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وتشتمل عىل:

1 - ختريج احلديث ودراسة طرقه ورجال أسانيده وشواهده وقرائنه.

2 - ومواقف أهل احلديث من متن احلديث وأسانيده.

3 - وحماولة معاوية معارضاته بحديث يف أيب جهل.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــة  ــىل املحج ــة ع ــذه األم ــه ه ــىل آل ــه وع ــامه علي ــوات اهلل وس ــول اهلل صل ــرك رس ت
ــًا مــن  ــدرًا هائ ــد مجعــت ق ــغ عنهــا إال هالــك)1(،  وق البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا، ال يزي
األحاديــث النبويــة التــي حــذرت األمــة مــن الفتــن وأخــرت بعامــات املفتونــن وســبل 
النجــاة، ولكــن ســبحان اهلل، كأن النبــي مــا قــال شــيئًا .. فلــم تلتفــت األمــة يف معظمهــا 
هلــذه املواعــظ واإلنــذارات، فتعــادت وتقاتلــت وخلطــت بــن املحــق واملبطــل ورضيــت 
باجلميــع، لكــن اهلل أبلــغ حجتــه وأجــرى تلــك األحاديــث عــىل ألســنة األمــة مــن بــاب 

إقامــة احلجــة عليهــم.

ومــن البــاغ املبــن الــذي جــرى عــىل لســان رســول اهلل صلــوات اهلل وســامه عليــه 
وآلــه، حتذيــره مــن زعــاء الفتــن وأحيانــًا بأســاء األشــخاص والقبائــل، كــا روى حذيفــة 
َم َمقامــًا، َمــا َتــَرَك شــيئًا َيُكــوُن يِف َمَقاِمــِه  قــال: »َقــاَم فِينـَـا َرُســوُل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ
َث بِــِه، حفظــه َمــْن َحِفَظــُه َوَنِســَيُه َمــْن َنِســَيُه، َقــْد َعِلَمــُه  ــاَعِة، إاِلَّ َحــدَّ َذلــَك إَِل ِقَيــاِم السَّ
ُجــُل  ُء َقــْد نِســيُتُه َفــَأَراُه َفَأْذُكــُرُه، َكــَا َيْذُكــُر الرَّ ْ ــُه َلَيُكــوُن ِمنْــُه الــيَّ َأْصَحــايِب َهــُؤاَلِء، َوإِنَّ

ُجــِل إَِذا َغــاَب َعنـْـُه، ُثــمَّ إَِذا َرآُه َعَرَفــُه«)2(.  َوْجــَه الرَّ

َم   وعــن َعْمــَرو ْبــَن َأْخَطــَب، قــال: »َصــىلَّ بِنَــا َرُســوُل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ
 ، ــَرَ ، ُثــمَّ َصِعــَد امْلِنْ ــَزَل َفَصــىلَّ ْهــُر، َفنَ ِت الظُّ ــى َحــَرَ ــا َحتَّ ــَرَ َفَخَطَبنَ اْلَفْجــَر، َوَصِعــَد امْلِنْ

1.  وهذا املعنى ورد يف أحاديث، عند أمحد وبعض السنن، من طرق عن العرباض بن سارية وأيب الدرداء وغريها، إال 
أهنا كلها ضعيفة، ولكن معنى احلديث صحيح، وهو من كال نصيحة النبي صلوات اهلل وسامه عليه وعىل آله، ومن 

باغه املبن، وتعليمه وإنذاره.. وكل هذه وظائف نبوية قرآنية.
2.  صحيح مسلم: 4/ 2217.
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، َفَخَطَبنـَـا َحتَّــى َغَرَبِت  ، ُثــمَّ َصِعــَد امْلِنـْـَرَ ، ُثــمَّ َنــَزَل َفَصــىلَّ ِت اْلَعــْرُ َفَخَطَبنـَـا َحتَّــى َحــَرَ
ــٌن«)1(. ــَو َكاِئ ــَا ُه ــَا َكاَن َوبِ ــا بِ َن ــْمُس، َفَأْخَرَ الشَّ

ــن  ــن فت ــده م ــيجري بع ــا س ــه م ــون أمه ــد أن يك ــن الب ــو كائ ــا ه ــار ب ــذا اإلخب وه
وأحــداث، ومــن كــال النصيحــة أن يذكــر اســاء األشــخاص أو صفاهتــم، ليكــون 
ــذا ال  ــة هك ــرك األم ــن ي ــن(، فل ــاغ املب ــب  )الب ــو صاح ــي ه ــة، والنب ــىل بين ــاس ع الن
يعرفــون خمرجــًا ، البــد أن يرشــدهم ألصحــاب اهلدايــة ورؤوس أهــل الضالــة، هــذا 
مــا تقتضيــه هــذه األحاديــث التــي قالــوا فيهــا إنــه حــذر األمــة وأخرهــا بــا هــو كائــن، 

ــة. ــة وهيلــك مــن هلــك عــن بين ليحيــى مــن حــي عــن بين

والبــد أن يكــون مــن أوائــل مــا حيــذر منــه اتبــاع األئمــة املضلــن، وقــد وردت فيهــم 
أحاديــث كثــرية صحيحــة تلتقــي حــول لفــظ »إن أخــوف مــا أخــاف عــىل أمتــي األئمــة 
املضلــون«)2(، وأيضــًا مــن كــال النصيحــة اإلخبــار عــن الفئــات التــي ضلــت والتحذيــر 
ــث  ــذه األحادي ــض ه ــخ، وبع ــر- ..ال ــل النه ــن أه ــن م ــة واملارق ــة الباغي ــا -كالفئ منه

معروفــة، وبعضهــا ردمتــه األهــواء والعصبيــات.

ومــن أولئــك الرمــوز الذيــن حــذر منهــم النبــي صلــوات اهلل وســامه عليــه وآلــه، 
هــو معاويــة بــن أيب ســفيان، ســواء كان التحذيــر مــن فئتــه الباغيــة أو بخصــوص ســنته 
ــري  ــىل غ ــوت ع ــث »يم ــا يف حدي ــة، ك ــمه خاص ــنة( أو باس ــدل الس ــن ب ــه ) أول م لكون

1.  صحيح مسلم: 4/ 2217.
َم  »َأنَّ  ْرَداِء، َقاَل: َعِهَد إَِلْينَا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ 2.  واحلديث يف مسند أمحد ط الرسالة )45 / 478(َعْن َأيِب الدَّ
ُة امْلُِضلُّوَن«، وله شواهد كثرية، من طرق عن كعب بن عجرة وعبادة بن الصامت وابن  َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم اأْلَِئمَّ
عباس ومعاذ بن جبل وايب سعيد وأيب أمامة وأيب برزة األسلمي وشداد بن أوس وثوبان وغريهم، مجعتها يف مقدمة 

كتايب )كتاب هرشا( مل يطبع بعد.
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ملتي«وســنده صحيــح -وقــد خرجنــاه يف كتــاب مفــرد-، أو حديــث أيب بــرزة األســلمي 
ــم  ــذي أخرجــه اإلمــام أمحــد وغــريه، أو حديــث أيب ســعيد اخلــدري غــريه: »إذا رأيت ال
معاويــة عــىل منــري فاقتلــوه«، وقــد توســعت يف خترجيــه وتصحيحــه مــن طــرق كثــرية يف 

كتابنــا يف الــرد عــىل شــيخنا عبــد اهلل الســعد هــداه اهلل.
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حديث »فرعون هذه األمة«:

ــو جهــل  ــادئ األمــر، حديــث: »أب ــة التــي استشــكلتها يف ب ومــن األحاديــث الغريب
فرعــون هــذه األمــة«! فرأيــت أن أبــا جهــل ال يشــبه فرعــون يف أشــياء كثــرية، فليــس لــه 
ســلطة وال أثــر عــىل هــذه األمــة، إذ قتــل يف أول معــارك اإلســام - يــوم بــدر- ثــم بعــد 
ــأن  ــًا ب ــرت أزداد يقين ــت ونظ ــا بحث ــت كل ــأة! وكن ــدت املفاج ــث وج ــذا احلدي ــع ه تتب
ــة وغــريه  ــث حذيف ــدرج حتــت أحادي ــي تن ــث الت ــث كان مــن تلــك األحادي ــذا احلدي ه
مــن اإلخبــار بأســاء قــواد الفتــن بعــده، وخاصــة حديــث أيب داود عــن حذيفــة: »َواهللَِّ 
ــُغ  ــا، َيْبُل ْنَي ــِيَ الدُّ ــٍة، إَِل َأْن َتنَْق ــِد فِْتنَ ــْن َقاِئ َم ِم ــِه َوَســلَّ ــَرَك َرُســوُل اهللَِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْي ــا َت َم
ُه َلنـَـا بِاْســِمِه، َواْســِم َأبِيــِه، َواْســِم َقبِيَلتـِـِه«)1(. َمــْن َمَعــُه َثــَاَث ِماَئــٍة َفَصاِعــًدا، إاِلَّ َقــْد َســاَّ

ــا  ــذي تركن ــي ال ــة مــن النب ــن والنصيحــة الصادق ــاغ املب فقلــت هــذا مــن كــال الب
عــىل املحجــة البيضــاء فليــس بعــد هــذا البيــان بيــان، وال بعــد هــذا البــاغ بــاغ، وهــذه 
ــَد إِْذ  ــا َبْع ــا َكاَن اهللَُّ لُِيِضــلَّ َقْوًم مــن ســنن األنبيــاء أهنــم خيــرون النــاس بــا يتقون،َوَم

 .)2(هَلُــْم َمــا َيتَُّقــوَن َ ــى ُيَبــنِّ َهَداُهــْم َحتَّ

املفاجأة يف حديث »فرعون هذه األمة«!

قبــل كشــف حقيقــة حديــث أبــو جهــل فرعــون هــذه األمــة جيــب أن نســأل أســئلة 
مــن بــاب فــرض الفــروض يف منهــج البحــث العلمــي فنقــول يف الســؤال األول:

هل هلذه األمة فرعون؟

1.  سنن أيب داود: ج4، ص95.
2.  التوبة: 115.
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فقــد أتــت األحاديــث الســنية برجلــن، وردت يف كل منهــا أحاديــث بأنــه فرعــون 
ــث يف  ــأة أن احلدي ــل املفاج ــب ب ــة، إال أن الغري ــل ومعاوي ــو جه ــا أب ــة، ومه ــذه األم ه
ــة  ــق األم ــود وتفري ــلطة واجلن ــث الس ــن حي ــه م ــع ل ــع وال واق ــف منقط ــل ضعي أيب جه
شــيعًا.. الــخ ، واألكثــر مفاجــأة أن احلديــث يف معاويــة صحيــح اإلســناد ويدعمــه الواقع 

مــن حيــث امللــك واجلنــود والســحرة واالضطهــاد وتفريــق األمــة شــيعًا ..الــخ.

ــة كان  ــذه األم ــون ه ــة فرع ــث معاوي ــدت حدي ــي وج ــك أنن ــن ذل ــرب م واألغ
متــداوالً عنــد أهــل احلديــث املتقدمــن )ســلفية الســلفية( ويعرفــه خــواص أهــل العلــم 
يف الوســط الســني وال يســتنكرونه، إال أن شــهرته بــدأت تذبــل مــع الزمــن، حتــى كانــت 
النكبــة الثقافيــة احلنبليــة يف عهــد املتــوكل العبــايس )234 - 247 هــــ( فأضاعــت كثــريًا 
مــن األحاديــث واألحــداث املتداولــة قبلهــا، حتــى أصبــح مشــهورها غريبــًا ، وغريبهــا 
ــر  ــة، فأكث ــث والدراس ــن البح ــد م ــتحق املزي ــدًا تس ــة ج ــرة حساس ــي ف ــهورًا ، وه مش
النــاس ال يعرفــون الفــرق بــن أهــل احلديــث قبــل تلــك الفــرة وأهــل احلديــث أثناءهــا 

وبعدهــا إل اليــوم. 
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فاملرحلــة املتوكليــة نــرت الشــق الناصبــي يف أهــل الســنة - وكان قليــًا - إل أبلــغ 
ــَل  ــُة أه ــلفيُة املحدث ــادت الس ــة أن ق ــة املتوكلي ــذه املرحل ــة ه ــت نتيج ــن، وكان ــد ممك ح
الســنة إل االنغــاق والتقوقــع والتعصــب الشــديد والتكفــري والتصنيــف، مــع عمليــات 
ــة مــن العبــث باحلديــث مــن اإلخفــاء لألحاديــث غــري املرغــوب فيهــا والبــر هلــا  هائل
ــرق  ــن الف ــات م ــف الثق ــًا ، وتضعي ــو كان موضوع ــا ول ــا يضاده ــة م ــا وتقوي وحتريفه
ــكل  ــي ب ــون املذهب ــه اجلن ــخ، إن ــب.. ال ــل املذه ــن أه ــاء م ــق الضعف ــامية وتوثي اإلس
ــون  ــم تعرف ــيايس- وأنت ــاب الس ــن االنق ــد م ــو أش ــي، وه ــاب مذهب ــه انق ــه، إن جتليات
ــع،  ــق بالطب ــه منغل ــًا متوحــش بالفطــرة، ألن ــات السياســية- فاملتعصــب مذهبي االنقاب

فــا ياقــي الفريــق اآلخــر.

ــا الســيايس مفــاوض بطبعــه،  ــخ، بين ــه وال يراســله وال جيالســه.. ال وال يســلم علي
ويعــرف أنــه مســؤول عــن اجلميــع، فيضطــر أن يكــون أكثــر تســاحمًا ، فــإذا انقلــب فــا 

يطيــق ذكــر حســنات ســلفه وال ذكــره بخــري فكيــف باملتمذهــب املتعصــب األمحــق؟.
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أعمدة املرحلة املتوكلية

االنقــاب الثقــايف يف عهــد املتــوكل، كان شــديدًا جــدًا، مل يســتطع العقــل أن يوقفــه 
ــًا)1(،  ــه أيض ــل غايت ــب أن يص ــا، وكاد النص ــر غايته ــبيه واجل ــل التش ــد، فوص ــد ح عن
وهــذا الثاثــي )النصــب واجلــر والتشــبيه( هــي املــادة الثقافيــة األكثــر شــيوعًا يف العامــة 
ــكل مســتبد،  ــى ل ــوي، ويف كل هــذه العقائــد الثــاث فوائــد ال حت ــذ العهــد األم من

ــًا. ــيًا كان أو متمذهب سياس

مــن درس املرحلــة املتوكليــة )232 - 247 هـــ ( ومــا بعدهــا ، سياســيًا وثقافيــًا 
ــًا، ســيتوفر لديــه القناعــة الكافيــة ألن يفــرق بــن الســلفية العتيقــة والســلفية  ثــم مذهبي
ــد  ــويه ق ــض التش ــة – وإن كان بع ــنة األموي ــة والس ــنة املحمدي ــك الس ــة، وكذل املحدث

ــمة. ــة حاس ــة املتوكلي ــن املرحل ــل- ولك ــن قب ــدث م ح

وهــذا مــا حصــل يل، فلــم أكــن ألمتكــن بــدون هــذا مــن الفصــل احلاســم بــن 
ــف  ــف اختل ــث، وكي ــل احلدي ــج أه ــة ومناه ــور الرواي ــراءيت لتط ــد ق ــلفيتن إال بع الس
املتقدمــون قبــل املتــوكل عــن املتأخريــن يف عهــده وبعــده، هــذا كلــه مــن حيــث اجلملــة، 
ــي(،  ــوكي – احلنب ــف ) املت ــذا احلل ــن ه ــدم م ــوي كان أق ــم األم ــريش ث ــر الق وإال فاألث
وكان األثــر القــريش شــديدًا عــىل احلديــث منعــًا ثــم روايــة، فمنعــوا أيــام كان الواجــب 
التدويــن، ودونــوا أيــام كان الواجــب التوقــف، وأكثــروا أيــام كان الواجــب التقليــل، مع 
هجــر شــبه تــام هلــدي القــرآن الكريــم، وهجــاء تــام للعقــل الــذي أمــر اهلل بــه، فاكتملــت 
املأســاة الثقافيــة، واختلطــت األحاديــث النبويــة مــع األحاديــث الشــعبية املنتــرة عــر 
املنابــر الظاملــة املحملــة بتلــك الثقافــة، وعــر التدويــن املؤدلــج بتلــك اخلصومــة ونشــوة 

احلنبي  املذهب   - العقائد  كتب  يف  )قراءة  كتايب  يف  والتشبيه  واجلر  النصب  يف  التعصب  هذا  عىل  الدالئل  ذكرت   .1
نموذجًا( مطبوع، والعصبية يف هذه العقائد مستمرة إل اليوم.
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ــش  ــل ويبط ــد اجلم ــد حق ــي وحيق ــب الصب ــب غض ــًا يغض ــب مذهبي ــر! واملتعص الن
بطــش األســد، وال يشــبعه يشء، وغالبــًا هــم بنصــف ديــن يزيلــه نصــف عقــل، والثقافــة 
الشــعبية تكــون قاســية، ألن الثقافــة الشــعبية يف األنظمــة املســتبدة إنــا تشــكلها الســلطة 
بالدرجــة األول، والســلطان إن صلحــت نيتــه ال يبــث إال مــا يفهمــه َمــا ُأِريُكــْم إاِلَّ َمــا 

ــة؟ . َأَرى فكيــف إن ســاءت الني

 فرعــون هــذه األمــة وحتــى ال نخــرج مــرة أخــرى عــن املوضــوع، فــإن حديــث
كــا قلنــا، ورد يف حــق رجلــن مهــا أبــو جهــل ومعاويــة، ورد يف كل منهــا منفــردًا 
ــا واحــدًا ال  ــه فرعــون هــذه األمــة فــأي احلديثــن أصــح؟ فــإن هلــذه األمــة فرعون بأن
ــة شــيعًا ، ويف  ــه وتفريقــه األم ــه وطغيان ــبهه يف ســريته وجروتــه وملك فرعونــن، يش
وزرائــه ومكــر ســحرته وكيدهــم.. الــخ،  مــن اخلصــال الفرعونيــة، فــكل مــن مجــع أكــر 
قــدر مــن خصــال فرعــون يكــون احلديــث أليــق بــه مــن حيــث املتــن، يف حالــة االختاف 
ــن  ــنادًا، ولك ــح إس ــو األص ــًا ه ــق متن ــذا أن األلي ــا ه ــنرى يف موضوعن ــناد، وس يف اإلس

بــرط أال هتولنــا األخبــار املفــراة التــي تريــد رصفنــا عــن معرفــة احلقيقــة األول.

ــن وال  ــدًا ال فرعون ــًا واح ــة فرعون ــىل أن لألم ــًا ع ــث أيض ــظ احلدي ــيا وأن لف ال س
ثاثــة – مــن حيــث النــص- فهــل هنــاك أثــر أمــوي يف نقــل احلديــث مــن معاويــة أليب 
جهــل؟ أم أن هنــاك أثــرًا شــيعيًا يف نقــل احلديــث مــن أيب جهــل ملعاويــة؟ وإذا كان رووا 
احلديــث – دون انــكار- كأيب عوانــة وســفيان الثــوري وعبيــد اهلل العمــري واألعمــش 
ــن عمــر... هــم مــن رمــوز الســلفية، فهــل يصــح أن  ــم التيمــي ونافــع مــول اب وإبراهي
نقلبهــم إل )رافضــة( محايــة ملعاويــة؟ ال أظــن هــذا ســيقوله عاقــل باحــث مــن الســلفية 

أو غريهــم.
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ــذا  ــن ه ــخ أو م ــل أو التاري ــم أو العق ــرآن الكري ــن الق ــتطيع م ــل نس ــك ه ــل ذل وقب
كلــه؛ أن نعــرف أقــرب الرجلــن إل أن يكــون مصداقــًا للحديــث؟ بعيــدًا عــن دراســة 

ــون؟ ــلوك فرع ــرب إل س ــا أق ــن منه ــنادين؟ فم اإلس

ومــا هــي خصائــص فرعــون يف القــرآن الكريــم حتــى ننظــر إل أي الرجلــن تقــرب 
ــم  ــة ث ــلفية املحدث ــل الس ــهورًا قب ــة مش ــث يف معاوي ــل كان احلدي ــات؟ وه ــذه الصف ه
ــك أم العكــس؟ وهــل األول أن نجعــل احلديــث يف  ــث أيب جهــل بعــد ذل اشــتهر حدي
أيب جهــل ليقينيــة كفــره عنــد مجيــع املســلمن بــدالً مــن إضافــة مــادة خافيــة بينهــم أم أن 
البحــث املعــريف املتخلــص مــن املؤثــرات أول؟ وهــل األمــر بأيدينــا حتــى نجعــل هــذا 
ــث  ــا بح ــم علين ــًا حيت ــًا علمي ــاك منهج ــل أو ذاك؟ أم أن هن ــذا الرج ــق ه ــث يف ح احلدي
ــوات اهلل  ــي - صل ــه ال يصــدر عــن النب ــا بأن ــت مــرة، ليقينن ــة ونرهتــا مهــا كان احلقيق
وســامه عليــه وعــىل آلــه - إال احلــق ؟ وهــل يكــون الباحــث باحثــًا عندمــا يلحــق أمنيتــه 

وهــواه أم عندمــا يكــر هــواه لصالــح املعلومــة الصحيحــة إذا قــاده املنهــج إليهــا؟

ــرية، وليــس بالــرورة أن نتفــق عليهــا.. أو نجيــب عليهــا مجيعــًا، لكــن  أســئلة كث
لنبحــث ونتســاءل ونكثــر مــن مســاحة الظــن والرجيــح عــىل حســاب مســاحة القطــع 
والتلزيــم، فالعلــم ال ينمــو يف جمتمــع بــا أســئلة وال احتــاالت، وســبق أن قلــت أننــي 
عندمــا أصحــح إســناد حديــث فــا يعنــي أننــي أجــزم بصحتــه وإنــا أرجــح، وال أجــزم 
بصحــة حديــث إال وفــق رشوط زائــدة عــىل رشوط أهــل احلديــث، وكل حديــث 
ــذا  ــا، وه ــر ف ــا إذا مل يتوف ــة، أم ــن قرآني ــواهد وحواض ــن وش ــه قرائ ــون ل ــه يك أصحح
بعكــس مــن خيالفنــي مــن هــؤالء األخــوة مــن شــباب الســلفية املحدثــة وشــيوخهم، فهم 

مــع اإلســناد فقــط حتــى لــو خالــف املتــن القــرآن والعقــل.
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خالطهــم  الذيــن  الســلفين-  غــاة  يتجــرع  أن  املستحســن  مــن  ربــا  ولذلــك 
ــًا باألســانيد  ــًا طوي النصــب- األســانيد الصحيحــة يف ذم معاويــة، كــا اســتمتعوا زمان
الضعيفــة يف فضلــه، وكــا قــال حذيفــة ) إنكــم حتبــون حلــو احلديــث وتركــون مــره وال 
ــلفية  ــع الس ــًا، وجتري ــوه باط ــًا وحل ــره حق ــف إذا كان م ــره( فكي ــوه إال بم ــح حل يصل
هــذه األســانيد الصحيحــة ومتوهنــا هــو إصــاح هلــم، إلخراجهــم مــن )الوهــم املريــح( 
و)التكتــم الشــديد(، الــذي جعلهــم يفخــرون بضعيــف األخبــار ويتهمــون مــن يتمســك 
ــذي  ــو ال ــف ه ــم الضعي ــح وترهب ــم بالصحي ــنة(، فجهله ــر الس ــه )ينك ــا بأن بصحيحه
جرأهــم عــىل إخواهنــم املجدديــن مــن داخــل الصــف، والقواعــد واملصطلــح بيننــا 
ــه ســيصلح  ــن، فهــذا احلديــث وأمثال ــون واألســانيد والشــواهد والقرائ وبينهــم، يف املت
الســلفين بحيــث يكونــون حتــت اختبــار الضمــري، هــل هــم مــع الســنة فعــًا أم يتومهــون 

فقــط، وهــذا عــىل األقــل جيعلهــم بــن أمريــن:

إمــا أن يصدقوهــا وهــذا ســيمنحهم اخلــروج اجلزئــي مــن التعصــب املذهبــي، بحيث 
يأخــذون مــن املذهــب مــا يعتقــدون صحتــه بالنــص ويركــون مــا خالــف النــص، وإمــا 
ــك  ــع تل ــم م ــذا منهجه ــون ه ــأن يك ــنطالبهم ب ــذا س ــدد، وهب ــج متش ــا بمنه أن يردوه
املوضوعــات والتــي يصححوهنــا يف فضــل الرجــل، وهبــذا نســاعدهم عــىل توســيع 
البحــث خــارج املعتقــات اإلســنادية، فــإذا أنكــروه فيجــب عليهــم االطــراد، ويف هــذا 
نــرة للعقــل املظلــوم داخــل التيــار الســلفي، والــذي نســتطيع أن نصلــح لــه عقلــه فهــذا 
ــاه مــن نصــف الســجن،  ــه هبــذا نكــون قــد أخرجن ــا مــن ذمــه ملعاويــة؛ ألن أفضــل عندن

وبقــي النصــف اآلخــر وهــو الضمــري.

فــإذا التقــت صحــة العقــل مــع نقــاء الضمــري، فقــد متــت اهلدايــة، وال نزكــي أنفســنا 
ال يف األول وال الثانيــة، إال أننــا نعــرف أن عقولنــا وضائرنــا أفضــل مــن التيــار الســلفي 
الــذي عايشــناه وعرفنــاه، نعــرف هــذا بمعايــري واضحــة للعقــل والقلــب ال يمكــن 
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اســتعراضها هنــا وقــد ســبقت مبثوثــة يف بعــض الكتــب التــي ســبقت، ولكــن أؤكــد أن 
النقــص مــازال شــديدًا يف األمريــن )العقــل والضمــري( حتــى عنــد مــن يدعــي أنــه مــن 
أحــرار الســنة مثــل شــخيص الضعيــف، ولكــن بعــض الــر أهــون مــن بعــض، والــكام 
يف هــذه املوضوعــات الضائريــة والعقليــة رضوري، ألن النقــص ليــس يف الراهن فقط، 
فالراهــن التــي احتــج هبــا األنبيــاء هــي أكثــر صدقــًا وعلميــة ومــع هــذا فقــد كفــر أكثــر 
أقوامهــم، وهــذا يــدل عــىل أن النقــص ليــس يف الرهــان دائــًا وإنــا النقــص األكــر يــأيت 
من)جهــاز االســتقبال( عنــد هــذا اإلنســان، مــن ســمع وبــر وعقــل وقلــب وجــوارح، 
ــان  ــص بره ــروا لنق ــا، مل يكف ــم فأقرأوه ــرآن الكري ــم يف الق ــل وأممه ــرية الرس ــذه س وه
وإنــا لنقــص ضمــري، وتعطيــل عقــل، وصمــم وبكــم وعمــى اختــاروه هــم، فلــا زاغــوا 
ــن  ــة م ــائر املتعصب ــة وس ــلفية املحدث ــن الس ــري م ــة، وكث ــم عقوب ــداء؛ أزاغ اهلل قلوهب ابت
املذاهــب األخــرى ال هيدهيــم اهلل مــن بــاب العقوبــة هلــم عــىل عنادهــم والتفافهــم حــول 
شــيخ أو مذهــب أو سياســة أو حــزب وتركهــم النصــوص الرعيــة والدالئــل العقليــة، 
ــة  ــم بفعــل مــن الفــرد نفســه مــن كــر أو عصبي ــرة الغطــاء عــىل القلــب والعقــل يت فكث
ــل حكمــة اهلل  ــاد أو حســد..، فهــو يعاقــب نفســه بنفســه، وهــذه مــن أظهــر دالئ أو عن
يف خلقــه، وهــي مفاتيــح معرفــة اآليــات الكثــرية الــواردة يف مســألة القــدر التــي خلــط 
فيهــا أكثــر النــاس، ألهنــم جيهلــون عــدل اهلل، واجلهــل بعــدل اهلل ثقافــة ســلطانية بامتيــاز، 
والــكام طويــل، والفرعنــة الثقافيــة مــن تلــك الفرعنــة السياســية، نعــوذ بــاهلل مــن قلــب 

كل متكــر جبــار.
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وقد قسمت كتايب هذا إل مخسة مباحث رئيسة وهي:

املبحــث األول: األحاديــث التــي تنــص عــىل أن )معاويــة فرعــون هــذه األمــة( وهــي 
ــة أحاديث. ثاث

املبحث الثاين: املانعات الناصبية والسلفية املحدثة: من أحاديث وآراء مضادة.

ــة  ــن يف فرعوني ــة والتابع ــض الصحاب ــهادات بع ــهادات: ش ــث: الش ــث الثال املبح
ــة. معاوي

ــو جهــل  ــة بحديــث )أب ــع: املعارضــات: معارضــة احلديــث يف معاوي املبحــث الراب
فرعــون هــذه األمــة(.

املبحــث اخلامــس: احلاضنــات: احلاضنــات القرآنيــة عــىل قــوة احلديــث يف معاويــة 
ــة. ومصاديقهــا التارخيي

ــادات والتفصيــات يف  ــرواة مــع الزي ــة يف دراســة ال امللحقــات.. ملحقــات تفصيلي
مباحــث أخــرى.

وهنــاك أبحــاث فرعيــة حتــت كل مبحــث ســروهنا يف مواضعهــا، وســنبدأ بتعريــف 
فرعــون يف اللغــة..
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معنى فرعون يف اللغة:

حيســن بنــا يف البدايــة أن نتعــرف عــىل هــذه اللفظــة )فرعــون( لغويــًا، فمعــاين فرعــون 
تــدور حــول معــاين التجــر واملكــر والدهــاء، فــإذا اجتمــع هذا مــع الســلطنة فقــد اكتمل، 
وقــد ورد حديــث )فرعــون هــذه األمــة( يف حــق اثنــن، مهــا أبــو جهــل ومعاويــة، فمــن 

منهــا أقــرب ملعنــى فرعــون؟ ســلطنًة وجتــرًا ودهــاءًا؟ أمعاويــة أم أبــو جهــل؟

مــع األخــذ يف االعتبــار توفــر الدواعــي لتحميل أيب جهــل أي يشء، وتوفــر الدواعي 
لترئــة معاوية مــن كل يشء؟

فقــد أصبــح أبــو جهــل كبــش فــداء قريــش، إذ حــروا فيــه كفــر كفــار قريــش كأيب 
ســفيان ونحــوه، وكذلــك جعلــوا عبــد اهلل بــن أيُب بــن ســلول كبــش الفــداء للمنافقــن، 
ــة  ــه نفــاق أيب عامــر الفاســق ونحــوه مــن حلفــاء أيب ســفيان مــن الصحاب إذ حــروا في

الذيــن كانــوا يــرون إليــه باملــودة - كــا يف أول ســورة املمتحنــة - وغريهــم.
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الفرعنة يف كتب اللغة:

.)1( 1 - ويف لسان العرب: الَفْرَعنَُة الِكْرُ والتََّجرُّ

2 - ويف لسان العرب أيضًا )ويف حديث َأيب ذر َأنه قال لفان)2( َأشهد َأن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم قال إيِن َأو إِياك )فرعوُن هذه األُمة( يريد َأنك فرعوُن هذه األُمة ولكنه َألقاه 
إِليه تعريضًا ال ترحيًا وهذا كا تقول : َأحُدنا كاذٌب، وَأنت تعلم َأنك صادق ولكنك 

ُض به)3(. ُتَعرِّ

3 - يف خمتار الصحاح: فِْرَعْوُن لقب ملك مر وكل عاٍت فرعون، والعتاة الَفراِعنًُة وقد 
.)4(أخذنا فرعون هذه األمة تَفْرَعَن وهو ذو َفْرَعنٍَة أي دهاء ونكر، ويف احلديث

قلت: هكذا قال )أخذنا(!!، وهذا تصحيف أو حتريف، والصواب أن لفظ احلديث أعني 
حديث أيب ذر هو )أحدنا( وليس )أخذنا(، أي قول أيب ذر ملعاوية: )أحدنا فرعون هذه 
األمة(، هذا هو لفظ حديث أيب ذر، ولعل التحريف الواقع يف خمتار الصحاح طباعي 
وليس مقصودًا، وسيأيت احلديث نفسه يف مصادر احلديث والرواية عىل الوجه الصحيح، 

بل ويف كتب اللغة.

1. لسان العرب: ج 13، ص 323.
2. هو معاوية ولكن أهل اللغة يقلدون أهل احلديث وخيشون نقمتهم فيخفون اسم معاوية .. ولو كان االسم املبهم هو 

أبا جهل ملا أخفوه، إذ أن اجلميع يذمه وال حامي له، وسيأيت يف دراسة حديث أيب ذر.
3.لسان العرب: ج 14، ص 56.

4. خمتار الصحاح: ج 1، ص 517.
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4 - ويف غريب احلديث للخطايب - )ج 2 / ص 250( قال : )وهو كقول بعض الصحابة 
لرجل)1( ! قد علمت أن رسول اهلل قال إن أحدنا)!( فرعون هذه األمة يعنيه بذلك()2(.

ــو ذر،  ــل هــو أب ــة لرجــل(! والقائ  قلــت: كــذا قــال اخلطــايب )قــول بعــض الصحاب
واملقــول لــه هــو معاويــة.. كــا ســيأيت موثقــًا يف األحاديــث، ولكــن اخلطــايب أو املصــدر 
أخفــى اســم أيب ذر واســم معاويــة محايــة ملعاويــة، كالعــادة، فقــد أصبــح هــذا اإلخفــاء 
والبــر منهجــًا عامــًا للســلفية املحدثــة مــن أيــام املتــوكل خاصــة، ووصــل تأثريهــم إل 
أهــل اللغــة، وكان أكثــر أصحــاب الفنــون مــن لغــة وتاريــخ خيافــون أهــل احلديــث أو 
جياملوهنــم أو يقلدوهنــم بحــذف اســم معاويــة أو مــا يــيء إل معاويــة، أو أهنــم أخــذوا 

احلديــث مــن أهــل احلديــث حمرفــًا، واملحــرف إمــا خائــن أو خائــف.

ولفظة )أخذنا( تصحيف أو حتريف، صواهبا )أحدنا( بالدال املهملة.

1. هو معاوية .. كا سبق وكا سيأيت مفصًا، ولكنهم يبهمون اسم معاوية إما عصبيًة أو خوفًا من العامة أو ألي سبب 
آخر.

2. غريب احلديث للخطايب: ج 2، ص 250.
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املبحث األول : األحاديث يف أن معاوية فرعون هذه األمة

ــون  ــة فرع ــأن )معاوي ــناد ب ــح اإلس ــا صحي ــة بعضه ــث مرفوع ــدة أحادي وردت ع
ــواهد،  ــن وش ــن إال بقرائ ــة املت ــي صح ــدي ال تقت ــناد عن ــة اإلس ــة(، وصح ــذه األم ه
بعكــس الســلفية املحدثــة، فهــم ال يعرفــون صحــة املتــن مــن معنــاه وإنــا مــن إســناده، 
إال أهنــم يضطربــون إن صــح إســناد حديــث يف ذم معاويــة، فيتكلفــون تضعيــف الســند، 
أو يقابلــون احلديــث باإلمهــال أو احلــذف أو البــر أو بوضــٍع، بحديــٍث آخــر مضــاٍد لــه 
ــي ســبق  ــث املضــاد يف كتبهــم.. وغــري ذلــك مــن األســاليب الت وينــرون ذلــك احلدي
ذكرهــا والتوســع فيهــا وكشــفها يف الكتــاب اآلخــر الــذي خصصنــاه يف دراســة حديــث 

) يمــوت معاويــة عــىل غــري ملتــي( وســنده عــىل رشط الصحيــح.

ومــن تتبــع األحاديــث يف ذم معاويــة وجــد العجــب يف تعــدد أســاليب مقاومــة 
النواصــب والســلفية املحدثــة هلــذه األحاديــث وخاصــة الصحيــح منهــا الــذي ال 
ــه هــذا الكتــاب( مثلهــا، ال خيتلفــون  يســتطيعون دفعــه، وهــذا احلديــث )املخصــص في
يف تلــك الوســائل ، وهــذا االضطــراب واإلخفــاء والتلميــح دون التريــح قــد يكــون 
عندنــا مــن قرائــن الصحــة، إذ قــد تســتفاد صحــة احلادثــة مــن ارتبــاك النافــن وعجلتهــم 
وتناقضهــم يف الدفــع بالــراءة ، كأوالد الســارق املخلصــن لــه عندمــا يدفعــون عنــه هتمــة 
الرقــة، إذ جتــد عندهــم العجلــة والتناقــض واملبالغــة والتشــتت ..الــخ، وهــذا يعرفــه 
أصحــاب املحققــون الصادقــون ذوو اخلــرة عندمــا يســمعون شــهادات املتعصبــن 

ــم. للمته
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وهنــا سنســتعرض طــرق حديــث )معاويــة فرعــون هــذه األمــة( وســنرى االرتبــاك 
نفســه عنــد الســلفية املحدثــة، بســبب قــوة األســانيد، ثــم ســنبحث الشــواهد والقرائــن 

واألســباب التــي دعتنــا إل ترجيــح صحــة احلديــث.
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احلديث األول: حديث ابن عمر:

احلديــث ورد يف املنتخــب مــن علــل اخلــال عــن ابــن عمــر، وقــد نقلــه اخلــال عــن 
مهنــا تلميــذ اإلمــام أمحــد عندمــا ســأل أمحــد بــن حنبــل وحييــى بــن معــن فقــال)1(:

اد)2(، عــن عبيــد اهلل بن  ُثــوين عــن عبــد احلميــد بــن أيب روَّ )وقلــت ألمحــد وحييــى: حدَّ
عمــر)3( ، عــن نافــع)4(، عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وســلم(: 
»لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه األمــة معاويــة بــن أيب ســفيان«. فقــاال مجيعــا - يعنــي 
أمحــد وابــن معــن-: ليــس بصحيــح)5(، وليــس يعــرف هــذا احلديــث مــن أحاديــث عبيــد 

1. املنتخب من علل اخلال: ج 1، ص 32.
2. هذا تصحيف، وهو عبد املجيد بن أيب رواد كا سيأيت، وهو ثقة، أو أن مهنا قال : حدثوين عن أيب عبد احلميد، فهي 

كنية عبد املجيد )تاريخ الطري ) 11 / 685 (: وعبد املجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد، يكنى أبا عبد احلميد(.
3. تلميذ نافع وراويته، وهو عندهم ثقة من رجال اجلاعة، وسيأيت مفصًا.

4. نافع هو مول ابن عمر، ثقة عندهم من رجال اجلاعة، وهو مشهور.
5. بل هذا اإلسناد صحيح كا سيأيت مفصًا، وله شواهد من ثاث طرق عن ابن عمر نفسه، وله شاهد بإسناد قوي من 
طريق أيب ذر، وال يستغرب حديث ابن عمر هذا، ألن البن عمر أحوال، وكان يف آخر عمره قد ندم عىل عدم نرة 
اإلمام عي ورأى من ظلم بني أمية ما رأى، ثم قد صح ندمه كا ندم عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وقد روى االثنان 
يف مثالب معاوية يف آخر عمرمها، وقد قتل احلجاُج ابن عمر أيضا ، وهذا ما ختفيه السلفية املحدثة وال تشهره محاية 

منها لبني أمية، وسيأيت تفصيل ذلك.
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اهلل )1(، ومل يســمع عبــد املجيــد بــن أيب رواد مــن عبيــد اهلل شــيئًا)2(، ينبغــي أن يكــون عبــد 
املجيــد دلســه)3( ســمعه مــن إنســان، فحــدث بــه .

1. يعني عبيد اهلل بن عمر شيخ عبد املجيد، أما كون احلديث ليس مشهورا من حديث عبيد اهلل فهذا ليس ذنبه إنا ذنب 
السلفية املحدثة التي بدأ تشكلها من تلك األيام، بل من قبل، فصارت هتمل أحاديث الفقهاء والقضاة وأهل الرأي 
بناء عىل خدمة احلديث ملا  الفقه ومن القضاة( فهي هتمل أحاديث وتروي أخرى  ) وقد كان عبد املجيد من أهل 
يعتقدونه من عدمه، ثم إن جهل أهل احلديث هذا احلديث من عبيد اهلل بن عمر ال جيعله ضعيفا ، فكم من راٍو ثقة 
مشهور انفرد بأحاديث صحيحة، أو انفرد عنه ثقة بأحاديث مل يروها املشهورون من تامذته، وكان الضغط السلفي 
عىل أهل احلديث الذين اقتنعوا بذم معاوية شديدا ، لدرجة أن بعض كبار أهل احلديث كعبد الرزاق الصنعاين وقبله 
األعمش ال يستطيعان رواية بعض فضائل عي ألهل احلديث فيروهنا إل من يثقون فيهم، فتكون األحاديث عند 
أكثر أهل احلديث جمهولة، بل قد يستعجلون فيضعفون رواهتا كا فعل حييى بن معن مع أيب األزهر النيسابوري، 

وقال األعمش ) 148 هـ (: لقد منعتنا هذه املرجئة من رواية فضائل عي  واملرجئة هو االسم القديم للسلفية.
وهذا حيتاج توسعا يف موضوع آخر، ولكن نختر القول بأن الذي أدى إل غرابة هذا احلديث مثًا، أن أغلب أهل 
احلديث ال يروون مثالب معاوية، وقد أفتى أمحد بإبادة الكتب التي فيها يشء من هذا.. وهو يف هذا متبع للخط العام 
ملنهج املتأخرين من أهل احلديث من أيام القطان وسفيان وابن مهدي، فقد سبقه كبار أهل احلديث إل كتم فضائل 
عي؛ كا فعل الزهري يف مغازيه وكذلك عروة وحييى القطان وابن مهدي ومحاد بن زيد ويزيد بن زريع وغريهم من 
كتمة فضائل أهل البيت إمجاال ، إما نصبا أو خوفا من سلطان أو ألي علة أخرى، وقد نقلنا من السنة للخال -يف 
الكتان واإلبادة ولو كانت  )املثالب(؛ هو  أن منهج أمحد مع مثل هذه األحاديث يف  كتب وأبحاث سابقة -كيف 
صحيحة، فقد كان معاوية عندهم حمنة يمتحنون هبذا أهل احلديث ويمزقون أي كتاب فيه مثلبة ظاهرة يف معاوية، 
قال أبو حاتم يف إبراهيم بن ظهري )روى يف مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه(! أي أنه كان عندهم ثقة وكتبوا عنه 
ثم ملا روى أحاديث صحيحة يف مثالب معاوية مزقوا ما كتبوه عنه وهجروها كلها، فهذا منهج أغلب أهل احلديث 

بعد املتوكل العبايس.
2. مها حجازيان متعارصان،.. وسيأيت، وقد كان آل أيب رواد يروون ما سكت عنه أهل احلديث من مثالب بني أمية، ) 
كرواية عبد العزيز حديث أنس يف مواقيت الصاة(، فلعل عبيد اهلل بن عمر العدوي خص هبذا احلديث آل أيب رواد، 
كا خص عبد الرزاق أبا األزهر، وخص شعبة واألعمش أناسا بأحاديث دون أناس، وقبلها خص عي وحذيفة 
تابعن دون الغوغاء، وقبلها خص النبي صلوات اهلل عليه وأله حذيفة بن اليان بأخبار املنافقن أهل العقبة، وهذا 

العرف موجود إل اليوم، إذ ليس بالرورة أن تضع علا عند من يضيعه أو حيرض عليك السلطات أو العامة.
3. كيف ينبغي، وسيأيت اجلواب عىل هذا االحتال أو االقراح.
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التعليق على اإلسناد واملنت:

أوالً : ســند احلديــث صحيــح، أمــا عبــد احلميــد بــن أيب رواد فتصحيــف؛ وصوابــه 
ــات  ــيأيت إثب ــا، - س ــا وحمدثه ــة وقاضيه ــه مك ــن أيب رواد )206هـــ( فقي ــد ب ــد املجي عب
ــن عمــر بــن حفــص  ــد اهلل ب ــد ثقــة مــن رجــال مســلم، وشــيخه عبي ــد املجي هــذا- وعب
بــن عاصــم بــن عمــر بــن اخلطــاب العــدوي )147هـــ( ثقــة مــن رجــال اجلاعــة، وشــيخه 
نافــع )118هـــ( ثقــة مشــهور مــن رجــال اجلاعــة، وشــيخه عبــد اهلل بــن عمــر صحــايب 
ــع  ــن التوس ــد م ــيأيت مزي ــلم وس ــىل رشط مس ــح ع ــند صحي ــروف )74 هـــ(، فالس مع

ــرواة. ــق ال ــل يف ملح والتفصي

إذن فاإلســناد صحيــح عــىل رشط الشــيخن مــن حيــث القــوة واالتصــال، وهــو عــىل 
ــن أيب رواد  ــد اب ــد املجي ــرج لعب ــاري مل خي ــإن البخ ــال، ف ــث الرج ــن حي ــلم م رشط مس
هــذا، لكنــه ثقــة وروى لــه مســلم وأصحــاب الســنن..، وال يمكــن إعالــه بجهالــة مــن 
ــا عنــه، ألن أمحــد وابــن معــن مل يســأال مهنــا عنهــم، وظاهــر أهنــا قــد عرفــا  حدثــوا مهنّ
ــث  ــذا احلدي ــه هب ــك عن ــن حدث ــا م ــوال ملهن ــد ومل يق ــد املجي ــة عب ــن رواي ــه م ــث أن احلدي
الغريــب املنكــر؟ كا كان تركيزمهــا عــىل عبــد املجيــد وهــل يمكــن أن يكــون قــد دلســه 
ــد  ــن عبي ــن ايب رواد، ع ــد ب ــد املجي ــن عب ــة ع ــن مجاع ــدث ع ــه ح ــا كأن ــم مهن ــخ، ث ..ال
اهلل عــن نافــع عــن ابــن عمــر بقولــه )حدثــوين(، فاحلديــث مشــتهر عنــه مــن أكثــر مــن 
ــا حنبــي وال يــروي عــن شــيعة وال  ــا، وهــم مــن شــيوخه، ومهن حمــدث يثــق فيهــم مهن

ــن)1( . جمهول

1. ومع هذا كله فصحة اإلسناد ال تقتي صحة املتن، فدعونا نتمهل وننظر هبدوء يف الشواهد واملتابعات ثم نحكم بعد 
ذلك وفق ما يمليه علينا ضمرينا وبحثنا، ثم من شاء فليقتنع بحكمنا ومن شاء فليتحفظ أو ينكر.. ولكن مها اختلفنا 
يف تقييم هذا احلديث فإنه يبقى - أي هذا احلديث- أقوى من كل فضائل معاوية املزعومة التي يصححها النواصب 
والسلفية املحدثة رغم ضعفها الشديد وعللها املتعددة، كل هذا من باب الغلو يف معاوية أو من باب الكيد للشيعة 
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واملعتزلة وأحرار السنة. ومع هذا فنؤكد أن هلم كامل احلرية يف اعتقاد صحة ما شاءوا من األحاديث برط أن يكون 
هذا عن صدق نية وليس عصبية مذهبية، ولن حياسب اهلل فردا عىل ما مل يقتنع به بعد أن يبذل طاقته، فا جيوز للمسلم 
أن يرد ما يعتقد، وال أن يقبل ما ال يؤمن به، لكن حيتاج هذا االعتقاد أن يرسخ بالعلم أو أن يزول بالعلم، أما أن 
نقول : هذا احلديث ال يمكن.. أو هذا حمال-كا يف عبارة ابن اجلوزي- أو ينبغي أن يكون فان دلسه..الخ فهذا 

حكم مذهبي مترع من باب الدفع بالصدر أو حكم باهلوى وليس بالعلم.
وأنا شخصيًا قبل أن أبحث هذا احلديث كنت أستبعده متامًا وظننت أين سأجد شيعيًا مغاليًا ضعيفًا يف اإلسناد، وإذا 
بجميع الرواة ثقات عند أهل احلديث وغري متهمن بأدنى تشيع، بل هم بن سلفي وناصبي قديم! فهذا احلديث 

كسائر األحاديث يف ذم معاوية خترج من أشداق مخسة أسود!.
وهنا فائدة وهي بأن السلفية القديمة مل تكن تؤمن بالثناء عىل معاوية فضًا عن تصحيح يشء يف فضله، بل كانت حتتمل 
فيه السوء والبغي والنفاق والفرعنة ودخول النار واملوت عىل غري امللة .. وهكذا، فهذه مضامن أحاديث خرجت 
من السلفية العتيقة، بل رواها بعض النواصب، ألن بعض النواصب قد ال حيب معاوية وإن كان يبغض عليًا، وهذا 
نوع من النصب ال ينتبه له كثري من أهل احلديث وهو موجود، كالنصب الزبريي مثًا، فالتيار الزبريي كان منحرفًا 
عن اإلمام عي لكن ليس ألجل معاوية وإنا ألجل عبد اهلل بن الزبري، فقد كان يف خصومة شديدة مع بني هاشم 

)كابن عباس وابن احلنفية وشيعتهم( وكاد أن حيرقهم يف شعب أيب طالب لوال نجدة املختار بن أيب عبيد الثقفي.
تيمي  ونصب  زبريي  نصب  هناك  لكن  األصل،  هو  األموي  النصب  أن  صحيح  ملعاوية،  حمبا  ناصبي  كل  فليس  إذن 
حتسينية  نسخة  القريش  والنصب  عامة،  القريش  النصب  من  فروع  وكلها   .. الخ  بري  ونصب  خمزومي  ونصب 
وجتميلية ملواقف قريش من بني هاشم بسبب النبوة، بعضه عن نفاق وبعضه عن حسد وتنافس، وليس كل خماصم 
أم حيسدون  أو لعن صاحليهم أو حسدهم كلهم  أفاضلهم  النواصب، وإنا من أبغض  بني هاشم نعده من  أحد 
الناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله.. الخ، فهذا البغض العام أو احلسد العام لكل بني هاشم سيشمل الصاحلن منهم 
وهذا كفر أو نفاق ألن من هؤالء الصاحلن النبي )( وعي بن أيب طالب والزهراء واحلسنان وذريتهم الصاحلة 

من حيث اجلملة.
أما الذي يبغض فرعًا من بني هاشم أو شخصًا منهم ألسباب معلومة يرع فيها البغض أو ُيفهم، لظلم أو فسق أو أي 
ذنب فهذا ليس نصبًا ، بل هذا أمر طبيعي وقد يكون واجبًا ألن الراءة من الظلم وأهله واجب، ويف بني هاشم أخيار 
وأرشار إال أن الصاح يغلب عليهم، وأهل البيت صفوهتم، كا أن يف بني أمية أخيارًا إال أن الظلم والفساد يغلب 
عليهم، وآل أيب سفيان خاصتهم، وهذا يف القرن األول والثاين، ثم انتر األمر وأصبح بعض اهلاشمين ناصبيًا 
ككثري من حكام بني العباس، وكان يف بعض األموين يشء من تشيع كخالد بن سعيد بن العاص األموي وأخوته 
)وهو صحايب كبري من السابقن ال يعرفه هؤالء كمعرفتهم الطلقاء وحمبتهم هلم( وكذلك يف التابعن من املتشيعة 

األموين، عمر بن عبد العزيز ثم عبد اهلل بن عمرو بن عثان بن عفان وأبو الفرج األصفهاين وغريهم.
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فتدبره،  التضعيف  يف  معن  وابن  أمحد  كام  من  جدًا  ظاهر  والتعسف  الترع  ثانيًا: 
وسيأيت التفصيل فيه، ولألسف أن األثر السيايس واملذهبي هو كبري جدًا يف أحكام أهل 
فمن  عندهم  استقر  ما  عىل  الرواة  ثقافة  يقيسون  فهم  وأحاديثهم،  الرواة  عىل  احلديث 
وافقهم وثقوه ومن خالف ما استقر عندهم ضعفوه وتكلفوا تضعيفه ورد أحاديثه )طبعًا 
مراقبة  يف  تقصريهم  وجوانب  إنصافهم  جلوانب  لتفصيل  حيتاج  واألمر  اجلملة  يف  هذا 
مدى اإلنصاف، وهلم فضائل وجوانب إنصاف وعلمية ال جيوز إمهاهلا، كا أن هلم أهواء 
وعصبيات ال جيوز متريرها، فلسنا مع من هيامجهم مطلقًا وال من يرئهم مطلقا ، األمور 

براهينها(، وسنفصل هنا يف مناقشة كام أمحد وابن معن بعد استعراض ما قااله.

فإذا قلنا أن بغض بني هاشم نفاق أو كفر، فإنا نعني الصاحلن منهم أو بغضهم أمجعن ألن البغض سيشمل الصاحلن، 
ويف بني أمية العكس، من أحبهم مجيعا وقع يف النفاق ألنه سيحب مثل أيب سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية ومروان بن 
احلكم ومعظم ملوكهم الظلمة، وأما من اختار الصاحلن منهم كآل أيب أحيحة وعمر بن عبد العزيز وأمثاهلم فأحبهم 

وواالهم - أو حتى املحايدين منهم- فهذا عدل وواجب رشعي.
النفاق بغض  البيت فهم أخص من بني هاشم، بل هم صفوة بني هاشم، وبغضهم نفاق مؤكد، وأبلغ ذلك  أما أهل 
النبي)( ثم بغض اإلمام عي الذي هو رأس هذا البيت النبوي بعد التحاق النبي )( بالرفيق األعىل، والنفاق 
غالبا ال يظهر يف بغض النبي )( حلرص املبغضن املنافقن عىل كتانه، ولكنهم يرحون بالبغض يف غريه من آل 
حممد )( وجيدون جتاوبا من باب احلسد القريش لبني هاشم، فهذه األرضية النفسية من احلسد والكر والثارات 
هي التي مكنت بني أمية من احلكم بعد أن انضم إليهم أكثر قريش ووجدوا فيهم األمل يف حتقيق الثأر من بني هاشم، 

والنفوس نفوس.
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نص كالم أمحد وابن معني مع التفصيل يف الرد عليه:

يف كتــاب: املنتخــب مــن علــل اخلــال  قــال مهنــا – تلميــذ اإلمــام أمحــد-: )وقلــت 
اد، عــن عبيــد اهلل بــن عمــر، عــن  ُثــوين عــن عبــد احلميــد بــن أيب روَّ ألمحــد وحييــى: حدَّ
ــة  ــكل أم ــلم(: »ل ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــال: ق ــر، ق ــن عم ــن اب ــع، ع ناف

ــفيان«)1(. ــن أيب س ــة ب ــة معاوي ــذه األم ــون ه ــون، وفرع فرع

فقــاال مجيعــًا- يعنــي أمحــد وابــن معــن-: ليــس بصحيــح، وليــس يعــرف هــذا 
احلديــث مــن أحاديــث عبيــد اهلل، ومل يســمع عبــد املجيــد بــن أيب رواد مــن عبيد اهلل شــيئًا، 
ينبغــي أن يكــون عبــد املجيــد دلســه ؛ ســمعه مــن إنســان، فحــدث بــه ســبق التعليــق عــىل 

صحــة اإلســناد، وبقــي أن نــرد عــىل شــبهات أمحــد وابــن معــن..

1. املنتخب من علل اخلال: ج 1 ، ص 32.
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تفصيل الرد على أمحد وابن معني:

أوالً : يســتغرب املتأمــل هــذه العجلــة الظاهــرة جــدًا يف كام الشــيخن - أعنــي أمحد 
بــن حنبــل وحييــى بــن معــن- يف ردمهــا احلديــث، ومــن دالئــل تلــك العجلــة تســابقها 

يف الــكام! كــا نفهمــه مــن ظاهــر كام مهنـّـا عندمــا قــال:

)فقــاال مجيعــًا()1(! وكأهنــا خيشــيان عــىل الســائل أن يبقــى حلظــات يف هــذا املعتقــد 
ــد  ــن كان ض ــدر مم ــل ب ــد أه ــث يف ذم أح ــذا احلدي ــراوي ه ــو روى ال ــا ل ــري! و رب اخلط

ــاال : ال ــا ق ــا هــذا احلــاس والتســابق ، ولرب ــا وجدن ــة مل معاوي

ــى مــن  ــا هــذه األحاديــث! كــا قاهلــا أمحــد يف أحاديــث يف ذم اإلمــام عــي أت تعجبن
ــرد  ــل مل ي ــدًا ، ب ــاردًا ج ــث ب ــك احلدي ــاحمه اهلل يف ذل ــد س ــكان أمح ــن... ف ــق األموي طري
احلديــث وإنــا أخــر الســائل أنــه ال يعجبــه فقــط! وأبقــى عــىل رجــال اإلســناد بــا أدنــى 
هتمــة، ألن فيهــم عــروة والزهــري وتامــذة الزهــري مــوايل هشــام، ولــو ضعــف واحــدًا 
ــاء ذلــك اإلســناد الشــامي  ــار بق ــع املســند وحمــاه، فاخت ــر لــرب عــىل رب منهــم أو أكث
ألنــه منجــم كبــري مــن مناجــم الذهــب للعقيــدة والفقــه احلنبــي، بينــا تكلــف هنــا يف رد 
حديــث ابــن عمــر يف ذم معاويــة، مــع اقــراح فكــرة تدليــس ليــس عليهــا دليــل، وســهل 
عليهــا اهتــام عبــد املجيــد بــن أيب رواد بالتدليــس، ألنــه ليــس مــن فئتهــم احلديثيــة 
ــه  ــه فقي ــا ألن ــل رب ــث والقضــاء، ب ــه واحلدي ــن الفق ــا هــو رجــل جيمــع ب ــة، وإن اخلاص
مســتقل إل حــد كبــري ومكــي أيضــًا ، وأقــرب إل مدرســة ابــن عبــاس وبعيــد نســبيًا عــن 
املدرســة الســلفية البغداديــة، اخلاصــة يف هــذه امللحوظــة، أن املنصــف يــرى العجلــة يف 
الــرد بــا برهــان وإنــا دفــع بالصــدر كــا يقــال، ومــن حقنــا ســؤال املحــدث ملــاذا ضعــف 

هــذا الــراوي وملــاذا وثقــه؟.

1. إن كان مهنا يقصد أهنا تسابقا يف اإلنكار فهذا دليل عىل احلرص الشديد يف تضعيف هذا احلديث، واملزايدون
عىل بعضهم يف العقيدة يفعلون مثل هذا وأكثر يف أيامنا هذه من باب الرياء والتسابق عىل تصحيح العقيدة!
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ثانيــًا : هــذا املنهــج الســلفي امُلحــَدث الــذي نشــط أيــام أمحــد – كــا ذكرنــا يف 
ــة  ــع ونتيجــة دول ــراز وصن ــذي هــو مــن إف ــع الســلفي ال مواضــع- كان اســتجابة للواق
معاويــة وبنــي أميــة أصــًا، )وعنــدي أدلــة يف إثبــات الصلــة بــن العهــد احلنبــي والعهــد 
األمــوي لكنهــا يف أبحــاث متفرقــة( فاجلســم الســلفي يف عمــوده الفقــري امتــداد 
ــال  ــر وإمه ــام بالصغائ ــاء، اهت ــة، إرج ــبيه، طاع ــر، تش ــب، ج ــة )نص ــكار األموي لألف
للكبائــر، اهتــام باحلديــث وهجــر القــرآن، ..الــخ(، ولكــن مــع تعديــل بعضهــا، ولذلــك 
فاجلســم الســلفي يرفــض مثــل هــذه األحاديــث يف ذم معاويــة ابتــداًء رفضــًا نفســيًا وليس 
ــه مل يكــن  ــوة أو يف فضيلــة الــرك! إضافــة إل أن ــه حديــث يف إبطــال النب ــًا.. وكأن علمي
هنــاك حريــة كافيــة داخــل الوســط الســلفي للبحــث يف مثــل هــذه األحاديــث الصادمــة 

للوســط الســلفي التــي حوربــت مــن قبــل أيضــًا.

ثالثــًا : االرتبــاك ظاهــر مــن كام الشــيخن )أمحــد وابــن معــن(، فكأهنــا تفاجــآ هبــذا 
الســؤال، ورصامتــه! انظــر إل هــذا اجلــواب الريــع املتدفــق بخمــس مجــل مــن القنابــل :

1- ليس بصحيح!

2 - وليس يعرف هذا احلديث من أحاديث عبيد اهلل!

4 - ومل يسمع عبد املجيد بن أيب رواد من عبيد اهلل شيئا(!!

إنسان،  من  سمعه  دلسه،  املجيد  عبد  يكون  أن  )ينبغي  بأنه  مبارشة  يقرحان  ثم   -  5
فحدث به(.
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ونقــول: مــا هــذا التدفــق الكاســح؟ مــا هــذا احلــاس واحلساســية املفرطــة مــن 
إمكانيــة صحــة اإلســناد؟ وعــىل كل حــال فإنــه عنــد التنــزل مــع هــذا االقــراح أو احتــال 
ــه باحتــال آخــر أقــرب إل الصحــة، وهــو  ــد املجيــد، يمكــن معارضت التدليــس مــن عب
ــق  ــع حتق ــيا م ــر، ال س ــن عم ــد اهلل ب ــن عبي ــمعه م ــد س ــد املجي ــي أن عب ــال: ينبغ أن يق
الثقــة واملعــارصة والبلدانيــة ، وهــذا هــو رشط مســلم، وقــد توســع يف املقدمــة عــىل مــن 

اشــرط اللقــاء.

إضافــة إل أمــر مهــم، وهــو أن عبــد املجيــد ليــس مــن املدلســن عنــد التحقيــق، ومل 
يــورده مــن أورده يف املدلســن كالعائــي إال هبــذا االحتــال االقراحــي مــن أمحــد وابــن 
ــا كثــريًا مــن اإلنصــاف يف  ــة، وأفســد علين ــا معاوي معــن فقــط ، فانظــروا كيــف حلــق بن

اجلــرح والتعديــل، وبالتــايل أفســد علينــا كثــريًا مــن البيــان النبــوي.

رابعــًا: ثــم مــن هــو ذلــك اإلنســان الــذي يتحــدث عنــه أمحــد وابــن معــن؟ أعنــي 
ــد املجيــد ســمعه منــه؟ هــل يكــون إال  مــن هــو ذلــك الشــخص الــذي حيتمــان أن عب
أبــاه عبــد العزيــز بــن أيب رواد وهــو ثقــة أو مــن يثــق بــه عبــد املجيــد وهــو حمــدث فقيــه 
وال يــروي إال عــن ثقــة عنــده؟ وإال كيــف يقولــون أن وكيــع بــن اجلــراح ومالــك وابــن 
ــد؟ فهــو  ــد املجي ــروون إال عــن ثقــة وال يمكــن أن يكــون هــذا يف عب معــن وأمحــد ال ي
ــادة ،  ــي ع ــه ذك ــل ، والفقي ــر العق ــًا ، واف ــه فقيه ــم بكون ــد عليه ــل يزي ــم، ب ــل عنه ال يق
ــخص  ــه ش ــإذا حدث ــت ، ف ــىل التثب ــة ع ــه قائم ــادق، فمهنت ــن الص ــكاذب م ــرف ال إذ يع
ــاز  ــد يمت ــد املجي ــد كان عب ــه، وق ــن كذب ــه م ــيعلم صدق ــه س ــح أن ــن الراج ــث فم بحدي
ــن  ــفيان ب ــع وس ــن كوكي ــن مع ــد واب ــيوخ أمح ــن ش ــر م ــي )( أكث ــة النب ــادة يف حمب بزي
عيينــة اللــذان رويــا مــا يــيء إل النبــي )( وكان عبــد املجيــد قــد أفتــى بــرب عنــق 
ــد  ــي )( وكان ق ــن النب ــاص م ــه انتق ــًا في ــًا موضوع ــه حديث ــراح لروايت ــن اجل ــع ب وكي
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ــىل  ــره ع ــا ال نق ــاء(، وإن كن ــام النب ــري أع ــع يف س ــة وكي ــر ترمج ــة )انظ ــه بمك ــدث ب ح
هــذا، إال أن هــذا احلــدث يثبــت أن الرجــل لــه خصومــة قديمــة مــع شــيوخ أمحــد وابــن 
معــن، واخلصومــة تــرف التاميــذ عمــن وقــع يف شــيوخهم، فــا ينصفونــه وحيتملــون 
لــه االحتــاالت غــري املرهنــة، ولــو قــاال: للحديــث علــة ال نعلمهــا، لــكان أفضــل مــن 

ــه )ينبغــي أن يكــون دلســه(! هكــذا )ينبغــي(!. أن حيتمــا بــل جيزمــا بأن

ثــم مل يصفــه حييــى بــن معــن وال أمحــد بالتدليــس عندمــا يتكلــان عنــه خــارج هــذا 
احلديــث، ففــي تاريــخ ابــن معــن - الــدوري –: ســمعت حييــى يقــول عبــد املجيــد بــن 
ــى رواد ثقــة)1(، وكــذا وثقــه أمحــد ومل يتهمــه إال باإلرجــاء، وذكــره  ــن أب ــز ب ــد العزي عب
ــد  ــد املجي العائــي يف جامــع التحصيــل هبــذا احلديــث، فقــال يف جامــع التحصيــل: عب
بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد ذكــره أمحــد يف حديــث رواه عــن عبــد اهلل بــن عمــر فقــال 
ينبغــي أن يكــون عبــد املجيــد دلســه أخــذه مــن إنســان فحــدث بــه ذكــره اخلــال يف كتاب 
العلــل)2(، ومعنــى هــذا أن العائــي مل جيــد مــن وصفــه بالتدليــس إال يف هــذا اخلــر، وقــد 
ــس!  ــن التدلي ــه يشء م ــر عن ــم: ذك ــرة بقوهل ــن املتأخ ــب املدلس ــد يف كت ــا بع ــروه في ذك
بينــا أمحــد وابــن معــن يف أثبــت األقــوال إليهــم عــىل توثيقــه دون ذكــر التدليــس، 
ــال  ــذا احت ــال، وه ــراح أو احت ــرد اق ــط جم ــث فق ــذا احلدي ــا ويف ه ــس هن ــا التدلي وإن
مذهبــي لســطوة معاويــة عــىل قلــوب وعقــول أهــل احلديــث )لكــون أغلبهــم وعامتهــم 
مــن إفــرازات الدولــة األمويــة(، واجلملتــان األخريتــان تــرع واضــح مــن أمحــد وابــن 
معن..وليــس عندمهــا دليــل عــىل هــذا، وإنــا اقرحــا عــىل الســائل أن يظــن هــذا الظــن 

محايــة ملعاويــة اســتجابة للواقــع الســلفي ومــن بــاب الرجــم بالغيــب فقــط)3(  .

1. جامع التحصيل: ج1 ، ص 107.

2. جامع التحصيل: ج1 ، ص 107.
3. وقد تورط السلفيون يف توجيه كام أمحد وابن معن، وعباراهتم تفيد صحة السند، ففي منهج اإلمام أمحد يف إعال 
النقاد  عادة  فإن  الصحة  سنده  ظاهر  الذي  احلديث  يف  النكارة  وقعت  إذا   )) مؤلفه:  قال   (  763  /2( األحاديث 
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خامســًا : ثــم كيــف جيزمــان هــذا اجلــزم يف راويــن حجازيــن؟، مــع أن عبــد املجيــد 
قــد روى عمــن هــو أقــدم مــن عبيــد اهلل، ومــع شــهرة عبيــد اهلل احلافــزة عــىل أن يســمع 
ــن  ــد اهلل ب ــن عبي ــمع م ــد س ــاين ق ــرزاق الصنع ــد ال ــيا وأن عب ــد، ال س ــد املجي ــم عب منه
عمــر العــدوي )147هـــ( ووفــاة عبــد الــرزاق كانــت بعــد عبــد املجيــد، إضافــة إل أن 
عبــد املجيــد مل يكــن يبــذل نفســه للحديــث، فقــد ال يشــتهر حديثــه عــن عبيــد اهلل، 
ــد  ــد املجي ــد كان عب ــن عمــر نفســه، وق ــد اهلل ب ــة عبي ــج هــو مــن طبق ــن جري وشــيخه اب
مــن اثبــت النــاس عــن ابــن جريــج الــذي تــويف عــام )150هـــ( .. ثــم كان عبداملجيــد 
ووالــده معــارصان لعبيــد اهلل بــن عمــر العــدوي ومهــا معــه يف احلجــاز، وكان أهــل مكــة 
ــن  ــا م ــرة وكثرهت ــهولة العم ــل لس ــث التواص ــن حي ــدة م ــة واح ــا يف مدين ــة كأهن واملدين
املدنيــن وكذلــك كثــرة الزيــارة مــن املكيــن للمســجد النبــوي والقــر الريــف، وكان 
أبــوه قــد تعهــده بالفقــه والعلــم واملصاحبــة ألهــل العلــم، والرجــل مكــي ، جــوال مــع 
أبيــه، بــن احلرمــن، ويكفــي أن يــزور املســجد النبــوي مــرة ليجــد فيــه علــاء املدينــة عبيد 
اهلل العمــري وغــريه، فلــاذا هــذا اجلــزم والتــرع قبــل النظــر والتدبــر يف ســرية الرجــل 

ــه)1(؟ ــه وزمان ومكان

أن ُيرجعوا علة النكارة إل علة قادحة إن وجدت، وإال ذكروا علة حمتملة ألن تكون قادحة وإن مل يكن وجودها 
حمققا ،... ثم ذكر هذا احلديث كمثال ) فالسند عند حمققي السلفين ظاهره صحة السند، وإنا اعلوه بعلة حمتملة ال 
متحققة! والسبب أن عقيدة الثناء عىل معاوية قد استقرت عند البغدادين - بعد البرين والشامين- فإذا أتاهم 
هذا احلديث الكويف أو احلجازي وبسند صحيح؛ قالوا ينبغي أن يكون قد دلسه هذا الثقة أو ذاك! وهذا هوى، فالعلة 
يف حب معاوية والغلو فيه ال يف سند احلديث وال متنه، فالسند رجاله ثقات ومتصل )عىل رشط البخاري( متابعات 

وللمتن شواهد بنص احلديث او معناه. 
1. وكانت قد حصلت وحشة بن عبد العزيز بن أيب رواد وأهل احلديث بسبب موقفه من التكفري، ورموه باإلرجاء 
هو وابنه عبد املجيد، وعىل كل حال، فالر هو محاية معاوية عند السلفية املحدثة أكثر منها خصومة مع عبد املجيد 
والده، فها يوثقان عبد املجيد مطلقا خارج هذا احلديث، وكان عبد املجيد قد أفتى برب عنق وكيع بن اجلراح 
شيخ أمحد وابن معن وطبقتهم، لروايته حديثا فيه انتقاص من النبي صلوات اهلل وسامه عليه وعىل آله، وسيأيت يف 

تفصيل ترمجته يف امللحق قصته مع وكيع وحديثه..
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ابن اجلوزي، ومبالغته يف النفي وأن هذا )حمال(!

وقد قلد ابن اجلوزي احلنبي هذا اإلنكار، ففي العلل املتناهية)1(:

قــال املؤلــف )أي ابــن اجلــوزي(: وقــد روى عنــه وانــه مــن أهــل النــار وذلــك حمــال 
أيضــًا)2(!

وقــد روى عبــد املجيــد بــن أيب رواد عــن عبيــد اهلل بــن عمــر عــن نافــع عــن ابــن عمــر 
قــال: »قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه و ســلم( لــكل امــة فرعــون وفرعــون هــذه األمــة 

معاويــة بــن ايب ســفيان!«.

قــال مهنّــى )هــو مهنّــا(: ســألت أمحــد وحييــى عــن هــذا فقــال ليــس بصحيــح وعبــد 
ــد أخــذه عــن إنســان فدلســه  ــد اهلل شــيئا فينبغــي أن يكــون ق ــد مل يســمع عــن عبي املجي

فحــدث بــه! قــال املصنــف : كان احلميــدي يتكلــم يف عبــد املجيــد)3(.

وقال ابن حبان يقلب األخبار ويروي املناكري عن املشاهري فاستحق الرك)4(.

1. العلل املتناهية: ج 1، ص 280.
2. العلل املتناهية: ج 1 / ص 280، ثم ملاذا حمال؟ هذا ال يقوله يف معاوية إال النواصب، وابن اجلوزي هو من القائل 
الذين حاولوا إمهال حديث عار وحاولوا تضعيفه فافتضحوا... خاصة وأن ابن اجلوزي يقبل املوضوعات يف أمور 

أخرى، إال أننا نسجل البن اجلوزي رده عىل املشبهة وذمه ليزيد بن معاوية فجزاه اهلل خريًا . 
3. عبد املجيد أجل من احلميدي، واحلميدي غاضب لشيوخه وكيع وسفيان بن عيينة وللمذهب، وكان يف احلميدي 
نصب يسري، وجافة يف اخلصومة، مع عر يف األخاق، وله مع تاميذ الشافعي يف مر قصص يف هذا األمر، بل 
هو أجل من شيخه وكيع ، لكن مل يكن حيرف احلديث، وأهل احلديث يغضون من كل من ليس عىل مهنتهم، ويف 
ميزان االعتدال )2 / 648(: هارون بن عبد اهلل، قال: ما رأيت أحدا أخشع من وكيع، وكان عبد املجيد أخشع منه.
4. وهذا ما أنكروه عىل ابن حبان.. بأنه كان يفجج العبارة ويقع يف الكبار! وزاد الذهبي يف رد كامه هذا يف عبد املجيد 
بكونه اعتمد عىل أحاديث نسبها لعبد املجيد وال تصح عنه، بل هي موضوعة حتى عىل من روى عنه فذكر حديثا 
أنكره عليه ابن حبان وال يصح عنه، وهو حديث موضوع مروي من طريقه عن ابن عباس: القدرية كفر والشيعة 

.هلكة، واحلرورية بدعة، وما نعلم احلق إال يف املرجئة
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وقــال املصنــف )ابــن اجلــوزي(: وقــد روي نحــو حديــث ابــن عمــر مــن حديــث أيب 
ذر وال يصــح)1(.

قلت: سيأيت نقد كام ابن اجلوزي مفصًا يف املانعات السلفية.

قال ابن حبان: وهذا موضوع. رواه عنه )عن عبد املجيد( عصام بن يوسف البلخي.
بنفسه، فأحسبه موضوعا عىل عصام( فهذا رد من  ابن حبان  الذهبي يف ميزان االعتدال )2/ 648(: )مل يوصله  قال 

الذهبي لوهم ابن حبان وظنه أن هذا صح عن عبد املجيد. 
1. بل حديث أيب ذر سنده قوي.. وسيأيت. 
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شواهد حديث ابن عمر )عن ابن عمر نفسه( = حديث التابوت:

متهيد:

الشــواهد عنــد أهــل احلديــث ليــس بالــرورة أن تكــون عــن الصحــايب نفســه راوي 
ــد  ــغ، وق ــت عــن الصحــايب نفســه فهــذا أبل ــث األصــل، ولكــن الشــواهد إن كان احلدي
تســمى مــن حيــث الســند )املتابعــات(، ولذلــك فقــد حرصنــا عــىل مجــع الشــواهد عــن 

ابــن عمــر نفســه، قبــل االنتقــال لشــواهد احلديــث عــن غــريه متنــا ، ..

فنقــول: كان ابــن عمــر – رغــم طبعــه اهلــادئ- ســاخطًا عــىل معاويــة ، وقــد ذكرنــا 
يف بحــث )حقيقــة إســام معاويــة( أن عبــد اهلل بــن عمــر مل يكــن يــرى أن معاويــة أســلم 
صادقــًا ، وإنــا أســلم كارهــًا، ولعلـــه هلــذا الســبب نجــد أن معاويــة هــدد بقتــل ابــن عمــر 
ــن عمــر بعــض مثالــب  ومنعــه مــن بــث األحاديــث ..الــخ، وهــذا مســوغ ألن يبــث اب
معاويــة ملــن يثــق فيــه، فــا إشــكال يف روايــة ابــن عمــر للحديــث، الســيا بعــد أن ســمع 

معاويــة يفضــل نفســه وابنــه يزيــد الفاســق عــىل عمــر وابــن عمــر)1(.

وهنــا ســنقتر عــىل الشــواهد التــي تشــهد هلــذا احلديــث خاصــة )معاويــة فرعــون 
هــذه األمــة( فقــط، ولــن نســتعرض الشــواهد املحيطــة التــي تــدل عــىل رأي ابــن عمــر 

الــيء يف معاويــة.

1. والقصة يف صحيح البخاري )5 / 110 (عن ابن عمر: فذكر حديثا والشاهد منه : َفَلاَّ َتَفرَّ َق النَّاُس َخَطَب ُمَعاِوَيُة 
َم يِف َهَذا األَْمِر َفْلُيْطِلْع َلنَا َقْرَنُه، َفَلنَْحُن َأَحقُّ بِِه ِمنُْه َوِمْن َأبِيِه، َقاَل َحبِيُب ْبُن َمْسَلَمَة: َفَهاَّ  َقاَل: َمْن َكاَن ُيِريُد َأْن َيَتَكلَّ
ْمُت َأْن َأُقوَل: َأَحقُّ هِبََذا األَْمِر ِمنَْكَم ْن َقاَتلَك َوَأَباَك َعىَل اإِلْسَاِم، َفَخِشيُت  َأَجْبَتُه؟ َقاَل َعْبُد اهللَِّ: َفَحَلْلُت ُحْبَويِت، َومَهَ
َم فمعاوية يقول يف البيعة ليزيد أنه هو وابنه الفاسق أول من عمر وابن  ُق َبْنَ اجلَْمِع، َوَتْسِفُك الدَّ َأْن َأُقوَل َكِلَمة ُتَفرِّ
عمر .. تعريض قبيح جدًا، وهذا قدر عمر عند معاوية، فهو ال يعرف اجلميل، وعىل كل حال فاخلصومة موجودة 

بن بيت معاوية وبيت عمر، ترتفع وختبو حسب الظروف واملصالح.



40

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

ــن عمــر  ــد اهلل ب ــرز الشــواهد عــىل هــذا احلديــث خاصــة ومــن حديــث عب ومــن أب
نفســه، حديــث التابــوت، ولعلــه جــزء مــن هــذا احلديــث، وقــد روي بألفــاظ متقاربــة 
 ،مــا كان أحــد أســفل مــن معاويــة ُكــْم األَْعــَى ولفظــه: لــوال قــول فرعــون َأَنــا َربُّ
وألفــاظ مقاربــة، فهــذا احلديــث املــروي عــن ابــن عمــر قــوي باعتبــار جممــوع األســانيد، 
ــن  ــن قرائ ــذه م ــل-، فه ــيأيت التفصي ــرق– وس ــاث ط ــن ث ــر م ــن عم ــن اب ــد روي ع فق

صحــة احلديــث عــن ابــن عمــر مرفوعــًا .

ــة  ــان، إال أن أحدمهــا ادعــى األلوهي ــاك فرعون ــن عمــر يكــون هن ــث اب وعــىل حدي
وهــو فرعــون، ولكــن اآلخــر كان أدهــى، فلــم جيــازف بإنــكار النبــوة وســط املســلمن 
الذيــن يطمــع منهــم أن يســتمروا يف البيعــة والنــرة لذريتــه، وكان حيــرص عــىل أن يثــق 
ــق األمــور  ــه املســلمون، فلذلــك كان يتظاهــر أمامهــم باإلســام واحلــرص عــىل دقائ ب
ــى يثقــوا  ــام للقــادم والركعتــن بعــد العــر..( حت ــم األظافــر والنهــي عــن القي )كتقلي

فيــه يف كبارهــا! وهــذا مــن دهائــه.

