ﱫﯥ ﯦﱪ

1

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
www.aqeedeh.com
:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ

book@aqeedeh.com

ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ
www.aqeedeh.com
www.islamtxt.com
www.ahlesonnat.com
www.isl.org.uk
www.islamtape.com
www.blestfamily.com
www.islamworldnews.com
www.islamage.com
www.islamwebpedia.com
www.islampp.com
www.videofarda.com

www.nourtv.net
www.sadaislam.com
www.islamhouse.com
www.bidary.net
www.tabesh.net
www.farsi.sunnionline.us
www.sunni-news.net
www.mohtadeen.com
www.ijtehadat.com
www.islam411.com
www.videofarsi.com

ﱫﯥ ﯦﱪ

2

 239.9قطوم � ،سائد �صبحي .
�أولئك مرب�ؤون  :بحث ت�أ�صيلي يف نق�ض ال�شبهات املثارة حول بع�ض ال�صحابة /
�سائد �صبحي قطوم  - .ط  - . 1الكويت  :مربة الآل والأ�صحاب 2008 ،
� 264ص ؛ � 24سم  ( - .ق�ضايا التوعية الإ�سالمية ؛ ) 7
ردمك 978 - 99906 - 674 - 0 - 0 :
 -1اخللفاء الرا�شدون
	�أ .العنوان		

 -2ال�صحابة والتابعون
ب .ال�سل�سلة

رقم الإيداع 2008 / 120 :
ردمك 978 - 99906 - 674 - 0 - 0 :

 -3املهاجرون والأن�صار

ﱫﯥ ﯦﱪ

3

حقوق الطبع حمفوظة ملربة الآل والأ�صحاب
�إال ملن �أراد التوزيع اخلريي ب�شرط عدم الت�صرف يف املادة العلمية

الطبعة الأوىل
1430هـ 2009 /م
مربة الآل والأ�صحاب

هاتف 22552340 –22560203 :فاك�س22560346 :
�ص .ب 12421 :ال�شامية الرمز الربيدي  71655الكويت
E-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net
رقم احل�ساب :بيت التمويل الكويتي 201020109723

4

ﱫﯥ ﯦﱪ

ﱫﯥ ﯦﱪ

5

G

6

ﱫﯥ ﯦﱪ

ﱫﯥ ﯦﱪ

7

الفهرس
مقدمة الكتاب .........................................................
�سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه ......................................
ترجمة ال�صحابي اجلليل �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه .............
مدخل .................................................................
املبحث الأول� :شبهات �أخالقية .......................................
�أ� -شبهات متعلقة بتعامل �سمرة مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ......
القول ب�أن �سمرة يعار�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ..................
ب� -شبهات متعلقة بتعامله مع النا�س .................................
القول ب�أن � :سمرة قتل عدد ًا كبري ًا من النا�س ..........................
ج� -شبهات متعلقة بتعامل �سمرة مع نف�سه ............................
ال�شبهة الأوىل :القول ب�أن � :سمرة تكلم بكالم عظيم ...........
ال�شبهة الثانية :القول ب�أن � :سمرة باع اخلمر ..................
املبحث الثاين� :شبهات متفرقة .......................................
ال�شبهة الأوىل :القول ب�أن � :أبا حنيفة ال يعتد بر�أي وفقه �سمرة .
ال�شبهة الثانية :القول ب�أن � :سمرة من �أهل النار ...............
وختام ًا ................................................................
النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما ....................................
ترجمة ال�صحابي اجلليل النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما ..........
ال�شبهات املثارة حول ال�صحابي اجلليل النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما
مدخل .................................................................
ال�شبهة الأوىل :القول ب�أن :النعمان يثري الفتنة �ضد علي ر�ضي اهلل
عنهما 61 ..............................................................
ال�شبهة الثانية :القول ب�أن  :النعمان يبغ�ض علي ًا ر�ضي اهلل عنهما66 .
11
19
21
27
28
28
28
30
30
41
41
42
43
44
47
52
53
55
60
60

8

ﱫﯥ ﯦﱪ

ال�شبهة الثالثة :القول ب�أن  :النعمان ينفذ �سيا�سات الظلم املوكلة �إليه .
ال�شبهة الرابعة :القول ب�أن  :النعمان بن ب�شري خالف قومه الأن�صار
وان�ضم �إىل معاوية وترك علي ًا ر�ضي اهلل عنهم .......................
ال�شبهة اخلام�سة� :إغــارة النعمان بن ب�شري على عني التمر وفيها م�سلحة
لعلي بن �أبي طالب ......................................................
ال�شبهة ال�ساد�سة :القول ب�أن  :النعمان متلون الوالء ....................
ال�شبهة ال�سابعة :القول ب�أن  :النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �س َّمى النعمان
غادر ًا ...................................................................
وختام ًا ..................................................................
خالد بن الوليد �سيف اهلل امل�سلول ر�ضي اهلل عنه .....................
القول ال�سديد يف ترجمة خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه .................
ال�شبهات املثارة حول ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه .
ال�شبهة الأوىل :القول يف  :ق�صته مع بني جذمية ......................
ال�شبهة الثانية :القول يف  :ق�صة خــالد بن الولي ــد مع مالك بن نويرة
وقتله والزواج من امر�أته ................................................
املبحث الأول :حكم منع الزكاة .........................................
املبحث الثاين :موقف مـالك بن نويرة من دفع الزكـ ـ ــاة بعد وفـ ــاة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ....................................................
فوائد ...................................................................
املبحث الثالث� :أ�سباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة ..........
املبحث الرابع :حــال مــالك بن نويــرة وهل ارتد بعـد وفــاة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أو مل يرتد ؟! .................................................
املبحث اخلام�س :ملاذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة ؟ والروايات
يف ذلك .................................................................

70
78
83
86
89
91
93
95
112
112
133
135
138
140
143
147
152

ﱫﯥ ﯦﱪ

املبحث ال�ساد�س :موقف خالد من زوجة مالك بن نويرة ...............
املبحث ال�سابع :حكم ما فعله خالد من القتل والزواج ..................
ال�شبهة الثالثة :القول ب�أن  :خالد بن الوليد كان يبغ�ض علي ًا ر�ضي اهلل
عنه ....................................................................
فوائد ..................................................................
ال�شبهة الرابعة  :القول ب�أن  :خالد ًا قتـل �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل
عنهما ..................................................................
ال�شبهة اخلام�سة:القول يف  :البغ�ض والع ــداء املتبادل بني عمر بن
اخلطاب وخالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنهما .............................
ال�شبهة ال�ساد�سة  :خالد بن الوليد واخلمر ............................
ال�شبهة ال�سابعة  :ت�سمية خالد بن الوليد ب�سيف اهلل امل�سلول ..........
اخلامتة ................................................................
املراجع .................................................................

9

172
176
185
193
201
214
228
235
248
249

10

ﱫﯥ ﯦﱪ

ﱫﯥ ﯦﱪ

11

مقدمة الكتاب
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا و�سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله.
ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱪ

(((

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ

(((

ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ

(((

�أما بعد -:
فلقد امنت اهلل تعاىل على عباده فبعث �إليهم ر�سوله حممد ًا �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ب�شري ًا ونذير ًا ،وداعي ًا �إىل اهلل ب�إذنه و�سراج ًا منري ًا ،و�أمرهم بطاعته واالقتداء ب�سريته
و�سنته ،وحذرهم من مغبة خمالفة �أمره وارتكاب نهيه ،فكانت هذه البعثة املباركة من
�أعظم النعم على امل�ؤمنني ،قال اهلل تعاىل :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﱪ

(((

فهنيئ ًا ملن وفقه اهلل تعاىل لأن يكون عبد ًا لرب الربيات ،وجندي ًا حتت لواء �سيد
الكائنات حممد عليه �صلوات ربي و�سالمه ما بقيت الأر�ض وال�سموات.
وكـدت بـ�أخم�صي �أط�ؤ الرثيــا
		
ومما زادين �شرف ـ ًا وتيه ـ ًا
دي و�أن �صريت �أحمد يل نبي ًا
		
دخويل حتت قولك يا عبـا
((( �سورة �آل عمران.)102( :
((( �سورة الن�ساء .)1( :
((( �سورة الأحزاب .)71 ،70( :
((( �سورة �آل عمران .)164( :
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وال تكتمل هذه النعمة ،وال يتم هذا الف�ضل �إال ب�أن تكون �أيها املوحد متبع ًا يف منهجك
وعقيدتك ،و�سلوكك و�أخالقك ،و�سائر �أعمالك ل�سرية ال�سلف ال�صاحلني ،والأئمة املهتدين،
وعلى ر�أ�سهم �صحابة النبي الكرمي ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم �أجمعني.
فهم الذين زكاهم اهلل تعاىل يف كتابه املبني ،و�أثنى عليهم ور�ضي عنهم ،ووعدهم
احل�سنى ،فهل ميكن �أن ي�صلهم مكروه بعد �أن ر�ضي عنهم امللك اجلليل� ،أو يلحقهم عيب
بعد �أن جملهم بثنائه اجلميل� ،أو ي�صل �إليهم �سوء بعد �أن وعدهم احل�سنى ،وجعلهم يف
ر�ضوانه يف املحل الأ�سنى؟!
حا�شا وكال..
�أما يكفي ر�ضاه عنهم �أن يكون لهم من ال�سوء ح�صن ًا ،ومن املخاوف �أمن ًا؟
بلى واهلل� ،إن فيه �أعظم كفاية و�أقوى وقاية.
قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ ((( .
وقال �أي�ض ًا :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ ((( .
فهم نوع فريد من الرجال ،مل تعرف الب�شرية لهم نظري ًا يف تاريخها الطويل املمتد
عرب الزمن ،لقد حاز �أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ق�صب ال�سبق يف كل �شيء،
فهم قمة يف التقوى والورع ،و�آية يف التجرد والإخال�ص ،وم�شعل يف العلم والعمل ،ونربا�س
يف الدعوة والبالغ.
((( �سورة التوبة .)100( :
((( �سورة الفتح .)29( :
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قال الإمام ابن قيم اجلوزية رحمه اهلل تعاىل« :وكان التلقي بال وا�سطة � -أي من
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  -حظ �أ�صحابه ،الذين حازوا ق�صبات ال�سباق ،وا�ستولوا على
الأمد فال طمع لأحد من الأمة بعدهم يف اللحاق ،ولكن املربز من اتبع �صراطهم امل�ستقيم،
واقتفى منهاجهم القومي ،واملتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمني وذات ال�شمال،
فذلك املنقطع التائه يف بيداء املهالك وال�ضالل ،ف�أي خ�صلة خري مل ي�سبقوا �إليها ،و�أي
خطة ر�شد مل ي�ستولوا عليها؟!
تاهلل لقد وردوا ر�أ�س املاء من عني احلياة عذب ًا �صافي ًا ز ً
الال ،و�أيدوا قواعد الإ�سالم
فلم يدعوا لأحد بعدهم مقا ًال ،فتحوا القلوب بعدلهم بالقر�آن والإميان ،والقرى باجلهاد
بال�سيف وال�سنان»(((.
نعم ه�ؤالء هم �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،الذين هان عليهم يف �سبيل
هذا الدين ومتابعة ر�سولهم الأمني الأموال والأبناء ،والأرواح والدماء ،غادروا الأوطان وهي
عزيزة عليهم را�ضني خمتارين ،خملفني وراءهم كل �شيء� ،إىل �أرا�ض ال عهد لهم بها ،و�أمم
ال ن�سب وال �ألفة بينهم وبينها ،حتى �أعز اهلل دينه ،ون�صر جنده ،و�أعلى كلمته.
�أبعد كل هذا الكالم ـ وما �أقله يف حقهم ـ  ،وبعد كل تلك ال�سجايا والأو�صاف واخل�صال،
وبعد كل تلك الت�ضحيات والبذل والعطاءُ ،ي َه َّون �أمرهم ،و ُي ْط َعن يف جنابهم ،ويو�صموا
ب�أقبح ال�صفات ،و�أ�شنع اخلالل؟!
واهلل �إن هذا لهو �أعظم الظلم ،و�أ�شد الإثم واجلرم.
�ألي�س يف قوله �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :ال ت�سبوا �أ�صحابي ،ال ت�سبوا �أ�صحابي،
(((
فوالذي نف�سي بيده لو �أن �أحدكم �أنفق مثل �أحد ذهب ًا ،ما �أدرك مد �أحدهم وال ن�صيفه»
رادع وحاجز ملن جتر�أ على مقام ه�ؤالء ال�سادة؟ بلى واهلل.
((( �إعالم املوقعني (.)6-5/1
((( رواه م�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب حترمي �سب ال�صحابة ،من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
(.)2540
ورواه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (لو كنت متخذ ًا خلي ًال)..
حديث رقم ( ،)3470ورواه م�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب حترمي �سب ال�صحابة ،حديث رقم
( ،)2541كالهما من حديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.
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ولذا فقد كان  -وال يزال  -من �أعظم القربات عند �سلفنا ال�صالح الذب عن �أعرا�ض
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�أله و�سلم ،والدفاع عنهم ،ف�إنه «من رد عن عر�ض �أخيه،
رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة»(((.
وهذا الذب عن ه�ؤالء الأماجد لي�س لأنهم بحاجة لأن ندافع عنهم ونظهر براءتهم،
كال؛ فهم واهلل املرب�ؤون الأطهار يف الدنيا والآخرة.
و�أَ َّنى لأمثايل �أن يتكلم عن ه�ؤالء الأعالم ال�شم ،واجلبال الروا�سي ،وال�سادة الكبار.
نعم هذه هي احلقيقة التي ال بد من اجلهر بها� ،إال �أن كالمنا يف الدفاع عن �أ�صحاب
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إمنا هو حلق �أنف�سنا ،لعلنا نزيح عن ظهورنا طرف ًا من ثقل
الذنب الذي ن�شعر به ،ون�سقط عن كواهلنا وعواتقنا �شيئ ًا من فداحة الإثم الذي �سيالحقنا،
�إن �صمتنا �أمام تلك الهجمة ال�شر�سة على حرا�س الدين ،وحملة الر�سالة �إىل العاملني.
�أخي القاريء الكرمي :اعلم �أن الولوج يف هذا الباب خطره عظيم ،والزلل فيه ج�سيم،
�إال �أن ال�سري على نهج الأولني ،واالرتواء من معني فهمهم ال�صايف ،فيه الوقاية واحل�صانة
ب�إذن اهلل تعاىل.
فيا طالب احلق ،ويا نا�شد احلقيقة ،ليكن من قول الإمام الذهبي رحمه اهلل تعاىل
�شعار ًا لك يف تعاملك ونظرتك لأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حتى ولو خالفتني
فيما �سطرته يف هذا الكتاب.
فقد قال رحمه اهلل تعاىل« :فالقوم لهم �سوابق ،و�أعمال مكفرة ملا وقع بينهم ،وجهاد
حماء ،وعبادة ممح�صة ،ول�سنا ممن يغلو يف �أحد منهم ،وال ندعي فيهم الع�صمة»(((.
وهذا كتاب �أ�سميته «�أولئك مرب�ؤون» ،وهو بحث ت�أ�صيلي يف نق�ض ال�شبهات التي �أثريت
حول بع�ض ال�صحابة الكرام ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم ،ال �أدعي فيه الكمال ،وال االتيان
على التمام،و�إمنا هو جهد املقل ،حاولت قدر ا�ستطاعتي جمع ال�شبهات املثارة �إجما ًال
والرد عليها تف�صي ًال.
((( رواه الرتمذي ،كتاب الرب وال�صلة ،باب الذب عن عر�ض امل�سلم ،حديث رقم ( ،)1931والإمام �أحمد يف
م�سنده ،حديث رقم ( )27583من حديث �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه ،و�صححه ال�شيخ الألباين وح�سنه
ال�شيخ �شعيب.
((( �سري �أعالم النبالء (.)93/10
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وقد �سلكت يف بحثي املنهج التايل:
 .1ذكر ترجمة خمت�صرة لل�صحابي اجلليل مدار البحث ،موثقة من امل�صادر املعتمدة.
 .2ذكر ال�شبهات وتوثيقها والرد عليه.
 .3نق�ض هذه ال�شبهات من خالل املنهج التايل:
�أ .النظر يف �سند الروايات ،وحتقيق القول فيها �صحة و�ضعف ًا �إن �أمكن ذلك ،مع توثيق
ذلك بكالم �أئمة هذا ال�ش�أن.
ب .النظر يف منت الرواية ،وحماولة نق�ضها تاريخي ًا.
ج  .املقارنة بني بع�ض الروايات ،و�إظهار التناق�ض بينها مما ي�ؤدي �إىل �إ�سقاطها.
 .4ذكر خامتة لكل مبحث من مباحث هذا الكتاب.
هذا ،وقد ا�شتمل الكتاب على ثالث �شخ�صيات من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،دارت حولهم �شبهات كثرية ،وطعون عديدة ،وهم:
� .1سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه.
 .2النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما.
 .3خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.

�أ�س�أل اهلل تعاىل ب�أ�سمائه احل�سنى و�صفاته العلى �أن يثقل بهذا العمل موازيني ،و�أن
يجعله خال�ص ًا لوجهه الكرمي ،و�أن يحقق يِ َّف حديث امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ال�سابق «من رد عن عر�ض �أخيه ،»....و�أن يح�شرين يف زمرة احلبيب وحتت لوائه ،ومع
ال�صحب الأبرار والآل الأطهار� ،إنه عزيز غفار.
م�سعد
		
على الر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــول و�آلــه و�صحابـ ــه
مني ال�س ـ ـ ــالم بكـل حب ِ
ـاهتد
		
هم �صفوة الأقوام فاعرف قدرهم
وعلى هـ ــداهم يا موفق فـ ِ
املف�سد
واقطع لأجله ــم ل�س ــان
		
واحفــظ و�صية �أحـ ـمـد يف �صحبه
ِ
		�أزكى و�أطهر من غمام �أبـر ِد
عـر�ضي لعر�ضهمو الفـدا ُء و�إنهــم
و�أحلهم بال ــدين �أع ــلى مقع ِـد
		
فاهلل زكـ ـ ــاهم و�شرف قــدرهم
امللحد
نعم احلماة من البغي�ض
		
�شهدوا نزول الوحي بل ك ـ ـ ــانـوا له
ِ
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يف ن�صرة الإ�سالم دون تردد
		
بذلوا النفو�س و�أرخ�صوا �أموالهــم
		�أغلى و�أعـلى من جبني الأبعد
لغبار �أقـدام ال�صحـابة يف الـ ــردى
		�إي ــاك �أن تدمي العيون مبرود
هـم كالعيـ ـ ــون وم�سهـا �إتـ ـ ـ ــالفهــا
بل من ي�شــابههم بح�سن تعبد
		
من غريه ــم �شهـد امل�ش ـ ــاهد كـلهـا
		�أعرا�ضهــم ثلب لكـل مع ــربــد
كل ال�صحابة عادل ــون ولي�س يف
يف توبة وعلى ال�شهادة فا�شهد
		
�أن�سيت قـ ـ ــد ر�ضي الإل ـ ــه عـليهـم
هم خري قرن يف الزمان الأحمد
		
حب ال�صح ـ ــابـة واجب يف ديننـ ــا
		�أجر ًا ملجته ــد �أتى يف امل�سنــد
ونكف عــن �أخطـ ـ ــائه ــم ونعـده ــا
بثنـائنـا يف كـل جمع �أح�شـ ـ ــد
		
ون�صونهــم بكـ ـ ـ ــرامـة ونحـوطه ــم
اهلل يف �صحبي و�صيــة �أحمــد
		
قد جاء يف ن�ص احلديث م�صحح ًا
فاحـذر تنق�صهم وعنه فـ�أبعد
		
فبحبه ــم حب الـر�سـ ـ ــول حم ـ ـقـق
و�سلوك منهجهم برغم احل�ســد
		
ثم الـدعـ ــاء لهم وبث علـومهم
تبت ي ــداك وخبت يوم املوعــد
		
يا الئمي يف حب �صح ــب حممـ ـ ــد
يف مقعـد عند املليك خمـ ـ ـلـد
		
فـاهلل يجمعنـ ــا بهــم يف جنــة
(((
و�صحابه ولكل عبـد مهت ــدي
		
�صلى الإله على الر�سـ ـ ــول و�آلـ ـ ــه
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ملربة الآل والأ�صحاب التي
احت�ضنتني وغريي من الأخوة الأفا�ضل ،وقدمت لنا كل ما نحتاجه من و�سائل البحث التي
تعني على ن�شر تراث الآل والأ�صحاب ،وتربز العالقة احلميمة التي كانت جتمعهم.
كما �أتقدم بال�شكر العميم والثناء اجلميل �إىل �شيخي املبجل �أبي عمر «حممد �سامل
اخل�ضر» على توجيهاته القيمة ،ون�صائحه الغالية� ،أ�س�أل اهلل جل ذكره �أن يجعله من
املحمودين يف الدنيا والآخرة،و�أن ينزله اجلنان اخل�ضر� ،إنه خري م�س�ؤول.
كما �أتقدم ب�شكري وتقديري �إىل الأخ احلبيب ،وال�صديق الأريب «علي التميمي» ،على
جهوده املخل�صة ،ولفتاته البديعة� ،أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجعله علي ًا يف الدنيا والآخرة ،و�أن
((( من ق�صيدة للدكتور عائ�ض القرين بعنوان :دفاع عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .بت�صرف.
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يتمم عليه النعم ،ويبعد عنه الفواجع والنقم.
وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا لكل من �ساهم يف �إخراج هذا الكتاب ،قراءة وتدقيق ًا وطباعة
ون�شر ًا ،فاهلل وحده يجزيهم من ف�ضله.
اللهم ما كان من حق فمنك وحدك ال �شريك لك ،وما كان غري ذلك فمن نف�سي وهواها
وال�شيطان ،و�أ�ستغفر اهلل تعاىل من كل ذلك.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .واحلمد هلل رب العاملني.
					
					
					

كتبه الفقري �إىل عفو ربه ..
�أبو معاذ
�سائد �صبحي قطوم
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�سمرة بن جندب
ر�ضي اهلل عنه

ما يذب اهلل به عن الإ�سالم �أعظم
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ترجمة الصحابي الجليل
سمرة بن جندب رضي اهلل عنه
احلديث عن �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له مذاقه اخلا�ص ،فبذكرهم تطيب
املجال�س ،وباحلديث عنهم ي�سعد القلب ،وت�أن�س النف�س ،وينجلي الهم ،ويزول الغم ،وي�سلو
احلزين ،ويطرب امل�شتاق ،ويحن املحب.
فهم الأ�سوة والقدوة.
وهم القادة وال�سادة.
وهم العلماء والفقهاء.
وهم الأتقياء والأنقياء.
وهم الأئمة و�أعالم الأمة.
وهم .........وهم .........وهم........
ويكفيهم �شرف ًا وفخر ًا وعز ًا وجاه ًا ورفعة .ر�ؤيتهم وجه احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم،
والت�شرف مبناطقته ،واجللو�س بني يديه ،ب�أبي هو و�أمي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومن ه�ؤالء الأ�شراف ،الذين تزدان بذكرهم النواحي والأطراف........
�صحابينا اجلليل ر�ضي اهلل عنه.
فهو البطل املقدام ،والأ�سد الهمام.
وهو املحب للجهاد منذ نعومة �أظفاره.
وهو احلافظ الراوي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
وهو الأمري الفحل ،وال�سيد مهاب اجلناب.
وهو عدو املبتدعة ،وعلى ر�أ�سهم �شرهم و�أ�ضلهم اخلوارج احلرورية.
وهو الرفيق ال�شفوق ب�أمة الإ�سالم.
وهو ال�سد املنيع ،واحل�صن احل�صني يف وجه �أهل الأهواء.
�إنه �أبو �سعيد �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه.
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اسمه -:
هو �سمرة بن جندب بن هالل بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذي
الريا�ستني الفزاري ،حليف الأن�صار.
كنيته -:
قيل� :أبو عبد الرحمن((( ،وقيل� :أبو �سعيد((( ،وقيل� :أبو �سليمان((( ،وقيل� :أبو عبد اهلل
و�أبو حممد.
نشأته -:
لقد ن�ش�أ �صحابينا اجلليل يف ديار الأن�صار ،وكلنا يعرف من هم الأن�صار ،وما هي
مكانتهم عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولذا ال غرابة �أن يتطبع النا�شئ فيهم ب�أخالقهم
الطيبة ،و�سجاياهم الكرمية ،وخ�صالهم الرفيعة.
روى ابن عبد الرب ب�سنده� :أنّ �أم �سمرة بن جندب مات عنها زوجها ،وترك ابنه �سمرة،
وكانت امر�أة جميلة ،فقدمت املدينة فخطبت ،فجعلت تقول� :إنها ال تتزوج �إال برجل يكفل
لها نفقة ابنها �سمرة حتى يبلغ ،فتزوجها رجل من الأن�صار على ذلك ،فكانت معه يف
الأن�صار(((.
لقد �أراد اهلل تعاىل ب�سمرة و�أمه كل اخلري حيث جعلها تقدم املدينة ،وتتزوج من
الأن�صار ويعي�ش ابنها وين�ش�أ حتت �أكنافهم ،ف�أكرم و�أنعم بهذا االختيار من �أم �سمرة ر�ضي
اهلل عنهما.
سمرة يعشق اجلهاد منذ الصغر -:
هل ميكن �أن يقوم دين بدون جهاد؟ �أو �أن ين�صر حق بدون قتال؟
�إنّ التدافع بني احلق والباطل من �سنن اهلل الكونية ،و�إنّ احلق يحتاج �إىل قوة تدفع عنه
وتن�صره وت�ؤيده ،ومن هنا فقد كان اجلهاد ذروة �سنام الإ�سالم ،وم�صدر عز امل�سلمني،
((( رجحه ابن عبد الرب .اال�ستيعاب (.)197/1
((( رجحه ابن الأثري� .أ�سد الغابة (.)478/1
((( رجحه ابن حجر .الإ�صابة (.)178/3
((( اال�ستيعاب (.)197/1
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ولأجل ذلك فقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يربي ال�صحابة �صغار ًا وكبار ًا على حب
اجلهاد واال�ستعداد له ،فن�ش�ؤوا على ذلك ر�ضي اهلل عنهم.
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ي�ستعر�ض غلمان الأن�صار يف كل عام ،فمر
به غالم ف�أجازه يف البعث ـ �أي اخلروج للجهاد ـ  ،وعر�ض عليه �سمرة من بعده فرده ،فقال
�سمرة :يا ر�سول اهلل ،لقد �أجزت غالم ًا ورددتني ،ولو �صارعته ل�صرعته .فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :ف�صـارِعه ،ف�صارعته ف�صرعته ،ف�أجـازين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يف البعث((( ،قيل� :أجازه يوم �أحد ،وقد غزا مع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم غري
غزوة(((.
فانظر �إىل تعلق قلب �سمرة باجلهاد منذ ال�صغر ،كيف ال يكون كذلك ،ور�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم هو املربي واملوجه لهم ،والذي كان يحث ال�صحابة الكرام على تربية
�أبنائهم على ذلك؛ لين�ش�أ جيل يقود العامل ،وين�شر خري الإ�سالم للنا�س كافة ،وي�ؤثر يف
الآخرين وال يت�أثر بهم.
ثم قارن هذا احلال بحالنا اليوم ،وعلى �أي �شيء يرتبى جيل هذا الع�صر ،ف�إنك وال
�شك �ستعلم �سبب هزميتنا و�ضعفنا �أمام العدو.

سمرة احلافظ املتقن -:
لقد �أكرم اهلل تعاىل �سمرة بحافظة عجيبة ،وذكاء نادر ،فا�ستغل �سمرة هذا الذكاء
وتلك احلافظة خري ا�ستغالل ،حيث �سخرها يف حفظ �أحاديث امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فكان من ال�صحابة الذين رووا كثري ًا عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
قال ابن عبد الرب رحمه اهلل تعاىل( :وكان �سمرة من احلفاظ املكرثين عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)(((.
قال عبد اهلل بن بريدة عن �سمرة بن جندب( :لقد كنت على عهد ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم غالم ًا ،فكنت �أحفظ عنه ،فما مينعني من القول �إال �أن هاهنا
((( اال�ستيعاب ( ،)198/1والإ�صابة ( )178/3ط .دار اجليل.
((( �أ�سد الغابة «.»513/2
((( اال�ستيعاب (.)197/1
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رجا ًال هم �أ�سنُّ مني ،وقد �صليت وراء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على امر�أة ماتت
يف نفا�سها ،فقام عليها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف ال�صالة و�سطها)(((.
وقال احل�سن الب�صري :تذاكر �سمرة بن جندب وعمران بن ح�صني ،فحدث �سمرة بن
جندب �أنه حفظ عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سكتتني� ،سكتة �إذا كرب ،و�سكتة �إذا فرغ
من قراءة (غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني) فحفظ ذلك �سمرة ،و�أنكر عليه عمران بن
ح�صني ،فكتبا يف ذلك �إىل �أبي بن كعب ،فكان يف كتابه �إليهما �أو يف رده عليهما� :أن �سمرة قد
حفظ(((.
نعم؛ �إنه العلم الذي يورث الأدب مع الآخرين ،ومعرفة �أقدارهم وف�ضلهم ،وعدم التقدم
بني �أيديهم �إجال ًال لأعمارهم ،واعرتاف ًا ب�سابقتهم.
صفاته وشدته عىل املبتدعة -:
لقد كان لن�ش�أة �سمرة يف مدينة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتلقيه املبا�شر عن ر�سول
الإ�سالم عليه ال�سالم والأخذ عنه واالقتداء به ،الأثر البالغ يف �صقل �شخ�صية �سمرة،
وبروز �صفاته.
وقد كان من �أعظم هذه ال�صفات ظهور ًا حبه لل�سنة و�أهلها ،وبغ�ضه للبدعة و�أهلها؛
فكان رحيم ًا بامل�سلمني� ،شديد الوط�أة على املبتدعة واملجرمني وال�ضالني ،متمث ًال يف ذلك
بقوله تعاىل :ﱫ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱪ ،ولن�سمع �أقوال العلماء يف ذلك-:
قال ابن عبد الرب�( :سكن الب�صرة ،وكان زياد ي�ستخلفه عليها �ستة �أ�شهر ،وعلى الكوفة
�ستة �أ�شهر ،فلما مات زياد ا�ستخلفه على الب�صرة((( ،ف�أقره معاوية عليها عام ًا �أو نحوه
ثم عزله ،وكان �شديد ًا على احلرورية ،كان �إذا �أتي بواحد منهم �إليه قتله ومل ُي ِقلْه،
((( رواه البخاري كتاب احلي�ض ،باب ال�صالة على النف�ساء و�سنتها حديث رقم « .»332وم�سلم كتاب
اجلنائز ،باب �أين يقوم الإمام من امليت حديث رقم « .»964-88واللفظ له.
((( رواه �أبو داود كتاب ال�صالة باب ال�سكتة عند االفتتاح ،حديث رقم « ،»779والطرباين يف الكبري «»146/8
حديث رقم « ،»310واحلاكم يف كتاب الإمامة و�صالة اجلماعة حديث رقم « »780وقال :حديث �صحيح
على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي ،و�ضعفه الألباين يف تعليقه على �سنن �أبي
داود.
((( هكذا العبارة يف امل�صدر ولعل فيها حتريف ًا �أو �سقطاً.
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ويقول� :شر قتلى حتت �أدمي ال�سماء ،يكفرون امل�سلمني وي�سفكون الدماء ،فاحلرورية
ومن قاربهم يف مذهبهم ،يطعنون عليه وينالون منه.

وكان ابن �سريين و احل�سن وف�ضالء �أهل الب�صرة يثنون عليه ،ويجيبون عنه.
وقال ابن �سريين :يف ر�سالة �سمرة �إىل بنيه علم كثري)(((.
وعنه قال :كان �سمرة ـ ما علمت ـ عظيم الأمانة �صدوق احلديث يحب الإ�سالم
و�أهله(((.
وعن مطرف قال :قيل لعمران بن ح�صني  -ويف رواية :قال رجل عند عمران بن
ح�صني : -هلك �سمرة؟ قال :ما يذب اهلل به عن الإ�سالم �أعظم((( .ويف رواية :كال ما ذب
به عن الإ�سالم �أف�ضل(((.
وفاته وسببها -:
كانت وفاته بالب�صرة يف خالفة معاوية� ،سنة ثمان وخم�سني� ،سقط يف قدر مملوءة
ما ًء حار ًا كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز((( �شديد �أ�صابه ،ف�سقط يف القدر احلارة
فمات ،فكان ذلك ت�صديق ًا لقول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم له ولأبي هريرة ولثالث
معهما«�آخركم موت ًا يف النار»(((.
وعن حممد بن �سريين قال :عليكم بر�سالة �سمرة بن جندب �إىل بنيه ،ف�إنّ فيها علم ًا
ج ّم ًا ،فقلنا :يا �أبا بكر� ،أخربنا عن �سمرة وما كان من �أمره وما قيل فيه؟ قال� :إنّ �سمرة
كان �أ�صابه كزاز �شديد ،وكان ال يكاد �أن يدف�أ ،ف�أمر بقدر عظيمة فملئت ما ًء و�أوقد حتتها،
واتخذ فوقها جمل�س ًا ،وكان ي�صل �إليه بخارها فيدفئه ،فبينا هو كذلك �إذ خ�سف به ،فيظن
�أن ذلك الذي قيل فيه(((.
((( اال�ستيعاب (� ،)197/1أ�سد الغابة «.»513/2
((( اال�ستيعاب (.)197/1
((( العلل الإمام �أحمد « ،»243/3وانظر التاريخ ال�صغري للبخاري «. »107/1
((( العلل «.»277/3
((( الكزاز :داء ي�صيب الإن�سان من �شدة الربد .تاج العرو�س «.»136/8
((( اال�ستيعاب (.)197/1
((( تاريخ دم�شق «.»36/7
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وقيل مات يف �آخر خالفة معاوية �سنة ت�سع وخم�سني� ،أو �أول �سنة �ستني بالكوفة وقيل
بالب�صرة .وقد روى له اجلماعة(((.

((( تهذيب الكمال « »439/4وانظر يف ترجمته :طبقات ابن �سعد ( )380/6و( ،)26/7طبقات خليفة
( ،)423،1404املحرب()295التاريخ الكبري ( ،)176/4التاريخ ال�صغري (106/1ـ ،)107اجلرح
والتعديل( ،)154/4م�شاهري علماء الأم�صار ( ،)223اال�ستيعاب (� ،)197/1أ�سد الغابة ()513/2
تهذيب الكمال ()439/4تاريخ الإ�سالم ( ،)231/2العرب (� ،)65/1سري �أعالم النبالء ()183/3
الإ�صابة ( )178/3تهذيب التهذيب (� ،)236/4شذرات الذهب ( ،)65/1وغريها.
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* مدخل -:
عند النظر والتدقيق يف ال�شبهات املثارة حول ال�صحابي اجلليل �سمرة بن جندب ر�ضي
اهلل عنه ن�ستطيع �أن جنملها يف مبحثني اثنني-:
املبحث الأول� :شبهات �أخالقية .وهذه ت�شمل:
	�أ � -شبهات متعلقة بتعامله مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ب � -شبهات متعلقة بتعامله مع النا�س.
جـ � -شبهات متعلقة بتعامله مع نف�سه.
املبحث الثاين� :شبهات متفرقة .وهي كالنتيجة واخلامتة لل�شبهات ال�سابقة.
وقد حاولت قدر جهدي التو�سع يف الردود على هذه ال�شبهات ليعلم القارئ الكرمي �أنه
لي�س لها �أ�سا�س من ال�صحة ،وال متت �إىل احلقيقة والواقع ب�أدنى �صلة البتة.
واهلل املوفق واملعني وامل�سدد لهذا العمل وهو ح�سبي ونعم الوكيل.
ف�إىل هذه ال�شبهات ...
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* املبحث األول-:

شبهات أخالقية

أ -شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع النبي صىل اهلل عليه وسلم.
وفيه شبهة واحدة هي:

القول بأن  :سمرة يعارض النبي صلى اهلل عليه وسلم
ا�ستدل الطاعنون ب�سمرة ر�ضي اهلل عنه مبا رواه �أبو داود يف �سننه قال :ثنا �سليمان بن
داود العتكي ،ثنا حماد ،ثنا وا�صل موىل �أبي عيينة ،قال� :سمعت �أبا جعفر حممد بن علي،
يحدث عن �سمرة بن جندب� :أنه كانت له ع�ضد من نخل يف حائط رجل من الأن�صار ،قال:
ومع الرجل �أهله ،قال :فكان �سمرة يدخل �إىل نخله ،فيت�أذى به وي�شق عليه ،فطلب �إليه
�أن يبيعه ف�أبى ،فطلب �إليه �أن يناقله ف�أبى ،ف�أتى النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فذكر
ذلك له ،فطلب �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن يبيعه ف�أبى ،فطلب �إليه �أن يناقله
ف�أبى ،قال« :فهبه له ولك كذا وكذا» �أمر ًا رغبه فيه ف�أبى ،فقال�« :أنت م�ضار» ،فقال النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم للأن�صاري« :اذهب فاقلع نخله»(((.
قال ال�شيخ الألباين رحمه اهلل يف التعليق على هذا احلديث�« :ضعيف».
وال�ضعف يف احلديث هو من جهة االنقطاع ما بني �أبي جعفر الباقر ر�ضي اهلل عنه،
و�سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه.
فقد ذكر احلافظ ابن حجر يف ترجمة الباقر اخلالف يف مولده ،ثم رجح �أنه ما بني
56هـ60-هـ.
ف�إذا علمنا �أن �سمرة مات ما بني �سنة 60-58هـ ـ على اخلالف بني �أهل العلم يف
حتديد �سنة وفاته بال�ضبط ـ يتبني لنا �أن �أبا جعفر ال ميكن �أن يكون روى احلديث مبا�شرة
عن �سمرة ،لأنه على افرتا�ض �أن يكون �أبو جعفر ولد �سنة 56هـ ،و�سمرة مات �سنة  60هـ،
فيكون ُعمر الباقر عند وفاة �سمرة � 4سنوات ،فكيف يروي عنه؟
ولذلك قال احلافظ ابن حجر( :وقد قيل� :إنّ رواية حممد «�أي �أبي جعفر الباقر» عن
((( �سنن �أبي داود كتاب الأق�ضية ،باب يف الق�ضاء ( )339/2حديث رقم ( )3636ط .دار الفكر ،والبيهقي
يف �سننه ( )157/6حديث رقم (.)11663
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جميع من ُ�س ِّمي هنا من ال�صحابة ،ما عدا ابن عبا�س وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن
جعفر بن �أبي طالب «مر�سلة»)(((.
ونقل �صاحب عون املعبود عن املنذري :يف التعليق على حديث �سمرة قوله( :يف �سماع
الباقر من �سمرة بن جندب نظر ،فقد نقل من مولده ووفاة �سمرة ما يتعذر معه �سماعه
منه .وقيل فيه ما ميكن ال�سماع منه ،واهلل �أعلم)(((.
هذا �أو ًال.
و�أما ثاني ًا :فعلى فر�ض �صحة احلديث فامل�س�ألة جمرد خالف فقهي ،وكان �سمرة يظن
نف�سه �أن له احلق يف الدخول �إىل نخله متى �شاء ،ثم رف�ض بيع هذا النخل لأنه حقه ،وال
يلزمه �أحد ببيعه ،هكذا كان يظن� ،إىل �أن بني له النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أن هذا
الأمر فيه �إ�ضرار بالأن�صاري ،وال حق لك يا �سمرة يف ذلك.
هذا هو غاية الأمر يف احلديث � -إن �صح  -فال ُي َح َّمل احلديث �أكرث من ذلك.
ثم قد يقال� :إن �سمرة ظن ب�أن قول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لي�س �أمر ًا جازم ًا،
بل هو على �سبيل ال�شفاعة ،وهو ال يلزم بقبول هذه ال�شفاعة ،كما ورد يف حديث بريرة �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �شفع عندها يف مراجعة زوجها مغيث فقالت بريرة« :يا
ر�سول اهلل ت�أمرين؟ قال� :إمنا �أنا �أ�شفع .فقالت :ال حاجة يل فيه»(((.
واملتقرر عند �أهل العلم �أن �شفاعة احلاكم �إمنا هي للرفق باخل�صم حيث ال�ضرر
وال �إلزام وال لوم على من خالف وال غ�ضب ولو عظم قدر ال�شافع((( ،وهذا ما كان يظنه
�سمرة ر�ضي اهلل عنه� ،إال �أن يتوجه اللوم والعتب �إذا كان هناك �ضرر ،ولذلك ف�إن �سمرة
ر�ضي اهلل عنه ملا علم �أن فعله فيه م�ضرة للأن�صاري ،و�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر
الأن�صاري بقلع النخلة ،مل يعرت�ض �سمرة على حكم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،بل �سكت
و�س َّلم ،وهذا هو �سبيل امل�ؤمنني.
((( تهذيب التهذيب ( )312/9ط .دار الفكر.
((( عون املعبود ( )47/10ط .دار الكتب العلمية.
((( رواه البخاري كتاب الطالق باب �شفاعة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف زوج بريرة .حديث رقم
« »5283عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
((( فتح الباري ( .)414/9ط .دار الفكر.
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�أما ما ذكره البع�ض من �أن �سمرة كان يتق�صد الدخول فج�أة على الأن�صاري؛ لينظر
�إىل �أهله فهذا من �أعظم الكذب والإفك ،وحا�شاه ر�ضي اهلل عنه من ذلك.
ب -شبهات متعلقة بتعامله مع الناس .وفيها شبهة واحدة هي:

القول بأن  :سمرة قتل عدداً كبرياً من الناس

وهذه روايات تدل عىل ذلك-:
�أ -روى الطربي يف �أحداث �سنة50هـ ،عن حممد بن �سليم ،قال�:س�ألت �أن�س بن �سريين،
هل كان �سمرة قتل �أحد ًا؟ قال :وهل يح�صى من قتلهم �سمرة بن جندب .ا�ستخلفه زياد
على الب�صرة ،و�أتى الكوفة ،فجاء وقد قتل ثمانية �آالف!! من النا�س ،فقال له زياد :هل
تخاف �أن تكون قد قتلت �أحد ًا بريئ ًا؟ قال :لو قتلت �إليهم مثلهم ما خ�شيت ـ �أو كما قال(((.
ب  -وعن �أبي �سوار العدوي قال :قتل �سمرة من قومي يف غداة� ،سبعة و�أربعني رج ًال
قد جمع القر�آن!!(((.
ج ـ وعن عوف قال� :أقبل �سمرة من املدينة ،فلما كان عند دور بني �أ�سد ،خرج رجل من
بع�ض �أزقتهم ،ففج�أ �أوائل اخليل ،فحمل عليه رجل من القوم ،ف�أوجره((( احلربة.
قال :ثم م�ضت اخليل ف�أتى عليه �سمرة بن جندب ،وهو مت�شحط يف دمه ،فقال :ما
هذا؟ قيل� :أ�صابته �أوائل خيل الأمري .قال� :إذا �سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا �أ�سنتنا!!(((.
د  -ويف الطربي �أي�ض ًا :قال م�سلم العجلي :مررت بامل�سجد ،فجاء رجل �إىل �سمرة
ف�أدى زكاة ماله ،ثم دخل فجعل ي�صلي يف امل�سجد ،فجاء رجل ف�ضرب عنقه! ف�إذا ر�أ�سه
يف امل�سجد ،وبدنه ناحية ،فمر �أبو بكرة فقال :يقول �سبحانه ﱫ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ فما مات �سمرة حتى �أخذه الزمهرير ،فمات �شر ميتة» قال :و�شهدته و�أتي
بنا�س كثري ،ونا�س بني يديه ،فيقول للرجل :ما دينك؟ فيقول� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
ال �شريك له و�أن حممد ًا عبده ور�سوله ،و�أين بريء من احلرورية ،فيقدم في�ضرب عنقه
((( تاريخ الطربي «.»236/5
((( املرجع ال�سابق «.»237/5
((( �أوجره � :أي طعنه  ،يقال� :أوجره الرمح ال غري طعنه به .ل�سان العرب (.)279/5
((( تاريخ الطربي «.»237/5
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حتى مر ب�ضعة وع�شرون(((.
هذه جملة من الروايات التي تن�سب ل�سمرة بن جندب �أنه كان والغ ًا يف الدماء� ،شغوف ًا
بالقتل ،ال يبايل من قتل �صغري ًا كان �أم كبري ًا ،كما تزعم هذه ال�شبهة.
واجلواب على هذه ال�شبهة من طريقني-:
 -1جواب تف�صيلي على كل رواية على حدة.
 -2جواب �إجمايل على ال�شبهة كاملة.

�أما اجلواب التف�صيلي على كل رواية ،ف�أقول-:
(�أ) الرواية الأوىل:

حممد بن �سليم قال� :س�ألت �أن�س بن �سريين :هل كان �سمرة بن جندب قتل �أحد ًا ؟ ...
الخ.
�أقول:
 -1هذه الرواية رواها الطربي يف تاريخه قال :حدثني عمر ،قال :حدثني �إ�سحق بن
�إدري�س ،عن حممد بن �سليم...
وهذا �إ�سناد �أقرب �إىل الو�ضع �إن مل يكن مو�ضوع ًا؛ حلال �إ�سحق بن �إدري�س ،والظاهر
 واهلل �أعلم� -أنه الأ�سواري الب�صري �أبو يعقوب ،فقد روى عنه عمر بن �شبه �شيخ الطربييف هذا الإ�سناد.
قال احلافظ ابن حجر :تركه ابن املديني.
وقال �أبو زرعة :واه.
وقال البخاري :تركه النا�س.
وقال الدارقطني :منكر احلديث.
وقال ابن معني :كذاب ي�ضع احلديث.
وقال �أبو حامت� :ضعيف احلديث.
وقال ابن حبان :كان ي�سرق احلديث.
((( تاريخ الطربي (.)292/5
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وقال حممد بن املثنى :واهي احلديث.
وقال الن�سائي :ب�صري مرتوك.
وقال ابن عدي :له �أحاديث وهو �إىل ال�ضعف �أقرب(((.
و�أما حممد بن �سليم :الذي روى عنه �إ�سحق بن �إدري�س ،فلم �أعرفه(((.
 -2على فر�ض �صحة الرواية ،فوا�ضح �أن �سمرة ر�ضي اهلل عنه كان متيقن ًا �أنه مل يقتل �أحد ًا
بريئا ً ،بل كل من قتله كان م�ستحق ًا للقتل عنده فع ًال ،كما �سي�أتي بيانه يف الرد الإجمايل.
 -3الذي يظهر يل ـ واهلل �أعلم ـ �أن الرقم املذكور يف الرواية مبالغ فيه جد ًا.
(ب) الرواية الثانية-:

وعن �أبي �سوار العدوي قال :قتل �سمرة ....الخ .ف�أقول:
 -1هـذه الـروايـة رواهـا الطـربي يف تـاريخـه قال :حدثني عمر ،حـدثني مو�سى بن
�إ�سماعيل ،حدثنا نوح بن قي�س ،عن �أ�شعث احلداين ،عن �أبي �سوار العدوي به.
وعند النظر يف �إ�سناد هذه الرواية يت�ضح �أن �سندها جيد� ،أي مبعنى �أنها مقبولة،
وهذا يقال من باب الأمانة العلمية ،فنحن ـ بحمد اهلل ـ و َّقافون عند الدليل ،وال جنعل
الكذب خمرج ًا لنا ومهرب ًا من احلقيقة  .هذا �أو ًال.
 -2طاملا �أن الرواية مقبولة من ناحية ال�صناعة احلديثية ،فما هو اجلواب على فعل
�سمرة �إذن؟
�أقول :اجلواب ما �سي�أتي يف الرد املجمل ،بعد االنتهاء من الرد التف�صيلي على كل
رواية على حدة ،و�سيعرف القارئ الكرمي �أن ه�ؤالء الذين قتلهم �سمرة ،كانوا م�ستحقني
للقتل عنده.
(ج) الرواية الثالثة-:

عن عوف قال� :أقبل �سمرة من املدينة  ...الخ� .أقول:
((( ل�سان امليزان « »41/2ترجمة « »998ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية .وانظر :التاريخ الكبري للبخاري
( ،)382/1والتاريخ ال�صغري ( ،)318/2واجلرح والتعديل ( ،)213/2والكامل يف ال�ضعفاء (،)333/1
و�ضعفاء العقيلي ( ،)100/1وميزان االعتدال (.)184/1
((( وقد �ضعف هذه الرواية حمقق كتاب �صحيح و�ضعيف تاريخ الطربي (.)69/9
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هذه الرواية رواها الطربي يف تاريخه ،قال :حدثني عمر ،حدثني علي بن حممد ،عن
جعفر ال�صديف ،عن عوف ...
واجلواب -:
� -1أن هذا ال�سند �ضعيف وال ي�صح والعلة يف ذلك -:
�أ -الإر�سال :ف�إن عوف ًا املذكور يف هذا ال�سند هو عوف بن �أبي جميلة الأعرابي ،وبالنظر
يف تاريخ مولده يتبني لنا �أنه ي�ستحيل �أن يروي عن �سمرة ر�ضي اهلل عنه مبا�شرة ،فقد قال
ابن حبان يف تاريخ والدة عوف :وكان مولده �سنة ت�سع وخم�سني((( ،ف�إذا علمنا  -كما �سبق
 �أن وفاة �سمرة ر�ضي اهلل عنه كانت ما بني �سنة 58هـ 60 -هـ على اختالف �أقوال العلماءيف ذلك ،تبني لنا �أن عوف ًا ال ميكن �أن يروي عن �سمرة �إال بوا�سطة ،وهذه الوا�سطة �ساقطة
من ال�سند ،فاهلل �أعلم بحال �صاحبها ،وعليه ف�إن هذه علة تقدح يف ثبوت هذه الرواية.
ب -جعفر ال�صدفـي الراوي عن عوف مل �أعرث له على ترجمة.
ج -يف �سند الرواية :علي بن حممد وهو ابن عبد اهلل بن �أبي �سيف �أبو احل�سن املدائني
الإخباري� ،صاحب الت�صانيف� .أثنى عليه بع�ضهم كالذهبي حيث قال :احلافظ ال�صادق...
وكان عجب ًا يف معرفة ال�سري واملغازي والأن�ساب و�أيام العرب ،م�صدق ًا فيما ينقله عايل
الإ�سناد.
ونقل توثيقه عن ابن معني(((.
وتكلم فيه بع�ضهم كابن عدي حيث قال :لي�س بالقوي يف احلديث((( .وذكره ابن اجلوزي
يف كتابه ال�ضعفاء(((.
ولذلك فقد �ض َّعف هذه الرواية الربزجني حمقق كتاب �صحيح و�ضعيف تاريخ
الطربي(((.
 -2هل من العقل ف�ض ًال عن الدين� ،أن ُيطعن ب�صحابي ويثلب وي�سقط عند اخلا�صة
((( الثقات البن حبان (.)296/7
((( �سري �أعالم النبالء (.)400/10
((( الكامل يف ال�ضعفاء (.)213/5
((( ال�ضعفاء واملرتوكني (.)199/2
((( انظر� :ضعيف تاريخ الطربي (.)70/9
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والعامة مبثل هذه الروايات وتلك الأ�سانيد؟!
�إنّ املنهج القومي والر�أي ال�سديد يف مثل هذه الأمور -احلديث عن ال�صحابة� -أن تكون
الروايات يف �أعلى درجات ال�صحة والقبول ،فنحن ال نهدر وال ن�سقط جملة من الآيات
الكرمية ،والأحاديث النبوية ال�شريفة ،املزكية لهذا اجليل على عمومه مبثل هذه الروايات
والأ�سانيد!!
�إنّ هذا لي�س من العدالة يف �شيء.

ثم يقال :لو كان الأمر املذكور عن هذا ال�صحابي من امل�سائل الب�سيطة ،التي قد تقع
من �أمثالهم ومن غريهم ،كق�سوة يف اللفظ �أو حدة يف الطبع �أو غريه ،لأمكن قبوله وت�صور
وقوعه ،ولكن �أن يكون هذا الأمر هو عبارة عن قتل �أبرياء! وبطريقة ب�شعة وبدم بارد،
وين�سب ذلك �إىل ال�صحابي مبثل هذه الأ�سانيد ،فهذا من الإجحاف وعظيم الظلم ،و�إن
دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على �سوء نية وخبث طوية ممن رواه� ،أجارنا اهلل من ذلك.
(د) الرواية الرابعة -:

قال م�سلم العجلي :مررت بامل�سجد ،فجاء رجل �إىل �سمرة ف�أدى زكاة ماله ،ثم دخل
فجعل ي�صلي فجاء رجل ف�ضرب عنقه ...وفيه «قد �أفلح من تزكى »..الخ.
ف�أقول:

 -1هذه الرواية ذكرها الطربي يف تاريخه قال :حدثني عمر ،حدثني مو�سى بن
�إ�سماعيل ،حدثني �سليمان بن م�سلم العجلي ،قال �سمعت �أبي يقول ...
وعند النظر يف �سند هذه الق�صة جند الآتي-:
�أ� -سليمان بن م�سلم العجلي :هو �أبو املعلى اخلزاعي ،قال العقيلي :ب�صري جمهول،
عن �سليمان التيمي عن نافع وال يتابع على حديثه(((.
وقال ابن عدي :و�سليمان بن م�سلم هذا قليل احلديث وهو العطار املجهول ،ومل �أر
للمتقدمني فيه كالم �إال �أين �أحببت �أن �أذكره ف�أبني �أن �أحاديثه مبقدار ما يرويه ال يتابع
عليه(((.
((( �ضعفاء العقيلي (.)139/2
((( الكامل يف ال�ضعفاء (.)287/3
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وقال ابن حبان� :سليمان بن م�سلم �شيخ يروي عن �سليمان التيمي ما لي�س من حديثه،
ال حتل الرواية عنه �إال على �سبيل االعتبار للخوا�ص(((.
وذكره ابن �أبي حامت ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
ب -م�سلم العجلي :ذكره ابن �أبي حامت ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
فوا�ضح من خالل هذه النقول �أن �سند الرواية ال ي�صح وال يحتج به.
 -2كيف يظن ب�سمرة ر�ضي اهلل عنه ،وهو من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم �أن يقتل م�سلما ً ،لي�س هذا فقط بل الرجل قد �أدى الزكاة ،و ُق ِتل وهو ي�صلي!! �ألهذه
الدرجة بلغ الإجرام وال�شغف بالدماء عند �سمرة؟! �أم هو احلقد وال�ضغينة ل�صحابة
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
�أقول :واهلل لو ن�سب مثل هذا الأمر ملن عرف و�شهر بقتله للنا�س ،كاحلجاج بن يو�سف
�أو غريه ،للزم التثبت من �صحة هذه الرواية ،فكيف وهذه الرواية َت ْن�سِ ب مثل هذه اجلرائم
واملوبقات� ،إىل �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم؟!
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظ علينا عقولنا!!
 -3الأ�صل عندنا يف ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،التقوى والورع ومعرفة حدود
اهلل تعاىل ،ف�إن جاءت رواية عن �أحدهم تخالف هذا الأ�صل ،ينظر �أو ًال يف �سندها ،ف�إنّ
مل ي�صح فاحلمد هلل ،و�إن �صح ظاهر ًا نظر �إىل املنت ،ف�إن كان يخالف ما علم من حال
ال�صحابة من جهة التقوى واخلوف من اهلل ومراقبته ،فالبد �أن يكون لهذه الرواية توجيه
عند �أهل العلم .
وعليه؛ ف�إنّ الناظر يف منت هذه الرواية ،يجزم جزم ًا قاطع ًا ببطالنها وعدم �صحتها،
وذلك لأنها تذكر �أنّ �سمرة كان يقتل وي�ستبيح دماء من ي�شهد ال�شهادتني ،ويترب�أ من
دين اخلوارج ،وهذا �أمر ننزه عنه �آحاد امل�سلمني ،فكيف ب�صحابي جليل �صحب النبي
((( املجروحني (.)332/1
((( اجلرح والتعديل (.)142/4
((( اجلرح والتعديل (.)200/8
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�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وجاهد معه وروى عنه �أحاديث كثرية؟!(((.
هذا ال ميكن �أن ي�صدق �أبد ًا .فال�صحابة كلهم عدول ،وهذا اعتقادنا فيهم.

ثم �إنّ يف الرواية ما يخالف امل�شهور واملعروف عن �سمرة ،والذي ذكره ُج ُّل العلماء
الذين ترجموا له؛ وهو �أنه كان �شديد ًا على اخلوارج ،و�إذا �أتي بواحد منهم قتله ومل ُي ِق ْلهُ،
وهذه الرواية تذكر �أنه كان يقتل من يترب�أ من دين اخلوارج ومذهبهم ،وهذا من التناق�ض
الوا�ضح الذي ي�سقط هذه الرواية.
 -4يف الفرتة التي كان فيها �سمرة �أمري ًا على الب�صرة عند ذهاب زياد بن �أبيه �إىل
الكوفة ،كانت النفو�س م�شحونة ،وكانت فرتة فتنة ،فال غرابة �أن يقوم بع�ض النا�س الذين
يحملون بغ�ض ًا على غريهم ،ويذكروا عنهم روايات وق�ص�ص ًا لت�شويه �صورتهم ،واحلط من
قدرهم ،فالواجب �أن ال تقبل �أي رواية يف تلك الفرتة� ،إال بعد متحي�ص وتدقيق �شديدين،
ولوال ذاك لقال من �شاء ما �شاء .
و�أما الرد الإجمايل على هذه ال�شبهة بجميع الروايات املذكورة فيها ،فهذا �أوانه وهو
كما يلي-:
�أو ًال -:
�أنّ الذين قتلهم �سمرة ر�ضي اهلل عنه ،كما ذكرت ذلك رواية �أبي �سوار العدوي املقبولة
�سند ًا� ،أو غريها من الروايات التي بينت حالها -مع حتفظي على الأرقام املذكورة فيها
 هم  -واهلل �أعلم  -من «اخلوارج» والدليل على ذلك-:�أ� -أنّ جميع الذين ذكروا ترجمة �سمرة بن جندب ،كابن عبد الرب وابن الأثري وابن
حجر والذهبي وغريهم ،اتفقوا جميع ًا على �أنّ �سمرة كان �شديد ًا على اخلوارج ،وهذا
ن�صهم يف كتبهم :كان �سمرة �شديد ًا على اخلوارج ،وكان �إذا �أتي بواحد منهم قتله ومل
ُي ِق ْلهُ ،وقال� :شر قتلى حتت �أدمي ال�سماء ،يكفرون امل�سلمني وي�سفكون الدماء .ثم يقولون
يف ترجمته تعليق ًا على �شدته على اخلوارج :فاحلرورية ومن قاربهم يف مذهبهم ،يطعنون
((( روى �سمرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ما يقارب« »123حديث ًا .انظر كتاب� :أ�سماء ال�صحابة
الرواة وما لكل واحد من العدد� ،ص« .»61ط.دار الكتب العلمية.
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عليه وينالون منه(((.
وقال الذهبي  :كان� -أي �سمرة� -شديد ًا على اخلوارج ،قتل منهم جماعة(((.
ف�إذا علمت ذلك ،تبني لك من هم الذين قتلهم �سمرة ر�ضي اهلل عنه ،مع حتفظنا على
عدد القتلى الوارد يف الروايات ال�سابقة.
ثم تبني لك �أن مثل تلك الروايات التي ُذكرت عن �سمرة ،ت�صب يف �صالح اخلوارج،
لإظهارهم ب�صورة املظلومني ،و�أن �سمرة قد قتل خلق ًا كثري ًا منهم بدون ذنب ،مع �إغفال
تلك الروايات ل�صفة ه�ؤالء املقتولني ق�صد ًا فيما يظهر ،واهلل �أعلم.
ب -مما يدل على �أن ه�ؤالء القتلى كانوا ـ واهلل �أعلم ـ من اخلوارج ،هو ورود روايات
يف كتب التاريخ ،تو�ضح وتبني �أنه يف زمن �سمرة وبالتحديد يف �أيام �إمارته للب�صرة كانت
هناك حركات كثرية للخوارج ،ويف الب�صرة على اخل�صو�ص ،مما جعل �سمرة وزياد بن
�أبيه ي�شتدان على اخلوارج نتيجة ذلك ،ومن هذه الروايات-:
 -1قال ابن الأثري يف حوادث �سنة «50هـ» ،بعد �أن ذكر خروج قريب الأزدي وزحاف
الطائي بالب�صرة ،وما ح�صل منهما ،قال« :وا�شتد زياد يف �أمر اخلوارج فقتلهم ،و�أمر
�سمرة بذلك ،فقتل منهم ب�شر ًا كثري ًا»(((.
 -2ما نقله الطربي يف تاريخه من كالم حول خروج قريب الأزدي وزحاف الطائي،
ثم قال :حدثني عمر بن �شبه ،قال :حدثنا زهري ،قال :حدثنا وهب ،قال :حدثني �أبي:
�أن زياد ًا ا�شتد يف �أمر احلرورية بعد قريب وزحاف فقتلهم ،و�أمر �سمرة بذلك ،وكان
ي�ستخلفه على الب�صرة� ،إذا خرج �إىل الكوفة ،فقتل �سمرة منهم ب�شر ًا كثري ًا(((.
 -3ما نقله اليعقوبي يف تاريخه عن �أفعال قريب وزحاف ،حيث قال :وخرج قريب وزحاف
«اخلارجيان» بالب�صرة يف جماعة من اخلوارج ،فا�ستعر�ضا ال�شرط فقتال منهم خلق ًا عظيم ًا،
((( انظرمث ًال :اال�ستيعاب ( ،)197/1و�أ�سد الغابة ( ،)513/2والإ�صابة ( )178/3يف ترجمة �سمرة بن
جندب ر�ضي اهلل عنه.
((( �سري �أعالم النبالء ( .)186/3ط .املكتب الإ�سالمي.
((( الكامل يف التاريخ (  .)405-404/3ط .دار املعرفة.
((( تاريخ الطربي (.)238/5
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و�صارا �إىل امل�سجد اجلامع فقتال خلق ًا من النا�س ،ومالوا �إىل القبائل ففعلوا مثل ذلك(((.
 -4قال احلافظ ابن حجر يف �أثناء �شرحه لأحاديث اخلوارج ،ومتى كانوا يظهرون
ومتى كانوا يختفون ،يقول رحمه اهلل «فكانوا � -أي اخلوارج  -خمتفني يف خالفة علي ،حتى
كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي ًا بعد �أن دخل عليه يف �صالة ال�صبح ،ثم ملا
وقع ال�صلح بني احل�سن ومعاوية ثارت منهم طائفة ،ف�أوقع بهم ع�سكر ال�شام مبكان يقال
له النجيلة ،ثم كانوا منقمعني يف �إمارة زياد وابنه عبيد اهلل على العراق طول مدة معاوية
وولده يزيد ،وظفر زياد وابنه منهم بجماعة ،ف�أبادهم بني قتل وحب�س طويل.(((»...
فما ر�أيك �أيها القارئ املن�صف يف مثل هذا الكالم؟
ف�إن قيل :وعلى فر�ض �أنهم كانوا من اخلوارج ،فهل يجوز قتلهم؟ �ألي�سوا م�سلمني؟
فاجلواب على ذلك-:

� -1أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أمر بقتل اخلوارج ،وبني �أنه عليه ال�صالة
وال�سالم لو �أدركهم لقتلهم بنف�سه ،فقد روى البخاري وم�سلم من حديث علي ر�ضي اهلل
عنه� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال« :ي�أتي يف �آخر الزمان قوم حدثاء الأ�سنان
�سفهاء الأحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ميرقون من الإ�سالم كما ميرق ال�سهم من
الرمية ،ال يجاوز �إميانهم حناجرهم ،ف�أينما لقيتموهم فاقتلوهم ،ف�إن يف قتلهم �أجر ًا
ملن قتلهم يوم القيامة»(((.

والأحاديث يف الأمر بقتالهم وماذا �أعد اهلل تعاىل من الأجر ملن قتلهم وغريذلك كثرية
جد ًا((( ،علم ًا ب�أنّ ه�ؤالء الذين �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بقتلهم ،قد ذكر لهم
من ال�صفات واملحا�سن ،ما جتعل امل�سلم يتوقف ويتخوف من الإقدام على �سبهم ف�ض ًال
عن قتلهم ،ومع ذلك ي�شدد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف �أمرهم لعظيم فتنتهم
((( تاريخ اليعقوبي ( .)232/2ط .دار �صادر.
((( فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ( .)345/12ط .مكتبة ال�صفا.
((( �صحيح البخاري ،كتاب املناقب ـ باب عالمات النبوة يف الإ�سالم ،حديث « ،»3611وم�سلم ،كتاب الزكاة،
باب التحري�ض على قتل اخلوارج ،حديث رقم ( .)1066واللفظ للبخاري.
((( انظر يف ذلك :كالم ابن حجر يف �شرح �أحاديث باب قتل اخلوارج وامللحدين ،فتح الباري ()343/12
وما بعدها .ط .مكتبة ال�صفا.
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و�شديد بدعتهم ،فمن هذه ال�صفات التي ذكرها النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم للخوارج،
قوله« :يخرج يف هذه الأمة قوم حتقرون �صالتكم مع �صالتهم يقر�ؤون القر�آن ال يجاوز
حلوقهم �أو حناجرهم»(((.
وغري ذلك من ال�صفات العظيمة ،واالجتهاد يف العبادات ،ولكن مع �سوء فهم و�إدراك.
ولعلك �أخي القارئ تالحظ هذا الت�شابه بني ال�صفة التي ذكرها النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم للخوارج يف هذا احلديث وهي �أنهم يقر�ؤون القر�آن ،وبني ال�صفة التي ذكرها
�أبو �سوار العدوري ملن قتلهم �سمرة ب�أنهم «جمعوا القر�آن» ،مما يجعل القلب يطمئن �إىل
�أن ه�ؤالء املقتولني كانوا من اخلوارج ،فا�ستحقوا القتل عند �سمرة امتثا ًال حلديث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.
� -2أن �أمري امل�ؤمنني �أبا احل�سن واحل�سني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني
قد قاتل اخلوارج ،وقتل منهم خلق ًا كثري ًا ،بل كان هو �أحد رواة �أحاديث قتلهم كما �سبق
معنا قبل قليل ،و�أن علي ًا ر�ضي اهلل عنه �صار يبحث يف القتلى عن الرجل الذي و�صفه النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ب�أنه رجل �أ�سود �إحدى ع�ضديه مثل ثدي املر�أة� ،أو مثل الب�ضعة
تدردر((( ،فلما وجده �سجد هلل تعاىل �شكر ًا(((� ،إذ �أنه علم �أنه على احلق ،وقد ورد �أن عدد
اخلوارج الذين قتلهم علي ر�ضي اهلل عنه كان �ألف ًا.
وال�س�ؤال� :أحالل على علي ر�ضي اهلل عنه ،حرام على �سمرة ر�ضي اهلل عنه؟
وهل قتل اخلوارج منقبة يف حق علي ر�ضي اهلل عنه ،وهو لغريه ك�سمرة منق�صة ومثلبة
وطعن؟
ف�إن كان قتل اخلوارج منقبة لعلي فهو منقبة ل�سمرة وغريه ،و�إن كان قتلهم مثلبة
ل�سمرة ،فهو مثلبة لعلي ر�ضي اهلل عنهما ،وحا�شاهما من ذلك.
((( البخاري ،كتاب ا�ستتابة املرتدين ،باب قتل اخلوارج حديث رقم« ،»6931وم�سلم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر
اخلوارج ،حديث رقم ( )1046-148واللفظ للبخاري.
((( رواه البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة ،حديث رقم ( ،)3414وم�سلم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر
اخلوارج ،حديث رقم (.)1064-148
((( �أخرجه �أحمد يف م�سنده ( )107/1رقم( ،)848وقال ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط يف تعليقه على احلديث:
ح�سن لغريه.

40

ثاني ًا-:
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�إن ثبت �أو �صح �أن �سمرة قتل البع�ض ممن مل يكن �أه ًال للقتل ،فجواب ذلك -:
�أنه كان مت�أو ًال يف ذلك القتل ،ويظن �أنهم من اخلوارج ،وهذا يقال من باب �إح�سان
الظن بال�صحابة جميع ًا ،وهذا هو الأ�صل يف كل م�سلم �أن يكون ممن امتلأت قلوبهم بحب
ال�صحابة ،وعرفوا لهم قدرهم ،وحملوا ما ورد عن ال�صحابة من بع�ض الأفعال � -إن
�صحت  -على �أح�سن املحامل ،ال كما يفعل من طفح قلبه من بغ�ض تلك الثلة املباركة،
وجرى بذلك ل�سانه ،و�س َّود به القراطي�س ،لتكون �شاهدة عليه يوم الدين� ،أنه ممن �أبغ�ض
�أحباب حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وعاداهم وترب�أ منهم ،فاهلل ح�سيبه ،وهو احلكم العدل
الذي ال يظلم مثقال ذرة ،ومن كان خ�صما�ؤه ه�ؤالء الأتقياء الأنقياء فليب�شر ب�إذن اهلل
تعاىل ب�ش ّر مقيل وبئ�س م�صري!!
فاللهم رحماك رحماك.
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ج -شبهات متعلقة بتعامل سمرة مع نفسه.
ويشمل هذا القسم شبهتني اثنتني-:
الشبهة األوىل -:

القول بأن سمرة تكلم بكالم عظيم

نقل الطربي �أن معاوية �أقر �سمرة بعد زياد على الب�صرة �ستة �أ�شهر ،ثم عزله ،فقال
�سمرة« :لعن اهلل معاوية ،واهلل لو �أطعت اهلل كما �أطعت معاوية ما عذبني �أبد ًا».
ومفاد الرواية �أن �سمرة قد جعل طاعة معاوية �أعظم من طاعته هلل تعاىل ،وهذا بحد
ذاته كفر باهلل العظيم ،ومثل هذا الكالم ال ي�صدر �إال ممن خال قلبه من الإميان ،وتعلق
مبتاع الدنيا الزائل ،وبهرجها الفاين.
واجلواب على ذلك-:

 -1هذه الرواية ذكرها الطربي يف تاريخه ،فقال :وقال عمر :وبلغني عن جعفر بن
�سليمان ال�ضبعي قال� :أقر معاوية �سمرة  ...الخ(((.
واملالحظ يف �سند هذه الرواية :االنقطاع ما بني عمر بن �شبه وجعفر بن �سليمان
ال�ضبعي ،حيث �إنها �سيقت بلفظ البالغ ،فاهلل �أعلم بحال ال�ساقط من ال�سند ،ثم �إن
الراوي لهذا اخلرب هو جعفر بن �سليمان ال�ضبعي وهو من الطبقة الو�سطى من �أتباع
أنى له �أن يروي ويحدث عن معاوية و�سمرة ر�ضي اهلل عنهما ،ولذلك فال�سند
التابعني((( ،ف� َّ
بهذه الطريقة �ضعيف.
ولذلك قال الإمام ابن كثري رحمه اهلل تعاىل بعد �أن ذكر هذه الرواية عن �سمرة قال:
«وهذا ال ي�صح عنه»(((.
 -2ال ُيظن ب�سمرة ر�ضي اهلل عنه �أن ي�صدر منه مثل هذا الكالم الفاح�ش ،والذي
قد ي�صل �إىل درجة الكفر ،عياذ ًا باهلل تعاىل ،حيث جعل طاعته ملعاوية �أكرث و�أعظم من
طاعته هلل جل وعال.
اللهم �إنا نربيء �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم من مثل هذا الإجرام.
((( تاريخ الطربي (.)291/5
((( انظر :تقريب التهذيب (.)140/1
((( البداية والنهاية (.)67/8
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الشبهة الثانية -:

القول بأن  :سمرة باع الخمر!!

