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 األكرم النيب على والسالم والصالة النعم، من آتا�ا فيما ليبلو�ا والنور، الظلمات جاعل هلل احلمد
 يف مبالغة فتنة قائد كل من أمته وحذر كنهارها، ليلها لبيضاءا احملجة على أمته ترك الذي

  بعد: أما  لالبتالء.. وحتقيقًا و للحجة  واستكماًال التحذير
 للمنافقني حتى يتسع الذين العام، اإلسالم به �عين ال 1سفيان أبي بن  معاوية إسالم فإن

 وإمنا ،واملال الدم اإلسالم يعصم ماهب اللتني بالشهادتني والنطق باإلسالم التظاهر من ،واألعراب
 أل�ه اإلسالم، مفتاح هي (ص) النيب بنبوة واإلميان (ص)، النيب بنبوة يؤمن الذي اإلسالم ذلك �عين
 بينما واملنهيات..اخل، والواجبات واملالئكة اآلخر واليوم باهلل يؤمن فإ�ه (ص) بالنيب آمن من

 ويل  فإمياهنم مثالً، الكتاب كأهل (ص) بالنيب اإلميان لزميست ال اآلخر باليوم أو فقط باهلل اإلميان
 اآليات ذلك وقبل والروايات، األحاديث كل أستعرض أن مفيدًا يكون ال قد مبحث هذا يف

 اآليات يف البحث هذا وسأخصص  هنا، سأختصر إمنا قريش، كفار عن تتحدث اليت الكرمية
 اهلل أخرب الذين كفروا الذين هؤالء هم ومن يؤمنوا، نل كفروا الذين بأن خترب�ا اليت أوًال الكرمية
 جيب عقيدة وهذه  الغيب.. يعلم اهلل بأن املؤمنني إميان مبدى يتعلق وهذا يؤمنوا، لن بأهنم

 حنبل بن أمحد أن أو استعمله عمر أن أو معاوية استكتب ص)النيب( أن مسألة على تقدميها
 عمر وأما منافقون، أهنم يعلم كان ولو يظهرون ما حسب الناس يعامل (ص) فالنيب عليه.. أثنى
 بن الوليد – عمر من أفضل وهو - (ص) النيب استعمل فقد املريب، تولية يف معصومًا فليس
 فاسق جاءكم إن ( فيه اهلل وأ�زل وكذب وفسق وغدر فخان املصطلق بين صدقات على عقبة
 باألخذ أوىل آراؤهم فليست تيمية ابن أو ليباحل الربيع أبو أو لحنب بن أمحد وأما ..فتبيوا) بنبأ

                                                            
  مهمة. زيادات وهنا الدبيلة، حديث حبث يف إدارجه مت البحث هذا معظم 1



 يتهمون ممن وأمثاهلم  الغفاري ذر وأبي الصامت بن وعبادة ذر وأبي وعمار علي آراء من
  هؤالء.. مجيع من أوىل وحده ياسر بن عمار بل معاوية،

 السلف من وأمثاهلم احلنفية بن وحممد ياسر بن وعمار علي لسان على ورد ما يف وسنتوسع
 فقط وأقتصر معاوية، ذم يف )والرضوا�ية البدرية ( السلفية الروايات تلك وسأترك حل..الصا
 اإلسالم غري على موته هذا يف يدخل فال ،)أصالً يسلم مل معاوية أن ( من  عنهم ورد وما على
 أسلم هل إسالمه، حقيقة يف البحث سيكون إمنا يرتد.. أو ينافق ثم يسلم قد الرجل ألن مثالً

 السلفية رأي هو األخري الرأي وهذا أعوا�ًا، احلق على وجد حتى فقط استسلم أ�ه أم صادقًا
 صحة من احملدثة السلفية تأكدت ولو ..مستنكر بل احملدثة السلفية عند غريب وهو العتيقة،

 ذم فأحالوا ذلك، من أكثر فعلوا قد وهم معاوية، أجل من  بدر أهل يبدّعون فقد األقوال هذه
 فهم بطنه) اهلل أشبع ال ( حلديث تعليلهم يف كما ملعاوية! وتربئة للنيب ذم إىل ملعاوية (ص) النيب

 دعوة وأن مستحق، غري ذم عندما أخطأ قد (ص) النيب وأن مستحق غري معاوية بأن حكموا
 يف كما -( قال (ص) النيب وألن مستحق غري أل�ه ملعاوية أجر إىل ستتحول عليه (ص) النيب

 فأيُّما ، البشر يغضب كما وأْغَضبُ ، البشر يرْضى كما أرضى ، بشر أ�ا إمنا (  -مسلم صحيح
 يوم هبا تقرِّبه وُقربة ، وزكاة طهورا له جتعلها أن ، بأهل هلا ليس بدعوة أميت من عليه دعوتُ أحد

 لكن معاوية، ذم يف احلديث هذا يذكرون كا�وا والنسائي كالصحابة العتيقة فالسلفية )القيامة
 بأ�ه حكمت مثلما مأجور، وأ�ه مستحق غري وأ�ه معاوية فضائل إىل حولته احملدثة سلفيةال

 مغفور، وذ�به أجر وله فأخطأ اجتهد أ�ه يعين املنابر.. على له ولعنه علي قتال على مأجور
 مظلمة كل ويف أجرًا جرمية بكل له ألن اهلل عند أجره زاد ومظامله جرائمه زادت وكلما



 على به اهلل يطبع وقد جدًا خطري الظاملني فحب الظاملني،  حب آثار من أثر هذاو اجتهادًا..
 ةالرباء إىل الناس تنبيه ضرورة هنا ومن منكرًا، تنكر وال معروفًا تعرف فال واألبصار، القلوب

  ومنابذهتم. الظاملني من
  وسريته: معاوية عن كاشفة �بذة

عن اهلدف احملدد من هذا اجلزء املخصص يف  التفصيل يف سرية معاوية يطول وخيرج الكتاب 
لكن كان ال بد من االستعراض السريع دون كثري توثيق ألطوار حياته  (املناقب واملثالب) ..

والبيئة احمليطة به لتلمس التكوينات واملؤثرات  األساسية يف شخصيته اليت قد �ستطيع أن 
يف التاريخ كثري من املؤلفني والباحثني �فسر هبا بعض القضايا اليت استعصت على التفسري عند 

ضني يف شخصية مثل أن البعض يصعب عليه أن جيمع بني أمرين يبدوان متناق ... إذ
  .شخصية معاوية

...   2ولد معاوية قبل البعثة خبمس سنني وقيل بسبع وقيل بثالث عشرة وقيل غري ذلك 
وقيل غري  86وقيل  78سنة وقيل  82وكذلك اختلفوا يف عمره، فقيل مات وهو ابن 

  ذلك..
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 والصفحة للجزء أحيل ال احلروف حسب يرتب كتاب على أحلت فإذا خمتلفة، طبعات وهلما احلروف
  الرتمجة. على الوقوف لسهولة



سنة ) فيكون عمره يوم  80فإذا أخذ�ا املتوسط من هذا كله وقلنا أن عمره كان( حنو 
سنة لسنوات ملكه =  20سنة للخالفة الراشدة +  30للنبوة +  23سنوات +  7البعثة ( 

  سنة) ... 80كان اجملموع (

وإن كان عمره سنة)، 78تويف (ت) فيكون عمره يوم سنوا 5أما إن كان عمره يوم البعثة (
واملتوسط بني أكثر ما قيل له من عمر سنة عامًا)،  13ون عمره عام البعثة (سنة) فيك 86(

سنوات أو  9سنوات) يكون عمره سنة البعثة حنو ( 5عامًا) وأصغر ما قيل ( 13البعثة (
  عشر)...

  :  واخلالصة هنا

وللرسالة .. سواء من �احية أبيه أبي جيب أن �عرف أ�ه �شأ يف بيئة معادية للنيب (ص) 
سفيان (قائد األحزاب) أو أمه هند بنت عتبة (آكلة كبد محزة) أو عمته أم مجيل (حالة 
احلطب) أو من يكربه من أخوته كحنظلة وعمرو ( كا�ا أكرب من معاوية وماتا على الشرك) أو 

يعة املقتول ببدر)  أو أخو أخواله كالوليد (املقتول ببدر) أو جده من جهة أمه (عتبة بن رب
جده (شيبة بن ربيعة املقتول ببدر أيضًا)....  املقصود أ�ك حيث اجتهت جتد احمليطني 

الة والسالم، هبذا الغالم اليافع هم من أشد قريش عداوة للرسالة وصاحبها عليه أفضل الص
داء للنيب (ص) هذا اجلو املشحون بالعالغالم،  هذا ال بد أن يكون له أثره على �فسية هذا



والوحي والرسالة ثم بالعداء لقبيلة هذا النيب (ص) كان هذا اجلو هو الذي �شأ فيه معاوية 
وال بد أن يرتك أثره البليغ فيه، وال يتخلص من هذه اآلثار إال من امتلك قوة إميا�ية كربى ال 

  .جندها يف سرية معاوية

سلطون الصبيان على النيب (ص) ألذيته، وقد ذكر أهل السري والتواريخ أن املشركني كا�وا ي
والصبيان يسهل االعتذار عن أعماهلم أو عدم االلتفات إليها أصالً جملرد أهنم (صبيان أو 

(األطفال والغلمان) الذين يرتبون يف مثل هذه   -تلقائيًا –أطفال)، بل من الطبيعي أن يندفع 
ن يندفعوا يف إحلاق األذى املعنوي أو األجواء املشحو�ة بالعداء ضد النيب (ص) من الطبيعي أ

املادي ضد الشخص الذي يسمعون من ذويهم بأ�ه (ساحر، كذاب، شاعر، كاهن، 
جمنون...اخل) فكيف إذا كان الكبار من كفار قريش حيرضون أبناءهم على هذا 

  األذى؟!.

 - يهمبتحريض من ذو –من الطبيعي جدًا أن يكون معاوية من هؤالء الصبية الذين كا�وا   
يقومون مبهمة (األذى)  كحمل القاذروات إللقائها يف طريق النيب (ص) أو عند بيته ورمبا 
إللقائها على جسده الشريف وهو يصلي أو يدعو ربه ... ألن بيت معاوية هو من أشد 
البيوت عداء للنيب (ص) ... فهو إن حضر جملس الرجال وجد فيه أباه أبا سفيان وجده 

بن عتبة ... وإن ذهب جمللس النساء كان فيهن هند بنت عتبة وأم  عتبة وخاله الوليد



مجيل محالة احلطب... وأمثال هؤالء وهؤالء.. وإن حضر جملسًا مشرتكًا اجتمع هذا 
  الشر والعداء كله..

إذن فمعاوية سواء من سن اخلامسة أو السابعة أو حنومها من عمره كان قد �شأ على     
  ه .معاداة النيب (ص) ورسالت

ثم �علم أن النيب (ص) قد لبث يف مكة ثالثة عشر عامًا يدعو قريشًا إىل اإلميان باهلل ومكارم 
األخالق واجتناب كبائر الذ�وب من ظلم وكذب وغري ذلك (هذا وأمثاله موجود يف السور 

  .3املكية)

يب وعلى هذا يكون قد مر على معاوية أحداث الفرتة املكية من الدعوة اجلهرية إىل تعذ
أصحاب النيب (ص) من املستضعفني إىل هجرة احلبشة إىل حصار الشعب إىل غري 
ذلك... وكا�ت قريش يومها من حيث العداوة ثالث مستويات، فطرف مبالغ يف اخلصومة 

إال  -رغم بقائه على الشرك –متطرف فيها، وآخر معتدل يف اخلصومة،  وطرف ثالث كان 
  به ..أ�ه كان ينافح عن النيب (ص) وأصحا

                                                            
 كا�ت ةمك يف (ص) النيب دعوة أن من وغريهم والوهابية احلنابلة من الناس بعض يشيع كما األمر ليس أي  3

 - الكريم القرآن أغلب وهي – املكية السور فهذه الشرك... و�بذ بالشهادتني النطق على فقط مقتصرة
 ... واحملرمات والواجبات باألخالق املتعلقة والنواهي األوامر من الكثري فيها



وكان معاوية من الطرف املتشدد ضد النبوة تبعًا ألبيه وأمه وأعمامه... ومل يكن يف  
الطرف املعتدل من قريش كمطعم بن عدي وأبي البخرتي وال يف الطرف املنافح كبين هاشم 

  واملطلب...

د أن وكون معاوية وأهل بيته كا�وا طرفًا يف اخلصومة الشديدة طيلة العهد املكي واملد�ي الب
يرتك هذا أثره على معاوية ال سيما وأ�ه مل حيسن إسالمه، فقد كان من املؤلفة قلوهبم ومن 
الطلقاء ومن املعتزلني يوم حنني ومن املتأخرين يف إجابة النيب (ص) إذا طلبه يف أمر، ثم كان 

ممن توىل تنقص النيب (ص) وحرب  -وخاصة من عهد عثمان إىل وفاته  –بعد النيب (ص) 
بيته وقتاهلم ولعنهم على املنابر وتتبع أ�صارهم وأ�صار النيب (ص) مبا أمكنه من قتل أو  أهل

تشنيع أو سب أو أمر بالرباءة من اإلمام علي أو قطع الفيء أو حنو ذلك من املظامل اليت ستأتي 
مفصلة يف اجلزء الثا�ي.. فمعاوية مل حيسن إسالمه كما هو حال بعض املتأخرين يف 

  هذا إضافة إىل ما ارتكبه من أمور أخرى ستأتي تفصيالً ... اإلسالم..

)  كبرية ارتكبها معاوية ومروية يف كتب أهل 70) كبرية على األقل من أصل (40هناك (
السنة بأسا�يد صحيحة .. اليت لو ارتكبها غريه لكان األمر يف ذمه حمل إمجاع، لكن السلطة 

إىل حتسني صورته هو كو�ه (حكم الدولة) هلا أثرها على الناس،  فاألمر الذي أدى 
اإلسالمية واستطاع مبا أوتي من سلطة ودهاء ومال وأعوان أن يستخدم كل هذا يف الدعاية 



لنفسه بأ�ه من خيار الصحابة ومن خيار امللوك وأ�ه املهدي وأ�ه من أقارب النيب (ص) ... 
  كما يفعل كثري من احلكام الظلمة عرب العصور ..

 البحوث، أول وهذا لبحوث، حيتاج فيها والتفصيل وسريته وحميطه ملعاوية إضاءة كا�ت هذه 
 باالستضاءة يبدأ ال تارخيي أو حديثي أو ديين حبث وكال معاوية، إسالم حقيقة خيص ما أي

 آيات عدة باستعراض سنبدأ لذلك احلقيقة، إىل صاحبه يهدي ال وقد قاصر، فهو الكريم بالقرآن
 أم مبستقبلهم القرآن تنبأ هل لننظر وأمثاهلم، ومعاوية سفيان أبي عن تتحدث الكريم القرآن من
  ال؟. أم فائدة التنبؤ هذا يف كان وهل ال،

  : بالسلب وأمثاهلم سفيان وأبي معاوية إسالم على باحلكم للسماح قرآ�ية حاضنة
 ومعاوية نسفيا أبي إسالم على احلكم يف حرجًا -السلفي التيار وخاصة – املسلمون جيد ال

  بالسلب. إسالمهما على احلكم يف شديدًا حرجًا جيدون وإمنا باإلجياب، وأمثاهلما
 يف شك ملن تتيح اليت الكرمية القرآ�ية اآليات من جمموعة هنا �سرد احلرج هذا جتاوز وألجل
 يف أصل له وكذلك ذك، من حرج فال اهلل كتاب يف أصل له إسالمهم يف شكه أن هؤالء إسالم
 ينحرج فال واملؤرخني.. احلديث وعلماء التابعني وأقوال الصحابة واآلثار النبوية ديثاألحا
 والتقليد، باجلهل للقول للتقليد �دعو ال فنحن يعلم مل إذا أما صدقها، علم إذا احلقيقة من أحد
 وأن للبحث �دعو حنن تقليدًا، ببطال�ه حكم من أو تقليدًا هؤالء إسالم بصحة حكم من سواء
  بنفسه. قناعته باحث كل ليشك



 بصحة يقول من ضد أ�ا مثلما  مقلدًا، كان إذا �فاقه أو معاوية بكفر يقول باحث أي ضد فأ�ا 
  علمي. واجب احلكم قبل األحباث قراءة أو فالبحث مقلدًا، كان إذا إسالمه

 من احلشد ذلك هل هذا؟ يعين فماذا يؤمنوا.. لن قريش كفار بأن خترب�ا اليت فاآليات إذن
 هذا اعتقاد من باهلل �عوذ الواقع؟ أرض على يصدق مل إهلي توقع هو هل له؟ حقيقة ال اآليات

 .. اخلارج؟ يف دالئلها ذكر على جيرؤ ملو ،اآليات هذه ترمجة يستطع مل التاريخ أن أم االعتقاد،
 تظاهر من على بالنفاق احلكم يف املسلم جيده قد الذي احلرج تزيل احلاضنة فهذه حال كل وعلى

 اإلميان هذا يضاد ما عنهم وصدر سريهتم ساءت من وخاصة قريش طلقاء من باإلسالم
 عددًا منها سأختار الكريم القرآن يف و�فاقها) قريش إسالم ( مسألة  حبثت وقد تامة، مضادة
  .هلا التدبر من شيء مع اآليات من يسريًا
   :يس سورة آيات -1

 َلمِنَ ِإ�َّكَ )2( اْلحَكِيِم وَاْلُقرَْآِن )1( يس ( تعاىل: قال ةاملكي السور آخر من وهي يس سورة يف 
 َآبَاؤُهُمْ ُأْ�ذِرَ مَا َقوْمًا لُِتنْذِرَ )5( الرَّحِيِم اْلعَِزيِز َتنِْزيَل )4( مُسَْتقِيٍم صِرَاطٍ عََلى )3( اْلمُرْسَلِنيَ

 َأْغَلاًلا َأعْنَاقِِهمْ فِي جَعَْلنَا ِإ�َّا )7( يُؤْمِنُونَ َلا َفهُمْ مَْأْكَثِرهِ عََلى اْلَقوُْل حَقَّ َلَقدْ )6( َغافُِلونَ َفهُمْ
 َفَأْغشَيْنَاهُمْ سَدا خَْلفِِهمْ وَمِنْ سَدا َأيْدِيِهمْ بَيِْن مِنْ وَجَعَْلنَا )8( مُْقمَحُونَ َفهُمْ اْلَأْذَقاِن ِإَلى َفِهيَ
 اتَّبَعَ مَِن ُتنْذِرُ ِإ�َّمَا )10( يُؤْمِنُونَ َلا ُتنْذِرْهُمْ َلمْ َأمْ َأَأْ�َذرَْتهُمْ مْعََليِْه وَسَوَاءٌ )9( يُبْصِرُونَ َلا َفهُمْ

 .)11( َكِريٍم وََأجٍْر ِبمَْغفِرَةٍ َفبَشِّرْهُ ِباْلَغيِْب الرَّحْمَنَ وَخَشِيَ الذِّْكرَ

  اآليات: هذه تفسري



 اآليات أصرح وهي الغيوب، عالم اهلل بأن نإميا إىل حتتاج وإمنا تفسري، إىل حتتاج ال اآليات هذه
 تكررت يؤمن..وقد لن أكثرهم بأن الزمان) ذلك يف العرب بقية يراد وقد ( قريش ختصيص يف

 عليهم يطلق من أكثر أن على دليل وهذا سيأتي، كما املد�ية البقرة سورة أوائل يف املعا�ي هذه
 من كل حق يف اإلسالم مسمى على لبقاءا مع إمياهنم يف الشك جيب يومئذ واألعراب الطلقاء
 النيب مع حج قد كان فإذا ،الباطن يف منافقًا باإلسالم متظاهرًا كان وإن النبوة، دولة ىلإ ا�ضم
 مسلمون وإمنا مؤمنني، غري أكثرهم يكون أن فالبد �سمة، ألف 114 حنو يقال كما (ص)

 لو الذي التارخيي الواقع هو هذا ..د�يا وصاحب مرض قلبه يف ومن ومنافق كافر بني باالسم،
 هبداية وخلرجنا كله، التاريخ يف جرى ملا كامل بفهم خلرجنا األول، الصدر تاريخ فهم عليه بنينا
 �ؤمن ال وكأ�نا القرآ�ية احلقيقة هذه عن لبعد�ا �تيجة أتت اليت األحكام ختبط من الكريم القرآن

  الناس. أحوال ويعرف الغيب، يعلم اهلل أن
   دائمًا: تذكرها جيب قاعدة

 ،هلم تبع والبقية اآلية يف املقصودين هؤالء كبار من ومعاوية سفيان أبو وكان اآليات هذه �زلت 
 لغوًا ويصبح كليًة اآلية معنى يبطل وهبذا ،األوىل باب من األتباع تربئة تبعه الرأس تربئة متت إذاف

  األتباع بعض معه يبقيس سالرؤو اهتام لىع اإلبقاء بينما ذلك، عن اهلل تعاىل ،كاذبًا وتوقعًا
 وتربئة األتباع اهتام حتب دائمًا السلفية والعقلية ،اخلارج يف مصاديق وله صادقًا اآلية معنى فيبقى

 الرؤوس يتهم فهو العكس على الكريم القرآن بينما وأشياعهم، الرؤوس من ختشى ألهنا الرؤوس
 أتباعهم ويتهم يربئهم حتى الرؤوس من خياف ال فاهلل اخلوف، إىل مرجعه وهذا األتباع، من أكثر

 فإذا ،اليوم إىل مالحظ وهذا األتباع ويتهمون فيربئوهنم الرؤوس خيافون السلفيون بينما املساكني،



 عن املدافعون هؤالء قام  منهم، بفتاوى جرائم غريه أو تيمية ابن أتباع من جمموعات ارتكبت
 احلقوق يف عليه اهلل شاء ما وأ�ه الرأس ذلك وبرؤوا فتاوىال بشتى األتباع وضربوا الرؤوس
   السلم! وحب
 األتباع يف اآلية صحت إن عندهم ما�ع فال الباب، هذا من هو قريش كفار لرؤوس هؤالء وتربئة
 ضالل أصل هم الذين املطاعني الرؤوس من رأس يف تنزيلها أبدًا يرضون ال ولكنهم كثروا، ولو

 والفتنة، االبتالء من خلقه يف وسننه تعاىل باهلل اجلهل من فرع التشويش وهذا األتباع، هؤالء
 أتباع أكثرهم وأن كارهون للحق أكثرهم وأن يؤمنون ال الناس أكثر بأن خترب اليت باآليات وجهل

 بالرؤوس يتشبهون ألهنم القلة ويبغضون خيافون، ألهنم أيضًا بالكثرة حيتجون فهم الظنون..اخل،
 أ�ين حتى اهلل كتاب تدبر عن عثرة حجر وقف اإلسالم تاريخ يف مطاع أمحق من كمو املطاعني،

  .مرة ألول يقرأها وكأ�ه اآليات هذه مبثل سيتفاجأ القراء بعض أن أجزم
  :آيات سورة السجدة  -2

 يَنَْفعُ َلا َفْتِحاْل يَوْمَ ُقْل) 28( صَادِقِنيَ ُكنُْتمْ ِإنْ اْلَفْتحُ هََذا مََتى وَيَُقوُلونَيف سورة السجدة: ( 
)  30( مُنَْتظِرُونَ ِإ�َّهُمْ وَاْ�َتظِرْ عَنْهُمْ َفَأعِْرضْ) 29( يُنَْظرُونَ هُمْ وََلا ِإميَاُ�هُمْ َكَفرُوا الَّذِينَ

 ة] السجد[

  شيء من التدبر:



 ادرامل أم مكة؟ فتح أو املبني) الفتح ( احلديبية كفتح الد�يوي الفتح هو هل هنا؟ بالفتح املراد ما
 فتح أو احلديبية فتح ( الد�يوي الفتح بالفتح املراد كان وإن حبث/ حمل – .. القيامة يوم بالفتح
 �صف أيضًا فيبقى القيامة يوم بفتح املراد كان وإن واضح.. الطلقاء �فاق على فداللتها مكة)
 آلياتا �زول ساعة كفروا الذين ينفع فال( املعنى يكون كأن الطلقاء إسالم بعدم االحتمال من

 إلسالمكا التسليم أد�اها مستويات، عدة له القرآن يف اإلميان ألن بعد) فيما الظاهري إمياهنم
  لبحث. حيتاج وهذا الظاهري،

  :اآلية يف الفتح معنى على الكالم
 َكَفرُوا الَّذِينَ يَنَْفعُ َلا ِحاْلَفْت يَوْمَ ُقْل )28( صَادِقِنيَ ُكنُْتمْ ِإنْ اْلَفْتحُ هََذا مََتى وَيَُقوُلونَ( : تعاىل قوله

 يف جاء )]ةالسجد[  )30( مُنَْتظِرُونَ ِإ�َّهُمْ وَاْ�َتظِرْ عَنْهُمْ َفَأعِْرضْ )29( يُنَْظرُونَ هُمْ وََلا ِإميَاُ�هُمْ
 هذا بنفي األموية امليول أصحاب ا�شغل وقد بدر، يوم وقيل مكة! فتح يوم أ�ه :التفاسري من كثري

 من هذا يرى وقد القيامة! يوم به املراد هنا الفتح أن وزعموا قريش، إميان يبطل أل�ه التفسري
 باألثر وتفسري رواية أهل القوم أن مبا ولكن الظن.. أو التقليد باب من امليول تلك عنده ليس
 االحتماالت من احتمال هو �ورده الذي التفسري وهذا اآلية.. هلذه باملأثور التفسري بعض فهذا
  به.. جنوم وال القوية
 ُكنُْتمْ ِإنْ اْلَفْتحُ هََذا مََتى وَيَُقوُلونَ( )310 ص / 6 ج( - البغوي تفسري :البغوي تفسري ففي

 أصحاب قال :قتادة قال العباد، بني احلكم فيه الذي القيامة يوم الفتح بيوم أراد :قيل } صَادِقِنيَ
 فقالوا ،وبينكم بيننا وحيكم و�سرتيح فيه م�تنع يومًا لنا إن :للكفار وسلم عليه اهلل صلى النيب

 :السدي وقال. مكة فتح يعين :الكليب وقال واحلكم، القضاء :أي الفتح؟ هذا متى :استهزًاء



 عليكم، ومظهر�ا �اصر�ا اهلل إن :هلم يقولون وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب ألن بدر يوم
 } ِإميَاُ�هُمْ َكَفرُوا الَّذِينَ يَنَْفعُ ال { القيامة، يوم } اْلَفْتِح يَوْمَ ُقْل { . ؟الفتح هذا متى فيقولون
 جاءهم إذا إمياهنم كفروا الذين ينفع ال معناه :قال بدر يوم القتل أو مكة فتح على الفتح محل ومن

  )!وقتلوا العذاب
 صَادِقِنيَ ُكنُْتمْ ِإنْ اْلَفْتحُ هََذا مََتى وَيَُقوُلونَ( )8 ص / 5 ج( - السالم عبد ابن العز) ( تفسري ويف

  اهـ اآلخرة يف والعقاب بالثواب أو ، الد�يا بعذاب القضاء أو ، مكة فتح } اْلَفْتحُ {  )28(
 وقريش مكة! فتح بأ�ه إقراره مع كنا�ة وبين خزمية ببين قريش عن التورية) من ( ورّى وبعضهم

  وخزمية! كنا�ة �سل من هم
 خزمية بين يعين } وَيَُقوُلونَ { عباس: البن املنسوب )435 ص / 1 ج( -  املقباس تنوير ففي
 يسخرون لكم يفتح أن } صَادِقِنيَ ُكنُتمْ ِإن { مكة فتح } الفتح هذا متى { كنا�ة وبين
 يَنَفعُ َال { مكة فتح } الفتح يَوْمَ { وكنا�ة خزمية لبين حممد يا } ُقْل { املؤمنني على بذلك
 من يؤجلون } يُنَظرُونَ هُمْ وََال { القتل من } ِإيَمَاُ�هُمْ { (!) خزمية بين } كفروا الذين
 مكة فتح يوم هالكهم } وا�تظر { هبم تشتغل وال خزمية بين عن } عَنْهُمْ َفَأعِْرضْ { القتل
 ومن خزمية بين من وقريش قلت: اهـ مكة فتح يوم اهلل فأهلكهم هالكك } مُّنَتظِرُونَ ِإ�َّهُمْ {
  األعلى! اجلد إىل قريش عن املعنى صرف ملؤلفا ولكن كنا�ة بين

 أن يعين أل�ه التفسري، هذا من - الشامية آلرائه – كثري ابن غضب وقد :كثري ابن غضب 
 ص / 6 ج( - كثري ابن تفسري يف فقال الظاهري، إمياهنم ينفعهم وال صالً،أ يسلموا مل الطلقاء
 ،فأفحش وأخطأ النَّجْعة، أبعد فقد كةم فتحُ الفتح هذا من املراد أن زعم نْومَ (.. )374



 ألفني، من قريبًا كا�وا وقد الطلقاء، إسالم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوُل َقِبل قد الفتح يوم فإن
 بأن اهلل رمحك كثري ابن يا لك قال من : له ويقال )!إسالمهم قبل ملا مكة فتح املراد كان ولو
 علم ولو حتى الظاهر الناس من يقبل (ص) فالنيب القلوب؟ يف مبا الناس يعامل (ص) النيب

 كثري ابن يريد وماذا مكة، فتح يف كوهنا صح إن واحلقيقة الباطن عن خيرب اآلية يف واهلل الباطن،
 قبل الطلقاء) فأ�تم اذهبوا ( قال قد (ص) النيب كان مثالً؟ يقتلهم أن يفعل؟ أن (ص) النيب من
 ومل مرة من أكثر اغتياله وحاولوا يعاقبهم، ومل اليوم) لسحرا (بطل حنني يوم وصاحوا يسلموا، أن

 لقد ( تعاىل قوله يف كثري ابن سيقول ماذا ثم املواقف؟ هذه كل يف مقبول إسالمهم فهل يعاقبهم،
 تتناوهلم أو املكي العهد يف قريش يف �زلت وهذه يؤمنون)؟ ال فهم أكثرهم على القول حق

  اآليات. سياق حسب باألولوية
 ص / 1 ج( -  واملنسوخ الناسخ كتابه يف النحاس جعفر أبو وقال النحاس: جعفر أبي يرأ

 أ�ه يتوهم من الناس فمن( السورة: هذه يف الفتح معنى تفسري يف الفتح سورة تفسري يف )675
 روى كما إمجاع كأ�ه حتى غريه والتابعون الصحابة عليه والذي غلط وذلك مكة فتح هبذا يعين
 فتح �عده وإمنا مكة فتح الفتح تعدون قال مبينا فتحا لك فتحنا إ�ا الرباء عن إسحاق أبو

 الفتح تعدون قال جابر عن سفيان أبي عن األعمش روى وكذا /  مائة عشرة أربع كنا احلديبية
 بن واملسور حنيف بن وسهل عباس وابن مالك بن أ�س قال وكذا  / احلديبية هو وإمنا مكة فتح

   – قال ثم - ...اخل  وقتادة والزهري وجماهد احلسن التابعني نم به وقال / خمرمة
 وجعله مكة لفتح سببا كان أل�ه الفتح احلديبية ليوم قيل إمنا أ�ه يتأول العلماء بعض كان وقد( 

 حممد بن أمحد حدثناه ما هذا يف ما وأبني ، دخوهلا قاربنا إذا املدينة دخلنا قد يقال كما جمازا



 ابن عن إسحاق بن حممد عن األجلح حدثين قال سليمان بن حييى ثناحد قال احلجاج بن
 فال الناس بني حجرت قد احلرب كا�ت منه أعظم فتح اإلسالم يف يكن مل قال مل بإسناده شهاب
 ومل فتالقوا الناس وأمن احلرب وضعت والصلح احلديبية كا�ت فلما القتال كان وإمنا أحد يتكلم
  أكثر أو ذلك قبل كان من مثل السنني تلك يف دخل ولقد فيه دخل إال اإلسالم بعقد أحد يكلم
 أولئك وقتل الفتح مقبل من أ�فق من منكم يستوى ال ( وعز جل وقال / بني حسن قول وهذا
 التوقيف بذلك جاء أيضا احلديبية يوم يف هذا كان )تلوااوق بعد من أ�فقوا الذين من درجه أعظم
 ال احلديث ويف الناس وبني بينكم ما فرق هذا ألصحابه قال أ�ه سلم و عليه اهلل صلى النيب عن

 أ�فقوا الذين يف وهذا �صيفه وال أحدهم من بلغ ما األرض ملء أحدكم أ�فق فلو أصحابي تسبوا
  اهـ )وقاتلوا احلديبية قبل

  ذلك.. تعرف اآلية قراءة وأعد أبلغ.. فهو احلديبية يوم الفتح كان إذا قلت:
  :هود سورة آيات -3

وأ�ه مثلما أعد  وا�ه لن يؤمن منهم إال من قد آمن، يف آخر سورة هود تلميح إىل كفر قريش،
السفينة لينجو منهم فيجب على النيب (ص) اهلجرة فلن يؤمن من قومهم إال من قد آمن: �وح 

 ُ�وٍح ِإَلى وَُأوحِيَ) 35( ُتجِْرمُونَ مَّامِ بَِريءٌ وََأَ�ا ِإجْرَامِي َفعََليَّ اْفَترَيُْتهُ ِإِن ُقْل اْفَترَاهُ يَُقوُلونَ َأمْ(
 ِبَأعْيُنِنَا اْلُفْلكَ وَاصْنَِع) 36( يَْفعَُلونَ َكاُ�وا ِبمَا َتبَْتئِسْ َفَلا َآمَنَ َقدْ مَنْ ِإلَّا َقوْمِكَ مِنْ يُؤْمِنَ َلنْ َأ�َّهُ

 ]هود)  [37( ُقونَمُْغرَ ِإ�َّهُمْ َظَلمُوا الَّذِينَ فِي ُتَخاطِبْنِي وََلا وَوَحِْينَا



قلت: والواقع أ�ه مل يسلم بعد اهلجرة من املشهورين إال وكان يف سريته وسلوكه ما يثري 
الريبة.. فتتبعوا سريهم وا�ظروا، اللهم إال إن شذ شاذ بصالح سرية وال أجد هذا إال يف 

  بعض املغمورين. 

  :آيات سورة اإلسراء  -4

 لِلنَّاِس صَرَّْفنَا وََلَقدْتى تتحقق معجزات كربى : (هم أخربوا عن أ�فسهم أهنم لن يؤمنوا ح 
 َتْفجُرَ حَتَّى َلكَ ُ�ؤْمِنَ َلنْ وََقاُلوا) 89( ُكُفورًا ِإلَّا النَّاِس َأْكَثرُ َفَأبَى مََثٍل ُكلِّ مِنْ اْلُقرَْآِن هََذا فِي
 َتْفِجريًا خَِلاَلهَا اْلَأْ�هَارَ َفُتَفجِّرَ وَعِنٍَب خِيٍل�َ مِنْ جَنٌَّة َلكَ َتُكونَ َأوْ) 90( يَنْبُوعًا اْلَأرِْض مِنَ َلنَا
 َأوْ) 92( َقِبيًلا وَاْلمََلائَِكةِ ِباللَّهِ َتْأتِيَ َأوْ كِسًَفا عََليْنَا َزعَمْتَ َكمَا السَّمَاءَ ُتسْقَِط َأوْ) 91(

 َ�ْقرَؤُهُ كَِتابًا عََليْنَا ُتنَزَِّل حَتَّى لِرُقِيِّكَ ؤْمِنَ�ُ وََلنْ السَّمَاءِ فِي َترَْقى َأوْ ُزخْرُفٍ مِنْ بَيْتٌ َلكَ يَُكونَ
  ]93-89/اإلسراء[ )93( رَسُوًلا بَشَرًا ِإلَّا ُكنْتُ هَْل رَبِّي سُبْحَانَ ُقْل

أقول: وهذه  املعجزات مل تتحقق.... فهل هم على كلمتهم؟ .. واجلواب عندي �عم..  
معا�د متكرب، والكرب ما�ع من موا�ع اهلداية ومن أسباب أل�ه ال يطلب مثل هذه املعجزات إال 

الطبع على القلوب خاصة مع احملاربة واملكابرة بعد رؤية الرباهني، ولذلك جند أصحاب 
األ�بياء طلبوا مثل هذه املعجزات معا�دين ثم كذبوا هلا .. فمن باب أوىل أن من طلبها 

  معا�دًا ومل تتحق أن يستمروا على الريبة.



 :سورة سبأ آيات -5

 وََلوْ يَدَيْهِ بَيْنَ ِبالَّذِي وََلا اْلُقرَْآِن ِبهََذا ُ�ؤْمِنَ َلنْ َكَفرُوا الَّذِينَ وََقاَلإخبار عن حاهلم يف اآلخرة : ( 
 لِلَّذِينَ اسُْتْضعُِفوا الَّذِينَ يَُقوُل اْلَقوَْل بَعٍْض ِإَلى بَعُْضهُمْ يَرِْجعُ رَبِِّهمْ عِنْدَ مَوُْقوُفونَ الظَّالِمُونَ ِإذِ َترَى

فها هو اهلل خيرب�ا عن حاهلم يف  ]31/سبأ)  [31( مُؤْمِنِنيَ َلُكنَّا َأْ�ُتمْ َلوَْلا اسَْتْكبَرُوا
  اآلخرة..

 :آيات سورة يو�س  -6

)  33( يُؤْمِنُونَ َلا َأ�َّهُمْ َفسَُقوا الَّذِينَ عََلى رَبِّكَ َكلِمَُة حَقَّتْ َكَذلِكَ( قال تعاىل :   
توصيف قرآ�ي ينطبق متامًا على أمثال أبي سفيان ومعاوية.. وقد  والفسق له ]33/يو�س[

استمر الفسق بعد تظاهرهم باإلسالم ولوال هذا التظاهر ملا استطاعوا أن يقتطعوا �صف 
األمة أو أكثر، ولوال هذا التظاهر ملا جعلوا اهلل ورسوله من مجلة خدم الظاملني.. فالقضية 

ون، وليست مسألة غضب على شيء فات.. كال .. هم إىل اليوم بني اجلوا�ح كبرية كما تر
ويف عقول أهل العلم وقلوهبم، وأهل العلم هم غربال الدين وزوار القلوب .. وغرباهلم ال يقبل 
من الدين إال ما قارب معاوية وإفساده هلذا الدين العظيم، حتى أن هؤالء الغالة ال يرون فرقًا 

معاوية! فاملأساة الكربى هنا، حنن ال حنقد على قاتل علي وال على أبي جهل بني دين اهلل و
وال أبي هلب وال فرعون أل�ه ال أثر هلم يف ديننا اليوم، ولكن أثر إبليس ومعاوية وعلماء السوء 



كبري جدًا، وال يصح إسالم املسلم إال بأن يتجنب طريق اجملرمني، ولن يعرف جتنب هذا 
اجملرمني بأشخاصهم وأفعاهلم، واهلل عز وجل قد ذكر أن من أهداف القرآن  الطريق إال مبعرفة

الكريم ( ولتستبني سبيل اجملرمني) ليس رغبة يف ذم هؤالء اجملرمني جملرد املعرفة اهليولية، وإمنا 
ألهنم ما زالوا يفتكون باإلسالم وتعاليمه ويشوهون األلوهية والنبوة ويفسدون ما جاءت به 

نا يكون من أوجب الواجبات معرفتهم وكشفهم وكشف طرقهم ودهائهم حتى الرسل، من ه
 �زيح عن املسلمني ولو شيئًا من أثقال الضاللة على أدمغة البشر. 

  :يات أخرى يف سورة يو�سآ 

 اْلَخاسِِرينَ مِنَ َفَتُكونَ اللَّهِ ِبَآيَاتِ َكذَّبُوا الَّذِينَ مِنَ َتُكوَ�نَّ وََلا(وقال تعاىل يف سورة يو�س أيضًا: 
 يَرَوُا حَتَّى َآيَةٍ ُكلُّ جَاءَْتهُمْ وََلوْ) 96( يُؤْمِنُونَ َلا رَبِّكَ َكلِمَُة عََليِْهمْ حَقَّتْ الَّذِينَ ِإنَّ) 95(

وسورة يو�س مكية وقد أخرب�ا اهلل يف سورة يس أن  ]يو�س)  [106( )97( اْلَألِيمَ اْلعََذابَ
، فلنقم بإحصاء كفار قريش ولننظر هل تعتقد السلفية الكلمة قد حقت على أكثرهم  هذه

احملدثة هبذه اآليات أم تكذهبا؟ أو لنخفف العبارة و�قول ( هل هم على علم هبا أم صرفتهم 
 عنها روايات التاريخ وأفعال الناس؟)

  :آيات سورة غافر  -7



 وَحْدَهُ ِباللَّهِ َآمَنَّا ُلواَقا بَْأسَنَا رََأوْا َفَلمَّاقد تشملهم سورة غافر من حيث مشول البأس: ( 
 َقدْ الَّتِي اللَّهِ سُنََّة بَْأسَنَا رََأوْا َلمَّا ِإميَاُ�هُمْ يَنَْفعُهُمْ يَكُ َفَلمْ) 84( مُشِْركِنيَ ِبهِ ُكنَّا ِبمَا وََكَفرَْ�ا
ي حصل والبأس الذ ]85 ،84/غافر)  [85( اْلَكافِرُونَ هُنَالِكَ وَخَسِرَ عِبَادِهِ فِي خََلتْ

  لكفار قريش هو فتح مكة.. فهل ينفعهم إمياهنم يومئذ؟ اآلية جتيب..

 النَّاِر َأصْحَابُ َأ�َّهُمْ َكَفرُوا الَّذِينَ عََلى رَبِّكَ َكلِمَُة حَقَّتْ وََكَذلِكَوقال تعاىل يف السورة �فسها ( 
وقد  .. ..وهذا يتناول كفار قريش وطلقاءهم باألولوية.. فالسورة مكية ]6/غافر) [6(

�زلت هذه اآليات وكان أبو سفيان ومعاوية من كبار هؤالء املقصودين يف اآلية والبقية تبع هلم، 
وإذا متت تربئة الرأس تبعه تربئة البقية من باب األوىل ألهنم أتباع مقلدون، فيبطل معنى اآلية، 

 بينما اهتام الرأس يبقي معه بعض األتباع فيبقى معنى اآلية.

 

 ة الرعد آيات سور -8

 الَّذِينَ ُأوَلئِكَ جَدِيدٍ خَْلٍق َلفِي َأئِنَّا ُترَابًا ُكنَّا َأئَِذا َقوُْلهُمْ َفعَجَبٌ َتعْجَبْ وَِإنْ( قال تعاىل :   
  )5( خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّاِر َأصْحَابُ وَُأوَلئِكَ َأعْنَاقِِهمْ فِي اْلَأْغَلاُل وَُأوَلئِكَ ِبرَبِِّهمْ َكَفرُوا

أبو سفيان دهريًا.. ( راجع : دهرية أبي سفيان وز�دقته يف كتاب/ �شأة  كان ]5/الرعد[
الفكر الفلسفي يف اإلسالم للدكتور علي سامي النشار من علماء األزهر الشريف) فأبو 



سفيان رأس الدهرية مبكة، وكان معاوية مثله دهريًا يسخر من احلوض واليوم اآلخر 
يلعن من عليًا ومن حيبه (ويقصد مبن حيبه رسول اهلل وأهل البيت ويستهزيء بالنيب (ص) و

وصاحلي الصحابة، وقد فهمت أم سلمة هذا فقالت: إ�كم لتلعنون رسول اهلل على 
 منابركم.. فهذا فهم السلف الصاحل لتصرفات معاوية يا أتباع السلف!).

  :آيات سورة الكهف -9

 ُأْ�ذِرُوا وَمَا َآيَاتِي وَاتََّخُذوا اْلحَقَّ ِبهِ لِيُدْحُِضوا ِباْلبَاطِِل َكَفرُوا الَّذِينَ وَيُجَادُِلوقال تعاىل: (
 جَعَْلنَا ِإ�َّا يَدَاهُ َقدَّمَتْ مَا وََ�سِيَ عَنْهَا َفَأعْرَضَ رَبِّهِ ِبَآيَاتِ ُذكِّرَ مِمَّنْ َأْظَلمُ وَمَنْ) 56( هُزُوًا
 )57( َأبَدًا ِإًذا يَهَْتدُوا َفَلنْ اْلهُدَى ِإَلى َتدْعُهُمْ وَِإنْ وَْقرًا َآَذا�ِِهمْ فِيوَ يَْفَقهُوهُ َأنْ َأكِنًَّة ُقُلوِبِهمْ عََلى

وهذا التأبيد واضح، وإذا مل يتناول الرؤوس املعا�دين واحملاربني  ]57 ،56/الكهف[
 وجامعي اجليوش فمن يتناول؟

  :آيات سورة احلج -10

  )55( عَقِيٍم يَوٍْم عََذابُ يَْأتِيَهُمْ َأوْ بَْغَتًة السَّاعَُة َتْأتِيَهُمُ حَتَّى مِنْهُ يَةٍمِرْ فِي َكَفرُوا الَّذِينَ يَزَاُل وََلا( 
وهذا إخبار .. وإخبار اهلل صادق ال كذب فيه.. والذي يقرأ سرية أبي  ]55/احلج[

وقد �زلت وهم من كبار هؤالء  سفيان ومعاوية يعرف أن هذه املرية مل تفارق قلوهبم..



صودين يف اآلية والبقية تبع هلم، وإذا متت تربئة الرأس تبعه تربئة البقية من باب األوىل فبطل املق
 معنى اآلية، بينما اهتام الرأس يبقي معه بعض األتباع فيبقى معنى اآلية .