ــس  ــار لي ــن الن ــفل م ــدرك األس ــة يف ال ــأن معاوي ــر ب ــذي خي ــوت ال ــث التاب وحدي
غريبــًا فهــو ال خيتلــف عــن حديــث مســلم ال يبغــض عليــًا إال منافــق، واملنافقــون ِف 
ــة؟ ال جيــوز  ــا الغراب ــم وباإلمجــاع، ف ــرآن الكري ــاِر بنــص الق ــْن النَّ ــَفِل ِم ْرِك األَْس ــدَّ ال
ــا النصــوص ختــدم بعضهــا وتفــر  ــة تلعــن بعضهــا، وإن أن نجعــل النصــوص الرعي
ــة ومــا أفرزتــه مــن ثقافــة تأبــى هــذا، وتقــوم عــىل  بعضهــا، صحيــح أن الســلطة األموي
معارضــة األحاديــث ببعضهــا ووضعــت أحاديــث كثــرية تضــاد األحاديــث الصحيحــة، 
حتــى أن املحــدث املشــهور أبــو أســامة شــيخ اإلمــام أمحــد وطبقتــه قــال – كــا يف تاريــخ 
َم أربعــَة  ــلَّ ــِه َوَس ــىَل َرُســوِل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْي ــَة َع ــو ُأَميَّ اإلســام للذهبــي:- وضعــت بن
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آالف حديــث)1(؛ فبنــو أميــة اعتمــدوا عــىل رضب األحاديــث بعضهــا ببعــض ووضــع 
ــد  ــذا الب ــىل ه ــا، و ع ــن يبثه ــرة م ــا بن ــم نرهت ــرات، ث ــل املتوات ــات يف مقاب املوضوع
ــا  ــذا، بين ــوت ه ــث التاب ــل حدي ــه، مث ــث يف ذم ــة األحادي ــزب معاوي ــتغرب ح أن يس
 ،ال يبغــض عليــًا إال منافــق يؤمــن باحلديــث اآلخــر يف صحيــح مســلم الــذي يفيــد أنــه
وهــذا تناقــض فاملعنــى واحــد، إال أن حديــث مســلم عــام وهــذا احلديــث خــاص، لكــن 
ــريته..  ــة وس ــث الصحيح ــرف األحادي ــن ع ــًا مل ــق يقين ــام متحق ــة يف الع ــول معاوي دخ

فلــاذا املكابــرة؟

والواجــب عــىل الســلفية وفقهــم اهلل وهداهــم اإليــان بالنصــوص – حســب النظريــة 
الســنية- وال ينكروهنــا بعقوهلــم وأهوائهــم؛ ألن هــذا مــا يتهمــون بــه اجلهميــة واملعتزلــة 
وأهــل الــرأي والشــيعة وكل املخالفــن، ولكــن املعايــري املزدوجــة عنــد هــذا الفريــق ال 

يمكــن أن حتــى، وبعضهــم أعقــل وأكثــر إنصافــًا لكنهــم مضطهــدون.

ــة  ــإن اآلي ــدرك، ف ــك ال ــفل ذل ــون يف أس ــون فرع ــه ك ــوت ال يعارض ــث التاب وحدي
الكريمــة مل تقــل إن الــدرك األســفل خــاص باملنافقــن فقــد يكــون معهــم كبــار الفراعنــة، 
وإن صحــت هــذه النصــوص يف معاويــة فقــد اجتمــع يف معاويــة األمــران، الفرعنــة 
والنفــاق، أمــا الفرعنــة فيــدل عليهــا حديــث )امللــك العضــوض والواقــع التارخيــي فهــي 

1. تاريخ اإلسام للذهبي: ج14، ص127، مع أن الذهبي استدرك وقال : هذه جمازفة وال يقبل قول كويف يف أموي، 
قلت: وال يقبل كام شامي يف كويف، واملجازفة من الذهبي لبقايا نصب شامي، فبنو أمية وضعوا أحاديث تفوق ما 
ذكره أبو أسامة، لعلها بعرات األلوف، نصف األحاديث التي بن أيدينا أموية إما وضعًا أو حتريفًا، ويكفي اطاع 
وكل  البيت  أهل  مثالب  وكل  الصحابة  فضائل  من  وكثري  والطاعة  واإلرجاء  واجلر  النصب  أحاديث  عىل  بسيط 
والتفصيات وكثرة  الدقائق  األحاديث يف  وأكثر  نوعية  كثرة  العجب  تاريخ دمشق جتد  معاوية طالعها يف  فضائل 
حتريم املباحات، كل هذا وأكثر هو من وضع بني أمية وعلائهم، وقد كانوا منترين يف األمصار وليسوا يف الشام 

فقط.
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ــض  ــخ بغ ــس يف التاري ــق، ولي ــًا إال مناف ــض علي ــا يبغ ــاق ف ــا النف ــن( وأم ــن احلواض م
ــش  ــار قري ــغ مــن بغــض كف ــام عــي )(، فهــو أبل ــة لإلم أوضــح مــن بغــض معاوي
للنبــي صلــوات هلل عليــه وآلــه، فقريــش مل تلعــن النبــي عنــد الكعبــة، وهــذه مــن األمــور 
ــم  ــدم نظريته ــية أن هت ــة ، خش ــم وموضوعي ــا بعل ــوم بحثه ــلفيون الي ــب الس ــي يتجن الت
ــة( ، فألجــل هــذا الوهــم ال يبــرون  ــة كل الصحاب ــة عــن )عدال ــل الباطل ــة ب الضعيف

الدالئــل ، وكــم مــن أوهــام وعصبيــات وأهــواء قــد طــردت حقائــق وإيانيــات .

وسيأيت التفصيل يف احلديث )حديث التابوت(.
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التفصيل يف حديث التابوت:

روي احلديث من ثاث طرق قوية:

ــن مزاحــم  ــن عمــر )والســند حســن( : روى نــر ب ــق األول: خيثمــة عــن اب الطري
بســند حســن يف وقعــة صفــن: نــر)1(، عــن حييــى بــن يعــىل)2(، عــن األعمــش)3(، عــن 
خيثمــة)4( قــال: قــال عبــد اهلل بــن عمــر) :)5إن معاويــة يف تابــوت يف الــدرك األســفل مــن 
.6مــا كان أحــدًا أســفل مــن معاويــة  ُكــْم األَْعــَى النــار، ولــوال كلمــة فرعــون: َأَنــا َربُّ

1. نر: هو نر بن مزاحم املنقري )212 هـ( مؤلف كتاب وقعة صفن، وهو صدوق متشيع، سبق التعريف به وترمجته 
ترمجة مفردة، يف كتب سابقة، وسنعيد ترمجته يف ملحق هذا الكتاب، والتضعيفات يف حقه مذهبية، فالرجل صدوق، 
وإنا هو يكثر الرواية عن املجهولن، وقد هيم وخيطئ كغريه، وال يظن أحد هنا أن نر يروي عن نفسه، فوجود اسم 
املؤلف يف أول اإلسناد أمر معروف عند أهل احلديث، وهذا مصنف ابن أيب شيبة - يف بعض طبعاته- تبدأ األحاديث 
كلها بلفظ )أبو بكر( يعني حدثهم أبو بكر بن أيب شيبة، وكذلك مصنف عبد الرزاق ومسند الطيالي .. وغريها ، 
يبدأ الكتاب باسم املؤلف يف كل إسناد، بل جامع معمر جتد يف أسانيده )عبد الرزاق عن معمر عن أيوب..( وهذا ال 

يعني أنه يروي عن تلميذه عن نفسه، وإنا يذكر الرواة من نقل هذا اجلامع، وكذلك كتاب نر بن مزاحم.
2. حييى بن يعىل.. هناك ثاثة هبذا االسم، وهذا هو األسلمي، وفيه تفصيل والصواب أنه ثقة )وقد أفردناه برمجة مطولة 

يف امللحق(.
3. األعمش ثقة مشهور )148 هـ(.. من رجال اجلاعة.

4. خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف) بعد 80 هـ( وهو ثقة من رجال اجلاعة.
5. قال عبد السام هارون : ) يف األصل : ابن عمرو وهو تصحيف( يقصد أن صواب الرواية عن عبد اهلل بن عمر ال 
عبد اهلل بن عمرو، وأنا أقول سواء رواه خيثمة عن عبد اهلل بن عمر أو عبد اهلل بن عمرو فالسند صحيح، وقد سمع 

منها، وهو غري موصوف بالتدليس.. أعني خيثمة، ثم هو هنا من الشواهد واملتابعات.
6. وقعة صفن : ج 1 / ص 217.
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التعليق على إسناد احلديث ومتنه:

ــرواة  ــض ال ــدوق، وبع ــة والص ــن الثق ــه ب ــوي، رجال ــو ق ــث فه ــناد احلدي ــا إس أم
ضعفــوا مذهبيــًا ال علميــًا)1(، وســيأيت التفصيــل ، وأمــا متــن احلديــث فشــاهد عــىل 
ــة يف  ــه معاوي ــا عمل ــن، ف ــذا املت ــد ه ــتغرب أح ــب أال يس ــد، وجي ــن بعي ــو م ــة ول الفرعن
ــار  ــإن فرعــون وإن كان مــن كب ــل، ف ــي إرسائي ــه فرعــون يف بن ــغ ممــا فعل هــذه األمــة أبل
الطغــاة إال أنــه مل يتمكــن مــن حتريــف ديــن موســى )( كــا حــرف معاويــة أو أســهم 
يف حتريــف ديــن حممــد صلــوات اهلل عليــه- نعــم قــد اشــرك االثنــان يف العلــو يف األرض 
وجعــل أهلهــا شــيعًا والفســاد واإلرساف والفتــك بالصاحلــن- لكــن مل يســتطع فرعــون 
أن يعمــل عــىل وضــع رشيعــة ظلــم وينســبها لــرب العاملــن وتصبــح دينــًا رديفــًا ، وهــو 
مــا نجــح معاويــة يف ذلــك عقيــدة ورشيعــة، فوضــع عقائــد مــا زالــت فاعلــة و تــّدرس 
ــر والنصــب  ــبيه واجل ــد مــن التش ــا تلــك العقائ ــري مــن اجلامعــات وفيه ــوم يف كث إل الي
واإلرجــاء يف حــق املوالــن والوعيــد يف حــق املعارضن..الــخ، كــا أن مجلــة كبــرية مــن 
ــر إل  ــذا األث ــل ه ــل وص ــة، ب ــن معاوي ــن زم ــة م ــي وضعي ــوم ه ــة الي ــكام الرعي األح
الســلوك والعقــل والنفــس املســلمة، هــذا مــن حيــث املتــن ودالئــل أو قرائــن صحتــه.

وأمــا إســناد احلديــث فــا يقــل عــن مرتبــة احلســن، ألن رجاله بــن الثقــة والصدوق، 
وبعضهــم تــم تضعيفــه مذهبيــًا ، )وقــد اخترنــا ترامجهــم يف اهلامــش وسنتوســع فيهــا يف 
ملحــق الــرواة( نعــم بعــض هــؤالء كان يبالــغ يف حــب عــي واملبالغــة يف اإليــان إيــان، 
ــذا  ــرم، وه ــاوز إل املح ــب أن يتج ــوز للمح ــا ال جي ــأس، إن ــا ب ــان، ف ــي إي ــب ع وح
ــب  ــة يف أغل ــي املتحكم ــة؛ وه ــة غاب ــم البيئ ــًا ، ث ــدوده غالب ــرف ح ــب يع ــادر، فاملح ن

املنصف عندما جيد أهل احلديث يصبون غضبهم عىل راٍو مل يروي إال ما رواه غريه ممن  املذهبي يعرفه  التضعيف   .1
يوثقوهنم، وأحيانا يعرف أهل احلديث بأن تضعيفهم لفان إنا هو لرأيه وليس حلديثه، وقرائن أخرى سيتم بياهنا 

عندما نستعرض اإلسناد ونقف عىل التضعيف املذهبي.
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اجلــرح والتعديــل، مثلــا نجــد يف البيئــة الســلفية املحدثــة نواصــب كمحــب الديــن 
ــع  ــاج وم ــة واحلج ــب معاوي ــون يف ح ــن يبالغ ــم مم ــاويش وأمثاهل ــري الش ــب وزه اخلطي
ذلــك مل يضعفهــم هــؤالء وال ينتقــدون عليهــم هــذه املبالغــة ، ولــو أحبــوا عليــًا واحلســن 
النتقدوهــم، فالبيئــة هــي التــي تقــول : هــذا شــيعي ضعيــف وهــذا ســني ثقــة، وليــس 
الرهــان، فالرهــان قــد يقــول لــك بــأن هــذا الشــيعي ســني ثقــة وأن هــذا الســني ناصبــي 

كاذب)1(.

والعجــب هنــا ال ينتهــي، فاملبالــغ يف حــب الظاملــن ال حياســب، بينــا يــرون عــىل 
تضعيــف مــن يبالــغ يف حــب الصاحلــن؟ أليــس هــذا مــن الدالئــل عــىل أهنــم ســقطوا يف 
حفــرة معاويــة التــي حفرهــا ألوليائــه؟ أحــب أن أســمع منصفــًا وال أكاد أجــد، كأن اهلل 

طبــع عــىل قلوهبــم بنصبهــم وعنادهــم وكرهــم.

واخلالصة:

أن احلديــث هــذا موقــوف عــىل ابــن عمــر، ولكــن لــه حكــم الرفــع ألنــه ال يقــال مثــل 
ــه شــواهد عــن ابــن عمــر وســتأيت،  ــع يعــرف ورع ابــن عمــر، ول ــرأي، واجلمي هــذا بال
ولكــن لنتذكــر أن مثــل هــذه املوقوفــات مــن األحاديــث هلــا حكــم املرفــوع عنــد أهــل 
احلديــث، ألنــه إخبــار بالغيــب وال يقــال مــن قبــل الــرأي، وقــد توســع أهــل احلديــث 
يف تثبيــت مثــل هــذه املوقوفــات واعتبارهــا مــن األحاديــث املوصولــة، فــا يــأت أحــد 
ليقــول إنــه مل يــرو مرفوعــًا إال مــن طريــق نافــع عــن ابــن عمــر فقــط، كا فقــد روي مــن 
ثــاث طــرق أخــرى موقوفــة عــن ابــن عمــر لكــن هلــا حكــم املرفــوع، أو أن ابــن عمــر 

يرجــم احلديــث أو ينطــق يف رأيــه عنــه، وهــذا يرجــع لــألول = احلديــث املرفــوع.

1. أنصح هنا بقراءة كتاب )العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل( للسيد حممد بن عمر بن عقيل )ت 1350 هـ(فهو 
كتاب مبارك، يكشف لك عن عن مشكلة أهل اجلرح والتعديل يف توثيقهم مبغي أهل البيت وقتلتهم والعنيهم، 

وتضعيفهم املحبن ألهل البيت ، كل هذا من باب االستجابة للسياسة والرأي العام واملذهب املشكل منها.
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الطريــق الثــاين : حديــث أيب املثنــى عــن ابــن عمــر: روى نــر بــن مزاحــم أيضــًا يف 
وقعــة صفــن: نــر، )عمــر()1( حدثنــي حييــى بــن يعــىل بــن )كــذا يف األصــل والصواب: 
عــن()2( عبــد اجلبــار بــن عبــاس، عــن عــار الدهنــي، عــن أبــى املثنــى، عــن عبــد اهلل بــن 
عمــر قــال: مــا بــن تابــوت معاويــة وتابــوت فرعــون إال درجــة ؟ ومــا انخفضــت تلــك 

.)3(ُكــْم األَْعــَى الدرجــة إال أنــه قــال: َأَنــا َربُّ

1. معنى اإلسناد قال نر بن مزاحم أخرنا عمر ..الخ، واإلسناد فيه أخطاء وتصحيفات مع اضطراب، فكلمة )عمر( 
الصيد  أيب  سعد  بن  عمر  عن  مزاحم  بن  نر  رواية  لكثرة  النساخ  بعض  من  أو  املحقق  من  هنا  مقحمة  أهنا  أرى 
األسيدي، وهنا ال وجود له عىل الصواب، وزيادة )عمر( هنا ليس هلا معنى.. فنر بن مزاحم يروي عن حييى بن 

يعىل نفسه.
2. انظر عىل سبيل املثال بعض األسانيد: / يف مشكل اآلثار للطحاوي - )ج 2 / ص 262 ( .. حدثنا عبد اجلبار بن 
عباس الشبامي، عن عار الدهني / ويف تاريخ دمشق - )ج 14 / ص 144( .. سليان بن قرم عن عبد اجلبار بن 
عباس عن عار الدهني... / تاريخ دمشق - )ج 14 / ص 145(... خمول بن إبراهيم أبو عبد اهلل نا عبد اجلبار بن 

عباس الشيباين )الصواب : الشبامي( عن عار الدهني..
3. وقعة صفن: ج 1، ص 218.
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الكالم على اإلسناد واملنت:

أمــا الســند فصحيــح، فنــر بــن مزاحــم تكــرر التعريــف بــه، وعمــر بــن ســعد بــن 
أيب الصيــد الصيــداوي؛ الراجــح أنــه ليــس يف اإلســناد أصــًا، وأن نــر بن مزاحــم رواه 
عــن حييــى بــن يعــىل مبــارشة، وإن وجــد الصيــداوي فهــو شــيعي صــدوق يف ترجيحــي، 
وحييــى بــن يعــىل االســلمي شــيعي صــدوق؛ ضعفــه بعضهــم للمذهــب كعادهتــم، وهــو 
ــار  ــد اجلب ــيخه عب ــار، وش ــن الكب ــم م ــة وأمثاهل ــيبة وقتيب ــن أيب ش ــر ب ــيوخ أيب بك ــن ش م
بــن عبــاس الشــبامي صــدوق فــوق هــؤالء، وهــو مــن رجــال الســنن، وعــار هــو ابــن 
ــلم  ــمه مس ــى واس ــو املثن ــنن، وشــيخه أب ــلم والس ــال مس ــن رج ــة م ــي ثق ــة الدهن معاوي
بــن املثنــى فهــو ثقــة باتفــاق، وشــيخه ابــن عمــر صحــايب معــروف، وســيأيت التفصيــل 
ــاهد  ــو ش ــاج إل رشح، وه ــح ال حيت ــث واض ــن فاحلدي ــا املت ــق، وأم ــه يف امللح يف رجال
قــوي ســواء للحديــث األصــل أو حديــث التابــوت، وقــد ثبــت حديــث التابــوت عــن 
ابــن عمــر مــن أكثــر مــن طريــق، وهــو وإن كان موقوفــًا عــىل ابــن عمــر إال أن لــه حكــم 

الرفــع، وال يقــال بالــرأي.

الطريــق الثالــث: ســامل بــن أيب اجلعــد عــن ابــن عمــر أيضــًا: روى نــر بــن مزاحــم 
يف وقعــة صفــن )1( : نــر )هــو ابــن مزاحــم مؤلــف الكتــاب، ســبق(، عــن حممــد بــن 

1. وقعة صفن: ج 1، ص 219 .
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فضيــل)1(، عــن أبــى محــزة الثــايل)2(، عــن ســامل بــن أبــى اجلعــد)3(، عــن عبــد اهلل بــن عمــر 
قــال: إن تابــوت معاويــة يف النــار فــوق تابــوت فرعــون، وذلــك بــأن فرعــون قــال: َأَنــا 

.)4(ُكــْم األَْعــَى َربُّ

التعليق على اإلسناد واملنت:

أمــا املتــن فيتفــق مــع مــا روي عــن ابــن عمــر مــن طريقــن ســابقن، وهــذا الطريــق 
ــد  ــريه عن ــًا لغ ــون صحيح ــر أن يك ــن عم ــن اب ــث ع ــذا احلدي ــوال ه ــل أح ــث، وأق الثال
املتشــدد مــن أهــل احلديــث، والصحيــح لغــريه فــوق احلســن، واحلســن حجــة، فنــر بن 
مزاحــم ســبق أنــه حمــدث صــدوق شــيعي قــد هيــم يف الــيء اليســري، وشــيخه حممــد بــن 
فضيــل ثقــة حجــة مــن رجــال الشــيخن، وشــيخه أبــو محــزة الثــايل مــن أوائــل مصنفــي 
الشــيعة وعلائهــم، وهــو صاحــب عبــادة وحديــث وفقــه، وقــد ضعفــوه للمذهــب كــا 
فعلــوا بــأيب حنيفــة، والصــواب أنــه ثقــة لكــن قــد هيــم يف احلديــث كا هيــم غريه، وشــيخه 
ســامل بــن أيب اجلعــد تابعــي مشــهور مــن رجــال الشــيخن إال أنه يرســل ويدلس كاحلســن 
البــري والزهــري والنخعــي وغريهــم مــن التابعــن، وشــيخه ابــن عمــر صحــايب 
ــواهد  ــح يف الش ــو يصل ــات وه ــه ثق ــن رجال ــال لك ــره اإلرس ــث ظاه ــهور، واحلدي مش

1. حممد بن فضيل الكويف ) 195هـ( ثقة من رجال اجلاعة، والبن فضيل كتاب مطبوع فيه روايته هبذا اإلسناد، ففي 
، َعْن َسامِلِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد َقال... وذكر  َثنَا َأُبو مَحَْزَة الثَُّايِلُّ َثنَا اْبُن ُفَضْيٍل، َحدَّ الدعاء البن فضيل 195 ) - 1 / 312( َحدَّ

حديثا يف الدعاء.
2. أبو محزة الثايل )نحو 150هـ( ، اسمه ثابت بن أيب صفية، واسم أيب صفية )دينار( فهو ثابت بن دينار، وهو صدوق 
ضعفه بعضهم للتشيع، ومل يأِت من ضعفه بحجة، وهو من علاء الشيعة الكبار، وروى عنه كبار علاء أهل السنة 

يف زمنه.
3. سامل بن أيب اجلعد الغطفاين ثقة من رجال اجلاعة مات سنة )100هـ( إال أنه يرسل، واحتال إرساله هذا احلديث 

عن ابن عمر وارد.
4. وقعة صفن: ج 1،  ص 219.
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ــث  ــى فاحلدي ــرواة(، وأمــا مــن حيــث املعن ــل يف ملحــق ال واملتابعــات )وســيأيت التفصي
واضــح وهــو شــاهد للحديــث األصــل )موضــوع الكتــاب( وحلديــث التابــوت أيضــًا ، 

واحلديــث لــه حكــم الرفــع ألنــه ال يقــال بالــرأي.

قد يكون احلديثان حديثًا واحدًا :

بــا أن احلديــث )األصــل وشــواهده( عــن ابــن عمــر فمــن املحتمــل أن يكــون هــذا 
حديثــًا واحــدًا نصــه: لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه األمــة معاويــة بــن أيب ســفيان، 
ــا  ــوال كلمــة فرعــون: َأَن ــار، ول ــدرك األســفل مــن الن ــوت يف ال ــة يف تاب )و( إن معاوي

 .مــا كان أحــدًا أســفل مــن معاويــة ُكــْم األَْعــىَل َربُّ

فاحلديــث هبــذا الدمــج مرابــط جــدًا ، وهــو من كــال البيــان النبــوي واإلغاظ 
ــن، فهــو أفصــح مــن نطــق بالضــاد،  ــي )( موصــوف باألمري للمنافقــن، والنب
وهــو ال خيشــى إال اهلل، فليــس هنــاك ســبب يوجــب عليــه تعميــة األمــر أو إخفائــه، 
ال ســيا وأن لــه حاضنــة يف صحيــح مســلم والســنن مــن روايــة حذيفــة بــن اليــان 
ــة هــي كائنــة فيــا بينــي وبــن الســاعة، ومــا  أنــه قــال واهلل إينِّ ألعلــُم النــاس بــكلِّ فِْتنَ
ــه وســلم- َأرَسَّ إيلَّ يف ذلــك شــيئا مل  يب ]إال[ أن يكــون رســول اهلل - صــىل اهلل علي
ْثــُه غــريي، ولكــْن رســوُل اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم- قــال يومــًا - وهــو يف  حُيَدِّ
ــَذرَن شــيئًا ،  ُهــنَّ – منهــا ثــاث ال َيَكــْدَن َي ُث فيــه َعــِن الفتــن َويُعدُّ جملــس يَتحــدَّ
ــٌن كريــاِح الصيــف، منهــا صغــار، ومنهــا كبــار، فذهــب أولئــك الرهــط  ومنهــا فَِت

.الذيــن ســمعوه معــي كلُّهــم غــريي

ومنــه عنــد أيب داود: واهلل مــا َأْدِري أنــَي أصحــايب، أم تناَســْوا؟ واهلل مــا تــرك 
رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم- مــن قائــد فتنــة إل انقضــاء الدنيــا، يبلــَغ مــن معــه 
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.ــه ــه واســم قبيلت ــا باســمه واســم أبي ه لن ــد ســاَّ ــة فصاعــدًا ، إال ق ثاثائ

ونحوهــا مــن األحاديــث التــي ختــر عــن حتذيــر النبــي مــن قــادة الفتــن، وهــذا مــن 
كــال نصحــه صلــوات اهلل عليــه وآلــه، فقــواد الفتــن هــؤالء هلــم قبائــل تتعصــب هلــم، 
ــة، ومل  ــال حذيف ــا ق ــذا ك ــوا ه ــم تناس ــوه، لكنه ــن أن يكذب ــوله م ــم رس ــن اهلل عص ولك
ــة  ــث القليل ــذه األحادي ــل ه ــة إال مث ــة الناصح ــرات النبوي ــك التحذي ــن تل ــا م ــق معن يب
التــي ال يؤمــن هبــا أتبــاع األمويــن، حتــى مــا صــح منهــا يف الصحيــح ال ينظــرون إليــه، 
وغلــب عليهــم مــا وضعــوه يف معارضتهــا مــن موضوعــات يف فضائــل قــادة الفتــن، وال 
ريــب أن معاويــة مــن قــادة الفتــن الكبــار والبــد أن يكــون للنبــي فيــه أحاديــث كثــرية، 
ــث  ــذه األحادي ــم ه ــى مجيعه ــتحيل أن ينس ــوها، يس ــوها ومل ينس ــة تناس ــن الصحاب لك
ــا يف  ــر – ك ــىل املن ــي ع ــا النب ــد قاهل ــيا وق ــن ال س ــاغ املب ــة ذات الب ــذرة الناصح املح
صحيــح مســلم وغــريه- وحديــث الفئــة الباغيــة، وأول مــن يغــري ســنتي رجــل مــن 
 ،معاويــة فرعــون هــذه األمــة و ،يمــوت معاويــة عــىل غــري ملتــيو ،بنــي أميــة
ــن  ــي م ــذر النب ــة، وإذا مل حي ــرات النبوي ــك التحذي ــة تل ــق وأمثل ــن مصادي ــا م ــح أهن نرج
ــا  ــة، ال يرده ــه غالب ــوم وثقافت ــه إل الي ــا يف فتنت ــيحذر؟ مازلن ــن س ــه فمم ــة وأمثال معاوي

ــخ. ــل وال تاري ــص وال عق ن

نعود للحديث:

إذن فنحــن هنــا إنــا أردنــا أن نجمــع شــواهد حديــث ابــن عمــر عــن ابــن عمــر نفســه 
أوالً، وإال فحديــث أيب ذر اآليت أقــوى مــن هــذه الشــواهد عــن ابــن عمــر، لكنــه ألنــه 
حديــث خمرجــه عــن أيب ذر فقــد آثرنــا أن نخرجــه مــع شــواهده مفصــوالً مــن الناحيــة 
ــًا ترتيــب األحاديــث حســب  ــًا ال فني ــن عمــر وإال فــاألول علمي ــة عــن حديــث اب الفني
األقــوى مهــا اختلفــت املخــارج، ثــم نذكــر الشــواهد األقــل قــوة، ولكــن هــذا منهجنــا 
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ــا، فــا يســتغرب القــارئ الكريــم إن وجــد حديــث أيب ذر أقــوى  ــا عنــه هن قــد أفصحن
بكثــري مــن الشــواهد الثاثــة عــن ابــن عمــر.

فائدة:

ــون  ــد يك ــه، ق ــأ علي ــا نش ــخص مل ــة الش ــم أن خمالف ــي أعل ــا أنن ــري هن ــب أن أش وأح
صعبــًا جــدًا ، ولكــن تذكــر مــا أن تــرك شــيئًا هلل إال عوضــك اهلل خــريًا منــه، فــإذا ختليــت 
عــن حــب معاويــة فقــد يرزقــك اهلل فهــًا أفضــل للقــرآن واحلديــث والتاريــخ والواقــع، 
فــر اإليــان رس عجيــب، فاإليــان بخــاف مــا كنــت تتومهــه يصنعــك صناعــة جديــدة، 
ــرات  ــم للمؤث ــلمن وأفه ــة املس ــم بعام ــريًا وأرح ــا ضم ــًا وأحي ــل عق ــا أكم ــون فيه تك
السياســية واملذهبيــة واالجتاعيــة والربويــة والنشــأة ..الــخ، وفهــم هــذه األمــور 
أساســية لعلــوم النفــس واالجتــاع والسياســة، وهــي علــوم أساســية أذبلهــا حــب 
ــن  ــوء الظ ــث س ــن حي ــس، م ــن أو العك ــاد اهلل املخلص ــن عب ــم م ــن بأهن ــن والظ الظامل

ــم. ــم وظلمه ــد ببغضه ــن والتعب بالصاحل
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احلديث الثاني: حديث أبي ذر :)معاوية فرعون هذه األمة(

ــن  ــد الرمح ــا عب ــر، ثن ــن املظف ــد ب ــا حمم ــان: حدثن ــار أصبه ــاين يف أخب ــال األصبه ق
بــن ســعيد بــن هــارون، ثنــا أبــو مســعود أمحــد بــن الفــرات، ثنــا حممــد بــن يوســف، ثنــا 
ســفيان، عــن األعمــش، عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه، عــن أيب ذر، قــال : قــال رســول 
ــر :  ــال اآلخ ــة)1( فق ــذه األم ــون ه ــا فرع ــن : أحدمه ــلم لرجل ــه وس ــىل اهلل علي اهلل ص

أمــا أنا فــا)2(.

معنى احلديث:

احلديــث هنــا مــروي باملعنــى، فأبــو ذر قــال ملعاويــة: أحدنــا قــال فيــه النبــي )( إنــه 
فرعــون هــذه األمــة، فقــال معاويــة: أمــا أنــا فــا!

ــة  ــر معاوي ــط وتك ــد غال ــة، وق ــن أيب ذر بمعاوي ــح م ــض واض ــذا تعري ــت: وه قل
ــون  ــون فرع ــا ذر أبعــد مــن أن يك ــم أن أب عندمــا قلــب احلديــث إل أيب ذر، فهــو يعل

1. وهذا احلديث رواه السنة والشيعة، فقد نقل املجلي )اإلمامي( يف بحار األنوار عن الثقفي )الزيدي( هذا احلديث 
فقال: ذكر الثقفي )وهو صاحب كتاب الغارات(، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر، قال : قلت ملعاوية : 
أما أنا فأشهد أين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول : إن أحدنا فرعون هذه األمة . فقال معاوية : أما أنا 
فا  واملراد يف احلديث يف املصادر السنية والشيعية واضح، وهو أن فرعون هذه األمة عند أيب ذر هو معاوية، وأبو ذر 
استند عىل حديث سمعه من النبي )( وليس رأيه الشخيص، وكان أبو ذر أصدق الناس هلجة، وهذا الصدق سبب 
له متاعب كثرية، وهو من أسباب سخط معاوية الشديد عىل أيب ذر وترحيله بعنف إل عثان، ثم نفي عثان له إل 
الربذة يف قصة معروفة فصلتها يف كتايب )أبو ذر وعثان( مل يطبع، ويف إسناد الثقفي انقطاع فالثقفي مل يدرك إبراهيم 
التيمي، وكأن اختصار اإلسناد من املجلي، وليته ذكر اإلسناد كامًا لنعرف هل رواه من طريق األعمش أم غريه، 

ولكن الظاهر أنه من طريق األعمش
2. أخبار أصبهان: ج 7، ص 40 ، وأخبار أصبهان هو نفسه كـتاب تاريخ أصبهان واحلديث فيه بإسناده ولفظه: ج 1، 

ص 241.
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هــذه األمــة، وواضــح أن أبــا ذر يقصــد معاويــة، وإنــا أراد التلميــح بــا هــو أقــوى 
مــن التريــح تعظيــًا للحديــث، وأنــه مــن بــاب إخبــاره معاويــة بأنــه معــروف عنــده، 
ويعــرف مــا ثبــت فيــه مــن األحاديــث، ولكــن معاويــة عندمــا يتــورط يقلــب احلديــث 
ــه، فقلــب  ــا قتلــه مــن جــاء ب وجيعلــه يف اآلخــر، مثلــا تــورط بحديــث عــار فقــال : إن
ــه ويف أهــل الشــام، وهكــذا فعــل  ــدالً مــن أن يكــون في ــدر ب احلديــث إل عــي وأهــل ب
ــل  ــن دالئ ــو م ــه وه ــي ال تعجب ــث الت ــرد يف رد األحادي ــة مط ــج معاوي ــأيب ذر.. ومنه ب

ــث. ــتهتاره باحلدي ــه واس نفاق

واملقصــود هنــا أن أهــل احلديــث رووه باملعنــى حتــى ال يــكاد يفهمــه أحــد! ولــوال 
هــذا التفكيــك الــذي فعلتــه هنــا ربــا لــن يفهــم أكثــر النــاس هــذا احلديــث، وألمهلــوه 

واســتمروا يف الوهــم املريــح بفضــل معاويــة.
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الكالم على اإلسناد:

اإلســناد صحيــح عــىل رشط مســلم، أعنــي يف أعاليــه، ومــن أحاديــث األعمــش عــن 
ــُن  ــِي ْب ــي َع ــه: حدثن ــلم يف صحيح ــام مس ــا رواه اإلم ــن أيب ذر م ــه ع ــن أبي ــم ع إبراهي
َثنـَـا األَْعَمــُش َعــْن إِْبَراِهيــَم ْبــِن َيِزيــَد التيمــي  َنــا َعــىِلُّ ْبــُن ُمْســِهٍر َحدَّ ــْعِدىُّ َأْخَرَ ُحْجــٍر السَّ
ــا  ــُه َي ــُت َل ــَجَد َفُقْل ــْجَدَة َس ــَرْأُت السَّ ــإَِذا َق ِة َف ــدَّ ــْرآَن يف السُّ ــىَل َأيِب اْلُق ــَرُأ َع ــُت َأْق ــاَل ُكنْ َق
ــح  ــناد واض ــث)1(، واإلس ــا َذرٍّ ... احلدي ــِمْعُت َأَب ــاَل إين َس ــِق َق ِري ــُجُد يف الطَّ ــِت َأَتْس َأَب
ــن أيب ذر،  ــه ع ــن أبي ــي ع ــد التيم ــن يزي ــم ب ــن إبراهي ــش ع ــة األعم ــن رواي ــه م ــا بأن هن
وهــذا اإلســناد مســتعمل هكــذا، يصححونــه عــىل رشط مســلم ومل يدخلــوا حكيــم بــن 
جبــري وال يتحججــون بعنعنــة األعمــش وال غــري ذلــك، فاألصــل أن احلديــث صحيــح 

اإلســناد عــىل رشط مســلم إال أن يتعســف متعســف.

وهبــذا اإلســناد : ... حدثنــا ســفيان عــن األعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه، 
قــال عنــه الرمــذي: )هــذا حديــث حســن صحيــح و إبراهيــم التيمــي إبراهيــم بــن يزيــد 

بــن رشيــك، وقــال الشــيخ األلبــاين : صحيــح)2((.

ــن  ــح اب ــق صحي ــاؤوط حمق ــه واألرن ــان يف صحيح ــن حب ــق اب ــذا الطري ــح هل  وصح
حبــان وغريهــم.. بــل مل أجــد مــن ضعــف )روايــة الثــوري عــن األعمــش عــن إبراهيــم 

التيمــي عــن أبيــه( ال مــن املتقدمــن وال مــن املتأخريــن.

إذن فروايــة األعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد عــن أبيــه عــن أيب ذر يف صحيــح 
ــن  ــه واب ــلم يف صحيح ــة مس ــث، ورواي ــل احلدي ــن أه ــاع م ــل إمج ــه حم ــلم، وصحت مس
ــاري،  ــش يف البخ ــة األعم ــل عنعن ــًا ، ب ــش أيض ــة األعم ــا عنعن ــه فيه ــان يف صحيح حب

1. صحيح مسلم: ج2 ، ص63.
2. سنن الرمذي: ج4 ، ص335.
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فلــاذا التشــدد عــىل هــذا اإلســناد هنــا فقــط واخــراع االحتــاالت إذا تعلــق األمــر بــذم 
ــي؟ ــب مذهب ــذا إال تعص ــل ه ــة؟ ه معاوي

نعــم لــو كان أهــل احلديــث أحــرارًا فيناقشــون أســانيد البخــاري ومســلم فيأخــذون 
يتعصبــون ألســانيد  أهنــم  إال  اجتهــاد،  هــذا  لقلنــا  بمعيــار  ويــردون  بمعيــار  منهــا 
ــًا  ــون يمين ــذوا يطعن ــة أخ ــة ملعاوي ــانيد بمذم ــذه األس ــض ه ــى بع ــإذا أت ــن، ف الصحيح
ــل املثالــب  ــم قب ــة املوضوعــة إل عقوهل ــة ســبق فضائــل معاوي ــاالً .. وهــذا نتيج وش
الصحيحــة، والعقــل بحســب الســابق إليــه، إال مــن كان لــه قــوة جتديــد وتغيــري يســتطيع 
تــرك مــا وجــد عليــه اآلبــاء واألجــداد، وهــذا صعــب عــىل النفــس البريــة إال مــن أمــده 

ــة حجــة ضعيفــة حلجــة واحــدة صحيحــة. ــرك مائ ــه؛ في اهلل بفضــل من

وأنــا هنــا ال أقلــد أســانيد الشــيخن، وأنــا مــع التجديــد والنظــر يف أســانيد الشــيخن 
ــم  ــول: أنت ــم، وأق ــوم بلغته ــب الق ــي أخاط ــا، إال أنن ــانيد غريمه ــر يف أس ــم النظ ــا يت ك
تشــرطون األســانيد الصحيحــة؛ وتزعمــون أنكــم حتبــون معاويــة ألنــه صحــت يف 
فضلــه أســانيد، ..الــخ، حســنًا ، فلنســألكم ونقــول: إذا تناقــض حديــث عــىل رشط 
مســلم مــع حديــث خمتلــف يف صحتــه فأهيــا أول بالتقديــم؟ ســتقولون: ســنقدم اإلســناد 
الصحيــح عــىل اإلســناد املختلــف فيــه فضــًا عــن الضعيــف، إذن فقدمــوا حديــث 
ــًا، فــإن منهــج  معاويــة فرعــون هــذه األمــة عــىل حديــث اللهــم اجعلــه هاديــًا مهدي
ــه،  ــذي جتهلون ــث األول ال ــم احلدي ــواهد تدع ــي والش ــع التارخي ــث والواق ــل احلدي أه
ــا بالتعصــب، وأننــا نصحــح مــا  وتــرد احلديــث الثــاين الــذي تشــهرونه، وأنتــم تتهمونن
نشــاء ونضعــف مــا نشــاء، ونحــن نتهمكــم بالتهمــة نفســها، فتعالــوا نصحــح األصــح 
فاألصــح، فــإذا وجدنــا التناقــض فلنطــرح األقــل صحــة لصالــح األقــوى صحــة، 
فلــاذا إذا أتيناكــم بمتــون تــذم معاويــة رفضتموهــا وإن كانــت أســانيدها صحيحــة، وإن 

ــة. ــب ومذهبي ــذا تعص ــا.. فه ــري قبلتموه ــا بكث ــانيد دوهن ــة بأس ــة ملعاوي ــم فضيل وجدت



حديث : معاوية فرعون هذه األمة

57

قــد يقــال: حتــى أنــت تفعــل هــذا، فــرد مــن األســانيد مــا جيمــع عليــه أهــل احلديث، 
وتصحــح مــا يضعفــه أهــل احلديث؟.

أقــول: أنــا أنطلــق مــن أصــٍل صحيــح ، متفــق عليــه بيننــا وبينكــم، مــن آيــة كريمــة أو 
حديــث متواتــر، أو صحيــح دونــه تقــرون بصحــة روايتــه، وإن تنكرتــم لــه درايــة، كبغــي 
ــن  ــة وحواض ــن حميط ــىل قرائ ــي ع ــي موقف ــم أبن ــخ، ث ــه عضوض..ال ــة وأن ملك معاوي
ــة  ــرية معاوي ــم إل س ــرآن الكري ــي يف الق ــم والبغ ــن ذم الظل ــاهدة، م ــرية ش ــة وس داعم
ــة أو  ــري صحيح ــول غ ــن أص ــون م ــم تنطلق ــا أنت ــر، .. بين ــىل الفك ــا ع ــة إل آثاره الظامل
ــة  ــة مــن فضــاء الصحاب ــأن معاوي ــة ممــا ال نســلم بصحتهــا، كاعتقادكــم ب قواعــد باطل
وأنــه كاتــب الوحــي وأنــه خــال املؤمنــن وأنــه وأنــه.. كل هــذه بواطيــل، وكل فقــرات 
اعتقادكــم هــذا إنــا هــي مــن وضــع معاويــة ودولتــه وأهــل احلديــث ال يقــرون صحتهــا، 
لكنــه نعــم، قــد حكــم معاويــة وبــث فضائلــه كأي حاكــم مســتبد يغــري النــاس بالثنــاء 
عليــه واختــاق الفضائــل ال ســيا وأنــه يريــد أن يبنــي ألرستــه ملــكًا، فإن األرسة تســتمد 
ــه.. لكــن معاويــة كان داهيــة ولــه جهــازه  ــم املؤســس ورشعنت رشعيتهــا مــن تضخي
الدعائــي والروائــي والقصيص..الــخ، فالقضيــة جيــب بحثهــا بشــمول ، مــن احلواضــن 
والقرائــن والســرية واألثــر ، وهــذا ينتــج معلومــات متواتــرة ســابقة عــىل مــا يقــال مــن 

صحــة اإلســناد الفــرد مــن عدمــه.

ــوا  ــإذا قبل ــايف، ف ــا ثق ــاف بينن ــي أن اخل ــؤالء، أعن ــل ه ــوين مث ــل أن جتعل ــا أقب وأن
ــل  ــن أن أقب ــل م ــا أق ــة، ف ــانيدها ضعيف ــت أس ــن وإن كان ــدح الظامل ــث يف م األحادي

األحاديــث يف ذم الظاملــن وإن كانــت ضعيفــة، فأينــا أول باألمــن؟

مــع أن هــذا ليــس الواقــع، أعنــي ال اعتمــد عــىل أصــل ضعيــف ثــم أبنــي عليــه كــا 
ــًا يف ذم ظــامل أفضــل وأقــرب إل احلــق ممــن  ــل إســنادًا ضعيف ــذي يقب تفعلــون، إال أن ال
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يقبــل إســنادًا ضعيفــًا يف مــدح ظــامل، هــذا عــىل التســليم بــأن حديــث معاويــة فرعــون 
هــذه األمــة هــو يف مســتوى تلــك األحاديــث التــي يصححوهنــا يف معاويــة مثــل 
ــًا الــذي فيــه ســبعة عــر علــة إســنادية قبــل املتــن  حديــث اللهــم اجعلــه هاديــًا مهدي
ــد  ــيخ عب ــع الش ــاب )م ــعد يف كت ــداهلل الس ــيخ عب ــىل الش ــا يف ردي ع ــعت فيه ــد توس وق
ــد  ــل، ألن اهلل مل هي ــن باط ــث املت ــن حي ــث م ــم(، واحلدي ــه مه ــوه فإن ــعد فراجع اهلل الس
بمعاويــة أحــدًا ، بــل أضــل بــه نصــف األمــة، وكذلــك حديــث اللهــم علمــه الكتــاب 

.!ــذاب ــه الع ــاب وق واحلس

ــد  ــاب عن ــكال! فــأي علــم بالكت ــل هــو حديــث يضحــك الث ــًا ، ب ــر ضعف وهــو أكث
ــتتبع.. ــة س ــة الثالث ــًا ؟! واخلصل ــاب أيض ــة؟ واحلس معاوي

ــه إســنادان أقــوى مــن كل األســانيد  ــة فرعــون هــذه األمــة ل ــث معاوي ــا حدي بين
يف فضائــل معاويــة عنــد أي منصــف مــن أهــل احلديــث، ويكفــي أهنــا عــىل رشط 
الصحيــح، بينــا األحاديــث يف فضائــل معاويــة ليــس فيهــا إســناد عــىل رشط الصحيــح، 
فكيــف جتعلــون فضائــل معاويــة أقــوى مــن هــذا احلديــث فقــط الــذي يصــف معاويــة 
ــة  ــة وحديــث الدبيل ــة الباغي ــا حديــث الفئ ــو أضفن ــه فرعــون هــذه األمــة؟ فكيــف ل بأن
وحديــث يمــوت عــىل غــري ملتــي وحديــث امللــك العضــوض وحديــث أيب بــرزة 
وحديــث عبــادة بــن الصامــت وحديــث قاتــل عــار وحديــث القاســطن وحديــث إذا 
رأيتــم معاويــة عــىل منــري فاقتلــوه ..الــخ إضافــة إل العلــم اليقينــي بــأن ســرية معاويــة 
تشــبه هــذه األحاديــث التــي يف ذمــه وال تشــبه هاديــًا وال مهديــًا وال علــم باحلســاب التــي 
أفريــت يف مدحــه، فســوء ســرية معاويــة وآثــاره الســلبية عــىل الديــن والدنيــا واملســلمن 

ظاهــرة للمنصــف مــن أهــل العلــم.
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فأي الفريقن أول باألمن؟

هل هو الذي يصدق ذم الظاملن عىل لسان النبي )(؟

أم الذي يصدق مدح الظاملن عىل لسان النبي )(؟..

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

وإذا أخذنــا املعايــري مــن القــرآن الكريــم وتركنــا معايرينــا املذهبيــة فســنعلم أن 
الكبائــر حــرام وأن فاعلهــا أول بالــذم مــن الثنــاء، ســواء فعــل الكبائــر صحــايب أو 
تابعــي، فالتفريــق مذهبــي أيضــًا ومــن آثــار معاويــة، بمعنــى ليــس هنــاك نــص رشعــي 
يقــول بــأن اهلل يتجــاوز عــن الصحــايب)1( إذا ارتكــب نحــو مخســن كبــرية مــرًا عليهــا 
ــب  ــىل ختري ــد عمــل ع ــة، فق ــع معاوي ــن وض ــة م ــدات املذهبي ــذه املعتق ــى املــوت، ه حت

ــه. ــن كل الدي

تتمة: كالم الدارقطين على أسانيد احلديث واجلواب عليه:

ــث  ــو حدي ــال: ه ــث فق ــذا احلدي ــن ه ــل)2( ع ــي يف العل ــه الدارقطن ــئل عن ــد س وق
يرويــه األعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أيب ذر)3( واختلــف عنــه )أي عــن 

ــك)4(. ــش كذل ــن األعم ــوري ع ــرواه الث ــش( ف األعم

ثــم يقــول الدارقطنــي: ورواه أبــو عوانــة ومنصــور بــن أيب االســود عــن األعمــش 
عــن حكيــم بــن جبــري عــن إبراهيــم التيمــي)5(.

1. بغض النظر عن اخلاف يف صحبة معاوية أو صحة إسامه من عدمها.
2. العلل: ص6، ص271.

3. وهذا اإلسناد رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض، وهو عىل رشط الصحيح.
4. قلت: يعني عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر، وقد رواه عن الثوري هبذا اإلسناد ثقتان من الكبار: األول: عبد 
الرزاق الصنعاين عند ابن أيب حاتم يف العلل، والثاين: حممد بن يوسف كا عند أيب نعيم األصبهاين يف تاريخ أصبهان 

كا سبق.
5. قلت: يعني عن أبيه عن أيب ذر كا هو مفهوم من سياق السؤال عن احلديث.
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ثم علق الدارقطني بقوله: وحكيم بن جبري ضعيف احلديث وهو الصواب)1(.

ــى كام  ــل. انته ــه مرس ــن تابع ــوري وم ــة الث ــدل أن رواي ــي: ف ــول الدارقطن ــم يق ث
الدارقطنــي)2(.

قلــت: ربــا يقصــد الدارقطنــي بمرســل هنــا، إرســاهلم لــه عــن األعمش عــن إبراهيم 
دون ذكــر حكيــم بــن جبــري شــيخ األعمــش، ال أن نــص احلديــث مرســل، وســيأيت أن 
احلديــث صحيــح اإلســناد بــأي الطريقــن كان، وأن حديــث األعمــش عــن حكيــم بــن 
ــي:  ــال الدارقطن ــًا كــا ق ــة وليــس ضعيف ــري ثق ــن جب ــم ب ــث آخــر، وأن حكي ــري حدي جب
وقــد أفردنــا ترمجــة حلكيــم بــن جبــري، وأثبتنــا فيهــا أنــه صــدوق ســني املذهــب، ولكــن 
لروايتــه مثــل هــذه األحاديــث تعــرض لســخط مــا تبقــى مــن ثقافــة النصــب عنــد بعــض 

أهــل احلديــث.

1. قلت: يقصد أن هذا الطريق بزيادة حكيم بن جبري وكام الدارقطني هو الصواب، لو اتفق اللفظ، فالزيادة فيها زيادة 
علم ال سيا وأن الثوري كان يدلس، ولكن احلديث صح سنده من غري هذا الطريق، إضافة إل أننا سنرى أن حديث 
وإنا ضعفه  ثقة،  بن جبري صدوق  معاوية، وحكيم  ذم  العام من  املعنى  آخر، وإن كان يف  بن جبري حديث  حكيم 
بعضهم من جهة الرأي فقط ، ففي اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) 3 / 202 ( قال: سألت أبا زرعة عن حكيم 
بن جبري فقال: يف رأيه يشء، قلت ما حمله؟ قال حمله الصدق إن شاء اهلل ) اه. ومن أمثلة ذلك قول الذهبي عن أحد 
رجال الصحيحن وهو حييى بن صالح الوحاظي يف كتاب: من تكلم فيه وهو موثق )ص: 196 ( قال »ثقة يف نفسه 

ُتُكلِّم فيه لرأيه« والرأي ال يضعف به، عند التحقيق وهو اختيار أغلب املتقدمن من أهل احلديث.
2. العلل: ج6، ص271.
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اخلالصة يف حديث أبي ذ ر:

واخلاصــة أن اإلســناد صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات وســمع بعضهــم مــن بعــض، 
ــا صحــة وجــوده يف اإلســناد  ــاالً)1(، وإن افرضن ــري إال احت ــن جب ــم ب وال وجــود حلكي
وأن األعمــش قــد أرســل احلديــث عــن إبراهيــم التيمــي؛ وعرفنــا أن الواســطة حكيــم 
ــد  ــن عن ــًا ، أو حس ــناد أيض ــح اإلس ــث صحي ــي فاحلدي ــح الدارقطن ــا يرج ــري ك ــن جب ب
ــري  ــن جب ــم ب املتشــدد مــن أهــل احلديــث، فرجــال احلديــث ثقــات بإمجاعهــم، إال حكي
ففيــه خــاف والصــواب توثيقــه، وقــد وثقــه الكبــار ورووا عنــه، فــا ينــزل الرجــل عــن 
ــط،  ــاهد فق ــذا ش ــة ألن ه ــناد يف اجلمل ــة اإلس ــن صح ــث ع ــدوق، وال احلدي ــة الص رتب

1. فإذا صح أن احلديث الذي فيه رواية األعمش عن حكيم بن جبري هو نفسه فقد سبق أنه اقتطاف من احلديث وأن 
احلديث يصح إسناده، وإال فالذي أرجحه أن حديث األعمش عن حكيم بن جبري حديث آخر وهو يف معرفة علوم 
احلديث للحاكم: ) 1 / 245 (: أخرنا إساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين قال : ثنا جدي قال : ثنا كثري بن حييى،  
قال : حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم(، قال: 

)فان يف النار ينادي يا حنان يا منان(
قال أبو عوانة : قلت لألعمش : سمعت هذا من إبراهيم ؟، قال : ال حدثني به حكيم بن جبري عنه .وفان هو معاوية، 
وسيأيت من األحاديث التي تقرن معاوية بالنار يف بحث مفرد عنوانه )معاوية والنار( كحديث البخاري ) يدعوهم 
إل النار( جزء من حديث عار، وحديث قاتل عار وسالبه يف النار وحديث أيب برزة )ودعها إل النار دعًا( وحديث 
الدبيلة )ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف  النار( وحديث  )أول من يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل 
سم اخلياط( وحديث عمرو بن احلمق اخلزاعي )آية النار( أي معاوية، وحديث الناكثن والقاسطن واآلية وأما 
القاسطون فكانوا جلهنم حطبًا وحديث شدخ الرأسن، وحديث التابوت، إل حديث ) دعاة عىل أبواب جهنم( 
وهي تتناول معاوية باألولية، وكذلك حديث )يا حنان يا منان(، وهذا الكتاب أيضا فيه تلك العاقة بن معاوية 
والنار، فالعاقة وثيقة جدا بن معاوية والنار من أصح األحاديث كحديث عار إل احلواضن القرآنية يف الظاملن، 
ومل أجد شخصا يقرن بالنار كمعاوية، لكن ماذا نفعل؟ )إهنا ال تعمى األبصار إنا تعمى القلوب التي يف الصدور( 
وإذا عمي القلب تعطلت احلواس، واملقصود هنا أن الطريق الذي أعله الدارقطني بحكيم بن جبري هو حديث آخر، 
وليس هو حديث )معاوية فرعون هذه األمة(، نعم هو من شواهده العامة ولكنه آخر، واألعمش قد روى عن حكيم 
بن جبري أكثر من حديث، وكذلك روى عن إبراهيم بن يزيد أكثر من حديث، فا جيوز مجع األحاديث وإعادهتا 
حلديث واحد، اللهم إال من رأى أهنا مروية باملعنى، لكن األعمش كان حافظا للمتون وال يقطعها أو يغري ألفاظها 

كا يفعل احلسن البري بحسن نية أو غريه بسوء نية.
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ــق،  ــد التحقي ــة عن ــري ثق ــن جب ــم ب ــيا وأن حكي ــه، ال س ــف في ــى نتوق ــًا حت ــس أص ولي
ــه وصححــه أهــل  ــع علي ألن ســبب تضعيفــه كان بســبب حديــث الصدقــة)1( وقــد توب
احلديــث مــن غــري طريقــه وأخــذ بــه أكثــر الفقهــاء حتــى اإلمــام أمحــد نفســه، وقــد خيطــئ 
الثقــة يف احلديــث واحلديثــن، أمــا بقيــة رجــال اإلســناد فهــم ثقــات وحمــل إمجــاع تقريبــًا .

وكل هــذا إنــا نقولــه للعقــاء الذيــن ال يتعســفون، أمــا عنــد التعســف يف التضعيــف 
فيمكــن تضعيــف عبــد الــرزاق والثــوري والبخــاري ومســلم وأمحــد.. الــخ وكل أهــل 
احلديــث ســيكونون حتــت دائــرة التضعيــف ألن مــا روى الواحــد منهــم أكثــر مــن 
حديــث منكــر، وقــد اســتعرضت يف الكتــب الســابقة حتريفــات أمحــد بــن حنبــل، وهــي 
أبلــغ مــن روايــة )حديــث الصدقــة( الــذي أنكــره شــعبة عــىل حكيــم بــن جبــري وخالفــه 
 معاويــة فرعــون هــذه األمــة الثــوري ومــن بعــده، ثــم هــؤالء الــرواة هلــذا احلديــث هنــا
هــم أقــرب إل رأي الســنة واجلاعــة منهــم إل رأي املعارضــة الشــيعية، وإال ملــا كانــت 
ــو  ــوري وأب ــة الث ــلفية، وخاص ــم س ــل أغلبه ــاآلالف، ب ــتة ب ــب الس ــم يف الكت أحاديثه
عوانــة وغريمهــا ممــن رووه عــن األعمــش، وقــد تابــع بعضهــم بعــض عــن األعمــش. 

وهنــا يبقــى األعمــش، فهــل فيــه شــك؛ كا، فاجلميــع يقــول هــو ثقــة ثبــت، وحديثــه 
يف الصحيحــن باملئــات ويف الكتــب الســتة بــاآلالف، وهــم يقبلــون منــه األحاديــث يف 
أكــر العقائــد وأدق التفاصيــل، وبالعنعنــات، حتــى لــو أنــه روى يف حــق اهلل مــا ال يليــق 

1. حديث الصدقة قد توبع عليه من زبيد اليامي، ولفظه يف سنن أيب داود )2 / 116( )َمْن َسَأَل َوَلُه َما ُيْغنِيِه، َجاَءْت 
وقبلهم  والنسائي  ماجة  وابن  داود  أبو  رواه  فقد  احلديث،  َوْجِهِه(  يِف  ُكُدوٌح  َأْو  ُخُدوٌش،  َأْو  مُخُوٌش،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
املستدرك، وصححه  وابن خزيمة يف صحيحه، واحلاكم يف  املصنف،  أيب شيبة يف مسنده ويف  وابن  املسند  أمحد يف 
من املعارصين األلباين يف صحيح سنن أيب داود، وأمحد شاكر يف حتقيقه املسند، وغريهم ، فانظروا كيف يضعفونه 
بحديث قد صححوه؟؟! كل هذا ألجل محاية معاوية، حكيم بن جبري ثقة، وقد اعرف الثوري وأمحد وابن معن 
بأن حكيم بن جبري قد توبع يف هذا احلديث، وتابعهم أهل السنن النسائي وابن ماجة والرمذي، وذكروا خطأ شعبة 

يف تضعيفه.
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مــن جتســيم وجــر لــرووه، فــا وجــه الســتثناء معاويــة مــن روايــات األعمــش، فمعاوية 
ــش  ــد روى األعم ــًا ، وق ــًا خاص ــه قانون ــل ل ــى نجع ــوله حت ــن اهلل ورس ــىل م ــس أع لي
أحاديــث يف التجســيم يف حــق اهلل وقبلــوا روايتــه، نعــم هــو متهــم بالتدليــس واحلديــث 
هنــا بالعنعنــة، إال أن أحاديثــه بالعنعنــة متــأل الصحيحــن، فــا جيــوز أن نجعــل ألحاديثــه 
يف معاويــة أحكامــًا خاصــة، بــل حتــى لــو مل يكــن مدلســًا الخرعــوا لــه هــذه التهمــة كــا 
فعلــوا مــع عبــد املجيــد بــن أيب رواد يف حديــث ابــن عمــر فقــد قــال أمحــد وابــن معــن 

)ينبغــي أن يكــون دلســه(!

هكذا )ينبغي(! فهم خيرعون التدليس ملن ليس مدلسًا إذا تعلق األمر بمعاوية.

ــة باتفــاق،  ــد التيمــي، ثق ــن يزي ــم ب ــي إبراهي ــث، أعن ــم شــيخ األعمــش، يف احلدي ث
ــو  ــارصان- وه ــا متع ــي ومه ــم النخع ــري إبراهي ــو غ ــتة، - وه ــب الس ــال الكت ــن رج وم
يرســل ويدلــس كســائر التابعــن، إال أن روايتــه عــن أبيــه خاليــة مــن التدليــس، وهــذه 

ــه اجلاعــة. منهــا، وقــد روى ل

ــد بــن رشيــك التيمــي ثقــة باتفــاق أيضــًا  ــوه يزي وشــيخه – شــيخ إبراهيــم- هــو أب
، ومــن رجــال اجلاعــة، وقــد أدرك اجلاهليــة، مــات نحــو عــام )80 هـــ(، فإبراهيــم بــن 
يزيــد التيمــي وأبــوه مــن الثقــات الســنين املتفــق عليهــم، وأحاديثهــم يف الصحيحــن.

وبقــي الــراوي األخــري وهــو أبــو ذر، الصحــايب اجلليــل، أصــدق النــاس هلجــة، وهــو 
ال حيتــاج إل تعريــف، واحلديــث أبــو ذر أصــدق النــاس هلجــة كأن فيــه حكمــة، كأن 
النبــي صلــوات اهلل عليــه وآلــه قــد اســتودعه هــذه األحاديــث التــي رصح هبــا يف زمــن 
ــن  ــذة ب ــمى الرب ــراء تس ــدة يف الصح ــه إل بل ــيًا بنفي ــًا قاس ــا ثمن ــع ألجله ــب، ودف صع

األعــراب وليــس فيهــا أحــد مــن الصحابــة أو أهــل العلــم.
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فلــم يبــق إال شــيخ األعمــش يف الروايــة الثانيــة وهــو حكيــم بــن جبــري وإدخالــه يف 
هــذا احلديــث هــو وهــم كــا ســلف، وســنفرد لــه ترمجــة، وهــو عنــد التحقيــق ثقــة أنكــروا 

عليــه حديــث الصدقــة فقــط مــع عملهــم بــه وتصحيحهــم لــه مــن غــري طريقــه.

ــرووه  ــن ي ــش، ل ــن األعم ــن رووه ع ــث الذي ــل احلدي ــن أه ــريه م ــوري وغ ــم الث ث
هكــذا دون نظــر يف املتــن، فهــم يعرفــون أن احلديــث كبــري وفيــه طعــن يف معاويــة بأنــه 
فرعــون هــذه األمــة، والثــوري وغــريه ممــن رووا احلديــث عــن األعمــش هــم مــن كبــار 
املحدثــن مــن الســلفية، فلــاذا مل يســتغربوا احلديــث أو يكتمــوه؟ األمــر واضــح أن 
الســلفية األول العتيقــة مل تكــن كالســلفية املحدثــة، وقــد كانــوا قريبــي العهــد ويعرفــون 
زمــن معاويــة ويعرفــون معاويــة أكثــر مــن املتأخريــن كأمحــد والبخــاري، فلذلــك لــو كان 
احلديــث يف أيب بكــر أو عمــر الســتنكروه مبــارشة وردوه واهتمــوا رواتــه، لكــن احلديــث 
يف جبــار مــن اجلبابــرة فمــر احلديــث مــرور الكــرام ألنــه معقــول، وألن معنــاه معقــول، 
ولذلــك مل يــرووا تلــك األحاديــث املوضوعــة يف فضــل معاويــة وإنــا رووا هــذا احلديــث 
ألنــه عندهــم أصــح، والثــوري وأمثالــه هــم أربــاب هــذا العلــم، فهــل وجدتــم شــعبة أو 
الثــوري أو األعمــش رووا حديثــًا يف فضــل معاويــة؟ كا.. إذا فهــم يعقلــون أن حديــث 
معاويــة فرعــون هــذه األمــة أقــرب للــرع والواقــع مــن حديــث اللهــم اجعلــه 
ــري مــن  ــه أو تأث ــًا ونحــوه مــن األحاديــث التــي وضعهــا النواصــب بتوجي ــًا مهدي هادي

دولــة معاويــة.

ــرووا  ــن ي ــش ل ــن األعم ــرواة ع ــن ال ــريه م ــوري وغ ــا، أن الث ــول هن ــد أن أق وأري
احلديــث هكــذا دون اســتفصال واســتيضاح للســاع ألســباب منهــا:

إفراز  هم  الذين  للعامة  مراعاهتم  األقل  عىل  أو  األموي،  السلفي  بالواقع  تأثرهم   -  1
أموي لدولة أدرك منها األعمش سبعن سنة.
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يمثلون  فهم  ملعاوية  ذم  احلديث سيتصدون ألي  أهل  بأن صقور  لعلمهم  وثانيًا:   - 2
العامة والسلطة القديمة.

3 - وثالثًا: ألهنم يعرفون كيف يتأكدون من صحة حديث خطري كهذا احلديث، وال بد 
أن يمحصوا األعمش متحيصًا إما باستحاف أو أسئلة حتقيق طويل.

وال يمكــن تعليــل هــذا احلديــث إن وجدنــا بعــض هــؤالء يــروون أحاديــث معاويــة 
ــم ال  ــهل، فه ــواب س ــه؟ واجل ــروون عن ــون وي ــه فرع ــون أن ــف يظن ــا فكي ــون هب وحيتج

يــروون أحاديــث معاويــة، نعــم رواهــا غريهــم.
ثــم لــو انتقــوا مــن أحاديــث معاويــة ما يــرون أنــه صــدق فيهــا بمتابعــة أو تصديق من 
حارضيــن أو احتجــاج عــىل مــن يغلــون فيــه أو نحــو ذلــك فهــذا حيصــل، وهــم يــروون 
ــار كاخلــوارج وغــاة الشــيعة وغريهــم ممــن يصنفوهنــم يف  عمــن يعتقــدون أهنــم يف الن

الفــرق اهلالكــة واملبتدعــة وأهــل النــار.
وجــواب آخــر وهــو: أن الروايــة القديمــة كانــت متتلــك قــدرًا مــن العلميــة واملهنيــة 
ــل  ــكان أه ــوكي، ف ــد املت ــد العه ــث بع ــل احلدي ــد أه ــرة عن ــة املتأخ ــن الرواي ــل م أفض
ــا يفعلــون يف مســألة الصــدق  ــث املتقدمــون ال حيومــون عــىل مســألة البدعــة مثل احلدي
والثقــة، وإال ملــا كان هلــم قدرهــم عنــد الفــرق املعارضــة، وثانيــًا : أن اهلل ابتاهــم بشــهوة 
احلديــث حتــى أهنــم حيدثــون بــا يتعــارض مــع معتقداهتــم، وهــذا كثــري يف حديثهــم.. 
وكان الثــوري وغــريه يشــكو مــن شــهوة احلديــث وأهنــا قــد غلبــت عليــه.. وقــد تتصــارع 
شــهوة احلديــث مــع حــب معاويــة فتغلــب هــذه عنــد الثــوري وتلــك عنــد أمحــد وهكــذا، 
واخلاصــة أن رجــال اإلســناد ســوى حكيــم بــن جبــري حمــل اتفــاق وأحاديثهــم يف كتــب 
الصحــاح بــاآلالف فضــًا عــن غريهــا، وحكيــم بــن جبــري ثقــة ، ضعفــه شــعبة بســبب 

حديــث ال ذنــب لــه فيــه، فقــد تابعــه عليــه الثقــات.

)انظر ترمجة حكيم بن جبري املوسعة يف امللحق(.
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شاهد حلديث أبي ذر عن أبي ذر نفسه )حديث حكيم بن جبري(:

ــزء  ــه ج ــر لعل ــاهد آخ ــو ش ــي، ه ــره الدارقطن ــذي ذك ــري ال ــن جب ــم ب ــث حكي حدي
مــن هــذا احلديــث – عــىل رأي الدارقطنــي- والراجــح عنــدي أنــه حديــث منفــرد، فهــو 
ــام  ــاهد ع ــى( ، وش ــظ واملعن ــارب يف اللف ــا تق ــوت )بينه ــث التاب ــاص حلدي ــاهد خ ش
حلديــث فرعــون هــذه األمــة )بينهــم تقــارب يف املعنــى( ، وقــد يكــون احلديثــان حديثــًا 

واحــدًا كــا قلــت ســابقًا .

أمــا احلديــث الشــاهد – حديــث حكيــم بــن جبــري- فهــو يف معرفــة علــوم احلديــث 
للحاكــم: أخرنــا إســاعيل بــن حممــد بــن الفضــل الشــعراين)1( قــال : ثنــا جــدي)2( قــال : 
ثنــا كثــري بــن حييــى)3(، قــال : حدثنــا أبــو عوانــة )4(، عــن األعمــش، عــن إبراهيــم التيمي، 
عــن أبيــه، عــن أيب ذر أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم، قــال : »فــان يف النــار ينــادي يــا 
ــم ؟،  ــة : قلــت لألعمــش : ســمعت هــذا مــن إبراهي ــو عوان ــان«)5( قــال أب ــا من ــان ي حن

قــال  : ال حدثنــي بــه حكيــم بــن جبــري عنــه)6(.

1. وهو ثقة عابد مشهور، تويف سنة )348هـ(.
2. هو الفضل بن حممد الشعراين )282 هـ( ثقة وقد رمي بالتشيع.

3. كثري بن حييى أبو مالك، ثقة، )والتوسع يف هذه الراجم يف ملحق الرواة(.
4. أبو عوانة )175هـ ( ثقة مشهور من رجال الشيخن.

5. ويف كتاب املأمون الذي أعده يف ذم معاوية - تاريخ األمم وامللوك - )5 / 622(- : ومنه احلديث املرفوع املشهور أنه 
قال إن معاوية يف تابوت من نار يف أسفل درك منها ينادي يا حنان يا منان اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين 
واملأمون لن يوجه خطابا إل أهل احلديث وعامتهم إال وهو قوي عند بعض أهل احلديث عىل األقل، وإال سيتخذه 
أهل احلديث سبة عىل املأمون، بأنه ينر الكذب عىل رسول اهلل )(، واملأمون كان عاملا باحلديث وله مستشاروه، 
وهو يواجه أهل احلديث فابد أن حيدثهم با يعرفون، وقد عملت السلفية املحدثة عىل إبطال هذا احلديث بتحريف 

احلديث فانتقل احلديث إل فكرة أخرى جمردة )فانظروا حديث: يا حنان يا منان(!.
6. معرفة علوم احلديث للحاكم: ج1، ص245.
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التعليق:

ــد  ــه فق ــن دون ــا م ــه، وأم ــا فوق ــش ف ــف األعم ــبق تعري ــد س ــح، وق ــند صحي الس
ترمجناهــم باختصــار يف اهلامــش وسنتوســع يف ملحــق الــرواة.

وأمــا )فــان( يف هــذا احلديــث فهــو معاويــة.. والظاهــر أن احلديث جزء مــن حديث 
ــي  ــم الدارقطن ــم ث ــو حات ــن أب ــذي ظ ــث ال ــو احلدي ــبق، وه ــد س ــهور، وق ــوت املش التاب
ــن  ــوت م ــث التاب ــش روى حدي ــة ألن األعم ــذه األم ــون ه ــة فرع ــث معاوي ــه حدي أن
الطريــق نفســه لكنــه دلــس اســم حكيــم بــن جبــري وملــا ســئل عنــه رصح: كان تدليســهم 
–التابــوت-  عــادة يف الغالــب، إذًا فقــد رصح االعمــش يف هــذا احلديــث األخــري 
بالواســطة بينــه وبــن إبراهيــم بــن يزيــد التيمــي – وهــو حكيــم بــن جبــري- أي يف 
طريــق أيب عوانــة ومنصــور بــن أيب األســود عــن األعمــش، لكــن فــات هــؤالء املحدثــن 
األفاضــل اختــاف اللفظــن اختافــًا كبــريًا، بــل مهــا حديثــان منفصــان ال يلتقيــان إال 
يف )النــار( مثلــا يلتقــي معهــا يف لفظــة النــار أحاديــث أخــرى أشــهرها حديــث الفئــة 
الباغيــة فــإن يف آخــره يدعوهــم )عــار( إل اجلنــة ويدعونــه إل النــار، فليــس كل 
األحاديــث التــي تلتقــي يف النــار تكــون حديثــًا واحــدًا ، كاآليــات التــي تلتقــي يف وعــد 
ــن – إن  ــن احلديث ــط ب ــم يف اخلل ــذا الوه ــن ه ــدة. ولك ــة واح ــت آي ــار ليس ــار بالن الكف
ــة فرعــون  ــه الدارقطنــي فضعــف احلديــث األصــل معاوي أحســنا الظــن- قــد وقــع في
يــا منــان لتريــح األعمــش هنــا - يف  يــا حنــان  الثــاين  هــذه األمــة باحلديــث 
ــه مل يقــل  ــأن هــذا احلديــث إنــا ســمعه مــن حكيــم بــن جبــري، ولكن احلديــث الثــاين- ب
ذلــك يف احلديــث األصــل معاويــة فرعــون هــذه األمــة وإنــا رواه مبــارشة عــن إبراهيــم 
ــه  ــم نســفها ب ــم انتقــى أضعفهــا إســنادًا ث التيمــي، فخلــط الدارقطنــي بــن احلديثــن ث
مجيعــًا، وليســت هــذه روايــة باملعنــى، فالروايــة باملعنــى ال تصــل إل هــذا احلــد مــن التغاير 
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اللفظــي، وإذا تكلفنــا القــول بأهنــا حديــث واحــد عنــد الدارقطنــي )وهــذا قــد حيــدث 
رغــم قلتــه( فالســند صحيــح أيضــًا ، فحكيــم بــن جبــري عنــد التحقيــق وســر مروياتــه 

ثقــة وليــس ضعيفــًا .

ــي  ــة، وه ــدة غريب ــم عقي ــتقرت عنده ــث اس ــل احلدي ــم أن أه ــذا الوه ــر يف ه وال
ــىل  ــم، وع ــدث وعقائده ــلف املح ــىل الس ــم ع ــق وعقائده ــلف العتي ــون الس ــم يقيس أهن
هــذا فهــم ال يعقلــون أن أهــل الســنة األول )الســنة العتيقــة( كإبراهيــم التيمــي ووالــده 
ال يعرفــون ملعاويــة فضــًا، وهــذا حتكــم ، فالســلف القديــم أقــوى وأكثــر اتباعــًا 
ــادة وعــار وحذيفــة و...الــخ، فلذلــك قــد  منهــم للســلف الصالــح بحــق كأيب ذر وعب
يتكلفــون تضعيــف يشء عنهــم خمالفــًا ملــا عليــه املتأخــرون، وال يفرقــون بــن التدرجــات 
ــم  ــوم فيه ــازال إل الي ــل م ــية، ب ــروف سياس ــخ ولظ ــر التاري ــكلت ع ــي تش ــلفية الت الس
ــة  هــذه اإلنزياحــات املتاحقــة والتشــكات اجلديــدة كســائر املذاهــب، فالســنة املحدث
أو الســلفية املحدثــة انزاحــت مــن موقــع إل آخــر، فتحولــت الســلفية مــن ذمهــا ملعاويــة 
إل الثنــاء عليــه مــن بــاب اخلضــوع الســيايس للمرحلــة املتوكليــة واخلصومــة املذهبيــة، 
ــه أنصــارًا .  ــة نفســها كانــت مــن تشــكيل البــاط وإجيــاده، ليجــد ل واخلصومــة املذهبي

ولذلــك فأهــل الســنة اليــوم عندمــا يقولــون )نحــن مــن أهــل الســنة( فهــذا صحيــح، 
ــنّتن؟ فهــم يف الواقــع مــن أصحاب الســنة املحدثــة اخلليطة لكنهــم يظنون  ولكــن أي السُّ
أهنــم مــن أهــل الســنة احلــق – ســنة حممــد صلــوات اهلل عليــه وآلــه- ، وأنــا وغــريي نزعــم 
ــا مــن أهــل الســنة، ولكــن نقوهلــا بعــد وعــي تارخيــي وحديثــي هبــذا التــدرج  أيضــًا أنن
ــن  ــد أو اب ــنة أمح ــد س ــا ال نقص ــا نقوهل ــة، فعندم ــد املذهبي ــة للعقائ ــات املتعاقب واالنزالق
ــد الوهــاب..كا، نقصــد ســنة حممــد  ــة أو حممــد بــن عب ــن تيمي بطــة أو الرهبــاري أو اب
صــىل اهلل عليــه وآلــه، ثــم مــا أشــبهها مــن ســنن أهــل العلــم والفضــل املجمــع عليهــم، 
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ــادة بــن الصامــت وأمثاهلــم ممــن يتفــق مــع النصــوص يف  كأيب ذر وعــار بــن يــارس وعب
ــار  ــلفية ع ــي، ألن س ــذا طبيع ــم، وه ــد وختاص ــا تباع ــدث بينن ــك حي ــة، فلذل ذم معاوي
ــم إل  ــار يدعوه ــة والن ــن اجلن ــة ب ــا مصاحل ــة، ف ــلفية معاوي ــن س ــدة ع ــت متباع كان
اجلنــة ويدعونــه إل النــار، ولذلــك يبغضنــا هــؤالء ويريدوننــا أن نتبــع الســنة املذهبيــة 
واملحدثــة املبتدعــة التــي رأســها معاويــة، ونحــن نريــد منهــم العكــس، ســنة عــي وعــار 
وأيب ذر وأمثاهلــم، هــذا إذا افرضنــا أن ســنة حممــد مشــركة وأهنــا موضــع تنــازع، 
ولذلــك ال يصدقوننــا عندمــا نقــول )نحــن أهــل ســنة( ونحــن ال نصدقهــم عندمــا 
ــن  ــي، ونح ــة ضعــف يف الوع ــا نتيج ــم ال يصدقونن ــًا ، ه ــنة أيض ــم أهــل س ــون أهن يقول
ال نصدقهــم نتيجــة علــم ووعــي بالنصــوص وهــذه التحــوالت واالنزالقــات الســلفية، 
وبعــد قــراءات متأنيــة – وال نزكــي أنفســنا- إال أن الواقــع واقــع، فنحــن نعــرف القــوم 
عقوهلــم وعلومهــم وقلوهبــم، فهنــاك ضعــف عــىل ســائر املســتويات، العلميــة والعقليــة 
والقلبيــة، وضائرهــم أضعــف مــن قلــوب العصافــري، وال يســتطيع أحدهــم أن يــرح 
ــا ال  ــخ، مــن هن ــن باز..ال ــد الوهــاب أو اب ــن عب ــة أو أمحــد أو حممــد ب ــن تيمي بخطــأ الب
بــد أن نعلــم أن الســنة املحدثــة اخلادمــة للحاكــم الظــامل – ومســريتنا ملــك عضــوض- 
ســتنتر بســبب دعــم الســلطات، وأن الســنة املحمديــة أو العتيقــة ســتزعج الظــامل، وقــد 
أزعجــت ســنة أيب ذر أهــل عــره مــن الســاطن وأصحــاب رؤوس األمــوال فكيــف 

ال تزعــج مــن بعدهــم؟

وقــد تســلط أهــل الســنة الســلطانية عــىل بقايــا أهــل الســنة العتيقــة، فأخــذوا 
الوجــود ورشعيــة اإلســام  بقتلهــم وينزعــون عنهــم رشعيــة  يبدعوهنــم ويفتــون 
ورشعيــة الســنة ورشعيــة اإلتبــاع ورشعيــة احلقــوق، ثــم الســيف والســجن مــن خلــف 
ــرة أهــل الســنة  ــدًا ، فكيــف نســتغرب كث ــارصًا ومؤي ــة ن تلــك الســنة الســلطانية املحدث
ــو أن أي رشعــة يف العــامل  ــل ل ــة؟ هــذا طبيعــي، ب ــة أهــل الســنة املحمدي الســلطانية وقل
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تعرضــت ملــا تعرضــت لــه الســنة املحمديــة عــر هــذا التاريــخ الطويــل )مــن عــام 41هـــ( 
إل اليــوم ملــا بقــي أحــد مــن أتباعهــا)1(، فجميــع مصــادر املعرفــة تنتهــك حقــوق الســني 

ــدل. احلــر املعت

ــا يســتطيلون عــىل  ــة ال يســتطيلون بالنــص والرهــان، وإن فالســنة املرتبطــة بمعاوي
ــن  ــام م ــار الع ــض التي ــك يمتع ــن،، فلذل ــن الراه ــتا م ــرة وليس ــوة والكث ــاد اهلل بالق عب
ــنة  ــي الس ــه ه ــذي يف عقل ــنة، ألن ال ــميها س ــض أن يس ــائلة ويرف ــة املتس ــنيتنا املعتدل س
املذهبيــة التــي تستســلم للــرع املذهبــي وتعانــد الــرع اإلهلــي اآلمــر بالعلــم والعقــل 
والعــدل واحلقــوق وكرامــة اإلنســان والســداد يف القــول والبحــث عــن املعرفــة... الــخ.

ونؤكــد هنــا أن هــذه االســتطرادات رضوريــة، بــل لعلهــا أهــم مــن البحــث نفســه، 
وال يعقــل أمهيتهــا إال العقــاء، أنــا أرى جتنــب تلــك الطريقــة الســخيفة التــي يقــدم فيهــا 
العلــم مائــدة لألغنيــاء، ويطــرد عنهــا األيتــام واملســاكن وابــن الســبيل والســائلن، هــذه 

الطريقــة هــي التــي أفســدت العلــم وأهلــه، وفســد بفســادهم الــر والبحــر والفضــاء.

