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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                

أحاديث بأنه ) فرعون هذه هل هلذه األمة فرعون؟ أتت األحاديث السنية برجلني، وردت يف كل منهما 

، إال أن احلديث يف أبي جهل ضعيف منقطع وال واقع له من حيث السلطة مها أبو جهل ومعاويةاألمة( و

والسحرة ، واحلديث يف معاوية صحيح اإلسناد ويدعمه الواقع من حيث امللك واجلنود والسحرة  واجلنود

 .واالضطهاد وتفريق األمة شيعاً..اخل

وكان حديث معاوية متداوالً يعرفه خواص أهل العلم يف الوسط السين إال شهرته تذبل مع الزمن حتى كانت 

فأضاعت كثرياً من األحاديث  هـ(242 -234عباسي ) ال عهد املتوكلالنكبة الثقافية األخرية يف 

فاملرحلة املتوكلية نصرت الشق الناصيب يف أهل  حتى أصبح مشهورها غريباً، ،واألحداث املتداولة قبلها

قادت السلفيةُ احملدثةُ إىل أبلغ حد ممكن، وكانت نتيجة هذه املرحلة املتوكلية  أن  -وكان قليالً -السنة  

العبث عمليات هائلة من والتعصب الشديد والتكفري والتصنيف، مع  االنغالق والتقوقع أهلَ السنة إىل

 ما يضادها ولو كان موضوعاً،وتقوية  إلخفاء لألحاديث غري املرغوب فيها والبرت هلا وحتريفهاباحلديث من ا

املذهيب بكل جلنون إنه اوتضعيف الثقات من الفرق اإلسالمية وتوثيق الضعفاء من أهل املذهب..اخل، 

 -وأنتم تعرفون االنقالبات السياسية -نقالب مذهيب، وهو أشد من االنقالب السياسيجتلياته، إنه ا

فاملتعصب مذهبياً متوحش بالفطرة، ألنه منغلق بالطبع، فال يالقي الفريق اآلخر وال يسلم عليه وال يراسله 

سئول عن اجلميع، فيضطر أن يكون أكثر ..اخل، بينما السياسي مفاوض بطبعه، ويعرف أنه موال جيالسه

 .فكيف باملتمذهب املتعصب احلمق؟ تساحماً، فإذا انقلب فال يطيق ذكر حسنات سلفه وال ذكره خبري



كان شديداً جداً، مل يستطع العقل أن يوقفه عند حد، فوصل  يف عهد املتوكل، هذا االنقالب الثقايفإذن ف

، وهذا الثالثي ) النصب واجلرب والتشبيه( هي 1ن يصل غايته أيضاًالتشبيه واجلرب غايتهما، وكاد النصب أ

املادة الثقافية األكثر شيوعاً يف العامة منذ العهد األموي، ويف كل هذه العقائد الثالث فوائد ال حتصى لكمل 

 مستبد، سياسياً كان أو متمذهباً.

أفرق يف كتيب  ر عندي القناعة الكافية ألناملرحلة املتوكلية درستها سياسياً ومذهبياً بعمق، وهذا ما وف  

، وهكذا.. وهذا الفصل األمويةبني السلفية العتيقة والسلفية احملدثة، وكذلك السنة احملمدية والسنة 

 قبل املتوكل احلاسم مل أفعله إال بعد قراءتي لتطور الرواية ومناهج أهل احلديث، وكيف اختلف املتقدمون

أقدم من  هذا كله من حيث اجلملة، وإال فاألثر القرشي ثم األموي كان ،هيف عهده وبعد عن املتأخرين

شديداً على احلديث منعاً ثم رواية، فمنعوا أيام كان وكان األثر القرشي  احلنبلي(،  -احللف ) املتوكلي 

تام وأكثروا أيام كان الواجب التقليل، مع هجر شبه  الواجب التدوين، ودونوا أيام كان الواجب التوقف،

اختلطت األحاديث هلدي القرآن الكريم، وهجاء تام للعقل الذي أمر اهلل به، فاكتملت املأساة الثقافية، و

املنتشرة عرب املنابر الظاملة احململة بتلك الثقافة، وعرب التدوين املؤدجل بتلك  النبوية مع األحاديث الشعبية

يب وحيقد حقد اجلمل  ويبطش مبا حتت واملتعصب مذهبياً يغضب غضب الص اخلصومة ونشوة النصر!

ن والثقافية الشعبية تكون قاسية، أل، وال يشبعه شيء، وغالباً هم بنصف دين يزيله نصف عقل يديه،

والسلطان إن صلحت نيته ال يبث  تشكلها السلطة بالدرجة األوىل،الثقافة الشعبية يف األنظمة املستبدة إمنا 

 .  رى( فكيف إن ساءت النية؟إال ما يفهمه ) إن أريكم إال ما أ
                                                           

املذهب احلنبلي  –كتب العقائد ذكرت الدالئل على هذا التعصب يف النصب واجلرب والتشبيه يف كتابي ) قراءة يف  1

 منوذجاً( مطبوع، واجلنون مستمر إىل اليوم.



إذن فاألصل السين هو االعتدال، ومل يبق من ميثل ذلك االعتدال واإلنصاف واملعرفة إال قليل من أحرار أهل 

السنة بعد أن اجتاحت السلفية احملدثة العامة وأخرجت منهم علماء ميثلوهنم إال أهنم جييدون النحو 

ريف وخدمة املعلومة وحرية التعبري واحرتام حقوق اإلنسان والصرف وحيفظون األحاديث، أما اهلم املع

وكرامته فقد ذبل داخل أهل السنة إال عند بقايا من األحرار الذين يرون خلصومهم احلقوق نفسها اليت هلم، 

خالف يف مسألة واحدة، ورمبا  إذابعكس التيار السلفي احملدث، فعقائدهم تشرعن القطيعة مع األخ املسلم 

ستتابته أو قتله، وأحرار السنة يتميزون بسقف عالٍ من احلقوق فال يرون عقوبة إال بنص يقيين، يطلبون ا

بينما السلفية احملدثة توسعوا يف العقوبات حتى أصبحنا نتساءل هل بقي شيء ليس يف جلد وال سجن وال 

 استتابة وال قتل وال هجر ..اخل.

أينا هذه األيام كيف أن بعض الطغاة يتمسلف يف آخر والسلفية احملدثة هي آخر مالجيء الطغاة، فقد ر

أمره، مما يدل على أن السلفية احملدثة هي حليفة الظاملني من السالطني عرب التاريخ، وهي تشكر للظامل ما 

 وفره اهلل للناس من نعمة اهلواء واملاء واحلياة!

ورد يف حق اثنني مها أبو جهل  وحتى ال خنرج مرة أخرى عن املوضوع، فإن حديث ) فرعون هذه األمة( 

ومعاوية، فأي احلديثني اصح؟ وهل هناك أثر أموي يف نقل احلديث ألبي جهل؟ أم أن هناك أثراً شيعياً يف 

نقل احلديث ملعاوية؟ وهل نستطيع من القرآن الكريم أو العقل أو التاريخ أن نعرف أقرب الرجلني إىل سلوك 

 القرآن الكريم حتى ننظر إىل أي الرجلني تقرتب هذه فرعون؟ وما هي خصائص فرعون وحكمه يف

الصفات؟ وهل كان احلديث يف معاوية مشهوراً قبل السلفية احملدثة ثم اشتهر حديث أبي جهل أم ال؟ وهل 

بدالً من إضافة مادة خالفية بينهم؟ األوىل أن جنعل احلديث يف أبي جهل ليقينية كفره عند مجيع املسلمني 



ينا حتى جنعل هذا احلديث هنا وذاك احلديث هناك أم أن هناك منهجاً جيب أن ننصره وهل األمر بأيد

حتى لو أوصلنا إىل ما نكره ثبوته؟ هل يكون الباحث باحثاً عندما يلحق أمنيته وهواه أم عندما يكسر 

 هواه لصاحل املعلومة اجلديدة إذا قاده املنهج إليها؟

ليها.. لكن لنبحث ونتساءل ونكثر من مساحة الظن والرتجيح أسئلة كثرية، وليس بالضرورة أن نتفق ع

على حساب مساحة القطع والتلزيم، فالعلم ال ينمو يف جمتمع بال أسئلة وال احتماالت، وسبق أن قلت أنين 

عندما أصحح إسناد حديث فال يعين أنين أجزم بصحته وإمنا أرجح، وال أجزم بصحة حديث إال وفق 

أهل احلديث، وكل حديث أصححه يكون له قرائن وشواهد وحواضن قرآنية، شروط زائدة على شروط 

مل يتوفر فال، وهذا بعكس من خيالفين من هؤالء األخوة من شباب السلفية احملدثة وشيوخهم، فهم  إذاأما 

مع اإلسناد فقط حتى لو خالف املنت القرآن والعقل، ولذلك رمبا من املستحسن أن أذيقهم من األسانيد 

يحة يف ذم معاوية ما جيعلهم بني أمرين، إما أن يصدقوها وهبذا يلزمهم اخلروج اجلزئي عن التعصب الصح

املذهيب، حبيث يأخذون من املذهب ويرتكون، وإما أن يردوها وهبذا نساعدهم على توسيع البحث خارج 

تطيع أن نصلح له عقله املعتقالت اإلسنادية، ويف هذا نصرة للعقل املظلوم داخل التيار السلفي، والذي نس

فهذا أفضل عندما من ذمه ملعاوية، ألنه هبذا نكون قد أخرجناه من نصف السجن، وبقي النصف اآلخر 

وال نزكي أنفسنا ال يف األوىل وال  فإذا التقت صحة العقل مع نقاء الضمري، فقد متت اهلداية،  وهو الضمري،

من التيار السلفي الذي عايشناه وعرفناه، نعرف هذا مبعايري الثانية، إال أننا نعرف أن عقولنا ضمائرنا أفضل 

واضحة للعقل والقلب ال ميكن استعراضها هنا وقد سبقت مبثوثة يف بعض الكتب اليت سبقت، ولكن 

 ،حتى عند من يدعي أنه من أحرار السنة مثل شخصي الضعيف أؤكد أن النقص مازال شديداً يف األمرين



ألن النقص  ،ضروري الضمائرية والعقلية والكالم يف هذه املوضوعات ض،ولكن بعض الشر أهون من بع

وإمنا النقص األكرب يف )جهاز  ، فالرباهني قد أوصلها األنبياء فكفر أكثر أقوامهم،ليس يف الرباهني فقط

االستقبال(، من مسع وبصر وعقل وقلب وجوارح، وهذه سرية الرسل وأممهم يف القرآن الكريم، مل يكفروا 

أزاغ  ؛هم، فلما زاغوا ابتداء قص برهان وإمنا لنقص ضمري، وتعطيل عقل، وصمم وبكم وعمى اختاروهلن

عنادهم والتفافهم على  ة ال يهديهم اهلل عقوبة هلماهلل قلوهبم عقوبة، وكثري من السلفية احملدثة وسائر املتعصب

، فكثرة الغطاء على ل العقليةوتركهم النصوص الشرعية  والدالئ حول شيخ أو مذهب أو سياسة أو حزب

، فهو يعاقب نفسه بنفسه، من كرب أو عصبية أو عناد أو حسد.. الفرد نفسهمن القلب والعقل يتم بفعل 

وهذه من أظهر دالئل حكمة اهلل يف خلقه، وهي مفاتيح معرفة اآليات الكثرية يف مسألة القدر اليت خلط 

واجلهل بعدل اهلل ثقافة سلطانية بامتياز، والكالم طويل،  فيها أكثر من الناس، ألهنم جيهلون عدل اهلل،

  . والفرعنة الثقافية من تلك الفرعنة السياسية، نعوذ باهلل من قلب كل متكرب جبار

 وهي: رئيسة مباحث أربعةوقد قسمت كتابي هذا إىل 

 األحاديث يف ) معاوية فرعون هذه األمة( وهي ثالثة أحاديث. املبحث األول:

 املمانعات: ممانعة النواصب والسلفية احملدثة  :الثانياملبحث 

 الشهادات: الصحابة والتابعني :الثالثاملبحث 

 : معارضة احلديث حبديث ) أبو جهل فرعون هذه األمة(عارضاتامل املبحث الرابع:

 : احلاضنات: احلاضنات القرآنية ومصاديقها التارخييةاملبحث اخلامس



 والزيادات والتفصيالت. ..  ملحقات الرواةاتحقاملل

 وهناك أحباث فرعية حتت كل مبحث سرتوهنا يف مواضعها، وسنبدأ بتعريف فرعون يف اللغة..

 : معنى فرعون اللغة

وقد ورد فإذا اجتمع هذا مع السلطنة فقد اكتمل،  ،معاني فرعون تدور حول معاني التجرب واملكر والدهاء

سلطنةً  فمن منهما أقرب ملعنى فرعون؟أبو جهل ومعاوية، مها يف اثنني، حديث ) فرعون هذه األمة( 

مع األخذ يف االعتبار توفر دواعي حتميل أبي جهل أي شيء، وتوفر  وجترباً ودهاءً؟  أمعاوية أم أبو جهل؟

كفار قريش  هل كبش قريش الذي حشروا فيه كفرتربئة معاوية من كل شيء؟ فقد أصبح أبو جدواعي 

جعلوا عبد اهلل بن أبي كبش املنافقني الذي حشروا فيه نفاق أبي كذلك وه، وأبي سفيان وحنوطلقائهم ك

  من حلفاء أبي سفيان. وحنوه الفاسق عامر

 من كتب اللغة: التوثيق 

 اهـ . والتَّجَبُّر الكِبْرُ الفَرْعَنَةُ: (323 ص/  13 ج) - العرب لسانويف  -1

 اهلل صلى النيب أَن أَشهد 2لفالن قال أَنه ذر يأَب حديث ويف : ) (65/  14) -أيضاً  العرب لسانويف  -2

 ال تعريضاً إِليه أَلقاه ولكنه األُمة هذه فرعونُ أَنك يريد (األُمة هذه فرعونُ) إِياك أَو إِني قال وسلم عليه

 اهـ به تُعَرِّضُ ولكنك صادق أَنك تعلم وأَنت ، كاذبٌ أَحدُنا:  تقول كما وهذا تصرحياً

                                                           

 هو معاوية ولكن أهل اللغة يقلدون أهل احلديث وخيشون نقمتهم فيخفون اسم معاوية .. 2



 الفَراعِنًةُ والعتاة ، فرعون عاتٍ وكل مصر ملك لقب فِرْعَوْنُ  : (612 ص/  1 ج) - الصحاح خمتاريف  -3

 اهـ { األمة هذه فرعون أخذنا}  احلديث ويف ،ونكر دهاء أي فَرْعَنَةٍ ذو وهو تَفَرْعَنَ وقد

 التعليق:

 (مةأحدنا فرعون هذه األهكذا قال، وهناك تصحيف أو حتريف، والصواب أن احلديث حديث أبي ذر ) 

 واحلديث نفسه يف مصادر أخرى صرحياً. ويقصد معاوية، ولعل التحريف طباعي،

 قد !3لرجل الصحابة بعض كقول وهو) : قال  (262 ص/  2 ج) - للخطابي احلديث غريبففي  -4

 .اهـ  ( بذلك يعنيه األمة هذه فرعون أحدنا إن قال اهلل رسول أن علمت

ي موثقاً يف األحاديث، ولكن اخلطابي أو املصدر أخفى كما سيأتة..والقائل هو أبو ذر، قاهلا ملعاوي قلت: 

اسم أبي ذر واسم معاوية محاية ملعاوية، وهذا أصبح منهجاً عاماً للسلفية احملدثة من ايام املتوكل خاصة، 

وكان أكثر أصحاب الفنون من لغة وتاريخ جياملوهنم وحيذفون ما يسيء إىل معاوية، أو أهنم أخذوا احلديث 

 حمرفاً، واحملرف إما خائن أو خائف .

 املبحث األول : األحاديث يف أن معاوية فرعون هذه األمة

وردت عدة أحاديث مرفوعة بعضها صحيح اإلسناد بأن ) معاوية فرعون هذه األمة(، وصحة اإلسناد 

املنت من  عندي ال تقتضي صحة املنت إال بقرائن وشواهد، بعكس السلفية احملدثة، فهم ال يعرفون صحة

معناه وإمنا من إسناده، إال أهنم يضطربون إن صح إسناد حديث يف ذم معاوية، فيتكلفون تضعيف السند، 

                                                           

  هو معاوية .. 3



أو يقابلون احلديث باإلمهال أو احلذف أو البرت أو بوضع حبديث آخر مضادٍ له وينشرون ذلك احلديث 

فيها وكشفها يف الكتاب الذي  املضاد يف  كتبهم.. وغري ذلك من األساليب اليت سبق ذكرها والتوسع

خصصناه يف حديث ) ميوت معاوية على غري مليت( وسنده على شرط الصحيح، ولكننا رأينا العجب يف 

تعدد أساليب مقاومة النواصب والسلفية احملدثة هلذا احلديث، وقد تستفيد صحة احلادثة من ارتباك 

 النافني! 

األمة( وسنرى االرتباك نفسه عند السلفية احملدثة، وهنا سنستعرض طرق حديث ) معاوية فرعون هذه 

 بسبب قوة األسانيد، ثم سنبحث الشواهد والقرائن واألسباب اليت دعتنا إىل ترجيح صحة احلديث.  

 : حديث ابن عمر:احلديث األول

 : عن ابن عمر (32 ص/  1 ج) - اخلالل علل من املنتخبيف احلديث 

 عندما سأل أمحد بن حنبل حييى بن معني فقال: محداخلالل عن مهنا تلميذ  هنقل وقد 

 عن ،6نافع عن ،5عمر بن اهلل عبيد عن ،4روَّاد أبي بن احلميد عبد عن ونيثُحدَّ: وحييى ألمحد وقلت) 

 بن معاوية األمة هذه وفرعون فرعون، أمة لكل(: "وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال عمر، ابن

  ."سفيان أبي

                                                           

 هذا تصحيف، وهو عبد اجمليد بن أبي رواد كما سيأتي، وهو ثقة. 4

 .راوية نافع ثقة وسيأتي مفصالً 5

 هو موىل ابن عمر، ثقة عندهم وهو مشهور. 6



 ،8اهلل عبيد أحاديث من احلديث هذا يعرف وليس ،7بصحيح ليس: -يعين أمحد وابن معني – عاًمجي فقاال

 من مسعه ؛10دلسه اجمليد عبد يكون أن ينبغي ،9شيئاً اهلل عبيد من رواد أبي بن اجمليد عبد يسمع ومل

 اهـ به فحدث إنسان،

 :على اإلسناد واملنت التعليق 

                                                           

بل هذا اإلسناد صحيح، وله شواهد من ثالث طرق عن ابن عمر نفسه، وله شاهد بإسناد قوي من طريق أبي   7

ذر، و ابن عمر ال يستغرب حديثه هذا، فقد تاب كتوبة عبيد اهلل بن عمرو بن العاص وروى االثنان يف مثالب معاوية 

 .، وقد قتله احلجاج وهذا ما ختفيه السلفية احملدثة وال تشهره محاية منها لبين أميةصب القديمللتعويض عن الن

يعين ليس مشهوراً، وهذا ليس ذنبه إمنا ذنب السلفية احملدثة اليت هتمل أحاديث وتروي أخرى، ثم إن جهل أهل  8

و مشهور انفرد عنه صدوق بأحاديث  مل احلديث هذا احلديث عن عبيد اهلل بن عمر فال جيعله ضعيفاً، فكم من را

يروها املشهورون من تالمذته، بل كان مثل عبد الرزاق الصنعاني وقبله األعمش ال يستطيعان رواية بعض فضائل علي  

ألهل احلديث فيسروهنا إىل من يثقون فيهم، فتكون األحاديث عند كبار أهل احلديث جمهولة وقد يضعفون رواهتا كما 

هـ( : لقد منعتنا هذه املرجئة من رواية فضائل 141معني مع أبي األزهر النيساوري، وقال األعمش ) فعل حييى بن 

علي، واملرجئة هو االسم القديم للسلفية، وهذا حيتاج توسعاً يف موضوع آخر، ومما أدى إىل غرابة احلديث أن أغلب 

اليت فيها شيء من هذا.. وهو يف هذا متوسع ال  أهل احلديث ال يروون مثالب معاوية، وقد أفتى أمحد بإبادة الكتب

مبتدع، فقد سبقه كبار أهل احلديث إىل كتم فضائل علي كما فعل الزهري يف مغازيه وكذلك عروة وحيي القطان وابن 

مهدي ومحاد بن زيد ويزيد بن زريع وغريهم من كتمة فضائل أهل البيت... وقد نقلنا من السنة للخالل يف كتب 

أن منهج أمحد مع مثل هذه األحاديث، هو الكتمان واإلبادة فقد كان معاوية عندهم حمنة ميتحنون هبذا سابقة كيف 

 أهل احلديث وميزقون أي كتاب فيه مثلبة ظاهرة يف معاوية.

 بلى مسع منه وروى عنه .. وسيأتي. 9

 كيف ينبغي؟  وسيأتي اجلواب على هذا االحتمال أو االقرتاح. 10



هـ( 225حلميد بن أبي رواد؛ صوابه عبد اجمليد بن أبي رواد ) ، فعبد اوالً : سند احلديث صحيحأ 

فقيه مكة وقاضيها وحمدثها، وهو ثقة من رجال مسلم، وشيخه عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن 

هـ( ثقة مشهور من 111هـ( ثقة من رجال اجلماعة، وشيخه نافع ) 142عمر بن اخلطاب العدوي ) 

هـ(، فالسند صحيح على شرط مسلم 24 بن عمر صحابي معروف ) رجال اجلماعة، وشيخه عبد اهلل

 وسيأتي مزيد من التفصيل يف ملحق الرواة.

الرجال،  اإلسناد صحيح على شرط الشيخني من حيث االتصال،  وهو على شرط مسلم من حيثإذن ف

السنن..، وال  لكنه ثقة وروى له مسلم وأصحاب ،هذا ابن أبي رواد فإن البخاري مل خيرج لعبد اجمليد

ومل ، ألن أمحد وابن معني عرفا احلديث أنه من رواية عبد اجمليد مهنّا عنه ميكن إعالله جبهالة من حدثوا 

يقوال ملهنا من حدثك عنه هبذا احلديث الغريب املنكر؟ كال كان تركيزمها على عبد اجمليد وهل ميكن أن 

عبد اجمليد بن أبي رواد عن عبيد اهلل عن نافع  ثم مهنا كأنه حدث عن مجاعة عنيكون قد دلسه ..اخل، 

 .عن ابن عمر بقوله ) حدثوني(

صحة اإلسناد ال تقتضي صحة املنت، فدعونا نتمهل وننظر هبدوء يف الشواهد واملتابعات ثم ومع هذا كله ف

 ومن شاء فليتحفظ أو ينكر.. حبكمناحنكم بعد ذلك  ومن شاء فليقتنع 

اليت يصححها النواصب والسلفية احملدثة من  ى من كل فضائل معاوية املزعومةولكن يبقى هذا احلديث أقو 

 ما شاءواصحة رية يف اعتقاد كامل احل هلمنؤكد أن وأحرار السنة، ومع هذا ف واملعتزلة باب الكيد للشيعة

، ولن حياسب اهلل فرداً إال على من األحاديث بشرط أن يكون هذا عن صدق نية وليس عصبية مذهبية

، لكن حيتاج أن يقبل ما ال يؤمن بهيرد ما يعتقد، وال أن للمسلم جيوز ، فال ا مل يقتنع به بعد أن يبذل طاقتهم



 –ال ميكن.. أو هذا حمال  احلديث هذا االعتقاد أن يرتسخ بالعلم أو أن يزول بالعلم، أما أن نقول : هذا

فهذا حكم مذهيب متسرع أو حكم باهلوى   أو ينبغي أن يكون فالن دلسه..اخل -ابن اجلوزي كما يف عبارة

ضعيفاً  اً وظننت أني سأجد شيعياً مغالياًوليس بالعلم، وأنا قبل أن أحبث هذا احلديث كنت أستبعده متام

بل هم بني سلفي  ثقات عند أهل احلديث وغري متهمني بأدنى تشيع، ميع الرواة جبيف اإلسناد، وإذا 

 يث يف ذم معاوية خترج من أشداق مخسة أسود!.! فهذا احلديث كسائر األحادوناصيب

وهنا فائدة وهي بأن السلفية القدمية مل تكن تؤمن بالثناء على معاوية فضالً عن تصحيح شيء يف فضله، 

بل كانت حتتمل فيه السوء والبغي والنفاق والفرعنة ودخول النار واملوت على غري امللة .. وهكذا، فهذه 

السلفية العتيقة، بل رواها بعض النواصب، ألن بعض النواصب قد ال حيب األحاديث مجيعاً خرجت من 

معاوية وإن كان يبغض علياً، وهذا نوع من النواصب ال ينتبه له كثري من أهل احلديث وهو موجود، 

كالنصب الزبريي مثالً، فالتيار الزبريي كان منحرفاً عن اإلمام علي لكن ليس ألجل معاوية وإمنا ألجل عبد 

 بن الزبري، فقد كان يف خصومة شديدة مع بين هاشم ) كابن عباس وابن احلنفية( وكاد أن حيرقهم يف اهلل

 شعب أبي طالب لوال جندة املختار بن أبي عبيد الثقفي.

إذن فليس كل ناصيب حمب ملعاوية، صحيح أن النصب األموي هو األصل، لكن هناك نصب زبريي ونصب 

روع من النصب القرشي عامة، والنصب  القرشي نسخة حتسينية تيمي ونصب خمزومي .. وكلها ف

وجتميلية ملواقف قريش من بين هاشم بسبب النبوة، بعضه عن نفاق وبعضه عن حسد وتنافس، وليس كل 

خماصم لبعض بين هاشم نعده من النواصب، وإمنا من أبغضهم أو حسدهم كلهم ) أم حيسدون الناس على 

فهذا البغض العام أو احلسد العام سيشمل الصاحلني منهم وهذا كفر أو نفاق ألن ما آتاهم اهلل من فضله(.. 

 من هؤالء الصاحلني النيب )ص( وعلي بن أبي طالب والزهراء واحلسنان وذريتهم الصاحلة من حيث اجلملة.



ذنب  أيأما الذي يبغض فرعاً من بين هاشم أو شخصاً منهم ألسباب موضوعية من ظلم أو فسق أو 

ل فهذا ليس نصباً، بل هذا أمر طبيعي وقد يكون واجباً ألن الرباءة من الظلم وأهله واجب، ويف بين حمتم

هاشم أشرار إال أن الصالح يغلب عليهم، كما أن يف بين أمية أخيار إال أن الظلم والفساد يغلب عليهم، 

اً ككثري من حكام بين العباس، وهذا يف القرن األول والثاني، ثم انتشر األمر وأصبح بعض اهلامشيني ناصبي

ويف بعض األمويني شيء من تشيع كخالد بن سعيد بن العاص األموي وأخوته ) وهو صحابي كبري من 

السابقني ال يعرفه هؤالء مثلما يعرفون الطلقاء وحيبوهنم( وكذلك يف التابعني عمر بن عبد العزيز ثم عبد اهلل 

 صفهاني وغريهم.بن عمرو بن عثمان بن عفان أبي الفرج األ

فإذا قلنا أن بغض بين هاشم نفاق أو كفر، فإمنا نعين الصاحلني منهم أو بغض أمجعهم، وكذلك بين أمية من 

أحبهم مجيعاً وقع يف النفاق ألنه سيحب مثل أبي سفيان ومعاوية ويزيد، وأما من اختار الصاحلني منهم كآل 

فهذا عدل وواجب   -أو حتى احملايدين منهم -واالهم أبي أحيحة وعمر بن عبد العزيز وأمثاهلم فأحبهم و

 شرعي.

أما أهل البيت فهم أخص من بين هاشم، بل هم صفوة بين هاشم، وبغضهم نفاق مؤكد، وأبلغ ذلك النفاق 

بغض النيب )ص( ثم بغض اإلمام علي الذي هو رأس هذا البيت النبوي بعد التحاق النيب )ص( برفيقه 

ال يظهر يف بغض النيب )ص( حلرص املبغضني على كتمانه، ولكنهم يصرحون بالبغض  األعلى، والنفاق غالباً

يف غريه من آل حممد )ص( وجيدون جتاوباً من باب احلسد القرشي لبين هاشم، فهذه األرضية النفسية من 

هم احلسد والكرب والثارات هي اليت مكنت بين أمية من احلكم بعد أن انضم إليهم أكثر قريش ووجودا في

األمل يف حتقيق الثأر من بين هاشم،  ولو بألفاظ سياسية يتم إخراجها بلباس حقوقي أو شرعي، وهذا 

    غاية الدهاء واملكر، ومن الصعب جداً على أكثر الناس اكتشاف هذه الطيّات من املكر والدهاء.  



 .، وسيأتي التفصيلدبرهيف التضعيف فتثانياً:  التسرع والتعسف ظاهر جداً من كالم أمحد وابن معني 

 :مع التفصيل يف الرد عليه أمحد وابن معني كالمنص 

 وهنا سنتناول قول أمحد وابن معني بالتفصيل، فنستعرض احلديث كامالً، ثم ننقده يف نقاط.

 : (32 ص/  1 ج) - اخلالل علل من املنتخبففي  

 ابن عن نافع، عن عمر، بن اهلل عبيد نع روَّاد، أبي بن احلميد عبد عن ونيثُحدَّ: وحييى ألمحد وقلت)

 أبي بن معاوية األمة هذه وفرعون فرعون، أمة لكل(: "وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال عمر،

  ."سفيان

 اهلل، عبيد أحاديث من احلديث هذا يعرف وليس بصحيح، ليس: -يعين أمحد وابن معني – مجيعاً فقاال

 إنسان، من مسعه ؛ دلسه اجمليد عبد يكون أن ينبغي شيئاً، اهلل عبيد من وادر أبي بن اجمليد عبد يسمع ومل

 اهـ به فحدث

 سبق التعليق على صحة اإلسناد، وبقي أن نرد على شبهات أمحد وابن معني..

 :تفصيل الرد على أمحد وابن معني

  أوالً:

يف ردمها   -نبل وحييى بن معنيأمحد بن ح - جداً يف كالم الشيخني هذه العجلة الظاهرة يستغرب املتأمل

:) فقاال عندما قال اكما نفهمه من ظاهر كالم مهنّ !احلديث، ومن دالئل تلك العجلة تسابقهما يف الكالم



ولو روى الراوي هذا  ! وكأهنما خيشيان على السائل أن يبقى حلظات يف هذا املعتقد اخلطري!11مجيعاً(

كما قاهلا أمحد يف حديث  ا قاال : ال تعجبنا هذه األحاديث!احلديث يف حق اإلمام علي أو أبي ذر، لرمب

معاوية ميوت على غري األمويون يف ذم اإلمام علي، ) توسعنا فيه يف حديث : مماثل من حيث الذم رواه 

وإمنا أخرب السائل أنه ال  احلديث ، بل مل يردهيف ذلك احلديث بارداً جداًمليت(، فكان أمحد ساحمه اهلل 

لو و ألن فيهم عروة والزهري وتالمذة الزهري،  ! وأبقى على رجال اإلسناد بال أدنى هتمة،يعجبه فقط

 ألنه منجم وحماه، فاختار بقاء ذلك اإلسناد الشامي لضرب على ربع املسند منهم أو أكثرضعف واحداً 

ومل اح تدليس يف اقرتيف حديث ابن عمر لعقيدة والفقه احلنبلي، بينما تكلف هنا كبري من مناجم الذهب ل

بن أبي رواد بالتدليس، ألنه فقه مستقل إىل حد كبري ومكي أيضاً، وأقرب إىل  يهمه أن يتم اهتام عبد اجمليد

  .وبعيد نسبياً عن املدرسة السلفية  مدرسة ابن عباس

  ثانياً:

ابة للواقع هو نتيجة االستج -كما ذكرنا يف مواضع – ي استقر أيام أمحدالسلفي احملدث الذ هذا املنهج

معاوية وبين أمية أصالً، فاجلسم السلفي يرفض مثل هذه ونتيجة دولة صنع و إفراز السلفي الذي هو من

داخل وليس هناك حرية كافية  وكأنه حديث يف إبطال النبوة أو فضيلة الشرك! األحاديث ابتداءً..

 للبحث يف مثل هذه األحاديث الصادمة.الوسط السلفي 

                                                           

د أهنما تسابقا يف اإلنكار فهذا دليل على  احلرص الشديد يف تضعيف هذا احلديث، واملزايدون إن كان مهنا يقص 11

 على بعضهم يف العقيدة يفعلون مثل هذا وأكثر يف أيامنا هذه من باب الرياء والتسابق على تصحيح العقيدة! 

 



  ثالثاً:

، فكأهنما تفاجآ هبذا السؤال، وصرامته! أنظر إىل  (أمحد وابن معني)ظاهر من كالم الشيخني  االرتباك

 من احلديث هذا يعرف وليس! بصحيح ليس) :هذا اجلواب  السريع املتدفق خبمس مجل من القنابل 

) بأنه اشرة ثم يقرتحان مب !!(شيئاً اهلل عبيد من رواد أبي بن اجمليد عبد يسمع ومل !اهلل عبيد أحاديث

 ( اهـ به فحدث إنسان، من مسعه ، دلسه اجمليد عبد يكون أن ينبغي

وعلى كل  ما هذا احلماس واحلساسية املفرطة من إمكانية صحة اإلسناد؟ ؟التدفق الكاسح ما هذا

  احتمال آخر أقرب إىل الصحة، يقول:ميكن معارضته باالحتمال،  االقرتاح أو هذاحال فإنه عند التنزل مع 

السماع الثقة ومع حتقق  سيما ال وهو عبيد اهلل بن عمر، مسعه ممن حدث به عنه ينبغي أن عبد اجمليد

 شرط البخاري يف مسألة السماع.. أقوى من واملعاصرة والبلدانية، وهذا 

  رابعاً:

 بهأو من يثق  وهو ثقة  ؟ هل يكون إال أبوهالذي يتحدث عنه أمحد وابن معني من هو ذلك اإلنسانثم  

أن وكيع بن اجلراح ومالك وابن معني وأمحد ال يروون إال  وإال  كيف يقولون ؟عبد اجملدي وهو حمدث فقيه

، بل يزيد عليهم بكونه فقيهاً، والفقيه ذكي، وال ميكن أن يكون هذا يف عبد اجمليد؟ فهو ال يقل عنهمعن ثقة 

وقد كان  ه سيعلم صدقه من كذبه،فإذا حدثه شخص حبديث فمن الراجح أن يعرف الكاذب من الصادق،

 وكيع وسفيان بن عيينة )ك شيوخ أمحد وابن معني بزيادة يف حمبة  النيب )ص( أكثر من عبد اجمليد ميتاز

ته حديثاً لرواياللذان رويا ما يسيء إىل النيب )ص( وكان عبد اجمليد قد أفتى بضرب عنق وكيع بن اجلرح 

 النبالء(.سري أعالم ترمجة وكيع يف  ) انظر حدث به مبكةن قد وكافيه انتقاص من النيب )ص(  موضوعاً



 ابن تاريخ، ففي عندما يتكلمان عنه خارج هذا احلديث مل يصفه حييى بن معني وال أمحد بالتدليس ثم  

 ،(ثقة رواد أبى بن العزيز عبد بن اجمليد عبد يقول حييى مسعت( 61 ص/  1 ج) - الدوري - معني

 جامعيتهمه إال باإلرجاء، وذكره العالئي يف جامع التحصيل هبذا احلديث، فقال يف  وكذا وثقه أمحد ومل

 عن رواه حديث يف أمحد ذكره رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد:  (122 ص/  1 ج) - التحصيل

 ابكت يف اخلالل ذكره به فحدث إنسان من أخذه دلسه اجمليد عبد يكون أن ينبغي فقال عمر بن اهلل عبد

ذكروه فيما بعض يف قد والعالئي مل جيد من وصفه بالتدليس إال يف هذا اخلرب، اهـ ومعنى هذا أن  العلل

 علىكتب املدلسني بقوهلم ) ذكر عنه شيء من التدليس(! بينما أمحد وابن معني يف أثبت األقوال إليهم 

د اقرتاح أو احتمال، وهذا احتمال ، وإمنا التدليس هنا ويف هذا احلديث فقط جمرتوثيقه دون ذكر التدليس

مذهيب لسطوة معاوية على قلوب وعقول أهل احلديث ) لكون أغلبهم وعامتهم من إفرازات الدولة األموية(، 

حا على وإمنا اقرت ،ليس عندمها دليل على هذاو..ملتان األخريتان تربع واضح من أمحد وابن معني اجلو

 . ومن باب الرجم بالغيب فقط ة استجابة للواقع السلفيعاويالسائل  أن يظن هذا الظن محاية مل

  خامساً:

كيف جيزمان هذا اجلزم يف راويني حجازيان؟، مع أن عبد اجمليد قد روى عمن هو أقدم من عبيد ثم  

اهلل، ومع شهرة عبيد اهلل احلافزة على أن يسمع منع عبد اجمليد، ال سيما وأن عبد الرزاق الصنعاني قد 

هـ( ووفاة عبد الرزاق كانت بعد عبد اجمليد، إضافة إىل أن 142اهلل بن عمر العدوي )  مسع من عبيد

عبد اجمليد مل يكن يبذل نفسه للحديث، فقد ال يشتهر حديثه عن عبيد اهلل، وشيخه ابن جريج هو من 

  ن جريج الذي تويف عامعبد اجمليد من اثبت الناس عن اب طبقة عبيد اهلل بن عمر نفسه، وقد كان



هـ( .. ثم كان عبد اجمليد ووالده معاصران لعبيد اهلل بن عمر العدوي ومها معه يف احلجاز، وكان 162)

أهل مكة واملدينة كأهنما يف مدينة واحدة من حيث التواصل لسهولة العمرة وكثرهتا من املدنيني وكذلك 

جلزم  والتسرع قبل مجع الطرق كثرة الزيارة  من املكيني للمسجد النبوي والقرب الشريف، فلماذا هذا ا

 األخرى والتدبر؟

 ، ومبالغته يف النفي وأن هذا ) حمال(!ابن اجلوزي

 وقد املؤلف قال: (212 ص/  1 ج) - املتناهية العلل، ففي هذا اإلنكار احلنبلي وقد قلد ابن اجلوزي

 ! 12أيضاً  حمال وذلك النار هلأ من وانه عنه روى

 صلى اهلل رسول قال :قال عمر ابن عن نافع عن عمر بن عبيداهلل عن وادر بيأ بن عبداجمليد روى وقد 

 !سفيان ابي بن معاوية األمة هذه وفرعون فرعون امة لكل سلم و عليه اهلل

 شيئا عبيداهلل عن يسمع مل وعبداجمليد بصحيح ليس فقال هذا عن وحييى محدأ سألت ىمهن قال  

 !به فحدث فدلسه نسانإ عن خذهأ قد يكون نأ فينبغي

  13اجمليد عبد يف يتكلم احلميدي كان:  املصنف قال 

                                                           

لقالئل الذين حاولوا إمهال حديث عمار ملاذا حمال؟ هذا ال يقوله يف معاوية  إال النواصب، وابن اجلوزي هو من ا 12

وحاولوا تضعيفه فافتضحوا... خاصة وأن ابن اجلوزي يقبل املوضوعات يف أمور أخرى، إال أننا نسجل البن اجلوزي 

 رده على املشبهة وذمه ليزيد بن معاوية.

 احلميدي نصب عبد اجمليد أوثق من احلميدي، واحلميدي غاضب لشيخه سفيان بن عيينة وللمذهب، وكان يف 13

 يسري، وجالفة يف اخلصومة، وله مع تالميذ الشافعي يف مصر قصص يف هذا األمر.



 .14الرتك فاستحق املشاهري عن املناكري ويروي األخبار يقلب حبان ابن وقال

 .15يصح وال ذر بيأ حديث من عمر ابن حديث حنو روي وقد املصنف وقال 

 :( = حديث التابوتعن ابن عمر نفسه)  ابن عمر شواهد حديث

 متهيد:

هد عند أهل احلديث ليس بالضرورة أن تكون عن الصحابي نفسه راوي احلديث األصل، ولكن الشوا 

الشواهد إن كانت عن الصحابي نفسه فهذا أبلغ، ولذلك فقد حرصنا على مجع الشواهد عن ابن عمر 

 -رغم طبعه اهلاديء –ابن عمر  كاننفسه، وهي كثرية، ثم اخرتنا منها أقواها وأدهلا على املقصود، و

ساخطاً على معاوية ، وقد ذكرنا يف حبث ) حقيقة إسالم معاوية( أن عبد اهلل بن عمر مل يكن يرى أن 

 وأن معاوية هدد بقتل ابن عمر ومنعه من بث األحاديث ..اخل. أسلم صادقاً، وإمنا أسلم كارهاً،معاوية 

ذه األمة( فقط، ولن سنقتصر على الشواهد اليت تشهد هلذا احلديث خاصة ) معاوية فرعون ه وهنا 

 نستعرض الشواهد احمليطة اليت تدل على رأي ابن عمر السيء يف معاوية.

ومن أبرز الشواهد على هذه احلديث خاصة ومن حديث عبد اهلل بن عمر نفسه، حديث التابوت، ولعله  

لى( ما كان جزء من هذا احلديث، وقد روي بألفاظ متقاربة وتفيد أنه ) لوال قول فرعون )أنا ربكم األع

                                                           

 وهذا ما أنكروه على ابن حبان.. بأنه كان يفجج العبارة ويقع يف الكبار! 14

 بل حديث أبي ذر سنده قوي.. وسيأتي. 15



أحد أسفل من معاوية(، فهذا األثر عن ابن عمر قوي األسانيد، وقد روي عن ابن عمر من ثالث طرق 

 ، فهذه من قرائن صحة احلديث عن ابن عمر مرفوعاً.-وسيأتي التفصيل –قوية 

فلم  أدهى،كان اآلخر  وهو فرعون، ولكن وعلى هذا يكون هناك فرعونان، إال أن أحدمها ادعى األلوهية 

جيازف بإنكار النبوة وسط املسلمني الذين يطمع منهم أن يستمروا يف البيعة والنصرة لذريته، وكان حيرص 

)كتقليم األظافر والنهي  على أن يثقوا به، فلذلك كان يتظاهر أمامهم باإلسالم واحلرص على دقائق األمور

 بارها!حتى يثقوا فيه يف ك عن القيام للقادم والركعتني بعد العصر..(

وحديث التابوت الذي خيرب بأن معاوية يف الدرك األسفل من النار ليس غريباً فهو ال خيتلف عن حديث 

، فاملنافقون يف الدرك األسفل من النار بنص القرآن الكريم وباإلمجاع، فما مسلم ) ال يبغض علياً إال منافق(

 ،منا النصوص ختدم بعضها وتفسر بعضهاالغرابة؟  ال جيوز أن جنعل النصوص الشرعية تلعن بعضها، وإ

أن السلطة األموية وما أفرزته من ثقافة تأبى هذا، وتعرض على ضرب األحاديث بعضها ببعض  صحيح

بينما يؤمن  ،ووضع املعارضات يف مقابل املتواترات، وحزب معاوية يستغرب كثرياً مثل حديث التابوت هذا

فاملعنى واحد، إال أن حديث مسلم عام وهذا احلديث باحلديث اآلخر يف صحيح مسلم، وهذا تناقض 

حسب النظرية  –خاص، لكن دخول معاوية يف العام متحقق يقيناً فلماذا املكابرة؟ إما أن نؤمن بالنصوص 

أو ننكرها ونردها بعقولنا وأهوائنا حسب ما نتهم به اجلهمية واملعتزلة وأهل الرأي والشيعة وكل  -السنية

 ملعايري املزدوجة  عند هذا الفريق ال ميكن أن حتصى.املخالفني، ولكن ا

وحديث التابوت ال يعارضه كون فرعون يف أسفل ذلك الدرك، فإن اآلية الكرمية مل تقل إن الدرك األسفل   

خاص باملنافقني فإن معهم كبار الفراعنة، وإن صحت هذه النصوص يف معاوية فقد اجتمع يف معاوية 



اق، أما الفرعنة فيدل عليها حديث ) امللك العضوض والواقع التارخيي( وأما النفاق األمران، الفرعنة والنف

 .16فال يبغض علياً إال منافق

 : حديث التابوت:وهذه تفصيل يف دراسة الشاهد

 :وقد روي من ثالث طرق قوية  يقرن بني فرعون ومعاوية،وهو حديث  

 الطريق األول: خيثمة عن ابن عمر ) والسند حسن(

 ،18يعلى بن حييى عن ،17نصر (212 ص/  1 ج) - صفني وقعةنصر بن مزاحم  بسند حسن يف روى 

 من األسفل الدرك يف تابوت يف معاوية إن):  21عمر بن اهلل عبد قال: قال 20خيثمة عن ،19األعمش عن

 .( اهـمعاوية من أسفل أحدا كان ما( األعلى ربكم أنا: )فرعون كلمة ولوال، النار

                                                           

ديث بالفعل املضارع ) يبغض( الذي يدل أن البغض العرضي ليس دليالً على النفاق، وإمنا أتى احل هنا يالحظ  16

 على االستمرار، وهذا ما حتقق يف معاوية، دون اخلصومات العرضية اليت قد حتدث بني اإلمام علي وبعض الناس..

وهذا ما مل يفهمه كثري من الشيعة، فهم يعدون أي خصومة عرضية دليالً على نفاق املخاصم لإلمام علي، وهذه مبالغة، 

القول بالعصمة، وافرتاض أن الطرف املخاصم يعلم حتقق العصمة ..اخل، وهي أوهام بعضها فوق بعض، وهي فرع عن 

وقد أسهمت السلفية احملدثة يف بروز الغلو الشيعي ) باملفهوم السين(، وحنن حباجة إىل إعادة الفريقني للبحث اهلاديء، 

 الفريقني التفرد بتمثيل املذهبني. أو على األقل حنتاج  أال يتيح معتدلو السنة والشيعة لغالة 

 هصدوق متشيع، سبق التعريف بوهو ، هـ( مؤلف كتاب وقعة صفني212زاحم املنقري )نصر: هو نصر بن م 17

وترمجته ترمجة مفردة، يف كتب سابقة، وسنعيد ترمجته يف ملحق هذا الكتاب، والتضعيفات يف حقه مذهبية، فالرجل 

 .، وقد يهم وخيطيء كغريهن اجملهولنيصدوق، وإمنا هو يكثر الرواية ع



 :اد احلديث ومتنهعلى إسن التعليق

، وسيأتي 22أما إسناد احلديث فهو قوي، رجاله بني الثقة والصدوق، وبعضهم مت تضعيفه مذهبياً ال علمياً

، وأما منت احلديث فشاهد على الفرعنة ولو من بعيد، وجيب أال يستغرب أحد هذا ) يف امللحق( التفصيل

رعون يف بين إسرائيل، فإن فرعون وإن كان من كبار املنت، فما عمله معاوية يف هذه األمة أبلغ مما فعله ف

  -الطغاة إال أنه مل يتمكن من حتريف دين موسى عليه السالم كما حرف معاوية دين حممد صلوات اهلل عليه

كما مل يستطع فرعون أن   -شرتك االثنان يف  العلو يف األرض وجعل أهلها شيعاً والفتك بالصاحلنيانعم قد 

عقيدة  يف ذلك عية ظلم وينسبها منسوبة لرب العاملني، وهو ما جنح فيه معاويةيعمل على وضع شر

، فوضع عقيدة ما زالت تدرس إىل اليوم يف اجلامعات السلفية وفيها تلك العقائد من التشبيه واجلرب وشريعة

كام والنصب واإلرجاء يف حق املوالني والوعيد يف حق املعارضني..اخل، كما أن مجلة كبرية من األح

                                                                                                                                                                      

.. هناك ثالثة هبذا االسم، وهذا هو األسلمي، وفيه تفصيل والصواب أنه ثقة ) وقد أفردناه حييى بن يعلى  18

 .برتمجة مطولة يف امللحق(

 هـ(.. من رجال اجلماعة.141األعمش ثقة مشهور )  19

 و ثقة من رجال اجلماعة. هـ( وه12خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف ) بعد  20

قال عبد السالم هارون : ) يف األصل : ابن عمرو وهو تصحيف( يقصد أن صواب الرواية عن عبد اهلل بن عمر  21

ال عبد اهلل بن عمرو، وأنا أقول  سواء رواه خيثمة عن عبد اهلل بن عمر أو عبد اهلل بن عمرو فالسند صحيح، وقد 

 ليس.. أعين خيثمة، ثم هو هنا من الشواهد واملتابعات.مسع منهما، وهو غري موصوف بالتد

التضعيف املذهيب يعرفه املنصف عندما جيد أهل احلديث يصبون غضبهم على راوٍ مل يروي إال ما رواه غريه ممن  22

ا عندما يوثقوهنم، وأحياناً يعرتف أهل احلديث بأن تضعيفهم لفالن إمنا هو لرأيه وليس حلديثه، وقرائن أخرى سيتم بياهن

 نستعرض اإلسناد ونقف على التضعيف املذهيب.



الشرعية اليوم هي مستقاة من معاندة معاوية للنصوص، بل وصل هذا إىل السلوك والعقل والنفس املسلمة، 

 .هذا من حيث املنت ودالئل أو قرائن صحته

 وبعضهم مت تضعيفه مذهبياً، ، ألن رجاله بني الثقة والصدوق،أما إسناد احلديث فال يقل عن مرتبة احلسنو

كان يبالغ يف حب  يف اهلامش وسنتوسع فيها يف ملحق الرواة( نعم بعض هؤالء) وقد اختصرنا ترامجهم 

ارتكب احملب جرماً بذم من ال يستحق  عنعلي واملبالغة يف اإلميان إميان، وحب علي إميان، فال بأس، إمنا 

يف السلفية الذم أو تربئة من ال يستحق التربئة فهذا شيء آخر، إال أن هذا غالباً خيضع للبيئة، مثلما جند 

احملدثة كمحب الدين اخلطيب وزهري الشاويش من يبالغ يف حب معاوية واحلجاج ومع ذلك مل يضعفهم 

هؤالء؟ والعجب هنا ال ينتهي، فاملبالغ يف حب الظاملني ال حياسب، بينما يصرون على تضعيف من يبالغ 

ة؟ أحب أن أمسع منصفاً وال ؟ أليس هذا من الدالئل على أهنم سقطوا يف حفرة معاوييف حب الصاحلني

 .أكاد أجد، كأن اهلل طبع على قلوهبم بنصبهم وعنادهم وكربهم

 واخلالصة:

ولكن له حكم الرفع ألنه ال يقال مثل هذا بالرأي، واجلميع يعرف  أن احلديث هذا موقوف على ابن عمر،

هلا  من األحاديث قوفاتمثل هذه املو لنتذكر أن وله شواهد عن ابن عمر وستأتي، ولكن ورع ابن عمر، 

حكم املوصول عند أهل احلديث، ألنه إخبار بالغيب وال يقال من قبل الرأي، وقد توسع أهل احلديث يف 

، فال يأت أحد ليقول إنه مل يرو مرفوعاً إال من طريق نافع تثبيت مثل هذه املوقوفات يف األحاديث املوصولة

وقوفة عن ابن عمر لكن هلا حكم املرفوع، أو أن ابن عن ابن عمر، كال فقد روي من ثالث طرق أخرى م

 .ينطلق يف رأيه عنه، واألول أوىل ملا تواتر من ورع ابن عمر عمر يرتجم احلديث أو



 الطريق الثاني : حديث أبي املثنى عن ابن عمر 

 يعلى بن حييى حدثنى 23(عمر) صر،: ن(211 ص/  1 ج) - صفني وقعةروى نصر بن مزاحم أيضاً يف 

 بن اهلل عبد عن املثنى، أبى عن ،الدهنى عمار عن عباس، بن اجلبار عبد 24) كذا والصواب :عن( بن

 أنا: " قال أنه إال الدرجة تلك اخنفضت وما ؟ درجة إال فرعون وتابوت معاوية تابوت بني ما: قال عمر

 ". األعلى ربكم

 :واملنت دالكالم على اإلسنا

ر التعريف به، وعمر بن سعد بن أبي الصيد الصيداوي؛ الراجح فنصر بن مزاحم تكر أما السند فصحيح،

أنه ليس يف اإلسناد أصالً، وأن نصر بن مزاحم رواه عن حييى بن يعلى مباشرة، وإن وجد الصيداوي فهو 

شيعي صدوق يف ترجيحي، وحييى بن يعلى االسلمي شيعي صدوق؛ ضعفه بعضهم للمذهب كعادهتم، 

شيبة وقتيبة وأمثاهلم من الكبار،  وشيخه عبد اجلبار بن عباس الشبامي  وهو من شيوخ أبي بكر بن أبي

صدوق فوق هؤالء، وهو من رجال السنن، وعمار هو ابن معاوية الدهين ثقة من رجال مسلم والسنن، 

                                                           

معنى اإلسناد قال نصر بن مزاحم أخربنا عمر ..اخل، واإلسناد فيه أخطاء وتصحيفات مع اضطراب، فكلمة   23

)عمر( أرى أهنا مقحمة هنا من بعض النساخ لكثرة رواية نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد أبي الصيد األسيدي، 

 ه على الصواب، وزيادة )عمر( هنا ليس هلا معنى..  فنصر بن مزاحم يروي عن حييى بن يعلى نفسه.وهنا ال وجود ل

 عبد حدثنا..  (252 ص/  2 ج) - للطحاوي اآلثار مشكلانظر على سبيل املثال بعض األسانيد:  / يف  24

 عن قرم بن سليمان..  (144 ص/  14 ج) - دمشق تاريخ/ ويف  الدهين عمار عن، الشبامي عباس بن اجلبار

 عبد أبو إبراهيم بن خمول... (146 ص/  14 ج) - دمشق تاريخ...  / الدهين عمار عن عباس بن اجلبار عبد

 ..الدهين عمار عن ) الصواب : الشبامي(  الشيباني عباس بن اجلبار عبد نا اهلل



وسيأتي وشيخه أبو املثنى وامسه مسلم بن املثنى فهو ثقة باتفاق، وشيخه ابن عمر صحابي معروف، 

يف امللحق، وأما املنت فاحلديث واضح ال حيتاج إىل شرح، وهو شاهد قوي سواء  لهالتفصيل يف رجا

وهو وإن  عن ابن عمر من أكثر من طريق،حديث التابوت وقد ثبت  للحديث األصل أو حديث التابوت،

 له حكم الرفع، وال يقال بالرأي. إال أن كان موقوفاً على ابن عمر

 عن ابن عمر أيضاً الطريق الثالث: سامل بن أبي اجلعد 

 ،)هو ابن مزاحم مؤلف الكتاب، سبق( صر: ن(212 ص/  1 ج) - صفني وقعةروى نصر بن مزاحم يف  

 إن: قال عمر بن اهلل عبد عن ،27اجلعد أبى بن سامل عن ،26الثماىل محزة أبى عن ،،25فضيل بن حممد عن

 (.األعلى ربكم اأن: )قال فرعون بأن وذلك فرعون، تابوت فوق النار يف معاوية تابوت

 التعليق على اإلسناد واملنت:

                                                           

وع فيه روايته هبذا اإلسناد، ففي هـ( ثقة من رجال اجلماعة، والبن فضيل كتاب مطب126حممد بن فضيل الكويف ) 25

 الْجَعْدِ أَبِي بْنِ سَالِمِ عَنْ الثُّمَالِيُّ، حَمْزَةَ أَبُو حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ، ابْنُ حَدَّثَنَا (312/  1) - 126 فضيل البن الدعاء

 ال... وذكر حديثاً يف الدعاء.قَ

اسم أبي صفية )دينار( فهو ثابت بن دينار، وهو هـ(، امسه ثابت بن أبي صفية، و162أبو محزة الثمايل ) حنو   26

صدوق ضعفه بعضهم للتشيع، ومل يأتي من ضعفه حبجة، وهو من علماء الشيعة الكبار، وروى عنه كبار علماء أهل 

   .السنة يف زمنه

 هـ إال أنه يرسل، واحتمال إرساله هذا122سامل بن أبي اجلعد الغطفاني ثقة من رجال اجلماعة مات سنة   27

 احلديث عن ابن عمر وارد.



