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إسالم بني التشكيك يف 

 تثبيت إسالم معاويةعلي و
 بن تيمية مرة أخرى ا

 يي  ... غالبييام  ييا رونيفي ت حيي  ا ييهع   يا رشيينث بييانه الهيثرن إبناديي  ح ييام  ي    يي ا   الشيعة  
 قيث رعةيأ لنيأ ال ي   إةي  نيفا حي  ح ياكأ لإي  إ يه   ىيه    ىيات .. األحا رين النفرةي   الهكع ي  الىة ي 

ل اإوي  قث روة ي  حي  ي  ح ياكأ لم ياي  ةي  ل  لنيأ البعي  ا إة  لنأ ال    الىفنبع كىا لت ....  غعهنم
  ييي  لإيييهء  ةىيييان لنيييأ ال ييي   الىوة يييبع  حييي  نيييفا األ يييه اإييي  ...  ةييي  هيييهجنم إىتيييه  الوة ييي   النيييف 

ألت ال ي   ..    القيهت ال يا    لي  العيفي( ال   ) ال لإالغ  ذا قة  لد  لإهء الىشفنع  لى نج لنأ  .. اعىع 
إع ىا ا يونا  اإي  اعىعي   ي  ... الىهىثر   ة  حقعقونا لع    ف   اإلرىات  الةثل  ال ثق  قفل الهق 

 حام  ال  هضيام  ال ر  يه  ةي  اهفرأ نفا الىة   التىعأ  ل   ة    فنب  ضعق ال ره  لآلخهر  حقام  ال  ةه 
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مر   كر وع بي ب ضائل أ في ف ضوعة  يث مو كرر أحاد هو ي ف

ضل  في ف تواترة  يث م ضعف أحاد عنهم  وي ضي هللا  مان ر وعث

ومن نماذج .. كل هذا ألجل الخصومة المذهبية فقط.. علي

لو لم أبعث )األحاديث الموضوعة التي يحتج بها، حديث 

مر عث ع هو ( فيكم لب مرات و مان  تاوى ث في الف كرره 

ما طلعت الشمس وال غربت بعد النبيين )موضوع،  و حديث 

كر بي ب من أ ضل  لى أف سلين ع هو ( والمر مرتين و كرره 

وهو ( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)موضوع، وحديث 

ضعيف منكر، وأحاديث كررها في فضائل معاوية وكل حديث 

يه  بن راهو سحاق  قال إ ما  كذب ك هو  ية ف ضل معاو في ف

إضافة لتصحيحه فضائل ..وغيره ممن ال يتهمون في معاوية

سية موضوعة وإما تتعلق  ضعيفة، إما سيا الشام وكلها 

بزمان دون زمان، بينما في الجانب اآلخر يضعف أحاديث 

متووواترة  ويووحيحة فووي فضوول علووي، وأثووهرها، حووديث 

...المواالة، وحديث المؤاخاة، وغيرها  
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الويي  ر نةييق   نييا اإيي  اعىعيي  ( ال يي  ) نييف  ..  نييفا غاريي  حيي  اللةييم  الوة يي .. لنيأ  فنبيي  إيياجام  ال دق ييام 
ن  ال    الىفنبعي  ال عا يع  اإلقةعىعي ه  ني  غعيه ال ي   الىهىثري  الوي  ني  ل  يم  ي  اإلقةيعم  ل يثل  ي  

 ...الىفن   ليحم    ال عا   
 ل ي  ... لت لنيأ ال ي   الىهىثري  ال رشي فت حي    ياي  ةي   ي  ريفي ل يةم لدي   يهع  اإل ياي خف   ام  

 حىاذا حةأ اإ  اعىع ؟؟.. إة نم قث رشك ح    اي النةقان حع  ل ةىفا إأدنم لع فا  هعه  اإل اي
ل ييةم    يياي  ةا ريي  رييفي ...  جةييأ   يياي  ةيي  رييفي ل ييةم  هييأ هييكلقييث قةيي  الى ييأل  يل ييام  ةيي   قيي ه 

 !..  هأ رقع 
! ل ييا   يياي  ةيي  حنييأ ر ييفت  نهجييام ليي   يي  ال عييه؟(: ) 8/682)حقييال  يي    يياي  ةيي   حيي    نييا  ال يي   

 (!  فن  الشاحة  لت   اي ال ب  غعه  نه  ل     ال عه!  ة  قفلع   شنفير 
 يياذا نييفا  ! لديي  رى ييأ لنييأ ال يي  !   ييم نييفا اليي   ربقيي  اإيي  اعىعيي   هييأ يضييا  حيي    ييث نيي الن الهىقيي 

