


 

 املالكي فرحان بن حسن

 

            

  اإلسالم؟ دين على معاوية مات هل             

 مليت( غري على معاوية ميوت ) يدي حل موسعة دراسة         

 واحليدي  السنة أهل مصادر من وأسانييده طرقه استعراض حي  من    

 احليدي  ذاهب الناس جهل إىل أدت اليت واملذهبية سيةالسيا األسباب وبيان رجاله وترمجة   

   .احليدي  أهل من فهضع أو حهصح من أقوال استعراض مع       

 

 
 األوىل الطبعة                                            

 

 

 

 



 

 

 
 حمتويات الكتاب

 مقيدمة..

 النبوة وأسرارها 

 التغري الثقايف الكبري ..مبكراً  

 هل خيتلف املسلمون عن بقية األمم؟

 وجود النص ال قيمة ملخالفة الصحابة.مع 

 مع وجود النص ال قيمة ملخالفة التابعني وال املذهب.

 صعوبة معرفة معاوية 

 املقيدمات طريق إلدراك التفاصيل.

 تفنن البعض يف تعطيل النص الشرعي..

 النص الشرعي ال يكفي للوصول إىل القناعة.

 إصالح النفوس والعقول قبل النص الشرعي.. 



 حتسني صورة الظاملني.خطورة 

 خيدعة سلفية شائعة.

 أوقفوا الغلو يف الظاملني أوالً..

 فتوى نادرة لقاضٍ يعرف عيدل اهلل.

 احلرية لذم الشياطني... وللثناء عليهم.

 العلم باجملرمني وسبيلهم من أوكيد العلوم

 النيب )ص( يكشف األسرار

 كشف األسرار لتحقق معنى االبتالء

 واالبتالء بأهل البيتاالبتالء حبمر الوحش 

 هذا الكتاب ليس يف تصحيح حيدي  أو تضعيفه. 

 شيء من منهجي  يف التصحيح والتضعيف..

 األحادي  يف موت معاوية على غري اإلسالم األول:  املبح 

 اإلمجال يف األحادي ..

 التفصيل يف األحادي  األربعة: 



 احليدي  األول: حيدي  عبيد اهلل بن عمرو بن العاص..

 : طريق طاوس بن كيسان عن عبيد اهلل بن عمرو بن العاصق األوىل الطري

 متابعة أصلية: لي  عن طاووس بن كيسان  به. -

 شريك عن لي  به.. ) متابعة فرعية(  -

 جرير بن عبيد احلمييد عن لي  به.. ) متابعة فرعية( -

 نوح بن دراج عن لي  به.. ) متابعة فرعية(  -

 مليت و سنيت(.من فقه احليدي  : اجلمع بني لفظَي )  -

 :  عبيد اهلل بن احلارث الزبييدي عن عبيد اهلل بن عمرو بن العاصالطريق الثانية

 التعليق على أسلوب اإلخفاء عنيد أهل احليدي . -

 إضاءة: أثر العهيد املتوكلي يف أسلوب اإلخفاء والبرت عنيد أهل احليدي . -

 عمل العقيلي واملروذي يف إخفاء بقية احليدي .. -

 د.الكالم على اإلسنا -

 الطريق الثالثة: جماهيد عن عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) أو ابن عمر(.

 أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد اهلل بن عمرو بن العاص. الطريق الرابعة:

 تصحيح البوصريي وتعليقه -

 التعليق على التعليق -



 علة خفيفة يف منت احليدي  -

 حتريف النواصب والسلفية هلذا احليدي    -

 فواقعة التحري -

 احتماالت أخرى لكيفية حيدوث هذا التحريف -

 القرينة على أن املراد هنا معاوية وليس احلكم بن أبي العاص. -

 مناسبة لعن احلكم غري مناسبة لعن معاوية. -

 : حيدي  عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب.احليدي  الثاني

 احلكم اإلسناد -

 الراوي عبيد اهلل بن عمر أم عبيد اهلل بن عمرو؟ -

 : حيدي  جابر بن عبيد اهلل األنصاري. احليدي  الثال 

 احلكم على اإلسناد -

 : حيدي  عبيد اهلل بن الزبري. احليدي  الرابع

 الكالم على اإلسناد -

 .( فائيدة القرائن واملتابعات والشواهيد بعيد صحة اإلسناد2ملحق )  -

 املصححون للحيدي املبح  الثاني: 



 تصحيح أمحيد بن حنبل أحيد طرق احليدي  ) حمل حب (. -

 احمليدث املسنيد حييى بن عبيد احلمييد احلماني.  تصحيح -

 تصحيحات اهليثمي يف جممع الزوائيد. -

 تصحيح الشيخ احمليدث حمميد مكي بن عزوز األدريسي. -

 تصحيح الشيخ احمليدث أمحيد بن الصيديق الغماري. -

 تصحيح الشيخ حمميد بن عقيل الشافعي.  -

 .تصحيح اليدكتور جاسم املشهيداني -

 احليدي  وفوائيده املبح  الثال : شيء من فقه

 ( : داللة احليدي .1من فقه هذا احليدي  ) -

 (: اللفظ األقوى ) مليت( أم ) سنيت(؟2من فقه هذا احليدي  ) -

 ( : استحضار الشواهيد والظروف املمانعة.3من فقه احليدي  ) -

 (: الواجب على املسلم.. أضعف اإلميان.4من فقه احليدي  ) -

 .؟ وكيف؟جحتقق احليدي  يف اخلارهل  : املبح  الرابع

 االحتمال األول: بقاء معاوية على الوثنية وعالقته باألصنام والروايات يف ذلك. -

 االحتمال الثاني: اعتناقه النصرانية قبل املوت والروايات فيه. -

 االحتمال الثال : النفاق -



 احلواضن القرآنية والشواهيد احليديثيةاملبح  اخلامس:  

 أوالً: احلواضن القرآنية

 عاوية يف القرآن الكريم.أبو سفيان وم -

 اآلية األوىل : من سورة األنفال، اآلثار يف تفسريها والتعليق على اآلثار.  -

 اآلية الثانية: من سورة البقرة -

 اآلية الثالثة : من سورة آل عمران -

 اآلية الرابعة: من سورة آل عمران أيضاً. -

 اآلية اخلامسة : من سورة آل عمران أيضاً. -

 سورة النساء.اآلية السادسة: من  -

 اآلية السابعة: من سورة األنفال. -

 املبح  السادس: املمانعة الناصبية والسلفية:

  لحأحادي  الصحيحة.أول املمانعنيمعاوية  -

 مناذج من تعامله مع األحادي  اليت ال تعجبه. -

 .خاصة على إفساد هذا احليدي  عمله  -

 استصناعه لعروة بن الزبري ! -

 احليدي ! مبنت : العب  النموذج األول -

 حليدي  من معاوية إىل علي بن أبي طالب!نقل ا -



 حلكم بن أبي العاص. احليدي  من معاوية إىل ا نقل -

 : عبثهم بإسناد احليدي ! ) إدخاهلم فرخاش(! النموذج الثاني -

 : عبثهم مبقام النبوة! وزعمهم مزامحة معاوية للنيب )ص(النموذج الثال  -

 نار إىل جنة(رواية مظفر بن مرجي الشامي ) حتريف ال -

 رواية عبيد العزيز بن حبر البصري ثم  البغيدادي ) حتريف النار إىل جنة(  -

 استطراد: يف زعمهم مزامحة معاوية للنيب )ص( واحلط من مقام النبوة! -

 رواية اخلبائري ) حتريف النار إىل جنة(! -

 رواية عيسى بن عبيد اهلل األموي ) حتريف النار إىل جنة(! -

 ن األموي ) حتريف النار إىل جنة(!رواية حمميد بن مروا -

 رواية عمرو بن حييى السعيدي األموي ) حتريف النار إىل جنة(! -

 واخلالصة فيها سؤال: ملاذا يبطل هذا احليدي  ويصح ذاك؟  -

 دفاع السلفية احمليدثة عن معاوية وعالقته باألصنام ... واجلواب عليه. -

 وية الكربى ألحادي  دولة معا اضنةاملبح  السابع: احل 

 العب  باملثالب واملناقب وهي حاضنة

 مراسيم معاوية وأثرها على اجلرح والتعيديل ثم احليدي 

اكتشاف احلافظ ابن  مع ذكر ،على الناس واحليدي  والفكر اليديين وآثارها اليت كتبها إىل األمصار مراسيم معاوية األربعة 

 مة ابن عقيل.،  وتعليق العالعلى اجلرح والتعيديل حجر آلثار هذه املراسيم



 نص مراسيم معاوية األربعة وع التعليق عليهاأوالً: 

 شواهيد املراسيم األربعة من حي  اإلطالق وليس التفصيل.ثانياً: 

 الرواية األوىل  -

 الرواية الثانية -

 الرواية الثالثة -

 الرواية الرابعة -

 أثر مراسيم معاوية يف اجلرح والتعيديل ثالثاً: 

 ر آلثار املراسيم يف اجلرح والتعيديل.نص اكتشاف ابن حجرابعاً: 

 (خمتصراً واجلواب عليه وتعليل احلافظ  من آثارها:  توثيقهم الناصيب غالباً ) -

 (طلقاً ) وتعليل احلافظ  واجلواب عليه خمتصراًتضعيفهم الشيعي ممن آثارها:   -

 .مطوالً )وفيه عشر مسائل( جواب ابن عقيل على ابن حجرخامساً: 

 يل للرد على ابن حجر ألنه أعقل القوم.. والتعليق عليهاختيار ابن عق  -

 اجلواب على تعليل ابن حجر لتوثيقهم الناصيب غالباً.  -

 استطراد ابن عقيل واختصارنا له  -

 اجلواب على تعليل ابن حجر جلرحهم الشيعي مطلقاً. -

 اجلواب على علة نصرته النيب )ص(.  -

 اجلواب على مسألة الطبع البشري. -

 مسألة أثر اليدنيا يف البغض. اجلواب على  -



 اجلواب على مشاركة األنصار يف فضيلة علي. -

 وجوب التفريق بني اإلمام علي واجلمادات!  -

 مسألة االعتذار عن النواصب لتمكن عقييدهتم منهم.  -

 مع خالصة خمتصرة.  ابن عقيل العالمة جواب نقيد عام على -

  لى غري مليت(أثر مراسيم معاوية على هذا احليدي  ) ميوت عسادساً: 

 وقراءة موقف السلفية العقائيدية من احليديثني ) احليدي  األصل واملعارض له(.

 تغييبها احليدي  األصل ذي اإلسناد الصحيح يف عقائيدها.  -

 إشهارها احليدي  املوضوع املعارض له يف عقائيدها  ) اآلجري والاللكائي منوذجاً(. -

 شراستها على احليدي  األصل يف كتب احليدي . -

 خيها مع احليدي  املوضوع املعارض له )وحماوالت تكثري الطرق واألسانييد(!ترا -

 نقلهم للحيدي  من معاوية إىل علي والعباس. -

 األمل يف فجر احلرية  ) كلمة يف الثورة املصرية(. -

 املالحق والتفصيالت:

 ملحق الرواة واألسانييد(: 1ملحق )

 رجال احليدي  األول:  -

 اهلل بن عمرو بن العاصرجال احليدي  األول: حيدي  عبيد  -

 رجال اإلسناد األول:  إسناد عبيد اهلل بن طاوس عن أبيه عن عبيد اهلل بن عمرو. أوالً: 



 ترمجة البالذري  )موسعة(.  -

 ترمجة بكر بن اهليثم ) شيخ البالذري( موسعة.  -

 ترمجة إسحاق بن إبي إسرائيل ) شيخ البالذري الثاني( موسعة. -

 خمتصرة ) لشهرته(ترمجة عبيد الرزاق الصنعاني  -

 ترمجة معمر بن راشيد ) خمتصرة لشهرته(. -

 ترمجة عبيد اهلل بن طاوس بن كيسان ) موسعة(  -

 ترمجة طاوس بن كيسان )خمتصرة لشهرته( -

 ترمجة عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) خمتصرة لشهرته(. -

 ( لي  عن طاوس:  شريك عن لي  عن طاوس.1رجال املتابعة )ثانياً: 

 ق(البالذري ) سب -

 ترمجة عبيد اهلل بن صاحل ) شيخ البالذري( خمتصرة لشهرته.  -

 ترمجة حييى بن آدم ) خمتصرة لشهرته(  -

 ترمجة شريك بن عبيد اهلل النخعي ) خمتصرة ألهنا متابعة( -

 ترمجة لي  بن أبي سليم ) موسعة( -

 طاوس بن كيسان ) سبق( -

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) سبق(.  -

 ( عن لي : نوح بن دراج عن لي  عن طاوس.2)رجال املتابعة ثالثاً: 

 ترمجة حمميد بن سليمان الكويف ) موسعة نسبياً( -

 ترمجة إسحاق بن حمميد القاضي ) موسعة نسبياً( -



 ترمجة عباد بن يعقوب الرواجين ) خمتصرة لشهرته( -

 ترمجة نوح بن دراج الكويف ) ترمجة موسعة( -

 لي  بن أبي سليم ) سبق( -

 طاوس بن كيسان ) سبق( -

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) سبق(  -

 ( عن لي :  جرير عن لي  عن طاوس.3رجال املتابعة )رابعاً: 

 ترمجة أمحيد ) بنيدار( بن إسحاق -

 ترمجة عبيد الرمحن بن حمميد اجلرواءاني -

 ترمجة حمميد بن محييد الرازي. -

 ترمجة جرير بن عبيد احلمييد ) خمتصرة لشهرته( -

 لي  بن أبي سليم ) سبق(  -

 ن كيسان ) سبق(طاوس ب  -

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) سبق( -

 رجال اإلسناد الثاني: عبيد اهلل بن احلارث الزبييدي عن عبيد اهلل بن عمرو.خامساً: 

 العقيلي شيء من ترمجة  -

 احلسن بن علي بن خاليد ) شيخ العقيلي( مل يرتجم وقيد توبع. -

 ترمجة  أبي بكر املروذي ) شيخ العقيلي(. -

 فري ) ترمجة خمتصرة لشهرته(.ترمجة سعييد بن ع -

 ترمجة ابن هليعة : ) خمتصرة وسيأتي موسعاً يف إسناد ابن الزبري( -



 ترمجة احلارث بن يزييد احلضرمي ) خمتصرة لشهرته( -

 ترمجة عكرمة بن أسيد احلضرمي ) موسعة، وفيها توثيقه( -

 ترمجة عبيد اهلل بن احلارث الزبييدي ) وله صحبة( -

 ص ) سبق(عبيد اهلل بن عمرو بن العا  -

 رجال اإلسناد الثال : أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد اهلل بن عمرو.  -

 أمحيد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة وغريهم من الرواة عن ابن منري ) سبقوا يف األصل(    -

 ترمجة عبيد اهلل بن منري ) موسعة(  -

 ترمجة عثمان بن حكيم ) موسعة(  -

 موسعة( ترمجة أبي أمامة بن سهل بن حنيف ) -

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص ) سبق( -

 رجال الطريق الثاني : حيدي  جابر بن عبيد اهلل.  -

 ترمجة نصر بن مزاحم ) ترمجة موسعة( -

 ترمجة جعفر بن زياد األمحر ) ترمجة موسعة( -

 ترمجة حمارب بن دثار ) ترمجة موسعة(  -

 هرته(.جابر بن عبيد اهلل األنصاري ) توسعنا يف ترمجته قليالً  رغم ش  -

 رجال الطريق الثال :  حيدي  عبيد اهلل بن عمر: -

 نصر بن مزاحم ) سبق( -

 جعفر بن زياد األمحر ) سبق( -

 لي  بن أبي سليم ) سبق(  -

 ترمجة جماهيد )  خمتصرة لشهرته( -



 ترمجة عبيد اهلل بن عمر ) خمتصرة وسيأتي التوسع فيها لسبب( -

 رجال الطريق الرابع: حيدي  عبيد اهلل بن الزبري. -

 اهلل بن هليعة ) موسعة قليالً( عبيد  -

 عبيد اهلل بن الزبري )خمتصرة لشهرته( -

 :( التحريفات املكتشفة2ملحق )

 حتريفات أمحيد بن حنبل -

 مثال أول  -

 مثال ثان  -

 مثال ثال   -

 مثال رابع -

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص كيف روى احليدي  وهو مع معاوية؟ -

 و من املبايعني ليزييد بن معاوية؟عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب كيف روى احليدي  وه -

 اخلامتة ....   -

 

 

 

 

 



                

 الرحيم الرمحن اهلل بسم                                 

 متهييد
 الْآيَاتِ نُفَصِّلُ وَكَذَلِكَ) تعاىل قوله يف اجملرمني سبيل استبانة الكتاب تفصيل أهيداف من جعل الذي هلل احلميد

 (. األنعام] (55) الْمُجْرِمِنيَ بِيلُسَ وَلِتَسْتَبِنيَ

 إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء احملجة على وتركها األمة نصح الذي حمميد سييدنا على والسالم والصالة

 أما                اليدين يوم إىل بإحسان اتبعهم ومن واألنصار املهاجرين من وأصحابه الطاهرين آله وعلى هالك،

 بعيد

 وسبيل املؤمنني سبيل بني تصاحل فال وأتباعهم، األنبياء سبيل استبانة يوازي األمهية يف هو اجملرمني سبيل انةفاستب

 هذا وعلى اجملهول، تيه يف وضياع املسار يف وتردد الرؤية يف عمىً هذا فإن السبيلني، بني اخللط جيوز وال اجملرمني،

 املعرفة هذه يتبع وأن النار، ودعاة اجلنة دعاة معرفة من البيد يعاً!مج عنهم اهلل رضي وكلهم قيدوتنا كلهم يقال فال

 ال أننا مادام اجملرمني سبيل اجتناب نستطيع ولن اجملرمني، سبيل وجتنب املؤمنني سبيل التباع جاد وعمل عقييدة

 مفرق عنيد يرسم الفاصل كاخلط وذلك ،املؤمنني سبيل الستبانة ضرورية اجملرمني سبيل استبانة إن ) نعرفهم،

 سبحانه اللّه أن ذلك ،البشرية النفوس مع ليتعامل - سبحانه - اللّه قرره الذي املنهج هو املنهج هذا إن ،الطريق

 هذا أن من والتأكيد والشر الباطل من املضاد اجلانب رؤية يقتضي واخلري باحلق االعتقادي اليقني إنشاء أن يعلم

 شعور من فقط تنشأ ال باحلق االنيدفاع قوة أن كما ،خالص ريوخ ممحض حق ذلك وأن خالص وشر ممحض باطل

 يسلك وأنه ،الباطل على هو إمنا وحياربه حياده الذي بأن شعوره من كذلك ولكن احلق على أنه احلق صاحب

 مِنَ يدُوًّاعَ نَبِيٍّ لِكُلِّ جَعَلْنا وَكَذلِكَ» منهم عيدوا نيب لكل جعل أنه أخرى آية يف اللّه يذكر الذين اجملرمني سبيل

 وعن ،وضوح ويف ،ثقة عن اجملرمون هم إمنا يعادوهنم الذين أن ،املؤمنني ونفوس النيب نفس يف ليستقر ،«الْمُجْرِمِنيَ

 من هيدف اجملرمني سبيل واستبانة ،والصالح واخلري اإلميان لوضوح ضروري واإلجرام والشر الكفر سفور إن ،يقني



 يف وشبهة غبشاً ترتيد سبيلهم ويف اجملرمني موقف يف شبهة أو غبش أي أن كذل ،لآليات الرباني التفصيل أهيداف

 ،واخلطوط األلوان وضوح من بيد وال ،مفرتقتان وطريقان ،متقابلتان صفحتان فهما ،سبيلهم ويف املؤمنني موقف

  .1( اخل..جملرمنيوا املؤمنني بني والسمات املالمح تلتبس وال ،العنوانان يتشابه وال السبيالن خيتلط ال حبي  ..

 قلت مناوإ جتيدييدهم، يف بركة اهلل جيعل لنف األقل على معاوية عهيد من يبيدؤون ال الذين اإلسالميني اجمليددين وكل  

 على الكلي باالنقالب قياساً طفيفة أهنا إال السابقني اخللفاء عهيد يف حيدثت سابقة أخطاء هناك ألن األقل على

 املسلمني علماء ومعظم – احلمقى وال املغفلون هلا ينتبه ال سلسة وبطريقة ة،معاوي عهيد يف حيدث الذي اإلسالم

 والضمريي والعلمي العقلي لضعفهم ،اجملرمني وسبيل املؤمنني سبيل عليهم خيتلط ولذلك   -محقى ودعاهتم

 من التجيدييد، أيبيد هنا من ..اخل،السبيلني، أتباع من ،اجلميع عن ويرتضون اجلميع حيبون تراهم ولذلك والسلوكي،

 العثمانية. اليدولة سقوط من وليس األموية اليدولة نشوء

 وكلهم - واجلهمية؛ والقيدرية واملعتزلة الشيعةك  هلم املخالفة الفرق على دودبالر املسلمني علماء مجهرة انشغال إن

 ،الصحابة عموم يف والضمري العلم من غفلة يف ييدخل أن سفيان أبي بن ملعاوية مسح قيد -معاوية لسبيل معارضون

 بأثر والرضوان بيدر أهل يف النازلة اآليات من فاستفاد وقومه، وأباه يقاتلونه وهم فيهم نزلت اليت بالنصوص حمتمياً

 الفكر من ومعلّبة ومشذّبة ومهذّبة ومموّهة ومطوّرة معيدّلة نسخة هي اليت احمليدثة والسلفية النواصب من رجعي

 التابعني وصاحلي والرضوان بيدر أهل من والضمري العلم أهل من العتيق سلفال كان أن بعيد القيديم، الناصيب

 أوامر إىل ،العضوض وملكه وفتنته وظلمه بغيهب املصرحة الشرعية النصوص ونوينقل ،الرجل هذا من ونحيذر

                                                           

 حيدث قيد نيالسبيل بني اخللط أن ونسي املعاصر، الوضع يف قطب سييد استطرد وقيد (0015 / 2)  القرآن ظالل يف 1

 ييدرك قطب سييد الشيخ وأظن القومية، احلركة يف دخوله قبل اإلسالمية احلركات يف دخل قيد القيديم اخللط ذلك جيداً، مبكراً

 سياسية حبملة السعودي جمتمعنا يف احمليدثة السلفية جاهبته وقيد اإلسالم، يف االجتماعية العيدالة كتابه يف كما هذا، بعض

 قطب سييد الوهابية تتهم أن أما التنوع، هذا لشكرنا هلل النقيد كان ولو بالسياسة، تتيدثر ذهبيةم ومحلة باملذهب، تستبطن

 باردة. طرفة فهذه بالكفري!
 