أما املنت فيتفق مع ما روي عن ابن عمر من طريقني سابقني، وهذا الطريق الثالث، وأقل أحوال احلديث عن 

ابن عمر أن يكون صحيح لغريه عند املتشدد من أهل احلديث، والصحيح لغريه فوق احلسن، واحلسن 

ث صدوق شيعي قد يهم يف الشيء اليسري، وشيخه حممد بن فضيل فنصر بن مزاحم سبق أنه حمد حجة،

ثقة حجة من رجال الشيخني، وشيخه أبو محزة الثمايل من أوائل مصنفي الشيعة وعلمائهم، وهو صاحب 

عبادة وحديث وفقه، وقد ضعفوه للمذهب كما فعلوا بأبي حنيفة، والصواب أنه ثقة لكن قد يهم يف 

ه سامل بن أبي اجلعد تابعي مشهور من رجال الشيخني إال أنه يرسل ويدلس احلديث كما يهم غريه، وشيخ

كاحلسن البصري والزهري والنخعي وغريهم من التابعني، وشيخه ابن عمر صحابي مشهور، ) وسيأتي 

وأما من حيث املعنى فاحلديث واضح وهو شاهد للحديث األصل ) موضوع  ،التفصيل يف ملحق الرواة(

 واحلديث له حكم الرفع ألنه ال يقال بالرأي.  لتابوت أيضاً،الكتاب( وحلديث ا

 قد يكون احلديثان حديثاً واحداً:

 لكل حديثاً واحداً نصه )  مبا أن احلديثني ) األصل وشواهده( عن ابن عمر فمن احملتمل أن يكون هذا 

، النار من األسفل الدرك يف تابوت يف معاوية إن)و( ، سفيان أبي بن معاوية األمة هذه وفرعون فرعون، أمة

( فاحلديث مرتابط، وهو من كمال معاوية من أسفل أحدا كان ما( األعلى ربكم أنا: )فرعون كلمة ولوال

البيان واإلغالظ للمنافقني، والنيب )ص( موصوف باألمرين، فهو أفصح من نطق بالضاد، وهو ال خيشى إال 

 .إخفائهاهلل، فليس هناك سبب يوجب عليه تعمية األمر أو 

وحنن إمنا أردنا أن جنمع شواهد حديث ابن عمر عن ابن عمر نفسه أوالً، وإال فحديث أبي ذر اآلتي أقوى 

من هذه الشواهد عن ابن عمر، لكنه ألنه حديث خمرجه عن أبي ذر فقد آثرنا أن خنرجه مع شواهده 



يب األحاديث حسب األقوى مهما مفصوالً من الناحية الفنية عن حديث ابن عمرن وإال فاألوىل علمياً ترت

اختلفت املخارج، ثم نذكر الشواهد األقل قوة، ولكن هذا منهجنا قد أفصحنا عنه هنا، فال يستغرب 

 القاريء الكطريم إن وجد حديث أبي ذر أقوى بكثري من الشواهد الثالثة عن ابن عمر. 

 :) معاوية فرعون هذه األمة( احلديث الثاني: حديث أبي ذر

 بن الرمحن عبد ثنا ،املظفر بن حممد حدثنا:   (42 ص/  2 ج) - أصبهان أخبارصبهاني يف قال األ 

 عن ،األعمش عن ،سفيان ثنا ،يوسف بن حممد ثنا ،الفرات بن أمحد مسعود أبو ثنا ،هارون بن سعيد

 أحدمها: »  لرجلني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال ،ذر أبي عن ،أبيه عن ،التيمي إبراهيم

 اهـ 29فال أنا أما:  اآلخر فقال ،28« األمة هذه فرعون

                                                           

واحلديث ذكرته مصادر الشيعة الزيدية أيضاً فقد نقل اجمللسي ) اإلمامي( يف حبار األنوار عن الثقفي ) الزيدي(  28

 قلت:  قال، ذر أبي عن، أبيه عن، التيمي إبراهيم عن، ) وهو صاحب كتاب الغارات( الثقفي ذكرهذا احلديث فقال: 

:  معاوية فقال.  األمة هذه فرعون أحدنا إن:  يقول وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت أني دفأشه أنا أما:  ملعاوية

اهـ واملراد يف احلديث يف املصادر السنية والشيعية واضح، وهو أن فرعون هذه األمة عند أبي ذر هو  فال أنا أما

ي، وكان أبو ذر أصدق الناس هلجة،  معاوية، وأبو ذر استند على حديث مسعه من النيب )ص( وليس رأيه الشخص

وهذا الصدق سبب له متاعب كثرية، وهو من أسباب سخط معاوية الشديد على أبي ذر وترحيله إىل عثمان، ثم من 

اسباب سخط عثمان عليه ونفيه إىل الربذة يف قصة معروفة فصلتها يف كتابي ) أبو ذر وعثمان( مل يطبع، ويف إسناد 

مل يدرك إبراهيم التيمي، وكأن اختصار اإلسناد من اجمللسي، وليته ذكر اإلسناد كامالً لنعرف هل  الثقفي انقطاع فالثقفي

 رواه من طريق األعمش أم غريه ـ



 معنى احلديث:

احلديث مروي باملعنى، فأبو ذر قال ملعاوية: أحدنا قال فيه النيب )ص( إنه فرعون هذه األمة، فقال معاوية: 

 أما أنا فال!

يعلم أن أبا  ي ذر، فهوعندما قلب احلديث إىل أب كذب معاويةقد وبي ذر مبعاوية، وهذا تعريض من أقلت: 

ذر أبعد عن أن يكون فرعون هذه األمة، وأن أبا ذر يقصد معاوية، وإمنا أراد التلميح مبا يشبه التصريح من 

ية عندما يتورط يقلب ا ثبت فيه من األحاديث، ولكن معاوباب إخباره معاوية بأنه يعرفه، ويعرف م

فقال : إمنا قتله من جاء به، فقلب احلديث إىل علي ار له يف اآلخر، مثلما تورط حبديث عماحلديث وجيع

وأهل بدر بدالً من أن يكون فيه ويف أهل الشام، وهكذا فهل بأبي ذر.. ومنهج معاوية مطرد، وهو من 

 نفاقه واستهتاره باحلديث. ئلدال

لته هنا واملقصود هنا أن أهل احلديث رووه باملعنى حتى ال مياد يفهمه أحد! ولو هذا التفكيك الذي فع

 رمبا لو مل أفعله لن يفهم أكثر الناس هذا احلديث، وراجعوا اللفظ.

 :الكالم على اإلسناد

اإلسناد صحيح على شرط مسلم، ومن أحاديث األعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر ما رواه اإلمام 

 حَدَّثَنَا مُسْهِرٍ بْنُ عَلِىُّ خْبَرَنَاأَ السَّعْدِىُّ حُجْرٍ بْنُ عَلِىُّ حَدَّثَنِى: (53/  2) - مسلم صحيحمسلم يف 

 سَجَدَ السَّجْدَةَ قَرَأْتُ فَإِذَا السُّدَّةِ فِى الْقُرْآنَ أَبِى عَلَى أَقْرَأُ كُنْتُ قَالَ التَّيْمِىِّ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ األَعْمَشُ

                                                                                                                                                                      

 . (241 ص/  1 ج) واحلديث فيه بإسناده ولفظه  أصبهان تاريخوأخبار أصبهان هو نفسه كتاب   29



،  واإلسناد واضح هنا بأنه من ... احلديث ذَرٍّ أَبَا سَمِعْتُ ىإِنِّ قَالَ الطَّرِيقِ فِى أَتَسْجُدُ أَبَتِ يَا لَهُ فَقُلْتُ

رواية األعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وهذا يصححونه على شرط مسلم ومل 

يدخلوا حكيم بن جبري  مل حيتجوا بعنعنة األعمش وال غري ذلك، فاألصل أن احلديث صحيح اإلسناد على 

 .فليفعل ن يتعسف متعسفشرط مسلم إال أ

/  4)  الرتمذي سنن)فيه  أبيه عن التيمي إبراهيم عن األعمش عن سفيان حدثنا: ...  ذا اإلسناد  وهب

  شريك بن يزيد بن إبراهيم التيمي إبراهيم و صحيح حسن حديث هذاقال عنه الرتمذي: )   (336

صحيحه واألرناؤوط حمقق صحيح ابن  ( وصحح هلذا الطريق ابن حبان يفصحيح:  األلباني الشيخ قالو

حبانت وغريهم..  بل مل أجد من ضعف )رواية الثوري عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه( ال من 

 املتقدمني وال من املتأخرين.

صحته حمل إمجاع من و يف صحيح مسلم، فرواية األعمش عن إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن أبي ذرإذن 

فيها عنعنة األعمش أيضاً، فلماذا التشدد يف صحيحه وابن حبان يف صحيحه مسلم  ، وروايةأهل احلديث

 واخرتاع االحتماالت إذا تعلق األمر بذم معاوية؟ هل هذا إال تعصب مذهيب؟ هنا فقط على هذا اإلسناد

يار يناقشون أسانيد البخاري ومسلم فيأخذون منها مبعيار ويردون مبعأحراراً فنعم لو كان أهل احلديث 

لقلنا هذا اجتهاد، إال أهنم يتعصبون ألسانيد الصحيحني، فإذا أتى بعض هذه األسانيد مبذمة ملعاوية 

وهذا نتيجة سبق فضائل معاوية املوضوعة إىل عقوهلم قبل املثالب  أخذوا يطعنون مييناً ومشاالً..

يع ترك ما وجد عليه اآلباء الصحيحة، والعقل حبسب السابق إليه، إال من كان له قوة جتديد وتغيري يستط



واألجداد، وهذا صعب على النفس البشرية إال من أمده اهلل بفضل منه؛ فيرتك مئة حجة ضعيفة حلجة 

 واحدة صحيحة. 

مع التجديد والنظر يف أسانيد الشيخني كما يتم النظر يف أسانيد هنا ال أقلد أسانيد الشيخني، وأنا وأنا 

وتزعمون أنكم حتبون  بلغتهم، وأقول: أنتم تشرتطون األسانيد الصحيحة؛غريمها، إال أنين أخاطب القوم 

معاوية ألنه صحت فيه أسانيد، حسناً، فلنسألكم ونقول: إذا تناقض حديث على شرط مسلم مع حديث 

خمتلف يف صحته فأيهما أوىل بالتقديم؟ ستقولون: سنقدم اإلسناد الصحيح على اإلسناد املختلف فيه 

ف، إذن فقدموا حديث ) معاوية فرعون هذه األمة( على حديث ) اللهم اجعله هادياً فضالً عن الضعي

مهدياً( فإن منهج أهل احلديث والواقع التاريخ والشواهد تدعم احلديث األول الذي جتهلونه، وترد احلديث 

نتهكم بالتهمة ف ما نشاء، وحنن التعصب، وأننا نصحح ما نشاء ونضعالثاني الذي تشهرونه، وأنتم تتهموننا ب

نفسها، فتعالوا نصحح األصح فاألصح، فإذا وجدنا التناقض فلنطرح األقل صحة لصاحل األقوى صحة، 

، وإن أتيناكم بفضيلة ملعاوية وإن كانت أسانيدها صحيحة مبتون تذم معاوية رفضتموها لماذا إذا أتيناكمف

 بأسانيد دوهنا بكثري قبلتموها.. فهذا تعصب ومذهبية.

: حتى أنت تفعل هذا، فرتد من األسانيد ما جيمع عليه أهل احلديث، وتصحح ما يضعفه أهل قد يقال

 احلديث؟.

وإن تنكرمت له دراية، وهو بغي معاوية وأن ملكه  ،رواية أنا أنطلق من أصل صحيح تقرون بصحتهأقول: 

ن الكريم إىل سرية عضوض..اخل، وأبين موقفي على قرائن حميطة وشاهدة، من ذم الظلم والبغي يف القرآ

معاوية الظاملة إىل آثارها على الفكر، .. بينما أنتم تنطلقون مما ال نسلم بصحته، من اعتقادكم بأن معاوية 



من فضالء الصحابة وأنه كاتب الوحي وأنه خال املؤمنني وأنه وأنه.. وكل اعتقادكم من وضع معاوية 

ألسرته ملكاً، فإن األسرة تستمد شرعيتها من  نفسه، فقد بث فضائله كأي حاكم مستبد يريد أن يبين

 تضخيم املؤسس وشرعنته.. لكن معاوية كان داهية وله جهازه الدعائي والروائي والقصصي..اخل.

 .ما يقال من صحة اإلسنادفالقضية حتتاج إىل معنىً صحيح سابق على 

ملني ولو بلون األحاديث يف مدح الظاقهم ياخلالف بيننا ثقايف، فوأنا أقبل أن جتعلوني مثل هؤالء، أعين أن 

مع أن هذا ليس  قبل األحاديث يف ذم الظاملني وإن كان يف أسانيدها ضعف،كانت أسانيدها ضعيفة، وأنا أ

ممن يقبل إسناداً ضعيفاً يف مدح  وأقرب إىل احلق الواقع، إال أن الذي يقبل إسناداً ضعيفاً يف ذم ظامل أفضل

حديث ) معاوية فرعون هذه األمة( هو يف مستوى تلك األحاديث اليت ظامل، هذا على التسليم بأن 

يصححوهنا يف معاوية مثل  حديث ) اللهم اجعله هادياً مهدياً( مع أن فيه سبعة عشر علة إسنادية توسعت 

فيها يف ردي على الشيخ عبد اهلل السعد، ومع أنه من حيث املنت باطل، ألن اهلل مل يهد به اهلل أحداً بل 

اللهم علمه الكتاب واحلساب وقه العذاب(! وهو حديث   ل به نصف األمة، وكذلك حديث ) أض

يضحك الثكاىل! فأي علم بالكتاب عند معاوية؟ واحلساب أيضاً؟! واخلصلة الثالثة ستتبع! مع ضعف 

 اإلسناد..

اوية عند أي بينما حديث ) معاوية فرعون هذه األمة( له إسنادان أقوى من كل األسانيد يف فضائل مع

منصف من أهل احلديث، ويكفي أهنما على شرط الصحيح، بينما األحاديث يف فضائل معاوية ليس فيها 

إسناد على شرط الصحيح، فكيف جتعلون فضائل معاوية أقوى من هذا احلديث فقط الذي يصف معاوية 

حديث ميوت على غري بأنه فرعون هذه األمة؟ فكيف لو أضفنا حديث الفئة الباغية وحديث الدبيلة و



مليت وحديث امللك العضوض وحديث أبي برزة وحديث عبادة بن الصامت وحديث قاتل عمار وحديث 

معاوية وآثاره  سريةالعلم اليقيين بسوء القاسطني وحديث إذا رأيتم معاوية على منربي فاٌتلوه ..اخل مع 

 ؟السلبية على الدين والدنيا واملسلمني

 من؟ الفريقني أوىل باأل أيف

 هل هو الذي يصدق ذم الظاملني على لسان النيب )ص(؟

 أم الذي يصدق مدح الظاملني على لسان النيب )ص(؟.. 

 وما مقياس الظلم ومقياس العدل..؟ هل هو ظامل أم عادل؟ فالقضية يف معاوية تبدأ من هنا..

 ما معيار صحة اإلميان أو حتقق النفاق؟

أوىل حرام وأن فاعلها ايرينا املذهبية فسنعلم أن الكبائر لكريم وتركنا معا املعايري من القرآن وإذا أخذنا 

ليس مبعنى ، ومن آثار معاوية سواء فعل الكبائر صحابي أو تابعي، فالتفريق مذهيب أيضاً !بالذم من الثناء

حتى  إذا ارتكب حنو مخسني كبرية مصراً عليها 30بأن اهلل يتجاوز عن الصحابي هناك نص شرعي يقول

 .املوت، هذه املعتقدات املذهبية من وضع معاوية، فقد عمل على ختريب الدين كله

 :واجلواب عليه كالم الدراقطين على أسانيد احلديث

  فقال:عن هذا احلديث ( 221/ 5وقد سئل عنه الدارقطين يف العلل ) 

                                                           

 ه من عدمها. بغض النظر عن اخلالف يف صحبة معاوية أو صحة إسالم 30



 31 ذر أبي عن أبيه عن يالتيم إبراهيم عن عمشاأل يرويه حديث هو فقال

 ) أي عن األعمش( هعن واختلف

 . 32كذلك عمشاأل عن الثوري فرواه 

 ثم يقول الدارقطين:

 33 التيمي إبراهيم عن جبري بن حكيم عن عمشاأل عن االسود أبي بن ومنصور عوانة أبو ورواه  

 ثم علق الدارقطين بقوله: 

 34 الصواب وهو احلديث ضعيف جبري بن وحكيم 

 ثم يقول الدارقطين: 

 كالم الدارقطين. انتهى (مرسل تابعه ومن ثوريال رواية أن فدل  

                                                           

 وهذا اإلسناد رجاله ثقات مسع بعضهم من بعض، وهو على شرط الصحيح. 31

قلت: يعين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وقد رواه عن الثوري هبذا اإلسناد ثقتان من الكبار: األول:  32

ند أبي نعيم األصبهاني يف تاريخ عبد الرزاق الصنعاني عند ابن أبي حامت يف العلل، والثاني: حممد بن يوسف كما ع

 أصبهان كما سبق.

 قلت: يعين عن أبيه عن أبي ذر كما هو مفهوم من سياق السؤال عن احلديث.  33

قلت: يقصد أن هذا الطريق بزيادة حكيم بن جبري هو الصواب، واحلق مع الدارقطين فالزيادة فيها زيادة علم ال  34

 سيما وأن الثوري كان يدلس.

 



وأن حديث األعمش عن حكيم بن جبري ، ث صحيح اإلسناد بأي الطريقني كانسيأتي أن احلديقلت: 

) وقد أفردنا ترمجة حلكيم بن  وليس ضعيفاً كما قال الدارقطين  وأن حكيم بن جبري ثقةحديث آخر، 

 .جبري، وأثبتنا فيها أنه صدوق سين املذهب(

 :حديث أبي ذ راخلالصة يف 

رجاله كلهم ثقات ومسع بعضهم من بعض، وال وجود حلكيم بن جبري إال  صحيح، اإلسنادواخلالصة أن 

 أرسل احلديث عن إبراهيم التيمي؛، وإن افرتضنا صحة وجوده يف اإلسناد وأن األعمش قد 35احتماالً

                                                           

أن احلديث الذي فيه رواية األعمش عن حكيم بن جبري هو نفسه فقد سبق أنه اقتطاف من احلديث  فإذا صح 35

 معرفةوأن احلديث يصح إسناده، وإال فالذي أرجحه أن حديث األعمش عن حكيم بن جبري حديث آخر وهو يف 

 بن كثري ثنا:  قال جدي ثنا:  قال الشعراني الفضل بن حممد بن إمساعيل أخربنا: (246/  1) - للحاكم احلديث علوم

، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ذر أبي عن، أبيه عن، التيمي إبراهيم عن، األعمش عن، عوانة أبو حدثنا:  قال، حييى

 ال:  قال، ؟ إبراهيم من هذا مسعت:  لألعمش قلت:  عوانة أبو قال«  منان يا حنان يا ينادي النار يف فالن: »  قال

. اهـ  وفالن هو معاوية، وسيأتي اإلثبات يف حبث آخر عن هذا احلديث ضمن  عنه جبري بن حكيم به حدثين

األحاديث اليت تقرن معاوية بالنار يف حبث مفرد عنوانه ) معاوية والنار( كحديث البخاري ) يدعوهم إىل النار( جزء 

هما إىل النار دعاً( وحديث ) أول من حديث عمار، وحديث ) قاتل عمار وسالبه يف النار( وحديث أبي برزة ) ودع

من يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل النار( وحديث الدبيلة ) ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط( 

معاوية، وحديث الناكثني والقاسطني واآلية ) وأما القاسطون فكانوا  أيوحديث عمرو بن احلمق اخلزاعي ) آية النار( 

وحديث شدخ الرأسني، وحديث التابوت، إىل حديث ) دعاة على أبواب جهنم( وهي تتناول معاوية جلهنم حطباً( 

باألولية، وكذلك حديث ) يا حنان يامنان(، وهذا الكتاب أيضاً فيه تلك العالقة بني معاوية والنار، فالعالقة وثيقة جداً 



حسن عند  حلديث صحيح اإلسناد أيضاً، أووعرفنا أن الواسطة حكيم بن جبري كما يرجح الدارقطين فا

ففيه خالف والصواب  حكيم بن جبري بإمجاعهم، إال ثقات رجال احلديثف، املتشدد من أهل احلديث

وال احلديث عن صحة اإلسناد يف  ق،وعن رتبة الصدالرجل فال ينزل  توثيقه، وقد وثقه الكبار ورووا عنه،

ثقة عند   وأن حكيم بن جبري ال سيما ى نتوقف فيه، اجلملة ألن هذا شاهد فقط، وليس أصالً حت

حه أهل احلديث من غري توبع عليه وصحالصدقة وقد ن سبب تضعيفه كان بسبب حديث التحقيق، أل

أما بقية  وقد خيطيء الثقة يف احلديث واحلديثني، ،حتى اإلمام أمحد نفسه أكثر الفقهاءوأخذ به  طريقه

 . اع تقريباًرجال اإلسناد فهم ثقات وحمل إمج

يمكن تضعيف عبد الرزاق ، أما عند التعسف يف التضعيف فللعقالء الذين ال يتعسفون نقولهإمنا وكل هذا 

سيكونون حتت دائرة التضعيف ألن ما روى  وكل أهل احلديث ..اخلوأمحدوالثوري والبخاري ومسلم 

يفات أمحد بن حنبل، وهي الواحد منهم أكثر من حديث منكر، وقد استعرضت يف الكتب السابقة حتر

هنا ) معاوية هؤالء الرواة هلذا احلديث ، ثم أبلغ من رواية احلديث الذي أنكره شعبة على حكيم بن جبري

                                                                                                                                                                      

قرآنية يف الظاملني، ومل أجد شخصاً يقرتن بالنار بني معاوية والنار من أصح األحاديث كحديث عمار إىل احلواضن ال

كمعاوية، لكن ماذا نفعل؟ ) إهنا ال تعمى األبصار إمنا تعمى القلوب اليت يف الصدور( وإذا عمي القلب تعطلت احلواس، 

واملقصود هنا أن احلديث آخر على الراجح وليس حديث ) معاوية فرعون هذه األمة(، نعم هو من شواهده العامة 

لكنه آخر، واألعمش قد روى عن حكيم بن جبري أكثر من حديث، وكذلك روى عن إبراهيم بن يزيد أكثر من و

حديث، فال جيوز مجع األحاديث وإعادهتا حلديث واحد، اللهم إال من رأى أهنا مروية باملعنى، لكن األعمش كان 

 حبسن نية أو البخاري بسوء نية.حافظاً للمتون وال يقطعها أو يغري ألفاظها كما يفعل احلسن البصري 

 



هم أقرب إىل رأي السنة واجلماعة منهم إىل رأي املعارضة الشيعية، وإال ملا كانت فرعون هذه األمة( 

ممن رووه عن  اوخاصة الثوري وأبو عوانة وغريمه ،لفيةأحاديثهم يف الكتب الستة باآلالف، بل أغلبهم س

  األعمش.وقد تابع بعضهم بعضاً عن  األعمش،

وحديثه يف الصحيحني باملئات ويف  ثبت، اجلميع يقول هو ثقةف كال، ؟فهل فيه شكوهنا يبقى األعمش 

حتى لو أنه وبالعنعنات،  الكتب الستة باآلالف، وهم يقبلون منه األحاديث يف أكرب العقائد وأدق التفاصيل،

روى يف حق اهلل ما ال يليق من جتسيم وجرب لرووه، فال وجه الستثناء معاوية من روايات األعمش؟ فهو 

، نعم هو متهم بالتدليس واحلديث هنا بالعنعنة، إال ليس أعلى من اهلل ورسوله حتى جنعل له قانوناً خاصاً

وز أن جنعل ألحاديثه يف معاوية أحكاماً خاصة، بل حتى لو مل أن أحاديثه بالعنعنة  متأل الصحيحني، فال جي

يكن مدلساً الخرتعوا له هذه التهمة كما فعلوا مع عبد اجمليد بن أبي رواد يف حديث ابن عمر فقد قال 

فهم خيرتعون التدليس ملن ليس مدلساً إذا  !(ينبغي)أمحد وابن معني  ) ينبغي أن يكون دلسه(! هكذا 

 .عاويةتعلق األمر مب

ومن رجال الكتب  ثقة باتفاق، -يف حدى الروايتني –وهو إبراهيم بن يزيد التيمي  ،ثم شيخ األعمش 

وهو يرسل ويدلس كسائر التابعني، إال أن روايته عن أبيه خالية من التدليس، وهذه منها، وقد روى الستة، 

 له اجلماعة.

ومن رجال اجلماعة، وقد  ي ثقة باتفاق أيضاً،التيم بن شريك هو أبوه  يزيد -شيخ إبراهيم  –وشيخه 

إبراهيم بن يزيد التيمي وأبوه  من الثقات السنيني املتفق عليهم، ف  هـ،12أدرك اجلاهلية، مات حنو عام 

 وأحاديثهم يف الصحيحني.



أصدق الناس هلجة وصحابي من  وهو ال حيتاج إىل تعريف، ويكفي أنه ، أبو ذروهو   وبقي الراوي األخري

واحلديث بأنه أصدق الناس هلجة كأن فيه حكمة، كأن النيب )ص( قد استودعه هذه األحاديث  لسابقني،ا

اليت صرح هبا يف زمن صعب، ودفع ألجل هذه الرواية وحنوها مثناً قاسياً بنفيه إىل بلدة يف الصحراء تسمى 

 .الربذة ليس فيها أحد من الصحابة

، نفرد له ترمجةهو وهم كما سلف، وسبن جبري و حكيملثانية وهو عمش يف الرواية اشيخ األفلم يبق إال  

 .وهو عند التحقيق ثقة أنكروا عليه حديث الصدقة فقط مع عملهم به وتصحيحهم له من غري طريقه

يعرفون  فهم الثوري وغريه من أهل احلديث الذين رووه عن األعمش، لن يرووه هكذا دون نظر يف املنت،ثم  

فيه طعن يف معاوية بأنه فرعون هذه األمة، والثوري وغريه ممن رووا احلديث عن األعمش أن احلديث كبري و

فلماذا مل يستغربوا احلديث أو يكتموه؟ األمر واضح أن السلفية العتيقة مل تكن  يف آخر األمر سلفية، هم

ملتأخرين كأمحد كالسلفية احملدثة، كانوا قرييب العهد ويعرفون زمن معاوية ويعرفون معاوية أكثر من ا

والبخاري، فلذلك لو كان احلديث يف أبي بكر أو عمر الستنكروه مباشرة وردوه واهتموا رواته، لكن 

احلديث يف جبار من اجلبابرة فمر احلديث مرور الكرام ألنه معقول، وألن معناه معقول، ولذلك مل يرووا تلك 

ث ألنه عندهم أصح، والثوري وأمثاله هم أرباب األحاديث املوضوعة يف فضل معاوية وإمنا رووا هذا احلدي

هذا العلم، هل وجدمت شعبة أو الثوري أو األعمش رووا حديثاً يف فضل معاوية؟ كال.. إذن فهم يعقلون 

أن حديث ) معاوية فرعون هذه األمة( أقرب للشرع والواقع من حديث ) اللهم اجعله هادياً مهديا(! وحنوه 

أريد أن أقول هنا أن الثوري وغريه من الرواة عن و لشاميون بتوجيه من معاوية، من األحاديث اليت وضعها ا

ألسباب منها: تأثرهم بالواقع السلفي  األعمش لن يرووا احلديث هكذا دون استفصال واستيضاح للسماع



 أو على األقل مراعاهتم للعامة الذين هم إفراز أموي لدولة أدرك منها األعمش سبعني سنة!  األموي،

، ألهنم ميثلون العامة والسلطة القدمية أهل احلديث سيتصدون ألي ذم ملعاويةصقور وثانياً: لعلمهم بأن 

وثالثاً: ألهنم يعرفون كيف يتأكدون من صحة حديث خطري كهذا احلديث، وال بد أن ميحصوا األعمش 

 . ما باستحالف أو أسئلة حتقيق طويلمتحيصاً إ

وجدنا بعض هؤالء يروون أحاديث معاوية وحيتجون هبا فكيف يظنون أنه  وال ميكن تعليل هذا احلديث إن

 واجلواب سهل، فهم ال يروون أحاديث معاوية، نعم رواها غريهم. فرعون ويروون عنه؟

ه صدق فيها مبتابعة أو تصديق من حاضرين أو حنو ذلك فهذا ثم لو انتقوا من أحاديث معاوية ما يرون أن

عتقدون أهنم يف النار كاخلوارج وغالة الشيعة وغريهم ممن يصنفوهنم يف الفرق يروون عمن ي همحيصل،  و

اهلالكة واملبتدعة وأهل النار، وجواب آخر وهو:  أن الرواية القدمية كانت متتلك قدراً من العلمية أفضل 

ومون على من الرواية املتأخرة عند أهل احلديث بعد العهد املتوكلي، فكان أهل احلديث املتقدمون ال حي

مسألة البدعة مثلما يفعلون يف مسألة الصدق والثقة، وإال ملا كان هلم قدرهم عند الفرق املعارضة، وثانياً : 

أن اهلل ابتالهم اهلل بشهوة احلديث حتى أهنم حيدثون مبا يتعارض مع معتقداهتم، وهذا كثري يف حديثهم.. 

لبت عليه.. وقد تتصارع شهوة احلديث مع حب وكان الثوري وغريه يشكو من شهوة احلديث وأهنا قد غ

معاوية فتغلب هذه عند الثوري وتلك عند أمحد وهكذا،  واخلالصة أن الرجال سوى حكيم بن جبري 

 .حمل اتفاق وأحاديثهم يف كتب الصحاح باآلالف فضالً عن غريها

 .املوسعة يف امللحق( ) انظر ترمجة حكيم بن جبري



 :نفسه رأبي ذ شاهد حلديث أبي ذر عن

والراجح عندي أنه حديث آخر،  -على رأي الدارقطين –هناك شاهد آخر لعله جزء من هذا احلديث 

 فهو شاهد حلديث التابوت، وقد يكون احلديثان واحداً كما قلت سابقاً.

 بن حممد بن إمساعيل أخربنا: (246/  1) - للحاكم احلديث علوم معرفةأما احلديث الشاهد ففي 

 عن ،األعمش عن ،39عوانة أبو حدثنا:  قال ،38حييى بن كثري ثنا:  قال 37جدي ثنا:  قال 36نيالشعرا الفضل

 حنان يا ينادي النار يف فالن: »  قال ،وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ذر أبي عن ،أبيه عن ،التيمي إبراهيم

 بن حكيم به ثينحد ال:  قال ،؟ إبراهيم من هذا مسعت:  لألعمش قلت:  عوانة أبو قال 40« منان يا

 اهـ عنه جبري

 التعليق:
                                                           

 .هـ.  341وهو ثقة عابد مشهور، تويف سنة  36

 .هـ( ثقة وقد رمي بالتشيع212هو الفضل بن حممد الشعراني )  37

 كثري بن حييى أبو مالك،  ثقة، ) والتوسع يف هذه الرتاجم يف ملحق الرواة(. 38

 هـ( ثقة مشهور  من رجال الشيخني.126أبو عوانة )  39

 املرفوع احلديث ومنه:  -(522/  6) - وامللوك األمم تاريخ - كتاب املأمون الذي أعده يف ذم معاوية ويف 40

 من وكنت قبل عصيت وقد اآلن منان يا حنان يا ينادي منها درك أسفل يف نار من تابوت يف معاوية إن قال أنه املشهور

عامتهم إال وهو قوي عند بعض أهل احلديث على األقل، وإال ( اهـ واملأمون لن يوجه خطاباً إىل أهل احلديث واملفسدين

سيتخذه أهل احلديث سبة على املأمون، بأنه ينشر الكذب على رسول اهلل )ص(، واملأمون كان عاملاً باحلديث وله 

ديث مستشاروه، وهو يواجه أهل احلديث فالبد أن حيدثهم مبا يعرفون، وقد عملت السلفية احملدثة على إبطال هذا احل

 بتحريف احلديث فانتقل احلديث إىل فكرة أخرى جمردة ) فانظروا حديث: يا حنان يا منان(!.



السند صحيح، وقد سبق تعريف األعمش فما فوقه، وأما من دونه فقد ترمجناهم باختصار يف اهلامش  

 وسنتوسع يف ملحق الرواة.

وأما )فالن( يف هذا احلديث فهو معاوية.. واحلديث جزء من حديث التابوت املشهور، وقد سبق، وهو 

حامت ثم الدارقطين أنه نفسه احلديث األصل ) معاوية فرعون هذه األمة( ألن  احلديث الذي ظن أبو

األعمش رواه من الطريق نفسه من رواية الثوري عن األعمش، ثم صرح بواسطته بينه وبني إبراهيم بن يزيد 

فصالن ال التيمي، يف رواية أبي عوانة، لكن فات هؤالء اختالف اللفظني اختالفاً كبرياً، بل مها حديثان من

يلتقيان إال يف النار، مثلما يلتقي معهما حديث ) الفئة الباغية( فإن يف آخره ) يدعوهم )عمار( إىل اجلنة 

ويدعونه إىل النار(، فليس كل األحاديث اليت تلتقي يف النار تكون حديثاً واحداً، كاآليات اليت تلتقي يف 

 وعد الكفار بالنار ليست آية واحدة.

قد وقع فيه الدارقطين فضعف احلديث   -إن أحسنا الظن –يف اخللط بني احلديثني  ولكن هذا الوهم

األصل ) معاوية فرعون هذه األمة( باحلديث الثاني! لتصريح األعمش هنا بأن هذا احلديث ) وهو حديث 

هذه خمتلف كما ترى( إمنا مسعه من حكيم بن جبري، ولكنه مل يقل ذلك يف احلديث األصل ) معاوية فرعون 

األمة( وإمنا رواه مباشرة عن إبراهيم التيمي، فخلط الدارقطين بني احلديثني ثم انتقى أضعفهما إسناداً ثم 

نسفهما مجيعاً، وليست هذه رواية باملعنى، فالرواية باملعنى ال تصل إىل هذا احلد من االنفصال، وإذا 

 صحيح.تكلفنا القول بأهنما حديث واحد ) وهذا حيدث نادراً( فالسند 

والسر يف هذا الوهم أن اهل احلديث استقرت عندهم عقيدة غريبة، وهي أهنم يقيسون السلف العتيق 

وعقائدهم على السلف احملدث وعقائدهم،  وعلى هذا فهم ال يعقلون أن أهل السنة األوىل ) السنة 



لف الصاحل حبق كأبي ذر ومعاوية العتيقة(  كإبراهيم التيمي ووالده ال يعرفون ملعاوية فضالً، اتباعاً منهم للس

وعمار وحذيفة و...اخل، فلذلك قد يتكلفون تضعيف شيء عنهم خمالفاً ملا عليه املتأخرون،  وال يفرقون 

بني التدرجات السلفية اليت تشكلت عري التاريخ ولظروف سياسية، بل إىل اليوم فيهم هذه اإلنزياحات 

إال أهنم ال  -دثة أو السلفية احملدثة انزاحت من موقع إىل آخراملتالحقة حنو الثقافة العامة، فالسنة احمل

فتحولت من ذم معاوية إىل الثناء على معاوية من باب اخلضوع   -يراجعون وال يشعرون وال يعرتفون

السياسي واخلصومة املذهبية فقط، واخلصومة املذهبية نفسها من تشكيل البالط وإجياده، ليجد له 

نقوهلا بعد وعي  وإمناا نقول اليوم ) حنن من أهل السنة( ال نقصد السنة احملدثة، أنصاراً، ولذلك عندم

تارخيي وحديثي هبذا التدرج واالنزالقات املتعاقبة للعقائد املذهبية، فال نقصد سنة أمحد أو ابن بطة أو 

ن الصامت الربهباري أو ابن تيمية أو حممد بن عبد الوهاب..كال، نقصد سنة أبي ذر وعمار وعبادة ب

وأمثاهلم، فلذلك يبغضنا هؤالء ويريدوننا أن نتبع السنة املذهبية واحملدثة املبتدعة، ولذلك ال يصدقوننا 

عندما نقول ) حنن أهل سنة( وحنن ال نصدقهم عندما يقولوهنا أيضاً، هم ال يصدقوننا نتيجة ضعف يف 

وال نزكي  –قراءات متأنية شجاعة الوعي، وحنن ال نصدقهم نتيجة علم ووعي هبذه التحوالت، وبعد 

إال أن الواقع واقع، فنحن نعرف  القوم عقوهلم وعلومهم وقلوهبم، فهناك ضعف على سائر  -أنفسنا

املستويات، العلمية والعقلية والقلبية، وضمائرهم أضعف من قلوب العصافري، وال يستطيع أحدهم أن يصرح 

هاب أو ابن باز..اخل، فهذا الطرف العابد احلمق الضعيف خبطأ البن تيمية أو أمحد أو حممد بن عبد الو

هو كنز السلطات الظاملة عرب التاريخ،  وال يشك منصف أن مصلحة السلطات قدمياً وحديثاً هو نصرة 

الطرف األمحق املطاع، وإعطائه املشروعية على حساب السنة العتيقة، ألن السنة العتيقة ال تتصاحل ) 



هب وقتل النفس..اخل بينما السنة احملدثة قد يسرت للسلطان الظامل فعل أي شيء من عليماً( مع الظلم والن

 هذه اجلرائم ثم هو فيها كلها جمتهد مأجور!

من هنا ال بد أن نعلم أن السنة احملدثة اخلادمة للحاكم ستنتشر بسبب دعم السلطات، وأن السنة احملمدية 

ذر أهل عصره من السالطني وأصحاب رؤوس األموال  أو العتيقة ستزعج الظامل، وقد أزعجت سنة أبي

 فكيف ال تزعج من بعدهم؟ 

ولذلك  يتم تسليط أهل السنة السلطانية على بقايا أهل السنة العتيقة، فيبدعوهنم ويفتون بقتلهم وينزعون 

 عنهم شرعية الوجود وشرعية اإلسالم وشرعية السنة وشرعية اإلتباع وشرعية احلقوق، والسيف والسجن

من خلف تلك السنة السلطانية ناصراً ومؤيداً، فكيف نستغرب كثرة أهل السنة السلطانية وقلة أهل السنة 

احملمدية؟ هذا طبيعي، بل لو أن أي شرعة يف العامل تعرضت ملا تعرضت له السنة احملمدية عرب هذا 

رفة تنتهك حقوق السين احلر ، مجيع مصادر املع41هـ( ملا بقي أحد من أتباعها41التاريخ الطويل ) من عام 

                                                           

هـ( أي من عهد معاوية ال يعين أنه مل تكن هناك متهيدات قبل معاوية، من عصبية 41عندما أحدد هذا التاريخ )  41

فان رمحه اهلل وساحمه، إال أنين سأؤجل قراءة قبلية واختالل يف السلطة السياسية واملالية وخاصة يف عهد عثمان بن ع

الفرتة من بعد النيب )ص( يف دارسة مقبلة عنواهنا ) اإلسالم البشري( وأعين به تلك االجتهادات والتعصبات واألخطاء 

ء اليت مهدت لعهد معاوية، من أيام السقيفة إىل عهد عثمان، فإن معاوية مل يسقط عقوبة من السماء، وإمنا هناك أخطا

تراكمت على املستوى السياسي واملايل والثقايف جيب أال هنملها مهما كانت منزلة األشخاص املرتكبني هلا يف قلوبنا 

وتراثنا، فاخلطأ إن كان حبسن نية قد يأتي من يبين عليه بسوء نية، وليس احلق مع من يربيء الظامل خبطأ العادل، ومعظم 

ى أن القاريء حيسبهم أفضل من النيب )ص( فهذا الغلو اهلدف منه محاية معاوية الغلو يف اخللفاء السابقني الثالثة حت

فقطك وليس املقصود منه حرمة هؤالء اخللفاء واالنتصار هلم ممن ظلمهم، كال هذه خدعة مل تعد تنطلي على أحرار 

 أهل السنة. إمنا اهلدف منه قطع الطريق على من يرتدد يف رؤية معاوية.



املعتدل الذي يكتفي بتقديم صكوك الرباءة، ولو دار الزمن دورته ملا جترأ هؤالء احلمقى أن يدّعوا بأهنم سنة 

أصالً، إمنا يستطيلون على عباد اهلل بالسلطان، فهذا يشكر هذا يف الصباح؛ ليعيد له الشكر يف املساء، 

اليوم فاعلة جداً وخاصة يف البلدان اليت حترم علم املنطق وهتجو فسياسة معاوية ووعاظه مازالت إىل 

العقل وأبرزها بلدي، فلذلك ميتعض التيار الرمسي من سنيتنا املعتدلة املتسائلة ويرفض أن يسميها سنة، ألن 

ل الذي يف عقله هي السنة املذهبية اليت تستسلم للشرع املذهيب وتعاند الشرع اإلهلي اآلمر بالعلم والعق

والعدل واحلقوق وكرامة اإلنسان والسداد يف القول والبحث عن املعرفة... اخل فهذه األمور أخطر عندهم 

 من إنكار النبوات.

ونؤكد هنا أن هذه االستطرادات ضرورية، بل لعلها أهم من البحث نفسه، وال يعقل أمهيتها إال العقالء، أنا 

ا العلم مائدة لألغنياء، ويطرد عنها األيتام واملساكني وابن أرى جتنب تلك الطريقة السخيفة اليت يقدم فيه

 السبيل والسائلني، هذه الطريقة هي اليت أفسدت العلم وأهله، وفسد بفسادهم الرب والبحر والفضاء.

 احلديث الثالث: حديث ابن عباس 

يكاد يكون وهو من الشواهد احملتملة فقط، وليس يف صحة حديث ابن عمر وال حديث أبي ذر، ولكنه 

فحديث  كما أنه ليس صرحياً يف معاوية أيضاً..  متطابقاً مع آثار ابن عمر يف حديث التابوت وقد سبقت،

ابن عمر بشواهده، وحديث أبي ذر مع هذا احلديث عن ابن عباس ثالثتهم يسريون يف درب واحد واجتاه 

عباس أمشل يف  ذكر رؤوس واحد، ويفسر بعض هذه األحاديث بعضاً، إال أن هذا احلديث عن ابن 



كامل ابن عدي وموضوعات ابن اجلوزي وغريها من الكتب املخصصة يف  يف الفراعنة املتقدمني واملتأخرين،

 .42األحاديث الضعيفة

 (421/  2) -البن عدي  الرجال ضعفاء يف الكاملففي 

) وهو صدوق  لَهِيعَة بن بَرناأَخْ:  قال ،) وهو ثقة( عفري بن كثري بن سَعِيد حَدَّثَنا ،43جعفر حَدَّثَنَا

 ،)وهو ثقة( الشعيب عن ) وهو ثقة( هند أبي بن داود عن )وهو ثقة(  حبيب أبي بن يزيد عن خيطيء(

 يف وسبعة ،األمم يف مخسة ؛عشر اثنا الفراعنة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال ،عباس ابن عنِ

                                                           

جند مثل هذا احلديث إال يف كتب األحاديث الضعيفة واملوضوعة، فهذا له أسبابه السياسية اليت وأما ملاذا ال  42

سبق ذكرها، فقد مت إضعاف هذه األحاديث سياسياً وليس تضعيفها علمياً! فال تستطيع دولة اإلبقاء على حديث 

 غرابة إذن يف انتقال أحاديث صحيحة إىل مثل هذا إذا كان يتناول مؤسسها تناوالً مباشراً وصرحياً إىل هذا احلد، فال

تعلقت بذم الظاملني، وأيامنا هذه شاهدة، ال نكاد نسمع اآليات يف ذم الظاملني عموماً، فكيف  إذاكتب املوضوعات 

حبديث يف تعيني جمموعة منهم؟! فاهلواء السياسي يستنشقه كل أبناء الوطن! وال يراقب املستنشق هذا اهلواء 

وف، وليسأل أحدكم نفسه : هل فكر أحدنا يوماً يف اهلواء الذي يستنشقه؟ إذن فالثقافة السياسية الداخل إىل اجل

 كذلك، نستلهمها كما نستلهم النفس إال أصحاب العقول والتدبر والتفكر والنظر وغريها من األوامر القرآنية املنسية. 

ونكتفي هنا بأن نقول  -وستأتي ترمجته مفصلة - هو جعفر بن أمحد بن علي بن بيان، وهو املتهم هبذا احلديث، 43

بأن الرجل مرتوك عند أهل احلديث، والتفصيل فيه سيأتي، ولعل حديثه يف رتبة احلسن لغريه للشواهد والقرائن املدعمة 

ن بعض أحاديثه صحيح، لكن بعضها منكر جداً من حيث ركاكة العبارة واملعنى، وليس كل من اهتمه أهل كله، ول

 بالتشيع يكون اهتامهم له للمذهب، فبعضهم ضعيف وحمل هتمة لكثري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة . احلديث



 أنا قال األوتاد ذا فرعون أن وذلك ،44دواح] قيس شرب[  داألوتا ذي وفرعون أميت فرعون بني وما ،أميت

 يف جامع للرحم قاطع دم سافك كل قال أمتك فراعنة من ذاك يكون فمن اهلل رسول يا قيل األعلى ربكم

 .45" صنع ما يبايل ال املعاصي

                                                           

مابني األقواس زيادة مين لإليضاح، وألن ما أوردته جاء يف كتب اللغة، فهنا من الواضح جداً أن هناك مجلة  44

 شِبْر قِيس األمَّة هذه وفِرعونِ الفَراعِنة من فرِعَونٍ بني ما ليس] حمذوفة وهي اليت مل جندها إال يف كتب اللغة ونصها ): 

من كتب اللغة، ولعلهم أرادوا حتريف احلديث محاية ملعاوية فبقيت كلمة )واحد(!  قيس شرب[ (، فمن هنا زدنا ) [

فات هكذا..، ويدل على احلذف والتصرف أو اإلخفاء عدم استقامة العبارة إال هبذا، وهذا السقط جزء من التصحي

والتحريفات اليت حلقت مثالب معاوية عامة، وهي كثرية جداً، حتى احلديث املتواتر) عمار تقتله الفئة الباغية( مل يسلم 

من ذلك فقد روي بلفظ ) ويح عمار يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار(! هكذا حبذف ) تقتله الفئة الباغية(! فمن 

ن حذف سيتهم بالكذب، ومن كذب فيها وبرت وحرف وأخفى يوصف صدق يف مثالب معاوية ورواها كاملة دو

بالصدق، وهو الزمان املوصوف ) زمان يصدّق فيه الكاذب ويكذّب فيه الصادق ويؤمتن اخلائن...( ومن خيرج عن 

 هذه اخليانات يتم اهتامه فوراً باخليانة! ومن خيرج عن هذا الكذب يتهمونه فوراً بالكذب! وهكذا.. فصواب الرأي

بالدول كما يقول اإلمام علي.  بل حتى مع هذا التحريف أو اإلخفاء فلم يسلم أحد رواة هذا احلديث ) وهو جعفر بن 

بيان( من االهتام بالرفض والكذب مع أنه حذف ما يرضيهم أو روى ما مت حذفه من قبل! واألحاديث سبب التهمة 

 أخرى منكرة وركيكة، ولو انفرد هبذا احلديث لرددناه. بالرفض ليست منكرة وسنوردها يف ترمجته، نعم له أحاديث

مع أني أشك أن يكون هذا جواب النيب )ص(، ألن الفراعنة هبذه األوصاف سيكونون كثرياً يف هذه األمة، وليس   45

طيع جمرد سبعة فقط! ال بد أن يكون النيب )ص( صرح هلم هبؤالء السبعة تصرحياً ال لبس فيه، لكن احلق ثقيل، وال يست

كل أحد أن حيمل الدين كما هو! والبد أن يكون أيضاً قد ذكر بعض الرباهني واملصاديق على فرعنتهم، وهذه الصفات 

أو الرباهني املذكورة يف احلديث ) سفك الدم، قطع الرحم، جامع للمعاصي، ال يبايل ما يصنع(، كلها يف معاوية، بل ال 



 اهـ باطل اإلسناد هبذا احلديث وهذا: ) ابن عدي( الشيخ قال

 :قال باللفظ احملذوف،  (1562/  3) -البن طاهر املقدسي احلفاظ ذخريةحلديث يف ا اثم وجدت لفظ

 ذي وفرعون يتأم )فرعون( بني وما، أميت يف وسبعة، األمم يف مخسة:  عشر اثنا الفراعنة:  حديث)  

 يكون فمن اهلل يارسول:  قيل، األعلى ربكم أنا:  قال األوتاد ذى فرعون أن وذلك ،واحد وتد الإ األوتاد

 رواه  (صنع ما اليبايل، املعاصي يف جامع، للرحم قاطع ' دمِ سافك كلــ)قال( :ف ؟أمتك راعنةف من ذاك

، حبيب أبي بن يزيد عن، هليعة ابن عن، عفري بن كثري بن سعيد عن:  املصري الغافقي أمحد بن جعفر

اهـ انتهى  هذا جعفر على فيه واحلمل، باطل وهذا.  عباس ابن عن، الشعيب عن، هند أبي بن داود عن

 كالمه وسنتوسع يف ترمجة جعفر هذا.

 التعليق  اإلمجايل على اإلسناد واملنت:

أوالً: السند رجاله بني الثقة والصدوق إال جعفر بن بيان حيتاج إىل ترمجة مفردة مفصلة مستقرئة ألحاديثه 

أللفاظ كما يفعل وسريته، والرجل ليس كذاباً لكنه ضعيف خملط، أو متأول يف التصرف يف األسانيد وا
                                                                                                                                                                      

ي ألصق به من أبي جهل، فتدبروها، فلم يقتل أبو جهل إال واحداً أو اثنني أجدها جمتمعة يف غريه يف القرن األول، وه

من املستضعفني، بينما قتل معاوية عشرات اآلالف، وهذه الصفات األربع موجودة بنسب خمتلفة يف بعض فراعنة بين 

املون، مثل احلجاج وبسر أمية، لكن معاوية أوهلم وأبلغهم يف ذلك وأدهاهم وأخفاهم! وال ريب أن األمة فيها فراعنة ظ

بن أبي أرطأة ومسرف بن عقبة وزياد بن أبيه وابنه عبيد اهلل وخالد القسري وأبو مسلم اخلراساني وأبو جعفر املنصور 

وهارون الرشيد واملتوكل ..اخل إال أن امللوك كمعاوية وأبي جعفر ألصق بالصفة من الوالة كاحلجاج وأبي مسلم، ألن 

مل يكن جمرد وال أو أمري أو قائد جيش فلذلك ال يدخل الفراعنة الصغار من الوالة وقواد اجليوش فرعون كان سلطاناً و

 وزعماء القبائل يف هذا احلديث.

