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 :متهيد

(األخ الكرمي الدكتور سليمان العودة
0F

اإلنقاذ من دعاوى (نشر مقاالته يف الرد علي يف مذكرة مساها   ١
ما هي إال تلك املقاالت الـيت نشـرها يف بعـض    وهذه املذكرة   -)كتاباً(وبعضهم يسميها -) اإلنقاذ

الصحف السعودية مع زيادة مقدمة يسرية تشكيكية وسرقة ثالث روايات مما سبق نشرته يف صـحيفة  
مقااليت اليت كتبتها يومئذ يف الرد عليه مع تصحيحات لغوية  مجعهـ  وقد ٩/٣/١٤١٨الرياض بتاريخ 

 .الذكر وأسلوبية يسرية ومل أزد عليها شيئاً يستحق

وال يستطيع  - مل جيب عليها ال يف املقاالت وال يف الكتاباليت ولب املشكلة اليت بيين وبني الدكتور  
السؤال اليسري التايل فإن أجاب عليه الدكتور فهذه شجاعة نادرة اإلجابة عن يف  تكمن، -اجلواب عليها

 .ونكون قد قطعنا شوطاً كبرياً من احلوار حتتسب له

 !أم شاركه آخرون؟! هل انفرد سيف بن عمر بأخبار ابن سبأ يف الفتنة؟: ووالسؤال ه 

وهذا السؤال طرحته عليه يف أكثر الردود عليه قبل سنوات ومل جيب عليه إىل اآلن مع أنين أجيـب   
على كل أسئلته فإن زعم أنين مل أجب على سؤال فاطلبوه أن جيرب ويطرحه علـي مث أتـرك لكـم    

(احلكم
1F

٢(. 

مل يشارك سيف بن عمر أحد من املؤرخني يف إثبات دور ابـن  : ا إن قال الدكتور العودة وعلى هذ
وإن زعم أن  -بغض النظر عن اختالفنا فيه–سبأ يف الفتنة فقد اتفقنا أن رسالته أقامها على هذا الراوي 

أ كشخصية أو دون أن خيلطها مع تلك الروايات اليت تتحدث عن ابن سب هناك طرقاً أخرى فليظهرها لنا
حسب مـا  ) مطلق الوجود(و) الدور يف الفتنة(، علما بأنين كررت حىت مللت أنين أفرق بني زعيم ديين

حنـو إنقـاذ التـاريخ    (سيأيت مبيناً يف الردود بشكل واضح، بل هذا التفريق موجود يف كتاب الرياض 
                                                 

لعودة، وقد استفاد الدكتور سليمان من هذا خيلط بعض القراء بني الشيخ الفاضل سلمان بن فهد العودة الداعية املعروف وبني الدكتور سليمان بن محد ا  )١(
 ).فرع القصيم(، الدكتور سليمان العودة أستاذ يف قسم التاريخ جبامعة اإلمام ! اخللط كثريا

مع أنه ) ليةالسجا(مل أستطع أن أغري يف أسلوب هذه املقاالت، فقد حتمل حدة احلوارات تلك األيام، وقد هدأ أسلويب فيما بعد فصعب تغيري هذه اللغة   )٢(
التـذكري أثنـاء    ال مقارنة بني اامات الدكتور واستعدائه للدولة واتمع وبني ما جتدونه من بعض ردة الفعل يف هذه املقاالت، لذلك آمل استصحاب هذا

كان أسلويب فيه حاداً وفيه تفـاخر ال  خاصة الفصل األول، ) حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(قراءة الكتاب، كما أحب أن أذكر بأن مقااليت يف كتاب الرياض 
 .أرتضيه، فقد كنت يومها طالباً يف أواخر املرحلة اجلامعية ومتأثراً باألسلوب السجايل السلفي لذا آمل املعذرة



۳ 

 

إذا (واريخ ورحم اهللا من قال الذي طبع قبل أن يكتب العودة رده األول، كل هذا موثق بالت) اإلسالمي
 )!.استخدم الرواة الكذب استخدمنا هلم التاريخ

أنشر هذا التعقيب الذي هـو جمموعـة   إال أنين ) مل يطبع -ابن سبأ(مفصالً عن ورغم أن يل كتاباً 
 ةتتم طباعتلبية لطلب كثري من األخوة الذين رأوا أن أنشرها إىل أن دود على مقاالت الدكتور يومئذ، الر

 عبداهللا بن سبأ وسيف بن عمرشخصيتني الذي فيه التفصيل يف املوسع يف هذه املسألة التارخيية، الكتاب 
بعضه، والبعض كاف للرد علـى  رك كله يف وقت قريب فال نترك ولو ، فما ال يد)رواية دور ابن سبأ(

 .ةالدكتور لكنين أريد بالتطويل يف الكتاب القادم أن أخاطب غري الدكتور العود

باستثناء املقاالت األخرية ) الرياض، واملسلمون، والبالد(وهذه املقاالت سبق أن نشرت يف صحف   
اليت مت منعها من قبل وزارة اإلعالم بعد اتصاالت واسعة للدكتور العودة واستجدائه باملؤسسة الدينيـة  

!! ة ما يشاؤون يف الرد عليالرمسية اليت سارعت يف التدخل فأوقفت مقااليت ومسح للدكتور وغريه بكتاب
، وهذه املقاالت مل أحـاول أن  )!الطريفة اليت مل تعد غريبة يف أوساطنا العلمية لطائف العدلوهذه من (

أزيد عليها شيئاً إال القليل جداً مما يصنف أكثره يف التصحيح اللغوي أو اإلخراج الشكلي مـع بعـض   
كثرياً مما أريد قوله عن سيف بن عمر وابن سبأ يف الكتاب  التوضيحية، مرجئاً والعناوين الفرعية اهلوامش

 ) .عبد اهللا بن سبأ بني احلقيقة واألسطورة: (املخصص عن املوضوع الذي سيكون عنوانه

 

(املقال األول
2F

٣( : 

(عبد اهللا بن سبأ وكاسحات
3F

 !!احلقائق )٤

 

                                                 
ون مقال الدكتور يف م، وستجد١٩٩٧أغسطس  ١٢هـ املوافق ١٤١٨ربيع اآلخر / ٩نشر هذا املقال يف صحيفة الرياض السعودية  يوم الثالثاء بتاريخ   )٣(

 .مقدمة كالمه الذي نشرناه كامالً يف امللحق
اج شبهت  اإلامات واهلجوم الشخصي  والتحريفات واإللزامات الباطلة وحنوها بكاسحات األلغام اليت تستخدم يف احلروب بعد العجز عن اسـتخر   )٤(

ائق يستخدمها العاجزون عن مواجهة احلجة باحلجة، فيتخدون هذه األساليب اليت األلغام من األرض، ومثلما هناك كاسحات لأللغام فهناك كاسحات للحق
 .  ما زال هلا رواج عند كثري من الناس



٤ 

 

اخلمـيس  (لريـاض أيـام   اطلعت على رد أخي الدكتور العودة بن محد العودة املنشور يف صحيفة ا
اإلنقاذ من دعـاوى اإلنقـاذ   (يف األسبوع املاضي والذي قبله وكان بعنوان ) واجلمعة والسبت واألحد

(للتاريخ اإلسالمي
4F

ولو مل أكن ) حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي( وحقيقة لو مل أكن مؤلف كتاب الرياض) )٥
ألن الدكتور ساحمه اهللا أشهد لـه   -بفتح القاف–د دة لشككت يف هذا املنتقَأيضاً كاتب املقاالت املنتقَ

كبتر النصوص وحتريف األقوال أو تضخيمها أو حتميل الكالم ) كاسحات احلقائق(أنه أجاد يف استخدام 
) الكاسـحات (ما ال حيتمل وإلزام ما ال يلزم مع ما ملح إليه من اامات يف النيات وغري ذلـك مـن   

 .املستخدمة قدمياً وحديثاً

 :بةال غرا

كيف نفهـم   -إىل اآلن–أنا ال أستغرب صدور مثل هذه األساليب، فنحن مل نتعلم : وعلى أية حال
مبعىن أننا مل ندرس يف حياتنا الدراسية منهجاً يعلمنـا  ! كالم اآلخرين وكيف حنكم على أقواهلم ونيام

أن جيد يف كتابات بعض ضوابط املعرفة لكالم اآلخرين، وعلى هذا جيب على القاريء أال يستغرب أبداً 
الناس اامات كثرية بالتلميح أو التصريح ألن هذا هو األصل يف طريقة تفكري كثري منا وطريقة تناولـه  
ملوضوعات املختلفني معه يف الرأي، وألن فيها إخفاء للعجز عن املواجهة، كما أن التهمة عند كثري من 

 .لعكس هو الصحيح أو املفترضهي األصل حىت تثبت الرباءة بينما ا-لألسف–الناس 

 إساءة الفهم ملاذا؟

والدكتور العودة بىن كل مقاالته األربع السابقة على فهم خاطيء ألقوايل وبناء على هذا الفهـم رد  
رده مث امين بأشياء ما خطرت يل على بال، ويف ظين أن الدكتور العودة رأى أن أسـهل طريقـة يف   

هذا األسلوب ألن الناس عندهم قابلية الام اآلخرين، فأشبع هـذه   الدفاع عن رسالته من نقدي هلا هو
الرغبة عندهم مبا حشره يف مقاله من هذه االامات، بينما نقدي له ال يشم فيه أي اام لشخصه الكرمي 

 .، بل كان نقداً تارخيياً حبتاً

 :نعود إىل املعلومة

                                                 
 .واملذكرة اليت أخرجها حتمل العنوان نفسه  )٥(



٥ 

 

التاريخ، وهذه املسألة ال م الباحثني، أمـا  لن أرد على التهم اخلارجة على موضوع : على أية حال
املعلومة فيجب ردها باحلجة والربهان أو االعتراف بصواا، والعامل سينفتح فالبد أن نتعود على التعامل 

 . مع املعلومة وننقدها، وليس مع مصدر املعلومة

صار على مناذج فقـط ممـا   نعود للمسائل التارخيية البحتة ونتحاور مع الدكتور العودة حماولني االقت 
 :أورده فأقول رداً على الدكتور العودة

 . سوء الفهم: امللحوظة األوىل

(سوء الفهم أوىل كاسحات  احلقائق، فكل مقاالت الدكتور سلمان العودة كانت نتيجة لسوء فهم
5F

٦( 
اهللا بن سبأ أو إساءته أو تعمد التحريف وليختر منها الدكتور أصحها فهو قد ظن أنين أنفي وجود عبد 

(مطلقاً
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وهذا ما مل أقله البتة بل صرحت يف كتاب الرياض ومقاالت سابقة بأنين متوقف يف عبد اهللا بن  )٧
يف الفتنة أيام عثمان وعلي رضي  )املزعوم دوره(وإن كنت أنفي وبشدة  )مطلق وجوده(سبأ من حيث 

ما محلين إياه الدكتور العودة أو أراد أن اهللا عنهما وهناك فرق كبري جداً بني رأيي الذي أعلنت عنه وبني 
من الكتاب ) ٢٦٠ص(حيملين إياه، ولوال أن الدكتور أخربنا أنه قرأ الكتاب لعذرته إذ كيف فاته ما قلته 

(والفقيهي(: نفسه عندما قلت باحلرف الواحد
7F

نفسه يعترف أن سيف بن عمر ضخم دور عبد اهللا بن  )٨
 ).سيفا اختلق دور عبد اهللا بن سبأ يف الفتنةسبأ ومل جيرؤ الفقيهي أن يقول أن 

                                                 
ى هذا، سواء أساء الفهم عمـداً أو جهـالً،   وعلى هذا كل مذكرته مبنية على هذا ألا املقاالت نفسها، وإن أخرج كتاباً يف املوضوع فيكون مبنياً عل  )٦(

ستدخل أذن الدكتور شاء أم أىب، ألن الناس قد يسألونه بعـد هـذا البيـان     -بعد هذا التكرار والبيان واملالحقة–ألنين بينت املسالة أكثر من مرة وأظنها 
 .  والتكرار

ا من يرى هذا الرأي، لكنها ال تفيد اجلزم يف املوضوع، وموضوع وجود ابن سبأ مع أن نفي وجود ابن سبأ ليس بذاك الصعب ملا سيأيت من أدلة ذكره ) ٧(
فيه، وهذا ما نفيته عن من عدمه ليس له كبري أمهية، إمنا املهم هل له دور يف الفتنة اليت حدثت يف عهد اخلليفتني عثمان وعلي أم ليس له دور، فهذا ما أناقش 

ر حتميلي نفي وجود ابن سبأ ألن يف وجوده روايات من غري طريق سيف بن عمر، وإذا كان موجوداً فإنه على ألن الدكتور كر -وقد كررت هذا-ابن سبأ 
ة مادام مذهب الدكتور جيوز أن نثبت له ما رواه الكذابون وهذا مذهب عجيب غريب ألنه على هذا ال جيوز أن حنكم على حديث بالوضع وال أثر وال قص

 !!.أصحاا خملوقني
حصل عليها من اجلامعة اإلسالمية ووقع يف أخطـاء كـبرية   ) خالفة علي بن أيب طالب(األخ عبد احلميد علي ناصر فقيهي له رسالة ماجستري يف هو  ) ٨(

الذي طبعته صحيفة الرياض ضمن كتاا الشهري، وقد أعدت طبع الكتاب ومل تسـمح لـه وزارة   ) حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(رددت عليها يف كتاب 
فضائل (ولألخ الفقيهي حتقيق وإخراج لكتاب يف ! وما زال الكتاب يف اجلمارك من مخس سنوات! مع أن الطبعة األوىل  كانت مفسوحة! إلعالم بالدخولا

ـ  !! ألحد نواصب احلنابلة، حشر فيه األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة اليت قيلت يف فضائل الرجل) معاوية الب اجلامعـة  ويتم توزيعه جماناً علـى ط



٦ 

 

وتسقط بعـض  (وقلت تعليقاً على قول الفقيهي ) يف الفتنة(و ) الدور(هذا كالمي مقيد بـ : أقول
هذا قول الفقيهي باحلرف فقلت يف كتـاب  )! مثل تضخيمه لدور ابن سبأ) روايات سيف (الروايات 

مالئك يف اجلامعات ال يزالون يثبتون روايات سـيف يف  ولكن أكثر ز: (الرياض معلقاً على هذا الكالم
تضخيمه ابن سبأ وال يسقطوا مثلما تسقطها أنت هنا فأنتم متناقضون يف حدث كبري مثل عبد اهللا بن 

 ...)!!سبأ بل إن رسالة الدكتور العودة هي يف إثبات دور ابن سبأ

مـع أن مـن   -لفتنة وليس نفياً مطلقاً الدور يف ا(فأنتم تالحظون بوضوح تقييدي للنفي بـ : أقول 
(يقول بالنفي املطلق

8F

حنو هذا الكالم ولعل من أخر ما ) ٢٦٠ص(وقلت  -له أدلته لكنين ال أحتمس هلا )٩
وكذلك عبد اهللا بن سبأ هـو  (هـ، عندما قلت بكل وضوح ١٧/٣/١٤١٨ذكرته كان يوم يف االثنني 

وكـذلك  )!! أجزم ببطالن دوره يف الفتنـة  حتت البحث والدراسة وال أجزم بنفي وجوده وإن كنت
 هـ، ١٠/٣/١٤١٨ذكرت حنو هذا يف املقال الذي سبقه يوم االثنني 

فهذه األقوال املتكررة  والتقييدات  الصرحية الواضحة اليت كتبتها قبل أن يرد الدكتور حبـرف  : أقول
(واحد ال أدري ملاذا أمهلها الدكتور العودة وقبله الدكتور حسن اهلوميل

9F

؟ وال أجد تفسرياً إلمهاهلا إال )١٠
سوء الفهم أو تعمد اإلمهال ألن االعتراف ا يقطع عليهم كالماً كثرياً يودون أن يقولوه، أو أنه مـن  

 .حب حتميل اآلخر مامل يقل من باب إشغاله وبلبلة أفكار املتابعني عن املسألة احملورية اليت يقول ا

                                                                                                                                                                  
)!! اجتهاد(وحمبتهم وترتيب األجر على كل الكبائر اليت ارتكبوها باالدعاء بأن تلك الكبائر جاءت عن ) الركون إىل ظلموا(اإلسالمية لتستقيم عقيدم يف 

 )..دمع الشيخ السع: راجع كالمنا يف موضوع معاوية يف كتابنا !! (وكلما تعددت الكبائر تعدد االجتهاد وتعدد األجر
 .كالدكتور عبد العزيز اهلاليب أستاذ التاريخ يف جامعة امللك سعود والسيد مرتضى العسكري  والدكتور علي سامي النشار وغريهم ) ٩(
خالية مـن  الدكتور حسن اهلوميل أستاذ لغة جبامعة اإلمام فرع القصيم ورئيس النادي األديب بالقصيم، وكان قد كتب مقاالً مطوالً يف صفحة كاملة  ) ١٠(

لكن ! قبل رد الدكتور العودة ورددت عليه يومها يف أربعة أسطر)  املالكي والتاريخ( نشر ذلك املقال يف صحيفة الرياض بعنوان ! املواد األخرى واإلعالنات
آبة اليت نراها يف وجوه الغالة، بل سبق جيب أن أعترف بأن الدكتور اهلوميل حسن األخالق فرغم اختالفك معه لكنه عندما تلتقي به ال جتد هذا العبوس والك

صول احلوار العلمي يف أول لقاء يل معه بالقصيم أن دعاين يف النادي األديب وقام بواجب إكرام الضيف، والرجل له حساباته الكثرية اليت ال نطمع معها يف ح
 . معه خاصة وأن املوضوع تارخيي قد ال يرى له صلة قوية بتخصصه يف األدب 



۷ 

 

وما صاحبه من بتر ) التحريف املتعمد أو سوء الفهم(كل هذا  ولألسف أن الدكتور العودة بىن على
الذي أنفي  )10F١١()املوضوع الرئيس يومئذ(نصوص ألن هذا أسهل من الكالم يف مسألة القعقاع بن عمرو 

أسهل  للدكتور من  -وإن مل أقل به وال أستبعده –ابن سبأ ) وجود(وجوده مطلقاً، أيضاً فالكالم عن 
 .ن سبأ الذي هو موضوع رسالتهاب) دور(الدفاع عن 

إذن فاخلالصة يف ابن سبأ أنين هنا أجزم ببطالن دوره يف الفتنة ذلك الدور الذي ادعاه ورمسه ووصفه 
سيف بن عمر ، ورسالة الدكتور يف إثبات هذا الدور املكذوب، كانت قائمة على سيف بن عمر فلـو  

 .لغ فيه واملستميت عن سيف بن عمرسقط سيف لسقطت الرسالة فلذلك ال نستغرب دفاعه املبا

 

 :امللحوظة الثانية

فقد ظن أنين أدعي أو )  حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(الدكتور العودة لألسف مل يفهم عنوان الكتاب 
ومل أقل هذا البتـة وإمنـا   ) اإلنقاذ(بينما أنا مل أدع !! نفسه) اإلنقاذ(وأرى الكتاب ) منقذاً(أرى نفسي 

وكان بإمكاين أن أمسي ! مل أضعها عبثاً) حنو(وكلمة )!! حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(ب كان عنوان الكتا
هذا إمياناً مين بأن ما أفعله مل حين  أرتضلكنين مل )! حنو(حبذف كلمة ) إنقاذ التاريخ اإلسالمي(الكتاب 

فعنوان الكتاب يدل على  وهناك فرق بني العبارتني! اإلنقاذ) حنو(ولكن أنا أسعى ) إنقاذاً(بعد أن أمسيه 
)!! النتيجة(أي  أنه فهم من العنوان أنه يدل على )! النتيجة(وكالم الدكتور العودة يدل على ) اهلدف(

وهذا من سلبيات الفهم اليت سبق وأن قلت أا طبيعية جداً بل هي األصل يف جمتمعات العامل العريب إال 
 !!لدكتور أن يفهمه فكيف ببقية أقوايل يف الكتابمل يستطع ا) عنوان الكتاب(ما ندر، فإذا كان 

 

 :امللحوظة الثالثة

                                                 
كثرياً مـن  ) الرسالة(وقد تضرر ) عبداهللا بن سبأ(عين يف مقاالت تلك األيام ومل يكن املوضوع عبد اهللا بن سبأ لكن الدكتور أدخل موضوع رسالته أ ) ١١(

 .حشر موضوع ابن سبأ ألن هناك أموراً تفتحت للناس كانت مستورة وستروا يف هذه املقاالت



۸ 

 

فها أنا ذا طالب مل حيصل على شهادة يف التـاريخ ولكـنين ملـا    (عندما قلت )!! أتعاظم(ذكر أنين 
 ...) متسكت مبنهج أهل احلديث فندت أقاويل من سبقوين

يف املرحلة اجلامعية ويل حتفظ على أسلويب  مع أنين كتبت املقال الذي فيه هذا أيام كنت طالباً: أقول
(يف ذلك املقال

11F

وكان على الدكتور أن يراعي هذا إال أنـين   -وهو اجلزء األول من كتاب الرياض– )١٢
! وليس على الذات) منهج أهل احلديث(أقول أيضاً لو أن الدكتور العودة تأمل الكالم لوجده ثناء على 

زكى بعض الصحابة أعماهلم عند حاجتهم إىل ذلك بـل الـدكتور   مث تزكية العمل مرتبط بالنية، وقد 
ورده األخري فيه مواضع كثرية زكى فيهـا نفسـه   ) عبد اهللا بن سبأ(العودة زكى نفسه كثرياً يف كتابه 
 .وليس هذا حمل بياا وال أمهيتها 

 

 :امللحوظة الرابعة

وأن !! فقـط ) بيعة علـي (فيه يف ) قاذاإلن(حتول يف ذهين واحنسر ) التاريخ(ذكر الدكتور العودة أن 
 !معظم دراسايت النقدية تتمحور حول هذا ؟

يف بيعة علي فقط ولو كان كـذلك ملـا كتـب    ) السعي حنو اإلنقاذ(مل ينحسر عندي : أوالً: أقول
 !!) .عبد اهللا بن سبأ(الدكتور رداً علي يف 

كل ما أسعى إليه بني عشية وضحاها  ال بد للمشاريع العلمية من بدايات فال أستطيع أن أطبع: ثانيا
(فالبداية مبوضوع معني ال تعين عدم الشمولية يف األهداف

12F

١٣(. 

ليس هناك مانع شرعي وال عقلي من االهتمام مبوضوع معني يف التاريخ والدكتور نفسه مهـتم  : ثالثا
(بعبد اهللا بن سبأ ومعظم دراساته وكتاباته تدور حول ابن سبأ

13F

ن اهتمـامي بفتـرة   فما املانع أن يكو )١٤

                                                 
يف ذلك املقال يف هامش املقال نفسه ، فقد كنت يومها متأثراً بالغلو السلفي اإلنشائي رغم ما محله املقال من  وقد نبهت على أنين ال أرتضي أسلويب  ) ١٢(

عبد احلليم عويس مل معلومات موثقة، لذا آمل من القاريء أن يأخذ املعلومة ويعذرين يف األسلوب يف ذلك املقال، بل إن املقال الثاين يف الرد على الدكتور 
هـ نبدي ملحوظاتنا عليه اليـوم، وأمـا   ١٤١١ن كتاب الرياض بسبب األسلوب، فنحن حناول أن نطور أنفسنا يوماً بعد يوم، فما كتبناه عام أنشره ضم

 !. هـ ما زال يرفض أي ملحوظة عليه إىل اآلن١٤٠٢الدكتور فما كتبه عام 
 .ريها وهناك مؤلفات مستقبلية أعاننا اهللا على إمتامهاوالدليل على ذلك أنين اآلن طبعت مخسة كتب يف موضوعات تارخيية وغ  )١٣(



۹ 

 

خصوصاً وأنه حدث فيها أحداث عظام تستحق الدراسة والبحث بداية مـن  ! خالفة علي بن أيب طالب
(اليت شوهتها روايات سيف بن عمر!!) البيعة(

14F

١٥(.! 

وتبعه يف ذلك كثري من أصحاب الرسائل اجلامعية ومنهم العودة كما سريى القارئ يف نقدنا ملا كتبه 
 ).٣١٥أو بيعة علي ص ١٧٥لرياض صكتاب ا(حول البيعة 

ألن ! وملحوظة الدكتور السابقة ليست مطروحة علمياً فال يقال لباحث ملاذا تم ذا املوضوع فقط
 .من حق ذلك الباحث أن يبحث فيما يراه مهما ويذكر األسباب

 

 

 :امللحوظة اخلامسة

) عبد اهللا بن سبأ(العسكري حول ظن الدكتور العودة أن ثنائي على دراسة الدكتور اهلاليب ودراسة 
ويف ظين أن الدكتور العودة يعرف متاماً أنين صـرحت بـأنين   ! حيمل موافقة هلما يف كل ما ذهب إليه

أخالفهما يف بعض النتائج وأن سياق الثناء على الدراستني مل يكن يف عبد اهللا بن سبأ، وإمنـا كـان يف   
 :ط األوراق وأكرر التأكيد على ما يليلكن الدكتور العودة أراد أن خيل! سيف بن عمر

وإن كان من ينفي وجوده -مل أثنِ على دراسة اهلاليب والعسكري بسبب نفيهما لعبد اهللا بن سبأ: أوال
منـهج  (بعيداً عـن  ) تارخيياً(وإمنا لتوصلهما لتضعيف سيف بن عمر  -أكثر علمية ممن يثبت كل دوره

باملنهج التارخيي فيه داللة على قوة منهج احملدثني وهذا ما أبنتـه  ) منهج احملدثني(فاتفاقهما مع ) احملدثني
 .فلريجع إليه من شاء) ٥٧يف كتاب الرياض ص(بكل وضوح 

                                                                                                                                                                  
اهلجرة األوىل ( هذا كان تلك األيام وقد رأينا الدكتور العودة يؤلف يف الفترة األخرية يف موضوعات أخرى وعظية وتارخيية، ولعل أبرز أعماله التارخيية ) ١٤(

! ور حممد فارس اجلميل، فقد أمسك عنده كتاب اجلميل عندما عينوه حمكماً من احملكمنيوهناك إشاعات أنه سرق هذا البحث كامالً من الدكت) إىل احلبشة
 !وهذه احلقيقة اسألوا عنها الدكتور اجلميل نفسه وقسم التاريخ جبامعة امللك سعود! وأوصى بعدم فسحه حىت أخرج كتابه 

لمنا هلم ال يقارن بظلم الشيعة أليب بكر وعمر وعثمان وغريهم من الصـحابة  إضافة إىل أن علي بن أيب طالب وأهل بيته مظلومون عندنا وإن كان ظ ) ١٥(
 !.وأمهات املؤمنني، لكن ظلم الشيعة الكبري هلؤالء ال يسوغ لنا ظلم أهل البيت، ومن أخفى الظلم وأخطره  عدم شعور الظامل بأنه ظلم



۱۰ 

 

انظر كتاب الرياض (أنا بينت أنين أخالفهما يف بعض النتائج وأن يل ملحوظات على الدراستني : ثانيا
 .سباب معروفة للمتأمللكن الدكتور العودة تعمد إخفاء هذا االستثناء أل) ٨١ص

 .الثناء على مسلمني صادقني خري من الثناء على مثل سيف بن عمر ومتابعته يف أكاذيبه: ثالثاً

 

 :امللحوظة السادسة

واخلالصة أن املالكي يشارك غريه األفكار والتشكيك لشخصية ابن سبأ وأفكاره وأن سـيفاً  : (قوله
 )!!وراء ذلك كله

العودة يريد حتميلي ما مل أقل وأنه يعمم يف موضوع ينبغي فيه التفصيل  واخلالصة أن الدكتور: أقول
وتأملوها، وهذا ملن أراد اإلنصاف ومعرفة احلقيقـة  ) كالم اخلصمني(وإن مل تصدقوا فارجعوا للنصوص 

 .فقط

 

 :امللحوظة السابعة

لما عثر عليها غريه عثر عليها مث) جعلها مثان روايات(مث قام الدكتور العودة باستعراض سبع روايات 
الذي مل ينفـرد  -ووصفه هلذا العثور !!) عثور فقط(مع أنه ) حبثاً علمياً(ومسى هذا )! يف تاريخ دمشق(
لقد ثبت : (حبثاً علمياً ، وهذا من األدلة على أننا مل نتعلم تسمية األشياء بأمسائها احلقيقية انظر لقوله -به

سندها إىل سيف بن عمر بل وال وجود لسيف !! ت ال ينتهيمثاين روايا)!! وجود( بالبحث العلميلدي 
 )!.فيها أصال وكلها تتضافر على إثبات عبد اهللا بن سبأ

 :وللجواب أقول

إذا كان الدكتور العودة ال يعرف إال مثان روايات فيها ذكر البن سبأ من غري طريق سـيف  : أوال 
متنعهم من نفي الوجود أو نفي الدور، وعلـى   فالذين ينفون وجوده فضالً عمن ينفي دوره يعرفوا ومل



۱۱ 

 

فمعىن هذا أا ليسـت  ! هذا فمادام خمالفه كاهلاليب والعسكري واملالكي يعرفون هذه الروايات وزيادة
 .موطن النزاع كما سيأيت

يف مصادر متقدمة عن  )!وقد عثرت عليها(عندي روايات زائدة غري ما ذكره الدكتور العودة  :ثانيا
ألن البحث العلمي كلمة رفيعة قد ال يعرف حقيقتـها  !) حبث علمي(لكنين مل أزعم أا ! !ابن عساكر

الدكتور، وقد امتهنت هذه الكلمة من كثري من الناس الذين ينزلوا يف االنطباعات واألحكام املتسرعة 
 .أيضاً) العثور(بل و

فإذا كانت رسالته حمصورة يف ) ةحصر املادة العلمي(قول الدكتور السابق يدل على الضعف يف  :ثالثا
بإثبات هذه الشخصية من غري طريق سيف فانه من القصور أال الطويل والكبري عبد اهللا بن سبأ واهتمامه 
حبثاً موسعاً ومع هذا ) موضوع وجوده(فأنا مثال مل أدع البحث يف املوضوع ! جيد إال مثان روايات فقط

(ريباًعندي من الروايات ضعف ما عند الدكتور تق
15F

وما زلت أقول إن ابن سبأ عندي حتت الدراسـة   )١٦
 .إىل اآلن

تلك الروايات اليت نقلها الدكتور العودة من تاريخ دمشق خلط بينها خلطاً كبرياً وجعلها كلها : رابعا
 إىلوهذا استغفال واضح للقراء الن تلك الروايات وغريها تنقسم من حيث املنت !!) عبد اهللا بن سبأ(يف 

 :سامعدة أق

 .روايات تذكر عبد اهللا بن سبأ بامسه صرحياً -

 .)احلميت األسود(روايات ليس فيها تصريح بابن سبأ وإمنا تذكر  -

 .وروايات فيها عبد اهللا بن وهب السبئي -

 .وروايات فيها ابن السوداء -

                                                 
لكن تلك الروايات ال تتفق على !! تلك اليت عثر عليها جمتمعه يف مصدر واحد متأخر بل وجدت إىل اآلن حنو ثالثني رواية، مل يعرف منها الدكتور إال  )١٦(

 .اخل.. اسم واحد كما سيأيت، فهي ختتلف يف اسم الشخصية وفعلها وأحداثها وموا
ليس فيها دور ابن سبأ وإمنا ) الروايات الثالثني(اليت مجعتها يف املوضوع ال يثبت ا وجود ابن سبأ فضالً عن دوره يف الفتنة، فتلك ) الثالثني(وتلك الروايات 

إذا شخصيته أو شخصيات خلطها الرواة به، وكم من حديث ضعيف أو موضوع كان له من الروايات أكثر من هذا، يعرف هذا من تتبع األخبار الضعيفة 
 .فتدبر هذا فإنه مهم!! استفاضت، فهي كاالشاعات قد يرددها املئات وال تصح
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 .وروايات فيها عبد اهللا السبئي -

 .وروايات فيها عبد اهللا بن حرب -

(وروايات فيها ذكر السبئية -
16F

١٧(. 

فهذا هو التصنيف الواجب ذكره من حيث املنت وجيب التفريق بينها من البداية والبحـث  : أقول
عبد اهللا : اخل، هل املراد من هؤالء كلهم...بعد ذلك هل املراد باحلميت األسود وعبداهللا بن وهب و

 !بن سبأ أم ال؟

ا التابعون لعبد اهللا بن سبأ يف العقائد أم أ ا لفظة حتقريية للمعارضة كما يـرى  هل السبئية يراد
الدكتور اهلاليب أم أا فرقة دينية ال دخل هلا بالسياسة وال باألحداث اليت زعمها سيف بـن عمـر   

 .وهكذا... لرأس هذه الطائفة

) املتـون (أن يثبت للقراء أن ) اًيمعلحبثاً (مبعىن أنه جيب على الباحث الذي يزعم أنه حبث املسألة 
وليس عن شخصيات خمتلفة أو ألفاظ غري دالة وأنا هنا ال أقـول أن  ) ة واحدةشخصي(تتحدث عن 

تلك املتون تتحدث عن شخصية واحدة وال أقول أا تتحدث عن شخصيات خمتلفة وأرجيء هـذا  
ويثبت مىت ) عبد اهللا بن سبأ(يات يراد ا اللدراسة لكن الدكتور كان من واجبه إثبات أن تلك الرو

 ومن قال به؟ ومن سبقه إىل ذلك؟!! اجاء تفسريها ذ

فروايـات سـيف   ! قول غريب )!!ال ينتهي سندها إىل سيف(ن تلك الروايات بأقوله : خامسا
أو غريهـم فالـدكتور   ! وإمنا إىل شيوخه أو إىل شيوخ شيوخه! )ال ينتهي سندها إىل سيف(نفسها 

 )!معىن انتهاء يف السند(العودة حباجة إىل معرفة 

                                                 
! ورمبا نكتشف مع األيام مزيداً من األمساء)! أبو اٍألود، وعبداهللا بن وهب بن سبأ( القادم عن ابن سبأ أمساء أخرى مزعومة هلذه الشخصية منها يف كتايب )١٧(

، مث مت ضغطها وهذا له داللته املذهبيه، إذ يبدو أن السجال السين الشيعي قد أدى إىل جتميع شتات من الروايات الضعيفة يف شخصيات ومواقف متعددة
يؤكد على عكس ما أراد املساجلون .. لكن التناقض الكبري يف اٍألماء واملواقف واالعتقادات واألساطري!! لتكون كلها يف موضوع واحد وشخصية واحدة

 .خاصة مع معارضة الروايات الصحيحة
وتلك املواقف املتناقضة ال  -وال أقول الشخصية–ذه الشخصيات وكثرة الغرائب والعجائب واألمور اليت ال تصدق يف تلك الروايات اليت تتحدث عن ه

 ).عبداهللا بن سبأ بني احلقيقة واألسطورة: إن شاء اهللا يف كتاب -كل هذا سنذكره مفصالً(املتفقة 
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وليت الدكتور بني لنا تلـك  ! لدكتور بأن األلباين صحح عدد من تلك الرواياتزعم ا :سادسا
مث إذا كان الدكتور العودة يريد ديدنا بتصحيح األلباين فاأللبـاين  ! اليت صححها األلباين األسانيد

وعلـى هـذا   ) ٣/١٠٢انظر السلسلة الصحيحة )!! (كذاب(نفسه حيكم على سيف بن عمر بأنه 
) وهذا متفق مع قولنا أيضاً(عند األلباين د األلباين تكون قائمة على كذاب العودة عن فرسالة الدكتور

وهنا سيضطر العودة للتخلي عن تكذيب األلباين لسيف بن عمر مثلما اضطر للتخلي عن أحكـام  
 !أهل احلديث على سيف بن عمر يف رسالته

والدكتور  !وليست مسألة حديثية ةيف مسألة تارخيية حبت) بالكذب(مث إن األلباين حكم على سيف 
العودة هنا بني أمرين إما أن يعترب األلباين حجة ويقلده ويدعونا لتقليده وإما أن يقول األلباين مثلـه  

 . مثل غريه من العلماء وال يلزمنا بتقليده وكال األمرين ليس يف صاحل الدكتور وال رسالته

 
 :نظرة يف متون الروايات

يفتقد اآللية اليت تعينه علـى احلكـم   ) املعاصرين أكثر املؤرخني اإلسالميني مثل(الدكتور العودة 
الصحيح على الروايات أسانيد ومتوناً ومبا أنه اعترف بضعف بعض األسانيد اليت أوردها ورغـم أن  

جند  )صرحياً( متون الروايات اليت فيها ذكر لـ عبد اهللا بن سبأاعترافه كان خفياً إال أنه بنظرة على 
 .لك الروايات يف غاية النكارةت

 :خذوا على سبيل املثال 

 : الرواية األوىل

فهذا منت ظاهره باطل يعرف بطالنه من !!) أول من كذب عبد اهللا بن سبأ(اليت فيها قول الشعيب 
عنده أدىن من علم ولو سألنا أحد العوام الذين ال يقرأون وال يكتبون من هو أول من كذب؟ لقال 

 بـين  سكنت األرض قبلقيل أا اجلن اليت : بعضهم وقد يقول) فرعون(ورمبا يقولون !! لنا إبليس
فضالً عن الكفار يف األزمنة املتقدمة على زمان النبوة وكذلك كفار قريش واملنافقون، كـل  !! آدم



۱٤ 

 

فأين عقولنا وعلومنا وأيـن تطبيقنـا   ! -إن صح وجوده-هؤالء كذبوا قبل أن يولد عبد اهللا بن سبأ
 !! احملدثني؟ بل إن هذا األمر ال حيتاج منهج حمدثني وإمنا حيتاج رجالً عاقالً فقط ملنهج

 سبحان اهللا أول من كذب عبد اهللا بن سبأ؟

 .١٩سورة األعراف ! ؟)عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكنيربكما وما اكما (أين قول إبليس 

 ! ؟) أنا ربكم األعلى(أين قول فرعون 

 !ة يرى أن عبد اهللا بن سبأ قبل هؤالء؟ وقبل اخلليقة؟هل الدكتور العود

(اإلسناد أضعف من أن يبني: على أية حال
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لكن ضعف ونكارة املنت يغنينا عـن البحـث يف    )١٨
 .األسانيد

 :نقد الرواية الثانية         

اهللا بن سبأ فليس فيها ذكر لعبد ) رواية أيب الطفيل(أما الرواية الثانية اليت أوردها الدكتور العودة 
عمار أم ) عبد اهللا بن سبأ( ابن السوداءوهذه حمل خالف هل املراد ب!!) ابن السوداء(وإمنا فيها ذكر 

فاهلاليب وغريه من الباحثني ال يسلمون أن املراد به  -على كالم يف بعض رجال اإلسناد-؟ بن ياسر
والتعصب لألحكام املسـبقة  !!) اتاالنتصار للذ(عبد اهللا بن سبأ هنا فهذا حيتاج لبحث، بعيداً عن 

 !!فالقارئ اجلاد يريد أن يقتنع وال يكتفي باالنشائيات

 

 :نقد الرواية الثالثة

احلميت (ة اليت أوردها العودة فليس فيها ذكر لعبد اهللا بن سبأ البتة إمنا فيها ذكر الثالثأما الرواية 
 .!واالنتصار للذات هذا حيتاج إىل حبث عن التقليد!! فهل هو ابن سبأ) األسود

                                                 
القادمة، ويكفي أن يف اإلسناد جمالد بـن  ، وقد يأيت بعضه أثناء املقاالت )عبد اهللا بن سبأ بني احلقيقة واألسطورة(سيأيت نقد اإلسناد موسعاً يف كتاب   )١٨(

 .سعيد
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وهذه الرواية من طريق غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن علي وهذا سند 
 !!).املنت(صحيح لكن يبقى الكالم يف معىن 

 

 :نقد الرواية الرابعة

هذه الرواية هي نفسها الرواية الثالثة لكن العودة جعلها روايتني بسبب تفسري عمرو بن مـرزوق  
يعين عبد اهللا بن سبأ وكـان يقـع يف أيب بكـر    (لكلمة احلميت األسود فقال ) ن شعبةالراوي ع(

 .!!)وعمر

، إضافة إىل أنه كان يف وعمرو بن مرزوق معروف بأنه كثري األوهام وإن كان ثقة يف نفسه: أقول
غندر (ان فالرواية هي رواية شعبة رواها عنه اثن .عصر كان السجال املذهيب بني السنة والشيعة نشيطاً

أما الرواية عن عمرو بن !  فقط) مايل وهذا احلميت األسود(فغندر رواها بلفظ ) وعمرو بن مرزوق
وال ريب أن غندر أوثق بكثري مـن  ) يعين عبد اهللا بن سبأ(مرزوق ففيها زيادة يف تفسري النص قوله 

ا فتفسري عمرو عمرو بن مرزوق ومل يوصف بكثرة الوهم أو اخلطأ مثل عمرو بن مرزوق وعلى هذ
ليس حجة ألم جاءوا بعد سيف بن عمر مبدة  -أو تفسري من دونه من رجال اإلسناد–بن مرزوق 

، ولتأثري السجال املذهيب الذي حيرص فيه بعض السنة على إلصـاق  وألن هذا رأي ال رواية!! طويلة
 .ل التاريخ ما ليس فيهمع أن نقد الغلو الشيعي ميكن بسهولة بعيداً عن حتمي! مذهب الشيعة باليهود

فتفسريه !! أن تفسري عمرو بن مرزوق ليس حجة ألن بينه وبني احلادثة حنو مئيت سنة:  واخلالصة
ولو كان عند الدكتور العودة إملام ) املدرج(بل هذا من !!) كما أومهنا العودة(ال يعترب رواية مسندة 

اليت تردد ما اسـتفاض  ) لشاذة املدرجةالزيادات ا(بعلم احلديث لعرف هذا جيداً ولعرف أن  يسري
ال يدركـه أكثـر املـؤرخني    على املؤرخني، فوهذا علم دقيق !!) روايات مسندة(عنده، ال تعترب 
ال يدركه كثري من طلبة علم احلديث ومن طالع كتاب العلل للـدارقطين عـرف    قد اإلسالميني بل

 .شرف هذا العلم وأمهيته

        



۱٦ 

 

 :امسةالرواية اخل           

من يعذرين من هذا (أورد الدكتور العودة رواية حجية الكندي وفيها أن علياً قال وهو على املنرب 
لوال أن ال يزال خيرج علي  -يعين ابن السوداء–احلميت األسود الذي يكذب على اهللا وعلى رسوله 