 الوة    البه   ح  الثحا     اإل اي  ة   م الههاية ح  الثحا      ةا ر ؟ 
 ال رهويا  لعويف   ي   قبيأ   يا  ( ص)لت لدقأ األقفال ح   ه    اي  ة ه  لت ال بي   ن ا ال ليرثجبةام  

 .اإ  اعىع 
 ل اي الشاحة  اإ  اعىع  اههرفليرث لت لدقأ    
 ..6لشاحة   غعه  ح   في  آخه اىا ام كاي ا  لإّع   ال لت 
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كان الفقهاء المسلمون يواجهون أسئلة تتعلق بأطفال  

الكفار، هل إذا مات طفل في األسر مع أبويه  األسرى من

أومع أحدهما، هل يصلى عليه ألنه على الفطرة أم يكون 

يه؟ فكان بعضهم يقول إذا بلغ التمييز  حكمه حكم أبو

فحكمه حكم أبويه وغذا كان طفالً فإنه يصلى عليه ويكفن 

سلمين مع الم يدفن  هذه ..و ية  بن تيم ستغل ا لخ فا ا

لتشكيك في إسالم علي يوم أسلم، المسألة ونقلها إلى ا

بأنه أسلم يغيرًا وأن إسالم الصغير فيه خالف هل يقبل 

فاإلمام علي الذي ! فانظرا أين بلغ به النصب؟.. أم ال

يالً  يز أ سن التم لغ  قد ب سلم و ثالث ) أ سنوات أو  شر  ع

سنة شرو  جة، ( ع عد خدي سالمًا ب ناس إ بذلك أول ال كان  و

صة، فأي أستطاع ابن تيمية أن يقلب ه ذه الفضيلة منق

فضيلة له ال يستطيع ابن تيمية قلبها إلى ضدها؟ وأيبح 

ند  سالمه ع ية إ في بدا شكوك  يد الم صحابي الوح هذا ال ب

ية بن تيم قاء .. ا من الطل لو  خر و يحابيًا آ طوني  اع

واألعراب ثكك ابن تيمية في بداية إسالمه غير علي بن 

جدوا لن ت سالمًا؟  سلمين إ لب أول الم بي طا هذا ..  أ وب

..وأمثاله نجزم بنصب ابن تيمية مطمئنين  
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ل   26ل    2 ىييه  )   ال لت  يي   ةيي  حيي  إثاريي  البة يي  كييات  يياع  شييهة  يي   ل   شييه  ةيي  لقييأ اقييثره 
26     ..) 
 ..  ال غعه ذلك..  ال  جىا  الةةىان  ة  لت  ةعام    ال اإقع   ل  اإل اي 

 ىيي   ملييعع  يي    يياي  ىييه    ىييات  ل  ييالن –ا يي  إع ىييا   ييث ا دقييايت كيياي اإيي  اعىعيي   يي    يياي  ةيي  إ 
ه لييف دعةييأ إىييا ذكييه   يي    يياي  ةا ريي   ر رييث   ييه ات   دىييا دقايديي  -    يياي  ةيي   جىا ييام اييأخه   ييا نم  يي

 .نفا   تث لت   ا      ن الن لح أ    كا        اي اإل اي  ة 
حأجيياب إهىيياي هييثرث (:  66/ 6)حيي   تىييف  العوييا  )  ييث ا  يينأ  يي    يياي  ةا ريي   يي ام  رقييفل حنييف 
 :قاكام 
  ..(! ةا ر  إ  لإ   ععات يض  اهلل      اإ  إال قأ الىوفااه   جىا  لنأ الةةم   رىات)  
 !ن فا إهىاي 
 !  ّبه إاإلرىات  م لت ال  ال كات    اإل اي 
 !..6 م ا    ال قأ الىوفااه  اإلجىا   ة  ح فل نفا اإلرىات 
 !  هنا ة ال رتهؤ  ةعنا حفرع  إ  العىات ن 
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ناك  نا وه غة ه باألقوال المبال خذ  لم نأ حن  فال .. ن

