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 كفر أبي سفيان ونفاقه

من فتح مكة إىل عهد 

 عثمان

 
 :من العناوين التي لن نستعرضها اآلن

 (من يوم إعالن إسالمهودالئل نفاقه .. وما قبله بقليل)يوم فتح مكة  -1
 (..ص)هزيمة النبي  وكانت معه األزالم وتمنيه) يوم حنين   -2
 (راجع كتاب الدبيلة=  (محاولة اغتيال النبي صمشاركته في ) يوم تبوك   -3
 .(بني هاشم هوحسد.. يا لغالب الدين العتيق ):   وقوله (ص)يوم وفاة النبي   -4
 !وتعجب الصحابة من نفاقه( يا ويح بني األصفر): وقوله يوم اليرموك نفاقه  -5
 .يقصد به أبا سفيان ..شيخ كبير لو شرب الماء ما وجد برده: قوله  حديث حذيفة -6
 .وهذه سنتوسع فيها هنا.. تلقفوها فما من جنة وال نار: عثمان نفاقه يوم تولي  -7

 
 ..ما من جنة وال نار: عثمانبيعة  قوله أيام 

 (: 5/11)قال البالذري في األنساب 
صنننلهلل ا  علينننه )قنننال أبننو سنننفيان حننين قنننب  رسننول ا  : روي عننن هشنننام بننن حسنننان عننن ابنننن سننيرين قنننال -1

واإلسننناد فيننه مجهننول والننرجالن هشننام وابننن  (!!مننن جنننة وال نننار تلقفوهننا اآلن تلقننك الكننرة فمننا(: )وسننلم
 .سيرين ثقتان
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عنننن هشنننام الكلبننني عنننن  :بإسنننناد  منننر منننع امنننتالف المناسنننبة  فقنننال فننني الصنننفحة نفسنننهاالنننبالذري وروى  -2
وهنو مكفنوف ثنم منر  منن  أن أبنا سنفيان دمنل علنهلل عثمنانإسماعيل بن أبي مالند عنن قنين بنن أبني حنازم 

واإلسنناد رجالنه ثقناال إال  !!(تلقنك الكنرة فمنا األمنر علنهلل منا يقولنونتلقفوهنا ينا بنني أمينة : )عنده وهو يقنول
الكلبنني المننارن النسننابة يهننعفه أهننل الحننديث  لكنننه ثقننة عننند التحقيننق  وإسننناده مننع اإلسننناد السننابق قننوي  

خبر في التاريخ  وكوننه شخصنية أبني سنفيان ال يسنتغرب ماصة مع امتالف المخر  للشواهد اآلتية وكون ال
 .منها حدوث هذا  لتاريخه العريق في الكفر وإلسالمه بعد الهزيمة وحيث ال مصلحة في بقائه علهلل الشرك

من طريق عفان بن مسلم عن حمناد بنن سنلمة عنن هشنام بنن زيند عنن أننن ( 23/471)وروى ابن عساكر   -3
اللهننم اجعننل : ال  فقننال: قننالوا! ههنننا أحنند : عثمننان بعنندما عمنني  فقننالأن أبننا سننفيان دمننل علننهلل )بننن مالنن  

 (. واجعل أوتاد األرض لبني أمية! األمر أمر جاهلية والمل  مل  عصبية
أن أبنا سنفيان دمنل علنهلل عثمنان حنين  -لنم ينذكر إسننادها–رواية عن الحسن ( 4/77)وذكر ابن عبد البر   -4

بعند تنيم وعندي فهدرهنا كنالكرة وأجعنل أوتادهنا بنني أمينة فإنمنا قند صنارال إلين  : )صارال الخالفة إليه فقنال
رغننم أن ابننن عبنند البننر لننم –  وأثننر الحسننن هننذا  اهننن.فصنناب بننه عثمننان( هننو الملنن  وال أدري مننا جنننة وال نننار

 .فيه شاهد ألثر ابن سيرين وأنن بن مال  -يذكر لنا رجاله
 عننن صننحيح بإسننناد البغننوي وروى: قننال ابننن حجننر (35 ص/  2  ) - الصننحابة معرفننة فنني اإلصننابةوفنني   -5

وبتننر الحننديث أحنند المصنننك : قلننت)  .يقننوده وغالمننه عمنني مننا عبنند عثمننان علننهلل دمننل سننفيان أبننا أن أنننن
/  1  ) - سنعد ابنن لطبقاال المتمم الجزءوهو في مصدر أقدم من البغوي  ففي ( / والحديث سبق مطوالا 