  :آيات سورة فصلت -11

 َكَفرُوا الَّذِينَ َفَلنُذِيَقنَّ) 26( َتْغلِبُونَ َلعَلَُّكمْ فِيهِ وَاْلَغوْا اْلُقرَْآِن لِهََذا َتسْمَعُوا َلا َكَفرُوا الَّذِينَ وََقاَل(
 فِيهَا َلهُمْ النَّارُ اللَّهِ َأعْدَاءِ جَزَاءُ َذلِكَ) 27( يَعْمَُلونَ َكاُ�وا الَّذِي َأسْوََأ وََلنَجِْزيَنَّهُمْ شَدِيدًا عََذابًا
وقد استمر معاوية  ]29-26/فصلت)  [28( دُونَيَجْحَ ِبَآيَاتِنَا َكاُ�وا ِبمَا جَزَاءً اْلُخْلدِ دَارُ

يف صد املسلمني عن كتاب اهلل عن طريق إغراقهم بالروايات اإلسرائيلية واجلربية والشعر 
 والعصبيات.. اخل.

  آيات سورة النحل :  -12

 اْلَكافِِرينَ اْلَقوْمَ يَهْدِي َلا للَّهَا وََأنَّ اْلَآخِرَةِ عََلى الدُّْ�يَا اْلحَيَاةَ اسَْتحَبُّوا ِبَأ�َّهُمُ َذلِكَ( قال تعاىل :  
) 108( اْلَغافُِلونَ هُمُ وَُأوَلئِكَ وََأبْصَاِرهِمْ وَسَمْعِِهمْ ُقُلوِبِهمْ عََلى اللَّهُ َطبَعَ الَّذِينَ ُأوَلئِكَ) 107(
 ُثمَّ ُفتِنُوا مَا بَعْدِ مِنْ هَاجَرُوا ينَلِلَّذِ رَبَّكَ ِإنَّ ُثمَّ) 109( اْلَخاسِرُونَ هُمُ اْلَآخِرَةِ فِي َأ�َّهُمْ جَرَمَ َلا

 وهذه اآليات مل ]110-107/النحل[  رَحِيمٌ َلَغُفورٌ بَعْدِهَا مِنْ رَبَّكَ ِإنَّ وَصَبَرُوا جَاهَدُوا
تستثن إال املهاجرين! ومعلوم أن الطلقاء قسم ثالث ليسوا مهاجرين وال أ�صار..فهم واقعون 

 كبارهم .. وإذا شذ القليل فالشاذ ال حكم له.. حتت الوعيد وخاصة رؤساؤهم و



  مريم سورة آيات -13
 ِإ�َّمَا عََليِْهمْ َتعْجَْل َفَلا )83( َأزًّا َتؤُزُّهُمْ اْلَكافِِرينَ عََلى الشَّيَاطِنيَ َأرْسَْلنَا َأ�َّا َترَ َأَلمْ ( : تعاىل وقال
 جَهَنَّمَ ِإَلى اْلمُجِْرمِنيَ وََ�سُوُق )85( وَْفدًا الرَّحْمَِن ِإَلى اْلمُتَّقِنيَ َ�حْشُرُ يَوْمَ )84( عَدا َلهُمْ َ�عُدُّ
  باألولوية.. أيضًا.. قريش يف وهذه ]86-83/مريم[ )86( ِورْدًا

  لكافرون سورة آيات -14
  وثقيل.. مر احلق ولكن واحلق، الصدق خيرب بل يتوقع ال واهلل فاقرأها!  كلها، الكافرون سورة
 العهد آيات اآلن وسنذكر واملد�ي.. املكي يف قيل مما الراجح حسب مكية آيات هو سبق وما

 وصدق الكربى النبوة دالئل من وهي واحدة، احلقيقة هذه على اإلصرار أن وسرتون املد�ي
   اإلسالم.. و�يب الكريم القرآن

 هو اجلميع بإميان القول ولكن أسل فإذا األصل، تنقض ال والقلة االستثناء بأن �ذكر أن وجيب (
  عاقالً..) هؤالء يف أن لو والنبوة القرآن ويبطل اآليات ينقض الذي

  املد�ي) أول وهي ( البقرة سورة آيات -15
 ُتنْذِرْهُمْ َلمْ َأمْ َأَأْ�َذرَْتهُمْ عََليِْهمْ سَوَاءٌ َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّ :(املد�ي أوائل من وهي البقرة سورة أوائل يف 
 عَظِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ غِشَاوَةٌ َأبْصَاِرهِمْ وَعََلى سَمْعِِهمْ وَعََلى ُقُلوِبِهمْ عََلى اللَّهُ خََتمَ )6( يُؤْمِنُونَ َلا
 قريش كفار تتناول كفروا الذين يف آية وكل املكية، السور يف سبق ملا تأكيد وهذا ..)7(

 من وهم ألساسيون،ا األعداء ألهنم الـعامة، قبل رؤوسهم وتتناول اآليات، �زول ساعة باألولوية
 كا�وا ما قلوهبم على ران حتى وأصر وتآمر وكابر وعا�د حتاور من وهم احلجة عليهم قامت

 ثم لوقت بل دائمًا، اهلل يعرضها وال غالية اهلداية ألن العناد، بكثرة مقلوهب على طبعف  يكسبون،



 عرضت فمن دل،الع هو واهلل واحلجة، الوقت من �صيبه أخذ قد يكون املخاطب ألن يرفعها
 لفضل مستحقًا يكون ال صاحبها وحيارب وحيارهبا يأباها وهو سنة عشرين احلجج عليه

 ألهل كافيًا كان واحدة سنة واالختبار وخيترب، يبتلي وإمنا أحد، إىل يتوسل ال فاهلل اهلداية،
   .األبطح

رعاة الظواهر وصبيان  هذه تناول أبا سفيان باألولوية، وإذا استثنى اهلل أحدًا فقد يستثينإذن ف
البطاح واملستضعفني .. أما الزعماء احملاربون فإن مل يتناوهلم اخلطاب فمن يتناول؟ وكيف 
�ستطيع رد اخلرب القرآ�ي إال أن �كفر؟ ومن مل يتأمل اآليتني أو مل يقتنع هبما فال يستعجل يف رد 

لقرآن الكريم (! لألسف اآليات وتكذيبها، أل�نا سنأتي له بأسا�يد صحيحة تدل على صدق ا
أ�نا وصلنا معهم إىل هذه املرحلة، أن �ستدل على صدق القرآن بروايات قوية األسا�يد 

  عندهم)! 

إذن فال يستعجل السلفي املغايل يف رد اآليات السابقة وليبق مع إسالمه أل�ه قد جاء يف اآلثار 
حماولتهم إخراج أبي  ما يدل على هذا بأسا�يد صحيحة على جرحهم وتعديلهم،، وهم رغم

  سفيان من هذه اآليات بال سبب موجب، فقد روى سلفهم ما يدل على صدق هذه اآليات! 

: قال احلسن، بن عمار عن به حُدِّثت )252 ص/  1 ج( -  مثالً: الطربي تفسريففي  
 ِإنَّ :( األحزاب قادةِ يف آيتان: قال أ�س، بن الربيع عن أبيه، عن جعفر، أبي بن اهلل عبد حدثنا
 سَمْعِِهمْ وَعََلى ُقُلوِبِهمْ عََلى اللَّهُ خََتمَ يُؤْمِنُونَ ال ُتنْذِرْهُمْ َلمْ َأمْ َأَأْ�َذرَْتهُمْ عََليِْهمْ سَوَاءٌ َكَفرُوا الَّذِينَ



 مَْأَل:( اآلية هذه يف اهلل ذكرهم الذين وهم: قال ،) عَظِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ غِشَاوَةٌ َأبْصَاِرهِمْ وَعََلى
 سورة[ ) اْلَقرَارُ وَِبْئسَ يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ

  اهـ  بدر يوم ُقتلوا الذين فهم: قال ،]29 ،28: إبراهيم

عداوة  يف  املقتولني يوم بدر ليسوا  قلت: السياسة هي من حصر هؤالء باملقتولني! مع أن أكثر
أبي سفيان للنيب (ص)، وال يف بلوغه باحلجة وال يف فهمه هلا وعناده وكربه وصده عن سبيل 

التابعني، عدل اهلل يأبى  ماء املتبوعني فلن تكون يف الرعاةاهلل ..اخل، واآلية إن مل تكن يف الزع
وكان أبو سفيان من هؤالء  ،ماء بالدرجة األوىلهذا، ومنهج القرآن يأباه، فالقرآن يتناول الزع

الزعماء بال شك، بل هو زعيم احلروب ضد النيب (ص) وهو الوحيد الذي حزب األحزاب، 
فلم يكن يوم بدر أحزاب، وإمنا كا�ت قريش فقط، ومن هنا يتبني لنا املسلك السياسي ( األموي 

ال فائدة فيه على املستوى الفكري  خاصة) يف ختصيص القرآن مبا مييت آياته وحيصرها يف ما
عند املسلمني، إذ لو كا�ت ثقافة القرآن مستقرة يف عقول املسلمني بأن أبا سفيان منهم، فالبد 
أن يثري هذا االعتقاد بعض التساؤالت عن أثر أبي سفيان على السياسة العامة للمسلمني، وأثر 

مئنوا بأن العدو مات! وأن كالم اهلل ابنه معاوية يف صرف دالالت القرآن إىل عدو ميت! ليط
ليس على إطالقه! أو أ�ه غري صحيح! فاهلل مل خيتم على قلوب رؤوس الكفر من قريش، وأن 
التاريخ أثبت أن ما خيرب به اهلل ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا وال مطابقًا، وعلى هذا 



بتوه، والسلفية ( حليفة معاوية) فالقرآن توقعات حممد فقط! ( هذا ما يريد معاوية وأمثاله أن يث
تتدين برأي معاوية، وتستبعد صحة مثل هذه اآليات ولو احتماًال.. تصوروا ! حتى جمرد 
االحتمال أن أبا سفيان من هؤالء مستبعد يف الفكر السلفي، ليس ألن اهلل مل يقل ويكرر، ولكن 

مكر كمكر السلطان، وال ألن معاوية مل يرد ذلك، وخفاء الدور السياسي على احلمقى، فال 
  ، فإذا اجتمعا مل يردمها شيء، )!جند كجند احلمقى

 بن إسحاق حدثنا: قال إبراهيم، بن املثنى حدثين )267 ص/  1 ج( - الطربي تفسريويف  
 اآليتان هاتان: قال أ�س، بن الربيع عن أبيه، عن جعفر، أبي بن اهلل عبد حدثنا: قال احلجاج،

 سورة) [ اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ( هم)  عَظِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ( إىل
 أبو: رجالن إال اإلسالم يف أحدٌ القادة من يدخل فلم بدر، يوم ُقتلوا الذين وهمُ ،]28: إبراهيم
  اهـ  العاص أبي بن واَحلَكم حَرْب، بن سفيان

 أبي عن حامت أبي وابن املنذر وابن جرير ابن أخرج )29 ص/  1 ج( -  ثوراملن الدرويف  
  .. فذكره اهـ  العالية

 أبي ابن حدثنا: قال احلسن، بن عمار عن وحدثت )267 ص/  1 ج( - الطربي تفسريويف  
 وال �اٍج وال مُجيبٌ فيهم فليس القادةُ أما: قال احلسن، عن أ�س، بن الربيع عن أبيه، عن جعفر،

   اهـ  هَْتدٍمُ



قلت: إذا كان أبو سفيان من القادة ومن املعنيني باآلية الكرمية، فأعيدوا قراءة اآليتني 
  وا�ظروا هل من سبيل إىل أن يهتدي؟ أم أن إسالمه سيكون يف الظاهر فقط؟    

وعلى كل حال: فهذه اآليات صرحية جدًا يف الكافرين أيام �زوهلا، وأهنم لن يهتدوا، ألن 
اهلداية ا�تهت يف حقهم، وخاصة الزعماء اجملادلون واملتآمرون، فهؤالء قامت عليهم مهلة 

احلجة أكثر من الرعاع والعامة والبله، وهي تتفق مع سورة الكافرون ( فتذكروها) وسورة 
يس ( فاقرؤا أول عشر آيات منها) وغريها من اآليات والسور اليت تتحدث عن قريش، 

صوص، واهلل ال خيشى من الزعماء فيكون خطاب الوعيد وعن زعمائها على وجه اخل
يتناوهلم باألولوية، وإمنا السلفية فيما بعد حيدت الزعماء من الوعيد ألهنا ختشى منهم 

مبهمًا يف اهلواء ال حقيقة له، وإال  -الوعيد أي –وظنت أن اهلل خيشى منهم، وجعلته 
كأبي جهل ؟ �قول: فمن أستثنى  أين حقيقة هاتني اآليتني؟ قد يوردوهنا يف امليتني

؟) أم على اهلل َلنَا َفُتْخِرجُوهُ عِْلٍم مِنْ عِنْدَُكمْ هَْلأباسفيان ساعة �زول اآليات؟ أأ�تم؟ (
  وكتابه ودينه تفرتون ؟

  :آيات سورة آل عمران -16

 مِنَ َأوَْلادُهُمْ وََلا اُلهُمَْأمْوَ عَنْهُمْ ُتْغنِيَ َلنْ َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّمن سورة آل عمران، تبشريهم بالنار: (
 ِبَآيَاتِنَا َكذَّبُوا َقبْلِِهمْ مِنْ وَالَّذِينَ فِرْعَوْنَ َآِل َكدَْأِب) 10( النَّاِر وَُقودُ هُمْ وَُأوَلئِكَ شَيًْئا اللَّهِ



 ِإَلى وَُتحْشَرُونَ سَُتْغَلبُونَ واَكَفرُ لِلَّذِينَ ُقْل) 11( اْلعَِقاِب شَدِيدُ وَاللَّهُ ِبُذُ�وِبِهمْ اللَّهُ َفَأخََذهُمُ
 قريش يف املخاطبني من باب األولوية ] ويدخل كفارعمران آل)  [12( اْلمِهَادُ وَِبْئسَ جَهَنَّمَ

  .وخاصة رؤساؤهم وكبارهم

هنا وعيدان من اهلل حتقق أحدمها يف الد�يا، والسلفية ال يرون الثا�ي إال وتدبروا جيدًا، ف
املخاطبون ساعة �زول اآلية؟ أليس قريشًا؟ أليس هذا يتناول زعماء  توقعًا خاطئًا! فمن

احلرب على األقل ممن أعرقوا يف احملاربة والتحزيب والتصدر واملبالغة يف معاداة النيب (ص)؟ 
اإلسالم  ومعاوية هذه اآلية وأمثاهلا عند السلفية راحت هباء منثورًا بإظهار أبي سفيان

 وخاصة أبا سفيان على الكفر يف أكثر من مناسبة، مابقائهخوفًا من السيف! مع ثبوت 
هـ ومل يلبث بعدها إال سبع سنوات شيخًا 25يف أول خالفة عثمان سنة  وكان آخر مواقفه

  عاجزًا ليس له ذكر، لو شرب املاء ال جيد برده

أبي أن تأخر  موت  يظنون السلفيون ( الواقعون يف املكر األموي)جتربوا بقية اآليات، فثم 
 - ألهنم يروون أ�ه مات كافرًا –سفيان كان خريًا له، وأن تقدم موت أبي طالب كان شرًا له! 

 وََلابينما اهلل عز وجل ال يقول هذا وخاصة يف مثل أبي سفيان ا�ظروا إىل قوله تعاىل : (
 فِي حَظًّا َلهُمْ يَجْعََل َألَّا اللَّهُ يُِريدُ يًْئاشَ اللَّهَ يَُضرُّوا َلنْ ِإ�َّهُمْ اْلُكْفِر فِي يُسَاِرعُونَ الَّذِينَ يَحْزُْ�كَ
 وََلهُمْ شَيًْئا اللَّهَ يَُضرُّوا َلنْ ِباْلِإميَاِن اْلُكْفرَ اشَْترَوُا الَّذِينَ ِإنَّ) 176( عَظِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ اْلَآخِرَةِ



 َلهُمْ ُ�مْلِي ِإ�َّمَا لَِأْ�ُفسِِهمْ خَيْرٌ َلهُمْ ُ�مْلِي اَأ�َّمَ َكَفرُوا الَّذِينَ يَحْسَبَنَّ وََلا) 177( َألِيمٌ عََذابٌ
  ) ن]عمرا آل) [178( مُِهنيٌ عََذابٌ وََلهُمْ ِإْثمًا لِيَزْدَادُوا

فهذه اآليات تقول خبالف ظن السلفية متامًا.. فهم حيسبون أن إمالء اهلل هلؤالء خري 
  هلم!

 َأوَْلادُهُمْ وََلا َأمْوَاُلهُمْ عَنْهُمْ ُتْغنِيَ َلنْ َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّ(   ويف سورة آل عمران أيضًا قوله تعاىل:
 اْلحَيَاةِ هَذِهِ فِي يُنْفُِقونَ مَا مََثُل) 116( خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّاِر َأصْحَابُ وَُأوَلئِكَ شَيًْئا اللَّهِ مِنَ

 وََلكِنْ اللَّهُ َظَلمَهُمُ وَمَا َفَأهَْلَكْتهُ َأْ�ُفسَهُمْ َظَلمُوا َقوٍْم ثَحَرْ َأصَابَتْ صِرٌّ فِيهَا ِريٍح َكمََثِل الدُّْ�يَا
   ]117 ،116/عمران آل) [117( يَْظلِمُونَ َأْ�ُفسَهُمْ

وكل خطاب يف ذم قوم ووعيدهم فإ�ه  ،قبل عامتهم قريشكبار �زلت يف حق  اآليات هذهف
 مناسبة غزوة أحد.. ومل يكن إال قريش وهذه اآليات �زلت يف يتناول الرؤوس قبل األتباع،

 وحلفاؤها..

  تعاىل يف السورة �فسها: وتدبروا قوله 

 اْلمِهَادُ وَِبْئسَ جَهَنَّمُ مَْأوَاهُمْ ُثمَّ َقلِيٌل مََتاعٌ) 196( اْلِبَلادِ فِي َكَفرُوا الَّذِينَ َتَقلُّبُ يَُغرَّ�َّكَ َلا ( 
  .]عمران آل) [197(



ان وسيوف قريش طرية من دماء محزة ومصعب وأمثاهلما، واهلل أصدق فهذه من آيات آل عمر
القائلني ال يكذب أبدًا، وإذا قال شيئًا ال خيلفه، والسلفية يرون أن اهلل ال خيلف وعيده إذا كان 
يف حق أبي هلب عم النيب (ص) لكنهم يرو�ه خملفًا وعيده يف من هو شر من أبي هلب وأكثر 

أبو هلب مل يقتل مسلمًا قط، ومل حيزب أحزابًا ومل حياصر املسلمني يف  عداوة وأطول حماربة، بل
اخلندق وال يف الشعب، وإمنا كان ذم اهلل له إلطاعته أبي سفيان وأخته أم مجيل، فكيف 

  يصدق وعيد اهلل يف الفرع وال يصدق يف األصل؟!
  

  والنصيحة يف كيفية تدبر آيات سورة آل عمران: 

تسمعوهنا ساعة  استشعروا أ�كم كنتم من الصحابة، وأ�كم كنتمو ها،كل اآليات هذه تدبروا
�زوهلا يوم أحد! فأين سيكون منها قائد األحزاب وابنه؟ ال يغر�كم الكثرة اجلاهلة وعودوا 
إىل كتاب اهلل لتعرفوا منها السر كله! فهو تبيان لكل شيء، لكن هؤالء ال يرو�ه تبيا�ًا ألي 

 لقرآن الكريم.شيء! والعيب فيهم ال يف ا

  آيات سورة إبراهيم: -17



 وَِبْئسَ يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ) 28( اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ( 
) 30( النَّاِر ِإَلى مَصِريَُكمْ َفِإنَّ مَتَّعُواتَ ُقْل سَِبيلِهِ عَنْ لِيُضِلُّوا َأْ�دَادًا لِلَّهِ وَجَعَُلوا) 29( اْلَقرَارُ

  ]إبراهيم[

  : تفسري اآليات

املرادين يف  يات جترأ كثري من أهل التفسري مشكورين فرووا اآلثار يف تعينييف تفسري هذه اآل
على أشهر أقوال أهل   - وهم قادة قريش – هم بنو أمية وبنو خمزومأال و  هذه اآليات ،
، ثم لينظر كما هي وأترك للقاريء تدبر هذه الرواياتيف اهلامش وسأوردها  ،التفسري باألثر

  .الفرق بني آراء السلف احلق وآراء السلفية احملدثة

  وهذا منوذج من التفسري باملأثور هلذه اآلية:

 �ِعْمََة وابَدَُّل الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ { : تعاىل قوله تأويل يف القول )5 ص / 16 ج( -  الطربي تفسري -
 :ذكره تعاىل يقول } )29( اْلَقرَارُ وَِبْئسَ يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ )28( اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ
 ، �عمه من عليهم به اهلل أ�عم ما غريوا :يقول ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى (حممد يا تنظر أمل

 اهلل أ�عم ، وسلم عليه اهلل صلى حممد اهلل �يبّ يف كفرا اهلل �عمة تبديلهم وكان به، ُكفرا فجعلوها
 به فكفروا ، عليهم منه و�عمة ، هلم رمحة رسوال فيهم وابتعثه ، منهم فأخرجه ، قريش على به
 وأ�زلوا :يقول ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا :(وقوله .كفرا به عليهم اهلل �عمة فبدّلوا ، وكّذبوه ،



 إذا :بورا يبور الشيء بار :منه يقال ، اهلالك دار وهي ، البوار دار قريش مُشركي من قومهم
 .خمزوم وبنو ، أمية بنو :كفرا اهلل �عمة بدّلوا الذين إن :وقيل .. وبطل هلك

    :ذلك قال من ذكر الطربي: قال ثم
 ، زيد بن عليّ عن ، سفيان ثنا : قال ، أمحد أبو ثنا قاال ، إسحاق بن وأمحد بشار ابن حدثنا
 ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ :(قوله يف ، اخلطاب بن عمر عن ، سعد بن يوسف عن

 بنو فأما ، أمية وبنو ، املغرية بنو :قريش من األفجران مها :قال ) جَهَنَّمَ اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا
  .حني إىل فمتِّعوا أمية بنو وأما ؛ بدر يوم فكفيتموهم املغرية

 بن عمرو عن ، الزيات محزة أخرب�ا : قال ، دكني بن الفضل �عيم أبو ثنا : قال ، املثنى حدثين 
 �ِعْمََة بَدَُّلوا ينَالَّذِ ( اآلية هذه ، املؤمنني أمري يا :عنهما اهلل رضي لعمر عباس ابن قال : قال ، مرّة
 فأما ، وأعمامك أخوايل قريش من األفجران هم :قال ؟ ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ

  .حني إىل هلم اللَّه فأملى أعمامك وأما ، بدر يوم اهلل فاستأصلهم أخوايل
 عمرو عن إسحاق أبي عن ، سفيان ثنا : قال ، الرمحن عبد ثنا : قال ، بشار بن حممد حدثنا 

  .قريش من األفجران :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ( عليّ عن ، مرّ ذي
 ذي عمرو عن ، إسحاق أبي عن ، شعبة ثنا : قال ، الرمحن عبد ثنا : قال ، بشار ابن حدثنا

 وشريك سفيان ثنا : قال ، دأمح أبو ثنا : قال ، إسحاق بن أمحد حدثنا /مثله ، عليّ عن ، مرّ
 ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ ( قوله ، عليّ عن ، مرّ ذي عمرو عن ، إسحاق أبي عن ،

 بدر يوم دابرهم اهلل فقطع ، املغرية بنو فأما ، أمية وبنو املغرية بنو :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا
  .حني إىل فمُتِّعوا أمية بنو وأما ،



 : قال ، إسحاق أبي عن ، شعبة ثنا : قال ، جعفر بن حممد ثنا : قال ، املثنى بن حممد حدثنا 
 ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (اآلية هذه يف يقول عليا مسعت : قال ، مرّ ذا عمرا مسعت
  .خمزوم وبين أسد بين من األفجران :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ هُمَْقوْمَ وََأحَلُّوا

 أبي عن ، بزّة أبي بن القاسم عن ، شعبة ثنا : قال ، الرمحن عبد ثنا : قال ، املثنى ابن حدثنا 
 ،) جَهَنَّمَ اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ( قوله يف يعين .قريش كفار هم : قال ، عليّ عن ، الطفيل
 عن ، بزّة أبي بن القاسم عن ، شعبة ثنا : قال ، جعفر بن حممد ثنا : قال ، املثنى ابن حدثنا
 اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ (اآلية هذه عن الكوّاء ابن وسأله ، طالب أبي بن عليّ مسع أ�ه الطفيل أبي
  .بدر يوم قريش كفار هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا

 ، بزّة أبي بن القاسم عن  ، شعبة عن ، القاسم بن هاشم النضر أبو ثنا : قال ، وكيع ابن حدثنا 
  .حنوه فذكر ، عليا مسعت : قال ، الطفيل أبا مسعت : قال

 أبي عن ، البطني مسلم عن ، مسيع بن إمساعيل عن ، معاوية أبو ثنا : قال ، السائب أبو حدثنا 
  . قريش كفَّار هم :قال ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (قوله يف عليّ عن ، أرطأة

 قال ، الزعفرا�ي حممد بن احلسن حدثنا.أرطأة أبي عن ، البطني مسلم السائب أبو قال هكذا 
 قوله يف ، عليّ عن ، أرطأة بن مسلم عن ، مسيع بن إمساعيل ثنا : قال ، الضرير معاوية أبو ثنا :

  .قريش كفار :قال ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ (تعاىل
 أبي بن القاسم عن ، شعبة ثنا : قال ، إسحاق بن يعقوب ثنا : قال ، حممد بن احلسن حدثنا 

 وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (اهلل قول يف قال ، عليّ عن ، الطفيل أبي عن ، بزّة
  .قريش كفار هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ



 : قال ، بزّة أبي بن القاسم عن ، شعبة ثنا : قال ، شبابة ثنا : قال ، حممد بن احلسن حدثنا 
 اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (اآلية هذه يف يقول عليا مسعت : قال ، حيدّث الطفيل أبا مسعت
  .بدر يوم قريش كفار :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا

 عامر الطفيل أبو ثنا : قال ، الصَّرييفّ بسام ثنا : قال ، دكني بن الفضل ثنا : قال ، احلسن حدثنا 
 مثلي بعدي تسألوا ولن ، تسألو�ي ال أن قبل سلو�ي :فقال املنرب على قام عليا أن ذكر ، واثلة بن
 :قال ؟ ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ (من ، فقال الكوّاء ابن فقام ،

  . قريش منافقو
 ، الطنافسيّ همسا قد رجل عن ، بسام ثنا : قال ، عبيد بن حممد ثنا : قال ، احلسن حدثنا 

 َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ( من :املؤمنني أمري يا :فقال ، عليّ إىل رجل جاء : قال
  .قريش يف :قال ؟ ) اْلبَوَاِر دَارَ

 عن ، الطفيل أبي عن ، الصرييفّ بسام ثنا : قال ، أمحد أبو ثنا : قال ، إسحاق بن أمحد حدثنا 
   .قريش منافقو :قال ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ (اآلية هذه عن سئل أ�ه عليّ

 ابن أن ، دينار بن عمرو ثنا : قال ، محاد ثنا : قال ، عفان ثنا : قال ، حممد بن احلسن حدثنا
  .بدر أهل من ملشركونا هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ( قوله يف قال عباس

 مسعت : قال ، عمرو عن ، سفيان ثنا : قال ، اجلبار عبد ثنا : قال ، حممد بن احلسن حدثنا 
 وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ( مكة أهل واهلل هم :يقول عباس ابن مسعت :يقول عطاء
  .) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ



 أبى عن ، طريف بن مطرف عن ، عمر بن صاحل ثنا : قال ، احلسني ثنا : قال ، القاسم حدثنا 
 َترَ َأَلمْ ( اآلية هذه وتال ، املنرب على يقول عليا مسعت :يقول مرّ ذا عمرا مسعت :قال إسحاق

 فأما ، قريش من األفجران مها :قال  ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى
  .حني إىل فمُتِّعوا اآلخر وأما ، بدر يوم دابرهم اهلل فقطع أحدمها

 : قال ، احلارث وحدثين = عيسى ثنا : قال ، عاصم أبو ثنا : قال ، عمرو بن حممد حدثين 
 ، مجيعا اءورق ثنا : قال ، شبابة ثنا : قال ، احلسن وحدثنا ، ورقاء حدثنا :قال ، احلسن ثنا
  .قريش كفار :قال ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا (قوله جماهد عن ، جنيح أبي ابن عن

 : قال ، جماهد عن ، الوهاب عبد ثنا : قال ، أمحد أبو ثنا : قال ، إسحاق بن أمحد حدثنا 
 عن ، جنيح أبي ابن عن ، شبل ثنا : قال ، حذيفة أبو ثنا : قال ، املثنى حدثنا /قريش كفار

  .قريش كفار ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا (جماهد
  مثله ، جماهد عن ، جريج ابن عن ، حجاج حدثين : قال ، احلسني ثنا : قال ، القاسم حدثنا 

 بن عمرو عن ، عيينة ابن أخرب�ا : قال ، الرزاق عبد أخرب�ا : قال ، حييى بن احلسن حدثنا
 وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ (واهلل هم :يقول عباس ابن مسعت : قال ، عطاء عن ، دينار
  .مكة أهل :قال أو .قريش ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ

 بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، شعبة عن ، ُغنْدر حدثنا قاال ، بشار وابن وكيع ابن حدثنا 
  .بدر يوم قتلى :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة ُلوابَدَّ الَّذِينَ (اآلية هذه يف جبري
 بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، شعبة ثنا : قال ، الصمد عبد حدثين : قال ، املثنى ابن حدثنا
  .قريش كفار هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (جبري



 حُصَني عن ، هشيم ثنا : قال ، الرمحن عبد ثنا قاال ، املثنى بن وحممد بشار بن حممد حدثنا 
  .املشركني من بدر قتلى هم قاال ، جبري بن وسعيد مالك أبي عن ،

 ِإَلى َترَ َأَلمْ (يف عباس ابن عن ، عطاء عن ، عمرو عن ، عيينة ابن ثنا : قال ، كريب أبو حدثنا
  .مكة أهل واهلل هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ

 محاد ثنا : قال ، احلجاج ثنا : قال ، املثنى حدثين /كفارهم يعين :سفيان قال :كريب أبو :قال 
 املشركون هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا (قوله يف ، عباس ابن عن ، دينار بن عمرو عن ،
  .بدر أهل من

 ، خالد أبي بن إمساعيل عن ، هشيم أخرب�ا : قال ، عون بن عمرو ثنا : قال ، املثنى حدثين 
 اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا نَالَّذِي ِإَلى َترَ َأَلمْ (قوله يف ، عليّ عن ، عليّ أصحاب بعض عن ، إسحاق أبي عن
 دابرهم قطع اهلل فإن خمزوم بنو أما ، أمية وبين خمزوم بين من قريش من األفجران هم :قال ) ُكْفرًا
  .حني إىل فمُتِّعوا أمية بنو وأما ، بدر يوم

 ، مالك أبي عن ، حصني عن ، خالد أخرب�ا : قال ، أسد بن معلى ثنا : قال ، املثنى حدثين
  .بدر يوم املشركني من القادة هم :قال ) ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ ( اهلل قول يف
 مالك أبي عن ، حصني عن ، هشيم أخرب�ا : قال ، عون بن عمرو ثنا : قال ، املثنى حدثين 

  .ببدر ُقتل من قريش كفار هم قاال ، جبري بن وسعيد
 ، الضحاك عن ، جويرب عن ، هشيم أخرب�ا : قال ، عون بن عمرو ثنا : الق ، املثنى حدثين 

  .ببدر ُقتل من ، قريش كفار هم : قال



 مسعت : قال ، سليمان بن عبيد أخرب�ا :يقول معاذ أبا مسعت : قال ، احلسني عن حُدثت 
 مشركو هم : قال ، اآلية ... ) ُكْفرًا هِاللَّ  �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ ( قوله يف يقول ، الضحاك

  .مكة أهل
 بعض عن ، إسحاق بن حممد أخرب�ي : قال ، الفضل بن سلمة ثنا : قال ، محيد ابن حدثنا 

 الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (قريش من ُقتلوا الذين يف اآلية هذه �زلت : قال ، يسار بن عطاء عن ، أصحابه
  .اآلية ... ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا هِاللَّ �ِعْمََة بَدَُّلوا

 ِإَلى َترَ َأَلمْ ( قوله ، قتادة عن ، سعيد ثنا : قال ، زريع بن يزيد ثنا : قال ، معاذ بن بشر حدثنا 
 جهل أبو :مكة أهل أهنم دّثحن كنا ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ

  . بدر يوم اهلل قتلهم الذين وأصحابه
 ثور بن حممد ثنا : قال ، األعلى عبد بن حممد حدثنا /) اْلَقرَارُ وَِبْئسَ يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ :(اهلل قال 
 ، بدر يوم املشركني قادة هم :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا (قوله يف ، قتادة عن ، معمر عن ،

  .) يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ (البوار دار قومهم أحلوا
 بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ (قوله يف ، زيد ابن قال : قال ، وهب ابن أخرب�ا : قال ، يو�س حدثنا 

  .بدر أهل من ركوناملش هؤالء :قال ) اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة
 قال ، سعد بن حممد به حدثين مبا ، ذلك يف آخرون وقال  الطربي!): ذكره غريب آخر (رأي 
 الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ ( قوله ، عباس ابن عن أبي حدثين : قال ، عمي حدثين : قال ، أبي حدثين :

 اتبعوه والذين ، األيهم بن جبلة فهو ) يَصَْلوَْ�هَا جَهَنَّمَ اْلبَوَاِر ارَدَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا
  !اهـ بالروم فلحقوا العرب من



 هو وإمنا عباس ابن عن يصح وال األخري األثر غرابة ورغم ،الطربي تفسري من يف ما هذا 
 ذكر ما مع ىيتناف بدر كفار يف املعنى حصر حماولة أن كما ،جدًا وشاذ للمعنى شامي حتريف

 وإن ( ملعاوية خطابه يف علي بن احلسن ا�تزعه املعنى وهذا حني! إىل متعوا وأهنم أمية بين عن
  .سيأتي! كما معاوية! هلا فاضطرب حني) إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري
 )509 ص / 4 ج( -تفسريه يف  كثري ابن  وقال

 :قال حسني أبي ابن عن مَعْقِل، على رأتق :قال �فيل ابن حدثنا أبي، حدثنا :حامت أبي ابن قال
 اليوم أعلم لو فواهلل القرآن، عن يسألين أحد أال :فقال عنه، اهلل رضي طالب، أبي بن علي قام

 الذين من :فقال الكواء بن اهلل عبد فقام .ألتيته البحار وراء من كان وإن  به مين أعلم أحدا
 اإلميان، :اهلل  �عمة أتتهم قريش، مشركو :فقال وار؟الب دار قومهم وأحلوا كفرًا اهلل �عمة بدلوا
   البوار دار قومهم وأحلوا كفرا اهلل �عمة فبدلوا

 املستويف مسلم ذكر اآلية، } ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ { :قوله يف العدوي وقال  
 قومهم فأحلوا املغرية بنو فأما ،املغرية وبنو ة،أمي بنو :قريش من األفجران هم :قال أ�ه علي عن
 وأبو ،بدر يوم جهل أبو وكان .أحد يوم البوار دار قومهم فأحلوا أمية بنو وأما بدر، يوم البوار دار

  .جهنم فهي البوار دار وأما .أحد يوم سفيان
 عن منصور، بن احلارث حدثنا حييى، بن حممد حدثنا :اهلل رمحه حامت، أبي ابن وقال 

 وََأحَلُّوا { :اآلية هذه قرأ عليا مسعت :قال مرة بن عمرو عن إسحاق، أبي عن إسرائيل،
 فأهلكوا املغرية بنو فأما املغرية، وبنو أمية بنو :قريش من األفجران هم :قال } اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ
  .حني إىل فمتِّعوا أمية بنو وأما بدر، يوم



  .حنوه علي، عن مرة، بن عمرو عن إسحاق، أبو ورواه 
  .عنه وجه غري من وروي 
 :قوله يف اخلطاب، بن عمر عن سعد، بن يوسف عن زيد، بن علي عن الثوري، سفيان وقال 

 أمية، وبنو املغرية بنو :قريش من األفجران هم :قال } ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ ِإَلى َترَ َأَلمْ {
  .حني إىل فمتعوا أمية بنو وأما بدر، يوم ُكفيتمُوهُمف املغرية بنو فأما

 أمري يا :اخلطاب بن لعمر عباس ابن قال :قال مرة بن عمرو عن الزيات، محزة رواه وكذا 
 هم :قال } اْلبَوَاِر دَارَ َقوْمَهُمْ وََأحَلُّوا ُكْفرًا اللَّهِ �ِعْمََة بَدَُّلوا الَّذِينَ { :اآلية هذه املؤمنني،
 أعمامك وأما بدر، يوم اهلل فاستأصلهم أخوايل فأما وأعمامك أخوايل :قريش من اناألفجر
  .حني إىل هلم اهلل فأملى

  .بدر يوم قتلوا الذين قريش كفار هم زيد بن وقتادة والضحاك جبري بن وسعيد جماهد وقال  
  .كثري ابن ذكره ما ا�تهى  اهـ عمر ابن عن �افع، عن هتفسري يف مالك رواه وكذا  
  : أيضًا علي وعن )159 ص / 7 ج( - احمليط البحر تفسري ويف 
 ثم ، وذراريهم وأمواهلم دماءهم صان بأن اإلسالم علم بإظهار عليهم أ�عم قريش منافقو هم 

  بالواقع. وألصقها املعا�ي أصح هذا : قلت اهـ الكفر إىل عادوا
 الذاريات: ريتفس يف )416 ص / 8 ج( - للحاكم الصحيحني على املستدرك ويف

 عبيد بن حممد ثنا ، عفان بن علي بن احلسن ثنا ، عقبة بن حممد بن علي احلسن أبو أخرب�ا
 علي املؤمنني أمري رأيت : قال ، الطفيل أبو ثنا ، الصرييف الرمحن عبد بن بسام ثنا ، الطنافسي

 تسألوا ولن لو�يتسأ ال أن قبل سلو�ي « : فقال ، املنرب على قام عنه اهلل رضي طالب أبي بن



 وأحلوا كفرا اهلل �عمة بدلوا الذين ( فمن : قال ... : فقال الكواء ابن فقام : قال » مثلي بعدي
 خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا « » قريش منافقو « : قال )  جهنم البوار دار قومهم

 3 ج( -احلجر ةسور تفسري يف  للحاكم الصحيحني على املستدرك يف آخر طريق من وكرره / »
 ثنا الغفاري حازم بن أمحد ثنا بالكوفة الشيبا�ي علي بن حممد جعفر أبو أخرب�ي  )197 ص /
 اهـ احلديث ...عليا مسعت : قال واثلة بن عامر الطفيل أبو ثنا الصرييف بسام ثنا �عيم أبو

 جيمع ممن الكوفيني ثقات من الصرييف الرمحن عبد بن وبسام عال صحيح حديث هذا وقال:
  .التصحيح وكرر إبراهيم سورة تفسري يف وكرره  اهـ خيرجاه مل و حديثهم

 ، بسام �ا ، معاوية أبو �ا ، عيسى حدثنا )148 ص / 2 ج( - للشاشي املسند يف واحلديث 
  .قريش) (منافقي فيها: ...وذكرطالب أبي بن علي قال : قال الطفيل أبو �ا
 )47 ص / 1 ج( - محاد بن لنعيم الفنت ويف 

 رضى عائشة على دخلت قال عباس ابن عن إمساعيل أبو كثري ثنا زياد بن املطلب حدثنا
 مع علينا أخرجك ما هلا قلت قال بين يا وعليك قالت أمة يا عليك السالم فقلت عنهما اهلل

اهـ قلت: وهذا إقرار من عائشة بأن معظم  .مقدورا قدرا ذلك كان قالت ؟ قريش منافقي
ي قريش، وكأن العلم بقي عليهم إىل ذلك الوقت، ويف اآلية تربئة لعائشة جيشها من منافق

واهتام ملنافقي قريش وكان بنو أمية كمروان بن احلكم  وحمرز بن حارثة وأمثاهلم قد هيجوا 
عائشة على اخلروج، وكا�ت قد خرجت من مكة أرض الطلقاء وفيها بقايا الطلقاء 

 .وأبناؤهم



  :آيات من سورة النساء   -18

 سَِبيِل عَنْ وَصَدُّوا َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّيف سورة النساء تأكيد أ�ه لن يهديهم إال طريق جهنم: (و
 لِيَهْدِيَهُمْ وََلا َلهُمْ لِيَْغفِرَ اللَّهُ يَُكِن َلمْ وََظَلمُوا َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّ) 167( بَعِيدًا َضَلاًلا َضلُّوا َقدْ اللَّهِ

) 169( يَسِريًا اللَّهِ عََلى َذلِكَ وََكانَ َأبَدًا فِيهَا الِدِينَخَ جَهَنَّمَ َطِريقَ لَّاِإ) 168( َطِريًقا
فهل أخلف اهلل وعيده؟ .. فقد توعدهم اهلل بأ�ه لن يهديهم وهذا من عدل اهلل  ]النساء[

  ملن تدبره..

  سورة األحزاب  آيات  -19

 َلا َأبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ) 64( سَعِريًا َلهُمْ وََأعَدَّ ينَاْلَكافِِر َلعَنَ اللَّهَ ِإنَّ: ( يف سورة األحزاب
 وََأَطعْنَا اللَّهَ َأَطعْنَا َليَْتنَا يَا يَُقوُلونَ النَّاِر فِي وُجُوهُهُمْ ُتَقلَّبُ يَوْمَ) 65( َ�صِريًا وََلا وَلِيا يَِجدُونَ
  ]األحزاب) [67( السَِّبيَلا َفَأَضلُّوَ�ا وَُكبَرَاءََ�ا ادََتنَاسَ َأَطعْنَا ِإ�َّا رَبَّنَا َقاُلواوَ) 66( الرَّسُوَلا

قلت: وإذا كان هذا وعيد لألتباع يف بدر وأحد واخلندق ( وسورة األحزاب �زلت أيام 
اخلندق) فهل ترون يف اآليات اعتذارًا عن الزعماء؟ أم أن وعيدهم من باب األوىل؟ تدبروا 

 آن الكريم..وال تعبدوا التاريخ وترتكوا القر

  آيات من سورة النور:  - 20



  ]النور) [57( اْلمَصِريُ وََلِبْئسَ النَّارُ وَمَْأوَاهُمُ اْلَأرِْض فِي مُعِْجِزينَ َكَفرُوا الَّذِينَ َتحْسَبَنَّ َلا(  

  متى �زلت ويف حق من؟ ..

 اقرؤوا وتدبروا آيات الكتاب الذي يهدي لليت هي أقوم وإن كان أصعب على النفس 
  والعادة..

