ؛ كام يقال مثل ذلك يف اخلوارج املارقني ..املتقاتلني باجلمل وصفني

واإلمساك  ،كفرهم عىل قولني مشهورين مع اتفاقهم عىل الثناء عىل الصحابة املقتتلني باجلمل وصفني

  (2)"شجر بينهم. عام

 خالصة قول ابن تيمية:

لف للسنة الثابتة اعتبار قتال اجلمل وصفني قتال أهل البغي هو أمر خمالف ألئمة السلف، وخماإنه 

ليس فيه أمر من اهلل ورسوله وإمجاع الصحابة! ومن  "قتال فتنة"، فهو ☻عن النبي 

 م املبني. نس كالم أهل اجلهل والظليساوي بني قتال اخلوارج وقتال اجلمل وصفني فكالمه من ج

ل مانعي الزكاة وكتب احلديث والسنن ليس فيها قتال البغاة، إنام فقط  أهل الردة واخلوارج. وجع

 ك.لتحقيق أطامع امللو دخالً اعترب قتال البغاة م   :واخلوارج من املرتدين، وأخرياً 

                                                             

 [451، ص 4]جمموع الفتاوى البن تيمية، ج( 1)

 [56، ص35]املرجع السابق، ج( 2)
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ن مجيع حروب اإلمام أ ،واحلنابلةلشافعية، ، واملالكية، وااحلنفية :لقد اعترب فقهاء املذاهب األربعة

ال أدري كيف يقول وهي يف باب "قتال أهل البغي" وكذلك أئمة التفسري، فهذا إمجاع األمة كلها،  عيلّ 

 يالنب ابن تيمية أن ذلك "خمالف ألئمة السلف"؟! وكيف يقول خمالف للسنة الثابتة عن

ليهم والقتال؟! أال يكون هلم خيتص اخلوارج ومانعي الزكاة باحلط ع ذا؟! وملا☻

 !تأويل واجتهاد كغريهم؟

لقتال اخلوارج ويروي احلديث عن النبي  مرسوراً  وكان عيل ؓ"قال ابن تيمية: 

يف األمر بقتاهلم؛ وأما قتال " صفني " فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنام هو رأي  ☻

  (1)"حيمد من مل ير القتال. وكان أحياناً  ،رآه

أهل القبلة، بل هو  مل يكن مرسوراً بقتال اخلوارج، وال قتال أهل صفني، وال غريهم من واإلمام عيلّ 

 إىل وضعها يف السياسة واحلكم.. ويتجاهل ابن ☻أمر اضطر إليه؛ إلعادة سنة النبي 

 تيمية احلديث املتواتر يف أمر صفني، وهو حديث عامر، ويقول: "ليس معه فيه نص"!

ر   ْلت  ق  : َقاَل  َقيْس  بن عباد، َعنْ  :الرواية عند مسلمف آه": "إنام هو رأي رقولهأما  مْ  َأَرَأيْت مْ  لَِعامه  َصنِيَعك 

وه   َأَرْأيًا َعيِلٍّ  َأْمرِ  يِف  َصنَْعت مْ  الهِذي َهَذا مْ  َعِهَده   ئًاَشيْ  َأوْ  َرَأيْت م  ول   إَِليْك    َرس 
ِ
: َفَقاَل  ☻ اَّلله

ول   إَِليْنَا َعِهدَ  َما   َرس 
ِ
ًة، النهاسِ  إِىَل  َيْعَهْده   مَلْ  َشيْئًا ☻ اَّلله َذْيَفة   َوَلِكنْ  َكافه يِن، ح   َعنِ  َأْخرَبَ

 : َقاَل  ☻ النهبِيِّ 

نَافًِقا، َعرَشَ  اْثنَا أَْصَحايِب  يِف ": ☻ النهبِيُّ  َقاَل  ل ونَ  اَل  َثاَمنِيَةٌ  فِيِهمْ  م  هةَ  َيْدخ   َيلَِج  َحتهى اجْلَن

يَاطِ  َسمِّ  يِف  اجْلََمل   مْ  َثاَمنِيَةٌ  اخْلِ م   ِمنْه  َبيَْلة   َتْكِفيَكه  ْعَبة   َقاَل  َما َأْحَفظْ  مَلْ  ،"َوأَْرَبَعةٌ  الدُّ   (2)"ِفيِهمْ  ش 

                                                             

 [55، ص35ج البن تيمية، ]جمموع الفتاوى( 1)

 [2780]صحيح مسلم/ ( 2)
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، ْبنِ  َقيْسِ  َعنْ : "اإلمام أُحدوعند  ر   ق ْلت  : َقاَل  َعبهاد  مْ  َأيَْت َأرَ : لَِعامه . َقاَل  َرْأيًا ِقتَاَلك  وه  اٌج َح  َرَأيْت م  : جه

؟ َرْأيًا ِقَتاهَل مْ  َيْعنِي اأْلَْمرَ  َهَذا َرَأيَْت أَ  وه  َْي  َفِإنه  َرَأيْت م  أ ئ   الره
ْطِ ، خي  مْ إِلَ  َعِهَده   َعْهدٌ  َأوْ  َوي ِصيب  ول   يْك    َرس 

ِ
 اَّلله

ول   إَِليْنَا َعِهدَ  َما: َفَقاَل  ☻   َرس 
ِ
ًة، النهاسِ  ىَل إِ  َيْعَهْده   مَلْ  َشيْئًا ☻ اَّلله  َكافه

وَل  إِنه : َقاَل وَ    َرس 
ِ
تِي يِف  إِنه : " َقاَل  ☻ اَّلله ْعَبة   َقاَل "  أ مه َثنِي: َقاَل  وَأْحِسب ه  : ش  َذْيَفة   َحده  :ح 

تِي يِف  إِنه " نَافًِقا َعرَشَ  اْثنَيْ  أ مه  :َفَقاَل  ،"م 

ل ونَ  اَل " هَة، َيْدخ  ونَ  َواَل  اجْلَن يَاِط، َسمِّ  يِف  اجْلََمل   َيلَِج  َحتهى ِرحَيَها جَيِد  مْ  َثاَمنِيَةٌ  اخْلِ م   ِمنْه  َبيَْلة ، َتْكِفيَكه   الدُّ

ٌج  ا   ِمنْ  رِسَ
مَ  َحتهى أَْكتَافِِهمْ  يِف  َيظَْهر   َنار  وِرِهمْ  يِف  َينْج  د    (1)"ص 

وإن كان  -ال يتحقق يف أي من الطرفني بعد  ☻فعهد رسول اهلل  ..فقبل مقتل عامر

امر، فقد تقق عهد رسول اهلل، بأن الفئة الباغية هي التي ستقتله، ع ولكن بعد مقتل -عيّل عىل احلق 

 ☻وهذا احلديث هو حديث متواتر عام، وليس عهدًا خاصًا حّدث به رسول اهلل 

  ..وحده اً عامر

إغفاهلا، كام ال  ذات داللة خطرية ال يمكن وأُحد.. كام أن تعريض عامر باملنافقني يف رواية مسلم

ضية احلق قافح عن نت إطالق االهتامات والتعيني هبا دون دليل قاطع، فنحن نيمكن يف ذات الوق

 ال قضية أشخاص وأسامء. ،والعدل

 

*** 

 

                                                             

 [18404]مسند أُحد/ ( 1)
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ل  مانعي الزكاة والبغاة مسألةيف كتابه األم  ♫ولقد رّشح اإلمام الشافعي  تفصياًل.. وذكر أحوا

فهو يرص  (1)توى الطوائف املمتنعة""ف مسألةمانعي الزكاة، وقد سبق الرد عىل العاّلمة ابن تيمية يف 

رًا شديدًا عىل تكفري مانعي الزكاة واخلوارج، وحيكي إمجاعاً  ال وجود له عىل أن هذا قول أئمة  (2)إرصا

السلف! وال يعترب بوجود قتال البغاة الذي قال به أئمة الفقه، وأصحاب السنن، وأئمة أصول الفقه، 

 وأئمة املفرسين!

عرتض عىل ظلمهم، مفلم يكن يعوزهم باب قتال البغاة؛ فقد كانوا يعتربون كل  وأما امللوك الظاملني

 لوهم!وكل صادع باحلق يف أمرهم من اخلوارج املارقني، وإن عجزوا اهتموهم بالزندقة وقت

التقطت  -بسات وغريها من الظروف واملال – مة ابن تيمية يف الطوائف املمتنعةوبسبب فتوى العالّ 

دة يف بالدنا فراحت تارب السلطات الباغية الفاس ،سلفية اجلهادية هذه الفتوىبعض اجلامعات ال

 ة مع الطغيان..واالنشغال به عن معركة األم ،درجات خمتلفة من الغلوبدعوى الردة؛ فأدى ذلك إىل 

ستبدادي عن إضافة إىل التصور االأحد أسباب فساد املرشوع اجلهادي برمته، من هذا الغلو وكان 

 ارخيي.فتخّلت عنهم األمة، وفشلت التضحيات يف اخلروج باألمة من هذا املأزق الت ؛احلكم

من جنس أقوال أهل اجلهل والظلم املبني، بزعم ابن تيمية، الذي  الذين قوهلم -فامذا قال األئمة 

 يف قتال البغاة؟ –ألزمهم بأقوال الرافضة واملعتزلة 

 هل الردة"األم للشافعي: "كتاب أهل البغي وأكتاب يف 

رَيةِ  "باب ِوَي  :اْلَبْغِي  َأْهلِ  يِف  السِّ ، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ر  د  مه َ هِ  َعنْ  َأبِيِه، َعنْ  حم   اَّلله   َرِِضَ  احْل َسنْيِ  ْبنِ  َعيِلِّ  َجدِّ

وَ  َما َأبِيَك  ِمنْ  َغَلَبةً  َأْكَرمَ  أََحًدا َرَأيْت   َما: " َفَقاَل  احْلََكِم، ْبنِ  َمْرَوانَ  َعىَل  َدَخْلت  : َقاَل  عنهام، َتَعاىَل   إاله  ه 

نَاِديهِ  َفنَاَدى اجْلََملِ  َيْومَ  َولِيَنَا َأنْ  ْقَتل   اَل  م  ْدبِرٌ  ي  اِفِعيُّ  َقاَل  ". َجِريح   َعىَل  َيْذِفْف  َواَل  م   َهَذا َفَذَكْرت  : الشه

                                                             

 [الفئة الباغيةبحث:  -إن شئت  –]راجع ( 1)

 ياناً ختدع صاحبها.ألن الذاكرة أحأنصح بتدقيق النظر والتمحيص عندما حيكي العالّمة ابن تيمية اإلمجاع عن أمر ما، ( 2)

https://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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َراَوْرِديِّ  احْلَِديَث  ِريد   َأْحَفظ ه   َما: َفَقاَل  لِلده ْسنَادِ  هِبََذا َجْعَفرٌ  َذَكَره   َهَكَذا ْفظِهِ بِحِ  َيْعَجب   ي   قال اإْلِ

َراَوْرِديُّ  َنا الده ذ   اَل  َكانَ  َعنْه   َتَعاىَل  اَّلله   َرِِضَ  َعِليًّا َأنه "  َأبِيِه، َعنْ  َجْعَفٌر، َأْخرَبَ َبارِش   َكانَ  َوَأنهه   َسَلًبا َيْأخ   ي 

ْدبًِرا  َيْقت ل   َواَل  َجِريح   َعىَل  َيْذِفْف  اَل  َكانَ  َوَأنهه   بِنَْفِسِه، اْلِقَتاَل    (1)" م 

ا ْلنَا َما إمه ْكمِ  بِااِلْستِْداَللِ  ق    بِح 
ِ
ْقَتَدى َمنْ  َوِفْعلِ  هلالج لج اَّلله َلِف، ِمنَ  بِهِ  ي   َغرْيَ  َأرَسَ  َقدْ  َبْكر   َأبَا َفِإنه  السه

َدَقةَ  َمنَعَ  مِمهنْ  َواِحد   َبه   َفاَم  الصه ،َقَتلَ  َواَل  ََضَ  َفاَم  اْمَتنَعَ  َمنِ  َعىَل  َوَقَدرَ  َأرَسَ  َقدْ  َعنْه   َتَعاىَل  اَّلله   َرِِضَ  َوَعيِلٌّ  ه 

َبه   ... َواَل  ََضَ َنا َقَتَله  ْفيَان   أَْخرَبَ يَيْنََة، ْبن   س  ، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ع   َتَعاىَل  اَّلله   َرِِضَ  َعِليًّا َأنه  َفاِخَتَة، َأيِب  َعنْ  ِدينَار 

نَي، َيْومَ  بَِأِسري   أ يِتَ  َعنْه   ، َتْقت ْلنِي اَل : َفَقاَل  ِصفِّ ا ا  َأْقت ل َك  اَل : "َعيِلٌّ  َفَقاَل  َصرْبً َ  َأَخاف   إينِّ  َصرْبً  َربه  اَّلله

نيَ 
ِ
، َفَخىله  اْلَعامَل مه  َسبِيَله    (2)"؟ َأي َبايِع   َخرْيٌ  َأِفيَك : َقاَل  ث 

ن غري املرتدين م -عي الزكاة يعتربون مان -العلامء واألئمة غريه من السادة و -فكان اإلمام الشافعي 

 ل "أهل البغي".اتق هروان من البغاة، وقاتلهم يكونوأهل اجلمل وصفني والن -

: باب السرية يف قتال أهل البغي، وساق أحاديث مانعي الزكاة وأهل ويف السنن الصغرى للبيهقي

َنا املدبر بسنده: ساق حديث عدم اتباعاجلمل وصفني والنهروان، و   َعْبدِ  َأب و َأْخرَبَ
ِ
، اَّلله  َأب و َنا احْلَاِفظ 

، اْلَولِيدِ  ْفيَاَن، ْبن   احْلََسن   َنا اْلَفِقيه  ، ْبن   َحْفص   َنا َشيَْبَة، َأيِب  ْبن   َبْكرِ  َأب و َنا س  ، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  ِغيَاث  د  مه َ  حم 

نَ  َعيِلٌّ  َأَمرَ : "َقاَل  َأبِيِه، َعنْ  نَاِدي اِدَيه  م  ةِ  َيْومَ  ي  ْتَبعْ  اَل  اْلَبرْصَ ْدبِرٌ  ي  َذفهْف  َوال م  ، َعىَل  ي  ْقَتْل  َوال َجِريح   َأِسرٌي، ي 

وَ  َباَبه   َأْغَلَق  َوَمنْ  وَ  ِسالَحه   َأْلَقى َوَمنْ  آِمٌن، َفه  ذْ  َومَلْ  آِمٌن، َفه    (3)"َشيْئًا َمَتاِعِهمْ  ِمنْ  َيْأخ 

ْم، ْتَبعْ ي   مَلْ  َفاء وا إَِذا اْلَبْغِي  َأْهلِ  "َباب   :أيضاً  قيويف السنن الكربى للبيه ه  ْدبِر  ْقَتْل  َومَلْ  م  ه   ي   َومَلْ  ْم،َأِسري 

َهزْ  ْ ْسَتْمَتعْ  َومَلْ  َجِرحيِِهْم، َعىَل  جي    ي 
 
ء هِلِمْ  ِمنْ  بَِِشْ  " وساق أحاديث أهل اجلمل وصفني والنهروان.َأْمَوا

                                                             

 [234:  4األم لإلمام الشافعي/ ( ]1)

 [242:  4املرجع السابق/ ( ]2)

 ([ 228  ص:  2  ( | )ج 3398]السنن الصغري للبيهقي/ )  (3)
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 قتال أهل البغي" وساق األحاديث نفسها.: "كتاب ويف رشح السنة للبغوي

  يف األحكام: ب الفقهاء واملصنفنيوهذه مجلة من كت

  :ـه(620)املتوىف: املغني البن قدامة احلنبيل 

ملؤمنني اقتتلوا اكتاب قتال أهل البغي واألصل يف هذا الباب قول اهلل سبحانه: }وإن طائفتان من "

[ 9]احلجرات: ر اهلل{ األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمفأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل 

ئد: أحدها أَّنم . ففيها َخس فوا [ 10]احلجرات: إىل قوله: }إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم{ 

لثالثة، أنه أسقط قتاهلم مل خيرجوا بالبغي عن اإليامن، فإنه سامهم مؤمنني. الثانية، أنه أوجب قتاهلم. ا

 .ا فاءوا إىل أمر اهلل. الرابعة، أنه أسقط عنهم التبعة فيام أتلفوه يف قتاهلمإذ

ز قتال كل من منع حقا عليه. وروى عبد اهلل بن عمرو وقال: سمعت  اخلامسة أن اآلية أفادت جوا

صفقة يده، وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع،  من أعطى إماماً »يقول:  ☻رسول اهلل 

ل اهلل رواه مسلم. وروى عرفجة، قال: قال رسو« فاَضبوا عنق اآلخر.فإن جاء آخر ينازعه، 

ستكون هنات وهنات. ورفع صوته: أال ومن خرج عىل أمتي وهم مجيع، »: ☻

خلروج عليه فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم ا« . فاَضبوا عنقه بالسيف، كائنا من كان

]النساء: ويل األمر منكم{ ا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأوقتاله؛ لقول اهلل تعاىل: }يا أهيا الذين آمنو

عىل السمع والطاعة، يف  ☻بايعنا رسول اهلل ». وروى عبادة بن الصامت قال: [ 59

 « .املنشط واملكره، وأن ال ننازع األمر أهله

من خرج من الطاعة، وفارق اجلامعة، فامت، فميتته »أنه قال:  ☻وروي عن النبي 

واه ابن عبد الرب من حديث أيب هريرة وأيب ذر وابن عباس، كلها بمعنى واحد. وأمجعت ر« . جاهلية
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قاتل مانعي الزكاة،  -رِض اهلل عنه  -، عىل قتال البغاة، فإن أبا بكر -رِض اهلل عنهم  -الصحابة 

   (1)."قاتل أهل اجلمل وصفني وأهل النهروان -رِض اهلل عنه  -وعيل 

  يف تفسريه: وقال القرطبي )املالكي(

 عىل بغيها املعلوم يةالباغ الفئة قتال وجوب عىل دليل {اآلية }وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا  "هذه

 عليه - بقوله جواحت،  املؤمنني قتال من منع من قول فساد وعىل،  املسلمني من أحد عىل أو اإلمام

، بالكفر أمر قد تعاىل اهلل لكان راً كف اغيالب املؤمن قتال كان ولو( .  كفر املؤمن قتال: )  - السالم

 ! ذلك عن اهلل تعاىل

،  مول يتبع أال وأمر، الزكاة نم وامتنع باإلسالم ُتسك من:  - عنه اهلل رِض - الصديق قاتل وقد

 الواجب كان ول: الطربي وقال.  الكفار يف الواجب بخالف،  أمواهلم تل ومل،  جريح عىل جيهز وال

 أهل ولوجد،  اطلب أبطل وال حد أقيم ملا املنازل ولزوم منه اهلرب الفريقني بني ونيك اختالف كل يف

 وسفك نسائهم يوسب املسلمني أموال من عليهم اهلل حرم ما كل استحالل إىل سبيالً  والفجور النفاق

 : السالم عليه - لقوله خمالف وذلك،  عنهم أيدهيم املسلمون ويكف،  عليهم يتحزبوا  بأن،  دمائهم

 "(سفهائكم أيدي عىل خذوا)

 حرب يف والعمدة،  املسلمني قتال يف أصل اآلية هذه":  )املالكي( العريب بن بكر أبو القاِض وقال

 النبي عنى وإياها،  امللة أهل من األعيان جلأ وإليها،  الصحابة عول وعليها،  املتأولني

: اخلوارج شأن يف - السالم عليه - وقوله( .  الباغية الفئة عامرا تقتل: )  بقوله  ☻

 تقتلهم: )  - السالم عليه - لقوله،  أصح األوىل والرواية،  ( فرقة حني عىل أو فرقة خري عىل خيرجون)

 علامء عند فتقرر. معه كان ومن طالب أيب بن عيل قتلهم الذي وكان( .  احلق إىل الطائفتني أوىل

                                                             

 القاهرة[ مكتبة ط 523 ، ص8ج ،قدامة احلنبيل البن ]املغني( 1)
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 واجب قتاله وأن ،باغ عليه خرج من كل وأن، إماماً  كان  ؓعليا أن الدين بدليل وثبت املسلمني

  (1).الصلح" إىل وينقاد احلق إىل يفيء حتى

 :للشريازي )الشافعي( املهذبويف 

 عليها توجب حقاً  منعت أو بتأويل خلعه رامت و املسلمني من طائفة اإلمام عىل خرجت إذا "فصل

 من طائفتان وإن} جل و عز لقوله اماإلم قاتلها بمنعة امتنعت و اإلمام قبضة عن خرجت و بتأويل،

 أمر إىل تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا  األخرى عىل إحدامها بغت فإن بينهام، فأصلحوا  اقتتلوا  املؤمنني

 وجهه اهلل كرم عيل قاتل و الزكاة، مانعي قاتل عنه اهلل رِض الصديق بكر أبا وألن(  9 احلجرات)  {اهلل

 حتى القتال يبدأ وال ،بالنهروان اخلوارج قاتل و بصفني، اويةمع قاتل و اجلمل، يوم البرصة أهل

 ذكروا وإن أزاحها، إزاحتها يمكن علة ذكروا وإن أزاهلا، مظلمة ذكروا فإن منه ينقمون ما يسأهلم

  (2)"{بينهام فأصلحوا } :تعاىل لقوله كشفها شبهة

 :ويف اخلراج أليب يوسف )احلنفي(

 والسؤال عن قتال أهل البغي:  

، إَِذا اْلِقْبَلةِ  َأْهلِ  نْ "مِ  َقاَتل وَن، َكيَْف  َحاَرب وا ْدَعْوا؟ َما َبْعدَ  َأوْ  ْدَعْوا ي   َأنْ  َقْبَل  ي  هِلِْم، يِف  احْل ْكم   َوَما ي   َأْمَوا

ِحيَح  َفِإنه  َعْسَكِرِهْم؟ يِف  بِهِ  َأْجَلب وا  َوَما َوَذَراِرهيِمْ  َونَِساِئِهْم،  َطالِب   َأيِب  نِ بْ  َعيِلِّ  َعنْ  ارِ األَْخبَ  ِمنَ  ِعنَْدَنا الصه

ْم، َحتهى َخاَلَفه   مِمهنْ  ْبَلةِ اْلقِ  َأْهلِ  ِمنْ  َقطُّ  َقْوًما ي َقاتِْل  مَلْ  َأنهه   َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  وه  ْض  مَلْ  َوَأنهه   َيْدع   ِقَتاهِلِمْ  َبْعدَ  َيَتَعره

وِرهِ  ِريثِِهْم، ِمنْ  لَِشيْئ   َعَليِْهمْ  َوظ ه  مْ  َيْقت ْل  َومَلْ  لَِذَراِرهيِْم، َوال لِنَِساِئِهْم، َوال َمَوا ، ِمنْه  َذفِّْف  مَلْ وَ  َأِسرًيا  ي 

مْ  ، َعىَل  ِمنْه  مْ  َيْتَبعْ  َومَلْ  َجِريح  ْدبًِر.. ِمنْه   م 

                                                             

 [317، ص16]اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي ج( 1)

 [249، ص3]املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي، ج( 2)
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َثنِي د   َوَحده مه َ ، َأيِب  َعنْ  إِْسَحاَق، ْبن   حم   َأَخذَ  ِصفِّنيَ  َيْومَ  بِاألَِسريِ  أ يِتَ  إَِذا َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  َكانَ : " َقاَل  َجْعَفر 

، َته  ، َدابه ودَ  ال َأنْ  َعَليْهِ  َوَأَخذَ  َوِسالَحه    (1)". َسبِيَله   َوَخىله  َيع 

.. فهو  ؓومثله عند املالكية.. وكلهم يصوغ أبواب فقه قتال البغاة عىل فعل أمري املؤمنني عيلّ 

قاتل أهل  لوال أن علياً "و حنيفة، يقول: وكان أبضاء، "ابتداء أعلم منهم بالسنة، وأبرص منهم بالق

  (2)"درينا كيف احلكم فيهم. ما ،القبلة

، يف قتال أهل القبلة من البغاة أسبق  ؓواإلمام الشافعي جيعل كذلك سرية أيب بكر الصديق

، أهل البغي بأن قتال مانعي الزكاة املتأولني كان قتالالشافعي وأن اإلمام عيّل سار عىل َّنجه، وقطع 

 (3)فهذا هو اإلمجاع احلق بإذن اهلل.

 

 

 

*** 

 

 

 

 

                                                             

 [215 ، ص1 أليب يوسف، ج اخلراج( ]1)

 [181، ص2، ج]غريب احلديث للخطايب( 2)

 لباغية.االع عىل أقوال الفقهاء، والبحث يف مسألة مانعي الزكاة، وغريها، راجع بحث: الفئة ملزيد من االط( 3)
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 .: جعل معاوية صاحب حق، وهو الطائفة املنصورةسابعاملحور ال

قيل: تلك األشياء مل تبح خلعه وال قتله، وإن أباحت  وإن قيل: إن عثامن فعل أشياء أنكروها."قال: 

من املحاباة  فإَّنم إن ادعوا عىل عثامن نوعاً  ؛مبايعته أوىل أن يبيح ترك خلعه وقتله كان ما نقموه عىل عيلّ 

إلنصافهم، وأنه بادر بعزل معاوية، ومل يكن ليستحق  عليهم وتركاً  تامالً  لبني أمية فقد ادعوا عىل عيلّ 

وقد ثبت يف الصحيح عن ...  وىل أباه أبا سفيان عىل نجران ☻ فإن النبي ؛العزل

من أمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم ال تزال طائفة »أنه قال:  ☻النبي 

: " قال مالك بن خيامر: سمعت معاذاً « . وال من خذهلم وهؤالء كانوا يقول: " وهم بالشام " قالوا

: يا أمري املؤمنني توليه شهراً  وقد أشاروا عىل عيلّ .. عسكر معاوية ". . واعزله دهراً  بتولية معاوية. قالوا

كان  فإذا قيل: إن علياً  املصلحة، إما الستحقاقه وإما لتأليفه واستعطافهوال ريب أن هذا كان هو 

 يف ذلك. جمتهداً 

فيام فعل. وأين االجتهاد يف ختصيص بعض الناس بوالية أو إمارة أو مال،  قيل: وعثامن كان جمتهداً 

فار، من االجتهاد يف سفك املسلمني بعضهم دماء بعض، حتى ذل املؤمنون وعجزوا عن مقاومة الك

عىل سياسة  حتى طمعوا فيهم ويف االستيالء عليهم؟ وال ريب أنه لو مل يكن قتال، بل كان معاوية مقيامً 

وأما معاوية  ...من الرش أعظم مما حصل باالقتتال عىل سياسة رعيته، مل يكن يف ذلك مقيامً  رعيته، وعيلّ 

نه فيقولون: إنام قاتلنا علياً  فإنه بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ومل  ؛ناقتال دفع عن أنفسنا وبالد وأعوا

نبتدئه بذلك وال اعتدينا عليه. فإذا قيل هلم: هو اإلمام الذي كانت جتب طاعته عليكم ومبايعته وأن 

: ما نعلم أنه إمام جتب طاعته؛ ألن ذلك عند الشيعة إنام يعلم بالنص،  ال تشقوا عصا املسلمني. قالوا

إمامته ووجوب طاعته. وال ريب أن عذرهم يف هذا نص ب ☻ومل يبلغنا عن النبي 

ظاهر، فإنه لو قدر أن النص اجليل الذي تدعيه اإلمامية حق، فإن هذا قد كتم وأخفي يف زمن أيب بكر 

لو كان حقا، فكيف ، فلم جيب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك -رِض اهلل عنهم  -وعمر وعثامن 

 ! إذا كان باطال؟
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الفة ثالثون سنة " ونحو ذلك. فهذه األحاديث مل تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل وأما قوله: " اخل

إنام هي من نقل اخلاصة ال سيام وليست من أحاديث الصحيحني وغريمها. وإذا كان عبد  ؛أوئلك

لوال أن »: " -رِض اهلل عنها  -لعائشة  ☻امللك بن مروان خفي عليه قول النبي 

ونحو ذلك، « " وجلعلت هلا بابني ت الكعبة، وأللصقتها باألرض،قومك حديثو عهد بجاهلية لنقض

حتى هدم ما فعله ابن الزبري، ثم ملا بلغه ذلك قال: وددت أين وليته من ذلك ما تواله. مع أن حديث 

ثابت صحيح متفق عىل صحته عند أهل العلم، فألن خيفى عىل معاوية  -رِض اهلل عنها  -عائشة 

بطريق األوىل، مع أن هذا يف أول « " فة بعدي ثالثون سنة ثم تصري ملكااخلال»وأصحابه قوله: " 

، مع أنه ليس عينا، وإنام علمت داللته عىل ذلك ملا مات ؓ ال يدل عىل عيلّ  خالفة عيل ؓ

  (1)"يف إثبات خليفة معني. نصاً 

ن امتنع هو لينزعه عن إمارته، ولك إن معاوية مل يطلب األمر لنفسه ابتداء، وال ذهب إىل عيلّ "

  (2)"وأصحابه عن مبايعته، وبقي عىل ما كان عليه واليا عىل من كان واليا عليه يف زمن عمر وعثامن

 وخالصة قول ابن تيمية:

طاعتهم لعيّل  معاوية وعسكره هم "الطائفة املنصورة"، ومعاوية مل يكن ليستحق العزل! وعدمجعل 

ليه حديث "اخلالفة إماماً جتب طاعته"، ومعاوية خفي عوشق عَص املسلمني إنام سببه أَّنم "مل يعلموه 

 بعدي ثالثون سنة" فهو معذور، فهو مل يطلب األمر لنفسه ابتداء.

فجعل ابن تيمية "حديث الفئة الباغية" ملن بارش قتل عامر وحده، ومعاوية بريء منه، إنام هو متأول 

ً يف "حرب صفني"  بقيادة معاوية، واتفقت األمة كلها جمتهد، رغم وضوح مناسبة احلديث أنه حرصا

                                                             

 [459، ص4تيمية، ج بن]منهاج السنة ال( 1)

 [516، ص4]املرجع السابق، ج( 2)
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عىل ذلك إال من شذ! وجعل حديث "الطائفة املنصورة" يف معاوية، وخصه به.. رغم عدم وجود أي 

 إشارة لذلك، سوى دعوى حرصهم يف أهل الشام! وال حول وال قوة إال باهلل.

ألهل املدينة وا اذا مل يعتذراملسلمني، بأَّنم مل يعرتفوا به إماماً، وال ندري مل وحدةواعتذر هلم عن شق 

 ؟!مجتب طاعته أئمة مأَّنم مل يعلموهم َّنحلسني وغريهم.. ويعتربووا

! كأن معاوية لو علم هذا احلديث "اخلالفة بعدي ثالثون"مدخالً عجيباً يف حديث  ♫ويدخل 

وقال  ؛اغية"لرتك القتال، وبخع للحق! فهو دفاع بارد ال معنى له.. فمعاوية مل يعبأ بحديث "الفئة الب

  !: "أال تغني عنا جمنونك هذا"عبد اهلل بنهبن العاص: "دحضت يف بولك" وقال عن العمرو 

 يف املقارنة بني االنحرافات التي أحدثها بني أمية يف َّناية عهد عثامن ؓفهو وأما التربير املقزز 

لتي اضطر عليها ا جيعلها أفضل من حروب اإلمام عيلّ و ،وبني بداية خالفة عيّل ؓ وشيخوخته،

بسبب االنحرافات والبدع التي أحدثها بني أمية يف احلكم، كام أنه يقر ملعاوية وأهل الشام باالستقالل 

بالدهم من "عدوان" أنفسهم وعن دولة اخلالفة املركزية بكل بساطة، وجيعلهم يف موقف الدفاع عن 

 ! ويمرر هذه األقوال دون اعرتاض، ويعتربها ذات وجاهة !!عيّل ؓ

؟! أهكذا تكون املقاييس يف اإلسالم هل كل من ينتهي امللك إليه والظهور يكون هو "فئة احلق"؟ثم 

وال نؤيد التوحش يف القتال  -وهل يف اللحظة التي اَّنزم فيها أهل الشام رش هزيمة عىل يد العباسيني 

 قد صار أهل الشام حينها إذن من أهل الضاللة؟! -أو القتال عىل امل لك 

إن القضية ليست يف جمرد "امل لك" فحسب، بل يف "امللك العضوض" أي: الظامل العسيف،  ثم

 القضية يف تول اخلالفة النبوية الرحيمة إىل سنة كرسى وقيرص.

 

*** 
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 .مباركة امللكية الوراثيةاملحور الثامن: 

 انتقال األمر عن خالفة النبوة إىل امللك: "قال: 

قدرة عىل ذلك مع ال( 3)اجتهاد سائغ أو ( 2)د عن خالفة النبوة أو إما أن يكون لعجز العبا( 1)

 ؛ وعمالً  علامً 

الفة النبوة واجبة كان ذو امللك معذورا يف ذلك. وإن كانت خ أو عمالً  فإن كان مع العجز علامً ( 1)

ظهار ذلك يف كحال النجاَش ملا أسلم وعجز عن إ ؛مع القدرة؛ كام تسقط سائر الواجبات مع العجز

ألنبياء لبعض ا قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه؛ لكن امللك كان جائزاً 

 كداود وسليامن ويوسف. 

رَ  وعمالً  وإن كان مع القدرة علامً ( 2) وأن اختيار امللك  ،أن خالفة النبوة مستحبة ليست واجبة َوق دِّ

زه يف غري رشيعتنا: فهذا التقدير إ ذا فرض أنه حق فال إثم عىل امللك العادل جائز يف رشيعتنا كجوا

وبنى  ،أيضا. وهذا الوجه قد ذكره القاِض أبو يعىل يف " املعتمد " ملا تكلم يف تثبيت خالفة معاوية

سن وأنه ثبتت إمامته بعد موت عيل ملا عقدها احل ،وحسن سريته ،وعدالته ،ذلك عىل ظهور إسالمه

  (1)".(عام اجلامعة )له وسمي ذلك 

 ك بقوله:ذل ]أبو يعىل[ . ثم عارض القاِضص أُحد عىل أن اخلالفة ُتت بعيل كثرية جداً نصو"

{ قال السائل: فلام خص اخلالفة بعده بثالثني سنة: كان آخرها }اخلالفة ثالثون سنة ثم تصري ملكاً  

: ىل[]أبو يع فأجاب القاِض .: دل عىل أن ذلك ليس بخالفةوأن بعد ذلك يكون ملكاً  آخر أيام عيلّ 

د به " اخلالفة " التي ال يشوهبا ملك بعده " ثالثون وهكذا كانت  .سنة " بأنه حيتمل أن يكون املرا

                                                             

 [25، ص35( ]جمموع الفتاوى البن تيمية، ج1)
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يف خالفته؛ كام أن ملك سليامن مل  خالفة اخللفاء األربعة. ومعاوية: قد شاهبا امللك؛ وليس هذا قادحاً 

 . يقدح يف نبوته وإن كان غريه من األنبياء فقرياً 

وإن كانت  ،وأن ذلك ال ينايف العدالة ،أن شوب اخلالفة بامللك جائز يف رشيعتنا قلت: فهذا يقتيض

  (1)"اخلالفة املحضة أفضل.

وهو أول  ،واتفق العلامء عىل أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة فإن األربعة قبله كانوا خلفاء نبوة"

 ،ثم تكون خالفة ورُحة ،ة ورُحةيكون امللك نبوورُحة كام جاء يف احلديث: " امللوك؛ كان ملكه ملكاً 

ثم ملك عضوض" وكان يف ملكه من الرُحة واحللم ونفع  ،ثم ملك وجربية ،ثم يكون ملك ورُحة

  (2)"من ملك غريه. املسلمني ما يعلم أنه كان خرياً 

وسمي " عام اجلامعة " الجتامع الناس عىل " معاوية " وهو أول امللوك. ويف احلديث الذي رواه "

ثم يكون ملك  ،ثم يكون ملك وجربية ،ثم يكون ملك ورُحة ،ستكون خالفة نبوة ورُحة"مسلم: 

  (3)"عضوض

فقد جعل ابن تيمية معاوية هو "أفضل امللوك" ويف ملكه الرُحة واخلري! واستدل بحديث "ثم يكون 

 هذا احلديث، وقد ورد هذامسلم ملك ورُحة" وزعم أن اإلمام مسلم روى هذا احلديث! ومل يرو 

  احلديث يف سنن الدرامي عىل هذا النحو:
ِ
ول  اَّلله ِح، َقاَل: َقاَل َرس  ا َبيَْدَة ْبِن اجْلَره َعْن َأيِب ع 

وٌت ": ☻ لٌْك َوَجرَب  ، ث مه م  لٌْك أَْعَفر  لٌْك َوَرُْحٌَة، ث مه م  ٌة َوَرُْحٌَة، ث مه م  ْم ن ب وه ل  ِدينِك  َأوه

يَها اخْلَْمر  َواي ْستََحلُّ 
َاِب َوَليَْس فِيِه َخرْيٌ   "حْلَِرير   فِ ئَِل َعْن أَْعَفَر، فََقاَل: ي َشبِِّهه  بِالرتُّ د: س  َمه   (4)"َقاَل أَب و حم 

                                                             

 [26، ص35، جالبن تيمية ]جمموع الفتاوى( 1)

 [478، ص4ج ]املرجع السابق،( 2)

 [19، ص35، جاملرجع السابق]( 3)

 [2101]سنن الدرامي/  (4)
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 .شنيضعيف ألن به موضع انقطاع بني مكحول بن أيب مسلم الشامي وأبو ثعلبة اخلوالسند: 

 وورد هذا احلديث بصيغة أخرى:

  َعنْ : يف دالئل النبوة أليب نعيم
ِ
ول  اَّلله َبيَْدَة َقاال: َقاَل َرس  ، َوأَيِب ع 

َعاذ  ، َعْن م  َأيِب َثْعَلَبَة اخْل َشنِيِّ

وًضا، ": ☻ ْلًكا َعض  ًة، ث مه َيك ون  َرُْحًَة َوِخالَفًة، ث مه َكائٌِن م  إِنه َهَذا األَْمَر َبَدأَ َرُْحًَة َون ب وه

يهًة يِف  ا َوَجرْبِ ن وًّ َ ث مه َكائٌِن ع  ا اَّلله وَن َحتهى َيْلَقو  وَر ي ْرَزق وَن َعىَل َذلَِك، َوي نرَْص  ِة، َيْستَِحلُّوَن احْلَِريَر َواخْل م  األ مه

  (1)"هلالج لج

 متصل، ورجاله ثقات.هنا واإلسناد 

وي كذلك يف السنن الكربى للبيهقي، ومسند أيب يعىل، ومسند أيب داود بنفس ال  صيغة.ور 

ى احلديث ، وحت(رُحة ونبوة، ورُحة وخالفة، ثم امللك العضوض)فيه: فاحلديث الذي صح سنده، 

لك ورُحة" هو . فاملقصود يف "م(نبوة ورُحة، وملك ورُحة، ثم ملك أعفر)ع ف سنده، فيه: الذي َض 

قعي والتارخيي ، ديثوالروايات األخرى للح عهد اخلالفة الراشدة، عىل حسب الرتتيب الوا

هم، وظلمهم به امتالك ثروات املسلمني، واستعباد املقصود وليس ،املقصود بامل لك أي: احلكمف

 لك باألعفر، العضوض.صف هذا امل  و  قد وقهرهم، واالستبداد هبم، ف

خلالفة الراشدة وي ضيف يف احلديث مرحلة بعد عهد ا إال أن ابن تيمية جيد مسلكاً للملك العضوض،

عن أنف  رغامً  – ث! ويعترب امللك العضوضهي "امللك والرُحة" ال وجود هلا يف نصوص األحادي

قع  لك –التاريخ والوا إىل "ملك  "دةاخلالفة الراش"لي ربأ معاوية من جريمة تويل ورُحة!  اً م 

 عضوض"!

                                                             

 [5691 /للبوصريي إتاف اخلرية املهرة، 484 /دالئل النبوة أليب نعيم]( 1)
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عهد اخلالفة الراشدة، وأهل هو فام سبق معاوية  – غريهوكذلك  –سبقه من عهد  ي قاس بامومعاوية 

أيًا كان مرتكبها، ويف  "جريمة كربى"ة كرسى وقيرص، فهي ل عن ذلك إىل سنالسبق والفضل، فتحوّ 

 أي مرحلة كانت.. 

قاس  –عىل سبيل املثال  –وكذلك القول عن عهد عمر بن عبد العزيز  سبقه  بام سبقه من عهد، وماي 

فهو  ..من عدل، وما ي صلحه من فسادعمر قيمه كان فيه العسف والطغيان والظلم واجلربوت، فام ي  

 .."يمةفضيلة عظ"

ل  إال أن ابن تيمية عكس املسألة وبارك امللكية الوراثية وامللك العضوض، وراح يستدل بأحوا

  !يف صورة معكوسة من االستدالل ♠ ، ويوسف♫ النجاَش

فالنجاَش ويوسف جاءوا عىل أوضاع فاسدة، فحاولوا قدر وسعهم وطاقتهم إصالحها وإُتامها 

 –د استفراغهم الوسع يف سبيل الرشدبع –ل بالنقصان احلاصل عىل طريق الرشد.. فال يمكن أن ي ستد

وأن حالة "االضطرار" أصبحت هي احلالة الطبيعية الرشعية "املستقرة"، بل حتى  !رشعأن ي قال إنه 

ألَّنا حالة  ؛العودة إليها مرة أخرى"عدم حالة "االضطرار" هذه مقيدة بعدم "البغي والعدوان" و" إنه 

 استثنائية فقط! 

سنن إىل امللك العضوض، و بدعةهلا عن مسارها إىل أما معاوية فقد أتى عىل أوضاع راشدة، فحوّ و

ه من يعكرسى وقيرص.. وألنه قريب العهد باخلالفة الراشدة، ومن بقي من الصحابة يامرس ما يستط

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلري موفر يف األمة.. 

نه أفضل إأن ي قال  –بعد استفراغ معاوية الوسع يف طلب امللك  –الباقي فال يمكن أن ي ستدل باخلري 

 !، وال ينايف العدالةجائز يف رشيعتنا وامل لكامللوك، 
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ء مع العجز عن إقامة خالفة النبوة  كمثال (وقد وجد ابن تيمية خمرجًا للملك العضوض، سوا

ستحبة! عىل اعتبار أن خالفة  –أو حتى مع القدرة   )النجاَش ويوسف وهذا منزلق خطري،   -النبوة م 

قدح يف معاوية ملكًا ال ي (1)أبو يعىلالقاِض  وانحراف كارثي يف الفكر السيايس اإلسالمي، فقد جعل

وهو نفس املسك الذي سلكه العاّلمة ابن العريب يف  –خالفته َشء، قياسًا عىل نبي من أنبياء اهلل 

 تأصيل القاِض أبوثم يقرر ابن تيمية )بعد  –لك العضوض التأصيل للملكية الوراثية، ومباركة امل

 يعىل( أن "شوب اخلالفة بامللك" جائز يف رشيعتنا!! 

ط اهلل املست ألنه ملك ظامل..  منكر عظيم،هو وما هو بجائز، بل  قيم، وأكرب تبديل وانحراف عن رصا

ضلة..وإحداث يف الدين،  ،☻لسنة النبي  ألسباب  –ووقوعه يف تارخينا  وبدعة م 

ما  –ان والقلب باليد واللس –ال يعطيه أي رشعية، بل عىل املسلمني تغيري هذا املنكر  –وعلل ما 

 استطاعوا لذلك سبياًل رشدا.

كامً عادالً.. لك فًا" ن "عىل منهاج النبوة"، أما أي انحراف عن ذلك فيسماولو كان ح  ى "انحرا

  "ضاللة"..وو"بدعًا" 

قعية ب ،  ني حال ملك من امللوك، أو بني جيل من األجيال، أو بنيأما املقارنة الوا ما هو يسء وأسوأ

  ..يف اآلخرةمليزان اهلل و، يف الدنيا فهذه مسألة مرتوكة للتاريخ

                                                             

ان: "تنزيه معاوية بن أيب لديه غلو شديد يف معاوية، وكتب رسالة صغرية بعنو  ـه( 458احلنبيل )املتوىف:  والقاِض أبو يعىل( 1)

 يان" أتى فيها بعرشة أحاديث موضوعة، هذا غري الضعيف.. دفاعًا عن معاوية!سف

 ّ جلنان واللسان" لتنزيه اـه( كتابه "تطهري  973مة ابن حجر اهليتمي الشافعي )املتوىف: ف العالّ وعىل نفس هذا النسق أيضًا صن

ا يف املناقب! واعترب معاوية وأتباعه مثابون عىل هبواعترب ال بأس  -أكثرها موضوع! و -معاوية. واحتج فيه باألحاديث الضعيفة 

 اجتهادهم غري مأثومني بام فعلوه من قتال عيّل، والبغي ليس اسم ذم وال نقص فيه!
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وأما حماولة االنتقال حلال أفضل، وطريقة أقوم، والنجاح يف ذلك، فمرتوك لسنن التغيري، وتصيل 

اوالت كامل الرشعية اإلسالمية يف اإلصالح، وإقامة احلق مقومات الفالح، والتمكني، وهلذه املح

 والعدل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر..

ما هي املثل العليا، وما هي السنة النبوية، وما هو سبيل الرشاد، وما فنجتهد يف توضيح أما نحن هنا 

ط املستقي ؛هو منهاج النبوة؛ ليلتزمه احلاكم واملحكوم م الذي نسري عليه، ونميض وليكون هو الرصا

ط بدعوى "سي غفر لنا"! أو التَ إليه البغي والظلم والعدوان،  هوك يف أمر، دون املخالفة عن هذا الرصا

 أو االستخفاف بموازين احلق والعدل.. 

تت أي  –جمرد "الركون" إىل الظاملني، فضاًل عن التهوين من ممارسة الظلم من بل نحذر حتى 

شيطاين ي زين الظلم عدالً ورشعًا، ونحذر املخالفة عن سنة رسول اهلل أو بتأويل  –دعوى 

فتصيبنا الفتنة يف الدنيا، أو العذاب األليم يف  –خاصة يف سياسة احلكم واملال  - ☻

 اآلخرة.. والعياذ باهلل.

ويف  ميض نقدم ألمتنا وللبرشية كلها عظمة هذا الدين يف سياسة الدنيا، ويف تري احلق املجرد،بل نَ 

، دعوة إىل اهلل.. ☻إقامة العدل املجرد.. ونميض عىل حكم األنبياء، وسنة النبي 

 ورُحة باإلنسانية.. ابتغاء مرضاة اهلل.

نَساَن لَِِف ُخسْ  ١رِ ـَوالَْعْص ﴿ اِِلَاِت َوتََواَصْوا بِاِْلَِقي َوتََواَصْوا  ٢ٍر ـإِنَّ اْْلِ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ إَِلَّ اَّلَّ
 ِ ْْبِ ب  ﴾٣الصَّ

 

***
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لعل قائل يقول: ماذا اختار من بني أقوال هؤالء العلامء؟ وماذا يرضين أن اخرت من بينها ما أشاء، 

 فقد قال هبا علامء كبار؟!

(، الرُحةوجواب هذا السؤال هو: يف امليزان الذي نقيس به هذه األقوال، وكفتي هذا امليزان مها: )

 ( فهام قوام الرسالة اإلسالمية كام جاء يف قوله تعاىل: سطالقو)

رَْسلَْناَك إَِّلذ رَْْحًَة لِلَْعالَِمنيَ ﴿
َ
  .[(107األنبياء )]﴾ َوَما أ

نَْزْْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن ِِلَُقوَم اْلذاُس بِالْقِْسِط  ﴿
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْْلَي َِناِت َوأ

َ
 .[(25) احلديد] ﴾لََقْد أ

القول احلق، والذي يفتقر إىل ذلك، ففيه  –بإذن اهلل  –هو  "الرُحة والقسط"فالقول الذي حيمل 

 الرُحة والقسط..  "امللك العضوض"دخن أو دغل، ولقد رأيت يف أقوال العلامء التي رفضت 

ع َّنم وشهوة إلشبا كلها باألمة، وحماولة تريرها من قبضة بعض األرس، تسرتق األمة :الرُحة

 امللك. 

 دون حماولة قلب املوازين، وتربير األخطاء تت أي زعم. ،يف إحقاق احلق :القسطو

ل العلامء التي أيدت هذا امللك العضوض، فقد رأينا أَّنا كانت تت هواجس معينة، كالرد  وأما أقوا

قع معني ةعىل اخلصوم، أو الرؤية املحدود  ..ة، أو االنتصار أليديولوجيا معينلوا

وخاصة العلامء، وحيرتم سبقهم  –وي كّرم اإلنسان عمومًا  –واملسلم حيرتم مجيع املسلمني 

َشء  العلمي الرُحة واخلري، واحرتام ذواهتم َشء، ومناقشة فكرهم وإنتاجهمبوفضيلتهم، ويدعو هلم 

 آخر.. 
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لقفاالحرتام والتقدير  ."األشخاص"املسلم يف التعامل مع  : خ 

لق املسلم يف التعامل مع والتمحيصوالتفكر والبحث   ."األفكار": خ 

ريد أن يصل إليه، وأن يتجرد وحتى يصل اإلنسان إىل احلق البد أن خيلع عن نفسه "حكم مسبق" ي

، ويتجرد من أي هوى يريده يف حقيقة ما، بل يبحث عنها كام هلالج لجهلل لحق، واحلقيقة.. يتجرد ل

 هي، وي بلغها كام هي.

ط املستقيم. ▐احلق، فقد َوعد اهلل  والذي جياهد يف سبيل  أن هيديه للحق والرشد والرصا

 

اَمَواِت وَ " يَل، َفاطَِر السه
فِ ا يَل، َوإرِْسَ

مه َربه َجرْبَائِيَل، َوِميَكائِ َهاَدِة، أَنَْت األَْرضِ اللهه  ، َعامِلَ اْلَغيِْب َوالشه

م  َبنْيَ ِعبَاِدكَ  يِه ِمَن احْلَقِّ بِِإْذنَِك، إِنهَك هَتِْدي َمْن َتَشاء  إىَِل  اف وَن، اْهِدنِ فِياَم َكان وا فِيِه خَيْتَلِ  َتْك 
ا اْخت لَِف فِ َ

ِ
مل

ْستَِقيم    م 
اط   ."رِصَ

 

 

***
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 مقدمة  
 

ية أو من السرية وحماولة إجياد نصوص إسالم عني إعطاء "الرشعية اإلسالمية" لوضع ما،: تالرَشعنة

مجيعها يف نسق  : فإن النصوص اإلسالمية تتضافروإذا كان األمر حقاً .. عليهإلضفاء رشعية إسالمية 

هذه هي طبيعة واحد ال نتوء فيه وال شذوذ، ونجده يتفق مع الفطرة السوية، ومع العقل الراشد؛ و

 احلق دومًا.

، ونجد التناقض إن النصوص اإلسالمية ختتلف فيام بينها اختالفًا شديداً : فوإذا كان األمر باطالً 

تسليم له، وال واالضطراب، والتأويل بالباطل، وتريف الكلم عن مواضعه، وتأبى الفطرة السوية ال

 يثبت األمر يف العقول الراشدة؛ وهذه هي طبيعة الباطل دومًا.

د ولة بني امللوك واألغنياء  (الهمَ )و –بيدًا للملوك ع -خوالً  (عباد اهلل)هو اختاذ  :واالستبداد

  ..(1)ضالالهتمخادمًا ألوضاعهم و (كتاب اهلل)، و.. يستأثرون به ألنفسهمواحلاشية

إىل  ستبدون.. فيتحول املللمستبدين والطغاة "املطلقة"ويف االستبداد ي أمر الناس بالطاعة 

هو منازعة  -عىل هذا النحو  –فاالستبداد ذا ؛ ل"طواغيت"، والغلو فيهم هو "عبادة للطاغوت"

 عىل خلقه..  هلالج لجلربوبية اهلل 

كره، وشعوره.. حرر ضمريه، وفجاء لي  ؛ حرر اإلنسان روحًا وجسداً واإلسالم دين احلرية، جاء لي  

 .▐ويرده إىل سيد واحد، وملك واحد، ورب واحد، وإَل واحد، هو اهلل 

                                                             

َرْيَرَة، أَّن النهبِيه  جاء يف األثر بإسناد حسن: "( 1) وا ن و أيَِب الَْعاِص أَْربَعنَِي َرج  بَ إَِذا بَلََغ َقاَل: " ☻ َعْن َأيِب ه  َذ  يَن دِ ال اخته

 د َوال 
ِ
 َخَوال، َوَماَل اَّلله

ِ
 َدَغال، َوِعبَاَد اَّلله

ِ
 ([473:  4]إسناد حسن، املستدرك عىل الصحيحني/  ( |507:  6]دالئل النبوة للبيهقي/ ) "اَّلله
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.. فيتعلق الناس رشوةفًا وترهيبًا وإما عطاء ويوختهلل إما ويف االستبداد يتسلط امللوك عىل خلق ا

ًا وُتسكًا معبامللوك ويرهبون جانبهم، ويتقربون إليهم، فيستبد هبم امللوك أكثر، ويزداد امللوك ط

بامللك؛ فتفسد قيم الناس، وشعورهم، وقيمتهم عند أنفسهم، وقيمة اآلخرين عندهم، وخيفت 

ىل كل خلقه.. وسلطان اهلل عىل عباده، يف مقابل التعظيم والتبجيل عندهم الشعور بربوبية اهلل ع

فيضطرب أمر "احلول والقوة" عند الناس  ؛(ذهب وسياط)ء للملوك وما عندهم من واخلوف والرجا

 أهو بيد امللوك.. أم حقًا بيد اهلل؟! 

 لقول ويلمس معناه.و"ال حول وال قوة إال باهلل" هي كنز من كنوز اجلنة.. ملن يستشعر حقيقة هذا ا

 كيف تم رشعنة االستبداد؟ -ء اهلل إن شا -وسن بني يف هذا الباب 

، وخيتلط فيها احلق بالباطل، والسنة بالبدعة، وجاءت تي تم هبا رشعنة االستبداد معقدةواآللية ال

 تيعىل حني فرقة يف األمة، واختالف أمرها.. وراح كل فريق يستدل عىل صحة موقفه بحشد األدلة ال

ها هي احلق وحدها دون غريها قعة؛ فتكّونت أيديولوجيات  ليوافق املواقف واألحداث ؛يرا الوا

بًا..   خمتلفة، فّرقت األمة شيعًا وأحزا

، ويبحث فيه احلق عىل من يطلبهقّدر هلذا الدين أن َيظهر فيه احلق أبدًا، وال يلتبس  هلالج لجولكن اهلل 

ء الرصاط.. مهللاعنه ط املستقيم... فاللهم اهدنا إىل سوا   اهدنا الرصا

 

 

***
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 أوالً: الغلو يف الصحابة   

 

الغلو يف الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدين، فهم خرجيو مدرسة واحدة، وطبقة واحدة..  مل يأِت 

 وإنام بدء الغلو فيهم بعد عهد معاوية بن سفيان، وكان سبب هذا الغلو ثالثة أمور:

 -الذي افتتح "امللك العضوض" وأسس لنظم االستبداد  - : الدفاع عن معاوية خاصةاألول

 باب الصحابة!وإدخاله يف مجلة كبار الصحابة، بل جعله 

هم "العصمة ، بإعطائ☻: ربط صدق الصحابة يف روايتهم عن رسول اهلل الثاين

 يف أحيان عىل مقام النبوة نفسه!التي ربام تفوقت  ..املقدسة"

 ، وتفسيقهم وتكفريهم!الصحابةباقي ة يف آل البيت، وحطهم عىل : رد فعل عىل غلو الشيعالثالث

ولو  ☻وتم التأصيل هلذا الغلو بوضع نظرية عجيبة مفادها: "كل من رأى النبي  

! م عدول، واجلنة واجبة هلم مجيعهمومات عىل اإلسالم فهو صحايب، والصحابة كلهساعة من َّنار، 

أ ! ونسكت عام شجر أ فهو اجتهاد، وكل اجتهاد له أجرخطول، وكل وكل ما يقع منهم من خطأ فإنه ي 

 م، وال يتكلم يف الصحابة إال رافيض خبيث".هبني الصحابة من خالف، والرتِض عنهم مجيع

 وهذا "التصور الوضعي" عن الصحابة.. يناقض "التصور النبوي" عنهم.

تم فيه اخللط بني أمور و -نا، غفر اهلل هلم علامئمجلة من بعض  -وقد وضع هذا التصور الوضعي 

 كثرية:

: عدم التفرقة بني صحايب بمعنى رجل من الرعية من األمة املحمدية عارص النبي أوهلا

ئلها وأهل السبق فيها.. ا، وبني كبار الصحابة وخرجيو املدرسة املحمدية، وأو☻
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ن أسلم بعد احلديبية، فلم ي فرقوا بني من تعلم يف املدرسة املحمدية ثالثة وعرشين سنة أو أقل.. وبني م

 األولني من املهاجرين واألنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة طلقاء مكة، مل يفرقوا بني السابقنيو

 والطلقاء إساءة ألصحاب أسلم خوفًا وطمعًا! واملساواة بني السابقني األولنيالرضوان.. وبني من 

 .☻حممد 

بة "طبقة واحدة مقدسة معصومة ال لكون الصحا -وليس اللفظي  -: االفرتاض املعنوي الثاين

أهم من يأتيها الباطل من بني يدهيا وال من خلفها" وهذا االفرتاض من أخطر ما يكون، وسيكون 

لتربير الباطل، والظلم، والعدوان؛ واخرتاع طبقة من "السلف" لتحميلها كل إرث امللك  األدوات

 العضوض، برشعية سلفية!

ن طريق "التأويل" و"اجتهد فأخطأ" فتم جعل من قتل آل بيت : طريقة تربير كل جريمة عالثالث

هم.. له أجر، لكون من ومن قتل أطفال املسلمني وسبى نسائله أجر،  ☻رسول اهلل 

 فعل ذلك صحايب، وقد اجتهد فأخطأ.

بع دعاء وجوب السكوت "الكهنوت الديني" يف اإلسالم، با : اإلرهاب الفكري، وبداية تكوينالرا

الصحابة، وهذا مناقض ملنهج القرآن الكريم الذي يدعو إىل التفكر والبحث ورؤية سنن عام شجر بني 

اهلل يف الذين من قبلنا.. وحسمه يف قول احلق بال تردد أو خوف أو حماباة، وتكوين الكهنوت الديني 

ت كام فعلت الكنيسة من قبل ت - يتساءل وحياول البحث عن احلقيقة دمايبدأ عند حماربة العقل عن

ومن ثم تم تصني هذه الفرتة من تارخينا بعدم البحث يف مالبستها،  -شعار "اغلق عقلك واعتقد" 

 .ومعرفة الصواب من اخلطأ، والتعمية عن أحداثها.

بل هو  مل يكن جمرد شجار بني جمموعة من الناس،فإنه : "السكوت عام شجر بني الصحابة" مقوهلو

مستمرة حتى يومنا هذا، ومستمرة إىل يوم الدين،  "لك العضوضامل"و "اخلالفة الراشدة"معركة بني 

 ألَّنا معركة بني "احلق" و"الباطل".
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: الرمي بالبدعة، والتهم الشنيعة، واالغتيال املعنوي.. يف حال النظر يف أحوال املواجهة بني اخلامس

 من املسلمني.وامللك العضوض، فلم يسلم من ذلك حتى كبار األئمة والعلامء  الراشدةاخلالفة 

 .يف التصور عن الصحابة القرآينهج املن الفة: خمالسادس

*** 

 املنهج القرآين والنبوي يف التصور عن الصحابة:

 أوالً: املنهج القرآين

جاء القرآن الكريم ليضع قواعد احلق والعدل، وأساليب الفكر والنظر، وَضب األمثال لعلنا نعترب 

ج أي قضية، ولننظر كيف كان القرآن الكريم ي علم الصحابة، ونتفكر، هكذا كان منهجه وهو يعال

ويريب من جاء بعدهم عىل التصورات والقيم واملوازين الصحيحة.. ولقد تعّرض القرآن الكريم 

ل النفس البرشية يف جيل الصحابة، وجعلها مثاالً ودرساً ملن يأيت بعدهم، فقد أشار إىل األخطاء  ألحوا

بنّي الصواب واخلري بكل ثناء ورىض؛ كام ، واالستغفار والرجوع عنها، بكل وضوح، وأمر بالتوبة

 حتى تثبت موازين احلق والعدل..

ونجد يف طريقة وأسلوب القرآن العجيب مدرسة متكاملة لفهم كل تصور خيص هذا الدين، فنجد 

للتصورات  يف القرآن املكي أسلوب الثناء عىل املؤمنني كلهم.. ذلك أنه كان إيامن خالص فيه تد

اجلاهلية القائمة، وفيه تد للسلطات الغاشمة، وفيه تد لبطش القوى اجلاهلية وقوهتا املادية فكان 

كانت تعني  -يف هذه املرحلة املكية  -هذا اإليامن، وهذا السبق له قيمة كبرية، فبمجرد نطق الشهادتني 

عنوية، وتعني احلرية واتباع الرسول اآلصار واألغالل املادية وامل التحرر منكرس قيود اجلاهلية، و

 ، فنجد ثناء القرآن عىل هؤالء املؤمنني:☻
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 :تعاىل فيقول

ِيَن َمعَ ▬ َن اَّلَّ ََثِ اللَّيِْل َونِْصَفُه َوثُلَُثُه َوَطائَِفة  ِمي
ْدََنٰ ِمن ثُلُ

َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
ُه  َك  إِنَّ َربََّك َيْعلَُم أ َواللَـّ

ُر اللَّيَْل َوالَّ  ن لَّن َُتُْصوهُ َفَتاَب َعلَيُْكْمۖ  َهاَر  ُيَقِدي
َ
َ ِمَن الُْقْرآِن    َعلَِم أ ن  فَاقَْرُءوا َما تَيَْسَّ

َ
َعلَِم أ

 ۙ ْرََضٰ رِْض يَبَْتُغو َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ
َ
هِۙ َوآَخُروَن يَْْضِبُوَن ِِف اْْل َوآَخُروَن ُيَقاتِلُوَن ِِف  َن ِمن فَْضِل اللَـّ

هِ َ ِمنُْه   ۖ َسبِيِل اللَـّ َه قَرًْضا َحَسًنا   فَاقَْرُءوا َما تَيَْسَّ قْرُِضوا اللَـّ
َ
ََكةَ َوأ اَلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
َوَما  َوأ

هِ ْن َخْيٍ ََتُِدوهُ ِعنَد اللَـّ نُفِسُكم ِمي
َ
ُموا ِْل ْجًرا  ُتَقِدي

َ
ْعَظَم أ

َ
َهۖ   ُهَو َخْيًا َوأ َه إِنَّ  َواْسَتْغفُِروا اللَـّ اللَـّ

 ]سورة املزمل[ ♂٢٠ َغُفور  رَِّحيم  

ثني اهلل عىل "طائفة من املؤمنني" يف مكة وهي تقيم الليل حتى تتفطر قدماها، وخيفف عنها، في  

ء احلسن واألجر العظيم.عدها للمهمة القادمة.. ويَ وي    عدها باجلزا

 ويقول تعاىل عنهم:

ِيَن يَْدُعوَن َربَُّهم▬ ٍء بِالَْغَداةِ َوالَْعِشِي يُرِيُدوَن وَْجَهُه ۖ  َوََل َتْطُردِ اَّلَّ ن ََشْ  َما َعلَيَْك ِمْن ِحَسابِِهم ِمي
الِِمَي  ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ ن ََشْ  ]سورة األنعام[  ♂ ٥٢َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهم ِمي

ِيَن يَْدُعوَن َربَُّهم بِالْ ▬  َوََل َتْعُد َعيَْناَك َعنُْهْم َغَداةِ َوالَْعِشِي يُرِيُدوَن وَْجَهُهۖ َواْصِْبْ َنْفَسَك َمَع اَّلَّ
نَْياۖ تُرِيُد زِيَنَة اِلَْ  ْمُرهُ فُُرًطا َياةِ ادلُّ

َ
ْغَفلَْنا قَلَْبُه َعن ذِْكرِنَا َواتََّبَع َهَواهُ َوََكَن أ

َ
]سورة  ♂٢٨ َوََل تُِطْع َمْن أ

 الكهف[

 تكريم ألوئلك املؤمنني.. وهذه اآليات من أرفع صور ال

ال تعد عيناك عن : ☻يقول تعاىل ذكره لنبيه : "هيقول اإلمام الطربي يف تفسري

هؤالء املؤمنني الذين يدعون رهبم إىل أرشاف املرشكني ، تبغي بمجالستهم الرشف والفخر ، وذلك 

ن أتاه فيام ذكر قوم من عظامء أهل الرشك ، وقال بعضهم : بل م ☻أن رسول اهلل 
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فسألوه أن  مع خباب وصهيب وبالل ، عظامء قبائل العرب ممن ال بصرية هلم باإلسالم ، فرأوه جالساً 

وال تطرد }، فأنزل اهلل عليه : ☻رسول اهلل  : َفَهمه يقيمهم عنه إذا حرضوا، قالوا 

،  ثم كان يقوم إذا أراد القيام ، ويرتكهم قعوداً  {هبم بالغداة والعِش يريدون وجههالذين يدعون ر

ك عنهم وال تعد عينا }اآلية  {لذين يدعون رهبم بالغداة والعِش واصرب نفسك مع ا}فأنزل اهلل عليه 

  (1)."يريد زينة احلياة الدنيا : جمالسة أوئلك العظامء األرشاف {تريد زينة احلياة الدنيا

، اْبنِ  َويِف  يِفه  ِستهة   ِفينَا اآْلَية   َهِذهِ  َنَزَلْت : َقاَل  بن أيب وقاص، َسْعد   َعنْ " يف سنن ابن ماجة:و ود   َمْسع 

، َهيْب  ، َوص  ر  ْقَداِد، َوَعامه
ِ
، َوامْل َرْيٌش  َقاَلْت : َقاَل  َوبِاَلل  ولِ لِ  ق    َرس 

ِ
 ☻:  اَّلله

ونَ  َأنْ  َنْرىَض  اَل  إِنها" مْ  هَل مْ  َأتَْباًعا َنك  ْده  ولِ  َقْلَب  َفَدَخَل : َقاَل  َك،َعنْ  َفاْطر    َرس 
ِ
 ☻ اَّلله

َل، َأنْ  اَّلله   َشاءَ  َما َذلَِك  ِمنْ  دِ  }َوال:اَّلله   َفَأنَْزَل  َيْدخ  ِذينَ  َتْطر  ونَ  اله ونَ  َواْلَعِِشِّ  بِاْلَغَداةِ  َرهبه مْ  َيْدع  ِريد   ي 

  (2)"{َوْجَهه  

ؤمنني، فبمثلهم تقوم أن يصرب نفسه مع أوئلك امل ☻فهي إذن دعوة لرسول اهلل 

 عىل اهلل ورسوله.. الدعوات، وال يعبأ باألرشاف املتكربين املشرتطني 

ا الرسول عنهم إىل ن يذكرون رهبم بالليل والنهار، يريدون وجه اهلل، وال تتحول أهيفهؤالء املؤمنو

 وا قلوهبم هلل.. لصأصحاب الرياسة والزينة، فهؤالء لن ينرصوا الدعوات ما مل خي  

ئف هم. فيا له من ال تستجيب لدعوة رؤساء قريش بطرد املؤمنني من جمالسهم، فهؤالء متبعون ألهوا

 أن يصرب نفسه معهم. ☻، أن يدعو اهلل رسوله للصحابة تكريم

                                                             

 [5، ص18]تفسري الطربي/ سورة الكهف، ج( 1)

 [436:  4سنن ابن ماجة/]( 2)
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ٰ ▬ ويقول تعاىل: ْعََمٰ  ١َعبََس َوتََوِلَّ
َ
ن َجاَءهُ اْْل

َ
ٰ َوَما يُْدرِي ٢أ َّكَّ رُ  ٣َك لََعلَُّه يَزَّ كَّ ْو يَذَّ

َ
ْكَرٰى  َفَتنفَ أ َعُه اَِّلي

ا َمِن اْسَتْغََنٰ  ٤ مَّ
َ
ٰى  ٥أ نَت ََلُ تََصدَّ

َ
َلَّ  ٦فَأ

َ
ٰ يَ َوَما َعلَيَْك أ َّكَّ ا َمن َجاَءَك يَْسََعٰ  ٧زَّ مَّ

َ
 ٩َشٰ َوُهَو َيْ  ٨َوأ

 ٰ نَت َعنُْه تَلََّهَّ
َ
 ]سورة عبس[ ♂١١ّلََكَّ إِنََّها تَْذكَِرة   ١٠فَأ

عن  ☻ابن أم مكتوم.. وفيها عتاب للنبي وقد نزلت يف الرجل الفقري األعمى  

يتصدى لصناديد قريش،  ☻توليه عن ذلك الذي جاء يسعى، وهو خيشى، بينام النبي 

بيان حلقيقة املوازين  -كام يف اآليات السابقة  -، وفيها ☻وهم مستغنون عن دعوته 

 هيش البن أم مكتوم، ويقول له: ☻يف اإلسالم، وتكريم للمؤمنني. وكان النبي 

  (1)." ريب ِفيهِ  عاتبني بمن مرحباً "

*** 

اًل دقيقًا، وي ميز بينها فيجول بنا يف أحوال كثرية للجامعة املسلمة، وي فصلها تفصي القرآن املدينوأما 

ً واضحًا.. فقد قام لإلسالم دولة، وصارت له قوة، وتكونت دواعي النفاق.. ا لذي مل يكن له ُتيزا

 اإلسالم يف ضعف.. وجود بمكة، والكفر يف قوة، و

ة للدولة أما يف املدينة: كانت بواعث النفاق موجودة مع نزول الترشيعات واألحكام املنظم

حلفاظ عىل واملجتمع املسلم، ومع اخلوف من قوة اإلسالم الناشئة، ومع تكاليف اجلهاد، ومع ا

لكفر واالستعالء عالن ااملصالح والروابط مع القبائل الداخلة يف اإلسالم، كل ذلك أدى إىل عدم است

ل القرآن تفصياًل يف ل كتامنه وإظهار اإلسالم خوفًا وطمعًا.. وقد فّص ب -ام كان احلال يف مكة ك -به 

لبه مرض، ذلك.. حتى النفاق نفسه جعله دركات خمتلفة، فهناك النفاق اخلالص، وهناك من يف ق

 وهناك املتذبذب... إلخ.

                                                             

 [182، ص19]تفسري القرطبي، ج( 1)
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وبايعوا  ☻الكرماء الذين نرصوا رسول اهلل وعىل جانب آخر: هناك فئة األنصار 

أهل منهم أهل اإليثار.. و فهؤالءعىل ُحايته كام حيمون أهليهم وأنفسهم، عىل وعد باجلنة ال الدنيا، 

، ويف كل ذلك كان القرآن ☻بدر، والذين شهدوا املشاهد كلها مع رسول اهلل 

ليجتنبوه وتتجنبه اجلامعة املسلمة من  ؛رشثني عىل اخلري من أفعاهلم، ويكشف عن اخلطأ والالكريم ي  

 بعدهم.

 فيقول يف الثناء عىل املهاجرين واألنصار:

هِ َورِْضوَ ▬ َن اللَـّ ْمَوالِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضاًل ِمي
َ
ْخرُِجوا ِمن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ انًا لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِيَن اَّلَّ

َه َورَُسوََلُ   وَن اللَـّ  َويَنُُصُ
ُ
ادِقُوَن  أ ـٰئَِك ُهُم الصَّ يَماَن ِمن َقبْلِِهْم ُُيِبُّوَن  ٨ولَ اَر َواْْلِ ِيَن َتَبوَُّءوا ادلَّ

َواَّلَّ
نُفِسِهْم َولَْو ََكنَ 

َ
ٰ أ وتُوا َوُيْؤثُِروَن لََعَ

ُ
ا أ مَّ بِِهْم  َمْن َهاَجَر إَِلِْهْم َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِمي

ـٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن  َوَمن َخَصاَصة    ولَ
ُ
ِيَن َجاُءوا مِن َبْعِدهِْم َيُقولُوَن َربََّنا  ٩يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ فَأ َواَّلَّ

ِيَن آَمُنوا رَ  يَماِن َوََل ََتَْعْل ِِف قُلُوبَِنا ِغالًّ لِيّلَّ ِيَن َسَبُقونَا بِاْْلِ
وف  بََّنا إِنََّك رَءُ اْغفِْر َلَا َوِْلِْخَوانَِنا اَّلَّ

ْخرِْجُتمْ  ١٠رَِّحيم  
ُ
ْهِل الِْكَتاِب لَئِْن أ

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ ِيَن نَاَفُقوا َيُقولُوَن ِْلِْخَوانِِهُم اَّلَّ

لَْم تََر إَِل اَّلَّ
َ
 أ

نَُّكْم َواللَّـُه  بًَدا ِإَون قُوتِلُْتْم َلَنُُصَ
َ
َحًدا أ

َ
ُد إِنَُّهْم يَْشهَ َلَْخرَُجنَّ َمَعُكْم َوََل نُِطيُع فِيُكْم أ

 سورة احلرش[]  ♂١١لَََكذِبُونَ 

وقد أثنى اهلل عليهم  ،( أصحاب اهلجرةاملهاجريناآليات حديث عن أربع فئات: )هذه ففي 

وقد أثنى اهلل عليهم بالفالح.  ،لوا إخواَّنم املهاجرين عىل أنفسهم( الذين فّض األنصارو). بالصدق

طهرون قلوهبم من ي   -وقد سبقوهم باإليامن  -األنصار ( الذين جاءوا من بعد املهاجرين والتابعني)و

أصحاب النية الصافية،  الغل والدخل واحلسد عىل أصحاب السبق، وهم الذين اتبعوا بإحسان،

ِيَن ▬ :فأوئلك رِض اهلل عنهم والقلوب الرحيمة، نَصارِ َواَّلَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن َواْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْل َوالسَّ

نَْهاُر َخادِلِيَن فِ اتََّبُعو
َ
اٍت ََتْرِي ََتَْتَها اْل َعدَّ لَُهْم َجنَّ

َ
ُ َعنُْهْم َوَرُضواْ َعْنُه َوأ يَها ُهم بِإِْحَساٍن رََِّضَ اَّللي

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
َ
 [100]التوبة :  ♂ أ
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 . صمهم بالكذب، وومع إخواَّنم الكافرين من أهل الكتاب اآلية معهم( وجتاملنافقنيوأخرياً: )

 ويف غزوة تبوك، يقول تعاىل:

ةِ ِمن َبعْ ▬ ِيَن اتََّبُعوهُ ِِف َساَعةِ الُْعْْسَ نَصارِ اَّلَّ
َ
 الَِّبِي َوالُْمَهاِجرِيَن َواْْل

ُه لََعَ ِد َما ََكَد لََّقد تَّاَب اللَـّ
نُْهْم ُثمَّ تَاَب َعَليِْهْم   ٰ إِذَا  ١١٧ رَِّحيم  ُءوف   إِنَُّه بِِهْم رَ يَزِيُغ قُلُوُب َفرِيٍق ِمي ِيَن ُخلِيُفوا َحِتَّ َولََعَ اثلَّاَلثَةِ اَّلَّ

هِ إَِلَّ   ِمَن اللَـّ
َ
ن َلَّ َملَْجأ

َ
نُفُسُهْم َوَظنُّوا أ

َ
رُْض بَِما رَُحَبْت َوَضاقَْت َعَليِْهْم أ

َ
إَِلْهِ ُثمَّ  َضاقَْت َعلَيِْهُم اْْل

  سورة التوبة []  ♂١١٨َه ُهَو اتلَّوَّاُب الرَِّحيُم ـ إِنَّ اللَّ تَاَب َعلَيِْهْم ِلَُتوبُوا  

 فجاء الثناء عىل املهاجرين واألنصار، والعتاب واللوم عىل املتخلفني عن الغزو.

*** 

 ويف أهل بيعة الرضوان يقول:

يِْديِهمْ ▬
َ
ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنََّما ُيَبايُِعوَن اللَّـَه يَُد اللَّـهِ فَْوَق أ ٰ    إِنَّ اَّلَّ  َفَمن نََّكَث فَإِنََّما يَنُكُث لََعَ

ْجًرا َعِظيًما هِۖ َنْفسِ 
َ
َه فََسُيْؤتِيهِ أ ْوََفٰ بَِما ََعَهَد َعلَيُْه اللَـّ

َ
ْعَراِب  ١٠ َوَمْن أ

َ
َسَيُقوُل لََك الُْمَخلَُّفوَن ِمَن اْْل

ْهلُونَا فَاْسَتْغفِْر َلَا  
َ
ْمَواُلَا َوأ

َ
ا لَيَْس ِِف قُلُوبِِهْم     َيُقولُونَ َشَغلَتَْنا أ لِْسنَتِِهم مَّ

َ
قُْل َفَمن َيْملُِك لَُكم بِأ

َراَد بُِكْم َنْفًعا  
َ
ْو أ
َ
ا أ َراَد بُِكْم ََضًّ

َ
هِ َشيْئًا إِْن أ َن اللَـّ ُه بَِما َتْعَملُوَن َخبًِيا ِمي بَْل َظَننُتْم  ١١ بَْل ََكَن اللَـّ

ن لَّن يَنَقلَِب الرَُّسوُل َوالُْمؤْ 
َ
وْءِ َوُكنُتْم أ ِيَن َذٰلَِك ِِف قُلُوبُِكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ بًَدا َوُزي

َ
ْهلِيِهْم أ

َ
ِمُنوَن إَِلٰ أ

 ]سورة الفتح[  ♂١٢قَوًْما بُوًرا 

َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف قُلُوبِِهْم فَ ▬ ُه َعِن الُْمْؤِمنَِي إِذْ ُيَبايُِعونََك ََتَْت الشَّ ِكيَنَة لََّقْد رََِضَ اللَـّ نَزَل السَّ
َ
أ

ثَاَبُهْم َفتًْحا قَرِيًبا 
َ
ُخُذوَنَهاۗ  ١٨َعلَيِْهْم َوأ

ْ
ُه َعزِيًزا َحِكيًما َوَمَغانَِم َكثَِيةً يَأ  ]سورة الفتح[ ♂١٩ َوََكَن اللَـّ

هِ  ▬ َمَّد  رَُّسوُل اللَـّ ارِ رََُحَاءُ بَيَْنُهمْ ُّمُّ  الُْكفَّ
اءُ لََعَ ِشدَّ

َ
ِيَن َمَعُه أ ًدا يَبَْتُغوَن  َواَّلَّ ًعا ُسجَّ ۖ  تََراُهْم ُركَّ

هِ َورِْضَوانًاۖ  ِسيَماُهْم ِِف وُُجوهِِهم ِمي  َن اللَـّ ُجودِ  فَْضاًل ِمي ثَرِ السُّ
َ
 َذٰلَِك َمَثُلُهْم ِِف اتلَّْوَراةِ   َوَمَثلُُهْم ِِف ْن أ
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هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاسْ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
َِنيِل َكَزْرٍع أ اَر ۗ اْْلِ اَع ِلَغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِ ُيْعِجُب الزُّ َتَوٰى لََعَ

ِيَن آَمُنوا  ُه اَّلَّ ْجًرا َعِظيًما وََعَد اللَـّ
َ
ْغِفَرةً َوأ اِِلَاِت ِمنُْهم مَّ  سورة الفتح[] ♂٢٩وََعِملُوا الصَّ

وفيها بايع  -لدعوة أي بعد تسعة عرش سنة من عمر ا -وقد نزلت يف السنة السادسة من اهلجرة 

ف عنهم األعراب وقد رِض اهلل عنهم، وقد ختلّ  -أو عدم الفرار  -املسلمون عىل املوت يف سبيل اهلل 

صحابة حممد  هلالج لج وصحابته. وقد أكرم اهلل ☻واملنافقني، وظنوا هالك النبي 

الذين  - ☻الء هم أصحاب حممد بنزول السكينة عليهم، وهؤ ☻

كفار من أهل قريش ومكة، وهم رُحاء بينهم.. يبتغون فضاًل من اهلل أشداء عىل ال -آمنوا معه 

نا.. وهم املثال العظيم للمؤمنني يف كل جيل، ويف كل رسالة من عند اهلل. فهم خري أهل  ورضوا

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف ▬ :األرض، وهم خري أمة أخرجت للناس
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتْم َخْيَ أ

هَِوتَ   [110]سورة آل عمران/  ♂نَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاللَـّ

*** 

 ويفضح القرآن الكريم املنافقني يف آيات كثرية منها:

هِۗ ▬ َ إَِذا َجاءََك الُْمَنافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لََرُسوُل اللَـّ ُه ي ُه َيْعَلُم إِنََّك لََرُسوَُلُ َواللَـّ ْشَهُد إِنَّ  َواللَـّ
هِ   ١الُْمَنافِقَِي لَََكذِبُوَن  وا َعن َسبِيِل اللَـّ ْيَماَنُهْم ُجنًَّة فََصدُّ

َ
َُذوا أ َذٰلَِك  ٢نَُّهْم َساَء َما ََكنُوا َيْعَملُوَن  إِ اَّتَّ

ٰ قُلُوبِِهْم َفُهْم ََل َيْفَقُهوَن  نَُّهْم آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطبَِع لََعَ
َ
ْجَساُمُهْمۖ ِإَوَذا  ٣بِأ

َ
ْيَتُهْم ُتْعِجُبَك أ

َ
 ِإَون َرأ

َسنَّدَ  نَُّهْم ُخُشب  مُّ
َ
 َُيَْسُبوَن ُُكَّ َصيَْحٍة َعلَيِْهْم   ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحَذرُْهْم   ة ۖ َيُقولُوا تَْسَمْع لَِقْولِِهْمۖ  َكأ
ٰ يُْؤفَُكوَن  َنَّ

َ
ُهۖ  أ ْيَتُهْم ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َتعَ  ٤قَاتَلَُهُم اللَـّ

َ
ْوا رُُءوَسُهْم َوَرأ هِ لَوَّ الَْوا يَْسَتْغفِْر لَُكْم رَُسوُل اللَـّ

وَن  ْسَتْكِْبُ وَن َوُهم مُّ  ]سورة املنافقون[  ♂٥يَُصدُّ

َعُكْم ِإَون ََكَن لِلْ ▬ لَْم نَُكن مَّ
َ
هِ قَالُوا أ َن اللَـّ بَُّصوَن بُِكْم فَإِن ََكَن لَُكْم َفتْح  ِمي ِيَن يَََتَ ََكفِرِيَن اَّلَّ
َن الُْمْؤِمنَِي   لَْم نَْسَتْحوِذْ َعَليُْكْم َوَنْمَنْعُكم ِمي

َ
ُه َُيُْكُم بَيَْنُكْم يَوَْم الْقَِياَمةِۗ  نَِصيب  قَالُوا أ  فَاللَـّ
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ُه لِلََْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤِمنَِي َسبِياًل  َه َوُهَو َخادُِعُهْم ِإَوَذا إِنَّ الُْمَنافِقَِي ُيَادُِعوَن  ١٤١َولَن ََيَْعَل اللَـّ اللَـّ
َه إَِلَّ قَلِياًل  اَلةِ قَاُموا ُكَساَلٰ يَُراُءوَن الَّاَس َوََل يَْذُكُروَن اللَـّ َذبَْذبَِي بَْيَ َذٰلَِك ََل  ١٤٢قَاُموا إَِل الصَّ مُّ

ـُٰؤََلءِ   ـُٰؤََلءِ َوََل إَِلٰ َه ُه فَلَن إَِلٰ َه  ]سورة النساء[ ♂١٤٣ ََتَِد ََلُ َسبِياًل  َوَمن يُْضلِِل اللَـّ

ن تُِصيبََنا َدائَِرة   ▬
َ
َرض  يَُسارُِعوَن ِفيِهْم َيُقولُوَن ََنَْشٰ أ ِيَن ِِف ُقلُوبِِهم مَّ ن فَََتَى اَّلَّ

َ
ُه أ  َفَعََس اللَـّ

وا ِِف  ََسُّ
َ
ٰ َما أ ْن ِعنِدهِ َفُيْصبُِحوا لََعَ ْمٍر ِمي

َ
ْو أ
َ
ِِتَ بِالَْفتِْح أ

ْ
نُفِسِهْم نَادِِمَي يَأ

َ
 ]سورة املائدة[ ♂٥٢أ

ـُٰؤََلءِ دِيُنُهْم ۗ  ▬ َرض  َغرَّ َه ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مَّ َه  َوَمن َيتَ إِذْ َيُقوُل الُْمَنافُِقوَن َواَّلَّ هِ فَإِنَّ اللَـّ ْ لََعَ اللَـّ َوَّكَّ
 ]سورة األنفال[ ♂ ٤٩َعزِيز  َحِكيم  

َّْم يَنَتهِ الُْمَنافِ ▬ َرض  َوالُْمرِْجُفوَن ِِف الَْمِديَنةِ َلُْغرِيَنََّك بِِهْم ُثمَّ ََل لَّئِن ل ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مَّ ُقوَن َواَّلَّ
لُْعونَِيۖ  ٦٠َُيَاوُِرونََك فِيَها إَِلَّ قَلِياًل  ِخُذوامَّ

ُ
ْيَنَما ثُقُِفوا أ

َ
ِيلُوا َتْقتِياًل   أ  ]سورة األحزاب[ ♂٦١َوقُت

ُة  لَْو ََكَن َعَرًضا قَ ▬ قَّ ـِٰكن َبُعَدْت َعلَيِْهُم الشُّ تََّبُعوَك َولَ  َوَسَيْحلُِفوَن بِاللَّـِه رِيًبا َوَسَفًرا قَاِصًدا َلَّ
نُفَسُهْم َوال

َ
ُه َيْعلَُم إِنَُّهْم َلََكذِبُوَن لَوِ اْسَتَطْعَنا ََلَرَْجَنا َمَعُكْم ُيْهلُِكوَن أ ذِنَت  ٤٢لَـّ

َ
ُه َعنَك لَِم أ َعَفا اللَـّ

 َ ِيَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الََْكذِبَِي ل َ لََك اَّلَّ ٰ يَتََبيَّ  ]سورة التوبة[ ♂٤٣ُهْم َحِتَّ

وَْضُعوا ِخاَللَُكْم َيبُْغونَُكُم الْفِتَْنَة َوفِيُكْم ▬
َ
ا َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل َوَْل لَْو َخرَُجوا فِيُكم مَّ

اُعوَن لَُهْمۗ  ُه عَ َسمَّ ٰ َجاَء  ٤٧الِِمَي لِيم  بِالظَّ  َواللَـّ ُموَر َحِتَّ
ُ
لََقِد ابَْتَغُوا الْفِتَْنَة ِمن َقبُْل َوقَلَُّبوا لََك اْْل

هِ َوُهْم ََكرُِهوَن  ْمُر اللَـّ
َ
ن َيُقوُل ائَْذن ِلي َوََل َتْفتَِِني   ٤٨اِْلَقُّ َوَظَهَر أ ََل ِِف الْفِتَْنةِ َسَقُطواۗ  َوِمنُْهم مَّ

َ
 أ

 ]سورة التوبة[ ♂ ٤٩لَُمِحيَطة  بِالََْكفِرِيَن نَّ َجَهنََّم ِإَو

 

*** 
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 ويف عتاب املؤمنني وتربيتهم ورصد أخطائهم تتنوع اآليات يف مواقف شتى مثل:

 :☻ االنفضاض من حول النبي

وا إَِلَْها َوتََرُكوَك قَ ▬ ْو لَْهًوا انَفضُّ
َ
ْوا َِتَاَرةً أ

َ
هِ ِعندَ  َما قُلْ  ائًِما  ِإَوَذا َرأ هْ خَ  اللَـّ َن اللَـّ  وِ َوِمَن اتلِيَجاَرةِ  ْي  ِمي

ازِقَِي  ُه َخْيُ الرَّ  ]سورة اجلمعة[  ♂١١َواللَـّ

، َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ ف ..☻رسول اهلل  وا ترك ماوفيها عتاب للمؤمنني بعد
ِ
: َقاَل  اَّلله

َعِة، َيْومَ  َقاِئمٌ  ☻ النهبِيُّ  امَبيْنَ " ولِ  َأْصَحاب   َفاْبَتَدَرَها امْلَِدينَِة، إىَِل  ِعريٌ  َقِدَمْت  إِذْ  اجْل م   َرس 

 
ِ
اًل، َعرَشَ  اْثنَا إِاله  َمَعه   َيْبَق  مَلْ  َحتهى ☻ اَّلله ، َأب و ِفيِهمْ  َرج  ، َبْكر  َمر    َهِذهِ  َوَنَزَلْت : َقاَل  َوع 

وا  هَلًْوا  َأوْ  جِتَاَرةً  َرَأْوا َوإَِذا اآْلَية  }   (1)" إَِليَْها { اْنَفضُّ

 ويف أمر من يتكاسل عن اجلهاد:

قِيُموا▬
َ
يِْديَُكْم َوأ

َ
وا أ ِيَن قِيَل لَُهْم ُكفُّ لَْم تََر إَِل اَّلَّ

َ
ا ُكتَِب َعلَيْ  أ ََكةَ فَلَمَّ اَلةَ َوآتُوا الزَّ ِهُم الْقَِتاُل الصَّ

َشدَّ 
َ
ْو أ
َ
هِ أ ْنُهْم َيَْشْوَن الَّاَس َكَخْشَيةِ اللَـّ َنا الْقَِتاَل لَْوََل  َوقَالُوا َربََّنا لَِم َكَتبَْت َعلَيْ    َخْشَيةً إَِذا فَرِيق  ِمي

َجٍل قَرِيٍبۗ  قُْل َمَتاُع 
َ
ْرَتَنا إَِلٰ أ خَّ

َ
ْنَيا قَلِيل  َواْْل أ ِيَمِن اتَََّقٰ َوََل ُتْظلَُموَن فَتِيادلُّ ]سورة  ♂ ٧٧اًل ِخَرةُ َخْي  ل

 النساء[

ِيَن آَمُنوا َما لَ ▬ َها اَّلَّ يُّ
َ
رِْض   ُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم انفُِروا ِِف يَا أ

َ
هِ اثَّاقَلُْتْم إَِل اْْل  َسبِيِل اللَـّ

َ
رَِضيُتم  أ

نْيَ  نَْيا ِمَن اْْلِخَرةِ   َفَما َمَتاُع اِْلََياةِ ادلُّ بُْكْم َعَذابًا إَِلَّ تَنفُِروا يُ  ٣٨ا ِِف اْْلِخَرةِ إَِلَّ قَلِيل  بِاِْلََياةِ ادلُّ َعِذي
ِلًما

َ
وهُ َشيْئًاۗ  أ ُكْم َوََل تَُْضُّ ٍء قَِدير   َواللَّ َويَْستَبِْدْل قَوًْما َغْيَ ٰ ُُكِي ََشْ وهُ  ٣٩ـُه لََعَ هُ  إَِلَّ تَنُُصُ َفَقْد نََُصَ

ِيَن َكَفُروا ثَاَِنَ اثَْنْيِ إِذْ ُهَما ِِف  ْخرََجُه اَّلَّ
َ
ُه إِذْ أ َه َمَعَنا ۖ  َزْن إِنَّ  الَْغارِ إِذْ َيُقوُل لَِصاِحبِهِ ََل ََتْ اللَـّ  اللَـّ

ُه َسِكينََتُه َعلَ  نَزَل اللَـّ
َ
َّْم تََروْهَ فَأ يََّدهُ ِِبُُنوٍد ل

َ
ۗ ْيهِ َوأ ْفََلٰ ِيَن َكَفُروا السُّ ِه  وَ ا وََجَعَل ََكَِمَة اَّلَّ ََكَِمُة اللَـّ
ُه َعزِيز  َحِكيم    ]سورة التوبة[ ♂ ٤٠ِِهَ الُْعلَْياۗ  َواللَـّ

                                                             

 [936، صحيح البخاري/ 866 ]صحيح مسلم/( 1)



 263                                                                                                               أواًل: الغلو يف الصحابة                                

 

ْخرَ ▬
َ
َن الُْمْؤِمنَِي لَََكرُِهوَن َكَما أ َُيَادِلُونََك ِِف اِْلَِقي َبْعَد  ٥َجَك َربَُّك ِمن بَيْتَِك بِاِْلَِقي ِإَونَّ فَرِيًقا ِمي

نََّما يَُساقُوَن إَِل الَْموِْت َوُهْم يَنُظُروَن 
َ
َ َكأ نَّهَ  ٦َما َتَبيَّ

َ
ائَِفَتْيِ أ ُه إِْحَدى الطَّ

ا لَُكْم ِإَوذْ يَعُِدُكُم اللَـّ
ن ُُيِقَّ اِْلَقَّ بَِكلَِماتِهِ َويَْقَطَع دَ 

َ
ُه أ ْوَكةِ تَُكوُن لَُكْم َوُيرِيُد اللَـّ نَّ َغْيَ َذاِت الشَّ

َ
ابَِر َوتََودُّوَن أ
 [سورة األنفال] ♂ ٧الََْكفِرِيَن 

ِيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ▬ َها اَّلَّ يُّ
َ
 َكُْبَ َمقْ  ٢يَا أ

َ
هِ أ إِنَّ  ٣ن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُونَ ًتا ِعنَد اللَـّ

ْرُصوص   نَُّهم بُنَْيان  مَّ
َ
ا َكأ ِيَن ُيَقاتِلُوَن ِِف َسبِيلِهِ َصفًّ َه ُُيِبُّ اَّلَّ  ]سورة الصف[ ♂ ٤اللَـّ

 ويف أمر مودة الكافرين وواليتهم:

ِيَن آَمُنوا ََل َتتَِّخُذوا َعُدوِي ▬
َها اَّلَّ يُّ

َ
ةِ َوقَْد َكَفُروا بَِما يَا أ ْوِلَاَء تُلُْقوَن إَِلِْهم بِالَْمَودَّ

َ
ي وََعُدوَُّكْم أ

َن اِْلَِقي ُيْرُِجوَن الرَُّسوَل ِإَويَّاُكْم ۙ  ِيُكْم إِن ُكنُتْم خَ َجاَءُكم ِمي ـهِ َرب
ن تُْؤِمُنوا بِاللَّ

َ
َرْجُتْم ِجَهاًدا ِِف  أ

ُ َسبِيَِل َوابْتَِغاءَ َمْرَضاِِت   ْعلَنُتْم   َوَمن َيْفَعلُْه ِمنُكْم  ت
َ
ْخَفيُْتْم َوَما أ

َ
ْعلَُم بَِما أ

َ
نَا أ
َ
ةِ َوأ وَن إَِلِْهم بِالَْمَودَّ ِْسُّ

بِيِل   ]سورة املمتحنة[ ♂ ١َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

 ويف التأدب مع املقام النبوي الرشيف:

ِيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَراءِ اِْلُُجَراتِ ▬ ْكََثُُهْم ََل َيْعقِلُوَن إِنَّ اَّلَّ
َ
ٰ ََّتُْرَج إَِلِْهْم  ٤ أ وا َحِتَّ نَُّهْم َصَْبُ

َ
َولَْو أ

َُّهْم   ا ل ُه َغُفور  رَِّحيم  لَََكَن َخْيً  ]سورة احلجرات[ ♂ ٥ َواللَـّ

 ويف بيان أحوال الفاسقني:

ِيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم فَاِسق  بِنََبٍإ َفَتبَيَّ ▬ َها اَّلَّ يُّ
َ
ٰ َما يَا أ ن تُِصيُبوا قَوًْما ِِبََهالٍَة َفُتْصبُِحوا لََعَ

َ
ُنوا أ

هِ   ٦َفَعلُْتْم نَادِِمَي  نَّ فِيُكْم رَُسوَل اللَـّ
َ
ـِٰكنَّ َواْعلَُموا أ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَ

َ
َن اْْل  لَْو يُِطيُعُكْم ِِف َكثٍِي ِمي

َه حَ  يَماَن َوَزيََّنُه ِِف اللَـّ هَ إَِلُْكُم الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَياَن  بََّب إَِلُْكُم اْْلِ ـٰئَِك  قُلُوبُِكْم َوَكرَّ ولَ
ُ
 أ