   أننن بنن زيند بنن هشنام أمبرننا:  قنال سنلمة بنن حمناد حندثنا:  قال مسلم بن عفان أمبرنا:  قال (24 ص
   « يقوده وغالمه عمي ما بعد عفان بن عثمان علهلل دمل   حرب بن سفيان أبا أن»    مال  بن أنن عن

 منناف عبند بننهلل يا قوله من الرواة يرويه ما ومنه)  (175 ص/  7  ) - الطبري تاريخ: )ومن رسالة المهمون -6
 الننذين لحقننت كمننا ا  مننن اللعنننة بننه يلحقننه صننراب كفننر وهننذا نننار وال جنننة هننناك فمننا الكننرة تلقننك تلقفوهننا
 منن ينروون منا ومننه يعتندون وكنانوا عصنوا بمنا ذلن  مريم ابن وعيسهلل داود لسان علهلل إسرائيل بنهلل من كفروا
 (وأصحابه محمدا ذببنا ههنا لقائده وقوله بصره ذهاب بعد أحد ثنية علهلل وقوفه

 حنرب بنن صنخر سنفيان أبني قنول بلغنه عثمان بويع حين عمار كان قد (313 ص/  1  ) - الذهب مرو  -7
 أحند أفنيكم: سنفيان أبنهلل فقنال أمينة بنو ومعه داره ودمل عثمان فيه بويع الذي الوقت عقيب عثمان دار في
 سنفيان أبنو به يحلك لذي فوا  الكرة تلُقكَ  تَنَلَقُفِوَها أمية  بني يا قال ال : قالوا عدي  كان وقد غيركم  من
 الخ..قال ما وساءه عثمان  فانتهره وراثة  صبيانكم إلهلل ولتصيَرنَ  لكم أرجوها زلت ما
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 ينسنب الجاهلينة في وكان أسلم منذ للمنافقين كهفا كان أنه ترى وطائفة (537 ص/  1  ) - االستيعاب -7
 رسنول إلنهلل الفنتح ينوم ملفنه أردفنه وقند العبناس بنه أتنهلل لمنا أننه أبينه عنن عباس ابن حديث وفي.  الزندقة إلهلل
 يننا ويحن : "  لنه قنال سنلم و علينه ا  صنلهلل ا  رسننول ر ه فلمنا يامننه أن وسنهله سنلم و علينه ا  صنلهلل ا 
 وا  وكرمن  وأحلمن  أوصنل  منا وأمني أننت بنهبي فقنال" .  ا  إال النه ال أن تعلم أن ل   ن أما سفيان أبا
 أن لن  ينهن ألنم سنفيان أبنا ينا ويح : "  فقال.  شيئا عني أغنهلل لقد غيره إلها ا  مع كان لو أنه ظننت لقد
 منهننا النننفن ففنني هننذه أمننا وأكرمنن  وأحلمنن  أوصننل  مننا وأمنني أنننت بننهبي:  فقننال" .  ا  رسننول أننني تعلننم
 العبناس لنه سنهل ثنم وأسنلم فشنهد عنقن  تهنرب أن قبنل الحنق شنهادة اشنهد ويلن :  العبناس له فقال شيء
 رسنول فهسعفه والذكر الفخر يحب رجل إنه:  وقال داره دمل من يامن أن سلم و عليه ا  صلهلل ا  رسول
  منن فهنو الكعبنة دمنل ومن  من فهو سفيان أبي دار دمل من: "  وقال ذل  في سلم و عليه ا  صلهلل ا 
 اليرمنوك ينوم ر ه أننه الزبينر ابنن مبنر وفني "  منن فهنو نفسنه علنهلل بابه أغلق ومن  من فهو السالب ألقهلل ومن
:   سنفيان أبنو قنال المسنلمون كشنفهم فنإذا األصنفر بنني إينه سنفيان أبنو قنال ظهنرال إذا النروم فكانت:  قال
 علننهلل ا  فننتح لمننا أبنناه الزبيننر ابننن بننه فحنندث /  مننذكور منننهم يبننق لننم وم...  الننر ملننوك الملننوك األصننفر وبنننو

