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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

يظن كثري من الناس إننا عندما نصحح حديثاً يف ذم معاوية مثالً أو نثبت جرمية فعلها أحد األمويني إن 

هذا الشخص أو ذاك، وهم يف هذا وامهون، فأنا شخصياً قلت  هذا نتيجة تعصب مذهيب أو حقد على

أكثر من مرة، إنين ال أشعر أن يف قليب شيئاً على من ال أثر له يف ديننا وال عقائدنا حىت ولو كان قاتل 

عمر أو علي أو عثمان، مع أن شعوري هذا قد يكون خطيئة، ولكنين أحتدث عن نفسي، ال أشعر 

هنا .. م بدر إال إذا كان له أثر على من بعده وقام له منتصفون ومتعصبونمشرك قتل يوباحلقد على 

أعرف أن أثره مل ينقطع مبوته، وأنه ما زال حياً يعيش معي ويسلب حقي يف التفكري ويف اتباع النيب 

 ).ص(

د فالسي) لقد ترك لنا معاوية يف كل زمن فئة باغية( ومن هذا الباب قال السيد حممد بن عمر بن عقيل 

ابن عقيل هنا يشعر أنه ال يستطيع أن ينقل ما يعرفه من هدي القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وأن 

االحتجاج عليه مبعاوية وأتباع معاوية حياصره يف كل فكرة نرية، ويف كل دعوة للعدل أو اإلنصاف أو 

 .اخل..العلم 

قد يكون يف قلوبنا على معاوية  وما شعر به السيد حممد بن عمر بن عقيل أشعر به، ومن هذا الباب

مع أن من حقهم علينا ( أشياء كثرية، ليس من باب العصبية ألهل بدر الذين قتل بعضهم ولعن آخرين 

ولكن األمر أكثر من ذلك، إنه مرتبط حبياتنا ومدى قدرتنا على اإلفالت من حماصرة ) أن نغضب هلم

لنا على أن نترك كتاب اهللا وسنة رسوله جانباً، ونقبل معاوية لنا يف بيوتنا، وتكميمه أفواهنا، وإجباره 

 اخل..على أحاديثه ومروياته وعقائده وسلوكه 

هنا جيب أن نقاوم، وأن نقبل على كتاب اهللا، ونتلمس ما يضارعه ويشاه من األحاديث الشريفة، وأن 

 .اخل..قة مبعاوية أم ال؟ حنذر من تلك األحاديث اليت تصادم القرآن ونفتش عن رواا، وننظر هل هلم عال

 !فعلنا هذا واكتشفنا العجائب



٦ 

 

لقد وطأ بقدميه ! ا أقوى من سلطة نفوسناكل يوم نكتشف قرب معاوية من حياتنا، إن له سلطة علين

من أمته، وطارد أولياءه  يف كل زمان ) ص(صماخ القرآن الكرمي، وطرد الرسول الفاجرتني على 

هذا سليماً من أي حتذير أو ذم نبوي، البد أن يكون هناك ويستحيل أن يكون رجل ك ..ومكان

عشرات احلاالت، فهو أخطر من الدجال وأخفى من إبليس وأقدر على الدخول يف بيوت املسلمني من 

 !. أوسع األبواب

، وال حلمه عن العجزة والشيوخ، وال وال نسبه القرشي وال عقله معاوية بن أيب سفيان ال ننكر دهاءه

وال .. صالبته يف التمسك باملصلحة الذاتيةه مللكه دنيوياً، وال تذوقه الشعر واألدب، وال حسن إدارت

وال بذله لألموال  ،خلدمة مصاحله جذمعلى  قدرته الفائقةو وعمله على تناقضام علمه بنفوس الناس

ام األمم وال ننكر أن له مستشارين دهاة يستطيعون الته وال غري ذلك، وسخاءه حبقوق املسلمني،

والشعوب بدهائهم، كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة وزياد بن أبيه ومنصور بن سرجون الرومي 

يف  ولوال هذه الصفات وأمثاهلم، ممن يستطيعون أن يديروا الناس كما يشاؤون مبا فضل من عقوهلم،

هم والدينار واملصاحل ، النصرف الناس عنه إىل غريه، فأكثر الناس مع الدرمعاوية ومستشاريه ونصحائه

 ).وقليل من عبادي الشكور( الدنيوية، 

وإمنا حنن نقول إن طاقاته العقلية والنفسية إمنا جعلها يف مصاحله الذاتية، واستبد وظلم وعسف، والتهم 

وغري ذلك من عمليات الدهاء .. دين ليكون من مجلة اخلدم واملوايلالدنيا، وسنن السنن، وحرف ال

 .. متت مبوته وإمنا استمرت بعد وفاتهواخلداع اليت مل

وصحابة بدالً من صحابة، فقد زرع ديناً مكان دين، وقدوة مكان قدوة، وكتاباً بدالً من كتاب،  

ولوال أثره العظيم يف الفكر ملا انشغلت السلفية بالدفاع عن .. وهكذا.. مباديء طردت مباديء أخرىو

هول ومتهم بالنفاق إال من حيتاج معاوية إليه منهم فيظهر الطلقاء مع إمهاهلا أهل بدر بني مهجور وجم

 .على السطح وبغلو فج

 ..معاوية خطورةبعد هذا كله نستطيع بارتياح أن نقول هنا 



۷ 

 

إمنا يعرفها من عرف القرآن أوالً، .. خطورة معاوية ال يعرفها السلفية حلماقتهم وال الشيعة لتعصبهم

الوعي التارخيي والسياسي الذي يستطيع به معرفة أثر السلطة ثانياً، وكان عنده ) ص(وعرف النيب 

 .والتاريخ يف الدين والفكر والسلوك

حتذيراً من أمثاله ولو  الكتاب العزيز إذا كان معاوية ذه اخلطورة الكبرية فهل يعقل أال جند يفو  

قني وأشخاصهم املستقبليني، ما أمجله القرآن من عالمات املنافالنيب الكرمي هل يعقل أال يبني و بالوصف؟

هذا اخلطر الذي تفوق خطورته خطورة الدجال أم ال؟ هل التحذير من من هل يعقل أن خيلو الشرع 

من هذه الدنيا ومل يبني لنا ما نتقي وما حنذر منه، سواء أكان ذلك أفعاالً أم ) ص(يعقل أن يذهب النيب 

 ضاء ال يزيغ عنها إال هالك؟  أم ال؟على احملجة البي –كما نردد  -هل تركنا  أشخاصاً؟ 

التنقيب والتعب وتلمس احلق وطلب اهلداية من اهللا على هذه األسئلة إال بعد البحث و ال ميكن اجلواب

لكن ال ميكن أن  ..ال مجود وال خرافة.. ومحل النفس على اإلنصاف ما أمكن، فال إفراط وال تفريط

ا أفسدوا دنيانا بدعوى الورع والكف عما مضى، وأن معاوية قد نترك املنافقني ليفسدوا علينا ديننا بعدم

نعم، هو ذهب جبسمه وبقي بأثره يف كل شيء، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ! ذهب إىل ربه

لالسف، ومن هنا وجب شرعاً حتطيم هذا ) ص(لقد بقي منه يف األمة أكثر مما بقي من النيب .. ودينياً، 

لريى الناس دينهم وصاحليهم ويرجعوا إىل عقوهلم ونفوسهم وعدهلم وقرآم ورسوهلم الصنم الكبري 

0Fاخل..وصاحلي أمتهم

، خطورة معاوية مل تنته بزمنه ، كما هو حال فرعون وأيب جهل وأيب هلب وبابك ١

 . وعقلك، وبيتك ومسجدك اخلرمي وهوالكو وأمثاهلم، كال، هو معك أيها املسلم يف قلبك

 .ن خمرج وبيان يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة والتاريخ الكاشفإذن ال بد م

                                                           
للدين والرسل والصحابة ! وكالمه هذا ناقص، إمنا معاوية ستر لكل شيء) معاوية ستر ألصحاب حممد( وهنا أتذكر قول أيب توبة احلليب أحد النواصب  ١

 . سر معاوية وسجنه الكبريلقد غطى عليهم مجيعاً، فإذا رفعناه لعلنا جندهم ونفكهم من أ.. والقرابة



۸ 

 

قد أخربنا عن صفات هؤالء املريبني الذين قد  –) ص(قبل النيب  -وجدنا القرآن الكرمي .. عندما حبثنا و

، تابعوا صفات املنافقني يف القرآن الكرمي، اخل.. يغتر م املسلمون ويسمعون هلم يصدقوم وحيبوم

  .دوا متحققة يف معاوية أكثر من حتققها يف عبد اهللا بن أيب بن سلول وأمثالهستج

وأا إمنا نزلت يف قريش حال .. يف كثري من اآليات لو نسردها اآلن لدخل هؤالء يف اجلدل يف دالالا 

 .اخل..كفرهم، أو يف املنافقني وأن معاوية ليس منهم 

إىل القرآن، مادام أن هؤالء املتعصبني ملعاوية لن يفهموا القرآن إال إذن فلننطلق إىل السنة مث نعود منها 

فلننطلق إىل السنة، مث إذا زعموا أم ال يفهمون السنة إال بفهم السلف سنذهب   -يف زعمهم –بالسنة 

وعبادة بن  كعلي وعمار وأيب ذر واملقداد والرضوان،  معهم إىل فهم صفوة هؤالء السلف من أهل بدر

وشداد بن أوس و أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا وقيس بن سعد بن عبادة وغريهم كثري  الصامت

فأهل بدر الذين قاتلوا معاوية ووصموه بالنفاق بل بالكفر كانوا أتباع .. فال تستعجلوا.. وكثري وكثري

 . علم عمار بن ياسر، ورأيهم رأيه، فإنه ما سلك وادياً من أودية صفني إال تبعوه كأنه هلم

فضالً  وإن رفضوا فهم هؤالء السلف الكبار من أهل بدر يف صفني، وأرادوا االنصراف إىل األقلية 

ألم ولكن لو أرادوا أن نذهب إليهم   -مع ندمهم على ذلك –من الذين اعتزلوا علياً ومعاوية وعدداً 

سعد بن أيب وقاص وابن إىل  نذهب معهميف نظرهم أبعد عن التعصب من رسول اهللا ومن أهل بدر، فس

مع أم أقل فضالً وعدداً من مقاتلي معاوية .. سامة بن زيد وحممد بن مسلمة وعائشة أم املؤمننيعمر وأ

 .-!علماً بأن نصف هؤالء مسه معاوية أو قتله أيضاً – يف صفني

ابة وإمنا سنذهب قد ابتلوا بالفتنة ولن نتبع أحداً من الصح كلهم فإن رأوا بعد البحث أن هؤالء الصحابة

 .. يهم يف معاويةالصحابة يف هذه الفنت حىت نعرف رأإىل التابعني الذين هم أسلم من 

واحلسن البصري ) خري التابعني( أويس القرين سادة التابعني وصلحاؤهم، كفسنذهب معهم إىل فهم 

وزيد بن علي  وسلمة بن كهيلوسعيد بن املسيب وحممد بن احلنفية وعلقمة بن قيس وكميل بن زياد 

 ..وإبراهيم النخعي وأغلبية التابعنيوأيب حنيفة  واألعمش والباقر 



۹ 

 

النواصب يف القرن األول تبعهم علماء السلطة و مخسة من   أن حيصرونا يف أربعة أوفضوا إالفإن ر

ك كتاب ، أننا لن نترفليسمحوا لنا هنا ،عشرات يف القرن الثاين مث تبعتهم السلفية كلها يف القرن الثالث

مث أيوب  وزميله أيب قالبة، نيونذهب معهم إىل ابن سري ؛حبق وراءنا نيله والسلف الصاحلاهللا وسنة رسو

، مث أمحد بن حنبل ودولته، هم العشرةمحاد بن زيد ويزد بن زريع وزمالئمث  ،ه الثالثةالسختياين وزمالئ

أو جهالً أو  ؤالء إما إخفاًء أو تأويالًوترك شبه كامل للقرآن والسنة اليت هجرها ه فهذا اختيار ناقص،

، ومع هذا فقد بقي فيهم خري كثري، حىت أتى ابن تيمية وأعدم بقية هذا اخلري، وأصبحنا ذا إمساً بال فتنة

 .مسمى، وعنواناً بال مضمون، وأمة بال هوية

لذين جاهدوا فينا وا( هنا نقول هلم ارجعوا معنا لبحث من البداية، وال تستصعبوا الطريق وال وحشته 

 ).لنهدينهم سبلنا

م، وليس كرمي مطلق الكر تيه اهللا إياها، فاهللاهلداية من اهللا وكان خملصاً فسيؤفمن أقبل على طلب  

 على اكتشافه، فإن اإلخفاءأسهل عليه من إجابة دعوة عبده إذا دعاه بإخالص أن يريه احلق وأن يعينه 

فالعصبية معصية إبليس األوىل، وال بد أن خيلفها يف .. مرينلكذب كثري، والتعصب حيمل األكثري، وا

ثه وأهلكه لقلوب الرجال إال قلة أوليائه ويعلمها أصحابه، جنبنا اهللا وإياكم  سبل إبليس، ما أمكره وأخب

 .من الناس

 ورد على لسانه من حتذير من الفنت، وإعالمنا برموزها لعلها دعوى اجلميع، فهل ) ص(إذن فسنة النيب 

وقادا، والفتنة هنا ال تعين القتال، بل عندما يعرض عليك احلق والباطل فال تدري أيهما تركب، فنت 

 كوجوه البقر ال يدرى أيها من أي؟

إىل ما يشبهه مما ال مث ننتقل منه مما جنزم بصحته  أن نبدأ بالصحيح املتفق عليه، ومن هذا الباب ميكننا

عرف حديث عمار، إمنا عندي شك بأن املذهب قد أخذهم يف تفسريه جنزم بصحته، وال أظن سلفياً ال ي

 إىل مكان قصي ال نستطيع أن نالحقهم فيه، حىت جعلوا ذلك احلديث من عالمات أجر معاوية

فهذا إذن سنتركه إىل وقت الحق، وننظر األحاديث اليت هي أصرح وأبلغ مما يشهد ملعىن .. ،وفضله
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أقدر على )  ص( ل فهم للسنة هو فهم السنة بالسنة نفسها، والنيب فأفض.. األحاديث اليت يصححوا

 .فهم كالمه من فهم آخرين لكالمه صلوات اهللا عليه

سانيدها ونكشف يف مثالب معاوية ، فنعرض طرقها وأومن هذا الباب سنستعرض األحاديث اليت وردت 

دل على احلق من داللة التعصب عليه، التعصبات يف حماوالت إبطاهلا سنداً أو داللة، فإن اإلنصاف ليس أ

 .هذا عند أصحاب العقول

وفائدة هذه األحاديث ال ينكرها مسلم، أعين ليس هناك مسلم يظن أن بعض األحاديث ال داعي هلا، 

أو عمله له هدف وفائدة وجيب االستفادة منه، بشرط التحقق من أنه قاله، وهذا ) ص(فكل ما قاله النيب 

 ).وهذا مبحث أصويل حديثي ليس هنا مكان مناقشته( يقني إىل ظن راجح  التحقق قد يفضي إىل

وعلى هذا فاليقني حاصل عند كل مسلم تقريباً بأحاديث وروايات تشكل محاية نفسية من تأنيب 

الضمري أو الورع السلفي الزائد املزيف ايل يقف عند حدود الظاملني وال يذمهم وبالتايل يقر سنتهم 

 .حقاً سلوكهموفكرهم ويتبىن ال

 :ملخص عن أبرز األحاديث يف ذم معاوية اليت سنتناوهلا بالدراسة الحقاً

وهذه األحاديث ستخرج إن شاء اهللا تباعاً يف كتب مفردة، وقد خيرج جمموعة من األحاديث يف كتاب، 

يف ذم   -وصححوا أكثرها -اليت رواها أهل السنة تلك األحاديثو.. حسب طرق احلديث وأمهيته 

1Fما يلي يةعاوم

 :فمن أمهها -٢

                                                           
 –مل يثبت ملعاوية فضيلة وال منقبة، وإمنا سندرس تلك األحاديث املوضوعة يف فضله :  قد يقول البعض، ملاذا ال تقدم دراسة مناقبه مث مثالبه؟ نقول أوالً ٢

وع األموي داخل التراث اإلسالمي، وبالتايل أمكنه أن لنتوصل منها إىل دراسة أعالم ذلك التيار الذي دشن املشر  -واليت صححها التيار األموي نفسه
وهذا .. ومن أهل بدر ومن أهل البيت) ص(يسيطر على اإلسالم، وال غرابة يف ذلك، فإن معاوية عند كثري من املسلمني أهم من اإلسالم نفسه ومن النيب 

املوضوعة كثرية جداً، وهي مادة كبرية ألي باحث، بشرط أن ال تكون موضوع آخر طويل لكنه مادة خصبة للدراسة والتساؤل والتعجب، وفضائل معاوية 
هذا مشروع يفتحنا على دراسة السلطة مباشرة، وهناك فقر إسالمي كبري يف دراسة .. هي هدفاً بذاا، وإمنا يكون اهلدف دراسة الظروف اليت أنتجتها 

وسلوكهم، فتلك املناقب ترتد مثالب على معاوية ألا شاهد حي على وضعه للحديث وأن السلطة ونفسيتها وأدواا يف السيطرة على عقول الناس ودينهم 
 .ذلك جرى بتوجيه وإشراف منه، والدالئل على ذلك ستروا يف باب دراسة املناقب 
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 وهو متواتر ويتناول معاوية ) ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اهللا ويدعونه إىل النار(: حديث  -١

أن يتخذ هذا احلديث أصالً لكل حديث ) ص(ويستطيع السلفي الصادق مع سنة النيب  بالدرجة األوىل،

وضعت فيه كتاباً متوسطاً  وهذا احلديث  الثبوت،صح سنده يف ذم معاوية حىت وإن بقي عنده شك يف

منه النواصب  ، مع توسع يف حرج قد يتجاوز األربع مائة صفحة، يف طرقه وأسانيده ومواقف الناس منه

 .، وهو من دالئل النبوة الكربىوالرد عليهاوحماوالم الكثرية إلبطال معناه  

، له أسانيد قوية، وقد صححه األلباين، وال ريب أن )قاتل عمار وسالبه يف النار( : ويتصل به حديث   -٢

من وضع اجلائزة ملن يأيت برأس عمار هو مشارك يف القتل، وقد اختصم القتلة يف رأس عمار بني يدي 

معاوية، فيشمله احلديث من باب األوىل، وألن قتل عمار  وختصيص جائزة ملن قتله ليس لنكايته يف 

سعني، وإمنا الستبطان نفاق ضد هذا الصحايب الكبري العريق يف اإلميان احلرب، فقد كان عجوزاً فوق الت

 ).ص(ونصرة النيب 

وجمموع طرقه تفيد الصحة، وله ) أمرت بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني: ( ويتصل به حديث   -٣

ية رأس طرق كثرية، وصححه حىت الغالة من السلفية كاأللباين يف حتقيقه السنة البن أيب عاصم، ومعاو

 .القاسطني، وتنظروا حكم القاسطني يف القرآن الكرمي

وقد صححه األلباين، واختلف يف املراد به بني ثالثة  )أول من يبدل سنيت رجل من بين أمية( حديث   -٤

والراجح أنه معاوية، ألن الغالب على عثمان حسن ) عثمان بن عفان، ومعاوية، ويزيد( من بين أمية 

ميوت معاوية على (  يأت جبديد، وإمنا معاوية هو املراد ذا، ويشهد له حديث السرية، وألن يزيد مل

والسنة وامللة واحدة، ) على غري مليت( وهو أحد لفظي هذا احلديث، ألنه قد روي بلفظ ) غري سنيت

 .ألنه ال يقصد منها أن معاوية غري بعض السنن الصغرية، بل السنة كلها، والسنة كلها تعين امللة

مبعناه، وهو عندهم حديث ال يقل عن رتبة ) اخلالفة ثالثون عاماً مث يكون امللك العضوض( ديث وح  -٥

 .  احلسن، وللملك سياسة ختتلف عن سياسة اخلالفة، والعضوض، أو العاض يعين الظامل

يطلع عليكم ( ولفظه املطول  يف لفظني،) أو على غري سنيت( ميوت معاوية على غري مليت (:  حديث  -٦

 ،وفق منهج أهل احلديثسناد وهو صحيح اإل )هذا الفج رجل ميوت على غري مليت، فطلع معاويةمن 
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إال أن بعضهم إذا مل يلتزم مبنهجه الذي ارتضاه فهذا شأنه، كأي مجاعة أو دولة، فإذا وضعت دولة هلا 

قد احلديث و!   فاسدينا شأا، وال يعين أم غريري الفساد مث ال تطبقه على الفاسدين فهذقانوناً فيه معاي

بأسانيد على شرط الصحيح، يف قوة الرجال واالتصال يف السند، ورجاله كلهم رجال الشيخني، روي 

موت معاوية وبعد توبته على  أذاعه بعدأرجح أنه و( عبد اهللا بن عمرو بن العاص  وأشهر طرقه طريق

يد أقل صحة عن جابر بن عبد اهللا روي بأسانقد ، و)يف أواخر عهد معاوية مبكة بن علي احلسني يد

وبسبب ذلك هدد معاوية بقتل عمر ( ابن عمر  د من طريق آخر عنوله شواه وعبد اهللا بن عمر،

 .ولو كان هناك إنصاف لكان من عالمات النبوة، )عمر

ا وله طرق كثرية جداً، أغلبه ورد يف معاوية وأبيه وأخيه، ) لعن اهللا الراكب والقائد والسائق(: حديث  -٧

صحيح لذاته، وفق منهج أهل احلديث، بل قد يصل هذا احلديث للتواتر، فهو مروي من طرق سفينة 

وابن عمر واملهاجر بن قنفذ، وكل  هذه الطرق  واحلسن بن علي والرباء بن عازب وعاصم الليثي

ترب ، فاحلديث يقمع أقرار بعض أصحاب معاوية كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة صحيحة األسانيد

من التواتر ألن الطرق كلها بني الصحيح واحلسن، وسيتفاجأ هؤالء الغالة  قطعاً بصحة األسانيد، وإذا 

ضعفوها فأنا معهم بشرط أن نطرد ذلك مث ينظرون هل يبقى لنا حديث كثري بعد هذا التشدد، وأنا من 

 .التساهل يف قبول احلديث؟ املطالبني بالتشدد يف قبول األحاديث، وهل أفسد غالة السنة والشيعة إال 

فيه إشارة واضحة لنفاق معاوية، وال يعرف هذا رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، و:  الدبيلة :وحديث   -٨

، ، فقد قاله عمار وهو متجه إىل قتال أهل الشام جواباً على قيس بن عبادإال من تدبر احلديث دوء

واحلديث يف ) ون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياطال يدخل( واحلديث يفيد التخليد يف النار، ألن فيه 

صحيح مسلم، وسيأيت يف حبثي هذا احلديث ما يثبت مبا ال يدع جماالً للشك عند كل ذي إنصاف أن 

رأي راوي احلديث عمار بن ياسر، وبه احتج وهو منطلق معاوية من هؤالء االثين عشر منافقاً، وهو 

 .لقتال معاوية

ومها يزيد بن معاوية ..(  )الدنيا حىت تصري للكع بن لكع ال يؤمن باهللا ورسولهال تذهب ( : حديث   -٩

سيأيت على رأس  )يزيد( يث نفسها من كون ذلك اللكع الثاين والقرائن على ذلك قائمة يف األحاد ،) وأبيه
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خبيث ابن  لكع بن لكع، يعين متهم ابن متهم، أو منافق ابن منافق، أو ملعون ابن ملعون، أوومعىن ! ستني

على اختالف بني أهل العلم يف تفسري ذلك، روي من طرق صحيحة عن أيب أو لئيم ابن لئيم، خبيث، 

عند ابن أيب شيبة وابن أيب (وعن أيب بردة بن نيار ) عند اإلمام أمحد يف املسند بسند صحيح( هريرة  

أم وهو مروي عن  ،)بسند صحيح يف صحيح ابن حبان( وروي عن أنس بن مالك ) عاصم بسند قوي

بأسانيد جيدة ويف بعضها ضعف غري شديد، وأخرج هذه  عمر وحذيفة وأيب ذرسلمة وابنتها زينب و

األحاديث اإلمام أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه وابن أيب شيبة يف املصنف والترمذي يف سننه 

ة جداً،  وهذا احلديث يقترب من والطرباين يف معجمه الكبري والبخاري يف التاريخ الكبري، ومصادره كثري

   .التواتر أيضاً

يف معاوية وعمرو بن العاص، روي من ) اللهم اركسهما يف الفتنة ركساً ودعهما إىل النار دعاً( حديث   -١٠

وله شاهدان عن ابن عباس واملطلب بن ربيعة واألسانيد باللفظ  )وسنده صحيح( طريق أيب برز األسلمي 

وقد  ،)شدخ الرأسني(وهو حديث  لفظه من ثالث طرق عن اإلمام علي نفسه، وللحديث شاهد بغري

اختراع امسني هلذا احلديث زعم أما من املنافقني كعادته، ) وهو سيف بن عمر( حاول أحد النواصب 

وهذا من شواهد شهرة احلديث يف القرون األوىل حىت اضطر النواصب إىل تغطيته بأمساء خمترعة، وسيف 

ي له أكثر من حادثة حياول فيها وضع بدائل من الضحايا، لكن سيف متهم بالزندقة بن عمر التميم

قصة طويلة، وقد  والوضع يف احلديث، ودالئل التهمتني على رواياته ظاهرة جداً ويل مع سيف بن عمر

 هل قال احلديث بعد: ملاذا وىل عمرو بن العاص مثالً إذا صح هذا احلديث؟ يقال: لهيستشكل البعض بقو

فرصة ليكفر عن ماضيه ففشل يف التقاطها؟ وهل ) ص(توليته ذات السالسل أم بعدها؟ وهل أعطاه النيب 

كل هذا سيأيت يف الدراسة املوسعة عن كل حديث، وال ريب أن أألحاديث تتفاوت يف صحتها .. وهل 

بع ضعيفها قويها، ولكن األحاديث كلها يت.. وضعفها، وال جنزم ذا احلديث كما جنزم حبدث عمار مثالً

ويدل قويها على ضعيفها، وكأا خرز منظوم، فيه اخلرزة الكبرية والصغرية، فإذا ذهبت خرزة أو خرزتني 

  .فال يضر العقد ذلك
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وقسم عبادة أن معاوية  )ص(يف أمراء السوء الذين حذر منهم النيب : حديث عبادة بن الصامت  -١١

بري، ليس من الطلقاء وال األعراب وال املنافقني حىت منهم، وسنده حسن، وعبادة بن الصامت بدري ك

نتهمه يف روايته أو تفسريه للحديث، وعلى كل حال فإذا مل يكن فهمه هلذا احلديث من فهم السلف 

الصاحل فأين سنجد فهم السلف الصاحل؟ واحلديث رواه الشاشي يف مسنده واحلاكم يف املستدرك كامالً 

ال اشبع اهللا بطنه، إذ روى : د ببتر احلديث محاية ملعاوية، مثلما بتر حديثقام أمح( ورواه أمحد مبتوراً 

وثقات السلفية يفعلون هذا، وخاصة البخاري وأمحد وأبو داود وقبلهم ! احلديث وبتر منه هذا اجلزء

ق مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وأما األمانة التامة يف النقل فستجدوا عن ابن أيب شيبة وعبد الرزا

وابن سعد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة واحلاكم وابن حبان والطربي وأغلب أهل احلديث، 

 ).داخل أهل السنة فاترئون على محاية معاوية قليل

من  من حديث أيب ذر وله شاهد من حديث ابن عمر )معاوية فرعون هذه األمة( : وحديث   -١٢

وهي أصح من تلك اليت يف أيب جهل على األقل، مع توفر  يف اجلملة، سانيده صحيحةثالث طرق عنه، وأ

واملوت على غري امللة والدعوة إىل له شواهد كحديث التابوت الدواعي على كتم األوىل ونشر الثانية، مث 

حاول ، وقد اخل ..اخل وكل مثالب معاوية تشهد لبعضها، كلها نفاق وبغي ونار وظلم وفرعنة..النار 

أيب جهل والسند يف ذلك منقطع، وأبو جهل ال يشبه فرعون  ة هذا احلديث  إىلزحلقبعض أهل احلديث 

وليس له أثر يف األمة، إمنا ذلك معاوية، خاصة مع صحة األسانيد يف ذلك، ! ال يف سلطانه وال سحرته

وميكن للتحقق من ذلك استعراض اآليات اليت حتدثت عن فرعون، مث النظر يف سرية معاوية، وسيندهش 

وال مينع السلفية من التصحيح إال ألفتهم للمألوف ووحشتهم من الغريب، مع اعترافهم بأن احلق  !براملتد

وقد فهم  سيعود غريباً مع غربة اإلسالم نفسه، فالغربة قد تكون من معايري الصحة وليس العكس، 

 من معاوية؛ بدالًمعارضته وتشبيه علي بفرعون  يف معاوية، فلذلك فحاول بعضهم النواصب هذا احلديث

وهذه طريقة ابن تيمية، فكل األوصاف اليت عاب ا )! ٢٩٢/ ٤( منهاج السنة كما فعل ابن تيمية يف 

علياً يف منهاج السنة إمنا وجدها وحتقق أا يف معاوية، فلذلك أراد قطع الطريق على من تسول له نفسه 

 فآذن اهللا باحملاربة كمعاوية، بن أيب طالب، اام معاوية، بتهديده بأن هذا الوصف أو ذاك أقرب إىل علي
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حاربه معاوية بالسيف بدعوى دم عثمان وحاربه ابن تيمية بالقلم بدعوى السلفية، واالثنان من الدهاة، 

فإذا كان هذا دهاء  !أخذ األول أكثر األمة يف القرون األوىل، وأخذ الثاين نصف األمة يف القرون األخرية

  وقد أخذ نصف األمة معه، يف حماربة اإلمام علي، وهو ابن تيمية  -دولة  الذي ليس معه -الفقيه 

 كبرياً جداً أثره يكونوقصاصها وجيوشها؟ ال بد أن   فكيف بدهاء املنافق الذي بيده الدولة وعلمائها

رة ، ومن هنا أتى واجب التأليف يف مثالب معاوية اليت وردت متواتعند أكثر األمة ولو مبستويات متفاوتة

أو صحيحة األسانيد، فنحن ال نفتري على أحد، هذه هي املصادر السنية، وهذا هو اجلرح والتعديل، 

وهذا هو التاريخ، وقبل هذا وذاك، هذا كتاب اهللا ينطق  يف سورة الكافرون ويس والبقرة واألحزاب 

ل القرآن الكرمي أس وهذه قصة أخرى هلا مناسبة أخرى، لكن اهلداية ليست يف السنة فقط، ب! ( والتوبة

فيستطيع !  حبجة أنه صحايب! اهلداية وبدايتها ومنطلقها، ومثلما يسرد النواصب اآليات يف فضائل معاوية

املعارض له أن يسرد آيات أوىل مبعاوية وأبيه قد أخربت بأحواهلم بل ومآهلم، وهي ألصق م من سائر 

ت إىل اليوم  تفتك يف القرآن وتعاليمه والنيب وسريته ، إن حالة النفاق اليت أوجدها معاوية ما زال)الناس

 .فضالً عن اإلمام علي وأهل البيت

 .. )معاوية آية النار( حديث عمرو بن احلمق اخلزاعي   -١٣

واالستكبار ) ص(وما فيه من مثالب، منها التأخر عن إجابة النيب )  ال أشبع اهللا بطنه( : حديث   -١٤

طاً عليه، واحلديث يف مسلم، وقد روى أمحد شطره األول وبتره يف ذلك، ومنها هذا الدعاء نفسه سخ

 .شطره الثاين

 .وهو موضوع كتابنا هذا)..  إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه: (وحديث   -١٥

 )وهو من شواهد حديث فرعون هذه األمة(   العمالقة :حديث  -١٦

وهو  )ن وال يبغضه إال منافقال حيب علياً إال مؤم( ومن احلواضن اجلامعة ملثالب معاوية حديث  -١٧

2Fوهو من األحاديث اخلمسة الكربى يف اإلمام علييف صحيح مسلم، 

وال ريب عند مسلم صحيح  ،٣

العقل والقلب، أن معاوية كان أكرب مبغضي علي عليه السالم، وال أدل على ذلك من تشريعه لعنه على 

                                                           
 ).العناوين الثالثة حلديث واحد=  أو الثقلني أوالغدير ( املؤاخاة، املنزلة، خيرب، املواالة : بقية األربعة  ٣



۱٦ 

 

ضياً يتعلق خبصومة آنية،  حىت نقول إن املنابر فوق منابر اإلسالم، وبغض معاوية لعلي ليس حدثاً عر

البغض خلصومة آنية ال تدخل يف احلديث، كال، بغض معاوية لعلي خيتلف عن كل من اختلف مع اإلمام 

 .وضع عالمات كربى حىت نرى معاوية كما هو، فاحلديث يتناوله قطعاً) ص(علي، والنيب 

وهو حديث كثري الطرق   )اد من عاداهاللهم وال من واله وع( ويف املعىن حديث املواالة وفيه  -١٨

تواتر، وليس هناك على وجه األرض أشد معاداة لإلمام علي من معاوية، صحيحها، وجمموعها يفيد ال

 .فاحلديث يتناوله قطعاً

وكان معاوية من  )ال حيب األنصار إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق( حديث من احلواضن و  -١٩

واقف كثرية يف قطع العطاء وذمهم وهجائهم وظلمهم والوصية بسفك اكرب مبغضي األنصار، وله معهم م

 .دمائهم اليت كان من نتائجها جمزرة احلرة

من آذى علياً ( مثل : من احلواضن وتتناول معاوية بالدرجة األوىل ومعظم فضائل علي واألنصار -٢٠

تكم على تأويل القرآن يقا(، و)الويل ملن أبغضك بعدي(  ، و)من سب علياً فقد سبين( ،  ) فقد آذاين

وقد جبهوا به ) سترون بعدي أثرة: ( ، وأحاديثه يف األنصار غري ما تقدم مثل )كما قاتلتكم على تنزيله

وذه السخرية مالت )! اصربوا حىت تلقوه على احلوض، لعلكم تلقونه هناك( معاوية فسخر منه وقال 

 .الصحابة املعتزلة إىل تكفري معاوية، وهو مذهب قدمي لبعض كبار

3F..رواه البخاري وغريه:  األغيلمة السفهاء الذين يكون فساد األمة على أيديهم:  ومن احلواضن حديث -٢١

٤  

فهذا احلديث إن كانوا يصدقونه فهو يرشد إىل أن فساد األمة سيكون على أيدي بين أمية، وقدوم معاوية 

                                                           
 عمرو حدثَنا ، إِسماعيلَ بن موسى حدثَنا/ سفَهاَء أُغَيلمة يدي علَى أُمتي هالَك وسلم عليه اهللا صلى النبِي قَولِ باب:  )٦٠/  ٩( ،البخاري صحيحففي  ٤

نى بيحنِ يب يدعنِ سرِو بمنِ عب يدعنِ:  قَالَ سربي يأَخدقَالَ ج  :تا كُنسالج عةَ أَبِي مريري هف جِدسم بِيوسلم عليه اهللا صلى الن ةيندا بِالْمنعمانُ وورم 
 أَقُولَ أَنْ شئْت لَو هريرةَ أَبو فَقَالَ !غلْمةً علَيهِم اِهللا لَعنةُ مروانُ الَفَقَ !قُريشٍ من غلْمة يدي علَى أُمتي هلَكَةُ يقُولُ الْمصدوق الصادق سمعت هريرةَ أَبو قَالَ
 قُلْنا منهم يكُونوا أَنْ هؤالَِء عسى لَنا قَالَ أَحداثًا غلْمانا رآهم فَإِذَا بِالشامِ ملَكُوا حني مروانَ بنِي إِلَى جدي مع أَخرج فَكُنت لَفَعلْت فُالَن وبنِي فُالَن بنِي
تأَن لَممالك عن مساك عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا أيب حدثين اهللا عبد حدثنا )٢٩٩/  ٢( - حنبل بن أمحد مسند(اهـوهو يف مصادر أخرى مثل  أَع 
 فساد أو أميت هالك ان:  يقول املصدوق الصادق سلم و عليه اهللا صلى القاسم أبا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت يقول هريرة أبا مسعت قال ظامل بن

 قال مساك عن سفيان عن الرمحن عبد ثنا أيب حدثين اهللا عبد حدثنا:  )٤٨٥/  ٢( - حنبل بن أمحد مسند/ اهـ  قريش من سفهاء أغيلمة أمراء رؤوس أميت
/  قريش من سفهاء أغيلمة يدي على أميت فساد ان:  يقول سلم و عليه اهللا صلى القاسم أبا حيب مسعت قال هريرة أبا مسعت قال ظامل بن اهللا عبد حدثين
 الضحاك أن شريك بن يزيد عن دلة بن عاصم أنا سلمة بن يعين محاد ثنا الصمد عبد ثنا أيب ثين قال اهللا عبد حدثنا:  )٥٢٠/  ٢( - حنبل بن أمحد مسند

 صلى اهللا رسول من مسعته بشيء حدثنا هريرة أبا يا فقال له فأذن هريرة أبو قال بالباب ترون من انظروا:  مروان فقال بكسوة مروان إىل معه أرسل قيس بن
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ه، ومن سن سنة سيئة كان عليه فهم سائرون على جه، وهو من سن هلم الظلم، فظلمهم يف صفحت

 .وزرها ووزر من عما ا إىل يوم القيامة

 .هي من حواضن مثالبه وقرائنها وعواضدها وشواهدها وكل حديث يف ذم بين أمية  -٢٢

وتكتموا عطلوها .. وليس القرآنيون وال املعتزلة! إذن فهذه عشرون حديثاً معطلة، عطلها محاة السنة ودعاا 

سكت، فلم خيرب بشيء ومل حيذر من شيء، وهذا نفاق، ألنه من التقدم بني ) ص(أن النيب  عليها، ومتنوا لو

حيتوي على ناقضني من نواقض ) ص(يدي اهللا ورسوله، بل هو أسوأ، إن هذه الكراهية لبعض ما جاء به النيب 

4Fاإلسالم العشرة اليت أوردها الشيخ حممد بن عبد الوهاب

حق إمام عقائدهم  ال لشيء إال ألا وردت يف،  ٥

واحلمقى يقصرون عن اكتشاف دوافع الدهاة وقوة مكرهم؛ .. وتارخيهم وشخصيام ومنهجهم وسلوكهم

فيقعون ضحايا تتساقط بسهولة أمام أقدام هؤالء دهاة الطغاة، ويقدمون هلم اإلسالم على طبق من ذهب، 

  .ليخدمهم يف أي أمر أو نازلة

                                                                                                                                                                                                 
 اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال هريرة أبا يا زدنا قال شيئا يلوا مل وأم الثريا من خروا ام األمر هذا ولوا أقوام ليتمنني يقول مسعته فقال سلم و عليه اهللا

 أيب بن بكر أبو حدثنا: قال يعلى، أبو أخربنا: )١٠٧/  ١٥( - حبان ابن صحيح/  قريش من أغيلمة يدي على األمة هذه هالك جيري يقول سلم و عليه
 أميت هالك: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة، أيب عن صاحل أيب عن األعمش، عن شيبان، حدثنا: قال موسى، بن اهللا عبيد حدثنا: قال شيبة،
 بن حممد العباس أبو حدثنا: )٥٢٥/  ٤( - للحاكم الصحيحني على املستدرك/  " هؤالء والغلمان: مروان فقال: قال" . قريش من سفهاء غلمان يدي على

 مسعت:  قال عنه اهللا رضي ذر أيب عن سعد بن راشد عن ميمر أيب بن بكر أيب عن الوليد بن بقية ثنا حبمص احلجازي الفرج بن أمحد عتبة أبو ثنا يعقوب
 للحاكم الصحيحني على املستدرك/  دغال كتاب و حنال اهللا مال و خوال اهللا عباد اختذوا أربعني أمية بنو بلغت إذا:  يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 رسول مسعت:  يقول عنه اهللا رضي أباهريرة مسع أنه عمار أيب بن عمار حدثين و مرمي أيب بن بكر أبو الق:  )٥٢٦/  ٤( - التلخيص يف الذهيب تعليقات مع
 احلديث هلذا و خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا اهـ  قريش من أغيلمة يدي على األمة هذه هالك:  يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا

 املستدرك/ منها حضرين ما بعض فذكرت ذكرها إال يسعين مل التابعني من األئمة و الطاهرين صحابته و سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عن شواهد و توابع
 حممد بن حجاج ثنا أيب حدثين حنبل بن أمحد بن اهللا عبد ثنا بالويه بن أمحد بن حممد بكر أبو حدثناه ما منها و: )٥٢٨/  ٤( - للحاكم الصحيحني على
 اهللا صلى اهللا رسول إىل األحياء أبغض كان:  قال األسلمي برزة أيب عن مطرف بن اهللا عبد عن حيدث هالل بن محيد عتمس:  قال محزة أيب عن شعبة ثنا

 البخاري شرط على:  التلخيص قي الذهيب تعليق خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا : ، وقال  ثقيف و حنيفة بنو و أمية بنو سلم و عليه
ذا احلشد الروائي لألحاديث اليت يصححوا وتوصلنا شيئاً فشيئاً إىل أرباب الفساد يف هذه األمة، فهل يكون جزاؤهم هو محايتهم أم اخل من ه.. ومسلم

 كشفهم؟
 : قال الشيخ وهو يعدد النواقض العشرة:  )١٢٥/  ٨( - الوهاب عبد بن حممد اإلمام مؤلفات موسوعة ٥

 حكمه على الطاغوت حكم يفضلون كالذين حكمه من أحسن غريه حكم أن أو هديه، من أكمل وسلم عليه اهللا صلى النيب هدى غري أن اعتقد من:  الرابع
 .)!وهم يرون أن هديهم يف الكتمان هلذه األحاديث أوىل من هدي النيب يف اإلعالن: قلت(  كافر فهو

 فأحبط اهللا أنزل ما كرهوا بأم ذلك: ((  تعاىل قوله والدليل إمجاعاً، كفر هب عمل ولو وسلم عليه اهللا صلى الرسول به جاء مما شيئاَ أبغض من:  اخلامس
وهم يبغضون هذه األحاديث : قلت( اهـ وهذان الناقضان يف معاوية وأتباعه، إال أننا ال نكفر أتباعه جلهلهم وتأوهلم ونطقهم بالشهادتني اهـ  ) أعماهلم

 ). قطعاً، لكنهم ال يشيعون ذلك
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 ث ديخالصة  دراسة احل          
له عدة أسانيد صحيحة، وأقصد بالصحة هنا الصحة حديث  )رأيتم معاوية على منربي فاقتلوهإذا (حديث 

، وأسانيد هذا ، واآلحاد الظنية الثبوت دون املتواتر القطعي الثبوتالعامة اليت يدخل فيها احلسن واحلسن لغريه
يف فضائله املوضوعة من قبل  دهي أصح من كل األساني -كسائر األحاديث يف ذم معاوية –احلديث 

،  وعندما نقارن مثل هذا النواصب ملواجهة ما تواتر من سوء سريته أو ما صح من األحاديث يف ذمه 
مع أي حديث يف فضل  ، عندما نقارنه!مكذوباً موضوعاً –ألول وهلة  –الناس أكثر احلديث، الذي قد يظنه 

منهج اجلرح والتعديل عند ( احلديثي التقليدي  نهج العلمي معاوية فسنجد أنه أقوى من تلك الفضيلة وفق امل
، وإمنا حيتاج األمر لوعي سياسي بسيط، وعلى هذا يلزم املتساهل يف تصحيح فضائل معاوية أن )أهل احلديث

والواجب على الناصيب  ألحاديث يف الثناء عليه،وسيجدها أقوى بكثري من ا.. ينظر إىل األحاديث يف ذمه أوالً 
على أقل تقدير، أما أن نرى النواصب ومن شايعهم واغتر م من غالة  سلفي القريب منه أن يدفع هذا ذاوال

باملنهج نفسه و متحمسني لتصحيح األكاذيب يف فضل معاوية وإعراضهم عما هو أصح منه باإلمجاع السلفية
 .مقهم أثراً يف السياسة والثقافةاإلسالمي وأع الذي يعتمدونه، فهذا دليل هوى وتعصب ألشهر ظلمة التاريخ

مث عندما نقول إن األحاديث يف ذم معاوية صحيحة فإننا نأخذ يف االعتبار تلك الظروف السياسية وذلك الرأي  
العام املسيطر على أغلب أهل احلديث فقد حلقهم من النصب ما حلقهم وليس أدل على ذلك من فتح أعينهم 

علي على املنابر، فتراهم  اإلمام  كلعن ؛وإمهاهلم ألكرب نصب ،ثمانكتفضيل علي على ع ؛على أدىن تشيع
ظاملاً يتوجسون من أحاديث األول ولو كان صحابياً كأيب الطفيل، وينهلون من أحاديث الثاين ولو كان 