اِشُدوَن  هِ َونِْعَمًة   ٧ُهُم الرَّ َن اللَـّ ُه َعلِيم  َحِكيم  فَْضاًل ِمي   ]سورة احلجرات[ ♂ ٨ َواللَـّ
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 "وفيها: 
ِ
ول  اَّلله ْقَبَة إِىَل ا ☻َبَعَث َرس  حْلَاِرِث لِيَْقبَِض َما َكاَن ِعنَْده  مِمها مَجََع اْلَولِيَد ْبَن ع 

 
ِ
وَل اَّلله َكاِة، َفَلامه َأْن َساَر اْلَولِيد  َحتهى َبَلَغ َبْعَض الطهِريِق، َفِرَق َفَرَجَع، َفَأتَى َرس  ِمَن الزه

َكاَة َوَأَراَد قَ  ☻  إِنه احْلَاِرَث َمنََعنِي الزه
ِ
وَل اَّلله  َفَقاَل: َيا َرس 

ِ
ول  اَّلله َب َرس  ْتيِل، َفرَضَ

اْلَبْعَث إِىَل احْلَاِرِث، َوَأْقَبَل احْلَاِرث  بَِأْصَحابِِه َحتهى إَِذا اْسَتْقَبَل اْلَبْعث  َوَفَصَل ِمَن  ☻

ْم، َقاَل هَل ْم: إِىَل َمنْ  ، َفَلامه َغِشيَه  : َهَذا احْلَاِرث  ، َقال وا م  احْلَاِرث  : إَِليَْك، َقاَل:  امْلَِدينَِة َلِقيَه  ِعْثت ْم؟ َقال وا ب 

 
ِ
وَل اَّلله َكاَة  ☻َومِلَ؟ َقاَل: إِنه َرس  ْقَبَة، َفَرَجَع َفَزَعَم َأنهَك َمنَْعَت الزه َكاَن َبَعَث اْلَولِيَد ْبَن ع 

ًدا  مه َ ، َفَقاَل: ال َوالهِذي َبَعَث حم  َأتَايِن، َوَما َأْقَبْلت  إِال  بِاحْلَقِّ َما َرَأيْت ه  َوال ☻َوَأَرْدَت َقْتَله 

الم  " َفنََزَلِت  ولِِه َعَليِْه السه  َوِمْن َرس 
ِ
وَن َسْخَطًة ِمَن اَّلله وال َخْشيََة َأْن َيك  ِحنَي اْحَتَبَس َعيَله َرس 

: َرات  ْم َفاِسٌق بِنََبإ  َفَتَبيهن وا َأْن ت ِص }احْل ج  ِذيَن آَمن وا إِْن َجاَءك  َا اله وا َعىَل َما َيَأهيُّ  َفت ْصبِح 
يب وا َقْوًما بَِجَهاَلة 

  (1)"{َفَعْلت ْم َناِدِمنيَ 

:وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن ِفياَم علمت أن قويقول ابن عبد الرب: " ِإْن }  وله َعزه َوَجله

ْم فاِسٌق بِنََبإ   ْقَبَة، وذلك أنه بعثه َرس   { جاَءك   ول انزلت يِف الوليد ْبن ع 
ِ
إِىَل بني  ☻َّلله

خرجوا إليه فهاهبم، ومل  امْل ْصَطِلق مصدًقا، فأخرب عنهم أَّنم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة، وذلك أَّنم

خالد  ☻يعرف َما عندهم، فانرصف عنهم وأخرب بام ذكرنا، فبعث إليهم رسول اهلل 

 . ..ْبن الوليد، وأمره أن يتثبت فيهم، فأخربوه أَّنم متمّسكون باإلسالم

من  فلقد كان - غفر اَّلله لنا وله - هىل سوء حاله وقبح أفعالار فيها نكارة وشناعة تقطع عأخب وله

ء املطبوعني، وكان ا وحلاًم وشجاعة وأدًبا، وكانرجال قريش ظرفً  دة األصمعي وأبو عبي من الشعرا

جتاوز اَّلله  -ًرا كرياًم شاع ا رشيب َخر، وكانلوليد بن عقبة فاسقً ا وابن الكلبي وغريهم يقولون: كان

                                                             

فسري الطربي، ت، 332، التاريخ األوسط للبخاري/17990| إسناد حسن، مسند أُحد/ 3395]املعجم الكبري للطرباين/ (1)

 .أحكام القرآن البن العريب[
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بعد أن صىل الصبح أربًعا مشهور من  -سكران، وقوله: أزيدكم وخرب صالته هبم وهو.. . -عنا وعنه 

  (1)"رواية الثقات من نقل أهل احلديث وأهل األخبار

 ويف التفرقة بني مقام اإليامن واإلسالم:

ْعَراُب آَمنَّاۖ ▬
َ
َّْم تُْؤِمُنوا قَالَِت اْْل سْ  قُل ل

َ
ـِٰكن قُولُوا أ ِ َولَ وب

يَماُن ِِف قُلُ ا يَْدُخِل اْْلِ ْمَنا َولَمَّ
 ِإَون ُكْمۖ لَ
ْعَمالُِكْم َشيْئًا   

َ
ْن أ َه َورَُسوََلُ ََل يَلِتُْكم ِمي َه َغُفور  رَِّحيم  إِ تُِطيُعوا اللَـّ ِيَن إِنََّما الُْمْؤمِ  ١٤نَّ اللَـّ ُنوَن اَّلَّ

هِ َورَُسوَِلِ  ْمَواآَمُنوا بِاللَـّ
َ
هِ   ُثمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِأ نُفِسِهْم ِِف َسبِيِل اللَـّ

َ
ـٰئَِك لِِهْم َوأ ولَ

ُ
ادِقُوَن   أ ُهُم الصَّ

ُه َيْعلَُم َما ِِف السَّ  ١٥ َه بِِدينُِكْم َواللَـّ ُتَعلِيُموَن اللَـّ
َ
رِْض  قُْل أ

َ
ُه بُِكِلي َماَواِت َوَما ِِف اْْل َعلِيم  ٍء ََشْ  َواللَـّ

ْسلَُموا ۖ  ١٦
َ
ْن أ
َ
َّ إِْساَل َيُمنُّوَن َعلَيَْك أ ْن َهَداُكمْ  قُل َلَّ تَُمنُّوا لََعَ

َ
ُه َيُمنُّ َعلَيُْكْم أ  َمُكمۖ  بَِل اللَـّ

يَماِن إِن ُكنُتْم َصادِقَِي   ]سورة احلجرات[ ♂١٧لِْْلِ

 زوة أ حد":والعصيان، وإرادة الدنيا "يف غ ،ويف رصد الفشل والتنازع يف األمر

ْهلَِك ُتَبوِيُئ الُْمْؤِمنَِي َمَقاِعَد لِلِْقتَ ▬
َ
ائَِفَتاِن إِذْ َهمَّت طَّ  ١٢١ َواللَّـُه َسِميع  َعلِيم  اِلۗ ِإَوذْ َغَدْوَت ِمْن أ

ُه َوِلُُّهَما ۗ  ن َتْفَشاَل َواللَـّ
َ
هِ فَلَْيَتوَ ِمنُكْم أ ِ الُْمْؤِمُنوَن  َولََعَ اللَـّ

ُه  َولََقدْ  ١٢٢َّكَّ ُكُم اللَـّ ِ نََُصَ نُتْم ب
َ
َبْدٍر َوأ

 ۖ ذِلَّة 
َ
َه لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن أ  []سورة آل عمران ♂ ١٢٣ فَاتَُّقوا اللَـّ

وَنُهم بِإِذْنِهِۖ ▬ ُه وَْعَدهُ إِذْ ََتُسُّ ٰ إَِذا فَشِ َولََقْد َصَدقَُكُم اللَـّ ْمرِ وََعَصيُْتم  َحِتَّ
َ
لُْتْم َوَتَنازَْعُتْم ِِف اْْل

ا َُتِبُّوَن   َراُكم مَّ
َ
ن َبْعِد َما أ فَُكْم َعنُْهْم ِمي ن يُرِيُد اْْلِخَرةَ   ُثمَّ ََصَ ْنَيا َوِمنُكم مَّ ن يُرِيُد ادلُّ  ِمنُكم مَّ

ُه ُذو فَْضٍل لََعَ  َحٍد إِذْ تُْصعُِدوَن َوََل تَلْوُ   ١٥٢الُْمْؤِمنَِي  ِلَبَْتلَِيُكْمۖ  َولََقْد َعَفا َعنُكْمۗ  َواللَـّ
َ
ٰ أ وَن لََعَ

 
َ
ٰ َما فَاتَُكْم َوََل َما أ ا بَِغٍمي لِيَكيْاَل ََتَْزنُوا لََعَ ثَابَُكْم َغمًّ

َ
ْخَراُكْم َفأ

ُ
 َصابَُكْمۗ َوالرَُّسوُل يَْدُعوُكْم ِِف أ

ُه َخبِي  بَِما َتْعَملُوَن  َمَنًة نَُّعا ١٥٣َواللَـّ
َ
ن َبْعِد الَْغِمي أ نَزَل َعلَيُْكم ِمي

َ
نُكْم ۖ ُثمَّ أ  ًسا َيْغَشٰ َطائَِفًة ِمي

 َ هِ َغْيَ اِْلَِقي َظنَّ اْْلَاهِلِيَّةِۖ  َيُقولُوَن َهل لَّ نُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِاللَـّ
َ
تُْهْم أ َهمَّ

َ
ْمرِ ِمن َوَطائَِفة  قَْد أ

َ
ا ِمَن اْْل

                                                             

 [1552، ص4]االستيعاب البن عبد الرب، ج( 1)
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َ
ٍء ۗ قُْل إِنَّ اْْل نُفِسِهم مَّ ْمَر َُكَُّه لِلَّـهِۗ ََشْ

َ
ء   ُيُْفوَن ِِف أ ْمرِ ََشْ

َ
ا ََل ُيبُْدوَن لََكۖ  َيُقولُوَن لَْو ََكَن َلَا ِمَن اْْل
ِيَن ُكتَِب َعلَْيِهُم الَْقتُْل إَِلٰ َمَضاِجعِهِ  َز اَّلَّ َّْو ُكنُتْم ِِف ُبُيوتُِكْم لََْبَ ا قُتِلَْنا َهاُهَناۗ  قُل ل  َوِلَبَْتَِلَ  ْمۖ مَّ

هُ  َص َوِلُمَ  ُصُدورُِكمْ  ِِف  َما اللَـّ ُدورِ ۗ قُلُوبُِكمْ  ِِف  َما ِحي ُه َعلِيم  بَِذاِت الصُّ
َّوْا  ١٥٤ َواللَـّ ِيَن تََول إِنَّ اَّلَّ

يَْطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبواۖ  َُّهُم الشَّ ل ُه َعنُْهْمۗ  َولَقَ ِمنُكْم يَوَْم اتْلَََق اْْلَْمَعاِن إِنََّما اْسََتَ َه ْد َعَفا اللَـّ  إِنَّ اللَـّ
  ]سورة آل عمران[ ♂١٥٥يم  َغُفور  َحلِ 

َصاَبُهُم ا▬
َ
هِ َوالرَُّسوِل ِمن َبْعِد َما أ ِيَن اْسَتَجابُوا لِلَـّ ْحَسُنوا ِمنْ لَْقْرُح  اَّلَّ

َ
ِيَن أ ْجر  ُهْم َواتََّقوْ  لِّلَّ

َ
ا أ

ِيَن قَاَل لَُهُم الَّاُس إِنَّ الَّاَس قَْد ََجَُعوا لَكُ  ١٧٢َعِظيم   ْسبَُنا َزاَدُهْم إِيَمانًا َوقَالُوا حَ ْم فَاْخَشوُْهْم فَ اَّلَّ
ُه َونِْعَم الَْوكِيُل  هِ َوفَ  ١٧٣اللَـّ َن اللَـّ َّْم َيْمَسْسُهْم ُسوء  َواتََّبُعوا رِْضَوانَ فَانَقلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمي هِۗ  ْضٍل ل ُه اللَـّ  َواللَـّ
 ]سورة آل عمران[ ♂ ١٧٤ُذو فَْضٍل َعِظيٍم 

 ب، يقول تعاىل:ويف بيان اخلبيث من الطي

نُْتْم َعَليْهِ َحِتَّ ▬
َ
ُ ِلََذَر الُْمْؤِمنَِي لََعَ َما أ ييِِب َوَما ََكَن َما ََكَن اَّللَّ ُ ا يَِمزَي اَْلَبِيَث ِمَن الطَّ َّللَّ

َ ََيَْتِب مِْن رُُسلِهِ مَ  ِ وَ ِلُْطلَِعُكْم لََعَ الَْغيِْب َولَِكنَّ اَّللَّ ْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا رُُسلِهِ ِإَوْن تُ ْن يََشاءُ فَآِمُنوا بِاَّللَّ
ْجر  َعِظيم  

َ
  [179]آل عمران/ ♂ فَلَُكْم أ

ْنيَا َوأ ْخَرى ، َفه  " وفيه: َكِم النهاِفَعِة د 
د  ِمَن احْلِ ِصيَبِة امْل ْسِلِمنَي ِمَن اهْلَِزيَمِة َيْوَم أ ح  َو َعْوٌد إِىَل َبيَاِن َما يِف م 

وِر يِف اْلَغَرِض املَْ   َولِيَْعَلَم امْل ْؤِمننِيَ } :َقْولِِه َتَعاىَل ْذك 
ِ
ْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن َفِبِإْذِن اَّلله نَا   {َوَما َأَصاَبك  َ ه  َبنيه

ْبِس يِف َحاِل امْل ْؤِمننَِي َوا ِرْد َدَواَم الله َ مَلْ ي  َر َذلَِك َزمَ مْل نَاِفِقنَي َواْختِاَلطِِهمْ َأنه اَّلله ْكَمة  يِف ، َفَقده اًنا َكاَنِت احْلِ

ِة َحاَجتِِهْم إِىَل ااِلْقتِ  نَاِع ِمَن النهاِس ِمْثِلِه َتْقَتيِض َبَقاَءه  َوَذلَِك َأيهاَم َضْعِف امْل ْؤِمننَِي َعِقَب ِهْجَرهِتِْم َوِشده

ْسِن الظهاِهِر َحتهى اَل َيْبَدأَ ااِلْنِشَقاق  مِ  ِل أَيهاِم اهْلِجْ بِح  ياَمن  يِف النُّف وسِ ، َفَلامه اْسَتقَ َرةِ ْن َأوه ْؤِمنِنَي ره اإْلِ ، َوَقره لِْلم 

وَن الِِصنَي امْل َقاَم يِف َأْمن  اخْلَ  اَلِط َوَأْن َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطهيِِّب َوَكاَن امْل نَاِفق 
، َأَراَد اَّلله  َتَعاىَل َتنِْهيَِة ااِلْختِ



 303                                                                                                               أواًل: الغلو يف الصحابة                                

 

ْم  َفاَقه 
وَن نِ ْم َيْوَم َبْدر  ، َوَرَأو  َر امْل ْؤِمننَِي يِف إِْقَبال  مَلها َرَأْوا َأمْ َيْكت م  َصاَره 

ْظِهَر ، َفَأَراَد اَّلله  َأْن َيفْ ا اْنتِ ْم َوي  َضَحه 

مْ  َفاَقه 
ةِ نِ ْم بِن رْصَ وَن َفَرَحه  ِكنيَ ، بَِأْن َأَصاَب امْل ْؤِمننَِي بَِقْرِح اهْلَِزيَمِة َحتهى َأْظَهَر امْل نَاِفق    (1)" امْل رْشِ

 الذين يف قلوهبم مرض، يقول تعاىل:ويف بيان 

نْ ▬ ِي َتُقوُلۖ َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَك َبيََّت َطائَِفة  ِمي ُه يَْكُتُب ُهْم َغْيَ اَّلَّ  َما  َواللَـّ
هِ   ْ لََعَ اللَـّ ْعرِْض َعنُْهْم َوتََوَّكَّ

َ
ِيُتوَنۖ  فَأ ِ  يُبَي هِ َوكِياًل َوَكَِفٰ ب فاََل َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآنَ  ٨١اللَـّ

َ
 َولَْو ََكَن ِمْن   أ

هِ لَوََجُدوا فِيهِ اْختاَِلفًا َكثًِيا  ذَاُعوِإَوَذا َجاءَ  ٨٢ِعنِد َغْيِ اللَـّ
َ
وِ اَْلَوِْف أ

َ
ْمِن أ

َ
َن اْْل ْمر  ِمي

َ
 َولَْو ا بِهِۖ ُهْم أ

ِ َردُّوهُ إَِل الرَُّسوِل  ْمرِ ِمنُْهْم لََعلَِمُه اَّلَّ
َ
وِِل اْْل

ُ
ـهِ َعلَيُْكْم يَن يَْستَنبُِطونَُه ِمنُْهْمۗ  َولَْوََل فَْضُل اللَّ ِإَوَلٰ أ

َبْعُتمُ  ْيَطاَن إَِلَّ قَلِياًل َورََْحَُتُه ََلتَّ  ]سورة النساء[ ♂٨٣ الشَّ

 نني:ة ح  وويف غز

ُه ِِف َمَواِطَن كَ ▬ ُكُم اللَـّ ۙ  ثَِيٍةۙ لََقْد نََُصَ ْعَجَبتُْكْم َكَْثَ إِ  َويَوَْم ُحَنْيٍ
َ
ْم تُُكْم فَلَْم ُتْغِن َعنكُ ذْ أ
دْ  ُْتم مُّ رُْض بَِما رَُحَبْت ُثمَّ َولَّ

َ
ٰ  ٢٥بِرِيَن َشيْئًا َوَضاقَْت َعلَيُْكُم اْْل ُه َسِكينََتُه لََعَ نَزَل اللَـّ

َ
 رَُسوَِلِ ُثمَّ أ

نَزَل 
َ
ِي َولََعَ الُْمْؤِمنَِي َوأ َب اَّلَّ َّْم تََروَْها وََعذَّ ُه  ُثمَّ  ٢٦ َوَذٰلَِك َجَزاءُ الََْكفِرِيَن َن َكَفُروا  ُجُنوًدا ل َيُتوُب اللَـّ

ٰ َمن يََشاُءۗ  ُه َغُفور  رَِّحيم  ِمن َبْعِد َذٰلَِك لََعَ  سورة التوبة[ ] ♂ ٢٧ َواللَـّ

، رغم الكثرة.. وتولوا مدبرين، الصفوفخلخلوا  -عد الفتح ب -وقد كان فيها ألفني من طلقاء مكة 

ها النبي القاعدة الصلبة التي ربا -ن واألنصار من املهاجري -إال رسول اهلل ونفر من املؤمنني 

 عىل عينه..  ☻

، اَّلله   َرِِضَ  َأنَس   َعنْ "ف ، َيْوم   َكانَ  مَلها: َقاَل  َعنْه  ننَْي  ولِ  َعنْ  النهاس   اَّْنََزمَ  ح    َرس 
ِ
 ☻ اَّلله

ْفيَانَ  َوَأبَا امْل طهِلِب، َعْبدِ  ْبنَ  اْلَعبهاَس  اله إِ  ول   َوَأَمرَ "  احْلَاِرِث، ْبنَ  س    َرس 
ِ
 اْلَعبهاَس  ☻ اَّلله

                                                             

 [178، ص4ج ]التحرير والتنوير البن عاشور،( 1)
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نَاِدَي  َأنْ  وَرةِ  َأْصَحاَب  َيا: ي   ْزَرِج،اخْلَ  ْبنِ  احْلَاِرِث  َبنِي يِف  النَِّداءَ  اْسَتَحثه  ث مه ! اأْلَنَْصارِ  َمْعرَشَ  َيا! اْلَبَقَرةِ  س 

وا  َفَلامه  ، النَِّداَء، َسِمع    َأْقَبل وا
ِ
مْ  َما َفَواَّلله بِل   إِاله  َشبَِهْته  نُّ  اإْلِ

، اْلَتَحمَ  اْلَتَقْوا  َفَلامه  َأْواَلِدَها، إِىَل  َتِ  َفَقاَل  اْلِقَتال 

ول     َرس 
ِ
يس   َُحَِي  اآْلنَ ": ☻ اَّلله

 َحًَص  ِمنْ  َكفًّا ☻ َوَأَخذَ " اْلَوطِ

،: " َوَقاَل  هِبَا، َفَرَمى َض،َأبْيَ  وا ِزم   َبنْيَ  ِقَتااًل  النهاسِ  َأَشده  َيْوَمِئذ   َطالِب   َأيِب  ْبن   َعيِلُّ  َوَكانَ  ،" اْلَكْعَبةِ  َوَربِّ  ه 

  (1)"☻ َيَدْيهِ 

ذات اليمني، وهو واقف عىل دابته مل  ☻ملا انكشف الناس انحاز رسول اهلل "و

يف نفر من املهاجرين  ☻رح غمد وبقي رسول اهلل ينزل، إال أنه قد جرد سيفه وط

واألنصار وأهل بيته، العباس، وعيل، والفضل بن عباس، وأبو سفيان بن احلارث، وربيعة ابن 

  (2)."احلارث، وأيمن بن عبيد اخلزرجي، وأسامة بن زيد، وأبو بكر، وعمر عليهم السالم

قريش ضد لة، ومن خرج من أجل احلمية وكان يف هذا اجليش من الطلقاء من خرج من أجل الغنيم

 هوزان، ومن خرج ليكون مع املنترص يف النهاية.

؛ فأنزل اهلل ليثبتوا معه -ة أصحاب الشجر -باملهاجرين واألنصار  ☻فنادى النبي 

ه يوم بايعوه تت سكينته ورضا -من قبل  -سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني.. كام أنزل عليهم 

 الشجرة.

 

*** 

 

                                                             

 [4312]املطالب العالية البن حجر/ ( 1)

 [900، ص 3]مغازي الواقدي/ ج( 2)
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 يقول تعاىل:، قيمة اإليامن واهلجرة واجلهاد ودرجته عند اهلل بيان ويف

هِ▬  ْعَظُم َدرََجًة ِعنَد اللَـّ
َ
نُفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
هِ بِأ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِِف َسبِيِل اللَـّ     اَّلَّ

ـٰئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن  ولَ
ُ
ِ  ٢٠َوأ ُُهْم َربُُّهم ب قِيم  يُبَِِشي َُّهْم فِيَها نَعِيم  مُّ اٍت ل نُْه َورِْضَواٍن وََجنَّ   [التوبة] ﴾٢١رََْحٍَة ِمي

 :فئات املجتمع املسلم وأحواله ويف بيان

ٰ رَُسوَِلِۗ ▬ ُه لََعَ نَزَل اللَـّ
َ
َلَّ َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أ

َ
ْجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوأ

َ
ْعَراُب أ

َ
ُه َعلِ اْْل يم   َواللَـّ
َوائَِر   ٩٧َحِكيم   بَُّص بُِكُم ادلَّ ْعَراِب َمن َيتَِّخُذ َما يُنفُِق َمْغَرًما َويَََتَ

َ
وْءِۗ  َعلَيْهِ َوِمَن اْْل ُه ْم َدائَِرةُ السَّ  َواللَـّ

هِ َواْلَوِْم اْْلِخرِ َوَيتَِّخُذ َما يُنفِ  ٩٨َسِميع  َعلِيم  
ْعَراِب َمن يُْؤِمُن بِاللَـّ

َ
ِه َوِمَن اْْل ُق ُقُربَاٍت ِعنَد اللَـّ

ُه ِِف َوَصلََواِت الرَُّسوِل   َُّهْم   َسُيْدِخلُُهُم اللَـّ ََل إِنََّها قُْربَة  ل
َ
َه َغُفور  رَِّحيم   رََْحَتِهِۗ  أ ابُِقوَن  ٩٩ إِنَّ اللَـّ َوالسَّ

ِيَن اتََّبُعوُهم بِ 
نَصارِ َواَّلَّ

َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن َواْْل وَّ

َ
َعدَّ لَُهْم اْْل

َ
ُه َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ إِْحَساٍن رََِّضَ اللَـّ

بًَدا  
َ
نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها أ

َ
ْعَراِب  ١٠٠ َذٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتَْتَها اْْل

َ
َن اْْل ْن َحْولَُكم ِمي َوِممَّ

ْهِل الَْمِديَنةِ ۖ َمرَ ُمَنافُِقوَنۖ 
َ
تَْيِ ُثمَّ يَُردُّوَن  َوِمْن أ رَّ ُبُهم مَّ  الِيَفاِق ََل َتْعلَُمُهْم ۖ ََنُْن َنْعلَُمُهْم   َسُنَعِذي

ُدوا لََعَ
ن  ١٠١َلٰ َعَذاٍب َعِظيٍم إِ 

َ
ُه أ َوآَخُروَن اْعََتَفُوا بُِذنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَماًل َصاِِلًا َوآَخَر َسيِيئًا َعََس اللَـّ

َه َغُفور  رَِّحيم   َيُتوَب َعَليِْهْم   يِهم بَِها َوَصِلي َعَليِْهْم ۖ  ١٠٢إِنَّ اللَـّ ُرُهْم َوتَُزكِي ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُتَطِهي
َ
 ُخْذ ِمْن أ
ُه َسِميع  َعلِيم   َُّهْمۗ  َواللَـّ َه ُهَو َيْقَبُل اتلَّْوبََة َعْن ِعبَ  ١٠٣إِنَّ َصاَلتََك َسَكن  ل نَّ اللَـّ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
ادِهِ أ
َه ُهَو اتلَّوَّاُب الرَِّحيُم  نَّ اللَـّ

َ
َدقَاِت َوأ ُخُذ الصَّ

ْ
َوقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّـُه َعَملَُكْم َورَُسوَُلُ  ١٠٤َويَأ

ِيئُُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُوَن َوالُْمْؤِمُنوَنۖ  َهاَدةِ َفُينَب َوآَخُروَن ُمرَْجْوَن  ١٠٥ َوَسَُتَدُّوَن إَِلٰ ََعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ
ا َيُتوُب َعلَيِْهْمۗ  ُبُهْم ِإَومَّ ا ُيَعِذي هِ إِمَّ ْمرِ اللَـّ

َ
 ]سورة التوبة[ ♂١٠٦ُه َعلِيم  َحِكيم   َواللَّـِْل

لطبيعة املجتمع املسلم حينها: فتحدث عن فئات عدة  -وربام النهائي  -ويف هذه اآليات بيان آخر 

  :-َّناية العهد املدين التي كانت يف بعد غزوة تبوك  -

 املرجئ حكمهم إىل اهلل( -ذنبون امل -املنافقون  -السابقون األولون  -األعراب )
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 وقسم األعراب إىل ثالث فئات: فئة منافقة، وفئة مرتبصة، وفئة مؤمنة. 

 فقد رِض اهلل عنهم.  -ومن تبعهم بإحسان  -والسابقون األولون: من املهاجرين واألنصار 

 فقد مردوا عىل النفاق وهلم عذاب عظيم.  :ن من أهل املدينة خاصةاملنافقوو

 إىل مغفرة اهلل ورُحته.  - بإذن اهلل -واملذنبون: اعرتفوا بذنوهبم وعملوا من الصاحلات، فهم 

 ه إما إىل عذاب أو إىل توبة.. واهلل عليم حكيم.ن ألمر اهلل، حتى حيكم فيهم بقضائواملرجو

ليس عىل التعيني  - ☻الذي كان يقوده رسول اهلل  -تمع فرىض اهلل عن هذا املج

فردًا فردًا يف حالة خاصة هبم وحدهم دون غريهم من املسلمني.. إنام هو عىل "رشط" االتباع 

، وإنام هلجرة ☻بإحسان.. وقد رِض اهلل عنهم ليس ملجرد وجودهم يف زمن النبي 

م من املؤمنني.. ثم من وإخواَّن ☻من هاجر منهم، ون رصة من نرص اهلل ورسوله 

بعد ذلك.. من "تبِع" هؤالء وحلق هبم ليقوم برشط اإلحسان: من إيامن وجهاد ونرصة هلذا الدين، 

 .بإذن اهلل فهو من أهل الرىض والنجاة

*** 

نية يتبني لنا   املؤمنني يف املجتمع اإلسالمي: فئاتومن خالل اآليات القرآ

. طبقة املهاجرين واألنصار، وأهل بدر،  وأهل بيعة الرضوان، والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا

، وهؤالء ☻وهؤالء هم القاعدة الصلبة، ونواة املجتمع املسلم الذي رباه رسول اهلل 

حاضنة اإلسالم، فهذه طبقة ذات قدر خاص متميز يف جمتمع املدينة، والطريق مفتوح ملن جاء من هم 

مة السبق قي مرتقاهم، ويصل إىل متريبعدهم، أن  ستواهم، ولكن سيظل للسابقني األولني كرا

 واجلهاد قبل الفتح.
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وآخرون  وبعد فتح مكة دخلت أخالط جديدة يف هذا املجتمع منهم: كارهون لإلسالم منافقون،

سالم اجلوهرية منساقون إىل اإلسالم الظاهر القاهر، وغريهم مؤلفة قلوهبم دون انطباع بحقائق اإل

 .، ومنهم الصادق الذي حسن إسالمهحلقيقيةوال امتزاج بروحه ا

 .ن من اإليامناخلارجو املنافقون ون املرضيون، املؤمنون، املسلمون. ثم: املحسنوطبقات اإليامن

ال قوالً، امل كذب  : السابق باخلريات، املقتصد، الظامل لنفسه، امل كذب بالدين عمالً وطبقات العمل

 .وهم املنافقونبالدين قوالً وعماًل 

*** 

 النبوية السريةثانياً: يف 

، وال بأهل بيته.. بل وال موازين مل يضع موازين خاصة بأصحابه ☻النبي  إنه 

 خاصة به.. فالكل سواسية كأسنان املشط، وأكرمهم عند اهلل أتقاهم..

العطرة.. أشد ما تؤكد عىل هذه املعاين التي  ☻لقد كان اإلسالم، وسرية النبي 

ال ووال املال،  فلم يكن النسب، أما منزلتهم عند اهلل..كرامتهم، وحقوقهم، وتساوي بني الناس يف 

 لصاحلة..االولد بالذي يقرب الناس عند اهلل، إنام كان يقرهبم إيامَّنم وأمانتهم وأعامهلم 

د  لفاطمة وهي بضعة منه: " ☻ولقد قال النبي  َمه  َلْو أَنه َفاطَِمَة بِنَْت حم 
ِ
َواْيم  اَّلله

قَ   .▲وحاشاها  (1)"ْت َلَقطَْعت  َيَدَهارَسَ

يريد أن يقتص من نفسه يف حجة الوداع.. وقال ألقرب األقربني:  ☻بل كان النبي 

 َشيْئًا "
ِ
ْم ِمَن اَّلله مْ  َأنَا: "حيذر الصحابة فيقول هلم ☻، وكان  (2)"اَل أ ْغنِي َعنْك   َفَرط ك 

َفَعنه  احْلَْوضِ  َعىَل  ْ ْم،مِ  ِرَجاٌل  َمِعي َوَلري  نه  ث مه  نْك   اَل  إِنهَك : َفي َقال   أَْصَحايِب،: َربِّ  َيا فَأَق ول   د ويِن، َلي ْختََلج 

  (3)"َبْعَدكَ  أَْحَدث وا  َما َتْدِري

                                                             
 [3475]صحيح البخاري/ ( 1)

 [2753 ]صحيح البخاري/( 2)

 [6576]صحيح البخاري/( 3)
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نه": فَعنْ ولكن مل يروه.. إ ،وقال عن الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه  َأيِب  َّنم "إخوا

َرْيَرَة، وَل  َأنه "  ه    َرس 
ِ
َة، َأتَى☻  اَّلله َ اَلم  : َفَقاَل  امْلَْقرب  ْؤِمننَِي، َقْوم   َدارَ  َعَليْك مْ  السه  إِنْ  َوإِنها م 

مْ  اَّلله   َشاءَ  وَن، بِك  ها َوِدْدت   اَلِحق  َننَا، َرأَيْنَا َقدْ  أَن َنَك  أََوَلْسنَا: َقال وا  إِْخَوا وَل  َيا إِْخَوا ؟ َرس 
ِ
 أَنْت مْ : َقاَل  اَّلله

ن نَا ،َأْصَحايِب  ، َيأْت وا  مَلْ  الهِذينَ  َوإِْخَوا تَِك  ِمنْ  َبْعد   يَأِْت  مَلْ  َمنْ  َتْعِرف   َكيَْف : َفَقال وا  َبْعد  وَل  َيا أ مه ؟ َرس 
ِ
: َفَقاَل  اَّلله

اًل  أَنه  َلوْ  أََرأَيَْت  ، َخيٌْل  َله   َرج  رٌّ َلةٌ  غ  َجه ، د ْهم   َخيْل   ظَْهَريْ  َبنْيَ  حم  ْم  وَل  َيا َبىَل : َقال وا  َخيَْله ؟ ِرف  َيعْ  أاََل  هب   َرس 

،
ِ
، َيأْت ونَ  َفِإَّنه مْ : َقاَل  اَّلله ا رًّ لنِيَ  غ  َجه ، ِمنَ  حم 

ِ
وء ض  مْ  َوأَنَا اْلو   َعنْ  ِرَجاٌل  َلي َذاَدنه  أاََل  احْلَْوِض، َعىَل  َفَرط ه 

الُّ  اْلبَِعري   ي َذاد   َكامَ  َحْوِِض، ل وا  َقدْ  إَِّنه مْ : َفي َقال   ؟َهل مه  أاََل  أ نَاِدهيِْم، الضه ْحًقا،: َفأَق ول   َبْعَدَك، َبده ْحًقا س    (1)"س 

وِل و ْثنَا: َحِديًثا َسِمْعَته  ِمْن َرس  َحاَبِة َحدِّ ل  ِمَن الصه ، َقاَل: ق ْلت  أِليَِب مج  َعَة َرج  يز  رْيِ َ  َعْن اْبِن حم 
ِ
اَّلله

ث َك َحِديًثا َجيِّ  ☻  َقاَل: َنَعْم أ َحدِّ
ِ
وِل اَّلله ْينَا َمَع َرس  َوَمَعنَا  ☻ًدا: َتَغده

، َأَحٌد َخرْيٌ ِمنها؟ َأْسَلْمنَا َوَجاَهْدَنا َمَعَك؟، َقاَل 
ِ
وَل اَّلله ِح، َفَقاَل: َيا َرس  ا َبيَْدَة ْبن  اجْلَره َنَعْم، َقْوٌم : " َأب و ع 

ْم ي ْؤِمن وَن يِب َومَلْ َيَرْويِن  ون وَن ِمْن َبْعِدك    (2)" َيك 

*** 

 :عىل أصحابه ☻ومن ثناء النبي 

ُْحَنِ  َعْبدِ  َوَبنْيَ  اْلَولِيِد، ْبنِ  َخالِدِ  َبنْيَ  َكانَ : َقاَل  َسِعيد  اخلدري، َأيِب  َعنْ  ٌء، َعْوف   ْبنِ  الره : َخالِدٌ  َفَسبهه   ََشْ

ول   َفَقاَل    َرس 
ِ
بُّوا  اَل "☻:  اَّلله مْ أَ  َفِإنه  أَْصَحايِب، ِمنْ  أََحًدا َتس  د   ِمثَْل  أَنَْفَق  َلوْ  َحَدك   َذَهبًا أ ح 

ده  أَْدَركَ  َما   (3)"َنِصيَفه   َواَل  أََحِدِهمْ  م 
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ُْحَنِ  َعْبدِ  َوَبنْيَ  اْلَولِيدِ  ْبنِ  َخالِدِ  َبنْيَ  َكانَ : َقاَل  َأنَس  بن مالك، َعنْ   لَِعْبدِ  َخالِدٌ  َفَقاَل  َكاَلٌم، َعْوف   ْبنِ  الره

ُْحَنِ  وَنا بَِأيهام   َعَليْنَا يل ونَ َتْسَتطِ : الره ِكرَ  َذلَِك  َأنه  َفَبَلَغنَا! هِبَا َسَبْقت م  : َفَقاَل ☻  لِلنهبِيِّ  ذ 

وا " لهِذي أَْصَحايِب، يِل  َدع  د   ِمثَْل  أَنَْفْقت مْ  َلوْ  بِيَِدِه، َنْفِِس  َفَوا بَالِ  ِمثَْل  أَوْ  أ ح    (1)"أَْعاَمهَل مْ  َبَلْغت مْ  َما َذَهبًا، اجْلِ

ال تسبوا أحدًا " ☻ من السابقني األولني.. وقوله فعبد الرُحن بن عوف ؓ

قصد هبا الطبقة األوىل من املهاجرين واألنصار ي -دعوا يل أصحايب" ويف رواية " - "من أصحايب

ة اخلاصة؛ وبذلك القدر واملكانة اخلاصة يف املجتمع املسلم، وذات "الصحبة اخلاصة" والرتبي صاحبة

دد ألصحاب رسول اهلل معن بنييت الذي تكرر تذيره بشأَّنم؛ فهم أوئلك  ☻ى حم 

 أنه السابقون، فقد كان يقول للمسلمني حوله وممن صاحبوه: "دعوا يل أصحايب".. فدل عىل

 يعني صحبة خاصة. ☻

تسعة أسياف يف غزوة  تكرس يف يده -ديبية وقبل الفتح أسلم بعد احل - ًا ؓورغم أن خالد

وله من البالء احلسن يف الغزو  ،"من سيوف اهلل"سيف  ☻ول اهلل مؤتة، وسامه رس

لنبي عىل طريقة ا -واجلهاد.. بل وجعله عىل رأس جيش فيه من املهاجرين واألنصار 

يقول  ☻ال أن النبي إ -يف تربية القادة، وإزالة الفوارق النفسية  ☻

 ! له: "دعوا يل أصحايب"

األنصار، وبني من رقة بني السابقني األولني من املهاجرين وويف هذا احلديث داللة واضحة عىل التف

بي اهلل احلسنى، لكن ال يستويان، وينسب الن من قبل الفتح.. وإن كان كالً وعدأسلم 

 صحبته اخلاصة للسابقني األولني. ☻

 

*** 
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 ويف الفرق بني الصحبة، والرؤية:

، َأيِب  "َعنْ  اَلمٌ  َوه وَ ☻  يِّ النهبِ  إِىَل  َأيِب  َجاءَ : َقاَل  إَِياس  ، َفَمَسَح "  َصِغرٌي، غ   َرْأَسه 

ْعَبة   َقاَل  ،" َله   َواْسَتْغَفرَ  ْلنَا: ش  ْحَبٌة؟، َله   ق  " َحَلَب  َقدْ  َعْهِدهِ  َعىَل  َكانَ  َوَلِكنهه   اَل،: َقاَل  ص    (1)َورَصه

نْب اليِنِّ و" وَسى السُّ : َأنْ  عن م  ْلت  ، َفق 
 َأتَيْت  َأنََس ْبَن َمالِك 

ِ
وِل اَّلله َت آِخر  َمْن َبِقَي ِمْن َأْصَحاِب َرس 

ا ِمْن َأْصَحابِِه، َفأنا آِخر  َمْن َبِقَي ☻   (2)."، قال: َقْد َبِقَي َقْوٌم ِمَن األَْعَراِب، َفَأمه

 ويف التفرقة بني املهاجرين واألنصار وبني الطلقاء:

، َعِن النهبِيِّ 
ِ
تََقاء  ِمْن َثِقيف  اَل: "قَ ☻ َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اَّلله الطَُّلَقاء  ِمْن ق َرْيش  َواْلع 

ْم أَْولِيَاء  َبعْ  ه  وَن، َواأْلَنَْصار  َبْعض  ْنيَا َواآْلِخَرِة، َوامْل َهاِجر  ْم أَْولِيَاء  َبْعض  يِف الدُّ ه  ْنيَا َبْعض  ض  يِف الدُّ

  (3)"َواآْلِخَرةِ 

، َسِعيد   َأيِب  و"َعنْ  ولِ  َعنْ  اخْل ْدِريِّ   َرس 
ِ
وَرة  }إَِذا َهِذهِ  َنَزَلْت  مَلها: َقاَل  َأنهه   ☻ اَّلله  السُّ

  َنرْص   َجاءَ 
ِ
ََها: َقاَل  {،اَس النه  َوَرَأيَْت  َواْلَفْتح   اَّلله ول   َقَرأ   َرس 

ِ
: َوَقاَل  َخَتَمَها، َحتهى☻  اَّلله

، النهاس  "  َمْرَوان   َله   َفَقاَل  ،"َونِيهةٌ  ِجَهادٌ  َوَلِكنْ  اْلَفتِْح  َبْعدَ  ْجَرةَ هِ  اَل : "َوَقاَل  ،"َحيْز   َوأَْصَحايِب  َوَأنَا َحيْز 

، ْبن   َراِفع   َوِعنَْده   َكَذْبَت، ، ْبن   َوَزْيد   َخِديج  ا َثابِت  َ يِر، َعىَل  َمَعه   َقاِعَدانِ  َومه  ِ  َشاءَ  َلوْ  َسِعيد   َأب و َفَقاَل  الرسه

َثاَك، َهَذانِ  َفةِ  َعنْ  َتنِْزَعه   َأنْ  خَيَاف   َهَذا َوَلِكنْ  حَلَده َدَقِة، َعنِ  َتنِْزَعه   َأنْ  خَيَْشى َوَهَذا َقْوِمِه، ِعَرا  َفَسَكَتا، الصه

ةَ  َعَليْهِ  َمْرَوان   َفَرَفعَ  ره ، الدِّ َبه    (4)َصَدَق": َقال وا  َذلَِك، َرَأيَا َفَلامه  لِيَرْضِ
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واحلديث فيه ُتييز إيامين  ،ى هبذا الفتح العظيم، وفيها البرشقبل فتح مكة "سورة النرص"وقد نزلت 

وأصحابه من املهاجرين واألنصار ومن أسلم من قبل الفتح  ☻بني جهة النبي 

وقاتل، واتبع بإحسان، والناس من بعد الفتح حيز آخر ومستوى آخر، وكاًل وعد اهلل احلسنى؛ ملن 

يف قلبه غل وال حسد د يف سبيل اهلل، وليس اهونرص الدين وأهله وج ☻نرص النبي 

وه من ؛ وهلذا غضب مروان بن احلكم، ألنه هو وأب☻وال حقد عىل أصحاب النبي 

وهلذا نستطيع أن نفهم تطاول السفيه مروان عىل صحايب جليل مثل أيب سعيد الطلقاء، 

 ا حّدث هبذا احلديث!، وحماولة َضبه عندم ؓاخلدري

*** 

 وأما الصحابة بمعنى الرعية وعموم األمة:

عن "الصحبة اخلاصة" بل الصحبة العامة التي يشرتك  ☻وفيها ال يتحدث النبي 

فيها اجلميع: املنافق، واخلائن، واألعرايب، واملسلم، واملؤمن، وفيها ترد مواقف تدل عىل حفظ رشف 

انتامء اجلميع لألمة اإلسالمية، واإلبقاء عىل وحدة الصف الداخيل.. حتى ولو كانوا يوم القيامة ممن 

 ، وال يدخل اجلنة حتى يلج اجلمل يف َسم اخلياط!☻يفرتق عن حوض النبي 

ِن ِجنذٍة إِْن ُهَو إَِّلذ نَِذيرن ﴿فريد معنى الصحبة كمثل قوله تعاىل:  ْ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَْم َيَتَفكذ
َ
أ

بنِين  حبة الص هبا بالتأكيد املقصود، وليس ☻صاحبهم هنا: حممد   [184]األعراف : ﴾ مُّ

تربأ منهم، ولكن بمعنى أنه من بيئتهم، ومن قبيلتهم، فهذا أوىل اخلاصة، بل هو م   فاصل للكافرين م 

 م مل يعرفوا عنه جنون حتى يتهموه هكذا!للتصديق واإليامن به، فهذا القريب منه

ْ ﴿وكذلك قوله:  ُ ال ِم اّلل 
َ
ِقُوَن َخْْين أ َتَفر  ْربَابن مُّ

َ
أ
َ
ْجِن أ ِ ارُ وَ يَا َصاِحََبِ الس   [39: ]يوسف﴾ اِحُد الَْقهذ

 تعني صحبة السجن، ال صحبة اإليامن واجلهاد والبالء.
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ًدا َقْد َوَضعَ " :وتكرر معنى َمه َث النهاس  أَنه حم  مْ  َيدَ َأْكَره  أَْن َيتََحده الذين  " يف املنافقنيه  يِف أَْصَحابِِه َيْقت ل ه 

دينة، ويف بدء ظهور اخلوارج افقني الذين مردوا عىل النفاق يف املبوكية، ويف املنحاولوا قتله يف العقبة الت

 ..☻واعرتاضهم عىل حكم النبي 

ه َيُقولُوَن لَئِْن رََجْعَنا إَِِل الَْمِديَنةِ َِلُْخرِجَ ﴿: هلالج لجَقاَل اَّلله   َذلذ
َ
َعزُّ ِمنَْها اْْل

َ
ِ  نذ اْْل  َولَِرُسوِلِ  عِزذةُ الْ  َوّلِلذ

 .[(8املنافقون )]﴾ ِكنذ الُْمَنافِقنَِي ََّل َيْعلَُمونَ ْؤِمننَِي َوَلٰ َولِلْمُ 

: "َعْمٌرو َجابَِر  "عن ول  ، َيق 
ِ
نها َمَع النهبِيِّ ْبَن َعْبِد اَّلله ٌل ِمْن ☻ ك  ، َفَكَسَع َرج 

ة  يِف َغَزا

: َيا َلأْلَنَْصاِر، وَ  اًل ِمْن اأْلَنَْصاِر، َفَقاَل اأْلَنَْصاِريُّ َهاِجِريَن، َفَقاَل امْل َهاِجِريَن َرج  : َيا َلْلم  َقاَل امْل َهاِجِريُّ

 
ِ
ول  اَّلله يهِة؟: ☻َرس 

ٌل ِمْن  َما َبال  َدْعَوى اجْلَاِهلِ ، َكَسَع َرج 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  َقال وا

اًل ِمْن اأْلَنَْصاِر، َفَقاَل:  نْتِنَةٌ امْل َهاِجِريَن َرج  َا م  وَها َفِإَّنه ، َفَقاَل: َقْد َفَعل وَها ، َفَسِمَعَها َعبْ َدع  يَبٍّ
 ْبن  أ 

ِ
د  اَّلله

ن   ب  ع  : َدْعنِي َأَْضِ َمر  ، َقاَل ع   َلِئْن َرَجْعنَا إِىَل امْلَِدينَِة َلي ْخِرَجنه اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذله
ِ
َق َهَذا امْل نَاِفِق، َفَقاَل: َواَّلله

ث  النهاس  أَنه  دً َدْعه  اَل َيتََحده َمه   (1)"ا َيْقت ل  أَْصَحاَبه  حم 

 ِمن حرض ِمن َعىَل  أقبل ث مه  األذل، منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن: َأيِب  ْبن اَّلله  َعْبد "َفَقاَل 

 قوله☻  النهبِّي  فأبلغ أرقم ْبن زيد َذلَِك  وسمع بأنفسكم، فعلتم ما هذا: َفَقاَل  قومه،

 ألبيه وقف حتى النّاس َأيِب  ْبن اَّلله  َعْبد ْبن اَّلله  َعْبد فقدم النّاس، وتبعه ساعته ِمن وخرج بالرحيل فأمر

د الذليل أنك تزعم حتى أفارقك ال: َوَقاَل  بِِه، أناخ رآه فلام الطريق، َعىَل  مه َ ول بِهِ  فمر العزيز، َوحم   َرس 

 
ِ
  (2)"!أظهرنا بني دام ما صحبته لنحسنن فلعمري دعه: َفَقاَل  ☻ اَّلله

، َعْبدِ  ْبنِ  ابِرِ َج  وَعنْ 
ِ
ٌل  َأتَى: َقاَل  اَّلله وَل  َرج    َرس 

ِ
ْعَراَنةِ ☻  اَّلله َفه   بِاجْلِ نرَْصَ ، ِمنْ  م  ننَْي   ح 

ٌة، بِاَلل   َثْوِب  َويِف  ول   ِفضه   َوَرس 
ِ
ْعطِي ِمنَْها َيْقِبض  ☻  اَّلله د   َيا: َفَقاَل  النهاَس، ي  مه َ  اْعِدْل، حم 
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َت  ِخبَْت  َلَقدْ  أَْعِدل   َأك نْ  مَلْ  إَِذا ِدل  َيعْ  َوَمنْ  َوْيلََك : "َقاَل  َمر   َفَقاَل  ،أَْعِدل   َأك نْ  مَلْ  إِنْ  َوَخرِسْ  اخْلَطهاِب  ْبن   ع 

وَل  َيا َدْعنِي: َعنْه   اَّلله   َرِِضَ    َرس 
ِ
  َمَعاذَ : َفَقاَل  امْل نَاِفَق، َهَذا َفَأْقت َل  اَّلله

ِ
َث  أَنْ  اَّلله  أَْقت ل   أيَنِّ  النهاس   َيتََحده

ْرآَن، َيْقَرء ونَ  َوَأْصَحاَبه   َهَذا إِنه  ،َأْصَحايِب  اِوز   اَل  اْلق  َ ْم، جي  ق ونَ  َحنَاِجَره  ق   َكاَم  ِمنْه   َيْمر  ْهم   َيْمر   ِمنَ  السه

ِميهةِ    (1)"الره

  َعْبد   عن
ِ
، ْبن   اَّلله َثنِي: َقاَل  َعبهاس  َمر   َحده ، َيْوم   َكانَ  مَلها: َقاَل  اخْلَطهاِب، ْبن   ع   َصَحاَبةِ  ِمنْ  َنَفرٌ  َأْقَبَل  َخيْرَبَ

وا َحتهى َشِهيٌد، ف اَلنٌ  َشِهيٌد، ف اَلنٌ : َفَقال وا ☻  النهبِيِّ  ، َعىَل  َمرُّ ل   َشِهيٌد، ف اَلنٌ : َفَقال وا  َرج 

ول   َفَقاَل    َرس 
ِ
ول   َقاَل  ث مه  ،َعبَاَءة   أَوْ  اَغلههَ  ب ْرَدة   يِف  النهارِ  يِف  َرأَيْت ه   إيِنِّ  َكاله ☻: "  اَّلله   َرس 

ِ
 اَّلله

هه   النهاِس، يِف  َفنَادِ  اْذَهْب  اخْلَطهاِب، اْبنَ  َيا☻:  ل   اَل  أَن هَة، َيْدخ  : َقاَل  ،امْل ْؤِمن ونَ  إاِله  اجْلَن

، ، َفَخَرْجت  ه   َأاَل "  َفنَاَدْيت  ل   اَل  إِنه   (2)"امْل ْؤِمن ونَ  إاِله  اجْلَنهَة، َيْدخ 

اَم، اَّلله   َرِِضَ  َعبهاس   اْبنِ  َعنْ   أَْصَحايِب  ِمنْ  أ نَاًسا َوإِنه  ...: "َقاَل ☻  النهبِيِّ  َعنِ  َعنْه 

اَملِ  َذاَت  هِبِمْ  ي ْؤَخذ   ول   أَْصَحايِب، َأْصَحايِب،: َفأَق ول   الشِّ ل وا  مَلْ  إَِّنه مْ : َفيَق  ينَ  َيَزا ْرَتدِّ نْذ   أَْعَقاهِبِمْ  َعىَل  م   م 

مْ  نْت   اْلَعبْد  : َقاَل  َكاَم، َفأَق ول   َفاَرْقتَه  الِح  }َوك   اْلَعِزيز   َقْولِهِ  إىَِل  َتَوفهيْتَنِي َفَلامه  فِيِهمْ  د ْمت   َما َشِهيًدا َعَليِْهمْ  الصه

  (3)"{احْلَِكيم  

َدنه : "َقاَل ☻  النهبِيِّ  َعنِ  َأنَس  بن مالك، َعنْ   َحتهى احْلَْوَض  َحايِب أَْص  ِمنْ  َناٌس  َعيَله  َلرَيِ

م   وا  َعَرْفت ه  ول   أَْصَحايِب،: َفأَق ول   د ويِن، اْخت لِج    (4)"َبْعَدكَ  أَْحَدث وا  َما َتْدِري اَل : َفيَق 
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، اْبنِ  َعنْ و ول   ِفينَا َقامَ : َقاَل  َعبهاس    َرس 
ِ
، َخطِيًبا☻  اَّلله َا َيا: "َفَقاَل  بَِمْوِعَظة   النهاس   أَهيُّ

مْ  ونَ  إِنهك  رَْش    إىَِل  ت 
ِ
َفاةً  اَّلله ةً  ح  َرا ْراًل،} ع  َل  َبَدأْنَا َكامَ  غ  ه   َخْلق   أَوه نها إِنها َعَليْنَا َوْعًدا ن ِعيد   َوإِنه  أاََل  َفاِعلنَِي{، ك 

َل  ِهيم   اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  ي ْكَسى اخْلاََلئِِق  َأوه اَلم، َعَليْهِ  إِْبَرا تِي، ِمنْ  بِِرَجال   َجاء  َسي   َوإِنهه   أاََل  السه  َذاَت  هِبِمْ  َفي ْؤَخذ   أ مه

اَمِل، الِح   اْلَعبْد   َقاَل  َكامَ : َفأَق ول   َبْعَدَك، أَْحَدث وا  َما َتْدِري اَل  إِنهَك : َفي َقال   أَْصَحايِب، َربِّ  َيا: َفأَق ول   الشِّ : الصه

نْت  } نَْت  َتَوفهيْتَنِي َفَلامه  فِيِهْم، د ْمت   َما َشِهيًدا َعَليِْهمْ  َوك  قِيَب  أَنَْت  ك    ك لِّ  َعىَل  َوأَنَْت  َعَليِْهمْ  الره
 
ء  َشِهيٌد، ََشْ

هْب مْ  إِنْ  {، اْلَعِزيز   أَنَْت  َفِإنهَك  هَل مْ  َتْغِفرْ  َوإِنْ  ِعبَاد كَ  َفِإَّنه مْ  ت َعذِّ ل وا  مَلْ  إَِّنه مْ : يِل  َفي َقال  : َقاَل  احْلَِكيم  ينَ  َيَزا ْرَتدِّ  م 

نْذ   أَْعَقاهِبِمْ  َعىَل  مْ  م  َعاذ، َوكِيع   َحِديِث  َويِف  ،" َفاَرْقتَه    (1)"َبْعَدكَ  أَْحَدث وا  َما َتْدِري اَل  إِنهَك : َفي َقال   َوم 

*** 

بقون األولون بل وعندما كان يسمع كبار الصحابة مثل هذه األحاديث يرتعدون وخيافون، وهم السا

اإليامن يف القلوب، والوجل من  ولكن حساسية -أهل السكينة أصحاب بدر وبيعة الرضوان، و -

 اهلل تدفع املؤمن للخوف.. 

ُْحَنِ  َعْبد   َعَليَْها َدَخَل : َقاَلْت  َسَلَمَة، أ مِّ  فَعنْ " ، ْبن   الره ْه، َيا: َفَقاَل : َقاَل  َعْوف  ِْلَكنِي َأنْ  ِخْفت   َقدْ  أ مه  هي 

، َيا: َقاَلْت  َمااًل، ْيش  ق رَ  َأْكَثر   َأنَا َمايِل، َكْثَرة   نَيه وَل  َسِمْعت   َفِإينِّ  َفَأنِْفْق، ب    َرس 
ِ
☻  اَّلله

ول   َمَر، َفَلِقَي  َفَخَرَج، ،"أ َفاِرَقه   أَنْ  َبْعدَ  َيَرايِن  اَل  َمنْ  أَْصَحايِب  ِمنْ  إِنه : "َيق  ، ع  ه  ، َفَجاءَ  َفَأْخرَبَ َمر   َفَدَخَل  ع 

 : هَلَا َفَقاَل  َعَليَْها،
ِ
مْ  بِاَّلله َئ[ َوَلنْ  اَل،: َفَقاَلْت  َأنَا؟ ِمنْه  بيِْلَ ]أ بَرِّ

  (2)َبْعَدَك" َأَحًدا أ 

، ويف رواية: "َعنْ  وق  ُْحَنِ  َعبْد   َدَخَل : َقاَل  َمرْس   النهبِيه  َسِمْعت  : َفَقاَلْت  َسَلَمَة، أ مِّ  َعىَل  الره

ول  ☻  وَت  أَنْ  َبْعدَ  َيَرايِن  اَل  مَلَنْ  َأْصَحايِب  ِمنْ  إِنه : " َيق  ُْحَنِ  َعْبد   َفَخَرَج : َقاَل  ،" أَبًَدا َأم   الره
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وًرا ِعنِْدَها ِمنْ  َمَر، َعىَل  َدَخَل  َحتهى َمْذع  ول   َما اْسَمعْ : َله   َفَقاَل  ع  َك، َتق  َمر   َفَقامَ  أ مُّ  َفَدَخَل  َأتَاَها، َحتهى ع 

مه  َفَسَأهَلَا، َعَليَْها، كِ : َقاَل  ث  د    َأنْش 
ِ
مْ  ،بِاَّلله َئ  َوَلنْ  اَل،: َفَقاَلْت  َأنَا؟ َأِمنْه    (1)"َأَحًدا َبْعَدكَ  أ بَرِّ

اءَ  َلِقيت  : َقاَل  وعن املسيب بن رافع، اَم، اَّلله   َرِِضَ  َعاِزب   ْبنَ  اْلرَبَ ْلت   َعنْه   النهِبيه  َصِحْبَت  َلَك  ط وَبى: َفق 

َجَرِة، َتَْت  َوَباَيْعَته   ☻   (2)"َبْعَده   َأْحَدْثنَا َما َتْدِري اَل  إِنهَك  َأِخي اْبنَ  َيا: َفَقاَل  الشه

، ☻وعىل سابقة وفضل املهاجرين واألنصار، وهم "الصحبة اخلاصة" للنبي 

 ☻ومل جتعل النبي  ،القائل فيهم "دعوا يل أصحايب" مل جتعل هلم "العصمة املقدسة"

 من أمثلة ذلك:ن أخطائهم، بل يواجههم هبا بكل حزم، وع -حاشاه و -يسكت 

اًل  َساَبْبت   عن أيب ذر الغفاري قال: "إِينِّ  ه   َرج  ت  ْ ِه، َفَعريه  أَبَا َيا☻:  النهبِيُّ  يِل  َفَقاَل  ِبأ مِّ

، َته  "  َذرٍّ ْ ِه، أََعريه ؤٌ  إِنهَك  بِأ مِّ يهةٌ  اْمر 
  (3)"فِيَك َجاِهلِ

َرْيًشا َأنه  َعنَْها اَّلله   َرِِضَ  َعاِئَشةَ  َعنْ و مْ َأمَهه  ق  َةِ  َشْأن   ه  وِميهةِ  امْلَْرأ تِي امْلَْخز  َقْت، اله َكلِّم   َوَمنْ : َفَقاَل  رَسَ  ي 

وَل  ِفيَها   َرس 
ِ
ئ   َوَمنْ : َفَقال وا ☻  اَّلله رَتِ ولِ  ِحبُّ  َزْيد   ْبن   أ َساَمة   إِاله  َعَليْهِ  جَيْ   َرس 

ِ
 اَّلله

، َفَكلهَمه  ☻  ول   َفَقاَل  أ َساَمة    َرس 
ِ
ودِ  ِمنْ  َحدٍّ  يِف  أَتَْشَفع  "☻:  اَّلله د   ح 

 
ِ
، َفاْختَطََب  َقامَ  ث مه  اَّلله َّنه مْ  َقبَْلك مْ  الهِذينَ  أَْهلََك  إِنهامَ : َقاَل  ث مه

َق  إَِذا َكان وا  أَ يِهم   رَسَ
يف   فِ ِ وه   الرشه َق  َوإَِذا َتَرك   رَسَ

يِهم  
ِعيف   فِ وا  الضه   َواْيم   احْلَده  َعَليْهِ  أََقام 

ِ
د   بِنَْت  َفاطَِمةَ  أَنه  َلوْ  اَّلله َمه َقْت  حم    (4)"َيَدَها َلَقطَْعت   رَسَ

اَم  اَّلله   َرِِضَ  َحاِرَثةَ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنَ  أ َساَمةَ  عنو ، َعنْه  ث  َدِّ ول   َبَعَثنَا: َقاَل  حي    َرس 
ِ
 إِىَل ☻  اَّلله

َهيْنََة، ِمنْ  احْل َرَقةِ  ْم،َفَهزَ  اْلَقْومَ  َفَصبهْحنَا: َقاَل  ج  ْقت  : َقاَل  ْمنَاه  ٌل  َأنَا َوحَلِ اًل  اأْلَنَْصارِ  ِمنْ  َوَرج  ْم، َرج   ِمنْه 
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، َفَلامه : َقاَل  ، إِاله  إََِلَ  اَل : َقاَل  َغِشينَاه  ، َعنْه   َفَكفه : َقاَل  اَّلله  حْمِي َفَطَعنْت ه   اأْلَنَْصاِريُّ ، َحتهى بِر   َفَلامه : َقاَل  َقَتْلت ه 

؟ إاِله  إََِلَ  اَل : َقاَل  َما َبْعدَ  أََقتَْلتَه   أ َساَمة ، َيا: يِل  َفَقاَل : َقاَل ☻  النهبِيه  َذلَِك  َبَلغَ  َقِدْمنَا،  اَّلله 

وَل  َيا: ق ْلت  : َقاَل  ، َرس 
ِ
ًذا، َكانَ  إِنهاَم  اَّلله َتَعوِّ ؟ إاِله  إََِلَ  اَل : َقاَل  َما َبْعدَ  أََقتَْلتَه  : َقاَل  م  َها َزاَل  َفاَم : َقاَل " اَّلله  ر  َكرِّ  ي 

، نْ  مَلْ  َأينِّ  َُتَنهيْت   َحتهى َعيَله   (1)"اْليَْومِ  َذلَِك  َقْبَل  َأْسَلْمت   َأك 

ويف نفس الوقت يقيل عثرة املتعثرين منهم يف حلظات الضعف اإلنساين، وي بقي هلم سابقتهم، 

اب للمرشكني وي قدمها عىل أخطائهم وال يعجل عليهم.. كمثل قصة حاطب الذي أرسل خط

وَل  بِهِ  قال: َفَأتَيْنَا" حيذرهم من غزو النبي هلم، فعن عيل ؓ   )أي كتاب حاطب( َرس 
ِ
 اَّلله

ِكنيَ  ِمنَ  أ نَاس   إِىَل  َبْلَتَعةَ  َأيِب  ْبنِ  َحاطِِب  ِمنْ  ِفيهِ  َفِإَذا  ،☻ ةَ  َأْهلِ  ِمنْ  امْل رْشِ مْ  َمكه ه  رِب  ْ  خي 

ولِ  َأْمرِ  بَِبْعضِ    َرس 
ِ
ول   َفَقاَل  ،☻ اَّلله   َرس 

ِ
 ،َهَذا َما َحاطِب   َيا☻:  اَّلله

وَل  َيا: َقاَل    َرس 
ِ
ينِّ  َعيَله  َتْعَجْل  اَل  اَّلله

نْت   إِ ْلَصًقا اْمَرأً  ك  نْ  َومَلْ  ق َرْيش   يِف  م  ِسَها ِمنْ  َأك   ِمنْ  َمَعَك  َمنْ  َوَكانَ  َأنْف 

َباٌت  هَل مْ  امْل َهاِجِرينَ  ةَ  َقَرا ونَ  بَِمكه هَل ْم، َأْهِليِهمْ  اهِبَ  حَيْم   َأنْ  ِفيِهمْ  النهَسِب  ِمنَ  َذلَِك  َفاَتنِي إِذْ  َفَأْحَبْبت   َوَأْمَوا

ذَ  ِ مْ  َأخته ونَ  َيًدا ِعنَْده  َبتِي هِبَا حَيْم  ، َفَعْلت   َوَما َقَرا ْفًرا ْفرِ  ِرًضا َواَل  اْرتَِداًدا، َواَل  ك  ْساَلِم، َبْعدَ  بِاْلك   َفَقاَل  اإْلِ

ول     َرس 
ِ
َمر   َقاَل  ،َصَدَقك مْ  َلَقدْ ☻:  اَّلله وَل  َيا: ع    َرس 

ِ
ْب  َدْعنِي اَّلله ن َق  َأَْضِ  امْل نَاِفِق، َهَذا ع 

َ  َلَعله  ي ْدِريَك  َوَما َبْدًرا َشِهدَ  َقدْ  إِنهه  : َقاَل  ، أَْهلِ  َعىَل  اطهَلعَ  َقدِ  َيك ونَ  أَنْ  اَّلله  َفَقدْ  ِشئْت مْ  َما اْعَمل وا : َفَقاَل  َبْدر 

مْ  َغَفْرت     (2)"َلك 

 ويف مراتب العلم:

و" ِمَن اهْل َدى  هلالج لجإِنه َمثََل َما َبَعثَنَِي اَّلله  بِِه َقاَل: "☻ َسى، َعِن النهبِيِّ َعْن َأيِب م 

اَء َفأَنْبَتَِت  َفٌة طَيِّبٌَة قَبَِلِت امْلَ
ْشَب اْلَكثرَِي،َواْلِعْلِم، َكَمثَِل َغيْث  أََصاَب أَْرًضا، َفَكاَنْت ِمنَْها طَائِ   اْلَكأَلَ َواْلع 
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، َوأَ  ب وا ِمنَْها، َوَسَقْوا، َوَرَعْوا اَء َفنََفَع اَّلله  هِبَا النهاَس، فرََشِ َصاَب َطائَِفًة ِمنَْها َوَكاَن ِمنَْها َأَجاِدب  َأْمَسَكِت امْلَ

ِْسك  َماًء، َواَل ت نْبِت  َكأَلً  يَعاٌن اَل ُت 
 َوَنَفَعه  باَِم َبَعثَنَِي اَّلله  أ ْخَرى، إِنهاَم ِهَي قِ

ِ
َه يِف ِديِن اَّلله ، َفَذلَِك َمثَل  َمْن َفق 

 الهِذي أ ْرِسْلت  بِهِ 
ِ
َدى اَّلله    (1)"بِِه، َفَعلَِم، َوَعلهَم، َوَمثَل  َمْن مَلْ َيْرَفْع بَِذلَِك َرأًْسا َومَلْ َيْقبَْل ه 

 طوائف.. األوىل: التي انتفعت باهلدى، بني ثالثة ☻ميز النبي ويف هذا احلديث ي  

دى، ومل تفقه فيه، ومل تمله : التي ُحلت العلم إىل غريها. والثالثة: التي مل تنتفع باهلةوفقهت فيه، والثاني

 لغريها.. فهؤالء أسوأ الناس حاالً.

*** 

وانتهاء عهد  ☻وقد رأى بعض الصحابة التبديل الذي وقع بعد موت النبي 

، ن حممد بن شهابالراشدين، فع ْهِريه وَ  بِِدَمْشَق  َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ  َعىَل  َدَخْلت  : "قال الزُّ ْلت   َيْبِكي، َوه  : َفق 

ْبِكيَك؟، َما اَلَة، َهِذهِ  إِاله  َأْدَرْكت   مِمها َشيْئًا َأْعِرف   اَل : َفَقاَل  ي  اَلة   َوَهِذهِ  الصه يَِّعْت  َقدْ  الصه   (2)"ض 

يْنَا: " قال ،َسَلَمةَ  َأيِب  "َعنْ  َمرَ  َزَمانِ  يِف  َصله مه  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ع  ْفنَا ث   َفَوَجْدَناه   َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ  إِىَل  اْنرَصَ

، َف، َفَلامه  ي َصيلِّ يْت ْم؟: َلنَا َقاَل  اْنرَصَ ْلنَا َأَصله يْنَا: ق  يْت   إِينِّ : َقاَل  الظُّْهَر، َصله ، َصله ْلَت،: َله   َفِقال وا  اْلَعرْصَ  َعجه

اَم : َفَقاَل    (3)"ي َصلُّونَ  َأْصَحايِب  َرَأيْت   َكاَم  أ َصيلِّ  إِنه

هد فش -حابة ن مات من الصن آخر مَ وهو مِ  -تقريبًا  (ـه 93)توىف سنة  بن مالك ؓوأنس 

يف  ☻وقد بكى للتبديل الذي حصل يف سنة النبي عهد النبوة، والعرص األموي، 

يف  ☻وانتشار الظلم والعدوان والقهر واالستبداد، حتى سنته سياسة احلكم واملال، 

يعت هي األخرى قيت الصالة قد ض   !العبادة ويف موا

                                                             

 [ 2284 ] صحيح مسلم/( 1)

 [107:  1]صحيح البخاري/ ( 2)
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ً إذالالً بالقول والفعل الطاغوت احلجاج بن يوسف  وقد اعتدى عليه ؓ سبنا فح !لهوقهرا

 اهلل ونعم الوكيل.

*** 

 تتكرر جليل بعدهم:  وسيظل للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار ميزة لن

نية العظيمة.  ☻: تربية النبي األوىل  هلم الرتبية القرآ

، فسيظل ذلك الفضل لنرش اإلسالم، وإقامة دعائمه ☻: جهادهم مع النبي والثانية

جزءًا من ظامء العولذا سيظل حب هؤالء  ؛العظيم صدقة جارية هلم، بام صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

 هلذا اجليل الفريد.إيامننا، ومن وفائنا 

 فاق اإلسالم مفتوحة لكل أحد.آو

 ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ ": ☻وبقي أن نقول كلمة عن الصدق يف الرواية عن رسول اهلل 

َرَة، َمر   َخَطَبنَا: َقاَل  َسم  وَل  إِنه : َفَقاَل  بِاجْلَابِيَِة، اخْلَطهاِب  ْبن   ع    َرس 
ِ
 ِمْثَل  ِفينَا َقامَ ☻  اَّلله

َقاِمي و ث مه  َيل وََّن ْم، الهِذينَ  ث مه  َيل وََّن ْم، الهِذينَ  ث مه  أَْصَحايِب، يِف  اْحَفظ ويِن : " َفَقاَل  مْ ِفيك   م   َحتهى اْلَكِذب   َيْفش 

ل   َيْشَهدَ  ج  وكذلك حديث القرون املفضلة.. يتبني أن  (1)"ي ْستَْحَلف   َوَما َوحَيْلَِف  ي ْستَْشَهد   َوَما الره

  ..☻صادقون يف احلديث عن رسول اهلل الصحابة بالعموم 

الباغية  والفئة -، وتوعده بالنار مثل قاتل عامر ☻حتى من خالف أمر رسول اهلل و

له سامع من النهبِّي َصىله اَّلله  َعَليِْه : "قاتل عامريقول العاّلمة ابن عبد الرب يف يروي عنه ما ي دينه،  -

َم، قوله َصىله اَّلله  َعَليْ  َم: ال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب بعضكم رقاب بعض َوَكاَن حمًبا يِف َوَسله ِه َوَسله

َو قاتل عامر ْبن يارس، َوَكاَن إذا استأذن َعىَل معاوية وغريه يقول: قاتل عامر بالباب، َوَكاَن  ْثاَمن، َوه  ع 

                                                             

 [ 2363]سنن ابن ماجه/( 1)
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ّي َصىله اَّلله  َعَلْيِه يصف قتله إذا سئل عنه ال يباليه، ويف قصته عجب عند أهل العلم، روى َعِن النهبِ 

َم َما ذكرنا أنه سمعه منه، ثم قتل عامًرا   (1)"َوَسله

وظهور احلق إىل  لدين،حمفوظة بالعموم بحفظ اهلل التام هلذا ااملتواترة ونؤكد عىل أن السنة النبوية 

 -ا العلم وتضع مثل هذ -فال ي وجد أمة عىل وجه األرض تفظ أسانيد الرجال والرواة  يوم الدين..

مثل هذه األمة، وقد بذل علامء اإلسالم جهودًا عظيمة يف مجع وحفظ سنة الرسول 

هلل التام له، وهو امل هيمن احمفوظ بحفظ  -يم القرآن الكر -، وقبل ذلك فالكتاب ☻

 ادعاءذلك إىل  الدين، ولسنا بحاجة بعدهذا عىل السنة، واحلاكم عليها.. فال جمال لضياع َشء من 

مسلمة الفتح ومن الطلقاء  -ليس منهم  أو الغلو فيهم، أو إنزال مناملقدسة يف الصحابة  العصمة

 نا غفر اهلل هلم.كام فعل بعض علامئ ..، وال أحق هبااًل هلامنزلة ليسوا أه -وغريهم 

*** 

كل من رآه  ☻النبي  ولسنا نعني بأصحابقال العاّلمة أبو عبدالله املازري: "

ا، أو أمل به لغرض وانرصف عن قريب، لكن إنام نريد بذلك أصحابه الذين الزموه، اتفاقا، أو رآه ملام

  (2)")وعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أوئلك هم املفلحون(

اء  َعىَل ا»َقاَل اهلل تعاىل: وقال ابن العاّلمة ابن عبد الرب: " ِذيَن َمَعه  َأِشده  َواله
ِ
ول  اَّلله ٌد َرس  مه َ اِر حم  فه ْلك 

وِهِهْم ِمْن أَ  ج  ْم يِف و  نًا ِسيامه   َوِرْضوا
ِ
وَن َفْضاًل ِمَن اَّلله دًا َيْبَتغ  جه عًا س  كه ْم ر  ه  ْم َترا َُحاء  َبيْنَه  ودِ ر  ج  « ثَِر السُّ

وصحبه، وليس كذلك مجيع من  ديقه واإليامن به، وآزره ونرصه، ولصق بهفهذه صفة من بادر إىل تص

  (3)"آمن به وال مجيع من ،رآه

                                                             

 [1725ص ،4]االستيعاب البن عبد الرب/ج( 1)

 [ـه( 536املتوىف امزري )لل إيضاح املحصول من برهان األصول]( 2)

 ف األصحاب البن عبد الرب، مقدمة الكتاب[]االستيعاب يف معر( 3)



 473                                                                                                               أواًل: الغلو يف الصحابة                                

 

لقد كان الغلو يف الصحابة، أحد أهم وسائل الدفاع عن االستبداد.. فبمجرد احلديث عن فرتة 

، وِذكر بعض الذين كان هلم الدور البارز يف "امللك العضوض"إىل  "اخلالفة الراشدة"التحّول من 

: انظروا.. إَّنم يسبون الصحابة! إَّنم "رافضةشغِ ذلك، خيرج امل   خبثاء" يستعملون  بون ليقولوا

 "التقية" عند الرتِض عن مشايخ الصحابة وكربائهم! 

فتتحول القضية األصلية إىل معركة فرعية، وتضيع معامل احلق؛ لذا كان من الرضوري اإلسهاب 

لقطع الطريق عىل بعض الدجاجلة الذين يزعمون حب الصحابة، وهم  ؛الطويل يف هذا املوضوع

وهناك من يدافع عن "امللك  تارخييًا، وعن ملوكهم الطغاة احلاليني،يدافعون عن "امللك العضوض" 

العضوض" ظنًا منه أنه يدافع عن "السنة النبوية" و"الصحابة الكرام" خمدوعًا ببعض األقوال، بينام 

  هم أول ضحايا هذا االستبداد، ووقود املعارك األيديولوجية والسياسية!

إىل الطعن يف مجيع الصحابة،  اً طريق من مالبسات هذا التحولبعض الكذبة اختذ  وعىل اجلانب اآلخر

 ويف السنة النبوية؛ لغرض التشكيك يف الدين، والفتنة بني الناس والبغي بينهم..

هم أفضل م: كون معلاألولجيل قرآين فريد تقق هلم أمرين غاية يف التفرد؛  -باجلملة  -والصحابة 

عىل اهلل.. فكانوا يتلقون منه اإلسالم حيًا.. مجياًل.. واقعيًا.. معلم يف البرشية، ومن أكرم رسل اهلل 

ً، وما كان هذا املعلم  فكان  اهلوى، بل هو متصل بالوحي اإلهلي؛ينطق عن  ☻مؤثرا

ثة.. خطوة خطوة عىل ادثة حاد: وهو نزول القرآن عليهم يعلمهم درسًا درسًا، وحالثاينالتفرد 

حي، خيطئون ويتنظرون كلمة الوحي، حيزنون وينتظرون الطريق، يسألون وينتظرون جواب الو

، وينزل القرآن يكشف جريمتهم، فكان بناء القرآن الكريم.. هو يف ذاته البعضق افمواساة الوحي، ين

فكان هلذا التفرد عظيم األثر يف هذا اجليل الفريد، الذي  -واجلامعة املسلمة باجلملة  -حركة الصحابة 

 ،والصدق ،والعبادة ،والعمل ،واجلهاد ،واإليثار ،والصرب ،والزهد ،اإليامن :َضب أروع األمثلة يف

واإلخالص.. وُحل رسالة اهلل إىل العاملني، ونقل أبناء القبائل من وهدة اجلاهلية، إىل سمو اإلسالم 

 باتباع كتاب رهبم. والعدل الرباين، ورفع اهلل ذكرهمفحكموا الدنيا باحلق 
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؟ وهم فرة يف تاريخ البرشية، ونقل هائلة يف قفزة احلضارة والفكر.. وملَ الوكان هذا اجليل يعترب ط

خرجيو املدرسة املحمدية.. مدرسة اإليامن واحلب، واإليثار واجلهاد، واإليامن احلق باليوم اآلخر، 

 مدرسة القيادة واحلرية، وترير اإلنسان.

سالم لإلنسان كل لي قدموا رسالة اإل ؛☻فحملوا مشعل الكتاب وسنة رسول اهلل 

، قواًل ☻اإلنسان يف األرض كل األرض، فكانوا أصدق من روى عن رسول اهلل 

 فكانوا بحق خري القرون. ؛وفعاًل.. وأصدق من عمل بإخالص وصدق من أجل دينه

 :واملفلحون يف كل جيل هم

﴿ ِ َبُعواْ اْلُّوَر اَّلذ وهُ َواتذ ُروهُ َونَََصُ ِيَن آَمُنواْ بِهِ وََعزذ ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ اَّلذ
ُ
نزَِل َمَعُه أ

ُ
 ﴾َي أ

 [157: ]األعراف

 

 

***
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  :ًرضي اهلل عنه لي الغلو يف عَثانيا     

 

بل املغضوب عليهم، والضالني.. فأما املغضوب عل فأوئلك  يهملكل حق طريق مستقيم، وحوله س 

ذا احلق، فانحرفوا هني فأوئلك الذين غالوا يف واتبعوا أهوائهم.. وأما الضال الذين أعرضوا عن احلق؛

ط املستقيم؛ واتبعوا أهوائهم.  به عن الرصا

هو فارس اخلالفة الراشدة أمام فتنة امللك العضوض، وكام جاء يف  -كّرم اهلل وجهه  - اإلمام عيلّ و

الن:: "عن عيلّ  األثر ظ نِي باَِم َليْ  ... هَيلك  يفه رج  َقرِّ ْفِرٌط ي  بٌّ م 
ِ ه  َشنَآيِن َعىَل َأْن حم  ِمل  ْبِغٌض حَيْ ، َوم  َس يِفه

ويف هذه السطور إن شاء اهلل سنتناول املفرطني يف حب عيل وآل البيت، حتى انحرفوا عن  (1)"َيْبَهَتنِي

ط املستقيم.  الرصا

*** 

 ة عيّلؓ يعش

نهج معني. مالشيعة: تعني لغويًا األنصار املشايعني املؤيدين، فهي تطلق عىل أتباع شخص أو 

 هل السنة.. أ، فصار الشيعة أحد املذاهب اإلسالمية يف مقابل  واصطالحًا: تطلق عىل شيعة عيلّ 

  وحيسن بنا أن نقول كلمة قصرية عن هذه التقسيامت امل فّرقة: 

بًا يف هذه األمة وقع بسبب "البغي" إنه  لغلو" و"التعصب وسبب البغي هو "ا ،التفرق شيعًا وأحزا

  .."احلسد"اجلاهيل" و

                                                             

يب سن عند اخلط، واإلسناد ضعيف، وي روى بإسناد ح☻، وي روى مرفوعًا إىل النبي 27202]مسند أُحد/( 1)

اإلساءة ظلم حيمل اإلنسان  أوهام اجلمع والتفريق" واملعنى صحيح بالعموم، فالغلو يف التقديس، والغلو يف البغدادي يف "موضح

 امدي فيه، وقد خاب من ُحل ظلام، خاصة ظلم العباد[عىل الت
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وسبب ذلك عدم القيام هلل باحلق والشهادة بالقسط، وعدم القيام بالقسط والشهادة هلل.. فيكون 

 اهلوى الذي حييد باإلنسان عن احلق.

له مجاعة وفرقة تعتقد  عتقد قوالً ما يف مسألة ما، أصبحوأصبح هذا التفرق عىل أتفه األسباب، فمن ا

  ت كفر غريها ! فنرى عرشات األسامء للفرق املختلفة.فسق وت بدع ورباماحلق املطلق، وت  

والذي أحسبه كان من األفضل أن يكون من  -الذي أراه مانعًا لتعميق الفرقة وتوسيع اخلالف  وإنه 

هو رد االبتداع يف الدين يف كل فكرة عىل حدا، وإبقاء وحدة األمة اإلسالمية كام هي، دون  -قديم 

عات  -هبية والسياسية والفقهية والفكرية نصب رايات التقسيامت املذ واالمتناع عن إدخاهلا يف الرصا

يات -السياسية   .اً األمة بعضها بعض لتحارب ؛ومن ثم ضم األتباع تت هذه الرا

أن نكشف الشبهات واالنحرافات دون وصم اجلميع بأشياء ال  -فيام أرى  -كان من األفضل 

عىل هدى.. وال نرمي مجوع من األمة بكفر أو رشك أو فسق،  يعلموا عنها شيئًا، وحيسبون فيها أَّنم

 .كّرم اهلل وجهه. وسرية اإلمام عيلّ  ،واحلقيقة هذا املنهج هو ما وجدته يف السنة النبوية الرشيفة

والوقوف فقط عىل الرأي املنحرف عن صحيح الدين، وتفنيد شبهاته، وبيان باطله دون إغفال  

من شأنه أن خيفف حدة التوتر، وجيذب الصادقني إىل احلق، وي بقي  ..رينوإنكار لباقي احلق عند اآلخ

باب القلوب مفتوحاً لالستامع إىل احلجة والبيان، ويرفع البأس بني املسلمني، وقبل كل هذا هو شهادة 

 باحلق والقسط.. شهادة تكشف الباطل بال جماملة أو حماباة، وتشيد وتبارك احلق بال إنكار أو جتاهل.

 : قوام الرسالة الربانية إنه 

رَْسلَْناَك إَِّلذ رَْْحًَة لِلَْعالَِمنيَ ﴿ :الرُحة
َ
 .[(107األنبياء )]﴾ َوَما أ

نَْزْْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن ِِلَُقوَم اْلذاُس بِالْقِْسِط  ﴿ :والقسط
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْْلَي َِناِت َوأ

َ
 ﴾لََقْد أ

 .[(25) ]احلديد
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ط اهلل املستقيم، وفيها جي إنه و  ب:الشهادة باحلق ال بد وأن تكون مستقيمة عىل رصا

ذئب الرشف والعلو والرياسة عىل اللذان يف القلب: ] الضاريان بان اجلائعانذبح الذئ -

 (1)[ فهام مدخل اهلوى والضاللة. )شهوة السلطة واملال( اآلخرين، وذنب املال والغنى

 ادة بالقسط، والقيام بالقسط والشهادة هلل.القيام هلل باحلق والشه -

 فيتحقق احلق والعدل الرباين. ؛أن تكون الغاية هي الرُحة والقسط -

 ف.استفراغ الوسع واجلهد يف إبصار احلق، والتحقيق يف األقوال عند مجيع األطرا  -

 عدم استخدام اإلرهاب الفكري واالغتيال املعنوي يف اهلجوم عىل اخلصوم. -

فقة اهلوىعدم اعتقاد حك - ، وجعل م مسبق أو باجلملة والعموم، وعدم البحث عن حجة ملوا

 الرشع يف خدمة اهلوى.

ملخالف بغري عدم اعتقاد احلق املطلق أو باطل مطلق يف مجاعة من املسلمني، فال بغي عىل ا -

 وجه حق.

ِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعَ ﴿ :عدم الطغيان يف طلب احلق  -
ُ
 بَِما إِنذهُ  َتْطَغْواه  َك َوََّل فَاْسَتقِْم َكَما أ

 .[(112) ]هود ﴾بَِصْين  َتْعَملُونَ 

ِ ﴿ :عدم التفريط يف احلق بالركون إىل الظاملني - ُكُم اْلذاُر َوََّل تَْرَكُنوا إَِِل اَّلذ يَن َظلَُموا َفَتَمسذ
ونَ  ْوِِلَاَء ُثمذ ََّل ُتنََْصُ

َ
ِ ِمْن أ   [(113هود )] ﴾َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اّللذ

 وال ركون إىل الظاملني.. ال إفراط وال تفريط. ،طغيان فال

                                                             

قَْت مَ كام جاء يف احلديث الرشيف: "( 1) ئباِن ضاِريَاِن جائِعاِن يف َغنَم  افرَتَ
هِلا واآلَخر  يف آِخِرهايفأحد مها  ،ا ذِ ِن مِ بأرسَع فساًدا  ، أوه

نيا وماهَلا ،امِرئ  يف دينِه َف الدُّ ِبُّ رَشَ  ، إسناده حسن[6449املوصيل/  ]مسند أيب يعىل" حي 
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 مراحل التشيع:

 شخصية الشيعية.مّر التشيع بمراحل خمتلفة، وأثرت عوامل اجتامعية وسياسية وفكرية ونفسية يف ال

التفرقة بني هذه املراحل واألحوال هو من باب إحقاق احلق، وإقامة العدل والقسط، ألن احلكم  وإنه 

العموم هو دأب اجلهالء الغالة، الذين يريدون إشباع حالة "اهلياج العاطفي" وإشباع حالة باجلملة و

 احلقد والغل عىل اخلصوم.

فشيعة عيّل يف عرصه، ليسوا كمن انتسبوا إىل التشيع من بعده، وهؤالء ليسوا كمن تفرعوا عنهم من 

دون  -عىل سبيل املثال  -الضاللة وعندما ي رمى التشيع بالبدعة و ددة من الشيعة أنفسهم !فرق متع

ع  بيان وجه الضاللة، وإطالق العمومات فهذا نوع من خلط احلق بالباطل، وضياع احلق يف الرصا

 املذهبي الطائفي املقيت.

عات  ومن ثم استخدام هذه املعارك يف عملية االغتيال املعنوي، واإلرهاب الفكري.. والرصا

 ع قياداهتا الروحية والسياسية ظنًا منها أَّنا تقوم بأمر الدين واحلق.خلداع اجلامهري التي تتب ؛السياسية

فشيعة عيّل يف عرصه هم أهل احلق والعدل، وشيعة معاوية يف عرصه هم أهل البغي والظلم.. شيعة 

، وشيعة معاوية هم املخدوعني ☻عيّل يف عرصه هم كبار الصحابة، وأهل سنة النبي 

 أصحاب سنة كرسى وهرقل.من أهل الشام وطالب الدنيا، و

وال يعني ذلك أيضًا التعميم يف كال الفريقني، فليس معنى ذلك أن كل شيعة عيّل هم أهل حق، أو 

كل شيعة معاوية هم أهل باطل.. بل قد يكون هناك املنافق والغايل هنا، وهناك املخدوع واجلاهل 

حة، ووفق حقائق التاريخ هناك، ولكن نحن نتحدث عن صورة عامة وفق النصوص النبوية الصحي

ون. وما شهدنا إال بام علمنا.  كام د 
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وقتها، فتلك أمة قد  ليست هي جمرد دفاعاً عن عيّل أو شيعته  عرصه،يف هذه الشهادة لشيعة عيلّ  وإنه 

للحق، وننكر  خلت، ولكنها يف األصل شهادة للحق الذي كان يدافع عنه علياً وصحبه، وعندما نشهد

قيم عقولنا وهي تفكر نكر املنكر.. وتستصلح قلوبنا لتعرف املعروف، وت  ن  نحاول أن ا عىل البغي.. فإنن

 لنرصة الدين واألمة.

*** 

وحروبه،  اقف عيلّ كام وجب التفرقة بني "التشيع السيايس" و"التشيع املذهبي" فالتشيع السيايس ملو

يه هو ما كان عليه كبار الصحابة، وهو نفسه من كبار  من يف عرصه،  الصحابة وأفضلواالنتصار لرأ

وابن الزبري  ثورات احلسنيو ،من بعد عيّل يف مواجهة بغي "الدولة األموية" "التشيع السيايس"و

ء عوامل النجاح .. هو مما نعتربه حق وسنة، وله الرشعية اإلسالمية، بغض النظر عن استيفاواألشعث

 والتمكني هلذه الثورات..

جية فهو شأن أصول بدعية منه جاء يف مرحلة متأخرة، ودخلت عليهي وأما "التشيع املذهبي" والذ

ي الغالبية العامة آخر، وانقسمت فرق الشيعة إىل: الشيعة اإلمامية أو الرافضة أو األثنى عرشية، وه

ها من الفرق الباطنية، من الشيعة اليوم، والزيدية أتباع زيد بن عيل، واإلسامعلية ومنها النصريية وغري

 ة معتقداهتا وأفكارها.ولكن فرق

، وقد بلغ الغلو عندهم إىل درجة  (1)فيام ي عرف بالسبئية  ؓويذكر التاريخ حاالت الغلو يف عيلّ 

! وهناك من يعتقد أن الوحي أخطأ يف النزول عىل حممد ؛ فهناك من يعتقد ألوهية عيلّ الكفر

إىل الدنيا وأنه رجوع عيّل  :هو الرسول، وهناك من يقول بالرجعة.. أي وأن عيلّ  ،☻

 !  يمت، وكذا القول يف بعض األئمةمل

                                                             

سيف بن عمر التميمي،  بن سبأ هذا الذي تنسب إليه "السبئية" وأنه أسطورة اختلقها ]وللشيعة دراسات مطولة حول عبد اهلل( 1)

 [♫عد مماته وللسنة دراسات مطولة تثبت أنه حقيقة، ولكن حاالت الغلو يف اإلمام عيّل ثابتة تارخييًا يف عرصه، وب
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:  !باالعتقاد أن عليًا يسكن السحاب إضافة إىل خرافات وأساطري أخرى واعتقدوا بالرجعة فقالوا

 سحابة رأوا وإن جورًا، ملئت كام عدالً  فيملؤها الساعة، قيام قبل الدنيا إىل راجع وإنه يمت مل "إنه

ء  العجيبها...إلخ"، إضافة إىل الغلو في املؤمنني أمري: قالوا  ، واعتقاد بعض ▲يف فاطمة الزهرا

! وهذا كله اعتقاد فاسد، وغلو فاحش ليس عليه واألرض تالشيعة أن من نورها خلق اهلل الساموا

 ما فيه. لبدعدليل، وفيه من ا

*** 

 املوقف من الصحابة:

حلالة اضطهاد  تعرض شيعة عيلّ ، وتول اخلالفة إىل امللك العضوض بعد مقتل اإلمام عيّل ؓ

وآل بيته  ، وحالة من اإلرهاب والتقتيل.. كان أبرزها فاجعة مقتل احلسني ؓوطائفيسيايس 

 وسب ولعن اإلمام عيّل عىل املنابر! األطهار..

فال مفر من أن احلقد واحلسد سي ولد صورة  هذه األمور بدأت تعمل عملها يف قلوب الشيعة، كل

فتكونت عىل مر الزمن حالة "املظلومية" والشعور بالقهر،  ؛ند الطرف املقابلمضادة ورد فعل ع

واالنفصال عن األمة، والشعور بالوحدة واالضطهاد، األمر الذي أدى إىل تكوين اعتقادات وعادات 

كمبدأ  "التقية"إىل اعتقاد مبدأ  -عىل سبيل املثال  -بدعية فيام بعد، فقد أخذ الشعور باملظلومية 

 ! مي أصيلإسال

وأخذ الشعور بالذنب يف خذالن احلسني يف ثورته إىل مسألة "جلد الذات" ليس عىل املستوى النفِس 

فحسب، بل حتى عىل املستوى اجلسدي، فيام يسمى "التطبري" وهو َضب اجلسد بآلة حادة ليسيل 

 شك ، وصارت كأَّنا ن سك، وهذا الاحلسني ؓ استشهادمنه الدم يف مناسبات معينة كذكرى 

 باطل وبدع ما أنزل اهلل هبا من سلطان.



 553                                                                                  ثانيًا:  الغلو يف علّي رضي اهلل عنه                                          

 

! ية يف هذه اللطميات والكربالئياتاللطميات" وتفريغ الشحنات العاطف ول احلزن إىل "أدبوت

وهذا كله ليس من الدين يف َشء، بل هي حالة نفسية تولت بفعل التكرار والتنظري هلا، إىل أحد 

 أدبيات التشيع.

ل  بأَّنم  أو كلها واالنفصال عن األمة املسلمة، واهتام قطاع عريض منهاواألمر األخطر هو االنعزا

وانتقل الغلو والتعصب واحلسد، لي كّون حالة أخرى جديدة من  ،"النواصب أعداء آل البيت"

قع ظهر عند الشيعة ،"البغي" "نظرية املهدي  الغلو يف -بعض السنة!  عند وكذلك – وهروبًا من الوا

 صا سحرية ستنقذ الشيعة من االضطهاد والظلم.املنتظر" الذي يملك ع

، والعصمة يف األئمة.. وال عصمة إال ملن عصمه ومن َثم تم اعتقاد العصمة املقدسة يف عيّل ؓ

اهلل تعاىل بالوحي من األنبياء والرسل فقط. أما غريهم فليس بمعصوم، بل هم برش جيري عليهم ما 

 وطنًا للقدوة والسرية احلسنة.يكونوا مقد الفرق أَّنم و جيري عىل البرش،

، وال شك أن اعتقاد العصمة يف األئمة، وحرصهم يف نسل واحد وبيت واحد، وتديد عددهم

حاول  ... إلخ، ال شك أنه سي ولد أحد صور االستبداد والعقم السيايس، وإنْ وانتظار رجعة اإلمام

 !شيعة التخلص من هذا العقم بوالية الفقيهبعض ال

إلصالح السيايس، وعودة احلكم الراشد عند الشيعة إىل قضية "حقوق" آل البيت، وتولت قضية ا

اغتصبوا هذا احلق، واختزلوا القضية كلها يف  –النواصب يف نظرهم  أو –بعد اعتقادهم أن أهل السنة 

بدعة "امللك العضوض"  حماولة نقل"احلقوق الوراثية" يف احلكم، فكان مرشوعهم السيايس نظرياً هو 

قع العميل، فلم خيتلف  من بني أمية أو بني العباس إىل الفرع العلوي أو إىل األئمة املزعومة! وأما الوا

حكم الشيعة يف الظلم واالضطهاد عن األمويني والعباسيني، وكانت سنن احلكم العضوض ال سنة 

 رتِق مل ت -حاالت من االنتقام املتبادل  بل كانت جمرد -هي التي كانت تكم  ☻حممد 

 يف احلكم! ☻إىل عدالة اإلسالم، وسنة الرسول 
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ع والعداء  -فيام بعد  –ن لدى الشيعة وّ كَ وتَ  ! وتم بني آل البيت، وبني بقية الصحابةحالة من الرصا

! فصار يف الذهنية  كبار الصحابة رضوان اهلل عليهمتعميق هذا العداء الذي يصل إىل درجة تكفري

 -وكل من اختذ موقفاً سلبيًا من عيّل  ،ب ولعن كبار الصحابة"العامة املأخوذة عن الشيعة هي "س

فهو من النواصب املغضوب عليهم املستحق للعن والسب وربام التكفري  -مهام كان صالحه وبالءه 

مل "سنة عيلّ "ال  "سنة معاوية"عند البعض.. فصاروا عىل  ! ويف ذلك داللة واضحة عىل تأثري العوا

 وين الشخصية الشيعية، وعدم التزام سنة عيّل يف التسامح والرتاحم.النفسية والسياسية يف تك

*** 

عىل إمضاء األمر دونه،  اعرتض عيّل ؓ وإنْ ، كانت البداية يف خالفة أيب بكر الصديق ؓ

 ☻إال أنه مل ي نكر سابقة وفضيلة وبالء أبو بكر يف اإلسالم فهو صاحب رسول اهلل 

ورفض دعوة أيب  ًا عن اقتناع ال عن تقية، فهو الكريم الشجاع.بنص الكتاب، ويف النهاية بايعه علي

 اخلالفة عىل أيب بكر، فكان عليًا من املدافعني عنها.أمر سفيان إلفساد 

مل يكن عمر شخصًا عاديًا، فهو شخصية فذة،  أبو بكر، وتم استخالف عمر ؓ ثم ملا توىف

اإلسالم بصورة عاملية يف مشارق األرض  وصاحب بالء وفتوحات يف اإلسالم، التي عىل إثرها انترش

يستشريه ، عمر ال ي نكر ذلك، بل كان   ؓومغارهبا، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وعيلّ 

ويقيض بقضائه، والعالقة بينهام عالقة األخوة يف اإلسالم، واملصاهرة كذلك.. فهكذا قلوب وعقول 

 الكبار.