  :آيات سورة األ�فال   -21

ويف األ�فال عن أبي سفيان وحلفائه، وكان أبو سفيان قد مجع األموال للثأر من املسلمني بعد 
بدر وكان قد طلب من قريش أن يتربعوا بالقافلة إلعداد اجليش ملقاتلة النيب (ص) يف أحد 

 عََليِْهمْ َتُكونُ ُثمَّ َفسَيُنْفُِقوَ�هَا اللَّهِ سَِبيِل عَنْ لِيَصُدُّوا اَلهُمَْأمْوَ يُنْفُِقونَ َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّفأ�زل اهلل: ( 
 الطَّيِِّب مِنَ اْلَخِبيثَ اللَّهُ لِيَمِيزَ) 36( يُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ ِإَلى َكَفرُوا وَالَّذِينَ يُْغَلبُونَ ُثمَّ حَسْرَةً
 اْلَخاسِرُونَ هُمُ ُأوَلئِكَ جَهَنَّمَ فِي َفيَجْعََلهُ جَمِيعًا َفيَرُْكمَهُ بَعٍْض عََلى بَعَْضهُ اْلَخِبيثَ وَيَجْعََل

  ]األ�فال) [37(

 املتأخرون جتاهلها واليت العتيقة، السلفية بقايا من اآلية، تفسري يف املتقدمني احلديث أهل روايات وهذه
 والرافضة للجهمية ذم يف تفسريات خيتارون أهنم مع يقلقهم، باألثر التفسري وأصبح ،احملدثة) السلفية (

  آيات.. فيهم تنزل حتى أألحزاب مع يشهدوا وال (ص) الرسول حياربوا مل هؤالء أن مع والقدرية
  اآلية: تفسري يف اآلثار



 محيد ابن حدثنا : )530 ص / 13 ج( - الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( جبري بن سعيد -1
 "أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :قوله يف جبري بن سعيد عن جعفر، عن القمي، يعقوب حدثنا قال،
 أحد يوم استأجر .حرب بن سفيان أبي يف �زلت :قال ،"حيشرون جهنم إىل كفروا والذين" اآلية،
 ،..اخل وسلم عليه اهلل صلى النيبَّ هبم فقاتل كنا�ة، بين من األحابيش من ألفني

 حدثنا : )530 ص / 13 ج( - الطربي تفسري ن):سفيا أبي يف �زلت ( أبزى بن الرمحن عبد  -2
 إن" :أبزى ابن عن جعفر، عن القمي، يعقوب عن إمساعيل، بن إسحاق حدثنا قال، وكيع ابن

 أحد يوم استأجر سفيان، أبي يف �زلت :قال ،"اهلل سبيل عن ليصدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين
 .العرب من استجاش من سوى ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوَل هبم ليقاتل ألفني

 قال،... )531 ص / 13 ج( -  الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( عتيبة بن احلكم  -3
 ينفقون كفروا الذين إن" :عتيبة بن احلكم عن العصفري، عثمان بن خطاب عن أبي أخرب�ا
 أربعني أحد يوم املشركني على أ�فق .سفيان أبي يف �زلت :قال ،"اهلل سبيل عن ليصدوا أمواهلم
 .مثقاال وأربعني اثنني يومئذ األوقية وكا�ت ذهب، من أوقية

 حدثنا قال، بشر حدثنا  : )531 ص / 13 ج( -  الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( قتادة -4
 ،"اهلل سبيل عن ليصدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :قوله قتادة، عن سعيد، حدثنا قال، يزيد
 اهلل �يبَّ غزا حتى  القتال، إىل ودعاهم الناس أشَّبَ مكة إىل بالعري سفيان أبو قدم امل :قال ، اآلية
 وكا�ت .رمضان شهر من عشرة سابع صبيحة اجلمعة يوم رمضان يف بدر وكا�ت .املقبل العام من

 .الرابع العام يف منه خلت عشرة إلحدى السبت يوم شوال يف أحد



 بن حممد حدثين : )531 ص / 13 ج( - الطربي تفسري ):سفيان أبو منهم مجاعة يف ( السدي  -5
 كان فيما اهلل قال :قال السدي عن أسباط، حدثنا قال، املفضل بن أمحد حدثنا قال، احلسني

 ينفقون كفروا الذين إن" :هبم حممدًا يقاتلون الرجال يستأجرون سفيان، أبو ومنهم املشركون،
 عليهم تكون ثم فسينفقوهنا" =وسلم عليه اهلل صلى حممد وهو ،"اهلل سبيل عن ليصدوا أمواهلم
 "يغلبون ثم" =  وويٌل القيامة يوم �دامة :يقول ، "حسرة

 عمرو بن حممد حدثين : )531 ص / 13 ج( - الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( جماهد  -6
 ينفقون" :اهلل قول يف جماهد عن جنيح، أبي ابن عن عيسى، حدثنا قال، عاصم أبو حدثنا قال،

 أبي �فقة يف :قال ، "اخلاسرون هم أولئك" :قوله حتى اآلية ، "اهلل سبيل عن ليصدوا أمواهلم
 .أحد يوم الكفار على سفيان

 قال، املثنى حدثين : )532 ص / 13 ج( - الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( جماهد  -7
 .مثله ،جماهد عن جنيح، أبي ابن عن شبل، حدثنا قال، حذيفة أبو حدثنا

 بن عمر بن وعاصم حبان بن حييى بن وحممد الزهري منهم، التابعني من وجمموعة عباس ابن   -8
 -  الطربي تفسري ):منهم سفيان أبو ( معاذ بن سعد بن عمرو بن الرمحن عبد بن واحلصني قتادة

 حممد حدثنا قال، إسحاق ابن عن سلمة، حدثنا قال، محيد ابن حدثنا : )532 ص / 13 ج(
 قتادة، بن عمر بن وعاصم حبان، بن حييى بن وحممد الزهري، شهاب بن اهلل عبيد بن مسلم بن

 بعض حدث قد كلهم ،علمائنا من وغريهم[ معاذ، بن سعد بن عمرو بن الرمحن عبد بن واحلصني
 من أو :قالوا أحد، يوم عن احلديث من سقت فيما كله حديثهم اجتمع وقد .أحد يوم عن احلديث

 مكة، إىل َفلُّهم ورجع )2( ، القليب أصحاب من قريش كفار من بدر يوم ]أصيب ملا :منهم قاله



 يف أمية، بن وصفوان جهل أبي بن وعكرمة ربيعة، أبي بن اهلل عبد مشى بعِريه، سفيان أبو ورجع
 له كان ومن حرب بن سفيان أبا فكلموا ببدر، وإخواهنم وأبناؤهم آباؤهم أصيب قريش من رجال

 فأعينو�ا خيارَكم، وقتل وََترَكم قد حممدًا إن قريش، معشر يا :فقالوا جتارة، قريش من عريال تلك يف
 عن ذكر كما ففيهم، :قال .ففعلوا !منا أصيب مبن ثأرًا منه �درك أن لعلنا حربه، على املال هبذا
 "حيشرون جهنم إىل كفروا والذين" :قوله إىل "أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :اهلل أ�زل عباس، ابن

 ابن حدثنا : )533 ص / 13 ج( - الطربي تفسري سفيان): أبو منهم ( مرسالً إسحاق ابن  -9
 سبيل عن ليصدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :إسحاق ابن عن سلمة، حدثنا قال، محيد
 من مال له كان من وإىل سفيان، أبي إىل مشوا الذين النفرَ يعين ، "حيشرون" :قوله إىل ،"اهلل

 ففعلوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول حرب على يَُقوُّوهم أن فسألوهم ،التجارة تلك يف قريش
 إسحاق ابن رواية سبق وقد األموال، أصحاب طالب من كبار من سفيان أبو كان قلت: ( اهـ

 جنودًا إال اجلماعة هؤالء فما املذكور، باللفظ هنا قاريء يغرت فال رأسهم، أ�ه علمائه عن اإلمجاع
 سفيان). ألبي

 : )533 ص / 13 ج( - الطربي تفسري سفيان): أبي يف �زلت ( دينار بن عطاء -10
 يف دينار بن عطاء عن أيوب، أبي بن سعيد أخرب�ي قال، وهب ابن أخرب�ا قال، يو�س حدثين

 اهـ4 حرب بن سفيان أبي يف �زلت اآلية، ،"أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :اهلل قول

                                                            
 ابن عن ، مردويه ابن وأخرج : فقال )181 ص / 3 ج( - القدير فتح يف األقوال الشوكا�ي سرد وقد 4

 ، الشيخ وأبو ، جرير وابن ، محيد بن عبد وأخرج . حرب بن سفيان أبي يف اآلية هذه �زلت : قال عباس
 وابن ، املنذر وابن ، جرير ابن وأخرج . حنوه جبري بن سعيد عن وغريهم هؤالء وأخرج . حنوه جماهد عن



  تعليق:ال
 

( مل  والتفصيل يف كتابي عن أبي سفيان يف معظمها قوية، هذا من حيث اإلمجال، األسا�يد 
، وهبذه األسا�يد معظم الرواية القدمية إمنا وصلوا ما شاءوا منها يطبع ومل يكتمل وقد قارب)

ا تفصيل حديثي طويل)، ومعظم السري واملغازي وطبقته شيخ البخاري ( وهن أيام املسندي
والتواريخ والرتاجم إمنا هي مبثل هذه األسا�يد، وجمموعها يشهد بعضها لبعض ولو كان 
معظمها مرسالً، ثم هي ليست وحدها بل األسا�يد الصحيحة املوصلة يف ذم أبي سفيان 
ومعاوية كثرية جدًا، إال أن السلفية احملدثة ختلت على السلفية القدمية عندما تقرتب من ذم آل 

كنها تقبل عليهم بقوة إن وجد يف بعض مراسيلهم ما يقرتب من ذم آل حممد ( أبي سفيان، ل
وقد أخرج منه �واصب القرن األول  -والشواهد يف كتاب النصب والنواصب عرب التاريخ

  قريبًا).

                                                                                                                                                                          

 قريش مشركي على أ�فق سفيان أبي يف �زلت : قال اآلية يف ، عتيبة بن احلكم عن ، الشيخ وأبو ، حامت أبي
 قول وهناك اهـ. ذهب من مثقاًال وأربعني اثنني يومئذ الوقية وكا�ت ، ذهب من أوقية أربعني أحد يوم

 أبو منهم وليس -عشر اثنا وهم امساءهم وسرد – بدر يوم املطعمني يف �زلت أهنا الكليب عن ضعيف
 أبي يف جعلوها وآخرون والنضري، قريظة بين يف جعلها نم ومنهم اجلوزي) البن املسري زاد يف ( سفيان

  وحزبه... سفيان أبي يف أهنا من تقدم ما وواقعًا أسا�يد واألقوى جهل..



؟! ومعاوية كأبيه �عود هنا فنقول :  أال ترون احلشد السلفي القديم وعقيدته يف أبي سفيان
تلك  سلف القديم الذي مل يعد أحد يرى رأيه من السلفية احملدثة! ذلك الو يف كل شيء،

اليت بدأت مع أمحد بن حنبل واستحكمت مع ابن تيمية وا�تشرت مع حممد بن عبد السلفية 
الوهاب،، فاحلشد السلفي القديم يف تفسري هذه اآلية فقط جند فيها علماء كبار من أهل 

السلفية احملدثة، وهؤالء ال يوازيهم أمحد بن حنبل  السنة واحلديث وحمل إجالل ( �ظري) عند
هـ)  95وال ابن تيمية وال حممد بن عبد الوهاب، ففيهم سعيد بن جبري التابعي املشهور (

وعبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي ( وايل عمر على مكة) وقتادة ( من رجال اجلماعة وفيه 
، كم بن عتيبة شيخ شعبة األولواحلأموية) وجماهد املفسر املشهور، والسدي الكبري، 

والزهري ( عامل أهل الشام واحلجاز) وحممد بن حييى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان األ�صاري ( شيخ ابن إسحاق) واحلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ 

مة، فهؤالء عطاء بن دينار وقبلهم كلهم ابن عباس حرب هذه األواأل�صاري  وابن إسحاق 
(  أربعة عشر من السلف الصاحل باعرتافهم كا�وا يرون أن هذه اآليات �زلت يف أبي سفيان

ومعاوية معه مل يفارقه حتى يف اعتزاله يوم حنني ومتنيه مع أبيه هزمية النيب (ص)، على أن 
رواة فيه �صب وأموية، ولكن أموية ابن تيمية ومدرسته ال توازيها أموية  بعض هؤالء السلف

ذكر اجلهم واجلعد أو القدرية  إذام بالتفسري بالرأي م،  فما بال السلفية احملدثة هتتأهل الشا
واجلهمية وال يلتفتون أبدًا ملن تكون اآليات تنزل يف ذمه وهو حيارب النيب (ص) إضافة إىل أن 



فيان أيام جيدًا، فهي ال تتحدث عن أبي س اآليات تبشر أبا سفيان ومن معه بالنار فتدبروها
ال يتوقع وإمنا خيرب بصدق، ومن أصدق  عز وجل اهللقط .. كال، بل تبشره بالنار، وشركه ف

  ..هو ابن تيمية أو ابن بطة أو الربيع بن �افع أو من؟من اهلل قيالً؟ هل 
على منهج مطرد حبيث ال يقبلون الرواية إال  �عم لو كا�ت السلفية احملدثة وسائر النواصب

ة لقلنا هلم عذرهم، بل قد �دعمهم يف هذا التشدد يف قبول الروايات بشروط معتزلي
ملة مع التشدد يف قبول من حيث اجلواألحاديث، وأال يصدقوا أسباب النزول هذه، وحنن 

أخف من اآليات أصالً، مبعنى أن  ما كان له أصل كهذه الروايات، فالرواياتالروايات إال 
الذين �زلت وهم كفار وخاصة  حق الذين كفروا اإلمجاع منعقد على أن هذه اآليات يف

الزعماء الذين حددت اآليات صفاهتم كإ�فاق األموال وبذهلا لتجهيز اجليوش.. فمن هؤالء 
ل أبا سفيان ومعاوية ريها كا�ت تشمسورة البقرة واألحزاب وغغري كبار قريش، فاآليات من 

وعلى هذا  بعد مقتل حنظلة ببدر،وكان معاوية ميني أبيه  ،قبل أي أطراف أخرى وأمثاهلم
فإذا صحت اآليات فلماذا �تشدد يف اآلثار؟ بل اآليات تبشرهم بالنار وخترب أهنم لن يهتدوا، 
فالسلفية القدمية خففت هبذه اآلثار من اآليات أكثر مما أكدهتا، ألهنا مل تشهد عليهم بالنار كما 

 رغم الظروف السياسية الصعبة، إال شهدت اآليات، ومع ذلك فالسلفية القدمية أ�صف وأجرأ



فقد كان عابدًا متوقيًا  – 5أمحد بن حنبل ساحمه اهلل ورمحهب أن السلفية احملدثة اليت بدأت
سلفية احملدثة هذه ال -يف الصغائر؛ جريئًا على بعض الكبائر كالظلم وحب الظاملني والتكفري

    هي املسيطرة اليوم.

باآليات على  األمر بذم هؤالء،  أما أن يستدلواإذا تعلق  وهذه السلفية احملدثة إمنا تتشدد
قبل أن يسلما! بينما  فحدث وال حرج، بل قد تستدل بآيات يف فضلهما فضل معاوية وأبيه

يرتكون اآليات اليت كا�ت تنزل فيهم ويف غريهم  قطعًا ( ألهنا �زلت قبل إسالمهم فتشملهم 
  .من آثار السلطة األموية بال شكبالضرورة) فهذه عصبية شديدة كاحلة، وهي 

  تنبيه يف ا�قطاع التوبة عن أبي سفيان ومعاوية:

 َكاُ�وا وَمَا اْلحَرَاِم اْلمَسِْجدِ عَِن يَصُدُّونَ وَهُمْ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمُ َألَّا َلهُمْ وَمَا: ( يف سورة األ�فال ا�ظر إىل قوله
 مَُكاءً ِإلَّا اْلبَيْتِ عِنْدَ صََلاُتهُمْ َكانَ وَمَا) 34( يَعَْلمُونَ َلا َأْكَثرَهُمْ وََلكِنَّ تَُّقونَاْلمُ ِإلَّا َأوْلِيَاؤُهُ ِإنْ َأوْلِيَاءَهُ
 سَِبيِل عَنْ لِيَصُدُّوا َأمْوَاَلهُمْ يُنْفُِقونَ َكَفرُوا الَّذِينَ ِإنَّ) 35( َتْكُفرُونَ ُكنُْتمْ ِبمَا اْلعََذابَ َفُذوُقوا وََتصْدِيًَة

 اللَّهُ لِيَمِيزَ) 36( يُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ ِإَلى َكَفرُوا وَالَّذِينَ يُْغَلبُونَ ُثمَّ حَسْرَةً عََليِْهمْ َتُكونُ ُثمَّ َفسَيُنْفُِقوَ�هَا هِاللَّ

                                                            
 هم اخل، ..  سريين وابن قالبة أبو وقبله السختيا�ي أيوب وقبلهم مهدي وابن عيينة بن كسفيان سلف وله 5

 كلها السلفية ا�صبغت ثم احملدثة، السلفية فسل أصبحوا لكنهم السلف عن شذوا أفرد جمموعة
  بعقائدهم.



 هُمُ ُأوَلئِكَ جَهَنَّمَ فِي َفيَجْعََلهُ جَمِيعًا َفيَرُْكمَهُ بَعٍْض عََلى بَعَْضهُ اْلَخِبيثَ وَيَجْعََل الطَّيِِّب مِنَ اْلَخِبيثَ
  )األ�فال[ )37( اْلَخاسِرُونَ

( وعندما �ذكر أبا سفيان فأخص  فهذه اآليات صرحية، بل بعضهم صرح بأهنا يف أبي سفيان
  ..الناس به معاوية فيدخل معه يف كل آية، أما يف احلديث فهناك اختصاص هلذا وهذا)

 َلهُمْ يُْغَفرْ يَنَْتهُوا ِإنْ َكَفرُوا لِلَّذِينَ ُقْله تعاىل : (وكان اهلل قد أتاح هلم فرصة أخرية بعد بدر بقول
  .) األ�فال[ اْلَأوَّلِنيَ سُنَُّة مََضتْ َفَقدْ يَعُودُوا وَِإنْ سََلفَ َقدْ مَا

وال بد أن يكون النيب (ص) قد أبلغ هذه الرسالة هلم ما بني بدر وأحد، ولذلك ملا مل  
 َكَفرُوا لِلَّذِينَ ُقْللة يوم أحد ولكن بال فتح باب التوبة فقال: (يستجيبوا أعاد اهلل هلم اجلم

  )عمران آل)  [12( اْلمِهَادُ وَِبْئسَ جَهَنَّمَ ِإَلى وَُتحْشَرُونَ سَُتْغَلبُونَ

ا�تهت مهلة الوعد بالتوبة، ومل يرد يف القرآن الكريم ( قل للذين كفروا..) إال يف هذين  هنا
أل�فال ( بعد بدر) والثا�ية يف آل عمران  (بعد أحد).. وكان الكفار املوضعني أوالمها يف ا

وهذه ظاهرة ملن تدبر القرآن، ولكنها  ) يف تلك املدة هم كفار قريش،املعادين للنيب (ص

  .خافية على اهلالكني يف املكر األموي



 عََذابٌ َلهُمْ وَُأوَلئِكَ رَحْمَتِي مِنْ يَئِسُوا ُأوَلئِكَ وَلَِقائِهِ اللَّهِ ِبَآيَاتِ َكَفرُوا وَالَّذِينَوا�ظر إىل قوله تعاىل : (
  )]23/العنكبوت)  [23( َألِيمٌ

أن طول ب تقضي سنة اهللسيعلم أن   -الذي حرمنا معاوية من تدبره –تدبر القرآن الكريم ومن 
 رُسُُلهُمْ جَاءَْتهُمْ وََلَقدْ ائِهَاَأْ�بَ مِنْ عََليْكَ َ�ُقصُّ اْلُقرَى تِْلكَالتكذيب تكون عقوبته الصرف عن اهلداية (

) 101( اْلَكافِِرينَ ُقُلوِب عََلى اللَّهُ يَْطبَعُ َكَذلِكَ َقبُْل مِنْ َكذَّبُوا ِبمَا لِيُؤْمِنُوا َكاُ�وا َفمَا ِباْلبَيِّنَاتِ
  ) أي ما كذبوا به من قبل رغم تيقنهم صدقه كيف يؤمنون به فيما بعد؟. ]101/األعراف[

 مَا عَاِبدُونَ َأْ�ُتمْ وََلا) 2( َتعْبُدُونَ مَا َأعْبُدُ َلا) 1( اْلَكافِرُونَ َأيُّهَا يَا ُقْلسى احلكم التأبيدي : (وال �ن
 ) 6( دِيِن وَلِيَ دِينُُكمْ َلُكمْ) 5( َأعْبُدُ مَا عَاِبدُونَ َأْ�ُتمْ وََلا) 4( عَبَدُْتمْ مَا عَاِبدٌ َأَ�ا وََلا) 3( َأعْبُدُ

(  

 َتْفعَْل َلمْ وَِإنْ رَبِّكَ مِنْ ِإَليْكَ ُأْ�ِزَل مَا بَلِّْغ الرَّسُوُل َأيُّهَا يَا( -يف آخر اآليات �زوًال –�نسى اخلامتة  وال 
 اْلكَِتاِب هَْلَأ يَا ُقْل) 67( اْلَكافِِرينَ اْلَقوْمَ يَهْدِي َلا اللَّهَ ِإنَّ النَّاِس مِنَ يَعْصِمُكَ وَاللَّهُ ِرسَاَلَتهُ بَلَّْغتَ َفمَا
 ُأْ�ِزَل مَا مِنْهُمْ َكثِريًا وََليَِزيدَنَّ رَبُِّكمْ مِنْ ِإَليُْكمْ ُأْ�ِزَل وَمَا وَاْلِإْ�ِجيَل التَّوْرَاةَ ُتقِيمُوا حَتَّى شَيْءٍ عََلى َلسُْتمْ
فكان الكفر  ]68 ،67/املائدة[ )68( اْلَكافِِرينَ اْلَقوِْم عََلى َتْأسَ َفَلا وَُكْفرًا ُطْغيَاً�ا رَبِّكَ مِنْ ِإَليْكَ

ومعاوية  موجود إىل آخر النبوة يف أ�اس يدعون اإلسالم داخل اجلزيرة، وإن مل يكن منهم أبوسفيان
  وحزبه فمن؟.. وأبو األعور السلمي



 شَرَحَ مَنْ وََلكِنْ ِباْلِإميَاِن ئِنٌّمُْطمَ وََقْلبُهُ ُأْكِرهَ مَنْ ِإلَّا ِإميَا�ِهِ بَعْدِ مِنْ ِباللَّهِ َكَفرَ مَنْويف قوله تعاىل : (
 الدُّْ�يَا اْلحَيَاةَ اسَْتحَبُّوا ِبَأ�َّهُمُ َذلِكَ) 106( عَظِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ اللَّهِ مِنَ َغَضبٌ َفعََليِْهمْ صَدْرًا ِباْلُكْفِر
 وَسَمْعِِهمْ ُقُلوِبِهمْ عََلى اللَّهُ َطبَعَ الَّذِينَ وَلئِكَُأ) 107( اْلَكافِِرينَ اْلَقوْمَ يَهْدِي َلا اللَّهَ وََأنَّ اْلَآخِرَةِ عََلى

) 109( اْلَخاسِرُونَ هُمُ اْلَآخِرَةِ فِي َأ�َّهُمْ جَرَمَ َلا) 108( اْلَغافُِلونَ هُمُ وَُأوَلئِكَ وََأبْصَاِرهِمْ
  )]109-106/النحل[

 َلهُمْ وََأعَدَّ اْلَكافِِرينَ َلعَنَ اللَّهَ ِإنَّوقوله عنهم يف سورة األحزاب عن قريش وحلفائهم وأشياعهم: (
 يَُقوُلونَ النَّاِر فِي وُجُوهُهُمْ ُتَقلَّبُ يَوْمَ) 65( َ�صِريًا وََلا وَلِيا يَِجدُونَ َلا َأبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ) 64( سَعِريًا

 السَِّبيَلا َفَأَضلُّوَ�ا وَُكبَرَاءََ�ا سَادََتنَا َأَطعْنَا ِإ�َّا بَّنَارَ وََقاُلوا) 66( الرَّسُوَلا وََأَطعْنَا اللَّهَ َأَطعْنَا َليَْتنَا يَا
  ) ]68-64/األحزاب[ )68( َكِبريًا َلعْنًا وَاْلعَنْهُمْ اْلعََذاِب مِنَ ضِعَْفيِْن َآتِِهمْ رَبَّنَا) 67(

 نياليهود واملنافقمن كفار العرب و مهباحزمعاوية وأبي األعور وأومعظم سورة التوبة يف أبي سفيان و
، ولو أدركنا هذه اآليات، بل لو تدبرها القرن األول لعزل هؤالء عن احلياة السياسية والدينية، اجلدد

 .الفتنةولكنها 

 آيات سورة األ�بياء:  -22

) 105( لصَّالِحُونَا عِبَادِيَ يَِرُثهَا اْلَأرْضَ َأنَّ الذِّْكِر بَعْدِ مِنْ الزَّبُوِر فِي َكَتبْنَا وََلَقدْقال تعاىل : ( 
 يُوحَى ِإ�َّمَا ُقْل) 107( لِْلعَاَلمِنيَ رَحْمًَة ِإلَّا َأرْسَْلنَاَك وَمَا) 106( عَاِبدِينَ لَِقوٍْم َلبََلاًغا هََذا فِي ِإنَّ



 َأدِْري وَِإنْ سَوَاءٍ عََلى ُتُكمْآَذْ� َفُقْل َتوَلَّوْا َفِإنْ) 108( مُسْلِمُونَ َأْ�ُتمْ َفهَْل وَاحِدٌ ِإَلهٌ ِإَلهُُكمْ َأ�َّمَا ِإَليَّ
 وَِإنْ) 110( َتْكُتمُونَ مَا وَيَعَْلمُ اْلَقوِْل مِنَ اْلجَهْرَ يَعَْلمُ ِإ�َّهُ) 109( ُتوعَدُونَ مَا بَعِيدٌ َأمْ َأَقِريبٌ
 اْلمُسَْتعَانُ الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا ِباْلحَقِّ احُْكمْ رَبِّ َقاَل )111( حِنيٍ ِإَلى وَمََتاعٌ َلُكمْ فِْتنٌَة َلعَلَّهُ َأدِْري
  .]األ�بياء)  [112( َتصُِفونَ مَا عََلى

  التفسري:

هذه اآليات �زلت يف رؤوس قريش، فالسورة مكية، وقد فهم السبط النبوي احلسن بن علي 
عندما أصر عليه معاوية أن خيطب، فخطب وذكر جزءًا من هذه هذه اآلية ودمغ هبا معاوية 

همها معاوية وال أتباعه واضطربوا هلا، وال ريب أن مراد احلسن واضح ملن تدبر اآليات مل يف
  القرآن الكريم، وفسرها مبا أشبهها من اآليات يف خماطبة كفار قريش كما سبق..

وقد روى هذا التعريض عن احلسن جمموعة من التابعني منهم الشعيب وابن سريين وإمساعيل بن 
ن دينار وعمري بن إسحاق وغريهم  (معظمها يف تاريخ والزهري  وعمرو ب عبد الرمحن

دمشق)، وهم مع اختالفهم يف األلفاظ إال أهنم أمجعوا على هذا التعريض مبعاوية وان هذه 
  اآليات �زلت فيه ويف أمثاله من زعماء قريش.

  : )20 ص/  1 ج( -  الطالبيني مقاتليف رواية إمساعيل بن عبد الرمحن ف



 أبو حدثنا: قال يو�س، بن شريح حدثنا: قال املصري، فضل حدثنا: قال عبيد، أبو حدثين
  :الرمحن عبد بن إمساعيل عن األبار، حفص

 إمنا: خطبته يف فقال سيحصر، أن وظن إليه، األمر سلم ملا خيطب أن احلسن أمر معاوية أن 
 باجلور، رسا من اخلليفة وليس وسلم، عليه اهلل صلى �بيه وسنة اهلل، بكتاب سار من اخلليفة
 ومتاعٌ لكم فتنٌة لعله أدري وإن: " تبعته وتبقى لذته تنقطع ثم قليالً به ميتع ملكًا ملك ملك ذلك
  ." حني إىل

، وقد شوهه النواصب يف الروايات األخرى إال أهنم وأليقها باحلسن وهذا اللفظ أعدل األلفاظ
  .أبقوا على التعريض

  )452 ص/  11 ج( - الرزاق عبد مصنفيف  رواية ابن سريينف

  : قال علي بن احلسن أن :سريين بنا عن أيوب عن معمر أ�بأ�ا

 جتمعوا أن أرى فإ�ي وأخي غريي �يب جده رجال وجدمت ما حابلق إىل حالوس بني ما �ظرمت لو 
  اهـ  حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن معاوية على

وأما  وب السختيا�ي كان فيه �صب ..ابن سريين أرسله وفيه �صب وزاد فيه وبرت.. وكذا أي
  معمر فبصري ثقة.



  )277 ص/  7 ج( - شيبة أبي ابن مصنفيف ورواية الشعيب  

 الصلح كان ملا:  قال الشعيب عن سعيد بن جمالد عن عيينة ابن حدثنا قال آدم بن حييى حدثنا
 ومتاع لكم فتنة لهلع أدري وإن ( .. وفيه  قوله: سفيان أبي بن معاوية وبني علي بن احلسن بني
  وابن عيينة وجمالد والشعيب �واصب.. إال أن �صبهم متوسط.. .)حني إىل

  )323 ص/  7 ج( - للبيهقي النبوة دالئلورواية الزهري يف 

 حدثنا ، منيع أبي بن احلجاج حدثنا ، يعقوب حدثنا ، اهلل عبد أخرب�ا ، احلسني أبو وأخرب�ا
 الناس فكلم حسن يا قم:  قال ثم:  قال ، معاوية ةخطب يف قصة فذكر ، الزهري عن ، جدي

 هداكم اهلل إن الناس أيها ، بعد أما:  قال ثم ، فيه يرو مل أمر بديهة يف فتشهد حسن فقام ،
 عليه لنبيه قال تعاىل اهلل وإن ، دول والد�يا ، مدة األمر هلذا وإن ، بآخر�ا دماءكم وحقن بأولنا
 ما ويعلم القول من اجلهر يعلم إ�ه (*) توعدون ما بعيد مأ أقريب أدري إن قل: (  السالم
  ) اهـ حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن(*)  تكتمون

  )277 ص/  13 ج( - دمشق تاريخولفظ آخر للزهري عند ابن عساكر يف 

 احلسن يأمر أن معاوية كلم بالكوفة اجتمعا حني العاص بن عمرو فكان قال الزهري عن... 
 عيه يبدو أن �ريد عمرو قال الناس خيطب أن أريد ما وقال معاوية ذلك فكره فيخطب علي بن



 عمرو يزل فلم الناس فكلم قم له فقال حينئذ هو ما يدري ال أمور يف يتكلم فا�ه الناس يف
  علي بن حسن فنادى رجال أمر ثم الناس فخطب معاوية فخرج طاعهأ حتى مبعاوية

 آيها بعد أما قال ثم فيه يرو مل أمر بديهة يف فتشهد حسن فقام الناس فكلم حسن يا قم فقال 
 الد�يا وان مدة األمر هلذا نإو خر�اآب دماءكم وحقن بأولنا هداكم جل و عز اهلل فان الناس
 هأ� توعدون ما بعيد أم قريبأ دريأ نإو) "  سلم و عليه اهلل صلى(  لنبيه قال اهلل وان دول
 قاهلا فلما"  حني إىل ومتاع لكم فتنة لعله ادري وان تكتمون ما ويعلم القول من اجلهر يعلم

 من هذا:  وقال العاص بن عمرو على صرما يزل فلم الناس ثم معاوية خطب ثم معاوية اجلسه
  ) اهـ رأيك فعل

فذكر  - )275 ص/  13 ج( - دمشق تاريخويف بعض طرق ابن سريين عند ابن عساكر يف 
  :  -الرواية وفيها

 فخطب (!)معاوية فغضب قال ( يعين بعد تالوة اآلية) معاوية إىل بيده( احلسن)  رشاأو قال
 ردتأ قال )حني إىل ومتاع لكم فتنة( بقولك ردتأ ما وقال �زل ثم فاحشة عيية خطبة بعده
   اهـ هبا اهلل أراد ما هبا

أن جيد من  قلت: ومعاوية داهية وهو يعرف أن هذه اآلية وأمثاهلا فيه ويف أمثاله ولكنه طمع
  احلسن تفسريًا يبعدها عنه خوفًا من السيف..



  مقرًا هلا رغم �صبه فقال: )265 ص/  3 ج( - النبالء أعالم سرييف القصة رواها الذهيب و

  فيك يعلمه لشر أو عندك، يعلمه خلري احلديث هذا معاوية يا والك قد اهلل إن: ( احلسن)  قال

 اهـ �زل ثم) نيح إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن(

  :يف اآليات احلاضنة واخلالصة

الذي يلوكه همة من آيات الكتاب املبني املنماذج هذا عشرون موضعًا أو عشرون منوذجًا من ال
وهي آيات تشكل غطاء هؤالء بألسنتهم دون تدبر ملعا�يه ألن بعض سلفهم فقط مل يقل هبذا! 

وا رسول اهلل (ص) بأن إسالمهم كان �فاقًا كافيًا ملن أراد أ�ه يتهم زعماء قريش الذين حارب
وكرهًا ومل يكن عن صدق �ية، واألحاديث واآلثار اخلاصة يف هذا املعنى كثرية، لكننا 
أحببنا تقديم هذه اآليات لتشكل اطمئنا�ًا ملن مال إىل هذا الرأي بأ�ه ليس خمالفًا لكتاب اهلل 

ن يؤخذ يف احلسبان وهو متفق مع سنن وليس شاذًا وهو يف أد�ى األقوال احتمال قوي جيب أ
اهلل يف املستكربين، ومع طبيعة النفس اإل�سا�ية، ومع سرية القوم.. ولو تدبر�ا اآليات السابقة 
بتجرد لوجد�ا أن اهلل قد كفا�ا شطرًا من التاريخ وأخرب�ا به قبل وقوعه .. بل إن سوء سرية 

ل النبوة ألن القرآن حتدث عن مستقبل أبي سفيان ومعاوية وأمثاهلم بعد إسالمهم من دالئ
هؤالء وال ميكن أن يكون حديث اهلل عن مستقبلهم إال صدقًا، �عم قد يقول البعض إن هذه 
اآليات عامة؟ وأ�ت ختصص.. قلنا كل اآليات القرآ�ية يف فضل الصحابة عامة، فلماذا 



نهجكم، ثم من تبني لنا تنزلوهنا على من �زلت فيهم أيام �زوهلا؟ فال تنكرون على اآلخرين م
  حسن سريته ال �دخله يف هذا العموم، وهؤالء قليل ال حكم هلم.. 

ثم لو استثنينا الضعفاء واحلمقى ال جيوز استثناء الزعماء والدهاة فذكاء املرء حمسوب عليه، 
هم، وال جيوز أن �نزل هذه اآلية يف األتباع و�ربيء القادة فالقادة عليهم وزر أ�فسهم ووزر أتباع

فالبد أن تكون هذه اآليات متحققة يف الزعماء قبل األتباع، وال جيوز تفريغ هذه اآليات من 
 معا�يها، فاهلل مل ينزهلا عبثًا .. 

 فتح وقع حتى املد�ي العهد وأكثر املكي العهد طيلة �اقصة (ص) النيب براهني كا�ت هل ثم
 إال املد�ي العهد يف مكة كفار ازداد ماو املكي العهد أيام مكتملة كا�ت الرباهني أن أم مكة؟
   وغريها؟ بدر يف قراباهتم مقتل بسبب وحسدًا حقدًا
 فحسب اخلضوع هو وإمنا وحسد.. حقد زوال وال برهان لزيادة يؤمنوا مل إهنم يقول فالعقل إذن
 استكمال فتم .. به الناس أخص وعلى الرسالة �يب على احلقد على منعقدة القلوب بقاء مع

 معه يأخذ الذي الدهاة عمل وهذا ، األثر بليغة امللمس لينة أخرى بطريقة ولكن احلرب هذه
  واملؤمنة. العاقلة األقلية ضد أشرارها كل مع حلف يف الصاحلني مغفلي

  
   :العتيقة السلفية عند معاوية إسالم
 سيستمر الكفرو الشك هذا وأن بالنفاق قريش كفار اهتام من مينع ال اهلل كتاب أن رأينا أن وبعد
  وأمثاله. معاوية إسالم عن قالت وماذا واآلثار التاريخ إىل �أتي يلقو�ه، يوم إىل معهم



 عند إمجاع حمل كان وإن  حيصل، مل أم حصل هل قدميًا، فيه خمتلف أمر معاوية إسالم مسألةو 
 أوىل تابعنيوال واأل�صار املهاجرين من السنة أهل أوائل لكن تالية، عصور يف احملدثة السلفية

 كبار من إمجاع حمل كا�ت اليت األمور بعض أن املنصفني كل إلمجاع والتحري، والبحث بالدراسة
 العتيقة والسلفية واملذهيب، السياسي األثر بسبب بعد فيما شاذة آراء إىل حتولت رمبا الصحابة

 سياسية، -األقل على – عقائدها �صف اليت احملدثة السلفية من والبحث باالهتمام أوىل
 وإن املنصفني، للباحثني معروفة أخرى وظروف وتلفيق وبرت ا�تقاء �تيجة شرعية بألفاظ ولكنها
 بيته أهل وبعض معاوية أسلمه الذي اإلسالم هذا فصحة إذن التابعني، للمقلدين جمهولة كا�ت
 ًاحق �نقصه وال يستحق ما فوق الرجل �عطي ال حتى منه التحقق ويتم أوًال يبحث أن جيب

 هبا ميتحن عقيدة يكون أن جيب وال واملرجوح الراجح بني األمر هذا بأن التنبيه مع يستحقه،
 للمسلم وحيفظ حقًا يراه ما ويرجح يبحث أن املسلم على جيب وإمنا بعضًا، بعضهم املسلمون
 هتدعم ال وتعصبًا هوى كالمه يف يرى كان إن عليه ويرد اجتهد، كان إن واجتهاده رأيه املخالف
 بإ�صاف النظر بعد ولكن الكتب من وغريه هذا كتابي مبناقشة أطالب شخصيًا وأ�ا  األدلة،
 العدل، �سفها هي احلقيقة وإمنا والباطل، احلق بني  تقف أن الوسطية وال العدل وليس وعدل،
 أو فالن رأي أو قلة أو كثرة من علمية غري مبعايري احملتج حيتج أن جيوز ال كما الوسطية، وهي

 وإمنا العامة أخاطب ال هنا وأ�ا العامة، معايري هي وإمنا للحقيقة، معايري ليست فهذه فالن..
 فيهم يكثر فالعامة وجيزمون، يقطعون مما أكثر ويرجحون حيتملون الذين اهلادئني املنصفني الباحثني



 ويقللون جيحوالرت 6املنهجي الشك عندهم فيكثر الباحثون وأما وارد، شك فيه فيا واجلزم القطع
  .اإل�صاف عالمة وهذه قليل) وهو ( واليقني القطع يستحق فيما إال واليقني القطع من
 رأي خالف إذا العلماء مجهور برأي عربة ال أ�ه واجلماعة السنة أهل عند املقررة القواعد ومن

 من مذهب أي من باحلق أوىل وهم الصاحل، السلف أوائل هم الصحابةف الصحابة، مجهور
 السنة أهل يقرره ما هذا األوىل، والثقافة عصرهم لرجال وأفهم وأصدق أقرب ألهنم ،ذاهبامل

 أم حقًا به اعتقادي كان سواء أ�ا أعتقده ما وهو ،ممالً تكراره أصبح حتى أدبياهتم يف واجلماعة
 نبلح بن أمحد قال ما عندهم فالسلفية التطبيق، يف احملدثة السلفية مع �تخلف أ�نا إال باطالً،
 من و�تحقق السلف أؤلئك أقوال �قرأ أن فنحاول حنن وأما الصاحل، السلف رأي أ�ه تيمية وابن

 كبارهم آراء و�رتك الصحابة صغار آراء �قبل ال كما حتقق، بعد إال ادعاء أي �قبل فال ثبوهتا،
 هم من �رجح فنحن الصحابة من السابقون اختلف إذا حتى بل الرسول، والزم التنزيل شهد ممن

 لننظر الكريم القرآن �صوص على وأقواهلم مواقفهم بعرض هذا و�عرف وأفهم، أورع وأتقى ألصق
 هؤالء أراء وجد�ا إذا فكيف رسوله، سنة من تواتر ما أو كتابه يف اهلل ملراد أقرب الصحابة أي

 مذهبًا، وليست منهج فالسلفية ؟اهلكاري أو تيمية ابن أو بطة ابن أو الربهباري ختالف السابقني

                                                            
 املذهيب الشاك ومعنى مذموم، والثا�ي حممود فاألول املذهيب، الشك غري املنطق علم يف املنهجي الشك 6
 ما املعرفة، إىل توصل ال اليت السفسطة من �وع وهذا فقط، الشك ألجل مذهبًا الشك يتخذ الباحث أن

 أن وحيتمل بتجرد، يبحث أ�ه إال ما، حقيقة هناك أن ويؤمن احلقيقة عن يبحث كش فهو املنهجي الشك
 راجح ظن عنده يكون األقل على أو املربهنة العلمية للنتيجة ويستسلم يظن، ملا معاكسة النتيجة تكون

   وتفسريها.. واستجالهبا املعرفة من مزيد يف يوظفه أن يستطيع



 أكثر يعرفه ال الذي احملمود باملعنى سلفيًا فليس املذهب التزم ومن سلفي فهو املنهج التزم فمن
 وكذا بدعة، دليل بال لألقوال واال�تصار بدعة، فالتعصب بدعة، رأيه يكون وإمنا الناس،

 اتومنكر بدع هذه كل .. والتكفري بالتبديع الناس وإخافة والسلطة بالكثرة االستظهار
 عرب ووعاظها السلطة وضع من هي وإمنا العتيقة، بالسلفية هلا دخل ال وجهاالت وضالالت
 وشرح إليضاح آلخر وقت من حتتاج منهجية حمطة وهو التنبيه، هذا وجب ولذلك القرون،
  السليمة. والفطر للعقول وإيقاظ واستدالل وبيان
 يشكك كان فقد  ،الصحابة أيام من فيها خمتلف مسألة معاوية إسالم أن أراد من فليعلم إذن
 التحقيق وعند والعلماء، والتابعني الصحابة كبار الصحابة بعض الطلقاء وإسالم إسالمه يف

 والبحث التحقيق عند قلت كما لكن الرأي، هذا على والتابعني الصحابة أكثر أن سنجد
 أن من البد والعلماء، والتابعني الصحابة أقوال استعراض وقبل السليم، واالستنباط اهلاديء
 هي لليت يهدي الكريم القرآن أن ميا�ناإل خيالفه، ما أو القول هذا أدلة الكريم القرآن يف �تلمس
 الواقع حيث من أقوم هي لليت أهدى الصاحل السلف فهم أن ترى احملدثة السلفية بينما أقوم،
 مع السلفية، هذه صولح يف يتحققوا أن بشرط هذا يروا أن حقهم من أن و�رى النظرية، ال

 النصوص حتت فالكل حمدثة، وال عتيقة لسلفية شرعية أرى ال املبدأ حيث من أ�ين
 اتباع خيتارون هل لنرى بيوهتم إىل �تابعهم املختلف مع التنزل باب من أ�ه إال الشرعية
 أو رموزهم مس إذا احلق السلف من �فورًا الناس أكثر من أهنم أم حقًا؟ الصاحل السلف

 ال فأ�ا غريهم عند وكذا عندهم، االستدالل على سابقة والرأي العقيدة بسوء،  ائدهمعق
 تناقضًا املذاهب أكثر احملدثة السلفية إمنا األمراض، هذه من املذاهب من مذهبًا أبريء



 حمبة على القلب وا�عقاد النفوس وتزكية الزاهية باأللقاب بالتحلي عجيب غرام مع وعنادًا
 قبوله ألمكن احلد هذا عند توقف لو فهذا الصاحلني، من خمالفيهم من فوروالن الظاملني
 والتفجري، بالقتل وينتهي واالفرتاء باهلجر يبدأ خطري، عملي سلوك يتبعه هذا أن إال ثقافيًا،
 الضغائن، كمةملرا منهج إ�ه ؛ كال اإلسالمي، الوسط يثري تنوع اختالف جمرد ليس إذن فهذا
  .ينتهي ال وعنف  أعمى وقتل صماء فتنةل  ما يومًا مقدمةو

   :معاوية  �فاق يف ياسر بن عمار عن أقوال  أوًال:
 هلم كأ�ه صفني يوم الصحابة وسائر بدر أهل يتبعه كان وأل�ه عنه النقول لكثرة قدمته وإمنا
 السلفية من ومهجور ( العتيقة السلفية رموز من وهو ياسر بن عمار عن ثبت فقد  علم،

 استسلموا وإمنا يسلموا، مل وأشباههم) الطلقاء من ( الشام أهل جيش رموز أن احملدثة)
 أن حقًا سلفيًا كان إن بالسلفي األوىل وكان أعوا�ًا، احلق على وجدوا حتى الكفر، وأسروا
 حسب الصحابي، قبل تابعي وال البدري، قبل رضوا�ي إىل ينتقل فال السلفية الرموز يرتب
 كثرت اليت احملدثة والسلفية العتيقة السلفية بني الفرق وهذا �فسه، يالسلف  النظري املفهوم
 هي اليت القدمية السلفية أقوال سنستعرض واآلن اهلل.. ساحمه أمحد اإلمام عهد بعد من

 القوم على حنتج لكن النص، يف احلجة بأن إميا�نا مع النص، إىل السلفية الرموز أقرب
 عقائد على سريهم بدعوى خمدوعون أو خادعون وخالشي أن لشباهبم ليتبني مبنهجهم،
  الصاحل.. السلف



 عمار جزم احلديث أهل من املتشددين أكثر عند الصحة يفيد جمموعها طرق من فروي
 عن رواه وقد باملعنى،.. وبعضها بالتصريح بعضها منافق، وأ�ه يسلم مل معاوية بأن وقسمه
  وهم: عشر مخسة من أكثر بلغوا التابعني، من مجع ياسر بن عمار

 يزيد موىل والقاسم البخرتي، وأبو واألقوى. اخلاص الدليل وفيه اليمان، بن حذيفة بن سعد 
   معاوية بن

 الفزاري احلكم بن وأمساء  سلمة بن اهلل وعبد  السلمي الرمحن عبد وأبو �اجد، بن وربيعة
  احلنفي حرة أبي بن امللك عبد و العر�ي جوين بن وحبة وهب بن وزيد زهري بن والصقعب

 ثابت أبي بن وحبيب كهيل بن سلمة العيان: شهود غري من وأرسله  أبزى، بن الرمحن وعبد
  الثوري. ومنذر

 يسلم مل معاوية أن على يدل ما سأختار وإمنا األصلي، املبحث يف مفصلة هؤالء وروايات (
 سورة حيفظ وكلنا ،كرر�ا كما – الكريم القرآن عليه يدل وهذا قريش، زعماء كسائر أصالً،

 قريش إميان يف قيل ما ويكذب اهلل فليصدق شاء فمن خيرب، بل يتوقع ال واهلل الكافرون،
 القرآن وليكذب التاريخ فليصدق شاء ومن والزعامة، واحلسد بالثأرات املتأثرون وخاصة

 ..ليختار ثم البقرة وأول يس وأول الكافرون سورة ليقرأ �فسه، خيادع ال ولكن الكريم..
 القرآ�ية فالنصوص التارخيية، الرموز أم اهلل يتبع هل احملدثة، العقيدة أم اهلل يصدق هل

  للمؤمن. كبري ابتالء وهو الزحلقة، حتتمل ال جدًا واضحة
 ال الكريم القرآن أن إلميا�نا الكريم، القرآن مع تتفق اليت العتيقة السلفية آراء بعض وسنذكر
  الصاحل! السلف فهاهم السلف، ضبع يعضده حتى هؤالء عند يكفي
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  : قال )991 / 2( - خيثمة أبي ابن تاريخ املسمى تارخيه يف خيثمة أبي ابن روى فقد 

 عَِن ،ثقة) احلميد عبد ابن هو ( جَِرير حَدََّثنا : قال ، ثقة) حرب بن (زهري أبي حَدََّثنَا
 عَمَّار قال : قال ، ثقة) ( حَُذيَْفة بن سَعْد عن ، ثقة) ( الثَّوِْريّ ذٍِرمُنْ عن ، ثقة) ( اَألعْمَش

  : -صفني يوم أي – ياسر) (بن
 7) فَأْظهَروه َأعْوَاً�ا عليه وجدوا حَتَّى اْلُكْفر وأسرُّوا اسَْتسَْلمُوا وَلكِنَّهُم َأسَْلموا ما واهلل ( 

  .اهـ
  : التعليق

 بل ثقة، كبري تابعي وهو اليمان بن حذيفة بن سعد الإ الشيخني شرط على صحيح السند 
 من بعضهم مسع ثقات كلهم ورجاله صحيح فالسند سيأتي، كما صحبة له أن حيتمل

 ياسر بن عمار قاله القول وهذا امللحق)، راجع ( الصحيحني يف األعمش وعنعنة بعض..
 وأمثاله معاوية أن اهللب يقسم احلروب تلك ميزان ياسر بن فعمار واضح؛ ومعناه صفني، يوم

                                                            

 وأمر أمرهم وذكر صفني يوم ياسر بن عمار (قال قال: اليمان بن حذيفة بن سعد عن الطربا�ي روى 7
 قال !أظهروه) أعوا�ًا عليه رأوا فلما الكفر وأسروا استسلموا ولكن أسلموا ما واهلل :فقال الصلح
 ) !ترمجه من أر مل حذيفة بن وسعد الكبري يف الطربا�ي رواه )1/118( الزوائد جممع يف اهليثمي
 أبي ابن وتاريخ البخاري وتاريخ سعد ابن طبقات يف مرتجم وهو  مجة؟تر له جيد مل كيف قلت:
 إذ اهليثمي! من تقية هذه وغريها؟ حبان ابن ثقات ويف حامت أبي البن والتعديل اجلرح وكتاب خيثمة

  امللحق.. يف حذيفة بن سعد ترمجة ا�ظر باجلهل! التظاهر إىل فلجأ طعنًا السند يف جيد مل



 احلق على جيدوا حتى وخضعوا استسلموا وإمنا مكة فتح يوم يسلموا مل الشام أهل رموز من
 وأباك ضربك من األمر هبذا أوىل ( التحكيم قصة يف عمر ابن حديث من شاهد وله أعوا�ًا،
 على ويدل سيأتي، كما البخاري صحيح يف واصله كرهًا) فيه دخلتم حتى اإلسالم على
 وأمثاهلا يؤمنون) ال تنذرهم مل أم أأ�ذرهتم عليهم سواء كفروا الذين إن ( الكريم القرآن هذا
 ولكن ، هكذا يقول اهلل عدل عوامهم، تناوله من أكثر الكفر رؤوس ستتناول اليت اآليات من

 أورد ولذلك الرفع حكم وهلا الشواهد أعين ياسر، بن عمار عن املروية اآلثار مع لنستمر
 قوة هلا أن إىل يشري مما -سيأتي كما – ياسر بن عمار مسند ضمن املسند يف أمحد بعضها
 أحاديث وسط اآلثار هذه بعض أورد أل�ه أمحد، فعل من الراجح على املرفوع احلديث
 أن اليقني علم يعلم أ�ه ذلك على وتأكيده عمار قسم من فهم أمحد وكأن املرفوعة، عمار
  (ص).. النيب من خربًا فيهم عهم وأن يسلموا مل هؤالء
   يلي: ما السابق الصحيح اإلسناد حتت يندرج مما ياسر بن عمار عن األخرى اآلثار فمن إذن
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 من وهو )216ص (صفني 8مزاحم بن �صر روى فقد السابق، احلديث شواهد من وهو
 الثوري منذر عن والسنن) البخاري الرج من ( ثقة وهو خليفة بن طرف عن الشيعة ثقات

 ولكن القوم أسلم ما واهلل ( قوله: ياسر بن عمار عن )اجلماعة رجال من ثقة وهو(
  ).أعوا�ًا عليه وجدوا حتى الكفر وأسروا استسلموا

                                                            

  .مذهبيًا بعضهم ضعفه شيعي، ثقة هو هـ)212 ( نقريامل مزاحم بن �صر  8



 ثقة أ�ه والراجح فيه خمتلف مزاحم بن �صر إال ثقات، فرجاله ،الصحة اإلسناد ظاهر قلت:
 من الثوري فمنذر منقطع أ�ه الصوابف أخرى علة اإلسناد يف لكن  ،مذهبيًا ضعفوه وإمنا

 اليمان بن حذيفة بن سعد عمار وبني بينه أن والراجح عمارًا، يدرك ومل السادسة الطبقة
 وقد الواسطة ويذكرون القصة يسردوا قد التابعني عادة وهذه األوىل، الرواية يف كما

 أو كتاب من قوله �قل يف بواسطتنا خنرب وقد الن..)ف الشيخ قال ( اليوم �قول كما يرسلون،
 بن سعد فيها شيخه كان إن األول عني هو األثر فهذا هذا وعلى مذياع..اخل، أو قناة

  حذيفة.
 أوساط يف عمار عن األثر هذا شهرة على يدل عمار عن األثر هلذا الثوري منذر ورواية

 وأبناء أيضًا ياسر بن ارعم أصحاب وكا�وا ... الكوفة يف علي اإلمام أصحاب
  أصحابه..