 !!)عصابة تنعى علي دمه كما ادعيت علي دماء أهل النهر جلعلت منهم ركاماً

أما تفسري بعض الـرواة  !! لكن املنت ليس فيه ذكر لعبد اهللا بن سبأ! اإلسناد حسنه العودة: قولأ
أن مصدره متقدم فهذا حيتاج ب سلمنامث لو ! فهذا التفسري ال يعرف مصدره) يعين ابن السوداء(لقوله 

اهرة ألنه يفيد أن مث إن املنت نفسه فيه نكارة ظ!! لبحث إلثبات أن ابن السوداء هو عبد اهللا بن سبأ
وهذه األخرية ختالف ما تواتر عن علي ! وأنه نادم على قتاله اخلوارج! علياً متخوف من قتل ابن سبأ

 .يف الصحيحني من فرحه بقتال اخلوارج وذكره فضل من قاتلهم

بطالن (ورغم أنين إىل اآلن مل أستوف البحث يف مسألة وجود ابن سبأ لكنين استكملته موضوع 
 مضعفهاضعيفة حبيث ال حيتاج اليت أوردها وأنتم الحظتم أن حجج الدكتور ورواياته ) سبأ دور ابن
علم أن إبليس خلق قبل عبد اهللا بن سبأ وأن املدرج ليس حجة وأن علياً فرح بقتال اخلوارج يإال أن 

وهكذا فلو مل يكن عندي روايات أخرى غـري مـا   ... وأن الرافضة مل تكن موجودة يف عهد علي 
لكن عندي روايات أخرى سأذكرها وهي اليت جتعلـين   أورده الدكتور جلزمت بنفي ابن سبأ مطلقاً

أتوقف يف مسألة نفيه مطلقاً، إضافة إىل أن كل الروايات السابقة لو صح أا يف ابن سـبأ فهـي ال   
 .أوإمنا تتحدث عن عقائد ابن سب)! موضوع رسالة الدكتور العودة(تتحدث عن دوره يف الفتنة 

 

 :الرواية السادسة

هذه الرواية اعترف الدكتور بضعف إسنادها ففيها ثالث جماهيل يف نسق وهي رواية أيب اجلالس 
بشيء كتمه أحداً مـن   -يعين النيب–ويلك واهللا ما أفضى إيل (عن علي يف قوله لعبد اهللا السبأي 

 )!!حدهمأن بني يدي الساعة ثالثني كذاباً وأنك أ: الناس ولقد مسعته يقول
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وعبد اهللا السبأي هذا هل هو عبد اهللا بن الكواء أو عبد اهللا بن وهب الراسيب أو عبـد اهللا  : أقول
(بن سبأ

18F

ممـا أسـره   ) ء غري القرآنهل عنده شي(، والبن الكواء قصة مماثلة مع علي عندما سأله )١٩
عبد اهللا السـبأي  فكان علي ينفي هذا وهذه القصة يف البخاري، وعلى هذا ميكن أن يكون  النيب

لكن الدكتور العودة يريد إثبـات أن كـل    -وكان الوهم من أحد الرواة–هو عبد اهللا بن الكواء 
 !!الروايات يف عبد اهللا بن سبأ ولو كانت الروايات يف غريه

مث ال يعاقبه وال حيبسه حىت ال ) الكذابني الثالثني(مث ملاذا يعرف علي أن عبد اهللا السبأي هذا من 
(الناس بكذبهيضلل 
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اً عاصرمهذا كله على افتراض صحة اإلسناد مع أن يف هؤالء اهولني من ! ؟)٢٠
 !.سيف بن عمرل

 

 :الرواية السابعة

مث أورد الدكتور العودة رواية مساك بن حرب عن علي أنه بلغه أن ابن السوداء ينتقص أبا بكـر  
يساكنين ببلـد أنـا فيـه فسـري إىل      ال: (وعمر، فدعا به ودعا بالسيف وهم بقتله فكلم فيه فقال

 )!!.املدائن

(مساك بن حرب مل يسمع من علي وال أدركه.. أوال: أقول
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ومل يولد إال بعده على ما يظهـر   )٢١
 )!!هـ٤٠(بينما وفاة علي كانت ) هـ١٢٣(ألن وفاته كانت 

 .ال نسلم بأن ابن السوداء املراد به عبد اهللا بن سبأ إال بربهان ودليل: ثانيا

                                                 
أما هذا اخلطأ مين ! وذهب يرد على الصواب أو حيرفه! ومل يكتشف الدكتور العودة هذا اخلطأ ) وكل هؤالء سبئيون(كنت قد ومهت يف املقال وقلت   )١٩(

 .فقد نبهين إليه األستاذ الفاضل النسابة األخ إبراهيم الفنتوخ
يف قوة اخلوارج وال أهل الشام وال أهل اجلمل وال بين ناجية وقد  -لو صح هذا–فهذا غري صحيح فليس ابن سبأ ! أن علياً خشي من فتنتهأما الزعم ب  )٢٠(

وعني قاتلهم علي مجيعاً وليست فتنتهم أضر على األمة من فتنة هذا الرجل لو كان ما يروونه صحيحاً، وقد كان علي يشتد على بعض أصحابه املتب
 شعث بن قيس رئيس كندة واألشتر رأس مذحج وخالد بن املعمر رئيس بكر وائل ألمور أيسر من مثل هذا، هذا كله ما يؤكد على بطالن مثل هذهكاأل

فكان ألناس مرتدين كانوا يأخذون العطاء وخيفون ردم، وليسوا سبئية كما أشاع ذلك بعض رواة السنة   -إن صح أيضاً–املرويات، أما التحريف 
 .املتأخرين نتيجة السجال املذهيب بني الطائفتني

 ).٢٣٢انظر جامع التحصيل للعالئي ص(ي وقاص ومسروق بن األجدع ومها من التابعني [بل نفوا مساعه من مصعب بن سعد بن أ )٢١(
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أم أن هـذا خـاص   !! ؟هل عقوبة منتقصي أيب بكر أو عمر أو عثمان أو علي هي القتـل : ثاثال
وبة القتل فقط مبعىن أن عق أن هذا خاص بالنيب  فالصحيح املعروف عن الصحابة أنفسهم بالنيب

! فغاية العقوبة فيه التعزير فقطوغريهم من الصحابة  النيبويسبه أما غري   خاصة مبن يشتم النيب
بل علي مل يعزر من يكفره من اخلوارج فضالً عن القتل، وتكفري علي أشد من تنقص أيب بكر وعمر 

بل هذا منهج اخللفاء الراشدين وقد صح هذا عن أيب بكر وعلـي، أمـا علـي    ! إال عند النواصب
فسبقت اإلشارة ملنهجه مع اخلوارج وهم يكفرونه ويكفرون عثمان بن عفان وهذا أعظم من تنقص 

من أغلظ بكر وعمر، وأما أبو بكر  فقد صح اإلسناد عنه أنه ملا أراد أبو برزة األسلمي أن يقتل  أيب
أو ! ؟)ليست هذه إال لرسـول اهللا (قال أيب بكر منعه أبو بكر رضي اهللا عنه و أليب بكر وأساء له

(مبعناه
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ويشـتمونه  كيف خيفى عليه وهو يسمع اخلوارج يكفرونه ! ، فهل هذا مما خيفى على علي؟)٢٢
فهذا يدل على ضعف اآللية النقدية عنـد الـدكتور   ! ومع ذلك مل يقاتلهم حىت سفكوا الدم احلرام

 !!وعدم مجعه بني النصوص وعدم حماكمتها ولذلك ال تستغربوا أن يظن أن ابن سبأ أول من كذب

 !هل هم سبئية أيضاً ؟! من هم الذين كلموا عليا يف ابن سبأ؟: رابعا

بل علي الشفاعة يف مثل هذا األمر؟ هل يستجيب هلذا املطلب املخالف ملا يراه من هل يق: خامساً
 !احلكم الشرعي؟

مث هذه الرواية تتناقض مع الرواية األخرى اليت تقول أن سبب نفي علي البن سبأ هو غلو : سادساً
 !ابن سبأ يف علي واعتقاده أن علياً إله خالق رازق؟

لن يفيد من عنده األحكام املسبقة لكنه سيفيد مـن يريـد    الروايةهلذه  هذا النقد: على أية حال
 .البحث عن احلقيقة من القراء

 

 :الرواية الثامنة

                                                 
 .وغريهم، وسنده صحيح ورواه الطيالسي والنسائي وأبو يعلى واحلاكم) ٥٤،٦١(راجع مسند أيب بكر يف مسند اإلمام أمحد حديث   )٢٢(
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ملا بويع علي خطب الناس فقام إليه عبد اهللا بن (مث أورد الدكتور رواية جابر بن عبد اهللا وفيها أنه 
وعلي يقول لـه  !! وبسطت الرزق أنت خلقت اخللق.. أنت امللك.. أنت دابة األرض: سبأ فقال له
 !!هكذا جند السبب هنا غري السبب يف الرواية السابقة)!! مث أمر بقتله!! اتق اهللا: يف كل مرة

!! دعه وانفه إىل سابط املـدائن : فاجتمعت الرافضة فقال: (أن جابراً قال مث تواصل الرواية قائلة
 )!الرواية.. ىل املدائن فثم القرامطة والرافضةفنفاه إ! فإنك إن قتلته باملدينة خرجت أصحابه وشيعته

بغـض   !!هذه ال أدري كيف عقلها الدكتور العودة وكيف نشرها ومل ينقد متنـها : أوالً: أقول
 النظر عن النظر يف إسنادها؟

 !ومىت خرجت الرافضة والقرامطة؟ ومىت كانت بيعة علي؟ مىت مات جابر بن عبد اهللا؟: ثانيا

  هـ عندما رفضوا نصرة زيد بن علي، أمـا مـوت   ١٢٢ذا االسم إال عام فالرافضة مل تعرف
) هـ٧٠وفاة جابر كانت حنو (خبمسني عاماً الوقت جابر بن عبد اهللا راوي احلادثة فكان قبل ذلك 

ـ ! فـأين عقولنـا؟  !! وكذلك بيعة علي كانت قبل نشوء مصطلح الرافضة خبمسة ومثانني عاماً  نأي
 !مناهجنا النقدية؟

ألن !! قرامطة فلم يظهروا ذا املصطلح إال بعد موت جابر بن عبد اهللا بنحو مـائيت عـام  أما ال
بعد بيعة علـي بنحـو مـائتني    و!! هـ٢٩٣قرمط رأس القرامطة الذي مسى به القرامطة تويف عام 

وهذا يدل على أن الرواية وضعت على لسان جابر بن عبد اهللا بعد موتـه مبـائيت   !! ومخسني عاماً
كن الدكتور العودة ال ميتلك املنهج النقدي للمتون ولو كان ميتلك هذا املنهج النقدي ملـا  ل!! سنة

وأجد نفسي ممسكاً إىل هـذا  ! رأينا مثل هذه الروايات اليت يستشهد ا يف إثبات عبد اهللا بن سبأ؟
 .احلد، فهذا خري من مواصلة الكالم

ن مكذوبة ذا السياق فلـيس يف الـدنيا   وخنرج من هذا كله أن القصة هذه خمتلقة وإذا مل تك 
 !!حديث موضوع وال رواية مكذوبة
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بعشـرات  ) على افتراض وجـوده (مث كيف قامت الرافضة تشفع يف ابن سبأ ومل توجد إال بعده 
وكيف حتذر الرافضة ! ؟ أليسوا هم شيعة ابن سبأ؟يف حتذر الرافضة من شيعة ابن سبأوك!! السنني

 !هل هلم هذه القوة اليت تفوق قوة اخلليفة؟علياً من أصحاب ابن سبأ 

ولذلك !! وهم براءة من ابن سبأ وأصحابه!! مث الرافضة كانوا على غري هذا غري أصحاب ابن سبأ
 !!وحذروا من سطوم! شفعوا هلم

وعلى هـذا فهـم   ! إذن فالرافضة هلم تاريخ قدمي فهم جلساء علي والشافعون املشفعون عنده؟
وهـذه الفضـائل   ! والوصية ثابتة بالصحابة والذين يلوم! وقرم خري القرون)! تالميذ الصحابة(

 .للرافضة مل تتوفر لغريها من الفرق اإلسالمية كالسلفية فهذا اللقب متأخر جداً عن ذلك الوقت

 .مشكلة األغبياء أم يكذبون لفائدة خصومهم دون علم وهذه رواية من أكذب الروايات

وأن !! ولذلك كانوا فرقة وأصحاب ابن سبأ أخـرى ! ؟)الرافضة(لسنة كان أم أن االسم القدمي ل
 !هم أصحاب ابن سبأ لرفضهم إياهم) الرافضة(من أطلق على السنة لقب 

الرواية عند كل  كذبسئلة لن جيد العودة إجابات عليها إال وتصب تلك اإلجابات يف األهذه و
ـ (العودة ا تبدو لنا مالمح  ذي عقل وإنصاف، ومن هذه الرواية وطريقة استشهاد ) ةاآللية النقدي

 !!املتبعة عند بعض األكادمييني

! بوجود عبد اهللا بن سبأ) تقطع(أن الروايات اليت أوردها الدكتور العودة وذكر بأا  :واخلالصة
على أصناف فأما الروايات اليت فيها امسه صرحياً فهي باطلة أو ضعيفة ضعفاً ال تقدم ا حجة، وهي 

ظاهراً وأما الروايات اليت فيها أمساء أخرى أو ليس فيها ذكر المسه الصريح فهي حباجة إىل دراسـة  
عبداهللا (لو ثبت أن املراد ا ذلك الرجل الذي قيل إن امسه وعلى هذا .. هل املراد ا ابن سبأ أم غريه

، ألنه ليس يف الروايات فإلثبات الدور روايات جيب أن جندها غري هذه، وهذا مستبعد جداً) بن سبأ
ما يدل على وجود ابن سبأ فضالً عن دوره الكـبري يف  فيها فليس  -إىل اآلن–اليت أوردها الدكتور 

 !! الفتنة الذي رمسه سيف بن عمر
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 :الروايات اليت مل يوردها العودة

 -عامـاً  رغم أنه يبحث القضية من مثانية عشر-الدكتور  عليها) يعثر(مل ومن تلك الروايات اليت 
 :ما يلي

روى أبو نعيم يف احللية عن شيخه إبراهيم بن حممد عن عبد اهللا بن خبيق عـن  : الرواية األوىل
سرية علي بن (يوسف بن أسباط عن حممد بن عبد العزيز التيمي عن مغرية بن مقسم عن أم موسى 

 )!!!الرواية.. .بلغ علياً أن ابن سبأ يفضله على أيب بكر وعمر فهم بقتله: قالت) أيب طالب

عليها العودة وهي ضعيفة أيضا سنداً ومنكرة متناً أما السند ففيهـا  ) يعثر(فهذه الرواية مل : أقول
(يوسف بن أسباط

22F

كمغرية بن مقسم كان يدلس ويرسل وقد عنعن هنا، وفيـه ضـعف،    وغريه )٢٣
)!! ـ٤(وطبقته فكيف بسرية علي الذي مات سنة ) هـ٩٥ت(وكان يدلس عن إبراهيم النخعي 

كما أن املنت خيالف املتون السابقة ويضطرب معها إضـافة إىل أن بعـض    وأم موسى فيها جهالة،
راجـع ترمجتـه يف اإلصـابة    (الصحابة كأيب الطفيل كان يفضل علياً على الشيخني ومل يقتله علي 

من وجوه  وليست عقوبة مثل هذا القتل، إمنا غاية ذلك التعزير واجللد، كما جاء عن علي) وغريها
 .فتأمل!! وليس القتل )23F٢٤()جلد املفتري(أخرى يف ديده ملن يفضله على الشيخني بأن عقوبته 

 

 :رواية ثانية

) ٨/٤٨٨(الرواية األخرى اليت مل يذكرها العودة وهي رواية اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغـداد  
عيد بن حيىي األموي عن عبد عن عبد الوهاب الصغري عن أمحد بن إبراهيم عن أمحد بن املغلس عن س

اهللا بن سعيد األموي عن زيد البكائي عن جمالد عن الشعيب عن زحر بن قيس، ورواها اجلاحظ عن 

                                                 
: يل فيه حبث صغري، ضمن حبـث يل عـن  (كان من غالة السنة مع نصب حلقه، يدرك ذلك من قرأ ما نسب إليه من أحاديث وآثار وأقوال ومواقف  )٢٣(

 ).جذوركتب العقائد
وتكفريه أعظم ذنباً ! ني وال يعاقب من يكفره؟على أن هذا احلديث عن علي فيه نظر، ويل فيه حبث خاص، فكيف يهم علي جبلد من فضله على الشيخ  )٢٤(

 .شيعةمن تفضيله على الشيخني لو كان ذنباً وليس بذنب بل هو اجتهاد، ومسألة التفضيل من املسائل اليت تأثرت بالسجال املذهيب بني السنة وال
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أن زحر بن قيس التقى بعبد اهللا بن وهب السبأي بعـد  (حباب بن موسى عن جمالد عن زحر وفيها 
 .يف قصة مبسوطة أكثر من هذا) مقتل علي

سنداً ومتناً ومن أراد معرفة ذلك فلريجع إىل حبث الدكتور اهلاليب عن والرواية فيها ضعف كبري 
مث إن ! ففيها جمالد وجمالد جمالد! والنظر يف اإلسناد كاف يف معرفة ضعفها) ٣٥ص(عبد اهللا بن سبأ 

إن كان عبداهللا بن وهب –عبد اهللا بن سبأ مل يرد امسه صرحياً إمنا ورد اسم عبد اهللا بن وهب وهذا 
 !!فقد قتل قبل موت علي بينما هذه الرواية مل تذكر هذه القصة بعد مقتل علي -يبالراس

 

 :رواية ثالثة

هذه الرواية مل يعثر عليها العودة أيضا وقد رواها ابن شاهني حسب ما أورده ابن تيمية يف املنهاج 
نصري عـن  ورواها ابن شاهني عن حممد بن أيب القاسم عن أمحد بن الوليد عن جعفر بن ) ١/٢٣(

أحذركم من هـذه األهـواء املضـلة، وشـرها     (عبد الرمحن بن مغول عن أبيه عن الشعيب وفيها 
منهم عبد اهللا بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفـاه إىل  (مث سرد رواية طويلة فيها قوله ..) الرافضة

 )!!ساباط وعبد اهللا بن يسار نفاه إىل خازر

ألن مصطلح الرافضة مل يوجد إال بعد وفاة الشـعيب بنحـو    هذه الرواية باطلة سنداً ومتناً: أقول
هـ بينما كلمة زيد عن الرافضة مل يـأت إال عـام   ١٠٤ألن الشعيب مات حنو عام !! عشرين عاما

 .مث اشتهرت بعد ذلك!! هـ١٢٢

كما أن يف اإلسناد  عبد الرمحن بن مالك بن مغول من أكذب الرواة وهو متهم بوضع احلـديث  
باتفاق وتواطؤ بني األقلية من الرواة فلعل األمر مت !! يف بن عمر أيضاً ومها كوفيانوهو معاصر لس

وإن كنت ال أحتمس لنظرية املؤامرة،  النواصب املوجودين يف الكوفة الشيعية نتيجة العصبية املذهبية،
كلهم كوفيون ومتعاصـرون وكـذابون   ) سيف بن عمر وعبد الرمحن هذا وجمالد(لكنين أرى أن 

فلعل األمر فيه اتفاق بني هـؤالء  !! ومنهم جاءت هذه التفصيالت!! همون ومنحرفون عن عليومت
 .احلديث متاماً فهناك قصص مشاة الكذابني وهذه االتفاقات بني الكذابني معروفة عند أهل
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والغريب أن الدكتور العودة ينقل كثرياً من الشيعة واملستشرقني مث يتهمنا بأننـا نأخـذ بـبعض    
باطل، لكنه يف الوقت نفسه ينقـل  ! ت الشيعة وأننا ندافع عنهم أكثر من دفاعهم عن أنفسهمروايا

 .عن الوضاعني والنواصب وحيتج بروايام

 

 :امللحوظة الثامنة

!! حاول الدكتور العودة أن يربط بيين وبني السيد مرتضى العسكري يف تضعيف سيف بن عمر 
ويف ظين أن الدكتور العودة يعلم متاماً بأن !! ن عمروكأن العسكري أول من قال بتكذيب سيف ب

 : تضعيفي لسيف بن عمر من وجهني

ولوال أم أمجعوا على ضعفه أو كادوا لكان للدكتور عـذر يف  احلديث اتباع أصحاب : األول
 .اإلام

 .دراسة مروياته ومقارنتها بروايات الثقات: والثاين

بينمـا  !! ينظرون إىل املعلومة من خالل املصـدر تاريخ ووعاظ ال املعاصرين من املؤرخنيوكثري 
اكم هـذه  بعد أن حن ثانياً لكناملصدر أوالً، مث وإىل املعلومة من خالل العلم نفسه  املفترض أن ننظر
 .اكذا رددناهنظر ملصدرها وإن ثبت صدقها وصحتها ال ناملعلومة فإن ثبت 

من طلبة العلم املتمذهبني الذين ال  وغريهم، خوعاظ التاريوهذا مفترق طرق بيين وبني كثري من 
 .يهمهم إال نصرة ما يقوله املذهب سواًء كان حقاً أم باطالً

بل إم يتناقضون يف هذه القضية تناقضاً صارخاً فنجد بعضهم كالدكتور العودة ال يتـورع أن   
رم على الناس ما يبيحـه  ينقل من الشيعة واملستشرقني إذا كانت الرواية أو القول يف صاحله بينما حي

دارسي التاريخ املعاصـرين الـذين أزعجتـهم     خصومي منوهذا أيضاً مسة غالبة يف أكثر !! لنفسه
هكذا أزعم ومن حق الدكتور أن يعترب هذا تزكية للعمل !! )24F٢٥()كتاب الرياض(املنهجية املوجودة يف 

                                                 
 .حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي  )٢٥(
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ا عقلية جتمع بني الغلو السـلفي  فالعقلية اليت نشأنا عليه!! ومن حقي أن أذكر سبب نقدهم للكتاب
والظلم األموي فلذلك ال نستغرب وحشة الكثري من كل إنصاف لعلي ومن كل نقد ملعاوية وبـين  

النسق األموي من قدمي والشواهد على ذلك ال يتسع له  تزاوج مع امليول األمويةأمية، والغلو السلفي 
 .هذا املقام

 

 :امللحوظة التاسعة

فهل : (فقال!! ودة أن أبني األماكن اليت ضعف فيها الطربي سيف بن عمرطلب مين الدكتور الع
 )!!يصح هذا القول؟ ومل يبني املالكي مواطن تضعيف الطربي لسيف حىت نشاركه أو عدمه

أنا ال أنتظر أن يشاركين الدكتور يف تضعيف سيف ويكفيين إمجاع أهل احلـديث  : أوالً: أقول
 !!عهم حىت نرجو منه التمسك بتضعيف الطربي لسيفوالدكتور العودة مل يقتنع بإمجا

التحـدي لـه وزن   الطلب الذي يشبه ألنه طلب مين ذلك وحىت ال يظن القارئ أن هذا : ثانيا
ال ال احلصر ما ذكـره يف  ثلى سبيل املفسأنقل بعض تضعيفات الطربي لسيف بن عمر ومن ذلك ع

ن من أمر األحنف فغري ما رواه سيف عمـن  وأما الذي يرويه احملدثو(عندما قال ) ٤/٤٩٧(تارخيه 
 ..!!)ذكر من شيوخه

وهذه القصة يف أمر األيلة وفتحها : (بعد أن ذكر رواية سيف يف فتح األيلة قال) ٣/٣٥٠(وقال 
 ..!!).خالف ما يعرفه أهل السري وخالف ما جاءت به اآلثار الصحاح

نع بإمجاع احملدثني يف سـيف فكيـف   هذه مناذج فقط لكن العودة لن يقتنع ا فهو مل يقت: أقول
 !يرضى بالطربي وحده؟

وهذه التضعيفات من الطربي لسيف أوىل مما ذكره العودة من قوله يف الرواية مـن روايـات أيب   
رواية أليب خمنف فهذا ال يعـد  سياق تضعيفه أيب خمنف قاهلا يف ) هذا ال حيتمل مساعه العامة(خمنف 
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(مقياسا للصحة والضعف ليس ذوقهم )العامة(تضعيفاً ألن 
25F

فهذا خيتلف عن مجلتـه السـابقة يف    )٢٦
ومل استدل برواية واحدة لواحـد منـهما   ) سيفاً وأبا خمنف(تضعيف سيف مع أنين أطرح االثنني 

 .واحلمد هللا

 

 :امللحوظة العاشرة

الوضاع املتـهم  (ذكر العودة أنين ال أصف أبا خمنف إال بالشيعي فقط  مع أنين أقول عن سيف 
(وهذا ما مل أقله فأنا أعرف أن أبا خمنف والواقدي)! لزندقةبا

26F

(ضعيفان وأن األول أشد ضعفا )٢٧
27F

٢٨( 
لكن ليس بالضرورة أن أبني ذلك عند كل ذكر هلما وقد يفوتين ذكر هذا فكان ماذا؟ ولكن الدليل 

سـيف   األقوى على كالمي أنين مل استدل برواية واحدة ال للواقدي وال أليب خمنف مع أما فوق
 .مبراتب

 

 :امللحوظة احلادية عشرة    

زعم الدكتور العودة أنين أعترفت بصحة سند بعض مرويات سيف وهذا ما مل حيدث البتة لكن 
 )!!الروايات اليت صح اإلسناد فيها إىل سيف: (الدكتور اغتر بقويل

والتعـديل   أللفاظ اجلرحفإذا كان هذا فهم الدكتور !! وفهم من هذا أنين أصحح روايات سيف
والدكتور حباجة ملراجعة جادة ملصطلحات وألفاظ أهل احلديث وليفهم دالالت األلفاظ !! فهنيئاً له

 .قبل أن يتكلم يف هذا العلم

                                                 
بلة وأتباعهم من العوام، وهم إىل اليوم ال حيتملون روايات الثقات يف إدانة بين أمية لكنـهم حيتملـون   خاصة وأن العامة يف عهد الطربي، يراد م احلنا )٢٦(

فغالتنا حلقة من سلسلة طويلة ممتدة من القرن األول إىل اليوم  !! ، وألن سيفاً أموي اهلوى فحسب!!أكاذيب سيف بن عمر يف إدانة أيب ذر وعمار بن ياسر
 !!!!هز السلسلةوال حيتملون من حياول 

ة ألنه توسع عندي حبث متأخر يف الواقدي وأراه ثقة يف املغازي ألنه ضبط هذا العلم، أما أبو خمنف فتحت الدراسة، ويبدو يل أنه مظلوم من غالة السن  )٢٧(
 .  يد أن يتوسع يف الثناء على يزيد واحلجاجوكأن الناقد ير! يف ذكر مآسي أهل البيت واملظامل اليت حلقت م من بين أمية ، فلذلك نقد عليه بعضهم ذلك

 .نفينظر اهلامش السابق، فرأيي يف الرجلني قد تغري لكنين أحافظ على ألفاظ املقال، ومع ذلك مل استدل برواية انفرد ا الواقدي أو أبو خم )٢٨(
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والغريب أن الدكتور حيرف كالمي مث حييل على كتاب الرياض وعلى كتاب بيعة علـي إحالـة   
وملـاذا  ! قل الدكتور فأين األمانة العلمية؟يجده خالف ما ينسفعندما يراجع القارئ كالمي ! الواثق

 !هذه األساليب؟

 

 :امللحوظة الثانية عشرة

من أمثلة التحريف املتعمد لكالمي ما ذكره الدكتور العودة من زعمه بأين تناقضت يف زعمي أن 
 !!مث قويل مرة أخرى أنه يدافع عنهم!! سيف بن عمر يطعن يف الصحابة

مثلة اليت حرف الدكتور فيها كالمي فأنا رجعت للصفحة الـيت  وهذا مثال من عشرات األ: أقول
سيف مغرم بـالطعن يف بعـض   (من كتاب الرياض فإذا يب أقول ما يلي  ٧٣، ٧٠أحال عليها ص

فهو : (إىل أن قلت..) الصحابة والتابعني الذين كان هلم مواقف من بين أمية كعمار بن ياسر وأيب ذر
افع عن معاوية وزياد بن أبيه وسعيد بن العاص والوليد بـن عقبـة   يطعن يف هؤالء األخيار بينما يد

(وهؤالء وإن كان يف بعضهم فضل(مث استدركت وقلت ..) الفاسق
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وخري لكنـهم ال يـوازون    )٢٩
 )!!عمارا وأبا ذر وال يكادون

أين !! فانظروا هل يف كالمي تناقض أم أن الدكتور أراد أن يفهم القارئ أن هناك تناقضا: أقول
 مانة العلمية؟األ

 

 :امللحوظة الثالثة عشرة

قارن الدكتور العودة بني ترمجة سيف بن عمر و ترمجة أيب خمنف مقارنة عجيبة مل أجد أعجـب  
 .مع أن االثنني عندي ال آخذ برواياما!! منها يف حيايت

                                                 
ظين ذلك بعد أن حبثت سري هؤالء القوم، فسوء السرية تغلـب  كان هذا رأيي القدمي كنت أرى أن يف معاوية وسعيد بن العاص فضالً فأنا راجع عن   )٢٩(

 .عليهم وإن كان سعيد بن العاص أخف بكثري من معاوية



۲۷ 

 

ـ   ني لكن الدكتور العودة وقع يف حتريف عجيب متعمد وأنا مل أجزم أنه متعمد إال وأنا علـى يق
وسيأيت بيان ذلك لكن املقارنة كانت ظاملة بسكوت الدكتور على كالم أهل اجلرح والتعـديل يف  

أمـا  (سيف واظهارها يف أيب خمنف وهذا مل أستغربه فهو سهل قياساً مبا ذكره الدكتور عندما قال 
يف هذا الطامة الكربى فوق ما تقدم فهو سب أيب خمنف للصحابة وروايته املوضوعات عن الثقات، و

كان يضع : وقال السليماين. رافضي يشتم الصحابة ويروي املوضوعات عن الثقات: يقول ابن حبان
 .اهـ)٤/٣٦٦(لسان امليزان –للروافض 

للمصادر وحياكم هـذه   واأضعف من أن يرجعكثرياً من القراء الدكتور العودة يعرف أن : أقول
عمرو بن مشر الكـويف فـارجعوا إىل اللسـان     األقوال، فهذه األقوال ليست يف أيب خمنف وإمنا يف

 !!جتدوا هذه األقوال يف ذم عمر بن مشر وليس يف تلك الصفحة ذكر أليب خمنف البتة) ٤/٣٦٦(

 لكن أتدرون ملاذا فعل هذا الدكتور؟

يشـتم  (فعل هذا ألن سيفاً متهم باالحنراف عن علي فرييد الدكتور أن يثبـت أن أبـا خمنـف    
تهم بالزندقة والوضع يف احلديث فأراد الدكتور العودة أن يتهم أبـا خمنـف   مث سيف م)!! الصحابة

وملا مل جيد يف ترمجة أيب خمنف ما يسعفه ذهب إىل شيعي آخـر امسـه   !!! بالوضع يف احلديث أيضاً
وهذه كما قلت من أعجب التحريفات املتعمدة !! ونقل األقوال فيه إىل أيب خمنف !!) عمر بن مشر(

) كان عمرو يضع للروافض(والغريب أن السليماين يف املوضع املشار إليه قال !!  حيايتاليت رأيتها يف
أن املقصود  -إن عادوا –اجلادون ألنه لو أبقاها لعرف القراء )!! عمرو(فقام الدكتور وحذف كلمة 

كمـا ال جيـوز أن   !! عمرو بن مشر وليس أبا خمنف لكن ال جيوز أن نذمه باجلرح املوجود يف غريه
 !! نتهمه بالوضع يف احلديث ألن سيفا يفعل ذلك

ولو ترجعـون  وعاظ التاريخ على أية حال أرجو أال يستغرب القراء فهذا أمر يستحله كثري من 
أخـف   -على أية حال–لكنها من النقول اليت نقلها الدكتور حمرفة لكتاب الرياض لرأيتم العجائب 

وهذا سبق اجلواب عليه  !يف التاريخ سيفاً حمل تزكيةيذكر الدكتور أن مث !! من عجائب الدكتور هنا
 .فال ننتظر منه أن يصدق يف التاريخ بأن من يكذب على النيب 



۲۸ 

 

وهذا حتميل للذهيب ما مل !! أحد املصادر املهمة يف تاريخ اإلسالم) اعتمده(كما ذكر أن الذهيب 
اد منها، وذكر منها كتاب سـيف  على كتب أف) اطلع(ل هذا البتة إمنا ذكر أنه يفعيقل فالذهيب مل 
مث إن الذهيب قد روى أليب خمنف والواقدي أضـعاف مـا رواه   ) اطلع(و) اعتمد(وهناك فرق بني 

 !فأين االعتماد؟!! لسيف بن عمر بل مل يرد لسيف بن عمر يف تاريخ اإلسالم كله إال سبع روايات
فإذا كان الدكتور العـودة  أخرى،  وإمنا نقل يف أمورحرفاً عن ابن سبأ عن سيف ومل يذكر الذهيب 

 .مقلدا للذهيب فليقلده مطلقا أو فال يلزم الناس باجتهادات الذهيب

الـدكتور  يف كـالم  وقد حتدث الدكتور اهلاليب عن ازدواجية الدكتور العودة وكنت أظـن أن  
ف عيـوب  حىت رأيت مقال الدكتور العودة فعرفت أن االزدواجية واالنتقائية من أخمبالغة، اهلاليب 

 .كتابات الدكتور عفا اهللا عنا وعنه

أنا مستعد للتحاكم أنا والدكتور ألية جهة علمية يرى أهليتها للنظر يف األمور اليت : على أية حال
 .اختلفنا فيها وليس يف العلم منتصر ومهزوم إذا صحت النية وكان اهلدف هو احلقيقة

 

 :امللحوظة الرابعة عشرة

وظن أن هذا القول يتناقض مـع  !!  قد روى عن سيف وهو قبل الطربيذكر الدكتور أن احملاريب
 ).الطربي أول من أشهر روايات سيف بن عمر وكانت قبل ذلك خاملة جداً(قويل بأن 

إذا كان الدكتور العـودة ال يعـرف إال   ! هل ترى تناقضاً بني هذا وهذا؟!! سبحان اهللا: أقول
أول مـن  (لكن كالمي السابق عن ! عشر راوياً عن سيفاحملاريب راوياً عن سيف فأنا أعرف مخسة 

 !!عن سيف) روىأول من (روايات سيف وليس ) أشهر

لكن الدكتور كالعادة ال يعرف دالالت األلفاظ وهو ذا يتعبنا جدا يف احلوار ونتعب القراء مبثل 
ثـل هـذه   هذا التوضيح للواضح الذي يدل على أن الدكتور وجد شحاً من امللحوظات حىت جلأ مل

 .األشياء

 



۲۹ 

 

 :امللحوظة اخلامسة عشرة

والغريـب أن  !! دافع الدكتور عن تعصب سيف لقبيلته بين متيم وذكر دفاع جواد علـي عنـه  
بينما هو ينقل هنا عن ! الدكتور العودة يأخذ علي أنين وافقت العسكري يف بعض النتائج ألنه شيعي

قالـه الـدكتور   مل يقتصر على الشيعة بل صب مث إن اام سيف بالتع!! أيضاً جواد علي وهو شيعي
أكرم العمري والدكتور حممد بن صامل السلمي قبلي ومها سنيان، والدكتور العودة حييل عليهمـا  

وهذه ازدواجية ما كنت أمتىن !! لكنه إن وجد دفاعاً ألحد الشيعة عن سيف ذهب إليه!! عند احلاجة
 .أن يفعلها الدكتور ساحمه اهللا

 

 :سادسة عشرةامللحوظة ال

لسيف بـن عمـر   ) إخباري عارف(واملظنون بالذهيب أنه يفرق بني كلمة (قول الدكتور العودة 
 )!!.أليب خمنف) إخباري تالف(وكلمة 

، كما أمهل قـول  !!)تركوه واموه بالزندقة(وأمهل الدكتور العودة قول الذهيب يف سيف : أقول
 ).٧/٣٠٢(سري أعالم النبالء  انظر!..) هو من بابة أيب خمنف(الذهيب عن سيف 

فهذا نص من الذهيب يف املساواة بني سيف بن عمر وأيب خمنف وأظن الذهيب مل يوفق للصـواب  
فأبو خمنف فرق سيف يعرف هذا من قـارن روايـات الـرجلني وإن كنـت أضـعف االثـنني       

(وأطرحهما
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٣٠(. 

 

 :امللحوظة السابعة عشرة

مث أحـال علـى   ..) إخباري تالف ال يوثق به(لذهيب مث زعم العودة أن ابن حجر قال مثل قول ا
 )!! ٤/٤٩٢(اللسان 

                                                 
 .راجع بعض اهلوامش السابقة قبل قليل )٣٠(



۳۰ 

 

وكأن الدكتور العودة ال يعرف منهج احلافظ يف اللسان فإنه نقل القول السابق عن الذهيب : أقول
وعلى هذا فالقول السابق للذهيب وليس للحافظ وباستطاعة الدكتور أن يسـأل وسـيعرف   !! نفسه

ويف ظين أن العودة أعلم من أن جيهل !! و ليقرأ املقدمة وكفى ففيها اجلوابمنهج احلافظ يف اللسان أ
ووجد اجلرح يف !! مثل هذه البديهيات لكنه يريد أن يتساوى أبو خمنف يف اجلرح مع سيف بن عمر

سيف أقوى وأكثر لذلك جلأ إىل زيادة ارحني ونسبة هذه األقوال لغري أصحاا، ومع ذلك جنـده  
 !)األمانة العلمية( امسه شيء يتحدث عن

 

 :امللحوظة الثامنة عشرة

بن مشر مع ترمجة أيب خمنـف   ات السابقة وبعد خلطه لترمجة عمرومث جند العودة بعد كل التحريف
ترى هل فاتت هذه املعلومات علـى  : (يأيت ويقولما مل يقواله وبعد تقوله على الذهيب وابن حجر 

 !؟)املالكي

 !!اعترف جبهلي الكبري فيهاو لقد فاتتيننعم، : أقول

!! أن يذهب من عمره أربع سنوات يف دراسة هذه املوضوعات!! فتلك مصيبة: (مث يواصل ويقول
 )!!.مث تند عنه هذه املعلومات

 .اللهم ال تعليق: أقول

أم أن لديه علماً ا واطالعـاً عليهـا   : (مث ال يكتفي ذا ويواصل يف البناء على ما سبق ويقول
 !!).أخفاها فاملصيبة أعظم -!!اجة يف نفسهحل–ولكنه 

 !! ال تعليق : أقول

!! وطلب مين أن أكون شجاعاً يف العودة إليه!! الذي جاء به) احلق(مث يأيت ويدعوين لقبول هذا 
مث يطالب بعد كل هـذا  !! وليت شعري من منا املطالب اآلن بالتحلي بالشجاعة واالعتراف باخلطأ



۳۱ 

 

اليت ال !! واآلراء الواضحة اليت نقلها !!)وفق هذه النصوص!! (وأيب خمنف! !لسيف) أعيد النظر(بأن 
 !!).وال غموض!! وليس فيها إام!! حتتمل التأويل

 .أيضا ال تعليق: أقول

لكالمي فكيف باألوهام  همهتبع حتريفات الدكتور أو سوء فأنا أجد نفسي عاجزاً عن ت: وأخرياً
وأنا ذكرت هذه كنماذج وتركـت تلميحـات الـدكتور     احسن نية أو سوئهاليت وقع فيها عن 

وب سيف بن عمر مـع  باالامات املبطنة لقناعايت أن الدكتور مل يفعلها عن قناعته وإمنا اتباعاً ألسل
أو لألسلوب السائد يف رد احلقائق وهي باام صاحب احلقيقـة يف نيتـه   ! يب ذرعمار بن ياسر وأ
ملا كتبته وما كتبه الـدكتور   -إن كان يريد احلق–يرجع رمي أن أدعو القارئ الكومنهجيته ، وأنا 

فلسنا حباجة إليـه وال  ) خر صيحةقارئ آ(ق إذا امتلك املنهجية أما وسيعرف بنفسه كثرياً من احلقائ
 .العلم حباجة إليه ففي الناس أبدال، واهللا املوعد وهو احلاكم بني مجيع العباد

 

 :إمياءة

 ..أخي الدكتور حممد العزام

األسبوع املاضي وأشكر لك مشاركتك لكـنين أعتـب   ) الرياض(اطلعت على ردك يف صحيفة 
عليك يف ترك لب املوضوع جانبا والتركيز على كثري من األمور الشكلية مع إساءة فهم أحياناً، وقد 

مـع شـكري   .. مع أمهية التركيز على األولويات يف هذه املقـاالت .. تصيب يف ذكر أشياء فنية
(جمدداً
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٣١(  . 