 



البغداديون، وكما يفعل البخاري وأمحد وغريهم، إال أهنم أقل جرأة، ورمبا هو أسلم باطناً، وإذا اجتمعت 

كثرية، ولكن يف هذا احلديث كأنه  سالمة الباطن مع احلماقة أتت بالعجائب، وعجائبه يف غري هذا احلديث

 .حفظه فإننا جند له شواهد

ي ما يل على أن للحديث أصالً، يدل على ذلك قول ابن عدي يف ترمجته بعد أن يف كالم ابن عد ثانياً: 

( وكأنه يلمح إىل وجود أسانيد أخرى فيها بعض هذا  باطل اإلسناد هبذا احلديث وهذاساق احلديث )

 صالً.املنت، وهو هنا شاهد وليس أ

صحة له ألنه يروي يف فضائل  وال بالرفض، وهذا جرح مذهيب، بن أمحد بن بيان قد اهتم جعفرثالثاً:  

فذكر بسند فيه جعفر بن أمحد هذا  (161 ص/  2 ج) - عدي البن الكاملففي الصحابة أيضاً، 

 .(وحافظا وليا القيامة يوم له كنت فيهم حفظين فمن أصحابي يف احفظونيحديث ) 

وهذا مينع من اطراح ته( أحاديث حمفوظة ومتابعات قبلها أهل احلديث ) انظر ترمج رابعاً:  جلعفر بن بيان

 .كل حديثه، وإمنا يدرس كل حديث مبفرده ومتابعاته وشواهده

 من طريق ابن عدي:  (124 ص/  3 ج) - البن اجلوزي املوضوعاتيف  واحلديث

 بن ) كثري( كبري بن سعيد حدثنا بيان بن على بن أمحد بن جعفر حدثنا عدى ابن حدثنافروى بسنده 

 قال: قال عباس ابن عن الشعبى عن هند أبى بن داود عن حبيب أبى بن يزيد نع هليعة ابن حدثنا عفري



 بني وما ،أميت يف وسبعة ،مماأل يف مخسة عشر، 46) اثنا( الفراعنة: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .47علىاأل ربكم أنا قال وتاداأل ذا فرعون أن وذلك واحد،) قيس شرب(  وتاداأل ذى وفرعون أميت فرعون

 ؟ أمتك فراعنة من ذلك يكون فمن اهلل، رسول يا يلق

  (.صنع ما يباىل ال املعاصي يف جامع رحم، قاطع دم، سافك: قال 

 (162 ص/  2 ج) - للسيوطي املصنوعة الآليلواحلديث يف  

 عن هليعة ابن حدثنا عفري بن كثري بن سعيد حدثنا بيان بن علي بن أمحد بن جعفر حدثنا( عدي ابن)

 مخسة عشر ثناا الفراعنة : مرفوعا عباس ابن عن الشعيب عن هند أبي بن داود عن حبيب أبي بن يزيد

 يا قيل األعلى ربكم أنا قال -كذا! -! األوتاد ذي وفرعون أميت فرعون بني وما أميت من وسبعة األمم يف

 ما يبايل ال املعاصي يف جامع رحم قاطع دم سافك كل قال أمتك فراعنة من ذلك يكون فمن اهلل رسول

 قلت: انظر ترمجة جعفر بن أمحد هذا، فقد أفردناه.   اهـجعفر وضعه( قال: صنع

 استطراد يف حديث: قيس شرب..

 الفَراعِنة من فرِعَونٍ بني ما ليس] حديث : :  (222 ص/  4 ج) - البن األثري األثر غريب يف النهايةيف   

/  5 ج) - العرب لسانوهو يف اهـ  سواء والقِيدُ القِيسُ ،شِبْر قَدْر أي  [ شِبْر قِيس األمَّة هذه وفِرعونِ

                                                           

 لفظة ) اثنا( حمذوفة من األصل، وهي مثبتة يف مصدر ابن اجلوزي وهو ) ابن عدي( وما بعده يفيده. 46

 أشد أهل النار عذاباً.. وما بني األقواس زيادة مين تالفياً وهلذا اللفظ شاهد من رواية نصر بن مزاحم.. يف 47

 للسقط يف منت احلديث الذي أكملناه من مواضع أخرى.



 شرِبٍ قدرُ أَي شِربٍ قِيسُ األُمة هذه وفرعون الفراعنة من فرعَوْن بني ما ليس:  احلديث ويف: (116 ص

 اهـ سواء والقِيدُ القِيسُ

 فرعَوْن بني ما يسل:  احلديث ويف: ) (116 ص/  5 ج) - العرب لسانوذكر هذا ابن منظور ايضاً ففي 

 اهـ سواء والقِيدُ القِيسُ شِربٍ قدرُ أَي (شِربٍ قِيسُ األُمة هذه وفرعون الفراعنة من

 التعليق:

؟وملاذا مل يفصح عنه الرواة؟ وملاذا اختفى هذا يف هذا احلديث والسؤال: من هو فرعون هذه األمة

اللغة؟! ورمبا قد ال جنده إال يف بعض كتب املوضوعات وكتب احلديث حتى أننا ال جنده اليوم إال يف كتب 

 الشيعة أو اإلباضية وقد ال جنده.

فإن أبا جهل ليس له نصري وال أقام دولة وال هتيأت له  ولو كان هذا احلديث يف أبي جهل ملا اختفى،

، وتتبع املخالفني وقتلهم حتت كل حجر ومدر املوضوعة وكتم املثالب الصحيحة،األسباب لنشر الفضائل 

حتى ضاع أكثر احلديث الصحيح وفاضت علينا األحاديث يف الثناء على الظاملني ووجوب طاعتهم 

 .وحمبتهم والوالء هلم وإعانتهم على املعارضني

 كنت أستغرب ملاذا كان والة معاوية يف الكوفة خاصة، ثم يف البصرة كادوا أن يبيدوا الشيعة متاماً؟!

 ذه األحاديث .. حتى ضاعت أو كادت!لقد كانوا يتتبعون كل من عنده مثل ه

 أصبحنا ال جند هذه األحاديث إال مع أناس هم يف األصل من شيعة وموايل وأنصار بين أمية..



فحديث ) معاوية فرعون هذه األمة( خرجت يف العراق على لسان حكيم بن جبري وهو من موايل احلكم 

ية(، وخرجت يف احلجاز على يدي عبد اجمليد بن الثقفي )وثقيف حليفة بين أموقيل  األموي بن أبي العاص

ابن أبي رواد( من موايل آل املهلب بن أبي صفرة ) عبد اجمليد ، فاألول ) موىل ابن عمر أبي رواد ونافع

فيه احنرف واضح عن اإلمام علي، بل حتى ابن عمر و( موىل ابن عمر ووهم والة بين أمية(، والثاني ) نافع

اً لبيعة يزيد وطاعة معاوية ثم ندم يف آخر حياته على أنه مل يقاتل الفئة الباغية مع كان يف أول أمره متحمس

هـ بعد مقتل ابن الزبري مباشرة ويف أثناء 23علي كما أمر اهلل.. فكان رمح احلجاج يف انتظاره فقتله سنة 

ه رغم ثبوت هذا يف احلج وغيلة..وإىل اآلن ال يعرف هؤالء الغالة يف ابن عمر ال يعرفون أن احلجاج قتل

ألهنم مد وال عن الصحابة من آل اخلطاب، صحيح البخاري.. فال هؤالء دافعوا عن الصحابة من آل حم

يف الواقع هم متبعون جبهل  لبين أمية، فإذا أراد منهم بنو أمية أال يعرفوا شيئاً مل يعرفوه..! هكذا بكل 

 سهولة! حتى لو بقوا بعد بين أمية قروناً.. 

لبعض من عارض هذا احلديث ) لكل أمة فرعون وفرعون هذه األمة معاوية( نقول هلؤالء الذين  ثم نقول

جتشموا نقل هذا احلديث إىل أبي جهل ) أبو جهل فرعون هذه األمة( إن أبا جهل ال خيتلف عن زعماء 

وابن الغياطل  كأبي سفيان والوليد بن املغرية وابين خلف ) أبي وأمية( واحلكم بن أبي العاص كفار قريش

وكانت  ،قبل كثري من هؤالء الذين استمر حرهبم هلل ورسوله انتهى أثره مبقتله يوم بدروغريهم..  بل قد 

 والنيب )ص( فرعنتهم أبلغ من فرعنته، ومعظم ذم أبي جهل إمنا هو أموي؛ إلبعاد أكثر التهم عن أبي سفيان،

، وفتنة املال..اخلكفتنة الدجال وفتنة بين أمية قبل إمنا حيذر األمة من فنت املستو ال حيذر من املاضي،

وال ريب أن فتنة بين أمية جتمع معها الدجل واملال،  أصح وأكثر واقعية، املستقبلية والتحذير من هذه الفنت



أخطر من  معاويةنصوصاً صحيحة قد جعلت هذا إن مل نكتشف يوماً أن  وهذا جيعل خطرها مضاعفاً،

 .48الدجال

جهل مل حيكم األمة  أبا جهل من أعداء اهلل ورسوله الكبار، إال أن أثره على األمة )صفر(، فأبووال ريب أن 

ومل يضع األحاديث ومل يفرغ اإلسالم من دين عدالة إىل دين خصومات عقائدية وترغيب  ومل يتفرعن

                                                           

وقد جاء يف األحاديث الصحيحة األسانيد؛ بأن هناك خطر أعظم من خطر الدجال، وال ريب أن آثار معاوية   48

 حَرْبٍ بْنُ زُهَيْرُ حَدَّثَنِى: (222 ص/  1 ج) - مسلم حصحيعلى األمة أبلغ من اآلثار املوعودة عن الدجال، ففي 

 عَنْ هِالَلٍ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا - الْمُخْتَارِ ابْنَ يَعْنِى - الْعَزِيزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِىُّ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 إِنَّكُمْ يَوْمٍ ذَاتَ فَقَالَ حُصَيْنٍ بْنَ عِمْرَانَ نَأْتِى عَامِرٍ بْنِ هِشَامِ عَلَى نَمُرُّ كُنَّا قَالُوا قَتَادَةَ بُووَأَ الدَّهْمَاءِ أَبُو مِنْهُمْ رَهْطٍ

 رَسُولَ سَمِعْتُ نِّىمِ بِحَدِيثِهِ أَعْلَمَ واَلَ مِنِّى -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ لِرَسُولِ بِأَحْضَرَ كَانُوا مَا رِجَالٍ إِلَى لَتُجَاوِزُونِى

 ما» وزاد غري مسلم  .« الدَّجَّالِ مِنَ أَكْبَرُ خَلْقٌ السَّاعَةِ قِيَامِ إِلَى آدَمَ خَلْقِ بَيْنَ مَا»  يَقُولُ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ

ان هشام بن عامر اهـ فإذا ك « األسواق يف ومشى الطعام أكل قد، الدجال من أكرب فتنة الساعة قيام إىل آدم خلق بني

وخشي على التابعني منه، فكيف مبعاوية؟ بل  -وهو صحابي جليل –بن أمية األنصاري قد أملح لعمران بن حصني 

أكاد أميل إىل أن املراد يف احلديث هو معاوية، وكأن هشام بن عامر يأخذ على عمران بن حصني خمالطته والة معاوية 

 فهو خيشى عليه من الدجاجلة الصغار ) والة معاوية( أن يصيبه منهم شيء كزياد ومسرة بن جندب بالبصرة، وبالتايل

من الدجل وحتريف الدين، فكيف لو رأى الناس يتهافتون على قصر اخلضراء بدمشق ماذا سيقول؟ وكذلك لو رأى 

يرووا عن هذا سلفيتنا احملدثة؟ وهل بضاعتهم إال من آثار ذلك الدجال؟ والعجيب أهنم مع مساعهم هذا التحذير مل 

الصحابي اجلليل شيئاً! مع أنه يف طبقة أهل بدر ) استشهد أبوه يوم أحد(، بينما رووا عن آخرين آالف األحاديث، بل 

 معاوية رووا له مئات األحاديث وكلها موضوعة أو حمرفة أو موظفة سياسياً، واحلديث طويل. 

 



ياسة وفكراً ، ومل يقلب سنن النيب )ص( وحيارهبا، ومل يسن لنا سنة تضاهي السنة النبوية، سوترهيب

أبو جهل ليس بينه وبني فرعون من شبه إال يف الكفر الذي ال خيتلف فيه أبو ف ، وحقوقاً وديناً وعقيدة..اخل

بن ربيعة وأمثاهلم من كفار قريش،  جهل عن أقرانه مثل أمية بن خلف والوليد بن املغرية وأبي سفيان وعتبة

اعرضوها على سرية أبي جهل وسرية معاوية وانظروا  ثم، اعرفوا سرية فرعون وخصائصه من القرآن الكريم

 وَجَعَلَ الْأَرْضِ فِي عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ) آية واحدة مثل! بل جمرد قراءة أيهما أقرب للوصف بفرعون هذه األمة

 (القصص( ]4) الْمُفْسِدِينَ مِنَ كَانَ إِنَّهُ نِسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ مِنْهُمْ طَائِفَةً يَسْتَضْعِفُ شِيَعًا أَهْلَهَا

وأي احلديثني يرتك األمة على احملجة البيضاء ليلها جيعلنا نعرف بسهولة أي الرجلني صح فيها احلديث؟

 كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك...

 كان هذا يف أبي جهل فما الضرر من ضياع هذا احلديث؟ إذاثم نقول بعد هذا كله: 

 كان يف معاوية أمر معقول.. إذاهذا احلديث يف أبي جهل غري معقول.. لكن كتمانه وإخفاءه كتمان ف 

 يث املعمّاة  بالفالنيات بالتعبري عنها بقوهلم: ) فالن (دفاألحاديث يف ذم معاوية من أكثر األحا

 فكتمانه  يف حق معاوية معقول.. وله الشواهد الكثرية..

يف ذم معاوية ) الذي ضرره متحقق على األمة والدين( قد مت ترحيلها إىل بل نظن أن كثرياً من األحاديث 

ضحايا من الكفار واملسلمني على حد سواء.. وكان أبو جهل من هذه الضحايا حتى أهنم ينزلون فيه 

بعض آيات سورة التوبة وآل عمران وغريها من السور اليت نزلت وقد شبع أبو جهل موتاً! وتوىل أبو سفيان 



قريش.. فهذا التحميل لكل كفر وعداوة على أبي جهل حتى بعد مقتله إمنا اهلدف منها التخفيف  قيادة

 على أبي سفيان واألحزاب..

 حديث ) اهلل اجعله هادياً مهدياً(  مثلما أخذوا فضائل صحابة آخرين وركبوها على معاوية، مثل :

 ..اخل  وحديث ) اللهم علمه الكتاب ..( وحديث ) أنت مين وأنا منك(

فاألول ورد يف جرير بن عبد اهلل البجلي ورغم أنه ال يصح فيه وأنه من أصدقاء ودسائس معاوية إال أهنم 

يف ابن عباس واحلديث الثاني عاوية، ندموا على ما وضعوه فيه من فضائل فاستعادوا أكاذيبهم وألبسوها م

 ثالث يف علي .. جعلوه يف معاوية.وال... جعلوه يف معاوية، 

 ، فاقبلوه() ( إىلفاقتلوهمعاوية على منربي رأيتم  إذافقلبوا )  ل حتى األحاديث يف ذمه يقلبوهنا يف فضله:ب

أوىل الطائفتني باحلق حديث تقتلهمم  و(، من أهل اجلنة.. إىل )  ري مليتميوت على غويطلع عليكم رجل 

بأهنا  الفئة الباغيةحديث تأويلهم  وأحياناً يضطرون للتأويل ... مثل : !(اليت تغلب فيه ) زادوا... 

بأن النيب )ص( أخطأ يف  فاخرتعوا الطعن يف النيب )ص( بدالً منه حديث ال أشبع اهلل بطنه،و! الطالبة

دعائه على معاوية ولذلك ملعاوية أجر بينما مل خيربونا هل كان النيب )ص( مأجوراً يف هذا اخلطأ الذي 

 ..49إىل ما ال حيصى عاوية؟!ارتكبه أم أن اجلر على اخلطأ خاص مب

                                                           

هبذا احلديث ) ال اشبع اهلل بطنه( فقال وكيع معتذراً عن  وقد ذكرنا يف كتابنا: أن وكيع بن اجلراح حدثه أحدهم 49

هل حتب أن رسول اهلل لعن معاوية : ولكن رسول اهلل )ص( قال اللهم من لعنته فاجعلها له أجراً! فقال ذلك الرجل: 

؟ فأفحم وكيع! وهكذا فالفطرة تنتبه إذا جعل الشخص نفسه مكان معاوية مع كل والديك حتى يناهلما األجر

ألحاديث يف ذمه واملظامل اليت ارتكبها، ولكن سحرة معاوية رووا أن امللعون مأجور، حتى يتمنى املخلصون أن يكون ا



فرق هذه األمة و شرع للجرمية طريقاً شرعياً، الذي سبيل اجملرمنيإنه ...  التخطيط كاملمتفهناك سبيل 

 .وأشغلها بتتبع زالت الصاحلني عن معرفة سبيل اجملرمني شيعاً

 املبحث الثاني: شهادات الصحابة والتابعني

ني على واقع معاوية بأنه يشبه واقع فرعون الذي ذكره اهلل يف وهذه مجلة من شهادات الصحابة والتابع 

القرآن الكريم، بل بعض تكاد تصرح بفرعنة معاوية ) كأثر عائشة مثالً( لكن هذه الشهادات الصحابية 

والتابعني تعرضت لألسباب اليت تعرضت هلا األحاديث املرفوعة من اإلمهال والنسيان واالستنكار والبرت 

 لقسوة على بعض الرواة لتحميلهم مسئولية رواية هذا احلديث مع أهنم قد توبعوا من الثقات.والتحريف وا

ولذلك ال جند هذه األحاديث واآلثار متطابقة األلفاظ، ولكن املعنى واحد، وأهل احلديث ال يشرتطون  

الشهادات اآلتية هلا  يف الشواهد أن يتطابق اللفظ حرفياً، وإمنا يكون هلا املعنى نفسه، إضافة إىل أن بعض

حكم املرفوع إذا كان إخباراً عن غيب ) كما يف شواهد ابن عمر السابقة(، فهذه األحاديث اليت فيها 

إخبار عن الغيب إذا صدرت من الصحابة فإن أهل احلديث يعدوهنا موصولة إال إذا كان الصحابي له 

خللق وحنوها فإن أهل الكتاب قد يشيعون بعض اتصال بأهل الكتاب ويف موضوع األنبياء واليم اآلخر وبدء ا

الروايات واألخبار ويصدقها بعض الصحابة ويرووهنا، أما إذا كانت شهادة صحابي يف احلكم على فالن 

 بأنه من أهل النار فهذا ال دخل ألهل الكتاب به، ألن أحاديثهم ليست من هذا الباب.

                                                                                                                                                                      

النيب )ص( لعنهم، وهذه االنتكاسات الفطرية سببها معاوية، فإنه كلما عمل جرمية وجّه بوضع حديث يف فضلها!  

مذته البغداديني وتعزز هبم وأطاعهم يف زيارة دمشق وعملوا له وكان وكيع رجالً كوفياً صاحلاً عاقالً حتى أصغى لتال

 احتفاالً كبرياً فسحبه البغاددة والدماشقة إىل مثل هذه السفسطات.



 علي:الشهادة األوىل: شهادة اإلمام 

شهادة اإلمام علي يف معاوية يف كتابنا ) حقيقة إسالم معاوية(، ونضيف هنا اً كبرياً من استعرضنا قسم

في اإليضاح البن شاذان ) نصاً عن اإلمام علي صريح يف فرعنة معاوية، وقد يكون له حكم الرفع، ف

 : قال 50زحيل بن مروان عن خالد أبي بن إمساعيل عن عيينة بن سفيان عن ورويتمقال:  هـ(:252

 ا اهـهاماهن العاص بن وعمر األمة هذه فرعون معاوية:  يقول - السالم عليه -"  عليا مسعت

 التعليق:

وهذا نص صريح بأن معاوية هو فرعون هذه األمة، وال يضر النقل عن ابن شاذان، فإنه من خالل تتبعي 

  -هـ(251نة )وهو حمدث شيعي معاصر للبخاري وسلم، ومات س -البن شاذان يف كتابه اإليضاح، 

وجدته صحيح النقل موثوقاً فيما ينقله، فإن خفي شيء من رواياته مما ينقله عن مصادرنا األوىل؛ فقد 

يكون الذنب ذنبنا ) إخفاءً أو حتريفاً( وقد ذكرنا بعض النماذج يف الكتب األخرية، والسند رجاله ثقات إال 

، فالسند 51خالد موصوف بأنه ال يروي إال عن ثقةمروان بن زحيل مل أجد له ترمجة، لكن إمساعيل بن أبي 

 ال يقل عن رتبة احلسن.

                                                           

السند رجاله ثقات إال مروان بن زحيل تابعي مل أجد له ترمجة يف شيوخ إمساعيل بن أبي خالد وال يف كتب  50

الرجل كجهول، لكنه تابعي، وتلميذه إمساعيل بن أبي خالد من الذين وصفوا الرتاجم، فلعل يف األمر تصحيفاً أو أن 

 بأهنم ال يروون إال عن ثقة. 

 ال وكان حديث مخسمائة حنو حديثه وكان سنة صاحب كان: )... (266 ص/  1 ج) - التهذيب هتذيب 51

 (.ثقة عن اال يروي



 .52وأما املنت فله حكم املرفوع، فمثله ال يقال بالرأي

 احلسن بن علي: الشهادة الثانية: شهادة

 (11 ص/  3 ج) - الكبري املعجم

 حديج بن معاوية عن:  ديزي بن حممد عن شريك ثنا الواقفي عمرو بن اهلل عبد ثنا الكشي مسلم أبو حدثنا

 له بنتا يزيد على أخطب عنهم اهلل رضي علي بن احلسن إىل اهلل رمحه سفيان أبي بن معاوية أرسلين قال

 يزيد له فذكرت فأتيته له أختا أو

                                                           

 بن أمحد العباس أبو حدثنا:  قالوا لكليين...وله شاهد آخر يف كتب الشيعة من رواية مكحول: ففي كايف ا 52

 بن سليمان حدثنا:  قال:  هبلول بن متيم حدثنا:  قال حبيب بن اهلل عبد بن بكر حدثنا:  قال القطان زكريا بن حييى

... وذكر فيها أن السالم عليه طالب أبي بن علي املؤمنني أمري قال:  قال مكحول عن، يزيد بن ثور عن، حكيم

فرعون هذه األمة( اهـ. فهذا اإلسناد شاهد لألثر السابق، ومل نبحث إسناده، ومكحول مل يدرك علياً فاألثر  )معاوية

، أصحابنا من دة(:ع244/ 4مرسل / وكون معاوية فرعون هذه األمة مروي يف السنة والشيعة، ففي الكايف للكليين )

 معاوية إن( :  السالم عليه)  اهلل عبد أبو قال:  قال الءالع أبي بن احلسني عن، احلكم بن علي عن، حممد بن أمحد عن

 وكان"  والباد فيه العاكف سواء: "  وجل عز اهلل قال ام اهلل بيت حاج فمنع مبكة مصراعني بابه على علق من أول

: "  ىلتعا اهلل قال اليت السلسلة صاحب معاوية وكان حجة يقضي حتى احلاضر على البادي نزل مكة قدموا إذا الناس

 اهـ األمة هذه فرعون وكان"  العظيم باهلل يؤمن ال كان إنه*  فاسلكوه ذراعا سبعون ذرعها سلسلة يف

 ..-ومل أحبث إسناده –وهذا األثر إن صح سيكون مرسالً 

 



 ذاك يكون ال واهلل:  فقالت يزيد هلا فذكرت فأتيتها فائتيها نستأمرهن حتى نساؤنا تزوج ال قوم إنا:  فقال 

 نساءهم ويستحيي أبناءهم يذبح إسرائيل بين يف فرعون سار كما صاحبك فينا يسري حتى

 !!فرعون املؤمنني أمري تسمي الفلق من فلقة إىل أرسلتين:  فقلت احلسن إىل فرجعت 

 إال أحد حيسدنا وال يبغضنا ال قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فإن وبغضنا إياك معاوية يا:  فقال 

 اهـ. نار من بسياط القيامة ميو )سيط( زيد

 التعليق:

  النص واضح يف الشهادة على عصر معاوية.

 سليمان بن صرد اخلزاعي الصحابي شهادة الشهادة الثالثة: 

 أنساب األشراف: يف

 :صدروه كتاباً إليه فكتبوا ليزيد، البيعة من احلسني وامتناع معاوية موت الكوفة أهل من الشيعة وبلغ

 - مطهر يقول وبعضهم - مظهر بن وحبيب شداد، بن ورفاعة جنبه، بن واملسيب صرد، بن سليمان من 

 .الكوفة أهل من واملسلمني املؤمنني من وشيعته

 وغصبها أمرها فابتزها األمة هذه على انتزى الذي العنيد اجلبار عدوك قصم الذي هلل فاحلمد بعد أما

 أغنيائها بني دولةً اهلل مال وجعل شرارها، واستبقى خيارها قتل ثم منها، رضى بغري عليها وتأمر فيها،

 بن النعمان أن واعلم احلق، على بك جيمعنا اهلل لعل علينا فاقدم إمام علينا وليس مثود، بعدت كما له فبعداً



 أخرجناه الينا إقبالك بلغنا ولو عيد، إىل معه خنرج وال مجعة، معه جنمع ولسنا اإلمارة، قصر يف بشري

 .والسالم. بالشام حلقناهأف

 

 التعليق:

هل ما ذكره الصحابي الكبري سليمان بن صرد اخلزاعي إال صفة فرعون؟ هذا شاهد عيان على واقع  

عهد معاوية، وهو كويف عراقي، ورأى آثار ملك معاوية على أصحاب أمري املؤمنني بالعراق، فهو شاهد 

 عدل على عصر معاوية.

 فية :شهادة ابن احلنالشهادة الرابعة: 

 قال عمرو بن املنهال عن اخلفاف العالء أبو أخربنا قال دكني بن الفضل أخربناقال:  يف طبقات ابن سعد

 آن أما أنتم كيف فقال ،يده فحرك أنت؟ كيف فقال السالم عليه فرد عليه فسلم احلنفية ابن إىل رجل جاء

 أبناءهم يذبح كان فرعون آل يف يلإسرائ بين مثل األمة هذه يف مثلنا إمنا حنن؟ كيف تعرفوا أن لكم

 على فضال هلا أن العرب فزعمت أمرنا بغري نساءنا وينكحون أبناءنا يذحبون هؤالء وإن نساءهم ويستحيي

 فضال هلا أن قريش وزعمت قالوا، صدقتم قالوا، عربيا حممدا كان قالوا ذاك؟ وما العجم فقالت !العجم

 ... احلديث اهـالعرب على

 التعليق:



صحيح اإلسناد، وإذا كان أهل البيت مبنزلة املستضعفني من بين إسرائيل فبنو أمية مبنزلة آل  ثراأل وهذا

فرعون، وآل فرعون هؤالء يتبعون شرعة فرعوهنم األول وهو معاوية، فهذا األثر من املصاديق الواقعية 

  للحديث.

 : الشهادة اخلامسة: شهادة عائشة

ص بأهل البيت، بل وجدناها يف كالم صحابة آخرين، كأم املؤمنني عائشة واآلثار يف فرعنة معاوية ال ختت

 مع تصرف:  (122)  - والصحابة الصحبة  رضي اهلل عنها، ففي كتابي

)  إسحاق أبى عن جابر بن أيوب حدثنا الطيالسى داود أبي طريق من يف تاريخ دمشق عساكر ابن روى 

 ينازع -معاوية يقصد -الطلقاء من لرجل تعجبني أال: عائشةل قلت: يزيد قال بن األسود عن وهو السبيعي(

 يؤتيه اهلل سلطان هو ؟ذلك من تعجب وما: قالت اخلالفة؟ يف وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد أصحاب

 .أهـ سنة أربعمائة مصر أهل فرعون ملك وقد والفاجر، الرب

 :واملنت التعليق على اإلسناد

 على بن وعمرو حنبل بن أمحد أمره قوى وقد ،فيه خمتلف جابر بن يوبأ إال ،ثقات رجاله اإلسناد وهذا

 زرعة وأبو حامت وأبو املدينى وابن والنسائي معني ابن وضعفه والبخاري والذهبى عدي وابن الفالس

 وداللته حسن، فاإلسناد. بعضهم ضعفه احلديث صاحل مشهور: الذهيب فيه وتوسط سفيان بن ويعقوب

شة ملعاوية بفرعون، فهل قالت عائشة هذا الكالم بناء على علمها باحلديث وأرادت يف تشبيه عائ صرحية

التلميح ال التصريح أم أنه رأيها؟ ال سيما وأهنا حدثت هبذا احلديث يف عصر معاوية، وقد ال تستطيع أن 



ذيها، تفصح كل اإلفصاح، ال سيما وأن األسود بن يزيد فيه نصب، وقد يشي هبا إىل زياد بالعراق فيؤ

وهناك من يقول بأن معاوية لعائشة بئراً ووقعت فيها وماتت بسبب معارضتها الشديدة لبيعة يزيد ولياً 

 .للعهد! ) وهذا ممكن ومل أحتقق منه(

 شهادة أم املؤمنني أم سلمة:الشهادة السادسة:  

 وهب عن ريكث بن الوليد حدثين قال أسامة أبو حدثنا  (262 ص/  2 ج) - شيبة أبي ابن مصنفيف 

 بن بسر املدينة إىل معاوية بعث اجلماعة عام كان ملا:  يقول اهلل عبد بن جابر مسعت:  قال كيسان بن

 ؟ جابر أفيهم:  فقال سليم بنو جاءته االنصار جاءته يوم كان فلما ،وقبائلهم رأياهتم على أهلها ليبايع أرطاة

 ما إال اهلل ناشدتك:  فقال فأتاني:  قال ،جابر ضرحي حتى مبايعهم لست فإني فلريجعوا:  قال ،ال:  قالوا

:  قال ،ذرارينا وسببت مقاتلتنا قتلت تفعل مل إن فإنك ،قومك ودماء دمك فحقنت فبايعت معنا انطلقت

 اخلرب فأخربهتا وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج سلمة على أم دخلت أمسيت فلما ،الليل إىل فأستنظرهم

 .فيبايع يذهب أخي ابن أمرت قد فإني ،قومك ودما دمك واحقن فبايع!  طلقان!  أم ابن يا:  فقالت

 التعليق:

السند صحيح على شرط الشيخني، وهذه شهادة كبرية من أم املؤمنني أم سلمة، إذ أهنا تعرف من سرية  

اوية أول كفرعون يف قتل األبناء واستحياء النساء، ومع أيمعاوية وأنه يسيب نساء املسلمني ويقتل رجاهلم 

من سبى النساء املسلمات كما يف محالت سفيان بن عوف وبسر بن أبي أرطأة، وأما بعده فكانت جيوشه 

 تفجر بنساء الصحابة جبوار املسجد النبوي، فهذه فرعنة ال يدافع عنها إال فراعنة النواصب.



 واخلالصة:

الصحابة والتابعني مع احلواضن أن األحاديث املرفوعة صحيحة األسانيد واآلثار املوقفة من شهادات 

القرآنية اآلتية والواقع التارخيي الشاهد؛ كل هذا يدل على أن معاوية فرعون هذه األمة، وإن افرتضنا أن 

فيها أكثر من فرعون، فهو فرعوهنا األكرب، وكل استبداد أتى بعده إمنا انطلق من استبداده، ألن استبداد 

ه وسفكه وأمواله وتكربه ..اخل، هو استبداد دولة تنطلق من معاوية كامل، بسلطته ودهائه وسحرت

 فرعوهنا كما أن استبداد دولة فرعون ينبثق عن شخصه. 

ويظهر أن معاوية قد عمل عمله يف طمس هذا احلديث عن طريق تتبع رواته واضطهادهم، من أبي ذر إىل 

د علمنا ما جرى له، وهناك أسلوب صلحاء التابعني، فأول من روى احلديث يف وجه معاوية هو أبو ذر وق

آخر يف حماربة هذا احلديث وهو إلقاء هذا احلديث فوق ظهر أبي جهل، فأبو جهل ال نصار له، ثم هو 

خمزومي، وبنو خمزوم منافسون ألسرة معاوية وهم منحرفون عن أهل البيت أيضاً، فرمبا يستلمون امللك، 

الرمحن بن خالد بن الوليد، وإلزاق هذا احلديث برأس بين فعمل معاوية على سم زعيم خمزوم يف وقته عبد 

خمزوم املقتول كافراً يوم بدر ) أبو جهل(، فهذا أسهل يف إبطال احلديث، ال سيما وأن العامة واخلاصة يقبلون 

أن يكون أبو جهل فرعوناً، إال أن خاصة اخلاصة يعلمون أن أبا جهل ال تتوفر فيه صفات فرعون املذكورة يف 

 رآن الكريم، وإمنا تتوفر يف معاوية.الق

والغريب أن األسانيد يف كون أبي جهل فرعون هذه األمة ال تصح، فهي مرسلة كلها، وال تصح مرفوعة، 

بعكس األحاديث يف كون معاوية فرعون هذه األمة يف صحيحة األسانيد وخاصة احلديثني املشهورين 

 حديث ابن عمر وحديث أبي ذر.



 السلفية احملدثة والنواصب  ملمانعات: ممانعةا: املبحث الثالث

 :مع التعليق عليها

 هـ(233)  بن معنيحييى وهـ( 241) ممانعة أمحد  -1

ويضعف أمامه ألن أمحد  وابن معني جيامل أمحد فية احملدثة..لمن رواد الس هذه املمانعة سبقت واالثنان

نا بالعربية قط( فكان أمحد آخر مالجيء ابن عربي وكان ابن معني يقول ) ما رأيت مثل أمحد، مل يفتخر علي

 معني من العنصرية العربية اليت كان فاشية يف أهل احلديث من العرب ) وكلمة ابن معني تدل على هذا(،

ومن قصص ضعف ابن معني أمام أمحد ) خالفهما يف الشافعي(، وإال فابن معني أكثر التصاقاً بالرجال 

حبكم انتمائه إىل  أهل احلديث يف زمنه  ن التهور، لكن حلقه بعض النصبأكثر اعتداالً من أمحد وأبعد عو

أيضاً ) وللمنصور والرشيد واألمني سياسة قمعية ضد الشيعة وأهل البيت(،  الذين كن النصب فيهم فاشياً

أهل وقتاله  كاد أن يضعف الشافعي لرتبيعه باإلمام علي يف اخلالفة ومن نصبه اخلفيف رمحه اهلل وساحمه أنه

 على ويدل:  ) (212/  1) - تيمية ابن فتاوى على املستدرك، ففي ولوال رد أمحد عليه لفعل !البغي

 له قال ذلك الشافعي على معني ابن أنكر وملا علي، سرية على البغي أهل قتال يف مسائله بنى أمحد أن هذا

 الفتاوى جمموعويف  ؟..(أردنا امل أنا يريد هذا؟ إال املقام هذا يف يقول أن عسى فماذا!  وحيك: أمحد

 فِي عَلِيٍّ بِسِريَةِ اسْتِدْلَالَهُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَعِنيٍ بْنُ يَحْيَى أَنْكَرَ وَكَذَلِكَقال : )  (431/  4) - البن تيمية

 يَسَعُهُ شَيْءٍ وَأَيُّ وَيْحَك فَقَالَ أَحْمَد الْإِمَامُ لَيْهِعَ رَدَّ ؟ بُغَاةً وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ أَيُجْعَلُ:  قَالَ الْمُتَأَوِّلِنيَ الْبُغَاةِ قِتَالِ

 فِي الرَّاشِدِينَ الْخُلَفَاءِ مِنْ سُنَّةٌ مَعَهُ يَكُنْ لَمْ ذَلِكَ فِي عَلِيٍّ بِسِريَةِ يَقْتَدِ لَمْ إنْ يَعْنِي:  الْمَقَامِ هَذَا فِي يَضَعَ أَنْ

 .(الْبُغَاةِ قِتَالِ



سواء يف إنصاف اإلمام علي يف حكم أمحد حاضراً، ى على خمالفة أمحد خاصة إذا كان فابن معني ال يقو

أو يف محاية معاوية من حديث، واخلالصة أن أمحد وابن معني ال دليل معهما بأن عبد اجليد دلسه، ومها 

ن(! فهذا اعرتفا بسان احلال أنه ال علم هلما باألمر فلذلك قاال ) ينبغي أن يكون دلسه، مسعه من إنسا

 الكالم ال برهان فيه فيبقى احلديث على األصل، ال سيما مع وجود شاهد صحيح اإلسناد.

 :هـ(226)  ممانعة أبي حامت -2

ثم هو تكلم على حديث أبي ذر فقط،  .. ولكن علمه مينعه من املبالغة..وهو أيضاً من السلفية احملدثة 

 :(2212 ص/  1 ج) - حامت أبي البن احلديث عللفي ف

 أبي عن ،أَبيه عن ،التيمي إِبراهيم عن األعمش عن الثورى عن الرزاق عبد رواه ،حديثٍ عن ،أبي سألتُ 

 .54مةاأل هذه فرعون ياك) أو( إ و نيإ ملعاوية قال أَنه 53ذر

                                                           

سبق التعريف برجال اإلسناد، وكلهم ثقات مسع بعضهم من بعض، وهذا فيه رد على ابن طاهر يف دعواه انفراد  53

لفرات برواية احلديث من طريق سفيان الثوري هبذا اإلسناد، فهاهو عبد الرزاق يرويه عن سفيان أيضاً، وكان عبد ابن ا

الرزاق ال حيدث إال اخلاصة مبثل هذه األحاديث خوفاً من عامة أهل احلديث، فإهنم ال حيتملون يف معاوية شيئاً كوهنم 

اب بعض احلمقى بأن العهد األموي كان قد انتهى وال أثر له، بينما إفرازاً ونتيجة لواقع سياسي أموي، وعجيب من جو

حنن إىل اليوم ال نذكر هذه األحاديث اخلاصة إال للخاصة رغم استقامة أسانيدها وقوهتا، أما األحاديث املوضوعة يف 

 أمية قد انتهى فضل معاوية فرتوى على املنابر، فالواقع السياسي األموي يعمل إىل اليوم، فهل يشكون يف أن بين

عصرهم؟ كال.. فما بالنا ال نستطيع ذكر أألحاديث ذات األسانيد اليت على شرط الصحيح يف ذم معاوية؟ بينما 

رواية املوضوعات واألكاذيب يف فضله من أسهل األمور ويف كل مكان؟ بينما ال نستطيع ذكر فضائل الصحابة ممن ثاروا 

؟ ملاذا .. إنه الواقع األموي األول الذي رويت فيه الروايات ودبغت فيه على عثمان وصحبتهم اسبق، وهم أتقى هلل



 !باطل حديث هذا:  أبي قال

 !55ذر أبي عن ،أَبيه عن ،إِبراهيم عن جبري بن حكيم من أخذه األعمش نأ يروون 

 اهـ56 الضعف يف ذاهب وهو حباب بن يونس حنو وه وحكيم 

                                                                                                                                                                      

كل أديم، وقد اهتموا عبد الرزاق والثوري وكل من يروي شيئاً من هذا بالتشيع والرفض والبدعة، رغم أن سفيان 

 هذا الرأي أم ذاك..الثوري مييل إىل النصب وخاصة يف فرتات من فرتات عمره، ال أدري اآلن هل كان آخر أمريه على 

هكذا ذكره خمتصراً وحمرفاً وموقوفاً على أبي ذر، والصواب رفعه، وكتب العلل تفعل هذا، قد تذكر طرفاً من  54

اإلسناد أو املنت أو ال تذكر احلديث كامالً..اخل، ولكن كان ينبغي عليه أن يقول ) أو( بدالً من )و(،  ثم هنا ذكر 

.. ولفظه الكامل: قال رسول اهلل أحدنا فرعون هذه األمة، .. ومعنى كالم أبي ذر مناسبة احلديث ومل يذكر بقيته

 واضح بأن املراد معاوية كما سبق. 

قوله ) يروون( يعين يذكرون، وهذا ينقله عن جمهولني، فواضح أن إشاعة الطعن يف هذا اإلسناد قد شاع بني أهل  55

ري، ألن هناك حديث آخر حلكيم بن جبري يف ذم معاوية ) حديث احلديث، فأخذوا يكررون إمنا احلديث حلكيم بن جب

يا حنان يا منان(، وهو احلديث الوحيد حلكيم بن جبري يف ذم معاوية، فأصبح أهل احلديث حييلون على حكيم بن 

جبري كل حديث يعجزون عن تضعيفه، مع أنه لو صح أن األعمش أخذ هذا احلديث من حكيم بن جبري، فهذا 

 حيح أيضاً ..، وأقل أحواله احلسن، واحلسن حجة عند أهل احلديث يف العقائد واألحكام.اإلسناد ص

 - التهذيب تقريبهـ(: هذا ثقة أيضاً، وقد صححوا له وأفتوا بأحاديثه، ويف 132يونس بن خباب الكويف ) حنو   56

اهـ  4 بخ السادسة من بالرفض ورمي خيطىء صدوق الكويف موالهم األسيدي خباب بن يونس:  (513 ص/  1 ج)

بل هو ثقة، والتشيع عنه صحيح، لكنه ثقة شيعي، مثل كثري من شيوخ البخاري ومسلم يف صحيحيهما، ولذلك قال أبو 

 شعبة أحاديث رأيت وقد داود أبو قال:  (316 ص/  11 ج) - التهذيب هتذيبداوود احلنبلي صاحب السنن، )

ه يشتم عثمان، وال يصح، وإمنا زعم أنه قتل ابنيت النيب )ص( وهذا إن ( وزعموا أنكذلك الرافضة وليس مستقيمة عنه

صح فيكون روى أخباراً يف هذا املعنى ضعيفة وقد رواها غريه، فقد روى بعضهم أنه ضرب أم كلثوم على رأسها 

ك بن مروان بسبب إشاعتها أنه أخفى معاوية بن املغرية الذي ضل يوم أحد ووجدوه يف بيت عثمان وقد تزوج عبد املل



 :الرد على أبي حامت 

وشديد العصبية للسلفية احملدثة،  احهـ( من كبار أهل اجلرح والتعديل، إال أنه جر226ّأبو حامت الرازي ) 

ويكفي دليالً على ذلك أنه ضعف البخاري صاحب الصحيح وترك حديثه ألجل أنه يقول بعقيدة جزئية 

فإذا كان تشدده املذهيب ، ) انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل( السلفية احملدثة وهي مسألة اللفظ خالف فيها

  فكيف سيكون رؤيته ملن يظن أنه خالف يف العقيدة أكثر مما خالف البخاري؟.  هكذا مع البخاري 

على هذا  كيم بن جبري ويونس بن خباب تضعيف مذهيب والدليل أهنم مل جيمعواحل أبي حامت تضعيفف

قد أثبتنا أنه حتى لو كان األمر كما زعموا على توثيق هذين الرجلني، و نصفهم أو أكثرالتضعيف، بل 

حديث ابن أبي رواد عن عبيد اهلل بن عمر من فاحلديث صحيح اإلسناد، وخاصة مع وجود شاهد 

 عاوية(.العدوي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بأنه ) لكل أمة فرعون وفرعون هذه األمة م

                                                                                                                                                                      

ابنته عائشة،، وهذا قد يقال فيه تشيع وال يضر صدقه، والتضعيف املذهيب غري علمي، وإن كانوا جادين فليضعفوا 

 الساجي وقال:  (316 ص/  11 ج) - التهذيب هتذيبحريز بن عثمان وعروة بن الزبري ومعاوية ومروان..اخل، ويف 

اهـ وهذا التضعيف ليس عليماً عند حذاق أهل احلديث وسائر  السوء رأيه جهة من فيه تكلموا احلديث يف صدوق

 (316 ص/  11 ج) - التهذيب هتذيبالعقالء، وكان يونس هذا شجاعاً يواجه غالة أهل احلديث بشجاعة، ففي )

 أخفاها كلمة هنا فقال به فحدثين القرب عذاب حديث عن فسألته خباب بن يونس أتيت قال عباد بن عبادقال 

 أنت أين من قال هبذا مسعنا ما واهلل فقلت جنا علي قال فإن وليك من قربه يف ليسأل إنه قال هي ما قلت الناصبية

( اهـ..!! وظاهر كالم احلاكم أنه يصحح حديث عذاب القرب بزياداته خبيث عثماني أنت قال البصرة أهل من قلت

فقد كان الرباء بن عازب من أنصار علي اليت ذكر يونس بن خباب أن النواصب أخفوها..وهذا حيتاج إىل حبث، 

واملختصني به، والعلماء باألحاديث يف فضله، فال أستبعد أن يكون ما ذكره يونس بن خباب صحيحاً وال أستبعد أن 

 يكون من غرائبه ومنكراته، كل هذا حيسمه البحث، كفانا استعجاالً.   



ويونس بن خباب كويف ثقة أيضاً.. وهو من رواة تفضيل الشيخني، إال أنه كان ينكر على عثمان بعض ما 

 ،، بل يونس بن خباب عند الشيعة ) جمهول(من أخطائه.. وكذا حكيم بن جبريأو يصدق به مما يروى يراه 

لكنهما حيبان علياً فقط،  فهما سنيان وأما حكيم بن جبري فلم يرتمجوا له، وهو أيضاً من موايل بين أمية،

أجل عثمان،  مع أن أهل السنة سخطوا على أحدمها من أجل معاوية والثاني من ونواصب أهل احلديث 

وخاصة معاوية فقد كان ذمه شبه إمجاع بني السنة املتقدمني، وال   فيهم من يطعن يف هذا أو هذا،املتقدمني

إال أنه ال ينكر باحث يف التاريخ أن أكثر أهل بدر أيام عثمان كانوا  مقارنة بني الرجلني )عثمان ومعاوية(

يذمون عثمان  رضي اهلل عنه ذماً شديداً ) وهذه سأخرجها يف كتب مستقلة حتت عناوين مثل : عائشة 

وعثمان، طلحة وعثمان، ابن مسعود وعثمان، عمار وعثمان، حذيفة وعثمان، ..اخل( وبقية الناس تبع 

يكن مع عثمان إال أفرد كأبي هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن سالم، وال يشك هلؤالء، ومل 

 .منصف أن رموز الفريق املعارض أفضل من رموز الفريق املوايل

فأين  الذي له موقف من عثمان، فهو ثقة، احلديث صحيح اإلسناد حتى لو رواه يونس بن خبابإذن ف

ألصل يف الشيعي الصدق ) ال حيب علياً إال مؤمن( واملؤمن ال يكذب ألنه سبق وأن قلنا أن ا يذهبون؟

 منافق( واملنافق إذا حدث كذب، فهذه هي ناصيب الكذب ) وال يبغض علياً إالغالباً، واألصل يف ال

مسالة مذهبية، فأصبح الشيعي كاذب املعادلة الشرعية ولكن أهل احلديث قلبوا املسألة الشرعية إىل 

لقبح، ونقل حلق إىل حيز الغرابة والنكارة وايب صادق غالباً، وكان انقالب املعايري كفيل بنقل امطلقاً والناص

الباطل إىل مرتبة الشهرة واملعرفة والزينة، وهذا ابتالء بني أيدي أهل العلم، واهلل سائلهم عن هذا التبدل يف 

 لم، وعلى قدر الكتمان تكون العقوبة.املعايري، ألن العامة ال يستطيعون تصحيح املعايري، وإمنا أهل الع



 هـ(326)  نعة الدارقطينمما -3

وهي ممانعة علمية  ،هي اجتهاد منهونقدرها لكوهنا غري مذهبية، بل  حنرتمها سبقت وحنن وهذه املمانعة

ثم مل يتحدث إال عن طريق أبي ذر ومل ينظر لشاهده من حديث ابن  ولكنه أخطأ ملا سبق بيانه، ..منهجية

 .مبا لو سئل عن احلديثني مجيعاً لصححه، ورعمر

 قال أنه ذر أبي عن شريك بن يزيد حديث عن وسئل:  (221 ص/  5 ج) - الدارقطين عللففي 

 ؛مةاأل هذه فرعون أحدنا يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت: ملعاوية

 57 ذر أبي عن أبيه عن التيمي إبراهيم عن االعمش يرويه حديث هو فقال 

 58كذلك االعمش عن الثوري فرواه عنه واختلف

 61التيمي إبراهيم عن جبري بن حكيم عن االعمش عن 60االسود أبي بن ومنصور 59عوانة أبو ورواه

                                                           

 وهذا سند صحيح على شرط الشيخني.  57

 ى شرط الشيخني.هو نفسه، وهو عل  58

 أبو البزاز اليشكري وضاح : التهذيب تقريبهـ( ثقة من رجال اجلماعة، ويف 126أبو عوانة الوضاح اليشكري )   59

 .ع وسبعني ست أو مخس سنة مات السابعة من ثبت ثقة بكنيته مشهور عوانة

 ص/  1 ج) - التهذيب يبتقرمنصور بن أبي األسود صدوق من رجال السنن، وقد توبع من أبي عوانة، ويف   60

اهـ وقد  س ت د الثامنة من بالتشيع رمي صدوق حازم أبيه اسم يقال الكويف الليثي األسود أبي بن منصور:  (645

توبع من أبي عوانة.. وأرى الثوري أوثق منهما، وهو قديم وكان متشيعاً يف أول طلبه للحديث، فلعل األعمش اطمئن 

ر له اإلسناد العايل، أو لعل األعمش رواه عن االثنني حكيم بن جبري ثم مسعه من إبراهيم، إليه أكثر منهما، ملكانته فذك

 ولكن هذا احتمال بعيد.

 أقل أحواله احلسن، كما سبق، ال سيما وأنه يف الشواهد، ومل يتفرد برواية هذا احلديث.  61



 62الصواب وهو احلديث ضعيف جبري بن وحكيم 

  63مرسل تابعه ومن الثوري رواية أن فدل 

 إبراهيم عن االعمش عن سفيان عن يوسف بن حممد اأننبأ مسعود أبو أنبأنا االصبهاني صاحل أبو حدثنا

 فقال (مةاأل هذه فرعون أحدمها) لرجلني وسلم عليه اهلل صلى النيب قال :ذر أبي عن أبيه عن التيمي

 اهـ فال أنا أما 64اآلخر

 65اهـ  مسعود أبو به حدث كذا 

 التعليق على الدراقطين:

                                                           

 ل السنن، ثم هو شاهد كما سبق.حكيم بن جبري سبق الكالم فيه، وأن أقل أحواله أنه صدوق، وهو من رجا 62

 يقصد بقوله ) مرسل( أي مدلس من األعمش، وسنناقش هذا الرأي، وسيبقى رأياً وجيهاً، أال أن لنا فيه نظرة. 63

األخر هو معاوية، فهو من ينكر أن يكون فرعون هذه األمة، وهذا الرجل  قد أنكر قتل عمار! وزعم أن علياً هو  64

عمار بعد أن وضع اجلائزة ملن يأتي برأسه غريب، وحتى لو مل يضع، فهو القائد، وعندما نقول  الذي قتله، وإنكاره لقتل

إن عمر فتح العراق وفارس  من هذا الباب، وليست هذه املرة األوىل، فمعاوية ال يبايل برد أي حديث، حديث عمار 

اني، وأحاديث عبادة بن الصامت يف وحديث الولد للفراش وحديث أبي بكرة يف امللك العضوض وحديث الرجل القحط

حتريم الربا ...اخل فالرجل يثبت على نفسه بأنه فرعون هذه األمة، فإن من يتكرب على أحاديث النيب )ص( وسننه 

 يشابه تكرب فرعون عن اتباع اهلدى، والكل دعاة إىل النار.

التعريض أبلغ كما سبق.. وهذا اللفظ حرفه  هذا مروي باملعنى، وقد رواه أبو ذر أمام معاوية باملعنى أيضاً، لكون 65

 ابن طاهر فزعم أن الدراقطين قال ) تفرد به أبو مسعود(.. ومل يقل ذلك كما ترى يف العبارة.