 احلليب توبة أبي رأي مكا�ه وأحلت احملدثة السلفية أخفته الذي القديم السلفي الرأي وهذا
  احملدثة.. السلفية رموز من وأمثاله

  :مرسالً ياسر بن عمار عن ثابت أبي بن حبيب  -3
 صفني كتاب (يف مزاحم بن �صر رواه وهذا السابق، عمار حديث شواهد من وهو
 بن حبيب عن ومسلم) البخاري رجال من ثقة (وهو سياه بن العزيز عبد عن )215ص
– قال اجلماعة) رجال من وهو والتدليس اإلرسال كثري لكنه جليل ثقة (وهو ثابت أبي

  : -حبيب



 عليه اهلل (صلى اهلل رسول يقل أمل اليقظان أبا يا ياسر: بن لعمار رجل قال صفني يوم كان امل(
  وأمواهلم؟! دماءهم مين عصموا أسلموا فإذا يسلموا حتى الناس (قاتلوا وسلم):

  ).أعوا�ًا عليه وجدوا حتى الكفر وأسروا استسلموا ولكن أسلموا ما واهلل ولكن بلى :قال
 حبيبف مرسل، ولكنه مزاحم بن �صر يف السابق التفصيل على ثقات رجاله اإلسناد أقول:
 شهد ممن كثري من مسع -حبيبًا أعين– لكنه عمار من يسمع مل تابعيًا كو�ه مع ثابت أبي بن

  (صحابيان) أرقم بن وزيد واثلة بن عامر الطفيل كأبي عمار؛ من ومسع علي مع صفني
 فلعله وغريهم عباس بن اهلل وعبد السلمي الرمحن عبد وأبي ضمرة بن وعاصم وائل وأبي
 صح فقد فقط شاهد هنا وهو ،حمتمل هذاف منهم كثري من أو ،هؤالء أحد من أخذ

 السند يف كان ولو احلديث، أهل من املتشددين عند حتى الشواهد يف يقبل ومثله األصل،
 على يدل احلديث أن أحد يفهم ال ثم  سبق، كما صح قد األصل ألن ضره ملا وضاعون
 وهذا واحدة) دولة ( واحدة راية حتت الناس توحيد على يدل إمنا كال الدين، يف اإلكراه

 اجلزيرة كل حشروا العقائديني ألن لكن الدين، يف إكراه فال الدين، على اإلكراه خبالف شروعم
  . آخر مبحث وهذا القرآن يف االعتقاد حرية يفهموا مل فلذلك اإلسالم يف
 معاوية ذم يف ياسر بن عار عن أخرى أخبارًا ثابت أبي بن حبيب روى العام املعنى ويف

  .األصل يف أثبتناها
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 عبد عن األسدي) الصيد أبي (بن سعد بن عمر عن )213(ص �صر روى : )2( شاهد
 رواية يف– ياسر بن عمار عن معاوية بن يزيد موىل القاسم عن جابر بن يزيد بن الرمحن



 فلما وجاهدمها ولهورس اهلل عادى من إىل تنظروا أن أتريدون اإلسالم أهل يا( فيها -طويلة
 غري راهب يُرى فيما اهلل وهو فأسلم (ص) النيب أتى رسوله وينصر دينه ينصر أن اهلل أراد

 معاوية وإ�ه أال اجملرم! ومودة املسلم بعداوة لنعرفه واهلل وإ�ا (ص) اهلل رسول وقبض راغب
  اهلل). أعداء ويظاهر اهلل �ور يطفي ممن فإ�ه وقاتلوه اهلل لعنه فالعنوه
 (شيعي فهو سعد بن عمر وهو مزاحم، بن �صر شيخ إال ثقات كلهم رجاله اإلسناد أقول:
 بن �صر عنه أكثر وقد ،الرازي حامت أبي قول حسب عندهم احلديث)  مرتوك قديم

 سبق تفصيل فيه مزاحم بن �صر وكذلك ،عليه توبع قد �صر عنه رواه مما كثريًا لكن مزاحم،
 أبي طريق من تارخيه يف الطربي احلديث فروى توبعا، قد وشيخه �صرًا أن إال مرة، من أكثر

 عبداهلل وحدثين خمنف أبو قال  -)82 / 3( -الطربي تاريخ  - تارخيه يف فقال خمنف،
 صفني أيام عن احلديث فذكر ..معاوية بن يزيد موىل القاسم عن األزدي جابر بن يزيد بن

 العراق أهل يا يقول عمار وأخذ( وهو وفيه بًاتقري �فسه النص وفيه والقتال الكتائب وتعبئة
 وظاهر املسلمني على وبغى وجاهدمها ورسوله اهلل عادى من إىل تنظروا أن أتريدون
 سلم و عليه اهلل صلى النيب أتى رسوله ويظهر دينه يعز جل و عز اهلل رأى فلما املشركني
 و عليه اهلل صلى لهرسو جل و عز اهلل قبض ثم راغب غري راهب �رى فيما وهو فأسلم
 �ور يطفئ فإ�ه وقاتلوه له فاثبتوا اجملرم وهوادة املسلم بعداوة معروفا بعده زال إن فواهلل سلم
 طنعهم رغم والعلم والفقه احلديث أهل من خمنف وأبو )،جل و عز اهلل أعداء ويظاهر اهلل

 جعفر أبي عصر ( األول العباسي العصر يف  الوقت علماء من كان بل فيه، املذهيب
 عند حنبل بن وأمحد البخاري من أوثق هو بل التحقيق، عند ثبت ثقة وهو املنصور)



 يقد بل ضعيفًا فسيكون املذهيب احلكم عند أما العلمي، واجلرح العلمي التعديل إعمال
 العلم أهل هذا منا مسع فإذا العلم، ألهل بالعلم �تحدث هنا لكننا الناس، أكذب من يكون
 علمية) دراسة البخاري صحيح وادرسوا علمية، دراسة خمنف أبا ادرسوا ( هلم فنقول

 ظلمهم الذين مجلة من وهو وأهله، باحلق وألصق البخاري من أوثق خمنف أبا وستجدون
 عولوا كما تارخيه على يعولوا ومل البخاري يف غلوا أهنم كما عنه، يستغنوا ومل احلديث أهل
 خمنف، أبي بفن عامل غري البخاري ولكن البخاري بفن عامل خمنف وأبو خمنف، أبي على

  ذاك.. �قص حيث من هذا فاكتمل

 (شيخ 9جابر بن يزيد بن الرمحن عبد يف اإلسنادان التقى قد أ�ه اإلسناد: يف هنا واخلالصة
 رجال من ثقة وهو  اهلل) عبد مساه من ووهم �صر، شيخ سعد بن وعمر خمنف أبي

 يغرب (صدوق حجر ابن قال -الرمحن عبد شيخ– معاوية بن يزيد موىل والقاسم اجلماعة،
 عليه وقفها وقد عليه موقوفة أحاديث يرفعون غريه من يقع اخلطأ أن معني ابن بني وقد كثريًا)
  رفعها. ممن أوثق رجال
 الباهلي، أمامة أبي من إال يسمع مل أ�ه بعضهم ذكر فقد عمار من مساعه يف شك هناك ولكن
   أعلم. فاهلل ،وغريهم طالب أبي بن وعلي مسعود ابن من مساعًا هل يثبت البخاري لكن
 قبل مات مسعود ابن ألن صحيح لعمار فسماعه مسعود ابن أو علي من مساعه اثبت وإذا
 عن أعين– عنه ذكروا وقد سنني ثالث بنحو عمار بعد وعلي سنوات مخس بنحو عمار

                                                            

 بن يزيد بن الرمحن عبد هو إمنا جابر) بن يزيد بن اهلل عبد ( قوهلم يف  خمنف، أبي رواية يف امسه يف وهم وهناك 9
  جابر.



 إدراكه ويكون ،موصولة فالرواية ،صح فإن البدريني من أربعني أدرك أ�ه -هذا القاسم
 مكرهًا صفني يف معهم أمية بنو هأحضر رمبا هذا والقاسم علي، مع وكا�وا صفني يف هلؤالء
 عدول الظاملني موايل ويف د،يزي موىل ويقال: معاوية، موىل له: ويقال سفيان أبي آلل موىل فهو
  املائة. بعد إال ميت ومل قلوا، وإن
  األربعة. السنن رجال من وهو اجلملة يف صدوق هذا القاسمف إذن

 هو للصحة األقرب اللفظو  د،والشواه املتابعات يف سيما ال  حسن اإلسناد أن واخلالصة:
  .عنه) اليمان بن حذيفة بن سعد رواية من ( لعمار األول اللفظ

  العامة: الشواهد من وهو لشهرته) (وسأورده عمار عن سلمة بن اهلل عبد -5
 أمحد واإلمام 10شيبة أبي بن بكر وأبو الطيالسي داود أبو رواه فقد ًا،جد كثرية ومصادره

 صحيحه يف حبان وابن  مسنده، يف يعلى وأبو األ�ساب، يف والبالذري املسند، يف
 12(غندر) جعفر بن حممد طريق من كلهم املستدرك، يف 11واحلاكم ،الكبري يف الطربا�يو

                                                            

 عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن وكيع حدثنا )725 ص / 8 (ج - شيبة أبي ابن مصنف 10
 ص / 8 (ج - شيبة أبي ابن مصنف( أيضًا غندر طريق من ورواه / فذكره.. قال سلمة بن اهلل

 فذكره.. ..سلمة بن اهلل عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن غندر حدثنا  :)727

 بن ووهب الوليد وأبو هارون بن يزيد وهم شعبة، عن طرق ثالث من موضعني يف  احلاكم رواه 11
   جرير..

 -  األشراف أ�ساب البالذري، رواه الطيالسي وعن مباشرة شعبة عن رواه فإ�ه الطيالسي إال   12
 عمرو أ�بأ�ي شعبة، أ�بأ الطيالسي، داود أبو ثنا الدورقي، إبراهيم بن أمحد حدثنا :)75 ص / 1 (ج



 صفني يوم عمارًا رأيت يقول: سلمة بن اهلل عبد مسعت مرة بن عمرو عن شعبة، حدثنا
 قاتلت لقد بيده �فسي والذي فقال: ترعد ويده بيده احلربة أخذ طواًال آدم كبريًا شيخًا

 لو بيده �فسي والذي الرابعة وهذه مرات ثالث (ص) اهلل رسول مع الراية هذه صاحب
  .اهـ الضاللة ىعل وأهنم احلق على مصلحينا أن لعرفت هجر سعفات يبلغو�ا حتى ضربو�ا
 هذا، عمار رأي يؤكد ما الطريق هذا من وسيأتي الرفع، حكم وله  صحيح، اإلسناد أقول:
 الزوائد جممع( يف اهليثمي وقال والطربا�ي، ألمحد واللفظ املسند، يف أمحد أورده ولذلك
 رجال أمحد ورجال والطربا�ي أمحد رواه :)175 ص / 7 (ج - حمقق . الفوائد ومنبع

 مع هذه صاحب قاتلت لقد قال: الطربا�ي أن إال ثقة وهو سلمة بن اهلل عبد غري الصحيح
 بن اهلل عبد طريق ويف اهـ/ )الرابعة وهذه مرات ثالث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 / 8 (ج - العشرة املسا�يد بزوائد املهرة اخلرية حتافإ ( كتابه: يف البوصريي قال هذا سلمة
  صحيح.. بسند حنبل بن وأمحد يعلى وأبو الطيالسي أبوداود رواه :)5 ص
 بقية بن وهب وحدثين  :)328 / 1( -  األشراف أ�ساب يف هذا يشبه مما ورد ومما

 عن شريك، أ�بأ�ا هارون، بن يزيد أ�بأ�ا قالوا: هبرام، بن هشام بن وأمحد يو�س بن وسريج
 عمار عند كنا قال: سلمة، نب اهلل عبد عن مرة، بن عمرو عن املرادي، اهلل عبد بن حممد

                                                                                                                                                                          

 وإهنا احلربة، يده يف آدم، شيخا صفني يوم عمارًا رأيت يقول: سلمة بن اهلل عبد مسعت قال: مرة، بن
 اهلل صلى اهلل رسول مع قاتلتها قد راية هذه إن فقال: الراية، ومعه العاص بن عمرو إىل فنظر لرتعد.
 أن لعرفت هجر، سعفات بنا يبلغوا حتى ضربو�ا لو واهلل الرابعة. وهذه مرات، ثالث وسلم عليه

   اهـ الضالل على وأهنم احلق على مصلحينا



 بالعجوزين الصق له: يقول وعمار وعمرو؛ معاوية يف هجاء ينشده شاعر وعنده بصفني
 ؟! بدر أصحاب ويسب اهلل رسول أصحاب ويسب عندكم الشعر أيقال رجل: له فقال

 عنه، يصدان اهلل بسبيل قعدا وعمرًا معاوية فإن فاذهب شئت وإن فامسع شئت إن فقال:
 اهلل صلى اهلل رسول إىل ذلك شكو�ا املشركون هجا�ا ملا وإ�ه مسلم، وكل اهبماس فاهلل
  اهـ باملدينة اإلماء لنعلمه كنا فإن لكم يقولون كما هلم قولوا فقال: وسلم عليه

 العراقيني يف وله ( معاوية دسائس من يكون أن بد ال عمارًا هنى الذي الرجل وهذا  قلت:
 بعض فيها زاد الرواية أن أو بدر! أهل من العاص بن وعمرو معاوية جيعل فكأ�ه دسائس)،

  .الرواة
 وأمثاله كعمار احلق السلف أن عمار: عن سلمة بن اهلل عبد روايات جمموع يف واخلالصة

 هذه وما ( مثل داللة أكثر ألفاظ أذكرها مل اليت الروايات ويف الضاللة.. على معاوية يرون
 ..وهذا واخلندق وأحد بدر يوم كرايته صفني يوم معاوية ايةر أن يعين أتقاهن)، وال بأبرهن
 بالضاللة معاوية وصف وحتى ارتد، أ�ه أو أصالً، يسلم مل وأ�ه منافق أ�ه يعين ماذا؟ يعين
 بل يسلم.. ومل أستسلم كو�ه وال اإلسالم غري على ميوت ا�ه وال معاوية �فاق ينايف ال فقط

  كله.. هلذا ممازجة الضاللة
  خاص: شاهد وفيها عمار، عن وهب بن زيد  -6
 قال خلف عن حممد حدثنى :  -)27 ص / 4 (ج - الطربي تاريخ يف - الطربي قال 

  نفخم أبى عن �ويرة أبى بن منصور حدثنا



  :قال 13خمنف أبى عن الكلبى بن هشام عن وحدثت 
 قال اهلل رمحه ياسر بن عمار أن 15اجلهين وهب ابن زيد عن 14اجلهين أعني بن مالك حدثين
  وفيها: الرواية فذكر ؟..ولد وال مال إىل يؤوب وال عليه اهلل رضوان يبتغى من أين يومئذ

                                                            
 هـ)،175 أو = هـ157 ( الغامدي ثم دياألز  سليم بن خمنف بن سعيد بن حييى بن لوط خمنف أبو 13

 وشهرته والتاريخ، واحلديث والفقه الفضل أهل من خمنف وأبو فاضل، صحابي سليم بن خمنف جده
 ضعفوه السلفية غالة لكن كبري ثقة وهو املهدي، وابنه املنصور أيام الوقت علماء من وكان أكثر، بالتاريخ
 االستقصاء، فأحسن  وغريهم عيان شهود عن القصة روى وقد احلسني، مأساة يف رواياته لكثرة مذهبيًا

 الصحيح روايتهم يف ممن وغريهم حنبل بن وأمحد كالبخاري شيوخه قبل من والضعيف الصحيح رواياته ويف
 وتثبته، وحتريه صدقه على تدل التارخيية ومادته امللحق، يف أوردها قد بدراسة أفردته وقد والضعيف

 سعيد. بن كمجالد عفاءالض بعض شيوخه يف لكن

 والصادق، الباقر رثاء يف شعر وله هـ148 بعد تويف  كويف التابعني، أتباع من اجلهين، أعني بن مالك 14
 ص / 8 (ج -  والتعديل اجلرح ففي الشعراء، وال الشيعة بالرواة اهتمامهم لعدم احلديث أهل جهله

 ابى مسعت حييى بن لوط خمنف أبو عنه روى وهب بن زيد عن روى اجلهنى اعني بن مالك :)206
 أبرز من وهو اللسان! يف حجر وابن امليزان يف الذهيب قال وكذلك اهـ – جمهول هو ويقول: [ ذلك يقول
 املغرية مع ذكر فقد القسري خالد أيام قصة وله .. وهب، بن زيد عن املكثرين ومن ، خمنف أبي شيوخ

 الشيعة قاله أعني، بن زرارة أخوة من وليس الرواية) مفاد هكذا ( فنجا صدقهم ولكنه وبيان سعيد بن
 روىف اخلاص، باملعنى تشيعه يف بعضهم وشكك الباقر، أصحاب من عدوه ولكن أعني، آل تراجم يف

 هذا من ليس أعني بن مالك نأ ، يقطني بن علي بن احلسن عن ، عبيد بن عيسى بن حممد عن الكشي
   السنة.. أهل أي العامة من أ�ه أي اهـ شئ يف مراأل



 عوجا االسالم يف بغيت طاملا تبا لك تبا مبصر دينك بعت عمرو يا فقال عمرو من د�ا حتى
 وابن االسالم عدو من دينك بعت اهلل صرعك اخلطاب بن عمر بن اهلل لعبيد وقال
  باختصار. اهـ 16)الرواية ..عدوه

                                                                                                                                                                          
 إدراك هلم ممن الصحابة يف مرتجم هو بل ، هـ)96 حنو ( الصحيح رجال من ثقة وهب بن زيد 15
 أبا يكنى اجلاهلية أدرك  :اجلهين وهب بن زيد )166 ص / 1 ج( - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب(

 وفاته فبلغته قومه من فةطائ يف إليه ورحل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على مسلمًا وكان سليمان
  ).بالكوفة التابعني كبار يف معدود وهو الطريق يف

 وبالل وسلمان عمار قصة يف وكما ( السابقني الصحابة رأي هو اإلسالم عدو سفيان أبو كون 16
 مل ومعاوية القول) هذا استعظامه بكر أبي على وأ�كر (ص) النيب أقرهم وقد بكر، أبي مع وأمثاهلم
 على ماشيًا به مفتخرًا له خملصًا وكان عقائده واعتقد بأخالقه ختلق بل إسالم وال جاهلية يف أباه يفارق
 كان عدوه وابن اهلل عدو معاوية ابنه وكون اهلل، عدو سفيان أبو كون يف األصيلة الثقافة وهذه خطاه،
 ولذلك والتاريخ، السلطة أثر من اإلسالم ينجو أن ميكن كان مت لو الفرز وهبذا املتقدمون، الصحابة عليها
 القول هذا وهب بن زيد روى فقد القول، هذا يرددون كا�وا مالزميه أن هذا عمار قول شواهد من جند
 وكان صفني يوم علي قواد من وكان صحابي ( اخلزاعي ورقاء بن بديل بن اهلل عبد وعن عمار عن

 خلف حدثنا هو: يإسناد )263 ص / 1 (ج - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب ففي  لعمار)، مالزمًا
 بن حييى حدثنا احلجاج، بن حممد بن أمحد حدثنا اجلوهري، عمر بن اهلل عبد حدثنا قال: قاسم، بن

 عن أعني، بن مالك حدثنا سعد، بن عمرو حدثنا مزاحم، بن �صر حدثين قال: ،اجلعفي) هو ( سليمان
 عليه، وأثنى اهلل فحمد فخطب، أصحابه، يف صفني يوم قام بديل بن اهلل عبد أن اجلهين وهب بن زيد

 ومن أهله، األمر و�ازع له، ليس ما أدعى معاوية إن أال قال: ثم وسلم، عليه اهلل صلى النيب على وصلى



 بعض، من بعضهم مسع ثقات، وهب بن وزيد وشيخه خمنف أبو صحيح، السند التعليق:
 عند فمعاوية  عيان، شاهد فهو بعمار، امللتصقني من وكان صفني شهد وهب بن وزيد
 أن يف رأيه يؤكد وهذا عدوه.. وابن اإلسالم عدو هو احلق، السلف من وأمثاله عمار
  أصالً.. لمايس مل وأباه معاوية

  عمار عن احلنفي حرة أبي بن امللك عبد -7
 حرة أبي بن امللك عبد حدثين خمنف: أبو قال )96 ص / 3 (ج -  وامللوك الرسل تاريخ يف 

 يف رضاك أن أعلم لو أ�ي تعلم إ�ك اللهم فقال: الناس، إىل خرج ياسر بن عمار أن احلنفي،
 أضع أن يف رضاك أن أعلم لو أ�ي تعلم إ�ك اللهم لفعلته، البحر هذا يف بنفسي أقذف أن

 اليوم أعلم ال وإ�ي لفعلت، ظهرت من خترج حتى عليها أحنين ثم صدري يف سيفي ظبة
 لك أرض هو األعمال من عمالً أن أعلم ولو ،الفاسقني هؤالء جهاد من لك أرضى هو عمالً
   اهـ لفعلته منه

                                                                                                                                                                          

 الضاللة، هلم وزين واألعراب، باألحزاب عليكم وصال احلق، به ليدحض بالباطل وجادل مثله، ليس
 مبني، وبرهان ربكم من �ور على احلق، على واهلل وأ�تم األمر، عليهم ولبس الفتنة، حب قلوهبم يف وزرع
 الذين الباغية الفئة قاتلوا اآلية. وتال 15 التوبة " بأيديكم اهلل يعذهبم قاتلوهم " اجلفاة، الطغاة فقاتلوا
 الو بأزكى هذه يف هم ما فواهلل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع قاتلتموهم وقد أهله، األمر �ازعوا
 ألصق من وكان صحبة له بديل بن اهلل وعبد اهـ اهلل رمحكم وعدوكم، اهلل عدو إىل قوموا ،أبر وال أتقى
 وهي  بإحسان، والتابعني الصحابة من أصحابه يف تنتشر ياسر بن عمار ثقافة وهذه بعمار، الناس
  املنسية. السلفية الثقافة



  اليوم؟ السلف يقني أين اليقني! هذا ا�ظروا قلت: 
 الطريق لقطع مذهبيًا ضعفوه املتأخرين لكن ثقة وهو خمنف أبي يف الكالم فسبق اإلسناد أما
 هو  حرة أبي بن امللك فعبد احلسني، اإلمام مأساة وخاصة األحداث من كثري معرفة عن

 أبيه عن مشهورة رواية وله باطل) هبا يراد حق كلمة ( احملكمة ضد علي اإلمام كلمة راوي
 يف حامت أبي ابن ذكره  ذلك)، يف حلذيفة اخلطاب بن عمر كتابة يف ( األموالو اخلراج كتب يف

 صفني أخبار يف روايات عشر حنو خمنف أبو عنه روى وقد عنه، وسكت والتعديل اجلرح
 ،يرسلها أ�ه أم األحداث شهد هل أعرف ال أ�ي إال ومشهورة مستقيمة ورواياته واخلوارج

 حنو إىل عُمّر يكون فقد صبيًا األحداث شهد قد انك فإن خمنف، ألبي مباشر شيخ وهو
 مل فكأ�ه عمر، عن أبيه عن يروي أل�ه صبيًا قلت وغنما وغريه، الطفيل كأبي هـ120 عام

   بعدها. وما علي أيام إال يدرك
  أمساء بن احلكم الفزاري عن عمار بن ياسر: -8

حييى بن يعلى، ) عن 320/ ص  1(ج  - وقعة صفنيروى �صر بن مزاحم يف كتابه يف  
عن زيد بن أبى رجاء، عن أمساء بن احلكم  عن صباح املز�ي، عن احلارث بن حصرية

  الفزارى قال:

استظللنا  -كنا بصفني مع على بن أبى طالب حتت راية عمار بن ياسر، ارتفاع الضحى  
  بربد أمحر، إذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى ا�تهى إلينا فقال: أيكم عمار بن ياسر ؟



  قال عمار بن ياسر: هذا عمار.ف 

  قال: أبو اليقظان ؟ قال: �عم.

  قال: إن ىل حاجة إليك فأ�طق هبا عال�ية أو سرا ؟

  قال: اخرت لنفسك أي ذلك شئت. 

  قال: ال، بل عال�ية.

  قال: فا�طق.

ال أشك يف ضاللة هؤالء يف احلق الذى حنن عليه  ًامستبصر يخرجت من أهل يقال: إ�
هذه صباح يومنا  حتى كان ليليت ًافلم أزل على ذلك مستبصر الباطل،القوم وأهنم على 

و�ادى بالصالة، فنادى  ،هذا، فتقدم منادينا فشهد أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل
مناديهم مبثل ذلك، ثم أقيمت الصالة فصلينا صالة واحدة، ودعو�ا دعوة واحدة، وتلو�ا 

هذه، فبت بليلة ال يعلمها إال اهلل  ين الشك يف ليليتكتابا واحدا، ورسولنا واحد، فأدرك
حتى أصبحت، فأتيت أمري املؤمنني فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عمار بن ياسر ؟ 

  قلت: ال.

  فجئتك لذلك.، قال: فالقه فا�ظر ما يقول لك فاتبعه



، قال له عمار: هل تعرف صاحب الراية السوداء املقابلتى فإهنا راية عمرو بن العاص
وهذه الرابعة ما هي خبريهن وال قاتلتها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالث مرات، 

بدرا وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب  أشهدتَ، 17بل هي شرهن وأفجرهن أبرهن،
  فيخربك عنها ؟ قال: ال.

قال: فإن مراكز�ا على مراكز رايات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم بدر، ويوم أحد، 
يوم حنني، وإن هؤالء على مراكز رايات املشركني من األحزاب، هل ترى هذا العسكر و

حنن  يممن يريد قتالنا مفارقا للذ  ومن فيه ؟ فواهلل لوددت أن مجيع من أقبل مع معاوية
   عليه كا�وا

                                                            

 كفار بينما وأهله، اإلسالم على أبلغ ضرره يكونف اإلسالم، باسم هنا اإلسالم حيارب معاوية ألن 17
 بدر يوم يدعو كان جهل أبا أن صحيح اآلهلة، وتعدد العصبية على يقاتلون وأكثرهم خمتلفني، كا�وا قريش

 مل أل�ه معاوية، باطل جاز كما األمة يف جيز مل باطله أن إال لوجهه) اليوم فكبه للرحم أقطعنا كان من اللهم (
 أبو خمزوم بين سيد الكبري األمري ( اليوم �قول لكنا منافقًا أسلم ولو وتوالها جنا ولو فقط! السلطة يتوّل

 السلف و�رتك احلق، السلف فهم �فهم مل إال �فلح لن ولذلك عنه)! اهلل رضي هشام بن عمرو احلكم
  املزيف.



أفرتى دم ، واهلل لدماؤهم مجيعا أحل من دم عصفور، خلقا واحدا فقطعته وذحبته
قال: فإهنم كذلك حالل دماؤهم، أترا�ي بينت لك ، ال: ال، بل حاللعصفور حراما ؟ ق
  قال: فاخرت أي ذلك أحببت.، ؟ قال: قد بينت ىل

قال: فا�صرف الرجل ثم دعاه عمار بن ياسر فقال: أما إهنم سيضربو�نا بأسيافهم  حتى 
هم من  واهلل ما، يرتاب املبطلون منكم فيقولون: لو مل يكو�وا على حق ما ظهروا علينا

واهلل لو ضربو�ا بأسيافهم حتى يبلغو�ا سعفات هجر ، على ما يقذى عني ذباباحلق 
وأيم اهلل ال يكون سلما ساملا أبدا حتى يبوء أحد ، لعرفت أ�ا على حق وهم على باطل

، وحتى يشهدوا على الفريق اآلخر بأهنم على الفريقني على أ�فسهم بأهنم كا�وا كافرين
وال ينصرم أيام الد�يا حتى يشهدوا بأن موتاهم ، اجلنة وموتاهم احلق وأن قتالهم يف

  .اهـ وقتالهم يف اجلنة، وأن موتى أعدائهم وقتالهم يف النار، وكان أحياؤهم على الباطل

 مقطعة، احلديث أهل رواها وإمنا األصل، أهنا أستبعد ال الطويلة الرواية هذه التعليق:
 الصاحل، سلفهم من معاوية بل الضاللة، على معاوية بأصحا : يقولون ال تقطيعها بعد وحتى
 من أخفى يبقى ال حتى -األحاديث يف ورد كما - الزمن مع واحلق اخلري ينقص وهكذا
  الباطل. من أظهر وال احلق

  :ياسر بن عمار أقوال يف واخلالصة



 يرى نيريالبد وأحد املهاجرين من السابقني أحد وهو ياسر بن عمار أن تفيد اآلثار هذه أن 
 الراية تلك صاحب– ملعاوية قتاله أنو كأبيه، باإلسالم تظاهر وإمنا أصالً، يسلم مل معاوية أن

 فلماذا وإال  مسلمًا! يراه ال أ�ه واضح وهذا (ص) النيب عهد يف له كقتاله صفني يوم -الراية
 وفهكوق صفني يوم معاوية وقوف يقصد– أصدق وال بأبر ليست هذه أن باهلل يقسم جنده
 سيما ال توقيف، عن إال باهلل يقسمون ال عمار أمثال والكبار ،النبوة أيام (ص) النيب ضد
  – السر ذلك يف وشريكه حذيفة صاحب وهو

 حكمه فاحلديث ،استسلموا...) ولكن أسلموا ما (واهلل اآلخر لقوله ديشه هنا قولهو 
 قاتلت لقد -لفظ ويف– رايةال هبذه قاتلت لقد (واهلل بلفظ آخر لفظ وللحديث الرفع، حكم
  :عليها �ؤكد دالالت عمار أقوال ويف  ،الرابعة...) وهذه مرات ثالث اهلل رسول مع
 قريظة وبين وخيرب واخلندق وأحد بدر يف (ص) النيب مع املشاهد كل شهد عمارًا أن-1

 املعارك خصص أ�ه إال هذا من يفهم وال ثالث! من أكثر وهذه وحنني...اخل مكة وفتح
 املشركني مع بدرًا شهوده ويف ( واألحزاب واخلندق أحدك ية،معاو فيها اشرتك يتال

  .خالف)
 عن إخبار هذا ويف معاوية، راية أي أصدق) وال بأبر هذه (ما يقول: عندما ثم-2

 إلعالهنم املسلمني، معاملة الظاهر يف يعاملون فهم معهم، الظاهر التعامل عن وليس حقيقتهم
 ورأس ورؤوسهم  ظلمتهم إال عمار يتهم وال غفري، جم الشام أهل ثم ،�فاقًا ولو اإلسالم
  . معاوية الرؤوس



 (ص) الرسول مع قاتلته فقد معاوية يغركم ال هلم ويقول علي أصحاب حيرض إ�ه فالصواب:
 ولذلك ،معاوية على واقع فالذم أصدق وال املوقف ذلك من بأبر املرة هذه ضد�ا وقوفه وما
 على أ�نا لعرفت هجر سعفات يبلغو�ا حتى ضربنا لو (واهلل قوله كثرية وجوه من عنه صح
 واهلل معاوية حبقيقة علم من إال اليقني هذا يأتي ولن متيقن فعمار الضاللة) على وأهنم احلق
 (ص) النيب أن أخرب�ي حذيفة (ولكن مسلم صحيح يف عمار قول أيضًا هلذا ويشهد  ،أعلم
 معاوية يرى عمار أن على تدل احلديث مناسبةو افقًا...)من عشر اثنا أصحابي يف  قال:
 بعض أن على دليل كله هذا ،صادقًا أسلم معاوية أن يرى فلن ذلك يرى كان وإذا هؤالء من

 بن بديل بن اهلل عبد عن شواهد ولألثر ،معاوية إسالم يف يشكون كا�وا والتابعني الصحابة
 وهو األحزاب) بقية إىل ا�فروا ( ليع قول وكذلك ،مهاجر) (صحابي اخلزاعي ورقاء

 يف شكًا هناك أن على األحوال أقل يف تدل اليت اآلثار من ذلك وغري  علي، عن صحيح
 وهذا وغريهم أرطأة أبي بن وبسر السلمي األعور كأبي معه ممن وكثري معاوية إسالم صدق

 العلم) دون العبادة يف ( النسيب الصالح ذوي من  الشام أهل يف الصاحلني بعض وجود مينع ال
 السمط بن وشرحبيل الكالع وذي اخلوال�ي مسلم وأبي العاص بن عمرو بن اهلل كعبد

 هؤالء أن يرى الباحثني وبعض ،الزور شهادة عليهم لبست أو  معاوية هبم غرر ممن وغريهم
  .ومعرفتهم فهمهم يف ليس ممن العامة بعض يعذر قد وإمنا الذم، يف داخلون

ألبسه إذ تابعني يف إسالم معاوية أو على األقل رأوا أ�ه مل حيسن اإلسالم وقد شك بعض ال
، ولكن عند التأمل تلحظ أن هذا الرجل مل يسلم إال بكثري من الظلم وتبديل السنن

  .مستسلمًا، وبقي معروفًا مبعاداة املسلم وحمبة اجملرم كما قال عمار



فكان إذا مسع من بعض أصحابه ثم عمار بن ياسر كان من أبعد الناس عن التكفري، 
تكفري أهل الشام بالعموم كان ينهاهم، وخيتار وصفهم بالظلم والفسق فقط، وقد صح 

حدثنا : )722/ ص  8(ج  - مصنف ابن أبي شيبة ذلك من طرق هذه بعضها ففي 
يزيد بن هارون عن احلسن بن احلكم عن زياد بن احلارث قال : كنت إىل جنب عمار بن 

وركبيت متس ركبته ، فقال رجل : كفر أهل الشام ، فقال عمار : ال تقولوا  ياسر بصفني ،
ذلك �بينا و�بيهم واحد ، وقبلتنا وقبلتهم واحدة ، ولكنهم قوم مفتو�ون جاروا عن احلق ، 

حدثنا وكيع عن حسن بن احلارث عن شيخ ، / فحق علينا أن �قاتلهم حتى يرجعوا إليه
كفر أهل الشام ، ولكن قولوا : فسقوا مار : ال تقولوا : له يقال له رباح ، قال : قال ع

وكيع عن مسعر عن عبد اهلل عن رباح عن عمار قال : ال تقولوا : كفر أهل /  ظلموا
  اهـ  فسقوا ظلمواالشام ولكن قولوا : 

وال تعارض هنا بني اهتام معاوية وأمثاله من الرموز ممن يقصدهم عمار وتفسيق عامة أهل 
م، ومن توهم التعارض قدمنا األصح عن عمار وهو احلكم على هؤالء بأهنم الشام وظلمه

استسلموا ومل يسلموا قط.. لكن بالتفصيل يصح األمر ألن يف جيش أهل الشام املغرر به 
واألمحق ودليل ذلك إن بعضهم حلق بعلي عندما تبني له احلق، وقد تركت طرقًا أخرى 

  واة عنه..كثرية عن عمار بن ياسر.. سبق ذكر الر



  :املنضوين حتت لوائه رأي عمار هو رأي أهل بدر 

ال يعرب  عن رأيه وإمنا عن علمه، وعلمه  بن ياسر رضي اهلل عنه عمارجيب أن �علم أن 
فهو من بقايا السابقني، ومن صفوة الصحابة امللتصقني بالنيب (ص)،  وعلمه  ،أيضًا اليقيين

 والعلم يتناقص مع الزمن،  ،جيهلو�ه يومئذهذا أصر على بثه ألن أكثر الناس أصبحوا 
ويثبت فيهم وقد جنح يف هذا جناحًا كبريًا  فكان يصر على هذا العلم وبثه ليعلم به الناس

لم يكن علمه هذا خاصًا به، فقد ا�تشر بني الصحابة من أهل على هذا ف، ووأدى أما�ته
وم صفني نيب (ص) يهو قدوة ألصحاب الوبدر يف عهده، ومل ينكر عليه أحد منهم، 

يه رأي عمار)، وعمار هو باستثناء اإلمام علي، فاإلمام علي فوقه علمًا وفضالً ( ورأ
قائد الصحابة يف عصره من أهل بدر والرضوان الذين كا�وا يتبعو�ه يوم صفني كأ�ه هلم 

 وروى:  )352 ص/  1 ج( -  االستيعابعلم، وعلى هذا فرأيهم هو رأيه، ففي 
 صفني عنه اهلل رضي علي مع شهد�ا:  قال السلمي الرمحن عبد أبي عن األعمش
 أصحاب رأيت إال صفني أودية من واد وال �احية يف يأخذ ال ياسر بن عمار فرأيت
.. اخل والسند صحيح على شرط  هلم علم كأ�ه يتبعو�ه سلم و عليه اهلل صلى حممد

ر ومثامنائة من أصحاب الشيخني، وعلى هذا فقد كان على رأي عمار مثا�ون من أهل بد
بيعة الرضوان، وهذه السلفية العتيقة، ال تقاومها سلفية ابن عمر وال غريه، مع أن ما ثبت 



عن املعتزلني وهم قلة سعد وابن عمر يتفق مع علي وعمار وق �دم املعتزلون وأبرزهم 
سبب سعد وابن عمر، مع أن ابن عمر ليس بدريًا .. إال أن السلفية احملدثة غلت فيه ب

حرصه على بيعة يزيد وتردده يف بيعة علي وهذه من أخطائه رمحه اهلل وساحمه.. إال 
أهنم ال ينقلون �دمه على ترك القتال مع علي، وال حتديثه حبديث لعن معاوية وال هتديد 

  معاوية له بالقتل إن روى مثل هذه األحاديث ..اخل.

هؤالء.. ال سيما وأن العربة  أحدثهااليت  سلفياتالوهذه السلفية العتيقة، ال تقاومها 
بآخر مواقف الصحابة من معاوية، ال سيما مواقف أكثر أهل بدر، فقد خيفى حال 
معاوية على بدريني ماتوا قبل أن يستفحل أمره وتتبني سريته، وقد يسكت بعضهم لعدم 
ي توفر الدواعي لنقل هذا العلم، وقد يرجو له بعضهم توبة ..  فكا�ت شهادة عمار ه

الشهادة اخلامتة اجلامعة بني أكرب عدد من أهل بدر ( مثا�ني بدريًا) مل جيتمعوا بعدها على 
موقف وال شهادة كهذا املوقف وهذه الشهادة، ألن معظمهم قتل بصفني كعمار، فآخر 
مواقف أهل بدر  وشهاداهتم هبذا العدد الكبري هو أقوال عمار هذه فتدبروها، واعرفوا 

  .السلفية العتيقة

  ثا�يًا: قول سعيد بن زيد ( أحد العشرة)

  من طريقني :  )89 ص/  21 ج( - دمشق تاريخيف 



 احلسن بن عمار �ا يعقوب �ا جعفر بن اهلل عبد أ�ا الفضل بن احلسني أبو أ�ا قاال
 على مروان كان قال :18دثار بن حمارب عن السائب بن عطاء عن جرير �ا

 �فيل بن عمرو بن زيد بن سعيد إىل وأرسل دليزي يبايعوا أن الناس فأمر املدينة
  :فقال اهليئة رث أغرب أشعث رجل فخرج قال البيعة إىل يدعوه الشام أهل

 فقال استسلموا ولكن أسلموا حتى بسيفي ضربتهم لقوم أبايع أن مروان يأمر�ي 
  اهـ  19جمنون الشام أهل

                                                            
 اخلرب لكن هـ)،116 ( اجلماعة رجال من زاهد ثقة دثار بن فمحارب احلسن، أحواله أقل  والسند 18

 اهلل عبد بن وجابر عمر ابن عن الطبقة، تلك عن يروي ...وهو حبث إىل حيتاج موصول؟ أم مرسل
 ( اختلط وقد صدوق البخاري رجال من السائب بن عطاء عنه الراوي و متصل، أ�ه فالظاهر  وغريهم،

 بن عمار عنه والراوي ،هـ)188 ( اجلماعة رجال من ثقة احلميد عبد بن جرير هو جرير و  هـ)،136
 صاحب وهو مشهور ثقة سفيان بن ويعقوب النسائي، رجال من وهو هـ)242 تويف ( ثقة اهلاليل احلسن
  .صحيح إليه عساكر ابن وطريق ،والتاريخ املعرفة : كتاب
 أ�ا السمرقندي بن القاسم أبو أخرب�ا : )88 ص / 21 ج( - دمشق تاريخ ففي مقارب، لفظ وللخرب  19
 عن اهلل عبد بن خالد أ�ا  بقية بن وهب �ا حممد بن اهلل عبد أ�ا علي بن عيسى أ�ا النقور بن حلسنيا أبو

 مروان إىل معاوية كتب قال �فيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن  دثار بن حمارب عن السائب بن عطاء
 سيد فإ�ه فيبايع زيد بن سعيد جيئ حتى قال ؟حيبسك ما الشام أهل من رجل فقال يزيد البنه يبايع باملدينة
 ا�طلق قال الدار يف أبي مع وأ�ا الشامي فجاء قال به فأتيك أذهب أفال قال الناس بايع بايع إذا البلد أهل



  التعليق:

بأن الطلقاء مل يسلموا إمنا قول سعيد بن زيد هذا كقول عمار وغريه من السابقني 
  وسيأتي أن هذا قول علي بن أبي طالب وأهل البيت. استسلموا..