رِض  -بكر وعمر  ن العداء السافر جتاه الشيخني أيبمولكن األمر تول عند بعض الشيعة إىل حالة 

وصار سبهام  -أرض فدك  مرياثقضية بسبب وربام كذلك  –لكوَّنام سبقا عليًا باخلالفة  - اهلل عنهام

ن زيد بن عيل حني يقوم عليها الوالء والرباء! حتى إولعنهام عند بعض الشيعة قضية مفصلية حمورية 

ءة من الشيخ ني أبى، وقال: برئ اهلل ممن تربأ منهام، وقيل إن الروافض تسموا هبذا ط لب منه الربا

: إذن نرفضكاالسم ملا تركوا زيد بن عيل ملجرد أنه مل يتربأ من   ! الشيخني وقالوا
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فيام  -وخرج من ذلك "الزيدية" و"الروافض".. والزيدية أقل حدة من الروافض وأكثر اعتداالً 

 .وهم "الشيعة امل فضلة" -أحسب 

بعد تكوين "هيئة الشورى" برئاسة عبد الرُحن بن  ثم ملا جاءت خالفة عثامن ؓ

، فلام أبى أن يميض عىل سنة الشيخني، واعترب نفسه قادرًا لعيلّ  أن تكون ، وكادت البيعةعوف ؓ

 تُت.. ☻عىل االجتهاد، وبايع عثامن عىل سنة الشيخني بعد كتاب اهلل وسنة رسوله 

احلال يف السنوات األوىل من حكمه عىل أحسن ما يكون، حتى حصل ما حصل  اخلالفة لعثامن، ومىض

ته األخرية  ، تالعب مروان بن احلكم بأمور اخلالفةو -كام سبق الذكر يف املدخل التارخيي  -يف سنوا

شديد  ،عىل ما يقع من أخطاء، ولكن عثامن كان رقيق القلب -ومنهم عيّل  -وإنكار كبار الصحابة 

بب أقاربه من بني أمية، فحملهم عىل رقاب الناس، األمر الذي أدى إىل ثورة عىل عثامن، تساحللم عىل 

 ، واختلط يف الثورة العقالء بالرعاع، حتى ق تل عثامن ؓيف تأجيجها بعد هدوئها مروان

 .مظلومًا.. وكان أكف الناس عن عثامن وأنصح الناس له هو عيّل ؓ

! قائمة اللعن والسب وربام التكفريضمه إىل وسيلة لها عثامن ولكن تم اختاذ األخطاء التي وقع في

لشخصية واغتياهلا الكوارث الفكرية يف حياتنا عندما يتحول إنكار اخلطأ إىل هدم ا وهذه أحد أخطر

ه، واضطراب موازين احلق يس! أو يتحول تقديس الشخص إىل تربير اخلطأ ومن ثم تقدمعنوياً 

 األشخاص! وتشويه املنهج لتربأة والعدل،

كان نفوذ  -حيث كان هو أفضل من يف عرصه، وصاحب السبق والفضيلة  -وملا ُتت البيعة لعيّل 

، بني أمية قد بلغ مبلغه بالشام، وا ختذت قضية دم اإلمام املظلوم وسيلة إلفساد خالفة اإلمام عيلّ 

إىل  - بعد مقتل عيلّ  -دة واستباح معاوية األمة من أجل الدفاع عن سلطانه، وتم تويل اخلالفة الراش

 امللك العضوض.
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فتم ضم معاوية وحزبه إىل قائمة السب واللعن وربام التكفري عند البعض، وتم اخللط بني اخلالفة 

وبذلك  ة للنواصب بخلط األوراق؛الراشدة، وامللك العضوض.. وبذلك قّدم الروافض أفضل هدي

! والتربأ الصحابة واخلالفة الراشدة والسنةن تم بسهولة الدفاع عن امللك العضوض باسم الدفاع ع

 من غلو الروافض. 

فصاحبة مكانة وضيعة وسب خاص مكثف من الروافض،  - ▲أم املؤمنني  -وأما عائشة 

! وسبب ذلك هو "معركة اجلمل" التي وقعت بالبرصة، وكام سبق ام بام هو أشد من ذلكوربام اهت

اً، وقد ندمت عىل ذلك ندامة شديدة، ومهت أن ترجع بعد خروج عائشة كان خطئًا فادح إنه  :البيان

وبتسخني األمور من أهل الفتنة؛ وقعت  -كام جاء يف احلديث الرشيف  -أن نبحتها كالب احلوأب 

ء أكانوا عىل اجتهاد أو تأويل أو أي سبب آخر.املعركة  ّلفة وراءها آالف الضحايا.. سوا  خم 

لشخصيات ملجرد الوقوع يف أخطاء، بل ي قدر كل أمر بقدره، ولكننا نحكم بالعدل، فال نحطم هذه ا

رِض اهلل  -أم املؤمنني شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى لطلحة والزبري  ▲فستبقى عائشة 

 هام يف اإلسالم.يلتسابقتهام وفض -عنهام 

 !منا لكن األمر عند بعض الشيعة تّول إىل مبدأ لرتتيب قائمة السب، ومن مل يسب ويلعن فليس

 وعجزوا نفسيًا وفكريًا عن جتاوز هذه املرحلة.

وشيعته يف عرصه، فهذا عامر بن   ؓويف هذا أيضًا خمالفة واضحة لسنة اإلمام عيلّ 

 ه: "إنعيلّ  ويقول ،( يف الدنيا واآلخرة": "واهلل إنا لنعلم أَّنا زوجته )أي عائشةيقول يارس ؓ

ناً  نوالزبري من اإلخوان الذيوطلحة أنه هو  يرجو عىل رسر  نزع اهلل ما يف قلوهبم من غل إخوا

 -كام جاء يف احلديث الرشيف  -وصحبه أهل صفني بالكفر، بل بالظلم  مل يصف عيلّ  كام .متقابلني".

مل ي كفرهم، بل قال: "قوم بغوا  ..وقتلوه –وهو اخلليفة الراشد  -حتى اخلوارج الذين كّفروا عليًا 

 ، ومل يمنعهم الفيء. علينا" ومل يمنعهم مساجد اهلل
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وهلا القتال واخلالف لتخ رج عن مسارها، أو هذه هي روح عيّل الطاهرة الكريمة السمحة، التي مل حي 

 تبغي بغري احلق.

هذا فيام يتعلق بأمر الصحابة.. وأما مسألة "األفضلية والتقديم" ومن ي قّدم أيب بكر وعمر، أو يقدم 

األكرم، فهذه كلها مسائل بسيطة ليست من أصل الدين وال  عليًا، أو يرى عمر األفضل، أو عثامن

ملا حيفظ الفضل ألهله، وال يبغي عىل أحد بغري احلق، وال ينال من كبار الصحابة، وهي افروعه، ط

مسألة ال تستحق أي خالف من أي نوع، فقد يقرأ مسلم عن شخصية من هذه الشخصيات الكبرية 

ها هي األفضل فال بأس بذلك، وقد كان أبو هريرة يرى جعفر بن في تيم هبا، ويلتصق هبا نفسياً، وي را

َرْيَرةَ  َأيِب  أيب طالب أفضل الصحابة ألنه كان شديد اجلود والكرم معه. فَعنْ  ، اَّلله   َرِِضَ  ه   َما: "َقاَل  َعنْه 

ولِ  َبْعدَ  امْلََطاَيا َرِكَب  َوال اْنَتَعَل، َوال النَِّعاَل  اْحَتَذى   َرس 
ِ
 َجْعَفرِ  ِمنْ  َأْفَضل   َوَسلهمَ  َوآِلهِ  َعَليْهِ  اَّلله   ىله َص  اَّلله

  (1)". َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  َطالِب   َأيِب  ْبنِ 

عمر األفضل ، وواحلكمة رُحة والتواضعرى أيب بكر األفضل يف الزهد والأ -ىل سبيل املثال ع -فأنا 

يف الشجاعة  األفضل عيلّ ء والعفو، وحللم واجلود واحلياألفضل يف اعثامن ا، ولعدل واجلهاديف ا

 نهم أمجعني؛عرِض اهلل  أة يف قول احلق دون أطامع شخصية،اجلر.. وأبو ذر واحلسم ومواجهة الفتن

 : الرشيف ومثال ذلك ما جاء يف  احلديث

، ْبنِ  َأنَسِ  َعنْ " وَل  َّأنه  َمالِك    َرس 
ِ
تِي َأْرَحم  : " َقاَل  ☻ اَّلله تِي أ مه ، أَب و بِأ مه مْ  َبْكر  ه   َوأََشدُّ

  دِينِ  يِف 
ِ
، اَّلله َمر  مْ  ع  ، َحيَاءً  َوأَْصَدق ه  ثاَْمن  مْ  ع  ، َأيِب  ْبن   َعيِلُّ  َوأَْقَضاه  مْ  طَالِب  ه    لِِكَتاِب  َوأَْقَرؤ 

ِ
يَبُّ  اَّلله

 ْبن   أ 

، مْ  َكْعب  ه  مِ  بِاحْلاََللِ  َوأَْعَلم  َعاذ   َواحْلََرا ، ْبن   م  ْم ] َجبَل  ه  مْ َوأَْفَرض  ه  ، ْبن   َزْيد   بِاْلَفَرائِِض[ َوأَْعلَم   أَاَل  َثابِت 

لِّ  َوإِنه  ة   لِك  ةِ  َهِذهِ  َوأَِمني   َأِمينًا، أ مه بَيَْدةَ  أَب و اأْل مه ِح  ْبن   ع  ا   (2)"اجْلَره

                                                             

طِ  َعىَل  َصِحيٌح  َحِديٌث  ( َهَذا38:  3ستدرك عىل الصحيحني/ )]امل( 1) ، رَشْ َ  َومَلْ  اْلب َخاِريِّ َجاه  | إسنادهخي  ثقات،  رجاله،  متصل رِّ

 [ 3727جامع الرتمذي/ 

 ثقات[ رجاله،  متصل | إسناده 155]سنن ابن ماجة/ ( 2)



 603                                                                                  ثانيًا:  الغلو يف علّي رضي اهلل عنه                                          

 

ول   يِل  َقاَل : َذرٍّ  َأب و وَقاَل    َرس 
ِ
ء  اخْلرَْضَ  ت ظِلُّ  َوال اْلَغرْبَاء ، ت ِقلُّ  َما"☻:  اَّلله  ِذي َعىَل  ا

، َوَعَليْهِ  َنبِيِّنَا َعىَل  ،"َمْرَيمَ  اْبنِ  ِعيَسى َشبِيهِ  َذرٍّ  أيَِب  ِمنْ  َوأَْوىَف  أَْصَدَق، هَلَْجة   الم  َمر   َفَقامَ : َقاَل  السه  ْبن   ع 

، اَّلله   َرِِضَ  اخْلَطهاِب  ، َنبِيه  َيا: َفَقاَل  َعنْه 
ِ
؟ َذلَِك  َأَفنَْعِرف   اَّلله   (1)"َله   َفاْعِرف وا  َنَعْم،"  :َقاَل  َله 

روب الفكرية، ي تستأهل اجلدال والنقاش واحلون هذه املسألة من أصول الدين التفال ي عقل أن تك

 وسبحان من يضع امليزان، وله احلساب والقضاء واجلزاء.

*** 

من ثم ضعه، وثم دخل أمر خطري عىل التشيع وهو "التأويالت الباطنية" أو تريف الكلم عن موا  

شكل خطري عىل التي أثرت ب -فرق الزنادقة خلف التشيع  واسترتت بعض -نشأت الفرق الباطنية 

 ل.األمة املسلمة باستباحة املحرمات، واستباحة األمة ذاهتا، وليس هنا جمال التفصي

وال الصحابة ومن ثم اختلفت املصادر السنية عن املصادر الشيعية بشكل عام، وأنكرت الشيعة أق

لفرقة ، بعد اهتام الصحابة بالنفاق وغريه؛ األمر الذي أدى إىل ا☻رفوعة إىل النبي امل

 واالختالف واالهتامات املتبادلة بينهام.

لق، فتحولت وكذلك تم "االستغالل السيايس" هلذا االفرتاق، وزعم كل فريق أنه عىل احلق املط

ية سنية" إىل "دولة صفوية" تلم بأجماد افعحيث كانت "ش -حوهلا  بعض املناطقوإيران  -بالد فارس 

لتشيع كوسيلة م اااستخدتم و عىل حماربة مع الدولة العثامنية وقتها،وكانت  دولة فارس القديمة،

ستعادة  إىل دولة شيعية إمامية املذهب، تسعى النيلذلك، وتم تويل إيران عن طريق الصفوي

رصة الشعوب املقاومة ونونرصة آل البيت، و، اإلمرباطورية الفارسية من جديد تت ستار: التشيع

 . بزعامة املاليل بإيران الشيعيةخاصة بعد الثورة  ..املقهورة

                                                             

 | إسناده حسن [ 7135]صحيح ابن حبان/ ( 1)
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تاب الشيعة أنفسهم  -وهكذا تعدد التشيع  ي، فهناك التشيع العلوي، والتشيع الصفو -كام يقول ك 

الدنيا ع من أجل ب والدين، وهناك التشيهناك التشيع من أجل املذهفهناك مرجعيات خمتلفة. و

الغالب عىل كافة الشعوب هو املذهب والدين،  أن -فيام أرى  – والرياسة واملناصب، واحلقيقة

 والغالب عىل أصحاب املناصب والدنيا هو استخدام املذهب والدين من أجل تقيق مصالح دنيوية. 

ع ا إنام عىل النفوذ يف  -ليس عىل املذهب والدين  -سياسيًا  حلكومات السنية مع إيرانويدور رصا

اإلسالمية، وي ستخدم الغلو والطائفية هنا وهناك من أجل تأجيج تلك املعارك السياسية  البالدأراِض 

 ! جة، وسكوَّنا وإسكاهتا وقت الوفاقوقت احلا

عات السياسية ت ستباح دماء األمة وجتري أَّنارًا، دون أن يرف للطغاة  عىل كال  –ويف هذه الرصا

فن.. املهم احلصول عىل املكاسب السياسية والسلطوية واملذهبية، والتالعب بعواطف ج –اجلانبني 

 البسطاء، وشحنهم بالغل واحلقد والبغض..

وحشيته كل ، والعراق.. فاق يف جرمه ومن ثورات سوريا احلايل يراينالنظام اإلإال أن موقف 

فاق يف جرمه كل  شعوهبمورات ن يزعمون االنتساب للسنة من ثممطغاة الالتوقعات، وكذلك موقف 

 .. اجتمعوا عىل الفتك بالشعوب، والتكرب يف األرض بغري احلق."دين الطغاة"جريمة، وهكذا هو 

، فيام بينهم السياسية الدخول يف معارك الطغاةلن بني أن قضيتنا ليست هي  ونشري إىل هذا األمر هنا..

ال رشيك له من عصبية وال طائفية وال حزبية وال  إنام هي بيان احلق والدين متجردًا خالصًا هلل وحده

 .مذهبية

*** 

ها مثل: تقديس املراقد الشيعية، يسكام دخلت كثري من البدع يف أمور العبادات وتم تضخيمها، وتقد

 ! وهذه بدع وضالالت ما أنزل اهلل هبا من سلطان.لها كأَّنا قبلة حيج إليها الشيعةوجع
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ة األئمة والغلو ، عصماإلمامة يف آل البيت حرصاً البعض كالتايل: ] اد الشيعي عندن االعتقوّ كَ وتَ 

قد ،سب الصحابة وأمهات املؤمنني ،التقية ،تديد عددهم فيهم،  ،املنتظر املهدي ،تقديس املرا

لها أمور ما كتكفري النواصب عند البعض... إلخ [ وتم الوالء والرباء عىل ذلك، وهي  ،اللطميات

 طان. أنزل اهلل هبا من سل

ضاللة، ال يعني وبدع  من فيه ونؤكد عىل أن وقوع بعض أفعال الكفر يف املعتقد الشيعي، أو ما يكون

ئف الشيعة، ف  ( )فاعل الكفراحلكم عىل امل عني وبني ،(نفرق بني احلكم املطلق )فعل كفرتكفري طوا

  ..مشددةوضوابط والذي يقع تت رشوط 

ه  -عتقد  قبلة املسلمني، ونؤمن بحرية املذهب  واملبل إننا نحكم بإسالم كل من انتسب إىل فال إكرا

يف حالة  -احرتام عقائد اآلخرين، وال يسعى بينهم بالفتنة، وجمال عملنا  الذي يقف عن -يف الدين 

 ىل الدين احلق، واملعتقد الصحيح، وهم معصومي الدم واملال، ما مل يقع منهمهو الدعوة إ -السلم 

 بال بغي عىل املعتدي.  ..د االعتداء بقدرهالعتداء ر  اعتداء، فإن وقع ا

*** 

 : إلثبات معتقدهم "غدير خم"ويستشهد الشيعة بحديث 

 عن زيد بن أرقم قال: "
ِ
ول  اَّلله ًّا َبنْيَ َمكهَة، ☻ َقاَم َرس  ْدَعى َخ   ي 

 
َيْوًما ِفينَا َخطِيًبا باَِمء

َ َوَأثْنَى عَ  ، َوامْلَِدينَِة، َفَحِمَد اَّلله ا َبْعد  مه َقاَل: َأمه َر، ث  ، َفِإنهاَم أَنَا برََشٌ ي وِشك  َليِْه، َوَوَعَظ، َوَذكه َا النهاس  أاََل أهَيُّ

يِه اهْل َدى َوالنُّ 
 فِ
ِ
تَاب  اَّلله

هل  اَم كِ ، أَوه
ْم َثَقَلنْيِ ول  َريبِّ َفأ ِجيَب، َوأَنَا َتاِرٌك فِيك  وا بِ أَْن َيأيِْتَ َرس  ذ  ، َفخ   ور 

ِ
ِكَتاِب اَّلله

َ يِف  م  اَّلله ك  ر  يِه، ث مه َقاَل: َوَأْهل  َبيْتِي أ َذكِّ
َب فِ  َوَرغه

ِ
تَاِب اَّلله

وا بِِه، َفَحثه َعىَل كِ ك م  َواْستَْمِسك  ر  أَْهِل َبيْتِي، أ َذكِّ

َ يِف أَْهِل َبيْتِي ك م  اَّلله ر  َ يِف أَْهِل َبيْتِي، أ َذكِّ   (1)"اَّلله

                                                             

 [2410]صحيح مسلم/ ( 1)
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ً يف آل البيت، واحلديث فيه ختذ اوقد ا لشيعة من هذا احلديث عيدًا، وداللة عن أن اخلالفة حرصا

 التمسك بكتاب اهلل، وفيه الوصية خرياً بآل البيت، ال أن اخلالفة فيهم.. 

واملقام عند اهلل بالتقوى  ترك األمر ألمته أن ختتار لنفسها من تشاء، ☻فرسول اهلل 

الغيب ما  وراء ستار يرى من ☻ت كأن النبي .. والوصية آلل البيال بالنسب

 ينتظرهم، فأوىص هبم هذه الوصية..

هلا من قضية ثورة عىل البغي والظلم، وّ حي  و ،فسد سرية عيلّ شك أن الغلو يف عيّل وآل البيت ي   وال

وهذا من "الضالل"  ،إىل قضية سب ولعن وتكفري، واختالف وفرقة واهتام ..واستقامة عىل الرشد

ط املستقيم، مثل حال "املغضوب عليهم" الذين ي نكرون احلق وال يتبعونه.الذي حي  يد عن الرصا

، واألئمة، الغلو يف اإلمام عيلّ  إىل جمردشيعة ال يف نظر اخلالفة الراشدة االنحراف عن وتولت قضية

لية.. القضية األص عوذلك ي ضيّ النكاية يف الشيعة، والتعصب ملعاوية،  إىل جمردالسنة  وعند بعض

ام وصار الشيعة يتعصبون لعيّل، وبعض السنة تتعصب ملعاوية، وتدور حروب جانبية ال معنى هلا، بين

، ال الدفاع عن ☻ هو الدفاع عن سنة املصطفىو -ما قام اإلمام عيّل من أجله 

راثية" عن "امللكية الوالدفاع  ه وهومعاوية من أجل بغلو الشيعة، وما قام َيضيع -ثية" را"اإلمامة الو

 يان اخلطورة وكارثية هذا التحول.من ب مل ينل حظه

ن للمعتقد واملذهب الشيعي، والنقل م وبقي أن أشري إىل أنني ال أقصد يف هذه السطور التفصيل

  . إلخ، فهذا ليس موضوع هذا الفصل..كتبهم، والرد عليها..

وسنة  -قفنا كمسلمني عامة ، وما هيمنا هو موإنام هو فقط إشارة عامة حلالة الغلو يف عيّل ؓ

ذا هو املوضوع الرئيِس من قضية االستبداد ورشعنته وأسبابه وكيفية القضاء عليه، حيث ه -خاصة 

 .هلذا الكتاب
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 : القضية األصلية هي وإنه 

اإلمامة "قض رشعية امللك العضوض، والعمل عىل العودة إىل اخلالفة الراشدة، ال عن طريق نَ 

يف غريهم، بل بإقامة احلق والعدل، وشورى  "امللكية الوراثية"ت، وال عن طريق يف آل البي "ثيةراالو

 ..ون استئثار، أو حماباة، أو عصبيةد ،كائنًا من كاناملسلمني، والدفع باألفضل 

اإلمام الظامل  هلالج لجعنده  ن أفضل اخللق عند اهلل اإلمام العادل األمني مع أمته، وأبغضهمومِ 

 احلق، والعربة ليست بالنسب، وال بالدم.. بل باحلق والعدل. الغاش ألمته.. فالغاية هي

 

 

***
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  :ًمعاوية غفر اهلل له الغلو يف ثالثا   
 

 مقدمة

مِلك حكم يف  احلديث عن معاوية ليس حديثًا عن صحايب أخطأ يف بعض األمور، أو حديثًا عن إنه 

ء أحسن أو أساء.. فكان ذلك ال ديث عن معاوية احل يعنينا نحن اآلن، إنه  فرتة ما من التاريخ سوا

 ،ضوض الظامل"حديث عن حلظة التيه التي دخلتها األمة، حينام دخل هبا معاوية مرحلة "امللك الع

الغي، وال الرشد ب دة وامللك العضوض، وال أن يتساوىل أن تتساوى اخلالفة الراشوال يمكن بحا

 احلق بالباطل، وال العدل بالظلم.

لطلقاء.. فإن ما امن كبار املهاجرين واألنصار، وليس من  –غفر اهلل له  –ا أن معاوية ولو افرتضن

جيب أن يظل يف حس املسلم باطاًل ال قيمة وال رشعية له،  ☻فعله يف سنة النبي 

تابع ع وظلامً   -م رِض اهلل عنهم وحاشه – ليه ولو صدر عن السابقني األولنيال يقبل به املسلم وال ي 

تاريخ بعض  ن أي دغل بفعلم، وجيب أن يظل هذا املنهج نقيًا ك يف منهج وروح اإلسالمألنه كذل

إقامة كتاب اهلل رشعية " املسلمني، فهذا املنهج ال يعرف سوى "احلق والعدل"، وال يعترب رشعية إال

 تعاىل".

 -البعثة  أي بعد إحدى وعرشين سنة من -سلم معاوية يف فتح مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة أَ 

النبي  وقد تألفه، وأسلم مع أبيه.. ☻فكان من الطلقاء الذين عفى عنهم النبي 

فهو من رعية األمة املحمدية.. ليس من خاصة أصحاب حممد  (1)من غنائم حنني☻

                                                             

ف الناس، يتألفاملؤلفة قلوهبم   ☻وأعطى رسول اهلل ) "قال ابن إسحاق: ( 1) فاً من أرشا هم ويتألف ، وكانوا أرشا

، وأعطى احلارث ائة بعريوأعطى ابنه معاوية مائة بعري، وأعطى حكيم بن حزام م ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري،هبم قومهم

 ( ]السرية النبوية البن هشام[ ."مائة بعري رالدا عبدبن احلارث بن كلدة أخا بني 
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وليس هو من أهل بدر، وال من أهل بيعة الرضوان، وال  -أوىص هبم  نالذي -من السابقني األولني 

، وشأنه مثل شأن أي طليق من الطلقاء.. وشأنه شأن املؤلفة من الذين أنفقوا  من قبل الفتح وقاتلوا

، أو تقريبهم من الذين كان اهلدف من تأليف قلوهبم: تبيبهم يف اإلسالم، أو كف أذاهم عن املسلمني

  اجلامعة املسلمة..

شأن ي ذكر يف  ان لهبالسيف.. ما ك وتسلطه عىل األمة، من تول اخلالفة إىل امللكولوال ما حصل 

بديل سنة رسول اهلل كتب السرية أو التاريخ، فهو مرفوع الذكر بام أحدثه من بدعة يف فتنة احلكم، وبت

 ، فغفر اهلل له، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.فيه ☻

وكان املسلمون يعلمون هذه احلقيقة جيدًا، ويعرفون أنه طليق ليس من حقه هذه املكانة عىل 

، أال يكون فضل له يف اإلسالم، وال سابقة.. وقد أوىص عمر بن اخلطاب ؓ املسلمني، فال

واستفادة   ، ولقوة قبيلتهم،وإن تولوا بعض الواليات تقريباً هلم -للطلقاء نصيب من خالفة املسلمني 

قبهم، ويرصد أفعاهلم  ورفعًا للفوارق، من خرباهتم هذا فقال عمر: " -لكنهم تت سلطان خليفة يرا

يف أهل بدر ما بقي منهم أحد. ثم يف أهل أحد ما بقي منهم أحد. ويف كذا وكذا. وليس فيها األمر 

  (1)."لطليق وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح َشء

 وقد تعجب البعض من كيف يصري معاوية خليفة عىل املسلمني.. 

ل   َتْعَجبِنيَ : لَِعاِئَشةَ  ق ْلت  : َقاَل  َيِزيَد، ْبنِ  األَْسَودِ  فَعنِ    ِمنَ  لَِرج 
ِ
نَاِزع   الطَُّلَقاء د   َأْصَحاَب  ي  َمه  يِف  حم 

الَفِة؟ وَ  َذلَِك، ِمنْ  َيْعَجب   َوَما: "َقاَلْت  اخْلِ ْلَطان   ه    س 
ِ
ْؤتِيهِ  هلالج لج اَّلله  َمَلَك  َوَقدْ  َواْلَفاِجَر، اْلرَبه  اَّلله   ي 

  (2)"َسنَة   ِماَئةِ  َأْرَبعِ  ِمرْصَ  َأْهَل  ِفْرَعْون  

                                                             

 [436، ص 4، أسد الغابة ج145، ص 59، تاريخ دمشق ج260، ص3]الطبقات الكربى ج( 1)

 هبذا الطيالِس داود يبأ عن بإسناده عساكر ابن عن نقال 131/  8 كثري ابن ، ذكره 365، ص 1] سري أعالم النبالء للذهبي ج( 2)

 [اإلسناد
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الغلو يف معاوية بصورة قبلية من طرف بني أمية أوالً.. وألنه ال يملك شيئاً من الرشف  وبدأت حالة

راح يلصق نفسه باخلليفة الراشد  -بل كان أبيه وقومه حربًا عىل اإلسالم واملسلمني  -يف اإلسالم 

 فاخرتعوا ما يسمى "التيار -ذو النورين وكبري املنفقني يف جيش العرسة  -عثامن بن عفان ؓ

وهو يشرتك معه  -! وراح يستطيل عىل الناس بقربه من عثامن ت فرقة املسلمنيالعثامين" ومن هنا بدأ

 !وويل دمه وأنه يدافع عن اإلمام املظلوم، وأنه نصريه -نسبًا يف اجلد 

وبدأت حالة الغل جتاه  -احلقائق هذه وكانوا حينها أهل غفلة عن  -وقد خدع أهل الشام 

! هذا عىل املستوى و جتاه معاوية تتكون بصورة قدسيةة خطرية، وحالة الغلتتكون بصور  ؓعيلّ 

ساء ة رؤوس القوم، ورؤالنفِس، أما عىل املستوى املادي فقد كان معاوية بارعًا يف استاملة ورشو

للدولة  وبدأ اجلهاز اإلعالمي عد أن مجع الشوام كلها تت قبضته،القبائل حتى يضمن والئهم ب

من ينال منه فقد نال من ، وجعله من اخللفاء الراشدين، ة تلميع معاوية مؤسس الدولةاألموية حماول

فقد نال من اإلسالم كله ! هكذا بكل  -ُحلة الدين  -! ومن نال من أصحاب حممد أصحاب حممد

 بساطة، واستغفال لعقول املسلمني.

خصوصًا ذات تأثريات سلبية  وكام رأينا حالة الغلو يف الصحابة عمومًا.. فحالة الغلو يف معاوية

خطرية عىل وعي املسلمني، وفكرهم السيايس، ورشعنة للبغي والظلم والعدوان، والربط املتعسف 

وبني  - ☻وغريه ممن سمع من رسول اهلل  -بني الصدق عمومًا فيام يرويه معاوية 

تل كبار الصحابة وآل اقيف كل َشء، وغصبًا عن املسلمني الرتِض عنه ولو  اً مصيب اً جمتهد كونه عادالً 

 !☻بيت النبوة، وبدل سنة رسول اهلل 

ولو أن ما حصل من معاوية كان جمرد أحوال خاصة فعلها ملك من امللوك، وانتهى عرصه، وانتهى 

، ومل يشغل بالنا، فتلك هلالج لجإىل اهلل  –ككل أحد  –أمره.. ملا كان يعنينا ذلك األمر إطالقًا، وأمره 

، ولنا ما كسبنا.. وكل إنسان يأيت بام سعى، وبام قّدمت يداه، راجيًا عفو اهلل أمة قد خّلت هلا ما كسبت
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نه.. ونستطيع  إغالق هذه الصفحة من تاريخ املسلمني بالدعاء للجميع بالعفو  –بكل بساطة  –وغفرا

 س األعىل من اجلنة..وواملغفرة، والفرد

ت ؤصل وتدافع عن امللك العضوض،  –وفرق متعصبة  – (1)ولكن ملا تّول األمر إىل "أيديولوجيا"

ماً علينا معاجلة ذلك، والدفاع عن "القيم واملبادئ ا زاملنكر من القول، والزور، أصبح لِ وتربر جرائمه ب

اإلسالمية"، والدفاع عن منهج الرشد والصالح والتقوى لدى كبار الصحابة، الذين اتبعوا سنة حممد 

 وعاشوا وماتوا من أجلها. ☻

وإال  –لمني اعتناقها ألمر من "التحقيق التارخيي" إىل "أيديولوجيا" فـ "عقيدة" عىل املسلقد انتقل ا

حقائق تارخيية  ونسف كل َشء خيالفها، حتى ولو كانت أحاديث متواترة، أو –ندقة كانت البدعة والز

حلال كان طبيعة ايف قضية الدفاع عن أشخاص، وب األمر هذه األيديولوجيا اختزلت ال تقبل املامحكة!

د ألَّنا مل تع "الغلو والتعصب" فيهم، والفرقة والتباغض ضد املخالفني، ورفض أي حماولة للفهم..

 قضية تقيق أو بحث متجرد عن احلق، بل دفاع عن فرق ومجاعات!

بد عهذه األيديولوجيا جعلت البعض يقول: "غبار أنف فرس معاوية أفضل من ألف عمر بن 

ِزنت فض" .العزيز" نسهم إ -م جمتمعني ائل معاوية عىل هذه األمة يف كفة وأعامل املسلمني اليوولو و 

 "!لرجحت كفة معاوية وال ريب ،يف كفة -وجنهم 

ولو جاء  ..فهو أفضل ممن جاء بعده ،ولو ساعة ☻من رأى أو صحب النبي و"

 . "بأعامل اخلري كلها

الصحبة وجعله من أهل الورع ولوا هبا تلميع صورته، واوسنناقش اآلن مناقب معاوية التي ح

 اخلاصة.

*** 

                                                             

 ( ماهية األيديولوجيامقال:  –إن شئت  –راجع ) ( 1)

https://ommaty1401.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
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 دعاوى فضائل معاوية:

 كاتب الوحي: -

اختاره من بني عرشات  ☻وقد تكون بالفعل منقبة عظيمة ملعاوية لو كان النبي 

ت نه اختاذ معاوية كاتباً عندما طلب م -اب، ولكنه استعان به لقلتهم ابتداء، وتأليفاً لقلب أيب سفيان الك 

  ي ال ت عطي "العصمة املقدسة" ألحد؛لوحوكتابة ا -له 

، فارتد وعاد ☻اهلل بن أيب الرسح.. من أوائل من كتب الوحي للنبي  فقد كان عبد

، وشنع عىل رسالة ☻إىل مكة، وقتل نفسًا معصومة، وكذب عىل رسول اهلل 

 دمه يوم فتح مكة، وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، ☻اإلسالم.. وأهدر النبي 

يستسمحه  ☻.. وأخذه إىل النبي ب إىل أخيه يف الرضاعة عثامن بن عفان ؓفهر

 مرتني، حتى وافق يف املرة الثالثة. ☻يف العفو عنه، ورفض النبي 

ب الوحي ! فلننظر كات :وتكاد تكون هذه الفضيلة أعظم منقبة ملعاوية فال ي ذكر معاوية إال ويقولون

 تابة َشء له:لك ☻ماذا فعل معاوية عندما دعاه النبي 

، اْبنِ  َعنْ " نْت  : "َقاَل  َعبهاس  ْبيَاِن، َمعَ  َأْلَعب   ك  ول   َفَجاءَ  الصِّ   َرس 
ِ
 َفَتَواَرْيت  ☻  اَّلله

، َخْلَف  َعاِوَيَة، يِل  َواْدع   اْذَهْب : َوَقاَل  َحْطَأًة، َفَحَطَأيِن  َفَجاءَ : َقاَل  َباب  ،: َقاَل  م  ْلت   َفِجئْت  وَ : َفق  ، ه  ل   َيْأك 

َعاِوَيَة، يِل  َفاْدع   اْذَهْب : يِلَ  َقاَل  ث مه  َل،َقا ،: َقاَل  م  ْلت   َفِجئْت  وَ : َفق  ، ه  ل    "َبْطنَه   اَّلله   َأْشَبعَ  اَل : َفَقاَل  َيْأك 

، اْبنِ  َعنِ " وَل  َأنّ " َعبهاس    َرس 
ِ
َعاِوَيةَ  إِىَل  َبَعَث ☻  اَّلله ، َيْكت ب   م  ه  : َفَقاَل  َله  ل   إِنه مه  َيْأك   ث 

ه  : َفَقاَل  إَِليِْه، َبَعَث  ، إِنه ل  ول   َفَقاَل  َيْأك    َرس 
ِ
  (2)"َبْطنَه   اَّلله   َأْشَبعَ  ال☻:  اَّلله

                                                             

 ( /155:  16 ]صحيح مسلم) ] 

 [2869]مسند أيب داود / ( 2)
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، اْبنَ  َسِمْعت  : َقاَل  َُحَْزَة، َأب و َعنْ " نْت  : َقاَل  َعبهاس  ول   َفِإَذا اْلِغْلاَمنِ  َمعَ  َأْلَعب   ك    َرس 
ِ
 اَّلله

ْلت   َجاَء، َقدْ ☻  ، إِال اءَ َج  َما: َفق  يَله
: َفَقاَل  َحْطَأًة، َفَحَطَأيِن  َفَجاءَ  َباِب  َعىَل  َفاْخَتَبْأت   إِ

َعاِوَيَة، يِل  َفاْدع   اْذَهْب " ه   َفَذَهْبت  : َقاَل  اْلَوْحَي، َيْكت ب   َوَكانَ  م  ، َفَدَعْوت  ه  : َفِقيَل  َله  ، إِنه ل  وَل  َفَأتَيْت   َيْأك   َرس 

 
ِ
ت ه ،☻  اَّلله ، َفاْذَهْب : َقاَل فَ  َفَأْخرَبْ ه  ه  : َفِقيَل  َفَأتَيْت ه   َفاْدع  ، إِنه ل  وَل  َفَأتَيْت   َيْأك    َرس 

ِ
 اَّلله

ت ه ،☻  ، اَّلله   َأْشَبعَ  ال: الثهالَِثةِ  يِف  َفَقاَل  َفَأْخرَبْ ، َشبِعَ  َفاَم : َقاَل  َبْطنَه   َبْطن ه   َشبِعَ  َفاَم : َقاَل  َبْطن ه 

  (1)"َأبًَدا

َعاِوَيةَ  يِل  َفاْدع   اْذَهْب "☻:  َفَقاَل  : "...ويف رواية أخرى ، َوَكانَ : َقاَل "  م  َبه 
 َكاتِ

َعاِوَيَة، َفَأتَيْت   َفَسَعيْت   ْلت   م    َنبِيه  َأِجْب : َفق 
ِ
" َعىَل  َفِإنهه  ☻  اَّلله   (2)َحاَجة 

 –من أول نداء.. حتى ولو كان يف الصالة  ☻والواجب واألدب االستجابة للنبي 

، ْبنِ  َسِعيدِ  َأيِب  فَعنْ " –صالة النافلة أحسبها  نْت  : َقاَل  امْل َعىله ول   َفَدَعايِن  امْلَْسِجِد، يِف  أ َصيلِّ  ك    َرس 
ِ
 اَّلله

، َفَلمْ ☻  ْلت   أ ِجْبه  وَل  َيا: َفق  ، َرس 
ِ
نْت   إِينِّ  اَّلله ، ك  لِ  َأمَلْ : " َفَقاَل  أ َصيلِّ  اَّلله  }اْسَتِجيب وا  َيق 

 
ِ
ه
ِ
ولِ َولِلره  َّلل مْ  إَِذا س  ا َدَعاك  َ

ِ
ْم{، مل ِييك  ْ َمنهَك : " يِل  َقاَل  ث مه  حي  وَرةً  أَل َعلِّ َورِ  َأْعَظم   ِهَي  س  ْرآنِ  يِف  السُّ  َأنْ  َقْبَل  اْلق 

َج    (3)"امْلَْسِجدِ  ِمنَ  خَتْر 

ووك ء أيب بن كعب ؓتاي عن كذلك ر  َرْيَرَة، َأيِب  فَعنْ "قصة مشاهبة:  ب الوحي سيد القرا  ه 

وَل  َأن   َرس 
ِ
يَبِّ  َعىَل  َخَرَج ☻  اَّلله

، ْبنِ  أ  ول   َفَقاَل  َكْعب    َرس 
ِ
 َيا"☻:  اَّلله

يَبُّ 
وَ  أ  يَبٌّ  َفاْلَتَفَت  ي َصيلِّ  َوه 

ِْبه   َومَلْ  أ  يَبٌّ  َوَصىله  جي 
َف  أ  مه  َفَخفه َف  ث  ولِ  إِىَل  اْنرَصَ   َرس 

ِ
☻  اَّلله

اَلم  : َفَقاَل  وَل  َيا َعَليَْك  السه ، َرس 
ِ
ول   َفَقاَل  اَّلله   َرس 

ِ
اَلم   َوَعَليَْك ☻:  اَّلله  َيا َمنََعَك  َما السه

                                                             

 [[243:  6]] دالئل النبوة للبيهقي/  (1)

 [3094] مسند أُحد/  (2)
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يَبُّ 
ِيَبنِي َأنْ  أ  وَل  َيا: َفَقاَل  َدَعْوت َك، إِذْ  جت  ، َرس 

ِ
نْت   إِينِّ  اَّلله اَلِة، يِف  ك  يَله  اَّلله   َأْوَحى ِفياَم  جَتِدْ  َأَفَلمْ : َقاَل  الصه

 إِ

  اْسَتِجيب وا  َأِن }
ِ
ه
ِ
ولِ  َّلل س  مْ  إَِذا َولِلره ا َدَعاك  َ

ِ
ْم{، مل ِييك  ْ ود   َواَل  َبىَل،: َقاَل  حي  " َشاءَ  إِنْ  َأع  اَّلله 

(1)  

ثالث مرات بحجة أنه يأكل، وبني من يأمره  ☻فأين من يمتنع عن رسول اهلل 

 باإلجابة ولو يف الصالة؟! ☻النبي 

تاب الوحيو ولِ  كتب من أول" :ك    لَِرس 
ِ
 َوَكانَ  اأْلَنَْصاِرّي، كعب بن أيب☻:  اَّلله

 وغري الناس من كاتبه من إىل كتبه ويكتبان الوحي، يكتبان وكانا أيب، حيرض مَلْ  إَِذا ثابت بن زيد َله   يكتب

... قريش إىل وخرج وارتد، افتتن ث مه  رسح، أيب بن سعد بن اهلل عبد َله   وكتب َذلَِك،  أسلم إنه ث مه  كافرا

ولِ لِ  وكتب مكة، فتح بعد   َرس 
ِ
 بن الصلت بن وجهيم حسنة، بن رشحبيل☻:  اَّلله

، يكتب عفان بن عثامن َوَكانَ  مناف، عبد بن املطلب بن خمرمة  أمية، بن العاص بن سعيد بن وخالد َله 

 فبعث أيضا، َله   فكتب مكة، فتح عام معاوية وأسلم احلرضمي، بن والعالء العاص، بن سعيد بن وأبان

وَ  يوم ذات عباس ابن إَِليْهِ   فكان بطنه، اهلل أشبع ال: فقال أكله، من يفرغ ومل إليه بعث ثم يأكل، ه 

ول دعوة حلقتني: يقول معاوية،   َرس 
ِ
 أكال مرات يوم كل يف يأكل وكان☻  اَّلله

  (2)".كثريا 

حي، واتباع نوره فالعربة ليست بمجرد الكتابة، بل وال ُحل الكتاب.. إنام العربة بتطبيق هذا الو

 لذي أمر باحلق والعدل.ا

، َأْو َدَعا  ☻" َباب َمْن َلَعنَه  النهبِيُّ  :واحتج البعض برتتيب حديث مسلم َأْو َسبهه 

َو َأْهاًل لَِذلَِك َكاَن َله  َزَكاًة َوَأْجًرا َوَرُْحًَة" ومن ثم جاء بعده بحديث معاوية: "ال أشبع  َعَليِْه، َوَليَْس ه 

 (3).اهلل بطنه"

                                                             

 [2875]جامع الرتمذي/  (1)

ف للبالذري/ ج (2)  [312، ص1]أنساب األرشا

 ؟!سباباً  ☻هل كان النبي بحث:  –إن شئت  –راجع  (3)

https://ommaty1401.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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 ورُحة ملعاوية! اً وا بذلك أن حديث "ال أشبع اهلل بطنه" زكاة وأجروقد استدل

مهللا من لعنته أو : ☻لعل هذه منقبة معاوية لقول النبي ": ال العاّلمة الذهبيق

  (1)."شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورُحة

ذه ّلف يف هوهذا كالم غريب من العاّلمة الذهبي فليست هذه منقبة ملعاوية، وال حاجة أن نتك

 ت متومهة. رجهم إىل تأويالاألمور عىل هذا النحو الذي ي ربك فكر املسلمني وتصوراهتم، وخي  

ىل عمل يقله عىل سبيل الغضب ورد الفعل، إنام قاله  ☻فام قيل يف حق معاوية فالنبي 

، ورده للمرة ☻عدم استجابته ألمر الرسول ل -عن قصد و -سبيل االستحقاق 

هلل ، وقوله: "ال أشبع ا☻قام النبوة، وعدم االستجابة للنبي الثالثة.. وعدم تقدير م

ع بعدها، ! وقد أصابت الدعوة معاوية فلم يشبن وصل الكالم، وإنام من جنس فعلهبطنه" ليس م

قصده هبذا الدعاء،  ☻فكان يأكل حد اإلعياء وال يشبع، وهذا ما يؤيد أن النبي 

 يقول احلق يف الغضب والرىض.  ☻والنبي 

*** 

 :خال املؤمنني -

وهربت بإسالمها  -أخت معاوية  -من أم حبيبة بنت أيب سفيان  ☻تزوج النبي 

تكرياًم  ☻من بطش أبيها، وهاجرت مع إخواَّنا املسلمني إىل احلبشة، وخطبها النبي 

صداقها مكرمة لرسول  ♫وأعطاها النجاَش  -وهي هناك  وجهابعد موت ز -هلا 

، جتعلهم ☻ زوجات النبي ثم بعد ذلك نزلت اآليات يف.. ☻

هن أمهات لنا، ي عاملن معاملة  ☻"أمهات املؤمنني" بمعنى أن كل زوجات النبي 

                                                             

 ]تذكرة احلفاظ للذهبي[ (1)
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، وحرمتهن أبدية ☻األمهات.. فال حيق ألي مسلم أن يتزوجهن بعد وفاة الرسول 

 كحرمة أمهاتنا. ويف نفس الوقت: ال حيل اخللوة هبن كخلوة األبناء بأمهاهتم.

ن كون معاوية أخ ألم حبيبة أ - !ذه احليلةهأدري كيف تفتق ذهنه عن  وال -اخرتع البعض 

، "خال ☻، فقد أصبح هو وحده دون غريه من إخوة زوجات النبي ▲

ذه من تأثريات ن تأمل.. وهاملؤمنني" وظلت الكلمة ت ردد عىل أَّنا حقيقة بدهيية يرددها الناس دو

 تي تتكرر يف كل زمان ومكان.الكاذبة التي ت فسد عقول املسلمني، وال الدعاية

ره وهذه كلها سخافات ليس هناك يف مصادرنا وكتبنا هكذا. ف وترهات وكذب ما كان علينا تكرا

نوع، سوى من َشء اسمه "خال املؤمنني" وال "جد املؤمنني" وليس هناك أي صلة نسب من هذا ال

ومنعاً   ،☻كحرمة أمهاتنا.. تكريامً للنبي  ☻حرمة زوجات النبي 

 ☻ن حياول أحد الزواج منهن، ويستطيل عىل املسلمني بزواجه من زوجات النبي أل

 بعد وفاته، وألَّنن زوجاته يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل.

وعليه فأخيها   -ة ال عىل احلقيق -أم لنا عىل املجاز حدها وهي  -أخت معاوية  - ▲فأم حبيبة 

، إنام التخصيص ة املؤمنني، وال أبيها جد املؤمننيمعاوية ليس هو خال املؤمنني، وليست أختها خال

يرسي ذلك عىل كل و -لذي ذكرنا اعىل املعنى  -وحده  ☻يف زوجات النبي 

هن أمهات للمؤمنني من  ☻وزوجات النبي . ☻زوجات النبي 

  :▲الرجال فقط، فأما النساء فلسن بأمهات هلن، ويؤيد ذلك قول أم املؤمنني عائشة 

ِسِهمْ  ِمنْ  بِامْل ْؤِمننِيَ  َأْوىَل  }النهبِيُّ  :َقْولِهِ  يِف  ،َعاِئَشةَ  "فَعنْ  ه   َأنْف  َهاهت  ْم{، َوَأْزَواج  مه
َةٌ  هَلَا َفَقاَلْت : َقاَل  أ  : اْمَرأ

، َيا ه  ْم، أ مُّ  َأنَا: "َعاِئَشة   َفَقاَلْت  أ مه ْم" أ مه  َوَلْست   ِرَجالِك    (1)نَِساِئك 
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ه  :تعاىل وقولهويف معامل التنزيل للبغوي: " َهاهت  مْ  }َوَأْزَواج  مه
 حقهن، تعظيم يف املؤمنني هاتأم هن {أ 

 .األجانب حق يف كام حقهن يف حرام فإنه هبن، واخللوة إليهن، النظر يف ال التأبيد، عىل نكاحهن وتريم

نه  }َوإَِذا :تعاىل اهلل َقاَل  وه  نه  َمَتاًعا َسَأْلت م   وَ  ِمنْ  َفاْسَأل وه 
ِ
 أخوات هن: لبناهتن يقال وال {َجاب  حِ  َراء

 أسامء الزبري زوجت: الشافعي َقاَل  .وخاالهتم املؤمنني أخوال هم: وأخواهتن إلخواَّنن وال .املؤمنني

  .املؤمنني خالة هي: يقل ومل املؤمنني، أم أخت وهي بكر، أيب بنت

 .مجيعاً  واملؤمنات ننياملؤم أمهات كن: قيل املؤمنات؟ النساء أمهات كن هل: أَّنن يف واختلفوا 

 اهلل رِض لعائشة قالت امرأة أن مرسوق، عن الشعبي، روى .النساء دون املؤمنني أمهات كن: وقيل

 تريم األمومة هذه معنى أن هبذا فبان .رجالكم أم أنا إنام بأم، لك لست: فقالت .أمه يا: عنها

  (1).نكاحهن"

َعَل بَ }: "يف تفسري قوله تعاىل يقول العاّلمة األلويس ِذيَن عاَدْيت ْم ِمنْ َعَسى اَّلله  َأْن جَيْ ْم َوَبنْيَ اله مْ يْنَك   {ه 

ًة بأن يوافقكم يف الدين، وعدهم اهلل تعاىل بذل ك ملا رأى منهم التصلب أي من أقاربكم املرشكني َمَوده

لقلوهبم،  ية تطييباً الكليف الدين والتشدد يف معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم ب

ن التحاّب بينهم م ولقد أنجز اهلل سبحانه وعده الكريم حني أتاح هلم الفتح فأسلم قومهم فتم

به من مسلمة الفتح من أقارهبم امل  رشكني.والتصايف ما تم، ويدخل يف ذلك أبو سفيان وأَضا

عساكر من  ئل وابنوأخرج عبد بن ُحيد وابن املنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي يف الدال

 طريق الكلبي عن أيب صالح عن ابن عباس رِض اهلل تعاىل عنهام أنه قال: 

أم حبيبة بنت أيب سفيان  ☻كانت املودة التي جعل اهلل تعاىل بينهم تزوج النبي 

فصارت أم املؤمنني وصار معاوية خال املؤمنني، وأنت تعلم أن تزوجها كان وقت هجرة احلبشة، 

                                                             

 [ 254  ص ،4 ]معامل التنزيل للبغوي ج (1)
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يات سنة ست من اهلجرة فام ذكر ال يكاد يصح بظاهره، ويف ثبوته عن ابن عباس ونزول هذه اآل

  (1)"مقال

فليس لإلنسان  وقضية "خال املؤمنني" هذه هي كنظرية الشيعة يف النسب الوراثي وأحقية اإلمامة!

 إال ما سعى، ال ي غنيه عنه نسب النبيني، وال يرضه نسب الكافرين.

وحي، وإن كانت فضائل عظيمة.. فإنام هي حجة عىل ، وكتابة ال☻ورؤية النبي 

أحق كون صاحبها، وخطئه ليس كأي خطأ، فقرب عهده بالنبي، وبكبار الصحابة، يفرض عليه أن ي

 تباع سنة الراشدين.. ولكنه كان من الباغني.الناس بإقامة احلق والعدل، وا

*** 

 :واليته والفتوحات واجلهاد -

والية  مداد ألخيه يزيد بن أيب سفيان، وواله عمر ؓمعاوية جيش إ وىل أبو بكر ؓ

د املآخذ عىل األردن يف الشام، ثم مجع له عثامن بن عفان والية الشام كلها.. وقد كانت هذه أح

ج عثامن أن عمر واله كذلك.. ذلك، ومل احت وغريه - كّرم اهلل وجهه - ، وأنكر عيلّ عثامن ؓ

دود سلطانه، ويتجاوز، عىل أفعاله، أما اآلن فمعاوية خيرج عن ح عمر كان حازمًا رقيباً  قال عيّل: إنه 

 .ويقطع األمر دون العودة لعثامن

ست يف جمرد وبالعموم إن الوالية عىل األمصار والفتوحات واجلهاد لرشف عظيم، وفضائله هي لي

 ..الوالية، فقد تكون حرسة وندامة، إنام الفضيلة هي يف إقامة احلق والعدل الرباين

م األجالء الذين أبلوا بالء حسنًا ول  -قد كان يف جيش معاوية من املجاهدين من الصحابة الكرا

جماهدين يف سبيل اهلل، ولكن هذا ال يعني أن وصف اجلهاد والشهادة ينسحب عىل  -وركبوا البحر 

                                                             

 [267، ص14]روح املعاين لأللويس، ج( 1)
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والرياسة،  كل قائد وجندي إنام األعامل بالينات، فقد يكون يف اجليش من يريد املغنم واملال أو الرشف

يف أ حد كان فيه من  ☻ومنهم من يريد اهلل والدار اآلخرة.. وإذا كان جيش النبي 

عىل أحد املقاتلني يف  ☻بل لقد شهد النبي  -فاألمر يف غريه أوىل  -ي ريد الدنيا ! 

  َعْبد  " نه تغول عباءة من الغنيمة ! فعنغزوة خيرب  بأنه يف النار أل
ِ
، ْبن   اَّلله َثنِي: اَل قَ  َعبهاس  َمر   َحده  ْبن   ع 

، َيْوم   َكانَ  مَلها: َقاَل  اخْلَطهاِب،  َشِهيٌد، ف اَلنٌ : َفَقال وا ☻  النهبِيِّ  َصَحاَبةِ  ِمنْ  َنَفرٌ  َأْقَبَل  َخيْرَبَ

وا َحتهى َشِهيٌد، ف اَلنٌ  ، َعىَل  َمرُّ ل  ول   َفَقاَل  َشِهيٌد، ف اَلنٌ : َفَقال وا  َرج    َرس 
ِ
 َكاله ☻: "  اَّلله

ْرَدة   يِف  النهارِ  يِف  َرَأيْت ه   إِينِّ  َها ب  ، َأوْ  َغله ول   َقاَل  ث مه  َعَباَءة    َرس 
ِ
 اْذَهْب  اخْلَطهاِب، اْبنَ  َيا☻:  اَّلله

ل   اَل  َأنهه   النهاِس، يِف  َفنَادِ  ،: َقاَل  امْل ْؤِمن وَن، إاِله  اجْلَنهَة، َيْدخ  ، َفَخَرْجت  ل   اَل  ه  إِنه  أَاَل "  َفنَاَدْيت   إاِله  اجْلَنهَة، َيْدخ 

  (1)"امْل ْؤِمن ونَ 

لك معاوية ، ولكن ذلك أناس صاحلني، حيكمون بالعدل ما استطاعو وقد كان يتوىل القضاء  يف م  ا

قدره، والرش بقدره بال يعطي "الرشعية اإلسالمية" و"اخلالفة النبوية" لكل النظام احلاكم، فاإلحسان 

 كام علمنا اإلسالم.

ة عىل "نظام وكذلك قبول العطاء، فقبول العطاء، وأخذ جزء من احلقوق ال يعني الرىض واملتابع

 باغي مستبد" أو يعني كذلك اإلعانة عىل ظلمهم.

كم معاوية ونظامه احلاكم.. مل يمنع الصحابة حينها   سبيل اهلل، ومل من اجلهاد يف -واملسلمون  -فح 

ستطاعوا من حقوقهم، والية القضاء، كام مل يمنعهم أن يأخذوا ما ايمنعهم من منع الظلم ما استطاعوا ب

 معاوية:  أو كام قال عبد اهلل ابن عمرو بن العاص للسائل الذي اشتكى ،وهذا من عظيم فقههم

 .كام جاء يف صحيح مسلم "اطعه يف طاعة اهلل، واعصه يف معصية اهلل"

                                                             

 [117]صحيح مسلم/ ( 1)
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 وهبذا قال اإلمام أبو بكر اجلصاص:

ن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة فإ ..يف نفسه فويل القضاء من قبل إمام جائر ن عدالً القاِض إذا كا"

وال داللة فيه عىل أن من  ،وظلمة وهذا مذهب صحيح وأن الصالة خلفهم جائزة مع كوَّنم فساقاً 

 ياً فإنام يكون قاض وذلك ألن القاِض إذا كان عدالً  ؛جتويز إمامة الفاسق ]أي: اإلمام أبو حنيفة[ مذهبه

حتى جيربه عليها وال  ..وكانت له يد وقدرة عىل من امتنع من قبول أحكامه ،بأن يمكنه تنفيذ األحكام

نه ؛اعتبار يف ذلك بمن واله وليس رشط أعوان القاِض أن  ،ألن الذي واله إنام هو بمنزلة سائر أعوا

  ..يكونوا عدوالً 

رضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى أال ترى أن أهل بلد ال سلطان عليهم لو اجتمعوا عىل ال

ناً  وإن مل يكن له والية من جهة  لكان قضاؤه نافذاً  ..له عىل من امتنع من قبول أحكامه يكونوا أعوا

  ..إمام وال سلطان

بالكوفة إىل  وقد كان رشيح قاضياً  ،وعىل هذا توىل رشيح وقضاة التابعني القضاء من قبل بني أمية

ومل يكن يف  ،يف العرب وال آل مروان أظلم وال أكفر وال أفجر من عبد امللكأيام احلجاج ومل يكن 

  !عامله أكفر وال أظلم وال أفجر من احلجاج

صعد املنرب فقال  ..والنهي عن املنكر وكان عبد امللك أول من قطع ألسنة الناس يف األمر باملعروف

وإنكم تأمروننا  ،ليفة املصانع يعني معاويةوال باخل ،إين واهلل ما أنا باخلليفة املستضعف يعني عثامن

وكانوا  ،واهلل ال يأمرين أحد بعد مقامي هذا بتقوى اهلل إال َضبت عنقه ،بأشياء تنسوَّنا يف أنفسكم

وقد كان املختار الكذاب يبعث إىل ابن عباس وحممد بن احلنفية  ،يأخذون األرزاق من بيوت أمواهلم

 ..وابن عمر بأموال فيقبلوَّنا

حوائجك  ر حممد بن عجالن عن القعقاع قال كتب عبد العزيز بن مروان إىل ابن عمر ارفع إيلّ وذك

وأحسب أن  اليد العليا خري من اليد السفىل(قال )إن  ☻فكتب إليه إن رسول اهلل 
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 رزقنيه عليك رزقاً  وال راداً  ،وإين لست سائلك شيئاً  ،وأن اليد السفىل يد اآلخذ ،اليد العليا يد املعطي

  ..اهلل منك والسالم

ؤالء الظلمة هوقد كان احلسن وسعيد بن جبري والشعبي وسائر التابعني يأخذون أرزاقهم من أيدي 

وق هلم يف أيدي قوم ال عىل أَّنم كانوا يتولوَّنم وال يرون إمامتهم وإنام كانوا يأخذوَّنا عىل أَّنا حق

  ..فجرة

ء وخرج عليه من ا ،احلجاج بالسيفوكيف يكون ذلك عىل وجه مواالهتم وقد َضبوا وجه  لقرا

ألشعث باألهواز افقاتلوه مع عبد الرُحن بن حممد بن  ،أربعة آالف رجل هم خيار التابعني وفقهاؤهم

 ،لك بن مروانوهم خالعون لعبد امل ..ثم بالبرصة ثم بدير اجلامجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة

  ..متربئون منهم ،العنون هلم

وقد كان  ،عليه السالم بعد قتل عيلّ  ..ل من قبلهم مع معاوية حني تغلب عىل األمروكذلك كان سبي

 ،وهم غري متولني له ،وكذلك من كان يف ذلك العرص من الصحابة ،احلسن واحلسني يأخذان العطاء

 ،رضوانهعليه السالم إىل أن توفاه اهلل تعاىل إىل جنته و عىل السبيل التي كان عليها عيلّ  ..بل متربئون منه

  (1)"يف والية القضاء من قبلهم وال أخذ العطاء منهم داللة عىل توليتهم واعتقاد إمامتهم فليس إذاً 

عض أَّنا ت عطي ولكن املشكلة أن مسألة الفتوحات واجلهاد وقبول العطاء وغريها.. ت صور لدى الب

 ، وهذا غري صحيح.. بإطالق الرشعية اإلسالمية حلكم امللك العضوض

خري عظيم كان الصحابة  هو –ثل الفتوحات واجلهاد م -ر بقدره، فالتعاون عىل الرب والتقوى فاألم

تابعة عليه والرىض ليه، والتعاون عىل اإلثم والعدوان هو باطل حمض امتنع الصحابة عن امليتسابقون إ

 به..

                                                             

 [87، ص1ج ـه( 370)املتوىف:  ]أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص احلنفي،( 1)
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هي حق أصيل  تي: إنام هي بإقامة الكتاب الذي هو احلق والعدل، والشورى الوالرشعية اإلسالمية 

 وإال كان من الباغني وال شك. ،لألمة ال حيق ألحد استالبه منها بالسيف

*** 

 :فضائل معاوية

لتي أ ِلفت يف اومن الكتب  ،يث ما صح من األحاديث النبوية يف مناقبهواملقصود هبا عند أهل احلد

 : تنزيه معاوية!

 .ـه( 406توىف: )امل السقطي أبو القاسم فضائل أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان، لعبيد اهلل -

ائله ومناقبه. رشح عقد أهل اإليامن يف معاوية بن أيب سفيان، وذكر ما ورد يف األنصار من فض -

 ـه(. 446أليب عيل احلسني األهوازي )املتوىف 

ء  -  .ـه( 458املتوىف: )تنزيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان، أليب يعىل حممد بن احلسني الفرا

بن حجر تطهري القلب واجلنان واللسان عن اخلوض والتفوه بثلب معاوية بن أيب سفيان، ال -

 .(ـه 973اهليتمي )املتوىف: 

فكتاب وأكثر ما ورد من أحاديث يف هذه الكتب موضوع ال أصل له، وأقواها ضعيف ال حجة فيه.. 

ه الذهبي: "مجع سرية قال عنكتاب األهوازي و فضائل معاوية للسقطي مجيع أحاديثه موضوعة!

فقد أتى فيه  الفراءكتاب وأما  (1)ملعاوية، ومسندًا يف بضعة عرش جزءًا حشاه باألباطيل السمجة"

تبت هذه املؤلفات إما نكاية بعرشة أحاديث موضوعة يف فضل معاوية، وكذلك كتاب اهليتمي..  وقد ك 

 .مللك العضوضإضفاء الرشعية عىل ملوك ا، وإما من أجل واملعتزلة يف الشيعة

                                                             

 [287، ص 13]سري أعالم النبالء للذهبي، ج( 1)
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َتعصب قوم ممن َيدعي السنة فوضعوا يف فضله )أي: معاوية(  د"لق اجلوزي:العاّلمة ابن   ولذلك قال

أحاديث لي غضبوا الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا يف ذمه أحاديث، وكال الفريقني عىل 

ء" ن َشيف فضل معاوية بن أبى سفيا ☻ال يصح عن النبي "وقال:  ..اخلطأ القبيح"

حدثنا عبد اهلل بن أُحد بن حنبل قال: سألت أيب فقلت ما تقول يف عيل ومعاوية؟ فأطرق ثم قال و"و

فلم جيدوا، فجاءوا إىل  عليه السالم كان كثري األعداء ففتش أعداؤه له عيباً  إيش أقول فيهام إن علياً 

  (1)."منهم له رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً 

لكن ليس فيها ما يصح من  ..وقد ورد يف فضائل معاوية أحاديث كثرية"بن حجر: وقال العاّلمة ا

وي وقال العالّ  (2)"وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغريمها ،طريق اإلسناد مة ابن تيمية: "ر 

نف يف ذلك مصنفات، وأهل العلم باحلديث ال يصححون ال  يف فضائل معاوية أحاديث كثرية، وص 

 (3)ا"هذا وال هذ

وأما حديث: "مهللا اجعله هادياً واهد به" قال العاّلمة ابن اجلوزي: "مدار الطريقني )هلذا احلديث( 

.. عىل حممد بن إسحاق بن حرب البلخي، وكان كذاباً يبغض أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؓ

ثم ليس من  : إسامعيل كذاب.الدارقطني..، قال وروي من طريق آخر... فيه إسامعيل بن حممد

  (4)"؟ما حرب صفني، وتولية يزيد ..إذ لو وقعت يف كل حال ،َضورة الدعاء اإلجابة

بفقد  :ـه( 303)املتوىف:  وأما اإلمام النسائي صاحب السنن النسائي َضبًا شديدًا ألنه  اإلمام َض 

مي به كل من  -، ورمي بالتشيع أنكر أن يكون ملعاوية أحاديث صحيحة يف فضائله أمر يف يتكلم كام ر 

، وحالة التقديس يكشف حقيقة األمرولنا أن نتخيل حالة الغل واحلقد جتاه من  -هذه املرحلة ورجاهلا 

                                                             

 [24، 15، ص 2بن اجلوزي ج]املوضوعات ال( 1)

 [104، ص7]فتح الباري البن حجر ج( 2)

 [371، ص7]منهاج السنة، البن تيمية، ج( 3)

 [76، صالبن اجلوزي ]الرد عىل املتعصب العنيد (4)
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عند أهل الشام حينها، وبقايا اللوثة اجلاهلية واخلداع الذي حصل هلم، حتى جعلهم  معاوية التي ناهلا

 :ظ للذهبيافاحلقيقة، ومما جاء يف تذكرة احل وره مل يزمن علامء املسلمني ألن اً وعامل اً كبري اً يرضبون شيخ

وتركه   ؓكتاب اخلصائص لعيلّ  ]اإلمام النسائي[ سمعت قوما ينكرون عىل أيب عبد الرُحن"

هبا كثري، فصنفت  تصنيف فضائل الشيخني فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق واملنحرف عن عيلّ 

ذلك فضائل الصحابة فقيل له وأنا اسمع:  كتاب اخلصائص رجوت أن هيدهيم اهلل، ثم إنه صنف بعد

  (1)"أال خترج فضائل معاوية فقال: أي َشء أخرج؟ حديث: "مهللا ال تشبع بطنه" فسكت السائل.

ُْحَِن النهَسائي أفقه مشايخ مرص يِف عرصه، : "الدارقطني ل"قا الكامل:ويف هتذيب  َكاَن َأب و َعْبد الره

هذا املبلغ حسدوه فخرج إِىَل  ار، وأعلمهم بالرجال، فلام بلغوأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلث

، فرضبوه يِف اجلامع. َفَقاَل: أخرجوين إِىَل مكة،  الرملة، فسئل َعْن فضائل معاوية، فأمسك َعنْه 

  (2)".شهيداً  فأخرجوه إِىَل مكة وهو عليل، وتويف هِبَا مقتوالً 

ُْحَنِ وقال ابن عساكر: "  صىل  سئل َأب و َعْبد الره
ِ
ول اَّلله النهَسائي َعْن معاوية ْبن َأيب سفيان صاحب َرس 

اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: إنام اإلسالم كدار هلا باب، فباب اإلسالم الصحابة، فمن آذى الصحابة إنام 

  (3)"أراد معاوية فإنام أراد الصحابة أراد اإلسالم، كمن نقر الباب إنام يريد دخول الدار، قال: فمن

 تناقض هذه شك حيوم حول هذه الرواية من جهة أن يقوهلا اإلمام النسائي، فالرواية األوىلوال

عاوية، واعتربه  فضائل ميفالرواية ُتامًا.. ال سيام أنه جاء يف الرواية األوىل أنه مات بعد أن قال رأيه 

  شهيدًا.. الدارقطنيالعاّلمة 

وال دليل  املعنى، فليس معاوية باب الصحابةولو افرتضنا صحة نسبتها إليه.. فهي غري صحيحة 

 نسبه.برشعي أو عقيل عىل ذلك، وإنام ي عرف املرء بعمله ال بزمنه وال 

*** 

                                                             

 ظ للذهبي[]تذكرة احلفا (1)

 لنفس السبب!وكذلك َتعرض احلاكم صاحب املستدرك لالضطهاد واملنع  [338، ص1]هتذيب الكامل للمزي، ج (2)

    [339، ص1]املرجع السابق، ج (3)
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 مظاهر الغلو يف معاوية:

ئل  أم ، سفيان أيب بن معاوية:  أفضل أهيام": من أحد مظاهر الغلو يف معاوية.. قول القائل عندما س 

  (1)العزيز؟ عبد بن عمر

 عمر من أفضل ☻ اهلل رسول مع معاوية أنف يف دخل الذي الغبار إن واهلل : فقال

 مرة". بألف

حتى نصبه الناس،  وعمر بن عبد العزيز رمز العدل واالستقامة يف الدولة األموية كلها.. وخلع نفسه

 م ق تل. ورد املظامل إىل أهلها، ومل يستأثر بِشء لنفسه، حتى مل يمض عىل حكمه عامني.. ث

 لعدل؟! ف يصبح رأس الفئة الباغية غباره الذي دخل يف أنفه أفضل ألف مرة ممن أقام افكي

 ☻ن النبي وجوده يف زم يق من الطلقاء.. وإنه وهذا غلو وتطرف يف النظر إىل طل

ر، أو صحبته حينًا من الده ☻اإلسالم مل جيعل من جمرد رؤية النبي  حجة عليه، وإنه 

ن انحرف بعد هي فضيلة عظيمة ملن استقام، وحجة شديدة عىل املرء إفضيلة ال تعدهلا فضيلة، بل 

والوحي يفصل بينهم يف حياهتم وي علمهم.. والفضيلة قد تكون أعظم  ☻رؤية النبي 

ط اهلل املستقيم،  يف ☻بعد وفاة النبي  من يظل يتمسك بسنته، ويستقيم عىل رصا

 فليس لإلنسان إال ما سعى.

اهلل بن عباس عن النبي  ه له فضيلة أيضًا: فعن عبدرومل يَ  ☻ومن يؤمن بالنبي 

: امْلاَلِئَكة ، َقاَل: " َوَكيَْف ال "قال:  ☻ َا النهاس  َمْن أَْعَجب  اخْلَْلِق إِياَمًنا؟ " َقال وا َيا أَهيُّ

 
ِ
وَل اَّلله : َفالنهبِيُّوَن َيا َرس  ْم ي َعايِن وَن األَْمَر؟ " َقال وا ، َقاَل: " َكيَْف ال ي ْؤِمن  النهبِيُّوَن، ي ْؤِمن  امْلاَلِئَكة  َوه 

، َقاَل: " َكيَْف ال ي ْؤِمن  أَ 
ِ
وَل اَّلله : َفأَْصَحاب َك َيا َرس  ؟ " َقال وا

ِ
اَمء ْم َواْلَوْحي  َينِْزل  َعَليِْهْم ِمَن السه ْصَحايِب َوه 

                                                             

 أم ال؟ [ ☻السائل هنا يسأل عن اتباع السنة النبوية يف احلكم، ال كونه رأى النبي  أن ] وأحسب( 1)
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ق ويِن َومَلْ َيَرْوَن َما َيَرْوَن؟ َوَلِكنه أَْعَجَب النهاِس إِياَمًنا، َقوْ  ٌم جَيِيئ وَن ِمْن َبْعِدي، ي ْؤِمن وَن يِب َومَلْ َيَرْويِن، َوي َصدِّ

يِن    (1)"َيَرْويِن، أ وئَلَِك إِْخَوا

يِهنه ": ☻ويقول 
يِهنه ِمثْل  اْلَقبِْض َعىَل اجْلَْمِر، لِْلَعاِمِل فِ

رْب  فِ ْم أَيهاًما الصه َفِإنه ِمْن َوَرائِك 

مْ ِمْثل  َأْجِر ََخْ  اًل َيْعَمل وَن ِمثَْل َعَمِلك  وَل  ِسنَي َرج  ْتَبَة، ِقيَل: َيا َرس   ْبن  امْل َباَرِك: َوَزاَديِن َغرْي  ع 
ِ
"، َقاَل َعْبد  اَّلله

ْم؟ َقاَل: ، َأْجر  ََخِْسنَي ِمنها َأْو ِمنْه 
ِ
مْ  اَّلله   (2)"َبْل أَْجر  ََخِْسنَي ِمنْك 

هيم بن الرُحن بدل قاِض الرملة "عحا -لتفحش فيه وا -زبه معاوية وح ومن مظاهر الغلو يف  إبرا

 املعروف بدحيم القرَش: ـه(  245)املتوىف ميمون"  بن عمرو بن

ْسِلم "َأب و فريوي ابن عساكر بسنده عن   َعْبدِ  ْبن َأُْحَدَ  ْبن صالح م 
ِ
َثنِي العجيل، اَّلله  َعْبد: َقاَل  أيب، َحده

ُْحَنِ  هِ  ْبن الره ، وسمعوا  بغداد، إىل خيتلف َكانَ  ثقة، بدحيم، ويعرف َسِعيد، َأب و الدمشقي يمَ إِْبَرا  ِمنْه 

، الناس فنكب الفاعلة، اْبن فهو هذا، َقاَل  ِمن: َفَقاَل  الشام، َأْهل هم الباغية الفئة فذكروا مه  َعنْه   سمعوا  ث 

"   (3).ِمنْه 

ول بحر، ْبن عيلّ  ْبن احْلََسن عنويروي اخلطيب البغدادي بسنده: "  اثنتي سنة بغداد دحيم قدم: َيق 

يَى حنبل، ْبن وَأُْحَد َأيِب، فرأيت عرشة، َنا. كالصبيان يديه بني قعوًدا َمِعني، ْبن وحَيْ د َأْخرَبَ مه َ  َعْبد ْبن حم 

ُْحَن َعْبد: َقاَل  ...األكرب الواحد ِهيم ْبن الره  خيتلف انَ كَ  ثقة، بدحيم، ويعرف َسِعيد َأب و الدمشقي إِْبَرا

مْ  الباغية الفئة: فذكروا منه وسمعوا  بغداد، إىل  الفاعلة، ابن فهو هذا َقاَل  من: َفَقاَل  .الّشام أهل ه 

  (4).منه" سمعوا  ثم َعنْه، النهاَس  فنكب

                                                             

 | إسناد حسن[ 12560]املعجم الكبري للطرباين/ ( 1)

 عمرو عدا وقينيوصد ثقات رجاله والشواهد تاملتابعا يف حسن | إسناده  4341| سنن أيب دواد/  3058]جامع الرتمذي/ ( 2)

 مقبول[ وهو اللخمي جارية بن

 .[168:  34]]تاريخ دمشق البن عساكر/ ( 3)

 [1165، ص 5(، تاريخ اإلسالم للذهبي/ ج 551  ص:  11  ]تاريخ بغداد للخطيب البغدادي/ )ج (4)
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بن طالب  ولعل هذا ثمرة من الثمرات اخلبيثة التي غرسها معاوية يف سب ولعن أمري املؤمنني عيلّ 

 ة الغل واحلقد واحلسد التي تكونت جتاهه فيام بعد.عىل املنابر، وحال

ولكن الغلو تواترة، الفئة الباغية هي فئة معاوية وأهل الشام باألحاديث امل إنه فاألمة كلها تقول 

رج املرء من العلم إىل اجلهل، ومن الوقار إىل السفه.  والتعصب خي 

*** 

 

 أحداث معاوية وبِدعه

يف أمور احلكم  ☻هو تبديل سنة النبي  –غفر اهلل له  – أشد ما ي ؤخذ عىل معاوية إنه 

واملال، وتويل أمر اخلالفة الراشدة إىل امللك العضوض.. هذه أكرب كارثة يف التاريخ السيايس 

للمسلمني، وهذه املسألة هي التي جعلتني أتدث عن املدخل التارخيي لالستبداد يف الباب األول، 

غلو يف الصحابة، والغلو يف معاوية.. فهي ليست دراسة جمردة.. من وهي التي جعلتني أتدث عن ال

أجل املعرفة التارخيية فحسب، ولكن من أجل تصحيح واستقامة موازين احلق والعدل، واخلروج 

 بالفكر السيايس اإلسالمي من مأزق امللك العضوض.

 فنجده: -غفر اهلل له  -هو معاوية  ☻دل سنة النبي فأول من بَ 

، ودخل باألمة "امللك العضوض" الغشوم الظامل يف أمر احلكم ☻ نة النبيَبدل س *

العسيف، الذي فيه احلرص والتمسك والعض عىل أمر امللك والسلطان، وفيه شدة الوطأة عىل 

املسلمني، فكانت أول بدعة دخلت عىل هذا الدين يف أمر احلكم.. هي بدعة تويل "اخلالفة والرُحة" 

  ة كرسى وقيرص!وتغيري السنة النبوية إىل سن إىل "امللك العضوض"
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؛ ليغتصب حقوقها وسلطاَّنا.. وإن كان معاوية رفعه أول وهو أول من رفع السيف عىل هذه األمة *

، ففي الثانية رفعه لتثبيت ملك ابنه الطاغية يزيد. وابتدع البدعة الثانية مرة بدعوى دم عثامن ؓ

 (1)ء امللوك.. ليسريوا عىل سنة فارس والروم حذو النعل بالنعل.والفتنة القبيحة "توريث امللك" ألبنا

طو بمحاولة الس فلم يكتِف  -ورِض عنه ع اهلل مقامه رف - َسن البدعة امل شينة يف سب ولعن عيلّ  *

ديث أم سلمة حكام جاء يف  -عىل خالفة عيّل يف حياته وبعد مماته.. وإنام جعل يسب عليًا عىل املنابر ! 

العطرة يف قتال املغتصبني حلقوق األمة،  ليحطم سريته -يب وقاص رِض اهلل عنهام وسعد بن أ

 ا ورد يف ذلك: أمر احلكم والسياسة واملال.. وممواملبتدعني يف

  َعْبدِ  َأيِب  َعنْ "
ِ
، اَّلله ول   َأي َسبُّ : يِل  َفَقاَلْت  َسَلَمَة، أ مِّ  َعىَل  َدَخْلت  : َقاَل  اجْلََديِلِّ   َرس 

ِ
 اَّلله

، َمَعاذَ : ق ْلت   ِفيك ْم؟ ☻
ِ
ْبَحانَ  َأوْ  اَّلله ، س 

ِ
وَل  َسِمْعت  : َقاَلْت  َنْحَوَها، َكِلَمةً  َأوْ  اَّلله  َرس 

 
ِ
ول   ☻ اَّلله يًّا، َسبه  َمنْ : "َيق 

  (2)"َسبهنِي َفَقدْ  َعلِ

، َأيِب  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ ": ويف صحيح مسلم َعاِوَية   َمرَ أَ : "َقاَل  َأبِيِه، َعنْ  َوقهاص  ْفيَانَ  َأيِب  ْبن   م   س 

به  َأنْ  َمنََعَك  َما: َفَقاَل  َسْعًدا، َاِب؟ َأبَا َتس  ا: َفَقاَل  الرتُّ ول   َله   َقاهَل نه  َثاَلًثا، َذَكْرت   َما َأمه   َرس 
ِ
 اَّلله

بهه   َفَلنْ  ☻ ونَ  أَلَنْ  ،َأس  نه  َواِحَدةٌ  يِل  َتك  يَله  َأَحبُّ  ِمنْه 
ْ  ِمنْ  إِ وَل  َسِمْعت   النهَعِم، رِ ُح    َرس 

ِ
 اَّلله

َم، َعَليْهِ  اَّلله   َصىله  ول   َوَسله َفه  : َله   َيق  وَل  َيا: َعيِلٌّ  َله   َفَقاَل  َمَغاِزيِه، َبْعضِ  يِف  َخله ، َرس 
ِ
ْفَتنِي اَّلله   َمعَ  َخله

ِ
 النَِّساء

ْبيَاِن، ول   َله   َفَقاَل  َوالصِّ   َرس 
ِ
ونَ  نْ أَ  َتْرىَض  َأَما: ☻ اَّلله ونَ  بَِمنِْزَلةِ  ِمنِّي َتك  وَسى، ِمنْ  َهار   م 

ةَ  اَل  َأنهه   إاِله  ول   َوَسِمْعت ه   ،َبْعِدي ن ب وه َيةَ  أَل ْعطنَِيه ": َخيْرَبَ  َيْومَ  َيق  ا اًل  الره ِبُّ  َرج  َ  حي  وَله ، اَّلله ِبُّه   َوَرس   اَّلله   َوحي 

                                                             

، َعْن َمْسلََمَة، ]جاء يف أنساب األرشاف: "( 1) : أَْغلََظ رَ امْلََدائِنِيُّ ِه، قَال وا ، َفِقيَل: أََتْ َوَغرْيِ َف َفَحل َم َعنْه   َعاِويََة َوأرَْسَ
ِ
ٌل مل ل م  َعْن َهَذا؟ ج 

ول  َبنْيَ النهاِس َوأَْلِسنَتِِهْم َما مَلْ حَي ول وا َبيْنَنَا َوبَ "َفَقاَل:  ْلِكنَاإيِنِّ ال أَح   حيث يكفيني َقاَل: ال أضع لساينامْلََدائِنِّي، َعْن عيل ْبن مالك،  "نْيَ م 

أنساب " )ركبته. مايل، وال أضع َسْوطي حيث يكفيني لساين، وال أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، فإذا مل أجد من السيف بًدا

ف للبالذري/ )  ([ 28:  5األرشا

 | إسناده متصل، رجاله ثقات[ 26207]مسند أُحد/ ( 2)
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ه   ول  وا : َفَقاَل  هَلَا، َفَتَطاَوْلنَا: َقاَل  ،" َوَرس  يًّا، يِل  اْدع 
َيةَ  َوَدَفعَ  َعيْنِِه، يِف  َفبََصَق  أَْرَمدَ  بِهِ  َفأ يِتَ  َعلِ ا  َفَفتََح  إَِليْهِ  الره

ْل :اآْلَية   َهِذهِ  َنَزَلْت  َومَلها ،َعَليْهِ  اَّلله   مْ  َأبْنَاَءَنا َنْدع   َتَعاَلْوا  }َفق  ول   َدَعا {،َوَأبْنَاَءك    َرس 
ِ
 ☻ اَّلله

َسيْنًا، َوَحَسنًا، َوَفاطَِمَة، ا،َعِليًّ  مه : َفَقاَل  َوح    اللهه 
ِ
اَلء   (1)."أَْهيِل  َهؤ 

وا َعِليًّ "و ِه، َفَدَخَل َعَليِْه َسْعٌد َفَذَكر 
اتِ َعاِوَية  يِف َبْعِض َحجه ، َقاَل: َقِدَم م  ا َفنَاَل َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقهاص 

، َفَغِضَب َسْعٌد، َوَقاَل: تَ   ِمنْه 
ِ
وَل اَّلله ل  َسِمْعت  َرس  ول  َهَذا لَِرج  : "  ☻ق  ول  نْت  َيق  َمْن ك 

: "  َمْواَله  َفَعيِلٌّ َمْواَله   ول  وَسى، إاِله َأنهه  اَل َنبِيه َبْعِدي "، "، َوَسِمْعت ه  َيق  وَن ِمْن م  َأنَْت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهار 

: " أَل ْعطنَِيه ال ول  وَله  َوَسِمْعت ه  َيق  َ َوَرس  ِبُّ اَّلله اًل حي  َيَة اْليَْوَم َرج  ا   (2)" ره

ٌل ِمْن آِل َمْرَواَن، َقاَل: َفَدَعا َسْهَل ْبَن َسْعد  ، َقاَل: "َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  "و اْست ْعِمَل َعىَل امْلَِدينَِة َرج 

َم َعِليًّا، َقاَل: َفَأبَى َسْهٌل، َفَقاَل لَ 
اِب، َفَقاَل َسْهٌل: َما َفَأَمَره  َأْن َيْشتِ َ ْل: َلَعَن اَّلله  َأبَا الرتُّ ْذ َأبَيَْت، َفق 

ا إِ : َأمه ه 

َاِب    (3)..."َكاَن لَِعيِلٍّ اْسٌم َأَحبه إَِليِْه ِمْن َأيِب الرتُّ

 : ويف تاريخ اإلسالم للذهبي 

، وأخذ علينا بذاك العتاق  األوزاعي: َما أخذنا العطاء َحتهى شهدنا َعىَل عيّل بالنفاق وترّبأنا "قال ِمنْه 

وحييى ْبن َأيِب كثري وعطاء ابن َأيِب رباح  البيعة، َقاَل: فلام عقلت أمري َسَأْلت  مكحوالً  والطالق وَأياْمن

ْكَره، َقاَل: فلم تطب نفِس َحتهى فارقت  : ليس عليك َشء إنام أنت م  َبيْد ْبن عمري، فقالوا وعبد اهلل ْبن ع 

  (4)"قيقي وخرجت من مايل وكفرت َأياْميننسائي وأعتقت ر

                                                             

 ة البن كثري[ ، البداية والنهاي2406]صحيح مسلم/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[121]سنن ابن ماجه/ ( 2)

 [2411]صحيح مسلم/ ( 3)

 [556، ص 6ج، ، سري أعالم النبالء497، ص 9]تاريخ اإلسالم للذهبي، ج (4)
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بُّوا  اَل "عن سب أصحابه فقال:  ☻وقد َّنى النبي   أَنَْفَق  أََحَدك مْ  أَنه  َفَلوْ  َأْصَحايِب  َتس 

د   ِمْثَل  ده  َبَلغَ  َما َذَهبًا أ ح   (1)" َنِصيَفه   َواَل  أََحِدِهمْ  م 

لشام ضد اخلليفة الرشعي، وإيغال صدورهم ل اوتعبأة أه ،بدم عثامن -ّرم اهلل وجهه ك -اهتام عيّل  *

ذريعة للقفز  القصاص من "خيط نفسه" واختاذ ذلك األمروإرسال رسالة له يطالبه فيها ب ضد عيّل،

ة واالستهانة بدمائها، وقتل فتم تفرقة األم املطالبة بالثأر، فوق اخلالفة، والسري سرية اجلاهلية األوىل يف

 سبيل الدفاع عن امللك! يف -اً صرب -الصاحلني منها 

 –هلل عنهام رِض ا –كام اعترب معاوية نفسه أنه أحق هبذا املنصب من ابن عمر وعمر بن اخلطاب 

 ."حقُّ هبذا األمر منه ومن َأبِيهِ حن  أفلنوقال البن عمر تعريضًا: "

جاج، عىل هذا النهج كام حصل من الطاغية اللعني احل -من بعد معاوية  -وظل التعرض للصحابة 

إال احلجاج وتوليته إياه عىل  بن مروان لو مل يكن من مساوي عبد امللك"ففقال العاّلمة السيوطي :

، وقد قتل من اً وحبس وشتامً  وَضباً  ينهم ويذهلم قتالً هي   -عنهم رِض اهلل-املسلمني وعىل الصحابة 

، وغريه من الصحابة ختامً  يف عنق أنسالصحابة وأكابر التابعني ما ال حيَص، فضاًل عن غريهم، وختم 

  (2)."يريد بذلك ذهلم، فال رُحه اهلل وال عفا عنه

ال يعنيهم  –لعزيز حاشا الراشد عمر بن عبد ا –لقد كان ملوك بني أمية بداية من معاوية إىل آخرهم 

، وفضله، مكانة الصحايب، وال سابقته يف اإلسالم، فكل معرتض، وأي معرتض مهام بلغت مكانته

سلطة احلاكمة، وهذه إن أنكر املنكر، ومل يؤيد ال ..تعامل الوحِش، واإلهانة، والقتل، والنفيعرضة لل

 سنة امللوك الظلمة يف كل جيل، وعرص.

                                                             

 [3673]صحيح البخاري/ (1)

 [166، ص 1]تاريخ اخللفاء للسيوطي ج (2)



 883                                                                                     ثالثًا:  الغلو يف معاوية غفر اهلل له                                         

 

 ، كام جاء يف صحيح مسلم:أكل أموال الناس بالباطل* 

ُْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ "   َعْبد   َفِإَذا امْلَْسِجَد، َدَخْلت  : َقاَل  اْلَكْعَبِة، َربِّ  َعْبدِ  ْبنِ  الره
ِ
 اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبن   اَّلله

ونَ  َوالنهاس   اْلَكْعَبِة، ظِلِّ  يِف  َجالٌِس  َتِمع  ْ مْ  َعَليِْه، جم  نها: "َفَقاَل  إَِليِْه، َفَجَلْست   َفَأتَيْت ه  ولِ  َمعَ  ك    َرس 
ِ
 اَّلله

، يِف ☻  ،ِخَباءَ  ي ْصِلح   َمنْ  َفِمنها َمنِْزاًل  َفنََزْلنَا َسَفر  ، َمنْ  َوِمنها ه  وَ  َمنْ  َوِمنها َينَْتِضل   يِف  ه 

هِ  نَاِدي َناَدى إِذْ  َجرَشِ ولِ  م    َرس 
ِ
اَلةَ ☻  اَّلله ولِ  إِىَل  َفاْجَتَمْعنَا َجاِمَعًة، الصه   َرس 

ِ
 اَّلله

ه  : َفَقاَل ☻  نْ  مَلْ  إِنه ا َكانَ  إاِله  َقْبيِل  َنبِيٌّ  َيك  له  أَنْ  َعَليْهِ  َحقًّ تَ  َيد  ه   َما َخرْيِ  َعىَل  ه  أ مه  هَل ْم، َيْعَلم 

مْ  نِْذَره  ه   َما رَشه  َوي  مْ  َوإِنه  هَل ْم، َيْعَلم  َتك  ِعَل  َهِذهِ  أ مه هِلَا، يِف  َعاِفيَت َها ج  ورٌ  َباَلءٌ  آِخَرَها َوَسي ِصيب   َأوه  َوأ م 

وََّنَا، نِْكر  يء   ت 
قِّق   ِفْتنَةٌ  َوجَتِ َ َها َفري  ول   اْلِفْتنَة   يء  َوجَتِ  َبْعًضا، َبْعض  ْهِلَكتِي َهِذهِ  امْل ْؤِمن   َفيَق  مه  م  ، ث   َتنَْكِشف 

يء  
ول   اْلِفْتنَة   َوجَتِ َزْحَزَح  َأنْ  َأَحبه  َفَمنْ  َهِذهِ  َهِذهِ  امْل ْؤِمن   َفيَق  ْدَخَل  النهاِر، َعنِ  ي  وَ  َمنِيهت ه   َفْلَتْأتِهِ  اجْلَنهَة، َوي   َوه 

  ي ْؤِمن  
ِ
ِبُّ  الهِذي النهاسِ  إِىَل  َوْليَْأِت  اآْلِخِر، اْلَيْومِ وَ  بِاَّلله ْؤَتى َأنْ  حي   َيِدهِ  َصْفَقةَ  َفَأْعَطاه   إَِماًما َباَيعَ  َوَمنْ  ،إَِليْهِ  ي 

ْعه   َقْلبِِه، َوَثَمَرةَ 
ه   آَخر   َجاءَ  َفِإنْ  اْسَتَطاَع، إِنِ  َفْلي طِ نَاِزع  ب وا  ي  ن َق  َفاَْضِ ، َفَدَنْوت   اآْلَخرِ  ع  ْلت   ِمنْه  : َله   َفق 

كَ  د  َ  َأنْش  ولِ  ِمنْ  َهَذا َسِمْعَت  آْنَت  اَّلله   َرس 
ِ
َنيْهِ  إِىَل  َفأَْهَوى☻  اَّلله : َوَقاَل  بِيََدْيِه، َوَقْلبِهِ  أ ذ 

َناَي  َسِمَعْته   ْلت   َقْلبِي، َوَوَعاه   أ ذ  َك  اْبن   َهَذا: َله   َفق  َعاِوَية   َعمِّ َنا م  ر  َلنَا َل َنأْك   أَنْ  َيأْم   َوَنْقت َل  بِاْلبَاطِلِ  َبيْنَنَا أَْمَوا

ول   َواَّلله   ،أَنْف َسنَا َا :َيق  ِذينَ  }َيَأهيُّ وا  ال آَمن وا  اله ل  مْ  َتْأك  َلك  مْ  َأْمَوا ونَ  َأنْ  إِال بِاْلَباطِلِ  َبيْنَك   َتَراض   َعنْ  جِتَاَرةً  َتك 

مْ  مْ  َتْقت ل وا  َوال ِمنْك  َسك  َ  إِنه  َأنْف  مْ  َكانَ  اَّلله ْعه  : َقاَل  ث مه  َساَعًة، َفَسَكَت : َقاَل  َرِحياًم{، بِك 
  َطاَعةِ  يِف  َأطِ

ِ
 اَّلله

  َمْعِصيَةِ  يِف  َواْعِصهِ 
ِ
  (1)"اَّلله

ءه للذمم والضامئر،*    :ورشوة رؤوس القبائل ووجوه القوم رشا

َمَر َرِِضَ " :ريوي البيهقي بسندهف َعاِوَيَة َبَعَث إِىَل اْبِن ع  ، َفَلامه َدَعا َأّن م  اَم ِماَئَة َأْلِف ِدْرَهم   اَّلله  َعنْه 

َعاِوَيَة، َقاَل: َأتََرْوَن َهَذا َأَراَد؟ إِنه  َعاِوَية  إِىَل َبيَْعِة َيِزيَد ْبِن م     (2)"ِدينِي إًِذا ِعنِْدي َلَرِخيٌص  م 

                                                             

 [5961ح ابن حبان/ ، صحي6467، مسند أُحد/ 1847]صحيح مسلم/( 1)

 [(265:  1)ن فيااملعرفة والتاريخ ليعقوب بن س، 159:  8الكربى للبيهقي/ ] ]السنن (2)
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بامئة ألف درهم بعد أن أبى بعث معاوية إىل عبد الرُحن بن أيب بكر "قال: يروي ابن كثري بسنده: و

البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرُحن وأبى أن يأخذها، وقال: أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إىل مكة 

 (1)."فامت هبا

وَسى، " َأنه ويف تاريخ اإلسالم للذهبي: "عَ  ْرَدَة، َعْن َأيِب م  َعاِوَيَة َكَتَب إَِليِْه: َسالٌم َعَلْيَك  ْن َأيِب ب  ا ، أَ م  مه

، وَ  ، َفِإنه َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َقْد َباَيَعنِي َعىَل َما أ ِريد   َلِئْن َباَيْعَتنِي َعىَل الهِذي َبْعد 
ِ
اَيَعنِي َعَليِْه، بَ أ ْقِسم  بِاَّلله

وَفَة َواآلَخَر َعىَل اْلَبرْصَ  وَنَك ألَْسَتْعِمَلنه َأَحَد اْبنَيَْك َعىَل اْلك  ْغَلق  د  وَنَك  ِة، َوال ي   َحاَجٌة، َباٌب، َوال ت ْقىَض د 

يَله بَِخطِّ َيِدَك، قَ 
 اَل: َوَقْد َكَتْبت  إَِليِْه بَِخطِّ َيِدي، َفاْكت ْب إِ

 
ِ
وِل اَّلله اَم َتَعلهْمت  امْل ْعَجَم َبْعَد َوَفاِة َرس  نَيه إِنه َفَكَتْبت  إَِليِْه ِكَتاًبا ِمْثَل  ☻َفَقاَل يِل: َيا ب 

، َفاَمَذا َأق ول  لِرَ اْلَعَقارِ  د  مه َ ِة حم  يَله يِف َجِسيِم َأْمِر أ مه
، َفِإنهَك َكَتْبَت إِ ا َبْعد  يبِّ إَِذا َقِدْمت  َعَليِْه، ِب، َفَكَتَب إَِليِْه، َأمه

الم  َعَليَْك َليَْس يِل ِفياَم َعَرْضت  ِمنْ  ، َوالسه
  (2)" َحاَجة 

لح عليه، فأ وشكى حاجته، قال: اصرب حتى خيرج عطائي. ،قال ُحيد بن هالل: سأل عقيل علياً "

يد أن تتخذين قال: تريد أن تتخذين سارقا؟ قال: وأنت تر فقال: انطلق فخذ ما يف حوانيت الناس.

ل الناس؟ فقال: آلتني معاوية. ة فأعطاه مائة فسار إىل معاوي قال: أنت وذاك. سارقا وأعطيك أموا

  ..و ما أوليتك ذكر ما أوالك عيلّ ألف، وقال: اصعد عىل املنرب فا

عىل دينه، فاختار دينه عيل، وأردت معاوية عىل دينه،  ! إين أردت علياً وقال: يا أهيا الناس فصعد.

  (3)"فاختارين عىل دينه، فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أُحق.