الثوري وأن رواية  ومل يسمعه منه، ،األعمش أرسله عن إبراهيم التيمي على أن ترتكز ملحوظة الدارقطين

عن إبراهيم التيمي، فاألعمش  حكيم بن جبرياألعمش عن  وأن صوابه عنعنه عن إبراهيم التيمي خطأ، 

، دلس اسم حكيم بن جبري، وأرسل احلديث عن إبراهيم التيمي مباشرة -عند الدارقطين –أو الثوري 

 .وهي ملحوظة قد سبق نقدها

 كالم الدارقطين نقول:على  املفصل وللجواب

، إال التيمي وحكيم بن جبري ثقتانإبراهيم فال يضر صحة اإلسناد كثرياً، فكالمها ) هذا إن حصل :  أوالً

يكون احلديثان حديثاً على هذا و إال أن هذا احتمال قائم، ،(أن إبراهيم أشهر وأوثق وأقدم وألصق بأبيه

وفرعون هذه األمة معاوية، وإن معاوية يف تابوت من نار  ويكون لفظه الكامل: ) لكل أمة فرعون واحداً،

يقول ) يا حنان يا منان( وليس بينه وبني فرعون إال درجة ولوال قول فرعون ) أنا ربكم األعلى( ملا كان 

أحد أسفل من معاوية(، رمبا يكون احلديث األصلي هكذا لكنه تعرض للتقطيع واإلخفاء والبرت واهلجوم 

وأهل احلديث يقطعون األحاديث ألغراض عدة، منها االستشهاد ومنها الرمز للحديث  خل،على الرواة ..ا

أذى العامة املتشبعة حبب معاوية )ومازال عامة السنة إىل اليوم متأثرين مبنهج  ببعضه، ومنها محاية الذات من

 .معاوية يف حب الظاملني والنفور من الصاحلني(

عن يزيد  مجيعاً عمش مسعه من إبراهيم ومن حكيم بن جبرياألوهو أن آخر  احتماالًونورد هنا ثانياً:  

فروى  يف مناسبتني خمتلفتني،وحدث بالروايتني  فرواه عن هذا مرة وعن هذا مرة، ،التيمي عن أبي ذر

، وقد تكون أحدمها ) الثوري ومن تبعه رواية من روايات األعمش، وروى أبو عوانة ومن تبعه رواية أخرى

 .حكيم( من باب املذاكرة ألحاديث حكيم بن جبري روايته عن



كون رواية األعمش عن حكيم بن جبري من واملذاكرة يعرفها أهل احلديث، وصورهتا احملتملة هنا أن تثالثاً: 

هل هو ثقة أم ال، وما هي ، مبعنى قد يكون األعمش والثوري حتدثا عن حكيم بن جبري باب املذاكرة

 مينع أن يكون األعمش قد اشرتك مع ما مسعه منه، وهذا الللثوري ألعمش فروى له اأحاديثه، ..اخل 

 هـ( 146بن جبري ) وحكيم هـ(141)  ، فاألعمشعن إبراهيم التيمي نفسهحكيم بن جبري يف السماع 

فيما خيص الشيوخ املتوسطني املتوفني حنو املئة، إال أن حكيم بن جبري أقدم  شبه الزميلني، وسنهما متقارب

هـ( وكالمها من 51عام ) هـ( بينما األعمش مل يولد إال52ألعمش فقد روى عن علقمة بن قيس )من ا

 .املعمرين

عن شيخ أعلى، ألن مرحلة األعمش  عن أكثر من شيخ الواحد احلديثيروي املكثرون كاألعمش رابعاً: 

حد ما،  فاألحاديث كانت قد استقرت إىل هي مرحلة األسانيد وليست مرحلة األحاديث، خاصة

فقد يسرد  ومرحلة األعمش هي مرحلة التفتيش عن الشيوخ ) فقد عاصرة شعبة فاتق اجلرح والتعديل(،

اليت مسعها من إبراهيم التيمي، ويسرد األحاديث اليت مسعها من حكيم بن جبري، األعمش األحاديث 

قد يكون املراد يف إحدى ، بينما هذا أن هناك اضطراباً يف اإلسنادفيتكرر احلديث، ويظن من ال يعرف 

 . ال املنت املناسبتني هو اإلسناد أو الشيخ

 مثال: 

 فيه تعدد روايات األعمش وإبراهيم التيمي وهذا مثال

 ثنا ،حبيب بن يونس ثنا ،جعفر بن اهلل عبد حدثنا:  (1/  11) - ألبي نعيم الصحابة معرفةففي كتاب 

 مسجد يف جلوسا كنا: »  قال ،احلارث بن مهام عن ،إبراهيم عن ،منصور عن ،ورقاء ثنا ،داود أبو



 فلما ،املسجد ناحية يف واملقداد ،وميدحونه عثمان على يثنون قوم فجاء ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 مسعت:  فقال ؟ هذا ما:  عثمان فقال ،وجوههم يف به حيثو فجعل ،احلصى فتناول قام ميدحونه مسعهم

 أفواههم يف: «  قال أو ،» وجوههم يف فاحثوا املداحني رأيتم إذا: «  يقول سلمو عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .احلصى: «  قال أو ،» الرتاب

 قال أبو نعيم:  

 كرواية إبراهيم عن ،أيضا ومغرية ،األعمش ورواه ،وقيس ،وشريك ،وشعبة ،الثوري:  منصور عن رواه» 

 ،منصور

  املقداد عن ،أبيه عن ،لتيميا يزيد بن إبراهيم عن ،أيضا األعمش ورواه 

  املقداد عن ،يزيد بن اهلل عبد بن موسى عن ،أيضا األعمش ورواه

 ..  اخل اهـ

 ..رواه عن عن إبراهيمفاألعمش هنا 

 عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن املقداد..أيضاً ثم رواه 

 آخر عن املقداد..رواه ثم 

يروون عن الشيوخ والزمالء وقد ينزلون إىل  ,كاألعمش السماعشيوخ وال وهكذا جند املكثرين املتفننني بكثرة

 التالميذ حلديث قد مسعوه أصالً من الشيخ نفسه وهذا معروف يف علوم مصطلح احلديث. 



خامساً: من يعرف معاناة األعمش مع أهل احلديث قد يكون هناك سر يف حتديثه هبذا احلديث عن حكيم 

مل فكأن األعمش وكان كل منهما حيدث به عن إبراهيم،  مش بثمان سنوات،بن جبري، الذي مات قبل األع

ضغط العامة، وقد كانوا يعاتبونه كثرياً على رواية بعض األحاديث ويستعدون عليه، فكأنه أقنع  يتحمل

في نفسه شر ليكنفسه بإحالة احلديث على زميله املتوفى حكيم بن جبري الذي مسعه مثله عن إبراهيم، 

عليه حتى  لضغطوا وصرح بسماعه من إبراهيم فلو أنه تعهد برواية احلديث ،واملرجئة والعامة النواصب

إن أرادوا أن يرتك هلم خمرجاً  ذيتهم له اختارمن أ ألعمشالسلطة عليه، وهلروب  يلحقه األذى أو يستعدون

ف عن التصريح ، وكأنه يتوقزميله حكيم بن جبري عن شيخهما إبراهيم التضعيف بإحالة احلديث على

  ،66سلفية زمن األعمش(الهم املرجئة حتى ال يؤذى من قبل املرجئة ) و مباشرة إبراهيمبالرواية عن 

جعل للعامة وعلمائهم متنفساً بأنه مسعه أيضاً من حكيم بن جبري، واألعمش صاحب هبذا األعمش و

هل احلديث، وحياول التخلص حركات من هذا النوع فاقرءوا ترمجته، وستعرفون كيف أنه يضيق ذرعاً بأ

والسلفية احملدثة اليوم  ،ون عنه، لقدم مساعه وثقته وضبطهمن أذيتهم، ويغضبهم ويغضبونه، ولكنهم ال يستغن

يفعلون مع أحرار السنة الشيء نفسه، فيحاولون إقناع فالن بأن يتربأ من فالن، وأن مل يقل كذا وكذا وإمنا 

 ذلك..اخل. نقله من قول فالن وأنه ال يقره على

                                                           

: قال) يعين يف فضل علي ويف ذم خصومه(،  األحاديث هبذه حتدث ال: لألعمش قلنا: الضرير معاوية أبو قالو   66

 رجل فجاء عنده يوماً فكنا: قال، فذكروني فسهوت هذا من شيء عن سألوني فإذا سهوت، رمبا ؟أصنع فما يسألوني

 علي بفضائل أحدث يدعوني ال املرجئة هؤالء األعمش فقال: قال، فتنحنحت: قال، النار قسيم أنا: حديث عن فسأله

ون مساع فضائل علي اهـ فاملرجئة يف عهد األعمش هم كالسلفية اليوم، ال يطيق !أحدثكم حتى املسجد من أخرجوهم

  -يعين نصف األمة لعلي ونصفهم للنار -وال ذم معاوية، ولو يسمعون أحداً اليوم حيدث  حبديث ) علي قسيم النار( 

 لرمجوه، واحلديث فيه تفصيل، ومعناه ال خيتلف عن ) ال حيب علياً إال مؤمن وال يبغضه إال منافق(. 



وإمنا اختار الثوري من بني  ثم كالم الدارقطين يدل على أن الثوري مل ينفرد هبذا بل تابعه آخرون، سادساً: 

 .هؤالء لشهرته وإمامته يف العلم

 :هـ(622)  ممانعة ابن طاهر املقدسي -4

 :(64 ص/  6 ج) - البن طاهر املقدسي واألفراد الغرائب أطرافجاء يف  

 .احلديث .. 67األمة هذه فرعون أحدمها لرجلني - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: حديث

 71األعمش عن70 سفيان عن 69 الفريابي يوسف بن حممد عن  68الفرات بن أمحد الرازي مسعود أبو به تفرد

 .(74عن أبي ذر 73) يعين عن أبيه 72إبراهيم عن

                                                           

اه باملعنى، ولكن النواصب يكتمون األمساء حتى ال يعلق احتمال ذم مها أبو ذر ومعاوية، وهذا لفظ أبي ذر رو 67

معاوية ولو ظناً، بل لفظاً، مع أن اهلل قد ذكر أقوال الكفار يف حق نفسه، ) وقالوا اختذ اهلل ولداً..( ثم رد عليهم، لكن 

 حرص النواصب على تنزيه معاوية أكرب من حرص اهلل على تنزيه نفسه.  

 فيه تكلم حافظ ثقة أصبهان نزيل الرازي مسعود أبو الضيب خالد بن الفرات بن أمحد:  التهذيب بتقريثقة، ففي  68

، ومل يتفرد فقد نص الدارقطين أن الثوري قد توبع على هذا كما د ومخسني مثان سنة مات عشرة احلادية من مستند بال

 سيأتي لكن مل يذكر إال رواية أبي مسعود.

 ساحل من قيسارية نزيل الفريابي موالهم الضيب عثمان بن واقد بن يوسف بن حممد:  يبالتهذ تقريبثقة، ففي   69

 التاسعة من الرزاق عبد على عندهم ذلك مع فيه مقدم وهو سفيان حديث من شيء يف أخطأ يقال فاضل ثقة الشام

 .ع عشرة اثنيت سنة مات

 هـ( ال يسألون عنه..151الف..تقدم.. ) ثقة، وهو الثوري إمام مشهور من رجال اجلماعة أحاديثه باآل  70

 هـ( كسفيان أحاديثه باآلالف روى له اجلماعة جبميع الصيغ ومل يفرقوا بني عنعنة ومساع.141ثقة وهو األعمش )  71

 هـ( تابعي ثقة من رجال اجلماعة أيضاً.. 22ثقة وهو إبراهيم بن يزيد: هو إبراهيم بن يزيد  بن شريك التيمي )    72



 التعليق:

 شاهد القوي وهو حديث ابن عمر السابق،اإلسناد صحيح على شرط الصحيح.. فكيف مع وجود ال

 مع شواهده.

 :نصبهخيانة أبي طاهر و

ثم مل يتفرد به أبو مسعود، ومل يقل الدارقطين ذلك، وإمنا هذا قول أبي طاهر املقدسي وهو متأخر، وكان  

اكم ناصبياً أيضاً، فلذلك كانت محلته على احلاكم شديدة، ألن احلاكم من حميب أهل البيت، فقال عن احل

 يف للشيعة التعصب شديد كان: طاهر ابن قال: (124 ص/  12 ج) - النبالء أعالم سريكما يف  

 أهل وعن عنه اهلل رضي معاوية عن غاليا منحرفا وكان واخلالفة، التقديم يف التسنن يظهر وكان الباطن،

 (! اهـ منه يعتذر وال بذلك، يتظاهر ،بيته

 أيضاً!  هكذا إذن! فقد أصبح ملعاوية )آلٌ(

 !  ى سنة ابن طاهر وغريه من النواصبإذن جيب أال ننحرف عن معاوية ) وآله(! حتى نبقى عل

فابن طاهر إذن ناصيب وهو غري مؤمتن على احلديث وعلى على تقييم رواته، وهو الذي حرف قول 

وكالمه سيأتي ليس الدارقطين بأن ابن الفرات تفرد به، والدارقطين مل يقل هذا، وقد قد طبع كتابه العلل 

فيه شيء من هذا، وقد ذكره من عدة طرق وليس من طريق واحد، نعم رجح الدارقطين إرساله وضعفه 
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لوجود حكيم بن جبري وهذا اجتهاد الدارقطين، ولكن ليس كما نقل ابن طاهر الناصيب، وهنا الفرق بني 

 احلديث. النصب عن قصد وهوى، والنصب املدرسي  الذي البد أن يلحق أكثر أهل

بل حتى رواية الثوري ذكر الدارقطين كلمة ) الثوري ومن تابعه( فظاهر أن هناك أكثر من راو رووه بال 

 وجود حلكيم بن جبري، وإمنا عن األعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر.

 : وشناعتهاممانعة ابن تيمية  - 6

يف وأنه يعلم احلديث  ثه يف كتبه عن فرعون، يدل على أنه با يممع أنه متأخر، إال أن من يقرأ  ابن تيمية

لكنه حاول إلزاق الفرعنة باإلمام علي بطريقة  ،له ولو حتى من باب التضعيف فآثر أال يثريه أصالًمعاوية 

! ومن باب اإللزام فقط! وأنه ال يتحمل بأن علياً حاله حال فرعونتباعه أذكية ماكرة، فحاول أن يوحي إىل 

  ا الرأي وإمنا يفرض الفرض الباطل ثم يبين عليه..  هذ

 : (245/ 4ابن تيمية يف منهاج السنة )  يقول

 على املسلمني قاتل ظاملاً باغياً كان أيضاً وعلي:  النواصب له قال ،باغياً كان بأنه معاوية يف قدح فمن )

 ،والفساد األرض يف للعلو اًمريد كان طاعته على النفوس قتل فمن:  وقال....  عليهم وصال إمارته

 فساداً وال األرض يف علواً يريدون ال للذين جنعلها اآلخرة الدار تلك:  يقول تعاىل واهلل فرعون حال وهذا

 كقتال هذا وليس اآلخرة يف السعادة أهل من يكن مل والفساد األرض يف العلو أراد فمن.  للمتقني العاقبة

 الزكاة فإن ،طاعته على ال ورسوله اهلل طاعة على قاتلهم إمنا الصديق نفإ الزكاة ومانعي للمرتدين الصديق

 .اهـ ( هو ليطاع قاتل من خبالف هبا اإلقرار على فقاتلهم ،فرض



مبنزلة هارون من  إىل رجل ) معاوية( فهنا ابن تيمية أراد نقل الفرعنة من الفرعون احلقيقي هلذه األمة

من باب التشويش على حديث فعله ابن تيمية ، كل هذا رسوله،حيبه اهلل ورسوله وحيب اهلل و موسى،

، وقد تعبنا يف تتبع شناعات ابن تيمية ولكن أتباعه أشربوا حبه كعجل بين إسرائيل، ومن فرعون هذه األمة

 .اعتاد على معاندة الرباهني مرة بعد مرة قد تكون عقوبة اهلل له أن حيرمه من اهلداية

ليس من أصحاب العلو يف األرض وال الفساد كما يدعي، وإمنا كان خليفة  وابن تيمية يعرف أن علياً

شرعياً قاتل من انفصل عن جسد الدولة اإلسالمية ألطماع دنيوية ) كمعاوية( أو من استحل دماء املسلمني 

) كاخلوارج(، ولكن حقد ابن تيمية على اإلمام علي وقلب مثالب معاوية إليه كان للتغطية على مثل هذه 

األحاديث، فابن تيمية واسع االطالع، وال بد أنه وقف على األسانيد القوية للحديث فأراد استباق األمور 

واحلقد واملشاكسة للشيعة، وبغضه للشيعة ليس كبغض كثري بتحويل الفرعنة إىل اإلمام علي من باب الكيد 

هم، مع كامل حمبتهم لإلمام من الصاحلني للشيعة بسبب ما يرونه من غلو وخرافات يف عقائدهم وطقوس

علي، وأغلب أهل السنة على هذا، أما ابن تيمية فبغضه للشيعة فرع من بغضه لإلمام علي وليس العكس، 

إال أنه داهية كمعاوية وال يفصح متام اإلفصاح، وستجدون من يعتذرون عن كالمه السابق، وأنه إمنا قصد 

 يَوْمَ عَنْهُمْ اللَّهَ يُجَادِلُ فَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي عَنْهُمْ جَادَلْتُمْ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ هَارد الغلو بغلو، وقصد كذا وكذا )

 .(النساء(  ]122) وَكِيلًا عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَنْ أَمْ الْقِيَامَةِ

 الفرق اإلسالمية عند ابن تيمية كفرعون:أيضاً .. 

لكنه ال يشبه  كما شبه اإلمام علي بفرعون، إلسالمية بفرعونأيضاً ابن تيمية أكثر من ذكر تشبيهات الفرق ا

إمعاناً منه وحماولة للتأكيد على أن كل مسلم كل هذا  ولو من تشابه بعيد! معاوية وال النواصب بفرعون



أقرب إىل فرعون من معاوية، ابتداء من علي بن أبي طالب إىل األشاعرة إىل الصوفية وابن عربي إىل 

، فالربيء عند ابن تيمية هو من املعرق يف الكفر والنفاق ومن لعنه اهلل ورسوله كمعاوية..اخل، الشيعة 

، ثم أضاف ابن تيمية الفرق اإلسالمية كلها كاإلمام علي من حيبه اهلل ورسولهو املغرق يف اإلميان وليس

ئد فأهلاهم عن للتشبيه بفرعون، وهذا من عمل معاوية ) تفريق األمة شيعاً على أسس خصومية يف العقا

 كرامة اإلنسان والعدل واحلرية ..اخل( 

وقد اختار ابن تيمية يف تشبيه الفرق اإلسالمية بفرعون مسألة عقدية جتسيمية كأن اهلل أرسل موسى عليه 

السالم للرد على األشاعرة! وليس ) إذهب إىل فرعون إنه طغى( فالطغيان آخر ما يهم التيار السلفي، 

 .بوه وصاحبته وبنوهوأوهم أم الطغيان 

 (23 ص/  1 ج) - الرسائل جامعانظر إىل حماوالته يف تشبيه خصومه من األشاعرة بفرعون يقول يف ) 

 العقل وخيالفون بالشرع يكفرون فهم ،... النفاة مذهب يوافق العقل أن لكم سلم الذي من: ثالثاً هلم ويقال

 قومه فاستخف: " قال حيث معه، فرعون كقوم الضالل متهمأئ مع وهم بالعقليات، عامل إنه تومهوا ملن تقليداً

 يرجعون، ال إلينا أهنم وظنوا احلق بغري األرض يف وجنوده هو فاستكرب: " عنه تعاىل قال"  فأطاعوه

 ويوم النار إىل يدعون أئمة وجعلناهم الظاملني، عاقبة كان كيف فانظر اليم يف فنبذناهم وجنوده فأخذناه

 النفاة إمام هو وفرعون"  املقبوحني من هم القيامة ويوم لعنة الدنيا هذه يف واتبعناهم ن،ينصرو ال القيامة

 ...اخل(

 خملوق القرآن قال من: اهلامشي داود بن سليمان وقال: (212 ص/  1 ج) - الرسائل جامع:ويقول يف 

 ربكم أنا"  قال إذ النار يف خيلد بأن أوىل فرعون صار فلم زعموا كما خملوقاً القرآن كان وإن ،كافر فهو



 ادعى قد أيضاً هذا"  فاعبدني أنا إال إله ال اهلل أنا إنين"  قال والذي خملوق هذا أن وزعموا ؟"  األعلى

 بذلك فأخرب. خملوق عنده وكالمها هذا؟ من النار يف خيلد أن أوىل فرعون صار فلم فرعون، ادعى ما

 خملوق اهلل كالم أن قال من إن: عنهم اهلل رضي السلف هؤالء كالم ومعنى.وأعجبه فاستحسنه عبيد أبو

 هي الشجرة أن قوله حقيقة كان عنه، املسؤول املعتزيل اجلهمي هذا قال كما غريها أو الشجرة يف خلقه

 عنده املخلوق فهذا ذلك، قال خملوق هذا قال ومن"  فاعبدوني أنا إال إله ال اهلل أنا إنين"  ملوسى قالت اليت

 فقول كفراً فرعون قول كان فإن ذلك، قال وكالمها خملوق، كالمها األعلى، ربكم أنا: قال يالذ كفرعون

 ..اخل.فرعون قول إىل يؤول هؤالء قول أن ريب وال. كفر أيضاً هؤالء

 جاهل إما رجلني أحد فهو هؤالء قول يقبل من وكل: (232 ص/  1 ج) - الرسائل جامعوقال يف  

 فرعون أتباع حال وهذه. الوصفني بني جامع أو وفساداً، األرض يف علواً ريدي ظامل وإما أمرهم، حبقيقة

 يف واملنافقني الكفار وحال رؤسائهم، مع القرامطة وحال"  فأطاعوه قومه فاستخف"  فيهم اهلل قال الذين

 اآلية آخر إىل"  سعريا هلم وأعد الكافرين لعن اهلل إن"  ينصرون ال القيامة ويوم النار إىل يدعون الذين أئمتهم

 هم وما - قوله إىل - أنداداً اهلل دون من يتخذ من الناس ومن"  تعاىل وقال"  كبريا لعناً وألعنهم"  وقوله

 فرعون مثل املعطلة على ينطبق إمنا قوهلم: (241 ص/  1 ج) - الرسائل جامعويف "  النار من خبارجني

 صرحاً يل ابن هامان يا) وقال( غريي إله من لكم علمت ما) وقال( العاملني رب وما) قال الذي وحزبه

 له وال رب فوق ما ويقول العامل هذا بوجود يقر فرعون فإن اآلية،( السموات أسباب األسباب أبلغ لعلى

 به أقر مبا وأقروا فرعون جحده وأما جحد فقد واألرض، السموات عني أنه قالوا إذا فهؤالء. غريه خالق

 لكن بالصانع مقرون فهم. اهلل هو هذا قالوا وهؤالء. اهلل هو يقل ومل إهلاً يسمه مل فرعون أن إال فرعون،



 يف للصانع منكراً كان بالعكس وفرعون مقرون، اعتقادهم ويف معطلون، احلقيقة يف فهم. الصنعة هو جعلوه

ويف ..جداً يعظمونه وهلذا. وأجهل منه أضل وهم منهم، أكفرهم فهو. به مقراً الباطن يف وكان الظاهر

 يفسرونه ولكن باهلل، يقرون وهؤالء باهلل مقراً يكن مل فرعون لكن (256 ص/  1 ج) - الرسائل جامع

 ص/  1 ج) - الرسائل جامع... ويف وأضل، فرعون من أجهل فهم فرعون، به أقر الذي بالوجود

 ذلك يف تهخاطب من بعض حدثين حتى فرعون قول حقيقة هو قوهلم أن أخاطبه ملن أقول وكنت: (223

 فقلت: قال سرهم حقيقة له وكشف مذهبهم إىل احملدث هذا دعا ملا كربائهم بعض أن: العارفني الثقات من

 إقرار مع فإنه هبذا، اعرتفوا الذي هلل واحلمد له قلت فرعون، قول على وحنن نعم،: قال فرعون، قول هذا له

 على الرد فيه يذكر والقرآن:  (312 ص/  1 ج) - الرسائل جامعويف  ...بينه إىل حيتاج ال اخلصم

 ... اخل.أكثر وهذا املشركني على الرد فيه ويذكر وأمثاله، فرعون على كالرد تارة املعطلة

 التعليق:

لينسى الناس هذا احلديث يف فرعنة معاوية وقد  ثر من املقارنة بني فرعون واملسلمني،وهكذا فابن تيمية يك

 ط، وإمنا يف انشغال السلفية بالدفاع عن كل ظامل والطعن يف كل مؤمن،جنح إىل حد كبري، ليس يف هذا فق

والنفاة لفظ يشمل  يسميهم ) النفاة( بفرعون، كل املسلمني الذينى تشبيه املسلمني فالرجل مصر عل

وال ريب أهنم  األشاعرة والصوفية واإلباضية والشيعة بفرقها والظاهرية والكالبية واللفظية واملعتزلة..اخل،

 يف الظلم والعلو يف األرض واضح سياقها ابن تيمية  حتى اآليات اليت ذكرهابل أبعد عن صفات فرعون، 

، ولكنه نسي ما فيها من ذم الظلم والطغيان، وليس سياقها يف صفة العلو أو خلق القرآن أو الشاب األمرد



الكرمية، وهذا عمل السحرة، وال والظاملني وساقها إىل موقع آخر مل تنزل فيه وليس من مقاصد هذه اآليات 

 يفلح الساحر حيث أتى. 

 بل كل املواضع اليت ذكرها فيها ابن تيمية فرعون ال يذكره إال يف سياق املقارنة مع املسلمني الصادقني، وليس

الظاملني، وكأن اهلل أرسل موسى وهارون لفرقة إسالمية مبتدعة، كأن فرعون مل يكن ملقارنته مع الطغاة و

 األمور العظام كلف ، وإمنا كان عنده خلل يف العقيدة!ومل يكن عالياً يف األرض ومل يكن من املفسدين ظاملاً

إىل أسباب  بسرعة مذهلةاليت هي سبب إرسال اهلل ملوسى عليه السالم إىل فرعون يهرب منها ابن تيمية 

كل كالم ابن تيمية عن ، وكأن اهلل أغرق فرعون ألنه أشعري أو صويف! راجعوا سخيفة وتافهة أخرى

وهذا فرعون يف سائر كتبه وستجدوهنا كلها يف هذه الدقائق العقدية واخلصومات املذهبية  الكالمية، 

حتريف لكالم اهلل وهو نوع من السحر الذي يسحرون به العامة حتى يشغلوهنم عن رؤية الظاملني إىل كراهية 

 هَذَا أُوتِيتُمْ إِنْ يَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ)  ميةاألبرياء من املخالفني هلم يف بعض املسائل الكال

 رَيُطَهِّ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولَئِكَ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ يُرِدِ وَمَنْ فَاحْذَرُوا تُؤْتَوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ

 ....(قُلُوبَهُمْ

وهذا كفعل حكومات اليوم يف إشغال الناس بالطائفية، ما من طاغية إال واستخدم بعض السلفية يف إنعاش 

بل حتى يف الدول القمعية جندها عند وشك السقوط حتيي فتاوى ابن الطائفية ليتم السكوت عن املظامل، 

 لة مع الظاملني إىل مواجهة عبثية بني املسلمني.تيمية ألنه ينقل املعركة بسرعة من املواجهة العاد

 ال تصدقوا كل شيخ طائفي إذاوعلى هذا فنصيحيت لكل شباب الثورات احلقوقية يف العامل اإلسالمي أ

يتبعون سبيل  ثم لحة شخصه وحزبه حتى يتمكن حزبهفإمنا يذمهم ملص ؛لظلم والظاملنيمسعوا منه يوماً ذماًَ ل



العلو يف األرض وتفريق األمة شيعاً والشدة على العامة املساكني والتأول يف الظلم واجملرمني كمعاوية، يف 

  -بزعمهم –للمنهج السفياني الذي نصره ذلك العامل الرباني!  ... يفعلون هذا عبادة منهماألموال والدماء

 .وهذا املذهب كفيل بتفريغ الثورات من الداخل كما فرغ معاوية اإلسالم من الداخل

وهم يف الباطل  بانتهازية ماكرة شديدة، ركبوا موجة املقاومة والثورة رأينا يف هذا الزمن شيوخاً كباراً وقد

ولذلك جندهم إن وصل الثورات إىل من حيبوهنم من الظاملني  ينصرون من هو أظلم من هؤالء الطغاة كلهم، 

للظاملني شديد على املظلومني،  طائفي كاذب كريه مناصر أرباب طوائف خبطاب إىلهؤالء الشيوخ  يتحول

 فحب معاوية يلحق صاحبه حتى يضله ويكشفه ولو كانت رجله على عتبة القرب.

وحتى ال ننس الطرف اآلخر أيضاً، فإن قلة من الثوار هنا وهناك، يسيئون إىل هذه الثورات احلقوقية وإىل 

الواجب االحتاد على احلقوق، وأن تكون طوائفهم عندما يلبسون الثورة لبوساً طائفياً أو حزبياً ضيقاً، ف

الراية حقوقية حبتة، مع العناوين القريبة كحق املعرفة وحرية احلصول على املعلومة، وتوفر اخلدمات، وغري 

ذلك من العناوين اجلامعة، وجيب أال تكون جمرد شعارات وإمنا يتم االلتزام هبا عملياً، فاإلكراه يف الدين 

العدل واجنب فإذا استوعب شباب الثورة يف كل مصر هذا األمر فإهنم سيقطعون  حمرم، لكن اإلكراه على

الطريق على كل الطائفيني واملتسرتين بالشعارات الرباقة، وأنتم تعرفون هؤالء دون تسمية، راقبوا مواقف 

 الشخص واعرفوا أن املتقلب كاذب، وأن صديق الطغاة كاذب.

ض األحداث املعاصرة يف ختريج حديث كهذا أو حنوه، ألن اهلدف وليسمح يل القراء الكرام يف إدخال بع

من كتابة مثل هذا الكتاب أبعد من تصحيح حديث هنا أو تضعيف حديث هناك، وإمنا اهلدف أن يتعرف 

من أين  ال يعرفونشباب املسلمني وباحثوهم على األسباب احلقيقة لألدواء اليت أصابت األمة، واليت قد 



وأمثاله يساعدهم على اكتشاف سبيل اجملرمني، الذين أبطلوا هلم دينهم، وجعلوه ديناً  أتت، فهذا الكتاب

 نصرياً للظاملني والتافهني، بعيداً عن الصادقني والعادلني وأهل البحث واملعرفة والعقالء.. 

 هؤالء احلمقى الذين رأى أن أكتب مثل هذا الكتاب بعد أن رأيت من يشك يف اإلسالم والنبوات ألن

جيمعون على معاداة العلم والعقل والعدل والصدق، فيظن تسميهم السلطات ) علماء الدين وفقهاء اإلسالم( 

أن هذه هي نتيجة الدين، وأن ديناً كهذا ليس إهلياً، وإمنا دين بشري وضعه بشر، ومعهم نصف احلق بأن 

نون إليهم، أما اإلسالم اإلهلي فيحتاج اإلسالم الذي ورثناه أقرب لإلسالم التارخيي الذي صنعه الطغاة والراك

إىل إعادة قراءة وتدبر للقرآن الكريم وما يشبهه من األحاديث وليس العكس، مع الوعي التارخيي الذي 

يكشف لنا سبيل اجملرمني، وكيف أن اإلسالم جرى من حتت سلطاهتم ولن خيرج من قصورهم 

وجب على أهل العلم والبحث أن يفتشوا عن  ومساجدهم ومدوناهتم إال ديناً حمرف املعاني، فلذلك

 األشرار الذين أفسدوا علينا ديننا بعد أن أخذوا منا دنيانا.

أال أخلص من جمموعة من الكتب عن معاوية إال وقد تبني هلم بوضوح  -إن شاء اهلل –وأعد القراء الكرام 

نعمة اليقني، ولكن أطلب منهم أال  من أين أتاهم اخللل، وسيخرجون بإذن اهلل من هذه ضيق هذه احلرية إىل

يستعجلوا يف احلكم على مثل هذه الكتب املخصصة يف حديث أو حادثة، وأال يظنوا أن املسألة طائفية 

أو مذهبية، فليخرجوا من إيهام الظاملني هلم بأن من تكلم يف الظاملني فإنه يعين أنه من مذهب آخر! فهذا 

 أسلوب الظاملني يف محاية الظاملني.

خالفت فيه مجيع املذاهب  حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة املطهرة() وأطمئنهم أنه طبع يل كتاب 

 واملدارس، واعتمدت على القرآن الكريم وما أشبهه من األحاديث الشريفة وهي كثرية.



ة األئمة وال املدرسة السنية، إال أنين سين حر، أذم الغلو السين والشيعي، وال أرى عصمصحيح أنين من 

عدالة الصحابة، وال غريها من العقائد املذهبية سنية كانت أو شيعية إذا رأيتها ختالف النصوص أو العقل، 

ولكين مهتم بتطهري بييت وترميمه، وال أهتم بالرتاشق املذهيب ألنه ال يزيد األمر إال مكابرة، وقد جربت 

رة وعصبية شديدة، كما أنه يف الفريقني منصفون احلوار مع شيعة وسنة، ورأيت أن عند الفريقني مكاب

 ومتساءلون وباحثون جادون.

أما املدرسة فهذا قدر، ال مهرب لإلنسان منه، فالذي ينشأ يف بلد يدين مبذهب فالبد أن تكون حركته 

حمدودة بدائرة ذلك املذهب خاصة إذا كانت كتب الفرق األخرى ممنوعة من الدخول، وهو ممنوع من 

عم توفر بعضها بعد دبغ األديم واستحكمت الطرائق العلمية يف البحث داخل مصادر املذهب السفر! ن

ومنها، فلذلك لن جتدوا يل فكرة إال وقد سبقين إليه بعض أصحاب املذهب ولو نظرياً، إال حرية االعتقاد 

ب إن كانت فهذا ال يقول به أحد من أهل مذهيب، إال أنين وجدت كفاييت من كتاب اهلل، وليس يل ذن

 السلطات قد صرفتهم عن رؤية هذه اآليات اليت وجدهتا أنا يف غاية الوضوح.

أما ما خيص األحباث التارخيية فلم أنفرد بفكرة، وإمنا قد ينصرها القليل ويصيب فيها، فأوسعها وأثبتها كما 

      هـ.       1422فعلت يف هذه الكتب اليت طبعتها بعد عام 

 ث ) أبو جهل فرعون هذه األمة(حدي املبحث الرابع:

وقد روي هذا احلديث عن عبد اهلل بن مسعود، ومن مرسل قتادة، ومرسل احلسن البصري،  وجاء 

 معضالً من رواة الواقدي، وكلها ال تصح، وسنستعرضها بالتفصيل:



 األول: حديث عبد اهلل بن مسعود ديثاحل

 الطريق األول: أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود

 أبي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا (423 ص/  1 ج) - حنبل بن أمحد مسنديف 

 فيه يعمل فال بسيفي أضربه فجعلت قال رجله وقطعت جرح وقد جهل أبا تأتي:  قال أبيه عن عبيدة

 حتى به فضربته سيفه أخذت حتى أزل فلم قال نعم قال بسيفه يذب وكان احلديث يف لشريك قيل شيئا

 جهل أبا قتلت قد شريك قال ورمبا جهل أبو قتل قد فقلت سلم و عليه اهلل صلى النيب أتيت ثم قال تلتهق

 غريت وقد فاتاه فذهب قال إليه أنظر حتى فاذهب قال نعم قلت مرتني آهلل قال نعم قلت رأيته أنت قال

 كان وقال لعنة القليب أهل واتبع قال القليب يف ألقوا حتى فسحبوا وبأصحابه به فأمر شيئا منه الشمس

  اهـ األمة هذه فرعون هذا

 ،النقطاعه ضعيف إسناده :  األرنؤوط شعيب تعليق

قلت:  ألن أبا عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود مل يسمع من أبيه، وإمنا يرسل عنه ما مسعه من الناس، وال  

ه،  إضافة إىل أمر يف غاية األمهية، يذكر الواسطة ويف أحاديثه عن أبيه خمالفات كثرية ملا رواه الثقات عن

 وهو احتمال أن هذه الزيادة  مدرج من كالم أبي عبيدة أو ابن مسعود، هذا أوالً.

 وثانياً: 



قوله ) قال: كان هذا فرعون هذه األمة( حيتمل أنه مدرج من من كالم أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود   

عبد اهلل بن مسعود، ألن قصة مقتل أبي جهل قد رواها عبد  أكثر وأوىل من احتمال إدراجه من كالم أبيه

 اهلل بن مسعود يف الصحيحني وليس فيها هذه الزيادة.

  وثالثاً:

، 75سبب آخر وهو أن إطالق ) فرعون هذه األمة( الظاهر منه أن هذا الرجل منها، أي من املنتسبني إليها

ما ينطبق على معاوية ألنه مسلم يف الظاهر، وال ينطبق يعين أنه ممن يتسمى باإلسالم ويزعم أنه مسلم، وهذا 

 على أبي جهل.

                                                           

 بُعِثْتُ الَّذِي الْقَرْنُ ةِالْأُمَّ هَذِهِ خَيْرُ (151 ص/  36 ج) - التسعة الكتب يف الصحابة مسندومن مناذج ذلك  /  75

 ص/  1 ج) - البخاري صحيحوهو يف مسند أمحد والصحيح،  فهذا ال يدخل فيه املشركون، وكذلك: ما يف  فِيهِمْ

 (154 ص/  3 ج) - شيبة أبي ابن مصنف.. وليس فيهم الكفار، ويف ) منافقوها فيها األمة هذه وتبقى (222

( وموتى هذه األمة منها.. وقول حذيفة لعثمان  أيديكم بني موتاكم فاجعلوا اموتاه مةاأل هذه وقربانحديث )..

 فِي يَخْتَلِفُوا أَنْ قَبْلَ الْأُمَّةَ هَذِهِ أَدْرِكْ الْمُؤْمِنِنيَ أَمِريَ يَا : (166 ص/  32 ج) - التسعة الكتب يف الصحابة مسند)

 عَلَى الْأُمَّةِ هَذِهِ شِرَارُ لَيَحْمِلَنَّ( فال يدخل فيها من ليس منها، ويف مسند أمحد )وَالنَّصَارَى الْيَهُودُ اخْتَلَفَتْ كَمَا الْكِتَابِ

.. (فشرارها منها، واحلديث املشهور ) تفرتق هذه األمة  بِالْقُذَّةِ الْقُذَّةِ حَذْوَ الْكِتَابِ أَهْلِ قَبْلِهِمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِينَ سَنَنِ

يدخل فيها الكفار.. وكذلك احلديث اآلخر ) ما تزال هذه األمة ظاهرين على من  على كذا وكذا فرقة..( فال

خالفهم ..( هو يف الصحيح رغم أن يف متنه نكارة، ولكن ليس املراد باألمة هنا املسلمون والكفار،... ورغم هذا 

ى عليه السالم فإنه أسلم قبل فإن األمر ليس بالزم  يف أن األمة ال تطلق إال على املسلمني.. بل حتى فرعون قوم موس

موته ومل يقبل اهلل إسالمه ألنه كان اضطراراً كإسالم الكفار كرهاً، وكما فعل أكثر الطلقاء يوم فتح مكة، ففرعون انتسب 

إىل دين موسى عليه السالم يف آخر عمره بعد أن أمعن يف احملاربة، كما انتسب كثري من أمة حممد إىل اإلسالم بعد أن 

يف حماربته، وقد أخربنا اهلل عن فرعون كما أخربنا عن الذين كفروا ) إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل أمعنوا 



 رابعاً: 

ثم الضرر الذي حلق األمة يف ثقافتها ودينها من معاوية أبلغ بكثري مما حلق األمة من أبي جهل، ثم عدد  

واحد يقتل سوى املقتولني من أهل بدر والصاحلني بسبب معاوية أكثر بكثري ممن قتلهم أبو جهل، فأبوا جهل مل 

وقتل بعض املستضعفني مبكة كسمية بنت خياط أم عمار بن ياسر،   ،-على خالف –أو اثنني يف بدر 

قتل معاوية حنو مخسني من أهل بدر، وحنو مئة ألف  من الصحابة والتابعني، ففرعون هذه األمة ألصق بينما 

يف  حتمال اإلدراج ال الكلي ستبعاداالمبعاوية واألحاديث يف كونه فرعون هذه األمة أصح أسانيد مع 

بعكس األحاديث يف أبي جهل فسياقات األحاديث يف أبي جهل حتتمل األحاديث اليت ختص معاوية، 

من وجود أصل القصة يف الصحيحني لو باعرتاف السلفية احملدثة نفسها، اإلدارج على ضعف أسانيدها

اب خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه وهو الشاذ يف عرف بال هذه الزيادة، فهي من برواية عبد اهلل بن مسعود 

أهل احلديث، بينما األحاديث يف كون معاوية فرعون هذه األمة هلا شواهد وحواضن وقرائن وواقع 

 تارخيي.

 ) سبقكسابقه : من طريق أبي عبيدة عن أبيه  (422 ص/  1 ج) - شيبة أبي ابن مصنفواحلديث 

 عن وجدت:  قال قالبة أبو حدثنا  :بإسناد ولفظ مها (5 ص/  3 ج) - للشاشي املسنديف هو و، (الرد

                                                                                                                                                                      

تنذرهم ال يؤمنون( وإمنا سيتظاهرون باإلسالم ولكنهم لن يؤمنوا، واهلل هو العليم احمليط عامل الغيب والشهادة ال جيوز أن 

خيرج عن هذا العموم القليل كما يف قوله تعاىل ) لقد حق القول على أكثرهم نكذبه من أجل ظلمة الطلقاء.. نعم قد 

فهم ال يؤمنون( فمعنى هذا أن القللي جداً ممن حسن إسالمه وصلحت سريته ومل يلطخ سريته بقتل األبرياء وارتكاب 

 املظامل.



 صلى اهلل رسول قال:  قال أبيه عن ،اهلل عبد بن عبيدة أبي عن ،إسحاق أبي عن ،شعبة نا ،داود أبي

 « هشام بن جهل أبو األمة هذه وفرعون ،فرعونا أمة لكل إن: »  وسلم عليه اهلل

 التعليق:

ألقوى عن أبي عبيدة، وإمنا هو مروي باملعنى، وسبق القول بأن أبا عبيدة مل هذا ليس سياق احلديث ا 

( إذا أطلقت مل يرد هذه األمةكلمة )يسمع من أبيه .. وروايته عن أبيه حمل إنكار عند أهل احلديث. و

خبالف من  أثر له على هذه األمة فيها يدخل فيها الكافر الصريح ألنه ال الفا إال املسلمون ولو امساًُ.. منه

، وفرعون أمة ، واألسانيد يف كون معاوية فرعون هذه األمة أقوى ويصدقها الواقع التارخيييدعي اإلسالم

موسى إمنا هو فرعون الطغيان، وليس فرعون الكفر، ففي قوم فرعون كفار كثريون، ولو أن فرعون كان 

ك وجه جلعله رمزاً يف اجلربوت والعلو يف خامالً ومل يعل ومل يفسد ومل يسفك دماء بين إسرائيل ملا كان هنا

 .األرض والفساد وتفريق األمة شيعاً وتبنيه التشريع املخالف للدين..اخل

 نعم فرعون حارب موسى وهارون عليهما السالم

ومعاوية حارب حممد )ص( ثم حارب من هو مبنزلة هارون من موسى، فاكتمل ملعاوية ما مل يتحقق ألبي 

  التشبه بالربوبية.تل يف أول معركة بدر، ومل تتح له الفرصة يف امللك والعلو والفاسد وجهل، ألن أبا جهل ق

 :(11 ص/  3 ج) - للبيهقي النبوة دالئلهو يف احلديث و

:  قال ،مسعود ابن عن ،عبيدة أبي عن ،إسحاق أبي عن سفيان عن ،الفزاري إسحاق يأب من طريق 

:  فقلت ؟ هو إال إله ال الذي آهلل:  فقال ،جهل أبا قتلت:  فقلت بدر يوم وسلم عليه اهلل صلى النيب أتيت



 وهزم ،عبده ونصر ،وعده صدق الذي هلل احلمد ،أكرب اهلل:  قال ؟ ثالثا أو مرتني هو إال إله ال الذي اهلل

 « األمة هذه فرعون هذا: »  فقال ،فأريته فانطلقت«  فأرنيه انطلق: »  قال ثم ،وحده األحزاب

 التعليق:

وهذا اإلسناد  أيضاً من طريق أبي عبيدة عن أبيه وهو إسناد ضعيف عند أهل احلديث كما سبق، ثم  

هذا اإلسناد) أبو إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد اهلل، أو عن أبيه (  أضعف من أحد اإلسنادين 

ظامله ودعوته إىل النار ) اللذين يف معاوية، وال بد أن نقدم األقوى فاألقوى، ال سيما مع صحة األسانيد مب

اً مستبداً على كآل فرعون متاماً، فقد ذكر اهلل أنه جعل منهم أئمة يدعون إىل النار( واجلميع كان حاكم

فأبو عبيدة مل يسمع من أبيه.. وأبو إسحاق مدلس.. وكان شرطياً أموياً.. ووفد به  املؤمنني وغريهم!

 .اوية يقطع العطاء عن املعارضني، وكان معوالده إىل معاوية وكان هلما عطاء

عدة مصادر هلذا احلديث وكلها من هذا اإلسناد  (211 ص/  12 ج) - األحاديث جامعوذكر يف  

 والطربانى، (232 رقم ،2/336) الشاشىو (4245 رقم ،1/444) أمحد أخرجهالضعيف فقال: 

 رواه( : 5/22) يف اجملمع ، ونقل قول اهليثمي(4/221) احللية فى نعيم وأبو ، (1452 رقم ،2/12)

 اهـ  الصحيح رجال أمحد رجال وبقية ،منه يسمع ومل ،أبيه عن عبيدة أبى رواية من وهو ،والبزار أمحد

قلت: وهذه الشهرة هلذا احلديث مع انقطاع إسناده حبيث يوجد يف هذه املصادر كلها، وخفاء األحاديث 

إال يف كتب املوضوعات وكتب اللغة دليل على أن هلذا يف معاوية مع اتصال أسانيدها حتى أننا ال جندها 

اإلشهار هلذا احلديث وذاك اإلخفاء لذاك احلديث كان بأثر سياسي من املستفيد يف إظهار احلديث املنقطع 



الضعيف، وإخفاء احلديث املتصل صحيح اإلسناد، والسياسة تفعل أكثر من هذا، وال يعرف آثارها يف 

 .من الناس قلب احلقائق إال القليل

 زيادة يف ترمجة أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود:

قد ذكر بعضهم أن عثمان ضم أبناء عبد اهلل بن مسعود لعياله! وعلى هذا فسيكونون حتت رعاية حاشية 

عثمان وهي حاشية ناصبية تأمتر بأمر معاوية ا، ال سيما وأن معاوية قد وصل إىل احلكم وأبو عبيدة مل 

عشرة .. فلعل احلاشية أمسعته من يلقنه ويزيد زيادات تصرف عن بين أمية بعض املثالب..  جياوز الثانية

 هـ( .. وعن مسروق.. وغريهم.42وإال  ملاذا يروي عن أبي موسى مع قرب وفاته ) 

 وأزيد:

أنه ليس كل طرق أبي عبيدة عن القصة فيها تلك الزيادة املقحمة، فقد روى القصة البخاري ومسلم وأبو 

اود وغريهم بدون ذكر هذا احلديث، ومل حيذفوه محاية ألبي جهل، فأبو جهل ال نصري له داخل األمة، ال د

من سنة وال شيعة، فلم يكن احلديث ليختفي من القصة الصحيحة ) قصة ابن مسعود مع أبي جهل يوم 

 بدر(، بل الدوافع على ذكر احلديث متوفرة.

ففي ال جند كل الطرق تذكر احلديث، وإمنا تذكر القصة،  -أبيه طريق أبي عبيدة عن  -بل الطريق نفسه 

 (212 ص/  1 ج) - داود أبى سنن

 عَنْ - السَّبِيعِىَّ إِسْحَاقَ أَبِى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ ابْنَ يَعْنِى - إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْعاَلَءِ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاح

 رِجْلُهُ ضُرِبَتْ قَدْ صَرِيعٌ جَهْلٍ أَبُو فَإِذَا مَرَرْتُ قَالَ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدَةَ أَبُو حَدَّثَنِى السَّبِيعِىِّ سْحَاقَإِ أَبِى عَنْ أَبِيهِ



 قَتَلَهُ رَجُلٍ مِنْ عَدُأَبْ فَقَالَ. ذَلِكَ عِنْدَ أَهَابُهُ وَالَ قَالَ. األَخِرَ اللَّهُ أَخْزَى قَدْ جَهْلٍ أَبَا يَا اللَّهِ عَدُوَّ يَا فَقُلْتُ

بال ذكر  .اهـ بَرَدَ حَتَّى بِهِ فَضَرَبْتُهُ يَدِهِ مِنْ سَيْفُهُ سَقَطَ حَتَّى شَيْئًا يُغْنِ فَلَمْ طَائِلٍ غَيْرِ بِسَيْفٍ فَضَرَبْتُهُ قَوْمُهُ

 للحديث.

 الطريق الثاني: طريق عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن مسعود

 أبي قتل بابحتت عنوان:  (21 ص/  6 ج) - العشرة املسانيد بزوائد املهرة ريةاخل احتافواحلديث يف 

 ، قال:جهل

 ملا" :قال اللّه عبد عن ،78ميمون بن عمرو عن ،77إسحاق أبي عن ،76وكيع أبو ثنا:  الطيالسي داود أبو قال

 فأخذته، فهسي وندر شيئًا، صنع فما بسيفي فضربته مصروع وهو جهل أبي إىل وانتهيت بدر يوم كان

 رسول يا: فقلت األرض، من أقل كأمنا حار يوم يف - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أتيت ثم به، فضربته

                                                           

 .هو والد وكيع خمتلف فيه وسيأتي 76

 -، فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بينما هذا غري حمفوظ وهم يف إسناده اجلراح هنا 77

عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه وهو اإلسناد الضعيف   -رواه الناس ومن هم أوثق من اجلراح كالثوري وغريه 

 الذي سبق. 

جلزري  وهذا متأخر هـ( والثاني عمرو بن ميمون ا24عمرو بن ميمون اثنان، األول خمضرم كويف مات سنة ) حنو  78

هـ( تقريباً، وأبو إسحاق إمنا يروي عن املخضرم، وهو ثقة وروايته عن ابن مسعود متصلة، والعلة يف 141مات سنة )

اجلراح بن مليح.. فقد تفرد برواية هذا اخلرب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل..وصوابه أبو إسحاق 

 هو إسناد ضعيف.عن أبي عبيدة عن ابيه كما سبق، و



 اللّه: قلت قتل؟ لقد آللّه:  - وسلم عليه اهلل صلى - النيب فقال. قتل قد جهل أبو اللّه عدو هذا اهلل،

 ".األمة هذه فرعون كان هذا: فقال إليه، فنظر فجاءه. فأرناه بنا فانطلق: قال. قتل لقد

 التعليق: 

هذا اإلسناد ضعيف، وغري حمفوظ، وهو من سوء حفظ اجلراح بن مليح، وعلته تكمن يف كون أبي 

إسحاق السبيعي إمنا رواه عن أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه، وليس عن عمرو بن ميمون عن 

صدوق يهم فقط.. ومل نطاوع من ذهب إىل أنه ال يعترب به  ابن مسعود، هذا إذا سلمنا بأن اجلراح بن مليح

وال حيتج به أو أنه يضع احلديث أو أنه يلقب األسانيد ويرفع املوقوفات.. وغري ذلك من اجلروح املفسرة 

أمهلنا هذا كله، واقتصرنا على قول ابن حجر بأنه )صدوق يهم( فنقول وهم يف إسناده هنا فرواه  إذا... 

عن   -رواه الناس من هم أوثق من اجلراح  -عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بينما  عن أبي إسحاق

 أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه وهو اإلسناد الضعيف الذي سبق.

 استطراد يف ترمجة والد وكيع بن اجلراح:

من رجال هـ( والد وكيع بن اجلراح، خمتلف فيه يف احلديث، وهو 125هو اجلراح بن مليح الرؤاسي ) 

 احلديث، وإال فهو أقرب إىل الضعف.مسلم والسنن، ونفعته مكانة ابنه بني أهل 

 خالفة يف ببغداد املال بيت ويل سعد بن قال: (61 ص/  2 ج) - التهذيب هتذيبقال احلافظ يف  

 أبيه عن وكيع عن كتبت ما معني بن عن الطيالسي جعفر وقال/  عسرا احلديث يف ضعيفا وكان هارون

 / احلماني حييى أبي من أمثل وهو احلديث ضعيف عنه خيثمة أبي بن وقال/  قط شيئا قيس عن وال

 موضع يف وقال/  حديثه يكتب وزاد عنه مريم أبي بن قال وكذا/  بأس به ليس عنه الدارمي عثمان وقال



 وقال / ثقة وكان وكيع أبو ثنا الوليد أبو وقال/  ضعيف عمار بنا وقال عنه الدوري قال وكذا/  ثقة آخر

 بشيء ليس فقال اجلراح عن الدارقطين سألت الربقاني وقال / بأس به ليس النسائي وقال/  ثقة داود أبو

 وحديثه مستقيمة وروايات صاحلة أحاديث له عدي بن أمحد أبو وقال/  ال قال يعترب قلت الوهم كثري هو

 غري عنه حدث وقد وكيع ابنه عنه يرويه ما وعامة فاذكره منكرا حديثه يف أجد مل صدوق وهو به بأس ال

 حامت أبو وقال قلت 25 سنة قانع بن وقال 126 سنة بعد مات خليفة قال / الناس من الثقات وكيع

 فيه يتكلمون األزدي وقال/  منه أنبل وابنه به بأس ال العجلي وقال/  به حيتج وال حديثه يكتب الرازي

 الناس عليه فاجتمع البصرة وكيع دخل يقول الدوري مسعت كليب بن اهليثم وقال /عندهم باملرضي وليس

 فأعاد الثوري عن حدثنا / أباك نريد ال جانب كل من الناس فصاح وسفيان أبي حدثين قال حتى فحدثهم

 وحكي مسرقند تاريخ يف اإلدريسي رواها فليصرب بكم بلي من احلديث أصحاب يا قال ثم فأطرق وأعادوا

 املراسيل ويرفع األسانيد يقلب كان : حبان بن وقال/  للحديث وضاعا كان وقال ذبهك معني بنا أن فيه

 اهـ للحديث وضاعا كان أنه معني بن حييى وزعم

 ص/  2 ج) - بغداد تاريخومعظم أقوال ابن حجر مسندة يف بعض كتب الرجال والتاريخ وأبرزها   

 (311 ص/  5 ج) - سعد البن لكربىا الطبقات، و (312 ص/  1 ج) - االعتدال ميزان، و)(262

وسقط تضعيف اهـ  به ممتنعا احلديث يف عسرا وكان هارون، خالفة يف السالم مبدينة املال بيت ويلقال: 

/  4 ج) - للمزي الكمال هتذيبففي ) ابن سعد له، مع أن أهل احلديث ينقلون قول ابن سعد بالتضعيف

 يف ضعيفا وكان هارون، خالفة يف السالم، دينةمب املال بيت ويل: سعد بن حممد وقال: (611 ص

 صاحل أو موثق وهو فيه تُكُلِّمَ من( وتردد فيه الذهيب بقوله: ) .به ممتنعا احلديث، يف عسرا وكان احلديث،

 كما مفسر ألنه فيه، اجلرح تقديم تقتضي االصطالح يف القاعدة أن حلاصل: ا (22 ص/  1 ج) - احلديث

 ابن قول يف ألن عدي، ابن قول تقديم أو تقدميه يف مرتدد أنا لكن املزي عن نقلته الذي يّالدَّارَقُطْنِ جرح يف



( والبن حبان .أعلم واهلل قاله، ما على استدالل أيضاً قوله ويف اجلراح، مرويات تتبع على يدل ما عدي

 فارس بن ديع بن مليح بن اجلراحإذ قال:  (212 ص/  1 ج) - اجملروحنيجرح شديد فيه بقوله يف )

 إسحاق وأبي األعمش عن يروي اجلراح بن وكيع والد وهو وهو وكيع أبو كنيته عيالن قيس من الرؤاسي

وقال احلافظ )  ،( اهـللحديث وضاعا كان أنه معني بن حييى وزعم املراسيل ويرفع األسانيد يقلب كان

ديل فيه، ثم ليس من مذهب آخر وهو حكم خمفف جداً قياساً بنتيجة أقوال أهل اجلرح والتع صدوق يهم(

 .حتى نقول رمبا ضعفوه للتعصب املذهيب

 الطريق الثالث: سعيد بن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود

 يف كتاب البوصريي السابق وحتت الباب نفسه ) مقتل أبي جهل( قال:

 - النيب تأتي: "قال مسعود بن اللّه عبد عن مسروق، بن سعيد عن األحوص، أبو ثنا: مسدد رواه)و(  

 -ثالثًا -اللّه: قلت: قال آللّه؟: قال. جهل أبا قتلت إني اهلل، رسول يا: فقلت - وسلم عليه اهلل صلى

 ".األمة هذه فرعون قتلت: فقال. فأريته فانطلقت: قال. فأرنيه انطلق: فقال

 التعليق: 

 بن مسعود، فهو من هذا إسناد منقطع، فسعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري، مل يدرك عبد اهلل

هـ( وليس له رواية عن عبد اهلل بن مسعود إال إرساالً كهذه.. فهم 125الطبقة السادسة ومات سنة )

 يروي ما مسعه من الناس. 