 النيب نفيذت من وهذا ،املسلمني وواقع اإلسالم جوهر على وأثرهم ،السوء أئمة من أمثاله ومن منه احلذر يف أخرى

 .العتيقة النبوية السنة من السياسة قضمته الذي اإلغالظ ذلك املنافقني، على اإلغالظ يف تعاىل ربه ألمر )ص(

  :وأسرارها النبوة

 مِنَ فَرِيقًا اإِلَّ فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّهُ إِبْلِيسُ عَلَيْهِمْ صَيدَّقَ وَلَقَيدْ ) يقرءون: أال قليل؟ إال يتبعهم ما األنبياء أن املسلم يلحظ أال

 األقلية تلك من أنه كان مذهب أي من املسلم يضمن هل اآليات، من كثري وأمثاهلا  / [21 : سبأ] (21) الْمُؤْمِنِنيَ

 لحأكثرية الضالل هذا هل الناس؟ أكثر وليس الناس أقل يضل ال ملاذا لحأكثرية؟ اهليدى اهلل جيعل مل وملاذا املؤمنة؟

 واجلهل بالظلم اإلنسان تلبس يف زيادة نتيجة أم واألدلة؟ الرباهني يف نقص نتيجة هو انياإلنس التاريخ نيدار على

 فاهلل اهليداية، الناس تشحذ( أو ) تسأل تأتِ مل النبوة النبوة، أسرار يفهم مل باألكثريات حيتج الذي واحلسيد؟ والكرب

 واملوعيد غرور، دار أدوائها،واليدنيا من النفس جعال يف تسهم اليت والربهان احلجة إلبالغ أتت إمنا العاملني، عن غين

 كل واألباعيد.. احمليطني من الرطب والثناء الزائفة والقوة الكثرة زينة من فيها وما اليدنيا احلياة تغنكم فال قريب،

    ..النبوة أسرار عن ومجوح النفس، مع الصادقة الوقفة من وهروب وغرور زيف هذا

 يعلم فهو يعلم، ال مما حيذر أو ،الشيء من أمته على خيشى يكن مل )ص( النيب أن املسلم يعرف أن جيب هنا ومن

 والقوة السيفو بالكثرة واغرتاره وجهله وظلمه وضعفه اإلنسان هذا وخلق  -إنسان أي – اإلنسان هذا حقيقة

 وقبوله ،قائيدوع وآراء ظروف من به حييط ما وفق تشكله وسهولة لحأقوى، وتقلييده -للحق معايري ليست وهي –

 اخل جيهله.. ملا ومعاداته للتناقض،

 ومع والشر، اخلري مع وصراعاته وختلقاته اإلنسان هبذا الكمال إىل األقرب أو كامالً علماً )ص( النيب علم كان

 لعلم دارساً وليس وكفى.. نيب ألنه له اهلل منحه علم هو للكمال األقرب النبوي العلم هذا اآلخرين، ومع نفسه

 األكرم نبيه على وفضله اهلل وحي من علم هو وإمنا ،مبستقبلها التنبؤات وال عالجها طرق وال وأدوائها سالنف

 .املؤمنني صاحلي وعلى آله وعلى عليه وسالمه اهلل صلوات



 حتذيره نأخذ أن فيجب 2ظلمهم على ويعينهم بكذهبم يصيدقوهنم الذين وحيذر السوء والة من أمته حيذر وعنيدما

 وال منطق وال هلم عقل ال ممن احمليطني بثناء واإلعجاب واملذهب السلطة ألجل منه نسخر وأال اجليد، حممل على

 واألقوياء الظاملني حب إىل صاحبه يوصل وزيف غرور هذا كل إنساني.. ضمري وال علمي هم وال حب 

  ..اخل. القريبة واملصاحل  واجلماهري

 نعم ،نفسه )ص( النيب يف النبوي السر ذلك معرفة يستطيعون ال هم،غري عن فضالً الصحابة من الناس أكثر ولكن

 من يستحق ما خلق أو فكرة أو شخص من )ص( النيب حتذير يف منهم كثري يرى ال وقيد الوحي، لغز يعرفون ال

 أدراج )ص( النيب حتذيرات من كثريال ذهب فلذلك املواجهة، أدوات عن وحب  واستعيداد وتيقظ احتياط

 األضرار جتنب ألمكن ؛قيدرها حق  -بعيدهم عمن فضالً - الصحابة قيدرها ولو قيدرها، حق تقيدر ومل الرياح،

 وطبقي عقائيدي وافرتاق وقتال صراع من ،أنفسهم الصحابة عصر يف املسلمني وبواقع اإلسالم بيدين تحلق اليت

 عما األول املسئول هو األول لاجلي إن بل األول، اجليل على سئلةأ نطرح أن حقنا من نعم اليوم، إىل آثاره بقيت

                                                           

 على تعينوهم فال أمراء عليكم سيكون إنه امسعوا  ) حيدي : مثل معنى، متواتر املوضوع هذا يف النبوي والتحذير  2

 ،يعلى وأبو ،أمحيد) احلوض على يرد فلن كذهبم على وصيدقهم ظلمهم على هنمأعا من فإنه بكذهبم تصيدقوهم وال ظلمهم

 (،20000 رقم ،5/000) أمحيد أخرجه (أبيه عن خباب بن اهلل عبيد عن والضياء ،واحلاكم ،والطربانى ،حبان وابن

 : (5/225) اهليثمى وقال (7223 رقم ،2/55) والطربانى (،252 رقم ،0/505) يعلى أبى طريق من حبان وابن

 ويف . مسلم شرط على صحيح : وقال (،0/050) واحلاكم . ثقة وهو ،خباب بن اهلل عبيد خال الصحيح رجال رجاله

 مِنِّى فليس ظُلْمِهِمْ على وَأَعَانَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَصيَدَّقَهُمْ عليهم دخل فمن أمراء بعيدى سيكون إنه مسعتم هل امسعوا ) لفظ

 وهو منه وأنا مِنِّى فهو بِكَذِبِهِمْ يُصيَدِّقْهُمْ ومل ظلمهم على يُعِنْهُمْ ومل عليهم ييدخل مل ومن احلوضَ علىَّ بوَارِدٍ وليس منه ولست

 وغري (عُجْرَةَ بْنِ كَعْبِ عن حبان وابن - غريب صحيح حسن - والرتمذى ،النسائى عنيد وهذا ( احلوضَ علىَّ وارد

 بعيد هو هؤالء زمن من إن أحيد ظن لو بل  هؤالء؟ نؤخر متى إىل .. ؟فمن أؤلئك من معاوية يكن مل وإن جيداً، كثري هذا

 إال املشتبهات يف اخلوض نتجنب أننا إال قيدمياً بيدأ فالتغري مبعاوية؟ فكيف حقاً هذا يكون أن خلشينا مباشرة، )ص( النيب

 اليقني. جيلب حب  بعيد



 تلك  ،أيضاً خمتلفة نسبٍ معو أؤلئك من الكثري وإمنا اجلميع باهتام أقول وال واألحكام، األحوال تبيدل من جرى

 هذا، يومنا إىل هامثن نيدفع مازلنا اليت والسلوكية الفكرية األضرار إىل امتيدت بل زمنهم، على تقتصر مل األضرار

 من نأتيه أن من وأعمق أوسع والبالء نسيب، والنجاح عامة، فالفتنة منها، بشيء  ضراراأل تلك نواجه ولرمبا

 األضيداد. يف تسربه على نسيطر أو أطرافه،

 سبلنا(، لنهيدينهم فينا جاهيدوا والذين ) جاداً، فيه وسار صادقاً النور طلب ملن متاحة فالنجاة هذا ومع  

 وألفة اآلباء واتباع التقلييد سكرة يف تكون ما فغالباً األكثريات أما قليل، الإ يتبعها ال لنبواتفا النبوة، سر اعرفوا

 .السائيد

 :علي اإلمام لسان على  الكبري التغري

 فِيهِ لَيْسَ  ،3زَمَانٌ بَعْيدِي مِنْ عَلَيْكُمْ سَيَأْتِي وَإِنَّهُ ) : قال عنيدما طالب أبي بن علي املؤمنني أمري كلمة أعجبين وكم

 ذَلِكَ أَهْلِ عِنْيدَ لَيْسَ وَ  ،وَرَسُولِهِ اَللَّهِ عَلَى اَلْكَذِبِ مِنَ أَكْثَرَ الَ وَ ،اَلْبَاطِلِ مِنَ أَظْهَرَ الَ وَ  ،اَلْحَقِّ مِنَ خْفَىأَ ءٌ شَيْ

 ءٌ شَيْ اَلْباِلَدِ فِي الَ وَ !مَوَاضِعِهِ عَنْ حُرِّفَ اإِذَ مِنْهُ أَنْفَقَ الَ وَ !تِالَوَتِهِ حَقَّ تُلِيَ إِذَا اَلْكِتَابِ مِنَ أَبْوَرَ سِلْعَةٌ اَلزَّمَانِ

 وَأَهْلُهُ يَوْمَئِذٍ فَالْكِتَابُ ،حَفَظَتُهُ تَنَاسَاهُ وَ ،حَمَلَتُهُ اَلْكِتَابَ نَبَذَ فَقَيدْ !اَلْمُنْكَرِ مِنَ أَعْرَفَ الَ وَ !اَلْمَعْرُوفِ مِنَ أَنْكَرَ

 فِي اَلزَّمَانِ ذَلِكَ فِي وَأَهْلُهُ فَالْكِتَابُ ،مُؤْوٍ يُؤْوِيهِمَا الَ وَاحِيدٍ طَرِيقٍ فِي مُصْطَحِبَانِ انِوَصَاحِبَ ،مَنْفِيَّانِ طَرِييدَانِ

 ،اَلْفُرْقَةِ عَلَى لْقَوْمُاَ فَاجْتَمَعَ ،اِجْتَمَعَا إِنِ وَ اَلْهُيدَى تُوَافِقُ الَ اَلضَّالَلَةَ لِأَنَّ ،مَعَهُمْ لَيْسَا وَ وَمَعَهُمْ ،فِيهِمْ لَيْسَا وَ اَلنَّاسِ

 إِالَّ يَعْرِفُونَ وَالَ ،اِسْمُهُ إِالَّ مِنْهُ عِنْيدَهُمْ يَبْقَ فَلَمْ ،إِمَامَهُمْ اَلْكِتَابُ يْسَلَ وَ اَلْكِتَابِ أَئِمَّةُ كَأَنَّهُمْ ،اَلْجَمَاعَةِ عَنِ وَاِفْتَرَقُوا

 عُقُوبَةَ اَلْحَسَنَةِ فِي وَجَعَلُوا ،فِرْيَةً اَللَّهِ عَلَى صِيدْقَهُمْ وَسَمَّوْا ،مُثْلَةٍ كُلَّ بِالصَّالِحِنيَ الُومَثَّّ مَا قَبْلُ وَمِنْ ،زَبْرَهُ وَ خَطَّهُ

                                                           

 العلوم تأسيس مت فقيد معاوية، عهيد عن متفرع الثقايف لبالءا ومعظم معاوية، زمن يف حتقق كله القول فهذا معاوية، زمان هو 3

 يف ذلك ييسر اهلل ولعل علي.. اإلمام كلمة لفي لفظة كل على اإلثباتات وعنيدي والسنة، الكتاب جيايف مبا عهيده يف

 السياسية(. املقيدمة ) أمسيتها مقيدمة يف شرعت وقيد املستقبل،



 ،اَلْمَعْذِرَةُ عَنْهُ تُرَدُّ ذِياَلَّ اَلْمَوْعُودُ بِهِمُ نَزَلَ حَتَّى ،آجَالِهِمْ وَتَغَيُّبِ ،آمَالِهِمْ بِطُولِ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ هَلَكَ وَإِنَّمَا ،اَلسَّيِّئَةِ

 اهـ 4(وَاَلنِّقْمَةُ اَلْقَارِعَةُ مَعَهُ وَتَحُلُّ ،اَلتَّوْبَةُ عَنْهُ وَتُرْفَعُ

 إذن ؟األقل على األول القرن أواسط من نشأت اليت جيداً املبكرة الفكرية الفنت هذه بعيد منجى أو ملجأ ترون فعل

 أبلغ هي اليت الثاقبة النظرة هذه من انطالقاً دينهم جييددوا أن املسلمون يستطيع فمتى البالء، أصل هذا فإن

 متفرع تبعه وما األموي، العهيد يف أي ) طالب أبي بن علي اإلمام بعيد جرى ملا والسياسي الفكري للواقع توصيف

 أراد فمن بتالء،لال معرضون الفكر أهل وكل بفساد، الفساد معاجلة يف سنبقى الزمين، االرتقاء هذا وبيدون عنه(،

 مذاهبه. وال معاوية يرييد حي  وليس اهلل، يرييد حي  فليكن بنجاح االبتالء يتجاوز أن

 ؟السابقة األمم بقية عن املسلمون خيتلف هل

 فرقاً.. أرى ال رده أو اليدليل قبول حي  من اجلواب، 

 األمم بقية عن تتخلف قيد نعم األمم؟ بقية عن ستختلف األمة هذه أن على واحيداً دليالً عطونيأ مبعنى

 خنتلف ال ولعلنا أنبيائهم، مع قصصهم قرأنا كلما منهم بالضحك نتفكه الذين األنبياء أمم أقصيد أنا لكن املعاصرة،

 ييدل مما بالواقع وألصق صرحوأ منه أصح هو ما وسأعطيكم بأنفسنا، وأجهل كذباً أخفى أننا إال شيء يف عنهم

 دخلوا لو حتى بذراع، وذراعاً بشرب شرباً بالنعل، النعل حذو السابقة ألمما طريق سلكت األمة هذه أن على

 معلومة ليس األمر ألن مبذهب، القليل هذا خيتص وال – جيداً القليل ينجو فقيد ذلك ومع ،5ليدخلوه ضب جحر

 لشيعيا فواجب وإمساعها، احلق كلمة بقول سواهم من على حجة الناس من طائفة تزال الو  -منهج هو ما بقيدر

                                                           

 .(2571 / 0) احليدييد أبي البن البالغة هنج شرح 4
 :(770 ص / 03 ج) - األحادي  جامع  ) : ونصه األسانييد صحيحة طرق عجة من احليدي  يف أتى قيد هذا بل 5

 اليهود اهلل رسول يا قالوا لسلكتموه ضب جحر سلكوا لو حتى بذراع وذراعا بشرب شربا قبلكم من الذين سنن لتتبعن

 /سعييد أبى عن حبان وابن ،ماجه وابن ،ومسلم ،ىوالبخار ،وأمحيد ،الطيالسى أخرجه )  ؟فمن قال والنصارى

 .(هريرة أبى عن احلاكم و / سعيد بن سهل عن الطربانىو



 جاهلية فهو بعيد عن الرتاشق من ذلك سوى ما وكل السين.. الغلو نقيد السين واجبو ،الشيعي الغلو نقيد

 تفاوت، على املعارضة، أو األليفة املذاهب سواء والعقل، النص مبخالفة مثقلة كلها املذاهب ألن ،البسوس

 يف األمة على الصاحلون يغلب ولن سلطاني،وال العلمي االستبيداد من األوفر النصيب له بفروعه السين واملذهب

 ال األكثريات، تغركم فال نفسها، النبوة عهيد يف حتى أقلية فهؤالء.. كال النبوات، أسرار عارفو وال ما، وقت

 تبطل ال حتى األزمان من زمن يف أغلبية طائفتهم تكون أن تصلح ال فاحملقون بعيدهم، من أكثرية وال ةالصحاب أكثرية

 قلة يف كان )ص( النيب أن يل تبني ثم النبوي العهيد آخر يف أغلبية احلق أهل أن أظن وكنت ،والتمحيص ءاالبتال علة

 .نزوالً السور آخر من وهي شيدييد بتمعن براءة سورة واقرءوا العصبية فغلبوا األكثرية أما ،6األصفياء من

 :الصحابة لرأي قيمة ال النص وجود مع

                                                           

 صحيح يف والقصة - السالم، عليه إبراهيم بناء على الكعبة بناء عن )ص( النيب توقف احمليدثة السلفية ولتتذكر  6

 يوم القتل من جبلودهم جنوا الذين الطلقاء جيرؤ هل قريش؟ انقالب من خشية أليس تذكرونه؟ الذي السبب ما -البخاري

 الفعل؟ هبذا )ص( النيب على يعينوهنم أنصاراً هلم سيجيدون أهنم أم الكعبة؟ بناء إعادة من )ص( النيب منع على مكة فتح

 ليس ألنه وتبني السمحة احلنيفية عن ختلى وأنه إبراهيم دين يهيدم )ص( النيب أن بيدعوى للردة وسيلة هذه يتخذون ورمبا

 ال كتاب كتابة من مينعوه أمل نفسه؟ عن دفعهم يستطيع وال عمره آخر يف رداءه وينازعونه عمره يستطيلون أمل نبياً..اخل،

 يعصون؟ وهم يوماً 03 اجليش إنفاذ إىل ييدعوهم ولب  أسامة  جيش عن التخلف يف عالنية يعصوه أمل أبيداً؟ بعيده يضلون

 معه أغلبية أي (؟اآلخر الشق من إليكم أبغض وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تلي اليت جرةالش شق بال ما) هلم يقل أمل

 تصيدقوا وال النبوة، أسرار فافهموا إذن جيش؟.. إنفاذ وال رداء منع وال وصية كتابة وال  بيت بناء يستطيع ال وهو

 فهذا هنجه، على ساروا أصحابه وأن شاده،وإر برضاه كان جرى ما كل وأن مسيطراً كان )ص( النيب بأن ووعاظه معاوية

 جيش عن التخلف أن يظن قيد فالبعض عاميدين، أو جمتهيدين املضطهيدون كان سواء مضطهيداً، كان فقيد )ص(، للنيب غش

 برمتها االجتهاد( ) مسألة وأن سيما وال بذلك، خمالفيه يقنع لن لكن حقه فهذا هبذا آمن من ولكن اجتهاداً، كان أسامة

 طويل. واحليدي  ومعصية، طاعة وعناد، اتباع وعلم، جهل وإمنا الشرعية، النصوص على لاللتفاف شري،ب اخرتاع



 على مقيدم فالنص عنه، اهلل رضي عمر واله قيد أنه حبجة معاوية يف لنصوصا يرد ملن  حجة فال هذا وعلى 

 يثقون قيدف  ختطيء، قيد الصحابة أكثرية بأن دليالً سأعطيكمو كلهم، الصحابة رأي على بل الصحابي، اجتهاد

 هناك تكون فقيد احلق، على معياراً أمر على مجهورهم اجتماع يعيد فال الربيء، يتهمون وقيد املنافق، ويوثقون

 ذلك، غري النصوص أو الواقع يف ويكون عليه، الثناء أو شخص إسالم صحة على تابعية أو صحابية أكثرية

 .صحيح والعكس

 مثاالً: واخذ

 اهللِ رَسُولِ عَلَى رَجُلٌ مَرَّ قَالَ ) األنصاري: سعيد بن سَهْلٍ حيدي  من بسنيده (5 / 3) - البخاري صحيح يف  

 أَنْ قَالَ وَإِنْ يُشَفَّعَ أَنْ شَفَعَ وَإِنْ يُنْكَحَ أَنْ خَطَبَ إِنْ حَرِيٌّ قَالُوا ؟هَذَا فِي تَقُولُونَ مَا لَفَقَا وسلم عليه اهلل صلى

 يُنْكَحَ الَ نْأَ خَطَبَ إِنْ حَرِيٌّ قَالُوا ؟هَذَا فِي تَقُولُونَ مَا فَقَالَ الْمُسْلِمِنيِ فُقَرَاءِ مِنَ رَجُلٌ فَمَرَّ سَكَتَ ثُمَّ الَق ،يُسْتَمَعَ

 مِثْلَ األَرْضِ مِلْءِ مِنْ خَيْرٌ هَذَا وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُولُ فَقَالَ  !يُسْتَمَعَ الَ أَنْ قَالَ وَإِنْ يُشَفَّعَ الَ أَنْ شَفَعَ وَإِنْ

  اهـ هَذَا

 التعليق:

 عنيد حقيقته تكون أن بالضرورة ليس فالن سوء أو فالن فضل من للناس ظهر ما بأن يعلمنا )ص( اهلل رسول هذا

 فكيف ،سريهتم سوء وال نفاقهم يظهر مل الذين صحابةال من الشخص ذلك كان ولو ،الناس عنيد ظهر ملا افقةمو اهلل

 الصحابة، علم عن خمتلفاً علماً نايعطي هنا )ص( النيبف  السرية؟ سوء فيه وحتققت النفاق دالئل فيه ظهرت مبن

 هو فيما احلق يكون قيد بل ،بالضرورة حقاً يكون وألفوه الصحابة عليه تعارف ما كل ليس أنه على أيضاً دليل وهو

 تقولوا فال هذا وعلى احليدث، أو الشخص تقييم عنيد نساهان أال جيب مركزية نقطة وهذه مجهورهم، على غريب

 الصحابة أكثرية ألن  لناس،ا من قلة إال الرأي هذا على يوافقك ال أو قلة، إال احليدي  هذا تصحيح إىل يسبقك مل :

 الواقع، يف فاضالً يكون فاضالً الصحابة رآه من كل ليسف هذا علىو -السابق احليدي  يف كما – الرأي يف أخطؤوا

 عيدله من كل ليس أنه بالضرورة هذا يتبعو النصوص، وفرة مع سيما ال السابقني؟ من كثري اهتمه مبن فكيف



 يفييدكم حتى النبوي التعليم هذا فافهموا ،اخل جمروحاً.. يكون جرحوه من كل وال ،الواقع يف عيدالً يكون الصحابة

 صحابة. كانوا لو حتى الناس أكثرية مع تعارض إذا النص اختيار يف

 :النص خالف إذا  التابعني لرأي قيمة ال

 ثم احليدي  أهلو التابعني عنيد عيدالً الشخص يكون رمبا أنه نعقل أن أوىل باب من تقول: خالصة هذا على نرتبو

 التابعني ألسنة على فضائل له افرتى قيد بعضهم ولكن كذلك، ليس معاوية أن مع ذلك.. غري اهلل عنيد واقعه يكون

 الصحابة أن -السابق احليدي  يف أعين – وضوح بكل هنا نرى ألننا  أصلها، من احلجة قطع فأحببنا والعلماء

 التابعني بعض أن نظن إذن  فلماذا الصحابة( رآه ما عكس اهلل نيدع الرجلني حكم وكان ) الرجلني تقييم يف أخطئوا

  ؟واألحيداث األشخاص تقييم يف مصيباً سيكون املعارضة أو األليفة املذاهب من مذهباً أو

 ورسوله اهلل يأمرنا مل من نقليد أن إال نأبى ولكننا نعقل، حتى األمثال لنا يضربان ورسوله واهلل القضية، هي فالقضية

 ال من عنيد الشرعي النص يشبه ما تلمس أو ،وجيد إن الشرعي النص عن اجلاد البح  ضرورة هنا ومن ييده،بتقل

 من أكثر عنيدهم فاحلق العلم، وأهل والتابعني الصحابة من املستضعفني أولئك وخاصة الئم، لومة اهلل يف تأخذهم

 والعاقلة املؤمنة القلة مقاومة أساس على وميق االبتالء  ألن ،األرض يف العلو وأهل اجلمهور عنيد املوجود احلق

 يف اهلل سنن من هذه هل وانظروا اهلل كتاب وتتبعوا خلقه، يف اهلل سنة هذه ،الغافلة أو اجلاهلة وأ املستبيدة لحأكثرية

 مع متفق وهو النبوية، والسنة الكريم القرآن يف إعالنه رغم اهلل سنن أسرار من سر فهذا ال؟ أم الناس متحيص

 إسرائيل بين آيات أن تظنون وهل الشمس، رؤية دون حتول الطويلة املذهبية والسكرة الذهول أن إال والواقع، عقلال

 ملاذا؟ أنفسكم.. اسألوا البحر؟ اجتياز آية بعيد العجل عبيدوا فلماذا  مشتبهة؟ أو خفية كانت هبا كفروا اليت

  واألحيداث. األشخاص من كثري تقييم وإعادة موراأل من كثري فهم يف سيساعيدكم السؤال على الصحيح واجلواب

 صعبة: معاوية حقيقة معرفة

 كبطالن األساسية، املقيدمات هذه اآلن حتى  يفهموا مل الناس ألن جيداً، صعبة عملية هي معاوية حقيقة معرفةو

 اخللف فيه اتبع امب االحتجاج أو الصحابة، من كثري عن التابعني أكثر ورثه مبا االحتجاج  أو بالكثرة االحتجاج



 على صعب العوائق هذه فاستبعاد األجيداد..اخل، عن اآلباء تيداوله مبا األلفة أو  العام، الرأي طاعة أو سلفهم،

 عن النهي أعين - الكريم، القرآن يف املعنى هذا كرر قيد اهلل أن جنيد الصعوبة هذه وبسبب البشرية، النفس

 فهو الوحي، طبيعة وهذه اجلميع، على احلجة تكون يزول حتى كرره اهلل ولعل -واألجيداد اآلباء بفعل االحتجاج

 بالتقادم، يبطل ثم شيئاً اهلل يكرر وال عنها، ينفكون وال الناس عنها يستغين ال أو مستقبلي، أثر هلا اليت األمور يكرر

 كال منهم، نسخر حتى مهمأقوا مع األنبياء قصص وال الروائية، املتعة باب من إسرائيل بين قصص لنا اهلل يذكر مل

 فما هنجهم على ساروا ممن يسخرون فهم يشعرون، ال ولكن  أنفسهم من يسخرون إمنا منهم الساخرين فأكثر ..