                                                                                                                                                                       

                                                 
ذ ميكن ذا املنهج األخ الدكتور حممد العزام كتب ثالث مقاالت يف صحيفة الرياض، وهي منهج جيد يف االعتذار عن خرافة وكل حديث موضوع، إ  )٣١(

ضوعة فأستطيع أن نصحح كل شيء لذلك ال أعتقد أن هذا األخ الكرمي يرى يف التاريخ خرباً مكذوباً البتة، وإن استطاع أن يقدم يل أخباراً يرى أا مو
 .مع املخالف بسهولة تصحيحها مبنهجه املتوسع جداً الذي طرحه يف تلك املقاالت، هذا مع اعترايف له حبسن العبارة واألدب

 ).ويل وقفه مع مقاالته يف املستقبل إن شاء اهللا ألا متثل نوعاً جديداً حيسن مناقشته(



۳۲ 

 

 

(املقال الثاين
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٣٢(: 

 !ريب عبد اهللا بن سبأ

يومي اجلمعة مع الدكتور سليمان بن محد العودة لمون اطلعت على اللقاء الذي أجرته صحيفة املس 
علي وعلى الدكتور عبـد العزيـز    هـ وكان اللقاء ردا١٤١٨ًربيع األول من هذا العام  ١٢ ) و(  ٥

(اهلاليب
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ال  الذي ينكر شخصية عبد اهللا بن سبأ بينما أنا أنكر دوره يف  الفتنة فقط أما وجوده فهـو  )٣٣
 .الدكتور العودة خلط بني املسألتنيموضع تناقض كبري يف األدلة املثبتة فىل اآلن إ يعنيين كثرياً وما زال

يدعونا لتحري األمانة العلمية وأنا أدعوه لألمر نفسه  -هدانا اهللا وإياه إىل احلق  -والدكتور العودة  
مـن   تحديـد ل ) دةواهلاليب والعو املالكي( كتبه الثالثة  لنظر فيماولو قامت جهة علمية للنظر حبيادية ل

لكان مما يسرين ألنين أزعم أن الدكتور العودة مل يتحر األمانة العلميـة  )  التحري العلمي(  يتجاىف عن 
مما سنذكر  على ذلك والرباهنيأنه حيرف احلقائق بتعمد وليس بإساءة فهم وعندي األدلة وتبني يل أخرياً 

إذن فال بد ! يدعوين للتحري األمانة العلمية ة  أيضاًمبا أن العودو ،وقد سبق بعضه بعضه يف هذه املقاالت
من جهة ثالثة حمايدة مرضية من الطرفني حتكم ألحد االثنني أو حتكم ضدمها مجيعا أو براءما مجيعا أما 

                                                 
وقد تعاضدت صحيفة املسلمون يومها مع الدكتور العودة  وحذفوا اجلـزء  . هـ١٤١٨/ربيع األول /١٩نشر هذا املقال يف جريدة املسلمون بتاريخ   )٣٢(

أنـه   -الدكتور عبد اهللا الرفاعي-ا  ردوداً أخرى للعودة وعلي رضا وغريهم ومل يتيحوا يل الرد زعماً من رئيس التحرير يومهاالثاين من هذا املقال، ونشرو
فهل يستطيع الرفاعي للفوزان خمالفة؟ واألخ الدكتور الرفاعي وثقت به دهراً )! الصحافة اإلسالمية(وهكذا فلتكن ! تلقى اتصاالت من الشيخ صاحل الفوزان

 .وما زلت، لكن بسذاجة أخف قليالً! علمت فيما بعد أنين كنت ساذجاًف
! قبل أن أدخل الصف األول ابتدائي)  م١٩٧٤(هو أستاذ تاريخ يف جامعة امللك سعود، حصل على الدكتوراه من جامعة سينت أندروز الربيطانية عام   )٣٣(

فال يفضل الدخول يف احلوارات خاصة ! يف رجل مثله، يتحرج من الثناء، وفيه ختوف أيضاًوالدكتور اهلاليب  يتحلى خبلق كبري وأدب جم  مع تواضع نادر 
اب أكثر مما أمتلك أنا مع الغالة ،  وهو مؤرخ قوي املنهج مطرد التطبيق، ومتسائل أيضاً فال يتبىن اآلراء املسبقة، وميلك االستعداد الكامل للرجوع إىل الصو

وهو يف ) أحباث(عض األحاديث واملرويات أخالفه فيها  وقد أبلغته ببعضها فتقبلها مشكوراً،  وله عدة مؤلفات صغرية  وخصومي، وله آراء وأحكام على ب
عبد اهللا بن (عن اجلملة رجل مقل من التأليف وغري منتج ولعل ذلك يرجع  لكثرة التكليفات اليت يكلف ا من أكثر من جهة علمية، ولعل أبرز أحباثه حبثه 

ساتذيت صل فيه إىل أن عبد اهللا بن سبأ شخصية خمتلقة اختلقها سيف بن عمر التميمي، وقد دهشت لعلميته يف هذا الكتاب وقوة منهجه وأعتربه من أتو) سبأ
غض اإلمام علي لكن سنيته كسنيتنا ال يب -!ملن يهمه التصنيف –الذين تعلمت من منهجهم التارخيي وإن مل أتعلم منه مباشرة، وهو رجل خلوق وسين أيضاً 

الناس مقبل على نفسه، وال أهل البيت وال يغلو يف بين أمية، لكنه يف الوقت نفسه ال يبالغ يف ذم بين أمية وال يهمه النصب وال التشيع، وهو قليل االختالط ب
دعـوا  : اً ورفعة، وفقه اهللا، وأقول هلؤالء األخوةوقد ذمه بظلم جمانني سيف بن عمر كالدكتور العودة والدكتور الفريح فما زاده هذا عند من يعرفه إال علو

 .مروياته أستاذنا  اهلاليب وأقبلوا إىل إيلَّ لنتحاور علناً، بوجود من تشاؤون من احملكمني، إن كنتم صادقني يف معرفة حقيقة سيف بن عمر وقيمة
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وحىت أحدد  ؛هة علمية يرتضيها الدكتور العودةالتهم فهذا ال خيدم احلقيقة وأنا أرضى بأية جبأن نتراشق 
لتنظر مث خترج حكمها وتنشره ! رضى قسم التاريخ بالكلية اليت يتوىل عمادا الدكتور العودةأكثر فأنا أ

بني الناس وأظن فعلي هذا فيه غاية اإلنصاف فهل يوافق الدكتور العودة على هذا أو على املنـاظرة أم  
(باالامات يف االس وعلى املنابر نيه املسلموانخارمي التهرب ويستمر يف 
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٣٤(! 

 

  :حترير موضع اخلالف بيين وبني العودة: الوقفة األوىل   

ثري من األمور وهو كما قلـت  هل علينا اختصار كأحب يف البداية أن أنبه األخوة القراء إىل أمر سيس
دوره يف (بينما أنا أنفـي   ! مطلقاً)  وجود عبد اهللا بن سبأ(أن الدكتور العودة  قد محلين نفي  : سابقاً
مبعىن أنين أمتلك عن أحداث الفتنة أسانيد صحيحة تفسر يل كيف حدثت الفتنة ولسـت   ،طفق)  الفتنة

(حباجة ألسانيد سيف وأمثاله من الضعفاء والكذابني
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يفسرون  أحداث الفتنة يزيفون التاريخ  والذين  )٣٥
 .فهذا هو لب ما نفيته يف مسألة عبد اهللا بن سبأ خاطئاً، تفسرياً

وال  ليس له عندي كبري أمهية، سهل جداً، ليس موطن املعركة احلقيقي،ع موضوأما مسألة وجوده ف 
الذي ينسبه إليـه  ) الدور األسطوري الكبري(أعين به ذلك   ريب أن نفيي لدور عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة

سيف بن عمر من تنقالته بني البلدان وحتريضه على عثمان حىت قتل وإشعاله حرب اجلمل وحنو هذه من 
الدكتور العـودة، ألن   ال ريب أن نفيي هلذا سيضر رسالته داث العظام اليت زعمها سيف بن عمر،األح

من أخبار عبد اهللا بن سبأ ألن بقية األسانيد %  ٩٥هو نفي لـ )  األسطوري(نفي هذا الدور الكبري  
ذات وله بعـض العقائـد والـذو   إمنا تتحدث عن رجل يغلو يف علي بن أيب طالب  -من غري سيف  -

                                                 
مز ويلمز ويدعو على بعض املختلفني معه على املنـابر وحيـذر مـن    الدكتور العودة دارس تاريخ ظفر من وزارة الشئون اإلسالمية مبسجد فأخذ يه  )٣٤(

!  متاماً كما كان يفعل معاوية يف التحذير من أهل بدر ولعنهم على املنابر مدعياً الدعوى نفسها! اليت هي ضد أطروحاته ويزعم أا ضد اإلسالم! أطروحام
ومثلما تبعه عوام أهل الشام فقد تبع ! وية يتباكى بأن أهل بدر أضاعوا احلدود وهدموا الشريعةفقد كان معا! ولعل األخ سليمان نسي أن التاريخ يعيد نفسه

 .وهللا يف خلقه شئون! األخ سليمان بعض عوام أهل بريدة
ـ (وصف سيف بالكذب ليس مبالغة فمروياته تشهد بذلك قبل أحكام أهل احلديث، وقد توسعت يف الكالم عن سيف بن عمر يف كتاب   )٣٥( و إنقـاذ  حن

 .مبا فيه الكفاية إن شاء اهللا، وخاصة يف الفصلني الثاين والثالث من الكتاب) التاريخ اإلسالمي
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! برمتـها سيأيت على رسالة الدكتور العودة   )يف الفتنة(فيي ألخبار عبد اهللا بن سبأ فن )35F٣٦(!الفقهية فقط
إثبات دور عبد اهللا بن سبأ يف أحداث الفتنـة يف صـدر   ( :ظاهراً يف عنواا هوكان اهلدف منها فقد 

الدكتور العودة عن سيف بن  من ) الدفاع املستميت( وعلى هذا آمل أن يعرف القراء سر ) ! اإلسالم
 كـامالً  العـودة سـقوطاً  الدكتور يعده إذ ! عند الدكتور ليس باألمر السهلألن سقوط سيف ! عمر

فاملسألة أكرب عنده من تضعيف راو من  !وقدرته على البحث التارخيي وتارخيه العلمي واألكادميي لرسالته
وخطبـه  ) العقديـة (دكتور كلـها، حـىت ردوده   الرواة، فيجب التنبه هلذا جيداً، فهو يفسر مواقف ال

عـن  ) الـذب (عن سيف وابن سبأ إىل  )الذب(وما يفعله أخرياً من ترك ! مين ومن أمثايل) التحذيرة(
عن رسالة الدكتور الـذي  ) ذب(عن سيف بن عمر الذي هو ) الذب(إمنا اهلدف منها ! العقيدة السلفية

مترابطـة، بـدأت   ) مذبذبة(سلسلة كلياا، فالعملية  مكانته يف جامعة اإلمام كعميد ألحد) ذب(هو 
 !.الصادقني )بذبذبة(الكذابني وانتهت  )بالذب(

 

 :الدكتور وبراقش

والدكتور نفسه هو الذي جىن على نفسه ووضعها يف هذا املوضع احلرج، فلـو اختـار لرسـالته     
يربط نفسه بسيف (أما أن موضوعاً آخر يكون فيه مساحة للتعويض ومصادر كثرية متنوعة لكان أفضل 

حبيث حييا بتوثيقه وميوت بتضعيفه فهذا انتحار، ويعد هذا االختيار من ضعف تقديره لألمـور   )بن عمر
وسوء استشرافه للمستقبل، خاصة وأن الرجوع عن توثيق سيف إىل تضعيفه سيكون مسبة وعـاراً يف  

ة يف اتمع الغريب لرجع عن رأيه يف سيف جمتمعنا الذي ال يرحم الراجع على احلق، ورمبا لو كان العود
الـيت حتـيط   النـادرة  وخاصـة النوعيـة   –منذ زمن ألن اتمع يساعده على هذا، أما اتمع عندنا 

(بالعودة
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فهو مينع العودة من العودة، وحيتاج هذا من العودة  إلرادة ز اجلبال، وصرب يضاهي صرب   -)٣٧
ري متوفرين فينا وال يف األخ العودة ، ألن مناهج التربية عندنا تعلمنا اجلمال، وهذه اإلرادة وهذا الصرب غ

                                                 
 .مع تناقض كبري يف درجة هذا الغلو، إضافة لبعض األحكام املنقولة عن ابن سبأ اليت تنقلها بعض تلك املرويات )٣٦(
 .ري والدراهمومنها من ينكر كروية األرض وال يتعامل إال بالدنان )٣٧(
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الفضائل نظرية فقط أما التطبيق فموضوع آخر متاماً، وال شك أننا نرحم العودة من الوضع الذي هـو  
 .فيه، فاألمور تنكشف يوماً بعد يوم وخاصة مع التقدم العلمي الذي ال يرحم كتاباً وال كاتباً

العودة جنايته على نفسه  بتخاصمه غري الشريف مع النوعية اليت ترى يف الرجوع شـجاعة  مث أمت    
له وللتاريخ  إىل احلق خرياًأو غريه عترب رجوع الدكتور مثالً والدكتور اهلاليب وغرينا ممن نأنا وفضيلة، ف

املنابر، وعلى هـذا  قد ختاصم معنا وامنا بكل طامة واستعدى علينا وسبنا على من التمادي يف الباطل 
! يكون قد فقد املساندة اخللفية له، إضافة لتأخره يف االعتذار كثرياً، وهذا سيتعبه أكثر خاصة مع األيام

ـ  ١٤٠٢فالناس يبحثون ويقارنون وهو يظن أن طالب العلم اليوم هم نفسهم املوجودون عام   )37F٣٨(!هـ
راجعه لو تراجع واعتذر، فلو حياول الدكتور أن مع هذا فأنا أبشر الدكتور أن يف الناس بقية ستقدر له تو

أساطري ابن سبأ يف الفتنة ما رواه سيف بن عمر عن إىل نفي -!قبل كثرة الزمحة–رجع وي يعزم عزمة قوية
سابقة إنصاف  الرجوع قد سجل ذا بل إنه سيكون -!وسيعلم قيمة نصيحيت -لكان خرياً له ولعلميته

، مث إن رجوعه إىل نفي أخبار ابن سبأ وغريهم األكادميينية العلم من طلبمل نعهد صدورها من كثري من 
أنه  نظاماًوال يعين   -هذا يف النظام على األقل–) املاجستريية(إبطال رسالته  بالضرورة يف الفتنة ال يعين

أنه مل يبذل  -نظاماً وعرفاً-سيعود للدراسة من السنة اجلامعية التمهيدية ويعود معيداً يف الكلية، وال يعين
الشهادة يف ذلك الوقت، فهذه الظنون والوسـاوس   أو أنه ال يستحق ،لرسالته جهداً كبرياً يف مجع املادة

وله يف الشافعي أسوة حسنة فقد إن شغلت ذهن الدكتور ال ينبغي االلتفات هلا وهي ال تليق بالدكتور، 
حـىت حبثتـه    ت دور ابن سبأ كامالًكان له مذهب قدمي ومذهب جديد وأنا على سبيل املثال كنت أثب

 وكنت أثبت القعقاع بن عمرو وصحبته حىت تبني يل أن املصدر الوحيد يف هذا هو سيف،فنفيت دوره، 
وكنت أقسو علـى الواقـدي    وكنت أرى معاوية من اخللفاء الصاحلني مث رجعت بعد أن تبني يل أمره

الثائرين على عثمان بالنفاق والسبئية حىت تبني ، يف الوقت نفسه كنت أم كل فعدت لتوثيقه إىل حد ما
فرجعت إىل التفصيل يف أمر الثـوار، ومل أفقـد    يل أن فيهم صحابة كباراً من أهل بدر وأهل الرضوان،

املأكل وال املشرب وال املسكن، بل وال األصحاب واملعارف، فإذا ذهب واحد أتى عشرة، مث لو فقـد  

                                                 
أن تطعـن يف  كان الطالب يومئذ يفرحون مبن دندن بالنظريات اإلسالمية حىت لو وثق الزنادقة وأخذ مبرويام، إمنا املهم عندهم النظرية وكفى، لكن   )٣٨(

 .بل هو يتفق مع الغلو السلفي املتلبس بالنصب! أيب ذر ومتدح معاوية فهذا ال يضري
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عليه ذلك، ألن املنهج يوجب  يعذره من الرجوع، فاملسلم احلق يرجع الراجع إىل احلق كل الناس فهذا ال
على حساب احلقائق واملعلومـات  للشكوك والعواطف واألحاسيس  بقي جماالًيأال  ويوجب عليه أيضاً

 .الصحيحة

 

 :إلزامية املنهج

 -الكـثري  حىت لو فقدنا– فاملنهج مثالً يلزمنا باحلكم بالوضع على حديث معني إذا انفرد به كذاب
ويلزمنا أن حنكم على احلديث بالضعف الشديد إذا تفرد به متروك ويلزمنا املنهج باحلكم على احلـديث  

وقد حنس يف أنفسنا أن هذا احلديث املوضوع صحيح لكن هـذا  ، بالضعف إذا تفرد به ضعيف وهكذا
لـيس  )  التراث احلرص على( اهلدف النبيليف ثبوت احلديث وكذلك  صحيحاً اإلحساس ليس مقياساً

 !.مقياسا يف احلفاظ على روايات الكذابني

اإلسـالميني  مـن  أجد خلطاً كبرياً عند الدكتور العودة وعند كثري من املؤرخني  إنين: فأقولأعود 
حب (أو  )  املصاحل(أو  )  حديث القلب(أو  )  اإلحساس(هذا اخللط بني تطبيق املنهج وبني  وغريهم؛ 

وهكذا )  حب إثبات ما ذكره بعض علماء املسلمني(أو  )  عض الكفار واملبتدعةخمالفة ما توصل إليه ب
ولو أننا حنكم على احلـديث أو   ،جند كثرياً من املعايري ليست علمية البتة وال دخل هلا بالنواحي العلمية

! بـة الرواية بالكذب رد إحساسنا بصحتها ألثبتنا كثرياً من األحاديث املوضـوعة واألخبـار املكذو  
صـامت ال  يف اجلملة خيتلف من شخص آلخر بينما املنهج )  اإلحساس(والختلفنا إختالفا كبرياً ألن  

وإمنا قيل أنه يتبعـه  وال غريهم، منهج احملدثني معترب ال يف وال عاطفة مث إن اإلحساس غري  حيايب إحساساً
ختتلف بـاختالف الـرؤى   )  حلمراعاة املصا(كما أن  ) ! التذوق(بعض غالة الصوفية ويطلقون عليه  

فظة نفسها فإذا كان الدكتور العودة يرى أن توثيق سيف وإثبات أكاذيبه عن ابن سبأ وغريه من باب احملا
)  مصلحة التراث(فإن آلخر أن يدعي أن نفي هذه األكاذيب من  ! )38F٣٩()مصلحة التراث(على املصلحة  

خطورة إثبـات   - مستقبالً علمقد يو –عودة يعلم بل املصلحة هنا متحققه ولو كان الدكتور ال! أيضاً

                                                 
 .قدي وأبا خمنف وروايام يف التراث ضعف روايات سيف بن عمرمث الدكتور يضعف الوا  )٣٩(
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تمسك ا البتة ألن روايات سيف عن ابن سبأ تثبـت أن بعـض   رأى الملا  ؛ن ابن سبأعروايات سيف 
وسيأيت تفصيل ذلك حـىت  !  (كبار الصحابة من بدريني وغريهم كانوا ينفذون خطط عبد اهللا بن سبأ

أخطر من نفيه وأن أكثر علماء املسلمني على نفي دور عبد  يتبني للناس أن إثبات ابن سبأ بكامل دوره
 .) اهللا بن سبأ من القرون األوىل إىل اليوم

إنين عندما أحبث الرواية أو احلديث ال أحاول أن أرسم النتيجة قبل البحث وال أدخل : أعود وأقول 
ور العودة يف أمور وخمتلف بأحكام مسبقة أو أحاول أال افعل هذا على األقل ولذلك فأنا متفق مع الدكت

وهكذا ولو  -ثننيمع التفاوت الكبري بني اال-معه يف أخرى ومتفق مع اهلاليب يف أمور وخمتلف يف أخرى 
فلن اختلف معه يف نتيجة من  -كما زعم الدكتور العودة  -كنت أدخل بأحكام مسبقة وتقليد للهاليب 

 .النتائج اليت توصل إليها

 

 :الوقفة الثانية 

حلوار مع الدكتور العودة  فيه صعوبة بالغة ألن الدكتور العودة ال يثبت على منهج حمدد فنجـده  أن ا
أحيانا حيتج مبنهج أهل احلديث إذا كان خيدم فكرته فقط وأحيانا أخرى يهاجم منهج أهـل احلـديث   

كتب الفرق واملقاالت ب ومرة ثالثة جند الدكتور حمتجاً! ويزعم أنه غري صاحل لتطبيقه على الرواية التارخيية
(واملستشرقني ومرة رابعة مع كتب الشيعة
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ومرة خامسة جند الدكتور مع منهج املؤرخني ومرة يذمها  )٤٠
! وذم املنهج السابق إىل غريه،يف منهج انتقل  وسادسة مع كتب األدب واألنساب وهكذا إن وجد شحاً

ثلما يفعل الذين يهربون البضائع واألسلحة م)  منهج ريب عبد اهللا بن سبأ(وهذا يصلح أن يطلق عليه  
! واحداً وإمنا إن شعروا باخلوف من هذا الطريق انتقلوا إىل غـريه  من بلد آلخر فإم ال يسلكون طريقاً

فيه صعوبة على املتحاور مع الدكتور العـودة  يشكل عائقاً كبرياً من عوائق احلوار، ووال ريب أن هذا 
خمتلفة ومتباينة يرفضها إذا شاء ويأخذ ا إذا شاء ويهاجم من يتمسك ا  ألنه ينتقل ويتجول بني مناهج

                                                 
 .اتفق يف نتيجة ما مع بعض ما أورده بعض الشيعة اآلخر إنبينما ينقد   )٤٠(
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فإذا كانت تناقضاته يف املنـهج نفسـه   .. يف مسألة ال يراها ويهاجم من تركها يف مسألة يراها وهكذا
 !؟فكيف يريد منا أن نتفق معه

 : أسئلة حمددة وهيوأنا أريد أن اسأل الدكتور العودة  

 نهج احملدثني على الرواية التارخيية أو ال؟ هل ترى تطبيق م-

إذا كنت ترى هذا فهل ترى تطبيقه على كل املؤرخني أم ترى تطبيقه على سائر املؤرخني ما عـدا  -
 سيف بن عمر؟ 

 ؟وملاذا يكون سيف فوق مستوى منهج احملدثني-

ينمـا ال  الذين تضرم ذا املنهج بواليعقويب وغيهم من وما ذنب الواقدي وأيب خمنف  -
 !؟تطبقه على سيف

 وما سراختصاصه ا؟ ! هل سيف ذه القدسية؟  -

حىت وإن اختلفت معهم  اًحمدد اًواضحمطرداً ومنهجهم الذين يكون موقفهم املؤرخني أنا أحترم 
يف املنهج أشد االختالف فأنا أحترم الدكتور اهلاليب وأثين عليه ألنه واضح ال يتلون وهو يتعامل مع 

لكنه بعيد عـن   اًجذري اًيداً عن منهج أهل احلديث وأنا أختلف معه يف هذه املسألة اختالفاملتون بع
ازدواجية الدكتور العودة وأمثاله الذين يتشدقون مبنهج احملدثني ويتخذونه مطية لرد الروايات اليت ال 

كاذيب سيف بن عمر على روايام احملبوبة ويف مقدمتها أ-باعترافهم–حيبوا بينما ال يطبقون املنهج 
علي وعمار وأيب ذر األبرياء كطعنت يف خالفت املتواتر، وواليت ! اليت مألت بطون الرسائل اجلامعية

وجمدت الظاملني واعتذرت عنهم خبـالف مـا    !بن عمروعدي بن حامت وغريهم من ضحايا سيف 
 .تواتر يف األحاديث واملرويات

أمـا   ،كن تطبيقه على كل احملدثني فضالً عـن املـؤرخني  ميأنه نهج احملدثني م مثالً يفوالذي أعرفه 
فهو ال يرضى أن ! فقطاحملدثني واملؤرخني إال سيف بن عمر اجلميع من الدكتور العودة فهو يطبقه على 

ألن تطبيقه هذا املنهج على سيف يعين تطبيقه على رسالة الدكتور وهذا التطبيق ! يطبق عليه هذا املنهج
محاية لرسالة الدكتور  اوإن كان فيهه مكابرة حىت فهذ ،وال رسالة العودة بن عمر الصارم لن خيدم سيف
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محاية للحقيقة التارخيية وال ريب أن التضحية برسالة أسهل مـن التضـحية باحلقـائق     الكن ليس فيه
نفكاك ، أما األكالون باألكاذيب الشاربون باخلرافات املستغفلون للباحثني فهم ال يستطيعون االالتارخيية

  ! عن هذه األساطري واالستغفاالت ألا هلم كاملاء للسمك لو خرج منه ملات

 

  

 مناذج من ذلك 

فإليكم مناذج من تناقضاته اليت كنت أربأ به  عاماً إنشائياًعلمياً موثقاً ال وحىت يكون اامي للدكتور 
 :لكن يبدو أن حب سيف بن عمر يعمي ويصم كحب سائر األشياءعنها 

 

 :موذج األول الن

يف لقائه يف :  انتقد الدكتور العودة  على الدكتور اهلاليب عدم اعتماده على منهج أهل احلديث فقال 
! واهلاليب ال يرى اعتماد أحكام أصحاب اجلرح والتعديل على اإلخباريني(  :باحلرف الواحد املسلمون

بـل إن   أو سلباً على رواياا إجياباً! ويرى أن القضايا التارخيية ال تعاجل حسب حكم أصحاب احلديث
بـاحلرف   ويقـول  العودة مث يتساءل !..) الروايات نفسها تعرض على حمك النقد والتمحيص واملقارنة

وماذا بقي للدكتور يرتضـيه مـن تراثنـا ومنـاهج     ! أي منهج هذا؟: وحنن بدورنا نقول :  ( الواحد
(!)أسالفنا؟
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٤١(   

خبـاريني  كتور العودة  يرى تطبيق أحكام اجلرح والتعديل على اإلأنتم هنا تالحظون أن الد: أقول 
وأنه ال يكتفـي  ! وفق منهج احملدثني أليس كذلك؟ وإجياباً ويرى أن القضايا التارخيية جيب أن تعاجل سلباً

والدكتور العودة هنا أصاب وأنا يف ! بعرض املنت فقط على احملك والدراسة واملقارنة بعيداً عن اإلسناد؟

                                                 
ملنهج هو ا) منهج احملدثني(من حيث اجلملة، ومنهج احملدثني هو منهج من مجلة مناهج جيب أن توظف يف البحث عن احلقيقة، وكنت قدمياً أرى أن   )٤١(

 .الوحيد الذي نستطيع أن نعرف به صحيح املرويات وضعيفها لكن الصواب أنه ليس الوحيد
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ا النقطة مع الدكتور العودة ضد الدكتور اهلاليب لكن تعالوا إىل تطبيقات الدكتور العودة فماذا كان هذ
 ! نصيب هذه النظرية اجلميلة؟

رواية احتج ـا يف رسـالته    ) ٤٦٠(الدكتور العودة  مل يطبق هذا املنهج البتة على أكثر من : أوال 
ضعف الرواة وانقطـاع  ويف تلك الروايات من األكاذيب ومل يدرس أسانيدها البتة )  عبد اهللا بن سبأ(

ومن مل يصـدق فالرسـالة   ! الطعون يف الصحابة وخمالفة الصحيح ماال يكاد يقع حتت احلصراألسانيد و
وكتـب  ! مطبوعة وموجودة يف األسواق ستجدون أنه ينسب هذه األخبار للمصادر التارخيية واألدبيـة 

مع خطئه يف أكثـر هـذا   –! هذا املنهج إال على سبع روايات فقط اًطبقم هومل أجد! الفرق واملقاالت
 !؟ةالنظري الدعاوىفأين  -أيضاً

وال تضـعيفا ألن  تعـديالً  مثالً ال تعين )  رواه الطربي:  (وكأن الدكتور العودة  ال يعرف أن قوله 
ينـادي بـه   اخل فأين منهج احملدثني الـذي  ..الطربي روى أخباراً صحيحة وضعيفة وموضوعة ومنكرة

يا أيها الـذين آمنـوا مل   !  (هال طبقه على روايات رسالته؟ !؟الدكتور العودة  ويطالب اهلاليب بتطبيقه
 ! ؟) أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم!  (؟)تقولون ماال تفعلون

سي مـا  ألنه يبدو أنه قد نمن الناحية التطبيقية جيداً إذن فالدكتور العودة حباجة إىل أن يتذكر نفسه 
 ) .السبئية(لمه يف رسالته  سطره ق

إىل ص  )١٠٥(صمن أيضاً قارن الدكتور العودة سيف بن عمر بغريه من املؤرخني يف كتابه : ثانيا 
احملدثني فلما جاء سيف ووجد أن أحكام أهـل  أقسى مبنهج جلداً جلدهم لقد ! ما ذا فعل؟ف ) ١٠٨(

ترك والزندقة واضحة اضطر للتخلي عـن منـهج   عليه بالكذب وال -متشددهم ومتساهلهم–احلديث 
ال بد من التفريق بني روايـة  :  (٣٠٤ص فقال يف اهلامش - هؤالء املساكنيالذي طبقه على  -احملدثني 

 !) فال بد من مراعاة هذا املقياس وتطبيقه على سيف حمدثا وإخباريا... احلديث ورواية األخبار األخرى

 !!هكذا إذن؟

مخري من العصا الغليظة ستل سيف بن عمر من أحكام أهل احلديث كما تستل اا فالدكتور العودة هن
وهذا لألسف ديدن معظم املؤرخني اإلسالميني وأنـا  ، وليس خفياً، اًمرئي اًواضح الالًتسأعين أ ،العجني
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جيـة  أكثر من غريهم ألم شوهوا منهج احملدثني باالزدوااملعاصرين اإلسالميني  دارسي التاريخهنا أنقد 
 -بتشديد الدال-وا يدع التطبيقية واالنتقائية املؤسفة أما غريهم من سائر املؤرخني من شىت املذاهب فلم

وعلى هذا فلن يستطيعوا تشويهه حىت وإن خالفونا خمالفة نظرية وال تطبيقاً إليه  امل يدعو؛ وتطبيق املنهج 
ر العودة واسـتغالله  رون تطبيقات مثل الدكتوتلك املخالفة اليت أعذرهم فيها ألم ييف النظرية  جذرية

(من املناقشني واملشرفنيهذا املنهج  هلذا املنهج استغالالً مذهبياً ضيقاً مع استغفال من جيهل
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فضالً عن  )٤٢
 .الطالب

من أسباب عدم اقتناع بعضهم مبنهج احملدثني هو سوء التطبيقات اليت يروا عند بعض املؤرخني إذن ف
 تظهر منها االزدواجية واالنتقاء وغريها من العيوب اليت تبدو ظاهرة يف كتابات الدكتور اإلسالميني اليت

على منهج احملدثني من املستشـرقني   العودة  ولذلك أرى أن بعض املؤرخني من اإلسالميني أكثر ضرراً
(شيعة الذين يتباكى الدكتور من كتابام مع أنه قد ل منها حىت ارتوىوال
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ه هذا املنهج إال فما شو ،!)٤٣
والظهـور   إن كانت كتابام حبسن نية وحبا يف الرد على املخالفنيكتابات أبنائه ممن ال حيسنونه حىت و

 .!مبظهر احلريص على عقيدة األمة

 ) املستشرقني( بعض من يذمهم الدكتور العودة  من ما كتبه عنه أحدنا قرأ يفسيف بن عمر مثالً لو 
  د أن أحكامهم على سيف أقرب ملنهج احملدثني مما كتبه عنه الدكتور العـودة  لوج  !)املبتدعة( وبعض 

يف بعض األمور، مع أن الدكتور العودة يظهر أنه حسن النية لكن حسن النية  ) !السلفي الداعية الواعظ(
ـ ال تكفي وال بد هلا من منهج وهذا ما يغفل عنه كثري من األخوة األفاضل فهم  ا يظنون أن االعتراف مب

! يعـد مـؤامرة  هلم وأن هذا  حبث وجهد يعترب ميالًعلم ومن  ما عند غري أهل السنة،أو  سلمنيعند امل
  .اخل! ...خيالف عقيدة الوالء والرباءو

                                                 
فمن قرأ كتابه يعرف أنه ليس يف منهج احملدثني وال املؤرخني من قريـب وال  )  أباطيل جيب أن متحى من التاريخ(كالدكتور إبراهيم شعوط صاحب    )٤٢(

واملناقش الثالث علي حسين اخلربوطلي  -وهو املشرف ايضاً–ودة يف رسالته وكان املناقش الثاين  سيد رضوان علي بعيد، وكان املناقش األول للدكتور الع
مسع بعبـارات األخ  وهذان األخوان الكرميان ليسا معروفني بعلم احلديث وال أعرف هلما انتاجاً أو اهتماماً يف املوضوع، وال ريب أن الواحد من هؤالء إذا 

ودة خاصة بجحة بعلم مصطلح احلديث سيظنان أما أمام من يعي ما يقول، إن مل يظنا أما أمام شعبة أو حيىي القطان، وهلذا سيستسلمان آلراء العالعودة املت
فلهما عربة مبن حاول  أو ضياع وظيفة،! دماغ)  وجع(وأن املناقشة ليست يف  جامعة القاهرة أو جامعة األزهر وإمنا يف جامعة اإلمام والناس ال يرغبون يف  

 !.حتسني املنهجية العلمية
 .سيأيت إثبات ذلك  )٤٣(
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  ) االعتراف مبا عنده من حـق (و )  الرباءة من دين اآلخر(ال تالزم بني  وهذا خلط بني أمور متباينة ف
يف التاريخ أو غـريه فلمـاذا ال    حبثاً جيداً ) من املخالفني ديناً أو عقيدة(ذا اآلخر  هل املسلم وجدفإذا 

رسالة هزيلـة ألحـد    الواحد منا ويف املقابل لو وجد دينه أو غلوه العقدي،من  هستفيد منه مع براءتي
واألخـذ  !حب ذلك الرجل يف اهللا على اإلشادة برسـالته اهلزيلـة؟   يلزمهفهل ! األخوة الدعاة اخلطباء

 .اجلواب واضحأن أظن ! ائجها الباطلة؟بنت

ولألسـف أن  ، إذن أرجو أن يفرق األخوة بني املسألتني فإذا فرقوا بينهما تبينت لنا كثري من احلقائق
خيلط بـني هـذه   الشرعي بل كثري من طلبة العلم خاصة داخل اململكة اإلسالميني  دارسي التاريخأكثر 

وهـذا  )  احلكمة ضالة املؤمن فأين وجدها فهو أحق ا:  (القائلاألمور املتباينة متناًسني صواب األثر 
النيب صـلى اهللا  معناه صحيح وإن مل يصح رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتدل عليه تطبيقات 

 .-الصالح احلقيقي ال املدعى–صحابته والتابعون وسلفنا الصاحل عليه وآله وسلم و

  

 ! العواطف استثارة   :الوقفة الثالثة 

وهذا ! فالرجل خطيب! الدكتور العودة إن افتقد الدليل والربهان جلأ للعاطفة واستثارا عند اجلماهري
أيضاً أسلوب متبع عند كثري من الناس فتجدهم يتهمون إخوام يف الدين إن اتفق أحـدهم يف مسـألة   

رد االتفاق يف مسألة أو  ما يف الفكرفإم حياولون أن يربطوا بينه أو غريهم معينة مع أحد املستشرقني
 .وتناقض مع ما يفعله الرابط نفسه وهذا ظلم وحجر على البحث العلمي! أكثر

 يتهم الـدكتور اهلـاليب بأنـه     ) املسلمونصحيفة ( وعلى سبيل املثال جند الدكتور العودة يف لقاء  
 !اتفقا يف نفي وجود عبد اهللا بن سبأ ودليله يف هذا أن الرجلني! إحياء أراء مرتضى العسكري !) يريد(

وقـد أخـربين    !مع أن الدكتور اهلاليب ذكر يف دراسته عن ابن سبأ أنه مل يطلع على دراسة العسكري
بني  فكرياً مث لو أطلع عليها واتفقا يف بعض النتائج أو جلها فهل يعين هذا أن هناك ارتباطاً بذلك أيضاً،

مل يغزو الصومال وال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ة شيعية على أن النيب أال توجد اتفاقات سني! الرجلني؟
  !الكونغو



٤۳ 

 

 .إذن فإبطال دور ابن سبأ قد يتفق عليه سنة وشيعة

هل نفي ابن سبأ حكر علـى   من احملدثني؟صدر قبلهم أم فقط هل تكذيب سيف صادر من الشيعة 
 ! الشيعة أم أنه مشاع للبحث العلمي؟

يف كتب طه حسني بتر الدكتور عباريت وزعم أنـين  )  بعض األنصاف(أنا على  وكذلك ملا أثنيت 
أسوأ مـا  مث نقل ! بيين وبني الدكتور طه حسني مث حاول الدكتور أن يربط فكرياً)  منصف(  إنه :قلت
 !وهذا من اإلنصاف عند الدكتور العودة  !الذي أعنيه)  اإلنصاف(  وطه حسني وزعم أنه ه قاله

(الكتاب الدكتور نسي أنين حذرت من كتابات الدكتور طه حسني يف منتوالغريب أن 
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لكنين  ، )٤٤
يف كتاباته وهذا حق ال أتربأ منـه والـدكتور    أجد إنصافاً -بل كثرياً– اعترفت يف اهلامش بأنين أحياناً

بأنه يعتقد العودة نفسه استشهد يف رسالته بكثري من أقوال املستشرقني واملبتدعة فهل يريد منا أن نلزمه 
إذا كانت املسألة مسألة تنابز باالامات وااللزمات الباطلة فهذا يسري وكل منا يستطيع ! عقائد هؤالء؟

لكن هل هذا املنهج اخلاطئ يسـاعد يف  ! التحريف والبتر والربط بني املؤلف وعقائد آخرين وأفكارهم
عودة مطالب بإعادة النظر يف أساليب إذن فالدكتور ال! هل هذا املنهج منهج إسالمي؟! البحث العلمي؟

حماربته لآلخرين فيجب أن تكون احملاربة شريفة وأن تستخدم فيها أسلحة األدلة والـرباهني لآلخـرين   
وليس أسلحة العواطف واستثارة اجلماهري تلك االستثارة اليت ال تقوم على العدل وال على اإلنصاف وإمنا 

                                                 
وكنت يومها طالباً جامعياً –مع أن التحذير كان مين بعاطفة تعميمية ظلمت فيها الدكتور طه حسني ظلماً كبرياً وظلمت احلقيقة فقد زعمت يومها    )٤٤(

مل تعد أباطيلهم تنطلي على أحـد وال تسـميل ذا   )  املستغربني(حسني وغريه ممن مسيتهم يومئذ  إن كتب طه:  قلت -فيه ور كعادة طالب الغلو السلفي
ألعترف بأن كتابات الدكتور طه حسني  -بعد أن جتاوزت الثالثني-اخل العبارات السلفية التعميمية الفجة، وأعود اليوم...وأا كتب الزور والبهتان!!...لب

فقد رجع ) عن وجود نيب اهللا إبراهيم وابنه إمساعيل(ئعة متفقة  مع الروايات الصحيحة، أما أسوأ ما كتبه الدكتور طه حسني عن الفتنة  كانت يف الغالب را
، وذكر الشيخ اجلاسر أن -!فاإلسناد عالٍ–عن ذلك مسعت هذا من الشيخ محد اجلاسر رمحه اهللا يف بيته، والشيخ اجلاسر نقل هذا مساعاً عن طه حسني نفسه 

د كتور طه حسني اعترف أن هذا من جمازفات الشباب وهفوات الصبا،  وقد نشرت فيما بعد بعض الصحف السعودية كالم الشيخ اجلاسر نفسه، فاحلمالد
الكرمي،  قرآنهللا الذي وفق الدكتور طه حسني للرجوع عن هذه اازفة غري العلمية، فهو أعقل وأعلم من أن يستمر على ذلك الرأي مع مصادمته لصريح ال

وإمنا من أجل رأيه يف نفي دور ابن سبأ الذي أيده عليه الشيخ احملدث )   اازفات(والدكتور العودة لعله مل يغضب على الدكتور طه حسني من أجل تلك  
مغفالً تزكيـة الشـيخ   )  لة ابن سبأمسأ(فلذلك حرص الدكتور العودة  على نقد طه حسني يف هذه املسألة  ! عبد الرمحن املعلمي يف كتابه األنوار الكاشفة

 .   ؟ألن الدكتور طه حسني لن جيد مدافعاً عنه يف بريدة خبالف املعلمي! احملدث عبدالرمحن املعلمي ملا كتبه طه حسني فيها



٤٤ 

 

لكنها ! مها بكفاءة أيضاًاه األساليب ميكن للطرف اآلخر استخدوهذ، على بتر النصوص وإلزام األباطيل
 .الدكتور العودة يعرف هذا متاماًأظن ال ختدم البحث العلمي ألا غري علمية و

  !؟بني مسألتني خمتلفتني ملاذا يصر الدكتور على اخللط: وقفة الرابعةال  

 :ال تالزم بينهما، ومهاني خمتلفتني متاماً لط بني مسألتيصر إصراراً عجيباً على اخلالدكتور العودة  

(عبد اهللا بن سبأ ) وجود( مسألة  -
44F

وهذه وجدها الدكتور يف روايات غري رواية سيف بن عمر  )٤٥
إلثبات وجوده أم ال، لكن  -وتناقضها مع ضعفها-حباجة إىل دراسة هل هي كافية هذه الروايات وتبقى 

 .هذه املسألة اخلالف فيها يسري

فهذه مل جيد  ) !يف الفتنة( عبد اهللا بن سبأ  ) دور(  يفهاليت تقلق الدكتور كثرياً سألة الكربى أما امل-
ابن سبأ يف الفتنة هو األساس وهذا الدور مل  ) دور( و! سيف بن عمر ةالدكتور العودة فيها سوى رواي

خـرية، ألن رسـالته يف   ورسالة الدكتور قائمة على إثبات املسألة األ يتفوه به أحد غري سيف بن عمر
 ! التاريخ وليست يف العقيدة

ال يشك يف خذوا شخصية مشهورة مثل خالد بن الوليد متواترة الوجود : وحىت أوضح الفرق أقول  
أال توجد أخبار خلالد بن الوليد ال تصح؟ إذا كان خالد بن الوليد موجوداً هل يعترب هذا وجودها أحد، 

(ت إليه سواء كانت صحيحة أم مكذوبةب نسمربراً إلثبات كل األخبار اليت
45F

أم أنه ال جيوز أن تنسب  )٤٦
املقبولة؟ ال ريب أنكم تتفقون معي أنه ال جيوز أن تنسب إىل خالد بن الوليد الصحيحة إليه إال األخبار 

(أو غريه إال األخبار املقبولة ال املكذوبة أو املنكرة
46F

٤٧(.... 