وذكر البوصريي روايات أمحد وغريه مما سبق من رواية أبي عبيدة  بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه وقد 

 سبق اجلواب.

 عبيدة مرسالً الطريق الرابع: أبو

 وهذه من علل احلديث، 

 (22 ص/  6 ج) - العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية احتافففي 

 عبيدة، أبي عن إسحاق، أبي عن زهري، ثنا أسود، وحدثنا: ] يعين أمحد بن حنبل[ قال[ 4663/2]

 ". أميت فرعون هذا إن: "قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن

 التعليق:

 اضطراب يف احلديث بني الوصل واإلرسال، إضافة إىل االنقطاع املتحقق،  واحلديث هنا مرسل وهذا 

يتبني أن يف حديث أبي عبيدة  هنا أصالً، و بن مسعود عبد اهلل والده فيهأبو عبيدة فلم يذكر  ، ضعيف

أن أبا عبيدة أرسل احلديث ، والثاني وقد سبق بيانه ، األول اإلدراجإضافة إىل ما سبق، علتني أو احتمالني

ثم أردف ذلك مبا أشاعه وأشهره بنو أمية من أن   –قصة مقتل أبي جهل  –وذكر القصة عن والده، 

   فرعون هذه األمة هو أبو جهل ليصرفوا هذا االهتام عن معاوية.

 عن عبيدة، أبي عن إسحاق، أبي عن شعبة، ثنا خالد، بن أمية وثنا: ] أي أمحد[ قال[ 4663/1]

 وقد سبق وهو سند ضعيف. ...: " قال اللّه عبد



 -دون ذكر احلديث – الطريق اخلامس: طريق عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه

 وهذا ليس فيه ذكر احلديث وإمنا قصة مقتل أبي جهل، وهذا طعن خامس يف احلديث،

 أبي عن ،80اهلذيل بكر أبو ثنا ،79مدحم بن عمرو أبنا: ] يعين ابن راهويه[ إسحاق وقال قال البوصريي:  

 إىل دفعت: "قال ) عبد اهلل بن مسعود( أبيه عن ،82مسعود بن اللّه عبد بن نالرمح عبد حدثين ،81املليح

                                                           

 نون بينهما والقاف املهملة بفتح العنقزي حممد بن عمرو: التهذيب تقريبهـ( ثقة، ويف 122هو العنقزي الكويف )  79

 4 م خت وتسعني تسع سنة مات التاسعة من ثقة الكويف سعيد أبو وبالزاي ساكنة

غنوا عن أخباره رمبا لنصبه وبصريته،  هـ(، إخباري عالمة، أمجعوا على ضعفه، ومل يست152أبو بكر اهلذيل )  80

: (113 ص/  3 ج) - سعد البن الكربى الطبقاتوهو الذي روى عن احلسن البصري خرباً منكراً عن علي وهو : 

 نظرنا وسلم، عليه اهلل صلى النيب، قبض ملا علي قال: قال احلسن عن اهلذيل بكر أبي عن اجلراح بن وكيع أخربنا: قال

 اهلل صلى اهلل، رسول رضي من لدنيانا فرضينا الصالة يف بكر أبا قدم قد وسلم، عليه اهلل صلى النيب، فوجدنا أمرنا يف

اهـ وهو خرب منكر خيالف ما تواتر من معارضة علي وامتعاضه من حدث السقيفة،  بكر أبا فقدمنا لديننا وسلم، عليه

ا بكر اهلذيل مرتوك عندهم، ثم هو مرسل أيضاً، وقد نشر النواصب هذا اخلرب حتى أصبح على كل لسان ونسوا أن أب

 املهملة بضم سلمى امسه قيل اهلذيل بكر أبو: (526 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبوأما ترمجة أبي بكر اهلذيل ففي 

 ج) - التهذيب هتذيب/ ويف  ق وستني سبع سنة مات السادسة من احلديث مرتوك أخباري روح وقيل اهلل عبد بن

 بنت بن وهو روح امسه وقيل سلمى بن اهلل عبد بن سلمى امسه البصري اهلذيل بكر أبو ماجة بن ق: (42 ص/  12

 املليح وأبي وقتادة الزبري وأبي وعكرمة والشعيب سريين وابن البصري احلسن عن روى احلمريي الرمحن عبد بن محيد

 منه أكرب وهو التيمي وسليمان نهأقرا من وهو جريج بن وعنه وغريهم العدوية ومعاذة حوشب بن وشهر اهلذيل

 بن مزاحم عن مسهر أبو قال وآخرون سوار بن وشبابة عيينة وابن الرملي سويد بن وأيوب ووكيع عياش بن وإمساعيل

 بكر أبا وذكر سعيد بن حييى مسعت علي بن عمرو وقال أللقى دعين فقال اهلذيل بكر أبي عن شعبة سألت زفر

 بكر أبي عن عدلت يقول زريع بن يزيد ومسعت قال قط بشيء عنه حيدثان الرمحن عبد الو أمسعه ومل يرضه فلم اهلذيل

 معني بن عن خيثمة بن بكر أبو وقال بثقة ليس آخر موضع يف وقال بشيء ليس معني ابن عن الدوري وقال عمدا اهلذيل



                                                                                                                                                                      

 حامت أبو وقال ضعيف زرعة أبو وقال ،يكذب وكان إمامنا اهلذيل بكر أبو كان يقول غندر وكان حييى قال بشيء ليس

 سنة مات عاصم أبي بن قال حديثه يكتب وال بثقة ليس النسائي وقال حبديثه حيتج وال حديثه يكتب احلديث لني

 ليس ضعيف املديين بن اهلل عبد بن علي وقال احلديث مرتوك اجلنيد بن وعلي النسائي وقال قلت ومائة وستني سبع

 بأيامهم الناس علماء من وكان حديثه يضعف اجلوزجاني وقال ضعيف ضعيف مرة وقال جدا ضعيف مرة وقال بشيء

 بن يعقوب وقال مرتوك احلديث منكر الدارقطين وقال عندهم باحلافظ ليس الساجي وزكريا األوسط يف البخاري وقال

 أبو وقال عيفض بصري عمار بن وقال أمره يضعف اهلل عبد أبو كان املروزي وقال بشيء حديثه ليس ضعيف سفيان

 .عليه يتابع ال يرويه ما عامة عدي بن وقال عندهم بالقوي ليس احلاكم أمحد أبو وقال حبجة ليس احلربي إسحاق

 بن عامر أو عمري بن أسامة بن املليح أبو: (526 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبثقة من رجال اجلماعة، ويف  81

 ومائة مثان وقيل وتسعني مثان سنة مات الثالثة من ثقة زياد وقيل يدز وقيل عامر امسه اهلذيل ناجية بن حنيف بن عمري

 ع ذلك بعد وقيل

ثقة ويف مساعه من أبيه خالف، ومع هذا فقد روى قصة مقتل أبي جهل دون رواية احلديث، وروايته أقوى من   82

 مسعود بن اهلل عبد بن الرمحن عبد الستة ع:  (126 ص/  5 ج) - التهذيب هتذيبرواية أخيه،  وترمجته يف  

 بن ومسروق حمفوظا كان إن نيار بن بردة وأبي قيس بن واألشعث طالب أبي بن وعلي أبيه عن روى الكويف اهلذيل

 وأبو السبيعي إسحاق وأبو عمري بن امللك وعبد سعد بن واحلسن حرب بن ومساك ومعن القاسم أبناه وعنه األجدع

 أبيه عن روايته يف تكلموا وقد احلديث قليل ثقة كان شيبة بن يعقوب قال وانذك بن وحممد الكويف عتبة بن عمرو بن بكر

 أمحد وقال أبيهما من يسمعا مل عبيدة وأبو الرمحن عبد معني بن وقال أباه لقي قد فقال املديين بن علي فأما صغريا وكان

 سفيان أما أمحد وقال حنوها وأ سنني ست بن الرمحن وعبد ) بن مسعود( اهلل عبد مات سعيد بن حييى عن حنبل بن

 من يسمع مل إنه يقال العجلي وقال مسعت الضب حديث يف يقول فإنه إسرائيل وأما مسع الن يقول فإهنما وشريك الثوري

 صاحل بن معاوية وقال ثقة معني بن حييى عن منصور بن إسحاق وقال ،احلرام كمستحل احلالل حمرم واحدا حرفا اال أبيه

 عن به بأس ال بإسناد الصغري التاريخ يف البخاري وروى صاحل حامت أبو وقال علي وعن أبيه من مسع معني بن عن

 أبت يا الرمحن عبد ابنه له قال الوفاة اهلل عبد حضر ملا قال أبيه عن مسعود بن اهلل عبد بن الرمحن عبد بن القاسم

 بن القاسم عن خثيم بن طريق من األوسط ويف الكبري التاريخ يف البخاري وروى قلت خطيئتك من ابك قال أوصين

 أبيه من يسمع مل يقولون شعبة األوسط يف وزاد الصالة تأخري يف احلديث فذكر أبي مع أني قال أبيه عن الرمحن عبد



 ووجدت فحدثته - وسلم عليه اهلل صلى - النيب فأتيت اللّه، فقتله فضربته منه دنوت بدر، يوم جهل أبي

 أنت اللّه، عدو يا: فقلت. كذبت: فقال. نعم: فقلت قتلته؟ أنت: فقال ،أسيًرا عنده طالب أبي بن عقيل

 هبا اكتوى نار كية هي صدقت،: قال. البعري حلقة مثل حلقة بفخذه: قلت به؟ رأيت فما: قال! تكذبين

 :يقول جهل أبو و: قال الشوكة، من

 سين سديس عامني، بازل... مين العوان، احلرب تنقم ما

 .اهـ " أمي، ولدتين هذا ملثل 

ليس يف اخلرب ذكر  ثم هو هنا ،-رغم أنه إخباري عالمة –ألبي بكر اهلذيل  ،ضعيف إسناد هذاقلت: و

وقد سبق أن مقتل أبي جهل يف الصحيحني وهذه علة جديدة، ، ) أبو جهل فرعون هذه األمة( لحديثل

 .مسعود  بنخيلوا من هذا احلديث مما يدل على أنه مدرج من كالم أبي عبيدة بن عبد اهلل

 ريق السادس: احلسن البصري مرسالًالط

 (121 ص/  1 ج) - اسحاق ابن سريةيف 
                                                                                                                                                                      

 الوليد تأخري وحديث الضب حديث حديثني أبيه من مسع العلل يف املديين بن وقال عندي أوىل خثيم بن وحديث

 أبو وقال عنه مساك طريق من احلالل حمرم حديثه وأسند احلديث قليل ثقة كان سعد بن وقال ثقة يالعجل وقال للصالة

 وقال مستقيم غري نقل وهو انتهى أبيه من يسمع مل أنه احلديث أهل مشائخ اتفق احلاكم وقال ثقة وهو أبيه من مسع حامت

 عبد بن الرمحن عبد (344 ص/  1 ج) - يبالتهذ تقريب/ ويف  سنة العراق احلجاج متقدم مات خياط بن خليفة

اهـ إذن  ع يسريا شيئا لكن أبيه من مسع وقد وسبعني تسع سنة مات الثانية صغار من ثقة الكويف اهلذيل مسعود بن اهلل

فقد روىله اجلماعة ومسع من ابيه، ونقل القصة دون ذكر احلديث، مع شغف أبي بكر اهلذيل باألخبار فهو إخباري 

 خبار.يستفرغ األ



 فرعون أمة لكل إن:  قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن احلسن عن فضالة بن املبارك عن يونس نا] 

 [  جهل أبو األمة هذه فرعون أن و

 التعليق:

قال أهل احلديث، واحلسن البصري رمحه اهلل كان كاتباً مراسيل احلسن البصري ضعيفة، وهي كالريح كما  

لعبد الرمحن بن مسرة بن حبيب ولبث معه يف خراسان مدة، وهو حماط بالثقافة األموية، فلم يكن ليخلص 

إليه حديث ) معاوية فرعون هذه األمة( وكان عابداً زاهداً يثق يف كل أحد فلذلك روى ما أشاعه خطباء 

مية، والثقافة العامة يف دولة الظلم تعين تلك الثقافة اليت يرضى عنها احلاكم، وهذا وقصاص وحمدثو بين أ

 معاش إىل عصرنا هذا.

مدلس شديد التدليس، وكان مقرباً من يونس بن عبيد الناصيب  إضافة إىل أن مبارك بن فضالة بصري

د، والبصرة هي عاصمة النصب إىل أبعد ح بالثقافة األموية ونمشبع املشهور، ومها كسائر علماء البصرة 

 . يف العراق وثقافتها أموية إال يف عقيدة االختيار بفضل وجود املعتزلة األوائل هبا

 : قول قتادةبعالطريق السا

وهو مرسل ضعيف، وعند تأمله  يدل على أن هذه جمرد إشاعة اليت أشاعها الناس، بداللة قول قتادة 

  :(162 ص/  1 ج) - الصنعاني الرزاق لعبد القرآن تفسري ففي : )وكان يقال(!



 أبو قال:  قال(  صلى إذا عبدا ينهى الذي أرأيت: )  تعاىل قوله يف ، قتادة عن ، معمر عن الرزاق عبد نا 

 هذه وفرعون ، فرعون أمة لكل يقال وكان: ) قتادة( قال ، عنقه على ألطأن يصلي حممدا رأيت إن:  جهل

  ل.جه أبو األمة

 :بلفظه وإسناده سواء (623 ص/  24 ج) - الطربي سريتفواحلديث يف 

 نهأ قتادة عن خليد حدثنى قال الوليد ثنا عائذ ابن عن وروينا (344 ص/  1 ج) - األثر عيونوهو يف 

 .جهل أبو مةاأل هذه فرعون نأو فرعونا مةأ لكل نإ قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نأ حيدث مسعه

 يق:التعل

، وعلى هذا فحديثه هـ112التابعني وليس من كبارهم فهو من طبقة الزهري، تويف سنة  صغارقتادة من  

كان من أسند الناس، بل هو حمدث أهل البصرة، وال يشتهر هذه الشهرة اليت متتع هبا قتادة رغم أنه  مرسل،

اعة اليت كان إال مقرب من السلطة األموية،  ومع ذلك مل جيد إسناداً موصوالً للحديث، وإمنا ذكر اإلش

يسمعها من الناس، علماً بأن قتادة كان من علماء السلطة، وكان جليس أبي بردة األشعري أمري البصرة، 

 واستعان به على ابن عون ليطلق امرأة شيبانية، وقتادة سدوسي شيباني ) والقصة يف أخبار ابن عون(.

أبو جهل فرعون هذه األمة( إمنا هو  من القرائن على أن حديث ) -حديث قتادة املرسل –فهذا احلديث 

 إشاعة أموية.

 معضل الواقدي:



املعضل هو الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر، والواقدي إخباري كبري إال أنه يروي عن كل أحد، ومل يذكر 

 حدثنابسنده:.. (12 ص/  3 ج) -  النبوة دالئل اإلسناد هنا يف اخلرب الذي ذكره عنه البيهقي يف

 ابين اهلل يرحم: »  فقال ، عفراء ابين مصرع على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقف:  قال ، الواقدي

 معهما قتله ومن ، اهلل رسول يا:  فقيل ، الكفر أئمة ورأس األمة هذه فرعون قتل يف شركاء فهما ، عفراء

 اهـ قتله يف شرك قد مسعود وابن املالئكة: «  قال ؟

 التعليق:

 السياق، وليس له إسناد.  اخلرب منكر هبذا 

 واخلالصة:

من كالم أبي عبيدة بن عبد اهلل بن إما واألرجح أنه مدرج  أن احلديث ال يصح عن ابن مسعود

استجابة وتلقفاً ملا بثته السلطة على منابرها لصرف هذا الذم  وإما من بعض الرواة، مسعود

 .عن معاوية

 حاضنات احلديثاملبحث اخلامس: 

 (والتارخيية واحلديثية ضنات القرآنيةاحلاوتشمل )  

 أوالً: احلاضنات القرآنية



 معاوية؟حال أبي جهل أم حال  أقرب إىل ، هل هوفرعون يف القرآن الكريم

إذا اتفق املسلمون على أن جمرد سؤال البد أن تكون إجابته عرب حبث منصف حمايد وليس عرب اإلنشاء، ف

أفضل يف حتديد ذلك الفرعون، واختلفت األحاديث يف حتديده،  فهناك فرعوناً هلذه األمة؟ ثم اختلفوا 

طريقه للحكم بني هذه األحاديث ال تكون يف العودة للفتاوى واملذاهب، أن نرجعها إىل املصدر الذي ال 

 لصفات فرعون املذكورة يف القرآن الكريم.، ثم ننظر أيهما أقرب كتاب اهللريب فيه إال وهو 

ي ال ريب فيه، أما بقية املصادر والكتب فليس فيها كتاب ميكن ن نقول عنه ) ال كتاب اهلل فقط هو الذ

ريب فيه( ال الصحاح وال السنن وال كتب السنة وال الشيعة، ومن قال من الشيعة بأن الكايف ال ريب فيه 

 فقد اعتدى على كتاب اهلل، ومن قال من السنة أن صحيح البخاري ال ريب فيه فقد اعتدى على كتاب

ال جيوز أن نفرتي على اهلل الكذب بأنه قد اعتمدها  اهلل أيضاً، كل هذه الكتب املعتمدة عند املذاهب

   (. يُفْلِحُونَ لَا الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَى يَفْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّأيضاً، )

ريم أشياء كثرية عن يف القرآن الك قد ذكر اهللوإذا اتفقنا على هذا املعيار فمن السهل عندئذ أن نقول أن 

، وأوىل وألصقبكثري فرعون، ليست كلها يف أبي جهل، وليست كلها يف معاوية، ولكنها إىل معاوية أقرب 

عون بأشياء أخرى، على معاوية بأشياء، ويزيد معاوية على فريف بعض اخلصائص كما أن فرعون يزيد 

الستكبار والعلو والفساد والظلم إىل فرعون، من حيث امللك وا هذه األمة شخصياتفمعاوية أقرب 

أئمة يدعون إىل النار،  ، وكون االثنني83والسحرة والفتك باملعارضني والتمثيل هبم، وتفريق األمة شيعاً

                                                           

 وأ قومي او قطري فئوي بطابع سياسية وحدات ىلإ البشر تقسيم يعترب الكريم القرآنقال بعضهم وصدق: إن  83

 ويذيق شيعا يلبسكم وأ : ) تعاىل قال ،البشرية دمار ىلإ بالتايل ويؤدي , مماأل له تتعرض دنيويا عذابا .. طبقي



، فأما ، وكالمها مات متظاهراً باإلسالم84فأطاعوهم وكالمها استخفوا أصحاهبم لغفلتهم وقلة ثقافتهم

ففي القرآن الكريم، وقد نقل بعضهم عن ابن عربي أنه قال ) تظاهر معاوية فواضح، وأما تظاهر فرعون 

 .!85مات فرعون مؤمناً موحداً(

، وسنختار منها األبرز وإال فكل اآليات اليت تتحدث عن وهذه هي اآليات الكرمية اليت تتحدث عن فرعون

وية ال أبي جهل، فرعون يكون ملعاوية منها نصيب أكرب من نصيب أبي جهل، مما يدل على أن احلديث يف معا

 :ومن املواضع املختارة

                                                                                                                                                                      

 ، مثل التعذيب بالنار فهو من اهلل عقوبة ومن الناس ذنب،فهو من اهلل عقوبة، ومن الناس ذنب ( بعض باس بعضكم

 ،الشعوب ذاللإ سبيل يف الطغاة ساليبأ من من اهلل عقوبة، وأما من الناس فهذا التقسيم هو مةاأل تقسيم يعتربولذلك 

 يف ساليبأ عدة فرعون استخدم فقد ها من الصدق والعدل ومقاومة الظلم،روح على والقضاء ،عليها واالستيالء

 هذا ولعل( .شيعا هلهاأ وجعل رضاأل يف عال فرعون نإ) ومنها الكريم القرآن ذكرها , وطغيانه سلطانه حتكيم سبيل

 سبب التقسيم هذا نأل وذلك ،عامة البشرية بل، مةاأل لتقسيم طبيعية نتيجة ،مةاأل روح واهنيار ،الدنيوي العذاب

 (. رحيكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا وال) والفشل للضعف سبب والتفرقة ،والتنازع التفرقة

 ال الذي الغافل النوع من جمتمع فيها يعيش بيئة يف ظهر أنّه إال البشر؛ كسائر بشراً فرعون كان لقدوقال بعضهم : )  84

{  فَاَطَاعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّ: } تعاىل قوله املعنى هذا إىل يشري كما قيادة، وال فكراً وال ذهنيّة ميتلك

 السلوكيّة وهذه. حوله والتفّوا هبا، فاخندعوا وأكاذيب خاطئة أفكاراً هلم يذكر بدأ فرعون إنّ أي ؛(64/الزخرف)

 املاضني، قصص من مثالاأل لنا يضرب الكريم القرآن فإنّ ولذلك يوم، كلّ تتكرّر أن املمكن من فرعون من صدرت اليت

 .ية وقومه متاماً( قلت: وهذا حال معاوحبياتنا املباشر الرتباطها

مع أن الراجح يف معاوية أنه مات منافقاً أو على الديانة النصرانية ) واملوت على النفاق أو التظاهر باإلسالم أشهر  85

عند العامة( وقد فصلنا ذلك يف كتاب مفرد  بعنوان ) هل مات معاوية على دين اإلسالم( وهو حبث يف حديث ) يطلع 

 ت على غري مليت، فطلع معاوية( وسنده صحيح على شرط الشيخني.عليكم من هذا الفج رجل ميو



 السرية العامة لفرعون ومعاوية...  (1)

 يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ بِالْحَقِّ وَفِرْعَوْنَ مُوسَى نَبَإِ مِنْ عَلَيْكَ نَتْلُوا( 2) الْمُبِنيِ الْكِتَابِ آَيَاتُ تِلْكَ( 1) طسمقال تعاىل )  

 نِسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ مِنْهُمْ طَائِفَةً يَسْتَضْعِفُ شِيَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ الْأَرْضِ فِي عَلَا فِرْعَوْنَ إِنَّ( 3)

  [القصص( ]4) الْمُفْسِدِينَ مِنَ كَانَ إِنَّهُ

تأملوا اآليات جيداً، واشهدوا شهادة هلل ال للمذهب وأجيبوا على السؤال الصريح وهو: هل هذه صفة 

أم صفة أبي جهل؟ ولن أجيب، لكن ليبقَ هذا السؤال يف عقل كل مسلم، وليقلب هذا السؤال معاوية ، 

من وقت آلخر، ويعيد قراءة هذه اآليات ثم يقرأ سرية معاوية وسرية أبي جهل ثم ليقل ما يدين اهلل به وليس 

 ما يدين املذهب به. . 

 أئمة يدعون إىل النار.. (2)

 صَرْحًا لِي فَاجْعَلْ الطِّنيِ عَلَى هَامَانُ يَا لِي فَأَوْقِدْ غَيْرِي إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ عَلِمْتُ مَا الْمَلَأُ يُّهَاأَ يَا فِرْعَوْنُ وَقَالَ) 

 وَظَنُّوا الْحَقِّ رِبِغَيْ الْأَرْضِ فِي وَجُنُودُهُ هُوَ وَاسْتَكْبَرَ( 31) الْكَاذِبِنيَ مِنَ لَأَظُنُّهُ وَإِنِّي مُوسَى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِعُ لَعَلِّي

( 42) الظَّالِمِنيَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ الْيَمِّ فِي فَنَبَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُ فَأَخَذْنَاهُ( 32) يُرْجَعُونَ لَا إِلَيْنَا أَنَّهُمْ

 الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ لَعْنَةً الدُّنْيَا هَذِهِ فِي وَأَتْبَعْنَاهُمْ( 41) ونَيُنْصَرُ لَا الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ

 [القصص]  (42) الْمَقْبُوحِنيَ مِنَ هُمْ

إىل  ومن من الرجلني بقيت فيه ويف أتباعه ) الدعوة من الذي له جنود متأل مملكته؟ أأبو جهل أم معاوية؟

هل أنشأ أبو جهل فرقة تدعو و اجلمهور املناصر إىل يوم القيامة؟ من منهما له النار( أأبو جهل أم معاوية؟ 



إىل النار؟ ومن منهما ورد فيه احلديث ) يدعون إىل نار(؟ أليس معاوية يف حديث ) تقتل عماراً الفئة 

؟  وهل انقطعت دعوة حزب معاوية إىل النار أم ما زالوا إىل ويدعونه إىل النار(الباغية يدعوهم إىل اجلنة 

يوم يدعون إىل الظلم بأقواهلم وأفعاهلم، أليسوا أبرز الظاملني من أهل املذاهب بتكفريهم املسلمني وتبديعهم ال

  .. أظن اجلواب واضح لوال العوائد الثقافية.هلم وفتاواهم باستباحة دماء املسلمني؟

 القاء التهم على الصاحلني (3)

 الْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ دِينَكُمْ يُبَدِّلَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي رَبَّهُ وَلْيَدْعُ مُوسَى أَقْتُلْ ذَرُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ )

 مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلٌ وَقَالَ( 22) الْحِسَابِ بِيَوْمِ يُؤْمِنُ لَا مُتَكَبِّرٍ كُلِّ مِنْ وَرَبِّكُمْ بِرَبِّي عُذْتُ إِنِّي مُوسَى وَقَالَ( 25)

 فَعَلَيْهِ كَاذِبًا يَكُ وَإِنْ رَبِّكُمْ مِنْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَكُمْ وَقَدْ اللَّهُ رَبِّيَ يَقُولَ أَنْ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ إِميَانَهُ يَكْتُمُ عَوْنَفِرْ آَلِ

 لَكُمُ قَوْمِ يَا( 21) كَذَّابٌ مُسْرِفٌ هُوَ مَنْ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ يَعِدُكُمْ الَّذِي بَعْضُ يُصِبْكُمْ صَادِقًا يَكُ وَإِنْ كَذِبُهُ

 وَمَا أَرَى مَا إِلَّا أُرِيكُمْ مَا فِرْعَوْنُ قَالَ جَاءَنَا إِنْ اللَّهِ بَأْسِ مِنْ يَنْصُرُنَا فَمَنْ الْأَرْضِ فِي ظَاهِرِينَ الْيَوْمَ الْمُلْكُ

 مِثْلَ( 32) الْأَحْزَابِ يَوْمِ مِثْلَ عَلَيْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ يَا آَمَنَ يالَّذِ وَقَالَ( 22) الرَّشَادِ سَبِيلَ إِلَّا أَهْدِيكُمْ

 يَوْمَ عَلَيْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ وَيَا( 31) لِلْعِبَادِ ظُلْمًا يُرِيدُ اللَّهُ وَمَا بَعْدِهِمْ مِنْ وَالَّذِينَ وَثَمُودَ وَعَادٍ نُوحٍ قَوْمِ دَأْبِ

 [غافر(  ]33) هَادٍ مِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ يُضْلِلِ وَمَنْ عَاصِمٍ مِنْ اللَّهِ مِنَ لَكُمْ مَا مُدْبِرِينَ تُوَلُّونَ يَوْمَ( 32) التَّنَادِ

هذه اآليات تنطبق على معاوية بدرجة مذهلة، فهو كان يتهم اإلمام علي وأصحابه وحجر بن عدي 

ص( بذلك 2ن موسى، وشاركهم أبو جهل أيضاً يف اهتام النيب وأصحابه بأهنم يريدون الفساد كما اهتم فرعو

لكن معاوية كان مع أبي جهل أيام تلك الدعوة ومل يكن أبو جهل مع معاوية يف دعوته ملوته مبكراً قبل والية 

معاوية، ومل يكن معاوية يؤمن بيوم احلساب ) راجع كتاب : ميوت على غري مليت( وكان متكرباً كما يف أثر 



بن املسيب، وكان أبو ذر أيام خالفه مع معاوية كمؤمن آل فرعون ) كما يف حديث اإلمام علي(، وقد سعيد 

، لدرجة أن ه يف الست السنوات األخرية من عهد يف عهد عثمان، وخاصة كان معاوية هو احلاكم الفعلي

عثمان رضي اهلل عنه  معاوية حييل إليه من يشكون أمراءه ووالته كما حييل الوزير إىل األمري، فقد كان

وساحمه شيخاً كبرياً ضعيفاً مائالً لبين قومه، وهذا حمل إمجاع بني الفرق اإلسالمية كافة، فوالية معاوية 

وهي مرحلة تأسيسية للفرعنة العلمية والسلطانية اليت استمرت إىل هـ 52هـ إىل عام 24بدأت من عام 

 . اليوم

 الصد عن السبيل (4)

 مُوسَى إِلَهِ إِلَى فَأَطَّلِعَ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابَ( 35) الْأَسْبَابَ أَبْلُغُ لَعَلِّي صَرْحًا لِي ابْنِ هَامَانُ يَا نُفِرْعَوْ وَقَالَ)  

( 32) تَبَابٍ فِي اإِلَّ فِرْعَوْنَ كَيْدُ وَمَا السَّبِيلِ عَنِ وَصُدَّ عَمَلِهِ سُوءُ لِفِرْعَوْنَ زُيِّنَ وَكَذَلِكَ كَاذِبًا لَأَظُنُّهُ وَإِنِّي

 [غافر]

معاوية صد عن السبيل أكثر من صد أبي جهل، فصد أبي جهل عن السبيل انتهى عام بدر، وأما صد 

معاوية عن السبيل فكان أبعد وأذكى وأغور كيداً من أن يصادم هذا الدين وإمنا استعان بالدين يف هدم 

ن الصاحلني( فصدق آدم على نبوته إبليس، وصدقت الدين، مثلما فعل إبليس عندما ) قامسهما إني لكما مل

يكتشفون هذا لذلك ال األمة على صالحها معاوية، ألن إبليس ومعاوية مل يصادما خصومهما مبا يصدمهما و

 .الكبار واجمليء عن ميني ومشال واملكر الشديد الكيد

 دين الطاعة (6)



( 61) تُبْصِرُونَ أَفَلَا تَحْتِي مِنْ تَجْرِي الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لِي أَلَيْسَ قَوْمِ يَا قَالَ قَوْمِهِ فِي فِرْعَوْنُ وَنَادَى)  

 مَعَهُ جَاءَ أَوْ ذَهَبٍ مِنْ أَسْوِرَةٌ عَلَيْهِ أُلْقِيَ فَلَوْلَا( 62) يُبِنيُ يَكَادُ وَلَا مَهِنيٌ هُوَ الَّذِي هَذَا مِنْ خَيْرٌ أَنَا أَمْ

 مِنْهُمْ انْتَقَمْنَا آَسَفُونَا فَلَمَّا( 64) فَاسِقِنيَ قَوْمًا كَانُوا إِنَّهُمْ فَأَطَاعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّ( 63) مُقْتَرِنِنيَ الْمَلَائِكَةُ

 [الزخرف(  ]65) لِلْآَخِرِينَ وَمَثَلًا سَلَفًا فَجَعَلْنَاهُمْ( 66) أَجْمَعِنيَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

كان وإن ، لكن أبا جهل بدرجة أقل، ألن أبا جهل فرعون ومعاوية ومه( يف االثننيوهذه الصفة ) استخف ق

وأبي  ، فلم يكن إال كعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي سفيانأو معاوية إال أنه ليس الوحيد كفرعونرأساً 

أطاعوه أكثر وأمثاهلم، أما معاوية فهو الرأس اجملمع عليه عند قومه، فيصح عليه أنه استخف قومه ف هلب

 من أبي جهل وإن كان ألبي جهل نصيب. 

إضافة إىل أن هناك شبه آخر وهو )عقيدة الطاعة( اليت كان عليها قوم فرعون وقوم معاوية من عسكر أهل 

 الشام، حتى أنه يقال ) طاعة شامية(، فالتشابه كبري جداً بني فرعون ومعاوية يف هذه اآلية. 

 العلو واإلسراف (5)

   (31) الْمُسْرِفِنيَ مِنَ عَالِيًا كَانَ إِنَّهُ فِرْعَوْنَ مِنْ( 32) الْمُهِنيِ الْعَذَابِ مِنَ إِسْرَائِيلَ بَنِي نَجَّيْنَا وَلَقَدْ) 

 [الدخان]

ويف كل شيء إال إعالن  يف القتل واملال وشراء الذمم  وهنا جند معاوية فوق أبي جهل يف العلو واإلسراف

عالناً من معاوية يف هذا الباب، مع أهنما اشرتكا يف إعالن الكفر مخسة عشر سنة ثم فأبو جهل أكثر أالكفر 

بعد أبي جهل إىل أن تظاهر باإلسالم ثم أخفاه نفاقاً ) راجع احلديث ذي اإلسناد  زاد معاوية ست سنوات



جهد الصحيح: ميوت معاوية على غري مليت( وقد أخرجناه يف كتاب بأسانيده، وكيف أن حزب معاوية 

 جهده يف إخفائه رغم صحة أسانيده، فهو من السنة املهجورة.

 تشابه عجيب يف موقفني لفرعون ومعاوية (2)

( 32) مَجْنُونٌ أَوْ سَاحِرٌ وَقَالَ بِرُكْنِهِ فَتَوَلَّى( 31) مُبِنيٍ بِسُلْطَانٍ فِرْعَوْنَ إِلَى أَرْسَلْنَاهُ إِذْ مُوسَى وَفِي) 

 [الذاريات]

 وفعلها تابعاً لبيه أيام النبوة. عله فرعون هنا مبا فعله معاوية عند بيعة اإلمام علي..ما أشبه ما ف

وليس كل شيء يف فرعون يشبه معاوية كما أنه ليس كل شيء يف فرعون يشبه أبا جهل، وكذلك عندما 

 مل نقول اليوم عن طاغية من الطواغيت أنه فرعون مصر أو فرعون تونس .. ليس معنى هذا التشابه يف

تتالحق الصفات األلصق باأللصق، وإذا كانوا يقولون عن أبي شيء، وإمنا يكفي أنه حاكم طاغية ثم تأتي 

جهل أنه فرعون هذه األمة فهو أبعد عن الفرعنة من معاوية ألنه مل حيكم ومل يكن له قوم جمتمعون حتى يركن 

 يعتزل هبم مفارقاً ومباعداً وحمارباً إن شاء.إليهم، ويف الركن هنا يعين القوم الذي يشتد هبم ويتقوى هبم و

 التدبري وحشر الناس  (1)

 رَبِّكَ إِلَى وَأَهْدِيَكَ( 11) تَزَكَّى أَنْ إِلَى لَكَ هَلْ فَقُلْ( 12) طَغَى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلَى اذْهَبْ) قوله تعاىل : 

 فَنَادَى فَحَشَرَ( 22) يَسْعَى أَدْبَرَ ثُمَّ( 21) وَعَصَى فَكَذَّبَ( 22) الْكُبْرَى الْآَيَةَ فَأَرَاهُ( 12) فَتَخْشَى

 يَخْشَى لِمَنْ لَعِبْرَةً ذَلِكَ فِي إِنَّ( 26) وَالْأُولَى الْآَخِرَةِ نَكَالَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ( 24) الْأَعْلَى رَبُّكُمُ أَنَا فَقَالَ( 23)

 [النازعات( ]25)



هذه الصفات إال أن معاوية أبلغ يف الطغيان لسلطانه وقدرته على  هنا يشرتك أبو جهل ومعاوية يف كثري من

حشر الناس .. ولكم يقل أحد منهما ) أنا ربكم األعلى( باملعنى الصريح، إال أن إنشاء معاوية  لعقيدة 

الطاعة يشبه هذا، وقد وضع فيها الكثري من األحاديث والعقائد، حتى أن أحد التابعني املوصفني بالعلم  

 أبو مسلم اخلوالني كان يرجتز يوم صفني:وهو 

 أُقتل عند طاعيت!

 فالطاعة أصبحت ديناً عند هذا التابعي فكيف بغريه؟

 مع أن الشرع يقول : ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، إال أن معاوية جعل الطاعة للسلطان بال مثنوية. 

أقرب إىل معاوية، سواء يف قتل كثرياً من وهذا الوصف يف قتل املخالفني للسلطة من بين هاشم واألنصار 

املهاجرين واألنصار وأهل بدر بصفني، أو سم احلسن أو قتل حجر بن عدي وأصحابه أو إبادات بسر بن 

أرطأة يف اليمن أو عمرو بن العاص مبصر، أو زياد بالعراق،  وختم حياته بالوصية مبسرف بن عقبة أبي 

كادت أن تأتي عليهم وفيهم بقية العلم وآثار النبوة، وقتل ابن زياد ذرية  ألهل املدينة، فتعرضوا إلبادة شديدة

النيب بكربالء فلم يبق منهم إال أفراد، فهذا أقرب لفعل فرعون من أبي جهل الذي قتل يوم بدر ومل يقتل من 

 املسلمني إال بعض املستضعفني مبكة كسمية بنت خياط والدة عمار بن ياسر.

 كنز األموال.. (2)



 آَلِ كَدَأْبِ( 12) النَّارِ وَقُودُ هُمْ وَأُولَئِكَ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ أَوْلَادُهُمْ وَلَا أَمْوَالُهُمْ عَنْهُمْ تُغْنِيَ لَنْ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ)  

 كَفَرُوا لِلَّذِينَ قُلْ( 11) الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهُوَ بِذُنُوبِهِمْ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ بِآَيَاتِنَا كَذَّبُوا قَبْلِهِمْ مِنْ وَالَّذِينَ فِرْعَوْنَ

 [عمران آل( ]12) الْمِهَادُ وَبِئْسَ جَهَنَّمَ إِلَى وَتُحْشَرُونَ سَتُغْلَبُونَ

) اختذوا دين اهلل  وآل فرعون وبنو أمية ال جيادل أحد يف كنزهم األموال واشرتائهم للذمم ومن ذلك احلديث

ومنها  وهذا ما مل يستطع أبو جهل فعله، يتداولونه فيما بينهم.. أي( ومال اهلل دوالًالً دخالً وعباد اهلل خو

منا يف املال أيضاً، ولذلك جند نافع بن األزرق بعد ه( فهي عامة ليس يف األكل فقط، وإ) ال أشبع اهلل بطن

بل هذه  اليمامة فقط! موت يزيد واضطراب بين أمية حيرر أربعة آالف من موايل معاوية الذين يعملون يف

 اآليات نزلت يف أبي سفيان يف بعض اآلثار، وهذا يقرب اآليات من معاوية أكثر فأكثر، ألن معاوية سر أبيه.

 اشرتاك الثالثة.. (12)

 كَذَلِكَ قَبْلُ مِنْ كَذَّبُوا بِمَا لِيُؤْمِنُوا كَانُوا فَمَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ أَنْبَائِهَا مِنْ عَلَيْكَ نَقُصُّ الْقُرَى تِلْكَ) 

( 122) لَفَاسِقِنيَ أَكْثَرَهُمْ وَجَدْنَا وَإِنْ عَهْدٍ مِنْ لِأَكْثَرِهِمْ وَجَدْنَا وَمَا( 121) الْكَافِرِينَ قُلُوبِ عَلَى اللَّهُ يَطْبَعُ

( 123) الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ بِهَا فَظَلَمُوا وَمَلَئِهِ عَوْنَفِرْ إِلَى بِآَيَاتِنَا مُوسَى بَعْدِهِمْ مِنْ بَعَثْنَا ثُمَّ

 [األعراف(  ]124) الْعَالَمِنيَ رَبِّ مِنْ رَسُولٌ إِنِّي فِرْعَوْنُ يَا مُوسَى وَقَالَ

 خلف معاوية للعهود أظهر من خلف أبي جهل هلا..

 اويةالعصبية البلدانية عند فرعون ومع (11)



 تَأْمُرُونَ فَمَاذَا أَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرِجَكُمْ أَنْ يُرِيدُ( 122) عَلِيمٌ لَسَاحِرٌ هَذَا إِنَّ فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلَأُ قَالَ) 

 وَجَاءَ( 112) عَلِيمٍ سَاحِرٍ بِكُلِّ يَأْتُوكَ( 111) حَاشِرِينَ الْمَدَائِنِ فِي وَأَرْسِلْ وَأَخَاهُ أَرْجِهْ قَالُوا( 112)

( 114) الْمُقَرَّبِنيَ لَمِنَ وَإِنَّكُمْ نَعَمْ قَالَ( 113) الْغَالِبِنيَ نَحْنُ كُنَّا إِنْ لَأَجْرًا لَنَا إِنَّ قَالُوا فِرْعَوْنَ السَّحَرَةُ

 [ف األعرا]

مكة كما  هذه اآليات أقرب إىل معاوية منها ألبي جهل، فأبو جهل مل يكن خيشى أن خيرجه النيب )ص( من

خشي معاوية أن خيرجه اإلمام علي من الشام، وإثارة العصبية البلدانية مشهور يف سياسة معاوية بعكس 

 أبي جهل الذي عصبيته قبلية.

الذين أبطلوا دين اإلسالم واحلديث واألخبار كان مع معاوية سحرة العلم والقصص  وأما السحرة  فقد

، أكثره من وضع معاوية لألسف، ولكن أكثر الناس ال يعلمون سالم الناس، واليوم دين اإل وحرفوه يف عقول

وكان مينح هلم األموال العظيمة ) راجع مراسيم معاوية األربعة يف كتابنا: هل مات معاوية على دين اإلسالم( 

وقد عمل معاوية على عزل مجيع املذكرين واخلطباء والقصاص مع بداية عهده، وبث يف األمة عشرة آالف 

، نشروا األحاديث والقصص واألخبار اليت شكلت ثقافة املسلمني، ومن أراد أن يعرف على منهجه قاص

مضامني تلك اخلطب والقصص فليقرأ كتب العقائد السلفية، وسريى ذلك الرتاث الذي شكل عقل األمة 

 .اجلمعي، بل ووجداهنا وسلوكها

 عذاب معاوية وعذاب فرعون.. (12)

 أَهْلَهَا مِنْهَا لِتُخْرِجُوا الْمَدِينَةِ فِي مَكَرْتُمُوهُ لَمَكْرٌ هَذَا إِنَّ لَكُمْ آَذَنَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آَمَنْتُمْ عَوْنُفِرْ قَالَ)  قال تعاىل

 ] األعراف[( 124) أَجْمَعِنيَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلَكُمْ أَيْدِيَكُمْ لَأُقَطِّعَنَّ( 123) تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ



 وهذا التعذيب ال أعلم أن أبا جهل فعله، ولكن معاوية فعله.. وسنتوسع فيه يف كتاب ) عذاب معاوية(.

 عذاب فرعون وعذاب معاوية. (13) 

 صَبْرًا عَلَيْنَا أَفْرِغْ رَبَّنَا جَاءَتْنَا الَمَّ رَبِّنَا بِآَيَاتِ آَمَنَّا أَنْ إِلَّا مِنَّا تَنْقِمُ وَمَا( 126) مُنْقَلِبُونَ رَبِّنَا إِلَى إِنَّا قَالُوا) 

 وَآَلِهَتَكَ وَيَذَرَكَ الْأَرْضِ فِي لِيُفْسِدُوا وَقَوْمَهُ مُوسَى أَتَذَرُ فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلَأُ وَقَالَ( 125) مُسْلِمِنيَ وَتَوَفَّنَا

 بِاللَّهِ اسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ( 122) قَاهِرُونَ فَوْقَهُمْ وَإِنَّا نِسَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي أَبْنَاءَهُمْ سَنُقَتِّلُ قَالَ

 تَأْتِيَنَا أَنْ قَبْلِ مِنْ أُوذِينَا قَالُوا( 121) لِلْمُتَّقِنيَ وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ مَنْ يُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ وَاصْبِرُوا

( 122) تَعْمَلُونَ كَيْفَ فَيَنْظُرَ الْأَرْضِ فِي وَيَسْتَخْلِفَكُمْ عَدُوَّكُمْ يُهْلِكَ أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى قَالَ جِئْتَنَا مَا بَعْدِ وَمِنْ

 [األعراف(  ]132) يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَرَاتِ مِنَ وَنَقْصٍ بِالسِّنِنيَ فِرْعَوْنَ آَلَ أَخَذْنَا وَلَقَدْ

 ق:التعلي

هذه اآليات أقرب إىل معاوية من أبي جهل، فهو الذي كان ميثل باملسلمني وسلط على اآلمرين باملعروف 

والنهي عن املنكر من قطع أيديهم وأرجلهم من خالف ونفاهم من األرض، والذي ال يعرف هذا عن معاوية 

من سرية معاوية، فمعاوية هو  يكون جاهالً يف التاريخ، وسنأتي يف الكتب القادمة على هذا الوجه املخفي

 مؤسس العذاب يف الدولة اإلسالمية. 

 تدمري ما كان يصنع فرعون ومعاوية! (14)



 كَانُوا ذِينَالَّ الْقَوْمَ وَأَوْرَثْنَا( 135) غَافِلِنيَ عَنْهَا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ الْيَمِّ فِي فَأَغْرَقْنَاهُمْ مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنَا)  

 بِمَا إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى الْحُسْنَى رَبِّكَ كَلِمَةُ وَتَمَّتْ فِيهَا بَارَكْنَا الَّتِي وَمَغَارِبَهَا الْأَرْضِ مَشَارِقَ يُسْتَضْعَفُونَ

 [األعراف](  132) يَعْرِشُونَ كَانُوا وَمَا وَقَوْمُهُ فِرْعَوْنُ يَصْنَعُ كَانَ مَا وَدَمَّرْنَا صَبَرُوا

 وما بناه؟ وإذا كان اهلل قد دمر فرعون وما كان يبين، فعل دمر اهلل معاوية

 اجلواب على قسمني:

أما األمور الظاهرة فقد دمرها اهلل، مثل ختطيط معاوية ألن تبقى الدولة يف ذريته، مع أمور أخرى كثرية من 

قرآن من التداول ..اخل، وإال أن املنهج اخلفي التقليل من مقام النيب )ص( والرفع من مقام بين أمية ومنع ال

ولكن ال يستطيع أي سلفي أن يقول أما على منهج معاوية وإمنا  ،ملعاوية موجود بسبب عوامل أخرى

 يتخفون بنصرته حتت عناوين خمتلفة، كاحلديث زعموا والسلف الصاحل وحنو ذلك.

مع معاوية، وهذا تدمري ملا بناه معاوية، فهو أراد  ع علناً أن تقول حننيطالنواصب والسلفية احملدثة ال تستف

 وامللوك، لكن كل ما بناه لنفسه وأسرته زال بعد موته بأربع سنني. أن يصبح شأنه أعلى من األنبياء

نعم مشى على سريته آخرون من غري أسرته واستفادوا من منهجه ودافعوا عن ذلك املنهج واختاروه بديالً 

 عن اهلدى والعدل.

األمور العقائدية اليت أنشأها ودعمها فقد بقيت كاجلرب والتشبيه واإلسرائيليات واإلرجاء السلطاني  وأما

وتشريع الظلم واملبالغة يف الطاعة وتشريع الكراهية بني  والنصب ومعظم أحاديث الرتغيب والرتهيب

 .املسلمني..اخل



 ومن دالئل تدمري اهلل لصنع معاوية هذا الكتاب.

 أبي جهل ومعاوية. صفات يف (16)

 فَلَمَّا( 26) مُجْرِمِنيَ قَوْمًا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا بِآَيَاتِنَا وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى وَهَارُونَ مُوسَى بَعْدِهِمْ مِنْ بَعَثْنَا ثُمَّ) 

 هَذَا أَسِحْرٌ جَاءَكُمْ لَمَّا لِلْحَقِّ أَتَقُولُونَ سَىمُو قَالَ( 25) مُبِنيٌ لَسِحْرٌ هَذَا إِنَّ قَالُوا عِنْدِنَا مِنْ الْحَقُّ جَاءَهُمُ

 وَمَا الْأَرْضِ فِي الْكِبْرِيَاءُ لَكُمَا وَتَكُونَ آَبَاءَنَا عَلَيْهِ وَجَدْنَا عَمَّا لِتَلْفِتَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا( 22) السَّاحِرُونَ يُفْلِحُ وَلَا

 [21-26/سيون(  ]21) بِمُؤْمِنِنيَ لَكُمَا نَحْنُ

 إلجرام يف أبي جهل ومعاوية معاً.الكرب وا

 العلو واإلسراف واإلجرام والبغي واإلفساد والتظاهر باإلسالم! (15)

 (12) مُلْقُونَ أَنْتُمْ مَا أَلْقُوا مُوسَى لَهُمْ قَالَ السَّحَرَةُ جَاءَ فَلَمَّا( 22) عَلِيمٍ سَاحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ) 

 اللَّهُ وَيُحِقُّ( 11) الْمُفْسِدِينَ عَمَلَ يُصْلِحُ لَا اللَّهَ إِنَّ سَيُبْطِلُهُ اللَّهَ إِنَّ السِّحْرُ بِهِ جِئْتُمْ مَا مُوسَى قَالَ أَلْقَوْا فَلَمَّا

 أَنْ وَمَلَئِهِمْ فِرْعَوْنَ مِنْ خَوْفٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ ذُرِّيَّةٌ إِلَّا لِمُوسَى آَمَنَ فَمَا( 12) الْمُجْرِمُونَ كَرِهَ وَلَوْ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ

 فَعَلَيْهِ بِاللَّهِ آَمَنْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ قَوْمِ يَا مُوسَى وَقَالَ( 13) الْمُسْرِفِنيَ لَمِنَ وَإِنَّهُ الْأَرْضِ فِي لَعَالٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ يَفْتِنَهُمْ

 وَنَجِّنَا( 16) الظَّالِمِنيَ لِلْقَوْمِ فِتْنَةً تَجْعَلْنَا لَا رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا اللَّهِ عَلَى فَقَالُوا( 14) مِنيَمُسْلِ كُنْتُمْ إِنْ تَوَكَّلُوا

 بُيُوتَكُمْ اجْعَلُواوَ بُيُوتًا بِمِصْرَ لِقَوْمِكُمَا تَبَوَّآَ أَنْ وَأَخِيهِ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَيْنَا( 15) الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ مِنَ بِرَحْمَتِكَ

 الْحَيَاةِ فِي وَأَمْوَالًا زِينَةً وَمَلَأَهُ فِرْعَوْنَ آَتَيْتَ إِنَّكَ رَبَّنَا مُوسَى وَقَالَ( 12) الْمُؤْمِنِنيَ وَبَشِّرِ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا قِبْلَةً

 الْعَذَابَ يَرَوُا حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَا قُلُوبِهِمْ عَلَى وَاشْدُدْ مْوَالِهِمْأَ عَلَى اطْمِسْ نَارَبَّ سَبِيلِكَ عَنْ لِيُضِلُّوا رَبَّنَا الدُّنْيَا



 بِبَنِي وَجَاوَزْنَا( 12) يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ سَبِيلَ تَتَّبِعَانِّ وَلَا فَاسْتَقِيمَا دَعْوَتُكُمَا أُجِيبَتْ قَدْ قَالَ( 11) الْأَلِيمَ

 الَّذِي إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ آَمَنْتُ قَالَ الْغَرَقُ أَدْرَكَهُ إِذَا حَتَّى وَعَدْوًا بَغْيًا وَجُنُودُهُ فِرْعَوْنُ بَعَهُمْفَأَتْ الْبَحْرَ إِسْرَائِيلَ

 [يونس( ]21) ينَالْمُفْسِدِ مِنَ وَكُنْتَ قَبْلُ عَصَيْتَ وَقَدْ آَلْآَنَ( 22) الْمُسْلِمِنيَ مِنَ وَأَنَا إِسْرَائِيلَ بَنُو بِهِ آَمَنَتْ

 معاوية أقرب من أبي جهل عند تدبر هذه اآليات

املال أو الدماء، وكذلك  ألبي جهل، واإلسراف كذلك، سواء يففالعلو يف األرض كان ملعاوية  وليس 

التظاهر باإلسالم يف آخر عمره وترديد كلمات توحيدية، فهذه أبو جهل مل يفعلها ومات على كفره، ولكن 

ن فرعون قاهلا صدقاً  ال خمادعاً هلول انطباق البحر، أما على طغياهنما تظاهرا هبذا، إال إ ةفرعون ومعاوي

 معاوية فردد كلمات زهدية قبيل وفاته وقد فسرنا كلماته يف كتابنا: ) حديث الدبيلة(.