 فيتخلى صنماً عشرين يعبيد كان كالذي إهنم  العموم! من خترجهم الطقوس أو الكلمة أن ظنوا أهنم الفرق الفرق؟

 عبادة على بقي ممن ويسخر كبرية! هيداية اهتيدى قيد أنه ويظن عشرة على ويبقي أصنام عشرة عبادة عن

 .7 العشرين

 األنبياء عن القصص هذه إىل حتتاج فقط سنة وعشرين ثالثة  أن يرون وكأهنم نفسه، ساخر هو منهم ساخر رمبا

 آثار ومن ،وأهوائها والنفس ،وعلمائها السلطة فتنة من هذا كال.. كال ؟حيتاجون فال بعيدهم من أما ،وأقوامهم

 .عنه والصيدوف اهلل كتاب تيدبر عن اإلعراض

 التفاصيل: تبقى فلن املقيدمات ضاعت إذا

                                                           

  خاصة ليست املعبودة واألصنام جمازي، إطالق هذا وإمنا منافقاً، أو اإلسالم صادق كان سواء مسلماً أكفر ال هنا أنا 7

 لآلخرين الظلم وهو واحيدة، النتيجة ألن اجملسمات، بادةع عن خطورة تقل ال العام والرأي املذهب فعيادة باجملسمات،

 املتمذهبون، سفكه كالذي املعصومة اليدماء من سفكت قريشاً أظن وال املعصومة، اليدماء سفك وتشريع للنفس، والتزكية

 ووصمهم الناس هبجاء  ومذهبه لنفسه تزكيته يغريه الناس من فكثري قبلكم( كان من سنن لتتبعن ) للحيدي  ترمجة هذه

 بالشهادة اهلل غري عبيد فهذا بالذبح، اهلل غري عبيد اآلخر مثلما ألنه مشركاً، يكون -ومبنهجه – االهتام هذا يف وهو بالشرك،

 الناس لظلم والتشريع النفس وتزكية اآلخرين ظلم من واألجيداد اآلباء عليه وجيد ما على مشى وعنيدما هلل، ال للمذهب

 والطاحل. الصاحل السلف من املعبودون قرره الذي احلق وليس نفسه؛ القرآن قرره الذي باحلق إال اهلل حرم اليت النفس وقتل



 تقحم اهلل ذكر عن أعرض ومن الطويلة، ذيوهلا هلا يكون أن بيد ال الكبرية، األخطاء من العاصمة املقيدمات وبضياع

 اهليدى، منارات ستضيع هذا وعلى   صادقاً، الناس ويرضي كاذباً اهلل يرضي أن اختار ألنه والعنت، الضنك يف

 األمثل ثم - ءًبال الناس أعظم - األنبياء إال يسلكه ال طريق فهو متعب، العام الرأي عن والشذوذ ثقيل، واحلق

 البشرية النفس على أقسى -وأشرافهم الناس أكثر وهم - أعيدائها عن والنفور الغريبة احلقيقة نصرة ألن فاألمثل،

 أكرم هم هل أنبيائهم؟ بالء دون ببالء (اجلنة ييدخلوا أن الناس حسبأ ) األماني اهلل على متينو بالقليل الرضا من

 األنبياء؟ من اهلل عنيد

 ألن  الصحيح وتضعيف  الضعيف، هذا حيبون الناس ألن الضعيف تصحيح يف يتكرر الوهم أن ستجيدون وذلك 

 العام الرأي األنس هو وإمنا والتضعيف صحيحالت يف علمي معيار هناك فليس الصحيح، هذا حيبون ال الناس

 واألهل. واملال للنفس وأحصن للثناء وأنشر املؤونة يف وأيسر للنفس أقنع فهو ،ونصرته

 الشرعي: النص تعطيل يف العلماء بعض تفنن

 اللَّهِ كَلَامَ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ كَانَ وَقَيدْ لَكُمْ يُؤْمِنُوا أَنْ أَفَتَطْمَعُونَ ) -إسرائيل بين – املسلمني سلف عن تعاىل قال  

 ) بيدليل املسلمني جلميع السلف هم السلف هؤالء ،[ةالبقر]  (35) يَعْلَمُونَ وَهُمْ عَقَلُوهُ مَا بَعْيدِ مِنْ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ

 وصيدق وحيديثاً، قيدمياً العلماء أكثر يف أعيننا بأم نراها ألولئك اآلية هذه يف والصفات قبلكم(.. كان من لتتبعن

 من القليل إال األنبياء يتبع ال إذ خلقه، يف اهلل سنة هو قبلنا كان من سنن اتباع يف احليدي  وهذا  اهلل، رسول

   صفة. ومنتحلون فميدّعون األكثرية أما وأممهم، أقوامهم

 مؤونة أتباعهم وكفوا له، يقةاملع القواعيد ووضعوا إسرائيل بنو فعل كما الشرعي النص حتيييد يف العلماء تفنن قيدو

 الواقع نصرة هو فاملهم ،الفكرية وعوائيدهم لواقعهم مزعجاً النص كان إذا ذاك؛ أو الشرعي النص ذاهب اإلميان جتشم

 أو حيدي  حتسني أو شيخ بتعليل نالقرآ شطر يرتكون قيد فلذلك الغريبة، احلقيقة نصرة وليس املعتادة واأللفة

 وحنميده لنسبحه خلقنا اهلل أن اليدين من يفهم الناس بعض وكأن واليدعة، الراحة إىل ةتواق والنفس فقيه، خصومة

 الفرق فما (تَسْبِيحَهُمْ تَفْقَهُونَ لَا وَلَكِنْ بِحَمْيدِهِ يُسَبِّحُ إِلَّا شَيْءٍ مِنْ وَإِنْ) واجلماد احليوان يفعلها هذه أن مع !فقط



 حيواناً؟ أو مجاداً اإلنسان اهلل خيلق مل فلماذا إذن واحليوان؟ ماداجل يفعله ما هو اإلنسان من املطلوب هل إذن؟

 وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَيدْ) 8الرسل؟ له وأرسلت والقلب؟ بالعقل  خُصّ ملاذا

 أصعب العيدل ألن املسلمني، عن السلطة فقهاء غيبها اليت الوظيفة هي هذه [25 : احليدييد] بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ

 والرأي..اخل، واحلكم والعمل القول يف العيدل نعم واجلماد، احليوان يفعله الذي العبادي واالنفراد التسبيح من

 السليب التيدين إىل للعيدالة املنتج اإلجيابي التيدين من ونقلوهم املسلمني  معاوية فقهاء أراح فقيد ولذلك جيداً، صعب

 .وأشياعه إبليس إليه توصل ما أبيدع هذاو للظلم، املنتج

 :القناعة إىل للوصول فييك ال الشرعي النص

 يف عذرناهم فإن االستقبال، حيسن مستقبل من له بيد ال ألنه ،االقتناع إىل للوصول يكفي ال وحيده الشرعي النص

 معاوية وتمي حيدي :ك ) اليداللة قطعي النص يف وأ  ،(مثالً الكافرون سورة ) اليداللة ظين الثبوت قطعي النص

 الفئة كحيدي  ) واليداللة الثبوت قطعي كان إذا النص يف معهم نفعل فماذا ،الثبوت قطعي ليس ألنه امللة( غري على

  اليداللة قطعي الشرعي النص هذا أمام عوائق التقلييدو واهلوى التعصب من النفوس أمراض جنيد هنا ؟الباغية(

 نطق من أفصح ليس )ص( النيب وكأن اليداللة ظنية دعاوى أو الثبوت ظنية دعاوى اخرتاع فيتم  ثبوت،وال

 كال.. فقط، األدلة يف هو اخلالف أن أحيد يظن فال بالضاد!

   الشرعي: النص قبل والعقول النفوس إصالح 

                                                           

 أغرب الناس عنيد وإجاباهتا الشعبية الثقافة على غريبة أسئلة فهي اخلاصة، خاصة عنيد إال  قبل؛ من تطرح مل أسئلة هذه 8

 هذه طرح حيبون ال واملقليدون  غائب، ومعناها صحيح الفظه إجابة يأخذون وقيد السؤال! قبل جييبون الناس وأكثر  منها!

 اهلل حق يف جرائمهم واكتشاف  أنفسهم اكتشاف إىل املؤدية الطرق قطع ويعلمهم أوليائه إىل يوحي الشيطان ألن أصالً، األسئلة

 وخلقه. وكتابه ورسوله



 النيب لعن من جيعلون احمليدثة فيةالسل من النواصب بعض جنيد ولذلك ..أيضاً واألهواء والعقول النفوس يف اخلالف

 أمام فأنت معطل، االستقبال جهاز ألن فائيدة، هنا هلم جيلب مل الشرعي فالنص ملعاوية.. فضيلة ملعاوية )ص(

 داللته. أو ثبوته يف خصمك يشكك أو ملتبس دليل أمام ولست معطل وعقل أعمى قلب

 عَقَلُوهُ مَا بَعْيدِ مِنْ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ اللَّهِ كَلَامَ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ كَانَ وَقَيدْ لَكُمْ يُؤْمِنُوا أَنْ أَفَتَطْمَعُونَ) تعاىل قوله إىل انظر

 [  البقرة]  (35) يَعْلَمُونَ وَهُمْ

 هم وإمنا فهمه، عن تضيق عقوهلم أن أو هلم املخالف دليل يف يثقون ال أهنم هو هؤالء عنيد املشكلة فليست إذن

 هذه نسيان كثرة من أتعجب وأنا العصبية.. أو اهلوى أو النفس يف مشكلتهم لكن حق أنه ويعلمون اليدليل يعقلون

 اليدليل هلذا للمستقبل ليس وكأنه مطلقاً، فيه كامنة اليدليل مشكلة وكأن وداللتها األدلة يف يكتب من عنيد العوائق

 اليداللة أو الثبوت ضعيفة األدلة بعض نعم وضوحه، أو هثبوت عيدمل دائماً املشكلة هو اليدليل كأن ؟ وأهواؤه أمراضه

  األدلة. كل ليس ولكن

 يوجهون الذين فهم فقط.. للخاصة الكالم وهذا عيدمه، من اليدليل صحة كمراقبة قبل النفس مراقبة من بيد ال

 .فيها املؤثرة أو اليدينية وخاصة املعلومات، عليهم خيفوا أن جيوز فال ،اخلاصة أعناق يف أمانة العامة و العامة

 معلومات فمثل اليدين على املؤثرة املعلومات يف وأما اهلل، أنزل ما كتمان حتريم يف ضحفوا اليدينية املعلومات فأما

 التاريخ.

 الظاملني: صورة حتسني خطورة

 ه،ب يتأسى آخر صاحلاً سيجيد صاحل ذم يف خيطيء من ألن الصاحلني، ذم خطورة من أسوأ الظاملني حتسني خطورة 

 تكون هنا املسألة ألن بالصاحلني، تأسي كل عليه ويبطل التحسني هذا فسيصاحبه ظامل صورة حسن من أما

 قيد نكون  فضله، يف املفرتيات نب و الظاملني أحيد مظامل خنفي فعنيدما تقيدير، أقل على والعيدل الظلم بني وسطاً

 جتعله أنك يعين فهذا عليه، واإلغالظ ذمه يف الصحيحة األحادي  نضعف عنيدما وكذمل  ،العامة أعني يف مجلناه

 هو ويكون وتيدبريه، رأيه عن وانتشروا ببالطه أحاطوا من وتزكي فتزكيه ،والعقائيد واحليدي  الفقه منه يؤخذ قيدوة



 عكس والظامل قيدوة حمل الصاحل أن إال يعرف ال والعامي ،وصالح..اخل وفقه وعلم ورضا تزكية حمل ومنهجه

 .االتباع الواجب هو وحيده الشرعي النص أن يعرف وال ،ذلك

 وإغفاهلم حيبون من حماسن على تركيزهم وهو كبري، خلل يف وشيعتهم بسنتهم املسلمون يقع  الباب هذا ومن

 الغلو من يكثرون لشيعةوا للشيعة، املعانيدة باب من الظاملني تزكية من يكثرون السنة وأهل يكرهون، من مساويء

 قيد نعم ظامل، على يثنون الشيعة جتيد أن قلما لكن السنة، معانيدة باب من الرموز بعض يف والتشكيك  الصاحلني يف

 وهذا صاحلني، مهب يقتيدون ممن القليل يبقى فلذلك ،قليل مذهبهم يف الظامل على الثناء أن إال الصاحلني بعض يظلمون

 وحاشيتهم السالطني على الثناء من نكثر السنة أهل حنن بينما ،القيدوة سقف رفع يف كاف املستبقى لالقلي

 املنافقني ورمبا الظاملني من وافرة مجلة على الثناء عنيدنا فيكثر وقضاهتم وقصاصهم ووعاظهم وعلمائهم ووالهتم

 ،والسلوك والشرع القيدوة منه يؤخذ دين، إىل ورموزه السين التاريخ فيتحول الشيعة، على الرد يف التوسع باب من

 وهنا الصاحلني! اهلل أولياء من فكالمها معاوية، أو )ص( اهلل رسول يتبع أن املطلقة ريةواحل احلق للسين ويصبح

 أكثر فيه الظاملني على فالثناء السلفي، باملذهب أخص هنا أقوله ما يكون وقيد وضعفه، السين املذهب مقتل

 .السنة مذاهب بقية من بكثري

 الثورة صرتانت إذا ثم الظامل مع كانوا ودعاهتا احمليدثة السلفية شيوخ أن كيف األخرية مصر ثورة يف رأينا وقيد

 هكذا همو اآلخرين، أخطاء ويضخمون جرائمهم ينسون مجاعي(! زهامير ) بـــ مصابون وكأهنم وباركوها ركبوها

 وهكذا ،اليدبابات زحف من أظهر هم اليدعوى وعنيد  النمل، دبيب من أخفى هم احلقيقة عنيد التاريخ، مر على

 ال واألمة وحقوقهم، وأمواهلم الناس دماء يف مفتني ،ومعيدلني جمرحني الثاني، الكرسي هلم أسياداً، األمة بني عاشوا

 واملظلومني. الصادقني حماسبة بعيد فيما امللوّنني هلؤالء يتاح وإمنا متلوناً وال كاذباً وال منافقاً حتاسب

 :شائعة سلفية خيدعة

 مثل نقيد عن التورع هبذا أهنم يومهوهنم فشيوخهم العلم.. طلبة من الشباب من كثري فيه يقع كبري وهم هناك

 ال وألهنم !رحيم غفور اهلل ألن هذا يفعلون إمنا الظاملني كبار من أمثاهلم أو معاوية بن يزييد أو معاوية أو احلجاج



 وأن ويصيب! خيطيء االجتهاد ولكن !اهلل وجه يرييدون جمتهيدون متأولون وأهنم !هلم اهلل ختم مباذا يعرفون

 للصاحلني الناس أظلم من هم الظاملني عن املتورعون فهؤالء خيداع.. كله وهذا الظن..اخل، حبسن مأمور املسلم

 السالطني..اخل لظلم شرعنة وأكثرهم لليدماء وأسفكهم للمسلمني تكفرياً وأشيدهم

 هذا أين ورسوله؟ اهلل حماربة يرييدون بأهنم الناس نيات على حيكمون نراهم عنيدما التورع أينو ؟الظن حسن فأين

 بعض على احلكم يف التورع هذا وأين 9والزنيدقة؟ والفسق بالكفر حنيفة أبي على حيكمون نراهم عنيدما  الورع

 بيدر أهل من كثري يف بيدري! أنه مع بالنفاق األنصاري قشري بن معتب اهتام على كإمجاعهم ) بالنفاق بيدر أهل

 يف الناس أوقع من هم نيالظامل ذم عن املتورعون فهؤالء ،(وتضعيفهم همذم على وتساملوا ذموهم والرضوان
                                                           

 جيب اليت العقييدة يعين عنيدهم السنة عنىوم  (!201 -0/052 السنة ) كتابه يف يسوق حنبل بن أمحيد بن اهلل عبيد فهذا 9

 اإلسالم يف وليد ما عروة، عروة اإلسالم ينقض جهمياً، مات زنيديق، )كافر، أنه حنيفة أبي اإلمام يف املسلم أيها أنت تعتقيدها أن

 وأن حنيفة!!، أبي أتباع من خري اخلمارين وأن عربي!!، غري نبطي وأنه اليدين!! يكييد وأنه منه،، األمة على أضر وال أشأم

 وأن املساجيد!! يف عوراهتم يكشفون الذين مثل حنيفة أبي أصحاب وأن اللصوص!!، من املسلمني على أشيد احلنفية

 الذي البليد يسكن ال وأنه وأصحابه، حنيفة أبي بغض على يؤجر املسلم وأن جيفة!! أبو وأنه النار!!، يف اهلل سيكبه أباحنيفة

 كان ولو األمة، على السيف ويرى اليدجال، ظهور من األمة على أشيد بليد على احلنفية تقضاءاس وأن حنيفة؟!، أبو فيه يذكر

 اهلل )صلى الرسول أحادي  رد هو احلنفية مذهب وأن الرأي، إىل احليدي  يرتك وأنه خطأً، لوسعهم األمة على موزعاً خطؤه

 الطوائف شر وأصحابه حنيفة أبا وأن اليدين، ترك وأنه جبربه، املعيدي كاألجرب اعتزاله جيب وأنه  ،وسلم آله وعلى عليه

 مراراً، الزنادقة كالم من واستتيب ثالثاً، أو مرتني الكفر من استتيب وأنه !قط أصاب ما وأنه دينه، يف الرفق يؤت مل وأنه مجيعاً،

 طاقاً حنيفة أبي قرب على ضرب اهلل وأن حنيفة، أبي من اإلسالم على أضر وليد ما وأنه اليهود، فتاوى تشبه فتاواه بعض وأن

 اخلنـزير،، حلم وأكل املسكر شرب إباحة يرى وأنه (،  !حنيفة أبي بوفاة مسعوا عنيدما اهلل محيدوا العلماء بعض وأن النار، من

 ميانوإ إبليس إميان أن يرى حنيفة أبا وأن اهلل، دين على الناس أجرأ كان وأنه حنيفة، أبي لعن جواز على العلماء من كثرياً وأن

 الذين فهؤالء خمتصراً! اهـ (جهنم!! نار حنيفة أبا اهلل ييدخل أن ألرجو إني : يقول كان بعضهم وأن واحيد، الصيديق بكر أبي

 ينخيدعون فال وأمثاهلم! واحلجاج معاوية ذم عن يتورعون الذين هم  - حنيفة أبو الورع الفقيه اإلمام يف  - الكالم هذا يقولون

 املتورعني! هؤالء ملثل عوااخنيد هم مثلما لشيوخكم



 إن أما واجلهمي، اجملسم يف والشيعي، الناصيب يف والظامل، الصاحل يف عاماً هؤالء ورع يكون أن فإما الصاحلني،

 .النار دعاة الهتام اجملال ملا يفسحوا أن من أقل فال بيدر أهل يف  بالطعن لسلفهم مسحوا

  أوالً.. الظاملني يف الغلو فواأوق

  الظاملني يف الغلو أوقفوا  هلم: ونقول الظاملني، يف الغلو راية محلهم مع الصاحلني، يف الغلو عن بالنهي اشغلونا هؤالء

 بيدر أهل دماء سفكوا ممن وأمثاله معاوية نقيد عن املتورعون هؤالءف الصاحلني، يف الغلو عن النهي يف منشاركك حتى

 الناس يبخسوا ومل حراماً دماً يسفكوا مل آخرين عن االعتذار يف الورع هذا جنيد ال امللك طلب يف انوالرضو

 والتوحييد العيدل تصرهم يف فقط اللسان وبضاعتهم الناس أعبيد من كانوا فقيد مثالً املعتزلة كرؤوس أشياءهم

 رؤيتهم. وفق املنكر عن وهنيهم باملعروف وأمرهم

 والعامي.. الفقيه والفاسيد، منهم الصاحل ،فيها خاليدين بالنار املسلمني فرق بقية على ونحيكم احمليدثة والسلفية

 رب ) قال فلعله اهلل! على تتألَّ ال : ليقولوا هرعوا وجرائمه لظلمه بالنار احلجاج على حيكم من وجيدوا إن بينما

 كأنه ذلك! يقولون ال حنيفة وأبو والزييدية واإلباضية واملعتزلة الشيعةو اجلهمية وكأن اليدين(! يوم خطيئي يل اغفر

  احمليدثة السلفية نواصب من املتورعون وهؤالء احلرام! ليدمل اًفكاسو ناصبياً كان من إال اهلل يستغفر أن يستطيع ال

 وبئس جهنم فإىل الصاحلون أما !الظاملني من الوعييد اقرتب إذا إال هصهيل ويعلو زرقته شتيدت ورعهم نرى ال

 إال منه يستفييد ال الكاذب الورع هذا أن األمر آخر فنكتشف  !املعاد يف جناهتم احتمال جمرد يرفضون بل املصري،

 قلبو ويل لغةو نيب وجه له ،سالمواإل اليدين على ال املذهب على ييدور خبي  ورع أنه ونكتشف اجملرمون،

 هل واسألوهم مثالً املعتزلة هلم وافاذكر بشيء احتجوا فإن الظاملني، ذم عن املتورعني هؤالء فاحذروا ،شيطان

 النار! أهل من أم اجلنة أهل من سلفكم عنيد هم

 : اهلل عيدل يعرف قاضٍل نادرة فتوى

 طلقت زوجته بأن وشككوه ورعونتامل هؤالء أتاه ثم النار! يف احلجاج يكن مل إن بالطالق حلف رجالً أن زعموا

  – واعياً اًحصيف القاضي وكان - مستفتياً قاضٍ إىل فذهب منه!



  القاضي: فقال

 اهـ الزنا! يضرك فلن فعله ما على النار احلجاج ييدخل مل فإن زوجك.. عليك أمسك

 ميزانه وأم شيئاً، الناس يظلم ال عيدل، اهلل أن يعرف من نرييد ن،املتورعو هؤالء يكون أن نرييد واالطراد الوعي هبذا

 اليت املعارضة املذاهب من أم 10األليف مذهبنا من انك سواء راضية عيشة يف فهو موازينه ثقلت فمن واحيد،

 عنيده كان خضروات بائع أن ولو  شيعياً، أم سلفياً كان سواء هاوية، فأمه موازينه خفت ومن هالكة! نسميها

 حيدييد وميزان احمليدثة، للسلفية ذهب ميزان ميزان، من أكثر هلل أن هؤالء يزعم بينما بالظلم، الهتمناه ننااميز

 قيدره. حق اهلل قيدروا وما املذاهب! قيةلب صلب

 باهلل اجلهل من يتفرع شر كل

  باهلل. العلم من يتفرع خري وكل

  عليهم! وللثناء الشياطني لذم مطلب احلرية 

 لنا ليرتكوا ولكن الرجيم، بالشيطان حتى الظن حيسن أن من مبنعه نفيت أو أحيداً مننع وال التعبري حرية مع حنن

 مع الشيطان، أولياء  ذم يف كتاب أي والدة من عقيمة املكتبات جنيد أن أما فقط، وأولياءه الشيطان ذم فرصة

 الكبري اخللل فهذا ،دمائهم واستحالل األمة من الصاحلني تكفري يف الكتب مئات والدهتا بعيد بالتوائم حبلى كوهنا

 أَنَّ وَاعْلَمُوا) اليدنيا هذه )ص( النيب ادرغ أن منذ املظلم النفق هذا يف املسلمني أدخل الذي هو واملذهب اليدين بني

 فشيئاً، شيئاً العنت أتى )ص( النيب مات فما (،[احلجرات]  لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِريٍ فِي يُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ

 مانعي قتال شرعية حب  يف نتوسع فال قبل، من اخللفاء عهيد يف حيدثت اليت األخطاء يف خنوض أن حنب ال وحنن

                                                           

 فهي كنفه، يف ونشأت خصومها على ونصرها وحضنها السلطان رباها اليت األلفية املذاهب من جمموعة له الظامل السلطان 10

 احليوانات أما كليب، محى يف الرعي وحرمها حلمها وأكل وأجاعها ركبها وإن حتى لسييدها الوفاء تتعلم اليت األليفة كاحليوانات

 فرائس موسم فلكل املختلفة، املواسم يف الصييد  لكثرة انقرض وأكثرها الفطرية، للحياة رعاية بال  فقط! للصييد فهي شيةالوح

 والكالب. والصقور كاخليل األليفة احليوانات باستخيدام إال الوحشية احليوانات السلطان يصييد ال وغالباً وطرائيد،



 بعضها جرت وهل ؟شرعيتها يف يشكون سلطة عن المتناعهم أم نفسها للزكاة هو هل املنع هذا وحقيقة الزكاة

 كانت أم ؟حقاً ردة كنيدة ردة كانت وهل ؟جذمية بين يف فعل كما جتاوز للخليفة العسكري القائيد ألن أم فعالً لردة

 اخللفاء. صاحلي بعض حلقت اليت البشرية النقائص من كذل غري إىل ؟أمواهلم ائمكر أخذ بسبب

 !العلوم أوكيد من اجملرمني سبيلب العلم

 الكعبة هيدمُوتُ احلرمةُ ستحلُّتُ عنيدما وذلك الواضحات، طرقن أن ناتهمم إمنا املشتبهات، يف الفصل يهمنا ال حنن 

  املنابر على البيت أهلُ نُعَلْويُ ،الرماح أسنة ىعل بيدر أهل رؤوس نصبوتُ األنبياء أسباط ذبحويُ امليدينة ستباحُوتُ

 واألحيداث املواقف تقييم عليها ونبين معها نتعامل أن جيب اليت احلقائق هي هذه النبوة..اخل، شهيداء قبور نبشويُ

 املنتحَل، السلف حتت مسترتاً سلفاً ليحموا كشفها من ومينعوننا كشفها عن هؤالء يتورع اليت وهي واألشخاص،

 يف الناس وارتقى العيدالة لتوسعتو اجتناهبا، وأمكن اجملرمني سبيل الستبانت املسترت السلف هذا كشفنا وول

 السلطاني االستخيدام عن رفعه يتم حبي  اهلل دين معرفة على واإلقبال اإلنسان وحقوق التعبري حرية مسائل

 يرييدون من هم وهؤالء قضيتنا، هي هذه آلخرة،ا قبل اليدنيا يف ظلمه عن مسئوالً الظامل ويعود املذهيب واالبتذال