.. سنة  61سنة أو  61نأخذ بقول من يقول أسلم وعمره 

مس سبع أو خ مره  سلم وع قول أ من ي قول  لة .. وال ب واألد

قائمة على أن اإلسالم جاء وهو عاقل مميز وقد يكون في 

وكان هو  -كما في حديث عفيف الكندي –غ مرحلة البلو

حد يشكك .. وطلحة والزبير وسعد أبناء عام واحد وال أ

باستثناء اإلمام .. في إسالم هؤالء ال ابن تيمية وال غيره

..علي وهو أفضلهم ثكك في إسالمه ابن تيمية فقط  
4

في    لف  ية ال يخت سالم معاو نه؟ فإ حدث ع قل يت أي ن

ن وعيينة بن حصن وطليحة بن ظروفه عن إسالم أبي سفيا

فإنووه بعوود فووتح مكووة هووب النوواس مسوولمين .. خويلوود

سلمين عم .. ومست نافق، ن من الم سالمه  صادق إ عرف ال ال ي

تبين فيما بعد أن أبا سفيان ومعاوية والحكم بن أبي 

سالمهم سن إ لم يح عاص  لذي .. ال ماع ا هذا اإلج ما  ثم 

وكبار  ينقله ابن تيمية؟ وكأن  أهل بدر وأهل الرضوان

ماع  خرق اإلج صلحون ل ماء وال ي من العل سوا  تابعين لي ال

وأكثر هؤالء على ذم معاوية مع تفاوت ذمهم !..الحنبلي

يالً  سلم أ لم ي نه  مه بأ سالمه واتها في إ عن  من الط له 

نًا  جد أعوا تى و سلم ح ما است في ... وإن عن  لى الط إ

ند .. سيرته ماع إال ع ثبه إج ية  سيرة معاو في  عن  والط

.. ب والحنابلةالنواي  
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 :حقال! إةث لت اّخه   اي  ة    فات!  م حا ل لت رقّثي   اي  ةا ر    وع  
...( حينت كيات نيفا  يهعها حنيفا  ي  الىنياجهر ....  قث ي   لت  ةا ر  إ  لإ   ععات   ل ةم قبأ ذلك ) 

كىيا حي    –(  ال اى ي فا إة يم ال يفاحه) م لد  ا    لحيث   نةقيات  ىيه إةيث الهثربعي  إىيثة  إةيث دي  ل 
 ..ال هع  

 تىييف  العوييا       -حقييال حيي    ييم حىييأ إشييثة  ةيي   يي  رشيي ك إييأت   يياي  ةا ريي  بييانه  ل  هيياإ  دعيياقه  
 يا     ياا   حتي    يعا        قال     ةا ر   ل  ال   ىي  بنيه ).... [   672 عه    - 6ج ن ] 

  كىا ليف ا  ي   يث  ذليك حيه   6غعه      رقفل ذلك ح ة  ال عه حنف إى  ل   ام لد  لم ر ةم  لد  كات  قعى
 كىيا ليف ا  ي  لت اله ي   اله يع  لع يا  لييث   !7 حي  لإي  إ يه   ىيه    ىيات !2الةبياي  جةعيه   قعيأ
  ....! !8  دىا نىا ل ال   ةىات العاي  ! ة  إ  لإ  جال 
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وسيأتي أنه يقصد أن التشكيك في ! ... هكذا باإلطالق 