                                                 
يف تقول إن سيف بن عمر انفرد ك(لألسف أن هذه املعلومة تكررت يف املقاالت ألن العودة كرر اخللط، ورغم هذا التكرار قد يأيت بعض الناس ليقول  )٤٥(

 )!!بذكر عبداهللا بن سبأ
 !كما لو ادعى أحد أنه فاتح األندلس  )٤٦(
أنـه  وكذلك علي بن أيب طالب موجود ال يشك يف ذلك مسلم وال كافر لكن هل يصح ما ينسبه إليه بعض الشيعة اإلمامية من أنه كان مع األنبياء و  )٤٧(

اخل تلك األدوار الباطلة اليت نسبها إليه الكذابون من الرواة ....موسى من الغرق وعلم موسى التوراة وعلم عيسى اإلجنيل الذي أجنى إبراهيم من النار وأجنى
وهذا فهم عجيب، إن مل ! الشيعة،  إذن فقضية ابن سبأ شبيه ذا، فالعودة ولعل معه بعض غالة الشيعة يرون أن نفي خرب عن الشخصية يعين نفي وجودها

أكادميي وسـين وخطيـب   (لكننا  نستغرب صدوره من رجل يزعم أنه   -مع أنين ال أعلم منهم أحداً يلزم هذا اإللزام–صدوره من غالة الشيعة نستغرب 
 ! يثين على العقل يف حماضراته ومواعظه)  مجعة



٤٥ 

 

ماً مبعىن أنه إن كان عبد اهللا بن سبأ موجوداً فـال جيـوز أن   إذن قضية عبد اهللا بن سبأ مثل هذه متا
ننسب إليه أخباراً مكذوبة كأن نقول إن من تالميذه عمار بن ياسر وأبا ذر وأنه أحد قواد علي بن أيب 

! وغريهم من خرية الصحابة والتـابعني  واألشتر وأن من أتباعه عدي بن حامت وزيد بن صوحان !طالب
ة  فإنه يعترب أنه ما دام ابن سبأ موجوداً إذن فكل األخبار اليت نسبت إليه صحيحة حىت أما الدكتور العود

إىل مراجعـة   -حنن وهو  -خالفنا معه يف أصل املنهج فنحن حباجة  نا يكونوه! وإن انفرد ا كذاب
متضـح عنـدنا   لدراسة التاريخ أما أن تدرس التاريخ واملنهج غري  ماأوال مث االنطالقة منهوالعقل املنهج 

لذلك تكلم احملدثون واملؤرخون املتقدمون عن الفتنة ومل يذكروا ، وفهذا خلل كبري يسبب اختالفا أكرب
عبد اهللا بن سبأ حبرف واحد حىت الذهيب وابن حجر الذين ينسب إليهما العودة توثيق سيف بن عمر يف 

وقبل الذهيب وابن حجر جند كل علماء  حبرف واحد ) يف الفتنة( التاريخ مل يذكرا دور عبد اهللا بن سبأ 
 .)47F٤٨()يف الفتنة( احملدثني وكل املؤرخني خاصة املتقدمني منهم مل يذكروا عبد اهللا بن سبأ 

تاريخ خليفة بن خياط وطبقات ابن كتبه علماء املسلمني عن الفتنة يف كتبهم مثل  ماانظروا إن شئتم 
وكتب الصـحاح والسـنن واملسـانيد    الذري، وتاريخ البخاري األوسط وأنساب األشراف للبسعد 

واألجزاء والفوائد واملستدركات واملستخرجات والطبقات والتراجم وكتب األدب وكتب األنساب مل 
اللهم إال من نقل عن سيف بن عمر ، تذكر هذه املصادر حرفاً واحداً عن دور عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة

لكنه حرص على خلط املسـألتني وجعلـهما    العودة  جيداً مثل الطربي وغريه وهذا قد أدركه الدكتور
 ) ! وجود ابن سبأ(ال األول  )  دور ابن سبأ(مسألة واحدة ألن رسالته قائمة على األمر األخري  

دوره يف (وعلى هذا فلو سلمنا للدكتور سليمان بأن غري سيف ذكر عبد اهللا بن سبأ فهل ذكـروا   
فاألمر األول مل ) ! غلوه يف علي( عنه أشياء أخرى كـالته أم ذكروا كما فعل الدكتور يف رس)  الفتنة

%)   ٥(يذكره أحد غري سيف وهو معظم ما قيل عن ابن سبأ أما الثاين فهو جزء يسري جداً ال يتعدى  
%)  ٩٥(حجة يف إثبـات   %)   ٥(ن الـ  عبد اهللا بن سبأ فكيف يكواملنقولة عن خبار األ جمموع من

 !برهان؟بال دليل وال 

                                                 
 .ابن سبأ فال) دور(إال من روى منهم عن سيف بن عمر، أما أن يذكروا أسانيد أخرى فيها  )٤٨(



٤٦ 

 

                                                الروايات اليت أوردها الدكتور: الوقفة اخلامسة   

ويف صحيفة الرياض كان قد أورد سبع ! أورد الدكتور العودة مخس روايات زعم أا ست روايات
وهذا حيتاج من الدكتور ملراجعة  ،املنفصلة فهو ال يفرق بني املتابعة وبني الرواية! روايات  زعم أا مثان

ألن هـذه املصـطلحات    ) !منهج أهل احلديث(يف   قبل أن يكتب)  املتابعة(ومعىن  )  الرواية(معىن  
  .أساسية يف فهم املوضوع قبل الكتابة فيه

  

 نظرة يف الروايات    

فقد سبق أن أجبت عليها  ) املسلمونصحيفة ( أما الروايات اليت أوردها الدكتور العودة يف لقائه يف 
 .الروايات اليت أوردها الدكتور العودة  متناقضة وبعضها باطلويف ردي عليه يف صحيفة الرياض 

وما دام أنه كرر الروايات ودراستها فمن حقي أن أذكر باختصار شديد ما قلته يف نقد تلك الروايات 
الروايات أوال على أصناف وليسـت   أن تلك ذكرت يف مقال صحيفة الرياضوغريها مما مل يورده فقد 

 :صنفا واحداً 

ـ وهي روايات ضعيفة جـداً  صرحياً ذا االسم  ) عبد اهللا بن سبأ( فروايات تذكر  - ثـالث   يوه
 .روايات مل تصح فيها رواية بل هي من أضعف ما ورد فيه

م ال، ألن هنـاك  وهذا حيتاج لبحث هل املراد به عبد اهللا بن سبأ أ ) ابن السوداء( روايات تذكر  -
دوء وإنصـاف إن كـان    حيتاج من الدكتور أن يبحثه، هذا االختالف يف املراد بابن السوداء اًاختالف

 .مع أن الروايات يف ذلك ضعيفة أيضاًيستطيع، 

وهذه صحيحة لكن حتتاج لبحث يف املراد ذا هل هو ابن سبأ  ) احلميت األسود( روايات تذكر  -
 .هأو غري

 .البن سبأ أم النسبة وهذه حتتاج لبحث هل السبئية  ) السبئية( ذكر روايات ت -

 !) عبد اهللا السبأي( روايات تذكر  -



٤۷ 

 

 !) عبد اهللا بن وهب( روايات تذكر  -

  ) !عبد اهللا بن وهب الراسيب اهلمداين( ورايات تذكر  -

  ) ابن حرب( روايات تذكر  -

(بن سبأ أم فرقة أخرىفهل هي منسوبة ال)  بيةاالسب( أقوال تذكر  -
48F

  ؟)٤٩

وهذه الروايات واألقوال كلها تتضمن أمساء كثرية حنتاج أن نثبت أن املراد ا عبد اهللا بن سبأ وهذه 
 ) ابن سبأ( و ) ابن السوداء( مهمة الدكتور العودة ألن كتب الفرق واملقاالت اليت ينقل منها تفرق بني 

وكان عنوان اللقاء ) ! حقيقة ابن السوداء(ألول من اللقاء معه  بينما الدكتور العودة  كان عنوان اجلزء ا
ولو طالبنا الدكتور أن يثبت لنـا أن  !)  أخبار ابن سبأ والسبئية ليست قصراً على سيف بن عمر(الثاين  

ابن السوداء هو ابن سبأ ما أظنه يستطيع إثبات ذلك ال سيما وأن بعـض كتـب الفـرق واملقـاالت     
هـو  جيعل عبد اهللا بن سـبأ   يفرق بني االثنني، فهو) ٢٢٣ص ،الفرق بني الفرق ابهيف كت(كالبغدادي  

بية على اأعان السب)  عبد اهللا بن السوداء(أن   ٢٢٥مث ذكر ص ! بية وليس السبئيةاإليه تنسب السبالذي 
رية بينما أن ابن السوداء كان يهودياً من أهل احل ٢٢٥وذكر ص) ! عبد اهللا بن سبأ(  يعين أنه غري! قوهلا

أن الذي قال بالوصـية لعلـي    ) ٢٢٥ص( وذكر البغدادي ! سيف يقول كان يهودياً من أهل صنعاء
فالـدكتور العـودة   ! مث ذكر بأن علياً نفى االثنني إىل املدائن! والغلو فيه هو ابن السوداء وليس ابن سبأ

 .حيتاج منه القارئ أن حيل هذا اإلشكال

الذي تنسب إليـه   ) عبد اهللا بن عمرو بن حرب( أم  ) د اهللا بن سبأعب( فهل هو  ) ابن حرب( أما 
غـري   -عند األشعري-وهذا ابن حرب هو )  ١/٦٨انظر مقاالت اإلسالميني (فرقة احلربية من الشيعة  

أكثر عند  ) عبد اهللا بن وهب الراسيب( وهذا غري )  ١/٨٦املقاالت (ابن سبأ الذي تنسب إليه السبئية  
خمتلفة وهـو حباجـة إىل    من ينقل عنهمذا فالدكتور العودة خيلط بني شخصيات هي عند وهك الناس،

وإمنا أنا كقارئ لن أقتنع حبشر كل هـذه األمسـاء    ،لست معه وال ضدهليعتربين تثبيت حجته وأنا هنا 
مبوجبها من فرق بـني   -بتشديد الطاء–وجعلها دالة على شخصية واحدة فقط إال بأدلة وبراهني خنطئ 

                                                 
 . وغريه أما فرقتان ال فرقة واحدة، أما العودة فكما جعل األمساء أمساً واحداً فقد جعل الفرق فرقة واحدة) الفرق بني الفرق(ظاهر كالم البغدادي يف  )٤٩(



٤۸ 

 

ملاذا مل يذكر دور عبـد اهللا  (كما أنه حباجة إىل إجابة القارئ على سؤال وهو  ! شخصيات هذه األمساء
ومل جند له ذكراً يف تلـك الـدواووين   ! واملعاصرون له بن سبأ املؤرخون املتقدمون قبل سيف بن عمر

أسـئلة كـثرية    وهكـذا ! وإمنا اشتهر عند املتأخرين من أصحاب كتب الفرق واملقاالت) ! املشهورة
 .تستوجب على من زعم أنه حبث املسألة حبثاً علمياً أن جييب عليها

مل مع أنين من الروايات فأنا  اًإذا كان الدكتور العودة  قد مجع سبعإنه : سبق أن قلت: على أية حال 
 أقولومع هذا ال زلت ! عندي فيه من الروايات ضعف ما مع الدكتورإال أنه أزعم أنين حبثت املوضوع 

كـل  ألن والدكتور مل يأت جبديد  لضعف أكثر الروايات وتناقضها، حتت البحث والدراسة إن وجوده
الروايات اليت فيها ذكر لعبد اهللا بن سبأ صرحياً روايات باطلة سنداً ومتناً وهي ثالث روايـات فقـط   

ويات اليت عثر عليها يف الدكتور العودة بعيداً عن جمرد السرد لبعض املر)  حبث(وكنت أتوقع أن يكون  
 .فهذا ال يسمى حبثاً علمياً لكننا يف هذا الزمان تعودنا أن نسمي األشياء بغري امسها! تاريخ دمشق

 

 نظرة يف الروايات اجلديدة   

أورد الدكتور العودة  نصوصاً جديدة مل يذكرها يف مقاالته يف صحيفة الريـاض وذكـر أن هـذه    
 :وذكر منها ما يلي !)  اهلاليب أقدم وأوثق مما ذكره(النصوص  

 : ابن عباس عن : األولنص ال

ذكر العودة نص ابن عباس من رواية ابن عدي عن الساجي عن ابن املثىن عن عثمان بن اهليثم عـن  
إذا كثرت السـبئية بالكوفـة   (عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه عن ابن عباس ويف النص قول ابن عباس  

 ) !استكفت أهلها

أين تطبيق منهج احملدثني هنا يا دكتور؟ أال تعلم أن يف إسناد الرواية عبد الوهاب بن جماهد بن : أقول 
كانوا :  (وقال وكيع )  كذاب(فقد قال فيه سفيان الثوري  )  متروك وام بالكذب(جرب املكي وأنه  

قلها العودة من روايته والرواية اليت ن-وجزم بذلك ابن حبان )  يقولون إن عبد الوهاب مل يسمع من أبيه
:  وقال احلاكم )  ليس بشيء:  (وقال الدارقطين ..)  ليس بشيء(وقال اإلمام أمحد بن حنبل   -عن أبيه



٤۹ 

 

أمجعوا :  (وقال ابن اجلوزي )  ليس بثقة وال يكتب حديثه:  (وقال النسائي )  روى أحاديث موضوعة(
معني وأبو حامت واجلوزجاين وابن عدي وابن سعد وضعفه بقية احملدثني مثل حيىي بن ) ! على ترك حديثه

والبخاري وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان  وابن املديين ومل يوثقه أحد فهو أخو سـيف بـن عمـر يف    
وكنت أمتىن من الـدكتور العـودة  أن   !الكذب والوضع فكيف يزعم الدكتور أن هذه الرواية موثوقة؟

 !.نهج الذي يستنكر على اهلاليب عدم تطبيقهيطهر أدلته من هؤالء الكذابني وأن يطبق امل

 

 : النص الثاين 

 ! ) مل أر قوما أمحق من هذه السبئية:  (مث ذكر الدكتور العودة نصا آخر عن الشعيب وهو قوله 

راجعوا ترمجته يف التهذيب (ويف اإلسناد جمالد بن سعيد اهلمداين وهو قريب من سيف يف الضعف   
 ) .وامليزان

ذج اليت نراها يف كتابات الدكتور العودة تدل على الشح الكبري يف الروايات القوية الـيت  فهذه النما
مما أجلأ الدكتور ألمثال سيف وجمالد ! ) دوره يف الفتنة( عبد اهللا بن سبأ فضالً عن  ) وجود( يثبت ا 

 ! وابن جماهد

  

 .خطورة إثبات دور ابن سبأ  : الوقفة السادسة

 -وأنا  ، عبد اهللا بن سبأ وليس يف إثبات دورهدور يف نفي تكمن ظنون أن اخلطورة لعل أكثر القراء ي
أرى أن خطورة إثبات دور ابن سبأ يف الفتنة أخطر مـن   -من خالل قراءة لروايات سيف عن ابن سبأ 

مـع   نفي وجوده مطلقاً ألن معظم علماء السلف الذين كتبوا يف التاريخ مل يذكروا عبد اهللا بن سبأ البتة
 لكن إمهاهلم ،فليسعنا ما وسعهم سواء كان ابن سبأ موجوداً أو غري موجودكثرة الدواعي لذكر ذلك، 

وكبار لدولة اإلسالمية واستخدامه البدريني اقلبه  بطالن ما نسبه إليه سيف بن عمر منله دليل على أن 
مخض من إثبات دور ابن سـبأ يف  وحىت يقف القراء على حقيقة األمر أسرد هلم النتائج اليت تت التابعني،

 : الفتنة ومن أبرز تلك النتائج اليت سيخرج ا موثقو سيف بن عمر ما يلي 



٥۰ 

 

عمار بن ياسر الصحايب املعروف هو عند سيف من األيادي املنفذة واآلذان املصغية لعبـد اهللا   -١
أن املـؤامرة   معىن هذا)  عن سيف ٣٥٣/  ٤الطربي (وأنه كان يكاتب عبد اهللا بن سبأ  ! بن سبأ

وأن الـوالء  ! ) البـدري ( عمار بن ياسر مع )  اليهودي( على عثمان اشترك فيها عبد اهللا بن سبأ 
 !.ضد خليفة املسلمني يهوديوالرباء ليس له وجود عند عمار بن ياسر الذي يتآمر مع 

 .!) الطربي عن سيف(  يه عبد اهللا بن سبأ ويسلطه على معاويةيسيطر علأبو ذر الغفاري  -٢

يتآمر مع  مثل عبد اهللا بن سبأ ضد علي وعائشة يوم  -عند سيف  -عدي بن حامت الصحايب  -٣
 ) .عن سيف ٤/٤٩٤(انظروا الطربي  ! اجلمل ويفسد الصلح وينشب القتال مع السبئية

عبد اهللا بن سبأ ولذلك واله على هذا اليهودي من حميب   -عند سيف  -علي بن أيب طالب  -٤
فعلي بن أيب طالب اخلليفة الراشدي الرابع )  عن سيف ٤/٥٠٥الطربي (اجلمل   كتيبة من كتائبه يوم

 !أليس األمر مبارزة! وما دام أن هذا سيغضب الشيعة فال بد أن نثبته! من حميب  عند سيف بن عمر

عـن   ٤/٤٨٢الطـربي  !  (أنه من قتلة عثمانيعترف ب -يف رواية سيف  -عمار بن ياسر  -٥
 ) ! سيف

غيب أمحق ال يدري هل هو وال على املـدائن أم علـى    -يف رواية سيف  -عمار بن ياسر  -٦
 !.)عن سيف ٤/١٦٣الطربي (الكوفة  

 !)عن سيف ٤/٢٧٣الطربي (شاهد زور   -عند سيف  -الصحايب جندب بن زهري  -٧

 ! )عن سيف٣/٢٤٢(من أهل الردة  يلزم أن يكونوا  –عند سيف  -األنصار  -٨

الطـربي   ! قتص من عمالـه وال أصـحاب سـلطانه   ال ي -عند سيف  -أبو بكر الصديق  -٩
 ! مع أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أقاد من نفسه)  عن سيف٣/٢٧٨(

 -عند سيف  -علي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص مذمومون   -١٠
 !)عن سيف ٣/٢٥٩(لكن على لسان عمر  
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تل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم  مل يقاالقدمي الصحايب بن العاص خالد بن سعيد   -١١
 !)عن سيف ٣٩١/  ٣(الطربي  ! وعهد الراشدين إال لنيل اخلطوة والشهرة

أول من افسـد أهـل الكوفـة      -عند سيف  -عبد اهللا بن مسعود وسعد بن أيب وقاص   -١٢
لـك  ألما حتارشا وتداعيا بدعوى اجلاهلية وفسد أهل الكوفة من ذ)  عن سيف ٤/٢٥١الطربي (

 !اليوم

وأمثاهلم مـن  وعدي بن حامت وهكذا جتد علي بن أيب طالب وأصحابه كعمار وجندب بن زهري 
! فأين املتباكون على الوليد بن عقبة ومروان بن احلكـم؟ ! أيادي عبد اهللا بن سبأ عند سيف بن عمر

!)  ندقـة؟ متهم بالز! من طعن أحد الصحابة فهو رافضي خبيث(وأين نظريات الدكتور العودة بأن  
 ظلمةفهال طبق هذه النظريات على سيف؟ أم أن هذه النظريات ال جيوز أن تطبق إال على من خيطئ ال

! ما هذه االزدواجية العجيبـة ! أما علي فله شيعة حتميه وال يهمنا أمره يف شيء! من بين أمية فقط؟
اليت هي أقل من هذه  هجمة شرسة على الواقدي وأيب خمنف واامهم بالتشيع لوجود بعض املرويات

الذي تصرح رواياته مبثل الفحش السابق  ) املتهم بالزندقةالكذاب ( بينما هذا من هذا الباطل بكثري 
ويف ظين لو أن سيفاً طعن ! يلقى كل محاية ألنه ال يطعن إال يف علي بن أيب طالب وعمار بن ياسر؟

ألن ردود األفعال تطغى علينا وال ننظر ! اهايف معاوية الهتدينا إىل أحكام أهل احلديث بسهولة وأثبتن
لألمر باعتدال ومن حبث وعلم حجة على من مل يعلم واألمر فيه طول لكن تكفي هذه النمـاذج ومل  
أشأ أن أستطرد يف سرد بقية خزعبالت سيف بن عمر وحتريفه لألحاديث النبوية ووضعه هلا وروايته 

وأمثال هذا مما يعجـب  ! يح عليها الفرسان من التعباألساطري مثل خروج اجلبال من البحار لتستر
 .العوام ويطرم

الكالم يف امللحوظات على لقاء الدكتور أكثر من أن أحصرها يف هذا املقال لكنين أطلـب  :  وأخرياً
من الدكتور العودة  وأطلب من نفسي ومن سائر املهتمني من حمدثني ومؤرخني وغريهـم أن حنـاول   

 وإن كان فيه صعوبة على النفس لكنين من هذا املنرب أعلن أنين علـى اسـتعداد   الرجوع إىل احلق حىت
للمحاورة أو املناظرة حول األمور اجلوهرية ومستعد للرجوع إىل احلق وإذا كان الدكتور العودة يرى أن 

 حنـو إنقـاذ  (هذا إعالن ليس له حقيقة فأنا أطلب من الدكتور العودة أن نتفق على أن يعرض كتايب  
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على جهة علمية خيتارها هو لتنظر أي الكتابني ملتـزم  )  عبد اهللا بن سبأ(وكتابه  )  التاريخ اإلسالمي
فإن حكموا لكتابه فأعده أنين ! قرب للنصوص الشرعية؟أو! وأي الكتابني أقل تناقضا؟! مبنهج احملدثني؟

ال أطلب إال تصحيح األخطاء وإن حكموا لكتايب فال أطلب منه هذا و! سأمنع كتايب من األسواق البتة؟
وهذا يف ظين إنصاف مين ألنين تركت له حتديد اجلهة العلمية وسأجعل له الرواية الضعيفة الـيت  ! فقط

والتزم مبنع كتايب إن حكم عليه ولن ألزمه إال بتصحيح كتابـه  ! عندي إن وجدت بعشر أمثاهلا مما عنده
 .ا ملا اختلف فيه من احلق إنك مسيع جميب الدعاءهدنااللهم !.إن حكم يل فماذا يريد مين بعد هذا؟
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   )49F٥٠( املقال الثالث

 األمر أخطر من عبد اهللا بن سبأ                                                    

لى الدكتور العودة  وإمنا يف البداية أرجو أال يظن القارئ أنين من خالل هذه املقاالت أين أريد الرد ع
: اآلية الكرميـة  معىن أريد خماطبة القارئ من خالل هذا احلوار مع الدكتور العودة فأنا مل أتيقن حقيقة 

 دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاءإنك ال     إال بعد احلوار مع الدكتور العـودة واهلدايـة
ا هنا وإمنا أقصد اهلداية للصواب أو االتفـاق علـى   مستويات فهناك هداية إىل اإلسالم فهذه ال أقصده

أعترف )  وهي بداية اهلداية(االلتقاء  كما يعرب بعض األخوة فكل نقاط )  إمساك أول اخليط(منهج أو  
ـ خيرج عن املوضوع كثرياً و يف واحدة منها ألنه أين اآلن على يأس أن ألتقي مع الدكتور العودة رفض ي

يف  املوضوع فقد أجـاد  ا يف سبيل الوصول إىل احلقيقة أو االتفاق على حتديدكل التنازالت اليت قدمته
)  حتاصرهم(تشتيت املوضوع وهذا التشتيت أسلوب متبع عند كثري من األخوة الذين يشعرون أن األدلة  

وأنا حقيقة حمتار بني أن أعذر هؤالء األخوة كالدكتور العـودة وغـريه ممـن    ! على حد تعبري الدكتور
فـاخترت  )  العذر اجلميل والعتب الشـديد (فت معهم وبني أن أخشن هلم القول فكان يتجاذبين  اختل
مـه  تعلاختار ور يف اختيار هذا املنهج وال ومل يكن هلم د ) ضحية منهج( عذار مين هلم ألم كانوا اال

هذا املنهج فحديثية  عقدية كانت أو فقهية أو وهذا املنهج قدمي من أيام الصراعات بني املذاهب اإلسالمية
السمات السلبية كالتعصب والتشنج يف الطرح واهلجوم على صاحب هذه ذي لقن هلؤالء األخوة الهو 

الفكرة واتباع الظنون واام النيات وعدم فهم الكالم واستحالل بتر النصوص وحتريف األقوال واستثارة 
إىل آخر هذا العقـد  )  املتآمر(رهم مبظهر  ظهاإالعواطف وامليل الشديد إىل تبديع اآلخرين وتكفريهم و

 !.التدمريي

إذن فاخلطأ ليس خطأ هؤالء األخوة بقدر ما هو خطأ يف املنهج السائد عند كثري من املسلمني منـذ  
وحيسبون (القرون األوىل إىل اليوم فكيف نطلب منهم التخلص من أمر يرونه ديناً وحيتسبون األجر عليه  

فهذه األمور جتعلين أعذر هؤالء يف لغتهم وتشنجهم وخروجهم عـن املوضـوع   ) ! أم حيسنون صنعاً
                                                 

ن تلقوا اتصاالً من الفوزان الـذي  هذه املقاالت نشر منها ثالث مقاالت يف صحيفة البالد مث توقفوا عن النشر بعد تلقيهم اتصاالً من وزارة اإلعالم الذي )٥٠(
 !فانظروا كيف تسري األمور ذه التدوير! تلقى اتصاالً من الدكتور العودة  



٥٤ 

 

إذ )  عذاراإل(هذا   ينفسي بأعذارهم جاءين ما يعكر عل وتبنيهم منحى التكفري والتبديع لكن إن أقنعت
كيف نعذرهم يف االستمرار على هذه األخطاء وكتاب اهللا بني أيديهم يأمرهم بالعدل والصدق واألمانة 

اخل، كيف أعذرهم وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ..نهاهم عن بعض الظن والكذب واحلسد واحلقدوي
وآله وسلم الصحيحة بني أيديهم تنهاهم عن الغش وقول الزور والظلم وتـأمرهم بالعـدل والصـدق    

الواضحة حىت نعتربهم جاهلني لألحكام الشرعية )  واق الواق(فهم ال يعيشون يف جزر  ! واألمانة أيضاً؟
بينما أصـحابنا   ،بل إن هذه العيوب والذنوب السابقة يدرك خطأها كثري من الكفار بال قرآن وال سنة

ال يستطيع أن يفعلها أعـداء   -حبسن نية  -وا إىل الدين إساءة بالغة ءيعكسون القضية فيكونون قد أسا
ألقوال منشورة أما األفعال فال ما حنن فيه من هوان، ألن اوهذا من أسباب ! اإلسالم وخصومه بسوء نية

مسعة املسلمني السيئة اليت حالت دون دخول كثري من الكفار يف الـدين  تعليق، وهذا أيضاً من أسباب 
يرون املسلمني يستحلون الغش والكذب واخلداع وقول الزور مع قلـة   -أي الكفار  -اإلسالمي، فهم 

ويتعجبون مـن التبـاين   )  نظريات اإلسالم( و املسلمني)  مهازل(بطون بني  حياء ومأساة أخالق فري
 .الكبري بني هذين احملورين وهذا أمر مؤسف حقاً

نتيجـة  (عذرهم ألـم   أن جهة وعتام من جهة أخرى فأنا إذن فقد كان يتجاذبين إعذار هؤالء م
 .ملنهج فيه عيوب ال زلنا نستحي من إصالحها وال زلنا نلزقها بالدين ظلماً وزوراً)  طبيعية

وأنا أعتب عليهم من ناحية أخرى بسبب توفر كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم بني 
أيديهم ويستطيعون معرفة احلق بال تقليد كما أعتب عليهم يف تقدميهم آلراء الرجال علـى نصـوص   

قل أقوال حممد بن مقاله من ن خيلوالكتاب والسنة فتجد بعضهم ينقل قول فالن وفالن من العلماء بينما 
عبد اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فنحن نتحاكم إىل آراء الرجال وتركنا التحاكم إىل كتاب اهللا وسـنة  
رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، بل إن أحدهم يستطيع تأويل آية أو رد حديث شريف لكنه يتـورع  

حيـاء  إول النصوص الشرعية عندنا مقابل عن نقد قول لعامل من العلماء وهذا اخللل املنهجي أدى إىل ذب
األحاديث النبوية يف بعض  يذكرعجب من قول ابن عباس عندما كان أقوال الرجال والتمسك ا، وأنا أت

فغضب ابن عباس غضباً شديداً ! أحكام الفقه فاعترض عليه بعضهم بأن هذا مل يفت به أبو بكر وال عمر
أقول لكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ! سماءتكاد تنـزل عليكم حجارة من ال(وقال  
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فانظر رمحك اهللا كيف يغضب ابن عباس عندما نعارض كالم الرسـول  ! ؟)وتقولون قال أبو بكر وعمر
اهللا عليـه وآلـه   فكيف إن عارضنا أقوال النيب صلى ! صلى اهللا عليه وآله وسلم بفتاوى أيب بكر وعمر

! وا الدليل أو فهموه فهماً سقيماً؟جهلالذين تأخرين امل ا من بعض العلماءمن هو أقل منهموسلم بأقوال 
 .اً ال يفيد يف موطن النـزاعامأو كان كالمهم ع

فنحن حباجة إىل عودة صحيحة إىل التعبد بالنصوص تعبداً نلغي معه كل ما يعارضها من اجتـهادات  
 .مرجوحة وأقوال عامة وما أشبه ذلك

قصة يف هـذه   معهويل -أراها ضرورية أعود وأقول للدكتور سليمان العودة  وبعد هذه املقدمة اليت
وسأسرد لكم القصة بعد قليل لكنين يف البداية أؤكد أن هذه املقاالت هي حوار مع  -احلوارات وأسباا

القارئ أكثر منها رداً على الدكتور العودة ، صحيح أنين سأتناول بعض ما طرحه الدكتور العودة وأرد 
العيوب (يه ليس من أجل أن ينتفع به الدكتور فأنا يائس منه كما تقدم ولكن ليتعلم القارئ كثرياً من  عل

 .ظلمالق وال نشارك يف عند كثري منا لنتعلم يف املستقبل كيف نفهم كالم اآلخرين ونؤيد احل)  احلوارية

اً بعـض العيـوب احلواريـة    وأنا يف البداية أؤكد للقارئ بأنين جزء من هذا اتمع وستلحقين قطع
املوجودة لكنين أحاول من وقت آلخر أن أراجع بعض العيوب وأحاول التخلص منـها ويف ظـين أن   

مع أن الواجب على املسلم  ،االعتراف باخلطأ مث حماولة جتنب اخلطأ خري من عدم االعتراف باخلطأ أصالً
وقـد ذكـر بعـض     فال تزكوا أنفسكم: وقد علمنا اهللا عز وجل فقال  أن يتهم نفسه وأال يزكيها

التابعني أنه وجد ثالثني من الصحابة كلهم خيشى على نفسه من النفاق بينما حنن قد نستكرب إن أرشدنا 
! أو فجور يف املخاصمة! أو كذب متعمد! به نافيه أو إخالف وعد وعد ناناصح على خطأ أو وهم وقع

كلها خصال النفاق العملية وقد أصبحت اليوم هي األصل وهذه اخلصال األربع األخرية ! أو خيانة علمية
ألننا ال نقبل النقد وإمنا حنمل ! يف أغلب احلوارات اليت تدور بني املسلمني وأصبح الشاذ هو من يتجنبها

مل تكن موجودة يف كبار الصحابة وهذا مرض منتشر بني طلبة العلم الشرعي )  تربئة النفس(مبالغة يف  
هم فكم من قول حمرف يتناقلونه وكم غيبة يستحلوا وكم كذبة ينشرها لآلفاق وكم رمبا أكثر من غري

دون غريهم وهذا مـين  )  طلبة العلم الشرعي(وأنا قد يوآخذين بعض األخوة أنين أركز على  ...وكم
مقصود لذاته وعلى قدر احملبة تكون شدة العتاب وإذا مل يصلحوا أنفسهم فلن يستطيعوا إصالح غريهم 
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أن ينقد يف الناس األمور الشكلية أو نقد  -إن صدق يف زعمه أنه طالب علم  -ألنه يقبح بطالب العلم و
فهذه غفلة عظيمة يزينها الشيطان للمبـتلني ـذه   ! صغائر الذنوب وينسى الكبائر املتوسدة بني جنبيه

ب وبالتايل يكون الشيطان بتلك الذنو)  ال يعترفون(الذنوب  ويصور هلم أم مأجورون عليها وبالتايل  
وكثري من أمراضنا  ،بالذنب أول شروط التوبة)  االعتراف(قد جنح يف قطع طريق التوبة على هؤالء ألن  

سواًء االعتراف بالقصور يف البحث أو االعتراف باهلوى أو )  عدم االعتراف(العلمية والبحثية تنبع من  
 .االعتراف بغلبة العاطفة وردود األفعال

كنت أرى أن مثل هذه املقدمة ضرورية وهي عندي أهم من كل املسائل التارخييـة  : أية حال على 
سهل إذا قورن بالذنوب األخرى اليت نرتكبها وال نشعر  هاليت اختلفنا فيها ألن االختالف يف التاريخ أمر

عماالً الذين ضـل  أ ألخسرينا:  ذلك ونسأل اهللا أال جيعلنا منأننا نأمث ا بل نظن أننا مأجورون على 
 !. سنون صنعاًسعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حي

وأود يف البداية أال يظن القارئ أنين أوجه هذه احملاسبة لفرد أو أفراد بل أوجهها لنفسي أوالً وللقراء 
قبل احلوار وأنا )  سحماسبة النف(و  )  تربية الضمري(ثانياً ولألخ الدكتور العودة  ثالثاً وكلنا حباجة إىل  
)  املسـلمون (يف مقاله األخري يف صحيفة  شخصيته لن أجاري الدكتور العودة يف ما سطره من اامات 

كما لن ، ألنين على يقني أن الدكتور ال يعتقد صحة ما يقول وإمنا هذا من حتريش الشيطان بني املسلمني
خروج عـن املوضـوع   (االامات والطعن يف النيات  أجاريه فيما سبق إمياناً مين أيضاً بأن ااراة يف 

واخلروج من املوضوع األساسي من عيوب احلوار اليت قد جيرين إليها الدكتور وقد يـنجح  )  األساسي
 بغري حىت ينجو سيف بن عمر وقد يكون ألن معظم رده كان خارج املوضوع وقد يكون ذا بقصد منه

 .أن إخراج املوضوع من إطاره أمر مقصودقصد لكن رفضه للمناظرة معي دليل على 

أنه يتهمين باالتفاق مع املستشرقني أو الشيعة أو غريهم جداً واضح )  املسلمون(وهو يف مقاالته يف  
وهذا جزء من سلبيات املنهج كما تقدم إال أنين أريد  -وقد سبق اجلواب على هذا يف مقاالت سابقة–

افترض أن هذا املالكي فيه كل : احلوار أقول للدكتور سليمان حسم هذه املسألة حىت أشارك يف إصالح 
مبعىن لو كنت مستشرقاً وأعددت )  تارخيياً(ما تظن وأكثر فهذا االفتراض ال يعفيك من مناقشة القضية  

حبثاً يف التاريخ فإنه من العيب العلمي أن نتعامل مع هذا البحث من خالل نظرتنا ملصدر هذا البحـث  
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)  تارخييـاً (تعامل مع البحث باختباره ووضعه على حمك التجربة مث بعد أن ننـاقش األمـر    فقط وإمنا ن
ميكن بعد ذلك أن يشار إىل عقيدة أو دين هذا املؤلف ومدى عالقته باألخطاء اليت وقع فيها أمـا أن  و

 مع املسلمني وال يكون جل كالمنا عن املصدر فهذا من عيوب احلوار اليت لن تنفعنا يف احلوار مع الكفار
مبعىن إذا املسلم منا ال يستطع أن حياور أخاه املسلم فهـو   ؛مل نستفد منها يف التحاور فيما بينناإن ألننا 

ـ   ،أحرى أال يستطيع أن يتحاور مع الكافر مل توظـف   هاألن نقاط االلتقاء يف احلالة األوىل أكثـر لكن
احلوار مع الكفار واملبتدعة أمـر  مث لنقاط التوظيف الصحيح، بل كانت طريقة احلوار ضد توظيف هذه ا

وهذا املنهج ال بد أن يكون من أولوياته  )  إقناع اآلخرين(قادم ال حمالة منه وحنن مطالبون بتعلم منهج  
يشـتت  أصبح معيباً عامليـاً و وليس على األشخاص ألن التركيز على الشخص )  التركيز على األفكار(

 .داللة على ضعف احلوار املوضوع وخيرجه من سياقه ويكون

                                      

 !حنن والتضحية   

أخي  -وأستغل هذه الفرصة وأقول للقارئ سواًء كان مهتماً بالتاريخ أو مؤلفاً أو مؤرخاً جيب عليك 
ولـيس  أال تنظر الامات اآلخرين لك، فهم ال ميلكون موتاً وال حياة وال ميلكون جنـة وال نـاراً    -

بالضرورة أن ترضي الناس كلهم فهذا صعب بل إن األكثرية غالباً تكون على باطل ولذلك جند أن اهللا 
إن ، هلـون أكثرهم جي، أكثرهم للحق كارهون، عقلونأكثرهم ال ي:  يذم الكثرةعز وجل 

فاجلماعـة ال  )  اجلماعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك(وقد قال ابن مسعود    ،ال ظناًيتبع أكثرهم إ
فالن منهجه كـذا  : ب عليك أن ال ختشى أن يقول الناستعين مجاعة الغوغاء إمنا مجاعة العقالء فأنت جي

 ذاإفأو نيته سيئة أو عقيدته كذا أو متهم يف العقيدة أو خيالف اإلمجاع فهذه األقوال كلها ال عليك منها 
فـإذا   ،عن رضا الناس إمنا يبحث عن رضـا اهللا كان اهللا راضياً عنك فليس الواجب أن يبحث املسلم 

صحيح أنك قـد تتضـايق يف   ، وجه اهللا بأعمالك فأنت إن شاء اهللا إىل خري -أخي املسلم  -قصدت 
فهذا أمر طبيعي  ،وينقبض عنك بعض األصدقاء ،البداية عندما تتنكر لك بعض الوجوه اليت كنت تعرفها

 وآله وسلم فقد انقبض عنه أقرب الناس إليه كعمـه أيب لكنك لست أفضل من الرسول صلى اهللا عليه 
وامه الناس بالسحر واجلنون وارتد بعض أصحابه يف حياته وبعد مماته، هلب وتفرق عنه بعض أصدقائه 
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ولو سـلم   ،مثلما الناس اليوم قد يتهمون صاحب احلق بالبدعة واالستشراق فاحلق ال بد له من تضحية
ولو نظرت للتاريخ لوجدت أنه ما من صاحب حق إال ابتاله اهللا ء واملرسلني أحد من األذى لسلم األنبيا

ليعلم اهللا الصـادقني الـذين   ! بأعداء يرمونه مبا ال يليق ويصمونه مبا هو منه بريء وهذا مثن كلمة احلق
ـ ! ثناء الدمهاء من الناس ورضاهمالسالمة مع يبحثون عن احلقيقة ويعلم الذين يبحثون عن  ر بل إن تنك

مع الرياح ال ينبغي )  نياملتلون(البعض وتغريهم يف التعامل معك أمر ينبغي أن تشكر اهللا عليه ألن هؤالء  
أن يؤخروك عن مشاريعك العلمية ولست مسئوالً عن إرضائهم وكلما ختلصت منهم كلما استطعت أن 

وسيعوضك اهللا بدالً منهم مبـن   تفكر مبنهجية أكثر بعيداً عن اإلحراجات اليت ال ختدم العلم وال احلقيقة
ومن ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً (يقدر هذه املنهجية فال عليك إذن من تلون بعض الناس فتركهم أوىل  

 ) .منه

وال  ،فعليه أن يكون واضحاً ما أمكـن  ،إذن فنصيحيت ألخي القارئ إن كان يريد احلق ويبحث عنه
بل العكس  ،ن حيمي مسعته يف مقابل التضحية مبا علمه اهللا من حقوال جيوز له أ ،خيشى يف اهللا لومة الئم

ولو محى الصاحلون مسعتهم  ،ولو محى األنبياء مسعتهم لضحوا بالرساالت من أجل السمعة ،هو املطلوب
وأنت خمري بـني   ،ومسعة عند الناس ،مسعة عند اهللا ؛فالسمعة مسعتان ،ملا دعوا إىل احلق وال أنكروا باطالً

 ،ولو بعد زمـن  ،ويقلب ذم الناس لك مدحاً ،فسينصرك اهللا ؛فإذا اخترت السمعة عند اهللا ،لكهذه وت
وهو الـذي   ،ألن اهللا هو مسري األمور ،قد ينقلب عليك املدح يف املستقبل إىل ذم ،وإذا رضيت بالثانية

ـ  ،وليس بيد الناس الضعفاء ،بيده األمر كله ث والرابـع  مث إن سكوتك عن احلق وسكوت اآلخر والثال
فالبد أن يتمعر  !وأنت ذه السلبية مشارك يف الباطل شئت أم أبيت ،يترك جماالً الزدهار الباطل وتسيده

 .وجه املصلح يف اهللا

فإذا كنت ستهتز ألول اام لك فأرح نفسـك   ،إذن فعليك أخي القارئ أن حتدد موقفك من البداية
وإن شعرت أنك ال تبايل إال برضـا اهللا فقـط   ! فلقلبك وعزمك قبل أن تواجه اجلحا أصلحمن اآلن و

وثق بأن اهللا عز وجل قد تكفل  أو فقهية أو غريها، فأعلن مواقفك العلمية سواًء كانت تارخيية أو حديثية
وال تستعجل يف هذه النصرة فقد ال تأيت إال بعد موتك فال عليك ألن ولو بعد حني،  وأهله بنصرة احلق

 . ئاً قياساً باآلخرة وقياساً باحلق الذي تتبناه وتدعو إليههذه الدنيا ال تساوي شي
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    املقال الرابع

 !!الصحابة ليسوا مغفلني 

 

إثبات الدور الكبري لعبد اهللا بن سبأ يف الفتنة يلزم منه اام صحابة ذلك الوقت بالغفلـة الشـديدة   
ى أن أسباب الفتنة لـيس كمـا   ما يدل علأيضاً وسيأيت شرح هذه القضية وسيأيت  ،والسذاجة البالغة

وتبعه  )يف الفتنة(يصوره املؤرخ الكذاب سيف بن عمر التميمي الذي انفرد بذكر أخبار عبد اهللا بن سبأ 
ومل ينتبهوا إىل أن إثبـام  أو بسوئها، على ذلك كثري من أصحاب الدراسات اجلامعية عندنا حبسن نية 