 باهلل  نعوذ واألتباع، اخليدم مجلة من واليدين الشرع ليبقى نية بسوء ورمبا وتقلييد، نية حبسن رمبا إيضاحها، من منعنا

 .للظاملني العبادة هذه من

 واجبات من وأن مهالً، أمته يرتك مل )ص( النيب بأن نؤمن وحنوه( اليدبيلة دراسة يف ) األخرى البحوث يف قلنا وكما

 بيدينه املضرين من  سيحذرهم وأنه البيضاء، احملجة على أصحابه  يرتك حتى اليدنيا يفارق أال -نيب أي – النيب

 الناس، من وإمنا منه، فليس الغموض هذا حصل إن وأنه غموض، وال فيه لبس ال واضحاً حتذيراً أمته، وسلطان

 من بكثري أوىل باحلقوق مستهيناً العقل من نافراً للظاملني خادماً أصبح حتى ينهد غريوا ممن التحذير أن نشك وال

 هذا جتيدوا مل فإذا نيب، كل على وعقلي فطري واجب هذا كذاب.. متنيبء وكل حمتمل دجال كل من التحذير

 أهل كانوا سواء ذلك، عن املسئولون هم الناس وان اخللل، هذا من بريئة النبوة أن فاعلموا صرحياً والبيان التحذير

 .معاً مها أو سلطة أهل أو علم



 ! األسرار يكشف )ص( النيب

 يف أبلغ ليكون احلنابلة أحيد رواه ومما حذيفة عن ذريب بن كقبيصة الشام أهل من النواصب رواه ما وسنختار

 بْنِ يَحْيَى بْنُ حَمَّيدُمُ حَيدَّثَنَا :(050 / 2) - داود أبي سنن ففي  حذيفة، عن روي ما أقوى ليس أنه مع ،احلجة

 :قَالَ أبيه عن ذُؤَيْبٍ بْنِ لِقَبِيصَةَ ابْنٌ أَخْبَرَنِى زَيْيدٍ بْنُ أُسَامَةُ أَخْبَرَنِى فَرُّوخَ ابْنُ أَخْبَرَنَا مَرْيَمَ أَبِى ابْنُ حَيدَّثَنَا فَارِسٍ

 عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولُ تَرَكَ مَا وَاللَّهِ تَنَاسَوْا أَمْ صْحَابِىأَ أَنَسِىَ أَدْرِى مَا وَاللَّهِ ) : الْيَمَانِ بْنُ حُذَيْفَةُ قَالَ 

 وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ بِاسْمِهِ لَنَا سَمَّاهُ قَيدْ إِالَّ فَصَاعِيدًا ثاَلَثَمِائَةٍ مَعَهُ مَنْ يَبْلُغُ اليدُّنْيَا تَنْقَضِىَ أَنْ إِلَى فِتْنَةٍ قَائِيدِ مِنْ -وسلم

 .11اهـ (هِقَبِيلَتِ
                                                           

ن حذيفة يف هذا املعنى متواترة، وكثرية جيداً، وهذه مجلة منها، ففي  وهذا وإن كان فيه ضعف، إال أن األحادي  ع 11

 قامَ: » قال - عنهما اهلل رضي - اليمان بن حذيفة( د م خ): (9898 ص/  1 ج) - الرسول أحادي  من األصول جامع

 من حَفِظَه، حيدّثَهُ إاِل الساعةِ قيامِ إىِل ذلك مقامه من يكون شيئا تَرَكَ فما، مَقَاما -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسولُ فينا

 وجه الرجل يذكر كما، فأذكره فأراه، نسيته قيد الشيء منه ليكون وإنه ،هؤالء أصحابي علمه قيد نسيه، من ونسيه حفظه

 ص/  11 ج) - اجلامع املسنيد/  ويف داود وأبو، ومسلم البخاري، أخرجه«.  عرفه رآه إِذا ثم، عنه غاب إِذا الرجل

 شَيْئًا تَرَكَ مَا , مَقَامًا وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُولُ فِينَا قَامَ:قَالَ , حُذَيْفَةَ عَنْ , وَائِلٍ أَبِي , سَلَمَةَ بْنِ شَقِيقِ عَنْ، (268

 , هَؤاُلَءِ أَصْحَابِي عَلِمَهُ قيَدْ، نَسِيَهُ مَنْ وَنَسِيَهُ , حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ , بِهِ حيَدَّثَ إِالَّ , السَّاعَةِ قِيَامِ إِلَى , ذَلِكَ مَقَامِهِ فِي يَكُونُ

 رواية ويف /عَرَفَهُ رَآهُ إِذَا ثُمَّ عَنْهُ غَابَ إِذَا , الرَّجُلِ وَجْهَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ كَمَا , فَأَذْكُرُهُ فَأَرَاهُ , نَسِيتُهُ قيَدْ الشَّيْءُ مِنْهُ لَيَكُونُ وَإِنَّهُ

 مَنْ وَجَهِلَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، ذَكَرَهُ إاِلَّ السَّاعَةِ قِيَامِ إِلَى شَيْئًا فِيهَا تَرَكَ مَا، خُطْبَةً وسلم عليه اهلل صلى بِيُّالنَّ خَطَبَنَا لَقيَدْ: 

 أمحيد أخرجه، فَعَرَفَهُ هُفَرَآ , عَنْهُ غَابَ إِذَا الرَّجُلُ يَعْرِفُ مَا فَأَعْرِفُ، نَسِيتُ قيَدْ الشَّيْءَ ألَرَى كُنْتُ إِنْ، جَهِلَهُ

 حيدَّثنا:  قال( 23689)5/398 ويف، سُفْيان عن، وَكِيع حيدَّثنا:  قال( 23282)5/401و( 23663)5/395

" مسلم"و ، سُفْيان حيدَّثنا، مَسْعُود بن مُوسَى حيدَّثنا:  قال( 6604)9/154" البُخَارِي"و ، سُفْيان أنبأنا، الرَّزَّاق عَبيْد

:  إِسْحَاق وقال، حيدَّثنا:  عُثْمان قال. إبراهيم بن وإِسْحَاق، شَيْبَة أَبي بن عُثْمان حيدَّثنا : قال( 2366)9/122



 اليدنيا، انقضاء إىل املتبوعني برؤوسهم يعين وإمنا الفنت، قادة من باآلالف أخربهم )ص( النيب أن يعين ال وهذا

 ثم مروان وبين ومروان زياد ابن وزياد معاوية بن يزييد فنت وكل اليدنيا، انقضاء إىل تنةف قائيد هو  مثالً فمعاوية

 ذكر عن كاف فإنه يذكره فعنيدما معاوية، قائيدهم هؤالء كل اخل، .. وهابيةوال برموزها احمليدثة والسلفية النواصب

 غري فهذا القيامة يوم إىل الفنت قادة أمساء يسرد جلس )ص( النيب أن أحيد ظني فال لفتنته، التابعة الفنت رؤوس

 هذا فتنة يشرح قيد نعم ة،القيام يوم إىل ميتيدون أتباع وهلم فنت عنهم تتفرع الذين األوىل الرؤوس يذكر وإمنا معقول،

 هل هبؤالء، عباده اهلل يبتلي ابتالء وهذا ،الفنت أحادي  يف واضحاً نراه ما وهذا ..اخل وثقافتها وكيفيتها الرأس

 ورسوله، هلل الكاملة االستجابة من بيد فال ،فينجحون ويعزلوهنم يقاوموهنم أم االبتالء، يف فيسقطون هلم خيضعون

 اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا يُحْيِيكُمْ لِمَا دَعَاكُمْ إِذَا وَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا) والناس مةاأل يف احليلة تبقى حتى

 اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا خَاصَّةً مِنْكُمْ لَمُواظَ الَّذِينَ تُصِيبَنَّ لَا فِتْنَةً وَاتَّقُوا (22) تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ وَقَلْبِهِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَحُولُ

 فهذا .. مثالً املنرب رقى إن معاوية بقتل )ص( النيب أمر فإذا (، [25 ،22 : األنفال]  (25) الْعِقَابِ شَيدِييدُ

 حالفهوأ محاته وخشوا وفشلوا عجزوا وإذا وديناهم، ودينهم قلوهبم حياة حياهتم، أتت األمر تنفيذ مت إن ابتالء،

 .الفتنة وأصابتهم وخسروا خابوا

 االبتالء: معنى لتحقق األسرار كشف 

 يرييد ال فاهلل اإلنسان، خلق يف الكربى اهلل غايات من واالختبار واالبتالء التمحيص أن سابقة أحباث يف ذكرنا وقيد

 اجلسيد واحلس، والقلب للعقل ذمنفّ فهو اجلسيد أما هبما، املرتبط وحسه وعقله قلبه وإمنا جسيده، اإلنسان من

 وعقله، قلبه دون جبسيده عابيداً يبقى أن اإلنسان من اهلل مراد ليس واحلجر، والشجر واجلبل الفيل يف موجود

 املعنى وهذا ،املخلوقات سائر مع فيه يتفق فيما وليس غريه عن فيه خيتلف فيما اإلنسان ميحص اهلل كال..

                                                                                                                                                                           

:  قال 4240" داود أبو"و. سُفْيان عن، وَكِيع حيدَّثنا، شَيْبَة أَبي بن بَكْر أبو حيدَّثناه:  قال( 2362) ويف ، جَرِير أخربنا

 .فذكره، شَقِيق عن، األَعْمَش عن( وجَرِير، سُفْيان) كالمها، جَرِير حيدَّثنا، شَيْبَة أَبي بن عُثْمان حيدَّثنا



 ذهبت فأين وإال خلقه، يف اإلهلية السنة هلذه  اإلنسان ينتبه ال حتى ماًمتا إمهاله على وأتباعه معاوية ثقافة عملت

 فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ  ))  تعاىل: قوله تأملوا الغاية هذه عظمة تبني آيات وهي فيه اآليات معاني

  [3 : هود] ،عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ ،الْمَاءِ عَلَى عَرْشُهُ وَكَانَ،أَيَّامٍ سِتَّةِ

 بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا)) األخرى اآلية امسعوا والفقر؟.. البيدنية اإلعاقة يف هو االبتالء أن تظنون فهل

 ،الْحَقِّ مِنَ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ مَابِ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ ،عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابِ مِنَ يَيدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَيدِّقًا

 فَاسْتَبِقُوا/ 12آَتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوَكُمْ وَلَكِنْ وَاحِيدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ ،وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلٍّ

 ([ةاملائيد] (25) تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى /الْخَيْرَاتِ

 أن جتمعون أنكم ريب ال املخلوقات؟ سائر عن وميزه لإلنسان؟ اهلل أعطاه شيء أعظم هو ما نفسك اسأل واآلن

 الرتباطها اإلنسان كحواس ليس تأنااحليو اسحو حتى واحلواس، والقلب العقل لإلنسان اهلل أعطاه ما أعظم

 االبتالء أن فاعلم والسمعة واملنصب املال من أعظم هذا كان فإذا إذن القلب(، ) والضمري بالعقل وليس ةبالغريز

                                                           

12
 يف ويأتي والضعيف،، الشريف والفقري، الغين يف وهي األوىل االبتالء مواطن هي الضمري(، ) والقلب والعقل والبصر السمع  

  األوىل، دون الثانية اليدرجة مسائل يف االبتالء نيكو أن يعقل فال ...اخل، والصحة بزينتها واليدنيا واملكانة املال الثانية اليدرجة

 السمع فوظيفة تفعيلها، ثم أوالً، النعم هذه وظيفة معرفة هو االبتالء اجتياز يف النجاح ويكون لالبتالء، حمل فهو اهلل آتاك ما وكل

 صِرَاطٍ عَلَى سَوِيًّا يَمْشِي مَنْ أَمْ أَهيْدَى وَجْهِهِ ىعَلَ مُكِبًّا يَمْشِي أَفَمَنْ) حييا أن والقلب يعقل أن والعقل يبصر أن والبصر يسمع أن

 لتؤدي تفعيلها وشكرها (27) تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا وَالْأَفْئِيدَةَ وَالْأَبْصَارَ السَّمْعَ لَكُمُ وَجَعَلَ أَنْشَأَكُمْ الَّذِي هُوَ قُلْ (22) مُسْتَقِيمٍ

 تعيدل أن والسلطة (، الذاريات] وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي) لمستحقل منه يعطى أن املال وظيفة وكذلك وظيفتها،

 فقيد كمن النعم، هذه من شيء نقصه من عزاء وهذا اهلل، كتاب يف مبثوث وهذا واخلري..اخل، احلق نصرة يف توظف أن واملكانة

 لِكَيْلَا) : تعاىل قال له، خرياً نتيجته وتصبح فقيده، فيما االبتالء أمر لقائياًت كفاه قيد اهلل يكون هبذا ألنه العقل، أو البصر أو السمع

 االبتالء، يتعيدد النعم عيدد فعلى ،[احليدييد] (27) فَخُورٍ مُخْتَالٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ آَتَاكُمْ بِمَا تَفْرَحُوا وَلَا فَاتَكُمْ مَا عَلَى تَأْسَوْا

  بتالء.اال يعظم النعم قيدر وعلى



 وميحصك فيه كيلسيبت اهلل آتاك ما كل ،آتاكم( فيما ليبلوكم ) السابقة  اآلية يف كما غريه. من أعظم فيه سيكون

 ..اخل واملذهب والناس العام يللرأ أم هلل جتعله له لمليع فيه

 من هلل تعطون أن فجربوا ومتحيص، اختبار أول اآلية هذه من املقطع هذا ولتكن فتيدبروه.. جيداً دقيق معنى إنه

 مكة يف كلها املواطن يف الصحابة ابتلى اهلل بأن وتذكروا ،وجاهكم..اخل ومنصبكم ومسعتكم وضمريكم عقلكم

 لَيَبْلُوَنَّكُمُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا) بالصييد وابتالهم يرتكهم لن حجهم أثناء حتى بل وتبوك وحنني واألحزاب أحيدو وبيدر

  أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْيدَ اعْتَيدَى فَمَنِ بِالْغَيْبِ يَخَافُهُ مَنْ اللَّهُ لِيَعْلَمَ وَرِمَاحُكُمْ أَيْيدِيكُمْ تَنَالُهُ الصَّيْيدِ مِنَ بِشَيْءٍ اللَّهُ

 ( [52 : املائيدة]

 عهيد آخر يف بابتالء أخربهم بل السابقة لالبتالءات الصحابة يرتك مل اهلل إن والتمحيص.. االبتالء أمهية تصوروا

 ييدل مما  فرعون! فتنة من جنوا قيد أهنم وظنهم هلم البحر شق بعيد السالم عليه موسى أصحاب ابتلى كماالنبوة،

  ،كال أخرى.. مرة يبتليه لن اهلل فإن ابتالء يف حنج إن أنه يظن وال املسلم يصاحب االبتالء أن على

 قبل قلبك.. منك اهلل يرييد االبتالء، سر هو هذا بالغيب(! خيافه من اهلل ليعلم ) االبتالء هذا علة إىل انظروا ثم

 عاماً رأياً يعبيدون فاملشركون العام، الرأي وأ الشخص عبادة إىل الصنم عبادة من تنتقل أن منك يرييد ال جسيد،

 عاصم الكرب فإن تتكرب، ال احذر ولكن اخل، واملصلحة.. والبعييد القريب فيه وخالف وحيده، اعبيده أيضاً..

  (!أليم عذاب فله ذلك بعيد اعتيدى فمن ) غزال أو أرنب مقتل على العقوبة شيدة إىل انظر ثم  اهليداية، من

 ال الذي اليسري االبتالء هذا يف رسب إذا أنه السابقة السنوات يف اجلهاد كل بعيد صحابياً أن لو يعقل هل عجيب؟

  اهلل؟ من العقوبة يستوجب هذا أن يعقل هل ،وحنوه غزال قتل يزييد



 وهيدد االستعيداد منهم وطلب االبتالء هبذا أخربهم قيد اهلل ألن ولكن غزاالً، املقتول ألن ليس نعم، اجلواب:

 كأهنم  الغالة وهؤالء ،ملك من وال نيب من وال صحابي من ال أحيد من اهلل خياف ال ثم .. وعييدبال املخالف

 ..13السواكن هذه من باهلل أعوذ !الصحابة من خياف اهلل بأن إقناعنا يرييدون

 قتهساب له اهلل حيفظ فلم االبتالءات آخر يف سقط لكنه  عبادهتم من أكثر اهلل عبيد وقيد  أفضل كان نفسه إبليس 

 عظيم، اهلل ألن العذاب عاصيه فيستحق املباشر، األمر ذك وخاصة عظيم، وأمره عظيم اهلل ألن ،عبادته وال

 جربوته. يف هلل مشاركة فيها وعصبية كرب من نابعاً العصيان كان إذا وخاصة

 البيت! بأهل واالبتالء الوحش حبمر االبتالء

                                                           

 الوهابية  أيام نفسي اعرف وأنا اهلل، لكتاب تيدبرنا لقلة نكتشفها ال وقيد هبا، حنس قيد النفوس، يف تسكن اليت األمور أعين  13

 ننطق أن دون القلوب يف السواكن من هو الوهاب عبيد بن وحمميد الثوري وسفيان حنبل بن وأمحيد تيمية البن التأليه كان األوىل،

 إىل أقرب هو ما يعتقيد أو يظن قيد نفسه، يتفقيد مل إذا املغايل أن اخلالصة لكن استعراضها، أرييد ال قصص ناكوه عنها، نعرب أو

 من الناس وإخراج واليدعوة باآلخر النشغاله بذلك يشعر فال العقييدة نصرة يرييد وهو هذا يظن وقيد فعالً، شرك هو ما أو الشرك

 املذهب يعبيد املبتيدع بأن يظن مثلما وشيوخه املذهب يعبيد بأنه ينسى نفسه، املسكني فينسى ..اخل، الباطلة العقائيد

 يف ويظنهم مذهبه شيوخ يعظم قيد أنه وكيف وملذهبه، لذاته ونقيده هلل وشهادته قلبه تفقيد عن الظاهرة اللغة فشغلته وشيوخه،

 وكيف اهلل كتاب قراءة إىل حتتاج دقيقة أمور وهذه معتقيداهتم! على يتابعهم أن والبيد منهم خياف اهلل أن أو اهلل، من قريبة مرتبة

 اهلل، استغفر واملخلوق، اخلالق بني كبري الفرق أن مجيعاً اخللق يعلم أن يرييد اهلل كأن وقوياً، شيدييداً العتاب يكون وقيد رسله يعاتب

 بني وال درجتان، إال واهلل بكر أبي بني قيب مل أنه يرون فقيد الغالة أما نبياً، املخلوق كان لو حتى واملخلوق، اخلالق بني مقارنة ال بل

 عن وأحتيدث املغايل، قلب ييدخل سيء شعور عن أحتيدث أنا شعور، هذا به، يقولون ال ..هذا ثالث إال واهلل حنبل بن أمحيد

 لك وأظن األخرى، النفسيات عن أدري وال أترمجها، أن أستطيع أن دون النفسية هذه عشت ألنين بالتحيدييد، السلفي املغايل

 حق واقيدروه اهلل، وعظموا فانتبهوا وغريهم، واخلوارج والسنة الشيعة من  كان، مذهب أي من نفسه الشعور عنيده  مغالٍ

 يف وصغر أخشى، منه كان أغرف باهلل كان ومن عظمته، يعرفون اهلل، يعرفون ألهنم والصاحلني، األنبياء بكاء سر وهذا قيدره،

  يعتقيدون. عما اهلل وسبحان اهلل، إال إله فال خملوق، كل عينيه



 تَنَالُهُ الصَّيْيدِ مِنَ بِشَيْءٍ اللَّهُ لَيَبْلُوَنَّكُمُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا) بالصييد، االبتالء يف خيالفه من سيعذب اهلل كان إذا ثم

 علمنا إذا [،  املائيدة] (52) أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْيدَ اعْتَيدَى فَمَنِ بِالْغَيْبِ يَخَافُهُ مَنْ اللَّهُ لِيَعْلَمَ وَرِمَاحُكُمْ أَيْيدِيكُمْ

 على )ص( نبيه بيت بأهل  أمته اهلل ابتلى إذا ياترىف والنصرة، واهلجرة وال،فاق اجلهاد من هلم سبق ما مع ا،هذ

 (بييت يف اهلل أذكركم  بَيْتِى أَهْلِ فِى اللَّهَ أُذَكِّرُكُمُ بَيْتِى أَهْلِ فِى اللَّهَ أُذَكِّرُكُمُ بَيْتِى أَهْلِ فِى اللَّهَ ذَكِّرُكُمُأ) رسوله: لسان

  ؟14العذاب يستحقون فهل خالفوا ثم

 وال منهم كرب وبال الوحش محار أو غزال أو أرنب يف العذاب يستحقون أهنم بالصييد االبتالء آية من علمنا إذا

 اهلل أبع  ) قوهلم إال األمم أهلك وهل والعصبية؟ الكرب وبيداعي اهلل رسول ذرية قتل يف يستحقوهنا أال  عصبية،

 عبيداً اهلل يكون أن أيرييدون املطيعون؟ هم أم هلم املطيع هو اهلل هل اهلل؟ على يشرتطون أهم 15؟رسوالً( بشراً

 أكفره! ما اإلنسان قتل عبييده؟ هم أم هلم

 أن وال فتنته من حيذر أن ميكن ال )ص( النيب وأن معاوية، خيشيان ورسوله اهلل أن البسيط السلفي يظن فال  إذن

 أو النار يف عمار قاتل أن خيرب أو سنته يغري من أول بأنه خيرب أو باغية بأهنا فئته عن خيرب أو بقتله يأمر أو يسميه

 اخل .. ملته غري على ميوت بأنه خيرب

 أن والبيد اليدجال، فتنة من أعظم وفتنته عظيمة، فتنة قائيد أيضاً وهو الصحابة، لتمحيص فتنة اهلل أبقاه معاوية 

 يبشرون فاألنبياء هذا، يف اليدين ميانع وال واملنطق العقل هو هذا وي،النب التحذير يف كبري حضور له يكون

 حمتواه من ففرغه هائالً، تغيرياً اإلسالم يف أحيدث معاوية أن يقيناً عرفنا وإذا ومستقبلهم، حلاضرهم وينذرون،

  كبرياً. منه التحذير يكون أن فالبيد الظاهري، شكله على وأبقى

                                                           

  فيهم؟ )ص( النيب قاله مبا علمه مع ظلمهم تعميد من يعذب هل هنا ونعين ،(022 / 3) - ـ مسلم صحيح يف احليدي    14

 كان كمعاوية رجالً أظن فال آخر.. حب  هلم فهؤالء نية، حسن عن موقف أو قضاء يف فأخطأ معهم اختلف من كل نعين وال

  احلسن. وسم علي ماماإل لعن حرمة جيهل

 .[52 : اإلسراء] (رَسُولًا بَشَرًا اللَّهُ أَبَعَ َ قَالُوا أَنْ إِلَّا الْهيُدَى جَاءَهُمُ إِذْ يُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ وَمَا )  15



 :يدي ح دراسة يف ليس ..الكتاب هذا

 وإمنا فقط، احليدي  يف الكتاب جييد ال -منها األخرية وخاصة كتيب بعض وكذلك – الكتاب هذا يقرأ من  

 شاء إن أظن فأنا التارخيي، والوعي والتعيديل، اجلرح وجتيدييد فيه، واملؤثرات للحيدي  شامل، الكتاب أن سيجيد

 جيعل فالكتاب عيدمه، من احليدي  صحة ةمسأل من أكثر فوائيد الكتاب يف سيجيد الباح  العلم طالب أن اهلل

 جتيدها تكاد ال واجتماعية ومذهبية وفكرية سياسية ظروف من به أحاط ما ليدراسة منوذجاً امليدروس احليدي 

 يف وإمنا واحيد، موضوع يف كتاباً ليس فالكتاب منفردة، املوضوعات هذه عن تتحيدث منفصلة كتب يف إال

 املتعصبة، واملذاهب الظاملة لسياساتبا اختلط وكيف إلينا، يدينال وصول كيفية على تضيء عيدة موضوعات

 أما السنة، من وقليل الكريم، القرآن إال بقي مما خري منه ذهب ما مشوهاً، باجلراح، مثخناً إال منه لنا خيلص فلم

 يأكل الذي هو يالتارخي واإلسالم ووعاظها، السلطان من امليدعوم التارخيي اإلسالم أمام توارى فقيد اإلهلي اإلسالم

 نظر لفت فوجب الظاملني، يوايل الذي اإلسالم أنه واخلالصة أموالنا، وينهب آراءنا ومينع أبشارنا وجيليد حقوقنا

 األجر وملن والقلم، السيف عوائق وبينه وبيننا الظاملني، يعادي الذي اإلهلي اإلسالم عن البح  أمهية إىل الباحثني