 معاوية ليس من الراشدين بإمجاع! (12)

 [هود(  ]22) بِرَشِيدٍ فِرْعَوْنَ أَمْرُ وَمَا رْعَوْنَفِ أَمْرَ فَاتَّبَعُوا وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى ) 

وقد اتبع كثري  النواصب كمحب الدين اخلطيب وحنوه، ومعاوية ليس من الراشدين إمجاعاً، إال عند قلة من

وعلى هذا فكل متبع ملعاوية ليس على الطريق أي ليس على  من املسلمني أمر معاوية وليس برشيد..

 لسنة.السنة وإن تسمى با

 آيات فرعون وآيات معاوية. (11)



 مُوسَى يَا لَأَظُنُّكَ إِنِّي فِرْعَوْنُ لَهُ فَقَالَ جَاءَهُمْ إِذْ إِسْرَائِيلَ بَنِي فَاسْأَلْ بَيِّنَاتٍ آَيَاتٍ تِسْعَ مُوسَى آَتَيْنَا وَلَقَدْ)  

 فِرْعَوْنُ يَا لَأَظُنُّكَ وَإِنِّي بَصَائِرَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ إِلَّا هَؤُلَاءِ أَنْزَلَ مَا عَلِمْتَ لَقَدْ قَالَ( 121) مَسْحُورًا

 [اإلسراء( ]123) جَمِيعًا مَعَهُ وَمَنْ فَأَغْرَقْنَاهُ الْأَرْضِ مِنَ يَسْتَفِزَّهُمْ أَنْ فَأَرَادَ( 122) مَثْبُورًا

ل ) أال تغين عنا جمنونك يا عمرو(؟ عندما ومعاوية يتهم معارضيه باجلنون ) وهو أخو السحر(، كما قا

حدثه حبديث الفئة الباغية، وكذلك له قصص يف اهتام خمالفيه باخلرف واجلنون وقد مجعتها.. وأما علمه 

باحلق مع خمالفته له فأشهر وأكثر من أن ينبه عليه.. وأما استفزاز الناس من األرض فقد نقل بعض القبائل 

 رث بن كعب إىل الشام..اخل.إىل خراسان ونقل بين احلا

وأما اآليات اليت أرسلت لفرعون.. فقد رأى معاوية أضعافها، أيام النبوة وبعدها، وكان من آخر تلك 

  ما حصل منها عندما أراد ختريب منرب النيب )ص( وتكسريه بدعوى رغبته يف نقله إىل الشام!.اآليات 

 الطغيان هو العلة املشرتكة. (12)

وقد تكررت هذه اآلية، إذن فالعلة هو الطغيان قبل الكفر،  [طه(  ]24) طَغَى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ ىإِلَ اذْهَبْ) 

ولكن أتباع معاوية جيعلون السبب يف إرسال الرسل هو التوحيد فقط، ثم يفسرون التوحيد مبا يعين تكفري 

 املوحدين واإلبقاء على عبادة السلف. 

 رهان.. وطغيان معاوية وطغيان أبي جهل فرسا

 سحر معاوية وفرعون! (22)



 مَوْعِدًا وَبَيْنَكَ بَيْنَنَا فَاجْعَلْ مِثْلِهِ بِسِحْرٍ فَلَنَأْتِيَنَّكَ( 62) مُوسَى يَا بِسِحْرِكَ أَرْضِنَا مِنْ لِتُخْرِجَنَا أَجِئْتَنَا قَالَ)

 ]طه[ (62) ضُحًى النَّاسُ يُحْشَرَ وَأَنْ الزِّينَةِ يَوْمُ مَوْعِدُكُمْ قَالَ( 61) سُوًى مَكَانًا أَنْتَ وَلَا نَحْنُ نُخْلِفُهُ لَا

وال يشكل عليه أن خصم معاوية فيه ليس نبياً، فاإلمام علي من النيب  ما أشبه هذا املقطع بأيام التحكيم!

 )ص( مبنزلة هارون من موسى، ) وال يؤدي عين إال أنا أو علي( يعين متام األداء، ويف هذا الباب ) ألبعثن

 . 86لكم رجالً كنفسي(

 الكيد واالفرتاء والكيد.. (21)

 كَذِبًا اللَّهِ عَلَى تَفْتَرُوا لَا وَيْلَكُمْ مُوسَى لَهُمْ قَالَ( 52) أَتَى ثُمَّ كَيْدَهُ فَجَمَعَ فِرْعَوْنُ فَتَوَلَّى)  ثم تواصل اآليات

 إِنْ قَالُوا( 52) النَّجْوَى وَأَسَرُّوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ازَعُوافَتَنَ( 51) افْتَرَى مَنِ خَابَ وَقَدْ بِعَذَابٍ فَيُسْحِتَكُمْ

 فَأَجْمِعُوا( 53) الْمُثْلَى بِطَرِيقَتِكُمُ وَيَذْهَبَا بِسِحْرِهِمَا أَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرِجَاكُمْ أَنْ يُرِيدَانِ لَسَاحِرَانِ هَذَانِ

 ]طه[ (54) اسْتَعْلَى مَنِ الْيَوْمَ أَفْلَحَ وَقَدْ صَفًّا ائْتُوا ثُمَّ كَيْدَكُمْ

 وهذه صفة معاوية يف الكيد واالفرتاء على اهلل والنجوى ومواجهة حممد وآل حممد.

 عذاب معاوية كعذاب فرعون.. (22)

                                                           

احلديث عند ابن أبي شيبة يف املصنف ومستدرك احلاكم وصححه وفضائل الصحابة ألمحد ومسند أبي يعلى  86

 .وسنن النسائي الكربى وخصائص علي وغريها من عدة طرق أقواها عن أبي ذر



 وَأَرْجُلَكُمْ أَيْدِيَكُمْ فَلَأُقَطِّعَنَّ السِّحْرَ عَلَّمَكُمُ الَّذِي لَكَبِريُكُمُ إِنَّهُ لَكُمْ آَذَنَ أَنْ قَبْلَ لَهُ آَمَنْتُمْ قَالَوقال فرعون: ) 

 مَا عَلَى نُؤْثِرَكَ لَنْ قَالُوا( 21) وَأَبْقَى عَذَابًا أَشَدُّ أَيُّنَا وَلَتَعْلَمُنَّ النَّخْلِ جُذُوعِ فِي وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ خِلَافٍ مِنْ

 [طه]  (22) الدُّنْيَا الْحَيَاةَ هَذِهِ تَقْضِي إِنَّمَا قَاضٍ نْتَأَ مَا فَاقْضِ فَطَرَنَا وَالَّذِي الْبَيِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا

وما فعله زياد بأصحاب أمري املؤمنني  !هذه اآليات بقصة معاوية مع حجر بن عدي وأصحابهما أشبه 

 علي بن أبي طالب، من قطع األرجل واأليدي والصلب والدفن حياً ..اخل وكل هذا بأمر معاوية.

 ه.. ) يدعوهم إىل النار(.إضالل قوم (23)

 [طه(  ]22) هَدَى وَمَا قَوْمَهُ فِرْعَوْنُ وَأَضَلَّ) 

كانت الدعوة إىل النار هداية، وهذه اآلية يف معاوية أبلغ  إذاومعاوية كذلك..وهل يشك يف هذا أحد؟ إال 

) سلمة بن منها يف أبي جهل، فمعاوية أضل كل قومه، بينما أسلم من بين خمزوم بعض أخوة أبي جهل 

 هشام( وأبو سلمة بن عبد األسد املخزومي فضالً عن بقية قريش.

 العلو واإلسراف.. (24)

 قَوْمًا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى( 46) مُبِنيٍ وَسُلْطَانٍ بِآَيَاتِنَا هَارُونَ وَأَخَاهُ مُوسَى أَرْسَلْنَا ثُمَّ) 

(  41) الْمُهْلَكِنيَ مِنَ فَكَانُوا فَكَذَّبُوهُمَا( 42) عَابِدُونَ لَنَا وَقَوْمُهُمَا مِثْلِنَا لِبَشَرَيْنِ أَنُؤْمِنُ وافَقَالُ( 45) عَالِنيَ

 [املؤمنون]

وهذه زاد فيها معاوية وأبو جهل على فرعون، ألن بين هاشم مل يكونوا عابدين لبين أمية وبين خمزوم، وكان 

 .، أما الكرب والعلو فأمره واضحيهما من إميان فرعونإمياهنما أسهل على نفس



 

 وَأَرْجُلَكُمْ أَيْدِيَكُمْ لَأُقَطِّعَنَّ تَعْلَمُونَ فَلَسَوْفَ السِّحْرَ عَلَّمَكُمُ الَّذِي لَكَبِريُكُمُ إِنَّهُ لَكُمْ آَذَنَ أَنْ قَبْلَ لَهُ آَمَنْتُمْ قَالَ) 

 رَبُّنَا لَنَا يَغْفِرَ أَنْ نَطْمَعُ إِنَّا( 62) مُنْقَلِبُونَ رَبِّنَا إِلَى إِنَّا ضَيْرَ لَا قَالُوا( 42) مَعِنيَأَجْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ خِلَافٍ مِنْ

 فِرْعَوْنُ لَفَأَرْسَ( 62) مُتَّبَعُونَ إِنَّكُمْ بِعِبَادِي أَسْرِ أَنْ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَيْنَا( 61) الْمُؤْمِنِنيَ أَوَّلَ كُنَّا أَنْ خَطَايَانَا

 حَاذِرُونَ لَجَمِيعٌ وَإِنَّا( 66) لَغَائِظُونَ لَنَا وَإِنَّهُمْ( 64) قَلِيلُونَ لَشِرْذِمَةٌ هَؤُلَاءِ إِنَّ( 63) حَاشِرِينَ الْمَدَائِنِ فِي

 إِسْرَائِيلَ بَنِي وْرَثْنَاهَاوَأَ كَذَلِكَ( 61) كَرِيمٍ وَمَقَامٍ وَكُنُوزٍ( 62) وَعُيُونٍ جَنَّاتٍ مِنْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ( 65)

 [42/الشعراء(  ]52) مُشْرِقِنيَ فَأَتْبَعُوهُمْ( 62)

 يف الثالثة : فر عون وأبي جهل ومعاوية.. (26)

 قَوْمًا كَانُوا إِنَّهُمْ وَقَوْمِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى آَيَاتٍ تِسْعِ فِي سُوءٍ غَيْرِ مِنْ بَيْضَاءَ تَخْرُجْ جَيْبِكَ فِي يَدَكَ وَأَدْخِلْ) 

 أَنْفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا( 13) مُبِنيٌ سِحْرٌ هَذَا قَالُوا مُبْصِرَةً آَيَاتُنَا جَاءَتْهُمْ فَلَمَّا( 12) فَاسِقِنيَ

 [النمل( ]14) الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ وَعُلُوًّا ظُلْمًا

يقنها أبو جهل ومعاوية أكثر من تسع آيات! ولكنهما جحدوا هبا ظلماً وعلواً.. وإفساد والرباهني اليت است

أبي جهل فقد انقطع مبقتله، وأما استيقان احلجج فاألحاديث يف استيقان معاوية باق إىل اليوم، وأما إفساد 

 ك... أبي جهل حبق النيب مشهورة ولكنه رفضه النبوة عصبية، واستيقان معاوية حبق علي كذل

 :مع إرشارات رامزة ) لالختصار( ومن اآليات

 ) حديث مطرف بن املغرية عن أبيه(دفناً اً دفن (25)



 فَلَمَّا( 26) مُجْرِمِنيَ قَوْمًا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا بِآَيَاتِنَا وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى وَهَارُونَ مُوسَى بَعْدِهِمْ مِنْ بَعَثْنَا ثُمَّ) 

 هَذَا أَسِحْرٌ جَاءَكُمْ لَمَّا لِلْحَقِّ أَتَقُولُونَ مُوسَى قَالَ( 25) مُبِنيٌ لَسِحْرٌ هَذَا إِنَّ قَالُوا عِنْدِنَا مِنْ الْحَقُّ مُجَاءَهُ

 وَمَا الْأَرْضِ فِي الْكِبْرِيَاءُ مَالَكُ وَتَكُونَ آَبَاءَنَا عَلَيْهِ وَجَدْنَا عَمَّا لِتَلْفِتَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا( 22) السَّاحِرُونَ يُفْلِحُ وَلَا

 87[يونس(  ]21) بِمُؤْمِنِنيَ لَكُمَا نَحْنُ

                                                           

ونأخذ مناذج من مواقف معاوية من راً ويعلنون لعن اإلمام علي جهراً، وكان بنو أمية حيقدون على النيب )ص( س  87

 قال: (64/  2) - الذهب مروجففي النيب )ص( وهي كثرية جداً، ولكن هذه مناذج فقط، ففي 

 [وسببه معاوية أمر يف املأمون نداء]

 أحد على قدمه أو خبري معاوية كرذ الناس من أحد من الذمة برئت: املأمون منادي نادى ومائتني عشرة اثنيت سنة ويف

 يف الناس وتنازعَ ذلك، وغري خملوقة، أهنا التالوة من أشياء يف وتكلم: وسلم عليه اهلل صلى اهللّ رسول أصحاب من

 :أقاويل ذلك يف فقيل معاوية؛ أمر يف بالنداء أمر أجله من الذي السبب

 كتابه يف بكار بن الزبري اخلرب هذا ذكر وقد الثقفي، شعبة بن املغرية بن مطرف عن حبديث حَدَّث سُمّاره بعض أن منها 

 بن املغرية بن مطرف قال: يقول املدائين مسعت: قال الزبري، ابن وهو للموفق، صنفها اليت باملوفقيات املعروفة األخبار يف

 ويعجب عقله ويذكر معاوية ذكرفي إيلَّ ينصرف ثم عنه يتحدث يأتيه أبي فكان معاوية، إىل املغرية أبي مع وَفَدْتُ: شعبة

 أو فينا حدث لشيء أنه وظننت ساعة، فانتظرته مغتماً، فرأيته العَشَماء، عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ منه، يرى مما

. ذاك وما: له قلت الناس، أخْبَثِ عند من جئت إني بين، يا: قال. الليلة منذ مغتماً أراك يل ما: له فقلت عملنا، يف

 ولو كربت، قد فإنك خرياً وبسطت عَداْلً أظهرت فلو املؤمنني، أمري يا منا بلغت قد إنك: به خلوت قدو له قلت: قال

!! هيهات هيهات: يل فقال ختافه، شيء اليوم عندهم ما فواهلل أرحامهم فوصَلْتَ هاشم بين من إخوتك إىل نظرت

 عَدِيٍّ، أخو ملك ثم بكر، أبو: قائل يقول أن إال ذكره، فهلك هلك أن عدا ما فواللّه فعل، ما وفعل فعدل أخوتَيْمٍ مَلَكَ



                                                                                                                                                                      

 فملك عثمان أخونا ملك ثم عمر،: قائل يقول أن إال ذكره، فهلك هلك أن عدا ما فواللّه سنني، عشر وشَمَّر فاجتهد

 أخا وإن به، فعلَ ما وذكر ذكره، فهلك هلك أن غدا ما فواهلل به وعمل عمل ما فعمل نسبه، مثل يف أحد يكن مل رجلٌ

 دفنا أال واهلل لك؛ أمَ ال هذا؟ مع يبقى عمل فأي اهلل، رسول حممداً أن أشهد: مرات مخس يوم كل يف به يُصْرَخُ هاشم

 اآلفاق إىل الكتب وأنشئت وصفنا، ما حسب على بالنداء أمر أن على ذلك بعثه اخلرب هذا مسع ملا املأمون وإن دفنا،

 .به هَمَّ كان عما فأعرض ذلك، برتك عليه فأشري منه العامة واضطربت وأكربوه، ذلك سُالنا فأعْظَمَ املنابر، على بلعنه

 التعليق:

وهذا سر ذكر النيب )ص( يف األذان، بل هذا سر ) ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل( ألن اهلل يعلم أن بين أمية سيعملون 

يقول : لن تعرفوا ديين إال من طريق هذا الرجل، وانا أبتليكم  على إطفاء نور النبوة وهبذا يطفئون نور اإلسالم، فكأن اهلل

وهذا ما ال يعرفه السلفيون لغمطهم له بسبب حمنة  املأمون عامل باحلديثو به ألخترب مدى ختلصكم من الكرب والعصبية، 

وقال ابن  مسهر..( ولوال تثبته من اإلسناد ما أنشأ الكتب إىل اآلفاق.. ) راجع قصة املأمون مع أبي خلق القرآن، 

 أخبار] فقال:  ومل يذكر إسناده لكنه ذكر القرائن املقوية للحديث (122/  6) - البالغة هنج شرحأبي احلديد: 

 كان إنه عنه وقالوا ، تفسيقه على يقتصروا ومل ، معاوية دين يف أصحابنا من كثري طعن وقد[  معاوية أحوال عن متفرقة

 ، ، يف بكار بن الزبري وروى، ذلك على يدل ما ألفاظه وسقطات ، كالمه فلتات يف عنه لواونق ، النبوة يعتقد ال ملحدا

 على جمانبة من حاله من معلوم هو ملا ، الشيعة اعتقاد إىل منسوب وال ، معاوية على متهم غري وهو - ، ، املوفقيات

 ، يأتيه أبى فكان ، معاوية على أبى مع تدخل:  شعبة بن املغرية بن املطرف قال:  - عنه واالحنراف ، السالم عليه

 ، العشاء عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ ، منه يرى مبا ويعجب ، وعقله معاوية فيذكر إىل ينصرف ثم ، معه فيتحدث

 (31/  1) - اإلسالمي التاريخ موسوعةيف  وشاهده :..حدث مرأل أنه وظننت ، ساعة فانتظرته مغتما ورأيته

 ما اهلمة، عايل كنت لقد!  اهلل عبد يابن أبوك هلل: اهلل إال إله ال أن أشهد: يقول املؤذن مسع ملا معاوية وقال للغروي:



 األقلية املؤمنة والعمل الفكري املضاد: ( 22) 

( 12) مُلْقُونَ أَنْتُمْ مَا أَلْقُوا مُوسَى لَهُمْ قَالَ السَّحَرَةُ جَاءَ فَلَمَّا( 22) عَلِيمٍ سَاحِرٍ بِكُلِّ ائْتُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ)  

 اللَّهُ وَيُحِقُّ( 11) الْمُفْسِدِينَ عَمَلَ يُصْلِحُ لَا اللَّهَ إِنَّ سَيُبْطِلُهُ اللَّهَ إِنَّ السِّحْرُ بِهِ جِئْتُمْ مَا مُوسَى قَالَ أَلْقَوْا فَلَمَّا

 أَنْ وَمَلَئِهِمْ فِرْعَوْنَ مِنْ خَوْفٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ ذُرِّيَّةٌ لَّاإِ لِمُوسَى آَمَنَ فَمَا( 12) الْمُجْرِمُونَ كَرِهَ وَلَوْ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ

 [يونس( ]13) الْمُسْرِفِنيَ لَمِنَ وَإِنَّهُ الْأَرْضِ فِي لَعَالٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ يَفْتِنَهُمْ

 األموال واإلضالل والزينة:  ( 21) 

 رَبَّنَا سَبِيلِكَ عَنْ لِيُضِلُّوا رَبَّنَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي وَأَمْوَالًا زِينَةً وَمَلَأَهُ عَوْنَفِرْ آَتَيْتَ إِنَّكَ رَبَّنَا مُوسَى وَقَالَ) 

 وَأَضَلَّ/  [11/يونس(  ]11) الْأَلِيمَ الْعَذَابَ يَرَوُا حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَا قُلُوبِهِمْ عَلَى وَاشْدُدْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى اطْمِسْ

 [طه( ]22) هَدَى وَمَا قَوْمَهُ نُفِرْعَوْ

 ملك عضوض ال خالفة راشدة:  (22)

 فِرْعَوْنَ أَمْرُ وَمَا فِرْعَوْنَ أَمْرَ فَاتَّبَعُوا وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى( 25) مُبِنيٍ وَسُلْطَانٍ بِآَيَاتِنَا مُوسَى أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ)  

 [هود( ]22) بِرَشِيدٍ

 ه من مكر وكيد وحب علو يف األرض وسرية وجنوى:منهج فرعون كل( 32)

                                                                                                                                                                      

 (نسبة البن أبي طاهر يف أخبار امللوك نقالً عن هنج البالغة ) العاملني رب باسم امسك يقرن أن إال لنفسك رضيت

 .ء اهلل.وسنتوسع يف موقف معاوية من النيب )ص( يف مناسبات قادمة إن شا

 



 بِعَذَابٍ فَيُسْحِتَكُمْ كَذِبًا اللَّهِ عَلَى تَفْتَرُوا لَا وَيْلَكُمْ مُوسَى لَهُمْ قَالَ( 52) أَتَى ثُمَّ كَيْدَهُ فَجَمَعَ فِرْعَوْنُ فَتَوَلَّى)  

 يُرِيدَانِ لَسَاحِرَانِ هَذَانِ إِنْ قَالُوا( 52) النَّجْوَى وَأَسَرُّوا يْنَهُمْبَ أَمْرَهُمْ فَتَنَازَعُوا( 51) افْتَرَى مَنِ خَابَ وَقَدْ

 وَقَدْ صَفًّا ائْتُوا ثُمَّ كَيْدَكُمْ فَأَجْمِعُوا( 53) الْمُثْلَى بِطَرِيقَتِكُمُ وَيَذْهَبَا بِسِحْرِهِمَا أَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرِجَاكُمْ أَنْ

 [طه] ( 54) عْلَىاسْتَ مَنِ الْيَوْمَ أَفْلَحَ

 منهج القلة والكثرة  والتحذير والتهويل:( 31)

 وَإِنَّا( 66) لَغَائِظُونَ لَنَا وَإِنَّهُمْ( 64) قَلِيلُونَ لَشِرْذِمَةٌ هَؤُلَاءِ إِنَّ( 63) حَاشِرِينَ الْمَدَائِنِ فِي فِرْعَوْنُ فَأَرْسَلَ) 

 [الشعراء( ]65) حَاذِرُونَ لَجَمِيعٌ

 وأبو ذر: معاوية( 32) 

 الْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ دِينَكُمْ يُبَدِّلَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي رَبَّهُ وَلْيَدْعُ مُوسَى أَقْتُلْ ذَرُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ)  

 مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلٌ وَقَالَ( 22) الْحِسَابِ مِبِيَوْ يُؤْمِنُ لَا مُتَكَبِّرٍ كُلِّ مِنْ وَرَبِّكُمْ بِرَبِّي عُذْتُ إِنِّي مُوسَى وَقَالَ( 25)

 فَعَلَيْهِ كَاذِبًا يَكُ وَإِنْ رَبِّكُمْ مِنْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَكُمْ وَقَدْ اللَّهُ رَبِّيَ يَقُولَ أَنْ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ إِميَانَهُ يَكْتُمُ فِرْعَوْنَ آَلِ

 لَكُمُ قَوْمِ يَا( 21) كَذَّابٌ مُسْرِفٌ هُوَ مَنْ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ يَعِدُكُمْ الَّذِي بَعْضُ يُصِبْكُمْ صَادِقًا يَكُ وَإِنْ كَذِبُهُ

 وَمَا أَرَى مَا إِلَّا أُرِيكُمْ مَا فِرْعَوْنُ قَالَ جَاءَنَا إِنْ اللَّهِ بَأْسِ مِنْ يَنْصُرُنَا فَمَنْ الْأَرْضِ فِي ظَاهِرِينَ الْيَوْمَ الْمُلْكُ

 مِثْلَ( 32) الْأَحْزَابِ يَوْمِ مِثْلَ عَلَيْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ يَا آَمَنَ الَّذِي وَقَالَ( 22) الرَّشَادِ سَبِيلَ إِلَّا أَهْدِيكُمْ



 عَلَيْكُمْ أَخَافُ إِنِّي قَوْمِ وَيَا( 31) 88لِلْعِبَادِ ظُلْمًا يُرِيدُ اللَّهُ وَمَا بَعْدِهِمْ مِنْ وَالَّذِينَ وَثَمُودَ وَعَادٍ نُوحٍ قَوْمِ دَأْبِ

 [غافر( ]33) هَادٍ مِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ يُضْلِلِ وَمَنْ عَاصِمٍ مِنْ اللَّهِ مِنَ لَكُمْ مَا مُدْبِرِينَ تُوَلُّونَ يَوْمَ( 32) التَّنَادِ يَوْمَ

 عن أبي ذر. هعلي هبذا املعنى يف دفاعاإلمام ض وقد عرّ 

 !جعلهم سلفاً(: 33)

 أَجْمَعِنيَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ مِنْهُمْ انْتَقَمْنَا آَسَفُونَا فَلَمَّا( 64) فَاسِقِنيَ قَوْمًا كَانُوا إِنَّهُمْ فَأَطَاعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّ) 

 [الزخرف(  ]65) لِلْآَخِرِينَ وَمَثَلًا سَلَفًا فَجَعَلْنَاهُمْ( 66)

لن جيد هلا سلفاً إال معاوية وما أفرزه   -وهي املسيطرة اليوم –ثة قلت: ومن حبث عن مرجع السلفية احملد

، ومل من عقائد النصب واجلرب واإلرجاء والتشبيه والرتغيب والرتهيب وهجر القرآن والعقل واحلقوق..اخل

 .يكن أبو جهل سلفاً ألحد، فهذا التشابه بني فرعون ومعاوية أصيل

 عربة، فقد سقطوا وهم يف أوج قوهتم، ولكن أين املعترب؟ وقد جعل اهلل هالك آل فرعون وبين أمية

 ثانياً: احلاضنات احلديثية:

وهي كثرية جداً .. وستخرج األحاديث يف ذم معاوية تباعاً، وكل حديث يغطي صفة من صفات 

وقد كررنا هذه األحاديث أو مضامنيها دون توسع يف التخريج، ألن هذه الكتب هي القسم  فرعون..

 من مثالب معاوية.احلديثي 

                                                           

واألحزاب هم من يتبع بعضهم بعضاً وليس شرطاً أن يكونوا يف زمن واحد.. كما توضح ذلك اآلية، ومن هذا  88

 الباب قول علي: انفروا إىل بقية األحزاب! فمعاوية هو بقية وحزب من تلك األحزاب.. وقد توالت األحزاب ..



 ثالثاً: احلاضنات التارخيية:

كثرية جداً.. فسرية معاوية تكاد تكون شرحاً لسرية فرعون، نعم يتميز فرعون عن معاوية بإعالن  وهذه

الكفر، أما األعمال والسرية فتكاد تكون واحدة، وسنتوسع يف هذه احلاضنات التارخيية عند كالمنا يف 

 .كتب قادمة عن كبائر معاوية

 فمثالً:

 سيب النساء املسلمات -1

 قتل الرجال -2

يف سرية معاوية، فهل نستعرضها؟ لو فعلنا لكان   89هلا عشرات الروايات التارخييةمن أعمال فرعون، و هذه

 .كتاباً مفرداً، وإمنا هنا ننبه أن حواضن احلديث موجودة

                                                           

 بن الوليد حدثين قال أسامة أبو حدثنا:  (262 ص / 2 ج) - شيبة أبي ابن مصنفوعلى سبيل املثال ففي   89

 بن بسر املدينة إىل معاوية بعث اجلماعة عام كان ملا:  يقول اهلل عبد بن جابر مسعت:  قال كيسان بن وهب عن كثري

 ، ال:  قالوا ؟ جابر أفيهم:  فقال سليم بنو جاءته االنصار جاءته يوم كان فلما ، وقبائلهم ياهتمار على أهلها ليبايع أرطاة

 فبايعت معنا انطلقت ما إال اهلل ناشدتك:  فقال فأتاني:  قال ، جابر حيضر حتى مبايعهم لست فإني فلريجعوا:  قال

 فلما ، الليل إىل فأستنظرهم:  قال ، ذرارينا وسببت مقاتلتنا قتلت تفعل مل إن فإنك ، قومك ودماء دمك فحقنت

 فبايع!  انطلق!  أم ابن يا:  فقالت اخلرب فأخربهتا وسلم عليه اهلل ىصل النيب زوج سلمة على أم دخلت أمسيت

 ص/  1 ج) - للبخاري الصغري التاريخ، واحلديث يف فيبايع يذهب أخي ابن أمرت قد فإني ، قومك ودما دمك واحقن

 بن وهب عيمن أبو حدثين إسحاق بن حممد عن أبي ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا اجلرمي حممد بن سعيد حدثين: (141

 بنى من رجال أبايع ال فقال معاوية زمان املدينة أرطاة بن بسر قدم يقول اهلل عبد بن جابر مسع أنه الزبري موىل كيسان



                                                                                                                                                                      

 بن اهلل عبد أمرت فقد بايع فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج أمية أبي بنت سلمة أم فأتيت جابر يأتي حتى سلمة

 ثم:  (125 ص/  4 ج) - الطربي تاريخ، وهو يف ضاللة بيعة أهنا أعلم أنا وماله هدم على يبايع أن أخي بن زمعة

 ثالثة يف أرطاة أبى بن بسر معاوية توجيه ذلك من فيها كان فمما االحداث من فيها كان ما ذكر أربعني سنة دخلت

 حتكيم بعد سفيان أبى بن معاوية أرسل قال عوانة عن البكائى اهلل عبد بن زياد عن فذكر احلجاز إىل املقاتلة من آالف

 على وعامل املدينة قدموا حتى الشأم من فساروا جيش يف لؤى بن عامر بنى من رجل وهو أرطاة أبى بسربن احلكمني

 هبا يقاتله ومل منربها فصعد قال املدينة بسر ودخل بالكوفة فاتى يوب أبو منهم ففر االنصاري أيوب أبو يومئذ املدينة على

 أهل يا قال ثم عثمان يعنى هو فأين باالمس به عهدي شيخي شيخي ويازريق وياجنار دينار يا املنرب على فنادى أحد

 ما واهلل فقال سلمة بنى إىل وأرسل املدينة أهل بايع ثم قتلته إال حمتلما هبا تركت ما معاوية إىل عهد ما لوال واهلل املدينة

 وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج سلمة أم إىل جابر فانطلق اهلل عبد بن برجبا تأتوني حتى مبايعة وال أمان من عندي لكم

 سلمة أبى بن عمر ابين أمرت قد فإنى تبايع أن أرى قالت ضاللة بيعة وهذه أقتل أن خشيت قد إنى ترين ماذا هلا فقال

 فبايعه جابر فأتاه زمعة بن اهلل عبد عند سلمة أبى ابنة زينب ابنتها وكانت زمعة بن اهلل عبد ختنى وأمرت يبايع أن

 رسول بصاحب الفعل كنت ما بسر له فقال يقتله أن موسى أبو فخافه مكة أتى حتى مضى ثم باملدينة دورا بسر وهدم

 تقتل معاوية عند من مبعوثة خيال أن اليمن إىل ذلك قبل موسى أبو وكتب عنه فخلى ذلك وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 مسريه بلغه فلما لعلى عامال عباس بن عبيداهلل عليها وكان اليمن إىل أسر مضى ثم باحلكومة يقر أن أبى من تقتل الناس

 ولقى ابنه وقتل فقتله بسر فأتاه اليمن على احلارثى املدان عبد بن اهلل عبد واستخلف عليا أتى حتى الكوفة إىل فر

 عند عباس بن عبيداهلل ابين وجد إنه الناس عضب قال وقد فذحبهما صغريان له ابنان وفيه عباس بن عبيداهلل ثقل بسر

 فاقتلين قاتلهما كنت فإن هلما ذنب وال هذين تقتل عالم الكنانى قال قتلهما أراد فلما البادية أهل من كنانة بنى من رجل

 وكان تلق حتى الطفلني عن قاتل الكنانى إن قيل وقد الشأم إىل بسر رجع ثم قتلهما ثم فقتله بالكناني فبدأ أفعل قال

 على شيعة من كثرية مجاعة ذلك مسريه يف بسر وقتل قثم واآلخر الرمحن عبد بسر قتلهما اللذين الطفلني أحد اسم

 جنران أتى حتى جارية فسار ألفني يف مسعود بن ووهب ألفني يف قدامة بن جارية فوجه بسر خرب عليا وبلغ باليمن



                                                                                                                                                                      

 بايعونا جارية هلم فقال مكة بلغ حتى واتبعهم منه وأصحابه بسر وهرب فقتلهم عثمان شيعة من ناسا وأخذ هبا فحرق

 وأبو املدينة أتى حتى سار ثم بايعوا ثم فتثاقلوا على أصحاب له بايع ملن قال نبايع فلمن املؤمنني أمري هلك قد فقالوا

 على بن احلسن بايعوا ينةاملد الهل قال ثم عنقه لضربت أباسنور أخذت لو واهلل جارية فقال منه فهرب هبم يصلى هريرة

 ج) - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب، وهو يف هبم فصلى هريرة أبو وعاد الكوفة إىل منصرفا خرج ثم يومه وأقام فبايعوه

 يف ببغداد اخلطيب علي ابن إمسعيل حممد أبو حدثنا قال املؤمن عبد بن اهلل عبد حممد أبو أخربنا: (62 ص/  1

 عن احلكم بن حممد حدثنا قال شيخ أبي بن سليمان حدثنا قال محاد بن مؤمن بن حممد حدثنا قال الكبري تارخيه

 الشام من فساروا جيش يف أرطاة بن بسر احلكمني حتكيم بعد معاوية أرسل قال عوانة عن أيضاً زياد وذكره قال عوانة

 اهلل رسول صاحب األنصاري يوبأ أبو عنه اهلل رضي طالب أبي بن لعلي يومئذ املدينة وعامل املدينة قدموا حتى

 الذي شيخي أين فقال منربها فصعد املدينة بسر ودخل عنه اهلل رضي بعلي وحلق أيوب أبو ففر وسلم عليه اهلل صلى

 حمتلماً فيها تركت ما معاوية إيل عهد ما لوال واهلل املدينة أهل يا قال ثم عنه اهلل رضي عثمان يعين باألمس هنا عهدته

 بن جبابر تأتوا حتى مبايعة وال أمان عندي لكم ما فقال سلمة بين إىل وأرسل ملعاوية بالبيعة املدينة أهل أمر ثم قتلته إال

 خشيت فإن ترين ماذا هلا فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج سلمة أم إىل جاء حتى فانطلق جابر فأخرب اهلل عبد

 ملعاوية فبايعه بسرا جابر فأتى يبايع أن سلمة أبي بن عمر ابين مرتأ وقد تبايع أن أرى فقالت ضاللة بيعة وهذه أقتل أن

 فهرب يقتله أن نفسه على موسى أبو فخافه األشعري موسى أبو وهبا مكة أتى حتى انطلق ثم باملدينة سوراً بسر وهدم

 عند من مبعوثة الًخي إن اليمن إىل موسى أبو وكتب، يطلبه ومل علياً خلع وقد ألقتله كنت ما فقال لبسر ذلك فقيل

 بن اهلل عبيد عنه اهلل رضي لعلي اليمن وعامل اليمن إىل بسر مضى ثم، باحلكومة يقر أن أبي من الناس تقتل معاوية

 فأتى احلارثي املدان عبد بن اهلل عبد اليمن على واستخلف علياً أتى حتى الكوفة إىل فر بسر أمر بلغه فلما العباس

 الشام إىل ورجع فقتلهما العباس بن اهلل لعبيد صغريان ابنان وفيه العباس بن اهلل عبيد ثقل ولقي ابنه وقتل فقتله بسر

 .اهـ



عمال فرعون، فسنجد هلا وهي من أ التمثيل باملخالفني ) قطع أرجلهم وأيدهم ..(وكذلك لو نأخذ 

فهل نستعرضها؟ هذا سيخرج هذا الكتاب كتباً، ولذلك أدعو األخوة  90عشرات الروايات يف سرية معاوية

القراء لعدم االستعجال، فهذه الكتب اليت أخرجها تباعاً ستكشف الرمز األول واألخطر من رموز الظلم 

، ألنه أنذر وأخرب وحذر ونصح األمة وكان واالستبداد، وستحبون النيب )ص( أكثر من حبكم له اآلن

شجاعاً يف هذه النصيحة، ولكن املشكلة أن هؤالء احملذر منهم كمعاوية كانت هلم دولة فأخفوا هذه 

األحاديث وتتبعوا رواهتا بالقتل والسجن واإلرهاب ووضع املعارضات واملضادات هلذه األحاديث، فلذلك 

 بإمكاهنا أن تفعل أكثر من هذا بكثري. ال تستغربوا غرابتها اليوم، فالسلطة

 خامتة املبحث:

                                                                                                                                                                      

/  2 ج) - الصحابة معرفة يف اإلصابة  وهذه السنة الفرعونية كررها مسرف بن عقبة بعد معاوية يف أهل املدينة ففي

 قدم ملا: يقول اهلل عبد بن جابر مسعت :كيسان بن وهب عن كثري بن الوليد عن روى عيينة ابن فإن: (122 ص

: قال جابر يأتي حتى أبايعكم ال: فقال سلمة بنو وجاءه: قال احلرة وقعة بعد يعين الناس بايع املدينة عقبة بن مسلم

 فيبايعه يأتيه أن أمية أبي بن اهلل عبد أخي أمرت وقد ضاللة بيعة ألراها إني: فقالت أستشريها سلمة أم على فدخلت

 .اهـ وفعلها سفيان بن عوف الغامدي وكل سرايا معاوية كان يقال يف كل منها ) فقتل وسبى(! فبايعته فأتيته :قال

 عليه صفني يف بديل ابن اهلل عبد كان: الشعيب قال : (252 ص/  1 ج) - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب 90

 له فقال وجهه، عن اكشفواتله وقول معاوية: :.. وذكر القصة وفيها مقويقول الشام أهل يضرب وكان وسيفان، درعان

 اهـ. لك وهبناه فقد وجهه، عن اكشفوا: معاوية وقال ،روح ويف به ميثل ال واهلل: عامر ابن

 



الوعي التارخيي أن جيد شبهاً ما احلصيف يستطيع مع  الباحثمل نستوفِ اآليات يف فرعون وآل فرعون، و

بني أكثر اآليات اليت تتحدث عن فرعون عالقة مبعاوية وسريته وعلوه وسحرته وكيده ومكره ..اخل، ولكنه 

إال يف آيات قليلة اليت يشرتك فيها كل كافر مع فرعون يف الكفر، أما الشبه  ة بأبي جهللن جيد هذه العالق

الكبري فهو بني فرعون ومعاوية، ولن يستطيع أحد أن يفهم هذا إال بعد علم صحيح حبال معاوية، أما ذلك 

والدقيقة بني الرجلني، العلم املزيف الذي جيعل معاوية من الصاحلني فلن يستطيع رؤية أوجه التشابه الكبرية 

كما أتيح لفرعون معاداة  قد أتيح ملعاوية معاداة النيب )ص( واإلمام عليأيضاً نشري هنا إىل تشابه آخر، ف

ومل يُتَح هذا ألبي جهل، واجلميع يعلم احلديث املتواتر ) علي مين مبنزلة  موسى وهارون عليهما السالم،

يث ) علي مين وأنا منه( يف صحيح البخاري، وحديث ) وحد هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي(

علي كنفسي( وآية املباهلة ) وأنفسنا وأنفسكم( ..إىل كثري من األدلة اليت جتعل علياً من النيب )ص( مبنزلة 

عادى موسى بينما جنعله مؤمناً صاحلاً إذا  إذاهارون من موسى إال النبوة، وال جيوز أن جنعل فرعون ظاملاً 

 . رون، فهو ظامل يف احلالتنيعادى ها

 املالحق والزيادات والتفصيالت:

 مالحق الكتاب:

 

 ملحق الرواة :أوالً: 

 القسم األول: قسم األسانيد



 رجال اإلسناد األول: حديث نافع عن  ابن عمر

 استطراد: العربة يف اغتيال ابن عمر! -

 رجال اإلسناد الثاني: حديث خيثمة عن ابن عمر

 ثالث: أبو املثنى عن ابن عمررجال اإلسناد ال 

 رجال اإلسناد الرابع: سامل بن أبي اجلعد عن ابن عمر

 رجال اإلسناد اخلامس: حديث يزيد التيمي عن أبي ذر

 شاهد أبي ذر رجال اإلسناد السادس: 

 رجال اإلسناد السابع: حديث ابن عباس 

 القسم الثاني: قسم الرتاجم املفردة املوسعة ) ست تراجم( 

 زيادات وتفصيالتق الثاني: امللح

 العربة من مقتل ابن عمر -

 إطاللة على أثر ثقافة معاوية يف األحداث املعاصرة. -

 التفصيل:

 حديث ابن عمر  :األول رجال اإلسنادأوالً: تراجم 



 عبد اجمليد بن أبي رواد، وكنيته صوابهكذا يف األصل و هـ(: 225)  عبد احلميد بن أبي رواد...)!(  -1

عبد وهو عبد اجمليد بن  فلعله تصحف االسم أو أنه ذكره بالكنية فسقط أول الكنية، ،ميدأبو عبد احل

هنا ذكره السائل ف وكما سيؤكد ابن اجلوزي أيضاً، ،سيذكر أمحد وابن معني بعد قليلالعزيز بن أبي رواد كما 

و ) حدثوني عند بالكنية ولكن سقط لفظ ) أبي(، وصواب العبارة ) حدثوني عن أبي عبد احلميد..( أ

ميد، وإمنا كنية عبد اجمليد هي أبو عبد ليس يف عائلة ابن أبي رواد رجل امسه عبد احلو عبد اجمليد(،

هو هـ(( حمدث مكة وفقيهها، أشهر   و225زيز بن أبي رواد املكي )، وعبد اجمليد بن عبد العاحلميد

ثقة من رجال مسلم  )ص(، وعبد اجمليد بسبب روايته حديثاً ضعيفاً فيه تنقص للنيب املفيت بقتل وكيع

 هذا اخلرب يس ومل يتهم إال باإلرجاء، ولكن يفوالسنن األربع، وثقه أمحد وابن معني أمحد ومل يصفاه بالتدل

ال ، ف(ابن أبي رواداحملدثون )ق احتماالً بل اقرتاحاً وليس عن علم، وإذا أطلالتدليس فقط وصفوه ب

وستأتي يف  ) وقد أفردناه برتمجة خمتصرة) العزيز، فأبوه له رواية عن نافععليه وعلى أبيه عبد إال ينصرف 

 .(.(.ـملحق الرواة

حمدث مشهور ثقة من رجال الكتب الستة، وهو : هـ(146) حنو  العمري العدوي ثم عبيد اهلل بن عمر  -2

بية عند أهل احلديث ) راوية نافع األكرب، إذ يتفوق بكثرة الرواية عنه عن اإلمام مالك، ومن األسانيد الذه

مالك عن نافع عن ابن عمر(، ويف ظين أهنم ما تركوا ذهبية ) عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر( إال ألن 

عبيد اهلل بن عمر العدوي كان أجرأ من مالك يف بث ما يزعج أهل احلديث من حديث نافع عن ابن عمر، 

: البن حجر إذ قال  التهذيب تقريببن عمر يف  مع أن أمحد قدمه على مالك يف نافع، وترمجة عبيد اهلل

 أمحد قدمه ثبت ثقة عثمان أبو املدني العمري اخلطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن اهلل عبيد



 اخلامسة من عنها عروة عن الزهري على عائشة عن القاسم يف معني بنا وقدمه نافع يف مالك على صاحل بن

 و مشهور ال حيتاج إىل تعريف.وه اهـ ع وأربعني بضع سنة مات

هو مشهور جداً، إال أنه غري معروف عندهم بالنصب، من رجال اجلماعة و :هـ(111موىل ابن عمر ) نافع -3

فكيف روى احلديث؟ ألحد سببني: إما أنه رواه ليضعفه فاختفى التضعيف  كان رجالً فيه نصب،مع أنه 

نه على آخر ما كان عليه ابن عمر، فإن ابن عمر يف وأخذ تلميذه أصل احلديث وهذا حيدث كثرياً، وإما أ

آخر حياته ندم على ترك قتال معاوية مع علي، وأفصح عن أحاديث يف ذم معاوية، ولعل ذلك من مجلة 

األسباب اليت دعت احلجاج لقتله اغتياالً:) والغريب أن نواصب العصر خيفون اغتيال احلجاج له محاية لبين 

 .ال يف صحيح البخاري وتوسع ابن حجر يف شرح ذلك يف فتح الباري(!أمية، مع أن قصة االغتي

: صحابي غين عن التعريف، اغتاله احلجاج بن يوسف يف احلج مبكة، ومن مكر احلجاج هـ(24ابن عمر )  -4

أنه ذهب إليه ليعرف هل اكتشف أنه القاتل أم ال! وملا سأله وجد عند ابن عمر اخلرب اليقني! ومع ذلك 

، 91 جاج إمعاناً يف التلبيس، وقد عرف حينها ابن عمر أنه أخطأ يف ترك قتال الفئة الباغيةصلى عليه احل

 ويف هذه عربة وأي عربة؟ فما أكثر العرب وما أقل االعتبار.

                                                           

 رمح، زج فسم رجالً أمر قد احلجاج وكان:  )... (222/  1) اإلستيعابكتابه ترمجته يف قال ابن عبد الرب يف   91

 ال الشمس إن: عمر ابن فقال الصالة، وأخر يوماً خطب احلجاج أن وذلك !قدمه ظهر يف الزج ووضع الطريق يف وزمحه

 أخفى إنه: وقيل. مسلط سفيه فإنك تفعل إن: قال. عيناك فيه الذي أضرب أن مهمت لقد: احلجاج له فقال تنتظرك

 وسلم عليه اهلل صلى النيب كان اليت املواضع إىل وغريها بعرفة املواقف يف يتقدم وكان يسمعه ومل احلجاج، عن ذلك قوله

 عرفة من الناس دفع فلما مسمومة كانت إهنا: يقال حربة معه رجالً احلجاج فأمر احلجاج على يعز ذلك فكان هبا وقف

: له فقال يعوده، احلجاج عليه فدخل أياماً منها فمرض راحلته غرز يف وهي قدمه على احلربة فأمر الرجل ذلك به لصق

 الذي أمرت الذي أنت فاعالً أراك ما: قال. أقتله مل إن اهلل قتلين: قال به؟ تصنع ما: فقال الرمحن؟ باأ يا بك فعل من



  ) انظر العربة من مقتل ابن عمر يف امللحق الثاني(

 ثانياً: رجال اإلسناد الثاني ) خيثمة عن ابن عمر( :

(: هذا الرجل ثقة يف اجلملة، فقد سبقت ترمجته موسعة يف هـ225نقري التميمي ) نصر بن مزاحم امل -1

كتب سابقة، وقد نعيدها يف امللحق، وهو صدوق، ومن ضعفه فإمنا ضعفه للمذهب، ولكنه يكثر الرواية 

هو عن الضعفاء واجملهولني، وليس بالضابط فقد خيطيء قليالً يف األسانيد واملتون، وقد وثقه ابن حبان و

متشدد على املوصوفني بالتشيع، وقد وثق به يف دينه أحد علماء أهل البيت يف وقته وهو حممد بن إبراهيم 

هـ( زعيم الثورة على املأمون املعرفة بثورة أبي السرايا، وعندما يثق أحد علماء أهل البيت 122الرسي ) 

د عاش نصر بن مزاحم بعد فشل ثورة يف نصر بن مزاحم فهذا أبلغ من توثيق النواصب له أو تضعيفهم، وق

أبي السرايا، وغالباً يتعرض أتباع املهزومني لتكذيب وتضعيف سياسي أكثر منه تضعيفاً علمياً، والواقع 

، وعلى كل حال فال نقبل حديثه منفرداً، وإمنا هو شاهد، السياسي اليوم  يشهد لكن الناس يف سكرة

 .وستأتي متابعة عن ابن عمر

                                                                                                                                                                      

: قال بك فعل من: له قال إذ للحجاج قال أنه وروي. عنه وخرج. الرمحن عبد أبا يا تفعل ال: فقال. باحلربة خبسين

 .احلجاج عليه وصلى مات ثم أياماً فلبث احلرم يف السالح بإدخال أمرت الذي أنت

 أبو حدثنا: قال اجلوهري، معمر بن إسحاق بن عمر اهلل عبد حدثنا: قال احلافظ القاسم بن خلف القاسم أبو حدثنا

 بن أسباط حدثنا: قال اجلعفي، سليمان بن حييى سعيد أبو حدثنا: قال رشدين، بن احلجاج بن حممد بن أمحد جعفر

 أني إال شيء على آسى ما: قال عمر بن اهلل عبد عن ثابت أبي بن حبيب عن هسيا بن العزيز عبد حدثنا قال حممد،

 .اهـ الباغية الفئة عنه اهلل رضي علي مع أقاتل مل



 تقريباحلافظ يف  قال عنه وهناك ثالثة، أحدهم أبو احملياةشيخ نصر ، هــ(122ى  ) حنو حييى بن يعل  -2

 ثقة الكويف هاء وآخره التحتانية وتشديد املهملة وفتح امليم بضم احملياة أبو التيمي يعلى بن حييى:  التهذيب

وقد قارب املئة،  اهـ قلت: فهو يروي عن طبقة األعمش، وهو من املعمرين مات ق س ت م الثامنة من

، واآلخر األسلمي وهو شيخ نصر وهو ثقة أيضاً ولكن فيه فاألعمش أكرب منه بأكثر من عشرين سنة

 .يف ملحق الرتاجم املفردة خالف نتيجة اهلجوم املذهيب عليه، وقد أفردناه برتمجة وسيأتي

 .، وقد سبقهـ( ال حيتاج إىل تعريف141ثقة مشهور )  األعمش :  -3

ثقة بإمجاع : فهو خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف، وهو هـ( شيخ األعمش12) بعد  وأما خيثمة  -4

 اجلعفي سربة أبي بن الرمحن عبد بن خيثمة: التهذيب تقريبقال احلافظ يف  روى له اجلماعة وأكثروا عنه،

ابن عمر، وإمنا أرسل اهـ وهنا مل يصرح بالسماع من  ع مثانني سنة بعد مات الثالثة من يرسل وكان ثقة الكويف

 3 ج) - التهذيب هتذيبعنه إرساالً.. ولكنه من الرواة عن ابن عمر، وهو غري موصوف بالتدليس ففي )

 اجلعفي ذويب بن اهلل عبد بن مالك بن يزيد وامسه سربة أبي بن الرمحن عبد بن خيثمة :(164 ص/ 

 ومعه وسلم وآله عليه اهلل سلم و عليه اهلل صلى النيب إىل سربة أبو جده وفد صحبة وجلده ألبيه الكويف

 عازب بن والرباء عباس وابن عمرو وابن عمر وابن طالب أبي بن وعلي أبيه عن روى وعزيز سربة أبناه

 إسحاق وأبو حبيش بن زر وعنه والتابعني الصحابة من وغريهم بشري بن والنعمان حامت بن وعدي

.. اخل ( وهو ثقة بإمجاع، وساء روى واألعمش وقتادة اجلملي مرة بن وعمرو مصرف بن وطلحة السبيعي

عن ابن عمر أو عبد اهلل بن عمرو ) على احتمال وجود تصحيف( فالسند متصل مسع بعضهم من بعض، 

إال أن خيثمة قال ) قال ابن عمر( ومل يقل مسعت وال حدثين.. ولكن إطالقه )قال ابن عمر( حكمه حكم 

 .، ثم قد توبع كما سيأتياء التدليس عن القائلاالتصال عند حتقق السماع وانتف



ونلحظ أن ابن عمر كثف من رواية مثالب معاوية رمبا بعد موت معاوية  صحابي مشهور.. ابن عمر:  -6

وبعد موت يزيد أيضاً، فقد لبث عشر سنني بعد زوال الدولة السفيانية، وبقي يف احلجاز يف رعاية دولة ابن 

ديث يف مثالب معاوية فانتشرت جزئياً، لكن عودة بين أمية إىل السلطة بعد الزبري اليت مسحت بنشر األحا

مثان سنوات فقط أجهض ما بثه ابن عمر وغريه يف مثالب معاوية، وعاد لعن اإلمام علي على املنابر، ولكن 

 بعض هذه األحاديث اليت رواها ابن عمر أو غريه بقيت عند خاصة اخلاصة، وسط ممانعة قوية من التيار

 العام الذي هو ابن السلطة.

والشيعة خيطئون عندما ال يسجلون لعبد اهلل بن عمر ندمه وتوبته، وكذلك عبد اهلل بن عمرو بن العاص، 

فالروايات الصحيحة عنهم تفيد أهنم تابوا وبثوا فضائل أهل البيت ومثالب معاوية، والعدل مطلوب، كما أن 

يظهرونه مصراً على بيعة يزيد بن معاوية والظاملني ومنافحاً عن  أهل السنة يظلمون عبد اهلل بن عمر عندما

هـ( معارضاً بامتياز، ولذلك قتله 24 -54الوالء هلم، كال.. كان ابن عمر يف العشر السنوات األخرية  ) 

 احلجاج، والسلفية احملدثة ال تعرف هذا رغم أنه صريح يف صحيح البخاري.

 املثنى عن ابن عمر رجال اإلسناد الثالث: أبوثالثاً: 

هو عمر بن سعد بن أبي الصيد األسيدي التميمي، من شيوخ نصر أكثر عنه جداً، إال أن الصواب  عمر: -1

، وقد ترمجت له ترمجة مطولة يف غري هذا الكتاب ) يف هذه العبارة أن نصر رواه عن حييى بن يعلى مباشرة

 .وقد نوردها يف امللحق(

 . وهو ثقة ضعفه بعضهم مذهبياً وسيأتي يف ملحق الرتاجم املفردة  .. هو األسلمي حييى بن يعلى:  -2



يروي عن أبي إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وطبقتهم، وعنه شيوخ  :عبد اجلبار بن عباس الشبامي -3

 بن اجلبار عبد:   تقريبأمحد كوكيع وحييى ابن أبي زائدة ، وهو ثقة طعن فيه بعضهم للمذهب، ففي 

/ ويف ت قد بخ السابعة من يتشيع صدوق الكوفة نزل خفيفة موحدة ثم املعجمة ربكس الشبامي العباس

 الشبامي العباس بن اجلبار عبد:  (512 ص/  1 ج) - الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف

/ ت صدوق شيعي الزبريي أمحد وأبو نعيم أبو وعنه إسحاق وأبي ثابت بن عدي عن الكويف اهلمداني

 وعون ثابت بن عدى عن روى، الشبامى العباس بن اجلبار عبد: (31 ص/  5 ج) - التعديلو اجلرح.