إسالم معاوية كالتشكيك في إسالم إبي بكر وعمر وعثمان 

ثالهم لي وأم فر وع ية! وجع نون معاو جازف مج كذا ي .. ه

..! إذا يغلي غليان القدر وينفجر بخارًا   
6

يعني أن التشكيك في إسالم معاوية كالتشكيك في إسالم  

هل هناك  سني منصف أو حتى نايبي ! )جعفر بن أبي طالب

عاقل يقول مثل هذا القول؟ أين الطلقاء من السابقين 

( إلى اإلسالم؟  
7

وهنا جعل ابن تيمية من يشكك في إسالم معاوية كمن  

ص سني من ناك  هل ه مر؟  كر وع بي ب سالم أ في إ شكك  ف أو ي

بين أن  نا يت قول؟ وه هذا ال قول ب قل ي صف عا يبي ن نا

مر  كر وع بي ب عن أ لدفاع  في ا حوه  ية ون بن تيم ماس ا ح

! رضووي هللا عنهمووا قوود ال يكووون الهوودف منووه إال معاويووة

بذمهم  شيعة  لى ال شنيع ع ستطيعون الت يب ال ي فالنوا

لمعاوية  وأمثاله، ولذلك فتشنيع النوايب على الشيعة 

كر بي ب كر  بذمهم أل بي ب عن أ عًا  ليس دفا له  وأمثا

وأمثاله من السابقين، وإنما حتى ال يسمع الناس منهم 

!.. ذمًا لمعاوية وأمثاله  
8

ستهدف   ماذا ي نة؟ ول طق والمقار هذا المن لى  ظر إ ان

بيت النبوة بهذه األمثلة؟ وانظر مساواته بين من يشكك 

في يحة إسالم معاوية ومن يشكك في طهارة بيت النبوة 

يح سابهمو سن !..ة أن كون الح يد أن ي هل ير بين  ثم ال ي

هو  سفاح؟ ف بزواج أم ب سي  سلمان الفار ناء  سين أب والح

فاحش بذيء يفجر في الخصومة،  وهو يصرح أن الشك في 

عاة  سالم د يحة إ في  شك  يرًا كال هرهم هللا تطه من ط ساب  أن

نار سالم ! ال يحة إ كار  بل إن سيان،  نده  فاألمرين ع

ذنبًا وأقبح من هذه األمور كلها كما معاوية عنده أكبر 

..سيأتي  
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 ! حات   نا  اال رةهح   ال الةةىان  ! إأ  د اي   اي  ةا ر  لقب      د اي نف  األ في
  !  النةق الى ةىع   اإل اية  الناح  حأ ه رةهح  جىانعه  ل ا   اي  ةا ر    الرو   ة 

 ةعي  اال إى يأ  يا رهيوج إي   ةي   ي  لد يه  إقيان   ةي  ال عيه ليم رهيوج  ل     ي   لف لد ه    ه   ياي  ةي
      اي لإ  إ ه   ىه    ىات   ةا ر   غعهنم

 ....الخ  ه ها !.. ( بنفي   ا نم  ت كات إة نم لح أ    إة  حوعاضةنم ال رى م اهوهاكنم ح   
جه  د ب   ادههاح     اإل ياي  ةي  ..لد م قث يلروم كعف لت اإ  اعىع  ح  نفا األ ه اللانه:  النا   ن ا

 يم (!  ة  قفل اخوه   لةشاحة  ح  غعيه  فضية )  ل  الوش عك ح  ل ل الى ةىع    ا ام  اأخعه    فات 
 !ال ربع  ل ا اإ  اعىع   و       اي  ة    و  خه     ال عه؟

إةيث البة ي  إ ي   ل  خىيع  ي فات ل   شيه  ي فات؟ حوي  دبل ي  حي  ال ي فات الوي  إقي  حعنيا كياحهام لكات  
 ..! ألد  ال رتفء  هب  ال احه ح  حال  كعه 

 ..!.. ا اإل اي   وع إع ىا دقأ ل ا   اي  ةا ر  إالوفااه  اإلجىا   م اقثرى  نف
 ..!قبأ ذلك  ال رتفء إل   حو  لراي كعه  ألد  يإىا ل ةم  ة  نفا 

 
  ة  كأ األحفال حند  ر ثي ح  ال ةعع  الىوأخهة اإلقهاي إع عة  لةة  يضي  اهلل   ي  ريه ت حعنيا اع يعام لي   

ه حشيييفنفا ال ييي   الىهىثرييي   جةةفنيييا ااإةييي  لةقعيييثة  فنبعييي   ضييية  حعىيييا إةيييثه  لع ييي  6  حتيي  لىهبعييي 
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ية؟  نون معاو يتم مج ها ! أرأ سابقة كل مور ال عل األ ج