، وقد اختلفوا يف هـ 51 القصة ال �عرف تارخيها حتديدًا إال أهنا بعدهذه و 
  . 20هـ58هـ إىل 51وفاة سعيد بن زيد من 

                                                                                                                                                                          

 إىل لتدعو�ي إ�ك فواهلل ؟عنقي تضرب قال عنقك ألضرب أو لتنطلقن فقال فأبايع فسأجئ ا�طلق قال فبايع
   اهـ اسكت مروان له فقال فأخربه مروان ىلإ فرجع قال اإلسالم على قاتلتهم أ�ا قوم
ومات معتزًال بالعقيق كسعد بن أبي وقاص، فقد اعتزال املدينة بعد وصول معاوية إىل احلكم 20

ووالية مروان وأمثاله على املدينة، وقد ماتا يف ظروف غامضة بسبب رفضهما بيعة يزيد، فسعد بن 
ن زيد فلم ينقل سبب وفاته، إال أن بعض الروايات أبيوقاص مات بالسم ( مسه معاوية) وأما سعيد ب

وردت بتهديد بين أمية بضرب عنقه، وسعيد بن زيد هو أحد العشرة املذكور أن النيب (ص) شهد 
هلم باجلنة، وهذا احلديث ضعيف إال أ�ه قديم اإلسالم، أسلم قبل دخول النيب (ص) دار األرقم 

بنت اخلطاب، وقصتهما مع عمر مشهورة يف قصة وقبل إسالم عمر بن اخلطاب، وهو زوج فاطمة 
إسالم عمر، وهذا الرجل ال يكاد يعرفه أحد، فال يعرفون عنه إال أ�ه من العشرة املبشرين باجلنة، 
وسبب ذلك أ�ه كان ضد بيعة يزيد وكا�ت له آراء جريئة مثل هذا الرأي، والرواية هذه تدل على 



  كرهًا.. اإلسالم يف معاوية دخل عمر: ابن قول ثالثًا:
 ، الناقد حييى بن زكريا حييى أبو حَدََّثنَا )102 / 4( - 340 األعرابي ابن معجم يف 

 عن ، حوشب بن العوام عن ، احلسن بن حممد حَدََّثنَا ، الرتمذي اهلل عبد بن صاحل حَدََّثنَا
  وفيه: احلديث، فذكر .. احلكمني أمر كان ملا : قال عمر ابن عن ، سحيم بن جبلة
 ثم من : يقول فجعل ، جسيم أمحر مجل على  -لذلك تقدم أ�ي فظن - معاوية فخرج
 على وأباك ضربك من : أقول أن فأردت  ؟األمر هذا يرجو من ؟األمر هذا كلمة ذكر

  اخل. ..21كرهًا فيه أدخلكما حتى اإلسالم
   التعليق:
 صدق عن وال طوعًا يدخله ومل كرهًا اإلسالم يف دخل معاوية أن يرى عمر بن اهلل فعبد

 البخاري صحيح كما و�صه برته لكنه صحيحه يف البخاري احلديث روى وقد إسالم..
 مَعْمٍَر عَنْ هِشَامٌ َأخْبَرََ�ا مُوسَى بْنُ ِإبْرَاهِيمُ حَدََّثنِي  :)2025 / 1( -  )اهلندية الطبعة(

                                                                                                                                                                          

احملدثة تظهر وكأن اجلميع بايع معاوية، بينما مل يبايعه كثري من أ�ه مل يبايع حتى معاوية، ولكن السلفية 
 .أعالم عصره وإمنا سكتوا، بل حتى احلسن واحلسني مل يبايعا معاوية عند التحقيق

 عن سعيد بن عنبسة عن جماهد بن علي عن املدائين: )80 ص/  2 ج( - األشراف أ�ساب 21
 أبا يا: سفيان ألبي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول الق قال، اهلل عبد بن جابر عن أمية بن امساعيل
 حبمد هاجتك فما وأمي، أبي فداك اهلل، رسول يا بلى: قال كاره؟ �تأو األمر هذا اهلل يتمم أمل: سفيان

 اهـ قرن ذات وال مجاء اهلل



 خَالِدٍ بِْن عِْكِرمََة نْعَ َطاوٍُس ابْنُ وََأخْبَرَ�ِي َقاَل  ح/ / عُمَرَ ابِْن عَِن سَالٍِم عَنْ الزُّهِْريِّ عَِن
 َأمِْر مِنْ َكانَ َقدْ ُقْلتُ )َتنْطِفُ( َتنُْطفُ وََ�سْوَاُتهَا حَْفصََة عََلى دَخَْلتُ َقاَل عُمَرَ ابِْن عَِن

  ؟شَيْءٌ اْلَأمِْر مِنَ لِي يُجْعَْل َفَلمْ َترَيْنَ مَا النَّاِس
 حَتَّى َتدَعْهُ َفَلمْ ُفرَْقٌة عَنْهُمْ احْتِبَاسِكَ فِي يَُكونَ َأنْ خْشَىوََأ يَنَْتظِرُوَ�كَ َفِإ�َّهُمْ إْلحَقْ َفَقاَلتْ 

 َلنَا َفْليُْطلِعْ اْلَأمِْر هََذا فِي يََتَكلَّمَ َأنْ يُِريدُ َكانَ مَنْ َقاَل مُعَاِويَُة خََطبَ النَّاسُ َتَفرََّق َفَلمَّا َذهَبَ
   22َأِبيهِ نْوَمِ مِنْهُ ِبهِ َأحَقُّ َفَلنَحْنُ َقرَْ�هُ
  ؟َأجَبَْتهُ َفهَلَّا - عمر البن – مَسَْلمََة بْنُ حَِبيبُ َقاَل

 عََلى وََأبَاَك َقاَتَلكَ مَنْ مِنْكَ اْلَأمِْر ِبهََذا َأحَقُّ َأُقوَل َأنْ وَهَمَمْتُ حُبْوَتِي َفحََلْلتُ اهلِل عَبْدُ َقاَل 
  احلديث. ...اْلِإسَْلاِم
  البط أبي بن علي أقوال :رابعًا
 رأس وهو األصيل، السين الرأي هو ورأيه عصره، يف السنة أهل رأس هو علي اإلمام

 االحتجاج يكثرون فإهنم خاصة، وللسلفية عامة السنة ألهل هذا أقول العتيق، السلف

                                                            

 ومن عمر ابن من أوىل �فسه يرى فمعاوية هنا، اخلطاب بن لعمر احملدثة السلفية تغضب ال ملاذا أدري ال 22
 بن يزيد يرى فمعاوية - أخرى ألفاظ يف كما – يزيد بيعة ألجل املدينة يف القصة كا�ت إن بل باخلالفة! عمر

 واله الذي اخلطاب بن لعمر معاوية من شديد ا�تقاص وهذا باخلالفة! عمر وابن عمر من أوىل معاوية
 ال ذلك ومع عمر.. من أوىل يزيد ابنه ىير كان أو عمر من أوىل �فسه يرى أكان سواء به! الظن وأحسن
 وال شيعة روايات يف وليس البخاري! صحيح يف هو اذيل احلديث هذا عند ساكنًا النواصب حيرك

  معتزلة!



 السلف، وخارج السنة خارج بدر وأهل علي اإلمام وكأن الصاحل والسلف السنة بأهل
 الفرق إىل وا�تقاهلا احملدثة، السلفية لضالل  الكربى األسباب من هي الكبرية املغالطة وهذه
 أن يرضون ال أهنم كما ملعاوية، خصم جمرد عليًا اإلمام اعتبار جيوز وال بامتياز، اهلالكة
 أن مع �ويرة، بن مالك أو الكذاب ملسيلمة خصوم جمرد الصحابة من معه ومن بكر أبو يكون
 عند واإلطراد، هنا الفصل من البد معاوية، عذر من أظهر وعذره صاحل صحابي الثا�ي
 يف السلف رأس وعمر عصره، يف السلف رأس بكر أبا يعترب أن أما والسلفي، السين

 خصم؛ جمرد جعلوه علي اإلمام إىل وصلوا إذا ثم عصره، يف السلف رأس وعثمان عصره،
 من معه ومن عليًا وجيعلون سنة أهل جيعلوهنم حتى علي خصوم عن الدفاع يف يبالغون ثم

 وهو متامًا، معاوية رأي وهو علي، اإلمام حق يف جدًا كبري فهذا 23بدعة، أهل بدر أهل
                                                            

 فرقتني أول يذكرون الفرق ظهور يستعرضون عندما فإهنم شديدة، تقية مع السلفية من كثري فعلها هذه 23
 ويسكتون ..اخل واجلهمية، القدرية يذكرون ثم اهلالكة، الفرق من ماهن أي علي، عهد يف  واخلوارج الشيعة
 وصم أي من معاوية محاية باب من هذا يفعلون وأشهرها، وأخطرها الفرق أول وهي النواصب، عن متامًا

 إىل وداعية باٍغ الشرعية النصوص يف فإ�ه املبتدعة، من أسوأ جتعله فيه الشرعية النصوص أن مع بالبدعة،
 وبعضها يصححو�ه بعضها ، امللة، غري على ومتوفى (ص) النيب لسنة ومغري العضوض للملك ومشرع النار

 حتقيقًا، وال �صوصًا يريدون ال ذلك ومع النصوص، ويف التحقيق عند ضالة فرقة أول زعيم أ�ه إال جيهلو�ه،
 الشام أهل كا�وا علي زمان السنة أهل بأن يصرح احلوايل سفر الشيخ املعاصرين زعمائهم من إن بل

 ظاهرة للدكتوراه: راسلته مقدمة يف هذا ذكر ( ضالة، فرقة أي شيعة فكا�وا علي  فرقة وأما واملعتزلني،
 فواضح، الرسالة خمطوطة أما املطبوعة، الرسالة يف هذا يتبني ال الشديدة التقية الستخدامه أ�ه إال األرجاء)

 تنقد ال الكثرة أن إال  النصب هذا من أوضح هناك وليس غري!الص تيمية ابن أ�ه اململكة، يف اشتهر وهبذا



 أفسد وهل جمنون، أ�ه يشعر ال كاجملنون مبتدع، أ�ه يشعر ال املبتدع أن إال كاحلًا، النصب
   السلطة؟ وأهل العلم أهل إال التاريخ عرب الناس
 من وأبى شاء من شاء عصره، يف السنة أهل إمام هو علي اإلمام أعترب أ�ا حال: كل وعلى
 اإلمام عن تواتر وق الشرعية، النصوص مع املتفق الفصل القول هو معاوية يف قوله وأن أبى،
 بدر وأهل علي اإلمام أضلل ولن الكفر، إىل النفاق إىل البغي من الذم، أشد معاوية ذم علي
 عن تواتر فقد هذا وعلى ابتالعه! أستطيع ال النصب يف جتاوز فهذا معاوية، أجل من

 مل وأ�ه األحزاب، بقية من وأ�ه بالنفاق ملعاوية اهتامه والشيعة السنة كتب يف علي اإلمام
 عن �قله علم وإمنا أفعاله من استنباطًا ليس بنفاقه علي اإلمام علم وأن استسلم، وإمنا يسلم
 الصحابة قول هذا بل هبذا ينفرد مل علي فاإلمام يرتد، أن شاء من فلريتد (ص) اهلل رسول

 هذه قلب يف حنبل بن أمحد أيام من احملدثة السلفية جنحت وإن حتى التابعني، وصاحلي
 وأ�ه..اخل وأ�ه جليل صحابي وأ�ه الوحي كاتب معاوية أن من مضادة مسألة إىل احلقيقة
 السلفية على غلب الذي رهتيا بقية ثم اهلل ساحمه حنبل بن كأمحد احملدثة السلفية آراء فهذه

 اإلمام يسبق مل أ�ه أقول ال هنا وأ�ا �قلها، وال رأيها، هذا يكن فلم العتيقة السلفية أما احملدثة،
 وجعلها الناصبية واآلراء األقوال هذه لفلف أمحد لكن األمور، هذه مثل إىل أحد أمحد
 عليه الثناء ويتجنبون اويةمع بذكر يغتبطون ال السنة أهل أكثرية كا�ت أن بعد صلبة عقيدة

                                                                                                                                                                          

 واحلمد معاوية عن بالدفاع مشغولون فهم له ينتبهوا فلن (ص) النيب ينتقص من فيهم ظهر ولو حتى �فسها،
    سواه. مكروه  على حيمد ال الذي هلل!



 لشد وميل البيت أهل عن احنراف من  األموي العهد أفرزه مبا متأثرون منهم �وادر عند إال
  معاوية. ورأسهم أمية بنو وهم خصومهم

 إن أ�ه بدعوى يضلله أن ألحد يسمح وال  والسلفي السين يدركها أن جيب احلقيقة هذه
 غضب أفضل، األمرين فأي البدعة، أهل من نوسيكو النار سيدخل احلقيقة هذه اعتقد
 تلك، أو هذه اخرت اهلل، رضا مع املذهب غضب أم املذهب، رضا مع اإل�سان على اهلل
 واقرأ اهلل مع صادقًا كن املذهب، ورضا اهلل رضا بني اجلمع ميكن بأ�ه �فسك ختدع ال لكن

 تقل ال لكن تشاء، ما اخرت ثم العتيقة السلفية آراء ثم احلديثية النصوص ثم القرآ�ية النصوص
 أو لتبنيه أدعوك ال والذي اآلن، لك أقوله الذي الكالم هذا تقرأ مل أ�ك القيامة يوم هلل

 اهلل أن اعلم ثم عدمه، من صدقه عن البحث ثم والبحث الختباره وإمنا تصديقه،
 كلها اجعلها للمذهب، و�صفها هلل �صفها فتجعل الشهادة، يف أشركت أ�ت إن سيحاسبك

 تكون لن لكن املذهب، عن باهلل غنيًا ستكون وأ�ت الشرك، عن األغنياء أغنى واهلل هلل،
 إىل وال إليك فقيًا وليس اهلل، إىل فقراء وشيوخه ومذهبك  أ�ت اهلل، عن باملذهب غنيًا

  فاشهد.. اللهم بلغت؟ هل اللهم شيوخك،
 وأعلمهم وأفقههم الصحابة أجل نيك مل إن  علي اإلمام أن البسيط العلم طالب فليعلم إذن

 السنة أهل وقائد وأعلمهم عصره يف الناس أفضل يكون أن من اقل فال مطلقًا، بقريش



 ففيه هبذا يقل مل ومن هذا، �قول أن من أقل هناك ليس األوىل، السلفية وزعيم العتيقة،
   .24جهله من وجهله علمه من علمه �صب

 جهالً هنا أؤخره فلم  املكان، هذا إىل أخرته كنت أن املؤمنني أمري سيدي من أتعذر أ�او  
 كا�تأخريه وإمنا ،ياسر بن عمار على الذكر يف بالتقديم أوىل أ�ه وال لفضله إ�كارًا وال بقدره
 كو�نا والثا�ي: احلديث، أهل مبقاييس أصح عمار عن النصوص ألن :األول لسببني، هنا إىل
 عنه سيعرضون ألهنم األمر، أول يف علي بذكر و�واصبها احملدثة السلفية �ستفز أن بحن ال

 بني القاضي مكا�ة يف أ�فسهم جيعلون وهم ،معاوية مع صومة)اخل ( خا�ة يف يصنفو�ه ألهنم
 ، املسافة �صف النار إىل الداعية يرفعوا أن فالبد وسطيتهم يؤكدون وحتى الطرفني،

                                                            

 يف اجلميع فيها خيالف اليت يةالفرد الدراسات أصحاب أحرتم فأ�ا خاص، اجتهاد له جمتهد يكون أن إال  24
 الفردية، الدراسات أصحاب مبعنى يشجع، أن جيب هذا فمثل أخرى، أمور يف اجلميع فيها ويوافق أمور

 الصحابة، أفضل املوايل  أن مثالً يرى كمن يتحدثون، وحبث  علم وعن مبذهب، يلتزمون ال الذين االجتهادية
 االجتهادات فهذه الصحابة..اخل، أفضل (ص) النيب �ساء أن رىي من أو الصحابة، من أفضل التابعني أن أو

 عن علي لإلمام تأخريه يكون ال البحوث هذه من البحث صاحب أن إال -أراها أكن مل وإن – اخلاصة
 لريفعوا إال واحلسني عليًا يؤخرون فال النواصب هؤالء أما غريه، يؤخر كما تأخريه يف يطرد وإمنا �صب،
 هذا إىل يصل ال اإلمامية الشيعة عن يقال ما مع حتى املشهورة، اإلسالمية الفرق أسوأ همو ويزيد.. معاوية
 وهم أيضًا فاضل بديل فعندهم وعثمان وعمر بكر كابي فضالء فضل من أ�قصوا إن الشيعة ألن السوء،
 وهذا الطلقاء، من الظاملني ملصلحة البيت كأهل الفضالء خيفضون فإهنم النواصب وأما البيت، أهل

 لوليجة حيتاجون ألهنم الصحابة كبار بعض على بالثناء النصب هذا يزينون قد �عم جدًا، شديد ا�تكاس
  الشيعة. تقية عن يروجو�ه مما أسوأ شديدة تقية أهل وهم خلفها، خيتفون



 جدًا، يسريًا بينهما الفرق يكون حتى قليالً إال املسافة �سف اجلنة إىل الداعي وينزلون
  العدالة! وهذه الوسطية هذه  مع تتفق ال اليت الشرعية النصوص يبطلون وهبذا
 عليًا أن يظنون هم بدر، أهل وخصومات خصوماهتم بني يفرقون ال هم اخلصومة مسألة ويف
 ،هنا عليًا أخر�ا فنحن تيمية، ابن يف ذلك يعتقدون ال بل يظلمون، كما اخلصومة عند يظلم
 عندهم مثري فهو علي اإلمام أما هلم، استفزازًا أخف أل�ه ياسر بن بعمار يهديهم اهلل للع

 اليت معايريه له واملؤمن مؤمن، إال حيبه أن يريد ال اهلل كأن عنه، مصروفة وقلوهبم للريبة!
  والشيوخ. املذاهب عبدة معايري عن جذريًا ختتلف

 تزيينه مع مبعاوية ويكتفون  شاءوا! كما عليه ليثنوا للشيعة يرتكو�ه بدؤوا بعضهم رأيت قدو
 �قد أي بأن العامة فيومهون الوليد..! بن وخالد وعائشة وعثمان وعمر بكر أبي بذكر
  هلؤالء! تكفري هو ملعاوية
 الصحابة أقرب هو  املنصفون، ينكرها ال اليت لفضائله إضافة  علي فاإلمام حال كل وعلى
 (ص) النيب وكان علي، لإلمامة عداوة هي (ص) للنيب قريش وعداوة (ص)، النيب إىل

 سفيان وأبا معاوية بأن مطمئن علي وكان كحذيفة) ( غريه عن يكتمه ما بعض له يفصح
 النيب من العلم أخذ وعمار متامًا، عمار كرأي استسلموا ولكن يسلموا مل الرموز من وأمثاهلم

 وأن صبور مؤمن أ�ه لعلمهم جيهله، كان ما ببعض إليه أفضيا فقد وحذيفة، علي من ثم (ص)
 مليء فقد ودقائقها العلوم ملعايل ّمحاًال مؤمنًا عمار وكان أحد كل حيتمله وال ثقيل، احلق
  علمه. لعلم يهتز وال مشاشه، إىل إميا�ًا



 استسلموا ولكن يسلموا مل الرموز من وأمثاهلم سفيان باوأ معاوية بأن مطمئن علي وكان
 هذا أخذ وعمار الصحابة، خلص من وحنوه ياسر بن عمار أستاذ هو بل متامًا، عمار كرأي
 هذه من وحذيفة علي عند وكان وحذيفة، علي من ثم (ص) النيب من والفنت باملنافقني العلم

 لعلمهم جيهله كان ما ببعض إليه أفضيا فقد هبا، عمار علم من أبلغ هو ما واألسرار األخبار
 العلوم ملعايل ّمحاًال مؤمنًا عمار وكان ،أحد كل حيتمله وال ثقيل، احلق وأن صبور مؤمن أ�ه

  علمه. لعلم يهتز وال مشاشه، إىل إميا�ًا مليء فقد ودقائقها
  
  معاوية؟. إسالم يف علي رأي كان فماذا 

 مناذج منها وسنختار جدًا، كثرية بالنفاق معاوية اهتام يف علي اإلمام عن الروايات اجلواب:
 مبحث وهو معاوية) إسالم مبحث: ( األصلي املبحث يف ستجدو�ه والتوسع فقط،
 املخاطبة وهي – احملدثة السلفية ألن علي اإلمام عن النقل من �كثر لن ثم موسع، منفصل
 صنفوه ألهنم وأقواله، بسريته االحتجاج وال ذكره، من اإلكثار حتتمل ال -البحوث هبذه

 أن جيب ما علي يف يعرفون وال أرض، قطعة على متخاصمني بني يقضون وكأهنم خصمًا،
 كان علي عن االحنراف وهذا اهلل.. لغري شهادة يقول وال للد�يا خياصم ال بأ�ه يعرفوه،
 احتج عمار، فيها اليت الفرقة مع يكو�وا أن إىل يدعوهم حذيفة كان عندما فلذلك مبكرًا،
 هو احلسد إن (( بقوله:  حذيفة فأجاهبم عليًا! يفارق ال عمارًا نبأ حذيفة على بعضهم
  بني ما أبعد عمار من أفضل لعلي فواهلل ؟علي من قربه عمار عن ينفركم وإمنا للحسد أهلك



 عساكر ابن طريقه ومن الطربا�ي  أخرجه )األخيار ملن عمارا وإن  ،والسحاب الرتاب
  ثقات. ورجاله
  علي: عن حازم أبي بن قيس رواية

 ، عِيسَى بْنُ السَّيِّدُ حَدََّثنَا : َقاَل ، يَعُْقوبَ بْنُ عَبَّادُ حَدََّثنَا  :)191 / 2( البزار مسند 
 : عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٌّ َقاَل : َقاَل ، حَاِزٍم َأِبي بِْن َقيِْس عَنْ ، خَالِدٍ َأِبي بِْن ِإسْمَاعِيَل عَنْ

 اللَّهُ صَدََق : َ�ُقوُل ِإ�َّا ، وَرَسُوُلهُ اللَّهُ َقاَل مَا ِإَلى ِبنَا اْ�فِرُوا ، اَألحْزَاِب قِيَّةِبَ ِإَلى ِبنَا اْ�فِرُوا
 بْنُ يُوُ�سُ حَدََّثنَا : َقاَل ، يَعُْقوبَ بْنُ عَبَّادُ حَدََّثنَا  /وَرَسُوُلهُ اللَّهُ َكَذبَ : وَيَُقوُلونَ ، وَرَسُوُلهُ
 ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَنْ ، حَاِزٍم َأِبي بِْن َقيِْس عَنْ ، اْلحََكِم عَِن ، مَِشاَألعْ عَِن ، َأرَْقمَ
  .ِبنَحِْوهِ
 من رواه أ�ه للخرب محاسه ومن البخاري، شيوخ من ثقة شيعي يعقوب بن عبد   قلت:
 أتيسي ومبا حسن، هبما واألثر قويان، والطريقان علي، عن حازم أبي بن قيس عن طريقني

   صحيح.
  )551 / 1( -  العسكري أمحد ألبي احملدثني تصحيفات

 عن خازم بن سعيد حدثنا الزبريي أمحد أبو حدثنا شبة بن عمر حدثنا اجلوهري حدثنا
 يقول عنه اهلل رضي عليا مسعت قال حازم أبي بن قيس عن قيس بن عثمان عن األعمش
   اهـ ورسوله اهلل كذب يقول من اىل ا�فروا نالشيطا أولياء اىل ا�فروا األحزاب بقية اىل ا�فروا



 عند ( عتيبة بن احلكم طريق قيس، عن طريقني من رواه وقد الراوية واسع واألعمش
 ،الطرق مبجموع حازم أبي بن قيس إىل صحيح والسند قيس، بن عثمان وطريق البزار)
  .سيأتي كما وائل أبي من توبع وقد

  )253 ص / 3 ج( - أمحد بن اهلل لعبد السنة يف واحلديث
 عن ، عتيبة عن ، احلكم عن ، األعمش عن ، جرير �ا ، الرازي محيد بن حممد حدثين
 ا�فروا كذا إىل )1( ا�فروا « : يقول عنه اهلل رضي عليا مسعت : قال ، حازم أبي بن قيس
 » ورسوله اهلل صدق : �قول وحنن ورسوله اهلل كذب : يقول من إىل األحزاب بقية إىل

 : قال ، قيس عن ، خالد أبي بن إمساعيل عن ، جرير �ا ، الرازي محيد بن حممد حدثين
 تضعيف مع صحيح، والسند قيس، عن طريقان فهذا اهـ ذلك مثل يقول عليا مسعت
  الرازي. محيد بن حممد حق يف مذهيب

__________  
  )512 / 1( - احلديد ابي ابن -  البالغة هنج شرح

 منرب على ع عليا مسعت قال حازم أبي بن قيس عن عتيبة بن احلكم عن األعمش روى و
 الشيطان وأولياء األحزاب وبقية الكفر أئمة إىل ا�فروا املهاجرين أبناء يا يقول وهو الكوفة
 ليحمل إ�ه النسمة وبرأ احلبة فلق الذي اهلل فو اخلطايا محال دم على يقاتل من إىل ا�فروا

  .شيئا أوزارهم من ينقص ال القيامة يوم إىل خطاياهم
 أبي ابن جهة من معلق أ�ه إال متصل، وهو ثقات ورجاله البزار، إسنادي أحد هذا قلت:
 من رواته أشهر عن احلديث يذكرون هذا، يفعلون واملعتزلة البالغة، هنج شارح احلديد



 ولكل أيضًا تعليق فهو صحيحه، يف البخاري قال �قول: اليوم حنن مثلما التابعني، تابعي طبقة
  الرواية. يف عرف قوم

  )1291 / 3( - املقدسي طاهر ألبي احلفاظ ذخرية
 عن : التمار القاسم بن عمرو رواه . األحزاب بقية ا�فروا : فقال علي خطبنا : حديث
  . خطبنا : قال وائل أبي عن ، األعمش
 بقية إىل ا�فروا(( :حديث  :)257 / 1( -للدارقطين  واألفراد الغرائب أطراف
 عثمان عن األعمش عن ،يالفقيم الغفار عبد بن عمرو رواه ،احلديث )..1))(األحزاب

 أبي األعمش عن فرواه ،القاسم بن عمرو وخالفه حازم أبي بن قيس عن عمر، بنت ابن
  .اهـ علي عن وائل

  وائل. أبي وعن قيس عن رواه الرواية، واسع فاألعمش يضر، ال االختالف قلت:
  )103 / 4( -  للدارقطين العلل
  .االحزاب بقية إىل بنا ا�فروا قال علي عن حازم أبي بن قيس حديث عن وسُئِل
 أبي بن قيس عن احلكم عن اَألعمش عن جَرير فرواه ، عنه واخُتلِفَ اَألعمش يرويه فقال
 عن اَألعمش عن فرواه التميمي اهلل عبد أبو حازم بن سعيد وخالفه /علي عن حازم
 فرواه التمار حبيب بن القاسم بن عَمْرو وخالفهما /ازمح أبي بن قيس عن قيس بن عثمان
  .علي عن وائل أبي عن اَألعمش عن

  .بالصواب أشبه حازم أبي بن قيس وحديث
  صحيح. وسنده قلت:



  )94 / 1( - صفني وقعة
 معبد عن ، حشيش أبى عن احلارث، بن زكريا عن خمنف، أبى عن سعد، بن عمر :�صر
 إىل باملسري وأمرهم الناس حرض حني املنرب حتت فكنت ه،منرب على خطيبا على قام :قال

 ،اهلل [ أعداء إىل سريوا " :قال ثم عليه وأثنى اهلل فحمد فبدأ ،الشام أهل لقتال صفني
  ". واأل�صار املهاجرين قتلة األحزاب، بقية إىل سريوا والقرآن، السنن ] أعداء إىل سريوا

  علي. اإلمام عن ثالثة طريق هذه لكن سنده، أحبث مل قلت: 
  )232 / 6( - الرجال ضعفاء يف الكامل
 بن عَمْرو حَدََّثنا ، عفان بن علي بن احلسن حَدََّثنا ، سَعِيد بن مُحَمد بن أمحد حَدََّثنَا
 األحزاب بقية إىل ا�فروا فقال علي خطبنا قال وائل أبي عَن ، اَألعْمَش عَِن ، التمار القاسم

  توبع). وقد ،القاسم بن عمرو ترمجة يف (
  واخلالصة:

 اهلل كذب ( يقولون الذين األحزاب بقية من معاوية أن يرى أ�ه املؤمنني أمري عن صح أ�ه
 كان مثلما دعواهم، حسب يعاملهم اإلمام أن إال شك، بال بالكفر حكم وهو ورسوله)

 كاذبون)،ل املنافقني إن يعلم واهلل ( اهلل قول مع دعواهم حسب املنافقني يعامل (ص) النيب
  الباطن. احلكم غري الد�يوية فاحلقوق
  :علي عن وائل بكر من شيوخ بعض رواية



 قال: )215(ص مزاحم بن �صر رواه  كلفظه، هو بل عمار، حديث شواهد من وهو
 عن عوف )26ن(ع األرقم بن يو�س عن 25صدوق) ( املسعودي الرمحن عبد أبو حدثنا
 استسلموا ولكن أسلموا ما النسمة وبرأ احلبة فلق والذي( قال: علي عن وائل بكر بن شيخ

  الصالة)! يدعوا مل أهنم إال منا عداوهتم إىل رجعوا أعوا�ًا وجدوا فلما الكفر وأسروا
 :قال املسعودي الرمحن عبد أبو وحدثين :�صر قال )30 / 4( - البالغة هنج شرح ويف

 السالم عليه على مع كنا :قال وائل، بن بكر شيوخ من حدثه عمن االرقم، بن يو�س حدثنى
 لواء هذا :�اس فقال رمح، رأس يف سوداء مخيصة شقة العاص بن عمرو فرفع ،بصفني
 عليه على إىل ذلك وصل حتى يتحدثون يزالوا فلم وآله، عليه اهلل صلى اهلل رسول له عقده

  :فقال السالم،

                                                            

 أبو مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أبي بن امللك عبد بن اهلل عبد وامسه:  األصغر، املسعودي هو  25
 بن )3 م 449( اهلل عبد :)105 ص / 5 (ج - والتعديل اجلرح( حامت ابو قال ، املسعودي الرمحن بدع

 يأب بن امللك عبد بن اهلل عبد عن بيأ سألت ... ، مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة بيأ بن امللك عبد
 لطوخيت )االعمش. عن غرائب عنده به بأس ال احلديث، حسن هو :فقال ] 1 - هذا [ عبيدة

 يطلق راوي من أكثر مسعود ابن عائلة يف التنبيه..وهناك فوجب املسعودي الرمحن عبد األكرب باملسعودي
    .)57 ص / 1 (ج -  املعارف يف قتيبة ابن  فيهم وفصل املسعودي)، ( عليه
 ةالراوي يف صرحيًا وسيأتي أثبتناه، كما عوف) عن ( والصواب الراجح، يف خطأ وهو بن) ( األصل يف  26

 التالية..



 رسول له أخرج ص)العا بن عمرو يعين ( عمرا اهلل عدو إن !؟اللواء هذا أمر ما تدرونأ 
 يا فيها وما :عمرو فقال فيها؟ مبا يأخذها من :فقال الشقة، هذه )وَآله عََليْهِ اللَّه صَلَّى( اهلل

  اهلل؟ رسول
 من قرهبا واهلل فقد فأخذها، كافر، من تقرهبا وال مسلما، هبا تقاتل أال فيها :قال 

 ولكنهم أسلموا ما النسمة، برأو احلبة، فلق والذى ،املسلمني اليوم هبا وقاتل املشركني،
  .اهـ أظهروه أعوا�ا عليه وجدوا فلما الكفر، وأسروا استسلموا

 صربت ربيعة وكا�ت ربيعة من أي وائل، بكر شيوخ من العيان شاهد يناإلسناد يف أقول:
 أما ثقة)، إال خملصًا ويبقى بكر شيوخ من صفني علي مع يشهد ومل ( صفني يوم علي مع

 ( قوله مثل كثرية علي عن شواهد وللحديث ،ويتشيع احلديث معروف فهو أرقم بن يو�س
 احلديث لفظ هنا خنتار أ�نا إال معاوية يف خاصة أقوال وله 27..) األحزاب، بقية إىل �فروا
  .معاوية إسالم أصل يف

                                                            

 النصب إىل فتحولوا أصحابه بعض حيتملها ومل  / علي اإلمام عن وصحيحة كثرية طرق وله 27
 األسا�يد، تلك من واحد وهذا  وشكهم،، ثقافتهم ضعف على دليل وهذا هذا، علي قول بسبب
 عن منري ابن �ا معمر أبو إمساعيل حدثين :] 565 صفحة -  2 جزء [ أمحد بن اهلل لعبد السنة ففي

 إىل معي ا�فروا يقول مسعته أل�ي قال ًا؟علي أبغضت شيء ألي حازم أبي بن لقيس قيل قال األعمش
 وال صحيح، وسنده  اهـ ورسوله اهلل صدق �قول وحنن ورسوله اهلل كذب يقول من إىل األحزاب بقية
 أهنم وأصحابه معاوية يف يرى بأ�ه علي إىل اإلسناد صحة وإمنا حازم، أبي بن قيس �صب هنا يهمنا



 مزاحم بن �صر كتاب من مفقودة وهي  اللفظ خمتلفة احلديد أبي ابن ورواية قلت:
  األخرى. �صر كتب أحد يف هاولعل  املطبوع..

  علي: عن اجلملي هند بن عمرو
 عن املسعودي، الرمحن عبد أبى عن �صر، وروى  قال: )31 / 4( - البالغة هنج  يف 

 �ظر ملا قال: أبيه، عن البجلى، هند بن عمرو عن اهلل، عبد ابن عوف عن االرقم، بن يو�س
 ما النسمة، وبرأ احلبة، فلق والذى ال:ق الشام، وأهل معاوية رايات إىل السالم عليه على

 عداوهتم إىل رجعوا أعوا�ا، عليه وجدوا فلما الكفر، وأسروا استسلموا، ولكن أسلموا
  . اهـ الصالة يرتكوا مل أهنم إال لنا،

  التعليق:
 ومل اجلمل، يوم قتل اجلملي هند ألن مشكل، أبيه) عن ( قوله ولكن موصول، هنا السند
 اهلل) عبد بن عوف ( عن قوله يف هو إمنا الوهم أن تبني ثم وهم، لزيادةا ولعل صفني، يشهد
 وهذا علي) عن أبيه عن اجلملي هند بن عمرو بن عبداهلل عن عوف عن ( فصوابه
 من احلديث كتب يف شواهد الطريق وهلذا  علي، عن يروي اهلل عبد بن فعمرو مستقيم،
 أبي ابن هو اهلل عبد بن عوف  نهع والراوي ،28اإلسنادي اإلشكال هذا فك صحة حيث

                                                                                                                                                                          

 تعصب عن الصاحلني مغفلي  من كثري فقلدهم علم، عن ورسوله اهلل يكذبون وأهنم األحزاب، بقية
  باطن! أوسالمة ظاهر

 قال األعرابي مجيلة أبي بن عوف حدثنا قال .... )205 ص / 1 (ج - الرجال ومعرفة العلل 28
  آخر. حديثًا كروذ ...اخل.عليا أن اجلملي هند بن عمرو بن اهلل عبد حدثين



 أهل بعض طعن وإن اجلملة، يف ثقات أهنم البيان سبق قبله وما عنه والراوي ثقة، مجيلة
  مذهبيًا.. فيهم احلديث
  علي: عن �باتة بن األصبغ

 ابن هو ( حييى عن ،�فسه) مزاحم ابن هو ( �صر )322 ص / 1 (ج - صفني وقعة يف 
 فقال: على إىل رجل جاء قال: �باتة بن األصبغ عن 29زورح بن على عن ،األسلمي) يعلى
 والصالة واحد، والرسول واحدة، الدعوة �قاتلهم: الذين القوم هؤالء املؤمنني، أمري يا

  قال: ؟ �سميهم فبم واحد واحلج واحدة،
  كتابه. يف اهلل مساهم مبا تسميهم

  أعلمه. الكتاب يف ما كل ما قال:
 ما اهلل شاء (ولو قوله: إىل بعض) على بعضهم فضلنا الرسل تلك( قال: اهلل مسعت أما قال:
 من ومنهم آمن من فمنهم اختلفوا ولكن البينات جاءهتم ما بعد من بعدهم من الذين اقتتل
 آمنوا، الذين فنحن  ،وباحلق وبالنيب وبالكتاب باهلل أوىل حنن كنا االختالف وقع فلما ،كفر)
  .اهـ وإرادته ربنا اهلل مبشيئة هدى، فقاتلناهم هلمقتا اهلل وشاء كفروا، الذين وهم

  التعليق:
 معاملة يعامل أ�ه إال احلقيقة يف كافر فاملنافق  فيه، �كارة وال وقوي، عجيب واالستنباط 

 واملؤمن، املنافق فيهم الشام وأهل ظاهره، على ليس هنا والتعميم الظاهر، يف املسلم
                                                            

 ذلك يف وهم احلديد أبي ابن فلعل احلزور) بن علي ( حبذف مزاحم بن �صر عن البالغة هنج يف وهو 29
  النسخ.. يف اختالف هو أو



 على هنا الكالم وإمنا �فسه، علي اإلمام علي عنه ىهن قد  الشام ألهل بالعموم والتكفري
 ولكنهم احلق أين يعرفون والذين يسلموا، ومل استسلموا والذين للحق، املدركني الرؤوس
  للد�يا.. املسلمني دماء يسفكون

 ثقة وأ�ه مزاحم، بن �صر يف الكالم سبق وقد مذهبيًا.. مضعف فمعظمهم اإلسناد، أما
 أل�ه مذهبيًا، مضعف الرتمذي رجال من األسلمي يعلى بن يىحي وشيخه التحقيق، عند
 من فاطمة وزواج والوصية  واملنزلة واحلدائق املوالة كحديث علي فضائل رواية من أكثر
 والرجل واحد! راٍو من كله احلديث أهل حيتمله ال مما وغريها األ�صار فضل ويف علي

 احلزور بن علي شيخه وأما الشيعة، حمدثي مجلة من فهو حبديث، ينفرد مل إذ ثقة عندي
 صاحب اجملاشعي �باتة بن األصبغ وشيخه لتشيعه، وضعفوه السادسة، الطبقة من الكويف
 ( لتشيعه! أيضًا ضعفوه ذلك ومع أصحابه خاصة ومن طالب أبي بن علي شرطة

 بن واألصبغ األعور كاحلارث علي اإلمام أجنحة قصقصوا احملدثة السلفية أن واخلالصة
 كذا علي عن يصح مل : يقولون ثم اخل) اهلجري.. ورشيد التمار وميثم جوين بن وحبة باتة�

 روايات أمهلوا إذ خبيثة! بطرقة ولكن (ص) بالنيب �فسه الشيء فعلوا وقد كذا..! وال
 مرق وإذا أيضًا!.. املنتقى من وبرتوا منه، ا�تقوا عنه رووا ومن بدر، أهل وأحاديث

 تفصيل له وهذا ( منكر! املنت �ظيف اإلسناد : قالوا املذهبية هتمعقيد مع يتفق ال شيء
   املكان). هذا غري يف

  أثبت. فهو استسلموا) ولن هؤالء أسلم ما ( علي قول يف �بقى ولكن
   البالغة: وهنج التاريخ يف علي اإلمام أقوال من خمتارات



 أدبي كتاب البالغة وهنج ( التاريخ يف الواردة علي اإلمام كلمات من مناذج سأسرد وهنا
 أحبث ولن واحد، اجتاه يف املعنى لكن أسا�يد بال وبعضها موصولة بأسا�يد بعضها تارخيي)
 البقية، عن يكفي صحيح واحد وأثر يطول، هذا نأل إسناد، هنا قول لكل أن مع األسا�يد

 ديشه األقوال هذه ومعظم األصل، هذا حتت مندرجة األخرى األخبار مجيع تصبح إذن
 املتنيب الشاعر كلمات يف  تواتر فإذا التاريخ، كسائر وهي خمتلفة، وأسا�يدها لبعض بعضها
 يسري، هكذا التاريخو ودراستها، األسا�يد عن بالبحث اهلوس العلم من فليس �فسه مدح

 احلقيقة ملعرفة الوحيد املنهج هو احلديث أهل منهج أن يظن العلم طلبة صغار من والبعض
 وإمنا صحيح! إسناد له ليس الكريم القرآن فهذا صحيح، غري وهذا قول،املن حيث من

 صح ما  معرفة به يستطيعون منهجًا امتلكوا قد أهنم هؤالء يظن فال األمة، وإمجاع التواتر
 وإمنا التواتر، سبقه ضعيف إسناد من وكم باطل، متنه صحيح إسناد من فكم التاريخ، من

 قد ما خبرب جديدًا علمًا فنعطيهم الناس أكثر يعرفه وال يتواتر مل فيما باألسا�يد حنتج
 أوسع املوضوع أن يل تبني حتى واألسا�يد والتعديل اجلرح علم يف خضت وقد حصل..