بينما نفي دور ابن سبأ يف الفتنـة   ،ه طعن كبري يف الصحابةفيإضافة لعدم علميته فلدور ابن سبأ املزعوم 
إضافةً إىل أن معرفة األسباب احلقيقية  ،ال حيمل هذا الطعنيعطينا احلقيقة ووإثبات األسباب احلقيقية هلا 

هي اليت نستفيد منها يف دراسة التاريخ اإلسالمي دراسة جادة بعيدة عن العواطف غري العلميـة وردود  
ولكن مبا أن احلوار مع أخي الدكتور العودة  فإنه حيسن يب يف هذا املقام أن أسرد  ،ري املسئولةاألفعال غ

 .ألخي القارئ قصة هذه احلوارات واالختالفات وإن أخطأت فيستطيع الدكتور أن يصحح يل ذلك

 

 !قصيت مع عبد اهللا بن سبأ وسليمان العودة

ختذ مين موقفاً من يـوم  اة  فخالصتها أن الدكتور قد أما قصة هذه احلوارات مع األخ الدكتور العود
وكان قد  ،)يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالمعبد اهللا بن سبأ وأثره (نقدت رسالته للماجستري املسماة  
هـ فنقدا ضمن رسائل أخـرى يف مقـاالت   ١٤٠٢عام ) ! ممتاز(نال ا شهادة املاجستري بتقدير  

واقتصرت يف نقدي على موضوع  ،!)كيف يضحك علينا هؤالء؟(نوان  عنشرا بصحيفة الرياض حتت 
تلك البيعة اليت لقيت تشويهات من كثري  ؛)بيعة علي بن أيب طالب(  واحد من موضوعات الرسالة وهو

إما متابعة منهم للرواة النواصب كسيف بن عمر، أو إمعاناً يف العاطفة، ! من أصحاب الدراسات اجلامعية
مع أن هذا الطريـق ال  ! طأ باخلطأعن الشيعة يف بيعة اخللفاء الثالثة وهذا من باب رد اخلأو ردة فعل لط
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موضـوع  (جيوز أن نسري فيه فنحن أوىل بعلي وأهل البيت من الشيعة وكنت قد اختذت هذا املوضوع  
عـن  طلعت عليه من الدراسات اجلامعية الـيت حتـدثت   امنوذجاً أقيس عليه مدى التزام ما )  بيعة علي

املوضوع ومعظم تلك الرسائل كانت داخل اململكة، وملا جئت يومها لرسالة الدكتور العودة أثنيت على 
بال منهج والتناقضات فيها (ألا كانت  )  وهي مطبوعة(ما يظهر من حسن نيته لكنين نقدت الرسالة  

سـيف بـن عمـر    (وهو  وألن الرسالة كلها تقريباً كانت مبنية على راوٍ كذاب زنديق )  أكثر حتصر
مـع أن الـدكتور   )  يف الفتنة(فإنه الراوي الوحيد الذي تفرد بذكر أخبار عبد اهللا بن سبأ  )  التميمي

 !أهل اجلرح والتعديل)  منهج(وسيطبق  ) ! الرواة الكذابني(العودة وعدنا بأنه سيتجنب  

س على الشخص وقد يتضـمن  وأنا حقيقة عند النقد قد أكون قاسي اللهجة على الفكرة اخلاطئة ولي
مث بعد تلك املقاالت نسيت املوضوع لكـن يظهـر أن    ،نقد الفكرة نقداً للشخص بطريقة غري مباشرة

الت كلها يف كتاب الرياض بعنـوان  مث طبعت تلك املقا -!وكيف يستطيع–! الدكتور العودة مل ينسه
بعض املهتمني بالتاريخ وكان منـهم  فأرسلت نسخاً من الكتاب هدايا ل)  حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(

 .كسائر من أهدي هلم األخ العودة وطلبت منه إبداء امللحوظات على الكتاب

رداً من أربعة أجزاء يف صحيفة  -! بتحريض من الدكتور اهلوميل -ففوجئت بالدكتور العودة  ينشر 
وإمنا كان رداً )  أيب طالب بيعة علي بن(الرياض ومل يكن الرد على ما نقدت رسالته حول أخطائها يف  

فألزمين بأنين أنفي وجوده ألنين أثنيت ! أال وهو نفي وجود عبد اهللا بن سبأ! علي يف موضوع مل أتفوه به
وله دراسة ينفي فيها عبد اهللا بن سبأ ويعتربه شخصية ومهية ليس هلـا  (على الدكتور عبد العزيز اهلاليب  

ى هذا الرأي بل معه كوكبة من العلماء الباحثني قدمياً وحـديثاً  وليس اهلاليب وحده الذي ير) ! وجود
الدور الكبري الـذي   -على األقل–وهؤالء الذين مع الدكتور اهلاليب هم ينفون وجود ابن سبأ أو ينفون 

أخـذاً بــ    فالظاهر أن الدكتور العودة رأى أن يرد علي بدالً من اهلـاليب   ،صوره له سيف بن عمر
كان هادئاً لدرجـة كـبرية والغريـب أن    لرسالته رغم أن نقدي ! قدي السابق لرسالتهمن ن! )الثأر(

احلوارات يومها كانت عن القعقاع بن عمرو وليس عن ابن سبأ وكنت يومها قد نفيت وجود القعقاع 
بن عمرو وقد يكون الدكتور العودة خلط بني عبد اهللا بن سبأ والقعقاع بن عمرو وظن أما شخصية 

فـابن  ! هم عبد اهللا بن سبأكلهم ة وهذا ليس مبستغرب ألنه قد مجع أشخاصاً كثريين واعترب أم واحد
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وعبد اهللا بن وهب الراسيب وعبد اهللا بن حرب وغريهم وكذلك ابن سبأ هو  ،السوداء عنده هو ابن سبأ
 نفي القعقاع وظن فرأى مقااليت يف! فال يستبعد أن يظن أن القعقاع بن عمرو هو عبد اهللا بن سبأ أيضاً

قـد خلـط بـني    ف –وأرجو أن يكون ظين خاطئـاً   -فإن صدق ظين ! أا يف نفي عبد اهللا بن سبأ
تصحيح املعلومات للدكتور فالقعقاع غري ابن سبأ فاألول يزعم سيف بن عمـر   الشخصيتني، لذا أحب

 يتفقان يف كون كل واحـد  ي من اليمن صحيح أن االثننيئأنه متيمي أما الثاين فيزعم سيف أيضاً أنه سب
لكن اتفاق أمساء األشخاص يف عدد احلروف ال يعين بالضرورة أن ! منهما يتكون امسه من سبعة حروف

 ! الشخصيات واحدة

بل حىت لو اتفقت األمساء فال يدل على اتفاق الشخصيات أحياناً فضالً عن اتفاق االثنني يف بعـض  
ع وعبد اهللا بن سبأ ال يعين أن الشخصـيتني جيتمعـان يف   احلروف فكون حرف العني موجود يف القعقا

شخصية واحدة مثلما أن اتفاق امسي مع الدكتور يف حريف السني والنون ال يعين أننا شخصية واحـدة  
 !! فلزم التنبيه

من عادته  -وفقه اهللا وسدد خطاه  -وليعذرين القراء إن وضحت هذا الواضح لكن الدكتور العودة 
لشخصيات ويعتربها شخصية واحدة ما دام أا تتفق يف بعض األمساء أو احلروف وأظـن  أن خيلط بني ا

علـى اخللـط   )  التصميم(أنكم ستدركون الصعوبة الكبرية يف احلوار مع دكتور كهذا ما دام أنه ذا  
 !. واام من ال يتفق معه يف هذا اخللط بأنه متآمر مع الشيعة واملستشرقني

ته يف كتاب الرياض ويف مقاالت أخرى يف عبد اهللا بن سبأ فهو أنين أنفي دوره يف أما رأيي الذي أعلن
الفتنة وهذا يوافقين عليه كثري من الدراسات اجلامعية نفسها اليت يثين عليها العودة وأقصد بدور ابن سبأ 

ان وقاد ما سطره سيف بن عمر عنه بأنه تنقل يف الواليات والبلدان وحرض الناس ضد الوالة وضد عثم
احلمالت وأنه السبب يف مقتل عثمان ويف كل احلروب والفنت اليت جرت فهذا كله من أكاذيب سيف 

الصحابة ليسوا ذا الغباء واحلماقة لدرجـة أن  هذا خيالف كل الروايات الصحيحة وألن بن عمر ألن 
يف نبوة الـنيب   اًطعنقد يعده البعض بل هذا  ،يأيت يهودي نكرة وجيعل بعضهم ميوج يف بعض من الدماء

صلى اهللا عليه وآله وسلم فإذا كان اجليل الذي أخرجه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ـذه الغفلـة   
إىل أدوات يف يد يهودي نكرة   أشداء على الكفار رمحاء بينهمالسذاجة لدرجة أم يتحولون من  و
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(فاشالً جيالًيكون عند البعض ودي الذي يسريه يه يلاجلفهذا ! يغرر م ويسلط بعضهم على بعض
50F

٥١( !
وهذا خيالف ما أمجع عليـه  ! من أسباب اامه بالزندقة فيكونما أراد أن يثبته سيف بن عمر  هذالعل و

احملدثون واملؤرخون قبل سيف ويف عصره وبعده فإم وإن اختلفوا يف بعض أسـباب الفتنـة لكنـهم    
األسباب والدليل على ذلك أنه مل يذكره أحـد منـهم   جممعون على أن عبد اهللا بن سبأ ليس من تلك 

 .اللهم إال من جاء بعد سيف بن عمر ناقالً عن سيف بن عمر أيضاً)  يف الفتنة(حبرف عند كالمهم  

 .)املوآمرة املزعومة(لوحيد هلذه  فسيف هو املصدر ا

وه وذكروا أنه يكـذب  أمه احملدثون بالزندقة فامه ابن منري وابن حبان واحلاكم بذلك وكذب وقد
على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويكذب يف التاريخ أيضاً وقد اعتذر عنه الدكتور العودة وغريه بأنه 

 :لكننا نقول! إذا كذب على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فال يلزم منه أن يكذب يف التاريخ

 .أوالً ثبت كذبه يف التاريخ -

! ى اهللا عليه وآله وسلم فلن يتورع أن يكذب على غريهمث إن من كذب على النيب صل  -
 .هذا من باب األوىلف

 

 املناظرة ملاذا رفضها العودة؟

يـاً علـى املثـل     على األمر األول جر)  مصمماً(ال زال   -جزاه اهللا خرياً  -لكن الدكتور العودة 
ة لدرجة أنين رضـيت أن  فطلبته للمناظرة أكثر من مرة وقدمت له تنازالت كبري! )عنـزة ولو طارت(

والتزمت له بـأن جيعـل الروايـة    ! حيكم بيننا قسم التاريخ يف الكلية اليت يتوىل عمادا الدكتور العودة
بعشر مما ذكره يف  -إن وجدت  -)  حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي(الضعيفة اليت جيدها عندي يف كتايب  

لزمه مبنع كتابه من األسواق إن حكم أكم عليه بينما مل والتزمت له مبنع كتايب من األسواق إن ح! كتابه

                                                 
ألنه يف نظرهم إن كان أصحابه أصحاب سوء، ) صلى اهللا عليه وسلم(وهذا االلزام يلزمون به الشيعة االمامية، أعين يلزمهم بعض السنة الطعن يف النيب  )٥١(

عبدوا العجل بعد إميام بنبوة موسى وبعد اجتياز البحر  -كأصحاب موسى–، لكن هذه االلزامات ال تلزم، ألن كثرياً من أصحاب األنبياء فهو رجل سوء
 .ومع ذلك يبقى ملوسى عليه السالم املنزلة الرفيعة بني األنبياء
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وإمنا ألزمه بتصحيح األخطاء فقط ومع كل هذه التنازالت الكبرية مين واليت تشبه التنـازالت يف   ! عليه
وأظن أن بعضكم يعرف ملاذا مل يقبل الـدكتور  ! إال أن الدكتور العودة مل يقبل ذلك) ! صلح احلديبية(

يعرف أدلته متاماً ويعرف أن رسالته قائمة على سيف الكذاب املتهم بالزندقة ويعرف أنه  ألنه! املناظرة؟
ويعرف أن املنهج الذي نادى به يف املقدمـة مل  !حييل على مصادر ناقلة عن سيف وال خيرب القراء بذلك

وكنت ! كل هذا كان يعرفه الدكتور! رواية)  ٤٥٠(يطبقه على كل مرويات الكتاب البالغة أكثر من  
ولذلك أرجو أال يستغرب القارئ تنازاليت الكبرية يف سبيل حصـول املنـاظرة   ! أعرف أنه يعرف هذا؟
ويكفي مـن هـذه   ! ولست متهوراً يف هذه التنازالت كما يظن بعض األخوة! ألنين أعرف ماذا أقول

لقراء علـى الوضـع    وأا عرفت ا! التنازالت أا أوضحت للقراء مالمح النتائج قبل حصول املناظرة؟
وأنا أظن أن الدكتور العودة كان ذكياً يف جتنبه املنـاظرة ألن  !  لبعض الرسائل اجلامعية عندنا!)  اجليد(

على رفضـه  فلذلك أنا أعذر الدكتور العودة ! ومبدى توفر سبل احلماية له! أصحاب البيت أعلم مبا فيه
هو ( ه يف دخوله احلوار ألنه إذا كان يعرف أن هذا لكن ال أعذر! املناظره واكتفائه باالستعداء عن بعد

! هو ورسالته وأنه لن يعترف ذه األخطاء الكبرية فكان من اخلطأ أن يدخل يف احلوار أصـالً  ) وضعه
! فلو مل يدخل يف احلوار من البداية لكان أستر له ولرسالته ولسيف بن عمر من وضوح احلقائق على املأل

الدكتور حسن اهلوميل عندما حثه على الدخول يف احلوار حول هذه املسائل أن ولعله اآلن قد عرف أن 
 ! اهلوميل مل يكن لرييد له خرياً

هذه قصة احلوار األوىل بيين وبني الدكتور العودة  فإنه بعد أن نشر أربع حلقات يف : على أية حال 
حـذر  (يفة املسلمون لقاًء  صحيفة الرياض رددت عليه هناك يف حلقة واحدة مطولة مث أجرت معه صح

وهـذا  ! طروحات املستشرقني واملبتدعةأوحاول أن يربطها ب! طروحايت أنا والدكتور اهلاليبامن ) ! فيه
دارسـي  هي األصل عند كثري مـن   -كما قلت سابقاً  -ليس مبستغرب منه ألن هذه العادة يف احلوار 

عندما تعوزهم احلجة والدليل يلجأون إىل اام نيـات  فإم  التاريخ اليوم، تقليداً منهم لغالة العقائديني
سهل طريق للـدفاع عـن   أاخل فهذا الطريق عندهم يبدو أنه ...املخالفني هلم واام عقائدهم ومناهجهم

مع ما حيققه هلم هذا األسلوب من مديح وإطراء من املعجبني م من بعض التالميـذ وبعـض   ! الذات
ألنه يف سكرة هذا الثناء ال يشعر املؤرخ بأخطائـه وإن  ! اب الثناء العطرالزمالء الذين يضفون عليهم ألق
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! الذي قد ال يزيد على الستة أو العشـرة !)  اجلمهور العظيم(شعر ا فهو غري مستعد للتفريط يف هذا  
وأن ثناءهم حجة ال تقبل الرد وإمجاع ال يقبـل  ) ! شهود اهللا يف أرضه(ويرى أن هؤالء وحدهم هم  

 !النقض

أدعوه للمحاكمة أمام جلنة (الذي كان عنوانه  )  املسلمون(وحقيقة ملا رأيت مقاله األخري يف جريدة  
تنفست الصعداء وقلت اآلن أنصفين الدكتور العودة فلما قرأت املقال فوجئت بأنه يقصد مـن  )  علمية

أمـا  ! إمتاماً للعدل -فسه وقد يطلب أن يترأسها بن -أمام جلنة علمية ) ! حماكميت أنا وحدي(العنوان  
وأن الروايات ! فيظهر أا عنده فوق مستوى النقد واحملاكمة)  راوٍ كذاب زنديق(رسالته القائمة على  

! الصحيحة اليت نقلتها من البخاري ومسلم وأمثاهلما فهي عنده خطر جيب أن تعرض على جهة حتاكمها
إذن فهذا جوابه الوحيـد علـى   ! تور العودة وهكذا فليكن اإلنصاف والعدل وحب احلقيقة عند الدك

 .!!وهو جواب ينطق بالنتيجة املتوقعة !رةمطالبيت له باملناظ

  ،السهلة لكن األغرب من هذا أن تسري األمور عندنا ويف كثري من أحباثنا ذه الطريقة

  ،فال قوة حبث

  ،وال نقد منصف

  ،وال تصحيح نية

  ،وال عدل مع اخلصوم

  ،الم اخلصوموال حسن فهم لك

  ،وال أمانة يف نقل هذا الكالم

  ،وال حياء من تكرار األكاذيب

  ،وال منهجية واضحة

  ،وال وضوح يف الطرح

  ،وال شجاعة يف املناظرة
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  ،وال أسلحة شريفة يف اخلصومة

 .اخل السلبيات اليت تدمي القلوب وتراكم األحزان واحلسرات..وال نظر يف أمانة الكلمة ومسئوليتها

الذين انتشرت بينهم هـذه  )  عامةال(وهي جزء من مآسي املسلمني  )  التارخيية(هذه هي مأساتنا  ف
األمراض على مستويات شىت وليس هذا احملزن فقط إمنا احملزن هو عدم االعتراف ذه السلبيات وبالتايل 

 .عدم العمل على عالجها
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  :املقال اخلامس

 !طغيان نظرية املوآمرة

 

فهو يرى أن اتفاقي يف نتيجـة أو    )51F٥٢()نظرية املوآمرة(عودة  تطغى على كتاباته ورسالته  الدكتور ال
منا كلنـا  )  تآمر(أكثر مع الدكتور اهلاليب أو مع مرتضى العسكري أو مع طه حسني أو مع مستشرق  

ونسي الدكتور أنـين نقـدت   ! ولعله يقصد تآمر على أكاذيب سيف بن عمر! على التاريخ اإلسالمي
مع أن ما كتبه طه حسني عن عبد اهللا بن سبأ يف أسطر )  كتاب الرياض(كتاب الدكتور طه حسني يف  

وهذه حقيقة قد يغضب منها الـدكتور   ،أفضل وأدق وأقوى مما كتبه الدكتور العودة يف رسالته برمتها
ذا تبسيط ألمور وه! وهضم حلقوق اآلخرين! العودة وقد يفسر هذا بأنه ميل مع املستغربني واملشبوهني

معقدة ألن احلقيقة التارخيية ليس هلا قرابة وال مذهب إضافة إىل أن بعض أبناء هذا الوطن ينفون عبد اهللا 
 !.بن سبأ أيضاً

استقاها العودة من روايات سيف بـن   رمبا -قصد نظرية املوآمرة أ -إن هذه النظرية : ول أعود فأق
فـرد  مؤامرة مـن  من القرن األول إىل اليوم كان بسبب ألن سيف بن عمر زعم أن كل مصائبنا ! عمر

ا أسـباب  قد بينيه وآله وسلم فهذان املصدران يهودي وهذا خيالف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عل
الفنت كاهلوى واملال والتعصب واملعاصي وليس فيهما ما يدل على أن فرداً سيكون سبب شقاء األمـة  

حلجاج ويزيد واملختار وغريهم ممن هم أقل خطراً مما يصوره سيف عن اإلسالمية بل هناك نصوص يف ا
وهذه النظرية نظرية املوآمرة عذر مناسب عند بعضهم يف استغفال السذج واهلروب من الواقع   ،ابن سبأ

الً، أما شرعاً فلقوله السيئ ومن األسباب احلقيقية، لكن هذا العذر املناسب ليس مرغوباً ال شرعاً وال عق
 .بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثريوما أصابكم من مصيبة ف:  اىل تع

                                                 
طرحها بعض الغالة حىت يشكون يف بعضهم حىت يتهم بعضهم بعضاً وحيارب بعضهم أنا ال أنفي وجود مؤامرات قدمياً وحديثاً، لكن ليس باملبالغة اليت ي  )٥٢(

 .بعضاً
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وأما عقالً فمن املعلوم أنه ال يستطيع فرد واحد أن يغري أمة ويالطم بني جيل كامل ويقلب دولـة   
صحيح أن سيف بن عمر وسليمان العودة يقـرون أن   ،وهذا ما ذكره سيف عن ابن سبأ! ويقيم أخرى

ن وحده وإمنا عاونه كبار البدريني كعمار بن ياسر وأيب ذر وأمثاهلم مـن خيـار   عبد اهللا بن سبأ مل يك
لكن هذا االعتذار أقبح فكيف يستطيع يهودي أن يوظف كبار تالميذ النيب صلى اهللا ! الصحابة والتابعني

فهذا دليل قـوي علـى   ! أليس معهم قرآن يهتدون به؟ أليس معهم عقول؟! عليه وآله وسلم يف خدمته
ة سيف بن عمر الذي يطعن يف أمثال عمار بن ياسر ويدافع عن أمثال الوليد بن عقبة ومروان بـن  زندق

 ! احلكم؟

بعض دارسي التاريخ عن جهل وحسن نية أو سوئها ومن أولئك الدكتور  -اًأي تبع سيف-وقد تبعه 
الصحيحة ال بد  العودة ويف رأيي أن الذي يدمن على قراءة مرويات سيف بن عمر وال يتنور بالروايات

وبغض النظر عن التاريخ فإن نظريـة  ! أن يتأثر بنظرية املوآمرة ويظن أن املوآمرة هي األصل يف عالقاتنا
جند بعض  )  نظرية املوآمرة(املوآمرة هلا أكرب الفتك يف جسد األمة اإلسالمية ولذلك وبسبب املبالغة يف  

ن يعتربون اآلخرين كلهم عمالء متـآمر إال يف أنفسهم وييف هذه األيام ال يثقون ) من الغالة التكفرييني(
يقولون إذا كان عبد اهللا بن سبأ قد استطاع استخدام عمار بن ياسـر  قد وهم ! والنصارىاليهود مع  

! وأمثاله وجعلهم من أدواته يف املوآمرة على تدينهم وفضلهم فإن غريهم من املعاصرين من بـاب أوىل 
 .اليت بناها هلم مثل سيف بن عمر وسليمان العودة يبنون على األرضية ..وهكذا

للموآمرة واجب شرعي ألن األصل يف كل التقلبات واألحـداث  )  النظريات املكذوبة(إذن فإبطال  
هو الوضوح وعلى هذا الوضوح جرى احملدثون واملؤرخون املتقدمون يف كتابة التاريخ اإلسالمي بل على 

نة املطهرة وال نقول بإبطال املوآمرات مجلة فهذا ال يقوله عاقـل  هذا دلت نصوص القرآن الكرمي والس
ويكذبه الواقع والدليل وكلنا نعلم أن املشركني تآمروا على قتل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لكن هذا 
 التآمر نقل إلينا عرب القرآن الكرمي والسنة الصحيحة والروايات الثابتة، أما أن يأيت كذاب ويتفرد بـذكر 

موآمرة كانت سبباً يف تغري األمة اإلسالمية وتقلباا فهذا ال يقبله عاقل وال باحث عن احلقيقة ومل يذكر 
املعاصرون لسيف بن عمر تلك الشخصية وال من هم قبل سيف ومل يذكر هذا الدور املزعوم البن سبأ 

ومـن  ! بل سيف بن عمرمؤرخ وال حمدث وال فقيه وال أديب وال شاعر وال قاص وال ثقة وال كذاب ق
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فأنا راجع إىل قوله حىت وإن نقـل ذلـك    )يف الفتنة(عبد اهللا بن سبأ  )دور(جاءين بأحد هؤالء ذكروا 
 .بشرط أن أضمن أال يكون قد نقل عن سيف بن عمر! كذاب مثل سيف بن عمر

ـ )  ذكره ابن كثري أو ابن األثري(أو  )  رواه الطربي(فأنا مثالً ال أقبل كلمة   ؤالء مل يأخـذوا  ألن ه
دعى خالف هذا فعليه الـدليل  اومن ! أخبار عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة أال من كتب سيف بن عمر فقط

 .وحنن يف االنتظار

                                                

 !إذن فهي صحيحة القضية مشهورة  

وقـوهلم  ! ج لدراسة ومتحيصال حتتا حيتج بعضهم على إثبات دور ابن سبأ بأن قضيته مشهورة جداً
مىت اشتهرت  لكن ما كل مشهور صحيح، مثعند املقلدين من حيث شهرة القضية  فيه بعض الصحةهذا 

هذه القصة يف التاريخ؟ هل اشتهر قبل سيف بن عمر أم بعده؟ فمن املقبول أن يشتهر حدث يف التابعني 
أصبحت هذه األخبار  د كذاب بأخبار كبرية حىت لوويقول به اثنان فأكثر لكن ال نستطيع أن نقبل تفر

 .كون مصدرها غري موثوققرون عد بمشهورة 

ليس هلا أصل عن النيب لكنها ضعيفة أو موضوعة ومشهورة كثرية واجلميع متفقون أن هناك أحاديث 
ور فهذا احلديث مشـه )  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد(صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل حديث  

لكن مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يشتهر يف العصر األول أو الثاين إمنـا اشـتهر يف   
األزمنة املتأخرة وكذلك قضية عبد اهللا بن سبأ مل يذكرها مئات املؤرخني واحملدثني وأصحاب التـراجم  

تنة ولو حبرف واحد وكـذلك  والتواريخ إال بعد سيف بن عمر أما قبل ذلك فلم يذكروا له دوراً يف الف
بعد سيف بن عمر مل يذكر أحد منهم عبد اهللا بن سبأ فرد واحد اللهم إال ما نقلوه من روايات سـيف  

 .بن عمر وحده

مسلمة ألن املشهور يف أيامنا هذه مل يكن مشهوراً يف القـرون  حقيقة ليست )  مشهور(إذن فكلمة  
فليس من املعقول أن يبقى حدث كـبري غـري   ! قرن األولالثالثة األوىل مع أن احلدث نفسه كان يف ال

 . فضابط الشهرة حباجة من الذي حيتج به أن حيدده قبل أن حيتج به! مشهور ثالثة قرون مث يشتهر بعدها؟
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 !                                                 بئس املطية  

والدكتور رغم أنه قد يردده يف بعض  اد،اإلسن هذا حديث نبوي صحيح)  بئس مطية الرجل زعموا( 
قدر ما ! ال يرغب يف احلقيقة(أن بعض الناس الذين اتصلوا به قالوا أن املالكي  )  زعم(إال أنه  ! خطبه

 !؟) يهوى النقاش وإثبات الذات وتسفيه أحالم اآلخرين والوصول إىل هدف معني

قد يعجبهم هذا لكن الدكتور لعله ال يعلم أن الذي يقرأ كالم الدكتور العودة هنا من العوام : أقول 
الكـالم  هذا املقال كتبه للصفوة وليس للعوام ولعله ال يعلم أن الباحث سيستهجن هذا األسلوب ألن 

وهؤالء الـذين   -! إن كان ما قاله حقيقة -ظاهره أن الدكتور العودة صدق هؤالء الذين اتصلوا يدل 
  :اتصلوا مل يسأهلم الدكتور

 رفون املالكي أم ال؟ هل يع

 ! ومىت تناقشوا معه؟

 وما هي أدلتهم أنه ال يرغب احلقيقة؟ 

 ! وإذا كان ال يرغب احلقيقة فلماذا يطلب املناظرة ويرضى باجلهة التحكيمية اليت خيتارها الدكتور؟

 ! مع تقدميه للتنازالت الكبرية؟

 !  كل هذا؟مل

 !أهذا نفور من احلقيقة أم إقبال عليها؟

 ،ن هواية النقاش ليس عيباً على اطراد وإمنا خيتلف باختالف املناسبةمث إ

إثبات الذات ليس عيباً إال إذا ! وكذلك إثبات الذات مل يفسرها لنا الدكتور وهل منا من ينفي ذاته؟ 
وهذه التهمة يكررها العـودة  !)  تسفيه األحالم(أراد املثبت أن يغمط به احلق، كما مل يفسر لنا معىن  

وامين يف مقال لـه يف الريـاض ـذا     ) ! يسفه األحالم(فقد ام الدكتور اهلاليب سابقاً بأنه  ! رياًكث
ا يريـد  مث ال يفسر لنا ماذ وكرر ذلك يف مقال املسلمون وهاهو اليوم يكرر التهمة) ! التسفيه لألحالم(
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ـ إويكون ؟ ) ما يراه النائم(  العقل أم يريدهل يريد ) ! األحالم(من   مـن    اًثبات عبد اهللا بن سبأ نوع
(!)أضغاث األحالم(

52F

 ؟ )األحالم(ويريد إلزامنا ذه    )٥٣

  ؟أم يريد األناة

 ؟أم يريد الصرب

  ؟أم يريد التعقل 

فالدكتور العودة يردد ألفاظاً ال يعرف معانيها وقد يكون للفظة الواحدة أكثر مـن معـىن   ! أم ماذا؟
إىل مراجعة جادة لأللفاظ واملصطلحات اليت ينشرها بـدالً مـن   )  الرياض(وكنت قد دعوته يف مقال  

 ترديدها بال فهم وال حتديد ملعانيها؟ 

وهذا ليس عيباً فما منا إال يريد ! )الوصول هلدف معني(أريد  أنين مث يف آخر كالمه السابق انتقد علي
لكن خيتلف اهلدف من شخص آلخر، فرجل هدفه الوصول للحقيقة وآخر أو أكثر الوصول هلدف معني 

وهكذا تبدأ األهـداف   ! وآخر هدفه هدم زندقات سيف وآخر هدفه احملافظة عليها! هدفه ستر احلقيقة
 ! وال تنتهي)  املعينة(

والدكتور العودة ال ميتلك منهجاً يف احلكم على الـراوي  ! إن مناقشة األهداف حتتاج ملنهج أيضاً مث
بل إن الدكتور فضالً عن ! الواحد وإمنا ينتقي فكيف نطالبه مبنهج لفهم كالم اآلخرين وتفسري أهدافهم؟

دها بال فهم هلا وهـذه  هذا كله ال ميتلك منهجاً لتفسري بعض األلفاظ والكلمات واملصطلحات اليت يرد
كاف وال حيتـاج  )  الصالح(مصيبة من مصائب العلم والبحث عند كثري من األخوة الذين يظنون أن  

 .وجهة وحسن قصد !لبحث)  الصاحل(من  

إذن فأنتم الحظتم يف هذا النموذج من كالم الدكتور أنه يف سطرين مل جند إال ألفاظاً بالونية هالمية 
وهذا لألسف ديدن كثري من الصاحلني فضالً عن كثري من املؤرخني فهم يـرددون   ال متسك منها شيئاً

ألفاظاً وكلمات ليس هلا طعم وال تظفر منها مبوقف إال جمرد داللتها على التحامل والتشنج فقط فهـي  

                                                 
لكننا قد أثبتنا أن دور ابن سبأ خيالف العقل، فإثبات الدور فيـه  ) تسفيه العقول(إذا أطلق فرياد به ) تسفيه األحالم(هذه مبالغة مين أعتذر عنها، ألن   )٥٣(

 .حالمهم أشنع من تسفيه أحالكم سيف بن عمر ومن تبعهتسفيه ألحالم اجليل األول وتسفيه أ
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فهي ال تفرق بني الكافر احملارب واملسلم املنتقد كل هذا ! ومع كل عدو! مادة خام تصلح لكل خصومة
 . عصر حنن أحوج ما نكون إىل الوضوح والدقة ما أمكنيف

 

 !بني فئتني

ال فائدة من إضاعة الوقـت مـع   (فئة يرون أنه   ،مث ذكر الدكتور العودة  أنه كان حمتاراً بني فئتني
لكن الـدكتور  !)  وأن الناس لن يتأثروا مبثل اطروحاته! وأن أقصر الطرق لسقوطه هو إغفاله! املالكي

وإمنا استجاب للفئة األخرى الـيت تطالـب بــ     ! ستجب هلذه الفئة حىت يسقط املالكيلألسف مل ي
وإنه حباجة إىل من يقلم ! ولو كان على حساب الوقت املبذول! وبيان عور منهجه! ضرورة التصدي له(

 !) ومحاية األمة من أفكاره! مع إعطاء القارئ حصانة! أظافره

وأن الناس سيعرفون أنـه مـن   ! وإمنا يتحدث أمام املأل! فقط نسي الدكتور أنه ال يكلم نفسه: أقول
خالل هذه األلفاظ قد اختل توازنه احلواري، وهذا االختالل دليل على ضعف احلجة وندرة الربهـان،  

وفيهم من يرى أن هذا األسلوب من أول نظرة ! كما أن هؤالء الناس فيهم من يعرف احلقيقة أو حياول
) ! وهواية النقاش واجلـدل ! إثبات الذات(وإمنا أسلوب باحث عن  ! احلق إليه ليس أسلوب باحث عن

كما نسي الدكتور أن أكاذيب سيف ال تعطي حصانة وال حتمي أمة وال تقلم ظفراً وإمنا تطيل األظـافر  
عـور  (وأا أوىل ببيان  )  الروايات الصحيحة(وتدمر  )  فكر األمة(وهي نفسها تدمر  ! وحتد األسنان

 ) ! الوقت املبذول(وأوىل بأن نعطي يف نقده  )  منهجها

 

 !الدكتور معذور

فهنـاك  ! ويف ظين أن حدة الدكتور العودة هنا طبيعية جداً وهو معذور ألن األمور انكشفت كـثرياً 
- تبني أن صـاحبها )  عبد اهللا بن سبأ(اكتشاف حديث يؤكد أن رسالة كاملة ألحد الدارسني عن  

لكنه مع هذا كان ذلـك الـدارس قـوي     !)راوٍ كذاب(أقامها على   قد -ديثاملتبجح مبنهج أهل احل
إمعاناً يف استغفال القراء مع أن تلك ! فقد نسب أخبار هذه الشخصية إىل مائة وتسعني مصدراً! التلبيس
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وال ريب أن الدارس بعد ! )سيف بن عمر( املصادر كلها نقلت دور ابن سبأ عن ذلك الراوي الكذاب
وحنن ال حنـس  ! تلك الرسالة إىل هذا احلد البد أن يكون يف وضع صعب ينبغي أن يرحمأن انكشفت 

بسبب إتباعه لسيف بن عمـر  ! ومل نقع يف الفخ الذي وقع فيه بعضهم! باألمل ألنه ليس لنا رسائل مماثلة
 ضلتحـري ذي نكأ جرحه بيده بسبب مطاوعتـه ل لكن الدكتور العودة  هو ال !الكذاب املتهم بالزندقة

وسيف بـن   ابن سبأ(بالدخول يف حوار حول   من الدكتور حسن اهلوميل له!)  غري الربيء(التحريض  
 !.ويف ظين أن  الدكتور العودة  قد تبني له أن اهلوميل قد غشه ومل ينصحه )عمر

   

 !   الغموض بيين وبني الدكتور 

ثر الناس يتهمونين خبالف هذا، والغريب أن أك! عندي)  الغموض يف الشخصية(مث تكلم العودة عن  
ال أخفي (بل لعل أكرب عيويب عند كثري من الناس أنين ! أنت واضح وصريح أكثر من الالزم: ويقولون 

امين يف إحـدى   -وفقه اهللا  -بل إن األخ األستاذ عبد احلميد فقيهي ! مثلما يفعل بعض الناس )شيئاً
فاألخوة الذين اختلفوا معي كانوا على شبه اتفاق بأنين !  )أعرب عن آرائي بكل صراحة(املقاالت  بأنين  

) ! غموض منهم(وهذا االختالف بينهم  ! حىت جاء الدكتور يقول أنين غامض! صريح لدرجة اإلزعاج
! على صراحيت أو غموضي مث لريدوا علـي بعـد ذلـك    -! إن كان املوضوع يهمهم -فليتفقوا أوالً 

فتجد األخ علي رضا مثالً ! ويتفقون ضدي، وهذا من أغرب احلاالت خصوصاً وأم يثنون على بعضهم
يقول معي بنفي القعقاع بن عمرو وتكذيب سيف بن عمر ومع هذا يثين عليه الفريح والعودة اللـذان  

وجتد بعضهم كاهلوميل يوصيين بالتروي والتثبت بينما ينكر علي ! يثبتان القعقاع وابن سبأ ويوثقان سيفاً
وجتد الفقيهي ينفي دور ابن سبأ يف الفتنة أو يكاد بينما العودة ! توقف يف مسألة وجود ابن سبأالعودة ال

فأصبحت معهم مثل جحا وابنه مع احلمار فإذا كنت واضحاً قالوا هذه ! يثبت كل الدور املزعوم وزيادة
ديث قـالوا هـذا   وإذا متسكت مبنهج أهل احل! وإذا وجدوا تعقالً قالوا هذا غموض! جرأة غري مقبولة

، فال ريب بعد هذا أنين لو أريد طاعتهم لوجدا ...وهكذا! ولو تركته لقالوا هذا يوثق الضعفاء! تعجيز
ومنـاهجهم شـىت،   !  حتسبهم مجيعاً وقلوم شىتام ألم متفرقون أيادي سبأ،  من عصي أصعب

 النـاس  ولوال دفع اهللاعلى كل حال  هللا ونتائجهم أكثر تشتتاً، وأحباثهم يلعن بعضها بعضاً، فاحلمد 
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أن يوافق عليها أتباع سيف )  منهجية(فلذلك لن أنتظر مبا أراه من  !  بعضهم ببعض لفسدت األرض
البخاري ومسلم وهم اختاروا ك أهل احلديث بل يستحيل أن يوافقوا عليها ألنين اخترت طريق! بن عمر

ألن الصدق والكذب ! )الوساطات قائمة(ا كانت  قان مهمطريق سيف بن عمر ولن يلتقي هذان الطري
 . )53F٥٤(!لن يلتقيا كما أن سنة البخاري لن تلتقي مع زندقة سيف بن عمر

                      

                                                 
 .ة األخبارمن هذا املقطع يتبني أنين أيام كتابة املقاالت كان يفَّ نوع من غلو يف أهل احلديث، وكما قلت سابقاً، هو منهج من مناهج كثرية لدراس  )٥٤(
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 املقال السادس

 !شيء من التناقض

 

وهذه السمات كان قد ذكرهـا يف  !)  منهج املالكي(حتدث أخي الدكتور العودة  عن أبرز مسات  
وكنت يومها قد أعرضت عنها ألا خارج املوضـوع   ،ة الرياض قبل أشهر لكن باختصارمقاله بصحيف

الـذي  ) ! الداعية(ال خترج عن قاموس الدكتور  )  مسات(الذي نتحدث فيه وهذه األمور اليت يسميها  
 !احلنيـف  للشرعاملذهيب الضيق وهكذا فليكن الفهم ! )النصح لألمة(يعترب كل شتائم هذا القاموس من 

مع أنه قد ام أخاه املسلم مستثرياً عواطف اجلماهري بأن هذا يطعن يف الصحابة ويسفه األحالم ويثبت 
والدكتور ال حيدد الضوابط هلذه االامات اليت يرمي ا أخاه املسلم فعندما يزعم أن املـالكي  ! الذات

نص يف صحيح البخاري وبني كذبة وال يفرق بني ! وأدلته هذا)  النيل(ينال من الصحابة ال حيدد معىن  
 : ومن باب التنازل مع اخلصم أقول ! أو وهم ألحد املؤرخني

ـ    ةعلى افتراض أن هذا املالكي ينال من الصحابة فهال توافق على املناظرة حىت تثبت ذلك أمـام جلن
وبيان عـور  ! يعط تقليم أظافر اجلاهل املتشبع مبا مل(لتحكيم األقوال واملزاعم ولتساهم هذه اللجنة يف  

لوافق على املناظرة، حىت ينكشف هلذه )  النصح لألمة(نعم لو كان الدكتور يريد  ) ! منهج اازف منا
  ؟األمة من منا ينال من الصحابة

أهو الذي يسرد نصوص البخاري أم الذي يذكر أن عبد اهللا بن سبأ وظَّف الصـحابة البـدريني يف   
 ! خدمته

ار املتواتر أم الذي يذكر أن عمار بن ياسر وأبا ذر من تالميذ عبد اهللا بن أهو الذي يثبت حديث عم
 ! سبأ؟

أم الذي يقول إمنا قتلـه  )  كما يف الصحيحني(أهو الذي يذكر أن طائفة معاوية هي الطائفة الباغية  
 ! من جاء به
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 بن سبأ على كتيبة هو الذي يربئ علياً من السبئية أم الذي يقول أن علي بن أيب طالب ولى عبد اهللا
 ! يوم اجلمل؟

أهو الذي يثبت أن قتلة عثمان املباشرين لقتله ليس منهم صحايب أم الذي يذكر أن عمار بن ياسر من 
 ! قتلة عثمان؟

هو الذي يربئ عبد الرمحن بن عديس من الكذب على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أم الذي يتهمه أ
  ؟!بالباطل

أم الذي يقول أن الصحابة )  كما يف صحيح مسلم( شرب اخلمرالوليد بن عقبة ثبت أن أهو الذي ي
 ! شهدوا عليه زوراً؟

و الذي يذم مروان بن احلكم أم الذي يقول أن فساد الكوفة كان على يد عبد اهللا بـن مسـعود   هأ
 ! وسعد بن أيب وقاص؟

جج والرباهني بعيداً عن أسـاليب   نعم نريد معرفة الطاعن يف الصحابة معرفة حقيقية فيها األدلة واحل
 ! املنتشرة بني كثري من املؤرخني اليت ال زلنا نعاين منها إىل اليوم)  مدرسة سيف بن عمر(

ومن عالمات الثقات أم يأخذون عن بعضهم ومن عالمات الكذابني أم يأخذون عـن بعضـهم   
لم وما صح من الروايات واآلخـر  فتجد أحدهم مع البخاري ومس! وهذا مطرد إىل زماننا هذا!! أيضاً

ال يعرف من الصحاح إال امسها وال يسـتطيع حتقيـق   ! جتده يسرح وميرح مع أكاذيب سيف بن عمر
ناس يف خطبة من اخلطب وال يستطيع اجلمع بني الصحيح منها وإمنا يكفيه أن يذم ال! الروايات وحصرها

وأنه على ثغر من ثغور ! يف اهللا لومة الئم ال خياف! حريص على العقيدة( بأنهمن بعض السذج ليوصف 
بعـد   نعم نريد من الدكتور أن يوافق على املناظرة وإن وافق فلن يتغىن بالدفاع عن الصحابة!)  اإلسالم
اام (بل إن رسالته كلها تصب يف  ! ، ويعرف ماذا يقتضي توثيقه لسيف!ألنه يعرف سيفاً متاماً ذلك،