                                                             

 ([476:  3، املستدرك عىل الصحيحني )96، ص 8]البداية والنهاية البن كثري/ ج (1)

 [921]تاريخ اإلسالم للذهبي،  (2)

 م للذهبي[، تاريخ اإلسال347]سري أعالم النبالء للذهبي، ص  (3)
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 يروي ابن عساكر يف تاريخ دمشق: و

 العبشمي َقَتاَدة نب واجلون َسْعد، بن كعب بن َربِيَعة بني من ةقدام بن وجارية قيس بن األحنف "وفد

ْفيَان بن حوي بني أحد منازل َأب و َيِزيدَ  بن واحلتات َعاوِ  إىَِل  جماشع بن س  ْفيَاَن، َأيِب  بن َيةَ م   كل فأعطى س 

مْ  رجل  فأخربوه عضاب عضهمب سأل الطريق يِف  َكان وا  فلام ألفا، سبعني احلتات وأعطى ألف، مائة ِمنْه 

ئزهم، َعاِوَيَة، إِىَل  فرجع ألفا، سبعني أخذ احلتات فكان بجوا   منازل؟ َأبَا َيا دكر َما: َفَقاَل  م 

 َفَقاَل  عشرييت؟ يِف  مطاعا أَولست سن؟ ذا أَولست بصحيح، حسبي أما ؛ ُتيم بني يِف  فضحتني: َقاَل 

َعاِوَية  إِىَل  ووكلتك دينهم، القوم من اشرتيت إين: َقاَل فَ  القوم؟ دون يب خسست بالك، فام: َقاَل  بىل،: م 

ْثاَمن يِف  ورأيك دينك اَن، بن ع   القوم، جائزة بتامم َله   فأمر ديني، مني فاشرت وأنا: َفَقاَل  ،عثامنياً  َوَكانَ  َعفه

َعاِوَية" فحبسها جائزته يِف  وطعن م 
(1)  

 يف كتاب األموال: وجاء 

ي َأب و اْليَ "
َثنِ : َوَحده ، َفَقاَل: َقال وا َعاِوَية  ، َقاَل: َخَطَبنَا م  يهَة ْبِن َقيْس 

اَمِن، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرَيَم، َعْن َعطِ

ْم َذلَِك، َفِإْن َكاَن يِف َقابَِل َفْضٌل قَ  ْم، َوَأنَا َقاِسٌم َبيْنَك  ك 
ْم َفْضاًل َعْن َأْعَطيْتِ ْم، َسْمنَاه  َبيْنَك  إِنه يِف َبيِْت َمالِك 

 الهِذي َأَفاَءه  َعَليْ 
ِ
ء  اَّلله َو يَفْ ه  َليَْس باَِملِنَا، إِنهاَم ه  َتيَْبَة َعَليْنَا ِفيِه، َفِإنه اله َفاَل ع 

مْ َوإِ   (2)"ك 

ك امل ل"وألن نظام  ؛ونتمنى أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكنها جاءت من طريق ضعيف

من عطي منه ي   ..لك، بل هو مال املباحلق والعدل إىل األمةال يعترب املال مال اهلل.. ي رد  "العضوض

 ! يرىض عنه، ويمنعه عمن يسخط عليه

                                                             

 [125، ص5، تاريخ الطربي ج279، ص 10]تاريخ دمشق البن عساكر ج (1)

ث، قال الرازي: منكر بكر بن أيب مريم )ضعيف احلدي [ وأبو319(، صـه224]األموال أليب عبيد القاسم بن سالم )املتوىف:  (2)

 [(ه علم وديانةضعيف، والذهبي: ضعفوه، ول : مرتوك، ومرة:والدارقطنياحلديث، وأُحد بن حنبل: ضعيف، ومرة: ليس بِشء، 
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 قتل الصلحاء من الناس املعرتضني عىل حكمه:* 

جر بن عدي، إذ قتله معاوية صرباً، ثم ُتلص من ذلك..   كام يف قصة ح 

 َعاِوَيَة: وقد حج فدخل إليها: أقت أم املؤمنني قالت عائشة"
ِ
! َفَقاَل: أنا وأصحابه؟لت حجًرا مل

وهو نفس املسلك النفِس وردة الفعل عندما ق تل عامر بن  (1)"! إنام قتلهم من شهد عليهم.قتلتهم؟

 ، فقال: "إنام قتله من أخرجه"!يارس ؓ

-الرب من فضالء الصحابة  ه ابن عبديعتربو -ي من املشهود هلم بالصالح والتقى وحجر بن عد

  :رشيح، وأرسل إىل معاويةوشهد له القاِض 

 بشهاديت إليك كتب زياداً  أن بلغني فإنه: بعد أما. هانئ بن رشيح من املؤمنني أمري معاوية اهلل لَعْبد "

 والعمرة، احلج، ويديم الزكاة، ويؤيت الصالة، يقيم ممن أنه حجر عىل شهاديت وأن عدي، بن حجر عىل

  (2).فدعه" شئت وإن فاقبله شئت فإن واملال، الدم حرام املنكر، عن وينهى باملعروف ويأمر

  ..قبل قتله صرباً  ▲ أم املؤمنني عائشةكذلك وشفعت فيه  

 ! حاءوالفتنة وإلصاق التهم بالصل بزعم الكفر والضاللة "القتل السيايس"هذا نوع من و

بهة،  الشإضافة إىل طغيان والته، وإذالهلم للمسلمني وقهرهم، وأخذهم بالظنة، والعقاب عىل

هم من جانب، والتقدم واملبالغة يف العقوبة، وفرضهم األمن والنظام بإرهاب الناس والتسلط علي

أخالقهم، وقيمهم  وإجزال العطاء هلم من جانب آخر فيام يشبه الرشوة؛ مما حيوهلم إىل "قطيع" فتفسد

 احلضارية.. 

                                                             

 [البن عبد الرب ، االستيعاب يف معرفة األصحاب1021]أنساب األرشاف ص (1)

 ([21:  8]تاريخ دمشق ال بن عساكر/ ) (2)
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ثال ألمر اهلل األخالق باالمتواإلسالم رسالته واضحة يف هذا اجلانب فهو يفرض األمن والنظام و

أحد أن  وحيمي ذلك بحدود وترشيعات ليس من حق اعته وخوفه يف الرس كام يف العلن..وحبه وط

  .يتجاوزها أو يطغى فيها أو يتهاون كذلك، وهي قائمة عىل احلاكم واملحكوم.

.. بل هو وأما العطاء فهو حق خالص لألمة ليس مكرمة من حاكم، وال صدقة من حاشيته ووالته

 حقها ي وزع كام أمر اهلل بالقسط والعدل.

 :☻موقف معاوية من أحاديث رسول اهلل  *

  :"عامر تقتله الفئة الباغيةففي حديث " 

 ! (1)أبى إال عنادًا فقال لعمرو بن العاص: "دحضت يف بولك"

ْغنِي اهلل: " َأال وقال عن ابنه عبد ن وَنَك  َعنها ت  و يا جَمْ   (2)"َعْمر 

ل واستهانة ب، استهانة بقتل عامر ؓ! وهذا قال معاوية: "أنحن قتلناه إنام قتله من أخرجه"ثم 

 ، واستخفاف كذلك بعقول املسلمني.بكون معاوية وحزبه الفئة الباغيةأكرب 

 : وحديث امل لك

، ملا قال له أبو بكرة احلديث: "ِخاَلَفة   ة  ب وه مه  ن  خه : َقاَل  ،" َشاء  يَ  َمنْ  امْل ْلَك  اَّلله   ي ْؤيِت  ث   َأْقَفاِئنَا يِف  َفز 

ْدَنا، اْلَغدِ  ِمنَ  َكانَ  َفَلامه  َفأ ْخِرْجنَا، ْثنَا َبْكَرَة، َأبَا َيا: َفَقاَل  ع    َحدِّ
 
ء ولِ  ِمنْ  َسِمْعَته   بَِِشْ   َرس 

ِ
 اَّلله

خه  بِِه، َفَبَكَعه  : َقاَل ☻  ْدَنا، لثهالِِث ا اْليَْومِ  يِف  َكانَ  َفَلامه  َأْقَفاِئنَا، يِف  َفز  : َقاَل  َأيًْضا َفَسَأَله   ع 

َعاِوَية   َفَقاَل  بِِه، َفَبَكَعه   ول  : م  ا َتق  ل وٌك؟ إِنه   (3)بِامْل ْلِك" َرِضينَا َقدْ  م 

                                                             

 ([155:  2، املستدرك عىل الصحيحني/ )17324]مسند أُحد/ ( 1)

 [38841 ، مصنف ابن أيب شيبة/6890 ]مسند أُحد/( 2)

 [27531]مسند أُحد/  (3)
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خ يف أقفائنا" أي: الرضب"ف قة مواضعَ  يف الشديد امل تتابع ز  دفعه من قفاه خارج اجلسد، و من متفرِّ

ن البغي مرضينا بامل لك" وهو امللك العضوض، فبدالً من اخلوف  املجلس. فيقول معاوية: "قد

 والظلم.. فإنه قد رِض به!

 وحديث األنصار، وأثرة معاوية املال لنفسه ومن تبعه: 

 اهلل رسول صدق: فقال معاوية، عىل أيوب أبو "دخل: يروي الذهبي بسنده قال

 فبلغت ". فاصربوا ،أثرة بعدي سرتون إنكم األنصار، معرش يا: "يقول سمعته☻ 

 يؤويني وال ،أبداً  أكلمه ال ]ويف رواية: أجراءة عىل اهلل ورسوله[ !أجرأه ما: فقال فصدقه، معاوية،

  (1)الغزو" إىل فوره من وخرج سقف، وإياه

وأما عمر فأرادته  ،أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ومل تردهويروي ابن عساكر بسنده عن معاوية قال: "

لبطن  وأما نحن فتمرغنا فيها ظهراً  ،عثامن فأصاب منها وأصابت منه وعاجلها وعاجلته أماو ،ومل يردها

  (2)"فاهلل أعلم إىل ما نصري

إن كانت ووجدير بالذكر أن مجيع هذه األحداث هلا تربيرات، وتأويل، واعتذار عند البعض.. 

يال، وتريف الكلم قل عىل االحتتربيرات سخيفة، واهية، مكذوبة.. إال أن أخطر ما فيها هو ُترين الع

طأ، بل جيب عن مواضعه! وهم يعتذرون ألنفسهم أيضًا بأن معاوية صحايب ال جيوز عليه تعمد اخل

 تأويله!

يدة عن التحايل، يل والنظر بعد يف التحلاشوجيب أن تظل موازين احلق والعدل، واستقامة العقل الر

 . اع عن الطغاة والظاملني يف كل جيل.إىل الدف –حتامً  –عوجاج؛ ألن ذلك يفيض واال

فراعنة، وباحلرية ال ال بتعدد ال قسط ال بالظلم، وبتوحيد الربوبيةواإلسالم إنام جاء ليقوم الناس بال

 بالعبودية للطواغيت.

                                                             

 ([306  ص: 7  ج )/للبوصريي املهرة اخلرية إتاف(،  255ص 1]سري أعالم النبالء للذهبي، )ج (1)

 ، تاريخ اإلسالم للذهبي[287، ص44]تاريخ دمشق البن عساكر، ج (2)
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 ألنه حيمل مبالغة، وشبهة: ؛سب إىل معاوية ، وال نعتقد صحتهومما ن  

  َعْبدِ  َعنْ "
ِ
نْت  : َقاَل  ْلَعاِص،ا ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اَّلله مْ  َيْطل ع  : "َفَقاَل ☻  النهبِيِّ  ِعنْدَ  ك   َعَليْك 

ٌل  اْلَفجِّ  َهَذا ِمنْ  وت   َرج  تِي. َقاَل  َغرْيِ  َعىَل  َيم  نْت  : ِمله ِضعَ  َقدْ  َأيِب  َتَرْكت   َوك  وٌء، َله   و  نْت   َوض   َكَحابِسِ  َفك 

اَفةَ  اْلَبْولِ  ، َفَطَلعَ : جَيِيَء. َقاَل  َأنْ  خَمَ َعاِوَية    (1)" َهَذا ه وَ ☻:  النهبِيُّ  َفَقاَل  م 

نْت  َجالًِسا ِعنَْد النهبِيِّ " :ومن العجيب ورود احلديث بطريقة عكسية! َمَر، َقاَل: ك  َعِن اْبِن ع 

َعاوِ ☻  ٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنهِة. َفَطَلَع م  : َفَقاَل: " اآلَن َيْطل ع  َعَليْنَا ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َرج  ْلت  ، َفق  َية 

َو  َو َهَذاه    (2)"َهَذا؟ َقاَل: َنَعْم ه 

ْفيَاَن َعىَل َبِعري  " :☻َعْن َسِفينََة َمْوىَل أ مِّ َسَلَمَة، َأنه النهبِيه "و َكاَن َجالًِسا َفَمره َأب و س 

وق   ود  اْلَبِعرَي َواآلَخر  َيس  ا َيق  َ مه  ، َأَحد  َعاِوَية  َوَأٌخ َله   َوَمَعه  م 
ِ
ول  اَّلله ، َفَقاَل َرس  َلَعَن ": ☻ه 

اِئق  اَّلله  احْلَاِمل  َوامْلَحْ  ول  َواْلَقائد  َوالسه   (3)"م 

، َفَذَكَر َعِليًّا َوَوَقَع ِفيِه، ث مه َصِعَد امْل ِغرَية  بن العاص َعْمٌرو  "َفَصِعدَ  للطرباين:ويف املعجم الكبري  نرَْبَ
ِ
امْل

ْعَبَة، َفَحِمَد ا : اْصعَ ْبن  ش  مه ِقيَل لِْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ ، ث  َ َوَأثْنَى َعَليِْه، ث مه َوَقَع يِف َعيِلٍّ َرِِضَ اَّلله  َتَعاىَل َعنْه  ْد، َّلله

ق ويِن، َوإِْن ق ْلت  َباطِال َأْن ت كَ  ا َأْن ت َصدِّ ْعط ويِن إِْن ق ْلت  َحقًّ ب ويِن، َفَقاَل: ال َأْصَعد  َوال َأتََكلهم  َحتهى ت  ذِّ

ِغرَية   و َوَأنَْت َيا م   َيا َعْمر 
ِ
َ َوَأثْنَى َعَليِْه، َفَقاَل: بِاَّلله ، َفَحِمَد اَّلله نرَْبَ

ِ
، َفَصِعَد امْل وَل   َتْعَلاَمنِ َفَأْعَطْوه  َأّن َرس 

 
ِ
ِكَب "" َلَعَن اَّلله   َقاَل: ☻ اَّلله ا اِئَق َوالره ا ف الٌن؟ َقاال: الله  السه َ مه  مه َنَعْم َبىَل ، َأَحد   (4)"ه 

  .وفالن هو معاوية

                                                             

ف للبالذري ج( 1)  ، إسناده حسن رجاله ثقات[134، ص5]أنساب األرشا

ف للبالذر( 2)  ، وهذا اإلسناد ضعيف، واملتن "متهم بالوضع"[134، ص5ي ج]أنساب األرشا

ف للبالذري/ ( 3)  ، إسناده حسن رجاله ثقات [136:  5]أنساب األرشا

 | إسناده حسن رجاله ثقات[ 2698]املعجم الكبري للطرباين/ ( 4)
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َعاِوَيةَ ويف أنساب األرشاف، واملطالب العالية البن حجر:  خَيْط ب  َعىَل  فيانَ يب س  بن أَ  "إَِذا َرَأيْت ْم م 

 (1)"املنرب، فاَضبوا عنقه

ل وه فإنه إذا رأيت م معاويَة خيطب  عىل ِمنربي فاقبوالعجيب ورود احلديث أيضًا بطريقة عكسية!: "

 (2)"أمنٌي مأمونٌ 

نت شائعة بني ولو كاوحالة الوضع ظاهرة فيها، هذه األسانيد إال أن هبا مبالغة، بعض ورغم صحة 

ي ما توىل معاوية والية من الواليات يف عهد الراشدين، كام أن عهد النب ..الصحابة

مني.. فتنه تأليف القلوب، وسرت العيوب، ومعاوية كان رجل من املسل :بأمته هو  ☻

ونحن نشري  -مسلم، وال يصمد أمام هذه الفتنة إال األفذاذ  أيمكن أن يفتن كام ي -امل لك والسلطان 

إلسالم كام حاول هنا إىل األحداث الباطلة التي وقعت يف عهده، دون أدنى حماولة إلخراجه من ملة ا

 .خرةيف اآل ، ونرجو له ولكل مسلم الفوز والنجاةواملعتزلة بعض الشيعة

*** 

  :حماسن معاوية

غينة وال حقد عىل الرجل لشخصه، يؤكد عىل أننا ال نحمل ض  -غفر اهلل له  – ذكر املحاسن ملعاوية

كد عىل أننا ونؤ –بل ألي إنسان  –بل نفرح وَّنش عندما نجد أي سرية طيبة ألي رجل من املسلمني 

 باإلطالق..  حلال أيديولوجيا مؤيدةال نحمل أيديولوجيا مضادة ملعاوية، كام ال نحمل بطبيعة ا

                                                             

 اد ضعيف[  ، بإسن4433( بإسناد حسن ، املطالب العالية البن حجر: 137، ص 5أنساب األرشاف: )ج] ( 1)

أن بة ابن اجلوزي حكم العاّلم ([ وقد24: 2الكربى البن اجلوزي )(، املوضوعات 73: 2) ]تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 2)

وقد  ثالب تصح أيضًا.املفال الفضائل تصح، وال حديث: "فاَضبوا عنقه" و"أمني مأمون"!  –كام هو ظاهر  –ثني موضوع يكال احلد

عات األيديولوجية  يف خضم –استحل قوم  للذم واملدح، دون  ☻وضع األحاديث عىل لسان رسول اهلل  –الرصا

 [.☻يع، والكذب عىل دين اهلل، وسنة رسوله نشعن هذا اجلرم ال أن ينتهوا 
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أهم عندنا، مع حبنا  بل نشري إىل الباطل بال تعتعة، وال تردد، ألن احلق أحب إلينا، والسنة النبوية

 لكل مسلم، وفرحنا بالسرية احلسنة لكل إنسان..

الدفاع عن الدولة اإلسالمية، ورفع رايات  :وحماسن معاوية هي حماسن امللك العضوض، وهي

هاد، وبناء القوة، واحلفاظ عىل استقالل الدول اإلسالمية من أي تبعية، أو خضوع ملحتل اجل

 ..(1)أجنبي

رارها الداخيل قفكانت قوة الدولة اإلسالمية قوة ذاتية مستقلة، ليست خاضعة لقوى معادية، وكان 

  ..يايس واالقتصادي والثقايف( مستقالً )الس

ألجنبية املعادية، وة، واَّنارت سيادهتا، أصبحت أسرية للقوى اوملا فقدت الدولة اإلسالمية هذه الق

نا اآلن، وال وقرارها )السيايس واالقتصادي والثقايف( مرهون بمن يملك هذه القوة كام هو يف عرص

 ال قوة إال باهلل.وحول 

ثغور صني ، وتوقد كان ملعاوية منذ واليته عىل الشام السبق يف غزو البحر يف عهد عثامن ؓ

 نطية دفاعًا وهجومًا.. ومن هذه الفتوحات:شام عىل حدود الدولة البيزال

 و البحري لقربص وفتحها، وتقوية األساطيل البحرية للجيوش اإلسالمية.الغز -

                                                             

ثة لو منبالفيء. وهذه  صطفى لنفسه الذهب والفضة، ويستأثرسياسته يف توزيع الغنائم فكان ي عىل معاوية أيضاً  ؤخذومما ي  ( 1)

و بْنَ  احْلََكمَ  ِزَيادٌ  َبَعَث : امللك!  فريوي احلاكم بسنده وكذلك ابن أيب شيبة: " َقاَل  َراَسانَ  َعىَل  ْلِغَفاِريه ا َعْمر   رَيًة،َكثِ  َغنَائِمَ  َفَأَصاب وا  خ 

، أََما: إَِليْهِ  َفَكَتَب  َء، َبيَْضاَء،الْ  َله   َيْصَطِفَي  أَنْ  َكَتَب  امْل ْؤِمننِيَ  َأِمريَ  فَإِنه  َبْعد  ْفَرا ًة، َوال َذَهًبا امْل ْسلِِمنيَ  َبنْيَ  َتْقِسم   َوال َوالصه  إَِليْهِ  َفَكَتَب  فِضه

ا: " احْلََكم   ، أَمه ر   َكَتْبَت  َفِإنهَك  َبْعد    كَِتاَب  َوَجْدت   َوإيِنِّ  امْل ْؤِمننَِي، أَِمريِ  كَِتاَب  َتْذك 
ِ
  أ ْقِسم   ينِّ َوإِ  ننَِي،امْل ْؤمِ  َأِمريِ  كَِتاِب  َقْبَل  اَّلله

ِ
 َكاَنِت  َلوْ  بِاَّلله

َمَوات   َ  َفاتهَقى َعْبد   َعىَل  َرْتًقا َواألَْرض   السه مْ  ِمنْ  َله   جَلََعَل  اَّلله الم   َرًجا،خَمْ  َبيْنَه  نَاِدًيا  احْلََكم   أََمرَ  ،" َوالسه واا َأنِ  َفنَاَدى م  مْ  َعىَل  ْغد   َفيْئِك 

مْ  َفَقَسَمه   َعاِوَيةَ  َوأَنه  ،َبيْنَه  هَ  َعَل فَ  َما اْلَفْيءِ  ِقْسَمةِ  يِف  احْلََكم   َفَعَل  مَلها م  ، َقيهَده   َمنْ  إَِليْهِ  َوجه فِنَ  ق ي وِدهِ  يِف  َفاَمَت  َوَحَبَسه   إيِنِّ : " َوَقاَل  فِيَها، َود 

اِصمٌ  َ ب يف معرفة األصحاب (، االستيعا229، ص5نتظم ال بن اجلوزي )ج، امل31180 /، مصنف ابن أيب شيبة442، ص3حني ج]املستدرك عىل الصحي " خم 

 ([413، ص1البن عبد الرب، )ج
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التوجه نحو عاصمة الدولة البيزنطية )القسطنطينية( ملحاولة فتحها، وتأمني حدود الدولة  -

 اإلسالمية من الروم.

ناء مدينة ، وب♫شامل أفريقيا بقيادة القائد العظيم عقبة بن نافع درة الفتح اإلسالمي ل -

 القريوان عاصمة من عواصم احلضارة والثقافة اإلسالمية حينها.

 سالم هلناك.التوجه رشقًا نحو  خراسان وما وراء النهر، وفتح بالد السند، ومد رايات اإل -

 إلسالمية التي كانت يف عهده.ه خرياً عىل الفتوحات اي، وأن جيزفنسأل اهلل أن يغفر له

*** 

.. ☻سنة رسوله يف وال  هلالج لجوجيب أن نكون عىل يقني أنه ال يوجد يف كتاب اهلل 

 ،الشورىمبادئ أو اغتيال  هبا، أو االستبداد ،نص يمكن تأويله أو اجتهاد يؤدي إىل البغي عىل األمة

ل د ولة بينهم، أو تبديل سنة النبي أو توريث احلكم لألبناء، وجعل املا ،أو أكل أموال الناس بالباطل

 يف احلق والعدل الرباين. ☻

مقام اخلالفة، ملن حيقق رشطه بـ "إقامة كتاب اهلل" وبـ "الكفاية وحسن البالء" ولو كان عبدًا و

 حبشيًا.. 

حقيق هبا كل مسلم يقيم كتاب  ☻فالرشعية اإلسالمية للخالفة عن رسول اهلل 

 قيم معامل الشورى واحلرية.اهلل، وحيقق احلق والعدل، وي

 

***
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  :ًحماولة التالعب حبديث "الفئة الباغية"رابعا  

 

 :"الفئة الباغية"مجلة من األحاديث التي وردت يف 

 َفِإَذا َطَلْقنَاانْ فَ  َحِديثِِه، ِمنْ  َفاْسَمَعا َسِعيد   َأيِب  إِىَل  َقااْنَطلِ : َعيِلٍّ  َواِلْبنِهِ  َعبهاس   اْبن   يِل  َقاَل  ِعْكِرَمَة، َعنْ " -

وَ  ه   َحاِئط   يِف  ه  مه  َفاْحَتَبى، ِرَداَءه   َفَأَخذَ  ي ْصِلح  َ  َأنَْشأَ  ث  نَاحي  ث    ِذْكر   َأتَى َحتهى دِّ
ِ
نها: َقاَل فَ  امْلَْسِجِد، بِنَاء  َنْحِمل   ك 

رٌ  َلبِنًَة، َلبِنَةً  ه َلبِنََتنْيِ  َلبِنََتنْيِ  َوَعامه َاَب  يَنْف ض  فَ  ☻ النهبِيُّ  فرآ ، الرتُّ ول   َعنْه   :َوَيق 

ر   َوْيَح " مْ  اْلبَاِغيَة ، اْلِفئَة   َتْقت ل ه   َعامه وه  هةِ  إىَِل  َيْدع  وَنه   اجْلَن ول  : َقاَل  ،"النهارِ  إىَِل  َوَيْدع  رٌ  َيق  وذ  : َعامه   َأع 
ِ
 ِمنَ  بِاَّلله

  (1)"اْلِفَتنِ 

  ْبدِ عَ  ْبنِ  َولَِعيِلِّ  ،َله   َقاَل  َعبهاس   اْبنَ  َأنه  ِعْكِرَمَة، َعنْ " -
ِ
يَا: اَّلله

، ِديثِهِ َح  ِمنْ  َفاْسَمَعا َسِعيد   َأبَا اْئتِ  َفَأتَيْنَاه 

وَ  وه   َوه  نها: َفَقاَل  َوَجَلَس، ْحَتَبىَفا َجاءَ  َرآَنا َفَلامه  َيْسِقيَانِهِ  هَل اَم  َحاِئط   يِف  َوَأخ  ل   ك   َلبِنًَة، َلبِنَةً  ِجدِ امْلَْس  َلبِنَ  َننْق 

رٌ  َوَكانَ  ل   َعامه ، َلبِنََتنْيِ  َينْق  َباَر، َرْأِسهِ  َعنْ  َمَسَح وَ  ☻ النهبِيُّ  بِهِ  فمر َلبِنََتنْيِ  : َوَقاَل  اْلغ 

ر   َوْيَح " رٌ  اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل ه   َعامه مْ  َعامه وه  ، إىَِل  َيْدع 
ِ
وَنه   اَّلله   (2)"النهارِ  إىَِل  َوَيْدع 

وَل  َأنه  َسَلَمَة، أ مِّ  َعنْ " -   َرس 
ِ
ر   َقاَل  ☻ اَّلله   (3)"اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل َك : " لَِعامه

ول   َقاَل : َقاَلْت  َسَلَمَة، أ مِّ  َعنْ " -   َرس 
ِ
ًرا َتْقت ل  : " ☻ اَّلله   (4)" اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َعامه

                                                             

 [447]صحيح البخاري/ ( 1)

 [2812]صحيح البخاري/ ( 2)

 [ 2918]صحيح مسلم/ ( 3)

 [ 2918]صحيح مسلم/ ( 4)
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، َسِعيد   َأيِب  َعنْ " - َثنِي: َقاَل  اخْل ْدِريِّ وَ  نْ مَ  َحده وَل  َأنّ  ، َقَتاَدةَ   َأب و  ِمنِّي َخرْيٌ  ه    َرس 
ِ
 اَّلله

ر   َقاَل  ☻ َميهَة، اْبنَ  َيا َلَك  ب ْؤًسا: " لَِعامه َبارَ  َوَمَسَح  س   اْلِفئَة   َتْقت ل َك  َرْأِسِه، َعنْ  اْلغ 

  (1)"اْلَباِغيَة  

َرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ " - ، اَّلله   َرِِضَ  ه  ول  رَ  َقاَل : َقاَل  َعنْه    س 
ِ
ر   َأبرِْشْ " :☻ اَّلله  اْلِفئَة   َتْقت ل َك  َعامه

  (2)" اْلَباِغيَة  

، َسِعيد   َأيِب  إِىَل  اْنَطِلَقا: َعيِلٍّ  َواِلْبنِهِ  َله   َقاَل  َعبهاس   اْبنَ  َأنه  ِعْكِرَمَة، َعنْ " -  َحِديثِِه، ِمنْ  َفاْسَمَعا اخْل ْدِريِّ

وَ  َفِإَذا َفاْنَطَلْقنَا،: َقاَل  ، َحاِئط   يِف  ه  ، َأَخذَ  َرآَنا َفَلامه  َله  نَا، َفَأنَْشأَ  َفَقَعَد، َفَجاَءَنا، ِرَداَءه  ث  دِّ َ  َعىَل  َأتَى َحتهى حي 

  ِذْكرِ 
ِ
نها: َقاَل  امْلَْسِجِد، بِنَاء ر   َلبِنًَة، َلبِنَةً  َنْحِمل   ك  ، حَيِْمل   َيارس   ْبن   َوَعامه ، َلبِنََتنْيِ ه   :َقاَل  َلبِنََتنْيِ ول   َفَرآ   َرس 

ِ
 اَّلله

َاَب  َينْف ض   َفَجَعَل  ☻ ، الرتُّ ول   َعنْه  ، َيا: " َوَيق  ر   ،"َأْصَحاب َك  حَيِْمل   َكاَم  َلبِنَةً  َتِْمل   َأاَل  َعامه

، ِمنَ  اأْلَْجرَ  أ ِريد   إِينِّ : َقاَل 
ِ
َاَب  َينْف ض   َفَجَعَل : َقاَل  اَّلله ، الرتُّ ول   َعنْه  ،عَ  َوْيَح : " َوَيق  ر   اْلبَاِغيَة ، اْلِفئَة   َتْقت ل ه   امه

مْ  وه  هِة، إىَِل  َيْدع  وَنه   اجْلَن رٌ  َفَجَعَل : َقاَل ".  النهارِ  إىَِل  َوَيْدع  ول   َعامه وذ  : َيق  ُْحَنِ  َأع    (3)"اْلِفَتنِ  ِمنَ  بِالره

دِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأيِب  َعنْ " - مه َ ، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  حم  تَِل  مَلها: َقاَل  َأبِيِه، َعنْ  َحْزم  ر   ق  و َدَخَل  َيارِس   ْبن   َعامه  َحْزم   ْبن   َعْمر 

تَِل : َفَقاَل  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو َعىَل  ٌر، ق  ول   َقاَل  َوَقدْ  َعامه   َرس 
ِ
 ".اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل ه  " :☻ اَّلله

و َفَقامَ  ع   َفِزًعا اْلَعاصِ  ْبن   َعْمر  َعاِوَيَة، َعىَل  َدَخَل  َحتهى ي َرجِّ َعاِوَية   َله   َفَقاَل  م  تَِل : َقاَل  َشْأن َك؟ َما: م  ٌر.  ق  َعامه

َعاِوَية   َفَقاَل  تَِل  َقدْ : م  ٌر، ق  وَل  َسِمْعت  : َعْمٌرو َقاَل !  َفاَمَذا؟ َعامه   َرس 
ِ
ول   ☻ اَّلله  َتْقت ل ه  : " َيق 

َعاِوَية   َله   ". َفَقاَل اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   ؟ َأَوَنْحن   َبْولَِك، يِف  ِحْضَت د  : م  اَم  َقَتْلنَاه  ، َعيِلٌّ  َقَتَله   إِنه ه   بِهِ  َجاء وا َوَأْصَحاب 

ي وِفنَا َبنْيَ : َقاَل  ِرَماِحنَا. َأوْ  َبنْيَ  َأْلَقْوه   َحتهى   (4)"س 

                                                             

 | إسناده متصل، رجاله ثقات [ 8495]السنن الكربى للنسائي/ ( 1)
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َوْيِلد   ْبنِ  َحنَْظَلةَ  َعنْ " - ، خ  َعاوِ  ِعنْدَ  َأنَا َبيْناََم : َقاَل  اْلَعنِْزيِّ اَلنِ  َجاَءه   إِذْ  َيَة،م  َتِصاَمنِ  َرج  ، َرْأسِ  يِف  خَيْ ر   َعامه

ول   لُّ  َيق  اَم  َواِحد   ك  ، َأنَا: ِمنْه    َعْبد   َفَقاَل  َقَتْلت ه 
ِ
و ْبن   اَّلله اَم  بِهِ  لِيَطِْب : َعْمر  ك   َسِمْعت   َفِإينِّ  لَِصاِحبِِه، َنْفًسا أََحد 

وَل    َرس 
ِ
ول   ☻ اَّلله َعاِوَية   َقاَل  ،" اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل ه  : " َيق   إِنه : َقاَل !  َمَعنَا؟ َبال َك  َفاَم : م 

ولِ  إِىَل  َشَكايِن  َأيِب    َرس 
ِ
ْم، َفَأنَا ،" َتْعِصهِ  َواَل  َحيًّا َدامَ  َما َأبَاكَ  َأطِعْ : " َفَقاَل  ☻ اَّلله  َمَعك 

َقاتِل   َوَلْست     (1)"أ 

َويْ  ْبنِ  َحنَْظَلةَ  َعنْ " - ، ِلد  خ  يِّ َعاِوَيَة، ِعنْدَ  َأنَا َبيْناََم : َقاَل  اْلَعنرَْبِ اَلنِ  َجاَءه   إِذْ  م  َتِصاَمنِ  َرج  ، َرْأسِ  يِف  خَيْ ر   َعامه

ول   لُّ  َيق  اَم  َواِحد   ك  ، َأنَا: ِمنْه    َعْبد   َفَقاَل  َقَتْلت ه 
ِ
اَم  بِهِ  لِيَطِْب : َعمرو َبنْ  اَّلله ك   َسِمْعت   َفِإينِّ  لَِصاِحبِِه، َنْفًسا أََحد 

وَل  َيْعنِي   َرس 
ِ
  َعْبد َقاَل  ،☻ اَّلله

ِ
وَل  َيْعنِي: أَيِب  َقاَل  َكَذا: َأُْحَد ْبن اَّلله   َرس 

ِ
 اَّلله

ول   ☻ َعاِوَية   َفَقاَل  ،"اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل ه  : " َيق  ْغنِي أاََل : م  ن وَنَك  َعنها ت  و؟ َيا جَمْ  َفاَم !  َعْمر 

ولِ  إِىَل  َشَكايِن  َأيِب  إِنه : َقاَل  نَا؟َمعَ  َبال َك    َرس 
ِ
ول   يِل  َفَقاَل  ☻ اَّلله   َرس 

ِ
 اَّلله

مْ  َفَأنَا"  َتْعِصهِ  َواَل  َحيًّا َدامَ  َما َأبَاكَ  َأطِعْ : " ☻ َقاتِل   َوَلْست   َمَعك   (2)"أ 

 

*** 

 تواتر احلديث:

اكم لعمدة والفيصل واحلمن األحاديث املتواترة الصحيحة املشهورة، وهو ا حديث عامر ؓ

ع بني اخلالفة الراشد  حسم األمر يفوامللك العضوض، فلهذا احلديث أمهية بالغة  ةيف قضية الرصا

 من أعالم النبوة. لصالح اخلالفة الراشدة، فضاًل عن كونه علامً 
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 درجة احلديث:

ر الفئ ترة فقال: "حديث: )تقتل عامه  لباغية(. أخرجه:اة ذكره اإلمام السيوطي ضمن األحاديث املتوا

 ( أيب سعيد.1ن حديث: )مالشيخان  -أ

 ( وأم سلمة.3( أيب قتادة )2مسلم من حديث: )و -ب

 ( وابن مسعود.5( حذيفة. )4احلاكم من حديث )و -ج

 ( وعمرو9اهلل. ) ( وابن عبد8( وعمرو بن العاص )7( عامر بن يارس )6أُحد من حديث: )و -د

 ( وخزيمة بن ثابت.10بن حزم. )

 ( وأيب هريرة.13( وأنس )12( عثامن بن عفان )11الطرباين من حديث )وأبو يعىل و -ـه

 ( أيب رافع.14الرافعي يف تارخيه من حديث )و -و

 اهلل. ( جابر بن عبد15ابن عساكر من حديث )و -ز

 ( وعبد4( ومعاوية بن أيب سفيان، )3( وعثامن بن عفان، )2( عامر، )1قال: وروى من حديث )

 ( وعبد9( وأيب رافع، )8( وابن عمر، )7اهلل. ) ( وابنه عبد6( وعمرو بن العاص، )5بن عباس، ) اهلل

( وزيد بن أوىف 13( وأيب سعيد، )12( وأيب هريرة، )11( وحذيفة بن اليامن، )10اهلل بن مسعود، )

رة بن ( وعم17( وأيب قتادة، )16اهلل، ) ( وجابر بن عبد15( وجابر ابن سمرة، )14األسلمي، )

( 22( وزياد بن الفرد، )21( كعب بن عمرو، )20( وأيب اليرس، )19( وخزيمة بن ثابت، )18حزم، )

( وأم سلمة، ثم ساقها 26( وعائشة )25( وأيب أمامة الباهيل، )24( وأنس، )23وكعب بن مالك، )

  (1)كل بأسانيدها".

                                                             

 [283جلالل الدين السيوطي/ ص  ،]قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة( 1)



 024                                                                               رابعًا:  التالعب حبديث الفئة الباغية                                         

 

حاديث ن حجر يف ختريج أوقال احلافظ اب ،وممن رصح بتواتره السيوطي يف خصائصه الكربى"

ال مطعن  :حيةوقال ابن د .تواترت األخبار بذلك وهو من أصح احلديث :قال ابن عبد الرب ،الرافعي

  ...غري صحيح لرده معاوية وأنكره يف صحته ولو كان

أنه  ☻ونص ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة عامر وتواترت اآلثار عن النبي 

وهو من أصح  ☻وهذا من أخباره بالغيب وإعالم نبوته  ،لباغيةقال تقتل عامراً الفئة ا

  (1)."األحاديث

 وقال العاّلمة ابن حجر: 

حاَبة ِمنَ  مَجاَعة( الباِغيَة الِفئَة َعاّمًرا َتقت ل) َحِديث " َروى م: الصه َم، َكام النُّعامن بن َقتاَدة   ِمنه  مّ  َتَقده  وأ 

سِلم، ِعند َسَلَمة َريرَ  وَأب و م  ِمِذّي، ِعند ةه  ، ِعند العاصِ  بن َعمرو بن اهلل وَعبد الرتِّ ثامن النهساِئيِّ  بن   وع 

َذيَفة ،َعّفان َزيَمة   ،راِفع وَأب و ،َأيُّوب وَأب و ،وح  عاِوَية ،ثابِت بن وخ   ،الي رس وَأب و ،العاصِ  بن وَعمرو ،وم 

ّلها َنفسه، وَعاّمر قهاط   وغالِب وَغريه، الطهرَبايِنّ  ِعند وك   آَخِرينَ  مَجاَعة َعن وِفيهِ  َحَسنَة، َأو َصِحيَحة ر 

ة َأعالم ِمن َعَلم احلَِديث َهذا ويِف  َعّدهم َيط ول ِصب َعىَل  وَردٌّ  ولَِعاّمر   لَِعيِلٍّ  ظاِهَرة وَفِضيَلة ،النُّب وه  النهوا

ِعِمنيَ  ن ملَ  َعِليًّا َأنه  الّزا ِصيًبا َيك  وبه " يِف  م  ر    (2).ح 

 

*** 

 

                                                             

 [197، ص 1]نظم املتناثر للكتاين ج( 1)
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 :اوالت إفساد احلديثحم

 ديث.الزعم بإنكار اإلمام أُحد لصحة احلاملحور األول: تضعيف احلديث، و

 "يدعوهم إىل: ☻املحور الثاين: الشك يف قوله: "تقتلك الفئة الباغية" وُحل قوله 

 اجلنة، ويدعونه إىل النار" عىل كفار قريش.

 يث.وارج بأَّنم هم املقصدون باحلداملحور الثالث: اهتام اخل

 تباع ظنوَّنا". الفئة الباغية "ال لوم عليها يف ااملحور الرابع: ادعاء أن 

 طلب بدم عثامن!ي الفئة التي تاملحور اخلامس: تفسري الفئة الباغية بأَّنا ه

 .املحور السادس: تفسري الفئة الباغية: بالشخص الذي بارش قتل عامر وحده

*** 

ت املحور األول:  ره والزعم بإنكار اإلمام أُحد للحديث.تضعيف احلديث وإنكار توا

: هذا احلديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم، وضّعفوه.. زعموا منهم اإل مام أُحد بن حنبل فقالوا

 واحلسني الكرابيِس وحييى بن معني، وأيب خيثمة!

 علل اخلالل" باب )صفني واجلمل(:فجاء يف كتاب "املنتخب من 

فه " َد ْبنَ أخربنا إِْساَمِعيل  الصه َمه : َسِمْعت  يِف َحَلَقِة َأُْحَ ار  َقاَل: َسِمْعت  َأبَا أ مية حم  ول  ِهيَم َيق  َد ْبِن  إِْبَرا

، َوَأيِب َخيَْثَمَة، واملعيطي، وذكروا: "تَ  يَى ْبِن َمِعني  ، َوحَيْ ".َحنَْبل  رًا الِفئَة  الباِغيَة  : ما ْقت ل  َعامه فيه  فقالوا

 حديث صحيح.
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: سمعت َعبْ " ر  ِوَي يِف َعامه : ر  ول  : َسِمْعت  َأُْحََد ْبَن َحنَْبل  َيق  ول  ِهيَم َقاَل: َسِمْعت  أَيِب َيق   ْبَن إِْبَرا
ِ
َد اَّلله

وَن حديثًا، ليس فيها حديث صحيح يٌَة َوِعرْش 
" َثاَمنِ ه  اْلِفئَة  اْلَباِغيَة    (1).""َتْقت ل 

يِن أَ "ويف كتاب "السنة" أليب بكر ابن اخلالل:  مه  أ َميهةَ  َأبَا َسِمْعت  : َقاَل  ِل،اْلَفْض  ْبن   إِْساَمِعيل   ْخرَبَ َ  دَ حم 

ِهيمَ  ْبنَ  ول   إِْبَرا ، ْبنَ  َأُْحَدَ  َحْلَقة   يِف  َسِمْعت  : َيق  ، ْبنَ  يَىَوحَيْ  َحنَْبل  ،َوامْل َعيْطِ  َخيَْثَمَة، َوَأبَا َمِعني  وا"  يه  َذَكر 

ًرا َيْقت ل   ، اْلِفئَةَ  َعامه وا  اْلَباِغيَة    " يٌح َصحِ  َحِديٌث  ِفيهِ  َما: َفَقال 

دَ  َسِمْعت   مه َ   َعْبدِ  ْبنَ  حم 
ِ
ِهيَم، ْبنِ  اَّلله ول   َأيِب  َسِمْعت  : َقاَل  إِْبَرا ، ْبنَ  َأُْحَدَ  َسِمْعت  : َيق  ول   َحنَْبل  ِوَي : " َيق   ر 

ًرا َتْقت ل   يِف  ، اْلِفئَة   َعامه يَةٌ  اْلَباِغيَة 
ونَ وَ  َثاَمنِ   (2)"َصِحيٌح  َحِديٌث  ِفيَها َليَْس  َحِديًثا، ِعرْش 

 مسنده من عدة طرق فهو يرويه يف -عىل اإلمام أُحد  الزورو من الباطلوأحسب أن هذا القول 

 عنه شائعة! نياحلكايات عن اإلمام أُحد كثرية، والروايتف -بأسانيد صحيحة متصلة ورجال ثقات 

ل هذا احلديث املتواتر الصحيح ! ولكن أحسب أن يردوا مث -عالم ألواألئمة ا -ون ربأ اإلمام أُحد 

 - ة ومن عىل بدع -وية خاصة! من كان لديه غلو يف الصحابة، ويف معا من جاء بعدهم وأ، أن حوهلم

 بار. كفتأيت مثل هذه األقوال املنكرة التي ال تليق بطالب علم، فضاًل عن أئمة وعلامء 

، فأين هي "اولو كانت األحاديث الوارد ملنهجية العلمية" ة يف الفئة الباغية غري صحيحة كام زعموا

 يف رد األحاديث وبيان عللها وضعفها؟!

وقياسًا عىل  !فال يصح أن يرد احلديث املتواتر بكلمة واحدة "ال يصح" ، فيرضبوه بكلمة واحدة 

  يصح".ه الكلمة "الهذا البغي واالعتداء عىل الدين.. يمكن أن ت رد األحاديث النبوية هبذ

                                                             

 [222]املنتخب البن قدامة املقديس، ص ( 1)

 [720، 719]]السنة أليب بكر ابن اخلالل/ ( 2)
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 وقد ذكر أبو بكر اخلالل نفسه يف احلديث التايل: "
ِ
وب  ْبن  َشيَْبَة يِف اجْل ْزء : َوَذَكَر َيْعق 

ِ
ء ا َقاَل اْبن  اْلَفره

ِئَل َعْن َحِديِث النهبِيِّ َصىله اهلل  َعَليْهِ  : َسِمْعت  َأُْحََد ْبَن َحنَْبل  س 
ر  ْسنَِد َعامه ِل ِمْن م  : اأْلَوه ر  َم يِف َعامه  َوَسله

. َوَقاَل: « . َتْقت ل َك اْلِفئَة  اْلَباِغيَة  » َم، َقَتَلْته  اْلِفئَة  اْلَباِغيَة   َصىله اهلل  َعَليِْه َوَسله
ِ
ول  اَّلله : َكاَم َقاَل َرس  َفَقاَل َأُْحَد 

 َصِحيح  َعِن النهبِيِّ َصىله اهلل  َعَليْهِ 
َم يِف َهَذا بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا "، يِف َهَذا َغرْي  َحِديث  َم، َوَكِرَه َأْن َيَتَكله  َوَسله

ِل، َعْن َأيِب َبْكر   َة اخْلَاله ِد ْبِن َأُْحََد ْبِن َفَهَذا اْلِكَتاب  َيْرِويِه َأب و اْلَقاِسِم َعْبد  اْلَعِزيِز اأْلََزِجيُّ َعِن اْبِن َُحه مه َ  حم 

وَب ْبِن َشيَْبَة، عَ  وَب َيْعق  ِه َيْعق    (1)"ْن َجدِّ

 .إن شاء اهلل -رى فيام أ -هو الصحيح  وهذا

تاب العلل للخالل كوذكر مثل ذلك العاّلمة ابن رجب دفاعاً عن اإلمام أُحد، ورد الكالم الوارد يف 

 وهذا اإلسناد غري معروف، وقد روي عن أُحد خالف هذا: فقال: "

: سمعت أُحد بن حنبل سئل عن حديث من مسنده "رمسند عام"قال يعقوب بن شيبة الدسويس يف 

فقال أُحد: كام قال رسول اهلل  "تقتلك الفئة الباغية"يف عامر:  ☻النبي 

. وقال: يف هذا غري حديث صحيح، عن النبي "قتلته الفئة الباغية": ☻

: سمعت  وقال احلاكم يف )تاريخ نيسابور(، ، وكره أن يتكلم يف هذا بأكثر من هذا☻

يعني:  -يقول: سمعت صالح بن حممد احلافظ  -وأثنى عليه  -سى حممد بن عيسى العارض أبا عي

يقول: سمعت حييى بن معني وعيل بن املديني يصححان حديث احلسن، عن أمه، عن أم  -جزرة 

  (2)."الفئة الباغية( ة: )تقتل عامراً سلم

تر احلديثفيه د جتعل القارئ يف شك وحرية وتردد؛عىل أن وجود الروايتني ق وجتعله يستشهد  ؛تز توا

 بالضعيف واملنكر كام فعل البعض، غفر اهلل هلم.

                                                             

 [464، ص 2يب بكر ابن اخلالل/ ج]السنة أل( 1)

 [310، ص 3]فتح الباري البن رجب، ج( 2)
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لبخاري عن راوي حديث ا -عكرمة موىل ابن عباس يف  كان هناك من إشكالية يف السند فهيولو 

مرة يقولون: كذاب، ف -ذيب الكامل هتكام جاء يف  -ترمجته العجب  وقد رأيت من -أيب سعيد اخلدري 

رميه الناس هبذه ولون: ثقة، ومرة يتهمونه برأي اخلوارج الصفرية، ومرة يقولون: برئ مما يومرة يق

 باس. التهمة. ومرة يقولون: من أعلم الناس وأفقههم. ومرة يقولون: كان يكذب عىل ابن ع

 عكرمة من أغزر عباس ابن موايل يف يكن مل: يقول املديني بن عيل سمعت: شيبة بن يعقوب " وقال

  العجيل: وقال  وجماهد وعطاء زيد بن وجابر والشعبي إبراهيم: عنه روى العلم أهل من عكرمة كان

 إال أصحابنا من أحد ليس: البخاري وقال  ،احلرورية من الناس به يرميه مما بريء ثقة تابعي مكي

 موىل كرمةع عن أيب سألت  :حاتم أيب بن الرُحن عبد وقال  .ثقة  :النسائي وقال  .بعكرمة حيتج وهو

  (1)"؟ قال: نعم إذا روى عن الثقات.بحديثه حيتج :قلت .ثقة قال ؟ هو كيف عباس ابن

 ل:وخروجًا من هذا االضطراب واالختالف نأخذ برأي املجموع من علامء اجلرح والتعدي

 له: فونامل ضعِ 

 أبو جعفر العقييل: ذكره يف الضعفاء.

 أُحد بن حنبل ) يف رواية (: مضطرب احلديث.

 الرُحن بن أيب ذنب ) يف رواية (: غري ثقة. حممد بن عبد

 اهلل الزبريي: يرى رأي اخلوارج. مصعب بن عبد

 حييى بن سعيد األنصاري: كذاب.

                                                             

 [289، ص20]هتذيب الكامل للمزي، ج( 1)
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 حييى بن معني ) يف رواية (: ينتحل رأي الصفرية اخلوارج.

 بحر،  والعلم احلديث كثري:  قال أنه عمر بن حممد عن نقال الكربى الطبقات يف حممد بن سعد: ذكره

 فيه. الناس ويتكلم بحديثه حيتج ليس،  البحور من

 له: امل وثقون

، هريرة أبا سمع:  وقال،  الكبري التاريخ يف وذكره،  به حيتج وهو إال أصحابنا من أحد البخاري: ليس

 حوشب. بن عوام:  عنه روى

 وال،  عمر ابن عن تكذيبه ثبتي مل،  بالتفسري عامل ثبت ثقة:  التقريب يف ابن حجر العسقالين: قال

 بدعة. عنه تثبت

 أباِض. لكنه الذهبي: ثبت

 حييى بن معني ) يف رواية (: ثقة.

 حممد بن عبد الرُحن بن أيب ذنب ) يف رواية (: ثقة.

 إسحاق بن راهويه: حيتج به.

 اهلل العجيل: ثقة. أُحد بن عبد

 لناس.ا أعلم من ثقة:  وقال،  الكربى السنن يف النسائي: ذكره

 أُحد بن حنبل )يف رواية (: حيتج به، ومرة ثقة.

 بالقرآن زمانه يف الناس علامء من كان:  ومرة،  ثقة:  وقال،  الثقات يف أبو حاتم بن حبان: ذكره

 حوشب. بن العوام عنه روى،  عباس ابن عن يروي،  والفقه
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 الثقات. عنه روى إذا به حيتج أبو حاتم الرازي: ثقة

 خيارهم. من رجالً  سبعني عىل يزيدون التابعني من أمة األصبهاين: عدله منده بن قاسمالأبو 

 أبو إسامعيل األنصاري: الرجل صدوق.

 أبو أُحد اجلرجاين: ال بأس به.

 تج به وفقًا ملا ذكره علامء اجلرح والتعديل.والذي يظهر أنه ثقة حي  

*** 

"يدعوهم إىل  :☻ُحل قوله املحور الثاين: الشك يف قوله "تقتلك الفئة الباغية" و

 اجلنة، ويدعونه إىل النار" عىل كفار قريش.

 "تقتله: ☻سقوط قوله هو  ..احلديث عىل كفار قريشالبعض ُحل سبب ولعل 

 ض رشوحات البخاري ونسخه أن "تقتلهالفئة الباغية" من بعض نسخ صحيح البخاري. فذكرت بع

 هبذه الزيادة! جودخرى مولنسخ األالفئة الباغية" غري موجودة يف نسخهم، وا

تقتله الفئة الباغية" ـه( يف "اجلمع بني الصحيحني" أن هذه الزيادة " 488وقد ذكر احلميدي )املتوىف 

 غري مذكورة:

: اْنَطلَقا إِىَل أيب سعيد فاسمعا "ف : َقاَل يل اْبن َعبهاس والبنه عيلٍّ َعن ِعْكِرَمة من ِرَواَية َخالِد احْلذاء َعنه 

 يصلحه، َفأخذ ِرَداَءه  فاحتبى، ثمه أنشأ حيدثنا َحتهى َأتَى عىل ذكر من َحدِ 
َو يِف حائط  يثه. َفاْنَطَلْقنَا، َفِإذا ه 

ه  النهبِي صىل اهلل َعَليِْه َوسلم، َفجعل  نها نحمل لبنًة لبنًة، وعامٌر لبنتني لبنتني، َفَرآ بِنَاء امْلَْسِجد َفَقاَل: ك 

َاب َعنه  وَ  ول عامر: أعوذ ينفض الرتُّ م إِىَل اجْلنهة ويدعونه إِىَل النهار " َقاَل: َيق  وه  ، َيدع  ول: " َوْيح عامر  َيق 

 بِاَّلله من اْلِفَتن.
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اب َعن َخالِد َعن ِعْكِرَمة: عبد اهلل: ائتيا َأبَا  َل َله  ولعيل بنَأن اْبن َعبهاس َقا َويِف َحِديث عبد اْلَوهه

وه  يِف َحاِئط هَلام، سعيد  فاسمعا من َحِديثه َو َوَأخ  َلامه رآنا َجاَءَنا، فاحتبى َوجلَس. فَ . َقاَل: فأتيناه َوه 

نها ننقل لبن امْلَْسِجد لبنًة لبنًة، َوَكاَن عامر ينْقل لبنتني  ، بنتني َفمر بِِه النهبِي صىل اهلل َعَليِْه َوسلملَوَقاَل: ك 

َبار َوَقاَل: َويْ  م إِىَل اهلل ويدعونَومسح َعن َرأسه اْلغ  وه  ، َيدع   ه إِىَل النهار " أعوذ بِاَّلله من اْلِفَتن.ح عامر 

وَرة مل يذكرَها الب َخاِرّي أصال يِف طري قي َهَذا احلَِديث، ولعلها مل تقع إَِليِْه يِف َهَذا احلَِديث ِزَياَدة َمْشه 

 فيهاَم، َأو َوقعت فحذفها لغرض  َقصده يِف َذلِك.

ْساَمِعييِلّ قبله، َويِف َهذَ وأخرجها َأب  
ول اهلل صىل  ا احلَِديث ِعنْدمَها:و بكر الربقاين، َوَأب و بكر اإْلِ َأن َرس 

م إِ  وه  ، تقتله الفئة الباغية، َيدع   ىَل اجْلنهة ويدعونه إِىَل النهار ".اهلل َعَليِْه َوسلم َقاَل: " َوْيح عامر 

َمْشِقي من كِ  ود الدِّ َياَدة، َوِهي يِف َحِديث عبد اْلَعِزيز بن َقاَل َأب و َمْسع  َتابه: مل يذكر الب َخاِرّي َهِذه الزِّ

َرْيع، وحمبوب بن احْلسن، َوشْعَبة، كلهم َعن َخالِد  ّي، َويِزيد بن ز 
امْل ْخَتار، وَخالِد بن عبد اهلل الَواِسطِ

اب َهَكَذا. َوأما َحدِ  اب الهِذي أخرجه الب َخاِرّي دون احْلذاء. َوَرَواه  إِْسَحاق بن عبد اْلَوهه يث عبد اْلَوهه

ود َياَدة َفلم َيقع إَِليْنَا من غري َحِديث الب َخاِرّي. َهَذا آخر معنى َما َقاَله َأب و َمْسع    (1)."َهِذه الزِّ

 (: ـه 795املتوىف )ابن رجب العاّلمة ويقول 

 ."لباغيةاتقتله الفئة "، وهي: وقد وقع يف بعض نسخ )صحيح البخاري( زيادة يف هذا احلديث"

كرمة، سمع أبا جه هبذه الزيادة اإلمام أُحد عن حمبوب بن احلسن، عن خالد احلذاء، عن عوقد خرّ 

م إىل اجلنة، امر، تقتله الفئة الباغية، يدعوهويح ع"فذكره، وقال فيه:  -سعيد حيدث عن بناء املسجد 

 . "ويدعونه إىل النار

                                                             

 [461، ص2]اجلمع بني الصحيحني للحميدي، ج( 1)
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 يزيد بن زريع وغريه، عن خالد احلذاء. وقد رواه وخرجه النسائي.

 من ؛ إنام سمعها☻مل يسمعها أبو سعيد من النبي  "تقتله الفئة الباغية"ولكن لفظة: 

 بعض أصحابه عنه.

وقد خرج اإلمام أُحد من رواية داود بن أيب هند، عن أيب نظرة، عن أيب سعيد، عن النبي 

أن النبي  -ومل أسمعه  -ني أصحايب فذكر قصة بناء املسجد، وقال: حدث ☻

ابن سمية، تقتلك الفئة ويح ’’جعل ينفض الرتاب عن عامر، ويقول:  ☻

  (1)."’’الباغية

فتح به " كتايف -يف رشحه لصحيح البخاري  (ـه 852املتوىف )وبذلك أيضًا قال العاّلمة ابن حجر 

 ! فقال: عن سبب إسقاط اإلمام البخاري هلادافع مما جعله ي   -" الباري

َف  اخل دِريه  َسِعيد َأبا َأنه  وِهَي  َخِفيهة، لِن كَتة   وَذلَِك  َعمًدا َحَذَفها الب خاِرّي  َأنه  يِل  َيظَهر"و  ملَ  َأنهه   اعرَتَ

ياَدة َهِذهِ  َيسَمع ا َعىَل  َفَدله  ☻ النهبِّي  ِمنَ  الزِّ واَية َهِذهِ  يِف  َأَّنه دَرَجة، الرِّ واَية م  ِتي والرِّ  اله

دَ  َطِريق ِمن الَبّزار َأخَرَجها وَقد الب خاِرّي، رَشط َعىَل  َليَست َك َذلِ  َبيهنَت  َنرَضة َأيِب  َعن ِهند َأيِب  بن داو 

م امَلسِجد بِناء يِف  احلَِديث َفَذَكرَ  َسِعيد َأيِب  َعن َثنِي)  َسِعيد َأب و َفقاَل  وِفيهِ  َلبِنَة َلبِنَة وَُحله   َأصحايِب  َفَحده

ولرَ  ِمن َأسَمعه   وملَ  َميهة ابن يا: قاَل  َأنهه   ☻ اهلل س   وابن انتهى،(.الباِغيَة الِفئَة َتقت ل ك س 

َميهة و س  َميهة َعاّمر ه  سِلم، رَشط َعىَل  اإِلسناد وَهذا .أ ّمه اسم وس  َ  وَقد .... م  َثه   َمن َسِعيد َأب و َعنيه  َحده

سِلم َفِفي بَِذلَِك، َثنِي: قاَل  َسِعيد أَيِب  َعن َنرَضة َأيِب  َعن َسَلَمة َأيِب  َطِريق ِمن والنهساِئيِّ  م  و َمن )َحده  َخري ه 

 ☻ النهبِّي  ِمنَ  َسِعيد َأب و َسِمَعه   الهِذي الَقدر َعىَل  الب خاِرّي  فاقَترَصَ ( َفَذَكَره   َقتاَدَة، َأب و ِمنِّي

ِرهِ  َفهمه ِدقهة َعىَل  دالٌّ  وَهذا َغريه، د ون   (2).األَحاِديث" ِعَلل َعىَل  العاالطِّ  يِف  وَتَبحُّ

                                                             

 [305، ص 3]فتح الباري البن رجب، ج( 1)

 [542، ص 1]فتح الباري البن حجر، ج( 2)
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مل يسمعها  الفئة الباغية" هي أن أبا سعيد ؓ سبب حذف اإلمام البخاري لـ "تقتلهفجعلوا 

، وإنام سمع فقط "يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار". وعىل ☻مبارشة من النبي 

ن ا يرويه ابمم فكثري -له ومن هو مث -هذا الرشط تسقط مجيع األحاديث املروية عن ابن عباس 

فقد كان صغرياً، ومل يسمع من النبي  ☻مل يسمعه مبارشة من النبي   ؓعباس

مبارشة إال قلياًل، والبقية سمعها من الصحابة. وقد روى له البخاري عرشات  ☻

وكام ذكر العاّلمة  ، دون ذكر اسم الصحايب الذي سمعها منه.☻األحاديث عن النبي 

، اخلدري قد َعنّي من سمعها منه )كام يف السنن الكربى للنسائي، وصحيح مسلمسعيد  ابن حجر إن أبا

 ( وهو أبو قتادة )احلارث بن ربعي السلمي(.، وغريهمومسند أُحد، ومسند أيب داود الطيالِس

عىل أن سياق احلديث: "ويح عامر، يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار" فقط دون "تقتله الفئة 

، وهو اً واحد اً ؟ فال يكون هناك إال تفسريغموضًا.. فمن هؤالء الذين يدعوهمون فيه الباغية" سيك

 -كام سبق البيان  -فيها، وتريضه عليها  اً عامرالتي سيكون دعوة عامر للفئة الباغية، واحلالة اخلاصة 

 من أعالم النبوة. وسيكون احلديث كام خّرجه البيهقي وغريه علامً 

 كي بسوء، فتم حذفها يمس أن من الصحابة جلانب احلذف هو: "صيانة أن سبب وقد زعم البعض

! وال ؛ فحذفها اإلمام البخاري عمدًا"الصحابة عىل هبا شنعفي   موضعها، غري يف رواها من يضعها ال

فهذا  -التي حيسبها البعض فقهاً وورعاً !!  - اخلطرية نظن ذلك باإلمام اجلليل، ونربئه من هذه التهمة

 ،، وخيانة ألمانة الدين☻كذب وتدليس عىل رسول اهلل  يعني أنه: حلذفالزعم با

  !ولألمانة العلمية

، حسب ما يرى ويتصور، ☻فال حيق ألحد أن حيذف ما يشاء من كالم رسول اهلل 

ذف قول النبي  البعض، من أجل  ☻فهذا دين ووحي لألمة إىل قيام الساعة، فال حي 

فعوا  مع الكلم غري مفهوم أوملقام أعىل من مقام النفري  غري واضح  بوة!! ويظهر قول من أتاه اهلل جوا

 ! املعنى واملقصد
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الفصل بني اخلالفة وامللك، والسنة  :ناتقضيتنا ليست هي يف جمرد أشخاص، ولكن قضي وإنه 

 حيث دار. هوالبدعة، واحلق والباطل. وال نغلو يف ديننا، وال نقدس أحدًا إال احلق، فندور مع

 -الطبعة الثالثة  -التي بني أيدينا اآلن من صحيح البخاري: ]طبعة دار ابن كثري، الياممة والنسخ 

تقيق د. مصطفى ديب البغا، وكذلك طبعة دار طوق النجاة ) مصورة عن السلطانية (  -بريوت 

 [. 1422ط

الكواكب ـه(،  449وكذلك رشوحات البخاري: ] رشح صحيح البخاري البن بطال )املتوىف 

 804(، البدر املنري البن امللقن )املتوىف ـه786للكرماين )املتوىف  دراري يف رشح صحيح البخاريال

 الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاريـه(، 855لبدر الدين العيني )املتوىف  عمدة القارئ ـه(،

لدين الزبيدي زين ال التجريد الرصيح ألحاديث اجلامع الصحيح(، ـه 893املتوىف )ُحد الكوراين أل

، إرشاد ـه( 911الل الدين السيوطي )املتوىف: ، التوشيح رشح اجلامع الصحيح جلـه(893)املتوىف: 

 ـه( [  926)املتوىف  حييى السنيكي الشافعي ـه(، تفة الباري ألبو 923الساري للقسطالين املتوىف )

، َتْقت ل ه  الْ مجيعها موجود هبا احلديث هكذا: " ر   َوْيَح َعامه
ِ
ْم إىَِل اَّلله وه  ٌر َيْدع  ويف رواية  - ِفئَة  اْلبَاِغيَة ، َعامه

وَنه  إىَِل النهارِ  -إىل اجلنة  هو "احلذف" وليس  يف بعض النسخ أو الرشوحات ". فالذي وقعَوَيْدع 

 "الزيادة" كام نحسب إن شاء اهلل.

*** 

هلذا احلديث،  ♫لبخاري نني أتعجب كذلك من تبويب شيخ املحدثني اإلمام اجلليل اعىل إ

وضعها يف كتاب الصالة: باب "التعاون يف بناء  :الرواية األوىل ..يتني لهافقد ساق هذا احلديث يف رو

ح الغبار عن الرأس يف سبيل مس" : بابوضعها يف كتاب اجلهاد والسري :والرواية الثانية .املسجد"

 اهلل"!

الغبار عن رأس عامر وهو حيمل اللبنات.. وترك  سحمناسبة بناء املسجد، ومناسبة م فقد أخذ اإلمام

  !إىل النار" ببغيهم موضوع احلديث ذاته، وهو "الفئة الباغية" "ودعوهتم
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 اّلمةكام فعل الع -الفئة الباغية"  فأحسب أن تبويب احلديث كان من املفرتض أن يكون تت "قتال

 "!الفة وامل لككتاب "اخلت تأو  - ، وقريب منه العاّلمة البيهقي، وابن حجرابن حزم

*** 

"يدعوهم إىل النار" حممول : ☻ابن حجر العسقالين عن أن قوله العاّلمة ويف رد 

 ،الرواية الناقصةرشح عىل ظاهر ما وقع يف هذه  ]أي ابن بطال واملهلب[ أنهعىل كفار قريش، يقول: "

د بالذين يدعونه إىل النار كفار قريش ح ..ويمكن ُحله عىل أن املرا لكن وقع  ،كام رصح به بعض الرشا

وكذا ثبت يف نسخة الصغاين التي ذكر أنه قابلها عىل نسخة  ،يف رواية بن السكن وكريمة وغريمها

 "،أهل الشام"وهم  ،وتفصح بأن الضمري يعود عىل قتلته ،الفربري التي بخطه زيادة توضح املراد

  (1)"ولفظه ويح عامر تقتله الفئة الباغية يدعوهم احلديث

حلديث املتفق عليها أن مناسبة ا -وطن النزاع موخروجاً من  -العاّلمة ابن حجر  ونضيف عىل كالم

ذن عن غيب سيقع، ي بعد هجرة عامر، فاحلديث إأ -املدنية ب -بني اجلميع أَّنا أثناء بناء املسجد 

هم، وال مانع دينمكة وقت حماولة فتنة عامر وآل يارس عن يف ! وليس عن ماض كان ويتعوذ منه عامر

 -عض الروايات بكام جاء يف  -أثناء فتنته عن دينه يف مكة  ☻أن يقوهلا له النبي 

ل عىل تنزيل القرآن، ويكرر ذكرها له يف املدينة، فعامر كان يدعو إىل اجلنة يف مكة، ويف صفني.. وقات

 كام قاتل عىل تأويله كام جاء يف األحاديث األخرى. 

ق أيب سعيد طري طريقًا غري (30) "تقتلك الفئة الباغية" فهو ثابت من حوايلوأما اجلزء املتواتر 

تر مناسبته أيضًا أنه أثناء بناء املسجد اخلدري املتنازع عليه  -ثناء حفر اخلندق ويف رواية أ -! واملتوا

ه إىل جلنة، ويدعونفنجد اتفاق احلديث يف النهاية وصحته: "تقتلك الفئة الباغية، يدعوهم عامر إىل ا

 النار".

                                                             

 [542، ص 1]فتح الباري ج( 1)
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 ☻ويف حماولة يائسة جلعل مناسبة احلديث يف كفار قريش، والتسليم بأن قول النبي 

 دفعة واحدة، كمثل لعامر كان أثناء بناء املسجد، جعلوا املناسبة هي تطابق شدة عامر يف نقله لبنتني

! وكم هو رسيا عذيب قريش الشديد لعامر وآلشدته يف صربه بمكة، فساوا بني ُحل لبنتني، وبني ت

 !؟ن مواضعهى خيرج املعنى املقصود ععجيب هذه املحاوالت يف التحريف والتحوير، والتقعري، حت

ماً علينا: ☻فلو أردنا إسقاط قوله  ليس  "يدعونه إىل النار" عىل كفار قريش، كان لزا

 يكون احلديثف وإنام حذف مناسبة بناء املسجد من سياق احلديث، ،فقط حذف "تقتلك الفئة الباغية"

إحالة احلديث بكل  دون مناسبته: "عامر يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار" ويف هذه احلالة يمكن

  .قال له ذلك بمكة. ☻سهولة عىل كفار قريش، وأن النبي 

بناء املسجد  عىل أنه ستكون هناك إشكالية يف السند، فالسند الصحيح هلذا احلديث جاء يف سياق

اء يف املعجم جية، والسند اآلخر الذي جاء يف كفار قريش بني الضعيف واملوضوع كام والفئة الباغ

 ه.الكبري للطرباين، ومصنف ابن أيب الشيبة، يف ولع قريش بتعذيب عامر واستخفافهم ب

َثنَا و ْبن   َأُْحَد   َحده ، َعْمر  ر  ا َف  ْبن   َخالِد   ثنا اْلَبزه ، ي وس  يُّ
ْمتِ ، َعْبدِ  ْبن   ورِ النُّ  َعْبد   ثنا السه

ِ
ِلِك  َعْبدِ  َعنْ  اَّلله  امْلَ

َلياَْمَن، َأيِب  ْبنِ  ، َعنْ  س  ، َعنْ  َليْث  س  َمَر، اْبنِ  َعنِ  َطاو  مْ : " ☻ النهبِيُّ  َقاَل : َقاَل  ع   َأْوَلْعت ه 

ر   مْ  بَِعامه وه  وَنه   اجْلَنهِة، إِىَل  َيْدع    (1)"النهارِ  إِىَل  َوَيْدع 

َثنَا َثنَا: َقاَل  َوِكيٌع، َحده ، َحده ْفيَان  ، ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  س  َهيْل  ، َعنْ  ك  اِهد  َ ول   َقاَل : َقاَل  جم    َرس 
ِ
 اَّلله

ر   هَل مْ  َما" :☻ مْ  َولَِعامه وه  وَنه   اجْلَنهةِ  إىَل  َيْدع    َدْأب   َوَكَذلَِك  النهاِر، إىَل  َوَيْدع 
ِ
 اأْلَْشِقيَاء

ارِ  جه   (2)" اْلف 

                                                             

 [رافيض ضاعالنور بن عبد اهلل، وهو و|  إسناد موضوع فيه عبد  13457عجم الكبري للطرباين/ ] امل( 1)

 | إسناد ضعيف به موضع إرسال [ 32786]مصنف ابن أيب شيبة/ ( 2)
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، وغضب عثامن ألجله، ن ولع قريش بعامر كان يف زمان عثامن ؓى تقول إبل هناك رواية أخر

، ْبنِ  َزْيدِ  فَعنْ  ر   َكانَ : َقاَل  َوْهب  َرْيش   َولِعَ  َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  َيارِس   ْبن   َعامه  َعَليْهِ  َفَغَدْوا بِِه، َوَولَِعْت  بِق 

، وه  ب  ْثاَمن   َفَخَرَج  َوََضَ ، َفَصِعدَ  ْغَضًبا،م   َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  ع  نرَْبَ
ِ
َ، َفَحِمدَ  امْل مه  َعَليِْه، َوَأثْنَى اَّلله َا َيا: َقاَل  ث   َأهيُّ

، ، يِل  َما النهاس  َرْيش  َرْيش   اَّلله   َفَعَل  َولِق  ل   َعىَل  َغَدْوا َوَفَعَل، بِق  ، َرج  ب وه  وَل  فَسِمْعت   َفرَضَ   َرس 
ِ
 اَّلله

ول   ☻ ر   َيق    (1)" اْلَباِغَية   اْلِفئَة   َتْقت ل َك : " َعنْه   اَّلله   َرِِضَ  لَِعامه

َرْيشًا َعىَل ِرَقاِب النهاِس َعَدْوا عيله ويف رواية أخرى: عن  ْثاَمَن: َُحَْلَت ق  رًا َقاَل لِع   َأنه َعامه
َزْيد  بن  َوْهب 

َرْيش   مه َقاَل: َما يِل َولِق  ْثاَمن  ث  ب ْويِن َفَغِضَب ع  د  َعَدوْ  ؟َفرَضَ مه َ ل  ِمْن َأْصَحاِب حم  َصىله اَّلله  َعَلْيِه -ا َعىَل َرج 

ب ْوه  َسِمْعت  النهبِيه  -َوَسلهمَ  : "َتْقت ل َك الِفئَة  الَباِغيَة  وقاتله يف  -َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسلهمَ -َفرَضَ ر  ْول  لَِعامه َيق 

 أمية. هم بنوبقريش يف هذه الرواية ولعل املقصود  (2)النهاِر"

قريش كانت وال شك وكان يدعو بإسالمه ودينه إىل اجلنة، وقت تعذيبه بمكة،  -كام قلنا  -وعامر 

 ،ر كانت "الفئة الباغية"بكفرها وفتنة املسلمني عن دينهم.. ولكن يف النهاية، من قتل عام تدعو إىل النار

، وهم يدعون ☻ م إىل مبادئ اإلسالم، وسنة رسولهَّنوصحبه يدعو كان عامرقد و

 .إىل النار بمعايص البغي

 حلق، أو ي طوع احلق هلواه.امتضافر فيام ذهبنا إليه، وال عربة بكالم من حييد عن  - بإذن اهلل -فاحلق 

 

*** 

 

                                                             

م قول عنه كذاب، وأبو حات| وإسناد احلديث فيه "الفضل بن السكني" وحييى بن معني ي 4423]املطالب العالية البن حجر / ( 1)

 بن حبان ذكره يف الثقات، ويتساهل ابن حبان يف التوثيق، فالسند شديد الضعف[

 [ 255، ص 3]سري أعالم النبالء للذهبي، ج ( 2)
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 وارج بأَّنم هم املقصدون باحلديث.املحور الثالث: اهتام اخل

 :  ."ارجال يصح هذا احلديث يف أحد من الصحابة إنام هو يف اخلو"قالوا

ل يف صفني قبل رفع املصاحف، وقبل تق   -إمجاع األمة كلها ب -وهذا باطل قطعًا ويقيناً فعامر  

 !تحكيم، وقبل بروز اخلوارج أنفسهمال

َهلهِب  َتَبًعا َبّطال   ابن فيقول ابن حجر: "وقاَل  ِذينَ  اخلَواِرج يِف  َهذا َيِصّح  إِنهام: لِلم   َعيِلّ  إَِليِهم َبَعَث  اله

م ًراَعاّم  وه  حاَبة ِمنَ  َأَحد يِف  َيِصّح  وال اجلاَمَعة، إِىَل  َيدع  ّ  ِمنَ  مَجاَعةٌ  الَكالم َهذا َعىَل  اَبَعه  وت .الصه حالرشُّ  .ا

ه   ِمن َنَظرٌ  وِفيهِ   : َأوج 

ها ام اخلَواِرج َأنه : َأَحد  وا  إِنه  ءابتِدا َفِإنه  لَِك،لِذَ  الِعلم َأهل َبني ِخالف البِ  َعاّمر َقتل َبعد َعيِلّ  َعىَل  َخَرج 

 َذلَِك  َقبل َعاّمر َقتل وكانَ  بِِصفِّنيَ  الِقتال انتِهاء َعِقب التهحِكيم وكانَ  التهحِكيم، َعِقب كانَ  اخلَواِرج َأمر

  .َموته َبعد َعيِلٌّ  إَِليِهم َيبَعثه   َفَكيف َقطًعا،

ِذينَ  َأنه : ثانِيها م امإِنه  َعاّمًرا َعيِلٌّ  إَِليِهم َبَعَث  اله وَفةا َأهل ه  م َبَعَثه   لك  ه   َمَعها نومَ  عاِئَشة ِقتال َعىَل  َيسَتنِفر 

حاَبة ِمنَ  ِفيِهم وكانَ  اجلََمل، وقَعة َقبل ع َمعَ  كانَ  َكَمن مَجاَعة الصه  التهرِصيح وَسيَأيِت  .وَأفَضل اِوَيةم 

 َتسِميَة َعَليِهم إِطالقه ِزياَدة َمعَ  ِمثله يِف  وَقعَ  َهلهبامل   ِمنه   َفره  َفام الِفَتن، ِكتاب يِف  امل َصنِّف ِعند بَِذلَِك 

م اخلَواِرج  .َذلَِك  ِمن وحاشاه 

َح  َأنهه  : ثالِثها  واَية َهِذهِ  يِف  وَقعَ  ما ظاِهر َعىَل  رَشَ د َأنه  َعىَل  َُحله وي مِكن النّاِقَصة، الرِّ ِذينَ  امل را وَنه   بِاله  َيدع 

ّفار النّار إِىَل  َح  َكام ق َريش ك  ح، َبعض بِهِ  رَصه ا ّ َكن ابن ِرواَية يِف  وَقعَ  َلِكن الرشُّ  وَكذا وَغريمها وَكِريَمة السه

غايِنّ  ن سَخة يِف  َثَبَت  تِي الصه تِي الَفَربِرّي  ن سَخة َعىَل  قاَبَلها َأنهه   َذَكرَ  اله ح ِزياَدة بَِخطِّهِ  اله د ت وضِّ  وت فِصح امل را

ِمري بَِأنه  م َقَتَلتِهِ  َعىَل  ودَيع   الضه م الباِغيَة الِفئَة َتقت له   َعاّمر ويح): وَلفظه الّشام َأهل وه  وه  ...( َيدع 

  (1).احلَِديَث"

                                                             

 ]فتح الباري البن حجر العسقالين[( 1)
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ه، إنام قتله من فمعاوية نفسه مل يتنصل من احلديث، ومل يقل عنه أنه كذب.. بل قال: "أنحن قتلنا

 من هذه اإلدانة. أخرجه، حتى ألقوه بني سيوفنا".. عىل طريقته يف التملص 

َتَرْت )اأْلَْخَبار( َعن ال« : استيعابه»َقاَل اْبن عبد اْلرب يِف "بل  َأنه َقاَل:  ☻نهِبي َتَوا

َو من أصح )اأْلََحاِديث( . َقاَل اْبن دْحيَة « تقتل عامر الفئة الباغية» « : مرج اْلَبْحرين» )ِكَتابه( يِف َوه 

َعاِوَية َنفسه ))احلَِديث( اْخ  َوَكيف يكون يِف َهَذا اَلف، َوقد َرأينَا م 
اَم »ِحني( مل يقدر َعىَل إِْنَكاره َقاَل: تِ  إِنه

، « . َقتله من أخرجه َعاِوَية َوأنْكره  َعاِوَية وَ َوَلو َكاَن َحِديثا ِفيِه شّك لرده م  قد أَجاب )َعيّل( َعن َقول م 

ول اهلل »بَِأن َقاَل:  َو من عيّل إِلْ  «إِذا قتل َُحَْزة ِحني أخرجه ☻َرس  َزام اَل َجَواب َوه 

 .  َعنه 

َعنه  َأن « علله»قلت: َومَجَاَعة من احْلفاظ طعنوا يِف احلَِديث. َقاَل اخْلالل ِفياَم َحَكاه  اْبن اجْلَْوِزّي يِف 

وا َهَذا احلَِديث:  يَى بن مِعني، َوَأبا َخيَْثَمة، َوَغريهم ذكر  ، « ر الفئة الباغيةتقتل عام»َأُْحد بن َحنَْبل، َوحَيْ

ِوَي يِف  : َما ِفيِه َحِديث َصِحيح. َوَأن اإِلَمام َأُْحد َقاَل: قد ر  يَة « عامر تقتله الفئة الباغية»َفَقال وا
َثاَمنِ

وَن َحِديثا، َليَْس ِفيَها َحِديث َصِحيح. َوَقاَل اْبن دْحيَة يِف ِكَتابه  َو َحِديث اَل مْطعن « : التهنِْوير»َوِعرْش  ه 

ول اهلل  ته، َوقد َرَواه  مَجاَعة َعن َرس  ايِنّ يِف ، ☻يِف ِصحه ْعَجمه »َوقد اْسَتْوىَف طرقه الطهرَبَ م 

َعاِوَية « اْلَكبِري َعاِوَية َنفسه، َوَعن )عمر َواْبنه( َوَغريمَها، َوَلو َكاَن َحِديثا غري َصِحيح لرده م  َفَرَواه  َعن م 

  (1)."َوأنْكره  

 

*** 

 

 

 

                                                             

 [547، ص 8]البدر املنري البن امللقن الشافعي، ج( 1)
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  تباع ظنوَّنا"الفئة الباغية "ال لوم عليها يف االرابع: ادعاء أن املحور 

ون الفئة وما جعلهم يقولون ذلك هو: الغلو يف الصحابة! وتقديسهم بصورة بِدعية ال أصل هلا، فكَ  

؛ فتصبح إذن "فئة ليست باغية، وليست أو صحبه ☻الباغية هبا بعض من رأى النبي 

عندهم يف قلب معنى احلديث رأسًا عىل عقب؛ فالغلو يعمي عن رؤية داعية إىل النار"! وال إشكالية 

 البدهييات!

"يدعونه إىل النار" ال داللة له سوى : ☻من أعجب العجب اعتبار قول النبي ف

 تباع ظنوَّنا!وال لوم عليها يف ا !ل، فهي جمتهدةالقول: بأن "الفئة الباغية" معذورة بالتأوي

ال لوم عليهم يف " :احلائط، ونقول عرض ☻ي فلزم علينا أن نرضب بوصف النب

، ☻عىل رسوله واالفتئات  حلق،! وهذا من الغلو الذي يعمي عن ا"تباع ظنوَّنما

يف قوله: "فئة باغية تدعو إىل  ☻فمن ذا الذي جيرؤ عىل التقديم بني يدي رسول اهلل 

وربام  !طائها مغفورأن خ هلالج لج ؟ ومن الذي جيزم عىل اهلل"ال لوم عليها" ثم يستدرك بقول النار"

 ؟!هلا األجر

كانت داعية إىل النار، ملا ظهر منها من البغي، ومن حماولة إفساد  -بمجموعها  -فإن الفئة الباغية 

طمعًا يف امل لك، وال يلزم من كوَّنا داعية إىل النار أن تكون كافرة  اخلالفة عىل اإلمام عيّل ؓ

د الفئة  الباغية عىل وصف الدعوى إىل النار، وال يلزم اخللود يف مرتدة، وال يلزم أن يكون مجيع أفرا

غفور النار، ولكن يمكن دخوهلا عقوبة حلني، وتطهرياً للذنوب إن شاء اهلل، أو العفو واملغفرة واهلل 

 عزيز حكيم.رحيم، واهلل 

لة فرداً فرداً عىل احلق، ولكن بمجموعها هي الفئة العاد  ؓكام ال يلزم كذلك أن تكون فئة عيلّ 

عىل احلق، فقد يكون بينهم من هو منافق، أو يقاتل ُحية وشجاعة... إلخ، إذن فهي فئة كانت التي 
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بالعموم داعية إىل اجلنة، وقد كان يف صفه فرقة اخلوارج وهي داعية إىل النار كذلك بظلمها واستحالهلا 

 دماء املسلمني.

م اجلنة يف موقف آخر، وال يلزم من ذلك دوافاإلنسان قد يكون داعية إىل النار يف موقف، وداعية إىل 

! فقد يكون املسلم داعية إىل النار، ثم يرجع ويتوب وي نيب فيكون داعية احلال واملقال إىل قيام الساعة

تاب هذا الداعي  اهلل، فهذا داعية إىل النار، فإذا إىل اجلنة، كمثل إنسان يدعو إىل الوقوع يف حرمات

هلل، فقد أصبح داعيًا إىل اجلنة؛ فال "تربير" للذنب والبغي، وال "قنوط" وأناب واستغفر ودعى إىل ا

 من التوبة واملغفرة.

للفئة الباغية بالدعوة إىل النار، فالظلم والبغي  ☻يلزم أن نلتزم وصم النبي و 

 بل احلجة يف الصحايب أبلغ وأشد!ظلامت يوم القيامة، وال فرق فيه بني صحايب وغري صحايب، 

عو من فئة تد -وهي من أغلظ الذنوب  -سفك الدماء املعصومة يف الفئة التي عىل احلق  وإذا كان

عىل صاحبه، والكل بالتأويل فكل ما هو دون ذلك من ذنوب ال لوم  ،"أصبح "ال لوم عليها ..إىل النار

 ! قياسًا عىل هذا الفهم املبتدع يف أمر الدين. معذور

*** 

 وأما دعوى القتال عىل التأويل:

ع عنه إثم البغي، وإثم مقتل واعتبار قول معاوية "إنام قتله من أخرجه" تأويل معترب واجتهاد يرف

 ! عامر

فمنهم من كان يظن أن عامرًا  ،يف أمر معاوية من أهل الشام بعض املخدوعنيبالفعل  فقد كان

بن عمرو بن العاص اهلل  سيلحق بفئة معاوية، لكنه ق تل قبل عامر ومل يعرف احلقيقة، وهناك مثل عبد
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ومل  ،اهلل بن عمرو مل يعن عىل ظلم الذي مل يشاركهم بغيهم، فهؤالء بإذن اهلل مغفور هلم.. ألن عبد

 يقاتل. 

 مثل ذو –لتأويل ملن كان جيهل احلقيقة وكام ذكرنا من قبل أنه ال يوجد تأويل يف هذه املسألة، إنام ا

 "َوَقدْ  جاء يف تاريخ دمشق:ف لفئة التي عىل احلق،ظن أن معاوية ا - (رجل من وجوه الشام)الكالع 

ول   اْلَعاصِ  ْبنَ  َعْمَرو َقْبل   َسِمعَ  اْلَكالعِ  ذ و َكانَ  ول   َقاَل : َيق    َرس 
ِ
رِ  ☻ اَّلله : َيارِس   ْبنِ  لَِعامه

، اْلِفئَة   َتْقت ل َك "  َبة   َوآِخر   اْلَباِغيَة  َا رَشْ هب  ول   اْلَكالعِ  وذ   َفَكانَ  ،" َلَبن   َضيَاح   َترْشَ و َيق  َك : لَِعْمر   َهَذا َما!  َوحْيَ

و؟ َيا ول   َعْمر  ه  : َعْمٌرو َله   َفيَق  ِجع   إِنه رٌ  َفأ ِصيَب  إَِليْنَا، َسرَيْ ، َمعَ  اْلَكالعِ  ِذي َبْعدَ  َعامه و َوأ ِصيَب  َعيِلٍّ  اْلَكالعِ  ذ 

َعاِوَيةَ  َمعَ  و َفَقاَل  َذلَِك، َقْبَل  م   َعاِوَيةَ  صِ اْلَعا ْبن   َعْمر 
ِ
 : مل

ِ
َعاِوَية   َيا َواَّلله اَِم  بَِقْتلِ  َأْدِري َما م   َفَرًحا، َأَشدُّ  َأنَا َأهيِّ

، بَِقْتلِ  ر    اْلَكالِع؟ ِذي َأوْ  َعامه
ِ
و َبِقَي  َلوْ  َواَّلله ْقَتَل  َحتهى اْلَكالعِ  ذ  رٌ  ي  اَل  َعامه ةِ  مَلَ اِم، َأْهلِ  بَِعامه  َوألَْفَسدَ  الشه

نَْدَنا" َعَليْنَا   (1)ج 

اهلل بن عمرو بن العاص الذي تأول حديث طاعة والده، وبقى معهم دون  أو اجتهاد رجل كعبد 

وِل "قال: رجاء بن ربيعة  فجاء يف معجم ابن األعرايب بإسناد حسن عنقتال،  س  نْت  يِف َمْسِجِد الره ك 

، َوَعْبد  ا ☻  اخْل ْدِريُّ
 ِفيَها َأب و َسِعيد 

 ْبن  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َفَمره بِِه احْل َسنْي  يِف َحْلَقة 
ِ
َّلله

و و َحتهى َفَرغ   ْبن  َعْمر 
ِ
، َوَسَكَت َعْبد  اَّلله َم، َفَرده َعَليِْه اْلَقْوم  الم  َفَسله  ْبن  ْبن  َعيِلٍّ َعَليِْهاَم السه

ِ
، َرَفَع َعْبد  اَّلله ا

، َفَقاَل: َوَعَليَْك َورَ  و َصْوَته  ْم بَِأَحبِّ َأْهِل َعْمر  ك  مه َأْقَبَل َعىَل اْلَقْوِم، َفَقاَل: َأال أ ْخرِب  ، ث  ه   َوَبَرَكات 
ِ
ة  اَّلله ُْحَ

نْ   م 
َمنِي بَِكِلَمة   َما َكله

ِ
، َواَّلله َو َهَذا امْل ْقِعيُّ : َبىَل، َقاَل: ه  ؟، َفَقال وا

ِ
اَمء نَي، األَْرِض إِىَل َأْهِل السه ذ  َليَايِل ِصفِّ

: َأال َتْعَتِذر  إَِليِْه؟وَ 
ْر  النهَعِم، َفَقاَل َأب و َسِعيد  وَن يِل ُح  يَله ِمْن َأْن َيك 

، َقاَل: َبىَل، َقاَل: ألَْن َيْرىَض َعنِّي َأَحبُّ إِ

، َفَدَخَل  ، َفَأِذَن َله 
، َفاْسَتْأَذَن َأب و َسِعيد  َوا إَِليِْه، َفَغَدْوت  َمَعه  َعَدا َأْن َيْغد   ْبِن َفَتَوا

ِ
، ث مه اْسَتْأَذَن لَِعْبِد اَّلله

 
ِ
وِل اَّلله : َيا اْبَن َرس 

، َفَلامه َدَخَل، َقاَل َأب و َسِعيد  و، َفَلْم َيَزْل بِِه َحتهى َأِذَن َله  ه   ☻َعْمر  إِنه

 ْبِن عَ 
ِ
ه  بِالهِذي َكاَن ِمْن َقْوِل َعْبِد اَّلله ت  نَا َأْمِس َأْخرَبْ

 مَلها َمَرْرَت بِ
ِ
: َأَعِلْمَت َيا َعْبَد اَّلله َسنْيٌ و، َفَقاَل َله  ح  ْمر 
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َلَك َعىَل َأْن َقاَتْلَتنِي َوَأيِب َيْوَم ِص  ؟ َفاَم َُحَ
ِ
اَمء و َأينِّ َأَحبُّ َأْهِل األَْرِض إِىَل أَْهِل السه  ْبَن َعْمر 

ِ
نَي، َفَواَّلله  ألَيِب فِّ

ا ِمنِّي  ، َقاَل: َأَجْل َوَلِكنه َكاَن َخرْيً
ِ
وِل اَّلله ،  ☻ َعْمًرا َشَكايِن إِىَل َرس 

ِ
وَل اَّلله َفَقاَل: َيا َرس 

 
ِ
ول  اَّلله وم  النهَهاَر، َفَقاَل يِل َرس  يَْل، َوَيص  وم  الله  َيق 

ِ
و : " ☻إِنه َعْبَد اَّلله  ْبَن َعْمر 

ِ
َيا َعبَْد اَّلله

مْ   َما َأْكَثْرت  "، َفلَ َوَأْفطِْر، َوَأطِْع َعْمًرا  َصلِّ َوَنْم، َوص 
ِ
، َأَما َواَّلله نَي َأْقَسَم َعيَله َفَخَرْجت  امه َكاَن َيْوم  ِصفِّ

، َوال َرَميْت   ْمح  ْطت  َمَعه  َسيًْفا، َوال َطَعنْت  بِر  ًدا، َوال اْخرَتَ ْم بَِسْهم  هَل ْم َسَوا   (1)"ِمنْه 

فرقة لألمة، طعامً يف امللك، وطاعة اخلليفة الراشد  رؤوس الفئة الباغية التي خرجت عىل أما

ل يف فعل الفحشاء وسفكت الدماء، وبغت فليس هلا تأويل، فال اجتهاد يف البغي، كام ال اجتهاد وتأوي

ُمُر بِالَْعْدِل َواْْلِْحَسانِ ﴿واملنكر.. كام قال تعاىل: 
ْ
َ يَأ ْحَشاءِ ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبٰ َويَنََْهٰ َعِن الْفَ  إِنذ اّللذ

ي َوا ُرونَ  لََعلذُكمْ  يَعُِظُكمْ  لُْمنَْكرِ َواْْلَْغِ   .[(90) ]النحل ﴾تََذكذ

سول اهلل ركم ، وقد َح ه بعد مقتل عامر ؓن هناك تأويل لتبني خطأفالباغي  عليه إثم، ولو كا

عض يدعون إىل النار" ولكن الب ..يف القضية قبل أن تكون؛ فقال هم "الفئة الباغية ☻

اجتهد : إن معاوية ويقول ،☻كم، وي قدم بني يدي رسول اهلل ال ي عجبه هذا احل

 !احلسن وله األجر ،فأخطأ

االجتهاد العظيم ذا هبأن قول معاوية: "إنام قتله من أخرجه" تأويل واجتهاد، مل يذكر بقية  َحكمومن 

 هذا" ! ا جمنونك، "أال ت غني عن: "دحضت يف بولك"لعمرو بن العاص ملعاوية يف قوله بعد مقتل عامر

رجه أحد، بل هو مسعر احلرب عىل "الفئة الباغية" وكان يقاتلهم عن يقني ال تردد وال وعامر مل خي  

  شبهة فيه: فريوي األمام أُحد بسنده عن "َعْبدَ 
ِ
ول   َسَلَمَة، ْبنَ  اَّلله ًرا َرَأيْت  : َيق   َشيًْخا ِصفِّنيَ  َيْومَ  َعامه

اَل  آَدمَ  َكبِرًيا، ه   بِيَِدِه، ْرَبةَ احْلَ  آِخًذا ،ط َوا ، َوَيد  َيةِ  هِبَِذهِ  َقاَتْلت   َلَقدْ  بِيَِدِه، َنْفِِس  َوالهِذي: " َفَقاَل  َتْرَعد  ا  َمعَ  الره
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ولِ    َرس 
ِ
ات   َثاَلََث  ☻ اَّلله ، َوَهِذهِ  َمره بَِعة  ا ب وَنا َلوْ  بِيَِدِه، َنْفِِس  َوالهِذي الره وا  َحتهى ََضَ  َيْبل غ 

ْصِلِحينَا َأنه  َلَعَرْفت   َجَر،هَ  َسَعَفاِت  بِنَا ، َعىَل  م  َلةِ  َعىَل  َوَأَّنه مْ  احْلَقِّ اَلَ   (1)"الضه

  ويف رواية أخرى:

، "عن  نَي َشيًْخا آَدَم يِف َيِدِه احْلَْرَبة  َر ْبَن َيارِس  َيْوَم ِصفِّ : َرَأيْت  َعامه ول   ْبَن َسَلَمَة ، َيق 
ِ
َعد  َعْبَد اَّلله َا َلرَتْ َّنه

، َوإِ

، َفَقاَل: "َفنََظَر إِىَل َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، وَ  َية  ا  بِيَِدِه الره
ِ
وِل اَّلله َيَة َقْد َقاَتْلت َها َمَع َرس  ا إِنه َهِذِه الره

ْصِلَحنَا  ☻ وا بِنَا َسَعَفاِت َهَجر  َلَعَرْفت  َأنه م  غ  وَنا َحتهى َيْبل  ب   َلْو ََضَ
ِ
، َواَّلله

ات  َثالَث َمره

الَلةِ  احْلَقِّ َعىَل    (2)"، َوَأَّنه ْم َعىَل الضه

ط ووإنا نجد أن كل مظاهر لـ "الغلو" و"العصبية اجلاهلية" تدفع للحياد عن احلق،   عن الرصا

 املستقيم، وتدفع إىل البغي يف الفهم والتصور كذلك.

 -لظلم ي رشعن لالستبداد واو -امللك العضوضولقد وجدت أثناء هذا البحث أن من يدافع عن 

، وعىل حقائق ☻ اهلل فإنه تصيبه لوثة "البغي" عىل آيات اهلل، وأحاديث رسول

 التاريخ.