ه فهذا الوضوح وهذ.. كمعاوية أو مروان أو حريز بن عثمان أو غريهم ممن ثبت أم كانوا يلعنون علياًمتهتكاً 
الفجاجة يف النصب ال ختفى إال على من أضله اهللا واه، وأعمى بصره وبصريته لكثرة إعراضه عن احلق، واهللا 
ال يضل إال من يستحق الضاللة بإعراضه عن احلق، وال يهدي إال من جاهد يف اهللا، وليس من جاهد يف نصرة 

 ..مذهب أو شيخ 
ت أكثر أهل ية اليت حتولت مع الزمن إىل ظروف مذهبية جعلإذن فنحن نأخذ يف االعتبار تلك الظروف السياس

اهللا، وأصبح هناك عقيدة ثابتة جيب نصرا ولو عاندت  وطالم أكثر من خشيتهم هماحلديث خيشون زمالء
النصوص الشرعية، وعن هذه العقيدة تفرع كثري من اجلرح والتعديل، فتم تكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، 
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وائتمان اخلائن،وهكذا تتفرع األمراض املميتة من مرض قدمي مل حنسن دراسته وحتليله وتقييمه وختوين األمني، 
 .اخل..وتقييم آثاره على الثقافة مبا فيها من عقائد وفقه وحديث وجر ح وتعديل 

 فاألفكار تبقى بعد سقوط الدول،.. وتلك الظروف ال يظنن أحد أا انتهت بنهاية الدولة األموية، كال   
يقتله النواصب سنة  صاحب السنن النسائياإلمام السين الكبري أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب وهاهو 

ولو أن ! ألنه مل يوافق على افتراء حديث يف فضل معاوية سنة،) ١٧٠(هـ بعد سقوط الدولة بأكثر من ٣٠٣
يضرب ) هـ٤٠٥( و احلاكم وهاهالشيعة هم الذين قتلوه لصنفت السلفية يف فضله واحلزن عليع املصنفات، 
 ..فاألمثلة كثرية جداً وهكذا.. ليفتري حديثاً يف فضل معاوية بعد سقوط الدولة األموية بنحو ثالثة قرون

فالظروف اليت أحاطت بأهل احلديث والعقائد السلفية مل تتح هلم أن يروا األمور بتجرد حىت لو أرادوا، هذه  
ه األحاديث يف ذم معاوية، ألنه إذا كان بعض أهل احلديث قد قتل الظروف هي اليت تضغط ضد رواية مثل هذ

وجلد ألم مل يضعوا أحاديث يف فضائل معاوية، فكيف مبن روى يف ذمه؟ بل إىل اليوم جيد الباحث صعوبة يف 
 ..بينما جيد الثناء والترحيب إذا صحح أكاذيب يف فضله) كحديث عمار( ترديد حديث متواتر يف ذم معاوية 

ألن ) معاوية( بدالً من لفظة ) فالن( ع ذلك جيب أن ننصف أهل احلديث حىت لو اختصروا أو جعلوا لفظة وم
الشعور بالغربة االجتماعية شديد على النفس، وال يتحمل هذه الغربة االجتماعية إال القلة ممن وفقهم اهللا ملراقبته 

وال أرى نفسي من هؤالء، ولكن نزحف  )وقليل من عبادي الشكور( وهؤالء قليل .. فقط وعبادته فقط
 .وحناول، واهللا يعفو عنا

لكن يبقى التأكيد على أن الرواة ملثل هذه األحاديث من أهل احلديث، يشكر هلم روايتها ألم بروايتها 
يكونون قد ضحوا بكثري من مسعتهم ومكانتهم يف سبيل رواية ما مسعوا، بينما الوضاعون لألحاديث يف فضائل 

 ..ة كانوا يف وضع مريح سياسياً واجتماعياً ومذهبياًمعاوي
مث إن املتقدمني من أهل احلديث كانوا أكثر إنصافاً من متأخريهم، لذلك ال بد أن نسجل غرابتنا من حماولة أهل 
احلديث حشر كل هذه األحاديث بتكلف شديد يف كتب األحاديث الضعيفة واملوضوعة، بينما هم أنفسهم 

سانيد أحاديث أخرى يف موضوعات أخرى، فهذا حتكم وعصبية فرضتها العقائد املستقرة، يصححون بتلك األ
ومل يفرضها العلم واإلنصاف، فلذلك ال يستغرب القاريء أن يكون معظم األحاديث يف ذم معاوية لن جندها 

 ! إال يف كتب الضعفاء واملوضوعات
مه، مع إمياين املطلق بأنه مل يرد يف فضله حديث، وأن إذن على التنزل بأن هناك أحاديث يف فضل معاوية ويف ذ 

كل األحاديث يف فضله موضوعة مكذوبة على رسول اهللا، إال أنه عند التنزل لو اعتربنا أن بعضها صح إسناداً، 
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فهنا إن أمكن اجلمع فهذا جيد، كأن يقال بأن هذا الفضل كان دعاء والدعاء مل يستجب، بينما مثل حديث 
 .واخلرب مقدم على الدعاء -مع تواتره –عمار إخبار 

وهو أقل صحة من حديث عمار بال شك، إال أنه ( وكذلك اإلخبار بأن معاوية ميوت على غري ملة اإلسالم  
 .فهنا يقدم اخلرب على الدعاء) أقوى من مجيع فضائل معاوية جمتمعة

تقتصر على قوة اإلسناد فقط بل جيب أن  وإن مل ميكن اجلمع فإنه عند التعارض جيب تقدمي األقوى، والقوة ال 
يضاف إليها األصعب ظروفاً واألكثر حتمالً للظروف السياسية واملذهبية على الضعف واألكثر راحة سياسياً 

 .ومذهبياً، فكيف إذا توافقت هذه القوة مع قوة اإلسناد، فالقوة هنا تتضاعف
على األحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، إال بعد جترد نية  قد ال يقتنع كل الناس بأي أثر لالضطهاد السياسي وأثره

 .وحبث جاد، لذلك سنقتصر على دراسة األسانيد واملقارنة بينها فقط إال ما دعت الضرورة لإلشارة إليه
 :أو حتريفه احلديث وحماوالت إخفائه من املصادر 

حسن لذاته وال ينـزل احلديث قد روي بأسانيد بعضها ) إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه( وحديث   
من أكثر من عشر طرق، وقد بدأت ذه األسانيد عن رتبة احلسن عند املتشددين من احملدثني وهو مروي 

تتناقص وختتفي مع الزمن، بل حذف احلديث من بعض املصادر القدمية كمصنف ابن أيب شيبة أو مسندة، ومل 
العالية، وما زال تتبع األحاديث اليت يف ذم بين أمية وحذفها أو جنده إال يف بعض الكتب الناقلة عنه كاملطالب 

تضعيفها أو حتريفها قائم إىل اليوم واألمثلة كثرية جداً، كما أن هناك حماوالت قدمية لنقله من املرفوع إىل 
 ، فال بد أن نستحضر هذه)كما فعل البخاري، وسيأيت نقد كالمه( املرسل والتشويش على ذكر اسم معاوية 

الظروف اليت حاربت هذا احلديث وأمثاله من األحاديث يف ذم أعالم من بين أمية، وهؤالء األعالم كانوا سلف 
، ولكن )ص(لغالة السلفية، فلذلك جند احلرص الشديد عند غالة السلفية حلماية سلفيهم من النيب ) حقيقي( 

الم هؤالء، فال يقولون حجة يف مكان إال اهللا متم نوره ، ومن فضل اهللا أنه جيعل اخلذالن والتناقض يف ك
وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين، ! نقضوها يف مكان آخر، وما ضعفوا راوياً هنا إال صححوا له هناك

حتذيراً لألمة من الفنت بعده، ) ص(وإين ألعجب من بعض هؤالء على علمهم كيف خيتارون إخفاء ما بينه النيب 
وهذا نفاق، وال يبغض علياً إال منافق، كما أنه ال حيب ! العلماء يؤخذ من قوله ويترك كسائر) ص(وكأن النيب 

فلن جند أهدى ) ص(املنافقني إال منافق، وال حيب الظاملني إال ظامل، ومىت احنرفنا عن اهلدى الذي أتى به النيب 
عارضني هلذا احلديث البيان الكايف منه ال عند ابن تيمية وال غري ابن تيمية، وعلى كل حال سيأيت أثناء نقد امل

ويظهر هذا االمتعاض يف ) ص(الشايف على أن أهل األهواء من النواصب هم من أكثر الفرق امتعاضاً لبيان النيب 
صور شىت ستروا أثناء استعراضنا لألحاديث يف ذم معاوية، ولو اتفق املسلمون على ذم من ذمه اهللا ورسوله 
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، وألمكن اكتشاف ذلك التحريف الكبري الذي صدر أدخله هؤالء املذمومني يف دين النتهى أكثر اخلالف) ص(
اهللا، وهو حتريف كبري جداً لن يكتشفه من حيب األبالسة، ألم يشكلون الغطاء األكرب على القلوب، حىت 

ن، فمن أين أتى واألمثلة كثرية يف التاريخ ويف عصرنا الراه! أصبح قتل النفس احملرمة من أحب العبادات عندها
! كل هذا؟ أتى من اإلعراض عن األنبياء وحتذيرام واإلقبال على مناهج إبليس وأوليائه ومن حيسن الظن م

لكننا مل نوافق على االلتزام احلريف ذا التحذير ) سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعوا ولَا(وقد حذرنا اهللا يف قوله 
ولسان حالنا يقول ال بد أن يكون لنا شيء من األمر، نعوذ باهللا من اهلوى املضل عن سبيل اهللا  اإلهلي،
 .ورسوله

 :إمجال يف طرق احلديث
 :وطرق هذا احلديث هي 

رواه عنه ثقتان، أبو نضرة وأبو الوداك، وحيتمل أن احلسن البصري ( أيب سعيد اخلدري حديث   -١
 )إىل احلسن البصريرواه عنه أيضاً كما يف بعض الطرق 

  -يف أحد إسنادي أيب سعيد أيضاً –حديث رجل من األنصار   -٢
  )من رواية ابنه أيب أمامة عنه(  سهل بن حنيفحديث   -٣
 )رواه عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عنه( بن مسعود حديث عبد اهللا  -٤
 )ظه وعنه أبو الزبري، ولكن أحد النواصب حرف لف(  جابر بن عبد اهللا حديث   -٥
 )رواية احلسن البصري عنهم يف أحد الطريقني إليه(  مجاعة من أهل بدر حديث   -٦
من رواية حممد بن كعب ) ألبقرن بطنه= بدري ( حديث عبد الرمحن بن سهل األنصاري   -٧

 .عنه القرظي
 )فابقروا بطنه( حديث أيب ليلى األنصاري   -٨
 حديث حممود بن لبيد عن بدريني من بين عبد األشهل -٩

 من رواية األعمش عنه -)فابقروا بطنه( أنس بن مالك  حديث -١٠
 )بقروا بطنهاف( حديث احلسني بن علي  -١١
5Fرواه عنه إمساعيل  :احلسن البصري مرسالًحديث  -١٢

ويونس ) عند البالذري( واألعمش  ٦
) عند ابن عساكر وابن اجلوزي وابن عدي وغريهم( وعمرو بن عبيد )  يف علل أمحد( بن عبيد 

                                                           
 ).إمساعيل بن أيب خالد أو إمساعيل بن مسلم العبدي، أو إمساعيل بن مسلم املكي( مساعيل هذا لن خيرج عن أحد ثالثة سيأيت أن إ ٦
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ه أن روايته تلك عن مجاعة من أهل بدر، ويف بعض الطرق ما يشري إىل أنه رواه ويف بعض طرق( 
عن أيب سعيد اخلدري وحده، فإن صح هذا فيكون قد رواه عن أيب سعيد اخلدري ثالثة من 

 .)التابعني
 )من رواية بالل العبسي عنه( حديث حذيفة بن اليمان   -١٣
 ..من رواية جالم الغفاري.. حديث أيب ذر  -١٤

 :احلديث املقارن: مهمتنبيه 
سيلحظ القاريء الكرمي أنين يف هذا احلديث والسلسلة القادمة، سأنظر مدى اتفاق السنة والشيعة على  

رياً من الناس يف هذا رواية هذه األحاديث، وهل هي عند الشيعة بطرقهم أم بطرقنا، ألنين وجدت كث
مع أن األصل هو البحث يف مصادر أهل .. قائدالدراسات املقارنة يف الفقه واحلديث والع الزمن تعجبهم

فإذا انفردوا  السنة، وال نعول على شيء انفرد به الشيعة ال اإلمامية وال الزيدية مع احترامي للمذهبني،
سواء كان فعلي صواباً أو خطأً، إال أنين أؤمن بأال خيوض اإلنسان إال فيما يعلم، .. حبديث ال ألتفت إليه
أو فلسفية ال يعين هذا  كتب مذهب من املذاهب عقيدة كانت أو فقيهة أو سلوكيةوجمرد االطالع على 

أجهل كثرياً من  العلم، وإمنا جمرد اطالع قد يسمح لك بشيء من املقارنة، وال أستحي إذا قلت إنين
 .جاهلم ومنهجهم يف اجلرح والتعديلر
ين ال أرى هلم اهتماماً كافياً بعلم أن بعتب من أخ هلم، وهو ليسمح يل أبناء املذهبنيولكن مع هذا  

إضافة إىل أن األخوة اإلمامية ال أرى هلم اهتماماً حبفظ القرآن الكرمي، حىت أن بعض علمائهم  الرجال،
، وهذا يدل على انكباب على الرواية وإمهال القرآن الكرمي، عند تالوا الكبار خيطئون يف اآلية واآليتني
م يشاركون إخوام رمي يعرف هذا من قرأ كتبهم، إال أبالقرآن الك أما الزيدية فهم ألصق الفرق

 .اإلمامية بالضعف يف علم الرجال
مع حفظ للقرآن الكرمي إال أنه صاحب ذلك  بينما هناك كثافة سنية هائلة يف علم الرجال والعلل، 

وهذا غلو يف ! يثميتدبر، بل قد يرد أحدهم مخسني آية حبديث حسنه األلباين أو اهلال ضعف شديد يف
 .، إال أن السلفية أكثر حفظاً للقرآن الكرميالتمسك باحلديث، كغلو اإلمامية متاماً

مصيبة عامة يشترك فيها اإلمامي والسلفي يف  هجر القرآن الكرمي مع املبالغة يف اإلقبال على الراويةو 
بالقرآن الكرمي أكثر من السنة بينما تتفرد الزيدية بالتصاقها  -ويف املذهبني استثناءات -الغالب 

 الشهادة أوالً مث هذا ما أراه واهللا أعلم وما قلت هذا إال من بابوخاصة يف املتقدمني، واإلمامية، 
 .للجميع بتسديد النقص النصيحة
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والدعوة عامة للمراجعة والنقد الذايت، فأنا أؤمن أنه داخل كل مذهب هناك مساحة واسعة للنقد   
رجال إذا اقترن باالهتداء بالقرآن الكرمي مث مع توفر الوعي التارخيي مث العلم الدقيق الذايت، وعلم ال

باملؤثرات اخلارجية على اجلرح والتعديل فإنه ميكن أن ننتقل من حالة التقوقع اليت يعيشها املسلمون إىل 
انية وطرق البحث وإذا كان االنفتاح على الثقافات اإلنس.. حالة أفضل من التواصل واالنفتاح العلمي

 .انفتاح املسلمني على ثقافام ومناهجهم يف احلديث وغري احلديثالعلمي عند األمم، فمن باب أوىل  
سأقتصر على اجلرح والتعديل .. وهذا ال يعين أنين سأمزج بني اجلرح والتعديل عند الشيعة والسنة، كال

ذهيب مث تدرك الثر املذهيب على تصحيح السين لكن بروح منفتحة تدرك األثر السياسي على الوضع امل
 .إن صح التعبري) اجلرح والتعديل املقارن(األحاديث وتضعيفها، وهذا املنهج أوىل من التعجل يف 

أن يقول احلجة بنفسه وال خيشى يف احلق  -كما أصنف نفسي وأعرفها –وميكن للباحث السين احلر 
.. وأن يأخذ احلق ممن أتى به .. عبداً هللا ال للمذهب لومة مذهب وال سلطة سياسية أو دينية، هنا يكون

وال يغتر بكثرة اخلبيث  وال قلة الطيب، فقليل من الطيب من القول، أوىل من كثري من اخلبث، ولو 
أعجبنا هذا اخلبث واستظهرنا به على الناس، واستطلنا به على عباد اهللا، وجولة احلق خري من دولة 

 .الباطل
نطلقات السنية العظيمة مل يشوهها إال أبناؤها، بتعصبهم واغترارهم بالكثرة ونفورهم هذه املباديء وامل

من اإلنصاف، وخشيتهم أم إن أنصفوا كان هذا اإلنصاف حجة للشيعة، وأن الوقت وقت صراع 
اخل، وأنا آسف عندما أرى أن هذه األعذار العجيبة تسري بني عقالء من .. وليس وقت علم وإنصاف

وكأن اآلخر إن أفحش وظلم .. نة، وكأن اهللا يطالبنا بالصراع مع اآلخر، وليس الشهادة هللاأهل الس
 !السابقني فإن علينا أن ننصر الظاملني

نأخذ الشباب السين؟ هل نريد أن يشعر ماهذا؟ أين وصل تفكرينا وديننا ونظرياتنا؟ وإىل أي منحدر  
؟ وقبوله إن كان  ؟ والرد عليه بعلم إن كان باطالًشبابنا بالسأم وامللل من ضيقنا بالرأي ومناقشته

كاد أرى عاملاً سنياً يناقش إال ونفسه مضطربة حرجاً ماذا أصاب أهل السنة اليوم؟ ال أ ما أدري.. حقاً؟
ويظنون أن االستنصار بالعامة واالقتصار على الظهور ! هذا إن قبل باحلوار أصالً! كأمنا يصعد يف السماء

 م الرأي اآلخر سيدفع الشباب للسري معهم؟ يف القنوات وكت
كانت هذه شقشقة باحث سين حر يؤسفه ما عليه قومه من االحندار حنو املذهبية للمذهب فقط، 

وهذا أمر خميف، وهذا ال يعين أن اآلخرين ليس فيهم من العصبية ما فينا، بل .. والعصبية للعصبية فقط
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إال أنين إن رأيت علماء أآلخرين وهدوءهم يف  -إىل دراسة حيتاج األمر –لعل عصبيتهم أعظم، ما أدري 
 .املناقشة أعرف الفرق

حىت وهم أصحاب فرع من  –ها أنذا يف الرياض منبع السلفية احلديثة، وأعرف كيف يتحاور الناس 
وكيف يتعادون ويتباغضون ويشيدون االصطفافات التفصيلية، فلم يعد األمر فرزاً بني السلفية  -مذهب

فية، وإمنا أصبح الباحث ال يستطيع أن يدرك كثرة التفريعات والتصنيفات داخل كل وشاعرة أو الصواأل
فرع من فروع السلفية، وهذا نتيجة للظلم القدمي، ورفض التصحيح، واخلشية من االنفتاح، وضعف 

 .اخل..مناهج التعليم
 :التفصيل يف دراسة طرق احلديث

 :يف طرق احلديث وهذا هو التفصيل
 ..حديث أيب سعيد اخلدري: األول طريقال
 !إذا أتى بأحاديث أخرىأحدمها يصححه ابن تيمية بل  –   من طريقني أيب سعيد وروي عن 
وأقوى الطريقني وأشهرمها طريق علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري،  وهذا  

ديث يف األحكام والعقائد، الطريق مشهور عند أهل احلديث رووا من طريقه عشرات األحا
6Fوصححوها

 -عندهم وهو أضعف رجل يف اإلسناد –، واألحاديث عن علي بن زيد بن جدعان وحده ٧
كثرية جداً، تبلغ حنو ثالثة آالف حديث باملكرر، وهذا عدد ضخم، ومن الصعب أال نستبعد من 

مل ينفرد به، ال هو وال ه توبع ووأن فهذا حتكم وعصبية، ال سيما! أحاديثه إال هذا احلديث يف ذم معاوية
شيخه وال شيخ شيخه، بل له طرق شىت رويت يف زمن صعب، والستفاضتها وكثرا فقد فرضت 
نفسها على كل الظروف السياسية واملذهبية والبلدانية ووصلتنا عرب هذا الزمن املليء باحلصار والتحريف 

هاب الفكري يطارد رواا ومصححيها إىل اليوم، وما زال اإلر.. والبتر واإلخفاء والتحفظ واالستنكار 
هل : ، وأرى أن هذا احلديث يندرج حتت أصل عام وهو وهذا جزء من االبتالء املصاحب للحق وأهله

أصحابه من الفنت بعده؟ وهل أوضح هلم ما ينجيهم وضوحاً تاماً ال يزيغ عنه إال ) ص(حذر النيب 
 .اخل.. أن يعطي هداية وال يرفع شكاًهالك؟ أم أن حتذيره كان عاماً ال ميكن 

                                                           
فرد به علي وقد أفردناها ببحث ولو أوردنا ذلك البحث ضمن مالحق هذا احلديث لكان كتاباً، ويكفي أن نقول إن أبلغ النواصب كابن تيمية حيتج مبا ان ٧

 .فكيف مبا توبع عليه هو وشيخه وشيخ شيخه؟! جدعانبن زيد بن 
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مل يتركهم سدى، وانه قد أبان هلم ) ص(أنصار معاوية يعترفون مثلما يعترف بقية املسلمني بأن النيب 
احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، ومن متام ذلك البيان وكماله أن خيربهم برؤوس 

 .اضحاً ال لبس فيه، حىت تقوم احلجة على من خالف ذلكالشر بعده، وأن يكون هذا اإلخبار و
هؤالء األشرار الذين سيفسدون يف أمته  )ص(ملاذا إذن مل يقتل النيب : وهناك شبهة يقولوها البعض وهي

 وحيرفون دينه فرييح األمة منهم؟
يتوفهم قبل أن  ألن اهللا أقدر على إماتة هؤالء فلماذا مل.. وهذا السؤال ال يطرحه إال مستكرب أو أمحق

أحسب الناس أن ( يفسدوا يف األمة؟ إن هللا حكمة يف عباده بأن يبقى االبتالء واالختبار إىل يوم القيامة 
فاالبتالء غاية من غايات اخللق، ولن يتحقق إال بوجود إبليس ) يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون؟

انب اآلخر يكون الدليل والربهان والعقل والعدل وأوليائه مبا معهم من زخرف الدنيا والقوة، ويف اجل
نتها وبني الربهان وتلك بني الدنيا وزي.. مث أنت أيها اإلنسان يف الوسط وختتار.. وسائر الفضائل

وأكثر الناس بال شك خيتارون الدنيا والكثرة واملال والسلطة واملصلحة، وهذه األكثرية الضالة .. الفضائل
ابه فال جمال للشك فيها، وهذا هو ما نراه يف الواقع، فالكثرة احلديثة مع الكثرة قد أخرب اهللا ا يف كت

 ..القدمية، يف اإلعراض عن اهلدي القرآين قبل اهلدي النبوي
فلذلك نرى أن مثل هذه األسئلة االستكبارية ال يطرحها أهل العلم باهللا وسننه يف خلقه، وإمنا يطرحها 

ملاذا مل يقتل اهللا إبليس ويهلك : مقى يطردون يف األسئلة، فيقولوناحلمقى واملستكربون، ولكن احل
اخل وهؤالء محقى ال يعرفون غايات اهللا يف خلقه .. الظلمة ويزلزل الدول االستكبارية  وخيسف بإسرائيل

ليبلوكم أيكم أحسن ) .. ( ليبلوكم يف ما آتاكم( وال يقفون عند اآليات الكرمي .. كاالبتالء واالختبار 
 ..وحنو هذا من اآليات اليت ختربها بأسباب بقاء الشرور يف هذا العامل..) مالًع

كانت هذه مقدمة استباقية متنع احلمقى واملستكربين من طرح األسئلة املفسدة للقلوب والعقول، حىت 
بأنه قد حذر أمته من كل ما يضرها وأرشدها إىل ) ص(يقرأ القاريء هذه األحاديث ويصلي على النيب 

وهذا احلديث .. مل يكتم خرياً إال دهلم عليه، وال شراً إال حذرهم منه وأمرهم مبقاومته.. ل ما ينفعها ك
تحذيرات الكثرية اليت مل يطبقها أكثر الناس، وإمنا هابوها مث تأولوها مث أمهلوها مث هو جزء من تلك ال

ولو كان اجليل األول مطبقني لكل  اخل،..كما تأولوا غريها وهابوا غريها وضعفوا عن غريها .. ضعفوها 
اخل، وهذا كله حصل ..ملا تنافسوا يف الدنيا وال تقاتلوا وال حتاسدوا وال تباغضوا ) ص(أوامر النيب 

ألمته هذه التحذيرات صحيحة بإمجاع اجلميع أيضاً، كما أن ) ص(باعتراف اجلميع كما أن حتذير النيب 
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حلديث معاوية خصوصية حىت حنرقه باألسئلة، وكأن الصحابة خمالفتها ثابتة بإمجاع اجلميع، فلم يبق 
 .. نفذوا مجيع األوامر إال يف موضوع معاوية

ومن شاء أن .. اتونواهيه كان كثرياً ويف كثري من املوضوع) ص(النكوص عن أوامر النيب .. كال 
مث انظروا .. ب احلديث مألى بتحذير الصحابة من أمور وأمرهم بأمور أخرى يعرف ذلك فهذه كت

كيف كان الواقع مع هذه األوامر والنواهي، واجعلوا األمر بقتل معاوية يف ذيل تلك األوامر، فإن وجدمت 
أن األوامر األخرى قد طبقها الصحابة فارفضوا عندئذ هذا احلديث وضعفوا كل من رواه وردوا على 

ستثناء موضوع معاوية بعد حتقق كل من صححه، وأما إن وجدمت أن إمهال األوامر هي األصل فال جيوز ا
    .  أمثاله وصحة أسانيده

  
 :حديث أيب سعيدمصادر وطرق وألفاظ 

له طرق كثرية صحيحة  من رواية أيب سعيد، )إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه( طريق حلديث وهذا ال
بن جدعان كل فقد رواه عن علي بن زيد .. عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد

من سفيان بن عيينة وجعفر بن سليمان الضبعي ومحاد بن سلمة، وثالثتهم ثقلت مع تنوع مذهيب، فابن 
عيينة ومحاد بن سلمة ميوهلم حديثية سلفية عثمانية أقرب لبين أمية منها إىل آل البيت، وجعفر بن 

، تلك البلدة العثمانية املنحرفة شيعية، وثالثتهم ثقات، ومن أهل البصرة حمدث له ميولسليمان الضبعي 
7Fعن اإلمام علي

، فاتفق السنة والشيعة يف مدينة عثمانية ناصبية على رواية هذا احلديث عن علي بن زيد ٨
 .  بن جدعان، فيبقى التحقيق يف علي  بن زيد وشيخه أبو نضرة إذ مها حمل البحث

يف  الدمشقي أخرجه ابن عساكريق الذي أما رواية الثالثة الثقات عن علي بن زيد به؛ ففي هذا الطر
من طرق عن محاد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبعي وابن عيينة ) ١٥٦-١٥٥/ ٥٩( دمشق تاريخ

: ويف لفظ  -إذا رأيتم معاوية على منربي، ( ولفظه  عن علي بن زيد بن جدعان باإلسناد واملنت ثالثتهم
 ).فاقتلوه  -على هذه األعواد

 البن عدي يف الكاملبن جدعان به كما من طرق عن علي بن زيد رواه عدي ابن  رواه وكذلك 
 .-ترمجة جعفر بن سليمان الضبعيانظر  –) ٢/١٤٦(

                                                           
اخل وأنا إمنا أحتدث هنا مع أهل ...قد يأيت بعض طلبة العلم ويستغربون مثل هذا احلشد املعلومايت، أن هذا فيه نصب وهذا فيه تشيع والبصرة ناصبية و ٨

 ).يف نصب أهل البصرة( العلم، ومن الصعب توثيق كل شيء، ولرياجعوا امللحق 
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 الرزاق عبد من طريق :)١٥٦ ص/  ٥٩ ج( - دمشق تاريخ(ولفظ احلديث كما عند ابن عساكر يف  
)  وسلم عليه اهللا صلى(  نيبال عن سعيد أيب عن  نضرة أيب عن زيد بن علي عن سليمان بن جعفر أنا

 عبد رواه إمنا احلديث وهذا ( :مث نقل عن ابن عدي قوله )فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا (:  قال
 ).أشبه جبعفر وهو زيد بن علي عن عيينة ابن عن الرزاق

محاد بن ال حيتاج األمر لتخيري بينهما، فكالمها قد روى احلديث عن علي بن زيد، وتابعهما : قلت 
سلمة، وروي عنهما وعنه من طرق صحيحة، وكأن ابن عدي يلمح إىل أن جعفر بن سليمان متشيع 
وسفيان بن عيينة سلفي فيه نصب، وعلى هذا فاحلديث أشبه جبعفر بن سليمان، وهذا صحيح، ، لكن 

 رواية ما سفيان بن عيينة يف آخر األمر صاحب حديث، وأهل احلديث تدفعهم شهوة احلديث أحياناً إىل
( خه علي بن زيد متقدم يال يعجبهم، وخاصة إذا وثقوا يف اإلسناد، وتأخر زمنهم وعلت أسانيدهم، وش

 .فهو قدمي وسفيان بقي إىل أن عال إسناده فروى كل ما مسعه من الشيوخ املتقدمني) هـ١٣١تويف حنو 
 أبو أيوب بن سليمان نا نصييبال معاوية بن سعيد بن حممد نا عدي ابن مث أورد ابن عساكر من طريق 

 اهللا رسول أن سعيد أيب عن نضرة أيب عن جدعان بن زيد بن علي عن عيينة بن سفيان نا الصريفيين عمر
 .)فارمجوه منربي على معاوية رأيتم إذا( : قال)  وسلم عليه اهللا صلى( 

 بن محاد نا اخلزاعي اهللا عبد بن حممد نا احلباب بن الفضل عن وساق ابن عساكر من طريق ابن عدي
 إذا( : قال)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول أن :سعيد أيب عن نضرة أيب عن زيدبن  علي عن سلمة
 أبو فقال بالسيف خيطب وهو األنصار من رجل إليه فقام قال )فاقتلوه األعواد هذه على معاوية رأيتم
 على خيطب معاوية رأيتم إذا: (  يقول)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول مسعت قال ؟تصنع ما سعيد
 عمر عهد على السيف يسل أن نكره ولكنا مسعت ما مسعنا قد إنا سعيد أبو له فقال ،)فاقتلوه دااألعو
اهـ وهذه أكمل رواية للحديث ) جوابه جيئ أن قبل موته فجاء ذلك يف عمر إىل فكتبوا نستأمره حىت

 .ومناسبته
 :اجلوابإشكاالت على مناسبة احلديث و

يف احلديث أن معاوية خطب يف حياة عمر فأين كان ذلك؟ وأم أرادوا قتله، وأن عمر مات يف  هنا 
مىت كان هذا؟ وأين؟ ال سيما وأن املشهور أن معاوية يف الشام وعمر يف املدينة؟ .. تلك الساعات

كما أن ظاهر احلديث  وكذلك أبو سعيد مل يفد إىل الشام على عهد عمر حىت تقع القصة يف الشام؟  
خطبة وموت عمر كبري فرق؟ ورمبا كانت =أن خطبة معاوية كانت أيام وفاة عمر ومل يكن بني احل

 .الوفاة قبل اخلطبة بيسري من الوقت؟ هذه كلها ألغاز وإشكاالت ال يعرفها من مل يدقق يف التاريخ
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هـ بعد  احلج مباشرة، ٢٣اخر عام حدثت يف املدينة أيام مقتل عمر  أو أن هذه الواقعة قد:  واجلواب
وقد كان يف ذلك العام أن حج األجناد وأمراؤهم مع عمر، ومعاوية من هؤالء األمراء، وهذا ما يرجح 

أرى أنه مت بتخطيط من معاوية  -يف حبث يل خاص -بأن ملعاوية دوراً كبرياً يف مقتل عمر، فمقتل عمر 
فأبو لؤلوة اوسي غالم املغرية بن شعبة   -تنطق به الرواياتعلى ما يظهر يل مما مل  –واملغرية بن شعبة 

فهذا ! ال يعقل أبداً أن يقدم على قتل خليفة املسلمني من أجل ثالثة دراهم زادها عليه املغرية بن شعبة
 ..جنون ال يفعله عاقل إال بعد ترتيب ووعد باحلماية وحتريض وديد

ومن الصعب أن ينحر الرجل نفسه، ! وهذا عجيب أيضاً! ( نفسهحنر  والغريب أم زعموا أن أبا لؤلؤة 
 ).، فال أعلم أحداً حنر نفسه ال قبله وال بعدهفلعلهم قتلوه حىت خيتفي السر

أما القصة املعقولة عندي فخالصتها  أن معاوية واملغرية وقريش وحلفاءهم قرروا التخلص من عمر بن  
يني وبدأ حياسبهم ويشك فيهم، وكان قد عزم على السفر إىل اخلطاب جسدياً بعد أن ضيق على الرأمسال

الشام بعد احلج مباشرة  والبقاء فيها حوالً كامالً بعد أن وصله عن الشام وأمريها كثري مما يوجب الريبة 
ووصله أمر آخر أكثر خطورة  وهو أنه ! واملراقبة واالطالع على عمله عن قرب، فهذه وصلت معاوية

لو ولوها : ( أن عمر يرجح علياً للخالفة بعده لقوله للمغرية  -سه املغرية بن شعبةعرب جاسو –علم  
فاجتمع هذا السبب مع عزمه ) لسلك م الطريق ولو كان السيف على عنقه  -يعين علياً  –األجلح 

اله السفر إىل الشام والنظر يف أحوال أهلها وصاحليها بعد أن أبلغه عبادة بن الصامت عن معاوية وأعم
كانت أسباباً كافية ملعاوية لتصفية عمر جسدياً، إضافة إىل ما شاع عن عمر من تنقصه ملعاوية ! فيها

وندمه على توليته ووصيته أن يبعد الطلقاء عن اخلالفة والشورى يف أمور كثرية تدل على توجس عمر 
اً فتغلب دهاء معاوية على من معاوية شراً وكان عمر قوي الفراسة، إال أن دهاء معاوية كان عظيماً جد

فراسة عمر وسارعت بقتله، ومل يكن معاوية وحده، فقد كان معه جل قريش من الطلقاء وحلفائهم، 
الذي قيل عنه أنه يستطيع أن خيرج من أبواب ) املغرية( وكانت معه ثقيف  بأعورها الداهية اآلخر 

ش وخاصة بين خمزوم وبين عبد مشس وقريش مع حلفاء أقوياء من قري! املدينة الثمانية كلها مبكر واحد
الظواهر كلها وكل بين سليم بزعامة أيب األعور السلمي وحلفاء آخرين أقل قوة كاألزد ومنها دوس 

اخل، إضافة إىل نصارى الشام من قبائل العرب وغريهم كقبائل كلب ومحري ..وكذلك ثقيف وجبيلة
طمئن على مركزه، فلذلك جرى ما جرى من ختطيط فكان مع معاوية ما يستطيع به أن ي..وسائر قضاعة

لقتل عمر بعد وعدهم أيب لؤلؤة أنه لن يصيبه مكروه وأنه سيكون جبانبه من خيرجه من املسجد وخيرجه 
، وإن مل يفعل فعليه الويل والثبور له ولعائلته اليت معه يف أو العراق من جزيرة العرب بأمان إىل بالد فارس
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 ،لؤة ساذجاً ففعل فعلته النكراء، وملا شعر بأن محاته أرادوا قتله طعن منهم من طعناملدينة، وكان أبو لؤ
 !ي الدليل، مث زعموا أنه حنر نفسهليختف عدد من قتلهم حنو العشرة مث ذحبه حمرضوهوكان  ،وطعن غريهم

وكان عبيد ( أن اهلرمزان هو قاتل عمر يع لعبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب بوكان معاوية قد رتب من يذ 
وأن بعض املهاجرين قد أعان اهلرمزان، وكأن معاوية واملغرية يريدان اام ) اهللا بن عمر ربيب معاوية

 ! يف اخلالفة وظهم حظ ونحىت يفقد وسعد وعبد الرمحن بن عوف علياملهاجرين ومنهم 
جواب املغرية بن ، ومل يتم است؟فكانت أمور مل يتم فيها التحقيق اجلدي يف من أشار على أيب لؤلؤة

 ؟ومن آخر الناس عهداً به يف األيام األخرية ؟وال سؤال أهل املغرية عن أحوال مواله أيب لؤلؤة ؟شعبة
ومل يتم كل هذا، وإمنا مات اخلرب ! بعد شكواه لعمر من فعل املغرية إن صحت القصة أصالًوخاصة 

 ..بقتلهم أليب لؤلؤة
لن يقوم به موىل من تلقاء نفسه، .. أن مقتل خليفة كعمر  ولكن ما حتت السطور وما فوقها يدل على 

يؤمن بعصمة دم املسلم فكيف باخلليفة العادل الذي وقف حجر  من كبار املهاجرين ولن يقوم به رجل
موت عمر كان  اخل، فاخلالصة أنه يوم..الوالياتيف البذخ واألموال ووحلفائها عثرة أمام أطماع قريش 

نة هو وسائر أمراء األمصار مع أجنادهم، وكأنه ملا علم من الطبيب أن عمر يف املدينفسه معاوية 
عبيد اهللا بن عمر بن ( سيموت قريباً انتظر معاوية حىت علم مبوت عمر قبل احلاضرين فقد كان ربيبه 

هنا تذكر من ، فثر الناس صعد املنرب النبوي وخطبفلما علم مبوته قبل أك) اخلطاب من أهل بيت عمر
ولعل أكثرهم مل يكن يف املسجد كانوا مذهولني أو  –من الصحابة كايب سعيد وذلك األنصاري تذكر 

غياباً وال ميكنهم أن يبقوا معسكرين يف املسجد النبوي ولعل خطبة معاوية كانت يف غري وقت الصالة 
  –وكانت خطبة سياسية .. 

ألمر النبوي، وكان سر األمر أرادوا تنفيذ ا  رآه أبو سعيد وغريه من الصحابة ممن أراد قتل معاويةإذن ملا 
ألنه  ، وألنه سيحكم دولة عثمان والنبوي بقتل معاوية أنه يف ساعة صعوده إىل املنرب كان مستحقاً للقتل

قاتل عمر بالتوجيه واألمر واإلكراه واإلطماع  ملوىل حليفه املغرية، ويكون صعوده على املنرب يف ذلك 
كما يف  –اية التحول يف مسريته من السرية إىل العلنية، وكان عمر باب الفتنة اليوم يوم مقتل عمر بد

ال يدري فيها  عربه، تلك الفتنة الذي كسره معاوية ليدخل الناس يف الفتنةذلك الباب  -حديث حذيفة
 .كما قال حذيفة أيضاً !؟فنت كوجوه البقر ال يعرف أيها من أي! املسلم أيركب احلق أم الباطل

الذي صعد فيه معاوية على املنرب النبوية وهو اليوم  إىل اليوم  يف الفتنة الكربى من ذلك اليوم زلناوما  
ه من أصحاب املصاحل، ونكوص الناس عن رة معاوية مع املغرية بن شعبة وغريالذي مات فيه عمر مبؤام
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ا يف قلة وذلة ال قتل معاوية دليل على متكن معاوية وحلفائه من األمر ، وأن الصحابة قد أصبحو
يستطيعون أن جيبهوا أجناد تلك األمصار، وخاصة جند الشام الذين كانوا حييطون مبعاوية وهو خيطب، 

بقتل معاوية، ألنه لو قتل يف ذلك اليوم لكان ) ص(وباستطاعتهم منع أي صحايب من حتقيق أمر النيب 
ثار السيئة العظيمة اليت خلفها معاوية القصاص أوالً من قاتل عمر احلقيقي، وألمكن املسلمني جتنب اآل

واحلديث يف إثبات هذا واستنتاجه يطول جداً، ألن احلقيقة .. على الفكر والدين والسياسة والعقل 
وها حنن طرحناها مع بعض األجوبة، ومن دقق  !مفرقة مبعثرة يف الروايات، وال ينقصها إال طرح األسئلة

 ..يف التاريخ وجد شواهد أخرى 
 :إىل أسانيد احلديثودة ع

 ..إذن فكان بيان هذه املناسبة ضرورياً لفهم هدف احلديث ومعناه وظروفه
طرقاً أخرى للحديث عن جابر وابن مسعود وغريمها، وستأيت إمنا كالمنا هنا يف ابن عساكر مث ذكر 

وهو حديث أيب سعيد، ويتركز البحث يف ترمجة علي بن زيد بن جدعان، ألن الطريق إليه صحيحة، 
الراوي عن  أيب نضرة شيخه املتهم األول عند املدافعني عن معاوية، مث يتم التركيز بدرجة أقل على 

، أعين من الرواة  حيتاج أن نبحث يف تراجم من قبل علي بن زيدالصحايب أيب سعيد اخلدري، إذن فال
 م وتباين مذاهبهماد بن سلمة وجعفر بن سليمان وسفيان بن عيينة لثقتهم وكثرالرواة عنه كحم

 ).فاقتلوه( بدالً من ) فارمجوه( على خالف طفيف ففي بعض الطرق  ،واتفاقهم يف الرواية لفظاً وإسناداً
ألن شيخه أبا نضرة ثقة  ،بعد علي بن زيد بن جدعان أن نبحث كثرياً عن منوليس مناسباً أيضاً  

 .باتفاقهم وشيخه صحايب
عن يف كل إسناد على حدة الة السلفية يتعبون أنفسهم يف الطغار من غمع أنين رأيت لبعض املتعاملني الص 

بأدىن جرح، حىت طعنوا يف عبد الرزاق وجعفر بن سليمان الضبعي، واستشكلوا ما ال يشكل، ونقول 
حىت وصل  - دهم يف جرح الكبارهلم إنه باملنهج نفسه الذي ينتهجه النواصب مع مثالب معاوية وتشد

ميكننا ذا املنهج تضعيف كل فضائل الشيخني وكل فضائل عثمان   -ثال عبد الرزاقم األمر جلرح أم
وأمهات املؤمنني رضي اهللا عنهم، فال جيربوا مجع شواذ األقاويل واستحالب الشكوك، فهذا منهج وعر، 

 ، وليبقونا يف منهج وسطي،ات املسائليف عشر لكنه سيكون عليك غداًيكون لك اليوم يف مسألة، وقد 
يعتمد منهج أهل احلديث يف اجلملة، دون إفراط وال تفريط، ألن منهج أهل احلديث هو عدة مناهج عند 

 -اخل ، ومنهج أهل احلديث ..التحقيق، فلكل حمدث منهجه وثقافته وعلمه وجهله وإنصافه وتعصبه
س، أعين هو حاكم على أهل احلديث، وهم حمكومون به، وليس العك –وخاصة املسائل املستقرة فيه 
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عندما يقررون أن استقراء مرويات الراوي هو الطريقة املثلى يف احلكم على الراوي، وإذا قرروا أن 
اجلرح غري املفسر مبا يثبت اجلرح غري الزم، وعندما يقررون أن بعض اجلرح هو للعصبية واحلسد 

املنهج هو الذي حنكم به  اخل، فهذا..واملذهب، كما أن بعض التوثيق هو للموافقة يف املذهب وااملة
على أقوال أهل اجلرح والتعديل، ، فيجب أخذ هذا املنهج واحلكم به على من جرح مذهبياً برد جرحه، 
وعلى من وثق مذهبياً برد توثيقه، وعلى من جرح مبا ال جيره به برد جرحه، وعلى من وثق مبا ال يوثق 

حيكم على أهل احلديث، واملنهج العلمي العقلي اخل  هذا معىن أن منهج أهل احلديث ..به برد توثيقه
حيكم على منهج أهل احلديث، فمنهج أهل احلديث ليس فوق مجيع مناهج النقد، بل بعضها فوقه وفيها 

 .مثله ودونه
ويف حديث أيب سعيد اخلدري هذا من الطريق األول عنه، أعين طريق علي بن زيد بن جدعان، جند 

من الثقات عند أهل احلديث، بل من كبار الثقات عندهم، وهم محاد بن الرواة عن علي بن زيد ثالثة 
ة ثقة عندهم، وشيخ أيب سلمة وسفيان بن عيينة وجعفر بن سليمان الضبعي، وكذلك جند شيخه أبا نضر

والصحابة عندهم كلهم عدول السيما أن أبا سعيد اخلدري من  أبو سعيد اخلدري صحايب نضرة هو
 .أهل السنة، وليس من املختلف فيهم ال عند الصحابة وال عند التابعني فضالء الصحابة بإمجاع

إذن يبقي حبثنا حمصوراً يف علي بن زيد هل هو ثقة أم ال؟ وهل توبع أم ال؟ هذا هو لب البحث يف هذا   
اإلسناد، ويبقى النظر يف املنت هل هو منكر أم غري مستنكر؟ وهل هناك مناذج من األوامر النبوية 