روى البخاري يف �صحيحه من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :بلغ عمر
ابن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنّ فالن ًا باع خمر ًا ،فقال :قاتل اهلل فالن ًا� ،أمل يعلم �أنّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،قال«:قاتل اهلل اليهود؛ حرمت عليهم ال�شحوم
فجملوها فباعوها»(((.
وقد جاء الت�صريح يف رواية م�سلم لهذا احلديث با�سم البائع وهو �سمرة ر�ضي اهلل عنه(((.
واجلواب على ذلك-:
�أن العلماء اختلفوا يف كيفية بيع �سمرة للخمر على �أربعة �أقوال ،ذكرها احلافظ ابن
حجر رحمه اهلل كما يلي-:

� -1أنّ �سمرة �أخذ اخلمر من �أهل الكتاب ،عن قيمة اجلزية ،فباعها منهم معتقد ًا جواز
ذلك.
وهذا حكاه ابن اجلوزي عن ابن نا�صر ورجحه ،وقال :كان ينبغي له �أن يوليهم بيعها،
فال يدخل يف حمظور ،و�إن �أخذ �أثمانها منهم بعد ذلك؛ لأنه مل يتعاط حمرم ًا.
 -2قال اخلطابي :يجوز �أن يكون باع الع�صري ممن يتخذه خمر ًا ،والع�صري ي�سمى
خمر ًا كما قد ي�سمى العنب به لأنه ي�ؤول �إليه.
قال اخلطابي :وال يظن ب�سمرة �أنه باع عني اخلمر بعد �أن �شاع حترميها ،و�إمنا باع
الع�صري.
 3ـ �أن يكون خلل اخلمر وباعها ،وكان عمر يعتقد �أن ذلك ال يحلها ،كما هو قول �أكرث
العلماء ،واعتقد �سمرة اجلواز.
 -4ما ذكره الإ�سماعيلي يف املدخل� ،أنّ �سمرة علم حترمي اخلمر ،ومل يعلم حترمي
بيعها ،ولذلك اقت�صر عمر على ذمه دون عقوبته.
قال احلافظ ابن حجر :وهذا هو الظن به(((.
((( البخاري ،كتاب البيوع ،باب ال يذاب �شحم امليتة وال يباع ودكه « »503/4حديث رقم«.»2223
((( م�سلم ،كتاب امل�ساقاة ،باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�صنام « »7/11حديث رقم«.»1582
((( انظر هذه الأقوال جميع ًا يف فتح الباري « »504/4يف �شرح احلديث ال�سابق.
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شبهات متفرقة

وهذا املبحث ي�شتمل على �شبهتني وهما كاخلامتة والنتيجة احلتمية لتلك ال�شبهات
ال�سابقة ،فنتيجة ملا اتهم به ال�صحابي اجلليل �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه من تهم
باطلة� ،أدى ذلك �إىل �أن ُيحكم عليه ب�أحكام جائرة ونهايات �آثمة.
فقد ُح ِكم عليه بعدم االعتداد بر�أيه والأخذ بفقهه كما ين�سب ذلك للإمام �أبي حنيفة
رحمه اهلل.
وقد ُح ِكم عليه باخللود يف نار جهنم كنتيجة طبيعية ملا قام به حال حياته  -نعيذه باهلل
من ذلك .-
وللوقوف على حقيقة هذه ال�شبهات ،ومدى م�صداقيتها وثبوتها� ،أ�ستعر�ض معك �أخي
القارئ ذلك ،ثم اجلواب عليها ،ومن َث َّم �أدع احلكم لك �أيها املن�صف الكرمي.
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الشبهة األوىل -:

القول بأن :أبا حنيفة ال يعتدُّ برأي وفقه سمرة

ذكر ال�شعراين يف ميزانه قال« :كان �أبو مطيع البلخي يقول :قلت للإمام �أبي حنيفة:
أيت
أكنت تدع ر�أيك لر�أيه؟ قال :نعم .فقلت له� :أر� َ
أيت ر�أي ًا ،ور�أى �أبو بكر ر�أي ًاَ � ،
أيت لو ر� َ
�أر� َ
أيت ر�أي ًا ،ور�أى عمر ر�أي ًا� ،أكنت تدع ر�أيك لر�أيه؟ قال :نعم .وكذلك كنت �أدع ر�أيي لر�أي
لو ر� َ
عثمان وعلي و�سائر ال�صحابة ،ما عدا �أبا هريرة و�أن�س بن مالك و�سمرة بن جندب!!»(((.
واجلواب على ذلك-:

� -1أن ال�شعراين نقل هذا الكالم عن الإمام �أبي جعفر ال�شيزاماري فقال :وقد روى
الإمام �أبو جعفر ال�شيزاماري  ...ب�سنده املت�صل �إىل الإمام �أبي حنيفة ر�ضي اهلل عنه �أنه
كان يقول ،... :ومل يبني لنا ال�شعراين من هم رجال ال�سند لنقف على �صحة الرواية من
عدمها.
� -2أن ال�شعراين �ساق هذه الرواية حتت ف�صل بعنوان :بيان �ضعف قول من ن�سب الإمام
�أبا حنيفة �إىل �أنه يقدم القيا�س على حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
فقد �أتى ال�شعراين بهذه الرواية للدفاع عن الإمام �أبي حنيفة الذي ُيتَّهم ب�أنه ال يعتد
بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويقدم عليه القيا�س ،ف�أبطل ذلك مبجموعة من النقول
ومن �ضمنها هذا الن�ص الذي يبني فيه الإمام �أبو حنيفة �أنه يرتك ر�أيه لر�أي كبار ال�صحابة
ك�أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
� -3أن ال�شعراين قد �أتبع هذه الرواية مبا يو�ضح ال�سبب يف عدم �أخذ الإمام �أبي حنيفة
بر�أي �أبي هريرة و�سمرة و�أن�س ر�ضي اهلل عنهم  -هذا على فر�ض �صحة الرواية عن الإمام
�أبي حنيفة  -فقال :قال بع�ضهم :ولعل ذلك لنق�ص معرفتهم وعدم اطالعهم على املدارك
واالجتهاد ،وذلك ال يقدح يف عدالتهم(((.
و�إن كنا ال ن�س ِّلم مبثل هذا الكالم وهو �أن �أبا هريرة و�سمرة و�أن�س ر�ضي اهلل عنهم كانوا
ناق�صي املعرفة واالطالع� ،إال �أنه حماولة لفهم هذه الرواية ،فمع عدم �أخذ الإمام �أبي
((( ميزان ال�شعراين«.»225/1
((( امليزان «. »225/1
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حنيفة بر�أي ه�ؤالء ال�صحابة �إال �أنه ال يقدح يف عدالتهم.
 -4هذه امل�س�ألة لي�ست جديدة يف مذهب الأحناف فقد ق�سموا ال�صحابة �إىل نوعني :من
كان معروف ًا بالفقه والر�أي يف االجتهاد ،ومن كان معروف ًا بالعدالة وح�سن ال�ضبط واحلفظ
ولكنه قليل الفقه ،فالنوع الأول كاخللفاء الرا�شدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل
و�أبي مو�سى الأ�شعري وعائ�شة وغريهم من امل�شهورين بالفقه من ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم ،وخربهم حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الر�أي ،ويبتني عليه وجوب العمل� ،سواء
كان اخلرب موافق ًا للقيا�س �أو خمالف ًا له ،ف�إن كان خمالف ًا للقيا�س يرتك القيا�س ويعمل
باخلرب ...
ف�أما املعروف بالعدالة وال�ضبط واحلفظ ك�أبي هريرة و�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنهما
وغريهما ممن ا�شتهروا بال�صحبة مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ..ف�إن �أبا هريرة
ممن ال ي�شك �أحد يف عدالته وطول �صحبته مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ..
وكذلك يف ح�سن حفظه و�ضبطه  ،...ولكن مع هذا قد ا�شتهر من ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم ومن بعدهم معار�ضة بع�ض رواياته بالقيا�س  ،...فلمكان ما ا�شتهر من ال�سلف يف
هذا الباب قلنا ما وافق القيا�س من روايته فهو معمول به ،وما خالف القيا�س ف�إن تلقته
الأمة بالقبول فهو معمول به ،و�إال فالقيا�س ال�صحيح �شرع ًا مقدم على روايته فيما ين�سد
باب الر�أي فيه  ..ولعل ظان ًا يظن �أن يف مقالتنا ازدراء به ومعاذ اهلل من ذلك ،فهو مقدم
يف العدالة واحلفظ وال�ضبط كما قررنا.
ومع هذا كله ،فالكبار من �أ�صحابنا يعظمون رواية هذا النوع ،ويعتمدون قولهم ،ف�إن
حممد ًا رحمه اهلل ذكر عن �أبي حنيفة رحمه اهلل �أنه �أخذ بقول �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
عنه يف مقدار احلي�ض وغريه ،وكانت درجة �أبي هريرة فوق درجته ،فعرفنا بهذا �أنهم ما
تركوا العمل بروايتهم �إال عند ال�ضرورة ،الن�سداد باب الر�أي من الوجه الذي قررنا(((.
ف ُع ِلم من هذا الكالم �أن عدم الأخذ برواية بع�ض ال�صحابة لي�س من باب الطعن يف
عدالتهم وحفظهم ودينهم معاذ اهلل ،بل ملا قرره علماء احلنفية من �أن الأمر راجع �إىل
((( �أ�صول ال�سرخ�سي «.»342 - 339/1
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قوة الفقه والقدرة على االجتهاد ،ففرق بني امل�س�ألتني ،فه�ؤالء ال�صحابة عدول ثقات �أكابر
ال يطعن فيهم �إال من يف قلبه مر�ض ،وهذا الكالم كله ين�سحب على �صحابينا �سمرة بن
جندب ر�ضي اهلل عنه.
 -5الأ�صل �أن ال يحتج املعرت�ض بهذه الرواية؛ لأنه كما هو وا�ضح فيها ،توافق اعتقاد
عامة امل�سلمني ،يف تقدمي �أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ر�ضي اهلل عن اجلميع ،وك�أن
هذا الأمر كان م�ستقر ًا يف الأذهان عند ه�ؤالء الأئمة ،وال جمال للنقا�ش فيه ،ومما يدل
على ذلك؛ �أن �أبا مطيع البلخي ملا �س�أل �أبا حنيفة ،قدم له يف ال�س�ؤال �أبا بكر ثم عمر،
وذلك لعلمه ومعرفته ب�أن هذا هو ترتيب اخللفاء الرا�شدين عند �أبي حنيفة رحمه اهلل
تعاىل ،يف الف�ضل والعلم بل وحتى يف اخلالفة.
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القول بأن  :سمرة من أهل النار

يف �أن�ساب البالذري :كان النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال�« :آخر �أ�صحابي موت ًا
يف النار» ،فبقي �سمرة بن جندب الفزاري حليف الأن�صار بالب�صرة ،و�أبو حمذورة مبكة،

وكان �سمرة ي�س�أل من يقدم من احلجاز عن �أبي حمذورة ،وكان �أبو حمذورة ي�س�أل من
يقدم من الب�صرة عن �سمرة ،حتى مات �أبو حمذورة قبله(((.
وقد فهم البع�ض من هذا الكالم �أن �سمرة ر�ضي اهلل عنه من �أهل النار ،فطار بهذا
احلديث فرح ًا.
واجلواب على ذلك :
�أو ًال :الكالم عليه من جهة ال�سند -:
ذكر الإمام الذهبي يف �سري �أعالم النبالء((( هذا احلديث من عدة طرق �أ�سردها

ليت�ضح الأمر-:
�أ -معاذ بن معاذ ،ثنا �شعبة ،عن �أبي م�سلمة ،عن �أبي ن�ضرة ،عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال لع�شرة يف بيت من �أ�صحابه�« :آخركم موت ًا يف
النار» ،فيهم �سمرة بن جندب ،قال �أبو ن�ضرة :فكان �سمرة �آخرهم موت ًا(((.
قال الذهبي« :هذا حديث غريب جد ًا ،ومل ي�صح لأبي ن�ضرة �سماع من �أبي هريرة.
وله �شويهد».
�إذن الرواية الأوىل ال ت�صح ،و�إن كان الإمام الذهبي قد ذكر ال�شويهد وهو-:
ب -قال :روى �إ�سماعيل بن حكيم ،عن يون�س ،عن احل�سن ،عن �أن�س بن حكيم قال:
كنت �أم ُّر باملدينة ف�ألقى �أبا هريرة ،فال يبد�أ ب�شيء حتى ي�س�ألني عن �سمرة ،ف�إذا �أخربته
بحياته فرح ،فقال� :إنا كنا ع�شرة يف بيت ،فنظر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف
((( �أن�ساب الأ�شراف «.»184/2
((( �سري �أعالم النبالء «.»185-184/3
((( رواه البيهقي يف الدالئل « ،»347/7والطحاوي يف م�شكل الآثار « .»480/12وقال البيهقي :رواته ثقات �إال
�أن �أبا ن�ضرة العبدي مل يثبت له عن �أبي هريرة �سماع.
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وجوهنا ،ثم قال�« :آخركم موت ًا يف النار» فقد مات منا ثمانية ،فلي�س �شيء �أحب �إيل من
املوت(((.
قال ال�شيخ �شعيب« :ال ي�صح� .إ�سماعيل بن حكيم هو اخلزاعي �صاحب الزيادي ،ترجمه
ابن �أبي حامت « »165/2ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال ،و�أن�س بن حكيم جمهول».
قلت� :أن�س بن حكيم هذا ذكره ابن املديني يف املجهولني من م�شائخ احل�سن ،وقال ابن
القطان جمهول((( .وقال احلافظ ابن حجر :م�ستور(((.
�إذن هذه الرواية �أي�ض ًا ال ت�صح.
ثم قال الذهبي-:
ج -حماد بن �سلمة ،عن علي بن جدعان ،عن �أو�س بن خالد ،قال :كنت �إذا قدمت على
�أبي حمذورة �س�ألني عن �سمرة ،و�إذا قدمت على �سمرة �س�ألني عن �أبي حمذورة ،فقلت
لأبي حمذورة يف ذلك ،فقال� :إين كنت �أنا وهو و�أبو هريرة يف بيت ،فجاء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقال�« :آخركم موت ًا يف النار» ،فمات �أبو هريرة ،ثم مات �أبو حمذورة(((.
قال ال�شيخ �شعيب« :ال ي�صح .علي بن جدعان هو :ابن زيد بن جدعان� ،ضعيف ،و�أو�س
ابن خالد هو بن �أبي �أوي�س ،جمهول».
وقال البخاري عن �أو�س بن خالد :عامة ما يرويه عن �سمرة مر�سل يف �إ�سناده كالم ،لأن
�أو�س ًا ال يروي عنه �إال علي بن زيد ،وعلي فيه بع�ض النظر .وقال الأزدي :منكر احلديث،
وقال ابن القطان� :أو�س جمهول احلال ،له ثالثة �أحاديث عن �أبي هريرة منكرة((( .وقال
احلافظ ابن حجر :جمهول(((.
((( رواه البيهقي يف الدالئل «.»348/7
((( تهذيب التهذيب «.»328/1
((( تقريب التهذيب «.»110/1
((( رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن �أو�س بن خالد ك ٌّل من :ابن �أبي �شيبة يف م�سنده «،»838/1
والبيهقي يف الدالئل « ،»349/7والطحاوي يف م�شكل الآثار « »214/14والطرباين يف الكبري «،»177/7
والأو�سط « ،»208/6و�أبو نعيم يف دالئل النبوة « .»97/2قال الهيثمي يف املجمع « :»245/8رواه الطرباين،
و�أو�س بن خالد مل يرو عنه غري علي بن زيد ،وفيهما كالم ،وبقية رجاله رجال ال�صحيح.
((( تهذيب التهذيب «.»324/1
((( تقريب التهذيب «.»112/1
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ثم قال الذهبي:
د  -معمر ،عن ابن طاوو�س ،وغريه ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي هريرة و�سمرة
ابن جندب و�آخر�« :آخركم موت ًا يف النار» ،فمات الرجل قبلهما ،فكان �إذا �أراد الرجل �أن
يغيظ �أبا هريرة ،يقول :مات �سمرة ،فيغ�شى عليه وي�صعق ،فمات قبل �سمرة(((.
واحلديث وا�ضح �أنه ال ي�صح لالنقطاع بني ابن طاوو�س ،والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
* قلت :وقد روى احلديث من طريق �أبي �أمني عن �أبي هريرة ك ٌّل من :الطحاوي يف
م�شكل الآثار « »214/14والدوالبي يف الكنى والأ�سماء « ،»26/3واحلارث بن �أبي �أ�سامة
يف م�سنده «.»880/2
و�أبو �أمني هذا ذكره ابن �أبي حامت ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
وقال ابن معني :مل �أ�سمع ب�أبي �أمني �إال يف هذا احلديث(((.
و ُروي احلديث �أي�ض ًا من طريق �شريك عن عبيد اهلل بن �سعيد عن حجر عن �أبي
حمذورة كما عند :الطحاوي يف م�شكل الآثار «� ،»215/14أو عن �أبي هريرة كما عند
الدوالبي يف الكنى والأ�سماء «.»365/4
قلت :مل �أجد حلجر هذا ترجمة يف كتب الرجال.
�إذن :يت�ضح مما �سبق �أن جميع روايات هذا احلديث معلولة وال ت�صح.
ثاني ًا :الكالم عليه من جهة املنت -:
«�أما املنت فمنكر ،لأمرين -:
 -1ا�ضطرابه  :فمرة جاء فيه �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قالها لع�شرة من

�أ�صحابه ،ومرة ل�سبعة ،ومرة لثالثة ،ومرة ذكر عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ثالث الثالثة،
ومرة ذكر �أبا حمذورة ،واال�ضطراب مانع من تقوية الطرق خ�صو�ص ًا �إذا كانت الآفة من
املجاهيل ومن ال يعرف� ،أو من عرف بالقلب واخللط ،والدالئل على هذا �شاهدة ومعروفة
يف كتب التخريج.
((( رواه البيهقي يف الدالئل «.»350/7
((( اجلرح والتعديل «.»335/9
((( ل�سان امليزان «.»17/9
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 -2فطر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على الرحمة و�سماه ربه عز وجل يف حمكم
كتابه ر�ؤوف ًا رحيم ًا ،فكيف ُيف ِْزع ثالثة من �أ�صحابه طول حياتهم بهذا احلديث ،يف حني
�أن املنافقني �أعداء الإ�سالم مل يعلن �أ�سماءهم ،بل كتمها و�أ�سرها لكامت �سره :حذيفة بن
اليمان ر�ضي اهلل عنه ،و�أما �إذا �أراد الت�صريح بعيب �شخ�ص ما فال يواجهه به ،و�إمنا
يف�صح عن ذلك على �سبيل العموم كقوله «ما بال �أقوام يفعلون كذا وكذا .(((»...
ولكن على فر�ض حت�سني البع�ض للحديث مبجموع طرقه ،فاجلواب:
�أن مق�صود النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله�« :آخركم موت ًا يف النار» ،لي�س دخو ًال لنار
جهنم والعياذ باهلل ،و�إمنا املق�صود �أنه ميوت بالنار ،يعني نار الدنيا.
قال البخاري بعد �أن ذكر حديث �أبي ن�ضرة عن �أبي هريرة ،و�أن �سمرة كان �آخرهم
موت ًا ،قال« :وقع يف النار فمات»(((.
وقال الطحاوي بعد �أن ذكر حديث «�آخركم موت ًا يف النار» برواياته :فعقلنا بذلك �أنّ
النار التي كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عناها يف الآثار املروية عنه فيها كانت
من نريان الدنيا ال من نريان الآخرة ،فعاد ما يف هذه الآثار مما عاد �إىل �سمرة ف�ضيلة
ي�ستحقها يف الآخرة ،وكان هذا من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �سمرة مثل الذي
كان منه يف �أزواجه من قوله�« :أ�سرعكن بي حلاقـ ًا �أطولكن يد ًا» ،قـال :فكنا -تعني �أزواج
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  -نتطاول ب�أيدينا على اجلدار ،فلما توفيت زينب بنت جح�ش
وكانت امر�أة ق�صرية ،وكانت �صناع ًا ت�ضع ما تخرجه يف �سبيل اهلل ،فعلمنا بذلك �أنها
كانت �أطولنا يد ًا باخلري ،وكان ذلك �إمنا بان لهن بعد موتها ،فمثل ذلك ما كان من �أمر
�سمرة �إمنا بان للنا�س بعد موته(((.
3ـ مما ي�ؤكد هذا الفهم ،ما ورد يف �سبب وفاة �سمرة ر�ضي اهلل عنه -:
�أ ـ ذكر ابن عبد الرب �أنه �سقط يف قدر مملوءة ما ًء حار ًا ،كان يتعالج بالقعود عليها من
كزاز �شديد �أ�صابه ،ف�سقط يف القدر احلارة فمات.
((( م�ستفاد من �أر�شيف �أهل احلديث .»5/
((( التاريخ ال�صغري ( )133/1ط .دار املعرفة بريوت.
((( بيان م�شكل الآثار «.»216/14
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قال ابن عبد الرب :فكان ذلك ت�صديق ًا لقول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،له ولأبي
هريرة ولثالث معهما «�آخركم موت ًا يف النار»(((.
ب -وقد ذكر الذهبي �سبب ًا �آخر يف وفاته ،حيث قال :عن رجل �أن �سمرة ا�ستجمر فغفل
عن نف�سه حتى احرتق(((.
قال الذهبي تعليق ًا :فهذا �إن �صح ،فهو مراد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يعني نار
الدنيا(((.
وقال �أي�ض ًا يف تاريخ الإ�سالم� :إن �صح هذا فيكون �إن �شاء اهلل قوله عليه ال�سالم:
«�آخركم موت ًا يف النار» متعلق ًا مبوته يف النار ال بذاته»(((.
ج -روى البغوي يف معجم ال�صحابة قال :ثنا �شيبان ،ثنا جرير بن حازم ،قال� :سمعت
�أبا يزيد ،قال :ملا مر�ض �سمرة بن جندب مر�ضته التي مات فيها و�أخذه القر ،ف�أوقد له
كانون من بني يديه ومن خلفه ،وكانون عن ميينه وكانون عن �شماله ،فجعل ال ينفعه ،وجعل
يقول :كيف �أ�صنع مبا يف جوفـي؟ حتى مات(((.
ورواه ابن �سعد يف الطبقات عن وهب بن جرير بن حازم عن �أبيه عن �أبي يزيد املدين
به(((.
�إذن :خال�صة الأمر -:
� -1أن احلديث ال ي�صح يف ذلك كما �سبق بيانه.

 -2على فر�ض �صحته ،فاملق�صود مبوته يف النار �أي ب�سبب النار ،ولي�س دخو ًال لنار
الآخرة.

((( اال�ستيعاب (.)198/1
((( �سري �أعالم النبالء « »185/3ورواه البيهقي يف الدالئل بالغ ًا عن هالل بن العالء عن عبد اهلل بن معاوية
عن رجل قد �سماه �أن �سمرة »353/7« ...
((( ال�سري «.»186-185/3
((( تاريخ الإ�سالم «.»234/2
((( معجم ال�صحابة « .»209/3ط .مكتبة دار البيان ـ الكويت.
((( طبقات ابن �سعد « .»50/7ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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وختام ًا:
فها نحن نحط رحالنا يف نهاية هذا املطاف ،مع طائفة ال�شبهات املثارة حول ال�صحابي
اجلليل �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه ،والتي مل �آت على جميعها ،ليعلم القاريء الكرمي
�أن غريها من ال�شبهات ،مثل الذي �أتينا عليه ال يختلف عنها �أبد ًا ،و�أن هذه ال�شبهات ـ �سواء
ما ذكر منها ،وما مل يذكر ـ جميعها ال ت�صمد �أمام البحث العلمي النزيه ،والبعيد عن الغلو
والهوى والتع�صب وال�شطط.
وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على براءة ه�ؤالء الأطهار مما يثار حولهم من �أكاذيب
و�أباطيل ،الهدف منها �إ�سقاطهم والطعن فيهم مبا يثلب دينهم.
هذا من جانب؛ ومن جانب �آخر ف�إنه يدل على �سوء ق�صد من ذكر هذه ال�شبهات،
وخبث طويته ،وبعده عن �أب�سط قواعد النقد للروايات ،وغربته عن منهج البحث العلمي
القائم على العدل والإن�صاف ،حتى مع من تخالفهم يف �أ�صل الدين ،ف�ض ًال عن غريهم
من �أهل الإ�سالم.
ولكن �سنة اهلل تعاىل يف التدافع بني احلق والباطل ال بد �أن تبقى ،والعداء لأهل الإ�سالم
ال بد �أن ي�ستمر ،واهلل يقدر ما ي�شاء ،ويحكم ما يريد ،ولكن �أكرث النا�س ال يعلمون.
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ترجمة النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما

يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل ـ وهو �أ�صدق القائلني ـ يف �ش�أن الأن�صار :ﱫ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﱪ (((.
ويقول �سيد الب�شر �أبو القا�سم �صلى اهلل عليه و�سلم�« :آية الإميان حب الأن�صار ،و�آية
النفاق بغ�ض الأن�صار»(((.
نعم  ...كيف ال يكون لهم ذلك ال�شرف ،وتلك املنزلة ال�سامية ،وهم �أهل الن�صرة والإيثار،
والت�ضحية بالغايل والنفي�س للإ�سالم ور�سول الإ�سالم �صلى اهلل عليه و�سلم.
ولذلك «يروى عن عمر وعلي ر�ضي اهلل تعاىل عنهما ـ واللفظ لعلي ـ �أنه قال حني ذكر
ف�ضل الأن�صار ،فقال� :أحلف باهلل ال يحبهم �إال م�ؤمن ،وال يبغ�ضهم �إال منافق ،فقد كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعر�ض نف�سه على العرب ،فكلهم يرده بالإباية عن قبوله،
وال يجد عندهم �إجابة �إىل قوله ،فا�ستجابوا هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ون�صروا
الدين و�آووا الر�سول ،ولقد كانوا يت�شاحون فينا ،ويقرتعون علينا ،وفدوا الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ب�أنف�سهم و�أموالهم»(((.
فه�ؤالء هم �أن�صار اهلل ور�سوله ،فكيف ال يكون املحب لهم م�ؤمن ًا ،واملبغ�ض لهم
منافق ًا؟!
ولذا فاحلديث عن الأن�صار له مذاق خا�ص ،فهو الرتياق وال�شهد والع�سل امل�صفى.
ومعنا يف هذا املقام �أحد ه�ؤالء ال�سادة ،الذين نتقرب �إىل اهلل تعاىل بحبهم ،والذب
عنهم ،ون�شر حما�سنهم وف�ضائلهم وم�آثرهم التي ال حت�صى.
((( �سورة احل�شر ،الآية(.)9
((( رواه البخاري ،كتاب الإميان ـ باب عالمة الإميان حب الأن�صار(  ،) 78/1وم�سلم ،كتاب الإميان ـ باب
الدليل على �أن حب الأن�صار من الإميان(  ) 55/2من حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه.
((( نزهة الأب�صار يف ف�ضائل الأن�صار ،البن الفراء �ص(.)227ط� .أ�ضواء ال�سلف.
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�إنه ....
 �أول مولود يف الإ�سالم للأن�صار بعد هجرة احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل طيبةالطيبة.
 �أبوه �صحابي و�أمه �صحابية وخاله �صحابي ،ف�أكرم بهذا الن�سب. نال �شرف حتنيك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له وهو �صغري ،فيا �سعده. �أعطاه اهلل تعاىل ملكة احلفظ والفطنة ،فكان �سريع البديهة كثري احلفظ وا�سعالإدراك.
 روى عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جملة كبرية من الأحاديث ،معظمها من �أحاديثالأحكام.
 كان كرمي ًا جواد ًا كثري العطاء. تقلد �أعلى املنا�صب و�أرفعها ،فكان �أمري ًا على الكوفة وحم�ص.إنه النعامن بن بشري األنصاري ريض اهلل عنه.
اسمه ونسبه:
فهو النعمان بن ب�شري بن �سعد بن ثعلبة الأن�صاري ،من بني كعب بن احلارث بن
اخلزرج.
و�أمه :عمرة بنت رواحة �أخت عبد اهلل بن رواحة.
ُولد قبل وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بثمان �سنني ،وقيل ب�ست �سنني ،والأول
�أ�صح ،لأن الأكرث يقولون �إنه ولد هو وعبد اهلل بن الزبري عام اثنتني من الهجرة يف ربيع
الآخر ،على ر�أ�س �أربعة ع�شر �شهر ًا من مقدم النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم املدينة(((.
وهو �أول مولود للأن�صار بعد الهجرة ،يكنى �أبا عبد اهلل(((.
�أتت به �أمه حتمله �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فحنكه وب�شرها ب�أنه يعي�ش حميد ًا،
ويقتل �شهيد ًا ،ويدخل اجلنة.
((( اال�ستيعاب ( ،)471/1طبقات ابن �سعد (.)53/6
((( �أ�سد الغابة (.)292/5
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�شهد �أبوه ب�شري بن �سعد ر�ضي اهلل عنه بدر ًا مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وكان
�أول من بايع �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه على اخلالفة ،بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
من خالل ما ذكر يتبني لنا �أن الن�ش�أة الطيبة للنعمان كان لها ت�أثريها الكبري يف
حياته ،فماذا تتوقع �أيها القارئ من رجل ولد يف بيت م�ؤمن موحد ،الأب فيه والأم �صحابة
�أجالء؟!.
مكانته:
�أدرك النعمان ر�ضي اهلل عنه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكان �صغري ًا ،لكنه كان يدرك
ما يقوله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويفهمه ،فقد �أوتي ر�ضي اهلل عنه ذكا ًء وفهم ًا وفطنة،
كما كان �سريع البديهة ،كثري احلفظ ،وا�سع الإدراك ،فلقد �سمع الكثري من �أحاديث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم وحدث بها ،ونقلها �إلينا الثقات العدول ،وكان معظم ما روي عنه من
�أحاديث الأحكام ،ومن هذه الأحاديث على �سبيل املثال ال احل�صر:
 حديث الأمر بالعدل بني الأوالد يف العطية(((. حديث احلالل بينِّ واحلرام بي((( ،وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإ�سالم كمايقول ذلك علماء الإ�سالم.
وملكانة النعمان ر�ضي اهلل عنه فقد وثق اخللفاء فيه ،فقلدوه �أعلى املراتب و�أرفعها،
فقد كلفه معاوية ر�ضي اهلل عنه والية الكوفة ،ثم كلفه يزيد بن معاوية والية حم�ص.
وبعد موت يزيد دعا النعمان �إىل مبايعة عبداهلل بن الزبري بال�شام ،فتمرد عليه �أهل
حم�ص ،فخرج هارب ًا.
وهو الذي رد �آل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة ،وهو الذي �أ�شار على يزيد بن
معاوية بالإح�سان �إليهمَ ،ف َر َّق لهم يزيد و�أح�سن �إليهم و�أكرمهم(((.
((( رواه البخاري كتاب الهبة  -باب الهبة للولد حديث رقم « ،»2586وم�سلم كتاب الفرائ�ض باب كراهة
تف�ضيل بع�ض الأوالد يف الهبة حديث رقم «.»1623
((( رواه البخاري كتاب الإميان باب من ا�سترب�أ لدينه حديث رقم « ،»52وم�سلم كتاب امل�ساقاة باب �أخذ
احلالل وترك ال�شبهات حديث رقم «.»1599
((( انظر يف ذلك :تاريخ الطربي « ،»462/5والكامل يف التاريخ «.»538/3
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صفاته:
لقد حبى املوىل جل وعال النعمان بن ب�شري بالعديد من ال�سجايا الطيبة واخلالل
الكرمية ،والتي �إن دلت ف�إمنا تدل على �صفاء فطرته ونقاء �سريرته.
فكان ر�ضي اهلل عنه كرمي ًا معطا ًء جواد ًا ،رقيق القلب �أبي النف�س ،خطيب ًا مفوه ًا،
نا�صح ًا م�شفق ًا ،حمب ًا للخري وال�سالمة والعافية ،يكره الفتنة والفرقة واخلو�ض فيها.
يروى �أن �أع�شى همدان وفد على النعمان ،فقال :ما �أقدمك �أبا امل�صبح؟ قال :جئت
لت�صلني وحتفظ قرابتي ،وتق�ضي ديني،قال :ف�أطرق النعمان ثم رفع ر�أ�سه ،ثم قال :واهلل
ما �شيء ،ثم قال :هه ،ك�أنه ذكر �شيئ ًا ،فقام ف�صعد املنرب ،فقال :يا �أهل حم�ص ،وهم
يومئذ يف الديوان ع�شرون �ألف ًا ،هذا ابن عم لكم من �أهل القر�آن وال�شرف ،قدم عليكم
ي�سرتدفكم ،فما ترون فيه؟ قالوا� :أ�صلح اهلل الأمري ،احتكم له ،ف�أبى عليهم ،قالوا :ف�إنا قد
حكمنا له على �أنف�سنا من كل رجل يف العطاء بدينارين ،فجعلها له من بيت املال ،فعجل له
�أربعني �ألف دينار ،فقب�ضها ثم �أن�ش�أ يقول:
كنعمان �أعني ذا الندا ابن ب�شري
فلم �أر للحاجات عند انكما�شها
كمـدل �إىل الأقوام حبـل غ ــرور
�إذا قـال �أوفى باملقــال ومل يكـن
(((
وما خري من ال يقتدي ب�شك ــور
متى �أكفر النعمان ال�أك �شــاكر ًا
وكان ر�ضي اهلل عنه من �أخطب النا�س ،عن �سماك بن حرب �أن معاوية ا�ستعمل النعمان
ابن ب�شري على الكوفة ،فكان واهلل من �أخطب من �سمعت من �أهل الدنيا يتكلم(((.
ومن كلماته يف الوعظ والإر�شاد قوله� :إن الهلكة كل الهلكة �أن يعمل بال�سيئات يف �أزمان
البالء(((.
وكان يقول� :إن لل�شيطان م�صايل وفخوخ ًا ،و�إن من م�صايل ال�شيطان وفخوخه البطر
ب�أنعم اهلل ،والفخر ب�إعطاء اهلل ،والكرب على عباد اهلل ،واتباع الهوى يف غري ذات اهلل(((.
((( تاريخ دم�شق «.»95/65
((( طبقات ابن �سعد ( ،)54/6وانظر  :تاريخ دم�شق «.»95/65
((( تاريخ دم�شق ( ،)96/65وانظر :البداية والنهاية «.»245/8
((( تاريخ دم�شق ( ،)95/65وانظر :تهذيب الكمال «.»306/10
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وفاته:
تقدم معنا �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه كان والي ًا ملعاوية على الكوفة ،ثم ليزيد
ابن معاوية على حم�ص ،وبعد موت يزيد دعا النعمان �إىل بيعة عبداهلل بن الزبري ،فلما
انتهى �أمر اخلالفة �إىل مروان بن احلكم خرج النعمان من حم�ص هارب ًا ،فتبعه �أن�صار
مروان فقتلوه.
وقيل� :إن الذي قتله خالد بن خلي الكالعي املازين ،بقرية يقال لها بريين ،وقيل �سلمية،
وذلك �سنة �أربع و�ستني ،وقيل� :سنة خم�س و�ستني للهجرة.
وقد رثته ابنته حميدة قائلة:
كان ـ ــوا لقتلك وافيــة
		
يا ليت مزنة وابنها
		
مل يبق منهم ب ــاقية
		
وبني �أميـة ك ــلهـ ـ ــم
		
بالكــالب العـ ـ ـ ــاوية
		
جــاء الربيــد بقتلــه
		
دارت عليهم ن ــابيـة
		
ي�ستفتحــون بـر�أ�ســه
		
ولأبكـ ــني عـ ــالني ـ ــة
		
ف ـ ـلأبكــني م ـ ـ ـ ـ ــرة
		
(((
مع ال�سباع العاوية
		
ولأبكين ــك ما حييت
		
وقد روى عنه خلق كثري منهم حميد بن عبد الرحمن بن عوف وابنه حممد
وغريهم(((.

((( تاريخ دم�شق «.»89/65
((( انظر يف ترجمته :طبقات ابن �سعد « ،»387/6اال�ستيعاب (� ،)471/1أ�سد الغابة « »292/5الإ�صابة
�ص« ،»1328تهذيب الكمال « ،»306/10تاريخ الإ�سالم « ،»41/3تاريخ دم�شق « »86/65وغريها.
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الشبهات املثارة حوله رضي اهلل عنه

* مدخل:
لعل الناظر يف ال�شبهات املثارة حول ال�صحابي اجلليل النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه
يجد �أنها تدور كلها يف فلك واحد هو فلك العداء لعلي بن �أبي طالب ،ومن بعده �آل بيته ،وما
نتج عن هذا العداء من ان�ضمام النعمان �إىل حزب معاوية ،وتقلده املنا�صب العليا له والبنه
يزيد ،وقيامه بقتال �أتباع علي بن �أبي طالب والإغارة عليهم ،وما �سوى ذلك.
وهذه الق�ضية �أ�صبحت من امل�س َّلمات واحلقائق التي ال تقبل النقا�ش والطرح عند
البع�ض ،وهو �أن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ب�أجمعهم كانوا �أعدا ًء لآل البيت ي�سعون يف
عنتهم وم�شقتهم ،وال ي�ألون جهد ًا يف الإ�ضرار بهم والنيل منهم.
وهذا واهلل من �أعظم الكذب واالفرتاء على خري القرون و�صحابة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فكل عاقل يدرك �إدراك ًا وا�ضح ًا ال �شبهة فيه �أن من �أحب �شخ�ص ًا حمبة �صادقة
خال�صة ،ف�إنه يحب ما يحبه هذا ال�شخ�ص ويتقرب �إليه بذلك؛ لأن فيه ر�ضاه و�سعادته.
فكيف ي�ستقيم عق ًال �أن يكون �أ�صحاب النبي �صل اهلل عليه و�سلم �أعظم النا�س حب ًا له،
وتفاني ًا بني يديه ،ويف املقابل �أ�شد النا�س عدا ًء لآله و�أحبابه وذريته ؟!!
هذا واهلل جمع بني النقي�ضني ال يقبل عق ًال وال نق ًال.
ال �أريد الإطالة يف هذا احلديث حتى ال �أخرج عن مو�ضوعي الأ�سا�سي ،وهو ال�شبهات
املثارة حول النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما.
وكلي �أمل �أن مينحني القارئ الكرمي قدر ًا ي�سري ًا من �صربه ووقته؛ لأكمل معه الرد على
كل �شبهة �سيقت للطعن بهذا ال�صحابي العظيم ،ولريى مدى التقول والتحريف والكذب
والد�س الذي �أل�صق بهذا ال�صحابي وبغريه من �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ف�أقول م�ستعين ًا بالذي ال يخذل من احتمى بحماه -:
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 -1الشبهة األوىل-:

القول بأن  :النعمان يثري الفتنة ضد علي رضي اهلل عنه
وذلك �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما هو الذي حمل قمي�ص عثمان ر�ضي اهلل عنه
من املدينة �إىل ال�شام ،فرفعه معاوية ر�ضي اهلل عنه على منربها يهيج به �أهل ال�شام(((.
فكتب التاريخ تذكر �أن �أم حبيبة ر�ضي اهلل عنها بعثت بقمي�ص عثمان خم�ضب ًا بدمائه
�إىل �أخيها معاوية مع النعمان بن الب�شري(((.
واملق�صود من ذلك �أن النعمان ر�ضي اهلل عنه قد �شارك يف �إثارة الفتنة �ضد �أمري
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
واجلواب:

 -1مما ال �شك فيه �أن الأمانة العلمية تقت�ضي عند احلديث يف مو�ضوع معني� ،أال ت�أتي
�إىل ن�ص منه وتقطعه عن ال�سياق ،وتخرجه ب�صورة مبتورة للقارئ؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل
قلب املوازين ،وعدم الدقة يف احلكم على الواقعة.
ومن هذا القبيل الن�ص الذي بني �أيدينا ،ف�إن القارئ له مبعزل عن الأحداث التي جرت
�أيام مقتل عثمان ر�ضي اهلل عنه ،ال �شك �أنه �سيخرج بنتيجة يتفق عليها جميع العقالء،
وهي �أن النعمان ر�ضي اهلل عنه كان ممن �شارك يف �إثارة الفتنة �ضد علي ر�ضي اهلل عنه.
ولكن عندما تقر�أ الأحداث كاملة -وبتجرد و�إن�صاف ودون تع�صب ،-جتد �أن الأمر
يختلف متام ًا عما �سبق.
ف�إن القارئ لأحداث مقتل �أمري امل�ؤمنني عثمان ر�ضي اهلل عنه يف كافة املراجع ،يجد
�شيئ ًا تق�شعر منه اجللود ،وتدمع لأجله العيون ،وتذهل له العقول ،فامل�س�ألة لي�ست ب�سيطة
و�سهلة وهي كون �أمري امل�ؤمنني ُق ِتل وانتهى الأمر ،بل �إن الق�ضية ق�ضية �أهواء وم�صالح،
وا�ستبداد بالر�أي من قبل القتلة و�إثارة فتنة وغري ذلك.
((( انظر� :أحاديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة ملرت�ضى الع�سكري « ،»309والف�صول املهمة يف معرفة الأئمة البن
ال�صباغ « ،»353ومو�سوعة الإمام علي للري�شهري « ،»49ومعامل الفنت ل�سعيد �أيوب « ،»462وبحار الأنوار
«.»8/32
((( البداية والنهاية « ،»228/7وتاريخ الطربي « ،»562/4ومروج الذهب « .»355/2ط .دار القلم ،ونقله عنه
الت�سرتي يف قامو�سه «.»374/10
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فالذي حدث لعثمان ر�ضي اهلل عنه �شيء عظيم جد ًا� ،شق على ال�صحابة جميع ًا �صغري ًا
وكبريا ً ،وت�أملوا له كثري ًا خا�صة �أنه وقع من �أوبا�ش النا�س و�أراذلهم ،والذين مل يعرف عنهم
التقوى والورع ،ومع ذلك يقدمون بكل جر�أة و�إجرام ووقاحة على ذلك الفعل ال�شنيع ،من
قتلهم لأحد املب�شرين باجلنة ،و�صهر النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على ابنتيه.
ثم �إن الذي زاد الأمر �شدة على ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،هو نهي عثمان
ر�ضي اهلل عنه لهم عن الدفاع عنه ،وعزمه عليهم عدم القتال دونه ،كما جاء ذلك
م�صرح ًا به يف روايات كثرية(((.
بل كان النعمان ر�ضي اهلل عنه �أحد الذين جاءوا �إىل عثمان يطلبون الإذن لهم وال�سماح
يف الدفاع عنه ،لكنه ر�ضي اهلل عنه كان يرف�ض ذلك((( ،وال�سبب �أنه كان ال يريد �إراقة دم
م�سلم ب�سببه.
ف�أقول� :إن من يقر�أ الأحداث بهذه الطريقة ،ثم يقر�أ الن�ص ال�سابق ،ف�إنه ال ي�ستغرب
ما قام به النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه؛ لأنه �أحد الذين طالبوا بدم عثمان ال�شهيد،
و�أرادوا الق�صا�ص من قتلته ،بل �إن ذلك كان �إجماع ال�صحابة ،وعلى ر�أ�سهم �أمري امل�ؤمنني
علي ر�ضي اهلل عنه(((.
لكن اخلالف بني ال�صحابة كان يف توقيت الأخذ بث�أر عثمان ر�ضي اهلل عنه ،و�أما
م�س�ألة الق�صا�ص من قتلته ،فهذا �أمر مفروغ منه لدى ال�صحابة جميع ًا.
ولذا فقد تباينت وجهات نظر ال�صحابة جتاه هذا املو�ضوع اخلطري ،كما هو احلال
يف ر�أي طلحة والزبري ،و�أم امل�ؤمنني عائ�شة ومعاوية ،وغريهم من ال�صحابة الأجالء
لكل منهم وجهة نظر يف ذلك،
ر�ضوان اهلل عليهم ،مقابل ر�أي علي ر�ضي اهلل عنه ،فكانت ٍ
واهلل يغفر للجميع.
فما كان من النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه� ،إال �أنه �أراد �أن يكون له �سهم يف الأخذ
بهذا الث�أر ،فقام مبا قام به.
((( انظر -غري م�أمور -على �سبيل املثال ما جاء يف كتاب العوا�صم من القوا�صم �ص« .»141-140ط .املكتبة
ال�سلفية ـ القاهرة.
((( تاريخ دم�شق « .»286/41ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
((( تاريخ الطربي«.»437/4
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 -2هذا الن�ص ذكره الطربي يف تاريخه ،فقال :فيما كتب �إيل ال�سري يذكر �أن �شعيب ًا
حدثه عن �سيف عن حممد وطلحة ...به.
و�إليك �أخي القاريء نبذة عن رجال هذا ال�سند -:
�أ� -شعيب :هو ابن �إبراهيم الكويف.
قال ابن حجر :راوية كتب �سيف عنه ،فيه جهالة(((.
وقال ابن عدي :و�شعيب بن �إبراهيم هذا له �أحاديث و�أخبار ،وهو لي�س بذلك املعروف،
ومقدار ما يرويه من احلديث والأخبار لي�ست بالكثرية ،وفيه بع�ض النكرة ،لأن يف �أخباره
و�أحاديثه ما فيه حتامل على ال�سلف(((.
ب� -سيف :هو ابن عمر ال�ضبي.
قال عنه �أبو حامت :مرتوك احلديث ،ي�شبه حديثه حديث الواقدي(((.
وقال ابن معني� :ضعيف.
وقال ابن عدي :ول�سيف بن عمر �أحاديث غري ما ذكرت ،وبع�ض �أحاديثه م�شهورة،
وعامتها منكرة مل يتابع عليها ،وهو �إىل ال�ضعف �أقرب منه �إىل ال�صدق(((.
وقال الن�سائي والدارقطني� :ضعيف.
وقال ابن حبان :يروي املو�ضوعات عن الأثبات.
وقال الدارقطني :مرتوك.
وقال احلاكم :اتهم بالزندقة(((.
وقال الذهبي :كان �إخباري ًا عارف ًا(((.
ج -طلحة :هو ابن الأعلم احلنفي �أبو هيثم ،كويف روى عن ال�شعبي.
قال �أبو حامت� :شيخ(((.
((( ل�سان امليزان « »247/4ت «.»3797
((( الكامل يف ال�ضعفاء « »4/4ت « .»885ط .دار الفكر.
((( اجلرح والتعديل« »278/4ت«.»1198
((( الكامل يف ال�ضعفاء « »435/3ت«.»851
((( تهذيب التهذيب «»259/4ت« .»517ط .دار الفكر.
((( ميزان االعتدال « »197/2ت« .»3989ط .دار الفكر.
((( اجلرح والتعديل« »482/4ت«.»2112
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وذكره البخاري يف التاريخ الكبري ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
د -حممد :هو ابن عبد اهلل بن �سواد بن نويرة.
مل �أجد له ترجمة.
فهذه حال رجال هذا ال�سند ،ووا�ضح مما �سلف �أنه ال يعول على روايتهم.
ف�إن قيل� :إن �سيف بن عمر عمدة يف التاريخ ،كما قال الذهبي وابن حجر ،لكنه
مرتوك يف احلديث.
فاجلواب-:
�أن �سيف ًا يروي عن املجاهيل ،ويروي عنه املجاهيل �أي�ض ًا ،وهذا مطعن وا�ضح يف
رواياته ،و�إن كانت تاريخية.
ثم البد من العلم �أن تاريخ ال�صحابة وما وقع بينهم من فتنة ،ال ميكن �أخذه من مثل
تلك الروايات بهذه الأ�سانيد الواهيات ،بل البد �أن تكون الأ�سانيد غاية يف ال�صحة .هذا
�أو ًال.
و�أما ثاني ًا :ف�إن من يذكر هذه الروايات ،لي�ستدل بها على حمبي الآل والأ�صحاب
ويلزمهم بها ،جنده يف املقابل يترب�أ من روايات تاريخية �أخرى ،من طريق الرواة �أنف�سهم،
�إذا كانت هذه الروايات تخالف مذهبه وما يعتقده !!
فعلى �سبيل املثال:
ذكر الأميني يف كتابه (الغدير) ،رواية امتناع عثمان ر�ضي اهلل عنه ،من قتل عبيد اهلل

ابن عمر بن اخلطاب لقتله الهرمزان ،كما جاء ذلك يف تاريخ الطربي(((.
ثم علق الأميني فقال :ويف الإ�سناد �شعيب بن �إبراهيم الكويف املجهول ،قال ابن عدي:
لي�س باملعروف ،وقال الذهبي :راوية كتب �سيف عنه ،فيه جهالة.
وفيه �سيف بن عمر التميمي ،راوي املو�ضوعات املرتوك ال�ساقط ...الخ(((.
وانظر�أي�ض ًا �إىل كالم الري�شهري يف مو�سوعة الإمام علي ،عند حديثه عن �شخ�صية
((( التاريخ الكبري« »349/4ت« .»3093ط .املكتبة الإ�سالمية ـ تركيا.
((( تاريخ الطربي «.»239/4
((( الغدير « .»140/8ط .دار الكتاب العربي.
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عبد اهلل بن �سب�أ اليهودي((( ،و�أي�ض ًا كالم جعفر ال�سبحاين يف كتابه «الأ�ضواء»(((.
وبالنظر �ستجد �أخي القاريء �أن الرواة املطعون فيهم ،هم نف�س الرواة الذين حتدثت
عنهم قبل قليل يف رواية النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه.
فاخلال�صة :هل من املنطق العقلي وامليزان العلمي� ،أن الرواية �إن كانت موافقة لهوى
البع�ض ومعتقده تو�ضع يف �أعلى درجات ال�صحة والقبول ،و�إن كانت خمالفة للهوى واملعتقد
ترد ويرمى بها عر�ض احلائط ،مع �أن كال الروايتني من طريق واحد!!
�أال يعد هذا الأمر جمانبة لأَ ْي َ�س ِر قواعد العلم ،ومن الكيل مبكيالني ،ومن التحكم بدون
دليل وال �شبهة دليل.
� -3أن نور الدين الت�سرتي ذكر يف كتابه �إحقاق احلق((( �أن الذي حمل القمي�ص وذهب
به �إىل معاوية يف ال�شام هو مروان بن احلكم ونائلة بنت الفراف�صة زوجة عثمان ر�ضي اهلل
عنه ،وهذا يناق�ض ما تقدم قبل قليل ،فمن الذي نقل القمي�ص حتديد ًا؟!
فهذا �إن دل على �شيء ف�إنه يدل على تناق�ض الرواية وعدم ثبوتها.

وال�سنة والتاريخ « .»294-292/3ط .دار احلديث.
((( مو�سوعة الإمام علي يف الكتاب ُ
((( الأ�ضواء �ص«.»73
((( �إحقاق احلق� ،ص (.)261
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 -2الشبهة الثانية-:

القول بأن :النعمان يبغض علياً رضي اهلل عنهما

تقول ال�شبهة� :إن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه كان مبغ�ض ًا لعلي ر�ضي اهلل عنه،
منحرف ًا عنه عدو ًا له.
قال املجل�سي« :وكان النعمان بن ب�شري الأن�صاري من املنحرفني عنه ،وكان من �أمراء
يزيد»(((.
وقال الأميني« :النعمان بن ب�شري اخلارج على �إمام زمانه ،وحماربه حتت راية الفئة
الباغية»(((.
وقال ابن �أبي احلديد« :وكان النعمان بن ب�شري منحرف ًا عنه� -أي عن علي ر�ضي اهلل
عنه -وعدو ًا له ،وخا�ض الدماء مع معاوية خو�ض ًا ،وكان من �أمراء يزيد ابنه ،حتى قتل وهو
على حاله»((( .وغري ذلك من النقول.
واجلواب-:

 -1ال �شك �أن ما وقع بني ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني من الفتنة والقتال �شيء
ي�ؤ�سف له ،ويود املرء �أن مل يكن قد حدث �شيء من ذلك ،ولكن هذا قدر اهلل تعاىل ،ومع
ذلك نقول� :إن عقيدة امل�سلمني فيما وقع بني ال�صحابة من الفتنة ،هو الكف عما �شجر
بينهم ،مع اعتقاد ف�ضلهم جميع ًا ،و�سابقتهم وورعهم وتقواهم ،و�إن كان بع�ضهم �أف�ضل
من بع�ض ،ثم ت�سليم �أمرهم �إىل اهلل تعاىل ،هذا �أو ًال.
� -2أن وقوع القتال بني ال�صحابة ال يدل بحال من الأحوال على بغ�ضهم لبع�ضهم
البع�ض ،وال على عداوة وخبث طوية ،يدل على ذلك-:
�أ -ما رواه ابن �أبي �شيبة ومن طريقه البيهقي عن �أبي البخرتي ،قال� :سئل علي عن
�أهل اجلمل ،قال :قيل �أم�شركون هم؟ قال :من ال�شرك ف ُّروا .قيل� :أمنافقون هم؟ قـال� :إن
((( بحار الأنوار « .»289/34ط .دار �إحياء الرتاث.
((( الغدير «264/9و .»375ط .دار الكتاب العربي.
((( �شرح نهج البالغة « .»46/4ط .دار الكتب العلمية ،وتنقيح املقال عن كتاب الغارات « »445/2الهام�ش.
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املنافقني ال يذكرون اهلل �إال قلي ًال .قيل :فما هم؟ قال� :إخواننا بغوا علينا(((.
وهذا الأثر و�إن كان يف �إ�سناده �ضعف� ،إال �أن معناه كاملقطوع به؛ ملا لأمري امل�ؤمنني علي
ر�ضي اهلل عنه من مواقف �أخرى �شبيهة بهذا املوقف ،منها-:
 ما رواه املروزي يف تعظيم قدر ال�صالة ب�سنده عن الباقر ،قال� :سمع علي يوم اجلمل�أو يوم �صفني رج ًال يغلو يف القول ،فقال :ال تقولوا� ،إمنا هم قوم زعموا �أنا بغينا عليهم
وزعمنا �أنهم بغوا علينا فقاتلناهم.
فذكر لأبي جعفر �أنه �أخذ منهم ال�سالح ،فقال :ما كان �أغناه عن ذلك(((.
 وب�سنده عن مكحول� :أن �أ�صحاب علي ر�ضي اهلل عنه �س�ألوه عمن قتل من �أ�صحابمعاوية ر�ضي اهلل عنه ما هم؟ قال :هم امل�ؤمنون(((.وغري ذلك من الآثار.
 وقد كان منه ر�ضي اهلل عنه مثل هذا اجلواب يف حق اخلوارج �أهل النهر((( ،وال �شك �أن�أهل اجلمل �أف�ضل و�أحب �إىل علي ر�ضي اهلل عنه من �أهل النهر ،فال�شاهد من الأثر �أن علي ًا
رغم قتاله لأهل اجلمل� ،إال �أنه كان يعتقد �أنهم �إخوانه ،ومعلوم �أن املحبة من لوازم الأخوة.
ب -ملا انتهت معركة اجلمل �صار علي ر�ضي اهلل عنه مير بني القتلى ،فوجد طلحة بن
عبيد اهلل ،فقال بعد �أن �أجل�سه وم�سح الرتاب عن وجهه« :عزيز ع َّلي �أبا حممد ب�أن �أراك
جمند ًال يف الأودية وحتت جنوم ال�سماء» ثم قال�« :إىل اهلل �أ�شكو عجري وبجري»((( .وترحم
علي ر�ضي اهلل عنه على طلحة وقال« :ليتني مت قبل هذا اليوم بع�شرين �سنة»(((.
وغري ذلك من النقول التي تدل على �أنه مع وقوع القتال بني ال�صحابة� ،إال �أن الأخوة
كانت قائمة بينهم ،وكل منهم يعرف لأخيه حقه ،فلي�س القتال دا ًال على البغ�ض والعداوة.
((( امل�صنف « »368/21الطبعة املحققة ،الأثر« ،»38918و�سنن البيهقي«.»182/8
((( تعظيم قدر ال�صالة ( )544/2الأثر( ،)594باب �أدلة القائلني بتغاير الإميان والإ�سالم.
((( املرجع ال�سابق ( )545/2الأثر ( )595الباب ال�سابق.
((( امل�صنف « »460/21الأثر« »39097املحققة ،وقال املحقق :ورجاله ثقات.
((( تاريخ دم�شق (.)81/27
((( رواه الطرباين يف الكبري عن طلحة بن م�صرف ( )113/1حديث رقم ( ،)202وقال الهيثمي يف املجمع
( :)54/9رواه الطرباين و�إ�سناده ح�سن .وذكر البو�صريي اجلملة الأخرية من حديث �سليمان بن �صرد
عن احل�سن بن علي بلفظ «وددتُ �أين ِم ُّت قبل هذا بكذا وكذا �سنة» وقال عنه :رواه م�سدد موقوف ًا ،ورواته
ثقات .انظر� :إحتاف اخلرية املهرة «.»6/8
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ويقال باملثل يف الطرف الآخر املقابل لعلي ر�ضي اهلل عنه :لي�س كل من قاتل علي ًا يف
حرب من احلروب ،فهو مبغ�ض له وعدو له ،فهذا ال ي�شرتط ،فالذي وقع بني ال�صحابة
فتنة ،كان كل طرف فيها يظن �أنه على احلق فيما يذهب �إليه.
ولذلك فوجود النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه يف ال�صفوف املقابلة واملواجهة لعلي
ر�ضي اهلل عنه ومع�سكره ،ال يدل بحال من الأحوال على عداوته وبغ�ضه له ،بل لقد ورد عن
النعمان ما يخالف ذلك:
حيث ورد �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه ا�سرتجع ملا ُقتل عمار بن يا�سر ،وقال:
واهلل �إنا كنا نعبد الالت والعزى ،وعمار يعبد اهلل ،ولقد عذبه امل�شركون بالرم�ضاء وغريها
من �ألوان العذاب ،فكان يوحد اهلل وي�صرب على ذلك ،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم�« :صرب ًا �آل يا�سر موعدكم اجلنة» وقال له�« :إن عمار ًا يدعو النا�س �إىل اجلنة،
ويدعونه �إىل النار»(((.
فهذا النعمان الذي يقاتل جي�ش علي ر�ضي اهلل عنهم ،يعرتف ويقر بالف�ضل لعمار بن
يا�سر ،الذي يقاتل مع علي ،فلم يكن القتال مانع ًا للنعمان من القول باحلق ،واالعرتاف
بالف�ضل ملن يقاتله ،فهذا �إن دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على ما �سبق وقلناه� :إن القتال ال
يعني العداوة والبغ�ضاء ،و�إذا كان هذا الكالم من النعمان يف حق عمار ،فهو يف حق علي
من باب �أوىل.
 -3روى النعمان بن ب�شري قال« :ا�ست�أذن �أبو بكر على النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم

ف�سمع �صوت عائ�شة عالي ًا ،وهي تقول :لقد علمتُ �أن علي ًا �أحب �إليك من �أبي ومني -
مرتني �أو ثالث ًا ،-قال :فا�ست�أذن �أبو بكر ف�أهوى �إليها ،فقال :يا بنت فالنة؛ ال �أ�سمعك
ترفعني �صوتك على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم»(((.

((( خال�صة عبقات الأنوار حلامد النقوي« .)42/3ط .م�ؤ�س�سة البعثة ،والدرجات الرفيعة « .»280ط.
من�شورات مكتبة ب�صريتي ـ قم ،واملناقب للخوارزمي «.»234
((( رواه الن�سائي يف خ�صائ�ص علي حديث« .»108ط .مكتبة نينوى احلديثة ،و�أحمد يف م�سنده «»275/4
والبزار( )12/5ح( ،)3275وقال الهيثمي يف املجمع« :»126/9رواه البزار ورجاله رجال ال�صحيح ورواه
الطرباين ب�إ�سناد �ضعيف .وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح« :»30/7ب�سند �صحيح .ط .مكتبة ال�صفا.
وقال ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط يف تخريج امل�سند� :إ�سناده ح�سن من �أجل يون�س بن �إ�سحاق وباقي رجاله
ثقات رجال ال�صحيح.
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ال�شاهد من احلديث� :أن النعمان كان يروي �أحاديث ف�ضائل علي ر�ضي اهلل عنه ،ولو
كان  -كما يزعم البع�ض  -مبغ�ض ًا له لأخفى هذه الأحاديث ومل يروها ،فلما رواها و�أذاعها
دل ذلك على انتفاء البغ�ض والعداوة� ،إذ ال يعقل �أن املب ِغ�ض ين�شر ف�ضائل مبغ�ضه ،بل
ين�شر م�ساويه ،كما قال القائل:
وعني الر�ضا عن كل عيب كليلة ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا
قال احلافظ ابن حجر :وقد كان النعمان مع معاوية على علي ،ومل مينعه ذلك من
التحديث مبنقبة علي(((.
� -4أنه وردت روايات كثرية عن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه تدل على �أنه كان
معظم ًا لآل البيت ،حمب ًا لهم ي�سعى يف خدمتهم ،ومن كانت هذه حاله فال ميكن �أن يكون
مبغ�ض ًا لأعظم �آل البيت يف ذلك الوقت وعدو ًا له وهو �أمري امل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه،
�إذ لو كان كذلك لكان مبغ�ض ًا وعدو ًا لبنيه ،لأنهم على نهج �أبيهم ،فلما كان النعمان حمب ًا
لآل علي معظم ًا لهم ،دل ذلك على �أنه ال يبغ�ض والدهم.
وهذه الروايات �س�أ�سوق طرف ًا منها يف ال�شبهة الثالثة ب�إذن اهلل تعاىل.
تتمة -:

يدخل يف هذه ال�شبهة ما ذكره الت�سرتي يف قامو�سه ،من �شعر من�سوب للنعمان يقول
و�سارع يف ال�ض ــالل �أبو تراب
فيه :لقد طلب اخلالفة من بعيد
(((
عـلى وحت مبنــقطع ال�سـراب
مـعاوية الإمام و�أنت منـهـ ــا
واجلواب-:

�أن هذا من ال�شعر املكذوب على النعمان ر�ضي اهلل عنه ،فقد ذكره ابن �أبي احلديد
واجلاحظ((( بدون �سند وال عزو ،مما يدل على �أنه من التلفيق والد�س ،لت�شويه �صورة

(((

ال�صحابة يف نظرتهم لآل البيت ،وبالتحديد لعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
((( فتح الباري «.»30/7
((( قامو�س الرجال «.»374/10
((( �شرح نهج البالغة « .»145/13ط .دار الكتب العلمية.
((( العثمانية « .»300ط .دار الكتاب العربي.

70

ﱫﯥ ﯦﱪ

 -3الشبهة الثالثة -:

القول بأن :النعمان ينفذ سياسات الظلم املوكلة إليه

كان النعمان بن ب�شري �أحد �أمراء يزيد ومن قبله معاوية ،حمارب ًا علي بن �أبي طالب،
فقد توىل �إمارة الكوفة زمن معاوية �إىل وفاته ،وطرف ًا من والية يزيد ،ثم نقله �إىل حم�ص،
وتوىل �أي�ض ًا ق�ضاء دم�شق� ..إىل غري ذلك(((.
وهذا يدل على �أن النعمان بن ب�شري كان را�ضي ًا عن �سيا�سة ه�ؤالء الأمراء مقر ًا لهم
على �أفعالهم.
واجلواب على ذلك-:

�أن يقال� :إن كون النعمان بن ب�شري قد تقلد بع�ض املنا�صب ملعاوية ر�ضي اهلل عنه والبنه
يزيد ،فهذا ال يدل �أبد ًا على �أنه كان يوافق على كل �شيء ي�صدر �إليه ،بل �إنه كان يتعامل مع
الأوامر التي ت�صدر �إليه من منطلق ما ميليه عليه دينه وخوفه من اهلل تعاىل؛ ولذلك جند
�أنه قد ُن�سب �إىل ال�ضعف و�سوء الر�أي ،وعزل عن بع�ض املنا�صب ،كل ذلك لأنه كان يفعل
ما يعتقده احلق وما يدين اهلل تعاىل به.
ولعل من �أعظم املواقف التي تو�ضح هذا املنهج للنعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه ،موقفه
من م�سلم بن عقيل بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وموقفه من احل�سني ر�ضي اهلل عنه
و�أهله.
و�س�أعر�ض كل موقف على حدة مع التعليق عليه مبا ينا�سبه-:

((( قلت :هذه املعلومات ذكرت يف كتب التاريخ على �أنها �أحداث وقعت ،فكان البد ملن يكتب يف التاريخ �أن
ي�سطرها وال يغفلها ،ولكنهم مل يذكروها على �سبيل الطعن بهذا ال�صحابي �أو ذاك� ،أو �أن هذه �شبهة يف
حقه ،ولكن البع�ض ممن يف قلبه مر�ض �أخذ من كتب التاريخ مثل هذه الروايات وجعلها جما ًال للطعن يف
�صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلزم جتريد القلم للرد على تلك الأقوال ،ولوال ذلك ملا كان هناك
داع للرد والتفنيد.
ٍ
انظر على �سبيل املثال :تاريخ الطربي ( )352 ، 347 ، 338/5وغريها من املوا�ضع.
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املوقف األول -:
* موقف النعمان بن ب�شري من م�سلم بن عقيل ر�ضي اهلل عنهما-:
جاء يف كتب التاريخ �أنه ملا مات معاوية ر�ضي اهلل عنه وخلفه ابنه يزيد� ،أراد يزيد
�أخذ البيعة من �أربعة نفر هم :احل�سني بن علي ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد الرحمن بن
�أبي بكر ،وعبد اهلل بن عمر ،فما كان من ابن الزبري واحل�سني �إال �أن تركا املدينة وخرجا
�إىل مكة ،وجل�سا هناك ومل يبايعا يزيد ،وخالل تلك الفرتة بد�أت ر�سل �أهل الكوفة  -وما
�أدراك ما �أهل الكوفة؟!  -وكتبهم ت�أتي �إىل احل�سني ر�ضي اهلل عنه� ،أن اقدم علينا فقد
بايعناك ،حتى يقال �إنه ورد عليه يف يوم واحد �ستمائة كتاب((( ،فما كان من احل�سني
ر�ضي اهلل عنه �إال �أن َو َّجه ابن عمه وخا�صته م�سلم بن عقيل لي�ستطلع له الأخبار ،ف�إن كان
الأمر على ما ذكر يف هذه الكتب قدم �إليهم ،فخرج م�سلم بن عقيل وو�صل �إىل الكوفة ،وبد�أ
�أهلها يجتمعون �إليه ويبايعونه ،وكان النعمان بن ب�شري �أمري ًا على الكوفة يف ذلك الوقت من
قبل معاوية ف�أقره يزيد ،فما كان من النعمان ر�ضي اهلل عنه -وهذا ال�شاهد من الق�صة-
�إال �أن غ�ض الطرف عما يحدث مع علمه بذلك ،ثم ملا بد�أت الأخبار تزداد قام النعمان
ابن ب�شري خطيب ًا يف �أهل الكوفة مو�ضح ًا لهم خطر الفتنة ،وما ينتج عنها من عواقب �سيئة
وما �إىل ذلك ،فكان مما قال ر�ضي اهلل عنه�« :أما بعد؛ فاتقوا اهلل عباد اهلل وال ت�سارعوا
�إىل الفتنة والفرقة ،ف�إن فيها تهلك الرجال وت�سفك الدماء وتغ�صب الأموال� ،إين ال �أقاتل
من ال يقاتلني ،وال �آتي على من ال ي�أتي علي ،وال �أنبه نائمكم ،وال �أحتر�ش بكم ،وال �آخذ
بالقرف((( وال بالظنة وال التهمة ،ولكنكم �إن �أبديتم �صفحتكم يل ،ونكثتم بيعتكم ،وخالفتم
�إمامكم ،فواهلل الذي ال �إله غريه لأ�ضربنكم ب�سيفي ما ثبت قائمه يف يدي ،ولو مل يكن يل
منكم نا�صر� ،أما �إين �أرجو �أن يكون من يعرف احلق منكم �أكرث ممن يرديه الباطل»(((.
فقام �إليه عبد اهلل بن م�سلم بن �سعيد احل�ضرمي ،فقال� :إنه ال ُي�صلح ما ترى �إال
الغ�شم� ،إن هذا الذي �أنت عليه فيما بينك وبني عدوك ر�أي امل�ست�ضعفني.
((( اللهوف يف قتلى الطفوف البن طاوو�س( .)24ط� .أنوار الهدى ـ قم.
((( القرف :التهمة .القامو�س املحيط «.»184/3
((( كانت هذه اخلطبة قبل بعث الكتب �إىل يزيد كما ذكر ذلك املفيد يف الإر�شاد« .»41/2ط .م�ؤ�س�سة �آل
البيت.

72

ﱫﯥ ﯦﱪ

فقال النعمان ر�ضي اهلل عنه�« :أن �أكون من امل�ست�ضعفني يف طاعة اهلل� ،أحب �إيل من
�أن �أكون من الأعزين يف مع�صية اهلل» ثم نزل.

فكتب عبد اهلل احل�ضرمي وعمر بن �سعد بن �أبي وقا�ص وعمارة بن عقبة �إىل يزيد� :أن
م�سلم بن عقيل قد قدم �إىل الكوفة ،ف�أخذ البيعة للح�سني بن علي ،ف�إن كان لك يف الكوفة
حاجة فابعث �إليها رج ًال قوي ًا ينفذ �أمرك((( ،ويعمل مثل عملك يف عدوك ،ف�إن النعمان بن
ب�شري رجل �ضعيف �أو هو يت�ضعف(((.
فلما و�صلت الكتب �إىل يزيد ا�ست�شار �سرجون موىل معاوية ،ب�أن ح�سين ًا قد توجه نحو
الكوفة ،وم�سلم بن عقيل يف الكوفة يبايع له ،وبلغني عن النعمان �ضعف وقول �سيء ،ف�أ�شار
عليه �سرجون بخلع النعمان عن الكوفة ،وتولية عبيد اهلل بن زياد عليها(((.
وي�ستفاد من هذا ال�سياق فوائد-:

� -1أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه مل يكن جاه ًال مبا يدور حوله ،ولكنه غ�ض
الطرف يف البداية عما يحدث؛ لأنه يخ�ص ابن بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،وهو ممن يحبه ويعظمه ،ولعله يرجع عن ذلك ،لعلمه ب�أهل الكوفة ومكرهم وتلون
والئهم.
 -2حكمة النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه يف التعامل مع احلدث ،فقد ذ َّكرهم ووعظهم
�أو ًال ،وبينَّ لهم �أثر الفتنة وما يعقبها من مفا�سد ثاني ًا ،ثم هدد وتوعد من يريد املخالفة
وي�صر عليها �أخري ًا.
 -3لو كان النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه ممن يطلب امللك ويحر�ص عليه ولو �أ�ضاع
دينه لأجل ذلك ،لكان �أول املبادرين بالكتابة �إىل يزيد يف �ش�أن م�سلم بن عقيل ،بل لكان له
((( هذا يدل على ما قلته قبل قليل من �أن النعمان مل يكن يفعل كل ما ي�ؤمر به وينفذ �أوامر يزيد مهما
كانت.
((( جاء يف بع�ض املراجع �أن الذي كتب �إىل يزيد ب�ش�أن م�سلم بن عقيل هو النعمان بن ب�شري وهذا من الكذب
الوا�ضح .انظر :الف�صول املهمة البن ال�صباغ �ص(.)182ط .م�ؤ�س�سة الأعلى للمطبوعات ،وك�شف الغمة
للأربلي( .)253/2ط .دار الأ�ضواء.
((( تاريخ الطربي« 338/5وما بعدها بت�صرف» ،رو�ضة الواعظني« »173ط .من�شورات ال�شريف الر�ضي ـ
قم ،مناقب �آل البيت البن �شهر�آ�شوب«»242/3ط .مطبعة احليدرية ،وبحار الأنوار« »336/44وغريها من
املراجع التاريخية.
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موقف �آخر حيث ال�سلطة بيده ،وي�ستطيع �أن يق�ضي على هذه املجموعة بكل ب�ساطة ،لكنه
مل يفعل لأنه ممن تربى يف مدر�سة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وتع َّلم �أن ال يحر�ص
على الدنيا مهما كانت ،بل هان عليه من�صبه على �أن ال ي�صطدم ب�أهل البيت ،وكل هذا
بدافع املحبة والتعظيم لهم.
 -4جواب النعمان ر�ضي اهلل عنه لعبد اهلل احل�ضرمي يدل داللة قاطعة على �أن طاعة
اهلل تعاىل مقدمة عنده على كل �شيء ،حتى لو �أدى ذلك به �إىل �أن يكون من امل�ست�ضعفني
الأذلني يف نظر الآخرين.
 -5مل يكن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه �ضعيف ًا ،ولكنه كان ي�ؤثر ال�سالمة وكان
حليم ًا نا�سك ًا ،يحب العافية ويكره الفرقة والفنت.
 -6كان هذا املوقف احلازم من النعمان بن ب�شري �سبب ًا يف عزله عن الكوفة ،وتولية
عبيد اهلل بن زياد عليها بد ًال منه ،فلو كان ممن يبيع دينه لأجل املنا�صب ،لر�ضي و�أطاع
للأوامر التي ت�صدر �إليه ،ونفذها حفاظ ًا على ملكه ومن�صبه ،لكن ذلك مل يكن من خلقه
و�شيمه ر�ضي اهلل عنه(((.
املوقف الثاين -:
* موقف النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه من احل�سني بن علي و�أهله ر�ضي اهلل عنهم

�أجمعني-:

كان للنعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه مواقف مع �أهل البيت تدل على حبه لهم ،وتعظيمه
ومعرفته حلقهم ،مما ال يدع جما ًال لل�شك يف بطالن القاعدة التي تقول بل�سان احلال:
«ح ُّبك ملعاوية و�آله بغ�ض لآل البيت ،و�صلحك معه حرب عليهم» .وهذا واهلل من عظيم
ُ
الكذب على ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
و�س�أق�سم احلديث هنا �إىل ق�سمني :ق�سم عن احل�سني ر�ضي اهلل عنه ،وق�سم عن �أهله-:
((( ورد يف بع�ض الروايات �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه قال�(:إن ابن بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� ،أحب �إلينا من ابن بنت بحدل ـ يعني يزيد بن معاوية ـ فبلغ ذلك يزيد فعزله ،ووىل الكوفة عبيداهلل
ابن زياد).
انظر� :شرح الأخبار للقا�ضي النعمان( )147/3ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي.
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 -1موقف النعمان من احل�سني بن علي ر�ضي اهلل عنهما:

لقد �أحب النعمان ح�سين ًا �ش�أنه يف ذلك �ش�أن كل امل�سلمني ،ومتنى من قلبه لو يفديه بنف�سه
وولده وماله� ،إال �أن حب النعمان للح�سني كان حب ًا من نوع خا�ص ،حيث �إنه �أوقعه يف �صعوبات
جمة ،وجعله يكابد العناء والعنت ،وفيما يلي عر�ض �شذرات من دالئل هذا احلب-:
�أ -جاء يف كتب التاريخ �أن عبيد اهلل بن زياد ملا قدم الكوفة ملحا�سبة م�سلم بن عقيل
يف �أخذه البيعة للح�سني ر�ضي اهلل عنه ،و�سار حتى وافى الق�صر يف الليل ،ومعه جماعة قد
التفوا به يظنون �أنه احل�سني بن علي -لأن عبيد اهلل كان متلثم ًا ،-فدخل النعمان بن ب�شري
داره و�أغلق عليه وعلى خا�صته ،وملا و�صل عبيد اهلل بن زياد وطرق عليه الباب ،فاطلع �إليه
النعمان وهو يظنه احل�سني ـ وهنا ال�شاهد -فقال النعمان�« :أن�شدك اهلل �إال تنحيت ،واهلل
ما �أنا م�سلم �إليك �أمانتي ،ومايل يف قتالك من �أرب» ..فما كان من عبيد اهلل �إال �أن قال له:
افتح ال فتحت فقد طال ليلك ،...ففتح له.((( ...
وي�ستفاد من ذلك-:

� -1أن النعمان كان يعلم بقدوم احل�سني بن علي ر�ضي اهلل عنهما ،ولذلك دخل بيته
و�أغلق عليه وعلى خا�صته بابه ،لئال يكون طرف ًا يف هذه الفتنة.
� -2أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه كان �شديد احلر�ص على عدم مواجهة احل�سني
ابن علي ر�ضي اهلل عنه ،وما قد ينجم عن ذلك ،ولذلك� ،أف�صح عما يعتقده بقوله لعبيداهلل،
ظن ًا منه �أنه احل�سني« :واهلل مايل يف قتالك من �أرب» ،فلو كان حري�ص ًا على املُلك والتزلف
�إىل احلكام واحلظوة عندهم ،لكان هو املبا�شر لذلك بنف�سه!!
 -3لوال تلك املحبة واملكانة العظيمة يف قلب النعمان للح�سني و�آل البيت ،لكان هو
املتويل لقتاله بنف�سه ،دفاع ًا عن ملكه �أو ًال ،ووءد ًا للفتنة ثاني ًا ،ولكن اهلل تعاىل ع�صمه من
هذا الإثم واملنكر العظيم.
ب -روى الطرباين ب�سنده عن حممد بن علي بن احل�سني قال :خرج احل�سني وهو يريد
�أر�ضه التي بظاهر احلرة ونحن من�شي� ،إذ �أدركنا النعمان بن ب�شري على بغلة ،فنزل فقربها
((( الإر�شاد للمفيد ( ،)43/2وبحار الأنوار ( ،)341/44والعوامل للبحراين ( ،)190وتاريخ الطربي
(359/5ـ.)360
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�إىل احل�سني ،فقال :اركب يا �أبا عبد اهلل ،فكره ذلك ،فلم يزل ذلك من �إق�سام النعمان
عليه ،حتى �أطاع له احل�سني بالركوب ،قال�« :أما �إذ �أق�سمت فقد كلفتني ما �أكره ،فاركب
على �صدر دابتك ف�س�أردفك ،ف�إين �سمعت فاطمة بنت حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
تقول :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :الرجل �أحق ب�صدر دابته ،و�صدر فرا�شه
وال�صالة يف منزله� ،إال �إمام ًا يجمع النا�س عليه» فقال النعمان� :صدقت فاطمة بنت حممد
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� ،سمعت �أبي ب�شري ًا يقول كما قالت فاطمة ،وقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم «�إال من �أذن» ،فركب ح�سني على ال�سرج وردفه الأن�صاري(((.
فهل من هذا حاله مع �آل البيت ي�صح �أن يكون عدو ًا لهم ،وي�سعى للنيل منهم؟!
�أظن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل وبخا�صة بعد قراءة الرواية �سالفة الذكر لن يحتاج �إىل
عناء فكر وجهد عقل ،ومع ذلك �س�أترك للقارئ الكرمي الإجابة على هذا ال�س�ؤال.
 -2موقف النعمان بن ب�شري من �آل احل�سني ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني-:

لقد كانت مواقف النعمان مع �آل احل�سني ال تقل �ش�أن ًا عن مواقفه مع احل�سني نف�سه
حب ًا وتعظيم ًا ،ومعرفة لقدرهم ورفع ًا ملنزلتهم ،وللتدليل على هذا الكالم� ،أ�سوق لك �أخي
القارئ بع�ض الأمثلة التي تثبت هذا الأمر-:
�أ -جاء يف امل�صادر التاريخية �أن يزيد ندب النعمان بن ب�شري ،وقال له :جتهز لتخرج
به�ؤالء الن�سوة � -أي �أهل احل�سني � -إىل املدينة ،...و�أنفذ معهم يف جملة من �أنفذ النعمان
ابن ب�شري ر�سو ًال وتقدم �إليه � -أي تقدم يزيد للر�سول � -أن ي�سري يف الليل ويكون �أمامهم
حيث ال يفوتون طرفة عني ،ف�إذا نزلوا نحى عنهم ،وتفرق هو و�أ�صحابه حولهم كهيئة
احلر�س لهم ،ونزل معهم حيث �إن �أراد الإن�سان من جماعتهم و�ضوء ًا �أو ق�ضاء حاجة مل
يحت�شم ،ومل يزل يف الطريق كما و�صاه يزيد ،ويرفق بهم حتى دخلوا املدينة(((.
((( رواه الطرباين يف املعجم الكبري« ،»414/22وقال الهيثمي يف املجمع« :»108/8رواه الطرباين ،وفيه
احلكم بن عبد اهلل الأيلي وهو مرتوك .وذكره املرع�شي يف �شرح �إحقاق احلق« .»196/27وهذا احلديث
و�إن كان �ضعيف ًا �إال �أين �سقته من باب الإلزام .على �أين ال �أنفي �صدور ذلك من النعمان وغريه من
ال�صحابة؛ لعظيم معرفتهم بحقوق �آل البيت وحمبتهم لهم.
((( رو�ضة الواعظني « ،»192الإر�شاد للمفيد « ،»122/2بحار الأنوار « ،»145/45تاريخ الطربي «،»462/5
الكامل يف التاريخ «538/3ـ.»539
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وجاء يف بع�ض الروايات �أن فاطمة بنت علي قالت لأختها زينب :قد وجب علينا حق
لهذا؛ حل�سن �صحبته لنا ،فهل لك �أن ن�صله؟ فقالت :واهلل ما لنا ما ن�صله به� ،إال �أن نعطيه
ُح ِل ّينا!! ف�أخذت �سواري ودملجي(((� ،أو �سوار �أختي ودملجها ،فبعثنا بها �إليه واعتذرنا من
قلتها ،وقلنا :هذا بع�ض جزائك حل�سن �صحبتك �إيانا.
فقال :لو كان الذي �صنعته للدنيا ،كان يف دون هذا ر�ضاي ،ولكن واهلل ما فعلته �إال هلل،
وقرابتكم من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(((.
فوا�ضح من هذا النقل مدى تعظيم النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه لآل احل�سني ر�ضي
اهلل عنهم ،حيث ورد يف بع�ض امل�صادر �أن الر�سول الذي اختاره ل�صحبتهم �صفته �أنه �أمني
�صالح((( ،فهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على مدى خوف النعمان عليهم وحبه العظيم
لهم .فهل بعد ذلك يقال� :إن النعمان كان ممن يبغ�ض �آل احل�سني ،وي�سعى يف �أذيتهم
وم�شقتهم والإ�ضرار بهم؟! �سبحانك هذا بهتان عظيم.
ب -موقف النعمان بن ب�شري من �أهل احلرة -:

حيث كانت وقعة احلرة �سنة ثالث و�ستني للهجرة ،و�سببها �أن �أهل املدينة خلعوا بيعة
يزيد بن معاوية ،ملا بلغهم ما يتعمده من الف�ساد ،ف�أ َّمر الأن�صار عليهم عبد اهلل بن حنظلة
 وهو �أخو النعمان بن ب�شري لأمه  ،-و�أ ّمر املهاجرون عليهم عبد اهلل بن مطيع العدوي،ف�أر�سل �إليهم يزيد بن معاوية م�سلم بن عقبة املري يف جي�ش كثري ،فهزمهم وا�ستباحوا
املدينة وقتلوا ابن حنظلة ،وقتل من الأن�صار �شيء كثري(((.
وقد كان للنعمان دور مهم يف حماولة منع وقوع هذه املجزرة الب�شعة ،لكنه مل ي�ستطع،
فقد روى ابن ع�ساكر �أن النعمان بن ب�شري قال ليزيد :يا �أمري امل�ؤمنني ،وجهني �أكفيك
 �أي �إىل �أهل املدينة  ،-فرف�ض يزيد ملا يعلم من �سهولة النعمان ،وحر�صه على عدم((( الدملج :حلي يلب�س يف املع�صم ،وعلى حد تعبري ابن فار�س :هو املع�ضد من احللي � -أي مايكون يف الع�ضد
  .معجم مقايي�س اللغة «.»339/2ً
((( بحار الأنوار« »146/45وتاريخ الطربي « .»462/5وانظر لهذه الق�صة �أي�ضا الكامل يف التاريخ
«.»539/3
((( تاريخ الطربي « »462/5وبحار الأنوار « ،»146/45ومقتل احل�سني لأبي خمنف « »214وغريها.
((( فتح الباري« .»576/8كتاب التف�سري ـ باب قوله تعاىل(هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند ر�سول
اهلل حتى ينف�ضوا)...
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�إراقة دماء امل�سلمني ،-فقال النعمان� :أن�شدك اهلل يا �أمري امل�ؤمنني يف ع�شريتك ،و�أن�صار
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم(((.