 

*** 
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 ي الفئة التي تتطلب بدم عثامن !املحور اخلامس: تفسري الفئة الباغية بأَّنا ه

 ن عبد اهلل أبو عيّل النجادأي احلسني ب -قال أبو حفص: وسمعته يقول  :جاء يف طبقات احلنابلة"

ب  إيلّ جاءين رجل و :-احلنبيل   أبا بكر ث مه قال: ال نسبُّ  قد كنت حذرت ِمنه  أنهه رافيضٌّ فأخذ يتقره

: ومال معاويةوعمر بل معاوية وعمرو بن العاص : إن قوًما ؟ قال: ألنهه قاتل عليًّ ، فقلت َله  ا ، ق لت  َله 

 امن.يقولون إنهه مل ي قاتل عليًّا ، وإنهام قاتل قتلة عث

 لعامر: " تقتلك الفئة الباغية ". ☻قال: فقول النبي 

ل : إنه أنا ق  نازعةق لت  لت  قوله عليه الصالة والسالم: "تقتلك ، ولكن ق  ت  إنه هذا مل يصح وقعت م 

تقول ومنه بغيت الِشء ،  ،، ألنه أهل اللغة ت سمي الطالب باغيًااملة" يعني به الطالبة ال الظالفئة الباغية

 قَ بته ، ومنه قوله تعاىل: }طل
ِ
وا ِمْن َفْضِل اهلل اَم ال وا َيا َأبَاَنا َما َنْبِغي{ وقوله: }َواْبَتغ  { ومثل ذلك كثري ، فإنه

.   (1)"يعني بذلك الطالبة لقتلة عثامن رِِضَ اهلل عنه 

 . "م عثامند (تطلب)تقتله الفئة التي " :-بزعمهم  – احلديثمعنى فيكون 

وان واجلور ى احلديث الظاهر.. فالبغي يف اللغة: هو االعتداء والظلم والعدوهذا تريف ملعن

إِنذ قَاُروَن . ﴿[(9) ]احلجرات ﴾َتبِْغ  الذِت  َفَقاتِلُوا﴿والفساد والكرب واالستطالة.. ومثله يف القرآن كثري: 
ُ  َولَْو بََسَط ﴿ .[(76القصص )]﴾ ََكَن ِمْن قَوِْم ُموَسٰ َفَبَغٰ َعلَيِْهمْ  ِْزَق  اّللذ ِ  الر  ِِف  َْلََغْوا لِعَِبادِه

رِْض 
َ
 والفئة الباغية يف اللغة هي: اجلامعة الظاملة.  .[(27) ]الشورى﴾اْْل

عىل  يكون تريفهمفامذا س –كام زعموا  –دم عثامن"  (الطالبة)ولو كان معنى احلديث: "تقتلك الفئة 

 ر"؟!بقية احلديث: "يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه إىل النا
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َميهَة، َفِإينِّ َسِمْعت  ويوجد يف رواية ابن عساكر بسند حسن:  ي ِفيَها اْبن  س 
تِ ْم بِاْلِفئَِة اله َذْيَفَة َعَليْك  َعْن ح 

 
ِ
وَل اَّلله : " ☻َرس  ول    (1)".ئَة  النهاكِثَة  َعِن احْلَقِّ َتْقت ل ه  اْلفِ َيق 

 ثة عن احلق"."الفئة الناك :أَّنابففيها تفسري للفئة الباغية 

 

 

*** 

 (الغادية اجلهني ص الذي بارش قتل عامر وحده وهو )أبواملحور السادس: تفسري الفئة الباغية: بالشخ

ر احلق، التمحكات والتفسريات السخيفة للهرب من داللة احلديث بأي طريقة، وبط أحد وهذه 

يف فريقني، يف ووا يف حرب.. وغمط الناس. فاملقصود بالفئة الباغية هي اجلامعة الظاملة، وهم كان

أن يصل إليه إال من  فئتني. فقاتل عامر مل يقتله غيلة أو غدرًا بل يف معركة بني فريقني، وال يستطيع

 خالل الفئة التي يرتكن إليها. 

 ومعاوية نفسه مل يربر هذا التربير العجيب..

َوْيِلد   ْبنِ  َحنَْظَلةَ  َعنْ "ففي مسند أُحد:   ، خ  َعاِوَيَة، ِعنْدَ  َأنَا َبيْناََم : َقاَل  اْلَعنِْزيِّ اَلنِ  َجاَءه   إِذْ  م  َتِصاَمنِ  َرج   خَيْ

، َرْأسِ  يِف  ر  ول   َعامه لُّ  َيق  اَم  َواِحد   ك  ، َأنَا: ِمنْه    َعْبد   َفَقاَل  َقَتْلت ه 
ِ
و ْبن   اَّلله اَم  بِهِ  لِيَطِْب : َعْمر  ك   لَِصاِحبِِه، َنْفًسا َأَحد 

وَل رَ  َسِمْعت   َفِإينِّ    س 
ِ
ول   ☻ اَّلله َعاِوَية   َقاَل  ،" اْلبَاِغيَة   اْلِفئَة   َتْقت ل ه  : " َيق  ! َمَعنَا؟ َبال َك  َفاَم : م 

ولِ  إِىَل  َشَكايِن  َأيِب  إِنه : َقاَل    َرس 
ِ
 َفَأنَا ،"َتْعِصهِ  َواَل  َحيًّا َدامَ  َما َأبَاكَ  أَطِعْ : "َفَقاَل  ☻ اَّلله

ْم، َقاتِل   َوَلْست   َمَعك    (2)"أ 
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َثنِي " ويف مصنف ابن أيب شيبة: ، قال: َحده م  ْبن  َحْوَشب  ا َنا اْلَعوه وَن، قال: َأْخرَبَ َثنَا َيِزيد  ْبن  َهار  َحده

َعاِوَيَة، إِْذ َأتَاه   ، قال: إِينِّ جَلَالٌِس ِعنَْد م  يِّ َوْيِلد  اْلَعرَصِ ، َعْن َحنَْظَلَة ْبِن خ  ود  اَل  َأْسَود  ْبن  َمْسع  ِن َرج 

و: لِيَ   ْبن  َعْمر 
ِ
، َقاَل َعْبد  اَّلله : َأنَا َقَتْلت ه  ول  اَم َيق   ِمنْه 

لُّ َواِحد  ، ك  ر  َتِصاَمِن يِف َرْأِس َعامه اَم َنْفًسا خَيْ ك  طِْب بِِه َأَحد 

 
ِ
وَل اَّلله ه  اْلِفئَة  اْلَباِغيَة  "،  ☻لَِصاِحبِِه ؛ َفِإينِّ َسِمْعت  َرس  ل  : " َتْقت  ول  : َأاَل َيق  َعاِوَية  َفَقاَل م 

، إِنه َأيِب َشَكايِن  َقاتِل  ْم، َوَلْست  أ  و؟ َفاَم َبال َك َمَعنَا؟ َقاَل: إِينِّ َمَعك  ن وَنَك َيا َعْمر  ْغنِي َعنها جَمْ وِل ت   إِىَل َرس 

 
ِ
  ☻اَّلله

ِ
ول  اَّلله ْع َأبَاَك َما َداَم َحيًّا َواَل َتْعِصِه، : " ☻َفَقاَل َرس 

ا َفَأنَ َأطِ

َقاتِل   ْم، َوَلْست  أ    (1)"َمَعك 

 ة.. فلام قال عبدفجاء رجالن يريدان اجلائزة من معاوية عىل قتله، وخيتصامن عىل من يستحق اجلائز

رش قتله، بل توجه بالسؤال اهلل بن عمرو: "تقتله الفئة الباغية" مل يقل معاوية إن الفئة الباغية هي من با

 !معهمه اهلل عن سبب بقائ لعبد

 وأما قاتل عامر، ففيه حديث خاص به :

" 
ِ
وَل اَّلله و ْبن  اْلَعاِص، َقاَل: َسِمْعت  َرس  ر  ْبن  َيارِس  َفأ ْخرِبَ َعْمر  َل َعامه

تِ َعْن َأيِب َغاِدَيَة، َقاَل: ق 

☻ : ول  َله  َوَسالَِبه  يِف النهارِ إِنه َقا" َيق 
َو ذَ تِ و: َفِإنهَك ه  اَم َقاَل: ". َفِقيَل لَِعْمر  ه  ! َقاَل: إِنه ل 

َقاتِ ا ت 

َله  َوَسالَِبه  
  (2)"َقاتِ

  َعْبدِ  َعنْ "
ِ
و، ْبنِ  اَّلله َلنْيِ  َأنه  َعْمر  َتِصاَمنِ  اْلَعاصِ  ْبنَ  َعْمَرو َأتَيَا َرج  رِ  َدمِ  يِف  خَيْ  َفَقاَل  َوَسَلبِِه، َيارِس   ْبنِ  َعامه

يَا: َعْمٌرو وَل  َسِمْعت   َفِإينِّ  َعنْه   َخلِّ   َرس 
ِ
َم، َوآِلهِ  َعَليْهِ  اَّلله   َصىله  اَّلله ول   َوَسله مه " :َيق  َرْيٌش  أ ولَِعْت  اللهه   ق 

، ر  ر   َقاتَِل  إِنه  بَِعامه  (3) ". النهارِ  يِف  َوَسالَِبه   َعامه

                                                             
 رجاله،  متصل اده| إسن 424:  43| إسناده متصل، رجاله ثقات، تاريخ دمشق البن عساكر /  38841]مصنف ابن أيب شيبة/ ( 1)

 ثقات[

 رجال الهرج،  احلديث حسن صدوق وهو البرصي جرب بن كلثوم عدا ثقات رجاله حسن | إسناده 17322مسند أُحد / ]( 2)

 مسلم[

 [ | إسناده متصل، رجاله ثقات[384:  3( ]املستدرك عىل الصحيحني/ ]3)
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وَ  ☻ النهبِّي  أدرك اجلهني... الغادية "َأب و وقاتل عامر هو:  أنه عنه، روى غالم، َوه 

 النهبِّي  من سامع هالغنم. ول أهيل َعىَل  أرد أيفع، وأنا ☻ النهبِّي  أدركت :َقاَل 

 رقاب بعضكم يرضب كفاًرا بعدي ترجعوا  ال: " ☻ قوله ☻

ْثاَمن، يِف  حمًبا وكان ".بعض وَ  ع   قاتل: يقول وغريه، معاوية َعىَل  استأذن إذا َوَكانَ  يارس، ْبن عامر قاتل َوه 

 النهبِّي  َعنِ  روى العلم، أهل عند عجب قصته ويف يباليه، ال عنه سئل إذا لهقت يصف وكان بالباب، عامر

  (1).جرب" ْبن كلثوم عنه وروى عامًرا، قتل ثم منه، سمعه أنه ذكرنا َما ☻

  :ويروي ابن األثري بسنده

 دماءكم إن أال: "فقال العقبة، غداة ☻ اهلل رسول خطبنا: قال غادية، أيب "عن

 هل أال هذا، شهركم يف هذا، بلدكم يف هذا يومكم كحرمة ربكم تلقوا  أن إىل رامح عليكم وأموالكم

 استأذن إذا كانو يارس، بن عامر قاتل وهو .عنه اهلل رِض عثامن شيعة من وكان نعم: قالوا "  بلغت؟

 ويف به يبايل ال أنهك عنه، سئل إذا لعامر قتله يصف نبالباب. وكا عامر قاتل: يقول وغريه معاوية، عىل

 مثل يقتل ثم القتل، عن النهي: ☻ النبي عن وروى العلم، أهل عند عجب قصته

 السالمة. اهلل نسأل! عامر

 : قال أبيه، عن معرش، أيب بن حممد عن الدنيا، أيب ابن روى

 وأجلسه .غادية بأيب مرحبا: قال احلجاج، رآه اخلطوة. فلام مقارب رجل أقبل إذ جالسا، احلجاج بينا

 قتلته، حتى كذا صنعت: قال صنعت؟ كيف: قال نعم،: قال سمية؟ ابن قتلت أنت: وقال رسيره، عىل

 ساره ثم هذا، إىل فلينظر القيامة، يوم الباع عظيم رجل إىل ينظر أن رسه من: الشام ألهل احلجاج فقال

 أين ويزعم نا،يعطون فال نسأهلم ثم الدنيا هلم نوطئ: غادية أبو فقال عليه، فأيب ،شيئاً  يسأله غادية أبو

 بني ما مثل وجملسه ورقان، مثل وفخذه أحد، مثل َضبته من إن واهلل أجل!  القيامة يوم الباع عظيم

                                                             
 [289، ص 4ج /عبد الرب]االستيعاب يف معرفة األصحاب ال بن ( 1)
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 إن: وقيل النار، لدخلوا  األرض أهل قتله عامراً  أن لو واهلل .القيامة يوم الباع لعظيم والربذة، املدينة

  (1)".الثالثة أخرجه .أشهر وهذا .غريه عامراً  قتل الذي

ينال عد قتله جاء لبفالقاتل جمرد جندي يف الفئة الباغية يستقوي هبا وتدفع به، ويأُتر بأمرها. ثم 

 "اجلائزة" من قائده معاوية:

، َغاِدَيةَ  َأيِب  "َعنْ  رِ  َعىَل  َُحَْلت  : َقاَل  اجْل َهنِيِّ ،َيا ْبنِ  َعامه نَي، َيْومَ  رِس  ، ِصفِّ  َوَسَبَقنِي ِسهِ َفرَ  نْ عَ  َفَأْلَقيْت ه   َفَدَفْعت ه 

ٌل  إَِليْهِ  اِم، َأْهلِ  ِمنْ  َرج  ، فاحتز الشه أْسِ  يِف  َعاِوَيةَ م   إِىَل  َفاْخَتَصْمنَا َرْأَسه  ِعي ِكاَلَنا ِه،َيَديْ  َبنْيَ  َوَوَضْعنَاه   الره  َيده

،   َعْبد   َوِعنَْده   َرْأِسِه، َعىَل  اجْلَاِئَزةَ  َيْطل ب   َوِكاَلَنا َقْتَله 
ِ
  َعْبد   َفَقاَل  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبن   اَّلله

ِ
و ْبن   اَّلله : َعْمر 

وَل    َرس 
ِ
ول   ☻ اَّلله ر   َيق  َعامه

 : لِ

، اْلِفئَة   َتْقت ل َك "  ْ  اْلَباِغيَة  ر   َقاتَِل  َبرشِّ امْلَْوِصيِلُّ  َيْعىَل  َأب و َوَرَواه   ". بِالنهارِ  َعامه
(2)  

ْلث وم   عن ، ْبن   ك  ، َغاِدَيةَ  َأبَا ْعت  َسمِ : َقاَل  َجرْب  رِ  َعىَل  َُحَْلت  : ول  َيق   اجْل َهنِيُّ نَي،ِص  َيْومَ  َيارِس   ْبنِ  َعامه  فِّ

ٌل  إَِليْهِ  َوَسَبَقنِي َفَرِسهِ  َعنْ  َفَأْلَقيْت ه   َفَدَفْعت ه   امِ  ْهلِ أَ  ِمنْ  َرج  ، َفاْحتَزه  الشه َعاِوَيةَ  إِىَل  َفاْخَتَصْمنَا َرْأَسه   يِف  م 

أْسِ  ِعي ِكالَنا َيَدْيهِ  َبنْيَ  َوَوَضْعنَاه   ،الره ، َيدِّ   د  َعبْ  َوِعنَْده   َرْأِسِه، َعىَل  اجْلَاِئَزةَ  َيْطل ب   اَوِكالنَ  َقْتَله 
ِ
 َعْمِرو ْبن   اَّلله

  َعْبد   َفَقاَل  اْلَعاِص، ْبنِ 
ِ
و ْبن   اَّلله وَل : َعْمر    َرس 

ِ
ول   ☻ اَّلله ر   َيق   : لَِعامه

ْ  اْلَباِغيَة   ئَة  اْلفِ  َتْقت ل َك "  ر   َقاتَِل  برِشِّ ْكت ه   ،"بِالنهارِ  َعامه ْلت   َيِدي، ِمنْ  َفرَتَ ، مَلْ : َفق   ِمنْ  َصاِحبِي َوَتَرَكه   َأْقت ْله 

، مَلْ : َفَقاَل  َيِدِه، ، َذلَِك  َرَأى َفَلامه  َأْقت ْله  َعاِوَية    َعْبدِ  َعىَل  َأْقَبَل  م 
ِ
و، ْبنِ  اَّلله وكَ  امَ : َفَقاَل  َعْمر   َهَذا؟، إِىَل  َيْدع 

وَل  َسِمْعت   إِينِّ : َقاَل    َرس 
ِ
  (3)."َأق وَله   َأنْ  َفَأْحَببْت   َقْوال َقاَل  ☻  اَّلله

                                                             

 ([59:  5/ ) ]أسد الغابة البن األثري( 1)

 [. (127  ص: 10  ج ]إتاف اخلرية املهرة للبوصريي/ )( 2)

 [  (474:  43]تاريخ دمشق/)( 3)
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ْلث ومِ  "َعنْ  :الرازي بسنده ويروي ، ْبنِ  ك  : َقاَل  ☻ النهبِيِّ  َعنِ  اْلَغاِدَيِة، َأيِب  َعنْ  َجرْب 

رٌ  َقاَتَل " وَ " النهارِ  يِف  َعامه " ِذياله  َوه    (1).َقَتَله 

عوذ باهلل من نف! ورغم ذلك وقع فيام وقع من اإلثم !من أهل بيعة الرضوانأن أبو الغادية  ي روىو

  !رأس املنافقني من أهل بيعة الرضوان كذلك الفتن. وي روى كذلك أن "ابن سلول"

م  وقيدوعىل رشط  ،ولكن مفهوم السكينة والرضوان عىل أهل هذه البيعة هو عىل العموم التزا

ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنذ إِ ﴿اهلدى، وعدم نكث البيعة، وحسن اخلاُتة:   ِ فَوْ نذ اَّلذ َ يَُد اّللذ َق َما ُيَبايُِعوَن اّللذ
ْوََف 

َ
يِْديِهْم َفَمن نذَكَث فَإِنذَما يَنُكُث لََعَ َنْفِسهِ َوَمْن أ

َ
ِ أ جْ ب

َ
َ فََسُيْؤتِيهِ أ  ﴾ َعِظيماً راً َما ََعَهَد َعلَيُْه اّللذ

  [10]الفتح : 

 فاللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب اآلخرة.

 إنديث "حة، وأن قاتل عامر هو راوي بقي أن نالحظ أن معاوية من رواة حديث الفئة الباغيو

  ..ربكم" تلقوا  أن إىل حرام عليكم وأموالكم دماءكم

مها والعمل هبا  ☻ الرواية عن النبي وهذا يدل عىل أن الصدق يف َشء، والتزا

بالعموم  -ون األولون وأهل بيعة الرضوان خاصة السابق -والنجاح يف االبتالء َشء آخر، والصحابة 

فهم  ..ما ما دوَّنمأ -هم اجليل القرآين الفريد ف - عملون بهوي ☻يقولون قول النبي 

 فهم والعمل والتطبيق واالتباع.باجلملة صادقون يف الرواية، وخمتلفون يف ال

 امل" والغلو يف"العدالة املطلقة" و"التقديس الك ☻وليس معنى الرواية عن النبي 

لم، والتربير .. األمر الذي أدى بعد ذلك إىل تقديس الباطل، والدفاع عن الظالصحابة أو الرواة

 للجريمة.

                                                             
 [2741أيب حاتم الرازي/ البن ]العلل ( 1)
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يف الفئة الباغية، ويف  ☻بعد كل هذه األحاديث والشواهد ال ي سّلمون بقول النبي و

! رغم أن قتال الفئة الباغية "قتال فتنة" ! وجيعلونل جيعلون قاتل عامر "خمطئ متأول"قاتل عامر.. ب

ولو كان قتال فتنة حلذر منه النبي  ،"أبرش عامر" "ويح عامر" ًا..ي برش عامر ☻النبي 

اهلل وكالم رسوله عامرًا وعليًا وباقي الصحابة. فنعوذ باهلل من البغي عىل دين  ☻

☻. 

وعىل هذا النحو تم إسقاط  لنار".. فئة جمتهدة هلا األجر احلسن!بل جعلوا "الفئة الباغية الداعية إىل ا

مدلول ومعنى وغاية احلديث، ومىض القوم إىل اعتبار املواجهة بني الفئة العادلة، والفئة الباغية إنام 

 هي "حرب فتنة"!

يمكن االعتذار لكل طاغية عرب التاريخ، ويمكن  –ئة معاوية وحزبه لترب –عوج وعىل هذا الفهم امل  

التسامح مع كل من سفك الدماء، واستأثر بالثروات، من أجل العلو يف األرض بغري احلق، فقياسًا 

 عىل اخرتاع "بدعة االجتهاد يف البغي والعدوان" يمكن القول: 

اة أن جيدوا "املؤسسات . ولن يعدم الطغمجيع الطغاة جمتهدون ومعذرون، بل وهلم األجر. إنه 

:أن يقول ن العلامء أصحاب األلقاب الكبرية..وكثري مالدينية"،   الطغاة والبغاة إنام "جيتهدون إنه  وا

" يف حماربة ويتأولون " يف رسقة الثروات، و"جيتهدونويتأولون " يف قتل األبرياء، و"جيتهدونويتأولون

فقتل األبرياء )حماربة  الرشيعة، وتبديل السنة املحمدية. يف حماربة "ويتأولون الصاحلني، و"جيتهدون

اإلرهاب(، ورسقة الثروات )خطة إصالح(، وحماربة الصاحلني )قتال اخلوارج(، وحماربة الرشيعة، 

 وتبديل السنة )جتديد اخلطاب الديني(..

ون األمني، وي ؤُتن  وبذلك ينقلب ميزان احلق والعدل، وي صدق الكاذب، وي كذب الصادق، وخي 

 اخلائن.

*** 
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مدخاًل للسب واللعن والتكفري.. فهذه  -وغريه  -ننا ال نتخذ هذا احلديث نؤكد عىل أوأخرياً: 

ليست قضيتنا، وليس هذه أخالق املسلم.. بل قضيتنا هي: ترير العقل املسلم، والفكر اإلسالمي 

الراشدة التي تم ذبحها يف معركة صفني،  والعودة إىل السياسة اإلسالمية ،من لوثة "امللك العضوض"

الصحابة املجتهد ثم ذبحها مرة ثانية بالرشعنة للملك العضوض، وجعل رأس الفئة الباغية من أكابر 

 !عىل بغيه الذي له األجر

بة الصحابة، ومن يطعن يف معاوية فإنه يطعن  ونجد كذلك أننا لسنا بحاجة أن نقول: بأن معاوية بوا

ننا نحب الصحابة، ونحب هذه األمة.. ووجدنا أننا نستطيع أن نقف عند حدود يف اإلسالم. فإ

نية، ومل ن   ! فضاًل عن أن معاوية إىل قضية سب ولعن وتكفري حول قضيةالنصوص النبوية والقرآ

بل نحب األمة  -والعياذ باهلل  -نتجاوز يف حق كبار الصحابة والسابقني األولني وأهل بيعة الرضوان 

هو من أجل الدفاع عن السنة النبوية واخلالفة الراشدة، وليس إنام لها، ونتوالها، وما ذكرناه املسلمة ك

ط املستقيم". حماولة  ، بل هيأحديف قلوبنا غاًل ألحد، وال حقدًا عىل   التزام "الرصا

 

***
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  :ًموقف ابن عمر رضي اهلل عنه الغلو يف خامسا 

 

ن هذه م بن عمر ؓاالوراثية" و"امل لك العضوض" بموقف  رتكز بعض من يؤصل لـ "امللكيةيَ 

هم احلايل يف رشعنة الفرتة، ويتمسكون بام قاله، وجيدون فيه مالذًا، وسلفًا يمكنهم به "تربير" باطل

 "احلكم اجلربي والطواغيت"..

ليًا، فلم يقاتل يف بداية األمر واحلقيقة لقد كان موقف ابن عمر ؓ  مع اإلمام موقفًا اعتزا

يد بن معاوية، اعترب خطأ أهل املدينة يف خروجهم عىل الطاغية العنيد يزكام ضد البغاة،  عيّل ؓ

 ته بيعة صحيحة، ومما جاء يف ذلك:يعبل واعترب ب

" ، َمر َحَشَمه  َوَوَلَده  َعاِوَيَة مَجََع اْبن  ع  ، َقاَل: مَلها َخَلَع أَْهل  امْلَِدينَِة َيِزيَد ْبَن م  َفَقاَل: إِينِّ َسِمْعت  َعْن َناِفع 

: "☻ النهبِيه  ول  ٌء َيْوَم اْلِقيَاَمةِ َيق  لِّ َغاِدر  لَِوا َل َعىَل ي نَْصب  لِك  ج  ا َقْد َباَيْعنَا َهَذا الره ، َوإِنه

ٌل َعىَل َبْيِع  َباَيَع َرج  ولِِه، َوإِينِّ اَل َأْعَلم  َغْدًرا َأْعَظَم ِمْن َأْن ي   َوَرس 
ِ
، َبيِْع اَّلله مه ي نَْصب  َله  اْلِقَتال  ولِِه ث   َوَرس 

ِ
اَّلله

، َواَل َباَيَع يِف َهَذا اأْلَْمِر إاِله َكاَنِت  ْم َخَلَعه    (1)"اْلَفيَْصَل َبيْنِي َوَبيْنَه   َوإِينِّ اَل َأْعَلم  َأَحًدا ِمنْك 

َمَر إِىَل َعْبِد  ، َقاَل: "َعْن َناِفع  "  ْبن  ع 
ِ
 َجاَء َعْبد  اَّلله

ِ
ِة اَّلله ، ِحنَي َكاَن ِمْن َأْمِر احْلَره يع 

طِ ا َكاَن َزَمَن مَ  ْبِن م 

ُْحَِن ِوَس  وا أِلَيِب َعْبِد الره َعاِوَيَة، َفَقاَل: اْطَرح  َثَك اَدًة، َفَقاَل: إيِنِّ مَلْ آتَِك أِلَْجِلَس َأتَيْ َيِزيَد ْبِن م  ت َك أِل َحدِّ

 
ِ
وَل اَّلله  ☻ َحِديًثا َسِمْعت  َرس 

ِ
وَل اَّلله : َسِمْعت  َرس  ه  ول  :يَ ☻ َيق  ول   ق 

ن ِقِه َبيْعَ   َة َله ، َوَمْن َماَت َوَليَْس يِف ع  جه َ َيْوَم اْلِقيَاَمِة اَل ح   َلِقَي اَّلله
 ٌة َماَت ِميتَةً َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن طَاَعة 

يهةً 
  (2)"َجاِهلِ

                                                             

 [7111]صحيح البخاري/ ( 1)

 [1853]صحيح مسلم/ ( 2)
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ء يوم القيامة، ن خلع يدًا من فيقال هذه غدرة فالن"، "وم ومتن احلديثني صحيح: "فلكل غادر لوا

بن . فقد أنزل ا."بيعة الضاللةيف "طاعة ال حجة له".. ولكن ي قال هذه املعنى يف "بيعة احلق" ال 

 احلديثني يف غري موضعهام.. عمر ؓ

طيع عىل ابن عمر ؓ وهلذا رد عبد "بيعة  "بيعة احلق" وموضحًا له الفرق بني اهلل بن م 

  :ء يف معجم الصحابةفجاالضاللة"، 

ْسِلمَ  َأيِب  عن" ، ْبنَ  م  ب  نْد  ول   ج  نْت  : َيق  ةِ  َلَيايِلَ  امْل َسيِِّب، ْبن   َوَسِعيد   َأنَا ك    َوَعْبد   بِامْلَِدينَِة، احْلَره
ِ
 ْبن   اَّلله

طِيع   َبايِع   م  اِم، َأْهلِ  ِقَتالِ  يِف  امْلَْوِت  َعىَل  النهاَس  ي  َمرَ  اْبن   َفَدَخَل  الشه ، اْبنِ  َعىَل  ع  طِيع  ، اْبنَ  َيا: َفَقاَل  م  طِيع   م 

وَل  َسِمْعت     َرس 
ِ
ول  ☻  اَّلله ةَ  ال اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  َطاَعة   ِمنْ  َيَده   َنَزعَ  َمنْ : "َيق  جه ، ح   َله 

طِيع   اْبن   َقاَل  َجاِهِليهًة، َميَْتةً  َماَت  اجْلاََمَعةَ  َفاَرَق  َوَمنْ  ولِ  ِمنْ  َذلَِك  ِمْعنَاَس  َقدْ  َوَنْحن   م    َرس 
ِ
 اَّلله

، َبيَْعة   تِْلَك  َوَلِكنْ ☻    َحقٍّ
ِ
الء وا َوَهؤ  َذ    ِعَبادَ  اخته

ِ
قه  َنْفال، َوَماَله   َخَوال، اَّلله  َوال هَلَا، َفح 

ونَ  ال َأنْ    (1)"َبيَْعةٌ  هَل مْ  َتك 

ده، وتقيق احلق التزام حدوفالسلطان ليس له بيعة مطلقة، بل هي بيعة مرشوطة بإقامة كتاب اهلل، و

ها لغري اهلل رشك..   والعدل.. فالطاعة املطلقة هي من "خصائص الربوبية"، ودعوا

حقوقهم وثرواهتم،  وأما نزع يد الطاعة ابتغاء الفتنة، وابتغاء القفز عىل رقاب املسلمني، واستالب

قد نزعوا  ثالهيزيد وأمف، وواختاذهم خدمًا وعبيدًا للسلطان، فهؤالء هم املقصدون باحلديث الرشي

  بام أحدثوا من جاهلية، وبغي، وظلم، وعدوان.. يد الطاعة هلل ورسوله  –وال شك  –

ة، وأمثال لييتة جاهاجلامعة" وإن ماتوا عىل هذا البغي فميتتهم م –وهؤالء هم الذين فارقوا "األمة 

 هؤالء هم الذين غدروا باألمة، وخانوا األمة..

                                                             
 [903]معجم الصحابة البن قانع/( 1)
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 اهلل، كام جاء يف األحاديث الرشيفة: فال طاعة ملن عَص

" 
ِ
وَل اَّلله ، " َأّن َرس  اًل، َفَأْوَقَد َناًرا، َوَقاَل: ☻ َعْن َعيِلٍّ َر َعَليِْهْم َرج  َبَعَث َجيًْشا َوَأمه

ِكرَ  ا َقْد َفَرْرَنا ِمنَْها، َفذ  وَن: إِنه ل وَها، َوَقاَل اآْلَخر  ل وَها َفَأَراَد َناٌس َأْن َيْدخ    اْدخ 
ِ
وِل اَّلله َذلَِك لَِرس 

ل وا فِيَها إىَِل َيْوِم اْلِقيَاَمةِ َفَقاَل:  ☻ وَها مَلْ َتَزا ل وَها َلْو َدَخْلت م  ، َوَقاَل لِلهِذيَن أََراد وا أَْن َيْدخ 

 إِنهاَم الطهاَعة  يِف املَْ لِْْلَخِريَن: َقْواًل َحَسنًا، َوَقاَل: 
ِ
وِف اَل طَاَعَة يِف َمْعِصيَِة اَّلله   (1)" ْعر 

، يأمر بمعصية.. فكان تعقيب رسول اهلل ☻فهذا أمري لرسول اهلل 

الطاعة يف غري ما أمر اهلل به ورسوله، فقال: "لو  أشد ما يكون ملن يقبل هبذه ☻

 دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة". 

 ْبِن َمْسع  و"
ِ
، َأّن النهبِيه َعْن َعْبِد اَّلله

ْم َبْعِدي ِرَجاٌل ي طِْفئ وَن َقاَل: "☻ ود  وَرك  َسييَِل أ م 

ونَ  ر  نهَة، َوَيْعَمل وَن بِاْلبِْدَعِة، َوي َؤخِّ قِيتَِهاالسُّ اَلَة َعْن َمَوا ْم َكيَْف  الصه ، إِْن َأْدَرْكت ه 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْلت  "، َفق 

، َكيَْف 
نِي َيا اْبَن أ مِّ َعْبد  ؟، َقاَل: " َتْسَأل  ؟  َأْفَعل  َ اَل َتْفَعل  َْن َعََص اَّلله

ِ
  (2)" طَاَعَة مل

يف احلكم  ☻فقد أطفوا "سنة" النبي  –يب رإال من رحم  –وقد فعل بنو أمية ذلك 

قيتها، فجاء يف ا " ببدعة امللك العضوض، و"أخروا" الصالة عن موا لسنن والعدل، و"عملوا

 الصغرى: 

يْنَا: "قال َسَلَمَة، َأيِب  َعنْ " َمرَ  َمانِ زَ  يِف  َصله مه  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ع  ْفنَا ث   َفَوَجْدَناه   َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ  إِىَل  اْنرَصَ

، َف، َفَلامه  ي َصيلِّ يْت ْم؟: َلنَا َقاَل  اْنرَصَ ْلنَا َأَصله يْنَا: ق  يْت   إِينِّ : َقاَل  الظُّْهَر، َصله ، َصله ْلَت،: َله   َفِقال وا  اْلَعرْصَ  َعجه

اَم إِ : َفَقاَل    (3)"ي َصلُّونَ  َأْصَحايِب  َرَأيْت   َكاَم  أ َصيلِّ  نه

                                                             
 ([226:  12 ) ]صحيح مسلم/( 1)

 [3780، إسناده حسن، مسند أُحد/ 2865 بن ماجه/]سنن ا( 2)

 [626، صحيح مسلم/ 549، إسناده حسن، صحيح البخاري/ 510]سنن النسائي الصغرى/ ( 3)
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 رك:ـه( عن موقفه هذا يف آخر عمره، فجاء يف املستد 74 :)توىف بن عمر ؓا تراجعوقد 

، َعنِ " ْهِريِّ يِن : َقاَل  الزُّ   َعْبدِ  ْبن   َُحَْزة   َأْخرَبَ
ِ
َمَر، ْبنِ  اَّلله وَ  َبيْنَا َأنهه   ع    دِ َعبْ  َمعَ  َجالٌِس  ه 

ِ
َمرَ  ْبنِ  اَّلله  َجاَءه   ع 

ٌل  ِق، َأْهلِ  ِمنْ  َرج  ُْحَِن، َعبْدِ  َأبَا َيا: َفَقاَل  اْلِعَرا   إِينِّ  الره
ِ
ت   َأنْ  َخَرْجت   َلَقدْ  َواَّلله  َوَأْقَتِدي بَِسْمتَِك، َأتََسمه

ْرَقةِ  َأْمرِ  يِف  بَِك  ه  َوَأْعَتِزل   النهاِس، ف  ، َما الرشه   ِكَتاِب  ِمنْ  آَيةً  َأْقَرأَ  َوَأنه  اْسَتَطْعت 
ِ
َكَمًة، اَّلله ْ  َأَخَذْت  َقدْ  حم 

يِن  بَِقْلبِي،   َقْوَل  أََرَأيَْت  َعنَْها، َفَأْخرِبْ
ِ
وا  اْقَتَتل وا  امْل ْؤِمننِيَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ }:هلالج لج اَّلله اَم  َفَأْصِلح   َفِإنْ  َبيْنَه 

ا َبَغْت  َ تِي ا َفَقاتِل و األ ْخَرى َعىَل  إِْحَدامه    َأْمرِ  إِىَل  َتِفيءَ  َحتهى َتْبِغي اله
ِ
وا  َفاَءْت  َفِإنْ  اَّلله اَم  َفَأْصِلح   بِاْلَعْدلِ  َبيْنَه 

َ  إِنه  َوَأْقِسط وا  ِبُّ  اَّلله يِن  {امْل ْقِسطِنيَ  حي    َعْبد   َفَقاَل  اآلَيِة، َهِذهِ  َعنْ  َأْخرِبْ
ِ
َمرَ  ْبن   اَّلله ْف  َولَِذلَِك  َلَك  َما: ع   اْنرَصِ

ل   َفَقامَ  َعنِّي، ج  َرْينَا إَِذا َحتهى َفاْنَطَلَق  الره َدةً  َتَوا   َعْبد   إَِليْنَا َأْقَبَل  َسَوا
ِ
َمَر، ْبن   اَّلله  يِف  َوَجْدت   َما: " َفَقاَل  ع 

  يِف  َنْفِِس 
 
ء َقاتِْل  مَلْ  َأينِّ  َنْفِِس  يِف  َوَجْدت   َما إِال اآلَيةِ  َهِذهِ  َأْمرِ  ِمنْ  ََشْ  اَّلله   َأَمَريِن  َكاَم  اْلَباِغيَةَ  ِفئَةَ الْ  َهِذهِ  أ 

  (1)"َتَعاىَل 

، َوامْل  و" : " َكَفْفت  َيِدي َفَلْم أَْقَدم  ول  َمَر، َيق   ْبَن ع 
ِ
َن، َقاَل: َسِمْعت  َعْبَد اَّلله وِن ْبِن ِمْهَرا َقاتِل  َعْن َميْم 

ه  اَّلله  تَ  ه  َعىَل احْلَقِّ َأْفَضل  "، َقاَل احْلَاِكم  َرُِحَ ح  َهَذا احْلَِديِث َوَبيَان  َثنَاه  َعاىَل: " رَشْ . . .، َقاَل:  ِفياَم َحده

ْل َمَع َعيِلٍّ َرِِضَ اَّلله  
ال َأينِّ مَلْ أ َقاتِ

 إِ
 
ء : " َما آَسى َعىَل ََشْ ول  َمَر، َيق   ْبَن ع 

ِ
 َعنْه  اْلِفئََة َسِمْعت  َعْبَد اَّلله

  (2)"اْلَباِغيَةَ 

 عىل آسى ما: قال أنه وجوه، من عنهام، اهلل رىض عمر بن اهلل َعْبد عن وصح "ويف رواية أخرى: 

  (3).عنه" اهلل رىض عيل مع الباغية الفئة أقاتل مل أين آسى كام َشء،

                                                             
طِ  َعىَل  َصِحيٌح  َحِديٌث  ( َهَذا463:  2]املستدرك عىل الصحيحني/)( 1) يَْخنْيِ  رَشْ َ  َومَلْ  الشه ، وقال: َهَذاخي  َجاه   نْ عَ  َرَواه   دْ قَ  َكبرِيٌ  َباٌب  رِّ

  َعْبدِ 
ِ
َمرَ  ْبنِ  اَّلله ْمت   َوإِنهاَم  التهابِِعنَي، كَِبارِ  ِمنْ  مَجَاَعةٌ  ع  َزَة، َأيِب  ْبنَ  َعيَْب ش   َحِديَث  َقده ْهِريِّ  َعنِ  َُحْ ت   الزُّ هه   َعَليْهِ  َواقْتَرَصْ  َعىَل  َصِحيٌح  ألَن

طِ  .[ رَشْ يَْخنْيِ  الشه

 ([414:  4]الطبقات الكربى البن سعد/ )، (558:  3]املستدرك عىل الصحيحني/ )( 2)

 ([172:  1)الرب/  ]االستيعاب البن عبد( 3)
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، َأيِب  ْبنِ  َحبِيِب  َعنْ و" َمرَ  اْبن   َقاَل : َقاَل  َثابِت  يِن  َما: " ع    َعىَل  آَسى َأِجد 
 
ء ْنيَ  ِمنَ  َفاَتنِي ََشْ  مَلْ  َأينِّ  إِال االدُّ

َقاتِْل  َمر   َزْيد   َأب و َوَذَكرَ "  َعيِلٍّ  َمعَ  اْلَباِغيَةَ  اْلِفئَةَ  أ  َثنَا: َقاَل  َشبهَة، ْبن   ع  ، ْبن   اْلَفْضل   اْلَقاِسمِ  َأب و َحده َكنْي   َوَأب و د 

، َأُْحَدَ  يُّ َبرْيِ َثنَا: َقاال الزُّ   َعْبد   َحده
ِ
، يِب أَ  ْبنِ  َحبِيِب  ْبن   اَّلله َمَر، اْبنِ  َعنِ  َأبِيِه، َعنْ  َثابِت  ْته   ِحنيَ  َقاَل  َأنهه   ع   َحرَضَ

ْنيَا َأْمرِ  ِمنْ  َنْفِِس  يِف  َأِجد   َما: "اْلَوَفاة     (1)".َطالِب   َأيِب  ْبنِ  َعيِلِّ  َمعَ  اْلَباِغيَةَ  اْلِفئَةَ  أ َقاتِلِ  مَلْ  َأينِّ  إِال َشيْئًا الدُّ

َمرَ  اْبن   َقاَل " ه   ِحنيَ  ع  ْنيَا ِمنَ  َنْفِِس  يِف  َأِجد   َما: "امْلَْوت   َحرَضَ َقاتِلِ  مَلْ  َأينِّ  إِال الدُّ  َوَقاَل ". اْلَباِغيَةَ  اْلِفئَةَ  أ 

َمرَ  َأب و وه   ِمنْ  َرَوى: ع  ج  ، َأيِب  ْبنِ  َحبِيِب  َعنْ  و  َمَر، اْبنِ  َعنِ  َثابِت  هه   ع    َعىَل  آَسى َما: " َقاَل  أَن
 
ء ال ََشْ
 مَلْ  َأينِّ  إِ

َقاتِْل    (2)". اْلَباِغيَةَ  اْلِفئَةَ  َطالِب   َأيِب  ْبنِ  َعيِلِّ  َمعَ  أ 

قد أخرج احلاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رِض اهلل تعاىل عنهام أنه قال: ما وجدت يف "و

الفئة  إين مل أقاتل هذه -إلخ  {َوإِْن طاِئَفتانِ }يعني  -نفِس من َشء ما وجدت يف نفِس من هذه اآلية 

  (3)"كرم اهلل تعاىل وجهه عيلّ  )مع( -يعني هبا معاوية ومن معه الباغني -الباغية كام أمرين اهلل تعاىل

فق أهوائهم.. جعل "الفبعض وقد حاول  ئة الباغية" التي من تتقطع أعناقهم يف تدمري أي دليل ال يوا

 !سحلقائق والتدليقلب ا من أجلهي احلجاج مرة، وابن الزبري مرة،  يقصدها ابن عمر ؓ

 يف أمر أن مكمن التحول اخلطري لذا تعمدت كثرة النقل ملا ورد عنه، وقد أدرك ابن عمر ؓ 

ىل "امللك العضوض" احلكم واخلالفة كان يف "الفئة الباغية" التي بعد قفزها فوق اخلالفة، وحولتها إ

 اضطرب أمر املسلمني.

 

*** 

                                                             
 [(172:  1الرب/ ) ]االستيعاب البن عبد( 1)

 [(612:  3]أسد الغابة/ )( 2)

 [303، ص13]روح املعاين لأللويس، ج (3)
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مازال يسبب صدمة للبعض، ويدفعهم إىل اجلدال والذي  –حول هذه القضية  ما طرحناهإنه 

ليس بدعاً من عند أنفسنا، بل هو يف مجيع مصادرنا السنية  –بالباطل، وااللتفاف، واهلرب من احلقيقة 

 مع استبعاد "الرواة الشيعة" يف هذه املصادر.واحلديثية، والتارخيية، بل 

و "فرتة ما من التاريخ" فكل ذلك ال وإننا مل نكن َّندف إىل "حماكمة شخص" أو "حاكم لبلد" أ

ي كل هذا العناء والبحث، وقد ال هيم الكثري من الناس.. إنام َّندف إىل الدفاع عن السنة النبوية، دعيست

والرشيعة اإلسالمية، والصحابة الكرام، َّندف إىل استقامة الفكر السيايس اإلسالمي، واستقامة 

 موازين احلق والعدل.

الفة" إىل "امللك العضوض" إىل كارثة كربى يف مسرية األمة اإلسالمية.. آن وقد تسبب تول "اخل

األوان أن نواجهها بشجاعة، وبحزم حتى يتسنى لنا رؤية الرشد بال مثنوية، والتزام احلق بال تردد، 

 والرهبة من الظلم والبغي والعدوان بال هتاون.

 ونحن أمام فريقني:

ملتقني"، وفريق ي دنس معاوية وجيعله من "املنافقني الكافرين".. فريق ي قدس معاوية وجيعله "إمام ا

 اً ونحن نرفض كال املسلكني، بل إننا نرجو له ولكل مسلم النجاة والفوز باجلنة، فليس يف قلوبنا حقد

 جتاه مسلم.. أو غالً 

األدوات والوسائل وإثبات احلقيقة ال حيتاج إىل الغلو أو املبالغة أو الكذب، فاحلقيقة خترس كثرياً هبذه 

 والسلوك البعيد عن "روح احلقيقة".

دور حول اآليت: رى التي ت قدس معاوية، وحماورها تولعله من اإلنصاف أن نذكر وجهة النظر األخ

، ومن ثم الطعن فيه أو سبه أو لعنه "يفتح" ☻معاوية من صحابة رسول اهلل  إنه 

بن حنبل يتورع عن لعن يزيد بن معاوية ليس حباً  الباب عىل غريه من الصحابة، وقد كان اإلمام أُحد
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الطعن يف  إىل فيه، وإنام خوفًا من أن ي فتح باب السباب عىل كبار الصحابة، فالطعن يف معاوية قد جير

عثامن وعمر وأيب بكر رِض اهلل عن اجلميع، ومن ثم نحفظ ألسنتنا عن ذلك، ونسد هذا الباب، ففتح 

 يف األحكام اإلسالمية التي وصلتنا عرب هذا اجليل املبارك. هذا الباب قد جير إىل الطعن

واحلقيقة نرى هلذا الطرح وجاهة هامة تتلخص يف: خطورة النيل من جيل الصحابة واملجتمع 

 اإلسالمي حينها، وخطورة الشك يف صدقهم وعدالتهم، وأمانتهم.

زن بني كل هذه األمور نقول:  وحتى نوا

بة، وال يف صدقهم، وال يف أمانتهم يف ُحل هذا الدين بعد رسول اهلل إننا ال نشك يف عدالة الصحا

، فهم اجليل الذي اصطفاه اهلل برشف الصحبة، ورشف اجلهاد، ورشف الدعوة، ☻

فهم من خري القرون.. كام ال يوجد شك يف األحكام اإلسالمية، فهي حمفوظة بكتاب اهلل، وحمفوظة 

تر األمة عليها، وحمفوظة بحمل ال  علامء الربانيني هلا جياًل بعد جيل.بتوا

"التحليل السيايس" للمواقف السياسية والتارخيية التي وقعت يف عرصهم، وانتهت بفتنة  وإنه 

"امللك العضوض" والظروف واملالبسات التي صاحبت ذلك.. ال يعني الطعن يف الصحابة وسبهم 

كون مهه سب الناس، فضالً عن هذا اجليل أن ي –عن مسلم  فضالً  –فال يوجد عاقل  –والعياذ باهلل  -

العظيم.. فاملسلم مأمور بالنظر يف "سنن" السابقني؛ ليتعلم الدرس، ويفهم العربة، ويقوم بالقسط؛ 

 حتى تستقيم حياته، ويصلح جمتمعه، وتنضبط سياسة احلكم واملال باحلق والعدل.

وكان  –معركة صفني  –امللك العضوض اهلل بن عمر كان موقفه احلياد يف معركة اخلالفة أمام  فعبد

وبعد رؤية آثار  –ل هذه احلالة، ثم بعد ذلك املسلمني، وال جيوز القتال يف مثيرى أن كال الفريقني من 

 يف يف هذه املعركة.. هذا التغري عيلّ ل وقفه السابق، وندم عىل عدم مشاركتهتغري م –امللك العضوض 

املعرفة، وانكشاف احلقيقة، هو ما نقصده، فابن عمر قبل تغري "الرؤية السياسية" لألحداث مع اتساع 

موقفه وبعده هو هو "صادق أمني" يتبع سنة الرسول كام رأها وسمعها منه.. ولكن موقفه السيايس 
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مرهون باللحظة التارخيية، ونحن من وراء القرون ننظر إليه يف هذا السياق، وضمن هذا اإلطار، 

ف السيايس سلباً أو إجياباً فإنه ال يعني أدنى شك يف عدالة هذا الصحايب وعندما نتحدث عن هذا املوق

اجلليل، أو انتقاص من قدره، أو القدح يف شخصيته، وعىل هذا النحو ننظر إىل مجيع املواقف السياسية 

 سواء يف جيل الصحابة، أو يف أي جيل من األجيال التالية. –يف ظروفها التارخيية ومالبساهتا  –

بني عدالة مجيع الصحابة، وصدقهم، وحبهم هلل  –ونحفظ  –الطريقة نستطيع أن نفصل  وهبذه

ورسوله، وبني نظرة كل منهم لـ "املواقف السياسية" التي يواجهوَّنا، وطريقة التعاطي معها والتي 

صحتها من عدمها مرهونة: بإدراك العواقب، واسترشاف املستقبل، واإلملام بالظروف السياسية 

ات االجتامعية واالقتصادية السائدة يف عرصهم، والقدرة عىل اختيار األسلوب الناجع والتغري

 اإلجيايب يف استقامة سياسة احلكم واملال... إلخ.

مجيع هذه  فالرؤية السياسية ستكون إما: عادلة أو ظاملة أو معتزلة سلبية.. وال نستطيع أن نقول إنه 

عن صحايب! والصحابة كلهم عدول؛ فنخلط بني العدالة املواقف صحيحة تامة الصحة ألَّنا صدرت 

يف جانب الدين واالتباع والبالغ عن رسول اهلل، وبني نظرهتم لظروف احلكم والسياسة التي كانت 

قفهم من ظروف عرصهم"  يف عرصهم، ونربط بني "صدقهم وإيامَّنم" وبني "رؤيتهم السياسية، وموا

"عدالتهم وصدقهم" يف أمور الدين، وبني "ظلمهم" يف  بني –ال معنى له  –فنربط ارتباط عسيف 

موقف سيايس أو ظرف تارخيي، ونجعل هذه كتلك، فال يصمد هذا االرتباط العسيف أمام العقول 

م وصدقه مالطعن يف أمانتهتح الباب للطعن يف الصحابة ككل، واحلرة، وال الضامئر املستقيمة، بل وتف

 !كذلك

عدم الدخول فيام شجر بني الصحابة، وإلغاء هذه احلقبة التارخيية  –يف نظر البعض  –ويصبح احلل 

اهلامة واخلطرية من تاريخ األمة، واعتبار أَّنا كانت فرتة مجيلة وردية مل يقع فيها أي َشء، ونتهم كل 

ل البغي والعدوانواالعتزال باحث فيها بـ"التشيع وتبديل سنة النبي  ،" و"البدعة"! واختزا

 العضوض بـ "االجتهاد اخلاطئ"!  الفة الراشدة للملكوتّول اخل  ،☻
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ليكشف  –سوء بحسن نية أو ب –يصطدم صدمة عنيفة عندما يأيت من يريد سهذا "التفكري الطفويل" 

لتدنيس! ويكون كذلك الغطاء التارخيي عن تلك الفرتة، فيقع بني اإلفراط يف التقديس، أو اإلفراط يف ا

نة سبيل احلق، قعه السيايس يف عرصه، وأدوات النقد الالزمة الستباضحية لعدم قدرته عىل رؤية وا

 وسبيل الباطل..

 فنجد: -ثال يف معركة صفني عىل سبيل امل –وأِلن أخذنا مثاالً عن املواقف السياسية الثالثة 

 ،(طأوموقف عمرو بن العاص )وهو املوقف اخل ،امر بن يارس )وهو املوقف الصحيح(موقف ع

مجيع هذه  ل إنه فال يمكن لعاقل أن يقو ..(ف السلبي االعتزايلوهو املوق بن عمر )اهلل وموقف عبد

 ول!املواقف صحيحة، أو عىل املسلم أن خيتار بينها كيفام شاء! فكلهم صحابة وكلهم عد

هذا اخللط بني "العدالة يف أمور الدين واالستقامة" وبني "املواقف السياسية الشخصية" يف الظرف 

عصمتهم  –دون ترصيح  –أدى عند الغالة إىل اخرتاع "اخلطأ املقدس" للصحايب! واعتقاد  التارخيي؛

 (1)يف كل َشء، مثلام فعل الغالة عىل اجلانب اآلخر إىل اخرتاع "عصمة آل البيت" مع الترصيح بذلك..

ء منزلته، زال كل َشفال هبؤالء وال هؤالء يستقيم الفكر السيايس اإلسالمي الراشد، إنام يستقيم بإن

لعضوض فعدالة الصحايب حق، واختالف املوقف السيايس حق، واخلالفة الراشدة حق، وامللك ا

 باطل، والدين حمفوظ بحفظ اهلل، واخلطأ املقدس باطل، واملعصوم هو وحده الرسول

 ، وال اعتذار لبغي، وال رشعية لباطل.☻

يعملوا عىل تصحيح هذا الوضع ما عدوان.. وعىل املسلمني أن لظلم وال لفال رشعية لبغي وال 

 :، ورد الرشعية اإلسالمية احلقة، والسنة النبوية الصحيحة القائمة عىل رشداعوا لذلك سبيالً ااستط

                                                             
م "اعلم أن صح ـه(: 1239)املتوىف:  الفرهاروي دالعزيز بن أُح بذلك من علامء السنة!: قال عبد حبل هناك من رّص ( 1) ابته الكرا

 بعض السلفيني! وهو مرجع حيتفي به[  38]كتاب الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية، ص  !مائة ألف وأربعة عرش ألفًا كاألنبياء"
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شورى أهل التقوى، واختيار عموم املسلمني، واستقامة احلاكم بأمر الرشيعة، وعدم استئثاره بأي َشء 

 ..كاملة، وما احلاكم إال نائب عنهامن املال لشخصه أو عائلته، فلألمة السلطة ال

فقدت األمة الرشعية اإلسالمية احلقة.. ووجدت نفسها أمام سلطة البغي كأمر واقع ال سبيل  وإنْ 

لدفعه، وال اجتامع لألمة عىل رده، وال إمام حق يتصدى له، فليس معنى ذلك التوقف عن صالة 

لصالة تصح، واجلهاد واجب، وإقامة احلدود اجلامعة مثاًل، ومثلها من األمور اجلامعة لألمة.. فا

أن نغرق يف الفوىض،  –كخالفة راشدة  –َضورة، فليس البديل عن فقدان الرشعية اإلسالمية 

وتضيع الصالة، واجلامعات، واجلهاد، وإقامة احلدود.. بل هذا مما جيب التمسك به، واحلفاظ عليه، 

معتدالً غاية يف  العضوض الظامل، فكان موقفاً  وهذا ما اختاره املسلمون ألنفسهم يف عصور امللك

اإلجيابية: اإلبقاء عىل وحدة األمة، وعىل اخلري املوجود، واحلفاظ عليه، وعدم تطيمه بحجة بطالن 

رشعية الظاملني، ويف نفس الوقت عدم االعرتاف برشعية الظلم والبغي، واإلنكار عليها ومقاومتها 

. واستمرار فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتمسك لذلك. متى كان هناك سبياًل رشداً 

 هبا يف وجه الطغاة أبدًا؛ حتى تظل قلوب املسلمني مستقيمة عىل احلق، ناشدة للعدل.. 

عندما غالوا يف أمر إقامة احلق.. غرقوا يف مثل هذه الفوىض فضيعوا اجلمعة واجلامعات،  :واخلوارج

 .وتولوا بسيوفهم نحو املسلمني

املسلمني حتى عىل موا فقد فتحوا الطريق وأعطوا الرشعية للظاملني واملعتدين، وحرّ  وأما املرجئة:

جمرد التفكري يف اإلنكار عليهم أو مقاومتهم، أو حتى فهم التصور الصحيح عن خالفة املسلمني، 

نع صاحبها من واعتربوا ذلك "فتنة"! وتركوا اجلميع يغرق يف الكبائر، بحجة أَّنا مغفورة، وال ُت

دخول اجلنة؛ فازداد الطغاة طغيانًا، واملسلمون تفّلتًا.. فجامعة كانت تريد احلفاظ عىل ُتاسك 

واستقرار الدولة مهام كانت التضحيات، حتى ولو التضحية بالدين ذاته! ومجاعة كانت تريد هدم 

 الدولة كلها بخريها ورشها، برها وفاجرها!
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.. استحكم فكر ومن شاهبهم لخوارجبالفكر السيايس ل، وشاهبهمومن  وبالفكر السيايس للمرجئة

 وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. امللك العضوض، وطوق األمة من كل طريق!

*** 

من الباب الثالث، والذي تناول قضية: الغلو يف  (اجلزء األول) –بفضل اهلل  –وإىل هنا انتهى 

و يف معاوية غفر اهلل له، وحماولة التالعب بحديث الفئة ، والغلالصحابة، والغلو يف عيّل ؓ

 ..الباغية، وموقف ابن عمر ؓ

بعض الضالالت الفكرية التارخيية يف الفقه  –بإذن اهلل  –من الباب الثالث  (اجلزء الثاين)وسيتناول 

عمياء وبدعة "الطاعة ال إعطاء الرشعية ألويل النفاق، وجعلهم أئمة املسلمني!جريمة و السيايس،

واملطلقة" للطغاة، وبعض آليات الدجاجلة اليوم التي يستخدموَّنا يف الدفاع عن الطواغيت مثل: 

"، وحديث "السلطان ظل ال تنازعوا األمر أهلهحديث "وإن َضب ظهرك"، وحديث "التالعب ب

 .الثيوقراطياهلل يف األرض" وقضية احلكم 

 

 هم أهلمنا التوفيق والسداد.فالل

 

***
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 اً: طاعة أويل النفاق سادس 

 

ِطيُعوا  ▬ن أشهر اآليات التي يتم فيها تريف الكلم عن مواضعه، قوله تعاىل: مِ 
َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَا أ

ْمرِ ِمنُكْم 
َ
وِِل اْْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َه َوأ  ]سورة النساء[ ♂ ٥٩اللَـّ

أمر بطاعة الطغاة،  هلالج لجأن اهلل  – !لدجلهمويا  –فيَستشهد هبا كل دجال لكل طاغية، ويزعمون 

 ربت كلمة خترج من أفواههم! والبغاة! فكَ 

وهذه اآلية من أعظم اآليات داللة عىل التفرقة بني "أويل األمر" و"أويل النفاق"، ووجوب طاعة 

 أويل األمر، واإلعراض عن أويل النفاق.. وبيّنت اآليات صفات كل فريق..

 فأما أويل األمر:

طاعة الرسول فطاعة اهلل واجبة، و، ☻اعتهم بعد طاعة اهلل ورسوله فجاءت ط

واجبة كذلك، وطاعة أويل  -وخيلفه يف أمر احلكم، ويقيم سنته  -ع الرسول ن يطواجبة.. وطاعة مَ 

األمر مرشوطة بطاعتهم هم للرسول.. وقيامهم بسنته وليست هي طاعة مطلقة عمياء.. بل طاعة يف 

  ..☻اخلالفة عن رسول اهلل 

 ية فإن اآلية التي قبلها هي: ذا أحببنا النظر إىل سياق هذه اآلوإ

ن ََتُْكُموا بِا▬
َ
ْهلَِها ِإَوَذا َحَكْمُتم بَْيَ الَّاِس أ

َ
َمانَاِت إَِلٰ أ

َ
ن تَُؤدُّوا اْْل

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َه يَأ  إِنَّ لَْعْدِل  إِنَّ اللَـّ

ا يَعُِظُكم بِهِۗ  إِنَّ اللَّ  َه نِعِمَّ    ♂ـَه ََكَن َسِميًعا بَِصًيااللَـّ

داً ومجاعات بــ  هلالج لجوفيها: يأمر اهلل  ( بأداء األمانات 1)املسلمني مجيعًا حكامًا وحمكومني.. أفرا

 ( احلكم بني الناس بالعدل. 2إىل أهلها. )
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ن أمانة اإليام أمانة يف كل َشء، وعدل مع كل َشء..هكذا بصورة عامة مطلقة..  "األمانة والعدل"

مة باهلل وأداء  ،إلنسانيةا ورسوله، وأمانة احلفاظ عىل حرية اإلرادة اإلنسانية، وأمانة حفظ الكرا

اكم إىل وأمانة التح احلقوق إىل أهلها، وأمانة منع الظلم واجلهل، وأمانة القيام باحلق والشهادة به،

ما  عمَ ونِ  عظنا اهلل به..يما  ذلك هلو نِعمَ  وإنه  كتاب اهلل.. والعدل مع كل إنسان، املسلم وغري املسلم..

أخالقهم ي رق، ويقوم به صالح الدنيا واآلخرة، وَّنضة األمة وحضارهتا، وقوة املسلمني وعزهتم

سميع بصري؛ فليحذر  لعلينا رقيب -ىل أداء األمانة واحلكم بني الناس ع - هلالج لجوإنه  ..وسلوكهم

 الذين خيالفون عن أمره.

ا للطغاة، وال تستسلم ال األمم احلرة العزيزة، التي ال ت سلم أمرهمانة، ويقوم بالعدل إيؤدي األوال 

أقاموا العدل، وتلتزم  رب احل كام عىل القيام بالعدل، فتلتزم طاعتهم ماللمستبدين، وهي األمم التي جت  

 ع املفاسد فيها كذلك.كام يلتزم اإلمام العدل صيانة األمة، ومن عنه.. انحرفوا تقويمهم وحماسبتهم متى 

، فهذه اآلية تدد وصف أويل األمر، فهم من ☻إذن فهي طاعة امتثال هلل ورسوله 

لق الوفاء وأيقوم بأداء األمانة، واحلكم بني الن ات، وفيهم العلم داء األماناس بالعدل.. ففيهم خ 

.. فهم أصحاب اخللق احلسن، والعلم والقيام هبا -لتحاكم حسب موضوع ا -بأحكام العدل 

ذا وذاك وقبل هدل املجرد عن اهلوى والشنآن، وإليهم يرجع الناس، ويرضوَّنم.. الصحيح، والع

 ..يتخذون كتاب اهلل مرجعًا وحكامً 

: "حٌق عىل اإلمام أن حيكم بام أنزل اهلل، ويؤدي األمانة، فإذا فعل ذلك قال اإلمام عيّل ؓ

"   (1)فحٌق عىل الرعية أن يسمعوا وي طيعوا

د بأويل األمر منكم: الزخمرشي: "العاّلمة وقال  ء اجلور.. اهلل ورسوله واملرا ء احلق، ألن أمرا أمرا

ء بريئان منهم؛ فال ي عطفون عىل اهلل ورسوله يف وجوب الطاعة هلم، وإنام جيمع بني اهلل ورسوله  واألمرا

                                                             

 [تفاسري ملحمد أبو زهرةر، وزهرة الالبن عاشو كذلك يف التحرير والتنوير ، راجع تفسري اآلية240، ص2 البغوي، ج]تفسري (1)
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شدين ومن ار العدل، واختيار احلق، واألمر هبام، والنهي عن أضدادمها كاخللفاء الرا ثياملوافقني هلام يف: إ

 (1)".تبعهم بإحسان

ن بالءهم لتقواهم وحس -وهم يف النهاية: أويل األمر "منا" وليس "علينا"؛ منا.. ممن دفعتهم األمة 

 .سيفعلينا بقوة وقهر الاملتسلطون األمر   والية شؤون املسلمني، وليس أولوإىل -

ٍء فَ  فَإِن َتَنازَْعُتمْ ▬التي بعدها هي: واآلية  ..اآليةتكملة أما و هِ َوالرَُّسوِل إِنِِف ََشْ  ُردُّوهُ إَِل اللَـّ
هِ َواْلَوِْم اْْلِخرِ  

حْ  ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَـّ
َ
وِياًل َذٰلَِك َخْي  َوأ

ْ
ِيَن يَزُْعمُ  ٥٩َسُن تَأ لَْم تََر إَِل اَّلَّ

َ
نَُّهْم آَمُنوا أ

َ
وَن أ

نزَِل ِمن َقبْلَِك 
ُ
نزَِل إَِلَْك َوَما أ

ُ
ن َيَتَحاَكمُ  بَِما أ

َ
ن يَْكُفرُ يُِريُدوَن أ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ وا بِِه وا إَِل الطَّ

ن يُِضلَُّهْم َضاَلًَل بَعِيًدا 
َ
يَْطاُن أ  ]سورة النساء[ ♂٦٠َويُرِيُد الشَّ

إذن فهي  ، ☻وقع التنازع معهم، فيجب رده  إىل كتاب اهلل، وسنة رسوله  فإنْ 

طاعة أهل التقوى وحسن .. ☻ال ألمر اهلل ورسوله رىض وامتثطاعة اتباع وطاعة 

 إيامنفهي طاعة .. ☻البالء والكفاية، لطاعتهم هم هلل وسريهم عىل سرية رسول اهلل 

 . اختيار وكرامة.و

ر املسلمني من سلوك مسلكهم، يف مقابل الذين آمنوا بالطاغوت من أهل الكتاب، وحذّ  وهؤالء

.. كام حكى سياق اآليات السابقة هلذه اآلية، واآليات التي بعدها واتباع سننهم، مثلام حاول املنافقني

 ومن بعدها! آية الطاعة، فالتحذير مزدوج من قبل (2)كذلك

                                                             

 [524، ص 1]تفسري الزخمرشي، ج (1)

وَل َوأ و (قبل)اآلية  (2) س  وا الره َ َوَأطِيع  وا اَّلله ِذيَن آَمن وا َأطِيع  َا اله ْم﴾ ﴿َيا أَهيُّ  هي: [ (59النساء )]يِل اأْلَْمِر ِمنْك 

ِذيَن أ وت وا َنِصيًبا ِمَن الْ  بِْت َوالطهاغ  ِكَتاِب ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل اله اَلِء َأْهَدٰى ِمَن اله  وِت ي ْؤِمن وَن بِاجْلِ وا َهٰؤ  ول وَن لِلهِذيَن َكَفر  ِذيَن آَمن وا َسبِياًل﴾ َوَيق 

  .[(51النساء )]

وَن أََّنه ْم آَمن وا باَِم أ نِْزَل : (بعدها) التي واآلية م  ِذيَن َيْزع  نِْزَل ِمْن َقْبلَِك إَِليَْك َومَ  ﴿َأمَلْ تََر إىَِل اله وا أ  وَن أَْن يَتََحاَكم  َوقَْد  ا إىَِل الطهاغ وِت ي ِريد 

ْم َضاَلاًل َبِعيًدا﴾  يَْطان  َأْن ي ِضلهه  وا بِِه َوي ِريد  الشه ر  وا َأْن َيْكف  ِمر   .[(60اء )النس]أ 
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هي إىل اهلل ورسوله،  -احلاكم واملحكوم  -فاملرجعية جلميع املختلفني  ..فعند التنازع واالختالف

أوئلك  -وإنه لزعم باطل  -امن يف َشء فهذه هي حقيقة اإليامن، ومدلوله كذلك، وليس من اإلي

عن حكم اهلل إىل أهوائهم، وعن أداء األمانة  في عرضون ؛يتحاكموا إىل "الطاغوت" الذين يريدون أن

وهؤالء واحلكم بالعدل إىل "اخليانة والظلم والطغيان والبغي" وكل أوئلك قد أ مروا أن يكفروا به.. 

 ."أويل النفاقهم: "

نة، والظلم، واإلعراض عن حكم اهلل هلو طريق الشيطان الذي يريد أن يضل الناس خيانة األما وإنه 

ام أنزل اهلل ورسوله ويميض يف طريق الضالل؛ فأوئلك هم املنافقون: من ي عرض عضالالً بعيدًا، فبه 

▬ ْ يَْت ال
َ
ُه ِإَوَل الرَُّسوِل َرأ نَزَل اللَـّ

َ
وَن َعنَك ُصُدوًداِإَوَذا قِيَل لَُهْم َتَعالَْوا إَِلٰ َما أ  ♂ ُمَنافِقَِي يَُصدُّ

وإذا ك شف أمرهم وافتضحوا أو أصابتهم مصيبة.. ادعوا أَّنم كانوا يقصدون "اإلحسان والتوفيق" 

ولو كانوا حقًا يريدونه؛ ألدوا األمانة، وأقاموا العدل، ورضوا وخضعوا حلكم اهلل ورسوله 

أويل فرق كبري بني "فال بعيدا؛ طاعوا خلفاءه، ومنعوا ظلم من ضلوا ضالالً ، وأ☻

 " وال يستويان أبدًا.. أويل النفاق" و"األمر

 : أويل األمر

وهؤالء  ل اهلل،إىل ما أنزاملتحاكمون  .☻أهل األمانة والعدل، وطاعة اهلل ورسوله 

 جتب طاعتهم يف املعروف. 

 : وأويل النفاق

الء وهؤ ، املغالون يف البغي والعدوان،واملحرتفون الظلم ،األهواءأهل الضاللة، املتحاكمون إىل 

 وموعظتهم، ونفي حقيقة اإليامن عنهم. واحلذر منهم، جيب اإلعراض عنهم، وعدم طاعتهم، 

 عرباً: وهبذا يكون سياق اآليات مكتماًل واضحًا مجياًل م  
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ْهلَِها ِإَوَذا حَ  ▬
َ
َمانَاِت إَِلٰ أ

َ
ن تَُؤدُّوا اْْل

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َه يَأ ن ََتُْكُموا بِالَْعْدِل  إِنَّ اللَـّ

َ
 َكْمُتم بَْيَ الَّاِس أ

ا يَعُِظُكم بِهِۗ  َه نِعِمَّ َه ََكَن َسِميًعا بَِصًيا  إِنَّ اللَـّ ِطيُعوا  ٥٨إِنَّ اللَـّ
َ
َه َوأ ِطيُعوا اللَـّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَا أ

ْمرِ ِمنُكْمۖ 
َ
وِِل اْْل

ُ
ِه َوالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَّـِه فَإِن َتَنازَْعتُ  الرَُّسوَل َوأ ٍء فَُردُّوهُ إَِل اللَـّ ْم ِِف ََشْ

وِياًل  َواْلَوِْم اْْلِخرِ  
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
نزَِل إَِلَْك َوَما  ٥٩َذٰلَِك َخْي  َوأ

ُ
نَُّهْم آَمُنوا بَِما أ

َ
ِيَن يَزُْعُموَن أ لَْم تََر إَِل اَّلَّ

َ
أ

نزَِل ِمن َقْبلِ 
ُ
ن أ

َ
ْيَطاُن أ ن يَْكُفُروا بِهِ َويُرِيُد الشَّ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ ن َيَتَحاَكُموا إَِل الطَّ

َ
َك يُِريُدوَن أ

يَْت الُْمَنافِقَِي يَُصدُّ  ٦٠يُِضلَُّهْم َضاَلًَل بَعِيًدا 
َ
ُه ِإَوَل الرَُّسوِل َرأ نَزَل اللَـّ

َ
وَن ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َتَعالَْوا إَِلٰ َما أ

َرْدنَا  ٦١َعنَك ُصُدوًدا 
َ
هِ إِْن أ يِْديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك َُيْلُِفوَن بِاللَـّ

َ
َمْت أ ِصيَبة  بَِما قَدَّ َصاَبتُْهم مُّ

َ
فََكيَْف إَِذا أ

ْعرِْض َعنُْهمْ  ٦٢ إَِلَّ إِْحَسانًا َوتَوْفِيًقا 
َ
ُه َما ِِف قُلُوبِِهْم فَأ ِيَن َيْعلَُم اللَـّ ـٰئَِك اَّلَّ ولَ

ُ
َُّهْم ِِف أ  وَِعْظُهْم َوقُل ل

نُفِسِهْم قَْوًَل بَلِيًغا 
َ
هِ   ٦٣أ رَْسلَْنا ِمن رَُّسوٍل إَِلَّ ِلَُطاَع بِإِذِْن اللَـّ

َ
نُفَسُهْم َوَما أ

َ
لَُموا أ نَُّهْم إِذ ظَّ

َ
 َولَْو أ

َه َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل لَوََجُدوا اللَّ َجاُءو ابًا رَِّحيًما َك فَاْسَتْغَفُروا اللَـّ ِيَك ََل يُْؤِمُنوَن  ٦٤ـَه تَوَّ فَاَل َوَرب
ا قََضيْ  مَّ نُفِسِهْم َحَرًجا ِمي

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ ََل ََيُِدوا ِِف أ ٰ ُُيَِكي  ♂٦٥َت َويَُسلِيُموا تَْسلِيًما َحِتَّ

 .سورة النساء[]

 

 

***
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 ًسي : ضالالت فكرية يف الفقه السياسابعا 

 

ل التي ت ربر، وت رشعن لبدع –غفر اهلل هلم  –َذكر بعض علامئنا    !ة "امللك العضوض"كثري من األقوا

 ومن أمثلة هذه األقوال:

والسمع َوالطهاَعة لألئمة : "ـه( 241)املتوىف: بن حنبللإلمام أُحد  جاء يف كتاب أصول السنة( 1)

َعَليِْهم  ظهر َومن ،اخْلاَلَفة َواْجتمَع النهاس َعَليِْه َوَرضوا بِهِ  َومن ويل ،وأمري امْل ؤمننَِي اْلرب والفاجر

يِْف َحتهى َصار َخليَفة َوسمي َأِمري امْل ؤمننِيَ  والغزو َماض َمَع اإِلَمام إىَِل َيْوم اْلِقيَاَمة اْلرب والفاجر ، بِالسه

ود ،َوِقْسَمة اْلَفْيء .اَل يرْتك ة َماضإِىَل اأْلَ  ،َوإَِقاَمة احْل د  َواَل  ،َليَْس ألحد َأن يطعن َعَليِْهم ..ِئمه

  (1)"ينازعهم

 (2)السمع والطاعة للفاجر! ☻من أصول سنة املصطفى –غفر اهلل له  –فجعل 

 وأعطى الرشعية للمتغلب عىل الناس بإطالق! 

رّ دل فيه، ولكنوأما التعاون عىل الرب والتقوى يف اجلهاد، وإقامة احلدود، فال جا م الطعن عىل ه حي 

ّرم منازعتهم! الفجرة  ، وحي 

ح ا ا لكتاب! بل واعتربوا ويصبح الطاعن عليهم واملنازع هلم من "اخلوارج" أو "املعتزلة" كام قال رش 

رج القعدة"، بل وأعطى بعضهم الرشعية  لمحتل الغازي لامل نكر عىل الفجرة باللسان فقط من "اخلوا

 له السمع والطاعة عند العجز! األجنبي، واملستعلن بالكفر، وجعلوا 

                                                             
 [42]أصول السنة لإلمام أُحد بن حنبل ، ص( 1)

ا الكالم خمالف ملا ! فهذقال هذا الكالم، عىل هذا النحو بإطالق ♫أن نتخيل أن اإلمام أُحد ]عىل أنه من الصعب علينا ( 2)

وي عنه َّنا مستند أهل البدع يف الدفاع وقد ذكرنا هذه األقوال أل يف كتاب العقيدة أليب بكر اخلالل، وسنذكره الحقًا إن شاء اهلل. ر 

 التي يفتن هبا املبتدعة الناس عن دين اهلل.[ عن طواغيتهم، وال بد من البحث يف اجلذور واألصول
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، بل الطاعة يف املعروف ال شك يف ذلك، وال يأيت املعروف إال من (1)وإنه ال سمع وال طاعة لفاجر

أهل الرب.. والطاعة املطلقة للبرش هي منازعة هلل يف ربوبيته، ومنازعة الفجرة واجب عىل املسلمني ما 

نجاح يف التخلص من الفجرة، وترير األمة من دنسهم والوصول إىل ال ..استطاعوا لذلك سبيالً رشدا

فقد  ..قوهلم متناقضكام أن عتقاد أو دين. قدر بقدرها وليست بات   "سياسية اجتهادية"مسألة إنام هي 

ومن ال جيوز اخلروج عليه،  -إذا انترص  –غلب بالسيف.. إماماً امللك امل تعىل  َمن خرج وَتغلبجعلوا 

 حيث دار! -ال "صاحب احلق"  -هي نظرية تدور مع "صاحب القوة" فاخلوارج إذا اَّنزم؛ 

ة امْل سلمني: "أيضاً  اإلمام أُحد وقال وا  ،َومن خرج عىل إَِمام من َأِئمه وأقروا  ،َعَليْهِ  َوقد َكان وا اْجَتمع 

َضا َأو اْلَغَلَبة ..باخلالفة بَِأّي َوجه َكانَ  َوَخالف اآْلَثار َعن  ،سلمنيفقد شّق َهَذا اخْلَاِرج َعصا امْل   ،بِالرِّ

ول اهلل صىل اهلل َعَليِْه َوسلم َواَل حيل قتال  ،(2)’’َماَت ميَتة َجاِهِليهة’’ ..َفِإن َماَت اخْلَاِرج َعَليْهِ  ،َرس 

ْلَطان وج َعَليْهِ  ،السُّ ْبَتدع عىل غري الّسنة ،ألحد من النهاس ،َواَل اخْل ر  َو م    (3)"ِريقَوالطه  َفمن فعل َذلِك َفه 

وج" وواضح أن مسألة الفكر السيايس تلخصت يف قضية "السمع والطاعة والصرب وعدم اخلر

ألمة التي وأصبحت تمي السلطان، وتفظه من أي غضبة! بينام ال نجد مثاًل احلديث عن حقوق ا

ة ها حماسبطاعة مطلقة ليس فيويتضح كذلك أن السياق يتحدث عن جيب عىل السلطان القيام هبا، 

سوله روال رقابة وال مراجعة، وليس فيها البيعة املرشوطة عىل: إقامة كتاب اهلل، وسنة 

وتقيق احلق والعدل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ بدليل احلديث عن ، ☻

ء فسوقه الذايت، أو فجوره يف حكمه، وجو  ره عىل الناس!فجور السلطان وجوره وأنه ال بأس به، سوا

                                                             

 (أي: اإلمام أُحد)، فيقول: "وقوله يف اإلمامة يف رشح هذا املتن بعدم أمهية العدالة -شيخ احلنابلة  – ويؤكد القاِض أبو يعىل]( 1)

ً كان أو فاجراً ’’  [(238، صـه 458)املتوىف:  يليب يعىل احلنبللقاِض أ ،)املعتمد يف أصول الدينيقتيض أن العدالة ليست برشط فيها"  ’’برا

 بتة عن النبيربيع املدخيل يف رشح هذا املتن: "ألن اخلروج عليه ]أي: السلطان[ خمالف للنصوص الثا الشيخ ]قال (2)

ك قدرة، ، وخمالف ألصل عظيم من أصول أهل السنة واجلامعة، حتى لو كان كافراً ال خترج عليه إال إذا كان هنا☻

رشح أصول السنة )مصلحة راجحة، وليس هناك مفسدة راجحة، حينئذ إذا أمكن التخلص منه فذاك، وإال فاألصل الصرب" وهناك 

 [(59لإلمام أُحد بن حنبل، ص 

 [45]أصول السنة لإلمام أُحد بن حنبل، ص( 3)
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التي فيها احلق  تهوآيا كتابه :إنام هي ملن خيرج عن سلطان اهلل.. وسلطان اهلل "اهليةامليتة اجل"و

يف  ☻ والعدل، فالسلطان الذي َيفجر وجيور وَيظلم و"خيرج" عن سنة املصطفى

 سياسة احلكم واملال.. ثم يموت عىل ذلك، فميتته ميتة جاهلية.

ِفِق لِْلكِ َة َراِجَعٌة إِىَل ااِلْجتاَِم اجْلاََمعَ يف االعتصام: " ♫ العالّمة الشاطبي قال َماِم امْل َوا َتاِب ِع َعىَل اإْلِ

نهةِ  نهة   ،َوالسُّ وِر يِف ا ..َوَذلَِك َظاِهٌر يِف َأنه ااِلْجتاَِمَع َعىَل َغرْيِ س  أْلََحاِديِث َخاِرٌج َعْن َمْعنَى اجْلاََمَعِة امْلَْذك 

وَرةِ   " امْلَْذك 

ى مام الطربي[]لعله يقصد اإل َقاَل " وِمَها َوَسمه ز  َم بِل   َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسله
ِ
ول  اَّلله ي َأَمَر َرس 

تِ : َفاجْلاََمَعة  اله

َفاِرًقا هَلَا َِن اْجَتَمَعْت َعَليْهِ  ..امْل نَْفِرَد َعنَْها م 
ِ
اَلَفَة مل َمر  اخْلِ ي َأْوَجَب ع 

تِ ري  اجْلاََمَعِة اله
  (1)"َنظِ

 أئمة وقد اختلف علامء املسلمني يف مسألة اخلروج عىل": ♫ مة حممد رشيد رضاقال العالّ و

 وتغيري الختالف ظواهر النصوص التي وردت يف الطاعة واجلامعة والصرب ؛اجلور وحكم من خيرج

ات واألحاديث يف هذا ألحد مجع به بني كل ما ورد من اآلي الظلم والبغي، ومل أر قوالً  املنكر ومقاومة

 ت يف ذلك، مبيناً اختالف احلاال ب، ووضع كال منها يف املوضع الذي يقتضيه سبب وروده، مراعياً البا

 مفهومات األلفاظ بحسب ما كانت تستعمل به يف زمن التنزيل دون ما بعده. 

د به مجاعة املسلمني التي تقيم أمر اإل سالم بإقامة كتابه وسنة مثال هذا لفظ " اجلامعة " إنام كان يرا

، ولكن صارت كل دولة أو إمارة من دول املسلمني تمل كلمة اجلامعة عىل ☻ه نبي

تالف وأباحت الفجور، ومثال اخ ،وعطلت احلدود ،وأقامت البدعة ،نفسها، وإن هدمت السنة

أهيا يعد الباغي فاألحوال تعدد الدول؛ فأهيا جتب طاعته والوفاء ببيعته؟ وإذا قاتل أحدها اآلخر؛ 

ص عىل أهوائهم ائر املسلمني قتاله حتى يفيء إىل أمر اهلل؟ كل قوم يطبقون النصوالذي جيب عىل س

 مهام كانت ظاهرة.

                                                             
 [775، ص2ـه( ج 790]االعتصام للشاطبي، )املتوىف: ( 1)
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وإنام الطاعة يف ، ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق) :أنه واعتقاداً  ومن املسائل املجمع عليها قوالً 

 (1)"(املعروف

*** 

وال ندعوا  ،جاروا تنا ووالة أمورنا وإنوال نرى اخلروج عىل أئم: "جاء يف العقيدة الطحاوية( 2)

 ،ما مل يأمروا بمعصية، طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فريضة ونرى ،من طاعتهم وال ننزع يداً  ،عليهم

  (2)"وندعو هلم بالصالح واملعافاة

، ونزع يد ال يعني اخلروج التام –يف بعض املسائل أو احلوادث  –وصحيح إن وقوع بعض اجلور 

  !ولكن ماذا إن أصبح اجلور منهج ونظام حياة؟الطاعة.. 

؟! أو عىل األقل آليات للرقابة واملحاسبة والعزل بالوسائل السلمية وملاذا مل يتحدث الفقهاء عن

ه أو  وأ –إسقاط الرشعية اإلسالمية   ملاذا انحرس -جز عاعتبارها رشعية اضطرار أو أمر واقع أو إكرا

بث لية"، دون صيانة نظام احلكم نفسه من اجلور والعاحلديث فقط عن هاجس "احلرب األه

 والفجور؟! 

 ؟!(3)"سياسية اجتهادية"وملاذا أدخلوا هذه املسألة يف "صلب" العقيدة اإلسالمية، وهي مسألة 

                                                             

 [303، ص6ج ـه( 1354)املتوىف:  حممد رشيد رضا ]تفسري املنار،( 1)

 [72، ـه(321)املتوىف: ]متن الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي، ( 2)

صول االعتقاد، واخلطر عىل أـه(: "الكالم يف هذا الباب )أي: باب اإلمامة( ليس من 478]قال إمام احلرمني اجلويني )املتوىف: ( 3)

ل كل فئة إىل التعصب يعتوره نوعان حمظوران عند ذوي احلجاج، أحدمها: ميمن َيزل فيه ي ربى عىل اخلطر عىل من جيهل أصله، و

دلة يف أصول االعتقاد للجويني، )اإلرشاد إىل قواطع األوتعدي حد احلق، والثاين: من املجتهدات املحتمالت التي ال جمال للقطعيات فيها" 

؛ بحيث يفيض النظر فيها أن اإلمامة ليست من أصول االعتقاد ـه (: "اعلم548. وبمثله قال العالّمة الشهرستاين )املتوىف: (315ص

ء املضلة إىل قطع ويقني بالتعني، ولكن اخلطر عىل من خيطئ فيها يزيد عىل اخلطر عىل من جيهل أصلها، والتعسف ا لصادر عن األهوا

 [   (477)َّناية اإلقدام للشهرستاين، صمانع من اإلنصاف فيها" 
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مة احلق والعدل قيمة إقا :هو –فيام أرى  – "العقيدة اإلسالميةباب "ذكر يف كان جيب أن ي   والذي

رر اإلنسانرسابيان بني الناس، و التحذير الشديد من ووكيف هي رُحة للعاملني،  ..لة اإلسالم التي ت 

 الركون إىل الظاملني، فضاًل عن ممارسة الظلم نفسه كام علمنا القرآن..

الته املختلفة فمكانه يف الفكر والفقه السيايس، وحا ..أما مسألة الصالح السيايس كمنظومة حكم

 حال. إىلجيل، ومن حال إىل من جيل 

صور أن الفجرة واحلمد هلل أن املتن هنا قيد الطاعة بعدم املعصية.. عىل أنني ال أستطيع أن أت

رب العاملني،  اجلائرين سوف يأمرون بحسنة، فلو أمروا باحلسنات ما أصبحوا جائرين! وخافوا اهلل

دثه امل لك، واالفتتان باحلياة الدنيا  "الطغيان"ولكن  هاون يف تفي اف اهلل؛خيان ال جيعل السلطالذي حي 

 .الظلم والعدوان، ويتامدى يف الباطل والضالل البعيد

*** 

ال حيل ألحد أن يبيت ليلة وال (: "ـه329املتوىف: ) احلنبيل للربهباري رشح السنة جاء يف كتاب( 3)

  (1)".كان أو فاجراً  ، براً يرى أن عليه إماماً 

ومن قول أهل السنة أن السلطان " :ـه(399)املتوىف:  الكيبن أيب َزَمننِي املال جاء يف أصول السنةو

  (2)"كان أو فاجرا فهو عىل خالف السنة ظل اهلل يف األرض، وأنه من مل ير عىل نفسه سلطانا براً 

ور، واإلمام الفاجر ال بأس به يف منظومة احلكم عىل أن الفج -يف كل مرة ومناسبة  –ويأيت التأكيد  

بايع هذا الفاجر! ليلة واحدة بيتىل املسلم أن يَ السيايس، بل وحَيرم ع  –ويزعمون أن هذا  دون أن ي 

 ! ☻ سنة الرسول –ويا للوقاحة! 

                                                             
 [23ص ،يب يعىلللقاِض أ "األحكام السلطانية"أُحد كام جاء يف  ، وي نسب هذا القول لإلمام56اري، ص]السنة للربهب( 1)

 [275، صالبن أيب زمنني ]أصول السنة( 2)
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اًل كامالً إن بإطالق هكذا فهو باطل، سوف ن فرد له فص "السلطان ظل اهلل يف األرض"وأما حديث 

 شاء اهلل.

*** 

 :م عندكم قيل لهما الذي يوجب خلعه اإلما إن قال قائل: "بكر الباقالين جاء يف التمهيد أليب( 4)

ومنها عند كثري  ،ومنها تركه إقامة الصالة والدعاء إىل ذلك ،يوجب ذلك أمور منها كفر بعد اإليامن

ضييع وتناول النفوس املحرمة وت ،وَضب األبشار ،بغصب األموال ،وظلمه ،فسقه :من الناس

 ..وتعطيل احلدود ،احلقوق

روج عليه وال جيب اخل ،ال ينخلع هبذه األمور :اإلثبات وأصحاب احلديثوقال اجلمهور من أهل 

 ذلك بأخبار يفواحتجوا ، وترك طاعته يف َشء مما يدعو إليه من معايص اهلل ،بل جيب وعظه وختويفه

 ،وعن أصحابه يف وجوب طاعة األئمة وإن جاروا، ☻كثرية متظاهرة عن النبي 

  :☻وأنه قال  ،واستأثروا باألموال

 :وروي أنه قال ،"عبد حبِش وصلوا وراء كل بر وفاجراسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ولو ل"

يف هذا  يف أخبار كثرية وردت "أطعهم وإن أكلوا مالك وَضبوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصالة"

  (1)"الباب

م املسلمني، رئيس ما: "وإن حدث منه ]أي: إيف أصول الدين يف املعتمد قال القاِض أبو يعىل احلنبيلو

ألنه  ا ال إشكال فيه؛الدولة[ ما يقدح يف دينه، نظرت.. فإن كفر بعد إيامنه، فقد خرج عن اإلمامة، وهذ

  قد خرج عن املّلة ووجب قتله.

                                                             
حديثي:  –شاء اهلل  إن –ية ، وسنناقش يف الفصول التال478، ص ـه(403)املتوىف: ]ُتهيد األوائل أليب بكر الباقالين املالكي ( 1)

أو "يقودكم بكتاب  حديث العبد احلبِش مرشوط فيه "ما أقام لكم كتاب اهلل"أما و ،ك"، و"منازعة أويل األمر"َضب ظهر ن"وإ

 [1299اهلل" كام جاء يف صحيح مسلم/
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املحّرمة،  كأخذ األموال، وَضب األبشار، وتناول النفوسوإن مل يكفر.. لكنه فسق يف أفعاله؛ 

 ، فهل ي وجب خلعه أم ال؟ود، ورشب اخلمور.. ونحو ذلكوتضييع احلقوق، وتعطيل احلد

يف كتابه عن أصحابنا أنّه ال ينخلع بذلك، وال جيب اخلروج عليه، بل جيب  عبدالله ذكر شيخنا أبو

وعظه، وختويفه، وترك طاعته يف َشء ممّا يدعو إليه من معايص اهلل، خالفًا للمعتزلة واألشعرّية يف 

  (1)قوهلم ينخلع بذلك."

 يزعم هبا أَّنا مستند رشعي هلذا الباطل!!  ☻ ثم ساق أحاديث مرفوعة إىل النبي

يل احلدود، مة، وتضييع احلقوق، وتعطأخذ األموال، وَضب األبشار، وقتل النفوس املحرّ فأصبح: 

مفتوح  حيث باب الفجور والفسوق والعصيان والبغي والعدوان - و)نحو ذلك(.. ورشب اخلمور

عيعىل  إلمام، وليست من ال بأس به، وال يقدح يف مرشوعية وسلطة ا - إمام املسلمني"!!لـ " همرصا

األشعرية" وهم مسببات خلعه، بل وال جيب اخلروج عليه، ومن يقول باخللع واخلروج هم "املعتزلة و

السو ..يف نظر بعض احلنابلة عىل أحسن تقدير ء ال جي  الطون، مبتدعة ضالني من أهل األهوا ن، وال خي 

  ي سلم عليهم! وال

صّلت وال شك أن هذا "الباطل" املندرج تت اسم "أصول الدين" من أشد النظريات التي أ

م، والتبعية، وال لالستبداد، وباركت الظلم والعدوان، وسقطت باألمة يف مستنقع العبودية، واالَّنزا 

 حول وال قوة إال باهلل.

، األمر العايص جيب طاعته ما مل يكن كافراً ويل ": ♫ بن العثيمنيحممد وال عجب أن قال الشيخ 

وأما إذا كان يرشب اخلمر، ويزين، ويتلوط،  . طيعه.عندنا فيه من اهلل برهان ال ن   إن كفر كفراً رصحياً 

  (2)."، فيجب عليك أن تطيعهفإنه جيب طاعته حتى لو َضبك َضباً  ..ويقتل النفس بغري احلق

                                                             
 [243ـه(، ص  458للقاِض أيب يعىل احلنبيل )املتوىف:  ،]املعتمد يف أصول الدين( 1)

 [ن باز، والشيخ األلباين!قال شيخه اب -أو قريب منه  –(، وبمثله م 2001املتوىف: ]رشح العقيدة التدمرية، حممد بن العثيمني ) (2)
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 األمر: فاسًقا، يرشب اخلمر، ويزين، ويلوط، ويظلم، لو كان ويل"وقال أيضًا يف مقطع صويت: 

 ".ويفعل كل منكر إال الكفر فإنه ال جيوز اخلروج عليه، بل جتب مناصحته، ودعاء اهلل له

ء أكان   -"ختيل أن للحاكم : يف مقطع مرئي وال عجب أيضاً أن يقول تلميذه عبد العزيز الريس سوا

ء مبارشة يزين ويرشب اخلمر! له نصف س -ملكًا أو رئيس دولة...إلخ  اعة يف التلفاز خيرج عىل اهلوا

لكن   -ولو بصوت مرتفع، ولو أمام الناس  -مامه، أنكر عليه فام موقفنا الرشعي منه؟ إذا كنت أَ 

تراعي املصلحة واملفسدة، أما إذا كنت وراءه، ال تذكر اسمه، وال تنكر عليه بطريقة ترض الناس 

  .زنا، وأخذ يبث يف التلفاز وغريه.. فاتقوا اهلل، والزنا حمرمعليه، قل: وقد اشتهر ال

جتعل الناس جتتمع قلوهبم عليه، حتى ولو كان يزين نصف ساعة ؛ ثم تأيت بأسلوب تدعو لويل األمر

كل يوم عىل التلفاز؛ ألن مطلوب منك رشعًا ت ؤلف الناس عىل ويل األمر.. ال هتيج الناس عىل ويل 

 ."األمر

سامء األ لسخرية منه، بينام كالم الشيوخ أصحابظ سهولة نقد كالم الشيوخ الصغار واومن املالح

فرع الباطل،  يكون له الرهبة واالحرتام، في نكرون - ومن مات من قديم -الالمعة، واأللقاب الرنانة 

! وينسون أصله وجذوره، أو نقد ضعفاء املكانة عند الناس، واخلوف من نقد عظامء املكانة والرشف

ومالحظ أيضًا أن كالم من مات يف القرن الثالث اهلجري، والقرون الالحقة يكون له رهبة وتعظيم 

 يف القلوب! 

 هو نقد الباطل حيثام كان، وعند من كان، وإحقاق احلق لوجه اهلل الكريم. –بإذن اهلل  –والصحيح 

وال حيتاج يف ذلك إىل شهادة أهل  : "وجيوز لإلمام أن يعهد إىل إمام بعده،أبو يعىل أيضاً  القاِض وقال

احلّل والعقد يف ذلك، وال بعضهم. وحكى عن اجلّبائّي أنه حيتاج إىل شهادة أربعة. فالداللة عن ّصحة 

العهد أن أبا بكر عهد إىل عمر، وأّن عمر عهد إىل ستة من الصحابة، وأمضت الصحابة عىل ذلك، ومل 
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ف يف ماله وعىل أوالده ويف بضع بناته، َمِلك أن ي ويص ختالفه؛ وألنه ملا كان اإلنسان مالك الترّص 

  (1)بذلك غريه، كذلك اإلمام مّلا كان مالكًا لذلك.. َمِلك أن يعهد به إىل غريه"

ر " الفاسق الفاجرجاهلا ونسائها وثرواهتا ملكًا لـ "إمام املسلمنيباألمة كلها  -غفر اهلل له  –فجعل 

 !؟هذا ملن بعده!! فأي انحراف عن هدي اإلسالم شاء وكيفام كام يشاء الطاغي، ي ورثه

والطغاة من  ضواملقارنة بني جيل الراشدين واخلالفة الراشدة من جانب، وبني بدعة امللك العضو

رده  ، وإسقاط مالبسات هذه الفرتة عىل بدعة امللك العضوض من أشد اخلطأ، وقدجانب آخر

البنه الفاسق ك امل لمعاوية  ، بتوريثلعمر بكر د أيبمقارنة عه مروان بن احلكمالصحابة ملا حاول 

 ى للنسائيسنة أيب بكر وعمر، وإنام سنة هرقل وقيرص كام جاء يف السنن الكرب فلم تكن يزيد..

 .. وغريها

يعني جمرد الرتشيح ال التوريث، وقد عهد لرجل عظيم من  لعمر ؓ  ؓفعهد أيب بكر

الراشد ملسلمون ارتىض ا –بال إكراه وال جربية  –أيب بكر املسلمني ليس من أهل بيته، وبعد ترشيح 

  ..☻فهو الرجل الثاين يف دولة اإلسالم، ووزير رسول اهلل  ،عمر بكل ترحيب

نة الش"يف تكوين هيئة الشورى، فقد كانت حماولة عظيمة لتأسيس  وأما فعل عمر ؓ ، "ورىس 

 ومشورة شارك رىض تيار التي ُتت أيضاً عنائمة االخومل يعهد فيها البنه، بل تعمد استبعاده من ق

  ..بولدان يف املكاتب، والركبان واألعرا النساء، وال حتىاملجتمع املسلم حينها فيها 

ظلم، وورثوا امللوك الذين أخذوا السلطة بحد السيف، وحكموا بال فكيف ي قارن هذا الفعل بجرم

 امللك كام ت ورث املاشية؟!