قبلية أو النواهي املستقبلية؟ وهل تلك استجاب الصحابة لتلك األوامر املستقبلية أم استجابوا لبعضها املست
 .اخل..وعجزوا عن البعض اآلخر

8Fنضرة عن أيب سعيد أيب علي بن زيد عن: التفصيل يف طريق

٩: 
ر ما وألن علي بن زيد بن جدعان أشهر احلديث فقد حلقه بعض التضعيف، وعدوا هذا احلديث أنك

منهم رواه مجاعة من الثقات مع أنه تابعه عليه ثقات لكن مل يشهروه مثل علي بن زيد، فقد ! رواه
عن علي  أربعتهمروى   ،ة وجعفر بن سليمان الضبعي وحجاج بن حممدسفيان بن عيينة ومحاد بن سلم

9Fبن زيد بن جدعان

10Fعن أيب نضرة ١٠

تم معاوية على إذا رأي(: قال) ص(عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري ١١
                                                           

بل من هذا الطريق وأقل منه بىن ابن تيمية ما بناه من النصب ! انظر تصحيح ابن تيمية وغريه ألحاديث ابن جدعان واحتجاجهم ا عندما ختدم عقائدهم ٩
 . كما سيأيت

حقيق مع أنه أضعف رجل ، من رجال مسلم والسنن، خمتلف فيه، وهو صدوق عند الت)هـ١٣١حنو ( علي بن زيد بن جدعان التيمي القرشي البصري  ١٠
افهم عن يف هذا اإلسناد عندهم، وهذا الرجل يصححون له يف أحاديث أخرى، حىت غالة النواصب  كابن تيمية يصحح له، إال أن أغلب أهل احلديث الحنر

: د بن جدعان يقول احلافظ يف التقريبأهل البيت ال يستنكرون من احاديث الثقات إال ما ورد يف ذم معاوية وأمثاله، وهذا حتكم مذهيب، ويف علي بن زي
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، ويف أنساب األشراف وقد توبع علي بن زيد وشيخه على هذا احلديث كما سيأيت 11F١٢)منربي فاقتلوه
كان حمل إمجاع من الصحابة الذين كانوا يف للبالذري بسند صحيح ما يدل على أن هذا احلديث 

منطلقاً ليقتل معاوية املسجد النبوي ساعة احلادثة، وخاصة الصحابة الذين رأوا ذلك الرجل األنصاري 
وكان املسجد النبوي صغرياً ميكن أن يرى ذلك الشخص عدد ال بأس به من الصحابة، ، وهو على املنرب

لكنهم  ذلك األنصاري على هذا احلديث، وا أن جمموعة من األنصار منهم أبو سعيد اخلدري، قد أقرأي 
احلديث  الغريب أن لكن ، )نة أيب لؤلؤةوكان وقتها يتمرض من طع( أرادوا أن يستأذنوا عمر يف ذلك 

إىل مشهور إىل حد ما يف  ،فاة عمرهي سنة و ) هـ٢٣( قد حتول من كونه حمل إمجاع الصحابة سنة 
ومات تلميذه ) هـ١١٠رواه عن احلسن البصري أربعة من الثقات، ومات احلسن سنة (  عهد التابعني
فكان احلديث مشهوراً بداللة روايته من  األموي،  وكالمها توفيا يف العهد) هـ١٣١سنة ( ابن جدعان 

أكثر من طريق عن أكثر من تابعي، مث حتول هذا احلديث من الشهرة املعقولة يف العصر األموي إىل 
، إىل منكر )أواخر العصر العباسي األول، وهو عصر متكن السلفية وقوا( غريب يف عهد اإلمام أمحد 

وهكذا احلق ! إىل جمهول متاماً يف عصرنا الراهنيف القرن الثامن،   مكذوب موضوع يف عهد ابن تيمية
 .واخلري ينقص مع الزمن

حديثاً عظيماً بليغاً يسهل حفظه، وأنه كان على أنه كان لكن بقاء احلديث حياً يف العهد األموي دليل 
أمصار اإلسالم من  مشهوراً جداً حبيث نبعوكان ) وهذا من متام النصيحة النبوية( مبحضر من الصحابة 

سنرى يف  كما )احملايد(  واحلجاز )الناصبية( والشام ) العلوية(  والكوفة) العثمانية( البصرة الكربى،  
 .طرق احلديث

كانت قد أوجدت أرضية ثقافية أقوى منها، استمرت هذه األرضية يف لكن دولة معاوية وبين أمية  
 ضياعالدولة املنصور والرشيد واملتوكل أدت إىل ت كانمث ! رفض قبول أي بذرة لتمس معاوية بسوء

                                                                                                                                                                                                 
 جده جد إىل أبوه ينسب جدعان بن زيد بن بعلي املعروف وهو حجازي أصله البصري التيمي جدعان بن اهللا عبد بن زهري بن اهللا عبد بن زيد بن علي

 .حاديثه ورواياته يف امللحقوقد أفردته بترمجة مطولة وشيء من أ)  ٤ م بخ قبلها وقيل وثالثني إحدى سنة مات الرابعة من ضعيف
 املنذر: )٥٤٦ ص/  ١ ج( - التهذيب تقريب :قال احلافظ ( ، ثقة عندهم من رجال مسلم والسنن )هـ١٠٨( امسه املنذر بن مالك بن قطعة البصري   ١١
 ). ٤ م خت ومائة تسع أو مثان سنة اتم الثالثة من ثقة بكنيته مشهور نضرة أبو البصري العوقي العبدي املهملة وفتح القاف بضم قطعة بن مالك بن
ومها (  األنطاكي الفراء صاحل وأبو اسرائيل أيب بن إسحاق حدثنا:  )١٢١/  ٢( - األشراف أنسابوأقدم مصدر بعد ابن أيب شيبة هو البالذري ففي  ١٢

 أيب عن ) وهو ثقة(  نضرة أيب عن )وهو صدوق ( دزي بن علي عن ) وهو ثقة(  سلمة بن محاد حدثنا ) وهو ثقة(  حممد بن حجاج حدثنا: قاال) ثقتان
 مسعت إين: قال إليه، تكتب حىت عمر عهد يف السيف تسل ال: له فقلنا ،معاوية قتل أراد األنصار من رجالً أن ) : وهو من فضالء الصحابة(  اخلدري سعيد

 فكتبوا عمر، إىل نكتب حىت نفعل ال ولكن مسعناه قد وحنن: قال ،"  اقتلوهف األعواد على خيطب معاوية رأيتم إذا: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر
 .اهـ  مات حىت الكتاب جواب يأم فلم إليه
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ألم قاموا على رعاية تلك األرضية اليت هيأها بنو أمية، ألم  ذا احلديث واحتقاره ونبذ رواته،هل الكامل
وجدوها أفضل سند للسطان الظامل، مبا فيها من جرب ونصب وخرافات وكف يد وطاعة تامة ودعاء 

  !ةللسلطان وهجوم على كل ثور
ومن ال هذا الوعي بالتاريخ والسلطة جيب على الفقيه وجوباً أن يعي أثرمها يف الرواية والفقه والعقائد، 

من ) ص(يعرف السلطة ال يعرف كيف وصلنا اإلسالم، لقد استطاعت السلطة واملذهب أن حتول النيب 
إىل صديق محيم للظاملني، يقول ذامٍ للظلم وأهله، وحمذر من الظاملني ومناهجهم وأثرهم وإضالهلم للناس 

وإدراك السر يف ظروف وأسباب ودوافع هذا التحويل سهل ! بفضلهم وحيث على طاعتهم وحمبتهم
 . !جداً

 :على اإلسناد اإلمجايل الكالم 
علي رجاله ثقات وأضعف رجل يف اإلسناد هو و -وستأيت األسانيد األخرى –هذا إسناد بصري إذن  

احلسن البصري يف الفقه  صدوق من رجال مسلم، وكان فقيه أهل البصرة بعدبن زيد بن جدعان، وهو 
بالبصرة هو صدوق يف اجلملة ومن رجال مسلم، وإمنا ضعفوه بسبب روايته هلذا احلديث على ما يظهر 

 !عجيب! من ترمجته يف كتب الضعفاء بل جعلوا هذا احلديث هو أنكر ما رواه
احلديث ورواه عنه الثقات، ولكن لو كان هذا اإلسناد يف فضائل اشتهر ب وإمنا كثر كالمهم فيه ألنه

حنن ال نسايرهم اخلفيف إىل التوثيق الثقيل، ومعاوية لقبلوه وصححوه ورفعوا ابن جدعان من الضعف 
ونقر بأن علي بن زيد بن جدعان مع علمه وفقهه وجاللته مل يكن بذلك  ،على هذه االزدواجية
ضعفه مجع من أهل قد وند غريه ولكن يف غري هذا احلديث ألنه توبع عليه، كما ع الضابط، وعنده أوهام

12Fاحلديث ووثقه آخرون

، ولكن جيب االعتراف يف اجلانب اآلخر، بأنه فقيه أهل البصرة بعد احلسن ١٣
البصري وأنه من رجال مسلم وأن بعض أهل احلديث يقبلون أحاديثه ويصححوا، وأنه مقبول يف 

، وقد حسن له الترمذي وابن حجر وغريمها، وحديثه هذا من )وهذه منها(بإمجاع  املتابعات والشواهد
 -ولو بال متابعات وشواهد  -الشواهد وله شواهد، ومن املتابعات وله متابعات، وهذا اإلسناد فقط 

                                                           
من بني مئات إن مل نقل آالف األحاديث اليت رواها، وهذا دليل على أن هذا ! انظر ترمجته يف امللحق، واملضعفون كان أنكر ما أخذوا عليه هذا احلديث ١٣

حلديث هو السبب األكرب يف تضعيف من ضعفه، ولو أن معاوية كان رجالً صاحلاً، أو أنه انفرد به لقلنا إن جرح من جرحه كان هللا، أما أن يكون ااحلديث 
ة ما أنزل اهللا ا ذا الشهرة، مث يتعارض مع العقائد اليت استحدثوها يف الصحابة عامة ويف معاوية خاصة، فال جيوز أن خنضع حديث رسول اهللا لعقائد حمدث

واالثنان موجودان يف كتب ) تعديل علمي وتعديل مذهيب( وكذلك هناك ) اجلرح العلمي واجلرح املذهيب( من سلطان، وقد فصلت يف حبث آخر بني 
فهنا حتضر النظريات اجلميلة لتوقف ! الرجال لكن بال إدراك أكثر املشتغلني ذا العلم هلذه الفروق، وإن اعترفوا ا فإمنا يعترفون إذا تعارك منهم اثنان

 .اخلصومات وتعزهلا



۳٤ 

 

أقوى من مجيع أسانيد فضائل معاوية، خاصة عند أخذنا بالقرائن، إضافة إىل كون اإلسناد بصرياً هو 
لشدة احنرافهم عن ) قطعة شامية(د عن التهمة فأهل البصرة قد وصفها بعض أهل احلديث بأم أبع

اإلمام علي وميوهلم مع معاوية وبين أمية، فخروج هذا اإلسناد من البصرة قرينة قوية على صحته، إضافة 
ل السخط على علي إىل أن من تتبع تراجم رجال اإلسناد هلذا احلديث وجد فيهم وفرة من العثمانية، ولع

فهذه كبرية ! بن زيد خاصة كونه فقيه أهل البصرة بعد احلسن البصري ويروي مثل هذه األحاديث
فلو رواها كويف الحتملوه، لكن أن يرويها بصري فهذا يشكل عندهم غزواً شيعياً ملدينة ناصبية ! عندهم

13Fحيرصون على األخذ منها واعتبارها قدوة املدن بالعراق

١٤ . 
 ...فلهذا اإلسناد متابعة، وللحديث نفسه شواهد قوية وستأيت: ل حال على ك و

 :لعلي بن زيد عن أيب نضرة عبد امللك بن أيب نضرة  متابعة
واآلن نبقى يف هذا اإلسناد أعين طريق أيب سعيد اخلدري، ونبحث عن املتابعات القريبة، مث نبحث  

بعات علي بن زيد نفسه عن أيب نضرة، وأما املتابعات الحقاً عن املتابعات البعيدة، ونعين بالقريبة متا
،  إذن فهناك متابعة لعلي بن )ص(البعيدة فمتابعة أيب نضرة عن أيب سعيد مث متابعة أيب سعيد عن النيب 

ن أيب بطريق عثمان بن جبلة عن عبد امللك  جاءت من زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد،
 .يب سعيدعن أأيب نضرة نضرة عن أبيه 

الفقيه عن أبيه  بن مصعب 14F١٥)بن عمرو( عن أمحد بن حممد) ١/١٥٧(رواه ابن حبان يف اروحني فقد 
15Fوعمه

16Fعن جده ١٦

عن حيىي بن عثمان عن عثمان بن جبلة عن عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه عن أيب  ١٧
 ..به سعيد

                                                           
 )٢٨٤ ص/  ٧ ج( - التهذيب ذيبويدل على ذلك، أعين من كون بعض أهل احلديث املتأثرين بالنصب إمنا ضعفوه بسبب روايته هلذا احلديث، ففي  ١٤
 بن احلسن وأخرجه !فاقتلوه األعواد هذه على معاوية رأيتم إذا رفعه عيدس أيب عن نضرة أيب عن عنه سلمة بن محاد به حدث ما روى ما أنكر : غريه وقال: 

 عيينة بن لفظ ولكن علي عن سليمان بن جعفر عن الرزاق عبد عن واحملفوظ /زيد بن علي عن عيينة بنا عن الرزاق عبد عن إسحاق عن مسنده يف سفيان
لعلي بن زيد بن جدعان فإنه يورد هذا احلديث يف منكرات ما روى، وهذا يعين يعين اهـ  وكل من ترجم  سفيان بن احلسن عن عدي بن أورده ،فارمجوه

 . وهذا اجلرح املذهيب غري مقبول عند التحقيق! لكان صدوقاً على األقل) أنكر ما روى( أنه لوال روايته هذا احلديث الذي هو عندهم 
ه، بينما مل يذكرها ابن حبان وهو ألصق الناس به، والزيادة أوثق، ألن من أسقطها فإمنا انظر ترمجته يف لسان امليزان وغري.. بعضهم يزيد هذا  يف نسبه ١٥

 ).املصعيب( لشهرته، بل هذا البيت هلم نسبة إىل مصعب، فيقال ) مصعب(ينسبه إىل جده 
:  قال ، بشر أبو حدثنا:  )٢٤٤ ص/  ٤ ج( - األصبهاين الشيخ أليب بأصبهان احملدثني طبقاتعمه هو عبد اهللا بن مصعب بن بشر، ومن حديثه يف   ١٦
:  قال ، الصديق بكر أيب عن ، أنس عن ، ثابت عن ، شعبة ثنا:  قال ، رواد أيب بن جبلة بن عثمان عن ، أبيه عن ، بشر بن مصعب بن اهللا عبد عمي ثنا

 اهللا باثنني ظنك ما ، بكر أبا يا« :  فقال.  ألبصرنا قدمه إىل نظر أحدهم أن لو اهللا رسول يا:  بكر أبو قال الغار يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 » ثالثهما
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املروزي  بن راشد أبو بشر 17F١٨هللاأمحد بن حممد بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد ا ؛شيخ ابن حبانو
فهو يف طبقة العقيلي وابن عقدة والطحاوي وابن أيب حامت، ) هـ٣٢٣ -٢٥٠(  الفقيه املصعيب الكندي

إمام أهل ( وجعله السمعاين )! اإلمام األوحد( وهو حافظ فقيه متعصب للسنة، بل أطلق عليه الذهيب 
إن صحت هذه و !بالوضع وقلب األسانيد اموه ولكن! 18F١٩)بلده واملرجوع إليه يف النوازل واحلوادث

فكيف يكون إمام أهل بلده واإلمام األوحد وحنو هذه الثناءات الكبرية؟ أال خيشون  االامات الكبرية
اهللا؟ إذا كان هذا الرجل يضع احلديث كما يزعم بعضهم، مث حيتفون به هذا االحتفاء ألنه صلب يف 

فأي سنة تلك؟ أهي سنة حممد بن عبد اهللا؟ هذا سؤال مطروح على من  )يعين العقيدة املذهبية! ( السنة
قطعاً،   مثله ال يقبل ال يف املتابعات وال الشواهدف -وال نراه يصح –وعلى كل حال إن صح هذا  شاء،  

هو دعواه   أبلغ ما أنكروا عليهلكن عندما دققنا النظر  وحاولنا معرفة هذا اجلرح مفسراً؛ وجدنا أن و
وكان أليب بشر يومئذ حنو الثمان سنوات أو أكثر بقليل، وهذا ) هـ٢٥٨(من علي بن خشرم اع السم

ال يستوجب هذا اهلجوم الكبري، ألن هذا وأمثاله حيصل لكثري منهم، فهذا مسند أمحد ليس له طريق إال 
فلماذا  ،)!!هـ٢٩٠( الذي رواه عن عبد اهللا بن أمحد املتوىف ) هـ٢٨٦( من القطيعي املولود عام 

وإذا قالوا هذه إجازة ، فإن جازت اإلجازة هنا ! يقبلون مسند أمحد إذن؟ وقد مسعه ابن األربع سنوات
 .جازت هناك

ادعاه عليه بعضهم وليس له رواية عن علي بن خشرم، بل هو يعترف بأن أول من  السماع إمنا هذامث  
ممكن جداً فقد كان عمر أيب بشر يوم  ومساعه منه) هـ٢٨٦(مسع منه هو أمحد بن سيار، وهو متأخر 

، ولكن مل أحبث أبا بشر حبثاً موسعاً حىت أنظر حقيقة هذا اجلرح  وهل هو )سنة ٢٨(وفاة ابن سيار 
كنت أراها غري مقبولة يف   -يف حديث أيب سعيد هذا -علمي أم مذهيب، وعلى كل حال فهذه املتابعة 

19Fن قبوهلا يف املتابعاتردي على الشيخ السعد، مث أرى اآلن أنه ميك

وأخشى أن تضعيفهم له   ،٢٠
جيعلين أقبل هذا سبب واهللا أعلم،  وأيضاً هناك ! أعين إمنا سببه هذا احلديث! كتضعيفهم البن جدعان 

                                                                                                                                                                                                 
 بوأ يروي عندهم املرضي بذلك وليس عليها يتابع ال غرائب الثوري عن يروي:  )٨٩٦ ص/  ٣ ج( - اإلرشادقال اخلليلي يف : هو مصعب بن بشر  ١٧

 اهـ احلفاظ ينكرها حاديثأ جده عن بيهأ عن )حفيده(  حفدته مصعب بن عمر بن حممد بن امحد بشر
 ).انظر اإلصابة( عبد اهللا بن راشد الكندي هذا قيل له صحبة وأنه كان مع وفد األشعث بن قيس  ١٨
 اداإلرش/ من األنساب، وعرف ببعض أعالم هذا البيت، ومن عائلة هذا الراوي) املصعيب( وقد ألقى السمعاين الضوء على عائلة أيب بشر هذا، يف نسبة  ١٩
 أبو يروي ، عندهم املرضي بذلك وليس ، عليها يتابع ال غرائب الثوري عن يروي بشر بن مصعب: )٦١ ص/  ٣ ج( -  للخليلي احلديث علماء معرفة يف

 .احلفاظ ينكرها أحاديث جده عن أبيه عن حفدته مصعب بن عمر بن حممد بن أمحد بشر
 .انظر املزيد من ترمجته يف امللحق  ٢٠
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يغفل عنه كثري من أهل احلديث، وهو إن احلديث يقوى خبروجه من الطريق يف املتابعات وهذا السبب 
عي لفضائل أيب بكر وعمر مثالً أقوى من رواية السين ذلك، وهنا نقول إن وسط يغاير معناه، فرواية الشي

ملثل هذا احلديث يف ذم معاوية دليل على قوة احلديث أو   -كأيب بشر هذا -رواية السين املتعصب 
استبعاد وضعه على األقل، ألن السين املتعصب ال يضع يف مثالب معاوية وإمنا قد يضع يف فضائله، كما 

 املتعصب، ال يغري األسانيد إلثبات مثلبة يف معاوية وإمنا قد يغريها إلثبات فضيلة أو دفع مثلبة، أن السين
فمن هذه القرائن العامة ميكن االستنتاج بأن أبا بشر هذا لن جيهد نفسه يف وضع إسناد فيه مثلبة ملعاوية، 

حلديث وأهل الرأي، كحديث وإمنا يف قضايا أخرى هي حمل خالف بني السنة والشيعة، أو بني أهل ا
بل خروج هذا احلديث من رواية هذا السين  املتعصب هو من دالئل صحة .. اليمني مع الشاهد وحنوه

احلديث، دعك من دالئل ضعفه األخرى، فإا إن حصلت فلن حتصل يف هذا احلديث، وبعد اإليضاح  
رة وأن احلديث ثابت عن أيب سعيد أرى أن هذا الطريق يصلح يف متابعة طريق علي بن زيد عن أيب نض

 .ال سيما مع الشواهد اآلتية
 :عن أيب سعيد أبو الوداك: أليب نضرة متابعة 

20Fفقد روى احلديث مجع عن جمالد

21Fعن أيب الوداك ٢١

22Fعن أيب سعيد اخلدري ٢٢

إذا رأيتم فالناً ( مرفوعاً  ٢٣
ى عن أيب سعيد من هذا الطريق وجاء التصريح باالسم املبهم يف رواية أخر 23F٢٤)خيطب على منربي فاقتلوه

فدل على أن إخفاء اسم معاوية هو منهج لكثري من أهل احلديث .. 24F٢٥)...إذا رأيتم معاوية( بلفظ 
لألسف، وهذا سنراه أيضاً يف معظم األحاديث اليت فيها ذم أو حتذير من معاوية، وهذا يشهد ملا قلناه من 

ي صنعه بنو أمية، من التوجس من نقد مثل معاوية بأي تأثر أهل احلديث بالواقع السياسي واملذهيب الذ
شيء؛ ولو كان صحيحاً، مع التساهل يف تضعيف غريه أو ذمه ولو كان صحابياً بدرياً كما سيجد 
القاريء من تضعيف أهل احلديث لبعض أهل بدر أو اامه بالنفاق ، كما فعلوا يف اام معتب بن قشري 

                                                           
 ).هـ١٤٠(كويف ناصيب مات بعد .. سعيد اهلمداين جمالد بن  ٢١
 .ستأيت ترمجته... ثقة .. امسه جرب بن نوف  ٢٢
 ).١٥٦-٥٩/١٥٥(رواه ابن عساكر بأسانيد عن حممد بن بشر والوليد بن القاسم كالمها عن جمالد به، انظر تاريخ دمشق البن عساكر  ٢٣
 حممد حدثنا شيبة أيب ابن وقال:  )٤٢٩/  ١٢( - العسقالين حجر ابن للحافظ العالية املطالبا يف رواه أبو بكر بن أيب شيبة شيخ البخاري ومسلم، كم  ٢٤
 تاريخويف / » فاقتلوه منربي على خيطب فالنا رأيتم إذا« :  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال سعيد أيب عن الوداك أيب عن ، جمالد حدثنا ، بشر بن

 إذا: ()  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول قال قال سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد نا بشر بن حممد نا رافع بن حممد... )١٥٥ ص/  ٥٩ ج( - دمشق
 اهـ) فاقتلوه منربي على خيطب فالنا رأيتم

 عن القاسم بن الوليد...  ن عديوروى من طريق اب /معاوية فسمى بشر بن حممد عن والق بن جندل عند ابن عساكر أيضاً يف املوضع نفسه من رواية ٢٥
 )..فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( : قال)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول أن سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد
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ج بن عمرو السلمي وهو بدري أو عبد الرمحن بن عديس البلوي مثالً وهو بدري، أو تضعيف مدال
فهذا النفَس املريض الذي أوجده بنو أمية عرب السيف واملنرب كان له أثره على .. وهو رضواين أو غريهم 

اتمع احلديثي خاصة، ال سيما مع قلة اهتمامهم بالنواحي العقلية وعلم الرباهني اليت هلا أثرها يف التمييز 
معرفة معايري احلق والباطل، فالكثرة مثالً هي معيار عند أهل احلديث، بينما يف القرآن والربهان العقلي و

 . ال جندها معرياً بل قد تكون من قرائن الباطل
، لعدم وجود الشواهد والواقع جداً اًضعيفلو كان يف غري معاوية لكان موضوعاً أو هذا اإلسناد مث 

وقال عنه  ،هذا توقف فيه الذهيب بن سعيد فمجالدأقول هذا ألسباب ظهرت يل،  التارخيي الشاهد، وإمنا
25Fوالصواب عندي أنه ضعيف جداً أو كذاب: قلت ،)ليس بالقوي: (ابن حجر

ولكن كذبه يف أمور  ٢٦
26Fدون أخرى كما سنبني، مث هو من نواصب الكوفة

٢٧. 
ب السنن، قال عنه ابن حجر يف فهو ثقة صدوق من رجال مسلم وأصحا) جرب بن نوف(أما أبو الوداك 

27Fوالصواب أنه ثقة أو صدوق مطلقاً) صدوق رمبا يهم(التقريب 

٢٨. 
فهذا ضعف غري شديد يرتقي به هذا ) ليس بالقوي(وعلى هذا إن كان جمالد كما يقول ابن حجر : أقول

ت أن التفصيل مث رأي أقبل حديث جمالد ال يف املتابعات وال يف الشواهدوقد كنت ال اإلسناد إىل احلسن 
 ).وانظر امللحق(  فيه أفضل كما سبق

 :اخلالصة 
ن جدعان عن أيب نضرة طريق علي بن زيد بطريق أيب سعيد صحيح، بل بعض فروعه كأن هذا الطريق  

وما أصاب ابن جدعان من تضعيف  -فكيف مع شواهده -حسن على أقل تقدير،  إسناد  عن أيب سعيد
حداً ضعف احلديث به إال وقد صحح له يف أحاديث أخرى بل هناك إمنا هو مذهيب فحسب، ومل أجد أ

كما  -أحاديث بنوا عليها أحكاماً كبرية كانت من األحاديث اليت انفرد ا علي بن زيد بن جدعان، 
فكيف إذا مل ينفرد هنا، بل توبع هو والرواة   -سيأيت من عرض مناذج تصحيحات ابن تيمية وابن حجر

ه، مث علي بن زيد بن جدعان كان خليفة احلسن البصري وجلس على عتبته بعد عنه وشيخه وشيخ شيخ
وفاته مع وجود كثري من علماء البصرة املشهورين الذين أحاديثهم يف الصحاح،  وكان  احلسن خيتفي 

تضعيفه يف بعض عنده لوثقه بدينه وعدله وإنكاره على الظلمة، وكان من دعاة زيد بن علي ، فتبني أن 

                                                           
 ..انظر أسباب اامي له بالنصب، وأسباب سكوم عن نصبه يف ترمجته املفردة يف امللحق ٢٦
 ).    ث أيب سعيدتراجم رجال حدي( انظر امللحق  ٢٧
 .ثقة انظر امللحق) هـ١٢٨حنو ( هو جرب بن نوف البكايل اهلمداين الكويف  ٢٨
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يث كهذا احلديث مع قبوله يف ما سواه كان تضعيفاً مذهبياً ناصبياً متماشياً مع األرضية العلمية األحاد
اخلصبة بالنصب، مث صدقه يف رواية بعض مثالب معاوية رغم بصريته ودعوته لزيد بن علي ورواياته 

ذين تسنموا هذه األمور جمتمعة لن يغفرها له غالة أهل احلديث ال...  أحاديث حتث على قول احلق
 .اجلرح والتعديل واستطالوا على عباد اهللا وتستروا على أخطائهم وأهوائهم

حديث أيب إذن ال يسع حمدث له علم بعلم احلديث ودقائقه مع الصفاء من التعصب والنصب أن ينقص  
وأبو ) وهو راوية أيب سعيد( رواه عنه اثنان من الثقات، أبو نضرة فقد ، عن رتبة احلسن سعيد اخلدري

ولعله  وهو ناصيب(الوداك، ورواه عن أيب نضرة ثقتان، ابنه وعلي بن زيد، ورواه عن أيب الوداك جمالد 
رواه ليبطله فأخذ تلميذه روايته وترك رأيه كما فعلوا مع أيب بكر بن أيب داود كما سيأيت يف حديث ابن 

عند أهل  املتابعاتاملتابع املقبول يف عيف بني الثقة والصدوق والض ، وبقية الرجال يف هذا الطريق)مسعود
، وللحديث شواهد داخلية وخارجية، فالشواهد الداخلية مت اإلشارة إليها من حيث اجتماع احلديث

السنة والشيعة على رواية احلديث، ومتازج رجاهلم يف رواية هذا احلديث، وسوء معاوية، وكون أيب 
 .نقل ما مسعه من األحاديث يف ذم معاويةسعيد من أنصار اإلمام علي، ومن احلريصني على 

 :تصحيح ابن تيمية هلذا الطريق واحتجاجه به
، )وهو طريق محاد بن سلمة عن علي بن زيد( ابن تيمية احتج بطريق واحد من طرق هذا احلديث،  

ه عندما ظن أن فيه قدحاً يف خالفة علي، بينما إن أتى هذا الطريق مع عشرات الطرق عن أيب سعيد وغري
 )!هذا موضوع مكذوب( يف ذم معاوية ال يتواىن ابن تيمية أن جيازف قائالً 

بل كثري من العلماء على هذا  ده من صحح طريق هذا احلديث،وعلى كل حال ليس ابن تيمية وح
هم  يعظمهم السلفيون املعاصرون، ألن هؤالء الغالة من السلفينيالتصحيح وإمنا خنتار من العلماء من 

وعندهم جهل باحلديث ورجاله وجرحه وتعديله،  انعون من إثبات أي ذم يف حق معاوية،وحدهم املم
وعلمهم يقوم علىا االنتقاء، لكنهم لكثرة ثرثرم باجلرح والتعديل ظن بعض البسطاء أن عندهم يف 

ن اخلالصة أ و وكل علم حىت لو حصل إن مل يصاحبه جترد للحقيقة فال ينفع صاحبه،! ذلك علماً عظيماً
مشهور عند أهل احلديث رووا من طريقه عشرات األحاديث يف األحكام والعقائد،  الطريقهذا 

 .. )انظر امللحق(  وصححوها
حديثاً يف ذم خالفة علي،  )طريق علي بن زيد( من هذا الطريق طريق ابن تيمية  وسأذكر هنا تصحيح

ديث الرؤيا عن اخللفاء األربعة اليت ومنوذج ذلك  ح  -مع أن الذنب فيها لغري ابن جدعان كما سيأيت
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ففرح ابن تيمية ذا اللفظ كثرياً وذهب حيتج به على ! جاء منها لفظ باالقتصار على اخللفاء الثالثة فقط
 ! وعندها أصبح علي بن زيد بن جدعان  ثقة عنده وحمل احتجاج! إخراج خالفة علي من خالفة النبوة

 علي عن سلمة بن محاد حديث من أيضا ورواه )٣٥٦/  ١( - بويةالن السنة منهاج(فقال ابن تيمية يف 
 النيب هلا فاستاء الكراهية يذكر ومل مثله فذكر أبيه عن بكرة أيب بن الرمحن عبد عن جدعان بن زيد بن

 عليه هللا صلى النيب فبني يشاء من امللك اهللا يؤيت مث نبوة خالفة فقال ساءه يعين وسلم عليه اهللا صلى
 بل زمانه يف الناس جيتمع مل ألنه علي ذكر فيه وليس ملك ذلك بعد مث نبوة خالفة هؤالء والية أن وسلم
، هكذا احتج ابن تيمية بابن جدعان إذا وجد يف )امللك وال النبوة خالفة فيه ينتظم مل خمتلفني كانوا

عاوية بأنه مل خيرج أحاديثه ما ميكن أن يستنتج منها إخراج خالفة علي من خالفة النبوة حىت يعتذر مل
 !على خليفة 

بينما هذا احلديث من ذنب شيخه عبد الرمحن بن أيب بكرة، فقد كان فيه نصب، وحدث به يف زمن 
حترم فيه السلطة أن يذكر علي خبري، واخلالصة أن غالة السلفية كابن تيمية يقبلون أحاديث زيد بن 

داً باخلرب والذنب لغريه فيه، وحىت لو خالفت أصالً جدعان إذا وجدوا فيها ذماً لإلمام علي ولو كان منفر
قطعياً من كون اإلمام علي من دعاة اجلنة، بينما ال يقبلون أحاديثه اليت يف ذم معاوية حىت لو توبع عليها 
هو وشيخه وشيخ شيخه واندرجت حتت أصل صحيح من كون معاوية مذموماً داعية إىل النار، ومن 

ان، أصحاب السنة النبوية وأصحاب السنة األموية، والغلبة يف الدنيا حىت اآلن هنا افترق الفريقان السني
ألصحاب السنة األموية، فهم الذين بأيديهم الثروة والسلطة وجرح من شاءوا وتعديل من شاءوا، وإن 

ولقد فتنا الذين من ( كل هذا من باب التمحيص واالبتالء ألهل السنة النبوية ! يقولوا تسمع لقوهلم
، وال متحيص مع الكثرة والثروة، إمنا التمحيص مع القلة )بلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا ويعلم الكاذبنيق

والربهان وغربة احلق وأهله، واألمر هللا من قبل ومن بعد، وحنن أهل السنة النبوية املثبتني خلالفة علي وأن 
من مل يربع خبالفة علي ( ابن تيمية قوله خالفته خالفة شرعية قد وافقنا أمحد بن حنبل نفسه، الذي ساء 

 يربع مل من أمحد وقال: : ( )٢٣٢/  ٤( - النبوية السنة منهاجفقال ابن تيمية )! فهو من أضل أهله
 أنكر قد وقال الكالم هذا بسب أمحد يف هؤالء بعض وتكلم أهله محار من أضل فهو اخلالفة يف بعلي

 (!!) األحاديث أكثر بأن واحتجوا القول هذا فيه يقال ال ممن اوغريمه والزبري طلحة الصحابة من خالفته
 محاد عن مسنده يف أمحد اإلمام روى ما مثل !الثالثة اخللفاء إال فيها يذكر ال النبوة خالفة ذكر فيها اليت
 اهللا صلى اهللا رسول قال قال أبيه عن بكرة أيب بن الرمحن عبد عن جدعان بن زيد بن علي عن سلمة بن

 بكر بأيب فوزنت السماء من دىل ميزانا كأن رأيت اهللا رسول يا أنا فقلت رؤيا رأة أيكم يوما وسلم عليه
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 مث بعثمان عمر فرجح بعثمان عمر وزن مث بعمر بكر أبو فرجع بعمر بكر أبو وزن مث بكر بأيب فرجحت
اهـ فابن تيمية هنا ) يشاء من امللك اهللا يؤتى مث نبوة خالفة وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال امليزان رفع

وليس هناك أحد إمنا هو ابن تيمية نفسه، فليس حنبلياً إال يف النصب، ( ينسب الرد لبعضهم على أمحد 
فاحلنابلة أوضح املذاهب يف النصب بعد النواصب اخللص، لكن نصب غالة احلنابلة كالرباري وابن 

محد بن حنبل نفسه مل يشبع ابن تيمية، فزاد من خمزون بل وأ.. بشار وعبد املغيث احلريب وأيب توبة احلليب
وعلى ذلك مل يرض بتخصيص أمحد الذم مبن مل يربع خبالفة !)  نصبه ما رد به عليهم وعلى أمحد نفسه

علي فعممه ابن تيمية يف الواسطية يف كل اخللفاء األربعة، واعتمده وهو يعلم أن سعد بن عبادة ورهطه 
بكر وال عمر فهل هم عنده ممن جيوز أن يقال فيهم هذا القول؟ وهل رجع إىل مل يعترفوا خبالفة أيب 

اعتبار طلحة والزبري وعائشة يقال فيهم هذا القول؟ وكذلك الثوار على عثمان من الصحابة هل هم 
فابن تيمية ما إن يعقد أمراً يف مكان إال نقضه يف مكان آخر، ومهه األكرب يف هذا العقد .. كذلك؟

دور على معاوية، ال يهمه أبو بكر وال عمر وال عثمان ، وإمنا خلدمة معاوية فقط، أعين والربط ي
يذكرهم حلشد العواطف يف الدفاع عن معاوية، حىت يصل القاريء إىل معاوية مندفعاً ومتحمساً بفضائل 

اجتهاد معاوية  وهذا ما عملوه معي أيام كنت وهابياً خالصاً، مل أكن أطعن إال يف! الثالثة والدفاع عنهم
كمقدمة ضرورية يف الدفاع عن ! ففاجؤوين بالدفاع عن املهاجرين واألنصار واخللفاء الثالثة! فقط

إذن فهذا هو السر القدمي يف الربط، فهو يف احلقيقة ليس ربطاً مبنياً على أن اآلخرين خيلطون ! معاوية
بأن معاوية يف مرتبة هؤالء، وأن من يطعن يف بينهم، وإمنا يريدون ذا اخللط أن يشعروا القاريء البسيط 

 .معاوية فهو بالتايل عدو لكل صاحل يف هذه األمة
 :حتسني احلافظ ابن حجر 

 )١٦٩ ص/  ١ ج( - ال حجر العسقالين املطلقة األمايليف كتابه  

 زيد بن علي عن سلمة ابن محاد حدثنا قال هارون بن يزيد أخربنا قال محيد بن عبد إىل املاضي وبالسند

 وذكر حديث اخلطبة .... قال عنه تعاىل اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن نضرة أيب عن

 فيه كان وإن زيد بن وعلي: -ابن حجر –مث ذكر له طرقاً أخرى وقال ..وهذا حديث حسن: مث قال 

 وسأذكر مفرقا غريه رواه وقد،  ضبطه أنه على يدل بطوله احلديث هلذا سياقه لكن الختالطه ضعف

 .تعاىل اهللا شاء إن شواهده
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إذا ( اإلسناد الذي حسنه ابن حجر هنا، هو إسناد واحد من عشرة أسانيد أو أكثر أتت حبديث  :قلت 

أن يصحح حديثه يف ذم معاوية لوال العصبية واأللفة  من باب أوىلف )رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه

وهو حديث .. أن حيفظ حديثاً يف نصف سطروىل مث إن حفظ هذا احلديث الطويل فمن باب أ بالسائد،

 )!إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه( الباب 

28Fتصحيح الشيخ ابن عزوز

 :للحديث ٢٩
 املكي حممد الشريف احملدث أخونا أفادنا مث: ...  ١٤٠حممد بن عقيل يف تقوية اإلميان ص الشيخ قال 

 ، موسى بن يوسف حدثنا: "  لفظه ما الكبري تارخيه يف قال البالذري احلافظ أن تعاىل اهللا رمحه عزوز بن

 خالد أيب بن إمساعيل حدثنا ، احلميد عبد بن جرير حدثنا:  قال ، الفروي إسحاق موسى وأبو

 أمره فتركوا)  فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا: (  ص اهللا رسول قال:  قال ، احلسن عن واألعمش

 رجايل من كلهم سنده( :  تعاىل اهللا رمحه عزوز ابن الشريف قال.  تهىان.  ينجحوا ومل ، يفلحوا فلم

 : وهو متصل اآليت فاحلديث مرسال وكونه ، استثناء بال البخاري

 بن محاد حدثنا ، حممد بن حجاج حدثنا ، إسرائيل أيب بن إسحاق حدثنا:  اهللا رمحه البالذري قال 

 معاوية قتل أراد األنصار من رجال أن ، اخلدري سعيد أيب عن ، نضرة أيب عن زيد بن علي عن ، سلمة

                                                           
وإفادته للشيخ ابن عقيل ببعض طرق هذا احلديث من   الشيخ ابن عزوز املكي، أقام يف مكة فترة قصرية فسماه ابن عقيل بذلك، وليس مشهوراً باملكي، ٢٩

ة اطالعه يف زمن مل يكن أحد يسمع بأنساب األشراف إال يف املصادر القدمية، وكالم ابن عزوز على احلديث يدل أنساب األشراف للبالذري يدل على سع
ر بوعاظ لو على دقة علم بعلم احلديث، وجترد عن اهلوى، وخروج عن التقليد، وهكذا العظماء ال يكاد يعرفهم أحد وخاصة من التيار السلفي الذي يتفاخ

 )!صواب الرأي بالدول( ترمجة لعجز، ولكن األمر كما قال اإلمام علي  سألت أحدهم عن حتقيق
 حممد بن مصطفى بن مكى حممد:   )م ١٩١٦ - ١٨٥٤=  هـ ١٣٣٤ - ١٢٧٠( عزوز ابن )١٠٩/  ٧( - للزركلي األعالموهذه ترمجة ابن عزوز يف  

 إىل وعاد. قضاءها مث هـ ١٢٩٧ سنة بنفطة االفتاء وويل بتونس وتعلم) نفطة( ببلدة ولد. باحث فقيه قاض :)التونسى املالكى االدريسي احلسىن عزوز بن
 رسالة( كتبه من، ا توىف أن إىل واستمر. الواعظني ومدرسة الفنون دار يف احلديث تدريس ا فتوىل االستانة إىل رحل ١٣١٣ سنة وىف ١٣٠٩ سنة تونس

 نظم(و) والسنة بالفقه املؤمنات حتلية يف اجلنة طريق( و) العبادة على االفادة فضل يف السعادة مغامن( و) ط - الرباىن السيف( و) ط - احلديث أصول يف
 قالون خالف يف احلريان إرشاد( و احلديث، رجال يف) خ - االثبات عمدة( و) اململكة عمران يف احلركة تعديل( و) الدول مبغالبة تتحول ال الىت اجلغرافية
 جواب يف االخوان إسعاف( و اهليئة، يف) املكية الذخرية( و مناسك،) الصريح احلق( و فلك،) ايب بالربع العمل يف املرتب وهراجل( و القراءة، يف) لعثمان
 يف الفرصة انتهاز( و) املكاتب آفات يف العاتب إقناع(و) وسالسلها وفروعها الطرق أصول( و رسالة،) ط - الناسك هيئة( و) داغستان من الوارد السؤال
 أىب بن حممد ترمجة يف) املباسم بروق( و) بالقريوان االحبة مذاكرة يف االيوان( و نظم،) ط - احلجازية االسئلة عن املكية االجوبة( و) قفصة متفنن مذاكرة
 .اهـ  )والتشبيه التعطيل عن التنزيه( و) االسانيد تأسيس( و اهليئة، يف) ط - املرتب اجلوهر( و القاسم،
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.  مات حىت جواب يأم فلم ، إليه فكتبوا ، إليه نكتب حىت ، عمر عهد يف السيف تسل ال:  له فقلنا ،

 .  انتهى

 وثقه ، السنن رجال من إسحاق سنده أول اخلدري سعيد أيب حديث: "  إليه اهللا أحسن عزوز ابن قال

 من حممد بن حجاج.  املفرد األدب يف البخاري له وأخرج ، صدقه على متفق ، ارقطينوالد ، معني ابن

 زيد بن علي.  عنهم يسأل ال الذين األعالم من الصحيح رجال من سلمة بن محاد.  الصحيحني رجال

 مسلم اهـ رجال من

 صاحب فيض القدير: 29F٣٠)١٠٣١( تصحيح  العالمة املناوي  

 : يف شرح هذا احلديث وتصحيحه  ٩ ص)  احلقائق كنوز(    كتابه يف  املناوي قال

 هو منربي على معاوية رأيتم إذا:  وآله عليه اهللا صلى النيب قول يف املنرب من املراد يكون أن قويا حيتمل( 

 وآله عليه اهللا صلى النيب منرب فهو عليه وخيطب االسالم يف عليه يصعد منرب كل أن بدعوى ، املنرب مطلق

 يدل بل يؤيده كما املدينة يف وآله عليه اهللا صلى النيب منرب خصوص هو منه املراد يكون أن وحيتمل ،

 معاوية فإن حال كل وعلى . . األعواد هذه على معاوية رأيتم إذا:  سعيد أيب حديث يف تقدم ما عليه

. املسلمون هفي تسامح وقد ، وآله عليه اهللا صلى النيب حبكم قتله جيب ممن املتقدمة األحاديث حسب

 اهـ 

                                                           
 العابدين زين بن علي ابن العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممد )م ١٦٢٢ - ١٥٤٥=  هـ ١٠٣١ - ٩٥٢( املناوي:  )٢٠٤/  ٦( - كليللزر األعالم ٣٠

 وضعفت فمرض السهر، كثري الطعام قليل وكان والتصنيف، للبحث انزوى. والفنون بالدين العلماء كبار من: الدين زين القاهري، املناوي مث احلدادي
 كتبه من. ا وتويف القاهرة، يف عاش. والناقص والتام والصغري الكبري منها مصنفا، مثانني حنو له. تآليفه منه يستملي حممد الدين تاج ولده جعلف أطرافه،