   مبني. خسران فهو ذلك سوى وما عنه، البح  يف والصرب  باحلق التواصي مع

 والتضعيف: التصحيح يف منهجي من شيء

 واحيدة لفئة فئوي، منهج هو احليدي ( أهل منهج ) أو والتعيديل( اجلرح منهج ) بــــ يسمى ما أن العلم طالب ليعلم

 على املنهج هذا يف غصت قيدو غريهم، عن فضالً املسلمون عليه يتفق علمياً معيارياً منهجاً وليس املسلمني، من

 املسلمني بقية إىل سرى وقيد والعيوب، احملاسن فيه منهج وهو داخله، من عرفته حتى أكثر، أو سنة عشرين ميدى

 وهذا صحيح، سنيده هذا ) يقول كلهم حيدي ، أهل أصبحوا حتى والفقه الرأي أهل حتول وبه الرأي أهل فتلقفه

 مبذهبيته، ألتزم ال لكنين الرواة، ثقة عن البح  حي  من ملنهجا هذا أتبنى أنين وستجيدون ضعيف(! سنيده

 أهل وثقه من كل وليس املذهبية، العقائيد تثبيت يرييدون الناس كل ليس أنه إال الثقات، أخبار يرييدون الناس فكل



 ،والقرائن والعقل القرآن يستبعيد مذهيب، معيار احليدي  أهل ومعيار ضعيف، ضعفوه من كل وال ثقة، احليدي 

 الكربى. احلواضن هذه أوظف أن أحاول ولذلك اجلملة، حي  من هذا

 بصحة يقيين هذا يعين ال صحيح( اإلسناد ) أقول عنيدما أنين وهي أخرى، قصة يف احليدي  أهل منهج أفارق ثم  

 إعماله من بيد ال الراجح وهذا والرتجيح، اليقني بني القلب يتنقل وقيد ،الراجح الظن أو ترجيحه، ينيع وإمنا املنت،

 السرية، وصيدقته احلواضن، به وأحاطت الشواهيد، ودعمته بالقرائن، حُفَّ إذا سيما ال والرتاجم، التاريخ يف

 وال ترمجة لنا اكتملت وال حيدث، وال  يحيد صح ما بالراجح األخذ لوالف اآلثار.. بعيده توانبثق اخلامتة، وحلقته

  ملحمة. تارخينا يف ترابطت

 يف منهجي أن اجلميع يعلم حتى خمتصراً، ولو والتضعيف التصحيح يف منهجي شرحأ أن املستحسن من لذلك

 الواسع من يأخذ ،خاص منهج ترجيحه، أو فيه الشك أو به اليقني أو رده، أو اخلرب قبول يف والتضعيف، التصحيح

 املذهبية، الكمائن تلك متجنباً فيه، أنصفوا ما املذاهب نادر ومن دليله، اإلسالمي اخلاص ومن عقله، اإلنساني

 اهلل. سنن يف وجريه وشواهيده قرائنه قوة ميدى ويقيدر به يقتنع ما يأخذ منهج فهو السلطانية، والعيون

 السين وال الشيعي ال املذهيب، القطع هذا على لست أنين كتيب؛ من وغريه الكتاب هذا قاريء يعرف أن بيد فال

 له التكذيب أن ماك مراتب له عنيدي والتصيديق والتضعيف، حالتصحي يف اخلاص منهجي فعنيدي ،املعتزيل وال

 ضعف عنيدي رتجحي وقيد األحادي ، هذه كمثل مثالً( %31) معينة بنسبة احليدي  صحة أن أرى فقيد مراتب،

 املنزلة كحيدي  متواترة قليلة أحادي  يف إال تتوفر فال %011 التصيديق أما وهكذا.. خمتلفة بنسبة آخر حيدي 

 .. النار من مقعيده فليتبوأ متعميداً علي كذب من وحيدي  خيرب وحيدي  الغيدير وحيدي  لباغيةا الفئة وحيدي 

 فهذا مليت( غري على والعباس علي ميوت ) يقول الذي كاحليدي  %011 احليدي  بطالن من نتيقن قيد أننا كما اخل

 .السياسيني فسيهومنا الصاحلني ومهخص ظهور على ويركّبها مثالبه ليشتت وحزبه معاوية به أتى حيدي 

 منهجي ليعرف ،العلم طلبة خواص من وعلمي حبثي يقيدر أنه أظن من ببعض خاصة املنهجية االلتفاتة هذه كانت

 احليدي  يف والعكس ظن، دون يقيناً صحيح أضعفه الذي احليدي  هذا بأن يعتقيد أن فله عليه، أجربه وال ،فقط



 األحادي  مع بي اخلاص والقليب والعقلي العلمي تعاملي وطريقة منهجي عن أخربه ولكين أصححه، الذي

 لكل واخلصوصية الفردية نشجع -كررنا كما - فنحن ييدعها، أو هبا ليأخذ أمامه احلجج تلك وأعرض واملرويات

 .شيء كل يتيدمر وهبما والقلب للعقل ميدمراً إال اجلماعي العلم نرى وال علم، طالب وكل باح 

 :الفنية ةالناحي من وأحباثه الكتاب منهج

 ومالحق أحباثو مقيدمة إىل الكتاب قسمت

 التايل: النحو على التقسيم فإن كثرية وأسانييد طرقاً للحيدي  كان إن و

 ..( عمر ابن طريق العاص، بن عمرو بن اهلل عبيد طريق ) طرق عيدة له احليدي 

 أسانييد عيدة الصحابي إىل وللطريق

 متابعات.. ولإلسناد

 اخل. فرعية.. تمتابعا األصلية وللمتابعات

 

 اإلسالم غري على معاوية موت يف األحادي  األول: املبح 

 األحادي  هذه يف اإلمجال

 - مليت، غري على ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع ) متقاربة، بألفاظ الصحابة من أربعة احليدي  هذا روى

 هذا من عليكم )يطلع لفظ ويف  ،ذا،ه هو : )ص( النيب فقال معاوية، فطلع  -سنيت( غري على ميوت ) لفظ ويف

 وهو .. وهكذا غريه(! فطلع ) لفظ ويف فالن( ) فيدخل (-النار أهل من رجل : لفظ ويف  -لعني رجل الفج

 الرواة بعض يروي وقيد )معاوية(، اسم خيفون الرواة بعض لكن واحيدة، ومناسبته واحيد احليدي  خمرج ألن معاوية

 أو اخلوف أو  النسيان باب من أو باملعنى الرواية باب من هذا وكل ،هابعض عن ويسكت الرواية من شطراً

 ...اخل )ص( النيب من وحلمايته ملعاوية التعصب



 آخر يف تاب ولكنه الزمن، من فرتة معاوية من مقرباً كان صحابي من أتى احليدي  هذا طرق أصح أن والغريب 

 أسانييد طرق بعض بل صحيح، إليه فاإلسناد ه،عن اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبيد وهو إال ،عمره

   -مفصالً سيأتي كما – مسلم شرط على صحيح عنه احليدي 

 اهلل، عبيد بن جابرو  عمر، بن اهلل كعبيد قوة، أقل بأسانييد ولكن الصحابة من آخر عيدد عن احليدي  روي وقيد 

 .وقرائن شواهيد وللحيدي  الزبري، بن اهلل وعبيد

 ربعة:األ األحادي  يف التفصيل

 العاص: بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي  : األول احليدي 
 الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد طريق منو  عنه، )ثقة( كيسان بن طاوس طريق من أسانييد، ثالثة من عنه روي

 عنه.. حنيف بن سهل بن أمامة أبي طريق ومن ،عنه صحابي()

 طريقني: من هعن روي فقيد كيسان بن طاوس طريق وهو : األول الطريق أما   

 صحيح وسنيده .. به عنه ثقة( وهو )  طاوس بن اهلل عبيد ابنه طريق من 

 قوية متابعة وهذه به.. س طاو عن صيدوق( وهو ) سليم أبي بن لي  وطريق 

   طاووس: بن اهلل عبيد طريق أما

 بن وبكر إسحاق حيدثين قال: 17(021 ص / 2 ج) - األشراف أنساب يف صحيح بسنيد 16البالذري اواهرف

 19)ثقة( طاوس ابن عن (مشهور )ثقة معمر أنانبأ (مشهور )ثقة مهام بن الرزاق عبيد حيدثنا قاال 18)ثقتان( اهليثم

                                                           

 حمميد انظر ) ثةاحمليد السلفية توثقهم الذين القالئل من وهو السنة، أهل مؤرخي ثقات من هـ(235 -هـ051 حنو ) البالذري  16

 بن حييى بن أمحيد وامسه البالذري وكان  القرى(، أم جامعة اإلسالمي، التاريخ كتابة منهج لليدكتوراه: رسالته يف السلمي صامل

 ومع حمميد، آل ومعاداة بالنصب املشهور اخلليفة العباسي للمتوكل نيدمياً أيضاً وكان -ملعاوية ميل وفيهم – بغيداد أهل من جابر

 بيد ال أنه إال األشراف، وأنساب البليدان فتوح املشهورين كتابيه يف منصفاً وكان للمتوكل، مصاحبته وال بغيداديته فيه ؤثرت مل ذلك

  حال، كل على النقل صادق ولكنه ضعفها، رغم عقائيدهم مع تتفق اليت واألحادي  الروايات بعض بذكر بغيداد عامة يرضي أن



                                                                                                                                                                           

 من السماع قيدم يف يوازيه وال هـ200 عام من قيديم، فسماعه مجيعاً، منهم أقيدم مساعه أن إال من، السنن أصحاب طبقة يف وهو

  البخاري. طبقة يف السماع حي  من فهو أعلم، فيما أحيد طبقته

 وأما ،022ص -عباس إحسان حتقيق -مشس عبيد بنو األشراف أنساب – البالذري  انظر: عباس، إحسان طبعة يف  17

 (...021 /2 ) األصل يف أثبتناه ما على األشراف أنساب ففي  -اإللكرتونية املكتبة حسب - زكار سهيل طبعة يف

 خاص. حب  فيه ويل ثقة عنيدي وهو عنيدهم معروفاً فليس اهليثم بن بكر وأما عنيدهم، فثقة إسرائيل أبي بن إسحاق أما  18

 يف  بأس وال هـ/072 سنة وتويف  -ريبالتق يف احلافظ قال هكذا – عابيد فاضل ثقة  كيسان: بن طاووس بن اهلل عبيد 19

 فيه فطعن امللك عبيد بن سليمان خامت على كان أنه  -حجر ابن نقله ما على – الطوسي ذكر  فقيد هنا، ترمجته يف التوسع

 عن أيضاً احلافظ وذكر أبلغ،، فهو أمية لبين عمله مع معاوية يف هذا يروي وكونه النواصب، للحكام  وعمله لصلته الشيعة

 من  أتى ملعاوية الشيدييد الذم يف هذا فاحليدي   هذا صح فإن !البيت أهل على احلمل كثري كان هذا طاووس ابن أن طوسيال

 عيينة بن سفيان قاله بل كالمه من ليس وهو الطوسي، عن النص وجيدت وقيد البيت، أهل عن يسري ولو احنراف فيهم ثقات

 فإنه ،طاووس بن اهلل عبيد ابنه قبل من -املواري  يف حيدي  يعين – أراه : سفيان قال)  (:2/23) للطوسي اخلالف يف ونصه

 أو اهلوى أموي فالرجل (! هاشم بين يعين - شيدييدا محال القوم هؤالء على حيمل وكان ،امللك عبيد بن سليمان خامت على كان

 عبيد أن على ييدل ما األغاني يف ياألصفهان روى وقيد احليدي ، هذا تبعة من بشيء يتهم حتى الشيعة مع هواه ليس األقل على

 وحيدثين  شبة( بن عمر وهو ) زييد أبو ال)ق : فقال الزكية، النفس ترمجة يف  البيت أهل على متحامالً يكن مل طاووس بن اهلل

 عبيد إىل غالمان ومها وإبراهيم اهلل عبيد بن مبحميد يأتي احلسن بن اهلل عبيد رأيت . قال عيينة بن سفيان عن القاسم بن يعقوب

 اتصال لكن منه، للسماع ابنيه احملض دفع ما هاشم بين على متحامالً كان ولو (ينفعهما اهلل لعل حيدثهما . فيقول طاووس بن اهلل

 دالئل ومن تقوى، على تيدل ترامجهم ظاهر أن إال املال وبيت القضاء من جوانب يف مشهورة باألمويني واليده مع طاووس ابن

 عن علي بن احلسن احلرمازي حيدثين :(55 ص / 7 ج) - األشراف أنساب) البالذري رواه ما ألموينيوا البيت هذا بني العالقة

 ذلك على طاووس فعوتب ،اخللفاء به جياب مبا جيبه ومل يعظمه فلم يعوده طاووس على امللك عبيد بن سليمان دخل :قال العتيب

 قصة أبيه عن روى طاووس بن اهلل عبيد أيضاً (،فيه هو مما املغرون يستعظمه ما يستصغر من الناس أن يعلم أن أحببت :فقال

 بن اهلل عبيد اعتماد على ومسلم البخاري اتفق وقيد وغريه(.. للحاكم املستيدرك يف ) علياً ليسب له وضرهبم امليدري حجر

 الصحيحني. يف أبيه عن طاووس



 وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد كنت :قال 20)صحابي( العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن (مشهور )ثقة أبيه عن

 فكنت وضوء، له وضع قيد أبي تركت وكنت :لقا مليت، غري على ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع ) :فقال

 (.اهـ (هذا هو : وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال معاوية فطلع :قال جييء، أن خمافة البول كحابس

 اإلسناد: على اإلمجايل الكالم

 الصحاح متحأ وأحاديثهم امللحق( يف اإلسناد هذا رجال تراجم انظر ) والصيدوق الثقة بني كلهم اإلسناد رجال

 توبع وقيد ينفرد مل ولكنه التحقيق عنيد ثقة )وهو اهليثم بن بكر باستثناء واألحكام، العقائيد بنىتُ وعليها والسنن،

 من الستزادةول الشايف، التفصيل وسيأتي ،اإلسناد رجال لبقية متابعات هناك كذلكو ،نفسه( اإلسناد يف

 بن املكي حمميد احمليدث صححه واإلسناد ،(امللحق انظر ) راوٍ لكل كافية برتاجم اإلسناد هذا برجال التعريف

 بل وغريهم، عقيل بن يدوحمم الزوائيد جممع يف اهليثمي وقبلهما الغماري، الصيديق بن أمحيد احمليدث والسييد عزوز،

 إسناده ) اآلتي شريك طريق عن قال قيد البالرذي( موارد ) عن رسالته يف املشهيداني جاسم اليدكتور جنيد

 كاحلافظ املتقيدمني احليدي  أهل بعض قال احليدي  هذا ومبضمون شريك، طريق من أقوى الطريق وهذا صاحل(،

 معاوية بأن يصرح فكان  -بالكوفة املسنيد صنف من أول وهو – احلماني احلمييد عبيد بن حييى الكبري واإلمام

 هذا بنحو غريه الوق ،التصحيح عن فرع  واالحتجاج احليدي ، هذا عن إال يقوله ولن اإلسالم، دين غري على مات

 وبيان واحليدي ( احليدي  أهل علماء عنيد معاوية بعنوان: أفردته منفصل مبح  ويل ) معاوية ذم يف املضمون

 .والوقائع األدلة تيدعمه منهم ومن فيه، اختالفهم

 اإلسناد:  يف واخلالصة

 أبي وحيدي  اليدبيلة كحيدي  خارجية شواهيد لهو معاوية، محاة تعنت يضره ال جيداً، صحيح اإلسناد هذا أن

 يروونه ما كل من ومتناً سنيداً أقوى وحيده اإلسناد وهذا  متواتراً، ليس  هذا كل مع ولكنه داخلية، ومتابعات ،ذر

 املعاني. الباطلة النواصب، رواةب نظومةامل األسانييد تلك من معاوية، فضائل من

                                                           

 . لإليضاح مين زيادات صحابي( ثقة، ) مثل األقواس بني ما 20



 نقول: للتذكريف إذن

 يف  بكثري دونه هو ما يصححون ألهنم اعتقاده، احمليدثة يةالسلف على جيب فقط هذا بإسناده احليدي  هذا

 أبي بن وإسحاق اهليثم بن بكر شيخيه عن ( ثقة وهو ) البالذري رواه قيدف ،ذلك من أخطر وهي العقائيد،

 إىل حيتاج ال إمام ثقة وهو املصنف صاحب) الصنعاني الرزاق عبيد عن روياه كالمها 21(ثقة إسحاق)و إسرائيل

 عن (توبع وقيد ثقة )وهو طاووس بن اهلل عبيد عن (تعريف إىل حيتاج ال إمام ثقة )وهو راشيد بن مرمع عن (تعريف

 مشهور يصحاب وهو العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن (تعريف إىل حيتاج ال إمام ثقة )وهو كيسان بن طاووس أبيه

 اتفق وقيد ،غاية صحيح إذن نيدفالس  -أبيه وطاعة معاوية نصرة من أيضاً تائب هوو -احمليدثني تعريف على –

 رواية على اتفقا وكذلك الصحيحني، يف أبيه عن طاووس  بن اهلل عبيد طريق اعتماد على ومسلم البخاري

 ما الشواهيد ووفرة والقوة الكثرة من فهم دوهنم من وأما معمر، عن الرزاق وعبيد ،الزراق وعبيد معمر أحادي 

 اهلل عبيد حيدي  يف باملتابعات هنا نبيدأسو  ،والشواهيد ملتابعاتا هذه يف وسنتوسع ،احليدي  هذا لصحة يطمئن

 معنىً: وشواهيده لفظاً احليدي  شواهيد نأخذ ثم العاص بن عمرو بن

  22طاووس عن لي  متابعة أوالً:
 طرق( ثالث من لي  عن روي وقيد )

  ،أبيه عن احليدي  هذا رواية يف طاوس بن اهلل عبيد تابع قيد سليم أبي بن فلي  إذن

 قوية: طرق ثالث من لي  عن احليدي  يورو

                                                           

 امللحق. يف ترمجته انظر = هـ(222 -051 ) كبري، حافظ ثقة بغيداد نزيل إسرائيل أبي بن إسحاق 21

 دون العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن احليدي  طرق يف زلنا ما أننا يعين وهذا أبيه، عن طاوس بن اهلل لعبيد متابعة وهذه 22

 حب  على وسنأتي نفسه باللفظ احليدي  رووا ممن الزبري وابن عمر وابن اهلل عبيد بن كجابر اآلخرين الصحابة عن الطرق

 إىل وأقرب إسناداً أصح ألنه العاص بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي  وهو األول احليدي  على نركز هنا لكننا إليهم، األسانييد

 فيه. وتوسعنا به بيدأنا فقيد لذا هتمة وأبعيد معاوية



 ..لي  عن شريك 

 .. لي  عن احلمييد عبيد بن وجرير  

 ..لي  عن دراج بن ونوح  

 :املتابعة هذه يف اإلمجال

 بعضهم يف كان فإن اجلملة يف ثقات والثالثة العاص، بن عمرو بن اهلل عبيد عن طاوس عن لي  عن رووه كلهم 

 لبعض. بعضهم تابعةمب هذا فينجرب احلفظ سوء من شيء

 فإن ،لي  من متابع طاوس بن اهلل عبيد أن كما اوس،ط بن اهلل عبيد من متابع سليم أبي بن لي  شيخهم أن كما 

 من أخرى أحادي  يف الشواهيد من سيأتي ومبا هبذا اجنرب فقيد احلفظ سوء حي  من الضعف بعض لي  يف كان

 العاص. بن عمرو بن اهلل عبيد طريق غري

 يف فاتفقا عمرو، بن اهلل عبيد عن كيسان بن طاوس عن روياه كالمها طاوس بن اهلل وعبيد سليم أبي بن فلي  إذن

 )مليت(، من بيدالً (سنيت غري على ميوت ) وهو  أخف لفظاً جنيد شريك إىل الطريق بعض يف أن إال واإلسناد اللفظ

 السنة تعين - املتقيدمني استخيدام يف كما – هنا فالسنة ممكن واجلمع باملعنى، بعضهم من رواية فهذه تناقض، وال

 منها كل ولفظ لي  عن الطرق هذه سأذكر و بامللحق، احليدي  فقه يف سيأتي كما كامللة العامة والسنة العامة

 ومصادرها.

   لي : عن آدم بن حييى متابعة أما

 عن :23(022 ص – مشس عبيد بنو - األشراف أنساب يف  ) البالذري رواها لي ، عن شريك طريق هيف 

 قال: عمرو بن اهلل عبيد عن طاووس عن لي  عن شريك عن آدم بن حييى عن صاحل بن اهلل عبيد

                                                           

 عن لي  عن شريك عن آدم بن حييى يدثينح صاحل بن اهلل عبيد وحيدثين  :(020 ص / 2 ج) - األشراف أنساب 23

 ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع :فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد جالساً كنت :قال عمرو بن اهلل عبيد عن طاووس

 .اهـ معاوية فطلع يطلع، أن فخشيت ثيابه يلبس أبي تركت وكنت :قال مليت، غري على ميوت يوم



 غري على ميوت يوم ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع :فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد جالساً كنت) 

 (.معاوية فطلع يطلع، أن فخشيت ثيابه يلبس أبي تركت وكنت :قال مليت،

 جيداً. قوية متابعة اإلسناد فهذا اهـ 24صاحل( )إسناد وهذا املشهيداني: جاسم اليدكتور قال 

 وقعة كتابه ففي مزاحم، بن نصر تابعه شريك، عن آدم بن حييى توبع فقيد  آدم، بن ليحيى صغرى متابعة وهناك 

 طاوس، عن ،لي  عن شريك، عن نصر  بلفظ: نفسه، شريك عن احليدي  روى إذ (205 ص / 0 ج) - صفني

 عليكم يطلع " :يقول فسمعته وسلم عليه اهلل صلى النيب أتيت  :قال عمرو( والراجح كذا ) عمر بن اهلل عبيد عن

 فطلع وجيئ، ثيابه يلبس أبى وتركت ذلك علي فشق " 25سنتى غري على وهو ميوت حني ميوت رجل الفج هذا من

 جييدة. متابعة لكنها وإسناده، احليدي  لفظ يف الراجح على هنا نصر وأخطأ اهـ، معاوية

 :املتابعة هذه يف اخلالصةو

                                                           

 املكرمة مبكة القرى أم جبامعة دكتوراه رسالة وهي (2/225) البالذري موارد صاحب هيدانياملش جاسم اليدكتور قال كما 24

 وميحو باجلنة ملعاوية يشهيد حتى رسالته منعوا لرمبا امللحق، يف األثر بتصحيح حتايل احملقق أن ولوال أيضاً، اجلامعة منشورات ومن

 وال جيهل، كيف الطالب تعلم هي علمية، وليست مذهبية الميةاإلس فاجلامعات سلّم! اهلل ولكن البالذري من احليدي  هذا

 علماً األكثر وليس وتقيليداً جهالً األكثر أنه يعين اجلامعات هذه يف واليدكتوراه للماجستري بسرعة يصل والذي يعلم! كيف تعلمه

 أن على – األخرى اجلامعات من ختلفاً األكثر هي املذهبية( ) األسالمية فاجلامعات ولذلك ما، شفاعة له كانت إن إال وحتقيقاً،

 إعادة ألن هذا، يف الكايف األثر ملعاوية أن أو الكتاب، يف سيأتي كما معاوية آثار من وهذه متخلف، كله العربي العامل يف التعليم

 .احليدث يف تسهم عوامل عيدة من بيد ال شيء، يف العلمية من ليس واحيد عامل إىل الظاهرة

 بن حييى  الكبري احمليدث ضبط يف ليس أنه إال صيدوقاً كان وإن وهو سنيت(، ) بلفظ رواه الذي وحييدال هو مزاحم بن نصر 25

 لفظ لعل لقنا احليدي  رووا الذين الرواة كل اللفظ هذا على تابعه قيد آدم بن حييى أن ولوال مليت( ) بلفظ رواه الذي األموي آدم

 على الكثرية املتابعات أن إال  -واستقالليته صيدقه دالئل من وهذا - خفاأل اللفظ خيتار ولن متشيع فهو أقوى مزاحم بن نصر

 لي ، عن اللفظ هذا يف شريك وتوبع شريك، عن اللفظ هذا يف توبع فقيد  األصح، أنه إال األشيد كان وإن مليت( غري على ) لفظ

  طاووس.. عن اللفظ هذا يف لي  وتوبع



 على ييدل وهذا وعمر، بكر أبي شيعة من وهم والصيدوق، الثقة بني  -املتابعة هذه إسناد – اإلسناد رجال أن 

 فيما معاوية شيعة استطاعت وإمنا وعمر.. بكر أبي شيعة وخارج علي شيعة خارج مذموماً كان معاوية أن