*** 

                                                             
  [252، ص ، للقاِض أيب يعىل ]املعتمد يف أصول الدين( 1)
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زوال  فال يتمنى، قال الفضيل: جور ستني سنة خري من هرج ساعة ":كجاء يف رساج امللو( 5)

 اهلل تعاىل يف السلطان إال جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل حمذور، فحقيق عىل كل رعية أن ترغب إىل

اد والبالد، إصالح السلطان، وأن تبذل له نصحها وختصه بصالح دعائها، فإن يف صالحه صالح العب

 عباد والبالد. ويف فساده فساد ال

وكان العلامء يقولون: إن استقامت لكم أمور السلطان فأكثر واُحد اهلل تعاىل واشكره، وإن جاءكم 

منه ما تكرهون وجهوه إىل ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، فأقيموا عذر السلطان 

الف األعداء ورضاء األولياء، بانتشار األمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب اململكة واستئ

  (1)"وكثرة املدلس والفاضح. ،وقلة الناصح

  واجلور يف النهاية سوف يؤدي إىل اهلرج ليس ساعة فحسب، وإنام ألجيال ممتدة!

تقامة اس ..بكل حق وصدق وعزة ن طالبولكن  أحد زوال النظام اإلداري للدولة،وال يتمنى 

، وحقيق بكل مسلم أن يطلب بذلك، ☻سوله عىل كتاب اهلل، وسنة ر منظومة احلكم

ري الناس بني السلطان أو الفوىض، عىل  نظرية الطغاة ويصدع به يف وجه كل سلطان.. وال يصح أن خي 

ل التاريخ: "أنا أو الفوىض"!  نة األنبياء مجيعًا.سهناك خيار ثالث، وهو احلق والعدل.. وهو  امبين طوا

صدع باحلق، : عدم األخذ عىل يد الظاملني، وعدم الالتوبةو التي تستحق االستغفار ومن الذنوب

 بقضاياهتامم وعدم االوعدم النهي عن الفساد يف األرض، وعدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

...إلخ، وكلها ، وإعطاء الرشعية اإلسالمية للفجرة والفسقة، والركون إىل الظاملنيونرصهتا األمة

 .اً جيعل املعروف معروفًا، واملنكر منكر ، وعمل صالح؛تغفارذنوب تتاج إىل توبة واس

*** 

                                                             
ج امللوك، ( 1)  [48، ص ـه(520أبو بكر الطرطوَش املالكي )املتوىف: ]رسا
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ألجل ما يثور  ؛والفاسق ال جيوز خلعه ،بل قد كان فاسقاً عن يزيد بن معاوية: " قال ابن كثري( 6)

 ،كام وقع زمن احلرة، فإنه بعث إليهم من يردهم إىل الطاعة ..بسبب ذلك من الفتنة ووقوع اهلرج

، فلام رجعوا قاتلهم وغري ذلك، وقد كان يف قتال أهل احلرة كفاية، ولكن جتاوز وأنظرهم ثالثة أيام

احلد بإباحة املدينة ثالثة أيام، فوقع بسبب ذلك رش عظيم كام قدمنا، وقد كان عبد اهلل بن عمر بن 

  (1)"بعد بيعته ليزيد. اخلطاب ومجاعات أهل بيت النبوة ممن مل ينقض العهد. وال بايع أحداً 

كر فقط عىل استباحة هل احلرة، وينأل يزيد ال يرى بأسًا بقتاليبدو أنه  –غفر اهلل له  –كثري  فابن

 حول وال قوة إال املدينة ثالثة أيام!! مستدالً بموقف ابن عمر، الذي تراجع عنه يف آخر حياته! وال

 للعهد! اً نقض ☻ بتهم هلل وسنة رسولهباهلل، ويرى يف فعل أهل احلرة وغض

 موقعة احلرة:وموقف ابن عمر يف التعقيب عىل  –غفر اهلل له  –املناسبة يقول ابن حجر  ويف نفس

جار  ولو ،واملنع من اخلروج عليه ،ويف هذا احلديث وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة"

   (2)"وأنه ال ينخلع بالفسق ،يف حكمه

*** 

 : مسلمصحيح يف رشح  الشافعي النووي العاّلمة قال( 7)

تعلمونه من  حمققاً  إال أن تروا منهم منكراً  ،وال تعرتضوا عليهم ،ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم"

وأما اخلروج عليهم  ،(3)وقولوا باحلق حيث ما كنتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،قواعد اإلسالم

  ..وإن كانوا فسقة ظاملني ،وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني

                                                             
 [232، ص 8، ج ـه(774)املتوىف: ]البداية والنهاية البن كثري  (1)

 [72، ص13(، جـه 852]فتح الباري البن حجر )املتوىف:  (2)

يف اهلل لومة الئم، وكان إذا  وكان مواجهاً للملوك واجلبابرة باإلنكار، وال يأخذه»: عن شيخه اإلمام النووي يقول ابن العطار]( 3)

دل يف الرعية، وإزالة فيه، وهو يتضمن الع عجز عن املواجهة؛ كتب الرسائل، وتوصل إىل إبالغها، فمام كتبه وأرسلني يف السعي

 [(98)تفة الطالبني، عالء الدين بن العطار، ص«. املكوس عنهم
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وأما ، (1)أنه ال ينعزل السلطان بالفسق وأمجع أهل السنة ،رت األحاديث بمعنى ما ذكرتهوقد تظاه

من قائله  فغلط، – وحكي عن املعتزلة أيضاً  - الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل

 ... خمالف لإلمجاع

لفسق والظلم وتعطيل وقال مجاهري أهل السنة من الفقهاء واملحدثني واملتكلمني ال ينعزل با

بل جيب وعظه وختويفه لألحاديث الواردة يف  ،وال جيوز اخلروج عليه بذلك ،وال خيلع ،احلقوق

  (2)"ذلك

  :لفسق(ومنها عدم ا)إلمامة ايف رشوط   -يف عرصه  – شيخ األزهر الشافعي ورياجوقال الب

دوام فال يشرتط...، ولو تغلب عليها "إن هذه الرشوط إنام هي يف االبتداء وحالة االختيار، وأما يف ال

ة  –]أي اإلمامة العظمى  ً، وانعقدت له، وإن مل يكن أهاًل كصبي وامرأ رئاسة الدولة[ شخص قهرا

  (3)وفاسق، وجتب طاعته فيام أمر به أو َّنى عنه كاملستويف للرشوط"

! وال حاجة لدوام موالفسق ال يقدح يف رشعية اإلما الظلم هو وغريه.. وقوع –غفر اهلل له  -فجعل 

ء كان صبياً أو  ..تغلبي م  بعد ُتكنه، وجعل اإلمامة أل ..العدل، واالستقامة  يفاسقًا أو فاسقة! فسوا

فية ال معنى هلا!حالة عبثي  ة خرا

 

*** 

 

                                                             

 ]سريد هذا اإلمجاع العاّلمة ابن حزم، كام سنذكر الحقًا إن شاء اهلل[( 1)

 [229، ص 12، جـه(676)املتوىف: "، لإلمام النووي املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ]رشح النووي عىل مسلم "( 2)

 [325، ص (ـه 1276)املتوىف:  "جوري عىل جوهرة التوحيد املسمى "تفة املريد رشح جوهرة التوحيد]حاشية البا( 3)
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 األقوال: هذهولعل من األسباب التي أدت هبم إىل مثل 

يومًا ما،  اخلالفة الراشدةاالستقرار السيايس لنظم امللك العضوض، وعدم األمل يف عودة  -

 وترك أمر اإلصالح للمجهول، أو للمهدي املنتظر! أو لعودة عيسى ابن مريم!

فشل الثورات يف تقيق اخلالفة الراشدة، فإما أن تنتهي الثورات َّناية مأساوية كام يف ثورة  -

نه، أو تنتهي بثورة ناجحة كالثورة العباسية، ولكنها مل تكن ختتلف  يف الظلم عن احلسني وإخوا

 النظام األموي.

يف الصرب عىل أئمة اجلور، وعدم  ☻وضع واختالق أحاديث ت رفع إىل النبي  -

، وطاعتهم باإلطالق، وجتاهل فجورهم، والتغاِض عن ظلمهم.. ممنابذهتم، وعدم مقاومته

ومّرت هذه األحاديث دون حماولة فهم مالبساهتا، أو عىل األقل مجعها مع آيات الكتاب 

واخللفاء الراشدين من  ☻مة يف مواجهة الظلم واملنكر، وسنة النبي الصار

 بعده.

 شيوع حكم امللوك واألرس يف ذلك التاريخ، واعتباره أحد نظم احلكم الطبيعية املرشوعة. -

 لتأثر بالفلسفات الوافدة، واتباع سنن األمم اجلاهلية.وا

بعض ينظر إىل أن هؤالء القوم، شيوع بعض مظاهر الفاسد يف املجتمع، وتفككه؛ مما جيعل ال -

 يستحقون هؤالء احل كام.

التقليد األعمى للسابقني من أئمة الفقهاء، دون حماولة اإلبداع يف إجياد خمرج لألمة من مأزقها  -

 التارخيي الذي حبسها يف أغالل "امللك العضوض".

املعادية، ورىض استمرار وجود املخاطر اخلارجية املهددة لكيان الدولة واملجتمع من الدول  -

 بعض الفقهاء باالكتفاء بواجب الدولة يف الدفاع واجلهاد، والسكوت عن فساد القرص امللكي.
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ألهلية"، خمتزلة يف صورة واحدة من "احلرب اكأَّنا تصور عملية اخلروج عىل أئمة اجلور  -

 جنبات الفكر السيايس! كافةوأصبح هاجس "الفتنة" يطارد بعض الفقهاء يف 

يايس، مثل: أدت إىل رسوخ بعض الضالالت الفكرية يف الفقه الس –وغريها  –البسات كل هذه امل

ً، وإعطائها للصبي وال  والفاسق..  فاجرإعطاء الرشعية اإلسالمية الكاملة للظامل املتغلب قهرا

جتاهل دى إىل أاألمر الذي للمعارضة، واملقاومة فهي "سنة اخلوارج"،  –ولو فكرية  –وأي حماولة 

 ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجتاهل رسالة األمة املسلمة!يضفر

قعية التي أدت هبم إىل بعض االنحرافات يف الفكر السيايس  وقد نعذر الفقهاء يف املالبسات الوا

ولكن كيف نعذرهم وهم  -فهم يف النهاية أبناء بيئتهم وجيلهم، وتت تأثري الثقافة السائدة  -الراشد 

.. اخلارج عنها هلذا الدجل ية صبي وفاسق وجمرم؟! وي عطون فتوى رشعية واجبة النفاذيؤصلون لوال

  (1)مرتكب للحرام!

ابعة عليه، أو لقد كان يسعهم السكوت، وأال يباركوا امللك العضوض، وأال يرضوا بالظلم.. واملت

ما، وليس  لظرفعىل األقل إن كانوا يرون "مصلحة عامة" يف أقواهلم، فتكون جمرد "رأي سيايس" 

 باسم اإلسالم! ، وتأصيالً حكامً رشعياً 

! فأصبح الزمًا ويا ليت األمر توقف عند هذا احلد، لقد انتقل من "احلكم الرشعي" إىل "العقيدة"

 ، أال خيرج عىل أئمة اجلور، وإال خرج من☻عىل املسلم بعد اإليامن باهلل ورسوله 

 دائرة "أهل السنة واجلامعة"!

                                                             

وضعوه يف خانة "اعتقاد أهل  ]هذا واملالحظ أنه قد غلب عىل الفقهاء يف هذا الباب الرد عىل املعتزلة واخلوارج والشيعة؛ ولذا( 1)

يف هواجس معينة، فكر لا.. فإننا نجد انحسار معتقداهتما يغلب عىل احلديث قضية الرد عىل املخالفني، ومطاردة السنة".. وعندم

 العواصم البن العريب، ومنهاج السنة البن تيمية.[ :مثلام رأينا يف كتايب
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 :أدت بنا، (1)"عقدة تارخيية"نحراف عن هدي اإلسالم وأصبح هذا اال

 اليقظ احلي.  إما اخلنوع ألوضاع ال يقبل هبا الرشع احلنيف، والعقل احلر احلصيف، والضمري  -

لشعائر، وإما اليأس من قدرة اإلسالم عىل إصالح دنيا الناس، ومن ثم اختزاله يف بعض ا -

ر جتربة الغرب مع ىل العلامنية، ومن ثم حماولة تكرا واالنبهار بفكر الغرب وحضارته، واالجتاه إ

 ة يف بالد اإلسالم!يسالكن

تعميق  وإما تكفري املسلمني، وَضب الرب والفاجر، يف صورة من اإلفساد تؤدي ملزيد من -

 األزمات.

ح كل ما عىل ! بعدما أصبعند البعض إىل جعل الفكر السيايس اإلسالمي عقيامً  االنحرافأدى هذا 

ملستبد الظامل عله هو "الصرب األبدي"، وأي معاناة ومشكلة تواجههم من وراء هذا احلكم االناس ف

 والطاعة للحكام! اجلائر الفاسد، فهو بذنبهم هم.. وما عليهم سوى الدعاء والتوبة، ومزيد من السمع

قيق املثالية.. وبطبيعة احلال مل جيد كثري من الشباب املفعم باحليوية، والذي يطوق إىل احلرية، وإىل ت

غايته يف هذا الفكر املستكني اخلانع الذليل؛ فانبهر بأفكار الرشق اليسارية، وبأفكار الغرب 

ء هذه األيديولوجيات قوى عظمى تكم العامل، فانبهر بالفكرة، (2)الليربالية .. خاصة وحيمل لوا

                                                             
بام شاع من أحاديث وأحكام  :اً تأثرت ثانيو ..تأثرت بعقدة صفني أوالً  ،: "حماولة إصالح احلكم عندناقال العالّمة حممد الغزايل]( 1)

إنام  ،أنا ال أدعو للقتل ...ناوهذه مسألة خطرية يف تارخي ..كم كأنه الكفر أو دونه الكفراوجتعل اخلروج عىل احل ،سوغ الظلمكثرية ت  

 وتقتل السّجان. ،فمن حقها أن تكرس السجن ،عندما تكون الشعوب يف سجن وضعها فيه احلاكم

 نطاق ضيق جعلت األمر باملعروف والنهي عن املنكر يدخل يف –لألسف  –يث كثرية، أكثرها ضعيف أو موضوع عندنا أحاد

)كيف نتعامل مع القرآن للشيخ  احلكم.. فاملسألة: البد من أن نقول: هذا خطأ." حمدود؛ حتى ال يتجاوز هذا النطاق للمساس باحلاكم أو

 [(96حممد الغزايل، ص

حيسب بذلك أنه ، وهذه األفكاروتلهث وراء يف أسلمة هذه األفكار، وأخذ بناصية اإلسالم ليجعلها تلحق ]وهناك من سعى ( 2)

م والعجز يقدم خدمة لإلسالم!  [.وما هو إال االَّنزا
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قع الفكرة! بعدما سقطت قوة الدولة اإلسالمية، وتفتت وحدهتا، وأص بحت تت هيمنة القوى وبوا

رسالة راشدة يف  ت قدمالعظمى، وتابعة هلا.. فال هي بالقوة التي تأخذ العقول والقلوب، وال هي 

 احلكم! 

ن مِ  ..ذاهوتكرار هذه االنحرافات والضالالت يف الفكر السيايس عىل مسامع الناس يف عرصنا 

 !؟بالنا بغريهم امفىل األمة اإلسالمية، أشد ما يصد الناس عن دين اهلل، وأوهلم املنتسبون باألصل إ

جمرد خادم للسلطان اجلائر املستبد، يبارك ظلمه وجوره! بينام  –يف نظرهم  –وقد أصبح الدين 

دين اهلل، ومل تقم أجيال  اإلسالم حيمل رسالة احلرية للعاملني.. فصد املتهوكون بانحرافاهتم عن

 عن ضالالت "امللك العضوض". عيداً بفهم اإلسالم بصورة صحيحة، بكذلك  املسلمني

، وسنة الراشدين من بعده، يف: ☻هو يف سنة الرسول  –بإذن اهلل  –والصواب 

تري احلق، وإقامة العدل، بال ركون للظاملني، وبال طغيان، واخلوف من مقام اهلل، واالنتهاء عن 

متها، وُحاية إنسا ء، ومشاركة األمة، وإنفاذ شورها، وحفظ كرا تها، وهذه العقيدة وهذا نياألهوا

هو وحده الذي يؤهل األمة ألن تكون هي األمة الشاهدة واملعلمة، وهلا السيادة احلقة  السلوك..

 الكريمة، وهذه هي الرُحة التي تملها لكل اإلنسانية.

 والعودة إىل هذا الرشد:

 ال يعني مباركة امللك العضوض، وال التأصيل للملكية الوراثية. -

 ري املسلمني، ورميهم بالرشك والردة، وَضب الرب والفاجر.وال يعني تكف -

 بقدرة اإلسالم عىل إقامة حياة سياسية راشدة بني الناس. –والكفر  –وال يعني اليأس  -

 بل يعني:
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 مباركة الفكر السيايس الراشد الذي يقيم احلق والعدل، والرباءة من الظلم والظاملني. -

ساب إليها، وعدم رميها برشك وال ردة، وال استباحة واحلفاظ عىل وحدة األمة، ورشف االنت -

 دمائها وأمواهلا.

 وعدم الرىض بالظلم واملتابعة عليه، وعدم تصديق كذب الظاملني، أو اإلعانة عىل ظلمهم. -

 ودعوة األمة إىل املطالبة بحقوقها السياسية واملالية. -

أعداء اخلارج، من ة يف الداخل، ووانتهاز الفرص املناسبة، واملنح الربانية يف التحرر من الطغا -

قع ومآالته، واالستفادة من جتارب وهلذا الفعل كامل الرشعية اإلسالمية، وي   ضبط بفقه الوا

 السابقني.

.. )بعد اإليامن باهلل( هذه األمة من أجلها هلالج لجوكل ذلك يندرج تت الغاية التي أخرج اهلل 

الفساد يف األرض، وهذا رشط اخلريية، ورشط األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنهي عن : وهي

 السيادة.

*** 

ل الفقهاء )مهام كانت منزلتهم العلميةوجيب ون ( أن ن فرق بني ما هو رشع حن ننظر يف مجيع أقوا

ودين معلوم رشعاً وفطرة، وبني ما هو تليل واختيار ملوقف سيايس، فام هو رشع ودين معلوم بكتاب 

 ..تي ال خالف عليها، وبآيات اهلل وسنة رسوله املتواترةال ☻اهلل، وسنة رسول اهلل 

 تطمئن القلوب، وتستقيم العقول، وتقر الفطرة السوية..

أما التحليل واالختيار ملوقف سيايس يف عرص من العصور، وظرف من الظروف، إنام ي قدر بقدره، 

، والرتكيب، ومنها ما هو ولطاملا كانت املواقف السياسية، واألحداث االجتامعية غاية يف التعقيد

يروح  –وبطبيعته العلمية  –مستور تت كيد الكائدين، فقد خيتار الفقيه أو العامل موقفًا سياسيًا ما 
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يستدل عليه من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تتكشف احلقيقة أكثر فأكثر؛ فيتغري قول الفقيه أو يموت 

يف النهاية يقيس األمور وفق ما يتوفر له من معلومات، قبل أن يدرك املكائد السياسية أو مآالهتا، فهو 

 .. مموهةوقد تقل هذه املعلومات، أو تكون مغلوطة، أو 

ويف كل األحوال ال ي عترب االختيار السيايس للفقيه أو العامل دينًا ي تعبد به اهلل، أو رشعًا الزماً عىل 

خاصة يف  –طأ؛ لذا وجب علينا دومًا مجيع املسلمني، بل جمرد اجتهاد سيايس قد ي صيب، وقد خي  

، وبني ☻أن نفرق بني ما أمر اهلل به، وما فعله رسوله  –احلديث عن الفقه السيايس 

 ما اختاره الفقيه لنفسه من موقف سيايس.

فام أمر اهلل ورسوله به فهو دائم إىل يوم الدين، وأما االجتهادات السياسية فإنام هي حمكومة بطبيعة 

 ان، وتتمل دومًا اخلطأ والصواب.الظروف والزم

 

 

 

*** 
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 بأقوال الفقهاء الذين قالوا كلمة احلق يف فسوق وجور احلكام:هذا الفصل ونختم 

 :♫ اإلمام أبو حنيفة( 1)

الِِميَ ﴿يف تفسري قوله تعاىل:  يقول اإلمام احلنفي أبو بكر اجلصاص وموضحًا  ﴾ََل َيَناُل َعْهِدي الظَّ

 حنيفة يف مسألة جور احلكام، ورشعيتهم: موقف اإلمام أيب

وَن الظهامِل  َنبِيًّا" وِر َواَل َمْن َيْلَزم  النهاَس َقب ول  َقْولِِه يِف  ،َواَل َقاِضيًا ،َواَل َخِليَفًة لِنَبِيٍّ  ،َفاَل جَي وز  َأْن َيك   أ م 

ْفت   يِن ِمْن م   َعْن النهبِيِّ َص  ،َأْو َشاِهد  ، الدِّ
رِب  ْ ا َأْو خم  َم َخرَبً َفَثَبَت بَِداَلَلِة َهِذِه اآْلَيِة ... ىله اَّلله  َعَليِْه َوَسله

ون  َخِليَفةً  ،ب ْطاَلن  إَماَمِة اْلَفاِسِق  َب َنْفَسه  يِف َهَذا امْلَنِْصِب  ،َوَأنهه  اَل َيك  َو َفاِسٌق  ،َوَأنه َمْن َنصه مَلْ َيْلَزْم  ..َوه 

 يِف َمْعِصيَِة اخْلَالِِق( َوَكَذلَِك  ،وال طاعته ،النهاَس اتباعه
َْخل وق 

ِ
َم )اَل َطاَعَة مل  َقاَل النهبِيُّ َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسله

ون  َحاِكاًم  ذ  إَذا َويِلَ احْل ْكمَ  ،َوَدله َأيًْضا َعىَل َأنه اْلَفاِسَق اَل َيك  ْقَبل   ،َوَأنه َأْحَكاَمه  اَل َتنْف  َوَكَذلَِك اَل ت 

ه  َش  ه  إَذا َأْخرَبَ َعْن النهبِيِّ َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسلهمَ  ،َهاَدت  ْفتِيًا ،َواَل َخرَب  ْتيَاه  إَذا َكاَن م  م   ،َواَل ف  َقده َوَأنهه  اَل ي 

اَلةِ  ه  َماِضيًَة َفَقْد َح  ..لِلصه  َكاَنْت َصاَلت 
ْقَتد  َم َواْقَتَدى بِِه م  دِّ ال َينال  َعْهِدي ﴿َوى قوله َوإِْن َكاَن َلْو ق 

نيَ 
ِ ِ
لَِّها ﴾الظهامل   ..َهِذِه امْلََعايِن ك 

ق  َبيْنَه  َوَبنْيَ احْلَاِكِم  ،َوِمْن النهاِس َمْن َيظ نُّ َأنه َمْذَهَب َأيِب َحنِيَفَة جَتِْويز  إَماَمِة اْلَفاِسِق َوِخاَلَفتِهِ  َفرِّ َوَأنهه  ي 

ْكَمه   ِيز  ح  ْرَقانَ  ،ِكَر َذلَِك َعْن َبْعِض امْل َتَكلِِّمنيَ َوذ   ،َفاَل جي  ى ز  َو امْل َسمه َوَقاَل  ،َوَقْد َكَذَب يِف َذلَِك  ،َوه 

ْقَبل  ِحَكاَيت ه   ،بِاْلَباطِلِ  َو َأيًْضا مِمهْن ت    ..َوَليَْس ه 

اَم  ئيس الدولة[]أي: ر َوَبنْيَ اخْلَِليَفةِ  َواَل َفْرَق ِعنَْد َأيِب َحنِيَفَة َبنْيَ اْلَقاِِض   ِمنْه 
لِّ َواِحد  َط ك  يِف َأنه رَشْ

ون  َخِليَفةً  ،اْلَعَداَلة   ون  َحاِكاًم  ،َوَأنه اْلَفاِسَق اَل َيك  ه   ..َواَل َيك  ْقَبل  َشَهاَدت  ا  ،َكاَم اَل ت  ه  َلْو َرَوى َخرَبً َواَل َخرَب 

ون  َخِليَفًة َوِرَواَيت ه  غَ  ،☻َعْن النبي  ه  َغرْي  َناِفَذة   ،رْي  َمْقب وَلة  َوَكيَْف َيك  َوَكْيَف  ؟!َوَأْحَكام 
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ْدَعى َذلَِك َعىَل َأيِب َحنِيَفةَ  َبه  َفاْمَتنََع  !جَي وز  َأْن ي   َوََضَ
ِ
َة يِف َأيهاِم َبنِي أ َميهَة َعىَل اْلَقَضاء َبرْيَ َوَقْد َأْكَرَهه  اْبن  ه 

بَِس    ؟!ِمْن َذلَِك َوح 

ةَ َفَلجه اْبن  ه   ًطا ..َبرْيَ له َيْوم  َأْسَوا ه  ك  ب  َقَهاء   ،امه ِخيَف َعَليْهِ َفلَ  ،َوَجَعَل َيرْضِ له َشيْئًا ِمْن َفَتوَ  ..َقاَل َله  اْلف 

ب   ..َأْعاَملِهِ  ْ وَل َعنْك َهَذا الرضه  َكاَن َحتهى َيز 
 
ء ه   ،ل  ىله َله  َعده َأُْحَاِل التِّْبِن الهِذي َيْدخ  َفَتوَ  ،َأيه ََشْ   ..َفَخاله

ور  إىَل مثل ذلك فأبى فحبسه مه َدَعاه  امْلَنْص  بَِن اله  حتى عد ،ث  وِر َمِدينَِة َبْغدَ له الله ب  لِس    ..ادَ ِذي َكاَن ي رْضَ

ِة اجْلَْورِ  وًرا يِف ِقَتاِل الظهَلَمِة َوَأِئمه اْحَتَمْلنَا َأبَا َحنِيَفَة َعىَل " :َولَِذلَِك َقاَل اأْلَْوَزاِعيُّ  ،َوَكاَن َمْذَهب ه  َمْشه 

 َحتهى َجاَءَنا 
 
ء لِّ ََشْ يِْف "َيْعنِ ك    ..(1)َفَلْم َنْحَتِمْله   "ِقَتاَل الظهَلَمةِ " :يبِالسه

وِف َوالنهْهِي َعْن " :َقْولِهِ  َوَكاَن ِمنْ  وب  اأْلَْمِر بِامْلَْعر  ج  يِْف َُتَرْ َفِإْن مَلْ ي ؤْ  ،مْل نَْكِر َفْرٌض بِاْلَقْولِ او   " َله  َفبِالسه

َم َوَسَألَ  ِوَي َعْن النهبِيِّ َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَسله  َأْهلِ َعىَل َما ر 
ِ
َقَهاء اِئغ  َوَكاَن ِمْن ف  ِهيم  الصه َواِة ه  إْبَرا َساَن َور  َرا  خ 

وِف َوالنهْهِي َعْن  اِكِهْم َعْن اأْلَْمِر بِامْلَْعر  َو َفْرٌض  :َفَقاَل  ،مْل نَْكرِ ااأْلَْخَباِر َون سه َثه   .ه   َعْن بَِحِديث   َوَحده

َم قالِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبهاس  َأنه النهبِيه َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَس  ٌل  :له )أفضل الشهداء ُحزة بن عبد املطلب َوَرج 

وِف َوََّنَاه  َعنْ  تَِل(امْل نْكَ  َقاَم إىَل إَمام  َجاِئر  َفَأَمَره  بِامْلَْعر   ِر َفق 

                                                             

تم تكفري ولعن  وقد]ولألسف، كان بعض أهل احلديث، يطعنون يف كل من يقول بجهاد الظاملني، ويعتربونه من اخلوارج! ( 1)

نة"!  اإلمام أبووسب  لق بصلة، وقد جعلوا ذلك أيضًا "س  ام جاء يف كتاب "السنة" كحنيفة بصورة مقيتة بغيضة ال ُتت لدين وال خ 

 لدين!لطغاة الفجرة البغاة ُحاة ااهلل بن أُحد، وأصبح عندهم اإلمام أبو حنيفة عدو امللة والدين، وا لعبد

]يف احلسن  وقوهلم: "ر، فقالجحعليه لنفس السبب، ودافع عنه ابن  ا صالح، طعنو ومثال آخر: وهو أحد الصاحلني اسمه: احلسن بن

ستقر األمر عىل ألكن  .وهذا مذهب للسلف قديم ،كان يرى اخلروج بالسيف عىل أئمة اجلور :يعني" كان يرى السيف" بن صالح[:

ثل هذا الرأي ال يقدح يف وبم ،عظة ملن تدبر ،ريمهاففي وقعة احلرة ووقعة بن األشعث وغ ،ترك ذلك ملا رأوه قد أفىض إىل أشد منه

ففي مجلة رأيه  ..ك اجلمعةوأما تر ،واحلسن مع ذلك مل خيرج عىل أحد ..رجل قد ثبتت عدالته واشتهر باحلفظ واإلتقان والورع التام

فهو إمام  ..ب خالفهن الصوا ن كاإو ،فهذا ما يعتذر به عن احلسن ،وال يصحح والية اإلمام الفاسق ،ذلك أن ال يصيل خلف فاسق

 [(288، ص2)هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، ج"جمتهد
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ْوَلِة َفَأَمَره  َوََّنَاه  َوَأنَْكَر َعَليِْه ظ لْ  ْسِلم  َصاِحِب الده ِهيم  إىَل َمْرَو َوَقاَم إىَل َأيِب م  َمه  َوَسْفَكه  َفَرَجَع إْبَرا

َماَء بَِغرْيِ َحقٍّ  مه َقَتَله   ،الدِّ ًرا ث  وَرةٌ َوَقِضيهت ه  يِف َأْمِر  ،َفاْحَتَمَله  ِمَرا اِل إَليْهِ  ،َزْيِد ْبِن َعيِلٍّ َمْشه   ،َويِف َُحِْلِه امْلَ

ِه َواْلِقَتاِل َمَعه  
تِ وِب ن رْصَ ج  ا يِف و  ْتيَاه  النهاَس رِسًّ  ْبِن  ،َوف 

ِ
ِهيَم اْبنَْي َعْبِد اَّلله  َوإِْبَرا

د  مه َ ه  َمَع حم  َوَكَذلَِك َأْمر 

تَِل  :َزاِريِّ ِحنَي َقاَل َله  َوَقاَل أِلَيِب إِْسَحاَق اْلفَ  ..َحَسن   ِهيَم َحتهى ق  وِج َمَع إْبَرا ت َعىَل َأِخي بِاخْل ر   ..مِلَ َأرَشْ

َرِجك :َقاَل  َرج  َأِخيك َأَحبُّ إيَله ِمْن خَمْ ةِ  .خَمْ   (1)..َوَكاَن َأب و إِْسَحاَق َقْد َخَرَج إىَل اْلَبرْصَ

وِف َوالنهْهي  الهِذي ..أَْصَحاِب احْلَِديِث  َوَهَذا إنهاَم أَنَْكَره  َعَليْهِ أَْغاَمر   َحتهى  ؛َعْن امْل نَْكرِ  َن هِبِْم ف ِقَد اأْلَْمر  بِامْلَْعر 

ْساَلمِ  وِر اإْلِ  وَن َعىَل أ م 
ِ
  ..َتَغلهَب الظهامل

وِف َوالنهْهِي َعنْ    ؟!يَْف َيَرى إَماَمَة اْلَفاِسِق كَ  .. امْل نَْكرِ َفَمْن َكاَن َهَذا َمْذَهَبه  يِف اأْلَْمِر بِامْلَْعر 

ْن َتَعمه  -َفِإنهاَم َجاَء َغَلط  َمْن َغِلَط يِف َذلَِك  َمْن َيْعِرف   ِمْن ِجَهِة َقْولِِه َوَقْوِل َساِئرِ  -َد اْلَكِذَب إْن مَلْ َيك 

ِقيِّنيَ   ،نه َأْحَكاَمه  َناِفَذةٌ َويِل اْلَقَضاَء ِمْن ِقَبِل إَمام  َجاِئر  أَ ْفِسِه فَ َأنه اْلَقاِِضَ إَذا َكاَن َعْداًل يِف نَ  ..َقْوَله  ِمْن اْلِعَرا

ْم َجاِئَزٌة َمَع َكْوَِّنِ  ،َوَقَضاَياه  َصِحيَحةٌ  اَلَة َخْلَفه  اًقا َوَظَلَمةً َوَأنه الصه   ..ْم ف سه

َوَذلَِك أِلَنه اْلَقاِِضَ إَذا  ؛اْلَفاِسِق  َواَل َداَلَلَة ِفيِه عىل أن من مذهبه جتويز إَماَمةَ  ،َوَهَذا َمْذَهٌب َصِحيٌح 

ْمِكنَه  َتنِْفيذ  اأْلَْحَكامِ  ون  َقاِضيًا بَِأْن ي  اَم َيك  ْدَرٌة َعىَل َمْن اْمَتنََع ِمْن َقب وِل  ،َكاَن َعْداًل َفِإنه َوَكاَنْت َله  َيٌد َوق 

ه  َعَليَْها ..َأْحَكاِمهِ  رِبَ ْ ه  َواَل اْعتَِباَر يِف  ،َحتهى جي  نِِه  ؛ َذلَِك بَِمْن َواله َو بَِمنِْزَلِة َساِئِر َأْعَوا اَم ه  ه  إنه ِذي َواله أِلَنه اله

واًل  د  ون وا ع  ِن اْلَقاِِض َأْن َيك  ط  َأْعَوا وا َعىَل  ..َوَليَْس رَشْ ْلَطاَن َعَليِْهْم َلْو اْجَتَمع   اَل س 
َأاَل َتَرى َأنه َأْهَل َبَلد 

                                                             

ء، والعلامء، منهم: هشيم، وأبو خالد" :جاء يف شذرات الذهب]( 1) حّدث عنه: أُحد )األُحر  وكان خرج مع إبراهيم كثري من القّرا

م، ويزيد بن وعيسى بن يونس، وعبّ  (إسحاق بن راهويهر بن أيب شيبة، وبن حنبل، وحممد بن عبد اهلل بن نمري، وأبو بك اد بن العّوا

 ىل اخلروج مع أخيه حمّمد.هارون، وأبو حنيفة، وكان جياهر يف أمره، وحيّث النّاس عىل اخلروج معه، كام كان مالك حيّث النّاس ع

ال: إنه كام لو قتل يوم بدر. إبراهيم فقتل، فق وقال أبو إسحاق الفزارّي أليب حنيفة: ما اّتقيت اهلل حيث حثثت أخي عىل اخلروج مع

 [(203، ص2، جـه(1089)املتوىف: )شذرات الذهب البن العامد احلنبيل، " وقال شعبة: واهلل هلي عندي بدر الصغرى.
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َضا بَِتْولِ  ْم اْلَقَضاءَ الرِّ  ِمنْه 
ل  َعْدل  ًنا َله  َعىَل َمْن اْمَتنََع ِمْن َقب وِل َأْحَكاِمهِ  ،يَِة َرج  وا َأْعَوا ون  َلَكاَن  ..َحتهى َيك 

ه  َناِفًذا ْلَطان   ،َقَضاؤ  ْن َله  ِواَلَيٌة ِمْن ِجَهِة إَمام  َواَل س    (1)"َوإِْن مَلْ َيك 

*** 

الِِميَ عَ ََل َيَناُل ﴿، يف تفسري قوله تعاىل: مد رشيد رضاويف تفسري املنار للعالّمة حم  ﴾ْهِدي الظَّ

إلمامة العظمى، ا، وهو أن الظامل ال جيوز أن يوىل منصب أصولياً  وقد أخذوا من هذه اآلية حكامً "

ز  ي رساً كان يفت ♫واشرتطوا لصحة اخلالفة فيام اشرتطوا العلم والعدل، ونقل أن أبا حنيفة  بجوا

  ...عىل املنصور، ويساعد عيل بن احلسن عىل ما كان ينزع إليه من اخلروج عليهاخلروج 

ء، ومن الناس من يعلل إباء أيب حنيفة من األئمة منصب القضاء يف زمن املنصور وأمث اله من األمرا

 ...باعتقاد عدم صحة إمامتهم، وعدم انعقاد واليتهم

هيم،  تى بعد هذا التحذير الذي أوحاهح ..إن الناس مل يرعووا عن االقتداء بالظاملنيو اهلل إىل إبرا

وهم اليوم وقبل اليوم  ،فإَّنم ظلوا عىل دين ملوكهم ؛-الصالة والسالم عليهام  – ثم أعلم به حممداً 

هم، وهم كاذبون يف هذه الدعوى، فإَّنم ليسوا عىل رِض اهلل عن -يدعون االقتداء باألئمة األربعة 

 ..عامل.أخالق القرآن، وتري اتباع الكتاب والسنة يف مجيع األَشء من سريهتم يف التخلق ب

ء السالطني واحلكام الظاملني، حتى إن هؤالء األئمة األو ربعة مل يسلموا قد غلبت عىل الناس أهوا

أوا من إقبال الناس وحاولوا إكراهه عىل قبول القضاء، ملا ر ،من أوئلك الظاملني، فقد سجن أبو حنيفة

  فلم يقبل، فرضبوه وحبسوه ومل يقبل كام هو مشهور. عىل األخذ عنه

                                                             

 [85، ص 1، جـه(370)املتوىف: ]أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص احلنفي )املتوىف: ( 1)
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ألجل فتوى مل توافق غرض السلطان، نقله ابن خلكان عن  ب اإلمام مالك سبعني سوطاً وَض  

شذور العقود البن اجلوزي، ونقل عن الواقدي: أنه مل يكن يف آخر عهده يشهد الصلوات يف املسجد 

 ر أن يتكلم بعذره.وال اجلمعة، وكان يقول: ليس كل الناس يقد

أيب جعفر  وهو عم -رِض اهلل عنهام  -وسعي به إىل جعفر بن سليامن بن عيل بن عبد اهلل بن العباس 

املنصور وقالوا له: إنه ال يرى أيامن بيعتكم هذه بِشء، فغضب جعفر ودعا به وجرده وَضبه بالسياط، 

 عظيام. ومدت يده حتى انخلعت كتفه، وارتكب منه أمراً 

 طلب هارون الرشيد الشافعي للقضاء وإبائه واختفائه ثم هربه مشهور، وسببه الورع.وخرب 

وحبسه وَضبه الرضب املربح؛ ليقول بخلق القرآن. فهكذا عامل  ،وأشهر منه حمنة اإلمام أُحد

 وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من إفساد الدين والدنيا. ،امللوك الظاملون هؤالء األئمة

ء واحلكام اليوم اتباعهم كانوا أقل وكل نا يعلم أن أوئلك الذين ظلموا األئمة الذين يدعي األمرا

فاً  توغالً  ء املتأخرين، وإنك لرتى أكثر الناس تبعاً  وإرسا ألهواء هؤالء  يف الظلم من أكثر امللوك واألمرا

 .بل هم الغرباء يف األرض -وقليل ما هم  -الرؤساء إال من وفقه اهلل وهداه 

ئهم  ..والعربة يف مثل ما أرشنا إليه من األحداث أن الظاملني من حكام هذه األمة بدءوا بتحكيم أهوا

، وكانوا إذا رأوا الناس قد أقبلوا عىل رجل من رجال الدين السياسية يف الدين وأهله من القرن األول

ر املسلمني، فقد عىل أم الباً استاملوه، فإن مل يمل إليهم آذوه وأهانوه، ولكن كان الدين وطلب احلق غ

 مل يزل بعد ذلك الرضب يف علو ورفعة، وكأنام كانت تلك السياط حلياً  اإلمام مالكاً  نقل املؤرخون أن

حيل به. ولو أمر أحد السالطني املتأخرين برضب عامل من أعلم أهل العرص؛ ألنه ال يرى عهد بيعته 

نقل عن مالك( ملا رأيت له رفعة وال احرتاما عند أو ألنه أفتى بام ال يوافق غرضه )كام  ،صحيحاً 

 الناس، وألعرض اجلميع عنه.
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من يف حكمهم، فأما العقالء العارفون بفضله، فيعرضون عنه بوجوههم، وأما الغوغاء من العامة و

 فيعرضون عنه بقلوهبم ووجوههم، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه.

ء قد استعان ة بأَّنم أئمة الدين الذين وا بالظاملني من الفقهاء عىل إقناع العامذلك أن الظاملني من األمرا

عهد اهلل باإلمامة ال  جيب اتباعهم حتى يف األمور الدينية، وحالوا بينهم وبني كتاب اهلل الذي ينطق بأن

م مع خلفاء ينال الظاملني. وغشوهم بأن أئمة الفقه األربعة حيكمون بذلك، ولو عرف الناس سريهت

  .ملا تيرس غشهم.زمنهم 

هذا وإن احلاكمني عىل عهدهم كانوا عىل علم بالكتاب والسنة، واتباع هلام يف أكثر أعامهلم 

وأحكامهم، وأما املتأخرون فال يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة، ويعملون بخالف ما يعلمون، 

لرشيعة وال توافق مصلحة ختالف ا ..بل يرشعون للناس أحكاما جديدة يأخذوَّنا من قوانني األمم

)ومن مل حيكم بام أنزل اهلل  -تعاىل  -األمة، ويلزمون عامهلم وقضاهتم احلكم هبا باسمهم ال باسم اهلل 

  (1)"فأوئلك هم الظاملون(

*** 

 :♫ اإلمام أُحد( 2)

 جاء يف كتاب "العقيدة.. رواية أيب بكر اخلالل": عن اإلمام أُحد قوله: 

َماَمة اَل جتو" ْساَلم ،النَّسب :ز إاِله برشوطهااإْلِ يَعة ،واملحتد ،ْلَبيْتَوا ،واحلامية ،َواإْلِ ِ  ،َوحفظ الرشه

ة التهنِْفيذ ،َوعلم اأْلَْحَكام ل امْل سلمني َوضبط ،وإتيان الطهاَعة ،َوالتهقوى ،َوِصحه َفِإن شهد َله  بذلك  ،َأْمَوا

َلاَمء امْل سلمني وثقا َو بَذلِك لنَ ،هتمأهل احْلل َواْلعقد من ع  وَن َجاَز َله   ..فِسهِ َأو َأخذ ه  ثمه رضيه امْل سلم 

 ... َذلِك

                                                             
 [376، ص1رضا، ج]تفسري املنار، حممد رشيد ( 1)
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ول اَل َطاَعة هَل م يِف َمْعِصيّة اهلل َتَعاىَل  م إىَِل بِدَعة، َوَكاَن َيق  ول من َدَعا ِمنْه  َواَل  ،َفاَل جتيبوه ..َوَكاَن َيق 

َمة   (1)"َوإِن قدرتم عىل خلعه فافعلوا  ،َكَرا

ى وطاعة اهلل، وصحة تنفيذ أحكامها، والتقو ،: بحفظ الرشيعةاإلمام أُحد اإلمامة برشوطها ديّ فق

يف املعروف فقط، وُحاية أموال املسلمني، بل وبيعة أهل احلل والعقد، وإن  وقيد طاعة األمة لإلمام

د القدرة، وجب خلعه عن –فقط بدعة  –تغلب وقام برشوط اإلمامة أجاز له ذلك، وإن دعى إىل بدعة 

  (2).وهذا هو الكالم الذي يطمئن إليه القلب، وي صدقه كتاب اهلل بإذن اهلل

*** 

 :♫ اإلمام مالك( 3)

، فقيل له : عىل املنصور (ـه145) الذي خرج سنةأفتى اإلمام مالك الناس ببيعة حممد بن احلسن 

وِر، َفَقاَل: إِنهاَم  َع النهاس  إِىَل  "إِنه يِف َأْعنَاِقنَا َبيَْعٌة لِْلَمنْص   َيِمنٌي، َفَأرْسَ
ْكَره  ْكَرِهنَي، َوَليَْس َعىَل م  َباَيْعت ْم م 

، َوَلِزَم َمالٌِك َبيَْته  
د  مه َ   (3)."حم 

َماَمة  لَِفاِسق  قال القرطبي يف تفسريه: "و ْعَقَد اإْلِ ِة َأنهه  اَل جَي وز  َأْن ت    (4)"اَل ِخاَلَف َبنْيَ اأْل مه

َة زماننا ال جَت وز إنه وال: "يف تفسري "أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" وقال أيضاً 

عاونتهم، وال تعظيمهم َبلهم، وتولية ، وجيب الغزو معهم متى غزوا، واحل كم  من قِ طاعتهم، وال م 

عايص جازت هة املجاإلمامة واحلسبة، وإقامة ذلك عىل وجه الرشيعة. وإنه صلوا بنا وكانوا فسقة من 

بتدعة مل جَت زِ  َ  الصالة معهم، وإن كانوا م   .عهم َتِقية، وت عاد الصالة"مافوا في صىل الصالة معهم إال أن خي 

                                                             
 [124ص )املتوىف:  أليب بكر اخلالل ،]العقيدة( 1)

َماِم َأنْ  َل َعيِلُّ ْبن  َأيِب طَالِب  قَا"]( 2) : َحقٌّ َعىَل اإْلِ َي اأْلََماَنَة، َفإِ  َكلاَِمٌت َأَصاَب فِيِهنه ، َوَأْن ي َؤدِّ َم باَِم أنزل اَّلله  ك  ا حَيْ َذا َفَعَل َذلَِك َكاَن َحقًّ

"َعىَل  وا ع  ِيب وا إَذا د  وا َوجي  وا َوي طِيع   [(51 /ـه( 311)املتوىف:  ، السنة أليب بكر اخلالل33072)مصنف ابن أيب شيبة/   امْل ْسلِِمنَي َأْن يَْسَمع 

البن  ي، البداية والنهاية(، املنتظم يف تاريخ األمم البن اجلوزي، سري أعالم النبالء للذهب282: ص   7ج  ]تاريخ الطربي )( 3)

 [84، ص10ج، كثري

 [224، ص 5| ج 271، ص1]اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطبي، ج( 4)
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:  وجاء يف أحكام القرآن البن العريب: " َماِم اْلَعْدِل إَرَوى اْبن  اْلَقاِسِم، َعْن َمالِك  َذا َخَرَج َعىَل اإْلِ

ْفع  عَ  َمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َفأَ َخاِرٌج َوَجَب الده ، ِمْثل  ع  ه  َفَدْعه  َينَْتِقم  اَّلله  ِمْن َظامِل  نْه  ا َغرْي   بِِمْثِلِه ث مه َينَْتِقم  مه

ا  ِمنْ  َ ْم ِعَباًدا َلنَا أ ويِل َبْأس  بَ ِكَليِْهاَم. َقاَل اَّلله  َتَعاىَل: }َفِإَذا َجاَء َوْعد  أ والمه  وا ِخالَل َشِديَعْثنَا َعَليْك   َفَجاس 
د 

وال{  َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفع  ء: الدِّ  .[5]اإلرسا

 
ِ
اَلء ا َهؤ  ل وا إَذا َكاَن اأْل َول  َعْداًل، َفَأمه

ه  ق وتِ ن  َماِم َفَقاَم َعَليِْه إْخَوا  َفاَل َبيَْعَة هَل ْم إَذا َقاَل َمالٌِك: إَذا ب ويَِع لإِْلِ

َع هَل ْم َعىَل 
  (1)" اخْلَْوِف.َكاَن ب ويِ

*** 

 :♫اإلمام الشافعي ( 4)

  (3)، وكذا كل قاض وأمري"(2)"وعن الشافعي رُحه اهلل تعاىل أن اإلمام ينعزل بالفسق واجلور

 : الشافعي قال اجلويني إمام احلرمنيو

املتصدي لإلمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، "

ته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم اإلسالم، ومل نجد من ننصبه لإلمامة حتى وتتابع ت عثرا

فإَّنم لو فعلوا  ؛ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فال نطلق لْلحاد يف أطراف البالد أن يثوروا

مطاع  جليف ازدياد املحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق ر ذلك الصطلموا وأبريوا، وكان ذلك سبباً 

عن املنكر، وانتصب بكفاية املسلمني ما دفعوا  باملعروف ناهياً  ، آمراً ذو أتباع وأشياع، ويقوم حمتسباً 

                                                             

 [153، ص4]أحكام القرآن للقاِض ابن العريب، ج( 1)

اد اهلل جلور(: أي الظلم عىل عب]عىل أنه الشارح يقول قبلها: ")وال ينعزل اإلمام بالفسق(: أي باخلروج عن طاعة اهلل تعاىل، و)ا( 2)

ء بعد اخللفاء الراشدين؛ والسلف قد كانوا  ينقادون هلم، ويقيمون اجلمع  تعاىل، ألنه قد ظهر الفسق وانترش اجلور من األئمة واألمرا

 [122، ص(ـه 792رشح العقيدة النسفية لسعد الدين التفتازاين )املتوىف: )واألعياد بإذَّنم، وال يرون اخلروج عليهم" 

 [123، صدين التفتازاينلنسفية لسعد ال]رشح العقيدة ا( 3)
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. واهلل نصريه عىل الرشط املقدم يف رعاية املصالح، والنظر يف املناجح، إليه، فليمض يف ذلك قدماً 

  (1)"وموازنة ما يدفع، ويرتفع بام يتوقع.

ن العصمة من رشوط إ :"قال أصحابنا مع أكثر األمة :يف أصول الدين غداديقال عبد القاهر البو

فمتى أقام يف الظاهر  ؛عدالة ظاهرة :وإنام يشرتط فيها ،وليست من رشوط اإلمامة ،النبوة والرسالة

فقة الرشيعة   ]خمتارًا[ ياراً األمة عِ  كانت ..ومتى زاغ عن ذلك ،كان أمره يف اإلمامة منتظامً .. عىل موا

كسبيله مع فيها وسبيلهم معه  .أو يف العدول عنه إىل غريه ،ه إىل صوابئعليه يف العدول به من خط

  (2)ه عدل هبم أو عدل عنهم".نإن زاغوا عن سن ؛عاتهامله وس  خلفائه وقضاته وع  

*** 

 :♫ العالّمة ابن حزم( 5)

يِه َواِجبَة ]أي اإلمام[ وطاعتهقال: "
  (3)"ه مِمها مل يطع اهلل فِيِه َواِجبَومنع ،فِياَم أطَاع اهلل فِ

 وقال يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وِف َوالنهْهي َعن امْل ن" ماّتفقت اأْلمة كلَها عىل وجوب اأْلَمر بِامْلَْعر  لَقْول  ،كر بِاَل خالف من أحد ِمنْه 

م أمة يدعوَن إِىَل اخْلَرْي ويأمر :اهلل َتَعاىَل  وا يِف ون بِامْلَْعر  }ولتكن ِمنْك   وِف َوينَْهْوَن َعن امْل نكر{ ثمه اْختلف 

م فَ  َحاَبة َرِِض اهلل َعنْه  َو َقول َأُْحد  ،من بعدهمْ كيفيته َفذهب بعض أهل الّسنة من القدماء من الصه َوه 

َو َقول سعد بن أيب َوقاص ،بن َحنَْبل َوَغريه َ  ،ن عمرَوابْ  ،َوأ َساَمة اْبن زيد ،َوه   ،ّمد بن مسلمةَوحم 

َو بِاْلَقْلِب َفَقط َواَل  َواَل يكون  ،وباللسان إِن قدر عىل َذلِك ،َدأَ بَ َوَغريهم إِىَل َأن اْلَغَرض من َذلِك إِنهاَم ه 

اَلح أصالً  َو َقول  ،بِاْليَِد َواَل بسل السيوف َووضع السِّ   ...يَسان اأْلََصمكيب بكر اْبن أَوه 

                                                             
 [115، صـه( 478)املتوىف:  للجويني الشافعي غياث األمم يف التياث الظلم]( 1)

 [307(، صـه  429]أصول الدين، لعبد القادر البغدادي الشافعي )املتوىف: ( 2)

 [129، ص4ج ـه(456)املتوىف: ]الفصل يف امللل والنحل، البن حزم األندلِس، ( 3)
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إِىَل َأن سل السيوف يِف  ..والزيدية ،َومَجِيع اخْلََواِرج ،َومَجِيع امْل ْعَتزَلة ،ّسنةَوَذَهبت طوائف من أهل ال

وِف َوالنهْهي َعن امْل نكر َواِجب إِذا مل ي مكن دفع امْل   ق َقال وا َفِإذا َكاَن أهل احْل  ،نكر إاِله بذلكاأْلَمر بِامْلَْعر 

م الّدفع َواَل ييئسون من إِن َكان وا يِف عدد اَل يرجون وَ  ،الظفر َففرض َعَليِْهم َذلِك يِف ِعَصاَبة ي مكنه 

 ..لقلتهم وضعفهم بظفر َكان وا يِف َسَعة من ترك التهْغِيري بِاْليَدِ 

َحاَبة َوَهَذا َقول َعيّل بن أيب َطالب ؓ َوَقول أم امْل ؤمننَِي َعاِئَشة  ،وكل من َمَعه من الصه

َبرْي وكل م ،▲ َحاَبةَوَطْلَحة َوالزُّ َعاِوَية َوَعْمرو والنعامن بن بشري  ،ن َكاَن َمَعهم من الصه َوَقول م 

َحاَبة  م َأمْجَِعنَي  -َوَغريهم مِمهن َمَعهم من الصه َو َقول عبد اهلل بن الزبري -َرِِض اهلل َعنْه  ّمد  ،َوه  َ َوحم 

َحاَبة من امْل َهاِجرين َواأْلَ  ،َواحْلسن بن َعيلّ  ة  ،نَْصارَوَبِقيهة الصه َرِِض اهلل َعن  -والقائمني َيْوم احْلره

َحاَبة  -مَجِيعهم َأمْجَِعنَي  اج َومن َوااَله  من الصه م  -َوَقول كل من أََقاَم عىل اْلَفاِسق احْلجه َرِِض اهلل َعنْه 

ُْحَ  ،كأنس بن َمالك -مَجِيعهم  ابِعني َكعبد الره  ،(1)ن اْبن أيب ليىلوكل من َكاَن مِمهن ذكرَنا من أفاضل الته

َبري ّي  ،َوَعَطاء الّسلِمّي اأْلَْزِدّي  ،(3)َواْبن البحرتي الطهاِئي ،(2)َوَسِعيد بن ج  َوَمالك بن  ،َواحْلسن اْلَبرْصِ

سلم بن بشار ،ِدينَار َوعقَبة  ،َوعقَبة بن عبد الغافر ،َوعبد اهلل بن َغالب ،(4)َوالشْعبِّي  ،َوأيب احْلَْوَراء ،َوم 

ْعَبة ،َبانبن صهْ   ،َوأيب سح اهْلناِئي ،وَحنَْظَلة بن عبد اهلل ،َوأيب امْلعد ،وماهان واملطرف بن امْل غرَية اْبن ش 

                                                             
ْدواعبد الرُحن قال جاء يف املنتظم البن اجلوزي: ]( 1) نكراً ي دعى إليه فأنكره  ،ناً ي عمل بهبن أيب ليىل:" أهيا املؤمنون إّنه من رأى ع  وم 

 هي العليا وكلمة بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة اهلل

 املبتدعني الذين قد جهلوا فقاتلوا هؤالء املحلنّي املحدثني السفىل فذلك الذي أصاب سبيل اهلدى ون ور يف قلبه اليقني،الظاملني 

 [ينكرونه ". يسوعملوا بالعدوان فل ،ال يعرفونهواحلق 

 ،لديناوجتربهم يف  ،مقاتلوهم وال تأثموا من قتاهلم بنيّة ويقني، قاتلوهم عىل جورهم يف احلك : وقال سعيد بن جبري"]( 2)

 [" واستذالهلم الضعفاء وإماتتهم الصالة

ليكم دينكم، وليغلبن عىل أهيا الناس قاتلوهم عىل دينكم ودنياكم، فو اهلل لئن ظهروا عليكم ليفسدن ع"رتي: حوقال أبو الب]( 3)

 [."دنياكم

سيط األرض أعمل بظلم وال عىل ب فواهلل ما أعلم قوماً وقال الشعبي: " يا أهل اإلسالم قاتلوهم وال يأخذكم حرج يف قتاهلم، ]( 4)

 [(244، ص6املنتظم يف تاريخ األمم البن اجلوزي، ج)أجور منهم يف احلكم". 
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اِئب ،والنرص بن أنس ،واملطرف بن عبد اهلل اْبن السخري ،وطلق بن حبيب ِهيم  ،َوَعَطاء بن السه َوإِْبَرا

  ..َوَغريهم ،وجبلة بن زحر ،َوأيب احلوسا ،بن يِزيد التهيِْمّي 

 من َتابِِعّي التهابِعني َومن بعدهْم َكعبد اهلل بن ع
ِ
اَلء  ،بد اْلَعِزيز اْبن عبد اهلل بن عمرثمه من بعد َهؤ 

ّمد بن عجاَلن ،وكعبد اهلل بن عمر َ د بن عبد اهلل  ،َوحم  مه َ  ،وَهاِشم بن برش ،ن احْلسنبَومن خرج َمَع حم 

ِهيم ،ومطر   ..بن عبد اهلل َومن أخرج َمَع إِْبَرا

َقَهاء َكأيب حنيَفة ل اْلف  َو الهِذي تدل َعَليِْه َأْقَوا اِفِعّي  ،َوَمالك ،َورشيك ،حيّي  َواحْلسن بن ،َوه   ،َوالشه

د ا َناطِق بذلك  ،وأصحاهبم ،َوَداو  ا اْلَفاِعل لَذلِك  ، فتواهيِف َفِإن كل من ذكرَنا من قديم َوَحِديث إِمه َوإِمه

نْكرا  بسل َسيْفه يِف   .إِْنَكار َما َرآه  م 

وَرة َأوالً و اِئَفة امْلَْذك    :بَِأَحاِديث ِفيَها احتجت الطه

ول اهلل َقاَل اَل َما وصلوا أ ْم ِفيِه من اهلل برَهان كفراً  َويِف َبْعضَها إاِله َأن نر ،نقاتلهم َيا َرس   ،بواحًا عنْدك 

ب َويِف َبْعضَها وجوب ْ ضَها َفِإن خشيت َأن يسهرك َويِف َبعْ  ،َحدَنا َوأخذ َمالهَوإِن َضب ظهر أَ  ..الرضه

يْف فاطرح َثْوبك عىل َوجهك َوقل إِينِّ أ ِريد َأن تبوء بإثمي وإ َعاع السه ثمك َفتكون من َأْصَحاب ش 

ني آدم اتل َعَليِْهم نبأ ابْ }و :ل َوبَِقْولِِه َتَعاىَل َويِف َبْعضَها كن عبد اهلل امْلَْقت ول َواَل تكن عبد اهلل اْلَقاتِ  ،النهار

 َيةبِاحْلَقِّ إِْذ قربا قربانًا َفتقبل من َأحدمَها َومل يَتَقبهل من اآلخر{ اآْل 

ة هَل م فِيهِ و ومعانيها يِف كَتابنَا  ،بأسانيدها َخرباً  ملا قد تقصيناه َغاَية التهَقِصِّ َخرباً  ..كل َهَذا اَل حجه

َصالاالتصال إِىَل فهم معـ "املوسوم ب ر ِمنْه   ،(1)"رَفة اخْلِ نَا مجالً  -إِن َشاَء اهلل  -َوَنْذك    َهاه 
ِ
َكاِفيَة َوبِاَّلله

  :َتَعاىَل نتأيد

                                                             
إىل فهم  اإليصالأيضًا بـ"  ، وي سمى]وهذا الكتاب غري مطبوع، وال نعرف له أثراً وال خمطوطًا!، وجزى اهلل خرياً من يدل عليه( 1)

 [كتاب اخلصال"
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اَم َذلِك بِاَل شّك إِذا توىل اإِلَمام  ☻أما أمره  بِالصرِب عىل َأخذ امَلال َوَضب الّظْهر َفِإنه

رْب َله  َوَهَذا َما اَل شّك ِفيِه َأنه فرض علي ،َذلِك بَِحق َوإِن اْمتنع من َذلِك بل من َضب رقبته إِن  ،نا الصه

َو َفاسق َعاص هلل َتَعاىَل  ول اهلل  ،َوجب َعَليِْه َفه  ا إِن َكاَن َذلِك بباطل فمعاذ اهلل َأن َيْأمر َرس  َوإِمه

َواَل }وتعاونوا عىل اْلرب َوالتهقوى  :برَهان َهَذا َقول اهلل عز َوجل !بِالصرِب عىل َذلِك ☻

ْثم والعدوان{   تعاونوا عىل اإْلِ

ول اهلل  َالف َكاَلم ربه َتَعاىَل َقاَل اهلل عز َوجل ☻َوقد علمنَا َأن َكاَلم َرس  }َوَما  :اَل خي 

َو إاِله َوحي ي وحى{ َوَقاَل َتَعاىَل  }َوَلو َكاَن من ِعنْد غري اهلل لوجدوا ِفيِه اْختِاَلفا  :ينْطق َعن اهْلوى َأن ه 

ول اهلل كثري َو َوحي من ِعنْد اهلل عز َوجل َواَل  ☻ا{ فصح َأن كل َما َقاَله َرس  َفه 

سلم َأن َأخذ  ،اْختِاَلف ِفيِه َواَل تَعارض َواَل تنَاقض َفِإذا َكاَن َهَذا َكَذلِك فيقني اَل شّك ِفيِه يْدِري كل م 

ي بَِغرْي حق سلم َأو ذمِّ مإِثْ  ..َوَضب َظهره بَِغرْي حق ،َمال م  ول اهلل صىل اهلل  ،م وعدوان َوحَرا َقاَل َرس 

م" :َعَليِْه َوسلم م َعَليْك  ْم حَرا ْم َوَأْعَراضك  َفإْذ اَل شّك يِف َهَذا َواَل اْختِاَلف من  "إِن دماءكم َوَأْمَوالك 

َو يقدر عىل ااِلْمتِنَاع ..وظهره للرضب ظلام ،فاملسلم َماله لألخذ ظلامً  ،أحد من امْل سلمني من َذلِك  َوه 

ْثم والعدوان ..بَِأّي َوجه أمكنه   ..معاون لظامله عىل اإْلِ

ء ِمنَْها أما  ة يِف ََشْ ي ذكرَنا وقصة اْبني آدم َفاَل حجه
تِ ْرآن َوأما َساِئر اأْلََحاِديث اله م بِنَّص اْلق  َوَهَذا حَرا

يَعة أ ْخَرى غري رشيعتنا ة اْبني آدم َفتلك رَشِ م رشعة ومنهاجًا{  :جلَقاَل اهلل عز وَ  ،قصه }لكل جعلنَا ِمنْك 

ول اهلل صىل اهلل َعَليِْه َوسلم نْكرا فليغريه بِيَِدِه إِن " :َوأما اأْلََحاِديث فقد َصحه َعن َرس  م م  من رأى ِمنْك 

ياَمن َليَْس َوَراء ياَمن  اْسَتَطاَع َفِإن مل يْسَتطع فبلسانه َفِإن مل يْسَتطع فبقلبه َوَذلَِك َأْضَعف اإْلِ َذلِك من اإْلِ

ء ول اهلل صىل اهلل َعَليِْه َوسلم "ََشْ اَم الطهاَعة يِف الطهاَعة وَعىل " :َوَصحه َعن َرس  اَل َطاَعة يِف َمْعِصيّة إِنه

م الّسمع َوالطهاَعة َما مل ي ؤمر بَِمْعِصيَة َفِإن َأمر بَِمْعِصيَة َفاَل سمع َواَل َطاَعة ه  َعَليْهِ  "أحدك  اَلم َوإنه  السه

َو َشِهيد واملقتول دون دينه َشِهيد واملقتول دون مْظلَمة َشِهيد" :َقاَل  َوَقاَل َعَليِْه  "من قتل دون َماله َفه 

اَلم وِف ولتنهون َعن امْل نكر َأو ليعمنكم اهلل بَِعَذاب من ِعنْده" :السه  "...لتأمرن بِامْلَْعر 
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َو َأن اهلل عز َوجل َقاَل  }َوإِن َطاِئَفَتاِن من امْل ؤمننَِي اْقَتَتل وا فأصلحوا َبينهاَم َفِإن َبغت  :وبرهان آخر َوه 

تِي ِفيَها فرض  تِي تبغي َحتهى تفيء{ مل خْيَتلف مسلامن يِف َأن َهِذه اآْلَية اله إِْحَدامَها عىل اأْل ْخَرى َفَقاتل وا اله

َا  وَخة فصح َأَّنه فقا هلَِذِه اآْلَية قتال الفئة الباغية حمكَمة غري َمنْس  َوا ْلَك اأْلََحاِديث َفاَم َكاَن م 
احلاكمة يِف تِ

َو النهاِسخ الثهابِت وخ امْلَْرف وع ،َفه  َو امْلَنْس  الفا هَلَا َفه  َ َوقد اّدعى قوم َأن َهِذه اآْلَية َوَهِذه  ،َوَما َكاَن خم 

ْلَطان وص دون السُّ َتيَقنَوَهَذا َباطِل  ،اأْلََحاِديث يِف اللُّص  دع َأن  ،أِلَنهه  َقول بِاَل برَهان ..م  َوَما يعجز م 

َا يِف قوم دون قوم َويِف زَمان دون زَمان ْلَك اأْلََحاِديث َأَّنه
ْعَوى دون برَهان اَل تصح ،َيدِعي يِف تِ  ،َوالده

ْعَوى اَل جيوز أِلَنهه  َقول عىل اهلل َتَعاىَل ِباَل عل وص بِالده ول اهلل  ،مَوخَتِْصيص النُّص  َوقد َجاَء َعن َرس 

اَلم ،َأن َساِئاًل َسَأَله  َعن من طلب َماله بَِغرْي حق" :☻  :َقاَل  .اَل تعطه :َفَقاَل َعَليِْه السه

ا َأو كاَلما َهذَ  "َفَأنت يِف اجْلنهة :َقاَل  .َفِإن قتلني :َقاَل  .َفِإن َقتله َقاَل إِىَل النهار ..َقاتله :َقاَل  .َفِإن قاتلني

اَلم َأنه َقاَل  و امْل سلم اَل يسلبه َواَل َيْظلمه" :َمْعنَاه  َوَصحه َعنه  َعَليِْه السه   "...امْل سلم َأخ 

ْثاَمن وا بِِه من فعل ع  اَم َكاَن يراهم حيارصون َفَقط ،َفاَم علم قّط َأنه يقتل ،َوَما اْعرتض  اَل يَرْوَن  مَوه   ،َوإِنه

َمام ا ْثاَمن َرِِض اهلل َعنه   ،بل يَرْوَن اْلِقَتال َمَعه ودونه فرضاً  ،ْلعْدلَهَذا اْليَْوم لإْلِ ة هَل م يِف َأمر ع    ..َفاَل حجه

َماء ،إِن يِف اْلقيام إَِباَحة احْلَِريم :َوَقاَل َبعضهم وانتشار  ،وهتك األستار ،َوأخذ اأْلَْمَوال ،َوَسفك الدِّ

  ..اأْلَمر

ونَ  وِف َوَّني َعن امْل نكر أَن هيتك حريامً كال  :َفَقاَل هَل م اآْلخر  هه  اَل حيل ملن أَمر بِامْلَْعر  ذ  ،أِلَن َواَل أَن َيأْخ 

ض ملن اَل يقاتله ،بَِغرْي حق َماالً  َو الهِذي فعل َما َينْبَِغي أَن ي غري  َفِإن فعل َشيْئاً  ..َواَل أَن يتََعره من َهَذا َفه 

وا َوأما َقتله أهل امْل نكر ،َعَليْهِ  َوأَخذهم  ،َوأما قتل أهل امْل نكر النهاس ،َفَهَذا فرض َعلَيْهِ  ..َقال وا أَو َكث ر 

له من امْل نكر الهِذي يْلزم النهاس َتْغيرِيه ،َأْمَواهلم   ..وهتكهم حريمهم ك 

عا من َتْغِيري امْل نكر
وا َمانِ  َلَكاَن َهَذا بَِعيْنِه َمانِعاً  ..وِف َومن اأْلَمر ِبامْلَْعر   ،َوَأيًْضا َفَلو َكاَن خوف َما ذكر 

سلم َوَهَذا َما ،من ِجَهاد أهل احْلَْرب وله م  َوإِن اّدعى َذلِك إِىَل سبي النهَصاَرى نَساء امْل ؤمنِنَي  ،ال َيق 
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َهاد َواَل خالف َبني امْل سلمني يِف َأن اجْلِ  ،وهتك حريمهم ،َوَسفك ِدَماِئِهمْ  ،َوأخذ َأْمَواهلم ،َوَأْواَلدهمْ 

له َواَل فرق َبني اأْلَمرْينِ  ْرآن َوالّسنة ،َواِجب َمَع وجود َهَذا ك  َعاء إِىَل اْلق   ..وكل َذلِك ِجَهاد َود 

َقال هَل م ود َأْصَحاب أمره :َوي  ْلَطان جعل اْليَه  وألزم امْل سلمني  ،َوالنهَصاَرى جنده ،َما َتقول وَن يِف س 

ْزَية يْف عىل  ،اجْلِ َناَوُحل السه يْف عىل كل من وجد من  ،َأْطَفال امْل سلمني وأباح املسلامت للزِّ َوُحل السه

ْم وأطفاهلم ،امْل سلمني َساَءه 
ْعلنا بِِه اَل يدع  ،َوملك نِ ْساَلِم م  َو يِف كل َذلِك مقّر بِاإْلِ وأعلن اْلَعَبث هبم َوه 

اَلة وا  ،الصه   "..اَل جيوز اْلقيام َعَليْهِ " :َفِإن َقال 

سلام إِاله َقتله مجَلة :قيل هَل م بل َو َوحده  ،َأنه اَل يدع م  وَرة َأال يْبقى إِاله ه  َوَهَذا َأن ترك أوجب ََض 

رْب  وا الصه ْساَلم مجَلة وانسلخوا ِمنْه   َوأهل اْلكْفر َمَعه َفِإن َأَجاز    ..عىل َهَذا خالفوا اإْلِ

َقاتل :َوإِن َقال وا  َقام َعَليِْه َوي  َو َقْوهلموَ  ،بل ي    ..ه 

ْلنَا هَل م م :ق  ْسَعة أعشار امْل سلمني َأو مَجِيعهم إاِله َواِحد ِمنْه 
َوأخذ  ،َوسبي من نَِساِئِهم َكَذلِك ،َفِإن قتل تِ

وا من اْلقيام َعَليِْه تناقضوا  ،من َأْمَواهلم َكَذلِك َواَل  ،َوإِن أوجبوا سألناهم َعن أقل من َذلِك ،َفِإن منع 

سلم َواِحًدا ..طهمنزال نحي َأو عىل  ،َأو عىل َأخذ َمال ،َأو عىل اْمَرأَة َواِحَدة ،إِىَل َأن نقف هبم عىل قتل م 

ء من َذلِك ..انتهاك برشة بظ ْلم َوإِن  ،ال جيوز تناقضوا وتكموا بِاَل َدلِيل َوَهَذا َما ،َفِإن فرقوا َبني ََشْ

وا إِىَل احْل  ..أوجبوا إِْنَكار كل َذلِك   ..قرجع 

ْلَطانه اجلائر اْلَفاِجر َزوجته َواْبنَته َواْبنه ليفسق هبم َأو ليفسق بِِه بِنَفِسهِ  ن غصب س  أهَو  ..ونسأهلم َعمه

م َته َوولده َواْبنَته للفاحشة أم فرض َعَليِْه َأن يْدفع من َأَراَد َذلِك ِمنْه   ؟يِف َسَعة من إِْساَلم َنفسه َواْمَرأ

سلم ..َليِْه إِْساَلم َنفسه َوَأهلهفرض عَ  :َفِإن َقال وا  وهلَا م    !َأتَوا بعظيمة اَل َيق 

سلم يِف كل  ،بل فرض َعَليِْه َأن يْمَتنع من َذلِك :َوإِن َقال وا  وا إِىَل احْلق َولِزَم َذلِك كل م  َقاتل رجع  َوي 

سلم َويِف امَلال َكَذلِك.  م 



 794                                                                    سابعًا:  ضالالت فكرية يف الفقه السياسي                                       

 

ء من اجْلور َوإِن قل وراجع  ..َفِإن اْمتنع ،َويْمنَع ِمنْه   ،َأن يكلم اإِلَمام يِف َذلِك ..َواْلَواِجب َأن َوقع ََشْ

َنا َواْلَقْذف َواخْلمر َعَليِْه َفاَل َسبِيل ِإىَل  ،وأذعن للقود من اْلبرَشة َأو من اأْلَْعَضاء ،احْلق وإلقامة حد الزِّ

َو إَِمام َكاَم َكاَن اَل حيل خلعه ،خلعه َراجع َفِإن اْمتنع من إِْنَفاذ ،َوه  ِجَبات َعَليِْه َومل ي  ء من َهِذه اْلَوا  ،ََشْ

}وتعاونوا عىل اْلرب َوالتهقوى َواَل تعاونوا عىل  :َوإَِقاَمة َغريه مِمهن يقوم بِاحْلَقِّ لَقْوله َتَعاىَل  ،َوجب خلعه

ِئع ا َ ء من َواِجَبات الرشه ْثم والعدوان{ َواَل جيوز َتْضييع ََشْ
  (1)"اإْلِ

َوَرَأيْت لَبعض ": ة ابن حزم يف رد دعوى اإلمجاع والتي ذكرها النووي، يف والية الفاسقالعاّلموقال 

ين َونصب لَذلِك ،مامةمن ينْسب َنفسه لإل ئفه من امْل سلمني فصوالً  َواْلَكاَلم يِف الده ذكر ِفيَها  طوا

اِهد  ،ْسَلْم َله  أس َكاَن بل اخلر ،فأتى بَِكاَلم َلو سكت َعنه  َلَكاَن أسلم َله  يِف أخراه ،اإلمجاع َ َو اْبن جم  َوه 

  :نه َأتَى ِفياَم اّدعى ِفيِه اإلمجاعإف ،(2)اَل امْل ْقِرئ ،البرصى الطهاِئي

وا عىل  ة اجْلوراَل خي   هنأَأَّنم َأمجع  لم ن يكون قد عَ أَعظِيم لنه إولعمري  ،َذلِك فاستعظمت   ،رج عىل َأِئمه

الف اإلمجاع َكاِفرأ َ َحاَبة َوَبِقيهة الأَوقد علم َأن  ،لقي َهَذا إىل النهاسفي   ،ن خم  ة  سلففاضل الصه يوم احْلره

َعاِوَية وا عىل يِزيد بن م  وا َعَليِْه َأيْضاً  ،َوَأن اْبن الزبري ،َخرج  َرِِض  ،َومن اتبعه  من ِخيَار امْل سلمني َخرج 

اج  َوَأن احْلسن ،اهلل َعن اخلارجني َعَليِْه َولعن َقتلتهمْ  وا عىل احْلجه ّي وأكابر التهابِعني َخرج  اْلَبرْصِ

وا ،بسيوفهم  كفر 
ِ
اَلء م ،رهمفّ ن كَ بل َواَّلل مَ  ؟َأتََرى َهؤ   –ولعمري َلو َكاَن اْختِاَلفا  ،َأَحق باْلكْفر ِمنْه 

ور يعرفه  َأكثر اْلَعوام يِف األسواق ،لعذرناه – خيفى د   ،َولكنه َأمر َمْشه  ورهنه واملخدرات يِف خ 

َوَأن يعلم أن اهلل َتَعاىَل  ،ال بعد َتِْقيق وميزإزمه طم َكاَلمه َوَأن ي  حيِق عىل امْلَْرء َأن خَي  ولكن ،الشتهاره

وب َمْكت وب مسئول َعنه  َيْوم اْلِقيَاَمة املرء وأن َكاَلم ،باملرصاد قلدًا أجر من اتبعه عليه، أو  حَمْس  م 

  (3)وزره"

*** 

                                                             
 باختصار[ 132، ص4]الفصل يف امللل والنحل البن حزم األندلِس، ج( 1)

 ]صاحب أيب احلسن األشعري، صنف التصانيف ودرس علم الكالم[( 2)

 [177]مراتب اإلمجاع البن حزم، ص( 3)
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 :♫ الزخمرشي العاّلمة قال( 6)

 ﴿يف تفسري قوله تعاىل:  
َ
َ َوأ ِطيُعوا اّللذ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلذ يُّ

َ
ْمرِ ِمْنُكمْ يا أ

َ
وِِل اْْل

ُ
 : ﴾ِطيُعوا الرذُسوَل َوأ

طيعوهم وينزلوا عىل يملا أمر الوالة بأداء األمانات إىل أهلها وأن حيكموا بالعدل، أمر الناس بأن "

د بأوىل ا ء اجلور اَّلله ورسولهقضاياهم. واملرا ء احلق ألن أمرا بريئان منهم، فال يعطفون  ألمر منكم: أمرا

ء املوافقني هلام يف إيثار  عىل اَّلله ورسوله يف وجوب الطاعة هلم، وإنام جيمع بني اَّلله ورسوله واألمرا

 عهم بإحسان. ن تبوم ،كاخللفاء الراشدين ..والنهى عن أضدادمها ،واألمر هبام ،واختيار احلق ،العدل

ن أبى حازم ما عدلت فيكم، فإن خالفت فال طاعة يل عليكم. وع وكان اخللفاء يقولون: أطيعوين

مْ ﴿أن مسلمة بن عبد امللك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا يف قوله: 
َ
وِِل اْْل

ُ
قال: أليس  ﴾رِ ِمنُْكمْ َوأ

ٍء فَُردُّ فَإِْن تَنازَْعُتْم ِِف ﴿قد نزعت عنكم إذا خالفتم احلق بقوله:  ِ َوالرذُسولِ  ََشْ   ...﴾وهُ إَِِل اّللذ

ءٍ ﴿ ين، فرّدوه إىل ن أمور الدمفإن اختلفتم أنتم وأولو األمر منكم يف َشء  ﴾فَإِْن تَنازَْعُتْم ِِف ََشْ

 : ارجعوا فيه إىل الكتاب والسنة. ياَّلله ورسوله، أ

ء اجلور وقد جنح اَّلله األمر بطاعة  أوىل األمر بام ال يبقى معه شك، وهو أن وكيف تلزم طاعة أمرا

ً بالرجوع إىل الكتاب والسنة فيام أشكل،  ،وبالعدل يف احلكم ،بأداء األمانات أمرهم أوالً  وأمرهم آخرا

ء اجلور ال يؤّدون أمانة وال حيكمون بعدل، وال يردون شيئاً  إىل كتاب وال إىل سنة، إنام يتبعون  وأمرا

منسلخون عن صفات الذين هم أولو األمر عند اَّلله ورسوله، وأحق شهواهتم حيث ذهبت هبم، فهم 

   (1)"اللصوص املتغلبة" أسامئهم:

 

*** 

                                                             
 [525، ص1ج ـه( 538)املتوىف: ]الكشاف، تفسري الزخمرشي، ( 1)
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 : ♫ قال العاّلمة عز الدين بن عبد السالم( 7)

يَاَنِة يِف اْلِواَلَيِة، َلِكنهَها "
ا َيْغِلب  َعَليِْه ِمْن اخْلِ َ

ِ
َماِم َتْصِحيح  ِواَلَيِة اْلَفاِسِق َمْفَسَدٌة، مل ْحنَاَها يِف َحقِّ اإْلِ َصحه

ِة، َوَنْحن  اَل ن   ِهاَم ِمْن َتْفِويِت امْلََصالِِح اْلَعامه
ا يِف إْبَطاِل ِواَلَيتِ َ

ِ
ذ  ِمْن اْلَفاِسِق َواحْلَاِكِم اْلَفاِسِق؛ مل نَفِّ

ِة امْل ْقِسطِنَي وَ  ِف اأْلَِئمه ذ  ِمْن َترَصُّ نَفه َفاهِتِْم إاله َما ي  َفه  يِف امْلََصالِِح َترَصُّ ْبطِل  َترَصُّ اِم اْلَعاِدلِنَي، َفاَل ن  احْل كه

ِل، َوَالهِذي َأَراه  
ور  َعَليِْه أِلَْجِل اْلَباطِ ك  احْلَقُّ امْلَْقد  رْتَ ِفِه يِف امْلََفاِسِد، إْذ اَل ي  ح  أِلَْجِل َترَصُّ  يِف َذلَِك َأنها ن َصحِّ

ِفَق لِلْ  ْم امْل َوا َفه  َفاِت إَماِم اْلب َغاِة َمَع َعَدِم  ..َحقِّ َمَع َعَدِم ِواَلَيتِِهمْ َترَصُّ ح  َترَصُّ َصحِّ ِعيهِة، َكاَم ن  وَرِة الره لرَِض 

م   ِه، َفاَل َنْحك 
َفاتِ وِص َترَصُّ ص  وَرة  يِف خ  ر  بَِقْدِرَها، َوالرضه  َقده وَرِة ت  ةِ َأَماَنتِِه؛ أِلَنه َما َثَبَت لِلرضه    بِِصحه

ٌض  َفوه َو م  لِّ َما ه  َماِم اْلَعاِدِل َفِإنه ِواَلَيَته  َقاِئَمٌة يِف ك  ِة.اْلِواَلَيِة ِفياَم َعَدا َذلَِك، بِِخاَلِف اإْلِ   (1)"إىَل اأْلَِئمه

: ينتقل إىل ثانياً : ي قر بمفسدة والية الفاسقني، وي سقط "الرشعية اإلسالمية" حلكمهم، ثم أوالً فهو 

ة" وي بني وجه هذه الرضورة يف: )احلفاظ عىل املصالح العامة للناس(، ويشدد عىل أن "حكم الرضور

َعْن َعْبِد كام جاء يف احلديث الرشيف:  ،هو معروف وعدل مع عدم واليتهممسألة الطاعة فقط فيام 

 
ِ
ول  اَّلله ، َقاال: َقاَل َرس 

، َعْن َأيِب َسِعيد  ود  ُْحَِن ْبِن َمْسع  نَيه َعىَل النّاِس َزَماٌن َليَأْتِ ": ☻الره

الَة عَ  وَن الصه ر  وَن بِِخيَاِرِهْم، َوي َؤخِّ َر النهاِس، َوَيظَْهر  ا وَن رِشَ م  َفَهاء  ي َقدِّ ء  س  ْم أ َمَرا قِيتَِها، َيك ون  َعَليْك  ْن َمَوا

طِيًّا، َوال جَ  ْ ْم، َفال َيك وَننه َعِريًفا، َوال رش  ْدَرَك َذلَِك ِمنْك 
  (2)"ابِيًا، َوال َخاِزًناَفَمْن أَ

ملوجود، وي سقط رشعية ا: يشدد عىل مسألة "اإلجيابية" يف التعاطي األمور، فيقبل ويبارك احلق ثالثاً و 

 الباطل.. 

 ني.ؤيد الباطل كام فعل عبيد الظاملفال هو َيكفر احلق كام فعل اخلوارج، وال هو ي  

***

                                                             
 [107، ص1ج ـه(660)املتوىف: ين بن عبد السالم، ]قواعد األحكام يف مصالح األنام لعز الد( 1)

 [4586| إسناده حسن، صحيح ابن حبان/  1115]مسند أيب يعىل املوصيل/ ( 2)
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 ًالغلو يف أحاديث الطاعة ثامنا : 

 

 "وإن َضب ظهرك وأخذ مالك" حديث:

عليكم طاعة والة " :املسلمني، بقوهلم - غاةكهنة الط -"األئمة املضلون" دع خَي يف عرصنا هذا.. 

يف احلديث الرشيف: "وإن َضب ظهرك، وأخذ  ☻، كام أمر رسول اهلل "رواألم

تنة ال تسمعوا لدعاة الف"وهو حديث صحيح يف كتاب "صحيح مسلم" ويقولون هلم:  ،مالك"

قال  نقول لكم"وعندما يعرتض البعض بقول قاله أحد ي فرس احلديث، يقولون هلم:  !"والضاللة

ظهرك،  وا ! وإن َضب، وتقولون لنا: "قال فالن وعالن"؟! عليك بطاعة أويل األمررسول اهلل"

 !مالك.. كام أمر رسول اهلل واوأخذ

 ؟!العدلهو كذلك ؟! أهذا هو احلق و فيقع املسلم يف حرية، أحقاً 

دون املسلمني لـ في عبِ  -بال بيان  -ويبلغ األمر مبلغه من الضالل والفتنة، عند تكرار احلديث هكذا 

، وما فعلهم هذا إال كفعل األحبار ☻" باسم رسول اهلل بغاة"نظم الطغاة وال

واتبعوا  -هبم تشاهبت قلو -والرهبان الذين حّرفوا الكِلم عن مواضعه، واشرتوا بآيات اهلل ثمناً قليالً 

 سنن أهل الكتاب.

 "اطع، وإن َضب ظهرك وأخذ مالك"؟؟ وكيف نفهم فام هي قصة هذا احلديث

، َقاَل: َقاَل  م  َذْيَفة  ْبن  اْلياََمِن: "جاء يف صحيح مسلم: " َعْن َأيِب َساله نها برَِشٍّ  ح  ، إِنها ك 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ق ْلت 

؟، َفَجاَء اَّلله  بَِخرْي  َفنَ  ِّ َخرْيٌ : َهْل َوَراَء َذلَِك الرشه ؟ َقاَل: َنَعْم، ق ْلت   رَشٌّ
 َهَذا اخْلرَْيِ

ِ
ْحن  فِيِه، َفَهْل ِمْن َوَراء

ون  َبْعِدي أَئِمه  : َكيَْف؟، َقاَل: َيك  ؟، َقاَل: َنَعْم، ق ْلت   رَشٌّ
: َفَهْل َوَراَء َذلَِك اخْلرَْيِ وَن ٌة اَل هَيْتَد  َقاَل: َنَعْم، ق ْلت 

، ثاَْمِن إِْنس  يَاطنِِي يِف ج  يِهْم ِرَجاٌل ق ل وهب  ْم ق ل وب  الشه
وم  فِ نهتِي، َوَسيَق  :  هِب َداَي، َواَل َيْستَنُّوَن بِس  َقاَل: ق ْلت 
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 ِ ، إِْن أَْدَرْكت  َذلَِك؟، َقاَل: َتْسَمع  َوت طِيع  لأِْلَِمرِي، َوإِْن َض 
ِ
وَل اَّلله َك، َوأ  َكيَْف أَْصنَع  َيا َرس  ِخَذ َب ظَْهر 

  (1)"َمال َك َفاْسَمْع َوأَطِعْ 

وقد رواه البخاري برواية حديث مشهور موجود يف كتب السنة،  ..هذا وحديث حذيفة ؓ

 أخرى: "
ِ
وَل اَّلله ِّ خَمَاَفَة أَْن  ،َعِن اخْلرَْيِ  ☻َكاَن النهاس  َيْسأَل وَن َرس  نْت  أَْسأَل ه  َعِن الرشه َوك 

 َورَشٍّ َفَجاَءَنا اَّلله  هِبََذا اخْلرَْيِ َفَهْل َبْعَد ي ْدِركَ 
يهة 
نها يِف َجاِهلِ  إِنها ك 

ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْلت  ، نِي، َفق   ِمْن رَشٍّ

َهَذا اخْلرَْيِ

: يِه َدَخٌن، ق ْلت 
، َقاَل: َنَعْم َوفِ ِّ ِمْن َخرْي  : َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرشه وَن  َقاَل: َنَعْم، ق ْلت  َوَما َدَخن ه ، َقاَل: َقْوٌم هَيْد 

َعاٌة إىَِل  ، َقاَل: َنَعْم د   ِمْن رَشٍّ
: َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخْلرَْيِ ، ق ْلت  ْم َوت نِْكر  أَبَْواِب َجَهنهَم َمْن  بَِغرْيِ َهْديِي َتْعِرف  ِمنْه 

 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  يَها، ق ْلت 

: َأَجاهَب ْم إَِليَْها َقَذف وه  فِ وَن بِأَْلِسنَتِنَا، ق ْلت  ْم ِمْن ِجْلَدتِنَا َوَيتََكلهم  ْم َلنَا، َفَقاَل: ه   ِصْفه 

: َفِإْن مَلْ َيك نْ  ْم، ق لْت  يِن إِْن أَْدَرَكنِي َذلَِك، َقاَل: َتْلَزم  مَجَاَعَة امْل ْسلِِمنَي َوإَِماَمه  ر  هَل ْم مَجَاَعٌة َواَل إَِماٌم،  َفاَم َتأْم 

 َحتهى ي ْدِرَكَك َقاَل 
لهَها َوَلْو أَْن َتَعضه بِأَْصِل َشَجَرة    (2)"امْلَْوت  َوَأنَْت َعىَل َذلَِك : َفاْعتَِزْل تِلَْك اْلِفَرَق ك 

 ؟ياهلمحاص بـ "األئمة" ماذا يفعل يف اجلزء اخل -يف حديث حذيفة  -ووجه االستشكال 

عىل أبواب  دعاةويف حديث رواية البخاري: " ،"دايأئمة ال هيتدون هب  ففي حديث رواية مسلم: "

تدون هبدي النبي ال هي نأن األئمة الذي ، وهو:ومتقارب ،" واملعنى يف نظم رواية احلديثني واحدجهنم

 كذلك "دعاة عىل أبواب جهنم". مه ☻

أن نسمع ونطيع لـ "أئمة مضلون ال هيتدون هبديه،  ☻أمر رسول اهلل يفهل حقًا 

هورنا ظالشياطني  قلوهبم قلوب الشياطني"، حتى وإن َضب هؤالء املضلون وال يستنون بسنته،

لنا  ؟!وأخذوا أموا

                                                             
 [1849( ]صحيح مسلم / 1)

 [3606( ]صحيح البخاري / 2)
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أن يأمرنا أن نسمع ونطيع لـ "أئمة مضلون ال هيتدون هبديه،  ☻حاشا لرسول اهلل 

رهان.. ولكن الذين يف ببدهيية إيامنية، ال تتاج إىل  ذه، فه"وال يستنون بسنته، قلوهبم قلوب الشياطني

 ☻ومهون املسلمني أنه وهبم مرض، الذين يبتغون الفتنة، ويبتغون تريف الكِلم ي  قل

 !أمر بذلك

كَ  َب َظْهر  ِ يع  لأِْلَِمرِي، َوإِْن َض 
 ؟"ِخَذ َمال َك َفاْسَمْع َوَأطِعْ ، َوأ  إذن، ما تفسري قوله: "َتْسَمع  َوت طِ

لدعاة عىل أبواب االذين هم ون هبديه، قال تسمع وتطيع لـ )األمري( وليس لـ )األئمة الذين ال هيتد

 ؟ومن هو هذا األمري، جهنم(

ويت من طرق أخرى، وأوضح وأبني يف املعنى: "األمري"ي فرس   األحاديث التي ر 

 َصىله اَّلله  َعَليِْه َوآَلِِه َوَسلهَم َعِن حذيفة: " املستدرك عنففي 
ِ
وَل اَّلله ، إِنه النهاَس َكان وا َيْسأَل وَن َرس  اخْلرَْيِ

، أََرأَيَْت َهَذا اخْلرَْيَ الهِذي أَْعطَاَنا اَّلله  
ِ
وَل اَّلله : " َيا َرس  ، َقاَل: ق ْلت  ِّ نْت  أَْسأَل ه  َعِن الرشه ، َيك ون  َبْعَده  رَشٌّ َوك 

، َفاَم اْلِعْصَمة  ِمْن ذَ 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  : َوَهْل َكاَم َكاَن قَبَْله ؟ َقاَل: " َنَعْم "، ق ْلت  يْف  "، ق ْلت  لَِك؟ َقاَل: " السه

، َقاَل: مَجَا ْدَنٌة َعىَل َدَخن  : ث مه َماَذا؟ َقاَل: " ث مه ه  ؟ َقاَل: " َنَعْم "، َقاَل: ق ْلت 
يِْف ِمْن َبِقيهة  ، لِلسه َعٌة َعىَل فِْرقَة 

َب ظَْهَرَك َوأََخذَ   َيْوَمئِذ  َخلِيَفٌة، ََضَ
ِ
ه
ِ
ا بِِجْذِل َشَجَرة  َفِإْن َكاَن َّلل ْت َعاضًّ   (1)" َماَلَك، َفاْسَمْع َوأَطِْع، َوإاِل َفم 

 ويف رواية أخرى: "
ِ
وَل اَّلله ،  ☻َوَكاَن النهاس  َيْسأَل وَن َرس  ِّ ، َوأَْسأَل ه  َعِن الرشه

َعِن اخْلرَْيِ

 رَشٌّ َكاَم كَ 
، َهْل َبْعَد َهَذا اخْلرَْيِ

ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْلت  وَل َفق  : َفاَم اْلِعْصَمة  َيا َرس  ؟ َقاَل: " َنَعْم "، ق ْلت  اَن َقبَْله  رَشٌّ

ْدَنٌة عَ  ؟ َفاَم َيك ون  َبْعَده ؟ َقاَل: " َتك ون  ه 
يِْف ِمْن َبِقيهة  : َفَهْل لِلسه يْف  "، ق ْلت  ؟ َقاَل: " السه

ِ
"، اَّلله ىَل َدَخن 

: َفاَم َيك ون  َبْعَد اهْل     يِف األَْرِض َخلِيَفًة، َفاْلَزْمه ، َقاَل: ق ْلت 
ِ
ه
ِ
الَلِة، َفِإْن َرأَيَْت يَْوَمِئذ  َّلل ْدَنِة؟ َقاَل: " د َعاة  الضه

                                                             
 [427:  4( ]املستدرك عىل الصحيحني / 1)



 854                                                                                  و يف أحاديث الطاعة                                              ثامنًا:  الغل

 

ْب َحتهى ي ْدِرَكَك امْلَْوت  َوأَنَْت َعاضٌّ عَ  يَفًة، َفاْهر 
َب ظَْهَرَك َوأََخَذ َماَلَك، َوإِْن مَلْ َتَر َخلِ ىَل ِجْذِل َوإِْن ََضَ

  (1)" َشَجَرة  

، فاََم اْلِعْصَمة  ِمْن َذلَِك؟، َوَذَكَر د َعاَة ويف رواية أخرى: "
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  َذْيَفةَ ْبِن اْلياََمِن، َقاَل: ق ْلت  َعْن ح 

َب ظَْهَركَ  ، َوإِْن ََضَ  َيْوَمئِذ  َخلِيَفًة يِف األَْرِض َفاْلَزْمه 
ِ
ه
ِ
الَلِة، َفَقاَل: " إِْن َلِقيَت َّلل ، َوَأَخَذ َمالََك، َوإاِل الضه

 ْ ْب يِف األَْرِض َحتهى َيأْتِيََك امْلَْوت  َوأَن   (2)"َت َعاضٌّ َعىَل أَْصِل َشَجَرة  َفاْهر 

" وليس هو  رباينراشد يقوم باحلق والعدل ال فتبني أن "األمري" يف الروايات السابقة هو: "خليفة

عته، وإن َضب ظهرك وأخذ بطا ☻وهذا هو الذي أمر النبي  "نيضل"األئمة امل

 ..مالك

، ال يمكن له أن ☻يقوم بدين اهلل ورشعه، وسنة نبيه  ؛األرض وخليفة هلل يف

قوم باحلق يوال أن يأخذ املال بال مستند من دليل رشعي، إنام هو  ،يرضب الظهور بغري وجه حق

لك" عىل أنه خذ ماب ظهرك، وأَ والعدل، فهذا معنى خالفته.. وي مكن أن ي فهم من قوله "وإن  ََض 

 "مبالغة وتوكيد" عىل طاعته، ألن وجوده يف مثل هذه الفتن أمر عظيم له شأنه.