 الشمائل شرح( و) ط - القدير فيض( الكبري شرحه من اختصره جملدان، الصغري، اجلامع شرح يف) ط - التيسري( و احلديث، يف) ط - احلقائق كنوز(
 يف املضية اجلواهر( و) ط - سينا البن العينية النفس، قصيدة شرح( و جزءين يف) ط - الصوفية السادة تراجم يف الدرية الكواكب( و) ط - للترمذي
 احليوان أحكام معرفة ىلإ االرشاد غاية( و) خ - الوقوف أحكام غوامض على الوقوف تيسري( و) خ - العزيز عبد بن عمر سرية( و) خ - السلطانية اآلداب
) خ - الصفوة( و النبوية، السرية يف العراقي، ألفية شرح يف) خ - السبحانية الفتوحات( و احلديث، يف) خ - والدرر اليواقيت( و) خ - واجلماد والنبات

) خ - والشرب االكل آداب( و منه، االول) خ - احمليط القاموس شرح( و الشيطان، أولياء إرغام ويسمى) خ - الصغرى الطبقات( و البيت، آل مناقب يف
 الطب أصول معرفة يف احملتاج بغية( و اجلرجاين، لتعريفات ذيل) خ - التعاريف مهمات على التوقيف( و) خ - اجلود ومدح البخل ذم يف املنضود الدر( و

 أساس به اختصر) االساس إحكام( و) وفساده االنسان صالح به وما حوالرو التشريح( يف وكتاب االمثال، يف) البالغة عماد( و) اخللفاء تاريخ( و) والعالج
 . كالقاموس ورتبه البالغة



٤۳ 

 

)! لقد رأينا أشياء فهبناها: حسب تعبري أيب سعيد اخلدري( وقد رأينا نتائج هذا التسامح أو اهليبة : قلت

ق روى األحاديث اليت حتث على قول احل إذايعين خشوا أن يقولوا كلمة احلق، وكان أبو سعيد يبكي 

الشيطان باسم الرمحن، واهللا ال يغري ما بقوم وأال خيشون يف اهللا لومة الئم، كانت نتائج ذلك أن حكم 

 .حىت يغريوا ما بأنفسهم

 :وقال الشيخ سعيد أيوب يف حتليل احلديث وتفسريه 

   :وذلك يف كتابه الفنت

 يف وثقافته فكره حتمل أن بد ال اخلطبة ألن.  خيطب ألنه وإمنا ، املسجد دخل ألنه قتله معىن وليس( 

 حراس هم ورجاله معاوية كان إذا مداها تبلغ الثقافة هذه وخطورة ، اهللا بادوع اهللا ودين اهللا مال معىن

 فلقد.  ميدان كل يف الناس على احلجة يقيم.  املؤمنني أمري وفاة بعد علي بن احلسن وجدنا هلذا ، األمة

 لبواوط! !  البقية البقية:  قالوا ولكنهم الصمود على الناس حث مث ، خذل ولكنه معاوية لقتال جتهز

 يف تغط كانت األمة أن هو بسيط لسبب ا يف مل معاوية ولكن.  شروطا احلسن اشترط مث.  الصلح

 قوله على يدور االختيار قانون ألن إليه يأتون الذين هم الناس وإمنا الناس إىل يأيت ال واحلجة.  عميق نوم

 . اهـ)  " تعملون كيف لننظر بعدهم من األرض يف خالئف جعلناكم مث: (  تعاىل

 :واخلالصة األخرية يف هذا احلديث التعليق 

مبنهجنا  -يبقى أصح من نصف ما رواه البخاري يف صحيحه،   -على كل حال -ن هذا احلديث إ  

وهو م، وهو بال شك أصح من كل فضائل معاوية اليت يدعوا، مبنهجنا ومنهجه  -أيضاً ال منهجهم

 .. آخرين مبنهجنا ومنهجهم أصح من أكثر ما يصححونه يف فضائل أناس

ال جنزم إال لكن و به إذا اندرج املنت حتت أصل صحيح، ومنهجنا يف احلديث أننا نصحح اإلسناد وحنتج

، ونتيقن أن رسول اهللا قاله، وهذا منهج خاص )ص(اتر الذي تتوافر القرائن على صدوره من النيب باملتو

 .  شيعة فيما أعلموصعب أيضاً، وليس عليه الروائيون من السنة وال



٤٤ 

 

ألمته، وليس على ) ص(ولذلك فاحلديث صحيح األسانيد من حيث اجلملة، وهو جزء من بالغ النيب 
 .املسئولية) ص(الرسول إال البالغ، فال جيوز حتميل النيب 

 :وجمموعة من الصحابة مل يسموا الرجل األنصاري طريق: الطريق الثاين 

، وال أعرف هذا الرجل األنصاري )متت دراسة إسناده هناك( ي وقد سبق مزجه حبديث أيب سعيد اخلدر

 لكنه بالتأمل ميكن معرفته، فلعله سهل بن حنيف األنصاري، فقد روى احلديث أيضاً كما سيأيت، 

وحديث هذا الرجل األنصاري  سبق بإسناد احلديث نفسه من طريق محاد بن سلمة عم علي بن زيد عن 

30Fالبالذريك الرجل األنصاري، فرواه أيب نضرة عن أيب سعيد عن ذل

كالمها من طريقني ابن عساكر و ٣١

 أن  : -واللفظ ال بن عساكر – سعيد أيب عن نضرة أيب عن زيدبن  علي عن سلمة بن محاد عن 

 إليه فقام قال )فاقتلوه األعواد هذه على معاوية رأيتم إذا( : قال)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول

31Fاألنصار من رجل

 صلى(  اهللا رسول مسعت قال  ؟تصنع ما : سعيد أبو فقال ، بالسيف خيطب وهو ٣٢

 قد إنا :سعيد أبو له فقال ، )فاقتلوه دااألعو على خيطب معاوية رأيتم إذا: (  يقول)  وسلم عليه اهللا

 فجاء ذلك يف عمر إىل فكتبوا نستأمره حىت عمر عهد على السيف يسل أن نكره ولكنا مسعت ما مسعنا

 اهـ) جوابه جيئ أن قبل وتهم

 :التعليق

                                                           
 أيب بن إسحاق حدثنا:  )١٢١/  ٢( - األشراف أنساب ولفظ البالذري يدل على أن جمموعة من الصحابة قد أقروا ذلك األنصاري على احلديث، ففي ٣١

 من رجالً أن اخلدري سعيد أيب عن نضرة أيب عن زيد بن علي عن سلمة بن محاد حدثنا حممد بن حجاج حدثنا: قاال األنطاكي الفراء صاحل وأبو اسرائيل
 معاوية رأيتم إذا: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا روسل مسعت إين: قال إليه، تكتب حىت عمر عهد يف السيف تسل ال: له فقلنا معاوية، قتل أراد األنصار
اهـ وهذا احلديث  مات حىت الكتاب جواب يأم فلم إليه فكتبوا ،عمر إىل نكتب حىت نفعل ال ولكن مسعناه قد وحنن: قال ،"  قتلوهفا األعواد على خيطب

نت يدل قد صححه الشيخ حممد بن عزوز املكي على شرط الصحيح وهذا قريب مما قال، إال أن رواية مسلم عن علي بن زيد مقروناً بعاصم األحول، وامل
تلك ن القائل جمموعة من الصحابة وليس القائل أبا سعيد وحده، ألن احلادثة حصلت يف املسجد النبوي، وقد تكتم املؤرخون عن وجود معاوية يف على أ

عبد (  الَفَقَ: )٩٨/  ٩( البخاري صحيح(يف قصة  الشورى وبيعة عثمان وفيه ! األيام يف املدينة، ولكين استخرجت وجوده يف املدينة من صحيح البخاري
 اَألجناد وأُمراُء واَألنصار الْمهاجِرونَ الناس وبايعه الرحمنِ عبد فَبايعه بعده من والْخليفَتينِ ورسوله اِهللا سنة علَى أُبايِعك) الرمحن بن عوف لعثمان

وكان ماكان يف تلك األيام من ! مر ولبثوا يف املدينة حىت قتل واطمأنوا أنه قد مات وأن خليفته عثمان مث ذهبواوهذا صحيح فقد حجوا مع ع)! والْمسلمون
 !  خطبة عمر مث مقتله وقصة أيب لؤلؤة وقتله وخطبة معاوية على املنرب وحتقق احلديث وتذكر الصحابة وموت عمر قبل اجلواب

 ..م عدولهذا األنصاري صحايب والصحابة عندهم كله ٣٢



٤٥ 

 

فأرسلوا إىل ( واألقرب ) فكتبوا إىل عمر(  ويبقى هنا وهم من علي بن زيد فيما يظهر، وهو قوله  

فكتبوا إىل ( فتوهم أحد الرواة أن معاوية كان يف بلد وعمر يف بلد آخر، مث رواه باملعىن فقال ) عمر

، ومما يرجح أن معاوية قاتل عمر أنه )موته قبل أن جييء جوابهفأرسلوا إىل عمر فجاء ( بدالً من ) عمر

مباشرة، ومل يكن اخلرب قد وصل إىل بقية الناس، مث ما إن ) أو املنرب( علم مبوته فصعد على تلك األعواد 

 .أرسلوا حىت بلغهم خرب موته

يقة أهل احلديث، هذا قد سبق يف حديث أيب سعيد فلماذا تكرره هنا؟ قلنا هذه طر: وقد يقول بعضهم

مل يروه إال مالك بن أوس بن احلدثان  رواه عن أيب بكر وعمر ) ال نورث ما تركناه صدقة( فحديث 

وعثمان وعلي وبقية العشرة، مع أنه مل يتلفظ به إال أبو بكر، وإمنا جعلوا احلديث من رواية البقية ألم 

بينما ! أم قد مسعوا ذلك من رسول اهللاأقروا، فكيف وهؤالء الصحابة قد صرحوا للرجل األنصاري ب

 .  يف حديث ابن احلدثان مل يصرحوا وال كان جيب أن يرووا احلديث عمن مسع ومل ينقل عنه اإلقرار

 ):بدري( سهل بن حنيف األنصاري  طريق: الطريق الثالث 

الرازي حدثنا علي بن سعيد حدثنا احلسني بن عيسى : قال) ٦/١١٢(رواه ابن عدي وهذا احلديث 
حدثنا سلمة بن الفضل ثنا حدثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب أمامة بن سهل 

 ).إذا رأيتم فالناً على املنرب فأقتلوه): (صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : بن حنيف عن أبيه قال
 .اإلسناد حسن؛ رجاله ثقات: أقول

وهو من كبار علماء املغازي ومن رجال ري املؤمنني يف احلديث، وهو عند شعبة أمابن إسحاق صدوق ف 
 .مسلم والسنن األربعة

 أما شيخه حممد بن إبراهيم التيمي فهو ثقة من رجال اجلماعة
 وشيخه أبو أمامة بن سهل بن حنيف فمعدود يف الصحابة 
 فاإلسناد أقل أحواله احلسن، وقد يعكر عليه عنعنة ابن إسحاق 
32Fعنعنات ابن إسحاق يف صحيحه لكن مسلم قبل 

، والبخاري قبل عنعنات الزهري وسفيان بن عيينة ٣٣
 .وسفيان الثوري واألعمش وهم أشد تدليساً منه

                                                           
 .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي) ٢/٨٥٩(انظر مثالً صحيح مسلم  ٣٣



٤٦ 

 

لكن العلماء قبلوا ) صدوق كثري اخلطأ(أما تلميذ ابن إسحاق فهو راويته سلمة بن الفضل األبرش فهو 
وال  ن شيخه ابن إسحاق فهو من املختصني به،روايته عن ابن إسحاق ومنها كتب السرية اليت رواها ع

بل هو من  جيوز قبول كل رواياته عن ابن إسحاق إال هذه الرواية فهذا حتكم، ال سيما مع الشواهد،
ليس من لدن بغداد إىل أن تبلغ خراسان أثبت يف : (قال جرير بن عبد احلميد أوثق الناس يف ابن إسحاق

 .قدر أنه كان خيطئ فهو يف غري أحاديثه عن ابن إسحاق فإن 33F٣٤)ابن إسحاق من سلمة بن الفضل
، وتلميذه علي بن سعيد 34F٣٥)صدوق(أما تلميذ األبرش فهو احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي احلارثي 

صدوق، وابن عدي حمدث وهو أعرف مبا يأخذ عن شيخه حىت وإن كان يف شيخه شيخ ابن عدي 
 .سيما وأن ابن عدي مل حيمل شيخه ذنب هذا احلديث كالم فهو أحرى أن خيتار منها ما يصح، ال

ذا  -من حيث اإلسناد على األقل –فاحلديث حسن اإلسناد ويصبح احلديث صحيحاً لغريه  إذن

 .اآليت اإلسناد إن شاء اهللا، خاصة وأن له شواهد بعضها حسن اإلسناد لذاته كما يف حديث ابن مسعود

 :)بدري(  عودبن مسعبد اهللا  طريق: الرابع لطريقا
وحديثه تعرض حملاربة من غالة أهل احلديث من أجل محاية معاوية فأوردوه يف كتب الضعفاء بأسانيد 

أخربنا الطربي عن حممد بن صاحل ثنا عباد يعقوب ) ٢/١٧٢(رواه ابن حبان يف اروحني فقد ! قوية
35Fبن مسعود الرواجين عن شريك عن عاصم عن زر عن عبد اهللا

احلنبلي ( بكر بن أيب داود  ، ورواه أبو٣٦
بن  وكذا رواه عن عباد -والتأويل فرع التصحيح –وتأوله عن عباد بن يعقوب به، ) الناصيب املشهور

36Fأبو العباس شيخ ابن عدي يعقوب

٣٧... 

                                                           
 .مؤسسة الرسالة) ٣/٢٥٢(ذيب الكمال  ٣٤
 ).٣/٦٠(اجلرح والتعديل  ٣٥
 .به.. أخربنا علي بن العباس ثنا عباد بن يعقوب ثنا احلكم بن ظهري :)٢/٢٠٩(خرجه ابن عدي أو ٣٦
 )٢٤/  ٢( - البن اجلوزي املوضوعاتويف / ، به.. ثنا احلكم بن ظهري علي بن العباس ثنا عباد بن يعقوب قال أخربنا) ٢/٢٠٩(خرجه ابن عدي أو  ٣٧

 شاذان بن إبراهيم بن أمحد بكر أبو حدثنا الربمكى إسحاق أبو أنبأنا يوسف ابن حممد بن القادر عبد أنبأنا قال ناصر بن حممد فأنبأنا مسعود ابن حديث فأما
 عليه اهللا صلى النيب أن عبداهللا عن زر عن عاصم عن ظهري بن احلكم حدثنا الرواجىن يعقوب بن عباد حدثنا االشعث بن سليمان بن بداهللاع بكر أبو أنبأنا

هذا أن  قد رواه، ووثق يف عباد بن يعقوب، فمعىن -ابن أيب داود –فإذا كان هذا الناصيب  " فاقتلوه هذا منربى على خيطب معاوية رأيتم إذا: " قال وسلم
دوا يقبلون بعض النواصب املتقدمني كانوا أوسع أفقاً وأقبل للحق من نواصب عصرنا، فنواصب عصرنا قد صبغهم ابن تيمية صبغة زائدة عن احلد، فلم يعو

 .اريف معاوية إال الفضائل ولو كانت موضوعة ويردون دالالت املثالب ولو كانت يف األحاديث املتواترة كما يفعلون مع حديث عم



٤۷ 

 

والتشيع مع الصدق ليس (هذا اإلسناد حسن فعباد بن يعقوب من رجال البخاري وهو ثقة شيعي : أقول
أما زر بن حبيش فثقة ) وهو عثماين فيه نصب( بن أيب النجود وكذلك عاصم وشريك صدوق ) جرحاً

 .، فاإلسناد أقل أحواله احلسنجليل وابن مسعود صحايب كبري
 :قوية اإلسناد واإلسناد له متابعة
37Fالبصري العالف بن إبراهيم حدثين:  )١٢٢ ص/  ٢ ج( - األشراف أنسابقال البالذري يف 

 قال، ٣٨
38Fاملنذر أبا سالماً مسعت

: قال مسعود بن اهللا عبد عن حبيش بن زر حدثين دلة بن عاصم قال: يقول ٣٩
"  عنقه فاضربوا املنرب على خيطب سفيان أيب بن معاوية رأيتم إذا: ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

. 
 .اهـ مبثله مسعود بن اهللا عبد عن زر عن عاصم عن ظهري بن احلكم وروى

احلكم بن ظهري عن عاصم بن :  م بن ظهري، وقد رواه الذهيب من هذا الطريق  أعينإذن فقد توبع احلك
39Fأيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود فذكره

٤٠. 
مع تصحيح احلديث  – لكتايب يف الرد على السعد كنت قد ضعفت هذا اإلسناد يف الطبعة األوىل :أقول

  ال يقل إسناده عن مرتبة احلسن لغريه على أقل األحوال،مث تبني يل أن هذا احلديث  -من طرق أخرى
كما يف التقريب، الصواب أنه صدوق شيعي  متروك ورمي بالرفض(: الذي قالوا عنهاحلكم بن ظهري ف

بن أيب النجود  أما عاصم فاجتماع صدقه مع املتابعة كافيان يف حتسني اإلسناد،  )وقد توبع كما سيأيت
وابن مسعود  من رجال اجلماعة،  ثقةعلوي وزر بن حبيش  ، صدوقماين هو عثف القاريء املشهور

 .  صحايب كبري

                                                           
 إبراهيم:  )١٥ ص/  ١ ج( - املنفعة تعجيلشيخ البالذري ، هو إبراهيم بن احلسن العالف، اختصر امسه البالذري، ويف : إبراهيم بن العالف البصري  ٣٨
 امحد بن اهللا عبد كان :  -ابن حجر – قلت باملشهور هو وليس وغريه امحد بن اهللا عبد وعنه عوانة وأيب زيد بن محاد عن املقري العالف الباهلي احلسن بن
 فاته ولذلك احملنة يف أجاب من عن يكتب نأ مينعه كان حىت السنة أهل عن الإ يكتب نأ له يأذن ال وكان عنه الكتابة يف أبوه له ذنأ من عن الإ يكتب ال

 واحلسن حامت أبو أيضا عنه وروى جنيح جده واسم هب بصريا قرآن صاحب كان وقال زرعة أبو وثقه الباهلي هذا نإ مث املسندين من ونظراؤه اجلعد بن علي
/  اهـ  عنه روى النسائي وان الستة الكتب رجال يف الصريفيين وذكره الثقات يف حبان وابن جرير وابن مطني أرخه وثالثني مخس سنة ومات سفيان بن

 .وذكره ابن حبان يف الثقات، وابن حبان متشدد يف املتأخرين: قلت
 يف رواية له من معرفة يف الكاشفهو سالم بن سلم ثقة وكان سنياً متعصباً وهو من أشد الناس إنكاراً على القدرية واجلهمية، ويف : رسالم أبو املنذ ٣٩

 يعقوب قرأ وعليه وأيوب ثابت من ومسع عمرو وأيب عاصم على قرأ البصرة مقرئ املزين املنذر أبو سليمان بن سالم: )٤٧٤ ص/  ١ ج( - الستة الكتب
:  )٤٨ ص/  ١ ج( - غرب من خرب يف العربوقال يف / اهـ  س ت ١٧١ تويف ، صدوق احلديث، صاحل حامت أبو قال غياث بن الواحد عبد و عفان عنهو

 ثابت عن دثوح )بن العالء( عمرو وأيب النجود، أيب ابن عاصم عن أخذ. املقرىء النحوي الكويف مث البصري موالهم، املزين، سلم بن سالم املنذر أبو فيها
 .  ، اهـاملقرىء احلضرمي يعقوب شيخ وهو. وغريه البناين

 ).٣/١٤٩(الذهيب يف النبالء  ٤٠



٤۸ 

 

 :كالم ختامي على املتابعات  للحكم بن ظهري
؛ روى ثالثتهم احلديث بسنده ولفظه عن قد توبع من شريك وسالم أيب املنذر بن ظهري احلكمإذن ف 

مكن أن نضعف طريق، ولو مل يتابع ألفأصبح احلديث حسناً ذا العاصم عن زر عن ابن مسعود، 
اإلسناد لتشيع احلكم بن ظهري، ورمبا حنسنه لذاته إذا مل نقتنع بأثر التشيع يف صدق احلكم بن ظهري، ومبا 

 . ) أي يكون احلديث صحيح اإلسناد أو حسن اإلسناد_ أنه قد توبع فال مكان إال للتصحيح مجلة 
يف عهد عثمان، بل رأى أن معاوية أنه رأى ما فعله الوالة وسبب حتديث عبد اهللا بن مسعود باحلديث 

لة عثمان، حىت أن عثمان إذا أتاه املشتكون من ظلم الوالة أرسلهم إىل وصبح احلاكم الفعلي يف دأ
  .فهذه مناسبة جيدة لتذكر ابن مسعود احلديث وإبراء ذمته يف ذلك !معاوية

 

 :ارياألنص جابر بن عبد اهللاطريق : اخلامس الطريق

وجابر بن عبد اهللا األنصاري من فضالء األنصار، وهو عقيب ومل يشهد بدراً الستخالف أبوه إياه على 
أهل بيته وشهد املشاهد بعد، وكان من شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومن خاصة أصحابه، وقد 

 .تأخرت وفاته حىت أدرك الباقر، مات بعد الثمانني
40Fسفيان بن حممد الفزاري من طريق: وغريه ) ١٨٥/ ٩(يف تاريخ بغداد وى اخلطيب البغدادي ر 

عن  ٤١
عن أبيه ) ثقة(عن جعفر بن حممد ) ثقة(عن سليمان بن بالل  41F٤٢)وال بأس مبنصور(منصور بن سلمة 

 .42F٤٣)على منربي فاقتلوه إذا رأيتم فالناً(عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه مرفوعاً ) ثقة(

                                                           
ح سفيان بن حممد الفزاري ضعيف، ضعفه أبو حامت وأبو زرعة والدارقطين وابن عدي واحلاكم وصاحل جزرة ومل يوثقه أحد، راجع ترمجته يف اجلر ٤١

 ).طبعة دار الفكر -٣/٦٦(ولسان امليزان ) ٩/١٨٥(اريخ بغداد ، وت)٤/٢٣١(والتعديل البن أيب حامت 
 .وبقية التوثيقات مين على املشهور عند أهل احلديث.. هذا من قول اخلطيب  ٤٢
 عن اللب بن سليمان ثنا سلمة بن منصور ثنا ها حممد بن سفيان ثنا الصويف احلسني بن أمحد أنا:  )٤١٩/  ٣( - الرجال ضعفاء يف الكاملوهو يف    ٤٣

 مثله وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر
 ).هكذا مل يصرحوا باسم معاوية(  فالن يعين فاقتلوه منربي على رأيتم إذا وقبله 
 جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر عن:  فقال هذا سفيان فسواه ) : يعين ابن عدي(  الشيخ قال 
 به بأس ال ومنصور ثقة وسليمان بالل بن سليمان عن سلمة بن منصور عن ورواه 
 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن بدر أهل من مجاعة عن حممد بن جعفر يروي وإمنا 
 اهـ   جعفر عن بالل بن سليمان عن خملد بن خالد عن شيبة أيب بن بكر أيب بن شيبة أبو ثنا سعيد بن ثناه 

ابر، أو رواه ابنه الصادق مرسالً عن مجاعة من أهل بدر، فاحلديث يصلح يف املتابعات والشواهد، وأهل البيت قلنا سواء رواه الباقر عن أهل بدر أو عن ج
 .حريصون على مثل هذه األحاديث وهم أصدق من أن يرووا عن جدهم ما ال يثقون بصحته



٤۹ 

 

وهو حتريف من بعض النواصب، وهي من دالئل شهرة ..) فاقبلوه ( لفظ  43F٤٤)١/٢٥٩(اخلطيب وعند 
 ..احلديث حىت اضطر بعض النواصب لتحريفه

واحلديث يصلح يف الشواهد واملتابعات سواء روي مرسالً  من قبل الباقر عن أهل بدر أو موصوالً عن  
 .ي  عن جعفر الصادق عن أهل بدرجابر، أو رو

ليس يف احلديث ذكر معاوية ألنه : ني من السلفية وهو يناقش هذا احلديث يقول وقد رأيت بعض املتكلف
وهذا ليس مبستغرب عند من ال يعترف بأثر السياسة على احلديث، هل يعقل أن يقول )! فالناً( قال 
اً هل هذا من متام البيان النبوي؟ أم أن البيان البد أن يكون واضحاً صرحي! إذا رأيتم فالناً) ص(النيب 

باالسم واسم األب،  أو اإلشارة إىل الشخص كما سيأيت  يف بقية األحاديث أنه طعن خاصرة معاوية 
، ولن يعمي األمر، إمنا )ص(بقضيب ويأمرهم بقتله إذا خطب على املنرب، فهذا البيان هو الالئق بالنيب 

ج األمساء املبهمة يعميه من ال حيب حديثه، أو من خشي على نفسه، ولكن العاقل يعرف كيف يستخر
44Fمن األنباء احملكمة

٤٥ .! 
45Fد الرمحن بن سهل األنصاريعب طريق: السادس الطريق 

 :بدري يف قول ٤٦
 

47Fحمدانَ بنِ أَحمد بن محمد حدثَنا 46F٤٧)١٨٢٨/  ٤( - نعيم أليب الصحابة معرفةيف 

 بن الْحسن ثنا ،٤٨
48Fسفْيانَ

49Fالسدي موسى بن إِسماعيلُ ثنا ،٤٩

50Fواضحٍ بن يحيى تميلَةَ أَبو ثنا ،٥٠

٥١، نع دمحنِ مب اقح51إِسF

٥٢، 

                                                           
اعتدنا من أهل احلديث هذه احلمايات ملعاوية فهم خيشون أن  وهذا اللفظ التفاف ناصيب على احلديث النبوي، وحنن )فاقبلوه فإنه أمني مأمون(بلفظ  ٤٤

 .)وال يبغض علياً إال منافق( حييف اهللا عليهم ورسوله، 
مات أبو بكر املقرئ عام ، مل أكتب هذا احلديث إال من هذا الوجه ورجال إسناده ما بني حممد بن إسحاق وأيب الزبري كلهم جمهولون: قال اخلطيب

 .ري املناكريهـ، وحديثه كث٣٥٢
! وعذراً يف احلوار مع هؤالء ألن هلم أتباعاً يرون أم على علم عظيم.. هذا عنوان كتاب للخطيب البغدادي، ولو سار على منهجهم ما استخرج امساً ٤٥

 .فماذا نفعل؟ هذا ما فعله معاوية ذه األمة
 .كان قوياً يف احلق فقيهاً، انظر ترمجته يف امللحقوعبد الرمحن بن سهل األنصاري احلارثي صحايب شهد بدراً يف قول، و ٤٦
 ..ومن طريقه رواه كثري من أصحاب التراجم  ٤٧
 ..وانظر امللحق.. ، ثقة حافظ كبري) هـ٣٥٦( شيخ أيب نعيم  أبو عمر احلريي حمدث نيسابور  ٤٨
حسب ( البة يف السنة، وكان حمدث خراسان يف عصره له مسند معروف بامسه، وهو حافظ كبري ثقة، وصفوه بالص) : هـ٣٠٣( احلسن بن سفيان   ٤٩

 صاحب النسوي الشيباين العباس أبو خراسان شيخ اإلمام احلافظ عامر بن سفيان بن سناحل: )١٩٧/  ٢( - احلفاظ تذكرة، وقال الذهيب يف )تعبري احلاكم
 .هـ٣٠٣اخل ومات سنة .. الكبري املسند

 ...امللحقثقة وانظر ) هـ٢٤٠( هو السدي الصغري   ٥٠
 .وهو ثقة من رجال اجلماعة، انظر امللحق: حيىي بن واضح  ٥١



٥۰ 

 

نةَ عدرنِ بانَ بفْي52 سF٥٣، نع دمحنِ مبٍ بكَع يظ53الْقُرF

 الْأَنصارِي سهلٍ بن الرحمنِ عبد غَزا: " قَالَ ،٥٤
 عبد إِلَيها فَقَام وبر لمعاوِيةَ، تحملُ خمرٍ روايا بِه فَمرت الشامِ، علَى أَمري اوِيةُومع عثْمانَ، زمان في

 قَد شيخ فَإِنه دعوه: فَقَالَ معاوِيةَ، مثْأَنةَ بلَغَ حتى غلْمانه فَناوشه منها، راوِية كُلَّ فَنقَر بِرمحه، الرحمنِ
بذَه ،قْلُهفَقَالَ ع :اِهللا، كَذَبا وم بي، ذَهقْلع نلَكولَ وسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسا وانهلَ أَنْ نخدن 

 اللَّه صلَّى اِهللا رسولِ من سمعت ما اوِيةَمع في أَرى حتى بقيت أَنا لَئن بِاِهللا وأَحلف وأَسقيتنا، بطُوننا،
هلَيع ،لَّمسنَّ وقُرلَأَب هطْنب نوتلَأَمو هوناهـ د. 

 :التعليق
وهذا اإلسناد رجاله ثقات باستثناء بريدة بن سفيان، ومع ذلك فمن استقرأ أحاديثه كابن عدي مل يعثر 

وقد أفردناه بترمجة فلتنظر ( ثقة، ولوال تشيعه وحبه ألهل البيت جلاز  له على حديث منكر، وهو تابعي
 ).هناك

فهو ينتظر .. غري احلديث الذي ذكرناه سابقاً) ص(ماذا مسع هذا الصحايب من النيب وأما املنت فواضح، ف
حىت  ولعله هو الصحايب الذي أمسك به أبو سعيد اخلدري.. أن يراه خطيباً على املنرب النبوي ليقتله

 .فاحلديث من شواهد حديث أيب سعيد بال شك ..يستأمروا عمر يف قتله تنفيذاً لألمر النبوي
وأما بيع معاوية للخمر فقد ورد يف حديث عبادة بن الصامت أيضاً، وظاهر أن جتارة معاوية ازدهرت 

ديث وحديث أيام عثمان بن عفان، وملعاوية قصص كثرية يف املتاجرة باخلمر وشربه، كما يف هذا احل
يف كتابنا عن معاوية ومل يطبع بعد = معاوية واخلمر : انظر حبثنا ( عبادة وحديث أيب بكرة وغريهم 

 !)  لالسف
 :حتريفهم هلذا احلديث 

وهذا الصحايب الكبري ملعاوية ) ص(إال أن النواصب مل يرتضوا أن يرووا احلديث مع ما فيه من ذم النيب 
إذ فرغ احلديث من حمتواه وأفسده، وتلقف هذا اللفظ احملرف ابن  فرواه بعضهم بلفظ عجيب غريب

                                                                                                                                                                                                 
أمري املؤمنني يف احلديث عند شعبة، وإمام أهل املغازي، وهو صدوق عند أهل احلديث وطعنوا فيه بالتدليس وبغري ذلك، ) هـ١٥٠( حممد بن إسحاق   ٥٢

فإذا مت حذف أحاديث املدلسني إذا عنعنوا فليحذفوا .. بة نفسه وجدوا له بعض التدليسمع أن التدليس مذهب عام ألهل احلديث إال قالئل كشعبة، بل شع
 .أكثر أحاديث البخاري ومسلم

، وهو بريدة بن سفيان األسلمي، قيل أن له صحبة، فإن صح وإال فهو من كبار التابعني )انظر ترمجة القرظي يف ذيب الكمال( صوابه بريدة بن سفيان   ٥٣
 . ى ما يظهر يف روايته واألقوال فيه وقد أفردناه فلينظر امللحقوصاحليهم عل

هـ وهو من رجال اجلماعة، وقد وصفوه بالعلم بالقرآن الكرمي، وقد مسع من اإلمام علي وابن مسعود ١١٨حممد بن كعب القرظي تابعي ثقة تويف   ٥٤
 .صحبةوأن له ) ص(وطبقتهم، فهو قدمي السماع، بل قيل أنه ولد يف عهد النيب 



٥۱ 

 

البن قانع  الصحابة معجمفي قانع األموي النسب، وقد روي باإلسناد نفسه إال ابن قانع وشيخه، ف
54Fأيوب بن اهللا عبد بن إبراهيم حدثنا : قال )١١٧/  ٤( - األموي

55Fاجلرمي حممد بن سعيد نا ، ٥٥

 نا ، ٥٦
56Fاألسلمي سليمان بن يزيد عن ، إسحاق بن مدحم عن ، متيلة أبو

:  قال القرظي كعب بن حممد عن ، ٥٧
 برحمه فقام ، حتمل مخر بروايا فمر ، الشام على أمري ومعاوية عثمان خالفة يف سهل بن الرمحن عبد غزا
 .اهـ » وأسقيتنا بيوتنا ندخله أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول انا« :  وقال ، فبقرها راوية كل إىل

 :التعليق
ولرياجعوا أنفسهم يف منح هذه الثقة  ،)لفظي احلديث(  املقارنة بني النصنياملنصف أترك للقاري هنا و

 ..املطلقة لكل أهل احلديث
واجلرمي الراوي عن ابن واضح .. ورجال اإلسناد هم الرجال عند أيب نعيم من حيىي بن واضح فما فوق

 ..نع أو ابن قانع، والراجح أن البالء يف شيخ ابن قانعبقي البالء يف شيخ ابن قا.. ثقة
 :يف حديث عبد الرمحن بن سهل واخلالصة األخرية

أن هذا احلديث ال يقل إسناده عن رتبة احلسن إذا الحظنا األثر املذهيب الظاهر يف التكلف لتضعيف  
يريدون تضعيف أي  وكأن غالة أهل احلديث! رجال هذا اإلسناد ألن فيه إزراء على معاوية فحسب

، وهذه جرأة على اهللا ورسوله، بل لألسف أن يف )ص(حىت لو قاله النيب ! شيء يصل إىل معاوية بسوء
وقد فصلت هذا يف مبحث .. فنعوذ باهللا من اهلوى.. عقائد اخلالل يف نقله عن أمحد ما يشعر ذا 

احلديث سواء يف التحريف أو  وأقصد به ما وجدته أنا من غش لبعض أهل) غش أهل احلديث( بعنوان 
إذا صدر حبق بعض الصحابة بدعوى أن تلك ) ص(اإلخفاء أو التنظري والتشريع ملنع أي كالم للنيب 

وأمثال هذه األعذار السخيفة اليت يندى هلا جبني ! أو أن املبتدعة حيتجون ا! األحاديث ال فائدة فيها
تكلم ذا واسكت عن : يف مكان جيب أن نقول له إذ أصبح ذه التنظريات) ص(كل غيور على النيب 

                                                           
 )١٦٨/  ١( - السهمي يوسف بن محزة سؤاالتوقد كذبه الدارقطين، ألنه يروي عن الثقات أحاديث باطلة، فكيف بتحريفه؟ فهذا أخفى، ففي   ٥٥

 بن لدخا عن روى حديث من باطلة بأحاديث ثقات قوم عن حدث بثقة ليس فقال املخرمي إسحاق أيب أيوب بن اهللا عبد بن إبراهيم عن الدارقطين سألت
 حممد أمة من الصائمني على يكتبوا أن املالئكة يأمر اهللا إن قال سلم و عليه اهللا صلى النيب عن أنس عن دينار بن مالك عن جعفر عن والقواريري خداش
 .ج كالمهم كالدر املنضدما أحلى أهل احلديث عندما ينصفون، خير: اهـ قلت كلهم ثقات اإلسناد باطل وهذا قال ذنبا العصر بعد سلم و عليه اهللا صلى

 أعالم سريويف / والبد أنه روى احلديث على الصواب إمنا التحريف من تلميذه ! هو كويف ثقة ووصموه بالتشيع ألنه إذا ذكر علي كان يصلي عليه ٥٦
 كَانَ: بعضهم وقَالَ/ .ثقَةٌ هو: داود أَبو وقَالَ/ .ويطْلُب احلَديثَ، معنا يسمع كَانَ صدوق،: فَقَالَ عنه، حنبلٍ بن أَحمد سئلَ:  )١٤٨/  ٢٠( - النبالء
عيشتقَالَ/ .ي مياهرإِب بن دبب بنِ اِهللا عوأَي يمرإِذَا كَانَ: املُخ مقَد ،اددغل بزلَى نكَانَ أَبِي، عاَء إِذَا وج كْرذ بِيلَّى- الناُهللا ص هلَيع لَّمسا -ومبر ،كَتإِذَا سو 
 . .اهـ كالم الذهيب ومائَتينِ ثَالَثين سنةَ مات: قُلْت وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى: قَالَ طَالبٍ، أَبِي بنِ علي ذكْر جاَء

 ..والصواب بريدة بن سفيان األسلمي.. كذا  ٥٧



٥۲ 

 

ما ينبغي أن يقوله، وما ينبغي أن ) ص(؟ ومن حنن حىت حندد للنيب )ص(أين الغرية على سنة النيب .. هذا
 يسكت عنه؟ 

أما أن يتعمد اإلخفاء ملا يعلم .. نعم من حق رجل احلديث أن يقول أن أنا اشك يف كل هذه األحاديث
أنه صحيح، أو يفيت حبرمة رواية أحاديث معينة فهذه جرمية وغش، وهذا ما قصدته يف أنه من احلديث و

 .البحث، فأنا ال أعمم وأعرف أن يف أهل احلديث كل األطياف 
 :احلسن البصري  طريق :السابع الطريق

وعمرو بن عبيد، وقد شنع بعض أهل ) بن مسلم( األعمش وإمساعيل .. روي عنه من أكثر من طريق

ث على عمرو بن عبيد املعتزيل وكذبوه يف روايته هذا احلديث عن احلسن مع أنه توبع من ثقتني احلدي

 .على األقل، وهذا دليل على أم يهولون على العامة وال يبحثون حبثاً استقصائياً

 : )١٢١/  ٢( - األشراف أنسابروى البالذري يف 

58Fاحلميد عبد بن جرير حدثنا: قاال57F٥٨ الفروي إسحاق موسى وأبو موسى بن يوسف حدثنا

 حدثنا ٥٩

59Fإمساعيل

60Fواألعمش ٦٠

 على معاوية رأيتم إذا: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال احلسن عن ٦١

61Fينجحوا ومل يفلحوا فلم أمره فتركوا ؛"  فاقتلوه منربي

٦٢. 

 :التعليق

                                                           
 .. ة واآلخر صدوقأحدمها ثق ٥٨
 هـ ١٨٠ثقة من رجال اجلماعة مات بعد  ٥٩
( ، ولكن يف بعض الطرق املكي مسلم بن وإمساعيل العبدي، مسلم بن إمساعيلروى عن احلسن ثالثة اسم كل منهم إمساعيل، إمساعيل بن أيب خالد، و ٦٠

/  ١( - التهذيب تقريب العبدي فهو ثقة من رجال مسلم والنسائي، ففي، فاحنصر هذا الراوي بني اثنني، العبدي واملكي، فإن كان )إمساعيل بن مسلم
وإن كان املكي فهو ضعيف ضعفاً غري شديد وقد وثق، وهو هنا /  س ت م السادسة من ثقة القاضي البصري حممد أبو العبدي مسلم بن إمساعيل: )٩٩

مياً، مع أن واقع ترمجته تدل على أنه من العلماء وأن التضعيف مذهيب فقد متابع من األعمش،  فال يضره ذلك الضعف إن سلمنا بأن التضعيف كان عل
هو حممد بن سليمان الكويف يف فضائل علي، ) إمساعيل بن مسلم( وهو متابع على كل حال، والذي صرح باسم إمساعيل وقال .. قرنوه بعمرو بن عبيد

 . ولواله لظن أكثر الناس أنه إمساعيل بن أيب خالد
 هـ ١٤٨ثقة من رجال اجلماعة مات سنة األعمش  ٦١
بعني كان احلديث مرسل، ورواه يف الزاهر عن أيب سعيد اخلدري، واملرسل هنا من شواهد وعواضد احلديث املرفوع، ويهمنا هنا أن رجالً من خيار التا ٦٢

 .يرى وجوب قتل معاوية



٥۳ 

 

أو أيب  يب نضرة،وهذا احلديث صحيح اإلسناد إىل احلسن البصري، فممن مسعه؟ أرجح أنه مسعه من أ 

 سعيد نفسه، وله اتصال بالرجلني، فلذلك تراه يقوله واثقاً ومعقباً وحمتجاً على من مل يقتل معاوية ،

أتى التشدد على ذكر اإلسناد من  واملتقدمون كانوا يرسلون كثرياً وال يعتمدون على ذكر اإلسناد، إمنا

 أما الشام فليسوا أهل حديث،  ..يف العراق شعبةم وأيام عبد الغفار بن القاس مثيف احلجاز، يام الزهري أ

وقد ذكر ابن عبد الرب يف مقدمة التمهيد أن األصل يف الرواية القدمية كانت اإلرسال، ولذلك أجاب 

على األحاديث املرسلة يف موطأ مالك، ولو كان حديث احلسن يف املوطأ لذكر ابن عبد الرب الطرق 

 .   املوصولة اليت ذكرناها هنا

 : بقية مصادر احلديث

62Fنصر بن مزاحمرواه مع شواهده  

 :)٢١٦/  ١( - صفني قعةيف و ٦٣
 احلسن، عن إمساعيل، عن ظهري، بن احلكم عن نصر،  
 اهللا عبد عن حبيش، بن زر عن النجود، أىب بن عاصم عن ،]بن ظهري[  احلكم]  وحدثنا: نصر قال[  و 

 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: )يأي ابن مسعود واحلسن البصر(  قاال مسعود بن
 ". عنقه فاضربوا منربى على خيطب سفيان أىب بن معاوية رأيتم إذا" 

 .أفلحوا وال فعلوا فما: احلسن قال
 رأيتم إذا: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال احلسن عن إمساعيل، عن ثابت، بن عمرو: نصر

 ." فاقتلوه منربى على خيطب معاوية
63Fبعضهم فحدثين: قال

64Fنفلح ومل نفعل فلم: اخلدرى سعيد أبو قال: قال ٦٤

٦٥. 
 قبله من معاوية إمارة يف عثمان زمن يف قال أنه سهل بن الرمحن عبد يف ومر:  -نصر بن مزاحم – قلت
)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  النيب من مسعت ما معاوية يف أرى حىت بقيت لو !باهللا أحلف:  الشام على

 .دونه ألموتن أو بطنه ألبقرن هفي

                                                           
 ..رمجته يف امللحقوهو ثقة ضعفه بعضهم مذهبياً والتضعيف املذهيب ليبس علمياً انظر ت ٦٣
هـ ١١٠هـ واحلسن ١٠٨الراجح أنه أبو نضرة، وهو معاصر للحسن، وكالمها بصري، وقد أوصى أن يصلي عليه احلسن ففعل، مات أبو نضرة عام  ٦٤

 .فهما قرينان
 .هذا القائل إن كان احلسن البصري فهو طريق آخر عن أيب سعيد اخلدري وفيه رجل مل يسم وهو شيخ احلسن ٦٥



٥٤ 

 

(  النيب قال:  قال ، احلسن عن ، إمساعيل عن ، األسود أيب بن صاحل عن ، اخلطاب بن العزيز عبد وعن 

 اهـ فاقتلوه خيطب منربي على معاوية رأيتم إذا) :  وسلم وآله عليه اهللا صلى

 :احلسن يف مناقب علي حملمد بن سليمان الكويف من طرق صحيحة عن واحلديث 

:  مسلم بن إمساعيل عن شريك عن الكرمي عبد بن اهللا عبد حدثنا:  قال أبان بن خضر]  حدثنا[ قال   

 منربي على خيطب معاوية رأيتم إذا:  وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال البصري احلسن عن

:  قال أبان بن خضر  حدثنا  ]شريك بهإسناد آخر عن / [  اهللا فأذهلم يفعلوا فلم:  احلسن قال.  فاقتلوه

 قال:  قال البصري احلسن عن:  مسلم بن إمساعيل عن شريك عن احلماين احلميد عبد بن حيىي حدثنا

إسناد آخر عن / [  . قتلوهاف منربي على خيطب معاوية رأيتم إذا:  وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

 عن احلماين احلميد عبد بن حيى حدثنا:  قال أبان بن رخض حدثنا:  قال سليمان بن حممد] احلماين

 معاوية رأيتم إذا:  وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال احلسن عن:  مسلم بن إمساعيل عن شريك

 اهـ فاقتلوه منربي على

من طريق  )٢٥/  ٢( -:  املوضوعات فأورده يف  -كعادة احلنابلة –تعصب ابن اجلوزي احلنبلي  و

 ! وأمهل البقية واحد

أورده من طريق عمرو بن عبيد عن احلسن ليستطيع الطعن فيه لكون عمرو بن عبيد معتزيل وأمهل فقد 

 الطرق األخرى

 الدقاق خلف بن عبداهللا بن حممد أنبأنا الربمكى إسحاق أبو أنبأنا طاهر أىب بن حممد به أنبأنا :فقال 

 قال يزيد بن محاد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا ثرماال بكر أبو حدثنا اجلوهرى حممد بن عمر حدثنا

 معاوية رأيتم إذا" قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن احلسن عن يروى عبيد بن عمرو إن يوبأل قيل

65Fعمرو كذب: فقال"  فاقتلوه منربى على

٦٦..  