وقد كان �آل احل�سني ممن ي�سكن املدينة املنورة ،على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أمت
الت�سليم.
فال�شاهد من الق�صة؛ مدى حر�ص النعمان على عدم وقوع القتال ،وع�صمة الدماء ومنا�شدته
اهلل ليزيد �أن يتلطف ب�أهل املدينة ،مبن فيهم �آل البيت ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
وقد كان يحزن النعمان �أن تراق قطرة من دمائهم� ،أو دماء الأ�صحاب ب�صفة عامة،
وهذا ما دفعه لأن يتحدث مع يزيد ويطلب منه �أن يبعثه �إىل املدينة املنورة ،ليعالج �أمرها،
ويف هذا خري دليل على املحبة املتبادلة بني الآل والأ�صحاب ،و�أنهم جميع ًا حتت راية
واحدة.
فهل بعد ذلك يقال� :إن النعمان ممن يبغ�ض �آل البيت ويعاديهم؟!!
نخل�ص من هذه الن�صو�ص جميع ًا� :إىل �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه كان حري�ص ًا
جد ًا على �آل البيت ،ومل يكن ينفذ �سيا�سات الأمراء عليه �إذا كانت تخالف ما يعتقده،
ويدين اهلل تعاىل به ،وقد تعر�ض جراء ذلك للطعن به ومت عزله عن من�صبه الدنيوي،
لكنه مل يعب�أ بذلك طاملا �أنه يقدم طاعة اهلل تعاىل على طاعة املخلوق ،فر�ضي اهلل عنه
و�أر�ضاه.

((( تاريخ دم�شق« .»333/26ذكر من ا�سمه طريف.
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4ـ الشبهة الرابعة-:

القول بأن  :النعمان بن بشري خالف قومه األنصار
وانضم إىل معاوية وترك علياً رضي اهلل عنهم جميعاً

جاء يف كتاب وقعة �صفني( :ومل يكن مع معاوية من الأن�صار غريهما -النعمان وم�سلمة
ابن خملد ،-ثم �إن معاوية �س�أل النعمان �أن يخرج �إىل قي�س فيعاتبه وي�س�أله ال�سلم ،فخرج
ال�ص َّفني ،فقال :يا قي�س -هو ابن �سعد بن عبادة� -أنا النعمان بن
النعمان حتى وقف بني َ
ب�شري .فقال قي�س :هيه يا ابن ب�شري ،فما حاجتك؟ فقال النعمان :يا قي�س؛ �إنه قد �أن�صفكم
من دعاكم �إىل ما ر�ضي لنف�سه� ،أل�ستم مع�شر الأن�صار تعلمون �أنكم �أخط�أمت يف خذل
عثمان يوم الدار ،وقتلتم �أن�صاره يوم اجلمل ،و�أقحمتم خيولكم على �أهل ال�شام ب�صفني،
فلو كنتم �إذ خذلتم عثمان خذلتم علي ًا لكانت واحدة بواحدة ،ولكنكم خذلتم حق ًا ون�صرمت
باط ًال ،ثم مل تر�ضوا �أن تكونوا كالنا�س ،حتى �أعلمتم يف احلرب ودعومت �إىل الرباز ،ثم
مل ينزل بعلي �أمر قط �إال هونتم عليه امل�صيبة ووعدمتوه الظفر ،فقد �أخذت احلرب منا
ومنكم ما قد ر�أيتم فاتقوا اهلل يف البقية.
ف�ضحك قي�س ثم قال :ما كنت �أراك يا نعمان جترتئ على هذه املقالة� ،إنه ال ين�صح
�أخاه من غ�ش نف�سه ،و�أنت واهلل الغا�ش ال�ضال امل�ضل� .أما ذكرك عثمان ،ف�إن كانت الأخبار
ل�ست خري ًا منه ،وخذله من هو خري منك !! و�أما
تكفيك فخذها مني واحدةَ ،قتَل عثمان من َ
�أ�صحاب اجلمل فقاتلناهم على النكث ،و�أما معاوية فواهلل لو اجتمعت عليه العرب قاطبة
لقاتلته الأن�صار ،و�أما قولك �إنا ل�سنا كالنا�س ،فنحن يف هذه احلرب كما كنا مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،نتقي ال�سيوف بوجوهنا ،والرماح بنحورنا ،حتى جاء احلق
وظهر �أمر اهلل وهم كارهون ،ولكن انظر يا نعمان؛ هل ترى مع معاوية �إال طليق ًا �أو �أعرابي ًا
�أو مياني ًا م�ستدرج ًا بغرور؟! انظر �أين املهاجرون والأن�صار ،والتابعون ب�إح�سان الذين
ر�ضي اهلل عنهم ،ثم انظر هل ترى مع معاوية غريك و�صويحبك ،ول�ستما واهلل ببدريني وال
عقبيني وال �أحديني((( ،وال لكما �سابقة يف الإ�سالم ،وال �آية يف القر�آن ،ولعمري لئن �شغبت
((( �أي ل�ستما من �أهل بدر وال العقبة وال �أحد.
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علينا ،لقد �شغب علينا �أبوك!! (((.

واجلواب على ذلك-:
�أو ًال � :سند ًا :
� -1أن ن�صر بن مزاحم روى هذه الق�صة ب�سنده ،فقال :حدثنا عمر بن �سعد قال ..:به(((.
وكل من ذكر هذه الق�صة كاملجل�سي والأميني وغريهما فقد ذكروها نق ًال عن ن�صر.

وعند النظر يف بع�ض روايات هذا الكتاب ـ وقعة �صفني ـ من طريق عمر بن �سعد جند
�أن ن�صر بن مزاحم ي�صرح يف بع�ض املواطن ب�شيوخ عمر بن �سعد((( ،ويف بع�ضها الآخر
يقول :حدثنا عمر بن �سعد عن رجالـه((( ،ويف بع�ض املواطن عن عمر بن �سعد مبا�شرة،
كما هو احلال يف روايتنا هذه.
وعلى �أي حال؛ لننظر ماذا يقول العلماء يف هذا ال�سند ،ثم ليحكم القارئ مبا �شاء-:
�أ  -ن�صر بن مزاحم� :صاحب الكتاب ،هو الكويف.
قال ابن حجر :تركوه.
وقال العقيلي :يف حديثه ا�ضطراب وخط�أ كثري.
وقال �أبو خيثمة :كان كذاب ًا.
وقال �أبو حامت :زائغ احلديث مرتوك.
وقال الدارقطني� :ضعيف(((.
ب ـ عمر بن �سعد :هو ابن �أبي ال�صيد الأ�سدي.
قال ابن حجر :روى عن الأعم�ش ،....بغي�ض.
وقال �أبو حامت :مرتوك احلديث(((.
فالذي يظهر من ال�سند �أنه �أقرب �إىل الو�ضع ،حلال هذين الراويني.
((( وقعة �صفني لن�صر بن مزاحم « ،»449،448بحار الأنوار « ،»517/32الغدير للأميني «.»81/2
((( �ص «.»442
((( مثل �ص«3و306و »373وغريها.
((( مثل �ص«.»439
((( ل�سان امليزان « »267/8ت« .»8127ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية.
((( ل�سان امليزان« »105/6ت« ،»5626وميزان االعتدال« »193/3ت« »6566ط .دار الفكر ،واجلرح
والتعديل« »112/6ت«.»595
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ثم �إن عمر بن �سعد �إن كان روى ذلك من نف�سه فال�سند منقطع ،و�إن كان روى ذلك عن
م�شايخه ،ف�إنه مل يعني عمن روى ذلك لنعرف حال ه�ؤالء الرواة.
كل؛ فمثل هذا ال�سند ال يحتج به ،وال يعتد به �أبد ًا.
وعلى ٍ

 -2مما يدل على �ضعف وبطالن هذه الق�صة� ،أن ن�صر بن مزاحم هو املنفرد بروايتها،
وكل من ذكر الق�صة فقد رواها من طريقه ،وقد عرفنا حال الرجل.
ثاني ًا  :متن ًا :

 -1وقع يف منت الرواية عبارات تدل على بطالنها و�أنها ملفقة ،فمن ذلك-:
�أ -قول قي�س بن �سعدَ :
(ق َتل عثمان من ل�ستَ خري ًا منه ،وخذله من هو خري منك).
واملعروف �أن الذي قتل عثمان ر�ضي اهلل عنه هم �أوبا�ش النا�س وطغامهم وهمجهم
ورعاعهم ،فهل النعمان بن ب�شري لي�س خري ًا من ه�ؤالء؟!! وهو من �صحب النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،وروى عنه الأحاديث وغري ذلك ،فهل يقارن هذا ال�صحابي اجلليل به�ؤالء
الأغمار الأغرار الفجار؟ وهل ميكن �أن ي�صل البغ�ض بقي�س بن �سعد لأن يدعي �أن النعمان
وه�ؤالء املجرمني �سواء ،بل �إنهم خري منه ؟!!
هذا ما ننزه عنه قي�س ًا والنعمان كذلك .هذا �أو ًال.
و�أما ثاني ًا-:
فمن الذي خذل عثمان ر�ضي اهلل عنه ،والذين هم خري من النعمان؟!
�إن كل من يقر�أ روايات قتل عثمان يف املراجع املعتمدة يجد �أن ال�صحابة كانوا يودون
ويتمنون الدفاع عنه ،لكنه ر�ضي اهلل عنه كان يرف�ض ذلك ،وهذا الأمر كان بدء ًا من
علي بن �أبي طالب �إىل ابنه احل�سن �إىل ابن الزبري والنعمان و�أبي هريرة وغريهم الكثري
والكثري .فهل -واحلال هذه  -ي�صح �أن ُيط َلق �أن عثمان قد ُخذل؟!
ال واهلل �إنه مل يخذل �أبد ًا.

ثم �إن �أحد الذين يفهمون الكالم مبنظورهم اخلا�ص علق على هذه الق�صة بقوله:
«هكذا ترى كيف �أجمع البدريون و�أهل بيعة العقبة على قتل عثمان ،وحماربة معاوية
و�أفتوا بكفرهم!!»(((.
((( �شرح الق�صيدة الرائية د.جواد جعفر«.»365
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ويف مو�ضع �آخر يقول الكاتب نف�سه« :وترى من مفهوم هذا� ،أن الذي قتل عثمان و�أفتى
بقتله� ،إمنا جمموع الأمة ويف مقدمتهم خيار ال�صحابة من البدريني!!» (((.

فهل ميكن �أن ي�صدر من قي�س بن �سعد مثل هذا الكالم الذي ي�ؤيد مقتل عثمان
ر�ضي اهلل عنه ،ويثني فيه على القتلة ،ويعتذر فيه عن اخلاذلني له ؟!
بل و�أدهى من ذلك �أن تكون هذه العبارة من الأدلة التي ي�ستدل بها البع�ض لإثبات
�إجماع ال�صحابة على قتل عثمان !!
اللهم �إ َّنا نربيء قي�س ًا وال�صحابة جميع ًا من هذا الإفك والزور.
ب -قول قي�س بن �سعد( :و�أما �أهل اجلمل فقاتلناهم على النكث).
واملعروف �أن �أهل اجلمل مل ينكثوا بيعة علي ر�ضي اهلل عنه ،و�إمنا اختلفوا معه يف كيفية
املطالبة بدم عثمان ر�ضي اهلل عنه كما �سبق بيانه ،فكيف يقول قي�س� :إن القتال كان على
النكث؟
ف�إن كان املق�صود بالنكث �شيئ ًا �آخر ،فنحن نطالب بتو�ضيحه وبيانه كي نفهم العبارة.
ج -قول قي�س بن �سعد( :ولعمري لئن �شغبت علينا ،لقد �شغب علينا �أبوك).
واملق�صود بت�شغيب والد النعمان ـ وهو ب�شري بن �سعد ـ ما يروى  -كذب ًا  -يوم ال�سقيفة
من قيامه مببايعة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أول الأن�صار ليف�سد الأمر على �سعد بن
عبادة ،حيث كان ب�شري بن �سعد �سيد ًا من �سادات الأن�صار ،فلما ر�أى اجتماع الأن�صار على
�سعد بن عبادة  -والد قي�س �صاحب الق�صة -لت�أمريه ح�سده ب�شري ،و�سعى يف �إف�ساد الأمر
عليه ،وتكلم يف ذلك ،وبايع ب�شري �أبا بكر لي�س حب ًا يف �أبي بكر ،و�إمنا ليحول بني �سعد بن
عبادة وبني الإمارة!! وتكالبت الأن�صار على �أبي بكر وبايعوه ،وتركوا �سعد بن عبادة(((.
هذا ما يذكر يف كتب ال عناية لها بالأ�سانيد ،ومعنى ذلك �أن قي�س ًا مل ين�س ما فعل
�أبو النعمان بن ب�شري بوالده يوم ال�سقيفة ،ف�أراد �أن يث�أر لذلك من النعمان!!
فهل يقول عاقل بذلك ،وهو يعرف ال�صحابة ودينهم وتقواهم وورعهم؟
ثم �إن ذلك يعني �أن قي�س ًا ال ي�ؤمن بوالية علي ر�ضي اهلل عنه ،حيث يرى اخلالفة حق ًا
((( حماكمات اخللفاء و�أتباعهم د.جواد جعفر«.»322
((( انظر مث ًال :االحتجاج للطرب�سي « ،»178/1بحار الأنوار « ،»182/28و�شرح نهج البالغة «6/6ـ.»7
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لأبيه منذ البداية!! و�أن غ�ضبه كان من �أجل ذلك ،فما ر�أيكم بذلك يا من تنقلون هذه
الأكاذيب عن ال�صحابة ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم؟
ثم �إن ما ذكر يف ق�صة ال�سقيفة ،من هذا العداء بني �سعد بن عبادة وب�شري بن �سعد
�إمنا هو حم�ض الكذب واالفرتاء على ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.
 -2كان الأوىل باملعرت�ض �أال يذكر هذه الق�صة ،لأن فيها ما يعار�ض عقيدته ومذهبه
يف ال�صحابة ،فقي�س هنا يثني على املهاجرين والأن�صار والتابعني لهم ب�إح�سان ،ويذكر
�أن اهلل ر�ضي عنهم ،و�أنهم ن�صروا دين اهلل تعاىل ،وقاتلوا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم .كل ذلك املدح كان من قي�س يف معركة �صفني� ،أي بعد وفاة النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم بع�شرات ال�سنني ،وهذا الأمر يخالف اعتقاد املعرت�ض من �أن ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم ارتدوا بعد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إال نفر ًا ي�سري ًا منهم يعدون
على الأ�صابع!!
فهل يقبل املعرت�ض بهذا الثناء ويثبته ويحتج به� ،أم �أنه �سيبحث له عن ت�أويل باطني،
كما بحث لغريه؟!
اللهم هُ داك ور�شدك.
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إغارة النعمان بن بشري رضي اهلل عنه على عني التمر
وفيها مسلحة((( لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
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وهي ق�صة ذكرها الطربي يف تاريخه خمت�صرة((( و�ساقها الثقفي يف كتابه الغارات
مطولة((( ،وملخ�صها-:
�أن معاوية ر�ضي اهلل عنه بعث النعمان بن ب�شري و�أبا هريرة ر�ضي اهلل عنهما �إىل علي
ر�ضي اهلل عنه ،ي�س�أالنه دفع قتلة عثمان �إليه لعل احلرب تطف�أ وي�صطلح النا�س ،و�أراد
معاوية من ذلك �أن يرجع النعمان و�أبو هريرة من عند علي ،وهما ملعاوية عاذرين ولعلي
الئمني؛ لأن معاوية يعلم �أن علي ًا لن يدفع �إليه القتلة .ف�أتياه فتكلم �أبو هريرة ثم تكلم
النعمان بدفع القتلة وال�صلح ،ف�أجابهم علي ب�أن الأن�صار جميع ًا اتبعته �إال �شذاذ ًا منهم
ثالثة �أو �أربعة ،فهل تكون يا نعمان منهم؟ فاعتذر النعمان وبينّ له �أنه يريد مالزمته
والبقاء عنده ،وما حمله على ذلك �إال ال�صلح بني الفريقني ،ف�أما �أبو هريرة فلحق بال�شام
و�أخرب معاوية اخلرب ،و�أما النعمان ف�أقام بعده �أ�شهر ًا ثم خرج فار ًا من علي ،حتى �إذا م َّر
بعني التمر �أخذه مالك بن كعب الأرحبي عامل علي عليها ،و�أراد �سجنه والكتابة ب�أمره �إىل
علي ،فنا�شده �أال يفعل ،ثم �أطلقه مالك ب�شفاعة قرظة بن كعب الأن�صاري ،فخرج النعمان
م�سرع ًا حتى انتهى �إىل معاوية ف�أخربه مبا كان وما لقي ،ثم �إن معاوية �أراد �أن يبعث كتيبة
�إىل �شاطئ الفرات؛ لريعب بهم �أهل العراق ،فر�شح النعمان نف�سه لهذه املهمة ،فندب
معه �ألفي رجل ،و�أو�صاه �أن يتجنب املدن واجلماعات ،و�أال ُي ِغري �إال على م�سلحة ،ويعجل
بالرجوع ،ف�أقبل النعمان حتى دنا من عني التمر ،وكان مع مالك بن كعب الأرحبي قرابة
((( عني التمر  :بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة ،بقربها مو�ضع يقال له �شفاثا منها يجلب الق�سب
والتمر �إىل �سائر البالد ،وهو بها كثري جد ًا ،وهي على طرف الربية .انظر :معجم البلدان لياقوت احلموي
« .»176/4ط .دار �صادر.
((( م�سلحة� :أي رجال �أ�صحاب �سالح.
((( تاريخ الطربي «.»133/5
((( «.»459-445/2

84

ﱫﯥ ﯦﱪ

املائة رجل ،فكتب �إىل علي ي�ستغيثه ،ثم ا�ستعان مالك مبخنف بن �سليم عامل علي على
�صدقة �أر�ض الفرات ،ف�أغاثه بخم�سني فار�س ًا حتى انتهوا �إىل عني التمر ،وكان النعمان
قاهر ًا ملالك و�أ�صحابه ،فلما ر�أى النعمان وجنده خمنف ومن معه ظنوا �أن وراءهم جي�ش ًا
فانحازوا ،ثم تقاتلوا وحجز الليل بينهم ،يظنون �أن ملالك مدد ًا فان�صرفوا وان�صرف
النعمان ،ومل يقتل من �أ�صحاب مالك �إال عدد قليل(((.
واجلواب على ذلك-:
� -1أن �سند الق�صة ال يثبت لأن يف �سند الطربي رج ًال جمهو ًال حيث قال ... :عن عمرو

ابن ح�سان عن �شيخ من بني فزارة قال :بعث معاوية ...
و�أما الثقفي يف الغارات فقد قال :غارة النعمان بن ب�شري على عني التمر ومالك بن
كعب الأرحبي ،عن حممد بن يو�سف بن ثابت �أن النعمان بن ب�شري قدم ...
وحممد بن يو�سف هذا ذكره احلافظ ابن حجر يف التقريب يف ترجمة يو�سف بن
حممد بن ثابت وقال عنه :مقبول(((.
وقال حمقق كتاب الغارات احل�سيني :والظاهر �أن الرواية مر�سلة(((.
� -2أنه قد وقع بني ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أ�شد من ذلك كما هو احلال يف وقعة
اجلمل ووقعة �صفني ،وقتل فيها العدد الكبري من امل�سلمني ،وكان ذلك ب�سبب الت�أول يف
ق�ضية قتل عثمان ر�ضي اهلل عنه .وقد �سبق بيان عقيدة امل�سلمني يف مثل هذه الفنت.
 -3ميكن ت�صنيف ما قام به النعمان بن ب�شري يف دائرة اخلط�أ ،ولكن لي�س معنى ذلك
�إهدار هذا ال�صحابي من جميع اجلهات ،وتف�سيقه �أو تكفريه والطعن فيه ويف دينه ،هذا
مما ال يجوز �أبد ًا ،بل يقدر اخلط�أ بقدره وال يتجاوز فيه ،فالعدل يقت�ضي ذكر احل�سنات
مقابل ال�سيئات ،و�أن الهفوة من �أهل الدين وال�صالح تطوى يف بحور ح�سناتهم ،و�أوىل
النا�س مبثل ذلك هم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
 -4مل يذكر �صاحب الغارات يف ق�صته �سبب رجوع النعمان من عند علي ر�ضي اهلل
((( الغارات للثقفي « ،»445/2تاريخ الطربي « »133/5خمت�صر ًا.
((( تقريب التهذيب «.»611/1
((( الغارات (.)445/2
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عنه ،ولعل هذا من الأمور التي مل يعرف �سببها �أحد غري النعمان ،فلعل النعمان ر�أى من
�أهل العراق وغدرهم ما ي�ستحقون عليه مثل ذلك.
 -5هذه الرواية فيها مثلبة ظاهرة ووا�ضحة لأهل الكوفة ،و�أتباع �أمري امل�ؤمنني
ومنا�صريه وحمبيه �أكرث من �أنف�سهم كما يزعمون!!
وذلك وا�ضح من خالل ا�ستنفار علي ر�ضي اهلل عنه لهم من �أجل القيام بن�صرة مالك
ابن كعب الأرحبي الذي �أغار عليه النعمان بن ب�شري ،فما كان من �أهل العراق حمبي
�أمري امل�ؤمنني �إال �أن تخاذلوا وتثاقلوا عن ذلك ،مما دفع علي ر�ضي اهلل عنه �أن يذمهم
ويتذمر منهم ومن �أفعالهم وع�صيانهم له ،وكان مما قال لهم كما ذكر ذلك الثقفي يف
(((
الغارات بعد ما �أورد غارة النعمان ر�ضي اهلل عنه« :يا �أهل الكوفة كلما �سمعتم مبن�سر

من منا�سر �أهل ال�شام �إذا �أظل عليكم� ،أغلقتم �أبوابكم واجنحرمت يف بيوتكم اجنحار
ال�ضبة يف جحرها ،وال�ضبع يف وجارها((( ،الذليل واهلل من ن�صرمتوه ،ومن رمى بكم رمى
ب�أفوق نا�صل(((ٍ � ،أف لكم لقد لقيت منكم ترح ًا((( ،ويحكم! يوم ًا �أناجيكم ويوم ًا �أناديكم،
فال �أجاب عند النداء ،وال �إخوان �صدق عند اللقاء� ،أنا واهلل ُمنيت بكم� ،صم ال ت�سمعون،
بكم ال تنطقون ،عمي ال تب�صرون ،فاحلمد هلل رب العاملني»(((.

فانظر �أيها القارئ احلبيب �إىل �أهل الكوفة الذين زعموا حب الإمام ون�صرته ،كيف
كانوا �أول املتخاذلني عنه واملتثاقلني عن ن�صرته!!

((( املن�سر :القطعة من اجلي�ش متر �أمام اجلي�ش الكثري .ل�سان العرب «.»204/5
((( الوجار :جحر ال�ضبع .القامو�س املحيط «.»25/2
((( �أفوق نا�صل :كناية عن �ضعفهم وعجزهم عن النكاية بعدوهم ،لأن الأفوق من ال�سهام ماك�سر مو�ضع
الوتر منه ،والنا�صل :العاري من الن�صل ،وال�سهم �إن كان مك�سور الفوق عاري ًا عن الن�صل مل ي�ؤثر يف
الرمية .ل�سان العرب «.»308/6
((( الرتح :الهم .القامو�س املحيط «.»204/1
((( الغارات « ،»453/2وذكرها الطربي يف تاريخه « »134/5وغريهما.
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 -6الشبهة السادسة-:

ُ
النعمان مت َلوِّن الوالء
القول بأن :

كان النعمان بن ب�شري �أمري ًا على الكوفة ملعاوية �سبعة �أ�شهر ،ثم على حم�ص ثم ليزيد،
فلما مات يزيد �صار النعمان زبريي ًا ،فخالفه �أهل حم�ص ف�أخرجوه منها ،واتبعوه وقتلوه،
وذلك بعد وقعة مرج راهط(((.
واملق�صود من هذه ال�شبهة �أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه ،كان متلون الوالء،
فوال�ؤه ل�صاحب القوة وال�شوكة ،فمتى تغلب انحاز �إليه النعمان!!
واجلواب على ذلك:

�أن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما بعيد كل البعد عن النفاق ،فلي�س هو ممن يبيع
دينه بدنياه ،و�إمنا تف�صيل القول� :أن يزيد بن معاوية ملا مات وكان النعمان بن ب�شري �أمري ًا
على حم�ص من قبل يزيد ،توىل زمام الأمر بعده ولده معاوية بن يزيد بن معاوية ،فبايع له
النا�س؛ �إال ما كان من ابن الزبري و�أهل مكة  -على عدم بيعتهم لأبيه من قبل  -فويل معاوية
ثالثة �أ�شهر ويقال �أربعني ليلة ،ومل يزل يف البيت ال يخرج �إىل النا�س لأنه كان مري�ض ًا ،فلما
ثقل معاوية و�شارف على املوت ،قيل له :لو عهدت �إىل رجل عهد ًا ..فرف�ض ذلك ،ومات
على هذا الأمر ولي�س للم�سلمني �إمام ،ثم اختلف �أهل ال�شام ،فكان �أول من خالف من
�أمراء الأجناد ودعا �إىل ابن الزبري النعمان بن ب�شري بحم�ص ،وزفر بن احلارث بقن�سرين،
ثم ال�ضحاك بن قي�س بدم�شق ،فكتب ابن الزبري �إىل ال�ضحاك بعهده على ال�شام ،فكتب
ال�ضحاك �إىل �أمراء الأجناد ممن دعا �إىل ابن الزبري ف�أتوه ،فلما ر�أى مروان بن احلكم
ذلك خرج يريد ابن الزبري مبكة ليبايع له ،وي�أخذ منه �أمان ًا لبني �أمية ،وكان معه عمرو
ابن �سعيد بن العا�ص ،فلما كانوا ب�أذرعات((( لقيهم عبيد اهلل بن زياد مقب ًال من العراق،
ف�أطمع مروان بالدعوة �إىل نف�سه لأنه �سيد بني عبد مناف ،فرجع مروان ودعا �إىل نف�سه،
ومكر عبيد اهلل بن زياد بال�ضحاك بن قي�س ،وجعله يخرج �إىل مرج راهط وقد جمع معه
الأجناد لقتال مروان ،وكان عبيد اهلل بن زياد قد بايع �أهل دم�شق ملروان ،ف�سار مروان من
((( نقله الت�سرتي يف قامو�س الرجال عن اال�ستيعاب «.»375/10
((( �أذرعات :بلد يف �أطراف ال�شام ،يجاور �أر�ض البلقاء وعمان .معجم البلدان «.»130/1
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اجلابية((( حتى نزل مرج راهط يف ثالثة ع�شر �ألف ًا ،وتواجه مع ال�ضحاك وجي�شه واقتتلوا،
حتى ُق ِتل ال�ضحاك وانهزم جي�شه ،ثم رجع مروان �إىل دم�شق وبعث عماله على الأجناد،
وبايع له �أهل ال�شام جميع ًا مبا فيهم �أهل حم�ص ،الذين كان عليهم النعمان بن ب�شري ،فلما
علم النعمان بحال �أهل حم�ص و�أنهم مترونوا((( ،خرج ب�أهله هارب ًا ،فاتبعه خالد بن خلي
الكالعي فقتله(((.
وي�ستفاد من هذا ال�سياق-:

� -1أن النعمان بن ب�شري مل ينكث بيعته ملعاوية ويزيد ،لأنه كان يعتقد �صحتها.
� -2أنه ملا تويف معاوية بن يزيد اختلف النا�س بعده ،وكان �أوىل النا�س بهذا الأمر هو
عبد اهلل بن الزبري ،فما كان من �أمراء الأجناد بال�شام �إال �أن بايعوه ،حتى �إن مروان بن
احلكم كان قد خرج يريد بيعة ابن الزبري ،لوال ما حدث من عبيد اهلل بن زياد.
� -3أن مروان بن احلكم هو الذي خالف هذا االتفاق ،مب�شورة عبيد اهلل بن زياد ودعا
�إىل نف�سه ،وقاتل ال�ضحاك بن قي�س وتغلب عليه ،فما كان من النا�س �إال �أن بايعوا ملروان
لتغلبه يف ال�شام وقوته.
ف�إن قيل :فلماذا مل يبايع النعمان ملروان ويح�سم اخلالف؟
فاجلواب:

�أ� -أن مبايعة النعمان البن الزبري كانت �أ�سبق من تغلب مروان على احلكم ومبايعة النا�س
له ،فكانت بيعة النعمان بيعة �صحيحة ،والذي خالف يف ذلك هو مروان بن احلكم.
وقد ن�ص كثري من �أهل العلم على �أن النعمان كان والي ًا البن الزبري على حم�ص(((.
ب� -أن النعمان بن ب�شري كانت عالقته مبروان بن احلكم كما يبدو على غري ما يرام،
وهذا قبل م�س�ألة الإمارة ،ودليل ذلك ما رواه ابن ع�ساكر من �أن مروان طلب خطبة ابنة
((( اجلابية :قرية من �أعمال دم�شق .معجم البلدان «.»91/2
((( �أي �صاروا مروانية ن�سبة ملروان بن احلكم.
((( انظر تف�صيل الق�صة يف طبقات ابن �سعد« ،»23-21/5وتاريخ دم�شق«203/26ـ ،»206وغريها من
امل�صادر.
((( انظر :عمدة القاري « »433/1ط .دار الفكر ،اال�ستيعاب ( ،)473/1الثقات البن حبان « »409/3ط.
م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،تاريخ دم�شق «� ،»97/65شرح نهج البالغة « »97/6وغري ذلك.
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النعمان «�أم �أبان» البنه عبد امللك فرف�ض النعمان ذلك(((.
�إذن اخلال�صة من هذا الكالم ب�شكل عام� :أن النعمان ر�ضي اهلل عنه مل يكن كما يدعي
املعرت�ضون متلون الوالء ،بل �إنه �أعطى بيعته ملن يظن �أنه ي�ستحق ذلك ،وهذا ال �إ�شكال
فيه على الإن�سان ،خ�صو�ص ًا �أنه مل يكن هناك �إمام للم�سلمني بعد موت معاوية بن يزيد،
فاجتهد النعمان يف مبايعة ابن الزبري ،لأنه ر�آه الأحق بذلك دون �سواه.

((( تاريخ دم�شق « »223/10ترجمة ب�شري بن �أبان ،وانظر كيف رد عليه النعمان ذلك.
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 -7الشبهة السابعة-:

سمى النعمان غادراً
القول بأن  :النبي صلى اهلل عليه وسلم َ َّ

«روي �أنه �أهدي للنبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم عنب من الطائف ،فقال له�-أي
للنعمان -خذ هذا العنقود ف�أبلغه �أمك ،قال :ف�أكلته .فلما كان بعد ليال ،قال :ما فعل
العنقود هل بلغت؟ قلت :ال .ف�سماين ُغدر ًا.
ويف خرب :ف�أخذ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ب�أذين ،فقال يل :يا غدر»(((.
واملق�صود �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سماه غادر ًا منذ ال�صغر ،ملا يعلم
ما �سي�ؤول �إليه حاله عند الكرب ،من الغدر ب�أمري امل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه .
واجلواب على ذلك-:
�أو ًال :تخريج احلديث ،واحلكم عليه -:
(((
�أن الرواية الأوىل رواها ابن ماجه يف �سننه((( ومن طريقه ابن عبد الرب يف اال�ستيعاب
وقال البو�صريي يف الزوائد� -:إ�سناده �صحيح رجاله ثقات.
قلت :لي�س الأمر كما ذكر البو�صريي رحمه اهلل يف زوائده ،بل يف �سند احلديث
عبدالرحمن بن عرق .ذكره ابن �أبي حامت ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
قال عنه احلافظ ابن حجر :مقبول(((.
ومعنى ذلك� :أنه �ضعيف ما مل يتابع ،كما ن�ص ابن حجر على ذلك يف مقدمة كتابه
التقريب .ولذلك قال ال�شيخ الألباين يف تعليقه على �سنن ابن ماجه� :ضعيف(((.
 -و�أما الرواية الثانية ،فرواها الطرباين يف م�سند ال�شاميني((( ،ومن طريقه �أبو نعيم

يف احللية((( عن بقية ،عن �أبي بكر بن �أبي مرمي ،عن �ضمرة بن حبيب ،عن عطية بن قي�س

((( نقله الت�سرتي يف قامو�س الرجال عن اال�ستيعاب « .»375/10وانظر اال�ستيعاب «.»472/1
((( �سنن ابن ماجه « »1117/2باب �أكل الثمار .ط .دار الفكر.
((( اال�ستيعاب «.»472/1
((( اجلرح والتعديل «.»270/5
((( تقريب التهذيب �ص( )371ت ()3951
((( �ضعيف ابن ماجه حديث رقم «.»737
((( م�سند ال�شاميني« »355/2ح«.»1487ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
((( حلية الأولياء « »105/6ط .دار الكتاب العربي.
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عن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما «�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث معه بقطفني
واحد له والآخر لأمه عمرة ،فلقي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عمرة ،فقال�« :أتاك
النعمان بقطف من عنب» فقالت :ال .ف�أخذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أذنه فقال« :يا
غدر».
ويف �سنده� :أبو بكر بن �أبي مرمي.
قال الإمام �أحمد� :ضعيف .وقال :لي�س ب�شيء ،و�ضعفه ابن معني.
وقال �أبو زرعة� :ضعيف ،منكر احلديث.
وقال �أبو حامت� :ضعيف احلديث.
وقال الن�سائي والدارقطني� :ضعيف.
وقال ابن عدي :الغالب على حديثه الغرائب ،وقلما يوافقه الثقات(((.
فاحلديث ال ي�صح حلال هذا الراوي.
ولذلك قال �أبو نعيم بعد �أن �أورد جملة من �أحاديث �أبي بكر بن �أبي مرمي ،عن �ضمرة
ابن حبيب ،قال :هذه الأحاديث غرائب من حديث �ضمرة ،تفرد بها �أبو بكر بن �أبي مرمي
عنه(((.
ثاني ًا-:

على فر�ض �صحة احلديث ـ ملن قال بتح�سني احلديث مبجموع طريقيه ـ فلي�س فيه ما
يدل على ما قيل ،بل غاية ما فيه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم داعب النعمان بن
ب�شري ر�ضي اهلل عنه بذلك ،كما دلت الرواية الثانية عند الطرباين �أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم �أخذ ب�أذنه ،وهذا مزاح منه عليه ال�صالة وال�سالم.
وي�ؤيد ذلك �أن النعمان كان يف ذلك الوقت طف ًال �صغري ًا ،حيث تويف النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،وكان عمره ثماين �سنوات كما جاء يف ترجمته ،ومعنى ذلك �أن �إر�سال
النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بقطف العنب معه كان قبل ذلك ،فكان طف ًال ،وال غرابة
يف �أن يفعل طفل مثل هذا الأمر ،بحكم براءة الطفولة.
((( انظر :تهذيب التهذيب ( )26/12ت (.)8303ط .دار الفكر.
((( حلية الأولياء «.»105/6
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�أما �أنه عليه ال�سالم �سماه غادر ًا منذ طفولته؛ لعلمه مبا �سيكون عليه حاله يف امل�ستقبل،
فهذا واهلل من التقول على النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بال علم وال حجة.
وختام ًا:

فقد ر�أيت �أخي القاريء الكرمي ب�أم عينيك تهافت تلك ال�شبهات ،التي تل�صق زور ًا
وبهتان ًا ب�صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إن العجب ال يكاد ينق�ضي ممن يقر�أ هذا
الكالم ،ثم ي�صر على طعنه به�ؤالء الأجلة ،بل �إنه ي�ؤجر عقله ويلغيه عند احلديث عن
مثل هذه املوا�ضيع ،وك�أنه ال يريد معرفة احلق ،واالنت�صار لل�صدق ،وهذا واهلل من �أعظم
البالء ،و�أ�شد ما ي�صاب به امل�سلم يف دينه وعقيدته.
فاهلل اهلل �أيها امل�سلم؛
ال جتعل دينك هدف ًا ل�سهام املاكرين ،وتربة خ�صبة ل�شبهات الكائدين ،فواهلل الذي ال �إله غريه
�إنك ال ت�ضر �إال نف�سك ،و�أما ه�ؤالء اجلبال فال تهزهم الرياح ،وال حتركهم الأعا�صري.
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خالد بن الوليد
ر�ضي اهلل عنه
�سيف اهلل امل�سلول
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القول السديد يف ترجمة الصحابي الجليل
خالـد بن الوليـد رضي اهلل عنه وأرضاه
�إن �أمره لعجب!!....
�إنه الفاتك بامل�سلمني يوم �أحد  ...وهو الفاتك ب�أعداء الإ�سالم بقية الأيام .(((...
قال عنه النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم« :ما مثل خالد يجهل الإ�سالم ،ولو كان جعل
نكايته وجده مع امل�سلمني على امل�شركني لكان خري ًا له ،ولق ّدمناه على غريه»(((.
�إنه �سيف اهلل تعاىل ،وفار�س الإ�سالم ،وليث امل�شاهد ،ال�سيد الإمام ،الأمري الكبري،
قائد املجاهدين� ،أبو �سليمان القر�شي املخزومي املكي ،وابن �أخت �أم امل�ؤمنني ميمونة بنت
احلارث ر�ضي اهلل عنها(((.
�إنه خالد بن الوليد  ...نعم� ،إنه خالد  ،...ولكل واحد من ا�سمه ن�صيب.
�إنه خالد ذكر ًا يف قلوب �أحبابه.
�إنه خالد قدر ًا بني �أقرانه و�أترابه.
وهو ب�إذن اهلل تعاىل خالد يف الفردو�س الأعلى مع ر�سل اهلل و�أنبيائه.
�أال فلن� ِأت على ق�صته من البداية  ...ولكن �أي بداية...؟!
وهو نف�سه ال يكاد يعرف حلياته بدء ًا� ،إال ذلك اليوم الذي �صافح فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم مبايع ًا...
ولو ا�ستطاع لنحى عن عمره وحياته كل ما �سبق ذلك اليوم من �سنني و�أيام.
فلنبد�أ معه �إذن من حيث يحب ،..من تلك اللحظة الباهرة التي خ�شع فيها قلبه هلل
تعاىل ،وتلقت روحه فيها مل�سة من يد الرحمن ،فتفجرت �شوق ًا �إىل دينه ،و�إىل ر�سوله،
و�إىل ا�ست�شهاد عظيم يف �سبيل احلق ،ين�ضو عن كاهله �أوزار منا�صرته الباطل يف �أيامه
اخلاليات(((.
((( رجال حول الر�سول �ص ( .)358ط .دار الكتاب العربي.
((( طبقات ابن �سعد ( .)394/7ط .دار �صادر.
((( �سري �أعالم النبالء (.)366/1
((( رجال حول الر�سول �ص (.)358
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يقول ر�ضي اهلل تعاىل عنه« :واهلل لقد ا�ستقام املن�سم و�إن الرجل لنبي� ،أذهب واهلل
�أ�سلم فحتى متى ؟!»(((.
ولندع احلديث خلالد ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،يحدثنا عن رحلته من ال�ضاللة �إىل النور.
يقول ر�ضي اهلل تعاىل عنه« :ملا �أراد اهلل بي ما �أراد من اخلري ،قذف يف قلبي الإ�سالم،
وح�ضرين ر�شدي ،وقلت :قد �شهدت هذه املواطن كلها على حممد ،فلي�س موطن �أ�شهده
�إال �أن�صرف و�أنا �أرى يف نف�سي �أين مو�ضع يف غري �شيء ،و�أن حممد ًا �سيظهر ،فلما خرج
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �إىل احلديبية ،خرجت يف خيل امل�شركني ،فلقيت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف �أ�صحابه بع�سفان ،ف�أقمت ب�إزائه وتعر�ضت له ،ف�صلى
ب�أ�صحابه الظهر �أمامنا ،فهممنا �أن نغري عليه ،ثم مل يعزم لنا ،وكانت فيه خرية ،فاطلع على
ما يف �أنف�سنا من الهموم ،ف�صلى ب�أ�صحابه �صالة الع�صر �صالة اخلوف ،فوقع ذلك منا
موقع ًا ،وقلت :الرجل ممنوع ،فافرتقنا ،وعدل عن �سنن خيلنا ،و�أخذت ذات اليمني.
فلما �صالح قري�ش ًا ،قلت� :أي �شيء بقي؟ �أين املذهب� ،إىل النجا�شي؟ فقد اتبع حممد ًا،
و�أ�صحابه عنده �آمنون.
ف�أخرج �إىل هرقل؟ ف�أخرج من ديني �إىل الن�صرانية واليهودية ،ف�أقيم مع عجم تابع ًا
مع عنت ذلك؟! �أو �أقيم يف داري فيمن بقي؟
ف�أنا على ذلك� ،إذ دخل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف عمرة الق�ضية ،فتغيبت.
وكان �أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف عمرة
الق�ضية ،فطلبني فلم يجدين ،فكتب �إيل كتاب ًا ف�إذا فيه� :أما بعد؛ ف�إين مل �أر �أعجب
من ذهاب ر�أيك عن الإ�سالم ،وعقلك عقلك ،ومثل الإ�سالم يجهله �أحد؟! قد �س�ألني
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فقال� :أين خالد؟ فقلت :ي�أتي اهلل به .فقال :ما مثله
جهل الإ�سالم ،ولو جعل نكايته وجده مع امل�سلمني على امل�شركني كان خري ًا له ،ولقدمناه
على غريه .فا�ستدرك يا �أخي ما قد فاتك.
((( رواه الإمام �أحمد يف م�سنده « »198/4حديث رقم « »17812وقال ال�شيخ �شعيب� :إ�سناده ح�سن يف
املتابعات وال�شواهد ،وقال ال�شيخ الألباين يف الإرواء «�« :»123/5إ�سناده ح�سن �أو قريب منه رجاله ثقات
غري حبيب بن �أبي �أو�س ذكره ابن يون�س فيمن �شهد فتح م�صر ،ووثقه ابن حبان ،وقال احلافظ :مقبول
�شهد فتح م�صر و�سكنها».
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فلما جاءين كتابه ،ن�شطت للخروج ،وزادين رغبة يف الإ�سالم ،و�أرى يف النوم ك�أين يف
بالد �ضيقة جدبة ،فخرجت �إىل بالد خ�ضراء وا�سعة .قلت� :إن هذه لر�ؤيا.
فلما قدمنا املدينة ،قلت :لأذكرنها لأبي بكر ،فذكرتها ،فقال :هو خمرجك الذي هداك
اهلل للإ�سالم ،وال�ضيق هو ال�شرك .قال :فلما �أجمعت اخلروج �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،قلت :من �أ�صاحب �إىل حممد؟!
فلقيت �صفوان بن �أمية ،فقلت :يا �أبا وهب؛ �أما ترى �إىل ما نحن فيه� ،إمنا كنا ك�أ�ضرا�س،
وقد ظهر حممد على العرب والعجم ،فلو قدمنا على حممد فاتبعناه ،ف�إن �شرفه لنا �شرف،
ف�أبى �أ�شد الإباء ،وقال :لو مل يبق غريي ما اتبعته �أبد ًا .فافرتقنا ،وقلت :هذا رجل ُقتل
�أخوه ببدر ،فلقيت عكرمة بن �أبي جهل ،فقلت له مثل ما قلت ل�صفوان ،فقال يل مثل ما
قال �صفوان .قلت :فاكتم ذكر ما قلت لك .وخرجت �إىل منزيل ،ف�أمرت راحلتي �أن تخرج
�إيل،فخرجت بها �إىل �أن �ألقى عثمان بن طلحة ،فقلت� :إن هذا يل �صديق ،فذكرت له ،فقال:
نعم� ،إين عمدت اليوم ،و�إين �أريد �أن �أغدو ،وهذه راحلتي بفخ((( مناخة ،قال :فاتعدت �أنا
وهو بي�أجج((( ،و�أدجلنا �سحر ًا ،فلم يطلع الفجر حتى التقينا بي�أجج ،فغدونا حتى انتهينا
�إىل الهدة((( .فنجد عمرو بن العا�ص بها ،فقال :مرحب ًا بالقوم ،فقلنا :وبك(((.
قال� :أين م�سريكم؟ ف�أخربناه ،و�أخربنا �أنه يريد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
فا�صطحبنا جميع ًا ،حتى قدمنا على النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أول يوم من �صفر
�سنة ثمان ،قال :فلما اطلعت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سلمت عليه بالنبوة،
فرد علي ال�سالم بوجه طلق ،ف�أ�سلمت و�شهدت �شهادة احلق ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم :قد كنت �أرى لك عق ًال رجوت �أن ال ي�سلمك �إال �إىل خري .قال :وبايعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وقلت :ا�ستغفر يل كل ما �أو�ضعت فيه من �صد عن
�سبيل اهلل .فقال� :إن الإ�سالم يجب ما كان قبله .قلت :يا ر�سول اهلل،على ذلك .قال :اللهم
((( فخ  :بفتح �أوله وت�شديد ثانيه ،واد مبكة ،وقيل :هو وادي الزاهر .معجم البلدان (.)237/4
((( ي�أجج  :بالهمزة وجيمني ،ا�سم مكان من مكة على ثمانية �أميال .معجم البلدان (.)424/5
((( الهدة  :مو�ضع بني مكة والطائف .معجم البلدان (. )395/5
((( تاريخ الإ�سالم ( )474/1املغازي.
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اغفر خلالد بن الوليد كل ما �أو�ضع فيه من �صد عن �سبيلك(((.
لقد �أ�سلم فار�س قري�ش ،و�صاحب �أعنة اخليل فيها ،ووىل ظهره لآلهة �آبائه و�أجداده.
لقد �صريته مدر�سة الإ�سالم اجلندي الأكمل يف تاريخ احلروب ،مل يعرف التاريخ
جندي ًا �أخل�ص منه لعقيدته ،وال �أقدم منه لغايته ،وال �سيف ًا �أم�ضى من �سيفه ،اجلندي
الذي م�شى يف كل واد ،و�صعد كل جبل ،خا�ض البحار ،وعرب الأنهار ،وجاب الأر�ض كلها،
حتى ن�صب للإ�سالم على كل رابية راية ،و�أبقى للإ�سالم يف كل �أر�ض وطن ًا ال تقوى على
ا�ستالبه من �أهله(((.
�إنه الفار�س امليمون النقيبة� ،أحد ال�شجعان ،و�أحد فر�سان النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،الذي غدا ذكره يرتبط بالفرو�سية وال�شجاعة واملروءة والإقدام ،ف�أكرم بخالد،
و�أنعم ب�إخال�صه ،وما �أجمل �أن نخو�ض معه بع�ض م�شاهده ،منتع الأ�سماع برقائق �سريته
اللطيفة ،التي ت�شحذ الهمم ،وت�صقل النفو�س ،بل �إن �سريته نزهة املجال�س ،وبهجة
املنتديات ،و�أن�س القلوب.
نقطف من �سريته زهر ًا وورد ًا من ريا�ض م�شاهده ،ورو�ض مناقبه ،نزين بها جمال�سنا،
ون�ؤدب بها �أنف�سنا ،لتكون يف قلوبنا ونفو�سنا مع �أولئك الفر�سان ،الذين فتحوا الدنيا
بكرمي �أخالقهم ،ولطيف مكارمهم ،فدخلوا �سويداء قلوب العباد ،قبل �أن يدخلوا الأم�صار
والبالد.
�إن احلياة مع ه�ؤالء الأفذاذ ذات طعم خا�ص ،يدركه من عرف �أقدارهم ومكانتهم يف
عامل الرجال ،ودنيا الإقدام ،ف�أكرم بهم من �أبطال فوار�س ،وفر�سان �أبطال.

((( الطبقات الكربى (.)394،395/7
((( �صور من �سري ال�صحابة لل�سحيباين بت�صرف �ص ( .)541ط .دار ابن خزمية.

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

99

 -معامل ومالمح من �شخ�صيته الفذة:

ال بد لنا يف معر�ض حديثنا عن فار�س معلم م�شهور من فر�سان املدر�سة املحمدية� ،إال
و�أن نلقي الأ�ضواء على �شخ�صيته الفريدة ،كيمـا تت�ضح �صورته يف الأذهان �أكرث...
 ف�أبوه :الوليد بن املغرية من �سادات قري�ش وحكامها ،كانت تدعوه قري�ش ريحانتها،و�أحيان ًا عدلها ،ويف الوليد نزل القر�آن الكرمي ينذره ويتوعده ،قال تعاىل :ﱫ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ (((.
 و�أمه :لبابة ال�صغرى بنت احلارث الهاللية ،وهي �أخت �أم الف�ضل بنت احلارثزوج العبا�س بن عبد املطلب ،وعلى هذا يكون خالد بن الوليد ابن خالة عبداهلل بن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما ،وابن �أخت �أم امل�ؤمنني ميمونة بنت احلارث زوج النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.
�إذن؛ فخالد بن الوليد من ذروة قري�ش يف املجد وال�شرف ،ناهيك مبا �أثر عن �شجاعة
بني خمزوم ،و�أنهم تولوا القبة والأعنة((( ،وهذا �ساعد خالد بن الوليد على �أن يكون القائد
يف احلروب ،يف جميع معاركه يف اجلاهلية والإ�سالم(((.

((( �سورة املدثر من االية . 30 - 11
((( روى ابن ع�ساكر عن معروف بن خربوذ ،قال :من انتهى �إليه ال�شرف من قري�ش ،وو�صله الإ�سالم ،ع�شرة
نفر من ع�شر بطون :ها�شم ،و�أمية ،ونوفل ،و�أ�سد ،وعبدالدار ،وتيم ،وخمزوم ،وعدي ،و�سهم ،وجمح،
قال :فكانت القبة والأعنة �إىل خالد بن الوليد ،ف�أما الأعنة :ف�إنه كان يكون على خيول قري�ش يف اجلاهلية
يف احلروب ،و�أما القبة :ف�إنهم كانوا ي�ضربونها ثم يجمعون �إليها ما يجهزون به اجلي�ش .تاريخ دم�شق
(.)183/18
((( فر�سان من ع�صر النبوة �ص ( .)86ط .اليمامة للطباعة والن�شر.
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* «ثم أخذ الراية سيف من سيوف اهلل ،ففتح اهلل عىل يديه»:
لقد كان خالد بن الوليد الذي �سارع �إىل غزوة م�ؤتة جندي ًا عادي ًا ،حتت قيادة القادة
الثالث الذين جعلهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على اجلي�ش :زيد وجعفر وابن
رواحة ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،والذين ا�ست�شهدوا بنف�س الرتتيب على �أر�ض املعركة
ال�ضارية ،وبعد �سقوط �آخر القادة �شهيد ًا� ،سارع �إىل اللواء ثابت بن �أقرم ،فحمله بيمينه
ورفعه عالي ًا و�سط اجلي�ش امل�سلم حتى ال تبعرث الفو�ضى �صفوفه ،ومل يكد ثابت يحمل
الراية حتى توجه بها م�سرع ًا �إىل خالد بن الوليد قائ ًال له« :خذ اللواء يا �أبا �سليمان»(((.
ومل يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالإ�سالم �أن يقود قوم ًا فيهم الأن�صار
واملهاجرون ،الذين �سبقوه بالإ�سالم.
�إنه �أدب وتوا�ضع وعرفان ومزايا ،هو لها �أهل وبها جدير.
هنالك قال جميب ًا ثابت بن �أقرم« :ال  ،ال �آخذ اللواء� ،أنت �أحق به ،لك �سِ نٌّ وقد �شهدت
بدر ًا».
و�أجابه ثابت« :خذه ،ف�أنت �أدرى بالقتال مني ،وواهلل ما �أخذته �إال لك»(((.
ثم نادى يف امل�سلمني�« :أتر�ضون �إمرة خالد؟ قالوا :نعم».
واعتلى العبقري جواده ،ودفع الراية بيمينه �إىل الأمام ك�أمنا يقرع بها �أبواب ًا مغلقة� ،آن
لها �أن تفتح على طريق طويل الحب� ،سيقطعه البطل وثب ًا وثب ًا ،يف حياة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،وبعد مماته ،حتى تبلغ املقادير بعبقريته اخلارقة �أمر ًا كان مقدور ًا.
هنالك تقدم �سيف اهلل يرمق �أر�ض القتال الوا�سعة بعينني كعيني ال�صقر ،ويدير
اخلطط يف بديهته ب�سرعة ال�ضوء ،ويق�سم جي�شه  -والقتال دائر � -إىل جمموعات ،ثم يكل
لكل جمموعة مبهامها ،وراح ي�ستعمل فنه املعجز ودهاءه البليغ حتى فتح يف �صفوف جي�ش
الروم ثغرة ف�سيحة وا�سعة ،خرج منها جي�ش امل�سلمني كله �سليم ًا معافى ،بعد �أن جنا ب�سبب
من عبقرية بطل الإ�سالم من كارثة ماحقة ما كان لها من زوال.
((( رواه البيهقي يف الدالئل « »472/4حديث رقم « .»1698وذكره الهيثمي يف املجمع « »233/6وقال :رواه
الطرباين ورجاله ثقات .و�أ�صل احلديث يف البخاري.
((( رواه الطرباين يف الأو�سط « »179/2حديث رقم « ،»1645وذكره الهيثمي يف املجمع « »231/6وقال :رواه
الطرباين يف الأو�سط وفيه �أبو حمزة الثمايل وهو �ضعيف ..وانظر :طبقات ابن �سعد (.)253/4
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ويف هذه املعركة �أنعم الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم على خالد بلقب «�سيف اهلل
تعاىل»(((.
وانظر �إىل هذه ال�شجاعة النادرة ،والقوة العظيمة التي كان يحظى بها �سيف اهلل
تعاىل :فعن قي�س بن �أبي حازم قال� :سمعت خالد بن الوليد يقول« :لقد انقطعت يف يدي
يوم م�ؤتة ت�سعة �أ�سياف ،فما بقي يف يدي �إال �صفيحة ميانية»(((.
* خالد وفتح مكة وما بعده:
بعد �أن ا�ستقر خالد ر�ضي اهلل تعاىل عنه يف املدينة املنورة� ،شهد فتح مكة مع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وكان على امليمنة ،وقد �أمره ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم �أن يدخلها من الليط((( ،كما قاتل ر�ضي اهلل تعاىل عنه بع�ض امل�شركني
الذين جتمعوا باخلندمة((( ،ل�صد بع�ض فرق اجلي�ش الإ�سالمي.
وظل خالد ر�ضوان اهلل تعاىل عليه قرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،فقد بعثه
�إىل بني جذمية يدعوهم �إىل الإ�سالم(((.
ثم �شارك خالد ر�ضي اهلل تعاىل عنه يف غزوة حنني ،فكان على مقدمة جي�ش امل�سلمني،
وكان �أحد الذين جتمعوا حول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وقاتلوا معه قتا ًال �شديد ًا،
فجرح وعاده النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
عن عبد الرحمن بن �أزهر قال« :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم حنني يتخلل
النا�س ،ي�س�أل عن رحل خالد ،فدل عليه ،فنظر �إىل جرحه ،وح�سبت �أنه نفث فيه»(((.
مـا بال �سيف اهلل �أين مكــانـه	�أيغيب عن نظر النبي ويعـزب
لو ي�ستطيع �أتى يه�ش ويط ــرب
�س�أل النبي فقيل عند جــراحه
هلل فيه من امل ــالئــك مــوكــب
فم�شى �إليه يعــوده يف مـوكـ ــب
((( رجال حول الر�سول �ص (361ـ.)363
((( رواه البخاري ـ كتاب املغازي ،باب غزوة م�ؤتة من �أر�ض ال�شام.
((( الليط � :أ�سفل مكة .معجم البلدان (.)28/5
((( اخلندمة  :بفتح �أوله ،جبل مبكة .معجم البلدان (.)392/2
((( فر�سان من ع�صر النبوة �ص (.)92
((( �سري �أعالم النبالء ( ،)370/1واحلديث رواه �أحمد يف م�سنده (.)88/4
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بوركت خالد ما ر�أت عني دم ًا

كدم جرى من خالد يت�صبب
ٍ

(((

* خالد هيدم العزى:
بعث النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم خلم�س ليال بقني من رم�ضان خالد ًا لهدم العزى،
يف ثالثني فار�س ًا من �أ�صحابه.
هذا البطل ي�ستبد به توق عارم �إىل هدم عامله القدمي كله ومظاهر ال�شرك ،فعن �أبي
الطفيل قال« :ملا فتح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مكة ،بعث خالد بن الوليد �إىل نخلة،
وكانت بها العزى ،ف�أتاها خالد بن الوليد ،وكانت على تالل ال�سمرات ،فقطع ال�سمرات،
وهدم البيت الذي كان عليها ،ثم �أتى النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف�أخربه ،فقال :ارجع،
ف�إنك مل ت�صنع �شيئ ًا.فرجع خالد ،فلما نظرت �إليه ال�سدنة ـ وهم حجابها ـ �أمعنوا يف اجلبل،
وهم يقولون :يا عزى خبليه ،يا عزى عوريه ،و�إال فموتي برغم .قال :ف�أتاها خالد ف�إذا هي
امر�أة عريانة ،نا�شرة �شعرها ،حتثو الرتاب على ر�أ�سها ،فعممها بال�سيف حتى قتلها ،ثم
رجع �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف�أخربه ،فقال :تلك العزى»(((.
وعن عبد اهلل بن �أبي الهذيل قال :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد
�إىل ال ُعزَّى ،فجعل ي�ضربها ب�سيفه ويقول:
(((
أهانك
يا ُع ٌّز
كفرانك ال �سبحانكِ	�إين ر�أيتُ اهلل قد � ِ
ِ

((( فر�سان النهار ( .)541/2ط .دار ماجد عريي.
((( فر�سان النهار ( ،)538/2واحلديث رواه �أبو يعلى يف م�سنده ( ،)196/2وقال ح�سني �سليم �أ�سد� :إ�سناده
�صحيح.
((( رواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه « »288/20حديث رقم « »37788وقال املحقق حممد عوامة� :إ�سناد
امل�صنف ح�سن مع �إر�ساله.
وقد رواه ابن �أبي �شيبة « »490/20حديث رقم « »38094والطرباين يف الكبري « »106/4حديث رقم
« »3811ومن طريقه �أبو نعيم يف معرفة ال�صحابة حديث رقم « »2396عن �أبي عبد الرحمن ال�سلمي ،وفيه
ذكر الالت فقط.
قال الهيثمي يف املجمع « :»259/6رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح �إال �أنه مر�سل.
ورواه �أبو نعيم يف املعرفة « »2397عن العيزار بن حريث ،وفيه ذكر الالت والعزى.
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�إن تويل خالد واجب القائد يف غزوة الفتح دليل على ثقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم بكفاءة قيادته ،وتوليه مهمة هدم العزى دليل على ثقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم بر�سوخ عقيدته(((.
وهكذا يبقى �سيف اهلل تعاىل مالزم ًا لر�سوله وحبيبه وقائده عليه ال�صالة وال�سالم،
ي�أمتر ب�أمره ،وينتهي بنهيه ،وي�سمع له ويطيع ،وال يتقدم عليه بر�أي� ،سل�س القياد� ،سمح
املحيا ،كرمي اخل�صال ،عظيم ال�سجايا ،يتحرق على الأيام اخلوايل التي ق�ضاها بعيد ًا عن
هذا النور ،حمارب ًا كائد ًا له ،ي�سعى بكل ما �أوتي من قوة لأن ي�ستبدل تلك الأعمال واجلنايات
بالطاعات والباقيات ال�صاحلات ،فكان له ذلك ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.
هلل در خالد � ...إن فرتة �إ�سالمه التي ق�ضاها �إىل جانب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ال تتجاوز �أربع �سنوات ،بينما قاتل �شما ًال على حدود �أر�ض ال�شام ،وجنوب ًا يف اليمن،
و�شهد �أحد ع�شر م�شهد ًا ،قاتل يف ثالثة م�شاهد منها حتت لواء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،وقاتل يف ثالثة م�شاهد منها قائد ًا م�ستق ًال ،ومل يقاتل يف خم�سة م�شاهد منها،
بل �أجنز واجبه �سلم ًا فمن �أين له الوقت الكايف لتحقيق كل هذه الأعمال؟!
لقد كان خالد مو�ضع ثقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وكانت له قابليات نادرة
يف القيادة الع�سكرية خا�صة ،ال يجود بها الزمان �إال نادر ًا.
ولذلك ال غرابة عندما ن�سمع خالد ًا يقول عن نف�سه« :قد منعني كثري ًا من القراءة � -أي
قراءة القر�آن  -اجلهاد يف �سبيل اهلل»(((.
* خالد والصديق ريض اهلل تعاىل عنهام:
وبعد �أن حلق الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بالرفيق الأعلى ،وحمل
�أبو بكر م�س�ؤولية اخلالفة هبت �أعا�صري الردة غادرة ماكرة ،مطوقة الدين اجلديد
بزئريها امل�صم ،وانتفا�ضها املدمدم ،وهنا ي�ضع �أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل املوقف
ورجل ال�ساعة� ...أبي �سليمان� ،سيف اهلل تعاىل  ،خالد بن الوليد.
((( فر�سان النهار (.)539/2
((( رواه �أبو يعلى يف م�سنده ( ،)111/13وقال املحقق� :إ�سناده �صحيح.
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وملا عقد اخلليفة لكل �أمري لواءه ،اجته �صوب خالد ،وقال يخاطبه� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،يقول« :نعم عبد اهلل و�أخو الع�شرية خالد بن الوليد� ،سيف من
�سيوف اهلل� ،سله اهلل على الكفار واملنافقني»(((.
وم�ضى خالد �إىل �سبيله ينتقل بجي�شه من معركة �إىل معركة ،ومن ن�صر �إىل ن�صر،
حتى كانت املعركة الفا�صلة(((.
توجه �إىل اليمامة ب�أمر من �أبي بكر ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،حيث كان يقيم بها م�سيلمة
ابن حبيب الكذاب ،وقد حدث قتال بني الطرفني ،انهزم امل�سلمون فيه �أول الأمر ،ثم �أعادوا
الكرة على عدوهم ،حتى متكنوا من دخول حديقة املوت ،وكان بني الفئتني قتال �شديد،
انتهى بالق�ضاء على من باحلديقة من امل�شركني ،وقتل فيها م�سيلمة الكذاب(((.
لقد �أبلى خالد يف قتال �أهل الردة بال ًء عظيم ًا ،وكان من العوامل احلا�سمة النت�صار
امل�سلمني على املرتدين.
وهلل در ال�صديق ر�ضي اهلل تعاىل عنه حني قال يف خالد« :ما كنت لأ�شيم �سيف ًا �سله
اهلل على الكافرين»(((.
* هازم الفرس يف أرض العراق:
�صدق �أبو بكر ر�ضي اهلل تعاىل عنه حني قال« :عجزت الن�ساء �أن يلدن مثل خالد»(((.
لقد كان خالد قائد ًا ال يجارى وال يبارى يف خططه ،و�أ�سلوب قتاله و�شجاعته ،و�أق�سم باهلل
�أن معاركه كانت �أغرب من اخليال ،وله يف كل معركة ذكر ونب�أ تطري بذكره الركبان(((.
كان �أبو بكر قد �أدرك بفطنته وب�صريته ما لقوى ال�شر اجلاثمة وراء حدود بالده من
دورخطري يف تهديد م�صري الإ�سالم و�أهله ..الفر�س يف العراق ،والروم يف بالد ال�شام.
((( رواه الإمام �أحمد يف م�سنده ( ،)8/1والطرباين يف الكبري ( ،)103/4وقال الهيثمي ( :)329/9رواه
�أحمد والطرباين بنحوه ،ورجالهما ثقات .وقال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على امل�سند� :صحيح ب�شواهده،
وهذا �إ�سناد �ضعيف.
((( رجال حول الر�سول �ص (365ـ.)367
((( انظر البداية والنهاية «.»300/6
((( طبقات ابن �سعد ( 375/1اجلزء املتمم).
((( البداية والنهاية «.»382/6
((( فر�سان النهار (.)560/2
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�إمرباطوريتان خرميتان ،تت�شبثان بخيوط واهنة من حظوظهما الغاربة ،وت�سومان
النا�س يف العراق ويف ال�شام �سوء العذاب ،بل وت�سخرهم  -و�أكرثهم عرب  -لقتال
امل�سلمني العرب ،الذين يحملون راية الدين اجلديد ،وي�ضربون مبعاوله قالع العامل القدمي
كله ،ويجتثون عفنه وف�ساده.
هنالك �أر�سل اخلليفة العظيم املبارك توجيهاته �إىل خالد� ،أن مي�ضي بجي�شه �صوب
العراق(((.
و�صل خالد بجي�شه �إىل الب�صرة ،وحينئذ فر �أهلها ،وح�صل على كثري من الأموال
وال�سبايا.
لقد ا�ستهل عمله يف العراق بكتب �أر�سلها �إىل جميع والة ك�سرى ونوابه على �ألوية العراق
ومدائنه ...
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من خالد بن الوليد � ....إىل مرازبة فار�س...
�سالم على من اتبع الهدى ...
ف�إين �أحمد �إليكم اهلل الذي ال �إله �إال هو� ،أما بعد َح ْم ِد اهلل الذي ف�ض خدمتكم ،وفرق
كلمتكم ،ووهن ب�أ�سكم و�سلب ملككم.
ف�إذا جاءكم كتابي هذا ،فابعثوا �إيل بالرهن ،واعتقدوا مني الذمة و�أجيبوا �إيل
باجلزية ،ف�إن مل تفعلوا؛ فوالذي ال �إله �إال هو لأ�سرين �إليكم بقوم يحبون املوت ،كحبكم
احلياة وال�سالم على من اتبع الهدى»(((.
وراح �سيف الرحمن خالد ر�ضوان اهلل تعاىل عليه يوا�صل حركة اجلهاد والفتوحات
والفرو�سية ،فتم له فتح �أكرث من ثالثني بلد ًا ،منها :املذار ،والوجلة ،واحلرية ،والأنبار،
وعني التمر ،ودومة اجلندل ،وغري ذلك من بلدان العراق.
((( رجال حول الر�سول �ص (.)370
((( رواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه حديث رقم « »34417واللفظ له ،و�أبو عبيد يف الأموال حديث رقم «،»74
ومن طريقه ابن زجنويه يف الأموال حديث رقم « »117ورواه �أبو يعلى يف م�سنده « »113/13حديث رقم
« .»7190قال ح�سني �سليم �أ�سد� :إ�سناده �ضعيف ،وذكره الهيثمي يف املجمع « »325/6وقال :رواه �أبو يعلى
وفيه جمالد وهو �ضعيف وقد وثق.
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هلل درك يا خالد ...متت جليو�شك ال�سيطرة على �أكرث من ثلثي العراق خالل �أربعني
يوم ًا ،عام  12هـ ،وهذا �إجناز ع�سكري عظيم مده�ش ،تعجز اليوم عن حتقيق مثله �أعتى
اجليو�ش املدججة بال�صواريخ والطائرات والأ�ساطيل والدبابات ،فبورك زندك ،وبورك
�ساعدك ،وبورك �سيفك ورحمك ،وبورك جوادك ،وبوركت همتك� ،أعلى الهمم و�أ�شرفها،
و�أنبلها و�أعزها و�أغالها(((.
* الشام تناديك يا سيف اهلل تعاىل:
كان الن�صر الذي �أحرزه الإ�سالم على الفر�س يف العراق ب�شري ًا بن�صر مثله على الروم
يف ال�شام.
فجند ال�صديق �أبو بكر جيو�ش ًا عديدة ،واختار لإمارتها نفر ًا من القادة املهرة ،هم:
�أبو عبيدة بن اجلراح ،وعمرو بن العا�ص ،ويزيد بن �أبي �سفيان ،ومعاوية بن �أبي �سفيان،
ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
وعندما منت �أخبار هذه اجليو�ش �إىل �إمرباطور الروم ،ن�صح وزراءه وقواده مب�صاحلة
امل�سلمني ،وعدم الدخول معهم يف حرب خا�سرة ،بيد �أن وزراءه وقواده �أ�صروا على القتال،
وقالوا« :واهلل لن�شغلن �أبا بكر عن �أن يورد خيله �إىل �أر�ضنا».
و�أعدوا للقتال جي�ش ًا بلغ قوامه مائتي �ألف مقاتل ،و�أربعني �ألف ًا.
و�أر�سل قادة امل�سلمني �إىل اخلليفة بال�صورة الرهيبة للموقف ،فقال �أبو بكر« :واهلل
لأ�شفني و�ساو�سهم بخالد»(((.
وتلقى «ترياق الو�ساو�س» ...و�ساو�س التمرد والعدوان وال�شرك ،تلقى �أمر اخلليفة
بالزحف �إىل ال�شام؛ ليكون �أمري ًا على جيو�ش الإ�سالم التي �سبقته �إليها ،وما �أ�سرع
ما امتثل خالد و�أطاع(((.
قال الإمام الذهبي رحمه اهلل تعاىل« :وغزا العراق وا�ستظهر ،ثم اخرتق الربية
ال�سماوية ،بحيث �إنه قطع املفازة من حد العراق �إىل �أول ال�شام يف خم�س ليال يف ع�سكر
((( فر�سان النهار (.)576/2
((( انظر تاريخ الطربي « ،»408/3والبداية والنهاية «.»8/7
((( رجال حول الر�سول �ص (.)372
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معه ،و�شهد حروب ال�شام ،ومل يبق يف ج�سده قيد �شرب �إال وعليه طابع ال�شهداء»(((.
َف ُع َّد من مناقبه و�أعماله ر�ضي اهلل عنه قطع الربية ال�سماوية ،واملفازة من العراق �إىل
ال�شام يف خم�س ليال.
ويف طريقه �إىل ال�شام قام بفتح ب�ضعة بلدان :تدمر ،وحوارين ،ومرج راهط ،وب�صرى،
وغريها.
فلما و�صل خالد ر�أى �أمامه جي�ش ًا كثيف ًا من الروم ،وجي�ش ًا �أكثف منه يتجمع قريب ًا منه،
فما �شكا ر�ضي اهلل عنه تعب ًا ،وال ابتغى راحة ،وال انتظر الأوامر من املدينة ،بل حمل التبعة
كاملة وبادر �إىل العمل ،فجمع الف�صائل الإ�سالمية وقادها ،وعمد �إىل اجلي�ش الرومي
الأدنى ،ف�ضربه يف «�أجنادين» �ضربة �أذهبت روعه ،و�أطارت �صوابه ،ومزقته �شر ممزق،
ثم وثب �إىل اجلي�ش الآخر يف «الريموك».
والريموك هو اليوم الأغر يف �سرية خالد ،وهو من �أيام الإ�سالم املعدودات ،كان
امل�سلمون ال يزيدون على خم�سة و�أربعني �ألف ًا� ،سالحهم �ضعيف ،ومنزلهم بعيد ،واملرية
واملدد منقطعات عنهم� ،إال �أن ينتظروا �أيام ًا ال تنتظرها املعركة ،والروم نحو مائتي
�ألف ،قد احتلوا من الريموك موقع ًا ح�صين ًا ،ومعهم الذخائر واملرية ،وهم يف بالد كانوا
يحكمونها ،وميلكون مواردها وخرياتها ،و�إن مل تكن بالد ًا عربية من الأزل ،وكانوا على
تعبئة فنية ،وامل�سلمون ب�شجاعتهم وقوة قلوبهم ال يعرفون التعبئة� ،إمنا يعرفون الهجوم،
هجوم الأ�سود(((.
وا�ستمع �إىل جواب القائد امل�سلم الواثق بربه ،املتوكل عليه ،حني خاطبه ماهان قائد
الروم يف الريموك قائ ًال�« :إنا قد علمنا �أن ما �أخرجكم من بالدكم �إال اجلهد واجلوع،
فهلموا �إىل �أن �أعطي كل رجل منكم ع�شرة دنانري وك�سوة وطعام ًا ،وترجعون �إىل بالدكم،
ف�إذا كان العام املقبل بعثنا لكم مبثلها».
فقال خالد�« :إنه مل يخرجنا من بالدنا ما ذكرت ،غري �أنا قوم ن�شرب الدماء ،و�إنه بلغنا
�أنه ال دم �أطيب من دم الروم ،فجئنا لذلك».
((( �سري �أعالم النبالء (.)366/1
((( �صور من �سري ال�صحابة �ص (.)545
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فقال �أ�صحاب ماهان« :هذا واهلل ما كنا نتحدث به عن العرب»(((.
وتدور املعركة البطولية ،وينزل اهلل تعاىل ن�صره على امل�سلمني ،وتهزم جيو�ش الروم
الكافرة ال�صليبية ،وجتود قريحة خالد فيرتمن بهذه الأبيات قائ ًال:
و�شكـر ملا �أوليت من �سـ ـ ــابغ النعم
		
لك احلمد موالنا على كـل نعمة
و�أنقذتنا من حند�س الظلم والظ َلم
		
مننت علينــا بعـد كفـ ــر وظلمة
(((
وعجل لأهل ال�شرك بالب�ؤ�س والنقم
		
فتمم �إله العر�ش ما قـد ترومه
ومن لطائف خالد يف هذه املعركة ،ما رواه عبد احلميد بن جعفر ،عن �أبيه ،قال:
«�إن خالد بن الوليد فقد قلن�سوة له يوم الريموك ،فقال :اطلبوها ،فلم يجدوها .فقال:
اطلبوها ،فوجدوها ،ف�إذا هي قلن�سوة خلقة .فقال خالد :اعتمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم فحلق ر�أ�سه ،فابتدر النا�س جوانب �شعره ،ف�سبقتهم �إىل نا�صيته ،فجعلتها يف
هذه القلن�سوة ،فلم �أ�شهد قتا ًال وهي معي �إال رزقت الن�صر»(((.
* خالد والفاروق ريض اهلل تعاىل عنهام
ي�شاء اهلل تعاىل في�أتي القدر املحتوم لي�ستل ال�صديق ر�ضي اهلل عنه من بني �أحبته
و�إخوانه ،ليم�ضي به �إىل رفيق دربه ،وقائد �سعده ،و�شقيق روحه ،يف �أعلى عليني ب�إذن رب
العاملني جل ذكره.
ويتوىل الفاروق اخلالفة من بعد �صدِّ يقنا ،ويبعث كتاب ًا �إىل �أبي عبيدة بن اجلراح يف
ال�شام بخرب موت ال�صديق ،وبعزل خالد عن الإمارة ،وتوليته هو عليها.
وي�أتي اخلرب ويبلغ خالد ًا ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،فما زاد على �أن َه ْم َهم بابتهاالت الرتحم
على �أبي بكر ،والدعاء بالتوفيق لعمر ،والر�ضا بالأمر والنزول عند الرغبة.
نعم؛ �إنه الإميان الذي يربي النفو�س على �أن تتعاىل على ال�سفا�سف ،والعي�ش للذات.
�إنّ الإمارة كاجلندية كالهما �سبب ي�ؤدي به واجبه نحو اهلل تعاىل الذي �آمن به ،ونحو
((( البداية والنهاية «.»13/7
((( فتوح ال�شام «.»33/1
((( رواه احلاكم ( ،)5299والطرباين يف الكبري ( ،)104/4و�أبو يعلى يف م�سنده ( ،)106/13وقال الهيثمي:
رواه الطرباين و�أبو يعلى بنحوه ،ورجالهما رجال ال�صحيح.)349/9( .
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الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم الذي بايعه ،ونحو الدين الذي اعتنقه ،و�سار حتت
رايته.
�إن ن�شاط خالد مل يتوقف ،وفرو�سيته مل تخ�ضع للأهواء ،بل �شارك يف حركة الفتوحات
الإ�سالمية لعدد من بالد ال�شام ،ومنها :دم�شق ،وحم�ص ،ومرع�ش ،وقن�سرين.
و�إن روح هذا الفار�س الكبري لتوجد دائم ًا و�أبد ًا حيث ت�صهل اخليل ،وتلتمع الأ�سنة،
وتخفق رايات التوحيد فوق اجليو�ش امل�سلمة ،ولذلك كان يقول« :ما ليلة تهدى �إىل بيتي
فيها عرو�س �أنا لها حمب� ،أو �أب�شر فيها بغالم ،ب�أحب �إيل من ليلة �شديدة اجلليد ،يف �سرية
من املهاجرين �أ�صبح بها العدو»(((.
ومن كانت هذه همته ،فال يهمه �أن يكون �أمري ًا �أو م�أمور ًا ،قائد ًا �أو مقود ًا.

وترجل البطل املغوار:
*
ّ
�أما �آن لهذا الفار�س �أن ي�سرتيح ،وهو الذي مل ت�شهد الأر�ض عدو ًا للراحة مثله؟!
�أما �آن جل�سده املجهد �أن ينام قلي ًال ،وهو الذي كان ي�صفه �أ�صحابه و�أعدا�ؤه ب�أنه
«الرجل الذي ال ينام ،وال يرتك �أحد ًا ينام»؟!
�أما هو ،فلو خري الختار �أن ميد اهلل تعاىل يف عمره مزيد ًا من الوقت ،يوا�صل فيه هدم
البقايا املتعفنة القدمية ،ويتابع عمله وجهاده يف �سبيل اهلل والإ�سالم...
ولكن ....ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ.
لقد كانت م�أ�ساة حياته ـ يف ر�أيه ـ �أن ميوت على فرا�شه ،وهو الذي ق�ضى حياته كلها
فوق ظهر جواده ،وحتت بريق �سيفه.
هو الذي غزا مع النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،وقهر �أ�صحاب الردة ،و�سوى بالرتاب
عر�شي فار�س والروم ،وقطع الأر�ض وثب ًا ،يف العراق خطوة خطوة ،حتى فتحها للإ�سالم،
ويف بالد ال�شام خطوة خطوة حتى فتحها كلها للإ�سالم.
�أمري ًا  ...يحمل �شظف اجلندي وتوا�ضعه،
((( رواه �أبو يعلى ( ،)109/13وقال املحقق� :إ�سناده �صحيح .وقال الهيثمي ( :)350/9رواه �أبو يعلى ورجاله
رجال ال�صحيح.
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وجندي ًا ...يحمل م�س�ؤولية الأمري وقدوته.
كانت م�أ�ساة حياة البطل �أن ميوت على فرا�شه!!
هنالك قال ودموعه تنهال من عينيه« :لقد لقيت كذا وكذا زحف ًا ،وما يف ج�سدي �شرب
�إال وفيه �ضربة ب�سيف� ،أو رمية ب�سهم ،وها �أنا �أموت على فرا�شي حتف �أنفي ،كما ميوت
العري ،فال نامت �أعني اجلبناء»(((.
كلمات ال يجيد النطق بها يف مثل هذا املوطن �إال مثل هذا الرجل.
وحني كان ي�ستقبل حلظات الرحيل� ،شرع ميلي و�صيته...
�أتدرون �إىل من �أو�صى؟
�إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
�أتدرون ماذا كانت تركته؟
فر�سه و�سالحه!! ثم ماذا ؟!
ال �شيء قط مما يقتني النا�س وميتلكون.
ذلك �أنه مل يكن ي�ستحوذ عليه وهو حي �سوا اقتناء الن�صر ،وامتالك الظفر على �أعداء
احلق ،وما كان يف متاع الدنيا جميعه ما ي�ستحوذ على حر�صه.
و�أخري ًا...