1. عندما أحدد هذا التاريخ )41هـ( أي من عهد معاوية ال يعني أنه مل تكن هناك متهيدات قبل معاوية، من عصبية قبلية 
واختال يف السلطة السياسية واملالية وتشوه يف الثقافة وتقارب مع اليهود والطلقاء...الخ، وخاصة يف عهد عثان بن 
عفان رمحه اهلل وساحمه، إال أنني سأؤجل قراءة الفرة من بعد النبي )( يف دراسة مقبلة عنواهنا )اإلسام البري( 
وأعني به تلك االجتهادات والتعصبات واألخطاء التي مهدت لعهد معاوية، من أيام السقيفة إل عهد عثان، فإن 
معاوية مل يسقط عقوبة من الساء، وإنا جاء نتيجة تراكات من األخطاء عىل املستوى السيايس واملايل والثقايف جيب 
أال هنملها مها كانت منزلة األشخاص املرتكبن هلا يف قلوبنا وتراثنا، فاخلطأ إن كان بحسن نية قد يأيت من يبني عليه 
بسوء نية، وليس احلق مع من يرئ الظامل بخطأ العادل، ومعظم الغلو يف اخللفاء السابقن الثاثة كان ألجل معاوية 
ال ألجلهم، حتى أن القارئ أحيانا قد حيسبهم أفضل من النبي )( فهذا الغلو فيهم اهلدف منه محاية معاوية فقط، 
وليس املقصود منه حرمة هؤالء اخللفاء واالنتصار هلم ممن ظلمهم، إنا اهلدف منه قطع الطريق عىل من يردد يف 

رؤية معاوية.
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احلديــث الثالــث: حديــث ابــن عبــاس: وهــو مــن الشــواهد املحتملــة فقــط، وليــس 
يف صحــة حديــث ابــن عمــر وال حديــث أيب ذر، ولكنــه يــكاد يكــون متطابقــًا مــع آثــار 
ابــن عمــر يف حديــث التابــوت وقــد ســبقت، كــا أنــه ليــس رصحيــًا يف معاويــة أيضــًا .. 
فحديــث ابــن عمــر بشــواهده، وحديــث أيب ذر مــع هذا احلديــث عن ابن عبــاس ثاثتهم 
يســريون يف درب واحــد واجتــاه واحــد، ويفــر بعــض هــذه األحاديــث بعضــًا ، إال أن 
هــذا احلديــث عــن ابــن عبــاس أشــمل يف ذكــر رؤوس الفراعنــة املتقدمــن واملتأخريــن 
وهــو عنــد كل أهــل احلديــث ضعيــف ، وهــو يف كامــل ابــن عــدي وموضوعــات ابــن 

اجلــوزي وغريهــا مــن الكتــب املخصصــة يف األحاديــث الضعيفــة)1(.

َثنــا َســِعيد بــن  َثنَــا جعفــر)2(، َحدَّ ففــي الكامــل يف ضعفــاء الرجــال البــن عــدي: َحدَّ
يَعــة )وهــو صــدوق خيطــئ( عــن يزيــد  كثــري بــن عفــري )وهــو ثقــة(، قــال : َأْخَرنــا بــن هَلِ
بــن أيب حبيــب )وهــو ثقــة( عــن داود بــن أيب هنــد )وهــو ثقــة( عــن الشــعبي )وهــو ثقــة(، 
ــر؛  ــا ع ــة اثن ــلم الفراعن ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال : ق ــاس، ق ــن عب ــِن اب ع
مخســة يف األمــم، وســبعة يف أمتــي، ومــا بــن فرعــون أمتــي وفرعــون ذي األوتــاد ]قيــس 

1. وأما ملاذا ال نجد مثل هذا احلديث إال يف كتب األحاديث الضعيفة واملوضوعة، فهذا له أسبابه السياسية التي سبق 
ذكرها، فقد تم تضعيف هذه األحاديث سياسيًا وليس تضعيفها علميًا ! فا تستطيع دولة اإلبقاء عىل حديث مثل 
إل  صحيحة  أحاديث  انتقال  يف  إذن  غرابة  فا  احلد،  هذا  إل  ورصحيًا  مبارشًا  تناوالً  مؤسسها  يتناول  كان  إذا  هذا 
كتب املوضوعات إذا تعلقت بذم الظاملن، وأيامنا هذه شاهدة، ال نكاد نسمع اآليات يف ذم الظاملن عمومًا، فكيف 
بحديث يف تعين جمموعة منهم؟! فاهلواء السيايس يستنشقه كل أبناء الوطن! وال يراقب املستنشق هذا اهلواء الداخل 
املذهبية  السياسية  فالثقافة  إذن  الذي يستنشقه؟  اهلواء  يومًا يف  : هل فكر أحدنا  نفسه  إل اجلوف، وليسأل أحدكم 
كذلك، نستلهمها كا نستلهم النفس إال أصحاب العقول والتدبر والتفكر والنظر وغريها من األوامر القرآنية املنسية.
2. هو جعفر بن أمحد بن عي بن بيان، وهو املتهم هبذا احلديث، - وستأيت ترمجته مفصلة- ونكتفي هنا بأن نقول بأن 
الرجل مروك عند أهل احلديث، والتفصيل فيه سيأيت، ولعل حديثه يف رتبة احلسن لغريه للشواهد والقرائن املدعمة 
له، ولكن بعض أحاديثه صحيح، لكن بعضها منكر جدًا من حيث ركاكة العبارة واملعنى، وليس كل من اهتمه أهل 
احلديث بالتشيع يكون اهتامهم له للمذهب، فبعضهم ضعيف وحمل هتمة لكثري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة .
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ُكــْم األَْعــىَل  قيــل يــا رســول اهلل  شــر[ واحــد)1(، وذلــك أن فرعــون ذا األوتــاد قــال َأَنــا َربُّ
فمــن يكــون ذاك مــن فراعنــة أمتــك قــال كل ســافك دم قاطــع للرحــم جامــع يف املعــايص 

.)3()2(ال يبــايل مــا صنــع

مجلة  هناك  أن  جدا  الواضح  من  فهنا  اللغة،  كتب  يف  جاء  أوردته  ما  وألن  لإليضاح،  مني  زيادة  األقواس  بن  ما   .1
ِقيس  ة  األمَّ الَفراِعنة وفِرعوِن هذه  فِرَعوٍن من  ما بن  اللغة ونصها ]ليس  التي مل نجدها إال يف كتب  حمذوفة وهي 
ِشْر[ )فمن هنا زدنا( قيس شر من كتب اللغة، ولعلهم أرادوا حتريف احلديث محاية ملعاوية فبقيت كلمة )واحد(! 
هكذا..، ويدل عىل احلذف والترف أو اإلخفاء عدم استقامة العبارة إال هبذا، وهذا السقط جزء من التصحيفات 
والتحريفات التي حلقت مثالب معاوية عامة، وهي كثرية جدًا ، حتى احلديث املتواتر )عار تقتله الفئة الباغية( مل 
يسلم من ذلك فقد روي بلفظ )ويح عار يدعوهم إل اجلنة ويدعونه إل النار(! هكذا بحذف )تقتله الفئة الباغية(! 
فمن صدق األحاديث الصحيحة يف مثالب معاوية ورواها كاملة دون حذف سيتهم بالكذب، ومن كذب فيها وبر 
وحرف وأخفى يوصف بالصدق، وهو الزمان املوصوف )زمان يصّدق فيه الكاذب ويكّذب فيه الصادق ويؤمتن 
فورًا  يتهمونه  كله  الكذب  باخليانة! ومن خيرج عن هذا  ا  فور  اهتامه  يتم  اخليانات  اخلائن...( ومن خيرج عن هذه 
بالكذب! وهكذا.. فصواب الرأي بالدول كا يقول اإلمام عي. 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 تم 
حذفه من قبل! واألحاديث سبب التهمة بالرفض ليست منكرة وسنوردها يف ترمجته، نعم له أحاديث أخرى منكرة 

وركيكة، ولو انفرد هبذا احلديث لرددناه.
2. مع أين أشك أن يكون هذا جواب النبي )(، ألن الفراعنة هبذه األوصاف سيكونون كثريًا يف هذه األمة، وليس 
ثقيل، وال  احلق  لكن  فيه،  ليس  السبعة ترحيًا ال  )( رصح هلم هبؤالء  النبي  يكون  أن  بد  فقط! ال  جمرد سبعة 
يستطيع كل أحد أن حيمل الدين كا هو! والبد أن يكون أيضا قد ذكر بعض الراهن عىل فرعنتهم، وهذه الصفات 
أو الراهن املذكورة يف احلديث )سفك الدم، قطع الرحم، جامع للمعايص، ال يبايل ما يصنع(، كلها يف معاوية، بل 
ال أجدها جمتمعة يف غريه يف القرن األول، وهي ألصق به من أيب جهل، فتدبروها، فلم يقتل أبو جهل إال واحدًا أو 
اثنن من املستضعفن، بينا قتل معاوية عرات اآلالف وبالباطل، وهذه الصفات األربع موجودة بنسب خمتلفة يف 
بعض فراعنة بني أمية، لكن معاوية أوهلم وأبلغهم يف ذلك وأدهاهم وأخفاهم! وال ريب أن تاريخ األمة فيها فراعنة 
ظاملون كثريون، مثل احلجاج وبر بن أيب أرطأة ومرف بن عقبة وزياد بن أبيه وابنه عبيد اهلل وخالد القري وأبو 
مسلم اخلراساين وأبو جعفر املنصور وهارون الرشيد واملتوكل ..الخ إال أن امللوك كمعاوية وأيب جعفر ألصق بالصفة 
من الوالة كاحلجاج وأيب مسلم، ألن فرعون كان سلطانا ومل يكن جمرد وال أو أمري أو قائد جيش فلذلك ال يدخل 

الفراعنة الصغار من الوالة وقواد اجليوش وزعاء القبائل يف هذا احلديث. 
3. الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي: ج2، ص401.
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قال الشيخ )ابن عدي(: وهذا احلديث هبذا اإلسناد باطل. 

ثــم وجــدت لفظــا احلديــث يف ذخــرية احلفــاظ البــن طاهــر املقــديس باللفــظ 
ــا عــر : مخســة يف األمــم، وســبعة يف أمتــي،  ــة اثن املحــذوف، قــال : حديــث : الفراعن
ومــا بــن )فرعــون( أمتــي وفرعــون ذي األوتــاد إال وتــد واحــد، وذلــك أن فرعــون ذي 
ــة  ــا رســول اهلل فمــن يكــون ذاك مــن فراعن ــل : ي ــىَل ، قي ــْم األَْع ُك ــا َربُّ ــال : َأَن ــاد ق األوت
 أمتــك؟ فـــ )قــال( :كل ســافك دِم قاطــع للرحــم، جامــع يف املعــايص، ال يبــايل مــا صنــع
رواه جعفــر بــن أمحــد الغافقــي املــري : عــن ســعيد بــن كثــري بــن عفــري، عــن ابــن هليعة، 
عــن يزيــد بــن أيب حبيــب، عــن داود بــن أيب هنــد، عــن الشــعبي، عــن ابــن عبــاس . وهــذا 
باطــل، واحلمــل فيــه عــىل جعفــر هــذا. اه انتهــى كامــه)1(. وسنتوســع يف ترمجــة جعفــر 

هــذا.

التعليق اإلمجالي على اإلسناد واملنت:

ــة  ــاج إل ترمج ــان حيت ــن بي ــر ب ــدوق إال جعف ــة والص ــن الثق ــه ب ــند رجال أوالً : الس
مفــردة مفصلــة مســتقرئة ألحاديثــه وســريته، والرجــل ليــس كذابــًا لكنــه ضعيــف 
خملــط، أو متــأول يف التــرف يف األســانيد واأللفــاظ كــا يفعــل البغداديــون، وكــا يفعل 
البخــاري وأمحــد وغريهــم، إال أهنــم أقــل جــرأة، وربــا هــو أســلم باطنــًا، وإذا اجتمعــت 
ــه يف غــري هــذا احلديــث كثــرية،  ســامة الباطــن مــع احلاقــة أتــت بالعجائــب، وعجائب

ــا نجــد لــه شــواهد. ولكــن يف هــذا احلديــث كأنــه حفظــه فإنن

ثانيــًا : يف كام ابــن عــدي مــا يــدل عــىل أن للحديــث أصــًا، يــدل عــىل ذلــك قــول 
ــل(  ــناد باط ــذا اإلس ــث هب ــذا احلدي ــث )وه ــاق احلدي ــد أن س ــه بع ــدي يف ترمجت ــن ع اب

1. ذخرية احلفاظ البن طاهر املقديس: ج3، ص1650.
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وكأنــه يلمــح إل وجــود أســانيد أخــرى فيهــا بعــض هــذا املتــن، وهــو هنــا شــاهد وليــس 
أصــًا.

ــي، وال  ــرح مذهب ــذا ج ــض، وه ــان بالرف ــن بي ــد ب ــن أمح ــر ب ــم جعف ــد اهت ــًا : ق ثالث
ــن عــدي فذكــر  ــة أيضــًا ، ففــي الكامــل الب ــل الصحاب ــروي يف فضائ ــه ي ــه ألن صحــة ل
بســند فيــه جعفــر بــن أمحــد هــذا حديــث: احفظــوين يف أصحــايب فمــن حفظنــي فيهــم 

.)1(ــًا وحافظــًا ــوم القيامــة ولي ــه ي كنــت ل

رابعــًا : جلعفــر بــن بيــان أحاديــث حمفوظــة ومتابعــات قبلهــا أهــل احلديــث )انظــر 
ترمجتــه( وهــذا يمنــع مــن اطــراح كل حديثــه، وإنــا يــدرس كل حديــث بمفــرده 

ومتابعاتــه وشــواهده.

واحلديث يف املوضوعات البن اجلوزي)2( من طريق ابن عدي:

فــروى بســنده حدثنــا ابــن عــدى حدثنــا جعفــر بــن أمحــد بــن عــىل بــن بيــان حدثنــا 
ــن  ــب ع ــى حبي ــن أب ــد ب ــن يزي ــة ع ــن هليع ــا اب ــري حدثن ــن عف ــري( ب ــري )كث ــن كب ــعيد ب س
داود بــن أبــى هنــد عــن الشــعبي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وســلم: »الفراعنــة )اثنــا()3( عــر، مخســة يف األمــم، وســبعة يف أمتــي، ومــا بــن فرعــون 
أمتــي وفرعــون ذي األوتــاد )قيــس شــر( واحــد، وذلــك أن فرعــون ذا األوتــاد قــال َأَنــا 

.)4(ــىَل ُكــْم األَْع َربُّ

1. الكامل البن عدي: ج 2 ، ص 158.
2. ابن اجلوزي: ج 3، ص 104.

3. لفظة  )اثنا( حمذوفة من األصل، وهي مثبتة يف مصدر ابن اجلوزي وهو )ابن عدي( وما بعده يفيده.
4. وهلذا اللفظ شاهد من رواية نر بن مزاحم.. يف أشد أهل النار عذابًا .. وما بن األقواس زيادة مني تافيًا للسقط

يف متن احلديث الذي أكملناه من مواضع أخرى. 
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قيل يا رسول اهلل، فمن يكون ذلك من فراعنة أمتك ؟

قال: »سافك دم، قاطع رحم، جامع يف املعايص ال يبايل ما صنع«)1(.

ــن أمحــد  ــر ب ــا جعف ــن عــدي( حدثن ــآيل املصنوعــة للســيوطي : )اب ــث يف ال واحلدي
بــن عــي بــن بيــان حدثنــا ســعيد بــن كثــري بــن عفــري حدثنــا ابــن هليعــة عــن يزيــد بــن أيب 
ــا  ــة اثن ــد عــن الشــعبي عــن ابــن عبــاس مرفوعــًا: »الفراعن حبيــب عــن داود بــن أيب هن
عــر مخســة يف األمــم وســبعة مــن أمتــي ومــا بــن فرعــون أمتــي وفرعــون ذي األوتــاد! 
ــة  ــن فراعن ــك م ــون ذل ــن يك ــول اهلل فم ــا رس ــل ي ــىَل  قي ــْم األَْع ُك ــا َربُّ ــال َأَن ــذا!- ق - ك
ــال:  ــع ق ــا صن ــايل م ــايص ال يب ــع يف املع ــم جام ــع رح ــافك دم قاط ــال كل س ــك ق أمت

ــر«)2(. ــه جعف وضع

 قلت: انظر ترمجة جعفر بن أمحد هذا، فقد أفردناه.

1. املوضوعات البن اجلوزي: ج 3 ، ص 104.
2. الآيل املصنوعة للسيوطي: ج 2، ص 159.
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استطراد يف حديث: قيس شرب..

ــن  ــوٍن م ــن فِرَع ــا ب ــث : ليــس م ــن األثــري: حدي ــر الب ــة يف غريــب األث يف النهاي
ــواء  ــُد س ــُس والِقي ــْر، الِقي ــْدر ِش ــْر)1(؛  أي َق ــس ِش ــة ِقي ــذه األمَّ ــوِن ه ــة وفِرع الَفراِعن
ــة وفرعــون  ــْون مــن الفراعن ــن فرَع ــا ب وهــو يف لســان العــرب: ويف احلديــث : ليــس م

ــُد ســواء)2(.  ــُس والِقي ــٍر الِقي ــدُر ِش ــٍر َأي ق ــُس ِش ــة ِقي هــذه األُم

وذكــر هــذا ابــن منظــور أيضــًا ففــي لســان العــرب: ويف احلديــث : ليــس مــا بــن 
ــة ِقيــُس ِشــٍر َأي قــدُر ِشــٍر الِقيــُس والِقيــُد  فرَعــْون مــن الفراعنــة وفرعــون هــذه األُم

ســواء)3(.

التعليق:

ــه  ــح عن ــاذا مل يفص ــث؟ ومل ــذا احلدي ــة يف ه ــذه األم ــون ه ــو فرع ــن ه ــؤال: م والس
الــرواة؟ وملــاذا اختفــى هــذا احلديــث حتــى أننــا ال نجــده اليــوم إال يف كتــب املوضوعــات 
ــد ال  ــة وق ــيعة أو اإلباضي ــب الش ــض كت ــده إال يف بع ــد ال نج ــا ق ــة؟! ورب ــب اللغ وكت

نجــده.

و هــل تــرون أنــه لــو كان حديــث )فرعــون هــذه األمــة( يف أيب جهــل هــل كان 
ــات واقراحــات  ــرواة الثق ــف ال ــر وتضعي ــاءات والب ــذه اإلخف ــيختفي ويتعــرض هل س

التدليــس ؟

1. غريب األثر البن األثري: ج 4 ، ص 222.
2. لسان العرب: ج 6 ، ص 185 .

3. نفس املصدر.
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كا ، ألن أبــا جهــل ليــس لــه نصــري وال حمــب وال أقــام دولــة وال هتيأت له األســباب 
لنــر الفضائــل املوضوعــة وكتــم املثالــب الصحيحــة، مــع مــا صاحــب ذلــك مــن 
تتبــع املخالفــن وقتلهــم حتــت كل حجــر ومــدر، حتــى ضــاع أو حتــرف أكثــر احلديــث 
الصحيــح وفاضــت علينــا األحاديــث املوضوعــة يف الثنــاء عــىل الظاملــن ووجــوب 

ــوالء هلــم وإعانتهــم عــىل املعارضــن. طاعتهــم وحمبتهــم وال

كنــت أســتغرب ملــاذا كان والة معاويــة يف الكوفــة ثــم البــرة كادوا أن يبيــدوا 
ــي؟! ــام ع ــار اإلم أنص

ــل هــذه األحاديــث .. ويقتلوهنــم ويفتشــون  ــده مث ــوا يتتبعــون كل مــن عن لقــد كان
ــا ال  ــادت أو كادت! وأصبحن ــى ب ــة، حت ــث موروث ــون أي أوراق حدي ــوت ويعدم البي
نجــد هــذه األحاديــث إال مــع أنــاس هــم يف األصــل مــن مــوايل وأنصــار بنــي أميــة.. ممــن 

بقــي فيهــم بقيــة خــري وصــدق.

فحديــث معاويــة فرعــون هــذه األمــة خرجــت يف العــراق عــىل لســان حكيــم بــن 
جبــري وهــو مــن مــوايل احلكــم بــن أيب العــاص األمــوي وقيــل الثقفــي )وثقيــف حليفــة 
بنــي أميــة(، وخرجــت يف احلجــاز عــىل يــدي عبــد املجيــد بــن أيب رواد ونافــع مــول ابــن 
عمــر، فــاألول )عبــد املجيــد ابــن أيب رواد( مــن مــوايل آل املهلــب بــن أيب صفــرة )ووهــم 
ــه انحــراف واضــح عــن اإلمــام  ــن عمــر( وفي ــع مــول اب ــاين )ناف ــة(، والث ــي أمي والة بن
ــة ثــم  عــي، بــل حتــى ابــن عمــر كان يف أول أمــره متحمســًا لبيعــة يزيــد وطاعــة معاوي
نــدم يف آخــر حياتــه عــىل أنــه مل يقاتــل الفئــة الباغيــة مــع عــي كــا أمــر اهلل.. فــكان رمــح 
احلجــاج يف انتظــاره فقتلــه ســنة) 70 هـــ ( بعــد مقتــل ابــن الزبــري مبــارشة ويف أثنــاء احلــج 
ــن عمــر،  ــل اب ــن عمــر أن احلجــاج قت ــن يغلــون يف اب ــة.. وإل اآلن ال يعــرف الذي وغيل
رغــم ثبــوت هــذا يف صحيــح البخــاري.. فــا هــؤالء دافعــوا عــن الصحابــة مــن آل حممد 
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ــة  ــة مــن آل اخلطــاب، ألهنــم يف الواقــع هــم متبعــون بجهــل لبنــي أمي وال عــن الصحاب
فقــط، وبنــو أميــة ضــد اجلميــع، فــإذا أراد منهــم بنــو أميــة أال يعرفــوا شــيئًا مل يعرفــوه..! 
هكــذا بــكل ســهولة! حتــى لــو كانــوا بعــد بنــي أميــة قرونــًا .. فالشــيطان يصنــع القالــب 
الــذي يناســب مــا وضعــه مــن ثقافــة، فــا يقبــل القالــب إال تلــك الثقافــة، وهييــئ لذلــك 

القالــب أمــورًا كثــرية.

ــذه  ــون ه ــون وفرع ــة فرع ــكل أم ــث ل ــذا احلدي ــارض ه ــن ع ــض م ــول لبع ــم نق ث
ــظ  ــل بلف ــث إل أيب جه ــذا احلدي ــل ه ــموا نق ــن جتش ــؤالء الذي ــول هل ــة نق ــة معاوي األم
أبــو جهــل فرعــون هــذه األمــة إن أبــا جهــل ال خيتلــف عــن زعــاء كفــار قريــش كأيب 
ســفيان والوليــد بــن املغــرية وابنــي خلــف )أيب وأميــة( واحلكــم بــن أيب العــاص وابــن 
الغياطــل وغريهــم.. بــل قــد انتهــى أثــره بمقتلــه يــوم بــدر قبــل كثــري مــن هــؤالء الذيــن 
اســتمر حرهبــم هلل ورســوله، وكانــت فرعنتهــم أبلــغ مــن فرعنتــه، ومعظــم ذم أيب جهــل 

إنــا هــو أمــوي؛ إلبعــاد أكثــر التهــم عــن أيب ســفيان وأمثالــه.

ثــم النبــي )( ال حيــّذر مــن املــايض، وإنــا حيــذر األمــة مــن فتــن املســتقبل كفتنــة 
الدجــال وفتنــة بنــي أميــة وفتنــة املال..الــخ، والتحذيــر مــن هــذه الفتــن املســتقبلية أصــح 
وأكثــر واقعيــة وأظهــر نصيحــة، وال ريــب أن فتنــة بنــي أميــة جتمــع معهــا الدجــل واملــال، 
ــد  ــة ق ــًا صحيح ــًا أن نصوص ــف يوم ــذا إن مل نكتش ــًا ، ه ــا مضاعف ــل خطره ــذا جيع وه

جعلــت معاويــة أخطــر مــن الدجــال)1(.

1. وقد جاء يف األحاديث الصحيحة األسانيد؛ بأن هناك خطر أعظم من خطر الدجال، وال ريب أن آثار معاوية عىل 
َثنَا  َثنِي ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب َحدَّ األمة أبلغ من اآلثار املوعودة عن الدجال، ففي صحيح مسلم - )ج 8 / ص 207(: َحدَّ
َثنَا َأيُّوُب َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهَاٍل َعْن َرْهٍط ِمنُْهْم َأُبو  َثنَا َعْبُد اْلَعِزيِز - َيْعنِى اْبَن امْلُْخَتاِر - َحدَّ ِمي َحدَّ َأمْحَُد ْبُن إِْسَحاَق احْلَْرَ
ُكْم َلُتَجاِوُزوين إَِل ِرَجاٍل  اِء َوَأُبو َقَتاَدَة َقاُلوا ُكنَّا َنُمرُّ َعىَل ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر َنْأيِت ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْنٍ َفَقاَل َذاَت َيْوٍم إِنَّ مْهَ الدَّ
َما َكاُنوا بَِأْحَرَ لَِرُسوِل اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلم- ِمنِّى َوالَ َأْعَلَم بَِحِديثِِه ِمنِّى َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ -صىل اهلل عليه 
اَعِة  ال وزاد غري مسلم )َما َبْنَ َخْلِق آَدَم إَِل ِقَياِم السَّ جَّ اَعِة َخْلٌق َأْكَرُ ِمَن الدَّ وسلم- َيُقوُل ما بن خلق آدم إل قيام السَّ
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وال ريــب أن أبــا جهــل مــن كبــار أعــداء اهلل ورســوله، إال أن أثره عىل األمــة )صفر(، 
فأبــو جهــل مل حيكــم األمــة ومل يتفرعــن ومل يضــع األحاديــث ومل يفــرغ اإلســام مــن ديــن 
 )(عدالــة إل ديــن خصومــات عقائديــة وترغيــب وترهيــب، ومل يقلــب ســنن النبــي
ــًا  ــًا ودين ــرًا وحقوق ــًة وفك ــة، سياس ــنة النبوي ــي الس ــنة تضاه ــا س ــن لن ــا، ومل يس وحيارهب
ــذي ال  ــر ال ــبه إال يف الكف ــن ش ــون م ــن فرع ــه وب ــس بين ــل لي ــو جه ــخ، فأب وعقيدة..ال
خيتلــف فيــه أبــو جهــل عــن أقرانــه مثــل أميــة بــن خلــف والوليــد بــن املغــرية وأيب ســفيان 
ــة بــن ربيعــة وأمثاهلــم مــن كفــار قريــش، اعرفــوا ســرية فرعــون وخصائصــه مــن  وعتب
ــا  ــروا أهي ــة وانظ ــرية معاوي ــل وس ــرية أيب جه ــىل س ــا ع ــم اعرضوه ــم، ث ــرآن الكري الق
أقــرب للوصــف بفرعــون هــذه األمــة! بــل جمــرد قــراءة آيــة واحــدة مثــل إِنَّ فِْرَعــْوَن 
ــُح َأْبنَاَءُهــْم َويْســَتْحيِي  َعــَا ِف األْْرِض َوَجَعــَل َأْهَلَهــا ِشــَيًعا َيْســَتْضِعُف َطائَِفــة ِمنُْهــْم ُيَذبِّ
ــه  ــح في ــن ص ــهولة أي الرجل ــرف بس ــا نع ــِديَن)1(، جيعلن ــَن امْلُْفِس ــُه َكاَن ِم ــاَءُهْم إِنَّ نَس
ــغ  ــا ال يزي ــا كنهاره ــاء ليله ــة البيض ــىل املحج ــة ع ــرك األم ــن ي ــث؟ وأي احلديث احلدي

عنهــا إال هالــك...

ــذا  ــان ه ــن كت ــرر م ــا ال ــل ف ــذا يف أيب جه ــه: إذا كان ه ــذا كل ــد ه ــول بع ــم نق ث
ــم.. لكــن  ــى يكت ــه حت ــان هــذا احلديــث يف أيب جهــل أمــر ال خــوف من احلديــث؟ فكت

فتنة أكر من الدجال قد أكل الطعام ومشى يف األسواق( فإذا كان هشام بن عامر بن أمية األنصاري أملح لعمران 
بن حصن - وهو صحايب جليل- وخي عىل التابعن منه، فكيف بمعاوية؟ بل أكاد أميل إل أن املراد يف احلديث 
هو معاوية، وكأن هشام بن عامر خيشى عىل عمران بن حصن أن يكون دجاالً ملخالطته والة معاوية كزياد وسمرة 
بن جندب بالبرة، وبالتايل فهو خيشى عليه من الدجاجلة الصغار )والة معاوية( أن يصيبه منهم يشء من الدجل 
وحتريف الدين، فكيف لو رأى الناس يتهافتون عىل قر اخلراء؟ وكذلك لو رأى سلفيتنا املحدثة؟ وهل بضاعتهم 
إال من آثار ذلك الدجال؟ والعجيب أهنم مع ساعهم هذا التحذير مل يرووا عن هذا الصحايب اجلليل شيئا! مع أنه يف 
طبقة أهل بدر )استشهد أبوه يوم أحد(، بينا رووا عن آخرين آالف األحاديث، بل معاوية رووا له مئات األحاديث 

وكلها موضوعة أو حمرفة أو موظفة سياسيا ، واحلديث طويل.
1. القصص: 4.
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كتانــه وإخفــاءه إذا كان يف معاويــة أمــر معقــول األســباب والدوافــع.. واألحاديث يف ذم 
معاويــة مــن أكثــر األحاديــث التــي تعرضــت حلصــار وحماربــة ومقابــات باملوضوعات، 
وهــي أيضــًا مــن أكثــر املعــّاة بالفانيــات، أي بالتعبــري عــن معاويــة فيهــا بقوهلــم: 

)فــان(.

بــل نظــن أن كثــريًا مــن األحاديــث يف ذم معاويــة )الــذي رضره متحقــق عــىل األمــة 
والديــن( قــد تــم ترحيلهــا إل ضحايــا مــن الكفــار واملســلمن عــىل حــد ســواء.. وكان 
أبــو جهــل مــن هــؤالء الضحايــا حتــى أهنــم ينزلــون فيــه بعــض آيــات ســورة التوبــة وآل 
عمــران وغريهــا مــن الســور التــي نزلــت وقــد شــبع أبــو جهــل موتــًا! وتــول أبــو ســفيان 
ــه  ــد مقتل ــى بع ــل حت ــىل أيب جه ــداوة ع ــر وع ــكل كف ــل ل ــذا التحمي ــش.. فه ــادة قري قي
إنــا اهلــدف منهــا التخفيــف عــىل أيب ســفيان واألحــزاب، مثلــا أخــذوا فضائــل صحابــة 
آخريــن وركبوهــا عــىل معاويــة، مثــل : حديــث اللهــم اجعلــه هاديــًا مهديــًا، وحديــث 

اللهــم علمــه الكتــاب ..، وحديــث أنــت منــي وأنــا منــك ..الــخ.

فــاألول ورد يف جريــر بــن عبــد اهلل البجــي ورغــم أنــه ال يصــح فيــه وأنه مــن أصدقاء 
ودســائس معاويــة إال أهنــم ندمــوا عــىل مــا وضعــوه فيــه مــن فضائــل يف أصحــاب 
معاويــة فاســتعادوا أكاذيبهــم وألبســوها معاويــة واحلديــث الثــاين يف فضــل ابــن عبــاس 

... جعلــوه يف معاويــة والثالــث يف فضــل عــي .. جعلــوه يف معاويــة.... وهكــذا..

ــىل  ــة ع ــم معاوي ــوا إذا رأيت ــه: فقلب ــا يف فضل ــه يقلبوهن ــث يف ذم ــى األحادي ــل حت ب
منــري فاقتلــوه إل فاقبلــوه، ويطلــع عليكــم رجــل يمــوت عــىل غــري ملتــي .. 
ــي  ــه )الت ــق...، زادوا في ــن باحل ــم أول الطائفت ــث تقتله ــة، و حدي ــل اجلن ــن أه إل م

ــذا. ــة! وهك ــوا تزكي ــه قال ــبع اهلل بطن ــث ال أش ــب(! وحدي تغل
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وأحيانــًا يضطــرون للتأويــل ... مثــل : تأويلهــم حديــث الفئــة الباغيــة بأهنــا الطالبــة! 
 )(بــدالً منــه بــأن النبــي )(وحديــث ال أشــبع اهلل بطنــه، فاخرعــوا الطعــن يف النبــي
 )(أخطــأ يف دعائــه عــىل معاويــة ولذلــك ملعاويــة أجــر بينــا مل خيرونــا هــل كان النبــي
مأجــورًا يف هــذا اخلطــأ الــذي ارتكبــه أم أن األجــر عــىل اخلطــأ خــاص بمعاويــة؟! إل مــا 

ال حيى)1(..

أوليائــه  إل  الشــيطان  أوحــى  ضعفــوا  وإذا  التخطيــط،  متكامــل  ســبيل  فهنــاك 
وأنجدهــم بمكــر أو مكيــدة أو زخــرف مــن القــول غــرورًا، إنــه ســبيل املجرمــن 
الــذي رشع للجريمــة طريقــًا رشعيــًا ، وفــرق هــذه األمــة شــيعًا وأشــغلها بتتبــع زالت 

الصاحلــن عــن معرفــة ســبيل املجرمــن.

1.  ذكرنا يف كتابنا: أن وكيع بن اجلراح حدثه أحدهم هبذا احلديث )ال اشبع اهلل بطنه( فقال وكيع معتذرًا عن معاوية : 
ولكن رسول اهلل )( قال اللهم من لعنته فاجعلها له أجرا ! فقال ذلك الرجل: هل حتب أن رسول اهلل لعن والديك 
حتى يناهلا األجر؟ فأفحم وكيع! وهكذا فالفطرة تنتبه إذا جعل الشخص نفسه مكان معاوية مع كل األحاديث يف 
 )( ذمه واملظامل التي ارتكبها، ولكن سحرة معاوية رووا أن امللعون مأجور، حتى يتمنى املخلصون أن يكون النبي
لعنهم، وهذه االنتكاسات الفطرية سببها معاوية، فإنه كلا عمل جريمة وّجه بوضع حديث يف فضلها! وكان وكيع 
رجًا كوفيًا صاحلًا عاقًا حتى أصغى لتامذته البغدادين وتعزز هبم وأطاعهم يف زيارة دمشق وعملوا له احتفاال 

كبريا فسحبه البغاددة والدماشقة إل مثل هذه السفسطات.
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املبحث الثاني: شهادات الصحابة والتابعني

وهــذه مجلــة مــن شــهادات الصحابــة والتابعــن عــىل واقــع معاويــة بأنــه يشــبه واقــع 
ــة  ــة معاوي ــكاد تــرح بفرعن ــل بعــض ت ــم، ب ــذي ذكــره اهلل يف القــرآن الكري فرعــون ال
ــة والتابعــن تعرضــت لألســباب  ــًا( لكــن هــذه الشــهادات الصحابي ــر عائشــة مث )كأث
ــر  ــتنكار والب ــيان واالس ــال والنس ــن اإلمه ــة م ــث املرفوع ــا األحادي ــت هل ــي تعرض الت
والتحريــف والقســوة عــىل بعــض الــرواة لتحميلهــم مســؤولية روايــة هــذا احلديــث مــع 

أهنــم قــد توبعــوا مــن الثقــات.

ولذلــك ال نجــد هــذه األحاديــث واآلثــار متطابقــة األلفــاظ، ولكــن املعنــى واحــد، 
ــا يكــون هلــا  ــًا، وإن ــق اللفــظ حرفي وأهــل احلديــث ال يشــرطون يف الشــواهد أن يتطاب
املعنــى نفســه، إضافــة إل أن بعــض الشــهادات اآلتيــة هلــا حكــم املرفــوع إذا كان إخبــارًا 
عــن غيــب )كــا يف شــواهد ابــن عمــر الســابقة(، فهــذه األحاديــث التــي فيهــا إخبــار عــن 
ــة إال إذا كان  ــا موصول ــث يعدوهن ــل احلدي ــإن أه ــة ف ــن الصحاب ــدرت م ــب إذا ص الغي
الصحــايب لــه اتصــال بأهــل الكتــاب ويف موضــوع األنبيــاء واليــوم اآلخــر وبــدء اخللــق 
ونحوهــا فــإن أهــل الكتــاب قــد يشــيعون بعــض الروايــات واألخبــار ويصدقهــا بعــض 
الصحابــة ويرووهنــا، أمــا إذا كانــت شــهادة صحــايب يف احلكــم عــىل فــان بأنــه مــن أهــل 

النــار فهــذا ال دخــل ألهــل الكتــاب بــه، ألن أحاديثهــم ليســت مــن هــذا البــاب.
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الشهادة األوىل: شهادة اإلمام علي:

اســتعرضنا قســا كبــريًا مــن شــهادة اإلمــام عــي يف معاويــة يف كتابنــا )حقيقــة إســام 
معاويــة(، ونضيــف هنــا نصــًا عــن اإلمــام عــي رصيــح يف فرعنــة معاويــة، وقــد يكــون 
لــه حكــم الرفــع، ففــي اإليضــاح البــن شــاذان )260 هـــ( قــال: ورويتــم عــن ســفيان بن 
 )(قــال : ســمعت عليــًا )عيينــة عــن إســاعيل بــن أيب خالــد عــن مــروان بــن زحيــل)1

ــن العــاص هاماهنــا. ــة فرعــون هــذه األمــة وعمــر ب يقــول: معاوي

التعليق:

وهــذا نــص رصيــح بــأن معاويــة هــو فرعــون هــذه األمــة، وال يــر النقــل عــن ابــن 
شــاذان، فإنــه مــن خــال تتبعــي البــن شــاذان يف كتابــه اإليضــاح، - وهــو حمــدث شــيعي 
معــارص للبخــاري ومســلم، ومــات ســنة )261 هـــ(- وجدتــه صحيــح النقــل موثوقــًا 
فيــا ينقلــه عــن أهــل الســنة، فــإن خفــي يشء مــن رواياتــه ممــا ينقله عــن مصادرنــا األول؛ 
ــا  ــا )إخفــاءًا و حتريفــًا( وقــد ذكرن ــادة( أو ذنبن ــاب الزي ــه )مــن ب فقــد يكــون الذنــب ذنب
بعــض النــاذج يف الكتــب األخــرية، والســند رجالــه ثقــات إال مــروان بــن زحيــل مل أجــد 
لــه ترمجــة، لكــن إســاعيل بــن أيب خالــد موصــوف بأنــه ال يــروي إال عــن ثقة)2(، فالســند 

ال يقــل عــن رتبــة احلســن، وأمــا املتــن فلــه حكــم املرفــوع، فمثلــه ال يقــال بالــرأي.

1. السند رجاله ثقات إال مروان بن زحيل تابعي مل أجد له ترمجة يف شيوخ إساعيل بن أيب خالد وال يف كتب الراجم، 
فلعل يف األمر تصحيفًا أو أن الرجل جمهول، لكنه تابعي، وتلميذه إساعيل بن أيب خالد من الذين وصفوا بأهنم ال 

يروون إال عن ثقة. 
2. هتذيب التهذيب - )ج 1 / ص 255 ( : )...كان صاحب سنة وكان حديثه نحو مخسائة حديث وكان ال يروي اال 

عن ثقة(.



حديث : معاوية فرعون هذه األمة

85

الشهادة الثانية: شهادة احلسن بن علي )إقرارًا(:

املعجــم الكبــري للطــراين احلنبــي)1(: حدثنــا أبــو مســلم الكــي ثنــا عبد اهلل بــن عمرو 
الواقفــي ثنــا رشيــك عــن حممــد بــن يزيــد : عــن معاويــة بــن حديــج قــال أرســلني معاويــة 
بــن أيب ســفيان رمحــه اهلل إل احلســن بــن عــي ريض اهلل عنهــم أخطــب عــىل يزيــد بنتــا لــه 
أو أختــًا لــه فأتيتــه فذكــرت لــه يزيــد، فقــال : إنــا قــوم ال تــزوج نســاؤنا حتــى نســتأمرهن 
فائتيهــا فأتيتهــا فذكــرت هلــا يزيــد، فقالــت : واهلل ال يكــون ذاك حتــى يســري فينــا صاحبك 
ــت إل  ــاءهم، فرجع ــتحيي نس ــم ويس ــح أبناءه ــل يذب ــي إرسائي ــون يف بن ــار فرع ــا س ك

احلســن فقلــت : أرســلتني إل فلقــة مــن الفلــق تســمي أمــري املؤمنــن فرعــون!!

ــال ال  ــلم ق ــه و س ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــإن رس ــا ف ــاك وبغضن ــة إي ــا معاوي ــال : ي فق
ــار)2(. ــن ن ــياط م ــة بس ــوم القيام ــيط( ي ــد )س ــد إال زي ــدنا أح ــا وال حيس يبغضن

التعليق:

النــص واضــح يف الشــهادة عــىل معاويــة وعــره، ويف األثــر إقــرار احلســن وتربيتــه 
الثقافيــة، والســند عنــد الطــراين الســني احلنبــي، ورواتــه بــن الثقــة واملتوســط، إال 
معاويــة بــن خديــج فهــو ناصبــي يلعــن عليــًا ، ولكنــه نقــل عــن أهــل البيــت، وهــو عــدو، 

واحلــق مــا شــهدت بــه األعــداء.

1. الطراين احلنبي: ج 3 ، ص 81.
2. املعجم الكبري للطراين احلنبي: ج 3 / ص 81.
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شواهد أخرى عن أهل البيت )يف كتب الشيعة(:

ــل  ــد كثــري مــن الباحثــن، ب ــه يكــون أقــوى عن مــا اتفــق الشــيعة والســنة عــىل روايت
هنــاك مروعــات بحثيــة يف األحاديــث التــي اتفــق عليهــا الســنة والشــيعة، وحيســن هنــا 
ــن  ــيعة ع ــب الش ــة يف كت ــي مروي ــا ه ــل ، وإن ــا كأص ــواهد دون أن نعتمده ــر ش أن نذك

أئمــة أهــل البيــت، وهــذا ليــس بمســتنكر.

وعــذري هنــا هــو عــذر ابــن القيــم عندمــا نقــل عــن اإلماميــة يف روايتهــم عــن جعفــر 
الصــادق يف موضــوع الطــاق، إذ قــال يف كتابــه املشــهور الصواعــق املرســلة يف الــرد عــىل 
اجلهميــة واملعطلــة: إن فقهــاء اإلماميــة مــن أوهلــم إل آخرهــم ينقلــون عــن أهــل البيــت 
أنــه ال يقــع الطــاق املحلــوف بــه وهــذا متواتــر عندهــم عــن جعفــر بــن حممــد وغــريه 

مــن أهــل البيــت.

وهــب أن مكابــرًا كذهبــم كلهــم وقــال قــد تواطئــوا عــىل الكــذب عــن أهــل البيــت 
ــن مبتدعــن يف  ــوا خمطئ ــم ونظــر يف اجتهــاد وإن كان ففــي القــوم فقهــاء وأصحــاب عل
ــد روى  ــك احلكــم عليهــم كلهــم بالكــذب واجلهــل وق ــا يوجــب ذل ــة ف أمــر الصحاب
أصحــاب الصحيــح عــن مجاعــة مــن الشــيعة ومحلــوا حديثهــم واحتــج بــه املســلمون ومل 
يــزل الفقهــاء ينقلــون خافهــم ويبحثــون معهــم والقــوم وإن أخطــأوا يف بعــض املواضــع 
ــو انفــردوا  ــرد عليهــم هــذا ل ــع مــا قالــوه خطــأ حتــى ي مل يلــزم مــن ذلــك أن يكــون مجي
ــذا  ــم ..)1(. وه ــا قوهل ــد حكين ــن ق ــم م ــوا يف قوهل ــد وافق ــف وق ــة فكي ــن األم ــك ع بذل

متامــًا عــذري هنــا.

فقــد روي حديــث معاويــة فرعــون هــذه األمــة مــن أحاديثهــم وآثارهــم عــن أهــل 
البيــت، وقــد يتفــق الســنة والشــيعة يف أحاديــث مشــركة وهــذا دليــل قوهتــا، وهــذا منها.

1. الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة: ج2 / ص616.
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ففي كايف الكليين:

قالــوا : حدثنــا أبــو العبــاس أمحــد بــن حييــى بــن زكريــا القطــان قــال : حدثنــا بكــر بــن 
عبــد اهلل بــن حبيــب قــال : حدثنــا متيــم بــن هبلــول : قــال : حدثنــا ســليان بن حكيــم، عن 
 ...)( ثــور بــن يزيــد، عــن مكحــول قــال : قــال أمــري املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب

.معاويــة فرعــون هــذه األمة وذكــر فيهــا أن

فهــذا اإلســناد شــاهد لألثــر الســابق، ومل نبحــث إســناده، ومكحــول مل يــدرك عليــًا 
فاألثــر مرســل وكــون معاويــة فرعــون هــذه األمــة مــروي عند الســنة والشــيعة، وأســانيد 

الســنة أصــح وفــق معايرينــا.

ويف الكايف للكليين قول لإلمام جعفر الصادق:

قــال الكلينــي: عــدة مــن أصحابنــا، عــن أمحــد بــن حممــد، عــن عــي بــن احلكــم، عــن 
احلســن بــن أيب العــاء قــال : قــال أبــو عبــد اهلل )( : إن معاويــة أول مــن علــق عــىل 
بابــه مراعــن بمكــة فمنــع حــاج بيــت اهلل مــا قــال اهلل عــز وجــل : َســَواًء اْلَعاكـِـُف فِيِه 
َواْلَبــاِدي وكان النــاس إذا قدمــوا مكــة نــزل البــادي عــىل احلــارض حتــى يقــي حجــه 
وكان معاويــة صاحــب السلســلة التــي قــال اهلل تعــال : ُثــمَّ ِف ِسْلِســَلٍة َذْرُعَهــا َســْبُعوَن 

ــُه َكاَن ال ُيْؤِمــُن بـِـاللَِّ اْلَعظِيــِموكان فرعــون هــذه األمــة)1(. ِذَراعــًا َفاْســُلُكوُه )32( إِنَّ

 وهذا األثر إن صح سيكون مرسًا، ومل أبحث إسناده.

1. الكايف للكليني : ج4 ، ص244.
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الشهادة الثالثة: شهادة الصحابي سليمان بن صرد اخلزاعي

ــاع  ــة وامتن ــوت معاوي ــة م ــل الكوف ــن أه ــيعة م ــغ الش ــاب األرشاف)1(: وبل يف أنس
احلســن مــن البيعــة ليزيــد، فكتبــوا إليــه كتابــًا صــدروه: مــن ســليان بــن رصد، واملســيب 
بــن نجبــة، ورفاعــة بــن شــداد، وحبيــب بــن مظهــر- وبعضهــم يقــول مطهــر- وشــيعته 

مــن املؤمنــن واملســلمن مــن أهــل الكوفــة.

ــذه  ــىل ه ــزى ع ــذي انت ــد ال ــار العني ــدوك اجلب ــم ع ــذي قص ــد هلل ال ــد فاحلم ــا بع أم
األمــة فابتزهــا أمرهــا وغصبهــا فيهــا، وتأمــر عليهــا بغــري رىض منهــا، ثــم قتــل خيارهــا 
ــه كــا بعــدت ثمــود،  ــن أغنيائهــا فبعــدًا ل ــة ب واســتبقى رشارهــا، وجعــل مــال اهلل دول
وليــس علينــا إمــام فأقــدم علينــا لعــل اهلل جيمعنــا بــك عــىل احلــق، واعلــم أن النعــان بــن 
بشــري يف قــر اإلمــارة، ولســنا نجمــع معــه مجعــة، وال نخــرج معــه إل عيــد، ولــو بلغنــا 

ــاه بالشــام. والســام. ــاه فأحلقن ــا أخرجن إقبالــك الين

التعليق:

هــل مــا ذكــره الصحــايب الكبــري ســليان بــن رصد اخلزاعــي إال صفــة فرعــون؟ هــذا 
شــاهد عيــان عــىل واقــع عهــد معاويــة، وهــو كــويف عراقــي، ورأى آثــار ملــك معاويــة 
عــىل أصحــاب أمــري املؤمنــن بالعــراق، فهــو شــاهد عــدل عــىل عــر معاويــة، ويمكــن 
انتــزاع إقــرار احلســن مــن هــذه الروايــة، فالرســالة للحســن، وللحســن أقــوال مشــاهبة.

1. انساب االرشاف: ج1، ص410.
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الشهادة الرابعة: شهادة ابن احلنفية :

ــو  ــا َأُب َن ــاَل: َأْخَرَ ــْنٍ َق ــُن ُدَك ــُل ْب ــا اْلَفْض َن ــعد)1(: َأْخَرَ ــن س ــرى الب ــات الك الطبق
ــِن احلنفيــة فســلم عليــه  ــِن َعْمــٍرو َقــاَل: َجــاَء َرُجــٌل إَِل اْب ــاِل ْب ــاُف َعــِن ْاملِنَْه ْالَعــاِء اخْلَفَّ
ــوا  ــْم َأْن َتْعِرُف ــا آَن َلُك ــْم. َأَم ــَف َأْنُت ــاَل: َكْي ــَدُه َفَق َك َي ــرَّ ــَت؟ َفَح ــَف َأْن ــاَل: َكْي ــرد ع َفَق ف
ــُح  ــْوَن. َكاَن يْذَب ــَل يِف آِل فِْرَع اِئي ــي إرِْسَ ــُل َبنِ ــِة َمَث ــِذِه األُمَّ ــا يِف َه ــَا َمَثُلنَ ــُن؟ إِنَّ ــَف َنْح َكْي
َأْبنَاَءُهــْم َويْســَتْحِيي نَِســاَءُهْم. َوإِنَّ َهــُؤالِء َيْذَبُحــوَن َأْبنَاَءَنــا َوَينِْكُحــوَن نَســاَءَنا بَِغــرْيِ 
ــا ذاك؟ قالــوا:  ــا. َفَزَعَمــِت اْلَعــَرُب َأنَّ هَلَــا َفْضــًا َعــىَل ْالَعَجــِم َفَقالــَت اْلَعَجــُم: َوَم َأْمِرَن

ــْم. ــوا: َصَدْقُت ــا! َقاُل ــد َعَربِيًّ كان حمم

َقاُلوا: َوَزَعَمْت ُقَريْش َأنَّ هَلَا َفْضًا َعىَل اْلَعَرِب.

َفَقالَت اْلَعَرُب: َوبَِاَذا؟

ٌد ُقَرِشيًّا. َقاُلوا: َقْد َكاَن حُمَمَّ

ُقوا َفَلنَا َفْضٌل َعىَل النَّاِس.  َفإِْن َكاَن اْلَقْوُم َصدَّ

التعليق:

وهــذا األثــر صحيــح اإلســناد، وإذا كان أهــل البيــت بمنزلــة املســتضعفن مــن بنــي 
ــة آل فرعــون، وآل فرعــون هــؤالء يتبعــون رشعــة فرعوهنــم  ــة بمنزل إرسائيــل فبنــو أمي
األول وهــو معاويــة، فهــذا األثــر مــن املصاديــق الواقعيــة للحديــث، وهــذه ثقافــة أهــل 
البيــت وبنــي هاشــم يعلمهــا منهــم حتــى البنــات )كــا يف شــهادة احلســن(، وأهــل البيــت 
عــدل الكتــاب، ومعهــم صفــوة مــن الصحابــة والتابعــن، وهــم أكثــر متســكًا بالنصــوص 
النبويــة مــن الســنة األمويــة التــي كتمــت األحاديــث والشــهادات يف حــق معاويــة، 

1. الطبقات الكرى، ابن سعد: ج5، ص70.
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وتريــح ابــن احلنفيــة بــأن كل قصــص )املصاهــرات( بــن بنــي هاشــم وقريــش – 
ومنهــم بنــو أميــة- إنــا هــي بالغصــب، كفرعــون مــع بنــي إرسائيــل، فهــذا وجــه شــبه 
خميــف، وكان بنــو إرسائيــل مضطهــدون، فلذلــك أمــر اهلل نبيــه موســى )( أن يقــول 
ائِيــَل)1(، ممــا يــدل عــىل أن رســالة موســى كان مــن  لفرعــون َفَأْرِســْل َمِعــَي َبنـِـي إِْسَ
أهــم أهدافهــا إنقــاذ بنــي إرسائيــل مــن ظلــم فرعــون، وتشــبيه ابــن احلنفيــة حيتــاج لتأمــل، 
ــة شــاهبوا  ــي أمي ــت بالغصــب؟ هــل يعقــل أن بن فهــل يعقــل أن كل )املصاهــرات( كان
فرعــون حتــى يف هــذه؟! فــاهلل املســتعان، كــم مــن مظــامل مدفونــة ال يعلــم هبــا أحــد! وال 
يريــد الظاملــون أن يعلــم هبــا أحــد، ولــو كانــت هــذه املظــامل يف حــق أحــد من شــيوخهم أو 
رموزهــم لنروهــا وأدانــوا بنــي أميــة كــا يدينــون مــن ظلــم اإلمــام أمحــد مــن العباســين 

ألجــل ثاثــن ســوطًا)2(.

1. األعراف: 105.
2. قال هذا اجلاحظ ففي الرسائل للجاحظ )3 / 295( قال عن حمنة أمحد التي بالغ فيها احلنابلة: ) مل ير أمحد بن حنبل( 
سيفا مشهورا ، وال رضب رضبًا كثريًا ، وال رضب إال ثاثن سوطا مقطوعة الثار، مشعثة األطراف، حتى أفصح 
باإلقرار مرارا . وال كان يف جملس ضيق، وال كانت حاله حال ميؤوسة، وال كان مثقًا باحلديد، وال خلع قلبه بشدة 
الوعيد. ولقد كان ينازع بألن الكام، وجييب بأغلظ اجلواب، ويرزنون وخيف، وحيلمون ويطيش وهذا وإن كان فيه 

ظلم ننكره عىل هؤالء العباسين، إال أن آل حممد ال جيدون هلم من يظهر مظاملهم.
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الشهادة اخلامسة: شهادة أم املؤمنني عائشة:

ــا  ــم، بــل وجدناه ــي هاش ــت وبن ــل البي ــص بأه ــة ال ختت ــة معاوي ــار يف فرعن واآلث
ــع  ــة م ــة والصحاب ــايب الصحب ــي كت ــة، فف ــن عائش ــن، كأم املؤمن ــة آخري يف كام صحاب

ــرف: ت

روى ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق مــن طريــق أيب داود الطيالــي حدثنــا أيــوب بــن 
جابــر عــن أيب إســحاق )وهــو الســبيعي( عــن األســود بــن يزيــد قــال: قلــت لعائشــة: أال 
تعجبــن لرجــل مــن الطلقــاء- يقصــد معاويــة- ينــازع أصحــاب حممــد صــىل اهلل عليــه 
وآلــه وســلم يف اخلافــة؟ قالــت: ومــا تعجــب مــن ذلــك؟ هــو ســلطان اهلل يؤتيــه الــر 

والفاجــر، وقــد ملــك فرعــون أهــل مــر أربعائــة ســنة)1(.

التعليق على اإلسناد واملنت:

ــه، وقــد قــوى أمــره  ــر خمتلــف في ــن جاب ــه ثقــات، إال أيــوب ب وهــذا اإلســناد رجال
أمحــد بــن حنبــل وعمــرو بــن عــي الفــاس وابــن عــدي والذهبــي والبخــاري وضعفــه 
ــفيان  ــن س ــوب ب ــة ويعق ــو زرع ــم وأب ــو حات ــي وأب ــن املدين ــائي واب ــن والنس ــن مع اب
ــن،  ــناد حس ــم. فاإلس ــه بعضه ــث ضعف ــح احلدي ــهور صال ــي: مش ــه الذهب ــط في وتوس
وداللتــه رصحيــة يف تشــبيه عائشــة ملعاويــة بفرعــون، فهــل قالــت عائشــة هــذا الــكام بناء 
عــىل علمهــا باحلديــث وأرادت التلميــح ال التريــح أم أنــه رأهيــا؟ ال ســيا وأهنــا حدثت 
ــيا  ــاح، ال س ــح كل اإلفص ــتطيع أن تفص ــد ال تس ــة، وق ــر معاوي ــث يف ع ــذا احلدي هب
ــاك  ــاد بالعــراق فيؤذهيــا، وهن ــد يــي هبــا إل زي ــه نصــب، وق ــد في ــن يزي وأن األســود ب
مــن يقــول بــأن معاويــة عمــل – عــر زبانيتــه- لعائشــة بئــرًا وقــد شــاخت فوقعــت فيهــا 
ــري  ــن وغ ــذا ممك ــد! )وه ــًا للعه ــد ولي ــة يزي ــديدة لبيع ــا الش ــبب معارضته ــت بس ومات

1. الصحبة والصحابة: ص 102.
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مســتغرب فقــد كانــت عائشــة مــن املعارضــن بقــوة لبيعــة يزيــد... ومل أحتقــق مــن هــذه 
ــى االن(. ــار حت األخب

الشهادة السادسة: شهادة أم املؤمنني أم سلمة:

يف مصنــف ابــن أيب شــيبة)1(: حدثنــا أبــو أســامة قــال حدثنــي الوليــد بــن كثــري عــن 
وهــب بــن كيســان قــال : ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل يقــول : ملــا كان عــام اجلاعــة بعــث 
معاويــة إل املدينــة بــر بــن أرطــاة ليبايــع أهلهــا عــىل راياهتــم وقبائلهــم، فلــا كان يــوم 
جاءتــه االنصــار جاءتــه بنــو ســلمة)2( فقــال : أفيهــم جابــر ؟ قالــوا: ال، قــال : فلريجعــوا 
ــا  ــدتك اهلل إال م ــال : ناش ــاين فق ــال : فأت ــر، ق ــر جاب ــى حي ــم حت ــت مبايعه ــإين لس ف
انطلقــت معنــا فبايعــت فحقنــت دمــك ودمــاء قومــك، فإنــك إن مل تفعــل قتلــت مقاتلتنــا 
ــلمة  ــىل أم س ــت ع ــيت دخل ــا أمس ــل، فل ــتنظرهم إل اللي ــال : فأس ــا، ق ــبيت ذرارين وس
ــع  ــق فباي ــن أم انطل ــا اب ــت : ي ــر فقال ــا اخل ــلم فأخرهت ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص زوج النب

واحقــن دمــك ودمــاء قومــك، فــإين قــد أمــرت ابــن أخــي يذهــب فيبايــع)3(.

التعليق:

الســند صحيــح عــىل رشط الشــيخن، وهــذه شــهادة كبــرية مــن أم املؤمنــن أم 
ســلمة، إذ أهنــا تعــرف مــن ســرية معاويــة وأنــه يســبي نســاء املســلمن ويقتــل رجاهلــم أي 
كفرعــون يف قتــل األبنــاء واســتحياء النســاء، ومعاويــة أول مــن ســبى النســاء املســلات 
ــه  ــت جيوش ــده فكان ــا بع ــأة، وأم ــن أيب أرط ــر ب ــوف وب ــن ع ــفيان ب ــات س ــا يف مح ك

1. املصنف ابن أيب شيبة: ج 7 ، ص 252.
2. يف األصل : بنو سليم، وهذا خطأ

3. مصنف ابن أيب شيبة: ج 7 / ص 252.
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تفجــر بنســاء الصحابــة بجــوار املســجد النبــوي، فهــذه فرعنــة ال يدافــع عنهــا إال فراعنــة 
ــب. النواص

ــن أيب أرطــأة مشــهورة، وفيهــا ســبي النســاء  ــه كبــر ب ــة لوالت وقصــة بعــث معاوي
ــىل  ــا ع ــانيد، ومنه ــددة األس ــم، ومتع ــخ والراج ــب التواري ــهورة يف كت ــلات، مش املس
ســبيل املثــال يف االســتيعاب البــن عبــد الــر: وهــو يــروي قصــة هجومــه عــىل املدينــة: 
وفــر أهــل املدينــة، ودخلــوا احلــرة حــرة بنــي ســليم. ويف هــذه اخلرجــة التــي ذكــر أبــو 
عمــرو الشــيباين أغــار بــر بــن أرطــاة عــىل مهــدان، وقتــل وســبى نســاءهم، فكــن أول 
مســلات ســبن يف اإلســام، وقتــل أحيــاء مــن بنــي ســعد)1(... إل غــري ذلــك مــن 

ــون. ــا فرع ــي كان يفعله ــنيعة الت ــار الش األخب

واخلالصة:

شــهادات  مــن  املوقوفــة  واآلثــار  األســانيد  صحيحــة  املرفوعــة  األحاديــث  أن 
الصحابــة والتابعــن مــع احلواضــن القرآنيــة اآلتيــة والواقــع التارخيــي الشــاهد؛ كل هــذا 
يــدل عــىل أن معاويــة فرعــون هــذه األمــة، وإن افرضنــا أن يف األمــة أكثــر مــن فرعــون، 
فهــو فرعوهنــا األكــر، وكل اســتبداد أتــى بعــده إنــا انطلــق مــن اســتبداده، ألن اســتبداد 
معاويــة كان كامــًا شــامًا للسياســة والثقافــة ، وتــم بســلطته ودهائــه وســحرته وســفكه 

1. االستيعاب البن عبد الر: ج1 / ص161، ومعاوية تتبع بالقتل أو احلرمان من الفيء أو السبي أو هبذا كله، تتبع 
كل من كان محى النبي وأنصاره كاألنصار، ومن أرضع النبي كبني سعد بن بكر قوم حليمة، ومن حالف النبي بعد 
احلديبية كخزاعة، ومن سجد النبي إلسامهم كهمدان، ولعن من حيبه اهلل ونبيه كاإلمام عي، وسّم من حيبه النبي 
كاحلسن، ووضع اجلوائز ملن يأيت برؤوس أهل بدر )كا حصل مع عار وعمرو بن احلمق(...الخ انتهى، أجده يتتبع 
كل من أحبه النبي أو أحب النبي، وبعد هذا يشك البعض يف نفاقه وفرعنته.. نحن نحتاج لصحوة من هذه الغفلة 
الطويلة، ومعنا قرآن وسنة وأهل بيت وأمهات مؤمنن وصحابة بدرين وحمدثن وأهل سنة.. فاذا يمنعنا؟ لقد سهل 

اهلل لنا األمر كله رغم كل املصاعب، فا عذر لنا.
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وأموالــه وتكــره ..الــخ، هــو اســتبداد دولــة تنطلــق مــن فرعوهنــا كــا أن اســتبداد دولــة 
فرعــون ينبثــق عــن شــخصه.

ويظهــر أن معاويــة قــد عمــل عملــه يف طمــس هــذا احلديــث عــن طريــق تتبــع رواتــه 
واضطهادهــم، مــن أيب ذر إل صلحــاء التابعــن، فــأول مــن روى احلديــث يف وجــه 
ــذا  ــة ه ــر يف حمارب ــلوب آخ ــاك أس ــه، وهن ــرى ل ــا ج ــا م ــد علمن ــو ذر وق ــو أب ــة ه معاوي
احلديــث وهــو إلقــاء هــذا احلديــث فــوق ظهــر أيب جهــل، فأبــو جهــل ال أنصــار لــه، ثــم 
هــو خمزومــي، وبنــو خمــزوم منافســون ألرسة معاويــة وهــم منحرفــون عــن أهــل البيــت 
ــد  ــه عب ــزوم يف وقت ــم خم ــم زعي ــىل س ــة ع ــل معاوي ــك، فعم ــتلمون املل ــا يس ــًا ، فرب أيض
الرمحــن بــن خالــد بــن الوليــد، وإلــزاق هــذا احلديــث بــرأس بنــي خمــزوم املقتــول كافــرا 
يــوم بــدر )أبــو جهــل(، فهــذا أســهل يف إبطــال احلديــث، ال ســيا وأن العامــة واخلاصــة 
يقبلــون أن يكــون أبــو جهــل فرعونــا ، إال أن خاصــة اخلاصــة يعلمــون أن أبــا جهــل ال 

تتوفــر فيــه صفــات فرعــون املذكــورة يف القــرآن الكريــم، وإنــا تتوفــر يف معاويــة.

والغريــب أن األســانيد يف كــون أيب جهــل فرعــون هــذه األمــة ال تصــح، فهي مرســلة 
كلهــا، وال تصــح مرفوعــة، بعكــس األحاديــث يف كــون معاويــة فرعــون هــذه األمــة فهي 

صحيحــة األســانيد وخاصــة احلديثــن املشــهورين حديــث ابــن عمر وحديــث أيب ذر.
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املبحث الثالث: نقد املمانعات: ممانعة السلفية احملدثة والنواصب

املانعــات ضــد هــذه املثالــب يف حــق معاويــة وهيمنــا هنــا حديــث معاويــة فرعــون 
هــذه األمــة قــد صــدرت مــن فــرق شــتى، بعضهــم نواصــب وبعضهــم ســلفية 
متأثــرون بالواقــع الســيايس والثقــايف الــذي أنتجــه األمويــون، ولذلــك فليــس كل ممانــع 
يكــون ناصبيــًا بالــرورة، قــد يكــون ســلفيًا طيــب النية، مل يســتطع قــراءة األثر الســيايس 
عــىل الثقافــة، وخاصــة الســلفية املحدثــة )ســلفية املتــوكل( كانــت شــديدة احلساســية مــن 
مثالــب معاويــة، رغــم أن أكثرهــم قــد ال يكــون متعمــدًا للنصــب، وإنــا حيبــون اجلميــع، 
ــار، وهــذا خلــل يف العقــل والضمــري، وهــذا اخللــل موجــود إل  ــة ودعــاة الن دعــاة اجلن

اليــوم وحيتــاج إل تصحيــح.

إنــا هيمنــي هنــا أنــه ليــس كل ممانــع هلــذه املثالــب ناصبيــًا، فقــد يكــون مقلــد ا طيــب 
النيــة، حمبــًا ألهــل البيــت، لكــن قــد اغــر بالنظريــات التــي تعمــم الفضــل والعدالــة عــىل 
ــدة  ــون عقي ــم يتبع ــق، .. فه ــح والفاس ــدل، الصال ــم والع ــامل منه ــواء الظ ــة؛ س الصحاب
غــري حمــررة مــن حيــث النصــوص، وإنــا كانــت نتيجــة ظــروف سياســية ومذهبيــة 
ــي  ــة الت ــة املوروث ــرون بالثقاف ــة، لذلــك فهــؤالء ليســوا نواصــب لكنهــم متأث وخصومي

فيهــا خليــط مــن الســنة والنصــب.

وسنستعرض املانعات ونشري إل التفريق بن النصب والتقليد.

1 - ممانعة أمحد )241هـ( وحييى بن معني )233هـ(:

هــذه املانعــة ســبقت واالثنــان مــن رواد الســلفية املحدثــة وليســوا نواصــب، رغــم 
أن كل األلقــاب )شــيعي، ناصبــي، ســني..( هــي نســبية، وقــد تقــول عــن فــان ســني يف 
مقابــل مــن هــو أبعــد مــن الســنة، وتقــول عــن فــان ســني يف مقابــل مــن هــو أوغــل يف 

النصــب، وهكــذا.
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وقــد اســتغربت موافقــة ابــن معــن ألمحــد بــن حنبــل يف هــذه املانعــة، ولكــن ابــن 
ــل  ــت مث ــا رأي ــول: م ــن يق ــن مع ــريب وكان اب ــد ع ــد، ألن أمح ــام أمح ــف أم ــن يضع مع
أمحــد، مل يفتخــر علينــا بالعربيــة قــط. فــكان أمحــد آخــر ماجــئ ابــن معــن مــن العنريــة 
العربيــة التــي كانــت فاشــية يف أهــل احلديــث مــن العــرب )وكلمــة ابــن معــن تــدل عــىل 
هــذا(، ومــن قصــص ضعــف ابــن معــن أمــام أمحــد )خافهــا يف الشــافعي(، فقــد أراد 
ابــن معــن أن يطعــن يف الشــافعي ثــم توقــف لدفــاع أمحــد عنــه، وإال مــن ناحيــة أخــرى 
فابــن معــن أكثــر التصاقــًا بالرجــال وأكثــر اعتــداالً مــن أمحــد وأبعــد عــن املذهبيــة، لكــن 
ــب  ــن كان النص ــه الذي ــث يف زمن ــل احلدي ــه إل أه ــم انتائ ــب بحك ــض النص ــه بع حلق
فيهــم فاشــيا أيضــًا )وللمنصــور والرشــيد واألمــن سياســة قمعيــة ضــد الشــيعة وأهــل 

البيــت(.

ــه كاد أن يضعــف الشــافعي لربيعــه  ــره هبــذا الوســط رمحــه اهلل وســاحمه أن ومــن تأث
باإلمــام عــي يف اخلافــة وقتالــه أهــل البغــي! ولــوال رد أمحــد عليــه لفعــل، ففــي 
املســتدرك عــىل فتــاوى ابــن تيميــة: ويــدل عــىل هــذا أن أمحــد بنــى مســائله يف قتــال أهــل 
البغــي عــىل ســرية عــي، وملــا أنكــر ابــن معــن عــىل الشــافعي ذلــك قــال لــه أمحــد: وحيــك! 

ــا ملــا أردنــا؟)1(.  فــاذا عســى أن يقــول يف هــذا املقــام إال هــذا؟ يريــد أن

ــافِِعيِّ  َيــى ْبُن َمِعــٍن َعىَل الشَّ ويف جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة قــال : َوَكَذلــِك َأْنَكــَر حَيْ
َبــرْيُ ُبَغــاًة ؟ َردَّ  َعــُل َطْلَحــُة َوالزُّ لِــَن َقــاَل : َأجُيْ اْســتِْدالََلُه بِِســرَيِة َعــِيٍّ يِف ِقَتــاِل اْلُبَغــاِة امْلَُتَأوِّ
ــي إْن مَلْ  ــاِم : َيْعنِ ــَذا امْلََق ــُعُه َأْن َيَضــَع يِف َه ٍء يَس ــاَل َوحَيــك َوَأيُّ يَشْ ــد َفَق ــاُم َأمْحَ َم ــِه اإْلِ َعَلْي

اِشــِديَن يِف ِقَتــاِل اْلُبَغــاِة)2(. َيْقَتــِد بِِســرَيِة َعــِيٍّ يِف َذلــِك مَلْ َيُكــْن َمَعــُه ُســنٌَّة ِمــْن اخْلَُلَفــاِء الرَّ

1. املستدرك عىل فتاوى ابن تيمية : ج1 / ص 210.
2. جمموع الفتاوى البن تيمية: ج4 / ص438.
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ــواء يف  ــارضًا ، س ــد ح ــة إذا كان أمح ــد خاص ــة أمح ــىل خمالف ــوى ع ــن ال يق ــن مع فاب
ــد  ــة أن أمح ــث، واخلاص ــن حدي ــة م ــة معاوي ــرية أو يف محاي ــي يف س ــام ع ــاف اإلم إنص
وابــن معــن ال دليــل معهــا بــأن عبــد املجيــد بــن أيب رواد دلــس احلديــث، ومهــا اعرفــا 
بلســان احلــال أنــه ال علــم هلــا باألمــر فلذلــك قــاال: ينبغــي أن يكــون دلســه، ســمعه مــن 
إنســان! فهــذا الــكام ال برهــان فيــه فيبقــى احلديــث عــىل األصــل، ال ســيا مــع وجــود 
شــاهد صحيــح اإلســناد، وقــد ســبق التفصيــل، وســيأيت املزيــد يف ترمجــة عبــد املجيــد.

2 - ممانعة أيب حاتم )275هـ(:

ــو  ــم ه ــة.. ث ــن املبالغ ــه م ــه يمنع ــن علم ــة .. ولك ــلفية املحدث ــن الس ــًا م ــو أيض وه
تكلــم عــىل حديــث أيب ذر فقــط، ففــي علــل احلديــث البــن أيب حاتــم : ســألُت أيب، عــن 
حديــٍث، رواه عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إِبراهيــم التيمــي، عــن َأبيــه، 

عــن أيب ذر)1( َأنــه قــال ملعاويــة إين وإيــاك )2(

ابن طاهر يف  فيه رد عىل  ثقات سمع بعضهم من بعض وله شاهد- وهذا  برجال اإلسناد، وكلهم  التعريف  1. سبق 
دعواه انفراد ابن الفرات برواية احلديث من طريق سفيان الثوري هبذا اإلسناد- فها هو عبد الرزاق يرويه عن سفيان 
أيضا ، وكان عبد الرزاق ال حيدث إال اخلاصة بمثل هذه األحاديث خوفا من عامة أهل احلديث، فإهنم ال حيتملون 
يف معاوية شيئا كوهنم إفرازا ونتيجة لواقع سيايس أموي، وعجبي من جواب بعض احلمقى بأن العهد األموي كان 
قد انتهى وال أثر له، بينا نحن إل اليوم ال نذكر هذه األحاديث اخلاصة إال للخاصة رغم استقامة أسانيدها وقوهتا، 
أما األحاديث املوضوعة يف فضل معاوية فروى عىل املنابر، فالواقع السيايس األموي يعمل إل اليوم، فهل يشكون 
يف أن بني أمية قد انتهى عرهم؟ كا.. فا بالنا ال نستطيع ذكر األحاديث ذات األسانيد التي عىل رشط الصحيح 
يف ذم معاوية؟ بينا رواية املوضوعات واألكاذيب يف فضله من أسهل األمور ويف كل مكان؟ بينا ال نستطيع ذكر 
فضائل الصحابة ممن ثاروا عىل عثان وصحبتهم اسبق، وهم أتقى هلل؟ ملاذا .. إنه الواقع األموي األول الذي رويت 
فيه الروايات ودبغت فيه كل أديم، وقد اهتموا عبد الرزاق والثوري وكل من يروي شيئا من هذا بالتشيع والرفض 
والبدعة، رغم أن سفيان الثوري يميل إل النصب وخاصة يف فرات من فرات عمره، ال أدري اآلن هل كان آخر 

أمريه عىل هذا الرأي أم ذاك..
2. صوابه )أو إياك( وما أكثر ما خيطئ أهل احلديث يف ألفاظ مثالب معاوية رغم اختصارها! مل يبقوا لفظة إال ومهوا 
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  فرعون هذه األمة)1( .

قال أيب : هذا حديث باطل!

يــروون أن األعمــش أخــذه مــن حكيــم بــن جبــري عــن إِبراهيــم، عــن َأبيــه، عــن أيب 
ذر)2(!

وحكيم هو نحو يونس بن حباب وهو ذاهب يف الضعف)3(

فيها، ربكة عجيبة، وهذه من القرائن عىل أن احلديث يف معاوية ال يف أيب جهل، ولعل حتريفهم )أو( إل )و( ليتحمس 
اجلميع يف تضعيفه حتى ال يصيب أبا ذر! .

1. علل احلديث البن أيب حاتم: ج 1 / ص 2789؛ هكذا ذكره خمترًا وحمرفًا وموقوفًا عىل أيب ذر، والصواب رفعه، 
وكتب العلل تفعل هذا، قد تذكر طرفا من اإلسناد أو املتن أو ال تذكر احلديث كامًا..الخ، ولكن كان ينبغي عليه 
أن يقول )أو( بدال من )و(، ثم هنا ذكر مناسبة احلديث ومل يذكر بقيته.. ولفظه الكامل: قال رسول اهلل أحدنا فرعون 
هذه األمة، .. ومعنى كام أيب ذر واضح بأن املراد معاوية كا سبق، ولكنها ربكة أهل احلديث عندما تأيت )مثالب 

معاوية(..
2. قوله ) يروون( يعني يذكرون، وهذا ينقله عن جمهولن، فواضح أن إشاعة الطعن يف هذا اإلسناد قد شاع بن أهل 
احلديث، فأخذوا يكررون إنا احلديث حلكيم بن جبري، ألن هناك حديث آخر حلكيم بن جبري يف ذم معاوية )حديث 
يا حنان يا منان(، وهو احلديث الوحيد حلكيم بن جبري يف ذم معاوية، فأصبح أهل احلديث حييلون عىل حكيم بن 
أنه لو صح أن األعمش أخذ هذا احلديث من حكيم بن جبري، فهذا  جبري كل حديث يعجزون عن تضعيفه، مع 

اإلسناد صحيح أيضا ..، وأقل أحواله احلسن، واحلسن حجة عند أهل احلديث يف العقائد واألحكام.
3. يونس بن خباب الكويف )نحو 130هـ( : هذا ثقة أيضا ، وقد صححوا له وأفتوا بأحاديثه، وسيأيت..
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الرد على أبي حامت:

أوالً: أبــو حاتــم الــرازي )275هـــ( مــن كبــار أهــل اجلــرح والتعديــل، إال أنــه جــّراح 
ــاري  ــف البخ ــه ضع ــك أن ــىل ذل ــًا ع ــي دلي ــة، ويكف ــلفية املحدث ــة للس ــديد العصبي وش
صاحــب الصحيــح وتــرك حديثــه ألجــل أنــه يقــول بعقيــدة جزئيــة خالــف فيهــا الســلفية 
ــدده  ــإذا كان تش ــل(، ف ــرح والتعدي ــه يف اجل ــر ترمجت ــظ )انظ ــألة اللف ــي مس ــة وه املحدث
املذهبــي هكــذا مــع البخــاري فكيــف ســيكون رؤيتــه ملــن يظــن أنــه خالــف يف العقيــدة 

أكثــر ممــا خالــف البخــاري؟.

فتضعيــف أيب حاتــم حلكيــم بــن جبــري ويونــس بن خبــاب تضعيــف مذهبــي والدليل 
أهنــم مل جيمعــوا عــىل هــذا التضعيــف، بــل نصفهــم أو أكثــر عــىل توثيــق هذيــن الرجلــن، 
وقــد أثبتنــا أنــه حتــى لــو كان األمــر كــا زعمــوا فاحلديــث صحيــح اإلســناد، وخاصــة 
مــع وجــود شــاهد مــن حديــث ابــن أيب رواد عــن عبيــد اهلل بــن عمــر العــدوي عــن نافــع 

.لــكل أمــة فرعــون وفرعــون هــذه األمــة معاويــة عــن ابــن عمــر مرفوعــًا بأنــه

ثانيــًا: يونــس بــن خبــاب كــويف ثقــة أيضــًا .. وهــو مــن رواة تفضيــل الشــيخن، إال 
ــل  ــه، ب ــروى مــن أخطائ ــه ممــا ي ــراه أو يصــدق ب ــا ي ــان بعــض م ــه كان ينكــر عــىل عث أن

ــد الشــيعة )جمهــول()1(. يونــس بــن خبــاب عن

ورمي  خيطئ  صدوق  الكويف  موالهم  األسيدي  خباب  بن  يونس   :  )  613 ص   /  1 )ج   - التهذيب  تقريب  ويف   .1
بالرفض من السادسة بخ 4 بل هو ثقة، والتشيع عنه صحيح، لكنه ثقة شيعي، مثل كثري من شيوخ البخاري ومسلم 
يف صحيحيها، ولذلك قال أبو داوود احلنبي صاحب السنن، هتذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385( : قال أبو داود 
وقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليس الرافضة كذلك ) وزعموا أنه يشتم عثان، وال يصح، وإنا زعم أنه قتل 
ابنتي النبي )( وهذا ليس شتا ، هو خر تناقله الوسط الشيعي فلعله صدقه، وهذا إن صح فيكون روى أخبارا يف 
هذا املعنى ضعيفة وقد رواها غريه، فقد روى بعض الشيعة أن عثان رضب أم كلثوم عىل رأسها بسبب إشاعتها أنه 
أخفى معاوية بن املغرية الذي ضل يوم أحد ووجدوه يف بيت عثان ، وقد تزوج عبد امللك بن مروان ابنته عائشة، 
وهذا قد يقال فيه تشيع وال ير صدقه، والتضعيف املذهبي غري علمي، وإن كانوا جادين فليضعفوا حريز بن عثان 
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ــا  ــة، فه ــي أمي ــوايل بن ــن م ــًا م ــو أيض ــه، وه ــوا ل ــم يرمج ــري فل ــن جب ــم ب ــا حكي وأم
ســنيان لكنهــا حيبــان عليــًا فقــط، ونواصــب أهــل احلديــث ســخطوا عــىل أحدمهــا مــن 
أجــل معاويــة والثــاين مــن أجــل عثــان، مــع أن أهــل الســنة املتقدمــن فيهــم مــن يطعــن 
يف هــذا أو هــذا، وخاصــة معاويــة فقــد كان ذمــه شــبه إمجــاع بــن الســنة املتقدمــن، وال 
ــه ال ينكــر باحــث يف التاريــخ أن بعــض  ــة( إال أن ــان ومعاوي ــة بــن الرجلــن )عث مقارن
أهــل بــدر أيــام عثــان كانــوا يذمــون عثــان ريض اهلل عنــه ذمــًا شــديدًا)1( وبقيــة النــاس 
تبــع هلــؤالء، ومل يكــن مــع عثــان إال أفــرد كأيب هريــرة وابــن عمــر وزيــد بــن ثابــت وعبــد 
اهلل بــن ســام، وال يشــك منصــف أن رمــوز الفريــق املعــارض أفضــل مــن رمــوز الفريــق 

املــوايل.