 كانت فقيد وإال وعمر، بكر أبي وشيعة علي شيعة بني وعقائيدياً روائياً شرخاً توجيد أن اصب(النو ) بعيد

 كان لو حتى ذماً معاوية يف يرضون ال أصبحوا اليوم وعمر بكر أبي وشيعة شيدييداً، ذماً معاوية بذم تقر الشيعتان

 بصحته. يقرون حيديثاً

 لي : عن احلمييد عبيد بن جرير متابعة وأما

 بن أمحيد حيدثنامن طريق جرير عن لي  به: فقال:  (42 ص/  2 ج) - أصبهان أخبارصبهاني يف رواها األ

 ،لي  عن ،جرير ثنا ،محييد بن حمميد ثنا ،شهاب بن أبان ثنا ،اجلرواءاني حمميد بن الرمحن عبيد ثنا ،إسحاق

 على !يثرب من جلر عليكم يطلع: »  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،عمرو بن اهلل عبيد عن ،طاوس عن

اهـ وهكذا أُخْفِيَ اسم معاوية هنا لسبب  26فالن فاطلع ،يتهيأ تركته وكنت ،أبي أنه فظننت ،« مليت غري

مذهيب أو سياسي، وأهل احليدي  من أيام املتوكل خاصة فيهم ما هو أعظم من هذا، هكذا بإخفاء اسم 

اً من األمساء، بفتاوى من كبارهم، ولكن معاوية..وكانت أصبهان ناصبية، وأهل احليدي  مجلة خيفون كثري

صحيح لغريه، وأقل  معرفة بعض األمساء يتم بسهولة إذا مت مجع األسانييد يف احليدي ، واخلالصة أن السنيد

 .) وسيأتي التفصيل يف امللحق( حسن يف الشواهيد واملتابعات أحواله أنه

                                                           

 عبيد ثنا إسحاق بن أمحيد حيدثنا :  -املشهورة: ولعلها - (220 ص / 0 ج) - أصبهان تاريخ من أخرى طبعة ويف  26

 النيب عن عمرو بن اهلل عبيد عن طاوس عن لي  عن جرير ثنا محييد بن حمميد ثنا شهاب بن أبان ثنا اجلرواءاني حمميد بن الرمحن

 ،اهـ " فالن فأطلع يتهيأ تهترك وكنت أبي أنه فظننت مليت غري على يثرب من رجل عليكم يطلع " :قال وسلم عليه اهلل صلى

 احليدي  أهل بعض يكون أن استبعيد وال ..اخل اليدرب، هذا من أو الفج، هذا من هي إمنا تصحيف، هنا يثرب( ) ولفظة

 .جيداً كثري معاوية حلماية فتحريفهم حرفها



  لي  عن دراج بن نوح متابعة وأما
 يف  الكويف سليمان بن حمميد عنيد وحيديثه حنيفة، أبي تالمذة من حنفي فقيه ووه دراج بن نوح رواها هذه

 (: 702 ص ) املؤمنني أمري مناقب

 عن دراج بن نوح أخربنا : قال يعقوب بن عباد حيدثنا : قال القاضي إسحاق بن حمميد بن إسحاق حيدثنا : قال 

 : يقول وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل لرسو مسعت : قال العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن : طاووس عن لي 

 اهـ معاوية فطلع أبي يكون أن فأشفقت اهلل: عبيد قال . مليت غري على ميوت رجل الفج هذا من يطلع

 يف الرواة تراجم انظر ) لشريك متابعة وهو والشواهيد، املتابعات يف احلسن أحواله وأقل لغريه، صحيح والسنيد

 احليدي  أهل بعض عنيد جمروح هذا دراج بن نوح أن إال والصيدوق الثقة بني لهورجا الثال ( اإلسناد -امللحق

 ترمجته راجع ) فضائله وروايته طالب أبي بن علي وحبه القضاء وتوليه احلنفي مذهبه بسبب شيدييداً جرحاً

 امللحق(. يف عنه واليدفاع

 لي  عن ثالثتهم دراج بن ونوح مزاحم بن ونصر آدم بن حييى ) بالرواية أعين احلسن، أحواله أقل شريك فسنيد إذن 

 جاسم اليدكتور صحح قيد بل والشواهيد، املتابعات يف كانت أهنا سيما ال عمرو(، بن اهلل عبيد عن طاوس عن

 مبفردها. الطرق هذه من واحيدة املشهيداني

 لي  ) ثانيال اإلسناد هذا له وشهيد (،أبيه عن طاووس بن اهلل عبيد ) األول اإلسناد صح أنه مادام هذا وعلى 

 يف البح  واحنصر لآلخر، اإلسنادين أحيد شهيد فقيد احليدي ، صحة يف أكثر االطمئنان يكون طاووس(، عن

 عبيد عن أيضاً طاووس توبع وقيد سيأتي(، كما ثقتان ومها ) العاص بن عمرو بن اهلل وعبيد كيسان بن طاووس

 .سيأتي( كما ) عمرو بن اهلل عبيد عن الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد رواه إذ عمرو، بن اهلل

 : وتفصيل زيادة

 واآلخر (،أبيه عن طاووس بن اهلل عبيد ) لذاته صحيح أحيدمها طاووس إىل اإلسنادين بأن نذكّر أن يبقى

 وإن– سليم أبي بن لي  ألن صاحل( أو حسن، ) الثاني اإلسناد يف قلنا وإمنا طاووس(، عن لي  ) حسن



 ال احلفظ وسوء الصيدق، قبيل من وليس احلفظ سوء قبيل من الفاً،اخت فيه أن إال  -مسلم رجال من كان

 راجع ) طاووس عن بالرواية لي   اختصاص من ذكرنا وملا واملنت، اإلسناد على توبع ألنه هنا الرواية يف يؤثر

 احمليدثة. السلفية من عليه الصادرة األحكام بعض يف املذهيب األثر استبعيدنا إن هذا ترمجته(

 املتابعات يف هي لي  طريق أن إىل إضافة  وهذا خمتلفة، أزمان يف ورمبا ثالثة، لي  عن روى قيد ثم 

 أمثاهلم أو شريك أو للي  احليدي  أهل بعض وصف كان رمبا بل األصول، يف توليس فقط، والشواهيد

 .يةملعاو لتعصبهم احليديثي الوسط منها ينفر اليت األحادي  هذه مبثل عالقة له االختالط أو بالوهم

 عبيد بن وجابر عمر كابن آخرين صحابة عن األسانييد يف سيأتي كما  -أيضاً عمرو بن اهلل عبيد توبع وقيد

 الزوائيد جممع يف كاهليثمي احليدي  أهل بعض عليها نبه أخرى طرق وضاعت  ذر، وأبي الزبري ابن ورمبا اهلل

 مفقود، الطرباني معجم من أجزاء نأل الطريق تلك جنيد ومل ،يسمّ( مل رجل فيها ) الطرق: بعض يف قال إذ

 ألن ،وكتموه احليدي  أهل جهله الزمن تأخر كلما أنه إال أسانييده، يف ظاهرة قوة مع الطرق، كثري فاحليدي 

 بسبب قرن، بعيد قرناً معاوية يف  غلوال من ملزييد يتجهون وهم منعيدم، شبه احليدي  أهل داخل التجيدييد

 أنواع من وهذا ،النبوة ومكانة جاللة من تقرتب قيد وجاللة كبرية نةمكا منهم للغالة أصبح حتى اخلصومات،

  .27اخلذالن

 احليدي  أهل عنيد العيدول من وهم العاص، بن عمرو بن اهلل وعبيد كيسان بن طاووس أن نؤكيد أن وجيب 

 الإ احليدي   هذا يف اهتامهما ميكن ال احلر البح  أصحاب عنيد أنه إال واحيد، حميدث فيهما يشك ال قاطبة،

                                                           

 بيدرجات النبوة فوق يدهاجي احمليدثة السلفية عنيد الوهاب عبيد بن حمميد أو تيمية ابن أو حنبل بن أمحيد مناقب يقرأ ومن 27

 ما دون )ص( النيب مكانة أن وسيجيد الغلو، باب العقائيد، كتب يف قراءة : كتابنا فلرياجع االستزادة أراد ومن ) قليلة

 أحيدهم مسع إذا  أنه ذلك على والربهان نظرياً، به يعرتف مل وإن سلفي كل به يشعر الشعور وهذا هؤالء، يف يذكرونه

 غالة كنا وعنيدما واقع، هذا اهلل( رسول قال ) من لنفسه أمحأ فهو تيمية( ابن اإلسالم شيخ قال )  يقول: حماضراً أو خطيباً

  ذلك. عن اهلل هنى وقيد أنفسهم ويزكون نقص، وال بعيب يعرتفون ال خصمون، القوم أن إال هبذا، نشعر كنا مثلهم



 صحيح الطريق هذا من معاوية ذم يف فاحليدي  إذن األمور، بعض يف وشاركا أمية لبين عمال فقيد  تعنتاً

 شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال اإلسناد، بصحة احليدي  صحة يعرف وإمنا احليدي ، أهل منهج حسب

 أو احليدي  رد من أفضل هناأ إال إطالقها، على األقوال هذه مع لست أني ومع احليدي (، أهل أدبيات )هذه

 فهذا كله، هذا إنكار مت فإن متواتر؟ وواقع أصح نصوص عضيدهتا إذا فكيف واملزاجية، بالتشهي قبوله

 شيء. لكل نسف

 إىل القوة وزيادة االطمئنان باب من إال متابعات إىل حيتاج ال ،غاية صحيح األول إسناده  ،هذا فحيديثنا إذن

 أقل من أضعف هو ما العقائيد يف يصححون احمليدثة والسلفية احليدي  أهل ضبع أن ذكرنا أن سبقو القوة،

 كان من ذم فيه ثبات أسانييده صحت حيديثاً أثبتوا لو يضرهم فماذا ،28لي ( طريق )وهو صحة اإلسنادين

 هذا قبولف مكابرة، الشرعية واألحكام السنن ويرد عميد عن )ص( النيب سنة ويغري النار إىل ييدعو

 سيأتي؟! كما آخرين صحابة عن نفسه باللفظ قوية متابعات وجيدنا إذا فكيف وأوىل، أوىل وتصحيحه

 من قلبه أو احليدي  معارضة النواصب حماوالت اكتشفنا لو فكيف وتصيديقاً، اطمئنانا القلب يزييد فهذا

 من املكلفني الرواة بأن اكتشفنا إذا فكيف قوة! احليدي  ويزييد اطمئنانا القلب يزييد فهذا منقبة؟ إىل مثلبة

 احليدي  يزييد فهذا النار؟ يف وأهنما معاوية! من بيدالً والعباس علي يف احليدي  جيعلوا أن حاولوا قيد السلطة

 األمويون حاول صحيح حيدي  من معاوية يف صحت مثلبة كل أن عرفنا إذا فكيف معاوية، يف وصالبة قوة

                                                           

 اهلل عبيد يف يثبتونه ما احمليدثة..ومعظم السلفية نيدع إمجاع حمل لكنه موضوع حيدي  وهو العرش على اإلقعاد كحيدي  28

 األخرى؟ وشواهيده للحيدي  الصحيح باإلسناد فكيف لي ( متابعة ) احلسنة املتابعة هذه من صحة أقل أبي بن

 داإلسنا يكن مل إذا وأما الصحة، تيدور اإلسناد على كان إذا اجلميع يف يرتاخون أو األسانييد مجيع يف يتشيددوا أن والواجب

 من يستنكرونه مما أنكر وهي ..اخل، األمرد الشاب وحيدي  العرش على لنبيه اهلل إقعاد يثبتون فلماذا للصحة كافياً وحيده

  القاسطني. البغاة النار دعاة مثالب



 عهيد من قيدمية ناصبية سياسة هذه أن فناعر لو كيف فضيلة؟ يقلبوها أو هاشم بين يف إما يقلبوها أن

 كلها! اليدنيا لنا سيكشف كان هذا معاوية؟

 :عمرو بن اهلل عبيد عن الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد : الثانية الطريق
 بن اهلل عبيد عن بإمجاع ثقة وهو كيسان بن طاوس عن طريقني من وروي األول، اإلسناد صحة عرفنا سبق فيما

 وإن فهو متابعة؟ كيسان بن لطاوس هل نسأل أن يبقى ،االطمئنان من ملزييد أنه إال حابي،ص وهو العاص بن عمرو

 خيطيء..؟ قيد  الفرد أن إال  الشيخني رجال من ثقة كان

 بن عمرو بن اهلل عبيد عن الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد تابعة إذ ،اإلسناد حسنة واملتابعة توبع قيد نعم اجلواب:

    .سيأتي كما احليدي  أهل متعصبة من فهاضع من أخطأ وقيد العاص،

 الطريق هذا إسناد دراسة يف التفصيل 
  احليدي (: فائيدة وإبطال معاوية اسم إخفاء )وفيها 

 : قال -أسيد بن عكرمة ترمجة يف - (22 ص / 3 ج) - الكبري الضعفاء كتابه يف هـ(727) العقيلي روى

 حيدثنا : قال30 عفري بن سعييد حيدثنا : قال 29احلجاج بن حمميد بن وأمحيد الليثي، خاليد بن علي بن احلسن حيدثنا

 جزء بن احلارث بن اهلل عبيد عن ،33احلضرمي أسيد بن عكرمة عن ،32احلضرمي يزييد بن احلارث عن ،31هليعة ابن

                                                           

 ثقة املروذي هو للعقيلي اآلخر الشيخ لكن العقيلي، عنه أكثر وقيد ترمجة له أجيد مل العقيلي شيخ خاليد بن علي بن احلسن 29

 أثق وأنا بعضهما، تابعا وقيد  أمحيد، عن الرواية يف أمحيد بن اهلل عبيد على فضلوه أنه حتى أمحيد، تالميذ أخص وهو عنيدهم،

 يرووه فلن إسناده، رواة أحيد يف الطعن أجل من رووه فلعلهم نصب، فيهم العقيلي وتلميذمها ألهنما األحادي  هذه مثل يف فيهما

 عام وتويف جمسماً، ناصبياً كان فقيد املروذي وخاصة  ملعاوية، محاية لكتموه صحته يعتقيدون واكان ولو صحته، يعتقيدون وهم

 . هـ235

 امللحق. انظر  =  برتمجة أفردناه وقيد الشيخني، رجال من  ثقة عفري، بن سعييد 30

 امللحق. انظر = مسلم رجال من وهو أوهام، له صيدوق : هليعة ابن  31



 من أول « : فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد كنت » : قال العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن ،34 الزبييدي

  اهـ عليه يتابع وال ،35احليدي  وذكر »  الفج هذا من عليكم يطلع

 يف مسلم اإلمام رواه الذي بطنه( اهلل شبعأ ال ) حبيدي  العقيلي فعل العمل اهذ ومثل احليدي ! العقيلي  برت هكذا

 2) - للعقيلي الكبري الضعفاء) العقيلي فقال  الزيادة هذه وحذف وتضعيفه ذلك تيدارك هؤالء فحاول صحيحه،

 بن فهيد حيدثنا : قال خزمية بن حمميد حيدثناه ما : حيديثه ومن العقيلي: قال القصاب محزة أبي ترمجة يف (707 /

 مع أسعى غالما كنت » : يقول ،عباس ابن مسعت : قال القصاب محزة أبي عن ،عوانة أبو حيدثنا : قال عوف

 فسعيت : قال ،إيل إال وسلم عليه اهلل لىص النيب جاء ما : فقلت مقبال خلفي اهلل بنيب أنا فإذا فالتفت الغلمان

 . » معاوية فادع اذهب « : فقال حطأة فحطأني بقفائي تناول حتى أشعر فلم : قال ،وتواريت أختبئ حتى

 وذكر وسلم عليه اهلل صلى النيب أجب : فقلت معاوية فأتيت فسعيت ،وسلم عليه اهلل صلى كاتبه وكان

 اهـ ! (احليدي 

                                                                                                                                                                           

 امللحق. انظر  =  مسلم رجال من ثقة احلضرمي، يزييد بن احلارث 32

 احمليدثون وأما بعيده، من وقليده العقيلي إال الضعفاء يف يذكره ومل ترجيحي، هذا صيدوق تابعي هو أسيد، بن عكرمة 33

 السلفية من والعقيلي مبنكر، وليس احليدي  هذا عليه استنكر إمنا والعقيلي  الرواية، من مقل وهو رأي، فيه هلم فليس املتقيدمون

 هذا شرحنا وقيد ذلك دون درجة وإمنا عثمان، بن وحريز معاوية نصب أقصيد ال ناصيب أقول وعنيدما ناصيب، وهو احمليدثة

 علم عن بعضه مراتب،  فالنصب موضعها، غري على تؤخذ هتمة يف إثم يلحقنا ال حتى البيان بعيد البيان من البيد ولكن كثرياً،

 وهم  الفكري السلفي للسائيد واستجابة مذهبياً  تقلييداً يكون وبعضه يمية،ت وابن ومروان معاوية كنصب وتعميد وتعصب

 احليدي . أهل وأغلبية الوهابية أغلبية هم اليوم الطبقة هذه من والنواصب اليوم، إىل أمحيد أيام من احمليدثة السلفية أغلب

 حق.املل انظر = مبصر موتاً الصحابة آخر وهو صحابي الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد  34

 ويضعفوهنا طرقه يتتبعون احليدي  أهل بني  سرية شفرة احليدي  هذا  فأصبح برته العقيلي لكن هذا معاوية حيدي  يعين 35

 البرت هلذا نظائر وللعقيلي  الوضعية، العقائيد من صلبة لقائمة الكربى القواصم من ألنه احليدي  هذا من معاوية حيمون لعلهم

  والتحريف.



 وهي: « مسلم صحيح يف تكلمته أن مع هكذا 

 » فَقَالَ يَأْكُلُ هُوَ فَقُلْتُ فَجِئْتُ قَالَ «. مُعَاوِيَةَ لِى وَادْعُ اذْهَبْ » لِىَ قَالَ ثُمَّ - قَالَ - يَأْكُلُ هُوَ فَقُلْتُ فَجِئْتُ قَالَ 

  اهـ (!بَطْنَهُ اللَّهُ أَشْبَعَ الَ

 (770 ص / 2 ج) - ليللعقي الكبري الضعفاء يف ذر أبي حيدي  مع فعل وهكذا

 بن هاشم بن علي حيدثنا : قال بشر بن سفيان حيدثنا : قال العبيدي أمحيد بن حمميد حيدثناه ومما - 0230

 ) : اآلية هذه نزلت ملا » : قال ذر أبي عن ،ضمرة بن مالك عن ،ميثم بن عمران عن ،املنذر بن زياد عن ،الربييد

 مخس على القيامة يوم أميت حتشر « : وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول قال (..وجوه وتسود وجوه تبيض يوم

 .أعرفه وأنا للمذهب خمالف احليدي  وهذا اهـ احليدي  وذكر » رايات

 وحنوه، معاوية ذم يف جتيدونه فقيد ،عنه فبحثوا !(احليدي  وذكر ) يقولون املتوكلي العهيد إفرازات وجيدمت فإذا إذن

 من يعلمون فقيد ،ذم سياق يف ؛رجل( ) و فالن( ) وجيدمت وإذا هنا، أعمم أن أرييد ال حقاً، لالختصار يكون وقيد

 عن وإمنا شرعية نصوص عن يتكون مل الذي املعتقيد محاية وبالتايل ،محايته مبهمة يقومون أهنم إال ي!الفالن ذلك هو

 العقييدة بقىت أن فاملهم ه،ولتأو أو وهبرت أو تضعيفه، حاولوا طريقهم يف احليدي  وجيدوا فإذا مذهبية، خصومات

 أمحيد اإلمام حتريفات من مناذج راجع ) الشرعية النصوص أصمخة على وطئت لو وحتى مذهبية، كانت لو حتى

 امللحق(. يف حنبل بن

  العقيلي( ومنهم ) احليدي  أهل عنيد اإلخفاء أسلوب على التعليق
 عادات من قبيحة عادة وهذه فقط! إشارة إليه أشار بل كامالً، يذكره ومل ترون، كما احليدي  العقيلي قطع إذن 

 اليدار داخل احلماية طلبت أهنا إال السنة أهل من تكن مل السلفية وهذه ،خاصة املتوكل يامأ من احمليدثة السلفية

 .العتيق السين البيت يف منه بيدالً ومكثت العراء إىل األصلي البيت أصحاب طردت ثم السنية

 سنياً مؤرخاً كان مثالً فالبالذري املتوكل، من مقربني كانوا ولو حتى حيرفون فال احمليدثة السلفية من املتحررون أمنا 

 احليدي  روى ذلك ومع ونيدمائه املتوكل جلساء من أنه رغم سلفياً يكن مل أنه إال اللسان، بذيء أيضاً شاعراً وكان



 ،املتوكل سياسة أفرزته ذيال لسائيدا اجلوب يتأثر ملو توازنه على حافظو ،حرفاً منه يبرت مل كامالً باإلسناد

 فيهم تؤثر الو السياسي األثر أمام يتماسكون غالباً -احليدي  علم غري – ألخرىا العلوم وأهل واألدباء ؤرخونفامل

 ال تعبيداً السياسي باألمر يتعبيدون فرتاهم وغفلة هوى ففيهم احليدي  أهل أما احليدي ، أهل يف تؤثر كما لسياسةا

  !36نفسه السياسي يتعبيده

 على الظاملة السلطات حترص ولذلك عليهم، غالبة واحلماقة فالغفلة عنيدهم، العقل هلجر طبيعية نتيجة وهذه و  

 للمخالفني، القتل وتشريع اخلصومة يف فيبالغون مذهيب، أو سياسي خالف أي يف هبم الزج يتم حتى إرضائهم

 رقيق السلطان كان إذا سيما وال ،برهان نجوال وال ضمري تأنيب دون السلطان ليخيدم اإلسالم بتطويع يقومونو

 ،واليدين اليدنيا خلفه واجيرّ أن كفيل العمل فهذا قتله، أو خصومهم من بريء بسجن يرضيهم أن ميكنه فإنه اليدين

 ال والطاعة، باالقتيداء وأوىل اجلنة إىل أقرب عنيدهم كان املخالفني ظلم يف هنمهم الظامل السلطان أشبع وكلما

 .والشواهيد األدلة مئات عليها  العجينة فهذه الكالم، هذا تستغربوا

 املتوكلي؟! بالعهيد تأثر هل العقيلي 

 ت ،النصب شيدييد كان املتوكل، العباسي للخليفة نسبة ) املتوكلي، للعهيد إنتاج هم تقريباً كلهم العقيلي شيوخ

 اجلرح يفو عامة احليدي  يف العقيلي منهج يف جلية تظهر قيد اخلليفة هذا سياسة أثر جنيد ولذلك (،هـ223

                                                           

 احلقوق جلان حبرمة ويفتون والعلم، والعيدالة واحلرية احلقوق أصحاب ومعاداة الظاملني مبواالة يتعبيدون اليوم نراهم وحنن 36

 على احلاكم خمالفة يعين ) بالكلمة اخلروج حبرمة بعضهم أفتى حتى بل السلمية، واملظاهرات التعبري وحرية باحلقوق واملطالبات

 للمذهب، تعصباً هذا يفعلون إمنا بالضرورة ليس كال، سيفه، أو لسلطانا مال نتيجة احلب هذا أن املاس ويظن وجه(، أي

 وإبالغ التميدد من األخرى للتيارات مانع أفكارهم، على اخلطرة للحريات قامع ملذهبهم ناصر ذاك أو النظام هذا أن يرون ألهنم

 أهل إخالص سر هو هذا هلم، املخالفة اآلراء يكتم أنه مادام ظامل كل ظلم ويغتفرون اآلخر، من خيشون هم للناس.. حجتها

 اهلل، دين ومع معكم، وأننا عليكم، يتآمرون اآلخرين بأن يوم كل الظاملون فيخوفهم دهاة، والظاملون محقى ألهنم للظاملني، احليدي 

 لتوحيشا فهذا ..اخل، املنحرفة العقائيد ونشر اإلسالم عقييدة طمس يرييدون الذين والضاللة البيدع أهل وضيد السنة، ومع

 جارف. سيل يف الشجرة جبذع الغريق متسك السلطان هبذا متمسكني جيعلهم لآلخر



 شيوخ معظم ثم احملنة(، يف أجاب ألنه ) العصر بذلك تأثراً امليديين بن علي ضعف أنه حتى ،خاصة والتعيديل

 بعيد للحيدي  فسماعه ،هـ(711 – 251 سنة من ) اهلجري الثال  القرن من الثاني النصف يف كانوا العقيلي

 غالة غلبةب متتواست ،العصبية شيدييدة قائمة فرتة كانت الفرتة وهذا الثال ، القرن هناية إىل القرآن خلق حمنة

 !37يضعفهم أن أحيد يستطيع فال احليدي  حيرفون أهنم حتى وأهله احليدي  على احلنابلة

 الغالة هؤالء عنيد وهو الصحيح صاحب البخاري مات -واملذهب الفكر حي  من – املتوكلية الفرتة  هذه ويف 