خرج جثمان البطل من داره حممو ًال على �أعناق �أ�صحابه ،وثوى يف مرقده ،ووقف
�أ�صحابه يف خ�شوع ،والدنيا من حولهم هاجعة ،خا�شعة� ،صامتة.
مل يقطع هذا ال�صمت املهيب �سوا �صهيل فر�س جاءت  -كما نتخيلها  -ترك�ض ،بعد �أن
خلعت ر�سنها ،وقطعت �شوارع املدينة وثب ًا وراء جثمان �صاحبها ،يقودها عبريه و�أريجه.
و�إذ بلغت اجلمع ال�صامت ،والقرب الرطب ،لوحت بر�أ�سها كالراية ،و�صهيلها ي�صدح.
متام ًا مثلما كانت ت�صنع والبطل فوق ظهرها ،يهد عرو�ش فار�س والروم ،وي�شفي
و�ساو�س الوثنية والبغي ،ويزيح من طرق الإ�سالم كل قوى التقهقر وال�شرك.
وراحت وعيناها على القرب ال تزيغان ،تعلو بر�أ�سها وتهبط ،ملوحة ل�سيدها وبطلها،
م�ؤدية له حتية الوداع.
((( �سري �أعالم النبالء (.)382/1
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ثم وقفت �ساكنة ،ور�أ�سها مرتفع ،وجبهتها عالية ،ولكن من م�آقيها ت�سيل دموع غزار
كبار...
لقد وقفها خالد مع �سالحه يف �سبيل اهلل.
ولكن...
هل �سيقدر فار�س على �أن ميتطي �صهوتها بعد خالد ...؟!
وهل �ستذلل ظهرها لأحد �سواه ؟!
�إيه  ...يا بطل كل ن�صر  ..ويا فجر كل ليل
لقد كنت تعلو بروح جي�شك على �أهوال الزحف ،بقولك جلندك:
«عند ال�صباح يحمد القوم ال�سرى»
حتى ذهبت عنك مث ًال.
وها �أنت ذا ،قد �أمتمت م�سراك،
فل�صباحك احلمد� ،أبا �سليمان.
ولذكراك املجد ،والعطر ،واخللد ،يا خالد.
ودعنا نردد مع �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،كلماته العذاب
الرطاب التي ودعك بها ورثاك:
«رحم اهلل �أبا �سليمان ،ما عند اهلل خري له مما كان فيه ،ولقد مات فقيد ًا وعا�ش
حميد ًا ،ولقد ر�أيت الدهر لي�س بقابل»(((.

((( تاريخ دم�شق «.»202/18
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الشبهات املثارة حول الصحابي الجليل
خالد بن الوليد رضي اهلل عنه

الشبهة األوىل- :

القول يف  :قصته مع بني جذيمة

وملخ�ص الق�صة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث خالد ًا بعد فتح مكة �إىل قوم
من بني جذمية ليدعوهم �إىل الإ�سالم ،ف�أوقع بهم خالد قت ًال و�سبي ًا ،فبلغ ذلك النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم فترب�أ من فعل خالد ،ثم بعث علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه مبال
فوداهم((( حتى ودى ميلغة الكلب((( ،وف�ضل معه بقية من املال فق�سمه بينهم ،فلما �أخرب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك ا�ستح�سنه.
هذا تلخي�ص �سريع لأحداث الق�صة ،و�أما التف�صيل لها وما وقع فيها من زيادات
وتناق�ضات فهذا ما �سوف �أ�شري �إليه بعد قليل ،وقبل ذلك ال بد من ذكر بع�ض املقدمات
املهمة-:
�أ � -أن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم – مبن فيهم خالد بن الوليد – هم ب�شر يخط�ؤون
وي�صيبون ،وال يوجد �أحد مع�صوم فيهم ،وهذا ال يقدح يف عدالتهم و�صدقهم و�إخال�صهم
وحبهم لهذا الدين.
ب � -أن املنهج ال�صحيح يف التعامل مع ما وقع من ال�صحابة من �أخطاء :هو رد اخلط�أ
وعدم قبوله ،مهما كان �صاحبه من اجلاللة والتقدم ،مع بقاء اعتقاد ف�ضل ذلك ال�صحابي
وحبه وتوليه والرت�ضي عنه.
ج � -أن ما وقع من ال�صحابة من �أخطاء ي�ص َّنف يف دائرة االجتهاد املعذور �صاحبه،
والذي ال مالمة عليه فيه و�إن كان هذا االجتهاد قد ُي َر ُّد ملخالفته الأدلة ال�صريحة.

((( من الدية :يقال :ودى القاتل القتيل دية� ،إذا �أعطى وليه املال الذي هو بدل النف�س .امل�صباح املنري
(.)337/1
((( ميلغة الكلب :هو الإناء الذي يلغ فيه الكلب .ل�سان العرب (.)460/8
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هذه بع�ض املقدمات التي تعني ب�إذن اهلل على فهم املو�ضوع الذي نحن ب�صدده ،وجتعل
الكالم فيه بعدل و �إن�صاف بحيث ال يقبل اخلط�أ من �صاحبه حلبنا وتعظيمنا له ،وال يبغ�ض
ويهدر الإن�سان خلط�أ وقع فيه.
�أعود الآن للحديث عن ق�صة خالد مع بني جذمية وما وقع فيها  ،ف�أقول م�ستعين ًا
باهلل-:
�إن هذه الق�صة وردت يف امل�صادر احلديثية والتاريخية وغريها بطريقتني :
الأوىل :جمملة  ،والثانية :مف�صلة بتف�صيالت كثرية .
والباحث املن�صف ال بد له من املقارنة بني الروايات ،وبيان �أ�سانيد هذه التف�صيالت
املذكورة ،وهل هي ثابتة �أم ال ؟!  ،ثم اخلروج بعد ذلك بنتيجة موفقة ب�إذن اهلل تعاىل.
ويف البداية �س�أ�سوق الرواية املجملة ،ثم بعد ذلك �أ�سوق الرواية املف�صلة ،و�أحاول
املقارنة بينها وبيان ال�صواب فيها-:
* الرواية املجملة -:
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :بعث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد
�إىل بني جذمية فدعاهم �إىل الإ�سالم ،فلم يح�سنوا �أن يقولوا �أ�سلمنا ،فجعلوا يقولون:
�صب�أنا �صب�أنا ،فجعل خالد يقتل منهم وي�أ�سر ،قال :ودفع �إىل كل رجل م َّنا �أ�سريه ،حتى �إذا
كان يوم �أمر خالد �أن يقتل كل رجل م َّنا �أ�سريه ،فقلت :واهلل ال �أقتل �أ�سريي ،وال يقتل رجل
من �أ�صحابي �أ�سريه ،حتى قدمنا على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فذكرناه ،فرفع النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يديه فقال « :اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع خالد» مرتني((( .
هذه هي الرواية املجملة لهذه الق�صة ،ومن خالل النظر فيها يتبني لنا ما يلي-:
� .1أن خالد بن الوليد دعا القوم �إىل الإ�سالم ،وهذا يعني �أنه مل يكن يعلم ب�إ�سالمهم
من قبل ،ال �أنه علم بذلك لكنه مل ُي ِعر ذلك اهتمام ًا ،وهذا خالف ما �سي�أتي يف الرواية
املف�صلة.
((( رواه البخاري حديث رقم ( ،)4084كتاب املغازي -باب بعث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد
�إىل بني جذمية ،ويف حديث رقم ( )6766كتاب الأحكام -باب �إذا ق�ضى احلاكم بجور �أو خالف �أهل
العلم فهو رد.
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� .2أن خالد بن الوليد مل يفهم عن القوم �أنهم �أ�سلموا؛ لأنهم نطقوا بكلمة موهمة ،ومل
ينطقوا بكلمة �صريحة تدل على �إ�سالمهم ،فجعلوا يقولون� :صب�أنا �صب�أنا ،وهذا ما جعل
خالد ًا ال يعترب ذلك �إ�سالم ًا منهم.
� .3أن القتل وقع من خالد للقوم بعد ظنه �أنهم رف�ضوا الدخول يف الإ�سالم ،ومل يكن
ذلك القتل بعد علم خالد اليقيني �أن القوم م�سلمون ،ومع ذلك قتلهم ل�سبب �آخر.
� .4أن بع�ض ال�صحابة الذين كانوا يف ال�سرية مع خالد رف�ضوا قتل �أ�سراهم ،وخالفوه
يف ر�أيه.
� .5أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ترب�أ من �صنيع خالد ملا بلغه اخلرب  ،ومل يترب�أ من
خالد نف�سه ،وال �أقام عليه احلد ،مما يدل على �أن خالد ًا كان مت�أو ًال يف فعله ،كما �سي�أتي
معنا بعد قليل.
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* الروايات املفصلة-:
 -1قال ابن �سعد :ملا رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مقيم يف مكة ،بعثه �إىل بنى جذمية داعي ًا �إىل الإ�سالم ،ومل يبعثه مقات ًال ،فخرج يف
ثالثمائة وخم�سني رج ًال من املهاجرين والأن�صار وبني �سليم فانتهى �إليهم خالد ،فقال:
ما �أنتم؟ قالوا :م�سلمون قد �صلينا و�صدقنا مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبنينا امل�ساجد
يف �ساحاتنا و� َّأذنا فيها .قال :فما بال ال�سالح عليكم؟ فقالوا� :إن بيننا وبني قوم من العرب
عداوة ،فخفنا �أن تكونوا هم ف�أخذنا ال�سالح .قال :ف�ضعوا ال�سالح .قال :فو�ضعوه .فقال
لهم :ا�ست�أ�سروا فا�ست�أ�سر القوم ،ف�أمر بع�ضهم فكتَّف بع�ض ًا وفرقهم يف �أ�صحابه ،فلما كان
يف ال�سحر نادى خالد :من كان معه �أ�سري فل ُيدا ِّفه – واملدا َّفة :الإجهاز عليه بال�سيف((( –
ف�أما بنو �سليم فقتلوا من كان يف �أيديهم ،و�أما املهاجرون والأن�صار ف�أر�سلوا �أ�ساراهم،
فبلغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما �صنع خالد ،فقال« :اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع
خالد» .وبعث علي بن �أبي طالب َف َودى((( لهم قتالهم وما ذهب منهم ،ثم ان�صرف �إىل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخربه(((.
 -2قال الإمام الطربي :حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا �سلمة ،عن حممد بن �إ�سحق ،عن
حكيم بن حكيم بن عباد بن ُحنيف ،عن �أبي جعفر حممد بن علي بن ح�سني ،قال :بعث
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حني افتتح مكة خالد بن الوليد داعي ًا ومل يبعثه مقات ًال،
ومعه قبائل من العرب�ُ :سليم و ُمدلج وقبائل من غريهم  ،فلما نزلوا على الغمي�صاء -وهي
ماء من مياه بني جذمية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة – على جماعتهم  ،وكانت بنو
جذمية قد �أ�صابوا يف اجلاهلية عوف بن عبد عوف �أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن
املغرية– وكانا �أقبال تاجرين من اليمن– حتى �إذا نزال بهم قتلوهما ،و�أخذو �أموالهما ،فلما
كان الإ�سالم وبعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد� ،سار حتى نزل ذلك
املاء ،فلما ر�آه القوم �أخذوا ال�سالح ،فقال لهم خالد� :ضعوا ال�سالح ف�إن النا�س قد �أ�سلموا.
((( دفا اجلريح دفو ًا � :أجهز عليه  .ل�سان العرب (. )263/14ط .دار �صادر.
((( من الدِّ ية وهي حق القتيل ،يقال :ودى فالن فالن ًا� ،إذا �أ َّدى ديته �إىل ول ِّيه انظر :ل�سان العرب
(.)383/15
((( طبقات ابن �سعد ( .)323/2ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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ثم قال الإمام الطربي :حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا �سلمة ،عن حممد بن �إ�سحق،
قال:حدثني بع�ض �أهل العلم عن رجل من بني جذمية ،قال :ملا �أمرنا خالد بو�ضع ال�سالح،
قال رجل منا يقال له جحدم :ويلكم يا بني جذمية! �إنه خالد ،واهلل ما بعد و�ضع ال�سالح
�إال الإ�سار ،ثم ما بعد الإ�سار �إال �ضرب الأعناق ،واهلل ال �أ�ضع �سالحي �أبد ًا .قال :ف�أخذه
رجال من قومه ،فقالوا :يا جحدم؛ �أتريد �أن ت�سفك دماءنا! �إن النا�س قد �أ�سلموا وو�ضعت
احلرب ،و� ِأمن النا�س  ،فلم يزالوا به حتى نزعوا �سالحه ،وو�ضع القوم ال�سالح لقول خالد،
فلما و�ضعوه �أمر بهم خالد عند ذلك ف ُكتِّفوا ،ثم عر�ضهم على ال�سيف ،فقتل من قتل
منهم .فلما انتهى اخلرب �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رفع يديه �إىل ال�سماء ،ثم
قال« :اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع خالد بن الوليد».
ثم ذكر الطربي بعث علي بن �أبي طالبَ ،ف َودى لهم القتلى(((.
هذا تقريب ًا بع�ض ما ورد يف الق�صة من تف�صيالت ،وهي كما ترى تعار�ض وتناق�ض ما
ورد يف الرواية املجملة يف �صحيح البخاري.
وقد �أفاد جمموع الروايات ما يلي-:
� .1أن بني جذمية كانوا قد �أ�سلموا و�ص َّدقوا مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبنوا امل�ساجد
و� َّأذنوا و�ص َّلوا فيها( .رواية بن �سعد )
� .2أن خالد ًا ر�ضي اهلل عنه قتلهم بعدما تيقن من �إ�سالمهم بلفظ �صريح ال �إ�شكال فيه
وال غمو�ض ،وعلم بذلك ومع هذا قتلهم( .رواية ابن �سعد).
� .3أن �سبب قتل خالد لهم �إمنا كان ث�أر ًا لعمه الفاكه بن املغرية ،الذي قتله بنو جذمية
يف اجلاهلية ( .رواية الطربي).
هذا بع�ض ما �أفادته الروايات املف�صلة ال�سابقة ،وبنا ًء على هذه الروايات فقد ُح ِكم
على خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ب�أنه رجل قتَّال �س َّفاك للدماء ،قد خان النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �أمره  ...الخ ،و�إليك �أخي القاريء بع�ض النقوالت يف ذلك-:
((( تاريخ الطربي ( ،)66-67/3ط .روائع الرتاث العربي ،ال�سرية النبوية البن ه�شام ( )882/4ط.
املدين-القاهرة.
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قال ال�شهر�ستاين« :وقد كان للمجتهدين يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أثر كبري،
بحيث �سوغوا لأنف�سهم العمل ب�أعمال نهى عنها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أو مل ي�أمر بها
وتعدوا حدودهم ،فراحوا يعرت�ضون على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم اعرتا�ض ٍند وقرين،
ويجتهدون �أمام الن�ص ال�صريح ،فمن ذلك ما فعله خالد بن الوليد من الوقيعة ببني
جذمية ال�سنة الثامنة للهجرة  ...لث�أر كان بينه وبينهم يف اجلاهلية.(((»...
وقال ابن طاوو�س« :ثم انظر �إىل �إقدام خالد على خمالفة نبيهم �صلى اهلل عليه
و�سلم!! يف حياته وما ظهر منه ،وكان ال�صواب ترك والية خالد وحمبته عند من يقول
ب�صحة اخلرب املذكور»(((.
وقال الكراجكي« :ملا تظاهر بالإ�سالم – خالد ،-بعثه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
بني جذمية لي�أخذ منهم �صدقاتهم ،فخانه يف عهده ،وخالفه على �أمره ،وقتل امل�سلمني،
وا�ستعمل يف ذلك لرتة((( كانت بينه وبينهم يف اجلاهلية»(((.
�إىل غري ذلك من �أقوال ت�شنع على خالد ر�ضي اهلل عنه ،وتتهمه يف دينه بناء على هذه
الق�صة.
ومن باب العدل والإن�صاف ال بد من النظر يف هذه الروايات ،واملقارنة بينها ملعرفة
�صدق ذلك من عدمه ،وعند التحقيق جند �أن هذه الروايات وقع فيها من التناق�ض
والتعار�ض ال�شيء الكثري ،مما يجعل القاريء لها ي�صعب عليه قبولها.
و�س�أقوم مبناق�شة هذه الروايات كل واحدة على حدة ،وبيان ما فيها �سند ًا ومتن ًا ،ثم بعد
ذلك التعليق على ما وقع من خالد يف هذه الق�ضية.
ف�أقول ومن اهلل �أ�ستمد العون والتوفيق-:
�أو ًال :رواية ابن �سعد-:

هذه الرواية ال ميكن قبولها واالعتماد عليها يف هذا املو�ضوع ،رغم جاللة ناقلها وهو
ابن �سعد رحمه اهلل تعاىل ،وذلك-:
((( و�ضوء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (.)17/2
((( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف (.)395ط.اخليام– قم.
((( الترِّ ة :الث�أر ،واملوتور :من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه .ل�سان العرب ( .) 273/ 5
((( كتاب التعجب ( .)109ت�صحيح وتخريج :فار�س ح�سون كرمي.

118

ﱫﯥ ﯦﱪ

�أ� -سند ًا-:

 -1هذه الق�صة �ساقها ابن �سعد �ضمن املغازي وال�سرايا التي وقعت يف زمن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد بينَّ رحمه اهلل يف بداية �سياقه لهذه الغزوات وال�سرايا �إ�سناده
يف ذلك فقال� :أخربنا حممد بن عمر بن واقد الأ�سلمي �أخربنا عمر بن عثمان بن
عبد الرحمن و ...و ...و...
ثم قال ابن �سعد :و�أخربين ر�ؤمي بن زيد املقري ...
و�أخربين ح�سني بن حممد ...
و�أخربنا �إ�سماعيل بن عبد اهلل بن �أبي �أوي�س ...
ثم قال ابن �سعد :دخل حديث بع�ضهم يف بع�ض قالوا ...
ثم �شرع يف �سياق املغازي وال�سرايا.
وبهذه الطريقة ال ن�ستطيع حتديد ال�سند الكامل للق�صة التي بني �أيدينا حتى نعلم ما
مدى �صحتها من عدمه ،ومن الذي زاد هذه الزيادات وما حكمها ؟!
 -2هذه الق�صة رواها الواقدي يف مغازيه((( بن�صها قال :حدثني عبد الرحمن بن
عبد العزيز عن حكيم بن عباد بن حنيف عن �أبي جعفر � -أي الباقر  -قال :ملا رجع خالد
ابن الوليد ...
وهنا �سند ال يحتج به لأ�سباب-:
�أ -الواقدي� :صاحب الكتاب وملخ�ص القول فيه قول احلافظ ابن حجر رحمه اهلل:
مرتوك مع �سعة علمه(((.
ب -عبد الرحمن بن عبد العزيز :هو ابن عبد اهلل بن عثمان الأن�صاري الأو�سي،
�أبو حممد املدين.
وملخ�ص الأقوال فيه قول احلافظ ابن حجر رحمه اهلل� :صدوق يخطئ(((.
ج  -حكيم بن عباد بن حنيف :هو ابن واهب بن احلكيم الأن�صاري الأو�سي املدين.
((( املغازي للواقدي «.»875/3
((( تقريب التهذيب «.»498/1
((( تقريب التهذيب «.»345/1
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قال ابن �سعد :كان قليل احلديث وال يحتجون بحديثه.
وقال العجلي :ثقة .و�صحح له الرتمذي وابن خزمية وغريهما.
وقال ابن القطان :ال يعرف حاله(((.
وقال احلافظ ابن حجر� :صدوق(((.
د  -احلديث مع�ضل لأنه من رواية �أبي جعفر الباقر رحمه اهلل تعاىل عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم وهو مل يدرك ذلك ،لأن مولده كان �سنة 56هـ  ،فكيف يروي مبا�شرة
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؟!
ب  -و�أما من جهة املنت-:
فالرواية تن�ص على �أن بني جذمية قد �صرحوا خلالد ر�ضي اهلل عنه ب�أنهم م�سلمون،
ودليل �إ�سالمهم بناء امل�ساجد والأذان فيها وال�صالة  ،ومع ذلك قتلهم خالد ر�ضي اهلل عنه
غدر ًا وخيانة بعد و�ضعهم ال�سالح ،وهذا خمالف خمالفة �صريحة لرواية البخاري التي
تن�ص على �أن القوم مل يح�سنوا �أن يقولوا � :أ�سلمنا  ،وجعلوا يقولون � :صب�أنا �صب�أنا ،فقتلهم
خالد ظن ًا منه �أنهم مل ي�سلموا.
فرواية ابن �سعد فيها مطعن عظيم ومغمز خطري يف دين خالد ر�ضي اهلل عنه ؛ لأنه
قتلهم بعد علمه اليقيني ب�إ�سالمهم  ،وهذا ما ِّ
ننزه خالد ًا عنه؛ لأنه �أتقى هلل و�أخوف له من
�أن يقع منه ذلك بهذه الطريقة الب�شعة .

((( تهذيب التهذيب «.»385/2
((( تقريب التهذيب «.»176/1
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ثاني ًا :رواية الطربي-:

وهذه الرواية عند النظر والتحقيق فيها ال ميكن االعتماد عليها �أي�ض ًا ،و�إن كانت هي
عمدة كثري ممن تكلم يف هذا املو�ضوع ،و�أ�سباب رد هذه الرواية ما يلي-:
�أ� -سند ًا:

فالناظر يف �سند هذه الرواية يجزم ببطالنها وعدم ثبوتها؛ وذلك ملا يلي-:
 -1ابن حميد �شيخ الطربي :هو حممد بن حميد الرازي ،ومن نظر يف ترجمته جزم
ب�أنه ال يحتج به.
قال عنه البخاري :فيه نظر.
وقال ال�سدو�سي :كثري املناكري.
وقال اجلوزجاين :رديء املذهب غري ثقة.
وقال الن�سائي :لي�س بثقة .
وقال ابن حجر� :ضعيف(((.
� -2سلمة :هو ابن الف�ضل الرازي الأبر�ش الأن�صاري� ،أبو عبد اهلل الأزرق الرازي.
وهن ُه علي .
قال البخاري :عنده مناكري ّ
وقال �أبو حامت :حمله ال�صدق ،يف حديثه �إنكار ،ال ميكن �أن �أطلق ل�ساين فيه ب�أكرث
من هذا ،يكتب حديثه وال يحتج به.
وقال الن�سائي� :ضعيف.
وقال ابن عدي :عنده غرائب و�إفرادات ،ومل �أجد يف حديثه حديث ًا قد جاوز احلد يف
الإنكار ،و�أحاديثه متقاربة حمتملة.
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :يخطيء ويخالف.
وقال ابن حجر� :صدوق كثري اخلط�أ(((.
 -3ابن �إ�سحق� :صاحب املغازي ،فمختلف فيه.
((( تهذيب الكمال ( )97/25ت (.)5167ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،والتقريب ( )475/2ت ( .)5834حتقيق:
حممد عوامة.
((( تهذيب الكمال ( )305/11ت ( ،)2464والتقريب ( )248/1ت (.)2505
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قال فيه ابن حجر� :صدوق يدل�س و ُر ِمي بـ...والقدر(((.
 -4حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف :فقال عنه ابن �سعد :قليل احلديث وال
يحتجون بحديثه  .وذكره ابن حبان يف الثقات .
وقال العجلي :ثقة و�صحح له الرتمذي وابن خزمية وغريهما.
وقال ابن القطان :ال يعرف حاله.
وقال ابن حجر� :صدوق(((.
فهذه حال رجال ال�سند ،و�أقل ما يقال فيه �إنه� :ضعيف؛ لعلتني-:
�أ� .ضعف بع�ض رجال ال�سند كما �سبق .
ب .الإر�سال :فهو من رواية �أبي جعفر الباقر ر�ضي اهلل عنه ،وهو مل يدرك النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.
و�أما ال�سند الآخر الذي ذكره الطربي عن حممد بن �إ�سحق قال :حدثني بع�ض �أهل
العلم عن رجل من بني جذمية ...الخ
فبمجرد النظر �إليه يجزم ب�ضعفه جلهالة بع�ض رجاله.
وقد عقب احلافظ ابن كثري على هذه الروايات بقوله« :وهذه مر�سالت ومنقطعات»(((.
ب -متن ًا  -:فيقال فيها ما قيل يف رواية ابن �سعد املا�ضية� :إنه ال ميكن الظن بخالد
ر�ضي اهلل عنه �أن يقتل القوم بعد علمه ب�صحة �إ�سالمهم ،وتيقنه من ذلك ،وبعد �إعطائهم
الأمان بو�ضع ال�سالح ،فهذا كله خمالف لرواية البخاري ال�صحيحة يف هذا الباب.
هذه حال الروايات املف�صلة يف ق�صة خالد مع بني جذمية ،وقد ظهر من خالل
اال�ستعرا�ض ال�سابق �أنه ال توجد رواية �ساملة من الطعن واملقال فيها �سند ًا ومتن ًا .ولعلي
�أ�ضيف هنا بع�ض النقاط امل�ؤيدة لبطالن هذه الروايات- :
 -1ن�صت رواية ابن �سعد والطربي على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث خالد ًا �إىل
بني جذمية داعي ًا �إىل الإ�سالم ،ومل يبعثه مقات ًال ،وهذا يخالف رواية البخاري حيث مل
((( التقريب ( )467/1ت (.)5725
((( التقريب ( )176/1ت ( ،)1471تهذيب التهذيب ( )385/2ت ( )776ط  .دار الفكر ،.وتهذيب الكمال
( )193/7ت (.)1455
((( البداية والنهاية (.)313/4ط .مكتبة املعارف ،وال�سرية النبوية (.)593/3
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تتعر�ض ملنع خالد من قتال القوم ،و�إمنا جاء يف الرواية «فدعاهم �إىل الإ�سالم» ،واملعروف
وامل�شهور من فعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف بعثه البعوث وال�سرايا �إىل غري امل�سلمني
دعوتهم �إىل �أحد ثالثة �أمور �إما الإ�سالم �أو اجلزية �أو القتال ،كما جاء ذلك يف حديث
بريدة ر�ضي اهلل عنه قال« :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أ ّمر �أمري ًا على جي�ش
�أو �سرية �أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل ومن معه من امل�سلمني خري ًا ،ثم قال  ...و�إذا لقيت
عدوك من امل�شركني فادعهم �إىل ثالث خ�صال �أو خالل ف�أيتهن ما �أجابوك فاقبل منهم
وكف عنهم ،ثم ادعهم �إىل الإ�سالم ف�إن �أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم  ...ف�إن هم
�أبوا ف�سلهم اجلزية ف�إن هم �أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،ف�إن هم �أبوا فا�ستعن باهلل
وقاتلهم  ،(((»...ف�إن �أ�سلموا �أو �أدوا اجلزية وجب الكف عنهم ،و�إال فلي�س لهم �إال ال�سيف،
وهذا ما فعله خالد ر�ضي اهلل عنه ،ف�إنه ملا مل يفهم عنهم �أنهم �أرادوا الإ�سالم قتلهم،
ومما ي�ؤيد �ضعف رواية ابن �سعد والطربي ما جاء يف رواية ابن �سعد من �أن عدد ال�سرية
كان  350رج ًال من املهاجرين والأن�صار وبني �سليم ،فهل يعقل �أن يبعث النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم كل هذا العدد لدعوة بني جذمية للإ�سالم ؟!
لقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبعث الرجل والرجلني لدعوة القوم �إىل الإ�سالم
ويكتفي بذلك ،فلماذا كل هذا العدد مع بني جذمية بالتحديد ؟!
�	-2أن ُج َّل املعرت�ضني الطاعنني يف خالد ر�ضي اهلل عنه� -إن مل يكونوا كلهم– يذكرون
�أن �سبب قتل خالد لبني جذمية هو الث�أر لعمه الفاكه بن املغرية الذي قتلته بنو جذمية يف
اجلاهلية ،وهذا الأمر مل يثبت ب�سند �صحيح كما �سي�أتي معنا ،ولكن العجيب يف الأمر قول
املفيد يف «الإر�شاد»�« :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنفذ خالد بن الوليد �إىل بني جذمية،
و�أنفذ معه عبد الرحمن بن عوف للرتة – الث�أر – التي كانت بينه وبينهم ،ولوال ذلك ما
ر�أى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خالد ًا �أه ًال للإمارة على امل�سلمني!!»(((.
فال �أدري ما ق�صده بهذا الكالم؟! فهل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان قا�صد ًا قتل بني
جذمية؛ ولذلك �أر�سل �إليهم �أمري ًا بينهم وبينه عداوة وث�أر ،حتى يعاملهم بالث�أر!!
((( رواه م�سلم كتاب اجلهاد وال�سري ،باب ت�أمري الإمام الأمراء على البعوث وال�سرايا حديث رقم «.»1731
((( الإر�شاد (.)139/1ط .دار املفيد .بريوت ،وطبعة �أخرى �ص ( ) 73ط .م�ؤ�س�سة الأعلى للمطبوعات.
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وهل �أ�صبحت الأحقاد وال�ضغائن بني النا�س هي ال�سبب املقنع واملحفز عند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم للت�أمري؟! و�أين هذا من قولهم� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بعث خالد ًا داعي ًا �إىل الإ�سالم ،ولي�س مقات ًال؟! فكيف ُي� ِّؤمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
رج ًال بينه وبني القوم املبعوث �إليهم ث�أر وحقد؟! ثم بعد ذلك يقال� :إنه بعثه داعي ًا ال
مقات ًال؟! هذا مطعن يف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .ثم كيف يترب�أ النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم من فعل خالد ،وهو الذي بعثه �إىل ه�ؤالء القوم ،مع علمه بالرتة والث�أر الذي بينه
وبينهم ،فك�أن ال�سبب احلقيقي يف مقتل بني جذمية – بح�سب ا�ستنباط املفيد – هو النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ولي�س خالد .وحا�شاه من كل ذلك.
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* فائدة -:
روى الواقدي ب�سنده :عن �أبي قتادة ر�ضي اهلل عنه وكان يف القوم– يعني يوم بني
جذمية– قال« :ملا نادى خالد يف ال�سحر :من كان معه �أ�سري فليدافه� ،أر�سلت �أ�سريي،
وقلت خلالد :اتق اهلل؛ ف�إنك ميت و�إن ه�ؤالء قوم م�سلمون .قال :يا �أبا قتادة� ،إنه ال علم لك
به�ؤالء .قال �أبوقتادة :ف�إمنا يكلمني خالد على ما يف نف�سه من الرتة عليهم»(((.
قلت :هذه الرواية لو �صحت لكانت مما ي�ؤيد ر�أي القائلني ب�أن خالد ًا قتل القوم ث�أر ًا
لعمه الفاكه ،وبعد علمه ب�إ�سالمهم ،ولكن الرواية – بحمد اهلل – ال ت�صح؛ لأنها من رواية
الواقدي ،وحاله غني عن البيان ،ثم �إن يف ال�سند جمهو ًال حيث قال الواقدي :حدثني يحيى
ابن عبد اهلل بن �أبي قتادة عن �أهله عن �أبي قتادة.
�إذن امللخ�ص النهائي ملا �سبق :هو �أن جميع الروايات املف�صلة لق�صة خالد ر�ضي اهلل
عنه مع بني جذمية ال ت�صح :ل�ضعف �أ�سانيدها والتناق�ض واال�ضطراب يف متونها ،ولذا
فكل ما بني عليها من �أحكام ومواقف فال يعت ُّد بها وال يلتفت �إليها.
بقي الإ�شارة �إىل الفهم ال�صحيح لأهل العلم للرواية الثابتة يف ق�صة خالد مع بني
جذمية-:
ف�أو ًال :ال بد من ا�ستح�ضار املقدمات التي ذكرت يف بداية هذه ال�شبهة؛لأنها مما يعني
ب�إذن اهلل على الفهم ال�سليم ،وعدم اخلو�ض يف امل�س�ألة بال علم.
ثاني ًا� :أن �أهل العلم يرون �أن خالد ًا �أخط�أ يف فعله ذلك ،و�أنه قد �أنكر عليه جماعة من
ال�صحابة ممن كانوا معه ،ك�سامل موىل �أبي حذيفة ،وابن عمر ر�ضي اهلل عنهما راوي
الق�صة يف البخاري ،وعبد الرحمن بن عوف.
قـال �شيخ الإ�سالم« :وكذلك خالد بن الوليد ملا قتل بني جذمية و�أخذ �أموالهم كان
خمطئ ًا قطع ًا»(((.
وقال ابن الأثري« :وملا فتح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مكه بعثه– خالد – �إىل
((( املغازي « .»881/3قال الذهبي يف ال�سري (� :)371/1إ�سناده فيه الواقدي.
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)90/5ط .م�ؤ�س�سة قرطبة .حتقيق :حممد ر�شاد �سامل.
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بني جذمية من بني عامر بن ل�ؤي ،فقتل منهم من مل يجز له قتله»(((.
وقال ابن عبد الرب« :وبعثه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل الغمي�صاء :ماء من
مياه جذمية من بني عامر ،فقتل منهم نا�س ًا مل يكن قتله لهم �صواب ًا»(((.
�إىل غري ذلك من الأقوال املفيدة ب�أن خالد ًا �أخط�أ يف فعله.
ثالث ًا  :كيف فهم �أهل العلم ما فعله خالد ر�ضي اهلل عنه ببني جذمية؟!
واجلواب� :أنهم يقولون� :إن خالد ًا قتل القوم ال عن عمد ،و�إمنا مت�أو ًال �أنهم غري م�سلمني.
وهذه بع�ض الن�صو�ص املفيدة لذلك-:
قال الإمام ابن حزم بعد �أن �أورد حديث قتل بني جذمية« :لأن خالد ًا مل يقتل بني
جذمية �إال مت�أو ًال �أنهم كفار ،ومل يعرف �أن قولهم� :صب�أنا �صب�أنا �إ�سالم �صحيح»(((.
وقال احلافظ ابن حجر يف �شرح احلديث�« :إن خالد بن الوليد غزا ب�أمر النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قوم ًا ،فقالوا�:صب�أنا و�أرادوا �أ�سلمنا ،فلم يقبل خالد ذلك منهم،
وقتلهم بنا ًء على ظاهر اللفظ ،فبلغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذلك ف�أنكره ،فدل على
�أنه يكتفى من كل قوم مبا يعرف من لغتهم ،وقد عذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالد
ابن الوليد يف اجتهاده ،ولذلك مل َي ُق ْد منه ،وقال ابن بطال :ال خالف �أن احلاكم �إذا ق�ضى
بجور �أو بخالف قول �أهل العلم �أنه مردود ،لكن ينظر ف�إن كان على وجه االجتهاد ف�إن
الإثم �ساقط ،و�أما ال�ضمان فيلزم عند الأكرث.(((»...
وقال يف مو�ضع �آخر«:و�أما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولهم� :صب�أنا �أي
خرجنا من دين �إىل دين ،ومل يكتف خالد بذلك حتى ي�صرحوا بالإ�سالم .وقال اخلطابي:
يحتمل �أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإ�سالم؛ لأنه فهم عنهم �أن ذلك وقع
منهم على �سبيل الأنفة ،ومل ينقادوا �إىل الدين فقتلهم مت�أو ًال»(((.
((( �أ�سد الغابة (.)133/2ط .املكتبة التوفيقية .
((( اال�ستيعاب (.)127/1
((( املحلى (.)369/10
((( فتح الباري ( )346/6كتاب اجلزية– باب �إذا قالوا� :صب�أنا ومل يح�سنوا �أ�سلمنا.ط .مكتبة ال�صفا.
((( املرجع ال�سابق ( )703/7كتاب املغازي– باب بعث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد �إىل بني
جذمية.ط .مكتبة ال�صفا.
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وقال احللبي« :وال يخفى �أنه يبعد �أن خالد بن الوليد �إمنا قتلهم لقولهم �صب�أنا ومل
يقولوا �أ�سلمنا� ،إال �أن يقال يجوز �أن يكون خالد فهم �أنهم قالوا ذلك على �سبيل الأنفة،
وعدم االنقياد �إىل الإ�سالم ،و�أنـه عليه ال�صالة وال�سالم �إمنا �أنكر عليه العجـلة وترك
التثبت يف �أمرهم ،قبل �أن يعلم املراد من قولهم �صب�أنا»(((.
وقال �شيخ الإ�سالم« :وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذمية مت�أو ًال»(((.
وقال ابن القيم« :ف�إن خالد بن الوليد قتل بني جذمية بالت�أويل»(((.
�إىل غري ذلك من الن�صو�ص املفيدة �أن خالد ًا ر�ضي اهلل عنه ما قتل القوم �إال لظنه
�أنهم رف�ضوا الإ�سالم ومل يقبلوه «�إذ فهم �أن القوم ي�سخرون من الإ�سالم بقولهم �صب�أنا،
لأن قري�ش ًا كانت تنبذ الذي يدخل الإ�سالم ب�أنه �صابئ تعيري ًا له ،وكان هذا م�شهور ًا ،وقد
وقع خلالد نف�سه حني �أ�سلم فقال له عكرمة بن �أبي جهل� :صب�أت يا خالد؟ قال :بل �أ�سلمت.
وكذلك وقع مثله لثمامة بن �أثال وعمر بن اخلطاب وغريهم من ال�صحابة ،فعذر خالد يف
�إ�سراعه بقتل القوم قائم ،وهو �أنه مل يفهم منهم �إال رف�ض الإ�سالم ،لأنهم مل ي�صرحوا به،
ولكنه مل ي�ستف�سرهم عن مرادهم ،ومل ي�أخذ بر�أي عبد الرحمن بن عوف وابن عمر ،فكان
ذلك خط�أ منه ترب�أ من �صنيعه فيه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وودى �أولئك القتلى،
و�أقر خالد ًا على �إمرته ،لأنه جمتهد ومل يكن يق�صد �إال ن�صرة الإ�سالم مبا فعل»((( ،وهذا
ما ي�ؤكد بطالن تلك الروايات ال�سابقة ،التي ن�صت على �أن القوم �أخربوا خالد ًا ب�إ�سالمهم
ب�صيغة �صريحة ال �شبهة فيها وال ت�أويل ،ومع ذلك قتلهم متعمد ًا �أخذ ًا بث�أر اجلاهلية.
وبنا ًء على ذلك يكون خالد معذور ًا يف اجتهاده هذا ،ولكن هناك فرق بني عذره وبني
ت�صحيح خطئه والدفاع عن هذا اخلط�أ ،فنحن نقول� :إنه �أخط�أ بفعله ذلك ،ومع هذا فهو
معذور لت�أوله.

((( ال�سرية احللبية (.)211/3ط .دار املعرفة– بريوت.
((( منهاج ال�سنة ( .)518/5حتقيق :حممد ر�شاد �سامل.
((( ال�صواعق املر�سلة (.)376/1ط .دار العا�صمة .
((( مرويات غزوة حنني وح�صار الطائف ،لإبراهيم قريبي.»83/1« ،

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

127

ف�إن قيل« :فلو كان خالد معذور ًا فيما اعتذر به من قتلهم ،ملا قال نبيهم !! �صلى اهلل
عليه و�سلم« :اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع خالد»(((.
فاجلواب:

�أ � -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ترب�أ من �صنيع خالد؛ لأنه خط�أ قطع ًا ،ولكنه مل
يترب�أ من خالد لت�أوله ،ولهذا مل يقم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احلد عليه.
قال اخلطابي�« :أنكر عليه العجلة وترك التثبت يف �أمرهم ،قبل �أن يعلم املراد من
(((
قولهم �صب�أنا»
وقال �أي�ض ًا« :احلكمة يف َتبرَ ُّ ئه عليه ال�سالم من فعل خالد مع كونه مل يعاقبه على ذلك
لكونه جمتهد ًا� ،أن ُيع َرف �أنه مل ي�أذن له يف ذلك؛ خ�شية �أن يعتقد �أحد �أنه كان ب�إذنه؛
ولينزجر غري خالد بعد ذلك عن فعل مثله»(((.
وقال �شيخ الإ�سالم« :وملا بلغ ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم رفع يديه �إىل ال�سماء،
وقال«:اللهم �إين �أبر�أ �إليك مما �صنع خالد»؛ لأنه خاف �أن يطالبه اهلل تعاىل مبا جرى
عليهم من العدوان»(((.
وقال احلافظ ابن حجر« :والذي يظهر �أن التربي من الفعل ال ي�ستلزم �إثم فاعله وال
�إلزامه الغرامة ،ف�إن �إثم املخطيء مرفوع ،و�إن كان فعله لي�س مبحمود»(((.
�إذن فهناك فرق بني �إعذار املت�أول يف فعله ،وبني بيان �أن ذلك الفعل الواقع منه خط�أ.
ومما يدل على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َق ِبل عذر خالد ،و�إن كان ترب�أ من فعله� ،أنه
عليه ال�سالم مل يقم احلد عليه  ،فلو كان خالد قد قتل القوم متعمد ًا كما ن�صت الروايات
ال�سابقة ،و�أنه ث�أر لعمه الفاكه ،ملا جاز للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يرتك �إقامة احلد
عليه ،ويكتفي فقط بالتربي من فعله ودية القتلى.
((( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ( .)395مطبعة اخليام -قم.
((( فتح الباري ()703/7كتاب املغازي -باب بعث خالد �إىل بني جذمية.ط .دار ال�صفا.
((( عمدة القاري ( )440/16كتاب الأحكام– باب �إذا ق�ضى احلاكم بجور.ط .دار الفكر.
((( منهاج ال�سنة (.)487/4ط .دار قرطبة.
((( فتح الباري ( )218/13كتاب الأحكام– باب �إذا ق�ضى احلاكم بجور �أو خالف �أهل العلم فهو رد.
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قال احلافظ ابن حجر« :وقد عذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالد بن الوليد يف
اجتهاده؛ ولذلك مل ُي ِقد منه»((( .قال
وقال الداوودي« :مل َي َر�صلى اهلل عليه و�سلم ال َق َود يف ذلك لأنه مت�أول»(((.
ف�إن قيل � :إن �أهل القتلى تنازلوا عن الق�صا�ص ،ور�ضوا بالدية وهذا حقهم ،ولذلك مل
ُيقم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احلد على خالد.
فاجلواب� :أن ذلك غري �صحيح؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ودى القتلى مبا�شرة،
دون تخيري �أهلهم بني الق�صا�ص �أو الدية �أو العفو كما هو احلال يف القتل العمد ،فلم يثبت
ب�سند �صحيح �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خيرَّ هم بني هذه الأمور الثالثة ،فدل ذلك على
�أن قتلهم كان خط�أ ،والقاتل املخطىء ال ق�صا�ص عليه ،وهذا هو حال خالد.
ب� -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يعزل خالد ًا عن الإمارة بعد هذه الواقعة ،فدل
ذلك على �أنه قبل منه اعتذاره وعفى عن خطئه.
قال �شيخ الإ�سالم« :ومع هذا فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يعزل خالد ًا عن الإمارة،
بل ما زال ي�ؤمره ويقدمه ،لأن الأمري �إذا جرى منه خط�أ �أو ذنب �أمر بالرجوع عن ذلك،
و�أقر على واليته ،ومل يكن خالد معاند ًا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،بل كان مطيع ًا له ولكن
مل يكن يف الفقه والدين مبنزلة غريه ،فخفي عليه حكم هذه الق�ضية»(((.

((( فتح الباري ( )346/6كتاب اجلزية– باب �إذا قالوا �صب�أنا ومل يح�سنوا �أ�سلمنا.ط .مكتبة ال�صفا،
وعمدة القاري (.)522/10
((( عمدة القاري ( )311/12كتاب املغازي -باب بعث خالد �إىل بني جذمية.ط .دار الفكر.
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)487/4ط .م�ؤ�س�سة قرطبة.

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

* تتمة:

129

�إن قيل :لقد ورد �أن خالد ًا اعرتف ب�أنه فعل ما فعل ببني جذمية �أخذ ًا بث�أر عمه الفاكه
ابن املغرية ،واخت�صم هو وعبد الرحمن بن عوف يف ذلك ،كما روى ذلك الواقدي((( وعنه
ابن ع�ساكر((( من حديث �إيا�س بن �سلمة ،عن �أبيه ،قال« :ملا قدم خالد بن الوليد على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما �صنع ،وقال :يا خالد
�أخذت ب�أمر اجلاهلية قتلتهم بعمك الفاكه ،قاتلك اهلل ،قال :و�أعانه عمر بن اخلطاب
على خالد .فقال خالد� :أخذ ُتهم بقتل �أبيك .فقال عبدالرحمن :كذبت واهلل ،لقد قتلتُ
قاتل �أبي بيدي ،و�أ�شهدتُ على قتله عثمان بن عفان ،ثم التفت �إىل عثمان ،فقال� :أن�شدك
علمت �أين قتلتُ قاتل �أبي؟ فقال عثمان :اللهم نعم .ثم قال عبدالرحمن :ويحك
اهلل هل َ
كنت تقتل قوم ًا م�سلمني ب�أبي يف اجلاهلية؟! قال خالد :ومن
يا خالد ،ولو مل �أقتل قاتل �أبيَ ،
�أخربك �أنهم �أ�سلموا؟! فقال� :أهل ال�سرية كلهم يخربوننا �أنك وجدتهم قد بنوا امل�ساجد
و�أقروا بالإ�سالم ،ثم حملتهم على ال�سيف .قال :جاءين ر�سول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
كذبت
و�سلم �أن �أغري عليهم ،ف�أغرت ب�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .فقال عبدالرحمنَ :
على ر�سول اهلل .وغالظ عبدالرحمن ،و�أعر�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن خالد
وغ�ضب عليه ،وبلغه ما �صنع بعبد الرحمن ،فقال« :ياخالد ذروا يل �أ�صحابي ،متى ُي َ
نك
�أنف املرء ُي ْن َك املر ُء ،ولو كان �أُ ُحد ذهب ًا تنفقه قرياط ًا قرياط ًا يف �سبيل اهلل ،مل تدرك
غدوة �أو روحة من غدوات �أو روحات عبدالرحمن».
وروى الواقدي((( ومن طريقه ابن ع�ساكر((( �أي�ض ًا من حديث ابن عمر ،قال« :قال عمر
خلالد :ويحك يا خالد �أخذت بني جذمية بالذي كان من �أمر اجلاهلية؟ �أو لي�س الإ�سالم
قد حما ما كان قبله يف اجلاهلية؟! فقال :يا �أباحف�ص واهلل ما �أخذتهم �إال باحلق� ،أغرتُ
على قوم م�شركني فامتنعوا ،فلم يكن يل بد �إذ امتنعوا من قتالهم ،ف�أ�سرتهم ثم حملتهم
على ال�سيف .فقال عمر� :أي رجل تعلم عبد اهلل بن عمر؟
((( املغازي «.»880/3
((( تاريخ دم�شق (.)169/18
((( املغازي «.»880/3
((( تاريخ دم�شق ( .)169/18
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قال� :أعلمه واهلل رج ًال �صاحل ًا .قال  :فهو الذي �أخربين غري الذي �أخربتني ،وكان
معك يف ذلك اجلي�ش .فقال خالد :ف�إين �أ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه .قال :فانك�سر عنه عمر
وقال :ويحك ائت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستغفر لك».
واجلواب على ذلك-:
�أو ًال� :أن يف �سند الروايتني الواقدي حممد بن عمر ،وحاله معروف ،فهي روايات

�ضعيفة ال ت�صح �سند ًا.
ثاني ًا :و�أما متن ًا :فهي خمالفة لرواية البخاري ،حيث ن�صت هذه الروايات على �أن
خالد ًا قتل القوم مع علمه ال�صريح واليقيني ب�إ�سالمهم ،وهذا ال يظن به ،ثم �إن يف الرواية
�أن خالد ًا تعمد الكذب على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكذلك كذب على عمر ر�ضي اهلل
عنه ،والظن بخالد �أنه �أتقى هلل و�أورع من �أن ي�صدر عنه مثل ذلك.
ثالث ًا :ورد �أنه وقع بني خالد وعبد الرحمن بن عوف كالم و�شجار ب�سبب هذه احلادثة؛
ولكن على �سبيل الإجمال ،وهي �أ�سانيد مقبولة ،فمث ًال روى الإمام �أحمد يف م�سنده من
حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال« :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرحمن بن عوف
كالم ،فقال خالد لعبد الرحمن :ت�ستطيلون علينا ب�أيام �سبقتمونا بها .فبلغنا �أن ذلك ذكر
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال« :دعوا يل �أ�صحابي ،فوالذي نف�سي بيده لو �أنفقتم مثل
�أحد �أو مثل اجلبال ذهب ًا ما بلغتم �أعمالهم»(((.

((( امل�سند (.)266/3ط .م�ؤ�س�سة قرطبة .وقال الهيثمي يف املجمع ( :)15/10رواه �أحمد ورجاله رجال
ال�صحيح.ط.دار الكتب العلمية .وقال ال�شيخ �شعيب� :إ�سناده �صحيح ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري
�أحمد بن عبد امللك احلراين فقد روى له الن�سائي وابن ماجه وهو ثقة.
وروى م�سلم نحوه من حديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه ( .)188/7كتاب ف�ضائل ال�صحابة– باب
حترمي �سب ال�صحابة.ط .دار اجليل.
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وروى الطرباين من حديث عبد اهلل بن �أبي �أوفى قال�« :شكا عبدالرحمن بن عوف
خالد بن الوليد �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :يا خالد ال ت� ِؤذ رج ًال من �أهل بدر،
أنفقت مثل �أحد ذهب ًا مل تدرك عمله؟ قال :يقعون يِ َّف ف�أَ ُر ُّد عليهم .قال«:ال ت�ؤذوا خالد ًا
فلو � َ
ف�إنه �سيف من �سيوف اهلل َ�ص َّبه اهلل على الكفار»(((.
فهذه الروايات تدل على �أنه وقع كالم وخ�صام بني خالد بن الوليد وبني عبدالرحمن
ابن عوف ،ولكنها مل حتدد طبيعة هذا الكالم فلعله �إنكار من عبدالرحمن على خالد يف
قتله بني جذمية ،كما حدث من ابن عمر و�سامل موىل �أبي حذيفة� ،أما �أنه اتهمه بالقتل ث�أر ًا
لعمه الفاكه ،واعرتاف خالد بذلك ،فهذه ن�صو�ص �ضعيفة ال يعتد بها وال يحتج بها.
رابع ًا  :على فر�ض �صحة الق�صة ،ف�إن ما وقع من كالم بني خالد وعبدالرحمن كان يف
وقت املخا�صمة وال�شجار ال �أنه حدث حقيقة.
قال احلافظ ابن كثري تعليق ًا على تخا�صم عبد الرحمن وخالد« :فلهذا قال خالد
لعبدالرحمن� :إمنا ث�أرت لأبيك يعني حني قت َل ْت ُه بنو جذمية ،ف�أجابه ب�أنه قد �أخذ ث�أره وقتل
قاتله ،ورد عليه ب�أنه �إمنا ث�أر بعمه الفاكه بن املغرية حني قتلوه و�أخذوا �أمواله ،واملظنون
بكل واحد منهما �أنه مل يق�صد �شيئ ًا من ذلك ،و�إمنا يقال هذا يف وقت املخا�صمة ،ف�إمنا
((( رواه الطرباين يف ال�صغري ( )348/1باب :من ا�سمه علي.ط .املكتب اال�سالمي .واللفظ له .ويف الكبري
( )104/4بنحوه باب خزمية بن جزي ال�سلمي.ط .مكتبة العلوم واحلكم .ورواه البزار كما يف البحر
الزخار ( )293/8م�سند ابن �أبي �أوفى .ط .مكتبة العلوم واحلكم – املدينة املنورة.قال الهيثمي يف املجمع
(« :)349/9رواه الطرباين يف ال�صغري والكبري باخت�صار والبزار بنحوه ورجال الطرباين ثقات».
 فائدة مهمة :قال ال�شيخ �سليمان العلوان حفظه اهلل تعاىل« :وقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :الت�سبوا �أ�صحابي ،فلو �أن �أحدكم �أنفق مثل �أحد ذهب ًا ،ما بلغ مد �أحدهم وال ن�صيفه» رواه البخاري وم�سلم
يف �صحيحيهما من طريق الأعم�ش عن �أبي �صالح عن �أبي �سعيد به.
ورواه م�سلم يف �صحيحه من طريق جرير عن الأعم�ش بلفظ« :كان بني خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن
عوف �شيء ،ف�سبه خالد ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ال ت�سبوا �أ�صحابي  ،»...وهذه الزيادة
يف �سبب ورود احلديث غري حمفوظة ،فقد رواه عن الأعم�ش� :سفيان الثوري و�شعبة ووكيع و�أبو معاوية
وغريهم ،وهم �أ�ضبط و�أحفظ النا�س حلديث الأعم�ش ،ومل يذكروا هذه الزيادة ،على �أنه قد اختلف على
جرير فيها ،فقد رواه ابن ماجه ( )161عن حممد بن ال�صباح عن جرير بدونها ،ولذا �أعر�ض عنها
البخاري رحمه اهلل ،وقال م�سلم رحمه اهلل يف �صحيحه ( )1968/4بعد ذكر الرواة عن الأعم�ش (ولي�س
يف حديث �شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد) وهذا هو ال�صواب».
انتهى كالمه حفظه اهلل تعاىل .انظر :كتاب اال�ستنفار للذب عن ال�صحابة الأخيار �ص (.)7
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�أراد خالد بن الوليد ن�صرة الإ�سالم و�أهله ،و�إن كان �أخط�أ يف �أمر واعتقد �أنهم ينتق�صون
الإ�سالم بقولهم �صب�أنا �صب�أنا ،ومل يفهم عنهم �أنهم �أ�سلموا ،فقتل طائفة كثرية منهم
و�أ�سر بقيتهم ،وقتل �أكرث الأ�سرى �أي�ض ًا ،ومع هذا مل يعزله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بل
ا�ستمر به �أمري ًا ،و�إن كان قد ترب�أ منه يف �صنيعه ذلك ،وودى ما كان جناه خط�أ يف دم �أو
مال»(((.

((( البداية والنهاية (.)361/4
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الشبهة الثانية:

القول يف  :قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة
وقتله والزواج من امرأته

وملخ�ص ال�شبهة � :أن مالك بن نويرة قد جاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�سلم ًا،
وقد �أ�سند �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جباية �صدقات قومه ،ثم ملا مات ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم توىل الأمر بعده �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،فما كان من مالك
ابن نويرة �إال �أن توقف يف دفع الزكاة لأبي بكر؛ لأنه مل يكن يراه �أه ًال للخالفة!! و�أن
فاع ُتبرِ هذا املوقف من مالك بن نويرة ردة
�صاحب الأمر يف ذلك هو علي ر�ضي اهلل عنهْ ،
عن دين الإ�سالم يف نظر �أبي بكر  ،فما كان منه �إال �أن بعث خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه
�إىل مالك فقتله ظلم ًا وعدوان ًا  ،وتزوج من امر�أته يف نف�س الليلة بدون انق�ضاء عدتها ،
وذلك الفتتان خالد بجمالها.
وقد �أنكر كل من �أبي قتادة وعمر ر�ضي اهلل عنهما فعل خالد ،و�أنه قتل رج ًال م�سلم ًا
وزنى بامر�أته ،فال بد من �إقامة احلد عليه� ،إال �أن ال�صديق ر�ضي اهلل عنه امتنع عن ذلك
والتم�س خلالد العذر يف جرميته ،ب�أنه ت�أول ف�أخط�أ ،و�أنه �سيف من �سيوف اهلل �س َّله اهلل
تعاىل على الكفار ،فال ُيغمد �أبد ًا مهما فعل.
هذا ملخ�ص �سريع وجممل لهذه ال�شبهة وهذا املطعن العظيم يف دين خالد ،ويف دين
ال�صديق ر�ضي اهلل تعاىل عنهما.
ولعل الكالم يطول يف هذه ال�شبهة ،والرد عليها؛ وذلك لكرثة الروايات فيها ،وكرثة
الكالم حولها ،وحتى تت�ضح ال�صورة ويخرج القارىء بنتيجة مفيدة يف هذا املقام ،ال بد
من تق�سيم املو�ضوع �إىل عدة مباحث كما يلي-:
املبحث الأول :حكم منع الزكاة.
املبحث الثاين :موقف مالك بن نويرة من دفع الزكاة بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
املبحث الثالث� :أ�سباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة.

134

ﱫﯥ ﯦﱪ

املبحث الرابع :حال مالك بن نويرة وهل ارتد بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أو
مل يرتد ؟!
املبحث اخلام�س :ملاذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة؟ والروايات يف ذلك.
املبحث ال�ساد�س :موقف خالد بن الوليد من زوجة مالك بن نويرة.
املبحث ال�سابع :حكم ما فعله خالد بن الوليد من القتل والزواج.
ف�أقول وباهلل التوفيق ومنه �أ�ستمد العون والإر�شاد -:

وجعلت من �أ�شهر املطاعن يف ال�صحابي
لقد كرث الكالم يف هذه امل�س�ألة قدمي ًا وحديث ًاُ ،
اجلليل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،وعند النظر العلمي والتحقيق القائم على �أ�س�س
�صحيحة ،بعيدة عن الغلو والتع�صب والهوى ،جند �أنه قد وقع يف هذه الق�ضية من الكذب
والد�س والتلفيق ،واالتهام بالزور والباطل والبهتان ،والأخذ بالظن ال�سيء والقذف ،و ...
و  ...و ...ال�شيء الكثري والكثري جد ًا.
ولعل كثري ًا من املواقف بنيت على �أ�س�س متهاوية ،ودعائم هالكة وروايات باطلة ،ولذا
�أقول� :إن من �أراد اخلري لدينه وال�سالمة لإميانه  ،وحر�ص على الكالم بعلم وعدل ال بظلم
وجهل ،فال بد له من التحقيق العلمي الدقيق يف مثل هذه الق�ضايا التي مت�س �أف�ضل اخللق
بعد الأنبياء عليهم ال�سالم� ،أما �أن يحكم على �صحابي جليل ب�أحكام جائرة وباطلة نتيجة
بع�ض الروايات والق�ص�ص واحلكايات املطعون فيها  ،فهذا – واهلل – من �أعظم االعتداء
والظلم للنف�س �أو ًال وللآخرين ثاني ًا.
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�إن القاريء يف كتب التاريخ وال�سري يجد �أن كثري ًا من العرب قد ارتدوا بعد وفاة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،حتى �إن ابن �إ�سحق ح�صر الذين مل يرتدوا يف �أهل امل�سجدين (مكة
واملدينة)((( ،فعزم �سيدنا �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه على قتالهم ،وقد كان �أهل الردة
على �أق�سام -:
منهم من تبع مدعي النبوة كم�سيلمة الكذاب ،والأ�سود العن�سي ،وطليحة الأ�سدي،
و�سجاح ،وه�ؤالء ال �إ�شكال فيهم فقد اتفق ال�صحابة على كفرهم ور َّدتهم.
ومنهم من �أنكر �شرائع الإ�سالم وترك ال�صالة والزكاة وغريها من �أمور الدين ،وعادوا
�إىل ما كانوا عليه يف اجلاهلية ،وه�ؤالء �أي�ض ًا مل يقع بني ال�صحابة خالف فيهم ،فهم
مرت ُّدون.
ومنهم من ف َّرق بني ال�صالة والزكاة ،ف�أقروا بال�صالة ومنعوا الزكاة وقالوا بعدم
وجوب �أدائها للإمام ،وا�ستدلوا على ذلك ب�أن اهلل تعاىل �أمر بدفع الزكاة �إىل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ليطهرهم ويزكيهم بها ،وهذا ال يكون ملن جاء بعده ،قال تعاىل
ﱫ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﱪ((( وه�ؤالء من وقع اخلالف فيهم بني ال�صحابة وال�صديق ر�ضي اهلل عنهم،
واحتجوا عليه ب�أنه كيف يقاتل من �شهد ال�شهادتني و�أقام ال�صالة  ،فقال ال�صديق قولته
ال�شهرية -:
«واهلل لأقاتلنَّ من ف َّرق بني ال�صالة والزكاة ،ف�إن الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين
عناق ًا كانوا ي�ؤدونها �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم على منعها.
قال عمر :واهلل ما هو �إال �أن قد �شرح اهلل �صدر �أبي بكر ،فعرفتُ �أنه احلق»(((.
((( البداية والنهاية (  ) 312 / 6ف�صل يف ت�صدي ال�صديق لقتال �أهل الردة .
((( �سورة التوبة ،الآية (.)103
((( رواه البخاري ( )1335كتاب الزكاة– باب وجوب الزكاة .ورواه م�سلم ( )20كتاب الإميان– باب الأمر
بقتال النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل .ط .دار الكتب العلمية .واللفظ للبخاري .
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ف ُعلم من ذلك �أن ال�صحابة اتفقوا يف نهاية الأمر على وجوب قتال من منع الزكاة،
�سواء كان منعه جحود ًا �أو غري ذلك و�أن ذلك كله �سمي قتال �أهل الردة.
قال �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل« :وال�صحابة مل يقولوا� :أنت مقر بوجوبها �أو جاحد لها،
هذا مل يعهد عن اخللفاء وال�صحابة ،بل قال ال�صديق لعمر ر�ضي اهلل عنهما :واهلل لو
منعوين عقا ًال � -أو عناق ًا  -كانوا ي�ؤدونها �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم على
منعه ،فجعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب ،وقد روي �أن طوائف منهم كانوا
يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ،ومع هذا ف�سرية اخللفاء فيهم جميعهم �سرية واحدة وهي
قتل مقاتلتهم و�سبي ذراريهم وغنيمة �أموالهم وال�شهادة على قتالهم بالنار ،و�سموهم
جميعهم �أهل الردة ،وكان من �أعظم ف�ضائل ال�صديق عندهم �أن ثبته اهلل تعاىل على
قتالهم ،ومل يتوقف كما توقف غريه ،فناظرهم حتى رجعوا �إىل قوله»(((.
وقال �أي�ض ًا« :ويف اجلملة فالذين قاتلهم ال�صديق ر�ضي اهلل عنه كانوا ممتنعني عن
طاعة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والإقرار مبا جاء به فلهذا كانوا مرتدين»(((.
ولي�س هذا املقام مقام تف�صيل لهذه النقطة ،ولكن املراد من هذا العر�ض �أن �أهل الردة
�أق�سام ،ومن بينهم الذين منعوا الزكاة ،و�أن ال�صحابة اختلفوا يف بداية الأمر يف قتالهم،
ثم اتفقت كلمتهم على وجوب القتال.
هذا مذهب �أهل العلم يف ذلك ،وهم بذلك مل يخالفوا ن�ص ًا �صريح ًا �صحيح ًا ،ومل
يخرقوا �إجماع ًا ،بل �إنك جتد يف كتب املعرت�ضني والطاعنني يف ال�صحابة ،وعلى ر�أ�سهم
اخلليفة الرا�شد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ما ي�ؤيدفعل ال�صحابة يف هذه امل�س�ألة،
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر-:
جاء يف كتاب «من ال يح�ضره الفقيه» :عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال« :من منع
قرياط ًا من الزكاة فلي�س مب�ؤمن وال م�سلم ،وهو قول اهلل تعاىل ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱪ ».
ويف رواية �أخرى« :وال تقبل له �صالة».
((( الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية (.)418/9
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)501/4
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وروى �أبان بن تغلب عنه عليه ال�سالم قال« :دمان يف الإ�سالم حالل من اهلل تبارك
وتعاىل ،ال يق�ضي فيهما �أحد حتى يبعث اهلل عز وجل قائمنا �أهل البيت ،ف�إذا بعث اهلل
عز وجل قائمنا �أهل البيت حكم فيهما بحكم اهلل تعاىل :الزاين املح�صن يرجمه ،ومانع
الزكاة ي�ضرب عنقه»(((.
وغري ذلك من الن�صو�ص ال�صريحة يف كفر من منع الزكاة ،بدون تف�صيل يف منعها
جحود ًا �أو عدمه ،ووجوب قتاله وقتله.
فلماذا �إذن الإنكار على اخلليفة الرا�شد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ما فعل مع
مانعي الزكاة ،مع �أن الطاعنني يف خالفته وما قام به من قتال ملانعي الزكاة قد جاءت
الن�صو�ص ال�صريحة عنهم مبوافقته كما �سبق؟!
ال جواب �إال �أن يقال :هو التع�صب والهوى الذي يردي �صاحبه.

((( من ال يح�ضره الفقيه ( )10-9/2باب ما جاء يف مانع الزكاة.ط .دار التعارف .ومنتهى الطلب ()471/1
باب يف ف�ضل الزكاة ومن جتب عليه.
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* املبحث الثاين:
موقف مالك بن نويرة من دفع الزكاة بعد وفاة النبي ﷺ.
�إن القارئ يف املراجع التاريخية ،وملن كتب يف حروب الردة من املوافقني �أو املخالفني،
يجد �أن م�س�ألة منع مالك بن نويرة ،وبع�ض قومه من دفع الزكاة بعد وفاة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم من الأمور امل�سلمة ،واملتفق عليها بني الطرفني ،و�إن كان اخلالف قد وقع يف
�أ�سباب هذا املنع ودوافعه ،وهذا ما �س�أبحثه بعد هذه النقطة ،فم�س�ألة منع الزكاة واقعة
منهم ال حمالة ،وهذا الأمر يذكره الطاعنون يف خالد بن الوليد ويف ال�صديق ويف حروب
الردة.
و�إليك بع�ض العبارات الدالة على ذلك-:
قال النجفي – بعد كالم يف حكم مانع الزكاة وجواز قتله وهل هو مرتد �أم ال– قال:
«�أما الأول– �أي مانع الزكاة بدون ا�ستحالل– فلي�س مبرتد قطع ًا خالف ًا للعامة((( ،ف�س ُّموه
مرتد ًا ملا وقع من �أبي بكر يف قوم منعوا الزكاة ،ف�أر�سل �إليهم خالد بن الوليد لعنه اهلل !!
فقتل رجالهم و�سبى ن�ساءهم ،حتى دخل بزوجة مالك يف تلك الليلة .(((»..
فالن�ص وا�ضح �أن من �ضمن من منع الزكاة مالك بن نويرة.
ويف «�سفينة النجاة»« :وال ي�صح �أن نحمل على مانعي الزكاة الذين قتل خالد بن الوليد
رجالهم و�سبى ذراريهم ونهب �أموالهم ،ونكح امر�أة مالك بن نويرة ليلة قتله.(((»...
ويف كتاب «الكنى والألقاب»« :وال يحتمل املقام الإ�شارة �إىل وقائعه – خالد – ولكني
�أ�شري �إىل وقعتني :الأوىل ...
الثانية :قال ابن �شحنة احلنفي يف رو�ضة الناظر :يف �أيام �أبي بكر منعت يربوع الزكاة،
وكان كبريهم مالك بن نويرة ...ف�أر�سل �أبو بكر خالد بن الوليد فقال مالك� :إنا ن�أتي
بال�صالة دون الزكاة.(((»...
((( يق�صد بذلك �أهل ال�سنة.
((( جواهر الكالم (.)343/21ط .دار �إحياء الرتاث العربي– بريوت.
((( �سفية النجاة لل�سرابي (.)302ط� .أمري .قم.
((( الكنى والألقاب لعبا�س القمي ( )42 -41/1من�شورات مكتبة ال�صدر.
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ويف «�شرح �إحقاق احلق» يف ترجمة مالك بن نويرة�« :أقول من الفجايع الواقعة يف
ال�صدر الأول ق�ضية قتله ،وما عومل ب�أهله وحرميه ،بعد امتناعه من رد الزكاة لعمال
ال�شخ�ص الأول.(((»...
�أعتقد �أن مثل هذه النقوالت كاف لإثبات هذا الأمر ،و�أنه لي�س بدع ًا من لدن ال�صديق
وخالد ر�ضي اهلل عنهما ،بل هو مما اعرتف به املخالفون.
وبناء على ذلك لو ربطنا هذه النقطة بالنقطة ال�سابقة– وهي حكم منع الزكاة–
لوجدنا �أن مالك بن نويرة م�ستحق للقتل و�ضرب العنق ،و�أنه لي�س مب�ؤمن وال م�سلم ،فلماذا
الإنكار �إذن على �أبي بكر ال�صديق وجترمي فعله؟!
�إال �أن املعرت�ضني على قتل مالك خرجوا من هذا امل�أزق ب�أن مالك بن نويرة منع الزكاة
ل�سبب ور�أي كان يراه ،و�أن هذا ال�سبب والر�أي لي�س مبيح ًا لأبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل
عنه لقتله.
فجعلوا ال�سبب املانع من دفع الزكاة عند مالك بن نويرة عذر ًا له يف فعله ،بل و�ص َّوبوا
هذا الفعل و�أق ُّروه ،و�أنكروا على املخالف وج َّرموه ،وهذا ال�سبب �سي�أتي بعد قليل.
و�أما كالم �أهل العلم ونقوالتهم يف منع مالك بن نويرة للزكاة وت�سميته باجلفول ،جلفله
�إبل ال�صدقة ،وتفريق الزكاة يف قومه ،فهذا �أ�شهر من �أن يذكر ،ومن �أراد الت�أكد فلرياجع
بع�ض امل�صادرالتاريخية التي حتدثت عن ذلك(((.
((( �شرح �إحقاق احلق ( )222/3الهام�ش .واملق�صود بال�شخ�ص الأول� :أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه،
وهذه الكلمة تطلق من البع�ض لذمه واالنتقا�ص منه ر�ضي اهلل عنه ،ولكن ي�أبى اهلل تعاىل �إال �أن يجعل من
ذلك مدح ًا وثناء ًا له رغم �أنوف الذامني ،فهو الأول يف كل �شيء بعد حبيبه وخليله �صلى اهلل عليه و�سلم،
يف اخلالفة واملنزلة والقدر و املحبة.
((( انظر على �سبيل املثال-:
 البداية والنهاية البن كثري (.)322/6ط .مكتبة املعارف. تاريخ ابن خلدون ( / 73/2الق�سم الثاين ).ط .الهيئة العامة لق�صور الثقافة. وفيات الأعيان البن خلكان (.) 14 – 13/6ط .دار �صادر .حتقيق� :إح�سان عبا�س. �إمتاع الأ�سماع للمقريزي (.) 239 / 14ط .دار الكتب .حتقيق :حممد عبد احلميد النمي�سي. الإ�صابة البن حجر (.) 560 /5ط .دار الكتب العلمية .ترجمة مالك بن نويرة.	�إىل غري ذلك من املراجع التي حتدثت عن هذه الواقعة .
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فائدة (-:)1
ذكر �شاذان بن جربائيل يف كتابه «الف�ضائل»� :أن �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه �أمر خالد بن
الوليد ر�ضي اهلل عنه بقتل مالك بن نويرة؛ ل�سبب �سي�أتي معنا بعد قليل ،و�أَ ْظ َه َر لل َّنا�س �أن
قتلهم له كان ب�سبب الردة ومنع الزكاة(((.
و�أقول� :إن هذا الأمر خالف ما ن�صت عليه املراجع ال�سابقة عند املوافقني واملخالفني،
من �أن مالك بن نويرة قد منع الزكاة حقيقة ،ولي�س ادعا ًء واتهام ًا له.
فائدة (-:)2
ذكر ال�شريف املرت�ضى يف كتابه «ال�شايف» نق ًال عن الإمام الطربي يف ق�صة مالك بن
نويرة فقال« :وقد روى جماعة من �أهل ال�سري وذكره الطربي يف تاريخه� ،أن مالك ًا نهى
قومه عن االجتماع على منع ال�صدقات .(((»..
وبالرجوع �إىل ن�ص الإمام الطربي يف تاريخه((( ،جنده يقول�« :إن مالك ًا نهى قومه عن
االجتماع» دون زيادة (على منع ال�صدقات) ،فهذه �إ�ضافة من ال�شريف املرت�ضى؛ من �أجل
�إثبات عدم منع الزكاة من قبل مالك بن نويرة ،وهذا حتريف يف النقل ي�ؤدي �إىل حتريف
يف املعنى ،ولي�س هذا من طرق الرا�سخني يف العلم.
قال ابن �أبي احلديد يف ا لرد على ال�شريف املرت�ضى-:
«منها :قوله�-أي ال�شريف املرت�ضى�« -إن مالك ًا نهى قومه عن االجتماع على منع
ال�صدقات» ،ف�إن ذلك غري منقول ،و�إمنا املنقول �أنه نهى قومه عن االجتماع يف مو�ضع
واحد ،و�أمرهم �أن يتفرقوا يف مياههم .ذكر ذلك الطربي ،ومل يذكر نهيه �إياهم عن
االجتماع على منع ال�صدقة»(((.
((( الف�ضائل ل�شاذان بن جربائيل �ص( ) 76 – 75من�شورات م�ؤ�س�سة الأعلى ،وال�صوارم املهرقة لنور اهلل
الت�سرتي �ص (.) 84ط .نه�ضت .حتقيق :جالل الدين املحدث.
((( ال�شايف لل�شريف املرت�ضى (.)164/4ط .م�ؤ�س�سة ال�صادق.
((( تاريخ الطربي (.)277/3ط .روائع الرتاث العربي .حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم.
((( �شرح نهج البالغة (.) 124 / 17ط .دار الكتب العلمية� .ضبط :حممد عبد الكرمي النمري.
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وقال حمقق كتاب «الأعيان»« :يف ال�شايف :عن االجتماع على منع ال�صدقات» كما
�سمعت ،ولي�س ذلك يف الطربي ،وك�أن املرت�ضى فهم منه �أن املراد من االجتماع هو االجتماع
على منع ال�صدقات ،وال�صواب �أنه نهاهم عن االجتماع يف مكان واحد ،و�أمرهم بالتفرق
يف �أموالهم ؛ لئال يظن بهم اجلي�ش الع�صيان �إذا ر�آهم جمتمعني»(((.
فائدة (-:)3
ذكر ال�شريف املرت�ضى عدم �إمكانية اجلمع بني �إقامة ال�صالة والإقرار بها ،وبني جحد
الزكاة ،فكيف يجحد مالك وقومه الزكاة مع �إقرارهم بال�صالة.
قال ال�شريف املرت�ضى« :وكيف يجوز عند خ�صومنا على مالك و�أ�صحابه جحد الزكاة
مع املقام على ال�صالة ،وهما جميع ًا يف َق َرن((( ؟! لأن العلم ال�ضروري ب�أنهما من دينه عليه
ال�سالم و�شريعته على حد واحد  ،وهل ن�سبة مالك �إىل الردة مع ما ذكرناه �إال قدح يف
الأ�صول  ،ونق�ض ملا ت�ضمنته من �أن الزكاة معلومة �ضرورة من دينه عليه ال�سالم»(((.
قوم
وقد رد على هذا الكالم ابن �أبي احلديد فقال« :قلت� :أما تعجب املرت�ضى من كون ٍ
منعوا الزكاة و�أقاموا ال�صالة ،ودعواه �أن هذا غري ممكن وال �صحيح ،فالعجب منه كيف
ينكر وقوع ذلك ،وكيف ينكر �إمكانه؟!
�أما الإمكان :فلأنه ال مالزمة بني العبادتني �إال من كونهما مقرتنتني يف بع�ض املوا�ضع
يف القر�آن ،وذلك ال يوجب تالزمهما يف الوجود� ،أو من قوله� :إن النا�س يعلمون كون الزكاة
واجبة يف دين الإ�سالم �ضرورة ،كما يعلمون((( كون ال�صالة يف دين الإ�سالم �ضرورة ،وهذا
ال مينع اعتقادهم �سقوط وجوب الزكاة ل�شبهة دخلت عليهم .ف�إنهم قالوا� :إن اهلل تعاىل
قال لر�سوله :ﱫ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﱪ ،قالـوا :فو�صف ال�صدقة املفرو�ضة ب�أنها �صدقة من �ش�أنها �أن
يطهر ر�سول اهلل عليه و�سلم النا�س ويزكيهم ب�أخذها منهم ،ثم عقب ذلك ب�أن فر�ض عليه
((( الأعيان ملح�سن الأمني ( )432/1الهام�ش رقم (.)1ط .دار التعارف.
((( القرن :احلبل الذي يقرن به الدابتان .هام�ش كتاب ال�شايف (.)163/4
((( ال�شافـي يف الإمامة (.)163/4
((( يف الأ�صل  :تعلمون ،والت�صحيح مني.

142

ﱫﯥ ﯦﱪ

مع �أخذ الزكاة منهم �أن ي�صلي عليهم �صالة تكون �سكن ًا لهم .قالوا :وهذه ال�صفات ال
تتحقق يف غريه  ....فلم يجب علينا دفع الزكاة �إىل غريه.
وهذه ال�شبهة ال تنايف كون الزكاة معلوم ًا وجوبها �ضرورة من دين حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم؛ لأنهم ما جحدوا وجوبها ،ولكنهم قالوا� :إنه وجوب م�شروط ،ولي�س ُيعلم بال�ضرورة
انتفاء كونها م�شروطة ،و�إمنا ُيعلم ذلك بنظر وت�أويل .فقد بان �أن ما ادعاه من ال�ضرورة
لي�س ّ
بدال على �أنه ال ميكن �أحد اعتقاد نفي وجوب الزكاة بعد موت الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم � ....إىل �آخر ما ذكره»(((.