 مالن  عنن المبنارك ابنن وذكر األصفر بني من له ميرا أولسنا نفاقا إال يهبهلل ا  قاتله:  الزبير فقال المسلمين
 علنهلل أغلنبكم:  فقنال علني إلنهلل سنفيان أبنو جناء الصنديق بكنر ألبني بوينع لمنا:  قنال أبجنر أبني عن مغول ابن
 لإلسنالم عندوا زلنت منا:  علني فقال.  شئت إن ورجاال ميال ألمألنها وا  أما قريش في بيت أقل األمر هذا
 ابنن عنن النرزا  عبند رواه ممنا الخبنر وهنذا أهنال لهنا بكر أبا رأينا إنا شيئا وأهله اإلسالم ذل  ضر فما وأهله
 المبارك

 : جناء فينه اإلسنالم إمالصنه عندم:  فصنالا بعننوان (373 ص/  6  ) - األغنانيوعقد األصفهاني في كتبه   -1
 عننن الفهننل بننن سننلمة حنندثنا قننال حمينند بننن محمنند حنندثنا قنناال الجعنند بننن وأحمنند جريننر بننن محمنند حنندثنا
 فهمنذال أبني ملفنني اليرمنوك ينوم كنان لمنا قنال الزبينر بنن ا  عبند عنن عبناد بن يحهلل عن إسحا  بن محمد
 هزمنت إذا النروم فكاننت معنه فوقفت حرب بن سفيان أبو فيهم الخلفاء من جماعة فرأيت ومرجت له فرسا

 الكنرامُ  األصنفر وبَننُنو)    سنفيان أبنو قنال المسنلمون كشنفهم فإذا األصفر بني إيه سفيان أبو قال المسلمين
 إال يننهبهلل ا  قاتلننه فقننال أبنني حنندثت المسننلمين علننهلل ا  فننتح فلمننا(  َمننذوكورُ  منننهمُ  يبننق لننم...  الننرموم ملننوكُ 
 حنندثهم يقننول ا  رسننول أصننحاب علننهلل فيطننوف بينندي يهمننذ كننان ثننم األصننفر بننني مننن لننه ميننرا أولسنننا نفاقننا

 عمنرو عنن جرينر حندثنا قنال حميند ابنن حدثني قال الجعد بن أحمد حدثني /   نفاقه من فيعجبون فهحدثهم
 لنه فقنال عنين منن عليننا هنل فقنال بصنره كك أن بعد عثمان علهلل سفيان أبو دمل قال الحسن عن ثابت بن

 حندثني /  أمينة بنني األرض أوتناد فاجعنل جاهلية مل  والمل  عالمية أمر األمر إن عثمان يا فقال ال عثمان
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 مغنول بنن مالن  عنن يوسنك بنن سنهل حندثنا قنال الفنالس علني بنن عمنر حندثنا قال الباهلي حيان بن محمد
 أبني بن علي إلهلل سفيان أبو جاء قال األكبر األبجر أبي عن الهمداني ميسرة عن الشعثاء أبي بن أشعث عن

 ألمألنهنا شنئت لنئن فوا  وأقلها قريش أضعك في األمر هذا بال ما الحسن أبا يا فقال عنه ا  رضي طالب
 فمننا ورسننوله ا  عاديننت طالمننا سننفيان أبنا يننا عنننه ا  رضنني طالننب أبنني بنن علنني لننه فقننال ورجننال مننيال علنيهم
 قنال الرياشني حندثنا قنال اليزيندي العبناس بنن محمند أمبرننا/   أهنال لهنا بكنر أبنا وجندنا إنا شيئا ذل  ضرهم
...  وَمنوعننة   عننزم  بعنند قننريش وأضننحت)  :  قننال بكننر أبننو ولنني لمننا حننرب بننن سننفيان ألبنني عائشننة ابننن أنشنندني
 / (  بالغرمائنب فنائزاا  منهنا زال ومنا...  بنه ظَِفنرالو  للنذي نفسني لهنك فيا)  ( القواضبِ  بهربِ  ال لتَنيوم   ُمُهوعاا 
 قنال الحسنن عن ثابت بن عمرو عن جرير حدثنا قال حميد بن محمد حدثني قال الجعد بن أحمد وحدثني
 وعنندي تنيم فني صننارال الخالفنة إن أمينة بننني معشنر ينا فقننال سنفيان أبنو عليننه دمنل الخالفنة عثمننان ولني لمنا
 نحننوه أو هننذا نننار وال جنننة مننن مننا فننوا  الكننرة تلقننك بينننكم فتلقفوهننا إلننيكم صننارال وقنند فيهننا طمعننت حتننهلل
 يطننول كثيننرة ونحننوه الجنننن هننذا مننن أمبننار سننفيان وألبنني / وفعننل بنن  ا  فعننل عننني قننم عثمننان بننه فصنناب
 أبنا ويكننهلل اليهنودي مشنكم بنن سنالم فني يقولهنا الغنناء فيهنا التني واألبياال /  مقنع منها ذكرال وفيما ذكرها
 ُكَميوتناا  فَنَروَّانني سنقاني)    فينه سنفيان أبنو فقنال ضنيافته وأحسنن فقنراه السنويق غنزوة فني علينه ننزل وكان غنم
َكمِ  بن َساَلمُ  منمي ظَمه   علهلل...  ُمدامةا   الخ..( ِمشو