إذن فاحلديــث صحيــح اإلســناد حتــى لــو رواه يونــس بــن خبــاب الــذي لــه موقــف 
ــيعي  ــل يف الش ــا أن األص ــبق وأن قلن ــه س ــون؟ ألن ــن يذهب ــة، فأي ــو ثق ــان، فه ــن عث م
ــي  ــًا ، واألصــل يف الناصب ــًا إال مؤمــن واملؤمــن ال يكــذب غالب الصــدق ال حيــب علي
ــة  ــًا إال منافــق واملنافــق إذا حــدث كــذب، فهــذه هــي املعادل الكــذب وال يبغــض علي

وعروة بن الزبري ومعاوية ومروان وابن تيمية.. الخ، فقد قالوا يف اإلمام عي ما هو أبلغ وأفحش.
ويف هتذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385 ( : وقال الساجي صدوق يف احلديث تكلموا فيه من جهة رأيه السوء وهذا 
التضعيف ليس علميا عند حذاق أهل احلديث وسائر العقاء، وكان يونس هذا شجاعا يواجه غاة أهل احلديث 
بشجاعة، ففي )هتذيب التهذيب - )ج 11 / ص 385 ( قال عباد بن عباد قال أتيت يونس بن خباب فسألته عن 
حديث عذاب القر فحدثني به فقال هنا كلمة أخفاها الناصبية قلت ما هي قال إنه ليسأل يف قره من وليك فإن قال 

عي نجا فقلت واهلل ما سمعنا هبذا قال من أين أنت قلت من أهل البرة قال أنت عثاين خبيث( اه.!
وظاهر كام احلاكم أنه يصحح حديث عذاب القر بزياداته التي ذكر يونس بن خباب أن النواصب أخفوها.. وهذا 
حيتاج إل بحث، فقد كان الراء بن عازب من أنصار عي واملختصن به، والعلاء باألحاديث يف فضله، فا أستبعد أن 

يكون ما ذكره يونس بن خباب صحيحا وال أستبعد أن يكون من غرائبه ومنكراته، كل هذا حيسمه البحث.
1. وهذه سأخرجها يف أبحاث صغرية مستقلة حتت عناوين مثل : عائشة وعثان، طلحة وعثان، ابن مسعود وعثان،

عار وعثان، حذيفة وعثان، عبد الرمحن بن عوف وعثان، ..الخ، وقد أخرجت خاصة هذه املواقف لكبار
الصحابة من عثان وإدارته للدولة، يف بحث )الصحابة وعثان( موجود يف موقعي عىل شبكة االنرنت، وقد يطبع.
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ــح  ــة، فأصب ــالة مذهبي ــة إل مس ــألة الرعي ــوا املس ــث قلب ــل احلدي ــن أه ــة ولك الرعي
ــل  ــل بنق ــري كفي ــاب املعاي ــًا ، وكان انق ــادق غالب ــي ص ــًا والناصب ــيعي كاذب مطلق الش
ــة  ــهرة واملعرف ــة الش ــل إل مرتب ــل الباط ــح، ونق ــكارة والقب ــة والن ــز الغراب ــق إل حي احل
والزينــة، وهــذا ابتــاء بــن أيــدي أهــل العلــم، واهلل ســائلهم عــن هــذا التبــدل يف 
ــدر  ــىل ق ــم، وع ــل العل ــا أه ــري، وإن ــح املعاي ــتطيعون تصحي ــة ال يس ــري، ألن العام املعاي

ــة. ــون العقوب ــان تك الكت

3 - ممانعة الدارقطني )395هـ(:

ــي  ــل ه ــة، ب ــري مذهبي ــا غ ــا لكوهن ــا ونقدره ــن نحرمه ــبقت ونح ــة س ــذه املانع وه
اجتهــاد منــه، وهــي ممانعــة علميــة منهجيــة.. ولكنــه أخطــأ ملــا ســبق بيانــه، ثــم مل يتحــدث 
ــو ســئل عــن  ــا ل ــن عمــر، ورب ــث اب ــق أيب ذر ومل ينظــر لشــاهده مــن حدي إال عــن طري

احلديثــن مجيعــًا لصححــه.

ففــي علــل الدارقطنــي)1(: ســئل عــن حديــث يزيــد بــن رشيــك عــن أيب ذر أنــه قــال 
ملعاويــة: ســمعت النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم يقــول أحدنــا فرعــون هــذه األمــة؛ فقــال 
ــف  ــن أيب ذر)2( واختل ــه ع ــن أبي ــي ع ــم التيم ــن إبراهي ــش ع ــه االعم ــث يروي ــو حدي ه
ــن أيب  ــور ب ــة)4( ومنص ــو عوان ــك)3(، ورواه أب ــش كذل ــن االعم ــوري ع ــرواه الث ــه ف عن

1. العلل: ج 6 / ص 271.
2. وهذا سند صحيح عىل رشط الشيخن.

3. هو نفسه، وهو عىل رشط الشيخن.
البزاز أبو  التهذيب : وضاح اليشكري  4. أبو عوانة الوضاح اليشكري )175هـ( ثقة من رجال اجلاعة، ويف تقريب 

عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة مخس أو ست وسبعن ع.
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االســود)1( عــن االعمــش عــن حكيــم بــن جبــري عــن إبراهيــم التيمــي)2( وحكيــم بــن 
جبــري ضعيــف احلديــث وهــو الصــواب)3( فــدل أن روايــة الثوري ومــن تابعه مرســل)4(.

ــن  ــف ع ــن يوس ــد ب ــا حمم ــعود أنبأن ــو مس ــا أب ــاين أنبأن ــح االصبه ــو صال ــا أب حدثن
ســفيان عــن االعمــش عــن إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أيب ذر: قــال النبــي )صــىل اهلل 

ــا فــا.  ــه وســلم( لرجلــن أحدمهــا فرعــون هــذه األمــة، فقــال اآلخــر)5(: أمــا أن علي

كذا حدث به أبو مسعود)6(.

1. منصور بن أيب األسود صدوق من رجال السنن، وقد توبع من أيب عوانة، ويف تقريب التهذيب- )ج 1 / ص 546(: 
منصور بن أيب األسود الليثي الكويف ، صدوق رمي بالتشيع من الثامنة د ت س اه وقد توبع من أيب عوانة.. وأرى 
الثوري أوثق منها، وهو قديم وكان متشيعا يف أول طلبه للحديث، فلعل األعمش اطمئن إليه أكثر منها، ملكانته 
فذكر له اإلسناد العايل، أو لعل األعمش رواه عن االثنن حكيم بن جبري ثم سمعه من إبراهيم، ولكن االحتال بعيد.

2. أقل أحواله احلسن، كا سبق، ال سيا وأنه يف الشواهد، ومل يتفرد برواية هذا احلديث. 
3. حكيم بن جبري سبق الكام فيه، وأن أقل أحواله أنه صدوق، وهو من رجال السنن، ثم هو شاهد كا سبق.

4. يقصد بقوله )مرسل( أي مدلس من األعمش، وسنناقش هذا الرأي، وسيبقى رأيا وجيها ، أال أن لنا فيه نظرة.
5. اآلخر هو معاوية، فهو فقط من بدأ باإلنكار أنه فرعون هذه األمة، وال يعتمد، فقد أنكر قتل عار وزعم أن عليا هو 
الذي قتله! وإنكاره لقتل عار بعد أن وضع اجلائزة ملن يأيت برأسه غاية يف العصبية، وحتى لو مل يضع، فهو القائد 
لقتلته، وليست هذه املرة األول، فمعاوية ال يبايل برد أي حديث، حديث عار وحديث الولد للفراش وحديث أيب 
الربا ...الخ فالرجل  بكرة يف امللك العضوض وحديث الرجل القحطاين، وأحاديث عبادة بن الصامت يف حتريم 

يثبت عىل نفسه بأنه يشبه فرعون يف املكابرة واجلحود رغم استيقان األنفس ... 
6. هذا مروي باملعنى، وقد رواه أبو ذر أمام معاوية باملعنى أيضا ، لكون التعريض أبلغ كا سبق.. وهذا اللفظ حرفه ابن 

طاهر فزعم أن الدارقطني قال )تفرد به أبو مسعود(.. ومل يقل ذلك الدارقطني كا ترى يف العبارة.
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التعليق على الدارقطين:

ــي، ومل  ــم التيم ــن إبراهي ــله ع ــش أرس ــىل أن األعم ــي ع ــة الدارقطن ــز ملحوظ ترك
ــن  ــه ع ــأ، وأن صواب ــي خط ــم التيم ــن إبراهي ــه ع ــوري عن ــة الث ــه، وأن رواي ــمعه من يس
ــد  ــوري – عن ــم التيمــي، فاألعمــش أو الث ــري عــن إبراهي ــن جب ــم ب األعمــش عــن حكي
ــي  ــم التيم ــن إبراهي ــث ع ــل احلدي ــري، وأرس ــن جب ــم ب ــم حكي ــس اس ــي- دل الدارقطن

ــا. ــبق نقده ــد س ــة ق ــي ملحوظ ــارشة، وه مب

وللجواب املفصل عىل كام الدارقطني نقول:

أوالً: إن حصــل هــذا فــا يــر صحــة اإلســناد عنــد التحقيــق، فكامهــا )إبراهيــم 
التيمــي وحكيــم بــن جبــري ثقتــان، إال أن إبراهيــم أشــهر وأوثــق وأقــدم وألصــق بأبيــه(، 
ــًا واحــدًا ، ويكــون لفظــه  إال أن هــذا احتــاالً قائــًا ، وعــىل هــذا يكــون احلديثــان حديث
الكامــل: لــكل أمــة فرعــون وفرعــون هــذه األمــة معاويــة، وإن معاويــة يف تابــوت مــن 
نــار يقــول: يــا حنــان يــا منــان، وليــس بينــه وبــن فرعــون إال درجــة ولــوال قــول فرعــون 
ُكــْم األَْعــَى ملــا كان أحــد أســفل مــن معاويــة، فربــا يكــون احلديــث األصــي  َأَنــا َربُّ
ــخ،  ــرواة ..ال ــىل ال ــوم ع ــر واهلج ــاء والب ــع واإلخف ــرض للتقطي ــه تع ــظ، لكن ــذا اللف هب
وأهــل احلديــث يقطعــون األحاديــث ألغــراض عــدة، منهــا االستشــهاد ومنهــا الرمــز 
ــة  ــو يف معاوي ــبعة بالغل ــة املتش ــن أذى العام ــذات م ــة ال ــا محاي ــه، ومنه ــث ببعض للحدي
وتعظيمــه، )ومــازال عامــة الســنة إل اليــوم متأثريــن بمنهــج معاويــة يف حــب الظاملــن 

والنفــور مــن الصاحلــن(.

ثانيــًا: ونــورد هنــا احتــاالً آخــر وهــو أن األعمــش ســمعه مــن إبراهيــم ومــن حكيــم 
بــن جبــري مجيعــًا عــن يزيــد التيمــي عــن أيب ذر، فــرواه عــن هــذا مــرة وعــن هــذا مــرة، 
ــذا  ــن ه ــرية م ــاذج كث ــث ن ــل احلدي ــن- وأله ــبتن خمتلفت ــن يف مناس ــدث بالروايت وح
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النمــط- فــروى الثــوري ومــن تبعــه روايــة مــن روايــات األعمــش، وروى أبــو عوانــة 
ومــن تبعــه روايــة أخــرى، وقــد تكــون أحدمهــا )روايتــه عــن حكيــم( مــن بــاب املذاكــرة 

ألحاديــث حكيــم بــن جبــري.

ــة  ــا أن تكــون رواي ــًا: واملذاكــرة يعرفهــا أهــل احلديــث، وصورهتــا املحتملــة هن ثالث
األعمــش عــن حكيــم بــن جبــري من بــاب املذاكــرة، بمعنــى قد يكــون األعمــش والثوري 
ــروى  ــخ ف ــه، ..ال ــي أحاديث ــا ه ــة أم ال، وم ــو ثق ــل ه ــري ه ــن جب ــم ب ــن حكي ــا ع حتدث
األعمــش للثــوري مــا ســمعه منــه، وهــذا ال يمنــع أن يكــون األعمــش قــد اشــرك مــع 
حكيــم بــن جبــري يف الســاع عــن إبراهيــم التيمــي نفســه، فاألعمــش )148هـــ( وحكيــم 
بــن جبــري )145هـــ( شــبه الزميلــن، وســنها متقــارب فيــا خيــص الشــيوخ املتوســطن 
املتوفــن نحــو املئــة، إال أن حكيــم بــن جبــري أقــدم مــن األعمــش فقــد روى عــن علقمــة 

بــن قيــس )62هـــ( بينــا األعمــش مل يولــد إال عــام )61هـــ( وكامهــا مــن املعمريــن.

رابعــًا: املكثــرون كاألعمــش يــروي احلديــث الواحــد عــن أكثــر مــن شــيخ عن شــيخ 
أعــىل، ألن مرحلــة األعمــش خاصــة هــي مرحلــة األســانيد وليســت مرحلــة األحاديث، 
فاألحاديــث كانــت قــد اســتقرت إل حــد مــا، ومرحلــة األعمــش هــي مرحلــة التفتيــش 
ــش  ــرد األعم ــد ي ــل(، فق ــرح والتعدي ــق اجل ــعبة فات ــارصه ش ــد ع ــيوخ )فق ــن الش ع
ــم التيمــي، ويــرد األحاديــث التــي ســمعها مــن  األحاديــث التــي ســمعها مــن إبراهي
ــًا يف  حكيــم بــن جبــري، فيتكــرر احلديــث، ويظــن مــن ال يعــرف هــذا أن هنــاك اضطراب

اإلســناد، بينــا قــد يكــون املــراد يف إحــدى املناســبتن هــو اإلســناد أو الشــيخ ال املتــن.

مثال:

ــة  ــاب معرف ــي كت ــي فف ــم التيم ــش وإبراهي ــات األعم ــدد رواي ــه تع ــال في ــذا مث وه
ــداد( :  ــة املق ــم )ترمج ــة أليب نعي الصحاب
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ــُن َحبِيــٍب، ثنــا َأُبــو َداُوَد، ثنــا َوْرَقــاُء، َعــْن  ــُن َجْعَفــٍر، ثنــا ُيوُنــُس ْب ــُد اهللِ ْب ــا َعْب َثنَ َحدَّ
ــاِم ْبــِن احْلَــاِرِث، َقــاَل: » ُكنَّــا ُجُلوًســا يِف َمْســِجِد َرُســوِل  َمنُْصــوٍر، َعــْن إِْبَراِهيــَم، َعــْن مَهَّ
اهللِ َصــىلَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَجــاَء َقــْوٌم ُيْثنـُـوَن َعــىَل ُعْثــَاَن َوَيْمَدُحوَنــُه، َوامْلِْقــَداُد يِف َناِحَيــِة 
ــِه يِف ُوُجوِهِهــْم،  ُثــو بِ ــاَوَل احْلَــَى ، َفَجَعــَل حَيْ امْلَْســِجِد، َفَلــاَّ َســِمَعُهْم َيْمَدُحوَنــُه َقــاَم َفَتنَ
َم َيُقــوُل:  َفَقــاَل ُعْثــَاُن: َمــا َهــَذا ؟ َفَقــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ َصــىلَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلَّ
ــاَل:  اَب، َأْو َق َ ــرُّ ــُم ال ــاَل: يِف َأْفَواِهِه ــْم، َأْو َق ــوا يِف ُوُجوِهِه ــَن َفاْحُث اِح ــُم امْلَدَّ إَِذا َرَأْيُت

.ــَى احْلَ

قال أبو نعيم:

يــٌك، َوَقْيــٌس، َوَرَواُه اأْلَْعَمــُش، َوُمِغــرَيُة  ، َوُشــْعَبُة، َورَشِ   َرَواُه َعــْن َمنُْصــوٍر: الثَّــْوِريُّ
ــَد  ــِن َيِزي ــَم ْب ــْن إِْبَراِهي ــُش أيضــًا، َع ــوٍر، َوَرَواُه اأْلَْعَم ــِة َمنُْص ــَم َكِرَواَي ــْن إِْبَراِهي أيضــًا، َع
ــِن  ــِد اهلِل ْب ــِن َعْب ــْن ُموَســى ْب ــُش أيضــًا، َع ــَداِد َوَرَواُه اأْلَْعَم ــِن امْلِْق ــِه، َع ــْن َأبِي ، َع ــيِّ التَّْيِم

َيِزيــَد، َعــِن امْلِْقــَداِد ..الــخ.

فاألعمــش هنــا رواه عــن إبراهيــم.. ثــم رواه أيضــًا عــن إبراهيــم بــن يزيــد التيمــي 
ــن  ــن املتفنن ــم رواه آخــر عــن املقــداد.. وهكــذا نجــد املكثري ــه عــن املقــداد.. ث عــن أبي
بكثــرة الشــيوخ والســاع كاألعمــش، يــروون عــن الشــيوخ والزمــاء وقــد ينزلــون إل 
التاميــذ حلديــث قــد ســمعوه أصــًا من الشــيخ نفســه وهــذا معــروف يف علــوم مصطلح 

احلديــث، وهلــذا نــاذج كثــرية ذكــر بعضهــا اإلمــام مســلم يف مقدمــة الصحيــح)1(.

1. قال اإلمام مسلم: يف مقدمة صحيح مسلم )1 / 31(.
َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َرَوْوا  ُهْم،  َغرْيَ َومَجَاَعة   ، ُنَمرْيٍ َواْبَن  َوَوِكيًعا،  امْلَُباَرِك،  َواْبَن   ، ْختَِيايِنَّ السَّ َأيُّوَب  َأنَّ 
ْرِمِه بَِأْطَيِب َما َأِجُد( َفَرَوى َهِذِه  ِه، َوحِلِ لِّ َم حِلِ َعاِئَشَة)َريِضَ اهللُ َعنَْهَا( قالَت )ُكنُْت ُأَطيُِّب َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َقاَل:  َوَأُبو  ْبُن َخالٍِد،  ْبُن األْْسَوِد، َوُوَهْيُب  ْبُن َسْعٍد، َوَداُوُد اْلَعطَّاُر، َومُحَْيُد  ْيُث  بَِعْينَِها اللَّ َواَيَة  الرِّ
َم َوَرَوى ِهَشاٌم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة،  يِن ُعْثَاُن ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأْخَرَ
ُلُه َوَأَنا َحائِض ]ص: 32[، َفَرَواَها بَِعْينَِها َمالِك  َم إَِذا اْعَتَكَف، ُيْديِن إيَِلَّ َرْأَسُه َفُأَرجِّ َقالَت َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
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ــاك رس يف  ــد يكــون هن ــاة األعمــش مــع أهــل احلديــث ق خامســًا: مــن يعــرف معان
حتديثــه هبــذا احلديــث عــن حكيــم بــن جبــري، الــذي مــات قبــل األعمــش بثــان ســنوات، 
ــة،  ــط العام ــل ضغ ــش مل يتحم ــكأن األعم ــم، ف ــن إبراهي ــه ع ــدث ب ــا حي وكان كل منه
ــه  ــه، فكأن ــتعدون علي ــث ويس ــض األحادي ــة بع ــىل رواي ــريًا ع ــه كث ــوا يعاتبون ــد كان وق
ــه  ــذي ســمعه مثل ــري ال ــن جب ــم ب ــوىف حكي ــه املت ــة احلديــث عــىل زميل ــع نفســه بإحال أقن
ــة  ــه تعهــد برواي ــة والعامــة، فلــو أن ــم، ليكفــي نفســه رش النواصــب واملرجئ عــن إبراهي
احلديــث ورصح بســاعه مــن إبراهيــم لضغطــوا عليــه حتــى يلحقــه األذى أو يســتعدون 
الســلطة عليــه، وهلــروب األعمــش مــن أذيتهــم لــه اختــار أن يــرك هلــم خمرجــًا إن 
أرادوا التضعيــف بإحالــة احلديــث عــىل زميلــه حكيــم بــن جبــري عــن شــيخها إبراهيــم، 
وكأنــه يتوقــف عــن التريــح بالروايــة عــن إبراهيــم مبــارشة حتــى ال يــؤذى مــن قبــل 
ــب  ــون أن ينس ــا يرض ــه ف ــد خصوم ــدًا عن ــم ج ــي معظ ــم النخع ــة، وكان إبراهي املرجئ
إليــه األعمــش حديثــًا ال يرغبونــه، فــكان البــد مــن النــزول يف اإلســناد بنســبة احلديــث 
ــة هــم الســلفية زمــن  ــه، )واملرجئ ــان ســمعاه معــًا من ــه، وقــد يكون ــم عن إل زميلــه حكي
ــًا  ــًا ومتنفس ــم خمرج ــة وعلائه ــل للعام ــد جع ــذا ق ــون هب ــش يك ــش()1(، فاألعم األعم
بأنــه ســمعه مــن حكيــم بــن جبــري، واألعمــش لــه مواقــف مماثلــة مــع املرجئــة )الســلفية 
ــق ذرعــًا هبــم، وحيــاول التخلــص  ــه يضي ــه، وســتعرفون كيــف أن ــذ( فاقــرؤا ترمجت يومئ
ــه  ــاعه وثقت ــدم س ــه، لق ــتغنون عن ــم ال يس ــه، ولكنه ــم ويغضبون ــم، ويغضبه ــن أذيته م

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم وذكر ناذج أخرى. ْهِريِّ ْبُن َأنَس، َعِن الزُّ
قال:  خصومه(،  ذم  ويف  عي  فضل  يف  )يعني  األحاديث  هبذه  حتدث  ال  لألعمش:  قلنا  الرير:  معاوية  أبو  وقال   .1
يسألوين فا أصنع؟ ربا سهوت، فإذا سألوين عن يشء من هذا فسهوت فذكروين، قال: فكنا يوما عنده فجاء رجل 
فسأله عن حديث: أنا قسيم النار، قال: فتنحنحت، قال: فقال األعمش هؤالء املرجئة ال يدعوين أحدث بفضائل 
عي أخرجوهم من املسجد حتى أحدثكم! اه فاملرجئة يف عهد األعمش هم كالسلفية اليوم، ال يطيقون ساع فضائل 
عي وال ذم معاوية، ولو يسمعون أحدا اليوم حيدث بحديث )عي قسيم النار( - يعني نصف األمة لعي ونصفهم 
للنار- الهتموه بالرك، واحلديث فيه تفصيل، ومعناه ال خيتلف عن )ال حيب عليًا إال مؤمن وال يبغضه إال منافق(.
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وضبطــه، والســلفية املحدثــة اليــوم يفعلــون مــع أحــرار الســنة الــيء نفســه، فيحاولــون 
إقنــاع فــان بــأن يتــرأ مــن فــان، وأن مل يقــل كــذا وكــذا وإنــا نقلــه مــن قــول فــان وأنــه 

ال يقــره عــىل ذلك..الــخ.

سادســًا : ثــم كام الدارقطنــي يــدل عــىل أن الثــوري مل ينفــرد هبــذا بــل تابعــه آخرون، 
وإنــا اختــار الثــوري مــن بــن هــؤالء لشــهرته وإمامتــه يف العلم.

4 - ممانعة ابن طاهر املقديس )507هـ(:

جــاء يف أطــراف الغرائــب واألفــراد لــه  وهو اختصــار لعلــل الدارقطنــي)1(: حديث: 
»قــال رســول اهلل - صــىل اهلل عليــه وســلم - لرجلــن أحدمهــا فرعــون هــذه األمــة«)2(.. 

احلديث.

 

1. أطراف الغرائب واألفراد: ج 5 / ص 54.
2. مها أبو ذر ومعاوية، وهذا لفظ أيب ذر رواه باملعنى، ولكن النواصب يكتمون األساء حتى ال يعلق احتال ذم معاوية 
ولو ظنًا، بل لفظًا، مع أن اهلل قد ذكر أقوال الكفار يف حق نفسه، )وقالوا اختذ اهلل ولدًا ..( ثم رد عليهم، لكن حرص 

النواصب عىل تنزيه معاوية من املثالب أكر من حرصهم عىل تنزيه اهلل من التشبيه أو التجسيم.
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تفــرد بــه أبــو مســعود الــرازي أمحــد بــن الفــرات)1( عــن حممــد بن يوســف الفريــايب)2( 
عــن ســفيان)3( عن األعمش)4(عــن إبراهيم)5( )يعنــي عن أبيه()6(عــن أيب ذر)7(.

التعليق:

اإلسناد صحيح عىل رشط الصحيح.. فكيف مع وجود الشاهد القوي وهو 
حديث ابن عمر السابق، مع شواهده.

1. ثقة، ففي تقريب التهذيب : أمحد بن الفرات بن خالد الضبي أبو مسعود الرازي نزيل أصبهان ثقة حافظ تكلم فيه 
با مستند من احلادية عرة مات سنة ثان ومخسن، ومل يتفرد فقد نص الدارقطني أن الثوري قد توبع عىل هذا كا

سيأيت لكن مل يذكر إال رواية أيب مسعود.
2. ثقة، ففي تقريب التهذيب : حممد بن يوسف بن واقد بن عثان الضبي موالهم الفريايب نزيل قيسارية من ساحل 
الشام ثقة فاضل يقال أخطأ يف يشء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم عىل عبد الرزاق من التاسعة 

مات سنة اثنتي عرة .
3. ثقة، وهو الثوري إمام مشهور من رجال اجلاعة أحاديثه باآلالف. تقدم.. )161هـ( ال يسألون عنه..

4. ثقة وهو األعمش )148هـ( كسفيان أحاديثه باآلالف روى له اجلاعة بجميع الصيغ ومل يفرقوا بن عنعنة وساع.
5. ثقة وهو إبراهيم بن يزيد: هو إبراهيم بن يزيد بن رشيك التيمي ) 92 هـ( تابعي ثقة من رجال اجلاعة أيضا ..

6. ثقة وهو هو يزيد بن رشيك بن طارق التيمي) نحو 82 هـ( ثقة من رجال اجلاعة، قيل أنه خمرم.
7. ثقة وهو أبو ذر الغفاري صحايب من السابقن، أشهر من أن يعرف.. وأصدق الناس هلجة.. )32 هـ(
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خيانة أبي طاهر ونصبه:

ثــم مل يتفــرد بــه أبــو مســعود كــا زعــم ابــن طاهــر، ومل يقــل الدارقطنــي ذلــك، وإنــا 
ــًا يف تضعيــف احلديــث ومحايــة معاويــة منــه، وابــن  هــذا قــول أيب طاهــر املقــديس إمعان
ــم  ــىل احلاك ــه ع ــت محلت ــك كان ــًا ، فلذل ــًا أيض ــر )ت 507هـــ( وكان ناصبي ــر متأخ طاه
شــديدة، ألن احلاكــم مــن كبــار أهــل الســنة واحلديــث املحبــن ألهــل البيــت، فقــال عــن 
احلاكــم كــا يف ســري أعــام النبــاء: قــال ابــن طاهــر: كان شــديد التعصــب للشــيعة يف 
ــة  ــًا عــن معاوي ــًا غالي ــة، وكان منحرف ــم واخلاف الباطــن، وكان يظهــر التســنن يف التقدي

ريض اهلل عنــه وعــن أهــل بيتــه، يتظاهــر بذلــك، وال يعتــذر منــه)1(. 

ــن  ــرف ع ــب أال ننح ــذا جي ــىل ه ــًا ! وع ــة )آٌل( أيض ــح ملعاوي ــد أصب ــذا إذن! فق هك
ــن طاهــر وغــريه مــن النواصــب! ــنة اب ــى نبقــى عــىل س ــه(! حت ــة )وآل معاوي

فابــن طاهــر إذن ناصبــي وهــو غــري مؤمتــن عــىل احلديــث وعــىل تقييــم رواتــه، وهــو 
ــذا  ــل ه ــي مل يق ــه، والدارقطن ــرد ب ــرات تف ــن الف ــأن اب ــي ب ــول الدارقطن ــذي حــرف ق ال

1. سري أعام النباء: ج 17 / ص 174، وابن طاهر املقديس شامي فيه نصب، )ت 507 هـ( وهو الذي قال عن اإلمام 
احلاكم ( كان منحرفا عن معاوية وأهل بيته)! ألنه رفض أن يروي أحاديث موضوعة للكرامية النواصب يف فضل 
معاوية، وهذا نصب ظاهر من ابن طاهر، ومتام القصة يف )سري أعام النباء ط الرسالة )17 / 174( َقاَل اْبُن َطاِهٍر: 
يَعة يِف الَباطن، َوَكاَن ُيْظِهر التَّسنُّن يِف التََّقِديْم َواخِلَاَفة َكاَن ُمنَْحِرفا َغاليا ، َعْن  ب لِْلشِّ َكاَن - أي احلاكم- َشِديَد التََّعصُّ
ُمَعاِوَيَة - َريِضَ اهللُ َعنُْه - َوَعْن َأْهِل َبْيتِِه، َيَتَظاهُر بَِذلِك َو الَ يعتِذُر ِمنُْه، َفَسِمْعُت َأَبا الَفْتِح سمكويه هَبَراة، َسِمْعُت 
َلِمّي َيُقْوُل: َدَخلُت َعىَل احلَاِكم َوُهَو يِف َداِره، الَ ُيْمِكنُه اخلُُروُج إَِل  مْحَِن السُّ َعْبَد الَواِحد امَلِلْيِحّي، َسِمْعُت َأَبا َعْبِد الرَّ
َخَرْجَت  َلْو  َلُه:  اخلُُروج.َفُقْلُت  ِمَن  َومنُعوُه  ِمنَْرُه،  ُم كُروا  َأهنَّ َوَذلِك   ، ام  َكرَّ بِن  اهللِ  َعْبِد  َأيِب  َأْصَحاِب  ِمْن  امَلْسَجد 

ُجل َحِدْيثا ، الَسرحَت ِمَن املِْحنَة. َوَأْمَلْيَت يِف َفَضاِئِل َهَذا الرَّ
َفَقاَل: الَ جَيِْيُء ِمْن َقْلبِي، الَ جَيِْي ُء ِمْن َقْلبِي، ونعم الرجل احلاكم الذي رفض الكذب عىل رسول اهلل ألجل معاوية وأهل 
بيته - بيت السوء- وبئس ابن طاهر الناصبي الذي ذم احلاكم هلذا السبب الريف، فابن طاهر ناصبي ولكن لفشو 
النصب يف أهل احلديث ال ينتبهون ملثل هذا وال ينكرونه، ولنصب ابن طاهر أثر يف حتريفه بعض كام الدارقطني 

كا سيايت.
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ــه يشء مــن  ــي )العلــل( وكامــه ســيأيت ليــس في ــاب الدارقطن ــع كت ــد طب ــد ق ــة، وق البت
ــي  ــح الدارقطن ــد، نعــم رج ــق واح ــس مــن طري ــرق ولي ــدة ط ــد ذكــره مــن ع ــذا، وق ه
إرســاله وضعفــه لوجــود حكيــم بــن جبــري وهــذا اجتهــاد الدارقطنــي، ولكــن ليــس كــا 
ــب  ــوى، والنص ــد وه ــن قص ــب ع ــن النص ــرق ب ــا الف ــي، وهن ــر الناصب ــن طاه ــل اب نق

ــر أهــل احلديــث. ــد أن يلحــق أكث املــدريس الــذي الب

ــر  ــه( فظاه ــن تابع ــوري وم ــة )الث ــي كلم ــر الدارقطن ــوري ذك ــة الث ــى رواي ــل حت ب
ــا عــن األعمــش عــن  ــن جبــري، وإن ــم ب ــر مــن راو رووه بــا وجــود حلكي ــاك أكث أن هن

ــن أيب ذر. ــه ع ــن أبي ــي ع ــد التيم ــن يزي ــم ب إبراهي

5 - ممانعة ابن تيمية وشناعتها:

ابــن تيميــة مــع أنــه متأخــر، إال أن مــن يقــرأ مــا يبثــه يف كتبــه عــن فرعــون، يــدل عــىل 
أنــه يعلــم احلديــث وأنــه يف معاويــة فآثــر أال يثــريه أصــًا ولــو حتــى مــن بــاب التضعيــف 
لــه، لكنــه حــاول الصــاق الفرعنــة باإلمــام عــي كعادتــه يف نقــل مثالــب معاويــة إل عــي، 
ولكــن بطريقــة ذكيــة ماكــرة، فحــاول أن يوحــي إل أتباعــه بــأن عليــًا حاله حــال فرعون!

ومــن بــاب اإللــزام فقــط! يعــرض هذا الــرأي من بــاب اخلصومــة ويلقمــه النواصب 
واملغفلــن مــن الســلفين ثــم ال يتبنــاه رصاحــة ، وإنــا يفــرض الفــرض الباطــل ثــم يفــرغ 
ــه ذم وال أن  ــب دون أن يلحق ــل النواص ــي إلرواء غلي ــام ع ــن ذم اإلم ــاء م ــا يش ــه م في

تقــوم عليــه حجــة بينــة..

يقــول ابــن تيميــة يف منهــاج الســنة : فمــن قــدح يف معاويــة بأنــه كان باغيــًا ، قــال لــه 
ــه وصــال عليهــم  ــل املســلمن عــىل إمارت ــًا قات ــًا ظامل النواصــب : وعــي أيضــًا كان باغي
ــاد،  ــو يف األرض والفس ــدًا للعل ــه كان مري ــىل طاعت ــوس ع ــل النف ــن قت ــال : فم .... وق
ِذيــَن ال ُيِريــُدوَن  اُر اآلِخــَرُة َنْجَعُلَهــا لِلَّ وهــذا حــال فرعــون واهلل تعــال يقــول : تِْلــَك الــدَّ
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ُعُلــّوًا ِف األَْرِض َوال َفَســادًا َواْلَعاِقَبــُة لِْلُمتَِّقــني . فمــن أراد العلــو يف األرض والفســاد 
مل يكــن مــن أهــل الســعادة يف اآلخــرة وليــس هــذا كقتــال الصديــق للمرتديــن ومانعــي 
الــزكاة فــإن الصديــق إنــا قاتلهــم عــىل طاعــة اهلل ورســوله ال عــىل طاعتــه، فــإن الــزكاة 

فــرض، فقاتلهــم عــىل اإلقــرار هبــا بخــاف مــن قاتــل ليطــاع هــو)1(.

ــة(  ــة )معاوي ــذه األم ــي هل ــون احلقيق ــن الفرع ــة م ــل الفرعن ــة أراد نق ــن تيمي ــا اب فهن
إل رجــل بمنزلــة هــارون مــن موســى، حيبــه اهلل ورســوله وحيــب اهلل ورســوله، كل هــذا 
فعلــه ابــن تيميــة مــن بــاب التشــويش عــىل حديــث فرعــون هــذه األمــة، وقــد تعبنــا يف 
تتبــع شــناعات ابــن تيميــة ولكــن أتباعــه أرشبــوا حبــه كعجــل بنــي إرسائيــل، ومــن اعتاد 

عــىل معانــدة الراهــن مــرة بعــد مــرة قــد تكــون عقوبــة اهلل لــه أن حيرمــه مــن اهلدايــة.

وابــن تيميــة يعــرف أن عليــًا ليــس مــن أصحــاب العلــو يف األرض وال الفســاد 
ــة  ــد الدول ــن جس ــل ع ــى أو انفص ــن بغ ــل م ــًا قات ــة رشعي ــا كان خليف ــي، وإن ــا يدع ك
ــوارج(،  ــاء املســلمن )كاخل ــتحل دم ــن اس ــة( أو م ــة )كمعاوي ــامية ألطــاع دنيوي اإلس
ولكــن حقــد ابــن تيميــة عــىل اإلمــام عــي ونقــل مثالــب معاويــة إليــه كان للتغطيــة عــىل 
مثــل هــذه األحاديــث، فابــن تيميــة واســع االطــاع وداهيــة كمعاويــة، وال بــد أنــه وقــف 
عــىل األســانيد القويــة للحديــث فــأراد اســتباق األمــور بتحويــل الفرعنــة إل اإلمــام عــي 
ــة  ــنة يف حال ــل الس ــه أه ــيكون مع ــيعة، وس ــة للش ــد واملشاكس ــد واحلق ــاب الكي ــن ب م
ــة للشــيعة فــرع مــن بغضــه  ــن تيمي املخاصمــة – كــا هــي عــادة اخلصومــة- وبغــض اب
لإلمــام عــي واحلســن والزهــراء – هــؤالء الثاثــة يبغضهــم ابــن تيميــة دون احلســن- 
ــن  ــذرون ع ــن يعت ــتجدون م ــاح، وس ــام اإلفص ــح مت ــة وال يفص ــة كمعاوي ــه داهي إال أن

1. منهاج السنة: ج4 / ص246.
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كامــه الســابق، وأنــه إنــا قصــد رد الغلــو بغلــو، وقصــد كــذا وكــذا َهــا َأْنُتــْم َهــُؤاَلِء 
ــاِدُل اللََّ َعنُْهــْم يــْوَم اْلِقَياَمــِة َأْم َمــْن َيُكــوُن َعَلْيِهــْم  ْنَيــا َفَمــْن ُيَ َيــاِة الدُّ َجاَدْلُتــْم َعنُْهــْم ِف احْلَ

 .)1(ــًا َوكِي

أيضًا .. الفرق اإلسامية عند ابن تيمية كفرعون:

ــبه  ــا ش ــون ك ــامية بفرع ــرق اإلس ــبيهات الف ــر تش ــن ذك ــر م ــة أكث ــن تيمي ــًا اب أيض
ــة وال النواصــب بفرعــون ولــو مــن تشــابه  اإلمــام عــي بفرعــون، لكنــه ال يشــبه معاوي
بعيــد! كل هــذا إمعانــا منــه وحماولــة للتأكيــد عــىل أن كل مســلم أقــرب إل فرعــون مــن 
ــريب إل  ــن ع ــة واب ــاعرة إل الصوفي ــب إل األش ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــداء م ــة، ابت معاوي
ــة هــو مــن املغــرق يف النفــاق ومــن يبغضــه اهلل  ــد ابــن تيمي الشــيعة ..الــخ، فالــريء عن
ورســوله كمعاويــة، وليــس املغــرق يف اإليــان ومــن حيبــه اهلل ورســوله كاإلمــام عــي، ثــم 
أضــاف ابــن تيميــة الفــرق اإلســامية كلهــا للتشــبيه بفرعــون، وهــذا مــن عمــل معاويــة 
)تفريــق األمــة شــيعًا عــىل أســس خصوميــة يف العقائــد فأهلاهــم هبــذا البغــض للصاحلــن 

ــًا أو نســبيًا عــن كرامــة اإلنســان والعــدل واحلريــة وكــف األذى ..الــخ(. كلي

وقــد اختــار ابــن تيميــة يف تشــبيه الفــرق اإلســامية بفرعــون مســألة عقديــة جتســيمية 
ــُه  ــْوَن إِنَّ ــْب إَِل فِْرَع كأن اهلل أرســل موســى )( للــرد عــىل األشــاعرة! وليــس اْذَه
ــه  ــوه وصاحبت ــان وأب ــم أُم الطغي ــلفي، وه ــار الس ــم التي ــا هي ــر م ــان آخ ــى فالطغي َطَغ

وبنــوه.

1. النساء: 109.
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انظــر إل حماوالتــه يف تشــبيه خصومــه مــن األشــاعرة بفرعــون يقــول يف جامــع 
الرســائل)1(:

ويقــال هلــم ثالثــًا : مــن الــذي ســلم لكــم أن العقــل يوافــق مذهــب النفــاة ...، فهــم 
يكفــرون بالــرع وخيالفــون العقــل تقليــدًا ملــن تومهــوا إنــه عــامل بالعقليــات، وهــم مــع 
أئمتهــم الضــال كقــوم فرعــون معــه، حيــث قــال: َفاْســَتَخفَّ َقْوَمــُه َفَأَطاُعــوُه قــال 
ـُـْم إَِلْينَــا ال ُيْرَجُعوَن  ــقِّ َوَظنُّــوا َأنَّ تعــال عنــه: َواْســَتْكَبَ ُهــَو َوُجنُــوُدُه ِف األَْرِض بَِغــْرِ احْلَ
)39( َفَأَخْذَنــاُه َوُجنُــوَدُه َفنََبْذَناُهــْم ِف اْلَيــمِّ َفانُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة الظَّاملِِــنَي )40( 
وَن )41( َوَأْتَبْعنَاُهــْم ِف َهــِذِه  ــِة ال ُينــَرُ ــْوَم اْلِقَياَم ــاِر َوَي ــًة َيْدُعــوَن إَِل النَّ َوَجَعْلنَاُهــْم َأئِمَّ

ــًة َوَيــْوَم اْلِقَياَمــِة ُهــْم ِمــْن امْلَْقُبوِحــنَي، وفرعــون هــو إمــام النفــاة ...الــخ)2(. ْنَيــا َلْعنَ الدُّ

ويقــول يف جامــع الرســائل)3( : وقــال ســليان بــن داود اهلاشــمي: مــن قــال القــرآن 
ــأن  ــون أول ب ــار فرع ــم ص ــوا فل ــا زعم ــًا ك ــرآن خملوق ــر، وإن كان الق ــو كاف ــوق فه خمل
ــال:  ــذي ق ــَى؟ وزعمــوا أن هــذا خملــوق وال ــْم األَْع ُك ــا َربُّ ــال  َأَن ــار إذ ق ــد يف الن خيل
نـِـي َأَنــا اللَُّ ال إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا َفاْعُبــْديِن،  هــذا أيضــًا قــد ادعــى مــا ادعــى فرعــون، فلــم  إِنَّ
صــار فرعــون أول أن خيلــد يف النــار مــن هــذا؟ وكامهــا عنــده خملــوق. فأخــر بذلــك 
أبــو عبيــد فاستحســنه وأعجبــه. ومعنــى كام هــؤالء الســلف ريض اهلل عنهــم: إن مــن 
ــزيل  ــي املعت ــذا اجلهم ــال ه ــا ق ــا ك ــجرة أو غريه ــه يف الش ــوق خلق ــال أن كام اهلل خمل ق
نـِـي َأَنــا اللَُّ ال  املســؤول عنــه، كان حقيقــة قولــه أن الشــجرة هــي التــي قالــت ملوســى: إِنَّ
إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا َفاْعُبــْديِن ومــن قــال هــذا خملــوق قــال ذلــك، فهــذا املخلــوق عنــده كفرعــون 
ــإن كان قــول  ــال ذلــك، ف ــىَل ، كامهــا خملــوق، وكامهــا ق ــْم األَْع ُك ــا َربُّ ــال: َأَن ــذي ق ال

1. جامع الرسائل: ج 1 ، ص 93.
2. جامع الرسائل: ج 1 / ص 93.
3. جامع الرسائل: ج 1، ص 219.
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ــول  ــؤول إل ق ــؤالء ي ــول ه ــب أن ق ــر. وال ري ــًا كف ــؤالء أيض ــول ه ــرا فق ــون كف فرع
ــخ)1(. فرعون..ال

وقــال يف جامــع الرســائل: وكل مــن يقبــل قــول هــؤالء فهــو أحــد رجلــن إمــا جاهل 
بحقيقــة أمرهــم، وإمــا ظــامل يريــد علــوًا يف األرض وفســادًا ، أو جامــع بــن الوصفــن. 
وهــذه حــال أتبــاع فرعــون الذيــن قــال اهلل فيهــم: َفاْســَتَخفَّ َقْوَمــُه َفَأَطاُعــوُه  وحــال 
القرامطــة مــع رؤســائهم، وحــال الكفــار واملنافقــن يف أئمتهــم الذيــن يدعــون إل النــار 
ــْم َســِعرًا  إل آخــر اآليــة،  ويــوم القيامــة ال ينــرون إِنَّ اللََّ َلَعــَن اْلَكافِِريــَن َوَأَعــدَّ َلُ
ــْن َيتَِّخــُذ ِمــْن ُدوِن اللَِّ  ــاِس َم وقولــه: َواْلَعنُْهــْم َلْعنــًا َكبِــرًا  وقــال تعــال: َوِمــْن النَّ

.)2(َوَمــا ُهــْم بَِخاِرِجــنَي ِمــْن النَّــاِر :إل قولــه  َأنــَدادًا

ــه الــذي  ــا ينطبــق عــىل املعطلــة مثــل فرعــون وحزب ويف جامــع الرســائل: قوهلــم إن
ــا  ــال: َي ي وق ــْرِ ــٍه َغ ــْن إَِل ــْم ِم ــُت َلُك ــا َعلِْم ــال: َم ــنَي وق ِ ــا َربُّ اْلَعامَل ــال: َوَم ق
ــَمَواِت... اآليــة، فــإن  ــُغ األَْســَباَب )36( َأْســَباَب السَّ حــًا َلَعــيِّ َأْبُل ــِن ِل َصْ ــاُن اْب َهاَم
فرعــون يقــر بوجــود هــذا العــامل ويقــول مــا فوقــه رب وال لــه خالــق غــريه. فهــؤالء إذن 
قالــوا أنــه عــن الســموات واألرض، فقــد جحــد وأمــا جحــده فرعــون وأقــروا بــا أقــر 
بــه فرعــون، إال أن فرعــون مل يســمه إهلــًا ومل يقــل هــو اهلل. وهــؤالء قالــوا هــذا هــو اهلل. 

فهــم مقــرون بالصانــع لكــن جعلــوه هــو الصنعــة. 

فهــم يف احلقيقــة معطلــون، ويف اعتقادهــم مقــرون، وفرعــون بالعكــس كان منكــرًا 
ــه  ــل من ــم أض ــم، وه ــم منه ــو أكفره ــه. فه ــرًا ب ــن مق ــر وكان يف الباط ــع يف الظاه للصان

ــه جــدًا)3(. وأجهــل. وهلــذا يعظمون

1. جامع الرسائل: ج 1 / ص 219.

2. جامع الرسائل: ج 1 / ص 232.

3. جامع الرسائل: ج 1 / ص 248.
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ويف جامــع الرســائل: لكــن فرعــون مل يكــن مقــرًا بــاهلل وهــؤالء يقــرون بــاهلل، ولكــن 
يفرونــه بالوجــود الــذي أقــر بــه فرعــون، فهــم أجهــل مــن فرعــون وأضــل،...)1(

 ويف جامــع الرســائل: وكنــت أقــول ملــن أخاطبــه أن قوهلــم هــو حقيقــة قــول فرعــون 
حتــى حدثنــي بعــض مــن خاطبتــه يف ذلــك مــن الثقــات العارفــن: أن بعــض كرائهــم ملــا 
دعــا هــذا املحــدث إل مذهبهــم وكشــف لــه حقيقــة رسهــم قــال: فقلــت لــه هــذا قــول 
ــوا  ــذي اعرف ــه واحلمــد هلل ال ــال: نعــم، ونحــن عــىل قــول فرعــون، قلــت ل فرعــون، ق

هبــذا، فإنــه مــع إقــرار اخلصــم ال حيتــاج إل بينــه..)2(. 

ويف جامــع الرســائل: والقــرآن يذكــر فيــه الــرد عــىل املعطلــة تــارة كالــرد عــىل فرعــون 
وأمثالــه، ويذكــر فيــه الــرد عــىل املركــن وهذا أكثــر... الــخ)3(.

التعليق:

ــاس  ــى الن ــلمن، لينس ــون واملس ــن فرع ــة ب ــن املقارن ــر م ــة يكث ــن تيمي ــذا فاب وهك
ــا  ــط، وإن ــذا فق ــس يف ه ــري، لي ــد كب ــح إل ح ــد نج ــة وق ــة معاوي ــث يف فرعن ــذا احلدي ه
يف انشــغال الســلفية بالدفــاع عــن كل ظــامل والطعــن يف كل مؤمــن، فالرجــل مــر عــىل 
تشــبيه املســلمن كل املســلمن الذيــن يســميهم )النفــاة( بفرعــون، والنفــاة لفــظ يشــمل 
األشــاعرة والصوفيــة واإلباضيــة والشــيعة بفرقهــا والظاهريــة والكابيــة واللفظيــة 
ــي  ــات الت ــى اآلي ــل حت ــون، ب ــات فرع ــن صف ــد ع ــم أبع ــب أهن ــخ، وال ري واملعتزلة..ال
ذكرهــا ابــن تيميــة ســياقها واضــح يف الظلــم والعلــو يف األرض والطغيــان، وليــس 
ســياقها يف صفــة العلــو أو خلــق القــرآن أو الشــاب األمــرد، ولكنــه نــي مــا فيهــا مــن ذم 

1. جامع الرسائل: ج 1 / ص 265.
2. جامع الرسائل: ج 1 ، ص 273.
3. جامع الرسائل: ج 1، ص 317.  
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الظلــم والظاملــن وســاقها إل موقــع آخــر مل تنــزل فيــه وليــس مــن مقاصــد هــذه اآليــات 
الكريمــة، وهــذا عمــل الســحرة، وال يفلــح الســاحر حيــث أتــى )وابــن تيميــة مــن 

ــة ولكــن عــن بعــد!(. ســحرة معاوي

بــل كل املواضــع التــي ذكــر فيهــا ابــن تيميــة فرعــون ال يذكــره إال يف ســياق املقارنــة 
مــع املســلمن الصادقــن، وليــس ملقارنتــه مــع الطغــاة والظاملن، وكأن اهلل أرســل موســى 
وهــارون لفرقــة إســامية مبتدعــة، كأن فرعــون مل يكــن ظاملــًا ومل يكــن عاليــًا يف األرض 
ومل يكــن مــن املفســدين، وإنــا كان عنــده خلــل يف العقيــدة! فــكل األمــور العظــام التــي 
هــي ســبب إرســال اهلل ملوســى )( إل فرعــون هيــرب منهــا ابــن تيميــة برعــة مذهلــة 
إل أســباب أخــرى ســخيفة وتافهــة، وكأن اهلل أغــرق فرعــون ألنــه أشــعري أو صــويف! 
ــذه  ــا يف ه ــتجدوهنا كله ــه وس ــائر كتب ــون يف س ــن فرع ــة ع ــن تيمي ــوا كل كام اب راجع
الدقائــق العقديــة واخلصومــات املذهبيــة الكاميــة، وهــذا حتريــف لــكام اهلل وهــو 
ــه العامــة حتــى يشــغلوهنم عــن رؤيــة الظاملــن إل  نــوع مــن الســحر الــذي يســحرون ب
ــَم ِمــْن  ُفــوَن اْلَكلِ كراهيــة األبريــاء مــن املخالفــن هلــم يف بعــض املســائل الكاميــة حُيَرِّ
َبْعــِد َمَواِضِعــِه َيُقوُلــوَن إِْن ُأوتِيُتــْم َهــَذا َفُخــُذوُه َوإِْن مَلْ ُتْؤَتــْوُه َفاْحــَذُروا َوَمــْن ُيــِرِد اللَُّ فِْتنََتــُه 

....ــْم ــَر ُقُلوَبُ َفَلــْن مَتْلِــَك َلــُه ِمــَن اللَِّ َشــْيئًا ُأوَلئِــَك الَِّذيــَن مَلْ ُيــِرِد اللَُّ َأْن يَطهِّ

ــة إال  ــن طاغي ــا م ــة، م ــاس بالطائفي ــغال الن ــوم يف إش ــات الي ــل حكوم ــذا كفع وه
ــة ليتــم الســكوت عــن املظــامل، بــل حتــى  واســتخدم بعــض الســلفية يف إنعــاش الطائفي
يف الــدول القمعيــة التــي نجدهــا عــىل وشــك الســقوط نراهــا حتيــي فتــاوى ابــن تيميــة 
ألنــه ينقــل املعركــة برعــة مــن املواجهــة العادلــة مــع الظاملــن إل مواجهــة عبثيــة بــن 

ــلمن. املس
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ــامي أال  ــامل اإلس ــة يف الع ــورات احلقوقي ــباب الث ــكل ش ــي ل ــذا فنصيحت ــىل ه وع
ــا يذمهــم  ــًا للظلــم والظاملــن؛ فإن ــه يومــا ذم تصدقــوا كل شــيخ طائفــي إذا ســمعوا من
ملصلحــة شــخصه وحزبــه حتــى يتمكــن حزبــه ثــم يتبعــون ســبيل املجرمــن كمعاويــة، يف 
الظلــم والعلــو يف األرض وتفريــق األمــة شــيعًا والشــدة عــىل العامــة املســاكن والتــأول 
يف األمــوال والدمــاء... يفعلــون هــذا عبــادة منهــم للمنهــج الســفياين الــذي نــره ذلــك 
ــاين! – بزعمهــم- وهــذا املذهــب كفيــل بتفريــغ الثــورات مــن الداخــل كــا  العــامل الرب

فــرغ معاويــة اإلســام مــن الداخــل.

وقــد رأينــا يف هــذا الزمــن شــيوخًا كبــارًا ركبــوا موجــة املقاومــة والثــورة بانتهازيــة 
ماكــرة شــديدة، وهــم يف الباطــل ينــرون مــن هــو أظلــم مــن هــؤالء الطغــاة كلهــم، 
ــؤالء  ــول ه ــن يتح ــن الظامل ــم م ــن حيبوهن ــورات إل م ــل الث ــم إن وص ــك نجده ولذل
الشــيوخ إل أربــاب طوائــف بخطــاب طائفــي كاذب كريــه منــارص للظاملــن شــديد عــىل 
املظلومــن، فحــب معاويــة يلحــق صاحبــه حتــى يضلــه ويكشــفه ولــو كانــت رجلــه عــىل 

عتبــة القــر.

وحتــى ال ننســى الطــرف اآلخــر أيضــًا ، فــإن قلــة مــن الثــوار هنــا وهنــاك، يســيئون 
ــًا أو  ــًا طائفي ــورة لبوس ــون الث ــا يلبس ــم عندم ــة وإل طوائفه ــورات احلقوقي ــذه الث إل ه
حزبيــًا ضيقــًا ، فالواجــب االحتــاد عــىل احلقــوق، وأن تكــون الرايــة حقوقيــة بحتــة، مــع 
ــات،  ــر اخلدم ــة، وتوف ــىل املعلوم ــول ع ــة احلص ــة وحري ــق املعرف ــة كح ــن القريب العناوي
وغــري ذلــك مــن العناويــن اجلامعــة، وجيــب أال تكــون جمــرد شــعارات وإنــا يتــم االلتــزام 
هبــا عمليــًا ، فاإلكــراه يف الديــن حمــرم، لكــن اإلكــراه عــىل العــدل واجــب فــإذا اســتوعب 
ــن  ــق عــىل كل الطائفي ــورة يف كل مــر هــذا األمــر فإهنــم ســيقطعون الطري شــباب الث
ــوا مواقــف  ــم تعرفــون هــؤالء دون تســمية، راقب واملتســرين بالشــعارات الراقــة، وأنت

ــق الطغــاة كاذب. ــوا أن املتقلــب كاذب، وأن صدي الشــخص واعرف
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وليســمح يل القــراء الكــرام يف إدخــال بعــض األحــداث املعــارصة يف ختريــج حديــث 
كهــذا أو نحــوه، ألن اهلــدف مــن كتابــة مثــل هــذا الكتــاب أبعــد مــن تصحيــح حديــث 
هنــا أو تضعيــف حديــث هنــاك، وإنــا اهلــدف أن يتعــرف شــباب املســلمن وباحثوهــم 
عــىل األســباب احلقيقيــة لــألدواء التــي أصابــت األمــة، والتــي قــد ال يعرفــون مــن أيــن 
أتــت، فهــذا الكتــاب وأمثالــه يســاعدهم عــىل اكتشــاف ســبيل املجرمــن، الذيــن أبطلــوا 
هلــم دينهــم، وجعلــوه دينــًا نصــريًا للظاملــن والتافهــن، بعيــدًا عــن الصادقــن والعادلــن 

وأهــل البحــث واملعرفــة والعقــاء..

ــوات ألن  ــام والنب ــك يف اإلس ــن يش ــت م ــد أن رأي ــاب بع ــذا الكت ــل ه ــب مث أكت
ــام(  ــاء اإلس ــن وفقه ــاء الدي ــلطات )عل ــميهم الس ــن تس ــى الذي ــؤالء احلمق رأى أن ه
ــة  ــي نتيج ــذه ه ــن أن ه ــدق، فيظ ــدل والص ــل والع ــم والعق ــاداة العل ــىل مع ــون ع جيمع
ــن بــري وضعــه بــر، ومعهــم نصــف  ــا دي ــًا ، وإن ــس إهلي ــًا كهــذا لي ــن، وأن دين الدي
احلــق بــأن اإلســام الــذي ورثنــاه أقــرب لإلســام التارخيــي الــذي صنعــه الطغــاة 
والراكنــون إليهــم، أمــا اإلســام اإلهلــي فيحتــاج إل إعــادة قــراءة وتدبــر للقــرآن الكريــم 
ومــا يشــبهه مــن األحاديــث وليــس العكــس، مــع الوعــي التارخيــي الــذي يكشــف لنــا 
ســبيل املجرمــن، وكيــف أن اإلســام جــرى مــن حتــت ســلطاهتم ولــن خيــرج مــن 
قصورهــم ومســاجدهم ومدوناهتــم إال دينــًا حمــرف املعــاين، فلذلــك وجــب عــىل أهــل 
العلــم والبحــث أن يفتشــوا عــن األرشار الذيــن أفســدوا علينــا ديننــا بعــد أن أخــذوا منــا 

ــا. دنيان

ــن  ــب ع ــن الكت ــة م ــن جمموع ــص م ــاء اهلل- أال أخل ــرام – إن ش ــراء الك ــد الق وأع
معاويــة إال وقــد تبــن هلــم بوضــوح مــن أيــن أتاهــم اخللــل، وســيخرجون بــإذن اهلل مــن 
ضيــق هــذه احلــرية إل نعمــة اليقــن، ولكــن أطلــب منهــم أال يســتعجلوا يف احلكــم عــىل 
مثــل هــذه الكتــب املخصصــة يف حديــث أو حادثــة، وأال يظنــوا أن املســألة تفصيليــة ال 
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داعــي هلــا، فليخرجــوا مــن إهيــام الظاملــن بــأن هــذه األمــور تارخييــة وانتهــت، أو أن مــن 
تكلــم يف الظاملــن فهــذا يعنــي أنــه مــن مذهــب آخــر! فهــذا أســلوب الظاملــن يف محايــة 

الظاملــن.

وأطمئنهــم أنــه طبــع يل كتــاب )حريــة االعتقــاد يف القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة( 
خالفــت فيــه مجيــع املذاهــب واملــدارس، واعتمــدت عــىل القــرآن الكريــم ومــا أشــبهه من 

األحاديــث الريفــة وهــي كثــرية. 

أمــا املدرســة فهــذا قــدر، ال مهــرب لإلنســان منه، فالــذي ينشــأ يف بلد يديــن بمذهب 
فابــد أن تكــون حركتــه حمــدودة بدائــرة ذلــك املذهــب خاصــة إذا كانــت كتــب الفــرق 

األخــرى ممنوعــة مــن الدخــول، وهــو ممنــوع مــن الســفر!

ــث  ــة يف البح ــق العلمي ــتحكمت الطرائ ــم واس ــغ األدي ــد دب ــا بع ــر بعضه ــم توف نع
داخــل مصــادر املذهــب ومنهــا، فلذلــك لــن جتــدوا يل فكــرة إال وقــد ســبقني إليــه بعــض 
ــه أحــد مــن أهــل  ــة االعتقــاد فهــذا ال يقــول ب ــًا ، إال حري أصحــاب املذهــب ولــو نظري
مذهبــي، إال أننــي وجــدت كفايتــي مــن كتــاب اهلل، وليــس يل ذنــب إن كانــت الســلطات 

قــد رصفتهــم عــن رؤيــة هــذه اآليــات التــي وجدهتــا أنــا يف غايــة الوضــوح.

ــل  ــا القلي ــد ينره ــا ق ــرة، وإن ــرد بفك ــم أنف ــة فل ــاث التارخيي ــص األبح ــا خي ــا م أم
ويصيــب فيهــا، فأوســعها وأثبتهــا كــا فعلــت يف هــذه الكتــب التــي طبعتهــا بعــد عــام 

)1422هـ(.
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ممانعة السلفية املعاصرة:

ــل  ــرون مث ــا يظه ــة ف ــب معاوي ــىل مثال ــم ع ــارصة التكت ــلفية املع ــاة الس ــاول غ حي
حديــث عــار و ال أشــبع اهلل بطنــه فضــًا عــن غــريه، ولكــن الدارســن قــد يضطــرون 
عندمــا   األمــة هــذه  فرعــون  معاويــة  احلديــث  هــذا  اســتعراض  إل  اضطــرارًا 
ــاب  ــًا، ومــن اولئــك صاحــب كت ــل مث يتكلمــون عــن أقــوال أمحــد يف اجلــرح والتعدي
ــام  ــتعرض اهت ــد اس ــة- فق ــالة جامعي ــث،- رس ــال األحادي ــد يف إع ــام أمح ــج اإلم منه
أمحــد وابــن معــن لعبــد املجيــد بــن أيب رواد فقيــه مكــة ، واضطــر لاعــراف بــأن عبــد 
املجيــد ثقــة وأن لقــاءه بعبيــد اهلل العمــري متحقــق وأنــه غــري موصــوف بالتدليــس 
..الــخ، ولكنــه كان مــن املانعــن هلــذا احلديــث، فسنســتعرض كامــه ونــرد عليــه، فقــال 
ــإن  ــة ف ــنده الصح ــذي ظاهــر س ــث ال ــكارة يف احلدي ــار: إذا وقعــت الن ــه باختص يف كتاب
ــة  ــروا عل ــدت، وإال ذك ــة إن وج ــة قادح ــكارة إل عل ــة الن ــوا عل ــاد أن يُرجع ــادة النق ع
حمتملــة ألن تكــون قادحــة وإن مل يكــن وجودهــا حمققــا ، .. فيعللــون احلديــث بالتدليــس 
املحتمــل مــن املدلــس، ويرونــه منشــأ علــة النــكارة. ومــن أمثلــة ذلــك عنــد اإلمــام أمحــد: 
ــد  ــن عبي ــن أيب رواد، ع ــد ب ــد املجي ــن عب ــوين ع ــى: حدث ــد وحيي ــت ألمح ــا: قل ــال مهن ق
اهلل بــن عمــر، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: 
لــكل أمــة فرعــون، وفرعــون هــذه األمــة معاويــة بــن أيب ســفيان. فقــاال مجيعــًا : ليــس 
بصحيــح، وليــس ُيعــرف هــذا احلديــث يف أحاديــث عبيــد اهلل، ومل يســمع عبــد املجيــد 
بــن أيب رّواد مــن عبيــد اهلل شــيئًا ، ينبغــي أن يكــون عبــد املجيــد دلّســه، ســمعه مــن إنســان 
فحــّدث بــه... ثــم قــال: ووجــه النــكارة كــا ذكــره أمحــد وابــن معــن كــون احلديــث ليس 
معروفــًا مــن أحاديــث عبيــد اهلل العمــري، وهــو حافــظ مكثــر قــد مجــع حديثــه وُعــرف، 
فيســتغرب أن ال يرويــه إال عبــد املجيــد بــن أيب رواد، واإلســناد ظاهــره الصحــة وعبــد 
املجيــد ملــا كان ثقــة عندمهــا، مل ُيلزقــا النــكارة بــه، بــل ألزقاهــا بالرجــل املجهــول الــذي 
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هــو الواســطة بينــه وبــن عبيــد اهلل العمــري.

فالشــاهد أهنــا جعــا علــة احلديــث التدليــس املحتمــل مــن عبــد املجيد ألنه مل يســمع 
مــن عبيــد اهلل، فاملحتمــل أن يكــون ســمعه مــن إنســان غــري ثقــة عــن عبيــد اهلل فّدلســه 
ــه  ــد اهلل العمــري، فقــد روى عــن أقران ــد عــارص عبي ــد ق ــد املجي ــه. وال شــك أن عب عن
مثــل ابــن جريــج، ومعمــر، لكــن نــص أمحــد وابــن معــن عــىل أنــه مل يســمع مــن عبيــد اهلل 

العمــري شــيئًا، فروايتــه عنــه مرســلة، وأطلقــا عليهــا اســم التدليــس!! اه املــراد)1(.

التعليق:

ــان  ــس دون بره ــة دل ــس وذاك الثق ــة دل ــذا الثق ــأن ه ــال، ب ــاب االحت ــا ب ــو فتحن  ل
ــن  ــرواة الذي ــث ال ــوءة بأحادي ــا ممل ــد فكله ــند أمح ــان ومس ــب، والصحيح ــت الكت خلرب
ــا بــاب االحتــال  يوثقوهنــم ممــن يدلســون ويعنعنــون وال يرحــون بالســاع، فلــو فتحن
بــدون برهــان لذهبــت أكثــر األحاديــث، بــل يف الصحيحــن والســنن واملســند أحاديــث 
مدلســن كاحلســن والزهــري واألعمــش والثــوري وشــيخ أمحــد هشــيم بــن بشــري،...الخ.

مــن  األبريــاء  يف  وحيتملونــه  تدليســه  املتحقــق  يف  التدليــس  حيتملــون  ال  فلــاذا 
التدليــس؟ هــو اهلــوى والعصبيــة فقــط، العصبيــة التــي حتــب أحاديــث وتنفــر مــن 
أخــرى وفقــًا للعقيــدة التــي ينروهنــا، وهــو متامــًا مــا يتهمــون بــه غريهــم مــن الشــيعة 
ــكار  ــة واهلــوى، وإن ــه مــن حتكــم العصبي ــا يقعــون في ــرأي، فهــم يتهموهنــم ب وأهــل ال

الصحيحــة. األحاديــث 

1. إعال األحاديث، رسالة جامعية: ج2 /ص763.
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أمــا تعليــل املؤلــف بكــون عبيــد اهلل بــن عمــر العمــري مكثــٌر ومل يــرِو عنــه أصحابــه 
ــة  ــث، خاص ــم بأحادي ــرد عنه ــار ُينف ــه، والكب ــم ال في ــة فيه ــل العل ــث، فلع ــذا احلدي ه
تلــك األحاديــث التــي ال حيتملهــا العامــة، كــا فعــل عبــد الــرزاق يف حديــث أيب األزهــر 
ــه  ــأرس ب ــث ف ــل احلدي ــاعه أه ــل س ــث ال حيتم ــو حدي ــي، فه ــل ع ــابوري يف فض النيس
عبــد الــرزاق أليب األزهــر وخصــه بــه، وســبق مــا ذكرنــاه عــن األعمــش وغــريه... هــذه 
ــن وال  ــواهد وال حواض ــه ش ــس ل ــرًا ولي ــن منك ــو كان املت ــم ل ــة، نع ــة مقنع ــت عل ليس
ــة علــل، أمــا واحلواضــن موجــودة والشــواهد  ــة يف مجل ــراد هــذه العل ــن ألمكــن إي قرائ

ــن موجــودة، فــا داعــي للوسوســة. موجــودة والقرائ
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وقــد روي هــذا احلديــث عــن عبــد اهلل بــن مســعود، ومــن مرســل قتــادة، ومرســل 
احلســن البــري، وجــاء معضــًا مــن رواة الواقــدي، وكلهــا ال تصــح، وسنســتعرضها 

بالتفصيــل:

احلديث األول: حديث عبد اهلل بن مسعود

الطريق األول: أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود:

ــا رشيــك عــن أيب إســحاق عــن  ــا أســود بــن عامــر ثن يف مســند أمحــد بــن حنبــل: ثن
أيب عبيــدة عــن أبيــه قــال : أتيــت أبــا جهــل وقــد جــرح وقطعــت رجلــه قــال فجعلــت 
أرضبــه بســيفي فــا يعمــل فيــه شــيئًا قيــل لريــك يف احلديــث وكان يــذب بســيفه قــال 
نعــم قــال فلــم أزل حتــى أخــذت ســيفه فربتــه بــه حتــى قتلتــه قــال ثــم أتيــت النبــي 
)صــىل اهلل عليــه و ســلم( فقلــت قــد قتــل أبــو جهــل وربــا قــال رشيــك قــد قتلــت أبــا 
جهــل قــال أنــت رأيتــه قلــت نعــم قــال آهلل مرتــن قلــت نعــم قــال فاذهــب حتــى أنظــر 
إليــه قــال فذهــب فاتــاه وقــد غــريت الشــمس منــه شــيئًا فأمــر بــه وبأصحابــه فســحبوا 
ــذه  ــون ه ــذا فرع ــال كان ه ــة وق ــب لعن ــل القلي ــع أه ــال واتب ــب ق ــوا يف القلي ــى ألق حت

.)1(األمة

تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه.

قلــت: ألن أبــا عبيــدة بــن عبــد اهلل بــن مســعود مل يســمع مــن أبيــه، وإنــا يرســل عنــه 
ــه خمالفــات كثــرية ملــا  ــه عــن أبي مــا ســمعه مــن النــاس، وال يذكــر الواســطة ويف أحاديث
رواه الثقــات عنــه، إضافــة إل أمــر يف غايــة األمهيــة، وهــو احتــال أن هــذه الزيــادة مــدرج 

1. مسند أمحد بن حنبل: ج 1 / ص 403.
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مــن كام أيب عبيــدة أو ابــن مســعود، هــذا أوالً .

وثانيــًا : قولــه قــال: كان هــذا فرعــون هــذه األمــة حيتمــل أنــه مــدرج مــن كام 
أيب عبيــدة بــن عبــد اهلل بــن مســعود أكثــر وأول مــن احتــال إدراجــه مــن كام أبيــه 
عبــد اهلل بــن مســعود، ألن قصــة مقتــل أيب جهــل قــد رواهــا عبــد اهلل بــن مســعود يف 

الصحيحــن وليــس فيهــا هــذه الزيــادة.

ــه أن  ــًا: علــة اخــرى، وهــي أن إطــاق فرعــون هــذه األمــة الظاهــر من وثالث
ــه ممــن يتســمى باإلســام  هــذا الرجــل منهــا، أي مــن املنتســبن إليهــا)1(، يعنــي أن
ــر، وال  ــلم يف الظاه ــه مس ــة ألن ــىل معاوي ــق ع ــا ينطب ــذا م ــلم، وه ــه مس ــم أن ويزع

ِذي ُبِعْثُت فِيِهْم  ِة اْلَقْرُن الَّ 1. ومن ناذج ذلك / مسند الصحابة يف الكتب التسعة - )ج 35 / ص 161( َخرْيُ َهِذِه اأْلُمَّ
وهو يف مسند أمحد والصحيح، فهذا ال يدخل فيه املركون، وكذلك: ما يف صحيح البخاري - )ج 1 / ص 277( 
وتبقى هذه األمة فيها منافقوها .. وليس فيهم الكفار، ويف )مصنف ابن أيب شيبة - )ج 3 / ص 164 ( حديث 
مسند  لعثان  حذيفة  وقول  منها..  األمة  هذه  وموتى   ) أيديكم  بن  موتاكم  فاجعلوا  موتاها  األمة  هذه  )..وقربان 
َتِلُفوا يِف اْلِكَتاِب َكَا  َة َقْبَل َأْن خَيْ الصحابة يف الكتب التسعة- )ج 37 / ص 155 (: َيا َأِمرَي امْلُْؤِمنَِن َأْدِرْك َهِذِه اأْلُمَّ
َسنَِن  َعىَل  ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  اُر  رِشَ َلَيْحِمَلنَّ   ) أمحد  منها، ويف مسند  ليس  فيها من  يدخل  )فا  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوُد  اْخَتَلَفْت 
ِة .. )فرارها منها، واحلديث املشهور( تفرق هذه األمة عىل  ِة بِاْلُقذَّ ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلِهْم َأْهِل اْلِكَتاِب َحْذَو اْلُقذَّ الَّ
كذا وكذا فرقة.. فا يدخل فيها الكفار.. وكذلك احلديث اآلخر )ما تزال هذه األمة ظاهرين عىل من خالفهم ..( 
األمر  فإن  والكفار،... ورغم هذا  املسلمون  هنا  باألمة  املراد  ليس  نكارة، ولكن  متنه  أن يف  الصحيح رغم  هو يف 
قبل موته ومل  أسلم  فإنه   )( قوم موسى  بل حتى فرعون  املسلمن..  إال عىل  تطلق  األمة ال  أن  ليس بازم يف 
يقبل اهلل إسامه ألنه كان اضطرارا كإسام الكفار كرها ، وكا فعل أكثر الطلقاء يوم فتح مكة، ففرعون انتسب إل 
دين موسى )( يف آخر عمره بعد أن أمعن يف املحاربة، كا انتسب كثري من أمة حممد إل اإلسام بعد أن أمعنوا 
أأنذرهتم أم مل  الذين كفروا سواء عليهم  إن  الذين كفروا   يف حماربته، وقد أخرنا اهلل عن فرعون كا أخرنا عن 
تنذرهم ال يؤمنون وإنا سيتظاهرون باإلسام ولكنهم لن يؤمنوا، واهلل هو العليم املحيط عامل الغيب والشهادة 
ال جيوز أن نكذبه من أجل ظلمة الطلقاء.. نعم قد خيرج عن هذا العموم القليل كا يف قوله تعال: لقد حق القول 
عىل أكثرهم فهم ال يؤمنون فمعنى هذا أن القليل جدًا ممن حسن إسامه وصلحت سريته ومل يلطخ سريته بقتل 

األبرياء وارتكاب املظامل.
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ــل. ــىل أيب جه ــق ع ينطب

رابعــًا : ثــم الــرر الــذي حلــق األمــة يف ثقافتهــا ودينهــا مــن معاويــة أبلــغ بكثري 
ممــا حلــق األمــة مــن أيب جهــل، ثــم عــدد املقتولــن مــن أهــل بــدر والصاحلن بســبب 
معاويــة أكثــر بكثــري ممــن قتلهــم أبــو جهــل، فأبــو جهــل مل يقتــل ســوى واحــد أو 
اثنــن يف بــدر – عــىل خــاف-، وقتل بعــض املســتضعفن بمكة كســمية بنت خياط 
أم عــار بــن يــارس، بينــا قتــل معاويــة نحــو مخســن مــن أهــل بــدر، ونحــو مئــة ألــف 
مــن الصحابــة والتابعــن، ففرعــون هــذه األمــة أول وألصــق بمعاويــة واألحاديــث 
يف كونــه فرعــون هــذه األمــة أصــح أســانيد مــع االســتبعاد الــكي الحتــال اإلدراج 
ــياقات  ــل فس ــث يف أيب جه ــس األحادي ــة، بعك ــص معاوي ــي خت ــث الت يف األحادي
األحاديــث يف أيب جهــل حتتمــل اإلدراج عــىل ضعــف أســانيدها باعــراف الســلفية 
املحدثــة نفســها، ولوجــود أصــل القصــة – قصــة مقتــل أيب جهــل- يف الصحيحــن 
ــاب خمالفــة الثقــة  ــادة، فهــي مــن ب ــا هــذه الزي ــن مســعود ب ــد اهلل ب ــة عب مــن رواي
ملــن هــو أوثــق منــه وهــو الشــاذ يف عــرف أهــل احلديــث، بينــا األحاديــث يف كــون 

معاويــة فرعــون هــذه األمــة هلــا شــواهد وحواضــن وقرائــن وواقــع تارخيــي.

واحلديــث املحــول إل أيب جهــل موجــود يف كثــري مــن مصــادر أهــل الســنة رغــم 
ــه كســابقه  ــدة عــن أبي ضعفــه، فهــو يف مصنــف ابــن أيب شــيبة: مــن طريــق أيب عبي
)ســبق الــرد()1(، وهــو يف املســند للشــايش بإســناد ولفظهــا: حدثنــا أبــو قابــة قــال: 
وجــدت عــن أيب داود، نــا شــعبة، عــن أيب إســحاق، عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهلل، 
ــا،  ــة فرعون ــكل أم ــلم » إن ل ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال : ق ــه ق ــن أبي ع

وفرعــون هــذه األمــة أبــو جهــل بــن هشــام«)2(.

1. مصنف ابن أيب شيبة: ج 8 / ص 477.
2. املسند للشايش: ج 3 / ص 6.
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التعليق:

هــذا ليــس ســياق احلديــث األقــوى عــن أيب عبيــدة، وإنــا هــو مــروي باملعنى، وســبق 
ــد أهــل  ــكار عن ــه حمــل إن ــه عــن أبي ــه .. وروايت ــدة مل يســمع مــن أبي ــا عبي ــأن أب القــول ب
احلديــث. وكلمــة )هــذه األمــة( إذا أطلقــت مل يــرد منهــا إال املســلمون ولــو اســًا .. فــا 
يدخــل فيهــا الكافــر الريــح ألنــه ال أثــر لــه عــىل هــذه األمــة فيهــا بخــاف مــن يدعــي 
ــع  ــا الواق ــوى ويصدقه ــة أق ــذه األم ــون ه ــة فرع ــون معاوي ــانيد يف ك ــام، واألس اإلس
التارخيــي، وفرعــون أمــة موســى إنــا هــو فرعــون الطغيــان، وليــس فرعــون الكفــر، ففــي 
قــوم فرعــون كفــار كثــريون، ولــو أن فرعــون كان خامــًا ومل يعــُل ومل يفســد ومل يســفك 
ــو يف األرض  ــروت والعل ــزًا يف اجل ــه رم ــه جلعل ــاك وج ــا كان هن ــل مل ــي إرسائي ــاء بن دم

والفســاد وتفريــق األمــة شــيعًا وتبنيــه التريــع املخالــف للدين...الــخ.

ــدًا  ــارب حمم ــة ح ــارون )( ومعاوي ــاه ه ــى و أخ ــارب موس ــون ح ــم فرع نع
صلــوات اهلل وســامه عليــه وعــىل آلــه، )( ثــم حــارب أخــاه أيضــًا الــذي هــو بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، فاكتمــل ملعاويــة مــا مل يتحقــق أليب جهــل، ألن أبــا جهــل قتــل يف 

أول معركــة بــدر، ومل تتــح لــه الفرصــة يف امللــك والعلــو والفســاد والتشــبه بالربوبيــة.

واحلديث - حديث أيب جهل- يف دالئل النبوة للبيهقي أيضًا:

ــدة،  مــن طريــق أيب إســحاق الفــزاري، عــن ســفيان عــن أيب إســحاق، عــن أيب عبي
عــن ابــن مســعود، قــال : أتيــت النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم يــوم بــدر فقلــت : قتلــت 
أبــا جهــل، فقــال : اهلل الــذي ال إلــه إال هــو ؟ فقلــت : اهلل الــذي ال إلــه إال هــو مرتــن أو 
ثاثــًا ؟ قــال : اهلل أكــر، احلمــد هلل الــذي صــدق وعــده، ونــر عبــده، وهــزم األحــزاب 
وحــده، ثــم قــال : »انطلــق فأرنيــه«: فانطلقــت فأريتــه، فقــال : »ثــم قــال هــذا فرعــون 
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هــذه األمــة«)1(.