 عند�ا ثبت ما الرجال بعلم متسكنا ولو والشرع، بل واألدب التاريخ يف الضيق، هذا من
 فليبحث يصدق مل ومن الكريم، القرآن وال بل األمم، أخبار وال أخبارها وال اجلاهلية شعر
 املنهج هبذا - األسا�يد أن وسيدهش القراءات أسا�يد ولينظر الكريم القرآن وصلنا كيف

 إىل اجلاهل التشدد هذا من واخرجوا األمر، عليكم فهو�وا جدًا! ضعيفة – التحكمي
 أصلها، نبطال مع ما لظروف اشتهرت املشهورة األخبار بعض بأن هنا �قول وال السعة،
 يف فعلنا مثلما هذا، يكتشف أن يستطيع -اإل�سا�ي مبفهومه – العلم ولكن حيدث فهذا



 يف موجودة غري وكا�ت قرون ثالثة بعد إال تشتهر مل فهي سبأ، بن اهلل عبد قصة دراسة
 أهنا قلنا هنا فمن يديه، على اشتهرت ثم بذكرها، كذاب راٍو وا�فرد األوىل، الثالثة القرون
 وحديثي قرآ�ي أصل فله ملعاوية علي اإلمام ذم أما ذلك، على الدالة القرائن ذكر مع رةأسطو

 هو فهذا احلقائق من الكبري احلاضن هذا داخل علي اإلمام رأي ا�درج فإذا وتارخيي،
 قرائن وال متامًا، سبأ ابن كقصة فهو األولني القر�ني بعد معاوية على الثناء اشتهر إمنا األصل،
 القرن يف أصل له ليس أ�ه كما املرتشني، وبعض أمية بين عند إال األول القرن يف ذلك على
 كأي الدولة، على الثناء ورثوا الذين الصاحلني مغفلي من األموية الرتبة مزارع عند إال الثا�ي
 هو العقل وا�غالق واجلهل متدينون، فيهم كان  العامة هذه أن إال الدكتاتور، حب ترث عامة

 اجملتمع بعكس الظاملني عبادة فيه يكثر اجلاهل واجملتمع الظاملني، حب ا�تشر ولذلك األصل،
 فيه وجد وإن أهلها، وحيب الفضيلة يعشق قد وإمنا الظامل يقدس ال فإ�ه املتعلم العقال�ي
 الظاملني عبادة أما عامًا، يكون ال لكن أيضًا العقل قلة من فهذا الصاحلني حب يف يغلون أفراد
 عند معاوية كعبادة عامًا، ويكون العقل عنها غاب اليت  اجملتمعات يف إال حيدث ال فهذا

 إذا يتشنجون جتدهم ولذلك الضمري، وغياب العقل ضعف �تيجة فهذا احملدثة، السلفية
 فليجؤون صاحلة، شخصيات ومن وتارخيًا شرعًا مذمومًا كان الظامل هذا أن وجدوا
 �فسي تأزم وهذا متواترة، كا�ت ولو احلقيقة لثبوت فيها غاملبال والشروط والتضعيف للتأويل
  .الفرد وعبادة العقل ضعف �تيجة
 أل�ي األسا�يد دراسة دون والتابعني للصحابة األقوال من جمموعة سأسرد فأ�ا هذا وعلى
 يأخذوا مل وإن سواه، عما أغناهم بذلك أخذوا فإذا منهجهم، وفق صح ما أعطيتهم قد



 ولو هدى إىل يرجعون وال يعقلون، ال قوم ألهنم الكرمية، اآليات سرد حتى مفيه ينفع فال فيه
  متامًا. إسرائيل كبين آية بكل أتيتهم
 ال ومن طالب، أبي بن علي اإلمام وهو عصره، يف والسلفية السنة رأس من مناذج وهذه
  اجلاهل. الكاذب دعاملبت فهو له سلفًا يرتضيه
  طالب: أبي بن علي املؤمنني أمري أقوال مناذج سرد

 إبراهيم: الفضل أبو حتقيق )250 / 17( - البالغة هنج شرح -1

 االُْْلَفةِ مِنَ َذَكرْتَ مَا عََلى وََأْ�ُتمْ َ�حْنُ ُكنَّا َفِإ�َّا بَعْدُ، َأمَّا ( معاوية: إىل له كتاب من 
 وَمَا وَُفتِنُْتمْ، اسَْتَقمْنَا َأ�َّا وَاْليَوْمَ رُْتمْ،وََكَف آمَنَّا َأ�َّا َأمِْس وَبَيْنَُكمْ بيْنَنَا َفَفرََّق وَاْلجَمَاعَةِ،

 عليه اهلل صلى(اهلِل لِرَسُوِل ُكلُّهُ االِْسْالَِم َأْ�فُ َكانَ َأنْ وَبَعْدَ ،َكرْهًا ِإالَّ مُسْلِمُُكمْ َأسَْلمَ
 يستسلموا.. ومل اسلموا يعين  اهـ )حربًا)وآله

 من ذكرت ما على وأ�تم حنن كنا فإ�ا : بعد أما ( : معاوية إىل  السالم عليه له كتاب ويف -2
 ، وفتنتم استقمنا إ�ا واليوم ، وكفرمت آمنا إ�ا أمس وبينكم بيننا ففرق ، واجلماعة األلفة
 عليه اهلل صلى اهلل لرسول كله االسالم أ�ف كان أن وبعد ، كرها إال مسلمكم أسلم وما
 ..�فسه واملعنى البالغة، هنج  اهـ ًاحرب وآله

 أبدت قد ، عدوكم حلرب وجتردوا.. : العراق أهل إىل السالم عليه له كتاب من -3
 ، الطلقاء وأبناء الطلقاء تقاتلون إمنا ، عينني لذي الصبح وبان ، الصريح عن الرغدة
 كله االسالم أ�ف وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول وكان كرها أسلم ومن ، اجلفاء وأويل



 كا�ت ومن ، واألحداث والبدع األحزاب وأهل ، والقرآن نةوالس اهلل أعداء ، حربا
 ]|، الد�يا وعبدة الرشا أكلة ، خموفا االسالم على وكان ، تتقى بوائقه

 معاوية وفد مع حواره يف صفني يوم عليه اهلل سالم له خطبة من الطربي، تاريخ ويف  -4
 : يل فقالوا ، عليهم بيتفأ . بايع : يل فقالوا أمرهم معتزل وأ�ا الناس أتا�ي ثم  ..(:

 فلم ، فبايعتهم . الناس يفرتق أن تفعل مل إن خناف وإ�ا ، بك إال ترضى ال األمة فإن بايع
 يف سابقة له اهلل جيعل مل الذي إياي معاوية وخالف ، بايعا�ي قد رجلني شقاق إال يرعين

 يزل مل باألحزا من وحزب ، طليق ابن طليق ، االسالم يف صدق سلف وال ، الدين .
 ، مكرهني كارهني االسالم يف دخال حتى وأبوه هو عدوا وللمسلمني ولرسوله هلل

 عليه اهلل صلى �بيكم بيت أهل وتدعون ، له وا�قيادكم ، معه وإلجالبكم لكم فعجبنا
 الناس من أحدا هبم تعدلوا أن وال ، خالفهم وال شقاقهم لكم ينبغي ال الذين وسلم وآله
 وإماتة ، وسلم وآله عليه اهلل صلى �بيكم وسنة وجل عز اهلل كتاب إىل أدعوكم إ�ي ،

 سبقت وقد واضح النص :قلت الطربي. تاريخ اهـ. الدين معامل وإحياء ، الباطل
 أشهر من ..وهذه وائل وأبي حازم أبي بن قيس كحديث صحيحة بأسا�يد شواهده
 علي. اإلمام رسائل

 وقد ، عنه أحيد فلست ، عهدا وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول إيل عهد وقد (  -5
 عم وابن ، النار إىل يدعوهم منافق ابن منافق رئيسهم أن وعلمتم ، عدوكم حضرمت
 ، �بيكم بسنة والعمل ، ربكم طاعة وإىل اجلنة إىل يدعوكم أظهركم وبني معكم �بيكم
 هلأ من وأ�ا أحد اهلل رسول مع الصالة يسبقين ال ، ذكر كل قبل صلى من سواء وال



 جيتمعن فال ، الباطل على وإهنم احلق على إ�ا واهلل ، طليق ابن طليق ومعاوية ، بدر
 اهلل يعذهبم قاتلوهم ، حقكم باطلهم يغلب حتى حقكم عن وتتفرقوا ، باطلهم على

 احلديد أبي ابن شرح و صفني كتاب  ( اهـ غريكم بأيدي يعذهبم تفعلوا مل فإن ، بأيديكم
 ).اخلطب مجهرة يف وهو

 ؟ مسلمون مؤمنون أهنم أتقر : التحكيم وثيقة كتابة  يوم ) عليه اهلل سالم ( لعلي قيل -6
 معاوية يكتب ولكن ، مسلمون وال مؤمنون أهنم ألصحابه وال ملعاوية أقر ما : علي فقال
 صفني، كتاب . وأصحابه شاء مبا �فسه ويسمي ، وألصحابه لنفسه شاء مبا شاء ما
 .احلديد أبي ابن شرحو

 ُأمَيَُّة َليْسَ   ...( معاوية إىل له كتاب ومن )117 / 15( - البالغة هنج رحش -7
 وََال َكالطَّلِيِق، اُملهَاجرُ وََال َطالِب، َكَأِبي َأبُوسُْفيَانَ وََال اْلمُطَّلِِب، َكعَبْدِ حَرْبٌ وََال َكهَاشِمَ،
 يَْتبَعُ خََلفٌ اْلَخَلفُ وََلِبْئسَ َكاُملدْغِِل، اْلمُؤْمِنُ وََال َكاْلمُبطِِل، اْلمُحِقُّ وََال َكاللَّصِيِق، الصَِّريحُ
 وأباه معاوية أن املنافق..وخيرب هو املدغل قلت: /  اهـ ..)جَهَنَّمَ َ�اِر فِي هَوَى سََلفًا
 النار.. من األسفل الدرك يف املنافقني ألن النار أهل ومن املنافقني، من

 ليس ضاللك من به أتيت ما فإن ( معاوية: إىل له كتاب ومن البالغة: هنج شرح ويف  -8
 حسد على األباطيل ومتنى الكفر محلهم الذين وقومك أهلك به أتى مما الشبه ببعيد
 فبئس .. علمت حيث مصارعهم صرعوا حتى وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد
 اهـ  النار وحمطه حمله سلفا اتبع خلف اخللف



 أن يظن ممن للعقل أقرب وهذا اإلسالم، أظهر إمناو قومه، منهج على بأ�ه واضح والنص
 فآمنوا الفتح يوم اكتملت ثم املكي العهد يف مقنعة غري �اقصة كا�ت (ص) النيب حجج

 . صادقني!

 وأولياؤك أ�ت دعوت فطاملا : بعد أما ( : معاوية إىل له كتاب من البالغة: هنج يف -9
 إطفاء وحاولتم ، ظهوركم وراء بذمتوهو� ، األولني أساطري احلق الرجيم الشيطان أولياء
 على النور ليتمن ولعمري ، الكافرون كره ولو �وره متم واهلل ، وأفواهكم بأيديكم اهلل �ور

 ما عنك املنقطعة د�ياك يف فعث ، بعملك ولتجازين ، بصغارك العلم ولينفذن ، كرهك
 مل ، لظى ىلإ تصري ثم ، هوى وقد وبعملك ، ا�قضى وقد بباطلك فكأ�ك ، لك طاب

 النص.. تأمل  اهـ للعبيد بظالم ربك وما ، شيئا اهلل يظلمك

 حالت فيك تعاىل اهلل علم مع مساويك فإن : بعد أما ( : معاوية إىل له كتاب ومن -10
 لفظ ويف [ اللعني ابن يا صخر بن يا ، قلبك يرعوي وأن ، أمرك لك يصلح أن وبني بينك

 ، علمك الشك أهل بني ويفصل ، حلمك اجلبال يزن أن زعمت ] اللعني الصخر بن يا :
 البالغة. هنج اهـ ) الرذل اجلبان ، العقل القليل ، القلب األغلف ، املنافق اجللف وأ�ت

 مبحمد أوىل هو الذي السلف العتيق، السلف احلق، السلف عند معاوية حقيقة وهذه
 الناس. كل من ومنهجه (ص)

 باللمح تنتفع أن لك آن فقد : بعد أما ( معاوية: إىل السالم عليه له كتاب ومن -11
 ، األباطيل بادعائك أسالفك مدارج سلكت فلقد ، األمور عيان من الباصر

 قد ملا وابتزازك ، عنك عال قد ما ا�تحالك من ، واألكاذيب اللني غرور واقتحامك



 هوعا قد مما ، ودمك حلمك من لك ألزم هو ملا وجحودا ، احلق من فرارا ، دو�ك احتزن
 .البالغة هنج  اهـ، املبني الضالل إال احلق بعد فماذا ، صدرك به وملئ ، مسعك

 األمة هذه ألمر والة أو ؟ للرعية ساسة ! معاوية يا كنتم متى ( : له كتاب ومن  -12
 متكن وال ، بك �زل قد ملا فشمر ، قومكم على  سابق شرف وال ؟ حسن قدم بغري

 لزوم من باهلل فنعوذ ، صادقان ورسوله اهلل أن أعرف أ�ي مع ، فيك بغيته من الشيطان
 منك أخذ قد مرتف فإ�ك ، �فسك من أغفلك ما أعلمك تفعل وإال ، الشقاء سابق

 . اهـ )العروق يف الدم جمرى منك فجرى ، مأخذه الشيطان

 �فاق يف يقيين علم معه أن على يدل صادقان) ورسوله اهلل أن أعرف أ�ي مع ( قوله
 أكثر القرآن أخرب وقد (ص) النيب من القرآن تفسري أخذ علي فاإلمام اهلل أما  الرجل،

 وحنوها، ويس واألحزاب والتوبة الكافرون سورة يف كما يؤمنوا، لن هؤالء بأن مرة من
 أضاعته الذي الغريب إىل املتواتر من متتد معاوية يف فاألحاديث (ص) النيب وأما

 واملذهب. السياسة

  : له خطبة من )239 / 1( -  البالغة هنج شرح -13
 َلبَّسْتُ مَا َلبَصِريَتي، مَعِي وِإنَّ وَرَِجَلهُ، خَيَْلهُ وَاسَْتجَْلبَ حِزْبَهُ جَمَعَ َقدْ الشَّيَْطانَ وإنَّ َأَال (

 وََال عَنْهُ، يَصْدِرُونَ َال !مَاتِحُهُ َأَ�ا حَوْضًا َلهُمْ الَُْفِرَطنَّ اهلِل وَايْمُ ،عََليَّ ُلبِّسَ وََال َ�ْفسِي، عََلى
  . اهـ ِإَليْهِ يَعُودُونَ
 معاوية، به يعنى أن وميكن احلقيقي، الشيطان بالشيطان يعنى أن ميكن :الشرح يف وجاء
 ُلبس وال �فسي على لبست ام ( قولهلو ،سياقلل الراجح هو معاوية به يريد وكو�ه  ،..اخل



 فرمبا معاوية سوء أما أحد، كل رفهيع الشيطان ذم ألن معاوية، به املراد أن أقرب فهو عليّ)
 النيب من ينقل عليّ) لبس وما لبست ما ( بقوله كأ�ه علي واإلمام الزمن، مع الناس تناساه
 باملعروف أوىل واألقربون (ص) للنيب الناس أقرب كان علي واإلمام املرفوع، حكم فله (ص)
  ومشة.. يكتمه ولن اهلل، كتاب يف
 ( :معاوية إىل السالم عليه له كتاب ومن : )47 / 14( -البالغة هنج شرح يف  -14

 وَمَنَعُوَ�ا االََْفاعِيَل، ِبنَا وََفعَُلوا ،اْلهُمُومَ ِبنَا وَهَمُّوا َأصْلِنَا، وَاجْتِيَاحَ َ�ِبيِّنَا، َقْتَل َقوْمُنَا َفَأرَادَ
 َفعَزَمَ اْلحَرِْب، َ�ارَ َلنَا وَْقدُواوََأ ، وَعْر جَبَل ِإَلى وَاْضَطرُّوَ�ا اْلَخوْفَ، وََأحَْلسُوَ�ا اْلعَْذبَ،

 االَْجْرَ، ِبذلِكَ يَبْغِي مُؤْمِنُنَا . حُرْمَتِهِ وَرَاءِ مِنْ وَالرَّمِْي ، حَوَْزتِهِ عَنْ الدَّبِّ عََلى َلنَا اهلُل
 َأوْ ،يَمْنَعُهُ ِبحِْلف فِيهِ َ�حْنُ مِمَّا خِْلوٌ ُقرَيش مِنْ َأسَْلمَ وَمَنْ االَْصِْل، عَِن يُحَامِي وََكافِرَُ�ا
 ....اخلَأمْن ِبمََكاِن اْلَقْتِل مِنَ َفهُوَ دُوَ�هُ، َتُقومُ عَشِريَة

 هل ولكن وغريه، الشعب كحصار البالء أكثر ذاقوا هاشم بين أن إىل هنا يشري :قلت
 حبث.. حمل املنافقة؟ قريش أم الكافرة قريش إىل به يشري الرسالة بداية يف قوله

 
 وََأرْدَيْتَ ... ( معاوية إىل له كتاب ومن )132 / 16( - البالغة هنج شرح -15

 َتْغشَاهُمُ بَحِْرَك، مَوِْج فِي وََأْلَقيَْتهُمْ ِبَغيِّكَ، خَدَعَْتهُمْ َكثِريًا، النَّاِس مِنَ ِجيالً
 وََتوَلَّوْا َأعَْقاِبِهمْ، عََلى وََ�َكصُوا ِوجْهَتِِهمْ، عَنْ َفجاروا الشُّبُهَاتُ، ِبِهمُ الظُُّلمَاتُ،َتَتالََطمُ

 بَعْدَ َفارَُقوَك َفِإ�َّهُمْ اْلبَصَائِِر، َأهِْل مِنْ َفاءَ مَنْ ِإالَّ أحْسَاِبِهمْ، عََلى وَعَوَُّلوا ،َأدْبَاِرهِمْ عََلى



 ِبِهمْ وَعَدَْلتَ ،الصَّعِْب عََلى حَمَْلَتهُمْ ِإْذ ، مُوَاَزرَتِكَ مِنْ سُبحاَ�هُ اهلِل ِإَلى وَهَرَبُوا مَعِْرَفتِكَ،
 ).اْلَقصْدِ عَِن

  .معاوية.. دهاء اكتشاف يستطيعوا مل فإهنم أيضًا احملدثة السلفية صفة وهذه قلت:
 !اهلل سُبْحَانََف (.. معاوية إىل له كتاب ومن )153 / 16( - البالغة هنج شرح -16

 اْلوََثائِِق، وَاطِّرَاِح اْلحََقائِِق َتْضِييِع مَعَ مُتَّبَعَةِ،اْل وَاْلحَيْرَةِ اْلمُبَْتدَعَةِ، لِالَْهْوَاءِ ُلزُومَكَ َأشَدَّ مَا
 .)حُجٌَّة عِبَادِهِ وَعََلى طِْلبٌَة، هلل هِيَ الَّتِي

  املنافقني.. حق يف هو الوصف وهذا :قلت
 عَرَْفتُ وََقدْ ( أبيه بن زياد إىل له كتاب ومن  :)177 / 16( - البالغة هنج شرح -17

 يَْأتِي الشَّيَْطانُ هُوَ َفِإ�َّمَا فاحَْذرْهُ، َغرْبَكَ، وَيَسَْتفِلُّ ُلبَّكَ، يَسَْتِزلُّ ِإَليْكَ َتبََك مُعَاويََة َأنَّ
 وَيَسَْتلِبَ َغْفَلَتهُ، لِيَْقَتحِمَ شِمَالِهِ، وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْ خَْلفِهِ، وَمِنْ يَدَيْهِ بَيِْن مِنْ اْلمَرْءَ
 .)غِرََّتهُ

  دهائه.. ضحية فوقعوا احملدثة السلفية تكتشفه مل ما وهذا قلت:
 ِإَلى دَعَوَْتنَا وََقدْ ( معاوية إىل له كتاب ومن : )12 / 17( - البالغة هنج شرح -18

 حُْكمِهِ، إىل اْلُقرْآنَ َأجَبْنَا وََلكِنَّا َأجَبْنَا، ِإيَّاَك وََلسْنَا َأهْلِهِ، مِنْ وََلسْتَ اْلُقرْآِن حُْكِم
   ـاه )وَالسَّالَمُ

 وراجع ، عليك حقه يف وا�ظر ، لديك فيما اهلل فاتق ( السالم: عليه له كتاب ومن -19
 وحمجة ، �رية وسبال ، واضحة أعالما للطاعة فإن ، جبهالته تعذر ال ما معرفة إىل

 عن جار عنها �كب من ، األ�كاس وخيالفها ، األكياس يردها مطلوبة وغاية ، هنجة



 بني فقد ، �فسك فنفسك ، �قمته به وأحل ، �عمته اهلل وغري ، التيه يف وخبط ، احلق
 وإن كفر وحملة خسر غاية إىل أجريت فقد أمورك بك تناهت وحيث ، سبيلك لك اهلل

 املسالك عليك وأوعرت ، املهالك وأوردتك ، غيا وأقحمتك ، شرا أوجلتك قد �فسك
 . البالغة هنج اهـ،

 ومتنى الشقاوة محلتهم وأخوال امأعم من أشبهت ما وقريب ( إليه له كتاب ومن -20
 البالغة. هنج اهـ )وسلم وآله عليه اهلل صلى مبحمد اجلحود على الباطل

 ، فضل بعض على لبعضنا ليس مناف عبد بنو إ�ا : قولك وأما ( : له كتاب ومن -21
 أبو وال ، املطلب كعبد حرب وال ، كهاشم أمية ليس ولكن ، واحد أب بنو إ�ا فلعمري
 كاملبطل احملق وال ، كاللصيق الصريح وال ، كالطليق املهاجر وال . البط كأبي سفيان

  اهـ جهنم �ار يف هوى سلفا يتبع خلف اخللف ولبئس ، كاملدغل املؤمن وال ،

 القوم هؤالء إىل بالسري مهمنا قد إ�ا : سليم بن خمنف إىل السالم عليه له كتاب من -22
 وأماتوا ، احلدود وعطلوا ، بالفئ واستأثروا ، اهلل أ�زل ما بغري اهلل عباد يف عملوا الذين
 فإذا ، املؤمنني دون من ةجولي الفاسقني واختذوا ، الفساد األرض يف وأظهروا ، احلق
 ظلمهم على ساعدهم ظامل وإذا ، وحرموه وأقصوه أبغضوه أحداثهم أعظم اهلل ويل

 صدوا وقدميا ، فاخلال على وأمجعوا ، الظلم على أصروا فقد ، وبروه وأد�وه أحبوه
  اهـ  ظاملني وكا�وا اإلثم على وتعاو�وا ، احلق عن

 ، هند ابن الكذاب ودعوة إياكم : مصر وأهل بكر أبي بن حممد إىل له كتاب من -23
 ، النيب وعدو النيب ووصي ، الردى وإمام ، اهلدى إمام سواء ال أ�ه واعلموا وتأملوا



 وكون العرب، رسائل  مجهرة يف مصادره ظرا� اهـ . ويرضى حيب ممن وإياكم اهلل جعلنا
 يف كامل كتاب الشوكا�ي فللشيخ الشيعة اختصاص من ليس (ص) النيب وصي علي
 املؤمنني. أمري وصية إثبات

 املرء يأتي الرجيم كالشيطان معاوية إن : أبيه بن زياد إىل السالم عليه له كتاب من -24
 والسالم ، احذره ثم احذره ثم حذرهفا ، مشاله وعن ميينه وعن خلفه ومن يديه بني من
 .احلديد أبي ابن شرح .

 �صركم وأعز ، بالءكم أحسن قد اهلل فإن : بعد أما : السالم عليه له خطبة نوم -25
 وراء اهلل كتاب �بذوا الذين ، القاسطني وأشياعه معاوية إىل هذا فوركم من فتوجهوا
 تاريخ يف اهـ . يعلمون كا�وا لو مأ�فسه به شروا ما فبئس قليال مثنا به واشرتوا ظهورهم
 .. احلديد أبي ابن شرح و الذهب مروجو الطربي

 إ�ي اهلل عباد : الرماح على املصاحف الشام أهل رفع ملا السالم عليه له خطبة من -26
 وحبيب معيط أبي وابن العاص بن وعمرو معاوية ولكن اهلل كتاب إىل أجاب من أحق
 ، منكم هبم أعرف إ�ي ، قرآن وال دين حاببأص ليسوا سرح أبي وابن مسلمة بن

 حق كلمة إهنا ، رجال وشر أطفال شر فكا�وا ، رجاال وصحبتهم ، أطفاال صحبتهم
 اخلديعة ولكنها ، هبا ويعملون يعرفوهنا إهنم رفعوها ما واهلل إهنم ، الباطل هبا يراد

 مقطعه احلق بلغ فقد ، واحدة ساعة ومجامجكم سواعدكم أعريو�ي ، واملكيدة والوهن
 البن الكامل ، الطربي تاريخ ، صفني كتاب . ظلموا الذين دابر يقطع أن إال يبق ومل ،

 كثري... غريهاو اهـ  األثري



  :علي اإلمام أقوال يف واخلالصة
   إميان، وال بإسالم له يقر وال األحزاب، من وبقية ،منافق معاوية  بأن خيرب بل يرى أ�ه
  فوع..املر حكم له وهذا أحد، عليه يلبس ومل أحد على يلبس مل من إخبار خيربو

 رأي كل ذهب وأمثاهلم ياسر بن وعمار ذر وأبي وحذيفة علي مثل رأي أتى وإذا
  أصحابه.. كثر مهما خمالف

  علي بن احلسن :خامسًا
احلسن بن علي الرجل الثالث من أهل البيت ( بعد النيب األكرم واإلمام علي) وقد ورد عنه 

  رأيه يف معاوية وأ�ه منافق، ومن ذلك:ما يثبت 

 ،31فضل حدثنا: قال ،30عبيد أبو حدثين) : 1/19ما رواه األصبها�ي يف مقاتل الطالبيني (
 عبد بن إمساعيل عن ،33األبار حفص أبو حدثنا: قال ،32معني بن حييى حدثين: قال

                                                            

 تويف بغداد، تاريخ يف ترمجته يف هكذا يفهم) ثقة ( الصرييف متام بن أبان بن املؤمل بن أمحد بن حممد هو  30
 بن حممد عبيد أبو حدثين  -)9 ص / 1 ج( - الطالبيني مقاتل ويف / ربيالط طبقة يف فهو هـ،313 سنة
    ..الصرييف ؤملامل بن أمحد
 وابن معني ابن عن يروي وهو تصحيف) املصري  ولفظة: ( البصري موسى بن احلسن بن الفضل هو 31
 :قال بيد،ع أبو أمحد بن حممد حدثين )18 ص / 1 ج( -  الطالبيني مقاتل يف أتى ويف  وغريهم، شبة

 خلف بن حممد عنه روى البصري، وصوابه تصحيف، هنا فاملصري  ،/املصري احلسن بن الفضل حدثنا
 اطرد واألصفها�ي ..البصري احلسن بن الفضل حدثين )266 ص / 1 ج( - القضاة أخبار كتابه يف وكيع



 حبيب عن -  ،36خالد أبي بن إمساعيل عنه روى وقد - 35خالد أبي بن وشريك ،34الرمحن
 فقام احلسن، من و�ال منه، فنال عليًا، فذكر خطب معاوية بويع ملا: قال ،37ثابت أبي بن

 :فقال قام ثم فأجلسه، بيده احلسن فأخذ عليه لريد احلسني

                                                                                                                                                                          

 الصرييف عبيد أبو وحدثين :)24 ص / 2 ج( -  األغا�ي( منها يسرية مواضع يف إال التصحيف، هذا على
 ... )245 ص / 5 ج( - األغا�ي( ويف شبة) بن عمر حدثنا  البصري احلسن بن الفضل حدثين قال

 أما عساكر، ابن تاريخ يف تصحف وكذا الصواب،، هو وهذا ) البصري موسى بن احلسن بن الفضل حدثنا
  قديم. وهذا الضمري أمية بن عمرو حفيد فهو املصري

  التعريف. عن غين هـ)234 ( ثقة مشهور دثحم معني بن حييى  32
 يف مرتجم بإمجاعهم، ثقة البغدادي ثم الكويف األبار حفص أبو قيس بن الرمحن عبد بن عمر هو  33

  الثامنة. من التقريب
 أهل بعض تنطع وقد عامل، مصنف ثقة وهو هـ)،127 ( الكبري السدي هو : الرمحن عبد بن إمساعيل 34

 عبيد أبو حدثين  :)9 ص / 1 ج( - الطالبيني مقاتل( األصفها�ي قول والدليل .مذهبيًا. فضعفوه احلديث
 ) " السدي بنت ابن " إمساعيل عن املصري فضل عن احلدبثني، هبذين الصرييف الؤمل بن أمحد بن حممد

 أخاه وأن خالد، أبي بن إمساعيل أخو أ�ه على يدل والسياق ترمجة، له أجد مل خالد أبي بن شريك  35
 الرمحن.. عبد بن إمساعيل من أيضًا توبع وقد عنه، روى قد اعيلإمس

 اجلماعة.. رجال من مشهور تابعي خالد أبي بن إمساعيل  36

 وابن عمر ابن عن ويروي هـ)118 حنو مات ( الشيخني رجال من مشهور تابعي ثابت أبي بن حبيب 37
 صحابية، معظمها يف مادته لكن لمرس هذا وحديثه الكوفة، علماء كبار من وهو الطفيل وأبي عباس

 واملغازي. السري يف املتقدمون احلديث أهل يقبلها مراسيل من أقوى هذا ومرسله



 صخر، وأبوك معاوية، وأ�ت علي، وأبي احلسن، أ�ا عليًا، الذاكر أيها 

  هند، وأمك فاطمة، وأمي 

  حرب، وجدك وسلم، يهعل اهلل صلى اهلل رسول وجدي 

  قتيلة، وجدتك خدجية، وجدتي 

  .و�فاقًا كفرًا وأقدمنا قدمًا، وشر�ا حسبًا، وأألمنا ذكرًا، أمخلنا اهلل فلعن 

  . آمني: املسجد أهل من طوائف فقال

  .آمني: �قول وحنن: معني بن حييى فقال: فضل قال

  .أمني: �قول أيضًا وحنن: ( شيخ األصفها�ي) عبيد أبو قال 

  اهـ  آمني: أقول وأ�ا: ( األصفها�ي) الفرج أبو قال 

  قال حسن املالكي: وأ�ا أقول آمني!

 تظاهره بعد إال يتحقق ال والنفاق بالنفاق، ثم بالكفر معاوية يتهم احلسن هذا �قول: أن بقيو
 معاوية يف الشديد علي بن احلسن كالم من شواهد وله قوي، مرسل والسند .. باإلسالم

  ..يكتمل) مل – احلسن جامع  (كتاب: يف فيه توسعت وقد



 أمر على ! معاوية يا توثبك من املتعجب فليتعجب فاليوم : معاوية إىل  احلسن كتاب من
 حزب ابن وأ�ت ، حممود االسالم يف أثر وال ، معروف الدين يف بفضل ال ، أهله من لست
 واهلل ، ولكتابه وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول قريش أعدى وابن ، األحزاب من

 قدمت مبا ليجزينك ثم ربك قليل عن لتلقني وباهلل ، الدار عقبى ملن وتعلم فسرتد حسيبك
  .احلديد أبي ابن شرح و الطالبيني مقاتل . للعبيد بظالم اهلل وما ، يداك

  لإلسالم! منتحل معاوية احلسني: رأي :سادسًا
 احلسني رسالة ويف معاوية، من ةرسال على جوابًا أرسلها للحسني مشهورة رسالة هناك
 لإلسالم ا�تحاله وأن ا�تحاًال، اإلسالم ا�تحل وأ�ه منافق معاوية أن يرى احلسني أن على دليل
 ترمجة ( سعد ابن طبقات يف مذكورة والرسالة ،اململكة كرسي على أقعده الذي هو

 دمشق وتاريخ للدينوري الطوال واألخبار البالذري أ�ساب )38املطبوع من ليس – احلسني

                                                            
 بن حممد أخرب�ا هو: مجعي بإسناد رواه الذي احلسني مقتل أخبار ضمن خمتصرة سعد ابن الرسالة ذكر  38
 وأخرب�ا : قال ح / . الفضل أم موىل عمري بن اهلل عبد حدثين : قال ، ذئب أبي ابن حدثنا : قال ، عمر
 عن ، السعدي دينار بن سعيد بن حييى وأخرب�ا : قال  ح / . أبيه عن ، علي بن عمر بن حممد بن اهلل عبد
 / . حسني ابن علي عن ، السعدي وجرة أبي عن ، الز�اد أبي بن الرمحان عبد وحدثين : قال  ح/ . أبيه
 بن حييى عن ، حممد بن علي وأخرب�ا : سعد بن حممد قال  ح / . حدثين قد هؤالء وغري : قال  ح

 . وغريه ، اهلمدا�ي بشري بن حممد عن ، الغامدي حييى بن لوط وعن . أبيه عن ، املهاجر أبي بن إمساعيل
 ، إسحاق أبي بن يو�س عن ، عيسى بن هارون وعن . عمري بن امللك عبد عن ، احلجاج بن حممد وعن
 أيضا هؤالء وغري : سعد ابن قال . الشعيب عن ، جمالد عن ، زائدة أبي بن زكريا بن حييى وعن . أبيه عن



 كملوأ ،وغريهم كثري البن والبداية العديم البن حلب وتاريخ الذهيب و�بالء املزي وهتذيب
   .األشراف أ�ساب يف البالذري رواها للرسالة صيغة

  احلسني: لرسالة الكامل النص 
  )119 ص / 2 ج( - األشراف أ�ساب يف

 ترغب أمور عين بلغتك أ�ه تذكر كتابك بلغين فقد بعد، أما :احلسني إليه كتبو ....
 ما فأما اهلل، إال هلا ويسدد احلسنات إىل يهدي ولن عليها، تقار�ي مل حقًا كا�ت فإن عنها،
 وال لك حربًا أريد وما اجلميع، بني املفرقون بالنمائم املشاؤون املالقون رقاه فإمنا إليك مني

 عين راضيًا اهلل أظن وما ركه،ت يف اهلل أخاف وأ�ا ذلك تركت لقد اهلل وأيم عليك، خالفًا
 امللحدين، القاسطني أوليائك ويف فيك إليه اإلعذار دون عاذري وال إليه، حماكمتك برتك
 العابدين، املصلني وأصحابه عدي بن حجر قاتل ألست ،الشياطني وأولياء الظاملني حزب
 بعد وعدوا�ًا، لمًاظ الئٍم، لومة اهلل يف خيافون وال البدع، ويستعظمون الظلم ينكرون الذين

 رسول صاحب احلمق بن عمرو قاتل لست أو املغلظة؟ واألميان باملواثيق األمان إعطائهم
 لست أو !جسمه؟ وأحنلت لو�ه وصفرت العبادة أبلته الذي وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 قال وقد أبيك ابن أ�ه وزعمت ثقيف، عبد عبيد فراش على املولود مسية بن زياد املدعي
 اهلل رسول سنة فرتكت احلجر، وللعاهر للفراش الولد : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 ثم اهلل، من هدى بغري مكذبًا، هواك وابتعت متعمدًا، أمره وخالفت وسلم عليه اهلل صلى

                                                                                                                                                                          

 ورضوا�ه عليه اهلل رمحة احلسني مقتل يف حديثهم جوامع فكتبت ، بطائفة احلديث هذا يف حدثين قد
 .معاوية. إىل رسالته ومنها احلسني مقتل قصة فذكر .. وبركاته وصلواته



 النخل، جذوع على وصلبهم أعينهم، ومسل املسلمني أيدي فقطع العراقني على سلطته
 من : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال وقد منك، يستل وكأهنا األمة من لست كأ�ك
 ابن إليك كتب الذين احلضرميني صاحب لست أو ملعون، فهو هلم ليس �سبًا بقوٍم أحلق
 هبم ومثل فقتلهم ورأيه، علي دين على كان من اقتل :إليه فكتبت علي، دين على أهنم مسية

 والذي أباك، عليه يضرب كان ذيال وسلم عليه اهلل صلى حممد دين علي ودين بأمرك،
 طلب يف الرحلتني جتشم شرفك أفضل كان هو ولوال هذا، جملسك أجلسك إياه ا�تحالك
 إىل الناس ترد وأن األلفة عصا شق واتق واألمة ودينك لنفسك ا�ظر :وقلت اخلمور،
 أفضل يينود لنفسي �ظرًا أعلم وال ،عليها واليتك من أعظم األمة على فتنًة أعلم فال الفتنة،

 من كثري يف منه اهلل أستغفر فذ�ب أتركه وإن ربي، إىل قربة فهو أفعله فإن جهادك، من
 أضر أحدٍ على يكون فليس إياي كيدك وأما أموري؛ ألرشد توفيقي اهلل وأسأل تقصريي،

 وال قاتلوك يكو�وا أن غري من الصلح بعد هبم ومثلت قتلتهم النفر هبؤالء كفعلك عليك، منه
 يا فأبشر يدركوه، أن قبل وأماتوا يفعلوه، أن قبل مت تقتلهم مل لو أمٍر خمافة إال عهدك، �قضوا
 إال كبرية وال صغريةً يغادر ال كتابًا اهلل أن واعلم باحلساب، وأيقن بالقصاص، معاوية

 وأخذك والتهمة، الشبهة على أولياءه وقتلك بالظنة، أخذك لك بناٍس اهلل وليس أحصاها،
 خسرت إال أعلمك وال بالكالب، ويلعب الشراب، يشرب سفيه غالٍم البنك، يعةبالب الناس

 النار من مقعدك وأتبتو رعيتك، وغششت أما�تك، وأكلت دينك، وأوبقت �فسك،
  . اهـ الظاملني للقوم فبعدًا
  :بدري) ( األ�صاري أيوب أبي قول ًا:سابع



 وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول صاحب األ�صاري أيوب أبي إىل كتابا معاوية كتب ( 
 إيل كتب املنافقني كهف معاوية إن ! املؤمنني أمري يا : فقال السالم عليه عليا بذلك فأخرب
 .احلديد أبي ابن شرح . بكتاب

  :بدري) ( األ�صاري عبادة بن سعد بن قيس قول : ًاثامن  
 إىل له سالةر من بدري) ( عبادة بن سعد بن قيس الكبار (ص) النيب أصحاب ومن 

 مل طوعًا، منه وخرجت كرهًا اإلسالم يف دخلت وثين، ابن فوثين أ�ت أما ( ( وفيها معاوية
 إىل اخلزرج أمري عبادة بن سعد بن لقيس كتاب من /  )�فاقك حيدث ومل إميا�ك يتقدم
 ويف . فيه دخلت الذي الدين وأعداء ، منه خرجت الذي الدين أ�صار وحنن :  :معاوية
 . فرقا فيه وأقمت ، كرها االسالم يف دخلت ، وثين ابن وثين أ�ت فإمنا : بعد ماأ : لفظ

 ومل ، �فاقك حيدث ومل ، إميا�ك يقدم مل �صيبا فيه لك اهلل جيعل ومل ، طوعا منه وخرجت
 عباده من وللمؤمنني ولنبيه هلل وعدوا ، املشركني أحزاب من وحزبا ، ولرسوله هلل حربا تزل
 ، اخلري من الشر اعتضتم لقد ؟ الناس معشر يا : معاوية بويع ملا لقيس مكال من /  اخل .

 وسيد املؤمنني أمري والية بعد فأصبحتم ، اإلميان من والكفر ، العز من الذل واستبدلتم
 اخلسف يسومكم ، الطليق ابن الطليق وليكم وقد ، العاملني رب رسول عم وابن ، املسلمني

 ال وأ�تم قلوبكم على اهلل طبع أم ؟ أ�فسكم ذلك جتهل يففك ، بالعسف فيكم ويسري ،
 أبعد طاعة طاعتك يف بالدخول تأمر�ي : الرجل إىل لقيس آخر كتاب نوم / ؟ تعقلون
 ، وسيلة اهلل رسول من وأبعدهم ، سبيال وأضلهم ، للزور وأقوهلم ، األمر هذا من الناس
  .إبليس طواغيت من طاغوت ، مضلون ضالون قوم ولديك



  عباس: بن اهلل عبد ًا:تاسع
  : البصرة يف ألقاه عباس البن كالم من العلم، أخذ وعنه علي اإلمام تلميذ هو عباس وابن

 ، وثقاال خفافا اهلل سبيل يف وا�فروا ، أمامكم إىل للمسري استعدوا ! الناس أيها(
 وال القرآن ونيقرء ال الذين القاسطني احمللني تقاتلون فإ�كم وأ�فسكم بأموالكم وجاهدوا

 مرجوم بن عمرو إليه فقام . املؤمنني أمري مع ، احلق دين يدينون وال ، الكتاب حكم يعرفون
 ال الذين القاسطني احمللني ولعن ، املسلمني أمر له ومجع املؤمنني أمري اهلل وفق : فقال العبدي
 من /صفني كتاب اهـ  مفارقون اهلل يف وهلم ، حنقون عليهم واهلل حنن ، القرآن يقرءون
 على أعوا�ا الشام أهل طغام من وجد قد األكباد آكلة ابن إن : بصفني عباس البن خطبة
 مع شهد قد بدري ، معه صلى ذكر وأول ، وصهره اهلل رسول عم ابن طالب أبي بن علي
 مشركان سفيان وأبو ومعاوية ، الفضل فيها اليت مشاهده كل عليه اهلل صلى اهلل رسول
 قاتل لقد ، أهله وكان به فبان وحده امللك ملك الذي واهلل : واعلموا ، صناماأل يعبدان
 ، ورسوله اهلل صدق : يقول وعلي ، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع طالب أبي بن علي

 وال أتقى وال بأبر هذه يف معاوية فما . ورسوله اهلل كذب : يقوالن سفيان وأبو ومعاوية
 احلق لعلى وإ�كم ، والصرب واحلزم واجلد اهلل بتقوى فعليكم ، تلكم يف منه أصوب وال أرشد
  صفني.. كتاب اهـ . الباطل لعلى القوم وإن

 وأبي الصامت بن وعبادة ذر كأبي معاوية، يف الصحابة من كثري شهادات تركت وقد قلت:
  وكرهًا.. �فاقًا إال يسلم مل أ�ه يف صرحية رواياهتم تكن مل ممن وغريهم األ�صاري أيوب
  اخلزاعي: ورقاء بن بديل بن اهلل عبد ًا:عاشر



 ومن أهله األمر و�ازع له ليس ما ادعى معاوية إن : صفني يوم بديل بن اهلل لعبد مقال من
 وزين ، واألحزاب باألعراب عليكم وصال ، احلق به ليدحض بالباطل وجادل ، مثله ليس
 إىل رجسا زادهم و ، األمر عليهم ولبس ، الفتنة حب قلوهبم يف وزرع ، الضاللة هلم

 ، ختشوهم وال اجلفاة الطغام قاتلوا ، مبني وبرهان ربكم من �ور على واهلل وأ�تم ، رجسهم
 أن أحق فاهلل أختشوهنم ؟ مربور ظاهر ربكم من كتاب أيديكم ويف ختشوهنم وكيف
 فويش عليهم وينصركم وخيزهم بأيديكم اهلل يعذهبم قاتلوهم ، مؤمنني كنتم إن ختشوه
 صلى النيب مع قاتلتهم وقد أهله األمر �ازعوا الذين الباغية الفئة قاتلوا . مؤمنني قوم صدور

 وعدوكم اهلل عدو إىل قوموا ، أبر وال أ�قى وال بأزكى هذه يف هم ما واهلل ، عليه اهلل
  .بديل بن  اهلل عبد ترمجة يف االستيعاب و صفني كتابو الطربي تاريخ . اهلل رمحكم

  التابعني: اركب ومن 
  عميس): بنت امساء وابن طالب أبي بن علي ربيب ( بكر أبي بن حممد 

 أخذ وعنه ،رأيه وعلى علي ربيب فهو بكر، أبي بن حممد ، علي اإلمام أصحاب ومن
 بكثري دقيق علم هلن الالتي الصحابيات كبار من وهي ( عميس بنت أمساء أمه وعن العلم
 مزحم بن �صر روى كما – ومنها معاوية إىل املشهورة رسالته أقواله فمن  الناس)، جيهله مما

 وأبوك أ�ت تزل مل اللعني، ابن اللعني وأ�ت ( :)352 / 1( - الذهب مروج يف واملسعودي
 على جتمعان الّله، �ور إطفاء يف وجتهدان الَغوَائل، وسلم عليه اهلل صلى الّله لرسول َتبْغِياِن
 خََلْفته، وعليه أبوك، مات ذلك وعلى القبائل، عليه وتؤَلبان ل،املا فيه وتبذالن اجلموع، ذلك

  ..اخل).النفاق ورؤساء األحزاب بقية من إليك ويلجأ تد�ي من عليك والشهيد



  :)عمار كقول(  احلنفية بن حممد  التابعني ومن 
 – أتاهم ملا ( قال: احلنفية بن حممد عن 39صحيح بسند )216(ص مزاحم بن �صر روى
 كتائب األودية ومأل أسفله ومن الوادي أعلى من (ص) اهلل رسول -مكة أهل أتى يعين

  .اهـ أعوا�ًا وجدوا حتى استسلموا
 صفني شهد وقد طالب أبي بن علي ابن هو احلنفية بن فمحمد قوي مرسل هذا أقول:
 يوم والده مع شهدوا الذين واأل�صار املهاجرين من وغريه ياسر بن عمار ومن أبيه من ومسع
 بن عمار ألثر قوي شاهد وهو الطلقاء أسلم كيف وعرفوا مكة فتح كذلك وشهدوا  فنيص

  ياسر.
  