 بىأ مسعت نعيم بوأو موسى ابن اهلل وعبيد الزبريي أمحد بوأو صاحل بن احلسن عنه روى ،جحيفة بىأ بن

 وعمار ياهلمدان سحاقإ بىأو كهيل بن وسلمة يوداأل قيس بىأ عن روى حممد أبو قال ذلك، يقول

 وهب بن وقيس السفر بىأ بن اهلل وعبد املشرقي وعريب السائب بن وعطاء املغرية بن وعثمان الدهنى

 عن بىأ سألت قال إىل كتب فيما حنبل بن حممد بن امحد بن اهلل عبد ناأ الرمحن عبد نا صخرة، بىأو

 وكان نعيم بوأو وكيع هعن نا بأس، به يكون ال أن رجوأ الكوفة هلأ من رجل هو قال العباس بن اجلبار عبد

 اجلبار عبد يقول معني بن حييى مسعت قال الدوري حممد بن العباس على قرئ قال الرمحن عبد نا يتشيع،

 قلت ثقة فقال يالشبام العباس بن اجلبار عبد عن بىأ سألت قال الرمحن عبد نا بأس، به ليس العباس بن

 أبو حدثنا (425 ص/  1 ج) - والتاريخ املعرفة/  وقال يعقوب بن سفيان يف  .ثقة قال ؟ به سأب ال

اهـ قلت: وهذا خيالف ما نسبه ابن حبان وتابعه  كويف ثقة اهلمداني عباس بن اجلبار عبد حدثنا: قال نعيم

الذهيب يف امليزان إىل أبي نعيم من أنه قال ) مل يكن بالكوفة أكذب منه(! فهذا باطل ومن جمازفات ابن 

اداً، بينما اإلسناد الصحيح إىل أبي نعيم ) الفضل بن دكني( أنه قال عنه ) كويف ثقة( حبان ومل يذكر له إسن

وهذا ما يؤيده الواقع الروائي، فأبو نعيم أورى الناس عن عبد اجلبار بن العباس هذا، والغريب أن الذهيب 



حاديث عبد اجلبار صحاب االستقراء وهو يعلم أن معظم أن مع أنه احملدث من أنقل هذه اجلملة يف امليزا

إمنا رواها أبو نعيم ) كما يف مصنف بن أبي شيبة وغريه( كما أن اإلسناد صح عنه أنه يوثقه، لكن الذهيب 

 هكذا يفرح بأي نقد لثقات الشيعة ويسكت عن بعض اجلروح يف النواصب.

ر بن مروان ثقة روى عنه اجلماعة إال البخاري، قطع بش  هـ(:133عمار بن معاوية الدهين الكويف )  -4

عرقوبيه يف التشيع! على لغة سفيان بن عيينة، وكان أبو بكر بن عياش يستذله يف العهد األموي، وال 

:  (421 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبيتخلص منه إال بإنكار أن يكون مسع من سعيد بن جبري! / 

 من يتشيع صدوق الكويف يالبجل معاوية أبو نون بعدها اهلاء وسكون أوله بضم الدهين معاوية بن عمار

 .4 م وثالثني ثالث سنة مات اخلامسة

كان مؤذن املسجد اجلامع بالكوفة، مل يرو إال  من الطبقة الثانية أو الثالثة، امسه مسلم بن املثنى، أبو املثنى: -6

 . وهو ثقة وسيأتي يف الرتاجم املفردة املوسعة عن ابن عمر

 بته ورجوعه إىل ذم معاوية وبث مثالبه.: صحابي معروف..سبق الكالم عن توابن عمر -5

 رابعاً: رجال اإلسناد الرابع: سامل بن أبي اجلعد عن ابن عمر

هـ( وله كتاب مطبوع وهو الدعاء، ويف النواصب 126: ثقة من رجال اجلماعة مات سنة )حممد بن فضيل -1

ن كتابه جله رواية عن مع أ  -يعين حمبة علي رضي اهلل عنه، ونعم التهمة لو صحت –من اهتمه بالتشيع 

 تقريبكعاصم األحول وحنوه، بل والده فضيل بن غزوان كان ناصبياً،  ويف  -النصب املعتدل –النواصب 

 بالتشيع رمي عارف صدوق الكويف الرمحن عبد أبو موالهم الضيب غزوان بن فضيل بن حممد:  التهذيب

 ..ع وتسعني مخس سنة مات التاسعة من



هـ(، امسه ثابت بن أبي صفية، واسم أبي صفية )دينار( 162بو محزة الثمايل ) حنو : أ أبو محزة الثمايل -2

فهو ثابت بن دينار، وهو صدوق ضعفه بعضهم للتشيع، ومل يأتي من ضعفه حبجة، وهو من علماء الشيعة 

وقد الكبار، وروى عنه كبار كوكيع بن اجلراح وسفيان بن عيينة وأمثاهلم، ولوال تشيعه لكان ثقة غاية، 

روى له بعض أهل السنن، كالرتمذي وابن ماجه والنسائي، وله مصنفات فموقفهم منه كموقفهم من أبي 

 بن ثابت :(122 ص/  3 ج) - املؤلفني معجمحنيفة، بل تضعيفهم ألبي حنيفة أشد للمذهب فقط، ويف 

 احلديث، يف النوادر ابكت: آثاره من، مفسر حمدث،( صفية أبو محزة، أبو) الشيعي الكويف، الثمايل، دينار

، وهو صاحب إسناد رواية علي املشهورة يف حديث كميل ) القلوب وتفسري احلقوق، رسالة الزهد، كتاب

 ج) - الفهرستاهـ/ وقال عنه ابن النديم يف  أوعية( رواها عن عبد الرمحن بن جندب عن كميل بن زياد

 محزة أبو وكان، صفية أبو دينار وكنية دينار بن ثابت وامسه الثماىل، محزة ابى تفسري تابك (35 ص/  1

) يعين حممد الباقر، وليس املراد  جعفر باأ وصحب ،الثقات النجباء من السالم، عليه على صحابأ من

أبا جعفر املنصور( انتهى ، إال أن قوله ) كان من أصحاب علي غري صحيح، فلم يدرك علياً، بل وال 

 .ية، أي أنه من شيعته وحمبيه واملناصرين له بالعلم والوالءاحلسني، وإمنا يقصد الصحبة اجملاز

 رافع اجلعد أبي بن امل: س التهذيب تقريب: وهو ثثة مشهور من رجال الشيخني، ويف سامل بن أبي اجلعد -3

 وقيل وتسعني مثان أو سبع سنة مات الثالثة من كثريا يرسل وكان ثقة الكويف موالهم األشجعي الغطفاني

اهـ وهذا يعين أنه مولود قبل اهلجرة، واألوىل أن يكون صحابياً  ع املائة جاوز أنه يثبت ومل ذلك بعد أو مائة

 على شرط ابن حجر يف أهل مكة والطائف، فغطفان قبيلة حجازية.

 : مشهور. ابن عمر  -4



 أبي ذر رجال اإلسناد اخلامس إسنادخامساً: 

 : ثقة مشهور.. الثوري -1

 : ثقة سبق.األعمش  -2

 : ثقة سبق.يزيد بن شريك التيمي إبراهيم بن -3

 : ثقة سبقيزيد بن شريك التيمي -4

 : صحابي معروف..أبو ذر -6

 .) انظر ملحق الرتاجم املفردة( استطراد: يف ترمجة حكيم بن جبري موسعة

 نفسه شاهد عن أبي ذرالسادساً: رجال اإلسناد السادس، 

أي سنة  – فيها: و(142 ص/  1 ج) - للذهيب العربإمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراني: ويف   -1

 النيسابوري، املسيّب بن حممد بن الفضل بن حممد بن إمساعيل الشَّعراني، احلسن أبو )تويف( -هـ341

اهـ قلت: وقد خيتلط بقوام السنة إمساعيل بن  لنفسه وخرّج ومجع ورحل جدّ، عن روى. الثقة العابد

 مع اختالف النسبة.هـ( 635حممد بن الفضل األصبهاني، وهذا متأخر ) 

هـ( من نسل باذان وايل 212جده هو: العالمة اجلوال الفضل بن حممد بن حممد بن املسيب الشعراني )  -2

 بن حممد بن حممد بن فضل (621 ص/  4 ج) - الكمال إكمالالنيب )ص( على اليمن، وهو ثقة، ويف  

 يرسل كان ،يالشعران حممد أبو ،اليمني صاحب باذان بن كيسان بن يزيد بن زهري بن موسى بن املسيب

 وقالون أويس أبى بن مساعيلإ مسع ندلس،األ إال احلديث طلب يف يدخله مل بلد يبق مل إنه يقال شعره،

 على القرآن وقرأ اللغوى، االعرابي وابن حييى بن وحييى والنفيلي مريم أبى بن وسعيد شريح بن وحيوة



 واملغازى محاد بن نعيم عن والسنن داود بن سنيد فسريوت عنه حنبل بن أمحد تاريخ عنده وكان خلف،

 توفى كثري، وخلق عيسى بن احلسن بن واملؤمل والسراج عليه وانتقى خزمية ابن منه مسع املنذر، ابن عن

 أبو اجلوال اإلمام احلافظ، الشعراني: (64 ص/  1 ج) - احلفاظ طبقات/ ويف   ومائتني ومثانني اثنتني سنة

 طلب يف الشعراني يدخله مل بلد بقي ما نقول كنا: املؤمل ابن قال، البيهقي املسيب بن حممد بن الفضل حممد

 أبي ابن وقال، حبجة فيه يطعن مل ثقة بالرجال عارف عابد فقيه أديب: احلاكم وقال، األندلس إال احلديث

/  ويف .ومائتني ومثانني اثنتني سنة أول يف مات التشييع يف غال صدوق: األخرم ابن وقال، فيه تكلموا: حامت

 البيهقي حممد أبو املسيب بن حممد بن الفضل: الشعراني احلافظ:  (111 ص/  2 ج) - بالوفيات الوايف

 كان احلافظ، هو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب بكتاب أسلم الذي باليمن امللك باذان ذرية من الشعراني،

. بالرجال عارفاً عابداً فقيهاً أديباً كان: احلاكم قال، احلديث لطلب الفضل أبو يدخلها مل مدينة تبق مل: يقال

 .ومائتني ومثانني اثنتني سنة تويف بالشعراني فلقب شعره يرسل كان

، ثقة عند التحقيق، ضعفه بعض النواصب مذهبياً، واألصل هو توثيق كثري بن حييى أبو مالك البصري -3

 .وسعة() انظر ملحق الرتاجم املفردة املاملتقدمني له 

، ثقة كبري من رجال الشيخني غين عن الوضاح بن عبد اهلل اليشكري: هو احلافظ الكبري،  أبو عوانة  -4

هـ( وهو من أهل واسط ونزل على أهل البصرة كشعبة، راى احلسن وابن سريين، وكان 225التعريف ) 

حدثكم أبو عوانة عن أبي بعضهم يفضله على شعبة وكفى هبذا توثيقاً، بل بلغ األمر بشعبة أن قال ) لو 

هريرة فصدقوه( مما يدل على تثبته ولو مل يذكر الرواة بينه وبني أبي هريرة، وهذا غلو يف التوثيق من شعبة 

وإمنا أوردناه هنا لبيان مكانة أبي عوانة، وقد لقي من سلفية عهده عنتاً ألنه كان حيدث مبثل هذه 



هنر دجلة أو الفرات! مما يدل على أن منهج معاوية سار يف كثري األحاديث، فكانوا رمبا ألقوا عليه كتبه يف 

 .من أهل احلديث

 األعمش: ثقة سبق -6

 حكيم بن جبري: صدوق سبق  -5

 إبراهيم التيمي: ثقة سبق -2

 يزيد بن شريك التيمي : ثقة سبق  -1

 أبو ذر الغفاري : صحابي كبري من السابقني، أصدق الناس هلجة. -2

 حديث ابن عباس( سابعاً: رجال اإلسناد السابع )

هـ( : من شيوخ ابن عدي وابن حبان 325جعفر بن أمحد بن علي بن بيان املصري الغافقي ابن املاسح )  -1

باستثناء  -وطبقتهما، وهذا الرجل حمدث واسع الروياة عايل اإلسناد، إال أهنم أمجعوا تقريباً على تضعيفه 

ح، أما التضعيف املذهيب فهو ذلك ولكن نصف التضعيف مذهيب، ونصفه صحي  -عبارات مرتددة 

التضعيف الذي يستهدف جمموعة من األحاديث يف فضل اإلمام علي أو إمامته وواليته، وقد توبع عليها، 

منا حيسدونه على علو وأما الصحيح فألننا جند أكثر أحاديثه غريبة منكرة، وهو قد دافع عن نفسه بأنه إ

سيستعدي عليه السلطان إن مل يتوقف عن احلديث باحلرم ذلك عندما هدده ابن حبان بأنه  اإلسناد،

 املكي،  واهلل أعلم،    

 سعيد بن كثري بن عفري املصري: ثقة معروف سبق.  -2

 ابن هليعة : صدوق وفيه تفصيل.. سبق  -3



من رجال الشيخني على تدليس وإرسال كالزهري  مصري مشهور،حمدث هـ(: 121يزيد بن أبي حبيب ) -4

 ني.وعطاء وسائر التابع

 أبو أو بكر أبو موالهم القشريي هند أبي بن داود:  التهذيب تقريب :هـ(142)حنو  داود بن أبي هند -6

، قلت: وقد رأى 4 م ت خ قبلها وقيل أربعني سنة مات اخلامسة من بأخرة يهم كان متقن ثقة البصري حممد

وكلن يزيد مصرياً بعيداً عن  أنس بن مالك وروى عنه، ولعل رواية يزيد بن أبي حبيب عنه  لعلو إسناده،

 الصحابة والعلماء، فالعلم يف احلجاز والعراق.

 هـ(: تابعي مشهور ثقة عندهم بإمجاع، وهو من عثمانية الكوفة.124الشعيب ) -5

 هـ(: صحابي مشهور51ابن عباس ) -2

 ملحق الرتاجم املفردة املوسعة:

 : (هـ162عبد العزيز بن أبي رواد املكي ) الرتمجة األوىل:   

هو الداهية الكبري العارف عبد العزيز بن أبي رواد والد فقيه مكة عبد اجمليد، وأحد األئمة العباد، كان آية 

يف العبادة والصرب والكرم والسؤدد.. هو القائل : ال كثر اهلل يف املسلمني من حزهبم.. ويقصد يونس وأيوب 

 رواد، أبي بن وجبلة رواد، أبي بن عثمان أخو وهو وابن عون.. وهو القائل: ثور ال ينطحكم بقرنيه..

 عبد بن اجمليد عبد ووالد حفصة، أبي بن عمارة عم وابن رواد، أبي بن وعباد رواد، أبي بن واحلكم

موايل آل املهلب بن أبي صفرة ) ذكر هؤالء املزي يف ترمجته( يروي عن عكرمة   رواد أبي بن العزيز

املئة( ومن دوهنم، وكان كثري احملاسن كما قال الذهيب، وابنه كان والضحاك وطبقتهما ) أي ممن ماتوا بعد 

إمام احلرم بعده... وذكر أن أنه كان من أحلم الناس حتى لزمه أهل احلديث وأزعجوه فرتكوه كالكلب 



اهلرار! وكان ينكر على من حيكم على الناس بالشرك.. فهو من أوائل املعتدلني الذين وجدوا عنتاً من 

نه شأن أبي حنيفة يف الكوفة، وجعفر بن سليمان الضبعي بالبصرة، وقد أقل الثوري األدب معه الغالة، شأ

ومع أسرته يوم موته.. فأظهر أنه يريد الصالة عليه ثم جاوزه ليعرف الناس أنه مرجيء! وقد صعق الثوري 

وفقهاً وذكاء وتقوى عندما علم بأنه يفيت املسلمني! وهذا غريب، إن مل يفتهم هو وهو شيخ احلرم عبادة 

 .92فمن يفتهم؟ هؤالء الغالة الذين يفتون يف دماء املسلمني وأعراضهم؟

 (114 ص/  2 ج) - النبالء أعالم سري

 أبي بن املهلب االمري موىل بدر بن أمين: وقيل ميمون، أبيه واسم احلرم، شيخ * رواد أبي بن العزيز عبد 

 .اخوة مجاعة وله العباد، االئمة أحد املكي، االزدي، صفرة،

 .ومجاعة العمري، ونافع وعكرمة، مزاحم، بن والضحاك اهلل، عبد بن سامل: عن حدث

 .للحديث بالكثري هو وليس

 النبيل، عاصم وأبو القطان، وحييى اجلعفي، وحسني رواد، أبي بن عبداجمليد مكة فقيه ولده: عنه حدث

 .وآخرون املبارك، وابن إبراهيم، بن ومكي الرزاق، وعبد

 .الناس أعبد من كان: املبارك ابن قال

                                                           

 أخربنا قال زرارة بن عمرو حدثنا: (121 ص/  1 ج) - البخاري صحيحومن أحاديث عائلة ابن أبي رواد:  92

 دخلت:   يقول الزهري مسعت قال العزيز عبد أخي رواد أبي بن عثمان عن احلداد عبيدة أبو واصل بن الواحد عبد

 وهذه الصالة هذه إال أدركت مما شيئا أعرف ال فقال ؟ يبكيك ما فقلت يبكي وهو بدمشق مالك بن أنس على

 اهـ  حنوه رواد أبي بن عثمان أخربنا الربستاني بكر بن حممد حدثنا بكر وقال ،  ضعيت قد الصالة



 حول يطوف هو فبينا السماء، إىل طرفه يرفع مل سنة أربعني رواد أبي ابن مكث: أسباط بن يوسف وقال

 .جبار طعنة أهنا علمت قد: فقال فالتفت، بأصبعه، املنصور طعنه إذ الكعبة،

 .ولده وال أهله به يعلم ومل سنة عشرين العزيز عبد بصر ذهب: البلخي شقيق قال

 :قال عيينة بن سفيان وعن

 .هرار كلب كأني تركوني: قال احلديث، أصحاب لزمه فلما الناس، أحلم من رواد أبي ابن كان 

 .رواد أبي بن العزيز عبد من القيام طول على أصرب قط أحدا رأيت ما: املقرئ الرمحن عبد أبو قال

 شرف من بالدون الرضا التواضع رأس من: يقال كان: قال رواد أبي بن العزيز عبد حدثنا: حييى بن خالد

 .اجملالس

  -.. وذكر له قصة يف االستقراض تدل على حماسنه.. -

 .ذلك فأنكر بالشرك الناس على يشهدون قوم عن رباح أبي بن عطاء سألت: العزيز عبد قال

 .أعدائك من كنقمت يوم لنا فاغفره خشيتك من قلوبنا تبلغه مل ما اللهم: العزيز عبد قال

 .احلزن طول: قال ؟ العبادة أفضل ما: وسئل: العزيز عبد وعن

 . مرجئ لكنه احملاسن، كثري رواد أبي ابن كان: قلت



 الثوري، سفيان وجاء الصفا، باب عند فوضعت جبنازته، فجئ العزيز عبد مات: إمساعيل بن مؤمل قال

 النه عليها، يصل ومل اجلنازة، وجاوز وف،الصف خرق حتى فجاء سفيان جاء سفيان، جاء: الناس فقال

 .االرجاء يرى كان

 مات أنه الناس أري أن أردت ولكن عندي، دونه هو من على الصالة الرى إني واهلل: فقال لسفيان، فقيل

 .بدعة على

 :الطواف يف حسان بن هشام يسأل رواد أبي ابن مسعت: سليم بن حييى

 ؟ االميان يف يقول احلسن كان ما 

 .وعمل قول: يقول كان: قال 

 ؟ يقول سريين ابن كان فما: قال

 . ومالئكته باهلل آمنا: يقول كان: قال 

 .سريين ابن وكان سريين، ابن كان: العزيز عبد فقال

 .االرجاء الرمحن عبد أبو بني االرجاء، الرمحن عبد أبو بني: هشام فقال

 :يل الفق الثوري، فتلقاني فجئت، مكة، عن غبت: عيينة ابن قال

 .املسلمني يفيت رواد أبي بن العزيز عبد عيينة ابن يا 

 .نعم: قال ؟ وفعل: قلت



 شابا كان إنه أما: الثوري فقال رواد، أبي بن العزيز عبد فمر الثوري، مع جالسا كنت: الرزاق عبد قال

 .شيخا منه أفقه

 أمحد قال ؟ الضال اين: وقال بابه، عليه فدق رواد، أبي ابن إىل عمار بن عكرمة جاء: عاصم أبو وقال

 .كغريه التثبيت يف هو وليس صاحلا، رجال مرجئا، كان: حنبل بن

 .صدوق: حامت أبو وقال

 .تعمدا ال تومها هبا حيدث وكان موضوعة، نسخته: عمر ابن عن نافع عن روى: حبان ابن وقال

 .عليه أدخلت قد فلعلها العزيز، عبد إىل إسنادها صحة يف الشأن: قلت

 .وجبلة ،" صحيحه"  يف البخاري له روى: عثمان: أخوان وله ومئة، ومخسني تسع سنة يف يفتو

 هتذيب التهذيب: ومن ترمجته يف 

  فيه أخطأ لرأي حديثه يرتك أن ينبغي ليس احلديث يف ثقة العزيز عبد القطان حييى قال -1

 93 غريه مثل التثبت يف هو وليس مرجيا وكان صاحلا رجال كان أمحد وقال -2

 متعبد احلديث يف ثقة صدوق حامت أبو وقال ثقة معني بن وقال -3

                                                           

، واليوم جند الغالة يتهمون املعتدلني مة باطلة إمنا كان ينكر على أهل احلديث وصفهم الناس بالشركهذا اإلرجاء هت 93

باإلرجاء، وللشيخ سفر احلوايل كتاب ) ظاهرة األرجاء(! يصب يف احلث على التكفري، وله كتاب آخر عن السيد 

ك يف جزيرة العرب(! فهذه نتيجة ذمه لإلرجاء الكبري الروحاني حممد بن علوي املالكي أمساه ) املالكي داعية الشر

 وبغضه له أن حيكم على الناس بالشرك.



  بأس به ليس النسائي وقال  -4

 اإلرجاء يرى كان الطائفي سليم بن حييى وقال -6

  خده على تسيل ودموعه يتكلم كان املبارك بن وقال  -5

 عليه يتابع ال ما أحاديثه بعض ويف عدي بن وقال -2

  ائةوم ومخسني تسع سنة مبكة مات قانع بن قال  -1

يعين ابن  – قال الطبقات يف سعد وابن تارخيه يف الفالس علي بن عمرو قال وكذا) ابن حجر(:   قلت -2

 وابن والطبقات التاريخ يف وخليفة والعبادة والصالح بالورع معروفا وكان مرجيا وكان أحاديث وله  -سعد

 كان عطاء عن يروي لرمحنا عبد أبا يكنى وقال الضعفاء يف حبان وابن سفيان بن ويعقوب عاصم أبي

 من قريبا مات داود أبي آل بعض يل قال البخاري وقال به االحتجاج فسقط واحلسبان الوهم على حيدث

 مات بكري بن وقال قال جريج بنا من يسمعا ومل منه مسعا وخالدا نعيم أبا ألن بعد إال أنا أراه وال 66 سنة

  62 سنة

  شعبة عنه روى وغريه القرظي بكع بن حممد عن يروي حامت أبي بن وقال -12

  منكرات وأحاديثه ضعيفا كان اجلنيد بن علي وقال -11

  النسب شريف جمتهد عابد ثقة احلاكم وقال -12

  اإلرجاء يرى صدوق الساجي وقال -13

  حديثه يف وهم ورمبا احلديث يف متوسط هو الدارقطين وقال -14

  ثقة العجلي وقال -16

  اإلرجاء يف غاليا كان اجلوزجاني وقال -15



  القيامة يوم إىل يطلع كأنه رأيت العزيز عبد إىل نظرت إذا كنت حرب بن شعيب وقال -12

 ويعظمه يوقره جريج بنا وكان العزيز عبد فطلع جريج بن عند كنا رفيع بن عمرو بن حفص وقال -11

 سلم و عليه اهلل صلى حممد أصحاب من أحدا كره من فقال ؟الرافضي من اجمليد عبد أبا يا قائل له فقال

 اهـ أعلم كنت ولقد الرجل هذا يف يقولون الناس كان هلل احلمد جريج بنا فقال

 قلت: كأهنم كانوا يريدون تركيب هتمة التشيع عليه.. ألهنا أبلغ من اإلرجاء فلم يفلحوا.

 (324 ص/  6 ج) - والتعديل اجلرح

 ميمون رواد بيأ واسم زداأل موىل الرمحن عبد أبو رواد بيأ بن العزيز عبد

 حفصة بيأ بن عمارة مع وهو 

 مكيان خوانأ رواد بوأو حفصة بوأو 

 ووكيع وشعبة الثوري عنه روى القرظى كعب بن وحممد عمر ابن موىل ونافع والضحاك عطاء عن روى 

 .ذلك يقول ابي مسعت نعيم وابو

 يىحي[  4 - سعيد أبو[ ]  2 - جدى]  قال قال القطان سعيد بن حييى بن سعيد أبو نا الرمحن عبد نا

 .فيه اخطأ لرأى حديثه يرتك ان ينبغى ليس احلديث يف ثقة رواد ابي بن العزيز عبد: القطان سعيد بن

 رجل رواد بيأ ابن العزيز عبد: بيأ قال قال إىل كتب فيما حنبل ابن امحد بن اهلل عبد انا الرمحن عبد نا

 .غريه مثل التثبت يف هو وليس مرجئا، وكان صاحل



 رواد بيأ ابن العزيز عبد: قال انه معني بن حييى عن منصور بن سحاقإ عن بيأ ذكره لقا الرمحن عبد ثنا

 .ثقة

 .متعبد احلديث يف ثقة صدوق رواد بيأ بن العزيز عبد: يقول بيأ مسعت الرمحن عبد نا

 .مكة سكن خراساني: فقال رواد بيأ بن العزيز عبد عن زرعة أبو سئل قال الرمحن عبد نا

 (521 ص/  2 ج) - االعتدال ميزان

، االزدي صفرة أبى بن املهلب مواىل من املكى، بدر بن أمين: ويقال، ميمون[  عو]  رواد أبى بن العزيز عبد

 .وخلق الرزاق، وعبد سعيد، بن وحييى عبداجمليد، ابنه وعنه، ونافع عكرمة، عن روى

 .احلديث صاحل: أمحد الوق، متعبد صدوق: حامت أبو وقال، الناس أعبد من كان: املبارك ابن قال

 .مرجئا كان: وقيل

 .ضعيف: اجلنيد ابن وقال

 .منه يعترب حبان ابن قال هكذا موضوعة نسخة - عمر ابن عن نافع، عن روى: حبان ابن وقال

 .رجاءباإل يظن ثقة،: حييى عن مريم أبى بن أمحد وروى

 أبى بن إبراهيم حدثنا احلداد، بقرا بن عبداهلل بن أمحد حدثنا عصمة، أبى ابن حدثنا: عدى ابن وقال

 عن عمر، ابن عن نافع، عن رواد، أبى بن العزيز عبد حدثنا[  مبصر]  املغرية بن عبداهلل حدثنى منصور،

 فإن بالعراق، حى مريم بن عيسى أوصياء بعض إن: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: عمر



 يكون ال باطل، خبرب الرجل ترمجة يف يأتي، عدى ابن املك عيوب من هذا .السالم منى فأقرئه رأيته أنت

 .بثقة ليس املغرية وابن مظلم، وإسناد باطل خرب فهذا بعده، من وضع وإمنا قط، به حدث

 يف الصالبة شديد كان من نفسه يف التقى يكون كيف: وقال العزيز عبد تنقص يف فبالغ حبان ابن وأما

 .نالسن انتحل ملن البغض كثري رجاءاإل

 .قال عاصم، أبو حدثنا شبة، بن عمر حدثنا امللك، عبد نعيم أبو حدثنا

 ؟الضال نيا وقال الباب فدق رواد أبى بن العزيز عبد إىل عمار بن عكرمة جاء

 -قلت: قلة أدب أخرى -

  فالنا مسعت إمساعيل، بن مؤمل حدثنا الصباح، بن احلسن حدثنا السراج، حدثنا 

 : قلت، باجلنة يتفاضلون ولكن واحد، مياناإل: قال، مياناإل يف رواد أبى بن العزيز لعبد قلت: قال 

 ؟ أصحابك من: قال،  وينقص يزيد االميان يقولون أصحابنا

 .حزهبم املسلمني يف اهلل أكثر ال: فقال، عون وابن ويونس، أيوب،: قلت 

 فلم يرونه، والناس فذهب ةاجلناز وعارض عليه صلى فما مبكة، وسفيان رواد أبى ابن مات: مؤمل قال ثم

 .بدعة على مات أنه الناس أرى أن أردت: وقال، يصل

 .. -قلت: قلة أدب من سفيان الثوري -



 بن لزافر واآلخر عنه، التلفى أحد هارون بن الرحيم لعبد أحدمها: منكرين حديثني له حبان ابن أسند ثم 

، وتعبده حجه كثرة مع الوجلني اخلائفني من وهو االرجاء يرى كيف العزيز عبد من والعجب عنه، سليمان

 .وساحمه اهلل رمحه ومائة، ومخسني تسع سنة مات

 :4هـ( م 225)  عبد اجمليد بن أبي رواد الرتمجة الثانية: ابنه

هـ( وقيل 222هـ( وقيل قبل ال )225وهو عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أبي رواد املكي الثقة العابد )

/  2 ج) - النبالء أعالم سريكة، قال الذهيب يف ترمجة والده  عبد العزيز : )هـ( .. وكان مفيت م214)

اهـ  وآل أبي رواد أتوا من خراسان بعد  رواد أبي بن عبداجمليد مكة فقيه ولده: عنه حدث (114 ص

سقوط الدولة األموية، وقتل أبو مسلم اخلراساني أحدهم، لعله جد هذا.. وأصبحوا سادة مكة فقهاً 

وزهداً وسؤدداً.. لكن أهل احلديث أزعجوهم.. وكان والده عبد العزيز بن أبي رواد كبري العقل  وعبادة

داهية عابداً ساخطاً على غالة أهل احلديث.. ولذلك مل يرووا عنهم كثرياً من احلديث، خلصومة الداهية 

ة االبن مع وكيع وسفيان عبد العزيز  مع الثوري وعكرمة بن عمار والثالثة الذين ذمهم وأمثاهلم، و خصوم

 بن عيينة وأمثاهلم ممن يروون جبهل يف مثالب النيب )ص(  ويشهدون الزور على شهرة احلديث!.

 (332 ص/  5 ج) - التهذيب هتذيب

 روى املكي احلميد عبد أبو املهلب موىل األزدي رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد واألربعة مسلم 4 م

 وغريهم اجلزري وسامل ومعمر جريج وابن بلنا بن وأمين أبيه عن

 احلكم بن الوهاب وعبد عبيد بن وكثري حبيب بن ونوح عمر أبي وابن واحلميدي وأمحد الشافعي وعنه 

 حسان بن وحممد الرواس مسلمة بن والعالء الرقي ميمون بن وعلي سليمان بن وحاجب يونس بن وسريج

 وغريهم بكار بن والزبري القطان سنان بن وأمحد األزرق

 الشكاك هؤالء يقول وكان اإلرجاء يف غلو فيه وكان ثقة أمحد قال 



  بأس به ليس ثقة معني بن عن حنبل بن أمحد بن اهلل عبد قال 

 ثقة معني بن عن الدوري وقال

 وكان جريج بنا حبديث الناس أعلم وكان ضعفاء قوم عن يروي وكان ثقة معني بن عن مريم أبي بن وقال 

 للحديث نفسه يبذل يكن ومل قال باإلرجاء يعلن()  يلعن

 يرفع كان ما صدوقا وكان وهيبته نبله من فذكر اجمليد عبد معني بن حييى ذكر اجلنيد بن إبراهيم وقال 

  يعظمونه وكانوا السماء إىل رأسه

  فيه يتكلم احلميدي كان اإلرجاء يرى كان البخاري وقال

 جريج بابن عاملا كان حييى قال معني بن وحييى أمحد عنه حدثنا ثقة داود أبي عن اآلجري وقال

 ال خراسان وأهل ابنه نشأ حتى العزيز عبد فسد وما اإلرجاء يف داعية مرجئا وكان داود أبو قال 

 عنه حيدثون

 ثقة النسائي وقال 

  بأس به ليس أخر موضع يف وقال 

  حديثه يكتب بالقوي ليس حامت أبو وقال

  يرتك واألب أثبت واالبن لني أيضا وأبوه به يعترب به حيتج ال الدارقطين وقال

 عن وله جريج بن حديث يف ثبت أنه على حمفوظة غري كلها قال ثم أحاديث علي بن أمحد أبو له وروى

  اإلرجاء عليه أنكر ما وعامة جريج بن غري

 سنة وفاته وذكر زالعزي عبد بن اجمليد عبد موت فجاءنا الرزاق عبد عند كنت شبيب بن سلمة وقال

  اجمليد عبد من سلم و عليه اهلل صلى حممد أمة راحأ الذي اهلل احلمد الرزاق عبد فقال ومائتني ست

 ابن حجر: زيادات

  جريج بن يف الناس أثبت كان العلل يف الدارقطين وقال قلت 



 !عيينة البن اًفرمنا وكان أباه أفسد يقولون وكانوا عنه كتبت قد مرجئا كان أمحد عن املروذي وقال

 خماصما وال داعية يكن مل إذا املرجىء عن حيدث اهلل عبد أبو وكان املروذي قال

  حييى بن حممد ضعفه العقيلي وقال 

  عندهم باملتني ليس احلاكم أمحد أبو وقال

 اًضعيف مرجئا احلديث كثري كان سعد بن وقال

 األعمال سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن منكرا حديثا مالك عن روى الساجي وقال 

 بالنيات

  عليها يتابع مل أحاديث جريج بن عن وروى 

  األعمال حديث خطأ شهرهاأ فيها أخطأ أحاديث مالك عن روى الرب عبد بن وقال

  بالقوي ليس حامت أبو وقال

 عنه سكتوا ممن هو احلاكم وقال

 أحاديث يف أخطأ لكنه ثقة اخلليل وقال

 الرتك فاستحق املشاهري عن املناكري ويروي األخبار يقلب كان حبان بن وقال 

 عطاء عن جريج بن عن اجمليد عبد ثنا مسلم بن علي ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا األفراد يف الدارقطين وقال 

 اهلل من والعصمة بالذنوب تلطخ الشيعية وكالم ضاللة احلرورية وكالم كفر القدرية كالم قال عباس بن عن

 ثقات رجاله وبقية قلت اجمليد عبد به تفرد الدارقطين قال اهلل بقدر كال أن واعلموا

 : (54 ص/  5 ج) - والتعديل اجلرح

 مسعت جريج وابن معمر عن روى االزد موىل املكى احلميد عبد أبو رواد ابى بن العزيز عبد بن اجمليد عبد

 ابن يقول معني بن حييى مسعت قال الدوري حممد بن العباس على قرئ قال الرمحن عبد نا ذلك، يقول بىأ

 ما ليحيى فقلت، له فأصلحها رواد ابى بن العزيز عبد بن اجمليد عبد على جريج ابن كتب عرض:  علية



 نفسه يبذل يكن مل ولكن جريج ابن حبديث الناس علمأ كان حييى قال هكذا اجمليد عبد ان اظن كنت

 للحديث،

 بن العزيز عبد بن اجمليد عبد عن وسئل معني بن حييى مسعت قال العباس ىعل قرئ قال الرمحن عبد نا 

  ثقة فقال رواد ابى

 - امسع وانا معني بن حييى سئل قال إىل كتب فيما حنبل بن حممد بن امحد بن اهلل عبد انا الرمحن عبد نا)

 بأس به ليس( 3 - ثقة فقال رواد ابى بن العزيز عبد بن اجمليد عبد

 اهـ  فيه يتكلم احلميدى كان حديثه يكتب بالقوى ليس فقال عنه بىأ سألت قال رمحنال عبد نا 

قلت: والكلمة األخرية يف كالم احلميدي هي فقط ما ذكره البخاري يف ترمجة عبد اجمليد يف تارخيه 

الصغري! فكأن البخاري علم حديثه هذا! فال بد من حماصرة هذا احلديث وتضعيف كل رواته ولو 

 التوثيقات الكثرية وذكر الطعن النادر!  بإخفاء

 : (626 ص/  1 ج) - خليفة طبقاتويف  

 بن وبشر ر بن اهلل وعبد اجمليد عبد أبا يكنى رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد السادسة الطبقة 

جعله طبقة اهـ قلت:  ومائتني عشرة أربع سنة مات الرمحن عبد أبا يكنى املقرئ يزيد بن اهلل وعبد السري

 وحده.

 :(12 ص/  1 ج) - للبخاري الصغري الضعفاء  

 وكان أبيه عن االرجاء يرى كان االزد موىل احلميد عبد أبو رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد 

ميدي بقتل وكيع! وأما احل ن يراه كما يراه الشاميون ما أفتىاهـ قلت: أما اإلرجاء فلو كا فيه يتكلم احلميدي

 سلم من النصب فهو سعيد. فإذا

 :(344 ص/  6 ج) - عدي البن الكامل 

 احلميد عبد أبا يكنى مكة سكن مروزي رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد  



 ثقة رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد يقول معني بن حييى مسعت قال مريم أبي بن ثنا عالن حدثنا 

 من مسع قد كان وقد اإلرجاء يعلن وكان جريج بن حبديث الناس لمأع وكان ضعفاء قوم عن يروي كان

 معمر

  ثقة قال هو كيف العزيز عبد بن اجمليد فعبد معني بن ليحيى قلت قال عثمان ثنا علي بن حممد حدثنا 

 يرى كان احلميد عبد أبو رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد البخاري قال يقول محاد بن مسعت

 فيه يتكلم ) احلميدي( القدرة انك اإلرجاء

 عبد وكان وكيع من هلل أخشع أحدا رأيت ما يقول اهلل عبد بن هارون مسعت يقول عصمة أبي بن مسعت 

 منه أخشع اجمليد

 أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد يقول حنبل بن مسعت قال حييى أبي بن أمحد ثنا عصمة أبي بن حدثنا 

 الشكاك هؤالء ويقول االرجاء يف لوغ فيه وكان به بأس ال رواد

 خبطه إيل كتابه يف الكاتب املرزوي عيسى بن الرمحن عبد بن حممد بن عيسى بن حممد إيل كتب وفيما 

 عم بنا وهو مرزوي رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد قال مصعب بن العباس الفضل أبو ثنا أبي ثنا

 صاحب وكان املشايخ من وغريه جريج بن كتب ومسع مبكة هأبي مع جاور رواد أبي بن جبلة بن عثمان

 قول اإلميان يقول كان أنه إال شئ عليه ينقم ومل عبادة

 هبذا اجمليد عبد كان له فقيل جريج بنا عن علية بنا كتب أصلح اجمليد عبد كان معني بن حييى قال 

 أفتى أنه اجمليد عبد على ونقم ،حديثلل نفسه يبذل يكن مل أنه إال جريج بن بكتب عاملا كان فقال ؟احملل

 اجلراح بن وكيع بقتل الرشيد

 ] قصته مع وكيع[

 اهللل رسو أن البهي اهلل عبد عن خالد أبي بن إمساعيل عن وكيع ثنا قتيبة حدثنا ما ذلك يف واحلديث 

 وكيع ديثاحل هبذا حدث قتيبة قال، خنصراه وأنتنت بطنه ربا حتى يدفن مل مات ملا وسلم عليه اهلل صلى



 عبد بن اجمليد وعبد عيينة بن سفيان الرشيد فدعا إليه فقدموه الرشيد فيها حج سنة وكانت مبكة وهو

 .رواد أبي بن العزيز

  وسلم عليه اهلل صلى للنيب غش قلبه ويف إال هذا يرو مل فإنه هذا يقتل أن جيب فقال اجمليد عبد فأما 

 إن القتل عليه جيب ال فرواه حديثا مسع رجل القتل عليه جيب ال فقال عيينة بن سفيان الرشيد فسأل

 يف كانوا القوم ألن األربعاء ليلة إىل فرتك اإلثنني يوم وسلم عليه اهلل صلى النيب تويف احلر شديدة أرض املدينة

 تغري ذاك فمن واألنصار قريش واختلفت حممد أمة أمر صالح

 فتكلم وجهه يعرف مل حديثا يسمع جاهل رجل ذاك :قال يداجمل عبد فعل له ذكر إذا وكيع فكان قتيبة قال 

 !تكلم مبا

 ] مما أنكروا عليه من األحاديث[

 بن العزيز عبد بن اجمليد عبد ثنا القداح سامل بن سعيد بن حييى ثنا مبكة اهلدي أمحد بن إسحاق حدثنا 

 بثالث أمرنا األنبياء معاشر إنا قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عمر بن عن نافع عن أبيه عن رواد أبي

  الصالة يف اليسرى على اليمنى اليد ووضع السحور وتأخري الفطر بتعجيل

 عن جريج بن عن رواد أبي بن ثنا أسلم بن خالد ثنا قال مبصر األمناطي نريوز بن إبراهيم بن حممد حدثنا

  األيدي عليه كثرت ما تعاىل اهلل ىلإ الطعام أحب قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن جابر عن الزبري أبي

 بن اجمليد عبد ثنا طارق بن موسى قرة أبو ثنا محة أبو ثنا مبكة الرزاق عبد ثنا القاسم بن حممد حدثنا

 يف أحرم وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عمر بن عن نافع عن سعد بن ليث عن رواد أبي بن العزيز عبد

 قطريني ثوبني

 بن ثنا رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد عبد ثنا أبي حدثين ثور بن عمرو ثنا يعل أبي بن حممد حدثنا 

 اهلل صلى اهلل رسول قال قال أبيه عن عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أبي عن دينار بن عمرو عن جريج

 الناس بني أصلح أو خريا قال أو خريا منى من بكاذب ليس وسلم عليه



 أنس عن ثابت عن جريج بن عن رواد أبي بن ثنا اخلطابي حممد بن اهلل دعب ثنا سفيان بن احلسن حدثنا 

 وشرابه طعامه يدع أن يف هلل حاجة فال والكذب اخلنا يدع مل من قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن

 

 عن املقربي سعيد حديث من هذا وإمنا أنس عن ثابت عن جريج بن عن اجمليد عبد رواه الذي وهذا 

 جريج بن عن يروه مل اهلل إىل الطعام أحب وحديث هريرة أبي عن التوأمة موىل صاحل حديث نوم هريرة أبي

 .اجمليد عبد غري

 عبد يرويه األنبياء معاشر إنا :وحديث عمرو عن جريج بنا عن اجمليد عبد يرويه دينار بن عمرو وحديث

 جريج بن حديث يف يتثبت أنه ىعل حمفوظة غري األحاديث هذه وكل عمر بنا عن نافع عن أبيه عن اجمليد

 .اهـ اإلرجاء عليه أنكر ما وعامة حمفوظة غري أحاديث جريج بن عن وله

 حييى بن معني وال أمحد بالتدليس مل يصفهو

 أبى بن العزيز عبد بن اجمليد عبد يقول حييى مسعت( 61 ص/  1 ج) - الدوري - معني ابن تاريخففي  

 ،ثقة رواد

 همه إال باإلرجاء،وكذا وثقه أمحد ومل يت 

 عبد:  (122 ص/  1 ج) - التحصيل جامعوذكره العالئي يف جامع التحصيل هبذا اخلرب فقط، فقال يف  

 يكون أن ينبغي فقال عمر بن اهلل عبد عن رواه حديث يف أمحد ذكره رواد أبي بن العزيز عبد بن اجمليد

 اهـ  العلل تابك يف اخلالل ذكره به فحدث إنسان من أخذه دلسه اجمليد عبد

 وذكروه فيما بعض يف كتب املدلسني بقوهلم ) ذكر عنه شيء من التدليس(! 

 اهـ توثيقه دون ذكر التدليس علىبينما أمحد وابن معني يف أثبت األقوال إليهم 



 وروايته هذا احلديث:استطراد يف ترمجته  حكيم بن جبري  الرتمجة الثالثة:

لذي مسعه منه األعمش حديث إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ) على افرتاض أن حكيم بن جبري هو ا

مع أن الراجح أن حديثه آخر، وأن األعمش مسع هذا احلديث من إبراهيم التيمي مباشرة( إال أنه إذا كان 

مبناهم على تضعيف احلديث هو إقحام حكيم بن جبري يف اإلسناد كما أقحموا فرخاش يف حديث ) ميوت 

(، وبناء على إصرارهم على هذا اإلقحام فالبد هنا من االستطراد يف ترمجته وبيان أنه ثقة على غري مليت

عند التحقيق، حتى نقطع كل احملاوالت الناصبية واملمانعات السلفية والشكوك املشروعة، كل هذه على 

 حد سواء ستتبدد إذا علموا أن حكيم بن جبري ثقة.

 سدياستطراد: يف ترمجة حكيم بن جبري األ 

أول من ضعف حكيم بن جبري هو اإلمام شعبة بن احلجاج وهو إمام أهل اجلرح والتعديل بال شك، وهذا  

الرجل أكن له من االحرتام ما ال أكنه لألئمة األربعة، ألنه صاحب مهنة أمني على مهنته، ولو سار أهل 

كان أهل احلديث يف هذا التنافر  احلديث على هنجه يف االعتدال ملا كان أهل احلديث يف هذا الضنك، وملا

العلمي والنفسي واملشيخي، فاإلمام شعبة بن احلجاج أمة وحده، وله دين يف عنق كل مسلم، والشرح يطول 

يف حماسن هذا اإلمام، فهو أمري املؤمنني يف احلديث، وله أوهامه وأخطاؤه ونقائصه فال ندعي فيه العصمة، 

هو رواية حكيم بن جبري حلديث صحيح اإلسناد استنكره شعبة وأما حجته يف تضعيف حكيم بن جبري ف

فكان ماذا؟ حديث واحد فقط، إال أن أهل احلديث فرحوا هبذا التضعيف من شعبة ألن شعبة هو 

شعبة، فبالغوا يف نقل تضعيف شعبة ووسعوه وفرعوه حتى يرفض الناس أحاديثه األخرى اليت ختالف 

ية أو تلك األحاديث العظيمة يف فضل اإلمام علي، وهم أهل مكر مذهبهم، كبعض األحاديث يف ذم معاو



أيضاً فهم يصححون ذلك احلديث وال يهمهم أن يكون حكيم بن جبري صدق فيه أو كذب، وإمنا يهمهم 

تضعيف حكيم بن جبري بذلك احلديث الذي صح عندهم من غري طريقه، وهذا من مكر أهل احلديث 

نفسهم، وهم اليوم يفعلون الشيء ذاته، فإذا أرادوا التشنيع على شخص قد الذي ال ينتبه له أهل احلديث أ

يذمونه مبا يعتقدون من فكرة أو رأي حتى يقطعوا الطريق على من أراد االستفادة من أفكار أخرى أو 

 معارف أخرى يقول هبا ذلك الشخص، وهذا من دقائق خصومات القوم.

ري هو قاصمة الظهر اليت أهنكت ترمجة حكيم بن جبري إذن فحديث الصدقة الذي رواه حكيم بن جب  

وحنن  –ومن االلؤم أن يستمر أهل احلديث على تضعيفه لروايته حديث قد صححوه، لكن أهل احلديث 

 مل ندرس أخالق العلم وآدابه، وكيفية ضبط النفس يف سبيل البحث عن املعلومة. -مثلهم أو أسوأ

)وهو حديث الصدقة(، فكيف بصحة هذا احلديث يف معاوية وإذا صح احلديث الذي استنكروه عليه 

الذي رواه وتوبع عليه ومل  يكن سبباً يف هذه احلملة والتشنيع حسب الظاهر املعلن من أقواهلم؟  ال ريب 

أنه أوىل بالرباءة من عهدته، وأبعد عن اهتامه به.. فاحلديث صحيح اإلسناد، سواء رواه األعمش عن 

، فهم 94خه إبراهيم التيمي به، أو رواه األعمش عن إبراهيم مباشرة وهو الراجححكيم بن جبري عن شي

                                                           

حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ :  (53/ ص  2)ج  -صحيح مسلم ومن أحاديث األعمش عن إبراهيم بن يزيد معنعناً   94

 ) يزيد بن شريك( قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِىِّ حَدَّثَنَا األَعْمَشُ عَنْالسَّعْدِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ 

 ؟الْقُرْآنَ فِى السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيقِ

» عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى األَرْضِ قَالَ  -صلى اهلل عليه وسلم-رَسُولَ اللَّهِ  إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ : قَالَ 

أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ األَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ » قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ «. الْمَسْجِدُ األَقْصَى » قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «. الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ 

 «.ا أَدْرَكَتْكَ الصَّالَةُ فَصَلِّ فَحَيْثُمَ



يصححون حديث األعمش عن إبراهيم بن يزيد عن أبيه عن أبي ذر يف أصح الكتب! فال إشكال إذن يف 

 قبول حديثهم يف أن معاوية فرعون هذه األمة.

 :حييى بن يعلىالرتمجة الرابعة: 

من راوٍ باسم حييى بن يعلى، اثنان منهم ثقتان عند أهل احلديث ومها أبو احملياة وهو األسلمي، وهناك أكثر 

يروي عن   -95واحملاربي، وأما الثالث فسنفصل فيه،  وهو حييى بن يعلى األسلمي القطواني أبو زكريا

 األعمش والثوري وابن عيينة ويونس بن خباب وسعيد بن أبي عروبة وحممد بن عبيد اهلل بن أبي رافع

                                                           

ولكن كثرياً من أهل احلديث خيلطون بني هؤالء الثالثة حتى أن احلافظ بن حجر خلط بني السلمي واحملاربي،  95

فإن كانا واحداً فهل مت فصلهما فيما ، يف اسم واحد بكر بن أبي شيبة جيمع بني أبي احملياة واألسلمي وكذلك جند أبا

ضعيف الشطر الشيعي وتوثيق الشطر اآلخر، واألسلمي كثري األحاديث يف فضل اإلمام علي ) وراجعوا تاريخ بعد ليتم ت

 بن حييى نا قال) هو ابن أبي شيبة نفسه(   بكر أبو حدثنا (263 ص/  1 ج) - شيبة أبي ابن مصنفففي  دمشق(

 ص/  2 ج) - شيبة أبي ابن مصنف ففي (ي. اهـ و هو يروي أيضاً عن أبي احملياة وهو )التيم..سلمياأل يعلى

../  أما األسلمي فقد روى عنه أبو بكر ابن أبي  عمري بن امللك عبد عن التيمي يعلى بن حييى حدثنا:  (642

وكان لألسلمي عدة شيوخ  عند ابن أبي شيبة  منهم عثمان بن األسود وعيسى بن موسى وعبداهلل بن شيبة كثرياً 

/ وكذلك جند األسلمي مع الكنية يف شيوخ  ن البيهقي وتفسري الطربي احلاكم وصحح له..املؤمل، وله رواية يف سن

( االسلمي يعلى بن حييى احملياة وأبي... وعن: .. (21 ص/  25 ج) - للمزي الكمال هتذيببعض الرتاجم )

( 424 ص/  6 ج) - للطحاوي اآلثار مشكلوأبي احملياة وجعلهما واحداً، ففي  خلط بني األسلمي وكذلك الطحاوي

.. (  األعمش عن ، األسلمي يعلى بن حييى احملياة أبو حدثنا:  قال ، األزدي صاحل بن الرمحن عبد حدثنا ..