((( �شرح نهج البالغة (.)121/17
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* املبحث الثالث:
أسباب امتناع مالك بن نويرة من دفع الزكاة
فقد ات�ضح لكل من�صف مبتغ للحق� ،أن مالك بن نويرة كان قد منع الزكاة بعد وفاة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شهادة املوافقني واملخالفني� ،إال �أن املنت�صرين ملالك قد
ذكروا �أ�سباب ًا لهذا املنع من ِقبل مالك بن نويرة؛ ليخرجوا من م�أزق وجوب قتل مانع
الزكاة ،واحلكم عليه بعدم الإميان والإ�سالم ،كما نقلتُ ذلك قبل �صفحات.
و�أنا يف هذا املبحث �س�أذكر �أهم هذه الأ�سباب التي جعلت مالك بن نويرة ميتنع عن
دفع الزكاة بح�سب �آرائهم.
فمن خالل املطالعة والبحث يف هذه امل�س�ألة وجدت �أن املنت�صرين ملالك يرجعون امتناع
مالك بن نويرة عن دفع الزكاة �إىل اعتقاده عدم �أحقية ال�صديق ر�ضي اهلل عنه باخلالفة،
واغت�صابه لها من اخلليفة ال�شرعي علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وبالتايل فهو لي�س
له احلق يف �أخذ مال ال�صدقة والزكاة من النا�س.
و�إليك �أخي القاريء بع�ض النقوالت يف هذا ال�ش�أن-:
قال النجفي بعد �أن ذكر �إر�سال ال�صديق خالد ًا لقتل مالك وقومه« :ولكن ذلك كان
لأغرا�ض فا�سدة ،خ�صو�ص ًا بعد �أن كان منعها عليه– �أي منع الزكاة على ال�صديق -منهم؛
لعدم �إمامته املقت�ضية وجوب طاعتهم له ،وهذا هو الذي دعاه �إىل ذلك»(((.
ويف �سفينة النجاة« :لأن ت�أخري جمع الزكاة و�إعطائها بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حتى يظهر �أن املدعي للأمر �أهل لذلك �أو ال ،ال ي�صري �سبب ًا لالرتداد»(((.
ويف «�شرح �إحقاق احلق» قال�« :أقول من الفجايع الواقعة يف ال�صدر الأول ق�ضية قتله
– مالك –  ،وما عومل ب�أهله وحرميه بعد امتناعهم من رد الزكاة لعمال ال�شخ�ص
الأول– �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه– معللني ب�أن املتقم�ص غري من ن�ص عليه النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فكيف ت�ؤدى الزكاة �إليه»(((.
((( جواهر الكالم (.)343/21
((( �سفينة النجاة �ص(.)301
((( �شرح �إحقاق احلق (.)222/3
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ويف كتاب «الأعيان» نق ًال عن ال�شايف للمرت�ضى�« :أن مالك بن نويرة �أم�سك عن �أخذ
ال�صدقة من قومه بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى يقوم قائم بعده ،وننظر ما
يكون من �أمره.(((»..
وقال الوحيد البهبهاين يف ترجمة مالك بن نويرة« :اخت�صا�صه بعلي عليه ال�سالم
ونهاية �إخال�صه له م�شهور ،حتى �إنه ما بايع �أبا بكر �أ�ص ًال بل �أنكر عليه �أ�شد الإنكار وعاتبه
بقوله� ... :أما ت�ستحي �أن تقوم يف مقام �أقام اهلل ور�سوله فيه غريك ،وما ترك يوم الغدير
حجة وال معذرة.(((»..
ويف كتاب «الف�ضائل» قوله« :ثم قدم مالك �إىل املدينة بعد موت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لينظر من يتوىل الأمر بعده ،فلما ر�أى �أبو بكر على املنرب تقدم �إليه ،وقال :من
وو�صي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جال�س؟! فقال �أبو بكر� :أخرجوا
�أرقاك هذا املنرب ّ
الأعرابي الب َّوال على عقبيه من م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»(((.
ن�صت على �أن
هذه بع�ض النقوالت يف هذا املو�ضوع ،ووا�ضح من خالل عر�ضها �أنها َّ
مالك بن نويرة مل يكن را�ضي ًا بخالفة ال�صديق ر�ضي اهلل عنه .ويعتربها غري �شرعية،
و�أنه مل يبايعه �أ�ص ًال ،فكيف يدفع �إليه الزكاة بعد ذلك؟! فهذا �سبب امتناع مالك عن دفع
الزكاة لأبي بكر ،لي�س لأنه جحدها وارتد بذلك ،ولكنه مل يكن يرى ال�صديق م�ستحق ًا لأن
تدفع �إليه ،لأنه خليفة غري �شرعي.
واجلواب على ذلك �أن يقال� :إن هذا الأمر باطل جملة وتف�صي ًال ،فنحن نتحدى من
يقول بذلك �أن ي�أتي ب�سند �صحيح لقوله ،ولن ي�ستطيع �إىل ذلك �سبي ًال.
ونقول �أي�ض ًا� :إن ال�صديق مل يقاتلهم لأنهم امتنعوا من دفع الزكاة �إليه �شخ�صي ًا مع
قيامهم بدفعها �إىل م�ستحقيها ب�أنف�سهم ،بل لأنهم منعوها �أ�ص ًال ،قال �شيخ الإ�سالم رحمه
اهلل« :وه�ؤالء � -أي الذين منعوا الزكاة  -مل يقاتلوهم لكونهم مل ي�ؤدوها �إىل ال�صديق،
ف�إنهم لو �أعطوها ب�أنف�سهم مل�ستحقيها ومل ي�ؤدوها �إليه مل يقاتلهم ،هذا قول جمهور العلماء
((( الأعيان (.)173/2
((( تعليقة على منهج املقال �ص (.)290
((( كتاب الف�ضائل �ص (.)76
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ك�أبي حنيفة و�أحمد وغريهما ،وقالوا� :إذا قالوا نحن ن�ؤديها ب�أنف�سنا وال ندفعها �إىل الإمام
مل يكن له قتالهم ،ف�إن ال�صديق ر�ضي اهلل عنه مل يقاتل �أحد ًا على طاعته وال �ألزم �أحد ًا
مببايعته»(((.
ثم �إننا نناق�ش يف �أ�صل امل�س�ألة ،وهي الو�صاية لعلي ر�ضي اهلل عنه باخلالفة بعد النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إذا كنا ال نقر بهذا الأمر من الأ�صل وننكره ،ونعتقد �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم مات ومل يو�صِ لأحد ب�شىء بن�ص �صريح قاطع للنزاع ،فكيف �سنقر
مبا ترتب عليه ،وهو كون مالك بن نويرة كان يرى علي ًا الأحق باخلالفة ،ولذا مل يدفع
الزكاة لأبي بكر ر�ضي اهلل عنه؟!
فال�صواب �أن مالك ًا منع الزكاة كغريه من العرب الذين منعوها بعد وفاة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،حلجج واهية لي�س منها ما ذكر هنا.
بل �إنه قد ورد يف بع�ض كتب املنت�صرين ملالك ما يعار�ض ما ُذكر قبل قليل من �أن مالك ًا
منع الزكاة لأنه مل يكن يرى ال�صديق �أه ً
ال للخالفة ،ففي كتاب «اخلرائج واجلرائح»
حتت ف�صل :يف �أعالم �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم –21« :ومنها� :أنه ملا قعد �أبو بكر بالأمر
بعث خالد بن الوليد �إىل بني حنيفة ،لي�أخذ زكاة �أموالهم ،فقالوا خلالد� :إن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم كان يبعث كل �سنة من ي�أخذ �صدقات الأموال من الأغنياء من جملتنا،
ويفرقها يف فقرائنا فافعل �أنت كذلك ،فان�صرف خالد �إىل املدينة ،وقال لأبي بكر� :إنهم
منعوا من((( الزكاة ،ف�أعطاه ع�سكر ًا ،فرجع خالد و�أتى بني حنيفة وقتل رئي�سهم ،و�أخذ
زوجته ووطئها يف احلال و�سبى ن�سوانهم ،ورجع بهن �إىل املدينة».(((..
ووا�ضح من هذا الن�ص-:
� .1أنهم مل ميتنعوا من دفع الزكاة بحجة عدم �أحقية ال�صديق باخلالفة ،وال �صرحوا
بذلك ،بل �أرادوا دفعها خلالد.
((( منهاج ال�سنة النبوية «.»495/4
((( يف البحار :منعونا الزكاة.
((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي (.)563/2ط .املطبعة العلمية .قم .وبحار الأنوار
(.)302/41
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� .2أن خالد ًا لو قبل منهم ما ذكروه ،لدفعوا الزكاة لل�صديق ،فهذا دليل على �أنهم كانوا
يريدون دفع الزكاة لل�صديق– على حد زعمهم يف هذا النقل– بالطريقة التي كان يفعلها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم معهم ،ور�أوا ال�صديق �صاحل ًا لذلك� ،إال �أن خالد ًا كذب على
القوم فكان ما كان ،وهذا خالف ما ذكر عنهم قبل قليل.
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* املبحث الرابع:
حال مالك بن نويرة ،وهل ارتد بعد وفاة النبي ﷺ أو مل يرتد؟!
هذا املبحث يختلف عن �سابقه من حيث �سبب الردة ،ففي املبحث ال�سابق بحثنا منع
مالك بن نويرة للزكاة و�إثبات ذلك ،وهو من �أ�سباب الردة التي لأجلها قاتل ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه من فعل ذلك.
�إال �أن بحثنا هنا �سين�صب على جهة �أخرى يف مالك بن نويرة ،وهي ردته مبتابعة بع�ض
من ادعى النبوة ك�سجاح ،وهل ذلك ثابت عليه �أو ال؟!
�إنك �أخي القاريء الكرمي مبجرد مراجعة بع�ض امل�صادر التاريخية ف�إنك جتد هذا
ن�ص كثري
الأمر ظاهر ًا وم�شهور ًا ،يف �أن مالك بن نويرة قد تابع �سجاح املدعية للنبوة ،وقد َّ
من �أهل ال�سري والتاريخ على ر َّدته� ،إال �أن الطاعنني يف خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ويف
ال�صديق من َق ْب ِله ،يغفلون هذه احلقيقة وال يتعر�ضون لها البتة ،بل على العك�س من ذلك
ف�إنهم يثبتون ال�صحبة ملالك ،ويف�ضلونه على كثري من ال�صحابة الكرام.
و�إليك �أخي الكرمي بع�ض النقوالت عن �أئمة ال�سري والتاريخ لرتى �صدق ذلك بنف�سك.
و�أبد�أ نقوالتي عن �شيخ امل�ؤرخني الإمام الطربي رحمه اهلل ،لأن البع�ض ينقل عنه ما
يوافق ر�أيه وين�صره ،و�أما ما يخالف ر�أيه ف�إنه يرده ويطعن به.
قال الإمام الطربي« :فلما انتهت – �أي �سجاح – �إىل احلزن ،را�سلت مالك بن نويرة
ودعته �إىل املوادعة ف�أجابها ،وفث�أها– كفها و�صدها– عن غزوها وحملها على �أحياء من
بني متيم»(((.
ثم قال الطربي« :فاجتمع وكيع ومالك – ابن نويرة – و�سجاح وقد وادع بع�ضهم بع�ض ًا،
واجتمعوا على قتال النا�س»(((.

((( تاريخ الطربي (.)269/3
((( املرجع ال�سابق (.)270/3
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وقال الطربي �أي�ض ًا« :و مل يدخل يف �أمر �سجاح....ومل ميالئهم من حنظلة �إال وكيع
ومالك ،فكانت ممالأتهما موادعة على �أن ين�صر بع�ضهم بع�ض ًا ،ويحتاز بع�ضهم �إىل
بع�ضهم»(((.
وروى الطربي عن ال�صعب بن عطية بن بالل قال« :ملا ان�صرفت �سجاح �إىل اجلزيرة
ارعوى مالك بن نويرة وندم وحتري يف �أمره ...ومل يبق يف بالد بني حنظلة �شيء يكره �إال
ما كان من مالك بن نويرة ،ومن ت� ّأ�شب((( �إليه بالبطاح  ،فهو على حاله متحري �شج»(((.
هذا ما نقله الإمام الطربي رحمه اهلل يف حال مالك بن نويرة مع �سجاح املدعية
للنبوة ،مبوادعته �إياها واالجتماع معها على قتال النا�س� ،إال �أنه �صدها عن قتال ال�صديق
ل�سبب اهلل �أعلم به ،فهل بعد ذلك يقال �إنه بقي على �إ�سالمه؟!
وقا ل احلافظ ابن كثري رحمه اهلل تعاىل حتت عنوان ق�صة �سجاح وبني متيم:
«كانت بنو متيم قد اختلفت �آرا�ؤهم �أيام الردة ،فمنهم من ارتد ومنع الزكاة ،ومنهم
من بعث ب�أموال ال�صدقات �إىل ال�صديق ،ومنهم من توقف لينظر يف �أمره ،فبينما هم
كذلك �إذ �أقبلت �سجاح بنت احلارث ...وهي من ن�صارى العرب وقد ادعت النبوة ،ومعها
جنود من قومها ومن َّ
التف بهم ،وقد عزموا على غزو �أبي بكر ال�صديق ،فلما مرت ببالد
بني متيم دعتهم �إىل �أمرها ،فا�ستجاب لها عامتهم ،وكان ممن ا�ستجاب لها مالك بن
نويرة التميمي و ....وتخلف �آخرون منهم عنها ،ثم ا�صطلحوا على �أن ال حرب بينهم� ،إال
�أن مالك بن نويرة ملا وادعها ثناها عن عودها ،وحر�ضها على بني يربوع ،ثم اتفق اجلميع
على قتال النا�س.(((»...
وقال �أي�ض ًا« :ف�صل يف خرب مالك بن نويرة :كان قد �صانع �سجاح حني قدمت من �أر�ض
اجلزيرة ،فلما ات�صلت مب�سيلمة لعنهما اهلل ثم ترحلت �إىل بالدها ،فلما كان ذلك ندم
مالك بن نويرة على ما كان من �أمره وتلوم يف �ش�أنه.(((»..
((( املرجع ال�سابق (.)271/3
ان�ضم �إليه ّ
والتف عليه .ل�سان العرب (.)214/1ط .دار �صادر.
((( ت� ّأ�شب� :أي ّ
((( املرجع ال�سابق (.)276/3
((( البداية والنهاية (.)320-319/6
((( املرجع ال�سابق (.)321/6

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

149

وقال ابن خلدون حتت عنوان« :خرب بني متيم و�سجاح :قب�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وعماله يف بني متيم  ..ومالك بن نويرة على حنظلة ... ،وبينما هم على ذلك
فج�أتهم �سجاح ..وكانت تنب�أت بعد الوفاة .. ،و�أقبلت من اجلزيرة يف هذه اجلموع قا�صدة
املدينة ،لتغزو �أبا بكر وامل�سلمني ،وانتهت �إىل اجلرف ،فدهم بني متيم �أمر عظيم ملا كانوا
عليه من اختالف الكلمة ،فوادعها مالك بن نويرة وثناها عن الغزو ،وحر�ضها على بني
متيم.(((»..
ويف خرب البطاح ومالك بن نويرة يقول ابن خلدون« :ملا ان�صرفت �سجاح �إىل اجلزيرة،
وراجع بنومتيم الإ�سالم� ،أقام مالك بن نويرة متحري ًا يف �أمره.(((»...
وقال ال�سمعاين «يف الأن�ساب»« :ومالك بن نويرة هو الذي قتله خالد بن الوليد يف
خالفة �أبي بكر ال�صديق على الردة ،وتزوج امر�أته.(((» ..
وقال املقريزي« :و�أما ردة بني يربوع قوم مالك بن نويرة :ملا رجعت �سجاح �إىل اجلزيرة
ارعوى مالك بن نويرة ،وندم وحتري يف �أمره ..و�سار خالد ..يريد البطاح ،وبها مالك بن
نويرة قد تردد عليه �أمره.(((»..
ويف «ال�سرية احللبية»« :ويف كالم ال�سهيلي ..وكان مالك ارتد ثم رجع �إىل اال�سالم،
ومل يظهر ذلك خلالد ،و�شهد عنده رجالن من ال�صحابة برجوعه �إىل الإ�سالم فلم
يقبلهما.(((»..
بل لقد نقل القول بردة مالك بن نويرة بع�ض �أكابر علماء الإمامية ،فهذا ابن طاوو�س
ينقل عن املروزي يف تاريخه�« :أن بني متيم والرباب ارتدوا واجتمعوا على مالك بن
نويرة»(((.
ويف كتاب «ال�سقيفة» يقول �صاحبه« :مالك وادع �سجاح»(((.
((( تاريخ ابن خلدون ( - 72/2الق�سم الثاين)
((( املرجع ال�سابق ( - 73/2الق�سم الثاين )
((( الأن�ساب (.)86/2ط .دار اجلنان – بريوت.
((( �إمتاع الأ�سماع (.)238/14ط .دار الكتب العلمية.
((( ال�سرية احللبية (.)213/3ط .دار املعرفة بريوت.
((( ك�شف املحجة لثمرة املهجة �ص ( ،)69ونقله عنه املجل�سي يف بحار الأنوار (.)11/28
((( ال�سقيفة ،ملحمد ر�ضا املظفر� ،ص (.)25
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�إىل غري ذلك من النقول امل�ؤيدة ملا ذكرت من ردة مالك بن نويرة ،ولعل ملخ�ص الأمر
�أنه بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وادعاء �سجاح وغريها للنبوة ،ما كان من مالك بن
نويرة �إال �أن تابعها ووادعها ،واجتمع معها على قتال النا�س؛ لعله يظفر بامللك ويكون له �ش�أن،
ومما ي�ؤكد ذلك �أنه امتنع عن دفع الزكاة لل�صديق ر�ضي اهلل عنه ،فلو كان م�سلم ًا حق ًا وبقي
على �إ�سالمه ،ملا اجتمع مع امر�أة تدعي النبوة ،ووادعها على قتال النا�س و�أبى دفع الزكاة.
كل ذلك ي�ؤكد �صحة اخلرب يف ردته بعد الإ�سالم �إال �أنه ملا حدث من �سجاح ما حدث،
من زواجها من م�سيلمة الكذاب ،ورجوعها �إىل بالدها ،ندم مالك بن نويرة على ما وقع
منه ،وحتري يف �أمره ،وتردد ماذا يفعل لعلمه �أن الأخبار �ست�صل �إىل ال�صديق ر�ضي اهلل
عنه ،فبقي على ذلك �إىل �أن جاءه خالد بن الوليد وهو على حاله تلك.
هذا ملخ�ص ملا ورد يف كتب التاريخ عن حال مالك بن نويرة بعد وفاة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم.
�إال �أن املنت�صرين ملالك مل تعجبهم هذه النقوالت و�أعر�ضوا عنها ،بل الأدهى من ذلك
�أنهم �أتوا بكالم يناق�ضها ويبطلها بدون حجة وال دليل ،فادعوا �أن مالك بن نويرة من خرية
ال�صحابة و�أفا�ضلهم و�أنه م�سلم م�ؤمن موحد ،كل ذلك لينفوا عنه تهمة الردة التي �أثبتها
له علماء كرث،وليبينوا �أنه ُق ِتل ظلم ًا وبغي ًا وعدوان ًا ،لأنه من �أن�صار �أمري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
ومن النقوالت يف ذلك- :
ما جاء يف كتاب« :الأعالم من ال�صحابة والتابعني» :يف ترجمة مالك بن نويرة« :وتعجب
كيف يقوم خالد بن الوليد بهذه اجلرمية النكراء ،فيقتل زعيم قوم م�سلمني م�ؤمنني وقومه
يف ليلة واحدة ،وهو من �أجالء ال�صحابة امل�ستقيمني على الوالء.(((»..
ويف كتاب�« :أبو بكر بن �أبي قحافة» :و�صف مالك بن نويرة ب�أنه �صحابي �أمني((( ،و�أنه
ذو عقيدة را�سخة رغم كونه حديث الإ�سالم ،و�أنه ال�صحابي امل�ؤمن(((.
((( الأعالم من ال�صحابة والتابعني حل�سني ال�شاكري (.)61/9
((( �أبو بكر بن �أبي قحافة لعلي اخلليلي �ص (.)448
((( املرجع ال�سابق �ص (.)449
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�إىل غري ذلك من النقول التي تخالف ما ذكره �أئمة التاريخ يف هذا املقام ،ولذلك يبقى
كالم �أئمة التاريخ هو املقدم يف هذه امل�س�ألة  -وهي ردة مالك بن نويرة  -لأن املخالف مل
ي� ِأت بدليل وال ب�شبهة دليل على �صحة قوله.
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املبحث اخلامس- :
ملاذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة؟! والروايات يف ذلك
لعل هذا املبحث هو العمود الفقري لهذه ال�شبهة ،فكل ما �سبق من �أبحاث �إمنا هو
توطئة ومقدمة؛ للو�صول �إىل هذه النقطة احل�سا�سة ،التي من �أجلها ُطعن يف خالد بن
الوليد و ُلعن ،و�أ�صبح من �أخبث عباد اهلل -عياذ ًا باهلل� ،-إىل نهاية قامو�س ال�شتائم يف
حقه ر�ضى اهلل عنه.
وبنظرة �سريعة �إىل هذا املو�ضوع جند �أن الطاعنني يف خالد بن الوليد يذكرون �أن قتله
ملالك بن نويرة كان لأ�سباب �أهمها -:
 .1رف�ض مالك دفع الزكاة لأبي بكر ال�صديق؛ لعدم �أحقيته باخلالفة ،واغت�صابه هذا
احلق من علي ر�ضي اهلل عنه ،و�إنكار مالك بن نويرة على �أبي بكر على ملأ من النا�س.
 .2الزواج من �أم متيم زوجة مالك بن نويرة؛ لأنها كانت فائقة اجلمال وكان خالد قد
فنت بها ،بل �إنه كان يع�شقها يف اجلاهلية.
 .3لأحقاد �سابقة بني خالد ومالك.
هذه من �أهم الأ�سباب التي وقفت عليها يف هذا املو�ضوع ،ولعلي �أ�سوق بع�ض النقوالت
الدالة على هذه الأ�سباب لتت�ضح ال�صورة �أكرث.
�أما عن ال�سبب الأول:
وهو رف�ض مالك بن نويرة دفع الزكاة لأبي بكر لعدم �أحقيته باخلالفة-:
فقد جاء يف كتاب «الف�ضائل» يف خرب مالك بن نويرة ق�صة عجيبة من قدوم مالك �إىل

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وتعليمه الإميان ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :ت�شهد �أن
ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ...وتوايل و�صيي هذا من بعدي ،و�أ�شار �إىل علي بيده،...
ن�ساء ،ف�أعاد عليه فعقدها بيده ،وقام مالك وهو
فقال :يار�سول اهلل �أَ ِع ْد علي ،ف�إين رجل َّ
يجر �إزاره ،وهو يقول :تعلمت الإميان ورب الكعبة ،فلما َب ُعد من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،قال– �أي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :-من �أحب �أن ينظر �إىل رجل من �أهل
اجلنة ،فلينظر �إىل هذا الرجل» ،فقام �أبو بكر وعمر وحلقا بالرجل وطلبا منه �أن ي�ستغفر
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لهما!! فقال :ال غفر اهلل لكما!! ترتكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �صاحب ال�شفاعة،
وت�س�أالين �أ�ستغفر لكما ،فرجعا والك�آبة يف وجهيهما ،فلما ر�آهما ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم تب�سم ،وقال� :أيف احلق مغ�ضبة؟! فلما تويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ورجع بنو متيم �إىل املدينة ومعهم مالك بن نويرة ،فخرج لينظر من قام مقام ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم؟! فدخل يوم اجلمعة ،و�أبو بكر على املنرب يخطب النا�س ،فنظر �إليه،
وقال� :أخو تيم؟! قالوا :نعم .قال :فما فعل و�صي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذي
�أمرين مبواالته؟! قالوا :يا �أعرابي؛ الأمر يحدث بعده الأمر .قال :باهلل ماحدث �شىء،
و�إنكم خنتم اهلل ور�سوله ،ثم تقدم �إىل �أبي بكر ،وقال :من �أرقاك هذا املنرب ،وو�صي
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جال�س؟ فقال �أبو بكر� :أخرجوا الأعرابي البوال على عقبيه
من م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقام �إليه قنفذ بن عمري وخالد بن الوليد فلم
يزاال يلكزان عنقه حتى �أخرجاه ، ...،فلما ا�ستتم الأمر لأبي بكر وجه خالد بن الوليد،
وقال له :قد علمت ما قاله مالك على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ول�ست �آمن �أن يفتق علينا فتق ًا ال
يلتئم ،فاقتله ،فحني �أتاه خالد ركب جواده ،وكان فار�س ًا ُيع ُّد ب�ألف ،فخاف خالد منه،
ف�أمنه و�أعطاه املواثيق ،ثم غدر به بعد �أن �ألقى �سالحه ،فقتله و�أعر�س بامر�أته يف ليلته،
وجعل ر�أ�سه يف قدر فيها حلم جزور لوليمة عر�سه ،وبات ينزو عليها نزو احلمار»(((.
ولعل القاريء لهذا اخلرب ي�ضحك ملء فيه عند قراءته ،ويعجب من مثل هذا الكالم
كيف ي�صدر عن عاقل ،ويكفي لإبطاله �سياقه بدون �سند مما ي�ؤكد �سقوطه ،هذا ف�ض ًال
عما ورد فيه من عبارات تخالف الواقع والتاريخ.
((( كتاب الف�ضائل ل�شاذان بن جربائيل ( ،)76ال�صوارم املهرقة للت�سرتي (.) 84 – 83
* فائدة :جاء يف كتاب« :الف�صول املهمة يف ت�أليف الأمة» لل�سيد �شرف الدين �ص( )25بعد �أن �أورد حديث
البخاري� :أن �أعرابي ًا �أتى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :دلني على عمل �إذا عملته دخلت اجلنة ،
فقال :تعبد اهلل ال ت�شرك به �شيئ ًا ،وتقيم ال�صالة املكتوبة ،وت�ؤدي الزكاة املفرو�ضة ،وت�صوم رم�ضان ،قال:
فوالذي نف�سي بيده ال �أزيد على هذا ،فلما وىل ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :من �سره �أن ينظر �إىل رجل
من �أهل اجلنة فلينظر �إىل هذا.
قلت � -شرف الدين  :-ظهر يل من �أخبار �أخر �أن هذا الأعرابي �إمنا هو مالك بن نويرة بن حمزة التميمي!!
و�أقول :فلعله ق�صد بالطرق الأخرى هذه الق�صة املكذوبة.
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و�أما عن ال�سبب الثاين:
وهو االفتتان ب�أم متيم زوجة مالك ،والزواج منها-:
فقد جاء يف كتاب «امل�سرت�شد»� :أن عمر �أنكر على �أبي بكر تغافله عن خالد ،وقد قذف
بالزنا وقتل رج ًال م�سلم ًا؛ رغبة يف امر�أته جلمالها(((.
ويف «تاريخ اليعقوبي»« :وكتب – �أبو بكر – �إىل خالد بن الوليد �أن ينكفيء �إىل مالك

ابن نويرة الريبوعي ،ف�سار �إليهم ،وقيل� :إنه كان ند�أهم((( ،ف�أتاه مالك بن نويرة يناظره،
واتبعته امر�أته ،فلما ر�آها خالد �أعجبته!! فقال :واهلل ال نلت ما يف مثابتك حتى �أقتلك،
فنظر مالك ًا و�ضرب عنقه وتزوج امر�أته.(((» ..
وقال احلافظ ابن حجر« :وروى ثابت بن قا�سم يف الدالئل �أن خالد ًا ر�آى امر�أة مالك،
أجلك»(((.
وكانت فائقة يف اجلمال ،فقال مالك بعد ذلك المر�أته :قتلتني يعني �س�أُقتل من � ِ
وقال الكتبي« :وقيل� :إن خالد ًا كان يهوى امر�أة مالك يف اجلاهلية»(((.
�إىل غري ذلك من النقول يف هذا ال�سبب.
وقد علق احلافظ ابن حجر رحمه اهلل تعاىل بعد �أن نقل رواية ثابت بن القا�سم يف
الدالئل بقوله« :وهذا قاله– �أي مالك -ظن ًا ،فوافق �أنه ُقتل ،ومل يكن قتله من �أجل املر�أة
كما ظن»(((.
ومعنى كالم احلافظ� :أن مالك ًا قال هذا الكالم من باب الظن ،و�إن كان خالف الواقع
واحلقيقة ،فلي�س قتله لأجل تلك املر�أة و�إعجابه وافتتانه بها ،وال يظن بخالد ر�ضي اهلل عنه
هذا الظن ال�سيء �أبد ًا.
�أقول :هذا على فر�ض �صحة الرواية!!
ثم �إن جميع من يذكر هذا ال�سبب ،يذكره هكذا بدون �إ�سناد� ،أو كما ر�أينا يف كالم
((( امل�سرت�شد �ص (.)225ط .م�ؤ�س�سة الثقافة الإ�سالمية.
((( ند�أهم :يقال :ند�أته �أند�ؤه ندء ًا �إذا ذعرته .ل�سان العرب (.)165/1
((( تاريخ اليعقوبي (.)131/2ط .دار �صادر .
((( الإ�صابة (.)560/5ط .دار الكتب العلمية.
((( فوات الوفيات ( . )242/2ط  .دار �صادر .
((( الإ�صابة (.)560/5ط .دار الكتب العلمية.
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الكتبي حيث قال :وقيل -...وهي من �صيغ الت�ضعيف– ،وال ميكن �أن يقبل طعن يف �صحابي
جليل ،ويظن به ال�سوء واخلبث �إىل هذه الدرجة ،مبثل هذه الروايات ال�ساقطة التي لي�س
لها زمام وال خطام.
و�أما عن ال�سبب الثالث:
وهو الأحقاد بني خالد ومالك-:
فقد جاء يف كتاب «نور الأفهام يف علم الكالم» ،يف ال�شرح ،قوله« :مالك بن نويرة الذي
قتله خالد بن الوليد غدر ًا لغ�ضا�ضة كانت بينهما يف اجلاهلية.(((»..

وال �أدري ما هو م�صدر امل�ؤلف يف هذا الكالم ،ومن �أين جاء به؟ �أم �أنه الكره والبغ�ض
الذي يعمي وي�صم ،ويجعل املرء ين�سب �إىل الآخرين كل رذيلة وفح�ش ،وخبث طوية ومكر
وغريه؛ ملجرد العداء بينه وبينهم؟!
لعل هذه هي �أهم الأ�سباب التي تذكر يف قتل خالد بن الوليد ملالك بن نويرة؛ مما يجعل
القاريء ملثل هذا الكالم يظن الظلم والعدوان والبغي من خالد على مالك ،و�أنه ال ذنب له
حتى يكون م�صريه هذا امل�صري الفظيع.
وللوقوف على حقيقة الأمر يف هذه امل�س�ألة اخلطرية �أقول-:
لقد وردت ثالث روايات يف كتب التاريخ لقتل خالد بن الوليد ملالك بن نويرة �س�أذكرها
جمملة ،ثم �أبد�أ بتف�صيل كل واحدة على حدة ،وكل واحدة منها تع ّد �سبب ًا من الأ�سباب التي
لأجلها قتل خالد مالك ًا ،ف�أقول وباهلل التوفيق:
 .1ال�سبب الأول� -:أن خالد ًا مل يتعمد قتل مالك بن نويرة ،و�إمنا حب�سه بعدما �أ�سره،
وكانت ليلة باردة ،فقال خالد :ادفئوا �أ�سراكم  -من التدفئة  ،-وكان لغة كنانة :ادفئوا �أي
اقتلوا ،فقتل اجلنود الأ�سرى ،فلما �سمع خالد الواعية((( ،خرج فر�أى ما حدث ،فقال� :إذا
�أراد اهلل �أمر ًا �أم�ضاه.
 .2ال�سبب الثاين� -:أن مالك بن نويرة اعرتف بجحد الزكاة �أمام خالد؛ ولذا قتله.
 .3ال�سبب الثالث� -:أن مالك ًا قال عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يجادل خالد ًا:
((( نور الأفهام يف علم الكالم حل�سن اللوا�ساين (.)32/2ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي.
((( الواعية :ال�صارخة ،وقيل :ال�صراخ على امليت .ل�سان العرب (.)396/15
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�صاحبكم ،فقال خالد� :أوما تعده لك �صاحب ًا؟! ثم �أمر ب�ضرب عنقه.
هذا جممل للأ�سباب الواردة يف هذا املو�ضوع ،ون�أتي الآن �إىل تف�صيل الروايات الدالة
عليها-:
* الرواية األوىل-:
روى الطربي فيما كتب �إليه ال�سري بن يحيى ،يذكر عن �شعيب بن �إبراهيم� ،أنه حدثه
عن �سيف بن عمر ،عن خزمية بن �شجرة العقفاين ،عن عثمان بن �سويد ،عن �سويد بن
املثعبة الرياحي ،قال« :قدم خالد بن الوليد البطاح((( ،فلم يجد عليه �أحد ًا ،ووجد مالك ًا قد
فرقهم يف �أموالهم ،ونهاهم عن االجتماع حني تردد عليه �أمره ،وقال :يا بني يربوع؛ �إنا قد
كنا ع�صينا �أمراءنا �إذ دعونا �إىل هذا الدين ،وبط�أنا النا�س عنه فلم نفلح ومل ُننجح ،و�إين
قد نظرت يف هذا الأمر ،فوجدت الأمر يت�أتى لهم بغري �سيا�سة ،و�إذا الأمر ال ي�سو�سه النا�س،
ف�إياكم ومناد�أة قوم ُ�صنع لهم ،فتفرقوا �إىل دياركم وادخلوا يف هذا الأمر ،فتفرقوا على
ذلك �إىل �أموالهم ،وخرج مالك حتى رجع �إىل منزله ،وملا قدم خالد البطاح بث ال�سرايا،
و�أمرهم بداعية الإ�سالم �أن ي�أتوه بكل من مل ُيجب ،و�إن امتنع �أن يقتلوه ،وكان مما �أو�صى به
�أبو بكر� :إذا نزلتم منز ًال ف� ِّأذنوا و�أقيموا ،ف�إن � َّأذن القوم و�أقاموا فك ُّفوا عنهم ،و�إن مل يفعلوا
فال �شيء �إال الغارة ،ثم اقتلوهم كل ِقتلة :احلرق فما �سواه ،و�إن �أجابوكم �إىل داعية الإ�سالم
ف�سائلوهم ،ف�إن �أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم ،و�إن �أبوها فال �شيء �إال الغارة وال كلمة.
فجاءته اخليل مبالك بن نويرة يف نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع ،...فاختلفت ال�سرية
فيهم ،وفيهم �أبو قتادة ،فكان فيمن �شهد �أنهم قد � َّأذنوا و�أقاموا و�صلوا ،فلما اختلفوا فيهم
فحب�سوا يف ليلة باردة ال يقوم لها �شيء ،وجعلت تزداد برد ًا ،ف�أمر خالد منادي ًا
�أمر بهم ُ
فنادى ( �أدفئوا �أ�سراكم ) ،وكانت يف لغة كنانة �إذا قالوا :د ِّثروا الرجل ف�أدفئوه ،دفئه قتله،
ويف لغة غريهم� :أ ْد ِف ِه ف�أقتله ،فظن القوم– وهي يف لغتهم القتل– �أنه �أراد القتل فقتلوهم،
فقتل �ضرار بن الأزور مالك ًا ،و�سمع خالد الواعية .فخرج وقد فرغوا منهم ،فقال� :إذا
((( البطاح :ماء يف ديار بني �أ�سد بن خزمية ،وهناك كانت احلرب بني امل�سلمني و�أمريهم خالد بن الوليد،
و�أهل الردة .انظر :معجم البلدان (.)445/1ط .دار �صادر .
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�أراد اهلل �أمر ًا �أ�صابه .وقد اختلف القوم فيهم ،فقال �أبو قتادة :هذا عملك ،فزبره خالد،
فغ�ضب وم�ضى ،حتى �أتى �أبا بكر فغ�ضب عليه �أبو بكر ،حتى كلمه عمر فيه ،فلم ير�ض �إال
�أن يرجع �إليه ،فرجع �إليه حتى قدم معه املدينة ،وتزوج خالد �أم متيم ابنة املنهال ،وتركها
لينق�ضي طهرها ،وكانت العرب تكره الن�ساء يف احلرب وتعايره ،وقال عمر لأبي بكر� :إن
يف �سيف خالد رهق ًا ،ف�إن مل يكن هذا حق ًا ،حق عليه �أن تقيده ،و�أكرث عليه يف ذلك ،وكان
�أبو بكر ال يقيد من عماله وال وزعته((( ،فقال :هيه يا عمر! ت�أول ف�أخط�أ ،فارفع ل�سانك عن
خالد ،وودى مالك ًا ،وكتب �إىل خالد �أن يقدم عليه ،ففعل ،ف�أخربه خربه فعذره وقبل منه،
وعنفه يف التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب ذلك»(((.
هذه هي رواية الإمام الطربي ،وقد ذكر هذه الرواية كثري من امل�ؤرخني مع اختالف يف
بع�ض الألفاظ.
وقد ُط ِعن يف هذه الرواية و ُر َّدت؛ لأنها تربيء �ساحة خالد ر�ضي اهلل عنه ،فقيل� :إن يف
�سند الرواية� ،سيف بن عمر ،وهو متهم بالكذب ،وحاله �أ�شهر من �أن يذكر ،هذا من جهة
ال�سند.
و�أما من جهة املنت ،فقيل :متى كان خالد كناني ًا حتى يتحدث بلغتهم؟! ومل احلديث
بلغتهم يف هذا املوطن بالذات؟! ،ثم �إن كان الأمر كما هو يف الرواية فيكون خالد بريئ ًا
من قتل مالك ،فلماذا قال �أبو بكر ت�أول ف�أخط�أ؟ وملاذا �أكرث عليه عمر حتى يقيده؟ وملاذا
غ�ضب منه �أبوقتادة؟وملاذا مل يعتذر خالد بهذا الأمر؟ ثم كيف يتزوج خالد امر�أة مالك
يف نف�س الليلة؟! �إىل غري ذلك من الأ�سئلة املوجهة �إىل هذه الرواية لإبطالها و�إ�سقاطهامن
دائرة االحتجاج.
و�أقول :ونحن موافقون على �ضعف هذه الرواية �سند ًا ،ولكن العجب ممن ي�ضعفها ثم
ي�أخذ منها ما يوافقه ،ويرتك منها ما يخالفه!!
((( الوزعة� :أعوان ال�سلطان ،ومن يحب�س الع�سكر وغري ذلك .ل�سان العرب (.)390/8
((( تاريخ الطربي ( ،)279-277/3وانظر الكامل البن الأثري (.)331 -330/2ط .دار املعرفة،والبداية
والنهاية ( ،)322/6ومعجم البلدان ( ،)455 /1و�إمتاع الأ�سماع ( )239/14وتاريخ ابن خلدون (73/2
– الق�سم الثاين ) وفيه قوله�« :أدفئوا �أ�سراكم ،وكان يف لغة كنانة كناية عن القتل ،فبادر �ضرار بقتلهم،
وكان كناني ًا ،و�سمع خالد الواعية ،فخرج مت�أ�سف ًا وقد فرغوا منهم.»..
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ف�إذا كان الأمر كما قيل من �ضعف الرواية و�سقوطها؛ ف�إما �أن ُترد الرواية جملة واحدة،
�أو ُتقبل جملة واحدة ،و�أما التف�صيل بال دليل فال ي�صح .قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ (((.
فلماذا ُيقبل من الرواية �إنكار �أبي قتادة على خالد ،وغ�ضبه عليه ،وتزوج خالد من �أم
متيم زوجة مالك بن نويرة ،و�إنكار عمر لفعل خالد ،و�أن يف �سيفه رهق ًا ،و�أن �أبا بكر كان
ال يقيد من عماله وال وزعته ،ويرتكهم يفعلون ما ي�شا�ؤون ؟!!
ملاذا ُيقبل بهذه الأمور و ُي�س َّلم بها ك�أنها يف �أعلى درجات ال�صحة ،وال جمال ملناق�شتها
ف�ض ًال عن الطعن فيها ور ّدها؟ ثم جند يف املقابل الطعن بكل قوة و�صراحة وحزم يف العذر
الذي اعتذر به خلالد يف الرواية نف�سها من �أنه مل ي�أمر بقتل الأ�سرى ،و�إمنا ُفهم ذلك عنه
خط�أ ،مع �أن الرواية واحدة و�سندها واحد؟!
ف�إن كانت الرواية مردودة �سند ًا ومتن ًا فهي مردودة بكل تف�صيالتها ،و�إن كانت مقبولة
فهي مقبولة بكل تف�صيالتها.
ف�إن كان يحق للمخالف �أن ي�أخذ من الرواية ما يوافقه ،فنحن كذلك يحق لنا �أن ن�أخذ
منها ما يدفع الكيد والزور عن ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.

((( �سورة النور الآية (.)50-48
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* الرواية الثانية -:
ذكر الواقدي يف كتابه «الردة» قال« :وتو�سط خالد �أر�ض البطاح ،وبالبطاح يومئذ
رجل من �أ�شراف بني متيم يقال له (اجلفول)؛ لأنه جفل �إبل ال�صدقة ومنع الزكاة ،وجعل
يقول لقومه( :يا بني متيم� ،إنكم قد علمتم ب�أن حممد بن عبداهلل كان قد جعلني على
�صدقاتكم قبل موته ،وقد هلك حممد!! وم�ضى ل�سبيله ،وال بد لهذا الأمر من قائم يقوم
به ،فال ُتطمِ عوا �أحد ًا يف �أموالكم ،ف�أنتم �أحق بها من غريكم ) ،قال :فالمه بع�ض قومه
على ذلك ،وحمده بع�ضهم و�سدد له ر�أيه مبا قال ،..قال :و بلغ �شِ عره وكالمه �أبا بكر
وامل�سلمني فازدادوا عليه حنق ًا وغيظ ًا ،و�أما خالد بن الوليد ف�إنه حلف وعاهد اهلل لئن قدر
عليه ليقتلنه ،وليجعلن ر�أ�سه �أثفية((( للقدر.
قال :ثم �ضرب خالد ع�سكره ب�أر�ض بني متيم  ،وبث ال�سرايا يف البالد مينة وي�سرة،
قال :فوقفت �سرية من تلك ال�سرايا على مالك بن نويرة ،و�إذا هو يف حائط له ،ومعه
امر�أته وجماعة من بني عمه ،قال :فلم يعلم مالك �إال واخليل قد �أحدقت به ،ف�أخذوه
�أ�سري ًا و�أخذوا امر�أته معه ،وكانت بها م�سيحة من جمال .قال :و�أخذوا كل من كان من بني
عمه ،ف�أتوا بهم �إىل خالد بن الوليد حتى �أوقفوه بني يديه .قال :ف�أمر خالد ب�ضرب �أعناق
بني عمه ِب ْدي ًا– �أي بداية– ،فقال القوم� :إنا م�سلمون ،فعالم ت�ضرب �أعناقنا؟ قال خالد:
واهلل لأقتلنكم .فقال له �شيخ منهم� :ألي�س قد نهاكم �أبو بكر �أن تقتلوا من �صلى �إىل القبلة؟
فقال خالد :بلى قد �أمرنا بذلك ،ولكنكم مل ت�صلوا �ساعة قط .قال :فوثب �أبو قتادة �إىل
خالد بن الوليد ،فقال� :إين �أ�شهد �أنك ال �سبيل لك عليهم .قال خالد :وكيف ذلك؟ قال:
لأين كنت يف ال�سرية التي وافتهم ،فلما نظروا �إلينا ،قالوا :من �أنتم؟ قلنا :نحن امل�سلمون.
فقالوا :ونحن امل�سلمون .ثم � َّأذنا و�ص َّلينا و�صلوا معنا .فقال خالد� :صدقت يا �أبا قتادة� ،إن
كانو قد �صلوا معكم ،فقد منعوا الزكاة التي جتب عليهم ،وال بد من قتلهم .قال :فرفع �شيخ
منهم �صوته يقول�(...:أبيات ًا من ال�شعر) ،فلم يلتفت خالد بن الوليد �إىل مقالة ال�شيخ،
فقدمهم و�ضرب �أعناقهم عن �آخرهم .قال :وكان �أبو قتادة قد عاهد اهلل �أن الي�شهد مع
((( الأثفية :احلجر الذي تو�ضع عليه القدر ،وجمعها �أثايف و�أثاف .ل�سان العرب (.)3/9
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خالد م�شهد ًا �أبد ًا بعد ذلك اليوم .قال :ثم ق َّدم خالد مالك بن نويرة لي�ضرب عنقه ،فقال
مالك� :أتقتلتني و�أنا م�سلم �أ�صلي للقبلة؟ فقال له خالد :لو كنت م�سلم ًا ملا منعت الزكاة،
وال �أمرت قومك مبنعها ،واهلل ملا قلت مبا يف منامك((( حتى �أقتلك .قال :فالتفت مالك بن
نويرة �إىل امر�أته فنظر �إليها ،ثم قال :يا خالد ،بهذا تقتلني .فقال خالد :بل هلل �أقتلك
برجوعك عن دين الإ�سالم ،وجفلك لإبل ال�صدقة ،و�أمرك لقومك بحب�س ما يجب عليهم
من زكاة �أموالهم .قال :ثم قدمه خالد ف�ضرب عنقه �صرب ًا .فيقال� :إن خالد بن الوليد
تزوج بامر�أة مالك ودخل بها .وعلى ذلك �أجمع �أهل العلم»(((.
وجاء يف «البداية والنهاية» «ويقال :بل ا�ستدعى خالد مالك بن نويرة ،ف�أنبه على ما
�صدر منه من متابعة �سجاح ،وعلى منعه الزكاة ،وقال� :أمل تعلم �أنها قرينة ال�صالة»(((.
ويف «رو�ضة الناظر» البن �شحنة احلنفي ،قوله« :يف �أيام �أبي بكر منعت يربوع الزكاة،
وكان كبريهم مالك بن نويرة ،وكان فار�س ًا منطقي ًا �شاعر ًا ،قدم على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فواله �صدقة قومه ،ف�أر�سل �إليه �أبو بكر خالد بن الوليد ،فقال مالك� :إنا ن�أتي
بال�صالة دون الزكاة .فقال خالد� :أما علمت �أن ال�صالة والزكاة مع ًا ال يقبل �أحدهما بدون
الآخر؟ .(((» ..
وقد رد الطاعنون يف خالد هذه الروايات؛ لأنها من طريق الواقدي ،هذا من جهة
ال�سند ،و�أما متن ًا فلأن مالك ًا عندهم مل مينع الزكاة ملجرد املنع ،بل لأنه كان اليرى �أبا
بكر �أه ًال للخالفة حتى تدفع له �أموال الزكاة ،ففرقها يف قومه فهم �أحق بها� ،أو�أنه �أخرها
لريى ملن ي�ستتم الأمر ،كما �سبق معنا يف املبحث الثالث من هذه ال�شبهة.
وقد تبني لنا �سابق ًا بطالن تلك الأ�سباب التي دعت مالك ًا �إىل منع الزكاة ،وقد بينتُ يف
املبحث الثاين �أن مالك ًا قد منع الزكاة حق ًا ،حتى ب�شهادة الطاعنني يف خالد.
وعليه؛ ف�إن كون خالد يقتل مالك ًا لهذا ال�سبب فال غ�ضا�ضة عليه فيه ،لأنه يف ذلك
((( يف كتاب الفتوح البن �أعثم :واهلل ما نلت ما يف مثابتك حتى �أقتلك.)20/1( .
((( كتاب الردة للواقدي �ص (.)107-104ط .دار الغرب الإ�سالمي .وعنه ابن �أعثم الكويف يف كتاب الفتوح
(.)20-19/1ط .دار الأ�ضواء.
((( البداية و النهاية (.)322/6
((( نقله عنه عبا�س القمي يف كتابه الكنى والألقاب ( )42/1ومل يعلق عليه ب�شيء.

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

161

كغريه من مانعي الزكاة الذين يجب قتلهم �إن مل يرجعوا عن ذلك.
ثم يقال هنا ما قيل يف الرواية ال�سابقة :فلماذا ي�ؤخذ من هذه الرواية ما ي�ؤيد اتهام
خالد بقتل مالك بن نويرة مع �أنه �صلى و�شهد له �أبو قتادة بذلك ،و�أنه ما قتله �إال رغبة يف
زوجته جلمالها الفائق� ...إىل غري ذلك.
ويف املقابل ُي َرد عذر خالد يف قتله ملالك ب�أنه منع الزكاة ،وفرقها يف قومه ،واعرتاف
مالك بذلك!!
فلماذا هذا التفريق وهذا التف�صيل وهذا التحكم يف الرواية بدون دليل؟!
والعجب �أن البع�ض ي�ست�شهد برواية الواقدي هذه ،ويعترب ذلك دلي ًال له ،كما فعل ذلك
�صاحب كتاب «�أ�ضواء على ال�صحيحني»((( من ا�ست�شهاده بكالم ابن �أعثم الكويف -امل�أخوذ
�أ�ص ًال عن رواية الواقدي  -دون تعليق عليه .مع �أن الرواية تن�ص على �أن خالد ًا قتل مالك ًا
ملنعه الزكاة ،و�أن مالك ًا مل يدافع عن نف�سه يف هذا الأمر ،بل �إنه التوى على مو�ضوع قتله
و�أن ذلك كان لأجل زوجته �أم متيم ،وهذا كالم باطل وهروب من املواجهة.
فلو مل يكن مالك مانع ًا للزكاة حقيقة لناق�ش خالد ًا وجادله ،وبينَّ له �أنه غري مانع لها،
فلما مل يفعل ّ
دل ذلك على �أنه مقر بهذه اجلرمية ،ولذلك قتله خالد.
فكيف بعد كل هذا ي�ست�شهد النجمي �صاحب �أ�ضواء على ال�صحيحني بهذه الق�صة،
وفيها ما يبطل ر�أيه ويخالف ت�صوره ؟!!
�أدع احلكم للقارىء الكرمي.

((( �أ�ضواء على ال�صحيحني ملحمد �صادق النجمي �ص ( ،)375ونقله عن كتاب عبداهلل بن �سب�أ للع�سكري
(. )402/2
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* الرواية الثالثة -:
روى الطربي قال« :ثنا ابن حميد ،ثنا �سلمة  ،ثنا حممد بن �إ�سحق ،عن طلحة بن
عبد اهلل بن عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�صديق� :أن �أبا بكر كان من عهده �إىل جيو�شه:
�أن �إذا غ�شيتم دار ًا من دور النا�س ف�سمعتم فيها �أذان ًا لل�صالة ،ف�أم�سكوا عن �أهلها حتى
ت�س�ألوهم ما الذي نقموا ،و�إن مل ت�سمعوا �أذان ًا ،ف�شنوا الغارة ،فاقتلوا وحرقوا ،وكان ممن
�شهد ملالك بالإ�سالم �أبو قتادة احلارث بن ربعي �أخو بني �سلمة ،وكان عاهد اهلل �أال ي�شهد
مع خالد بن الوليد حرب ًا �أبد ًا بعدها ،وكان يحدث �أنهم ملا غ�شوا القوم راعوهم حتت
الليل ،ف�أخذ القوم ال�سالح .قال :فقلنا� :إنا امل�سلمون .فقالوا :ونحن امل�سلمون .قلنا :فما
بال ال�سالح معكم؟ قالوا لنا :فما بال ال�سالح معكم؟ قلنا :ف�إن كنتم كما تقولون ف�ضعوا
ال�سالح .قال :فو�ضعوها ،ثم �صلينا ف�صلوا ،وكان خالد يعتذر يف قتله �أنه قال له وهو
يراجعه :ما �إخال �صاحبكم �إال وقد كان يقول كذا وكذا .قال� :أوما تع ّده لك �صاحب ًا؟! ثم
قدمه ف�ضرب عنقه و�أعناق �أ�صحابه ،فلما بلغ قتلهم عمر بن اخلطاب ،تكلم فيه عند �أبي
بكر ف�أكرث ،وقال :عدو اهلل عدا على امريء م�سلم فقتله ،ثم نزا على امر�أته .و�أقبل خالد
ابن الوليد قاف ًال حتى دخل امل�سجد ،وعليه قباء له عليه �صد�أ احلديد ،معتجر ًا بعمامة
له ،قد غرز يف عمامته �أ�سهم ًا ،فلما �أن دخل امل�سجد ،قام �إليه عمر فانتزع الأ�سهم من
قتلت امرء ًا م�سلم ًا ،ثم نزوت على امر�أته!! واهلل لأرجمنك
ر�أ�سه فحطمها ،ثم قال� :أرئاء ! َ
ب�أحجارك ،وال يكلمه خالد بن الوليد ،وال يظن �إال �أن ر�أي �أبي بكر على مثل ر�أي عمر فيه،
حتى دخل على �أبي بكر فلما دخل عليه �أخربه اخلرب ،واعتذر �إليه فعذره �أبو بكر ،وجتاوز
عنه ما كان يف حربه تلك ،قال :فخرج خالد حني ر�ضي عنه �أبو بكر ،وعمر جال�س يف
امل�سجد ،فقال :هلم �إيل يا ابن �أم �شملة!! قال :فعرف عمر �أن �أبا بكر قد ر�ضي عنه ،فلم
يكلمه ودخل بيته»(((.
وقد روى خليفة بن خياط هذه الق�صة خمت�صرة يف تاريخه((( ،قال :حدثنا بكر،
((( تاريخ الطربي ()280-279/3
((( تاريخ خليفة �ص (.)68ط .دار الفكر.
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عن ابن �إ�سحق ،قال :نا (طليحة بن عبيد اهلل )((( بن عبد الرحمن بن �أبي بكر عن
قتادة((( نحوه .وقال�« :إنا ملا غ�شينا القوم �أخذوا ال�سالح ،فقلنا� :إنا م�سلمون .فقالوا :ونحن
م�سلمون .قلنا :فما بال ال�سالح معكم؟ قالوا :فما بال ال�سالح معكم؟ قلنا :ف�إن كنتم كما
تقولون ف�ضعوا ال�سالح .فو�ضعوا ال�سالح ،ثم �صلينا و�صلوا».
وممن ذكر م�ضمون هذه الرواية ،ولكن بدون �سند ،ك ٌّل من-:
 احلافظ ابن كثري يف «البداية والنهاية»((( حيث قال هناك:«وقال– خالد خماطب ًا مالك ًا– �أمل تعلم �أنها قرينة ال�صالة؟! فقال مالك� :إن �صاحبكم!!
كان يزعم ذلك .فقال� :أهو �صاحبنا ولي�س ب�صاحبك؟! يا �ضرار ا�ضرب عنقه».
 ابن خلكان يف «وفيات الأعيان»((( وفيه« :فقال مالك� :إين �آتي بال�صالة دون الزكاة.فقال له خالد� :أما علمت �أن ال�صالة والزكاة مع ًا ال تقبل واحدة دون الأخرى؟ .فقال
مالك :قد كان �صاحبك يقول ذلك .قال خالد :وما تراه لك �صاحب ًا؟ واهلل لقد هممت �أن
�أ�ضرب عنقك ،ثم جتاوال يف الكالم طوي ًال ،فقال له خالد� :إين قاتلك .قال� :أو بذلك �أمرك
�صاحبك؟ قال :وهذه بعد تلك .واهلل لأقتلنك.» ..
 املقريزي يف «�إمتاع الأ�سماع»(((. ابن خلدون يف «تاريخه»(((. ابن حجر يف «الإ�صابة»((( نق ًال عن �سيف بن عمر ،وغريهم كثري.وقد فرح البع�ض بهذه الرواية �أميا فرح لأنها تن�ص على-:
� .1أن خالد ًا قتل مالك ًا وقومه بعدما علم ب�إ�سالمهم ،وغدرهم بعد و�ضع ال�سالح.
� .2إنكار �أبي قتادة على خالد و�شهادته ملالك بالإ�سالم.
� .3إنكار عمر فعل خالد وطعنه فيه بقوله :عدو اهلل ،عدا على امرىء م�سلم فقتله ،ثم
((( كذا يف املطبوع ،و�صوابه :طلحة بن عبد اهلل.
((( كذا يف املطبوع ،ولعل ال�صواب� :أبو قتادة ،ف�إ ن طلحة لي�س له رواية عن قتادة.
((( البداية والنهاية (.)322/6
((( وفيات الأعيان (.)215/3
((( �إمتاع الأ�سماع (.)239/14
((( تاريخ ابن خلدون (.)73/2
((( الإ�صابة (.)755/5
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نزا على امر�أته .وحتطيمه الأ�سهم من عمامة خالد ،و�أنه �سريجمه لأنه زنى.
 .4تواط�ؤ �أبي بكر مع خالد على هذه الفعلة ال�شنعاء.
قلت :لكن قد يعكر �صفو هذه الفرحة ،ما جاء يف الرواية من �أن �سبب قتل خالد ملالك
�أنه كان يقول« :ما �إخال �صاحبكم» عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أن خالد ًا رد عليه:
«�أوما تعده لك �صاحب ًا؟» فال يجيب مالك ب�شيء.
وحتى يخرج البع�ض من هذا امل�أزق ،وت�سلم لهم الرواية ،قالوا� :إن املق�صود من كالم
مالك�« :صاحبكم» �أي ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،ولي�س النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
فقد �ساق �شرف الدين املو�سوي الق�صة كاملة يف كتابه «الن�ص واالجتهاد» ،وقال عند
قول مالك�« :أو بذلك �أمرك �صاحبك – يعني �أبا بكر.(((» -
ولكن ي�أبى اهلل �إال �أن يظهر احلق ،فقد قال ابن �أبي احلديد يف �أثناء رده على ال�شريف
املرت�ضى« :ف�أما قول مالك� :صاحبك يعني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد روى هذه
اللفظة الطربي يف التاريخ ،قال :كان خالد يعتذر عن قتله فيقول� :إنه قال وهو يراجعه:
ما �إخال �صاحبكم �إال قال كذا وكذا ،فقال خالد� :أو ما تعده لك �صاحب ًا؟! وهذه لعمري
كلمة جافية ،و�إن كان لها خمرج يف الت�أويل� ،إال �أنه م�ستكره ،وقرائن الأحوال يعرفها من
�شاهدها و�سمعها.(((»..
�إذن من �أحب �أن ي�أخذ بهذه الرواية فبها ونعمت ،ولكن ليعلم �أن الرواية قد ن�صت
على عذر خالد يف قتله مالك ًا؛ ل�صدور ذلك القول ال�شنيع منه يف حق النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وهو �سبب موجب لردته وقتله.
ومع هذا �أقول� :إن �سند هذه الرواية ال ي�صح �أبد ًا.
 -1ففي �إ�سناد الطربي :ابن حميد و�سلمة بن الف�ضل ،وقد �سبق القول فيهما يف �شبهة
بني جذمية ،و�أنهما �ضعيفان.
 -2ويف �إ�سناد الطربي وخليفة :طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �أبي بكر.
((( الن�ص واالجتهاد (.)135ط� .سيد ال�شهداء– قم.
((( �شرح نهج البالغة (.)124/17
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قال عنه احلافظ ابن حجر :مقبول (((.يعني �إذا توبع و�إال فهو �ضعيف ،ومل يتابع هنا كما
هو مالحظ.
 -3يف ال�سند ا�ضطراب :فالطربي رواه مر�س ًال عن طلحة ،و�أما خليفة فقد رواه موقوف ًا
على �أبي قتادة ر�ضي اهلل عنه.
وعليه؛ ف�إنه ي�سقط االحتجاج بهذه الرواية بجميع �ألفاظها.
هذه هي �أهم الروايات يف هذا املو�ضوع ،ولعله قد ات�ضح من خالل العر�ض ال�سابق �أنه
ال توجد رواية ت�سلم من الطعن� ،إما من جهة ال�سند� ،أو من جهة املنت ،ومع هذا فالذي ال
بد من قوله يف هذا املقام :هو �أن من املتفق عليه تاريخي ًا يف هذه احلادثة ق�ضيتني هما-:
 -1قتل خالد ملالك بن نويرة.
 -2زواج خالد من �أم متيم زوجة مالك.

وما �سوى ذلك من �أحداث فهي حمل نظر وبحث ،والروايات فيها متعار�ضة  ،وبع�ضها
يناق�ض بع�ض ًا ،وعند ا�ستجماع املعلومات يف هذ الق�ضية جند �أن خالد ًا مل يقتل مالك بن
نويرة لأحقاد �سابقة بينهما ،فهذا من الكذب الوا�ضح ،ومل يقتله كذلك من �أجل ع�شقه
لزوجته وهواه بها ،فهذا من البهتان املبني ،ومل يقتله لأن مالك ًا مل يكن يعتقد �إمامة
موال لآل البيت ،قائل ٌبوالية علي ر�ضي اهلل عنه ،فهذا من االفرتاء الذي
ال�صديق ،بل هو ٍ
ال نظري له ،وال ميكن بحال من الأحوال �إثباته .هذا من جهة املنت�صرين خلالد الذابني
عنه.
و�أما من جهة الطاعنني يف خالد فهم يقولون كذلك� :إن خالد ًا مل يقتل مالك ًا لأنه جحد
الزكاة ،ومل يقتل مالك ًا لأنه قال عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صاحبكم ،و�أن ق�صة ادفئوا
�أ�سراكم تهريج وترويج.
ف�أقول طاملا بقي الأمر كذلك ،وبقي هذا اخلالف قائم ًا يف هذه الفرعيات ،فلنطرحها
جميع ًا جانب ًا ،ولن�أخذ من هذه الق�صة ما هو مقرر يف كتب الفريقني.

((( تقريب التهذيب ( )450/1ت (.)3034ط .دار الكتب العلمية.
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فمن ذلك �أن مالك ًا-:
 -1منع الزكاة كبقية املانعني .وقد اعرتف �أن�صار مالك بن نويرة بذلك كما �سبق
بيانه.
 -2تابع �سجاح املدعية للنبوة ،ووادعها و�صاحلها ،واجتمع معها على قتال النا�س .وقد
�سبق �أي�ض ًا بيان هذا.
كاف
وعليه؛ يكون قتل خالد ملالك بن نويرة لهذين ال�سببني ،بل �إن �سبب ًا واحد ًا منهما ٍ
لإباحة دم القائل به.
فال داعي للت�شويه والتهوي�ش يف هذه احلادثة ،و�أن خالد ًا قتل َمن هو مع�صوم الدم،
َومن هو ِمن خرية ال�صحابة ،و�سبى زوجته وزنى بها.
وجماف للحقيقة والواقع.
فهذا الكالم كله عا ٍر عن ال�صحة
ٍ
 بقيت نقطة ال بد من الإ�شارة �إليها يف هذه امل�س�ألة وهي :موقف بع�ض ال�صحابة منفعل خالد ر�ضي اهلل عنه و�إنكارهم عليه ،وعلى ر�أ�سهم-:
�	-1أبو قتادة الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه.
 -2عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
ف�أقول-:
�أو ًال -:

ما وقع من �أبي قتادة و�أنه كان ممن �شهد ملالك بالإ�سالم ،ولقومه بالأذان والإقامة
وال�صالة ،و�إنكاره على خالد قتل مالك بعد ذلك ،فجوابه-:
�أن �أمر مالك كان م�شتبه ًا على كثري من ال�صحابة ،مبن فيهم �أبي قتادة ،وذلك لأنه
ر�آه ي�صلي وي�شهد ال�شهادتني ،فعالم ُيقتل؟! ولكن خالد ًا كان ال يرى ذلك كافي ًا لإثبات
�إ�سالمه؛ ملنعه الزكاة ومتابعته ل�سجاح ،فكان خالد من وجهة نظره يرى مالك ًا مرتد ًا،
وال�صالة ال تع�صم الدم مع هذه الأفعال.
ف�إنكار �أبي قتادة على خالد من باب �إنكار املجتهدين بع�ضهم على بع�ض ،فلي�س ر�أي
�أبي قتادة ب�أوىل من ر�أي خالد يف هذه امل�س�ألة.
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و�إذا كان اخلالف قد وقع لل�صحابة يف �ش�أن مانعي الزكاة منذ البداية ،ومراجعتهم
لأبي بكر ال�صديق لنف�س ال�شبهة ،وهي �شهادة مانعي الزكاة بالتوحيد و�إقام ال�صالة ،فال
غرابة �أن تبقى هذه ال�شبهة عند البع�ض منهم ك�أبي قتادة ر�ضي اهلل عنه.
و�أما ما ورد يف «تاريخ الإ�سالم» عن الزهري قال« :وبعث خالد �إىل مالك بن نويرة
�سرية فيهم �أبوقتادة ،ف�ساروا يومهم �سراع ًا حتى انتهوا �إىل حملة احلي ،فخرج مالك
يف رهطه ،فقال :من �أنتم؟ قالوا :نحن امل�سلمون ،فزعم �أبو قتادة �أنه قال :و�أنا عبد اهلل
امل�سلم ،قال :ف�ضع ال�سالح ،فو�ضعه يف اثني ع�شر رج ًال ،فلما و�ضعوا ال�سالح ربطهم �أمري
تلك ال�سرية وانطلق بهم �أ�سارى ،و�سار معهم ال�سبي حتى �أتوا بهم خالد ًا ،فح َّدث �أبو قتادة
خالد ًا �أن لهم �أمان ًا ،و�أنهم قد ادعوا �إ�سالم ًا ،وخالف �أبا قتادة جماعة ال�سرية ،ف�أخربوا
خالد ًا �أنه مل يكن لهم �أمان و�إمنا �أ�سروا ق�سر ًا ،ف�أمر بهم خالد فقتلوا ،وقب�ض �سبيهم،
فركب �أبو قتادة فر�سه و�سار ِقبل �أبي بكر ،فلما قدم عليه ،قال :تعلم �أنه كان ملالك بن
نويرة عهد ،و�أنه ادعى �إ�سالم ًا ،و�إين نهيت خالد ًا فرتك قويل ،و�أخذ ب�شهادات الأعراب
الذين يريدون الغنائم ،فقام عمر فقال :يا �أبا بكر �إن يف �سيف خالد رهق ًا ،و�إن هذا
مل يكن حق ًا ،ف�إن حق ًا عليك �أن تقيده ،ف�سكت �أبو بكر.وم�ضى خالد ِقبل اليمامة ،وقدم
متمم بن نويرة ف�أن�شد �أبا بكر مندبة ندب بها �أخاه ،ونا�شده يف دم �أخيه ويف �س ْب ِيهم ،فرد
�إليه �أبوبكر ال�سبي ،وقال لعمر وهو ينا�شده يف القود :لي�س على خالد ما تقولَ ،ه ْبه ت�أول
ف�أخط�أ»(((.
فهذه الق�صة ال ت�صح وال تثبت بهذا ال�سياق؛ وذلك-:
لأن الق�صة من رواية املو َّقري عن الزهري.
قال احلافظ ابن حجر يف «تهذيب التهذيب»:
«قال عبد اهلل بن �أحمد :قلت لأبي :املوقري يروي عن الزهري عجائب ،قال� :أراه
لي�س ذاك ب�شيء.
وقال ابن معني :لي�س ب�شيء .وقال عنه :كذاب .وقال مرة� :ضعيف.
((( تاريخ الإ�سالم للذهبي ( )37/3عهد اخللفاء الرا�شدين.
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وقال ابن املديني� :ضعيف ال يكتب حديثه.
وقال اجلوزجاين :كان غري ثقة ،يروي عن الزهري عدة �أحاديث لي�س لها �أ�صول!!
وقال �أبو حامت� :ضعيف احلديث .وقال الن�سائي :منكر احلديث لي�س بثقة .وقال مرة:
مرتوك احلديث.
وقال الرتمذي :ي�ضعف يف احلديث.
وقال ابن خزمية :ال يحتج به.
وقال ابن حبان :كان ال يبايل ما دفع �إليه قر�أه ،روى عن الزهري �أ�شياء مو�ضوعة مل
يروها الزهري قط ،وكان يرفع املرا�سيل ،وي�سند املوقوف ،ال يجوز االحتجاج به بحال»(((.
فهذه حال من روى هذه الق�صة بهذه التفا�صيل عن الزهري فهل تقبل بعد ذلك؟!
هذا فيما يتعلق مبوقف �أبي قتادة من خالد.
ثاني ًا-:

و�أما موقف عمر و�إنكاره فعل خالد ،ف�أقول� :إذا كان من ح�ضر مع خالد هذا املوقف مل
تت�ضح له ال�صورة احلقيقية للمو�ضوع ك�أبي قتادة ،فمن باب �أوىل �أن ي�شكل الأمر على من
مل يح�ضر تلك الواقعة ،ولعل �إنكار عمر كان ملا �سمعه من �أبي قتادة ،ولأن عمر ر�ضي اهلل
عنه كان يحتاط يف الدماء كثري ًا ،فقال يف خالد ما قال .ثم يقال يف �إنكار عمر ما قيل يف
�إنكار �أبي قتادة على خالد من �أنه من �إنكار املجتهدين بع�ضهم على بع�ض.
قال الأيجي« :و�إنكاره – عمر – عدم قتل خالد من �إنكار املجتهدين بع�ضهم على
بع�ض فيما �أدى �إليه اجتهادهم»(((.
و�أما ما ن�سب �إىل عمر من �سب خالد ،واتهامه بالزنى ،و�أنه يريد رجمه ،وغري ذلك
مما �سبق ،فهذا مل يثبت به النقل ال�صحيح �أبد ًا.
ف�إن قيل :فلماذا قال ال�صديق :ت�أول خالد ف�أخط�أ ،و�أنه ودى مالك ًا ،و�أنه ر َّد ال�سبي؟!

((( تهذيب التهذيب ( )131/11ترجمة (.)251ط .دار الفكر.
((( املواقف ( . )611/3ط  .دار اجليل .
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فاجلواب-:
�أو ًال :قول ال�صديق :ت�أول ف�أخط�أ((( ،حتمل على حمملني-:
�أ -جمازي ولي�س حقيقي :مبعنى �أن خالد ًا مل يت�أول ومل يخطىء ،و�إمنا قال ال�صديق

«ه ْب ُه ت�أول ف�أخط�أ»! �أي ْاح�سِ ْب ُه يا
ذلك لعمرتنز ًال ،ودليل ذلك ما ورد يف بع�ض الرواياتَ :
عمر يف هذه الفعلة �أنه ت�أول ف�أخط�أ ! فارفع ل�سانك عنه وال تكرث عليه.
ب -حقيقي :و�أن املق�صود من اخلط�أ هنا هو ا�ستعجال خالد يف قتل مالك ،وكان
الواجب عليه �أن يت�أكد من حاله على وجه اليقني؛ لوقوع اال�شتبهاه يف حاله من ِقبل
ال�صحابة ،واختالفهم فيه.
ذكر ابن �أبي احلديد نق ًال عن جواب قا�ضي الق�ضاة ،عن �شيخه �أبي علي ،يف �شبهة
قتل خالد ملالك قوله« :ف�إن قيل :فما معنى ما روي عن �أبي بكر من �أن خالد ًا ت�أول ف�أخط�أ؟
قيل� :أراد عجلته عليه بالقتل ،وقد كان الواجب عنده – �أبي بكر – على خالد �أن يتوقف
لل�شبهة»(((.
ثاني ًا :ملاذا ودى ال�صديق مالك بن نويرة ؟!
اجلواب� -:أن ذلك من باب االحتياط ،ولل�شبهة يف حاله ،فقد يكون مالك راجع
الإ�سالم ،فيكون قتله خط�أ.
ثالث ًا� :أن ال�صديق رد ال�سبي ،فقد ورد ذلك يف ثالث روايات-:
 .1رواية املوقري عن الزهري التي نقلها الذهبي يف تاريخ اال�سالم((( ،وقد �سبق بيان
ما يف هذه الرواية ،و�أنها ال ت�صح.
((( يف كتاب الو�سائل للحر العاملي ( )16/1من مقدمة املحقق :علق املحقق يف الهام�ش()2على قول
ال�صديق «ت�أول ف�أخط�أ» فقال« :وهذا من اجتهاده يف مقابل الن�ص ،ف�إن اهلل تعاىل يقول(وكتبنا عليهم
�إن النف�س بالنف�س)» هكذا ذكر الآية ،ون�صها يف كتاب اهلل ( وكتبنا عليهم فيها �أن النف�س بالنف�س)
(املائدة.)45/
فتعجبت واهلل من جر�أة البع�ض على ال�صحابة خري الب�شر بعد الأنبياء ،و�أحدهم ال يح�سن ذكر �آية من
كتاب اهلل تعاىل.
((( �شرح نهج البالغة (.)118/17
((( تاريخ الإ�سالم ( )37/3عهد اخللفاء الرا�شدين.ط .دار الكتاب العربي.
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 .2روى خليفة بن خياط قال :ثنا علي بن حممد ،عن ابن �أبي ذئب ((( عن الزهري،
عن �سامل ،عن �أبيه ،قال« :قدم �أبو قتادة على �أبي بكر ف�أخربه مبقتل مالك و�أ�صحابه،
فجزع من ذلك جزع ًا �شديد ًا ،فكتب �أبو بكر �إىل خالد فقدم عليه ،فقال �أبو بكر :هل يزيد
خالد على �أن يكون ت�أول ف�أخط�أ؟ ورد �أبو بكر خالد ًا ،وودى مالك بن نويرة ،ورد ال�سبي
واملال»(((.
فرجال هذا ال�سند ثقات م�شهورون �إال �شيخ خليفة ،وهو علي بن حممد وهو املدائني،
متكلم فيه .قال ابن عدي :لي�س بالقوي يف احلديث وهو �صاحب الأخبار ،وقال :هو �صاحب
�أخبار معروف بالأخبار ،و�أقل ماله من الروايات امل�سندة(((.
وذكره ابن اجلوزي يف ال�ضعفاء((( .ووثقه يحيى بن معني(((.
وقال عنه الذهبي :احلافظ ال�صادق ...وكان عجب ًا يف معرفة ال�سري واملغازي والأن�ساب
و�أيام العرب ،م�صدق ًا فيما ينقله ،عايل الإ�سناد .وقال �أي�ض ًا :وكان عامل ًا بالفتوح واملغازي
وال�شعر� ،صدوق ًا يف ذلك(((.
فهذه الرواية حمل نظر حلال املدائني ،فمن �ضعفه رد الرواية ،و�أبطل �أن يكون ال�صديق
رد ال�سبي ،ومن وثق املدائني َق ِبل الرواية ،وعليه يحمل رد ال�صديق لل�سبي على االحتياط
يف ذلك ،كما ُحمِ لت ديته ملالك على االحتياط.
 -3روى الطربي قال :وكتب �إيل ال�سري ،عن �شعيب ،عن �سيف ،عن ه�شام بن عروة،
عن �أبيه ،قال�« :شهد قوم من ال�سرية �أنهم �أذنوا و�أقاموا و�ص ّلوا ،ففعلوا مثل ذلك .و�شهد
�آخرون �أنه مل يكن من ذلك �شيء ،فقتلوا .وقدم �أخوه متمم بن نويرة ين�شد �أبا بكر دمه،
ويطلب �إليه يف �سبيهم ،فكتب له برد ال�سبي ،و� َّألح عليه عمر يف خالد �أن يعزله ،وقال� :إن يف
�سيفه رهق ًا .فقال :ال يا عمر ،مل �أكن لأ�شيم �سيف ًا �س ّله اهلل على الكافرين»((( .وهذه الرواية
((( يف املطبوع� :أبي ذئب ،وال�صواب ما �أثبته.
((( تاريخ خليفة بن خياط (.)68ط .دار الفكر .حتقيق :د� .سهيل زكار.
((( الكامل يف ال�ضعفاء ( )213/5ترجمة (.)1366/398ط .دار الفكر.
((( ال�ضعفاء واملرتوكني ( )199/2ترجمة (.)2401ط .دار الكتب العلمية .حتقيق :عبد اهلل القا�ضي.
((( ل�سان امليزان (.)13/6
((( �سري �أعالم النبالء ()400/10
((( تاريخ الطربي (.) 279/ 3

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

171

�ضعيفة حلال �سيف بن عمر.