التعليق:

وهــذا اإلســناد أيضــًا مــن طريــق أيب عبيــدة عــن أبيــه وهــو إســناد ضعيــف عنــد أهــل 
احلديــث كــا ســبق، ثــم هــذا اإلســناد )أبــو إســحاق عــن أيب عبيــدة قــال : قــال عبــد اهلل، 
أو عــن أبيــه( أضعــف مــن أحــد اإلســنادين اللذيــن يف معاويــة، وال بــد أن نقــدم األقــوى 
فاألقــوى، ال ســيا مــع صحــة األســانيد بمظاملــه ودعوتــه إل النــار )كآل فرعــون متامــًا، 
ــتبدًا  ــًا مس ــع كان حاك ــار( واجلمي ــون إل الن ــة يدع ــم أئم ــل منه ــه جع ــر اهلل أن ــد ذك فق
عــىل املؤمنــن وغريهــم! فأبــو عبيــدة مل يســمع مــن أبيــه.. وأبــو إســحاق مدلــس.. وكان 
ــع  ــة يقط ــاء، وكان معاوي ــا عط ــة وكان هل ــده إل معاوي ــه وال ــد ب ــًا .. ووف ــًا أموي رشطي

العطــاء عــن املعارضــن.

وذكــر يف جامــع األحاديث)2(عــدة مصــادر هلــذا احلديــث وكلهــا مــن هــذا اإلســناد 
الضعيــف فقــال: أخرجــه أمحــد)3(، والشــايش)4(، والطــراين)5(، وأبــو نعيــم يف احلليــة)6(، 
ونقــل قــول اهليثمــي يف املجمــع: رواه أمحــد والبــزار، وهــو مــن روايــة أبــى عبيــدة عــن 

أبيــه، ومل يســمع منــه، وبقيــة رجــال أمحــد رجــال الصحيــح)7(. 

ــذه  ــد يف ه ــث يوج ــناده بحي ــاع إس ــع انقط ــث م ــذا احلدي ــهرة هل ــذه الش ــت: وه قل

1. دالئل النبوة للبيهقي أيضًا: ج 3 / ص 88.
2. جامع األحاديث: ج 12 / ص 211.

3. مسند أمحد: ج1 / ص444 ، رقم 4246.
4. ج2 / 335 ، رقم 932.
5. ج9 / 82 ، رقم8469.

6. حلية األولياء وطبقات األصفياء: ج4 / ص208.
7. جممع الزوائد ومنبع الفوائد: ج6ص79.
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املصــادر كلهــا، وخفــاء األحاديــث يف معاويــة مــع اتصــال أســانيدها حتــى أننــا ال نجدها 
إال يف كتــب املوضوعــات وكتــب اللغــة دليــل عــىل أن هلــذا اإلشــهار هلــذا احلديــث وذاك 
ــع  ــث املنقط ــار احلدي ــتفيد يف إظه ــن املس ــيايس م ــر س ــث كان بأث ــذاك احلدي ــاء ل اإلخف
ــن  ــر م ــل أكث ــة تفع ــناد، والسياس ــح اإلس ــل صحي ــث املتص ــاء احلدي ــف، وإخف الضعي

هــذا، وال يعــرف آثارهــا يف قلــب احلقائــق إال القليــل مــن النــاس.
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زيادة يف ترمجة أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود:

ــذا  ــىل ه ــه! وع ــعود لعيال ــن مس ــد اهلل ب ــاء عب ــم أبن ــان ض ــم أن عث ــر بعضه ــد ذك ق
ــة، ال  ــة تأمتــر بأمــر معاوي ــان وهــي حاشــية ناصبي ــة حاشــية عث فســيكونون حتــت رعاي
ســيا وأن معاويــة قــد وصــل إل احلكــم وكان أبــو عبيــدة يومئــذ مل جيــاوز الثانيــة عــرة.. 
فلعــل احلاشــية أســمعته مــن يلقنــه ويزيــد زيــادات تــرف عــن بنــي أميــة بعــض 
املثالــب.. وإال ملــاذا يــروي عــن أيب موســى مــع قــرب وفاتــه )42هـــ( .. وعــن مروق.. 

ــم. وغريه

وأزيد:

أنــه ليــس كل طــرق أيب عبيــدة عــن القصــة فيهــا تلــك الزيــادة املقحمــة، فقــد روى 
القصــة البخــاري ومســلم وأبــو داود وغريهــم بــدون ذكــر هــذا احلديــث )أي فرعــون 
ــة  ــث، إذ ال يعقــل أهنــم حيذفوهنــا محاي ــي أهنــا ليســت يف احلدي هــذه األمــة(، وهــذا يعن
أليب جهــل، فأبــو جهــل ال نصــري لــه داخــل األمــة، ال مــن ســنة وال شــيعة، فلــم يكــن 
ــن مســعود مــع أيب  ــادة( لتختفــي مــن القصــة الصحيحــة )قصــة اب احلديــث )هــذه الزي

جهــل يــوم بــدر(، بــل الدوافــع عــىل ذكــر احلديــث متوفــرة، لكنــه ال يصــح فقــط..

بــل الطريــق نفســه - طريــق أيب عبيــدة عــن أبيــه- ال نجــد كل الطــرق تذكــر احلديــث 
ــى داود:  ــنن أب ــا يف س ــث ك ــة دون احلدي ــىل القص ــر ع ــا يقت ــا بعضه ــادة(، وإن )الزي
ــِن  ــَحاَق ْب ــِن إِْس ــَف ْب ــَن ُيوُس ــى اْب ــُم - يْعنِ ــا إِْبَراِهي َن ــاَل َأْخَرَ ــَاِء َق ــُن ْالَع ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ حدَّ
َأبـِـى إِْســَحاَق الســبيعي – َعــْن َأبِيــِه َعــْن َأبـِـى إِْســَحاَق الســبيعي حدثنــي َأُبــو ُعَبْيــَدَة َعــْن 
ــا  ــُه َفُقْلــُت يــا َعــُدوَّ اهللَِّ يــا َأَب ــْت ِرْجُل َب ــْد رُضِ يــٌع َق ــو َجْهــٍل رَصِ ــإَِذا َأُب ــاَل َمــَرْرُت َف ــِه َق َأبِي
ــُه  ــْن َرُجــٍل َقَتَل ــُد ِم ــاَل َأْبَع ــَد َذلِــَك . َفَق ــُه ِعنْ ــاَل َوالَ َأَهاُب ــَر. َق ــْد َأْخــَزى اهللَُّ األَِخ َجْهــٍل َق
ْبُتــُه  ــى َســَقَط َســْيُفُه ِمــْن َيــِدِه َفَرَ ْبُتــُه بَِســْيٍف َغــرْيِ َطاِئــٍل َفَلــْم يْغــِن َشــْيئًا َحتَّ َقْوُمــُه َفَرَ
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بِــِه َحتَّــى َبــَرَد)1(. بــا ذكــر للحديــث الزيــادة، املقصــود هنــا أنــه حتــى طريــق أيب عبيــدة 
ليســت مجيــع طرقــه تذكــر احلديــث، وهــذا حيتــاج لبحــث هــل صــح األثــر عــن أيب عبيــدة 
ــدة، ولكــن ال  ــرواة عــن أيب عبي ــا أدرجــه بعــض ال ــه، أو رب ــه يف حديــث أبي إدراجــًا من

فائــدة كبــرية مــن هــذا البحــث الفرعــي.

انتهى الكام عن الطريق األول.

1. سنن أبى داود: ج 8 / ص 210.
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الطريق الثاني: طريق عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن مسعود

ــاب  ــوان: ب ــت عن ــرة، حت ــانيد الع ــد املس ــرة بزوائ ــرية امله ــاف اخل ــث يف احت واحلدي
قتــل أيب جهــل، قــال: قــال أبــو داود الطيالــي : ثنــا أبــو وكيــع)1(، عــن أيب إســحاق)2(، 
عــن عمــرو بــن ميمــون)3(، عــن عبــد اهللّ قــال: ملــا كان يــوم بــدر وانتهيــت إل أيب 
جهــل وهــو مــروع فربتــه بســيفي فــا صنــع شــيئًا، ونــدر ســيفه فأخذتــه، فربتــه 
ــا أقــل مــن األرض،  ــه وســلم - يف يــوم حــار كأن ــه، ثــم أتيــت النبــي - صــىل اهلل علي ب
فقلــت: يــا رســول اهلل، هــذا عــدو اهللّ أبــو جهــل قــد قتــل. فقــال النبــي - صــىل اهلل عليــه 

وســلم - : آهللّ لقــد قتــل؟ قلــت: اهللّ لقــد قتــل.

.)4(قال: فانطلق بنا فأرناه. فجاءه فنظر إليه، فقال: هذا كان فرعون هذه األمة

التعليق:

هــذا اإلســناد ضعيــف، وغــري حمفــوظ، وهــو مــن ســوء حفــظ اجلــراح بــن مليــح، 
وعلتــه تكمــن يف كــون أيب إســحاق الســبيعي إنــا رواه عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهلل بــن 
مســعود عــن أبيــه، وليــس عــن عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن مســعود، هــذا إذا ســلمنا بــأن 
ــا أقــوال مــن ذهــب إل أنــه ال يعتــر بــه  اجلــراح بــن مليــح صــدوق هيــم فقــط.. وأمهلن

1. هو والد وكيع خمتلف فيه وسيأيت.
2. هذا غري حمفوظ وهم يف إسناده اجلراح هنا، فرواه عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بينا - رواه 
الناس ومن هم أوثق من اجلراح كالثوري وغريه - عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن أبيه وهو اإلسناد الضعيف 

الذي سبق.
3. عمرو بن ميمون اثنان، األول خمرم كويف مات سنة )نحو 74 هـ( والثاين عمرو بن ميمون اجلزري وهذا متأخر 
مات سنة )148هـ( تقريبًا، وأبو إسحاق إنا يروي عن املخرم، وهو ثقة وروايته عن ابن مسعود متصلة، والعلة يف 
اجلراح بن مليح.. فقد تفرد برواية هذا اخلر عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل.. وصوابه أبو إسحاق 

عن أيب عبيدة عن ابيه كا سبق، وهو إسناد ضعيف.
4. احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرة: ج 5 / ص 78.
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وال حيتــج بــه أو أنــه يضــع احلديــث أو أنــه يقلــب األســانيد ويرفــع املوقوفــات.. وغــري 
ذلــك مــن اجلــروح املفــرة التــي نراهــا مبالغــًا فيهــا ... إذا أمهلنــا هــذا كلــه، واقترنــا 
عــىل قــول ابــن حجــر بأنــه )صــدوق هيــم( فنقــول وهــم يف إســناده هنــا فــرواه عــن أيب 
إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن مســعود بينــا - رواه النــاس مــن هــم أوثــق 
مــن اجلــراح - عــن أيب إســحاق عــن أيب عبيــدة عــن أبيــه وهــو اإلســناد الضعيــف الــذي 

ســبق، )فالطريقــان هنــا عنــد التحقيــق مهــا طريــق واحــد ضعيــف()1(.

1. استطراد يف ترمجة والد وكيع بن اجلراح: هو اجلراح بن مليح الرؤايس )176هـ( والد وكيع بن اجلراح، خمتلف فيه يف 
احلديث، وهو من رجال مسلم والسنن، ونفعته مكانة ابنه وكيع بن أهل احلديث، وإال فهو أقرب إل الضعف، قال 
احلافظ يف هتذيب التهذيب-)ج 2 / ص 58(: قال بن سعد ويل بيت املال ببغداد يف خافة هارون وكان ضعيفا يف 
احلديث عرًا / وقال جعفر الطيالي عن بن معن ما كتبت عن وكيع عن أبيه وال عن قيس شيئا قط / وقال بن أيب 
خيثمة عنه ضعيف احلديث وهو أمثل من أيب حييى احلاين / وقال عثان الدارمي عنه ليس به بأس / وكذا قال بن 
أيب مريم عنه وزاد يكتب حديثه / وقال يف موضع آخر ثقة / وكذا قال الدوري عنه وقال ابن عار ضعيف / وقال 
أبو الوليد ثنا أبو وكيع وكان ثقة/ وقال أبو داود ثقة / وقال النسائي ليس به بأس/ وقال الرقاين سألت الدارقطني 
عن اجلراح فقال ليس بيء هو كثري الوهم قلت يعتر قال ال / وقال أبو أمحد بن عدي له أحاديث صاحلة وروايات 
مستقيمة وحديثه ال بأس به وهو صدوق مل أجد يف حديثه منكرا فاذكره وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع وقد حدث عنه 
غري وكيع الثقات من الناس/ قال خليفة مات بعد سنة 175 وقال بن قانع سنة 761 قلت وقال أبو حاتم الرازي 
أنبل منه / وقال األزدي يتكلمون فيه وليس باملريض  به وابنه  به / وقال العجي ال بأس  يكتب حديثه وال حيتج 

عندهم/ وقال اهليثم بن كليب سمعت الدوري يقول
نريد  الناس من كل جانب ال  قال حدثني أيب وسفيان فصاح  الناس فحدثهم حتى  فاجتمع عليه  البرة  دخل وكيع 
أباك/ حدثنا عن الثوري فأعاد وأعادوا فأطرق ثم قال يا أصحاب احلديث من بي بكم فليصر رواها اإلدريي 
يف تاريخ سمرقند وحكي فيه أن ابن معن كذبه وقال كان وضاعا للحديث / وقال بن حبان: كان يقلب األسانيد 
ويرفع املراسيل وزعم حييى بن معن أنه كان وضاعا للحديث ومعظم أقوال ابن حجر مسندة يف بعض كتب الرجال 
 .. الكرى البن سعد - (ج 6 / ص 381  الطبقات  بغداد - )ج 7 / ص 252(، ويف  تاريخ  والتاريخ وأبرزها 
احلاصل أن القاعدة يف االصطاح تقتي تقديم اجلرح فيه، ألنه مفر والبن حبان فيه جرح شديد، وقال احلافظ 
)صدوق هيم( وهو حكم خمفف قياسا بنتيجة أقوال أهل اجلرح والتعديل فيه، ثم ليسمن مذهب آخر حتى نقول ربا 

ضعفوه للمذهب أو الرأي.
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 الطريق الثالث: سعيد بن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود
يف كتاب البوصريي السابق وحتت الباب نفسه )مقتل أيب جهل( قال:

ــن  ــد اهللّ ب ــن مــروق، عــن عب ــو األحــوص، عــن ســعيد ب ــا أب )و( رواه مســدد: ثن
مســعود قــال: أتيــت النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - فقلــت: يــا رســول اهلل، إين قتلــت 
أبــا جهــل. قــال: آهللّ؟ قــال: قلــت: اهللّ- ثاثــًا- فقــال: انطلــق فأرنيــه. قــال: فانطلقــت 

.فأريتــه. فقــال: قتلــت فرعــون هــذه األمــة

التعليق:

هــذا إســناد منقطــع، فســعيد بــن مــروق وهــو والــد ســفيان الثــوري، مل يــدرك عبــد 
ــة  ــه رواي ــن مســعود، فهــو مــن الطبقــة السادســة ومــات ســنة )126هـــ( وليــس ل اهلل ب
عــن عبــد اهلل بــن مســعود إال إرســاالً كهــذه.. فهــو يــروي مــا ســمعه مــن النــاس، 
وذكــر البوصــريي روايــات أمحــد وغــريه ممــا ســبق مــن روايــة أيب عبيــدة بــن عبــد اهلل بــن 
مســعود عــن أبيــه وقــد ســبق اجلــواب، ولــو صــح هنــا فيمكــن أن حيــر بأنــه فرعــون 
األمــة القرشــية، ومعاويــة فرعــون األمــة املســلمة، كان أبــو جهــل لــه األثــر الــيء يف أمــة 
الكفــر ، وكان معاويــة لــه أســوأ األثــر يف أمــة اإلســام، فيمكــن اجلمــع بينهــا، مــع أن 

أســانيد حديــث معاويــة أقــوى وقرائنــه أكثــر وحواضنــه أبلــغ.
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الطريق الرابع: أبو عبيدة مرساًل

وهــذه مــن علــل احلديــث، ففــي احتــاف اخلــرية املهــرة بزوائــد املســانيد العــرة قــال 
]يعنــي أمحــد بــن حنبــل[: وحدثنــا أســود، ثنــا زهــري، عــن أيب إســحاق، عــن أيب عبيــدة، 

.)1(إن هــذا فرعــون أمتــي :عــن النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - أنــه قــال

التعليق:

وهــذا اضطــراب يف احلديــث بــن الوصل واإلرســال، إضافــة إل االنقطــاع املتحقق، 
واحلديــث هنــا مرســل ضعيــف، فلــم يذكــر أبــو عبيــدة فيــه والــده عبــد اهلل بــن مســعود 
أصــًا، و هنــا يتبــن أن يف حديــث أيب عبيــدة - إضافــة إل مــا ســبق- علتــن أو احتالــن، 
ــدة أرســل احلديــث وذكــر القصــة  ــا عبي ــاين أن أب ــه، والث ــد ســبق بيان األول اإلدراج وق
ــة  ــهرته الثقاف ــاعه وأش ــا أش ــك ب ــم أردف ذل ــل –ث ــل أيب جه ــة مقت ــده، – قص ــن وال ع
األمويــة مــن أن فرعــون هــذه األمــة هــو أبــو جهــل ليرفــوا هــذا االهتــام عــن معاويــة.

 قــال ]أي أمحــد[: وثنــا أميــة بــن خالــد، ثنــا شــعبة، عــن أيب إســحاق، عــن أيب عبيــدة، 
عــن عبــداهللّ قــال: ....)2(. وقــد ســبق وهــو ســند ضعيف.

1. احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرة: ج 5 / ص 79.
2. احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرة: ج8/ 4553.
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الطري��ق اخلام��س: طري��ق عبد الرمحن ب��ن عبد اهلل بن مس��عود عن أبيه 
- دون ذك��ر احلديث -

ــه ذكــر احلديــث وإنــا قصــة مقتــل أيب جهــل، وهــذا طعــن خامــس  وهــذا ليــس في
ــن  ــرو ب ــا عم ــه[: أبن ــن راهوي ــي اب ــحاق ]يعن ــال إس ــريي: وق ــال البوص ــث، ق يف احلدي

ــو بكــر اهلــذيل)2( ــا أب حممــد)1(، ثن

1.  هو العنقزي الكويف)199هـ( ثقة، ويف تقريب التهذيب: عمرو بن حممد العنقزي بفتح املهملة والقاف بينها نون 
ساكنة وبالزاي أبو سعيد الكويف ثقة من التاسعة مات سنة تسع وتسعن خت م 4.

لنصبه وبريته، وهو  ربا  أخباره  يستغنوا عن  ومل  أمجعوا عىل ضعفه،  إخباري عامة،  اهلذيل )167هـ(،  بكر  أبو   .2
الذي روى عن احلسن البري خرا منكرا عن عي وهو : الطبقات الكرى البن سعد- )ج 3 / ص 183(: قال: 
أخرنا وكيع بن اجلراح عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن قال: قال عي ملا قبض النبي، صىل اهلل عليه وسلم، نظرنا يف 
أمرنا فوجدنا النبي، صىل اهلل عليه وسلم، قد قدم أبا بكر يف الصاة فرضينا لدنيانا من ريض رسول اهلل، صىل اهلل 
عليه وسلم، لديننا فقدمنا أبا بكر اه وهو خر منكر خيالف ما تواتر من معارضة عي وامتعاضه من حدث السقيفة، 
وقد نر النواصب هذا اخلر حتى أصبح عىل كل لسان ونسوا أن أبا بكر اهلذيل مروك عندهم، ثم هو مرسل أيضا، 
وأما ترمجة أيب بكر اهلذيل ففي تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 625(: أبو بكر اهلذيل قيل اسمه سلمى بضم املهملة 
بن عبد اهلل وقيل روح أخباري مروك احلديث من السادسة مات سنة سبع وستن ق / ويف هتذيب التهذيب- )ج 
12 / ص47(: ق بن ماجة أبو بكر اهلذيل البري اسمه سلمى بن عبد اهلل بن سلمى وقيل اسمه روح وهو بن 
بنت محيد بن عبد الرمحن احلمريي روى عن احلسن البري وابن سريين والشعبي وعكرمة وأيب الزبري وقتادة وأيب 
املليح اهلذيل وشهر بن حوشب ومعاذة العدوية وغريهم وعنه بن جريج وهو من أقرانه وسليان التيمي وهو أكر منه 
وإساعيل بن عياش ووكيع وأيوب بن سويد الرمي وابن عيينة وشبابة بن سوار وآخرون قال أبو مسهر عن مزاحم 
بن زفر سألت شعبة عن أيب بكر اهلذيل فقال دعني أللقى وقال عمرو بن عي سمعت حييى بن سعيد وذكر أبا بكر 
اهلذيل فلم يرضه ومل أسمعه وال عبد الرمحن حيدثان عنه بيء قط قال وسمعت يزيد بن زريع يقول عدلت عن أيب 
بكر اهلذيل عمدا وقال الدوري عن ابن معن ليس بيء وقال يف موضع آخر ليس بثقة وقال أبو بكر بن خيثمة عن بن 
معن ليس بيء قال حييى وكان غندر يقول كان أبو بكر اهلذيل إمامنا وكان يكذب، وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو 
حاتم لن احلديث يكتب حديثه وال حيتج بحديثه وقال النسائي ليس بثقة وال يكتب حديثه قال بن أيب عاصم مات 
سنة سبع وستن ومائة قلت وقال النسائي وعي بن اجلنيد مروك احلديث وقال عي بن عبد اهلل بن املديني ضعيف 
ليس بيء وقال مرة ضعيف جدا وقال مرة ضعيف ضعيف وقال اجلوزجاين يضعف حديثه وكان من علاء الناس 
احلديث مروك  منكر  الدارقطني  وقال  باحلافظ عندهم  ليس  الساجي  األوسط وزكريا  البخاري يف  وقال  بأيامهم 
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 عــن أيب املليــح)1(، حدثنــي عبــد الرمحــن بــن عبــد اهللّ بــن مســعود)2(، عــن أبيــه )عبــد 
اهلل بــن مســعود( قــال: دفعــت إل أيب جهــل يــوم بــدر، دنــوت منــه فربتــه فقتلــه اهللّ، 
فأتيــت النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - فحدثتــه ووجــدت عقيــل بــن أيب طالــب عنــده 

وقال يعقوب بن سفيان ضعيف ليس حديثه بيء وقال املروزي كان أبو عبد اهلل يضعف أمره وقال بن عار بري 
ضعيف وقال أبو إسحاق احلريب ليس بحجة وقال أبو أمحد

احلاكم ليس بالقوي عندهم وقال بن عدي عامة ما يرويه ال يتابع عليه.
1. ثقة من رجال اجلاعة، ويف تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 675(: أبو املليح بن أسامة بن عمري أو عامر بن عمري بن 
حنيف بن ناجية اهلذيل اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة مات سنة ثان وتسعن وقيل ثان ومائة وقيل 

بعد ذلك.
2. ثقة ويف ساعه من أبيه خاف، ومع هذا فقد روى قصة مقتل أيب جهل دون رواية احلديث، وروايته أقوى من رواية 
أخيه، وترمجته يف هتذيب التهذيب - )ج 6 / ص 195(: ع الستة عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود اهلذيل الكويف 
روى عن أبيه وعي بن أيب طالب واألشعث بن قيس وأيب بردة بن نيار إن كان حمفوظا ومروق بن األجدع وعنه 
أبناه القاسم ومعن وساك بن حرب واحلسن بن سعد وعبد امللك بن عمري وأبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عمرو 
بن عتبة الكويف وحممد بن ذكوان قال يعقوب بن شيبة كان ثقة قليل احلديث وقد تكلموا يف روايته عن أبيه وكان 
صغريا فأما عي بن املديني فقال قد لقي أباه وقال بن معن عبد الرمحن وأبو عبيدة مل يسمعا من أبيها وقال أمحد بن 
حنبل عن حييى بن سعيد مات عبد اهلل )بن مسعود( وعبد الرمحن بن ست سنن أو نحوها وقال أمحد أما سفيان 
إنه مل  الثوري ورشيك فإهنا يقوالن : سمع وأما إرسائيل فإنه يقول يف حديث الضب سمعت وقال العجي يقال 
يسمع من أبيه اال حرفا واحدا حمرم احلال كمستحل احلرام، وقال إسحاق بن منصور عن حييى بن معن ثقة وقال 
معاوية بن صالح عن بن معن سمع من أبيه وعن عي وقال أبو حاتم صالح وروى البخاري يف التاريخ الصغري 
بإسناد ال بأس به عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه قال ملا حر عبد اهلل الوفاة قال له ابنه 
عبد الرمحن يا أبت أوصني قال ابك من خطيئتك قلت وروى البخاري يف التاريخ الكبري ويف األوسط من طريق 
بن خثيم عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال أين مع أيب فذكر احلديث يف تأخري الصاة وزاد يف األوسط شعبة 
يقولون مل يسمع من أبيه وحديث بن خثيم أول عندي وقال بن املديني يف العلل سمع من أبيه حديثن حديث الضب 
وحديث تأخري الوليد للصاة وقال العجي ثقة وقال بن سعد كان ثقة قليل احلديث وأسند حديثه حمرم احلال من 
طريق ساك عنه وقال أبو حاتم سمع من أبيه وهو ثقة وقال احلاكم اتفق مشائخ أهل احلديث أنه مل يسمع من أبيه 
انتهى وهو نقل غري مستقيم وقال خليفة بن خياط مات متقدم احلجاج العراق سنة / ويف تقريب التهذيب - )ج 1 
/ ص 344(عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود اهلذيل الكويف ثقة من صغار الثانية مات سنة تسع وسبعن وقد سمع 
من أبيه لكن شيئا يسريا ع اه إذن فقد روى له اجلاعة وسمع من ابيه، ونقل القصة دون ذكر احلديث، مع شغف أيب 

بكر اهلذيل باألخبار فهو إخباري يستفرغ األخبار.
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ــت  ــا عــدو اهللّ، أن ــت. فقلــت: ي ــه؟ فقلــت: نعــم. فقــال: كذب ــت قتلت أســريًا، فقــال: أن
تكذبنــي! قــال: فــا رأيــت بــه؟ قلــت: بفخــذه حلقــة مثــل حلقــة البعــري. قــال: صدقــت، 

هــي كيــة نــار اكتــوى هبــا مــن الشــوكة، قــال: و أبــو جهــل يقــول:

مــا تنقــم احلــرب العــوان، منــي... بــازل عامــن، ســديس ســني....ملثل هــذا ولدتنــي 
.أمي

قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، أليب بكــر اهلــذيل – رغــم أنــه إخبــاري عّامــة-، ثــم 
ــة  ــو جهــل فرعــون هــذه األمــة، وهــذه عل ــا ليــس يف اخلــر ذكــر للحديــث أب هــو هن
ــع  ــث م ــذا احلدي ــن ه ــو م ــن خيل ــل يف الصحيح ــل أيب جه ــبق أن مقت ــد س ــدة، وق جدي
توفــر الدواعــي عــىل نقلــه وانتفــاء املوانــع ممــا يــدل عــىل أنــه مــدرج مــن كام أيب عبيــدة 
بــن عبــداهلل بــن مســعود، ال مــن كام ابــن مســعود وال النبــي صلــوات اهلل عليــه وآلــه 

وســلم.
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الطريق السادس: احلسن البصري مرساًل

ــا يونــس عــن املبــارك بــن فضالــة عــن احلســن أن رســول  يف ســرية ابــن اســحاق: ن
ــو  ــة أب ــذه األم ــون ه ــون و أن فرع ــة فرع ــكل أم ــال : إن ل ــلم ق ــه و س ــىل اهلل علي اهلل ص

.)1(ــل جه

التعليق:

مراســيل احلســن البــري ضعيفــة، وهــي كالريــح كــا قــال أهــل احلديــث، واحلســن 
البــري رمحــه اهلل كان كاتبــًا لعبــد الرمحــن بــن ســمرة بــن حبيــب وايل معاويــة باملــرق 
ولبــث معــه يف خراســان مــدة، وهــو حمــاط بالثقافــة األمويــة، فلــم يكــن ليخلــص إليــه 
حديــث معاويــة فرعــون هــذه األمــة وكان عابــدًا زاهــدًا يثــق يف كل أحــد فلذلــك روى 
مــا أشــاعه خطبــاء وقصــاص وحمدثــو بنــي أميــة، والثقافــة العامــة يف دولــة الظلــم تعنــي 

تلــك الثقافــة التــي يــرىض عنهــا احلاكــم، وهــذا معــاش إل عرنــا هــذا.

إضافــة إل أن مبــارك بــن فضالــة بــري مدلــس شــديد التدليــس، وكان مقربــًا 
مــن يونــس بــن عبيــد الناصبــي املشــهور، ومهــا كســائر علــاء البــرة مشــبعون بالثقافــة 
األمويــة إل أبعــد حــد، والبــرة هــي عاصمــة النصــب يف العــراق وثقافتهــا أمويــة إال 
يف عقيــدة االختيــار بفضــل وجــود املعتزلــة األوائــل هبــا، وال نأمــن أن يكــون يونــس بــن 
عبيــد – وفيــه نصــب- أراد دفــع احلديــث عــن معاويــة، فالغــاة والنواصــب يكذبــون 

وال يتورعــون عــن الكــذب ملصلحــة معاويــة، وهــذا ظاهــر فيهــم إل اليــوم.

1. سرية ابن اسحاق: ج 1 / ص 191.
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الطريق السابع: قول قتادة

وهــو مرســل ضعيــف، وعنــد تأملــه يــدل عــىل أن هــذه جمــرد إشــاعة التــي أشــاعها 
النــاس، بداللــة قــول قتــادة )وكان يقــال(! ففــي : تفســري القرآن لعبــد الــرزاق الصنعاين: 
ــى )9(  ــِذي َينَْه ــَت الَّ ــه تعــال : َأَرَأْي ــادة ، يف قول ــرزاق عــن معمــر ، عــن قت ــد ال ــا عب ن
 قــال : قــال أبــو جهــل : إن رأيــت حممــدا يصــي ألطــأن عــىل عنقــه ، قــال  َعْبــدًا إَِذا َصــىَّ

)قتــادة(: وكان يقــال لــكل أمــة فرعــون ، وفرعــون هــذه األمــة أبــو جهــل)1(.

واحلديــث يف تفســري الطــري بلفظــه وإســناده ســواء)2(؛ وهــو يف عيــون األثــر: 
وروينــا عــن ابــن عائــذ ثنــا الوليــد قــال حدثنــي خليــد عــن قتــادة أنــه ســمعه حيــدث أن 

رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم قــال إن لــكل أمــة فرعونــًا وأن فرعــون هــذه األمــة أبــو 
.)3(جهــل

التعليق:

ــويف  ــري، ت ــة الزه ــن طبق ــو م ــم فه ــن كباره ــس م ــن ولي ــار التابع ــن صغ ــادة م قت
ســنة)117هـ(، وعــىل هــذا فحديثــه مرســل، رغــم أنــه كان مــن أســند النــاس، بــل هــو 
ــن  ــرب م ــادة إال مق ــا قت ــع هب ــي متت ــهرة الت ــذه الش ــتهر ه ــرة، وال يش ــل الب ــدث أه حم
الســلطة األمويــة، ومــع ذلــك مل جيــد إســنادًا موصــوالً للحديــث، وإنــا ذكــر اإلشــاعة 
التــي كان يســمعها مــن النــاس، علــا بــأن قتــادة كان مــن علــاء الســلطة، وكان جليــس 

1. : تفسري القرآن لعبد الرزاق الصنعاين: ج 8 / ص 159.
2. تفسري الطري: ج 24 / ص 523.

3. عيون األثر: ج 1 / ص 344.
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أيب بــردة األشــعري أمــري البــرة، واســتعان بــه عــىل ابــن عــون ليطلــق امــرأة شــيبانية، 
ــن عــون(. ــار اب ــادة ســدويس شــيباين )والقصــة يف أخب وقت

فهــذا احلديــث – حديــث قتــادة املرســل- مــن القرائــن عــىل أن حديــث أبــو جهــل 
ــة. ــا هــو إشــاعة أموي فرعــون هــذه األمــة إن
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معضل الواقدي:

املعضــل هــو الــذي ســقط مــن إســناده اثنــان فأكثــر، والواقــدي إخبــاري كبــري 
ــه  ــره عن ــذي ذك ــر ال ــا يف اخل ــناد هن ــر اإلس ــد، ومل يذك ــن كل أح ــروي ع ــه ي إال أن
البيهقــي يف دالئــل النبــوة بســنده:.. حدثنــا الواقــدي قــال : وقــف رســول اهلل صــىل 
ــراء، فهــا  ــي عف ــال »يرحــم اهلل ابن ــراء، فق ــي عف ــه وســلم عــىل مــرع ابن اهلل علي
ــول اهلل،  ــا رس ــل : ي ــر ، فقي ــة الكف ــة ورأس أئم ــذه األم ــون ه ــل فرع رشكاء يف قت

ومــن قتلــه معهــا ؟ قــال املائكــة وابــن مســعود قــد رشك يف قتلــه«)1(.  

التعليق:
اخلر منكر هبذا السياق، وليس له إسناد.

واخلالصة:

أن احلديــث ال يصــح عــن ابــن مســعود واألرجــح أنــه مــدرج إمــا مــن كام أيب عبيدة 
بــن عبــد اهلل بــن مســعود وإمــا مــن بعــض الــرواة، اســتجابة وتلقفــًا ملــا بثتــه الســلطة عــىل 

منابرهــا لــرف هــذا الــذم عــن معاوية.

1. دالئل النبوة: ج 3 / ص 89.
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املبحث اخلامس: حاضنات احلديث
وتشمل احلاضنات القرآنية واحلديثية والتارخيية:

أوال : احلاضنات القرآنية:

فرعون يف القرآن الكريم، هل هو أقرب إل حال أيب جهل أم حال معاوية؟

ــم  ــًا هلــذه األمــة؟ ث ــاك فرعون ــد املســلمن أن هن ــرأي الشــائع عن ســبق القــول أن ال
اختلفــوا يف حتديــد ذلــك الفرعــون، واختلفــت األحاديــث يف حتديــده، فأفضــل طريقــة 
للحكــم أو الفصــل بــن هــذه األحاديــث هــو إعادهتــا إل املصــدر الــذي ال ريــب فيــه إال 
وهــو كتــاب اهلل، ثــم ننظــر أهيــا أقــرب لصفــات فرعــون املذكــورة يف القــرآن الكريــم.

وإذا اتفقنــا عــىل هــذا املعيــار فمــن الســهل عندئــذ أن نقــول أن اهلل قــد ذكــر يف 
ــم أشــياء كثــرية عــن فرعــون، ليســت كلهــا يف أيب جهــل، وليســت كلهــا  القــرآن الكري
ــد يف  ــون يزي ــا أن فرع ــق وأول، ك ــري وألص ــرب بكث ــة أق ــا إل معاوي ــة، ولكنه يف معاوي
ــة عــىل فرعــون بأشــياء أخــرى،  ــد معاوي ــة بأشــياء، ويزي بعــض اخلصائــص عــىل معاوي
ــتكبار  ــك واالس ــث املل ــن حي ــون، م ــة إل فرع ــذه األم ــخصيات ه ــرب ش ــة أق فمعاوي
والعلــو والفســاد والظلــم والســحرة والفتــك باملعارضــن والتمثيــل هبــم، وتفريــق 
ــم  ــتخفوا أقوامه ــا اس ــار، وكامه ــون إل الن ــة يدع ــن أئم ــون االثن ــيعًا)1(، وك ــة ش األم

أو  قومي  او  قطري  فئوي  بطابع  سياسية  وحدات  إل  البر  تقسيم  يعتر  الكريم  القرآن  إن  وصدق:  بعضهم  قال   .1
ويذيق  شيعا  يلبسكم  أو   : تعال  قال  البرية،  دمار  إل  بالتايل  ويؤدي   ، األمم  له  تتعرض  دنيويا  عذابا  طبقي.. 
الناس  اهلل عقوبة ومن  فهو من  بالنار  التعذيب  مثل  الناس ذنب،  اهلل عقوبة، ومن  فهو من   باس بعض بعضكم 
ذنب، ولذلك يعتر تقسيم األمة من اهلل عقوبة، وأما من الناس فهذا التقسيم هو من أساليب الطغاة يف سبيل إذالل 
الشعوب، واالستياء عليها، والقضاء عىل روحها من الصدق والعدل ومقاومة الظلم، فقد استخدم فرعون عدة 
إن فرعون عا يف األرض وجعل أهلها  أساليب يف سبيل حتكيم سلطانه وطغيانه ، ذكرها القرآن الكريم ومنها 
شيعا.ولعل هذا العذاب الدنيوي، واهنيار روح األمة، نتيجة طبيعية لتقسيم األمة، بل البرية عامة، وذلك ألن 
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لغفلتهــم وقلــة ثقافتهــم فأطاعوهــم)1(، وكامهــا مــات متظاهــرًا باإلســام، فأمــا تظاهــر 
معاويــة فواضــح، وأمــا تظاهــر فرعــون ففــي القــرآن الكريــم، وقــد نقــل بعضهــم عــن 
ابــن عــريب أنــه قــال )مــات فرعــون مؤمنــًا موحــدًا()2(! فلــم يعــدم فرعــون مــن وجــود 
صاحلــن يدافعــون عنــه مــع أنــه ال اثــر لــه، فكيــف بمعاويــة وأكثــر عامــة املســلمن معــه؟ 

ــون. ــوه كفرع ــتخفهم فأطاع اس

وهــذه هــي اآليــات الكريمــة التــي تتحــدث عــن فرعــون، وســنختار منهــا األبــرز 
ــة منهــا نصيــب أكــر مــن  وإال فــكل اآليــات التــي تتحــدث عــن فرعــون يكــون ملعاوي
ــة ال أيب جهــل، ومــن املواضــع  ــدل عــىل أن احلديــث يف معاوي نصيــب أيب جهــل، ممــا ي

ــارة:  املخت

)1( السرية العامة لفرعون ومعاوية:

قــال تعــال: طســم )1( تِْلــَك َآيــاُت الْكَتــاِب امْلُبـِـنِي )2( َنْتُلــوا َعَلْيــَك ِمْن َنَبإِ ُموَســى 
ــَيًعا  ــا ِش ــَل َأْهَلَه ــَا ِف اأْلَْرِض َوَجَع ــْوَن َع ــوَن )3( إِنَّ فِْرَع ــْوٍم يْؤِمنُ ــقِّ لَِق ــْوَن بِْاحَل َوفِْرَع
.)3(ــُه َكاَن ِمَن امْلُْفِســِديَن ــُح َأْبنَاَءُهــْم َويْســَتْحيِي نِســاَءُهْم إِنَّ َيْســَتْضِعُف َطائَِفــة ِمنُْهــْم ُيَذبِّ

هذا التقسيم سبب التفرقة والتنازع، والتفرقة سبب للضعف والفشل )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(.
1. وقال بعضهم :) لقد كان فرعون برا كسائر البر؛ إال أّنه ظهر يف بيئة يعيش فيها جمتمع من النوع الغافل الذي ال 
يمتلك ذهنّية وال فكرا وال قيادة، كا يشري إل هذا املعنى قوله تعال: َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَاَطاُعوُه)الزخرف/ 54( 
أي إّن فرعون بدأ يذكر هلم أفكارا خاطئة وأكاذيب فانخدعوا هبا، والتّفوا حوله. وهذه السلوكّية التي صدرت من 
فرعون من املمكن أن تتكّرر كّل يوم، ولذلك فإّن القرآن الكريم يرب لنا األمثال من قصص املاضن، الرتباطها 

املبارش بحياتنا( قلت: وهذا حال معاوية وقومه متاما .
2. مع أن الراجح يف معاوية أنه مات منافقا أو عىل الديانة النرانية )واملوت عىل النفاق أو التظاهر باإلسام أشهر عند 
العامة( وقد فصلنا ذلك يف كتاب مفرد بعنوان )هل مات معاوية عىل دين اإلسام( وهو بحث يف حديث )يطلع 

عليكم من هذا الفج رجل يموت عىل غري ملتي، فطلع معاوية( وسنده صحيح عىل رشط الشيخن.
3. القصص: 4-1.
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ــؤال  ــىل الس ــوا ع ــب وأجيب ــهادة هلل ال للمذه ــهدوا ش ــدًا ، واش ــات جي ــوا اآلي تأمل
الريــح وهــو: هــل هــذه صفــة معاويــة ، أم صفــة أيب جهــل؟ ولــن أجيــب، لكــن ليبــَق 
هــذا الســؤال يف عقــل كل مســلم، وليقلــب هــذا الســؤال مــن وقــت آلخــر، ويعيــد قــراءة 
هــذه اآليــات ثــم يقــرأ ســرية معاويــة وســرية أيب جهــل ثــم ليقــل مــا يديــن اهلل بــه وليــس 

مــا يديــن املذهــب بــه.

 )2( أئمة يدعون إىل النار:

ي َفَأْوِقــْد ِل َيــا َهاَمــاُن َعــَى  ــا امْلَــَأُ َمــا َعلِْمــُت َلُكــْم ِمــْن إَِلــٍه َغــْرِ َ َوَقــاَل فِْرَعــْوُن َيــا َأيُّ
ــنَي )38(  ــَن اْلَكاِذبِ ــُه ِم ــى َوإيِنِّ أَلَُظنُّ ــِه ُموَس ــُع إَِل إَِل لِ ــيِّ َأطَّ ــا َلَع ًح ــْل ِل َصْ ــنِي َفاْجَع الطِّ
ُــْم إَِلْينَــا اَل ُيْرَجُعــوَن )39(  ـوا َأهنَّ َواْســَتْكَرَ ُهــَو َوُجنُــوُدُه يِف اأْلَْرِض بَِغــرْيِ احْلَــقِّ َوَظنُـّ
َفَأَخْذَنــاُه َوُجنُــوَدُه َفنََبْذَناُهــْم ِف اْلَيــمِّ َفاْنُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة الظَّاملـِِـنَي )40( َوَجَعْلنَاُهــْم 
ْنَيــا َلْعنَــة  وَن )41( َوَأْتَبْعنَاُهــْم يِف َهــِذِه الدُّ ــة َيْدُعــوَن إَِل النَّــاِر َوَيــْوَم اْلِقَياَمــِة اَل ينْــَرُ َأِئمَّ

.)1(َويــْوَم اْلِقَياَمــِة ُهــْم ِمــَن امْلَْقُبوِحــَن

مــن الــذي لــه جنــود متــأل مملكتــه؟ أأبــو جهــل أم معاويــة؟ وَمــن ِمــن الرجلــن بقيــت 
ــور  ــه اجلمه ــا ل ــن منه ــة؟ م ــل أم معاوي ــو جه ــار( أأب ــوة إل الن ــه )الدع ــه ويف أتباع في
املنــارص إل يــوم القيامــة؟ وهــل أنشــأ أبــو جهــل فرقــة تدعــو إل النــار؟ ومــن منهــا ورد 
فيــه احلديــث )يدعــون إل نــار(؟ أليــس معاويــة يف حديــث )تقتــل عــارًا الفئــة الباغيــة 
يدعوهــم إل اجلنــة ويدعونــه إل النــار(؟ وهــل انقطعــت دعــوة حــزب معاويــة إل النــار 
أم مــا زالــوا إل اليــوم يدعــون إل الظلــم بأقواهلــم وأفعاهلــم، أليســوا أبــرز الظاملــن 

1. القصص: 42-38.



حديث : معاوية فرعون هذه األمة

145

مــن أهــل املذاهــب بتكفريهــم املســلمن وتبديعهــم هلــم وفتاواهــم باســتباحة دمــاء 
ــة. ــد الثقافي املســلمن؟.. أظــن اجلــواب واضــح لــوال العوائ

 )3( القاء التهم على الصاحلني:

َل ِدينَُكــْم َأْو َأْن  ــدِّ ــُه إيِنِّ َأَخــاُف َأْن يَب ــْدُع َربَّ ــْل ُموَســى َوْلَي ــاَل فِْرَعــْوُن َذُرويِن َأْقُت َوَق
 ٍ ــبِّ ــْن ُكلِّ ُمَتَك ــْم ِم ُك ــَريبِّ َوَربِّ ــْذُت بِ ــى إيِنِّ ُع ــاَل ُموَس ــاَد )26( َوَق ــَر ِف األْْرِض اْلَفَس ُيْظِه
َســاِب )27( َوَقــاَل َرُجــٌل ُمْؤِمــٌن ِمــْن َآِل فِْرَعــْوَن َيْكُتــُم إِيَمَنــُه َأَتْقُتُلــوَن  اَل ُيْؤِمــُن بَِيــْوِم احْلِ
ُكــْم َوإِْن يــَك َكاِذًبــا َفَعَلْيــِه َكِذُبــُه  َ اللَُّ َوَقــْد َجاَءُكــْم بِاْلَبيِّنَــاِت ِمــْن َربِّ َرُجــل ا َأْن َيُقــوَل َريبِّ
اٌب  ٌف َكــذَّ َوإِْن يــَك َصاِدقــًا ُيِصْبُكــْم َبْعــُض الَّــِذي يِعُدُكــْم إِنَّ اللََّ اَل ْيــِدي َمــْن ُهــَو ُمــْرِ
ــْأِس اللَِّ إِْن  ــْن َب ــا ِم َن ــْن َينُْرُ ــَن ِف اأْلَْرِض َفَم ــْوَم َظاِهِري ــُك اْلَي ــُم امْلُْل ــْوِم َلُك ــا َق )28( َي
َشــاِد )29( َوَقــاَل  َجاَءَنــا َقــاَل فِْرَعــْوُن َمــا ُأِريُكــْم إاِلَّ َمــا َأَرى َوَمــا َأْهِديُكــْم إاِلَّ َســبِيَل الرَّ
ــْوِم ُنــوٍح  ــَل َدْأِب َق ــَل يــْوِم اأْلَْحــَزاِب )30( ِمْث ــْوِم إِّين َأَخــاُف َعَلْيُكــْم ِمْث ــا َق ــِذي َآَمــَن َي الَّ
َوَعــاٍد َوَثُمــوَد َوالَِّذيــَن ِمــْن َبْعِدِهــْم َوَمــا اللَُّ ُيِريــُد ُظْلــًم لِْلِعَبــاِد )31( َوَيــا َقــْوِم إيِنِّ َأَخــاُف 
َعَلْيُكــْم يــْوَم التَّنَــاِد )32( يــْوَم ُتَولُّــوَن ُمْدبِِريــَن َمــا َلُكــْم ِمــَن اللَِّ ِمــْن َعاِصــٍم َوَمــْن يْضلـِـِل 

.)1(اللَُّ َفــَم َلــُه ِمــْن َهــاٍد

ــي  ــام ع ــم اإلم ــو كان يته ــة، فه ــة مذهل ــة بدرج ــىل معاوي ــق ع ــات تنطب ــذه اآلي ه
وأصحابــه وحجــر بــن عــدي وأصحابــه بأهنــم يريــدون الفســاد كــا اهتــم فرعــون 
موســى، وشــاركهم أبــو جهــل أيضــًا يف اهتــام النبــي )( بذلــك لكــن معاويــة كان مــع 
أيب جهــل أيــام تلــك الدعــوة ومل يكــن أبــو جهــل مــع معاويــة يف دعوتــه ملوتــه مبكــرًا قبــل 
ــىل  ــوت ع ــاب : يم ــع كت ــاب )راج ــوم احلس ــن بي ــة يؤم ــن معاوي ــة، ومل يك ــة معاوي والي
غــري ملتــي( وكان متكــرًا كــا يف أثــر ســعيد بــن املســيب، وكان أبــو ذر أيــام خافــه مــع 

1.غافر: 33-26.
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معاويــة كمؤمــن آل فرعــون )كــا يف حديــث اإلمــام عــي(، وقــد كان معاويــة هــو احلاكــم 
الفعــي يف عهــد عثــان، وخاصــة يف الســت الســنوات األخــرية مــن عهــده ، لدرجــة أن 
معاويــة حييــل إليــه مــن يشــكون أمــراءه ووالتــه كــا حييــل الوزيــر إل األمــري، فقــد كان 
عثــان مــع فضلــه الســابق شــيخًا كبــريًا ضعيفــًا مائــًا لبنــي قومــه، وهــذا حمــل إمجــاع بــن 
الفــرق اإلســامية كافــة، فواليــة معاويــة بــدأت مــن عــام )24هـــ( إل عام )60هـــ( وهي 

مرحلــة تأسيســية للفرعنــة العلميــة والســلطانية التــي اســتمرت إل اليــوم.

)4( الصد عن السبيل:
ًحــا َلَعــيِّ َأْبُلــُغ اأْلَْســَباَب )36( َأْســَباَب  َوَقــاَل فِْرَعــْوُن َيــا َهاَمــاُن اْبــِن ل َصْ
ــَن لِِفْرَعــْوَن ُســوُء َعَملـِـِه  لـِـَع إَِل إَِلــِه ُموَســى َوإيِنِّ أَلَُظنُّــُه َكاِذًبــا َوَكَذلــِك ُزيِّ ــَمَواِت َفَأطَّ السَّ

.)1(ــاٍب ــْوَن إاِلَّ ِف َتَب ــُد فِْرَع ــا َكْي ــبِيِل َوَم ــِن السَّ ــدَّ َع َوُص

معاويــة صــد عــن الســبيل أكثــر مــن صــد أيب جهــل، فصــد أيب جهــل عــن الســبيل 
انتهــى عــام بــدر، وأمــا صــد معاويــة عــن الســبيل فــكان أبعــد وأذكــى وأغــور كيــدًا مــن 
أن يصــادم هــذا الديــن وإنــا اســتعان بالديــن يف هــدم الديــن، مثلــا فعــل إبليــس عندمــا 
ــت  ــس، وصدق ــه إبلي ــىل نبوت ــدق آدم ع ــني)2( فص ــن الناصح ــم مل ــمهم إين لك قاس
األمــة عــىل صاحهــا معاويــة، ألن إبليــس ومعاويــة مل يصادمــا خصومهــا بــا يصدمهــا 

ولذلــك ال يكتشــفون هــذا الكيــد الشــديد واملكــر الكبــار واملجــيء عــن يمــن وشــال.

)5( دين الطاعة:

ــِري ِمْن  َونــَاَدى فِْرَعــْوُن ِف َقْوِمــِه َقــاَل َيــا َقــْوِم َأَلْيــَس ِل ُمْلــُك ِمــْرَ َوَهــِذِه اأْلَْنَاُر َتْ
ــِذي ُهــَو َمِهــنٌي َواَل َيــَكاُد يبِــنُي )52(  وَن )51( َأْم َأَنــا َخــْرٌ ِمــْن َهــَذا الَّ تِــي َأَفــَا ُتْبــِرُ َتْ

1. غافر: 37-36.
2. االعراف: 21.
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ــَتَخفَّ  ــنَي )53( َفاْس نِ ــُة ُمْقَتِ ــُه امْلََاِئَك ــاَء َمَع ــٍب َأْو َج ــْن َذَه ــِوَرٌة ِم ــِه َأْس ــَي َعَلْي ــْواَل ُأْلِق َفَل
ــا ِمنُْهــْم َفَأْغَرْقنَاُهــْم  ـُـْم َكاُنــوا َقْوًمــا َفاِســِقنَي )54( َفَلــمَّ َآَســُفوَنا اْنَتَقْمنَ َقْوَمــُه َفَأَطاُعــوُه إِنَّ

.)1(َفَجَعْلنَاُهــْم َســَلفًا َوَمَثــًا لِْلَِخِريــَن )ِعــنَي )55 َأْجَ

وهــذه الصفــة )اســتخف قومــه( يف االثنــن فرعــون ومعاويــة، لكــن أبا جهــل بدرجة 
أقــل، ألن أبــا جهــل وإن كان رأســًا إال أنــه ليــس الوحيــد كفرعــون أو معاويــة، فلــم يكن 
إال كعتبــة بــن ربيعــة وأميــة بــن خلــف وأيب ســفيان وأيب هلــب وأمثاهلــم، أمــا معاويــة فهــو 
الــرأس املجمــع عليــه عنــد قومــه، فيصــح عليــه أنــه اســتخف قومــه فأطاعــوه أكثــر مــن 

أيب جهــل وإن كان أليب جهــل نصيــب.

إضافــة إل أن هنــاك شــبه آخــر وهــو )عقيــدة الطاعــة( التــي كان عليهــا قــوم فرعــون 
وقــوم معاويــة مــن عســكر أهــل الشــام، حتــى أنــه يقــال )طاعــة شــامية(، فالتشــابه كبــري 

جــدا بــن فرعــون ومعاويــة يف هــذه اآليــة.

)6( العلو واإلسراف:

ــا  ــُه َكاَن َعالًِي ائِيــَل ِمــَن اْلَعــَذاِب امْلُِهــنِي )30( ِمــْن فِْرَعــْوَن إِنَّ ــا َبنـِـي إِْسَ ْينَ َوَلَقــْد َنجَّ
.)2(فِــنَي ِمــَن امْلُْرِ

ــال ورشاء  ــل وامل ــو واإلرساف يف القت ــل يف العل ــوق أيب جه ــة ف ــد معاوي ــا نج وهن
ــذا  ــة يف ه ــن معاوي ــًا م ــر اعان ــل أكث ــو جه ــر فأب ــان الكف ــم ويف كل يشء إال إع الذم
ــت  ــة س ــم زاد معاوي ــنة ث ــر س ــة ع ــر مخس ــان الكف ــركا يف إع ــا اش ــع أهن ــاب، م الب
ســنوات بعــد أيب جهــل إل أن تظاهــر باإلســام ثــم أخفــاه نفاقــًا )راجــع احلديــث ذي 

1. الزخرف: 56-51.
2. الدخان: 31-30.
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اإلســناد الصحيــح: يمــوت معاويــة عــىل غــري ملتــي( وقــد أخرجنــاه يف كتــاب بأســانيده، 
وكيــف أن حــزب معاويــة جهــد جهــده يف إخفائــه رغــم صحــة أســانيده، فهــو مــن الســنة 

ــورة. املهج

)7( تشابه عجيب يف موقفني لفرعون ومعاوية:

َوِف ُموَســى إِْذ َأْرَســْلنَاُه إَِل فِْرَعــْوَن بُِســْلَطاٍن ُمبـِـنٍي )38( َفَتــَولَّ بُِرْكنـِـِه َوَقاَل َســاِحٌر 
.)1(َمْنُوٌن َأْو 

ــا بــا فعلــه معاويــة عنــد بيعــة اإلمــام عــي.. وفعلهــا  مــا أشــبه مــا فعلــه فرعــون هن
تابعــًا ألبيــه أيــام النبــوة، وليــس كل يشء يف فرعــون يشــبه معاويــة كــا أنــه ليــس كل يشء 
يف فرعــون يشــبه أبــا جهــل، وكذلــك عندمــا نقــول اليــوم عــن طاغيــة مــن الطواغيــت أنــه 
فرعــون مــر أو فرعــون تونــس .. ليــس معنــى هــذا التشــابه يف كل يشء، وإنــا يكفــي 
أنــه حاكــم طاغيــة ثــم تتــال وتتاحــق الصفــات األلصــق واألقــرب، وإذا كانــوا يقولــون 
عــن أيب جهــل أنــه فرعــون هــذه األمــة فهــو أبعــد عــن الفرعنــة مــن معاويــة ألنــه مل حيكــم 
ومل يكــن لــه قــوم جمتمعــون حتــى يركــن إليهــم، ويف الركــن هنــا يعنــي القــوم الــذي يشــتد 

هبــم ويتقــوى هبــم ويعتــزل هبــم مفارقــًا ومباعــدًا وحماربــًا إن شــاء.

)8( التدبري وحشر الناس:

ــى  ــَك إَِل َأْن َتَزكَّ ــْل َل ــْل َه ــى )17( َفُق ــُه َطَغ ــْوَن إِنَّ ــْب إَِل فِْرَع ــال : اْذَه ــه تع قول
ــَى  َب َوَع ــذَّ ــْبَى)20( َفَك ــَة اْلُك ــَأَراُه اآْلََي ــى )19( َف ــَك َفَتْخَش ــَك إَِل َربِّ )18( َوَأْهِدي
ُكــْم األَْعــىَل  )24( َفَأَخــَذُه  )21( ُثــمَّ َأْدَبــَر َيْســَعى )22( َفَحــَرَ َفنـَـاَدى )23( َفَقــاَل َأَنــا َربُّ

1. الذاريات: 39-38.
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.)1(ــى ــْن خْيَش ًة ملَِ ــْبَ ــِك لِع ــَرِة َواأْلُوَل )25( إِنَّ ِف َذل ــَكاَل اآْلَِخ اللَُّ َن

هنــا يشــرك أبــو جهــل ومعاويــة يف كثــري مــن هــذه الصفــات إال أن معاويــة أبلــغ يف 
الطغيــان لســلطانه وقدرتــه عــىل حــر النــاس .. وقــد حــر املــاس بعــد مقتــل عثــان 
لغــرض ســيايس، فبعــض املتشــابه يــأيت تأويلهــا بعــد، إال أن معاويــة مل يقــل َأَنــا 
ُكــْم األَْعــَى  باملعنــى الريــح، لكنــه أنشــأ عقيــدة الطاعــة املطلقــة وهــو حــر دائــم  َربُّ
حتــى قــال ابــن عقيــل )لقــد تــرك لنــا معاويــة يف كل زمــن فئــة باغيــة( وهــذا أبلــغ مــن 
ــث  ــن األحادي ــري م ــة الكث ــة املطلق ــون يف الطاع ــع الوضاع ــد وض ــت، وق ــر املؤق احل
املوضوعــة التــي بنــوا عليهــا العقائــد الفاســدة الراســخة التــي يتديــن هبــا الشــاميون حتــى 
قيــل )طاعــة شــامية(، بــل نجــد أن أحــد التابعــن املوصفــن بالعلــم والزهــد وهــو أبــو 

مســلم اخلــوالين كان يرجتــز يــوم صفــن: )ُأقتــل عنــد طاعتــي(!

فالطاعــة أصبحــت دينــًا عنــد هــذا التابعــي فكيــف بغــريه؟ ويف قتــل مثــل عــي وعــار 
ــف بغريمها؟ فكي

مــع أن الــرع يقــول : ال طاعــة ملخلــوق يف معصيــة اخلالــق، إال أن معاويــة جعــل 
الطاعــة للســلطان بــا مثنويــة.

وهــذا الوصــف يف قتــل املخالفــن للســلطة أقــرب إل معاويــة، ســواء يف قتــل كثــري 
مــن املهاجريــن واألنصــار وأهــل بــدر بصفــن، أو ســم احلســن أو قتــل حجــر بــن عــدي 
ــن العــاص بمــر، أو  ــن أيب أرطــأة يف اليمــن أو عمــرو ب ــر ب ــادات ب ــه أو إب وأصحاب
ــن  ــة بمــرف ب ــه بالوصي ــم حيات ــدب بالبــرة، وخت ــن جن ــاد بالعــراق، أو ســمرة ب زي
عقبــة ألهــل املدينــة، فتعرضــوا إلبــادة شــديدة إذ تــم قتــل كل مــن مل يقــر بأنــه عبــد ليزيــد 

1. النازعات: 26-17.
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يف طاعــة اهلل ومعصيتــه)1(، كادت أن تــأيت عليهــم وفيهــم بقيــة العلــم وآثــار النبــوة، وقتل 
ابــن زيــاد ذريــة النبــي بكربــاء فلــم يبــق منهــم إال أفــراد، فهــذا أقــرب لفعــل فرعــون 
مــن أيب جهــل الــذي قتــل يــوم بــدر ومل يقتــل مــن املســلمن إال بعــض املســتضعفن بمكــة 
كســمية بنــت خيــاط والــدة عــار بــن يــارس، فأيــن مــا قتلــه أبــو جهــل ممــن قتلهــم معاويــة 

ووالُتــه، ثــم ابنــه وعتاُتــه، ثــم رشعــه وُبناُتــه؟

ال قياس، هبذا وحده يرجح فرعون هذه األمة.

)9( كنز األموال:

ــَك  ــْيئًا َوُأوَلئِ ــَن اللَِّ َش ــْم ِم ــْم َواَل َأْواَلُدُه ــْم َأْمَواُلُ ــَي َعنُْه ــْن ُتْغنِ ــُروا َل ــَن َكَف إِنَّ الَِّذي
ُبــوا بَِآَياتِنـَـا َفَأَخَذُهــُم الل  ُهــْم َوُقــوُد النَّــاِر )10( َكــَدْأِب َآِل فِْرَعــْوَن َوالَِّذيــَن ِمــْن َقْبلِِهــْم َكذَّ
ــَم  وَن إَِل َجَهنَّ ــَرُ ِذيــَن َكَفــُروا َســُتْغَلُبوَن َوُتْ ــْم َواللَُّ َشــِديُد اْلِعَقــاِب )11( ُقــْل لِلَّ بُِذُنوِبِ

.)2(َوبِْئــَس امْلَِهــاُد

وآل فرعــون وبنــو أميــة ال جيــادل أحــد يف كنزهــم األمــوال واشــرائهم للذمــم ومــن 
ذلــك احلديــث اختــذوا ديــن اهلل دخــًا وعبــاد اهلل خــوالً ومــال اهلل دوالً، أي يتداولونــه 
ــي  ــه فه ــبع اهلل بطن ــا ال أش ــه، ومنه ــل فعل ــو جه ــتطع أب ــا مل يس ــذا م ــم.. وه ــا بينه في
عامــة ليــس يف األكل فقــط، وإنــا يف املــال أيضــًا ، ولذلــك نجــد نافــع بــن األزرق بعــد 

1. املعجم الكبري للطراين ج 13 ، 14)ص: 178 ( بسنده - وله شواهد كثرية يف تاريخ خليفة وغريه- : أّن معاويَة ملا 
َحره املوُت قال ليزيَد بن معاويَة: قد َوّطأُت لك الباَد، وَفَرْشُت لك الناَس، ولسُت أخاُف عليك إال أهَل احلجاِز؛ 
بُته غرَي مرٍة، فلم أجْد له ِمْثًا؛ لطاعتِِه ونَصيحتِِه.  ؛ فإين قد جرَّ يَّ ْه إليهم مسلَم بن عقبَة امُلرِّ فإْن رابك منهم ريٌب َفوجِّ
، وقد أصابه  يَّ برِي/ ودعاؤه إل نفِسه، دعا ]س: 18 /ب[ مسلَم بن عقبَة امُلرِّ فلا جاء يزيَد بَن معاويَة خاُف ابِن الزُّ
َه َك إليهم، وقد رابني. فقال:  فالٌج ، فقال: إّن أمرَي املؤمن يَن َعِهد إيلَّ يف مرِضه إْن رابني من أهِل احلجا ِز يشٌء أْن ُأوجِّ
إيّن كا ظّن أمرُي املؤمنَن، اعقْد يل، وَعبِِّئ اجليوَش. قال: فَوَرَد املدينَة فأباحها ثاثًا ، ثم دعاهم إل بيعِة يزيَد عىل أهّنم 

أعُبٌد ِقن يف طاعِة اهلل ومعصيتِِه، فأجابوه إل ذلك.. احلديث.
2. آل عمران: 11-10.
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مــوت يزيــد واضطــراب بنــي أميــة حيــرر أربعــة آالف مــن مــوايل معاويــة الذيــن يعملــون 
يف اليامــة فقــط! بــل هــذه اآليــات نزلــت يف أيب ســفيان يف بعــض اآلثــار، وهــذا يقــرب 

اآليــات مــن معاويــة أكثــر فأكثــر، ألن معاويــة رس أبيــه.

)10( اشرتاك الثالثة:

ــْم ُرُســُلُهْم بِاْلَبيِّنَــاِت َفــَم َكاُنــوا  تِْلــَك اْلُقــَرى َنُقــصُّ َعَلْيــَك ِمــْن َأْنَبائَِهــا َوَلَقــْد َجاَءْتُ
ُبــوا ِمــْن َقْبــُل َكَذلـِـَك َيْطَبــُع اللَُّ َعــَى ُقُلــوِب اْلَكافِِريــَن )101( َوَمــا َوَجْدَنــا  لُِيْؤِمنُــوا بـِـَم َكذَّ
أِلَْكَثِرِهــْم ِمــْن َعْهــٍد َوإِْن َوَجْدَنــا َأْكَثَرُهــْم َلَفاِســِقنَي )102( ُثــمَّ َبَعْثنـَـا ِمــْن َبْعِدِهــْم ُموَســى 
ــا َفاْنُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة امْلُْفِســِديَن )103( َوَقــاَل  ــِه َفَظَلُمــوا ِبَ ــا إَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئِ بَِآَياتِنَ

.)1(ُموَســى يــا فِْرَعــْوُن إيِنِّ َرُســوٌل ِمــْن َربِّ اْلَعامَلـِـنَي

خلف معاوية للعهود أظهر من خلف أيب جهل هلا..

)11( العصبية البلدانية عند فرعون ومعاوية:

ــَأُ ِمــْن َقــْوِم فِْرَعــْوَن إِنَّ َهــَذا َلَســاِحٌر َعلِيــٌم )109( ُيِريــُد َأْن خُيِْرَجُكــْم ِمــْن  َقــاَل امْلَ
يــَن )111(  َأْرِضُكــْم َفــَمَذا َتْأُمــُروَن )110( َقاُلــوا َأْرِجــْه َوَأَخــاُه َوَأْرِســْل ِف ْامَلَدائـِـِن َحاِشِ
ــا  ــًرا إِْن ُكنَّ ــا أَلَْج ــوا إِنَّ َلنَ ــَحَرُة فِْرَعــْوَن َقاُل ــٍم )112( َوَجــاَء السَّ ــُكلِّ َســاِحٍر َعلِي ــوَك بِ يْأُت

.)2(بِــنَي ُكــْم مَلـِـَن امْلَُقرَّ َنْحــُن اْلَغالِبِــنَي )113( َقــاَل َنَعــْم َوإِنَّ

هــذه اآليــات أقــرب إل معاويــة منهــا أليب جهــل يف موضــوع حتريــض أهــل األرض 
ــي  ــا خ ــة ك ــن مك ــي )( م ــه النب ــَش أن خيرج ــن خي ــل مل يك ــو جه ــة(، فأب )املناطقي
معاويــة أن خيرجــه اإلمــام عــي مــن الشــام، وإثــارة العصبيــة البلدانيــة مشــهور يف سياســة 
معاويــة بعكــس أيب جهــل الــذي عصبيتــه قبليــة، وقــد طلــب معاويــة مــن رســول عــي، 

1.االعراف: 104-100.
2. االعراف: 114-109.



152

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

جريــر بــن عبــد اهلل البجــي أن يبقيــه عــي عــىل الشــام وهــو يبايــع لــه )ذكــره الذهبــي(، 
لكــن عليــًا رفــض أن يتخــذ املضلــن عضــدًا ، ولــو أبقــاه اإلمــام عــي لذهبــت ســنة عــي 
وعدلــه يف هــذه التوليــة، البــد أن يبقــى املثــل األعــىل بعيــدًا عــن االســتظهار باملجرمــن، 
ــًا – ليقنــع مــن مل يقتنــع بقصــة قميــص عثــان-  وكان خياطــب الشــامين خطابــا مناطقي

بــأن أهــل العــراق يريــدون أرضهــم وأهنــم إنــا طمعــوا يف الشــام ...الــخ)1(.

وأمــا الســحرة فقــد كان مــع معاويــة ســحرة العلــم والقصــص واحلديــث واألخبــار 
الذيــن أبطلــوا ديــن اإلســام وحرفــوه يف عقــول النــاس، واليــوم ديــن اإلســام أكثــره 
مــن وضــع معاويــة لألســف، ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون، وكان يمنــح هلــم األمــوال 
ــن  ــىل دي ــة ع ــات معاوي ــل م ــا: ه ــة يف كتابن ــة األربع ــيم معاوي ــع مراس ــة )راج العظيم
اإلســام( وقــد عمــل معاويــة عــىل عــزل مجيــع املذكريــن واخلطبــاء والقصاص مــع بداية 
عهــده، وبــث يف األمــة عــرة آالف قــاص عــىل منهجــه، نــروا األحاديــث والقصــص 
واألخبــار التــي شــكلت ثقافــة املســلمن، ومــن أراد أن يعــرف مضامــن تلــك اخلطــب 
والقصــص فليقــرأ كتــب العقائــد الســلفية، وســريى ذلــك الــراث الــذي شــكل عقــل 

األمــة اجلمعــي، بــل ووجداهنــا وســلوكها.

1. وهذا اخلطاب املناطقي تلقنه الشاميون، حتى أن بعض زعائهم وهو حوشب ذو ظليم نادى عليًا هبذا اخلطاب ففي 
ْف َعنَّا يا بن  َن، َفَقا َل: اْنَرِ يُّ َعِليًّا َيْوَم ِصفِّ ْمرَيِ االستيعاب يف معرفة األصحاب ) 1 / 411( َقاَل: َناَدى َحْوَشُب احْلِ
ِقُن ِدَماَء امْلُْسِلِمَن.  ا َننُْشُدَك اهللََّ يِف ِدَماِئنَا َوَدِمَك، َوُنَخيِّ َبْينََك َوَبْنَ ِعَراِقَك، َوخُتَيِّ َبْينَنَا َوَبْنَ َشاِمنَا، َوحَتْ َأيِب َطالٍِب، َفإِنَّ
َفَقاَل َعِي )(: هيهات يا بن ُأمِّ َظِليٍم، َواهللَِّ َلْو َعِلْمُت َأنَّ امْلَُداَهنََة َتَسُعنِي يِف ِديِن اهللَِّ َلَفَعْلُت، َوَلَكاَن َأْهَوَن َعَيَّ يِف 
َهاَد َحتَّى  َفاَع َواجْلِ َهاِن إَِذا َكاَن اهللَُّ ُيْعَى َوُهْم ُيطِيُقوَن الدِّ ُكوِت َواإِلدِّ امْلُْؤَنِة، َوَلِكنَّ اهللََّ ملَ َيْرَض ِمْن َأْهِل اْلُقْرآِن بِالسُّ

َيْظَهَر َأْمُر اهللَِّ.
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)12( عذاب معاوية وعذاب فرعون:

ــوُه ِف  ُ ــٌر َمَكْرمُت ــَذا مَلْك ــْم إِنَّ َه ــَل َأْن َآَذَن َلُك ــِه َقْب ــْم بِ ــْوُن َآَمنُْت ــاَل فِْرَع ــال: َق ــال تع ق
امْلَِدينَــِة لُِتْخِرُجــوا ِمنَْهــا َأْهَلَهــا َفَســْوَف َتْعَلُمــوَن )123( أَلَُقطَِّعــنَّ َأْيِديُكــْم َوَأْرُجَلُكــْم ِمــْن 

.)1(َبنَُّكــْم َأمْجَِعــَن ــمَّ أَلَُصلِّ ِخــَاٍف ُث

وهــذا التعذيــب ال أعلــم أن أبــا جهــل فعلــه، ولكــن معاويــة فعلــه.. وسنتوســع فيــه 
يف كتــاب )عــذاب معاويــة( يــر اهلل إمتامــه.

)13( عذاب فرعون وعذاب معاوية:

نَــا مَلَّــا َجاَءْتنَا  نـَـا ُمنَْقلُِبــوَن )125( َوَمــا َتنِْقــُم ِمنَّــا إاِلَّ َأْن َآَمنَّــا بَِآيــَاِت َربِّ ــا إَِل َربِّ َقاُلــوا إِنَّ
ــَذُر  ــْوَن َأَت ــْوِم فِْرَع ــْن َق ــَأُ ِم ــاَل ْامَل ــلِِمنَي )126( َوَق ــا ُمْس نَ ا َوَتَوفَّ ــْبً ــا َص ــِرْغ َعَلْينَ ــا َأْف نَ َربَّ
ــَتْحيِي  ــْم َوَنْس ــنَُقتُِّل َأْبنَاَءُه ــاَل َس ــَك َق َت ــَذَرَك َوَآِلَ ــُدوا ِف اأْلَْرِض َوي ــُه لُِيْفِس ــى َوَقْوَم ُموَس
وا إِنَّ  ــا َفْوَقُهــْم َقاِهــُروَن )127( َقــاَل ُموَســى لَِقْوِمــِه اْســَتِعينُوا بِــاللَِّ َواْصــِبُ نَِســاَءُهْم َوإِنَّ
ــْن  ــا ِم ــوا ُأوِذينَ ــنَي )128( َقاُل ــُة لْلُمتَِّق ــاِدِه َواْلَعاِقَب ــْن ِعَب ــاُء ِم ــْن يَش ــا َم األْْرَض للَِِّ يوِرُثَه
ــَتْخلَِفُكْم  ــْم َوَيْس ُك ــَك َعُدوَّ لِ ــْم َأْن ُيْ ُك ــاَل َعَســى َربُّ ــا َق ــا ِجْئَتنَ ــِد َم ــْن َبْع ــا َوِم ــِل َأْن َتْأتَِينَ َقْب
ــننَِي َوَنْقــٍص ِمــَن  ِف اأْلَْرِض َفَينُْظــَر َكْيــَف َتْعَمُلــوَن )129( َوَلَقــْد َأَخْذَنــا َآَل فِْرَعــْوَن بِالسِّ

.)2(ــُروَن كَّ ــْم َيذَّ ُه ــَراِت لَعلَّ الثََّم

1. االعراف: 124-123.

2. االعراف: 130-125.
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التعليق:

ــل باملســلمن  ــذي كان يمث ــة مــن أيب جهــل، فهــو ال ــرب إل معاوي ــات أق ــذه اآلي ه
وســلط عــىل اآلمريــن باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــن قطــع أيدهيــم وأرجلهــم مــن 
ــًا يف  ــون جاه ــة يك ــن معاوي ــذا ع ــرف ه ــذي ال يع ــن األرض، وال ــم م ــاف ونفاه خ
ــة،  ــرية معاوي ــن س ــي م ــه املخف ــذا الوج ــىل ه ــة ع ــب القادم ــنأيت يف الكت ــخ، وس التاري

ــامية. ــة اإلس ــذاب يف الدول ــس الع ــو مؤس ــة ه فمعاوي

)14( تدمري ما كان يصنع فرعون ومعاوية!

ُبــوا بَِآَياتِنَــا َوَكاُنــوا َعنَْهــا َغافِلِــنَي  ُــْم َكذَّ َفاْنَتَقْمنَــا ِمنُْهــْم َفَأْغَرْقنَاُهــْم ِف اْلَيــمِّ بَِأنَّ
ــا الَّتِــي  )136( َوَأْوَرْثنَــا اْلَقــْوَم الَِّذيــَن َكاُنــوا ُيْســَتْضَعُفوَن َمَشــاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَ
ْرَنــا َمــا َكاَن  وا َوَدمَّ ائِيــَل بِــَم َصــَبُ ْســنَى َعــَى َبنـِـي إِْسَ ــَك احْلُ َّــْت َكلَِمــُة َربِّ ــا فِيَهــا َومَت َباَرْكنَ

.)1(ــون ــوا َيْعِرُش ــا َكاُن ــُه َوَم ــْوُن َوَقْوُم ــُع فِْرَع َيْصنَ

وإذا كان اهلل قد دمر فرعون وما كان يبني، فهل دمر اهلل معاوية وما بناه؟

اجلواب عى قسمني:

ــة يف  ــى الدول ــة ألن تبق ــط معاوي ــل ختطي ــا اهلل، مث ــد دمره ــرة فق ــور الظاه ــا األم أم
ذريتــه، مــع أمــور أخــرى كثــرية مــن التقليــل مــن مقــام النبــي )( والرفــع مــن مقــام 
ــود  ــة موج ــي ملعاوي ــج اخلف ــخ، وإال أن املنه ــداول ..ال ــن الت ــرآن م ــع الق ــة ومن ــي أمي بن
بســبب عوامــل أخــرى، ولكــن ال يســتطيع أي ســلفي أن يقــول أنــا عــىل منهــج معاويــة 
ــح  ــلف الصال ــوا والس ــث زعم ــة، كاحلدي ــن خمتلف ــت عناوي ــه حت ــون بنرت ــا يتخف وإن

ونحــو ذلــك.

1.االعراف: 137-136.
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فالنواصــب والســلفية املحدثــة ال تســتطيع علنــًا أن تقــول نحــن مــع معاويــة، وهــذا 
تدمــري ملــا بنــاه معاويــة، فهــو أراد أن يصبــح شــأنه أعــىل مــن األنبيــاء وامللــوك، لكــن كل 

مــا بنــاه لنفســه وأرستــه زال بعــد موتــه بأربــع ســنن.

نعــم مشــى عــىل ســريته آخــرون مــن غــري أرستــه واســتفادوا مــن منهجــه ودافعــوا 
عــن ذلــك املنهــج واختــاروه بديــًا عــن اهلــدى والعــدل.

بقيــت كاجلــر والتشــبيه  فقــد  أنشــأها ودعمهــا  التــي  العقائديــة  وأمــا األمــور 
واإلرسائيليــات واإلرجــاء الســلطاين والنصــب ومعظــم أحاديــث الرغيــب والرهيــب 

وتريــع الظلــم واملبالغــة يف الطاعــة وتريــع الكراهيــة بــن املســلمن..الخ.

ومن دالئل تدمري اهلل لصنع معاوية هذا الكتاب الذي بن أيديكم وأمثاله.

)15( صفات يف أبي جهل ومعاوية.

وا  ُثــمَّ َبَعْثنَــا ِمــْن َبْعِدِهــْم ُموَســى َوَهــاُروَن إَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئِــِه بَِآياتِنَــا َفاْســَتْكَبُ
ــنٌي  ــَذا لَســْحٌر ُمبِ ــوا إِنَّ َه ــا َقاُل ــْن ِعنِْدَن ــُم احْلــقُّ ِم ــمَّ َجاَءُه ــا ُمِْرِمــنَي )75( َفَل ــوا َقْوًم َوَكاُن
ــاِحُروَن )77(  )76( َقــاَل ُموَســى َأَتُقولــُوَن لِْلَحــقِّ مَلَّــا َجاَءُكــْم َأِســْحٌر َهــَذا َواَل ُيْفلـِـُح السَّ
َيــاُء ِف األْْرِض َوَمــا َنْحــُن  َقاُلــوا َأِجْئَتنَــا لَِتْلِفَتنَــا َعــمَّ َوَجْدَنــا َعَلْيــِه َآَباَءَنــا َوَتُكــوَن َلُكــَم اْلكِْبِ

.)1(َلُكــَم بُِمْؤِمنِــني

الكر واإلجرام يف أيب جهل ومعاوية معًا .

1. يونس: 78-75.
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)16( العلو واإلسراف واإلجرام والبغي واإلفساد والتظاهر باإلسالم!