ية سالم معاو يحة إ في  شكيك  من الت هون  نون !  أ هذا ج

..النصب  
10

فذكره للوالية والخالفة ... السؤال عن إسالم معاوية 

وحشرهما في الموضوع هو ثعور داخلي بأن إسالم معاوية 

ومعرفة جماهير الخلق بأن معاوية أخذ ! ناديحتاج إلس

الملك غصبًا عن األمة ال يزيد الناس في معاوية إال ثكًا 

.. ..بأن إسالمه لم يكن خالصًا هلل  
11

يجمع آخر من أسلم مع توفر الدواعي على ... هكذا  

الشك في يحة إسالمه من الرغبة والرهبة، واستمرار سوء 

أسلم مختارًا هللا ورسوله سيرته بعد إسالمه،  مع أول من 

مع حسن ..عندما كانت الرغبة والرهبة في الجانب اآلخر

بل لو لم يحتج من يتهم .. السيرة في أول إسالمه وآخره

حديث  فاق إال ب ية بالن مؤمن وال )معاو يًا إال  حب عل ال ي

نافق ضه إال م جة( يبغ به ح فى  هذا .. لك جاج ب واالحت

.. رةالحديث وحده أقوى من كل هذه الثرث  
12

وأبرزهم هؤالء الدارسين المعايرين، الدكتور الفاضل  

به  في كتا مري  ضياء الع كرم  ضل أ سيرة )الفا يحيح ال
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  ي  ح يياكأ  ةيي  حه يينم اىخييه  ةيي  قنةعي    دىييا غارونييا لت ا ييفت  هييأ اجونييا ه   ييا   نيفا الهييهص حيي
  بييات ح يياكأ ضييةعع  للعييه   يي  ال ييهاإ ه حويي    ييأ الو ييانأ  ليي  ا ييهع   فضييف ات حيي  ح ييأ  ةا ريي  
 ل  ال ه  م  ا ةعىنم إا ول ان كأ ذ  ح أ إىا  ب ه  غ ياؤ   ي  الو ريث إىيا  ني ه حا يولهإ  نيفا الهعيه 

 ال ر عيي  ا ييفرلام لنييفا .. هيياع  ةيي   ييا ضييةف ن ييا الةعةيي  الييثؤ ب حيي  التييادبع ه  يية  لىييا  بيي  ن يياه   ل
ه حالى يىاي ليعع ن ياه  القنم  الف أ؛ لت رقال  ت اىخهر  رعةةفت العةيأ دع ي ه  لد يا لخيف اة يبام  كيفإاملم
حيالهق لقيثي  يي  البياجةع ه  الىعييثات ل  يم  يي  الوة يبع ه  النعيياي حي  غعييه ال يفإوع ه  قةيي  الىي     ةةييق 

 ل ي  نيفا ال ي عم ..  لةهق نةكه     خشي   يفل   فنبي  د ي  حيق خالقي ه إال ىانه     لإث   عهو 
الىو ادم    ن النه إالههص  ةي  دعي   يا ر  ىفدي  إياجام ن يا  حعيم  يا ل يىف  ح يعة  ن يا ه ليم ريأت  ي  
غعه ل هه  ال اخواي       ه    يا ه   دىا  جيث ا لدع ينم حي   يعفل ال عا ي  القثرىي   لدنياي الن يف   

ه حقالفا  كأك ه  ا  ىةفا  نف اه  كوبيفا كأقيأ  يا قيهن ا    يفا ه  لنيفا ال ي عم   يث ني الن  يبباته الىوتث ة
األ ل  عا  ه  ال اد   فنب ه  م نته ال ب  الةةى  حي  الهيالوع ه  إىيا لت ال يب  ال عا ي   ةةيفي  ي  

ذإي ه  لي  االكوعيان إند ياي الوايرخه نف دشفن الث ل  ة  نفا اليهل ه  ايثيجنا  ي  الونيف  إينجاق اليونم ال ا
إةييي  الع ييياكأ ال اإوييي ه   ييي   ةيييم قيييفة ال عا ييي    جننيييا  ةييي   يييىاا الهيييقه ايييعق  إقيييان ديييث إنا حييي  جبيييا  
الهقيياكقه حاإييث لت ربقيي  لهلرنييا حوىوةويي ه  ل قاحونييا كوووبويي ه   ييفاب الييهل  إالييث له اييأا   ةيي   قييفل ال يييفق  

وةنم  جفل الةنثه  إق  هنثان ال يةن  حيفق كيأ   بيهه ه هنثان اهلل اف ب هنا اانم إق    يا ات األكى 
ياجيييم الىقث ييي  ..) خةيييق اإلد يييات ضيييةععامه  ليييف ادعيييه   إةيييعع إب ييي  آ ي   يييا إقييي   ةييي  األي   ييي  رةبيييث اهلل

 (ال عا ع 
 

                                                                                                                                                                      

و تابعتووه مدرسووته بالجامعووات اإلسووالمية ( النبويووة

والدكتور أكرم وفقه هللا قد راجع بعض آرائه ..السعودية

التي كان قد تلبس بها أيام عمله أستاذًا في لجامعة 

سالم تأثرًا .. يةاإل لرأي  هذا ا من  ثيء  ئذ  قه يوم فلح

..  بالوسط الضاغط  
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المراد باإلمام هنا السلطان الظالم، فهم أئمة في  

:الشر، وأخذت العبارة من البيت المشهور  لكثير عزة   

!وبنيه من سوقة وإمام........... لعن هللا من يسب علياً   