                                                           
كذب أيوب وتعصب، ومن كذب الصادقني فهو الكاذب كما قال اإلمام أمحد، فاحلديث ثابت عن احلسن من غري طريق عمرو بن عبيد، وعمرو بن  بل ٦٦

ثقات  ، ولكنهمعبيد وإن كان معتزلياً إال أن املعتزلة ال يكذبون وهم كسائر الوعيدية، يرون الكذب موجباً للفسق،وهم متدينون، نعم قد يهمون وخيلطون



٥٥ 

 

 قيل: زيد بن ادمح وقال :مسلك ابن اجلوزي فقال )١٠٥/  ٦( - النبالء أعالم سري وسلك الذهيب يف 

 رأيتم إذا: " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن احلسن، عن روى عبيد، بن عمرو إن: يوبأل

 . كذب: قال " فاقتلوه منربي على معاوية

 :التعليق

احلديث روي من غري طريق عمرو بن عبيد، وتبني هنا أن من يكذب الصادقني فهو الكاذب، وكان  

زميله محاد بن سلمة أرفع منه وأوثق وأبعد عن الشبهة، وقد روى احلديث رغم محاد بن زيد ناصبياً، و

 .سلفيته الشديدة، ورد على من حاول الطعن يف ابن جدعان من نواصب البصرة

 :واخلالصة يف هذا احلديث

أن احلديث صح سنده إىل احلسن البصري، لكنه مرسل، واملرسل هذا من شواهد احلديث، فإن املرسل 

بل مل يكن املتقدمون يفرقون كثرياً بني املرسل القوي .. ذا صح واتفق مع املرفوع كان شاهداً لهالقوي إ

ال سيما وأن احلسن البصري كان يف زمن يصعب أن حيدث حبديث ال يكون معه .. واحلديث املرفوع

شيخ فيه حجة إذا حوقق من نواصب أهل البصرة، وأظن أن من أخربه بقول أيب سعيد هو أبو نضرة 

 . علي بن زيد بن جدعان، وهو بصري ومن طبقة احلسن بل دونه يف الطبقة بقليل

 )صحايب معروف(  أنس بن مالك طريق :الثامن الطريق

وهذه الطريق ميكن أن تصنف شيعية أو سنية، فاملعتزلة عند التحقيق هم من أهل السنة، وهم من أعدل 

 ج شرحففي  كامالً وسقط من كتاب الغارات للثقفي،  الفرق يف نقل األخبار، ولكنه مل يذكر اإلسناد

 : قال )١٠٥١/  ١( - احلديد ايب ابن - البالغة

                                                                                                                                                                                                 
وتكذيب  متحفظون متيقظون وليسوا كأيوب السخيتاين ووينس بن عبيد وأمثاهلم من املتمذهبني الذين يدفعهم التعصب املذهيب والنصب للبتر واإلخفاء

 .الصادقني وتوثيق الكاذبني



٥٦ 

 

 سيظهر يقول ص اهللا رسول مسعت قال مالك بن أنس عن األعمش عن الغارات كتاب صاحب روى و

 اإلمارة يطلب الثقلني وزر حيمل يشبع وال يأكل البلعوم واسع السرم عظيم أميت من رجل الناس على

 . معاوية بطن يف طرفه وضع قد قضيب ص اهللا رسول يد يف وكان قال بطنه فابقروا أدركتموه فإذا يوما

 ومؤكد البالغة ج يف ليه السالمع علي قاله ملا مناسب مرفوع اخلرب هذا -ابن أيب احلديد – قلت 

 .اهـ   واملغرية زياد إنه الناس من كثري قاله ما دون معاوية به املراد أن الختيارنا

 :التعليق

احلديث يف الشواهد العامة وليس أصالً، ولو مل يصح األصل من طرق أهل السنة واحلديث ملا أوردته،  

 ..وهذا من األحاديث اليت ضاع نصف إسنادها.. مل أجده يف كتاب الغارات للثقفي، فلعله مما سقط منه

 .املقدمة وأوردته هنا من باب املقارنة اليت أشرت إليها يف

 :عن بدريني من بين عبد األشهل األنصاري حممود بن لبيد طريق: الطريق التاسع

وهذه من رواية الشيعة، رواها ابن طاووس يف كتابه الفنت عن السليلي ويظهر أنه سين معتدل، لكنه أتى 

 للجوهري كما أمهلوا كتاب السقيفةيف وقت صعب، يف وقت الرباري واحلنابلة، فأمهله أهل السنة 

66Fوكتب أيب خمنف وكتب املدائين وغريهم

٦٧. 

                                                           
ايب واملدائين والواقدي وغريهم،  كل هؤالء اجلوهري  صاحب السقيفة، والثقفي صاحب الغارات،  وأبو خمنف صاحب مقتل احلسني  وابن عقدة واجلع ٦٧

دياً وروايته الكوفية إمنا من أهل احلديث عند التحقيق، وليسوا إمامية،  إال أم مل يصنفوا يف الفقه ومل يكن هلم أتباع يقومون م، نعم قيل أن الثقفي كان زي
؟ أليس أهل الشام والبصرة وبغداد نواصب؟ ما الضري أن نروي عمن يبغض معاوية هي عن أهل احلديث، مث لو كانوا زيدية فشيعة الكوفة زيدية فكان ماذا

يقال هذا شيعي إذا كانت روايات من يلعن علياً موجودة يف صحاحنا وسنننا ومسانيدنا؟ أما البقية فهم أهل احلديث ورواية، ومل يصنفوا يف العقائد حىت 
، وعده اليعقويب من فقهاء دولة املهدي العباسي، لكن أهل احلديث وخاصة بعد استحكام اهلوى واستقرار وهذا سين، وأبو خمنف كان من علماء القرن الثاين

فضاع تراث اإلنصاف السين وغلب على األمة غلو ! العقيدة احملدثة أصبحوا يهملون التراث السين الروائي، وأمهله الشيعة ألن هؤالء أصالً ليسوا شيعة
، ودفع املعتدلون الثمن، فأصبحوا ال جيدون إال  غلواً هنا أو هناك، مع إنصاف قليل يف الفريقني، وها حنن نبحث عن هذا احلديث الفريقني، وتقوقع املذهبان

مسعود وطرقه وجند صعوبة يف استخراج طرقه وأسانيده، ولو كان اإلنصاف هو األصل، لوجدنا هذا احلديث بسهولة يف مسانيد أيب سعيد اخلدري وابن 
ن حنيف وجابر بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن سهل األنصاري وغريهم، فأهل احلديث جيمعون من أحاديث هؤالء ما هو أضعف إسناداً وأبعد عن وسهل ب

رواة وتضعيفهم تتبع الالقرآن الكرمي وهديه، ونعذرهم بأم يريدون اجلمع، أما مع هذا البتر واإلخفاء وانتقاء األسانيد اليت ميكن تضعيفها وإضاعة األخرى و
 .فهذا عمل مؤسسات وليس عمل أفراد، واملذهب مؤسسة تطوعية أكثر إخالصاً للهدف من املؤسسات الرمسية.. 
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 :يعي اإلمامي قال ابن طاووس الش

67Fيف الفنت أليب صاحل السليلي  

قال  ):من علماء القرن الثالث وبداية الرابع، يروي عن الطربي وطبقته( ٦٨

68Fلبيد بن حممود عن بإسناده -يعين السيلي -  وذكر: ابن طاوس

 بين من قومي من نفر حدثين:  قال ، ٦٩

 : قالوا ، اًبدر شهدوا األشهل عبد

 : وقال بطنه إىل بإصبعه فأشار ، معاوية ومعنا ، وآله عليه اهللا صلى النيب عند كنا 

 اهـ  ) بطنه فابقروا ذلك فعل رأيتموه فإذا ، يوما االمارة سيطلب هذا إن(  

 :التعليق

تلك األسانيد اليت ضاعت، بل فهو من ال عند السنة وال عند الشيعة، ومل أجد إسناد هذا احلديث  

أمهله أهل السنة، رغم أن شيوخه معظمهم من أهل السنة وصنفه الشيعة يف علماء العامة  صاحب الكتاب

 . -يعين أهل السنة –

 ):يف مصدر قدمي بال إسناد( احلسني بن علي  طريق: الطريق العاشر

 :الكويف يف الفتوح بغري إسناد أعثم ابنقال 

 قد احلكم بن مبروان هو فإذا ، األخبار ليستمع منزله من خرج الغد من)  السالم عليه(  حلسنيا وأصبح 

 . تسدد ترشد فأطعين ، ناصح لك إين!  اهللا عبد أبا:  فقال ، طريقه يف عارضه

                                                           
 . )احلسائي(   السائي أو احلسايل شيخ بن عيسى بن أمحد بن السليلي صاحل أليب)  فنت: قال يف الذريعة  ٦٨

 مصنفه خبط أصلها نسخة من بلفظه أجده ما وأورد اجلمهور رواة من املصنف نإ: [  أوله يف وقال ، األبواب على مرتبا ، كتابه يف طاوس بن السيد أورده
 ]هـ ٣٠٧ يف كتابتها تاريخ ، الواسطية البالد من الغريب باجلانب .. املدرسة يف
 من مشاخيه بعض ولكن وغريه ٣١٠ ، املتوىف)  تاريخال(  صاحب العامي جرير بن حممد ، مثل العامة علماء من هذا كتابه يف السليلي مشايخ أكثر:  أقول 

 )  والدرر الغرر(  كتابه يف)  االرشاد(  صاحب الديلمي عنه ينقل الذي)  السقيفة(  كتاب وله ،  ٣٢٥ املتوىف أمحد بن حممد الثلج أيب ابن:  مثل اخلاصة
 |.اهـ 

 سنة مات الصحابة عن روايته وجل صغري صحايب املدين نعيم أبو األشهلي األوسي رافع ابن عقبة ابن لبيد ابن حممود )٥٢٢/  ٢( - التهذيب تقريب ٦٩
 اهـ  ٤ م بخ سنة وتسعون تسع وله سبع سنة وقيل وتسعني ست
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 . أمسع حىت قل ؟ ذلك وما)  السالم عليه(  احلسني فقال 

 فاسترجع! !  ودنياك دينك يف لك خري فإنه ، يزيد ننياملؤم أمري ببيعة آمرك إين أقول:  مروان فقال 

 براع األمة بليت قد إذ السالم االسالم وعلى ، راجعون إليه وإنا هللا إنا:  وقال)  السالم عليه(  احلسني

 !  يزيد مثل

 لقد ، فاسق رجل وهو يزيد ببيعة أتأمرين!  وحيك:  وقال ، مروان على)  السالم عليه(  احلسني أقبل مث 

 صلى(  اهللا رسول لعنك الذي اللعني ألنك قولك على ألومك ال!  الزلل عظيم يا القول من شططا قلت

 عليه اهللا صلى(  اهللا رسول لعنه من فإن ، العاص أيب بن احلكم أبيك صلب يف وأنت)  وآله عليه اهللا

 . يزيد بيعة إىل يدعو أن إال منه وال له ميكن ال)  وآله

 ) : مالسال عليه(  قال مث

 تنطق وباحلق فينا واحلق ،)  وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول بيت أهل فإنا!  اهللا عدو يا ، عين إليك 

 وعلى ، سفيان أيب آل على حمرمة اخلالفة:  يقول)  وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول مسعت وقد ، ألسنتنا

 على املدينة أهل رآه لقد فواهللا ، بطنه فابقروا منربي على معاوية رأيتم فإذا ، الطلقاء أبناء) و( الطلقاء

 اهـ عذابا النار يف اهللا زاده ،يزيد بابنه اهللا فابتالهم ، به أمروا ما يفعلوا فلم جدي منرب

 :التعليق

نظر مصادر ابن أعثم وحماولة معرفة السند، وقد رويت أخبار احلسني يف هذه املرحلة فيمكن معرفة ي

 .المإسناد القصة باالحت

وأما املعىن فهو قوي، وهذا هو الفهم املستنبط من القرآن الكرمي، وأهل البيت سباقون يف النطق عن  

، وال ريب فهم الثقل الثاين، ومن أضاع الثقل األصغر الوحي، وأجد يف كالمهم مسحة من بقايا النبوة

وبة، واهللا ما يصدهم عن أضاع مفتاح الثقل األكرب عقوبة أيضاً، ألن الكرب يستحق أكرب من هذه العق

أحسب ( أهل بيت النبوة إال ما صد شيوخ قريش عن يتيم بين هاشم صلوات اهللا عليه، واالبتالء مستمر 
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دليل على أن االبتالء ) يفتنون( ؟؟  فالفعل املضارع )الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون

بتالء للقلوب والعقول، ومن غايات اهللا الكربى يف مستمر، ليس يف اجلسد وفقد األوالد وإمنا ذلك اال

عباده االبتالء، لينظر من ينكسر للحق ويأخذه ممن أتى به، ومن يشترط على ربه أال يأتيه اهلدى إال من 

 !غري بين هاشم

فهؤالء احنرفوا عنة  ،وغالة السلفية وبنو هاشم ال نقصد م من فسق منهم أو غال أو اتبع النواصب

وإمنا أهل الفضل والعلم والعدل، الذين أمجع املسلمون على فضلهم  بوة، فليس هؤالء نقصد،منهج الن

اخل فهذا اهلجر ... كاحلسني مثالً، ولكن ال حيفظ له أهل السنة حديثاً وال أثراً وال فتوى وال حكمة 

الذي مينعكم اليوم من الواسع ليس إال اتباعاً لسياسة قدمية، فإن كنتم تزعمون أن بين أمية قد ماتوا فما 

االهتمام بصاحلي أهل البيت كما تمون بفساق بين أمية، فقط هذا ما يطالب به السين احلر الذي أصبح 

، وليس عذراً أن يكون الشيعة أو بعضهم يغلون يف أهل البيت، فهناك ضيق النفس ذا التعصب املتوارث

له؟ كال واهللا ، هم يعرفون أن هذا ليس عذراً، فهل هذا يسوغ إمها) ص(بعض الصزفية يغلون يف النيب 

 .وإمنا توارثوا املكر كما توارثوا النصب اخلفي

 !والغريب أن الناصيب ماكر بطعبه ولو كان أمحق 

 !يبشيء عج 

 )صحايب كبري(  أيب ليلى األنصاري طريق: احلادي عشر الطريق

املغريب  للقاضي النعمان) ١٤٧/ ٢( ار ألخبففي شرح ااملصدر هنا شيعي أيضاً واحلديث بال إسناد، و

 :وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل يرفعه ، الرمحان عبد بن اهللا عبد ليلى أبو :قال

 عليه لعلي وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ،معاوية فيهم أصحابه من مأل يف"  جالسا كان أنه 

 اهـ  بطنه فابقروا فعل فإذا ، إلمارةا سيطلب - معاوية إىل بيده وأشار - هذا إن:  السالم

 :التعليق
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 ! اإلسناد ضاع فيما ضاع من مثالب معاوية وأسانيدها، والنزيف ما زال مستمراً

وأما املنت فهو شاهد من حيث األصل، أي األمر بقتل معاوية إن طلب امللك، ولعله طلب امللك يف تلك 

اخلطبة لقدر على ضبط األمور، وأنه أقوى على هذا األمر من قد يكون خطب ليعلم الناس بأنه أ ال؟ م

ولو فعلها لتأول له هؤالء، واحتجوا مبوافقة الصحابة كما احتجوا  عندما أخذها بالسيف ... غريه، 

فهؤالء املعاويني مستعدون لتسويغ أي أمر يفعله الرجل، ولكن ! مبوافقة احلسن واحلسني  وبقايا الصحابة

ولو نقل التراث كل أقوال هؤالء لكان تاريخ الطربي .. ا مل ينقل مل حيدثهذا مل ينقل، وليس كل م

آالف الدات، وعلى كل حال فقد يشكك البعض يف املصدر بأنه افترى احلديث أعين القاضي 

النعمان، ورغم أنه عالمة شيعي فاطمي إال أنه ليس ذا احملل، وحيسن بنا هنا أن نترمجه للفائدة، وألنه 

 :إلمساعيلي الوحيد بني مصادرنا هنااملصدر ا

 ) : هـ٣٦٣( ترمجة القاضي النعمان 

التميمي املغريب مث املصري ) القاضي النعمان(هو النعمان بن حممد بن املنصور، املشهور بـــ 

، من كبار علماء اإلسالم وعجائبهم، وقد اختلف أهل السنة بني منصف له ومتحامل عليه، )هـ٣٦٣(

سياسي الكبري الذي نشأ بني  العباسيني السنة و الفاطميني الشيعة، ال سيما وأن الرجل نظراً للخالف ال

 .حتول من املالكية إىل اإلمامية، فسخط عليه من سخط

إذ  )٤١٥ ص/  ٥ ج( - األعيان وفياتومن مواطن اإلنصاف ترمجة ابن خلكان له يف كتابه املشهور  

 أحد ، حيون بن أمحد بن املنصور بن حممد اهللا عبد أيب بن انالنعم حنيفة أبو، النعمان لقاضيا:  يقول

 والفقه العلم أهل من كان: فقال تارخيه يف املسبحي املختار األمري ذكره إليهم، املشار الفضالء األئمة

 وغريه،"  املذاهب أصول اختالف"  كتاب منها: تصانيف عدة وله ،عليه مزيد ال ما على والنبل والدين

 كتاب  وصنف ،اإلمامية مذهبه إىل انتقل مث املذهب مالكي وكان، املوضع هذا يف املسبحي كالم انتهى

 ابن وقال،  أيضاً الفقه يف"  االقتصار"  وكتاب الفقه، يف"  األخبار"  وكتاب"  للعبيديني لدعوة ابتداء" 

 وكان: مثاله ما ،املذكور النعمان بن علي احلسن أيب ترمجة يف"  مصر قضاة أخبار"  كتاب يف زوالق
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 وعلم الفقه بوجوه وعاملاً مبعانيه، والعلم القرآن أهل من الفضل، غاية يف القاضي حممد بن النعمان أبوه

 من البيت ألهل وألف ، وإنصاف عقل مع الناس، بأيام واملعرفة الفحل والشعر واللغة الفقهاء اختالف

 على ردود وله ،حسناً كتاباً واملثالب ملناقبا يف وعمل سجع، وأملح تأليف بأحسن أوراق آالف الكتب

"  الفقهاء اختالف"  وكتاب سريج، ابن وعلى والشافعي مالك وعلى حنيفة أيب على رد له: املخالفني

 املذكور حنيفة أبو كان، وباملنتخبة لقبها الفقيهة القصيدة وله عنهم، اهللا رضي البيت ألهل فيه ينتصر

 املصرية الديار إىل إفريقية من وصل وملا - ذكره املقدم - منصور بن معد متيم أيب املعز صحبة مالزماً

 حممد بن أمحد وذكر. مبصر وثلثمائة وستني ثالث سنة رجب فيمستهل ومات مدته، تطل ومل معه، كان

 ، السنة من اآلخرة مجادى سلخ اجلمعة ليلة يف تويف أنه"  جوهر القائد سرية"  يف الفرغاين اهللا عبد بن

 قاضية: فقال املعز وقضاة أوالده وذكر املعز وفاة ذكر بعد تارخيه يف زوالق ابن وذكر املعز، عليه لىوص

 قد جوهراً وجد مصر إىل وصل وملا الداعي، حممد بن النعمان حنيفة أبو املغرب من معه الواصل

 اهللا عبد أبو والده نوكا ،زوالق ابن كالم انتهى فأقره، النغدادي الذهلي طاهر أبا القضاء على استخلف

 إحدى سنة رجب يف وتويف سنني، أربع وعمره حفظها نفيسة كثرية أخباراً كيوحي عمر، قد حممد

 القريوان، أبواب أحد وهو سلم، باب يف ودفن املذكور، حنيفة أبو ولده عليه وصلى وثلثمائة، ومخسني

 .اهـ سنني وأربع مائة عمره وكان

 : فقال )٤١ ص/  ٨ ج(  األعالميف  له الزركلي ةترمجومن حتامل بعض أهل السنة  

 الدعوة أركان من: النعمان القاضي له ويقال التميمي، حيون بن حنيفة أبو منصور، بن حممد بن النعمان

 مولدا القريوان، أهل من ،والتاريخ واالدب والقرآن بالفقه العلم واسع كانر، مبص ومذهبهم للفاطميني

 منشئ( واملعز واملنصور والقائم املهدي عاصر! الباطنية مذهب إىل وحتول لكية،املا مبذهب تفقه، ومنشأ

 بالعالمة الذهيب وصفه، ا وتويف، قضاته كبري وهو مصر، إىل املعز مع وقدم، وخدمهم) القاهرة

 أصول اختالف" ): من الكتب(   له،  عقيدته احنالل على يدل ما كتبه يف: حجر ابن وقال!املارق

"  خ - واحلرام احلالل وذكر االسالم، دعائم"و االمساعيلية، وينصر االجتهاد أدلة على فيه يرد"  املذاهب

 الناس حبض الدعاة أمر قد الفاطمي"  الظاهر"  وكان) عريب ١١٥٦( الفاتيكان يف ثانيهما رأيت جملدان،
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 منه، االول"  ط - ماالسال دعائم تأويل"  و"  ط - خمتصر"  وله مكافأة، حيفظه ملن وجعل حفظه، على

"  خ - الدعوة افتتاح"  و وأحاديث، أخبار"  خ - واملسايرات االس"  و"  املؤمنني تربية"  ويسمى

"  ط - االقتصاد"  و"  ط - االئمة اتباع آداب يف اهلمة"  و"  للعبيديني الدعوة ابتداء"  مساه الذي لعله

"  و البهرة، طائفة بني اآلن متداول"  خ - االطهار ئمةاال عن روي فيما اآلثار خمتصر"و الشيعة، فقه يف

 ومالك كالشافعي االئمة بعض على"  ردود"  و"  واملثالب املناقب"  و"  خ - الباطن التأويل أساس

"  املنتخبة"  و"  خ - االخيار املصطفني وآله املختار النيب فضائل يف االخبار شرح"  و حنيفة، وأيب

 قضاة أوالده يف احلرمة، عظيم احلشمة وافر وكان،  مطولة كبار كتبه: الذهيب لقا،  الفقه يف قصيدة

 اهـ وكرباء

   بلفظ مقارب ..حديث أيب ذر: احلديث الثاين عشر

 عثمان أبو شيخنا روى:  فقال )٢٥٧/  ٨( - البالغة ج شرحذكره اجلاحظ وعنه ابن أيب احلديد يف  

 قنسرين على ملعاوية غالما كنت:  قال ، الغفاري جندل بن مجال عن"  السفيانية"  كتاب يف اجلاحظ

 داره باب على صارخا مسعت إذ ، عملي حال عن اسأله يوما إليه فجئت ، عثمان خالفة يف ، والعواصم

 املنكر عن الناهني العن اللهم له التاركني ، باملعروف االمرين العن اللهم النار حبمل القطار أتتكم:  يقول

 : وذكر القصة وفيها.. ،  له املرتكبني

 ، ولرسوله هللا عدوان وأبوك أنت بل ، لرسوله وال هللا بعدو أنا ما:  وقال معاوية على ]أبو ذر[  فأقبل

،  تشبع أال مرات عليك ودعا ، عليه اهللا صلى اهللا رسول لعنك ولقد ، الكفر وأبطنتما االسالم أظهرمتا

 وال يأكل الذى ، البلعوم الواسع االعني االمة وىل إذا: "  قولي ، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت

 .اهـ املراد .اخل.. "  منه حذرها االمة فلتأخذ ، يشبع

 :التعليق

احلديث ضاع إسناده، والشاهد فيه الكالم األخري، وقد ال يكون متناقضاً مع ما سبق، من حيث إطالق  

مث هذا  لوه فاحذروه، فاقتصر أبو ذر على األمر األخري،وكأنه قال فإن مل تقت ..التحذير إن مل يقتلوه
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تم تشويه أيب ذر وحتريف أقواله، لكنه شاهد وقد ي.. ية ولن يصل إلينا بتمامهاحلديث خرج من دار معاو

 .. من حيث اجلملة

 ومل أجد إسناده –حديث حذيفة : احلديث الثالث عشر 

 مث وجدت اإلسناد بعد، ..وهذا احلديث ذكرته بعض كتب الزيدية بال إسناد

 )٩٢/  ١( - الضالل سرية من العمال جهلة إيقاظ يف اآلمال مطمحففي 

 معاوية رأيتم إذا: ((كحديث صحيحة بأحاديث السالم عليهم أئمتنا عند معارضة فيه املروية واألحاديث

 وجابر رياخلد رواه: احلاكم قال وغريهم، واحلاكم أئمتنا عند)) عنقه فاضربوا منربي على خيطب

 .فأذهلم يفعلوا فلم: احلسن قال، وحذيفة

 مصدر زيدي )٢٠٨/  ١( - املعرفة حقائقوهو يف 

 بن وحذيفة األنصاري اهللا عبد بن وجابر مسعود بن اهللا وعبد اخلدري سعيد أيب عن روي: قال

 على خيطب معاوية رأيتم إذا: ((قال أنه وسلم وآله عليه اهللا صلى النيبء عن يروون كلُّهم ؛اليمان

 .اهللا فأذلّهم يفعلوا فلم: قال)) عنقه فاضربوا منربي

، مث اكتشفت أن مث وجدت إسناد حديث حذيفة يف كتب اإلمامية  فتكرر ذكر حذيفة بال إسناد، 

 : ذلك املصدر اإلمامي سين ولرجل من شيوخ البخاري

 :ففي أصل عباد العصفري

69Fالعصفري سعيد أبو عباد

70Fلعبسيا عيسى بن محاد عن : ٧٠

71Fحيىي بن بالل عن ٧١

 بن حذيفة عن ، ٧٢

 : قال اليمان

                                                           
أما أسانيدهم وإذا نقل الشيعة عن أهل السنة باألسانيد فغالباً يكونون ثقات يف النقل، .. هذا إمامي من أصحاب األصول الستة عشر عند الشيعة اإلمامية ٧٠

عجيباً يكادون ففيها كثري من الوضاعني واملستفيدين، وقد تبني يل أم يف النقل عنا أصدق منا يف النقل عنهم، ووجدت يف كتب التراجم الشيعية خرباً 
هل احلديث، مث تتبعت هذا اخلرب جيمعون عليه، وهو أن عباد العصفري هذا ما هو إال عباد بن يعقوب الرواجين شيخ البخاري، وهو من شيوخ الشيعة وأ
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72Fبالسيف فاضربوه املنرب على سفيان أيب بن معاوية رأيتم إذا (  ):ص( اهللا رسول قال 

 اهـ )  ٧٣

 :التعليق

وهذا السند حسن، رجاله بني الثقة والصدوق، إن صح أن عباد العصفري هو عباد بن يعقوب 

مجهور الشيعة اإلمامية، وهذا هو الراجح، ولو كان إمامياً لعرفوه  الرواجين شيخ البخاري، وهو قول

 .ومل يترددوا يف ذلك

 :اخلالصة العامة يف هذا احلديث

فقد روي من .. أن احلديث على مقاييس أهل احلديث وعند اإلنصاف منهم سيكون صحيحاً بال ريب

جلرح والتعديل، أما عند التحكم املذهيب اثين عشر طريقاً نصفها حسن بذاته إذا ختلصنا من املذهبية يف ا

لو اقتنعوا لتأولوا ذلك يف فضائل معاوية، وأن النيب فلو أتيت هؤالء بأسانيد الدنيا كلها مل يقتنعوا، و

اخل ..يف ذلك املكان الطاهر ليكون شفيعه يوم القيامة ) ص(إمنا اراد أن ميوت شهيداً على منربه ) ص(

 ..ومل نعد تم هلافنحن أصبحنا نعرف أساليبهم 
                                                                                                                                                                                                 

وتوسع فيه حمقق األصول الستة عشر ضياء الدين . فوجدته مشهوراً عند الشيعة يف رجال أيب دواود ومستدركات رجال احلديث ورجال النجاشي وغريهم
أي إخفاء ( ليفه هذا األصل باسم فيه تدليس  احملمودي، وعباد بن يعقوب عندهم عامي املذهب، وبعضهم يعتربه إمامياً يبالغ يف التقية، ومن تقيته تأ

وكنت متردداً يف تصحيح هذا األثر جلهالة عباد ! وهذا مباح، والسلفية اليوم جتد لبعضهم ثالثة أمساء أو أربعة) شخصيته خوفاً على نفسه من الفتك
 . يقل عن رتبة احلسنالعصفري، أما اآلن وقد ترجح عندنا أنه عباد بن يعقوب شيخ البخاري، فإسناد احلديث ال

/ .ذلك يقول اىب مسعت شيبة اىب بن عثمان عنه روى البسى حيىي ابن بالل عن روى الكوىف العبسى عيسى بن محاد )١٤٥/  ٣( - والتعديل اجلرحيف   ٧١
 وعنه/ العبسي حيىي بن بالل عن روى / العبسي عيسى بن محاد ييزمت )١٧/  ٣( - حمقق ـ التهذيب ذيبوذكره املزي يف الرواة عن بالل بن حيىي، ويف 

 أيضا له ويقال العبسي أيضا له يقال اجلحفة غريق أن االزدي سعيد بن الغين عبد ذكر:  -ابن حجر – قلت/ شيبة أيب بن وعثمان االسدي يعقوب بن عباد
 .. كال غريق اجلعفة جهين: اهـ قلت واحد فكأما الرقيق صاحب له ويقال النحاس

 بن حذيفة عن روى/  الكويف العبسى حيىي بن بالل) واالربعة املفرد االدب يف البخاري( ٤ بخ )٤٤٣/  ١( - حمقق ـ التهذيب ذيبففي وهو ثقة،   ٧٢
 قال/ وغريهم سليم أيب بن وليث العبسي سليم بن وحبيب الكاتب أوس بن سعد وعنه/ شكل بن وشتري حفص بن بكر وأيب طالب أيب بن وعلي اليمان

 حامت أيب ابن كتاب ويف مرسلة حذيفة عن روايته معني ابن عن الدوري وقال:  -ابن حجر – قلت/  بأس به ليس معني بن حيىي عن منصور نب اسحاق
 .اهـ الثقات يف حبان ابن وذكره حذيفة من مسع أنه فمعتقده حديثه الترمذي صحح) ١( القابسي القطان ابن وقال حذيفة عن بلغين يقول وجدته

 إذا ص اهللا رسول قال قال اليمان بن حذيفة عن حيىي بن بالل عن العبسي عيسى بن محاد عن سعيد أبو عباد: احلديث كامالً من أصل عباد هو ولفظ  ٧٣
 الدهلك إىل ص اهللا رسول ونفاه قال فاقتلوه الكعبة أستار حتت ولو العاص أيب بن احلكم رأيت وإذا بالسيف فاضربوه املنرب على سفيان أيب بن معاوية رأيتم
 انا له أفأءذن بكر وأبو ص اهللا رسول نفاه فقال فيه كلموه عمر وىل فلما قال له يأذن ان فأىب قال فيه كلموه بكر أبو وىل فلما قال احلبشة ارض من ارض
اهـ وبقية احلديث مشهور عند أهل  منياملسل مال بيت من درهم ألف مبأة وأجازه له فاذن قال املسلمني من شيخ عمرو قال عثمان وىل فلما له يأذن فلم

 .السنة
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ومع هذا فمنهجي يف التصحيح يبقي احلديث صحيح اإلسناد، دون أن أقطع بصحة املنت، إال أنين 

 .ترك األمة على اجلادة ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك) ص(أرجحه واحتج به حتت أصل أن النيب 

يرب وأمثاهلا من األحاديث املتواترة اليت أما اليقني فهو لألحاديث الكربى مثل حديث املنزلة والغدير وخ

يصعب على القلب إنكارها إال أن يشك يف النبوة، ونعوذ باهللا من ذلك، وجيب على طلبة العلم أن 

 .يفرقوا بني متواتر وصحيح، بني متيقن وراجح، بني قطعي الثبوت وظين الثبوت

 : طرفة صعصعة بن صوحان : وأخرياً 

 : - بن معاوية يزيد أيام يف -ابعي اجلليل الت  صوحان بن صعصعةقال  

 اهـ ابنه عذبنا كيف الينا وينظر ، اهللا عذبه كيف إليه لننظر معاوية ليناإ لفظت األرض ليت 

 !ليت ذلك يكون لسبب آخر: وأقول 

 !لننظر كيف عذبه اهللا نعم، ولكن لينظر هو إىل الفرق بني عقله وعقول أتباعه

73Fأن ذريته مازالت حاكمة من يوم وفاته إىل اليومأنا أظن أنه لو رآهم لظن  

أو أا حتولت إىل علماء ! ٧٤

هـ المنا ٦٤ولو أخربناه أن ذريته خرجت من احلكم عام ! ووعاظ على كثري من القنوات الفضائية

 !وحق له باجلنون

 

 

 

 

                                                           
أقصد ما يراه  حيسن ألتباع معاوية أن يستعدوا على املؤلف أو الكاتب إذا قال مثل هذا الكالم ليصرفوه إىل غري وجهته، ومن هنا وجب البيان، بأنين ال ٧٤

 .لكثرة ما يرى من آثاره يف غالة السلفيةيف أهل احلكم، وإمنا ما يراه يف أهل العلم، سيظن أن ذريته حاكمة إىل  اليوم 
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  : املالحق

 : وهو قسمان

 :ملحق الرواة لبعض تراجم رجال احلديث

 :بعض تضعيفات احلديث وملحق الردود على 

 :ملحق الرواة: أوالً 

وهذه املالحق ليست يف ترمجة كل الرواة، إمنا بعض الرواة الذين حتتاج ترامجهم لتفصيل قد تضيق ا 

احلواشي، فيتضرر القاريء، فهي تراجم بعضها موسع حسب القيمة املركزية للراوي، فلذلك أطلنا يف 

 ..نا يف آخرين واختصرنا صنفاً ثالثاًترمجة علي بن زيد بن جدعان، وتوسط

واحلديث وطرقه وأسانيده واالحتجاج على منكريه حيتاج إىل املزيد من البحث والتوسع، ولكين أخشى 

إن توسعت فيه أن أمهل غريه من البحوث، ال سيما وأن كثرياً من الناس ممن يعز علي عتام قد أكثروا 

 ..يف العتب لتأخر صدور الكتب اجلديدة

فلذلك إن حصل تقصري يف هذا البحث أو غريه فليعذروين، ألنين متشتت يف األحباث، وال أكاد أن أجنز 

 :، والرجال املترمجون هم حبثاً إال جرين بعضه إىل حبث آخر

 ):هـ ١٣١  -هـ٤٠حنو  ( من آل أيب مليكة علي بن زيد بن جدعان التيمي، 

74Fن زهريب داهللاعب بن زيد بن عليهو  :نسبه وأسرته وعائلته -

 بن عبداهللا بنا )املشهور بأيب مليكة( ٧٥

 ).وعبد اهللا بن جدعان سيد بين تيم يف اجلاهلية(  جدعان
                                                           

 أيب بن اهللا عبد بن زيد بن علي:  -أي ولد عبد اهللا بن جدعان سيد قريش – ولده نوم:  )١٦/  ١( - الكليب البن النسب مجهرةقال ابن الكليب يف    ٧٥
 عباس ابن عن يروى كان مليكة، أيب بن اهللا عبد بن اهللا عبيد هللا وعبد، املسيب بن سعيد عن ىروي كان الذي البصري الفقيه جدعان بن اهللا عبد بن مليكة
 ولد ومن )١٣٦/  ١( - العرب أنساب مجهرةوقال ابن حزم يف /  اهـ  عفان بن عثمان شرط وىل جدعان، بن عمري بن قنفذ بن واملهاجر ، السالم عليه
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، وكان عقيماً التيمي مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن  فجده هو عبد اهللا بن جدعان  -

، ومات قبل البعثة 75F٧٦)مليكةآل أيب ( فتبىن زهري أبا ملكية، فاستوىل على املال والذرية فأصبح يقال 

) لو دعيت ملثله ألجبت) :  ص(عاماً، وكان يف داره حلف الفضول الذي قال فيه النيب  ١٥بنحو 

لشهرته وسيادته وغرابة ) جدعان(وكان يف نصرة املظلوم، وقد نسب علي بن زيد إىل جده الرابع 

 .االسم، وعائلة آل جدعان هم رهطه األدنون

فهم تيم كلها، ومن أشهر بين تيم أبو بكر بن أيب قحافة اخلليفة وطلحة بن  وأما رهطه األبعدون  -

كان أبو قحافة والد أيب بكر موظفاً عند عبد اهللا بن جدعان ينادي على طعامه ويطرد ( عبيد اهللا 

الذبان عن مائدته بأجياد مبكة، وكان عبد اهللا بن جدعان سيداً جواداً منحه كسرى طباخون مهرة 

 ).يف قصة ذكرها البالذري! بخ الفالوذججييدون ط

                                                                                                                                                                                                 
 أيب بن الرمحن عبد أخيه وابن ، ثقة حمدث ، جدعان بن اهللا عبد بن - زهري وامسه - ليكةم أيب بن اهللا عبد بن اهللا عبيد ابن اهللا عبد:  جدعان بن اهللا عبد
 أيب بن اهللا عبد بن زيد بن علي عمه وابن ؛ اخلزاعية جربة أمه:  أيضاً حمدث ، الرمحن عبد بن حممد غرازة أبز وابنه ؛ ضعيف حمدث ، اهللا عبيد بن بكر

 مليكة أبو:  )٦٧/  ٢( - األصحاب معرفة يف اإلستيعابوأبو مليكة من الطلقاء، ففي / خري هو ابن جدعاناهـ وهذا األ . ضعيف ، بصري ، مليكة
 من احلجاز أهل يف يعد. صحبة له احملدث مليكة أيب ابن جد مرة بن تيم بن سعد بن كعب ابن عمرو بن جدعان بن اهللا عبد بن زهري امسه. التيمي القرشي
 سنه فسقطت رجل يد عض رجالً أن الصديق بكر أيب عن جده عن أبيه عن مليكة أيب ابن عن جريج ابن عن عاصم أيب عن يعل بن عمرو ذكره ما حديثه

وآل الزبري أنفسهم خمتصون بآل أيب بكر من جهة عائشة أم املؤمنني فهي ( اهـ وهذه األسرة تيمية خمتصة بآل ايب بكر مث آل الزبري  الصديق بكر أبو فأبطلها
فهذه األسرة تيمية زبريية، بعد أن كان الزبري بن العوام نفسه هامشي اهلوى جلهة ) ىب عندها عبد اهللا بن الزبري وتأثر ا مث عروة أيضاً وهو راوية عائشةاليت تر

رب اجلمل، ومن هذه األسرة قنفذ أمه صفية بنت عبد املطلب، وكان مع علي يوم السقيفة مث حرفه ابنه عبد اهللا إىل بين تيم وقاده وقاد خالته عائشة إىل ح
وهو من الطلقاء، وكان ضارب فاطمة عند الشيعة، واله أبو بكر ) ذكره أبو طالب يف قصيدته( بن عمري بن جدعان التيمي، كان من فجار قريش الكبار 

وابنه املهاجر له صحبة وهو راوي حديث يف ذم /  على جدة ذكر ابن عبد الرب أن عمر واله مكة مث عزله بنافع بن عبد احلارث اخلزاعي موىل ابن أبزى
ن رضي اهللا معاوية، ، وذكر البالذري أن عمر حده مع امرأته يف شراب، ومن مواليهم صهيب بن سنان الصحايب املشهور، اشتراه عبد اهللا بن جدعان، وكا

ذكر ذلك ابن عساكر يف ( قنفذ بن عمري املذكور يف قصيدة أيب طالب عنه ورمحه موالياً هلذا البيت، والذي أدركه يف الطريق إىل اهلجرة كان شيطان قريش 
 .)ترمجة صهيب

 مليكة، أيب إىل ينسبون كلهم فولده مليكة أبا وكناه زهرياً، فسماه رجل بنوة فادعى عقيماً جدعان ابن وكان: الواق )٣٤٣/  ٣( - األشراف أنساب ٧٦
وقد ذكر البالذري ) ابنا أيب مليكة: كذا والصواب(  مليكة أيب  ابين )وعبد اهللا(  اهللا عبيد مليكة أيب ولد فمن جدعان، بن اهللا عبد بن مليكة أبو ويقال

والد أيب جهل وغريه أخباراً أخرى يف عقم عبد اهللا بن جدعان، ومنها أنه خلف على امرأة هوذة بن علي احلنفي فلم تلد له، وتزوجها هشام بن املغرية  
 .يدعو له مع مجاعة يف القنوت) ص(املستضعف الذي كان النيب  فولدت له سلمة بن هشام
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هو زهري املكىن بأيب مليكة، وهو جد آل أيب ملكية بفرعيه، :  )بالتبين( وابن عبد اهللا بن جدعان   

76Fوإليه انتهى نسب آل جدعان، ألنه االبن الوحيد بالتبين لعبد اهللا بن جدعان

٧٧ . 

 .77F٧٨هللاعبد اهللا وعبيد ا:  ولزهري املكىن بأيب مليكة  ابنان  

 .هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة صاحب ابن الزبري:  وأشهر ولد عبيد اهللا 

 ..هو علي بن زيد بن جدعان:  وأشهر ولد عبد اهللا 

هو زيد بن عبد اهللا بن زهري بن عبد اهللا بن جدعان، وله ذكر أيضاً، فقد كان  :ووالد علي بن زيد

78Fمع أوالد زياد بن أبيه خبراسان

٧٩. 