وخال�صة القول يف امل�س�ألة -:

�أن خالد ًا قتل مالك بن نويرة لأنه كان يراه مرتد ًا عن الإ�سالم� ،إما ملتابعته �سجاح� ،أو
ملنعه الزكاة� ،إال �أن ال�صحابة اختلفوا يف حاله ،ك�أبي قتادة الذي �شهد له باال�سالم ،لأنه
ر�آه وقومه ي�صلون ،ومل يكن ذلك عذر ًا عند خالد فا�شتبه الأمر عليهم ،واجتهد خالد يف
قتله ،واجتهد �أبوقتادة وعمر يف احلكم ب�إ�سالمه ،وبنا ًء على هذا االختالف وعدم ات�ضاح
الأمر ،ودى ال�صديق مالك ًا من باب االحتياط.
�أما �أن يكون خالد قد قتله لطمعه يف زوجته� ،أو لأن مالك ًا رف�ض دفع الزكاة لعدم
اقتناعه بخالفة �أبي بكر� ،أو لأحقاد �سابقة ،فهذا كله من الكذب الوا�ضح ،والذي ال ميكن
للمدعي به �إثباته �أبد ًا.
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* املبحث السادس:
موقف خالد من زوجة مالك بن نويرة
 �سبق معنا يف مبحث �أ�سباب قتل خالد بن الوليد ملالك بن نويرة �أن الطاعنني يف خالديذكرون �أن من هذه الأ�سباب :ع�شقه لأم متيم زوجة مالك بن نويرة ،وافتتانه بجمالها،
و�أنه كان يهواها يف اجلاهلية ،وملا �سنحت خلالد فر�صة الفتك بزوجها ،قتله بدون ذنب
وتزوج بها ،وقد �سبق الرد على هذا الهراء والكذب ،فال داعي لإعادته.
 وقد �سبق معنا كذلك �أن من الأمور املتفق عليها تاريخي ًا ،زواج خالد من �أم متيمفهذا ثابت ال حمالة.
�إال �أين يف هذا املبحث �س�ألقي ال�ضوء على ما ورد يف كيفية هذا الزواج ،وهل وقع من
خالد يف نف�س الليلة التي قتل فيها زوجها بدون ا�سترباء لها ،وما حقيقة الأمر؟!
لعل القاريء يف هذه النقطة يكت�شف �سريع ًا وبدون عناء �أن الطاعنني يف خالد بن
الوليد يجمعون على �أنه زنى بزوجة مالك بن نويرة ،لأن مالك ًا ُق ِتل م�سلم ًا يف ر�أيهم ،و�أنه
دخل بها يف نف�س الليلة ،بدون عدة وال ا�سترباء لها.
وها �أنا �أ�سوق بع�ض النقوالت يف ذلك-:
قال �شاذان بن جربائيل« :فقتله و�أعر�س بامر�أته يف ليلته ..وبات ينزو عليها نزو
احلمار»(((.
وقال النجفي« :حتى دخل بزوجة مالك يف تلك الليلة»(((.
وقال الراوندي« :وقتل رئي�سهم و�أخذ زوجته ،ووطئها يف احلال»(((.
وقال عا�شور« :ونكح امر�أته بال عدة جلمالها»(((.
وقال الوحيد البهبهاين« :وتزوج زوجته ليلة»((( �أي من ليلته.
((( الف�ضائل (.)77
((( جواهر الكالم (.)343/21
((( اخلرائج واجلرائح (.)563/2ط .م�ؤ�س�سة النور للمطبوعات.
((( الن�ص على �أمري امل�ؤمنني (.)234
((( تعليقة على منهج املقال� ،ص (.)234
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وقال اليعقوبي« :وتزوج امر�أته من يومها»(((.
وقال مرت�ضى الع�سكري« :وتزوج بامر�أته يف تلك الليلة ومل َّا يدفن مالك!!»(((.
وقال �أبو القا�سم الكويف« :و�أخذ امر�أته ووط�أها من ليلته من غري ا�سترباء لها وال
وقعت عليها الق�سمة»(((.
وقال عبا�س القمي« :دخل بامر�أته يف ليلته»(((.
وقال ال�شاكري« :ويزين بزوجته يف تلك الليلة ومل يرتكها لعدتها»(((.
هذه بع�ض النقوالت يف هذا املو�ضوع ،ووا�ضح من خاللها ما قلته قبل قليل :من �أنّ
�إجماع املخالف قام على �أن خالد ًا نكح �أم متيم يف نف�س الليلة التي قتل فيها زوجها ،دون
عدة وال ا�سترباء.
والرد على هذا االفرتاء والكذب من جهتني-:
 -1نتحدى من الآن �إىل يوم القيامة  -وعندها يف�ضح الكاذب على ر�ؤو�س الأ�شهاد– �أن
ي�أتينا القائل بذلك ب�إ�سناد ثابت �صحيح ملا قال.
� -2أن مثل هذا الكالم ال يعرف يف امل�صادر التاريخية القدمية ،بل �إن الأمر على
خالفه ،حيث ن�ص كثري من امل�ؤرخني على �أن خالد ًا تزوجها بعد انق�ضاء عدتها ،ولتو�ضيح
الأمر �أكرث �أ�سوق بع�ض النقوالت يف هذا املقام ،فعلى �سبيل املثال -:
يقول الإمام الطربي« :وتزوج خالد �أم متيم ابنة املنهال ،وتركها لينق�ضي طهرها»(((.
ف�إن قيل :هذه من رواية �سيف!! قلنا :رواية من طريق �سيف خري و�أف�ضل من رواية ال
�سند لها وال زمام وال خطام!! هذا �أو ًال.
و�أما ثاني ًا :فقد �سبق معنا �أن البع�ض يحتج بهذه الرواية على �إميان مالك بن نويرة،
و�إنكار �أبي قتادة على خالد لقتله مالك مع �أنه �شهد له بالأذان وال�صالة ،و�أن عمر �أنكر
((( تاريخ اليعقوبي (.)132/2ط .دار �صادر.
((( معامل املدر�ستني (.)176/1ط .م�ؤ�س�سة النعمان– بريوت.
((( اال�ستغاثة (.)6/1
((( بيت الأحزان (.)103ط .دار احلكمة .قم.
((( الأعالم من ال�صحابة والتابعني()62/9
((( تاريخ الطربي (.)278/3
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فعل خالد ،و�أن ال�صديق تواط�أ مع خالد يف فعلته تلك.
كل هذا يحتج به البع�ض مع �أنه يف نف�س الرواية التي يف �سندها �سيف بن عمر ،فلماذا
ُينكر علينا احتجاجنا بهذه الرواية التي فيها �أن خالد ًا ترك زوجة مالك حتى ينق�ضي
طهرها؟!
وقال احلافظ ابن كثري« :وا�صطفى خالد امر�أة مالك بن نويرة ،وهي �أم متيم بنت
املنهال ،وكانت جميلة فلما َحلَّت بنى بها»(((.
وقال ابن خلكان« :وقب�ض خالد امر�أته ،فقيل� :إنه ا�شرتاها من الفيء وتزوج بها،
وقيل� :إنها اعتدت بثالث حي�ض ،ثم خطبها �إىل نف�سه ف�أجابته»(((.
وقال ابن �أبي احلديد ناق ًال عن ال�شيخ �أبي علي يف رده على الطاعن يف خالد« :ف�أما
وط�ؤه المر�أته فلم يثبت ،فال ي�صح �أن يجعل طعن ًا فيه»(((.
وقال الأيجي« :و�أما تزوجه امر�أته فلعلها كانت مطلقة قد انق�ضت عدتها� ،إال �أنها
كانت حمبو�سة عنده»(((.
فانظر�أيها القاريء املن�صف واحكم بنف�سك من الذي يذكر احلقيقة ،ومن الذي
يخفيها ،بل ويظهر خالفها؟!
وال �أدري ما عذر من فعل ذلك عند اهلل تعاىل يف طعنه يف خري اخللق بعد الأنبياء بدون
�إثبات وال حجة وال برهان؟!
اللهم رحماك رحماك.

* فائدة -:
روى الطربي« :عن ابن حميد ،عن �سلمة  ،عن حممد بن �إ�سحق ،قال :ثم �إن خالد ًا
ملجاعة« :زوجني ابنتك ،فقال له جماعة :مه ًال� ،إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند
قال َّ
�صاحبك ،قال� :أيها الرجل ،زوجني ،فزوجه .فبلغ ذلك �أبا بكر ،فكتب �إليه كتاب ًا يقطر
((( البداية والنهاية (.)322/6
((( وفيات الأعيان (.)215/3
((( �شرح نهج البالغة (.)118/17
((( املواقف (.)612/3ط .دار اجليل.
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الدم :لعمري يا ابن �أم خالد� ،إنك لفارغ تنكح الن�ساء ،وبفناء بيتك دم �ألف ومائتي رجل
من امل�سلمني مل يجف بعد.(((»...
هذا الكالم يذكره البع�ض من باب الطعن يف خالد ،و�أنه كان يع�شق الن�ساء ،وهمه
نكاحهن حتى وهو يف �أ�شد الظروف كاحلرب والقتال.
وقد نقل هذه الرواية �أي�ض ًا ابن جرير الطربي الإمامي يف كتابه «امل�سرت�شد»((( من
طريق الواقدي ،وفيها« :لعمري يا خالد ابن �أم خالد �إنك فارغ تنكح الن�ساء ،وتعر�س بهن،
وت�ضاع لذلك دماء امل�سلمني.»...
قلت :هذه الق�صة ال ت�صح وال تثبت ،ال من طريق الإمام الطربي؛ لأن يف �إ�سنادها ابن
حميد و�شيخه �سلمة ،وقد م�ضى القول مف�ص ًال فيهما.
وال من الطريق الذي ذكره الطربي الإمامي؛ لأن يف �إ�سنادها الواقدي ،وحاله
معروف.
ثم �إن ما ورد عن خالد ر�ضي اهلل عنه يف ع�شقه للجهاد ولي�س للن�ساء!! يبطل هذه
الرواية جملة وتف�صي ًال.
فقد روى �أبو يعلى ب�سنده �أن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه قال« :ما ليلة تهدى �إىل
بيتي فيها عرو�س �أنا لها حمب ،و�أب�شر فيها بغالم ،ب�أحب �إيل من ليلة �شديدة اجلليد ،يف
�سرية من املهاجرين �أ�صبح بها العدو»(((.

((( تاريخ الطربي (.)300/3
((( امل�سرت�شد (.)225
((( رواه �أبو يعلى ح (.)7185ط .دار امل�أمون ،وبنحوه ابن املبارك يف اجلهاد �ص (.)118ط .دار العلم،
وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ( ،)295/10و�أحمد يف ف�ضائل ال�صحابة (.)1025/2ط .دار ابن اجلوزي،
وقال الهيثمي يف املجمع ( :)350/9رواه �أبو يعلى ورجاله رجال ال�صحيح .وقال حمققا �أبي يعلى وف�ضائل
ال�صحابة� :إ�سناده �صحيح.
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* املبحث السابع:
حكم ما فعله خالد ريض اهلل عنه من القتل والزواج
هذا املبحث هو خامتة املطاف يف هذه ال�شبهة ،وقد �أطلت يف عر�ضها وبحثها؛ لأنها من
�أقوى ال�شبهات املثارة حول هذا ال�صحابي اجلليل.
و�أما عن مو�ضوع هذا املبحث :وهو حكم ما فعله خالد من القتل والزواج ،فال بد عند
الإجابة على ذلك من التفريق بني ر�أي خالد يف هذا املو�ضوع ،وما دعاه �إىل ذلك ،وبني ر�أي
احلاكمني على فعل خالد من ال�صحابة وغريهم ،ومن جاء بعدهم من علماء و�أئمة.
وقبل ذكر التف�صيل يف هذا املو�ضوع �أذكر كلمة البن �أبي احلديد �أعجبتني كثري ًا حول
ما وقع بني خالد ومالك ،حيث يقول« :ف�أما ق�صة مالك بن نويرة وخالد بن الوليد ف�إنها
م�شتبه عندي ،وال غرو فقد ا�شتبهت على ال�صحابة ،وذلك �أن من ح�ضرها من العرب
اختلفوا يف حال القوم هل كان عليهم �شعار الإ�سالم �أو ال؟!»(((.
قلت :لو �أن�صف املرء نف�سه ،و�أخذ بهذه القاعدة ،لأراح وا�سرتاح وملا ا�ضطر للقول على
ال�صحابة بغري علم وال عدل ،ولوقف كما وقف الأوائل فيما وقع من ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم ،و َل َوكل �أمرهم �إىل اهلل تعاىل ،مع اعتقاد حبهم و�إخال�صهم و�صدقهم وتقواهم
وورعهم ،خا�صة و�أن تلك الأمور ا�شتبهت على ال�صحابة �أنف�سهم– كما قال ابن ابي
احلديد– مع ح�ضورهم لها ،فاال�شتباه على من جاء بعدهم من باب �أوىل و�أحرى.
�أعود ف�أقول� :أما ما يتعلق بر�أي خالد يف هذا املو�ضوع ،فالذي ات�ضح من خالل
ال�صفحات املا�ضية �أن خالد ًا كان يرى ردة مالك بن نويرة ،و�أنه مل يعتد ب�إ�سالمه ،لأن منع
الزكاة يعد ردة ،ولو كان املانع مقيم ًا لل�صالة ،وعليه فال حرج �إذن وال �إنكار على خالد فيما
فعله من قتله ملالك بن نويرة وهو على تلك احلال.
ونحن ننزه خالد ًا كما ننزه جميع ال�صحابة �أن يقع منهم قتل عمد بدون �شبهة وال ت�أويل
والعذر ،لأنهم �أتقى هلل تعاىل و�أخوف منه من جميع من جاء بعدهم ،وال �أحد يزايد عليهم
يف ذلك ،بل هم �أ�صحاب القدح املعلى واملقام الأ�سمى يف ذلك.
((( �شرح نهج البالغة (.)123/17
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هذا من جهة حكم ما فعله خالد اعتقاد ًا ملا يراه من �صواب.
�أما �إذا نظرنا �إىل املو�ضوع من زاوية �أخرى وهي نظرة ال�صحابة والعلماء ومن بعدهم
لهذا الفعل ،فهذا �شيء �آخر.
فقد �سبق معنا �إنكار �أبي قتادة الأن�صاري وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما لهذا
الفعل ،وع ُّدوه من الأخطاء من وجهة نظرهم ،وذلك لأنهما كانا يريان مالك ًا مل يخرج عن
دائرة الإ�سالم .هذا كله على فر�ض �صحة الروايات ،وقد �سبق بيان ما فيها.
وقد رجح بع�ض العلماء هذا املذهب فمث ًال-:
يقول احلافظ ابن كثري« :و�إن كان قد اجتهد يف قتل مالك بن نويرة ،و�أخط�أ يف
قتله»(((.
وقال ابن عبد الرب« :فقتل خالد بن الوليد مالك ًا يظن �أنه ارتد حني وجهه �أبو بكر
لقتال �أهل الردة ،واختلف فيه هل قتله م�سلم ًا �أو مرتد ًا؟ و�أراه واهلل �أعلم قتله خط�أ»(((.
وقد مال ابن الأثري �إىل �أن مالك ًا مل يرتد بل هو م�سلم موحد �صحابي وتر�ضى عنه(((.
�إىل غري ذلك من النقول التي ت�ؤيد خط�أ خالد يف قتله ملالك بن نويرة.
قال الدكتور �إبراهيم الرحيلي« :وعلى كل حال فقتل خالد ملالك بن نويرة �إما �أن يكون
لواحد من هذه الأ�سباب املذكورة– منعه للزكاة �أو متابعته ل�سجاح �أو قوله �صاحبكم– و�إما
�أن يكون ل�سبب �آخر مل نعلمه ،و�إما �أن خالد ًا مل يرد قتله �أ�ص ًال ،و�إمنا قتل خط�أ ،ف�إن كل
ذلك حمتمل ،وحينئذ فخالد معذور على كل حال� ،سواء �أكان قتله بحق ل�سبب يوجب قتله� ،أو
بخط�أ نا�شيء عن ت�أويل يعذر به� ،أو بغري ق�صد ال لوم عليه فيه».
ثم قال« :واملق�صود �أن كل واحد من ال�صحابة كان جمتهد ًا يف �إحقاق احلق ،و�أمرهم
دائر بني الأجر والأجرين ،فمجتهد م�صيب له �أجران ،وجمتهد خمطيء له �أجر واحد
وخط�ؤه مغفور ،وال ينتق�صهم يف �شيء من هذا �إال جاهل ب�أ�صول ال�شرع �أو زائغ عن
احلق»(((.
((( البداية والنهاية (.)323/6
((( اال�ستيعاب (.)1362/3ط .دار اجليل.
((( �أ�سد الغابة (.) 46 – 45/5ط .املكتبة التوفيقية.
((( االنت�صار لل�صحب والآل من افرتاءات ال�سماوي ال�ضال (.)579-578ط .مكتبة الغرباء الأثرية.
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وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل تعاىل« :بل مالك بن نويرة ال يعرف �أنه كان
مع�صوم الدم ،ومل يثبت ذلك عندنا� ...إىل �أن قال :ثم يقال :غاية ما يقال يف ق�صة مالك
ابن نويرة �إنه كان مع�صوم الدم ،و�إن خالد ًا قتله بت�أويل ،وهذا ال يبيح قتل خالد».
�إىل �أن قال :وقوله– �أي احللي �صاحب منهاج الكرامة– �إن عمر �أ�شار بقتله -:فيقال:
غاية هذا �أن تكون م�س�ألة اجتهاد ،كان ر�أي �أبي بكر فيها �أال يقتل خالد ًا ،وكان ر�أي عمر
فيها قتله ،ولي�س عمر ب�أعلم من �أبي بكر ،...وال يجب على �أبي بكر ترك ر�أيه لر�أي عمر،
ومل يظهر بدليل �شرعي �أن قول عمر هو الراجح ،فكيف يجوز �أن يجعل مثل هذا عيب ًا لأبي
بكر �إال من هو من �أقل النا�س علم ًا ودين ًا ؟!
ولي�س عندنا �أخبار �صحيحة ثابتة ب�أن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد.
و�أما ما ذكره من تزوجه بامر�أته ليلة قتله ،فهذا مما مل يعرف ثبوته ،ولو ثبت لكان
هناك ت�أويل مينع الرجم.
ثم ذكر كالم الفقهاء يف م�س�ألة عدة الوفاة هل جتب للكافر.
ثم قال« :ومعلوم �أن خالد ًا قتل مالك بن نويرة لأنه ر�آه مرتد ًا ...ثم قال :وباجلملة
فنحن مل نعلم �أن الق�ضية وقعت على وجه ال ي�سوغ فيها االجتهاد ،والطعن مبثل ذلك من
قول من يتكلم بال علم ،وهذا مما حرمه اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم»(((.
واخلال�صة� :أن خالد ًا قتل مالك ًا لأنه كان يراه مرتد ًا من وجهة نظره واجتهاده؛ لأمور

ظهرت له ويعترب ذلك �صواب ًا ،وقد رجح هذا القول طائفة من العلماء ،و�أما بع�ض ال�صحابة
وجملة من العلماء فقد اعتربوا ذلك الفعل خط�أ من وجهة نظرهم� ،إال �أن خالد ًا كان مت�أو ًال
يف فعله ،ولذا مل يجب عليه احلد ،كما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يقم عليه احلد يف
فعله مع بني جذمية.

((( منهاج ال�سنة النبوية (.)520-516/5
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* تتمة -:
بقي الإ�شارة �إىل عبارة ذكرها ابن �أبي احلديد يف �أثناء رده على املرت�ضى يف كتابه
ال�شايف ،وهي من م�ست�شنع الأقوال ،حيث يقول« :ول�ست �أنزه خالد ًا عن اخلط�أ ،و�أعلم �أنه
كان جبار ًا فاتك ًا ال يراقب الدين فيما يحمله عليه الغ�ضب وهوى نف�سه ،ولقد وقع منه
يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع بني جذمية بالغمي�صاء� ،أعظم مما وقع منه يف
حق مالك بن نويرة ،وعفا عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أن غ�ضب عليه مدة
و�أعر�ض عنه ،وذلك العفو هو الذي �أطمعه حتى فعل ببني يربوع ما فعل بالبطاح»(((.
قلتُ  :ر�ضي اهلل عن �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كم �أوذوا يف حياتهم وبعد
مماتهم ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يكون ذلك رفعة لدرجاتهم عند ربهم جل وعال .و�أما ما
ذكره ابن �أبي احلديد من �أن خالد ًا كان جبار ًا فاتك ًا ،فهو واهلل احلق الذي ال حميد عنه،
ولكنه لي�س كما ظن امل�ؤلف ،و�إمنا كان كذلك على الكفار وامل�شركني واملرتدين واملنافقني،
فهو �سيف اهلل الذي �سله عليهم ،ولذا فهم يبغ�ضونه �أ�شد البغ�ض� ،أما �أنه كان كذلك على
امل�ؤمنني وعباد اهلل املوحدين فهذا واهلل هو الكذب املبني ،فما فعله يف بني جذمية كان
اجتهاد ًا منه– كما �سبق– ومل يكن يعلم ب�إ�سالم القوم ،وما فعله مبالك بن نويرة فله
ت�أويله فيه ب�أنه كان مرتد ًا عنده ،فمن �أين �إذن احلكم عليه بهذه الق�سوة والغلظة ؟!
ولعلي �أ�سوق هنا مثالني �أو ثالثة فقط؛ لإبطال ما �أل�صق بخالد من �أنه كان حمب ًا
للدماء متعر�ض ًا لها ي�أخذ ِّ
بالظ َّنة ،وال يراقب ال�شرع والدين فيما يحمله عليه الغ�ضب -:
 .1عن الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه�« :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث خالد بن
الوليد �إىل اليمن يدعوهم �إىل الإ�سالم ،قال الرباء :فكنت فيمن خرج مع خالد ،ف�أقمنا
�ستة �أ�شهر يدعوهم �إىل الإ�سالم فلم يجيبوه ،ثم �إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث علي ًا
ر�ضي اهلل عنه ف�أمره �أن يقفل خالد ًا� ...إلخ احلديث»(((.
((( �شرح نهج البالغة (.)124/17
((( احلديث ذكره الذهبي يف تاريخ الإ�سالم ( )690/2جملد املغازي،وقال بعده:هذا حديث �صحيح
�أخرج البخاري بع�ضه بهذا الإ�سناد .قلت :وهو عند البخاري ،كتاب املغازي ،باب بعث علي بن �أبي طالب
وخالد بن الوليد �إىل اليمن .والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( )369/2ح( )4102بدون لفظ :ف�أقمنا �ستة
�أ�شهر.،...ط .جمل�س دائرة املعارف النظامية.ط  1344 –1هـ وذكره املجل�سي يف البحار (.)360/21
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وال�شاهد منه� :أن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه مكث �ستة �أ�شهر يدعو النا�س �إىل
الإ�سالم ،وهي مدة لي�ست بالقليلة ،ومع ذلك مل يجبه �أحد منهم ،فلو كان خالد حمب ًا للدماء
لقتل القوم ،واعتذر ب�أنهم رف�ضوا الدخول يف الإ�سالم� ،إال �أنه ر�ضي اهلل عنه مل يكن منه
�شيء من ذلك ،فدل هذا على �أنه كان ال يقتل �إال من ي�ستحق القتل عنده ،ومن �أُ ِم َر بقتله.
 -2روى الطربي ب�سنده عن عبد اهلل بن �أبي بكر ،قال« :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم خالد بن الوليد يف �شهر ربيع الآخر �أو يف جمادى الأوىل من �سنة ع�شر �إىل بلحارث
ابن كعب بنجران ،و�أمره �أن يدعوهم �إىل الإ�سالم قبل �أن يقاتلهم ثالث ًا ،ف�إن ا�ستجابوا
لك فاقبل منهم ،و�أقم فيهم ،وع ِّلمهم كتاب اهلل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومعامل
الإ�سالم ،ف�إن مل يفعلوا فقاتلهم .فخرج خالد حتى قدم عليهم ،فبعث الركبان ي�ضربون
يف كل وجه ،ويدعون النا�س �إىل الإ�سالم ،ويقولون :يا �أيها النا�س �أ�س ِلموا ت�سلموا ،ف�أ�سلم
النا�س ودخلوا فيما دعاهم �إليه ،ف�أقام خالد فيهم يعلمهم الإ�سالم ،وكتاب اهلل و�سنة نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم .(((» ...
واخلرب وا�ضح يف التزام خالد ب�أوامر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ودعوة النا�س للإ�سالم،
وقبول ذلك منهم وتعليمهم كتاب اهلل تعاىل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولو كان خالد
حمب ًا للدماء ،ال�ستطاع �أن يحتال لقتلهم ب�أي طريق ،كما يتهمه بذلك احلاقدون.
� -3أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث الوليد بن عقبة بن �أبي معيط �إىل بني امل�صطلق
لقب�ض ال�صدقات ،فخرج الوليد ثم رجع من منت�صف الطريق ،و�أخرب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنهم �أرادوا قتله ،ملا كان بينه وبينهم من عداوة يف اجلاهلية ،فبعث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم خالد ًا و�أمره �أن يخفي قدومه عليهم ،وقال« :انظر ف�إن ر�أيت منهم
ما يدل على �إميانهم ،فخذ منهم زكاة �أموالهم ،و�إن مل َت َر ذلك فا�ستعمل فيهم ما ي�ستعمل
يف الكفار» ،ففعل ذلك خالد ،و�أتاهم ف�سمع منهم �أذاين املغرب والع�شاء ،ف�أخذ منهم
�صدقاتهم ،ومل ير منهم �إال الطاعة واخلري ،فان�صرف خالد �إىل ر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أخربه اخلرب.((( ..
((( اخلرب يف تاريخ الطربي ( )126/3ويف �سرية ابن ه�شام (.)1012/4ط .املدين– القاهرة .وتاريخ
الإ�سالم ( )698/2وذكره املجل�سي يف البحار (.)369/21
((( عني العربة يف غنب العرته لآل طاوو�س (.)64ط .دار ال�شهاب– قم.
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واخلرب وا�ضح و�ضوح ال�شم�س يف تثبت خالد من �إ�سالم القوم ،و�أنه مل ي�أخذهم بالتهمة
والظن ،ولو كان خالد حمب ًا للدماء لأغار عليهم ،واحتال ب�أي حيلة يف ذلك ،وحا�شاه من
ذلك.
وقد تعمدت ذكر بع�ض الآثار من بع�ض الكتب التي تطعن يف خالد بن الوليد؛ ليعلم
القاريء الكرمي مدى التناق�ض الذي وقع فيه بع�ض امل�ؤلفني يف �ش�أن هذا ال�صحابي اجلليل،
فهم يذكرون عنه �أنه كان حمب ًا للدماء والغ ًا فيها ،حتى و�صفه البع�ض باملجرم الزاين(((،
وو�صفه �آخر بالزاين القاتل الهاتك �صاحب املخازي واملخاريق((( ،وغري ذلك من �أو�صاف
ذميمة قبيحة  ،ثم جتدهم بعد ذلك يروون يف كتبهم مثل هذه الروايات التي تنق�ض ما
و�صفوه به من الإجرام والقتل وحب الدماء ،فاحلمد اهلل واهب العقول ،ون�س�أله تعاىل �أن
يع�صمنا من م�ضالت الأهواء والفنت.
وقد ا�شتملت هذه النقوالت على فائدة �أخرى مهمة ،وهي كما يلي-:
لو كان خالد -كما يزعم احلاقدون -حمب ًا للدماء ،والغ ًا فيها ،فب�أي حق يبعثه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم املرة تلو املرة� ،إىل هنا وهناك ،مع علمه مبا فعل يوم بني جذمية؟!!
فلو كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعلم من حال خالد ما ذكره احلاقدون ،ملا بعثه �إىل
قوم من الأقوام ،و�إال فكيف يجوز للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن يبعث رج ًال حمب ًا للدماء
وال يتورع عنها ،وال يراعي الدين وال�شرع يف تعامله مع النا�س.
�إن هذا الأمر يعود بالطعن واللوم على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحا�شاه عليه ال�سالم
من ذلك؛ لأن خالد ًا مل يكن كما زعم احلاقدون.
و�أما قول ابن �أبي احلديد�« :إن عفو النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن خالد يوم بني
جذمية ،هو الذي �أطمعه يف مالك وقومه».
فهذا كالم يق�شعر منه البدن ،وتنفر منه الطباع ،وم�ؤداه الطعن يف النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم؛ لأنه مل ي�أخذ على يد الظامل ،و�إمنا عامله بالعفو عن �إجرامه وفتكه ،وهذه
�صفة ذم ونق�ص يف القائد وعدم حكمة منه؛ لأنه و�ضع لل�شيء يف غري مو�ضعه ،فكان الأوىل
((( املواقف (.)132/3ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي.
((( الغدير (.)116/11ط .دار الكتاب العربي .بريوت.
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بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يعاقب خالد ،ال �أن يعفو عنه ،بل �إن هذا العفو مل يكن من
احلكمة يف �شيء ،بل �إن هذا العفو ج َّر على امل�سلمني بعد ذلك ويالت عظيمة على يد خالد
والعياذ باهلل.
نعم �أخي القاريء هكذا يفعل البغ�ض واحلقد ب�أ�صحابه ،و�صدق ال�شاعر عندما قال:
ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا
وعني الر�ضا عن كل عيب كليلة
فب�سبب احلقد على خالد والبغ�ض له وقع ابن �أبي احلديد يف الطعن يف نبي اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم من حيث ال ي�شعر ،فاللهم ثبتنا على الإميان يا رب العاملني.
هذا ما يتعلق بقتل خالد ملالك بن نويرة.
* و�أما زواج خالد من �أم متيم زوجة مالك ،فهذا كما �سبق قد اتفقت عليه معظم
امل�صادر التاريخية� ،إال �أن الطاعنني يف خالد اختلقوا فرية يف هذا املو�ضوع ،وهي �أن هذا
الزواج قد مت من خالد يف نف�س الليلة التي ُقتل فيها مالك زوج �أم متيم ،وقبل �أن ينق�ضي
طهرها ،وبدون عدة وال ا�سترباء ،بل وقبل �أن يدفن مالك ،وقد �سبقت هذه الأقوال جميع ًا،
و�أنه ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
والأدهى من ذلك :االدعاء ب�أن خالد ًا قتل مالك ًا مع علمه ب�إ�سالمه وعدم ردته ،من
�أجل زواجه بامر�أته ل�شغفه بجمالها ولهواه ال�سابق فيها ،مما جعله ال ي�صرب عليها بعد قتل
زوجها حتى تعت َّد العدة ال�شرعية للمتوفى عنها زوجها ،فكان هذا النكاح من خالد� ،إمنا
هو �سفاح وزنا يف احلقيقة والعياذ باهلل.
ولكن من قر�أ ال�صفحات املا�ضية واملباحث ال�سابقة ،يخرج بنتيجة مهمة هي� :أن خالد ًا
كان يرى ردة مالك وعدم �إ�سالمه ،وبالتايل فعقد النكاح بينه وبني زوجته يف�سد بالردة،
وعندها ال غبار على زواج خالد من �أم متيم.
قال الدكتور علي ال�صالبي« :قال ال�شيخ �أحمد �شاكر� :إن خالد ًا �أخذها– �أم متيم– هي
وابنها ملك ميني بو�صفها �سبية� ،إذ �أن ال�سبية ال عدة عليها ،و�إمنا يحرم حرمة قطعية
�أن يقربها مالكها �إن كانت حام ًال قبل �أن ت�ضع حملها ،و�إن كانت غري حامل حتى حتي�ض
حي�ضة واحدة ،ثم دخل بها ،وهو عمل م�شروع جائز ال مغمز فيه وال مطعن� ،إال �أن �أعداءه
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واملخالفني عليه ر�أوا يف هذا العمل فر�صتهم فانتهزوها ،وذهبوا يزعمون� :أن مالك بن
نويرة م�سلم ،و�أن خالد ًا قتله من �أجل امر�أته».
ثم قال -:
«وقد اتهم خالد ب�أنه يف زواجه هذا خالف تقاليد العرب ،فقد قال العقاد :قتل خالد
مالك بن نويرة ،وبنى بامر�أته يف ميدان القتال على غري ما ت�ألفه العرب يف جاهلية
و�إ�سالم ،وعلى غري ما ي�ألفه امل�سلمون وت�أمر به ال�شريعة.
فهذا القول بعيد عن ال�صحة فقد كان يح�صل كثري ًا يف حياة العرب قبل الإ�سالم �إثر
حروبهم وانت�صاراتهم على �أعدائهم �أن يتزوجوا من ال�سبايا ،وكانوا يفخرون بذلك ولذلك
كثري فيهم �أوالد ال�سبايا...
و�أما من الناحية ال�شرعية ،فقد �أتى خالد �أمر ًا مباح ًا ،و�سلك �إليه �سبي ًال م�شروعة،
�أتاه من هو �أف�ضل منه ،ف�إذا كان قد �أُخذ عليه زواجه �إ َّبان احلرب� ،أوفى �أعقابها ،ف�إن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم تزوج بجويرية بنت احلارث امل�صطلقية �إثر غزوة املري�سيع،
وقد كانت يف �سبايا بني امل�صطلق ،فق�ضى عنها كتابتها وتزوجها ،وكان بها طابع بركة ومين
على قومها� ،إذ �أعتق لهذا الزواج مئة رجل من �أ�سراهم ،لأنهم �أ�صبحوا �أ�صهار ًا لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان من �آثاره املباركة كذلك �إ�سالم �أبيها احلارث بن �ضرار ،كما �أنه
عليه ال�صالة وال�سالم تزوج ب�صفية بنت حيي بن �أخطب اليهودية �إثر غزوة خيرب ،وبنى
بها يف خيرب� ،أو ببع�ض الطريق ،و�إذا كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الأ�سوة احل�سنة
فقد توارى العتاب ،وانقطع املالم.
ودفاع الدكتور حممد ح�سني هيكل عن خالد اتبع فيه منهجية غري مقبولة ،فقد قال
الدكتور هيكل :وما التزوج من امر�أة على خالف تقاليد العرب ،بل ما الدخول بها قبل �أن
يتم تطهريها!!� ،إذا وقع ذلك من فاحت غزا فحق له بحكم الغزو �أن تكون له �سبايا ي�صبحن
ملك ميينه.
�إن التزمت يف تطبيق الت�شريع ال ينبغي �أن يتناول النوابغ العظماء من �أمثال خالد،
وبخا�صة �إذا كان ذلك ي�ضر بالدولة� ،أو يعر�ضها للخطر.
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ورد ال�شيخ �أحمد �شاكر بهذا اخل�صو�ص ،فقال :ل�شد ما �أخ�شى �أن يكون امل�ؤلف
 حممد ح�سني هيكل -ت�أثر مبا قر�أ من �أخبار نابليون ،وغريه من ملوك �أوربة يف مباذلهمو�إ�سفافهم ،ومبا كتبه الكاتبون من الإفرجن يف االعتذار عنهم لتخفيف �آثارهم مبا كان لهم
أياد ،حتى يظن بامل�سلمني الأولني �أنهم �أمثال
من عظمة ،ومبا �أ�سدوا �إىل �أممهم من فتوح و� ٍ
ه�ؤالء ،فيقول� :إن التزمت يف تطبيق الت�شريع ال يجب �أن يتناول النوابغ العظماء من �أمثال
خالد ،وهذا قول يهدم كل دين وخلق»(((.
واخلال�صة� :أن زواج خالد من �أم متيم زوجة مالك بن نويرة وقع على وجه م�شروع
عنده ،لأنه كان يرى ردة مالك ،وقد �أ�صبحت زوجته �سبية له.
�أما �أنه تزوجها يف نف�س الليلة وبدون عدة وال طهر وال ا�سترباء فهذا مما ال دليل عليه
�أبد ًا.

((( �أبو بكر ال�صديق ،د .ال�صالبي �ص (.)273-271ط .دار ابن كثري.
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* الشبهة الثالثة-:

القول بأن  :خالد بن الوليد كان يبغض علياً
رضي اهلل عنهما

لعل هذه ال�شبهة من ال�شبهات التي تثار حول ُج ّل ال�صحابة الكرام ر�ضوان اهلل تعاىل
عليهم ،فهناك من ي�صور العالقة بني ال�صحابة الأبرار و�آل البيت الأطهار ،وعلى ر�أ�سهم
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،بعالقة العداء والكره والبغ�ض و االنتقام وغري ذلك.
ومن �ضمن ه�ؤالء ال�صحابة الكرام الذين ات ُِّهموا بالعداء لآل البيت :ال�صحابي اجلليل
خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.
ولننظر �أو ًال �إىل بع�ض ما يقال يف حق خالد حول هذه النقطة-:
قال الكركي« :و�أما خالد بن الوليد عليه من اهلل لعنات تتوايل وتتوارد وترتادف �إىل
يوم العر�ض على اهلل ،ف�إن هذا اجللف اجلايف والعلج الغ�سوم((( ،ال ت�أخذه يف عداوة �أمري
امل�ؤمنني لومة الئم ،وال يفيق من �سكرة حنقه على �أهل البيت �آن ًا من �آناء الدهر ،وهذا
اللعني الفاجر هو الذي تظاهر بعداوة �أمري امل�ؤمنني يف �أيام حياة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فلما علم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك غ�ضب عليه غ�ضب ًا �شديد ًا ،وقال خالد
اللعني �شيئ ًا عن علي ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( ال يحبه �إال م�ؤمن ،وال يبغ�ضه �إال
منافق ) ،وتعر�ض بقوله عليه ال�سالم ذلك بخالد اللعني ،فهو منافق لقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم� ...،إىل �أن قال :وحال خالد اللعني غني عن ال�شرح والبيان ال ينكره �أحد من
�أرباب ال�سري ونقلة الأخبار والآثار»(((.
اللهم �إين �أ�ستغفرك من نقلي لهذا الكالم ،وواهلل لوال �أين �أريد بيان عظم احلقد على
�صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا نقلت مثل هذا الكالم ،وال �آذيت �أذن وعني القاريء
ومن قبل ذلك قلبه ودينه و�إميانه مبثل هذا الإجرام.
((( الغ�سم  :هو ال�سواد واختالط الظلمة .ل�سان العرب (.)437/12
((( ر�سائل الكركي (.)230-229/2ط .مطبعة اخليام– قم.
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وقال ابن �أبي احلديد« :قال الزبري :وكان خالد بن الوليد �شيعة لأبي بكر ،ومن
املنحرفني عن علي ر�ضي اهلل عنه»(((.
بل لقد تعدى الأمر �أكرث من ذلك بكثري ،حيث يقول املعلق على كتاب «نقد الرجال»:
«خالد بن الوليد لعنه اهلل تعاىل هو �شر خلق اهلل ،كفره �أ�شهر من كفر �إبلي�س!!»(((.
هذا غي�ض من في�ض ،ونقطة من يمَ ٍّ مما يو�صف به ال�صحابة ،ومن بينهم خالد بن
الوليد ب�سبب هذه ال�شبهة ،وهي العداء لآل البيت الكرام.
وال�س�ؤال املطروح الآن :ما هو الدليل على هذا الكالم ،و�أن خالد ًا كان من املبغ�ضني
لآل البيت؟!
واجلواب -:

�أحاديث رواها املدافعون عن خالد وال�صحابة جميع ًا يف م�صادرهم تن�ص �صراحة على
هذه احلقيقة ،ومن هذه الأحاديث-:
 .1عن بريدة ر�ضي اهلل عنه�« :أنه مر على جمل�س وهم يتناولون من علي ،فوقف
عليهم ،فقال� :إنه قد كان يف نف�سي على علي �شيء ،وكان خالد بن الوليد كذلك ،فبعثني
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سرية عليها علي ،و�أ�صبنا �سبي ًا ،قال :ف�أخذ علي جارية
من اخلم�س لنف�سه ،فقال خالد بن الوليد :دونك ،قال :فلما قدمنا على النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم جعلت �أحدثه مبا كان ،ثم قلت� :إن علي ًا �أخذ جارية من اخلم�س ،قال :وكنتُ
رج ًال مكباب ًا((( ،قال :فرفعتُ ر�أ�سي ف�إذا وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد تغري،
فقال :من كنت مواله فعلي مواله»(((.
والن�ص وا�ضح يف �أن خالد ًا كان يبغ�ض علي ًا ر�ضي اهلل عنهما جميع ًا.
 -2وعن بريدة قال« :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعثني �إىل اليمن ،على
�أحدهما علي بن �أبي طالب ،وعلى الآخر خالد بن الوليد ،فقال� :إذا التقيتم فعلي على
((( �شرح نهج البالغة (.)14/6
((( نقد الرجال ( )190/2الهام�ش رقم (.)8ط .م�ؤ�س�سة �آل البيت .قم.
((( رجل ُم ِك ٌّب ومكباب :كثري النظر �إىل الأر�ض .ل�سان العرب (.)695/1
((( م�سند الإمام �أحمد (.)358/5ط .م�ؤ�س�سة قرطبة القاهرة .وقال ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط� ،إ�سناده
�صحيح على �شرط ال�شيخني.
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النا�س ،و�إن افرتقتما فكل واحد منكما على جنده ،قال :فلقينا بني زيد من �أهل اليمن،
فاقتتلنا فظهر امل�سلمون على امل�شركني ،فقتلنا املقاتلة و�سبينا الذرية ،فا�صطفى علي امر�أة
من ال�سبي لنف�سه.
قال بريدة :فكتب معي خالد بن الوليد �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يخربه
بذلك ،فلما �أتيتُ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم دفعتُ الكتاب فقريء عليه،فر�أيت الغ�ضب
يف وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقلت :يا ر�سول اهلل ،هذا مكان العائذ ،بعثتني
مع رجل و�أمرتني �أن �أطيعه ،ففعلت ما �أر�سلتُ به ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ال تقع يف علي ،ف�إنه مني و�أنا منه ،وهو وليكم بعدي ،و�إنه مني و�أنا منه وهو وليكم بعدي».
ويف رواية الن�سائي« :فكتب بذلك خالد بن الوليد �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أمرين
�أن �أنال منه»(((.
والن�ص �صريح يف �أن خالد ًا كتب كتاب ًا و�أر�سله �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع
بريدة ،حتري�ض ًا على علي ملا فعله ،وكل ذلك من باب الكراهية والبغ�ض.
 -3وعن بريدة قال« :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علي ًا �إىل خالد بن الوليد
ليق�سم اخلم�س ،وقال روح مرة  :ليقب�ض اخلم�س– قال :ف�أ�صبح علي ور�أ�سه يقطر ،قال:
فقال خالد لربيدة� :أال ترى �إىل ما ي�صنع هذا ،ملا �صنع علي .قال بريدة :وكنت �أبغ�ض علي ًا،
قال :فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا بريدة �أتبغ�ض علي ًا؟ قال قلت :نعم .قال:
فال تبغ�ضه– قال روح مرة  :ف�أحبه ،ف�إن له يف اخلم�س �أكرث من ذلك»(((.
والن�ص �أي�ض ًا �صريح يف حتري�ض خالد لربيدة على علي ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا.
�إىل غري ذلك من الروايات التي تن�ص وتو�ضح مدى البغ�ض والكراهية التي كان ُيك ُّنها
خالد بن الوليد لعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
و�إذا ثبت ذلك ،ونحن نعلم �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال عن علي (ال يبغ�ضه
�إال منافق) ،تبني لنا �أن خالد ًا داخل يف هذا احلديث وال �شك ،ب�سبب عداوته وبغ�ضه لآل
((( رواه الإمام �أحمد ( ،)356/5والن�سائي يف الكربى (.)133/5ط .دار الكتب العلمية ،وغريهما.
((( رواه البخاري كتاب املغازي– باب بعث علي بن �أبي طالب وخالد بن الوليد �إىل اليمن.ط .دار ابن كثري.
والإمام �أحمد يف م�سنده ( ،)359/5واللفظ لأحمد.
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البيت ،وعلى ر�أ�سهم علي ر�ضي اهلل عنه ،هذا مفاد هذه ال�شبهة.
وللجواب على ذلك �أقول-:

هناك حقائق ال بد منها يف هذا املقام -:
� .1أن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ب�شر كغريهم ،يعرتيهم ما يعرتي الب�شر ،ولهم طباع
وطبائع خمتلفة عن بع�ضهم ،فمنهم الهني اللني ومنهم الع�سر ال�شديد ،ومنهم احلليم
ومنهم �سريع الغ�ضب واحلاد ،ومنهم ومنهم ،...ولذا فقد يت�صرف البع�ض منهم بحكم
الطبيعة والعادة وما ُجبل عليه ،فيقع يف اخلط�أ ويجانب ال�صواب ،وقد ي�سيء لغريه ،ومع
ذلك فالظن بهم – وهذا هو الواقع – �أنهم ال ي�صرون على اخلط�أ ال�صادر من �أحدهم،
بل يعودون ويتوبون ويندمون وي�ستغفرون.
وكذلك فالظن بهم �أنهم يتحرون التقوى يف �أقوالهم و�أفعالهم ،ف�إذا �صدر من �أحدهم
ما يخالف ذلك يف موقف �أو موقفني فال يعمم على �سائر حياته ،بل يعامل هذا اخلط�أ �أو
تلك املخالفة بح�سبها وبحجمها دون �إفراط وال تفريط.
� -2أن الأ�صل يف تعامل ال�صحابة بع�ضهم مع بع�ض القاعدة القر�آنية ﱫ ﭚ ﭛﱪ
و�صفة الرحمة و ال�شفقة واملحبة ،والعطف والإح�سان غالبة فيهم ،وهي �أ�صيلة عندهم،
وخالف هذه ال�صفات فحوادث �شاذة ومواقف معدودة ،ال تخرم القاعدة ،ف�إذا ما قوبلت
بتلك ال�صفات الغالبة فيهم غمرت يف بحرها ،وغا�صت يف جلتها ،وك�أن تلك احلوادث
واملواقف مل تكن.
وعليه فقد ي�سب �أحد ال�صحابة �أخاه(((� ،أو يعريه(((� ،أو ي�سخر وي�ضحك منه(((،
((( كحديث خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وقد �سبق ذكره يف هذا البحث وتخريجه.
((( عن املعرور بن �سويد قال :مررنا ب�أبي ذر بالربذة ،وعليه برد وعلى غالمه مثله ،فقلنا :يا �أبا ذر ،لو
جمعت بينهما كان حلة ،فقال� :إنه كان بيني وبني الرجل من �إخوتي كالم ،وكانت �أمه �أعجمية ،فعريته
ب�أمه ،ف�شكاين �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلقيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال ( :يا �أبا ذر �إنك
امر�ؤ فيك جاهلية ) قلت :يا ر�سول اهلل ،من �سب الرجال �سبوا �أباه و�أمه ،قال ( :يا �أبا ذر �إنك امر�ؤ فيك
جاهلية ،هم �إخوانكم جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،ف�أطعموهم مما ت�أكلون ،و�ألب�سوهم مما تلب�سون ،وال
تكلفوهم ما يغلبهم ،ف�إذا كلفتموهم ف�أعينوهم ) .رواه البخاري ( )5703وم�سلم ( . )1661ط  .دار
�إحياء الرتاث العربي .واللفظ مل�سلم.
((( عن ابن م�سعود�« :أنه كان يجتني �سواك ًا من الأراك ،وكان دقيق ال�ساقني ،فجعلت الريح تكف�ؤه ،ف�ضحك
القوم منه ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :مم ت�ضحكون؟! قالوا :يا نبي اهلل من دقة �ساقيه= ،
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�أو� ...أو ...ومع ذلك تبقى املحبة والألفة والرحمة قائمة بينهم.
 -3تفريع ًا على ما �سبق :ال ميكن �أن يبغ�ض �أحد من ال�صحابة �أخاه بغ�ض ًا عام ًا من كل
وجه وك�أنه يعامل كافر ًا �أو منافق ًا؛ لأن ذلك �إبطال لن�ص الآية ﱫ ﭚ ﭛﱪ � ،أما �أن
يبغ�ضه من جانب �أو خللق �أو ل�سلوك �أو لقول �أو لفعل ما ،فهذا قد يقع �إال �أنه ال يقدح يف
الأ�صل العام ،وهو الرحمة والإح�سان املتبادل.
تعد �أو ترا�شق
 -4بنا ًء على ما �سبق ن�ستطيع �أن نفهم ما وقع بني ال�صحابة من �إ�ساءة �أو ٍ
بالأل�سنة �أو غري ذلك ،ومن هذه الوقائع ما نحن الآن ب�صدده وهو ما قيل عن بغ�ض خالد
لعلي ر�ضي اهلل عنهما ،فنحن ن�سلم �أن ذلك قد يقع ،وقد ن�صت الأحاديث ال�سابقة على
�شيء من ذلك� ،إال �أن مثل هذا الأمر ال بد �أن نفهمه بنا ًء على النقاط �سالفة الذكر.
فنعم قد يكون خالد �أبغ�ض علي ًا ،ولكن ال بد لنا هنا من هذه الأ�سئلة-:
�أ -هل �أبغ�ضه من كل وجه ويف كل الأحوال ويف جميع املقامات ،بحيث �أن عالقة الرحمة
واملحبة قد انقطعت بينهما �أبد ًا؟ و�أ�صبح العداء والبغ�ض هو امل�صيطر على النفو�س ،ويتمنى
الواحد �أن يفتك ب�أخيه لو ظفر به؟!
�إن القائل بذلك حمتاج �إىل دليل �صريح وا�ضح على قوله ،ولي�س واهلل بواجده ما عا�ش
دهره ،بل �إن حاله كحال من يطلب من الأكمه ر�ؤية النور!!
ب -هل هذا البغ�ض بني بع�ض ال�صحابة– �إن وقع– كخالد وعلي داخل يف حديث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ( اليحبه �إال م�ؤمن ،وال يبغ�ضه �إال منافق ) ،بحيث يكون كل من �أبغ�ض
علي ًا -مهما كانت درجة هذا البغ�ض -منافق ًا خارج ًا عن دائرة الإ�سالم؟!!
اللهم �إين �أبر�أ �إليك من هذا الفهم� ،إن من ينطبق عليه هذا احلديث هو من �أبغ�ض
علي ًا ر�ضي اهلل عنه من كل وجه ،وعلى كل حال ،ومل َي َر له من الرحمة واملحبة ن�صيب ،نعم
هذا واهلل منافق لأنه �أبغ�ض ولي ًا من �أولياء اهلل تعاىل .ونظري هذا احلديث ،حديث النبي
(((
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال يف الأن�صار« :ال يحبهم �إال م�ؤمن و ال يبغ�ضهم �إال منافق»
= فقال« :والذي نف�سي بيده لهما �أثقل يف امليزان من �أحد» .رواه �أحمد ( )420/1وغريه ،وقال الأرنا�ؤوط:
�صحيح لغريه وهذا �إ�سناد ح�سن.
((( رواه م�سلم ( )85/1حديث (.)129ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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وقوله« :ال يبغ�ض الأن�صار رجل ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر»(((.
ولعل من اللفتات البديعة الرائعة يف هذا املقام� :أن الإمام م�سلم ًا رحمه اهلل تعاىل
�أخرج حديث بغ�ض الأن�صار ،وبغ�ض علي ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا يف مو�ضع واحد ،حتت
باب الدليل على �أن حب الأن�صار وعلي ر�ضي اهلل عنهم من الإميان((( ،فلي�س حب علي
وحده من الإميان ،ولي�س بغ�ضه وحده من النفاق ،بل �إن حب الأن�صار �أي�ض ًا من الإميان
وبغ�ضهم من النفاق ،وبالتايل نحكم على كل من يبغ�ض �أن�صاري ًا ب�أنه منافق!! وما �أكرث من
يبغ�ض ال�صحابة قدمي ًا وحديث ًا!!
�أعود �إىل مو�ضوعي ف�أقول� :إن ما وقع بني بع�ض ال�صحابة وعلي من هذا البغ�ض
�إن �صحت الت�سمية ،-ال ميكن �أن يكون داخ ًال يف حكم هذا احلديث.ولعلي �أكون �أدق لو قلت� :إن ما وقع من ال�صحابة بع�ضهم مع بع�ض لي�س بغ�ض ًا �أو كره ًا
�أو حقد ًا كما يحلو للبع�ض �أن ي�سميه ،و�إمنا هو من باب الغرية وكالم الأقران يف بع�ضهم،
والقاعدة تقول :كالم الأقران يطوى وال يروى.
ج -لوكان خالد ر�ضي اهلل عنه جمرم ًا كما زعم احلاقدون ،و�أنه منافق و�أكفر من
�إبلي�س ،فكيف لنا �أن نفهم هذه الأحاديث ؟! -:
 -1حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال...« :و�أما خالد
ف�إنكم تظلمون خالد ًا ،قد احتب�س �أدراعه و�أعتده يف �سبيل اهلل»(((.
وهذا قاله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا قيل� :إن خالد ًا وابن جميل والعبا�س قد منعوا
ال�صدقة ،فدافع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن خالد بهذه الطريقة.
�أفرتاه عليه ال�سالم يدافع عن منافق و�أكفر من �إبلي�س!! نعوذ باهلل.
 -2حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال« :نزلنا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم منز ًال ،فجعل النا�س ميرون ،فيقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :من هذا
((( رواه م�سلم ( )86/1حديث (.)130
((( كتاب الإميان من �صحيح م�سلم رقم (.)33
((( رواه البخاري ( ،)1399كتاب الزكاة -باب قول اهلل تعاىل «ويف الرقاب ...ويف �سبيل اهلل» وم�سلم
()676/2حديث ()11
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يا �أبا هريرة؟ ف�أقول :فالن .فيقولِ :ن ْع َم عبد اهلل هذا .ويقول:من هذا؟ ف�أقول :فالن.
فيقول :بئ�س عبد اهلل هذا .حتى م َّرخالد بن الوليد ،فقال:من هذا؟ فقلت:هذا خالد بن
الوليد.قال«:نعم عبد اهلل خالد بن الوليد� ،سيف من �سيوف اهلل»(((.
فهل يا ترى يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خلالد ذلك وهو منافق و�أكفر من
�إبلي�س؟!
 -3حديث وح�شي بن حرب�« :أن �أبا بكر عقد خلالد بن الوليد على قتال �أهل الردة،
وقال� :إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :نعم عبد اهلل و�أخو الع�شرية خالد
ابن الوليد ،و�سيف من �سيوف اهلل� ،س َّله اهلل على الكفار واملنافقني»(((.
فهل يقال مثل هذا الكالم وهذا املديح يف منافق و�أكفر من �إبلي�س ؟!
 -4عن عبد الرحمن بن �أزهر قال« :جرح خالد بن الوليد يوم حنني ،فم َّر بي ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم و�أنا غالم ،وهو يقول :من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ فخرجت
�أ�سعى بني يدي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أنا �أقول :من يدل على رحل خالد بن
الوليد؟ حتى �أتاه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو م�ستند �إىل رحل قد �أ�صابته جراحة،
فجل�س ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عنده ودعا له ،قال :و�أرى فيه :ونفث عليه»(((.
قلتُ � :أفيظن بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يفعل كل ذلك مبنافق و�أكفر من �إبلي�س
وعدو لزوج ابنته �صلى اهلل عليه و�سلم ؟!
كيف لنا �أن نفهم هذه الأحاديث وغريها كثري ،وهي تن�ص �صراحة على مدح خالد
وتزكيته من قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والدعاء له.
((( رواه الرتمذي ( )688/5ح ( )3846وقال عقبه :هذا حديث ح�سن غريب وال نعرف لزيد بن �أ�سلم
�سماع ًا من �أبي هريرة وهو عندي حديث مر�سل .قال ابن حجر يف الإ�صابة ( :)216/2رجاله ثقات.
و�صححه ال�شيخ الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة ( ،)1237ويف تعليقه على الرتمذي (.)3021
((( رواه �أحمد ( ،)8/1والطرباين يف الكبري ( ،)103/4وقال الهيثمي ( :)348/9رواه �أحمد والطرباين
بنحوه ورجالهما ثقات .وقال ال�شيخ �شعيب� :صحيح ب�شواهده ،وهذا �إ�سناد �ضعيف.
((( رواه احلميدي يف م�سنده (.)398/2ط .دار الكتب العلمية .واللفظ له ،و�أحمد ( ،)88/4والبيهقي يف
الدالئل -باب رمي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وجوه الكفار  ،ح (.)1892
وقال ال�صاحلي ال�شامي يف �سبل الهدى والر�شاد (« :)110/12برجال ثقات».ط .دار الكتب العلمية.
وقال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على امل�سند :حديث ح�سن ،وهذا �إ�سناد �ضعيف النقطاعه.
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فهل يعقل �أن يفعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذلك مع منافق و�أكفر من �إبلي�س؟! �إال
�أن يكون النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتعامل مع �أ�صحابه بالنفاق والكذب !!! نعوذ باهلل من
اجلهل وال�ضالل والهوى.
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فـوائـد

فائدة (-: )1
�سبق معنا يف �أدلة الطاعنني يف خالد ،و�أنه كان مبغ�ض ًا لعلي ر�ضي اهلل عنهما ،حديث
بريدة يف ق�صة بعث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم علي ًا وخالد ًا �إىل اليمن ،ويف نهاية احلديث
قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :ال تقع يف علي ف�إنه مني و�أنا منه وهو وليكم بعدي».
وقد احتج البع�ض بهذا احلديث على �أن علي ًا �أحق باخلالفة بعد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لن�ص احلديث.
(((
و�أقول :هذا احلديث بهذا اللفظ :رواه الإمام �أحمد((( ،والن�سائي يف الكربى
وغريهما.
قال الهيثمي« :رواه �أحمد والبزار باخت�صار ،وفيه الأجلح الكندي ،وثقه ابن معني،
و�ضعفه جماعة ،وبقية رجال �أحمد رجال ال�صحيح»(((.
فمدار احلديث على الأجلح الكندي ،ومن نظر يف ترجمته وجد �أن كثري ًا من �أهل العلم
�ضعفوه ،فمث ًال:
قال يحيى القطان :يف نف�سي منه �شيء.
وقال �أحمد� :أجلح وجمالد متقاربان يف احلديث ،وقد روى الأجلح غري حديث منكر
وقال �أبو حامت :لي�س بالقوي ،يكتب حديثه وال يحتج به.
وقال الن�سائي� :ضعيف لي�س بذاك ،وكان له ر�أي �سوء.
وقال اجلوزجاين :مفرتي.
وقال �أبو داود� :ضعيف.
وقال ابن �سعد :كان �ضعيف ًا جد ًا.
وقال ابن حبان :كان ال يدري ما يقول.
((( م�سند �أحمد (.)356/5
((( ال�سنن الكربى (.)133/5
((( جممع الزوائد (.)128/9
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وذهب بع�ض �أهل العلم �إىل توثيقه :كابن معني ويعقوب بن �سفيان وابن عدي(((.
فهذه حال الرجل ،فالغالب على ت�ضعيفه.
ولذلك فقد حكم جمع من العلماء على �ضعف هذه الزيادة ونكارتها ،وهي قوله
«بعدي».
فهذا احلافظ ابن كثري يقول« :هذه اللفظة منكرة ،والأجلح ،...ومثله ال يقبل �إذا تفرد
مبثلها  ،وقد تابعه فيها من هو �أ�ضعف منه  ،واهلل �أعلم»(((.
واملتابع للأجلح على هذه الزيادة واللفظة هو :جعفر بن �سليمان ال�ضبعي ،كما عند
الرتمذي ،والإمام �أحمد من حديث عمران بن ح�صني ر�ضي اهلل عنه(((.
قال املباركفوري يف تعليقه على هذه اللفظة« :وقد ا�ستدل به  ....على �أن علي ًا
ر�ضي اهلل عنه كان خليفة بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من غري ف�صل ،وا�ستداللهم
به عن هذا باطل ،ف�إن مداره عن �صحة زيادة لفظ (بعدي) ،وكونها �صحيحة حمفوظة
قابلة لالحتجاج ،والأمر لي�س كذلك ،ف�إنها قد تفرد بها جعفر بن �سليمان وهو ...بل هو
غال فيه...
ٍ
ثم قال :وظاهر �أن قوله (بعدي) يف هذا احلديث مما يقوى به معتقد ،...وقد تقرر يف
مقره �أن املبتدع �إذا روى �شيئ ًا يقوي به بدعته فهو مردود ،قال ال�شيخ عبد احلق الدهلوي
يف مقدمته :واملختار �أنه �إن كان داعي ًا �إىل بدعته ومروج ًا لها ُر َّد ،و�إن مل يكن كذلك ُق ِبل،
�إال �أن يروي �شيئ ًا يقوي به بدعته فهو مردود .
ثم قال املباركفوري :ف�إن قلت :مل يتفرد بزيادة قوله (بعدي) جعفر بن �سليمان ،بل
تابعه عليها �أجلح الكندي– و�ساق احلديث– قلت� :أجلح الكندي هذا �أي�ض ًا ،...ثم قال:
والظاهر �أن زيادة (بعدي) يف هذا احلديث من وهم هذين ،...وي�ؤيده �أن الإمام �أحمد
روى يف م�سنده هذا احلديث من عدة طرق ،لي�ست يف واحدة منها هذه الزيادة– ثم �ساق
بع�ض الأحاديث– ثم قال :فظهر بهذا كله �أن زيادة لفظة (بعدي) يف هذا احلديث لي�ست
((( تهذيب التهذيب ( )165/1ت (.)353ط .دار الفكر.
((( البداية والنهاية (.)344/7
((( �سنن الرتمذي ( ،)632/5كتاب املناقب ،باب مناقب علي ر�ضي اهلل عنه.ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
وم�سند �أحمد ( ،)437/4وقال ال�شيخ �شعيب� :إ�سناده �ضعيف.
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مبحفوظة ،بل هي مردودة ،فا�ستدالل...بها على �أن علي ًا ر�ضي اهلل عنه كان خليفة بعد
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من غري ف�صل باطل جد ًا ،هذا ما عندي ،واهلل تعاىل
�أعلم»(((.
وقد علق ال�شيخ �شعيب على حديث الأجلح بقوله� :إ�سناده �ضعيف بهذه ال�سياقة من �أجل
�أجلح الكندي(((.
وقال �شيخ الإ�سالم« :وكذلك قوله (هو ويل كل م�ؤمن بعدي) كذب على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بل هو يف حياته وبعد مماته ويل كل م�ؤمن ،وكل م�ؤمن وليه يف املحيا
واملمات ،فالوالية التي هي �ضد العداوة ال تخت�ص بزمان ،و�أما الوالية التي هي الإمارة
فيقال فيها وايل كل م�ؤمن بعدي ،كما يقال يف �صالة اجلنازة �إذا اجتمع الويل والوايل ُقدِّ م
الوايل يف قول الأكرث ،وقيل :يقدم الويل ،فقول القائل :علي ويل كل م�ؤمن بعدي ،كالم
ميتنع ن�سبته �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إنه �إن �أراد املواالة مل يحتج �أن يقول بعدي،
وال على كل م�ؤمن»(((.
و�إن �أراد الإمارة كان ينبغي �أن يقولٍ :
�إال �أن ال�شيخ الألباين رحمه اهلل تعاىل قد �صحح احلديث بهذه الزيادة يف ال�سل�سلة
ال�صحيحة((( وغريها .ثم علق عليه بقوله« :فمن العجيب حق ًا �أن يتجر�أ �شيخ الإ�سالم ابن
تيمية على �إنكار هذا احلديث ،وتكذيبه يف منهاج ال�سنة ،مع تقريره رحمه اهلل �أح�سن
تقرير �أن املواالة هنا �ضد املعاداة ،وهو حكم ثابت لكل م�ؤمن ،وعلي ر�ضي اهلل عنه من
كبارهم ،يتوالهم ويتولونه ،ففيه رد على اخلوارج والنوا�صب ،لكن لي�س يف احلديث �أنه
لي�س للم�ؤمنني موىل �سواه.
ثم قال :فاحلديث لي�س فيه دليل البتة على �أن علي ًا ر�ضي اهلل عنه هو الأحق باخلالفة
من ال�شيخني ...؛ لأن املواالة غري الوالية؛ التي هي مبعنى الإمارة ،ف�إمنا يقال فيها :وايل
كل م�ؤمن.
((( حتفة الأحوذي يف �شرح الرتمذي (.)147-145/10ط .دار الكتب العلمية.
((( م�سند الإمام �أحمد (.)356/5
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)392 - 391/7
((( ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )261/5ح ( . )2223ط .مكتبة املعارف .
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هذا كله من بيان �شيخ الإ�سالم ،وهو قوي متني كما ترى ،فال �أدري بعد ذلك وجه
تكذيبه للحديث؛ �إال الت�سرع واملبالغة يف الرد على...غفر اهلل لنا وله».
�أقول :من العجيب حق ًا كالم ال�شيخ الألباين رحمه اهلل تعاىل يف �شيخ الإ�سالم ،و�أنه
متجرئ يف تكذيب احلديث ورده ،وما جره �إىل ذلك �إال الت�سرع واملبالغة يف الرد على
اخل�صوم.
والذي يت�ضح من كالم �شيخ الإ�سالم املا�ضي �أنه انتقد جزء ًا من منت احلديث ،وهي
لفظة (بعدي) ومل يطعن يف كل احلديث ،كما هو وا�ضح من خالل كالمه ،وبينَّ �أن هذه
اللفظة ال ميكن �أن تكون �صادرة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،لأن الوالية التي هي �ضد
العداوة فهذه ال تخت�ص بزمان ،فهل علي ويل للم�ؤمنني فقط بعد موت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ! هذا باطل باالتفاق !!.
و�إن كان ق�صد قائلها الوالية مبعنى الإمارة ،فال يقال :ويل ،بل يقال :وايل.
هذا هو تقرير �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعاىل وهو كما قال ال�شيخ الألباين :قوي متني.
ثم �إن بع�ض العلماء انتقد احلديث من جهة �سنده كما نقلنا ذلك عن ابن كثري
واملباركفوري ،وب َّينا �أن هذه اللفظة (بعدي) منكرة يف احلديث ،ولعل الوهم فيها من
الراويني جعفر بن �سليمان والأجلح الكندي ،وهي مما ي�ؤيد مذهبهما ،و�إن كانا �صدوقني
�أو حتى ثقتني ،فكالم �شيخ اال�سالم رحمه اهلل تعاىل يف نقده للمنت من�سجم مع كالم ابن
كثري واملباركفوري يف نقدهما لل�سند.
ثم ههنا �س�ؤال �أخري يف هذا املو�ضوع موجه لل�شيخ الألباين رحمه اهلل تعاىل-:
كيف ُت ْف َهم لفظة (بعدي) يف هذا احلديث ،وعلى �أي �شيء حتمل ،وهل لها معنى يف
هذا ال�سياق �أم ال معنى لها؟
لعل الإجابة على ذلك تو�ضح قوة ووجاهة ر�أي �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعاىل.
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فائدة (-:)2
يف كتاب «دعائم الإ�سالم» قال« :روينا �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعث بعثني
�إىل اليمن ،على �أحدهما علي ر�ضي اهلل عنه ،وعلى الآخر خالد بن الوليد ،وقال� :إذا
اجتمعتم فعلي عليكم �أجمعني ،و�إذا افرتقتم فكل واحد على �أ�صحابه .ف�أ�صاب القوم
�سبايا ،فا�صطفى علي جارية لنف�سه ،فكتب بذلك خالد بن الوليد �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،و�أر�سل بالكتاب مع بريدة الأ�سلمي ،و�أمره �أن يخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بل�سانه ففعل ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن علي ًا مني و�أنا منه ،وله ما ا�صطفى»
وتبني الغ�ضب يف وجهه عليه ال�سالم ،فقال بريدة :هذا مقام العائذ بك يا ر�سول اهلل،
بعثتني مع رجل و�أمرتني بطاعته ففعلت ،وبلغت ما �أر�سلني به ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم« :يا بريدة �إن علي ًا لي�س بظلاَّ م ،ومل يخلق للظلم ،وهو �أخي وو�صيي وويل �أمركم
من بعدي»(((.
فوا�ضح من هذه الرواية �أن وا�ضعها يريد تثبيت املعنى الذي يعتقده ،وهو �أن علي ًا هو
�أمري امل�ؤمنني بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بدون ف�صل ،ف�أ�ضاف كلمة (�أمركم) �أي�ض ًا
حتى تت�ضح ال�صورة �أكرث ،وال يبقى جمال للظن ما هو املق�صود بعبارة (وهو وليكم من
بعدي) ،هل هي والية الن�صرة واملحبة �ضد العداوة� ،أم والية الإمارة؟! ف�أتى هنا بزيادة
كلمة من عنده وهي (�أمركم) لي�ؤكد املعنى الثاين ولي�س الأول ،فينت�صر بذلك.
ويكفينا يف تكذيب الرواية �أنها �سيقت بدون �إ�سناد ،هذا ف�ض ًال عن نكارة متنها كما
مر معنا.

((( دعائم الإ�سالم (.)382/1ط .دار املعارف– القاهرة .وعند النجفي يف جواهر الكالم (� )195/21إال
�أنه قال هناك :ويف الدعائم :روينا عن جعفر بن حممد �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ...احلديث.
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فائدة (-: )3
جاء يف كتاب «الإر�شاد للمفيد» :ق�صة خالد وعلي وبعثهما �إىل اليمن ،ورجوع بريدة
�إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وفيها زيادة من العجب العجاب ،حيث قال« :ف�سار بريدة
حتى انتهى �إىل باب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلقيه عمر بن اخلطاب ،ف�س�أله عن حال
غزوتهم ،وعن الذي �أقدمه ،ف�أخربه �أنه �إمنا جاء ليقع يف علي ،وذكر له ا�صطفاءه اجلارية
ام�ض ملا جئت به ،ف�إنه– �أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
من اخلم�س لنف�سه ،فقال له عمرِ :
و�سلم� -سيغ�ضب البنته مما �صنع علي!!� ...إىل �أن قال :فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
ويحك يا بريدة �أحدثت نفاق ًا؛ �إن علي بن �أبي طالب يحل له من الفيء ما يحل يل� ،إن علي
ابن �أبي طالب خري النا�س لك ،ولقومك ،وخري من �أخلف من بعدي لكافة �أمتي.(((»..
طبع ًا اخلرب يف الكتاب املذكور بدون �سند ،وهذا ال غرابة فيه.
ثم وا�ضح من �سياق الن�ص �أن وا�ضعه يريد �أن يثبت العداء والبغ�ض بني ال�صحابة
وبني علي ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،وبخا�صة هنا مع عمر بن اخلطاب الذي �أثنى على فعل
بريدة وما جاء به ،لأنه �سيطعن يف علي ،وهذا واهلل من �أعظم الكذب والزور والبهتان على
ال�صحابة الكرام ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم ،و�سيقف ال�صحابة خ�صماء له�ؤالء يوم القيامة
فماذا هم فاعلون ؟!
ثم انظر �إىل ت�صوير النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ر�أي عمر �أنه ينت�صر لنف�سه والبنته
دون مراعاة حلكم ال�شرع .نعوذ باهلل من اخلذالن.

((( الإر�شاد للمفيد �ص(.)86-85ط.م�ؤ�س�سة الأعلى للمطبوعات ،وانظر امل�ستجاد من الإر�شاد للحلي
�ص( ،)98وبحار الأنوار (.)358/21
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فائدة (-:)4
يف كتاب «مكاتيب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم» قال« :ورووا �أي�ض ًا عن حنظلة الكاتب:
�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعث علي بن �أبي طالب وخالد بن الوليد �إىل اليمن،
فقال� :إذا اجتمعتما فعلي الأمري ،و�إذا تفرقتما فكل واحد منكما على عمله ،وكتب خالد بن
الوليد �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :من خالد بن الوليد �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فبد�أ بنف�سه ثم مل ينكر ذلك عليه ،وكتب علي �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فبد أ� بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم .ثم علق امل�ؤلف على ذلك بقوله-:
«فمن كان عارف ًا مبقام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان عنده من الأدب الالزم ما
يبعثه على حفظ احلرمة ،كان يالحظ ذلك ويراعيه � -أي يقدم ذكر النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم على ذكر نف�سه يف الر�سالة  ،-ومن مل تكن عنده املعرفة� ،أو مل يكن عنده من الأدب
ما يبعثه على رعاية املقام ،كتب وق َّدم نف�سه كما تقدم»(((.
ذكر امل�ؤلف هذا الكالم حتت عنوان :من ق َّدم ا�سمه من ال�صحابة يف كتبه� ،أي على
ا�سم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
والر د على هذا الأمر من وجهني-:
� -1أن الرواية التي ذكرها امل�ؤلف ،وبنى عليها حكمه ال�سابق ،وطعن لأجلها يف خالد
ابن الوليد ،رواها الطرباين((( وقال الهيثمي يف املجمع(((« :رواه الطرباين وفيه �سيف بن
عمر الأ�سدي وهو مرتوك».
�	-2أن امل�ؤلف نف�سه قال يف بداية هذا املبحث وهو تقدمي النبي ال�سمه يف �أول كتابه،
و�أن هذا طريق م�ألوف يقت�ضيه �أدب الكتابة ،وذكر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يبد�أ
يف كتبه با�سمه ال�شريف تعظيم ًا للنبوة ورفع ًا ل�ش�أنها..ثم قال-:
«وكان غريه �صلى اهلل عليه و�سلم  -يعني من ال�صحابة وغريهم– يبد�أ با�سمه املبارك
�إجال ًال و�إعظام ًا للر�سالة ،و�أدا ًء حلق النبوة ال�سامية ،و�إليك مناذج-:
((( مكاتيب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم (.)74/1ط .دار احلديث.
((( املعجم الكبري (.)12/4
((( جممع الزوائد (.)98/8
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كتب �إليه خالد بن الوليد« :حممد النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ر�سول اهلل ،من خالد
ابن الوليد»(((.
ف�أول مثال ذكره امل�ؤلف يف تقدمي ال�صحابي للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم على نف�سه :هو
مثال خالد بن الوليد ،فال �أدري هل ن�سي امل�ؤلف هذا الكالم ملا طعن يف خالد بعد �صفحات
قليلة ،و�أنه ال يراعي حرمة النبوة ولي�س عنده من الآداب ليقدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
على نف�سه وغري ذلك؟!
ف�أقول� :سبحان اهلل واهب العقول �أم �أنه احلقد الدفني؟!

((( مكاتيب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم (.)69/1
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* الشبهة الرابعة:

القول بأن  :خالداً قتل سعد بن عبادة رضي اهلل عنهما
تدور �أحداث هذه الق�صة حول امل�صري املحتوم الذي لقيه ال�صحابي اجلليل �سعد بن
عبادة ر�ضي اهلل عنه� ،أال وهو القتل وعلى يد �أحد ال�صحابة الأجالء !!
ت�شري �أ�صابع االتهام يف هذه اجلرمية الب�شعة كما تقول هذه ال�شبهة �إىل خالد بن الوليد
ر�ضي اهلل عنه ،فهو الذي توىل كرب هذه الفعلة ال�شنيعة.
وتذكر امل�صادر �أن خالد ًا مل يفعل ذلك من تلقاء نف�سه ،بل �إن الذي �أوعز �إليه بذلك
و�أغراه به هو عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وال�سبب يف ذلك ما حدث يف يوم ال�سقيفة
من رف�ض �سعد بن عبادة مبايعة ال�صديق؛ لأنه كان يرى نف�سه �أه ًال لهذا املن�صب� ،إال
�أن ال�صحابة� :أبا بكر وعمر و�أبا عبيدة �أ�سكتوا �سعد ًا واغت�صبوا منه هذا املن�صب ،فما
كانت حيلة �سعد �إال �أن ترا�شق معهم بالكالم الفج ،والعبارات احلاقدة ،ورف�ض مبايعة
ال�صديق ،واعتزلهم يف جميع �ش�ؤونه حتى ال�صالة معهم ،وبقي احلال على ذلك �إىل �أن
تويف ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وخلفه الفاروق ر�ضي اهلل عنه ،فخ�شي �سعد من غائلة عمر
ففر �إىل ال�شام� ،إال �أن ظنه كان يف حمله ،حيث �أغرى عمر خالد ًا ر�ضي اهلل عن اجلميع
بقتل �سعد ،وجعل له على ذلك ُج ْع ًال ،وفع ًال نفذ خالد املهمة على �أكمل وجه؛ لأنه ال�شخ�ص
الذي يع�شق الدماء وال يحجزه عنها دين وال تقوى !!
وحتى ال تنف�ضح اجلرمية ويكت�شف �أمر الفاعل ،اخرتعوا ق�صة من عند �أنف�سهم تقول
ب�أن اجلن قتلت �سعد ًا ،و�صنعوا يف ذلك بيت ًا من ال�شعر على ل�سان اجلن ،لي�ضحكوا على
عقول العامة ،و ُيخفوا هذه اجلرمية وفاعلها احلقيقي.
هذه تقريب ًا هي �أحداث هذه الرواية.
اللهم �إنا نعوذ بك من هذا ال�ضالل والهذيان ،ونربيء �ساحة �صحابة نبينا �صلى اهلل
عليه و�سلم من هذا الكذب والبهتان.
وها �أنا ذا �أ�سوق بع�ض النقوالت الدالة على هذه ال�شبهة-:
يقول الطرب�سي بعد �أن ذكر ق�صة مبايعة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وما حدث
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يف ال�سقيفة« :فكان �سعد ال ي�صلي ب�صالتهم ،وال يق�ضي بق�ضائهم ،ولو وجد �أعوان ًا ل�صال
بهم ولقاتلهم ،فلم يزل كذلك مدة والية �أبي بكر ،حتى هلك �أبو بكر ،ثم ويل عمر ،فكان
كذلك ،فخ�شي �سعد غائلة عمر ،فخرج �إىل ال�شام فمات بحوران يف والية عمر ومل يبايع
�أحد ًا.
وكان �سبب موته �أن رمي ب�سهم يف الليل فقتله ،وزعموا �أن اجلن رموه ،وقيل �أي�ض ًا� :إن
بجعل ُجعل له عليه ،وروي �أنه توىل ذلك املغرية بن
حممد بن م�سلمة الأن�صاري توىل ذلك ُ
�شعبة ،وقيل خالد بن الوليد»(((.
ويقول املجل�سي« :وقال البالذري يف تاريخه� :إن عمر بن اخلطاب �أ�شار �إىل خالد بن
الوليد وحممد بن م�سلمة الأن�صاري بقتل �سعد ،فرماه كل منهما ب�سهم فقتله ،ثم �أوقعوا
يف �أوهام النا�س �أن اجلن قتلوه ،وو�ضعوا هذا ال�شعر على ل�سانهم-:
(((
فرميناه ب�سهمني فلم نخط ف�ؤاده»
قد قتلنا �سيد اخلزرج �سعد بن عبادة
ويقول القمي ال�شريازي« :وقال املعتربون من �أهل ال�سري� :إن خالد بن الوليد قتله حني
كان �سعد يف قرى غثان من ال�شام ،طلب ًا لر�ضى عمر ،ولفقوا هذا ال�شعر ،ون�سبوا قتله �إىل
اجلن خوف ًا من فتنة الأن�صار»(((.
ويف كتاب الن�ص على �أمري امل�ؤمنني يقول امل�ؤلف« :واعلم �أن عمر و�إن كان قد عزل
خالد ًا عن �إمارته �سنة �سبع ع�شرة ،ولكنه مل يقم عليه احلد فيما بعد كما وعد ،ولعل �سبب
ذلك �أنه اتفق معه على قتل �سعد بن عبادة  -الذي كان معار�ض ًا لعمر يوم ال�سقيفة  -فقتله
خالد يف ال�شام ،على ما روى البالذري عن الكلبي»(((.
�إىل غري ذلك من النقول املفيدة لنف�س الق�صة و�أحداثها.
واجلواب على هذه ال�شبهة �سيدور حول حماور-:
املحور الأول :القول فيما وقع بني ال�صحابة يوم ال�سقيفة.

((( االحتجاج للطرب�سي « »180/1ط  .دار الأ�سوة ،بحار الأنوار « »183/28ولكن بدون ذكر خالد بن
الوليد.
((( بحار الأنوار «� ،»367-366/28إحقاق احلق للمرع�شي «.»346/2
((( كتاب الأربعني ملحمد طاهر القمي «�ص »228ط .مطبعة �أمري.
((( الن�ص على �أمري امل�ؤمنني لعلي عا�شور «�ص.»234
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املحور الثاين :تناق�ض الأقوال والروايات يف ق�ضية قتل خالد ل�سعد بن عبادة ر�ضي
اهلل عنهما.
املحور الثالث :ما ذكره �أهل العلم يف م�س�ألة قتل �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه.
ف�أقول م�ستعين ًا باهلل تعاىل:
 -املحور الأول :القول فيما وقع بني ال�صحابة يوم ال�سقيفة.