 قلننت لننئن: عبنناس ابننن قننال)..  (47 ص/  1  ) تحقيننق النندوري – العباسننية الدولننة أمبننارو فنني   -13
 صننلهلل ومحمنندا اسنطورا  بيننننا ا  كتناب وسننميتم الننور  وشننعا  البندور  ضننوء انكنرتم لطالمننا معاوينة يننا ذلن 
..( نشنور  وال بعنث ال  الكنرة تلقنك أمينة بنني ينا تلقفوهنا القائنل ولقول  (3) وصنبورا ساحرا وسلم عليه ا 

 .من رواية ابن داب وابن إسحا   والمالك مجهول واألسلوب قصصي
 (117 ص/  2  ) - فني غرينب الحنديث واألثنر للزمخشنري الفنائقففي  :وهذه لغة معاوية وأبيه  -11

 لبنننهلل قننال عنننه ا  رضننهلل ُسننفويان أبننا إن:  ومنننه بسننرعة واالمتطنناف االسننتالب وهمننا أمننوان والتلقمننك التزقمننك
 األمنرُ  هنذا بلن  لنو:  عننه ا  رضنهلل معاوينة وعنن.  الخالفنة يعننهلل تَلقَُّفوها:  وروى الُكَرة َتزقُّكَ  َتزقنَُّفوها:  أمَّية
َناه مناف عبد بنهلل إلينا رة تزقُّكَ  تَنَزقنَّفو  .اهن اأُلكو
 أنم  عمنننرَ  بلننن ]  الحنننديث مننننه (757 ص/  2  ) -البنننن األثينننر  األثنننر غرينننب فننني النهاينننةوفننني   -12

ننرة تزقُّننك تَنَزقَّفننناه - الخالفننة يعننني - َمننناف َعبونند بَنِننهلل إلينننا األمننرُ  هننذا بلنن  لننو:  قننال ُمعَاويننة .  التزقُننك[  اأُلكو
تهننا الُكننرةَ  تزقفننت يقننال.  كننالتَّلقُّك ِتطنناف َسننبيل علننهلل بالينند أمننُذها وهننو وتلقَّفو ننتالب االمو .  الهننواء مننن واالسو
نننرة]  الحنننديثُ  جننناء وهكنننذا :  أُميَّنننة لَبننننهلل قنننال ُسنننفيان أبنننا إنم ]  الحنننديث ومننننه..    الُكنننَرة واألفصنننح[  األكو
 الخالفة يعني[  الُكَرة تَنَزقُّكَ  تَنَزقنَُّفوها
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 أنننه:  - عنننه ا  رضنني - معاويننة وعننن: )  (426 ص/  1  ) - للصنناغاني الزامننر العبننابوفنني  -13
ننا نَنناه مننناف   عبنند بننني إلينننا األمننر هننذا بلنن  لننو: قننال الخالفننة تننولهلل - عنننه ا  رضنني - عمننر أن بلغننه لمم  تَنَزقنَّفو

ننَرةِ  تَنَزقُّننكَ  وهننني مننن شننواهد اغتيالنننه لعمننر  فقننند قالهننا ينننوم تننولهلل عمنننر ) !فهننذ قالهنننا مننن أينننام عمننراهنننن  .اأُلكو
 !(بسنتين فقط( ص)هن بعد وفاة النبي 13الخالفة  يعني عام 