 احلاكم، اإلمام ومنهم منهم، القيل عن إال جتده تكاد ال حتى يتناقص بدأ القديم احلق وهذا
 فهم عشرة احلادي والطبقة (  ")43 ص / 1 ج( - للحاكم احلديث علوم معرفة يف قال

 اتقى من ومنهم ، طائعا أسلم من منهم قريش من مجاعة وهم ، الفتح ومي أسلموا الذين
 / 1 ج( -  االستيعاب ويف اخل./ .. واعتقدوا أضمروا مبا أعلم واهلل ، تغري ثم ، السيف

  )537 ص
 إىل ينسب اجلاهلية يف وكان أسلم منذ للمنافقني كهفا كان  -سفيان أبا – أ�ه ترى وطائفة
 سفيان أبي إسالم يف اختلفوا والتابعني الصحابة بأن تيمية ابن رتفاع وقد  / اهـ الز�دقة

                                                            

 يرسل ثقة (وهو ثابت أبي بن حبيب عن ثقة) (وهو سياه بن العزيز عبد عن مزاحم بن �صر رواه 39
  احلديث ..احلنفية بن حممد قال قال: الثوري، منذر حدثين قال: بالتحدث) صرح هنا لكنه ويدلس



 سفيان أبى سالمإ حسن يف بعضهم توقف وقد ( : )477 ص / 4 ج( -  الفتاوى جمموع(
 ليثبت سفيان أبيب التضحية ففضل معاوية إسالم عن الدفاع سياق يف قاتلها لكنه )

 أ�ه إال إسالم، وال جاهلية يف يفارقه مل شيء، كل يف كأبيه معاوية أن واحلق مصداقيته!
 الزهراء فاطمة �صر فقد املروءة من شيء عنده يبقى سفيان فأبو ، وأخبث أبيه من أدهى
 ممسوخ فهو معاوية بعكس أحد، يوم محزة جبثة التمثيل من وحترج للمنافية، جهل أبي من

 هذا السمر، وحبه ته،بي أهل على عطفه إال العرب مكارم وكل واحلياء املروءة من ومنسلخ
  معاوية. يف بقي قد وجدته الذي

  معاوية: إسالم حقيقة يف العامة واخلالصة
 أ�ه خترب األحاديث وجد�ا ثم يؤمن، لن بأ�ه األولوية باب من يتناوله اآليات بعموم القرآن أن 

 األ�صار يبغض ال ( أو منافق) إال عليًا يبغض ال ( مثل العامة األحاديث سواء املنافقني، من
 ( مثل خاص بشكل تناولته اليت اخلاصة األحاديث تلك أو العملي، أوالنفاق منافق) إال

   إىل �نتقل وعندما األحاديث، من حنوها و الدبيلة، حديث أو مليت) غري على معاوية ميوت
 من خاص وقسم بالظاهر، معه تتعامل ساكت قسم قسمني، جندها والتابعني الصحابة أقوال
 الطلقاء من وأمثاله معاوية تصف وأمثاهلم وحذيفة وعمار كعلي واملنافقني بالفنت مالعل ذوي

 إطالق بني تناقض وال جدًا، كثرية وهي -باإلسالم تظاهروا وإمنا -  يؤمنوا مل وأهنم بالنفاق
 استعرضت وقد الباطن، حيث من بالنفاق ووصفه الظاهر حيث من معاوية على اإلسالم
  . قادمة، لطبعات  البقية وسأترك قليل،ال إال منها أذكر ملو منها شطرًا



 الثارات، وأصحاب الزعماء وخاصة الطلقاء، أكثر إسالم هو معاوية إسالم يف واألصل 
 وأمثاله وأ�ه كرهًا، إسالمه لرتجيح الكافية املساحة إعطائنا يف األصل هو الكريم  والقرآن

 باألخذ مأمور (ص) والنيب .. باإلسالم اهروايتظ قد وإمنا ،يقني عن يؤمنوا لن املعا�دين من
 بقاء عن املسئولية اهلل حتميل جيوز فال فتنة.. إبليس بقي كما فتنة هؤالء وليبقى بالظاهر
  !يبعثون يوم إىل إبليس بقاء وال هـ60 عام إىل معاوية

 اآلية فهذه يؤمنون) ال فهم أكثرهم على القول حق لقد ( تعاىل لقوله الطلقاء مجيع يف �عمم وال
 فائدة من فيه يكن مل لو البحث يؤمنوا..وهذا لن أهنم عمومهم عن خترب اليت لآليات خمصصة

 يكون أن بشرط الرأي حبرية �ؤمن فإ�نا لكفاه، املوضوع يف للبحث العلمي الشك أدخال إال
  الغفلة. أهال ألقوال سرد جمرد وليس وحبث علم عن �ابع الرأي هذا
 حبث، حمل إسالمه؟ بعد كفر فهل (ص) النيب بنبوة صدق قد اويةمع أن افرتاض على ثم
 ليلة (ص) النيب اغتيال حاول ممن أ�ه إىل تشري اليت الصحيحة األحاديث تلك معنى وما

 يوم إىل منافقون بأهنم وأخرب اهلل، رسول لعنهم الذين املنافقني أؤلئك من وأ�ه العقبة؟،
 وهل بالدبيلة؟ مات معاوية أن صح وهل بالدبيلة؟ اهلل يصيبهم بأن عليهم ودعا  القيامة،

 وما واحد؟ الوصف أن مع هذا على تبعه من وتبعه وحنوها والراقية النقابة إىل امسها غري
 السنة وهل السنة؟ سيبدل وأ�ه امللة غري على مات بأ�ه تقرر اليت األخرى األحاديث هي
 أبي يف احلديث أن أم األمة؟ ههذ فرعون كو�ه حديث صح وهل امللة؟ إال إطالقها عند

 وسحرة؟ سلطا�ًا بفرعون أشبه الرجلني وأي وواقعًا؟ إسنادًا أصح احلديثني وأي جهل؟
 يبلغ فتنة قائد ترك ما (ص) النيب أن ذكرت اليت العامة األحاديث حتت هذا كل يدخل وهل



 وهذه ( هقبيلت واسم أبيه مواس امسه وذكر منه حذرهم إال فوق فما ثالمثائة رجاهلا
 فوق قاد وقد معاوية من التحذير يكون ال فكيف صحت فإن الصحيح)، يف األحاديث
 ما (ص) النيب بأن العامة األحاديث حتت هذا يدخل وهل الفنت، تلك يف ألف! ثالئمائة
 هالك؟.. إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء احملجة على أمته ترك حتى الد�يا فارق
 اهلل لعبادة الناس يدعوا أن األ�بياء مهمة من هل اعين األ�بياء؟ دعوة يف أصل هلذا وهل
 اخلري على وداللتهم القادم الشر من أمتهم حتذير أيضًا مهامهم من أن أم فقط الشرك وترك
 أو اخلري على الداللة هذه هل ثم وأهله؟ الشر وجتنب وأهله اخلري اتباع على وحثهم القادم

 كان التحذير أن أم البليد ويسقط العاقل ينجو حبيث غامضًا عامًا يكون الشر من التحذير
 حبث حمل هذا اجلميع؟ على حجة يكون حبيث غموض وال فيه لبس ال صرحيًا واضحًا

    والغموض.. اللبس زوال يقتضي اهلل وعدل ..
 حتى بل املوضوع، هذا يف باألحاديث اخلاصة  املعمقة البحوث يف سنعرفه هذا كل 

 موضوع حديث كل أن عرفنا إذا ذمه يف ستكون مدحه يف النواصب وضعها اليت يثاألحاد
 من هي احلديثية واملعارضات املقابالت وهذه ذمه، يف حديث على للرد هو إمنا فضله يف

  اإلجياب. إىل السلب من التصور قلب يف وشيعته معاوية أساليب
  :بنفاقه القول من احلرج مسألة يف

 فقد أحدًا، أظلم أن أخشى لكين وقوية، كثرية وأدلتك حججك ارمب : يقول قد البعض
  هذه؟.. أدلتك صدقت إذا تنفعين فهل إسالمهما، يف صادقني سفيان وأبو معاوية يكون

   واجلواب:



 الصاحلني على اجملرتئني حق يف هو وإمنا املسلمني �قد يف للمتورعني ليس البحث هذا أن
 بالنفاق معاوية اهتام من متحرجًا كنت وإذا .. بًاجا� �فسك فدع للظاملني.. واحملبني
 كواصل الصاحلني ذم من للتحرج الدين هذا يدفعك أن فيجب تقليدًا وليس دين عن والظلم

 وعبيد صاحل بن واحلسن الدمشقي وغيالن درهم بن واجلعد صفوان بن واجلهم عطاء بن
 املعاصرين ومن  هلم،وأمثا عدي.. بن وحجر زياد بن وكميل واألشرت موسى بن اهلل

 القول هذا قائل شعر فإن وأمثاهلم، والسيستا�ي والشعراوي والغزايل والغماري الكوثري
 وليس وشأ�ه ويرتك عليه يشكر ديين فحرجه ويزيد معاوية يف كاحلرج هؤالء ذم يف باحلرج

 هذاف الظاملني ذم من ومتحرجًا الصاحلني على متجرئًا كان وإن الكتاب.. هبذا مقصودًا
  اهلل. دين يف له أساس ال وكاذب شيطا�يو مذهيب جحر
 قد األموية الثقافة ألن بالنفاق املريبني أو الظاملني اهتام من تتحرج ال النفس بأن هنا أقول وال

 من قلوبنا فرغت ولكنها سفيان وأبي كمعاوية واملريب الظامل اهتام من بالتحرج �فوسنا مألت
  صوفية. أو أشاعرة أو شيعة أو معتزلة من الصاحلني أحد اهتام يتم عندما احلرج
  :املتحرجني على هلم الذامني و�صرة ... املريبني اهتام مع الدين

 موقف كان فماذا صاحلون، وحترج صاحلون فذمه ،ومعاوية سفيان أبي ذم من واحلرج  
 يقف نأي وا�ظر اآلتي.. الدليل إقرأ الذامني؟ مع أم املتحرجني مع وقف هل (ص) النيب

   :)173 ص / 7 ج( - مسلم صحيح ففي الدين:
 مَا وَاللَّهِ َفَقاُلوا َ�َفٍر فِى وَِبالٍَل وَصُهَيٍْب سَْلمَانَ عََلى َأَتى سُْفيَانَ َأبَا َأنَّ عَمٍْرو بِْن عَائِذِ عن

  .مَْأخََذهَا اللَّهِ عَدُوِّ عُنُِق مِنْ اللَّهِ سُيُوفُ َأخََذتْ



  ؟وَسَيِّدِهِمْ ُقرَيٍْش لِشَيِْخ هََذا َأَتُقوُلونَ بَْكٍر َأبُو َفَقاَل َقاَل 
 ُكنْتَ َلئِنْ َأْغَضبَْتهُمْ َلعَلَّكَ بَْكٍر َأبَا يَا « َفَقاَل َفَأخْبَرَهُ -وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبىَّ َفَأَتى 

  ». رَبَّكَ َأْغَضبْتَ َلَقدْ َأْغَضبَْتهُمْ
  .اهـ ُأخَىَّ يَا َلكَ اللَّهُ يَْغفِرُ َال َقاُلوا َأْغَضبُْتُكمْ ِإخْوََتاهْ يَا َفَقاَل بَْكٍر َأبُو َفَأَتاهُمْ 

  التعليق:
 ( كلمة اآلخرين الصحابة إطالق من حترج بكر كأبي الصاحلني بعض أن بني احلديث فهذا
 -يومئذ األكثرية كا�وا ولعلهم – اآلخرين الصاحلني بعض بينما سفيان، أبي حق يف اهلل) عدو

 (ص) النيب فأقرهم قتل، أ�ه لو ومتنوا اهلل) عدو ( عليه وأطلقوا سفيان أبي ذم يف جترؤوا
 على يدل مما عليهم، إ�كاره بكر أبي على وأ�كر اهلل) عدو سفيان أبو ( اإلطالق هذا على
 زالوا ما هؤالء بعض بأن علمه مع باإلسالم تظاهرهم وفق الناس يعامل إمنا (ص) النيب أن

 كان ولو شرعي، غري حترجًا يتحرج قد الصاحلني بعض أن يفيد ما الراوية ويف ..هلل أعداء
 سفيان أبي عن ويدافع يوجههم أو يعاتبهم هؤالء إىل ولبعث (ص) النيب ألقره شرعيًا التحرج

  وغريه.. الدخشم بن مالك قصة يف مشاهبة حاالت يف فعل كما
 كالسر هذا يف فالسر اهلل، عدو بأ�ه هلم قرارهإ بعد سفيان أبا (ص) النيب يقتل مل ملاذا وأما
 وشرعه اهلل يتبع ومن وشيعتهم أعداءه يتبع من اهلل لريى اهلل.. عدو أ�ه مع إبليس بقاء يف

 ألهنا يعرفوها أن حيبون وال هؤالء يعرفها وال كربى قرآ�ية غاية فاالبتالء .. ورسله
 والفكر، للتاريخ أخرى قراءة وتستوجب والعقائد، القناعات من كثري تعديل تستوجب

 بد ال فقط! ورسوله اهلل أجل من الفكرية العوائد تغيري هلؤالء ميكن فال صعبة، العادة وتغيري



 أن أما مبسريه، والسري به االستظالل يستطيعون حتى معاكس عام رأي أو مصلحة من
 هذا؟ يفيدهم فماذا قرآن أو �يب أجل من أو اهلل أجل من التيار ويعكسوا  قناعاهتم يغريوا
 مع الصاحل؟ السلف واتباع بالسنة وااللتزام العقيدة بقوة املاتع الثناء هذا هلم سيبقى وهل
 مصاحل هذه اخللق.. على واالستطالة الوفري واملال الدائم السياسي والظل احمليطة األلفة
  للقارات! لعابرةا واالهتامات املدقع والفقر االجتماعي الشذوذ إىل تركها الصعب من  كبرية
 ( تعاىل اهلل قول يعرفون ال غالية، اهلل سلعة أن يعرفون ال ،االبتالء معنى يعرفون ال هؤالء

  يفتنون)؟ ال وهم آمنا يقولوا أن يرتكوا أن الناس أحسب
 على ويقبلوا القرآن ويهجروا الصاحلني ويبغضوا الظاملني وحيبوا ويلعبوا خيوضوا فدعهم 

   .املوعد واهلل .. والشيوخ للعقائد ويتعصبوا املشتتة، والروايات املزامحة األحاديث
  معاوية: �فاق يشتهر مل ملاذا

 الصحابة، كبار عن مشهورًا كان أن بعد معاوية، �فاق غموض إىل أدت كثرية أسباب هناك 
  هلل.. الشهادة أصحاب منهم وأقل العلم، أهل وقلة اجلهلة وكثرة دولته بسبب وذلك
  أمور: بيان من بد ال ولكن
 يعاملو�ه أهنم األمر يف ما غاية وإمنا معاوية، بإميان جزم تابعي وال صحابي هناك ليس : أوًال

 ولياه قد وعثمان عمر بأن احتج ومن املنافقني، (ص) النيب يعامل كان كما الظاهر حسب
 أخذ وبعضهم وكذب، ففسق األعمال بعض املنافقني بعض (ص) النيب وىل فقد الشام،

 رسول من بالعصمة أوىل معاوية ولوا الذين فليس بعده، أو عهده يف ارتد وبعضهم لرشوة،ا
 النيب تولية أن يف شبهة وال تألفًا، أو ابتالءً الفاسق أو املنافق يويل قد (ص) والنيب (ص)، اهلل



 فليسوا غريه بعكس الشخصية، األسباب من وحنوها العصبية عن منزهة كا�ت (ص)
 حال كل وعلى ، مثالً، األ�صار ضد بالقبيلة كاالستقواء الشخصية، دوافعال عن معصومني

 ال الثالثة اخللفاء هؤالء أن حبجة عثمان، أو عمر أو بكر أبو واله من كل يف الغلو جيوز ال
 لتربئة وإمنا الثالثة يف حبًا ليس معاوية، آثار من الغلو وهذا فيهم، غلو فهذا صاحلًا، إال يولون
  (ص).. النيب يف يدعو�ه ال  التولية يف العصمة وهذه وفالن.. فالن واله قد بأ�ه الذات
 منهج -سفيان وأبي كعاوية النسا بعض �فاق يعلمون الذين -  الصحابة كبار عند كان : ثا�يًا

 يكفرون قد والنسا عامية، العامة الثقافة ألن للخاصة، إال هؤالء بنفاق حيدثون فال خاص،
 التهمة وبقيت لقتل املنافقني بأمساء اليمان بن حذيفة يصرح لو بل ب،سب ألد�ى ينكصون أو

  وأمثاهلم. ومعاوية عقبة بن كالوليد �فاقهم يرى من يد يف كان السلطان ألن عليه
 إال معاوية �فاق يرون وأمثاهلم ياسر بن وعمار ذر وأبي وحذيفة كعلي الصحابة كبار وكان
 قد أخرى وكلمات اهتامه، يف كلمات منهم رتصد فلذلك الظاهر، حسب يعاملو�ه أهنم

 ما حسب ال يظهر ما حسب ختاطبه ألهنا معاوية، إسالم صحة على العامة هبا يستدل
  املناسبة. حسب بنفاقه يصرحون وقد ، �فاقه من يعلمون

  يعرفون.. مبا الناس حدثوا : القائل هو علي واإلمام 
  فتنة.  لبعضهم كان إال عقوهلم تبلغه ال حديثًا قومًا حتدث أن ما مسعود: ابن وقال 
  سلمان)! قاتل اهلل رحم لقلتم أعلم ما بكل حدثتكم لو ( الفارسي سلمان وقال 
  أثالثكم)! ثالثة لكذبين أعلم ما بكل حدثتكم لو ( القائل هو وحذيفة 



 فلو وإال منافقون، األصل يف هم الناس عند كبارًا هناك أن على يدل هذا حذيفة �ص بل 
 قول وكذلك أثالثهم، ثالثة عن فضالً املسلمني �صف يكذبه لن وحنوه معاوية بنفاق لقا

 عهد يف قاهلا يكون أن إال معاوية اهتم لو يقتل لن أ�ه إذ الكبار بعض على يدل قد سلمان
 له ليس أل�ه سلمان يغتال أن وبإمكا�ه كلها، الواليات يف يتصرف كان معاوية ألن عثمان،
 إىل عثمان سريهم ممن وغريهم صوحان بن وصعصعة زياد بن كميلو كاألشرت شوكة
  يقتلهم. ومل معاوية
 حازم أبي بن قيس جند ولذلك يعقله، ال ملن البيان عن يسكت قد الصحابة بعض أن كما

 هو من اهتم لو فكيف األحزاب بقية من معاوية بأن : علي لقول وأبغضه علي عن احنرف
  منه؟ أفضل الناس عند
 ابن �ا معمر أبو إمساعيل حدثين ] 565 صفحة - 2 جزء [ أمحد بن اهلل لعبد نةالس ففي
 مسعته أل�ي قال ؟عليا أبغضت شيء ألي حازم أبي بن لقيس قيل  :قال األعمش عن منري
 اهلل صدق �قول وحنن ورسوله اهلل كذب يقول من إىل األحزاب بقية إىل معي ا�فروا يقول

  اهـ. ورسوله
 فكيف التابعي هذا ضاللة إىل أدى قد األحزاب بقية من وأ�ه بالنفاق معاوية اهتام كان فإذا
 يفعله وهذا بالناس، رمحة هو إمنا -أحيا�ًا – الصحابة بعض فسكوت ذلك؟ فوق هو مبا

    يعرفون. مبا الناس حيدثون فإهنم وقت.. كل يف العلماء
  

  اخلالصات: خالصة وأخريًا:



ر النيب (ص) عشر سنوات كأبي طالب، لن يكون كمن حارب عدل اهلل يقضي بأن من �اص�قول: 
النيب عشرين سنة! وكل خطاب القرآن يف الوعيد منصب يف أبي سفيان وأمثاله، لكن السلفية 

  جعلوا هذا الوعيد منصب يف هتديد اهلواء وما ال وجود له!

 الَّذِينَ َتحْسَبَنَّ َلا : (فاألقرب إليه قوله تعاىل -املفتخر بالصحبة وليس صحابيًا –أما ابنه معاوية 
 َألِيمٌ عََذابٌ وََلهُمْ اْلعََذاِب مِنَ ِبمََفاَزةٍ َتحْسَبَنَّهُمْ َفَلا يَْفعَُلوا َلمْ ِبمَا يُحْمَدُوا َأنْ وَيُحِبُّونَ َأَتوْا ِبمَا يَْفرَحُونَ

تأسي وال ) ومعاوية أول من بالغ يف الصحبة اليسرية اليت ليست حمالً للعمران آل) [188(
قتل ولعن أصحاب الصحبة الكبرية ذات التأسي هو بينما  وجعلها موجبة للجنة، االقتداء،

  وحكم عليهم بالنار.. واالقتداء!

أفضل عند  - وهو يشمت ويسخر من النيب واملسلمني يوم حنني –ثم أصبح الغبار يف أ�ف معاوية  
  عجيب؟!السلفية من عمر بن عبد العزيز ومنا ومن كل التابعني! 

  إبليس مل يستطع أن يعمل هذا كله!

  كا�وا يطيعو�ه لشهواهتم الد�يويةوإن  فالناس يلعنون إبليس

  أما معاوية فيطيعو�ه يف شقائهم د�يا وآخرة. 



وسأترك بقية اآليات واألحاديث يف ذم أبي سفيان ومعاوية يف سلسلة طويلة لعل اهلل يهدي هبذه 
طن، أما الشيوخ فمعظمهم كشيوخ قريش ( ما كا�وا ليؤمنوا مبا األحباث الشباب السلفي الطيب الف

كذبوا به من قبل)  وعلى هذا فلن يتهدوا إذن أبدًا.. وإذا خرج استثناء من هذا التعميم فهو 
كخروج املستثنني من التعميم يف كفار قريش، أعين لن يكو�وا إال أفرادًا، ألن اهلل يطبع على القلوب 

وأكثرهم ، والسلفيون اُملحْدَثون أمأل القلوب كربًا، اإل�كار بعد اإل�كاروواصلت  إذا استكربت
فلذلك ال يقبلون أن جيلسوا مع أحد من املسلمني! وال أن يتدبروا حججهم، عنادًا يف رد احلق، 

وحيشروهنم كلهم يف النار، وال يدخلون اجلنة إال شرذمتهم وحتى يتصور قاريء عقائدهم أن اجلنة 
  ال بضعة آالف، �صفهم من الظاملني!.ال يدخلها إ

  :وزيادات وتفصيالت مالحق

  :�فاق معاويةمن الدالئل اخلارجية على 
ظهرت دالئل على أن معاوية مل يؤمن، وا�ه بقي على النفاق، والدالئل كثرية جدًا، وإمنا اخرتت منها 

سات، فهناك أحداث هنا مناذج أشبه ما تكون بالعشوائية.. فيها تنقص معاوية وبين أمية للمقد
كثرية صدرت من معاوية وبين أمية يف حق النيب (ص) ويف حق الكعبة والقبلة واملسجد النبوية 
والقرآن وتعاليم اإلسالم الكربى.. اخل، وكلها دالئل خارجية على أن معاوية مل يكن مؤمنًا وإمنا 

، ويظن البسطاء اليوم أن معاوية منافق وإال ملا رويت عنه وملا اشتهر يف دولة بين أمية هذه الشنائع



سلم ملكه ترك الناس ودينهم.. كال، كان معاوية يعمل على تشويه  إذاكأي حاكم ظامل اليوم، 
  صورة النيب (ص) ويسخر من حديثه ومن املقربني إليه واملختصني به..اخل

  ومن ذلك:

  موقف بين أمية من النيب (ص):أوًال: 

 هي أصرح ما ورد، وكل ما يأتي شواهد هلا. .. و40قول معاوية: ( دفنًا دفنًا) -1

: هلل أبوك يا ابن عبد اهلل لقد كنت عايل  -ملا مسع املؤذن –قول معاوية   -2
 ..اخل41اهلمة

والقصة اهتام النيب (ص) بالغدر يف حضرة معاوية وسكوته عن ذلك ( قصة ابن يامني،  -3
 ).أيضًا يف ترمجة حممد بن مسلمة يف تاريخ دمشق

                                                            
 ص ( بكار بن للزبري املوفقيات السنية: املصادر فمن والشيعية، السنية املصادر من كثري يف ورد واخلرب 40

 كشف اإلمامية: الكتب من و لألربلي، الغمة وكشف الذهب، ومروج احلديد، أبي ابن وشرح )557
 معاوية، لعن على املأمون إقدام أسباب من وهي  وغريها، الرجال وقاموس املؤمنني، أمري فضائل يف اليقني

 محزة، قرب و�بش (ص) النيب بيت أهل لعن ومنها اهلمة، عايل كنت لقد : قوله منها عليه، تدل والشواهد
   دفنًا).. دفنًا ( قوله أعين املوبقة، هذه شرح وسيأتي .. ذلك وغري (ص) النيب منرب تغييب وحماولته

 ذلك كان وقيل عثمان ايام كان قيل  طالب، أبي بن علي ووخبه إسالمه بعد هذا إىل سفيان أبو وسبقه 41
  .للراو�دي) اءاأل�بي قصص  يف واخلرب ( بقوله، (ص) النيب ألبلغ مكة فتح أيام



سبة ( يف مواطن كثرية وقد والرسالة يف أكثر من مناأالنبوة ب دون وصفه قوله ( حممد)  -4
 .)عوتب على ذلك .. فلم يبدِ كثري اهتمام!

ادعاؤه بأن النيب (ص) ال يعرف ما يكتب، وا�ه كان األمني على الوحي ليس بينه   -5
 . !وبني اهلل أحد! وتصديق طغام أهل الشام له

 .، وهو من أعوان معاويةص) وال يغري عمرو بن العاص يشتم عنده النيب (  -6

التبديع والتضليل لكل من اقرتب من قرب النيب (ص) كما فعل واليه مروان بن احلكم مع  -7
أبي أيوب األ�صاري وأسامة بن زيد ( ا�ظروا مروان بن احلكم ينكر على أهل بدر 

أن �صف والسابقينن ويعلمهم العقيدة، وعنه أخذت السلفية احملدثة هذا األمر، إال 
السلفية احملدثة وهم املتقدون منها كأمحد وإبراهيم احلربي ومتقدمي احلنابلة مل يكو�وا 

 .على رأي مروان)

ابن زياد: النبز باال�تساب إىل النيب (ص) والتعيري بصحبته (ص) : إن حممديكم   -8
 قاهلا يف حق صحابي، يعريه بصحبته النيب (ص)! ...42هذا

تربية وهذه من  لك فال...خرب جاء وال وحي �زل ( قول يزيد: لعبت هاشم بامل  -9
 )، فمعاوية أخذ الز�دقة والنفاق عن أبيه وورثهما يزيدمعاوية

                                                            
 من أكثر من وغريهم عاصم أبي وابن والبزار داود وأبو وأمحد سعد وابن الرزاق وعبد معمر رواه 42

 .طريق



 القسري واحلجاج.كما يف خطب تفضيلهم اخللفاء على النيب (ص)..   -10

من أسباب وكا�ت  ( وال يغيّر، النيب (ص) يُسَبُّ عند هشام بن عبد امللك  -11
 ثورة زيد بن علي)...

ن سلمة املخزومي (الفأفأ) كلفه بنو أمية جبمع شعر اهلجاء الذي لد بخا  -12
هجي به النيب (ص)  ففعل ولذلك كثر متثل اخللفاء األمويني بشعر ابن الزبعرى ( 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل)! قاله يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد، وقد بقي خالد بن 

تة! ورمي بشيء من النصب سلمة ثقة! وروى له مخسة من أصحاب الكتب الس
 فقط! يعين أ�ه أخف بدعة ممن يلعن معاوية!

لي ( األول غري مشهور، املنع من التسمي باسم النيب (ص) واسم اإلمام ع  -13
 وأما الثا�ي فصحيح مشهور، وا�ظروا ترمجة موسى بن علي بن رباح يف التهذيبني).

 .تاب)( أفرد�اه يف ك : ميوت على غري مليت)1على �فاقه ( شاهد -14

( مشهور صحيح، يف البخاري  : الباغية الداعية إىل النار) 2( شاهد  -15
 .وغريه)

( قاهلا معاوية جوابًا على أكثر من  : فاصربوا حتى تلقوه!) 3( شاهد  -16
 أ�صاري)! وهذه سخرية وعدم تصديق باليوم اآلخر..



( يف قصة حديث عمار، وهبذا استدل  : إمنا قتله من جاء به!) 4( شاهد -17
تزلة على أ�ه كافر، أل�ه يهزأ باحلديث، وهو يعلم باطنًا أن هذا املعنى غري مراد وإال املع

يكون النيب (ص) قد قتل محزة ومصعب وسائر شهداء بدر وأحد واخلندق وخيرب 
خيفاه داللة وحنني..اخل)، ولو كان معاوية أمحق لكان معذورًا، لكنه ذكي داهية ال 

 احلديث وال معناه..

( جوابًا منه على ذكر عبادة بن  : ما أرى هبذا باسًا!) 5( شاهد  -18
 الصامت حلديث يف حتريم الربا..)

 شاهد: أسكت عن هذا احلديث وال تذكره! -19

 .43املشرق  قبل موته وتوجهه حنو الصليبلبس معاوية  شاهد:   -20

                                                            
 (  قال:  - يظهر ما على إمامي شيعي وهو – املاحوزي سليمان للشيخ األربعني كتاب هامش يف  43

 �صرا�يا مات معاوية أن الروايات اترتتو قد أ�ه : املرتد النصرا�ي يوحنا تأليف الواضح كتاب يف ورأيت
 بن علي عن روايات املاحوزي الشيخ ذكر ثم  معاوية، عقل دالئل من النصرا�ي وجعله ) عنقه يف والصليب
 يوم ذات كان احلسني بن علي أن روي وقد  (  : قوله ذلك فمن هذا، مع يتفق ما احلسني وعن احلسني
 ال و عليك اهلل صلى ال : علي فقال ، عليه اهلل صلى : بعضهم الفق ، معاوية فذكروا ، أصحابه مع جالسا
 : احلسني بن علي قال ثم . عنقه يف والصليب �صرا�يا مات من على تصلي : قال ؟ ومل : قال ، عليه

 الليل أكثر كان أ�ه أخربه مواليه بعض وان ، جمالسه أكثر معاوية عنق يف الصليب يرى كان أ�ه احلسني أخرب�ي
 ا�تهى املشرق إىل حرفو�ي : فقال ، موته عند القبلة إىل به استقبلوه ولقد : قال ، املشرق مستقبل يصلي



 يف أصحابنا من كثري طعن وقد:  قال ابن أبي احلديد: (  تكفره املعتزلةو  -21
 ، النبوة يعتقد ال ملحدا كان إ�ه عنه وقالوا ، تفسيقه على يقتصروا ومل ، معاوية دين

) ثم روى أثر  ذلك على يدل ما ألفاظه وسقطات ، كالمه فلتات يف عنه و�قلوا
قوله : ما ( دفنًا دفنًا)،  ومعارضته حديث حتريم الربا ب مطرف بن املغرية بن شعبة

حتى تلقو�ه لعله يعطيكم ..اخل، وحكمه : فاصربوا  لأل�صار أرى هبذا باسًا، وقوله
خبالف الولد للفراش معا�دًا السنة بعدما بلغته ومل يكذب رواهتا، وقتل من ال ذ�ب له 
وإسقاط احلدود عمن يشاء، وإذالله ألبي ذر، ولعنه عليًا وحماربته، وذكر تفضيل 

 أمية اخلوارج عليه، وقول ابن الزبري: لو ظاهرتين الرتك والديلم على حرب بين
 لفعلت..اخل .

  التفصيل:شيء من 
  األول واألخطر واألصرح: قول معاوية: دفنًا دفنًا:

                                                                                                                                                                          

 الروايات وأما ال، أم مطبوع هو هل تابالك هذا أعلم وال النصرا�ي يوحنا كتاب من �قله هكذا ، اهـ ) كالمه
 معاوية ولكن قرينة، فهذه �صرا�يًا انك معاوية بن يزيد أن يف حبث زكار سهيل وللدكتور أسا�يدها، يذكر فلم
 �صرا�ية، وكا�ت الكلبية حبدل بنت ميسون لزوجته جماملة الصليب أخذ ورمبا الظاهر، يف دين له يكن مل

 أن إال زكار سهيل الدكتور ذكره ما استبعد فال كلب، بين من النصارى أخواله عند معاوية بن يزيد و�شأ
 .مشافهة ذكره وإمنا عليه أطلع ومل بعد يطبع مل حبثه



  سبب املأمون: )54 ص/  2 ج( - الذهب مروج

 أن منها: أقاويل ذلك يف فقيل معاوية؛ أمر يف بالنداء املأمون أمر أجله من الذي السبب يف الناس وتنازعَ(
 بكار بن الزبري اخلرب هذا ذكر وقد الثقفي، شعبة بن املغرية بن مطرف عن حبديث حَدَّث سُمّاره بعض
: يقول املدائين مسعت: قال الزبري، ابن وهو للموفق، صنفها اليت باملوفقيات املعروفة األخبار يف كتابه يف
 ثم عنه يتحدث يأتيه أبي فكان معاوية، إىل املغرية أبي مع وََفدْتُ: شعبة بن املغرية بن مطرف قال
 اء،العَشَ عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ منه، يرى مما ويعجب عقله ويذكر معاوية فيذكر إيلَّ رفينص
 مغتمًا أراك يل ما: له فقلت عملنا، يف أو فينا حدث لشيء أ�ه وظننت ساعة، فا�تظرته مغتمًا، فرأيته
 خلوت وقد له قلت: قال. ذاك وما: له قلت الناس، أخْبَثِ عند من جئت إ�ي بين، يا: قال. الليلة منذ
 إىل �ظرت ولو كربت، قد فإ�ك خريًا وبسطت عَدًْال أظهرت فلو املؤمنني، أمري يا منا بلغت قد إ�ك: به

!! هيهات هيهات: يل فقال ختافه، شيء اليوم عندهم ما فواهلل أرحامهم فوصَْلتَ هاشم بين من إخوتك
 ملك ثم بكر، أبو: قائل يقول أن إال ذكره، فهلك هلك أن عدا ما فوالّله فعل، ما وفعل فعدل أخوَتيٍْم مََلكَ
 ثم عمر،: قائل يقول أن إال ذكره، فهلك هلك أن عدا ما الّله فو سنني، عشر وشَمَّر فاجتهد عَدِيٍّ، أخو
 أن غدا ما اهلل فو به وعمل عمل ما فعمل �سبه، مثل يف أحد يكن مل رجٌل فملك عثمان أخو�ا ملك
 حممدًا أن أشهد: مرات مخس يوم كل يف به يُصْرَُخ هاشم أخا وإن به، فعَل ما وذكر ذكره، فهلك هلك
 بعثه اخلرب هذا مسع ملا املأمون وإن دفنا، دفنا أال واهلل لك؛ أمَ ال هذا؟ مع يبقى عمل فأي اهلل، رسول
 أعَْظمَف املنابر، على بلعنه اآلفاق إىل الكتب وأ�شئت وصفنا، ما حسب على بالنداء أمر أن على ذلك
  .اهـ به هَمَّ كان عما فأعرض ذلك، برتك عليه فأشري منه العامة واضطربت وأكربوه، ذلك الناسُ



  قوله: فاصربوا حتى تلقوه!

 يف الرزاق عبد اهروفقد !  أثرة بعدي ستلقون:  لأل�صار وآله عليه اهلل صلى النيب بقول  ؤهستهزاا أما
  )60 ص/  11 ج( -  الرزاق عبد مصنف : مصنفه

 املدينة قدم ملا معاوية أن : طالب أبي بن عقيل بن حممد بن اهلل عبد عن معمر عن الرزاق عبد أخرب�ا
 تكن مل قال تلقو�ي أن منعكم فما األ�صار معشر يا غريكم كلهم الناس تلقا�ي فقال األ�صاري قتادة أبو لقيه
 أبو قال ثم قال بدر يوم أبيك وطلب كطلب يف عقر�اها قتادة أبو قال النواضح فأين معاوية قال دواب لنا

 أن أمر�ا قال أمركم فما معاوية قال أثرة بعده لنرى إ�ا لنا قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إن قتادة
وهو يف كثري من املصادر كشعب اإلميان  (  )! تلقوه حتى فاصربوا قال]  61 ص[  �لقاه حتى �صرب

 أثرة بعدي ستلقون: (  النهج شرح يف احلديد أبي ابن قال/ ) ها..للبيهقي واستيعاب ابن عبد الرب وغري
 باإلستهزاء معاوية أصحابنا من كثري يكفر الذي هو اخلرب وهذا ،)  احلوض علي تقدموا حتى فاصربوا

 معاوية إىل األ�صار من مجاعة يف جاء األ�صاري بشري بن النعمان أن وذلكثم فصل بقوله : (  )!! به
!  لقيناها فقد ، أثرة بعدي ستلقون:  لنا قوله يف)  ص(  اهلل رسول صدق لقد وقالوا فقرهم إليه فشكوا

 ما فافعلوا:  قال.  احلوض علي تردوا حتى فاصربوا:  لنا قال:  قالوا ؟ لكم قال فماذا:  معاوية قال
  . ا�تهى. )  شيئا يعطهم ومل وحرمهم! !  أخربكم كما احلوض عند غدا تالقو�ه عساكم ، به أمركم

هذا يف كثري من املناسبات مما يدل على أ�ه يقصد هذا املر بعينه ومل  كالمه يردد كان معاوية أن ويظهر 
 هلم فأغلظ ، األ�صار كلمه ثم: (  223/  2:  اليعقوبي تاريخ ففي  تأت كلمته ههذ فلته وال غضبًا..



 هلم يقض ومل ، ماالش إىل معاوية أدجل ثم . فاصربوا:  قال.  بالصرب أوصا�ا:  قالوا. . . .  القول يف
  .) حاجة

 بدمشق معاوية إىل قدم كان وقد: (  األ�صاري اهلل عبد بن جابر ترمجة يف 761/  الذهب مروج ويف
 من:  يقول وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت أما معاوية يا:  قال له أذن فلما ، أياما له يأذن فلم

 يقول مسعته:  له وقال معاوية فغضب!  وحاجته فاقته يوم القيامة يوم اهلل حجبه وحاجة فاقة ذا حجب
 ذكرتين:  قال!  ؟ صربت أفال ( قال):  ، احلوض علي تردوا حتى فاصربوا أثرة بعدي ستلقون إ�كم: 
. .  إليه وكتب فردها دينار بستمائة معاوية إليه فوجه ومضى راحلته على فاستوى وخرج!  �سيت ما
) أبدا سببها أ�ا حسنة صحيفتك يف وجدت ال!  األكباد آكلة ابن يا وار له قل:  لرسوله وقال ، أبياتا. 
 إ�كم:  لنا قال اهلل رسول فإن: (  ملعاوية قال األ�صاري أيوب أبا أن:  898/  األشراف أ�ساب ويف! 

 يا أقلنها قال!  أيوب أبا يا فاصرب:  قال ، تلقو�ي حتى فاصربوا األ�صار معاشر يا أثرة بعدي ستلقون
: (  126/  الكافية النصائح يف عقيل ابن قال/  ) !  أبدا شيئا بعدها أسألك ال واهلل !؟ معاوية
 بوصاياه واستخفافه وآله عليه اهلل صلى بالنيب هتكمه معاوية كالم من التعصب زكام يصبه مل من يشم

 به تشهد ، مشهور أمر ملصاحلهم ومعاكسته رلأل�صا معاوية وبغض!  اخلذالن من باهلل �عوذ!  باأل�صار
 إستوصوا:  والسالم الصالة وآله عليه قال وقد ، عليه اإلستدالل جتشم إىل حيتاج ال والتأريخ السري كتب

 إال حيبهم ال:  البخاري صحيح ويف!  �فاق وبغضهم إميان األ�صار حب:  أيضا وقال.  خريا باأل�صار
  . ا�تهى. )  منافق إال يبغضهم وال مؤمن

  التعيري بصحبة النيب (ص):



 وهو األبدان، له تقشعر ما منه والسخرية اهلل رسول على اجلرأة من ففيه عجيب احلديث هذا
 والبزار داود وأبو وأمحد سعد وابن الرزاق وعبد معمر رواه واحلديث  احلوض، أحاديث من
 أرقم بن وزيد برزة أبا لسأ قد زياد ابن وكان طريق، من أكثر من وغريهم عاصم أبي وابن

  احلوض. عن وغريهم عمرو بن وعائذ
 أخرب�ا : قال ، الرزاق عبد أخرب�ا ...)218 ص / 4 ج( -  راشد بن معمر جامع ففي 

 يف زياد بن اهلل عبيد شك : قال ، األسلمي بريدة بن اهلل عبد عن ، الوراق مطر عن ، معمر
 له فقال : قال ، شيئا أراه ما يذكر، الذي وضاحل أرأيتم : فقال حرورية، فيه وكا�ت ، احلوض
 إليهم فأرسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من رهطا عندك فإن : صحابته من �اس

 برزة أبي إىل أرسل : قال ثم فحدثه ، احلوض عن فسأله مزينة من رجل إىل فأرسل ، فاسأهلم
 إىل حليما رجال وكان : قال ، باآلخر تدىوار ، بواحد ائتزر قد ، حرب ثوبا وعليه فأتاه األسلمي
 الشيخ ففهمها : قال ، لدحداح هذا حممديكم إن : قال ثم ، ضحك اهلل عبيد رآه فلما ، القصر

 وسلم عليه اهلل صلى حممد صحابة يعدون قومي يف أرا�ي أال ، واعجباه : فقال ،
  ..احلديث؟عارا

 بن أمحد حدثنا )404 ص / 11 ج( - الرزاق عبد مصنف أيضًا أرقم بن زيد سؤاله ويف 
 عن الوراق مطر عن معمر أخرب�ا : قال الرزاق عبد أخرب�ا قال يعقوب أبو حدثنا : قال خالد
 ، حرورية فيه وكا�ت ، احلوض يف زياد بن عبيداهلل شك : قال االسلمي بريدة ابن اهلل عبد
 عندك فإن : صحابته من �اس له فقال : قال ، شيئا أراه ما يذكر الذي احلوض أرأيتم : فقال
 من رجل إىل فأرسل ، فاسأهلم إليهم فأرسل وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من رهطا



 حرب ثوبا وعليه فأتاه ، االسلمي برزة أبي إىل أرسل : قال ثم ، فحدثه ، احلوض عن فسأله مزينة
 عبيداهلل رآه فلما ، رالقص إىل حليما رجال وكان : قال ، باالخر وارتدى بواحد ائتزر قد ،

 أرا�ي أال ! واجباه : لفقا ، الشيخ فهمها : قال ، لدحداح هذا حممديكم إن : قال ثم ، ضحك
 : عبيداهلل جلساء له فقال : قال ، عارا وسلم عليه اهلل صلى حممد صحابة يعدون قومي يف
 فيه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعت هل ، احلوض عن ليسألك االمري إليك أرسل إمنا

 سقاه فال به كذب فمن ، ه يذكر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت ، �عم : قال ؟ شيئا
  اهـ .غضبا�ا وا�صرف ، رداءه �فض ثم : قال ، منه اهلل

 احلوضي عمر بن حفص أخرب�ا " قال )300 ص / 4 ج( - سعد البن الكربى الطبقات ويف 
 خيرب�ا من :زياد بن اهلل عبد قال :قال بريدة بن اهلل عبد حدثنا :قال ثعلبة بن املنذر حدثنا :قال
 برزة أبو وكان وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول صاحب برزة أبو هاهنا :فقال احلوض؟ عن

 هلل احلمد :وقال برزة أبو فغضب قال ،لدحداح هذا حممديكم إن :قال رآه فلما مسمنا رجال
 قعد حتى مغضبا جاء ثم .وسلم عليه اهلل صلى اهلل، لرسو بصحبة عريت حتى أمت مل الذي
 اهلل سقاه وال إياه اهلل أورده فال به كذب فمن �عم :فقال احلوض عن فسأله اهلل عبيد سرير على
  .مغضبا ا�طلق ثم .إياه
 هَارُونَ نُبْ يَِزيدُ حَدََّثنَا َأِبى حَدََّثنِى اللَّهِ عَبْدُ حَدََّثنَا )111 ص / 43 ج( -  أمحد مسند ويف  

 عُبَيْدِ عِنْدِ مِنْ وَخَرَجَ بَرَْزةَ َأبَا سَمِعْتُ َقاَل اْلعَبْدِىِّ َطاُلوتَ َأِبى عَنْ اْلعَبْدِىُّ مِهْزٍَم بْنُ مُحَمَّدُ َأْ�بََأَ�ا
 ِبصُحْبَةِ يُعَيِّرُو�ِى وٍْمَق فِى ُأخَلَّفَ حَتَّى َأعِيشُ َأ�ِّى َأُظنُّ ُكنْتُ مَا َفَقاَل مُْغَضبٌ وَهُوَ ِزيَادٍ بِْن اللَّهِ



 صلى-  اللَّهِ رَسُوَل سَمِعْتُ الدَّحْدَاحُ هََذا مُحَمَّدِيَُّكمْ ِإنَّ َقاُلوا -وسلم عليه اهلل صلى- مُحَمَّدٍ
  .مِنْهُ وََتعَاَلى َتبَارََك اللَّهُ سََقاهُ َفالَ َكذَّبَ َفمَنْ اْلحَوِْض فِى يَُقوُل -وسلم عليه اهلل
 بْنُ السَّالَِم عَبْدُ حَدََّثنَا ِإبْرَاهِيمَ بْنُ مُسْلِمُ حَدََّثنَا )489 ص / 13 ج( -  داود بىأ سنن  ويف
 سَمَّاهُ ُفالَنٌ َفحَدََّثنِى ِزيَادٍ بِْن اللَّهِ عُبَيْدِ عََلى دَخََل بَرَْزةَ َأبَا شَِهدْتُ َقاَل َطاُلوتَ َأبُو حَاِزٍم َأِبى

 الشَّيْخُ َفَفِهمَهَا الدَّحْدَاحُ هََذا مُحَمَّدِيَُّكمْ ِإنَّ : َقاَل اللَّهِ عُبَيْدُ رَآهُ َفَلمَّا اطِالسِّمَ فِى وََكانَ مُسْلِمٌ
 َفَقاَل - وسلم عليه اهلل صلى-  مُحَمَّدٍ ِبصُحْبَةِ يُعَيِّرُو�ِى َقوٍْم فِى َأبَْقى َأ�ِّى َأحْسِبُ ُكنْتُ مَا َفَقاَل
 بُعِْثتُ ِإ�َّمَا : َقاَل ُثمَّ شَيٍْن َغيْرُ َزيْنٌ َلكَ -وسلم عليه اهلل صلى-  مُحَمَّدٍ حْبََةصُ ِإنَّ اللَّهِ عُبَيْدُ َلهُ

 َأبُو َفَقاَل شَيًْئا فِيهِ يَْذُكرُ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُوَل سَمِعْتَ اْلحَوِْض عَِن َألسَْأَلكَ ِإَليْكَ
 خَرَجَ ُثمَّ مِنْهُ اللَّهُ سََقاهُ َفالَ ِبهِ َكذَّبَ َفمَنْ خَمْسًا وََال َأرْبَعًا وََال َثالًَثا وََال َتيِْنثِنْ وََال مَرَّةً َال َ�عَمْ : بَرَْزةَ