لعل الناظر يف كتب التاريخ وغريها يجد روايات كثرية ملا دار بني ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم يوم ال�سقيفة؛ الختيار خليفة بعد موت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
والذي ي�صح من هذه الروايات وهو املوافق ملا كان عليه ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم
من دين وتقوى ،ورغبة يف الآخرة وزهد يف الدنيا ومنا�صبها ،هو �أن الأن�صار اجتمعوا يف
�سقيفة بني �ساعدة لت�أمري �سعد بن عبادة عليهم ،فعلم بذلك املهاجرون ،ف�أقبل كل من
ال�صديق والفاروق و�أمني الأمة ر�ضي اهلل عنهم جميع ًا ،وتباحثوا مع �إخوانهم الأن�صار حول
هذه الق�ضية يف جو يلفه الود والألفة والأخوة ،وبينَّ لهم ال�صديق �أن اخلالفة يف قري�ش،
فهم الأمراء و�أنتم �أيها الأن�صار الوزراء ،ثم �أ�شار عليهم ببيعة �أحد الرجلني :الفاروق عمر
�أو �أمني الأمة �أبي عبيدة� ،إال �أنهم رف�ضوا �أن يتقدموا على ال�صديق الذي ر�ضيه النبي
�صلى اهلل عليه لدينهم ،فكيف ير�ضون بغريه لدنياهم؟؟
فتقدموا �إىل ال�صديق ر�ضي اهلل عنه وبايعوه جميع ًا ،ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني(((.
فهذا �أ�صح ما ورد يف يوم ال�سقيفة من الروايات.
و�أما ما ورد من روايات يف هذا املو�ضوع من �أنه وقع خ�صام ونزاع �شديد ،وترا�شق
بالأل�سن وغري ذلك بني ال�صحابة ،و�أن �سعد ًا مل يبايع وترك ال�صالة مع امل�سلمني ،فهذه
كلها روايات ال ت�صح �أبد ًا وال تثبت حديثي ًا وال تاريخي ًا.
و�س�أورد لك �أخي القارئ الكرمي روايتني تعدان من الروايات املعتمدة عند البع�ض والتي
يبنون على �أ�سا�سها كثري ًا من الأحكام يف حق ال�صحابة الأجالء.
((( انظر يف ذلك على �سبيل املثال� :صحيح البخاري  -كتاب ف�ضائل ال�صحابة  -باب «لو كنت متخذ ًا خلي ًال»
ح «.»3467
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و�س�أ�سوق هاتني الروايتني من كتب لها وزنها و�أهميتها عند �أهل العلم ،ثم �أبني ما
فيها.
* الرواية الأوىل :رواية الإمام الطربي-:
فقد ذكر الإمام الطربي رحمه اهلل اخلرب عما جرى بني املهاجرين والأن�صار يف �أمر

اخلالفة يف �سقيفة بني �ساعدة ،وهو خرب طويل �أ�سوق منه مو�ضع ال�شاهد لق�صتنا ،فبعد
�أن متت البيعة لأبي بكر ر�ضي اهلل عنه ،وانف�ض النا�س عن �سعد بن عبادة ،وح�صل ما
ل�سمعت � -أي عمر ر�ضي
ح�صل ،قال �سعد�« :أما واهلل لو �أن بي قوة ما �أقوى على النهو�ض،
َ
اهلل عنه  -مني يف �أقطارها و�سككها زئري ًا يحجرك و�أ�صحابك� ،أما واهلل �إذ ًا لأحلق َّنك
كنت فيهم تابع ًا غري متبوع ،احملوين من هذا املكان ،فحملوه ف�أدخلوه يف داره ،وترك
بقوم َ
�أيام ًا ثم َبعث �إليه �أن �أقبل فبايع ،فقد بايع النا�س وبايع قومك ،فقال� :أما واهلل حتى �أرميكم
مبا يف كنانتي من نبلي ،و�أخ�ضب �سنان رحمي ،و�أ�ضربكم ب�سيفي ما ملكته يدي ،و�أقاتلكم
ب�أهل بيتي ومن �أطاعني من قومي فال �أفعل ،و�أمي اهلل لو �أن اجلن اجتمعت لكم مع الإن�س
ما بايعتكم !! حتى �أُعر�ض على ربي و�أعلم ما ح�سابي.
فلما �أتي �أبو بكر بذلك قال له عمر :ال ت ََد ْعه حتى يبا ِيع ،فقال له ب�شري بن �سعد� :إنه قد
لج و�أبى ،ولي�س مببايعكم حتى يقتل ،ولي�س مبقتول حتى ُيقتل معه ولده و�أهل بيته وطائفة
من ع�شريته ،فاتركوه فلي�س تركه ب�ضاركم� ،إمنا هو رجل واحد .فرتكوه وقبلوا م�شورة ب�شري
ابن �سعد ،وا�ستن�صحوه ملا بدالهم منه ،فكان �سعد ال ي�صلي ب�صالتهم وال يجمع معهم،
ويحج وال يفي�ض معهم ب�إفا�ضتهم ،فلم يزل كذلك حتى هلك �أبو بكر رحمه اهلل»(((.
�أقول� :إن الناظر يف هذه الرواية يجزم ببطالنها وكذبها من �أول وهلة �سند ًا ومتن ًا.
 �أما �سند ًا :فهي من رواية �أبي خمنف لوط بن يحيى الكذاب الأفاك �صاحب الأباطيلوالطوام ،قال ابن حجر� :إخباري تالف ال يوثق به ،تركه �أبو حامت وغريه.
وقال الدارقطني� :ضعيف.
وقال ابن معني :لي�س بثقة .وقال مرة :لي�س ب�شيء.
((( تاريخ الطربي « »223-218/3ط .بريوت  -لبنان.
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وقال ابن عدي ..... :حمرتق . ...
وقال �أبو عبيدة الآجري� :س�ألت �أبا داود عنه فنف�ض يده ،وقال� :أحد ي�س�أل عن هذا؟!
وذكره العقيلي يف ال�ضعفاء(((.
فكيف يوثق مبا يرويه لنا هذا اجلبل الأ�شم يف الكذب ؟!
ثم �إن ال�سند من رواية عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �أبي عمرة الأن�صاري ،مل يذكره
غري ابن �أبي حامت ،وقال :روى عن جده �أبي عمرة ،روى عنه امل�سعودي .ومل يذكر فيه
جرح ًا وال تعدي ًال(((.
فهذه علة ثانية لل�سند.
فهذه حال الق�صة من جهة ال�سند.
 و�أما متن ًا :فكل من يقر�أ الق�صة يخرج بنتيجة متفق عليها ،وهو �أن ال�صحابة ر�ضواناهلل عليهم كانوا ينتظرون موت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حلظة بلحظة ،لينق�ض كل
خرج الأحقاد وال�ضغائن التي �أخفاها يف �صدره على
واحد منهم على ال�سلطة من بعده ،و ُي ِ
�إخوانه طوال هذه ال�سنني.
وواهلل �إن هذا ملن �أعجب العجب �أن ُي�ص َّور �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهم
�أرق النا�س قلوب ًا ،و�أ�سرعهم دمعة ،و�أكرثهم تقوى ،بهذه الطريقة املهينة والعياذ باهلل.
بعد كل ذلك �أدع احلكم للقارئ الكرمي.
* الرواية الثانية :رواية ابن �سعد :
فقد روى ابن �سعد هذه الق�صة يف طبقاته عن حممد بن عمر قال :حدثني حممد بن
�صالح ،عن الزبري بن �أبي �أ�سيد ال�ساعدي� :أن �أبا بكر بعث �إىل �سعد بن عبادة �أن �أَق ِبل
فبايع فقد بايع النا�س وبايع قومك ،فقال :ال واهلل ال �أبايع حتى �أراميكم مبا يف كنانتي
و�أقاتلكم مبن تبعني من قومي وع�شريتي ،فلما جاء اخلرب �إىل �أبي بكر ،قال ب�شري بن
�سعد :يا خليفة ر�سول اهلل� ،إنه قد �أبى ولج ولي�س مببايعكم حتى ُتقتل الأو�س ،فال حتركوه
فقد ا�ستقام لكم الأمر ،ف�إنه لي�س ب�ضاركم� ،إمنا هو رجل وحده ما ُت ِرك .فقبل �أبو بكر
((( ل�سان امليزان « »430/6ترجمة « »6248ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية.
((( اجلرح والتعديل « .»95/5ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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ن�صيحة ب�شري فرتك �سعد ًا ،فلما ويل عمر لقيه ذات يوم يف طريق املدينة ،فقالٍ � :إيه يا
�سعد ،فقال �سعدٍ � :إيه يا عمر ،فقال عمر� :أنت �صاحب ما �أنت �صاحبه؟ فقال �سعد :نعم �أنا
ذاك ،وقد �أف�ضى �إليك هذا الأمر ،كان واهلل �صاحبك � -أبو بكر � -أحب �إلينا منك ،وقد
واهلل �أ�صبحتُ كاره ًا جلوارك .فقال عمر� :إنه من كره جوار جاره حتول عنه .فقال �سعد:
�أما �إين غري م�ستن�سيء بذلك ،و�أنا متحول �إىل جوار من هو خري منك .قال :فلم يلبث �إال
قلي ًال حتى خرج مهاجر ًا �إىل ال�شام ،يف �أول خالفة عمر بن اخلطاب فمات بحوران(((.
وهذه الرواية ال ت�صح وال تثبت بهذا ال�سياق �أبد ًا؛ وذلك حلال رجال �إ�سنادها-:
 -1حممد بن عمر :هو الواقدي ،وحاله غني عن التعريف لكل من له ا�شتغال بعلم
الرجال.
وخال�صة الأقوال فيه :ما قاله احلافظ ابن حجر :مرتوك مع �سعة علمه(((.
وقال الذهبي :وا�ستقر الإجماع على وهن الواقدي(((.
 -2حممد بن �صالح :هو ابن دينار التمار الأن�صاري� ،شيخ الواقدي.
قال ابن حجر� :صدوق يخطئ(((.
 -3الزبري بن املنذر :ابن �أبي �أ�سيد ال�ساعدي.
قال ابن حجر :م�ستور(((.
وقال الذهبي :ال يكاد يعرف(((.
وذكره ابن �أبي حامت ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعدي ًال(((.
فهذه حال رجال ال�سند ،فالق�صة معلولة بالواقدي وبالزبري بن املنذر� ،أ�ضف �إىل
ذلك علة الإر�سال .ولذلك قال الذهبي بعد �أن �ساق هذه الق�صة يف ال�سري�« :إ�سنادها كما
((( الطبقات الكربى « »312/3ط  .دار �إحياء الرتاث العربي.
((( تقريب التهذيب� ،ص « ،»555ت « »6175ط .بيت الأفكار.
((( ميزان االعتدال « .»635/3ط .دار الفكر.
((( تقريب التهذيب «�ص »540ترجمة « »5961ط .بيت الأفكار الدولية.
((( تقريب التهذيب «�ص »201ترجمة «.»2004
((( ميزان االعتدال « »55/2ترجمة « »3164ط .دار الفكر.
((( اجلرح والتعديل « »579/3ترجمة « »2631ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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ترى»((( ،وك�أن الذهبي رحمه اهلل تعاىل ي�شري �إىل �ضعفها وعدم ثبوتها.
وقد �ضعفها الدكتور عمر عبد ال�سالم تدمري يف حتقيقه لكتاب «تاريخ اال�سالم»
للذهبي(((.
فاخلال�صة� :أن ما روي من �أحداث يف ال�سقيفة بني �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه
وال�صديق والفاروق ر�ضي اهلل عنهما من كالم جارح وتهديد ووعيد من �سعد واعتزاله
امل�سلمني ،كل ذلك ال يثبت �أبد ًا من طريق �صحيح.
على �أنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض �أهل العلم نقل عدم مبايعة �سعد لل�صديق
ر�ضي اهلل عنهما� ،إال �أن هذا ال يقدح يف خالفة ال�صديق �أبد ًا.
قال �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعاىل« :ولو قدر �أن عمر وطائفة معه بايعوه ،وامتنع �سائر
ال�صحابة عن البيعة مل ي�صر �إمام ًا بذلك ،و�إمنا �صار �إمام ًا مببايعة جمهور ال�صحابة
الذين هم �أهل القدرة وال�شوكة ،ولهذا مل ي�ضر تخلف �سعد بن عبادة لأن ذلك ال يقدح
يف مق�صود الوالية.(((»..
وقال �أي�ض ًا« :وقد تخلف �سعد بن عبادة عن بيعة �أبي بكر ،ومل ي�ضربوه ومل يحب�سوه
ف�ض ًال عن القتل»(((.
�إال �أن �شيخ الإ�سالم �أ�شار يف مو�ضع �آخر �إىل �أن �سعد ًا ر�ضي ب�إمارة ال�صديق و�أذعن،
فقد قال �شيخ الإ�سالم« :و�أما �أبو بكر فتخلف عن بيعته �سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة،
فبقي يف نف�سه ما يبقى يف نفو�س الب�شر ،ولكن هو مع هذا ر�ضي اهلل عنه مل يعار�ض ومل
يدفع حق ًا ،وال �أعان على باطل ،بل قد روى الإمام �أحمد بن حنبل يف م�سند ال�صديق عن
عفان عن �أبي عوانة عن داود بن عبد اهلل الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو احلمريي
فذكر حديث ال�سقيفة وفيه� :أن ال�صديق قال :ولقد علمت يا �سعد �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال و�أنت قاعد« :قري�ش والة هذا الأمرَ ،فبرَ ُّ النا�س تبع لربهم ،وفاجرهم تبع
لفاجرهم» فقال له �سعد� :صدقت نحن الوزراء و�أنتم الأمراء» فهذا مر�سل ح�سن ،ولعل
((( �سري �أعالم النبالء « »277/1ط  .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
((( تاريخ الإ�سالم « »148/1ط .دار الكتاب العربي.
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)530/1
((( منهاج ال�سنة النبوية (.)176/6

208

ﱫﯥ ﯦﱪ

حميد ًا �أخذه عن بع�ض ال�صحابة الذي �شهدوا ذلك.
وفيه فائدة جليلة جد ًا :وهي �أن �سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول يف دعوى الإمارة
و�أذعن لل�صديق بالإمارة فر�ضي اهلل عنهم �أجمعني(((.
وقال احلافظ ابن كثري� :أما بيعة ال�صديق � -أي من ِقبل �سعد بن عبادة  -فقد روينا يف
م�سند الإمام �أحمد �أنه �سلم لل�صديق ما قاله من �أن اخللفاء من قري�ش(((.

((( منهاج ال�سنة النبوية ( .)537-536/1واحلديث الذي ذكره �شيخ الإ�سالم رواه الإمام �أحمد يف م�سنده
( )5/1حديث رقم ( )18وقال ال�شيخ �شعيب� :صحيح لغريه رجاله ثقات رجال ال�شيخني وهو مر�سل.
و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة (.)1156
((( البداية والنهاية (.)33/7
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* املحور الثاين :تناق�ض الأقوال والروايات يف ق�صة قتل خالد ل�سعد بن عبادة.

فبمجرد ت�صفح الكتب التي ذكرت هذه الروايات جند التعار�ض والتناق�ض وا�ضح ًا
فيها وبدون عناء بحث.
فمث ًال :يذكر البع�ض �أن خالد ًا قتل �سعد بن عبادة من تلقاء نف�سه ،طلب ًا لر�ضى عمر
ر�ضي اهلل عنه ،كما �صرح بذلك القمي ال�شريازي(((.
(((
وبع�ضهم يذكر �أن عمر هو الذي �أ�شار �إىل خالد بقتل �سعد ،كما ذكر ذلك املجل�سي
واملرع�شي((( نق ًال عن البالذري.
ويذكر البع�ض �أن الذي با�شر القتل غري حمدد ،فقيل� :إنه حممد بن م�سلمة ،وقيل:
املغرية بن �شعبة ،وقيل :خالد بن الوليد .كما ن�ص على ذلك الطرب�سي(((.
وذكر ابن �أبي احلديد �أن من الطعون املوجهة لل�صديق ر�ضي اهلل عنه �أنه كتب �إىل
خالد بن الوليد وهو على ال�شام ،ي�أمره �أن يقتل �سعد بن عبادة ،فكمن له هو و�آخر معه
لي ًال ،فلما م َّر بهما رمياه ب�سهم فقتاله .(((...
قلت� :إن مثل هذا التخبط دليل على ف�ساد الق�صة من �أ�صلها ،و�أنها من التلفيق
املق�صود ،ومن الكذب الرخي�ص الذي ال ينطلي على عامة النا�س ،ف�ض ًال عن خا�صتهم.ثم
لتفنيد هذا الكالم وهذه التناق�ضات� ،أقول� :إن احتماالت هذه الق�صة امللفقة  -على �أح�سن
الأحوال  -ال تخرج عن �أحد هذين االحتمالني-:
ف�إما يكون امل�شري بقتل �سعد بن عبادة هو ال�صديق ر�ضي اهلل عنه� ،أو يكون امل�شري
بذلك هو الفاروق ر�ضي اهلل عنه.
ولن �أناق�ش م�س�ألة َمنْ املبا�شِ ر للقتل؛ لأن هذا �سي�أتي معنا يف املحور الثالث.
فعلى االحتمال الأول :وهو �أن امل�شري بالقتل هو ال�صديق ،فقد كفانا ابن �أبي احلديد
م�ؤونة الرد على هذه التهمة الرخي�صة.
((( كتاب الأربعني للقمي ال�شريازي «�ص.»228
((( بحار الأنوار «.»367-366/28
((( �إحقاق احلق للمرع�شي «.»346/2
((( االحتجاج «.»180/1
((( �شرح نهج البالغة « »130/17ط  .دار الكتب العلمية.
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فقد قال بعد �أن ذكر كتابة �أبي بكر خلالد ي�أمره بقتل �سعد ،قال« :واجلواب� ،أَ َّما �أنا فال
�أعتقد �أن اجلن قتلت �سعد ًا ،وال �أن هذا �شعر اجلن ،وال �أرتاب �أن الب�شر قتلوه ،و�أن هذا
ال�شعر �شعر الب�شر ،ولكن مل يثبت عندي �أن �أبا بكر �أمر خالد ًا ،وال �أ�ستبعد �أن يكون فعله
من تلقاء نف�سه؛ لري�ضي بذلك �أبا بكر  -وحا�شاه  -فيكون الإثم على خالد ،و�أبو بكر بريء
من �إثمه ،وما ذلك من �أفعال خالد ببعيد»(((.
قلت� :صدق ابن �أبي احلديد وكذب ،فقد �صدق يف تربئة ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،و�إن
كان لي�س �أه ًال للتهمة.
وكذب يف اتهام خالد وت�أثيمه .فاهلل ح�سيبه.
ثم ها هنا نقاط البد من الإ�شارة �إليها يف هذا االحتمال-:
� -1إن امل�شهور تاريخي ًا �أن �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه مات يف خالفة الفاروق
ر�ضي اهلل عنه �سنه 14هـ � ،أو  15هـ � ،أو 16هـ  ،كما ن�ص على ذلك كثري من امل�ؤرخني(((،
فكيف يقال بعد ذلك �إن ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أمر خالد ًا بقتله ،فكمن له خالد هو و�آخر
لي ًال ،فلما م َّر بهما رمياه ب�سهم فقتاله ،هذا ي�ؤكد �أن الق�صة مكذوبة من �أ�صلها.
� -2إن روايتي الطربي وابن �سعد اللتني �سبقتا معنا ،والتي يحتج بها البع�ض على �أن
�سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه مل يبايع ال�صديق ،تن�صان �صراحة على �أن ال�صديق قد �أخذ
بن�صيحة الب�شري بن �سعد يف ترك �سعد بن عبادة و�ش�أنه؛ لأنه لن ي�ضره �شيئ ًا ،وفع ًال ط َّبق
ال�صديق ذلك ،فلم يتعر�ض ل�سعد.
ف�أي الروايات ن�صدق �إذن ؟! الروايات التي تقول �إن ال�صديق ترك �سعد ًا� ،أم التي تقول
�إن ال�صديق �أمر خالد ًا بقتل �سعد فقتله؟! نرجو ال�صراحة يف الإجابة.
 -3الق�صة ذكرها ابن �أبي احلديد بدون �سند ،وهذا �إ�سقاط لها من دائرة االعتبار.
وعلى االحتمال الثاين :وهو �أن الفاروق هو امل�شري بالقتل .فالذين يذكرون ذلك
((( �شرح نهج البالغة «.»130/17
((( انظر :الإ�صابة ( ،)66/3واال�ستيعاب ( ،)180/1وم�شاهري علماء الأم�صار �ص « ،»28وتاريخ الإ�سالم
« ،»132/3والبداية والنهاية ( ،)32/7و�سري �أعالم النبالء ( ،)277/1والكامل يف التاريخ (،)423/1
وتاريخ اخللفاء ( ،)132/1و�أ�سد الغابة ( ،)434/1و�أن�ساب الأ�شراف ( ،)108/1والآحاد واملثاين
( ،)392/3والثقات البن حبان ( ،)149/3وتاريخ دم�شق ( )184 - 180/22وغريها.
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كاملجل�سي واملرع�شي وغريهما ،ينقلون ذلك عن البالذري يف �أن�ساب الأ�شراف.
وعند الرجوع �إىل الكتاب املذكور يتبني لنا اخللل يف املنهجية العلمية وعدم التحري
يف النقل.
و�س�أ�سوق الرواية بن�صها لتعلم �أيها القارئ �صدق ما �أقول.
قال البالذري« :املدائني ،عن ابن جعدبة ،عن �صالح بن كي�سان ،وعن �أبي خمنف ،عن
الكلبي وغريهما� :أن �سعد بن عبادة مل يبايع �أبا بكر ،وخرج �إىل ال�شام ،فبعث عمر رج ًال،
وقال :ا ْد ُع ُه �إىل البيعةْ ،
واخت َْل له ،و�إن �أبى فا�ستعن باهلل عليه ،فقدم الرجل ال�شام ،فوجد
�سعد ًا يف حائط بحوارين ،فدعاه �إىل البيعة ،فقال :ال �أبايع قر�شي ًا �أبد ًا .قال :ف�إين �أقاتلك.
قال :و�إن قاتلتني .قال� :أفخارج �أنت مما دخ َل ْت فيه الأمة؟ قال� :أما البيعة ف�إين خارج،
فرماه ب�سهم فقتله .وروي �أن �سعد ًا رمي يف حمام .وقيل :كان جال�س ًا يبول ،فرمته اجلن
فقتلته ،وقال قائلهم:
رميناه ب�سهمني فلم ُت ْخ ِط ف�ؤاده»(((.
قتلنا �سيد اخلزرج �سعد بن عبادة
هذا ن�ص الرواية �أيها القارئ الكرمي كما �ساقها البالذري ،ووا�ضح يف الن�ص �أنه مل
يعينِّ الرجل الذي قتل �سعد بن عبادة ،مع �أن املجل�سي واملرع�شي ملا نقال هذه الرواية
و�أ�شارا �إىل البالذري ،ذكرا �أن الذي با�شر قتل �سعد بن عبادة هو خالد بن الوليد ،وهذا
غري موجود يف ن�ص الرواية �أبد ًا ،وهو �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على مدى الكراهية
والبغ�ض لهذا ال�صحابي اجلليل خالد بن الوليد ،بحيث تلفق له التهم وتن�سب له اجلرائم،
وهو واهلل بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما ال�سالم.
هذا من جهة.
ومن جهة �أخرى ،ف�أنت جتد يف �سند الرواية ك ًال من �أبي خمنف والكلبي ،وكالهما
غني عن التعريف ،وحالهما معلومة ملن ين�شد احلقيقة ويبحث عن احلق.
فاخلال�صة� :أن اتهام ال�صديق �أو الفاروق بالإ�شارة �إىل خالد لقتل �سعد بن عبادة،
اتهام باطل وقول عا ٍر عن ال�صواب.
((( �أن�ساب الأ�شراف « »272/2ط  .دار الفكر.
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* املحور الثالث� :أقوال �أهل العلم يف مقتل �سعد بن عبادة ر�ضي اهلل عنه:

عند النظر يف ترجمة �سعد بن عبادة ،جند �أنه من املتفق عليه بني امل�ؤرخني �أنه مات
يف ال�شام ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل تعاىل« :و�أما موته ب�أر�ض ال�شام فمحقق،
وامل�شهور �أنه بحوران»(((.
و�أما موته قت ًال ،فالذي يذكر يف كثري من املراجع التاريخية �أن ذلك كان ب�سبب اجلن،
وهذا يبطل ما ادعاه البع�ض ِمن �أنَّ املبا�شر لقتل �سعد بن عبادة كان �أحد ال�صحابة،
فقيل� :إنه حممد بن م�سلمة� ،أو املغرية بن �شعبة� ،أو خالد بن الوليد ،وكل ذلك من الكذب
الظاهر.
قال ابن عبد الرب« :ومل يختلفوا �أنه وجد ميت ًا يف مغت�سله ،وقد اخ�ضر ج�سده ،ومل
ي�شعروا مبوته حتى �سمعوا قائ ًال يقول ،وال يرون �أحد ًا:
ورميناه ب�سهم فلم يخط ف�ؤاده
قتلنا �سيد اخلزرج �سعد بن عبادة
ويقال� :إن اجلن قتلته»(((.
وهذا الأمر و�إن كان ينكره البع�ض� ،إال �أنه هو الذي يذكر يف ترجمة �سعد ،وقد ب َّينتُ
يف ال�صفحات ال�سابقة كذب التهمة املوجهة �إىل ال�صديق �أو الفاروق ر�ضي اهلل عنهما ب�أن
�أحدهما كان امل�شري بقتل �سعد بن عبادة ،و�أنه قتل على يد �أحد ال�صحابة ،وامل�شهور �أنه
خالد بن الوليد.
فم�س�ألة �أنه قتل ب�أمر �أحد من ال�صحابة� ،أو على يد �أحد من ال�صحابة مل يثبت ،ال من
جهة ال�سند ،وال من جهة التاريخ ،فكيف ُي َع َّول على هذا الأمر ،و ُي َّت َهم به �أجالء ال�صحابة.
بل لقد وردت ق�صة قتل اجلن ل�سعد بن عبادة م�سندة عن ابن �سريين وقتادة ،وهذا
مما ي�ؤيد �أقوال امل�ؤرخني يف ذلك.
فقد روى ابن �سعد يف طبقاته عن يزيد بن هارون ،عن �سعيد بن �أبي عروبة ،قال:
�سمعت حممد بن �سريين يحدث� :أن �سعد بن عبادة بال قائم ًا ،فلما رجع ،قال لأ�صحابه:
�إين لأجد دبيب ًا ،فمات ،ف�سمعوا اجلن تقول:
((( البداية والنهاية «.»33/7
((( اال�ستيعاب «.»180/1
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قد قتلنا �سيد اخلزرج �سعد بن عبادة ورميناه ب�سهمني فلم نخط ف�ؤاده»
وهذا �سند رجاله ثقات �إال �أنه مر�سل ،وقد رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،واحلاكم
يف م�ستدركه ب�سندهما عن حممد بن �سريين �أي�ض ًا((( ،قال الهيثمي يف املجمع :رواه
الطرباين يف الكبري ،وابن �سريين مل يدرك �سعد بن عبادة(((.
(((
وقد روى هذه الق�صة �أي�ض ًا عبد الرزاق يف م�صنفه((( ،ومن طريقه الطرباين
واحلاكم((( عن معمر عن قتادة قال« :قام �سعد بن عبادة يبول ،ثم رجع فقال� :إين لأجد
يف ظهري �شيئ ًا ،فلم يلبث �أن مات ،فناحته اجلن فقالوا:
ب�سهمني فلم نخطئ ف�ؤاده»
قتلنا �سيد اخلزرج �سعد بن عبادة
وهذا �أي�ضا �سند رجاله ثقات �إال �أنه مر�سل ،قال الهيثمي :رواه الطرباين يف الكبري
وقتادة مل يدرك �سعد ًا �أي�ض ًا(((.
وهذه الأ�سانيد و�إن كانت مر�سلة� ،إال �أنها �أف�ضل بكثري ،بل ال تقارن مع رواية البالذري
�شبه املو�ضوعة.
وعقيدة امل�سلمني يف ال�صحابة ،وما هم عليه من التقوى ،واخلوف من اهلل ،والرغبة يف
الآخرة ،والزهد يف متاع الدنيا ،كل ذلك ي�ؤكد وي�ؤيد براءة خالد من هذا الإفك والبهتان.
(((

فاخلال�صة من هذا املبحث-:

�أنه مل يثبت بوجه يعت ُّد به �أن �أحد ًا من ال�صحابة الكرام كان �ضالع ًا يف مقتل �سعد بن
عبادة ر�ضي اهلل عنه.
و�أن الرواية التاريخية امل�شهورة يف قتل اجلن له ،قد وردت من طرق رجالها ثقات عن
حممد بن �سريين وقتادة ،فال مانع من القول بها ،وال غرابة يف وقوع مثل هذه احلادثة.
((( الطبقات الكربى « »312/3ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
((( املعجم الكبري « »16/6ج « ،»5359احلاكم يف امل�ستدرك « .»1903/5ط .املكتبة الع�صرية.
((( جممع الزوائد « »206/1ط .دار الكتب العلمية.
((( م�صنف عبد الرزاق « »597/3ج « »6778ط .املكتب الإ�سالمي.
((( املعجم الكبري « »16/6ج «.»5360
((( امل�ستدرك على ال�صحيحني « »1903/5مناقب ذكر �سعد بن عبادة.ط .املكتبة الع�صرية.
((( جممع الزوائد «.»206/1
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* الشبهة اخلامسة:

القول يف  :البغض والعداء املتبادل بني عمر بن الخطاب
وخالد بن الوليد رضي اهلل عنهما
ال �أدري ملاذا ُي ِ�ص ُّر البع�ض على �إظهار ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ب�صورة الأعداء
الألداء ،واخل�صوم الأ�شداء ،وك�أن تعاليم الإ�سالم و�آيات القر�آن التي جاءت بالأخوة
واملودة والألفة ،و�صفاء القلوب من احلقد وال�ضغينة واحل�سد ،وغري ذلك من الأدواء،
مل تفلح يف تربية ه�ؤالء النفر ،وتهذيب �أخالقهم و�سلوكهم ،وحا�شاهم من ذلك .ومن
الدع ّي ،املن�سوب كذب ًا وزور ًا �إىل �صحابة النبي
هذه ال�صور التي تر�سم لنا هذا الواقع ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم :ما كان بني عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنهما من
عداء �شديد ،وبغ�ض ظاهر وا�ضح للعيان ،ي�ؤدي �إىل ترب�ص كل واحد منهما بالآخر ،علم ًا
 وهذا للفائدة  -ب�أنهما �أبناء خال !!و�س�أورد لك �أخي القارئ الكرمي بع�ض النقوالت التي تذكر هذه ال�شبهة:
«وقال �سبط ابن اجلوزي((( يف مر�آة الزمان :مل يزل عمر �ساخط ًا على خالد مدة خالفة
�أبي بكر؛ لكالم كان يبلغه عنه من اال�ستخفاف به ،واطراح جانبه ،وما كان ي�سميه �إال
با�سم �أمه وبالأعي�سر ،وكان �أكرب ذنوبه  -خالد  -عنده قتل مالك بن نويرة بعد �إ�سالمه،
و�أخذه المر�أته ،ودخوله امل�سجد وعلى ر�أ�سه ال�سهام فيها دم ،وكان يحث �أبا بكر على
عزله ،ويحر�ضه على قتله ب�سبب قتله ملالك ،وكان �أبو بكر يتوقف ،فلما مات �أبو بكر وويل
عمر ،قال :واهلل ال يلي يل خالد عم ًال �أبد ًا .(((»...
فالن�ص وا�ضح �أن العداء من عمر خلالد كان ل�سببني-:
 -1عداء �شخ�صي ال�ستخفاف خالد به ،وت�سميته با�سم �أمه وبالأعي�سر وغري ذلك.
 -2عداء لقتله مالك بن نويرة.
((( قال الإمام الذهبي يف امليزان «« :»432/4يو�سف بن قزغلي الواعظ امل�ؤرخ �شم�س الدين �أبو املظفر �سبط
ابن اجلوزي ،روى عن جده وطائفة ،و�ألف «مر�آة الزمان» فرتاه ي�أتي فيه مبناكري احلكايات ،وما �أظنه بثقة
فيما ينقله بل يجنف ويجازف »....
((( �إفحام الأعداء واخل�صوم لنا�صر ح�سني الهندي� ،ص « »59ط .مكتبة نينوى احلديثة.
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و�سي�أتي اجلواب عن ذلك ب�إذن اهلل تعاىل.
ويقول اليعقوبي« :وكان عمر �سيء الر�أي يف خالد ،على �أنه ابن خاله لقول كان قاله
يف عمر»(((.
قلت :فما هو هذا القول الذي قاله فيه ؟! ال ندري
ويقول حممد بن عقيل« :وقد لعن عمر بن اخلطاب خالد بن الوليد حني قتل مالك بن
نويرة»((( .ويف مو�ضع �آخر يقول« :و�شتم  -عمر  -خالد بن الوليد ،وحكم بف�سقه»(((.
�سبحان اهلل واقع خري الب�شر بعد الأنبياء� :شتم ولعن وحكم بالف�سق؛ لأمور �شخ�صية،
وك�أننا نعي�ش يف ع�صور االنحطاط املادي.
وليت الأمر وقف عند هذا احلد ،بل تعداه �إىل التفكري يف القتل !!
يقول جناح الطائي« :و�أول عمل لعمر بعد و�صوله �إىل ال�سلطة متثل يف عزل خالد بن
الوليد ،ثم قتله يف حم�ص يف �سنة  21هجرية ،وكان خالد �ألد �أعداء عمر ،و�صاحب �أكرب
جي�ش يف العراق»(((.
لعل ال�صورة ات�ضحت �أمامك �أخي القارئ حول هذه ال�شبهة من خالل النقول ال�سابقة،
ولوال اخل�شية من القول :ب�أننا ال منلك الرد على مثل هذا الهراء ،ملا تكلفت عناء الرد عليه؛
لعدم قيامه على �أ�س�س ثابتة ،و�أدلة ظاهرة.
و�س�أوجز الرد على هذه ال�شبهة يف نقطتني-:
 -1النقول امل�ستفي�ضة يف العالقة احلميمة بني عمر وخالد.
 -2بيان بطالن بع�ض النقول التي قد ت�ؤيد هذه ال�شبهة.
وهذا �أوان ال�شروع يف املق�صود ،وعلى اهلل االتكال.
((( تاريخ اليعقوبي « »139/2ط  .دار �صادر.
((( الن�صائح الكافية البن عقيل� .ص « »30ط .دار الثقافة.
((( املرجع ال�سابق �ص «.»173
((( اغتيال �أبي بكر لنجاح الطائي �ص « »64ط .دار الهدى لإحياء الرتاث.
قلت :مل �أجد �أحد ًا قال ب�أن عمر قتل خالد ًا غري جناح الطائي ،وهو مولع بذكر الغرائب والعجائب ،ولعل
و�صية خالد لعمر عند موته ،وقول خالد وهو على فرا�ش املوت «وها �أنا �أموت على فرا�شي كما ميوت البعري،
فال نامت �أعني اجلبناء» وت�أ�سف عمر وحزنه ال�شديد على موت خالد� ،أقول :كل ذلك وغريه كثري يبطل
هذا الزعم الباطل الذي ذكره جناح الطائي.
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 -1النقول امل�ستفي�ضة يف العالقة احلميمة بني عمر وخالد-:

ال �شك �أن املت�صفح للكتب التاريخية وم�صادر الرتاجم ،يجد هذا الأمر وا�ضح ًا للعيان
ال لب�س فيه وال خفاء ،بل ويجد اعتذار ال�صحابة بع�ضهم لبع�ض يف الأمور االجتهادية ،التي
تختلف فيها وجهات النظر ،وهذا الأمر لي�س بالغريب على من تربى يف مدر�سة حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
ال �أريد الإطالة عليك �أيها القارئ ،و�س�أحيلك على هذه النقول؛ لرتى ب�أم عينك كيف
ُي َ�ش َّوه تاريخ ال�صحابة الكرام بق�صد �أو بدون ق�صد.
روى الإمام ابن جرير الطربي ق�صة عزل عمر بن اخلطاب خلالد بن الوليد ،ويف
نهاية الق�صة يقول عمر« :يا خالد؛ واهلل �إنك علي لكرمي ،و�إنك �إيل حلبيب ،ولن تعاتبني
بعد اليوم على �شيء»(((.
فهذا ت�صريح وا�ضح من عمر مبحبته خلالد ،وكرامته عليه ،ال ميكن �إهداره وطرحه
جانب ًا والتغافل عنه� ،إال �إن كنا نقول� :إن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه كان يعمل بالنفاق
والكذب!!
وروى ابن ع�ساكر ب�سنده من طريق حممد بن �سعد  ... ،عن ثعلبة بن �أبي مالك يقول:

ر�أيت ابن اخلطاب بقباء يوم ال�سبت ومعه نفر من املهاجرين والأن�صار ،ف�إذا �أنا�س من
�أهل ال�شام ي�صلون يف م�سجد قباء حجاج ًا ،فقال :من القوم؟ قالوا :من اليمن((( .قال:
�أي مدائن ال�شام نزلتم؟ قالوا :حم�ص .قال :هل كان من مغربة خرب؟ قالوا :موت خالد
ابن الوليد يوم رحلنا من حم�ص ،قال :فا�سرتجع عمر مرار ًا ونك�س ،و�أكرث الرتحم عليه،
وقال :كان واهلل �سداد ًا لنحور العدو ،ميمون النقيبة ،فقال له علي بن �أبي طالبَ :ف ِل َم
فكنت تعزله عن
عزلته؟ قال :عزلته لبذله املال لأهل ال�شرف ،وذوي الل�سان ،قال عليَ :
التبذير يف املال ،وترتكه على جنده ،قال :مل يكن ير�ضى .قال :فه َّال َب َل ْو َت ُه ؟!(((.
((( تاريخ الطربي « ،»68/4البداية والنهاية « ،»81/7الكامل يف التاريخ «.»496/2
((( هكذا يف امل�صدر ،وال�صواب :من ال�شام ،كما يدل عليه �سياق الق�صة ،وقد �أورد الق�صة كل من ال�سيوطي
يف جامع الأحاديث « »271/27واملتقي الهندي يف كنز العمال « .»367/13وفيها :فقال :من القوم؟ قالوا:
من حم�ص».
((( تاريخ دم�شق البن ع�ساكر « »199/18ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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فانظر �أيها املحب لل�صحابة الكرام �إىل هذا الثناء العاطر من عمر خلالد ،وكذلك
احلزن ال�شديد والأمل العظيم على فقده.
فهل يعقل �أن ي�صدر ذلك من رجل يبغ�ض الآخر ذلك البغ�ض الذي م َّر معنا قبل
�صفحات ؟!
�أقول :ال ميكن ذلك� ،إال �إذا كان عمر  -كما قلت قبل قليل  -يعمل بالنفاق والكذب !!
وروى ابن ع�ساكر ب�سنده عن �أبي علي احلرمازي قال :دخل ه�شام بن البخرتي يف نا�س
من بني خمزوم على عمر بن اخلطاب ،فقال له :يا ه�شام �أن�شدين �شعرك يف خالد بن
ق�صرت يف الثناء على �أبي �سليمان� ،إن كان ليحب �أن يذل ال�شرك
الوليد ،ف�أن�شده فقالَّ :
و�أهله ،و�إن كان ال�شامت به ملتعر�ضـ ًا ملقت اهلل ،ثم قال عمر :قـاتل اهلل �أخا بني متيم
ما �أ�شعره:
تهي ـ ـ�أ لأخـرى مثـلهــا فـك ـ ـ�أن ق ـ ِـد
َف ُقل للذي يبقى خالف ال ــذي م�ضى
مبخلد
وال موتُ من قد مات بعدي
فما عي�ش من قد عا�ش بعدي بنافعي
ِ
ثم قال :رحم اهلل �أبا �سليمان ،ما عند اهلل خري له مما كان فيه ،ولقد مات فقيد ًا
وعا�ش حميد ًا ،ولقد ر�أيت الدهر لي�س بقابل(((.
وروى ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه عن �شقيق قال :ملا مات خالد بن الوليد ،اجتمعن ن�سوة
بني املغرية يبكني عليه ،فقيل لعمر� :أَ ْر�سِ ل �إليهن فا ْن َههُنَّ  ،ال يبلغك عنهن �شيء تكرهه.
قال :فقال عمر :وما عليهن �أن ُي ْه ِر ْقنَ من دموعهن على �أبي �سليمان ،مامل يكن نقع �أو
لقلقة(((.
((( تاريخ دم�شق «.»201/18
((( امل�صنف « »238/7الطبعة املحققة ،ط .دار القبلة .ورواه البيهقي يف الكربى « »419/2باب �سياق �أخبار
تدل على جواز البكاء بعد املوت ،ورواه عبد الرزاق يف م�صنفه « »558/3ج « ،»6685وذكره البخاري
تعليق ًا يف باب :ما يكره من النياحة على امليت من كتاب اجلنائز ،قال الزيلعي يف تخريج الأحاديث والآثار
« »265/4ط .دار ابن خزمية« :قال النووي يف اخلال�صة ب�سند �صحيح».
قلت :وهذا الأثر يبطل ما ذكره جناح الطائي يف كتابه «�أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبناته» ،حيث
قال« :وملا �أمر عمر بن اخلطاب بقتل خالد بن الوليد ،وحتقق ذلك ،عمل بنو خمزوم جمل�س ًا ن�سائي ًا لهذا
الغر�ض ،فهجم عليه بنف�سه ب�صحبة الرجال ،و�ضرب النائحة وك�شف �شعرها ،ومل يراع يف ذلك حرمة
لقبيلة بني خمزوم الكبرية ،وال لأم امل�ؤمنني ميمونة بنت احلارث الهاللية خالة خالد التي �أقامت جمل�س
=
العزاء يف بيتها ،و�ضرب كل ن�ساء بني خمزوم احلا�ضرات يف املجل�س بنف�سه وبدرته»� .ص «.»74
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وروى ابن �سعد عن كثري بن ه�شام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأ�صم قال :ملا
تويف خالد بن الوليد ،بكت عليه �أم خالد ،فقال عمر :يا �أم خالد� ،أخالد ًا و�أجره ترزين
جميع ًا؟ عزمت عليك �أال تبيتي حتى ُت َ�س َّو َد يداك من اخل�ضاب(((.
فهل بعد كل هذه النقول يبقى يف النف�س �شيء ،من �أن عمر كان ُي ِكنُّ البغ�ض والعداء
واحلقد خلالد ،وخالد كذلك؟!
ف�إن قيل :فلماذا عزل عمر خالد ًا ،وقال :ال يلي يل من الأعمال �شيئ ًا؟!
فهذا �إن دل على �شيء ،ف�إمنا يدل على ما �سبق ذكره من البغ�ض والعداء املتبادل
بينهما.
واجلواب على ذلك -:

�أن هذا العزل ال �ش�أن له مبا ذكر من �أحقاد جاهلية �سابقة بني عمر وخالد ،وال لعداوة
�شخ�صية بينهما ،و�إمنا كان ذلك لأ�سباب ذكرها عمر ر�ضي اهلل عنه بنف�سه ،ليقطع
الطريق على كل مت ََخ ِّر ٍ�ص و ُمت ََخ ِّو ٍ�ض� ،أن يتخر�ص �أو يتخو�ض بال علم وال حجة.
وقبل �سياق الروايات التي تدل على ما ذكرتُ � ،أ�شري �إىل �أن عزل خالد ر�ضي اهلل عنه
«م َّر مبرحلتني :الأوىل :عزله عن القيادة العامة ،و�إمارة الأمراء بال�شام �سنة 13هـ بعد
= ف�إن قيل :قد روى عبد الرزاق يف م�صنفه « »557/3عن �سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ،قال« :ملا
مات خالد بن الوليد ،اجتمع يف بيت ميمونة ن�ساء يبكني ،فجاء عمر ومعه ابن عبا�س ومعه الدرة ،فقال:
يا �أبا عبد اهلل؛ ادخل على �أم امل�ؤمنني فامرها فلتحتجب و�أخرجهن علي ،قال :فجعل يخرجهن عليه وهو
ي�ضربهن بالدرة ،ف�سقط خمار امر�أة منهن ،فقالوا :يا �أمري امل�ؤمنني :خمارها .فقال :دعوها وال حرمة
لها .كان معمر يعجب من قوله :وال حرمة لها» .فقد يظن البع�ض �أن هذا الأثر يثبت كالم جناح الطائي
وي�ؤكده.
قلت :هذا الأثر رجاله ثقات �إال �أنه مر�سل عن عمرو بن دينار فهو مل يدرك عمر ر�ضي اهلل عنه .هذا
�أو ًال.
و�أما ثاني ًا :فعلى فر�ض �صحة الأثر ف�إنه ال يعار�ض �أثر نقع �أو لقلقة ،لأن ذلك الأثر يحمل على البكاء
والذي ال يقع فيه حمذور من النياحة ورفع ال�صوت ،و�أما �أثر عمرو بن دينار هذا فيحمل على املبالغة
غري امل�شروعة يف ذلك .وعليه �أقول� :إن ترتيب �ضرب عمر للن�ساء الالتي كن يبكني خالد ًا ،على �أن عمر
فعل ذلك لكراهيته خلالد ،ولأنه هو الآمر بقتله� ،أقول �إن هذا الرتتيب الذي ذكره جناح الطائي ترتيب
باطل ،وقول جائر ال ميت �إىل ال�صحة بو�صل؛ لأن عمر مل ي�أمر بقتل خالد وال فعله �أبد ًا كما بينت ذلك قبل
�صفحات ،وال �ضرب الن�ساء لأجل ذلك ،بل كان هو الآمر لهن بالبكاء على خالد ولكن ب�شرط عدم النقع
واللقلقة.
((( تاريخ دم�شق « »200/18وذكره ابن حجر يف الإ�صابة وقال :وهذا م�سند �صحيح (.)98/8
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تويل عمر للخالفة ،و�سبب هذا العزل اختالف منهج ال�صديق والفاروق ر�ضي اهلل عنهما
يف التعامل مع الوالة والعمال ،فكان من �سنة ال�صديق مع عماله و�أمرائه� ،أن يرتك لهم
حرية الت�صرف كام ًال ،فكان �أبو بكر ال يرى �أن يك�سر على الوالة �سلطانهم يف مال �أو غريه،
ما دام العدل قائم ًا يف رعيتهم.
وكان منهج الفاروق خالف ذلك ،فكان يرى �أنه يجب على اخلليفة �أن يحدد لأمرائه
ووالته طريقة �سريهم يف حكمهم ،ورد الأمور �إليه لينظر فيها ،وي�أمرهم ب�أمره وعليهم
التنفيذ.
ولذلك كان عمر قد �أ�شار على ال�صديق ب�أن يكتب خلالد �أن ال يعطي �شاة وال بعري ًا �إال
ب�أمره ،فرف�ض خالد ذلك ،ف�أ�شار عليه بعزله ،لكن ال�صديق �أقر خالد ًا على عمله ،لعلمه
�أنه ال يقوم مقامه غريه.
فلما توىل الفاروق اخلالفة ،كتب �إىل خالد� :أال تعطي �شاة وال بعري ًا �إال ب�أمري ،فرف�ض
خالد ذلك .فعزله عمر.
فلي�س يف هذا العزل ما يدل على ما ذكر من الأحقاد وال�ضغائن املتبادلة من الطرفني،
و�إمنا هو اختالف من جهة احلكم وال�سيا�سة ،ولي�س يف ذلك طعن يف خالد وال دينه ،كما
�أن خالد ًا ا�ستقبل هذا العزل بدون اعرتا�ض ،وظل حتت قيادة �أبي عبيدة حتى فتح اهلل
عليه قن�سرين.
العزل الثاين :كان يف ال�سنة ال�سابعة ع�شرة يف قن�سرين ،حني بلغ �أمري امل�ؤمنني �أن خالد ًا
وعيا�ض بن غنم �أدربا يف بالد الروم ،ورجعا بغنائم عظيمة ،و�أن خالد ًا �أجاز الأ�شعث بن
قي�س بع�شرة �آالف ،ف�أراد عمر التحقق من م�صدر املال الذي �أجاز منه الأ�شعث ،وعزله عن
العمل يف اجلي�ش �إطالق ًا ،وا�ستقدمه املدينة ،ومت التحقيق مع خالد وانتهى الأمر برباءة
خالد �أن يكون م َّد يده �إىل غنائم امل�سلمني»(((.
هذه هي ق�صة العزل بدون غلو وال تفريط ،وال يظهر منها من قريب �أو بعيد ما ذكر من
احلقد والبغ�ض املتبادل ،والذي على �إثره ُع ِزل خالد لأجله.
((( عمر بن اخلطاب ،د .علي ال�صالبي �ص « »438-434بت�صرف .ط .دار الفجر.
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�أما الروايات التي جاءت مو�ضحة ل�سبب عزل خالد ف�أذكر منها-:
 -1روى الإمام �أحمد يف م�سنده من حديث نا�شرة بن �سمي اليزين قال� :سمعت عمر

ابن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يقول يف يوم اجلابية وهو يخطب النا�س ... :و�إين �أعتذر
�إليكم من خالد بن الوليد� ،إين �أمرته �أن يحب�س هذا املال على �ضعفة املهاجرين،
ف�أعطاه ذا الب�أ�س وذا ال�شرف وذا الل�سانة ،فنزعته و�أ ّمرتُ �أبا عبيدة بن اجلراح ،فقال
�أبو عمرو بن حف�ص بن املغرية :واهلل ما �أعذرت يا عمر بن اخلطاب ،لقد نزعت عام ًال
ا�ستعمله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وغمدت �سيف ًا �سله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وو�ضعت لواء ن�صبه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولقد قطعت الرحم ،وح�سدت
ابن العم ،فقال عمر بن اخلطاب� :إنك قريب القرابة ،حديث ال�سن ،مغ�ضب من ابن
عمك»(((.
فالأثر وا�ضح يف �سبب العزل ،وهو ما ذكرناه قبل قليل ،ب�سبب �إطالق خالد يده يف املال،
الأمر الذي مل يكن يعجب عمر ر�ضي اهلل عنه.
 -2وهناك روايات ت�شري �إىل �أن العزل كان هدفه حماية جناب التوحيد والعقيدة
مثل-:
�أ -روى ابن �سعد قال� :أخربنا عفان بن م�سلم ،نا حماد بن زيد ،نا �أيوب ،عن حممد بن
�سريين ،قال :قال عمر بن اخلطاب« :لأعزلن خالد بن الوليد ،واملثنى مثنى بني �شيبان،
حتى يعلما �أن اهلل �إمنا كان ين�صر عباده ،ولي�س �إياهما كان ين�صر»(((.
ب -روى ابن �أبي �شيبة عن وكيع ،عن مبارك ،عن احل�سن ،قال :قال عمر ملا بلغه قول
خالد« :لأنزعن خالد ًا ولأنزعن املثنى ،حتى يعلما �أن اهلل ين�صر دينه لي�س �إياهما»(((.
فهذه الروايات تو�ضح �أن �سبب العزل �أو من �أ�سباب العزل ،حماية جناب التوحيد،
فحتى ال يفنت النا�س يف خالد ،ويرفعوه فوق منزلته� ،صنع عمر ر�ضي اهلل عنه ما �صنع.
((( م�سند الإمام �أحمد« »475/3ط .م�ؤ�س�سة قرطبة ،حديث �أبي عمرو بن حف�ص .وقال ال�شيخ �شعيب :هذا
الأثر رجاله ثقات .وذكره الإمام الذهبي يف ال�سري خمت�صر ًا « »379/1وقال املحقق� :إ�سناده �صحيح.
((( الطبقات الكربى « »515/3وهذا �سند رجاله ثقات �إال �أنه مر�سل.
((( امل�صنف « »319/18ط .دار القبلة املحققة .ويف ال�سند مبارك بن ف�ضالة �صدوق يدل�س� ،إال �أن جمموع
الروايتني يقوي ثبوت ذلك عن عمر ر�ضي اهلل عنه.
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قائل :لو كان خالد بن الوليد(((.
ولذلك ملا جاء عمر خرب فتح ال�شـام ،قال :اهلل �أكربُ ،ر َّب ٍ
«�أي لو كان خالد �أمري ًا عليهم النت�صر ،ومل يطلب مدد ًا� ،أي �أن الن�صر من عند اهلل ،ولي�س
بقيادة فالن �أو غريه ،وذلك �أن النا�س تعلقوا بخالد ،ون�سبوا �إليه االنت�صارات ،وكانوا
ين�سبون �إليه اخلوارق ،فكان عزله خلالد ر�ضي اهلل عنه درء ًا للفتنة»(((.
فاخلال�صة� :أن هذه هي �أ�سباب العزل احلقيقية ،ولي�س كما يدعي البع�ض لأمور
�شخ�صية ،و�أحقاد قلبية.
ثم �إن هذا الأمر كان اجتهاد ًا من عمر ر�ضي اهلل عنه� ،سوا ًء يف م�س�ألة املال �أو يف
م�س�ألة حماية جناب التوحيد والعقيدة ،وقد ورد عن عمر ر�ضي اهلل عنه بعد موت خالد،
�أنه اعتذر عما كان يظن بخالد ر�ضي اهلل عنه ،فقد روى ابن ع�ساكر عن نافع قال :ملا مات
خالد بن الوليد مل يوجد له �إال فر�سه وغالمه و�سالحه ،فقال عمر :رحم اهلل �أبا �سليمان،
�إنا كنا لنظنه على غري هذا(((.
وروى ابن �سعد ب�سنده عن قي�س بن �أبي حازم قال :ملا مات خالد بن الوليد ،قال عمر:
يرحم اهلل �أبا �سليمان ،لقد كنا نظن به �أمور ًا ما كانت(((.
فما كان عمر ينكر عليه �إال تقدمه يف املال ،و�إنفاقه ملن ي�ستحق �أوال ي�ستحق ،لكنه �أدرك
بعد موت خالد �أنه مل يكن ي�أخذ من هذه الأموال �شيئ ًا لنف�سه �أبد ًا ،فرحمه اهلل تعاىل
ور�ضي عنه.
�أما الوجهة املقابلة لعمر :وهو ر�أي خالد فيه ،فقد كان ر�ضي اهلل عنه مثال القائد
البطل ،وامل�ؤمن التقي ،واجلندي املطيع ،فما كان خلالد �أن يتنكر لعمر ب�سبب هذا العزل،
وال �أن يحقد عليه ،وال �أن يرف�ض �أوامره ،بل كان على العك�س من ذلك متام ًا ،حيث مل
يعرت�ض على �أوامر العزل ،وانتقل من رتبة القيادة �إىل رتبة اجلندية بكل توا�ضع واحرتام،
فقد حفظ لنا التاريخ ذلك املوقف العظيم من خالد ر�ضي اهلل عنه ،ملا بعث عمر كتاب ًا
((( رواه ابن �أبي �شيبة «.»318/18
((( من كالم املعلق على امل�صنف « »37/8ط .دار الفكر.
((( تاريخ دم�شق « »202/18ورواه ابن �سعد يف الطبقات « »190/7ط .دار �إحياء الرتاث.
((( الطبقات الكربى « »190/7و�سنده �صحيح �إىل قي�س.
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مبوت �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وعزل خالد بن الوليد ،و�أر�سل الكتاب �إىل �أبي
عبيدة ليقر�أ على النا�س ،فلما قريء الكتاب على النا�س ،ارتفع للنا�س �ضجة عظيمة
بالبكاء والنحيب ،وبكى خالد ،وقال� :إن كان �أبو بكر قد قب�ض ،وقد ا�ستخلف عمر ،فال�سمع
والطاعة لعمر وما �أمر به(((.
وانظر �إىل هذا املوقف الرجويل من خالد ،والذي َي ُن ُّم عن مدى الرتبية الإميانية التي
تربى عليها ،بحيث جعلته ي�ستعلي على نف�سه وم�صاحله ال�شخ�صية ،يف �سبيل هذا الدين
واالرتقاء به-:
فقد روى الإمام �أحمد والطرباين من حديث عزرة بن قي�س ،قال :قال خالد بن الوليد:
كتب �إيل �أمري امل�ؤمنني حني �ألقى ال�شام َبوا ِن َية َب َث ِني ًة وع�س ًال((( «و�شك عفان مرة قال :حني
�ألقى ال�شام كذا وكذا» ،ف�أمرين �أن �أ�سري �إىل الهند ،والهند يف �أنف�سنا يومئذ الب�صرة ،قال:
و�أنا لذلك كاره ،قال :فقام رجل فقال يل :يا �أبا �سليمان اتق اهلل ،ف�إن الفنت قد ظهرت .قال:
فقال :وابن اخلطاب حي ؟! �إمنا تكون بعده ،والنا�س ِبذي ب َّليان � -أو َبذي ب ِّليان مبكان كذا
وكذا  -فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكان ًا مل ينزل به مثل ما نزل مبكانه الذي هو فيه من
الفتنة وال�شر فال يجده ،قال :وتلك الأيام التي ذكر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بني يدي
ال�ساعة �أيام الهرج ،فنعوذ باهلل �أن تدركنا و�إياكم تلك الأيام(((.
وال�شاهد من هذا الأثر� :أنه بالرغم من كون خالد كاره ًا للذهاب �إىل الهند -
الب�صرة ،-وحماولة ذلك الرجل الطعن يف ت�صرف عمر ،ب�أنه قد ظهرت الفنت يف ع�صره،
�إال �أن خالد ًا ر�ضي اهلل عنه يقف ذلك املوقف احلازم من هذا القول ،ويخرب �أن الفنت ال
تظهر يف زمن عمر ،لعلمه َمنْ هو عمر يف احلزم وال�شدة ،والعدل والتقوى ،والورع وغري
ذلك.
فهذه واهلل الأخالق وتلك الرتبية احلقة :التنازل عن الر�أي ال�شخ�صي يف �سبيل
((( فتوح ال�شام « »96/1للواقدي .ط .دار اجليل
((( البثنية � :إما الزبدة �أو �ضرب من احلنطة �أو الرملة اللينة ،ف�أراد خالد� :أن ال�شام ملا ُ�س ِكن ،وذهبت �شوكته
و�صار لين ًا ال مكروه فيه ،خ�صب ًا كاحلنطة والع�سل عزلني !! انظر ل�سان العرب «.»46/13
((( م�سند �أحمد « »90/4والطرباين يف الكبري « »116/4وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح :ب�سند ح�سن
« .»17/13كتاب الفنت  -باب ظهور الفنت .ط .دار ال�صفا.

ﯦ
ﱫ
ر�ضيﱪاهلل عنه
ﯥالوليد
خالد بن

223

امل�صلحة العامة ،مع كامل الطاعة واالنقياد.
ومما يدل �أي�ض ًا على بطالن القول بالعداء ال�شخ�صي بني عمر وخالد ر�ضي اهلل عنهما،
�أن خالد ًا ملا مات جعل و�صيته وتركته و�إنفاذ عهده �إىل عمر بن اخلطاب.
فقد روى ابن ع�ساكر ب�سنده عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان ،قال :مل يزل
خالد بن الوليد مع �أبي عبيدة ،حتى تويف �أبو عبيدة ،وا�ستُخ ِلف عيا�ض بن غنم الفهري،
فلم يزل خالد معه حتى مات عيا�ض بن غنم ،فاعتزل خالد �إىل ثغر حم�ص ،فكان فيه،
وحب�س خي ًال و�سالح ًا ،فلم يزل مقيم ًا مرابط ًا بحم�ص حتى نزل به ،فدخل عليه �أبو الدرداء
عائد ًا له ،فقال خالد بن الوليد� :إن خيلي هذه التي حب�ست يف الثغر ،و�سالحي هو على ما
جعلته عليه ،عدة يف �سبيل اهلل ،وقوة ُيغزى عليها ،و ُيعلف من مايل ،وداري باملدينة �صدقة
حب�س ال يباع وال يورث ،وقد كنت �أ�شهدتُ عليها عمر بن اخلطاب ليايل قدم اجلابية ،وهو
لرتين
كان �أمرين بها ،و ِن ْعم العون هو على الإ�سالم ،واهلل يا �أبا الدرداء الئن مات عمر،
َّ
�أمور ًا تنكرها ،قال :قال �أبو الدرداء :و�أنا واهلل �أرى ذلك ،قال خالد :قد كنت وجدتُ عليه
يف نف�سي يف �أمور ،ملا تد ّبرتها يف مر�ضي هذا ،وح�ضرين من اهلل حا�ضر ،وعرفتُ �أن عمر
كان يريد اهلل بكل ما فعل ،كنتُ وجدتُ عليه يف نف�سي حيث بعث �إيل من يقا�سمني مايل،
حتى �أخذ فرد نعل ،و�أخذتُ فرد نعل ،فر�أيته فعل ذلك بغريي من �أهل ال�سالفة ،ومن �شهد
بدر ًا ،وكان يغلظ علي ،وكانت غلظته علي ،وكنتُ �أد ُّل عليه بقرابة ،فر�أيته ال يبايل قريب ًا ،وال
لوم الئم يف غري اهلل ،فذلك الذي �أذهب ما كنتُ �أج ُد عليه ،وكان يكرث علي عنده ،وما كان
ذلك مني �إال على النظر ،كنت يف حرب ومكابدة ،وكنتُ �شاهد ًا وكان غائب ًا ،فكنتُ �أعطي
على ذلك ،فخالفه ذلك من �أمري ،وقد جعلتُ و�صيتي وتركتي و�إنفاذ عهدي �إىل عمر بن
اخلطاب.
قال :فقدم بالو�صية على عمر ،فقبلها وت َّرحم عليه ،و�أنفذ ما فيها ،وتزوج عمر بعدُ
امر�أته(((.
((( انظر تاريخ دم�شق « .»197-196/18قلت :لو كان عمر هو قاتل خالد  -كما ذكر ذلك جناح الطائي-
فهل تقبل زوجة خالد بالزواج من قاتل زوجها ،وحبيب قلبها ؟! هذا واهلل من �أعظم االفرتاء والكذب على
�صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
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فكيف ي�ستقيم �أن يكون العداء بينهما م�ستعر ًا ،والبغ�ض على �أ�شده ،ثم يو�صي خالد
ويعهد ب�أمواله وتركته �إىل عمر ؟!
وكذلك ما �سبق من كالم عمر عن خالد عند موته.
فكل هذا يبطل هذه املزاعم من �أ�صلها.
 -2بيان بطالن بع�ض النقول التي ت�ؤيد هذه ال�شبهة -:
قبل ذكر بع�ض هذه النقول �أ�شري �إىل �أن ما يروى من موقف عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه جتاه خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ب�سبب مقتل مالك بن نويرة ،و�أنه
طالب برجمه ،و�أنه �س َّبه بقوله :عدو اهلل ،وما �إىل ذلك� ،أقول� :إن مثل هذا الكالم قد �سبق
الرد عليه يف ال�شبهة الثانية ،وملخ�صه� :أنه ال يثبت وال ي�صح �شيء من ذلك ،وكل ما روي
يف هذا املقام ال يخلو من طعن وغمز ،فال يعتد به وال يحتج به �أبد ًا.
�أما الروايات التي قد يفهم منها �شيء من هذا العداء ف�أذكر بع�ض ًا منها من باب بيان
حالها ،و�إال فهي ال ت�ستحق �أن تذكر �أ�ص ًال.
فمن هذه الروايات-:
 -1ما رواه ابن ع�ساكر عن ال�شعبي قال :ا�صطرع عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد
وهما غالمان ،وكان خالد ًا((( ابن خال عمر ،فك�سر خالد �ساق عمر ،فعوجلت وجربت،
وكان ذلك �سبب العداوة بينهما(((.
قلت :هذه الق�صة ال ت�صح ل�سببني-:
�أ -جمالد بن �سعيد :الراوي عن ال�شعبي ،وملخ�ص الأقوال فيه �أنه كما قال احلافظ
ابن حجر :لي�س بالقوي وقد تغري يف �آخر عمره(((.
ب -الأثر من رواية ال�شعبي عن عمر ،فهو مر�سل ،فالناظر يف ترجمة ال�شعبي يجد
�أن العلماء ن�صوا على �أنه مل ي�سمع ممن هو بعد عمر ،كعلي وعائ�شة و�أ�سامة بن زيد وابن
((( هكذا يف امل�صدر وال�صواب خالدٌ.
((( تاريخ دم�شق «.»193/18
((( تقريب التهذيب �ص « »579ترجمة « »6478ط .بيت الأفكار .وانظر يف ترجمته تهذيب التهذيب «»36/10
ط .دار الفكر.
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م�سعود وغريهم ،فكيف ي�سمع من عمر ؟!(((.
قال �أبو حامت و�أبو زرعة :ال�شعبي عن عمر مر�سل(((.
هذا �أو ًال من جهة ال�سند.
�أما من جهة املنت :ف�أقول� :إن هذا الأمر خمالف خمالفة وا�ضحة لواقع ال�صحابة
ر�ضوان اهلل عليهم بعد الإ�سالم ،وكيف حتولت العداوات التي كانت بينهم يف اجلاهلية
�إىل �أخوة ومودة ،ال ميكن �أن توجد يف جمتمع �أبد ًا.
وقل يل بربك �أيها القارئ العاقل� :أيهما �أعظم يف بقاء العداوة يف النفو�س :هذه الق�صة
بني خالد وعمر� ،أم حرب بعاث التي كانت بني الأو�س واخلزرج ،والتي قتل فيها الأعداد
الكثرية ؟!
ذكرت الرواية ،فمعنى هذا �أن العداء والبغ�ض وال�ضغينة بني الأن�صار
فلو كان الأمر كما ْ
البد �أن تبقى وال تزول ،وهذا من باب �أوىل.
�أعود و�أقول :احلمد هلل الذي جعل لنا عقو ًال منيز بها احلق من الباطل ،وال�صواب من
اخلط�أ ،وال يكون �أحدنا �إمعة يردد ما يذكر بال تدبر وال تفكر !!
 -2روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال :ملا ا�ستخلف عمر نزع خالد بن الوليد،
ف�أمر �أبا عبيدة بن اجلراح ،وبعث �إليه بعهده وهو بال�شام يوم الريموك ،فمكث العهد مع
�أبي عبيدة �شهرين ال يعرفه �إىل خالد حيا ًء منه ،فقال خالد� :أَ ْخ ِرج �أيها الرجل عهدك
ن�سمع لك ونطيع ،فلعمري لقد مات �أحب النا�س �إلينا ،وويل �أبغ�ض النا�س �إلينا ،فكان �أبو
عبيدة على اخليل(((.
قلت :وهذا �إ�سناد �صحيح �إىل الزهري �إال �أنه مر�سل ،ومرا�سيل الزهري معروف حكمها
مع جاللته و�إتقانه.
قال الإمام الذهبي رحمه اهلل« :قال يحيى بن �سعيد القطان :مر�سل الزهري �شر من
مر�سل غريه ،لأنه حافظ ،وكل ما قدر �أن ي�سمي �سمى ،و�إمنا يرتك من ال يحب �أن ُي َ�س ِّم َيه.
((( انظر مث ًال :تهذيب التهذيب «.»60-57/5
((( املرا�سيل البن �أبي حامت «.»160/1
((( امل�صنف « »483/5ج « »9778ط .املكتب الإ�سالمي.
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قلت  -الذهبي  : -مرا�سيل الزهري كاملع�ضل ،لأنه يكون قد �سقط منه اثنان ،وال ي�سوغ
�أن نظن به �أنه �أ�سقط ال�صحابي فقط ،ولو كان عنده عن �صحابي لأو�ضحه ،وملا عجز
عن و�صله ،ولو �أنه يقول :عن بع�ض �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن َع َّد مر�سل
الزهري كمر�سل �سعيد بن امل�سيب ،وعروة بن الزبري ونحوها ،ف�إنه مل يدر ما يقول ،نعم
مر�سله كمر�سل قتادة ونحوه.
�أبو حامت :حدثنا �أحمد بن �أبي �شريح �سمعت ال�شافعي يقول� :إر�سال الزهري لي�س
ب�شيء ،لأنا جنده يروي عن �سليمان بن �أرقم»(((.
(((
قلت :كان مولد الزهري رحمه اهلل تعاىل �سنة  50هـ  ،وقيل 51 :هـ  ،وقيل� :سنة 56هـ
وعلى � ٍّأي من هذه االحتماالت ف�إنه مل يدرك عمر وال خالد ًا ر�ضي اهلل عنهما ،فتحديثه
بهذه الق�صة البد �أن يكون بوا�سطة ،وال ندري ما هي حال هذه الوا�سطة.
وعليه؛ ف�إن هذه الق�صة ال تثبت وال ت�صح �أبد ًا ،لي�س لأن اخللل من الزهري ،حا�شاه -
ولكن يحتمل  -وهذا احتمال كبري جد ًا � -أن يكون رواه عن بع�ض ال�ضعفاء واملرتوكني ،فال
يحتج بهذا الأثر لهذا ال�سبب.
 -3روى ابن ع�ساكر يف تاريخه� :أن عمرو بن العا�ص ملا ر�أى كرثة اجلموع بال�شام ،كتب �إىل
�أبي بكر يذكر �أمر الروم ،وما جمعوا وي�ستمده ،ف�شاور �أبو بكر من عنده من امل�سلمني ،فقال
عمر بن اخلطاب :يا خليفة ر�سول اهلل ،اكتب �إىل خالد بن الوليد ي�سري مبن معه �إىل عمرو
ابن العا�ص ،فيكون له مدد ًا ،ففعل �أبو بكر ،وكتب �إىل خالد بن الوليد ،فلما �أتاه كتاب �أبي بكر،
أحب �أن يجعلني مدد ًا
قال :هذا عمل عمر ،ح�سدين على فتح العراق و�أن يكون على يدي ،ف� َّ
لعمرو بن العا�ص و�أ�صحابه ،ف�أكون ك�أحدهم ،ف�إن كان فتح �شركنا فيه� ،أو �أن �أكون حتت يدي
بع�ضهم ،ف�إن كان فتح كان ذكره له دوين(((.
قلت :والق�صة ال تثبت ،ففي �سندها الواقدي حممد بن عمر ،وهو مرتوك.
ثم الواقدي يروي الق�صة عن مو�سى بن حممد بن �إبراهيم بن احلارث التيمي.
((( �سري �أعالم النبالء « »339-338/5ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة.
((( �سري �أعالم النبالء (.)326/5
((( تاريخ دم�شق « »48/2ط .دار �إحياء الرتاث العربي.
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قال يحيى بن معني� :ضعيف احلديث ،وقال مرة :لي�س ب�شيء ،وال يكتب حديثه.
وقال البخاري :حديثه مناكري ،وعن �أحمد بن حنبل �أنه كان ي�ضعفه.
وقال �أبو داود :ال يكتب حديثه.
وقال اجلوزجاين :ينكر الأئمة حديثه.
وقال �أبو زرعة :منكر احلديث.
وقال �أبو حامت� :ضعيف احلديث ،منكر احلديث(((.
وقال ابن حجر :منكر احلديث(((.
 -4روى ابن ع�ساكر ب�سنده �إىل ابن �إ�سحق� :أن عمرو بن العا�ص كتب �إىل �أبي بكر بعد
قتل خالد بن �سعيد بن العا�ص ي�ستمده ،فكتب �أبو بكر �إىل خالد بن الوليد وهو باحلرية،
ي�أمره �أن ميد �أهل ال�شام مبن معه من �أهل القوة ،ويخرج فيهم ،وي�ستعمل على �ضعفة
�أ�صحابه رج ً
ال منهم ،فلما �أتى خالد بن الوليد كتاب �أبي بكر ،قال :هذا عمل الأعي�سر
ابن عم �سملة ،كره �أن يكون فتح العراق على يدي(((.
ويق�صد خالد بالأعي�سر ابن عم �سملة :عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
قلت :وهذا �سند منقطع ،فابن �إ�سحق مل يذكر لنا عمن �أخذ هذه الق�صة ،ومثل ذلك ال
ميكن االحتجاج به ،خا�صة �إذا كان يف الق�صة ما يطعن يف ال�صحابة ودينهم و�أخالقهم.
فاخلال�صة� :أن مثل هذه الروايات التي تظهر العداء بني عمر وخالد ر�ضي اهلل عنهما
ال ي�صح منها �شيء ،و�أن الظن بال�صحابة خالف ذلك ،كما �سبق معنا يف الرد على هذه
ال�شبهة ،فهم �إخوة متحابون متنا�صرون ،ي�ضحون ب�أنف�سهم لراحة �إخوانهم ،ويفدون
امل�سلمني بدمائهم و�أرواحهم ،ومن كانت هذه حاله فال يظن به هذا الظن ال�سيء ،من
بقاء احلقد واحل�سد وال�ضغينة على �إخوانه لأعمال كانت يف اجلاهلية� ،أو لأمور تقبل فيها
وجهات النظر ،كق�ضية عزل عمر خلالد ر�ضي اهلل عنهما جميع ًا.
((( تهذيب الكمال « »196/10ترجمة « »6930ط .دار الكتب العلمية.
((( تقريب التهذيب �ص « »619ترجمة « »7006ط .بيت الأفكار.
((( تاريخ دم�شق «.»61/2
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* الشبهة السادسة:

خالد بن الوليد والخمر

يكتف البع�ض مبا �أل�صق بخالد من ُت َهم باطلة ،كالقتل والزنى واحلقد وحب الظهور
مل ِ
وغريها ،حتى �أ�ضاف �إىل ذلك تهمة جديدة هي� :شربه اخلمر وتد ّلكه به.
ولعل هذه ال�شبهة �أل�صقت بكثري من ال�صحابة ،ك�سمرة بن جندب ،ومعاوية بن �أبي
�سفيان ،وخالد بن الوليد وغريهم ،وكان املق�صود من ذلك� :إظهار ه�ؤالء ال�صحابة
مبظهر املجون ورقة الدين ،و�أن الإ�سالم مل يغري فيهم �أمور ًا كثرية عما كانوا عليه يف
اجلاهلية ،فالقتل والزنى و�شرب اخلمر وغري ذلك من املنكرات ،مل يزالوا ميار�سونها حتى
بعد �إ�سالمهم ،وال�سبب يف ذلك �أنهم ما دخلوا يف هذا الدين عن قناعة واعتقاد ،و�إمنا
خوف ًا من ال�سيف ،وحفظ ًا لدمائهم و�أموالهم ،ولوال ذلك لبقوا على جاهليتهم ومنكراتهم
و�ضاللهم.
�أقول :حا�شاهم من ذلك ،وهم خري خلق اهلل بعد الأنبياء ،و�أتقى النا�س و�أبرهم قلوب ًا،
و�أقلهم تكلف ًا ،و�أعمقهم علم ًا ،و�أزهدهم يف الدنيا ،و�أرغبهم يف الأخرى ...
فمن كانت هذه حاله وتلك فعاله ،فكيف ُيظن به تلك الظنون الفا�سدة والأهواء
الكا�سدة ؟!
�إن ذلك  -واهلل  -ال ي�صدر �إال من قلب امتلأ بغ�ض ًا وحنق ًا على ه�ؤالء ال�سادةِ ،ومنْ
َنف ٍْ�س �أعماها الهوى عن حما�سن ه�ؤالء القادة ،ف�إىل اهلل امل�شتكى.
وحتى ال �أطيل عليك �أخي القارئ الكرمي� ،أ�سوق لك بع�ض النقوالت التي تذكر هذه
ال�شبهة ،ثم �أ�ستعني باهلل يف الرد عليها.
يقول حامد النقوي حتت عنوان «بيع بع�ضهم اخلمر» �« :أقول :وقد �سبق �سمرة يف هذا
االجتهاد ! خالد بن الوليد  -وهو �أحد كبار جمتهدي ال�صحابة ؟! فقد كان مولع ًا باخلمر،
غري مرتدع عنه ،حتى لقد وبخه عمر فلم ينته ،فعزله عن الإمارة ،قال الطربي :كتب �إيل
ال�سري عن �شعيب عن �سيف عن �أبي عثمان و�أبي حارثة قاال :فما زال خالد على قن�سرين
حتى غزا غزوته التي �أ�صاب فيها ،وق�سم فيها ما �أ�صاب لنف�سه.
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كتب �إيل ال�سري عن �شعيب عن �سيف عن �أبي املجالد مثله.
قالوا :وبلغ عمر �أن خالد ًا دخل احلمام ،فتد َّلك بعد النورة بثخني ع�صفر معجون
بخمر ،فكتب �إليه :بلغني �أنك تدلك بخمر ،و�إن اهلل قد حرم ظاهر اخلمر وباطنه ،كما
حرم ظاهر الإثم وباطنه ،وقد حرم م�س اخلمر �إال �أن تغ�سل كما حرم �شربها ،فال مت�سوها
�أج�سادكم ،ف�إنها رج�س ،و�إن فعلتم فال تعودوا.
فكتب �إليه خالد� :إنا قتلناها فعادت غ�سو ًال غري خمر ،فكتب �إليه عمر� :إين �أظن �آل
املغرية قد ابتلوا باجلفاء ،فال �أماتكم اهلل عليه .فانتهى �إليه ذلك.
وقال ابن الأثري :وقيل �إن خالد بن الوليد ح�ضر فتح اجلزيرة مع عيا�ض ،ودخل حمام ًا
ب�آمد ،ف�أطلى ب�شيء فيه خمر ،فعزله عمر.
وقال ابن خلدون :قيل �إن خالد ًا ح�ضر فتح اجلزيرة مع عيا�ض ،ودخل احلمام ب�آمد
ف�أطلى ب�شيء فيه خمر»(((.
فوا�ضح من خالل هذا النقل �أن امل�ؤلف يتهم خالد ًا ر�ضي اهلل عنه ب�أنه كان مولع ًا
باخلمر ال ينفك عنها ،و�سرد بع�ض احلوادث لإثبات ذلك.
قلت� :إن احلديث عن عالقة خالد باخلمر  -كما تبني يل بعد البحث  -تت�ضح يف
نقطتني -:
 -1اتخاذ خالد اخلمر دلوك ًا يتدلك به عند الغ�سل.
� -2شربه الطالء.

و�س�أف�صل القول يف كل نقطة على حدة ،ليظهر معنا وجه احلق يف ذلك.

-1اتخاذ اخلمر دلوك ًا-:

واملق�صود بالدلوك كما قال ابن الأثري :ال َّدلوك بالفتح :ا�سم ملا يتدلك به من الغ�سوالت،
كالعد�س والأ�شنان ،والأ�شياء املطيبة(((.