 أبيه عن احملياة أبو األسلمي يعلى بن حييى ثنا شيبة بن بكر أبو ..: (121 ص/  24 ج) - الكبري املعجموكذلك يف 

 غيالن ثنا ، أبي ثنا ، األسلمي يعلى بن حييى ثنا: (432 ص/  6 ج) - نأصبها أخبار..اخل / ويف حرملة بن يعلى

 ...اخلإسحاق أبي عن ، جامع بن



وعبد الغفار بن القاسم األنصاري وغريهم/ وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ونصر بن مزاحم 

وإمساعيل بن أبان الوراق شيخ البخاري ) ووثقه( وعباد بن يعقوب ) شيخ البخاري أيضاً( وغريهم، وهو 

مام أمحد قد مضعف عند أكثر أهل احلديث بسبب املذهب، ولكن التضعيف غري شديد، ووجدت اإل

، وكذلك جند أبا حامت وهو سلفي متشدد يقول ) ليس بالقوي 96توقف فيه، أو امتنع عن إبداء رأيه فيه

ضعيف احلديث( ومل يقل ) كذاب وال مرتوك..( وال غري ذلك من األلفاظ الشديدة، فهذا يدل على شيء 

بخاري صاحب الصحيح فكيف من توثيق، فأبو حامت جراح متشدد وسلفي أيضاً وقد ضعف أبو حامت ال

بغريه؟ إضافة إىل رواية بعض الكبار عن حييى بن يعلى كأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وقتيبة بن 

سعيد وغريهم، بل بعضهم وثقه كإمساعيل بن أبان الوراق شيخ البخاري وروى له ابن حبان يف الصحيح 

الدارقطين يف سننه إذا أعل حديثاً فيه  ، ثم جند97ووثقه ابن شاهني وصحح له احلاكم وأقره الذهيب

األسلمي يعله بغريه وكذا ابن حجر والذهيب وغريهم، وإمنا توسع اهليثمي يف جممع الزوائد بإعالل األحاديث 

                                                           

 أبي سئل قال أمحد بن اهلل عبد حدثنا القطواني االسلمي يعلى بن حييى: (436 ص/  4 ج) - العقيلي ضعفاء 96

أنه ثقة لكنه منزعج من بثه األحاديث ذات  اهـ ويظهر يل أن أمحد يعرف أخربك ال فقال االسلمي يعلى بن حييى عن

الدالالت العظيمة يف فضل علي اليت قد يظهر لسامعها أنه أفضل من أبي بكر وعمر، فإنه لو قال )ثقة( ألخذوا بأحاديثه، 

ولو قال )ضعيف( لعرف أنه مبطل، وقد يكون السؤال يف وقت من رقة القلب منعته عن التهور يف تضعيفه، ولإلنسان 

ل، قد يفجر يف اخلصومة املذهبية وقد يتورع، وهذه األحوال والتقلبات ندركها يف أنفسنا ، ولكين وجدت اختالفاً أحوا

 احملياة أبي عن األسلمي يعلي بن حييى عن أبي سئل: (65 ص/  3 ج) - الرجال ومعرفة العلليف عبارة أمحد ففي 

 يعين أنه جيهلهما.اهـ وهنا املوضوع خيتلف، فهو  أخربمها ال فقال التيمي
له / وت بخ التاسعة من شيعي ضعيف الكويف األسلمي يعلى بن حييى (621 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبيف و  97

: (323 ص/  16 ج) - حبان ابن صحيحرواية يف صحيح ابن حبان ومصنف بن أبي شيبة وغريمها ) ومنه 

  فمثل هذا يقبل يف الشواهد.(   مالك بن أنس عن:  دةقتا عن عروبة أبي بن سعيد عن األسلمي يعلى بن حييى حدثنا



به، وال يزيد على قوله ) ضعيف احلديث(، مل يقل مرة ) كذاب، وال مرتوك، وال يضع احلديث..اخل(، ومن 

يعي، وال يقبل ما انفرد به لالحتياط، وال ينزل حديثه عن رتبة احلسن هذا كله؛  فهو عندي صدوق ش

لغريه،  فهو إن كان ضعيفاً فهو من القسم الضعيف املقبول يف الشواهد واملتابعات، ، )ويف بعض املوارد 

 ص/  2 ج) - والتعديل اجلرحأخطأ ابن أبي شيبة  يف مجع نسبة األسلمي وأبي احملياة فليبحث(، ويف 

 بالقوى، ليس كوفى: فقال عنه بىأ سألت..  كويف يالقطوان زكريا أبو سلمياأل يعلى بن حييى: ) (125

 (61 ص/  1 ج) - املذيل ذيل من املنتخب(، وأما توثيق الوراق شيخ البخاري  ففي احلديث ضعيف

 ثقة وكان مياالسل يعلى بن حييى حدثنى قال 98أبان بن إمساعيل حدثنا قال اجلبار عبد بن سليمان حدثنا

 حديث وهذا شاهني ابن الق (223 ص/  13 ج) - دمشق تاريخ..(، وكذلك وثقه ابن شاهني ففي 

 يعلى بن وحييى ،غريه عنه به حدث اعلم ال عيينة بن سفيان عن االسلمي يعلى بن حييى به تفرد غريب

 سبع سنة عيينة بن نسفيا ومات ومائة مثانني سنة يعلى بن حييى مات سنة عشرة بسبع سفيان قبل مات

 عيينة بن سفيان فيه يذكر ومل نفسه موسى أبي عن احلديث هبذا يعلى بن حييى حدث وقد ومائة وتسعني

 عن يعلى بن حييى مسعه لعله انه وذلك مجيعا الوجهني من صحيح حديث هذا أن اعلم واهلل عندنا والذي

 يف كثريا يكون وهذا موسى أبي عن ذلك بعد مسعه ثم موسى أبي حياة يف قدميا عيينة بن سفيان

، وهذه صفة الشيعة األوىل، كانوا عباداً مع اهتمام بالقرآن 99( وكان عابداً على ما قال ابن معنياحلديث

                                                           

ترجم له الذهيب يف النبالء ترمجة حسنة، وذكر أنه من أئمة  هـ(215هو الوراق من شيوخ البخاري مات سنة ) 98

 احلديث.
 نع حييى سألت:  اجلنيد ابن وقال:  (22/  1) -ليوسف اللحياني تقريظ الشيخ عبد اهلل السعد  الثابت اخلرب 99

 اهـ  بشئ ليس:  عنه الدورقي ونقل ، عابداً كان:  فقال ؟ األسلمي يعلى بن حييى



وكذلك األحكام يف ونفور عن الظاملني ووعي تارخيي إال أهنم يكثرون من الروايات القصصية غري الثابتة، 

 ، القطواني األسلمي يعلى بن حييى (13 ص/  35 ج) - دارقطينال أقوال موسوعةتضعيفه خجولة ففي 

( وقال البخاري ) مضطرب احلديث( وقال ابن عدي ) من بالقوي ليس الدَّارَقُطْنِيّ قال، الكُوفِيّ ، زكريا أبو

مجلة شيعة الكوفة( .. وهكذا فلم أجد األحكام عليه إال هادئة خجولة ليس فيها تلك الكلمات ) 

احلديث..( اليت غالباً ما يطلقها أهل احلديث على املخالفني هلم يف املذهب، وهذا يدل على كذاب، يضع 

أن األسلمي هذا حمدث كبري لكنه شيعي مكثر من الروايات يف فضل أهل البيت، وكان حافظاً، وهو 

وذكرناها صاحب الرواية الطويلة عن عمار بن ياسر يف حججه يف قتال أهل الشام رواها نصر بن مزاحم ) 

يف كتابنا: حقيقة إسالم معاوية(، وأقل ما فيه أن يكون مقبوالً قي املتابعات والشواهد وهذه منها، وهلذا 

 األثر خاصة متابعة عن ابن عمر سبقت.

 الرتمجة اخلامسة: أبو املثنى:

ع بالكوفة، مل يرو إال كان مؤذن املسجد اجلام من الطبقة الثانية أو الثالثة، امسه مسلم بن املثنى، أبو املثنى:

وهو  ،100وكان مع ابن الزبري مبكة أيام حصار احلجاج عن ابن عمر وروى عنه إمساعيل بن أبي خالد وغريه،

وقد وثقه أبو زرعة وابن حبان والدارقطين وابن عبد الرب وابن حجر وغريهم، وصحح له  ثقة عندهم،

                                                           

 سعيد أبو حدثين:  قال األعرابي ابن أخربنا:  قال سليمان أبو أخربنا:  (22 ص/  1 ج) - للخطابي العزلة 100

 مسلم دثينح:  قال املثنى نب مسلم بن مهران بن حممد حدثنا قال القطان سعيد بن حييى حدثين:  قال كريزان احلارثي

 مؤذن ومسع معه الصالة فاتته فإذا الزبري ابن مع يصلي عمر ابن وكان حماصره واحلجاج الزبري بن اهلل عبد مع كنا:  قال

 وإذا أجبناهم اهلل إىل دعونا إذا: »  فقال ؟ احلجاج ومع الزبري ابن مع تصلي مل:  له فقيل معه فصلى انطلق ، احلجاج

 « هلا والتعرض اخلالفة طلب عن الزبري ابن ينهى وكان تركناهم الشيطان إىل دعونا



:  (632 ص/  1 ج) - التهذيب تقريب  يفالرتمذي وابن حبان واحلاكم وغريهم، ومل يضعفه أحد، و

ويف   س ت د الرابعة من ثقة مهران امسه ويقال املؤذن الكويف املثنى بن مهران بن ويقال املثنى بن مسلم

 الكويف املثنى أبو املثنى بن مهران بن ويقال املثنى بن مسلم: (123 ص/  12 ج) - التهذيب هتذيب

 بن وإمساعيل مسلم بن إبراهيم بن حممد جعفر أبو حفيدة وعنه عمر بن عن روى مهران امسه ويقال املؤذن

/  1 ج) - والتعديل اجلرح/ويف  الثقات يف حبان بن وذكره ثقة زرعة أبو قال أرطأة بن وحجاج خالد أبي

 أبو عنه روى عمر ابن عن روى الكوفة مسجد اجلامع مسجد مؤذن املثنى أبو املثنى بن مسلم: (126 ص

/  .ذلك يقول بىأ مسعت الرمحن عبد نا رطاةأ بن وحجاج خالد بىأ بن مساعيلإو لفراءبا وليس جعفر

 مؤذن املثنى أبو القرشي مهران بن مسلم: (322 ص/  6 ج) - حبان ابن ثقاتففي ووثقه ابن حبان 

 نب إبراهيم بن حممد ابنه وابن العربان مسجد مؤذن جعفر أبو عنه روى عمر بن عن يروى بالكوفة اجلامع

 ، املثنى بن مهران ابن ويقال ، املثنى بن مسلم (165 ص/  32 ج) - الدارقطين أقوال موسوعة/  مسلم

 بن مهران بن مسلم بن حممد للدَّارَقُطْنِيِّ قلتُ البَرْقانِيّ قال ، مهران امسه ويقال ، املؤذن الكُوفِيّ ، املثنى أبو

 مسلم (46 ص/  6 ج) - األخيار يمغان/ ويف  .هبما بأس ال ، جده عن حيدث ، بصرى قال ، املثنى

. مهران امسه: وقيل الكوفى، القرشى املثنى بن مهران ابن: ويقال املثنى، بن مسلم هو: الكوفة أهل مؤذن

 أمية، وابن أرطأة، بن وحجاج خالد، أبى بن إمساعيل عنه روى. اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد عن روى

 ابن وذكره. ثقة: زرعة أبو قال. العريان مسجد مؤذن املثنى بن مسلم بن إبراهيم بن حممد جعفر وأبو

 ج) - امليزان لسان/ ويف الطحاوى جعفر وأبو والنسائى، والرتمذى، داود، أبو له روى. الثقات فى حبان

 الكويف املثنى أبو مهران بن ويقال املثنى بن مهران وقيل شقران وقيل املثنى بن مسلم (241 ص/  3

/   زرعة أبو وثقه مسلم بن إبراهيم بن حممد جعفر أبو حفيده وعنه عنهما اهلل رضي عمر بنا نع املؤذن



يف حديث من رواة ابي املثنى  (622 ص/  4 ج) - حبان ابن صحيحويف تعليق للشيخ األرناؤوط على 

 أبو: قال ابن حبان نفسه (225 ص/  5 ج) - حبان ابن صحيح./ ويف موضع آخر قوي إسناده قال:

.. فهذا توثيق  وسلم عليه اهلل صلى وقوله الكوفة أهل ثقات من املثنى بن مسلم امسه:  هذا املثنى

، وصحح له احلاكم يف حسن إسناده: عن ذلك اإلسناد  األرنؤوط شعيب قالواضح كم ابن حبان، و

ابن خزمية  املستدرك، ومن املعاصرين األرناؤوط يف حتقيقه البن حبان،  واألعظمي يف حتقيقه لصحيح

 وغريمها، وليس له ترمجة عند الشيعة يف ما هو يف املكتبة اإللكرتونية.

 الرتمجة السادسة:  كثري بن حييى أبو مالك البصري: 

وهو ثقة عند التحقيق، ضعفه بعض النواصب مذهبياً، واألصل هو توثيق املتقدمني له واضطرب  

 عن روى البصري مالك أبو كثري بن حييى بن كثري: (161 ص/  2 ج) - والتعديل اجلرحففي املتأخرون، 

 بىأ مسعت سليط بن الكريم عبد بن وسعيد سوار بن وواهب عنقاأل الرمحن عبد بن ومطر عوانة بىأ

 بن حييى بن كثري عن بىأ سألت قال الرمحن عبد نا زرعة، بوأو بىأ عنه روى حممد أبو قال ذلك، يقول

اهـ  صدوق فقال حييى بن كثري عن زرعة أبو سئل قال الرمحن عبد نا ،يتشيع وكان الصدق حمله فقال كثري

فهذا التوثيق القديم وهو األصل، إال أن أفراداً من النواصب املتقدمني كعباس العنربي ومن املتأخرين 

 بن كثري:  (311 ص/  2 ج) - امليزان لسانكالذهيب حاولوا الطعن فيه بسبب تشيعه، يف ترمجته يف 

 عنده: األزدي وقال عنه األخذ عن الناس العنربي عباس هنى شيعي: البصري صاحب ثريك بن حييى

 علياً مسعت أبيه عن بكرة أبي بن الرمحن عبد عن احلذاء خالد عن عوانة أبي عن له ساق ثم مناكري

 هذا:  -الذهيب – قلت باخلالفة الناس أحق وكنت عنه اهلل رضي بكر أبو ويل: يقول عنه اهلل رضي



 روى وقد كالم الذهيب، ) قال ابن حجر(: انتهى كثري عن به حدث من عرفأ ومل عوانة أبي علي ضوعمو

 صدوق: زرعة أبو وقال يتشيع وكان الصدق حمله: حامت أبو قال وغريمها زرعة وأبو أمحد بن اهلل عبد عنه

إمنا اآلفة يف النصب الذي ال اهـ  قلت: ال آفة يف احلديث و بعده ممن اآلفة فلعل الثقات يف حبان ابن وذكره

يقبل أن يكون اإلمام علي يرى نفسه أوىل باخلالفة، وهذا الرأي متواتر عن اإلمام علي، وأدلته أقوى من الرأي 

اآلخر الذين ينقله النواصب والسلفية احملدثة عن اإلمام علي، وقد حاولت السلطة السياسية والرمسية 

، وال منكر يف هذا الرأي، أعين فلري اإلمام علي أنه أوىل، ولري املذهبية حجب هذه احلقيقة دون جدوى

سعد بن عبادة أنه أوىل، ولري أبو بكر أنه أوىل.. فما الضري يف هذا؟ ما هذا التسلط والدكتاتورية، هل 

يعقل أن كل املسلمني يرون أن فرداً أوىل دون وقوع خالف بينهم؟ هذا غري معقول، ال يف املاضي وال يف 

ضر، وإمنا السلطة توحي هبذا إىل الشعب، ثم أخذها املذهب عن السلطة/ وقد عدّل الذهيب من احلا

 ج) - اإلسالم تاريخموقفه يف كتابه تاريخ اإلسالم ) وهو الحق عن كتابه ميزان االعتدال( فقال الذهيب يف 

 يزيد بن وثابت نةعيي بن وسفيان عوانة أبي:  عن.  مالك أبو كثري بن حييى بن كثري: (1121 ص/  1

 البغوي هاشم بن وابراهيم املسند زيادات يف حنبل بن أمحد بن اهلل عبد:  وعنه.  وغريهم األحوال

 زرعة وأبو أبي عنه روى:  حامت أبي ابن قال.  السدوسي علي بن وهشام املنقري النعمان بن اهلل وعبيد

ذكر جرح العنربي فهو ليس بذاك املعترب على اهـ ومل ي ومائتني وثالثني اثنتني سنة تويف.  صدوق:  وقال

 مالك أبو احلنفي كثري بن حييى بن كثري (342 ص/  1 ج) - البن حجر املنفعة تعجيلنصبه أيضاً، / ويف 

 كان وقال؛ حامت بوأو محدأ بن عبداهلل وعنه، وغريمها عبدالرمحن بن ومطر عوانة بيأ عن، البصري

 بصاحب يعرف كان -ابن حجر – قلت، مناكري عنده زدياأل لوقا ،صدوق وقال زرعة بوأو ، عييتش

اهـ قلت: عباس العنربي ناصيب كبري،  عنه االخذ عن الناس ينهى العظيم عبد بن عباس وكان البصري



يعرف ذلك من تتبع أحكامه على الرجال واألحاديث، ومن أحاديث كثري بن حييى البصري، حديث 

واحلديث توسعنا فيه يف حديث الدبيلة، وال بأس أن نذكر بشيء منه،  عاصم الليثي يف لعن معاوية وأبيه،

 البصري حييى بن كثري مالك أبي عن أخربت: قال: (21 ص/  2 ج) - سعد البن الكربى الطبقاتففي 

 دخلت: قال أبيه عن الليثي عاصم بن نصر عن يزيد بن سعيد حدثنا: قال مضر بن غسان حدثنا: قال

 من باهلل نعوذ: يقولون وسلم، عليه اهلل صلى النيب، وأصحاب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول مسجد

 اهلل صلى اهلل، ورسول أبيه بيد أخذ قبيل مر معاوية: قالوا! هذا ما: قلت! رسوله وغضب اهلل غضب

( ومن .قوال فيهما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول فقال املسجد، من خيرجان املنرب على وسلم، عليه

أحاديثه حديث يف فضل جندب اخلري، واألقطع اخلري ) زيد بن صوحان( واحلديث يف تاريخ دمشق وسنده 

صحيح، وحديث ) إني وإياك وهذا الراقد يف مكان واحد يوم القيامة( وصححه احلاكم من طريقه، وهو 

، وهو أيضاً من يف فضل أهل البيت، وهو من رواة حديث الغدير ) عند الطرباني من طريق زيد بن أرقم(

رواة حديث الراية يوم خيرب ) الطرباني(، وحديث ) أنا حرب ملن حاربتم سلم ملن ساملتم = يف جزء أبي 

الطاهر( ومن رواة حديث أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن  ابن عباس يف اخلصال العشر لعلي، ومن رواة 

 عن علي(، وكل األحاديث اليت رواها حديث علي: أمرت بقتال الناكثني ) من طريق زيد بن علي مسلسالً

يف فضل علي صحيحة من غري طريقه، فهل يكتمها حتى يصبح مقبوالً عند الغالة؟  ثم قد روى يف فضل 

أبي بكر وعمر أيضاً، فالرجل معتدل، بل قد روى حديثني من أحاديث معاوية ) كما يف املعجم الكبري 

هذا؟ وهو حمدث سين خالص، ولذلك ليس له وجود يف  للطرباني( فماذا يريد منه العنربي أكثر من

مصادر الرتاجم الشيعية مع أهنم يتوسعون يف ضم كثري من السنة إىل تراجم الشيعة رمبا من باب التكثر هبم 

كما تفعل السلفية احملدثة واحلنابلة يف ضم  العلماء إىل ترامجهم، بل احلنابلة ترمجوا يف طبقات احلنابلة بعض 



د كالشافعي ووكيع! من باب التكثر فقط، وهم اليوم يضمون املشهورين ولو كانوا من أبعد الناس شيوخ أمح

 .عنهم

 العربة يف اغتيال بين أمية البن عمر:

فإن  ؛ ال مينع الفتنة بل يؤكد وقوعها،إن ترك الظامل يف احلكم خشية الفتنة:  -باختصار -أما العربة فتقول 

تنة! فالفتنة ليست حتارب احلق والباطل، وإمنا خفاء احلق والباطل على جمرد هذا الكالم فتنة وأي ف

وإمنا جمرد بقاء الظامل يف احلكم هو الفتنة عينها، وهي فتنة خفية الناس حتى ال يدرون أيهما يركبون؟ 

ما أبلغ ودائمة وضررها أسوأ من احلرب األهلية، ألهنا تعمل على تغيري الدين وختريب العقول والضمائر، و

تنتج عقداً اجتماعياً  يف التاريخ كل حرب أهليةخيشاه هؤالء من الفتنة هي احلرب األهلية، ومع ذلك ف

حاكم ظامل يف وقت  أفضل بكثري منهو  وهذا الذي هو أسوأ اخليارات حيمل القدر املشرتك من العدالة،

معاوية، نعم اليوم ميكن أن تكون مبكر من الوضع السياسي املنتج لفقه أمة وعقيدهتا كما هو احلال يف عهد 

املظاهرات أفضل، أما يف القرن األول فلو تظاهر مئات اآلالف لساقوهم إىل السجن على األقل ) مات 

وضاعت  حتريفاً لدين اهللألف مسلم(، فالواقع السياسي يف القرن األول أنتج  12احلجاج ويف سجنه 

هذه فتنة يف  باسم اهلل وباسم شرعه ورسوله، وباد اهلليتم ذبح عحقوق اإلنسان فقهياً وعقدياً، وأصبح 

الدين تؤدي خلراب مذهل يف العقول والنفوس والسلوك، وضياع األولويات، وإفساد اللغة اليت هي لغة 

وقد استمرت آثار فتنة معاوية وحزبه إىل اليوم، وأنتجت إسالماً تارخيياً خمتلف  التواصل بني أفراد الشعب،

قد أقوى من النص الصريح، ولعلنا نرى اليوم آثار تلك الفتنة، ف سالم اإلهلي، إسالم ظلاحملتوى عن اإل



واآلخر كاذباً  ،خيطب اخلطيبان خطبة واحدة وبألفاظ واحدة ثم يكون أحدمها صادقاً صاحلاً عادالً

 فاجراً ظاملاً! هل هناك إفساد فكري ولغوي أبلغ من هذا؟  

. 

  

 

 بضعف حديث أبي جهلفية احملدثة (:  اعرتاف السل1استطراد )

 :السفية احملدثة من املعاصرين حبث ألحد

للمحدث املعاصر أبي إسحاق احلويين األثري تقرير جيد يف الرد على العيين وغريه ممن تعسف يف إثبات 

 (2 ص/  1 ج) - والباطلة الضعيفة األحاديث يف النافلةمساع أبي عبيدة من أبيه فقال يف كتابه:  

 وذكرت سبق كما مسعود بن اهلل عبد أبيه وبني= = ،عبيدة أبي بني االنقطاع فهو ،اإلسناد هذا علة أما )

  -(322/ 2(( )  العمدة))  يف فقال هذا، يف يناطح جعل تعاىل اهلل رمحه العيين البدر رأيت ولكنى. 

 فمردود ،أبيه من يسمع مل عبيدة أبو:  -يعين ابن حجر – القائل قول وأما))   -حجر ابن احلافظ على يرد

 يونس حدثين:  قال ،الزبري أبي عن ،سعد بن زياد حديث من للطرباني((  األوسط املعجم))  يف ذُكر مبا

 اهلل صلى - النيب مع كنت: ))  يقول أباه مسع أنه يذكر اهلل عبد بن عبيدة أبا مسعت ،الكويف( أ) عتاب بن

 ،إسحاق أبي حديث من((  مستدركه))  يف احلاكم هأخرج ومبا.  احلديث…  سفر يف - وسلم عليه

 عدة الرتمذي حسن مباو ،(أ) إسناده وصحح ،- السالم عليه - يوسف ذكر يف ،أبيه عن ،عبيدة أبي عن



 عند متصالً إسناده يكون إن احلسن احلديث شرط ومن ،أبيه عن ،عبيدة أبي عن الرتمذي رواها أحاديث

 .  ه.  أ((  احملدثني

 :رد احلويين

 يف حججه إمجال وميكن ،الواهي اجلواب هبذا جييب أن له كرهت وقد ،تعاىل اهلل رمحه العيين قال كذا 

 : أمور ثالثة

 . بالسماع التصريح من((  األوسط))  يف وقع ما:  األول

 (( . أبيه عن ،عبيدة أبو: )) …  فيه حلديث احلاكم تصحيح:  الثاني

 شرط إذ ،حسنها ما متصل اإلسناد أن ولوال ،أبيه عن عبيدة أبو واهار ألحاديث الرتمذي حتسني:  الثالث

 . السند اتصال احلسن احلديث

 :) وسأختصره(  وجوه من ذلك عن واجلواب

 : األول

 ...  يصح ال للطرباني((  األوسط))  يف وقع الذي بالسماع التصريح أن 

 إن:  لشعبة:  قلت:  قال قتيبة بن سلم ىلإ بسنده((  املراسيل))  يف حامت أبي ابن روى قد:  قلت فإن

 كان!  أوه( :  شعبة يعين)  فقال.  مسعود ابن مسع أنه ،عبيدة أبا مسع أنه ،إسحاق أبي عن حيدثنا البُري



 كما حيفظ بل ،يسمع أن ميكن سنني سبع فابن.   ه.  أ((  جبهته يضرب وجعل ،سنني سبع ابن عبيدة أبو

 . السماع إثبات يف دليل فهذا.  تبالك بطون يف ومثبوت معروف هو

 ابن كذبه مقسم بن عثمان وامسه الربي ولكن فنعم وحيفظ بل ،يسمع أن ميكن سنني سبع ابن أما:  نقول

 . قائم غري فالدليل ،والدارقطين والنسائي املبارك وابن القطان حييى وتركه واجلوزجاني، معني

 أما:  نقول((  ونظرائه مالك بن حنيف من أبيه حبديث علمأ عبيدة أبو: ))  الدارقطين قال قد:  قلت فإن

 اجلرح))  يف ذكر وقد - فباء ،شني ثم ،معجمة خباء - مالك بن خشيف:  فصوابه ،مالك بن حنيف

 ،قديم أنه على يدل فهذا((  مسعود وابن ،عمر عن روى أنه( 422 -421/ 2/ 1(( )  والتعديل

 فما ،وفتواه ،أبيه مبذهب األعلم هو عبيدة أبو فيكون ،مسع قد علماأل يكون أن بني تالزم هناك ليس ولكن

 !!؟ هنا السماع دخل

 أبي عن ،هند أبي بن اهلل عبد عن ،األشجعي مالك أبي عن ،زياد بن الواحد عبد روى قد:  قلت فإن

 . ووعاه أدركه أنه على يدل فهذا.  الصبح لصالة أبي مع خرجت:  قال عبيدة

 ما:  أبي قال: ))  الرواية هذه ألبيه ذكر أن بعد( 265 ص(( .  املراسيل))  يف حامت يأب ابن قال:  نقول

 !؟ هو من هند أبي بن اهلل عبد! ؟ هذا ما أدري

 أبي عن ،قتادة عن ،أبان نا ،مسلم:  قال( 442 رقم(( )  الكنى))  يف البخاري روى قد:  قلت فإن

 صار حتى رعاه أنه على يدل فهذا(( .  يوم صوم: ))  قالف! ؟ احلمام بيض عن أباه سأل فيما أنه عبيدة



 السند يف ولكن ثقة فكالمها يزيد بن أبان ،إبراهيم بن مسلم أما:  نقول.  السؤال هذا مثل عن يسأله

 . مدلساً كان فقد ،قتادة عنعنة

 أشياء عنه وأرسل ،شيئاً أبيه عن روى( : )) 353/ 4(( )  النبالء سري))  يف الذهيب قال:  قلت فإن

 روى: ))  الذهيب لقول معنى هناك كان ملا وإال ،مسع أنه على يدل الذهيب من التفريق فهذا.   ه.  أ(( 

:  قال ولعله ،عليه املتقدمة الكتب على الرتاجم يف يعتمد - اهلل يرمحه - الذهيب:  نقول(( .  وأرسل.. 

 ال الرواية ثم.  عنه وأجبنا سبق وقد ،تهترمج يف البخاري ذكره ما به يقصد(( شيئاً أبيه عن روى))

 . تعاىل اهلل شاء إن - سيأتي كما النفي على قائم الصحيح والدليل سيما ال ،السماع تستلزم

 [] أقوال العلماء يف عدم مساع أبي عبيدة من أبيه 

 يف العلماء والأق نسوق ،أبيه من عبيدة أبي مساع يف قيل عما اإلجابة من فرغنا قد وإذ:  -احلويين – قلت

 طريق من( 265 -ص(( )  املراسيل))  يف حامت أبي وابن ،(12) الرتمذي أخرج فقد.  السماع نفي

! ؟ شيئاً اهلل عبد من تذكر هل ،عبيدة أبا:  قلت:  قال ،مرة بن عمرو عن شعبة، نا ،جعفر بن حممد

. ... ...  فذكره…  شعبة أخربنا : قالَ ،الطيالسي داود أبو وتابعه. (( شيئاً مِنْهُ أذكر ال:  قالَ

 سند وهذا.  الطيالسي عن ،(212/ 5(( )  تاالطبق..  يف سعد ابن أخرجه  ... ... =

 منهم ،أبيه من يسمع مل بأنه العلماء من مجاعة وقال.  باالنقطاع احلكم يف كاف وحده وهو ،حجة صحيح

 ،سيأتي كما -.  الرتمذي، )و((( أبيه من عيسم مل أنه ذكروا: ))  قال ،سعد ابن، )و(الرازي حامت أبو :

 (،145/ 1(( )  الراية نصب))  يف كما - البيهقي)و( (،126/ 3(( )  السنن))  يف النسائي)و(

 اهليثمي الدين نور)و( ((، الزوائد))  يف.  البوصريي)و( ،حجر ابن احلافظ)و( ،العراقيو( ) ،املنذري)و(



 (،52/ 3(( )  اجملموع))  يف النووي)و( ،(123/  2و 21/ 5و 52/ 2)  مثالً انظر((  اجملمع))  يف

 ،46 ،44 ،32 ،24 ،23 ،4/ 5)  وانظر(( .  املسند))  من كثرية مواضع يف شاكر أمحد الشيخ)و(

52، 51، 11، 12، 26، 22، 112، 123، 124، 126، 165، 111، 122، 221 )

))  منها ،مواضع يف.  األلباني شيخنا)و( (،123 - ص(( )  الندية الروضة))  على تعليقه يف وكذا

 .( 256 ،516 ،334 ،126)  رقم((  الضعيفة

 مناذج على لوقفت النظر أمعنت أني ولو ،البحث هذا كتابة ساعة حضرني ما فهذا: -احلويين – قلت

 . العيين البدر على الرد يف األول الوجه هو فهذا.  كثرية

  الثاني الوجه أما

 طريق من( 622/ 2(( )  املستدرك))  يف احلاكم أخرجه حديث على اعتمد - اهلل رمحه - العيين أن

 درمها بعشرين يوسف اشرتى إمنا: ))  قال أبيه عن ،عبيدة أبي عن ،إسحاق أبي عن ،معاوية بن زهري

 !! . الذهيب ووافقه((  اإلسناد صحيح: ))  احلاكم قال((  احلديث…… 

 . نقطاعاال دون ،اإلسناد ويف ،كال:  قلت

 ابن قال كما ،االختالط )بعد( منه مسع معاوية بن وزهري ،اختلط قد كان السبيعي إسحاق أبا أن:  األول

 .والرتمذي وأمحد معني

 ،ينفعه مل اخلرب ذلك يف أبيه من بالسماع عبيدة أبو صرح فلو.  عنعنه وقد مدلس إسحاق أبا أن:  الثانية

 كيف ،تعاىل اهلل رمحه العيين من متعجب - جد - إني ثم.  أعلم واهلل.  اخلدش من سلم ما لكونه



 بكثرة - قطعاً - العاملني من كونه مع ،السماع على دليل احلاكم رواه الذي هذا أن باعتبار نفسه طابت

 إىل - قدمياً - بي حدا ما وَهَذَا!! ؟ الوهم هذا من كثري يف يتبعه والذهيب ،املستدرك يف احلاكم أوهام

 الناقم إحتاف: ))  ومسيته فيهِ، الصواب وجه وأظهرت ،الذهيب عليهِ وتبعه احلاكم فيهِ وهم= = ما كل تتبع

 .احلمد فلله ،(( مقدمته))  يف ذكرهتا قصة وله ،بهِ بأس ال شوطاً فيهِ قطعت ،واحلاكم الذهيب بوهم

 أن اهلل رمحه العيين مزع فقد ،طرافة وأكثرها ،اإلطالق على الوجوه الثالثة أعجب وهوَ:  الثالث الوجه

: ))  لهُ أخرجها اليت األحاديث لكل حتسينه على اعتماداً أبيه من عبيدة أبي مساع يصححون ممن الرتمذي

 ((.احملدثني عند متصالً اسناده يكون أن احلسن احلديث شرط من إذ

يف السنن بإثبات ثم ذكر مناذج من أقوال للرتمذي  - . املستعان واهلل ،عقبه الرتمذي أخرج قد:  قلت

 االنقطاع بني أبي عبيدة وابيه(.. 

.. . 

 ،ويسكت((  حسن حديث: ))  يقل مل أنه األحاديث هذه على الرتمذي كالم من فظهر:  -احلويين – قلت

 أن احلسن احلديث شرط ومن: ))  العيين قول حمل فأين(( :  أبيه من يسمع مل عبيدة أبا: ))  بأن يعقبه بل

 !؟.. ((  صالًمت إسناده يكون

 إال ،سنده يف االنقطاع بذكر يردفه ثمَّ احلديث حيسن أن ميكن فال ،حسن حديث: ))  قالَ الرتمذي إن ثمَّ

 . شواهد له يكون أو ،املنقطعة خبالف أخرى طرق من جمليئه((  لغريه حسن))  أنه قصد قدْ أن



 أبيه من يسمع مل عبيدة أبا أن إال أسب بإسناده ليس( : )) 122) احلديث يف الرتمذي قال قد:  قلت فإن

 . بأس به ليس املنقطع اإلسناد أن على يدل فهذا(( 

 : وجهني من اجلواب:  قلت

 مجهور عند فاملنقطع وإال ،واملتابعات الشواهد يف به بأس ال أنه على الرتمذي كالم يُحمل أن:  األول

 . الضعيف احلديث من قسم احملدثني

 مكحول بني االنقطاع لوال صحيح إسناده: ))  فيقولون ،احملدثني من كثري يستخدمها رةالعبا هذه أن:  الثاني

 الرتمذي كلمة فتخرج -((  وفاجر بر كل خلف صلوا: ))  حديث يف البيهقي ذلك قال((  هريرة وأبي

 . املخرج هذا

 . عاالنقطا يذكر فلم((  حسن حديث هذا( : ))  2/ 3211)  احلديث يف قال قد:  قلت فإن

 أطلت فقد:  وباجلملة.  معروف هو كما الزائد باملفسر واألخذ ،كثرية مواضع يف االنقطاع ذكر قد:  قلت

 على أبيه من يسمع مل عبيدة أبا أن منه وظهر ،اجلدل مادة وحسم ،الشبهة رفع رجاء البحث، هذا يف

اهـ   أعلم واهلل طائل له بشيء قتعل فما ،تعاىل اهلل رمحه العيين البدر أما احملققني، أقوال من الصحيح

 .خمتصراً

 نقل اعرتاف آخر.

 سؤال وجوابه مها: (13614 ص/  1 ج) - 2 احلديث أهل ملتقى أرشيفويف منتدى 



 ابن أخربه عندما"  األمة هذه فرعون إنه" جهل أبي عن - وسلم عليه اهلل صلى - النيب قول صحة ما -1

 وقد - وسلم عليه اهلل صلى - حممد أمة من جهل أبو كوني كيف صحيحاً كان فإن ،إياه قتله عن مسعود

 ؟ غريهم دون املسلمون به قصد"  حممد أمة" لفظ أطلق إذا أنه املعلوم ومن، كافراً مات

.  حده واتقى أثره اقتفى ومن وأصحابه آله وعلى ،بعده نيب ال من على والسالم والصالة ،وحده هلل احلمد

 . بعد أما

 هذه فرعون إنه"  جهل أبي عن - وسلم عليه اهلل صلى - النيب قول صحة ما: "  قائلال سؤال عن فجواباً

 أبي وصف وجه عن يسأل ثم -وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن ذلك ثبت هل:  السائل يعين.. "  األمة

 : التوفيق وباهلل فأقول.  غريهم دون فقط املسلمون هم حممد أمة أن مع ،األمة هذه فرعون بأنه جهل

 داود وأبو( 4242 ،4245 ،3126 ،3124 رقم)  أمحد اإلمام أخرجه املذكور احلديث:  أوالً

( 1512 رقم)  خمتصراً الكربى السنن يف والنسائي ،(2215 رقم)  الشاهد موطن فيه ليس خمتصراً

 أبي مقتل بقصة - عنه اهلل رضي - أبيه عن ،مسعود بن اهلل عبد بن عامر عبيدة أبي طريق من وغريهم

 مل عبيدة أبا أن غري" .  األمة هذه فرعون هذا"  - وسلم عليه اهلل صلى - النيب قول وفيه ،بدر يوم جهل

 أبي للشيخ القوي البحث وانظر ،العلم أهل من اإلسناد هذا يف تكلم من عامة عليه كما أبيه من يسمع

 1/25 والباطلة الضعيفة األحاديث يف فلةالنا)  ابهكت يف املذكورة اإلسنادية املسألة هذه يف احلويين إسحاق

 (5 رقم 31

 "  فيه متكلم إسناده"  احلديث هذا عن( 2/312) احمللى يف حزم ابن قال ولذلك 



 يف النسائي ذلك بني كما السابقة الرواية عن ومهاً تكون أن إىل ومرجعها ،تصح ال كلها متابعات وللحديث

 الكربى يف والبيهقي، (123 رقم 226-6/224) لالعل يف والدارقطين، (6251 رقم)  الكربى

(2/22-23). 

 صحيح فانظر ،عنها املسؤول الكلمة ذكر دون لكن صحيح ثابت جهل أبي مقتل قصة أصل أن مع 

 (.1122 رقم)  مسلم وصحيح(  3141،3254،3253،3252،3251رقم)  البخاري

 وتقصيه بأبيه عبيدة أبي لعلم للتحسني قابل نهأ إال اخلرب هذا إسناد يف الكالم من ذكرناه ما ومعثم قال : 

 .أبيه عن عبيدة أبي أحاديث يُحَسَّن ما غالباً الرتمذي كان ولذلك، ألحواله

 . هـ.أ. وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثابتة اللفظة هذه أن:  اخلالصة

 أخرج : كاراألذ شرح"  يف عالن ابن قال:  (145 ص/  1 ج) - األذكار: ومن علل حديث أبي جهل -2

 الذي هلل احلمد:  قال ،جهل أبا قتل قد اهلل إن اهلل رسول يا:  قلت:  قال مسعود ابن عن احلديث احلافظ

 النسائي أخرجه ،غريب حديث هذا:  احلافظ قال ،وعده وصدق:  مرة قال:  قال ،عبده ونصر دينه أعز

 طريق من"  والليلة اليوم عمل يف"  رجهأخ وإمنا ،النسائي عن السين ابن خيرجه ومل"  السرية"  كتاب يف

 يسمع مل مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أبو لكن يحالصح رجال ورجاله ،خالد بن أمية عن املديين بن علي

 وهزم ،عبده ونصر ،وعده صدق الذي هلل احلمد:  ولفظة ،أمت وسياقة ،أيضا أمحد وأخرجه:  أبيه من

 .اهـ!! األمة هذه فرعون هذا:  فقال ،آخره ويف ،احلديث..وحده األحزاب

 التعليق:

قلت: قوله ) هزم األحزاب وحده( إمنا قيلت بعد اخلندق أو بعد الفتح..وأما يوم قتل أبي جهل فلم يكن 

 هناك أحزاب!



 إطاللة على أثر ثقافة معاوية على األحداث املعاصرة:

 معاوية والثورات املعاصرة:

الثقافة اليت نشرها معاوية؛ فانظروا هذا اإلنتاج العقائدي السلفي،  إذا أردمت أن تكتشفوا عجزكم عن معرفة

من حيث بساطة الفكرة وخطورهتا يف الوقت نفسه، والتقاء كل العقائد السلفية على سفك الدماء عند 

القدرة، والنفاق عند العجز، فهم يفتحون كل بالد باملصحف والريال والبسمة املاكرة، هذا الفكر )األموي 

في( يقوم على دعامتني:  الطغيان عند القوة واالنتهازية عند الضعف،  مها محلتاه عرب التاريخ إىل السل

مراكز القرار، وانظروا إن شئتم إىل قناة ليبيا الرمسية ستجدون فيها شيخاً ليبياً بلباس خليجي يدافع عن 

ن على قناة شباب ليبيا! القذايف ويرفع صورة صاحل الفوزان على الشاشة! مه حاضرة صوتية للعبيال

ويقابله على قناة اجلزيرة شيخاً ليبياً سلفياً بلباس لييب يكفر القذايف! وجبواره شيخ مصري بلباس خليجي 

يهدر دم القذايف ويناصر حلف األطلسي، انظروا إىل هذه الطالسم السلفية املتقاطعة! فإن استطعتم فلك 

يف ثقافتنا، بل على عقولنا وضمائرنا وسلوكنا وأشكالنا،  رموزها فستعرفون معاوية،  وستكتشفون أثره

فهذا السلفي اللييب يف قطر ال خيتلف عن ذاك السلفي اللييب يف طرابلس يف نصرة الطغيان، فكالمها عابد 

 ملعاوية ومنطلق منه وراجع إليه وحمتج برتاثه والشعب ليس له إال أن خيتار معاوية أو معاوية!.

وكنا نراه إماماً يف االعتدال، إال أن حبه  -اإلخواني املتمسلف –تلعثم الشيخ القرضاوي  ويتبني معاوية يف 

ملعاوية حلقه يف عقله، فهو كثري التناقض واالنتقائية مع شهوة العلو يف األرض، وقد رأى املتأمل املنصف كيف 

ى، فهو إضافة إىل تسامله أنه يكشر من وقت آلخر عن طائفية مدفونة ليجلب هبا أكرب قدر ممكن من احلمق

مع منهج معاوية فهو أيضاً يشعر بعقدة ضعف أمام السلفية احملدثة اليت بدعته وكفرته والسلفية احملدثة 



مشوبة بنصب ظاهر، وهي قائمة على الطائفية، فحاول أن يتقرب إليها بتفعيل الغرائز الطائفية، فهو عندما 

جانب غري اجلانب الذي حتضر فيه عندما يتحدث عن  حتدث عن سوريا حتضر الطائفية يف خطابه يف

البحرين! فهناك يذم الرئيس طائفياً، وهنا يذم الشعب طائفياً! وبعد هذا يقول إنه مع العدل وضد 

الطائفية؟  هذه الثعلبة ال تليق بالشيخ، وذمنا هنا للسلفية احملدثة ليس على أساس طائفي، فلو اقتصر 

ه أو بغض أهل البيت مع اإلقرار حبقوق اإلنسان لكان هلم رأيهم، لكن عقائدهم أمرهم على تشبيه اهلل خبلق

مبنية على الظلم والطائفية، فهم يتبعون العقائد مبمارسات سلوكية وأحكام عقوبات يف غاية القسوة، ومن 

أيام معاوية، هنا فليس كالمي عنهم طائفياً وإمنا معياري حقوقي، فلما عرفنا أهنم إمنا لبس عليهم دينهم من 

كان لزاماً علينا أن نبسط القول يف معاوية بعشرات الكتب املوثقة حتى يعرفون من أين أتاهم هذا العنف 

وهذه الكراهية للمسلمني، فاملعيار حقوقي، وكذلك عندما نذم بين أمية ال نذمهم إال هلذا السبب، ألهنم 

يأتي بالكالم اإلنشائي وإمنا بتوثيق كل حادثة أو  ظاملون وجمرمون إال القلة، واستبانة سبيل اجملرمني ال

حديث يف مبحث مفرد، حتى تقوم احلجة على املتابعني من الطيبني األتقياء الذين ال يعرفون من حب اهلل 

ورسوله إال ما أبقى هلم معاوية، حب نظري ناشف ال روح فيه، وال مينع من كبرية وال يعفو عن صغرية، 

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً( ومن ذلك الذكر الذي أعرضوا عنه ذم هذا ضنك شديد، ) ومن 

 الظاملني واستبانة سبيل اجملرمني.

سامح اهلل الشيخ القرضاوي وهداه وصرفه عن األموال املضلة عن سواء السبيل،  فإنه ما ترك النيب )ص( 

واألنس بالظاملني وما خلفوه من على أمته فتنة أعظم من املال، فكيف إذا اقرتن حبب العلو يف األرض 

 عقائد وأحاديث وأحكام.



و يف اليمن نرى االنتهازية السلفية ظاهرة جداً يف األطراف األساسية من الصراع، سواء السلطة أو اإلصالح 

أو التيار السلفي املتوزع عليهما وبينهما، فهذه قناة مينية فيها شيخ ميين خبنجر ميين وعقل سلفي يثين على 

بن عبد الوهاب ويدعو لعلي عبد اهلل صاحل، وآخر إصالحي بعقل سلفي يف ساحة التغيري يقول :  حممد

إرحل! ويعد باخلالفة اإلسالمية ثم يعتزل يف أرحب! والقابع يف النهدين سلفي أيضاً من أيام افتتاح املعاهد 

ر أول خليفة عباسي يدخل العلمية! فكان أول حاكم ميين يدخل السلفية خدعة كما كان أبو جعفر املنصو

السلفية خدعة، فوجد االثنان يف هذا املذهب مساحات غري متوقعة من السعة والظالل املتدلية على كل 

ظامل، من طاعة مطلقة ودعاء دائم وحمبة بظهر الغيب مع ضياع حماسبة وضعف عقل وطاعة يف العامة، 

املخاصمة هلم ، فإن ظلمها فقد اكتمل صالحه وال يشرتطون يف احلاكم إال أن يكون أشد ظلماً للمذاهب 

وبان عدله وظهرت سنته ومحدت طريقته، بل يصبح رمزاً يؤخذ منه التشريع يف قتل املخالفني ويدخل يف 

نونيات القصائد العقدية، وهبذا جيب االقتداء به ويصبح مصدراً للتشريع ومساعداً يف إعداد الفتاوى 

 لمني!الستئصال أكرب قدر ممكن من املس

إذن  فاملتخاصمون يف اليمن يتخاصمون داخل بيضة، وال يرون غري أنفسهم، وال يلتفتون للحلول يف الثقافات 

اإلنسانية العاملية فهي مرفوضة من مجيع فئات أطياف تلك السلفيات السابق ذكرها، فكيف برتاث الفرق 

 ( أو تراث الثقافات اليت ضربت عليها اإلسالمية املنقرضة ) كإخوان الصفا واملطرفية وفالسفة املسلمني

الذلة واملسكنة ) كالزيدية واإلباضية(، وهذه الثقافات اإلسالمية املستضعفة هلا اهتمامات حقوقية 

وجوانب معرفية أفضل بكثري من الطوائف السمان، وأهل اليمن من أكثر الناس تعالياً عن الثقافات احمللية 

الثقافة الغنية باألموال واملصاحل! وأذكر أني رأيت برناجماً ذات مرة للشيخ وأذهلم للثقافات الوافدة، خاصة 



السلفي اجملنون عبد الوهاب الديلمي، عن مراكز العلم قدمياً فذكر مراكز العلم إال يف اليمن أمهلها، مع أن 

ز اليت صنعاء وذمار وصعدة وعدن وزبيد وحضرموت وحلج وغريها مراكز علمية أرقى من كثري من املراك

تتبعها يف العامل اإلسالمي، واليمنيون املتعلمون يف السعودية يعودون متعالني على بين قومهم الفقراء! وكنت يف 

بداية الطلب ) وأنا سعودي من جنوب اململكة( أفعل مثلما يفعل اليمنيون، فأكثر من البهرجة واالغرتار 

بالدي لصدهم عن اجلهر بالبسملة واإلرسال وحنوها من بالفتاوى النجدية وأتتبع بعض كبار السن الزيدية يف 

الدقائق، ثم بعد أن عرفت البيت من داخله، عرفت أنه بيت السلفي بيت زاهي املنظر من اخلارج، فالقوم 

مع الدليل وكل يؤخذ من قوله ويرد إال اهلل ورسوله ..اخل، أما يف الداخل فال حرية حبث وال حسن تعلم 

مة وكل يؤخذ قوله وال يرد إال اهلل ورسوله، فاجلهل سلطان والعلم مهجور، وأشقى وال حرص على املعلو

 الناس عاقل جيري عليه حكم جاهل.

والسلفية يف مصر أيضاً فيها من العجائب الشيء الكثري، فهذه قناة مصرية فيها شيخ سلفي مصري بلباس   

ب يف ميدان التحرير ويدعو األقباط خليجي يتكلم يف رضاعة الكبري ويدعو حلسين مبارك! وآخر خيط

للصالة مع املسلمني وال يرضى بصالة الشيعة مع السنة! إنه الغرام بالعلو يف األرض فقط،  ثم األقباط 

يريدون عدالً حقيقياً وليس جمرد املشاركة يف الطقوس، وستفجر السلفية مصر وتعيدها سريهتا األوىل إن 

املورثة من زمن معاوية، ، وهل يستطيع ذلك الشيخ أن يفسر آية اجلزية؟ مل يتم تدعيم النقد الذاتي للعلوم 

هل يستطيع أن جيد هلا خمرجاً عادالً؟ هل يكفي أن يقال إن اجلزية ال تطبق على عصرنا؟ وهل جاز أن 

تطبق على كل أهل الكتاب القرن األول حتى تطبق على كل أهل الكتاب يف عصرنا؟ من ال يرى بطالن 

القرن األول لن يعرف كيف يتصرف معها يف القرن اخلامس عشر، اجلزية يف القرآن الكريم إمنا  تعميمها يف



أتت يف سورة براءة وهي خاصة يف حلفاء أبي سفيان من اليهود، وسورة التوبة كلها هلا تفسري كتمه حزب 

ي يدعو األقباط معاوية وقد أفردت تفسري يف مبحث ولعله خيرج قريباً إن شاء اهلل، فذلك الشيخ الذ

ملشاركة املسلمني يف السجود مظهر سلطاني ال مظهر علمي وال ديين، ولن يستطيع اإلنصاف حمب ملعاوية 

أبداً، وقد سرت كثري من عقائده وفقهه إىل كتب الشيعة فكيف بالسنة؟ ولكن من يبحث؟ من جيرؤ؟ 

 لنص وتفسريه؟ من من؟.من ميتلك الوعي التارخيي؟ من يستطيع تتبع أثر السلطة يف صناعة ا

وعلى كل حال: رمبا يتذكر القراء كثرياً من السخافات األخرى اليت تظهر على شيوخ عصرنا أكثر مما 

ذكرت، مما يدل على االنتهازية الشديدة والسطحية الفكرية واإلمهال احلقوقي والتناقض الفج، وهذه كلها من 

يف عقولنا وقلوبنا وأشكالنا! إهنا لوحة مرسومة بأحرف إنتاج معاوية، إهنا لوحة تشكيلية رمسها معاوية 

القرآن الكريم يف نصرة الطغيان مع إلباسها بردة النيب )ص( ومنتقيات السلف، ولذلك وظف هؤالء الكتاب 

 كِتَابِالْ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ إِنَّوالسنة يف خدمة املذهب واحلزب، وهذه متاجرة بالدين : ) 

 عَذَابٌ وَلَهُمْ يُزَكِّيهِمْ وَلَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ اللَّهُ يُكَلِّمُهُمُ وَلَا النَّارَ إِلَّا بُطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ مَا أُولَئِكَ قَلِيلًا ثَمَنًا بِهِ وَيَشْتَرُونَ

 ذَلِكَ( 126) النَّارِ عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَمَا بِالْمَغْفِرَةِ الْعَذَابَوَ بِالْهُدَى الضَّلَالَةَ اشْتَرَوُا الَّذِينَ أُولَئِكَ( 124) أَلِيم

 - 124:  البقرة(  ]125) بَعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذِينَ وَإِنَّ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ نَزَّلَ اللَّهَ بِأَنَّ

 وَلَا اللَّهُ يُكَلِّمُهُمُ وَلَا الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ خَلَاقَ لَا أُولَئِكَ قَلِيلًا ثَمَنًا وَأَيْمَانِهِمْ لَّهِال بِعَهْدِ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ)  [125

 وَإِذْ(/  / ومضاهاة لبين إسرائيل: )  عمران آل(  ]22) أَلِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ يُزَكِّيهِمْ وَلَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَيْهِمْ يَنْظُرُ

 قَلِيلًا ثَمَنًا بِهِ وَاشْتَرَوْا ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ فَنَبَذُوهُ تَكْتُمُونَهُ وَلَا لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِيثَاقَ اللَّهُ خَذَأَ

هنم خمالفني وهذه اآليات وغريها لن يستفيدوا منها ألهنم ال يرو [112:  عمران آل]  يَشْتَرُونَ مَا فَبِئْسَ



لكتاب اهلل وليس عندهم القدرة على اكتشاف أنفسهم وما فيها من آثار السلطات الظاملة، فهم قوم 

مستعجلون، ليس عندهم الوقت الكايف ليتدبروا آية، أو يعتربوا من حدث، أو يعرفوا حقيقة شخصية من 

 الفراعنة.

 بأمرين:  إعادة قراءة كتاب اهلل تعاىل على ولن نستطيع اخلروج من هذه التجاويف الضمريية والفكرية إال

أساس تدبر خيتلف عن التفسري باملأثور ألن هذا املأثور أكثره من إنتاج السلطة، بل إىل تدبر لفظي وسياقي 

وموضوعي ثم علمي معريف ثم حقوقي، وهذا كله ينبع من معرفة اهلل أوالً، ألن اهلل ال يعرفه أكثر املسلمني 

ئر السالطني كمعاوية أو عبد امللك أو أبي جعفر املنصور أو هارون الرشيد، فقد جنح إال سلطاناً كسا

السالطني الظلمة جناحاً كبرياً يف تصوير اهلل على شبههم، حتى يرضى الناس هبم حكاماً كما يرضون باهلل 

ي ومتعصب وظامل، إله مزاج  -وما أنتجاه من عقائد -رباً، فاهلل يف التصور السلطاني األموي ثم العباسي 

يأخذ بكفه نصف الناس إىل النار وال يبايل ويأخذ بالكف األخرى نصفهم إىل اجلنة وال يبايل ) نعوذ باهلل 

من هذا العبث(، ويدخل الظامل اجلنة بكلمة، ويدخل العادل النار بأخرى، إذن جيب أن يبدأ التصحيح من 

، ثم األمر اآلخر معرفة القلة عرب التاريخ فاحلق مفرق يف العلم باهلل وغاياته من اخللق وعدله وسننه يف خلقه

األقليات، والباطل جمموع يف الكثرة املدعومة بالسلطان وأهله من التيارات الرمسية اليت كانت تتعاون مع 

الظامل يف حماربة احلقيقة واملعلومة، بدون هذين األمرين لن نعرف اإلسالم اإلهلي وسنبقى نعبد اهلل بإسالم 

اوية، ذلك اإلسالم السلطاني الظامل األمحق الضَّنِك احلاقد على بقية املسلمني احلريص على إشغاهلم مع

 .بأنفسهم، وترك مباديء اإلسالم العليا مؤجلة أو مغيبة عن التداول العقائدي والفقهي
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