 بالقرآن لفظي ) يقول أن منه يرييدون فكانوا القرآن، مسألة يف باللفظ لقوله هـ(252) يدي احل مرتوك ضاالً مبتيدعاً

   !38احلقيقة يكتشفوا ال حتى طالهبم على احمليدثة السلفية علماء خيفيه وهذا - خملوق(! غري
                                                           

 يقول: املعمري ترمجة يف (507 ص / 07 ج) - النبالء أعالم سري ففي املثال سبيل وعلى 37

 أنه عنه ذكر وما مثله، ير مل إنه :عبيدان قال كما حبقه، حيدي  صاحب احليدي ، كثري املعمري كان :عيدي بن أمحيد أبو قال )  

 ويصلون املوقوف، يرفعون واهنم ثقاهتم، حيدي  ويف خاصة، البغيداديني يف موجود شئ هذا :قال متون، يف وزاد أحادي  رفع

 املراسيل! ويصلون املوقوف يرفعون احليدي  أهل من طيفاً أنتج قيد املتوكلي فاإلنتاج إذن  اهـ (!االسناد يف ويزييدون املرسل،

 بعيد ماذا؟ بعيد ولكن اخلصال(، هذه بئست ) الذهيب يقول ثم ! ثقات فبقوا فيهم، هذا يؤثر مل ذلك ومع ناد!اإلس يف ويزييدون

 العمل هذا استمر وقيد أحادي ..اخل، لتصبح موقوفات وورفعوا فحرفوها، متون يف وزادوا فصصحوها، أحادي  يف زادوا أن

 من متهمة اليوم إىل احمليدثة السلفية زالت ما ثم ترمجته، فانظروا ـ(ه735 ) بطة ابن عهيد إىل احليدي  أهل من كثري يف الشنيع

 من أصوالً له وجيدت قيد قيديم، سلفي منهج وهذا الكتب، بعض وإعيدام وطمس املخطوطات بتحريف وشيعة سنة اجلميع

  أمية. بين عهيد

 علمي، ال مذهيب السبب ولكن الذهلي، وشيخه حامت وأبو زرعة أبو وهم والتعيديل اجلرح يف عصره علماء ضعفه وقيد 38

 روى ومخسني مائتني سنة الرى عليهم قيدم اهلل عبيد أبو البخاري عيلاامس بن حمميد  (050 ص / 3 ج) - والتعيديل اجلرح  ففي

 حيديثه تركا ثم زرعة بوأو حامت( أبو ) بىأ منه مسع اويس ابى وابن والفريابي حمميد بن الصلت مهام وابى املروزى عبيدان عن

 من األقواس بني وما اهـ، خملوق بالقرآن لفظه ان عنيدهم اظهر انه الذهلي( ) النيسابوري حييى ابن حمميد اليهما كتب عنيدما

 حامت، أبو تركه أمحيد، تركه آخرين: أبرياء يف قوهلم مثل هي حيديثه( تركا ثم ) حامت أبي ابن يقول وعنيدما لإليضاح، عنيدي

 خلالف وال هلوى جيرحون فال هلل! كله كالمهم احليدي  أهل بأن املساكني لطالهبا هروتظ تنتقي، احمليدثة السلفية لكن ..اخل،



 ذرعاً هبم ضاق أنه إال والتكفري النصب من كثري يف هلم وموافقته للتجسيم وميله العقائيد يف غلوه رغم والبخاري  

 -شيئاً حنبل بن أمحيد عن يرو مل ثم فتيدبروه! عليهم الرد يف العباد( أفعال خلق ) كتابه فألف به، يضيقوا أن قبل

 امليديين كابن وطمعاً كرهاً املستجيبني أو القرآن خبلق القائلني عن البخاري روى بينما -عنييد! أيضاً فالبخاري

 إىل امليدينة من رحل الذي ) احلزامي املنذر بن إبراهيم عن أكثر بل وأصحابه، أمحيد يف نكاية جيداً عنه وأكثر

 فرق بني النزاع من أسوأ هو الذي النزاع هذا لطالهبم يكشفون ال احمليدثة السلفية لكن القرآن(! خبلق ليقول العراق

 واملعتزلة! الشيعة

 احلنبلي شيخه  -جنازته تشييع وترك حيديثه ركوت هبجره األمر مع -  وتضليله البخاري تبيديع كرب متزعّ وقيد  

 و متوسط حيد إىل ناصبياً كان   -الذهلي أعين - وهو هـ(،255) النيسابوري الذهلي حييى بن حمميد السلفي

  عثمان، على لثورته ()الرضواني البلوي عيديس بن الرمحن عبيد اجلليل الصحابي تضعيف على جترأ  الذي هو

 أهل عمل عليها وليس للخيداع هي النظرية هذه أن فتبني عيدول، كلهم الصحابة عيدةقا وخالف حيديثه برتك وأمر

 النظر جمرد من أمثالنا املساكني حيرمون إمنا ضعفوه، رضواني أو بيدري لتضعيف حيتاجون عنيدما فإهنم احليدي 

  معاوية! إىل شزراً

 هكتاب على واستوليا البخاري ضعفا اللذان ) حامت وأبو زرعة أبو كان  املتوكلية الفرتة هذه يف  حال: كل وعلى 

 تضعيفهم الكتاب ويف حامت، أبي ابن تلميذمها ترتيب من وهو ،(والتعيديل اجلرح) باسم وأخرجاه الكبري التاريخ

 هـ235 املروذي ويفتو ) حنبل بن محيدأل اخلاص تلميذال  املروذي بكر أبو كان الفرتة هذه ويف (نفسه للبخاري

                                                                                                                                                                           

 ترون كما بينهم فيما يتظاملون قيد بل يظلمون، وقيد ينصفون قيد كغريهم احليدي  فأهل غش، وهذا ..اخل، ملذهب وال شخصي

 قالئل باستثناء الغالة، غالة من والنهي لتضعيفا هذا بسبب البخاري عن يرووا أن الثال  القرن يف احليدي  أهل يتجرأ ومل هنا،

 يف  ذلك استيدرك الفربري أن لوال عنه، الرواية من التحذير هذا بسبب ويضيع  يفنى أن صحيحه وكاد كالرتمذي، عنه رووا

 لكن ريالفرب من أقيدم بعضها أخرى روايات البخاري ولصحيح البخاري، صحيح أشهرت اليت هي وروايته الرابع، القرن أوائل

  كاملة. ليست



 النيب يُقعيد اهلل بأن يؤمن ال من يكفر وكان ببغيداد، الغالة غالة من كان (أيضاً باتره ولعله حليدي ا هذا  راوية وهو

 يف احلنابلة إىل بكتابته كله اإلسالمي العامل وأزعج ببغيداد عظيمة فتنة هذا بسبب وأقام العرش على معه )ص(

 فهذا األثري، كاالبن املؤرخون تناوهلا وفتنته  القعود، مسألة أعين األمر، هذا يف الناس بامتحان يأمرهم األقطار

 من نوع وفيه إال متعصباً جتيد وال نصب، فيه وكان أيضاً، احليدي  هذا  ويف نفسه العقيلي شيخ هو املروذي

 النصب..

 لكن معتيدل صاحل وأخوه مشهور، وأمره حنيفة، أبي مكفر هـ(251) أمحيد بن اهلل عبيد الفرتة هذه يف كانو

 نزول يف منهم فالعاقل ،متاماً اليوم كحالنا أمحيد( بن اهلل عبيد ) املغايل اآلخر االبن اشتهر كما بينهم يشتهر مل العتيداله

 صعود. يف منهم واألمحق

 على له وإجبارهم بيته، يف هـ(701) الطربي لإلمام وحصارهم ببغيداد احلنابلة صولة كانت الفرتة هذه ويف 

  السلفيون اوزعه وقيد واضحة، اإلكراه آثار وفيها ،اآلن مطبوعة – اليدين ولأص يف التبصري ) تسمى عقييدة إخراج

 باإلحلاد واهتموه بيته، يف  هـ(701 ) حماصراً مات فقيد للطربي العقييدة هذه تشفع مل ذلك ومع بليد!(، كل يف اليوم

 يومئذ. املعتيدلني القالئل السنة من الطربي وكان كتبه، بعض وأتلفوا الزنيدقة،و

 علي اإلمام يف لطعنه تعزيراً يقتل أن كاد الذي املشهور الناصيب هـ(702) داود أبي بن بكر أبو كان الفرتة ذهه ويف 

 املصاحف.. كتاب صاحب وهو فاحشاً، طعناً

 السنة وكتابه عصره يف احلنابلة غالة إمام هـ(725) الربهباري احلسن أبو احلنابلة جمنون كان الفرتة هذه ويف 

 لكنه وهبيدوء األرض حتت ميشون فهم ألياما هذه ونشره طبعه على السلفيون تسابق وقيد تكفرياً ينضح ) مطبوع

 (!.األقل على تكفريهم أو املسلمني، دماء سفك يسبق الذي اهليدوء



 ال ،39معاوية لصاحل والتحريف البرت جنيد ولذلك بسوء! معاوية بذكر يسمح لن الناري احلنبلي العصر فهذا إذن

 حنبل بن أمحيد من فتاوى على حصل قيد املروذي نأ كما احليدي ، هذا يف يالعقيل شيخ هو روذيامل وأن سيما

 معاوية رأيتم إذا : حيدي  عن كتابنا يف التوثيق مع هذا أمحيد منهج ذكرنا ) !40الصحابة يف طعن أي حمو له جتيز

 يسأل مل لعله بل  ،الفتوى خيالف فلن ..األمور هذه يف أمحيد مستفيت هو نفسه املروذي وكان اقتلوه( منربي على

 .. العقيلي من أو  -الراجح وهو – املروذي من حصل أنه إما  احليدي  هذا يف حصل الذي برتال و ليفعل، إال

 حنبليان. وكالمها

 احليدي : يف املروذي وشيخه العقيلي عمل

 معروف إذن فاحليدي  احليدي ( روذك ) قوله ذلك على واليدليل احليدي  برت كالمها أو  املروذي أو فالعقيلي إذن

 فائيدة فضاعت معاوية! اسم يذكر فلم احليدي ، إكمال على يتجرأ مل أحيدمها أو لكنهما  واملروذي، العقيلي عنيد

 أيضاً وهذا !شواهيد وال متابعات له ليس احليدي  أن العقيلي زعم ثم ،احليدي  أصل يعرف مل من عنيد احليدي 

                                                           

 معاوية فضائل يف أكثر أو كتب ثالثة أخرج الذي الوحييد املذهب هو احلنبلي فاملذهب معروف، ملعاوية احلنابلة وتعصب  39

 ثم  حيصر، ال فهذا معاصرة، مؤلفات من وضعوه ما أقصيد وال قيدمية الكتب وهذه موضوعة(! واآلثار األحادي  تلك )وكل

 النيب مشائل كتب وهذه )ص(، اهلل رسول فضائل يف كتاباً هلم أعلم وال بل طالب أبي بن علي فضائل يف واحيد كتاب هلم ليس

 فضائل يف الكتب ألفوا فاحلنابلة اخلامس، أو الرابع القرن إىل القيدمية املصنفات أيضاً وأقصيد حنبلي، فيها ليس وخصائصه )ص(

 فضائل روى فقيد الصحابة( فضائل ) كتابه يف أمحيد اإلمام رواه ما استثنينا إذا إال علي فضائل يف منهم أحيد يؤلف أن قبل معاوية

 وأهل تبيديعه! يتم األحادي  هذه مبضمون يقول من أن إال مأجور، مشكور عمل وهذا الصحابة فضائل ضمن البيت وأهل علي

 هم قيدمياً واحلنابلة الرب، عبيد كابن لكيةما أو واحلاكم كالنسائي شافعية وإمنا حنابلة ليسوا علي فضائل فض كتبوا الذين احليدي 

 عقييدته. على كلهم السلف أن يزعم أييدلوجي تيار حيديثاً، السلفية
 ]    للخالل السنة) ففي السنة: كتابه  يف اخلالل بعضها أورد فقيد  -زعمه حسب -أمحيد من استخرجها اليت فتاواه وأما 40

 رسول أصحاب على طعن فيها اليت األحادي  كتب من على غليظالت باب: حتت   : [505  إىل  510  صفحة  - 7 جزء

 مبعاوية. األمر تعلق إذا مجيعاً هؤالء يف الوثوق عيدم تستوجب وهي (!اهلل



 بن اهلل عبيد عن احليدي  هذا على يتابع مل اإلسناد هذا رواة أحيد انك وإن كثرية، شواهيد فللحيدي  باطل،

 كما ،عمرو بن اهلل عبيد عن  كيسان بن طاوس طريق من اآلخر للحيدي  شاهيد كله فاإلسناد ،لزبييديا احلارث

 .والشواهيد املتابعات هذه مبثل إال األحادي  أكثر تعرف وال له، شاهيد طاوس حيدي  أن

 -وغريه عمرو بن اهلل عبيد حيدي  من ثبت كما معاوية وهو - الرجل اسم إخفاء مرين،بأ قام هنا فالعقيلي 

 أسيد. بن عكرمة هو الراويو ،عليه يتابع مل الرواة أحيد أن زعمه والثانية

 ) نعلم فيما صحيح فهذا احلارث بن اهلل عبيد عن الرواية يف أسيد بن عكرمة يتابع مل أحيداً إن يقول أن يرييد كان فإن 

 ال كافية علة وحيده التفرد فليس واحيد، عن إال يرووا مل هم أو واحيد، إال عنهم يرو مل والتابعني الصحابة من وكثري

 شواهيد(. حليديثه كان إذا سيما

 سبقت. وقيد مشهورة، وهي األخرى احليدي  طرق يذكر أن العقيلي على كان وذلك  

 حجة. ثبت ثقة أسيد(، بن عكرمة تلميذ ) يزييد بن احلارث تلميذ ثم 

 احليدي ، هذا إال له وليس صحابي، أسيد( بن عكرمة شيخ ) احلارث بن اهلل عبيد أن كما

 والصيدوق. الثقة بني وهم امللحق، يف موسعة ترامجهم وستأتي اهلامش يف فسبقوا اإلسناد رجال بقية وأما 

 معروفاً( حيديثاً روى ) :يقولوا أن احليدي  هذا استنكروا ممن وغريهم والذهيب العقيلي ليقو أن األوىل فكان 

 منكر(! خبرب أتى ) الذهيب قال كما وليس

 صحيح، بسنيد طريقه غري من روي احليدي ف فقط، الناصبية املذهبية الناحية من إال  منكراً ليس اخلرب ألن 

 يعمج من احليدي  هذا رواة كل يف التهمة هذه يقول أن وغريه الذهيب على يوجب املذهيب واإلنصاف االطراد فكان

 أسانييده.

 منكر خبرب أتى الرزاق عبيد : يقالف 

 منكر خبرب ىأت ومعمر 

 منكر خبرب أتى طاووس بن اهلل عبيدو 



 منكر خبرب أتى وطاووس 

 منكر خبرب أتى العاص بن عمرو بن اهلل وعبيد 

 منكر خبرب أتى بأنه اهلل رسول اماهت إال بقي وما 

 واحيد.. حيدي  رواية يف اتفقا إذا الضعيف! ويضربون  األحادي هذه يروي ممن القوي عن يسكتون لكنهم

 اجلرح بينما الضعيف! يرمحون وال للقوي خيضعون السلطة فأهل احليدي .. أهل من لكثري انتقل السلطة لؤم وهذا

 لومة الشرع يف تأخذنا أال جيب فكان التشريع مصادر من مصر احليدي  وألن احليدي  بعلم متصل ألنه والتعيديل

 الئم..

 القول: صةخال

  -تقيدم كما – صحيح طاوس( طريق ) األول اإلسناد 

 ضعيف، اإلسناد إن نقول حتى التهم تلك تصح ومل اإلسناد، حسنة تابعة(امل وهو ) الثاني واإلسناد

 باطل. فهو باطل على بين فما ..اخل وال منكر أنه وال احليدي  هبذا التفرد يصح مل أعين

 من اخلرب صحة يكون بل املوافقة، جمرد إال له يكن ومل طريقه، غري من صح خبرب راوٍ اهتام جيوز وال 

 .. األقل على احليدي  هذا يف صيدق أنه على دليالً طريقه غري

 اإلسناد تراجم وانظر خالف، بال لغريه حسن أي الشواهيد، يف حسن أنه عنه يقال ما أقل اإلسنادو 

  امللحق.. يف

 العاص. بن عمرو بن اهلل عبيد عن الثالثة الطريق إىل واآلن

 العاص: بن عمرو بن اهلل عبيد عن جماهيد ة:الثالث الطريق

 كتاب يف مزاحم بن نصر رواه والذي عمرو، بن اهلل عبيد عن ورمبا عمر بن اهلل عبيد عن هو رمبا احليدي  هذا

 عن (،خيطئ صيدوق وهو) ،لي  عن (يعيتش صيدوق )وهو األمحر زياد بن جعفر عن (203ص )صفني



 اإلسالم غري على معاوية ميوت " :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :عمر بن اهلل عبيد عن - ثقة وهو -يدجماه

 .اهـ (

 بعض كان إن ولكن عمر، بن اهلل عبيد حيدي  يف موسعاً فسيأتي عمر بن اهلل عبيد حيدي  من أنه أرجح وألني

  العاص. بن عمرو بن اهلل عبيد  حيدي من يصبح فهذا عمر، ابن إىل عمرو ابن عليه تصحف قيد الرواة

 

 العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن حنيف بن سهل بن أمامة أبو :الرابعة الطريق

 سنبينه. يف اللفظ حيديثه عنيد أبي بكر بن أبي شيبة وأمحيد بن حنبل وغريمها، مع اختالف 

 :-لبوصرييل العشرة املسانييد بزوائيد املهرة اخلرية احتافوفق  –ولفظه عنيد ابن أبي شيبة  

 بْنِ سَهْلِ بْنِ أُمَامَةَ أَبِي عَنْ ،42حَكِيمٍ بْنُ عُثْمَانُ حَيدَّثَنَا ،41نُمَيْرٍ بْنُ اهلل عَبْيدُ ثناحيدوَ:  شَيْبَةَ أَبِي بْنُ بَكْرِ أَبُو قَالَ

 وَقَيدْ ،وسلم عليه اهلل صلى النَّبِيِّ عِنْيدَ جُلُوسًا كُنَّا:  قَالَ ،اعَنْهُمَ اهلل رَضِيَ عَمْرٍو بْنِ اهلل عَبْيدِ عَنْ ،43حُنَيْفٍ

                                                           

 يلحقهم وغالباً الكوفية، املعارضة تيار من الكوفة أهل وسنة يصفونه، هكذا سين! كويف ثقة هـ(055 ) منري بن اهلل عبيد  41

 من منري بن اهلل عبيد بن حمميد امسه ابن  هذا منري  والبن  واملتوكل، الرشييد وخاصة اجلملة، يف ناصبية ةاليدول ألن النصب، بعض

 طبقة  عنه الراوي كان إذا األب معرفة وميكن منري( ابن ) احمليدثون عليه يطلق وكالمها معني، وابن وأمحيد شيبة أبي ابن طبقة

 طلبة هذا فليلحظ الستة، الكتب أصحاب طبقة الثانية الطبقة عنه فرتوي البنا وأما امليديين، بن وعلي شيبة أبي وابن أمحيد

 لكن يلعنونه وال علياً يسبون ال أعين النصب، يف اليدنيا الطبقات تلك من نصبهما لكن ) الكوفة نواصب من واالبن واألب العلم،

 معظم أتت الذين احلجاز وأهل  القائمة والسلطة ادينيوالبغيد النواصب كالبصريني الغرباء لثقافة واالحنياز معاوية حب يف بالءهم

 ثابت(. بن وزييد عمر وابن يرة هر أبي أحادي  من ثقافتهم
 بن حكيم أخوه وكان البيت، أهل عن انتحراف وفيه احليدي  أهل عامة مع كان حنيف، بن عباد بن حكيم بن عثمان  42

 فناصيب سيف أما ما، أموية رواياته ويف عمر، بن سيف وخشي من هذا حكيم بن وعثمان البيت، أهل إىل مائالً حكيم

 حتى واستنكرها )ص(! النيب غري على الصالة منع يف عباس ابن عن عكرمة عن برواية حكيم بن عثمان انفرد وقيد كبري،..



 أَتَشَوَّقُ وَجِلًا زِلْتُ مَا فَوَاهلل ،لَعِنيٌ رَجُلٌ عَلَيْكُمْ لَيَيدْخُلَنَّ:  عِنْيدَهُ وَنَحْنُ قَالَ ،لِيَلْحَقَنِي ثِيَابَهُ يَلْبَسُ عَمْرٌو ذَهَبَ

 .44دَخَلَ حَتَّى ،وَخَارِجًا دَاخِلًا أَنْظُرُ

 وَاهلل الْحَيدِي ِ وَمَعَنَى ،رُوَاتِهِ بِجَمِيعِ احْتَجَّ فَقَيدِ ،مُسْلِمٍ شَرْطِ عَلَى ثِقَاتٌ رِجَالُهُ إِسَنَادٌ ذَاهَقال البوصريي: 

 .عَمْرٍو بْنُ اهلل عَبْيدُ وَجَلًا سَكَتَ وَلِهَذَا ،الْعَاصِ بْنِ عَمْرِو غَيْرُ اليدَّاخِلَ أَنَّ:  أَعْلَمُ

 التعليق:

ما قاله البوصريي صحيح، فاليداخل ليس عمرو بن ختالف اليسري يف اللفظ نشري إىل أن قبل اإلجابة على اال

ذكر يف األحادي  عنه أنه طلع معاوية، فقال النيب )ص( : هو إمنا  العاص، ولكن مل يسكت عبيد اهلل بن عمرو،

ح احليدي  كما فأصب ) هو هذا( ثم برتوا اسم معاوية،لفظة هذا، ولكن الناس بيدؤوا بالقصقصة، فأخفوا 

أهل  ، وأكثرمحاية ملعاوية من النيب )ص(اسم معاوية(  وإمنا أخفى بعض الرواة  ) ترونه، ال يفييد معنىً، 

يقنعوننا أن هذا من باب حماربة الشيعة والرد عليهم، وال ييدرون أهنم حياربون رسول متعصبون ملعاوية واحليدي  

عثمان تحيدييد من سكت عن اسم معاوية، هل هو وال نعلم بالاءً، اهلل هبذا التصرف القبيح يف كالمه برتاً وإخف

                                                                                                                                                                           

  بعضهم فضل يف املنكرات يروون فالنواصب ناصيب، وعكرمة به، ويوصي يوثقه عباس ابن بأن لعكرمة وشهيد احليدي ، أهل

 هو إمنا فجيده خطأ، وهذا حنيف، بن سهل أو حنيف بن لعثمان خطأ ينسب وقيد القبيل، هذا من أشياء وله .. وتوثيقه،

 « امللحق يف  ترمجته راجع )) الفاسق، عامر أبي أصحاب من كان حنيف بن عباد املنافق الثال  أخومها
 رؤية. له وقيل هـ011 سنة مات بإمجاعهم، ثقة حنيف، بن سهل بن أمامة أبو  43
 يتقبلون ألهنم العاص أبي بن احلكم معاوية مكان جعلوا بل البرت، هبذا احليدي  أهل يكتف ..ومل احليدي  منري ابن قطع هكذا 44

 معاوية!. ذلك من ويسلم لعنه يف آخر حيديثاً يتجمل أن باس فال لعنه يف األحادي  وكثرت ذمه



يف  بن حكيم ففي أحاديثه وسريته ما ييدل على ميل ما لبين أمية واحنراف ما عن أهل البيت، رغم أنه ثقة

 .وفيه نصب أيضاً عبيد اهلل بن منري نفسه لكن اهلوى هوى، أم الراوي عنه

فوضع النواصب اسم )  وضع أمساء أخرى يف مراحل زمنية الحقة!وقيد تطور هذا اإلخفاء السم معاوية إىل 

) وعمل أهل الشام على نشره، فال علي والعباس( ليكونا مها من أصحاب النار ومن املتوفني على غري امللة! 

( وقيد بقي هذا احليدي  إىل العهيد  -وهو أحيد صنائع معاوية –يعرف إال عنيد أهل الشام من رواية عروة 

خفوه ألنه فضيحة يف حق هؤالء الرواة سواء عروة أو الزهري أو تالميذ الزهري، فقال أمحيد ) ال احلنبلي فأ

 تعجبين هذه األحادي (؟ وهل هذا جواب مقنع؟ وسيأتي التفصيل. 