يدة لدرجة أن يأيت يهودي ويهدم الدولة اإلسالمية يف سنة ويغري مسـار  بالغفلة الشد)  الصحابة كلهم
 ! أهذه خري أمة أخرجت للناس! أي صحابة هؤالء؟! األمة وجيعل الصحابة ميوج بعضهم يف بعض؟
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ألنه لن يعرف خطورة هذا اإلثبات إال عند ! فالدكتور العودة مل ينتبه إىل فحش إثباته لدور ابن سبأ
يلتفت لوصف احملدثني لسيف بالكذب على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف التـاريخ  ومل ! املناظرة

أيضاً ومل يلتفت لتطبيقات احملدثني واملؤرخني يف القرون الثالثة األوىل الذين مل يذكروا دور عبد اهللا بن 
 !سبأ حبرف واحد

    

 !الدكتور واإلمجاع 

ضـوابط  (و  )  معىن اإلمجـاع (ولو كان يعرف  !! مة؟الدكتور يزعم أن ابن سبأ ثابت بإمجاع األ 
ولو رجع ملعىن اإلمجاع يف كتب األصول ! آلخذناه على هذا القول، لكنه ال يالم)  شروطه(و  )  وقوعه

مث طبقها على ابن سبأ لوجد أن اإلمجاع على نفي دور ابن سبأ أقرب وإذا مل يصدق فليأتين بواحد من 
وإذا جاءين بواحد فمـن حـق   ! عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة قبل سيف بن عمر احملدثني أو املؤرخني ذكر

حقه علي أن أثبت لـه دور   فإن مل يستطع فمنالدكتور علي أن آتيه مبائة من معاصريه ممن مل يذكروه، 
لكن الدكتور كما قلت سابقاً ال يعرف كثرياً من األلفاظ واملصطلحات اليت يطلقهـا،  ! ابن سبأ كامالً

فهذه فضيحة علمية من فضـائح هـذا   ! على إثبات دور ابن سبأ)  اإلمجاع(دعى  اولو كان يعرفها ملا 
الدكتور الذي ال يزن كالمه وال يدري ما خيرج من رأسه وهو مل يكتف بإفساد حقائق التاريخ حـىت  

 !جاء ليفسد علينا أصول الفقه 

      

 !العلماء بيين وبني الدكتور؟  

مث ) ! رمتين بدائها وانسلت(هكذا  ! ؟) التقول على العلماء بغري حق وجترحيهم!  (مث ذكر من مسايت
وإذا كـان يعتـرب   ) ! تلك التجرحيـات (وال  )  تلك التقوالت(مل يدلل على كالمه بذكر مناذج من  

وما أكثر التعريفات واملفـاهيم اجلديـدة   ! االستدراك على من سبق جترحياً فهذا تعريف جديد للتجريح
مث إن هذا التعريف اجلديد للتجريح مل يسلم منه أحد حىت الدكتور نفسه ! املخلوطة يف مقاالت الدكتور

التجريح (قد وقع يف كبري من هذا وال أريد االستطراد فيه وإمنا أريد أن يثبت أقواله إن كان يعرف معىن  
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مسئوالً عن تعليمـه هـذه    فهذا شيء خاص به لست! -كعادته  -أما إن كان ال يعرفهما ) ! والتقول
 .األلفاظ ودالالا

 

 !املبتدعة بيين وبني الدكتور؟

 )  اهلوى مع املبتدعة والدفاع عنهم؟!  (مث ذكر من مسات منهج املالكي

لو كان هذا الكالم من أحد الباحثني الذين يردون الروايات الضعيفة وروايات املبتدعـة وال  : أقول 
لقلنا له عذره، ألنه من زيادة حرصه وقع يف الباطل أما أن يكون هـذا   يقبلون إال الروايات الصحيحة

! ألن الزندقة هذه أكرب من البدعة! فهذا عجيب) ! كذاب زنديق(الكالم ممن رسالته كلها قائمة على  
هذا ف)  اهلوى مع املبتدعة(إذن فالدكتور لو كان يعرف معىن كالمه ملا سطره ألن كل ما يتكلم به من  

ولكن إنصاف املسلم ولو كان مبتدعاً واجب شرعي، بل إنصاف الكافر واجـب فكيـف   ندي ليس ع
 -وقد سبق أن قلت له أنين مل اعتمد على رواية واحدة بل وال حرف واحد مما رواه أبو خمنف  باملسلم؟

 !بينما رسالة الدكتور كلها قائمة على من هو شر منه وهو سيف بن عمـر  -الذي يعريين به الدكتور 
ية التطبيقيـة أطَّـرح   لمالناحية العوعلى افتراض أنين خمطئ يف تفضيل أيب خمنف على سيف إال أنين من 

ومل أنقل عنهما يف كتيب وال مقااليت حرفاً واحداً اللهم إال منتقـداً  )  أبا خمنف وسيف بن عمر(االثنني  
عقل مـا تقـول يـا    هل ت! ع عنهم؟ويداف)  يهوى املبتدعة والزنادقة(ومن منا  ! فأين يذهب الدكتور؟

من االستمرار يف هذا الطريق الذي لن خيدم مسعتـك العلميـة وال مركـزك     شفق عليكأنا أ! دكتور؟
 !.والرجوع بالرضا اليوم خري من الرجوع الحقا عذراً! األكادميي وال منهجيتك اليت تفخر ا

 

 !املشبوهون بيين وبني الدكتور؟ 

 ! ؟) شابك مع الطرح املشبوه وتلميع املشبوهنيالت(وذكر أن تلك السمات  

أهل احلـديث  مث إن املشبوهني أخف ممن اتفق ! هذه أخذها العودة من الدكتور حسن اهلوميل: أقول
ومع هذا حيتفي به ! )مشبوه(من أقل ما يقال عنه أنه  على ضعفهم لكذم وزندقتهم ألن سيف بن عمر 
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فنقـل  ! املستشرقني والشيعة فقد مأل رسالته من النقوالت عنهم وإذا كان يقصد باملشبوهني! الدكتور؟
صـاحب أيب   غري السين(عن رجال الشيعة ومؤلفيهم كالناشيء األكرب والقمي وأيب حامت الرازي وهو  

أمثال فلـوتن  من يهود ونصارى والسي والطوسي وابن املطهر وأمثاهلم ونقل عن املستشرقني  )زرعة
لندر وليفي ديالفيد وجولد تسهري ولويس وهوجن وهربلو ودي ساسي وفويـل  وفلهاوزن وإسرائيل ف

انظروا كتاب عبـد اهللا بـن سـبأ    !  (وفون كرمير ودوزي وموير وأوغست ميلر وكروتس وهرشفلد
نقل عنهم  واليهود والنصارى فها هم حنو الثالثني من الشيعة واملستشرقني)  وما بعدها ٥٩للدكتور ص
بينما حيرم على الناس النادر من الكثري الذي أباحه ! واحتفى م! طروحامأك مع وتشاب! هذا الدكتور

ومـع أنـين   !وكمال صدقه مع نفسه ومع القراء! وكمال فهمه للشرع! وهذا من كمال عدله! لنفسه
نتظر أن تكون النتيجة ستغضب أصـحاب  أومل أ على منهج أهل احلديث اعتمدت يف نفي دور ابن سب

ه أو ترضيهم، ولكنين قصدت احلقيقة فقط ولذلك فأكثر الشيعة واملستشرقني على إثبـات  الطرح املشبو
أو فإن كان التوافق مع القليل منهم على نفي عبد اهللا بن سبأ يعد طرحـاً مشـبوهاً   ! عبد اهللا بن سبأ

مع الطرح تشابكاً (فالتوافق مع معظمهم يف إثبات ابن سبأ ودوره من باب أوىل أن يسمى  تشابكاً معه، 
، كما أن النقل بأن مرتضى العسكري نفى ابن سبأ أخف من النقل عن عشرة ممن هم أكثـر  !) املشبوه

فأين يذهب الدكتور؟ فلو أراح نفسه من البداية وأوضح إنه سيبحث !! ثبتوا ابن سبأ؟أتطرفاً منهم بأم 
)  أشبه(فهذا  ! تحقق يف زندقتهمشبوه أو مثقة أو عن احلق بغض النظر عما إذا كان هذا احلق جاء من 

 )!شبوهامل(يف جتنب الطرح  

 

 بقية االامات 

مزيداً من الشتائم اليت أربأ بنفسي عـن بالـدخول يف متاهاـا     -هداه اهللا  -مث أضاف الدكتور 
اليت زرعها سيف يف (كاالامات بالكذب وتشويه احلقائق وحنو ذلك مع ما ملح به من نظرية املؤآمرة  

وغري ذلك من األمور اليت أربأ بنفسي عن الدخول فيها ألا ال ختدم احلقيقة باإلضـافة  !) قول موثقيهع
موضوع (إىل أن حسن الظن بالدكتور أنه ال يعتقد ما يقول ولكنه يريد إخراجنا من املوضوع األساسي  

وعن أخالقيات احلـوار   البعيدة عن موضوعنا)  املهاترات(إىل هذه  )  سيف بن عمر وعبد اهللا بن سبأ
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الداعية (األساسية وقد سبق أن قلت يف صحيفة الرياض أن مثل هذه الشتائم اليت يطلقها هذا الدكتور  
مل أعلن توبيت  قد تركتها هللا فإن علم اهللا أن الدكتور صادق فيها فسيعاقبين عليها ألا ذنوب!)  اخلطيب

يعظ الناس كل !)  داعية خطيباً(كان    منه حىت وإن، وإن علم أن الدكتور كاذب فيها فسيأخذ يلعنها
 !) بعفة اللسان -أحياناً  -ويأمرهم (مجعة  
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 املقال السابع

 !لست مسئوالً عن الوساوس

 

سي استنكر علي الدكتور العودة  كثرة الشكوى من سوء الفهم الذي يبين عليه اآلخرون تعقيبام ون
مل نـتعلم يف   -حنن العرب  -ونسي أننا ! أنه بىن كل مقاالته األربع يف صحيفة الرياض على سوء فهم

ونسي أو تناسى أن سوء الفهم هـو  ! مدارسنا بعض املبادئ املنطقية اليت تعييننا على فهم كالم اآلخرين
 !.نعدم سوء الفهم مل تنعدم إساءتهااألساس يف معظم حواراتنا وإن 

بيل املثال فقد ذكرت أنين أنفي دور ابن سبأ يف الفتنة وال أنفي وجوده مطلقـاً ومل يفهـم   وعلى س
الدكتور هذا الكالم فحملين األمر األخري رغم أن نفي ابن سبأ مطلقاً أمر هني ليس قدحاً يف عقيدة وال 

علماء السنة قبـل  القرون الثالثة األوىل مل تكن على إثبات دوره املزعوم بل قد نفى وجوده بعض فعلم 
أما دوره يف الفتنـة  . نفي بعض علماء الشيعة أو بعض املستشرقني كما أثبت وجوده بعض هؤالء أيضاً

إمنا نقل %)   ٥(ومن أثبت ذلك من الـ  . من علماء املسلمني على عدم إثبات ذلك%)   ٩٥(فإن  
 صلى اهللا عليه وآله وسـلم  الذي يطعن يف نبوة النيب)  سيف بن عمر(ذلك عن هذا الكذاب الزنديق  

 . بطرق معروفة ويكذب عليه وعلى أصحابه وعلى اجليل األول بأكمله

عجيباً إىل آخـر   ) غموضاً( و ةمبيت ) أهدافاً( ومع هذا الوضوح يف الطرح يتهمين الدكتور بأن يل 
لكن ليس لـه أن   ظنون الدكتور وتوقعاته اليت لست مسئوالً عنها فله أن يتوقع ما يشاء ويظن ما يشاء،

يلزم الناس بوساوسه وظنونه ولو أنين أترك الفرصة لظنوين مثلما يترك الدكتور الفرصة لظنونه لقلت أن 
ما أراده سيف بن عمر من الطعـن يف  )  عبد اهللا بن سبأ(الدكتور العودة يريد من أسطورته يف الفتنة  

وأيب ذر علي بن أيب طالب وعمار بن ياسـر   الصحابة وتالعب أحد  م وأن الدكتور العودة يريد اام
وأن الدكتور العودة يتظاهر بالصالح مثلما زعم ! ليهوديابأم من أتباع هذا وعدي بن حامت وغريهم 

وأن الدكتور العودة يريـد بـث   ! سيف عن عبد اهللا بن سبأ من أنه تظاهر بالصالح حىت أطاعه الناس
سلمني ولذلك كانت رسالته موجه للطعن يف عمار بن ياسر زندقات سيف بن عمر وأكاذيبه يف تراث امل
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والتشكيك يف بيعة علي بن أيب طالب تأييداً منه لنواصب الشاميني الذين كانوا يلعنون علي على ! وأمثاله
واكتفى بتوثيق سيف الذي يقوم ! وأن هذا رأي الدكتور لكنه ال يظهره خوفاً من السخط الشعيب! املنابر

 اخل !! من طرق ملتوية وغري مباشرة! يابة عنهذه املهمة ن

وهكذا لو كنت أستحل السري وراء الظنون والتخيالت واالستجابة للوساوس لقلت مثل هذا وأكثر 
وقد يكون بعض هذا صحيح لكن األدلة فيها ضعف إضافة إىل أن هذا ال خيدم احلـوار وال البحـث   

ن نتحاور حول املادة العلمية نفسها بعيـداً عـن هـذه    العلمي وال احلقائق التارخيية والواجب علينا أ
واملتعطشون هلا، ولعل الدكتور كان يقصـدهم  ! الوساوس مع أن هذه الوساوس هلا مجهورها وقراؤها

 !.مبقاالته

ومل ينظر هل كنت ! مث إن األشياء اليت ذكرت أن اآلخرين أساءوا فهمها مل حياكمها الدكتور كالعادة
! أكاذيب سيف وابن جماهد وأمثاهلم)  حصار(بل جزم بأن هذا جمرد هروب من  ! صادقاً يف ذلك أم ال

وفهمه لتلك األمور اليت اختلفنا فيها، وهكذا فلـيكن املنصـفون الـذين    ! وأنا أبارك له عدله وإنصافه
 !حياكمون أقوال اخلصوم

 

 !العودة والشيخ الفوزان   

يذكرون مواقفـه  (وذكر عن املالكي أن الناس  ) ! اثبيوم بع(مث أخذ الدكتور العودة  يذكر الناس  
الشيخ صاحل ويقصد ذلك احلوار حول املناهج الذي كان بيين وبني !)  مع الشيخ صاحل الفوزان من قبل

(قبل ست سنوات الفوزان
54F

يف جملة اليمامة وقد انتهى ذلك احلوار يف تلك األيام وليس لذلك املوضوع  )٥٥
أن يرجع لتلك املقاالت فلريجع هلا فقد كانت عن املقررات يف اجلامعـة   صلة مبوضوعنا هذا ومن أراد

فلمـاذا  ! كزاد املستقنع ومنار السبيل وكتب النحو ومل تكن عن سيف بن عمر وال عن عبد اهللا بن سبأ
! أم خلط أكثر من قضية يف قضية واحدة؟! هل هو ملزيد من االستعداء؟! يدخلها الدكتور العودة  هنا؟

 !!شعر بالضعف فلم جيد إال مثل هذا الربط الصعب واالحتماء الغريب؟أم أنه 

                                                 
 .هـ١٤١٢ام اآلن كانت احلوارات تلك قبل أكثر من عشر سنوات، كانت بالتحديد ع  )٥٥(
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(على أية حال أنا ال أكن للشيخ صاحل إال كل خري
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رغم اختالفنـا العلمـي يف تلـك القضـايا      )٥٦
وال مصلحة يف إحيائه إال عند من يشعر بضعف )  وكلٌ له وجهة نظر(واملوضوع الذي بيننا قد انتهى  

 ! الف؟حجته فيحتمي ذا اخل

    

 !ابن سبأ موجود أم غري موجود؟  

 ) !إمجاع األمة قدمياً وحديثاً يف إثبات وجود عبد اهللا بن سبأ(ذكر العودة أن  

 !.فهذه فائدة يف الطريق)  أمجعوا على(ولكن يقال  ) ! أمجعوا يف:  (ال يقال : أقول أوالً 

ومبـاذا  ! وكيفية نقلـه ! وطرق العلم به! عهالعودة لو كان يعرف معىن اإلمجاع وشروطه وقو: ثانياً 
ومستنده وما أشبه ذلك من مباحث اإلمجاع أقول لو كان يعرف العودة كل هذا أو معظمـه  ! ينعقد؟

فهذا كالم من ال يعـرف مـن   ! ؟) أن األمة أمجعت على وجود عبد اهللا بن سبأ(الستحى أن يزعم  
 .ات والدعاوىاإلمجاع إال امسه فلذلك ال يالم على هذه اازف

وأنا مل أقـل  :  (ملسألة ومل يفهم كالمي عندما قلتمث جند الدكتور العودة  أطال الكالم حول هذه ا
ن إن كـا ( ومع قويل) ! على افتراض وجوده( : وظن أن هذا تناقض مع قويل..)  بأبنفي وجود ابن س

 يزال شاكاً ولكنه عاجز عـن  هل ثبت لديه وجود ابن سبأ أم أنه ال(: مث سأل بعد هذا وقال)  موجوداً
فنجد الدكتور يستغرب كيف أنفي دور ابن سبأ يف الفتنة وأتوقف يف مسألة وجوده فيقول ! ؟)اإلفصاح

 !) .هل ميكن أن يبحث دوره دون أن مير على أصل وجوده؟:  (

له هل نعم ميكن وقد ضربت للعودة مثاالً خبالد بن الوليد الذي ال يشك أحد يف وجوده وقلت : أقول
وكذلك سائر املشهورين الذين تواتر وجـودهم وجنـزم   ! جيوز أن نثبت له كل األخبار املنسوبة إليه؟

 ! بوجودهم هل تصح كل األخبار املنسوبة إليهم؟

                                                 
 .كان هذا يومها، أما اليوم فليس بيننا خري ملواصلة الشيخ استعداءه هيئة كبار العلماء ضدي )٥٦(
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! إذن فالتفريق بني املسألتني أمر ظاهر ومع ظهوره مل يفهمه هذا الدكتور ومل يستطع إىل اآلن استيعابه
كـان  )  دوره يف الفتنة(أمر أصعب من نفي دوره يف الفتنة ألن  )  ود ابن سبأوج(مث إن نفي الوجود  

للتروي (أما وجوده فقد جاءت أسانيد أخرى ضعيفة حتتاج  ! عن سيف بن عمر صديق الدكتور العودة
 !اهلوميل اليت أثىن عليها العودة حسب نصيحة الدكتور) ! التروي والسكينة السكينة

وباستطاعته أن باللغة العربية يف هذا املوضوع فلست مسئوالً عنه ألن األلفاظ أما عدم فهمه أللفاظي 
ال (متفقة متاماً فعندما يتوقف الباحث يف مسألة معينة فإنه حيق له أن يقـول   وهي يرجع ألقرب قاموس 

قضة فكل هذه متفقة ومن زعم أا متناً)  افتراض وجوده(أو على  )  ال أجزم بوجوده(و  )  أجزم بنفيه
 . فعليه أن يراجع كتب اللغة وسيجد اجلواب

إذاً فنفي وجود ابن سبأ ليس فيه ختوف مين ألنه قد جزم بنفي وجوده بعض البـاحثني األكـادميني   
لكن الذي مينعين من نفي وجوده مطلقاً حب دراسـة املـادة   ! كالدكتور اهلاليب مثالً ومل يلحقه ضرر
 نفيه نفيته، كما إن ترجح يل وجوده ذكرت ذلك أما دوره يف العلمية يف ذلك فإذا درستها وترجح يل

 .الفتنة فنعم أجزم أنه باطل لألسباب اليت ذكرا سابقاً سواًء اإلسنادية أو املتنية أو العقلية

أنا متوقـف يف مسـألة   :  (فعندما أقول له! سودأوالدكتور العودة  ال يفهم من األمور إال أبيض أو 
هل تعين التشكيك يف أصل وجوده أم التشكيك يف دور ابـن سـبأ يف   (ه يسأل  جتد)  وجود ابن سبأ

فعقله ال يستوعب أن أجزم بنفي دوره يف الفتنة وأتوقف يف مسألة وجـوده فهمـا عنـده    !)  الفتنة؟
 .متالزمان بينما ميكن الفصل بينهما بسهولة

ولست أدري إىل مىت سيسـتمر  (:  وقفي يف وجود ابن سبأ فتراه يقولالعودة ينـزعج كثرياً من تو 
 !)  التوقف عند املالكي وهو الذي قرأ كثرياً وكتب كثرياً؟

مث هنا !..)  والسكينة السكينة! التروي التروي(أنت نقلت نصيحة الدكتور اهلوميل بأن علي  : أقول
 ! )وجود ابن سبأ(والبت يف مسألة   تطالبين باإلسراع

فلن يفيد رسالتك شيئاً ألن ما أنفيه أو نفيه )  وجود ابن سبأ(بات  لو انتهيت إىل إث: وأقول للدكتور
من %)   ٥(من رسالتك عن ابن سبأ وعلى هذا فوجود  %)   ٩٥(اآلن من دور ابن سبأ سيأيت على  
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وجود (فلماذا تستعجل علي يف البت يف  ! رسالتك عن ابن سبأ ال يصلح حماضرة فكيف يصلح رسالة؟
 ٩٥(ألن الرسالة ساقطة بدون هذا العتمادها على سيف بن عمر يف  ! يفيدك شيئاً؟وهو ال )  ابن سبأ
ومسألة نفي ابن سبأ ليست جديدة فأكثر علماء املسلمني يف القرون الثالثـة  !!. منها على األقل%)  

وكلهم جممعون على نفي دوره يف الفتنة وذلك ألن سكوم عنـه  ! وجوداً  ابن سبأ مل يذكروااألوىل 
دليل واضح على نفي هذا الدور  على ذلك الدواعي الكثرية توفرعدم ذكرهم لدوره حبرف واحد مع و

وإذا شاء الدكتور أن يراجع فليفعل وسيجد أن األصل يف ابن سبأ عدم الـذكر واطـراح أخبـاره يف    
وجود  خمطئاً إمجاعهم علىأو  -!لألسف-فأين ستضع رسالتك من هؤالء الذين تدعي كاذباً ! التواريخ
وأسوأ من إثبات الدكتور لدور ابن سبأ أنه خيون علمياً بنسبة أخباره إىل املؤرخني كالطربي ! ابن سبأ؟

! مع أنه يوصي بتحري األمانة العلميـة ! وابن كثري ويوهم القراء أن هؤالء مل يأخذوا أخباره عن سيف
 ! وهللا يف خلقه شؤون
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 املقال الثامن

 !مرارات احلقائق

 

 العودة  والدكتور اهلاليب الدكتور   

ويـذكرين  ! حياول الدكتور العودة أن يذكر الدكتور اهلاليب وكأنه املنكر الوحيد لشخصية ابن سبأ
بينما قد سبق اهلاليب وسبقين من علماء أهل السنة من نفى دور ابن سبأ على ! نين مقلد للهاليب فقطأوك

والعالمة احملـدث حممـد   )  األنوار الكاشفة(ي يف كتابه  األقل أمثال العالمة احملدث عبد الرمحن املعلم
والدكتور علي سامي نشار وغريهم بل إن علماء أهل السـنة  )  حتذير العبقري(العريب التباين يف كتابه  

واجلماعة من احملدثني واملؤرخني مل تكن األغلبية منهم يذكرون ابن سـبأ حبـرف واحـد ال دوراً وال    
قصة عبد اهللا بن )  أبو رية(مث ذكر  :  ( ١٣٤املعلمي يف كتابه األنوار الكاشفة ص وجوداً، يقول العالمة

 ) !سبأ وقد نقدها الدكتور طه حسني يف الفتنة الكربى فأجاد

انظروا هلذا العامل اجلليل الذي هو حمل اتفاق من اجلميع وال يستطيع الدكتور العودة وال غريه : أقول 
ه حبرف واحد، انظروا إليه كيف يأخذ احلق ممن أتى به وكيف أيد الدكتور أن يتهمه يف نيته أو منهجيت

 !.علماً بأن رأي الدكتور طه حسني ال خيفى على الدكتور! طه حسني يف نقده ملسألة عبد اهللا بن سبأ

) ١/٣٣٣(ويقول العالمة احملدث حممد العريب التباين وهو من علماء احلديث يف كتابه حتذير العبقري  
قد عظم اخلضري من شأن ابن سبأ هذا فجعله قائد وحمرك الفتنة الكربى اليت قامت على عثمان يف :  (

مجيع األمصار وكرر هنا التهويل به فجعله أحد األسباب األربعة يف قتل عثمان رضي اهللا عنه وهو أقـل  
وابن سـبأ  :  () ١/٢٩٢(وقال  ..)  قائد الفتنة وأذل من كونه أحد األسباب يف مقتله فضالً عن كونه

أن إثبات ابـن  )  ١/٢٩٣(وذكر   ) . عند من سرب التاريخ اإلسالمي الصحيح أقل وأذل من هذا كله
وهذا ما أراده سيف ) ! مشتمل إمجاالً على رمي مجيع العرب والصحابة وعثمان وعماله بالتغفيل(سبأ  

 !.نيبن عمر ومل يتفطن له الدكتور وما أصاب هذا الدين مثل غفلة الصاحل
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وقد توسع الشيخ احملدث حممد العريب التباين يف نقض أخبار ابن سبأ يف كتابـه يف أمـاكن متفرقـة    
وال أدري  !والغريب أن الدكتور العودة ملا عرض آراء الناس يف ابن سبأ أخفى رأي املعلمي ورأي التباين

 لليهود والنصـارى  أورد أقواالًمع أنه قد ! أو أخفامها تعمداً -ومها من مها  -هل أخفامها جهالً ما 
أوىل، لكنه يظهر أنه رأى أن الرد على هؤالء )  أهل السنة(فكان نقل آراء هؤالء األعالم من  ! والشيعة

مث جيعل ! دهم فقطصعب بعكس الشيعة واملستشرقني الذين يكفي الدكتور يف نقض آرائهم أن يبني عقائ
 ! وهكذا تسري األمور ذه السهولة)  !التآمر على تاريخ اإلسالم( هذا كله يف باب

مـن  (انتهى إىل أنه   -وهو صاحب دراسات إسالمية رائدة  -وكذلك الدكتور علي سامي النشار 
) احملتمل أن تكون شخصية عبد اهللا بن سبأ شخصية موضوعة أو أا رمزت إىل شخصية عمار بن ياسر

مث ذكـر أن  !) هو جمرد تغليف السم عمار بن ياسرومن احملتمل أن يكون عبد اهللا بن سبأ :  (مث قال ! 
ويرى أن مسألة عبد اهللا بن سـبأ مـن   )  كذبوا على عمار بن ياسر بتلك اآلراء(األمويني والنواصب  

ورغم حتفظي على هذه النتائج إال أا أفضل مما يسطره الـدكتور العـودة يف   ! والغنوصية اليهودوضع 
املشـبوه (فهذا هو الطـرح   ! اليهود اماً للصحابة بالغفلة ومطاوعةرسالته تقليداً لسيف بن عمر وا  (

لكن العودة ال يعرف أن هذا الطرح خطري ومشبوه ألنه مل يصدق احملدثني ! وليس نفي عبد اهللا بن سبأ
وهو اليوم أكثر إصراراً على الدفاع عن زندقة سـيف ألن  ! يف اام سيف بالزندقة والكذب والضعف

وهو غري مستعد أبداً لالعتراف بزندقة ! يف سيف أصبحت تقوم فوقها رسالة الدكتور العودةهذه الزندقة 
واخلالصة يف ! من شيم العربونكران اجلميل ليس ! الذي كان له الفضل يف أعطائه كل هذه املكاسب

لصحابة واجليل أن املعلمي والتباين وغريهم من الذين ينفون دور ابن سبأ يرون يف إثباته طعناً يف ا: األمر
 !!.األول أكثر مما يراه الدكتور من ذلك عند نفيها

! وال أظنه إال سـيخطئهم )  اجلرأة على ختطئة األئمة األعالم مسلك خطري(: وقد صرح الدكتور بأن
بل قبل هذا سيخطئ علماء القرون الثالثة األوىل الذين مل يذكر أحد منهم دور ابن سبأ يف الفتنة حبرف 

 !واحد
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 !العودة ال يعرف معىن املغالطة  

كيف قامـت  :  (ن عبد اهللا بن سبأ مستدالً بقويلذكر الدكتور العودة  أنين أحاول إبعاد الرافضة ع
وال أدري هنا مـن  ) ! الرافضة تشفع يف ابن سبأ ومل توجد بعده على افتراض وجوده بعشرات السنني

نين إمنا نقدت الرواية اليت أوردها الدكتور واليت فيها لفظة  كالمي البتة أل مفالعودة مل يفه! الذي يغالط؟
هـ ومصـطلح  ٣٥بينما كانت بيعة علي عام !)  يوم بويع علي(وأا شفعت يف ابن سبأ  )  الرافضة(

هـ عندما رفض بعضهم متابعة اإلمام الشهيد زيد بن علي رمحه اهللا عند ١٢٢الرافضة مل يظهر إال عام 
فأنا أنكرت منت هذه الرواية بناًء علـى هـذا   ! ؟يومئذ عبد امللك فسموا رافضة خروجه على هشام بن

هـ إال عند من يعتقد بالرجعة وأن عليـاً مل ميـت وأنـه يف    ١٢٢التخبط ألن بيعة علي مل تكن بعد 
وعلى هذا فال يستطيع العودة إال أن يسلم بأن ! عتقادوأربأ بالدكتور العودة أن يعتقد هذا اال! السحاب

 !.وأن نقدي هلا ال يعين دفاعاً عن الروافض إال عند املغالطني! الرواية مكذوبة موضوعة

 

   

 !ابن سبأ والسبئية  

أورد العودة نصوصاً يف نسبة السبئية إىل ابن سبأ وهذه لو يرسلها العودة للدكتور اهلاليب لكان أفضل 
 ! فعنده جواا وليس عندي

فما أسهلها من مة فهـذه  ! ة وسيلة إىل التشكيك يف ابن سبأ نفسهأما قوله بأن التشكيك يف السبئي
) ! فتلك شكاة ظاهر عنك عارها(التهمة كان عليها السلف كلهم يف القرون الثالثة األوىل وكما قيل  

ولو أن البحث والدراسة اليت أقوم ا هذه األيام توصلت إىل أن ابن سبأ أسطورة فلن أتردد يف إعالـا  
نت أسطورة القعقاع بن عمرو عندما حبثته رغم أن الذين ينفون وجود القعقاع قلة بعكس ابـن  فقد أعل

وهذا كله أمر طبيعي وليس يف القضايا التارخيية ! سبأ فقد نفاه كثريون سواًء الذين نفوا دوره أو وجوده
 ! الرسائلما يدعو هلذا التهويل والتخويف فاحلقيقة ال بد أن يعرفها اجلميع وإن أضرت ببعض 
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 ! الوصية وابن سبأ  

سبق أن قلت أن الدكتور العودة ال يعرف كثرياً من األلفاظ واملفردات واألساليب العربية وعلى هذا 
 ٧٩ ويف كتاب الريـاض ص :  (فهو على سبيل املثال يقول! أيضاًيسيء الفهم ويستنكر علينا بيان هذا 

 !) ة وهنا مسألة خطريةحياول املالكي إنكار بث ابن سبأ لعقيدة الوصي

مد حتريف كالم اخلصوم تعوسأنقل لكم ما قلته يف الصفحة نفسها حىت تعرفون أن الدكتور إما أنه ي
أو أنه ال يفهم الكالم وعلى هذا فليس مؤهالً للبحث يف هذه القضايا ألن اللغة وسـيلة مشـتركة إذا   

أشار إليها العودة كنت أتكلم عـن عنـوان   فقدها الباحث يكون قد فقد التأهيل، فأنا يف الصفحة اليت 
وذكرت مثالني على هذه التناقضات كان املثال األول ما قلته )  تناقضات سيف بن عمر(كامل أمسيته  
يروي أن عبد اهللا بن سبأ نشر فكرة الوصية لعلي بن أيب طالب مث يروي أن أهل البصرة :  (من أن سيفاً 

ل الكوفة كانوا يشتهون الزبري وأهل مصر كانوا يشتهون عليـاً  عندما خرجوا كانوا يشتهون طلحة وأه
ألن عبد اهللا بن سبأ لو بث فكرة الوصية لعلي وتأثر الناس ا فلماذا )  الوصية(وهذا يتناقض مع فكرة  

)  للزبري وال لطلحة فهـذا تنـاقض  )  الوصية(مع أنه مل يدع بـ  ! اختار أتباعه بالبصرة والكوفة غريه؟
 .اهـ

ماذا تفهمون من كالمي السابق هل تفهمون نفي فكرة الوصية أم تفهمون تناقض سيف بـن   :لأقو
ال ريب أن تناقض سيف هو املقصود وهو عنوان امللحوظة هناك ألنه إن كان ابن سبأ قد بـث  ! عمر

 !.وخيتار أكثرهم طلحة والزبري!فكرة الوصية لعلي يف األمصار فلن يتفرق أتباعه يف ذلك

احلديث يعلمنا أن نثبت الروايات الصحيحة فقط وهذا املنهج ال يقيم البن سبأ يف الفتنة  ومنهج أهل
أي دور وعلى هذا فرواية سيف هنا عن الوصية يف غاية التناقض واالختالق ألن عندنا البديل الصحيح 

! ءليهودي كيـف يشـا  اة وتابعون يستبعد أن يسريهم هذا وثبت أن اخلارجني على عثمان فيهم صحاب
 !بكل سهولة؟)  فكرة الوصية(ويبث فيهم هذه الفكرة  
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ويرد ما يشاء ! نعم أنا أختلف مع الدكتور يف أصل املنهج الذي طبقه فهو خيتار من الروايات ما يشاء
لكن لو اتفق معي على التزام منهج معني فإنه سينجرب أن ينفي دور ابن سبأ يف الفتنة بكل مـا سـطره   

 :والدليل على ذلك أقول ! غريهاسيف بن عمر من وصيه و

تقول أن ابن سبأ هو الذي بث  -من غري طريق سيف  -هل يستطيع العودة أن يأيت يل برواية واحدة 
فهل جيوز له أن يلزمنا بروايات سيف الزنـديق   -ولن يستطيع  -إذا كان ال يستطيع ! فكرة الوصية؟

 !الوضاع؟

 

 

 

 ! أنا والدكتور اهلاليب       

أمن أكاذيب سيف بـن  ! عودة أنين أحتمي بالدكتور اهلاليب ومل يبني لنا االحتماء من ماذا؟يذكر ال
مث إن الدكتور نفسه حيتمي ببعض األشخاص كالشـيخ  !أم من ماذا؟! ؟!) القوية(أمن رسالته  ! عمر؟

 الفوزان والدكتور اهلوميل وغريهم وحيتمي برسائل أخرى كرسالة الدكتور ناصـر القفـاري ورسـالة   
الدكتور حيىي اليحىي وال ريب أن هاتني الرسالتني من أقوى الرسائل اجلامعية لكن الرسالتني ليستا مبنيتني 

بل إن رسالة الدكتور القفاري خاصة مما أوصـي بـه   ! على سيف بن عمر مثلما فعل الدكتور العودة 
فاري فهو مغالط فأين السيف من وأقوم بتوزيعها جماناً واحلمد هللا وإذا حاول العودة أن يقارن نفسه بالق

فتجد عند القفاري حسن اجلمع ! ألن القفاري ورسالته هلا منط خمتلف متاماً عن العودة ورسالته! العصا
وقوة التحليل ووفرة املصادر وهو وإن كان عمله مثل سائر أعمال البشر إال أنه رجل عامل يف موضوعه 

 ! عودة ورسالته فاهللا املستعانأما الدكتور ال)  عامل(بكل ما حتمله كلمة  
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 العودة من املتقدمني كابن تيمية وابن حجر وغريهم كـل هـؤالء ال    موكذلك سائر من احتمى
(يثبتون دور ابن سبأ

56F

يف الفتنة وإمنا يرون وجوده فقط وهذا خالف ما ذهب إليه الدكتور يف رسالته  )٥٧
ئد واالستقراءات سبق أن ذكرا له يف مقـال   وهذه الفوا! فمن منا يسلك مسلك ختطئة العلماء؟! كلها

 ! )عنـزة ولو طارت(ملسألة من باب  لكنه يكرر ا)  املسلمون(ويف  )  الرياض(

 

                                                 
هما إال ابن تيمية فأنا قد وقفت على موضع كأنه يرى هذا الدور، لكن ابن تيمية ليس له مصدر إال سيف بن عمر إضافة الحنرافهما عن علي وميل )٥٧(

 .ملعاوية
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 :املقال التاسع

 !؟الروايات الثمان أم اإلحدى عشرة

                                                               

ايات من غري طريق سيف بن عمر إال مثان روايات فلما قلت له بأن الدكتور العودة مل يكن يعرف رو
تلك الروايات أعرفها وزيادة مث زدت له ثالث روايات وقلت له أن معي غريها نراه أيضاً يف املسـلمون  

)  األمانـة (ومل ينسب يل تلك الروايات الزائدة وهذا من كمال  )  الروايات األحد عشر(يضع عنوان  
 ا يف خطبهاليت يوصي! 