   اهـ مُْغَضبًا
  )157 ص / 4 ج( - البزار مسند ويف

 عَِن ، َقَتادَةَ عَنْ ، هَمَّامٌ َأْ�بََأَ�ا : َقاَل ، رَجَاءٍ بْنُ اهلِل عَبْدُ َأخْبَرََ�ا : َقاَل ، اْلمَُثنَّى بْنُ مُحَمَّدُ حَدََّثنَا
 ابْنُ فِيِهمُ ِرجَاٍل ِإَلى َفبَعَثَ ، ِزيَادٍ ابِْن عِنْدَ اْلحَوْضُ ُذكِرَ : َقاَل ، اْلهَُذلِيِّ سَبْرَةَ َأِبي عَنْ ، بُرَيْدَةَ ابِْن

 ِإنَّ : ِزيَادٍ ابْنُ َفَقاَل ، بُرْدَيِْن فِي َفجَاءَهُ بَرَْزةَ َأِبي ِإَلى وَبَعَثَ عَمٍْرو بْنَ عَائَِذ يَعْنِي اْلمُزَ�ِيُّ عَمٍْرو
 ِبصُحْبَةِ ُأعَيَّرَ حَتَّى َأعِيشُ َأ�ِّي َظنَنْتُ مَا : َفَقاَل ، الشَّيْخُ َفسَمِعَهَا َلدَحْدَاحٌ هََذا مُحَمَّدِيَُّكمْ

 ، اسَْتْلَقى الشَّيْءِ مِنَ اسَْتحَى ِإَذا وََكانَ ِزيَادٍ ابْنُ َفاسَْتْلَقى : َقاَل ، وسلم عليه اهلل صلى مُحَمَّدٍ
 وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ سَمِعْتَ هَْل ، اْلحَوِْض عَِن يَسَْأُلكَ دَعَاَك اَألمِريَ ِإنَّ : رَجٌُل َلهُ َفَقاَل
  . مِنْهُ اللَّهُ سََقاهُ َفال ِبهِ َكذَّبَ َفمَنْ سَمِعُْتهُ َقدْ ، َ�عَمْ : َقاَل ؟ يَْذُكرُهُ



  )272 ص / 5 ج( - البزار مسند  ويف
 َأِبي بْنُ السَّالِم عَبْدُ حَدََّثنَا : َقاَل ، مَسْعَدَةَ بْنُ حَمَّادُ حَدََّثنَا : َقاَل ، مَعْمٍَر بْنُ مُحَمَّدُ حَدََّثنَا
 دَخََل ، مَنْ وََأخْبَرَ�ِي : َقاَل ، اْلحَوِْض عَِن يَسَْأُلهُ ِزيَادٍ ابْنُ ِإَليْهِ وَبَعَثَ بَرَْزةَ َأبَا رََأيْتُ : َقاَل ، حَاِزٍم
 : َقاَل ، سَمِعَهَا َفَلمَّا : َقاَل ، َلدَحْدَاحٌ هََذا مُحَمَّدِيَُّكمْ ِإنَّ : َقاَل ، ِزيَادٍ ابْنُ رَآهُ َفَلمَّا : َقاَل ، مَعَهُ
 : َلهُ َفقِيَل : َقاَل ، وسلم عليه اهلل صلى اهلِل رَسُوِل ِبصُحْبَةِ ُأعَيَّرَ حَتَّى َأعِيشَ َأنْ َأرَى ُكنْتُ مَا
 اهلل صلى اهلِل رَسُوَل سَمِعْتُ : َفَقاَل ، اْلحَوِْض عَِن ِزيَادٍ ابْنُ وَسََأَلهُ : وََقاَل ، ِبَذاَك ُتعَيَّرُ َال ِإ�َّكَ
  . اهـ.للَّهُا َأوْرَدَهُ َفال ِبهِ َكذَّبَ َفمَنْ ، حَوًْضا لِي ِإنَّ : يَُقوُل ، وسلم عليه
 موسى بن حممد ثنا ، مكرم بن عقبة حدثنا )228 ص / 2 ج( -  عاصم أبي البن السنة  ويف

 زياد بن اهلل عبيد أن ، أبيه عن ، الرياحي سالمة بن سيار ثنا ، املري صاحل حدثنا ، السيبا�ي
 حممديكم إن : قال : األسلمي برزة أبو قال ؟ احلوض عن حيدثنا أحد هنا ها هل : جللسائه قال
 صلى اهلل رسول مسعت . )1( احلوض عن لتحدثنا إليك أرسلنا إمنا : قال . الدحداح هذا
  . فذكره » . . . حوضا إن « : يقول وسلم عليه اهلل

 بن حييى ثنا ، خالد بن بكر أبو حدثنا )227 ص / 2 ج( - عاصم أبي البن السنة ويف 
 اهلل عبيد كان : قال ، اهلذيل سربة أبي عن ، بريدة بن اهلل عبد ثنا ، املعلم حسني ثنا ، سعيد

 ورجال ، عمرو بن وعائذ ، عازب بن والرباء ، برزة أبا عنه سأل بعدما باحلوض يكذب زياد بن
  . آخر

 قال غسان، ابن أخرب�ا قال " وبه : )163 ص / 1 ج( - الشجري البن الشجرية األمايل ويف 
 حدثين قال أبي، أخرب�ي قال علي، بن �صر حدثنا قال ،مكرم بن حدثنا قال الطيب، أبو حدثنا



 السالم عليهما علي بن احلسني قتل ملا :قال الرباء العالية أبا مسعت قال احلسناء، أبي عن احلسن
 قال كذا العظم، بعض برزة أبي يف وكان برزة، أبي إىل فأرسل برأسه، زياد بن اهلل عبيد أتى

 هلل إ�ا :برزة أبو قال ؟الدحداح هذا حممديكم أي :اهلل عبيد له قال القصر، بعض وأظنه السيد
 عليه اهلل صلى حممد بصحبة إ�سان يعري�ي حتى أعيش أن أحسب كنت ما راجعون، إليه وإ�ا
 علمي وما أعلم اهلل قال القيامة، يوم احلسني وشأن شأ�ي ترى كيف :اهلل عبيد قال وسلم، وآله

 القيامة يوم له يشفه حسينًا فإن رأيي عن سألتين إن :الق رأيك؟ عن سألتك إمنا :قال بذلك،
 قال الدار باب بلغ إذا حتى عنقك، لضربت لك جعلت ما فلوال أخرج قال زياد، لك ويشفع أبوه

  اهـ. عنقك ألضربن وتروح علي تغدو مل لئن فقال ردوه،
  )136 ص / 1 ج( - األثر و احلديث غريب يف الفائق 
 وجده أبيه وعلى عليه احلسني رأس يديه وبني أرقم بن زيد عليه دخل - اهلل لعنه زياد ابن 

 فغشي معه، بقضيب ينكته وهو أمناها، التحيات ومن أزكاها الصلوات من وجدَّته وأمه
 اهلل رسول رأيت طاملا شفتني تضرب رأيتك: قال شيخ؟ يا مالك: له قال أفاق فلما عليه،
: قال ليخرج قام فلما أخرجوه،: اهلل لعنه زياد، ابن الفق. يقبِّلهما وسلم وآله عليه اهلل صلى
  اهـ. .القصري هو.، لدحداح هذا حممديكم إن

على ما ذكره  –ى الكليب النيب (ص) عريق يف الكفار، فقد رووالتعيري بصحبة قلت:
 )24 ص/  3 ج( -  اخللفاء والثالثة اهلل رسول مغازي من تضمنه مبا االكتفاءالكالعي يف 

 أولئك محل عندما يعين طيء من مناد �ادى أ�ه الطائيني بعض عن الكليب ذكر اوفيمقال: 



 محل ثم قال امللجأ اهلل إىل بل فقال وأجأ سلمى عليك خالد يا املسلمني على غالما األربعون
 حتى بسيفني يومئذ خالد وقاتل واحد رجل األربعني أولئك من يبق مل حتى رجع ما فواهلل

 به يبعثوا أن فأرادوا حبال أبي بن حبال وأسر القتال واشتد اهلزمية بعد الناس وتراد قطعهما
فابن زياد أخذ هذا  ، عنقه فضربوا هذا حممديكم ترو�ي وال عنقي اضربوا فقال بكر أبي إىل

النبز والتعيري عن بين أمية وهم أخذوه عن سلفهم، وتبني أ�ه ال يطلقه إال من يفضل قتل �فسه 
  ف ببغضه للنيب (ص)؟!على رؤية صحابي فكي

أما قوهلم ( وكان فيه حرورية) فيقصدون ( النصب) لكن النصب ال يعرفه إال 
القلة، وكثريًا ما يعربون عن النواصب باخلوارج تسرتًا على النواصب كما فعلوا يف 

  قتلة النسائي قالوا ( قتله اخلوارج)! 

  يف مسرة بن جندب.. قتلهم بنو أمية ..كما قالوا إذاوقد يسمون الشيعة خوارج 

  يف املوضوع �فسه: زيادات خمتارة
 سلمة بن محاد حدثنا غياث بن الواحد عبد حدثين )81 ص/  2 ج( - األشراف أ�ساب -1

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أعطى: قال التيمي إبراهيم بن حممد عن اسحاق بن حممد أ�بأ�ا
 بن األقرع وأعطى اإلبل، من مائة حصن بن عيينة وأعطى اإلبل، من مائًة حرب بن سفيان أبا



 قلوهبم ألتألف هؤالء أعطي فقال جعيالً، وترك هؤالء أعطى: رجل فقال اإلبل، من مائة حابس
قلت: وحكم معاوية حكم أبيه، هو من أد�ى الطلقاء مرتبة،  اهـ  اهلل جعل ما إىل جعيالً وأكل

سالم أبي سفيان ومعاوية إىل عهد عمر وقد بقي املسلمون يدفعون مثن غ ومن املؤلفة قلوهبم..
 بن اخلطاب..

 عن سعيد بن عنبسة عن جماهد بن علي عن املدائين )80 ص/  2 ج( - األشراف أ�ساب -2
: سفيان ألبي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال، اهلل عبد بن جابر عن أمية بن امساعيل

 فما وأمي، أبي فداك اهلل، رسول يا بلى: قال ؟كاره وا�ت األمر هذا اهلل يتمم أمل: سفيان أبا يا
 / ومعاوية كأبيه كفرمها واحد وإسالمهما واحد. اهـ قرن ذات وال مجاء اهلل حبمد هاجتك

يف مقابل األحاديث الصحيحة يف إ�كار املنكر وقول كلمة احلق..اخل، وهي يف دين الطاعة:   -3
ذدعم دين الطاعة، ومنها  ( أطيعوا  صحيح مسلم وغريه، ولو باليد، وضع األمويون أحاديث يف

).. وهذه استجابة  ومن خرج عليكم فاقتلوه كائنًا من كانأو (  44أمراءكم مهما كان!..)
 طبيعية للسلطة ، وكأن هذا احلديث موضوع يف احلسني خاصة! 

                                                            
 هذه مثل يوردون الظاملة السلطة طاعة يف هتالكهم من الشام أهل مين! طرفة وليس شامي حديث هذا 44

 القيامة يوم اهلل حياجون كيف الشام أهل يعّلمون أهنم ستلحظ احلديث ويف األحاديث... من الطرائئف
 صفحة  -  3 جزء [    الشاميني مسند يف احلديث ورد فقد اجلنة! إدخاهلم من بدًا جيد وال فيغلبو�ه!



                                                                                                                                                                          

 وتؤجرون عليه مؤجرون فإ�كم به جئت مما بشيء أمروكم فإن !كان مهما أمراءكم أطيعوا(   بلفظ: ] 99
 ذلك : - قائالً احلدييث يربر ثم – !براء منه وأ�تم عليهم فإ�ه به آتكم مل مما بشيء أمروكم وإن  !بطاعتهم
 بإذ�ك فأطعناهم رسال إلينا أرسلت ربنا فتقولون !ظلم ال فيقول !ظلم ال بنار قلتم اهلل لقيتم إذا بأ�كم

 عليهم وهو صدقتم فيقول !لك فأطعناهم أمراء علينا وأمرت !بإذ�ك فأطعناهم خلفاء علينا واستخلفت
 ويرتكب ويقتل يطيع أن عليه وأن السلطة ظلم يرى من حتييد منه اهلدف واحلديث !) براء منه وأ�تم
 من أ�ه يؤكد ما وظالهلا السلطة أوردت فقد الظلمة احلكام كون وأما القيامة، يوم ستغلب حجته ألن ئمالعظا
 اهلل اصطفاهم واخللفاء األرض، يف اهلل خالفة هذه ألن عقاب.. وال حساب عليه فليس أيام ثالثة حكم
 أحرج الدولة فسقوط م،اليو إىل النظرية هذه لبقيت األموية الدولة سقوط ولوال الرسل.. اصطفى كما

 النظرية هذه عن التخلي فتم دولتهم.. واسقط ملوكهم قتل من على الثناء ذلك على يلزمهم أل�ه النواصب
 اجتمع أل�ه ينجح.. مل ولكن املكذوبة األحاديث دون النظرية يعيد أن املنصور جعفر أبو حاول وقد ..

 لسقوط فأدى النواصب من اجلدد) (املعارضون إليهم وا�ضم واخلوارج) (الشيعة السابقون املعارضون
 إىل القبلة حتويل وكذلك آخر.. مبحث وهلذا .. املطلقة الطاعة �ظرية وكذلك .. النظرية هذه شرعية
 الشام إىل النبوي املنرب �قل وكذلك .. األموية الدولة بسقوط اخليار هذا سقط .. الكعبة من بدًال الشام
 .. اليوم أمية بين أتباع أكثر عنها يعرف ال كثرية أمور وسقطت .. عاويةم حماولة بعد �قله خيار سقط
 فتحت عهدهم يف والرضوان..!.أل�ه بدر أعل درجة من تقرتب التقوى من درجة يف أهنم يظنون وإمنا

 وإمنا مسرقند، وال أأل�دلس بفتح القرآن يف  يأمر مل اهلل أن مع فقط، األ�دلس فتح هو الدين وكأن األ�دلس!
 : فصل يف معاوية عن كتابي يف األمر هذا يف سأتوسع ( وبشروطه وجهه على واجلهاد واإلميان بالعدل أمر
 ومل املسلمني.. يف معاوية بثها اليت األديان من هو الطاعة ودين وآثاره..)، و�تائجه أحاديثه الطاعة دين
  .. ملعصيةوا الطاعة يف العمياء.. الطاعة اخرتع وإمنا .. �ص إىل فيها يرجع



وقد كان احلجاج يرى جواز قتل اآلالف ليس خلروجهم على احلاكم الظامل وإمنا ألد�ى خمالفة، 
عنى لو قال هلم وهو يف املسجد : اخرجوا من هذا الباب، وخرجوا من باب آخر..ال يعاقبون مب

بعتاب أو سجن أو جلد، وإمنا يكون قد حل قتلهم!  وقد روي بأسا�يد صحيحة عن أمراء 
سنن ما رواه أبو داود (احلنبلي) يف كتابه: السلطة الظاملة أشياء كثرية يف هذا الباب، ومنها : 

  ]   621صفحة   -  2د    [ جزء أبي داو

 اتقوا   :يقول املنرب على وهو احلجاج مسعت :قال عاصم عن بكر أبو ثنا العالء بن حممد حدثنا
 !امللك عبد املؤمنني ألمري مثنوية فيها ليس وأطيعوا وامسعوا  !مثنوية فيها ليس استطعتم ما اهلل
 يل حللت آخر باب من فخرجوا دسجامل أبواب من باب من خيرجوا أن الناس أمرت لو واهلل

 من ( عذيري ويا ! حالال اهلل من يل ذلك لكان مبضر ربيعة أخذت لو واهلل !وأمواهلم دماؤهم
 هي ما واهلل  ،اهلل عند من قراءته أن يزعم  -مسعود ابن يقصد – هذيل عبد من ) منه يعذر�ي

 ( احلمراء هذه من وعذيري !سالمال عليه �بيه على اهلل أ�زهلا ما !األعراب رجز من رجز إال
 ألدعنهم فواهلل أمر حدث قد احلجر يقع أن إىل فيقول باحلجر يرمي أ�ه أحدهم يزعم املوايل)
 قال ،45منه مسعته واهلل أ�ا فقال لألعمش فذكرته  (عاصم) قال -املنقطع – الدابر كاألمس
  ..)..اإلسناد صحيح : (السلفي) األلبا�ي الشيخ

                                                            
    ] 621 صفحة  - 2 جزء [    داود أبي سنن يف األعمش وحديث  45

 : قال األعمش سليمان عن شريك عن سليمان بن داود ثنا سليمان ابن يعين جعفر ثنا �سري بن قطن حدثنا
 وأطيعوا فأمسعوا : فيها قال  -السابق عياش بن بكر أبي حديث فذكر - فخطب احلجاج مع مجعت



 ليتهم واملغرب.. املشرق فتحوا إهنم السلفية غالة بعض يقول اليت لطةالس هي هذه قلت:
 إسالم.. فال ذهب فإن العدل.. أساسها رسالة فاإلسالم غربًا.. وال شرقًا يفتحوا ومل عدلوا
 (وهم املوايل إهالك يف قسمه وهذا فقتله.. أدركه لو ومتنيه مسعود، البن تكذيبه وهذا

 عندهم النازلني الصحابة كبار من والتقوى العدل ألهل مائلني غلبهمأ كان الذين اجلدد املسلمون
 قتل من احلجاج أكثر ولذلك عليًا).. وخاصة .. وحذيفة مسعود وابن كعلي العراق ف

 يف خطبه وروينا له وحتمسنا األقوال هذه على ووافقناه والنفاق) الشقاق (أهل ومساهم هؤالء
 سيقتل بأ�ه ويقسم قتلهم ويتمنى يدركهم مل آخرين ويسب صحابة يقتل فاحلجاج أن مع املناهج!
 ألن .. الصحابة أعداء يف السلفية غالة حيشره ال كله ذلك ومع هبم.. واملتأسني حمبيهم
 كل اجلهاد وإمنا الكبار؟ من وغريهم ذر وأبي وعمار مسعود وابن علي عن الدفاع ليس اهلدف
 !..46بواألعرا الطلقاء ظلمة عن الدفاع يف اجلهاد

                                                                                                                                                                          

 ،احلمراء قصة يذكر ومل مبضر ربيعة أخذت ولو قال احلديث وساق مروان بن امللك عبد وصفيه اهلل خلليفة
  ..الظامل احلجاج إىل صحيح : األلبا�ي الشيخ قال

 ولكن ثبوته، مع ورفض وغلو تشيع هذا يقولون: (ص) اهلل رسول أخو علي قيل إن النواصب وهؤالء قلت:
 وال غلوًا ليس األ�بياء.. من اهلل عند أفضل وأ�ه وصفيه اهلل خليفة نمروا بن امللك عبد احلجاج: يقول أن

 للغلو.. حماربة وال الصحابة، عن دفاعًا ليست الغالة عند املسألة لكم قلنا ! .. �صبًا
 وفقهائهم بوالهتم احلمار، مروان إىل معاوية من كلها الدولة إهنا باحلجاج خاصًا ليس اخلطاب وهذا  46

 -  يقول امللك عبد بن الوليد قبل من مكة وايل القسري خالد السريع على خذ هم...وقصاص ووعاظهم
 يف صلبته إال إمامه على يطعن بأحد أوتي ما واهلل فإ�ي    -] 8 صفحة  - 4 جزء [    الطربي تاريخ
 فيما رأي ال إ�ه وكيت كيت تقولوا وال وأطيعوا فسلموا جعلها الذي باملوضع منه اخلالفة جعل اهلل إن احلرم



وجاءت أحاديث بأن بين أمية الشجرة امللعو�ة يف القرآن، وصححها بعض أهل  الشجرة امللعو�ة:  -4
 السنة، ويف هذا حبث.. ومن أفضل ما وجدته من مفسري أهل السنة قول الشيخ العالمة 

 باعتبار للشجرة أوبعد أن ذكر األحاديث يف الباب: (  )5 ص/  11 ج( -يف تفسريه  األلوسي
 وأخذ احملصنة والفروج املعصومة الدماء استباحة من منهم صدر ملا ولعنهم أمية بنو هبا ملرادا أن

 على تعاىل اهلل أ�زل ما بغري واحلكم األحكام وتبديل أهلها عن احلقوق ومنع حلها غري من األموال
 ما تنسى تكاد ال اليت اجلسام واملخازي العظام القبائح من ذلك غري إىل والسالم الصالة عليه �بيه

 العموم على أو الشيعة زعمته كما اخلصوص على إما القرآن يف لعنهم وجاء ، واأليام الليايل دامت
 واالخرة الد�يا فِى اهلل َلعَنَهُمُ وَرَسُوَلهُ اهلل يُؤُْذونَ الذين ِإنَّ: {  وتعاىل سبحا�ه قال فقد �قول كما

                                                                                                                                                                          

 يف ويقيمون عليكم يقدمون اخلالف أهل من قوما أن بلغين أ�ه واعلموا إمضاؤه إال رآه أو اخلليفة به كتب
 إال منكم أحد منزل يف منهم أحدا أجد ال فإ�ي اجلماعة عن زائغ أ�ه تعلمون ممن أحدا تنزلوا أن فإياكم بالدكم
 صلب هكذا  قلت: .. ...اخل)والطاعة باجلماعة موعليك منازلكم يف تنزلون من فا�ظروا منزله هدمت

 اخلليفة لقرار مناقشة ال  ملاذا؟ وأمثاله جبري بن سعيد يستضيف من لبيوت هدم ماذا؟ على احلرم يف
 الواقع األمر ألهل الطاعة وكذلك واجبة، فهي العدل يف العدل ألهل الطاعة �نكر ال حنن و  اخل، .. ملاذا؟

 املعصية يف الطاعة هو هنا السلطة كالم إمنا مشروعيتها.. يرى وبعضهم ومباحة زةجائ واملعروف العدل يف
 التحرج يقع ومنها واملنكرات.. املظامل من السلطة أفعال أغلب أن فمعلوم ..  األمر هلذا عليها يؤكدون فهم

 هذه يدعم ما بكل يأمرون إمنا .. رحم صلة وال عدل وال زكاة وال بصالة يأمروا  لن هم واالحتجاج،
 األمة وجدان يف تثبت ألهنا الفكرية الطاعة هي واألخطر وسياسيًا.. وعسكريًا ..فكريًا الظاملة السلطة
    .. الطاعة..) دين : مبحث يف (التفصيل وعقائدها.. وتراثها



 االرض فِى ُتْفسِدُوْا َأن َتوَلَّيُْتمْ ِإن يُْتمْعَسَ َفهَْل{  وجل عز وقال]  57:  األحزاب} [ 
 ، 22:  حممد} [  أبصارهم وأعمى َفَأصَمَّهُمْ اهلل َلعَنَهُمُ الذين َأوَْلئِكَ*  َأرْحَامَُكمْ وَُتَقّطعُوْا

 ال هذا أن خيفى ال لكن أوليًا دخوًال يكون يكاد ذلك عموم يف ودخوهلم أخر آيات إىل]  23
..اخل . اهـ قلت: إال ما ثبت فسقه خبصوصه منهم واحد لعن السنة أهل أكثر عند يسوغ

خبصوصه أو لعنه خبصوصه، وقد ذكر األلوسي يف سياق كالمه ما يدل على أن النيب (ص) لن 
 )6 ص/  11 ج( - األلوسي تفسري (يلعن إال ما علم أ�ه سيموت على الكفر. / ويف 

 يلعن فلم الكفر على أكثرهم موت أو موهتم علم سالموال الصالة عليه ا�ه جيوز بأ�ه وأجيب(..
   -)388 ص/  13 ج( -  األلوسي تفسري - / وقال ..) ترى كما وهو عليه موته علم من إال

 فلم الكفر على أكثرهم موت أو موهتم والسالم الصالة عليه علم قد يكون أن جيوز إ�ه : قيل لكن 
 كالم وهذا ذلك، ترك األحوط أن واختار / ..اخلليهع موته علم من إال وسلم عليه اهلل صلى يلعن
  .. السلفية غالة يفعل كما بالتحريم جيزم فلم ورع، فقيه
  :أمية بين دين معامل

  :هذه الدولة  سقوطثم  أراد بنو أمية إ�شاءه لوال الثورات يوسنتوسع الحقًا يف الدين اجلديد الذ

  ومن أبرز معامله:

 وقد سبقت األمثلة)(  دين الطاعة املطلقة للحاكم -1



 ( والرضا بالظلم والواقع) اجلرب  -2

( ألهنم ينطقون الشهادتني! وكأن املعتزلة واجلهمية والشيعة ال  اإلرجاء يف حق احلكام -3
 ينطقوهنا مع تقوى وورع)

 ( السياسية أو املذهبية) وأهنم خملدون يف النار. الوعيد يف حق املعارضة -4

، فلعله مكتوب يف اللوح احملفوظ مسلم بنفسهاالضطراب يف حق العامة وا�شغال كل  -5
من األشقياء!! فيعيش املسلم مريضًا مهزوزًا منشغالً بنفسه إن مل ينصر احلاكم، وإال 

 .فالشهيد له خصال وكذا الرباط وقتل املبتدعة..اخل

 الشام حرم املسلمني بدًال من مكة، ومسجد الصخرة بدًال من الكعبة -6

 ) بالطاعة أل�ه خليفة اهلل يف أرضهاخلليفة  أوىل من النيب (ص -7

 العمل على وضع مكا�ة النيب (ص) -8

 اخلليفة مطاع مطلقًا واهلل مطاع استثناء -9

 الرواية اإلسرائيلية وأخبار العرب بديل للقرآن  -10

 احلديث املوضوع بديل للصحيح  -11

 بئر خالد القسري بديالً لزمزم  -12

 قربى اخلليفة بديالً عن قربى النيب (ص)  -13

 يفة أكثر من حقوق النيب (ص).حقوق اخلل  -14



 هتوين ما عظمه اهلل من أمر العدل أو هني كقتل املسلم..  -15

 تعظيم ما أراده السلطان من أمر كالطاعة أو هني كحرية التعبري ..  -16

 ..47يناشد رسول اهلل وال يناشد اخلليفة   -17

 !48اخلليفة ال حياسب يوم القيامة  -18

                                                            

 بن وعلي سلمة حدثين: قال محيد بن حممد على قرأت:  )128 ص/  1 ج( - والتاريخ املعرفة 47
 أهل من برجل جاء قد ذؤيب بن قبيصة فإذا الشام قدمت: قال كثري أبي بن عمران عن :قاال إسحق
 اهلل صلى النيب مسع أ�ه شعبة بن املغرية عن أبيه عن فحدثه مروان بن امللك عبد على فأدخل العراق
 شيء، �فسي يف فحك قال. وحيب وأعطي فكسي: قال. يناشد ال اخلليفة إن: يقول وسلم عليه

 باع كيف قبيصة اهلل قاتل: قال ثم بيدي يده فضرب فحدثته املسيب، بن سعيد فلقيت دينة،امل فقدمت
 سامل بن عمرو قول حفظت قد إال بيتها يف قعيدة خزاعة من امرأة من ما واهلل!  فا�ية بد�يا دينه

  :وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول اخلزاعي

  تلدااأل وأبيه أبينا حلفَ...  حممدًا �اشد إ�ي اللهم

 بد�يا دينه باع كيف قبيصة اهلل قاتل! ؟اخلليفة يناشد وال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أفيناشد
  !. فا�ية

  ]  43صفحة   -  4تفسري ابن كثري    [ جزء  48



 يم الطلقاء واملنافقنيإذالل الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية، وتضخ -19

وهذا حيتاج لبيان، وهو من آثار معاوية، فهو أول احلاقدين على كبار الصحابة، ظهر 
ذلك قتالً  ولعنًا على املنابر، وسنرتك معاوية و�نظر آثاره يف بين أمية، فقد سن هلم 

فكان احلجاج خيتم على أعناق الصحابة الذين أدركهم! بدعوى  هذه السنة..
  سه ( �صرة  عثمان)!معاوية �ف

ختم على أعناق صحابة كبار هلم مسعة عالية يف الذاكرة  49الثقفي بن يوسف فاحلجاج 
السلفية كجابر بن عبد اهلل وأبي سعيد اخلدري وسهل بن سعد وأ�س بن مالك  وأمثاهلم، 

                                                                                                                                                                          

ابن أبي حامت : حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثين إبراهيم أبو  
فإ�ك قد قرأت الكتاب  ؟؟؟أحياسب اخلليفة  د قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد امللك قال له :زرعة وكان ق

قلت يا أمري املؤمنني أ�ت   ؟قال : قل يف أمان اهلل  األول وقرأت القرآن وفقهت فقلت يا أمري املؤمنني أقول؟
واخلالفة ثم توعده يف كتابه فقال تعاىل  أكرم على اهلل أو داود عليه الصالة والسالم إن اهلل تعاىل مجع له النبوة

: { يا داود إ�ا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل } 
  االية

  
 بـن   احلجـاج  ( بعوان كتابًا النواصب هؤالء أحد ألف ولذلك السلفية. غالة بعض حيبه هذا، واحلجاج 49

 أهـل  وضـد  فقـط!  الشـيعة  ضـد  أ�ه يظنون النواصب هؤالء ألن اإلسالم)! ختاري يف حضاري وجه يوسف
 ابـن  قتـل  مـن  فعـل،  مـا  احلجـاز  يف بالصـحابة  فعـل  أ�ـه  وينسون فقط! العراق من أتى ذمه أن ويظنون العراق،
 الكـبري  التـابعي  در وهلل اخل، ... الزبري ابن وصلب الكعبة وهدم إلذالهم الصحابة أعناق على واخلتم عمر



ليذهلم بذلك.. تصوروا أن حيمى على احلديد، ويتم إحضار الصحابي الكبري الفاضل، ويبطح 
  الكبش أمام الناس وهم يتفرجون،  وخيتم على عنقه.. وخيتم ماذا؟ ك

  (عتيق احلجاج)!خيتم هذا النص : 

  ]   200صفحة   - 1االستيعاب    [ جزء قال ابن عبد الرب يف  (  -

. قـال : مـا منعـك مـن �صـرة أمـري        يريـد إذاللـه  ويف سنة أربع وسبعني أرسل احلجاج يف سـهل بـن سـعد    (
قال : قد فعلته . قال : كذبت ثـم أمـر بـه فخـتم يف عنقـه وخـتم أيضـا يف عنـق أ�ـس بـن            املؤمنني عثمان

وأن جيتنبــهم النــاس وال مالــك حتــى ورد كتــاب عبــد امللــك فيــه وخــتم يف يــد جــابر يريــد إذالهلــم بــذلك  
  )!يسمعوا منهم

ــورة، اهلــدف األكــرب هــو أال يســمع      ــيس ردة فعــل علــى ث ــه! ول ــه أهداف النــاس مــن   إذن فالقتــل واإلذالل ل
الصحابة الذين هلم قدر وحسن اتباع للنيب (ص).. وإمنا جيب أن يسمعون ملن تريـد السـلطة أن يسـمعوا    
                                                                                                                                                                          

 يف احلجـاج  تلخـيص  ميكن وكذلك احلجاج! أمر عن يعمى أن عمىً باملرء كفى : قال عندما النخعي راهيمإب
 عندما -  ] 742 صفحة  - 1 جزء [    اإلسالم تاريخ - العزيز عبد بن عمر العادل األموي اخلليفة كلمة
 النواصـب  فهؤالء إذن )..!خرةآل وال لد�يا يصلح كان ما ،لغلبناهم باحلجاج وجئنا األمم ختابثت لو ( قال:
 الشـيعة  معاكسـة  األمـر  إمنـا  شـيء!  منـها  خيفـى  أن اإلسـالم)  حضـارة  (علـى  حلرصـهم  احلجاج على يثنون ال

 أمـا  .. شيعة حنن يقولون: الشيعة أن  املعاصرين الشيعة وبني بينهم والفرق األموي، النصب باب من فقط!
 السنة على حريصًا كان ومن سنة! حنن ويقولون السنة بالد يف  وهم الشيعة تقية فيتخذون النواصب هؤالء

 تكلمـون)!...  وال فيهـا  (اخسـئوا  الكوفـة  يف للمسـاجني  يقـول  مـن  رموزهـا  يف يدخل أن جيوز فال احملمدية؛
  السنة.. باسم السنة على كذبًا كفى



إذن ليس بالضرورة أن يكون يقتصر قتل السـلطة  للمعارضـني أو اخلـارجني بالسـيف وإمنـا مـن يظـن         منه!
لنـاس منـهم!  فهـذا البـد مـن      فيهم الصالح وحسن األتباع، وحسن فهم اإلسالم،  ومن تبقـى ممـن  يسـمع ا   

  ... اخل.. 50قتله سواء بالسيف وإما باإلذالل وإما باللعن وإما بالكذب عليه

هذا حصل يف القرن األول.. وأمام الناس ..وهو أبلغ وأسوأ من لعن بعض غالة الشـيعة للصـحابة، ومـع    
ل مـا جيـب الثنـاء عليـه     ذلك يسكت غالة السلفية على هذه اجلرائم، ويثنون علـى القـرن األول بـال تفصـي    

وما ال جيوز.. فلماذا ال يأتي السلفيون على ذكر هؤالء املظلومني والتشنيع على ظاملهم؟ السـبب يسـري؛   
  ألن ظاملهم بنو أمية ووالهتم وليسوا الشيعة! وال بد من اختيار اخلصم وليس �صرة الضحية!.. 

  ة وصحيحة..خذوا املصادر الشامية واحلنبلية يف ذلك... بأسا�يد قوي 

                                                            
وعدلـه..  ومن هذا الباب إصرارهم على لعن اإلمام علي ومن حيبه.. ليس شكًا يف فضـله وعلمـه    50

وإمنا ألن ذكره  باجلميل يشكل خطرًا على السلطة القائمة على ضد هذا العـدل والفهـم لإلسـالم ومبادئـه     
الكربى..وقد اعرتف هبذا مروان بن احلكم بقوله لعلي بن احلسني (ما كان عن صاحبنا (عثمان) رجـل  

لى املنـابر ؟ قـال مـروان: ال    أدفع عنه من صاحبكم (علي).. فقال له علي بن احلسني: وملاذا تسبو�ه ع
يستقيم األمر إال هبذا! (قال الذهيب : سـنده قـوي).. فاسـتقامة األمـر للظـاملني يـرى الظـاملون أ�ـه ال يـتم           
بــذم العــادلني وســريهتم .. وهــذه ســنة الســلطة الظاملــة يف كــل احلضــارات..وإمنا مشــكلة املســلمني يف    

  ل مل يعرف ظلم الظامل.. ضعف ثقافتهم هبذه األمور.. ومن عمي عدل العاد

  



حممـد بـن سـعد     مـن طريـق    ] 170صـفحة    - 12تاريخ دمشق    [ جـزء  يف  روى ابن عساكر -1
  :أ�بأ�ا حممد بن عمر حدثين ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد قال

  ا�تهى رأيت ا�س بن مالك خمتوما يف عنقه ختمه احلجاج أراد أن يذله بذلك 

( صلى اهلل عليه وسلم ) يريـد أن   من أصحاب رسول اهللبغري واحد فعل ذلك  قال حممد بن عمر وقد 
  ..يذهلم بذلك وقد مضت العزة هلم بصحبة رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ) ا�تهى

  ]   633صفحة   - 1تاريخ اإلسالم    [ جزء و يف  -2

ن سـعد  رأيـت احلجـاج أرسـل إىل سـهل بـ      قال الواقدي : وحدثين شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال : (
كـذبت ثـم أمـر بـه     قـال :  ! قال : قد فعلـت   ؟الساعدي فقال : ما منعك ألن تنصر أمري املؤمنني عثمان

  )!!فختم يف عنقه برصاص

بــن أبــي الــد�يا ا مــن طريــق]  171صــفحة   - 12[ جــزء     تــاريخ دمشــقوروى ابــن عســاكر    -3
اك بن موسى الضيب قـال أمـر احلجـاج أن    �بأ�ا أبو سعد بن موسى �بأ�ا جعفر �بأ�ا جرير عن مس(احلنبلي) 

هـذا خـادم رسـول اهلل ( صـلى اهلل عليـه وسـلم )        ؟توجأ  عنق ا�س بـن مالـك وقـال أتـدرون مـن هـذا      
غـاش الصـدر يف    ،ئ الـبالء يف الفتنـة األوىل  ي�ـه سـ  قـال أل  ! علـم أمـري  قالوا األ؟ أتدرون مل فعلت به هذا 

ل عثمــان ومــا تبعــه ، والثا�يــة فتنــة يزيــد ومــا تبعــه مــن  ..) اهـــ قلــت: ويقصــد بــاألوىل فتنــة مقتــاالخــرة
أحداث.. واهلل أعلم.. ففي األوىل كان مع قومه يف السخط على عثمان وسياسـاته ، ويف الثا�يـة كـان     
له مع ابن الزبري هوى..وبعد هذا اخلتم واإلذالل من احلجاج، من الطبيعي أن يضعف أ�س بن مالـك عـن   



سـه فقـط، فقـد كـان كـثري العيـال ومـن أقوالـه الدالـة علـى ضـعفه البشـري قولـه              إ�كار الظلم، وأن هتمه �ف
]  واهلل لوال الصبية الصغار ما باليت أي قتلـة   171صفحة   - 12تاريخ دمشق    [ جزء ألصحابه (

فلذلك مل يستطع �صرة يزيد الضيب  أمام أمري احلكم بن أيوب، مل يستطع أن ينصـره   )قتلت وال أي ميتة مت
( ا�ظر مواقيت الصالة يف فتح الباري  حديث مواقيت الصالة فقط عندما أضاعها وايل احلجاج.. بذكر

  البن رجب وليس ابن حجر)

ثم بعد أن واصل احلجاج إذالله رحل إىل الشام يشتكيه عند عبد امللـك بـن مـروان  ولقيـه الزهـري وهـو       
مل يبـق مـن ديـن حممـد ممـا يعرفـه إال        وسأله عن سبب بكائه فأخربه أ�ه -كما يف صحيح البخاري–يبكي 

الشهادة.. حتى الصالة قد ضيعت...هذه هـي النهايـة .. فـأين  دعـوى املغفلـني بـأن بـين أميـة كـا�وا          
حيرتمون الصحابة؟ إمنا يغلون يف معاوية للواقـع، و يف عثمـان للشـعار، ويف الشـيخني للنكايـة فقـط.. أمـا        

ار فقد كان بنو أمية مـن ألـد أعـدائهم..ومل يكـن يف أصـحاب      بقية أهل بدر والرضوان واملهاجرين واأل�ص
معاوية بـدري وال رضـوا�ي..إمنا طلقـاء وأشـباه طلقـاء وأعـراب.. هـؤالء هـم الـذين كتبـوا عقائـد�ا يف            
الصحابة..ولكن العقيدة يف الصحابة حتسنت مع الزمن بأسباب يطـول شـرحها.. وبقيـت هـذه اخلـوايف      

سلفي فمن اسـتكملها أ�صـف واسـتوى تواز�ـًا، فـذم الظلـم مطلقـًا، وبـدأ         والدواهي الشاردة عن الذهن ال
مبظامل الصحابة الكبار من املهاجرين واأل�صار، ال يفرق بني أحد منهم من حيـث إدا�ـة الظلـم ....ومـن     

  عادى هذه اجلرائم وتعاماها، عرفنا عمى بصريته، وأ�ه طبعة جديدة من قلب معاوية..

  ة :ومن املصادر السنية العام

  ]   632صفحة   - 1تاريخ اإلسالم    [ جزء قال الذهيب : يف  -4 



يتعنت أهلها وبنـى   إىل املدينة فأقام هبا ثالثة أشهر ..سار احلجاج من مكة  -هـ73أي سنة  –وفيها (
  ) اهـواستخف فيها ببقايا الصحابة وختم يف أعناقهم يف بين سلمة فهو ينسب إليه ًاهبا مسجد

  ]   190صفحة   - 1تاريخ اخللفاء    [ جزء ي  يف قال السيوط -5

ففي هذا العام هدم احلجاج الكعبة و أعادها على مـا هـي عليـه اآلن و دس علـى ابـن عمـر مـن طعنـه         (
و يف سنة أربع و سبعني سار احلجاج إىل املدينة و أخذ يتعنت على / حبربة مسمومة فمرض منها و مات

صــحابة رســول اهلل صــلى اهلل عليــه و ســلم و خــتم يف أعنــاقهم و  و يســتخف ببقايــا مــن فيهــا مــنأهلــها 
  ).. بذلك كأ�س و جابر بن عبد اهلل و سهل بن سعد الساعدي فإ�ا هلل و إ�ا إليه راجعون أيديهم يذهلم

  ابن عمر مقتول أيضًا:

جنـدهم   ابن عمر صحابي صاحل وله مسعة كـبرية يف التيـار السـلفي، فلمـاذا ال يـذكرون مظلمتـه؟ ملـاذا ال       
يعرتفون بأ�ه مات مقتوًال بضربة مسمومة من أحد جنود احلجاج بعد أن استعجل علـى احلجـاج أن يصـلي    

  الظهر قبل أن تغرب الشمس! فقط هذا جرمه!

وذلــك قبــل قــدوم احلجــاج املدينــة واحلادثــة يف يــوم حــرام (يــوم عرفــة) يف شــهر حــرام يف بلــد حــرام ضــد     
ادثة أن احلجاج على عادة بين أمية كان خيطب يوم عرفـة إىل أن  صحابي أمر مبعروف فقط،  وتفصيل احل

وكا�ت خطبـهم منشـورات سياسـية كحـديث بعـض القـادة العـرب اليـوم.. قـد يلبـث أحـدهم             –أمسى 
ــن عمــر أن يصــلي قبــل ذهــاب الوقــت .. فكا�ــت ســبب        ــأمره اب الســاعات وهــو خيطــب جالســًا.. ف

صــفحة   - 1تــاريخ اإلســالم    [ جــزء تيميــة  يف  حتفــه.. قــال الــذهيب الشــامي الدمشــقي تلميــذ ابــن



قال أبو عمر احلوضي : ثنا احلكم بن ذكوان عن شهر بـن حوشـب : أن احلجـاج كـان خيطـب      (]   740
أي أقعده  – أيها الرجل الصالة فأقعد فناداه ابن عمر : حتى أمسىوابن عمر يف املسجد فخطب الناس 

: أرأيـتم إن هنضـت     -أي ألصـحابه  – فقال هلـم  !داه الثالثة فأقعدثم �ا  !ثم �اداه الثا�ية فأقعد -اجلند
فنزل احلجاج فصلى ثم دعا بـه   ، قالوا : �عم . فنهض فقال : الصالة فال أرى لك فيها حاجة ؟أتنهضون

ثـم �قنـق    قال : إمنا جنـيء للصـالة فـإذا حضـرت الصـالة فصـل لوقتـها        ؟فقال : ما محلك على ما صنعت
 ) اهـ �قنقة بعد ذلك ما شئت من

، وقد تركت وكل هذه من آثار �فاق معاوية، ولوال �فاقه ما ظهرت هذه األمور وغري ذلك ..
الكثري من املوضوعات اليت أريد أن أخرجها يف أحباث خاصة، ومثالب معاوية يشهد بعضها 
لبعض، وقد ال يقتنع القاريء حتى يصدر آخر كتاب يف مثالب معاوية، ألن التاريخ وأهل 

ديث خدموا معاوية كثريًا بوضع فضائل مكذوبة يف فضله، ويف الثناء على القرن األول، احل
ويف الرباط واجلهاد وكلها ال تتناول معاوية، فإ�ه إن خرج الشخص من العموم بأدلة خاصة فال 
يتناوله العموم كخروج مسيلمة وغالة اخلوارج وغالة النواصب وما يذكرو�ه عن ابن سبأ من 

من فضيلة  - وهم صحابة –فلماذا يعقلون خروج رؤوس اخلوارج ..قرن األول فضيلة ال
القرن األول ومن فضيلة الصحابة وال خيرجون من هو أسوأ من اخلوارج وغالة الشيعة؟ 

  اجلواب: هذا هو التاريخ والعصبية .. وضحاياهم أكثر األمة.
  اخلامتة:



ل اجملرمني.. فإن استبا�ة سبيل هذا و�سأل اهلل أن يسهم هذا الكتاب يف استبا�ة سبي
اجملرمني هو الشق الثا�ي من اهلداية.. وال ميكن ألمة أن تعرف دينها وهي حتب الظاملني، وال 
ميكن ألمة أن تعقل أو تتوازن �فسيًا وهي حتب من أبغضه اهلل ورسوله وأولياؤه.. وأ�ا أدعوا 

ب وأن ينتبهوا هلذا الداهية وما شباب السلفية احملدثة أن يتخلوا عن عبادة الشيوخ املذاه
  دسه يف دين اإلسالم من مباديء غريبة على القرآن الكريم وعلى �يب اإلسالم..

  راقبوا الرواة املقربون من معاوية وجتنبوا أحاديثهم وستكتشفون الدين يومًا بعد يوم..
ته وأحاديثه ستعرفون أن دينكم هو دين احلق والعدل واحلرية واحلقوق .. ولكن معاوية ودول

وسحرته وآثاره فصلكم عن كتاب ربكم وعن سنة �بيكم صلوات اهلل عليه، وعن التأسي 
  بالصاحلني من اصحابه وقرابته ومواليه 

فأزحيوا معاوية من طريقكم ال يصدكم عن دين اهلل، وال يأخذكم إىل سبله فتفرق بكم عن 
  سبيله.. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد..

  
  ا�تهى الكتاب..

  هـ 1432/ 1/ 30 السبت، صباح
  !العربية السعودية ووصوله إىل اململكة مغادرة زين العابدين بن علي رئاسة تو�س صباح 

   وبعد أيام من اهنيار حكومة احلريري بلبنان!



  
 