   :يغلب على ههذ العائلة اخلري أم الشر؟هل 

بعد وفاة سيدها عبد اهللا بن جدعان كانت عائلة ) من بيت جدعان خاصة( يظهر أن هذه العائلة 

شريرة أو يغلب عليها الشر، فقد ذم منها أبو طالب بعض أعالمها يف قصيدته الالمية املشهورة، ومن 

ذكره أبو طالب يف قصيدته وكان له أثر سيء ( ن ذلك البيت شيطان قريش قنفذ بن عمري بن جدعا

                                                           
ة من بين وهذا سبب كون ذرية عبد اهللا بن جدعان مل تكن يف الصدارة ومل يطالب أحد منهم باخلالفة، وإمنا اكتفوا بالوقوف خلف كل من يطلب اخلالف ٧٧

والسبب أنه ال ذرية أصالً لعبد اهللا بن جدعان، وإمنا ) عبد اهللا بن أيب ملكية اجلدعاين (ومع ابن الزبري ) قنفذ بن عمري بن جدعان( تيم فوقفوا مع أيب بكر 

العرب هو؟ ولو أراد أحد اجلدعانيني طلب اخلالفة لعير بنسبه، فانتقلت سيادة بين تيم بعد وفاة عبد اهللا بن جدعان إىل  أيتبىن رجالً امسه زهري ال يعرف من 

أن جيلب بين تيم إىل نصرته يف اخلالفة، فتوالها تسع سنني ) أمه امساء وخالته عائشة( تطاع ابن الزبري لقربه من بيت أيب بكر بيت أيب بكر الصديق، مث اس

 هـ  ١١٧مبكة، وكان آل جدعان من أنصاره وأشهرهم عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة تويف 

اهـ  مبكة للحدود مقيماً اخلطاب بن عمر أقامهف  مليكة أيب بن اهللا عبيد أما:  )٣٤٣/  ٣( - األشراف أنسابوعبيد اهللا هذا من أصحاب عمر، ويف   ٧٨
(   أمر: الواقدي غري وقال: )٣٠٣/  ٣( - األشراف أنساب(ففي  األسود بن عوف أخي عبد الرمحن بن عوف يف اخلمروهو الذي أمره عمر  جبلد : قلت
،  وولد عبيد اهللا هذا )األزدي زهري بن جندب فقتله اجلمل، يوم عائشة مع األسود وكان احلد، فجلده جدعان نب اهللا عبد بن مليكة أيب بن اهللا عبيد) عمر

وهلذا حيدث أحياناً ) عبد اهللا بن أيب مليكة( عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة هو صاحب ابن الزبري، وقد ينسب إىل جده فيقال  -أعين صاحب عمر  -
 .بعض اخللط

 فقتله بسجستان، سفيان أيب بن زياد ولد بعض مع زيد وكان ،مليكة أيب بن اهللا عبد بن زيد ولده فمن اهللا عبد وأما:  )٣٤٣/  ٣( - األشراف ابأنس ٧٩
 بين أرض يف ماتو وغريه، املسيب بن سعيد عن روى حمدثاً، جدعان بن زيد بن علي: له يقال الذي مليكة أيب بن اهللا عبد بن زيد بن علي ابنه وكان الترك،

 .له عقب وال بالطاعون ضبة
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وهو الذي أدرك صهيب بن سنان عام اهلجرة، مث كان له موقف سليب من بين ) ص(يف حماربة النيب 

 .وقتل علي أحدهم يوم بدر) هاشم وقيل أنه الذي ضرب فاطمة

قد اعتدل علي بن زيد بن جدعان خالف العائلة، ف  :خروج علي بن زيد عن طبائع العائلة  

79Fوصاحب أفاضل الناس وأخذ العلم عنهم وروى بعض األخبار الصحيحة املشهورة يومئذ

يف ذم  ٨٠

 ! بعض بين أمية كمعاوية فلم حيتمل له أهل احلديث وال النواصب هذا التحول

إذن ليس والده باملشهور ألنه كان شبه األمري مع أوالد زياد، وأما جده عبد اهللا بن أيب ملكية فلم 

 .له ذكراً، وهو شبه اهول أجد

 .. وكذلك علي بن زيد بن جدعان نفسه  ال عقب له

 ..وله أخ امسه حممد بن زيد له عقب بالبصرة

، فلعله مكة من أصلهالبلد، و بصري، وهو احلسن أبو كنية علي بن زيد بن جدعان :كنيته وبلده

) البصرة( الزبري إىل العراق  أول من سكن البصرة، ولعل بعض آل أيب مليكة قدموا مع مصعب بن

 .وبقي بعضهم يف نصرة أخيه عبد اهللا مبكة، فكان من آل أيب مليكة البصريني علي بن زيد هذا

وهذه العائلة التيمية بالتبين، سكنت مكة وبقيت فيها وكان منها الطلقاء وأبناؤهم، ويظهر أن تأخر 

م بنسبهم لو أسلموا مبكراً، ولذلك إسالمهم كان خشية من خمالفة قومهم قريش، فقد يعريو

وجدنا هذه العقدة عقدجة النقص تدفعهم للمبالغة يف نصرة قريش، ولو أم أبناء عبد اهللا بن 

جدعان صليبة لبقوا من أسياد قريش وكان هلم رأي، ولكنهم أبناؤه بالتبين فلم ينهضوا يف قريش، 

ينة وبعضهم للبصرة، وعائلة علي بن زيد لعلها وبقوا يف الظل التيمي وما قاربه، وانتقل بعضهم للمد

 .سكنت البصرة مبكراً فقد غزا والده مع أوالد زياد بن أبيه وقتل خبراسان

  :فضل علي بن زيد وعلمه وعبادته

                                                           
 .وكم من خرب صحيح مت تضعيفه فيما بعد للعصبية واهلوى، وكم من خرب كان معروفاً بالكذب مت تصحيحه الحقاً للسبب نفسه ٨٠
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على ما يظهر من أخباره، وكان ) هـ٥٠هـ و٤٠بني ( مل أعثر على تاريخ والدته، لكن يظهر أنه 

بداً، مكرماً من كبار علماء عصره كاحلسن البصري وسعيد بن علي بن زيد حافظاً للقرآن، عا

إمنا جيالسه ( املسيب وعلي بن احلسني والزهري وقتادة وأمثاهلم، فهو كما قال عنه محاد بن سلمة 

، ورمبا هذا لقرشيته والعتداله رغم تيمية النسب وزبريية اهلوى وبصرية املوطن، فآل )األشراف

اراً لدولة ابن الزبري، والبصرة عثمانية، ومع ذلك خرج علي بن زيد جدعان التيميون كانوا أنص

معتدالً رغم أوهامه يف احلديث، فلم حيتملوا له اخلروج عن النصب اآليت من ثالثة أطراف التيمية 

 ..والبصرية والزبريية

في باإلضافة إىل أنه واجه االضطهاد األموي كشيخه احلسن البصري، فسجنه احلكم بن أيوب الثق

80Fوايل البصرة للحجاج

مثلما ! فاموه بالتشيع! ، فلذلك صعب على أهل احلديث أن يقبلوه كله٨١

اموا من مل يسب علياً بالتشيع ولعله  مث الضعف يف احلديث على هذا األساس الفاسد، مع أنه ليس 

كل أهل احلديث وال كل النواصب يضعفونه، ففي النواصب من يقويه ويأخذ حبديثه وخاصة 

الناصبية منها، فعلي بن زيد بن جدعان بقيت فيه بقايا نصب نلحظها يف بعض األحاديث اليت 

 .نصرها ابن تيمية وفرح ا إلخراج خالفة علي من خالفة النبوة

، )كاشف الذهيب( كان فقيه البصرة الثاين بعد احلسن البصري، إذ أمروه أن جيلس مكانه بعد وفاته 

، وله مكانة )علل أمحد( فى عنده يف بعض فترات هروبه من احلجاج وكان احلسن البصري قد اخت

كبرية عند أهل العلم يف زمنه، لكن مكانته بدأت تقل بعد تشكل الفريق املذهيب أيام سفيان بن 

عيينة، وكان لسفيان الدور األكرب يف التزهيد فيه، وهو حافظ ولذلك ترمجه الذهيب يف تذكرة 

 .احلفاظ

                                                           
 مالك عن الرمحن عبد بن سعيد عن املدائين )٣/  ٣( - للبالذري األشراف أنسابوقام احلسن البصري بشفاعة يف إطالق سراحه فنجح يف ذلك، ففي  ٨١
 معه وحنن مستخف يومئذ واحلسن التيمي، جدعان بن اهللا عبد بن مليكة أيب بن اهللا عبد بن زيد بن علي الثقفي أيوب بن احلكم حبس: قال دينار بن

فذكر وساطة احلسن البصري يف إطالقه ووعظه احلكم  ... الفراريج مثل إال ليلتنا عنده كنا فما السرير، على معه فأجلسه وأتيناه ليالً احلسن فأتاه مستخفون
واحلكم بن أيوب هذا هو نائب احلجاج على ) علياً وأطلق به، لسترتكم هذا ثويب إال أجد مل لو عليكم، تثريب ال: أقول وأنا: احلكم قال.. بن أيوب وفيه 

 .أحياناً هـ، واجلبابرة قد يتعظون٧٥البصرة، ومعىن هذا أن علي بن زيد سجن حنو عام 
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وشعبة ال ( لبصري ومحاد بن سلمة وكان حيدث عنه شعبة وأمثاله من الكبار وقد وثقه احلسن ا

إال أنه يرى أن علي بن زيد يرفع بعض األحاديث املوقوفة، وقد ذكر محاد ) حيدث إال عن ثقة عنده

بن سلمة أنه مل يكن جيالسه إال األشراف ووجوه الناس ، ووثقه من املتأخرين  الترمذي و العجلي 

 .وحنو ذلك..) صدوق، ال بأس به،( شيبة، وعبارام يف توثيقه خفيفة ويعقوب بن 

)  وكان فيه نصب( والقطان ) ورد عليه محاد بن سلمة( وهيب بن خالد : وضعفه مجاعة منهم

وكان يف سفيان بن عيينة ما فيه من نصب ( وسفيان بن عيينة رغم أنه يروي عنه لكنه زهد فيه 

وابن معني وأمحد وأبو حامت وتضعيفهم ) وهو عثماين كأهل البصرة(  ، وابن سعد يف الطبقات)وعلو

وكلهم عثمانية من إنتاج فترة الرشيد،  مما يدل على شيء من احلرج أو االعتراف .. له غري شديد

بالتضعيف املذهيب، وأنكر ما أنكروا عليه هو هذا احلديث الصطباغ أهل احلديث بصبغة اجلرح 

 .، وأما املتقدمون فلم يكن يضعفه إال وهيب وقد رد عليه محاد بن سلمةاملذهيب من أيام القطان

81Fأما من ضعفه بعبارات شديدة فهم النواصب كيزيد بن زريع واجلوزجاين

٨٢.. 

ومن رؤية تضعيف سفيان بن عيينة وتلميذه أمحد بن حنبل لعلي بن زيد وجمموعة كابن عقيل 

82Fاخل ...وجعفر الصادق وعاصم بن عبيد اهللا 

ه يدل على الفرز املذهيب يف اجلرح والتعديل، فقد مع ٨٣

وهذا الفرز بدأ من عهد معاوية .. انتقى املتشيعني من أهل البصرة وأبقى على توثيق النواصب منهم

                                                           
، وقال )فيه ضعف وال حيتج به: (اهللا بن أيب مليكة التيمي القرشي البصري، قال ابن سعد دهو علي بن زيد بن جدعان بن عب: وهذه أقوال أهل احلديث  ٨٢

اين والعجلي وابن عدي ومحاد بن وضعفه أيضاً حيىي بن معني وأبو زرعة والنسائي وابن خزمية وأبو حامت واجلوزج) ليس بالقوي وقد روى عنه الناس: (أمحد
وثقه احلسن البصري فقد  أما املوثقون له فال يقلون أمهية وعلماً وفقهاًزيد وشعبة وحيىي بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة ووهيب بن خالد وابن حبان، 

وقد روى  يرى أن ضعف علي بن زيد جاء من اختالطهوكأنه  -يف رواية–وتوقف فيه الدارقطين وشعبة  -يف رواية-ويعقوب بن شيبة والترمذي والعجلي 
سعيد بن املسيب وعلي بن احلسني، كيكرمه  بعض أجلة التابعني محاد بن سلمة وكان أيضاً وثقهقد ، وعنه هذا احلديث حفاظ يدركون جتنب اختالطه

وأمروه باجللوس جملس احلسن البصري بعد وفاته، وروى له مسلم وروى عنه كثري من العلماء الكبار من أهل البصرة وغريهم وكان من فقهاء البصرة الكبار 
 مقروناً وأصحاب السنن

 بن اهللا وعبد ، اهللا عبيد بن وعاصم ، حممد بن وجعفر ، زيد بن علي:  قال ، أمحد مسعت:  داود أبو وقال )٩٠/  ٦( - أمحد اإلمام أقوال موسوعة ٨٣
وهذا الوضوح يف اجلرح املذهيب ظاهر يف وجود جعفر الصادق نفسه، وهذا من دالئل ! )١٥٢" (سؤاالته. "م ننقاد السواء من أقرم ما ، عقيل بن حممد

در من ، استقرار االفتراق بني أهل احلديث والشيعة، وال وريب أن االحنراف إمنا يكون من القوي املقرب من السلطة وفكرها ضد الضعيف، والظلم يص
 .اليومالقوي أيضاً، وهذا مالحظ إىل 
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بالعزل القسري للرأي اآلخر،  وتكرس يف عهد املنصور والرشيد يف أوائل اجلرح والتعديل باستثناء 

متاماً يف عهد املتوكل، وهؤالء احلكام نواصب والثقافة الناجتة عنهم  قلة من الكبار كشعبة، مث استقر

 . اخل..ستكون ناصبية سواء يف اجلرح أو التعديل أو انتقاء احلديث أو هجر الثقلني

 : اخلالصةو

وأسوأ أحواله عند التنزل أن  صدوق، من واقع ترمجة علي بن زيد بن جدعان نرى أن الرجل فقيه عابد

اختلط  قد -على من يرى هذا الرأي  -مبعىن أنه وليس متهماً بالكذب،  ضعفاً غري شديداً ضعيف يكون

بل  ،ويرفع أشياء موقوفة ويتصرف يف األلفاظ كثرياً ويتشيع وحنو هذا مما يدل على أن ضعفه غري شديد

عنه ليس بالقوي، يكتب حديثه وليس بالقوي، قد روى (مثل حىت عبارات املضعفني له تدل على هذا، 

فعبارام  تدل على ...) الناس، ليس بذاك القوي، ال أحتج به لسوء حفظه، مع ضعفه يكتب حديثه،

أقوال املوثقني ومثل هذا تقبل روايته يف املتابعات والشواهد ال يف  وجودضعف غري شديد ال سيما مع 

سالته عن املرسل الدكتور الشريف حامت العوين يف ر -بعد حبث -وقد مال لتحسني حديثه ، األصول

فإنه أنكر ما ! ، وأرى أن مة االختالط وحنوه هي حيلة لتضعيف هذا احلديث فقط)١/٣٢٢(اخلفي 

لوال أن حديثه هذا جاء استعظاماً منهم هلذا احلديث وهو استعظام سياسي ومذهيب ال علمي، مث  !روى

ملا قبلت إسناد علي بن  ،)معاوية( ولوال الواقع التارخيي الشاهد على سوء الرجل  من طرق أخرى قوية

هلذا االختالف، مع أن علي بن زيد مظلوم على ما يترجح عندي ألنه كان من دعاة اإلمام زيد بن  زيد

أيب أن النواصب يقبلونه منفرداً خاصة إذا روى شيئاً فيه انتقاص من خالفة علي بن  إضافة إىل علي،

كما هو حلال هنا؛ مع أن احلديث ! لكنهم ال يقبلونه يف متابعات املتابعات إذا روى يف ذم معاوية! طالب

ومادة علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري كبرية جداً حتتاج إىل !.ميكن حتسينه من غري طريقه أصالً

الدراسة لكانت إضافة مميزة  ولو متت هذه.اخل..كتاب مفرد، لسرب أحاديثه ومريواته وسريته وعصره 

هـ إىل  ٦٥وهي الفترة املروانية اليت امتدت من عام ( لفترة مهمة ومفصلية من تاريخ املسلمني الثقايف 

 ).هـ١٣٢
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 :أبو الوداك جرب بن نوف اهلمداين: الراوي الثاين

 : )١٣٧ ص/  ١ ج( - التهذيب تقريب

   ق س ت د م الرابعة من يهم صدوق كويف املوحدة بكسر البكايل امليم بسكون اهلمداين نوف بن جرب 

  :)٥٢ ص/  ٢ ج( - التهذيب ذيبويف 

 الوداك أبو البكايل اهلمداين نوف بن جرب : ماجة وابن والنسائي والترمذي داود وأيب مسلم ق يف ت د م

 بن سويون إسحاق وأبو وهب بن وقيس جمالد وعنه القاضي وشريح اخلدري سعيد أيب عن روى الكويف

  التياح وأبو خالد أيب بن وإمساعيل طلحة أيب بن وعلي إسحاق أيب

 ومل وغريها احلدود يف الكربى السنن يف حديثه النسائي أخرج قلت صاحل النسائي وقال ثقة معني بن قال

 قليل كان سعد بنا وقال عطية من إيل أحب هو القطان حيىي قال تارخيه يف البخاري وقال املزي له يرقم

 أبو قال هارون أيب فمثل قيل ال قال الوداك أيب مثل عطية معني البن قيل خيثمة أيب بن وقال ديثاحل

 بن وبشر حوشب بن شهر من إيل أحب الوداك وأبو حامت أبو وقال هارون وأليب له ما ثقة الوداك

 اهـ   تالثقا يف حبان بن وذكره بالقوي ليس والتعديل اجلرح يف النسائي وقال هارون وأيب حرب

 :وقال )١٥٠ ص/  ١ ج( - األمصار علماء مشاهريذكره ابن حبان يف 

 .واالتقان الصدق أهل من البكايل نوف بن جرب الوداك أبو 

 ):هـ١٤٤( جمالد بن سعيد اهلمداين : الراوي الثالث

ومها من نواصب  –هو جمالد بن سعيد بن عمري ذي مران اهلمداين الكويف، روى عن الشعيب فأكثر 

وأيب الوداك ووزياد بن عالقة   -وهو ناصيب –وروى أيضاً عن قيس بن أيب حازم  -الكوفة وسالطينها

وعنه  شعبة .. وغريهم) وهو من أقرانه على نصب فيه أيضاً( وإمساعيل بن أيب خالد  -وهو ناصيب –
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له اإلمام  وقد روى! والسفيانان وابن املبارك و هشيم بن بشري وحفص بن غياث وغريهم من الكبار

 .مسلم وأصحاب السنن األربع

وأمحد بن حنبل وحيىي  -يف رواية–وقد ضعفه حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي والنسائي 

وضعفه أيضاً ابن سعد والترمذي ) عامة ما يرويه غري حمفوظ: (بن معني وأبو حامت وقال ابن عدي

والبخاري  -يف رواية أخرى-حجر وقوى أمره النسائي والعقيلي وابن حبان والدارقطين والذهيب وابن 

والعجلي ويعقوب بن سفيان فمثل هذا سيكون ضعفه غري شديد لو نظرنا لألقوال فيه، لكن عند 

التحقيق يف أمره وبعد سرب مروياته وما انفرد به تبني يل أنه ضعيف جداً وأحترج من أن أقول أكرب من 

 .هذا مع أنه قد ام بالكذب أيضاً

واامي الد بالكذب ليس من هذا الباب، أعين ليس من روايته األحاديث املشهورة اليت يتابعه عليها 

غريه، وهلا شواهدها وحواضنها وقرائنها، وإمنا امه بالكذب ألحاديث وروايات منكرة انفرد ا، مث إن 

عليه غريه، وإمنا جنده يف الثناء على هواه الناصيب ال مكان له يف إنصافه القليل ألهل البيت الذي يتابعه 

ال تكرهوا إمارة معاوية فإنكم لو فقدمتوه لرأيتم ( بين أمية الذي ال يوافقه عليه غريه، كحديث علي 

فهذا افتراه جمالد بإسناد إىل علي، وهو حديث منكر، وكأن الرؤوس مل )! الرؤوس تندر عن كواهلها

وكأا مل تندر يف خالفته يف قصة حجر بن عدي وإبادة  تندر يف عهد معاوية وبسبب بغيه وخروجه؟

! مل يقتل اآلالف يف البصرة؟) مسرة بن جندب( زياد لشيعة اإلمام علي يف العراق؟ وكأن أحد والته 

فقطع الرؤوس يف عهد معاوية أكثر وأبلغ وأفظع مما حصل يف عهد ابنه يزيد بل ويف عهد مروان وعبد 

فهذا األثر الذي رواه جمالد وأمثاله عن علي يف الثناء على معاوية مبا يعلم اجلميع .. امللك وسائر بين أمية 

هو منوذج من أكاذيب جمالد، فنحن نكذبه فيما ينفرد به يف الثناء على بين أمية مبا ليس ! أنه ليس فيه

جداً أو فيهم، وليس روايته ملا صح يف ذم بين أمية واشتهر عن غريه، إذن فاحلكم عليه بأنه ضعيف 

لكن الكاذب ال يستطيع أن يكذب يف كل شيء، وإال ) التهذيب نقد تقريب(كذاب فهذا قلته قدمياً يف 

لو فعل ذلك ملا روى عنه أحد، مث ظهر يل أن جمالد فقد يصدق الكاذب وخاصة إذا روى يف ما خيالف 

ألم سألوه عنه فأقره، أو ألنه  هواه فإنه ال يرويه إال لسبب، إما أنه ال جيد بداً من روايته لشهرته، أو
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إذن فهناك .. رواه ألجل الطعن يف أيب الوداك فأخذوا روايته وتركوا رأيه يف أيب الوداك أو حنو هذا

أسباب كثرية جتعل الناصيب يروي يف ذم من حيب أو فضل من يكره، وقد ال يقصد هذا وال هذا، ولكن 

 .حتديثه الرواية تسري، ويبقى هنالك رأيه ومقصده وسبب

وقد يرد البعض بأن أهل احلديث مل يتهموه بالنصب، وحنن ال نعول على أهل احلديث يف االام 

بالنصب أو التشيع، وإمنا على دراسة الشخص ومروياته، فأهل احلديث ال يصفون بعض من لعنوا علياً 

 وصم كثري من أهل بالنصب، لو كان لعنهم ثابتاً كمروان بن احلكم ومعاوية، كما أم يتوسعون يف

السنة بالتشيع ظلماً، بل اموا بعض الصحابة بذلك كأيب الطفيل وغريه، أهل احلديث هلم جهود 

مشكورة، لكن الواقع السياسي املنحرف عن أهل البيت يف الدولتني األموية والعباسية جعلهم يستجيبون 

يت إال يف القليل النادر الذي نصفه ال هلذا الواقع، وليس أدل على ذلك من جتنبهم الرواية عن أهل الب

يثبت عنهم ويكون هذا النصف ضد منهجهم، فأهل البيت والدولتان كانا على تضاد حاد، كما أن أهل 

البيت وأهل احلديث كانوا على تضاد ما، يعرف ذلك يف أمور كثرية جداً، منها ما سبق ومنها حضور 

هتمام املضاد باالحتفاء بكل ناصيب إال ما ندر، االهتمام بتضعيف كل شيعي إن أمكن، وحضور اال

وعلى هذا ال يصلح أهل احلديث حكماً إذا كان فيهم بعض خصومة واحنراف يف اجلملة، كما أن يف 

أهل احلديث متشيعة ولكنهم قلة وغري مؤثرين يف اجلرح والتعديل ومسرية احلديث، فالغلبة هي لإلنتاج 

 .السياسي

اله بالسطان ونصبه إال أن هناك من وثقه وقواه، كالنسائي يف قول وحيىي بن ورغم قناعيت بضعفه واتص 

 من ذكر: اخل، ويف  كتاب ..والعجلي، وابن عدي يف اجلملة، .. معني يف قول والبخاري يف قول 

 اخلالف وهذا :  -مؤلف الكتاب – حفص أبو قال: )٩٣/  ١( - فيه احلديث ونقاد العلماء اختلف

 ألن مدحه ذمه والذي اختاره ضعفه الذي ألن أقرب التعديل إىل وهو فيه التوقف جبيو جمالد أمر يف

 ضعفه بعدما معني ابن حيىي ووثقه وليث حجاج على اختاره مث احلديث رفع يف ضعفه سعيد ابن حيىي

 .أعلم واهللا
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 :إذن  فاخلالصة

مية يكون أقوى لنصبه ولوقوعها أن جمالد بن سعيد غري مؤمتن على أهل البيت، لكن أحاديثه يف ذم بين أ 

وحديثه هنا متابعة حلديث روي بأسانيد قوية، فيقبل يف املتابعات والشواهد دون .. حتت أصل صحيح

 .األصول

 

 :يف متابعة حلديث أيب سعيد –أبو بشر املروزي شيخ ابن حبان : الراوي الرابع

(  موان بن راشد بن اهللا عبد بن الةفض بن بشر بن مصعب بن حممد بن محدوأبو بشر املروزي هذا هو أ

كما يف روضة ( هو شافعي املذهب و -هكذا نسبه ابن حبان – مر أهل من الفقيه بشر أبو )مروان

 ) ١٠٦العقالء البن حبان ص 

واخلطيب ) وهو مصدر معظم من جاء بعده( ولالستزادة فقد توسع يف ترمجته ابن حبان يف اروحني  

 .واألصبهاين يف أخبار أصبهان، وغريهم) ٧٣/ ٥( يف تاريخ بغداد 

وذكر ابن حبان يف ترمجته أحاديث كثرية لكنها مشهورة غري منكرة، وكأن ابن حبان ينكر عليه يف  

أسانيدها ال متوا، من حيث دعاوى السماع وتركيب األسانيد، والرجل كان صلباً يف السنة والرد على 

لى األقل، وأما يف احلديث فهو من حيث احلفظ إمام، ولكنهم خمالفيها، فهو عندهم قدوة يف السنة ع

 .أخذوا جرح ابن حبان يف حديثه، وهو أول وأبلغ من طعن فيه

 بن حممد بن أمحد:  )٣٥٩ ص/  ٥ ج( - الدارقطين أقوال موسوعة(مث الدارقطين فقال كما يف  

 وكان ، البدع أهل على الرد يفو ، السنة يف جمودا كان ، الفقيه املروزي بشر أبو ، بشر بن مصعب

 يكذب متروك ، غريهم وعن ، جده عن ، أبيه عن ، األحاديث يضع كان ولكنه ، اللسان عذب حافظًا

اهـ وهذا رأي ابن حبان نفسه، كأن الدراقطين نقله منه، إضافة إىل أين ال أستبعد أن يكون هذا الفقيه 
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فرواية ) عن أبيه عن جده(على ذلك قول الدارقطين  السين احلافظ من ضحايا رواية مثالب معاوية، يدل

 ).هذا احلديث رواه من هذا الطريق

يف تاريخ أصبهان ومل يصفه إال برواية غرائب، ومل يأخذ ) هـ٤٣٠(وقد ترجم له أبو نعيم األصبهاين  

 .أقوال ابن حبان والدارقطين فكأنه يعرف أن يف األمر مبالغة

 ج( - بغداد تاريخفقال يف فهم واملعرفة وأخذ عليه ما أخذه ابن حبان مث ترجم له اخلطيب ووصفه بال 

 شيء املوضوعة النسخ من وله ثقة يكن مل أنه غري والفهم املعرفة أهل من بشر أبو وكان: ()٧٣ ص/  ٥

 ).كثري

 بن أمحد بشر أبو األوحد احلافظ: وقال فيه  )٦٦ ص/  ١ ج( - احلفاظ طبقاتوأورده الذهيب يف  

 والطبقة مسعود بن وسعيد آدم بن حممود عن حدث، الفقيه املروزي فضالة بن بشر بن مصعب بن حممد

 على والرد السنة يف جمرداً حافظاً كان: الدارقطين قال، عليه فأنكروا خشرم بن علي من مسع أنه زعم مث

 أكثر الثقات لىع قلب لعله األسانيد ويقلب املتون يضع: حبان ابن وقال، احلديث يضع لكنه املبتدعة

 اهـ  وثالمثائة عشرين ثالث سنة القعدة ذي يف مات يرهم مل شيوخاً ادعى مث حديث آالف عشرة من

قلت حديثه يف معاوية ليس من تلك األحاديث اليت وضعها فاحلديث صحت أسانيده من غري طريقه، بل 

هذا إن صح كالم ابن حبان  ال أرى أنه يضع احلديث وإمنا علته يف دعاوى السماع وتركيب األسانيد،

فيه فإنه هو املصدر الوحيد يف هذه األقوال، وعنه أخذ من بعده والوفاة املبكرة أليب بشر جتعل الناس عالة 

فقد يكون هلذا ! على جرح ابن حبان، وإذا رأيت ابن حبان يشن هجوماً حاداً على أحد الرواة فشك

 .ة علمية مشهورة يف الفقه واحلديث مبرواهلجوم أسباب غري علمية، وعائلة أيب بشر عائل

 )من رواة حديث ابن مسعود واحلسن وغريهم(  نصر بن مزاحم :الراوي اخلامس

هو أبو احلسني، ويقال أبو الفضل،  نصر بن مزاحم بن سيار العطار الكويف املنقري من بين متيم، سكن 

يدة، وفيها توثيق نصر، وقد أكثر قد له سهيل هارون مقدمة مف) مطبوع  -صفني (بغداد، وله كتاب 
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ونقل ابن عساكر كثرياً  -مفقود –) كتاب صفني( عنه حيىي بن سليمان اجلعفي شيخ البخاري يف كتابه 

من أحاديث اجلعفي عنه، وعن نصر أيضاً،  كما أكثر عنه األصفهاين يف مقاتل الطالبيني مث األغاين، 

تراجم الصحابة، وابن أيب احلديد يف شرح النهج،  والطربي يف تارخيه، وله رواية متوسطة يف كتب

83Fوصاحب تاريخ حلب وغريهم، ونقل عنه الذهيب يف تاريخ اإلسالم رواية وسكت عنها 

وكذا ابن  ٨٤

مزاحم بن : وابنه اآلخر .. وابنه احلسني حمدث ومؤرخ أيضاً. كثري روى له رواية أخرى وسكت عنها

 )يروي عن هلقام بن مجيع( نصر بن مزاحم 

 ..منهم عبد اهللا بن يسار بن مزاحم.. ويف عائلته إخباريون

 :من كالم عبد السالم هارون

 : صفني وقعةيف مقدمته ل  

 .املنقرى سيار بن مزاحم بن نصر الفضل أبو هو: مزاحم بن نصر

 .متيم بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن عمرو بن احلارث بن عبيد بن منقر بىن إىل ونسبته

 بغداد سكن ولكنه النشأة كوىف وهو املؤرخون، يذكر كما مذهبه، يف يغلو شيعي يب،عر مؤرخ وهو

 بن ويزيد سياه، بن العزيز وعبد حسان، ابن وحبيب احلجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عن ا وحدث

 حبيب بن ونوح ،)نصر بن احلسني( ابنه عنه وروى، املنذر بن زياد اجلارود وأىب التسترى، إبراهيم

 .الكوفيني من ومجاعة الطريقي، املنذر بن وعلى األشج، سعيد وأبو اهلروي، الصلت وأبو قومسى،ال

 تارخيه يف ترمجة البغدادي اخلطيب له أورد بغداد ولسكناه

                                                           
 إبراهيم، بن ويزيد والثوري، شعبة،: عن وروى، بغداد سكن. الكويف املنقري مزاحم بن نصر: فقال )١٦٧ ص/  ٤ ج( -  اإلسالم تاريخوترجم له يف  ٨٤

 .وغريهم املنذر، بن وعلي األشج، سعيد وأبو حبيب، بن نوح: وعنه، وغريهم
 غري مذهبه يف غالٍ هو: األزدي الفتح أبو وقال، الضعفاء عن يروي: حممد بن صاحل وقال، احلق عن زائغاً كان: اجلوزجاين إسحاق أبو قال، .يترفض وكان
 .ومائتني عشرة اثنتني سنة مات، حديثه يف حممود
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 إذ املعمرين، من كان بأنه القول على حيملنا خمنف أىب طبقة يف عده ولكن مولده، التواريخ لنا تذكر ومل

 أن يرجح وذلك، امليزان لسان يف حجر ابن ذكر كما ١٧٠ سنة قبل توىف حيىي بن لوط خمنف أبا أن

 ولعل العطور، يبيع عطارا كان أنه له املترمجون ويذكرهـ ،  ١٢٠ سنة من قريبة كانت نصر والدة

 هذه أكسبه مما أيضا ذلك ولعل، كتابه أثناء يف يلمع الذى احلسن الذوق ذلك تأليفه على أسبغ مما ذلك

 وهى احلرب لنا يصور هو مث حذق، يف صفني حرب مقدمات يسوق أنه إذ التأليف، يف البارعة الروح

 يف ما على وأشعارهم، وخطبهم القوم أحاديث لنا ويروى استيعاب، وحسن تصوير دقة يف الرحى دائرة

 يف فيقالتو خيطئه ال يكاد كله ذلك يف ولكنه األخبار، أصحاب تلفيق أو الرواة صناعة من الشعر ذلك

 .العرض واتساق التصوير، واستواء االنسجام، مراعاة

 ، الثقات يف حبان ابن يذكره فبينا الشيعة، من راو كل يف شأم نصر، توثيق يف خيتلفون واملؤرخون

 هذا يف صفني كتاب يف مزاحم بن نصر أورده ما نذكر وحنن: ( شأنه يف الشيعي احلديد أىب ابن ويقول

 ،)احلديث أصحاب رجال من وهو، إدغال وال هوى إىل منسوب غري النقل صحيح تثب ثقة فهو املعىن،

 :مث قال -وسيأيت –مث ذكر قول العقيلي وأيب حامت 

 القليل يف إال هواه، إىل العصبية تستفزه ال الذى املؤرخ هدوء يلمس هذا كتابه يف الناظر فإن يكن ومهما

 أن ترى فأنت، على يف األعداء مطاعن خيفى ال عاويةم مثالب يذكر حني فهو إفالتا، منه يستطيع ال

 كتاب( الكتاب، هذا إال آثاره من األيام لنا حتفظ ومل، الشيعي التأليف إىل موجها كان الرجل هذا جهد

 ).صفني

 ..وقد ذكر كتبه فحذفتها وستأيت 

 )إضافة( 

فقال  سليمان الرحيلي يف  وقد أثىن على روايته معاصرون وفضلوه يف بعض األخبار على ابن أيب شيبة

قال  )١٠٧ ص/  ٣٨ ج( - املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة): التاريخ عند ابن أيب شيبة( حبثه عن 

 راية ومنها ألوان بعدة األوىل اإلسالمية الرايات ذكر معاصره مزاحم بن نصر أن من الرغم وعلى: 
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 أن إال السوداء الرايات مرويات على شيبة أيب ابن قتصارال تعليالً نعرف ال فإننا,  محراء وأخرى بيضاء

 .شعاره السواد كان حيث فيه عاش الذي العباسي العصر روح بتأثري ذلك يكون

 

 )٤٧٨ ص/  ١ ج( - القرى أم جامعة جملة ) :فوزي ساعايت . د( وقال أحد الباحثني املعاصرين  

 حمقق - هارون حممد السالم عبد ولكن والدته سنة عن له ترمجت اليت املصادر لنا تذكر مل : ... مولده

 . هـ١٢٠ سنة من قريبة كانت بأا والدته رجح - صفني وقعة كتاب

 : مث قال –فذكر أشهرها  -...  : مؤلفاته ومن

 اسلوب يف أحداث من" صفني وقعة" يف ما تفاصيل فيه مجع كتاب ) :صفني وقعة( كتابه يف منهجه

 . صفني معركة يف األخبار أصحاب رواها اليت واألشعار للخطب هذكر مع االستيعاب حسن

 - الكوفة إىل البصرة من عنه اهللا رضى طالب اىب بن على قدوم خرب بذكر كتابه مزاحم بن نصر وبدأ

 اهللا رضى سفيان أىب بن معاوية إىل ورسله كتبه توجيه يف أخذ ومنها - هـ٣٦ سنة رجب يف وذلك

 بني دائرة وهى للحرب استطراد يف لنا يروى) املؤلف( أخذ حيث صفني ىلإ) على( مسريه مث.  عنه

 قتلى امساء بذكر كتابه وخيتم ونتائجه اجتماعهما مث احلكمني واختيار بالتحكيم انتهت أن إىل الفريقني

 بالروايات التارخيية األخبار بنقل والتزم، النهروان معركة يف املصابني يف وكذا صفني معركة وجرحى

 سنة يف تويف : وفاته،  عالا على أوردها وإمنا الروايات لترجيح كتابه يف يتعرض ومل.  ةسندامل

 هـ٢١٢

 :اخلالصة يف نصر بن مزاحم

والرجل مؤرخ وحمدث وثقة يف الرواية على تشيع ظاهر، لكنه ليس إمامياً بل زيدي يف الظاهر، ورواياته  

اطبا وجعله على السوق، ولذلك جعل ابن أيب حامت من تدل على ذلك، وكذا سريته فقد ثار مع ابن طب

، فمن كان عريفاً آلل حممد يكون ضعيفاً ومن كان عريفاً هلشام بن )كان شبه عريف( أباب ضعفه أنه 
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وأهل األخبار يعرفون قيمة مروياته، فهذا األصفهاين !  عبد امللك كالزهري يتنافسون على رواية حديثه

وهو يعرض منهجه يف ترجيح الروايات  )١٣٤ ص/  ١ ج( - الطالبيني مقاتل( يف مقاتل الطالبيني يقول

 ملذهبه التعصب فيحمله باإلمامة: يقول كان)يقصد النوفلي(  حممد بن علي ألن:... يف ثورة ابن طبابا

 يف حكاياته وأكثر األفعال، قبيح إىل املذهب هذا أهل من خربه روى من ونسبة يرويه، فيما احليف على

 أخبار من بشيء يعلم ال بالبصرة مقيم حينئذ وأبوه يتجاوزه، ال عليه موقوفاً أبيه عن سائرها بل ذلك

 ملا منه طلباً علم، غري عن كتابه يف فيسطره األراجيف، سبيل على العامة ألسنة عن يسمعه ما إال القوم،

 بن نصر رواية وهي ا،هذ يف فعله عن بعيداً كان من رواية على فاعتمدت، فيهم وقدح القوم، شان

 سبب كان: قالوا، عنه السرايا أيب خرب مسع ممن أنه ويظهر والنقل، احلديث يف ثبتاً كان إذ مزاحم،

، فهنا )مث ذكر القصة... طباطبا، ابن وهو إمساعيل، بن إبراهيم بن حممد وهو إبراهيم بن حممد خروج

واألصفهاين روى والية نصر بن .. س متعصباً األصفهاين يوثق نصر بن مزاحم ألنه شاهد عيان، وألنه لي

مزاحم على السوق كانت يف عهد حممد بن حممد بن زيد بن علي، وليست أيام حممد بن إبراهيم،  

 مزاحم بن نصر ووىل:  )١٣٨ ص( - الطالبيني مقاتل(فسرد بيعة حممد بن حممد بن زيد بن علي مث قال 

ونصر بن مزاحم معتدل وهو راوي تلك ) اخل..اليمن ىعل جعفر بن موسى بن إلبراهيم وعقد، السوق

 )٧١ ص/  ١ ج( - حلب تاريخ يف الطلب بغية(الرواية اليت يفرح ا النواصب ويرووا وهي كما يف 

 بن زياد بن الرمحن عبد عن سعد بن حممد حدثنا: قال مزاحم بن نصر حدثين سليمان بن حيىي حدثنا...

 تلك معهم االسالم يف فالتقوا اجلاهلية، يف بعضاً بعضهم يعرف عرباً واكان: فقال صفني أهل وذكر أنعم

 هؤالء، عسكر يف هؤالء دخل حتاجزوا إذا وكانوا الفرار، من واستحيوا فتصابروا االسالم، ونية احلمية

 ) اخل..فيدفنوم قتالهم فيستخرجون هؤالء عسكر يف وهؤالء

 الوايفيف الصفدي  و-)٢٨٢ ص/  ١٣ ج( - غدادب تاريخ -و قد ترجم له اخلطيب يف تارخيه  

  )٢١٥ ص/  ٩ ج( - حبان ابن ثقات: وترجم له ابن حبان فقال يف  )٣٣١ ص/  ٧ ج( - بالوفيات

ابن أيب حامت وومل يذكره جبرح وال تعديل،   )١٠٥ ص/  ٨ ج( -الكبري التاريخوأنصفه، والبخاري يف 

 واهى: فقال عنه ىبأ سألت : ه قول ابن أيب حامتوفي )٤٦٨ ص/  ٨ ج( - والتعديل اجلرحيف يف 
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اهـ  يقصد أنه  الكوفة دخولنا قبل مات عريف شبه كان حديثه يكتب ال احلديث متروك احلديث

، وإمنا واله على السوق، بينما ال راهيم بن طباطبا أخا القاسم الرسي من فضالء أهل البيت،عريف إلب

و ترجم .اخل.. ال أو يزيد على شرطته أو احلجاج على التعذيبيضعفون من واله معاوية على قتل األطف

 )٤٧٩ ص/  ٢ ج( - األدباء معجمو ياقوت يف )١٠٦ ص/  ١ ج( - الفهرستله ابن الندمي يف 

 .وغريهم وقد ترمجت له ترمجة حافلة لعلي أخرجها يف كتاب

  

 :)حديثه نفسه( د الرمحن بن سهل األنصاري  عبالصحايب : الراوي السادس

 يف اإلستيعابوهو صحايب شهد بدراً يف قول، وكان قوياً يف احلق فقيهاً،  وترجم له ابن عبد الرب يف  

 فهم له وكان بدراً شهد إنه: يقال األنصاري سهل بن الرمحن عبد:  )٢٥٢/  ١( - األصحاب معرفة

 بكر أىب إىل جاءت: يقول حممد بن القاسم مسعت: قال سعيد بن حيىي حدثىن: قال عيينة؛ ابن ذكر وعلم

 بىن من األنصار من رجل سهل؛ بن الرمحن عبد له: فقال األب أم دون األم أم السدس فأعطى جدتان

 الىت وتركت يرثها مل ماتت لو الىت أعطيته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خليفة يا بدراً شهد قد حارثة

 روايا به فمرت غزا أنه القرظى كعب بن حممد عنه وروى .. بينهما بكر أبو فجعله ورثها ماتت لو

  " وأسقيتنا بيوتنا اخلمر ندخل أن انا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن: وقال برحمه فشقها مخراً حتمل

 علي احلسن أبو أنا قال الربقاين بكر أبو :  ..)٥٩٥/  ٢( - املبهمة األمساء غوامضاهـ خمتصراً، ويف 

 سهل بن الرمحن عبد هو وقال حديثه يف منفردا عيينة بن سفيان مساه الق احلافظ الدارقطين عمر بن

 اهـ خمتصراً وحيتاج لترمجة مفردة اهـ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع بدرا شهد األنصاري

 
 ):يف حديث عبد الرمحن بن سهل( بريدة بن سفيان األسلمي : الراوي السابع

84Fجده صحايب 

 .ال يصحوقيل هو له صحبة ولكن    ٨٥

                                                           
 حديثُه يخرج لَم ةٌصحب لَه سفْيانَ بن بريدةَ جد السلَمي أَوسٍ أَبو حجرٍ بن تميم )٥٨/  ٢( - للطرباين الكبري املعجم ٨٥
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وهو الذي روى عن حممد بن كعب القرظي عن عبد الرمحن بن سهل األنصاري ديده بأنه سيبقر بطن 
إذا ( وهو شاهد حلديث أيب سعيد .. أي من رقيه على منربه .. به ) ص(معاوية إذا حتقق ما أخرب النيب 

 )..رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه
إىل ذكر أسباب ! وصفه بالصحبة إىل نقله إىل التابعني إىل تضعيفه وبريدة هذا اختلفوا فيه كثرياً، من

 ..الطعن فيه، من كونه يذم عثمان أو حنو ذلك
وهو ثقة، وأما التضعيف بذم عثمان فهذا تضعيف  ..الظاهر أنه ليس صحبة أيضاً، وإمنا هو تابعي 

(  ذر وطلحة والزبري وعائشة مذهيب، وهو يف هذا متبع ملثل عمار وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأيب
 ).وغريهم كثري جداً، وإلثبات هذا حبث منفصل

عن سلمة بن ( وحديث خيرب ) رواه عن سفينة( وهو صحيح العقيدة، وهو من رواة حديث الطري   
فيما خيص أهل البيت، ومل يتلبس بنصب ذلك الزمان، يدل على ذلك ذم   .. وحديث اهلجرة) األكوع

 ردئ:  اجلوزجاين يعقوب بن إبراهيم وقَال: ()٥٦/  ٤( - ٧٤٢ الكمال ذيب(وله اجلوزجاين له بق
والناصيب ال يذم إال حمباً ألهل البيت، وهذه درجة من )  دينه يف عليه مغموص ، مقنع غري ، جدا املذهب

وهذا ) مل أر له شيئاً منكراً( التوثيق، ويدل على حسن عقيدته روايته هلذا احلديث، وقال ابن عدي 
وهذا عند النسائي كالصدوق عند غريه، وأما ) ليس بالقوي يف احلديث( توثيق أيضاً، وقال النسائي 

وهو عند البخاري جرح شديد وقد قاهلا البخاري يف ) فيه نظر( البخاري فإنه لتشيعه ملعاوية قال 
مل يكتشف  -الالم بفتح –والبخاري عامل ( صحابة وتابعني كبار عندما جيد فيهم شدة ضد معاوية 

اهـ  املذهب رديء فروة بن سفيان بن بريدة )١٢٥/  ١( - الرجال أحوالوقال اجلوزجاين يف )! بعد
 .وقد سبق الكالم على اجلوزجاين وأن جرحه توثيق! وبشره اهللا باخلري

 ..وقد استقرأ أحاديثه ابن عدي ومل ير فيها حديثاً منكراً ظاهر النكارة
 ..وسأسردها بعد قليل وليس فيها حديث منكر واستقرأا أنا كذلك

 .واالستقراء هو أبلغ أدوات احلكم على الراوي
 

 :يف ترمجته واخلالصة

م،  بآل حممد صلوات اهللا عليهم وامللتصقني اًخاص اًله اهتماممن خالل استقراء أحاديثه جند أن الرجل  

 وغري ذلك، وهو ثقة وإمنا أنكروا عليه ويف رواياته قصة استشهاد محزة وقصة فتح خيرب وحديث الطري
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، ولكن لعل هذا االهتمام إكثاره من أخبار أهل البيت، هذا هو الظاهر، وقد توبع على تلك األحاديث

  !هو الذي جر عليه بعض اهلجر والريبة، والعاقل من اتعظ بنفسه

 

  :الراوي الثامن

يف حديث عبد الرمحن بن سهل   )هـ١٤٥حنو ( إمساعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي 

 :األنصاري

فهو من طبقة أمحد، إال أنه أقدم مساعاً منه، يروي عن مالك . ثقة) هـ٢٤٠( وهو السدي الصغري 

وشريك وأمثاهلم، ومل يرو أمحد إال عن من بعدهم كهاشم الربيد وهشيم بن بشري،  وامسه إمساعيل بن 

مع ذلك وثقوه، وهذا يعين أنه ثقة بإطالق، وإال ملا موسى بن بنت السدي، وقد وصفوه بالتشيع،  و

 عنه أيب سألت حامت أيب ابن وقال: )٢٩٢/  ١( - حمقق ـ التهذيب ذيبففي ( احتملوا له هذا،  

 وقال خيطئ الثقات يف حبان ابن وقال بأس به ليس النسائي وقاىل صدوقا كان مطني وقال صدوق فقال

 ،السلف يشتم الفاسق ذاك وقال إليه ذهبنا (!) السري بن هناد أو شيبة أيب بن بكر أبو علينا نكرأ عبدان

.. التشيع يف الغلو عليه انكروا وإمنا باحاديث شريك عن وتفرد حديثني مالك عن وصل عدي ابن وقال

) يتشيع وكان احلديث يف صدوق داود أيب عن اآلجري وقال ، خيطئ قوله حبان ابن ثقات ومل أجد يف 

: فقال عنه أيب وسألت )١٩٦/  ٢( - والتعديل اجلرح(قوال فيه، فهو ثقة بال شك، ويف هذه كل األ

وال يرويان إال عن ثقة عندمها فكيف إذا علمنا تشددهم : قلت)) - زرعة وأبو أيب عنه روى[  صدوق

ساهله يف وهو متشدد يف املتأخرين، وإمنا ت( ووثقه ابن حبان يف الثقات ! يف الشيعة؟ فهذا إذن فوق الثقة

، وكان يروي يف فضائل علي أيضاً، وقد روى عنه أصحاب السنن إال النسائي والبخاري يف )املتقدمني

/  ٢١( -]  للمطبوع موافق+  مشكول[  النبالء أعالم سريخلق أفعال العباد وغريهم، وقال الذهيب يف 

٢١٠(  :،خيالش ،امثُ اِإلمدحم ،فَةو الكُوأَب دمحلَ - ميقو: وأَب اقحإِس - مياهرإِب ى بنسوم ،ارِيالفَز 

،يفطُ الكُوبلَ سياعمإِس يدالنبالء أعالم سرياخل، وذكر له الذهيب قصة طريفة مع مالك، وهي ..الس  ]
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 بِنت ابن إِسماعيلُ رناأَخب: جعفَرٍ بن علي وقَالَ: )٢١١/  ٢١( -]  للمطبوع موافق+  مشكول

،يدقَالَ الس:تي كُنس فلجم ،كاللَ مئفَس نع ،ةضفَرِي اببِقَولِ فَأَج ،ديز ا فَقُلْتا قَالَ مهيف يلع 

نابو دوعسم -يضا اُهللا رمهنأَ -عمإِلَى فَأَو ،ةبا احلَجوا فَلَممبِي، ه ،وتدم، عهتزأَعجا: فَقَالُوا وم 

عصنن بِه؟ بِكُتهتربحمفَقَالَ و :وهوا .بِرِفقٍ اطْلُباؤفَج ،إِلَي م، فَجِئتهعفَقَالَ م كالم :نم أَين ؟قُلْتتأَن :

نم فَةقَالَ.الكُو :نفَأَي لَّفْت؟ خباَألد فَقُلْت :اإِنم كذَاكَرت يدفاً إِنَّ: فَقَالَ/ َألستيلع دبعالَ اِهللا و كَرني 

 فَيبدأَك يعرِفُونَ، الَ بِما تبدأْهم فَالَ قَومٍ، بين كُنت وإِذَا ثَابِت، بنِ زيد قَولِ علَى بلَدنا وأَهلُ فَضلُهما،

 - التسعين أَبناء من وكَانَ ومائَتينِ، وأَربعين خمسٍ سنة في: الفَزارِي إِسماعيلُ يتوفِّ، تكْره ما منهم

هحاموقد ترجم له ابن . .اهـ هكذا وكأنه ارتكب جرمية سواء حبب علي أو مذاكرة مالك – اُهللا س

 ..لوليد بن مسلم، وأنه كان أحلم من مالكالعدمي يف تاريخ حلب ترمجة جيدة، وذكر له قصة مع ا

 وهو ثقة من رجال اجلماعة، : حيىي بن واضح: الراوي التاسع 
! ومع ذلك فقد نقل عن البخاري تضعيفه، وكأن البخاري يتتبع كل  من روى يف ذم بين أمية فيضعفهم

/  ١٧( -[ النبالء أعالم سريوقد دافع الذهيب عن البخاري ونفى أن يكون ضعف حيىي بن واضح، ففي 
 اُهللا شاَء إِنْ - بأْس بِه لَيس هشيمٍ، بابِ علَى عنه كَتبنا: أَحمد وقَالَ/  ثقَةٌ: معينٍ بن يحيى قَالَ:  )٢١٨

-  /مهوو ومٍ أَباتثُ حيكَى حأَنَّ ح ارِيخالب كَلَّمي تلَةَ أَبِي فيمىم تشمو لَىع كو ذَلجِ أَبالفَر ناب 
زِياجلَو /لَمو كْراً أَرلَةَ َألبِي ذيمي تابِ فتفَاِء( كعالض (،ارِيخلْبي الَ لرِ فالَ الكَبِيرِ ويغالص /إِنَّ ثُم 
ارِيخالب قَد جتلَةَ، بِأَبِي احيمت قَدثَ كَانَ ودحم ورم علِ مى بنِ الفَضسوم انِينيالس /اتةَ: منس فين 
نيعستو مائَةاألنصاري واضح ابن حيىي:  )٥٩٨/  ٢( - التهذيب تقريباهـ  وقال ابن حجر يف  و 
 اهـ  ع التاسعة كبار من ثقة بكنيته مشهور املروزي مصغر مبثناة متيلة أبو موالهم

 

 :ن أمحد بن محدان شيخ أيب نعيمحممد ب: الراوي العاشر 

 ...، ثقة حافظ كبري) هـ٣٥٦( أبو عمر احلريي حمدث نيسابور   

 :)٢٢٨/  ٣١( - النبالء أعالم سريقال الذهيب  



۸٦ 

 

  دمحم بن دمانَ بنِ أَحدمح رِيينِ احلاب يلبنِ ع دببنِ اِهللا ع ،اننس ،امظُ، اإلمو احلَافاسِ،ال أَببع ..