ــَحَرُة َقاَل هَلُْم ُموَســى  َوَقــاَل فِْرَعــْوُن ْائُتــويِن بـِـُكلِّ َســاِحٍر َعِليــٍم )79( َفَلــاَّ َجــاَء السَّ

ــْحُر إِنَّ اهللََّ َســُيْبطُِلُه  َأْلُقــوا َمــا َأْنُتــْم ُمْلُقــوَن )80( َفَلــاَّ َأْلَقــْوا َقــاَل ُموَســى َمــا ِجْئُتــْم بـِـِه السِّ
ــوَن  ــِرَه امْلْجِرُم ــْو َك ــِه َوَل ــقَّ بَِكِلَاتِ ــقُّ اهللَُّ ْاحلَ ــِديَن )81( َوحِي ــَل امْلُْفِس ــُح َعَم إِنَّ اهللََّ ال ُيْصِل
ــٌة ِمــْن َقْوِمــِه َعــىَل َخــْوٍف ِمــْن فِْرَعــْوَن َوَمَلِئِهــْم َأْن َيْفتِنَُهــْم  يَّ )82( َفــَا َآَمــَن ملُِوَســى إاِلَّ ُذرِّ
فِــَن )83( َوَقــاَل ُموَســى َيــا َقــْوِم إِْن ُكنُْتــْم  َوإِنَّ فِْرَعــْوَن َلَعــاٍل يِف اأْلَْرِض َوإِّنــُه مَلِــَن امْلْرِ
َعْلنـَـا  نـَـا اَل جَتْ ْلنـَـا َربَّ ُلــوا إِْن ُكنُْتــْم ُمْســِلِمَن )84( َفَقاُلــوا َعــىَل اهللَِّ َتَوكَّ َآَمنُْتــْم بـِـاهللَِّ َفَعَلْيــِه َتَوكَّ
ــا إَِل  ــَن )86( َوَأْوَحْينَ ــْوِم الْكافِِري ــَن اْلَق ــَك ِم ــا بَِرمْحَتِ نَ ــَن )85( َونجِّ ــْوِم الظَّاملِ ــة لِْلَق فِْتنَ
ــَاَة  َآ لَِقْوِمُكــَا بِِمــْرَ ُبُيوتــًا َواْجَعُلــوا ُبُيوَتُكــْم ِقْبَلــة َوَأِقيُمــوا الصَّ ُموَســى َوَأِخيــِه َأْن َتَبــوَّ
ــَواالً يِف  ــة َوَأْم ــأَلَُه ِزينَ ــْوَن َوَم ــَت فِْرَع ــَك َآَتْي ــا إِنَّ نَ ــاَل ُموَســى َربَّ ِ امْلُْؤِمنِــَن )87( َوَق ــرِّ َوَب
ــْم َواْشــُدْد َعــىَل ُقُلوهِبـِـْم  نـَـا اْطِمــْس َعــىَل َأْمَواهِلِ ــوا َعــْن َســبِيِلَك َربَّ نـَـا لُيِضلُّ ْنَيــا َربَّ ْاحلََيــاِة الدُّ
َفــَا ُيْؤِمنُــوا َحتَّــى َيــَرُوا اْلَعــَذاَب اأْلَليــَم )88( َقــاَل َقــْد ُأِجيَبــْت َدْعَوُتُكــَا َفاْســَتِقيَا 
ــْم  ــَر َفَأْتَبَعُه ــَل اْلَبْح اِئي ــي إرِْسَ ــا بَِبنِ ــوَن )89( َوَجاَوْزَن ــَن اَل َيْعَلُم ِذي ــبِيَل الَّ ــانِّ َس َواَل َتتَّبَِع
ــِذي  ــَه إاِلَّ الَّ ــُه اَل إَِل ــُت َأنَّ ــى إَِذا َأْدَرَكــُه اْلَغــَرُق َقــاَل َآَمنْ فِْرَعــْوُن َوُجنُــوُدُه َبْغًيــا َوَعــْدًوا َحتَّ
ــَت ِمــَن  ــُل َوُكنْ ــَت َقْب ــْد َعَصْي ــَن امْلُْســِلِمَن )90( َآآْلََن َوَق ــا ِم اِئيــَل َوَأَن ــو إرِْسَ ــِه َبنُ ــْت بِ َآَمنَ

.)1(ــِدين امْلُْفِس

معاويــة أقــرب مــن أيب جهــل عنــد تدبــر هــذه اآليــات، فالعلــو يف األرض كان 
ملعاويــة وليــس أليب جهــل، واإلرساف كذلــك، ســواء يف املــال أو الدمــاء، وكذلــك 
التظاهــر باإلســام يف آخــر عمــره وترديــد كلــات توحيديــة، فهــذه أبــو جهــل مل يفعلهــا 
ومــات عــىل كفــره، ولكــن فرعــون ومعاويــة عــىل طغياهنــا تظاهــرا هبــذا، إال إن فرعــون 
ــل  ــة قبي ــات زهدي ــردد كل ــة ف ــا معاوي ــر، أم ــاق البح ــول انطب ــادع اهل ــا ال خم ــا صدق قاهل

1. يونس: 91-79.
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ــة(. ــا: )حديــث الدبيل ــه يف كتابن ــا كلات ــه وقــد فرن وفات

)17( معاوية ليس من الراشدين بإمجاع!

.)1(َبُعوا َأْمَر فِْرَعْوَن َوَما َأْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد إَِل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه َفاتَّ

ومعاويــة ليــس مــن الراشــدين إمجاعــًا ، إال عنــد قلــة مــن النواصــب كمحــب الديــن 
ــة وليــس برشــيد.. وعــىل  ــري مــن املســلمن أمــر معاوي ــع كث اخلطيــب ونحــوه، وقــد اتب

هــذا فــكل متبــع ملعاويــة ليــس عــىل الطريــق أي ليــس عــىل الســنة وإن تســمى بالســنة.

)18( آيات فرعون وآيات معاوية:

ــُه  ائِيــَل إِْذ َجاَءُهــْم َفَقــاَل َل ــاٍت َفاْســَأْل َبنـِـي إِْسَ ــا ُموَســى تِْســَع َآَيــاٍت َبيِّنَ َوَلَقــْد َآَتْينَ
ــُؤاَلِء  ــَزَل َه ــا َأْن ــَت َم ــْد َعلِْم ــاَل َلَق ــُحوًرا )101( َق ــى َمْس ــا ُموَس ــَك َي ــْوُن إيِنِّ أَلَُظنُّ فِْرَع
ــَأَراَد َأْن  ــوًرا )102( َف ــْوُن َمْثُب ــا فِْرَع ــَك َي ــَر َوإيِنِّ أَلَُظنُّ ــَمَواِت َواأْلَْرِض َبَصائِ إاِلَّ َربُّ السَّ

.)2(ــًا ــُه َجِيع ــْن َمَع ــاُه َوَم ــَن اأْلَْرِض َفَأْغَرْقنَ ُهْم ِم ــَتِفزَّ يْس

ومعاويــة يتهــم معارضيــه باجلنــون )وهــو أخــو الســحر(، كــا قــال: )أال تغنــي عنــا 
جمنونــك يــا عمــرو(؟ عندمــا حدثــه بحديــث الفئــة الباغيــة، وكذلــك لــه قصــص يف اهتــام 
ــهر  ــه فأش ــه ل ــع خمالفت ــق م ــه باحل ــا علم ــا.. وأم ــد مجعته ــون وق ــرف واجلن ــه باخل خمالفي
وأكثــر مــن أن ينبــه عليــه.. وأمــا اســتفزاز النــاس مــن األرض فقــد نقــل بعــض القبائــل 

إل خراســان ونقــل بنــي احلــارث بــن كعــب إل الشــام..الخ.

1. هود: 97.
2. االرساء: 103-101.
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ــوة  ــام النب ــا، أي ــة أضعافه ــد رأى معاوي ــون.. فق ــلت لفرع ــي أرس ــات الت ــا اآلي وأم
وبعدهــا، وكان مــن آخــر تلــك اآليــات مــا حصــل منهــا عندمــا أراد ختريــب منــر 

النبــي)( وتكســريه بدعــوى رغبتــه يف نقلــه إل الشــام!.

)19( الطغيان هو العلة املشرتكة.

ــو  ــة ه ــة، إذن فالعل ــذه اآلي ــررت ه ــد تك ــى)1(، وق ــُه َطَغ ــْوَن إِنَّ ــْب إَِل فِْرَع اْذَه
ــو  ــل ه ــال الرس ــبب يف إرس ــون الس ــة جيعل ــاع معاوي ــن أتب ــر، ولك ــل الكف ــان قب الطغي
التوحيــد فقــط، ثــم يفــرون التوحيــد بــا يعنــي تكفــري املوحديــن واإلبقــاء عــىل عبــادة 

ــلف. الس

وطغيان معاوية وطغيان أيب جهل فرسا رهان..

)20( سحر معاوية وفرعون!

َقــاَل َأِجْئَتنَــا لُِتْخِرَجنَــا ِمــْن َأْرِضنَــا بِِســْحِرَك يــا ُموَســى )57( َفَلنَْأتَِينَّــَك بِِســْحٍر ِمْثلـِـِه 
َفاْجَعــْل َبْينَنـَـا َوَبْينَــَك َمْوِعــًدا اَل ُنْخلُِفــُه َنْحــُن َواَل َأْنــَت َمَكانــًا ســوًى )58( َقــاَل َمْوِعُدُكْم 

.)2(ــَرَ النَّــاُس ُضحًى ينَــِة َوَأْن حُيْ َيــْوُم الزِّ

مــا أشــبه هــذا املقطــع بأيــام التحكيــم! وال يشــكل عليــه أن خصــم معاويــة فيــه ليــس 
نبيــًا، فاإلمــام عــي مــن النبــي ) )بمنزلــة هــارون مــن موســى، وال يــؤدي عنــي إال 

.)3(ألبعثــن لكــم رجــًا كنفــي يعنــي متــام األداء، ويف هــذا البــاب أنــا أو عــي

1. طه: 24.
2. طه: 59-57.

3. احلديث عند ابن أيب شيبة يف املصنف ومستدرك احلاكم وصححه وفضائل الصحابة ألمحد ومسند أيب يعىل وسنن 
النسائي الكرى وخصائص عي وغريها من عدة طرق أقواها عن أيب ذر.
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)21( الكيد واالفرتاء والكيد:

ــْم ُموَســى  ثــم تواصــل اآليــات: َفَتــَولَّ فِْرَعــْوُن َفَجَمــَع َكْيــَدُه ُثــمَّ َأَتــى )60( َقــاَل َلُ
وا َعــَى اللَِّ َكِذًبــا َفُيْســِحَتُكْم بَِعــَذاٍب َوَقــْد َخــاَب َمــِن اْفــَتَى )61(  َوْيَلُكــْم اَل َتْفــَتُ
ــَداِن َأْن  ــاِحَراِن ُيِري ــَذاِن لَس ــوا إِْن َه ــَوى )62( َقاُل وا النَّْج ــْم َوَأَسُّ ــْم َبْينَُه ــوا َأْمَرُه َفَتنَاَزُع
ا َوَيْذَهَبــا بَِطِريَقتُِكــُم امْلُْثــَى )63( َفَأْجُِعــوا َكْيَدُكــْم ُثــمَّ  خْيِرَجاُكــْم ِمــْن َأْرِضُكــْم بِِســْحِرِهَ

.)1(ــِن اْســَتْعَى ــْوَم َم ــَح اْلَي ــْد َأْفَل ــا َوَق ــوا َصفًّ اْئُت

ــة يف الكيــد واالفــراء عــىل اهلل والنجــوى ومواجهــة حممــد وآل  وهــذه صفــة معاوي
حممــد.

)22( عذاب معاوية كعذاب فرعون:

ــْحَر  َمُكُم السِّ ــُه َلَكبُِرُكــُم الَِّذي َعلَّ وقــال فرعــون: َقــاَل َآَمنُْتــْم َلــُه َقْبــَل َأْن َآَذَن لُكْم إِنَّ
َبنَُّكــْم ِف ُجــُذوِع النَّْخــِل َوَلَتْعَلُمــنَّ أَّينَــا  َفَأَُقطَِّعــنَّ َأْيِديُكــْم َوَأْرُجَلُكــْم ِمــْن ِخــَاٍف َوأَلَُصلِّ
ــا  ــِذي َفَطَرَن ــاِت َوالَّ ــا ِمــَن اْلَبيِّنَ ــَرَك َعــَى َمــا َجاَءَن ــْن ُنْؤثِ ــا َوَأْبَقــى )71( َقاُلــوا َل َأَشــدُّ َعَذاًب

.)2(ْنَيــا َيــاَة الدُّ ــَم َتْقــِي َهــِذِه احْلَ َفاْقــِض َمــا َأْنــَت َقــاٍض إِنَّ

مــا أشــبه هــذه اآليــات بقصــة معاويــة مــع حجــر بــن عــدي وأصحابــه! ومــا فعلــه 
زيــاد بأصحــاب أمــري املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب، مــن قطــع األرجــل واأليــدي 

ــة. ــر معاوي ــذا بأم ــخ وكل ه ــًا ..ال ــن حي ــب والدف والصل

1. طه: 64-60.

2. طه: 72-71.
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:يدعوهم إل النار ..23( إضالل قومه(

.)1(َوَأَضلَّ فِْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى

ومعاويــة كذلــك.. وهــل يشــك يف هــذا أحــد؟ إال إذا كانــت الدعــوة إل النــار 
هدايــة، وهــذه اآليــة يف معاويــة أبلــغ منهــا يف أيب جهــل، فمعاويــة أضــل كل قومــه، بينــا 
أســلم مــن بنــي خمــزوم بعــض أخــوة أيب جهــل )ســلمة بــن هشــام( وأبــو ســلمة بــن عبــد 

األســد املخزومــي فضــًا عــن بقيــة قريــش.

)24( العلو واإلسراف:

ُثــمَّ َأْرَســْلنَا ُموَســى َوَأَخــاُه َهــاُروَن بَِآياتِنَــا َوُســْلَطاٍن ُمبـِـنٍي )45( إَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئـِـِه 
يــِن ِمْثلِنـَـا َوَقْوُمُهــَم َلنـَـا َعابُِدوَن  وا َوَكاُنــوا َقْوًمــا َعالـِـنَي )46( َفَقاُلــوا َأُنْؤِمــُن لَبَرَ َفاْســَتْكَبُ

.)2(ــا َفَكاُنــوا ِمــَن امْلُْهَلكـِـنَي ُبوُهَ )47( َفَكذَّ

وهــذه زاد فيهــا معاويــة وأبــو جهــل عــىل فرعــون، ألن بنــي هاشــم مل يكونــوا 
عابديــن لبنــي أميــة وبنــي خمــزوم، وكان إياهنــا أســهل عــىل نفســيها مــن إيــان فرعــون، 

ــره واضــح. ــو فأم ــر والعل ــا الك أم

ــْوَف  ــْحَر َفَلَس ــُم السِّ َمُك ــِذي َعلَّ ــُم الَّ ــُه َلَكبُِرُك ــْم إِنَّ ــَل َأْن َآَذَن َلُك ــُه َقْب ــْم َل ــاَل َآَمنُْت َق
ــوا  ــنَي )49( َقاُل ِع ــْم َأْجَ َبنَُّك ــَاٍف َوأَلَُصلِّ ــْن ِخ ــْم ِم ــْم َوَأْرُجَلُك ــنَّ َأْيِدَيُك ــوَن أَلَُقطَِّع َتْعَلُم
َل  ــا َأوَّ ــا َأْن ُكنَّ ــا َخَطَاياَن نَ ــا َربُّ ــَر َلنَ ــُع َأْن َيْغِف ــا َنْطَم ــوَن )50( إِنَّ ــا ُمنَْقلُِب نَ ــا إَِل َربِّ ــْرَ إِنَّ اَل َض
ُكــْم ُمتََّبُعــوَن )52( َفَأْرَســَل فِْرَعْوُن  امْلُْؤِمنـِـنَي )51( َوَأْوَحْينـَـا إَِل ُموَســى َأْن َأْسِ بِِعَبــاِدي إِنَّ
ـُـْم َلنَــا َلَغاِئُظــوَن )55(  ِذَمــٌة َقلِيُلــوَن )54 ( َوإِنَّ يــَن )53( إِنَّ َهــُؤاَلِء َلِرْ ِف امْلََدائـِـِن َحاِشِ

1. طه: 79.
2. املؤمنون: 48-45.
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ـاٍت َوُعُيــوٍن )57( َوُكنُــوٍز َوَمَقــاٍم  ــا جَلِميــٌع َحــاِذُروَن )56( َفَأْخَرْجنَاُهــْم ِمــْن َجنَـّ َوإِنَّ
.)1(ــنَي ِق ــْم ُمْرِ ــَل )59( َفَأْتَبُعوُه ائِي ــي إِْسَ ــا َبنِ ــِك َوَأْوَرْثنَاَه ــٍم )58( َكَذل َكِري

)25( يف الثالثة : فرعون وأبي جهل ومعاوية:

ــْوَن  ــاٍت إَِل فِْرَع ــِع َآَي ــْرِ ُســوٍء ِف تِْس ــْن َغ ــُرْج َبْيَضــاَء ِم ــَك َتْ ــَدَك ِف َجْيبِ َوَأْدِخــْل َي
ــَذا ِســْحٌر  ــوا َه ًة َقاُل ــِرَ ــا ُمْب ــْم َآَياُتنَ ــمَّ َجاَءْتُ ــا َفاِســِقنَي )12( َفَل ــوا َقْوًم ــْم َكاُن ُ ــِه إِنَّ َوَقْوِم
ــُة  ــَف َكاَن َعاِقَب ــْر َكْي ا َفاْنُظ ــوًّ ــًم َوُعُل ــُهْم ُظْل ــَتْيَقنَْتَها َأْنُفُس ــا َواْس ــُدوا ِبَ ــنٌي )13( َوَجَح ُمبِ

.)2(امْلُْفِســِديَن
ــا  ــات! ولكنه ــع آي ــن تس ــر م ــة أكث ــل ومعاوي ــو جه ــتيقنها أب ــي اس ــن الت والراه
جحــدوا هبــا ظلــًا وعلــوًا.. وإفســاد معاويــة بــاق إل اليــوم، وأمــا إفســاد أيب جهــل فقــد 
انقطــع بمقتلــه، وأمــا اســتيقان احلجــج فاألحاديــث يف اســتيقان أيب جهــل بحــق النبــي 

ــة بحــق عــي كذلــك... ــة، واســتيقان معاوي ــوة عصبي ــه رفضــه النب مشــهورة ولكن

)26( أن تكون لكما الكربياء!

وا  ُثــمَّ َبَعْثنَــا ِمــْن َبْعِدِهــْم ُموَســى َوَهــاُروَن إَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئِــِه بَِآياتِنَــا َفاْســَتْكَبُ
ــنٌي  ــَذا لَســْحٌر ُمبِ ــوا إِنَّ َه ــا َقاُل ــْن ِعنِْدَن ــُم احْلــقُّ ِم ــمَّ َجاَءُه ــا ُمِْرِمــنَي )75( َفَل ــوا َقْوًم َوَكاُن
ــاِحُروَن )77(  )76( َقــاَل ُموَســى َأَتُقولــُوَن لِْلَحــقِّ مَلَّــا َجاَءُكــْم َأِســْحٌر َهــَذا َواَل ُيْفلـِـُح السَّ
َيــاُء ِف األْْرِض َوَمــا َنْحــُن  َقاُلــوا َأِجْئَتنـَـا لَِتْلِفَتنـَـا َعــمَّ َوَجْدَنــا َعَلْيــِه َآَباَءَنــا َوَتُكــوَن َلُكــَم اْلكِْبِ

.)3(َلُكــَم بُِمْؤِمنِــنَي

وكان بنــو أميــة حيقــدون عــىل النبــي )( رسًا ويعلنــون لعــن اإلمــام عــي جهــرًا، 
ونأخــذ نــاذج مــن مواقــف معاويــة مــن النبــي )( وهــي كثــرية جــدًا، وقــد فهمــت أم 

1. الشعراء: 60-49.
2. النمل: 14-12.
3. يونس: 78-75.



162

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

ســلمة وابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا مــن الســنة التــي ســنها معاويــة بلعــن اإلمــام عــي 
ــن  ــي وم ــن ع ــة )لع ــة معاوي ــول اهلل، ألن صيغ ــن رس ــا لع ــون هب ــم يعن ــر، أهن ــىل املناب ع
ــع  ــه يف موق ــعنا يف إثبات ــد توس ــذا ق ــه، وه ــول اهلل كان حيب ــون أن رس ــم يعلم ــه( وه حيب
آخــر، فمعاويــة عــدٌو للنبــي واإلمــام عــي معــًا، كــا كان فرعــون عدوا ملوســى وهــارون، 
والعلــة واحــدة ، ال يريــد الفرعونــان أن يكــون خلصميهــا الكريــاء يف األرض، حاشــا 
موســى وهــارون، وحاشــا حممــد وعــي مــن الكريــاء، لكــن املتكــر يقيــس عــىل نفســه، 

وال يعلــم اهلــدى، ويظــن األمــر غلبــة واســتكبارًا.
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منوذج من شعور معاوية بهذا األمر:

يف مروج الذهب للمسعودي)1(قال:

نــداء املأمــون يف أمــر معاويــة وســببه: ويف ســنة اثنتــي عــرة ومائتــن نــادى منــادي 
املأمــون: برئــت الذمــة مــن أحــد مــن النــاس ذكــر معاويــة بخــري أو قدمــه عــىل أحــد مــن 
أصحــاب رســول اهللّ صــىل اهلل عليــه وســلم: وتكلــم يف أشــياء مــن التــاوة أهنــا خملوقــة، 
وغــري ذلــك، وتنــازَع النــاس يف الســبب الــذي مــن أجلــه أمــر بالنــداء يف أمــر معاويــة؛ 

فقيــل يف ذلــك أقاويــل:

ث بحديــث عــن مطــرف بــن املغــرية بــن شــعبة الثقفــي،  منهــا أن بعــض ُســّاره َحــدَّ
ــار املعروفــة باملوفقيــات التــي  وقــد ذكــر هــذا اخلــر الزبــري بــن بــكار يف كتابــه يف األخب
ــن  ــرف ب ــال مط ــول: ق ــي يق ــمعت املدائن ــال: س ــري، ق ــن الزب ــو اب ــق، وه ــا للموف صنفه
ــه يتحــدث عنــده  ــة، فــكان أيب يأتي ــْدُت مــع أيب املغــرية إل معاوي املغــرية بــن شــعبة: َوَف
ثــم ينــرف إيلَّ فيذكــر معاويــة ويذكــر عقلــه ويعجــب ممــا يــرى منــه، إذ جــاء ذات ليلــة 

1. املسعودي هو أبو احلسن عي بن احلسن بن عي من ذرية عبد اهلل بن مسعود، وهو بغدادي األصل، كان موسوعيا 
بـ )هريدوتس  التاريخ واجلغرافيا، لقب  أبرزها  فنون عدة،  له تصانيف يف  العامل،  مؤرخا عامة رحالة، من عقاء 
املعتزلة،  يف  ذكره  كالذهبي  وبعضهم  الشافعية،  طبقات  يف  السبكي  له  ترجم   ، مذهبه،  يف  اختلفوا  وقد   ، العرب( 
وبعضهم يذكره يف الشيعة، والذي يظهر يل أنه فوق املذاهب، وليس بالرورة أن كل علاء املسلمن البد أن يكونوا 
مجيعا مقلدين يف الفقه أو االعتقاد، وقد يكون شافعي الفقه معتزيل األصول، واملعتزلة مصنَّفون يف أهل السنة يف 
بالكوفة  كانوا  مسعود،  بن  اهلل  عبد  الصحايب  ذرية  من  واملسعودي   ، وغريه-  تيمية  ابن  يقول  كا   - الشيعة  مقابل 
وانتقلوا لبغداد، وأول من أطلق عليه املسعودي من ذرية عبد اهلل بن مسعود هو املحدث عبد الرمحن بن عبد اهلل بن 
عتبة بن عبد اهلل بن مسعود ت 160هـ ، شيخ وكيع وطبقته، والذي أرجحه ألن يكون املحدث املسعودي هو جد 
املؤرخ املسعودي، ، ولد املؤرخ املسعودي سنة 283 هـ  ببغداد، وأدرك النسائي والطري وابن خزيمة وعارص ابن 
أيب حاتم واألشعري وابن عقدة والكليني وأمحد النارص ابن اهلادي واهلمداين صاحب اإلكليل، وتويف سنة 345هـ، 
واخلر الذي أورده املسعودي هنا قد أورده قبله الزبري بن بكار يف املوفقيات وهو ثقة سني بل فيه يسري نصب، تويف 

سنة 256 هـ .
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فأمســك عــن الَعَشــاء، فرأيتــه مغتــًا ، فانتظرتــه ســاعة، وظننــت أنــه لــيء حــدث فينــا 
أو يف عملنــا، فقلــت لــه: مــا يل أراك مغتــًا منــذ الليلــة. قــال: يــا بنــي، إين جئــت مــن عنــد 

أْخَبــِث النــاس، قلــت لــه: ومــا ذاك. قــال: قلــت لــه وقــد خلــوت بــه:

ــا يــا أمــري املؤمنــن، فلــو أظهــرت َعــْدالً وبســطت خــريًا فإنــك  إنــك قــد بلغــت منّ
ــو اهلل مــا  ــَت أرحامهــم ف ــي هاشــم فوَصْل ــو نظــرت إل إخوتــك مــن بن قــد كــرت، ول
ــا  ــي أب ــٍم – يعن ــو َتْي ــَك أخ ــات!! َمَل ــات هيه ــال يل: هيه ــه، فق ــوم يشء ختاف ــم الي عنده
ــول  ــره، إال أن يق ــك ذك ــك فهل ــدا أن هل ــا ع ــو اهللّ م ــل، ف ــا فع ــل م ــدل وفع ــر- فع بك
ر عــر ســنن،  ــِديٍّ – يعنــي عمــر- فاجتهــد وَشــمَّ ــو بكــر، ثــم ملــك أخــو َع قائــل: أب
ــا  ــك أخون ــم مل ــر، ث ــل: عم ــول قائ ــره، إال أن يق ــك ذك ــك فهل ــدا أن هل ــا ع ــو اهللّ م ف
ــو اهلل  ــه ف ــل ب ــل وعم ــا عم ــل م ــبه، فعم ــل نس ــد يف مث ــن أح ــٌل مل يك ــك رج ــان فمل عث
ُخ بــه يف كل  مــا غــدا أن هلــك فهلــك ذكــره، وذكــر مــا فعــَل بــه، وإن أخــا هاشــم ُيــْرَ
يــوم مخــس مــرات: أشــهد أن حممــدًا رســول اهلل، فــأي عمــل يبقــى مــع هــذا؟ ال أَم لــك؛ 
ــه ذلــك عــىل أن أمــر بالنــداء  ــًا ، وإن املأمــون ملــا ســمع هــذا اخلــر بعث ــًا دفن واهلل أال دفن
عــىل حســب مــا وصفنــا، وأنشــئت الكتــب إل اآلفــاق بلعنــه عــىل املنابــر، فأْعَظــَم النــاُس 
ذلــك وأكــروه، واضطربــت العامــة منــه فأشــري عليــه بــرك ذلــك، فأعــرض عــا كان َهمَّ 

به)1(.

1. مروج الذهب للمسعودي: ج2 / ص54.
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التعليق على قصة املغرية ومعاوية:

ــي كــره فرعــون أن تكــون ملوســى وهــارون )(، وهــا  ــاء الت هــذه هــي الكري
هــو معاويــة ينفــث هبــا هنــا، ال يريــد أن تكــون الكريــاء ملحمــد وعــي، فهــو ليــس خصــًا 
لإلمــام عــي فقــط، فالنفســيتان )فرعــون ومعاويــة واحــدة( لكــن ال تعلــم ذلــك إال بعــد 

البحــث.

ــة  ــاس – أصحــاب الكــر والغــرور– قــد يتعاطــف مــع كلمــة معاوي ــل بعــض الن ب
ــخ. ــو يف األرض.. ال ــاء والعل ــاء أرادوا الكري ــن أن األنبي ــذه، ويظ ه

وهنــا البــد أن ننبــه عــىل رس إيــاين أو حكمــة مــن وجــود اســم رســول اهلل يف 
الشــهادتن واألذان وغريمهــا، الــر يف وجــود اســم النبــي يف )ال إلــه إال اهلل حممــد 
رســول اهلل( هــو ابتــاء للمتكريــن واملغروريــن، بحيــث يرفهــم الكــر عــن اهلدايــة، 

وهــذا يتعلــق بســنة اهلل باالبتــاء والتمحيــص، وأخــص مــا يمحصــه اهلل القلــب.

ــاُس َأْن  ــَب النَّ ــاس َأَحِس ــار الن ــا أن نقــول أن اهلل مســتمر يف اختب ــا يمكنن ومــن هن
ــا َوُهــْم اَل ُيْفَتنُــوَن)1(، فالتمحيــص مســتمر للصحابــة وللطلقــاء  ُكــوا َأْن َيُقوُلــوا آَمنَّ ُيْتَ
واألعــراب ولنــا ..الــخ، وبــا أن اهلل يعلــم أن بنــي أميــة ســيعملون عــىل إطفــاء نــور النبوة 
وهبــذا يطفئــون نــور اإلســام، فــكأن اهلل يقــول : لــن تعرفــوا دينــي إال مــن طريــق هــذا 
الرجــل )حممــد صلــوات اهلل عليــه وآلــه(، وانــا أبتليكــم بــه ألختــر مــدى ختلصكــم مــن 

الكــر والعصبيــة.

1. العنكبوت:2.
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املأمون عامل باحلديث ولن حيتج على أهل احلديث حبديث ضعيف:

ــة  ــبب حمن ــه بس ــم ل ــلفيون لغمطه ــه الس ــا ال يعرف ــذا م ــث وه ــامل باحلدي ــون ع واملأم
ــاق)1(. ــب إل اآلف ــأ الكت ــا أنش ــناد م ــن اإلس ــه م ــوال تثبت ــرآن، ول ــق الق خل

ــه  ــناده لكن ــر إس ــة : )5 / 129( ومل يذك ــج الباغ ــد: رشح هن ــن أيب احلدي ــال اب وق
ذكــر القرائــن املقويــة للحديــث فقــال: ] أخبــار متفرقــة عــن أحــوال معاويــة [ وقــد طعــن 
ــوا  ــة ، ومل يقتــروا عــىل تفســيقه ، وقال ــن معاوي ــة - يف دي ــا ـ املعتزل ــري مــن أصحابن كث
عنــه إنــه كان ملحــدًا ال يعتقــد النبــوة ، ونقلــوا عنــه يف فلتــات كامــه ، وســقطات ألفاظــه 
ــات، - وهــو غــري متهــم عــىل  ــكار يف، املوفقي ــن ب ــري ب ــك، وروى الزب ــدل عــىل ذل ــا ي م
ــة عــي  ــه مــن جمانب ــوم مــن حال ــا هــو معل ــاد الشــيعة ، مل ــة، وال منســوب إل اعتق معاوي
)(، واالنحــراف عنــه - : قــال املطــرف بــن املغــرية بــن شــعبة : دخلــت مــع أيب عــىل 
ــه،  ــة وعقل ــم ينــرف إيل فيذكــر معاوي ــه ، فيتحــدث معــه ، ث ــى يأتي ــكان أب ــة، ف معاوي
ويعجــب بــا يــرى منــه، إذ جــاء ذات ليلــة فأمســك عــن العشــاء ، ورأيتــه مغتــًا فانتظرتــه 

ســاعة، وظننــت أنــه ألمــر حــدث.. الــخ.

وشــاهده إن صــح: مــا ذكــره ابــن أيب طاهــر يف أخبــار امللــوك – ونقلــه عنــه ابــن أيب 
احلديــد-: وقــال معاويــة ملــا ســمع املــؤذن يقــول: أشــهد أن ال إلــه إال اهلل: هلل أبــوك يابــن 
عبــد اهلل ! لقــد كنــت عــايل اهلمــة، مــا رضيــت لنفســك إال أن يقــرن اســمك باســم رب 

العاملــن )نســبة البــن أيب طاهــر يف أخبــار امللــوك نقــًا عــن هنــج الباغــة(.

وسنتوســع يف موقــف معاويــة مــن النبــي نفســه صلــوات اهلل عليــه وآلــه يف مناســبات 
قادمــة إن شــاء اهلل..

1. راجع قصة املأمون مع أيب مسهر يف سري أعام النباء.
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)27( األقلية املؤمنة والعمل الفكري املضاد:

ْم ُموَســى  ــَحَرُة َقــاَل َلُ َوَقــاَل فِْرَعــْوُن اْئُتــويِن بـِـُكلِّ َســاِحٍر َعلِيــٍم )79( َفَلــمَّ َجــاَء السَّ
ــْحُر إِنَّ اللََّ َســُيْبطُِلُه  َأْلُقــوا َمــا َأْنُتــْم ُمْلُقــوَن )80( َفَلــمَّ َأْلَقــْوا َقــاَل ُموَســى َمــا ِجْئُتــْم بـِـِه السِّ
ــوَن  ــِرَه امْلُْجِرُم ــْو َك ــِه َوَل ــقَّ بَِكلَِمتِ ــقُّ اللَُّ احْل ــِديَن )81( َوحُيِ ــَل امْلُْفِس ــُح َعَم إِنَّ اللََّ اَل ُيْصلِ
ــٌة ِمــْن َقْوِمــِه َعــَى َخــْوٍف ِمــْن فِْرَعــْوَن َوَمَلئِِهــْم َأْن َيْفتِنَُهــْم  يَّ )82( َفــَم َآَمــَن ملُِوَســى إاِلَّ ُذرِّ

.)1(فِــنَي ــُه مَلـِـَن امْلُْرِ َوإِنَّ فِْرَعــْوَن َلَعــاٍل ِف اأْلَْرِض َوإِنَّ

)28( األموال واإلضالل والزينة:

ــا  نَ ْنَيــا َربَّ ــًة َوَأْمــَواالً ِف ْاحَلَيــاِة الدُّ ــَك َآَتْيــَت فِْرَعــْوَن َوَمــَأَُه ِزينَ ــا إِنَّ نَ َوَقــاَل ُموَســى َربَّ
ــْم َواْشــُدْد َعــَى ُقُلوِبِــْم َفــَا يْؤِمنُــوا َحتَّــى  نَــا اْطِمــْس َعــَى َأْمَواِلِ ــوا َعــْن َســبِيلَِك َربَّ لُِيِضلُّ

.)2(َيــَرُوا اْلَعــَذاَب اأْلَلِيــَم

.)3(َوَأَضلَّ فِْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى :وقال ايضا

)29( ملك عضوض ال خالفة راشدة:

َبُعــوا َأْمــَر  َوَلَقــْد َأْرَســْلنَا ُموَســى بَِآَياتِنـَـا َوُســْلَطاٍن ُمبـِـنٍي )96( إَِل فِْرَعــْوَن َوَمَلئـِـِه َفاتَّ
.)4(فِْرَعــْوَن َوَمــا َأْمــُر فِْرَعــْوَن بَِرِشــيٍد

1. يونس: 83-79.
2. يونس: 88.

3. طه: 79.
4. هود: 97.
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)30( منهج فرعون كله من مكر وكيد وحب علو يف األرض وسرية ون�جوى:

وا  ــَتُ ــْم اَل َتْف ــى ْويَلُك ــْم ُموَس ــاَل َلُ ــى )60( َق ــمَّ َأَت ــَدُه ُث ــَع َكْي ــْوُن َفَجَم ــَولَّ فِْرَع َفَت
َعــَى اللَِّ َكِذًبــا َفُيْســِحَتُكْم بَِعــَذاٍب َوَقــْد َخــاَب َمــِن اْفــَتَى )61( َفَتنَاَزُعــوا َأْمَرُهــْم َبْينَُهــْم 
ــْم  ــْن َأْرِضُك ــْم ِم ــَداِن َأْن خُيِْرَجاُك ــاِحَراِن ُيِري ــَذاِن لَس ــوا إِْن َه ــَوى )62( َقاُل وا النَّْج َوَأَسُّ
ــَح  ــْد َأْفَل ــا َوَق ــوا َصفًّ ــمَّ ْائُت ــْم ُث ــوا َكْيَدُك ــَى )63( َفَأْجُِع ــُم امْلُْث ــا بَِطِريَقتُِك ا َوَيْذَهَب ــْحِرِهَ بِِس

.)1(ــِن اْســَتْعَى ــْوَم َم اْلَي

)31( منهج القلة والكثرة والتحذير والتهويل:

ِذَمــٌة َقلِيُلــوَن )54(  يــَن )53( إِنَّ َهــُؤاَلِء لِرْ َفَأْرَســَل فِْرَعــْوُن ِف امْلََدائِــِن َحاِشِ
.)2(ــاِذُروَن ــٌع َح ــا جَلِمي ــوَن )55( َوإِنَّ ــا َلَغائظِ ــْم َلنَ ُ َوإِنَّ

)32( معاوية وأبو ذر:

َل ِدينَُكــْم َأْو َأْن  ــدِّ ــُه إيِنِّ َأَخــاُف َأْن يَب ــْدُع َربَّ ــْل ُموَســى َوْلَي ــاَل فِْرَعــْوُن َذُرويِن َأْقُت َوَق
 ٍ ــبِّ ــْن ُكلِّ ُمَتَك ــْم ِم ُك ــَريبِّ َوَربِّ ــْذُت بِ ــى إيِنِّ ُع ــاَل ُموَس ــاَد )26( َوَق ــَر ِف اأْلَْرِض الْفَس يْظِه
َســاِب )27( َوَقــاَل َرُجــٌل ُمْؤِمــٌن ِمــْن َآِل فِْرَعــْوَن َيْكُتــُم إِيَمَنــُه َأَتْقُتُلــوَن  اَل ُيْؤِمــُن بَِيــْوِم احْلِ
ــُه  ــِه َكِذُب ــا َفَعَلْي ُكــْم َوإِْن يــَك َكاِذًب ــاِت ِمــْن َربِّ ــْد َجاَءُكــْم بِاْلَبيِّنَ َ اللَُّ َوَق َرُجــًا َأْن َيُقــوَل َريبِّ
اٌب  ٌف َكــذَّ َوإِْن يــَك َصاِدقــًا ُيِصْبُكــْم َبْعــُض الَّــِذي يِعُدُكــْم إِنَّ اللََّ اَل ْيــِدي َمــْن ُهــَو ُمــْرِ
ــْأِس اللَِّ إِْن  ــْن َب ــا ِم َن ــْن َينُْرُ ــَن ِف اأْلَْرِض َفَم ــْوَم َظاِهِري ــُك اْلَي ــُم امْلُْل ــْوِم َلُك ــا َق )28( َي
َشــاِد )29( َوَقــاَل  َجاَءَنــا َقــاَل فِْرَعــْوُن َمــا ُأِريُكــْم إاِلَّ َمــا َأَرى َوَمــا َأْهِديُكــْم إاِلَّ َســبِيَل الرَّ

1. طه: 64-60.
2. الشعراء: 56-53.
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ــْوِم ُنــوٍح  ــَل َدْأِب َق ــَل يــْوِم اأْلَْحــَزاِب )30( ِمْث ــْوِم إِّين َأَخــاُف َعَلْيُكــْم ِمْث ــا َق ــِذي َآَمــَن َي الَّ
ــْوِم إيِنِّ  ــا َق ــاد)1( )31( َوَي ــًم لْلِعَب ــُد ُظْل ــا اللَُّ ُيِري ــْم َوَم ــْن َبْعِدِه ــَن ِم ــوَد َوالَِّذي ــاٍد َوَثُم َوَع
َأَخــاُف َعَلْيُكــْم يــْوَم التَّنَــاِد )32( يــْوَم ُتَولُّــوَن ُمْدبِِريــَن َمــا َلُكــْم ِمــَن اللَِّ ِمــْن َعاِصــٍم َوَمــْن 

.)2(ــُه ِمــْن َهــاٍد ــَم َل ــِل اللَُّ َف يْضلِ

وقد عّرض اإلمام عي هبذا املعنى يف دفاعه عن أيب ذر.

)33(: جعلهم سلفًا !

ــا  ــمَّ َآَســُفوَنا اْنَتَقْمنَ ــا َفاِســِقنَي )54( َفَل ــوا َقْوًم ُــْم َكاُن ــُه َفَأَطاُعــوُه إِنَّ َفاْســَتَخفَّ َقْوَم
 .)3(ــَن ــًا لِْلَِخِري ــَلفًا َوَمَث ــْم َس ــنَي )55( َفَجَعْلنَاُه ِع ــْم َأْجَ ــْم َفَأْغَرْقنَاُه ِمنُْه

ــن  ــوم- ل ــيطرة الي ــي املس ــة – وه ــلفية املحدث ــع الس ــن مرج ــث ع ــن بح ــت: وم قل
جيــد هلــا ســلفًا إال معاويــة ومــا أفــرزه مــن عقائــد النصــب واجلــر واإلرجــاء والتشــبيه 
ــل  ــو جه ــن أب ــخ، ومل يك ــل واحلقوق..ال ــرآن والعق ــر الق ــب وهج ــب والرهي والرغي

ــل. ــة أصي ــون ومعاوي ــن فرع ــابه ب ــذا التش ــد، فه ــلفًا ألح س

ــم يف أوج  ــقطوا وه ــد س ــرة، فق ــة ع ــي أمي ــون وبن ــاك آل فرع ــل اهلل ه ــد جع وق
ــر؟ ــن املعت ــن أي ــم، ولك قوهت

1. واألحزاب هم من يتبع بعضهم بعضا وليس رشطا أن يكونوا يف زمن واحد.. كا توضح ذلك اآلية، ومن هذا الباب 
قول عي: انفروا إل بقية األحزاب! فمعاوية هو بقية وحزب من تلك األحزاب.. وقد توالت األحزاب ..

2. غافر: 33-26.
3. الزخرف: 56-54.
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ثانيًا : احلاضنات احلديثية:

وهــي كثــرية جــدًا .. وســتخرج األحاديــث يف ذم معاويــة مطبوعــة يف كتــب تباعــًا، 
وكل حديــث منهــا يغطــي صفــة مــن صفــات فرعــون غالبــًا .. وقــد كررنــا هــذه 
ــج، ألن هــذه الكتــب  ــاب دون توســع يف التخري ــث أو مضامنيهــا يف هــذا الكت األحادي

ــة. ــب معاوي ــن مثال ــي م ــم احلديث ــي القس ه

ثالثًا : احلاضنات التارخيية:

وهــذه كثــرية جــدًا .. فســرية معاويــة تــكاد تكــون رشحــًا لســرية فرعــون، نعــم يتميــز 
ــدة،  ــون واح ــكاد تك ــرية فت ــال والس ــا األع ــر، أم ــان الكف ــة بإع ــن معاوي ــون ع فرع
وسنتوســع يف هــذه احلاضنــات التارخييــة عنــد كامنــا يف كتــب قادمــة عــن كبائــر معاوية.

فمثًا:

1 - سبي وقتل وسجن النساء املسلات، وهذا كله با حق طبعًا.
2 - قتل االطفال صغارًا والرجال صرًا، وكل هذا با حق.

هــذه مــن أعــال فرعــون، وهلــا عــرات الروايــات التارخييــة يف ســرية معاويــة، فهــل 
نستعرضها؟

ــض  ــا بع ــنذكر منه ــن س ــردًا ، ولك ــًا مف ــكان كتاب ــا ل ــو فعلن ــدًا ، ل ــب ج ــذا صع ه
النــاذج القليلــة جــدًا يف هنايــة هــذا املبحــث.
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3 - التمثيل باملخالفن )قطع أرجلهم وأيدهم ..( وهي من أعال فرعون، فسنجد هلا 
قلنا، لكن  أمر صعب كا  نستعرضها؟ هذا  الروايات يف سرية معاوية)1( فهل  عرات 
سنشري لبعضها فقط من باب أننا ال نقول الكام جزافًا، وإنا احلواضن القرآنية واحلديثية 

والتارخيية تدعم هذا احلديث..

ــه مــع ســرية فرعــون  ــة وأعال ــة التــي تتشــابه فيهــا ســرية معاوي فاحلواضــن التارخيي
وأعالــه كثــرية جــدا -وهــذا التطابــق ال نجــده يف ســرية فرعــون وأيب جهــل مــع ســوئها، 

لكــن الســرية ليســت متشــاهبة.

1. االستيعاب يف معرفة األصحاب- )ج 1 / ص 262 (: قال الشعبي: كان عبد اهلل ابن بديل يف صفن عليه درعان 
وسيفان، وكان يرب أهل الشام ويقول:.. وذكر القصة وفيها مقتله وقول معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقال له ابن 

عامر: واهلل ال يمثل به ويف روح، وقال معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقد وهبناه لك
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مناذج من احلواضن التارخيية:

جمــرد قصــة واحــدة مــن قصــص مظــامل معاويــة ووالتــه ســتجد فيهــا كثــريًا مــن أعال 
ــة ال يف أيب جهــل، لنأخــذ  ــأن احلديــث يصــح يف معاوي فرعــون، وهــذه مــن الشــواهد ب

نــاذج يســرية جــدًا ، فمثــًا:

يف مصنــف ابــن أيب شــيبة: حدثنــا أبــو أســامة )ثقــة( قــال حدثنــي الوليــد بــن كثــري 
)ثقــة( عــن وهــب بــن كيســان )ثقــة( قــال : ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل )صحــايب( يقول:

ــىل  ــا ع ــع أهله ــاة ليباي ــن أرط ــر ب ــة ب ــة إل املدين ــث معاوي ــة بع ــام اجلاع ــا كان ع مل
راياهتــم وقبائلهــم ، فلــا كان يــوم جاءتــه االنصــار جاءتــه بنــو ســليم)1( فقــال : أفيهــم 
جابــر ؟ قالــوا : ال ، قــال : فلريجعــوا فــإين لســت مبايعهــم حتــى حيــر جابــر ، قــال : 
فأتــاين فقــال : ناشــدتك اهلل إال مــا انطلقــت معنــا فبايعــت فحقنــت دمــك ودمــاء قومك، 

فإنــك إن مل تفعــل ُقتلــت مقاتلتنــا وُســبيت ذرارينــا)2(.

قــال : فاســتنظرهم إل الليــل ، فلــا أمســيت دخلــت عــىل أم ســلمة زوج النبــي صــىل 
اهلل عليــه وســلم فأخرهتــا اخلــر فقالــت : يــا ابــن أم انطلــق فبايــع واحقــن دمــك ودمــاء 

قومــك ، فــإين قــد أمــرت ابــن أخــي يذهــب فيبايــع)3(.

1. الصواب بنو سلمة قوم جابر بن عبد اهلل ، أحد بيوتات األنصار.
2. هذه شهادة من أم املؤمنن أم سلمة ريض اهلل عنها عىل سرية معاوية، بأهنا هكذا، والصحابة الصاحلون كأم سلمة 
وجابر بن عبد اهلل يعرفون أن معاوية كفرعون يقتل الرجال ويستحيي النساء والذراري بل يسبيهم وهذا أبلغ من 
فعل فرعون )فرعون يبقي عليهم با سبي = استحياء(، أما معاوية ووالته فيسبون املسلات والذراري عند مقاتلته 
أهل العدل للرهيب كا تفعل داعش اليوم، هذا معروف من سريته يف قتال أهل العدل إن مل يبايعوه طوعا أو كرها ، 

فرأت أم سلمة الرخصة جلابر بن عبد اهلل يف البيعة كرها وتقية.
3. مصنف ابن أيب شيبة: ج 7 / ص 252.
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ــا  ــي ثن ــد اجلرم ــن حمم ــعيد ب ــي س ــاري: حدثن ــري للبخ ــخ الصغ ــث يف التاري واحلدي
ــن  ــب ب ــم وه ــو نعي ــي أب ــحاق حدثن ــن إس ــد ب ــن حمم ــا أيب ع ــم ثن ــن إبراهي ــوب ب يعق
ــة  ــن أرطــاة املدين ــد اهلل يقــول قــدم بــر ب ــن عب ــر ب ــه ســمع جاب ــري أن كيســان مــول الزب
زمــان معاويــة فقــال ال أبايــع رجــًا مــن بنــى ســلمة حتــى يــأيت جابــر فأتيــت أم ســلمة 
بنــت أيب أميــة زوج النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم فقالــت بايــع فقــد أمــرت عبــد اهلل بــن 

ــة)1(. ــم أهنــا بيعــة ضال ــا أعل ــه أن ــع عــىل دمــه ومال ــن أخــي أن يباي زمعــة ب

وهــو يف تاريــخ الطــري)2( : ثــم دخلــت ســنة أربعــن ذكر مــا كان فيها مــن األحداث 
فمــا كان فيهــا مــن ذلــك توجيــه معاويــة بــر بــن أبــى أرطــاة يف ثاثــة آالف مــن املقاتلــة 
إل احلجــاز فذكــر عــن زيــاد بــن عبــد اهلل البكائــي عــن عوانــة قــال أرســل معاويــة بــن 
أبــى ســفيان بعــد حتكيــم احلكمــن بــر بــن أبــى أرطــاة وهــو رجــل مــن بنــى عامــر بــن 
ــة  ــىل املدين ــي ع ــل ع ــة وعام ــوا املدين ــى قدم ــام حت ــن الش ــاروا م ــش فس ــؤي)3( يف جي ل
ــًا بالكوفــة، ودخــل  ــو أيــوب فأتــى ـ علي ــو أيــوب االنصــاري)4( ففــر منهــم أب ــذ أب يومئ
بــر املدينــة قــال فصعــد منرهــا ومل يقاتلــه هبــا أحــد فنــادى عــىل املنــر يــا دينــار ويــا نجار 
ويــا زريــق)5( شــيخي شــيخي عهــدي بــه باألمــس فأيــن هــو - يعنــى عثــان)6( - ثــم قــال 

1. التاريخ الصغري للبخاري: ج 1 / ص 141.
2. تاريخ الطري: ج 4 ، ص 106.

3. أي بيت عمرو بن ود وسهيل بن عمرو، بيت كبري من بيوت قريش، وهذا البيت عريق يف حرب النبوة.
4. انظروا كيف انقلبت األمور، أبو أيوب األنصاري صاحب رسول اهلل والذي نزل رسول اهلل يف داره يفر من داره لغلبة 
أهل الر والنفاق واخلذالن، وهذا الرير العامري يعبث يف املدينة النبوية كا يشاء.... ابتاء ومتحيص كبري، وإثم 

هذا يف رقاب كثري من املفرطن يف األمر األول، فلوالهم ما كان معاوية وال بر وال مرف وال عمرو .
5. بيوتات من خاصة األنصار بنو النجار، بنو زريق، بنو دينار.

6. بر عىل مذهب معاوية يرى أن أألنصار قتلوا عثان، نعم شاركوا يف الثورة عىل عثان، لكن مل يقتله أحد منهم، قتله 
سودان بن محران واشرك يف قتله آخرون.
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يــا أهــل املدينــة واهلل لــوال مــا عهــد إيّل معاويــة مــا تركــت هبــا حمتلــًا إال قتلتــه)1(، ثــم بايــع 
أهــل املدينــة وأرســل إل بنــي ســلمة فقــال واهلل مــا لكــم عنــدي مــن أمــان وال مبايعــة 
حتــى تأتــوين بجابــر بــن عبــد اهلل فانطلــق جابــر إل أم ســلمة زوج النبــي صــىل اهلل عليــه 

وســلم فقــال هلــا مــاذا تريــن؟

إين قــد خشــيت أن أقتــل وهــذه بيعــة ضالــة قالــت أرى أن تبايــع فــإين قــد أمــرت 
ابنــي عمــر بــن أبــى ســلمة أن يبايــع وأمــرت ختنــي عبــد اهلل بــن زمعــة وكانــت ابنتهــا 

زينــب ابنــة أبــى ســلمة عنــد عبــد اهلل بــن زمعــة، فأتــاه جابــر فبايعــه.

وهــدم بــر دورًا باملدينــة ثــم مــى حتــى أتــى مكــة فخافــه أبــو موســى )األشــعري( 
ــه وســلم  ــا كنــت ألفعــل بصاحــب رســول اهلل صــىل اهلل علي ــه بــر م ــه فقــال ل أن يقتل

ذلــك)2( فخــىل عنــه.

وكتــب أبــو موســى قبــل ذلــك إل اليمــن أن خيــًا مبعوثــة مــن عنــد معاويــة تقتــل 
النــاس، تقتــل مــن أبــى أن يقــر باحلكومــة)3( ثــم مــى بــر إل اليمــن وكان عليهــا عبيــد 
اهلل بــن عبــاس عامــًا لعــي فلــا بلغــه مســريه فــر إل الكوفــة حتــى أتــى عليــًا واســتخلف 
عبــد اهلل بــن عبــد املــدان احلارثــي عــىل اليمــن فأتــاه بــر فقتلــه وقتــل ابنــه ولقــى بــر 
ثقــل عبيــداهلل بــن عبــاس وفيــه ابنــان لــه صغــريان فذبحهــا وقــد قــال بعــض النــاس إنــه 
وجــد ابنــي عبيــداهلل بــن عبــاس عنــد رجــل مــن بنــى كنانــة مــن أهــل الباديــة فلــا أراد 

1. الرجل مستعد لقتل كل حمتلم كا ترون، سرية فرعون، لكن معاوية أوصاه ملا يعلم من اخلطورة التي ترتب عىل قتل 
أهل املدينة كافة، ستحرض عليه الناس.

2. ما شاء اهلل عىل التقوى! بر يقول هذا يف أيب موسى األشعري فقط ألن هواه كان مع معاوية ، وهنا بداية العقيدة 
السلفية يف الصحابة، فمن كان مع عي ليس صحابيا ولو كان بدريا ، ومن كان مع معاوية فهو صحايب ولو كان منافقا 
لذلك ال يعظم النواصب وغاة السلفين إال الذين وقفوا مع معاوية من املنافقن والطلقاء واألعراب، وال يكادون 

يعرفون من أهل بدر -الذين كانوا مع عي- إال عار بن يارس لشهرة مقتله وارتباط احلدث واحلديث به.
3. وهذا الشيخ ما زال حريصًا عىل حكومته، وقد أخذ فيها البغال والعبيد.
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قتلهــا قــال الكنــاين عــام تقتــل هذيــن وال ذنــب هلــا فــإن كنــت قاتلهــا فاقتلنــي قــال 
ــاين  ــل إن الكن ــد قي ــم رجــع بــر إل الشــام وق ــم قتلهــا ث ــه ث ــاين فقتل ــدأ بالكن أفعــل فب
ــد  ــر عب ــا ب ــن قتله ــن اللذي ــد الطفل ــم أح ــل وكان اس ــى قت ــن حت ــن الطفل ــل ع قات
الرمحــن واآلخــر قثــم وقتــل بــر يف مســريه ذلــك مجاعــة كثــرية مــن شــيعة عــي باليمــن.

ــعود يف  ــن مس ــب ب ــن ووه ــة يف ألف ــن قدام ــة ب ــه جاري ــر فوج ــر ب ــًا خ ــغ علي وبل
ــان)1(  ــيعة عث ــن ش ــًا م ــذ ناس ــا وأخ ــرق هب ــران فح ــى نج ــى أت ــة حت ــار جاري ــن فس ألف

ــة. ــغ مك ــى بل ــم حت ــه واتبعه ــه من ــر وأصحاب ــرب ب ــم وه فقتله
ــوا قــد هلــك أمــري املؤمنــن فلمــن نبايــع؟ قــال ملــن  ــا فقال ــة بايعون فقــال هلــم جاري
بايــع لــه أصحــاب عــي فتثاقلــوا ثــم بايعــوا ثــم ســار حتــى أتــى املدينــة وأبــو هريــرة يصىل 
هبــم فهــرب منــه فقــال جاريــة واهلل لــو أخــذت أبــا ســنور لربــت عنقــه، ثــم قــال ألهــل 
املدينــة بايعــوا احلســن بــن عــي فبايعــوه وأقــام يومــه ثــم خــرج منرفــًا إل الكوفــة وعــاد 

أبــو هريــرة فصىل هبــم)2(.

ــد  ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــا أب ــاب: أخرن ــة األصح ــتيعاب يف معرف ــو يف اإلس وه
املؤمــن قــال حدثنــا أبــو حممــد إســمعيل ابــن عــي اخلطبــي ببغــداد يف تارخيــه الكبــري قــال 
حدثنــا حممــد بــن مؤمــن بــن محــاد قــال حدثنــا ســليان بــن أيب شــيخ قــال حدثنــا حممــد 

بــن احلكــم عــن عوانــة )ابــن احلكــم()3( قــال وذكــره زيــاد أيضــًا عــن عوانــة قــال :

أرســل معاويــة بعــد حتكيــم احلكمــن بــر بــن أرطــاة يف جيــش فســاروا مــن الشــام 
حتــى قدمــوا املدينــة وعامــل املدينــة يومئــذ لعــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه أبــو أيــوب 
ــي  ــق بع ــوب وحل ــو أي ــر أب ــلم فف ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــب رس ــاري صاح األنص

1. يعني من مجاعة معاوية النواصب، كان يقال هلم شيعة عثان ألن معاوية رفع قميصه وادعى األخذ بدمه.
2. تاريخ الطري: ج 4 / ص 106.

3. أخباري عامة مشهور، مات بعد 140 هـ وكان متها بوضع األخبار لبني أمية. 
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ريض اهلل عنــه ودخــل بــر املدينــة فصعــد منرهــا فقــال أيــن شــيخي الــذي عهدتــه هنــا 
ــد إيل  ــا عه ــوال م ــة واهلل ل ــل املدين ــا أه ــال ي ــم ق ــه ث ــان ريض اهلل عن ــي عث ــس يعن باألم
معاويــة مــا تركــت فيهــا حمتلــًا إال قتلتــه ثــم أمــر أهــل املدينــة بالبيعــة ملعاويــة وأرســل إل 
بنــي ســلمة فقــال مــا لكــم عنــدي أمــان وال مبايعــة حتــى تأتــوا بجابــر بــن عبــد اهلل فأخر 
جابــر فانطلــق حتــى جــاء إل أم ســلمة زوج النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم فقــال هلــا مــاذا 
تريــن فــإن خشــيت أن أقتــل وهــذه بيعــة ضالــة فقالــت أرى أن تبايــع وقــد أمــرت ابنــي 
عمــر بــن أيب ســلمة أن يبايــع فأتــى جابــر بــرًا فبايعــه ملعاويــة وهــدم بــر ســورًا باملدينــة 
ثــم انطلــق حتــى أتــى مكــة وهبــا أبــو موســى األشــعري فخافــه أبــو موســى عــىل نفســه 
أن يقتلــه فهــرب فقيــل ذلــك لبــر، فقــال مــا كنــت ألقتلــه وقــد خلــع عليــًا ومل يطلبــه، 
وكتــب أبــو موســى إل اليمــن إن خيــًا مبعوثــة مــن عنــد معاويــة تقتــل النــاس مــن أبــى 
أن يقــر باحلكومــة، ثــم مــى بــر إل اليمــن وعامــل اليمــن لعــي ريض اهلل عنــه عبيــد اهلل 
بــن العبــاس فلــا بلغــه أمــر بــر فــر إل الكوفــة حتــى أتــى عليــًا واســتخلف عــىل اليمــن 
عبــد اهلل بــن عبــد املــدان احلارثــي فأتــى بــر فقتلــه وقتــل ابنــه ولقــي ثقــل عبيــد اهلل بــن 

العبــاس وفيــه ابنــان صغــريان لعبيــد اهلل بــن العبــاس فقتلهــا ورجــع إل الشــام)1(.

وفعلهــا ســفيان بــن عــوف الغامــدي – أحــد قــواد معاويــة- وكل رسايــا معاويــة كان 
يقــال يف كل منهــا )فقتــل وســبى(!.

1. اإلستيعاب يف معرفة األصحاب: ج 1 / ص 50؛ وهذه السنة الفرعونية كررها مرف بن عقبة بعد معاوية يف أهل 
املدينة ففي اإلصابة يف معرفة الصحابة-)ج2/ ص 102(: فإن ابن عيينة روى عن الوليد بن كثري عن وهب بن 
كيسان: سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: ملا قدم مسلم بن عقبة املدينة بايع الناس يعني بعد وقعة احلرة قال: وجاءه 
بنو سلمة فقال: ال أبايعكم حتى يأيت جابر قال: فدخل عىل أم سلمة أستشريها فقالت: إين ألراها بيعة ضالة وقد 
أمرت أخي عبد اهلل بن أيب أمية أن يأتيه فيبايعه قال: فأتيته فبايعته اه فالقصة تكررت إن مل يكن هذا وهم من سفيان 

بن عيينة، وقصة احلرة قصة كبرية هلا مكاهنا.
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هــذه احلادثــة وحدهــا )قصــة أرســال بــر بــن أيب أرطــأة إل احلجــاز واليمــن( قــد 
ــأن:  ــًا ، وهــذا مــا يقــوي احلديــث ب يســتخرج منهــا الباحــث ســرية فرعــون كلهــا تقريب

..معاويــة فرعــون هــذه األمــة
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خامتة املبحث:

مل نســتوِف اآليــات يف فرعــون وآل فرعــون، والباحــث احلصيــف يســتطيع مــع 
الوعــي التارخيــي أن جيــد شــبهًا مــا بــن أكثــر اآليــات التــي تتحــدث عــن فرعــون عاقــة 
بمعاويــة وســريته وعلــوه وســحرته وكيــده ومكــره ..الــخ، ولكنــه لــن جيــد هــذه العاقــة 
بــأيب جهــل إال يف آيــات قليلــة التــي يشــرك فيهــا كل كافــر مــع فرعــون يف الكفــر، 
ــذا إال  ــم ه ــد أن يفه ــتطيع أح ــن يس ــة، ول ــون ومعاوي ــن فرع ــو ب ــري فه ــبه الكب ــا الش أم
بعــد علــم صحيــح بحــال معاويــة، أمــا ذلــك العلــم املزيــف الــذي جيعــل معاويــة مــن 
ــة أوجــه التشــابه الكبــرية والدقيقــة بــن الرجلــن، أيضــًا  الصاحلــن فلــن يســتطيع رؤي
ــا  ــي ك ــام ع ــي )( واإلم ــاداة النب ــة مع ــح ملعاوي ــد أتي ــر، فق ــابه آخ ــا إل تش ــري هن نش
أتيــح لفرعــون معــاداة موســى وهــارون )(، ومل ُيَتــح هــذا أليب جهــل، واجلميــع 
 ،عــي منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي يعلــم احلديــث املتواتــر
ــة  ــث عــي كنفــي وآي ــح البخــاري، وحدي ــه يف صحي ــا من ــي وأن ــث عــي من وحدي
 )( إل كثــري مــن األدلــة التــي جتعــل عليــًا مــن النبــي.. وأنفســنا وأنفســكم املباهلــة
ــادى  ــًا إذا ع ــون ظامل ــل فرع ــوز أن نجع ــوة، وال جي ــى إال النب ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

ــًا صاحلــًا إذا عــادى هــارون، فهــو ظــامل يف احلالتــن. موســى بينــا نجعلــه مؤمن

ــا  ــي أخرجه ــب الت ــذه الكت ــتعجال، فه ــدم االس ــراء لع ــوة الق ــو األخ ــك أدع ولذل
ــتحبون  ــتبداد، وس ــم واالس ــوز الظل ــن رم ــر م ــز األول واألخط ــف الرم ــًا ستكش تباع
النبــي )( أكثــر مــن حبكــم لــه اآلن، ألنــه أنــذر وأخــر وحــذر ونصــح األمــة 
ــة  ــم كمعاوي ــذر منه ــؤالء املح ــكلة أن ه ــن املش ــة، ولك ــذه النصيح ــجاعًا يف ه وكان ش
كانــت هلــم دولــة فأخفــوا هــذه األحاديــث وتتبعــوا رواهتــا بالقتــل والســجن واإلرهــاب 
ووضــع املعارضــات واملضــادات هلــذه األحاديــث، فلذلــك ال تســتغربوا غرابتهــا اليــوم، 

ــر مــن هــذا بكثــري. فالســلطة بإمكاهنــا أن تفعــل أكث
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اخلالصة األخرية يف احلكم على احلديث:

حديــث معاويــة فرعــون هــذه األمــة صحيــح الســند، ولكــن ال نقطــع بصحــة املتن 
وإنــا بصحــة املعنــى، فاملعنــى صحيــح نظــرًا للحواضــن القرآنيــة واحلديثيــة والتارخييــة، 

ولعــل هــذا الــكام غــري مفهــوم عنــد أهــل احلديــث، وســأرشح أكثــر.

صحــة اإلســناد ال تعنــي صحــة املتــن، وصحــة املتــن ال تعنــي صحــة اإلســناد، 
وصحــة االثنــن ال تعنــي صحــة الصــدور عــن النبــي صلــوات اهلل وســامه عليــه وآلــه، 

كيــف؟
أي قــد يــأيت حديــث يف فضــل الصــدق، ويكــون ســنده ضعيفــًا ، فاحلديــث صحيــح 
املعنــى، أي مــن حيــث املعنــى العــام وهــو )فضــل الصــدق(، ولكــن ال نجــزم بصحــة 
صــدور هــذا احلديــث بالــذات عــىل لســان النبــي صلــوات اهلل وســامه عليــه وآلــه عنــد 

دراســته، فهــو يبقــى ظنــي الصــدور.

وقــد يــأيت إســناد صحيــح يف معنــى منكــر كالطاعــة املطلقــة للحاكــم مثــًا، ويكــون 
يف الســند علــة مل يعرفهــا أهــل احلديــث، بمعنــى قــد هيملــون وصــف أحــد الــرواة 
بالتدليــس أو الوهــم، ويكــون هــذا مــن تدليســه وومهــه،، وهــذا حيــدث كثــريًا ، فتقييــم 

ــرية. ــرواة ناقــص جــدًا ، وخيضــع لظــروف كث ــث لل أهــل احلدي

واآلن حديثنا هذا معاوية فرعون هذه األمة هل نجزم بأنه صدر عن النبي؟

اجلواب : ال، ال نجزم بصحة الصدور، فاجلزم ليس علميًا ..

فهل إسناده صحيح؟
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اجلواب نعم بمجموع الطرق، بل بعضها صحيح لذاته أو حسن لذاته.

فهل متنه صحيح؟

اجلــواب: مــن حيــث املعنــى العــام نعــم، فــا نــكارة يف متنــه، ولكــن هنــاك شــك يف 
صــدوره، ثــم ترجيــح الصــدور مبحــث اجتهــادي، وخيتلــف مــن شــخص آلخر، كســائر 
األحاديــث الظنيــة، قــد يكــون معناهــا صحيحــًا ولكــن ال جتــزم بصــدوره وإنــا تظــن أو 

ترجــح.

ــي رويــت يف فضــل  ــث الت ــث أصــح مــن كل األحادي ــا نجــزم أن هــذا احلدي إال أنن
معاويــة، ســندًا ومتنــًا وحواضــن، فمــن صحــح تلــك األحاديــث جيــب عليــه تصحيــح 
هــذا احلديــث أوالً ، ثــم اجلمــع إن اســتطاع، أو تقديــم اخلــر عــىل الدعاء، وهــذا احلديث 
ــد  ــي ق ــث الت ــي األحادي ــة )أعن ــث فهــي أدعي ــك األحادي ــا تل ــب تقديمــه، وأم ــر جي خ
يصححهــا أنصــار معاويــة يف فضلــه، مثــل : اللهــم اجعلــه هاديــا مهديــا ، واللهــم علمــه 
الكتــاب واحلســاب ..الــخ( هــي أحاديــث مفتعلــة واضحــة الوضــع ولكن بعــض أنصار 

معاويــة يصححوهنــا ويطمئنــون إليهــا.

حســنًا منهجهــم احلديثــي يوجــب عليهــم تقديــم األقــوى ســندًا ومتنــًا ، فأهيــا 
األقــوى ســندًا ومتنــًا وحواضــن؟ هــذا احلديــث أو تلــك؟ هنــا جيــب تذكــر الشــهادة هلل، 
فــو اهلل مــا كانــت ســرية معاويــة هاديــة وال مهديــة، وإنــا كانــت شــبيهة بســرية الفراعنــة، 

وهــذا يتــم معرفتــه بالبحــث واملقارنــة.
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املالحق والزيادات والتفصيالت:

مالحق الكتاب:

أوال : ملحق الرواة :
القسم األول: قسم األسانيد:

رجال اإلسناد األول: حديث نافع عن ابن عمر.

- استطراد: العرة يف اغتيال ابن عمر!

رجال اإلسناد الثاين: حديث خيثمة عن ابن عمر.

رجال اإلسناد الثالث: أبو املثنى عن ابن عمر.

رجال اإلسناد الرابع: سامل بن أيب اجلعد عن ابن عمر.

رجال اإلسناد اخلامس: حديث يزيد التيمي عن أيب ذر.

رجال اإلسناد السادس: شاهد أيب ذر.

رجال اإلسناد السابع: حديث ابن عباس.

القسم الثاين: قسم الراجم املفردة املوسعة )ست تراجم(

امللحق الثاين: زيادات وتفصيات:

- العرة من مقتل ابن عمر.

- إطالة عىل أثر ثقافة معاوية يف األحداث املعارصة.
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التفصيل:
أوال : تراجم رجال اإلسناد األول: حديث ابن عمر:

احلميد،  عبد  األصل  يف  كذا  )206هـــ(:  رواد  أيب  بن  املجيد(  )عبد  احلميد  عبد   -  1
وصوابه عبد املجيد بن أيب رواد، وكنيته أبو عبد احلميد، فلعله تصحف االسم أو أنه 
ذكره بالكنية فسقط أول الكنية، وهو عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب رواد كا سيذكر 
بالكنية  السائل  ، فهنا ذكره  أيضًا  ابن اجلوزي  بعد قليل، وكا سيؤكد  أمحد وابن معن 
ولكن سقط لفظ )أيب(، وصواب العبارة )حدثوين عن أيب عبد احلميد..( أو )حدثوين 

عند عبد املجيد(، ..آل أيب رواد هم موايل آل املهلب بن أيب صفرة األزدي.

وعبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد املكــي )206هـــ( حمــدث مكــة وفقيههــا، 
كان ثقــة نبيــًا مهيبــًا معــدود يف أهــل الزهــد، وكان أعلــم النــاس بحديــث ابــن جريــج 
ــًا  ــًا ضعيف ــه حديث ــن اجلــراح بســبب روايت ــع ب ــل وكي ــى بقت ــذي أفت )150هـــ(، وهــو ال
فيــه تنقــص للنبــي )(، وعبــد املجيــد ثقــة مــن رجــال مســلم والســنن األربــع، وثقــه 
أمحــد وابــن معــن وغريمهــا، ومل يصفــاه بتدليــس وال إرســال، نعــم رمــاه أمحــد باإلرجــاء، 
ــرون  ــاس مــن رمحــة اهلل ويكث ــه يف أهــل احلديــث )الشــكاك( أي أهنــم يقنطــون الن لقول

مــن أحاديــث الرهيــب، وهــذا حاصــل فيهــم إل اليــوم.

ــى  ــد- وأفت ــة أمح ــن طبق ــث م ــل احلدي ــيخ أه ــة – ش ــن عيين ــفيان ب ــرًا لس وكان مناف
بقتــل شــيخهم اآلخــر وكيــع بــن اجلــراح كــا ســبق، والبــد أن يبقــى هلــذه املنافــرة وهــذه 
ــدره،  ــون ق ــب وال يعرف ــا جي ــه ك ــا يعظمون ــث ف ــل احلدي ــض أه ــا يف بع ــوى أثره الفت
ويتوجســون بــه األمــور، ومــع ذلــك وثقــه املعتمــدون منهــم، ولكــن كان يف النــاس بقيــة 
خــري، ومل يفاصلــوه ملــا يعرفــون مــن ثقتــه ونبلــه ومكانتــه، لكــن بعــض تلــك اخلصومات 
ــن  ــد واب ــر يف أمح ــر، ومل تؤث ــو وع ــا غل ــي وفيه ــدي والذه ــم كاحلمي ــرت يف بعضه أث
معــن وأبــو داود، وربــا أخطــأ يف أحاديــث كغــريه، لكــن الرجــل ثقــة نبيــل زاهــد فقيــه.
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واملهــم أن حديثنــا هــذا الــذي رواه معاويــة فرعــون هــذه األمــة ليــس فيــه إرجــاء، 
فاحلديــث ضــد مــا زعمــوه مــن إرجــاء، بــل هــم املرجئــة يف معاويــة، يغفرون لــه كل يشء 
مــادام أنــه قــد رأى النبــي ولقيــه، وهــذا أقبــح اإلرجــاء، وكان أهــل احلديــث يف الغالــب 
ــد ونحــوه مــن أهــل الفقــه فيهــم  ــد املجي ــا عب ــة للحــكام، بين خــوارج يف العــوام مرجئ
ــوع  ــى يف موض ــك أفت ــوة – ولذل ــن ذوي الق ــم م ــل الظل ــىل أه ــدة ع ــة وش ــة بالعام رمح

وكيــع، والفتــوى أيضــًا ضــد موضــوع اإلرجــاء-.

ثــم يف هــذا احلديــث فقــط وصفــوه بالتدليــس، إنــا وصفــوه اســتعظامًا منهــم لــذم 
ــم  ــن عل ــس ع ــًا ولي ــل اقراح ــاالً ب ــوه احت ــا قال ــًا، إن ــس متحقق ــس التدلي ــة ولي معاوي

ــا. ــا فصلن ــان ك وبره

وإذا أطلــق املحدثــون )ابــن أيب رواد(، فــا ينــرف إال عليــه وعــىل أبيــه عبــد 
العزيــز، ويمكــن متييزمهــا بالطبقــة مــن خــال الــراوي، فاالبــن عبــد املجيــد يــروي عــن 
ــه أمحــد  ــروي عن ــج ومعمــر )وطبقتهــا ممــن وفاهتــم نحــو 150هـــ( وي ــن جري طبقــة اب

ــا بعــد ال 200هـــ(. ــدي والشــافعي وطبقتهــم )وفاهتــم م واحلمي

ــع  ــة كناف ــة متقدم ــن طبق ــريوي ع ــن أيب رواد )159هـــ( ف ــز ب ــد العزي ــا األب عب أم
مــول ابــن عمــر وســامل بــن عبــداهلل بــن عمــر وعكرمــة مــول ابــن عبــاس ونحوهــم ممــن 
وفاهتــم بعــد 100 إل 120هـــ تقريبــا ، ويــروي عنــه طبقــة ابنــه والقطــان وابــن املبــارك 
وابــن مهــدي )طبقــة شــيوخ أمحــد وابــن معــن ممــن توفــوا قبــل الـــ 200 هـــ( وقــد نفــرده 
برمجــة وكان ســلفيًا مرجئــًا صدوقــًا زاهــدًا لكنــه داهيــة ولــه إملــام باملشــكلة الثقافيــة عنــد 

أهــل احلديــث.
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استطراد يف فتوى عبد اجمليد بقتل وكيع بن اجلراح وسببها:

كان عبــد املجيــد بــن أيب رواد فقيــه مكــة، قــد أفتــى بقتــل وكيــع بــن اجلــراح - شــيخ 
ــيد  ــارون الرش ــاره ه ــد أن استش ــك بع ــم- وذل ــافعي وطبقته ــن والش ــن مع ــد واب أمح
ــام ت:  ــخ اإلس ــي )تاري ــه، فف ــع وحديث ــوع وكي ــة يف موض ــن عيين ــفيان ب ــار س واستش

ــري(: تدم

ــوه  ــيد، فقّدم ــّج الرش ــنة ح ــي( س ــص النب ــث يف تنق ــذا )أي احلدي ــع هب ث وكي ــدَّ ح
ــاَل:  ــه َق ــد فإّن ــد املجي ــا َعْب ــد. فأّم ــد املجي ــة وَعْب ــن ُعَيْينَ ــْفيان ْب ــيد ُس ــا الرش ــِه، فدع إِلْي
ــلََّم،  ــِه َوَس ــّي َصــىلَّ اهللُ َعَلْي ــه غــش للنَّبِ ــن يف قلب ــرِو هــذا إال َم ــه مل ي ــَل، فإّن جيــب أن ُيْقَت
ــُويّف  ــة شــديدة احلــّر. ُت ــرواه. املدين ــًا ف ــِمَع حديث ــِه، رجــٌل َس ــَل َعلْي ــْفيان: ال قْت ــال ُس وق
ك ليلتــن ألّن القــوم كانــوا يف إصــاح أمــر األّمــة)1(. اه  َم َفــُرِ النَّبـِـّي َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ
املــراد، واحلديــث الــذي رواه وكيــع ضعيــف بــل منكــر موضــوع ال يصــح، لكنــه اعتقــد 
صحتــه، وهــذا موضــوع آخــر. إال أن الغريــب دفاعهــم عــن وكيــع يف حديــث موضــوع 
ينتقــص النبــي، بحجــة أنــه يــرى صحتــه، بينــا ال يتســاحمون مــع عبــد املجيــد يف حديــث 
صحيــح الســند ينتقــص مــن معاويــة)2(! ويرمونــه بــا ليــس فيــه مــن )احتــال التدليــس(! 
هــذا هــو الغلــو الســلفي إل اليــوم، تصبــح محايــة معاويــة أول مــن محايــة رســول اهلل مــن 

1. تاريخ اإلسام: ج13 / ص 454.
كان  لو  ترى  يا  معروف!  النبي-حديث  تنقص  يف  وهو  وكيع-  رواه  الذي  احلديث  أن  عيينة  بن  سفيان  ادعى  بل   .2
احلديث يف تنقص معاوية هل سيقول سفيان : هذا حديث معروف؟ ففي تاريخ اإلسام ت تدمري )13 / 451( 
َقاَل ابن خرم: فلّا حّدث وكيع هبذا بمكة اجتمعت قريش وأرادوا َصْلبه، ونصبوا خشبة ليصلبوه، فجاء ابن ُعَيْينَة، 

فقال هلم: اهلل، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه، وهذا حديث معروف! ، َقاَل: ومل أكن سمعته، إاّل أيّن أردت ختليص 

وكيع. هنا سفيان بن عيينة شهادته باطلة، مل يكن قد سمع باحلديث، لكنه قال : حديث معروف! فهل هذا يفيد بأن 
سفيان بن عيينة أو غريه من أهل احلديث قد يضعون احلديث عند الرورة؟ إن شاء اهلل ال.
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حيــث الواقــع واحلكــم عــىل الــرواة واألحاديــث ال مــن حيــث التشــدق النظــري.

لعل أفضل من حتدث يف هذا األمر هو الذهبي فقال يف ميزان االعتدال:

ــة،  ــاه قتيب ــع، واحلديــث حدثن ــه أفتــى الرشــيد بقتــل وكي ــد أن ــد املجي ونقــم عــىل عب
حدثنــا وكيــع، عــن إســاعيل بــن أيب خالــد، عــن عبــد اهلل البهــي - أن رســول اهلل )صــىل 

اهلل عليــه وســلم( ملــا مــات مل يدفــن حتــى ربــا بطنــه وانثنــت خنــراه.

قــال قتيبــة: حــدث بــه وكيــع بمكــة، وكان ســنة حــج فيهــا الرشــيد، فقدمــوه إليــه، 
فدعــا الرشــيد ســفيان بــن عيينــة وعبــد املجيــد )ابــن أيب رواد( – أي استشــارهم يف وكيع 

ومــا حــدث بــه -:

ــي  ــش للنب ــه غ ــذا إال ويف قلب ــرو ه ــه مل ي ــل، فإن ــب أن يقت ــد(: جي ــد املجي ــال )عب فق
ــلم(. ــه وس ــىل اهلل علي )ص

ــرواه،  ــًا ف ــل، رجــل ســمع حديث ــه القت فســأل الرشــيد ســفيان، فقــال: ال جيــب علي
ــة شــديدة احلــر. واملدين

ــن  ــاء، فم ــة االربع ــرك إل ليل ــن ف ــوم االثن ــلم( ي ــه وس ــىل اهلل علي ــي )ص ــوىف النب ت
ذلــك تغــري. 