:  (114 ص/  3  ) -البننن سنننيده  األعظننم والمحننيط المحكننمففنني  : وأمفننوا اسننم معاويننة هنننا -14
ننا: " الحننديث وفنني)..  الخالفننة  يعننني مننناف  عبنند بننني إلينننا األمننر هننذا بلنن  لننو: قننال فالنننا أن عمننر بلنن  لمم
رة تنمَزقُّك تزقَّفاه رة أر ولم الغريبين  في الَهرويم  عن ذل  كل"  اأُلكو  .الحديث هذا في إال اأُلكو

 فيمننا شننمر بخننط قننرأالُ  صننحيح   عربنني   وهننو  زقننك:  (176 ص/  3  ) -لألزهننري  اللغننة تهنذيب -15
 عبنند   بننني إلينننا األمننر هننذا بلنن َ  لننو: قننال معاويننة أن الخطنناب ابننن عمننرَ  بَنلَنن َ : فقننال الحننديث غريننب مننن ألمننك
ننَرةِ  تَنَزقَّننكَ  تَنَزقوفنَنناهُ  الخالفننة يعننني مننناف   ننتُ : يقننال كننالتَنَلقُِّك  التَّزقننكُ : شننمر قننال  اأُلكو ُتهننا الُكننَرةَ  تَنَزقفو  َوتَنَلقَّفو
 .واألرض السماء بين بالفم أو باليد أمُذها وهو واحد  بمعنهلل

 عمنر حنديث غرينب تفسير في شمر بخط قرأوال اأَلزهري قال (137 ص/  1  ) - العرب لسان -16
ننناه الخالفننة يعننني مننناف عبنند بننني إلينننا اأَلمننرُ  هننذا بَنلَنن َ  لننو قننال معاويننة َأن عنننه اللمننه رضنني الخطنناب بننن  تَنَزقنَّفو

رةِ  تَنَزقُّكَ  تهنا تَنَزقنَّفوتها يقال بالفم َأو باليد الكرة َأمذ وهو كالتَنلَّقُّك التنََّزقُّكُ  قال اأُلكو  وهنو واحند بمعننهلل وتَنَلقَّفو
 عبنند بننني وقولننه الهننواء مننن واالسننتالب االمتطنناف سننبيل علننهلل واأَلرض السننماء بننين بننالفم َأو بالينند َأمننذها
تَنه منا والزُّقوفنةُ  إليننا فني الهنمير منن البندل علنهلل مجنرور َأو المدب علهلل منصوب مناف  َأن الحنديث وفني تَنَزقنَّفو
 الخالفة يعني الكرة تَنَزقُّكَ  تَنَزقنَُّفوها َأميةَ  لبني قال ُسفيانَ  َأبا
لُ  ومننننه)  (5714 ص/  1  ) - العنننروس تنننا  -17 نننا ُمَعاويَنننةَ  قَننننوو  تعننناَلهلل ا ُ  َرِضنننيَ  ُعَمنننرَ  تَننننَول ي بَنَلغَنننهُ  َلمَّ

نَنناهُ  َمننناف   َعبونندِ  بَنِنني ِإلينننا اأَلموننرُ  هننذا بَنلَنن َ  لَننوو : )  الخالفَننةَ  عنهمننا ننَرةِ  تَنَزقُّننكَ  تَنَزقنَّفو  َأبننا َأنَّ :  الحننديثِ  وفنني(  اأُلكو
َيانَ   (الِخاَلَفةِ  يعِني(  الوُكَرةِ  تَنَزقُّكَ  تَنَزقنَُّفوَها: )  أَُميَّةَ  لَبِني قال ُسفو

والشنننتهار كلمننة أبننني سننفيان  فقنند عمنننل الشنناميون علنننهلل : الحنننديث مننن الشنناميينوجنناء دور أهننل   -17
 بنن هنارون بنن محمند حندثنا (477 ص/  3  ) - للطبرانني الشناميين مسنند: تحويلها حديثاا للتغطية ففني 

 بنن الهينثم ثننا   الحنارث أبنو نجنيح بنن عبناس ثننا   الخالل الوليد بن العباس ثنا   الدمشقي بكار بن محمد
 علينه ا  صنلهلل ا  رسنول قنال:  قنال   ثوبنان عنن   الرحبني أسنماء أبي عن   داود بن راشد حدثني   حميد
إذن  « عنيش فني مير فال منهم نزعت فإذا   األكرة تلقك يتلقفونها أمية بني في الخالفة تزال ال» :  وسلم

 !وهكذا تفعل السلطة بالتاريخ والحديث !فقد تحولت عالمة الردة إلهلل أمنية نبوية
 