 وكَانت اخلطرية، بِاُألمورِ يقوم والكُبراِء، اُألمراِء عند مؤمتناً وكَانَ: (   وأطال يف الثناء عليه، مث قال

، فَعمره لجامعِ،ل ناظراً جعلَ القدرِ، كَبِير معامالَته، في ورِعاً وكَانَ جانبٍ، كُلِّ من تأْتيه النفيسةُ اَألمتعةُ

 صح إِذَا وكَانَ ....الفَتوى عنِ كَافّاً والفقْه، والرجالِ، والتارِيخِ، بِاحلَديث، عارِفاً للقُرآن، حافظاً وكَانَ

هدنثٌ عيدعملَ ح بِه لَمو تفلْتبٍ إِلَى يذْهكَانَ/ محيفظُ و ثَهيدرِ حديوكَانَ/ يهباً واسِ إِلَى حمبكاً النرتبم 

،ذَ بِهافن ،ةمالكَل وهمقَاِء قَدستلالس كَانَ/ بِهِمو لَه سلجي لِإلمالَِء ميسٍ، اثننيِ كُلِّ فمخفَكَانَ و هرحيض 

 ست سنةَ صفرٍ عشر حادي السبت لَيلَةَ وتوفِّي... .بِالبسملَة اجلَهر يرى وكَانَ والكُبراُء، اَألئمةُ

نِسيمخو ثَالَثو مائَة /ظُمتةُ، فَعاملُصيب اجتمعالكلُّ و ،هتازنوا جلأَقَامو مسر ةعزِيةَ التتامٍ سةً أَيتعزي 

 عراقٍ بنِ محمد بن أَحمد سعيد أَبو شاه خوارِزم وحضر اقني،الده ووجوه واَألكَابِرِ بِالفُقَهاِء، عامرةً

هتعزيت عم ،هائأُمر كثُرتو هياثي فاهـ قلت فانظروا إىل هذا احلافظ العابد كيف روى احلديث ) املر

آليت الراوي للحديث عن الشيخ بتمامه مع ما فيه من ذم معاوية باملرفوع واملوقوف، مث انظروا إىل نظريه ا

 وكيف أفسد احلديث وحذف كل ما يتعلق مبعاوية اهـ) احلسن بن سفيان( نفسه 

 

 :ملحق الردود والتعقيبات

 

 )٧٩٧/  ٢( - ٢٥٦ األوسط التاريخففي  البخاري : أوالً

 : قال البخاري

 فقال رجل قام املنرب على طبخ ملا معاوية أن : نضرة أيب عن ، زيد بن علي عن ، سلَمة بن محاد وروى

 وهذا قتل قد عمر فإذا فكتبوا عمر إىل اكتبوا آخر وقال, فاقتلوه املنرب على رأيتموه إذا ورفعه قال: 

 .األيام تلك نضرة أبو يشهد مل مرسل



۸۷ 

 

 : التعليق

 أنساب:  مل يروه أبو نضرة مرسالً البتة،  إمنا روى أبو نضرة احلديث ومناسبته عن أيب سعيد كما يف 

 حجاج حدثنا: قاال األنطاكي الفراء صاحل وأبو اسرائيل أيب بن إسحاق حدثنا )١٢١/  ٢( - األشراف

 من رجالً أن اخلدري سعيد أيب عن نضرة أيب عن زيد بن علي عن سلمة بن محاد حدثنا حممد بن

 روسل مسعت إين: قال إليه، تكتب حىت عمر عهد يف السيف تسل ال: له فقلنا معاوية، قتل أراد األنصار

 مسعناه قد وحنن: قال ،"  فاقتلوه األعواد على خيطب معاوية رأيتم إذا: " يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 اهـ  مات حىت الكتاب جواب يأم فلم إليه فكتبوا عمر، إىل نكتب حىت نفعل ال ولكن

أجد غري البخاري من قال هذا، فقد فمن أخرب البخاري بأنه مرسل؟ أو أن ابا نضرة رواه مرسالً؟ ومل 

إذن فالبخاري نفسه أول من قلب احلديث إىل حديث ..رواه قبله شيخه أبو بكر بن أيب شيبة مرفوعاً

هو من .. مرسل، من أجل محاية معاوية، وعلى هذا فإطبقاهم على الثناء على البخاري وصدقه حمل نظر

ة هذا التحريف الشنيع الذي فعله يف اإلسناد، وله مناذج أنقى الناس رجاالً لكنه ليس أنقاهم قلباً بدالل

 . كثرية يف كل حديث ال يعجبه، فالبخاري رمحه اهللا وساحمه أموي اهلوى شديد األموية

 :مث قال البخاري 

 .رفعه سعيد أيب عن ، نضرة أيب عن ، زيد بن علي عن عيينة ابن عنِ ، الرزاق عبد وقال

 .يثبت مل مدخول وهذا

 :قالتعلي

هذه متابعة حلديث محاد بن .. مل يذكر البخاري الدليل على ذلك؟ كيف مدخول؟ وكيف مل يثبت؟  

وقد توبع عبد الرزاق عن ابن عيينة وتوبع ابن عيينة عن .. وللحديث شواهد.. سلمة عن علي بن زيد

 د البخاري؟ابن جدعان وتوبع ابن جدعان عن أيب نضرة وتوبع أيب نضرة وأبو سعيد أيضاً فماذا يري

 :مث قال البخاري



۸۸ 

 

 .رفعه ، سعيد أيب عن ، الوداك أيب عن ، جمالد ورواه

 .واه وهذا

 .حلم كلها جمالد أحاديث:  أمحد قال

 .اهللا عبد عن ، مسروق عن ، الشعبِي عن): ١( كلها جلعلها شئت لو:  سعيد بن حيىي وقال

 :التعليق

وجمالد من رجال السنن وفيهم من وثقه، فضعفه عندهم غري  قوله هذا واه صحيح لو كان السند وحده،

وأمحد لعله طعن فيه هلذا احلديث وليس ألخبار له يف ذم أهل البيت، فمجالد ناصيب، وقد ذكرنا .. شديد

السبب احملتمل لروايته هذا احلديث، ألجل حتريف وحنوه، كما يفعل البخاري هنا، ولكن أهل احلديث 

وهذا تفسري كثري من روية احلديث  اليت يرويها من ليس عليها وعلى يلتزم .. رأيه أخذوا روايته وتركوا

 .مبضموا

وأما حيىي بن سعيد وهو القطان ففيه نصب، وكالمه يف جمالد صحيح لوال أن جمالد توبع على اإلسناد 

له أهل السنن  ولو كذب جمالد يف كل ما يرويه ملا روى..   واملنت، والضعيف ال يكذب يف كل ما يرويه

 .وال غريهم

مث البخاري مل يذكر بقية األحاديث فاقتصر على إسناد أيب سعيد، وترك أكثر من عشرة أسانيد أخرى، 

 .. كأنه خيشى من استعراضها أن يثبت هذا يف الذهن

 :  مث انتقل البخاري إىل مثالب أخرى قيلت يف معاوية فقال

 .قصته يف رفعه عمرو بن اهللا عبد عن ، رجل عن ، يهأب عن ، طاووس ابن عنِ ، معمر عن ويروى

 .عليه يعتمد ال منقطع وهذا

 :التعليق



۸۹ 

 

وهذا له أسانيد صحيحة وأراه من ) ميوت معاوية على غري مليت( مل يذكر القصة وال نص احلديث وهو  

لرجل املدخل دالئل النبوة وقد أفردنا هذا احلديث ببحث وله طرق بعضها على شرط الشيخني، وهذا ا

ال أساس له إال عند غالة السلفية كاخلالل والبخاري، وليس موجوداً يف أصل احلديث يف املصادر 

للغرض نفسه، فمرة يزيدون ومرة حيذفون، ) أبا سعيد( األخرى، فقد زادوه محاية ملعاوية مثلما حذفوا 

لب طلبة العلم، ألم يوردون وهؤالء الغالة من أهل احلديث ال شك أن فيهم نصباً، وال يكتشفهم أغ

شبهام وحججهم ذه الطرق اتزأة املنتقاة املبتورة من كل جانب، فيأيت صبيان أهل احلديث ليحللوا، 

ولو اختصر الطريق ووصف .. وقال البخاري كذا وكذا.. وليحتملوا أن احلديث فيه كذا وكذا 

 .  هللا ورسولهالبخاري بالنصب وذهب إىل احلق رأساً لكان هذا أرضى 

ويضعفه بعبارات خمتصرة دون حبث عن الشواهد وال ! مث أورد مثالب أخرى لكنه ال يذكر إال اإلسناد

 .. املتابعات وال استقصاء االسانيد يف ذلك

 :مث عاد البخاري إىل حديث أيب سعيد لينقضه متناً بقوله

 عمر بأمر عمر زمن يف أمريا معاوية وسلَّم عليه اهللا صلَّى النيب أصحاب أدرك وقد( 

 .فيقتله أحد إليه يقم فلم سنني) ٢( عشر ذلك وبعد 

 خربه وسلَّم عليه اهللا صلَّى النيب عن ، يثبت وال أصول هلا ليس أن األحاديث هذه على يدل مما وهذا 

  وسلَّم عليه اهللا صلَّى النيب أصحاب من أحد يف النحو هذا على

 فمحا أسلموا مث اجلاهلية يف ذكروا أم يذكر ما إال بعض يف بعضهم الضعف أهل) ٣( هيقول إمنا

 اهـ 85F٨٦)قبله كان ما اإلسالم

                                                           
 :يف التاريخ الصغري للمقارنة وقد مت اإلجابة على أهم مافيه ٨٦

  -وهو املطبوع باسم التاريخ ألوسط أيضاً – )١٦٢/  ١( - للبخاري الصغري التاريخففي 



۹۰ 

 

 :التعليق

فعله الصحابة، فقد اهم أال يهابوا من قول احلق واعترف أبو سعيد ) ص(ليس كل شيء أمر به النيب 

تقاتلوا بعده وتقاتلوا بغض النظر عن املصيب وامرهم بأال ي) وقد رأينا اشياء فهبنا( اخلدري بقوله 

صحايب، وتقاتلت فئة ) مالك بن نويرة( واملخطيء، فقاتل أبو بكر بين يربوع من بين متيم ورأسهم 

واهم عن .. عثمان مع فئة الثوار وصار بينهم قتلى، وكذلك فئة علي مع فئة عائشة مث فئة معاوية

 .. فليست هذه العلة مبستقيمة..  أمور كثرية من األوامر والنواهيإىل.. التنافس يف الدنيا فوقعوا فيها 

 :والتعقيب عليه ومنهجه كالم أمحد بن حنبل: ثانياً

 : من رواية ابنه عبد اهللا قال )٤١٤/  ٢( - العلليف كتاب  

 عليه اهللا صلى النيب عن احلسن عن يونس حدثنا قال سفيان عن منري بن حديث يف يقول أيب مسعت 

 اهـ  يونس حديث من هو ليس أيب قال خيطب هذا منربي على معاوية رأيتم إذا لموس

لكنه .. هذا فيه أقرار من أمحد بأن احلديث قد روي عن احلسن من غري هذا الطريق، وهذا جيد: التعليق

 ..مل يرو هذا احلديث وسكت عليه مع أنه على شرطه

( رجل جمهول ، من نفس الطريق إىل ابن جدعان مث أمحد يروي أحاديث علي بن زيد ولو كان فيها  

 حدثَنا: )٤٤٤/  ١٦( - الرسالة ط أمحد مسندولكنه مل يروي حديثه هذا، ففي ) محاد بن سلمة عنه
                                                                                                                                                                                                 

 آخر وقال فاقتلوه املنرب على رأيتموه إذا ورفعه لقا فقال رجل فقام املنرب على خطب ملا معاوية أن نضرة أيب عن زيد بن علي عن سلمة بن محاد وروى

 أيب عن نضرة أيب عن زيد بن علي عن عيينة بن عن الرزاق عبد وقال االيام تلك نضرة أبو يشهد مل مرسل وهذا قتل قد عمر فإذا فكتبوا عمر إىل اكتبوا

 شئت لو سعيد بن حيىي وقال حلم كلها جمالد أحاديث أمحد قال، واه وهذا رفعه سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد ورواه يثبت مل مدخول وهذا رفعه سعيد

 ال منقطع وهذا قصته يف رفعه عمرو بن اهللا عبد عن رجل عن أبيه عن طاوس بن عن معمر عن ويروى اهللا عبد عن مسروق عن الشعيب عن كلها جلعلها

 عياش بن بكر أبو قال ال أم سامل من هذا مسع يدري ال واالعمش ثوبان من يسمع مل وسامل قصته يف رفعه ثوبان عن سامل عن االعمش وروى عليه يعتمد
 زمان يف أمريا معاوية وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب أدرك وقد دينا اختذوها التعجب وجه على نرويها كنا أشياء من اهللا نستغفر قال أنه االعمش عن

 على خربه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن يثبت وال أصول هلا ليس أن االحاديث هذه على يدل مما وهذا تلهفيق أحد إليه يقم فلم سنني عشر ذلك وبعد عمر

 فمحا أسلموا مث اجلاهلية يف ذكروا أم يذكر ما إال بعض يف بعضهم الضعف أهل يقوله إمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من أحد يف النحو هذا

 اهـ.قبله كان ما االسالم



۹۱ 

 

دبع ،دما الصثَندح ،ادمثَنِي حدح يلع نب ،دينِي زربأَخ نم عما سةَ أَبريرقُولُ ،هي :تعمولَ سساِهللا ر 

: قَالَ"  رعافُه فَيِسيلُ أُميةَ، بنِي جبابِرة من جبار منبرِي علَى لَيرعفَن: " يقُولُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

 سالَ حتى وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولِ منبرِ علَى رعف الْعاصِ بنِ سعيد بن عمرو رأَى من فَحدثَنِي

افُهعاهـ  إذن فال إشكال يف علي بن زيد عند أمحدولو روى عن عن جمهول، فكيف إذا روى عن  ر

 ثقة كأيب نضرة عن أيب سعيد؟ اين هذا احلديث؟ 

 :زيادة وتفصيل مهم يف منهج أمحد مع األحاديث اليت تتناول معاوية

بل رمحه اهللا وساحمه، كان له منهج وهو أنه ال يروي أي حديث يطعن يف أحد من الصحابة أمحد بن حن

حىت ولو كان صحيحاً، وهذا أمر خطري جداً، وال أدري ما حكم هذا العمل عند الوهابية والسلفية، 

ول وحىت ال نتكلم عن الرجل من فراغ، حيسن بنا أن ننقل منهجه هنا من كاتب عقيدته وجامعها واملع

فقد أمضى عمره يف مجع أقوال أمحد يف العلل ) هـ٣١١( عليه عند القوم، أال وهو أبو بكر اخلالل 

أي سنة أمحد بن حنبل ال سنة رسول اهللا، وهذا ظاهر ) السنة( والفقه والعقائد، وألف كتابه املشهور 

نهجه كما كتبه اخلالل من املقدمة أنه يرى فعل أمحد وقوله كله سنة، وهذا غلو، وعلى أية حال هذا م

بأسانيده، وسنعقب بكالم خمتصر وإال فهذا املنهج حيتاج إىل نقض يف دراسات وحبوث كاملة، ألن هذا 

، وسأقسم كالمه يتعلق بغش أهل احلديث أكرب مما يتعلق مبسألة اختالف يف التصحيح والتضعيف

 :ج لالختصاروأعقب  على كل رواية أو كل روايتني، وأحذف ما ال يدل على املنه

  ]٥١٥إىل    ٥٠١ صفحة   - ٣جزء [ السنة للخالل    ففي كتاب 

   : حتت عنوان

 :، قالالتغليظ على من كتب األحاديث اليت فيها طعن على أصحاب رسول اهللا

مسعت أبا عبداهللا يقول إن قوما يكتبون هذه األحاديث الرديئـة يف   :أخربنا أبو بكر املروذي قال   -١

أنا ال أنكر أن يكون صاحب حديث يكتـب هـذه    : اهللا وقد حكوا عنك أنك قلت أصحاب رسول

 !؟األحاديث يعرفها



۹۲ 

 

لو كان هـذا يف أفنـاء النـاس     ؟أنا ال أنكر هذا !معاذ اهللا !فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل 

 !وقال أنا مل أكتب هذه األحاديث  !؟ألنكرته فكيف يف أصحاب حممد

 ؟فمن عرفته يكتب هذه األحاديث الرديئة وجيمعها أيهجرقلت أليب عبداهللا  

 )!!(صاحب هذه األحاديث الرديئة الرجم  !قال نعم يستاهل 

 ): يعين أمحد بن حنبل(  وقال أبو عبداهللا

فجعل يقول قد حدث ا فالن وحـدث    ؟جاءين عبدالرمحن بن صاحل فقلت له حتدث ذه األحاديث 

 .عنه ومل أكلمهحيتج فرأيته بعد فأعرضت ا فالن وأنا أرفق به وهو 

 اهـ  إسناده صحيح : قال احملقق السلفي

 :وأقول يف الرد والتعقيب

د بن أمح خطورة يف منهجقد كذب يف هذه القصة ففيها ) ١وهو تلميذ أمحد رقم (إن مل يكن املروذي 

وذلك ألسباب مـن   ..خروورعه عن جليل األمور ووقوعه يف جليلها اآلحنبل ورؤيته لكتابة احلديث، 

   :أمهها

 : أوالً

ويل باإلمـام  .. كحال كثري من العلماء اليوم... أمحد يتأثر بأصحابه اخلاصني ويؤثرون عليه ويزايدون 

كورع ..إال أن الورع يف جانب دون آخر .. وهو رجل عابد تقي ورع ..أمحد ومدرسته اهتمام خاص

وألمحـد قصـص   ! بالنفـاق  كاحلسن بن صـاحل   د اهللالثوري عن تذوق فاكهة البستان واامه عبا

فورعهم ليس يف حرمة دم املسلم وال عرضه .. ويف قصة ورع أهل احلديث وتقواهم خلط كبري..مشاة

الطهي يف تنور من يعمل عند و..األمور اليسرية الدقيقة، كتذوق فاكهة البستان   وإمنا يف االمتناع عن.. 
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.. يف دماء النـاس وأعراضـهم   التهور العظيم نقدهم يف ذلك الدقيق عن الورع هذا ينسيناف.. السلطان

 ..  وهكذا سارت الدنيا

 :ثانياً

ال يبقـي  .. ألن مفهومهم للطعن يف الصحابة مفهوم واسع جداً..كالمه يعين ترك كتابة التاريخ مطلقاً 

وإذا كتبنـا  ..يء واملتوسطوالتاريخ أحداث فيها احملسن واملس.. كتابة غزوة وال حدثاً من األحداثمعه 

وإن كتبنا األخبار احلسنة وتركنا السيئة فهذا أيضـاً  .. أخبار احملسنني وتركنا أخبار املسيئني فهذه خيانة

فما بقي إال أن نذكر جرح املخـالفني  ..وإن كتبنا التعديل وتركنا اجلرح اختلت الرواية.. تزوير للتاريخ

 ..وهذه عصبية ظاهرة.. جرح بال تعديل، ونذكر تعديل املوافقني بال

 : ثالثاً

أمحد ال يطرد يف هذه األقوال، وهو حيرص على معاوية أكثر من حرصه على أهل بـدر أو املهـاجرين   

 .واألنصار، وهذه علة السلفية إىل اليوم،  وإلثبات هذا مبحث آخر

 ..يف مسنده وفضائل الصحابة وغريهاكبار قد روى أمحد مثالب يف صحابة و 

سـرية  (مبا يفيد أنه نكث شـرط البيعـة    بن عفان  طعن عبد الرمحن بن عوف يف عثمانروى  فمثالً 

وأما سنة عمر : وقال  !وأن عثمان اعترف بذلك) اليت اشترطها عليه عبد الرمحن بن عوف=  اخلليفتني

 ..!..فال أطيقها

إال أن يكون أمحـد   طلقاء،وال ال ،  وليست يف أفناء الناسعند أهل احلديث يف أحد العشرة وهذا الطعن

 !اً لعثمان، وهذه مشكلة أخرىمل يفهم منها طعناً وال نقد

الطعن يف أفنـاء  فكيف يقول إنه ال يرضى  !مث جرح أمحد لكثري من الرواة أليس كالماً يف أفناء الناس؟ 

 )!حبر الدم( الناس؟ هذه مبالغة شديدة ليس عليها أمحد، وراجعوا 
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فيـأيت   ون بالقاعدة وال يلتزمـون ـا،  يأتى منهجهم السلفيون إىل اليوم، وأهل احلديث هكذا، وعل 

 .. املقلدون ليحجروا واسعاً

 ..القرآن حوى أخطاء األنبياء فكيف ال تكتب أخطاء الصحابة؟

 : رابعاً

حذف كثرياً كتب تلك األحاديث لكنه بتر ووالصواب أنه .. فيه نظر.. مل يكتب تلك األحاديث؟(قوله 

 ..األحاديث الصحيحة ألن فيها طعناً على بعض الصحابةتلك بات من مناس

 وكذلك فعل البخاري  وكثري من العقائديني، وهذه خيانة يف النقل

 ..فيجب تأدية احلديث كما هو مبناسبته 

 .. ألن املناسبة مفسرة للحديث، أو مسهمة يف ذلك 

86Fمثل ذكره حلديث عبادة بن الصامت

  ..بأن معاوية كان يتاجر يف اخلمـر  وحذف مناسبته اليت تصرح ٨٧

 ..فهذا احلذف كون صورة عند أتباع أمحد عن معاوية تغاير ما يعرفه من يثبت تلك املناسبة

                                                           
رووه   -مع بتره – )٨/٤١٥(مث أمحد يف املسند ) ٧/١٦٤(والبزار ) ٣/١٧٢(والشاشي ) ٤٠٢، ٣/٤٠١(احلاكم  اهرووحديث عبادة بن الصامت  ٨٧

عبادة إىل  مث تسيري!! إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت فذكروا قصة بقر عبادة لروايا اخلمر اليت كانت تباع ملعاوية ق يمن طركلهم 

ويف لفظ فال –سيكون عليكم أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فال تضلوا (عثمان يف املدينة ودخوله على عثمان مث حتديثه حبديث 

ع بعض احملدثني كأمحد ربقد تو: أقول/ فما راجعه عثمان حبرف) ملن أولئك -ويف لفظ فالناً–بربكم فال طاعة ملن عصى اهللا وواهللا إن معاوية  -تعتلوا

على منهجه شيخه سفيان بن و –من أخطاء أمحد وهذه )!! واهللا إن معاوية ملنهم: قول عبادة(وحذف آخره  -قصة بقر روايا اخلمر–فحذف أول احلديث 

خيشون أنه قدح يف فالن فكل ما  !ف عقيدمخيالحيذفون من احلديث مااحملدثون  وهؤالء  -!لكن أهل اجلرح والتعديل ال يتكلمون البخاريعيينة وتلميذه 

 أو ما خيشون أن حيتج به عليهم املخالفون، حذفوه أو بتروه وهم يعترفون ذا وال يرون يف ذلك ضرراً، فمن جيرؤ على تضعيفهم؟ !أو فالن

أن احلديث معروف عند أهل احلديث لكنه  فهو يلمح إىل!! -)فذكر احلديث(عندما قال  -حذف قصة اخلمر–باحلذف  يف هذا احلديث وقد صرح أمحد 

واحلديث قد رواه احلاكم بسند صحيح  وألهل الدين أيضاً،  اوية ومعرفتها مهمة ألهل التاريخحترج من إيراد هذا ، وذا البتر وأمثاله نسي الناس مثالب مع
هذا من اختصار حد الشيوخ املتقدمني، ال دخل لكن  -للزيادة آخرهبال ذكر للمناسبة وال –من طريق أيب الزبري عن جابر عن عبادة بن الصامت خمتصراً 

أن والزيادات تؤكد   -كما يزعم بعض الشيعة –ال عثمان  معاوية للحاكم به فقد رواه مطوالً، وإمنا حديث جابر شاهد،  وأما مراد عبادة فواضح، أنه يريد

 .املراد معاوية فقد جاء ذكره صرحياً يف رواية احلاكم األخرى
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املناسـبة ال  (مث إذا ذكر أحد معاوية ببيع اخلمر، قام عليه احلنابلة بأنه يطعن يف الصحابة وأن الزيـادة   

 !بتر احلديث ىل بالنقد ألنهمع أن أمحد أو! ولو صحت لرواها أمحد) تصح

وأمانة  إال أم كانوا أكثر دقة  نفسه هو إسناد أمحد وغريهم ألن اإلسناد الذي عند احلاكم والشاشي 

وحذفاً  مذمومني، وأتباع األجرأ بتراً األكثر أمانةيف نقل احلديث حبذافريه، وبتره أمحد، فأصبح أتباع منه 

 ..ممدوحني وحتريفاً

فكيـف إن روى مثـل   .. ملوازين اجلرح والتعديل إن كان والبد من جرح وتعديل قلبلألسف وهذا 

أمحدأو البخاري يف نقد بعض الكبار كالعشرة وحذفوا نقد بعض الصغار بل  البغاة الظلمة كمعاويـة  

 ..ومسرة

مث ينظر .. يانةفيتم حتديد معايري األمانة واخل) خيانة أهل احلديث يف امليزان(هذا يفتح باباً كبرياً بعنوان  

 هل متيل ألهل األمانة أم ألهل اخليانة؟ يف هذه األمة

 عرفية؟وما أثر هذا على فكر األمة وتشكيالا امل 

                                                                                                                                                                                                 
النماذج األخرى احلديث الذي  رواه اإلمام  أمحد يف وهذه ليست املرة الوحيدة وال العاشرة وال املئة اليت حيذف فيها أمحد ما ال يعجبه من احلديث، فمن 

  :  )٢٥٨/  ٤٠( - أمحد مسند  -مسنده 
 أَو الناسِ أَبغض انَكَ:  قَالَ برزةَ أَبِي عن مطَرف بنِ اللَّه عبد عن يحدثُ هلَالٍ بن حميد سمعت قَالَ جارِهم حمزةَ أَبِي عن شعبةُ أَخبرنا حجاج حدثَنا
ضغاِء أَبيولِ إِلَى الْأَحسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو يفو ثَقنبنِيفَةَ واهـ)  ح! 

 : )٢٢٨/  ١٥( - املوصلي يعلى أيب مسندففي  ىل شيخه حجاج بذكر بين أمية أول هذه األحياء، وهو باإلسناد نفسه إية من احلديث، وحذف بين أم
 ، مطرف بن اهللا عبد عن ، هالل بن محيد عن ، جارهم ، محزة أيب عن ، شعبة حدثنا ، حممد بن حجاج حدثين:  قال ، الدورقي إبراهيم بن أمحد حدثنا

ورواه غري أيب يعلى باللفظ نفسه، ومل  اهـ » حنيفة وبنو وثقيف أمية بنو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل األحياء أبغض كان« :  قال ، برزة أيب عن
 !لكن من جيرؤ على الشك فيه؟أجد من حذف بين أمية إال أمحد، 

واألمثلة عن أمحد كثرية جداً، وهذه األمثلة هي ترمجة ملنهجه الذي يعلنه صرحياً بعد أن أورد أول احلديث، ) ال أشبع اهللا بطنه: ( وكذلك حذف حديث 
 .كما يف كالمه السابق
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 .وهل هذا من أسباب ختلف األمة أم رفعتها؟   

 : خامساً

جرأة كبرية على حدود  (!)يستاهل الرجم -اليت قد تكون صحيحة-قوله بأن من يروي هذه األحاديث

 فمن هو أمحد حىت يزيد على حدود اهللا ما ليس منها ؟.. اهللا

 وملاذا هذا التورع عن الصغائر واإلفتاء بالعظائم؟ 

 هذه هي السلفية احملدثة اليت حنرص على نقدها

 .. وإظهار الشهادة هللا.. وكل سلف يزيد على الشرع  ما ليس منه  فهو أهل للذم والرد والبيان  

    .أمحد وفضله يف غري هذه اخليانات العلميةأقول هذا مع حمبيت لورع 

 :الفقرة الثانية 

 :مث قال اخلالل

 :وكتب إيل أمحد بن احلسني قال ثنا بكر بن حممد عن أبيه عن أيب عبداهللا  

 ؟أصحاب رسول اهللا شيء يقول أرويه كما مسعته وسأله عن الرجل يروي احلديث فيه على 

  !ا فيه على أصحاب رسول اهللا شيء قال ما يعجبين أن يروي الرجل حديث 

 :  -يعين أمحد بن حنبل – قالو

 !!وإين ألضرب على غري حديث مما فيه على أصحاب رسول اهللا شيء

 :قلت

 ..العقائد املستحدثة واحلذف مبا يتوافق مع دعوة صرحية لالنتقاءو هذا اعتراف صريح باخليانة العلمية،
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 !!م وال أستطيع أن أعلق أكثر من هذا الكال

 :مث قال اخلالل: الفقرة الثالثة 

أخربين العباس بن حممد الدوري قال ثنا إبراهيم أخو أبان بن صاحل قال كنت رفيق أمحد بن حنبل عند   

قام أمحد بن حنبـل   ! فلما جاءت تلك األحاديث اليت فيها بعض ما فيها عبدالرزاق قال فجعلنا نسمع 

يف  : قال احملقـق  /يسمع  لما انقطعت تلك األحاديث فجاء فجعلف ؟فاعتزل ناحية وقال ما أصنع ذه

 إسناده إبراهيم مل أجد ترمجته

وأخربنا مقاتل بن صاحل األمناطي قال مسعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أمحد بن حنبـل   -

احملدث رجع نسمع احلديث فجاءت هذه األحاديث يف املثالب اعتزل أمحد بن حنبل حىت تفرغ فإذا فرغ 

 !فسمع

 يف إسناده مقاتل بن صاحل جمهول احلال// ومسعت غري شيخ حيكي عن أمحد بن حنبل هذا  : قال مقاتل 

 : قلت

 ..يدل على أن السلف القدمي من أهل احلديث كانوا أكثر أمانة من جمموع ما سبق، 

 .إىل اليوموعلى أن االنتقاء واحلذف والبتر قد بدأ مبرحلة أمحد ومدرسته وما زال  

 ..وبلغ أوجه يف بغداد على أيدي احلنابلة كاملعمري

 ..مث على يد ابن تيمية حتريف كثري وخيانات كربى 

 ..مث على يد الشيخ حامد الفقي القاهري  

 ..وكذلك املدرسة السلفية احملدثة  ال يرون اخليانة والبتر والتحريف خيانة 

 ..  معتقدام مبا يتوافق مع.. وحتريفهم يف التراث واسع
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 : مث قال اخلالل: الفقرة الرابعة

 :وأخربين العباس بن حممد بن إبراهيم قال مسعت جعفر الطيالسي يقول مسعت حيىي بن معني
وضع أمحـد بـن    بفلما مرت أحاديث املثال ،أمحد وخلف ورجل آخر ؛الرزاق عبد يقول كانوا عند 

يث مث أخرجهما مث ردمها حىت مضت األحاديث كلها حنبل إصبعيه يف أذنيه طويال حىت مر بعض األحاد

 اهـ  يف إسناده العباس بن حممد// أو كما قال 

 ..شيوخ أمحد معظمهم  يف أمانة عبد الرزاق: قلت

 

 : مث قال اخلالل

مسعت حممد بن عبيداهللا بن يزيد املنادي حيكي عن أمحد بن حنبل فلم أحفظه ومل أكتبه فأخربين حممد بن 

قال مسعت ابن املنادي قال كنت عند أمحد بن حنبل فجاء أمحد بن إبراهيم املوصلي الـذي  أيب هارون 

كان حيدث ومعه ابن له فأخرج املوصلي من كم ابنه دفترا فدفعه إىل أيب عبداهللا فنظر أمحد يف الكتـاب  

 وجعل يتغري لونه كأنه ينتقص

 :فلما فرغ أمحد من النظر يف الدفتر قال 

 .. اآلية ..)ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقولال (قال عز وجل  

مث قال أمحد بعد أن مضى املوصلي تدري من  ؟أما خياف الذي حدث ذه أن حيبط عمله وهو ال يشعر 

 اهـ  إسناده حسن// قلت ال قال هذا جارك يعين خلف   \؟حيدث ذه

.. من طبقة أمحد وابن معني،  حمـدث كـبري  ) هـ٢٣١(خلف هذا هو خلف بن سامل املخرمي : قلت

وهـذا يعـين أن   ..على بعض الصحابة -حسب مفهومهم–نقموا عليه مجعه فقط ألحاديث فيها طعن 

 ..التنقية بدأت من ذلك العصر 
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 : مث قال اخلالل 

 :وأخربنا أبو بكر املروذي

 ؟قال سألت أبا عبداهللا عن خلف املخرمي 

حىت أزحف يب قال  على عنقه خرجنا مشاة فما بلغنا رحبة طوق فقال خرج معي إىل طرسوس وكتبه 

 وخرجنا يف اللقاط يعين بطرسوس وما كنت أعرفه إال عفيف البطن والفرج

 قال أبو عبداهللا فلما كان بعد ذهبت إىل منزل عمي باملخرم فرأيته فأعرضت عنه 

 ؟مث قال وأيش أنكر الناس على خلف إال هذه األحاديث الرديئة 

د كان عند غندر ورقة أو قال رقعة فخال به خلف وحيىي فسمعوها فبلغ حيىي القطان فتكلم بكـالم  لق 

 اهـ  إسناده صحيح// شديد 

والقطان من هؤالء مث إن روي حديث عن شعبة فيه هذا الكالم قيل ... االنتقاء كان على مراحل : أقول

 .ومن وافقهم..ر  وإمنا القطان وأمحدوأين كان منه غندر؟  مع أن الذنب ليس ذنب شعبة وال غند

 : مث قال اخلالل

أخربنا حممد بن علي قال ثنا مهىن قال سألت أمحد عن خلف بن سامل فلم حيمـد ومل يـر أن    - ٨٠٦

 إسناده صحيح// يكتب عنه 

 ..وليس أول ثقة ينهى عنه أمحد لسبب مذهيب..هو ثقة: قلت

 : مث قال اخلالل

 

 !نا مهىن قال سألت أمحد عن عبيداهللا بن موسى العبسيوأخربين حممد بن علي قال ث



۱۰۰ 

 

قال ال يعجبين أن  ؟قلت كيف هو يا أبا عبداهللا،  قال كما شاء اهللا  ؟فقلت فكيف هو   !فقال كويف 

 اهـ  إسناده صحيح// قال حيدث بأحاديث فيها تنقص ألصحاب رسول اهللا  ؟قلت مل  !أحدث عنه 

 :قلت

 ..جتب الرواية عنه فعالً يف املسند واستدرك ابنه عبد اهللا ثالثة أحاديثوقد ا...إذن فالسبب مذهيب 

 : مث قال اخلالل

مسعت حممد بن عبيداهللا بن يزيد املنادي يقول كنا مبكة يف سنة تسع وكان معنا عبيداهللا بن موسـى   -

 ولعن من ال يلعنه  ةفحدث يف الطريق فمر حديث ملعاوية فلعن معاوي

 أخربت أمحد بن حنبل فقال متعدي يا أبا جعفرقال ابن املنادي ف

فأخربين حممد بن أيب هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبداهللا ذكر له حديث عبيـداهللا بـن    

 موسى فقال ما أحسب هو بأهل أن حيدث عنه وضع الطعن على أصحاب رسول اهللا

كان معه يف طريق مكة فحـدث   ولقد حدثين منذ أيام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه 

علي اإلنكار مـن أيب   ؟حبديث لعن فيه معاوية فقال نعم لعنه اهللا ولعن من ال يلعنه فهذا أهل حيدث عنه

 إسناده حسن// عبداهللا أي إنه ليس بأهل حيدث عنه 

 ..ويترك احلديث عمن يلعن معاوية... أمحد يروي عمن يلعن علياً كمروان ومعاوية وحريز : قلت

 :خلالصة وا

هذه انتقاءات سريعة من منهج أمحد وتطبيقاته وإال فاألمثلة كثرية جداً، تبني أن اإلمام أمحد له منـهج  

خطري يف الرواية واحلديث على علمه وورعه وتأملنا من نقده، لكن ماذا نفعل؟ بلـغ السـيل أطـراف    

 ..اهلضاب

 



۱۰۱ 

 

 :كالم ابن كثري والرد عليه: ثالثاً

 )١٤١/  ٨( - والنهاية البداية

 حديث ومن سعيد، أيب عن نضرة أيب عن ضعيف، وهو زيد، بن علي طريق من عدي ابن روي وقد

 إذا: " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن:  سعيد أيب عن الوداك أيب عن أيضا، ضعيف وهو جمالد،

 ". فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم

 : التعليق

ق، ومن ضعفه فإمنا بسبب هذا احلديث فهو عندهم أنكر ما سبق أن علي بن زيد بن جدعان صدو

 ..وقد توبع كما سبق! روى

 :مث قال ابن كثري

 .مرفوعا مسعود ابن عن زر عن عاصم عن - متروك وهو - ظهري بن احلكم طريق من أيضا وأسنده

 تأخذهم ال كانوا الم ذلك، فعل إىل الصحابة لبادر صحيحا كان ولو شك، بال كذب احلديث وهذا

 .الئم لومة اهللا يف

 :التعليق

هذا احلماس من ابن كثري يف تكذيب احلديث قرينة نصب خفي، يظهر يف مثل هذه املواطن، وحجته  يف 

 ..ذلك قد أجبنا عليها

 :مث قال ابن كثري

 .كذب وهو: أيوب قال البصري، احلسن عن عبيد بن عمرو وأرسله

 :التعليق



۱۰۲ 

 

رون عن احلسن كاألعمش وإمساعيل بن مسلم عند البالذري ونصر بن ومل يذكر ابن كثري الرواة اآلخ

مزاحم، مث أيوب السختياين بصري ناصيب ال يؤخذ قوله يف ذم عمرو بن عبيد، فعمرو بن عبيد أفضل 

منه وأتقى هللا رغم أنه معتزيل، إمنا نتكلم هنا عن التقوى، وليس يف جمال تصحيح العقائد، فلكل مسلم 

 !، واهللا بصري بالعباد، أما التقوى فال شك أم كلهم طالب صيد غري عمرو بن عبيدما يدين اهللا به

 :مث قال ابن كثري  

 على خيطب معاوية رأيتم إذا: " مرفوعا جابر عن الزبري أيب عن جمهول باسناد البغدادي اخلطيب ورواه 

 اهـ  ". مأمون أمني فإنه) ١( فاقتلوه منربي

 :التعليق

 ..هول، وإمنا نعم فيه رجل ضعيف، وقد ترمجناه يف امللحقليس يف السند جم

 :كالم الذهيب معتدل: رابعاً 

 )١٤٩/  ٣( - النبالء أعالم سريقال يف 

 على خيطب فالنا رأيتم إذا: " مرفوعا سعيد أيب عن الوداك، أيب عن جمالد، حدثنا: العبدي بشر بن حممد

 الوليد وتابعه، معاوية":  فالنا"  بدل فقال بشر، بن مدحم عن ، والق بن جندل رواه، " فاقتلوه منربي،

: " مرفوعا سعيد أيب عن نضرة، أيب عن زيد، بن علي عن: ومجاعة محاد وقال/ ، جمالد عن القاسم، بن

) ٦( عبداهللا عن زر عن عاصم، عن - واه - ظهري بن احلكم/ " فاقتلوه منربي، على معاوية رأيتم إذا

 معاوية رأيتم إذا: " مرفوعا جابر عن مظلم، بإسناد وروي/  مرسال احلسن عن وجاء/ حنوه مرفوعا

 .املنافق تابوه بن معاوية هو: ويقال/ كذب هذا"  مأمون أمني فإنه فاقبلوه، منربي، على خيطب

 :التعليق



۱۰۳ 

 

وهذا من بقايا نصبه وإن كان أخف من نصب ابن ) واه( بن ظهري  الذهيب أخطأ يف قوله عن احلكم 