هــذا هــو احلديــث الــذي رواه وكيــع وهــو حديــث ضعيــف جــدًا أو موضــوع، 
ولكــن ال يبــاح بــه دم وكيــع وال غــريه، فلــم يقصــد االنتقــاص مــن النبــي كــا ظــن عبــد 
املجيــد، والشــهادة هلل، فليــس وكيــع هبــذا الســوء، وحســن الظــن واجــب، ووكيــع اغــر 

هبــذا احلديــث ككثــري مــن األحاديــث الضعيفــة التــي يرووهنــا معتقديــن صحتهــا.
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ثــم قــال الذهبــي معتــذرًا عــن وكيــع: قلــت: النبــي )صــىل اهلل عليــه وســلم( ســيد 
البر،]وهــو بــر[ يــأكل ويــرب وينــام، ويقــى حاجتــه، ويمــرض ويتــداوى، 
ــي  ــو وأم ــأيب ه ــات - ب ــا م ــن، فل ــائر املؤمن ــذا كس ــو يف ه ــه، فه ــب فم ــوك ليطي ويتس
)صــىل اهلل عليــه وســلم( - عمــل بــه كــا يعمــل بالبــر مــن الغســل والتنظيــف والكفــن 
ــة،  ــه املقدس ــاء أصابع ــًا، وارخت ــًا وميت ــًا، حي ــًا مطيب ــا زال طيب ــن م ــن، لك ــد والدف واللح
وانثناؤهــا، وربــو بطنــه ليــس معنــا نــص عــىل انتفائــه، واحلــي قــد حيصــل لــه ريــح وينتفخ 
ــه ال  ــا نــص عــىل أن ــا معن ــًا ، وإن ــه جوفــه، فــا يعــد هــذا – وإن كان قــد وقــع - عيب من
ــذا  ــع ه ــل ويق ــاء )(، ب ــاد االنبي ــأكل أجس ــىل األرض أن ت ــرم ع ــىل، وأن اهلل ح يب

ــم(. ــهداء )ريض اهلل عنه ــض الش لبع

أمــا مــن روى حديــث عبــد اهلل البهــي ليغــض بــه مــن منصــب رســول اهلل )صــىل اهلل 
عليــه وســلم( فهــذا زنديــق، بــل لــو روى الشــخص حديــث: أن النبــي )صــىل اهلل عليــه 
وســلم( ســحر، وحــاول بذلــك تنقصــًا كفــر وتزنــدق، وكــذا لــو روى حديــث أنــه ســّلم 
مــن اثنتــن، وقــال: مــا درى كــم صــىل! يقصــد بقولــه شــينه )( ونحــو ذلــك كفــر، فإن 
ــا بــر أنســى كــا تنســون، فالغلــو واالطــراء  النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: إنــا أن
ــامل  ــف الع ــري توق ــراء بالتوق ــتبه االط ــإذا اش ــب، ف ــري واج ــه، واالدب والتوق ــي عن منه
وتــورع، وســأل مــن هــو أعلــم منــه حتــى يتبــن لــه احلــق، فيقــول بــه، وإال فالســكوت 
واســع لــه، ويكفيــه التوقــري املنصــوص عليــه يف أحاديــث ال حتــى، وكــذا يكفيــه جمانبــة 
ــه بالنبــوة حتــى رفعــوه  ــه النصــارى يف عيســى )(، مــا رضــوا ل الغلــو الــذي ارتكب
ــإن  ــوا وخــروا، ف ــة، فضل ــة الصمدي ــة الربوبي ــة، وانتهكــوا رتب ــة وإل الوالدي إل االهلي
إطــراء رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وســلم( يــؤدى إل إســاءة االدب عــىل الــرب، نســأل 
اهلل تعــال أن يعصمنــا بالتقــوى، وأن حيفــظ علينــا حبنــا للنبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كــا 

يــرىض)1(. انتهــى كام الذهبــي. 

1. ميزان االعتدال: ج2 / ص 649.
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وأراه معتــدالً يف اجلملــة، وإن كان بعضــه منكــر كقولــه: )إن إطــراء رســول اهلل 
يــؤدي إل إســاءة األدب مــع اهلل(، كا واهلل، وإنــا هنــى رســول اهلل عــن الغلــو يف إطــراءه 
كــا أطــرت النصــارى عيســى بــن مريــم، فهــو هنــي عــن إطــراء خــاص، كــا أن باطــن 
كام الذهبــي حيمــل تصحيحــًا حلديــث البهــي ، واحلديــث باطــل منكــر منقطــع، لكــن 
أعجبنــي يف هــذا القــول تــرك اإللزامــات و جعــل املــدار عــىل النيــة، والنيــة ال يعلمهــا إال 
اهلل، مــع حســن الظــن باملســلم أيــًا كان، فليــت الذهبي نفســه اطــرد يف هــذا يف ترامجه لغري 
الســلفين، وكذلــك الســلفيون، ليتهــم يلتزمــون هبــذا االعتــذار عــن وكيــع فيعممونــه يف 
غــري وكيــع، لكنهــم يســيئون الظــن بغريهــم ويعتــذرون عــن أنفســهم، فاجلميــع مــن أهل 
حديــث وأهــل رأي وســنة وشــيعة ..الــخ كلهــم يريــدون اجلنــة ورضــا اهلل، فلــو يعمــم 
ــه االعتــذار عــن الســلفي وغــريه، فيشــمل الراحــم  منهــج الذهبــي هــذا بحيــث يتــم ب
وحســن الظــن مجيــع املســلمن، لــو كان هــذا لــكان أفضــل وأقــرب للعــدل واإلنصــاف 

وفهــم اآلخر)1(.

حمدث  املجيد،  عبد  شيخ  145هـ(:  )نحو  العمري  ثم  العدوي  عمر  بن  اهلل  عبيد   -  2
أكثر مما روى مالك،  نافع، روى عنه  راوية  الستة، وهو  الكتب  ثقة من رجال  مشهور 

1. وقد كرر الذهبي االعتذار عن وكيع مع معاتبة يف مواضع أخرى من كتبه، فقال يف سري أعام النباء ط احلديث 
ُة َعامِلٍ، َفَا لَِوِكْيٍع، َولِِرَواَيِة َهَذا اخلََرِ امُلنَْكِر، امُلنَْقِط ِع اإِلْسنَاِد! َكاَدْت  )7 /570( معلقًا عىل موقف وكيع:» َفَهِذِه َزلَّ
يَُّلوا ِمْن إَِشاَعِة َهَذا اخلََرِ ا مَلْرُدْوِد، َغّضا َما  ُم خَتَ َنْفُسُه َأْن َتْذَهَب َغَلطا، َوالَقاِئُمْوَن َعَلْيِه َمْعُذْوُرْوَن، َبْل َمْأُجوُرْوَن، َفإهِنَّ
لَته، َفَا َبْأَس -إِْن َشاَء اهللُ- بَِذلِك، َفإِنَّ احلَيَّ َقْد َيْرُبو  ْأِي ُيْوِهُم َذلِك، َوَلِكْن إَِذا َتَأمَّ ِة، َوُهَو يِف َباِدِئ الرَّ ملَِنِْصِب النُُّبوَّ
َجْوُفُه، َوَتسَرِخي َمَفاِصُلُه...الخ، وقال يف سري أعام النباء ط احلديث )7 / 572(: َقاَل ُقَتْيَبُة: َفَكاَن َوِكْيٌع إَِذا َذَكَر 
ُه َما فهم  َم بَِا َتَكلََّم، ُقْلُت )الذهبي(: َفَرضنَا َأنَّ فِعَل َعْبِد امَلِجْيِد، َقاَل: َذاَك َجاِهٌل، َسِمَع َحِدْيثا مَلْ َيْعِرْف َوْجَهُه، َفَتَكلَّ
ُثوا النَّاَس بَِا َيْعِرُفْوَن، َوَدُعوا َما  : َحدِّ ا َسِمْعَت َقْوَل اإِلَماِم َعِيٍّ توجيه احلديث عىل ما تزعم، أفا لك َعقٌل َوَوَرٌع؟ َأمَّ
َتْبُلُغُه ُعُقْوهُلُم، إاِلَّ  ٌث َقْوما َحِدْيثا الَ  َب اهللُ َوَرُسْولُه؟ َأَما َسِمْعَت يِف احلَِدْيِث: »َما َأْنَت حُمَدِّ ُينِْكُرْوَن، َأحُتِبُّوَن َأْن ُيَكذَّ
َكاَن فِْتنَة لَِبْعِضِهم«؟فهذا عتاب من الذهبي لوكيع لكن كأنه يثبت احلديث ساحمه اهلل، فلو رصح إن احلديث منقطع 

منكر لكان أبلغ وأوىف. 
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ومن األسانيد الذهبية عند أهل احلديث )مالك عن نافع عن ابن عمر(، ويف ظني 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، مع أن أمحد 
قدمه عىل مالك يف نافع، وترمجة عبيد اهلل بن عمر يف تقريب التهذيب البن حجر إذ قال: 
عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري املدين أبو عثان ثقة 
ثبت قدمه أمحد بن صالح عىل مالك يف نافع وقدمه ابن معن يف القاسم عن عائشة عىل 
الزهري عن عروة عنها من اخلامسة مات سنة بضع وأربعن ع وهو مشهور ال حيتاج إل 

توسع يف التعريف.

3 - نافع مول ابن عمر )118هـ(: من رجال اجلاعة وهو ثقة عندهم ومشهور جدًا، 
إال أهنم مل يصفوه بالنصب، مع أنه كان رجًا فيه نصب، فكيف روى احلديث؟ ألحد 
سببن: إما أنه رواه ليضعفه فاختفى التضعيف وأخذ تلميذه أصل احلديث وهذا حيدث 
كثريًا ، وإما أنه عىل آخر ما كان عليه ابن عمر، فإن ابن عمر يف آخر حياته ندم عىل ترك 
قتال معاوية مع عي، وأفصح عن أحاديث يف ذم معاوية، ولعل ذلك من مجلة األسباب 
التي دعت احلجاج لقتله اغتياالً : )والغريب أن غاة السلفية ونواصب العر خيفون 
اغتيال احلجاج له محاية لبني أمية، مع أن قصة االغتيال يف صحيح البخاري وتوسع ابن 

حجر يف رشح ذلك يف فتح الباري(!.
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4 - ابن عمر )74هـ(: صحايب غني عن التعريف، اغتاله احلجاج بن يوسف يف احلج 
بمكة، ومن مكر احلجاج أنه ذهب إليه ليعرف هل اكتشف أنه القاتل أم ال! وملا سأله 
وجد عند ابن عمر اخلر اليقن! ومع ذلك صىل عليه احلجاج إمعانًا يف التلبيس، وقد 
عرف حينها ابن عمر أنه أخطأ يف ترك قتال الفئة الباغية)1(، ويف هذه عرة وأي عرة؟ فا 

أكثر العر وما أقل االعتبار.

إذن ؛ فهــذا اإلســناد - عبــد املجيــد عــن عبيــد اهلل عــن نافــع عــن ابن عمــر- صحيح، 
رجالــه ثقــات حجازيــون، ولــوال أثــر دولــة معاويــة عــىل أهــل احلديــث لربــا دخــل هــذا 

احلديــث يف الصحيح.

1. قال ابن عبد الر يف ترمجته يف كتابه اإلستيعاب )1 / 290 (: )... وكان احلجاج قد أمر رجًا فسم زج رمح، وزمحه 
يف الطريق ووضع الزج يف ظهر قدمه! وذلك أن احلجاج خطب يوما وأخر الصاة، فقال ابن عمر: إن الشمس ال 
تنتظرك فقال له احلجاج: لقد مهمت أن أرضب الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط. وقيل: إنه أخفى 
قوله ذلك عن احلجاج، ومل يسمعه وكان يتقدم يف املواقف بعرفة وغريها إل املواضع التي كان النبي صىل اهلل عليه 
وسلم وقف هبا فكان ذلك يعز عىل احلجاج فأمر احلجاج رجًا معه حربة يقال: إهنا كانت مسمومة فلا دفع الناس 
من عرفة لصق به ذلك الرجل فأمر احلربة عىل قدمه وهي يف غرز راحلته فمرض منها أياما فدخل عليه احلجاج 
يعوده، فقال له: من فعل بك يا أبا الرمحن؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: قتلني اهلل إن مل أقتله. قال: ما أراك فاعًا أنت 
الذي أمرت الذي بخسني باحلربة. فقال: ال تفعل يا أبا عبد الرمحن. وخرج عنه. وروي أنه قال للحجاج إذ قال له: 

من فعل بك قال: أنت الذي أمرت بإدخال الساح يف احلرم فلبث أياما ثم مات وصىل عليه احلجاج.
حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم احلافظ قال: حدثنا عبد اهلل عمر بن إسحاق بن معمر اجلوهري، قال: حدثنا أبو 
جعفر أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين، قال: حدثنا أبو سعيد حييى بن سليان اجلعفي، قال: حدثنا أسباط بن 
حممد، قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد اهلل بن عمر قال: ما آسى عىل يشء إال أين مل 

أقاتل مع عي ريض اهلل عنه الفئة الباغية.
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ثانيا : رجال اإلسناد الثاني )خيثمة عن ابن عمر( :
1 - نر بن مزاحم املنقري التميمي )206هـ(: هذا الرجل ثقة يف اجلملة، فقد سبقت 
ترمجته موسعة يف كتب سابقة، وقد نعيدها يف امللحق، وهو صدوق، ومن ضعفه فإنا 
فقد  بالضابط  وليس  واملجهولن،  الضعفاء  عن  الرواية  يكثر  ولكنه  للمذهب،  ضعفه 
بالتشيع،  املوصوفن  متشدد عىل  ابن حبان وهو  وثقه  وقد  واملتون،  األسانيد  خيطئ يف 
وقد وثق به يف دينه أحد علاء أهل البيت يف وقته وهو حممد بن إبراهيم الريس )199هـ( 
زعيم الثورة عىل املأمون املعروفة بثورة أيب الرايا، وعندما يثق أحد علاء أهل البيت يف 
نر بن مزاحم فهذا أبلغ من توثيق النواصب وأهل احلديث، وقد عاش نر بن مزاحم 
بعد فشل ثورة أيب الرايا، وغالبًا يتعرض أتباع املهزومن لتكذيب وتضعيف سيايس 
أكثر منه تضعيفًا علميًا، والواقع السيايس اليوم يشهد بذلك؛ لكن الناس يف سكرة، وعىل 

كل حال فا نقبل حديثه منفردًا ، وإنا هو شاهد، وستأيت متابعات وشواهد.
2 - حييى بن يعىل )نحو 170هـ( شيخ نر ، وهناك ثاثة، أحدهم أبو املحياة قال عنه 
املهملة  وفتح  امليم  املحياة بضم  أبو  التيمي  يعىل  بن  : حييى  التهذيب  تقريب  احلافظ يف 
الثامنة م ت س ق قلت: فهو يروي عن  التحتانية وآخره هاء الكويف ثقة من  وتشديد 
طبقة األعمش، وهو من املعمرين مات وقد قارب املئة، فاألعمش أكر منه بأكثر من 
عرين سنة، واآلخر األسلمي وهو شيخ نر وهو ثقة أيضًا ولكن فيه خاف نتيجة 

اهلجوم املذهبي عليه، وقد أفردناه برمجة وسيأيت يف ملحق الراجم املفردة.
3 - األعمش : ثقة مشهور )148هـ( من رجال الكتب الستة، ال حيتاج إل تعريف، وقد 

سبق.
4 - وأما خيثمة )بعد 80 هـ( شيخ األعمش: فهو خيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف، 
وهو ثقة بإمجاع روى له اجلاعة وأكثروا عنه، قال احلافظ يف تقريب التهذيب: خيثمة بن 
عبد الرمحن بن أيب سرة اجلعفي الكويف ثقة وكان يرسل من الثالثة مات بعد سنة ثانن 
ع وهنا مل يرح بالساع من ابن عمر، وإنا أرسل عنه إرساالً .. ولكنه من الرواة عن 



192

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

ابن عمر، وهو غري موصوف بالتدليس ففي )هتذيب التهذيب(: خيثمة بن عبد الرمحن 
الكويف ألبيه وجلده  اجلعفي  بن ذويب  اهلل  بن عبد  مالك  بن  يزيد  أيب سرة واسمه  بن 
ومعه  وسلم  وآله  عليه  اهلل  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  النبي  إل  سرة  أبو  جده  وفد  صحبة 
أبناه سرة وعزيز روى عن أبيه وعي بن أيب طالب وابن عمر وابن عمرو وابن عباس 
والتابعن  الصحابة  بشري وغريهم من  بن  والنعان  بن حاتم  بن عازب وعدي  والراء 
بن مرة اجلمي  السبيعي وطلحة بن مرف وعمرو  وعنه زر بن حبيش وأبو إسحاق 

وقتادة واألعمش.. الخ)1(.

 وهــو ثقــة بإمجــاع، وســواء روى عــن ابــن عمــر أو عبــداهلل بــن عمــرو -عــىل احتــال 
ــال:  ــة ق ــض، إال أن خيثم ــن بع ــم م ــمع بعضه ــل س ــند متص ــف- فالس ــود تصحي وج
)قــال ابــن عمــر( ومل يقــل: ســمعت وال حدثنــي.. ولكــن إطاقــه: )قــال ابــن عمــر( قــد 
يقــرب حكمــه مــن حكــم االتصــال عنــد حتقــق الســاع وانتفــاء التدليــس عــن القائــل، 

ثــم قــد توبــع كــا ســيأيت.

معاوية  مثالب  رواية  من  كثف  عمر  ابن  أن  ونلحظ  مشهور..  صحايب  عمر:  ابن   -  5
الدولة  بعد زوال  لبث عر سنن  فقد   ، أيضًا  يزيد  بعد موت معاوية وبعد موت  ربا 
التي سمحت بنر األحاديث يف  الزبري  ابن  السفيانية، وبقي يف احلجاز يف رعاية دولة 
مثالب معاوية فانترت جزئيًا ، لكن عودة بني أمية إل السلطة بعد تسع سنوات فقط – 
وهي مدة حكم ابن الزبري- أجهض ما بثه ابن عمر وغريه يف مثالب معاوية، وعاد لعن 
اإلمام عي عىل املنابر، ولكن بعض هذه األحاديث التي رواها ابن عمر أو غريه بقيت 

عند خاصة اخلاصة، وسط ممانعة قوية من التيار العام الذي هو ابن السلطة.

وخيطــأ مــن ال يســجل لعبــد اهلل بــن عمــر ندمــه وتوبتــه، وكذلــك عبــد اهلل بــن عمــرو 
بــن العــاص، فالروايــات الصحيحــة عنهــم تفيــد أهنــم تابــوا وبثــوا فضائــل أهــل البيــت 

1. هتذيب التهذيب: ج 3 / ص154.
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ــر  ــن عم ــد اهلل ب ــنة يظلمــون عب ــل الس ــوب، كــا أن أه ــدل مطل ــة، والع ــب معاوي ومثال
عندمــا يظهرونــه مــرًا عــىل بيعــة يزيــد بــن معاويــة و مــواالة الظاملــن، كا..

كان ابــن عمــر يف العــر الســنوات األخــرية )64 - 74هـــ( معارضــًا بامتيــاز، 
ولذلــك قتلــه احلجــاج، والســلفية املحدثــة ال تعــرف هــذا رغــم أنــه رصيــح يف صحيــح 

ــاري. البخ

ثالثا : رجال اإلسناد الثالث: أبو املثنى عن ابن عمر )من رواية نصر بن مزاحم(:
1 - عمر: هو عمر بن سعد بن أيب الصيد األسيدي التميمي، من شيوخ نر، وقد أكثر 
عنه جدًا ، إال أن الصواب يف هذه العبارة أن نر رواه عن حييى بن يعىل مبارشة، وقد 

ترمجت له ترمجة مطولة يف غري هذا الكتاب .
2 - حييى بن يعىل: هو األسلمي .. وهو ثقة ضعفه بعضهم مذهبيًا وسيأيت يف ملحق 

الراجم.
ثابت  بن  السبيعي وعدي  أيب إسحاق  يروي عن  الشبامي:  بن عباس  اجلبار  3 - عبد 
بعضهم  فيه  ثقة طعن  ، وهو  زائدة  أيب  ابن  أمحد كوكيع وحييى  وطبقتهم، وعنه شيوخ 
ثم  املعجمة  بكر  الشبامي  العباس  بن  اجلبار  عبد   : التهذيب  تقريب  ففي  للمذهب، 

موحدة خفيفة نزل الكوفة صدوق يتشيع من السابعة بخ قد ت)1(.

 ويف الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة: عبــد اجلبــار بــن العبــاس 
ــو  ــم وأب ــو نعي ــه أب ــت وأيب إســحاق وعن ــن ثاب الشــبامي اهلمــداين الكــويف عــن عــدي ب

أمحــد الزبــريي شــيعي صــدوق ت)2( .

1. تقريب التهذيب: ج1، ص332، رقم الرمجة: 3741.
2. الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة: ج 1 / ص 612.
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ــت  ــن ثاب ــدي ب ــن ع ــبامي، روى ع ــاس الش ــن العب ــار ب ــد اجلب ــرح والتعديل:عب اجل
وعــون بــن أبــى جحيفــة، روى عنــه احلســن بــن صالــح وأبــو أمحــد الزبــريي وعبيــد اهلل 
ابــن موســى وأبــو نعيــم ســمعت أبــى يقــول ذلــك، قــال أبــو حممــد روى عــن أبــى قيــس 
األودي وســلمة بــن كهيــل وأبــى إســحاق اهلمــداين وعــار الدهنــي وعثــان بــن املغــرية 
وعطــاء بــن الســائب وعريــب املرقــي وعبــد اهلل بــن أيب الســفر وقيــس بــن وهــب وأيب 
صخــرة، نــا عبــد الرمحــن أنــا عبــداهلل بــن امحــد بــن حممــد بــن حنبــل فيــا كتــب إيل قــال 
ســألت أبــى عــن عبــد اجلبــار بــن العبــاس قــال هــو رجــل مــن أهــل الكوفــة أرجــو أن 
ال يكــون بــه بــأس، نــا عنــه وكيــع وأبــو نعيــم وكان يتشــيع، نــا عبــد الرمحــن قــال قــرئ 
عــىل العبــاس بــن حممــد الــدوري قــال ســمعت حييــى بــن معــن يقــول عبــد اجلبــار بــن 
العبــاس ليــس بــه بــأس، نــا عبــد الرمحــن قــال ســألت أبــى عــن عبــد اجلبــار بــن العبــاس 

الشــبامي فقــال ثقــة قلــت ال بــأس بــه ؟ قــال ثقــة)1(. 

وقال يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد اجلبار 
بن عباس اهلمداين ثقة كويف اه)2(.

ــم  ــزان إل أيب نعي ــي يف املي ــان وتابعــه الذهب ــن حب ــا نســبه اب ــف م قلــت: وهــذا خيال
مــن أنــه قــال: )مل يكــن بالكوفــة أكــذب منــه(! فهــذا باطــل ومــن جمازفــات ابــن حبــان 
ــه  ــن( أن ــن دك ــل ب ــم )الفض ــح إل أيب نعي ــناد الصحي ــا اإلس ــنادًا ، بين ــه إس ــر ل ومل يذك
قــال عنــه: )كــويف ثقــة( وهــذا مــا يؤيــده الواقــع الروائــي، فأبــو نعيــم أروى النــاس عــن 
عبــد اجلبــار بــن العبــاس هــذا، والغريــب أن الذهبــي نقــل هــذه اجلملــة يف امليــزان مــع 
أنــه املحــدث مــن أصحــاب االســتقراء وهــو يعلــم أن معظــم أحاديــث عبــد اجلبــار إنــا 
ــه  ــح عن ــناد ص ــا أن اإلس ــريه(، ك ــيبة وغ ــن أيب ش ــف ب ــا يف مصن ــم )ك ــو نعي ــا أب رواه

1. اجلرح والتعديل: ج 6 / ص 31.
2. املعرفة والتاريخ: ج 1 / ص 406.
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أنــه يوثقــه، لكــن الذهبــي هكــذا يفــرح بــأي نقــد لثقــات الشــيعة ويســكت عــن بعــض 
ــب. ــروح يف النواص اجل

4 - عار بن معاوية الدهني الكويف )133هـ(: ثقة روى عنه اجلاعة إال البخاري، قطع 
بر بن مروان عرقوبيه يف التشيع! - عىل لغة سفيان بن عيينة- وكان أبو بكر بن عياش)1( 
يتسلط عليه يف العهد األموي، وال يتخلص منه إال بإنكار أن يكون سمع من سعيد بن 
جبري! فانظروا إل صافة غاة أهل احلديث ومتاهيهم مع مظامل السلطات، نعوذ باهلل من 
الركون إل الذين ظلموا يف مظلمة أو مهظمة، ففي هتذيب الكال يف أساء الرجال َقال 

القواريري، َعن َأيِب َبْكر ْبن عياش:
مــر يب عــار الدهنــي، فدعوتــه، فقلــت: يــا عــار تعــال. فجــاء، فقلــت: ســمعت مــن 
َســِعيد ْبــن جيــر؟ قــال: ال. ُقْلــُت: فاذهــب، َوَقــال َأُبــو ُعَبيــد اآلجــري، َعــن أيب داود: 
كانــت أليب بكــر ْبــن عيــاش صولــة، مــر بِــِه عــار الدهنــي، َفَقــاَل َلــُه: تعــال هاهنــا أنــت 

ســمعت مــن َســِعيد ْبــن جبــري؟ َفَقــاَل: ال. قــال: اذهــب بســام)2(.

1. أبو بكر بن عياش األسدي موالهم، حمدث ثقة عندهم من رجال الشيخن، مات سنة 193هـ، وكان معمرًا ، ولد 
سنة 96هـ، وكان سلفيًا موصوفًا بالتشدد يف السنة، وهو ثقة عندهم، وكان حمبا ملعاوية يرحل إل البادية من أجل 
رواية جاهلية عن هند بنت عتبة أم معاوية ، ففي املنمق يف أخبار قريش )ص: 110( قال حممد بن حبيب: قال يل أبو 
السكن الطائي : رحل أبو بكر بن عياش من الكوفة إل البادية حتى لقي عم أيب فسأله عن هذا احلديث يقصد قصة 
هند مع زوجها السابق وطاقها منه وزواجها من أيب سفيان ووالدهتا معاوية.، وهو يكثر من ذكر فضائل لبني أمية 
غري متحققة، مثل قوله للرشيد )هم أنفع للناس وأنتم اقوم للصاة(! فكان منتفعا أيام بني أمية، وكذلك ذكره عدد 
حجات يزيد )ثاث حجات وال يثبت(، واالعتذار عن شمر بن ذي اجلوشن، وترئة عبد امللك بن عمري من قطع 
رأس عبد اهلل بن يقطر )زعم أنه آخر يشبهه( وهكذا، ويروي عن أيب إسحاق )كان فينا معاوية وكان وكان( وقال 
أبو بكر: ما ذكر عمر بن عبد العزيز! ، وبنو أسد فيهم كثرة نواصب، وطعن يف روايته القطان وغريه، كان أبو نعيم 
يقول: ما يف شيوخنا أكثر خطا يف احلديث منه، ومن تشدده السلفي )سري أعام النباء ط احلديث )7 / 447 ( َقاَل 
، الَ  ايِنَّ ، َوالنَّْرَ َأمْحَُد بُن ُيْونُس: ُقلُت َأيِب َبْكٍر بِن َعيَّاٍش: يِل َجاٌر َرافِِي َقْد َمِرَض. َقاَل: ُعْدُه ِمْثَل َما َتُعْوُد الَيُهْوِديَّ
َتنِْوي فِْيِه األَْجر( !! فتنوي ماذا إذا ؟ يف كل ذات كبد رطبة أجر، لكنه الغلو والتشدد، وقد أتى بعده من السلفية من 

حيرم زيارة السني وهيجره، كا فعل أمحد مع عي بن املديني وحييى بن معن، وكذا الذهي وخاصته مع البخاري.
2. هتذيب الكال يف أساء الرجال: ج21 / ص210.
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 فانظــروا إل هــذا الصبــي أيــام بنــي أميــة كيــف يأمــر هــذا الشــيخ اجلليــل املقعــد أن 
يــأيت ويذهــب إليــه زاحفــًا وال ينجــو مــن رشه إال بإنــكار ســاعه مــن ســعيد بــن جبــري)1(، 
مــع أنــه أحــد الــرواة املكثريــن عنــه، ، وكان أليب بكــر بــن عيــاش صولــة أيــام بنــي أميــة 
ــار  ــي ع ــدي ورج ــع ي ــم قط ــه ت ــا ألجل ــتضعف، ورب ــار مس ــا ع ــًا، بين ــا زال صبي وم
هــذا، ثــم زعــم ســفيان بــن عيينــة أنــه عرقــب يف التشــيع! )عرقبــه بــر بــن مــروان وهــو 
صبــي( ملحبتــه أهــل البيــت، والغلــو الســلفي حيــب التمثيــل بالشــيعة وقتلهــم، ويتتبــع 
كل مــن حيــب أهــل البيــت كــا فعــل أبــو بكــر بــن عيــاش هنــا، وعــار بــن معاويــة ســني 
ُث، َأُبــو ُمَعاِوَيــَة  حمــدث إمــام، قــال عنــه الذهبــي يف ســري أعــام النبــاء: اإِلَمــاُم، امُلَحــدِّ
ــِن  ــِعْيِد ب ــْن: َس َث َع ــدَّ . َح ــْويِفُّ ــيُّ ، الُك ْهنِ ــمَّ الدُّ ، ُث ــِيُّ ــَلَم الَبَج ــِن َأْس ــَة ب ــُن ُمَعاِوَي ُر ب ــاَّ َع
ــامِلِ  ــِن، َوَس مْحَ ــِد الرَّ ــِن َعْب ــَلَمَة ب ، َوَأيِب َس ــيِّ ــَم التَّْيِم ، َوإِْبَراِهْي ــيِّ ــَم النََّخِع ــرْيٍ ، َوإِْبَراِهْي ُجَب
ــُل،  اِئْي ــْفَياُن، َوإرِْسَ ــْعَبُة ، َوُس ــُه: ُش ــٌة. َوَعنْ ــُه ُرْؤَي ــِذي َل ــِل الَّ َفْي ــِد ، َوَأيِب الطُّ ــِن َأيِب اجلَْع ب
ــُن  ــُد ب ــُه َأمْحَ َق ٍر، َوثَّ ــاَّ ــُن َع ــُة ب ــُده ُمَعاِوَي ــٍد، َوَوَل ْي ــُن مُحَ ــَدُة ب ــَة، َوَعبِْي ــُن ُعَيْينَ ــٌك، َواْب ي َورَشِ

ــٌة)2(.. ــٍل ، َومَجَاَع َحنَْب

 قلت: وهو من رجال مسلم والسنن.

املسجد  الثالثة، كان مؤذن  أو  الثانية  الطبقة  املثنى، من  املثنى: اسمه مسلم بن  أبو   - 5
اجلامع بالكوفة، مل يرو إال عن ابن عمر وهو ثقة وسيأيت يف الراجم املفردة املوسعة.

6 - ابن عمر: صحايب معروف..سبق الكام عن توبته ورجوعه إل ذم معاوية وبث 
مثالبه.

أبا بكر بن عياش، فقالوا مل يسمع من سعيد بن جبري شيئا ، تابعوا صاحب الصولة  1. وقد تابع بعض أهل احلديث 
بالسلطة، وأمهلوا الضعيف الذي قد قطعت رجليه ومازال صبيا ، وأمهلوا الظروف التي اعرف فيها أنه مل يسمع من 

سعيد بن جبري. )واخللل يف أحكام أهل اجلرح والتعديل كثرية جدًا(.
2. سري أعام النباء: ج6 /ص 284.



حديث : معاوية فرعون هذه األمة

197

رابعًا : رجال اإلسناد الرابع: سامل بن أبي اجلعد عن ابن عمر

1 - نر بن مزاحم : سبق .
2 - حممد بن فضيل: ثقة من رجال اجلاعة مات سنة )195هـ( وله كتاب مطبوع وهو 
الدعاء، ويف النواصب من اهتمه بالتشيع – يعني حمبة عي ريض اهلل عنه، ونعم التهمة لو 
املعتدل- كعاصم األحول  النصب   – النواصب  كتابه جله رواية عن  أن  صحت- مع 
ونحوه، بل والده فضيل بن غزوان كان ناصبيًا ، ويف تقريب التهذيب : حممد بن فضيل 
من  بالتشيع  رمي  عارف  صدوق  الكويف  الرمحن  عبد  أبو  موالهم  الضبي  غزوان  بن 

التاسعة مات سنة مخس وتسعن ع..
3 - أبو محزة الثايل : أبو محزة الثايل )نحو 150هـ(، اسمه ثابت بن أيب صفية، واسم أيب 
صفية )دينار( فهو ثابت بن دينار، وهو صدوق ضعفه بعضهم للتشيع، ومل يأيت من ضعفه 
بحجة، وهو من علاء الشيعة الكبار، وروى عنه كبار كوكيع بن اجلراح وسفيان بن عيينة 
وأمثاهلم، ولوال تشيعه لكان ثقة غاية، وقد روى له بعض أهل السنن، كالرمذي وابن 
ماجه والنسائي، وله مصنفات فموقفهم منه كموقفهم من أيب حنيفة، بل تضعيفهم أليب 
حنيفة أشد للمذهب فقط، ويف معجم املؤلفن: ثابت بن دينار الثايل، الكويف، الشيعي 
)أبو محزة، أبو صفية( حمدث، مفر، من آثاره: كتاب النوادر يف احلديث، كتاب الزهد، 
كميل  حديث  يف  املشهورة  عي  رواية  إسناد  صاحب  وهو  وتفسري،  احلقوق،  رسالة 
)القلوب أوعية( رواها عن عبد الرمحن بن جندب عن كميل بن زياد)1(، وقال عنه ابن 
النديم يف الفهرست: كتاب تفسري ابى محزة الثايل، واسمه ثابت بن دينار وكنية دينار أبو 
صفية، وكان أبو محزة من أصحاب عي )(، من النجباء الثقات، وصحب أبا جعفر 

)يعني حممد الباقر، وليس املراد أبا جعفر املنصور()2(انتهى.

1. معجم املؤلفن: ج 3 / ص 100.
2. الفهرست: ج 1 / ص 36.
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ــل وال  ــًا ، ب ــدرك علي ــح، فلــم ي ــه: )كان مــن أصحــاب عــي( غــري صحي إال أن قول
ــه  ــن ل ــه واملنارصي ــيعته وحمبي ــن ش ــه م ــة، أي أن ــة املجازي ــد الصحب ــا يقص ــن، وإن احلس

ــوالء. ــم وال بالعل

4 - سامل بن أيب اجلعد: وهو ثقة مشهور من رجال الشيخن، ويف تقريب التهذيب : سامل 
بن أيب اجلعد رافع الغطفاين األشجعي موالهم الكويف ثقة وكان يرسل كثريًا من الثالثة 
مات سنة سبع أو ثان وتسعن وقيل مائة أو بعد ذلك ومل يثبت أنه جاوز املائة عام وهذا 
يعني أنه مولود قبل اهلجرة، واألول أن يكون صحابيا عىل رشط ابن حجر يف أهل مكة 

والطائف، فغطفان قبيلة حجازية.

5 - ابن عمر: سبق.

خامسًا : رجال اإلسناد اخلامس إسناد أبي ذر )الذين اقتصر عليهم الدارقطين يف 

العلل(:
1 - الثوري : ثقة مشهور.. غني عن التعريف، سبق يف أصل الكتاب.

2 - األعمش: ثقة سبق يف االصل.

3 - إبراهيم بن يزيد بن رشيك التيمي: ثقة سبق يف االصل.

4 - يزيد بن رشيك التيمي: ثقة سبق يف األصل.

5 - أبو ذر: صحايب معروف..

ويف حديث أيب ذر: راجع ترمجة حكيم بن جبري موسعة )ملحق الراجم املفردة(.
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سادسًا : رجال اإلسناد السادس، الشاهد عن أبي ذر نفسه:
سنة  أي   – وفيها  للذهبي:  العر  ويف  الشعراين:  الفضل  بن  حممد  بن  إساعيل   -  1
عراين، إساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد بن املسّيب  348هـ - )تويف( أبو احلسن الشَّ

النيسابوري، العابد الثقة.

ــنة  ــوام الس ــط بق ــد خيتل ــت: وق ــه قل ــّرج لنفس ــع وخ ــل ومج ــّده، ورح ــن ج روى ع
ــاف  ــع اخت ــر )536هـــ( م ــذا متأخ ــاين، وه ــل األصبه ــن الفض ــد ب ــن حمم ــاعيل ب إس

النســبة)1(.

2 - جده هو: العامة اجلوال الفضل بن حممد بن حممد بن املسيب الشعراين )282هـ( 
من نسل باذان وايل النبي )( عىل اليمن، وهو ثقة، ويف إكال الكال: فضل بن حممد 
اليمن،  باذان صاحب  بن حممد بن املسيب بن موسى بن زهري بن يزيد بن كيسان بن 
أبو حممد الشعراين، كان يرسل شعره، يقال إنه مل يبق بلد مل يدخله يف طلب احلديث إال 
األندلس، سمع إساعيل بن أيب أويس وقالون وحيوة بن رشيح وسعيد بن أبى مريم 
عنده  وكان  خلف،  عىل  القرآن  وقرأ  اللغوي،  االعرايب  وابن  حييى  بن  وحييى  والنفيي 
تاريخ أمحد بن حنبل عنه وتفسري سنيد بن داود والسنن عن نعيم بن محاد واملغازي عن 
عيسى  بن  احلسن  بن  واملؤمل  والراج  عليه  وانتقى  خزيمة  ابن  منه  سمع  املنذر،  ابن 

وخلق كثري، توىف سنة اثنتن وثانن ومائتن)2(.

ويف طبقــات احلفــاظ: الشــعراين، احلافــظ اإلمــام اجلــوال أبــو حممــد الفضــل بن حممد 
بــن املســيب البيهقــي، قــال ابــن املؤمــل: كنــا نقــول مــا بقــي بلــد مل يدخلــه الشــعراين يف 
طلــب احلديــث إال األندلــس، وقــال احلاكــم: أديــب فقيــه عابــد عــارف بالرجــال ثقــة 
مل يطعــن فيــه بحجــة، وقــال ابــن أيب حاتــم: تكلمــوا فيــه، وقــال ابــن األخــرم: صــدوق 

1. العر للذهبي: ج 1 / ص 142. 
2. إكال الكال: ج 4 / ص 571.
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غــال يف التشــييع مــات يف أول ســنة اثنتــن وثانــن ومائتــن)1(.

ويف الــوايف بالوفيــات: احلافــظ الشــعراين: الفضــل بــن حممــد بــن املســيب أبــو حممــد 
ــي صــىل  ــاب النب ــذي أســلم بكت ــاذان امللــك باليمــن ال ــة ب البيهقــي الشــعراين، مــن ذري
اهلل عليــه وســلم ، هــو احلافــظ، كان يقــال: مل تبــق مدينــة مل يدخلهــا أبــو الفضــل لطلــب 
ــعره  ــل ش ــال. كان يرس ــا بالرج ــدًا عارف ــًا عاب ــًا فقيه ــم: كان أديب ــال احلاك ــث، ق احلدي

فلقــب بالشــعراين تــويف ســنة اثنتــن وثانــن ومائتــن)2(.

3 - كثري بن حييى أبو مالك البري، ثقة عند التحقيق، ضعفه بعض النواصب مذهبيًا ، 
واألصل هو توثيق املتقدمن له )انظر ملحق الراجم املفردة املوسعة(.

4 - أبو عوانة : هو احلافظ الكبري، الوضاح بن عبد اهلل اليشكري، ثقة كبري من رجال 
البرة  أهل  عىل  ونزل  واسط  أهل  من  وهو  )276هـــ(  التعريف  عن  غني  الشيخن 
كشعبة، رأى احلسن وابن سريين، وكان بعضهم يفضله عىل شعبة وكفى هبذا توثيقًا، 
بل بلغ األمر بشعبة أن قال )لو حدثكم أبو عوانة عن أيب هريرة فصدقوه( مما يدل عىل 
تثبته ولو مل يذكر الرواة بينه وبن أيب هريرة، وهذا غلو يف التوثيق من شعبة وإنا أوردناه 
هذه  بمثل  حيدث  كان  ألنه  عنتا  عهده  سلفية  من  لقي  وقد  عوانة،  أيب  مكانة  لبيان  هنا 
الفرات! مما يدل عىل أن منهج  أو  ألقوا عليه كتبه يف هنر دجلة  األحاديث، فكانوا ربا 

معاوية سار يف كثري من أهل احلديث.
5 - األعمش: ثقة سبق

6 - حكيم بن جبري: صدوق سبق

7 - إبراهيم التيمي: ثقة سبق

8 - يزيد بن رشيك التيمي : ثقة سبق

1. طبقات احلفاظ: ج 1 / ص 54.
2. الوايف بالوفيات: ج 7 / ص 181.
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9 - أبو ذر الغفاري : صحايب كبري من السابقن، أصدق الناس هلجة. سبق

سابعًا : رجال اإلسناد السابع )حديث ابن عباس( = رواية ابن عدي:
1 - جعفر بن أمحد بن عي بن بيان املري الغافقي ابن املاسح )306هـ( : من شيوخ 
ابن عدي وابن حبان وطبقتها، وهذا الرجل حمدث واسع الرواية عايل اإلسناد، إال أهنم 
أمجعوا تقريبًا عىل تضعيفه – باستثناء عبارات مرددة - ولكن نصف التضعيف مذهبي، 
جمموعة  يستهدف  الذي  التضعيف  ذلك  فهو  املذهبي  التضعيف  أما  صحيح،  ونصفه 
من األحاديث يف فضل اإلمام عي أو إمامته وواليته، وقد توبع عليها، وأما الصحيح 
فألننا نجد أكثر أحاديثه غريبة منكرة، وهو قد دافع عن نفسه بأنه إنا حيسدونه عىل علو 
عن  يتوقف  مل  إن  السلطان  عليه  سيستعدي  بأنه  حبان  ابن  هدده  عندما  ذلك  اإلسناد، 

احلديث باحلرم املكي، واهلل أعلم.
2 - سعيد بن كثري بن عفري املري: ثقة معروف سبق.

3 - ابن هليعة : صدوق وفيه تفصيل.. سبق
عىل  الشيخن  رجال  من  مشهور،  مري  حمدث  )128هـــ(:  حبيب  أيب  بن  يزيد   -  4

تدليس وإرسال كالزهري وعطاء وسائر التابعن.
القشريي  هند  أيب  بن  داود   : التهذيب  تقريب  140هـــ(:  )نحو  هند  أيب  بن  داود   -  5
موالهم أبو بكر أو أبو حممد البري ثقة متقن كان هيم بأخرة من اخلامسة مات سنة 
أربعن وقيل قبلها خ ت م 4، قلت: وقد رأى أنس بن مالك وروى عنه، ولعل رواية 
والعلاء،  الصحابة  بعيدًا عن  يزيد مريًا  إسناده، وكلن  لعلو  عنه  أيب حبيب  بن  يزيد 

فالعلم يف احلجاز والعراق.
6 - الشعبي )104هـ(: تابعي مشهور ثقة عندهم بإمجاع، وهو من عثانية الكوفة.

7 - ابن عباس )68هـ(: صحايب مشهور.
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ملحق الرتاجم املفردة املوسعة:
الرتمجة األوىل: عبد العزيز بن أبي رواد املكي )159ه�( :

هــو الداهيــة الكبــري العــارف عبــد العزيــز بــن أيب رواد والــد فقيــه مكــة عبــد املجيــد، 
وأحــد األئمــة العبــاد، كان آيــة يف العبــادة والصــر والكــرم والســؤدد.. هــو القائــل : ال 
كثــر اهلل يف املســلمن مــن حزهبــم.. ويقصــد يونــس وأيــوب وابــن عــون.. وهــو القائــل 
ــن أيب رواد،  ــان ب ــو عث ــو أخ ــه.. وه ــم بقرني ــور ال ينطحك ــد-: ث ــن يزي ــور ب ــن ث – ع
وجبلــة بــن أيب رواد، واحلكــم بــن أيب رواد، وعبــاد بــن أيب رواد، وابــن عــم عــارة بــن 

أيب حفصــة.

وآل أيب رواد هــم مــوايل آل املهلــب بــن أيب صفــرة )ذكــر هــؤالء املــزي يف ترمجتــه( 
يــروي عــن عكرمــة والضحــاك وطبقتهــا )أي ممــن ماتــوا بعــد املئــة( ومــن دوهنــم، وكان 
كثــري املحاســن كــا قــال الذهبــي، وابنــه كان إمــام احلــرم بعــده... وذكــر أن أنــه كان مــن 
أحلــم النــاس حتــى لزمــه أهــل احلديــث وأزعجــوه فركــوه كالكلــب اهلــرار! وكان ينكر 
عــىل مــن حيكــم عــىل النــاس بالــرك.. فهــو مــن أوائــل املعتدلــن الذيــن وجــدوا عنتــا 
مــن الغــاة، شــأنه شــأن أيب حنيفــة يف الكوفــة، وجعفــر بــن ســليان الضبعــي بالبــرة، 

وقــد أقــل الثــوري األدب معــه ومــع أرستــه يــوم موتــه..

فأظهــر أنــه يريــد الصــاة عليــه ثــم جــاوزه ليعــرف النــاس أنــه مرجــئ! وقــد صعــق 
الثــوري عندمــا علــم بأنــه يفتــي املســلمن! وهــذا غريــب، إن مل يفتهــم هــو وهــو شــيخ 
ــل هــؤالء الغــاة  ــادة وفقهــًا وذكاء وتقــوى فمــن يفتيهــم؟ هــل يكــون البدي احلــرم عب

الذيــن يفتــون يف دمــاء املســلمن وأعراضهــم)1(؟.

1. ومن أحاديث عائلة ابن أيب رواد: صحيح البخاري - )ج 1 / ص 198 (: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخرنا عبد 
الواحد بن واصل أبو عبيدة احلداد عن عثان بن أيب رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول : دخلت عىل 
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ترمجته يف سري أعالم النبالء:

عبــد العزيــز بــن أيب رواد * شــيخ احلــرم، واســم أبيــه ميمــون، وقيــل: أيمــن بــن بــدر 
مــول االمــري املهلــب بــن أيب صفــرة، االزدي، املكــي، أحــد االئمــة العبــاد، ولــه مجاعــة 

اخــوة.
حــدث عــن: ســامل بــن عبــد اهلل، والضحــاك بــن مزاحــم، وعكرمــة، ونافــع العمــري، 

ومجاعة.
وليس هو بالكثري للحديث.

ــد بــن أيب رواد، وحســن اجلعفــي، وحييــى  ــه مكــة عبداملجي ــه: ولــده فقي حــدث عن
ــارك،  ــن املب ــم، واب ــن إبراهي ــي ب ــرزاق، ومك ــد ال ــل، وعب ــم النبي ــو عاص ــان، وأب القط

ــرون. وآخ
قال ابن املبارك: كان من أعبد الناس.

ــه إل  ــع طرف ــنة مل يرف ــن س ــن أيب رواد أربع ــث اب ــباط: مك ــن أس ــف ب ــال يوس وق
ــا هــو يطــوف حــول الكعبــة، إذ طعنــه املنصــور بأصبعــه، فالتفــت، فقــال:  الســاء، فبين

ــار. ــة جب قــد علمــت أهنــا طعن

قــال شــقيق البلخــي: ذهــب بــر عبــد العزيــز عريــن ســنة ومل يعلــم بــه أهلــه وال 
ولــده.

وعن سفيان بن عيينة قال:

كان ابــن أيب رواد مــن أحلــم النــاس، فلــا لزمــه أصحــاب احلديــث، قــال: تركــوين 

أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال ال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصاة وهذه الصاة قد 
ضيعت ، وقال بكر حدثنا حممد بن بكر الرستاين أخرنا عثان بن أيب رواد نحوه
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كأين كلــب هــرار.

قــال أبــو عبــد الرمحــن املقــرئ: مــا رأيــت أحــدًا قــط أصــر عــىل طــول القيــام مــن 
ــن أيب رواد. ــز ب ــد العزي عب

خــاد بــن حييــى: حدثنــا عبــد العزيــز بــن أيب رواد قــال: كان يقــال: مــن رأس 
التواضــع الرضــا بالــدون مــن رشف املجالــس.

- .. وذكر له قصة يف االستقراض تدل عىل حماسنه..-
ــاس  ــىل الن ــهدون ع ــوم يش ــن ق ــاح ع ــن أيب رب ــاء ب ــألت عط ــز: س ــد العزي ــال عب ق

بالــرك فأنكــر ذلــك.

قــال عبــد العزيــز: اللهــم مــا مل تبلغــه قلوبنــا مــن خشــيتك فاغفــره لنــا يــوم نقمتــك 
مــن أعدائــك.

وعن عبد العزيز: وسئل: ما أفضل العبادة ؟ قال: طول احلزن.

قلت: كان ابن أيب رواد كثري املحاسن، لكنه مرجئ.

قــال مؤمــل بــن إســاعيل: مــات عبــد العزيــز فجيــئ بجنازتــه، فوضعــت عنــد بــاب 
الصفــا، وجــاء ســفيان الثــوري، فقــال النــاس: جــاء ســفيان، جــاء ســفيان فجــاء حتــى 

خــرق الصفــوف، وجــاوز اجلنــازة، ومل يصــل عليهــا، ألنــه كان يــرى االرجــاء.

ــدي، ولكــن  ــه عن ــال: واهلل إين ألرى الصــاة عــىل مــن هــو دون ــل لســفيان، فق فقي
ــة. ــىل بدع ــات ع ــه م ــاس أن أردت أن أري الن

حييى بن سليم: سمعت ابن أيب رواد يسأل هشام بن حسان يف الطواف:

ما كان احلسن يقول يف االيان ؟

قال: كان يقول: قول وعمل.
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قال: فا كان ابن سريين يقول ؟

قال: كان يقول: آمنا باهلل ومائكته .

فقال عبد العزيز: كان ابن سريين، وكان ابن سريين.

فقال هشام: بن أبو عبد الرمحن االرجاء، بن أبو عبد الرمحن االرجاء.

قــال ابــن عيينــة: غبــت عــن مكــة، فجئــت، فتلقــاين الثــوري، فقــال يل: يــا ابــن عيينــة؛ 
عبــد العزيــز بــن أيب رواد يفتــي املســلمن، قلــت: وفعــل ؟ قــال: نعــم.

قــال عبــد الــرزاق: كنــت جالســًا مــع الثــوري، فمــر عبــد العزيــز بــن أيب رواد، فقــال 
الثــوري: أمــا إنــه كان شــابًا أفقــه منــه شــيخا.

وقــال أبــو عاصــم: جــاء عكرمــة بــن عــار إل ابــن أيب رواد، فــدق عليــه بابــه، وقــال: 
ايــن الضــال ؟ قــال أمحــد بــن حنبــل: كان مرجئــًا، رجــًا صاحلــًا، وليــس هــو يف التثبيــت 

كغريه.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقــال ابــن حبــان: روى عــن نافــع عــن ابــن عمــر: نســخته موضوعــة، وكان حيــدث 
هبــا تومهــا ال تعمــدا.

قلت: الشأن يف صحة إسنادها إل عبد العزيز، فلعلها قد أدخلت عليه.

تويف يف سنة تسع ومخسن ومئة، وله أخوان: عثان: روى له البخاري يف 
صحيحه، وجبلة)1(.

1. سري أعام النباء: ج 7 / ص 184.
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ومن ترمجته يف تهذيب التهذيب:
1 - قال حييى القطان عبد العزيز ثقة يف احلديث ليس ينبغي أن يرك حديثه لرأي 

أخطأ فيه.

2 - وقال أمحد كان رجًا صاحلًا وكان مرجيًا وليس هو يف التثبت مثل غريه1.

3 - وقال بن معن ثقة وقال أبو حاتم صدوق ثقة يف احلديث متعبد.

4 - وقال النسائي ليس به بأس.

5 - وقال حييى بن سليم الطائفي كان يرى اإلرجاء.

6 - وقال بن املبارك كان يتكلم ودموعه تسيل عىل خده.

7 - وقال بن عدي ويف بعض أحاديثه ما ال يتابع عليه.

8 - قال بن قانع مات بمكة سنة تسع ومخسن ومائة.

9 - قلت )ابن حجر(: وكذا قال عمرو بن عي الفاس يف تارخيه وابن سعد يف الطبقات 
والصاح  بالورع  معروفًا  وكان  مرجيًا  وكان  أحاديث  وله  سعد-  ابن  يعني   – قال 
والعبادة وخليفة يف التاريخ والطبقات وابن أيب عاصم ويعقوب بن سفيان وابن حبان 
يف الضعفاء وقال يكنى أبا عبد الرمحن يروي عن عطاء كان حيدث عىل الوهم واحلسبان 
فسقط االحتجاج به وقال البخاري قال يل بعض آل أيب داود مات قريبا من سنة )55هـ(
وال أراه أنا إال بعد ألن أبا نعيم وخادًا سمعا منه ومل يسمعا من ابن جريج قال وقال بن 

بكري مات سنة )59هـ(.
10 - وقال بن أيب حاتم يروي عن حممد بن كعب القرظي وغريه روى عنه 

1. هذا اإلرجاء هتمة باطلة إنا كان ينكر عىل أهل احلديث وصفهم الناس بالرك، واليوم نجد الغاة يتهمون املعتدلن 
التكفري، وله كتاب آخر عن السيد  باإلرجاء، وللشيخ سفر احلوايل كتاب )ظاهرة األرجاء(! يصب يف احلث عىل 
الكبري الروحاين حممد بن علوي املالكي أساه )املالكي داعية الرك يف جزيرة العرب(! فهذه نتيجة ذمه لإلرجاء 

وبغضه له أن حيكم عىل الناس بالرك.
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شعبة.

11 - وقال عي بن اجلنيد كان ضعيفًا وأحاديثه منكرات.

12 - وقال احلاكم ثقة عابد جمتهد رشيف النسب.

13 - وقال الساجي صدوق يرى اإلرجاء.

14 - وقال الدارقطني هو متوسط يف احلديث وربا وهم يف حديثه.

15 - وقال العجي ثقة.

16 - وقال اجلوزجاين كان غاليًا يف اإلرجاء.

17 - وقال شعيب بن حرب كنت إذا نظرت إل عبد العزيز رأيت كأنه يطلع إل 
يوم القيامة.

ابن  العزيز وكان  18 - وقال حفص بن عمرو بن رفيع كنا عند بن جريج فطلع عبد 
جريج يوقره ويعظمه فقال له قائل يا أبا عبد املجيد من الرافي؟ فقال من كره أحدًا من 
أصحاب حممد صىل اهلل عليه و سلم فقال ابن جريج احلمد هلل كان الناس يقولون يف هذا 

الرجل ولقد كنت أعلم.

قلــت: كأهنــم كانــوا يريــدون تركيــب هتمــة التشــيع عليــه.. ألهنــا أبلــغ مــن اإلرجــاء 
فلــم يفلحــوا.
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ترمجته يف اجلرح والتعديل: 

عبــد العزيــز بــن أيب رواد أبــو عبــد الرمحــن مــول األزد واســم أيب رواد ميمــون وهــو 
ــاء  ــن عط ــان روى ع ــوان مكي ــو رواد أخ ــة وأب ــو حفص ــة وأب ــن أيب حفص ــارة ب ــم ع ع
والضحــاك ونافــع مــول ابــن عمــر وحممــد بــن كعــب القرظــي روى عنــه الثوري وشــعبة 

ووكيــع وابــو نعيــم ســمعت ايب يقــول ذلــك.

نــا عبــد الرمحــن نــا أبــو ســعيد بــن حييــى بــن ســعيد القطــان قــال: قــال جــدي ]حييــى 
ــرك  ــس ينبغــي ان ي ــث لي ــة يف احلدي ــن ايب رواد ثق ــز ب ــد العزي ــن ســعيد القطــان[: عب ب

حديثــه لــرأى اخطــأ فيــه.

نــا عبــد الرمحــن انــا عبــد اهلل بــن امحــد ابــن حنبــل فيــا كتــب إل قــال قــال أيب: عبــد 
العزيــز ابــن أيب رواد رجــل صالــح وكان مرجئــا، وليــس هــو يف التثبــت مثــل غــريه.

ثنــا عبــد الرمحــن قــال ذكــره أيب عــن إســحاق بــن منصــور عــن حييــى بــن معــن انــه 
قــال: عبــد العزيــز ابــن أيب رواد ثقــة.

نــا عبــد الرمحــن ســمعت أيب يقــول: عبــد العزيــز بــن أيب رواد صــدوق ثقــة يف 
احلديــث متعبــد.

نــا عبــد الرمحــن قــال ســئل أبــو زرعــة عــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد فقــال: خراســاين 
ــكن مكة)1(. س

1. اجلرح والتعديل: ج 5 / ص 394.
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ترمجته يف ميزان االعتدال:

عبــد العزيــز بــن أبــى رواد ]عــو[ ميمــون، ويقــال: أيمــن بــن بــدر املكــي، مــن مــوال 
ــد،  ــه عبداملجي ــه ابن ــع، وعن ــة، وناف ــن عكرم ــرة االزدي، روى ع ــى صف ــن أب ــب ب املهل

وحييــى بــن ســعيد، وعبــد الــرزاق، وخلــق.

قــال ابــن املبــارك: كان مــن أعبــد النــاس، وقــال أبــو حاتــم: صــدوق متعبــد، وقــال 
أمحــد: صالــح احلديــث.

وقيل: كان مرجئًا.

وقال ابن اجلنيد: ضعيف.
وقــال ابــن حبــان: روى عــن نافــع، عــن ابــن عمــر - نســخة موضوعــة هكــذا قــال 

ابــن حبــان يعتــر منــه.

وروى أمحد بن أيب مريم عن حييى: ثقة، يظن باإلرجاء.
ــراب  ــن ق ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــا أمح ــة، حدثن ــى عصم ــن أب ــا اب ــدي: حدثن ــن ع ــال اب وق
احلــداد، حدثنــا إبراهيــم بــن أيب منصــور، حدثنــي عبــداهلل بــن املغــرية ]بمــر[ حدثنــا 
عبــد العزيــز بــن أبــى رواد، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، عــن عمــر: ســمعت رســول اهلل 
صــىل اهلل عليــه وســلم يقــول: إن بعــض أوصيــاء عيســى بــن مريــم حــي بالعــراق، فــإن 
ــة  ــأيت يف ترمج ــدى، ي ــن ع ــل اب ــوب كام ــن عي ــذا م ــام. ه ــى الس ــه من ــه فأقرئ ــت رأيت أن
الرجــل بخــر باطــل، ال يكــون حــدث بــه قــط، وإنــا وضــع مــن بعــده، فهــذا خــر باطــل 

وإســناد مظلــم، وابــن املغــرية ليــس بثقــة.

وأمــا ابــن حبــان فبالــغ يف تنقــص عبــد العزيــز وقــال: كيــف يكــون التقــى يف نفســه 
مــن كان شــديد الصابــة يف اإلرجــاء كثــري البغــض ملــن انتحــل الســنن.
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حدثنــا أبــو نعيــم عبــد امللــك، حدثنــا عمــر بــن شــبة، حدثنــا أبــو عاصــم، قــال: جــاء 
عكرمــة بــن عــار إل عبــد العزيــز بــن أيب رواد فــدق البــاب وقــال ايــن الضــال؟

قلت: قلة أدب أخرى.

حدثنــا الــراج، حدثنــا احلســن بــن الصبــاح، حدثنــا مؤمــل بــن إســاعيل، ســمعت 
فانــًا

قــال: قلــت لعبــد العزيــز بــن أيب رواد يف اإليــان، قــال: اإليــان واحــد، ولكــن 
مــن  قــال:  وينقــص،  يزيــد  االيــان  يقولــون  أصحابنــا  قلــت:  باجلنــة،  يتفاضلــون 

؟ أصحابــك 

قلت: أيوب، ويونس، وابن عون، فقال: ال أكثر اهلل يف املسلمن حزهبم.

ــارض  ــه وع ــىل علي ــا ص ــة، ف ــفيان بمك ــن أيب رواد وس ــات اب ــل: م ــال مؤم ــم ق ث
ــات  ــه م ــاس أن ــال: أردت أن أرى الن ــل، وق ــم يص ــه، فل ــاس يرون ــب والن ــازة فذه اجلن

ــة. ــىل بدع ع

قلت: قلة أدب من سفيان الثوري.

ــارون  ــن ه ــم ب ــد الرحي ــا لعب ــن: أحدمه ــن منكري ــه حديث ــان ل ــن حب ــند اب ــم أس ث
أحــد التلفــى عنــه، واآلخــر لزافــر بــن ســليان عنــه، والعجــب مــن عبــد العزيــز كيــف 
يــرى االرجــاء وهــو مــن اخلائفــن الوجلــن مــع كثــرة حجــه وتعبــده، مــات ســنة تســع 

ــاحمه)1(. ــه اهلل وس ــة، رمح ــن ومائ ومخس

1. ميزان االعتدال: ج 2 / ص 628.
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الرتمجة الثانية: ابنه عبد اجمليد بن أبي رواد )602ه�( م 4 :

وهــو عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد املكــي الثقــة العابــد )206هـــ( وقيــل 
قبــل الـــ )200هـــ( وقيــل )214هـــ( .. وكان مفتــي مكــة، قــال الذهبــي يف ترمجــة والــده 
عبــد العزيــز : حــدث عنــه: ولــده فقيــه مكــة عبداملجيــد بــن أيب رواد وآل أيب رواد أتــوا 
مــن خراســان بعــد ســقوط الدولــة األمويــة، وقتــل أبــو مســلم اخلراســاين أحدهــم، لعلــه 
جــد هــذا.. وأصبحــوا ســادة مكــة فقهــًا وعبــادًة وزهــدًا وســؤددًا .. لكــن أهــل احلديــث 
أزعجوهــم.. وكان والــده عبــد العزيــز بــن أيب رواد كبــري العقــل داهيــة عابــدًا ســاخطًا 
ــة  ــث، خلصوم ــن احلدي ــريًا م ــم كث ــرووا عنه ــك مل ي ــث.. ولذل ــل احلدي ــاة أه ــىل غ ع
الداهيــة عبــد العزيــز مــع الثــوري وعكرمــة بــن عــار والثاثــة الذيــن ذمهــم وأمثاهلــم، و 
خصومــة األبــن مــع وكيــع وســفيان بــن عيينــة وأمثاهلــم ممــن يــروون بجهــل يف مثالــب 

ــبق-)1(. ــد س ــث! – وق ــهرة احلدي ــىل ش ــزور ع ــهدون ال ــي )( ويش النب

1. سري أعام النباء: ج 7 / ص184.
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ترمجته يف تهذيب التهذيب:

م 4 مســلم واألربعــة عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد األزدي مــول املهلــب 
ــه وأيمــن بــن نابــل وابــن جريــج ومعمــر وســامل  ــد املكــي روى عــن أبي ــد احلمي ــو عب أب
اجلــزري وغريهــم وعنــه الشــافعي وأمحــد واحلميــدي وابــن أيب عمــر ونــوح بــن حبيــب 
وكثــري بــن عبيــد وعبــد الوهــاب بــن احلكــم ورسيــج بــن يونــس وحاجــب بــن ســليان 
ــان األزرق  ــن حس ــد ب ــرواس وحمم ــلمة ال ــن مس ــاء ب ــي والع ــون الرق ــن ميم ــي ب وع
وأمحــد بــن ســنان القطــان والزبــري بــن بــكار وغريهــم قــال أمحــد ثقــة وكان فيــه غلــو يف 
اإلرجــاء وكان يقــول هــؤالء الشــكاك قــال عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حنبــل عــن بــن معــن 
ثقــة ليــس بــه بــأس وقــال الــدوري عــن بــن معــن ثقــة وقــال بــن أيب مريــم عــن بــن معــن 
ثقــة وكان يــروي عــن قــوم ضعفــاء وكان أعلــم النــاس بحديــث ابــن جريــج وكان يلعــن 
)يعلــن( باإلرجــاء قــال ومل يكــن يبــذل نفســه للحديــث وقــال إبراهيــم بــن اجلنيــد ذكــر 
حييــى بــن معــن عبــد املجيــد فذكــر مــن نبلــه وهيبتــه وكان صدوقــًا مــا كان يرفــع رأســه 
إل الســاء وكانــوا يعظمونــه وقــال البخــاري كان يــرى اإلرجــاء كان احلميــدي يتكلــم 
فيــه وقــال اآلجــري عــن أيب داود ثقــة حدثنــا عنــه أمحــد وحييــى بــن معــن قــال حييــى كان 
عاملــا بابــن جريــج قــال أبــو داود وكان مرجئــا داعيــة يف اإلرجــاء ومــا فســد عبــد العزيــز 
حتــى نشــأ ابنــه وأهــل خراســان ال حيدثــون عنــه، وقــال النســائي ثقــة وقــال يف موضــع 
أخــر ليــس بــه بــأس؛ وقــال أبــو حاتــم ليــس بالقــوي يكتــب حديثــه؛ وقــال الدارقطنــي 

ال حيتــج بــه يعتــر بــه وأبــوه أيضــًا لــن واالبــن أثبــت واألب يــرك.

وروى لــه أبــو أمحــد بــن عــي أحاديــث ثــم قــال كلهــا غــري حمفوظــة عــىل أنــه ثبــت يف 
حديــث بــن جريــج ولــه عــن غــري بــن جريــج وعامــة مــا أنكــر عليــه اإلرجــاء

ــن  ــد ب ــد املجي ــا مــوت عب ــرزاق فجاءن ــد ال ــد عب ــن شــبيب كنــت عن ــال ســلمة ب وق
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عبــد العزيــز وذكــر وفاتــه ســنة ســت ومائتــن فقــال عبــد الــرزاق احلمــد اهلل الــذي أراح 
أمــة حممــد صــىل اهلل عليــه و ســلم مــن عبــد املجيــد)1(.

1. هتذيب التهذيب: ج 6 / ص 339.
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زيادات ابن حجر:
قلت وقال الدارقطني يف العلل كان أثبت الناس يف بن جريج.

ــاه  ــوا يقولــون أفســد أب ــه وكان ــًا قــد كتبــت عن وقــال املــروذي عــن أمحــد كان مرجئ
ــة! ــن عيين ــرًا الب وكان مناف

قال املروذي وكان أبو عبد اهلل حيدث عن املرجئ إذا مل يكن داعية وال خماصًا.

وقال العقيي ضعفه حممد بن حييى.

وقال أبو أمحد احلاكم ليس باملتن عندهم.

وقال بن سعد كان كثري احلديث مرجئا ضعيفًا.

وقــال الســاجي روى عــن مالــك حديثــًا منكــرًا عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن 
يســار عــن أيب ســعيد األعــال بالنيــات.

وروى عن بن جريج أحاديث مل يتابع عليها.

وقــال بــن عبــد الــر روى عــن مالــك أحاديــث أخطــأ فيهــا أشــهرها خطــأ حديــث 
األعــال.

وقال أبو حاتم ليس بالقوي.

وقال احلاكم هو ممن سكتوا عنه.

وقال اخلليل ثقة لكنه أخطأ يف أحاديث.

وقال بن حبان كان يقلب األخبار ويروي املناكري عن املشاهري فاستحق الرك.

وقــال الدارقطنــي يف األفــراد ثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم ثنــا عــي بــن مســلم ثنــا عبــد 
ــر وكام  ــة كف ــال كام القدري ــاس ق ــن عب ــن ب ــاء ع ــن عط ــج ع ــن جري ــن ب ــد ع املجي
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احلروريــة ضالــة والعصمــة مــن اهلل واعلمــوا أن كًا بقــدر اهلل قــال الدارقطنــي تفــرد بــه 
عبــد املجيــد قلــت وبقيــة رجالــه ثقــات.

ترمجته يف اجلرح والتعديل: 

ــول األزد  ــي م ــد املك ــد احلمي ــو عب ــى رواد أب ــن اب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــد املجي عب
روى عــن معمــر وابــن جريــج ســمعت أيب يقــول ذلــك، نــا عبــد الرمحــن قــال قــرئ عــىل 
ــة : عــرض  ــن علي ــن معــن يقــول اب ــى ب ــن حممــد الــدوري قــال ســمعت حيي ــاس ب العب
كتــب ابــن جريــج عــىل عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد فأصلحهــا لــه، فقلــت 
ليحيــى مــا كنــت اظــن ان عبــد املجيــد هكــذا قــال حييــى كان أعلــم النــاس بحديــث ابــن 
جريــج ولكــن مل يكــن يبــذل نفســه للحديــث، نــا عبــد الرمحــن قــال قــرئ عــىل العبــاس 
قــال ســمعت حييــى بــن معــن وســئل عــن عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد 

فقــال ثقــة.

)نــا عبــد الرمحــن انــا عبــد اهلل بــن امحــد بــن حممــد بــن حنبــل فيــا كتــب إل قــال ســئل 
حييــى بــن معــن وانــا اســمع - عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن ابــى رواد فقــال ثقــة - 

3( ليــس بــه بــأس.

ــه كان  ــب حديث ــوى يكت ــس بالق ــال لي ــه فق ــى عن ــألت أب ــال س ــن ق ــد الرمح ــا عب ن
احلميــدي يتكلــم فيــه)1(. 

قلــت: والكلمــة األخــرية يف كام احلميــدي هــي فقــط مــا ذكــره البخــاري يف ترمجــة 
عبــد املجيــد يف تارخيــه الصغــري!

1. اجلرح والتعديل: ج 6 / ص64.
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فــكأن البخــاري علــم حديثــه هــذا! فــا بــد مــن حمــارصة هــذا احلديــث وتضعيــف 
كل رواتــه ولــو بإخفــاء التوثيقــات الكثــرية وذكــر الطعــن النــادر!

ويف طبقات خليفة:

الطبقــة السادســة عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد يكنــى أبــا عبــد املجيــد 
وعبــد اهلل بــن رجــاء وبــر بــن الــري وعبــد اهلل بــن يزيــد املقــرئ يكنــى أبــا عبــد الرمحن 

مــات ســنة أربــع عــرة ومائتــن اه قلــت: جعلــه طبقــة وحــده)1(.

ويف الضعفاء الصغري للبخاري:

ــرى  ــد مــول األزد كان ي ــد احلمي ــو عب ــن أيب رواد أب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــد املجي عب
ــه)2(. ــم في ــدي يتكل ــه وكان احلمي االرجــاء عــن أبي

 قلــت: أمــا اإلرجــاء فلــو كان يــراه كــا يــراه الشــاميون مــا أفتــى بقتــل وكيــع! وأمــا 
احلميــدي فــإذا ســلم مــن النصــب فهــو ســعيد.

1. طبقات خليفة بن خياط: ج 1 / ص 505.
2. الضعفاء الصغري للبخاري: ج 1 / ص 82.
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ويف الكامل البن عدي:

عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد مــروزي ســكن مكــة يكنــى أبا عبــد احلميد 
حدثنــا عــان ثنــا بــن أيب مريــم قــال ســمعت حييــى بــن معــن يقــول عبــد املجيــد بــن عبــد 
العزيــز بــن أيب رواد ثقــة كان يــروي عــن قــوم ضعفــاء وكان أعلــم النــاس بحديــث بــن 
جريــج وكان يعلــن اإلرجــاء وقــد كان قــد ســمع مــن معمــر حدثنــا حممــد بــن عــي ثنــا 

عثــان قــال قلــت ليحيــى بــن معــن فعبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز كيــف هــو قــال ثقــة.

سمعت بن محاد يقول قال البخاري عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب رواد أبو عبد 
احلميد كان يرى اإلرجاء كان القدرة )احلميدي( يتكلم فيه.

ســمعت بــن أيب عصمــة يقــول ســمعت هــارون بــن عبــد اهلل يقــول مــا رأيــت أحــدًا 
أخشــع هلل مــن وكيــع وكان عبــد املجيــد أخشــع منــه.

حدثنــا بــن أيب عصمــة ثنــا أمحــد بــن أيب حييــى قــال ســمعت بــن حنبــل يقــول عبــد 
ــول  ــاء ويق ــو يف االرج ــه غل ــه وكان في ــأس ب ــن أيب رواد ال ب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب املجي

ــكاك. ــؤالء الش ه

وفيــا كتــب إيل حممــد بــن عيســى بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عيســى املــروزي 
ــد  ــال عب ــب ق ــن مصع ــاس ب ــل العب ــو الفض ــا أب ــا أيب ثن ــه ثن ــه إيل بخط ــب يف كتاب الكات
ــن أيب  ــة ب ــن جبل ــان ب ــن عــم عث ــن أيب رواد مــروزي وهــو اب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب املجي
رواد جــاور مــع أبيــه بمكــة وســمع كتــب بــن جريــج وغــريه مــن املشــايخ وكان صاحــب 

ــه كان يقــول اإليــان قــول. ــادة ومل ينقــم عليــه يشء إال أن عب

قــال حييــى بــن معــن كان عبــد املجيــد أصلــح كتــب ابــن عليــة عــن ابــن جريــج فقيــل 
لــه كان عبــد املجيــد هبــذا املحــل؟
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فقــال كان عاملــًا بكتــب بــن جريــج إال أنــه مل يكــن يبــذل نفســه للحديــث، ونقــم عــىل 
عبــد املجيــد أنــه أفتــى الرشــيد بقتــل وكيــع بــن اجلــراح)1(.

قصته مع وكيع:

واحلديــث يف ذلــك مــا حدثنــا قتيبــة ثنــا وكيــع عــن إســاعيل بــن أيب خالــد عــن عبــد 
اهلل البهــي أن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم ملــا مــات مل يدفــن حتــى ربــا بطنــه وانثنــت 
خنــراه، قــال قتيبــة حــدث هبــذا احلديــث وكيــع وهــو بمكــة وكانــت ســنة حــج فيهــا 
الرشــيد فقدمــوه إليــه فدعــا الرشــيد ســفيان بــن عيينــة وعبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن 

أيب رواد.

فأمــا عبــد املجيــد فقــال جيــب أن يقتــل هــذا فإنــه مل يــرو هــذا إال ويف قلبــه غــش للنبــي 
صــىل اهلل عليه وســلم.

ــًا  ــمع حديث ــل رجــل س ــه القت ــب علي ــال ال جي ــة فق ــن عيين ــفيان ب ــيد س ــأل الرش فس
ــه  ــي صــىل اهلل علي ــويف النب ــة أرض شــديدة احلــر ت ــل إن املدين ــه القت ــرواه ال جيــب علي ف
وســلم يــوم اإلثنــن فــرك إل ليلــة األربعــاء ألن القــوم كانــوا يف صــاح أمــر أمــة حممــد 

واختلفــت قريــش واألنصــار فمــن ذاك تغــري

قــال قتيبــة فــكان وكيــع إذا ذكــر لــه فعــل عبــد املجيــد قــال: ذاك رجــل جاهــل يســمع 
حديثــًا مل يعــرف وجهــه فتكلــم بــا تكلــم!

1. الكامل البن عدي: ج 5 / ص 344.
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مما أنكروا عليه من األحاديث:

حدثنــا إســحاق بــن أمحــد اهلــدي بمكــة ثنــا حييــى بــن ســعيد بــن ســامل القــداح ثنــا عبد 
املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد عــن أبيــه عــن نافــع عــن بــن عمــر أن النبــي صــىل اهلل 
عليــه وســلم قــال: إنــا معــارش األنبيــاء أمرنــا بثــاث بتعجيــل الفطــر وتأخــري الســحور 

.ووضــع اليــد اليمنــى عــىل اليــرى يف الصــاة

حدثنــا حممــد بــن إبراهيــم بــن نــريوز األناطــي بمــر قــال ثنــا خــاد بــن أســلم ثنــا 
بــن أيب رواد عــن بــن جريــج عــن أيب الزبــري عــن جابــر أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم 

.أحــب الطعــام إل اهلل تعــال مــا كثــرت عليــه األيــدي :قــال

حدثنــا حممــد بــن القاســم ثنــا عبــد الــرزاق بمكــة ثنــا أبــو محــة ثنــا أبــو قــرة موســى 
بــن طــارق ثنــا عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد عــن ليــث بــن ســعد عــن نافــع 

.أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم أحــرم يف ثوبــن قطريــن :عــن بــن عمــر

حدثنــا حممــد بــن أيب عــي ثنــا عمــرو بــن ثــور حدثنــي أيب ثنــا عبــد املجيــد بــن عبــد 
العزيــز بــن أيب رواد ثنــا بــن جريــج عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن 
بــن عــوف عــن أبيــه قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: ليــس بــكاذب مــن 

.نمــى خــريًا أو قــال خــريًا أو أصلــح بــن النــاس

حدثنــا احلســن بــن ســفيان ثنــا عبــد اهلل بــن حممــد اخلطــايب ثنــا بــن أيب رواد عــن بــن 
جريــج عــن ثابــت عــن أنــس أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــال: مــن مل يــدع اخلنــا 

.والكــذب فــا حاجــة هلل يف أن يــدع طعامــه ورشابــه

وهــذا الــذي رواه عبــد املجيــد عــن بــن جريــج عــن ثابــت عــن أنــس وإنــا هــذا مــن 
ــن أيب  ــة ع ــول التوأم ــح م ــث صال ــن حدي ــرة وم ــن أيب هري ــري ع ــعيد املق ــث س حدي
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هريــرة وحديــث أحــب الطعــام إل اهلل مل يــروه عــن بــن جريــج غــري عبــد املجيــد.

وحديــث عمــرو بــن دينــار يرويــه عبــد املجيــد عــن ابــن جريج عــن عمــرو وحديث: 
ــن عمــر وكل هــذه  ــه عــن نافــع عــن اب ــد عــن أبي ــد املجي ــه عب ــاء يروي ــا معــارش األنبي إن
ــج  ــن جري ــه عــن ب ــه يتثبــت يف حديــث بــن جريــج ول األحاديــث غــري حمفوظــة عــىل أن

أحاديــث غــري حمفوظــة وعامــة مــا أنكــر عليــه اإلرجــاء.

ومل يصفــه حييــى بــن معــن وال أمحــد بالتدليــس، ففــي تاريــخ ابــن معــن: ســمعت 
حييــى يقــول: عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد ثقــة)1(.

ــل  ــع التحصي ــي يف جام ــره العائ ــاء، وذك ــه إال باإلرج ــد ومل يتهم ــه أمح ــذا وثق  وك
هبــذا اخلــر فقــط، فقــال يف جامــع التحصيــل : عبــد املجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد 
ذكــره أمحــد يف حديــث رواه عــن عبــد اهلل بــن عمــر فقــال ينبغــي أن يكــون عبــد املجيــد 

دلســه أخــذه مــن إنســان فحــدث بــه ذكــره اخلــال يف كتــاب العلــل)2(. 

وذكروه فيا بعد يف كتب املدلسن بقوهلم: ذكر عنه يشء من التدليس!

بينا أمحد وابن معن يف أثبت األقوال إليهم عىل توثيقه دون ذكر التدليس. 