 وهـذا صـحيح يف  )  طريق سيف بن عمرأن أخبار ابن سبأ مل ترد إال من (العودة ذكر أنين قلت  
فقد ذكرت أن عندي من الروايات ما لـيس عنـد   )  مطلقة(أنا قلت ذلك أما أخباره  )  أخبار الفتنة(

و  ٢٦٠املسألة على ص قض لكن بال فائدة فهو حييل يف هذهالدكتور حياول أن يثبت أنين متناالدكتور و
من كتاب الرياض ولو رجعتم إىل هذه الصفحات لعلمتم حقيقة قويل الذي مل يفهمه الـدكتور   ٥٨ص

 !.العودة 

إذ ! مل أجد أسوأ فهماً لألقوال من الدكتور العودة وهذه بلية عظيمةو وأنا حتاورت مع كثري من الناس
فكيف سيفهم إجابـام علـى   ! اهللا يعينهمف! على هذا كيف يفهم إجابات الطالب الذين يدرسهم؟

وكيف يفهم ! وكيف سيفهم استشكاالم؟ وهل سيتهمهم بالبدعة إن مل يفهمهم ومل يفهموه؟! ؟أسئلته
أن يبحث قضية شـائكة مثـل    -وهو ذا الفهم  -وكيف يستطيع ! املراجع واملصادر اليت يعود إليها؟

فهم الدكتور لكالمي فهو مل يفهم إمجاع احملـدثني علـى    وال غرابة يف إساءة! قضية عبد اهللا بن سبأ؟
                                 فماذا أقول بعد هذا؟! طراح سيف بن عمر بل عده توثيقاً منهما

 

 ! اإللزام بطرق ضعيفة 

 أما إلزامه يل بإثبات وجود ابن سبأ ألن طرقاً أخرى قد ذكرته فهذا مل خيف علي وقد أعطيته طرقـاً 
تلك الطرق ليست يف دور ابن سبأ إمنا يف وجوده، مث هي ال تنتهض إلثبـات  زائدة على ما ذكر لكن 
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السكينة (ضعف الطرق وتناقض متوا ورد بعضها على بعض جيعلنا نلتزم  وجوده ألسباب كثرية منها 
يف  اختالفهـا حىت نـزيل تناقضات تلك الروايات اليت مل تتفق على اسم واحد فضالً عـن  !)  السكينة

 !.وتضارااألحداث واملعلومات 

هلا أكثر من طريق ملا قال ما قـال  )  املوضوعة املكذوبة(والعودة لو كان يعلم أن بعض األحاديث  
لكنه جيهل منهج احملدثني وعلى منهجه يف اإللزام ميكننا تصحيح كل األحاديث املوضوعة ألن هلا طرقـاً  

 .اليت تقودنا إىل الوصول للحقيقة)  نهجيةامل(وهذا تالعب رخيص بـ  ! أخرى

 

 

 ) ! املنهج(ال يعرف معىن   

ذكر أنين حددت اخلالف بيين وبينه يف أصل املنهج وهو صادق لكنه حرف املعىن الذي أردت فأنـا  
فهو ينادي به وينكر على اهلاليب عدم تطبيقه لكنه ال يطبقه على صـديقه  )  منهج أهل احلديث(أريد  

 !سيف بن عمر

     

 !جوهر القضية يف ابن سبأ   

وهذا الدور ال يوافقه عليه جل علماء ) ! دوره يف الفتنة(العودة يعترف بأن جوهر قضية ابن سبأ هو  
 !اإلسالم قدمياً وحديثاً بل هذا الدور املزعوم انفرد به سيف بن عمر الوضاع املتهم بالزندقة

 

 !أبو خمنف وسيف بن عمر   

ادته أن يلزمين بتوثيق أيب خمنف وهذه حماولة سبق أن أجبت عليها بأنين مل أعتمـد  حاول العودة كع 
 .على حرف واحد مما رواه أبو خمنف خبالف ما فعله العودة مع سيف بن عمر الذي ال حيتاج لتكرار
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 !بترمجة أيب خمنف)  عمرو بن مشر(مث إن العودة تغافل عن كشفي لتحريفه على القراء وإلزاقه ترمجة  
أو على األقل هذا خطأ نبهته إليه وأصلحه يف الرد األخري لكنه مل ينسب الفضل إيلَّ يف تنبيهه هلذا اخلطأ 

اليت مل يكن يعرفها واليت أوردا عن ابـن  )  الروايات الثالث الزائدة(حقوق   أيضاً الكبري مثلما غمطين
 !ره ما أفهمه لتعريف السفه واحلمقفلله د) ! سفهاً ومحقاً(سبأ وأهديتها له بل أمسى عملي هذا  

(لكن العودة يريد حتميلي توثيقه أما أبو خمنف فأنا أضعفه
57F

مع أنين إمنا فضلته على سيف بن عمر ! )٥٨
 !.فقط وتعقبت الذهيب الذي يرى أما متساويان يف الضعف

ثـنني وال  وسواًء كانا متساويني يف الضعف كما يرى الذهيب أو أن أبا خمنف أفضل لكنين أطرح اال
 .أستحل األخذ عنهما

عمرو بن (من   اًإذا كان العودة راجعاً لكالم األئمة فأنا معه وإذا كان أبو خمنف شر: على أية حال 
سيف (وعلى هاتني املقدمتني يكون  ! )أبا خمنف من بابة سيف بن عمر(  فقد نص الذهيب على أن)  مشر

إن كان العودة يرى أن سيفاً أفضل من أيب خمنف لكـن  وأنا ال يهمين ) ! بن عمر شر من عمرو بن مشر
ترمجة عمرو بن مشر وإلزاقهـا يف  )  قص(ين ويسوء كل باحث هو عندما يلجأ العودة إىل  ؤالذي يسو

من سـياقات اجلـرح   )  عمرو(وحذف كلمة  ! ونسبة ذلك إىل املصادر نفسها) ! أيب خمنف(ترمجة  
ولوال أن ) ! حمترف(  ري ذلك  من العمليات اليت ال يقوم ا إال وغ! اخلاصة به وإنـزاهلا على أيب خمنف

لقلت أن هذا سبق قلم أو سرقة من  غالطاترسالته كلها قائمة على أنواع مماثلة من هذه التحريفات وامل
 ) !التحقيقات اجلميلة(على هذا النمط من  )  عودنا(لكن العودة  ! كتاب ألحد زمالئه

فهو غري صادق يف هذا ألننا جربنـا   )كتب اجلرح والتعديل(الفيصل يف هذا  وعندما يقول العودة أن
ولو كان صادقاً الستوىف كالم أهل اجلرح والتعديل ! اليت يذرها يف عيون املغفلني)  الوعود(عليه هذه  

مل )  سيف بن عمر بني اجلرح والتعديل(مبحثاً بعنوان   ١٠٤يف سيف بن عمر فإنه عقد يف رسالته ص

                                                 
تضعيف حسب أحكام قلة من أهل احلديث وسأقوم يف املستقبل إن شاء اهللا بدراسة واسعة عن أيب خمنف ومروياته وقد أتوصل لتوثيقه وخمالفة وهذا ال   )٥٨(

جدت وقد و) مرويات أيب خمنف(هذه القلة من أهل احلديث خاصة وأنين وجدت األخ الكرمي الدكتور حيي اليحي قد حتامل على أيب خمنف كثرياً يف كتابه 
انفرد بأخبار  له متابعات قوية  يف كثري من األخبار اليت ظن األخ الكرمي أنه انفرد ا، لكن على كل األحوال ليس أبو خمنف يف ضعف سيف بن عمر الذي

 .  كبرية الوزن مل يروها غريه مع خمالفتها ملا صح من املرويات الصحيحة واملتواترة
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ر من ارحني له إال القلة وأمهل أقوال أيب زرعة وأيب داود ويعقوب بن سفيان والطربي والعقيلـي  يذك
وابن أيب حامت والترمذي وابن السكن وابن عدي والدارقطين واحلاكم والربقاين وأيب منصـور الصـرييف   

لسيف بـن  )  نيرحا(وال ريب أن إمهال جمموع كالم هؤالء  ! وابن منري وابن عبد الرب وابن اجلوزي
فلـو   ) !املبحوث(ألن رسالته كلها قائمة على هذا الراوي  ! بكل املقاييس)  خيانة علمية(عمر يعد  

هذا من أمهل واحداً أو اثنني لقلنا له عذره لكن إمهال أقوال ستة عشر عاملاً من علماء اجلرح والتعديل ف
 .على اخليانة أوضح الدالالت

أكثر إنصافاً ورجوعاً هلؤالء )  عبد اهللا بن سبأ(عن  )  اإلمامي(العسكري  ويؤسفين أن حبث مرتضى 
أمانة علمية واسـتيفاء  )  يماماإل(فنجد يف حبث العسكري  ) ! السلفي السين(العلماء من حبث العودة  

ـ ! خيانة علمية وحتريفاً ألقوال احملدثني)  السين(بينما جند يف حبث العودة  ! ألقوال احملدثني د هـذا  وبع
فهل اجتنبتم هذه اخليانات حـىت  ! تقولون ملاذا ترجعون لكتب الروافض واملستشرقني وتتركون حبوثنا؟

لألسف إن مثل ! نثق فيكم؟ هل زرعتم الثقة يف قلوب حميب احلقيقة الذين تزعمون أنكم حترصون عليهم؟
نعم ! حباث املبتدعة والكفارهذه األعمال اهلزيلة والتحريفات الرخيصة ستسبب يف انصراف الشباب إىل أ

ومن حقهم أن يفعلوا هذا ما دام أم جيدون شروط البحث العلمي متوفرة لدى هؤالء أكثر من توفرها 
  !ي التاريخ عندناعند كثري من دارس

وهـم ـذا ال   ! ويطالبوننا بنقد كتب املستشرقني واملبتدعة؟! وبعد هذا كله يقولون ملاذا تنقدوننا؟
تلك املهـازل الـيت   ! من النقد)  املهازل(بقدر ما يريدون محاية  ! اً على رد كيد األعداءيقولوا حرص

والنصارى والثقة ا وترك خيانات كثري مـن البـاحثني    أعمال اليهودبت يف انصراف الباحثني إىل سب
)  الوظيفيـة (مالت  هذه هي املأساة احلقيقية املرة اليت وصلنا إليها بسبب اا! املسلمني وعدم النظر فيها

  !والوصول إىل املكاسب الوظيفية على مجاجم احلقائق العلمية
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 :املقال العاشر

 !العلماء بيين وبني العودة

 

الكي وهذا من العـودة  وال آخذ بأقواهلم كابن تيمية وابن العريب امل)  أملز العلماء(زعم العودة أنين   
ورد كل أقـوال احملـدثني   ! تضخيم ألمور يسرية وهو نفسه رد قول ابن حبان يف زندقة سيف بن عمر

مث يأيت بعد ذلك ليحرف ملحوظايت على بعض أقـوال العلمـاء   ! الذين اموا سيفاً ومل يأبه م مطلقاً
إن سـيف  :  (خذ بقول الذهيب عندما قالين مل آمث ضرب العودة مثاالً بذلك وقال أن! ليجعلها موبقات

فهل يوافقين العودة على االلتزام بقول الذهيب هـذا وأن نسـاوي بـني    ) ! بن عمر من بابة أيب خمنف
فالعودة كما قلت إمنا حيتج ضدك باألقوال اليت يريد مث يرفضها إذا شاء فهو بال منـهج ألن  ! الرجلني؟

مث إن العودة نقل قوالً آخر للذهيب يف سيف  !لبيان قصورها وهو غري مستعد! الرسالة قد أجيزت وأفلتت
و  )  تركوه وام بالزندقـة (  ومل ينقل األقوال للذهيب يف سيف مثل )  إخباري عارف(بن عمر وهو  

لكن ! وهذا منه ذكاء ال بأس به! ألن العودة تعودنا منه أن يذكر ماله ويهمل ما عليه) ! متروك باتفاق(
كتب (مث جنده بعد أن ذكر سابقاً أن الفيصل يف احلكم بني الرجلني هو  ! ء أنه ال يدومعيب هذا الذكا
خشي أن أنقل له األقوال ارحة لسيف واليت تزيد أضعافاً عما قيـل يف أيب خمنـف   )  اجلرح والتعديل

جلني جيـد  وبالفعل فمن يقارن بني مرويات الـر :  (فقال )  مقارنة الروايات(حاول أن جيد خمرجاً يف  
 ) !الفرق واضحاً

أنا أجزم أن العودة غري صادق يف هذه الدعوى وليته يصدق ويبني لنا معايري املقارنة للنظر هل : أقول 
أما إحالته على كتاب الدكتور حيي اليحىي فال ريب أن رسالة الـدكتور  ! سيف أكذب أم أبو خمنف؟

ا من قصور يف اسـتيفاء الشـواهد ملرويـات أيب    على ما فيه–اليحىي من الرسائل القوية يف هذا الباب 
يف مقارنة روايات أيب خمنـف مـع    تقارنة بني الرجلني وإمنا كانيف املكن ترسالة اليحىي مل  مث -خمنف

وسيف حباجة إىل من يقارن رواياته مع الروايات ويف عصر اخلالفة الراشدة فقط الروايات األخرى مجلة 
ىي مع أيب خمنف والدكتور العودة  حيتمي اآلن بالدكتور اليحىي بعد أن األخرى مثلما فعل الدكتور اليح
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عن هذه السرقة )  املسلمون(  مث اعتذر يف ! وجعلها أليب خمنف)  عمرو بن مشر(سرق منه األقوال يف  
وهذا صحيح لوال أنه كرر السرقة يف املقال املـذكور باملصـادر وأرقـام    ) ! خطأ غري مقصود(بأا  

 !مع التحريف أيضاًالصفحات 

   

 ! دائرة اإلسالم ودائرة سيف بن عمر   

ذهب ليسـبقنا إىل  وغريهم من الصاحلني، وحىت يدافع الدكتور العودة على طعون سيف يف البدريني 
هكذا قدم ! هذا االام لكنه وجهه لنا بدالً من سيف فزعم أننا ننال من عثمان ومعاوية وأيب بكر وعمر

مث إنا بعد هـذا  ) ! السليماين(وهذا قد يدل داللة يسرية على امليل  ! على أيب بكر وعمرالعودة معاوية 
أترك للقارئ العودة إىل الصفحات اليت أحال إليها العودة من مقااليت أو من كتاب الرياض ومل ينقـل  

بسـك  اليت يستخدمها أنـه يل  الدكتور ، لكن من أساليبتبني األمرولو نقل تلك النصوص ل! النصوص
وعلى ! يضمن أن أكثر القراء لن يرجعوا ولن يقارنوا ألنه !التهمة مث حييل للمصدر من أعمالك الكتابية

حاول القارئ أن يرجع فسيعلم أن الدكتور قد تعلم من سيف بن عمـر كيـف    لوهذا سيصدقونه، و
 ! أيضاً)  يصدق(يروي ويتحدث و

فهذا حق لكنين بينـت أن  )  أحد اخللفاء الراشدينكراهية بعض الصحابة لبيعة (أما ما نقله عين من  
هذه الكراهية من بعضهم ليست طعناً يف خالفة أحد منهم والذي روى هذه الكراهية ليس أبو خمنـف  
وال سيف بن عمر وإمنا البخاري ومسلم وأشباههما وعلى هذا فليتهم البخاري ومسلماً أوالً بأما أرادا 

 !ين مث ليأيت بعد ذلك للمالكي ويتهمهالطعن يف بيعة اخللفاء الراشد

فهذا ال يفعله صغار الطلبة الـذين  ! أما أن يعارض العودة صحيح البخاري بكالم غري مسند لآلجري
 ! يفرقون بني أسانيد البخاري املوصولة وآراء اآلجري املقطوعة

! منهجي ومنهج العودةفأنا أحتدث من أسانيد صحيحة والعودة ينقل يل أقواالً غري مسندة وذا يتبني 
وخيرج اآلخرين من  )  ديناً( أعيبه حني يسمي هذا وأنا ال أعيب العودة يف املكابرة من أجل الرسالة لكنين

 !.فقط ) دائرة سيف بن عمر(يت هي عنده  ال)  دائرة الدين(
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 !اعتراف خطري       

 ! )آراءهمسجله على نصوص العلماء و كل ما(بأنه إمنا استفاد يف   ١٠اعترف ص

 -! أمساءهمومل يذكر لنا - إذن فهو هنا ال يعتمد على اإلسناد وإمنا على نصوص وآراء لبعض العلماء
لوال اإلسناد لقال من شاء ما :  (ة أمة إسناد كما قال ابن املباركوجيب على الدكتور يعرف أن هذه األم

وهذا عيب علمـي شـائع عنـد    ! ومل يقل بعض)  العلماء( صحيح أن الدكتور قد عمم بقوله!  )شاء
الدكتور فتجده ينسب لكل العلماء أقواالً ألفراد منهم وأنا أستطيع أن أنقل له نصوصاً وأقواالً لعلمـاء  

لكنين لن أسوقها إمياناً مين بأن اإلسناد هو احلجة وليست أقوال أفراد من ! خيالفون ما ذهب إليه الدكتور
لن جيدوا ما يدعم آراءهم إال أكاذيـب   -مع قلتهم  -لدور ابن سبأ العلماء ألن أولئك العلماء املثبتني 

 .سيف بن عمر

      

 !صحيح 

فاحلق أبلج وإن أثري حوله من الغبار ما أثري فترة من الزمن والباطل سينكشف ولـو  :  (يقول العودة 
 !)أصحابه بغرور القول زخرفه

كمـا  ! فاً وقد انقشع كثري من الغبار واحلمد هللاأنا متفق مع الدكتور يف هذه اجلملة حرفاً حر: أقول 
 ! أن بعض الزخارف قد بليت ومل يعد عند أصحاا من األلوان ما جيددها

 

 !   ال تعليق   

مث سرد جمموعة جيدة من ) ! التهمة عين بتهمة اآلخرين)  شبح(بعاد  إ(   أريدالدكتور يتهمين بأنين 
 .الشتائم

 !ال تعليق: أقول 
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تفـق  أوأنا )  الناس قد يفهمون من حدة النقد وجتاوز الناقد ضعف احلجة وغياب الدليل(وذكر أن  
 !معه يف هذا أيضاً

   

 !ابن سبأ؟ الذهيب وابن حجر هل ذكر    

يف زعمي بأن الذهيب وابن حجر مل يذكرا عبد اهللا بن سبأ يف الفتنـة  ! أخذ علي العودة أنين كذبت
ولذلك تكلم احملدثون واملؤرخون املتقـدمون عـن الفتنـة ومل    :  ( وقال ونقل عين قويل! حبرف واحد

اللهم (وأسقط إستثنائي يف املوضوع نفسه عندما قلت  )  يذكروا عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة حبرف واحد
فنقل العودة كالمي حمرفاً بدون هذا االستثناء مث بـىن علـى هـذا    ) ! إال من نقل عن سيف بن عمر

ـ ٣٦٠(وراح يفندها بذكر أقوال لآلجري  )  فرية(فقد زعم إن هذه  ! بالكذبالتحريف اامي  )  هـ
فيها ذكر لعبد اهللا بن سبأ وبعض أدواره يف الفتنة مث بىن )  هـ٨٥٢(وابن حجر  )  هـ٧٤٨(والذهيب  

 وحقيقة أنا قد قلت! على هذا كله ما شاء من شتم وجتريح واام للنيات وحتذيرهم من نقوالت املالكي
يف مقاالت سابقة يف صحيفة الرياض ويف صحيفة املسلمون أن الدكتور العودة  ال يفهم اخلطاب فيـبين  

مث إنتقدين يف مقاله األخري بأنين أبالغ يف اامه بسوء الفهـم  ! شاهقات املغالطات على حتريفات األقوال
أسـاء  (عبارة ألطف وأقول  فاستبدهلا ب! وحقيقة أنا أستحي أحياناً أن أصف خصمي بالتحريف املتعمد

مبعىن قـد يكـون فهـم    ) ! األصلي(مع أن الواقع قد يكون خالف ذلك ومن النوع األول  ) ! الفهم
والدكتور العودة  إذا كان ! ألطف ) إساءة الفهم( لكن العبارة األوىل! املقصود لكنه تعمد حتريف الكالم

فمن باب أوىل أال يفهم مـا كتبتـه    )  اإلسالميحنو إنقاذ التاريخ (قد حرف أو مل يفهم عنوان كتايب  
 !.أو املقاالت وأن يستحل حتريفها ألسباب مل تعد خافية)  داخل الكتاب(

 

 !الدكتور والذهيب  

صـر  أن ابن سبأ هو املهيج الفتنة مب)  ٢/١٢٢،١٢٣(ذكر العودة أن الذهيب ذكر يف تاريخ اإلسالم  
 )  ط يف تاريخ اإلسالم؟هذا فق:  (وباذر الشقاق والنقمة مث قال
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مل يذكر الذهيب عبد اهللا بن سبأ ) الذي نسب إليه الدكتور(أوالً اجلزء الثاين من تاريخ اإلسالم  : أقول
تـاريخ اخللفـاء   (حبرف واحد سواًء عن سيف بن عمر أو غريه وإمنا ذكره يف اجلزء الثالث املسـمى   

ومل جند يف الروايات األخرى ! ف بن عمر فقطوما بعدها نقالً عن سي ٤٣٣يف الصفحات )  الراشدين
ومن شك فلريجع إلحاليت وإحالة الدكتور حرفاً واحداً عن ابن سبأ ) عن غري سيف(اليت ساقها الذهيب  

والدليل أن الذهيب مل يصدق سيفاً ما نقله عنه وينظر بنفسه، مث الذهيب مل يصدق سيف بن عمر يف نقله 
ل عـن  ومن خياراته وليس بالنقالذهيب الذي ألفه )  العرب(د يف كتابه  أنه مل يذكر ابن سبأ حبرف واح

وعلى هذا ! أما النقل فليس حجة على الناقل فناقل الكفر ليس بكافر وناقل الكذب ليس بكاذب! غريه
فعمل الذهيب لو كان حجة لكان عمل الطربي أكثر حجة يف نقل أخبار ابن سبأ عن طريق سيف بـن  

أقدم، والعودة من أولئك الذين يزعمون أم ال يعترفون بنقـل اآلخـرين إال بعـد     ألن الطربي  ! عمر
وعلى هـذا فمشـجب   )  التمحيص(لكنه إن نقل للناس ما حيب قوله ينقل بدون هذا  ) ! التمحيص(

 !الذهيب قد سقط

  

 الدكتور وابن حجر      

وأخبار عبد اهللا بـن  : وره يف الفتنةلقول عن ابن سبأ ودأما ابن حجر فيكفينا منه ا(وقال الدكتور   
 ) ٣/٣٤٥(مث أحال للسان امليزان  ) ! سبأ شهرية يف التواريخ

أوالً حنن نسلم بأن أخبار ابن سبأ مشهورة يف التواريخ فهذا ليس موطن النـزاع إمنا مـوطن  : أقول
حلـافظ يعتـرب   املشهور عند ا(وهل  !)  هل كل مشهور صحيح أم ال؟:  (النـزاع هو السؤال التايل 

   .)صحيحاً أم ال؟

فالعودة نفسه يعلم أنه ليس كل مشهور صحيحاً فكم من حديث مشهور لكنه موضوع : أما األوىل
 !مكذوب وكم من حكم فقهي مشهور لكنه باطل وكم من خرب مشهور لكنه مكذوب
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له العودة لكن العودة فصحيح أن احلافظ قال القول الذي نق)  عند ابن حجر(أما القضية الثانية  : ثانياً
مث أخرج ابن عساكر من طريق سيف بـن عمـر   :  (مل ينقل بقية كالم احلافظ يف ابن سبأ عندما قال 

 !)وح له قصة طويلة ال يصح إسنادهاالتميمي يف الفت

ومل يضف عليها الدكتور العودة إال النقل القليل مـن  ! تلك القصة هي رسالة الدكتور العودة : أقول
 !.فماذا يقول العودة بعد هذا؟! فيما يتعلق بعقائد ابن سبأ املستشرقنيبعض لشيعة وكتب ابعض 

نقل يف الفتح عن االسفراييين خرب إحراق علي لطائفـة السـبئية   (مث ذكر العودة أن ابن حجر  : ثالثاً
 ) ! الذي أظهر اإلسالم وابتدع ما ابتدع اليهوديوكبريهم عبد اهللا بن سبأ 

)  ٢٧٠انظر الفتح ص(ن حجر نقل قول االسفراييين وقول االسفراييين كان بال إسناد  اب: أوالً : أقول
 .وسبق أن قلنا للعودة أن األقوال اليت ال تعتمد على مستند من األسانيد ليست حجة

وزعـم أبـو املظفـر    :  (سفراييين يظهر هذا من قول احلافظابن حجر كأنه يضعف قول اال: ثانياً
فاحلافظ يظهر من كالمه أنه ...)  لل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافضاالسفراييين يف امل

ومرة يقـول  ) مرتدين(الذي جيعل احملرقني   رياييين خاصة وأنه خيالف نص البخاال يتبىن ما قاله االسفر
األصنام يف  كانوا يعبدون(وجاءت أسانيد ذكرها احلافظ يف شرح معىن هؤالء الزنادقة بأم  )  زنادقة(

)  السبئية(على افتراض صحة نسبة  )  سبئية(ومل يورد إسناداً بأم  )  ارتدوا عن اإلسالم(وام  )  السر
 ) !.ابن سبأ(إىل  

 

 !الدكتور هل يؤمن برجعة ابن سبأ؟

ائفة إحراق علي لط:  (حرق عبد اهللا بن سبأ عندما قال كالم العودة السابق فيه ما يفيد أن علياً: ثالثاً
إذن فأمسعوا املفاجأة أال وهي ما ذكـره الـدكتور   ! أليس كذلك؟) ! السبئية وكبريهم عبد اهللا بن سبأ

هـ إذ ذكر رواية مساك وفيها أن علياً قال يف ابـن  ٢٧/٣/١٤١٨العودة نفسه يف صحيفة الرياض يوم 
وذكر يف املقال نفسه يف رواية ! وأنه سري عبد اهللا بن سبأ إىل املدائن؟)  ال يساكنين ببلد أنا فيه:  (سبأ 

هـ أن عبد اهللا بـن  ١٨/٥/١٤١٨وذكر يف مقال املسلمون يوم ! جابر بن عبد اهللا أنه سريه إىل املدائن
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...)  ملا قتل علي زعم ابن سبأ أنـه مل ميـت  (أنه   ٢١٣،٢٠٩وذكر يف رسالته ص! سبأ هرب من علي
 :إذن

 !فعبد اهللا بن سبأ عند الدكتور قد حرقه علي 

 !وهو عند الدكتور مل ميت إال بعد علي 

 !وهو عنده أيضاً قد هرب من علي

 !وهو عنده قد سريه علي إىل املدائن

فهذا تناقض واضح أو إميـان  )  أن علياً حرق ابن سبأ(  ٢١٧مث نقل من تنقيح املقال يف رسالته ص 
العقائد الفاسـدة اسـتلزمها   وهذه ! ولكن ليس رجعة علي وإمنا رجعة عبد اهللا بن سبأ نفسه! بالرجعة

 !. االعتماد على الروايات املكذوبة وعلى نفسها جنت براقش

 

 !الدكتور واآلجري  

أما ما نقله العودة عن اآلجري يف أن عبد اهللا بن سبأ كان سبب مقتل عثمان فهذا قول جمـرد عـن   
أنه من غالة احلنابلة ويف  إضافة إىلاإلسناد ومعلوم أن اآلجري متأخر عن سيف بن عمر بنحو مائيت سنة 

وقد نقل لنا رواية سيف خمتصرة بال إسناد وعلى هذا فليس احلجة إال فيما رواه من غـري  الغالة نصب، 
 .وعلى هذا فمشجب اآلجرى قد سقط أيضاً! طريق سيف ومل يرو لنا يف هذا شيئاً

فكالم من ال يعرف )  منه ومن رجع إىل بقية كتب العلم وجد مثل ذلك أو قريباً(أما قوله بعد هذا  
وسأكتب مستقبالً حلقات عن ابن سبأ عند أهل العلم ليعرف الناس من مـن أهـل   !. كتب أهل العلم

 !العلم ذكره ومن منهم أمهله

 )  أين األمانة العلمية  اليت يدعيها املالكي:  (أما قوله 
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لهم ال:  (الدكتور مكان قويل اليت جعلها ) عالمة احلذف(  هي موجودة عند النقاط األربع: فأقول 
مكـان النقـاط   ! رجع واكتب هذه اجلملة احملذوفةا: وأقول للدكتور، !)إال من نقل عن سيف بن عمر

 !األربع املوضوعة وستعرف أين هي أمانيت العلمية

عندما أقرر بأن القعقاع بن عمرو مثالً مل يذكروه حبرف واحد فإن معناه : وحىت تتضح القضية أقول 
ملؤرخني بعد سيف مل يذكروه حبرف واحد وهذا القول ال ينقضه نقل املتأخرين عـن سـيف ألن   أن ا

 .نقلهم عن سيف خارج املراد

القعقاع حبرف واحد فإن املفترض يف القارئ العـادي   امبعىن لو قلت أن ابن حجر والذهيب مل يذكر
للقعقاع )  ذكرمها(ف بن عمر وأن  فضالً عن املختص أن يفهم أن قويل هذا ال ينقضه ما ينقالنه عن سي

 ) .بأسانيد أخرى(جيب أن يكون استقالالً  

يعين من غري طريق سيف لكن مـع  )  مل يذكره فالن وفالن حبرف واحد:  (هذا قصدي عندما أقول
هذا كله قد استثنيت يف املوضع نفسه الذي نقل منه سليمان العودة فسردت جمموعـة مـن العلمـاء    

اللهم إال (خني وذكرت أم مل يذكروا عبد اهللا بن سبأ حبرف واحد مث استثنيت وقلت  واحملدثني واملؤر
ليسهل عليـه  ! لكن العودة حذف هذا االستثناء ووضع مكانه أربع نقاط)  من نقل عن سيف بن عمر
 اخل قاموسـه  ...)  مفتري، خائن علمياً، جريء، يكذب علـى العلمـاء،  (بعد هذا أن يتهمين بأنين  

 !النظيف)  ويالدع(

ليس  موطن النـزاع هل ابن حجر أو الذهيب أو من قبلهما كاآلجري قد ذكروا عبد : على أية حال
إمنا موطن النـزاع هل ذكروا دور عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة بأسانيد لـيس  ! اهللا بن سبأ أو مل يذكروه

 !فيها سيف بن عمر أم نقلوا عن سيف بن عمر؟

يريد العودة أن خنرج منه إىل ساحات أخرى ال ختدم املوضـوع الـذي    هذا موطن النـزاع الذي
 .اختلفنا فيه وال تقدم وال تؤخر يف املوضوع شيئاً
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فمعىن هذا أن هؤالء األعالم مل )  عن سيف بن عمر(قد رأيتم أنين استثنيت من نقل  : أعود وأقول 
بن عمر وقد يكون خطأي أنين مل أكرر كلمة  يذكروا دوراً لعبد اهللا بن سبأ يف الفتنة استقالالً عن سيف 

 !!.سم من أمساء هؤالء العلماءاعند كل )  من نقل عن سيف بن عمر اللهم إال(

شامل للمجموع وليس مقتصراً )  احملذوف(ويف ظين أنه من مفهوم اخلطاب يفيد أن هذه االستثناء   
 .على اسم دون آخر

 .ب عند أهل اللغة فليفعلوإذا أراد العودة مراجعة داللة هذا اخلطا
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  :املقال احلادي عشر

 !عائل مستكرب

من أن يغتروا )  أنصاف املثقفني(الكرب مذموم يف الغين وهو يف الفقري أشد ذماً والدكتور العودة حيذر  
ولعله صادق يف هذا لكن ! )58F٥٩()أنصاف املثقفني(أخرج نفسه من   وهو ذا التحذير يكون قد! بكتابايت

مع أن العاقل منا يتمىن وأنه  !اتباعاً للذم الشائع وقد أورد هذه اللفظة يف سياق الذم! اجلهة األخرىمن 
 ) ! الثقافة(هل معىن  فنصف الثقافة خري كثري ال يدركه إال الذي جي) ! مثقفنصف (قد حاز على  

 

 !الكذب  

م مل يذكروا دور ابن سبأ إال أما الكذب على العلماء فال أدري هل كذب على العلماء من يقول أ
 !.اللهم غفراً! على ذكر دوره يف الفتنة)  أمجعوا(من طريق سيف بن عمر أم الذي ذكر أم  

 

 ! ابن الزبري بيين وبني الدكتور  

لتجييش العواطف واستثارة الغوغاء، مث ملا تنظر أدلته ) ! النيل من الصحابة(عقد الدكتور باباً بعنوان  
!)  اجلماهريي(ب جتد أن أكرب ما يقال عنها أا حمل اجتهاد وسترون أدلته على هذا العنوان  يف هذا البا

 .وستعرفون من منا أقرب إىل النيل من الصحابة

مستند املالكي يف (مث ذكر الدكتور أنين حشرت عبد اهللا بن الزبري فيمن قاتل على امللك وتساءل عن  
 .ودة يف قوله هذاوقد صدق الدكتور الع) ! هذه التهمة

كتاب (أما مستندي يف القول السابق فهو ما ذكره الصحايب أبو برزة األسلمي يف صحيح البخاري  
إين احتسبت عند اهللا أين سـاخطاً علـى   :  (عندما قال أبو برزة رضي اهللا عنه )  ٦٥٧٩الفنت حديث 

                                                 
 )!ثقفنيأنصاف امل(ليتين أنا والعودة من  )٥٩(
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اك الذي بالشام واهللا إن يقاتـل إال  وهذه الدنيا اليت أفسدت بينكم إن ذ:  (إىل أن قال ..)  أحياء قريش
وإن ذاك الذي مبكـة واهللا إن  على الدنيا وإن هؤالء الذين بني أظهركم واهللا إن يقاتلون إال على الدنيا 

 .اهـ)  يقاتل إال على الدنيا

إذن فهذا مستندي يا دكتور أما أبو برزة فيقصد بالذي يف الشام مروان بن احلكم ويقصد بـ  : أقول 
عبد اهللا بن الزبري يدل على ذلك بداية )  الذي مبكة(اخلوارج ويقصد بـ  )  الذين بني أظهركم هؤالء(

وثب ابـن  ملا كان ابن زياد ومروان بالشام :  (القصة يف الرواية نفسها يف صحيح البخاري عندما قال 
ا يدل على أن أبا برزة هذ(افظ ابن حجر يف تفسري الرواية وقال احل..)  ووثب القراء بالبصرة الزبري مبكة

)  سيما إذا كان يف طلب امللككان يرى االنعزال يف الفتنة وترك الدخول يف شيء من قتال املسلمني وال 
 ) .١٣/٧٣(انظر الفتح  

إذن فأنا أخذت الفائدة من صحيح البخاري وتفسري ابن حجر أيضاً وقبل ذلك من الصحايب أيب برزة 
فإذا كان الدكتور العودة  يتهمين بالنيل من الصحابة بسبب قـويل   األسلمي الذي عايش تلك األحداث

مث ليثين بالبخاري ثانياً مث ليثلث باحلافظ ابن حجر مث لريبع )  الصحايب(السابق فليتهم أبا برزة األسلمي  
 !أما أن يأيت يل وحدي فهذا ليس من اإلنصاف!. باملالكي

أبوه الزبري وخالته عائشة وجده :  (مدح ابن الزبري وقال  أما ما نقله عن ابن عباس رضي اهللا عنه بأنه
فهذا صحيح أنه يف فضل ابن الزبري لكن ليس مانعاً من أن يقاتل هذا الفاضل ..)  أبو بكر وجدته صفيه

 .على امللك

وكذلك مدح عمر البن الزبري عند موته فهذا أيضاً ال عالقة له باملوضوع فليس من شروط الرجـل  
ليكون (  مث إن ابن عمر كان يرى أن القتال يف عهد ابن الزبري إمنا ! تقع منه هفوة أو شهوةالصاحل أال 

وهذا رأي شديد من ابن عمر ألن ابن الزبري وأتباعه ارفع ) ! ٨/٣٢(صحيح البخاري  )  الدين لغري اهللا
 .لكن االجتهاد خيطئ يصيب! وأتقى من أن يقاتلوا حىت يكون امللك لغري اهللا

كان حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم :  (ن ابن عمر معتزالً البن الزبري وبين أمية وكان يقول وقد كا
 ) .١٣/٤٩(الفتح  )  وليس كقتاهلم على امللكيقاتل املشركني وكان الدخول يف دينهم فتنة 
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صد احلرم انظر يق)  وإين واهللا ال أحله أبداً إن اهللا كتب ابن الزبري وبين أمية حملني:  (بن عباس اوقال 
 ) .٨/١٧٧(الفتح  

هذه النصوص من أيب برزة األسلمي وابن عباس وابن عمر مع صالحيتها حجة يل إال أنـين ال  : أقول
أتعصب لألمور املشتبهة فضالً عن الباطلة وأنا راجع عن قويل السابق لبحث املسألة ودراستها ألسباب 

 . دي فيها وقفات وتأمالت سأعلنها يف حينهاغري اليت ذكرها الدكتور وذلك ألن هذه اآلثار عن

أنا راجع عن قويل يف ابن الزبري أنه قاتل على امللك حىت أحبث املسألة واستغفر اهللا إن : وعلى أية حال
العلوان أيضاً فقد أبلغين ذه امللحوظة العودة واألخ سليمان كنت أخطأت يف حقه وأشكر األخ سليمان 

ستندي فيها مل يكن رواية ضعيفة وال موضوعة وإمنا صحيح البخاري لكـنين  مع أن معرب اهلاتف أيضاً 
 .رجعت لألمور السابق شرحها

وأقول بعد هذا للدكتور سليمان مع شكري لك على هذه امللحوظة إال أنه يبدو أن مالحظتك هذه 
تعليقه على العواصم ليست هللا ألنك تثين على حمب الدين اخلطيب كثرياً وتدافع عنه كثرياً مع أنه قال يف 

مث ساق رواية فيها قول معاوية البن !! )كان معاوية أعرف بابن الزبري من ابن الزبري بنفسه:  ( ٢٢٢ص
فلما خال اجلـو  (  ٢٢٧وقال ص) ! إن الشبح واحلرص لن يدعاك حىت يدخالك مدخال ضيقاً(الزبري  

فهال تنكر على اخلطيب !)  يب على يزيدالبن الزبري مبوت معاوية صار دعاته يذيعون يف احلجاز األكاذ
ومل يشـجع  ( ٢٣٠اخلطيب ابن الزبري بالقتال على الدنيا عندما قـال ص  حمب الدين وام! يا دكتور

فإذا كان ! )ال يتابعونه ما دام احلسني معهماحلسني على اخلروج إال ابن الزبري ألنه عرف أن أهل احلجاز 
لكنه لن يفعل  ! رضي اهللا عنه فليتهم صاحبه حمب الدين اخلطيبالدكتور صادقا يف الذب عن ابن الزبري

  !ألن حمب الدين اخلطيب من النواصب، والنواصب هلم عند غالة السلفية حرمة عظيمة

فالدفاع )  بالقتال على امللك(واامه  )  الزبريابن طلب الدفاع عن (أما ما ذكرت من تناقضي بني  
 .مة أو خطأ وقع فيه ابن الزبري رمحه اهللا الذي أنادي به ال يقتضي رد كل

فنحن ندافع عن اخللفاء الراشدين وغريهم لكن ال يعين هذا أننا نقول بعصمتهم وكذلك ابن الـزبري  
رضي اهللا عن اجلميع وإذا استبعدنا أن يقاتل أبو بكر وعلي على الدنيا فقد ال نستطيع أن نسـتبعد أن  
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فالقضية ختتلف باختالف الصحايب نفسه فليس  -مع الفرق بني الرجلني-يقاتل عليها معاوية وابن الزبري 
كل الصحابة يف مرتبة واحدة من هذا السمو ومن زعم ذلك فقد جهل وأسرف يف القول واملسـتندات  
على قويل هذا كثرية ال أستطيع سردها هنا ولن نستفيد من دراسة التاريخ إذا كنا حنرف حقائقه ونعجنه 

تاريخ مالئكة وليس تاريخ بشر وهذا ال يعين أننا نتجاوز األحاديـث والروايـات    كيف نشاء ليصبح
الصحيحة أو املقبولة إىل الضعيفة واملوضوعة فاألمر بني إفراط املرجئـة وتفـريط اخلـوارج والشـيعة     

 !.والنواصب

 

 ! املبتدعة مرة أخرى  

مستشرق هوى مع ذلك الشيعي أو  يرى الدكتور العودة  أن ثناء السين على دراسة قام ا شيعي أو
فلذلك يأخذ علي ملاذا أثنيت على دراسة مرتضى العسكري وهو إمامي وأنين نقدت بعض ! املستشرق؟
فهـو مل  !)  اخلسن واخلسني بنات معاوية(وطريقة الدكتور هذه تشبه املثل القائل  ) ! السنية(الرسائل  

لى دراسة العسكري وأا أفضل من دراسة الدكتور العـودة   ع)  جممالً وليس تفصيالً(يبني ملاذا أثنيت  
فتراه خيلـط وال يـبني   ! مبراتب كثرية وهو مل يبني ملاذا نقدت بعض الدراسات عند املسلمني)  السين(

فهـذا  ) ! أن الكفار فيهم أمانة ليست يف املسلمني:  (األسباب ومعىن هذا لو أن مسلماً يتحسر ويقول 
 ) ! الكفار ضد املسلمني(أن هذا املسلم مع   العودة معناه عند الدكتور 

نعم جيب أن نثين على الدراسات القوية حىت لو قام ا الكفار فضالً عن املبتدعة وجيـب أن ننقـد   
الدراسات اهلزيلة حىت لو قام ا أقرب الناس إلينا وأكثرهم صالحا وفضالً، وبدون هـذا املنـهج لـن    

وإذا بقينا جنامل بعضنا بعضاً ويثين بعضنا علـى   ) الثقافة لب احلضارة( نستطيع النهوض حضاريا ألن 
هـذه اإلسـتعداءات   ضر اإلسالم مثل أوما  واإلسالمية شيئاً اإلنسانيةختليطات بعض فلن نقدم للمعرفة 

أن  جييـز أبنائه الذين يقدمون اإلسالم يف صورة مشوهة كما يفعل الدكتور هنا فهو ال والتشويهات من 
 !.إال على رسائلنا اهلزيلة فقط حىت تستمر املهازل أطول فترة ممكنةنثين 
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مبا هو  -ولو كانوا كفاراً-فمدح اآلخرين نصف مما تتصور وأساحمك اهللا يا دكتور فاإلسالم أوسع 
 .هو منهج إسالمي أصيل)  اإلنصاف(من   فيهم

                             

 ! رواية املبتدع  

دع اليت ذكر الدكتور أا ال تقبل إذا أيدت بدعة الراوي فهذا القول الذي قـال بـه   أما رواية املبت
فقد الدكتور هو أحد القولني يف املسألة وأول من قال به هو مبتدع ناصيب وهو أبو إسحاق اجلوزجاين 
ألنه  قال هذا القول لريد به أحاديث ثقات أهل الكوفة يف فضل علي فقول اجلوزجاين هذا مردود مبنهجه

وقول اجلوزجاين السابق مل يكن عليه العلماء املتقدمون كالبخـاري  ! يؤيد بدعته يف االحنراف عن علي
فالدائرة عندهم هي دائرة الثقة ولذلك جندهم يروون للمبتدع الثقة ما يؤيد بدعته ما  ماومن قبلهومسلم 

فينقل عنه الطعون يف بيعـة  ! بدعته ما يؤيد)  الناصيب(الدكتور ينقل عن سيف بن عمر  مث  ،دام أنه ثقة
بن ياسر من الـذين   أن عمار)  عن سيف(يذكر   ٩٣علي بن أيب طالب وجند الدكتور يف رسالته ص

وهـذا  ! فالدكتور يؤمن بأن عمار بن ياسر من تالميذ عبد اهللا بن سبأ! ستماهلم عبد اهللا بن سبأ مبصرا
 !.ألن عمار بن ياسر من كبار مناصريه طعن يف عمار بن ياسر ويف علي بن أيب طالب أيضاً

ويف تلـك  ! وقد سبق ذكر بعض األخبار املنكرة اليت انفرد ا سيف بن عمر واليت يقول ا موثقوه
 .بالباطلواألخبار أكرب الطعون يف الصحابة 

 ما دام)  ال يأخذون بروايات املبتدعة(فالدكتور جيب أن يكون آخر من يتكلم ضد الذين يزعم أم  
 ! يوثق سيف بن عمر الناصيب يف تلك األخبار الطاعنة يف علي بن أيب طالب ومناصريه؟

أما ما ذكره من رد رواية املبتدع إذا وافقت بدعته فهذه مسألة كبرية جداً ال يستطيع بعض احملدثني 
ـ ! تناوهلا فضالً عن أصحاب سيف بن عمر دي فلذلك أجدين مؤثراً للسكوت هنا ألتكلم فيها مع جمته

لن يفهموا كالمي ولن يرجعوا  فضالً عن احملتجني بالزنادقة الكذابني فهؤالء أهل احلديث وليس مقلديهم
 !.ملعرفة أول من اشترط أال تؤيد رواية املبتدع الثقة بدعته
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 كتاب بيعة علي 

شيئاً وإمنا ينسب لكتاب الرياض فقط )  بيعة علي( أما ما ذكره الدكتور من أنه مل ينسب إىل كتاب 
فهذا صحيح وقد ومهت يف ذكر كتاب بيعة علي يف الكتب اليت ينسب إليها الدكتور كالمي واخلطب 

 .يسري
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 :املقال الثاين عشر

 !وسيف بن عمر عودةالتشابه بني الأوجه 

 

سي فاملوضوع األساسي عنده أن أخبار ابـن  امين الدكتور كما امته باخلروج عن املوضوع األسا
مل )  دور ابن سبأ يف الفتنـة (واملوضوع األساسي عندي أن  ! سبأ جاءت من غري طريق سيف بن عمر

وملا قلت له أن موضوعه ليس حمل النــزاع، وأن عنـدي مـن    ! يأت إال من روايات سيف بن عمر
ومل يوافق وأصر على التشـبث  ! حجمه الطبيعيالروايات ما يزيد عما أورده امتعض كثرياً ألنه ظهر يف

 !بقضية سهلة ليست حمل اختالف فلماذا يريد إجبارنا على أن أختلف معه يف قضية أنا أوافقه عليها

فقضييت ليست يف ذكر ابن سبأ من طريق سيف ولو كانت كذلك ملا استطعت أن أزيـد للـدكتور   
اختلسها وأثبت بعضها يف مقاالتـه اجلديـدة ومل    ليتتلك الروايات ا! روايات مل يذكرها ومل يعلم ا

فإنه يلجأ إىل روايات مشهورة وينسبها لنفسه ويزيد عليها ! وهذه عادة سيف بن عمر نفسه! ينسبها إيلَّ
والغريب أن أكثر مسات سيف بن عمر من الكذب وحتريف احلقائق والدفاع عن الفسـقة  ! حمبوباً كذباً

يهم من كبار الصحابة وصاحلي التابعني مع اللجوء إىل الروايات املشهورة والظلمة واهلجوم على معارض
ويف  !كهذا الـدكتور  يف موثقيه أيضاً من دارسي التاريخ املعاصرين انتقلتمع حتريفها باآلراء الناصبية 