 .. وابن كثري أخف نصباً من ابن تيمية، وابن تيمية أخف نصباً من معاوية، وهكذا كثري، 

فهو جزم بكذا لعلمه بأا التفاف على احلديث، أما أنا ) فاقبلوه( لكن الذهيب أنصف يف تكذيب رواية 

حلديث إمنا فاعتربا من شواهد احلديث، باللفظ الصواب، مبعىن أن الناصيب الذي حرف اللفظة وزاد يف ا

 ..دليل على ضيق ذرعه ذا احلديث وأنه قد روي

 .. وسكت عن الروايات يف وجوب قتل معاوية ومل  يقل عنها كذب 

فذها اقتراح اقترحه أحد نواصب احلنابلة وهو أبو بكر بن أيب )! قيل هو معاوية بن التابوت( وأما قوله 

ومل يقل به غريه، وال .. مث اقترح ذلك) سعيدمن حديث أيب ( داود، فقد رواه عن عباد بن يعقوب  

وأبو بكر بن أيب داود كان ناصبياً وكاد أن يقتل لطعنه يف علي .. ية بن التابوتويعرف أحد امسه معا

وأمهات املؤمنني بذكره رواية من تلك الروايات األموية اليت كانت تريد إلصاق الفاحشة بأمهات 

ومثله لن نقبل منه محاية معاوية باسم خرايف ) ترمجته يف تاريخ بغدادراجع ( املؤمنني وعلي بن أيب طالب 

وكان األوىل بالذهيب أن يرده، وال يكفي أنه رواه .. حىت احلنابلة كابن اجلوزي مل يقبله منه.. خمترع

 .بصيغة التمريض

 

 :كالم ابن اجلوزي والرد عليه: خامساً

 )٢٤/  ٢( - املوضوعاتقال يف 

 :  -يعين يف ذم معاوية – لذمه وضعت ىتال االحاديث وأما

 من يروى وهو،  منربه على صعد إذا بقتله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر يف:  االول فاحلديث

 .مرسال واحلسن سعيد وأىب مسعود ابن حديث



۱۰٤ 

 

 :التعليق

التوثيق وال  مث استعرضها وقد سبقت دراستها، وابن اجلوزي له أوهام كثرية، وهو ينقل اجلرح وال ينقل

 .. فأمهل حنو مخس طرق مشهورة .. مث مل يذكر بقية الطرق ! يبايل إال جبمع ما يطرح كل إسناد مبفرده

 

 :إال أنه أحسن بزيادة لطيفة وهو قوله

 !احلديث هذا يف به قذف ما معاوية عن لينفوا قوم حتذلق وقد: املصنف قال

 قسمني انقسموا مث 

 !فيه زادو احلديث لفظ غري من فمنهم 

 .غريه إىل صرفه من ومنهم 

 :مث قال

 :االول القسم صنع ما ذكر

 حدثنا اخلالل حممد بن احلسن حدثىن اخلطيب على ابن أمحد أنبأنا القزاز حممد بن عبدالرمحن أنبأنا 

 حدثنا الغارى نصر أبو حدثىن قال إمالء الفقيه إسحاق بن حممد حدثنا الزاهد حفص أىب بن يوسف

: قال جابر عن الزبري أبو حدثنا الصرميى حيىي بن عامر حدثنا القيسي أمين بن بكر حدثنا ثريك بن احلسن

 ".)مأمون(  أمني فإنه فاقبلوه منربى على خيطب معاوية رأيتم إذا: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 وأىب إسحاق بن حممد بني ما إسناده ورجال الوجه هذا من إال احلديث هذا أكتب مل: اخلطيب قال

 .املناكري كثري إسحاق بن وحممد جمهولون، كلهم الزبري



۱۰٥ 

 

لو مل جيد النواصب للحديث أصالً عن جابر بن عبد اهللا ما حرفوه، فهذا  -أنا حسن املالكي -قلت

 ..يضاف لشواهد حديث جابر بن عبد اهللا

 :الثاين القسم صانع ذكر: مث قال 

 إبراهيم بن أمحد أنبأنا الربمكى إسحق أبو أنبأنا حممد ابن القادر عبد أنبأنا احلافظ ناصر بن حممد أنبأنا 

 منربى على معاوية رأيتم إذا"  معاوية حديث روى ملا داود أىب بن بكر أبو ىل قال:  قال شاذان بن

 هو وليس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب على يقذر أن نذر التابوت بن معاوية هذا قال"  فاقتلوه

 .سفيان أىب بن يةمعاو

 اهـ  .؟التابوت ابن معاوية ومن هذا نقل ومن نقل إىل حيتاج وهذا: قلت املصنف قال

 :التعليق

إذن فرواية مثل أيب بكر بن أيب داود للحديث مل يكن لوجه اهللا وإمنا لصرفه من معاوية إىل أسطورة ال 

، من أقدر الناس على تعطيل والسلفية واحلنابلة منهم خاصة، والنواصب بشكل أخص.. وجود هلا

 .مفاعيل النصوص الشرعية إذا اقتربت من عجلهم الكبري

 :كالم ابن طاهر املقدسي والرد عليه وهو من النواصب الكبار: سادساً

  -مع تعليقات يل سريعة بني األقواس – )٣٢٠/  ١( - احلفاظ ذخريةقال يف 

 . فاقتلوه ؛ منربى على معاوية رأيتم إذا:  حديث

 كذاب واحلكم.  عبداهللا عن ، حبيش زربن عن ، عاصم عن:  الكويف الفزاري ظهري بن احلكم واهر 

  !!)هكذا(  احلديث يضع

 )من أخربه بذلك؟ !!هكذا(   الراوجين يعقوب بن عباد منه وسرقه 

 . عبداهللا عن ، زر عن ، عاصم عن ، شريك عن فرواه ،



۱۰٦ 

 

  الترك يستحق ، املشاهري عن املناكري روي،وي) هكذا(!!  الروافض غالة من هذا وعباد 

 ، صدقه على ذلك يدل فال ، اجلامع يف واحداً حديثاً عنه روى البخاري إمساعيل بن حممد كان وإن 

(!!  عنه روايته عليه عصره يف األئمة وأنكر ، الثقات من غريه عليه وثقه ، حديثا عنه روى البخاري ألن

 )!ره؟أنكر األئمة يف عص !! اهللا أكرب

 (!!) احلفاظ من مجاعة عباد عن الرواية وترك  

 (!!)  غريهم مثالب ويف ، البيت أهل فضائل يف عليه أنكرت أحاديث روى وعباد:  عدي ابن قال

 بن احلكم عن ، عنه عباس بن علي ورواه ، شريك عن ، عنه صاحل بن حممد فرواه ، عليه اختلف وقد  

 ورواه.  كذاب وهو ، احلكم إيل راجع واحلديث ، هلا أصل ال يكشر عن الرواية تلك أن فدل ، ظهري

 عمروبن إن:  أليوب قيل:  زيد بن محاد قال.  ذلك قال(  اهللا رسول أن ، احلسن عن ، عبيد بن عمرو

 .  كذب:  قال ؟ هذا احلسن عن يروي عبيد

 .  مرسل(  النيب عن واحلسن:  املقدسي قال

 ابن:  زيد بن علي عن ورواه.  اخلدري سعيد أيب عن ، نضرة أيب نع:  جدعان بن زيد بن علي ورواه

 . مجاعة واحد كل عن ورواه.  وغريمها ، سليمان بن وجعفر ، عيينة

 )!كذا(!!  احلديث يف شيء ال وهو ، علي إىل راجع طرقه جبميع واحلديث 

 . ضعيف وجمالد.  مجاعة هعن ورواه ، اخلدري سعيد أيب عن ، الوداك أيب عن:  سعيد بن جمالد ورواه  

 ، حممد بن جعفر عن ، بالل بن سليمان عن ، سلمة بن منصور عن:  الفزاري حممد بن سفيان ورواه 

.  جابر أبيه عن ، جعفر عن:  فقال ، هذا الفزاري سفيان سوى:  عدي ابن قال.  جابر عن ، أبيه عن

 عن:  سليمان هذا روى وإمنا ، به بأسال ، ومتقن ، ثقة وسليمان ، سليمان عن:  منصور عن ورواه

 .  بدر أهل من مجاعة عن ، حممد بن جعفر



۱۰۷ 

 

 )!!عجيب( ؟ جابر يف فكيف ، املتأخرين الصحابة من أحدا يدرك مل وأبوه ، وجعفر:  املقدسي قال

 . املناكري الثقات عن ويروي ، الناس حديث يسرق ، املصيصة أهل من الفزاري وسفيان  

.  أبيه عن ، حنيف بن سهل بن أمامة أيب عن ، التيمي إبراهيم بن حممد عن:  سحاقإ بن حممد ورواه 

 الفضل بن سلمة عن ، الرازي عيسى بن احلسن عن ، سعيد بن علي عن إالّ أكتبه مل اإلسناد ذا وهذا

 يف:  البخاري وقال.  راهويه بن إسحاق ضعفه باألبرش يعرف رازي وسلمة.  إسحاق بن حممد عن ،

 .  مناكري ثهحدي

 ،)فاقبلوه:  يعين ذلك اللفظ احملرف(  حتتها من الواحدة باملعجمة قريء قد بطالنه مع اللفظ وهذا

 )!يا سالم(  العقل إىل أقرب وهو ، أيضا واليصح

 الصحابة إن:  يقال أن جيوز وال ، عليه ذلك ينكروا ومل(  النيب منرب على خيطب رأوه األمة وألن  

 .) اهللا رسول على والكذب ، اخلذالن من باهللا نعوذ ، أمره وخالفت(  نبيها بعد ارتدت

 :التعليق

 ..لكثرة العجائب يف كالم املقدسي.. ما بني األقواس تعليقات من عندي 

 ..وال أدري من اين أرد على املقدسي، إال أن معظم الردود قد سبقت

ان أهل احلديث حيتجون بالعقل؟ وإمنا الصواب مىت ك)! وهو  أقرب إىل العقل( إال أنه أعجبين منه قوله  

 ..أنه أقرب إىل اهلوى

 :وأعجبين منه كذلك احتماله أحد أمرين

 ! إما بطالن احلديث وإما ردة الصحابة 

 ..وقد أجبنا بأن املعصية أو العجز ال يعد كفراً وال ردة! هكذا خيوف أولياءه



۱۰۸ 

 

يف :  سول اهللا، وهم من أكذب خلق اهللا يف أمرينوالكذب على ر..األخري يتعوذ باهللا من اخلذالنويف 

معاوية (_النصب والتجسيم،  وابن طاهر معروف باألمرين وهو الطاعن يف احلاكم بأنه منحرف عن 

 .اخل..وأنه رافضي )! وآله

فلذلك يسهل حىت .. وليس خفياً متذاكياً كابن تيمية.. هذا الرجل جمنون نصب لكن نصبه فج واضح

 ..حظة تعصبه ووكه يف الدفاع واهلجومعلى العامة مال

 !!يكفر من صحح احلديث: اجلوزقاين وهو من كبار النواصب : سابعاً

 ):١/٢٠٠( األباطيل يف اجلورقاين وقال

 الوضاعني؛ املبتدعة فعل من إال هذا وليس األحاديث، يف له أصل ال باطل موضوع حديث هذا«  

 صلى اهللا رسول لسان على جرى هذا أن بباله خطر أو وأمثالَه؛ اهذ اعتقد ومن الدارين، يف اهللا خذهلم

 .»الدين من خارج زنديق فهو وسلم؛ عليه اهللا

 :التعليق

هذا اجلوزقاين جمنون نصب، وليس عليه العمدة، إال أنه ميكن أن نقول أنه بناء على هذا األساس فمن 

من الدين من باب أوىل، ألنه صحايب شهد  صحح أن عبد اهللا بن أيب بن سلول منافق فهو زنديق خارج

اخل، فهو أوىل بالدفاع ..أن يكفنه يف قميصه) ص(بيعة الرضوان، وتاب يف آخر حياته وطلب من النيب 

 .من معاوية إال أنه مل حيكم ليديل حبجته ليتلقفها احلمقى واملغفلون

 :لباس السنةكالم ابن تيمية وهو جمدد النصب حبق وأول من ألبس النصب  : ثامناً

 النيب على مختلَق موضوع كذب باحلديث املعرفة أهل عند وهو« ): ٤/٣٨٠( املنهاج يف تيمية ابن قال

 .»وسلم عليه اهللا صلى

 :التعليق



۱۰۹ 

 

بنفسه وقاله ومسعه ابن ) ص(وهل لو خرج النيب .. حنن ال نتحدث مع من ال يريد احلقيقة...! ال تعليق 

قاله سواء يف فضل علي كحديث املنزلة، أو يف ذم ) ص(بل ما تيقن أن النيب تيمية هل سيقبل؟ هو مل يق

؟ حنن ال )ص(معاوية كحديث عمار فهل ننتظر منه أن يقبل ما مل يبحث ومل يتيقن من صدوره عن النيب 

بن نعاتب ابن تيمية يف مثل هذا احلديث، فهو  أقل بكثري مما رده ابن يتمية عناداً، داللة أو إسناداً، فا

، وقد أجلت معظم ما أريد أن أقوله عنه )ص(تيمية حسم أمره يف الوقوف مع بين أمية ولو ضد النيب 

يف الرد على منهاج السنة، وما ورد فيه من أخطاء عظيمة يف حق أهل ) النقض الكبري( مفصالً يف كتايب 

 .إىل اصغر رجل فيهم) ص(البيت، من النيب 

 :والرد عليه خمتصراًكالم األلباين  :وأخرياًتاسعاً 

واأللباين رمحه اهللا له فضل علي خاصة، فقد كنت يف بداية الطلب ممن قرأ كتبه كلها وتعصبت له مدة، 

ة وعمرو بن العاص، وهذا جزء عيف فضائل علي وتقوية فضائل معاويمع أين كنت أرى تعصبه يف تض

عن سلفهم، وسلفهم ال يروون التاريخ  من ضعف الوعي التارخيي عند السلفية عامة، فهم ال يأخذون إال

ويرون تعطيل دراسته وتداوله، إال ما خيص تاريخ الرواة، فلذلك ضمر الوعي التارخيي عندهم فضمر 

وأهل احلديث هم عالة على أهل التاريخ والسري كما ذكر ابن عبد الرب، ورحم اهللا .. نقدهم العلمي

إال أنه يف األصل منحرف عن أهل البيت تبعاً للمنهج األلباين فرغم فضله على كثري من طلبة العلم 

وخاصة علي واحلسني .. السلفي، وكل سلفي حيب ابن يتمية البد أن ينحرف عن آل حممد شاء أم أىب

إال أن .. أو علياً أو فاطمة أو احلسني) ص(ال ميكن أبداً لسلفي حيب ابن تيمية أن حيب النيب .. وفاطمة

 .ابن تيمية يكون جيهل هؤالء أو جيهل

وههذ عادة سلفية يف تضخيم العلماء .. وإين ألعجب  كيف كنا نرى كالم األلباين منزهاً عن األخطاء

 ..حىت يتعطل عقل الطالب عن األسئلة واالستشكاالت

 )٤٦٤/  ١٠( - الضعيفة السلسةيقول األلباين يف 

 .فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا: حديث



۱۱۰ 

 

 موضوع:  ٦٠٥/ ١٠:  األلباين قال

 البصري واحلسن ، حنيف بن وسهل ، مسعود بن وعبداهللا ، اخلدري سعيد أيب حديث من روي وقد

 :مث قال).. ومل يذكر بقية الطرق(  .مرسلًا

،  به مرفوعا سعيد أيب عن نضرة زيد بن علي عن:  األوىل:  طريقان عنه فله ؛ سعيد أيب حديث أما -١

 إىل عدي ابن وأشار.١/ ٣٦٢/ ١٦" (التاريخ" يف عساكر ابن وعنه ،) ١/ ٣٠٩ ق( عدي ابن أخرجه

 نصها ؛ آخره يف بزيادة) ٢-١/ ٢٨٦( جدعان بن زيد بن علي مناكري يف أورده وقد ، منكر حديث أنه

 مسعت:  فقال! ؟ تصنع ما:  سعيد أبو فقال.  بالسيف ، خيطب وهو ، األنصار من رجل إليه فقام: 

 ، مسعت ما مسعنا قد إنا:  سعيد أبو له فقال.  احلديث فذكر...  يقول وسلم يهعل اهللا صلي اهللا رسول

 أن قبل موته فجاء ، ذلك يف عمر إىل فكتبوا ، نستأمره حىت عمر عهد على السيف نسل أن نكره ولكنا

 .به خترجوا

قاً كال، ليس متف: قلت(  حفظه لسوء تضعيفه على متفق ، جدعان ابن وهو ، زيد بن وعلي:  قلت

 )راجع ترمجته= على تضعيفه 

  :مث قال

وااللباين نفسه يرد على ابن ( ، الترك فاستحق ، منه ذلك فكثر ، وخيطىء يهم:  فيه حبان ابن قال بل 

 )حبان كثرياً يف وره يف النقد

 " رافضيا كان فإنه ؛ عنه أمحل مل:  زريع بن يزيد فيه قال كما أنه على يدل احلديث وهذا 

 )يزيد بن زريع ناصيب، وال يقبل قول ناصيب يف شيعي، وكيف برافضي يف البصرة؟ ال ميكن :قلنا (

  :مث قال

 .جدعان ابن به حدث ما أنكر احلديث وهذا" : التهذيب" من ترمجته آخر يف احلافظ وقال 



۱۱۱ 

 

ابن حجر ينقل هذا عن مجهرة من طعن يف ابن جدعان وفيهم نصب، فال يكون الناصيب حجة : قلت( 

لى الشيعي، ألن الناصيب غيه نفاق بالنص، والشيعي فيه إميان بالنص، هذا أقل ما ميكن يف تفعيل النص، ع

من احب علياً ففيه أصل إميان، : ال حيب علياً إال مؤمن وال يبغضه إال منافق، إىل : أن ننزل لفظه من 

احلديث إىل دون هذا حبيث ومن ابغضه ففيه أصل نفاق، واملنافق يكذب واملؤمن ال يكذب، والنزول ب

 )يكون التشيع لعلي عالمة على الضعف وبغضه عالمة على الثقة ال جيوز، ألنه تعدي على النص

 

 :مث قال االلباين

 صلي النيب عن احلديث مسع سعيد أبو يكون أن يعقل ال إذ ؛ بطالنه تؤكد ذكرناها اليت والزيادة:  قلت

 معاوية بقتل األمر تنفيذ أراد حينما عليه اإلنكار إىل يبادر مث ، األنصاري ذلك مسعه كما وسلم عليه اهللا

 ... عمر عهد على نسل أن نكره ولكنا:  بقوله ذلك على حمتجا ، املنرب على رآه حني عنه اهللا رضي

ألن أبا سعيد فهم من احلديث أن يقتل بأمر من السلطة القائمة، وال يتم التقدم .. كال ليس منكراً[ 

 ]لعقوبة كسائر احلدودعليها با

 :مث قال األلباين

 معني شخص بقتل وسلم عليه اهللا صلي منه خاص نص هناك يكن مل إذا فيما احلجة هذه مثل تنفق وإمنا

 لتلك وجه فال ؛" فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا:  قال وسلم عليه اهللا صلي أنه واملفروض أما ،

 رضي معاوية أن ثبت قد إنه إذ ؛ احلديث بطالن ، ذكرنا كما ، كدتؤ املذكورة الزيادة لكن ! الكراهة

 !؟ قاله قد وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول كان إن يقتلوه مل فلم ، املنرب على خطب عنه اهللا

 ]هذه الشبهة يتناقلها النواصب حىت صدقها األلباين، وقد سبق اجلواب عليها[  

 



۱۱۲ 

 

 :مث قال

 .تعاىل اهللا شاء إن قريبا املعىن ذا السيوطي عنه هنقل الذي عدي ابن قول وسيأيت

 .به سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد عن:  األخرى والطريق

 حدثنا:  بشر بن حممد حدثنا الدمشقي عبدالوهاب بن بشر طريق من) ٢/ ٣٩٧( عدي ابن أخرجه

 غري الوداك أيب عن يرويه أعلم ال:  عقبه عدي ابن وقال!  فعلوا فما:  بشر ابن قال:  وقال...  جمالد

 أحاديث جابر عن الشعيب عن له وجمالد.  جمالد عن بشر ابن غري رواه وقد.  بشر ابن وعنه ، جمالد

 .حمفوظ غري يرويه ما وعامة ؛ عنه روايته أكثر ولكن ، الشعيب غري عنه روى وقد ، صاحلة

 .جدعان بن زيد بن علي حنو ؛ الضعف يف جمالد وحال:  قلت

 ..]ابن جدعان أرفع بكثري.. كال: قلت[ 

 :مث قال

 .بشيء ليسا ؛ وعلي جمالد:  وقال ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن هذا حديثهما ساق وقد

 استظهر ولكنه ،) ٨/ ٢" (الشريعة تنزيه" يف عراق ابن وكذا ،) ٢٢١/ ١" (الآلىلء" يف السيوطي وأقره

 الظاهر ؛ الدمشقي عبدالوهاب بن بشر فإن ؛ الطريق هلذه بةبالنس حمتمل وهذا ، جمالد دون ممن اآلفة أن

 .العيد مسلسل حديث بوضع الذهيب امه الذي األموي عبدالوهاب بن بشر أنه

 أيضا عدي ابن رواية من عنده فهي ؛ ، اجلوزي ابن ساقها اليت وهي ، عراق ابن عناها اليت الطريق وأما

 .به جمالد عن القاسم بن الوليد حدثنا:  املثىن نب علي حدثنا:  العباس بن علي أنبأنا: 

 وهو ، القاسم بن الوليد فإن ؛ جمالد من اآلفة بتعصيب أوىل هو من فيه ليس اإلسناد فهذا:  قلت

 .احلديث ضعيف:  معني ابن وقال.  حبان وابن ، عدي وابن ، أمحد وثقه ؛ ، الكويف اهلمداين



۱۱۳ 

 

 عن فخرج ؛ األثبات حديث يشبه ال مبا الثقات عن انفرد:  فقال ! أيضا" الضعفاء" يف حبان ابن وأورده

 عنه روى ؛ ، الطهوي وهو ، املثىن بن وعلي، خيطىء صدوق:  احلافظ وقال" ! بأفراده االحتجاج حد

" . التهذيب" يف كما ؛ ضعفه إىل عدي ابن أشار لكن/ الثقات" يف حبان ابن وذكره ، الثقات من مجاعة

 ،" التهذيب" من املثىن ابن ترمجة يف كما ؛ املقانعي هو:  العباس بن وعلي/ مقبول" : التقريب" يف وقال

 أبو عنه روى ، وغريه الكويف مروان بن حممد عن يروي:  وقال.  النسبة هذه يف السمعاين أورده وقد

 .مئة وثالث ست سنة شوال بعد ومات ، املقري بن بكر

 .أعلم واهللا.  املستورين الشيوخ من فهو

وهذا حبث ! قلت وكأن األلباين قد جزم بأن احلديث موضوع ولذلك ال بد من البحث عمن وضعه[ 

 ]عن سبق إصرار على تضعيف احلديث، وهنا خيرج البحث عن كونه حبثاً

 :مث قال

 عنه زر عن عاصم عن ظهري بن احلكم حدثنا:  يعقوب بن عباد فريويه ؛ مسعود ابن حديث وأما 

 بن عباد حدثنا:  العباس بن علي أخربنا:  عساكر ابن وعنه ،) ١/ ٦٧ ق( عدي بنا أخرجه/ مرفوعا

 ذكرنا ما غري وللحكم:  وقال.  ظهري بن للحكم مستنكرة أحاديث مجلة يف عدي ابن ساقه/ به يعقوب

 رواية ويف" . بثقة ليس:  فيه قال أنه معني ابن عن وروى" . حمفوظة غري أحاديثه وعامة ، احلديث من

 ؛ السيوطي وأقره/ كذاب متروك واحلكم.  رافضي عباد.  موضوع:  اجلوزي ابن وقال" . كذاب:  نهع

 ، رافضي ، صدوق:  احلافظ وقال.  وثق فقد ؛ ، رافضيا كان وإن ، يعقوب بن وعباد/   عراق وابن

 احلديث نتم يف خولف وقد:  قلت/ الترك يستحق:  فقال حبان ابن بالغ ، مقرون" البخاري" يف حديثه

 أغيلمة يدي على أميت هالك يكون:  بلفظ...  ظهري بن احلكم عن غراب بن علي بن حممد فرواه ؛

 حامت أيب ابن أورده ؛ احلال جمهول غراب بن علي بن حممد لكن/ عدي ابن أخرجه قريش من سفهاء

 .ديلًاتع وال جرحا فيه يذكر ومل ، عنه احلضرمي احلجاج بن حممد رواية من) ٢٨/ ١/ ٤(



۱۱٤ 

 

 يف خمرج وهو ، وغريه البخاري رواه:  مرفوعا هريرة أيب حديث من شاهد له ؛ صحيح اللفظ ذا وهو

 "النضري الروض"

 عن التيمي إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن حممد حدثنا:  الفضل بن سلمة فريويه ؛ سهل حديث وأما

 ابن أخرجه/  معاوية:  مكان" فالنا:  الق أنه إال ، به مرفوعا أبيه عن حنيف بن سهل بن أمامة أيب

 الفضل بن سلمة حدثنا:  الرازي عيسى بن احلسني حدثنا:  سعيد بن علي حدثنا) : ٢/ ٣٤٣ ق( عدي

 وهو ، فوقه ممن العلة لكن/ فيه متكلم وهو:  قلت/ سعيد بن علي عن إال نكتبه مل:  عقبه وقال... 

 بن حممد وشيخه!!) عجيب(  اخلطأ كثري صدوق:  فظاحلا قال ؛ ، األبرش وهو ، الفضل بن سلمة

ما بقي إال أن !! وهذا أعجب وأعجب(  ! منها اآلفة فلعل)!/ أعجب(  عنعنه وقد ؛ مدلس إسحاق

 ) حيتمل أن الضعف من قبل تدليس ابن إسحاق؟؟

 :مث قال 

 )!!آلخرين عن احلسنومل يذكر الرواة ا(  .املعتزيل عبيد بن عمرو فريويه ؛ البصري احلسن حديث وأما 

 عليه اهللا صلي اهللا رسول أن احلسن عن روى عبيد بن عمرو إن:  أليوب قيل:  زيد بن محاد فقال

 .عمرو كذب:  فقال! ؟ فذكره...  قال وسلم

 وقال.  عساكر وابن ،) ١٨١/ ١٢" (التاريخ" يف واخلطيب ،) ٣٠٧ ص" (الضعفاء" يف العقيلي أخرجه

 " .مقال هافي كلها األسانيد وهذه: 

 .منكر وهو ، بالباء" : فاقبلوه:  روي وقد:  قال مث 

:  قال القازي النضر أبو حدثين:  الفقيه إسحاق بن حممد طريق من) ٢٥٩/ ١( واخلطيب ، هو روى مث 

:  قال الصرميي حيىي بن عامر أخربنا:  قال القيسي أمين بن بكر أخربنا:  قال كثري بن احلسن أخربنا

" مأمون أمني فإنه ؛ فاقبلوه منربي على خيطب معاوية رأيتم إذا:  بلفظ مرفوعا جابر عن لزبريا أبو أخربنا



۱۱٥ 

 

 إسحاق بن حممد بني ما ، إسناده ورجال ، الوجه هذا من إال احلديث هذا أكتب مل:  اخلطيب وقال. 

 .جمهولون كلهم ، الزبري وأيب

 .املناكري كثري وحديثه:  اخلطيب فيه قال ؛) شاموخ -ب املعروف هو:  هذا إسحاق وابن:  قلت

 .احلديث هذا ساق ترمجته ويف

 هذا:  الذهيب وقال.  واستنكره ؛ واحلسني واحلسن وفاطمة علي فضل يف آخر حديثًا قبله له وساق

 .موضوع

 مع ، اللفظ هذا:  عدي ابن قال:  قلت:  ، املتقدم اخلطيب قول بعد ،" الآلىلء" يف السيوطي وقال

 خيطب رأوه األمة فإن ؛ العقل إىل أقرب وهو ، أيضا يصح وال ، املوحدة بالباء أيضا قرىء قد ، بطالنه

 الصحابة إن:  يقال أن جيوز وال.  عليه ذلك ينكروا ومل ، وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول منرب على

 !. نبيه على بوالكذ اخلذالن من باهللا نعوذ ، أمره وخالفت وسلم عليه اهللا صلي نبيها بعد ارتدت

 )هذا وهم من األلباين فهذا قول ابن طاهر ال قول السيوطي وال اخلطيب ( 

 : ال األلباين ق

 مشريا ، معاوية على الطعن يف) ٨٩ ص( حاشية يف" املراجعات" يف الشيعي اعتمده مما احلديث وهذا

 بكل الطعن من عليه العتمادا يستلزمه ما متجاهلًا ، السنة أهل من استنكاره إىل أشار من على بالطعن

 واخلذالن اهلوى من تعاىل باهللا فنعوذ ، وسلم عليه اهللا صلي منربه على خيطب معاوية رأوا الذين الصحابة

 اهـ  !!

 :التعليق

فال استيعاب للطرق وال حسن تعليل لضعف احلديث إال  !نعوذ باهللا من اخلذالن.. نعم :   وأقول

كن أن يعجزوا عن أمر وال ميكن أن يتركوا وصية وال أن خيالفوا أمراً بإحسان الظن بأن الصحابة ال مي
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وأنا هنا ال أذم .. وهذا كله مت إبطاله، وليس أدل على ذلك من وصيته أال يتقاتلوا فتقاتلوا... وال ال 

دنيا كذلك الوصية بأال يتنافسوا يف ال.. اجلميع ففي القوم حمق ومبطل، لكمن الوصية عامة مل يتم تنفيذها

 .اخل.. وأال يتحاسدوا وال يتباغضوا .. 

وألن السلفية وآخرهم العالمة األلباين رمحه اهللا بعيدون عن رؤية مسئولية الناس، لذلك نذكرهم ببعض 

 ..اآليات الكرمية، ومن مل يشفه كتاب اهللا فال شايف له

 :)ص(القرآن الكرمي يضع املسئولية على الناس والسلفية يلقواعلى النيب 
 ] )..عمران آل[ بِالْعباد بصري واللَّه الْبلَاغُ علَيك فَإِنما تولَّوا وإِنْ( : واهللا تعاىل يقول 

 املائدة[ بِنيالْم الْبلَاغُ رسولنا علَى أَنما فَاعلَموا تولَّيتم فَإِنْ واحذَروا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا: (وقال 
 :٩٢[ ( 

 الْخبِيثُ يستوِي لَا قُلْ) ٩٩( تكْتمونَ وما تبدونَ ما يعلَم واللَّه الْبلَاغُ إِلَّا الرسولِ علَى ما: (وقال تعاىل 
بالطَّيو لَوو كبجةُ أَعكَثْر بِيثقُوا الْخفَات ا اللَّهي يابِ أُولالْأَلْب لَّكُمونَ لَعحفْل٩٩:  املائدة[) ١٠٠( ت ، 

١٠٠[ ( 
:  الرعد[) ٤٠( الْحساب وعلَينا الْبلَاغُ علَيك فَإِنما نتوفَّينك أَو نعدهم الَّذي بعض نرِينك ما وإِنْ(وقال 

٤٠[( 
 دونِه من حرمنا ولَا آباؤنا ولَا نحن شيٍء من دونِه من عبدنا ما هاللَّ شاَء لَو أَشركُوا الَّذين وقَالَ: ( وقال 

نٍء ميش كلَ كَذَلفَع ينالَّذ نم هِمللْ قَبلَى فَهلِ عسلَاغُ إِلَّا الرالْب بِني٣٥( الْم (لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةأُم 
 في فَِسريوا الضلَالَةُ علَيه حقَّت من ومنهم اللَّه هدى من فَمنهم الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسولًا
 وما يضلُّ من دييه لَا اللَّه فَإِنَّ هداهم علَى تحرِص إِنْ) ٣٦( الْمكَذِّبِني عاقبةُ كَانَ كَيف فَانظُروا الْأَرضِ

ملَه نم رِيناص٣٧( ن ( 
 ]٣٨ - ٣٥:  النحل[ 

 تطيعوه وإِنْ حملْتم ما وعلَيكُم حملَ ما علَيه فَإِنما تولَّوا فَإِنْ الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا قُلْ: ( وقال 
 ]٥٥ ، ٥٤:  النور)  [٥٤( الْمبِني الْبلَاغُ إِلَّا الرسولِ علَى وما تهتدوا
 من لَكُم وما يومئذ ملْجإٍ من لَكُم ما اللَّه من لَه مرد لَا يوم يأْتي أَنْ قَبلِ من لربكُم استجِيبوا: ( وقال 
 ]٤٨ ، ٤٧:  الشورى[اآلية ..   الْبلَاغُ إِلَّا علَيك إِنْ حفيظًا علَيهِم أَرسلْناك فَما أَعرضوا فَإِنْ) ٤٧( نكريٍ
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 ]١٢:  التغابن[ )الْمبِني الْبلَاغُ رسولنا علَى فَإِنما تولَّيتم فَإِنْ الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا: ( وقال تعاىل 
 

أال حيمل السلفيون املسئولية رسول اهللا، وال يستبعدون ضعف الصحابة بعد هذه اآليات وأمثاهلا نأمل 

 بني أظهرهم، فكيف ال يضعفون وقد غادرهم؟) ص(أيضاً عن تنفيذ األوامر فقد ضعفوا والنيب 

 :حي فكيف بعد موته؟ ) ص(والقرآن الكرمي يثبت معصية أكثر الصحابة والنيب 

 ومأْواهم سلْطَانا بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركُوا بِما الرعب كَفَروا لَّذينا قُلُوبِ في سنلْقي: (  قال تعاىل  

ارالن بِئْسى وثْوم نيم١٥١( الظَّال (لَقَدو قَكُمدص اللَّه هدعإِذْ و مهونسحت ى بِإِذْنِهتإِذَا ح ملْتفَش متعازنتو 

 صرفَكُم ثُم الْآخرةَ يرِيد من ومنكُم الدنيا يرِيد من منكُم تحبونَ ما أَراكُم ما بعد من وعصيتم الْأَمرِ في

مهنع كُميلتبيل لَقَدفَا وع كُمنع اللَّهلٍ ذُو ولَى فَضع نِنيمؤونَ إِذْ) ١٥٢( الْمدعصلَا تونَ ولْولَى تع دأَح 

 خبِري واللَّه أَصابكُم ما ولَا فَاتكُم ما علَى تحزنوا لكَيلَا بِغم غَما فَأَثَابكُم أُخراكُم في يدعوكُم والرسولُ

 ]١٥٣ - ١٥١:  عمران آل)  [١٥٣( تعملُونَ بِما

كانوا ال يستجيبون والنيب يدعوهم مباشرة فال يستغرب أن ينكصون يف آخر عهد عمر مع فإذا : التعليق

وغري ذلك من األعذار .. تأوهلم بالطاعة وأن هذا زمن غري زمن،  وأن األمر لإلرشاد وليس للوجوب

 . اليت يعتذر ا سائر الناس عند الضعف عن أمر أو اخلوف من نتائجه السريعة

 :وكذلك قوله تعاىل 

)لَقَد كُمرصن ي اللَّهف ناطوم ةريكَث موينٍ وينإِذْ ح كُمتبجأَع كُمتكَثْر نِ فَلَمغت كُمنئًا عيش اقَتضو كُملَيع 

ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو بِرِيند٢٥:  التوبة) [٢٥( م[ ( 

) ص(رى يوم حنني بعد نزول آية الفرار من الزحف وهم يسممعون النيب فهاهم اآلن يدبرون مرة أخ

 مباشرة، ولكنهم هابوا املشركني فهربوا فكيف بعد ذلك بزمن أال يعقل أن يهابوا أيضاً؟
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إذن فالصحابة على فضلهم ومكانتهم مل يكونوا على استعداد لتنفيذ كل األوامر اإلهلية أو النبوية، وخلق 

 .وهم من جنس اإلنسان اإلنسان ضعيفاً،

واآليات كثرية جداً فذ هذا املوضوع، فالصحابة رضي اهللا عنهم قد يضعفون وخيافون ويفرون ويذنبون 

بني أظهرهم ) ص(فلماذا نستغرب خوفهم يف مكان ونرفضه يف مكان آخر؟ نعقل تقصريهم والنيب .. 

 ..وال نستغرب تقصريهم وقد فارقهم؟ هذا حتكم

وأن وجوده صلوات ) ص(ء احلمقى يقولون إن الصحابة كانوا أشجع يف عدم وجوده كان هؤال إذاإال 

فقد حتلى كلهم بالشجاعة؟ ماهذا ) ص(إما بعد موته .. اهللا عليه بينهم هو سبب إدبارهم يف أحد وحنني

 ..التفكري السخيف؟

 نصب البصرة) : ٣(امللحق  

علومايت، أن هذا فيه نصب وهذا فيه تشيع والبصرة قد يأيت بعض طلبة العلم ويستغربون مثل هذا احلشد امل

اخل وأنا إمنا أحتدث هنا مع أهل العلم، ومن الصعب توثيق كل شيء، فال يستعجلوا، وليبحثوا، ...ناصبية و

مع أن هذا .. ونصب البصرة مثالً قد يستغربه أكثر أهل احلديث اليوم، بل املتميزين منهم، ويشككون فيه،

فالنصب : وال بأس أن تذكر هنا موجزاً عن نصب البصرة .. وعند أهل احلديث أيضاً معروف يف التاريخ

وهو .. فاحنراف أهل البصرة عن اإلمام علي معروف عند كبار أهل احلديث.. من خصائص شخصية البصرة

 إال أنه أبرز ظهوراً من بقية األمصار، وهو أيضاً أعمق أثراً من..وإن كان أغمض من نصب أهل الشام 

نصب الشام  لكثرة أحاديثهم وسريان عقائدهم ، ولكنه معروف عند أهل التدقيق والتحقيق كابن عبد الرب 

وبقي .. وغريه،  ولغموضه البد من شيء من كشفه هنا، أهل البصرة كانوا من شيعة بين أمية من قدمي 

عثمان، مث ناصروا أهل اجلمل  فيهم هذا الرأي، وكان قد صنع فيهم عبد اهللا ابن عامر صنائع أموية من أيام

يف قصة ابن (على اإلمام علي وهو خليفة الوقت، ومل يطمع معاوية يف ضم أي بلدة عراقية إال البصرة 

وجتنبها بنو العباس أيام ختطيطهم للثورة  مليلها املعروف لبين أمية، وذم علي ) احلضرمي وجارية بن قدامة

كلهم كان مغفالً إال الطيالسي قاله أبو نعيم ( ة أهل البصرة أشهر ألهل البصرة يف وقته معلوم مشهور، وغفل
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، وذا سرى فيهم النصب الشامي والعثمانية السياسية وانضم إليهم بعض )٣٤٣/ ١٠كما يف نبالء الذهيب 

وهلذا كان بعض أهل احلديث إال ذهبوا إىل البصرة أظهروا التشيع ..النواصب اخللص بعد زوال بين أمية 

كان (، وعلق الذهيب على هذا بقوله )ة النصب على البصرة راجع ترمجة ابن املديين يف نبالء الذهيبلغلب(

، وكان أهل البصرة يغالون يف )فيهم احنراف على عليإظهاره ملناقب اإلمام علي بالبصرة ملكان أم عثمانية 

راجع (ورفضهم أحاديثه  تضعيف كل من فيه تشيع يسري ولو كان ثقة، ومن ذلك بغضهم جلعفر الصادق

ذيب ، وقد امهم  بالنصب أمحد بن حنبل مع أخذه أغلب عقائده من املدرسة البصرية، ففي )ترمجته

قال أبو طالب عن أمحد بن  : ..يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعي]  ٤٦صفحة   - ٥جزء [ الكمال    

ال  : يقول -وهو بصري –يمان بن حرب إن سل: قيل له ، )يعين جعفر بن سليمان(ال بأس به  :حنبل

محاد بن زيد مل يكن ينهى عنه كان ينهى عن عبد الوارث وال ينهى عن  ): أمحد( فقال !يكتب حديثه

.. اهـ وكان حيدث بأحاديث يف فضل علي وأهل البصرة يغلون يف علييتشيع ) جعفر(جعفر إمنا كان 

وأهل :  (وقال ابن عبد الرب..ا رووا يف فضل علييقصد يغلون يف االحنراف عن علي بتضعيف الثقات إذ

نقله عنه احلافظ يف التهذيب ترمجة أيب  ، اهأ البصرة يفرطون فيمن يتشيع بني أظهرهم الم عثمانيون

والنصب معروف يف كثري من أهل (، وقال ابن حجر يف ترمجة الفضل بن احلباب يف اللسان )هارون العبدي

ن النصب البصري كالتوجس من علي وأهل البيت وشيعتهم الثقات، أو بغضهم وهذا املوروث م)..  البصرة

، متت وراثته عرب غالة السفية األوىل هذا املوروث باق إىل اليوم يف السلفية.. أو جتنب ذكرهم خبري ما أمكن

رة املنحرفني عن مث احلنابلة الوسطى مث التيمية املتأخرة مث السلفية املعاصرة، كيف ومن أبرز عثمانية أهل البص

وعاصم األحول و أيوب السختياين  وعبد اهللا بن شقيق وأبو قالبة وأبو رجاء العطاردي  ابن سريينعلي،  

ويونس بن عبيد وداود بن أيب هند وإسحاق بن سويد وبالل بن أيب بردة  وعبد الوهاب الثقفي   وابن عون

ن و عبد الرمحن ابن مهدي وسليمان بن حرب ومحاد بن زيد وحيي القطا ومعاذ بن معاذ ويزيد بن زريع

وغريهم وأحاديثهم متأل الدنيا وقد سرت يف العقائد واألحكام والفضائل، وألحاديثهم وآثارهم ومواقفهم 

ويف أهل البصرة فضالء ومنصفون، .. العقيدة أثرها الكبري على أهل السنة ومن زاوية أخص على السلفية

 اهـ  البصرة كيزيد بن زريع وأمثاله من النواصب مل يتركوه لعلي بن زيد بن جدعان ولكن أهل
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 :اخلامتة

، واألحاديث يف مثالب معاوية هي جزء من كتايب )مثالب معاوية(هذا حديث من سلسلة أحاديث 

 ).. معاوية بن أيب سفيان قراءة يف املناقب واملثالب( املوعود من زمن 

وسيتغرب طلبة العلم كيف أن  معظم األحاديث اليت كنا  وسيأيت تباعاً بقية األحاديث يف ذم معاوية،

، وأنا كنت عندما حبثت هذه األحاديث ومنها هذا احلديث، كنت أريد نظن أا باطلة من أول نظرة 

أن اثبت مصداقييت بتضعيفها وأنين ال أقبل إال الصحيح، مث تفاجأت جبودة طرقها وقوا، فأصبح 

 .. وال للحقيقة.. دة للمذهب ال شهادة هللاشها –هكذا بالتحكم  -تضعيفها 

مادام .. نعم أنا إىل اآلن أشعر بوحشة منها، ألن اإلنسان حبسب التربية، يستغرب أشياء حىت لو صحت

أن الوسط الذي تعلم فيه يستنكرهاـ والتخلص من الضغط االجتماعي من أصعب األمور، لكين أرحت 

كون احلديث صحيح اإلسناد على األقل، وهو ظين الصدور إنه على منهج أهل احلديث ي: نفسي بالقول

 ..والبقية على اهللا.. كأكثر أحاديث اآلحاد اليت نصححها باملنهج نفسه

البد .. الذي صححنا عنه التحذير من الدجالني والظاملني والكذابني ) ص(مث أمر آخر أقنعين بأن النيب 

رف دينه وتكذب عليه وتقتل أهل بيته وتسبهم على أن حيذر ممن جيمع هذه اخلصال كلها ويبين دولة حت

أمته بال بيان واضح صريح، فكانت مثل هذه األحاديث اليت ال ) ص(اخل ال ميكن أن يترك النيب .. املنابر

) ص(فالتعريض يف هذه املواطن ال جتدي، ألن النيب .. تبقي عذراً ملتوهم أو مغفل أو عيي أو بطيء الفهم

وهدم ) ص( له، أن األمة ستكابر حىت يف قتال الفئة الباغية، واستنكار قتل عترة النيب كان يعلم بتعليم اهللا

اخل فلذلك ال بد من التصريح والبيان والتأكيد حىت يهلك من يهلك عن بينة، .. الكعبة واستباحة املدينة 

 .وينجو الذين كتب اهللا هلم احلسىن

أن يربأ من حديث ال يؤمن به، لكن جيب عليه  أيحة وهنا أذكر القاري انه ال جيب عليه اإلميان بص

فذم الظلم وأهله أصل قرآين .. معاوية وأمثاله لتواتر ظلمهم وبغيهم وأثرهم على الدين والفكر والسلوك

     .)ص(اهللا ورسوله  والرباءة من معاوية أول مفتاح للدخول إىل فهم النبوة وحب.. كبري
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