1. تاريخ ابن معن - رواية الدوري: ج 1 / ص 51.
2. جامع التحصيل: ج 1 / ص 107.
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الرتمج��ة الثالث��ة: حكي��م ب��ن جب��ري اس��تطراد يف ترمجت��ه وروايته هذا 
احلديث:

أول مــن ضعــف حكيــم بــن جبــري هــو اإلمــام شــعبة بــن احلجــاج وهــو إمــام أهــل 
اجلــرح والتعديــل بــا شــك، وهــذا الرجــل أكــن لــه مــن االحــرام مــا ال أكنــه لألئمــة 
األربعــة، ألنــه صاحــب مهنــة أمــن عــىل مهنتــه، ولــو ســار أهــل احلديــث عــىل هنجــه يف 
االعتــدال ملــا كان أهــل احلديــث يف هــذا الضنــك، وملــا كان أهــل احلديــث يف هــذا التنافــر 
العلمــي والنفــي واملشــيخي، فاإلمــام شــعبة بــن احلجــاج أمــة وحــده، ولــه ديــن يف عنق 
ــث،  ــن يف احلدي ــري املؤمن ــو أم ــام، فه ــذا اإلم ــن ه ــول يف حماس ــرح يط ــلم، وال كل مس
ــه يف تضعيــف  ــه العصمــة، وأمــا حجت ــه أوهامــه وأخطــاؤه ونقائصــه فــا ندعــي في ول
حكيــم بــن جبــري فهــو روايــة حكيــم بــن جبــري حلديــث صحيــح اإلســناد اســتنكره شــعبة 
فــكان مــاذا؟ حديــث واحــد فقــط، إال أن أهــل احلديــث فرحــوا هبــذا التضعيــف مــن 
شــعبة ألن شــعبة هــو شــعبة، فبالغــوا يف نقــل تضعيــف شــعبة ووســعوه وفرعــوه حتــى 
ــث يف ذم  ــض األحادي ــم، كبع ــف مذهبه ــي ختال ــرى الت ــه األخ ــاس أحاديث ــض الن يرف
معاويــة أو تلــك األحاديــث العظيمــة يف فضــل اإلمــام عــي، وهــم أهــل مكــر أيضــًا فهــم 
يصححــون ذلــك احلديــث وال هيمهــم أن يكــون حكيــم بــن جبــري صــدق فيــه أو كــذب، 
وإنــا هيمهــم تضعيــف حكيــم بــن جبــري بذلــك احلديــث الــذي صــح عندهــم مــن غــري 
طريقــه، وهــذا مــن مكــر أهــل احلديــث الــذي ال ينتبــه لــه أهــل احلديــث أنفســهم، وهــم 
اليــوم يفعلــون الــيء ذاتــه، فــإذا أرادوا التشــنيع عــىل شــخص قــد يذمونــه بــا يعتقــدون 
مــن فكــرة أو رأي حتــى يقطعــوا الطريــق عــىل مــن أراد االســتفادة مــن أفــكار أخــرى أو 

معــارف أخــرى يقــول هبــا ذلــك الشــخص، وهــذا مــن دقائــق خصومــات القــوم.
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إذن فحديــث الصدقــة الــذي رواه حكيــم بــن جبــري هــو قاصمــة الظهــر التــي 
ــه  ــىل تضعيف ــث ع ــل احلدي ــتمر أه ــؤم أن يس ــن الل ــري وم ــن جب ــم ب ــة حكي ــت ترمج أهنك
لروايتــه حديــث قــد صححــوه، لكــن أهــل احلديــث – ونحــن مثلهــم أو أســوأ- مل 
نــدرس أخــاق العلــم وآدابــه، وكيفيــة ضبــط النفــس يف ســبيل البحــث عــن املعلومــة.

وإذا صــح احلديــث الــذي اســتنكروه عليــه )وهــو حديــث الصدقــة(، فكيــف 
بصحــة هــذا احلديــث يف معاويــة الــذي رواه وتوبــع عليــه ومل يكــن ســببًا يف هــذه احلملــة 
والتشــنيع حســب الظاهــر املعلــن مــن أقواهلــم؟ ال ريــب أنــه أول بالــراءة مــن عهدتــه، 
وأبعــد عــن اهتامــه بــه.. فاحلديــث صحيــح اإلســناد، ســواء رواه األعمــش عــن حكيــم 
بــن جبــري عــن شــيخه إبراهيــم التيمــي بــه، أو رواه األعمــش عــن إبراهيــم مبــارشة وهــو 
الراجــح)1(، فهــم يصححــون حديــث األعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد عــن أبيــه عــن 
أيب ذر يف أصــح الكتــب! فــا إشــكال إذن يف قبــول حديثهــم يف أن معاويــة فرعــون هــذه 

األمــة.

أمــا تضعيــف مــن ضعــف حكيــم بــن جبــري تقليــدًا لشــعبة، فهــو تضعيــف يف غــري 
مــا ضعفــه فيــه شــعبة )وهــو حديــث الصدقــة(، وتضعيفهــم لــه مذهبــي، وهــذا واضــح 
يف كام أيب زرعــة كــا روى ابــن أيب حاتــم يف اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، قــال : 

ســألت أبــا زرعــة عــن حكيــم بــن جبــري فقــال: يف رأيــه يشء.

ْعِدىُّ  َثنِى َعىِلُّ ْبُن ُحْجٍر السَّ 1. ومن أحاديث األعمش عن إبراهيم بن يزيد معنعنًا صحيح مسلم -)ج 2 / ص 63( : َحدَّ
َثنَا األَْعَمُش َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َيِزيَد التَّْيِمىِّ َقاَل ُكنُْت َأْقَرُأ َعىَل َأيِب )يزيد بن رشيك( اْلُقْرآَن يف  َنا َعىِلُّ ْبُن ُمْسِهٍر َحدَّ َأْخَرَ
َأَبا َذرٍّ َيُقوُل َسَألْت َرُسوَل  َلُه َيا َأَبِت َأَتْسُجُد يف الطَِّريِق؟  َقاَل: إيِنِّ َسِمْعُت  ْجَدَة َسَجَد َفُقْلُت  ِة َفإَِذا َقَرْأُت السَّ دَّ السُّ
ِل َمْسِجٍد ُوِضَع يف األَْرِض »امْلْسِجُد احْلََراُم « ُقْلُت ُثمَّ أي َقاَل  » امْلْسِجُد األَْقَى«   اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلم- َعْن َأوَّ

َاُة َفَصلِّ « »ُقْلُت َكْم َبْينَُهَا قال اْرَبُعوَن َعاًما ُثمَّ األَْرُض لَك َمْسِجٌد َفَحْيُثَا َأْدَرَكْتَك الصَّ
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قلت ما حمله؟ قال حمله الصدق إن شاء اهلل)1(.

ــرأي  ــة ال ــن جه ــو م ــعبة- ه ــري ش ــري – غ ــن جب ــم ب ــف حكي ــن ضع ــف م  فتضعي
)التشــيع( وليــس مــن جهــة الصــدق، وأمــا شــعبة فقــد علمنــا ســبب تضعيفــه لــه وكان 
ــون  ــح – يك ــث – إن مل يص ــب يف احلدي ــع والذن ــد توب ــو، فق ــعبة ال ه ــو ش ــئ ه املخط

ــريه. لغ

استطراد:

يف احلديــث – موضــوع هــذا الكتــاب- وعــىل افــراض أن حكيــم بن جبري هــو الذي 
ســمعه منــه األعمــش حديــث إبراهيــم التيمــي عــن أبيــه عــن أيب ذر )مــع أن الراجــح أن 
حديثــه آخــر، وأن األعمــش ســمع هــذا احلديــث مــن إبراهيــم التيمــي مبــارشة( إال أنــه 
إذا كان مبنــى مــن رأى تضعيــف ســند احلديــث مــن طريــق أيب ذر هــو إقحــام حكيــم بــن 
جبــري يف اإلســناد كــا أقحمــوا فرخــاش يف حديــث يمــوت عــىل غــري ملتــي)2(، وبنــاء 
عــىل إرصارهــم عــىل هــذا اإلقحــام فابــد هنــا مــن االســتطراد يف ترمجتــه وبيــان أنــه ثقــة 
ــة واملانعــات الســلفية والشــكوك  ــد التحقيــق، حتــى نقطــع كل املحــاوالت الناصبي عن

املروعــة، كل هــذه عــىل حــد ســواء ســتتبدد إذا علمــوا أن حكيــم بــن جبــري ثقــة.

1. اجلرح والتعديل البن أيب حاتم: ج3 / ص202.
2. توسعت يف هذا يف كتاب )يموت معاوية عىل غري ملتي(.
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الرتمجة الرابعة: حييى بن يعلى:

وهــو األســلمي، وهنــاك أكثــر مــن راٍو باســم حييــى بــن يعــىل، اثنــان منهــم ثقتــان عند 
أهــل احلديــث ومهــا أبــو املحيــاة  واملحــاريب، وأمــا الثالــث فســنفصل فيــه، وهــو حييــى 
بــن يعــىل األســلمي القطــواين أبــو زكريــا)1( يــروي عــن األعمــش والثــوري وابــن عيينــة 
ــد  ــن أيب رافــع وعب ــد اهلل ب ــن عبي ــة وحممــد ب ــن أيب عروب ــاب وســعيد ب ــن خب ويونــس ب

الغفــار بــن القاســم األنصــاري وغريهــم.

وعنــه أبــو بكــر بــن أيب شــيبة وقتيبــة بــن ســعيد ونــر بــن مزاحــم وإســاعيل بــن 
ــًا(  ــاري أيض ــيخ البخ ــوب )ش ــن يعق ــاد ب ــه( وعب ــاري )ووثق ــيخ البخ ــوراق ش ــان ال أب
وغريهــم، وهــو مضعــف عنــد أكثــر أهــل احلديــث بســبب املذهــب، ولكــن التضعيــف 
غــري شــديد، ووجــدت اإلمــام أمحــد قــد توقــف فيــه، أو امتنــع عــن إبــداء رأيــه فيــه)2(، 

واملحاريب،  السلمي  بن  خلط  حجر  بن  احلافظ  أن  حتى  الثاثة  هؤالء  بن  خيلطون  احلديث  أهل  من  كثريا  ولكن   .1
وكذلك نجد أبا بكر بن أيب شيبة جيمع بن أيب املحياة واألسلمي يف اسم واحد، فإن كانا واحدا فهل تم فصلها فيا 
بعد ليتم تضعيف الشطر الشيعي وتوثيق الشطر اآلخر، واألسلمي كثري األحاديث يف فضل اإلمام عي( وراجعوا 
تاريخ دمشق)ففي مصنف ابن أيب شيبة - )ج 1 / ص 253 ( حدثنا أبو بكر )هو ابن أيب شيبة نفسه( قال نا حييى بن 
يعىل األسلمي... و هو يروي أيضا عن أيب املحياة وهو )التيمي( ففي مصنف ابن أيب شيبة - )ج 7 / ص 549( : 
حدثنا حييى بن يعىل التيمي عن عبد امللك بن عمري ../ أما األسلمي فقد روى عنه أبو بكر ابن أيب شيبة كثريا وكان 
لألسلمي عدة شيوخ عند ابن أيب شيبة منهم عثان بن األسود وعيسى بن موسى وعبداهلل بن املؤمل، وله رواية يف 
الراجم  الكنية يف شيوخ بعض  مع  األسلمي  نجد  له.. / وكذلك  احلاكم وصحح  الطري  البيهقي وتفسري  سنن 
)هتذيب الكال للمزي - )ج 26 / ص 71( ... وعن: ..وأيب املحياة حييى بن يعىل االسلمي( وكذلك الطحاوي 
خلط بن األسلمي وأيب املحياة وجعلها واحدا ، ففي مشكل اآلثار للطحاوي- )ج 5 / ص 404( .. حدثنا عبد 
الرمحن بن صالح األزدي ، قال : حدثنا أبو املحياة حييى بن يعىل األسلمي ، عن األعمش .. ) وكذلك يف املعجم 
الكبري- )ج 24 / ص 101(: .. أبو بكر بن شيبة ثنا حييى بن يعىل األسلمي أبو املحياة عن أبيه يعىل بن حرملة..
الخ / ويف أخبار أصبهان - )ج 5 / ص 430(: ثنا حييى بن يعىل األسلمي ، ثنا أيب ، ثنا غيان بن جامع ، عن أيب 

إسحاق..الخ.
2. ضعفاء العقيي - )ج 4 / ص 435(: حييى بن يعىل االسلمي القطواين حدثنا عبد اهلل بن أمحد قال سئل أيب عن حييى 
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وكذلــك نجــد أبــا حاتــم وهــو ســلفي متشــدد يقــول: )ليــس بالقــوي ضعيــف احلديــث( 
ومل يقــل )كــذاب وال مــروك..(.

وال غــري ذلــك مــن األلفــاظ الشــديدة، فهــذا يــدل عــىل يشء مــن توثيــق، فأبــو حاتــم 
ــح  ــب الصحي ــاري صاح ــم البخ ــو حات ــف أب ــد ضع ــًا وق ــلفي أيض ــدد وس ــراح متش ج

فكيــف بغــريه؟

ــيبة وأيب  ــن أيب ش ــر ب ــىل كأيب بك ــن يع ــى ب ــن حيي ــار ع ــض الكب ــة بع ــة إل رواي إضاف
ــوراق  ــان ال ــن أب ــاعيل ب ــه كإس ــم وثق ــل بعضه ــم، ب ــعيد وغريه ــن س ــة ب ــب وقتيب كري
ــه  ــح ل ــاهن وصح ــن ش ــه اب ــح ووثق ــان يف الصحي ــن حب ــه اب ــاري وروى ل ــيخ البخ ش

ــي)1(. ــره الذهب ــم وأق احلاك

ثــم نجــد الدارقطنــي يف ســننه إذا أعــل حديــث ا فيــه األســلمي يعلــه بغــريه وكــذا ابن 
حجــر والذهبــي وغريهــم، وإنــا توســع اهليثمــي يف جممــع الزوائــد بإعــال األحاديــث 
ــه )ضعيــف احلديــث(، مل يقــل مــرة )كــذاب، وال مــروك، وال  ــد عــىل قول ــه، وال يزي ب

يضــع احلديث..الــخ(.

بن يعىل االسلمي فقال ال أخرك اه، ويظهر يل أن أمحد يعرف أنه ثقة لكنه منزعج من بثه األحاديث ذات الدالالت 
العظيمة يف فضل عي التي قد يظهر لسامعها أنه أفضل من أيب 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 
وجدت  ولكني  أنفسنا،  يف  ندركها  والتقلبات  األحوال  وهذه  يتورع،  وقد  املذهبية  اخلصومة  يف  يفجر  قد  أحوال، 
اختافا يف عبارة أمحد ففي العلل ومعرفة الرجال - )ج 3 / ص 56(: سئل أيب عن حييى بن يعي األسلمي عن أيب 

املحياة التيمي، فقال: ال أخرمها وهنا املوضوع خيتلف، فهو يعني أنه جيهلها.
1. ويف تقريب التهذيب - )ج 1 / ص 598( حييى بن يعىل األسلمي الكويف ضعيف شيعي من التاسعة بخ ت/ وله 
رواية يف صحيح ابن حبان ومصنف بن أيب شيبة وغريمها )ومنه صحيح ابن حبان - )ج 15 / ص 393(: حدثنا 

حييى بن يعىل األسلمي عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة : عن أنس بن مالك( فمثل هذا يقبل يف الشواهد.
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ومــن هــذا كلــه؛ فهــو عنــدي صــدوق شــيعي، وال يقبــل مــا انفــرد بــه لاحتيــاط، وال 
ينــزل حديثــه عــن رتبــة احلســن لغــريه، فهــو إن كان ضعيفــًا فهــو مــن القســم الضعيــف 

املقبــول يف الشــواهد واملتابعــات.

ويف بعــض املــوارد أخطــأ ابــن أيب شــيبة يف مجع نســبة األســلمي وأيب املحيــاة فليبحث 
ويف اجلــرح والتعديــل: )حييــى بــن يعــىل األســلمي أبــو زكريــا القطــواين كويف .. ســألت 

أبــى عنــه فقــال: كــويف ليــس بالقــوى، ضعيف احلديــث()1(.

وأمــا توثيــق الــوراق شــيخ البخــاري ففــي املنتخــب مــن ذيــل املذيــل: حدثنــا ســليان 
بــن عبــد اجلبــار قــال حدثنــا إســاعيل بــن أبــان)2( قــال حدثنــي حييــى بــن يعــىل االســلمي 

وكان ثقــة ..)3(.

وكذلــك وثقــه ابــن شــاهن ففــي تاريــخ دمشــق: )قــال ابــن شــاهن وهــذا حديــث 
غريــب تفــرد بــه حييــى بــن يعــىل االســلمي عــن ســفيان بــن عيينــة ال اعلــم حــدث بــه عنــه 
غــريه، وحييــى بــن يعــىل مــات قبــل ســفيان بســبع عــرة ســنة مــات حييــى بــن يعــىل ســنة 
ثانــن ومائــة ومــات ســفيان بــن عيينــة ســنة ســبع وتســعن ومائــة وقــد حــدث حييــى بــن 
يعــىل هبــذا احلديــث عــن أيب موســى نفســه ومل يذكــر فيــه ســفيان بــن عيينــة والــذي عندنــا 
واهلل اعلــم أن هــذا حديــث صحيــح مــن الوجهــن مجيعــًا وذلــك انــه لعلــه ســمعه حييــى 
بــن يعــىل عــن ســفيان بــن عيينــة قديــا يف حيــاة أيب موســى ثــم ســمعه بعــد ذلــك عــن أيب 

موســى وهــذا يكــون كثــريا يف احلديــث()4(.

1. اجلرح والتعديل: ج 9 / ص 196.
أئمة  من  أنه  وذكر  حسنة،  ترمجة  النباء  يف  الذهبي  له  ترجم  )216هـ(  سنة  مات  البخاري  شيوخ  من  الوراق  هو   .2

احلديث.
3. املنتخب من ذيل املذيل: ج 1 / ص 51.

4. تاريخ دمشق: ج 13 / ص 223.
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ــادًا  وكان عابــدًا عــىل مــا قــال ابــن معــن)1(، وهــذه صفــة الشــيعة األول، كانــوا عب
مــع اهتــام بالقــرآن ونفــور عــن الظاملــن ووعــي تارخيــي، وكذلــك األحــكام يف تضعيفــه 
خجولــة ففــي موســوعة أقــوال الدارقطنــي: حييــى بــن يعــىل األســلمي القطــواين ، أبــو 
اَرُقْطنـِـّي )ليــس بالقــوي( وقــال البخــاري )مضطــرب احلديث(  ، قــال الدَّ زكريــا، الُكــويِفّ

وقــال ابــن عــدي )مــن مجلــة شــيعة الكوفــة()2(.

.. وهكــذا فلــم أجــد األحــكام عليــه إال هادئــة خجولــة ليــس فيهــا تلــك الكلــات 
)كــذاب، يضــع احلديــث..(.

التــي غالبــًا مــا يطلقهــا أهــل احلديــث عــىل املخالفــن هلــم يف املذهــب، وهــذا يــدل 
عــىل أن األســلمي هــذا حمــدث كبــري لكنــه شــيعي مكثــر مــن الروايــات يف فضــل أهــل 
البيــت، وكان حافظــًا، وهــو صاحــب الروايــة الطويلــة عــن عــار بــن يــارس يف حججــه 
ــام  ــة إس ــا: حقيق ــا يف كتابن ــم )وذكرناه ــن مزاح ــر ب ــا ن ــام رواه ــل الش ــال أه يف قت
معاويــة(، وأقــل مــا فيــه أن يكــون مقبــوالً يف املتابعــات والشــواهد وهــذه منهــا، وهلــذا 

األثــر خاصــة متابعــة عــن ابــن عمــر ســبقت.

1. اخلر الثابت ليوسف اللحياين تقريظ الشيخ عبد اهلل السعد- )1 / 27(: وقال ابن اجلنيد : سألت حييى عن حييى بن 
يعىل األسلمي ؟ فقال : كان عابدًا ، ونقل الدورقي عنه : ليس بيء .

2. موسوعة أقوال الدارقطني: ج 36 / ص 83.
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الرتمجة اخلامسة: أبو املثنى:

أبــو املثنــى: اســمه مســلم بــن املثنى، مــن الطبقة الثانيــة أو الثالثــة، كان مؤذن املســجد 
اجلامــع بالكوفــة، مل يــرو إال عــن ابــن عمــر وروى عنــه إســاعيل بــن أيب خالــد وغــريه، 
ــه  ــد وثق ــم، وق ــة عنده ــو ثق ــاج)1(، وه ــار احلج ــام حص ــة أي ــري بمك ــن الزب ــع اب وكان م
أبــو زرعــة وابــن حبــان والدارقطنــي وابــن عبــد الــر وابــن حجــر وغريهــم، وصحــح 
لــه الرمــذي وابــن حبــان واحلاكــم وغريهــم، ومل يضعفــه أحــد، ويف تقريــب التهذيــب: 
مســلم بــن املثنــى ويقــال بــن مهــران بــن املثنــى الكــويف املــؤذن ويقــال اســمه مهــران ثقــة 

مــن الرابعــة د ت س)2(. 

ــى  ــو املثن ــى أب ــن املثن ــن مهــران ب ــى ويقــال ب ــن املثن ويف هتذيــب التهذيــب: مســلم ب
الكــويف املــؤذن ويقــال اســمه مهــران روى عــن بــن عمــر وعنــه حفيــدة أبــو جعفــر حممــد 
بــن إبراهيــم بــن مســلم وإســاعيل بــن أيب خالــد وحجــاج بــن أرطــأة قــال أبــو زرعــة ثقــة 

وذكــره بــن حبــان يف الثقــات)3(.

ويف اجلــرح والتعديــل: مســلم بــن املثنــى أبــو املثنــى مــؤذن مســجد اجلامــع مســجد 
ــن أيب  ــاعيل ب ــراء وإس ــس بالف ــر ولي ــو جعف ــه أب ــر روى عن ــن عم ــن اب ــة روى ع الكوف

1. العزلة للخطايب- )ج 1 / ص 27 ( : أخرنا أبو سليان قال : أخرنا ابن األعرايب قال : حدثني أبو سعيد احلارثي 

كريزان قال : حدثني حييى بن سعيد القطان قال حدثنا حممد بن مهران بن مسلم بن املثنى قال : حدثني مسلم قال: 

كنا مع عبد اهلل بن الزبري واحلجاج حمارصه وكان ابن عمر يصي مع ابن الزبري فإذا فاتته الصاة معه وسمع مؤذن 
احلجاج ، : انطلق فصىل معه فقيل له : مل تصي مع ابن الزبري ومع احلجاج ؟ فقال إذا دعونا إل اهلل أجبناهم وإذا دعونا 

إل الشيطان تركناهم وكان ينهى ابن الزبري عن طلب اخلافة والتعرض هلا.
2. تقريب التهذيب: ج 1 / ص 530.

3. هتذيب التهذيب: ج 10 / ص 123.
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خالــد وحجــاج بــن أرطــاة نــا عبــد الرمحــن ســمعت أبــى يقــول ذلــك)1(.

ــو املثنــى  ــان: مســلم بــن مهــران القــريش أب ــان ففــي ثقــات ابــن حب ووثقــه ابــن حب
ــجد  ــؤذن مس ــر م ــو جعف ــه أب ــر روى عن ــن عم ــن ب ــروى ع ــة ي ــع بالكوف ــؤذن اجلام م

ــلم)2(. ــن مس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــه حمم ــن ابن ــان واب العرب

ويف موسوعة أقوال الدارقطني: مسلم بن املثنى ، ويقال ابن مهران بن املثنى ، أبو 
اَرُقْطنِيِّ حممد بن  قاينِّ قلُت للدَّ املثنى ، الُكويِفّ املؤذن ، ويقال اسمه مهران، قال الَرْ

مسلم بن مهران بن املثنى ، قال بري ، حيدث عن جده ، ال بأس هبا)3(.

ويف مغــاين األخيــار: مســلم مــؤذن أهــل الكوفــة: هــو مســلم بــن املثنــى، ويقــال: ابــن 
مهــران بــن املثنــى القــريش الكــويف، وقيــل: اســمه مهــران. روى عــن عبــد اهلل بــن عمــر 
بــن اخلطــاب. روى عنــه إســاعيل بــن أيب خالــد، وحجــاج بــن أرطــأة، وابــن أميــة، وأبــو 
جعفــر حممــد بــن إبراهيــم بــن مســلم بــن املثنــى مــؤذن مســجد العريــان. قــال أبــو زرعــة: 
ــو  ــو داود، والرمــذي، والنســائي، وأب ــه أب ــان يف الثقــات. روى ل ــن حب ثقــة. وذكــره اب

جعفــر الطحــاوي)4(.

ويف لســان امليــزان:  مســلم بــن املثنــى وقيــل شــقران وقيــل مهــران بــن املثنــى ويقــال 
بــن مهــران أبــو املثنــى الكــويف املــؤذن عــن ابــن عمــر ريض اهلل عنهــا وعنــه حفيــده أبــو 

جعفــر حممــد بــن إبراهيــم بــن مســلم وثقــه أبــو زرعــة)5(.

1. اجلرح والتعديل: ج 8 / ص 195.
2. ثقات ابن حبان: ج 5 / ص 392.

3. موسوعة أقوال الدارقطني: ج 32 / ص 156.
4. مغاين األخيار: ج 5 / ص 45.
5. لسان امليزان: ج 3 / ص 248.
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ــن رواة ايب  ــث م ــان يف حدي ــن حب ــح اب ــىل صحي ــاؤوط ع ــيخ األرن ــق للش ويف تعلي
ــوي)1(. ــناده ق ــال: إس ــى ق املثن

ــى، هــذا :  ــو املثن ــان نفســه: أب ــن حب ــال اب ــان: ق ــن حب ــح اب ويف موضــع آخــر صحي
اســمه مســلم بــن املثنــى مــن ثقــات أهــل الكوفــة وقولــه صــىل اهلل عليــه وســلم .. فهــذا 
توثيــق واضــح مــن ابــن حبــان)2(، وقــال شــعيب األرنــؤوط عــن ذلــك اإلســناد: إســناده 
حســن، وصحــح لــه احلاكــم يف املســتدرك، ومــن املعارصيــن األرنــاؤوط يف حتقيقــه البــن 
حبــان، واألعظمــي يف حتقيقــه لصحيــح ابــن خزيمــة وغريمهــا، وليــس لــه ترمجــة عنــد 

الشــيعة يف مــا هــو يف املكتبــة اإللكرونيــة.

1. صحيح ابن حبان بتعليقة الشيخ األرنؤوط: ج 4 / ص 570.
2. صحيح ابن حبان بتعليقة الشيخ األرنؤوط: ج 6 / ص206.
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الرتمجة السادسة: كثري بن حييى أبو مالك البصري:

ــًا، واألصــل هــو توثيــق  وهــو ثقــة عنــد التحقيــق، ضعفــه بعــض النواصــب مذهبي
املتقدمــن لــه واضطــرب املتأخــرون، ففــي اجلــرح والتعديــل: كثــري بــن حييــى بــن كثــري 
أبــو مالــك البــري روى عــن أبــى عوانــة ومطــر بــن عبــد الرمحــن األعنــق وواهــب بــن 
ســوار وســعيد بــن عبــد الكريــم بــن ســليط ســمعت أبــى يقــول ذلــك، قــال أبــو حممــد 
روى عنــه أبــى وأبــو زرعــة، نــا عبــد الرمحــن قــال ســألت أبــى عــن كثــري بــن حييــى بــن 
كثــري فقــال حملــه الصــدق وكان يتشــيع، نــا عبــد الرمحــن قــال ســئل أبــو زرعــة عــن كثــري 

بــن حييــى فقــال صــدوق)1(.

 فهــذا التوثيــق القديــم وهــو األصــل، إال أن أفــرادًا مــن النواصــب املتقدمــن كعباس 
العنــري ومــن املتأخريــن كالذهبــي حاولــوا الطعــن فيه بســبب تشــيعه.

ــيعي  ــري: ش ــب الب ــري صاح ــن كث ــى ب ــن حيي ــري ب ــزان: كث ــان املي ــه يف لس يف ترمجت
هنــى عبــاس العنــري النــاس عــن األخــذ عنــه وقــال األزدي: عنــده مناكــري ثــم ســاق لــه 
عــن أيب عوانــة عــن خالــد احلــذاء عــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة عــن أبيــه ســمعت عليــًا 
ريض اهلل عنــه يقــول: ويل أبــو بكــر ريض اهلل عنــه وكنــت أحــق النــاس باخلافــة قلــت – 
الذهبــي- : هــذا موضــوع عــىل أيب عوانــة ومل أعــرف مــن حــدث بــه عــن كثــري)2(. انتهــى 

كام الذهبــي.

قــال ابــن حجــر: وقــد روى عنــه عبــد اهلل بــن أمحــد وأبــو زرعــة وغريمهــا قــال أبــو 
ــان يف  ــن حب ــره اب ــدوق وذك ــة: ص ــو زرع ــال أب ــيع وق ــدق وكان يتش ــه الص ــم: حمل حات
الثقــات فلعــل اآلفــة ممــن بعــده قلــت: ال آفــة يف احلديــث وإنــا اآلفــة يف النصــب الذي ال 

1. اجلرح والتعديل: ج 7 / ص 158.
2. لسان امليزان: ج 2 / ص 311.
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يقبــل أن يكــون اإلمــام عــي يــرى نفســه أول باخلافــة، وهــذا الــرأي متواتــر عــن اإلمــام 
عــي، وأدلتــه أقــوى مــن الــرأي اآلخــر الــذي ينقلــه النواصــب والســلفية املحدثــة عــن 
اإلمــام عــي، وقــد حاولــت الســلطة السياســية والرســمية املذهبيــة حجــب هــذه احلقيقــة 
دون جــدوى، وال منكــر يف هــذا الــرأي، أعنــي فلــرَي اإلمــام عــي أنــه أول، ولــرَي ســعد 
ــلط  ــذا التس ــا ه ــذا؟ م ــري يف ه ــا الض ــه أول.. ف ــر أن ــو بك ــرَي أب ــه أول، ول ــادة أن ــن عب ب
والدكتاتوريــة، هــل يعقــل أن كل املســلمن يــرون أن فــردًا أول دون وقــوع خــاف 
بينهــم؟ هــذا غــري معقــول، ال يف املــايض وال يف احلــارض، وإنــا الســلطة توحــي هبــذا إل 

الشــعب، ثــم أخذهــا املذهــب عــن الســلطة.

وقــد عــّدل الذهبــي مــن موقفــه يف كتابــه تاريــخ اإلســام )وهــو الحــق عــن كتابــه 
ميــزان االعتــدال( فقــال الذهبــي يف تاريــخ اإلســام: كثــري بــن حييــى بــن كثري أبــو مالك. 
عــن : أيب عوانــة وســفيان بــن عيينــة وثابــت بــن يزيــد األحــوال وغريهــم . وعنــه: عبــد 
ــد اهلل  ــوي وعبي ــم البغ ــن هاش ــم ب ــند وابراهي ــادات املس ــل يف زي ــن حنب ــد ب ــن أمح اهلل ب
بــن النعــان املنقــري وهشــام بــن عــي الســدويس . قــال ابــن أيب حاتــم : )روى عنــه أيب 
وأبــو زرعــة وقــال : صــدوق . تــويف ســنة اثنتــن وثاثــن ومائتــن( اه. ومل يذكــر جــرح 

العنــري فهــو ليــس بــذاك املعتــر عــىل نصبــه أيضــًا)1(.

ويف تعجيــل املنفعــة البــن حجــر: كثــري بــن حييــى بــن كثــري احلنفــي أبــو مالــك 
البــري، عــن أيب عوانــة ومطــر بــن عبدالرمحــن وغريمهــا، وعنــه عبــداهلل بــن أمحــد وأبــو 
ــري،  ــده مناك ــال األزدي عن ــدوق، وق ــال ص ــة وق ــو زرع ــيع، وأب ــال كان يتش ــم؛ وق حات
ــم  ــد العظي ــن عب ــاس ب ــري وكان عب ــب الب ــرف بصاح ــر- كان يع ــن حج ــت – اب قل

ــه)2(. اه. ــذ عن ــن االخ ــاس ع ــى الن ينه

1. تاريخ اإلسام: ج 1 / ص 1821.
2. تعجيل املنفعة البن حجر: ج 1 / ص 349.
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 قلــت: عبــاس العنــري ناصبــي كبــري، يعــرف ذلــك مــن تتبــع أحكامــه عــىل الرجــال 
واألحاديــث، ومــن أحاديــث كثــري بــن حييــى البــري، حديــث عاصــم الليثــي يف لعــن 

معاويــة وأبيــه.

ــي  ــه، فف ــيء من ــر ب ــأس أن نذك ــة، وال ب ــث الدبيل ــه يف حدي ــعنا في ــث توس واحلدي
الطبقــات الكــرى البــن ســعد: قــال: أخــرت عــن أيب مالــك كثــري بــن حييــى البــري 

قــال: حدثنــا غســان بــن مــر قــال:

حدثنــا ســعيد بــن يزيــد عــن نــر بــن عاصــم الليثــي عــن أبيــه قــال: دخلــت مســجد 
رســول اهلل، صــىل اهلل عليــه وســلم، وأصحــاب النبــي، صــىل اهلل عليــه وســلم، يقولــون: 
نعــوذ بــاهلل مــن غضــب اهلل وغضــب رســوله! قلــت: مــا هــذا! قالــوا: معاويــة مــر قبيــل 
أخــذ بيــد أبيــه ورســول اهلل، صــىل اهلل عليــه وســلم، عــىل املنــر خيرجــان مــن املســجد، 

فقــال رســول اهلل، صــىل اهلل عليــه وســلم، فيهــا قــوالً)1(.

ومــن أحاديثــه حديــث يف فضــل جنــدب اخلــري، واألقطــع اخلــري )زيــد بــن صوحــان( 
ــد يف  ــذا الراق ــاك وه ــث إين وإي ــح، وحدي ــنده صحي ــق وس ــخ دمش ــث يف تاري واحلدي
مــكان واحــد يــوم القيامــة وصححــه احلاكــم مــن طريقــه، وهــو يف فضــل أهــل البيــت، 
وهــو مــن رواة حديــث الغديــر )عنــد الطــراين مــن طريــق زيــد بــن أرقــم(، وهــو أيضــًا 
ــم  ــن حاربت ــرب مل ــا ح ــث أن ــراين(، وحدي ــر )الط ــوم خي ــة ي ــث الراي ــن رواة حدي م
ســلم ملــن ســاملتم = يف جــزء أيب الطاهــر، ومــن رواة حديــث أيب بلــج عــن عمــرو بــن 
ميمــون عــن ابــن عبــاس يف اخلصــال العــر لعــي، وهــو مــن رواة حديــث عــي: أمــرت 
ــي  ــث الت ــن عــي مسلســًا عــن عــي، وكل األحادي ــد ب ــق زي ــال الناكثــن مــن طري بقت
ــوالً  ــح مقب ــى يصب رواهــا يف فضــل عــي صحيحــة مــن غــري طريقــه، فهــل يكتمهــا حت

1. الطبقات الكرى البن سعد: ج 7 / ص 78.
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عنــد الغــاة؟ ثــم قــد روى يف فضــل أيب بكــر وعمــر أيضــًا ، فالرجــل معتــدل، بــل قــد 
روى حديثــن مــن أحاديــث معاويــة كــا يف )املعجــم الكبــري للطــراين( فــاذا يريــد منــه 
ــود يف  ــه وج ــس ل ــك لي ــص، ولذل ــني خال ــدث س ــو حم ــذا؟ وه ــن ه ــر م ــري أكث العن

مصــادر الراجــم الشــيعية.
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العربة يف اغتيال بين أمية البن عمر:

أمــا العــرة فتقــول - باختصــار- : إن تــرك الظــامل يف احلكــم خشــية الفتنــة؛ ال يمنــع 
الفتنــة بــل يؤكــد وقوعهــا، فــإن جمــرد هــذا الــكام فتنــة وأي فتنــة! فالفتنــة ليســت حتارب 
احلــق والباطــل، وإنــا خفــاء احلــق والباطــل عــىل النــاس حتــى ال يــدرون أهيــا يركبــون؟ 
وإنــا جمــرد بقــاء الظــامل يف احلكــم هــو الفتنــة عينهــا، وهــي فتنــة خفيــة ودائمــة ورضرهــا 
أســوأ مــن احلــرب األهليــة، ألهنــا تعمــل عــىل تغيــري الديــن وختريــب العقــول والضائــر، 
وأبلــغ مــا خيشــاه هــؤالء مــن الفتنــة هــي احلــرب األهليــة، ومــع ذلــك فــكل حــرب أهليــة 
يف التاريــخ تنتــج عقــدًا اجتاعيــًا حيمــل القــدر املشــرك مــن العدالــة، وهــذا الــذي هــو 
أســوأ اخليــارات هــو أفضــل بكثــري مــن حاكــم ظــامل يف وقــت مبكــر مــن الوضع الســيايس 
املنتــج لفقــه أمــة وعقيدهتــا كــا هــو احلــال يف عهــد معاويــة، نعــم اليــوم يمكــن أن تكــون 
املظاهــرات أفضــل، أمــا يف القــرن األول فلــو تظاهر مئات اآلالف لســاقوهم إل الســجن 
عــىل األقــل )مــات احلجــاج ويف ســجنه 12 ألــف مســلم(، فالواقــع الســيايس يف القــرن 
األول أنتــج حتريفــًا لديــن اهلل وضاعــت حقــوق اإلنســان فقهيــًا وعقديــًا، وأصبــح يتــم 
ذبــح عبــاد اهلل باســم اهلل وباســم رشعــه ورســوله، وهــذه فتنــة يف الديــن تــؤدي خلــراب 
مذهــل يف العقــول والنفــوس والســلوك، وضيــاع األولويــات، وإفســاد اللغــة التــي هــي 
لغــة التواصــل بــن أفــراد الشــعب، وقــد اســتمرت آثــار فتنــة معاويــة وحزبــه إل اليــوم، 
ــًا خمتلــف املحتــوى عــن اإلســام اإلهلــي، إســام ظــل أقــوى  وأنتجــت إســامًا تارخيي
مــن النــص الريــح، ولعلنــا نــرى اليــوم آثــار تلــك الفتنــة، فقــد خيطــب اخلطيبــان خطبــة 
ــا  ــر كاذب ــادال ، واآلخ ــا ع ــا صاحل ــا صادق ــون أحدمه ــم يك ــدة ث ــاظ واح ــدة وبألف واح

فاجــرا ظاملــا ! هــل هنــاك إفســاد فكــري ولغــوي أبلــغ مــن هــذا؟
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استطراد )1(: اعرتاف السلفية احملدثة بضعف حديث أبي جهل
حبث ألحد السلفية احملدثة من املعاصرين:

للمحــدث املعــارص أيب إســحاق احلوينــي األثــري تقريــر جيــد يف الــرد عــىل العينــي 
وغــريه ممــن تعســف يف إثبــات ســاع أيب عبيــدة مــن أبيــه فقــال يف كتابــه: النافلــة يف 
األحاديــث الضعيفــة والباطلــة: أمــا علــة هــذا اإلســناد، فهــو االنقطــاع بــن أيب عبيــدة، 

وبــن أبيــه عبــد اهلل بــن مســعود كــا ســبق وذكــرت .

ولكنــي رأيــت البــدر العينــي رمحــه اهلل تعــال جعــل يناطــح يف هــذا، فقــال يف 
)العمــدة( يــرد عــىل احلافــظ ابــن حجــر: وأمــا قــول القائــل – يعنــي ابــن حجــر- : أبــو 
عبيــدة مل يســمع مــن أبيــه، فمــردود بــا ُذكــر يف )املعجــم األوســط( للطــراين مــن حديــث 
زيــاد بــن ســعد، عــن أيب الزبــري، قــال : حدثنــي يونــس بــن عتــاب )أ( الكــويف، ســمعت 
أبــا عبيــدة بــن عبــد اهلل يذكــر أنــه ســمع أبــاه يقــول : كنــت مــع النبــي - صــىل اهلل عليــه 
وســلم - يف ســفر … احلديــث . وبــا أخرجــه احلاكــم يف )مســتدركه( مــن حديــث أيب 
إســحاق، عــن أيب عبيــدة، عــن أبيــه، يف ذكــر يوســف )(، وصحــح إســناده )أ(، وبــا 
حســن الرمــذي عــدة أحاديــث رواهــا الرمــذي عــن أيب عبيــدة، عــن أبيــه، ومــن رشط 

احلديــث احلســن إن يكــون إســناده متصــًا عنــد املحدثــن.)1( أ.هـــ.

1. العمدة: ج2 / ص302.
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رد احلويين:

كــذا قــال العينــي رمحــه اهلل تعــال، وقــد كرهــت لــه أن جييــب هبــذا اجلــواب الواهــي، 
ويمكــن إمجــال حججــه يف ثاثــة أمــور :

األول : ما وقع يف )األوسط( من التريح بالساع .

الثاين : تصحيح احلاكم حلديث فيه : ) … أبو عبيدة، عن أبيه(.

الثالــث : حتســن الرمــذي ألحاديــث رواهــا أبــو عبيــدة عــن أبيــه، ولوال أن اإلســناد 
متصــل مــا حســنها، إذ رشط احلديــث احلســن اتصال الســند .

واجلواب عن ذلك من وجوه )وسأختره(:

األول : أن التريح بالساع الذي وقع يف )األوسط( للطراين ال يصح . ..

فــإن قلــت : قــد روى ابــن أيب حاتــم يف )املراســيل( بســنده إل ســلم بــن قتيبــة قــال : 
قلــت : لشــعبة : إن الــُري حيدثنــا عــن أيب إســحاق، أنــه ســمع أبــا عبيــدة، أنــه ســمع ابــن 
مســعود . فقــال -يعنــي شــعبة- : أوه ! كان أبــو عبيــدة ابــن ســبع ســنن، وجعــل يــرب 
جبهتــه. فابــن ســبع ســنن يمكــن أن يســمع، بــل حيفــظ كــا هــو معــروف ومثبــوت يف 

بطــون الكتــب . فهــذا دليــل يف إثبــات الســاع .

ــري  ــن ال ــم ولك ــظ فنع ــل وحيف ــمع، ب ــن أن يس ــنن يمك ــبع س ــن س ــا اب ــول : أم نق
ــن  ــه ابــن معــن واجلوزجــاين، وتركــه حييــى القطــان واب واســمه عثــان بــن مقســم كذب

ــم . ــري قائ ــل غ ــي، فالدلي ــائي والدارقطن ــارك والنس املب

فــإن قلــت : قــد قــال الدارقطنــي : أبــو عبيــدة أعلــم بحديــث أبيــه مــن حنيــف بــن 
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مالــك ونظرائــه. نقــول : أمــا حنيــف بــن مالــك، فصوابــه : خشــيف بــن مالــك - بخــاء 
معجمــة، ثــم شــن، فبــاء - وقــد ذكــر يف )اجلــرح والتعديــل(: أنــه روى عــن عمــر، وابــن 
مســعود)1(؛ فهــذا يــدل عــىل أنــه قديــم، ولكــن ليــس هنــاك تــازم بــن أن يكــون األعلــم 
ــا دخــل الســاع  ــواه، ف ــه، وفت ــم بمذهــب أبي ــدة هــو األعل ــو عبي ــد ســمع، فيكــون أب ق

هنــا؟!!

فــإن قلــت : قــد روى عبــد الواحــد بــن زيــاد، عــن أيب مالــك األشــجعي، عــن عبــد 
اهلل بــن أيب هنــد، عــن أيب عبيــدة قــال : خرجــت مــع أيب لصــاة الصبــح . فهــذا يــدل عــىل 

أنــه أدركــه ووعــاه.

نقــول : قــال ابــن أيب حاتــم يف )املراســيل( بعــد أن ذكــر ألبيــه هــذه الرواية : قــال أيب: 
مــا أدري مــا هــذا ؟! عبــد اهلل بــن أيب هنــد من هــو)2(؟!

ــادة،  ــان، عــن قت ــا أب ــال : مســلم، ن ــى(، ق ــإن قلــت : قــد روى البخــاري يف )الكن ف
عــن أيب عبيــدة أنــه فيــا ســأل أبــاه عــن بيــض احلــام ؟! فقــال : )صــوم يــوم()3(. فهــذا 
يــدل عــىل أنــه رعــاه حتــى صــار يســأله عــن مثــل هــذا الســؤال . نقــول : أمــا مســلم بــن 
إبراهيــم، أبــان بــن يزيــد فكامهــا ثقــة ولكــن يف الســند عنعنــة قتــادة، فقــد كان مدلســًا.

ــه  ــه شــيئًا، وأرســل عن فــإن قلــت : قــال الذهبــي يف )ســري النبــاء(: )روى عــن أبي
أشــياء()4(. فهــذا التفريــق مــن الذهبــي يــدل عــىل أنــه ســمع، وإال ملــا كان هنــاك معنــى 
لقــول الذهبــي : )روى .. وأرســل( . نقــول : الذهبــي - يرمحــه اهلل - يعتمــد يف الراجــم 

1. اجلرح والتعديل: 1 / 2 / 401 - 402.
2. املراسيل: ص 256.

3. الكنى: رقم 447.
4. سري النباء: ج4 / ص 363.
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ــه مــا ذكــره  ــه شــيئًا( يقصــد ب ــه، ولعلــه قــال : )روى عــن أبي عــىل الكتــب املتقدمــة علي
البخــاري يف ترمجتــه، وقــد ســبق وأجبنــا عنــه . ثــم الروايــة ال تســتلزم الســاع، ال ســيا 

والدليــل الصحيــح قائــم عــىل النفــي كــا ســيأيت - إن شــاء اهلل تعــال .

أقوال العلماء يف عدم مساع أبي عبيدة من أبيه:

قلــت – احلوينــي- : وإذ قــد فرغنــا مــن اإلجابــة عــا قيــل يف ســاع أيب عبيــدة مــن 
ــن أيب  ــذي )17(، واب ــرج الرم ــد أخ ــاع . فق ــي الس ــاء يف نف ــوال العل ــوق أق ــه، نس أبي
حاتــم يف )املراســيل( مــن طريــق حممــد بــن جعفــر، نــا شــعبة، عــن عمــرو بــن مــرة، قــال : 
قلــت : أبــا عبيــدة، هــل تذكــر مــن عبــد اهلل شــيئا ؟! قــاَل : ال أذكــر ِمنـْـُه شــيئًا()1(. وتابعــه 
ــن  ــه اب ــره . ... ... ... ...= أخرج ــعبة … فذك ــا ش ــاَل : أخرن ــي، ق ــو داود الطيال أب
ســعد يف .. الطبقــات)2(، عــن الطيالــي . وهــذا ســند صحيــح حجــة، وهــو وحــده كاف 
ــو  ــه، منهــم : أب ــه مل يســمع مــن أبي ــاء بأن ــال مجاعــة مــن العل يف احلكــم باالنقطــاع . وق
حاتــم الــرازي، )و( ابــن ســعد، قــال : )ذكــروا أنــه مل يســمع مــن أبيــه(، )و( الرمــذي. 
- كــا ســيأيت، )و( النســائي يف )الســنن()3(، )و( البيهقــي - كــا يف )نصــب الرايــة()4(، 
)و( املنــذري، )و( العراقــي، )و( احلافــظ ابــن حجــر، )و( البوصــريي . يف )الزوائــد(، 
ــيخ  ــوع()6(، )و(الش ــووي يف )املجم ــع()5(، )و( الن ــي يف )املجم ــن اهليثم ــور الدي )و( ن

1. املراسيل: ص- 256.
2. الطبقات: ج6 / ص210.

3. السنن الكرى: ج3 / ص 105.
4. نصب الراية: 1/ 146.

5. انظر مثًا: 2 / 60 و 6 / 71 و 7 / 193.
6. املجموع رشح املهذب: ج3 / ص 69 .
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أمحــد شــاكر يف مواضــع كثــرية مــن )املســند ()1(، )و( شــيخنا األلبــاين . يف مواضــع، منهــا 
)الضعيفــة()2(.

قلــت – احلوينــي-: فهــذا مــا حــرين ســاعة كتابــة هــذا البحــث، ولــو أين أمعنــت 
النظــر لوقفــت عــىل نــاذج كثــرية. فهــذا هــو الوجــه األول يف الــرد عــىل البــدر العينــي.

أما الوجه الثاني:

ــتدرك(3،  ــم يف )املس ــه احلاك ــث أخرج ــىل حدي ــد ع ــه اهلل - اعتم ــي - رمح أن العين
مــن طريــق زهــري بــن معاويــة، عــن أيب إســحاق، عــن أيب عبيــدة، عــن أبيــه قــال : )إنــا 
اشــرى يوســف بعريــن درمهــا …… احلديــث ( قــال احلاكــم : )صحيــح اإلســناد ( 

ــي !! . ــه الذهب ووافق

قلت : كا، ويف اإلسناد، دون االنقطاع .

)بعد(  منه  سمع  معاوية  بن  وزهري  اختلط،  قد  كان  السبيعي  إسحاق  أبا  أن  األول: 
االختاط، كا قال ابن معن وأمحد والرمذي.

الثانية: أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه . فلو رصح أبو عبيدة بالساع من أبيه يف ذلك 
اخلر مل ينفعه، لكونه ما سلم من اخلدش . واهلل أعلم . ثم إين متعجب من العيني رمحه 
اهلل تعال، كيف طابت نفسه باعتبار أن هذا الذي رواه احلاكم دليل عىل الساع، مع كونه 
من العاملن - قطعا - بكثرة أوهام احلاكم يف املستدرك، والذهبي يتبعه يف كثري من هذا 
الوهم ؟!! َوَهَذا ما حدا يب - قديًا - إل تتبع كل ما وهم فيِه احلاكم وتبعه عليِه الذهبي، 

1. انظر ( 6 / 4 ، 23 ، 24 ، 32 ، 44 ، 45 ، 67 ، 68 ، 81 ، 89 ، 95 ، 99 ، 119 ،123 ، 124 ، 125 ، 156 ، 
181 ، 199 ، 201، وكذا يف تعليقه عىل الروضة الندية: ص  173.

2. سلسلة االحاديث الضعيفة:  رقم: 175 ، 334 ، 615 ، 965.

3. املستدرك: ج2 / ص 572.



242

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

وأظهرت وجه الصواب فيِه، وسميته : )إحتاف الناقم بوهم الذهبي واحلاكم(، قطعت 
فيِه شوطا ال بأس بِه، وله قصة ذكرهتا يف مقدمته، فلله احلمد.

ــة،  ــة الوجــوه عــىل اإلطــاق، وأكثرهــا طراف ــث : وهــَو أعجــب الثاث الوجــه الثال
ــه  ــن أبي ــدة م ــاع أيب عبي ــون س ــن يصحح ــذي مم ــه اهلل أن الرم ــي رمح ــم العين ــد زع فق
اعتــادًا عــىل حتســينه لــكل األحاديــث التــي أخرجهــا لــُه : إذ مــن رشط احلديــث احلســن 

ــن. ــد املحدث أن يكــون اســناده متصــًا عن

قلــت : قــد أخــرج الرمــذي عقبــه، واهلل املســتعان ثــم ذكــر نــاذج مــن أقــوال 
للرمــذي يف الســنن بإثبــات االنقطــاع بــن أيب عبيــدة وابيــه..

قلــت – احلوينــي- : فظهــر مــن كام الرمــذي عــىل هــذه األحاديــث أنــه مل يقــل : 
)حديــث حســن( ويســكت، بــل يعقبــه بــأن : )أبــا عبيــدة مل يســمع مــن أبيــه(: فأيــن حمــل 

قــول العينــي: )ومــن رشط احلديــث احلســن أن يكــون إســناده متصــًا .. (؟!

ثــمَّ إن الرمــذي قــاَل : )حديــث حســن(، فــا يمكــن أن حيســن احلديــث ثــمَّ يردفــه 
بذكــر االنقطــاع يف ســنده، إال أن قــْد قصــد أنــه )حســن لغــريه( ملجيئــه مــن طــرق أخــرى 
ــه شــواهد . فــإن قلــت : قــد قــال الرمــذي يف احلديــث  بخــاف املنقطعــة، أو يكــون ل
)179( : )ليــس بإســناده بــأس إال أن أبــا عبيــدة مل يســمع مــن أبيــه(، فهــذا يــدل عــىل أن 

اإلســناد املنقطــع ليــس بــه بــأس.

قلت : اجلواب من وجهن:

األول: أن حُيمل كام الرمذي عىل أنه ال بأس به يف الشواهد واملتابعات، وإال فاملنقطع 
عند مجهور املحدثن قسم من احلديث الضعيف .

لوال  )إسناده صحيح   : فيقولون  املحدثن،  كثري من  يستخدمها  العبارة  أن هذه  الثاين: 



حديث : معاوية فرعون هذه األمة

243

االنقطاع بن مكحول وأيب هريرة( قال ذلك البيهقي يف حديث : )صلوا خلف كل بر 
وفاجر(، فتخرج كلمة الرمذي هذا املخرج .

فــإن قلــت : قــد قــال يف احلديــث )3011 / 2( : )هــذا حديــث حســن( فلــم يذكــر 
االنقطــاع .

ــو  ــا ه ــد ك ــر الزائ ــذ باملف ــع كثــرية، واألخ ــاع يف مواض ــر االنقط ــد ذك ــت : ق قل
معــروف . وباجلملــة: فقــد أطلــت يف هــذا البحــث، رجــاء رفــع الشــبهة، وحســم مــادة 
اجلــدل، وظهــر منــه أن أبــا عبيــدة مل يســمع مــن أبيــه عــىل الصحيــح مــن أقــوال املحققــن، 

أمــا البــدر العينــي رمحــه اهلل تعــال، فــا تعلــق بــيء لــه طائــل واهلل أعلــم خمتــرًا1 .

نقل اعرتاف آخر.
ويف منتدى أرشيف ملتقى أهل احلديث سؤال وجوابه مها:

 إنه فرعون هذه األمة 1 - ما صحة قول النبي - صىل اهلل عليه وسلم - عن أيب جهل
عندما أخره ابن مسعود عن قتله إياه، فإن كان صحيحًا كيف يكون أبو جهل من أمة 
حممد - صىل اهلل عليه وسلم – وقد مات كافرًا ، ومن املعلوم أنه إذا أطلق لفظ »أمة حممد 

» قصد به املسلمون دون غريهم ؟

احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام عــىل مــن ال نبــي بعــده، وعــىل آلــه وأصحابــه 
ومــن اقتفــى أثــره واتقــى حــده .

أما بعد .

فجوابــًا عــن ســؤال القائــل : » مــا صحــة قــول النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - عــن 

1. النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة: ج 1 / ص 7.
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أيب جهــل إنــه فرعــون هــذه األمــة .. يعنــي الســائل : هــل ثبــت ذلــك عــن النبــي - صىل 
اهلل عليــه وســلم- ثــم يســأل عــن وجــه وصــف أيب جهــل بأنــه فرعــون هــذه األمــة، مــع 

أن أمــة حممــد هــم املســلمون فقــط دون غريهــم . فأقــول وبــاهلل التوفيــق :

أوالً : احلديث املذكور أخرجه اإلمام أمحد )رقم 3824 ، 3825 ، 4246 ، 4247( 
وأبو داود خمترًا ليس فيه موطن الشاهد )رقم 2716(، والنسائي يف السنن الكرى 
خمترًا )رقم 8617( وغريهم من طريق أيب عبيدة عامر بن عبد اهلل بن مسعود، عن 
أبيه - ريض اهلل عنه - بقصة مقتل أيب جهل يوم بدر، وفيه قول النبي - صىل اهلل عليه 
وسلم - » هذا فرعون هذه األمة. غري أن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه كا عليه عامة من 
تكلم يف هذا اإلسناد من أهل العلم، وانظر البحث القوي للشيخ أيب إسحاق احلويني 
يف هذه املسألة اإلسنادية املذكورة يف كتابه )النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة 1 / 

26 31 رقم 6(

ولذلــك قــال ابــن حــزم يف املحــىل )9 / 389( عــن هــذا احلديــث » إســناده متكلــم 
فيــه » وللحديــث متابعــات كلهــا ال تصــح، ومرجعهــا إل أن تكــون ومهــا عــن الروايــة 
الســابقة كــا بــن ذلــك النســائي يف الكــرى )رقــم 5961(، والدارقطنــي يف العلــل )5/ 

295-294 رقــم 893(، والبيهقــي يف الكــرى )9 / 92 -93(

مــع أن أصــل قصــة مقتــل أيب جهــل ثابــت صحيــح لكــن دون ذكــر الكلمــة املســؤول 
 )3141،3964،3963،3962،3961 )رقــم  البخــاري  صحيــح  فانظــر  عنهــا، 

ــم 1800( ــلم )رق ــح مس وصحي

ثــم قــال : ومــع مــا ذكرنــاه مــن الــكام يف إســناد هــذا اخلــر إال أنــه قابــل للتحســن 
ــن  لعلــم أيب عبيــدة بأبيــه وتقصيــه ألحوالــه، ولذلــك كان الرمــذي غالبــًا مــا حُيَسَّ

ــه. ــن أبي ــدة ع ــث أيب عبي أحادي
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اخلاصة : أن هذه اللفظة ثابتة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم .

ثانيًا: ومن علل حديث أيب جهل: األذكار – )ج 1 / ص 146( : قال ابن عان يف » 
رشح األذكار : أخرج احلافظ احلديث عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول اهلل إن اهلل 
قد قتل أبا جهل، قال : احلمد هلل الذي أعز دينه ونر عبده، قال : قال مرة : وصدق 
وعده، قال احلافظ : هذا حديث غريب، أخرجه النسائي يف كتاب » السرية » ومل خيرجه 
ابن السني عن النسائي، وإنا أخرجه » يف عمل اليوم والليلة » من طريق عي بن املديني 
عن أمية بن خالد، ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود مل يسمع 
من أبيه : وأخرجه أمحد أيضًا، وسياقة أتم، ولفظة : احلمد هلل الذي صدق وعده، ونر 

عبده، وهزم األحزاب وحده..احلديث، ويف آخره، فقال : هذا فرعون هذه األمة!!1.
التعليق:

قلــت: قولــه )هــزم األحــزاب وحــده( إنــا قيلــت بعــد اخلنــدق أو بعــد الفتح..وأمــا 
يــوم قتــل أيب جهــل فلــم يكــن هنــاك أحــزاب!

1. منتدى أرشيف ملتقى أهل احلديث 2 – )ج 1 / ص 13514(.
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إطاللة على أثر ثقافة معاوية على األحداث املعاصرة
معاوية والثورات املعاصرة:

ثقافــة معاويــة ضــارة مطلقــًا ، ســواء كانــت مــع الثــورات أو مــع احلكومــات، 
فــإذا ثــارت ثقافــة معاويــة فعلــت فعــل داعــش وإذا حكمــت فعلــت فعــل طغــاة 

العــرب، فــا ثــورة راشــدة وال حكومــة عادلــة.

ــة؛  ــا معاوي ــي نره ــة الت ــة الثقاف ــن معرف ــم ع ــفوا عجزك ــم أن تكتش إذا أردت
فانظــروا هــذا اإلنتــاج العقائــدي الســلفي، مــن حيــث بســاطة الفكــرة وخطورهتــا 
يف الوقــت نفســه، والتقــاء كل العقائــد الســلفية عــىل ســفك الدمــاء عنــد القــدرة، 
والنفــاق عنــد العجــز، فهــم يفتحــون كل بــاد باملصحــف والريــال والبســمة 
املاكــرة، هــذا الفكــر )األمــوي الســلفي( يقــوم عــىل دعامتــن: الطغيــان عنــد القــوة 
واالنتهازيــة عنــد الضعــف، مهــا محلتــاه عــر التاريــخ إل مراكــز القــرار، وانظــروا 
ــي  ــاس خليج ــًا بلب ــيخًا ليبي ــا ش ــتجدون فيه ــمية س ــا الرس ــاة ليبي ــئتم إل قن إن ش
ــح الفــوزان عــىل الشاشــة! مــع حمــارضة  ــع صــورة صال ــع عــن القــذايف ويرف يداف
صوتيــة للعبيــان عــىل قنــاة شــباب ليبيــا! ويقابلــه عــىل قنــاة اجلزيــرة شــيخا ليبيــًا 
ســلفيًا بلبــاس ليبــي يكفــر القــذايف! وبجــواره شــيخ مــري بلبــاس خليجــي هيــدر 
دم القــذايف وينــارص حلــف األطلــي، انظــروا إل هــذه الطاســم الســلفية املتقاطعــة! 
فــإن اســتطعتم فــك رموزهــا فســتعرفون معاويــة، وستكتشــفون أثــره يف ثقافتنــا يف 
مجيــع االجتاهــات، بــل عــىل عقولنــا وضائرنــا وســلوكنا وأشــكالنا، فهــذا الســلفي 
الليبــي يف قطــر ال خيتلــف عــن ذاك الســلفي الليبــي يف طرابلــس يف نــرة الطغيــان، 
فكامهــا عابــد ملعاويــة ومنطلــق منــه وراجــع إليــه وحمتــج براثــه والشــعب ليــس 

لــه إال أن خيتــار معاويــة أو معاويــة!.
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ــا  ــم الشــيخ القرضــاوي – اإلخــواين املتمســلف- وكن ــة يف تلعث ويتبــن معاوي
نــراه إمامــًا يف االعتــدال، إال أن حبــه ملعاويــة حلقــه يف عقلــه، فهــو كثــري التناقــض 
ــه  ــف أن ــف كي ــل املنص ــد رأى املتأم ــو يف األرض، وق ــهوة العل ــع ش ــة م واالنتقائي
ــة ليجلــب هبــا أكــر قــدر ممكــن مــن  ــة مدفون يكــر مــن وقــت آلخــر عــن طائفي
احلمقــى، فهــو إضافــة إل تســامله مــع منهــج معاويــة فهــو أيضــًا يشــعر بعقــدة 
ــوبة  ــة مش ــلفية املحدث ــه والس ــه وكفرت ــي بدعت ــة الت ــلفية املحدث ــام الس ــف أم ضع
بنصــب ظاهــر، وهــي قائمــة عــىل الطائفيــة، فحــاول أن يتقــرب إليهــا بتفعيــل 
ــه يف  ــة يف خطاب ــة، فهــو عندمــا حتــدث عــن ســوريا حتــر الطائفي ــز الطائفي الغرائ

ــن! ــن البحري ــدث ع ــا يتح ــه عندم ــر في ــذي حت ــب ال ــري اجلان ــب غ جان

فهنــاك يــذم الرئيــس طائفيــًا ، وهنــا يــذم الشــعب طائفيــًا ! وبعــد هــذا يقــول إنــه 
مــع العــدل وضــد الطائفيــة؟ هــذه الثعلبــة ال تليــق بالشــيخ، وذمنــا هنــا للســلفية 
املحدثــة ليــس عــىل أســاس طائفــي، فلــو اقتــر أمرهــم عــىل تشــبيه اهلل بخلقــه أو 
بغــض أهــل البيــت مــع اإلقــرار بحقــوق اإلنســان لــكان هلم رأهيــم، لكــن عقائدهم 
مبنيــة عــىل الظلــم والطائفيــة، فهــم يتبعــون العقائــد بمارســات ســلوكية وأحــكام 
عقوبــات يف غايــة القســوة، ومــن هنــا فليــس كامــي عنهــم طائفيــًا وإنــا معيــاري 
حقوقــي، فلــا عرفنــا أهنــم إنــا لبــس عليهــم دينهــم مــن أيــام معاويــة، كان لزامــًا 
علينــا أن نبســط القــول يف معاويــة بعــرات الكتــب املوثقــة حتــى يعرفــون مــن أيــن 
أتاهــم هــذا العنــف وهــذه الكراهيــة للمســلمن، فاملعيــار حقوقــي، وكذلــك عندما 
ــة،  ــون إال القل ــون وجمرم ــم ظامل ــبب، ألهن ــذا الس ــم إال هل ــة ال نذمه ــي أمي ــذم بن ن
واســتبانة ســبيل املجرمــن ال يــأيت بالــكام اإلنشــائي وإنــا بتوثيــق كل حادثــة أو 
حديــث يف مبحــث مفــرد، حتــى تقــوم احلجــة عــىل املتابعــن مــن الطيبــن األتقيــاء 
الذيــن ال يعرفــون مــن حــب اهلل ورســوله إال مــا أبقــى هلــم معاويــة، حــب نظــري 
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ــك  ــذا ضن ــرية، ه ــن صغ ــو ع ــرية وال يعف ــن كب ــع م ــه، وال يمن ــف ال روح في ناش
ــك  ــن ذل ــكًا)1(، وم ــًة َضن ــُه َمِعيَش ــإِنَّ َل ــِري َف ــْن ِذْك ــَرَض َع ــْن َأْع ــديد، َوَم ش

الذكــر الــذي أعرضــوا عنــه ذم الظاملــن واســتبانة ســبيل املجرمــن.

ســامح اهلل الشــيخ القرضــاوي وهــداه ورصفــه عــن األمــوال املضلــة عــن 
ســواء الســبيل، فإنــه مــا تــرك النبــي )( عــىل أمتــه فتنــة أعظــم مــن املــال، فكيــف 
ــن عقائــد  ــوه م ــس بالظاملــن ومــا خلف ــب العلــو يف األرض واألن إذا اقــرن بح

ــكام. ــث وأح وأحادي

و يف اليمــن نــرى االنتهازيــة الســلفية ظاهــرة جــدًا يف األطــراف األساســية مــن 
الــراع، ســواء الســلطة أو اإلصــاح أو التيــار الســلفي املتــوزع عليهــا وبينهــا، 
فهــذه قنــاة يمنيــة فيهــا شــيخ يمنــي بخنجــر يمنــي وعقــل ســلفي يثنــي عــىل حممــد 
بــن عبــد الوهــاب ويدعــو لعــي عبــد اهلل صالــح، وآخــر إصاحــي بعقــل ســلفي يف 

ســاحة التغيــري يقــول :

إرحــل! ويعــد باخلافــة اإلســامية ثــم يعتــزل يف أرحــب! والقابــع يف النهديــن 
ســلفي أيضــًا مــن أيــام افتتــاح املعاهــد العلميــة! فــكان أول حاكــم يمنــي يدخــل 
الســلفية خدعــة إل اليمــن، كــا كان أبــو جعفــر املنصــور أول خليفة عبايس اســتعاد 
الســلفية خدعــة إل الثقافــة العامــة ، فوجــد االثنــان يف هــذا املذهــب مســاحات غري 
ــاء  ــة ودع ــة مطلق ــن طاع ــامل، م ــىل كل ظ ــة ع ــال املتدلي ــعة والظ ــن الس ــة م متوقع
دائــم وحمبــة بظهــر الغيــب مــع ضيــاع حماســبة وضعــف عقــل وطاعــة يف العامــة، 
وال يشــرطون يف احلاكــم إال أن يكــون أشــد ظلــًا للمذاهــب املخاصمــة هلــم، فــإن 
ظلمهــا فقــد اكتمــل صاحــه وبــان عدلــه وظهــرت ســنته ومحــدت طريقتــه، بــل 

1. طه: 124.
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يصبــح رمــزًا يؤخــذ منــه التريــع يف قتــل املخالفــن ويدخــل يف نونيــات القصائــد 
العقديــة، وهبــذا جيــب االقتــداء بــه ويصبــح مصــدرًا للتريــع ومســاعدًا يف إعــداد 

الفتــاوى الســتئصال أكــر قــدر ممكــن مــن املســلمن!

يــرون غــري  إذن فاملتخاصمــون يف اليمــن يتخاصمــون داخــل بيضــة، وال 
ــة  ــي مرفوض ــة فه ــانية العاملي ــات اإلنس ــول يف الثقاف ــون للحل ــهم، وال يلتفت أنفس
مــن مجيــع فئــات أطيــاف تلــك الســلفيات الســابق ذكرهــا، فكيــف بــراث الفــرق 
ــراث  ــة وفاســفة املســلمن( أو ت اإلســامية املنقرضــة )كإخــوان الصفــا واملطرفي
ــذه  ــة(، وه ــة واإلباضي ــكنة )كالزيدي ــة واملس ــا الذل ــت عليه ــي رضب ــات الت الثقاف
الثقافــات اإلســامية املســتضعفة هلــا اهتامــات حقوقيــة وجوانــب معرفيــة أفضــل 
بكثــري مــن الطوائــف الســان، وأهــل اليمــن مــن أكثــر النــاس تعاليــًا عــن الثقافــات 
ــح!  ــة باألمــوال واملصال ــة الغني ــدة، خاصــة الثقاف ــات الواف ــة وأذهلــم للثقاف املحلي
وأذكــر أين رأيــت برناجمــًا ذات مــرة للشــيخ الســلفي املجنــون عبــد الوهــاب 
الديلمــي، عــن مراكــز العلــم قديــًا فذكــر مراكــز العلــم إال يف اليمــن أمهلهــا، 
مــع أن صنعــاء وذمــار وصعــدة وعــدن وزبيــد وحرمــوت وحلــج وغريهــا 
ــامي،  ــا يف العــامل اإلس ــي تتبعه ــن كثــري مــن املراكــز الت ــى م ــة أرق مراكــز علمي
واليمنيــون املتعلمــون يف الســعودية يعــودون متعالــن عــىل بنــي قومهــم الفقــراء! 
وكنــت يف بدايــة الطلــب )وأنــا ســعودي مــن جنــوب اململكــة( أفعــل مثلــا يفعــل 
اليمنيــون، فأكثــر مــن البهرجــة واالغــرار بالفتــاوى النجديــة وأتتبــع بعــض كبــار 
الســن الزيديــة يف بــادي لصدهــم عــن اجلهــر بالبســملة واإلرســال ونحوهــا مــن 
الدقائــق، ثــم بعــد أن عرفــت البيــت مــن داخلــه، عرفــت أن بيــت الســلفي بيــت 
ــل  زاهــي املنظــر مــن اخلــارج، خــرب مــن الداخــل، فالقــوم يف الظاهــر مــع الدلي
ــة  ــا حري ــا يف الداخــل ف ــخ، أم ــرد إال اهلل ورســوله ..ال ــه وي وكل يؤخــذ مــن قول
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بحــث وال حســن تعلــم وال حــرص عــىل املعلومــة وكل يؤخــذ قولــه وال يــرد إال 
ــري  ــل جي ــاس عاق ــقى الن ــور، وأش ــم مهج ــلطان والعل ــل س ــوله، فاجله اهلل ورس

ــه حكــم جاهــل. علي
والســلفية يف مــر أيضــًا فيهــا مــن العجائــب الــيء الكثــري، فهــذه قنــاة 
ــري  ــة الكب ــم يف رضاع ــي يتكل ــاس خليج ــري بلب ــلفي م ــيخ س ــا ش ــة فيه مري
ويدعــو حلســني مبــارك! وآخــر خيطــب يف ميــدان التحريــر ويدعــو األقبــاط للصاة 
مــع املســلمن وال يــرىض بصــاة الشــيعة مــع الســنة! إنــه الغــرام بالعلــو يف األرض 
ــوس،  ــاركة يف الطق ــرد املش ــس جم ــًا ولي ــدالً حقيقي ــدون ع ــاط يري ــم األقب ــط، ث فق
ــذايت  ــد ال ــم النق ــم تدعي ــريهتا األول إن مل يت وســتفجر الســلفية مــر وتعيدهــا س
ــة  ــر آي ــيخ أن يف ــك الش ــتطيع ذل ــل يس ــة، ، وه ــن معاوي ــن زم ــة م ــوم املورث للعل
اجلزيــة؟ هــل يســتطيع أن جيــد هلــا خمرجــا عــادالً؟ هــل يكفــي أن يقــال إن اجلزيــة ال 
تطبــق عــىل عرنــا؟ وهــل جــاز أن تطبــق عــىل كل أهــل الكتــاب يف القــرن األول 
حتــى تطبــق عــىل كل أهــل الكتــاب يف عرنــا؟ مــن ال يــرى بطــان تعميمهــا يف 
القــرن األول لــن يعــرف كيــف يتــرف معهــا يف القــرن اخلامــس عــر، اجلزيــة يف 
القــرآن الكريــم إنــا أتــت يف ســورة بــراءة وهــي خاصــة يف حلفــاء أيب ســفيان مــن 
اليهــود، وســورة التوبــة كلهــا هلــا تفســري كتمــه حــزب معاويــة وقــد أفــردت تفســري 
ــًا إن شــاء اهلل، فذلــك الشــيخ الــذي يدعــو األقبــاط  يف مبحــث ولعلــه خيــرج قريب
ملشــاركة املســلمن يف الســجود مظهــر ســلطاين ال مظهــر علمــي وال دينــي، ولــن 
ــن  ــرؤ؟ م ــن جي ــث؟ م ــن يبح ــن م ــدًا ، ولك ــة أب ــب ملعاوي ــاف حم ــتطيع اإلنص يس

يمتلــك الوعــي التارخيــي؟

من يستطيع تتبع أثر السلطة يف صناعة النص وتفسريه؟ من من؟.
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ــي  ــرى الت ــخافات األخ ــن الس ــريًا م ــراء كث ــر الق ــا يتذك ــال: رب ــىل كل ح وع
ــة الشــديدة  ــدل عــىل االنتهازي ــر ممــا ذكــرت، ممــا ي ــا أكث تظهــر عــىل شــيوخ عرن
والســطحية الفكريــة واإلمهــال احلقوقــي والتناقــض الفــج، وهــذه كلهــا مــن إنتــاج 
معاويــة، إهنــا لوحــة تشــكيلية رســمها معاويــة يف عقولنــا وقلوبنــا وأشــكالنا! إهنــا 
ــردة  ــها ب ــع إلباس ــان م ــرة الطغي ــم يف ن ــرآن الكري ــرف الق ــومة بأح ــة مرس لوح
النبــي )( ومنتقيــات الســلف، ولذلــك وظــف هــؤالء الكتــاب والســنة يف 
ــَزَل  ــا َأْن ــوَن َم ــَن َيْكُتُم خدمــة املذهــب واحلــزب، وهــذه متاجــرة بالديــن : إِنَّ الَِّذي
وَن بـِـِه َثَمنًــا َقلِيــًا ُأوَلئـِـَك َمــا يْأُكُلــوَن ِف ُبُطوِنِــْم إاِلَّ النَّــاَر َواَل  اللَُّ ِمــَن اْلكَِتــاِب َوَيْشــَتُ
ــَن  ــَك الَِّذي ــم )174( ُأوَلئِ ــَذاٌب َألِي ــْم َع ــْم َوَلُ يِه ــِة َواَل ُيَزكِّ ــْوَم اْلِقَياَم ــُم اللَُّ َي ُمُه ُيَكلِّ
ُهــْم َعــَى النَّــاِر )175 ( َذلــِك  ــَدى َواْلَعــَذاَب بِامْلَْغِفــَرِة َفــَم َأْصَبَ َاَلــَة بِاْلُ ُوا الضَّ اْشــَتَ
  )1(ــقِّ َوإِنَّ الَِّذيــَن اْخَتَلُفــوا ِف الْكَتــاِب َلِفــي ِشــَقاٍق َبِعيــٍد َل الْكَتــاَب بِاحْلَ بـِـَأنَّ اللََّ َنــزَّ
ــْم ِف  وَن بَِعْهــِد اللَِّ َوَأْيَمِنِــْم َثَمنًــا َقلِيــًا ُأوَلئِــَك اَل َخــَاَق َلُ إِنَّ الَِّذيــَن يْشــَتُ
ــَذاٌب  ــْم َع ــْم َوَلُ يِه ــِة َواَل ُيَزكِّ ــْوَم اْلِقَياَم ــْم َي ــُر إَِلْيِه ــُم اللَُّ َواَل َينُْظ ُمُه ــَرِة َواَل ُيَكلِّ ْاآلِخ
َألِيــٌم)2( ، ومضاهــاة لبنــي إرسائيــل: َوإِْذ َأَخــَذ اللَُّ ِميَثــاَق الَِّذيــَن ُأوُتــوا اْلكَِتــاَب 
ْوا بـِـِه َثَمنًــا َقلِيــل ا َفبِْئــَس  َلُتَبيِّنُنَّــُه لِلنَّــاِس َواَل َتْكُتُموَنــُه َفنََبــُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهــْم َواْشــَتَ
ــم  ــم ال يروهن ــا ألهن ــتفيدوا منه ــن يس ــا ل ــات وغريه ــذه اآلي وَن)3(، وه ــَتُ ــا يْش َم
خمالفــن لكتــاب اهلل وليــس عندهــم القــدرة عــىل اكتشــاف أنفســهم ومــا فيهــا مــن 
ــكايف  ــت ال ــم الوق ــس عنده ــتعجلون، لي ــوم مس ــم ق ــة، فه ــلطات الظامل ــار الس آث
ليتدبــروا آيــة، أو يعتــروا مــن حــدث، أو يعرفــوا حقيقــة شــخصية مــن الفراعنــة.

1. البقرة : 174 -176.
2. آل عمران: 77.

3. آل عمران: 187.
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ولــن نســتطيع اخلــروج مــن هــذه التجاويــف الضمرييــة والفكريــة إال بأمريــن: 
إعــادة قــراءة كتــاب اهلل تعــال عــىل أســاس تدبــر خيتلــف عــن التفســري باملأثــور ألن 
هــذا املأثــور أكثــره مــن إنتــاج الســلطة، بــل إل تدبــر لفظــي وســياقي وموضوعــي 
ــة اهلل أوالً ، ألن اهلل  ــن معرف ــع م ــه ينب ــذا كل ــي، وه ــم حقوق ــريف ث ــي مع ــم علم ث
ــك  ــد املل ــة أو عب ــاطن كمعاوي ــائر الس ــلطانًا كس ــلمن إال س ــر املس ــه أكث ال يعرف
أو أيب جعفــر املنصــور أو هــارون الرشــيد، فقــد نجــح الســاطن الظلمــة نجاحــا 
كبــريا يف تصويــر اهلل عــىل شــبههم، حتــى يــرىض النــاس هبــم حكامــًا كــا يرضــون 
ــن  ــاه م ــا أنتج ــايس - وم ــم العب ــوي ث ــلطاين األم ــور الس ــاهلل يف التص ــا ، ف ــاهلل رب ب
عقائــد- إلــه مزاجــي ومتعصــب وظــامل، يأخــذ بكفــه نصــف النــاس إل النــار وال 
يبــايل ويأخــذ بالكــف األخــرى نصفهــم إل اجلنــة وال يبــايل )نعــوذ بــاهلل مــن هــذا 
العبــث(، ويدخــل الظــامل اجلنــة بكلمــة، ويدخــل العــادل النــار بأخــرى، إذن جيــب 
أن يبــدأ التصحيــح مــن العلــم بــاهلل وغاياتــه مــن اخللــق وعدلــه وســننه يف خلقــه، 
ثــم األمــر اآلخــر معرفــة القلــة عــر التاريــخ فاحلــق مفــرق يف األقليــات، والباطــل 
جممــوع يف الكثــرة املدعومــة بالســلطان وأهلــه مــن التيــارات الرســمية التــي كانــت 
تتعــاون مــع الظــامل يف حماربــة احلقيقــة واملعلومــة، بــدون هذيــن األمريــن لــن نعــرف 
ــلطاين  ــام الس ــك اإلس ــة، ذل ــام معاوي ــد اهلل بإس ــنبقى نعب ــي وس ــام اإلهل اإلس
نِــك احلاقــد عــىل بقيــة املســلمن احلريــص عــىل إشــغاهلم  الظــامل األمحــق الضَّ
بأنفســهم، وتــرك مبــادئ اإلســام العليــا مؤجلــة أو مغيبــة عــن التــداول العقائــدي 

والفقهــي.

ــع العــريب،  ــورات الربي ــة مــا يســمى ث ــاب مــع بداي ملحوظــة: كان أصــل الكت
وقــد كنــا مــن املتحمســن هلــا يف البدايــة، ولكــن تكشــفت عــن خلــل ثقــايف 
البــد مــن تصحيحــه، وهــذا الوعــي بســبيل املجرمــن يعصــم مــن اتبــاع ســبيلهم 
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ــن  ــلطات وم ــىل الس ــوم، ع ــة الي ــة طاغي ــار معاوي ــة أن آث ــري، واخلاص ــد كب إل ح
معهــا واملعارضــات ومــن معهــا، هــي مجاعــات معاويــة تتقاتــل وتتنــاىف، وتذهــب 
باإلســام بعيــدًا عــن أهدافــه األول، ونكــرر بــأن معاويــة وثقافتــه مــا هــو إال 
عامــل واحــد مــن عوامــل كثــرية أرشنــا إليهــا يف البحــث، لكــن مــن حيــث الثقافــة 
نجــد أن الســمة الغالبــة عــىل ثقافــة املســلمن يف العــامل اإلســامي اليــوم هــي ثقافــة 
املجرمــن، أي ثقافــة معاويــة ودولتــه حتــى عنــد الثائريــن عــىل الظاملن قــد يكونون 
ــة العامــة حمتاجــة إل  ــة الثقافي أظلــم منهــم بســبب هــذه الثقافــة، ومــا زالــت احلال
ــتبداد  ــام أو االس ــايف لإلس ــف الثق ــل والتوظي ــوى، ألن التضلي ــي أق ــي تارخي وع

الســيايس مــازال فاعــًا.

متت املراجعة يوم السبت 7 / 1 / 1438هـ

حي طويق – الرياض.
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