ب وحديث رواية مسلم فيه: "وإن ي َيرضب " أي: فعل مبني للمجهول،  فليس الذأ خذ، وإن َض 

ب وأ خذ ماله.. بسبب اتبا الفة "األئمة عه له، وخمهو "األمري" بل ي فهم منه: أنه َيتبع األمري، وإن َض 

طِيع  لأِْلَِمرِي، َوإِْن َتْسَمع  َوت  املضلني".. ولذا تكررت كلمة "تسمع وتطيع" مرتني يف مجلة واحدة: "

َك، َوأ ِخَذ َمال َك َفاْسَمْع َوأَطِعْ  َب ظَْهر  ِ ع وتطيع لألمري املجاهد الذي فكأن تقدير الكالم: تسم "َض 

فال يمنعنك  -م قلوب الشياطني الذين قلوهب -ن الظاملني يواجه أئمة الضالل، فإن وقع عليك أذى م

 هذا األذى والعرس من طاعة األمري، بل تسمع وتطيع له.. 
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َنا، َوأَثََرًة وذلك ما يوضحه حديث: " َنا َوي رْسِ رْسِ ْمِع َوالطهاَعِة يِف َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َوع  َباَيَعنَا َعىَل السه

يِه ب ْرَهانٌ َعَليْنَا، َوأَْن اَل 
 فِ
ِ
ْم ِمَن اَّلله ًحا ِعنَْدك  ْفًرا َبَوا   (1)"ن نَاِزَع اأْلَْمَر أَْهَله  إاِله أَْن َتَرْوا ك 

 ..ال املجاز مالك" هو عىل احلقيقة خذب ظهرك، وأَ ولكن.. دعونا نعترب أن املقصد من "وإن ََض 

اهد "األئمة جي -يف ذلك  اياتام تنوعت الروك -فنقول: إن وجود خليفة أو أمري أو أمري أعظم 

هلو  - بواب جهنمالدعاة عىل أ" قلوهبم قلوب الشياطني"الذين ال هيتدون هبدي النبي  -" نياملضل

عية "الطاعة خري عظيم يعصم األمة من الفتن امل ضلة، وقيامه بالكتاب والسنة واجلهاد يعطيه رش

ظهره.. وأخذ  ( من األمة، فرضب)فردعىل والوالية" ولكن قد وقع ظلم من هذا اخلليفة أو األمري 

الظلم الشخِص  ماله، فاملطلوب من هذا الفرد، هو الصرب، وال خيرج عىل اخلليفة أو األمري ملجرد

قع عليه، بل يصرب وحيافظ عىل الوحدة السياسية للمسلمني،  و)ي نكر( الظلم ب احلسنى، فهذا معنى الوا

 "الطاعة مع وقوع الظلم عليه".

* * * 

، حتى ولو كان م" تسقط رشعية النظام احلاكأو املعصية البواح "الكفر البواح ظهورما يف حالة وأ

بكل  -ألمة ا. وتبدأ .شخص فيهحال احلاكم نفسه من أتقى األتقياء، فالعربة بالنظام وليس جمرد 

وانتهاًء دءًا من النصيحة ب -لنظام السيايس القائم ا -السلطة احلاكمة  يف "منازعة" -مكوناهتا 

لح تقدم األشخاص بالسيف.. فتبدأ بالنصح والبيان، واجتامع العلامء عىل إنكار املنكر، فإن مل ي ف

ستتابة والرجوع املسؤولون عن هذا الكفر البواح إىل املحاكمة الرشعية، الستبيان األمر، وطلب اال

ا هلا.. تم حشد اعوا وخيضعوإىل احلق ورشع اهلل، فإن جتاوزوا املحكمة الرشعية املستقلة، ومل ينص

رضاة اهلل، تت راية اهلل، األمة يف ثورة عامة إلنكار املنكر، وإزالة الكفر البواح.. باسم اهلل، ابتغاء م

 وإعطاء الرشعية فقط ملن يقوم بكتاب اهلل.
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 ، وإسقاط الرشعية، وعدمويف حالة وقوع الظلم العام فهو بني النصيحة، وإنكار املنكر، واملحاكمة

َعْن َأيِب وكام جاء يف احلديث الرشيف: عصيان املدين باملصطلح املعارص، أي: ال، عتزاهلمطاعتهم وا

َرْيَرَة، َعِن النهبِيِّ  َنا؟، َقاَل: َقاَل: " صىل اهلل عليه وسلمه  ر  : َفاَم َتأْم  تِي َهَذا احْلَيُّ ِمْن ق َريْش  "، َقال وا ْلِك  أ مه هي 

مْ  " َلْو أَنه النهاَس  العضوض" وهدم اخلالفة واملقصود باهلالك يف احلديث: هو "امللك  (1)" اْعتََزل وه 

فكانت النصيحة هي "االعتزال" وعدم مشاركتهم يف ظلمهم، أو إعانتهم عىل هذا امللك الراشدة.. 

 العضوض.

َا النهاس   ، قال يف خطبة واليته املشهورة: "ففي اخلالفة الراشدة أليب بكر ؓ لِّيت  َأهيُّ َفِإينِّ َقْد و 

ويِن  م  ْم، َفِإْن َأْحَسنْت  ؛ َفَأِعين ويِن، َوإِْن َأَسْأت  ؛ َفَقوِّ ك  ْم َوَلْست  بَِخرْيِ   (2)..."َعَليْك 

ْصت  يِف َبْعِض ، ويف خالفة عمر ؓ : َأَرَأيْت ْم َلْو َتَرخه وَن َواألَنَْصار  س  َوَحْوَله  امْل َهاِجر 
لِ َقاَل يِف جَمْ

مْ األَمْ  : َلْو َفَعْلَت َقوه
 َأْو َثالًثا، َقاَل َبِشري  ْبن  َسْعد 

َتنْيِ ، َفَعاَد َمره نْت ْم َفاِعِلنَي؟، َفَسَكت وا نَاَك َتْقِويَم ِر، َما ك 

: َأنْت ْم إًِذا َأنْت ْم" َمر  اْلَقْدِح، َقاَل ع 
(3)  

نة، ويكونوا ، ويتبع الكتاب والس☻ ع رسولهع اهلل، ويطووالة األمر : هم من يط

دوا عن هذا حا نفإ -هذا رشط واليتهم علينا ف - سولهأي: من املسلمني الطائعني هلل ور"منكم" 

ِينَ ﴿. كام قال تعاىل: .الطريق فليسوا منا، وليسوا والة أمور َها اَّلذ يُّ
َ
ِطيُعواْ يَا أ

َ
َ َوأ ْ اّلل  ِطيُعوا

َ
ْ أ  آَمُنوا

ْمِر ِمنُكْم فَ 
َ
ْوِِل اْل

ُ
ٍء فَُردُّ الرذُسوَل َوأ ِ َوالرذُسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمنُ إِن َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ ِ وهُ إَِِل اّلل  وَن بِاّلل 

 ِ وِيَلً َواِْلَوِْم اآلِخرِ َذل
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ي: بمشورتكم ورضاكم، ومل يقل أو"منكم"   [59]النساء :  ﴾َك َخْْين َوأ

 "عليكم" أي: املتسلطني اجلبارين.
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ملدينة أحد يفرس قال بن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها ومل يكن با"ي البن حجر: جاء يف فتح البار

  ..اقرأ ما قبلها تعرف :القرآن بعد حممد بن كعب مثله فقال

َ  إِنذ ﴿:فقرأت ُمرُُكمْ  اّللذ
ْ
نْ  يَأ

َ
َمانَاِت  تَُؤدُّوا أ

َ
ْهلِ  إَِِلٰ  اْْل

َ
نْ  اْلذاِس  بنَْيَ  َحَكْمُتمْ  ِإَوَذا َهاأ

َ
 ُمواََتْكُ  أ

  .اآلية ﴾بِالَْعْدلِ 

ن املطاع يف احلقيقة والنكتة يف إعادة العامل يف الرسول دون أويل األمر مع أ .هذه يف الوالة :فقال

أطيعوا اهلل  :لتقديرفكأن ا ،القرآن والسنة :كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف مها ،هو اهلل تعاىل

يكم من السنة أو وما ينصه عل ،فيام بني لكم من القرآنوأطيعوا الرسول  ،فيام نص عليكم يف القرآن

يام يأمركم به من الوحي فوأطيعوا الرسول  ،املعنى أطيعوا اهلل فيام يأمركم به من الوحي املتعبد بتالوته

 ..الذي ليس بقرآن

ء من بني أمية ملا قال له  ن س اهلل أمركم أألي" :ومن بديع اجلواب قول بعض التابعني لبعض األمرا

إذا خالفتم  أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة" :فقال له "﴾وأوِل اْلمر منكم﴿تطيعونا يف قوله 

ءٍ  ِِف  َتَنازَْعُتمْ  فَإِنْ ﴿ :احلق بقوله ِ  إَِِل  فَُردُّوهُ  ََشْ   "..﴾ُسولِ َوالرذ  اّللذ

ومل يعده يف  ،أعاد الفعل يف قوله وأطيعوا الرسول إشارة إىل استقالل الرسول بالطاعة: قال الطيبي

ءٍ  ِِف  َتَنازَْعُتمْ  فَإِنْ ﴿ :ثم بني ذلك بقوله ،أويل األمر إشارة إىل أنه يوجد فيهم من ال جتب طاعته  ﴾ََشْ

وذكر فيه  ،وردوا ما ختالفتم فيه إىل حكم اهلل ورسوله ،فإن مل يعملوا باحلق فال تطيعوهم :كأنه قيل

أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عَص اهلل، ومن أطاع من أطاعني فقد » :حديثني أحدمها حديث أيب هريرة

  (1)"«أمريي فقد أطاعني، ومن عَص أمريي فقد عصاين

*** 
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 - وضيحبال بيان وت -وأهل البدع والفتن يطريون بأخذ هذا اجلزء من حديث رواية مسلم 

 اً م قطيعخادعة للمسلمني، جتعله حتى ي قدموا صورة مشوهة، ؛ويرضبون عن ذكر بقية األحاديث

 :، فهناك أحاديث ال يذكروَّنا مثلفسدينيف يد الطغاة وامل اً طيع

وِف " - ، إِنهاَم الطهاَعة  يِف امْلَْعر 
وقال  ،يف مناسبة حادثة األنصاري الذي أوقد ناراً  (1)"اَل طَاَعَة يِف َمْعِصيَة 

، فقال رسول .. فرفضوا بطاعتي فادخلوا هذه النار ☻ أمركم رسول اهلل :تباعهأل

وا ِمنَْها أَبًَدا"☻:  اهلل   (2)"َلْو َدَخل وَها َما َخَرج 

ٌع َما أََقا" - ده َ ْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ جم  َر َعَليْك  مِّ
وا َوإِْن أ  يع 

وا َوأَطِ َ َواْسَمع  وا اَّلله َا النهاس  اتهق  ْم كِتَاَب َيا َأهيُّ َم فِيك 

 
ِ
  (3)"اَّلله

وا اْلَعطَاَء َما َداَم َعطَاًء،" - ذ  م  اْلَفْقَر  خ  ك  يِه، َيْمنَع 
وه ، َوَلْست ْم بِتَاِركِ ذ  يِن َفال َتأْخ  فَإَِذا َصاَر ِرْشَوًة يِف الدِّ

ْلطَ  وا َمَع اْلِكتَاِب َحيْث  َداَر، أاَل إِنه اْلِكتَاَب َوالسُّ ور  اَن َواحْلَاَجَة، أاَل إِنه َرَحى اإِلْسالِم َدائَِرٌة، َفد 

َقاِن، َفال ت   ْم، إِْن َسيَْفرَتِ وَن َلك  ِسِهْم َما ال َيْقض  وَن ألَنْف  ء  َيْقض  ْم أ َمَرا َفاِرق وا اْلِكتَاَب، أاَل إِنهه  َسيَك ون  َعَليْك 

؟ َقاَل: " كَ  ، َكيَْف َنْصنَع 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْم "، َقال وا ْم أََضلُّوك  وه  ْم، َوإِْن أََطْعت م  ْم َقتَل وك  وه   اَم َصنَعَ َعَصيْت م 

 َخرْيٌ ِمنْ 
ِ
ِل وا َعىَل اخْلََشِب، َمْوٌت يِف طَاَعِة اَّلله وا بِامْلَنَاِشرِي، َوُح  َحيَاة  يِف  َأْصَحاب  ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، ن رِش 

 
ِ
  (4)"َمْعِصيَِة اَّلله

ون وَن مِ " - َء َيك  ْجَرَة ِمْن أ َمَرا  َيا َكْعَب ْبَن ع 
ِ
َك بِاَّلله َقه  ْن َبْعِدي، َفمَ أ ِعيذ  هَب ْم َفَصده ْم يِف َكِذهِبِْم ْن َغِِشَ أَبَْوا

  ..َعيَله احْلَْوَض  َواَل َيِرد   َوأََعاََّن ْم َعىَل ظ ْلِمِهْم، َفَليَْس ِمنِّي َوَلْست  ِمنْه  
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ْم يِف َكِذهِبِمْ  ْقه  هَب ْم َأْو مَلْ َيْغَش َفَلْم ي َصدِّ ْم َعىَل  ،َوَمْن َغِِشَ أَبَْوا د   ،ظ ْلِمِهمْ  َومَلْ ي ِعنْه  َو ِمنِّي َوأَنَا ِمنْه  َوَسرَيِ َفه 

  (1)"َعيَله احْلَْوَض 

، َفنََهاه  " - ٌل َقاَم إىَِل إَِمام  َجائِر  ِب، َوَرج 
 َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َُحَْزة  ْبن  َعبِْد امْل طهلِ

ِ
َهَداء   (2)"َوَأَمَره ، َفَقتََله  َسيِّد  الشُّ

َهاِد، " - ْلطَان  َجائِر  َكلَِمة  أَْفَضل  اجْلِ  ِعنَْد س 
  (3)"َعْدل 

 إفساد وعي بأوسع أبوا من فال ينخدع املسلم يف دعوة "كهنة الطغاة" فهم األئمة املضلون. وهم 

 األمة.. 

أو كفر، أو  لظلم أو فسق -حاشاه  -، ال ي رشعن والكامل واجلامل واإلسالم دين احلق والعدل

لوك وجبابرةلـ "أو  ،استبداد نة التي ت عبد الناس لوال الكه إيامنية وعقلية بدهيية ذه، وه"وطواغيت م 

  .للجبابرة

 

 

*** 

 

 

                                                             
 [614( ]جامع الرتمذي / 1)

 [4079]املعجم األوسط للطرباين/ ( 2)

 [4011]سنن ابن ماجه / ( 3)
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 "األمراءحديث: "

، َعْن جاء يف صحيح مسلم:  َثنَا َقتَاَدة  يَي، َحده ام  ْبن  حَيْ َثنَا مَهه ، َحده  اأْلَْزِديُّ
اب  ْبن  َخالِد  َثنَا َهده َحده

  احْلََسِن، َعْن َضبهَة ْبنِ 
ِ
وَل اَّلله ، َعْن أ مِّ َسَلَمَة، َأّن َرس  َصن  ء  َقاَل: " ☻حِمْ َستَك ون  أ َمَرا

: أََفاَل  وَن، َفَمْن َعَرَف َبِرَئ َوَمْن أَنَْكَر َسلَِم َوَلِكْن َمْن َرِِضَ "، َوَتاَبَع، َقال وا ْم، َقاَل: َفتَْعِرف وَن َوت نِْكر  ن َقاتِل ه 

  (1)"اَل َما َصلهْوا 

 السند ليس بالقوي، فـ: وهذا

وال  ،ال يرىض كتابه بن سعيد كان حييى: ذكره أبو جعفر العقييل يف الضعفاء، قال: "مهام بن حييي

حدثنا حممد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن عيل قال: ، مل يرو حييى عن مهام بن حييى شيئاً ... وحفظه

هيم بن عرعرة، قال ليحيى: حدثنا عفان، عن مها م قال: اسكت ويلك. حدثنا عبد اهلل سمعت إبرا

  (2)"فقال: كان حييى ينكر عىل مهام أن يزيد يف اإلسناد ،وذكر مهامبن أُحد قال: سمعت أيب 

 .اجلامعة له عىل أن بقية املحدثني وثقوه، وروى

يف الطبقة  ابن حجر ذكره: عىل مكانته وسعة علمه، مشهور بالتدليس، وبن دعامة السدويسوقتادة 

 ه. ويف هذسامعقبل حديث أصحاهبا إال إذا رصحوا بال، وهي التي ال ي  ملدلسنيثة من طبقات االثال

 لسامع.الرواية مل يرصح بالسامع إنام قال "عن احلسن".. وبقية احلديث ليس فيه ترصيح با

اسيله فيها : مرالدارقطني: وعىل مكانته وعلمه، كان يرسل كثرياً وي دلس، قال احلسن البرصيو

 ضعف.

 فالسند فيه مقال. 

                                                             
 [1855]صحيح مسلم/ ( 1)

 [367، ص 4، جـه(322)املتوىف: ]الضعفاء الكبري للعقييل ( 2)
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وي  أبو جعفر  ، وضّعفه أيضاً (هشام بن حسان)ود، وفيه من طريق آخر عند الرتمذي وأبو داور 

" ان يرسلكتكلموا يف حديثه عن احلسن وعطاء ألنه العقييل، وقال عنه أبو داود السجستاين: "

 وكذلك قال ابن حجر يف التقريب.

 أما متن احلديث:

ء  َفتَ يف املتن، إذ جاءت الرواية: "ففي رواية مسلم اضطراب  وَن، َفَمْن َستَك ون  أ َمَرا ْعِرف وَن َوت نِْكر 

 "، َوَتاَبعَ َوَلِكْن َمْن َرِِضَ  ،َوَمْن أَنَْكَر َسلِمَ  ،َعَرَف َبِرئَ 

ء فقد برئ، ومن !فمن عرف ماذا؟ أنكر عليهم  إال أن يكون املعنى: من قام باملعروف من األمرا

 لمني فقد َسِلم.. وَهلك من رِض باملنكر وتابع عليه.من املساملنكر 

وَن، َفَمْن أَنَْكَر َفَقْد َبِريَء، َوَمْن َكِرهَ َفَقْد َسلِمَ وعند الرتمذي: " ةٌ َتْعِرف وَن َوت نِْكر  ْم َأئِمه ، إِنهه  َسيَك ون  َعَليْك 

 ، َوَلِكْن َمْن َرِِضَ َوَتاَبعَ 
ِ
وَل اَّلله ْم ؟ َقاَل: اَل، َما َصلهْوا أَ ، َفِقيَل: َيا َرس    (1)"َفاَل ن َقاتِل ه 

د: َقاَل ِهَشاٌم وعند أبو داود: " وَن، َفَمْن أَنَْكَر، َقاَل أَب و َداو  ْم َوت نِْكر  ٌة، َتْعِرف وَن ِمنْه  ْم أَِئمه َستَك ون  َعَليْك 

ْم؟، بِلَِسانِِه َفَقْد َبِرَئ، َوَمْن َكِرَه بَِقْلبِِه، َفَقْد َسلَِم، وَ  ، أََفاَل َنْقت ل ه 
ِ
وَل اَّلله َلِكْن َمْن َرِِضَ َوَتاَبَع، َفِقيَل: َيا َرس 

مْ  ل ه 
َد: أََفاَل ن َقاتِ   (2)"؟، َقاَل: اَل، َما َصلهْوا  َقاَل اْبن  َداو 

 ."َفَمْن أَنَْكَر َفَقْد َبِريَء، َوَمْن َكِرَه َفَقْد َسلِمَ "فهنا: 

ا نعلمه، ماملعنى، فهي تتحدث عن أئمة "يامرسون من املعروف  ولعل هذه الرواية أضبط يف   

 ..ويقعون يف املنكر ما نعلمه أيضًا" 

                                                             
 [2265]جامع الرتمذي/ ( 1)

 [4760 ]سنن أيب داود/( 2)
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ومن أنكر  ؛اإلنكار بـ "اللسان والقلب" –كام جاء يف احلديث  –فقط  موقفني ويف هذا املنكر يتحدد

كام جاء  –املنكر باليد" بلسانه فقد )برئ(، ومن كره بقلبه فقد )َسِلم(، وجتاهلت الرواية هنا "إنكار 

وحذرت الرواية هنا من "الرىض واملتابعة" عىل أي منكر، فال جمال لقلب وضمري  – (1)يف حديث آخر

تابع عىل منكر، فمن يفعل ذلك "فأوئلك هم اهلالكون" كام جاء يف روايات أخرى مسلم أن يَ  رىض أو ي 

 للحديث.

و قتلهم أم قتاهلم؟ هئمة الذين يقعون يف املنكر، هل إشكالية يف رواية أيب داود يف مواجهة األ وهنا

 .وكان اجلواب: "ال.. ما صلوا"

مة هلم من ذلك إذا .. ولكن الصالة عاصعقوبة القتل عليهمفقتلهم غري قتاهلم، إذ قتلهم يعني إقامة 

نه ومل يكن امل -أخذنا املعنى عىل ظاهره  املنكر وإن  –قصود منها "إقامة الدين" الذي الصالة عنوا

 الذي وقع منهم ليس عقابه القتل..

بيعة هذا املنكر، وما طأما قتاهلم: فيعني منازعتهم األمر باليد، وحماربتهم إلزالة املنكر. وهنا حسب 

 إقامة احلق والعدل. وأيسببه من نقصان يف أمر الرشيعة، 

لصالة التي هي إقامة اذكر احلديث أحوال فيها: املعروف من اخلري، واملنكر من الرش، ووبالعموم 

ر( فهذا املنكر حمدود هى عن الفحشاء واملنكبإقامة الصالة )التي تن عامد الدين.. وقيّد املنكر احلاصل

 جيعل وصف يف حدود ضيقة تقتيض فقط إنكار اللسان، أو القلب، إضافة إىل أن القرآن الكريم مل

منها:  –لشورى كام جاء يف سورة ا –رى فقط يف إقامة الصالة، بل أضاف رشوط أخ اً املؤمنني حمصور

ة، وإقامة الصال املغفرة عند الغضب، واالستجابة ألمر اهلل،واالجتناب عن كبائر اإلثم والفواحش، 

 قدرة...إلخ.وإنفاذ الشورى، واإلنفاق يف سبيل اهلل، واالنتصار من أهل البغي، والعفو عند امل

                                                             
(1 )[" ِ ه  بِيَِدهِ، فَإِْن مَلْ يَْستَطِْع فَبِلَِسان ْ نَْكًرا فَلْي َغريِّ  [(52صحيح مسلم/ ) "ِه، فَإِْن مَلْ يَْستَطِْع فَبَِقلْبِِه، َوَذلَِك أَْضَعف  اإِلياَمنِ َمْن َرأَى ِمنْك ْم م 
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يعت الصال نأما إ ء بإقامتها كشعرية أو كسلوك أزاد املنكر، وعم الرش، وض  خالقي ينهى عن ة سوا

نكر بالوسيلة مالفحشاء واملنكر، فاملسلمون هنا ي قدرون املصلحة الرشعية بقدرها، ويواجهون كل 

 يف الروايات األخرى: املناسبة، والتي يغلب الظن فيها أَّنا تقق اخلري، وتقيم احلق والعدل، ولذا جاء

وَل اهلل َعْن َعبِد اهلل ْبِن َمس ، َأن َرس 
ود  ة  قَبيِْل،  ا"مَ  َقاَل: ☻ع  ِمْن َنبِيٍّ َبَعثَه  اَّلله  يِف أ مه

َا  وَن بِأَْمِرِه، ث مه إَِّنه نهتِِه َوَيْقتَد  وَن بِس  ذ  ِريُّوَن، َوأَْصَحاٌب َيأْخ  تِِه َحَوا خَتْل ف  ِمْن َبْعِدِهْم إاِله َكاَن َله  ِمْن أ مه

ول و ل وٌف، يَق  ْم خ  ْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَده  َو م  ْم بِيَِدِه َفه  وَن، َفَمْن َجاَهَده  َن َما اَل يَْفَعل وَن، َوَيْفَعل وَن َما اَل ي ْؤَمر 

ْؤِمٌن، َوَليَْس َوَراَء َذلَِك ِمَن اإِلياَمِن، َحبهة   َو م  ْم بَِقْلبِِه َفه  ْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَده  َو م  َسانِِه َفه 
  (1)"َخْرَدل  بِلِ

وي ح  بنفس املعنى، ولكن دون زيادة: "أفال نقاتلهم"" األمراء"ديث كام ر 

 
ِ
ول  اَّلله َرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرس  َلَفاء  َيْعَمل وَن باَِم " :☻َعْن َأيِب ه  َسيَك ون  ِمْن َبْعِدي خ 

لَ  وَن، َوَسيَك ون  ِمْن َبْعِدِهْم خ  وَن، َوَيْفَعل وَن َما ي ْؤَمر  وَن، َوَيْفَعل وَن َما ال َيْعَلم  َفاء  َيْعَمل وَن َما ال َيْعَلم 

وَن، َفَمْن أَنَْكَر َبِرَئ، َوَمْن َأْمَسَك َسلَِم، َوَلِكْن َمْن َرِِضَ َوَتاَبعَ    (2)"ي ْؤَمر 

اِمِت  َباَدَة ْبِن الصه ف  ": ☻، َعْن النهبِي َعْن ع  ْم ِمْن َبْعِدي َنَفٌر ي َعرِّ وَرك  ْم َما َسييَِل أ م  وَنك 

 َ َْن َعََص اَّلله
ِ
ْم َما َتْعِرف وَن َفال طَاَعَة مل وَن َعَليْك  وَن، َوي نِْكر    (3)"ت نِْكر 

                                                             
يف كل منها  بروايتني وتوقف 4388، 4366والعجيب أن اإلمام أُحد قد روى هذا احلديث يف مسنده/ [52]صحيح مسلم/ (1)

ة ابن رجب: "وقد استنكر عند قوله: "ويفعلون ما ال يؤمرون" دون بقية احلديث: "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن..."! ويقول العاّلم

الصرب فيها ب ☻وقال: هو خالف األحاديث التي أمر رسول اهلل  –يف رواية أيب داود  –اإلمام أُحد هذا احلديث 

يل" وقال فيه: ليس كام ضّعف اإلمام أُحد أحد رواة احلديث وهو "احلارث بن فض[ 954، ص3]جامع العلوم واحلكم جألئمة" عىل جور ا

، وابن وحيي بن معني بمحمود احلديث! رغم أنه من رجال اإلمام مسلم، ووثقه اإلمام النسائي، وابن حجر العسقالين، والذهبي،

اصربوا " "☻الم ال يشبه كالم ابن مسعود، ابن مسعود يقول: قال رسول اهلل حبان! وقال اإلمام أُحد: "وهذا الك

استنكار ورد كل ما  كأن الصرب عىل جور األئمة أصبح أصاًل من أصول الدين، جيب[ 1950]مسائل اإلمام أُحد أليب داود/ حتى تلقوين" 

ن عازب  كام جاء يف مسند بتى تلقوين" إنام رواه الرباء يعرتض طريقه! واملفارقة األخرى أن ابن مسعود  مل يرو حديث: "اصربوا ح

: فام تأمرنا: قال: اصربوا حتى تل ]مسند أُحد قوين عىل احلوض" أُحد نفسه! عن قول النبي لألنصار: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، قالوا

 . ضريحلك، وأبو سعيد اخلدري، وأسيد بن ورواه كذلك: أنس بن ما [18110

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[6658]صحيح ابن حبان/ ( 2)

 [2731]البحر الزخار/ ( 3)
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 :إذن فاخلالصة

 إنكار املنكر أصل من أصول هذا الدين. -

 طريقة إنكار املنكر تتحدد حسب طبيعة هذا املنكر. -

 والعدل. الراجح بإقامة احلقوسيلة إنكار املنكر تتحدد حسب القدرة واالستطاعة، والظن  -

 عند العجز.. ال رخصة يف الرىض واملتابعة عىل منكر، فذلك اهلالك. -

*** 

  واألثرة اهلناتأحاديث: 

ِة َوِهَي " : ☻عن النبي  َق َأْمَر َهِذِه اأْل مه إِنهه  َستَك ون  َهنَاٌت َوَهنَاٌت، َفَمْن أََراَد أَْن ي َفرِّ

ب وه  بِال يِْف َكائِنًا َمْن َكانَ مَجِيٌع، َفاَْضِ   (1)" سه

"أمر هذه األمة" يعني احلاكم : ☻ فهم بعض فقهاء السالطني أن قول النبي

متها، املغتصب لألمة شورها وحكمها، والعكس هو الصحيح، فاحلديث ي عظم وحدة األمة، وسال

متها، وينبذ كل من حياول أن يفرّ  ق أمر هذه األمة فرّ ، فال ي  ئهاقها أو يعادهيا أو يزرع الفرقة بني أبناوكرا

قر من ومثل حاكم ظامل يزرع اخلوف والرعب بني أبناء األمة، ويرسق ثرواهتم، ويستعبدهم،  حي 

متهم، ويقرب البعض، وي بعد اآلخر، ليسهل له التحكم يف اجلميع!   كرا

فرق في   ؛رشييقع قبل أن يست قد الفساد الذيالرشور وويف احلديث أيضًا رسعة معاجلة اهلنات و

 ظًا عىل وحدة األمة وُتاسكها وحقوقها.افومعاجلة الفسدة بأشد العقوبة، ح األمة،

                                                             
 [1854]صحيح مسلم/ ( 1)
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" 
ِ
وَل اَّلله ، َأَرَأيَْت إِْن َقاَمْت َعَليْنَا ☻ َسَأَل َسَلَمة  ْبن  َيِزيَد اجْل ْعِفيُّ َرس 

ِ
َفَقاَل: َيا َنبِيه اَّلله

ونَ  ْم َوَيْمنَع  ه  ء  َيْسَأل وَنا َحقه ؟، ث مه َسَأَله  يِف أ َمَرا ، َفَأْعَرَض َعنْه  ؟، ث مه َسَأَله  َنا، َفَأْعَرَض َعنْه  ر  نَا َفاَم َتْأم  ا َحقه

، َوَقاَل:  الَِثِة، َفَجَذَبه  اأْلَْشَعث  ْبن  َقيْس  يَِة َأْو يِف الثه
ِّل وا َوَعَليْك مْ الثهانِ وا َفِإنهاَم َعَليِْهْم َما ُح  وا َوأَطِيع  َما  اْسَمع 

ِّْلت مْ    (1)"ُح 

 اهلل بن مسعود  عن عبد
ِ
ول  اَّلله ْوَن َبْعِدي أَثََرًة ☻: " َقاَل: َقاَل َلنَا َرس  ْم َسرَتَ إِنهك 

 َ ْم َوَسل وا اَّلله ه  ؟، َقاَل: أَدُّوا إَِليِْهْم َحقه
ِ
وَل اَّلله َنا َيا َرس  ر  : َفاَم َتأْم  وََّنَا، َقال وا نِْكر  وًرا ت  ك  َوأ م    (2)" مْ  َحقه

ه  َفْليَْصرِبْ َعَليِْه، َفِإنهه  َمْن َفاَرَق َقاَل: "☻ َعِن النهبِيِّ  َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشيْئًا َيْكَره 

يهةً 
  (3)" اجْلاََمَعَة ِشرْبًا فاََمَت إاِله َماَت ِميتًَة َجاِهلِ

 وهذه األحاديث الثالثة تدور حول معنى واحد تقريبًا:

ن صدر منه يف من األمري الذي له رشعية حقيقية، فإ –وال شك يف املعروف  –والطاعة وهو السمع 

لك خلع يد نفسه بعض األمور املخالفة، أو صدر منه يف حق بعض األمة بعض األثرة، فال يعني ذ

لنبي الطاعة بالكلية، فوقوع األخطاء من البرش أمر حتمي، وليس هناك أحد بمعصوم إال ا

ء ولو كان كل خطأ يؤدي إىل –هلل بالوحي بام عصمه ا - ☻  ثورة وخلع لألمرا

 ظم يف أمر احلكم أحد كائنًا من كان..تناستحال أن ي

وهي  –من هذه األحاديث وغريها عقيدة عدم تكفري مرتكب الكبرية  واعىل أن بعض الفقهاء أخذ

ء اجلور، وأصبح ولكن تم توظيفها لفتح باب الفجور والفسوق والعصيان ألم –صحيحة بالعموم  را

املقصود هبا ضمنًا "ُحاية السالطني".. كام أقاموا احلصن الثاين حلاميتهم بعقيدة اجلرب، والزعم بأَّنم 

                                                             
 [1848]صحيح مسلم/( 1)

 [7052]صحيح البخاري/ ( 2)

 [7054]صحيح البخاري/ ( 3)
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قدر إهلي عىل األرض ال راد له، واملعرتض عليه معرتض عىل قضاء اهلل، ثم توسعت هذه العقيدة بعد 

 عنوان: "اإليامن بالقدر"!لعامة الناس، حتى فشت يف بعضهم التصورات املنحرفة تت 

رة هنا أو هناك، بني املسلمني عىل بعض األث والتسامح واحلديث ي بني من جانب آخر أمهية التعايف

عض املكاره، بحلفظ وحدة األمة، وإيثار الصرب عىل  ألخطاء الغري مقصودة أو املقصودة؛أو بعض ا

فقه بنسبة مائة باملائة يف ك دب "إدارة ل َشء، فكانت توجيهات ألوعدم الطمع يف إجياد من نوا

قعية السياسية" من أجل قيام أمر األمة، وعدم مفارقتها، وا لعمل بكل وسيلة اخلالف"، وكانت "الوا

يذًا ورقابة، وإليها عىل إمجاع أمرها، وُتسكها هي بأمرها اجلامع الذي منها خرج بالشورى قرارًا وتنف

مة وخادمها ليس هناك َشء من مصلحة خيتص به أجري األو –يعود باملصالح العامة لعموم أفرادها 

لعصبية أو هوى أو طمع يموت عىل َشء من اجلاهلية.. حيث األمة هي  فمن يفارقها -"أمري التنفيذ" 

 هو "املحكوم" الذي ينفذ قراراهتا. األمري "احلاكم"، واخلادم األجري

البغي، فيموت عىل ذلك فهو عىل جاهلية ومن يفارق أمري العدل الرب التقي إىل الظلم والعدوان و

 (1)أيضًا.

عن بعض  إال أنه عىل اجلانب اآلخر الذي يضبط حدود هذه األخطاء واملنكرات التي قد تصدر

قبوا قيام أمر ال ء، نجد أنه ال رشعية لباطل أبدًا، وعىل املسلمني أن يرا دين يف كل صغرية وكبرية، األمرا

 من كان بكل وسيلة نترص من الباغي، وأن ي ؤخذ عىل يد الظامل كائناً وأن يطالب املظلوم بحقه، وأن ي  

  وظ النفس..ع إنكار حظم -كام جاء يف األحاديث األخرى  –مرشوعة 

والقيادة يف احلالة الطبيعية يف حالة السلم، وتدبري شؤون األمة  "االستقرار ةحال"والتفرقة بني 

التي  "حالة احلرب"ر عىل أحسن صور الرشد، وبني وقضاياها، والتي تؤصل إىل ضبط مجيع األمو

                                                             

ً تَ دالً برّ يتة جاهلية، إذا كان اإلمام عَ ات مِ مَ  ات وليس له إمامٌ ن مَ قال: "مَ  عن عيّل ؓ( 1)  [322:  1]مسند زيد/ ًا" قيّ ا
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ألن احلالة تتطلب دفع العدو أوالً،  –عىل بعض اهلنات أو األثرة  –تتطلب فيها النجدة والطاعة العامة 

 دون إحداث إرباك ولو كان لصاحب حق.

زن بني فنجد التو  عن بعض األخطاء حتى ال يتحول األمر إىل "التعايف والتسامح والتغاِض"ا

قبة واملحاسبة وحفظ احلقوق"فوىض، ونجد كذلك  حتى ال يتحول األمر إىل فجور وظلم  "املرا

 وعدوان. 

 ، عرفنا أنه احلق بإذن اهلل.والسلوك ومتى وجدنا "التوازن واالعتدال" يف التصور والفكر

 

***
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 ًر نازعة أويل األمملُ اشرتاط الكفر املُخرج من  امللة :تاسعا 

 

وأال ننازع تشهد بعض من يؤصل للملكية الوراثية، واالستبداد، والطغيان، والظلم بحديث "َيس

نناقش طرفًا من هذا س - إن شاء اهلل -! ويف هذه السطور  تباع السنة، وااألمر أهله" بزعم عدم الفتنة

 احلديث الرشيف.

، َفَقاَل فِياَم ☺ بِيُّ َقاَل: َدَعاَنا النه "◙: جاء يف صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت  َفبَاَيْعنَاه 

 َ َنا، َوأَث َنا َوي رْسِ ْمِع َوالطهاَعِة يِف َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َوع رْسِ َرًة َعَليْنَا، َوأَْن اَل َأَخَذ َعَليْنَا: أَْن َباَيَعنَا َعىَل السه

ْفًرا َبَواًحا يِه ب ْرَهانٌ  ن نَاِزَع اأْلَْمَر أَْهَله  إاِله أَْن َتَرْوا ك 
 فِ
ِ
ْم ِمَن اَّلله   (1)" ِعنَْدك 

اِمِت، َقاَل: " ومن طريق آخر: " َباَدَة ْبِن الصه  َعْن ع 
ِ
وَل اَّلله ْمِع َوالطهاَعِة يِف ☺ َباَيْعنَا َرس  َعىَل السه

وَم أَْو َنق   اَل امْلَنَْشِط َوامْلَْكَرِه، َوأَْن   َلْوَمَة ن نَاِزَع اأْلَْمَر أَْهَله ، َوأَْن َنق 
ِ
نها، اَل َنَخاف  يِف اَّلله وَل بِاحْلَقِّ َحيْث اَم ك 

  (2)"اَلئِم  

 الفهم املنحرف هلذا احلديث:

 ىل هذا النحو:ع -عند البعض  - لقد ف هم هذا احلديث

، وارتكبوا الفواحش1) ، وبغوا واستأثروا  ،روالكبائ ،( الطاعة املطلقة ألويل األمر، وإن ظلموا

 باألموال.

 مللة.ا امل خرج منالكفر  :ن املنازعة هلم إنام تكون فقط عند "الكفر البواح" أيإ( 2)

                                                             
 [7056البخاري/  صحيح( ]1)

 [ 1842 ، ومسلم/7199 /( ]صحيح البخاري2)
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ً القتال.إ( 3)  ن مفهوم املنازعة يعني حرصا

، فال جيب اخلروج عليهم ملا يف ذلك من فتنة ! واحتامل خرج من امللةكفرهم امل   نه حتى يف حالإ( 4)

 الفشل، فهذا إلقاء للنفس يف التهلكة.

! وهو كل عل من احلاكم كأنه رب أو نصف إَلج ..تأصيل املنحرف للفهم القارص للحديثوهذا ال

 ☻َشء يف األمة، واجلميع خدم تت قدمه! يسمعوا له ويطيعوا بزعم أن رسول اهلل 

 ..☻قال ذلك، وحاشاه 

نة أهل الكتا -والذي صارت إليه مجاعة من األمة بعد عهد الراشدين  -وهذا الفهم  ب إنام هو س 

نه إَّنم ظل اهلل يف األرض، وإكمون باسم احلق اإلهلي املقدس، والذين كانوا يرون يف امللوك أَّنم حي

 ال راد حلكمهم، وال حماسب هلم عىل أعامهلم، وانتقل إلينا هذا الرش، وتأصل يف عهد امللك العضوض.

واجلامعة، وزعموا أن بل لقد جعلوا فهمهم املنحرف هلذا احلديث عقيدة ! ونسبوها إىل أهل السنة 

 اخلارج عنها هو املبتدع ! فأنى يؤفكون عن احلق؟!

*** 

 كيف إذن نفهم هذا احلديث، وما هي مناسبته، وما معنى الكفر البواح؟ف

 هناك طريقني لفهم احلديث:

 : ندرسه كأنه نسيج وحده، فريد يف بابه.األول

 الباب.: نفهمه بمجموع األحاديث األخرى الواردة يف هذا الثاين

 وسنسلك كل من الطريقني يف الدراسة إن شاء اهلل..
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 الطريق األول:

 سياق، وقد روى احلديث يف  ؓبادة بن الصامتراوي هذا احلديث هو الصحايب اجلليل ع  

 ..ه بالشامآرالذي نكر امل هإنكار

 مناسبة احلديث:

َبيِْد ْبِن ِرَفاعَ "جاء يف مسند الشاَش:  ْت َعَلْيِه  َة، َعْن َأبِيِه،َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن ع  اِمِت، َمره َباَدَة ْبَن الصه َأنه ع 

، َفَأَخ  َباع  لِف الن  اِم َتِْمل  اخْلَْمَر، َفَقاَل: َما َهِذِه؟ َأَزْيٌت؟ ِقيَل: ال َبل  ََخٌْر ت  َو بِالشه َذ َشْفَرًة ِمَن ِقَطاَرٌة َوه 

وِق َفَقاَم إَِليَْها َومَلْ َيَذْر ِمنْ  َرْيَرَة، السُّ اِم َفَأْرَسَل ف الٌن إِىَل َأيِب ه  َرْيَرَة إِْذ َذاَك بِالشه َها َراِوَيًة إِال َبَقَرَها، َوَأب و ه 

وِق َفي ْفِسد  عَ  و إِىَل السُّ ا بِاْلَغَدَواِت َفيَْغد  اِمِت: إِمه َباَدَة ْبَن الصه ِْسْك َعنها َأَخاَك ع  مه َفَقاَل: أَال ُت  ِة ىَل َأْهِل الذِّ

ِضنَا َوَعيْب نَا َفَأْمِس  د  بِامْلَْسِجِد َليَْس َله  َعَمٌل إِال َشْتم  َأْعَرا اْلَعِِشِّ َفيَْقع 
ا بِ ْم، َوإِمه ْك َعنها َأَخاَك، َفَأْقَبَل َمَتاِجَره 

 عَ 
ِ
َباَدة  َما َلَك َومل َباَدَة، َفَقاَل: َيا ع  َرْيَرَة َيْمِِش َحتهى َدَخَل َعىَل ع  : َأب و ه  ول  َ َيق  اِوَيَة؟ َذْره  َوَما َُحََل، َفِإنه اَّلله

ْم َما َكَسْبت ْم{  ٌة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلك  ْلَك أ مه
 } تِ

 َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَعىَل آلِِه َوَسله َقاَل: "
ِ
وَل اَّلله ْن َمَعنَا إِْذ َباَيْعنَا َرس  َرْيَرَة، مَلْ َتك  ْمِع َيا أَبَا ه  َم؟ َباَيْعنَاه  َعىَل السه

وِف َوالنه  ، َوَعىَل األَْمِر بِامْلَْعر  ْهِي َعِن امْل نَْكِر، َوالطهاَعِة يِف النهَشاِط َواْلَكَسِل، َوَعىَل النهَفَقِة يِف اْلع رْسِ َواْلي رْسِ

، وَ   َلْوَمَة الِئم 
ِ
َنا يِف اَّلله ذ   ال َتأْخ 

ِ
وَل يِف اَّلله ه  إَِذا قَِدَم َعَليْنَا َيثِْرَب َفنَْمنََعه  َما َنْمنَع  ِمنْه  َوأَْن َنق  َ َعىَل أَْن َننرْص 

هةَ باَِم َباَيَع َعَليْهِ  هة ، َوَمْن َوىفه َوىفه اَّلله  َله  اجْلَن  َصىله اَّلله  َعَليْهِ وَ أَنْف َسنَا َوأَْزَواَجنَا َوأَْهَلنَا َوَلنَا اجْلَن
ِ
وَل اَّلله َعىَل  َرس 

 "، آلِِه َوَسلهَم، َوَمْن َنَكَث َفِإنهاَم َينْك ث  َعىَل َنْفِسِه 

اِمِت قَ  َباَدَة ْبَن الصه ْثاَمَن بِامْلَِدينَِة َأنه ع  ، َفَكَتَب ف الٌن إِىَل ع 
 
ء َرْيَرَة ِبَِشْ ه  َأب و ه  َكلِّم  اَم َفال ي  ْد َأْفَسَد َعيَله الشه

ا َأْن  ، َفِإمه ْثاَمن  إِىَل ف الن  َوَأْهَله  اِم، َفَكَتَب ع  َ َبيْنَه  َوَبنْيَ الشه َخيلِّ
ا َأْن أ  اِمِت، َوإِمه َباَدَة ْبَن الصه فه َعنها ع   َيك 

ارَ  ْثاَمَن الده ٌل َولَ  َأْدِخْله  إِىَل َداِرِه ِمَن امْلَِدينَِة، َفَبَعَث بِِه ف الٌن َحتهى َقِدَم امْلَِدينََة َفَدَخَل َعىَل ع  يَْس ِفيَها إِال َرج 

ْثاَمن  بِهِ  ِمه ع  ِفِريَن َفَلْم هي  َتَوا وا اْلَقْوَم م  ِذيَن َأْدَرك  ابِِقنَي بَِعيْنِِه َوَمَن التهابِِعنَي اله َو َقاِعٌد يِف َجانِِب ِمَن السه  إِال َوه 
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؟  َباَدة  اِر، َفاْلَتَفَت إَِليِْه، َفَقاَل: َما َلنَا َوَلَك َيا ع  اِر، َفَقاَل: إيِنِّ الده َباَدة  َقاِئاًم َواْنَتَصَب هَل ْم يِف الده َفَقاَم ع 

 : ول  َم َأبَا اْلَقاِسِم، َيق   َصىله اَّلله  َعَليِْه َوَعىَل آِلِه َوَسله
ِ
وَل اَّلله  َسِمْعت  َرس 

وَن َوي  "  نِْكر  ْم َما ت  ف وَنك  ْم ِمْن َبْعِدي ِرَجاٌل ي َعرِّ وَرك  َْن َسييَِل أ م 
ِ
ْم َما َتْعِرف وَن، َفال طَاَعَة مل وَن َعَليْك  نِْكر 

َ، َفال َتِضلُّوا بَِربِّك مْ  ْثاَمن   َعََص اَّلله وئَلَِك َفاَم َراَجَعه  ع  ْن أ 
ِ
َباَدَة بِيَِدِه، إِنه ف الًنا مَل لهِذي َنْفس  ع  "، َفَوا

  (1)"بَِحْرف  

 أُحد: اإلمام ويف مسند

 
ِ
َثنِي إِْساَمِعيل   "َعْن َعْبِد اَّلله ، َحده َثيْم  ْثاَمَن ْبِن خ  ، َفَذَكَر احْلَِديَث،  ْبِن ع   اأْلَنَْصاِريُّ

َبيْد  َباَدة  فَ ْبن  ع  َقاَل ع 

ْن َمَعنَا إِْذ  َرْيَرَة، إِنهَك مَلْ َتك  َرْيَرَة: َيا َأبَا ه   بَ أِلَيِب ه 
ِ
وَل اَّلله   ..إِنها ☻اَيْعنَا َرس 

ْمِع َوالطهاَعِة يِف النهَشاِط َواْلَكَسِل، َوعَ َباَيْعنَاه  عَ "  ، َوَعىَل ىَل السه وِف اىَل النهَفَقِة يِف اْلي رْسِ َواْلع رْسِ أْلَْمِر بِامْلَْعر 

 َتبَاَرَك َوتَ 
ِ
وَل يِف اَّلله َ النهبِيه َوَعىَل أَ  َعاىَل َواَل َنَخاَف َلْوَمَة اَلئِم  فِيِه،َوالنهْهِي َعِن امْل نَْكِر، َوَعىَل أَْن َنق  ْن َننرْص 

ه  مِمها َنْمنَع  ِمنْه  أَنْف   ☻ نهة ، َفَهِذِه َسنَا َوأَْزَواَجنَا َوأَبْنَاَءَنا َوَلنَا اجْلَ إَِذا َقِدَم َعَليْنَا َيثِْرَب، َفنَْمنَع 

 
ِ
وِل اَّلله باَِم   َينْك ث  َعىَل َنْفِسِه، َوَمْن َأْوىَف امَ الهتِي َباَيْعنَا َعَليَْها، َفَمْن َنَكَث فَِإنه  ☻َبيَْعة  َرس 

، َوىفه اَّلله  َتبَاَرَك َوَتَعاىَل باَِم َباَيَع عَ 
ِ
وَل اَّلله   ☻ َليِْه َنبِيهه  َباَيَع َرس 

اِمِت َقْد َأْفَسَد َعيَله الشه  َباَدَة ْبَن الصه اَن: َأنه ع  ْثاَمَن ْبِن َعفه ىَل ع 
َعاِوَية  إِ ا ت ِكنُّ إَِليَْك َفَكَتَب م  ، َفِإمه اَم َوَأْهَله 

ْرِجَعه  إِىَل َدا َباَدَة َحتهى ت  ْل ع  اِم، َفَكَتَب إَِليِْه َأْن َرحِّ ا أ َخيلِّ َبيْنَه  َوَبنْيَ الشه َباَدَة، َوإِمه ِرِه ِمَن امْلَِدينَِة، َفبََعَث ع 

َباَدَة َحتهى َقِدَم امْلَِدينََة، َفَدَخَل َعىَل ع   ابِِقنَي َأْو ِمَن بِع  ل  ِمَن السه اِر َغرْي  َرج  اِر، َوَليَْس يِف الده ْثاَمَن يِف الده

اِر، َفاْلَتَفَت إِلَ  َو َقاِعٌد يِف َجنِْب الده ْثاَمن  إِاله َوه  َباَدَة ْبَن التهابِِعنَي، َقْد َأْدَرَك اْلَقْوَم، َفَلْم َيْفَجأْ ع  يِْه، َفَقاَل: َيا ع 

اِمِت   الصه
ِ
وَل اَّلله َباَدة  َبنْيَ َظْهَرْي النهاِس، َفَقاَل: َسِمْعت  َرس   ☻، َما َلنَا َوَلَك؟ َفَقاَم ع 
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ًدا  مه َ : " ☻َأبَا اْلَقاِسِم حم  ول  وَن، َيق  ْم َما ت نِْكر  ف وَنك  ْم َبْعِدي ِرَجاٌل ي َعرِّ وَرك  إِنهه  َسييَِل أ م 

ْم َما َتْعِرف   وَن َعَليْك  مْ َوي نِْكر  َ َتبَاَرَك َوَتَعاىَل، َفاَل َتْعتَلُّوا بَِربِّك  َْن َعََص اَّلله
ِ
  (1)" وَن، َفاَل َطاَعَة مل

امِ  َو بِالشه ْت َعَليِْه َأُْحَِرٌة، َوه  ، َقاَل: َمره اِمِت َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َباَدَة ْبِن الصه َتِْمل   ويف البحر الزخار: َعْن ع 

مه َقاَل: اخْلَْمَر َفَأَخَذ َشفْ  َقَها، ث  وِق، َوَقاَم إَِليَْها َحتهى َشقه  َرًة ِمَن السُّ
ِ
وَل اَّلله  ☻" َباَيْعنَا َرس 

وِف، َوال ، َوَعىَل األَْمِر بِامْلَْعر  ْمِع َوالطهاَعِة يِف النهَشاِط َواْلَكَسِل، َوَعىَل اْلع رْسِ َواْلي رْسِ نهْهِي َعِن َعىَل السه

، أَْحَسب ه  َقاَل: امْلَظْل وَم، َونَ امْل نَْكِر، َوعَ  َ ، َوَعىَل أَْن َننرْص  َنا فِيِه َلْوَمة  الئِم  ذ   ال َتأَخ 
ِ
وَل يِف اَّلله ْمنََع ِمنْه  ىَل أَْن َنق 

 
ِ
ول  اَّلله   (2)"َما َنْمنَع  ِمنْه  أَنْف َسنَا، َوأَبْنَاَءَنا َهَذا َما َباَيَع َعَليِْه َرس 

َعىَل  َباَيْعنَاه  فقال: "☻ تحدث عن البيعة التي بايعها للنبي فهو يف هذه الرواية ي

ْمِع َوالطهاَعِة يِف النهَشاِط َواْلَكَسِل، َوَعىَل النهَفَقِة يِف ا وِف السه ، َوَعىَل اأْلَْمِر بِامْلَْعر  رْسِ َوالنهْهِي َعِن  ْلي رْسِ َواْلع 

 تَ 
ِ
وَل يِف اَّلله نكر، " فهو ذكر البيعة عند رؤية املاَف َلْوَمَة اَلئِم  فِيهِ بَاَرَك َوَتَعاىَل َواَل َنخَ امْل نَْكِر، َوَعىَل أَْن َنق 

يف  وأردف كالمه - والعياذ باهلل -ؤصل لعبادة الظاملني ومل يفهم منها رضوان اهلل عليه، ما فهمه من ي  

ْم َبْعِدي": ☻النبي  النهاية بحديث يرفعه إىل وَرك  ْم َما  ِرَجاٌل  إِنهه  َسييَِل أ م  ف وَنك  ي َعرِّ

َْن 
ِ
ْم َما َتْعِرف وَن، َفاَل طَاَعَة مل وَن َعَليْك  وَن، َوي نِْكر  َ َتبَاَرَك َوَتَعاىَل، َفاَل َتْعتَلُّوا عَ ت نِْكر  مْ بِ ََص اَّلله " فهذا َربِّك 

 هو حال وسرية الصحايب الذي روى احلديث.

*** 

بادة  ، وكانت بيعة د بيعة العقبة األوىل والثانية والرضوانشه ◙ونلفت النظر أيضًا إىل أن ع 

َها اْلذ إشارة لقوله تعاىل: ﴿ "بيعة النساء"العقبة األوىل ي قال هلا  يُّ
َ
َنَك َِبُّ إَِذا َجاءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَبايِعْ يَا أ

ِ َشيْئاً وَ  ن َّلذ يُْْشِْكَن بِاّللذ
َ
 ية.. اآل♂ ََّل يَْْسِْقَن َوََّل يَْزننِيَ لََعَ أ
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ألمر أهله" فلعلها اوأما بيعة العقبة الثانية وهي بيعة احلرب، وهذه هي التي جاء فيها "أال ننازع 

وقت احلرب،   تكون خاصة بأمور احلرب، وما جيب فيها من طاعة القيادة، وعدم االعرتاض والتنازع

 وهذا ما تؤكده الروايتني لإلمام أُحد يف مسنده: 

 بيعة النساء:

بَ " اًل، " َفَباَيْعنَا رَ َعْن ع  نها اْثنَْي َعرَشَ َرج  نْت  ِفيَمْن َحرَضَ اْلَعَقَبَة اأْل وىَل، َوك  اِمِت، َقاَل: ك  وَل اَدَة ْبِن الصه س 

 
ِ
 َعىَل  ☻اَّلله

ِ
َض احْلَْرب  َعىَل َبيَْعِة النَِّساء ْفرَتَ  َشيْئًا، ، َوَذلَِك َقْبَل َأْن ت 

ِ
َك بِاَّلله : أَْن اَل ن رْشِ

لِ وَ  هِ َبنْيَ أَيِْدينَا َوَأْرج   َنْفرَتِ
، َواَل َنْقت َل أَْواَلَدَنا، َواَل َنأيِْتَ بِب ْهتَان  َق، َواَل َنْزيِنَ

، اَل َنرْسِ وف  نَا، َواَل َنْعِصيَه  يِف َمْعر 

ْم إِ  ك  هة ، َوإِْن َغِشيت ْم ِمْن َذلَِك َشيْئًا، َفأَْمر  ْم اجْلَن ْم، َوإِْن َشاَء َغَفَر َفِإْن َوفهيْت ْم، َفَلك  َبك  ، إِْن َشاَء َعذه
ِ
ىَل اَّلله

مْ    (1)"َلك 

 املعروف، وذكر فهذه بيعة توضح عقيدة التوحيد، والتزام األخالق واآلداب اإلسالمية، والطاعة يف

ء األخروي.  .اجلزا

ال يأمر إال  ☻"وال نعصيه يف معروف" فالنبي  :أن نقول لنبي اهلل !وسبحان اهلل

ج املنري، واهلادي باملع ط  -بإذن اهلل  -روف، بل هو الرسا م اإىل الرصا ملستقيم، ولكنه التأكيد عىل التزا

، وبيان للمسؤولية، والتمحيص يف ☻املعروف والطاعة فيه فيمن هو دون النبي 

 الطاعة مطلقة أو يف معصية والعياذ باهلل. تتباع املعروف، وليسا

 بيعة احلرب:

َباَدَة ْبنِ " اِمِت َوَكانَ َعْن ع  ، َقاَل: " الصه
ِ
 َباَيعْ  َأَحَد النَُّقَباء

ِ
وَل اَّلله ، َبيَْعَة احْلَْرِب  ☻نَا َرس 

وا يِف اْلَعَقَبةِ  ِذيَن َباَيع  َباَدة  ِمَن ااِلْثنَْي َعرَشَ اله : َوَكاَن ع 
ِ
  اأْل وىَل َعىَل َبيَْعِة النَِّساء
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َنا وَ  رْسِ ْمِع َوالطهاَعِة يِف ع  وَل بِاحْلَقِّ يِف السه َنا، َوَمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َواَل ن نَاِزع  يِف اأْلَْمِر َأْهَله ، َوأَْن َنق  ي رْسِ

نها اَل َنَخا  َلْوَمَة اَلئِم  َحيْث اَم ك 
ِ
  (1)"ف  يِف اَّلله

، وعن دينه وفيها السمع ☻فهذه بيعة من يستعد خلوض احلرب دفاعاً عن الرسول 

تنازع، وقول احلق، وطاعة القيادة، وعدم االختالف وال والعرس واليرس.. ،شط واملكرهاملنوالطاعة يف 

 والعمل به، والقيام به، ال نخشى أحدًا إال اهلل. 

 ر أهله".ففي البيعة األوىل "ال نعصيه يف معروف" ويف البيعة الثانية "أن ال ننازع األم

*** 

 وبالعودة إىل رواية البخاري ومسلم:

 وفيها: ☻نام كانت لرسول اهلل فالبيعة إ

 (، واملنشط واملكره، وأثرة علينايف العرس واليرس ☻السمع والطاعة للنبي )

 (وأن ال ننازع األمر أهله)

ً بوا   نه لك"."ال تنازع األمر وإن رأيته أو ،حًا"وهناك زيادات مثل: "إال أن تروا كفرا

وَل بِاحْلَقِّ َوَأْن َنق  : "يف صحيح البخاري الرواية الثانيةيف و  لَ وَم أَْو َنق 
ِ
نها، اَل َنَخاف  يِف اَّلله ْوَمَة  َحيْث اَم ك 

 "اَلئِم  

نازعة مع قول احلق ومرة "بعدم امل ،وي احلديث مرة: "بعدم املنازعة إال عند رؤية الكفر البواح"فر  

 حيثام كنا".
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ً بواحًا" زيادة لعلها من  ترصفات الرواة إلحكام احلديث، وهناك من يعترب قوله: "إال أن تروا كفرا

 فجاء يف مسند اإلمام أُحد: "
ِ
وَل اَّلله ْمِع َوالطهاَعِة يِف اْلع رْسِ  ☻َباَيْعنَا َرس  َعىَل السه

نها، اَل َنَخاف   ول  بِاحْلَقِّ َحيْث اَم ك  ، َوامْلَنَْشِط َوامْلَْكَرِه، َواَل ن نَاِزع  اأْلَْمَر أَْهَله ، َنق   َلْوَمَة اَلئِم   يِف َواْلي رْسِ
ِ
" َقاَل  اَّلله

ًحا ْفًرا َبَوا : َزاَد َبْعض  النهاِس َما مَلْ َتَرْوا ك  ْفيَان    (1)"س 

 ؟فام معنى الكفر البواح

 جاء يف رواية لإلمام أُحد:

َباَدةَ  َعنْ  اِمِت، ْبنِ  ع  ول   َقاَل : َقاَل  الصه   َرس 
ِ
ْمعَ  َعَليَْك : " ☻ اَّلله كَ  يِف  َوالطهاَعةَ  السه رْسِ  ع 

َك، َباَدةَ  ، وَعنْ " لََك  أَنه  َرأَيَْت  َوإِنْ  أَْهَله   اأْلَْمرَ  ت نَاِزعْ  َواَل  َعلَيَْك، َوأَثََرة   َوَمْكَرِهَك  َوَمنَْشطَِك  َوي رْسِ  ْبنِ  ع 

اِمِت، ولِ  َعنْ  الصه   َرس 
ِ
وكَ  مَلْ  َما: " َقاَل  َذلَِك، ِمْثَل  ☻ اَّلله ر  ًحا بِِإْثم   َيأْم    (2)" َبَوا

 
ِ
ول  اَّلله ، َقاَل: َقاَل يِل َرس  اِمِت َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َباَدَة ْبِن الصه َعَليَْك بِالطهاَعِة : " ☻َعْن ع 

َك، َوأَثََرة  َعَليَْك، َوأَْن ال  َك َوي رْسِ رْسِ ًحا "، َوَقاَل  ت نَاِزَع األَْمَر أَْهَله  يِف ع  ا َ ْفِر رص  وَك بِاْلك  ر  َغرْي  إاِل أَْن يَأْم 

 
ِ
وَك بَِمْعِصيَِة اَّلله ر    (3)"حَيْيَى: " أَْن َيأْم 

 
ِ
ول  اَّلله اِمِت، َقاَل: َقاَل َرس  َباَدَة ْبِن الصه ْمِع َوالطهاَعِة، يِف : " ☻َعْن ع  َعَليَْك بِالسه

َك، َوَمنَْشطَِك َوَمْكَرِهَك، َوأَثََرة  َعَليَْك، َوال  َك َوي رْسِ رْسِ نَاِزِع األَمْ ع  هَه لََك "، َقاَل َر أَْهَلهَ ت  ، َوإِْن َرأَيَْت أَن

اِمِت، َعِن النهبِيِّ  بَاَدَة ْبِن الصه هه  َسِمَع ِمَن ع  ، أَن َلِميُّ َضرْيٌ السُّ ، َأْو ح  َضرْيٌ َثنِي خ  : َفَحده َمرْيٌ ع 

َرَك بِِإْثم  َبَواًحا ِعنَْدَك َتأِْويل ه  ِمَن اْلكِ  ☻   (4)"تَاِب َوَزاَد " إاِل أَْن َيأْم 

                                                             

 [22170( ]مسند أُحد/ 1)
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ح إنام هو "اإلثم البواح" كام يف رواية أُحد والطرباين، أو "املعصية البواح" كام يف مسند  :فالكفر البوا

 البزار، هذا عىل فرض أن لفظ "الكفر البواح" من أصل احلديث.

جب عند في ..هبا ستعلني  ظهر وخرج من امللة، وإنام هو املعصية البواح التي تَ فهو إذن ليس الكفر امل  

"نأمر باملعروف  ،ذلك اإلنكار، كام ورد يف خاُتة احلديث بطرقه املختلفة: "نقول احلق حيثام كنا"

ه من املنكر، ومل آواحتجاجه هبذه البيعة عند إنكار ما ر ◙بادة وكام فعل ع   ..وننهى عن املنكر"

بيع اخلمر فقط، وبذلك خرج من امللة، فهو يتحدث عن إثم يذكر يف قضية إنكاره للمنكر الكفر امل  

كوَّنا حديث عن املعايص بشكل عام ال حديث عن كفر شخص  ، وتأكدينقطع اجلدل يف هذه القضية

 احلاكم.

*** 

 ولنأخذ لفظ "الكفر البواح" عىل عمومه بال ختصيص أو بيان:

ً بواحًا" مل يتحدث فيه عن شخص احلاكم، فقد يكون احلاكم   ينعىل دإن قوله: "إال أن تروا كفرا

، ولكنه مغفل أرعن، ي تالعب به.. إنام املقصد رؤية الكفر البواح يف احلياة برصف النظر عن خلقو

، واألمر باملعروف ▐دينه، فالقضية هي منع االعتداء عىل حرمات اهلل تشخص احلاكم و

 والنهي عن املنكر أيًا كان مصدره..

اقل عن امللة أو املعايص البواح أو كفر نعم سواء عىل تفسري الكفر بأنه الن -ظهر الكفر البواح  نفإ

 وإىل احلق والعدل الذي جاءت به الرسالة اإلسالمية. ؛فال بد إذن من إعادة األمور إىل نصاهبا -اهلل 

*** 

فهو يؤكد احلقيقة التي يدور عليها أمر البيعة، ويدل عليها سرية  ..وأما عدم منازعة األمر أهله

عني فيها بِ ن بيد أهلها املؤهلني هلا، واملتجيب أن تكو أن األمر واإلمارةحايب راوي احلديث، وهي الص

، وخلفاء له فيام أمر به، لدهيم من القدرة واألمانة ما يؤهلهم هلذا ☻لسنة النبي 
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منعاً الستئثار بامل  ؛عىل عدم الطمع يف هذا املنصب ☻املنصب، وحث رسول اهلل 

هَه لََك ت نَاِزِع األَْمَر أَْهَلهَ ال وَ  أو سلطة، فجاء يف لفظ آخر للحديث: " " فال تنازع األمر  ، َوإِْن َرأَيَْت أَن

عىل الوجه الذي يريده اهلل ورسوله  ..أهله طاملا أن األمر حقًا بيد أهله الذين يقومون بحقه

له، فال تتطلب اإلمارة خوفًا من الطمع فيها، أو املنافسة  ، وإن رأيت أنك أهالً ☻

 عليها.

بني الطمع يف منصب أو إمارة، وبني إنكار املنكر الظاهر يف األمة أو يف نظام احلكم، وهذا ففرق 

، فهو مل يطلب األمر لنفسه، وإنام أنكر املنكر، فقام باملهمة ◙ بادةبالضبط ما فهمه الصحايب ع  

ى يف اهلل املنوطة بكل مسلم وهي: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقول احلق حيثام كنا ال نخش

 لومة الئم، وال بطش حاكم.

بعد مجع  -وهلل احلمد  -هذه هي حماولة فهم احلديث كأنه نسيج وحده فريد يف بابه، وإنا نجد 

 روايات احلديث ومناسبته أنه ي فرس نفسه بنفسه، وحمكم يف دالالته ملن يتأمل.

*** 

 الطريق الثاين:

هذا الباب، حتى ال يتوهم مسلم يف دين اهلل ما مجلة من األحاديث األخرى الواردة يف  وهو ذكر

 منه، أو يفتنه الذين ال يفقهون!ليس 

 ونبدأ باملؤهلني لوالية األمور:

َرْيَرَة، َقاَل: "جاء يف صحيح البخاري:  ث  اْلَقْوَم  ☻َبيْناََم النهبِيُّ َعْن َأيِب ه  َدِّ يِف جَمْلِس  حي 

، َفَقاَل: َمَتى ا يِبٌّ  َجاَءه  أَْعَرا
ِ
ول  اَّلله اَعة ؟ َفَمىَض َرس  ، َفَقاَل َبْعض  اْلَقْوِم:  ☻لسه ث  َدِّ حي 

ْم: َبْل مَلْ َيْسَمْع، َحتهى إَِذا قىََض َحِديثَه ، َقاَل: أَيَْن أ رَ  ه  اِئل  َعِن َسِمَع َما َقاَل، َفَكِرَه َما َقاَل، َوَقاَل َبْعض  اه  السه
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اَعِة؟ َقاَل: َها أَنَا َيا َرس   اَعَة، َقاَل: َكيَْف إَِضاَعت َها؟ َقاَل: السه يَِّعِت اأْلََماَنة  َفاْنتَظِِر السه ، َقاَل: َفِإَذا ض 
ِ
وَل اَّلله

اَعةَ  ِه َفاْنتَظِِر السه
َد اأْلَْمر  إىَِل َغرْيِ أَْهلِ سِّ   (1)" إَِذا و 

ار انتظ ، كأنهفيه ضياع لألمانة إسناد األمر لغري أهله أمر عظيم ☻فجعل رسول اهلل 

أمور األمة جيب وفأمر املسلمني  فيه ساعة اَّنيار األمم واحلضارات، كناية عن حدث عظيم، ..للساعة

وعملهم وكفايتهم  أهلها من أهل الكفاية والقدرة والعلم واألمانة الذين يظهر بالؤهمإىل أن ت سند 

ء أخرى للعبيدلألمة، وليس عن طريق حماباة أو وراثة، فليس يف اإلسالم دماء ملكية و .. فاجلميع سوا

 أمام اهلل، ال فرق بني أحد إال بالتقوى.

بَ  ، إِنه َلَك َقَرا اِم: َيا َيِزيد  ْفيَاَن، َقاَل: َقاَل َأب و َبْكر  ِحنَي َبَعَثنِي إِىَل الشه ًة َعَسيَْت َأْن وَعْن َيِزيَد ْبِن َأيِب س 

َماَرِة، َوَذلَِك َأْكرَب  مَ 
ْم بِاإْلِ  ت ْؤثَِره 

ِ
وَل اَّلله َمْن َويِلَ ِمْن َقاَل: "  ☻ ا َأَخاف  َعَليَْك، َفِإّن َرس 

، اَل َيْقبَل  اَّلله  ِمنْ 
ِ
اَباًة، َفَعَليْهِ َلْعنَة  اَّلله َ َر َعلَيِْهْم أََحًدا حم  ًفا َواَل َعْداًل، َحتهى ي ْدِخَله  َأْمِر امْل ْسلِِمنَي َشيْئًا، َفَأمه ه  رَصْ

، َجَهنهَم، َومَ 
ِ
ِه، َفَعَليِْه َلْعنَة  اَّلله  َشيْئًا بَِغرْيِ َحقِّ

ِ
، َفَقْد اْنتََهَك يِف ُِحَى اَّلله

ِ
أَْو َقاَل: َترَبهأَْت ْن أَْعَطى َأَحًدا ُِحَى اَّلله

 
ِ
ة  اَّلله   (2)"ِمنْه  ِذمه

 وأما صفات املؤهلني لوالية األمور، فقد جاءت يف سورة الشورى:

 قال تعاىل: ﴿
ُ
نَْياۖ َفَما أ ٍء َفَمَتاُع اِْلََياةِ ادلُّ ن ََشْ ٰ ا ِعندَ  َوَما وتِيُتم ِمي ِيَن آَمُنوا َولََعَ بََْقٰ لِّلَّ

َ
هِ َخْي  َوأ للَـّ

ُوَن  ِيِهْم َيَتَوَكَّ ثِْم َوالَْفَواِحَش ِإَوَذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغفُِروَن  ٣٦َرب ِيَن ََيَْتنُِبوَن َكَبائَِر اْْلِ
ِ  ٣٧َواَّلَّ يَن َواَّلَّ

ا َرزَْقَناُهْم يُنفُِقوَن  ْمُرُهْم ُشوَرٰى بَيَْنُهْم َوِممَّ
َ
اَلةَ َوأ قَاُموا الصَّ

َ
ِيِهْم َوأ َصاَبُهُم  ٣٨اْسَتَجابُوا لَِرب

َ
ِيَن إَِذا أ َواَّلَّ

وَن  ْثلَُهاۖ  ٣٩اْْلََْغُ ُهْم يَنَتُِصُ ْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  وََجَزاُء َسيِيئٍَة َسيِيئَة  ِمي
َ
  َوأ

َ
هِ لََعَ  ْجُرهُ فَأ  ُُيِبُّ  ََل  إِنَّهُ    اللَـّ

الِِميَ  ن َسبِيٍل  ٤٠ الظَّ ـٰئَِك َما َعَليِْهم ِمي ولَ
ُ
ِيَن َيْظلُِموَن  ٤١َولََمِن انَتَُصَ َبْعَد ُظلِْمهِ فَأ بِيُل لََعَ اَّلَّ إِنََّما السَّ
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ْرِض بَِغْيِ اِْلَِقي  
َ
ـٰئَِك  الَّاَس َويَبُْغوَن ِِف اْْل ولَ

ُ
َ  أ ِلم   َعَذاب   ُهمْ ل

َ
َولََمن َصَْبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمْن  ٤٢ أ

ُمورِ 
ُ
 ♂ َعْزِم اْْل

ليها، وجيتنبون ععىل رهبم يتوكلون، وي زهدهم رهبم يف متاع الدنيا، منعًا للحرص واملنافسة هم ف

قبل ذلك  همكبائر اإلثم والفواحش، ويغفرون عند الغضب فلدهيم الثبات الالزم ألمور احلكم، و

و ة، وال يستبدون برأهيم فهموا الصالافأق ☻قد استجابوا لرهبم واتبعوا أمر رسوله 

اة، وهم أهل ، ثم هم بعد ذلك ينفقون مما رزقهم اهلل، فجاء أمر الشورى بني الصالة والزكشورى

عىل  قوةوهم  نرصة عند ظهور البغي يف أي صوره، ثم هم بعد القدرة عىل النرصة أهل عفو وتسامح،

غفران، وكل بعد انتصارهم أهل صرب و هم ويبغون يف األرض بغري احلق، ثم ،الذين يظلمون الناس

 األمر هبا. والتي يقوم أول ..واستقامتها ،تداهلاذلك من عزم األمور، واع

هيم  هيم و فتساءل إ ♂َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما إَِِني  ﴿ :♠وقال تعاىل لنبيه إبرا  قَاَل َوِمن﴿برا
يَِِّتۖ  الِِمَي ﴿ فكان اجلواب ♂ُذرِي غني فالنسب والدماء ال ت  البقرة[ سورة ] ♂ ١٢٤قَاَل ََل َيَناُل َعْهِدي الظَّ

هيم  من احلق شيئًا، وإنْ  ق هلم اإلمامة، بل الظاملني ال حي ، وإنه ♠كان من نسل أيب األنبياء إبرا

  ال يف دين وال يف دنيا.جيب جهادهم ومقاومتهم والرباءة منهم، فال إمامة لظامل

*** 

 األحاديث التي ُتنع االستئثار باملال: منوأما ما جاء 

َيْد   َأيِب  َعنْ  اِعِديِّ  ُح  ، اَّلله   َرِِضَ  السه اًل  ☻ النهبِيُّ  اْسَتْعَمَل : "َقاَل  َعنْه   اأْلَْزدِ  ِمنْ  َرج 

َقال   َدَقِة، َعىَل  اأْل تْبِيهةِ  اْبن   َله   ي  ْم، َهَذا: َقاَل  َقِدمَ  َفَلامه  الصه  أَبِيهِ  َبيِْت  يِف  َجَلَس  َفَهاله : َقاَل  يِل، أ ْهِدَي  َوَهَذا َلك 

ِه، َبيِْت  َأوْ  َْدى َفيَنْظ رَ  أ مِّ ذ   اَل  بِيَِدهِ  َنْفِِس  َوالهِذي اَل، أَمْ  َله   هي   حَيِْمل ه   اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  بِهِ  َجاءَ  إاِله  َشيْئًا ِمنْه   َأَحدٌ  َيأْخ 

َغاءٌ  َله   َبِعرًيا  َكانَ  إِنْ  َرَقبَتِِه، َعىَل  رٌ  هَلَا َبَقَرةً  أَوْ  ر  َوا ، َشاةً  أَوْ  خ  ْفَرةَ  َرأَيْنَا َحتهى بِيَِدهِ  َرفَعَ  ث مه  َتيَْعر  مه  إِْبطَيِْه، ع   اللهه 

، َهْل  مه  َبلهْغت    (1)"َثاَلًثا َبلهْغت   َهْل  اللهه 
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ةِ اأْلَنَْصارِ  َخْوَلةَ  وَعنْ  ول   ☻ النهبِيه  َسِمْعت  : َقاَلْت  َعنَْها، اَّلله   َرِِضَ  يه  ِرَجااًل  إِنه " : َيق 

ونَ  ض    َمالِ  يِف  َيتََخوه
ِ
، بَِغرْيِ  اَّلله م   َحقٍّ   (1)" اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  النهار   َفَله 

 َص َعنْه   اَّلله   وعن عيل بن أيب طالب َرِِضَ 
ِ
وَل اَّلله ول  إِينِّ َسِمْعت  َرس  َم، َيق  اَل  :"ىله اَّلله  َعَليِْه َوآِلِه َوَسله

َها َبنْيَ  َو َوأَْهل ه ، َوقَْصَعًه َيَضع  ل َها ه   إاِله َقْصَعتَاِن: َقْصَعًة َيأْك 
ِ
يَفِة ِمْن َماِل اَّلله

  (2)" َيَدِي النهاسِ حَيِلُّ لِْلَخلِ

، ْبنِ  امْل ْسَتْوِردِ  وَعنْ  اد  ول   ☻ النهبِيه  َسِمْعت  : َقاَل  َشده  َعاِماًل  َلنَا َكانَ  َمنْ : "َيق 

ْ  َفِإنْ  َخاِدًما، َفْليَْكتَِسْب  َخاِدمٌ  َله   َيك نْ  مَلْ  َفِإنْ  َزْوَجًة، َفْليَْكتَِسْب  : َقاَل  ،َمْسَكنًا َفْليَْكتَِسْب  َمْسَكنٌ  َله   َيك نْ  مَل

ت  : َبْكر   َأب و َقاَل  ْخرِبْ
َذَ  نِ مَ : َقاَل  ☻ النهبِيه  َأنه  أ  وَ  َذلَِك  َغرْيَ  اخته   (3)" َساِرٌق  أَوْ  َغالٌّ  َفه 

 وأما ما جاء من األحاديث األخرى التي ت وجب مقاومة الظلم والظاملني:

 
ِ
وَل اَّلله ، َأن َرس 

ود   ْبِن َمْسع 
ِ
ة  َقبيِْل، َقاَل:  ☻َعْن َعْبِد اَّلله " َما ِمْن َنبِيٍّ َبَعثَه  اَّلله  يِف أ مه

َا خَتْل ف  إاِله كَ  وَن بِأَْمِرِه، ث مه إَِّنه نهتِِه َوَيْقتَد  وَن بِس  ذ  ِريُّوَن، َوأَْصَحاٌب َيأْخ  تِِه َحَوا ِمْن َبْعِدِهْم اَن َله  ِمْن أ مه

ؤْ  َو م  ْم بِيَِدِه َفه  وَن، َفَمْن َجاَهَده  ول وَن َما اَل يَْفَعل وَن، َوَيْفَعل وَن َما اَل ي ْؤَمر  ل وٌف، يَق  ْم خ  ِمٌن، َوَمْن َجاَهَده 

ْؤِمٌن، َوَليَْس َوَراَء َذلَِك ِمَن اإِلياَمِن، َحبهة   َو م  ْم بَِقْلبِِه َفه  ْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَده  َو م  َسانِِه َفه 
  (4)"َخْرَدل  بِلِ

، َعِن النهبِيِّ   اخْل ْدِريِّ
ْم غَ َقاَل: "  ☻َعْن َأيِب َسِعيد  ء  َتْغَشاه  ، أَْو َحَواش  َتك ون  أ َمَرا َواش 

ْم بَِكِذهِبِْم، َوأََعاََّن ْم َعىَل ظ ْلِمهِ  َقه  وَن، َوَيْكِذب وَن، َفَمْن َدَخَل َعَليِْهْم، َفَصده ْم، َفَليَْس ِمنِّي، ِمَن النهاِس، َيظْلِم 

مْ  ْم بَِكِذهِبِْم َوي ِعنْه  ْقه  ْل َعَليِْهْم َوي َصدِّ َو ِمنِّي َوأَنَا ِمنْه   َوَلْست  ِمنْه ، َوَمْن مَلْ َيْدخ    (5)"َعىَل ظ لِْمِهْم، َفه 

                                                             

 [3118]صحيح البخاري/ ( 1)
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 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[10808( ]مسند أُحد/ 5)
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يِق َبْعدَ  َبْكر   َأب و َقاَل "و دِّ َ  َُحِدَ  َأنْ  الصِّ َا َيا: َعَليْهِ  َوَأثْنَى اَّلله مْ  النهاس   َأهيُّ وََّنَا اآْلَيةَ  َهِذهِ  َتْقَرء ونَ  إِنهك   َوَتَضع 

ِضِعَها  َغرْيِ  َعىَل  نُْفَسكُ  َعَليُْكمْ ﴿َمَوا
َ
، َعنْ : َقاَل ♂ اْهَتَدْيُتمْ  إَِذا َضلذ  َمنْ  يَُُضُُّكمْ  َّل مْ أ ا َخالِد   َوإِنه

ول   ☻ النهبِيه  َسِمْعنَا وا َفَلمْ  الظهامِلَ  َرأَْوا إَِذا النهاَس  إِنه : " َيق  ذ   أَنْ  أَْوَشَك  َيَدْيهِ  َعىَل  َيأْخ 

م   ه  مه ،ه   َعنْ  َعْمٌرو، َوَقاَل  ،بِِعَقاب   اَّلله   َيع  وَل  َسِمْعت   َوإِينِّ  َشيْم    َرس 
ِ
ول   ☻ اَّلله  َما: َيق 

ونَ  ث مه  بِامْلََعايِص  فِيِهمْ  ي ْعَمل   َقْوم   ِمنْ  وا أَنْ  َعىَل  َيْقِدر  وا اَل  ث مه  ي َغريِّ  م   أَنْ  ي وِشك   إاِله  ي َغريِّ  ه  مه  ِمنْه   اَّلله   َيع 

  (1)"بِِعَقاب  

، قَ  َصنْي  يَي ْبِن ح  َا َسِمَعِت النهبِيه وَعْن حَيْ : َأَّنه ث  َدِّ يِت ت  خَيْط ب  يِف  ☻اَل: َسِمْعت  َجده

ِة اْلَوَداعِ  : " َحجه ول  َو، َيق   َوه 
ِ
ْم بِِكتَاِب اَّلله ود ك  ْم َعبٌْد َيق  وا َوَلِو اْست ْعِمَل َعَليْك  وا َله  َوأَطِيع    (2)"، َفاْسَمع 

ألمة بام جاء يف الكتاب هي مقيدة بإقامة كتاب اهلل، وقيادة افوالية األمر ليست إذن مسألة مطلقة إنام 

كتاب كام صورها أصحاب الفهم املنحرف الذين صاروا عىل سنن أهل ال تمن أمر وَّني. وليس

 .األوربية وسنن الفرس والروم يف النظر إىل امللوك واحلكام قبل قيام الثورات

*** 

 فاخلالصة إذن:

اعة إقامة حد، إنام هي طاعة يف املعروف، ورشط السمع والطليس يف اإلسالم طاعة مطلقة أل -

 كتاب اهلل، والعمل بام جاء فيه.

جيب منازعة األمر إذا ظهرت املعايص البواح، فعند ظهورها وعدم العمل عىل دفعها من قِبل  -

معناها طلب اإلمارة،  واملنازعة ليس فقد أصبحت غري مؤهلة وغري رشعية، ..السلطة احلاكمة

                                                             

 [4338]سنن أيب داود/ ( 1)

 [1840( ]صحيح مسلم/ 2)
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كام فعل راوي احلديث عبادة بن الصامت  ،معناها األمر باملعروف والنهي عن املنكر إنام

.◙ 

ً القتال، فآخر الدواء الكي  - إنام يبدأ األمر بإنكار املنكر  -أو السيف  -املنازعة ال تعني حرصا

وقول احلق ال نخشى يف اهلل لومة الئم، أو باعتزال الظاملني وعدم الركون إليهم، أو بنزع 

لرشعية عنهم، أو بعزل أهل احلل والعقد للمنحرفني عن أمانة والية األمور، أو قيام أهل ا

الشورى بواجبهم، أو بإنكار العلامء يف صورة إمجاعية، أو بالعصيان املدين، أو باملقاومة 

قع  السلمية، أو أي صورة تقق إعادة احلق إىل نصابه، فإن فشل كل ذلك فيجب مكافئة الوا

 ملناسبة.بوسائله ا

كام أملح لذلك بعض من  ،طغاةوإن عدم القدرة عىل املواجهة ال يعني االستسالم والركون إىل ال -

 ؛ة الرضورية إلزالة الباطل والظلمك أسباب القوعبد الظاملني، إنام معناه إعداد العدة، وَُتلّ يَ 

 ني. فيظل املسلم يف فاعلية دائمة، وليس كاهناً دجاالً للطغاة والبغاة والظامل

*** 

 :وقد أدى الفهم املنحرف هلذا احلديث إىل غلو عىل اجلانب اآلخر، فلام ظن قوم أن احلديث معناه

بمعنى  "الكفر البواح"طاملا أَّنم مل ي ظهروا  ،وظلموا  ،ورسقوا  ،عدم منازعة أويل األمر وإن بغوا 

 احل كام عينًا، ثم ريكفتصيلهم إىل أرادوا تغيري املنكر، أداهم تأ.. ملا صّدقوا ذلك، و(اخلروج من امللة)

ل  تركوا ساحات تغيري املنكر إىل ساحات السجال واجلدال حول رشوط التكفري وموانعه، وأقوا

العلامء فيه.. ثم نزلوا درجة إىل تكفري احلكومات والصف األول من القيادات، ثم الصف الثاين، ثم 

! فرصنا بني حيمل جواز سفر أو هوية وطنيةمن الثالث حتى وصل األمر بالسفهاء منهم إىل تكفري 

 !بادة الظاملني أو تكفري املسلمنيع
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عبادة الظاملني" الذي يؤدي إىل استعباد األمة، وضياع الغاية ": ليس هو يف -فيام أرى  –والصواب 

ء احلكام أو التي أ خرجت من أجلها، واَّنيار دولتها وحضارهتا.. وليس هو "تكفري املسلمني" سو ا

 ومات أو الشعوب، فهذا أول طريق فشل أي مرشوع تغيري..احلك

 (1)مقاومة الظلم والظاملني.. دون واليتهم ومتابعتهم، ودون تكفريهم. :إنام هو

*** 

ىل باطل، أو رسالة اإلسالم هي رسالة العدل والرُحة، وإحقاق احلق، وليس فيها السكوت ع إنه 

 غاشم الظامل عليهم.. عبادة احلكام، وليس فيها اخلروج ال الطاعة لظامل، أو االستسالم لبغي، ليس فيها

و منصب، أو أبل فيها الدوران مع الكتاب حيث دار، ومنع استبداد احلكام، أو استئثارهم بامل 

فلهم السمع  توريث حلكم، وحماسبتهم عىل الصغرية قبل الكبرية، فإذا هم أقاموا احلق والعدل..

ا احلق والعدل، بال  يفعلوا أجربناهم بكل وسيلة مرشوعة عىل إقامة هذوالطاعة واألثرة علينا، وإن مل

، وإن استقمنا هلم ستقاموا لنا..طمع يف منصب، أو رغبة يف متاع الدنيا، أو طلب َشء ألنفسنا؛ فام ا

 عوجوا قومناهم تقويم القدح.ا

ر فقني يتولون أموواملناالفتنة كل الفتنة يف ترك الظلم ينخر يف جسد األمة، وترك الظاملني  وإنه 

ولة بينهم، وعباد اهلل خوالً غاملسلمني؛ فيتخذون كتاب اهلل د  هلم. -عبيدًا  -اًل، وماله د 

 

***

                                                             

 .الفئة الباغيةبحث:  –إن شئت  –راجع ( 1)

https://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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 ًاحلكم الثيوقراطي بدعة السلطان  ظل اهلل.. واعتبار : عاشرا 

 

لبسوا هبا لعلة تي "ِعبادة  الظاملني" بدعة خطرية تلبس هبا أقوام من أهل اإلسالم! ولكن هذه البدعة مل

يف فهم اإلسالم أو استشكال أمر عليهم.. فاإلسالم دين احلرية؛ جاء ليحرر الناس من عبادة العباد 

 ..إىل عبادة رب العباد، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

 ؟!للظاملني دعوة ذلك بعد هي ثم اهلل، لغري – عبادة أي –فكيف يدعو إىل عبادة 

تدعة يرجون ما عند امللوك من )الرشف والرياسة واملال(، وكانوا يرون مصري لقد كان هؤالء املب

د املشانق، فال يقررون   رشعية إسقاط – السوية الطبيعة هي كام –القائلني باحلق مصلوبني عىل أعوا

 ياهلستري اخلوف من َمرضية حالة لدهيم فَتَكون فيه؛ واملسارعة معه، التامهي وإنام والظلم، الباطل هذا

هم لإلسالم، وربام انتامئ رغم – فأخرجوا .. وطغياَّنم الظاملني، بقوة مفتونني وأصبحوا ! الظاملني من

با املظلمة، ووأصبحوا كالباباوات يف عصور أور "الطاغوت عبادة" من حالة – كذلك!تدينهم 

 سقط رشعية الطغاة أو باطلهم!ي   حياول أن يامرسون "حماكم التفتيش" ضد من

أداة عظيمة لفتنة الناس عن دينها والتخيل عن  – اهلل مع –طغاة والبغاة فيمن يعبدوَّنم وقد وجد ال

متها، واستالب حريتها، ورسقة ثرواهتا، فجعلوا هؤالء املرىض عىل رؤوس الناس؛ ليكونوا  كرا

: هيود يفوهتوك يجعلوا هلم رشعية إسالمية! ال تأيت أبدًا إال عىل طريقة لدجاجلة حلكمهم اجلربي، و

عن سامع احلق، واملسارعة يف  واالستكبارتريف الِكلم عن مواضعه، واالستهانة باملنكر والظلم، 

 !"قتل أهل التقى، ثم يقولون: "سي غفر لنا

*** 
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 تعريف كلمة "احلكم الثيوقراطي":

 (Kratia( وتعني اهلل أو الدين، و )Theosمن كلمتني يونانيتني ومها: ) ثيوقراطية( مكونةكلمة )

: أن امللوك يستمدون رشعيتهم وسلطاَّنم من اصطالحاً  وتعني السلطة، فـ "احلكم الثيوقراطي" يعني

اهلل )إما مبارشة أو عن طريق الكاهن(، وهم فوق النقد واملحاسبة والعزل، وهلم حق السمع والطاعة 

 ها! املطلقة! ألَّنم يترصفون من منطلقات غيبية ليس لإلنسان أن ي دركها أو يعرتض علي

السلطة فيه بني طبقة امللوك، وطبقة الكهنوت الديني التي تتكر حق احلديث  وتزاوجويتم تقاسم 

ء امللوك، فطبقة تستبد بأرواح اجلامهري وقلوهبم، وطبقة  عن الدين وتفسريه، وفق أهوائهم، وأهوا

 تلكودية، والعب هذهتستعبد أجسادهم ومقومات حياهتم.. ولقد جاء اإلسالم لي حرر اجلميع من 

 األغالل.

 احلكم اإلسالمي( يعني:  –والفرق بني هذا احلكم.. و)الشورى اإلسالمية 

وهي ُتنحها لألجري األجدر واألصلح إلدارة شؤوَّنا وخالفتها  "مصدر السلطة"األمة هي  نه إ

فوق احلاكم  "،املبادئ اإلسالمية"و .☻باحلق والعدل والرشد عن رسول اهلل 

 للكتاب..  (السيادة)لألمة، و (السلطةـ )لسيادة التامة، فوهلا ا ،واملحكوم

" التي جتعل )السلطة والسيادة( للشعب أو الديمقراطية الغربيةعن "أيضًا وهي بذلك ختتلف 

وهي ضد "الثيوقراطية"، وانتهت أيضًا إىل سيطرة الرشكات العمالقة عىل العقول  .حزابلأل

قة من: الليرب وتم  ...إلخ.وحقوق اإلنسان واحلرية، الية، والسوق احلر،واألبدان، تت شعارات برا

تسليع كل َشء خلدمة الرشكات العمالقة التي صارت تتحكم يف احلكومات واألحزاب! وتتكر 

الدول الكربى  وذ يف كافة املؤسسات! كام اختذتوسائل اإلعالم، وأدوات التوجيه والتأثري، والنف

قتصادية والسياسية عىل الدول الضعيفة. ولقد جاء اإلسالم أيضًا ذريعة للهيمنة االهذه الديمقراطية 

 األغالل. تلكالعبودية، و هذهلي حرر اجلميع من 
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يف يضًا إذ يستخدمه الدجاجلة أ !"ملناقشة حديث: "السلطان ظل اهلل يف األرض الفصلوهذا 

 لدفاع عن أرباهبم.ا

*** 

 روايات احلديث:

 ى "سلطان اهلل" بأنه احلاكم أو أمري البلدةأوالً: الروايات التي ت فرس معن

َو : يف جامع الرتمذي ، َوه  نْت  َمَع َأيِب َبْكَرَة َتَْت ِمنرَْبِ اْبِن َعاِمر  ، َقاَل: ك  َسيْب  اْلَعَدِويِّ َعْن ِزَياِد ْبِن ك 

وا إِىَل َأِمرِينَ  : اْنظ ر 
يَاٌب ِرَقاٌق، َفَقاَل َأب و بِاَلل 

اِق، َفَقاَل َأب و َبْكَرَة: خَيْط ب  َوَعَليِْه ثِ سه يَاَب اْلف 
ا َيْلَبس  ثِ

 
ِ
وَل اَّلله ْت، َسِمْعت  َرس  : "   ☻اْسك  ول   يِف اأْلَْرِض أََهاَنه  اَّلله  َيق 

ِ
ْلطَاَن اَّلله "، َمْن أََهاَن س 

َقاَل َأب و ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب 
)1(  

 َعْن َأيِب َبْكَرةَ : ويف مسند أُحد
ِ
وَل اَّلله : " ☻، َقاَل: َسِمْعت  َرس  ول  ْلطَاَن َيق  َمْن َأْكَرَم س 

ْنيَا، أََهاَنه  اَّلله    يِف الدُّ
ِ
ْلطَاَن اَّلله ْنيَا، َأْكَرَمه  اَّلله  َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن أََهاَن س   يِف الدُّ

ِ
  )2(" َيْوَم اْلِقيَاَمةِ اَّلله

  َعنْ : ويف السنة البن أيب عاصم
ِ
وَل اَّلله ، َعْن َأيِب َبْكَرَة، َقاَل: َسِمْعت  َرس  َسيْب  ِزَياِد ْبِن ك 

☻ " : ول  َ، َوَمْن أََهاَنه  أََهاَنه  َيق   يِف األَْرِض، َفَمْن َأْكَرَمه  أَْكَرَم اَّلله
ِ
ْلطَان  ظِلُّ اَّلله السُّ

  )3("اَّلله  

َسيْب  اْلَعدَ : ويف سنن البيهقي يَاٌب َعْن ِزَياِد ْبِن ك 
 ْبن  َعاِمر  خَيْط ب  النهاَس َعَليِْه ثِ

ِ
، َقاَل: َكاَن َعْبد  اَّلله ِويِّ

 ، نرَْبِ
ِ
، َقاَل: َفَصىله َيْوًما ث مه َدَخَل، َقاَل: َوَأب و َبْكَرة  َجالٌِس إِىَل َجنِْب امْل ٌل َشْعَره  َرجِّ َفَقاَل ِمْرَداٌس َرِقيٌق  م 

                                                             

 [2224]جامع الرتمذي/  (1)

 [19919]مسند أُحد/  (2)

 [1024عاصم/ ]السنة البن أيب  (3)
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: َأال َتَرْوَن إِ  ، َفَقاَل َأب و بِالل  اِق، َفَسِمَعه  َأب و َبْكَرة  سه َقاَق، َوَيَتَشبهه  بِاْلف  ىَل َأِمرِي النهاِس َوَسيِِّدِهْم َيْلَبس  الرِّ

: َأَما إِينِّ َقْد َسِمْعت  َمَقاَلَتَك 
، َفَقاَل َأب و َبْكَرة  ، َفَدَعاه  َله 

 آنًِفا، َوَقْد لأَِلِمريِ  الْبنِِه األ َصيِْلِع: اْدع  يِل َأبَا بِالل 

 
ِ
وَل اَّلله :  ☻َسِمْعت  َرس  ول   َيق 

 أََهاَنه  اَّلله  " 
ِ
ْلطَاَن اَّلله  أَْكَرَمه  اَّلله ، َوَمْن َأَهاَن س 

ِ
ْلطَاَن اَّلله   (1)"َمْن َأْكَرَم س 

، َقا: ويف مسند أيب داود َسيْب  ، َعْن ِزَيادِ ْبِن ك  نرَْبَ َل: َخَرَج اْبن  َعْن َسْعِد ْبِن َأْوس 
ِ
، َفَصِعَد امْل َوَعَليِْه  َعاِمر 

ْم َيْلَبس   وا إِىَل َأِمرِيك  : اْنظ ر 
يَاٌب ِرَقاٌق، َفَقاَل َأب و بِالل 

اِق، َفَقاَل َأب و َبْكَرَة ِمْن َتْ  ثِ سه : لَِباَس اْلف  نرَْبِ
ِ
ِت امْل

 
ِ
وَل اَّلله : ☻  َسِمْعت  َرس  ول   َيق 

 " 
ِ
ْلطَاَن اَّلله   (2)" ، أََهاَنه  اَّلله  َمْن أََهاَن س 

بي، الذه : إسناد ضعيف فيه )سعد بن أوس العدوي( وهو ضعيف احلديث، ّضعفهاحلكم عىل السند

 أحد. ثريوحييى بن معني، وما وثقه ك

بن حجر العسقالين: بينام قال فيه أبو حاتم الرازي: صالح. وأبو حاتم بن حبان: ذكره يف الثقات. وا

 صدوق له أغاليط.