 !.العلم أسرار عجيبة

من غري طريـق  إن كان الدكتور يرى أن املوضوع األساسي هو ورود ذكر ابن سبأ : على أية حال 
وإن كان املوضوع األساسي هو أن دور ابـن  ! وأعترف له به عظيماً سيف بن عمر فقد انتصر انتصاراً

 !.من طريق راوٍ كذاب زنديق فقد خسر املعركة بوضوح)  للماجستريرسالته (سبأ يف الفتنة وهو  

الذي ألفته )  اريخ اإلسالميحنو إنقاذ الت=  الرياض(وأنا أطالب األخوة املتابعني أن يعودوا لكتاب  
قبل ردود الدكتور العودة وسيجدون فيها أنين أنفي دور ابن سبأ يف الفتنة وأزعم أن هذا الدور كله من 

 !.طريق سيف بن عمر فقط وال زلت على هذا الرأي لكن الدكتور جيربنا أن نكرر ونكرر



۱۱۱ 

 

م اخلصم جنده حيمل اخلصم هـذه  والغريب أن الدكتور بدالً من أن يتهم نفسه بالكذب وتزوير كال
 !.العيوب وهذا إنصاف مل نعهده من قبل

 وقد تبني يل أن الدكتور ال يفهم اللغة نفسها ويبين على سوء الفهم هلا نتائج كبرية من شتم اآلخـر 
ونسب هذا لكتاب الرياض وحـدد  )  أن سيفاً انفرد برواية أخبار ابن سبأ:  (وذمه ونقل عين أنين قلت

ن إومل جيرؤ الفقيهي أن يقول :  (مع أن العبارة املوجودة هناك هي كالتايل ) ! ٢٦٠ص(قال  الصفحة ف
سيفاً أختلق دور عبد اهللا بن سبأ يف الفتنة مع أن سيفاً قد انفرد برواية أخبار ابن سبأ وجعلـه سـبب   

 ) !التنازع

أقول بانفراد سيف برواية  أنين!)  األمني(هل تفهمون من كالمي السابق الذي بتره الدكتور  : أقول
و  )  يف الفتنة(الحظوا الكلمتني  ! أخبار ابن سبأ مطلقاً أم أن كالمي على دوره وأخباره يف الفتنة فقط

 -على قلتها وحمدودية أخبارها  -وعلى أية حال فاألسانيد ! اللتني حذفهما الدكتور) ! سبب التنازع(
 ! بن سبأ إال بعد البحث والترويجتعلنا نتوقف يف نفي أو إثبات وجود عبد اهللا

   

 !ابن تيمية والدكتور  

حماكمتـه  (ذكر الدكتور أن هناك أسئلة مهمة مل أعرج عليها يف مقاالت سابقة وقـد أعادهـا يف    
(!)ابن تيمية وكتابه منهاج السنة؟)  ملز(ملاذا  (بقوله  ) ! العادلة

59F

٦٠(  

ملاذا جند الدكتور يلعن علي بن أيب طالـب يف  : هي أنا أرد على سؤال الدكتور بعدة أسئلة و: أقول 
فإذا أجاب الدكتور علـى هـذه   ! خطبه اليت خيطبها يف مساجد بريدة ويلعن عمار بن ياسر يف رسالته؟

 !ستطيع اجلواب على سؤاله السابق ألن إجابيت أنا والدكتور ستكون واحدةأاألسئلة فأنا 

فهذا ظلم مضـاعف ألن التهمـة   !  تسأله ملاذا فعلهانعم من العيب أن تتهم خصمك بتهمة باطلة مث
وسؤال الدكتور يشبه األسئلة التمثيلية اليت يقوهلـا  ! مل تثبت حىت نسأل اخلصم عن سبب ارتكاا أصالً

                                                 
كلمة توحي باإلساءة بال ) اللمز) (ملزاً(أنا ال أنكر أنين نقدت ابن تيمية وكتابه منهاج السنة ملا يف الكتاب من مغالطات وأخطاء، لكن هذا نقد وليس   )٦٠(

 .ورأيي اليوم يف ابن تيمية أكثر حتققاً من تلك األيام. دليل
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-! هذه اجلرمية ترتكباملاذا  :احملققون مع أصحاب اجلرائم يف املسلسالت التلفزيونية فهم يسألون املتهم
وأنا هنـا رددت  ! يفعلون هذا حىت يشعرونه بأم واثقون من أقواهلم -ارتكابه هلا قبل أن يتأكدوا من

على الدكتور بأسئلة وأستطيع أن أجعلها أكثر ما دامت بال ضوابط وال عقـل ولألسـف أن أسـئلة    
 .الدكتور من هذا النوع الذي يهدف إىل تشويه صورة اآلخر

لمياً فهذا لو حصل فال يضر ابن تيمية وال يضر الناقـد  ع أما ختطئة ابن تيمية أو نقد بعض كتبه نقداً
ألننا ال نعتقد العصمة ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإذا كان الدكتور يرى عصمة ابن تيمية 

(أو الذهيب أو ابن العريب أو غريهم فلرياجع عقيدته
60F

ها وإذا كان ال يراهـا  إصالحفلسنا مسؤولني عن  )٦١
به، فنحن متفقون يف جواز خطأ العامل العظيم وقد يكتشف هذا اخلطأ من هو أقل منـه  هلم وهذا الظن 

يف (فضالً وعلما فاألمر يسري أراد الدكتور تضخيمه ألتباع كل ناعق وأنا أعذر الدكتور إىل حد مـا   
 :من جهتني )  هذه االستثارة

 .تعدائهم ضد اخلصمأنه نتيجة لربجمة سابقة مبنية على استثارة اآلخرين واس: األوىل 

أن وضع رسالته مل حيفظ توازنه ونراه يتشبث بأي شيء خيرجنا من املوضوع األساسي مـع  : الثانية 
 !)املراوغة(املوضوع ويتهمنا بـ   أنه ينعي علينا اخلروج عن

                                    

 ! الدكتور وكتاب العواصم    

بعـض  بن العريب مع حواشي حمب الدين اخلطيب فال ريب أن فيه أما كتاب العواصم من القواصم ال
قبيحة أظنها ال ختفى على الـدكتور وال أريـد   )  ناصبية(آراء  تعصبات باردة وفوائد لكن فيه أيضاً ال

، بل األصل يف الكتاب هو النصب، فابن العريب املالكي رمحه استعراضها هنا ونقدها ألن هذا أمر يطول
خافضـة لفاطمـة رافعـة    (بأن من معانيهـا  ) خافضة رافعة(كر يف تفسري قوله تعاىل اهللا هو الذي ذ

                                                 
 . فاإلميان هو اللفظ الشرعي أما العقيدة فلفظ حمدث ابتلي به املسلمون)  إميانه(يقال   حسب التعبري الشائع وإال فاللفظ األصح أن  )٦١(
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، وأما اخلطيب صاحب احلواشي فنصـبه ظـاهر  )! قتل احلسني بسيف جده(وهو القائل ! )61F٦٢()لعائشة
 .وطعونه يف فاطمة الزهراء واحلسني وابن الزبري أكثر من أن حتصر

 

 !الدكتور وطه حسني   

يف بعض القضايا أكثر من املـؤرخني   كيف تعترب طه حسني منصفاً:  (ؤاال وهو مث سألين الدكتور س
 !؟) اإلسالميني

فهناك كفار أصـليون  ! ليس طه حسني وحده الذي أنصف يف قضايا مل ينصف فيها الدكتور: أقول 
ني قـد  فإذا كان الكافر من املستشرق! أنصفوا يف قضايا تارخيية حبتة مل جند هذا اإلنصاف عند الدكتور

املؤرخني اإلسالميني فإنصاف املسلم املتأثر بـالغرب   -وأقول بعض  -ينصف يف قضايا أكثر من بعض 
 ! من باب أوىل وأوىل فما الغريب يف األمر؟

  

 ! خمنفو الذهيب وأب  

مع أن الـدكتور مل  )  إخباري تالف(ويأخذ علي الدكتور أنين مل أتقيد بقول الذهيب يف أيب خمنف   
فهل يوافقين الدكتور على التقيد بأقوال الذهيب )!. تركوه وام بالزندقة:  (بقول الذهيب يف سيف يتقيد

 !ندين به؟ يف االثنني واطراح رواياما؟ أم أن االزدواجية قد تأصلت عندنا حىت صارت ديناً

    

 !الرصد واملتابعة  

 !!                                        لدكتوروال أدري بأية لغة يتحدث ا! طالب الدكتور برصدي ومتابعيت 

   

                                                 
صحابنا مـن  وقد رد عليه  أحد علماء الغماريني املغاربة برسالة كاملة يبطل فيها هذا التفسري الذي يدل على االحنراف الواضح عن أهل البيت، لكن أ  )٦٢(

 !هل البيت لغالة الشيعة ليدافعوا عنهم واكتفوا بالدفاع عن معاوية ويزيد واحلجاجغالة السلفية النواصب  قد تركوا أ
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 !املراجعات 

تراجعت فيه عن بعض األخطاء الـيت  )  مراجعات(عنوان  يف صحيفة الرياض ب كتبت مقاالً كنت قد
اكتشفتها بنفسي أو نبهين إليها بعض األخوة لكن الدكتور استغرب أن تلك القضايا شكلية وكأنه يريد 

  !دوهذا صعب فللتراجع حدو! نادقةأو توثيق الز! إىل إثبات دور ابن سبأ يف الفتنةأن أجن وأتراجع 

وجند الدكتور يستعجل علي كذلك يف إخراج امللحوظات على طه حسني ومرتضـى العسـكري   
! والدكتور عبد العزيز اهلاليب ألن هؤالء نفوا وجود عبد اهللا بن سبأ الذي يثبت الدكتور كامـل أدواره 

فتـهم يف قضـية    ن يل ملحوظات على تلك الدراسات لكن ليطمئن الدكتور فليس منها خمالوصحيح أ
حىت وإن كان عندي بعض التحفظ على جزمهم بنفي وجوده لكن امللحوظـات يف  ! )عبد اهللا بن سبأ(

، حىت ينقل منها وينسبها لنفسه كما فعل قبل ذلك يف الروايـات  أشياء أخرى لن تفيد الدكتور جديداً
 .!! أوردا يف ابن سبأ، وكما فعل مع الدكتور اليحىي مث مع الدكتور فارس اجلميلاليت

وأما استبطاء الدكتور إلخراج تلك امللحوظات فأرجو أن يقطع األمل يف إخراجها ألـا سـتتأخر   
ل إثبات التناقض بني القـو السرقة أو كثرياً ألنين وجدت الدكتور مل يلتفت إيل املراجعات إال من باب 

من أن يعتربها داللـة   بدالً! منقصة ومذمة مث أساءة فهم ما تبقى منها واعتبارها! قول اجلديدالسابق وال
ويف ظين لو كان تالميذ الشافعي أمثال الدكتور ملا استطاع أن يرجع ! على اإلنصاف والرجوع إىل احلق

لألسف أـم لسـوء    الهوملا كان عنده مذهب قدمي ومذهب جديد فالدكتور وأمث! عن مسألة واحدة
 .من تشجيعهم لإلنصاف والعودة إىل احلق من الذين يذكون التعصب لآلراء بدالً تعليمهم

من التنقيب عن األخطـاء    بدالً! سأشغل نفسي بإخراج املزيد من البحوث اليت م الدكتور كثرياً أنا
 !.اليت وقع فيها غريه)  اليسرية(
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  :املقال الثالث عشر

 !املباهلة بيين وبني الدكتور

 

تدور حول الصحابة وابن تيمية والعقيدة  )علي رضا(طلب الدكتور املباهلة يف موضوعات نقلها من 
 . السلفية ومنهج السلف

وأنا كنت قد طلبت من علي رضا التباهل يف فرية افتراها علي فانتقل علي رضا من تلك القضية إىل 
القضايا وشتت املوضوع األساسي فإذا كان األمر قد خرج من قضية خاصة إىل قضايا الدين العامة  هذه

فمن حقي أن أطلب التباهل يف أعظم قضايا الدين وال ريب أن نصوص كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا 
العـودة واألخ  عليه وآله وسلم من األحاديث الصحيحة هي األوىل بأن نتباهل حوهلا وال أظن الدكتور 

ن كالم ابن تيمية على كالم اهللا ورسوله وال أظنهما جيهالن أن بعض الصحابة كالوليد يفضال علي رضا
بن عقبة واحلكم بن أيب العاص وقاتل عمار فسقه ال جيوز التباهل على حمبتهم إمنا جيب تقدمي أهل بـدر  

الدكتور العودة كما أن صـاحبه   وأهل بيعة الرضوان وهؤالء قد طعن يف بعضهم سيف بن عمر وتبعه
علـى   كاذبـاً  علي رضا قد طعن يف أحد الرضوانيني وهو عبد الرمحن بن عديس البلوي وجعله مارقاً

 !.رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فالتباهل يف الصحابة ليس من مصلحة الدكتور وال صاحبه

صمون ويتشامتون ا، ورغم أن هناك أكثر من فرغم أا كلمة عامة يدعيها املتخاأما العقيدة السلفية 
 -التباهل على ما اتفق عليه السلف وليس على ما اختلفوا فيه فال جيـوز   سلفية، إال أننا موافقون على

وال التباهل يف التجسيم  !حبجة أن بعض السلف كان يذمه !أن نتباهل يف وجوب ذم أيب حنيفة -مثالً 
بعض (وهذه األمور قد فعلها ! على املنابر باب لعن علي بن أيب طالبوال التباهل على استح! أو النصب

منهم فال جيوز للدكتور وال لعلي رضا أن جيرباين مثالً على لعن علي بن أيب  اًلكن مل تكن إمجاع )السلف
ألن غريمها من ! طال حبجة أن بعض السلف أمثال مروان بن احلكم وحريز بن عثمان وغريهم قد فعلوه



۱۱٦ 

 

با بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي السلف قد ذم أوبعض  ! لصاحل قد عارض هذا ورآه بدعةالسلف ا
نرجـع عندئـذ   فالبد أن  )السلفبعض (الختالف  عندما خنتلف يف مثل هذه القضية تبعاًاهللا عنهم، ف

ـ ! وتدعو إليه فأنا معهم يف ذلك مثالً للنصوص الشرعية فإذا كانت تؤيد لعن علي ه وإذا كانت تنهى عن
 !.فيجب أن يستجيبا وحيرما ذلك حىت وإن فعله بعض السلف

كلمة واسعة ال بد من حتديدها واشتراط موافقتها للكتاب والسنة فإذا وافـق  )  السلف(إذن فكلمة  
عليهـا  دلـت النصـوص    اليتأن نتباهل يف نصرة العقيدة السلفية  رضا علي واألستاذالعودة الدكتور 

والكالم يف منهج السلف مثل الكالم يف عقيدة السلف أنا معهـم يف   الً،النصوص الشرعية فأهالً وسه
 .التباهل فيه بالشروط السابقة

وما دام أن األمور اليت ذكرها العودة وعلي رضا راجعة إىل الكتاب والسنة فلماذا ال نبدأ بالتباهـل   
 ! ؟حول الكتاب والسنة أوالً

 !دخن على النصوص الشرعية الصحيحةفنجعل لعنة اهللا وغضبه على من كان يف قلبه 

 !وعلى من رام تأويلها بغري معانيها 

 وعلى من تركها واستبدهلا بأقوال الرجال 

 وعلى من مل يعتقد معانيها 

مث بعد هذه املباهلة العامة نأيت للتفصيل فنذكر النصوص العامـة واخلاصـة القطعيـة واملتعارضـة      
سنة كآية البغي وحديث عمار وحديث احلوأب وحـديث  ونستعرض النصوص الشرعية من الكتاب وال

الزبري وحديث اخلوارج وأحاديث الفنت وحنوها ونفسرها التفسري الصحيح مث نرى من من السلف أصاب 
هذا التفسري ومن منهم مالت به األهواء مث بعد ذلك نتباهل على اإلميان ا ومبدلوهلا ومواالة املـؤمنني  

وهكذا فهذه هي الطريقة املثلى للمباهلة ملن أراد التحاكم إىل ! ني عن تلك النصوصوالرباءة من ميل املائل
 كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنا أدعو الدكتور للتباهل يف النصوص الشـرعية أوالً 

ظامل بعـض  يريدون التحاكم مل ألنه يظهر من كتابات ومؤلفات كثري من املؤرخني اإلسالميني اليوم أم
 ) !.حييف اهللا عليهم ورسوله(ال يريدون التحاكم إىل النصوص الشرعية وكأم خيشون أن  و السلف
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 :املقال الرابع عشر

 !هل الدكتور من النواصب؟

 

أو )  الشـيعة يعين  (كانت أفكاري تتفق مع املبتدعة   نإ -وقد فعل  -من حق الدكتور أن يتساءل 
كما أنه من حقي أن أتساءل إذا كانـت  !ونوع هذا االتفاق أو االختالف! معهماملستشرقني أو ختتلف 

 -!إن وجـد  -أو ما مدى هذا االتفاق ! واملستشرقني؟!)  النواصب(أفكار الدكتور تتوافق مع أفكار  
وأنا من الذين حيبون طرح كل األفكار فوق بساط البحث واملناقشة، فال أرى مانعاً من أن ! وما أسبابه؟

 :حث حبثاً علمياً يف فكر فالن أو توجهه لكن بشرطنينب

 .إرادة احلقالعلمية و: األول  

أن نقبل من اآلخرين أن يدرسوا أفكارنا وحيكموا عليها مثلما رضينا ألنفسنا أن نبحث يف : والثاين 
 !.أفكار اآلخرين وعقائدهم وحنكم عليها؟

آلخرين ومتنعهم الفرصة مـن احلكـم علـى    أما أن تترك لنفسك احلكم بكل باطل على اعتقادات ا
وأكثـر املبتـدعني مل   ! معتقداتك فهذا ظلم إضافة إىل أنك قد تكون على معتقد فاسد وأنت التدري؟

! و إصرارهم على التمسك بالباطـل ! يف البدعة إال مجودهم على التقليد لبعض الناس علهم مستمرينجي
! بالبدعة والضالل حىت يقطعوا عليه استجابة الناس لـه واامهم خلصوم بدعتهم !.وعدم قبوهلم مناقشته

ومن عالمام الكربى أم اليرضون بالتحـاكم  ! وهذا مالحظ يف أحوال املبتدعة يف كل زمان ومكان
إىل القرآن والسنة وإمنا حياكمونك إىل أقوال واختيارات رجال يصيبون وخيطئون وفيهم من التأمنه على 

أو لعلهم ال خيتلفون عنهم ! هلوى املعروف عنه أو بسبب تأثره باملؤثرات اخلارجيةاملسألة املبحوثة بسبب ا
 .أو أن هؤالء الرجال مل جيمعوا املسألة ومل يهتموا بدراستها اهتماماً كافيا! يف البدعة والضاللة
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 !كما تدين تدان 

كتور العودة وفقه اهللا ومادام الد)  من سل سيف البغي قتل به(وبعد هذه املقدمة أحب أن أقول  أن  
فأنا قد !)  طعن يف الصحابة(و  !)  هوى مع املبتدعة(قد جاء بالتصريح بعد التلميح على ما يظن من  

سبق دفاعي ضد هذه األقوال فمن شاء أن يصدقين فليفعل ومن شاء أن يصدق الدكتور فليفعل وعند اهللا 
 .جتتمع اخلصوم

 :واصب من عدمه فهذا عندي فيه وقفات قبل الكالمأما عن الدكتور ومدى اعتناقه مذهب الن

اعتقاداً  اإلنسانهناك فرق بني االعتقاد مع العلم وبني االعتقاد مع اجلهل فقد يعتقد :  الوقفة األوىل
 .باطالً وهو ال يعرف أن هذا االعتقاد باطل فيكون جاهالً واجلاهل معذور على قول

 .باطل مث اتبعه فهذا هو املبتدع وهو اآلمث باإلمجاعبينما إذا علم اإلنسان أن هذا االعتقاد 

وهذا ال مينع من أن يقع يف ! والدكتور العودة حسن الظن به أنه ال يعرف معىن النصب حىت نتهمه به
ألن الدكتور مثله مثل كثري من املؤرخني اإلسالميني يف الوطن ! بعض األفكار الناصبية حبسن نية واجتهاد

كثري من املدعني ملذهب أهل السنة واجلماعة ال يعرفون من السنة وال من النصب وال  العريب بل مثله مثل
وقد خيلطون هذا ذا ألن املصطلحات عندهم فيها غموض شديد ويكتفون ! من التشيع إال األمساء فقط

عة وعلى هذا فقد يقع أحدهم يف البد!  ـ فقط ـ أنه على املعتقد الصحيح )  يظنون(من   تقليدعنها ب
 !.ولعل الدكتور العودة من هؤالء، ألننا ال نتهمه بتعمد النصب وال معرفته! من حيث ال يشعر

 :الوقفة الثانية 

جيب اخلوف من النصب أكثر من اخلوف من التشيع ألن التشيع قد  حذرنا منه كثرياً حىت أصبحت حمبة 
النصب الذي يسرح وميرح حتت عباءتنا  بعكس !  يستحق مرتكبه التبديع والتضليل علي وأهل بيته جرماًَ

حنارب مـن   -تلقائياً  -ومل جيد منا حتذيراً وال دراسةً ال حبثاً بل أصبحنا ) ! عباءة أهل السنة واجلماعة(
أما النصب عندهم فقد ! ومن عالمات النواصب أم يتهمون خمالفيهم بالتشيع! حيذر منه ونتهمه بالتشيع
ألنه  ـ كما ! وميارسه عمليا)  نظريا(ومن النواصب من حيذر من   النصب ! ةانتهى بنهاية الدولة األموي

ومن  !سبق ـ ال يعرف معناه ومن الطبيعي جداً أن اإلنسان إذا كان ال يعرف ذنبا فإنه كثري الوقوع فيه 
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! عالمات املبتدعة أم ال يطاوعون املختلف معهم يف التحاور والبحث وإمنا يستعدون عليـه السـلطة  
ويدخلوا يف أمور من املفترض أن خيتص ا أهل العلم ألن مكاـا  ! يشعروا بأن هذا محاية للعقيدةو

وهـم بشـكواهم إىل   ! ليس بالط السلطان وإمنا مكاا كتب الصحاح والسنن وكتب اجلرح والتعديل
 ! السلطان يكونون قد حققا مصلحتني

 . سلطان أم معهإيهامهم ال: األوىل 

قهر خصومهم ولو كانوا حمقني  ألن السلطة إذا كانت مع أحد املتحاورين فالبد أن ينتصـر  : الثانية 
 .ولو مؤقتا

فكم من كتاب قيم ال يوجد يف ! جنح كامتوا احلقيقة يف كثري من األمور وذه األساليب غري الشرعية
بسبب عـدم تـوفر   مكتباتنا من أجل ملحوظة أو اثنتني، وكم من كتاب سيئ جيد كل تيسري،كل هذا 

العلمية واملنهجية عندنا ولو كانت عندنا املنهجية ملا سحب كتاب موسوعة فقه ابن تيمية للدكتور حممد 
تكفـري  بينما تفسح الكتب اليت فيها ! رواس قلعه جي ألن املؤلف ذكر أن ابن تيمية بشر خيطئ ويصيب

وتفسـح  ! فسقة والظلمة أمثال يزيد واحلجـاج بالغة يف املدح والثناء والتعظيم والتبجيل للأيب حنيفة وامل
وأن فاطمة ! وأنه قاتل للرياسة وحطام الدنيا ومل يقاتل للدين! الكتب اليت تقول أن علياً كان ملكاً ظاملاً

صـلى اهللا  (  تشبه املنافقني وتغضب من تطبيقات أقوال النيب )  صلى اهللا عليه وسلم(بنت رسول اهللا  
 !وماذا تعتقدون؟! وماذا تفعلون؟!  وانظروا ماذا تقولون؟فاتقوا اهللا) ! عليه وسلم

أمـر مطلـوب إذا مل    التحذير من باطل الشيعةت يف التحذير وكتبت املقاالت والتشيع ألفت املؤلفا
وهذا أمر نغفل عنه كثرياً فقد حنذر من التكفري حىت نقع يف اإلرجـاء  ! يتجاوز هذا التحذير إىل النصب

وهكذا وعلى هذا فقد  جسيمحىت نقع يف الت عطيلنقع يف التكفري وحنذر من الت وحنذر من اإلرجاء حىت
 !.يف النصبذر من التشيع حىت نقع حن

 !مسات النصب والنواصب

 !ما هو النصب؟: الوقفة الثالثة 
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الدكتور العودة وكثري من الدارسني من مجيع التخصصات داخل اململكة وخارجها ال يعرفون املعـىن  
مبعىن ال يعرفون التعريف اجلامع املانع للنصب فهم يظنون أن النصب هو لعـن  ! دقيق للنصبالشامل وال

وعلى هذا التعريف القاصر فهم يظنون أم ماداموا ال يلعنون علياً فهم غـري  ! علي بن أيب طالب فقط
وهذا ! موأنه ليس هلم وجود اليو! بل كثري من الدارسني يظنون أن فرقة النواصب قد انقرضت! نواصب

جهل بالتعريف نفسه والذي عليه احملققون من أهل العلم أن النصب والتشـيع واإلرجـاء واالعتـزال    
مل تنقرض أبداً وهي موجودة إىل اليوم عرفهـا   اعتقادات الفرق اإلسالميةوالتكفري والتعطيل وغريها من 

 .من عرفها وجهلها من جهلها ومن علمها حجة على من جهلها وال عكس

النصب ليس معناه لعن علي بن أيب طالب فقط وإمنا يشمل كل احنراف عن علي بـن  : ية حالعلى أ
أيب طالب وأهل بيته الذين أثىن عليهم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا االحنراف عن علـي  

ديدة لعل النصب مراتب عووغالة العقائديني موجود اليوم بكثرة عند كثري من دارسي التاريخ اإلسالمي 
 :  منها

تكفري علي أو أحد من أهل بيته كفاطمة واحلسن واحلسني وأبنائهم املوصوفني باخلري والزهد  -١
 .والعلم

 .سب علي بن أيب طالب سواًء بلعنه صرحياً أو شتمه أو االستهزاء به -٢

 .تنقصه بأي وجه كان -٣

 !. عدم معرفة فضله أو التقليل من ذلك -٤

 !.عدم تصويبه أو الشك يف ذلك -٥

 !.دم اجلزم بتصويبه وختطئة املخالفني لهع -٦

 !.  عدم االلتفات لألحاديث الصحيحة املصرحة بتصويبه وختطئة من خالفه -٧

عمار تقتله الفئة (تأويل تلك األحاديث الصحيحة مثلما جند بعض النواصب يؤول حديث    -٨
البخـاري فتجـد    وهو حديث متفق عليه وهذا لفظ)  الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار
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للنواصب فيه تأويالت غري مستساغة وال تقرها لغة العرب وال مراد النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم  
وال ظاهر احلديث والغريب أن هؤالء النواصب من الذين حيتجون على األشاعرة واملعتزلة بظـواهر  

ـ  النصوص لكنهم إن جاءهم مثل هذا النص الصريح الواضح يؤولونه تأويالت ن تـأويالت  أقبح م
 !. ذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلونيا أيها ال:  اجلهمية واملعتزلة 

املبالغة يف مدح بين أمية يعترب من النصب حىت املبالغة يف مدح معاوية مبا ليس فيه يعترب مـن   -٩
يا بين أن  اعلم:  (نه عبد اهللا عن علي ومعاوية فقالالنصب عند اإلمام أمحد على األقل، فقد سأله اب

علياً كان كثري األعداء ففتش أعداؤه عن عيب فيه فلم جيدوا فذهبوا إىل رجل قد حاربه فأطروه كياداً 
 ) .٧/١٠٤(انظر الفتح  ) !! منهم لعلي

يف مدح معاوية فليست هذه املبالغة إال من باب الكيد  -وأقول يبالغون  -فالنواصب عندما يبالغون 
النواصب فانظروا ماذا يقولون يف معاوية فـإذا رأيـت الرجـل يصـحح     وإذا أردت أن تعرف ! لعلي

! األحاديث الباطلة يف فضل معاوية أو حياول تربئته من اخلطأ يف حرب علي أو حنو هذا فاعلم أنه ناصيب 
كما إذا رأيت الرجل يبالغ يف علي وأقول يبالغ يف علي ويصـحح األحاديـث   !أو فيه شيء من النصب

بـل  ! ننتبه له كثرياً وننسى األمر األولاألخري مر األوهذا ! فاعلم أنه شيعي أو فيه تشيع الباطلة يف فضله
إذا رأيت الرجل يصحح األحاديث الضعيفة والباطلة يف فضل أيب بكر وعمر وعثمان ويضعف األحاديث 

فاعلم  وإذا رأيت الرجل يعكس القضية! الصحيحة واحلسنة يف فضل علي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب
 !.وهذا أيضاً أمر ننتبه له بعكس األول!.أن فيه نوعا من التشيع

أما إذا وصل األمر للمبالغة يف مدح معاوية ويزيد وتنقص علي واحلسني فهذا من أقبح النصب وأخبثه 
 ! بل إذا مل يكن هذا نصباً فليس يف الدنيا نصب

ها عن معانيهـا الظـاهرة   إذا رأيت الرجل يؤول األحاديث الصحيحة يف فضل علي ويصرف -١
وأنه كره هذا الفضل الذي يؤتيه اهللا مـن  ! بال دليل قوي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب! والصحيحة

 !يشاء
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إذا رأيتم الرجل يشكك يف بيعة علي بن أيب طالب وأا ال تلزم معاوية فاعلموا أنه ناصـيب   -٢
 .سواًء كان عاملاً ذا أو جاهالً

عبد اهللا بن سبأ فهذا فيه نصـب   عمار بن ياسر وأمثاله بأنه من أتباعإذا رأيتم الرجل يتهم  -٣
 !) .واسألوا الدكتور العودة عن رأيه يف هذه املسألة(

أو كثريه فهذا فيه نصب وكذلك إذا رأيتم الرجل يضعف الرواة الثقات بدعوى يسري التشيع  -٤
 !.قترن ذلك بتوثيقه للنواصب مطلقاًاخاصة إذا 

 .يوثق النواصب ويأخذ بروايام وأقواهلم فهو منهمإذا رأيتم الرجل  -٥

إذا رأيتم الرجل يعتمد على طعون سيف بن عمر يف علـي بـن أيب طالـب وأن السـبئية       -٦
يريد الطعن يف خالفة علـي  ! تسريه وال يسريها وحتكمه وال حيكمها فاعلموا أنه ناصيب!)  املزعومة(

 !) .ة عن هذه املسألةوأسألوا الدكتور العود!  (وتربير خروج معاوية

إذا رأيتم الرجل يذم أصحاب علي ويتهمهم بدم عثمان فاعلموا أنه ناصيب يريد من هذا اام  -٧
 !) .واسألوا الدكتور أيضاً!  (علي نفسه وتسويغ خروج معاوية

 إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً قاتل للرياسة وامللك وليس للدين والشرع فاعلموا أن فيه نصباً -٨
 .واضحاً

 !.إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً ليس شجاعاً وأن إسالمه ال يصح فاعلموا أنه ناصيب -٩

(إذا رأيتم الرجل يقلل من فضائله ويبالغ يف فضائل غريه فاعلموا أنه ناصيب  -١٠
62F

٦٣(. 

وعلـى هـذا   ! وحنو هذا فالنصب ليس لعن علي بن أيب طالب بل يدخل فيه أشياء كثرية كما ترون
عن عقيدته ولينظر هل تتوافق مع املعتقد الصحيح )  أو غريه(يسأل الدكتور العودة  يستطيع القارئ أن 

املتفق مع النصوص الشرعية أم ختتلف معها وإمنا قلت هنا النصوص الشرعية ومل أعول على أقوال الرجال 

                                                 
 .مع أنين ال أحب هذه القواعد ، لكنين أنقلها من باب التحدث بلغة القوم حىت يفهموا أن القواعد ليست يف صاحلهم كما يظنون )٦٣(
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مـدح  ما حكم املبالغـة يف  (ألن الرجال خيتلفون ويف أكثرهم جهل ذه األمور بل لو سألت أحدهم  
 !.وهو ال يعرف أن اإلمام أمحد يرى أن هذا من النصب!)  هذا جائز أو مستحب: معاوية لقال 

قد ال يرى الناصيب االلتزام بأقوال اإلمام أمحد وقد يكون معه احلق فنحن ال نلزمه وال : على أية حال 
وص الشرعية لكنين أوردت قول نلزم أنفسنا بإتباع أقوال الرجال إمنا نلزم أنفسنا والناس بالعودة إىل النص

 : أمحد هنا ألمرين 

احلنابلة من النصب وأن اإلمام أمحد ليس مسئوال عن وجود النصب  يهألدفع عن أمحد ما نسب إل -١
كابن حامد أو ابن بطـة أو اجلوزجـاين   )  عقيدة أو فقهاً(عند بعض احملسوبني على املذهب احلنبلي  

 !.وغريهم من املتقدمني أو املتأخرين

أن كثرياً من الناس عندهم تعلق بأقوال الرجال أكثر من تعلقهـم بالنصـوص   : األمر الثاين  -٢
! الشرعية فلذلك ال بد أن نطعمهم بأقوال الرجال حىت ال تضيق صدورهم من النصوص الشـرعية 

 فقد! وهذا الضيق من النصوص توارثه البعض أباً عن جد من أيام الدولة األموية وليس وليد الساعة
امتعض األمويون من حديث عمار ومن األحاديث يف فضل علي ومن األحاديث يف ذمهم واسـتمر  

غـالة  االمتعاض يف عسكر وعلماء أهل الشام طيلة القرون املاضية وانتقـل هـذا االمتعـاض إىل    
! ينيطلبة العلم يف العامل اإلسالمي الذين حيسنون الظن بالعلماء الشام العقائديني من احلنابلة مث بعض

لعنوا علياً تسعني سنة وقتلوا اإلمام النسائي )  أي أهل الشام(مثل إحسام الظن بغريهم ونسوا أم  
اليت شوهتها )  يدافع عن بيعة علي(واليوم جندهم حياربون من  )  خصائص علي(ألنه ألف كتاب  

 !.كثري من الرسائل اجلامعية وكثري من أصحاب سيف بن عمر

ع عن احلجاج ويزيد والوليد بن يزيد وغريهم من الفسقة والظلمة ال أحد والغريب أن الدفا -٣
ينكره على مؤلفي تلك الكتب واملبالغني فيهم والذامني خلصومهم من الصاحلني بينما تشتعل الـدنيا  

وهؤالء املتلبسـون  ! أا صحيحة وشرعية!)  وزعم(إن دافع بعضهم عن بيعة علي بن أيب طالب  
لى السنة من الروافض، ألن الروافض ال يدعون أم من أهل السنة، أما هـؤالء  بالسنة هم أخطر ع
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وقد يقولون هذا عن صدق ظن ال صدق حقيقة، مبعىن أوضح ! فيدعون أم هم أهل السنة واجلماعة
 !. أم قد ال يعرفون أم نواصب

وهـذا  ! م اخلـوارج وبعضهم يظن أن النواصب ه! ألن النصب ال يعرفونه وإمنا يسمعون به فقط -
اجلهل الكبري بالنصب ساهم يف انتشاره يف بعض الكتب اليت قد تكون عندنا مشهورة حمببة ككتب حمب 

 .الدين اخلطيب وكتب اخلضري وأمثاهلم

وال ريب أن سبب انتشار النصب يف العامل اإلسالمي أمجع هو أنه ال يوجد كتـاب حيـذر مـن     -
لعرف الناس أن النصب مذموم مثل الرفض متاماً ألن الـرفض   النصب والنواصب ولو وجد هذا الكتاب

يدور حول بغض الثالثة والنصب يدور حول بغض علي، لكن التشيع أخف من النصـب ألن أصـل   
 !فهو حمرم أوله وآخره !البغض بعينه فأصله النصب أماالتشيع زيادة يف شيء مشروع وهو حمبة علي، و

ن أصله باطل شرعاً بعكس التشيع، فلذلك ال يأنف السـين أن  وذا يكون النصب أخطر من التشيع أل
إذن فالنصب يوازي الـرفض والتشـيع الغـايل     النصب،يقول أنا من شيعة علي لكنه يغضب إذا ام ب

الشيعة غالة والتشيع مراتب كما أن النصب مراتب أيضاً، وبعض الروافض أو ! املذموم ال التشيع املطلق
 .حلق وكذلك بعض النواصب الذين مل يبحثوا عن احلق ويظنون أم على احلقيظن أن ما يعتقده هو ا

ل الرجال أما وكال الروافض والنواصب ال يرجعون إىل النصوص الشرعية وإمنا يعتمدون على أقوا -
فإم ال يقيمون وزنا ألقوال الرجال إذا عارضت النصوص الشرعية  وإمنا الـوزن  )  ةاحلق(أهل السنة  

الشرعية ألن آراء الرجال اليت ال تتفق مع النصوص أهواء وجهاالت ومظامل أما النصوص فنور للنصوص 
 .وعلم وبرهان

إذن فعدم وجود كتب حتذر من النصب والنواصب ساعد يف انتشار النصب وهذا مالحظ متامـاً   -
أو الزىن أو  اتاملخدروتصوروا لو مل يكن هناك كتب حتذر من  ،فإنك إذا مل حتذر من ذنب فإنه ينتشر

ولو مل تكن هناك فتاوى تبني أوجه الربا حمرمة  انتشاراً كبرياً النتشرتملا عرف الناس حرمتها والسرقة 
 .لوقع الناس يف هذه األوجه أو بعضها
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التشيع متاماً فنحن نقرأ  غلو إذن فنحن حباجة إىل كتب حتذرنا من النصب وتبينه لنا مثلما حتذرنا من
علمنا عقائد الروافض لنجتنبها لكننا إىل اآلن تف)  الرباءة من الروافض والنواصب(يدة  يف بعض كتب العق

ومن السهولة على النواصب هنا أن حيرفوا املقصد ويقولـوا  ! ؟ال نعرف ما هي عقائد النواصب لنجتنبها
مور متشـي  وأننا لسنا حباجه إىل من ينصحنا فـاأل ! هذا يطعن يف علم البلد ومؤسساته ورجاله وعلمائه

 !للتشكيك يف عقائد الناس وهذا سيفتح باباً! متاماً

ونسي هؤالء أم هم الذين يشككون يف عقائد اآلخرين بالباطل وال يقبلون من اآلخرين أن : أقول 
 بفيكونون ذا قد مجعوا مظامل شىت من حتريف مقصد طال! يقدموا األدلة والرباهني على صحة أقواهلم 

احلقيقة وينشدها إىل استعداء اجلهات الرمسية عليه باإلضافة إىل الغرور العلمي والزعم العلم الذي يطلب 
وال ريب أن وضع طالب احلقيقة سيكون صعباً إذا كان األمر ! بأننا لسنا حباجة إىل من يبني لنا أخطائنا

ذا الظلم من الذين يزعمون أذه الصعوبة وم طلبة علم ال إخوانه ميقدمون على الـدليل   يف اهللا وأ
 ! يف حماربة احلقيقة غري الشرعيةشيئاً وال يتبعون األساليب 

إن الرفض والنصب كجناحي طائر ال بد من التحذير منهما مجيعاً ألن التحذير مـن  : أعود وأقول 
أحدمها دون اآلخر يسبب الوقوع يف هذا اآلخر كما سبق يف التكفري واإلرجاء أو سائر املتضادات اليت 
 ال جيوز أن حتذر من شيء إال وحتذر من ضده السيئ لكننا يف النصب والتشيع ال نفعل هـذا كمـا أن  

(الروافض
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بل أدخلوا يف النواصـب  ! النواصبيف  –أهل السنة  -حيذرون من النصب حىت أدخلونا   )٦٤
غالة السـنة  وما أشبه ! وحنن حنذر من التشيع حىت أدخلنا بعض أهل السنة فيهم! أبا بكر وعمر وعثمان

وقالت  ليست النصارى على شيء وقالـت   : والنصارى الذين قال اهللا تعاىل فيهم  اليوم والروافض 
 . ..يست  على شيء وهو يتلون الكتابالنصارى ل

                                                 
مث الغلـو  )  الرافضة(وأحاول أن أجتنب كلمة  )  غالة الشيعة(آلن فغالباً أستخدم لفظة  على غالة الشيعة كثرياً، أما ا)  الروافض(كنت أطلق لقب     )٦٤(

فمن رفض نصـرته أو  )  رفض زيد بن علي بن احلسني(أن املعىن األصلي للكلمة هو  )  الروافض(بعد ذلك مراتب، وسبب جتنيب يف الفترة األخرية  لفظة 
ولو قاتلوا معه ملا مسوا رافضـة وإن  )  اذهبوا فأنتم الرافضة! أرفضتموين؟(عىن القدمي للكلمة بداللة قول زيد  رأى عدم شرعية القتال معه فهو رافضي يف امل

باملعىن ) رافضياً( بقوا على الرباءة من الشيخني لكن سيلزمهم الغلو الشيعي، وعلى هذا فكثري من غالة السنة ممن ال يرى نصرة زيد بن علي وال أحقيته يكون
 . للرفضالقدمي 
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أقول هذا حرصاً على مذهب أهل السنة أن ينجرف يف تيارات الصراع اجنرافاً غري متوازن، والتوازن 
ص الشرعية ال مع كتب العقائد والردود املتبادلة بني فرق املسلمني ألن كتب الذي أريده هو مع النصو

العقائد ليست حجة على النصوص الشرعية وإمنا النصوص الشرعية هي احلجة والذي يتمسك بكل مـا  
قضة أوالً يف كثري من األمور ومنها أمرنا هـذا وألـا تتـأثر    تب العقائد سيضر نفسه ألا متناقالته ك
اع بينما النصوص الشرعية ال تتأثر ذا وال أستطيع أن أذكر أمثلة على اخللل يف بعـض كتـب   بالصر

(العقيدة ألن هذا قد كفاين إياه بعض املنصفني
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 .ونبهوا هلذا واحلمد هللا )٦٥

                                                 
العقائد أقصد مثل الشيخ القامسي واإلمام املقبلي ولكن نقدهم ليس لكتب العقيدة وإمنا ألخطاء كتب العقائد وأخطاء بعض السلف املدونة  يف كتب   )٦٥(

 .كبرياً واحلمد هللا وقد لقي جناحاً) املذهب احلنبلي منوذجاً –قراءة يف كتب العقائد (وكتب الرجال وغريها، مث أخرجت يف هذا املوضوع كتاب 
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