((( خال�صة عبقات الأنوار « »213/3ط .م�ؤ�س�سة البعثة  -ايران.
((( النهاية يف غريب احلديث « »130/2باب الدال مع الالم .ط .م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان.
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وما رواه الطربي((( وعنه ابن الأثري((( وابن خلدون((( �أن خالد ًا تدلك بعد النورة بثخني
ع�صفر معجون بخمر ،يجاب عنه مبا يلي:
�أ -رواية الطربي من طريق ال�سري عن �شعيب عن �سيف عن �أبي املجالد.
ويكفي يف �إبطال هذه الق�صة �أن يوجد يف �سندها �سيف بن عمر ال�ضبي ،فحاله ال
يخفى على طالب علم.
ب -على فر�ض ثبوت ذلك ،ف�إن خالد ًا بينّ يف الق�صة �أنه مل يتدلك بنف�س اخلمر ،و�إمنا
كما قال :قتلناها فعادت غ�سو ًال غري خمر.
فالن�ص وا�ضح �أن خالد ًا مل ي�ستعمل اخلمر املحرمة كغ�سول ،و�إمنا ا�ستخدمها عندما
تغريت عن و�صفها وا�سمها.
ولهذا فقد اتفق الفقهاء على �أن اخلمر �إن ا�ستحالت � -أي حتولت  -خ ًال بنف�سها ف�إنها
تطهر ،قال �شيخ الإ�سالم« :فقد اتفقوا كلهم على �أن اخلمر �إذا �صارت خ ًال بفعل اهلل تعاىل
�صارت حال ًال طيب ًا .(((»...
وقال الإمام ابن القيم« :ف�صل :طهارة اخلمر با�ستحالتها توافق القيا�س ،وعلى هذا
الأ�صل فطهارة اخلمر باال�ستحالة على وفق القيا�س ،ف�إنها جن�سة لو�صف اخلبث ف�إذا زال
املوجب زال املوجب ،وهذا �أ�صل ال�شريعة يف م�صادرها ومواردها� ... ،إىل �أن قال :ومن
املمتنع بقاء حكم اخلبث وقد زال ا�سمه وو�صفه ،واحلكم تابع لال�سم والو�صف دائر معه
وجود ًا وعدم ًا .(((»...
بل ذهب احل ِّلي يف تذكرة الفقهاء �إىل �أن اخلمر حتل �سوا ًء ا�ستحالت بنف�سها �أو بطرح
�شيء فيها ،حيث قال« :يجوز تخليل اخلمر بطرح �شيء فيها وحتل كما حتل لو ا�ستحالت
بنف�سها  -عند علمائنا .(((»... -
((( تاريخ الطربي «.»66/4
((( الكامل يف التاريخ «.»495/2
((( تاريخ ابن خلدون « »109/2ط .الهيئة العامة لق�صور الثقافة.
((( الفتاوى الكربى «.»235/1
((( �إعالم املوقعني «.»14/2
((( تذكرة الفقهاء «.»139/13
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�إىل غري ذلك من �أقوال �أهل العلم على �أن اخلمر �إن تغريت عن ا�سمها وو�صفها �إىل
ا�سم وو�صف جديد ،مل يعد لها نف�س حكم اخلمر من جهة حرمة ال�شرب والبيع وال�شراء
واال�ستخدام وغريه.
ج -امل�س�ألة ال تعدو �أن تكون م�س�ألة اجتهادية اختلف فيها ر�أي عمر عن ر�أي خالد ر�ضي
اهلل عنهما ،وال ترثيب على املجتهد �إن كان ق�صد احلق ،وا�ستفرغ و�سعه يف طلبه ،وبنى
ذلك على الدليل ،ف�إن �أ�صاب كان له �أجران ،و�إن �أخط�أ كان له �أجر واحد ،ف�أمره دائر بني
الأجر والأجرين ،مع العذر يف اخلط�أ وعدم الإثم.
وخالف ال�صحابة فيما بينهم يف امل�سائل االجتهادية كثري جد ًا ،وهذه واحدة منها،
فلماذا الت�شديد يف هذه امل�س�ألة دون غريها ؟! �أم لأنها وقعت بني خالد وعمر اللذين ينقل
عنهما زور ًا وبهتان ًا �أنهما عد ّوان لدودان ؟!
كما �أنه البد من القول  -وهذا من باب ح�سن الظن يف ال�صحابة جميع ًا � -أن خالد ًا
ال ميكن �أن يفعل �شيئ ًا مما حرمه اهلل مع علمه بذلك ،فال ميكن �أن يكون عامل ًا بتحرمي
الدلوك باخلمر � -إن كان حرام ًا  -ثم يفعله ،هذا ال ميكن �أن يظن ب�صحابة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فهم �أتقى النا�س ،و�أحر�ص النا�س يف البعد عن الإثم.
� -2شرب خالد الطالء -:
قال ابن الأثريِّ :
الطالء بالك�سر واملد :ال�شراب املطبوخ من ع�صري العنب ،وهو ال ّرب،

و�أ�صله القطران اخلاثر الذي تطلى به الإبل(((.
ف�إذا كان املق�صود من اتهام خالد ر�ضي اهلل عنه بتولعه باخلمر هو �شربه للطالء ،فهي
تهمة ال ت�ستحق �أن تذكر؛ لأنه وردت روايات كثرية عن جعفر ال�صادق رحمه اهلل تعاىل �أنه
كان يرى جواز �شرب الطالء ،فقد قال الكليني يف كتابه «الكايف» « :باب يف الطالء» ثم
�سرد حتته جملة من الروايات عن �أبي عبد اهلل ال�صادق منها على �سبيل املثال :عن �أبي
ب�صري قال� :سمعت �أبا عبد اهلل يقول وقد �سئل عن الطالء فقال� :إن طبخ حتى ذهب منه
اثنان ويبقى واحد فهو حالل ،وما كان دون ذلك فلي�س فيه خري .ويف رواية �أخرى عنه� :إن
((( النهاية يف غريب احلديث « »137/3باب الطاء مع الالم.
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الع�صري �إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حالل((( .
ويقول احللي« :والع�صري �إذا غلي حرام جن�س� ،سواء غلي من قبل نف�سه �أو بالنار ،وال
يحل حتى يذهب ثلثاه� ،أو ي�صري خ ًال .»...
ويقول �أي�ض ًا« :وال يحرم �شيء من الربوبات((( والأ�شربة و�إن ُ�ش َّم منها رائحة
امل�سكر»(((.
و�إن كان املق�صود �أن خالد ًا ر�ضي اهلل عنه قد �شرب عني اخلمر املحرمة بالإجماع،
ف�أين الدليل على هذا الكالم؟!
�أعود �إىل ما ورد عن خالد ر�ضي اهلل عنه بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة ،فقد روى ابن �أبي
�شيبة يف م�صنفه قال :حدثنا ابن منري ،حدثنا �إ�سماعيل ،عن مغرية ،عن �شريح� :أن خالد
ابن الوليد كان ي�شرب الطالء بال�شام(((.
والكالم يف هذه اجلزئية يدور حول عدة نقاط-:

�أ� -أن �شرب الطالء املذكور عن خالد ر�ضي اهلل عنه مل ينفرد به وحده دون �سائر
ال�صحابة ،بل �إنه ورد عن جملة كبرية منهم ،ولو ت�صفحنا م�صنف ابن �أبي �شيبة لوجدنا
�أنه �أورد قبل �أثر خالد وبعده جمموعة �آثار عن ال�صحابة يف نف�س املو�ضوع.
فمن ال�صحابة الذين روي((( عنهم ذلك� :أبو عبيدة ،ومعاذ بن جبل ،و�أبو طلحة ،و�أجازه
عمر للنا�س ،و�أبو الدرداء ،و�أن�س بن مالك ،و�أبو �أمامة ،بل �إن من بني من روي عنه ذلك:
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
فقد روى ابن �أبي �شيبة ب�سنده عن عبد الرحمن بن �أبي ليلى و�أبي جحيفة قال :كان
علي يرزقنا الطالء .قال :قلت :كيف كان؟ قال :كنا َن�أْت َِد ُمه باخلبز ونحتا�سه باملاء(((.
((( الكايف «.»420/6
((( جمع ال ُّرب ،والرب :الطالء اخلاثر.
((( قواعد الأحكام «.»332-331/3
((( امل�صنف « »246/12حتقيق حممد عوامة .كتاب الأ�شربة  -باب يف الطالء من قال� :إذا ذهب ...
((( قلت روي لأنني مل �أجزم ب�صحة ورود ذلك عنهم وعن خالد ،واملحقق مل يتكلم على الأ�سانيد ب�شيء.
((( امل�صنف «.»244/12
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وب�سنده عن �أبي عبد الرحمن عن علي :كان يرزقنا الطالء .فقلت له :ما هيئته؟ قال:
�أ�سود ي�أخذه �أحدنا ب�أ�صبعه(((.
ف�إن كان خالد ملوم ًا يف ذلك� ،آثم ًا يف فعله ،فهذا احلكم ين�سحب على جميع ال�صحابة
الذين روي عنهم ذلك ،ومن بينهم :علي بن �أبي طالب .و�إن كان علي معذور ًا يف هذا،
فالآخرون معذورون وال فرق.
ب -هذه امل�س�ألة من امل�سائل اخلالفية بني �أهل العلم ،فقد روى البخاري تعليق ًا ،قال:
ور�أى عمر و�أبو عبيدة ومعاذ �شرب الطالء على الثلث.
قال احلافظ ابن حجر� :أي ر�أوا جواز �شرب الطالء �إذا طبخ ،ف�صار على الثلث ونق�ص
منه الثلثان - ،ثم �ساق الأ�سانيد عن عمر ب�إجازته �شرب الطالء �إذا ذهب منه ثلثاه وبقي
الثلث  ، -وقال احلافظ :وهذه �أ�سانيد �صحيحة.
ثم قال :وقد �أف�صح بع�ضها � -أي بع�ض الآثار  -ب�أن املحذور منه ال�سكر ،فمتى �أ�سكر مل
يحل .ثم قال :والطالء :بك�سر املهملة واملد هو الدب�س ُ�ش ِّبه بطالء الإبل وهو القطران الذي
يدهن به ،ف�إذا طبخ ع�صري العنب حتى متدد �أ�شبه طالء الإبل ،وهو يف تلك احلالة غالب ًا
ال ي�سكر .وقد وافق عمر ومن ذكر معه على احلكم املذكور �أبو مو�سى و�أبو الدرداء� ،أخرجه
الن�سائي عنهما ،وعلي و�أبو �أمامة وخالد بن الوليد وغريهم� ،أخرجها ابن �أبي �شيبة وغريه،
ومن التابعني ابن امل�سيب واحل�سن وعكرمة ،ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك و�أحمد
واجلمهور ،و�شرط تناوله عندهم مامل ي�سكر ،وكرهه طائفة تورع ًا.
ثم قال :و�أطبق اجلميع على �أنه �إن كان ي�سكر َح ُرم .ثم نقل عن �أبي عبيدة يف
«الأ�شربة» قوله :فوجب �أن يحمل ما ورد عن ال�صحابة من �أمر الطالء على ما ال ي�سكر
بعد الطبخ(((.
فثبت من خالل هذه النقول �أن �شرب الطالء الوارد عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
 مبن فيهم خالد بن الوليد � -أنه �إذا كان ال ي�سكر ،وهذا هو الظن ب�صحابة النبي�صلى اهلل عليه و�سلم العاملني بتحرمي اخلمر وكل م�سكر ،ومن كره �شرب ذلك فلي�س من
((( املرجع ال�سابق «.»247/12
((( فتح الباري « »76-74/10كتاب الأ�شربة  -باب الباذق.
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باب التحرمي ،و�إمنا ورع ًا كما قال احلافظ ابن حجر.
وعليه فال لوم وال �إثم وال ترثيب على خالد يف هذه امل�س�ألة التي وافقه عليها جملة كبرية
من ال�صحابة مبن فيهم علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
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* الشبهة السابعة :

تسمية خالد رضي اهلل عنه بسيف اهلل املسلول

لقد تعاظم الأمر عند �أعداء خالد ر�ضي اهلل عنه ومبغ�ضيه؛ �إىل �أن و�صل �إىل �إنكارهم
ما لقبه به النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أنه �سيف من �سيوف اهلل تعاىل�َ ،س َّله اهلل تعاىل
على الكافرين واملنافقني ،فلم َي ُر ْق لهم ذلك ور�أوا �أن خالد ًا لي�س �أه ًال لأن ميتدحه النبي
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مبثل هذا املديح وهذا الثناء ،ولذلك فقد �سلكوا لنفي هذا
ال�شرف عن خالد �سبيلني -:
� -1أن الذي �س ّمى خالد ًا �سيف اهلل لي�س النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�إمنا ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه ،والعلة يف ذلك �ست�أتي بعد قليل عند ذكر بع�ض النقول.
 -2ت�ضعيفهم حلديث البخاري ال�صريح يف هذه امل�س�ألة لي�سلم لهم ر�أيهم.
ثم بعد ذلك �أثبتوا هذا اللقب للرجل الوحيد الذي ي�ستحقه وهو �أمري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
و�إليك �أخي القارئ بع�ض النقوالت يف هذا ال�ش�أن-:
يقول الكراجكي« :ومن عجيب �أمرهم �أنهم ي�سمون خالد بن الوليد �سيف اهلل ،عناد ًا
لأمري امل�ؤمنني  ، ...قال فيه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :علي �سيف اهلل و�سهم اهلل»،
وقال هو على املنرب�« :أنا �سيف اهلل على �أعدائه ورحمته لأوليائه».
واحتجوا بت�سميتهم خالد بن الوليد بخرب رووه عن قتادة �أنه ملا فعل خالد بن الوليد
ب�أهل اليمامة ما فعل ،وبذل فيهم ال�سيف والقتل ،وقتل مالك بن نويرة  -وهو م�ؤمن!!-
ظلم ًا ،ووطئ امر�أته من ليلته� ،أ�شار عمر �إىل �أبي بكر ب�إقامة احلد ،فقال �أبو بكر :يا
عمر ،خالد �سيف من �سيوف اهلل ،ف�س ُّموا خالد ًا لذلك �سيف اهلل اتباع ًا لقول �أبي بكر،
ون�سوا �أن خالد ًا مل يزل على الإ�سالم و�أهله ،وللنبي �صلى اهلل عليه و�سلم عدو ًا وحرب ًا،
وبالدين والإميان مكذب ًا ،وبال�شرك والإفك متع�صب ًا ... ،فمن العجب �أن يكون من هذا
�صفته «�سيف اهلل» . (((»...
((( كتاب التعجب « .»109-108ت�صحيح وتخريج :فار�س ح�سون كرمي.
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ويقول الت�سرتي« :و�أما ت�سمية خالد ب�سيف اهلل فوقعت من �أبي بكر؛ لإعانته له يف
غ�صب اخلالفة �أو ًال ،وقتل مالك الذي �أوقع اخللل يف خالفته ثاني ًا ،فانك�شف املعمى ،وظهر
�أنه ال كرامة يف ذلك اال�سم وامل�سمى»((( .
ويقول ابن �أبي احلديد« :قوله« :ف�إنه �سيف من �سيوف اهلل» هذا لقب خالد بن الوليد،
واختلف فيمن لقبه به ،فقيل :لقبه به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال�صحيح� :أنه
لقبه به �أبو بكر لقتاله �أهل الردة وقتله م�سيلمة»(((.
هذه بع�ض النقوالت يف هذه امل�س�ألة وملخ�ص ذلك-:
�أ� -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يلقب خالد ًا بهذا اللقب.
ب� -أن �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه هو الذي لقبه بذلك.
ج� -أن �سبب تلقيب ال�صديق خلالد بذلك هو معاونة خالد لل�صديق يف غ�صب اخلالفة
من علي ر�ضي اهلل عنه ،وقتال امل�سلمني املوحدين الذين �سماهم ال�صديق �أهل الردة !!
د� -أن �صاحب اللقب احلقيقي هو علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
وجواب ًا على ذلك �أقول-:
�أو ًال :ذكر الأحاديث الدالة على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو الذي ل َّقب خالد ًا

ب�سيف اهلل-:
 -1روى البخاري يف �صحيحه من حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه «�أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم نعى زيد ًا وجعفر ًا وابن رواحة للنا�س  ...وفيه يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :حتى
�أخذها �سيف من �سيوف اهلل تعاىل حتى فتح اهلل عليهم»(((.
فالن�ص قطعي الداللة على �أن الذي �س َّماه بذلك هو ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ولي�س �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
وحتى يهرب النافون للقب خالد من هذا الت�صريح الوا�ضح ،فقد �سلكوا طريق ًا �آخر
للخروج من هذا امل�أزق فقالوا بكذب هذا احلديث !!
((( ال�صوارم املهرقة ( .)139حتقيق :جالل الدين املحدث.
((( �شرح نهج البالغة ( )93/16دار الكتب العلمية.
((( �صحيح البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب مناقب خالد بن الوليد « ،»3547وكتاب املغازي ،باب
غزوة م�ؤتة «.»4014
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وها �أنا �أنقل لك �أخي القارئ الكرمي قول �أحدهم يف الطعن بهذا احلديث ،ثم �أرد على
ذلك.
وواهلل لوال �أين �أردت �أن �أظهر للقارئ الكرمي مدى التجايف عن احلقيقة ،والبعد عن
احلق من طرف ه�ؤالء ،وحماولتهم التزوير ب�أي �أ�سلوب انت�صار ًا لر�أيهم ،ملا �أتعبتُ القارئ
و�أتعبتُ نف�سي يف الدفاع عن حديث رواه البخاري؛ لأننا جنزم �أنه يف الدرجة العليا من
ال�صحة والإتقان والثبوت.
�أعود لأنقل كالم �أحدهم على هذا احلديث ،حيث يقول علي امليالين« :لكن احلديث
كذب و�إن كان يف �صحيح البخاري� ،أما �سند ًا فلأنه عن �أحمد بن عبد امللك بن واقد ،عن
حماد بن زيد ،عن �أيوب ال�سختياين ،عن حميد بن هالل ،عن �أن�س.
وهذا ال�سند متكلم فيه �أو ًال و�آخر ًا ،ف�أما �أحمد بن واقد فعن مغلطاي :ذكره الكالباذي
والباجي قاال :وهو مرتوك ،وقال ابن منري� :أهل بلده ي�سي�ؤون الثناء عليه فرتكت حديثه،
ولهذا ذكره ابن حجر فيمن تكلم فيه من رجال البخاري وجعل يدافع عنه.
و�أما حميد بن هالل فقد �أورده العقيلي يف �ضعفائه ،وابن عدي يف كامله ،وابن اجلوزي
يف �ضعفائه ،والذهبي يف ميزانه ،وقال علي بن املديني عن يحيى بن �سعيد القطان :كان
ابن �سريين ال ير�ضى حميد بن هالل.
و�أما معنى :فلأنه �إن كان بلفظ «�سيف اهلل» الظاهر يف احل�صر فباطل كما هو وا�ضح،
و�إن كان بلفظ «�سيف من �سيوف اهلل» فباطل� ،إذ ال يليق بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن ينعى زيد ًا وجعفر ًا وابن رواحة للنا�س فال ي�صفهم بو�صف ،ثم يخ�ص خالد ًا بالكالم
املذكور ،وعلى اجلملة ف�إن ظاهر �سياق احلديث يقت�ضي احل�صر كذلك ،وهو باطل كما
اعرتف ابن تيمية»(((.
قلت :لقد احتوى هذا الكالم على كثري من املغالطات املق�صودة واملتعمدة؛ لإ�سقاط
احلديث من دائرة االحتجاج ،ولكن �أ َّنى له ذلك.
ووا�ضح من خالل الكالم ال�سابق �أن الطعن املوجه للحديث انق�سم �إىل ق�سمني� :سند ًا
ومتناً ،و�س�أقف مع كالمه بالتف�صيل؛ لريى القارئ مدى الأمانة العلمية عند الكاتب،
((( �شرح منهاج الكرامة « .»514ط .م�ؤ�س�سة دار الهجرة
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وكيف حمله بغ�ضه لل�صحابي اجلليل خالد بن الوليد على الطعن يف حديث �صحيح غاية
يف ال�صحة.
� -أو ًال :الرد على الطعن يف �سند احلديث :

لقد
ان�صب كالم الكاتب على احلديث �سند ًا حول راويني اثنيني هما� :أحمد بن
َّ
عبد امللك بن واقد ،وحميد بن هالل.
�أما -:

� -1أحمد بن عبد امللك بن واقد-:
الذي نقل فيه امل�ؤلف كالم الباجي والكالباذي وابن منري ومل يزد على ذلك.
فعند الرجوع �إىل ترجمة هذا الراوي  -وهو �أحد �شيوخ البخاري  -جند �أن الباجي قال
فيه :مرتوك احلديث ،و�أن ابن منري ترك حديثه لقول �أهل بلده فيه((( .

ولكن عند القراءة الفاح�صة يف ترجمة هذا الراوي ،جند �أن الطعن املوجه له من قبل
�أهل بلده ،والذي لأجله ترك ابن منري حديثه ،وكذلك الباجي وتبعهم على ذلك امل�ؤلف
هنا � -أقول :هذا الطعن لي�س موجه ًا �إىل عدالة الراوي وثقته و�أمانته و�صدقه يف احلديث،
و�إمنا �إىل �أمر �آخر ال يقدح فيه �أبد ًا من جهة �صحة احلديث وعدمه.
قال �أبو احل�سن امليموين�« :س�ألت �أحمد بن حنبل عنه � -أي عن �أحمد بن واقد  -فقال:
قد كان عندنا ور�أيته ك ِّي�س ًا ،وما ر�أيت ب�أ�س ًا ،ر�أيته حافظ ًا حلديثه ،وما ر�أيت �إال خري ًا وهو
�صاحب �سنة .فقلت� :أهل حران ي�سي�ؤون الثناء عليه .قال� :أهل حران َق َّل ما ير�ضون عن
�إن�سان وهو يغ�شى ال�سلطان ب�سبب �ضيعة له .قال امليموين :فر�أيت �أمره عند �أبي عبد اهلل
ح�سن ًا يتكلم فيه بكالم ح�سن»(((.
فوا�ضح من كالم الإمام �أحمد �أن الرجل ثقة عدل ،غري مطعون فيه من جهة الإتقان،
و�إمنا طعن فيه �أهل بلده من جهة �إتيانه ال�سلطان ،وقد كان ذلك مكروه ًا عند الأئمة� ،أن
ي�أتي العامل �أبواب ال�سالطني !!
((( التعديل والتجريح « »310/1ترجمة « »22ط وزارة الأوقاف  -مراك�ش.
((( تهذيب الكمال « .»134/1ط .دار الكتب العلمية.
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يقول جعفر بن حممد ر�ضي اهلل عنه :الفقهاء �أمناء الر�سل ،ف�إذا ر�أيتم الفقهاء قد
ركبوا �إىل ال�سالطني فاتهموهم(((.
ويقول وهب بن منبه� :إياك و�أبواب ال�سالطني ،ف�إن عند �أبوابهم فتن ًا كمبارك الإبل ،ال
ت�صيب من دنياهم �شيئ ًا �إال و�أ�صابوا من دينك مثله(((.
ويقول �سفيان الثوري :لو خريت بني ذهاب ب�صري وبني �أن �أملأ ب�صري منهم �-أي
ال�سالطني -الخرتت ذهاب ب�صري(((.
�إىل غري ذلك من �أقوال العلماء والأئمة يف هذه امل�س�ألة ،لكن ال يعني ذلك كما قلت يف
بداية الأمر القدح يف حفظ الراوي وثقته و�إتقانه يف الأداء.
ولذلك فقد �أثنى �أئمة اجلرح والتعديل على �أحمد بن عبد امللك بن واقد يف �صدقه
و�أمانته -:
قال يعقوب بن �شيبة :كان ثقة.
وقال �أبو حامت :كان نظري النفيلي يف ال�صدق والإتقان((( وذكره ابن حبان يف الثقات(((.
وقال ابن حجر :ثقة تكلم فيه بال حجة((( .ويف مقدمة الفتح ذكره ابن حجر يف �أ�سماء
من طعن فيهم من رجال البخاري ،ونقل كالم الإمام �أحمد ال�سابق ،ثم قال :ف�أف�صح
�أحمد بال�سبب الذي طعن فيه �أهل حران من �أجله ،وهو غري قادح((( .
�أي �أنه قد طعن يف هذا الراوي وقدح فيه ب�أمر لي�س بقادح يف حفظه و�صدقه وثقته �أال
وهو غ�شيانه ال�سالطني.
فما ر�أيك �أيها القارئ املن�صف بهذا الكالم؟! وهل يبقى لديك �شك يف عدالة هذا
الراوي و�أمانته ؟! ثم ما ر�أيك يف طعن علي امليالين بهذا الراوي بعد ذلك ؟! وما ر�أيك
ب�إغفال امليالين لهذه احلقائق املذكورة يف الكتب ،والتي نقل منها ما ين�صر ر�أيه فقط؟!
((( حلية الأولياء «.»194/3
((( حلية الأولياء «.»30/4
((( حلية الأولياء «.»387/6
((( تهذيب الكمال « »133/1ط .دار الكتب العلمية.
((( الثقات البن حبان « »7/8ت  .»12036« :ط .دار الفكر.
((( التقريب �ص « »52ترجمة « »69ط .بيت الأفكار.
((( هدي ال�ساري « »457ط .مكتبة ال�صفا.

240

ﱫﯥ ﯦﱪ

�أم �أنه فعل ذلك مع هذا الراوي لأنه �صاحب �سنة كما قال الإمام �أحمد ؟!
و�أما الراوي الثاين الذي طعن فيه امل�ؤلف فهو -:

 -2حميد بن هالل -:

فقد ذكر امل�ؤلف �أنه �أورده العقيلي يف �ضعفائه ،وابن عدي يف كامله ،وابن اجلوزي يف
�ضعفائه ،والذهبي يف ميزانه ،ونقل كالم القطان عن ابن �سريين فيه.
وقد �أوهمنا امل�ؤلف �أن ه�ؤالء الأئمة جميع ًا يقولون ب�ضعف هذا الراوي ،والطعن فيه
وعدم قبول حديثه.
ولكن عند الرجوع �إىل هذه امل�صادر جند الأمر بخالف ما ذكر متام ًا ،و�أنا �أو ًال �أذكر
�أقوال �أهل العلم يف هذا الراوي ،ثم بعد ذلك �أعود للم�صادر التي ذكرها امل�ؤلف لرنى
ما فيها.
قال ابن معني والن�سائي :ثقة .وقال �أبو هالل الرا�سبي :ما كان بالب�صرة �أعلم منه.
وقال ابن �سعد :كان ثقة.
وذكره ابن حبان يف الثقات(((.
وقال ابن حجر :ثقة عامل(((.
�أما عن توقف ابن �سريين فيه ،و�أنه كان ال ير�ضاه ،فقد �أو�ضح العلماء �سبب ذلك ،فقد
قال القطان :كان ابن �سريين ال ير�ضاه ،قال ابن �أبي حامت� :س�ألت �أبي عن ذلك ،فقال:
دخل يف �شيء من عمل ال�سلطان ،فلهذا كان ال ير�ضاه ،وكان يف احلديث ثقة((( .وقال ابن
حجر :توقف فيه ابن �سريين لدخوله يف عمل ال�سلطان(((.
ونحن نرى �أن هذا ال�سبب لي�س قادح ًا يف دين الرجل ،و�صدقه و�أمانته و�إتقانه يف
احلديث ،حتى يرد احلديث لأجله ،وهو نف�س ال�سبب الذي لأجله ترك بع�ض العلماء �أحمد
ابن عبد امللك بن واقد ،وهو �سبب غري قادح.
((( الثقات البن حبان « .»147/4ط .دار الفكر ،تهذيب التهذيب « »45/3ترجمة «.»87
((( التقريب �ص « »168ترجمة «.»1563
((( اجلرح والتعديل «.»230/3
((( التقريب �ص «.»168
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�أعود الآن ملا نقله امل�ؤلف عن بع�ض العلماء موهم ًا �أنهم يقولون ب�ضعفه.
�أ� -أما العقيلي :فقد نقل كالم يحيى القطان عن ابن �سريين� :أنه كان ال ير�ضاه ،ومل
يعقب العقيلي على ذلك ب�شيء(((.
ف�أقول� :إن ذكر هذا الراوي يف كتاب ال�ضعفاء عند العقيلي �إذا كان لهذا ال�سبب،
كاف لت�ضعيفه ،ومن �صرح من العلماء بتوثيق
 و�أظنه كذلك  -فذلك غري �صحيح ،وال ٍهذا الراوي �أكرث بكثري ،فال يبقى لكالم العقيلي مو�ضع ًا �صحيح ًا ،خا�صة و�أن العلماء بينوا
�سبب عدم ر�ضى ابن �سريين عنه.
و�إن كان ل�سبب �آخر ،فلماذا مل يو�ضحه العقيلي ويذكره ؟! فاجلرح املبهم واملجمل ال
يقبل ،بل البد �أن يكون مف�سر ًا ،خا�صة �إذا كان هناك توثيق للراوي من قبل جماعة من
العلماء.
ب -و�أما ابن اجلوزي :فقال يف كتابه ال�ضعفاء :حميد بن هالل عن يزيد بن هارون
قال �أبو بكر اخلطيب :هو جمهول !!((( .
قلت :كيف يكون هذا الراوي جمهو ًال و�شهرته �أكرث من �أن تذكر؟! فهو من رجال
البخاري ،وهل يعقل �أن اخلطيب البغدادي يجهل ذلك ؟!
�إال �أن ا�ستغرابي قد زال ،كما �سيزول ا�ستغراب القارئ الكرمي حول هذه النقطة ،وذلك
عند رجوعي �إىل ميزان االعتدال للذهبي ،حيث ظهر يل �أمران خطريان يدالن على عدم
�أمانة امليالين يف النقل ،وتعمد يف �إغفال احلقيقة على القارئ.
ج -ميزان االعتدال :لقد ظهر يل من خالل ت�صفح ميزان االعتدال �أمران مهمان
هما-:
الأمر الأول� :أن الإمام الذهبي ذكر يف ميزانه رجلني با�سم حميد بن هالل ،الأول
منهما :هو الذي ذكره ابن اجلوزي يف �ضعفائه ،ونقل فيه الذهبي نف�س نقل ابن اجلوزي،
فقال :حميد بن هالل عن يزيد بن هارون ،قال اخلطيب :جمهول.
((( �ضعفاء العقيلي « »266/1ترجمة «.»327
((( �ضعفاء ابن اجلوزي « »240/1ترجمة «.»1035

242

ﱫﯥ ﯦﱪ

ثم �أورد الذهبي عقب هذا الراوي مبا�شرة :حميد بن هالل وهو راوينا املق�صود
بالبحث((( .
فتبني يل وللقارئ �أن ابن اجلوزي مل يق�صد حميد بن هالل الذي هو �أحد رجال
البخاري ،و�إمنا ق�صد راوي ًا �آخر يوافقه يف اال�سم ،وعليه ي�سقط ما ذكره امليالين من �أن
ابن اجلوزي ذكر هذا الراوي  -وهو �أحد رجال البخاري  -يف �ضعفائه.
ثم �إين �أجزم ب�أن امل�ؤلف فعل ذلك ق�صد ًا و�إيهام ًا للقارئ ب�أن ابن اجلوزي قد طعن يف
هذا الراوي من رجال البخاري ،والدليل على ذلك �أن الذهبي ذكر الرتجمتني متتابعتني
مبا�شرة ،فال ميكن �أن يكون امليالين ر�أى الرتجمة الأوىل ،ومل َي َر الرتجمة الثانية بل هذا
من اخليانة العلمية.
الأمر الثاين :الذي يدل على عدم الأمانة يف النقل ،وتعمد �إغفال احلقيقة :هو �إغفال
ما ذكره الذهبي يف ميزانه عن حميد بن هالل �أحد رجال البخاري ،واكتفاء امليالين بذكر
الذهبي له يف ميزانه ،موهم ًا القارئ �أن الذهبي يقول ب�ضعفه !!
وها �أنا �أنقل لك �أخي القارئ الكرمي ن�ص كالم الذهبي ،لرتى بنف�سك مدى التجني
والبعد عن احلق من قبل امل�ؤلف.
يقول الإمام الذهبي :حميد بن هالل :من جلة التابعني وثقاتهم بالب�صرة ،روى عن..
وثقه ابن معني وغريه ،وقال يحيى القطان :كان ابن �سريين ال ير�ضاه  -يعني لكونه دخل
يف �شيء من عمل ال�سلطان ،وقال �أبو هالل :ما كان بالب�صرة �أعلم من حميد بن هالل ،ما
�أ�ستثني احل�سن وال ابن �سريين ،غري �أن التناوة -وهي الفالحة والزراعة� -أَ َ�ض َّرت به.
وقال ابن املديني :مل يلقَ عندي �أبا رفاعة العدوي.
قلت�- :أي الذهبي -روايته عنه يف م�سلم ،وهو يف كامل ابن عدي مذكور ،فلهذا ذكرته،
و�إال فالرجل حجة(((.
ومعنى كالم الذهبي� :أنه لوال ذكر هذا الراوي  -حميد بن هالل  -يف كتاب الكامل يف
ال�ضعفاء البن عدي ملا ذكرته يف كتابي ميزان االعتدال؛ لأن الرجل حجة.
((( ميزان االعتدال « »616/1ترجمة « »2345-2344ط  .دار املعرفة.
((( ميزان االعتدال « »616/1ترجمة «.»2345
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�أما ذكر ابن عدي له يف الكامل ف�سرتى بعد قليل قوله فيه.
�أظن �أنه مل يبق جمال لل�شك بعد ذلك يف مدى �صدق امل�ؤلف و�أمانته يف النقل.
د  -و�أما ابن عدي يف كامله:
ف�أو ًال :فقد ذكر ابن عدي يف مقدمة كتابه الكامل منهجه يف الكتاب فقال« :وذاكر
يف كتابي هذا كل من ذكر ب�ضرب من ال�ضعف ،ومن اختلف فيه ،فجرحه البع�ض وعدله
البع�ض الآخر ،ومرجح قول �أحدهما مبلغ علمي من غري حماباة ،فلعل من َق َّبح �أمره �أو
ح�سنه حتامل عليه �أو مال �إليه»(((.
فوا�ضح من خالل كالم ابن عدي �أنه ال يقول ب�ضعف كل را ٍو ذكره يف كتابه ،ومن ن�سب
له ذلك فقد جتنى عليه.
ثاني ًا :فبعد �أن نقل ابن عدي طرف ًا من �أحاديث حميد بن هالل ،قال :وحلميد بن هالل
�أحاديث كثرية ،وقد حدث عنه النا�س والأئمة ،و�أحاديثه م�ستقيمة ،والذي حكاه يحيى
القطان �أن حممد بن �سريين ال ير�ضاه ال �أدري ما وجهه؟
فلعله كان ال ير�ضاه يف معنى �آخر لي�س احلديث ،و�أما يف احلديث ف�إنه ال ب�أ�س به
وبرواياته(((.
فانظر �أخي القارئ الكرمي �إىل هذا الثناء الوا�ضح من ابن عدي على حميد بن هالل
ورواياته ،ولعله مل يذكره يف كامله �إال ملا ورد من كالم ابن �سريين فيه ،ف�أراد الدفاع عنه
ولي�س الطعن فيه كما هو وا�ضح ،وهذا ما �أغفله امل�ؤلف ق�صد ًا.
 واخلال�صة من خالل البحث ال�سابق� :أن الطعن املوجه من امليالين ل�سند البخارييف هذا احلديث ،طعن عا ٍر عن ال�صحة وخمالف للواقع واحلقيقة.
ثاني ًا :الرد على الطعن يف منت احلديث-:

و�أما طعنه يف احلديث من جهة املنت فمن �أغرب ما ر�أيت ،فالنبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم مل يح�صر هذا اللقب بخالد بن الوليد ،بل ن�ص احلديث �أنه �سيف من �سيوف
اهلل ،ثم كيف ال يليق بالنبي عليه ال�سالم �أن ينعى زيد ًا وجعفر ًا وابن رواحة للنا�س بدون
((( الكامل يف ال�ضعفاء «.»2/1
((( الكامل يف ال�ضعفاء « »276/2ترجمة « »440/71ط  .دار الفكر
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�أن ي�صفهم ب�شيء ،وي�صف خالد ًا بذلك كما قال امل�ؤلف ،فما املانع من ذلك؟! ثم �أمل يقر�أ
امل�ؤلف يف ن�ص احلديث �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا نعاهم كانت عيناه تذرفان؟! ف�أي
�شرف له�ؤالء ال�صحابة �أعظم من �أن يبكي عليهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أعتذر للقارئ الكرمي على هذه الإطالة ،ولوال �أين �أردت �إثبات عدم الأمانة العلمية،
والبعد عن احلقيقة عند امل�ؤلف؛ ملا تكلفت اجلهد والوقت من نف�سي ومن القارئ الكرمي
يف الرد عليه ،والدفاع عن حديث البخاري رحمه اهلل تعاىل.
هذا هو احلديث الأول يف �إثبات �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو الذي لقب خالد ًا
ب�سيف اهلل .والأن �أعود لإكمال بقية الأحاديث-:
 -2روى الإمام �أحمد يف م�سنده من حديث عبد اهلل بن جعفر يف ق�صة غزوة م�ؤتة وفيه
قول النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ...« :ثم �أخذ الراية �سيف من �سيوف اهلل خالد بن
الوليد ففتح اهلل عليه .(((»...
 -3ويف امل�سند من حديث عبد امللك بن عمري ،قال« :ا�ستعمل عمر بن اخلطاب �أبا
عبيدة على ال�شام وعزل خالد بن الوليد ،فقال خالد بن الوليد :بعث عليكم �أمني هذه
الأمة� ،سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :أمني هذه الأمة �أبو عبيدة بن
اجلراح» قال �أبو عبيدة� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :خالد �سيف من
�سيوف اهلل ،ونعم فتى الع�شرية»(((.
 -4ويف امل�سند من حديث وح�شي بن حرب �أن �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه عقد
خلالد بن الوليد على قتال �أهل الردة ،وقال� :إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقولِ « :ن ْعم عبد اهلل و�أخو الع�شِ رية خالد بن الوليد ،و�سيف من �سيوف اهلل َ�س َّله اهلل على
((( امل�سند « »204/1ح « »1750قال ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط يف تعليقه على احلديث� :إ�سناده �صحيح على
�شرط م�سلم ،وكذلك قال ال�شيخ الألباين يف �أحكام اجلنائز «.»166
((( امل�سند « »90/4ورواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه « »208/17حتقيق حممد عوامة.
قال الهيثمي يف املجمع :رواه �أحمد ورجاله رجال ال�صحيح� ،إال �أن عبد امللك بن عمري مل يدرك �أبا عبيدة.
« .»348/9وعلق ال�شيخ �شعيب على احلديث بقوله :حديث �صحيح لغريه دون قوله «ونعم فتى الع�شرية» فهو
ح�سن لغريه ،وهذا �إ�سناد �ضعيف النقطاعه :عبد امللك بن عمري  -وهو اللخمي  -مل يدرك �أبا عبيدة وال
خالد بن الوليد وال عمر بن اخلطاب.
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الكفار واملنافقني»(((.
 -5ويف امل�سند من حديث �أبي قتادة ر�ضي اهلل عنه يف ق�صة غزوة م�ؤتة ،وفيه ...« :ثم
�أخذ اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من الأمراء هو �أ َّمر نف�سه ،ثم رفع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �إ�صبعيه فقال« :اللهم هو �سيف من �سيوفك فان�صره ،فمن يومئذ ُ�س ِّمي خالد
�سيف اهلل .(((»...
 -6ويف الرتمذي من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :نزلنا مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم منز ًال فجعل النا�س ميرون ،فيقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من
هذا يا �أبا هريرة؟ ف�أقول :فالن .فيقولِ :ن ْعم عبد اهلل هذا.
فيقول :من هذا ؟ ف�أقول :فالن .فيقول بئ�س عبد اهلل هذا .حتى َم َّر خالد بن الوليد،
فقال :من هذا؟ قلت :هذا خالد بن الوليد .قالِ « :ن ْعم عبد اهلل خالد بن الوليد �سيف من
�سيوف اهلل»(((.
�إىل غري ذلك من الأحاديث امل�صرحة ب�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو الذي �س َّمى
خالد ًا ب�سيف اهلل ،و�أن ذلك كان يف غزوة م�ؤتة كما جاء يف حديث �أبي قتادة الأن�صاري
ر�ضي اهلل عنه ،فهل يبقى جمال لل�شك والريب عند من هو حري�ص على الدليل ومعظم
له يف ذلك ؟!
ثاني ًا� :أنه ورد يف كتب الطاعنني يف خالد بن الوليد ما ي�شري �إىل �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم قد امتدح خالد ًا يف غزوة م�ؤتة ،و�إن مل يو�ضح امل�ؤلف هذا املدح ومل يك�شف
عنه ولكنه ن�ص على ذلك.
((( م�سند �أحمد « ،»8/1والطرباين يف الكبري « ،»103/4وقال الهيثمي يف املجمع :رواه �أحمد والطرباين
بنحوه ورجالهما ثقات .»348/9« .قال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على احلديث� :صحيح ب�شواهده وهذا �إ�سناد
�ضعيف.
((( م�سند �أحمد « ،»300/5والن�سائي يف ف�ضائل ال�صحابة « »118باب خالد بن الوليد ،وقال الهيثمي يف املجمع:
رواه �أحمد ورجاله رجال ال�صحيح غري خالد بن �شمري وهو ثقة .»156/6« .وقال ال�شيخ �شعيب معلق ًا على
احلديث� :صحيح لغريه وهذا �إ�سناد جيد .وقال ال�شيخ الألباين� :إ�سناده ح�سن� .أحكام اجلنائز «.»33
((( �سنن الرتمذي « »688/5ح « »3846باب مناقب خالد بن الوليد ،وقال الرتمذي عقب احلديث :هذا
حديث ح�سن غريب وال نعرف لزيد بن �أ�سلم �سماع ًا من �أبي هريرة وهو عندي حديث مر�سل .قال ال�شيخ
الألباين معلق ًا على احلديث� :صحيح .وقال ابن حجر يف الإ�صابة :رجاله ثقات .»216/2« .ط .دار الكتب
العلمية.
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يقول العاملي ...« :لأن اجلهاد ال ي�شرتط يف �أمريه �أن يكون �أتقى النا�س ،و�إمنا �أعلم
النا�س بفنون احلرب ،ومل يكونوا قادة ال�سرايا على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أتقى َمن يف اجلي�ش ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أق َّر خالد بن الوليد وامتدحه عندما
توىل القيادة يف م�ؤتة .(((»...
فنقول للعاملي :ما هو املدح الذي مدحه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خلالد بن الوليد
يوم م�ؤتة غري قوله« :ثم �أخذ الراية �سيف من �سيوف اهلل حتى فتح اهلل عليهم» ؟!
ف�إن كان عند العاملي مدح �آخر غري هذا فليطلعنا عليه ونحن له من ال�شاكرين.
ثالث ًا :كون ال�صديق ر�ضي اهلل عنه يلقب خالد ًا ب�سيف اهلل ،فهذا لي�س ابتدا ًء وال
�إن�شا ًء من ال�صديق ،و�إمنا مبا ُع ِرف وا�شتُهر به من قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد
�سبق معنا من خالل ا�ستعرا�ضنا جلملة من الأحاديث �أن الذي لقب خالد ًا بذلك �إمنا هو
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وما كان لل�صديق �أن يخالف يف ذلك  -حا�شاه  -بل �إنه
ي�ؤكد ويثبت هذا اللقب ،ويحتج به على الآخرين.
�أما �أن ال�صديق ر�ضي اهلل عنه لقب خالد ًا بذلك؛ لأنه �ساعده على غ�صب اخلالفة من
علي ر�ضي اهلل عنه ،وقتل مالك بن نويرة وغريه من املوحدين!! فحكاية هذا القول تكفي
يف �إبطاله و�إ�سقاطه من �أ�سا�سه؛ لأنه كالم مبني على باطل و�إفك وزور وبهتان ،وما بني
على الباطل فهو باطل مثله وال كرامة.
ثم �إن م�س�ألة �أن علي ًا هو �سيف اهلل و�سهم اهلل كما ذكر امل�ؤلف ،و�أن هذا لقبه ولي�س
لقب خالد ،ف�أقول على فر�ض �صحة احلديث وثبوته يف ذلك  -وهو ال يثبت(((  -ف�إنه ال مانع
من �أن يكون علي �سيف اهلل ،وخالد �سيف ًا من �سيوف اهلل ،وهكذا فلي�س الأمر ح�صر ًا يف
�شخ�ص بعينه ،ولذلك ر�أينا من خالل العر�ض ال�سابق لأحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه مل يح�صر هذا اللقب يف خالد ،بل قال يف جميع املوا�ضع «�سيف من �سيوف اهلل» و ِ«من»
هنا تبعي�ضية كما يعرف ذلك �أهل اللغة والف�صاحة.
((( االنت�صار « »219/1ط .دار ال�سرية .
((( قال �شيخ الإ�سالم «فهذا احلديث ال يعرف يف �شيء من كتب احلديث ،وال له �إ�سناد معروف ،ومعناه
باطل ،ف�إن علي ًا لي�س هو وحده �سيف اهلل و�سهمه ،وهذه العبارة يقت�ضي ظاهرها احل�صر» منهاج ال�سنة
«.»483/4
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فال داعي  -واحلال كذلك  -للطعن يف لقب خالد بحجة �أن هذا لقب علي ر�ضي اهلل
عن اجلميع(((.
فاخلالصة من هذا املبحث -:
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سمى خالد ًا �سيف اهلل؛ ل�شدة ب�أ�سه ورباطة ج�أ�شه،
وقوته يف احلرب على �أعداء اهلل تعاىل ،و�أن ذلك لي�س حم�صور ًا يف خالد دون غريه من
ال�صحابة.
فائدة عزيزة -:
يقول العالمة حممد يعقوب النانوتَوي عن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه�« :سيف اهلل
ال يك�سر وال يقتل ،فلهذا مل تكن له ال�شهادة ر�ضي اهلل عنه»(((.

((( انظر كالم �شيخ الإ�سالم بهذا اخل�صو�ص يف منهاج ال�سنة « »484-476/4ف�إنه مهم جد ًا.
((( نقلها عنه ال�شيخ عبد الفتاح �أبو غدة رحمه اهلل يف تعليقه على كتاب الت�صريح مبا تواتر يف نزول امل�سيح
«�ص.»213-211
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الخـاتمـة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ..
فها هو القلم قد ارتفع ،والقراطي�س قد ج ّفت ،وارتاح الذهن من كد النظر يف مثل هذه
ال�شبهات ،التي �أطلقت يف حق خري اخلليقة بعد �أنبياء اهلل تعاىل عليهم ال�صالة وال�سالم،
لنقف على حقيقة ال ميكن �إخفا�ؤها وطم�سها ،وهي باخت�صار :الكذب على ال�صحابة
الأجالء.
نعم� ،إنه الكذب الذي له دوافع كثرية ،لن �أتطرق لذكرها ،فقد ات�ضحت من خالل
العر�ض ال�سابق لتلك ال�شبهات.
�إنه الكذب الذي يودي ب�صاحبه ،ويجره �إىل م�ستنقع الإثم.
�إنه الكذب الذي ال يعرف خلق ًا وال �أدب ًا ،وال كبري ًا وال �صغري ًا ،وال �صحابي ًا وال غريه.
�إنه الكذب الذي من تزيى به ،فقد نادى على عقله بالأفول ،وعلى مبادئه بالنكول.
�إنه الكذب  ...الكذب  ...الكذب ...
ثم معذرة �إليك �أبا �سليمان يا �سيف اهلل عما �أُل�صق بك زور ًا وبهتان ًا ،و�أنت البار
الرا�شد ،املجاهد القائد ،ال�سيد الزاهد ،فواهلل الذي ال رب �سواه� ،إنهم مل يعرفوا قدرك
وال قدر َمن َق َّدرك.
فاهلل موعدهم ،وهو ح�سيبهم.
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املراجع
�	.1أبو بكر ال�صديق لعلي ال�صالبي ط .دار ابن كثري  -دم�شق  -بريوت 1424 -هـ،
2004م.
�	.2أبو بكر بن �أبي قحافة لعلي اخلليلي (دت) مكتبة �أهل البيت.
�	.3إحتاف اخلرية املهرة للإمام البو�صريي .ط .دار الوطن  -الريا�ض 1420 -هـ،
1999م.
 .4الآحاد واملثاين للإمام �أبي بكر ال�شيباين .ط .دار الراية – الريا�ض – حتقيق:
د .با�سم في�صل اجلوابرة  -ط 1411 - 1هـ 1991 ،م.
�	.5أحاديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة ملرت�ضى الع�سكري .ط .دار التوحيد للن�شر  -ط - 5
1414هـ 1994 ،م.
 .6االحتجاج للطرب�سي .ط .دار الأ�سوة  -ايران 1424 -هـ.
�	.7إحقاق احلق لنور الدين الت�سرتي (د ت).
�	.8أحكام اجلنائز لل�شيخ الألباين .ط .املكتب الإ�سالمي  -بريوت.
 .9الإر�شاد للمفيد م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء الرتاث  -ط 1416 - 1هـ 1995 ،م
�	.10إرواء الغليل للمحدث حممد نا�صر الألباين .ط .املكتب الإ�سالمي – بريوت
1405هـ 1985 ،م.
�	.11أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبناته لنجاح الطائي .ط .دار الهدى لإحياء
الرتاث – بريوت  -ط 1422 - 1هـ.
 .12اال�ستغاثة لأبي القا�سم الكويف (د ت).
 .13اال�ستنفار للذب عن ال�صحابة الأخيار لل�شيخ �سليمان العلوان (د ت).
 .14اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب البن عبد الرب (د ط).
�	.15أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة لعز الدين �أبي احل�سن علي بن حممد اجلزري
املعروف بابن الأثري .ط .دار ال�شعب.
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�	.16أ�سماء ال�صحابة الرواة وما لكل واحد من العدد .البن حزم .ط .دار الكتب
العلمية – بريوت  -حتقيق� :سيد ك�سروي  -ط 1412 - 1هـ 1992 ،م.
 .17الإ�صابة يف متييز ال�صحابة للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين .ط .دار
اجليل – بريوت .حتقيق :البجاوي  -ط 1412 - 1هـ.
 .18الإ�صابة يف متييز ال�صحابة للحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين .ط .دار
الكتب العلمية  -بريوت  -حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معو�ض  -ط 1415 - 1هـ.
�	.19أ�صول ال�سرخ�سي للإمام حممد بن �أحمد ال�سرخ�سي  -طبعة دار الكتب العلمية
 بريوت  -ط 1414 - 1هـ 1993 ،م.�	.20أ�ضواء على ال�صحيحني ملحمد �صادق النجمي .ط .م�ؤ�س�سة املعارف الإ�سالمية -
قم  -ط 1419 - 1هـ.
�	.21أ�ضواء على عقائد ال�شيعة الإمامية جلعفر �سبحاين .ط .م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق
 ط 1421 - 1هـ .�	.22إعالم املوقعني عن رب العاملني للإمام ابن قيم اجلوزية .ط .مكتبة الكليات
الأزهرية – م�صر .حتقيق :طه عبد الر�ؤوف �سعد 1388هـ 1968 ،م.
 .23الأعالم من ال�صحابة والتابعني حل�سني ال�شاكري ط .مطبعة �ستارة  -ط - 2
1418هـ .
�	.24أعيان ال�شيعة ملح�سن الأمني .ط .دار التعارف  -بريوت ،لبنان  -حتقيق :ح�سن
الأمني( .د ت).
 .25اغتيال �أبي بكر لنجاح الطائي .ط .دار الهدى لإحياء الرتاث  -بريوت  -ط - 1
1419هـ .
�	.26إفحام الأعداء واخل�صوم لنا�صر ح�سني الهندي .ط .مكتبة نينوى احلديثة
طهران (د ت).
�	.27إمتاع الأ�سماع للمقريزي .ط .دار الكتب العلمية  -بريوت  -حتقيق :حممد
عبد احلميد النمي�سي  -ط 1420 - 1هـ 1999 ،م.
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 .28االنت�صار لل�صحب والآل من افرتاءات ال�سماوي ال�ضال لإبراهيم الرحيلي.
ط .مكتبة الغرباء الأثرية  -ط 1418 - 1هـ1997 ،م.
 .29االنت�صار للعاملي .ط .دار ال�سرية  -بريوت  -ط 1421 - 1هـ 2000 ،م.
�	.30أن�ساب الأ�شراف للبالذري .ط .دار الفكر – بريوت  -حتقيق� :سهيل زكار
وزركلي - .ط 1417 - 1هـ 1996 ،م.
 .31الأن�ساب لل�سمعاين .ط .مطبعة جمل�س دائرة املعارف بحيدر �آباد ،الهند،
1382هـ1962 ،م.
 .32بحار الأنوار للمجل�سي .ط .م�ؤ�س�سة الوفاء – بريوت  -ط 1403 - 2هـ 1983،م.
 .33البداية والنهاية للحافظ ابن كثري الدم�شقي .ط .مكتبة املعارف – بريوت -
1420هـ 1999 -م.
 .34بيت الأحزان لعبا�س القمي .ط .دار احلكمة  -قم  -ط 1412 - 1هـ .
 .35تاريخ ابن خلدون للعالمة ابن خلدون .ط .الهيئة العامة لق�صور الثقافة
القاهرة 2007 -م.
 .36تاريخ الإ�سالم للحافظ الذهبي .ط .دار الكتاب العربي حتقيق :عبد ال�سالم
تدمري  -ط 1422 - 4هـ2001 ،م.
 .37تاريخ الأمم وامللوك .للإمام ابن جرير الطربي .ط .روائع الرتاث العربي
 بريوت  -حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  -ط  1387 - 2هـ 1967م. .38تاريخ اخللفاء للإمام ال�سيوطي .ط .مطبعة ال�سعادة – م�صر حتقيق :حممد
حمي الدين عبد احلميد  -ط 1371 - 1هـ 1952 -م.
 .39التاريخ ال�صغري للإمام البخاري .ط .دار الوعي – مكتبة دار الرتاث – حلب،
القاهرة .حتقيق :حممود ابراهيم زايد  -ط 1397 - 1هـ 1977 ،م.
 .40التاريخ الكبري للإمام البخاري .ط .دار الفكر .حتقيق .ال�سيد ها�شم الندوي
(دت) املو�سوعة ال�شاملة.
 .41تاريخ اليعقوبي لليعقوبي ط .دار �صادر – بريوت (د ت).
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 .42تاريخ مدينة دم�شق للإمام �أبي القا�سم علي بن احل�سن ال�شافعي املعروف بابن
ع�ساكر .ط .دار �إحياء الرتاث العربي .حتقيق :علي �شريي  -ط 1421 - 1هـ 2001 ،م.
 .43حتفة الأحوذي �شرح �سنن الرتمذي للمباركفوري .ط .دار �إحياء الرتاث العربي
بريوت( ،د ت).
 .44تخريج الأحاديث والآثار للحافظ الزيعلي .ط .دار ابن خزمية  -الريا�ض
 ط 1414 - 1هـ  ،حتقيق :عبد اهلل ال�سعد. .45تذكرة الفقهاء للحلي .ط .مطبعة مهر – قم  -ط 1414 - 1هـ.
 .46الت�صريح مبا تواتر يف نزول امل�سيح للمحدث حممد �أنور �شاه الك�شمريي.
ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية – حلب حتقيق :عبد الفتاح �أبو غدة 1402 -هـ 1982م.
 .47التعديل والتجريح للإمام الباجي .ط .دار اللواء  -الريا�ض  -ط 1406 - 1هـ
1986م  -حتقيق� :أبو لبابة ح�سني.
 .48تعظيم قدر ال�صالة للإمام املروزي .ط .مكتبة الدار – املدينة املنورة .حتقيق:
د .عبد الرحمن الفريوائي  -ط 1406 - 1هـ .
 .49تعليقة على منهج املقال للوحيد الرببهاري (د ت) مكتبة �أهل البيت.
 .50تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر الع�سقالين .ط .دار الر�شيد – حلب .حتقيق:
حممد عوامة  -ط 1406 - 1هـ .
 .51تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر الع�سقالين .ط .مطبعة دائرة املعارف
النظامية  -الهند  -ط 1326 - 1هـ .
 .52تهذيب الكمال للحافظ ابي احلجاج املزي .ط .مطبعة دار الكتب العلمية  -بريوت
 ط 1425 - 1هـ 2004 ،م .حتقيق :عمرو �شوكت. .53الثقات للإمام �أبي حامت ابن حبان .ط .دار الفكر .حتقيق :ال�سيد �شرف الدين
�أحمد  -ط 1395 - 1هـ 1975م.
 .54جامع الأحاديث للإمام ال�سيوطي (د ط).
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 .55اجلرح والتعديل للإمام ابن �أبي حامت الرازي .ط .دار �إحياء الرتاث العربي
– بريوت  -ط 1371 - 1هـ 1952 -م.
 .56جواهر الكالم للنجفي .ط .دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت  -ط - 7
1981م.
 .57حلية الأولياء للإمام �أبي نعيم الأ�صبهاين .ط .دار الكتاب العربي – بريوت
 ط 1405 - 4هـ . .58اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي .ط .املطبعة العلمية – قم  -ط - 1
 1409هـ .
 .59خ�صائ�ص الإمام علي للإمام الن�سائي .ط .مكتبة املعال  -الكويت  -ط - 1
1406هـ  ،حتقيق� :أحمد البلو�شي.
 .60خال�صة عبقات الأنوار حلامد النقوي .ط .م�ؤ�س�سة البعثة – ايران 1405 -هـ.
 .61الدرجات الرفيعة لعلي خان املدين .ط .من�شورات مكتبة ب�صريتي – قم -
1397هـ .
 .62الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية حتقيق :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم.
الطبعة ال�ساد�سة 1417هـ 1996 ،م.
 .63دعائم الإ�سالم للقا�ضي النعمان املغربي .ط .دار املعارف  -القاهرة 1383هـ
1963م.
 .64دالئل النبوة للإمام الأ�صبهاين .ط .دار طيبة – الريا�ض .حتقيق :حممد احلداد
 ط 1409 - 1هـ. .65دالئل النبوة للإمام البيهقي .ط .دار الكتب العلمية – بريوت .حتقيق:
د .عبد املعطي قلعجي  -ط 1408 - 1هـ 1988 -م.
 .66رجال حول الر�سول خلالد حممد خالد .ط .دار الكتاب العربي  -بريوت
 ط 1407 - 5هـ 1987 ،م. .67ر�سائل الكركي .للكركي .ط .مطبعة اخليام – قم  -ط 1409 - 1هـ  .حتقيق:
حممد احل�سون.
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 .68رو�ضة الواعظني للفتال الني�سابوري .ط .من�شورات ال�شريف الر�ضى ،قم (د ت)
مكتبة �أهل البيت.
� .69سبل الهدى والر�شاد لل�صاحلي ال�شامي .ط .دار الكتب العلمية – بريوت
 ط 1414 - 1هـ 1993م  -حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معو�ض.� .70سفينة النجاة لل�سرابي .ط .مطبعة �أمري  -قم  -ط 1419 - 1هـ.
 .71ال�سقيفة ملحمد ر�ضا املظفر .ط .مطبعة بهمن – قم  -ط 1415 - 2هـ.
 .72ال�سل�سلة ال�صحيحة لل�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين .ط .مكتبة املعارف
 الريا�ض 1415 -هـ 1995م.� .73سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه القزويني .ط .دار الفكر .بريوت .حتقيق حممد
ف�ؤاد عبد الباقي (د ت).
� .74سنن �أبي داود للإمام �أبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين .ط .دار الفكر
بريوت (د ت).
� .75سنن الرتمذي للإمام �أبي عي�سى الرتمذي .ط .دار �إحياء الرتاث العربي –
بريوت حتقيق :ال�شيخ �أحمد �شاكر (د ت).
 .76ال�سنن الكربى للإمام �أبي بكر البيهقي .ط .مكتبة دار الباز – مكة املكرمة.
حتقيق :حممد عبد القادر عطا 1414 -هـ 1994م.
 .77ال�سنن الكربى للإمام الن�سائي .ط .دار الكتب العلمية – بريوت  -ط 1411 - 1هـ
1991م.
� .78سنن الن�سائي للإمام �أحمد بن �شعيب الن�سائي .ط .مكتب املطبوعات الإ�سالمية
– حلب .حتقيق :عبد الفتاح �أبو غدة  -ط 1406 - 2هـ 1986م.
� .79سري �أعالم النبالء للإمام الذهبي  .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة .حتقيق �شعيب
الأرنا�ؤوط و�آخرون - .ط 1422 - 11هـ 2001م.
 .80ال�سرية احللبية للإمام علي بن برهان الدين احللبي .ط .دار املعرفة – بريوت.
1400هـ .
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 .81ال�سرية النبوية البن ه�شام احلمريي .ط .دار املدين – القاهرة 1383 -هـ
1963م.
 .82ال�شايف يف الإمامة لل�شريف املرت�ضي .ط .م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان  -قم  -ط - 2
1410هـ .
� .83شذرات الذهب البن العماد .ط .دار الكتب العلمية  -بريوت (د ت).
� .84شرح �إحقاق احلق للمرع�شي من�شورات مكتبة �آية اهلل العظمى املرع�شي – قم.
(د ت).
� .85شرح الأخبار للقا�ضي النعمان .ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي  -قم  -ط - 2
1414هـ .
� .86شرح الق�صيدة الرائية جلواد جعفر .ط .الإر�شاد للطباعة والن�شر – بريوت
 ط 1422 - 1هـ 2001 ،م.� .87شرح منهاج الكرامة لعلي امليالين .ط .م�ؤ�س�سة دار الهجرة  -ط 1418 - 1هـ
1997م.
� .88شرح نهج البالغة البن �أبي احلديد .ط .دار الكتب العلمية  -بريوت  -ط - 1
1418هـ 1998م.
� .89صحيح البخاري للإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري .ط .3دار ابن كثري .بريوت
1407هـ 1987م.
� .90صحيح م�سلم للإمام م�سلم بن احلجاج الق�شريي .ط .دار �إحياء الرتاث العربي
– بريوت (د ت).
� .91صحيح و�ضعيف تاريخ الطربي ملحمد طاهر الربزجني .ط .دار ابن كثري –
دم�شق  -ط 2007 - 1م.
� .92صحيح و�ضعيف �سنن ابن ماجه لل�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين .ط .مكتبة
املعارف ،املو�سوعة ال�شاملة.
� .93صحيح و�ضعيف �سنن �أبي داود لل�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين .ط .مكتبة
املعارف ،املو�سوعة ال�شاملة.
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� .94صحيح و�ضعيف �سنن الرتمذي لل�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين .ط .مكتبة
املعارف ،املو�سوعة ال�شاملة.
� .95صحيح و�ضعيف �سنن الن�سائي لل�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين .ط .مكتبة
املعارف ،املو�سوعة ال�شاملة.
 .96ال�صوارم املهرقة لنور اهلل الت�سرتي .ط .نه�ضت .حتقيق :جالل الدين املحدث،
1367هـ .
 .97ال�صواعق املر�سلة للإمام ابن قيم اجلوزية .ط .دار العا�صمة – الريا�ض
 ط 1418 - 3هـ 1998 ،م.� .98صور من �سري ال�صحابة لل�سحيباين  .ط دار ابن خزمية ،الريا�ض  -ط - 4
1418هـ 1998 ،م.
 .99ال�ضعفاء الكبري للإمام �أبي جعفر العقيلي .ط .دار الكتب العلمية – بريوت .
حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،الطبعة الأوىل 1404هـ 1984م.
.100ال�ضعفاء واملرتوكني للعالمة ابن اجلوزي .ط .دار الكتب العلمية حتقيق :عبد اهلل
القا�ضي.
.101الطبقات الكربى للعالمة حممد بن �سعد .ط .دار �صادر – بريوت .حتقيق:
�إح�سان عبا�س  -ط 1968 - 1م.
 .102طبقات خليفة بن خياط .ط .دار الفكر  .حتقيق � :سهيل زكار( ،د ت).
 .103الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف البن طاوو�س .ط .اخليام  -قم  -ط -1
1399هـ .
 .104العثمانية للجاحظ .ط .دار الكتاب العربي  -م�صر 1374هـ 1955 ،م .حتقيق:
عبد ال�سالم هارون.
 .105العلل ومعرفة الرجال للإمام �أحمد بن حنبل .ط .املكتب الإ�سالمي .حتقيق:
و�صي اهلل عبا�س  -ط 1408 - 1هـ 1988 ،م.
 .106عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني .ط .دار الفكر –
بريوت  -ط 2002 - 1م.
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 .107عمر بن اخلطاب .ط مكتبة الفجر  -ط 1424 - 1هـ 2003 ،م.
 .108العوا�صم من القوا�صم للإمام �أبي بكر ابن العربي املالكي .ط .املكتبة ال�سلفية
– القاهرة  -ط 1424 - 8هـ 2003 ،م.
 .109العوامل للبحراين .ط .مطبعة �أمري – قم  -ط 1407 - 1م.
.110عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود ل�شم�س احلق العظيم �آبادي .ط .دار الكتب
العلمية – بريوت  -ط 1415 - 2هـ.
 .111عني العربة لغنب العرتة لآل طاوو�س .ط .دار ال�شهاب – قم (د ت).
 .112الغارات للثقفي ،الطبعة الإيرانية (د ت).
 .113الغدير للأميني .ط .دار الكتاب العربي  -بريوت  -ط 1397 - 4هـ 1977 ،م.
 .114الفتاوى الكربى ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .ط .دار املعرفة – بريوت .حتقيق:
ح�سنني حممد خملوف.
.115فتح الباري �شرح �صحيح البخاري للحافظ ابن حجر الع�سقالين .ط .دار الفكر
– بريوت  -ط 1420 - 1هـ 2000م .وطبعة �أخرى :مكتبة ال�صفا  -القاهرة  -ط - 1
1424هـ 2003م .
 .116فتوح ال�شام لأبي عبد اهلل الواقدي .ط .دار اجليل – بريوت (د ت).
 .117فر�سان النهار ل�سيد ح�سني عفاين .ط .دار ماجد عيدي  -ط 1425 - 1هـ ،
2004م.
 .118فر�سان من ع�صر النبوة لأحمد خليل جمعة .ط .دار اليمامة  -دم�شق
 ط 1420 - 1هـ 1999م. .119الف�صول املهمة يف ت�أليف الأمة لعبد احل�سني �شرف الدين .النا�شر :ق�سم الإعالم
اخلارجي مل�ؤ�س�سة البعثة (د ت).
 .120الف�صول املهمة يف معرفة الأئمة البن ال�صباغ .ط .دار احلديث .حتقيق� :سامي
الغريري  -ط 1422 - 1هـ.
.121ف�ضائل ال�صحابة للإمام �أحمد بن حنبل .ط .دار ابن اجلوزي .حتقيق:
و�صي اهلل عبا�س  -ط 1420 - 2هـ 1999م.
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.122فوات الوفيات ملحمد �شاكر الكتبي .ط .دار �صادر – بريوت .حتقيق� :إح�سان
عبا�س  -ط 1974 ، 1973 - 1م.
 .123قامو�س الرجال للت�سرتي .ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي  -قم  -ط 1419 -1هـ.
 .124القامو�س املحيط للفريوز �أبادي (د ط).
 .125قواعد الأحكام للحلي .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي – قم  -ط 1413 - 1هـ.
 .126الكايف للكليني .ط .مطبعة حيدري  -طهران  -ط 1363 - 5هـ ت�صحيح :علي
�أكرب الغفاري.
 .127الكامل يف التاريخ البن الأثري .ط .دار املعرفة  -بريوت  -ط 1422 - 1هـ 2002م.
حتقيق :خليل �شيحا.
 .128الكامل يف ال�ضعفاء للإمام ابن عدي اجلرجاين .ط .دار الفكر – بريوت.
حتقيق :يحيى غزاوي  -ط 1409 - 3هـ 1988م.
 .129كتاب الأربعني ملحمد طاهر القمي .ط .مطبعة �أمري  -قم  -ط 1418 - 1هـ.
حتقيق :ال�سيد مهدي الرجائي.
.130كتاب الأموال للإمام ابن زجنويه .ط .مركز الدرا�سات االقت�صادية والفقهية-
القاهرة  -ط 1428 - 1هـ 2007م.
 .131كتاب الأموال للإمام �أبي عبيد القا�سم بن �سالم (د ت).
 .132كتاب التعجب للكراجكي .ت�صحيح وتخريج :فار�س ح�سون .ط .دار الغدير  -قم
 ط 1421 - 1هـ. .133كتاب اجلهاد للإمام عبد اهلل بن املبارك .ط .دار العلم ،حتقيق :د .نزيه حماد.
(د ت).
 .134كتاب الردة للواقدي .ط .دار الغرب الإ�سالمي  -لبنان  -ط 1410 - 1هـ
1990م.
 .135كتاب الفتوح البن �أعثم .ط .دار الأ�ضواء  -ط 1411 - 1هـ  .حتقيق :علي
�شريي.
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 .136كتاب الف�ضائل ل�شاذان بن جربائيل .ط .من�شورات م�ؤ�س�سة الأعلى  -لبنان
 ط 1408 - 1هـ 1988م. .137كتاب امليزان لل�شعراين (د ت).
 .138ك�شف الغمة للأربلي .ط .دار الأ�ضواء  -لبنان  -ط 2000 - 1م.
 .139ك�شف املحجة لثمرة املهجة البن طاوو�س .ط .املطبعة احليدرية – النجف
1370هـ 1950م.
 .140كنز العمال للمتقي الهندي .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت 1989م.
 .141الكنى والألقاب لعبا�س القمي .ط .من�شورات مكتبة ال�صدر  -ط 1359 - 5هـ.
 .142ل�سان العرب البن منظور .ط .دار �صادر – بريوت  -ط . 1
 .143ل�سان امليزان للحافظ ابن حجر الع�سقالين .ط .مكتبة املطبوعات الإ�سالمية
حتقيق :عبد الفتاح �أبو غدة  -ط 1423 - 1هـ 2002م
 .144اللهوف يف قتلى الطفوف البن طاوو�س .ط� .أنوار الهدى – قم -ط1417 -1هـ.
 .145املجروحني للإمام ابن حبان .ط .دار الوعي – حلب .حتقيق :حممود
�إبراهيم زيد (د ت).
 .146جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي .ط .م�ؤ�س�سة املعارف  -بريوت
1406هـ 1986م.
.147حماكمات اخللفاء و�أتباعهم .د .جواد جعفر .ط .الإر�شاد للطباعة والن�شر -
بريوت  -ط 1421 - 1هـ 2001م.
 .148املحلى للإمام �أبي حممد بن حزم الأندل�سي .ط .دار الفكر (د ت).
 .149املرا�سيل للإمام ابن �أبي حامت .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت  -ط 1418 - 2هـ
1998م.
 .150مروج الذهب للم�سعودي .ط .دار القلم – لبنان  -ط 1989 - 1م.
.151مرويات غزوة حنني وح�صار الطائف لإبراهيم قريبي .ط .عمادة البحث العلمي
باجلامعة الإ�سالمية  -املدينة املنورة  -ط 1412 - 1هـ .
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 .152امل�ستجاد من الإر�شاد للحلي .ط .مطبعة ال�صدر  -قم 1406 -هـ.
.153امل�ستدرك على ال�صحيحني للإمام �أبي عبد اهلل احلاكم الني�سابوري .ط .دار
الكتب العلمية – بريوت  -ط 1411 - 1هـ 1990م .حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا.
 .154امل�سرت�شد البن جرير الطربي الإمامي .ط .م�ؤ�س�سة الثقافة الإ�سالمية
 ط 1415 - 1هـ . .155م�سند �أبي يعلى للإمام �أبي يعلى املو�صلي .ط .دار امل�أمون للرتاث – دم�شق.
حتقيق :ح�سني �سليم �أ�سد  -ط 1404 - 1هـ 1984م.
 .156م�سند الإمام �أحمد بن حنبل .ط .م�ؤ�س�سة قرطبة – القاهرة (د ت).
.157م�سند البزار للإمام �أبي بكر البزار .ط .م�ؤ�س�سة علوم القر�آن .حتقيق:
د .حمفوظ الرحمن زين اهلل 1409هـ .
.158م�سند احلميدي لأبي بكر احلميدي ط .دار الكتب العلمية – بريوت .حتقيق:
حبيب الرحمن الأعظمي (د ت).
.159م�سند ال�شاميني للإمام الطرباين .ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة .حتقيق :حمدي ال�سلفي
 ط 1405 - 1هـ 1984م..160امل�سند للإمام �أبي بكر ابن �أبي �شيبة .ط .دار الوطن .حتقيق :عادل العزازي
و�أحمد املزيدي 1997م.
.161م�شاهري علماء الأم�صار للإمام ابن حبان الب�ستي .ط .دار الكتب العلمية -
بريوت 1959م.
.162م�شكل الآثار للإمام الطحاوي ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت – حتقيق� :شعيب
الأرنا�ؤوط  -ط 1427 - 2هـ 2006 ،م.
.163امل�صباح املنري لأحمد حممد الفيومي .ط .املكتبة الع�صرية .حتقيق :يو�سف
ال�شيخ حممد (د ت).
 .164امل�صنف للإمام ابن �أبي �شيبة ط .دار القبلة .حتقيق :حممد عوامة  -ط - 1
1427هـ 2006 ،م.
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 .165امل�صنف للإمام عبد الرزاق ال�صنعاين .ط .املكتب الإ�سالمي  -بريوت
 ط 1403 - 2هـ . .166معامل الفنت ل�سعيد �أيوب .ط .جممع �إحياء الثقافة الإ�سالمية  -ط - 1
1416هـ.
 .167معامل املدر�ستني ملرت�ضى الع�سكري .ط .م�ؤ�س�سة النعمان – بريوت 1410 -هـ
1990م.
.168املعجم الأو�سط للإمام الطرباين .ط .دار احلرمني – القاهرة .حتقيق :د .طارق
عو�ض اهلل وعبد املح�سن احل�سيني 1415هـ.
 .169معجم البلدان لياقوت احلموي .ط .دار �صادر  -بريوت  -ط 1993 -1م.
 ط 1995 - 2م. .170معجم ال�صحابة للإمام البغوي .ط .مكتبة دار البيان – الكويت  -ط 1428 - 2هـ
2007م.
 .171املعجم الكبري للحافظ �سليمان بن �أحمد الطرباين .ط .مكتبة العلوم واحلكم –
املو�صل .حتقيق :حمدي ال�سلفي  -ط 1404 - 2هـ 1983م.
 .172معجم مقايي�س اللغة العربية البن فار�س .ط .دار الفكر .حتقيق :عبد ال�سالم
هارون 1399هـ 1979م.
 .173معرفة ال�صحابة للإمام �أبي نعيم الأ�صبهاين .ط .دار الوطن – الريا�ض.
حتقيق :عادل العزازي  -ط 1419 - 1هـ 1998م.
 .174املغازي للواقدي (د ط) املكتبة ال�شاملة.
.175مقتل احل�سني لأبي خمنف لوط بن يحيى .ط .مطبعة العلمية – قم .حتقيق:
ح�سني الغفاري (د ت).
 .176مكاتيب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للأحمدي املياجني .ط .دار احلديث
 ط 1998 - 1م. .177من ال يح�ضره الفقيه البن بابويه القمي .ط .دار التعارف  -ط 1412 - 1هـ
1992م.
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 .178مناقب �آل �أبي طالب البن �شهر�آ�شوب .ط .مطبعة احليدرية  -النجف 1376 -هـ
1956م.
 .179املناقب للخوارزمي .ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي .حتقيق :مالك املحمودي
 ط 1414 - 2هـ . .180منتهى املطلب للحلي .ط .جممع البحوث الإ�سالمية – م�شهد – �إيران
 ط 1412 - 1هـ ..181منهاج ال�سنة النبوية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .ط .م�ؤ�س�سة قرطبة .حتقيق:
حممد ر�شاد �سامل  -ط 1406 - 1هـ .
 .182املواقف لع�ضد الدين الإيجي .ط .دار اجليل – بريوت .حتقيق :د .عبد الرحمن
عمرية  -ط 1417 - 1هـ 1997م.
 .183مو�سوعة الإمام علي بن �أبي طالب للري�شهري .ط .دار احلديث  -قم  -ط - 2
1425هـ .
.184ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافظ الذهبي .ط .دار الفكر – بريوت.
 ط 1420 - 1هـ 1999م. .185نزهه الأب�صار يف ف�ضائل الأن�صار للإمام ابن الفراء .ط� .أ�ضواء ال�سلف
 ط 1425 - 1هـ 2004م. .186الن�ص على �أمري امل�ؤمنني لعلي عا�شور (د ت) مكتبة �أهل البيت.
 .187الن�ص واالجتهاد لعبد احل�سني �شرف الدين ط� .سيد ال�شهداء .قم  -ط - 1
1404هـ .
 .188الن�صائح الكافية البن عقيل .ط .دار الثقافة  -ايران  -ط 1412 - 1هـ.
 .189نقد الرجال للتفر�شي ط .م�ؤ�س�سة �آل البيت – قم  -ط 1418 - 1هـ .
.190النهاية يف غريب الأثر لأبي ال�سعادات اجلزري ط .املكتبة العلمية – بريوت.
حتقيق :حممود الطناحي وطاهر الزاوي 1399هـ 1979م.
 .191نور الأفهام يف علم الكالم حل�سن اللوا�ساين .ط .م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي  -قم
 -ط 1425 - 1هـ .
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 .192و�سائل ال�شيعة للحر العاملي ط� .آل البيت لإحياء الرتاث  -قم  -ط - 2
1414هـ.
 .193و�ضوء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعلي ال�شهر�ستاين .ط .مطبعة �ستارة  -قم
 ط 1415 - 1هـ . .194وفيات الأعيان للعالمة ابن خلكان .ط .دار �صادر .حتقيق� :إح�سان عبا�س.
 .195وقعة �صفني لن�صر بن مزاحم .ط .امل�ؤ�س�سة العربية احلديثة .حتقيق :عبدال�سالم
هارون  -ط 1401 - 3هـ 1981م .
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