رسوح طرق هذا احلديث تأيت من طريق: سعد بن أوس عن زياد بن كسيب عن نفيع بن م ومجيع

 "أيب بكرة"، وهو طريق ضعيف، مل ينجرب بأي طرق أخرى.

 

*** 

                                                             

 [(162:  8)( ]السنن الكربى للبيهقي/ 1)

 [928( ]مسند أيب داود/ 2)
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 ومن الروايات األخرى للحديث:

 : يف ذيل تاريخ بغداد
ِ
ول  اَّلله َرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرس   ":☻َعْن َأيِب ه 

ِ
ْلَطان  ظِلُّ اَّلله  يِف السُّ

 َجَل َجال ه يِف الدُّ 
ِ
ْلطَاَن اَّلله ، َوَمْن أَْكَرَم س  ، َوبِِه َينْترَِص  امْلَظْل وم  ِعيف  ْنيَا أَْكَرَمه  اَّلله  األَْرِض، َيأِْوي إَِليِْه الضه

  )1("َيْوَم اْلِقيَاَمةِ 

 ك احلديث.ووهو مرت ،: إسناد شديد الضعف فيه عبيد اهلل بن املبارك الدقاقاحلكم عىل السند

 : ويف فضيلة العادلني
ِ
ول  اَّلله َرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرس   يِف "☻: َعْن َأيِب ه 

ِ
ْلطَان  ظِلُّ اَّلله السُّ

ه  َضله  ِدَي، َوَمْن َغشه   )2("أَْرِضِه َمْن َنَصَحه  ه 

 يث.وهو مرتوك احلد ،: إسناد شديد الضعف فيه حييى بن ميمون القرَشاحلكم عىل السند

 :  سنن البيهقيويف
ِ
وِل اَّلله ، َعْن َرس 

إَِذا َمَرْرَت بِبَْلَدة  َقاَل: " ☻َعْن َأنَِس ْبِن َمالِك 

ه  يِف األَْرضِ  حْم   يِف األَْرِض، َور 
ِ
ْلطَان  ظِلُّ اَّلله ْلَها، إِنهاَم السُّ ْلطَاٌن َفال َتْدخ  يَها س 

  )3("َليَْس فِ

،: ويف العلل البن أيب حاتم   َعْن َأنَس 
ِ
ول  اَّلله  يِف "☻: َقاَل: َقاَل َرس 

ِ
ْلطَان  ظِلُّ اَّلله السِّ

وٌل األَْرضِ  ه  ْكَبَة جَمْ نَْكٌر، َواْبن  َأيِب ر  ". َقاَل َأيِب: َهَذا َحِديٌث م 
)4(  

 وهو جمهول. ،: إسناد ضعيف فيه سعيد بن دينار الدمشقياحلكم عىل السند

                                                             

 [41 /البن النجار ]ذيل تاريخ بغداد (1)

 [31/أليب نعيم ]فضيلة العادلني (2)

 ([161:  8)]السنن الكربى للبيهقي/  (3)

 [2735]العلل البن أيب حاتم/  (4)
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وَل َعِن اْبِن َأْس : ويف السنة البن أيب عاصم َبيَْدَة: َأْشَهد  َلَسِمْعت  َرس  َلَم، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل يِل أَب و ع 

 
ِ
: " ☻اَّلله ول   يِف األَْرضِ َيق 

ِ
ْلطَاَن ؛ َفِإنهه  ظِلُّ اَّلله بُّوا السُّ   )1("ال َتس 

 ديث،احل: إسناد شديد الضعف فيه عبد اهلل بن شبيب الربعي وهو مرتوك احلكم عىل السند

 امعيل بن رافع األنصاري وهو مرتوك احلديث.وإس

، َعِن النهبِيِّ : ويف مسند الشهاب َمَر َرِِضَ اَّلله  َعنْه   ْبِن ع 
ِ
َقاَل:  ☻َعْن َعْبِد اَّلله

 يِف األَْرِض َيأِْوي إَِليِْه ك لُّ َمظْل وم  "
ِ
ْلطَان  ظِلُّ اَّلله   )2("السُّ

 وهو سعيد بن سنان احلنفي. : إسناد فيه متهم بالوضعاحلكم عىل السند

*** 

 ☻:ثانياً: الروايات التي ت فرس "سلطان اهلل" بأنه كتابه، وسنة نبيه 

 : يف املطالب العالية
ِ
ول  اَّلله اَم، َقاَل: َقاَل َرس  َمْن "☻: َعِن اْبِن َعبهاس  َرِِضَ اَّلله  َعنْه 

 َتَعاىَل يِف األَْرِض لِي  
ِ
ْلطَاِن اَّلله ِذلهه ، أََذله اَّلله  َرقَبَتَه  َيْوَم الِْقيَاَمِة َمَع َما ذ ِخَر َله  ِمَن اْلَعَذاِب، َمَشى إىَِل س 

 
ِ
ْلطَان  اَّلله نهة  َنبِيِِّه هلالج لج: َوس   َتَعاىَل، َوس 

ِ
تَاب  اَّلله

  )3("☻كِ

ث. ومجيع : إسناد شديد الضعف فيه احلسني بن قيس الرحبي وهو مرتوك احلدياحلكم عىل السند

 هذا احلديث أيضًا ضعيفة. طرق

*** 

                                                             

 [1013]السنة البن أيب عاصم/  (1)

 [304ند الشهاب/ ]مس (2)

 [11216، املعجم الكبري للطرباين/2933 /البن حجر ]املطالب العالية (3)
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 احلكم عىل متن احلديث:

جمهولة، وفيها املتهم بالوضع.. وال نشك  وأمرتوكة،  وأرأينا أن مجيع طرق هذا احلديث ضعيفة، 

ء الروايات التي قالت: "من أكرم سلطان اهلل" أو التي قالت:  أن هذا احلديث متنه "موضوع" سوا

نعت من أجلهم ال من أجل احلق، "السلطان ظل اهلل يف األرض"، فه ي روايات يف خدمة احل كام ص 

ولعل َضر هذه الروايات جعلت َمن َيضع ، ☻ومناقضة لكتاب اهلل، وسنة رسوله 

لنبي إىل ا، وت رفع ☻(: )كتابه وسنة رسوله روايات أخرى ت بني أن سلطان اهلل هو

به الكتاب والسنة،  .. وال شك أن املعنى صحيح ينطق)1(كام يف رواية ابن عباس ☻

 لنبي وجعله حديثًا لرتد به عىل اخلصوم!إىل اال ترى قيمة ألي كالم إال برفعه ولكن ربام الناس قديامً 

يد فنجد هذا املعنى يف العد☻.. فحقًا إن "سلطان اهلل" هو كتابه ووحيه إىل النبي 

 من آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعاىل:

ِ َسُنلَِْق ِِف قُلُوِب ا﴿ ُكوا بِاَّللَّ ْْشَ
َ
ِيَن َكَفُروا الرُّْعَب بَِما أ ۖ َّلَّ ِْل بِهِ ُسلَْطانًا وَ   َما لَْم يَُني

ْ
 الَّاُر   اُهمُ َوَمأ

الِِميَ  َمثَْوى َوبِئَْس   ([.151]آل عمران ) ﴾الظَّ

ْكُتمْ ﴿ ْْشَ
َ
نَُّكْم أ

َ
ْكُتْم َوََل ََّتَافُوَن أ ْْشَ

َ
َخاُف َما أ

َ
َ  َوَكيَْف أ ِ َما ل ِْل بِهِ َعَليُْكْم ُسلْ بِاَّللَّ يُّ  َطانًا  ْم يَُني

َ
 فَأ

َحقُّ  الَْفرِيَقْيِ 
َ
ْمِن   أ

َ
 [.(81]األنعام ) ﴾َتْعلَُمونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  بِاْْل

﴿ ۖ َُتَادِلُو قَاَل قَْد َوَقَع َعَليُْكْم ِمْن َربيُِكْم رِْجس  وََغَضب 
َ
ْسَماءٍ  ِِف  نََِن أ

َ
يُْتمُ  أ نُْتْم وَ َسمَّ

َ
ْم آبَاؤُكُ وَها أ

ُ بَِها ِمْن ُسلَْطاٍن   َل اَّللَّ  ([.71]األعراف ) ﴾الُْمنَْتِظرِينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  إَِنيِ  فَانَْتِظُروا َما نَزَّ

                                                             

وامللوك؟ أم املقصود هبا  ءمرا  لي ذله" هل املقصود هبا األويف الرواية اضطراب أيضًا، فقوله: "من مشى إىل سلطان اهلل تعاىل (1)

املعقول: إما أن يمِش فل أن يمِش رجل إىل سلطان يقصد إذالله هكذا؟ ال ي عقفاحلديث "وسلطان اهلل كتابه"؟ اجلزء الثاين من 

ذا كان املقصود به إليقول كلمة احلق عند "سلطان جائر" وحينها سيكون سيد الشهداء، وإما يذهب يرجو من عند امللوك! وأما 

 فهو كافر. قاصدًا متعمداً  اهلل كتابهب لي ذل ، فمن يذ☻اجلزء الثاين أي: كتاب اهلل وسنة نبيه 
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﴿ ِ ُم بَِما ََكنُوا ب
نَْزْلَا َعلَيِْهْم ُسلَْطانًا َفُهَو َيَتََكَّ

َ
ْم أ
َ
 .[(35الّروم )]﴾ هِ يُِْشُِكونَ أ

 ..األرض السلطة والسيادة يف اهل▐ فآيات اهلل 

 ني، وقد منحهم اهللعىل احلق املباملعتدين باإلذن للمسلمني بقمع الطغاة أيضاً وورد معنى السلطان 

َمُنوُكْم يُ َسَتِجُدوَن آَخرِيَن : ﴿، فقال سبحانهعىل املعتدين عليهم الرشعية والسلطة هذه
ْ
ْن يَأ

َ
رِيُدوَن أ

َمُنوا قَْوَمُهْم ُُكَّ َما ُردُّوا إَِل ا
ْ
ْركُِسوا فِيهَ َويَأ

ُ
لَمَ ا إَِلُْكمُ  َويُلُْقوا َيْعََتِلُوُكمْ  لَمْ  فَإِنْ  ا  لْفِتَْنةِ أ وا لسَّ  َويَُكفُّ

يِْدَيُهمْ 
َ
وَلٰئِكُ  فَُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َحيُْث ثَقِْفُتُموُهْم   أ

ُ
النساء ] ﴾ُمبِيًنا ُسلَْطانًا َعلَيِْهمْ  َلُكمْ  َجَعلَْنا مْ َوأ

(91.]) 

لقاطع اليقيني. امغ، والدليل اجة البالغة عىل اجلميع، والربهان الساطع الدهو احل   :وسلطان اهلل

ِيَن آَمُنوا ََل َتتَِّخُذوا الََْكفِرِ كمثل قوله تعاىل: ﴿
َها اَّلَّ يُّ

َ
ْوِلَاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِي  يَا أ

َ
تُرِيدُ  يَن أ

َ
نْ  ونَ أ

َ
 أ

ِ  ََتَْعلُوا  ([.144]النساء ) ﴾ُمبِيًنا ُسلَْطانًا َعَليُْكمْ  َّلِلَّ

*** 

 : حني قال ♫وقد أخطأ العالّمة ابن تيمية 

ا احْلَِديث  النهَبِويُّ  وف  ’’"َوَأمه  َوَمْله 
لُّ َضِعيف   يِف اأْلَْرِض، َيْأِوي إَليِْه ك 

ِ
لُّ اَّلله

ْلَطان  ظِ َوَهَذا  ’’السُّ

َو رَ  ، َوه  ْفَتِقٌر إىَل آو  َطابٌِق َله  َنْوًعا ِمْن امْل َطاَبَقِة، َواآْلِوي إىَل الظِّلِّ امْل ْكَتنِف  َصِحيٌح، َفِإنه الظِّله م  ِفيٌق َله  م 

ْفَتِقٌر إَليِْه، اَل َيْسَتْغنِي َعنْه  َطْرَفَة  ل وٌق، م  ، خَمْ
ِ
ْلَطان  َعْبد  اَّلله ، َفالسُّ لِّ َصاِحِب الظِّلِّ

؛ َوِفيِه ِمْن بِامْل ظِ َعنْي 

ْدَرِة، َوا م  اخْلَ اْلق  ي هِبَا ِقَوا
تِ ِة اله َمِديه ِد َوالصه ْؤد  ِة، َوَغرْيِ َذلَِك ِمْن َمَعايِن السُّ ْفِظ، َوالنُّرْصَ ْلَطاِن، َواحْلِ ْلِق َما لسُّ

وَر َخْلِقِه وَ  ي هِبَا ي ْصِلح  أ م 
تِ َو َأْقَوى اأْلَْسَباِب اله  يِف اأْلَْرِض، َوه 

ِ
له اَّلله

وَن ظِ ْشبِه  َأْن َيك  ِعَباِدِه َفِإَذا َصَلَح ي 

؛ َبْل  لِّ َوْجه  د  ِمْن ك  ور  النهاِس، َوإَِذا َفَسَد َفَسَدْت بَِحَسِب َفَساِدِه؛ َواَل َتْفس  ْلَطاِن َصَلَحْت أ م   اَل ب ده ذ و السُّ
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ون  َكاِماًل َمانًِعا مِ  ؛ َلِكنه الظِّله َتاَرًة َيك 
ِ
لُّ اَّلله
َو ظِ ْن مَجِيِع اأْلََذى، َوَتاَرًة اَل َيْمنَع  إاله َبْعَض ِمْن َمَصالَِح؛ إْذ ه 

ِة اإْلِ  ي هِبَا ِقيَام  اأْل مه
تِ وبِيهِة اله ب  ، َكَعَدِم رِسِّ الرُّ ِدَم الظِّلُّ َفَسَد اأْلَْمر  ا إَذا ع  يهِة. "اأْلََذى، َوَأمه

  (2)ْنَسانِ

لبعيدة! ا معنى هلذه التأويالت فهو خطأ، وال –حيث احلديث غري صحيح  –فام ب ني عىل خطأ 

 ونرفض هذا الغلو يف تفسري "ظل اهلل"! 

 األرض فحسب، بل جعل يفمل جيعل "السلطان الصالح" ظل اهلل  -غفر اهلل له  – فابن تيمية

عوج"السلطان الفاسد" كذلك! وهذا َتفلسف   ال قيمة له! م 

ام بفضيلة مدى القيمنوط بحكوم، وفالصالح السيايس واالجتامعي لألمم عالقة بني احلاكم وامل

م، وتستطيع األمة .. وقد ينحرف ويفسد احلاكابتغاء مرضاة اهلل "األمر باملعروف والنهي عن املنكر"

لخري والرش منوطة لمنعه، بقدر فاعليتها ويقظتها، واستقامتها عىل احلق والعدل، بل إن سنن التغيري 

 بحال األمم.

 : ن تيمية حني قالوقد أَحسن وأجاد العالّمة اب

ها بطاعته وطاعة رسوله تقرب هبا إىل اهلل؛ فإن التقرب إليه فيوقربة ي   مارة ديناً فالواجب اختاذ اإل"

، وقد روى كعب بن ل هبامن أفضل القربات. وإنام يفسد فيها حال أكثر الناس البتغاء الرياسة أو املا

نم بأفسد هلا من ان جائعان أرسال يف زريبة غما ذئب"عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: مالك 

املرء  . قال الرتمذي حديث حسن صحيح. فأخرب أن حرص "رص املرء عىل املال والرشف لدينهح

لغنم. وقد أخرب اهلل تعاىل فسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبني اجلائعني لزريبة اعىل املال والرياسة ي  

ِ َماِلَهْ ﴿قول: عن الذي يؤتى كتابه بشامله أنه ي ْغََنٰ َعَني
َ
ِ ُسلَْطانَِيهْ عَ َهلََك ﴿ ﴾َما أ  . ﴾َني

                                                             

 [45، ص35( ]جمموع الفتاوى، ج2)
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 تعاىل يف كتابه وقد بني اهلل ..وجامع املال أن يكون كقارون ،وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون

رِْض َفَينُْظُروا﴿حال فرعون وقارون فقال تعاىل: 
َ
َولَْم يَِسُيوا ِِف اْْل

َ
ِيَن ََكنُوا مِ َكيَْف ََكَن ََعقِبَ  أ ْن ُة اَّلَّ

َشدَّ  ُهمْ  ََكنُوا َقبْلِِهْم  
َ
رِْض  ِِف  َوآثَاًرا قُوَّةً  ِمنُْهمْ  أ

َ
َخَذُهمُ فَ  اْْل

َ
ُ  أ ِ ِمْن  نَ مِ  لَُهمْ  ََكنَ  َوَما بُِذنُوبِِهمْ  اَّللَّ اَّللَّ

ِيَن ََل ﴿وقال تعاىل: ﴾. َواقٍ  اُر اْْلِخَرةُ ََنَْعلَُها لِّلَّ رِْض َوََل فََساًدا  رِيُدويُ تِلَْك ادلَّ
َ
 الَْعاقَِبةُ وَ  َن ُعلُوًّا ِِف اْْل

 .﴾لِلُْمتَّقِيَ 

 فإن الناس أربعة أقسام:

ء امللوك وهؤال ..وهو معصية اهلل ،: يريدون العلو عىل الناس والفساد يف األرضالقسم األول

ر اخللق. قال اهلل تعاىل:  فِرَْعْوَن َعاَل ِِف  إِنَّ ﴿والرؤساء املفسدون كفرعون وحزبه. وهؤالء هم رشا
 ِ ْهلََها ِشَيًعا يَْسَتْضعُِف َطائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبي

َ
رِْض وََجَعَل أ

َ
بَْناَءُهْم َويَْسَتْحِِي نَِساَءُهْم  اْْل

َ
 ِمنَ  ََكنَ  إِنَّهُ  ُح أ

هلل صىل اهلل اوروى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود رِض اهلل عنه قال: قال رسول  ﴾الُْمْفِسِدينَ 

قلبه مثقال ذرة من  وال يدخل النار من يف ،ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب" :وسلم عليه

رب ذاك؟ قال: ال؛ إيامن فقال رجل يا رسول اهلل: إين أحب أن يكون ثويب حسنا ونعيل حسنا. أفمن الك

ط الناس غمفبطر احلق دفعه وجحده. و "إن اهلل مجيل حيب اجلامل الكرب بطر احلق وغمط الناس

 احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

ق واملجرمني من سفلة النا ،: الذين يريدون الفساد بال علووالقسم الثاين  س. كالرسا

: يريدون العلو بال فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به عىل غريهم من والقسم الثالث

  )1(الناس.

                                                             

د وأن يأيت بالوسائل بال  بغري احلق يف األرضواالستكبار ]وهذا املعنى غري واضح، فام املقصود بـ "عندهم دين"؟ فالعلو  (1)

ض. وأما علو األر يستخدمون كل وسيلة خسيسة لنرشه، وي فسدون يفساإلفساد يف األرض، فالذين عندهم دين باطل بالباطلة، و

العلو بال فساد هو فقط لدين ف املؤمنني املسلمني فليس هو علو الذات، إنام هو االستعالء الروحي باإليامن عىل اجلاهليات األرضية.

بع اهلل احلق، ويلحق ذلك ب  [ض وال فسادا"ريدون علواً يف األراإليامن الذين ال ي   ل"أه وهو:الذي ذكره، القسم الرا
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بع مع أَّنم قد يكونون  يف األرض وال فساداً  فهم أهل اجلنة الذين ال يريدون علواً  :وأما القسم الرا

ْعلَْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَ ﴿أعىل من غريهم كام قال اهلل تعاىل: 
َ
نُْتُم اْْل

َ
وقال ﴾ َوََل تَِهُنوا َوََل ََتَْزنُوا َوأ

نْتُ ﴿تعاىل: 
َ
لِْم َوأ ْعَمالَُكمْ فَاَل تَِهُنوا َوتَْدُعوا إَِل السَّ

َ
ُكْم أ ُ َمَعُكْم َولَْن يََِتَ ْعلَْوَن َواَّللَّ

َ
وقال:  ﴾ُم اْْل

﴿ ِ   .﴾وَِلِ َولِلُْمْؤِمنِيَ َولَِرسُ  الْعِزَّةُ  َوَّلِلَّ

فوال عل من  ،فكم ممن يريد العلو وال يزيده ذلك إال س  وهو ال يريد العلو وال  األعلينيوكم ممن ج 

 اخللق ظلم؛ ألن الناس من جنس واحد فإرادة اإلنسان أن يكون الفساد؛ وذلك ألن إرادة العلو عىل

فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ ألن العادل  ..ومع أنه ظلم ،ظلم ..هو األعىل ونظريه تته

لنظريه، وغري العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم إنه مع هذا ال  منهم ال حيب أن يكون مقهوراً 

من أن يكون بعضهم فوق بعض كام قدمناه كام أن اجلسد ال يصلح إال  -عقل والدين يف ال -بد له 

 برأس. 

رِْض َوَرَفَع َبْعَضُكْم فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت ِلَبْلَُوُكْم ﴿قال تعاىل: 
َ
ِي َجَعلَُكْم َخاَلئَِف اْْل َوُهَو اَّلَّ

نَْيا   اِْلََياةِ  ِِف  َمعِيَشَتُهمْ  بَيَْنُهمْ  قََسْمَنا ََنْنُ ﴿ وقال تعاىل:  ﴾ِِف َما آتَاُكمْ   فَْوَق  َبْعَضُهمْ  َوَرَفْعَنا ادلُّ
 .  ﴾ُسْخرِيًّا َبْعًضا َبْعُضُهمْ  ِلَتَِّخذَ  َدرََجاٍت  َبْعٍض 

فجاءت الرشيعة برصف السلطان واملال يف سبيل اهلل. فإذا كان املقصود بالسلطان واملال هو 

كان ذلك صالح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين  ،التقرب إىل اهلل وإنفاق ذلك يف سبيله

ل الناس ..أو الدين عن السلطان وإنام يمتاز أهل طاعة اهلل عن أهل معصيته بالنية  ،فسدت أحوا

إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال " :عن النبي صىل اهلل عليه وسلم :والعمل الصالح كام يف الصحيحني

 .  "إىل قلوبكم وأعاملكم إىل أموالكم وإنام ينظر

صاروا بمعزل عن حقيقة اإليامن يف  ..وملا غلب عىل كثري من والة األمور إرادة املال والرشف

واليتهم: رأى كثري من الناس أن اإلمارة تنايف اإليامن وكامل الدين. ثم منهم من غلب الدين وأعرض 
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عن الدين؛ العتقاده   ذلك؛ فأخذه معرضاً عام ال يتم الدين إال به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إىل

 أنه مناف لذلك وصار الدين عنده يف حمل الرُحة والذل. ال يف حمل العلو والعز. 

بهم يف إقامته وكذلك ملا غلب عىل كثري من أهل الدين العجز عن تكميل الدين واجلزع ملا قد يصي

  .ا.مصلحته ومصلحة غريه هبمن البالء: استضعف طريقتهم واستذهلا من رأى أنه ال تقوم 

  :وهاتان السبيالن الفاسدتان

  ..ملالكمله بام حيتاج إليه من السلطان واجلهاد واسبيل من انتسب إىل الدين ومل ي   -

 ..وسبيل من أقبل عىل السلطان واملال واحلرب ومل يقصد بذلك إقامة الدين -

 ليهم اليهود. عوالثانية للمغضوب  ،مها سبيل املغضوب عليهم والضالني. األوىل للضالني النصارى

ط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والش الرصاط املستقيموإنام   ..هداء والصاحلنيرصا

م. وهم ومن سلك سبيله ،وأصحابه ،وسبيل خلفائه ،هي سبيل نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم

لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِي﴿ وَّ
َ
ابُِقوَن اْْل ِ َوالسَّ نَْصارِ َواَّلَّ

َ
ُ َعنُْهمْ َن َواْْل  َورَُضوا يَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن رََِضَ اَّللَّ

نَْهاُر َخادِلِيَن 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتَْتَها اْْل

َ
بًَدا  فَِعنُْه َوأ

َ
  ﴾الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ  َذٰلَِك  يَها أ

فمن ويل والية يقصد هبا طاعة اهلل وإقامة ما  فالواجب عىل املسلم أن جيتهد يف ذلك بحسب وسعه؛

وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من  ،يمكنه من دينه ومصالح املسلمني

  )1(املحرمات: مل يؤاخذ بام يعجز عنه؛ فإن تولية األبرار خري لألمة من تولية الفجار."

 

*** 

                                                             

 [391، ص28تاوى، ج]جمموع الف (1)
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 مسألة "قتل ثلث األمة":

قهم من الدجاجلة أن أهل العلم أجازوا قتل ثلث األمة، من أردد الطغاة، وأبوي   جل املصلحة ا

ول عن اإلمام ستحلون دماء املسلمني وأمواهلم.. وقد نقل بعض العلامء هذا القالعامة! وبذلك يَ 

 مالك!

فقال إمام احلرمني اجلويني الشافعي: "إن مالكًا ملا زل نظره كان آثر ذلك جتويز قتل ثلث األمة، مع 

لقطع بتحرز األولني عن إراقة حمجمة دم من غري سبب متأصل يف الرشيعة، ومنه جتويزه التأديب ا

بالقتل يف ضبط الدولة وإقامة السياسة، وهذا إن عهد فهو من عادة اجلبابرة وإنام حدثت هذه األمور 

  (1)بعد انقراض عرص الصحابة."

يف جتويزه ألهل اإلياالت القتل يف التهم  التزم مثل هذا -رِض اهلل عنه  -وقال أيضًا: "ومالك 

  (2)العظيمة حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها."

املصالح حتى رأى قتل ثلث عىل  -رِض اهلل عنه  -أبو حامد الغزايل: "اسرتسل مالك  العاّلمة وقال

  (3)ستصالح ثلثيها"األمة ال

إال إنه  -وهو مسلك واجب اإلنكار  – نكر هذا املسلك يف مسألة املصالح ي  كان اإلمام الغزايل ذاوإ

يف قضية ترتس الكفار باملسلمني يف احلرب، فيقول يف املستصفى: "نرى املسألة يف حمل  يستشهد به

االجتهاد، وال يبعد املنع من ذلك، ويتأيد بمسألة السفينة، وأنه يلزم منه قتل ثلث األمة الستصالح 

  (4)ها ترجيحًا للكثرة"ثلثي

                                                             

 [207، ص 2( ]الربهان يف أصول الفقه، ج1)

 [169، ص 2( ]املرجع السابق، ج2)

 [454( ]املنخول من تعليقات األصول، ص 3)

 [177( ]املستصفى، ص 4)
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لطغاة لقتل األمة، افهل حقاً قال اإلمام مالك بقتل ثلث األمة عىل هذا النحو الذي  يستخدمه دجاجلة 

 ؟عند الثورة عليهم أو دفع َشء من ظلمهم ..واستباحتها

 رد العلامء عىل هذه الفرية: قرأ لن

مام مالك يف القضايا راء املسندة إىل اإل: "عدم التثبت والتأكد من اآلقال تاج الدين السبكي الشافعي

باملصالح املرسلة،  التي مبناها املصالح املرسلة، والتي نقل عنه بسببها أنه أفرط واسرتسل يف األخذ

ذ املال ملصالح ومل يلتفت فيها إىل َضورة مالءمتها ألصول الرشع وترصفاته، كاستحالل القتل، وأخ

  يف )الربهان(.ة الستبقاء ثلثيها، كذا حكاه عنه إمام احلرمنييقتضيها غالب الظن، وقتل ثلث األم

قع أن هذه املسائل مل يقل هبا اإلمام مالك، وال أحد من أصحابه وال أساس له من الصحة،  فالوا

وإنام نسبه إليه بعض العلامء؛ فليس بمعقول أن يقول ذلك إمام دار اهلجرة الذي عرف باتباعه للسنة 

له أنه مقلد ملن قبله، والذي تفرد به اإلمام مالك هو توسعته يف حتى يتصور املتتبع  لفقهه وأقوا

من أبواب  لتطبيق هذه القاعدة يف هذا الباب أكثر من غريه من الفقهاء، فشملت كثرياً  املعامالت؛ نظراً 

الفقه، فقد اسرتسل يف املعاين املصلحية يف باب املعامالت مع فهمه للنصوص من الكتاب والسنة 

  (1)ري خارج عن مقصود الشارع وغري مناقض له"غ

كي أن مالكا أجاز " قتل ثلث اخللق الستصالح الثلثني، وحمافظة الرشع وقال الطويف احلنبيل : " ح 

فيام وقفت عليه من كتب املالكية،  قلت: مل أجد هذا منقوالً  عىل مصلحتهم هبذا الطريق غري معلوم ".

: ال نعرفه."وسألت عنه مجاعة من فضالئهم، فق   (2)الوا

أن بعض العلامء شنع عىل مالك بن أنس رُحه اهلل   : "اعلم أوالً حممد األمني الشنقيطي املالكي قالو

يف األخذ باملصالح املرسلة تشنيعًا شديدًا، كأيب املعايل اجلويني ومن وافقه ... أما دعواهم عىل مالك 

                                                             

 [25، ص3( ]تشنيف املسامع بجمع اجلوامع، ج1)

 [211، ص3( ]رشح خمترص الروضة، ج2)
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فهي دعوى باطلة مل  ..يز قطع األعضاء يف التعزيراتوأنه جي ،أنه جييز قتل ثلث األمة إلصالح الثلثني

يف،  يقلها مالك ومل يروها عنه أحد من أصحابه، وال توجد يف َشء من كتب مذهبه كام حققه القرا

وحممد بن احلسن البناين وغريمها، وقد درسنا مذهب مالك زمنًا طوياًل وعرفنا أن تلك الدعوى 

  (1)باطلة."

ان( من أن مالًكا : "وكذلك ما نقله عن اإلمام يف )الربهن القرايف املالكيقال اإلمام شهاب الديو 

 جييز قتل ثلث األمة لصالح الثلثني.

املالكية ينكرون ذلك إنكاًرا شديًدا، ومل يوجد ذلك يف كتبهم، إنام هو يف كتب املخالف هلم، ينقله 

  (2)عنهم، وهم مل جيدوه أصاًل."

ومل خيرب أنه رواه نقلته،  نقله إمام احلرمني مل ينقله أحد من علامء املذهب ما: "وقال ابن الشامع املالكي

الربهان. وقول  إنام ألزمه ذلك، وقد اضطرب إمام احلرمني يف ذكره ذلك عنه كام اتضح ذلك من كتاب

 هبه عىل املصالح الاملازري ما حكاه أبو املعايل صحيح راجع ألول الكالم وهو أنه كثرياً ما يبني مذ

قوله مالك يبني وإىل قوله نقل عنه قتل الثلث إلخ، أو أنه ُحله عىل ترتس الكفار ببعض املسلمني، 

 تقرر يف األصول، مذهبه عىل املصالح كثرياً فيه نظر إلنكار املالكية ذلك إال عىل وجه خمصوص حسبام

 يشبهها.   وماوال يصح ُحله عىل اإلطالق والعموم حتى جيري يف الفتن التي تقع بني املسلمني

ب اوقد أشبع الكالم يف هذا شيخ شيوخنا العالمة املحقق أبو عبد اهلل سيدي العريب  لفايس يف جوا

يغرت بام يف التوضيح  له طويل، وقد نقلت منه ما قيدته أعاله وهو تنبيه مهم تنبغي املحافظة عليه لئال

 ـها.

                                                             

 [10( ]املصالح املرسلة، ص1)

 ([4092ج، ص 9فائس األصول رشح املحصول" )( ]ن2)
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د قتل ثلث املفسدين إذا تعني طري ل حيح، وال حَي صقًا إلصالح بقيتهم فغري وأما تأويل بأن املرا

صلحه السنة مل ت القول به، فإن الشارع إنام وضع إلصالح املفسدين احلدود عند ثبوت موجباهتا، ومن

  ..فال أصلحه اهلل تعاىل

ومثل هذا التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثرياً من الظلمة املفسدين يف سفك دماء املسلمني نعوذ باهلل 

من شارك يف دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة » :. ويف احلديثالفسادمن رشور 

 (1)« .مكتوب بني عينيه آيس من رُحة اهلل

 : احلنبيل قال العاّلمة يوسف ابن عبد اهلاديو

هة الَفَجرة، يذكرون هذه األحاديَث ]أحاديث فضل اإلم ام العادل[ لكثري "والعجب  من بعض املتفقِّ

ل الناس من غري من ا لِّها، وقتل النفَس حِ لظهَلمة ممن انغمس يف الظلِم، وعاَم فيه وسبح، وأخَذ أموا

ل الناس ودماءهم وأعراَضهم،  َم أكثَر من ألِف مرة بغري حق، واستحله أموا ن  له أنه عادٌل، واحلرا َزيِّ ي 

ه بذلك عنَده، وينفق سوقه، فال َكَثرِّ   سلمني من أمثاهلم"  اهلل يف املولوال أنت ولوال أنت؛ ليتوجه

م أنه فقيه، ويدخل عيل  "فالعجب  كلُّ العجب من كلب  نجس ال ديَن له وال عقَل، ومع ذلك يزع 

ن  هلم أَّنم عيل العدل، وأَّنم من  َسِّ َزيِّن  هلم، وحي  الكفرة الظلمة الفجرة يف القرن التاسع والعارِش، وي 

هِلم وأعراِضهم، ومع ذلك، منهم العادلني، مع قتِل النفس املحرمة، و عدِم توقِّي دماء املسلمني وأموا

من ي زين هلم ذلك، وأنه خري، وأن بعض أئمة اإلسالم َأباَح قتَل الثلثني يف صالح الثلث، ونحو ذلك، 

وكل ذلك زوٌر وهبتاٌن وافرتاٌء عيل األئمة، ال حقيقَة له، وال أصَل، وقد عملت  يف ذلك مصنهًفا، وَمْن 

، كائنًا َمْن كان، ولو اجتمع عن ده إيامن ومعرفٌة يعلم أنه ال حيلُّ قتل  أدنى أدنى نفس  مسلمِة لصالح أحد 

 (2)أهل  األرض عيل قتل نفس مسلمة بغري حق، أكّبهم اهلل به يف نار جهنم."

                                                             

 ( ]منح اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن أُحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي [1)

 [ـه( 909)املتوىف: ، 127، ص123اهلادي احلنبيل، ص البن عبد االستقامة]إيضاح طرق  (2)
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، ال جيهل مثل هذه اليوم ومن يردد من املرتزقة الدجاجلة هذا الكالم عىل مسامع املسلمني

تحقيقات، والنقوالت عن كبار العلامء ومالبساهتا، وحتى وإن جهلها، فالقرآن الكريم يرد هذه ال

ثم  - م عبيد هلمملوكهم، فه إرضاء، وضمري املسلم ينفر منها، ولكنهم ال يرون إال العظيمة الفرية

 -إىل ما ينتظركم! دعاة العلامنية، ليقولوا للناس: انظروا إىل رشيعة اإلسالم! و فرتاءاتيطري هبذه اال

، فكانوا بحق "أئمة الضاللة" ☻صدون عن سبيل اهلل، ويكذبون عىل اهلل ورسوله فيَ 

 ☻.وسنة رسوهلا  رهبا، اهلل األمة منهم، وعصمها بكتاب َطّهر

*** 

 ضالالت تارخيية:

 :نظرية احلكم اإلهلي املقدسأوالً: 

ء االمتداد للذات اإلهلية عىل األرض! سوا  هي نظرية وثنية رشكية جعلت من احلكام وامللوك امتداداً 

أو امتداد املشيئة اإلهلية  -ملكية مقدسة إهلية!  فقد جعلوا دماء امللوك دماءً  - عن طريق البنوة والدم

املطلقة، وهم ممثلون هلل يف األرض ونائبون عنه! ال حيق ألحد نقدهم أو معارضتهم أو حماسبتهم.. 

بعد  –ديامً يف إضفاء الرشعية الدينية عىل امللوك، واستكملت الكنيسة وقد استغلها الكهنة والسدنة ق

فها وتريفها لكتاهبا  أو مع  هذه النظرية، وجعلوا من امللوك ومن أنفسهم أربابًا من دون اهلل –انحرا

 ؛ ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل اهلل..اهلل

  جاء يف الكتاب املقدس!:

نفس للسالطني الفائقة، ألنه ليس سلطان إال من اهلل، والسالطني الكائنة هي لتخضع كل  (1)"

حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل، واملقاومون سيأخذون ألنفسهم  (2)مرتبة من اهلل، 

 افعللألعامل الصاحلة بل للرشيرة. أفرتيد أن ال ختاف السلطان؟  فإن احلكام ليسوا خوفاً  (3)دينونة. 

ألنه خادم اهلل للصالح! ولكن إن فعلت الرش فخف، ألنه ال حيمل  (4)صالح فيكون لك مدح منه، ال
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لذلك يلزم أن خيضع له، ليس  (5)السيف عبثًا، إذ هو خادم اهلل، منتقم للغضب من الذي يفعل الرش. 

هم خدام  فإنكم ألجل هذا توفون اجلزية أيضًا، إذ (6)بسبب الغضب فقط، بل أيضًا بسبب الضمري. 

اجلميع حقوقهم: اجلزية ملن له اجلزية. اجلباية ملن له اجلباية.  فأعطوا  (7)اهلل مواظبون عىل ذلك بعينه. 

  )1(واخلوف ملن له اخلوف. واإلكرام ملن له اإلكرام".

نان والبلدان الفراعنة، واهلنود، والبابليون، والفرس، واليو  هذه "الطاغوتية"وقد سبقهم إىل

ألرض، نيابة عن اأَّنم آهلة  –وأقرهم الناس عىل ذلك  –أنفسهم  امللوك ربمن قبل، وقد اعتاألسيوية 

 آهلة السامء!

م(: "فام ينبغي أن تكون أعامل احلكام حماًل 540 – 604) – St. Gregoryوقال القديس جرجيوري

فإن أقل ما للطعن والتجريح بسيف اللسان، حتى لو ثبت أن هذه األعامل تستحق اللوم. ومع ذلك 

 ؛أن يتجه القلب يف أسف وخشوع إىل الندم واالستغفار ..ينبغي إذا انزلق اللسان إىل استنكار أعامهلم

  (2)لعفو السلطة العظمى التي ما كان احلاكم إال ظلها عىل األرض" التامساً 

د (: "ليس من الصواب بأي حال أن يقف أي مسيحي ض م1546 – 1483 ) لوثر مارتنوقال 

ء أكانت أفعاهلا عادلة أم جائرة.حكوم  .ته، سوا

ليس ثمة أفعال أفضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم. وهلذا السبب أيضا فالعصيان خطيئة 

  (3)أكرب من القتل، والدنس، والرسقة، وخيانة األمانة، وكل ما تشتمل عليه هذه الرذائل"

 .عىل عرش اهلل عىل األرض" : "إننا نحن امللوك، نجلسنجلرتا إوقال جيمس األول ملك 

                                                             

 ([13]رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية/ اإلصحاح ) (1)

 ( ]تطور الفكر السيايس، جورج سباين، اجلزء الثاين[2)

 ، اجلزء الثالث[املرجع السابق( ]3)
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، فاهلل ة امللوك مستمدة من تفويض اخلالق: "سلطأحد ملوك فرنسا لويس الرابع عرش وقال

  (1)مصدرها، وليس الشعب، وامللوك مسؤولون أمام اهلل وحده عن كيفية استخدامها"

ح والعقل، وفهذا "الضالل امل قدس" كان كاآلصار الروحية، واألغالل الضاغطة عىل اجلسد والر

، واإلرهاب.. حتى تم التحرر منها بثورات تارخيية كربى، لكنه كان تررًا شديد الغلو، والتطرف

كة اإلنسان!  فانتقل عىل النقيض من ذلك يبحث عن التحرر من كل قيد، حتى ولو كان حقاً يضبط حر

أو تقديس  الشذوذ(احية وفانتقل من عبادة امللوك والرهبان، إىل عبادة الذات وتقديس )اإلحلاد واإلب

 لحياة!لدينًا جديدًا، ومنهاجًا أو ذاك الثالوث هذا من واختذ  )املال، والعرق، والوطن(

*** 

 نظرية احلاكم بأمر اهلل:ثانياً: 

مللك اوهي نظرية خمففة من نظرية احلكم اإلهلي املقدس، انترشت بني املسلمني يف عصور 

سانية! وهي امتداد ربام بتأثريات من الوثنية الفارسية السا – سيام يف العرص العبايس!ال  –العضوض 

 " التي كانت يف العرص األموي!اجلرب السياسيةأيضًا لنظرية "

و قضاء اهلل وعزله.. إنام ه : إن احلاكم يف ظلمه وعدله، يف حقه وباطله، يف تنصيبهوخالصتها

وى املحاسبة، االختيار، وال عىل مستالكوين، الذي ال دخل للبرش فيه بأي تأثري، ال عىل مستوى 

 رتاض عىل احلاكم فضالً فاحلاكم يد القدرة اإلهلية التي ال ت سأل عام تفعل، وهم ي سألون، ومن ثم فاالع

 عن اخلروج عليه، هو اعرتاض عىل القدر اإلهلي، وهو فتنة عمياء صامء!

الصرب، أو إن  وما عليهم إال ، فبسببهم هم ال بسبب حكامهم،وعذابات وكل ما فيه الناس من بالء

لئت جورًا. هلم شاءوا انتظروا امل خلص امللهم الذي سيمأل  األرض عدالً كام م 

                                                             

 ( ]كتاب الطاغية، د. إمام عبد الفتاح[1)
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يف فضل كل قوم، وأحقيتهم باخلالفة..  ☻إضافة إىل اختالق األحاديث عن النبي 

ل عىل يف تفضيل عواصم دوهلم! وجعلوا من الدين وسيلة للحصوحتى كحق إهلي خالص هلم! بل 

 دنيا! ال

البسات التارخيية وكل ذلك باطل ال أصل له، يتبني باطله حينام ي وضع يف سياقه التارخيي، وفهم امل

عات السياسية.. والتي حياول دجاجلة اليوم أن ي عيدوها لبرش.. ولن يعجز ادمة أرباهبم من خل والرصا

! جل والباطلرشعية الدت األحاديث لتثبي تريف فهمالدجاجلة تريف الكلم خلدمة هذه النظرية، و

وبقات:   وهؤالء املرتزقة إنام يرتكبون عدة جرائم وم 

 األوىل: الطعن يف الدين، والصد عن سبيل اهلل.

 : رشعنة الباطل والظلم والعدوان.ةالثاني

 احلقائق. عبيد الناس لغري اهلل، وإفساد تصوراهتم بزخرف القول، والدجل وُتويه: تَ ةالثالث

 

*** 

  لباطل:نامذج من ا

كى عن احلجاج قوله َ َما }: "طاعتنا أوجب من طاعة اهلل، ألنه رشط يف طاعته فقال حي  وا اَّلله ق  َفاته

مْ }، وأطلق طاعتنا فقال {اْسَتَطْعت مْ    (1)."{َوأ ويِل اأْلَْمِر ِمنْك 

م!  فاحلجاج  أستاذ يف الدجل، وإمام يف سفك الدم احلرا

                                                             

 [95، ص 4]تفسري الزخمرشي. ج (1)
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فقة سنن أهل الكتاب، ِقيل للحجاج: "إنك تفعل بأمة رسول "يةاجلربية السياس"ويف أحد تعبريات  ، وموا

ئع   اهلل ، وتركوا من رشا كيت وكيت، فقال: أجل، إنام أنا نقمة عىل أهل العراق؛ مّلا أحدثوا يف دينهم ما أحدثوا

"! –عليه السالم  –نبيهم    (1)ما تركوا

ون أن اإلمام ال كانوا يعتقد -و أكثرهم أ -"فكثري من أتباع بني أمية : ويقول العاّلمة ابن تيمية

يهم طاعة اإلمام حساب عليه وال عذاب، وأن اهلل ال يؤاخذهم عىل ما يطيعون فيه اإلمام، بل جتب عل

د امللك أن يسري وقد أراد يزيد بن عب ذلك. وكالمهم يف ذلك معروف كثري.يف كل َشء، واهلل أمرهم ب

إَل إال هو، أنه إذا  مجاعة من شيوخهم، فحلفوا له باهلل الذي ال بسرية عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه

 وجتاوز عنه السيئات. ،احلسنات تقبل اهلل منه وىل اهلل عىل الناس إماماً 

، وأن من أطاعه فقد أطاع اهلل. وهلذا هلذا جتد يف كالم كثري من كبارهم األمر بطاعة ويل األمر مطلقاً 

  (2)عة شامية".كان يرضب هبم املثل، يقال: "طا

  (3)ولذا كان الشيوخ الشاميون يقولون: "إن اخلليفة إذا استخلف غفر له ما مىض من ذنوبه."

ويل يزيد  بن عبد امللك بن مروان  قال: سريوا بسرية عمر بن عبد العزيز،  ا: "ملاخللفاءويف تاريخ 

  (4)فأتى بأربعني شيًخا فشهدوا له ما عىل اخللفاء حساب وال عذاب."

نة امللك العضوض  –" الطاعة الشاميةو" اعة املسيحية" و"الطاعة الساسانية" هي أخت "الط -س 

 و"الطاعة الفرعونية" حذو النعل بالنعل!

*** 

                                                             

 [115]آداب احلسن البرصي، البن اجلوزي، ص ( 1)

 [430، ص6( ]منهاج السنة، ابن تيمية، ج2)

 [ 76، ص6، جللذهبي ء( ]سري أعالم النبال3)

 [184( ]تاريخ اخللفاء للسيوطي، ص4)
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ببغداد يف يوم عرفة، وقال قوم: بل خطب يف أيام منى، فقال يف ]امللك العبايس[ خطب املنصور و"

أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه عىل فيئه أعمل  خطبته: أهيا الناس إنام أنا سلطان اهلل يف

شاء أن يفتحني ألعطياتكم،  ا، إذبمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد جعلني اهلل عليه قفالً 

  (1)وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يقفلني أقفلني"

م خلفاء فيه.. لك كله هلل وحده، واحل كاوهذا صنف آخر من أصناف الدجل! فاملال مال اهلل وامل  

 كتابه يف( كام أمر اهلل ي نفقونه، و)☻( كام أمر اهلل يف كتابه وعىل سنة رسوله َيأخذونه)

، والويل كل الويل ملا يَتخّوض يف مال اهلل، أو يأخذه بغري حق، أو ☻وعىل سنة 

 ينفقه يف غري حق:

: َسِمْعت  َعْن َأيِب اْلَولِيِد، َقال: َسِمْعت  َخ  ول  َزَة ْبِن َعْبِد امْل طهِلِب، َتق  ، َوَكاَنْت َتَْت َُحْ ْوَلَة بِنَْت َقيْس 

 
ِ
وَل اَّلله : "☻ َرس  ول  به َيق  ِه ب وِرَك َله  فِيِه، َور  ْلَوٌة َمْن أََصاَبه  بَِحقِّ ٌة ح  اَل َخرِضَ إِنه َهَذا امْلَ

ه  ِمنْ  ياَم َشاَءْت بِِه نَْفس 
ض  فِ َتَخوِّ ولِِه َليَْس َله  َيْوَم اْلِقيَاَمِة إاِله النهار  م   َوَرس 

ِ
  (2)" َماِل اَّلله

*** 

تل، ويستعبد الناس.. قيم احلق والعدل، ويرسق، ويقاحلاكم الذي ال حَيكم بام أنزل اهلل وال ي  وإنه 

اب وخرس خجبار عنيد،  طاغيةليس ظل اهلل يف األرض، وليس سلطان اهلل يف األرض، بل هو جمرم 

نِْذرُْهْم يَوَْم اْْلزِ ﴿ :يف الدنيا واآلخرة، ولن جيد من يشفع أو يغفر له
َ
ى اِْلََناِجِر َوأ فَةِ إِذِ الُْقلُوُب دَلَ

الِِميَ  َما ََكِظِمَي    .[(18) ]غافر ﴾ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َوََل  ََحِيمٍ  ِمنْ  لِلظَّ

الِِمَي َمْعِذَرتُ يَوَْم ََل َينَْفُع ا﴿ولن يقبل اهلل معذرة الظاملني:   ﴾ارِ ادلَّ  ُسوءُ  َولَُهمْ  اللَّْعَنةُ  َولَُهمُ  ُهْمۖ لظَّ

 ([52]غافر )

                                                             

 [(، أنساب األرشاف 371: ص   8ج   )( ]تاريخ الطربي/ 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2374]جامع الرتمذي/ ( 2)
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رِْض ََجِيًعا َوِمثَْلُه مَ ﴿
َ
ِيَن َظلَُموا َما ِِف اْْل نَّ لِّلَّ

َ
 لْقَِياَمةِ اَعُه ََلْفَتَدْوا بِهِ ِمْن ُسوءِ الَْعَذاِب يَوَْم َولَْو أ

ِ  ِمنَ  لَُهمْ  َوبََدا بِِه   َسييِئَاُت َما َكَسُبوا وََحاَق بِِهْم َما ََكنُواَوبََدا لَُهمْ  .َُيْتَِسُبونَ  يَُكونُوا لَمْ  امَ  اَّللَّ
 .[(48، 47) ]الزمر ﴾يَْسَتْهزِئُونَ 

 و
ِ
ول  اَّلله تِي َلْن َتنَاهَل اَم َشَفاَعتِي: إَِمامٌ "☻: َعْن َأيِب أ َماَمَة، َقاَل: َقاَل َرس  مه

 ِصنَْفاِن ِمْن أ 

لُّ َغال  َماِرق     )1("ظَل وٌم، َوك 

َرْيَرَة.و ا َعِن النهبِيِّ  َعْن َأيِب ه  َ َرْيَرة ق ْلت  لِيَْحيَى: ِكاَلمه  ، َعْن َأيِب ه  ث  َدِّ َقاَل: َوَسِمْعت  َأيِب حي 

، إاِله ي ْؤَتى بِِه َيْوَم اْلِقيَاَمِة مَ " َقاَل: َنَعْم، َقاَل:☻ 
ة  ه  إاِله َما ِمْن أَِمرِي َعرَشَ ْغل واًل، اَل َيف كُّ

ه  اجْلَْور   ، أَْو ي وبِق    (2)"اْلَعْدل 

رة من حق اغتصبه ذوإذا كان اهلل يغفر الذنوب )ملن يتوب(، فإن العباد لن تتنازل أبدًا عن مثقال 

 املجرمون..

ظلمه بكل ، وُتنع وواجب األمة أن تأخذ عىل يد املجرم والطاغية واجلبار العنيد، وجتربه عىل احلق

   يدع أي جمال للشك:ؤكد ذلك بام الوسيلة ممكنة، فالقرآن الكريم، والسنة النبوية اللفظية والعملية ت

وا َعىَل َيَدْيِه أَْوَشَك أَْن ، قال: "☻فعن رسول اهلل  ذ  إِنه النهاَس إَِذا َرأَْوا الظهامِلَ َفَلْم َيأْخ 

م  اَّلله  بِِعَقاب  ِمنْه   ه  مه   (3)"َيع 

د  ": ☻وقوله  َمه نه ☻ َوالهِذي َنْفس  حم  وِف، َوْلتَنَْهو  نه بِامْلَْعر  ر  بِيَِدهِ َلتَأْم 

َبنه اَّلله   ، أَْو َليرَْضِ نهه  َعىَل احْلَقِّ أَطًْرا ِفيِه، َوَلتَأْط ر  نه َعىَل َيَدِي السه ذ  ْم َعىَل َعِن امْل نَْكِر، َوَلتَأْخ   ق ل وَب َبْعِضك 

 ، مْ َبْعض  ْم َكاَم َلَعنَه    (4)" َوَيْلَعنَك 

                                                             

 ، إسناد حسن([8079]املعجم الكبري للطرباين/  (1)

 ، بإسناد متصل، ورجال ثقات[2515، إسناده حسن، ويف سنن الدرامي/ 9290]مسند أُحد/ ( 2)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2168]جامع الرتمذي/( 3)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[1163]مشكل اآلثار للطحاوي/( 4)
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 : ☻وقوله 

مْ " دَِّع ِمنْه  وَل َله  إِنهَك أَنَْت ظَامِلٌ، َفَقْد ت و  تِي هَتَاب  الظهامِلَ أَْن َتق    (1)"إَِذا َرأَيْت ْم أ مه

 اخْل ْدرِ و
، َعِن النهبِيِّ َعْن َأيِب َسِعيد   َقاَل: ☻ يِّ

مْ " ء  َتْغَشاه  ون  أ َمَرا ْم َتك  َقه  وَن، َوَيْكِذب وَن، َفَمْن َدَخَل َعَليِْهْم، َفَصده ، أَْو َحَواش  ِمَن النهاِس، َيظْلِم   َغَواش 

ْقه   ْل َعَليِْهْم َوي َصدِّ ْم ْم بَِكِذهِبِْم َوي ِعنْ بَِكِذهِبِْم، َوأََعاََّن ْم َعىَل ظ ْلِمِهْم، َفلَيَْس ِمنِّي، َوَلْست  ِمنْه ، َوَمْن مَلْ َيْدخ  ه 

َو ِمنِّي َوأَنَا ِمنْه     (2)" َعىَل ظ ْلِمِهْم، َفه 

، َقاَل: و  َعْن َعيِلٍّ
ِ
ول  اَّلله اًل ِمْن اأْلَنَْصاِر، ☻ "َبَعَث َرس  ًة َواْسَتْعَمَل َعَليِْهْم َرج  يه رَسِ

، َفَقاَل: امْجَع  
 
ء ، َفَأْغَضب وه  يِف ََشْ وا يع 

وا َله  َوي طِ ْم َأْن َيْسَمع  وا َوَأَمَره  مه َقاَل: َأْوِقد  ، ث  وا َله  وا يِل َحَطًبا، َفَجَمع 

 
ِ
ول  اَّلله ْم َرس  ْرك  مه َقاَل: َأمَلْ َيْأم  وا، ث  : َبىَل، ☻ َناًرا َفَأْوَقد  ، َقال وا وا يع 

وا يِل َوت طِ َأْن َتْسَمع 

: إِنه  ، َفَقال وا ْم إِىَل َبْعض  ه  ل وَها، َقاَل: َفنََظَر َبْعض   َقاَل: َفاْدخ 
ِ
وِل اَّلله ☻ اَم َفَرْرَنا إِىَل َرس 

وا َذلَِك لِلنهِبيِّ  وا َذَكر  ، َفَلامه َرَجع  ه  َوط ِفئَِت النهار  وا َكَذلَِك َوَسَكَن َغَضب  ِمَن النهاِر، َفَكان 

وِف َفَقاَل: ☻  وا ِمنَْها إِنهاَم الطهاَعة  يِف امْلَْعر    (3)"َلْو َدَخل وَها َما َخَرج 

ود  ابْ  وعن  قالَن َمْسع 
ِ
ول  اَّلله  ☻: : َقاَل َرس 

ْم بِيَِدهِ " وَن، َفَمْن َجاَهَده  ر  ول وَن َما ال َيْفَعل وَن، َوَيْفَعل وَن َما ال يَأْم  ء  ِمْن َبْعَدي َيق  َو  َسيَك ون  أ َمَرا َفه 

ْم بِ  ْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَده  َو م  َسانِِه َفه 
ْم بِلِ ْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَده  ْؤِمٌن، ال إِياَمَن َبْعَده  م  َو م    (4)"َقْلبِِه َفه 

                                                             

 ، إسناده حسن[6485]مسند أُحد/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[10808]مسند أُحد/ ( 2)

 [1841]صحيح مسلم/ ( 3)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[177 ان/]صحيح ابن حب( 4)
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، َقاَل: َسِمعْ و َعاذِ ْبِن َجَبل   َعْن م 
ِ
وَل اَّلله : ☻ ت  َرس  ول  وا اْلَعطَاَء َما َداَم َعَطاًء، "َيق  ذ  خ 

يِه َيْمنَع ك م  الْ 
، َوَلْست ْم بِتَاِركِ وه  ذ  يِن فاَل َتأْخ  َفْقر  َواحْلَاَجة ، أاَل أَنه َرَحى اإِلْسالِم َفِإَذا َصاَر ِرْشَوًة َعىَل الدِّ

َقاِن َفال ت َفاِرق وا اْلكِ  ْلَطاَن َسيَْفرَتِ وا َمَع اْلِكَتاِب َحيْث  َداَر، أاَل إِنه اْلِكتَاَب َوالسُّ ور  تَاَب، أاَل إِنهه  َدائَِرٌة َفد 

وَن ألَنْف ِسِهْم َما ال  ء  َيْقض  ْم أ َمَرا ْم َسيك ون  َعَليْك  وه  ْم، َوإِْن أََطْعت م  ْم َقتَل وك  وه  ْم، إِْن َعَصيْت م  وَن َلك  َيْقض 

؟ َقاَل: " َكاَم َصنََع أَْصَحاب  ِعيَسى ْبِن َمْريَم َعَليِْه ا ، َكيَْف َنْصنَع 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْم "، َقال وا ، َأَضلُّوك  الم  لسه

ِل وا َعىَل اخْلَ  وا بِامْلَنَاِشرِي، َوُح   ن رِش 
ِ
 يِف َمْعِصيَِة اَّلله

 َخرْيٌ ِمْن َحيَاة 
ِ
  (1)" َشِب، َمْوٌت يِف طَاَعِة اَّلله

يِبٌّ إِىَل النهبِيِّ و ، َقاَل: َجاَء َأْعَرا  اخْل ْدِريِّ
َيَتَقاَضاه  َدْينًا َكاَن َعَليِْه َفاْشَتده ☻ َعْن َأيِب َسِعيد 

ج  َعَليَْك  : أ َحرِّ ؟  َعَليِْه َحتهى َقاَل َله  َكلِّم  : َوحْيََك! َتْدِري َمْن ت  ه  َوَقال وا َقاَل: إِاله َقَضيَْتنِي. َفاْنَتَهَره  َأْصَحاب 

ي.  نْت مْ "☻: َفَقاَل النهبِيُّ إِينِّ َأْطل ب  َحقِّ مه َأْرَسَل إِىَل َخْوَلَة  َهاله َمَع َصاِحِب احْلَقِّ ك  "، ث 

، َفَقاَل هَلَا: " إِْن كَ  َنا َفنَْقِضيَِك "، َفَقاَلْت: َنَعْم، بَِأيِب َأنَْت بِنِْت َقيْس  يَنَا َُتْر 
اَن ِعنَْدِك َُتٌْر َفَأْقِرِضينَا َحتهى َيْأتِ

، َفَقاَل: َأْوَفيَْت َأْوىَف اَّلله  َلَك، فَ  يِبه َوَأْطَعَمه  . َفَقىَض اأْلَْعَرا ، َقاَل: َفَأْقَرَضْته 
ِ
وَل اَّلله وئَلَِك َقاَل: "َيا َرس   أ 

تَْعتَع   ه  َغرْيَ م  يَها َحقه
ِعيف  فِ ذ  الضه ٌة اَل َيأْخ  َسْت أ مه    (2)"ِخيَار  النهاِس، إِنهه  اَل ق دِّ

، َقاَل: مَلها َقِدَم النهبِيُّ و
ود  ود   ☻َعِن اْبِن َمْسع  وَر، َوَأْقَطَع اْبَن َمْسع  امْلَِدينََة أَْقَطَع الدُّ

 ِفيَمْن َأْقَطَع، َفَقاَل لَ 
ِ
وَل اَّلله : َيا َرس  ْبه  َعنها، َقاَل: "ه  َأْصَحاَبه  ًة ، َنكِّ س  أ مه َ ال ي َقدِّ َفلَِم َبَعثَنِي اَّلله  إًِذا؟ إِنه اَّلله

ِعيَف  ه   ال ي ْعط وَن الضه ْم َحقه   (3)".ِمنْه 

هي أمة  -تطيع وهي تس –فاألمة التي يتجرب فيها القوي، وي ستذل فيها الضعيف، وال تنترص له 

 ملعونة.

*** 

                                                             

 ، إسناده حسن[6895]حلية األولياء أليب نعيم/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2426]سنن ابن ماجه/ ( 2)

 ، رجاله ثقات[4949]املعجم األوسط للطرباين/ ( 3)
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 وآيات الكتاب وسلطاَّنا املبني، تالحق املجرمني بآيات الوعيد من كل لون، قال تعاىل:

اٍء َصِديٍد  ١٥َواْسَتْفَتُحوا وََخاَب ُُكُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد ﴿ ن َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُْسََقٰ ِمن مَّ َيَتَجرَُّعُه َوََل  ١٦ِمي
تِي
ْ
 ]سورة إبراهيم[ ﴾ ١٧ َغلِيظ   َعَذاب   َوَرائِهِ َوِمن هِ الَْموُْت ِمن ُُكِي َمََكٍن َوَما ُهَو بَِميِيٍتۖ يََكاُد يُِسيُغُه َويَأ

ْصَفادِ ﴿
َ
نَِي ِِف اْْل َقرَّ ن قَِطَراٍن َوَتْغَشٰ وُُجوَهُهُم الَّاُر  ٤٩َوتََرى الُْمْجرِِمَي يَوَْمئٍِذ مُّ ابِيلُُهم ِمي  ٥٠ََسَ

ا َكَسَبْت  ِلَْجزَِي اللَـّ هَ  إِنَّ  ُه ُُكَّ َنْفٍس مَّ ـَٰذا باََلغ  لِيلنَّاِس َوِلُنَذُروا بِِه  ٥١ اِْلَِساِب  ََسِيعُ  اللَـّ َه
ْْلَاِب 

َ
ولُو اْْل

ُ
َر أ كَّ ـٰه  َواِحد  َوِلَذَّ نََّما ُهَو إِلَ

َ
 ]سورة إبراهيم[ ﴾ ٥٢ َوِلَْعلَُموا أ

ـَٰذا الِْكَتاِب ََل َوُوِضَع الِْكَتاُب فَََتَى الُْمْجرِمِ ﴿ ا فِيهِ َويَُقولُوَن يَا َويْلََتَنا َماِل َه َي ُمْشفِقَِي ِممَّ
ْحَصاَها  

َ
ا َعِملُوا َما َووََجُدوا ُيَغادُِر َصغَِيةً َوََل َكبَِيةً إَِلَّ أ َحًدا َيظْ  َوََل   ۗ َحاَِضً

َ
]سورة  ﴾ ٤٩لُِم َربَُّك أ

 الكهف[

بَْصـْرنَا َوَسِمْعَنا فَارِْجْعَنا َنْعَمْل َصاِِلًا َولَْو تََرٰى إِذِ الُْمْجرِ ﴿
َ
ِيِهْم َربََّنا أ ُموَن نَاكُِسو رُُءوِسِهْم ِعنَد َرب

ِة  ١٢إِنَّا ُموقُِنوَن  نَّ نَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِ
َ
ْمََل

َ
ـِٰكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمَِني َْل َولَْو ِشئَْنا َْلتَيَْنا ُُكَّ َنْفٍس ُهَداَها َولَ

َْجَعَِي َوالَّ 
َ
ـَٰذا إِنَّا نَِسيَناُكْمۖ  ١٣اِس أ اَْلُْْلِ بَِما  َعَذاَب  َوُذوقُوا فَُذوقُوا بَِما نَِسيُتْم لَِقاَء يَوِْمُكْم َه

 ]سورة السجدة[ ﴾١٤ُكنُتْم َتْعَملُوَن 

وَن ﴿ ُ َعنُْهْم َوُهْم  ٧٤إِنَّ الُْمْجرِِمَي ِِف َعَذاِب َجَهنََّم َخادِلُ َوَما َظلَْمَناُهْم  ٧٥فِيهِ ُمبْلُِسوَن ََل ُيَفَتَّ
الِِمَي  ـِٰكن ََكنُوا ُهُم الظَّ اكُِثونَ  إِنَُّكم قَاَل  َونَاَدْوا يَا َمالُِك ِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّكۖ  ٧٦َولَ لََقْد  ٧٧ مَّ

ُكْم لِلَْحِقي ََكرُِهوَن  ْكََثَ
َ
ـِٰكنَّ أ  ]سورة الزخرف[ ﴾ ٧٨ِجئَْناُكم بِاِْلَِقي َولَ

ٰ وُُجوهِِهْم ُذوقُوا َمسَّ َسَقَر  ٤٧إِنَّ الُْمْجرِِمَي ِِف َضاَلٍل َوُسُعٍر ﴿ ]سورة  ﴾٤٨يَوَْم يُْسَحُبوَن ِِف الَّارِ لََعَ

 القمر[

َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسبِياًل ﴿ ٰ يََديْهِ َيُقوُل يَا َلَْتَِن اَّتَّ الُِم لََعَ  ([27]الفرقان )﴾ َويَوَْم َيَعضُّ الظَّ
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ا َكَسُبوا َوُهَو َواقِع  بِِهْمۗ ﴿ الِِمَي ُمْشفِقَِي ِممَّ ِينَ َوا تََرى الظَّ اِِلَاتِ  وََعِملُوا آَمُنوا َّلَّ  اِت َروَْض  ِِف  الصَّ
 ([22]الشورى ) ﴾لَْكبِيُ ا الَْفْضُل  ُهوَ  َذٰلَِك  َربيِِهْم   ِعنْدَ  يََشاُءونَ  َما لَُهمْ  اْْلَنَّاِت  

 ة واحدة:باع هؤالء الطغاة، وجتمعهم مجيعًا يف مصري واحد، وحرسكام تالحق آيات الوعيد أت

ُوا ا﴿
َ
ِيَن اتََّبُعوا َوَرأ ِيَن اتُّبُِعوا ِمَن اَّلَّ  اَّلَّ

َ
أ ْسَباُب إِذْ تََْبَّ

َ
َعْت بِِهُم اْْل ِ  .لَْعَذاَب َوَتَقطَّ يَن اتََّبُعوا َوقَاَل اَّلَّ

 ِمنُْهْم 
َ
أ ةً َفَنَتَْبَّ نَّ َلَا َكرَّ

َ
ۗ لَْو أ ُ  يُرِيِهمُ  َذٰلَِك كَ  َكَما تََْبَُّءوا ِمنَّا ْعَمالَُهمْ  اَّللَّ

َ
اٍت  أ  ُهمْ  َوَما ْمۖ َعلَيْهِ  َحَْسَ

 .[(167، 166البقرة )]﴾ الَّارِ  ِمنَ  ِِبَارِِجيَ 

ِيَن اْستَ ﴿ َعَفاُء لِّلَّ وَن ِِف الَّارِ َفَيُقوُل الضُّ  َيَتَحاجُّ
وا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَ ِإَوذْ نْتُ ْكَْبُ

َ
ْم ُمْغُنوَن َبًعا َفَهْل أ

وا إِنَّا ُُكٌّ فِ .َعنَّا نَِصيًبا ِمَن الَّارِ  ِيَن اْسَتْكَْبُ َ قَْد َحَكَم بَْيَ الْعَِبادِ قَاَل اَّلَّ ، 47 ) غافر]  ﴾يَها إِنَّ اَّللَّ

48)] 

ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُر يُ الَّافله نفس مصريه: ﴿ –كائناً من كان  –فكل من مىض عن سنة الفراعنة والطغاة 
 ۖ ا وََعِشيًّا اَعةُ  َتُقومُ  َويَوْمَ  ُغُدوًّ ْدِخلُوا السَّ

َ
  فِرَْعْونَ  آَل  أ

َ
 ([46]غافر ) ﴾الَْعَذابِ  َشدَّ أ

اِغنيَ  ِإَونذ  َهَٰذاه ﴿▐: َقاَل اَّلله  فأهل الطغيان هلم رش مكانة، كام  َم  .َمآٍب  لََْشذ  لِلطذ َجَهنذ
 ْ اقن  .ِمَهادُ يَْصلَْوَنَها فَبِئَْس ال ْزَواجن  .َهَٰذا فَلَْيُذوقُوهُ َْحِيمن وََغسذ

َ
 .[58 :55 ص]﴾ َوآَخُر ِمْن َشْْكِهِ أ

 فقال:  ،منهم عىل أمته ☻فهؤالء هم "األئمة املضلني" الذين خَتوف النبي 

ِضَع السه " َة امْل ِضلِّنَي، َفِإَذا و  تِي إاِله اأْلَِئمه ْم إىَِل َيْوِم َوإيِنِّ اَل أََخاف  َعىَل أ مه تِي مَلْ ي ْرَفْع َعنْه  مه
يْف  يِف أ 

  )1("اْلِقيَاَمةِ 

*** 

                                                             

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال مسلم[27593]مسند أُحد/ (1)
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َيعدل بني وواحلاكم الذي حيكم بام أنزل اهلل، ويأيت بالطرق الرشعية من شورى وعدل وحرية، 

ظل اهلل يف  الناس، وال يرسق ثرواهتم، وال يستبيح دمائهم، وال ي فسد أخالقهم، هو أيضًا ليس

واب له عظيم الث ▐وهو عبد هلل  ،وإنام هو حاكم عادل َخلف األمة باحلق والعدلاألرض، 

 يف الدنيا واآلخرة.

َعْن وهذا "اإلمام العادل" حقيق باإلكرام، واالحرتام، والطاعة )يف املعروف( ألَّنا من طاعة اهلل، ف

 
ِ
ول  اَّلله ، َقاَل َرس   "☻: َجابِر 

ِ
ِم َجالِل اَّلله يْبَِة امْل ْسلِِم، َواإِلَماِم إِنه ِمْن إِْكَرا م  ِذي الشه ، إِْكَرا

يِه، َوال جَتْف وا َعنْه  
ْرآِن، ال َتْغل وا فِ   )1("اْلَعاِدِل، َوَحاِمِل اْلق 

ْرِض يَا َداُووُد إِنذا َجَعلَْناَك َخلِ ﴿له:  هلالج لجيقول اهلل  ♠ود وهذا نبي اهلل دا
َ
يَفًة ِِف اْْل

ِ َوََّل تَتذبِِع الَْهَوٰى َفُيِضلذَك فَاْحُكْم بنَْيَ اْلذاِس بِالَْ  ِه عَ ق  ِينَ  إِنذ  ْن َسبِيِل اّللذ  َسبِيلِ  َعنْ  يَِضلُّونَ  اَّلذ
 ِ ِ  َشِديدن  َعَذابن  لَُهمْ  اّللذ   [(26ص )]﴾ َما نَُسوا يَوَْم اْلَِساِب ب

ا احلد! بل ذهفقد جعله اهلل خليفة يف األرض؛ ليحكم بني الناس باحلق، وال يتوقف البيان عند 

نبه ولكنه التحذ –وحاشا لنبي اهلل أن يفعل ذلك  –يميض يف التحذير من اتباع "اهلوى"  ير الذي ي 

ل ال ناس بالباطل.. كلها اجلميع، فاتباع اهلوى يف احلكم باملحاباة أو بالظلم أو بالتغول ورسقة أموا

ميض يف طريق ييوم احلساب ال جرائم ألصحاهبا العذاب الشديد، بام نسوا يوم احلساب، فمن يتذكر 

تاب  ذنب..ب اهلوى، ويأخذه يف ضالل بعيد، بل يميض عىل طريق االستقامة، فإن استذله الشيطان

 ورجع وأناب؛ ورد احلقوق إىل أهلها.

بِيُل ﴿سلطانه ووعيده عىل الذين َيظلمون الناس هكذا بإطالق:  هلالج لجوقد جعل اهلل  إِنذَما السذ
ِيَن َيْظلِ  ي لََعَ اَّلذ ِ رِْض بَِغْْيِ اْلَق 

َ
وَلٰئَِك  ُموَن اْلذاَس َويَْبُغوَن ِِف اْْل

ُ
ِِلمن  َعَذابن  لَُهمْ  أ

َ
 .[(42) ]الشورى ﴾أ

ملن يقف ملواجهة هؤالء الظاملني، واالنتصار منهم، ومنع بغيهم.. حتى إذا  وعدهوجعل سلطانه و

                                                             

 ، إسناد حسن[2687امن للبيهقي/ ]شعب اإلي (1)
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فح؛ لتطهري القلوب من األحقاد ُتت قواعد العدل، وانترص احلق، وقامت معامله.. جاء العفو والص

ُمورِ ﴿والضغائن، فجاءت اآلية التي بعدها: 
ُ
 .[(43الشورى )]﴾ َولََمْن َصََبَ وََغَفَر إِنذ َذٰلَِك لَِمْن َعْزِم اْْل

الذي ينشده اإلسالم يف الشخصية املسلمة.. فيعمل عىل صيانة النفس من الضعف  "التوازن"فيتحقق 

ونَ ﴿اجلور والبغي من والذل، و َصاَبُهُم اْْلَْغُ ُهْم يَنَْتَِصُ
َ
ِيَن إَِذا أ ، وصيانتها [(39الشورى )]﴾ َواَّلذ

ْجُرُه عَ  َفَمنْ  وََجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَةن ِمْثلَُها  : ﴿كذلك من احلقد والغيظ، والضغائن والغل
َ
ْصلََح فَأ

َ
َفا َوأ

ِه  الِِمنيَ  ُُيِبُّ  ََّل  إِنذهُ  لََعَ اّللذ زن بني االجتاهني. .[(40) ى]الشور ﴾الظذ  ؛ فيعمل عىل االعتدال والتوا

*** 

حماولة إضفاء أي صفة من قداسة عىل احل كام باملطلق هكذا، فهذا من أشد الباطل، والدجل، وإنه 

ضاهاة للذين كفروا من قبل  الذين كانوا ي قدسون امللوك ويعتربوَّنم من نسل  -والعياذ باهلل  -وم 

 اإلرادة اإلهلية!اآلهلة أو نواب عن 

أما دجاجلة احلكم اجلربي فهم "دعاة عىل أبواب جهنم" وظيفتهم تعبيد الناس للطغاة، ورشعنة و

رفون الكلم عن مواضعه، من أجل أن يتخذ  الطاغوت.. يتخذون من كتاب اهلل مطية ألهوائهم، وحي 

دين  يستخدمون فهم ..الطواغيت الناَس عبيدًا من دون اهلل، ومن أجل أن يرسقوا ثروات الشعوب

 .. والعياذ باهلل!اهلل، ليمسحوا به وسخ أسيادهم

احلكم يف اإلسالم ال ي قدس امللوك.. إنام ي قدس املبادئ واحلقوق، واحل كام هلم السمع والطاعة  إنه و

ما أقاموا كتاب اهلل، واتبعوا سنة رسوله يف سياسة احلكم واملال، فإن حادوا عن هذا الكتاب وهذه 

 رشدا.. ة، قومناهم تقويم القدح، ما استطاع املسلمون لذلك سبيالً السن

العدل والقيام بالقسط، وحماربة الظلم والطغيان، واالستكبار  :آيات اهلل، وفيها  - سلطان اهلل وإنه 

 ال ي عطي الرشعية أبدًا لباطل، وال ي قر عىل سوء..  - غري احلقيف األرض ب
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فع ه احلق، جاء ليقوم الناس بالقسط، وجاء ليكون رُحة للعاملني؛ لرَي بل هو احلق، كتابه احلق، وهدي

متهم، وحي   منع رسقة ررهم من عبادة امللوك، ويَ قر حقوقهم، وحي  افظ عىل إنسانيتهم، وي  من كرا

 علو فيه كلمة احلق، وي دمغ فيه الباطل.ثرواهتم، وتَ 

باد الظاملني ال يعلمون!  هذا هو دين اهلل، ولكن ع 

 

 

***
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  الباب الثالثخامتة  

 

هكذا بدأ األمر.. حماولة التهاون يف أمر البغي والظلم والعدوان يف سياسة احلكم واملال، األمر الذي 

تصدى له السلف الصالح من كبار الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، وبذلوا دمائهم وأرواحهم يف 

 ضلة..املعتدين وأهل البدع املحدثة وامل  أمام البغاة و، ☻الدفاع عن سنة النبي سبيل 

 تول هذا السلف الصالح، وأهل السنة إىل ملعونني عىل املنابر!

ثم تم اعتبار سكوت البقية الباقية من الصحابة عىل حكم معاوية أنه "إمجاع الصحابة" بينام العكس 

ركن الشديد ما يستطيعون به هو الصحيح، فبقية الصحابة مل يكن هلم من األتباع، وال األموال، وال ال

 وقد ظلوا عىل فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باللسان. مواجهة بدعة امللك العضوض..

التربير املقزز ملقتل حجر بن عدي ية"، وتم التربير لبغي معاوية، واالحتيال عىل حديث "الفئة الباغ

 صرباً!

وتم التربير ملقتل احلسني، احلسني، وأهل املدينة.. ثم كانت هبة بقية الصحابة والتابعني يف ثورة 

وجهادهم غري مرشوع،  الفاسق الفاجر يزيد! تبارهم خوارج عىل اخلليفة الرشعيوأهل املدينة، واع

 وفجور يزيد مرشوع وله بيعة رشعية، ورِض هبا الصحابة! 

عدوان ال يقدح يف مطمئنون.. أن الظلم والبغي وال –من بعده  –نة يزيد فصار امللوك عىل س  

يز اخلروج عليهم!  رشعيتهم وال جي 

 .رغم أنه تراجع عنه يف آخر حياته هو موقف كل الصحابة.. وتم اعتبار موقف ابن عمر ؓ 
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والدفاع عن كل يد، من وراء تربير بغي معاوية، ومقتل حجر، وتربير حكم الفاسق الفاجر يزو

ور والطغيان والعصيان َشء ال بأس به يف رشيعة ، تم تصني حكم االستبداد، واعتبار الفججرائمه

 اإلسالم..

ومن وراء هذه اجلرائم املوبقة واملركبة تم "اصطناع" عقيدة رشعية اإلمام الفاسق والفاجر.. وهي 

، واملناقضة ملا كان عليه السلف األول من ☻عقيدة أهل البدع، املخالفة لسنة النبي 

 الصحابة ومن تبعهم بإحسان..

الق عقيدة "اجلرب السياسية" والتي جعلت من ظلم وفجور امللوك.. يد القدرة اإلهلية وتم اخت

 بة األمم العاصية! وما عليهم إال اهتام أنفسهم، ومزيد من الطاعة للملوك.اقملع

ثم تم إحكام هذا الفجور والبغي والعدوان بالغلو يف أحاديث الطاعة، وتريف الكلم عن مواضعه 

طاعة  يف، امل ضلة لتدافع عن عقيدة أهل البدع ..ختالق األحاديث عىل لسان النبيفيها، بل ووضع وا

وقتلوا النفس املحرمة، وعطلوا احلدود، ، وأخذوا األموال ،روبوا الظهالفساق الفجار وإن َض

 !وضيعوا احلقوق، واعتبار السلطان املجرم املعتدي هو ظل اهلل يف األرض...إلخ

يائسة يف اعتبار الظلم وامللك العضوض والفجور والبغي والعدوان هو كل ذلك يف حماولة جمرمة 

 .، وبه جاءت رشيعة اإلسالم.☻من سنة حممد 

ً كفروجوب السمع والطاعة للحاكم الذي كفر ب اإلفتاء ل األمر إىلبل وص من امللة،  اً رجًا خمبواحا

ئمة الكفر ب السمع والطاعة ألرة أبدًا، فوجال جيب اخلروج إال عند القدرة.. ولن تأيت هذه القدف

 !هذا التصور أفحش وأضل وأخزى صور الدجلفكان  البواح؛

تالعبوا بعقول العامة من املسلمني، وقّلبوا هلم األمور، وأفسدوا عليهم احلقائق، وطبيعة الفطرة 

 السوية، التي تشمئز من دجل وضالل هؤالء الذين يف قلوهبم مرض..
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السياسية، واتاد األمة بعلامئها وأبنائها عىل رد الفسق، والظلم، والكفر  وجتاهلوا كافة صور املقاومة

وبداًل  –خلعه بالقوة املسلحة  إن عجزت األمة عن –باللسان  البواح، وإسقاط رشعية هذا الباطل

هتم عىل قيام دولتهم، أو مساعد ، األئمة املضلني من أن يفتوا األمة، وحيذروا أبنائها من متابعة هؤالء

دينية أو شعبية أو لعصيان هؤالء الفجار الفسقة، وإسقاط أي قوة معنوية:  دعوة األمةوبدالً عن 

األمة  بزعم أنفتون بعكس ذلك، وهو السمع والطاعة هلم راحوا ي .. بدالً عن ذلكهلؤالء سياسية

ل رشكاء يف اجلريمة، إن مل يكونوا أوللمجرمني، و أول ظهريعاجزة عن مواجهتهم.. فكانوا 

كل َشء،  هملوك، فارقوا اجلامعة.. استباحوا ملكانوا عبيدًا للملوك، خوارج عىل األمة املجرمني!

 وحّرموا عىل األمة كل َشء!

للظلم عطي الرشعية اإلسالمية الكاملة ي  و جرائم امللك العضوض،من ي ربر عىل ويستحيل 

 .لرشاد، أو خيرج هبا من حمنتها احلالية.. يستحيل أن حيمل هلذه األمة خرياً، أو هيدهيا سبيل اوالبغي

 ؛يقول هبا أهل البدع احلجج التي افةتتبع ك -بفضل اهلل  -ب، حماوالً ولقد طال بنا املقام يف هذا البا

 .. بإذن اهلل حججهم الباطلة ، وكشف هتافتيظهر أنه احلق لبيان ما

، وقطع دابر من أفسدوا عىل امل ضلة مع أهل البدع -بإذن اهلل  -عساها أن تكون "املعركة األخرية" 

 األمة دينها وعقيدهتا وتارخيها وحضارهتا ومستقبلها..

بإذن اهلل، بكل إيامن وثقة عىل  البدع وُتوهيهم للحقائق.. ولتمضِ  ولتتحرر األمة من دجل أهل

، وهي تستعيد احلكم الراشد "عىل منهاج ☻خطى السلف الصالح، وأهل سنة حممد 

 منهاج "امللك العضوض"..النبوة" ال عىل 

 اد.عيإنك ال ختلف امل وال ختزنا يوم القيامة، ،آتنا ما وعدتنا عىل رسلكو ربنا 

***



 485                                                                                                                                                 خامتة الكتاب           

 

  خامتة الكتاب 

 

ن قبل م مِ !  كام اهت  أو االعتزال أو اخلارجية أو غريها من التهمبالتشيع  ني البعضتهمسي أن علم  أَ 

واإلمام أبو حنيفة، ل السنة، مثل: اإلمام الشافعي، أهأئمة ن هم أفضل مني من مَ بالتشيع والرفض 

والعاّلمة ابن  ،النيسابوريوالعاّلمة احلاكم  ،الدارقطنيمة واإلمام الطربي، واإلمام النسائي، والعالّ 

الرب،  ولكن مثل هذه االهتامات، وحماولة "اإلرهاب الفكري" ال جيب أن تول بيننا وبني قول  عبد

، َقاَل: َقاَل "ام جاء يف احلديث الرشيف: احلق إذا علمنا به، ك  اخْل ْدِريِّ َرِِضَ اَّلله  َعنْه 
َعْن َأيِب َسِعيد 

 
ِ
ول  اَّلله ْم خَمَاَفة  النهاِس أَْن َيتََكلهَم بَِحقٍّ إَِذا َعلَِمه  ": ☻َرس    (1)"ال َيْمنََعنه أََحَدك 

.. فالصدمة مفيدة لكل ب وال نخشى من صدمة  قلوهبم يفاحث عن احلق، أم الذين أحد فيام يقرأ

 زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.

 عليه.. اخرتت قول ما حسبته حقًا بغض النظر عن رد فعل الناس فيه، أو تغبيش البعض قدول

خترجوا من مدرسته  نالذي ☻كل مسلم ليجد يف صحابة رسول اهلل  عقل وإنه 

يف قلبه من املحبة والتقدير واالحرتام ، وليجد ☻قدوة ونموذجًا بعد الرسول 

 هلم عىل ما بذلوه يف خدمة اإلسالم واملسلمني.والوفاء والتوقري 

تقديس لمسلم وسيلة كل ولكن بعض املغرضني يتخذ من هذه املحبة الطبيعية الفطرية يف قلب 

عل منه وسيلة جياألخطاء، والرشعنة للبغي، وهذا ما ال يمكن لقلب مسلم أن يسمح به أو يمرره، أو 

 الختالل املوازين والقيم.

                                                             

 ( ، إسناده حسن[89:  10]السنن الكربى للبيهقي/ )( 1)
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من يقرتب منها حيرتق،  –عصبية فكرية  –امللك العضوض إىل "أيديولوجيا" ولقد تولت قضية 

هذه العصبية تزب عليها البعض، ودافعوا فيها عن الباطل الفاحش، وعموا فيها وصموا عن احلق 

 أو مبتدعًا أو سابًا للصحابة.. أو خارجيًا ليًا البنّي، وجعلوا كل خمالف فيها إما: شيعيًا أو معتز

جعلوا قضية اخلالفة وسياسة وأيضاً إىل "أيديولوجيا" شيعية،   ؓوتولت قضية اإلمام عيلّ 

أمور املسلمني جمرد قضية دم وراثية! وقد أحاطوها باخلرافات فيام بعد! وكل هذه األيديولوجيات 

 بعيدة عن روح اإلسالم ورسالته.. 

يف أمته، وإقامة كتاب اهلل، وتقيق  ☻هي اخلالفة عن رسول اهلل  :ة اإلسالمفرسال

 احلق والعدل، فال رشعية لبغي، وال رشعية لدماء وراثية.. إنام الرشعية للكتاب واجتامع األمة حوله.

وإنام مضينا يف هذا اجلهد من البحث، ليس ملجرد االنتصار لفريق عىل حساب آخر، بل الستقامة 

من  –روحيًا وفكريًا أوالً  –ملسلمني، واستقامة موازين الفكر السيايس، وحماولة ترير األمة أمر ا

براثن فكر امللك العضوض، وأغالل فكر امللك اجلربي والطواغيت؛ حتى تتأهل للتحرر الفعيل يف 

وريادهتا حلمل رسالة اهلل إىل العاملني، ولتقوم حضارهتا  –من جديد  –واقع احلياة، وتصبح مؤهلة 

 من جديد.

*** 

ر اخلالفة الراشدة أبد الدهر أمر ضد طبيعة الس وإنه  امللك نن االجتامعية، وكان توهلا إىل استمرا

 هبا األمة.. ستمرإحدى دورات احلياة االجتامعية والسياسية التي  العضوض

 ولكن جيب أن ننتبه إىل عدة أمور:

ً وجرباً عىل اإلنسان، بل هو فعل هذا التحول ليس هو قدرًا إهلياً  : إنه األول برشي،  كونيًا، يقع قهرا

تقيقها، يصل إىل نتيجتها، فمن "اتبع" سبيل الرشد يصل إليه، ومن  وسنن اجتامعية من يميض يف

 "اتبع" سبيل الغي يصل إليه، واختيار أي املسلكني فعل برشي، اإلنسان فيه حر اإلرادة.
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ة امللك العضوض أو اجلربي، ليس معناه االستسالم هلذا املصري، وصول األمة إىل مرحل : إنه الثاين

 وإنام معناه "التدافع" و"اإلصالح" للعودة إىل احلكم الراشد عىل منهاج النبوة.

حكم راشد عىل منهاج النبوة، ملك عن هذه األطوار: ) ☻خرب النبي  : إنه الثالث

دورة حياة اجتامعية وسياسية  عن ( هو خربجربي، حكم راشد عىل منهاج النبوةعضوض، حكم 

وال نصل إىل أي منها بطريقة  -وليس َّناية التاريخ  –يان لألطوار االجتامعية السياسية لألمة، وب

سحرية غامضة األسباب، بل نصل إليها بتحقيق السنن اخلاصة بكل مرحلة، وهو أيضاً عمل برشي 

 ليس فيه قهر وال جرب.

بع ملصلحة واملفسدة، وحرص األمة بني االستبداد أو الفتنة ال ي غني من التالعب بمفهوم ا : إنه الرا

  :احلق شيئًا، فاملصلحة هي

"إقامة احلق والعدل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر"، وال فتنة أعظم من االستبداد العضوض 

ولة، وكتابه دغال، فال قيمة وال اعتبار ألقوا  ل الذين عجزوا عن الذي يتخذ عباد اهلل خوال، وماله د 

هية!  تغيري واقعهم، فانطلقوا بحامسة خيرتعون له التربيرات الوا

ر  لقد فسد التصور السيايس لدى بعض املسلمني، عندما ظنوا أن امللك العضوض كأحد األطوا

فنشأ ما يسمى "اجلربية السياسية"  –ليس للبرش صنع فيه  –أنه قدر إهلي عىل  ..التي مرت هبا األمة

ألن يتحمل املجرم ذنبه، وأن  –ولو فكرية  –جد فيها امللوك الوسادة اآلمنة ضد أي حماولة التي و

 تقوم األمة بواجبها الوجودي املقدس: "األمر باملعروف والنهي عن املنكر".

قعية املسلمني بكثبعض األمل ضمري  وملا وغز رة املآيس واملصائب، اعتربوا أن حل مشكالهتم الوا

سل اهلل هلم من يمأل هلم األرض  –ليس هلم فيها كبري صنع  –حرية قدرية إهلية سيكون بطريقة س وسري 

 لئت جورًا! وهم عىل مقاعد املتفرجني، يشجعون، ويباركون!عدالً، كام م  
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وتستكني،  لقهر واالستبداد باألمة، وأن تستذلأن تطول عهود ا إىل فأدى هذا التصور الفاسد

باملعروف والنهي عن املنكر، وعن قيامها بحركة التغيري واإلصالح وتتخىل عن وظيفتها يف األمر 

 عندما تني الفرصة، أو تعد العدة هلذا اليوم.

*** 

 إننا ال نستحق االنتساب إىل أهل السنة واجلامعة ما مل نقم بمقتضياهتا..و

يف أمور السياسة واحلياة، ويردون  ☻: هم الذين يقومون بسنة حممد فأهل السنة

املحدثة املضلة يف أمور احلكم واملال.. كاختاذ عباد اهلل خوالً، وتغول أموال األمة.. والتالعب  البدع

 بكتاب اهلل.

 ، واالستسالم ألئمة اجلور،هم الذين ال ي قزمون مصطلح السنة يف اللحية والسواك :أهل السنة

 .وبعض األراء اجلدلية الفلسفية حول الصفات اإلهلية

فال يدعون إىل جمرد ين ال يفصلون بني اخلالص الفردي واخلالص اجلامعي، هم الذ :أهل السنة

فال ينعزلون عن قضايا أمتهم املصريية، التدين الشخِص، ويف الشأن العام يدعون إىل "العلامنية"؛ 

.. وإذا تكلموا يف الشأن العام تكلموا لنرصة الدين "رساالت الطغاة"ال  "رساالت اهلل"وي بلغون 

 بني األمم. والقيادي دورها الرسايل والريادي ألن تأخذ، ويدفعون األمة تهال احلاكم وفئواألمة، 

فيكون اجتامعها السيايس .. ☻: هي التي يتمثل يف اجتامعها سنة حممد واجلامعة

سد "احلق والعدل"، وتقوم بمهمة "األمر باملعروف، والنهي عن املنكر"  والفكري واحلضاري جي 

 دة.اهالسيادة والشو الظهور فيكون الدين كله هلل، ويكون له بمفهومه الشامل..

فليست اجلامعة هي امللك وعائلته أو حزب وفئته.. إنام هي اجلامعة التي ت عرب عن ضمري األمة، 

 وتتمثل فيها األمة.. فتقوم باحلق، وتشهد بالقسط، وتقوم بالقسط، وتشهد لوجه اهلل الكريم..

 خروج إىل اجلاهلية.. كجاهلية اخلضوع للطغاة واجلبابرة واملفسدين. واخلروج عن هذه اجلامعة هو
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قضية هذا الكتاب مل تكن أبداً الدفاع عن أشخاص أو اهتام آخرين، إنام كانت الدفاع عن جوهر  وإنه 

م هذا الدين  ده بالعبادة  –اإلسالم ورسالته.. فقوا هو إقامة "احلق والعدل"  –بعد توحيد اهلل، وإفرا

ا ملسوه، لذي جعل الناس تدخل فيه أفواجا، ملناس كلهم، وقد كان هذا رس بريق هذا الدين.. ابني ال

مة، والعدل، وإحقاق احلقوق" فعرفوا أن هذا "حكم النبيني" وأنه ليس  ،وعاشوه من "احلرية، والكرا

لك، فقد خربوا أ ل امل لك والطغيان جيدًا، فوجبم  ء دودحوا خلوا فيه، أو ا يف هذا الدين مالذًا.. سوا

 بقوا عىل ملتهم األوىل.

وقد حاول أقوام إطفاء بريق هذا الدين، واختزاله يف بعض شكليات، وإطالق يد السلطة احلاكمة 

لرضب الظهور، وأخذ األموال، وإطالق حرية الفسوق، والظلم، والعدوان، والقتل، واإلذالل ضد 

فقوا وجعلو  – حق أو عقلرشع أو بدون أي وجه من  –اجلميع  ا ذلك "سنة، وعقيدة، ودين" فتوا

 مرباطور حيكم باسم "احلق اإلهلي املقدس".ت اإلُتامًا مع الكنيسة التي جعل

مة اإلنسانية إىل يف هذا الكتاب ونحن نحاول هذه املحاولة  من أجل إعادة قيم احلق والعدل والكرا

ض، أو ظلم غشوم، فهذه وضعها الطبيعي يف الفكر اإلسالمي، ودحض كل مورد من استبداد عضو

 .☻هي "الرُحة" التي جاء هبا حممد 

*** 

يقول إن فرتة اخلالفة الراشدة فرتة قصرية بالنسبة إىل فرتات  –بحسن نية أو بسوء  –ولعل البعض 

يبدو صحيحًا عند النظرة األوىل، قد امللك العضوض، وال أمل يف العودة للرشد! ولعل هذا األمر 

كان هلا من التأثري  - ثالثون عامًا تقريباً  -جتد أن فرتة اخلالفة الراشدة األوىل لكن النظرة املتفحصة 

 اهلائل عىل واقع املسلمني وضامئرهم حتى يومنا هذا! 

لقد استطاعت هذه الفرتة أن تفتح البالد والعباد وتنرش دعوة اإلسالم، وإحالل األمن والسالم 

استطاعت من الناحية الروحية أن تفرض نفسها حتى يص األرض رشقاً وغربًا، واحتى وصلت إىل أق
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عىل امللك العضوض، وأن تبقى نموذجًا ومثاالً تطمح األمة أن تصل إليه.. فهي خالفة راشدة 

ن خيرج مَ  كان من بني استبداد امللك العضوضمنترصة مادياً وروحيًا، ومل تتوقف عند هذه الفرتة، فقد 

 رية الراشدين..ن الرجال الصلحاء من كانوا عىل سمِ 

ولعل البعض أيضًا قد يقيس فرتة الرشد بالفرتة األوىل فحسب، ويظنوا "َّناية العامل" بعد مرحلة 

معينة، وال جيب أن يسيطر عىل تفكرينا مثل هذه التصورات، بل جيب أن نتصور أن عهود الرشد 

رتة الظلم واالستبداد ستعود من جديد بإذن اهلل، بل وستمتد إىل آالف السنني، بحيث تصبح معها ف

 كأَّنا ساعة من َّنار.

أن نصل إىل هذا الرشد متى سلكنا سبيله، ومتى تررنا من  -بإذن اهلل  –ونحن اليوم نستطيع 

"اجلربية السياسية" ومن "انتظار األوهام" وختلصنا من "األماين الكاذبة".. ومتى استقامت موازين 

نا هلل يف تقيق الفريضة األوىل املقدسة: "األمر باملعروف احلق والعدل يف نفوسنا، ومتى أخلصنا أنفس

ل احلق يف احلكم خاصة يف بيان أحوال األمة االجتامعية السياسية، وبيان القو -والنهي عن املنكر" 

تمع الراشد" أصبحنا مؤهلني نا يف هذه املهمة، وتم ميالد "املجومتى نجح -اجلربي املعارص 

 للمرحلة التالية.. 

جد رجاهلا، وهم ثمرة املرحلة األوىل "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" "مرحل ة التمكني" فقد و 

دورن مع الكتاب حيث دار، وال مصلحة معتربة وهم الرجال الذين ال خيافون يف اهلل لومة الئم، ويَ 

الصادق هلم سوى مصلحة اإلسالم، وأمة اإلسالم.. واخلطوة األوىل يف مرحلة التمكني هي البالغ 

أو  ال تطمع أن ترى ثمرة جهدها،و ختطط للنجاح، األمني لألمة، ثم تكوين "حركة التغيري" التي

 .هلالج لج إنام ثمرهتا األوىل واألخرية هي: رىض اهلل ..يف الدنيا انتظار أجرها

*** 
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