 هو النائب عن معاوية يف هذا احليدي ، وجعلوهاحلكم بن أبي العاص اختار أن يكون  وبعض أهل احليدي    

طأة عليهم بذم احلكم أو مروان أخف من الوطأة بذم معاوية ال سيما وأن الشيعة واملعتزلة هو املقصود، فالو

احلكم بن أبي و، وبعض أهل احليدي  يكفرونه، فال بيد من برت احليدي  أو حتريفه محاية لرمز من رموز السلفية

 . -مفصالًوسيأتي  – خمتلفة عن هذا السياقمذموم وقيد ورد لعنه لكن يف  مناسبة أخرى العاص 

 احليدي : منت علة خفيفة يف

نعم بقي يف احليدي  علة خفيفة ال تؤثر فيه، وهي أن لفظ هذا احليدي  ) رجل لعني(، ويف اللفظ األصلي ) 

 واجلمع ممكن، فقيد يكون أصل احليدي  اجلمع بينهما ) رجل لعني  أو ) رجل من أهل النار( ميوت على غري مليت(

وإمنا من مل ومناسبته واحيده، وسببه واحيد،  فمخرج احليدي  واحيد، ، 45مليت(من أهل النار ميوت على غري 
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 السلطة. أو العامة أو املذهب من خوفاً أو عصبية إما البرت كتعميد طبيعياً ليس وبعضه احليدي ،



جيرب احليدي  قيد يظن احليدي  الواحيد عيدة أحادي ، وإمنا نعرف اختالف األلفاظ يف احتاد املخرج واملناسبة 

ن ومنهما عرفنا أن حيدي  أبي أمامة عن عبيد اهلل بن عمرو هو نفسه حيدي  طاوس بن كيسان عن عبيد اهلل ب

عمرو وهو نفسه حيدي  عبيد اهلل بن احلارث الزبييدي عن عبيد اهلل بن عمرو، عرفنا ذلك من احتاد املخرج 

واتفاق املناسبة، والشواهيد اآلتية عن ابن عمر وابن الزبري وأبي ذر.. مع القرائن والشواهيد واحلواضن من كل 

 اجتاه...

ألحادي  الصحيحة ال تكون متطابقة األلفاظ، معظم اعرف أن  ومن جرب رواية احليدي  واختالف األلفاظ 

 تناقضت األلفاظ أو صعب اجلمع بينها. إذاإال  يف تفريق احليدي  إىل أحادي  وال يكون هذا علة

  اهليدف من هذا احليدي :

أن كالم النيب )ص( كله له فائيدة، وليس هناك حيدي  ليس له فائيدة، بل كل لفظة من حيديثه )ص( هلا  ال ريب

 من تسول له نفسه إخفاء شيء من أي حيدي  عميداً فقيد وقع يف الفتنة وشيء من النفاق. فائيدة، وكل

لن يقول هذا القول إال  ال يذم أحيداً إال بالشرع وال يثين على أحيد إال بالشرع، وعلى هذا النيب )ص(و  

 عيد.، وتستفييد األمة فيما بوينذرون من بعيدهم فييد السامعون من الصحابة فيحذرون معاويةليست

أن النيب )ص(  ال نشكأمر اهلل به رسوله )ص(، و جزء من اإلغالظ على املنافقني الذي احليدي  هذاثم 

، وكان األمر باإلغالظ على املنافقني استجاب لربه وأخرج هذا اإلغالظ يف بيان هؤالء والتشنيع عليهم باحلق

 جَاهِيدِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَاكما يف قوله تعاىل )قيد تكرر يف سورة براءة، يف سياق ذم من حاول اغتيال النيب )ص(، 

 التوبة[ -  (23) الْمَصِريُ وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِنيَ الْكُفَّارَ



 يفعل ! ليس ألن النيب )ص( مل؟لكن أهل احليدي  والتاريخ مل ينقلوا لنا كيف نفذ النيب )ص( هذا األمر اإلهلي

 وإمنا ألن السلطة األموية ال ترييد كشف املستور! 

وكان هذا احليدي  وأشباهه من مصاديق وبراهني تنفيذ النيب )ص( هلذا األمر اإلهلي، الذي ال يشك مسلم بأن 

 النيب )ص( سينفذ أمر اهلل مبجاهيدة املنافقني بالتحذير والفضح والبيان والوصف واإلخبار عن املآل ..اخل.

 ! احليدي هلذا  ثم السلفية احمليدثة النواصب حتريف

السلفية احمليدثة أبلت بالءً سيئاً يف محاية معاوية من هذا احليدي ، وغريه من األحادي ، لكن يهمنا هنا معرفة 

، وإال فكل األحادي  يف ذم معاوية 46دور النواصب ثم السلفية احمليدثة ثم احلنابلة يف هذا احليدي  خاصة

كحيدي  الفئة الباغية وحيدي  ال أشبع اهلل بطنه وحيدي  امللك العضوض وحيدي  ال  حارهبا السلفيون،

 يبغض علياً إال منافق وحيدي  قاتل عمار وسالبه يف النار وحيدي  القاسطني ...اخل.

إلمهال واإلخفاء، أو الزيادة ، أو اإن أمكن وأساليب السفلية احمليدثة ) املتلبسة بالنصب( تلجأ إىل التضعيف

أو زيادة رجل ضعيف يف اإلسناد ليس عنيد غريهم،  أو حذف رجل من اإلسناد،   مبا يبطله،يدي  احل على

فضيلة عرب التحريف،  ا يكفل جناة معاوية منه، أو حتويل احليدي  من ذم إىلمبأو حتريف بعض ألفاظ احليدي  

 أن يقلبوه من ذم إىل فضيلة، ..اخل. فقط وإن كان قيد اشتهر فيمكن بالتأويل
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  هذا. فليالحظ أخرى، عقائيد يف ويتفرقون اجلملة، حي 



معظم هذه األساليب،  احمليدثة مارست عليه السلفية نا هذا ) حيدي  عبيد اهلل بن عمرو بن العاص(يثحيدو 

يروه إال قليل منهم رغم قوة نصيحته لحأمة، ورغم حتققه يف اخلارج من حي  القرائن،  وأخفوه وملأوالً فهم كتموه 

، هو أصح الطرق()  الذي  بن كيسانطريق طاوس ك من الطرق األخرى األقوى واألصرح وا احليدي  يرو ثم مل

كما فعل وهو طريق حسن(  عبيد اهلل بن احلارث الزبييدي اآلخر ) طريق طريقال أتبعوا ذلك ببرت وتضعيفو

بزيادة تفسريية  مامة بن سهل بن حنيف عن عبيد اهلل بن عمروحرفوا حيدي  أبي أبرتوا ثم العقيلي، كما 

العاص، فقالوا يف هناية احليدي  ) يعين احلكم بن أبي العاص(! وهم  تصرفه عن معاوية وجتعله يف احلكم بن أبي

يف علي  ( بني النواصب اخللص الذين يوردون احليدي حل وسط)ألنه عنيدهم  إمنا ضحوا باحلكم بن أبي العاص

 مونية،ويتفق معهم املعتزلة والشيعة والسلطة املأ السنة اخللص الذي يوردونه يف معاوية،بقايا من العباس، وبني 

على هؤالء وهؤالء، والتيار السلفي هو تلفيق بني السنة فكان احلكم بن أبي العاص بتفسريهم حالً وسطاً للرد 

 ) التلفيقية( فكان احلكم بن أبي العاص حالً وسطاً يعطي مصيداقية ما للسلفية احمليدثة اخللص والنواصب،

 ومل يكناليدولة مل حيكم  ي العاص رغم كونه أموياً إال أنهفاحلكم بن أب  ويبقي على الرمز األكرب هلم وهو معاوية،

ه الذي تبنته السلفية احمليدثة ذلك الفكر بنصبه وإرجائه وجربه وجتسيم  الثقافة والفكر اليديين املذهيب، مؤثراً يف

ء ، وقيد انتشرت هذه العقائيد يف كتب أهل احليدي  سوابين أميةسلطة عن  أنه موروث -أوال تعلم تعلموقيد  –

 يف احليدي  أو العقائيد أو األحكام أو السلوك أو تزكية النفس ..اخل.

فقبول السلفية احمليدثة بإيراد هذا احليدي  يف احلكم بن أبي العاص ) رغم أنه عنيدهم صحابي وأموي ومن  

 إذافإهنم  أن بعض الشر أهون من بعض، إال ورغم أنه قيد خيرم شيئاً من نظرية )عيدالة الصحابة( الطلقاء(

عملية جراحية مؤملة فكان ال بيد من  ،معاويةيف  احليدي  كامالً  تركوا احليدي  بال تفسري فاآلخرون يذكرون



إما إدراجاً يف احليدي  أو تفسرياً له ) حسب اختالف ألفاظ احليدي (  التضحية باحلكم بن أبي العاص!ب

 .كما سيأتي و )علياً( مكان )معاوية(أ وهذا عمل عقالؤهم أما جمانينهم فقيد جعلوا ) اجلنة( مكان ) النار(

ذم يزييد واحلجاج إذن فالسلفية احمليدثة وإن كانت متعصبة لكل بين أمية ووالهتم إال أهنم قيد يتساحمون يف 

 .فيفقيدها كل شيء معاوية أما ذمكثرياً  ال يُفقيد السلفيةليبقى معاوية، ألن ذم هؤالء واحلكم ومروان 

 واقعة التحريف:

 احتافيف قال   -حيدي  أبي أمامة بن سهل بن حنيف السابق  -احليدي    بعيد أن كرره - قال البوصريي 

 واهلل -احليدي  معنى و، 47الصحيح بسنيد شيبة أبي بن بكر أبو رواه  -(28 ص/  9 ج) - املهرة اخلرية

 حنبل بن أمحيد رواه وقيد، عمرو بن عبيداهلل وجل سكن وهلذا العاص، بن عمرو غري اليداخل أن -أعلم

 .اهـ  "احلكم: يعين -فالن دخل حتى:"وزاد بتمامه فذكره مفسرًا

عبيد اهلل شيخه  أو من من أمحيد بن حنبلسواء صيدرت حتريفية زيادة  يف رواية أمحيد هي هذا التفسريو قلت:

فيتم  ،قرناً بعيد قرن ينقص احليدي ف  ، وقيد أتى هذا التفسري بعيد أن قام بعضهم حبذف اسم معاوية، بن منري

 ثم بعيد زمن يسيدون هذا النقص أو هذا احلذف معنى.. األصلي حتى ال يبقى فيه ضم من ألفاظ احليدي الق

، وقيد ، حتريف بالنقص وحتريف بالزيادةالتحريف حتريفان، فمتاماً عن املعنى األول زيادات وتفسريات تصرفهب

ار مئة سنة ثم نقص منه معاوية اجتمع التحريفان يف هذا احليدي  ولكن على فرتات زمنية، فاحليدي  كامالً س

مئة سنة ثم كانت إعادة اسم احلكم مكان اسم معاوية واستقر هذا إىل اليوم يف مسنيد أمحيد ) هذا كله يف 
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طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف ( فقط وليس يف طرقه األخرى، فالطرق األخرى ليس فيها إال حالتان، 

 .وليس يف تلك الطرق استبيدال اسم مكان اسمإما التصريح باسم ) معاوية( أو حذفه فقط! 

ليس صحيحاً فقيد  وأما من حي  املنت ) يف رواية أمحيد( فالتفسري بأن اليداخل هو احلكم بن أبي العاص

 – وذمه األحادي  يف لعن احلكمأنه اجتهاد لكثرة فهذا التفسري إما  حت األسانييد وتعيددت بأنه معاوية،ص

أحيد رواة السلفية، وكل رواته سلفيون ) وألهل احليدي  من وأنه  ،ية ملعاويةماوإما أنه حل  -عنيد حسن الظن

من السلفية باع طويل يف محاية معاوية من النصوص الشرعية إما تضعيفاً أو تأويالً أو إخفاءً أو قلب املثالب إىل 

أجر على ذلك..  يف آخر األمر واعتبار لعن النيب )ص( ملعاوية أو ذمه له غري مستحق وأن ملعاوية مناقب

فالسلفية احمليدثة أغلقت كل األبواب، فهي تشغلك يف إثبات املسألة أو احليدي  وتتعنت يف التسليم بصحة ذلك 

 فيصبح فهذا آخر ما ميكن أن جتيد منهم، أي أن تنقلب املثلبة إىل فضيلة  ثم إذا اهنزمت قالت : هو مأجور،

اللعنات كل على نه اجتهيد يف كل جرمية وتأول، وهو مأجور اليت ارتكبها أل اجلرائمكل على اً معاوية مأجور

تعلق  إذااليت وردت فيه ألنه ال يستحق! هكذا بكل سهولة تستهرت السلفية احمليدثة بالنصوص الشرعية  املتتابعة

 (.األمر بشيء من الطعن يف معاوية

 :لكيفية حيدوث هذا التحريف ىخرت أاحتماال

، وملا خشوا أن يعود الضمري على عمرو دخل(حتى )  روى احليدي  إىل قوله 48 عبيد اهلل بن منري وحيتمل أن  

مل يكن يعرف أن اليداخل أنه و ، مبا يتجنب هذا الوهم للسامعني ابن منري فسرهبن العاص ) راجع لفظ احليدي ( 

                                                           

 يفعلون اليوم وهم البيت( أهل )حمبة التشيع الكوفة يف األصل ألن ويضخموهنم الكوفة أهل من النواصب حيبون احليدي  وأهل 48

 الرباط أو اإلباضية مسقط أو الشيعة الكوفة أو الزييدية صعيدة يف مبتمسلف علموا فإن ملذهبية،وا احلزبية باب من هكذا



فسري التذا ، فأخذ هببأن اليداخل هو احلكم -اهلل أعلم –حسب ترجيحه أو هواه  ، ففسرهأو يعرف معاوية

ألن آخرون  كابن أبي شيبة  هوترك وصرح مبا يفييد أنه تفسري بقوله ) يعين احلكم(، بن حنبل، بعضهم كأمحيد

 ابن أبي شيبة على احليدي .اقتصر التفسري ميدرج من تفسري ابن منري وليس من احليدي ، ف

ن أن كثرة األحادي  يف من هو؟ فأجابه بأنه احلكم ألنه ظ سأل ابن منري –كأمحيد  – أو أن أحيد التالميذ  

واحليدي  فيه اللعن واختفى منه ) املوت على غري امللة( فظنه حيديثاً آخر، وكان  لذلك، لعن احلكم تشهيد

 .-هذا كله يف حال حسن الظن هبؤالء – احلكم أشهر امللعونني، ففسره باحلكم ترجيحاً

) وكان عبيد اهلل بن منري كوفياً  ري ومرة مع عيدمهيف وقتني خمتلفني مرة مع التفس رواه بصيغتنيوقيد يكون ابن منري  

فروى ابن أبي شيبة احليدي  عنه ساعة حيدث به مبتوراً، وحيدث به أمحيد ساعة حتيديثه به  فيه نصب(

  مفسراً باإلدراج.

أخرجهم  لطلب الرفعة عنيد أهل احليدي ، ألنه هبذا يكون قيد تربع هبذا التفسري، ابن منري ال أستبعيد أن يكونو

 ، وقيد وصفوه هبذا!علم والسنة والفضل وعلم العلل..اخلفيشتهر عنهم بال رطة كبرية!من و

 القرينة أن املراد معاوية وليس احلكم:

                                                                                                                                                                           

 وبه يرزقون به وأنه املبتيدعة، امليدينة هذه يف السين  الصاحل وحيده وأنه بالثناء، ظهره قصموا األشعرية؛ القاهرة أو الصوفية

 من جهنم يف به يهوي ما األمور من املسكني يرتكب حتى  اخل ،..السعري يف يشاء من ويرمي جنة منهم يشاء من ييدخل ميطرون

 كبائر من كبرية مخسني فريتكبون الناس، وغمط احلق وكرب والغش والكذب والنميمة والغيبة املسلمني واحتقار النفس تزكية

 وقيد الباب هذا من الكويف منري ابن فتضخيمهم الوهاب، عبيد بن حمميد أو حنبل بن أمحيد أو تيمية ابن فيه وقع وهم ألجل الذنوب

 . احليدي  حتريف ارتكب من هو يكون



التوقف عنيد كلمة ) دخل( يف اللفظ املشهور ييدل على أنه معاوية، ألهنم ال يتورعون من رواية األحادي  جمرد  

معاوية، بسبب اخلصومة مع املعتزلة والشيعة وقلة من أهل احليدي  يف لعن احلكم إمنا يتورعون عن رواية مثالب 

ألجل ، ومع الشيعة واملعتزلة املعركة املذهبيةألجل  احمليدثة يف إخفاء مثالب معاويةالذين مل يطاوعوا السلفية 

ملك  يف معاوية يرون أن احليدي  الذي يروونه احليدي أهل األقلية من ف ،تكريس القطيعة مع العهيد املأموني

من حق أي طرف أن يستيدل باحليدي  الصحيح، وليس احليدي  ملكاً ألهل احليدي  حتى خيفونه أن و ،للجميع

ويبرتون منه وقت ما يرييدون ويزييدون فيه حسب الظروف املذهبية  عمن شاءوا وينشرونه ملن شاءوا،

احليدي  حمميد بن عبيد احلمييد  ء هذاومن هؤالء احمليدثني الذين مل يستجيبوا هلذا التيار يف إخفاوالسياسية، 

 كما سيأتي. وعبيد الرزاق الصنعاني وحييى بن آدم وغريهم حييى بن عبيد احلمييد احلمانيالرازي و

 وإال فماذا يعين التوقف عنيد كلمة ) دخل( من الذي دخل؟  

  وما فائيدة احليدي  إذن؟ 

 ف اهلل عليهم ورسوله؟.أختافون أم حيي 

.. ثم أخفوا ) فطلع معاوية( واقتصروا على (هو هذا)ء قول النيب )ص( : فابل أول قصقصة للحيدي  هو إخ

هجراً قوياً حتى كاد أن خيتفي من كتب  ) فيدخل( ثم أولوها باحلكم بن أبي العاص وقبل هذا هجروا احليدي 

ل( إال ) كما سيأتي يف علل اخلال أن له طريقاً غري منكر مع معرفتهم به، فاإلمام أمحيد يعرفه ويعرف احليدي ، 

أنه مل خيرجه يف املسنيد، بل لعل إخراجه للحيدي  الذي فيه تفسريه باحلكم بن أبي العاص أتى ألجل محاية 

 اإلمام أمحيد معاوية، فإن أمحيد من عادته أال يصرح باسم احلكم بن أبي العاص إال يف هذا املوطن، فقيد روى

لكنه أخفى اسم  بسنيد صحيح، اه يف مسنيدهحيدي  الشعيب عن ابن الزبري ) أن احلكم ووليده ملعونون( رو



ووليده ملعونون( فلماذا صرح هنا باسم احلكم؟ اجلواب سهل وهو أن احليدي  معروف  نااحلكم وقال ) إن فال

بعض حميدثي عصره كشيخ احمليدث ، وكان يقول مبضمونه املشهور يومئذ باسم معاوية، وهو يف منشور املأمون

ح فالتصري ،الرازي، ..اخل حييى بن عبيد احلمييد احلمانياحمليدث الكبري  عاصرهالكبري عبيد الرزاق الصنعاني، وم

،  فاحليدي  هبذا اللفظ إمنا هو حلماية معاوية باسم احلكم هنا من أمحيد سواء كان تفسرياً منه أو نقالً لتفسري،

بن أبي  لعن احلكم يف اًحيديث ل إن اإلمام أمحيد كان جريئاً لروايتهال يأتي أحيد ليقوالتفسريي حيدي  ضرار، و

العاص مع أن احلكم بتعريفهم صحابي، فإنه إمنا اضطر للتصريح باسم احلكم تفسرياً ألنه يعلم أن احليدي  

املصرح باسم معاوية  متيداول عنيد عيدد ال بأس به من  أهل احليدي  الكبار، فصرح باسم احلكم هنا من باب 

) وعهيد  عهيد املتوكل ون يف معاوية من عهيد الرشييد إىلأهل بغيداد يغلوكان ! (بعض الشر أهون من بعضأن ) 

 .الرشييد فيها نشأة أمحيد، وعهيد املتوكل فيه سلطة أمحيد(

 ) انظر مزييداً من حتريفات أمحيد بن حنبل لحأحادي  اليت تتناول بين أمية ومعاوية يف امللحق(

 امللحق() انظر املزييد من حماوالت محاية السلفية ملعاوية من هذه األحادي  يف  

 مناسبة لعن احلكم ختتلف عن مناسبة لعن معاوية:



 لصاحل قريش ) يعين لصاحل أبي سفيان ومعاوية على رسول اهلل هجتسسهو احلكم بن أبي العاص إمنا سبب لعن 

 علياً ليأتيه به فأتاه به يقوده من أذنه فلعنه رسول اهلل بع ف ،(! وكان أيضاً يستهزيء بالنيب )ص(وحزهبما

 .49اهلل )ص( ونفاه إىل الطائف.. فهذه مناسبة لعنه من قبل رسول اهللرسول 

                                                           

 صلى النيب بيت يف اطلع رجال أن ) يف صحيح البخاري(  أنس حيدي : (338/  1) - حجر ابن - الباري فتحففي  49

 (243/  12) - حجر ابن - الباري فتحويف / ويف العاص أبي بن احلكم أنه تقيدم سلم و عليه اهلل

 سفيان أبي طريق من للفاكهي مكة كتاب يف ووجيدت .. علو من نظر أي اطلع رجال أنين يف صحيح البخاري(: ) يع قوله

 العاص أبي بن احلكم يلعن وهو عليه دخلوا سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب أن اخلرساني وعطاء الزهري عن

 وقال : (366/  3) - الذهيب لإلمام اإلسالم تاريخي فف/ ويف وجهي يف فكلح فالنة زوجيت مع وأنا علي اطلع يقول وهو

 وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد كنت: قال عمر ابن عن عطاء، عن قيس، بن حنش عن عن أبيه، سليمان، بن معتمر

 .ثالثاً وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب فلعنه بأذنه احلكم يقود علي فيدخل

 رَسُولِ لَعْنِ بَابُللحافظ ابن حجر هو :  (252/  19) - الثمانية املسانييد وائيدبز العالية املطالبوهناك باب كامل يف يف  

وذكر أحادي  كثرية ، ومثله يف املسانييد العشرة للبوصريي / أمية وبين وبنيه الْعَاصِ أبي بْنَ الْحَكَمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ

 1) - للعسكري األوائل/ ويف اصة مبعاوية وهي ) يطلع عليكم من هذا الفج(..يف لعن احلكم وليس فيها هذه املناسبة اخل

 عبيد عن معشر، أبي عن امليدائين، عن جعفر، أبي عن العقيدي، عن القاسم أبو أخربنا: العاص أبي بن احلكم أمر (53/ 

 قام صلى وإذا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل برسول يهزأ العاص أبي بن احلكم كان: قالوا هؤالء غري وعن فروة أبي بن اهلل

 فرجع يعريه، والسالم الصالة عليه النيب إىل فقام وسلم، عليه اهلل صلى النيب حجرة يف يوماً فاطلع بأصبعه، وأشار خلفه

 العرب/ويف  الطائف إىل فسريه عينه، لفقأت أدركته لو ؟بييت يف علي تطلع الوزعة؟ هذه من يعذرني من: النيب فقال احلكم،

 مروان واليد األموي، أمية بن العاص أبي بن احلكم تويف  -هـ31يعين سنة  – وفيها: (23/  1) -للذهيب  غرب من خرب يف

 حياكيه كان وقيل. وسلم عليه اهلل صلى النيب سر يفشي كان. الفتح يوم أسلم. عفان بن عثمان وعم سفيان، أبي عم وابن



،  أحيداً فهو يطلع عليهم من فج أو من درب ومل يبع  إليه النيب )ص(أما معاوية فاملناسبة يف لعنته ختتلف،  

 فاختالف ،ان يتجسس على رسول اهلل )ص(ليس فيها أنه بع  إليه وال أنه كنعم لعنه يف مناسبات أخرى 

جيعلنا نرجح بأن حيدي  ابن منري هو يف معاوية ألن مناسبة حيدي   بني احلكم ومعاوية وتغاير مناسبات اللعن

 ابن منري تتفق متاماً مع مناسبة حيدي  عبيد الرزاق والبالذري وغريهم أال وهي أن عبيد اهلل بن عمرو بن العاص

: يطلع عليكم من هذا الفج رجل ) لعني( ميوت ترك أباه يلبس فقال النيب )ص( وكان قيد  أتى إىل النيب )ص( 

إال أن حيدي  ابن منري فيه ) يطلع عليكم رجل لعني( فطلع ) فالن(، وال   .. فطلع معاوية،على غري مليت

، وذكر دون ذكر كلمة لعنياحليدي   روى أكثرهمتناقض بني ) املوت على غري امللة واللعنة من رسول اهلل(، ف

                                                                                                                                                                           

 أسيد/ويف  ألف مئة وأعطاه امليدينة فأدخله عثمان، استخلف أن إىل رييداًط يزل فلم. وسبه الطائف إىل فطرده مشيته، يف

 اهلل صلى النيب أن به املقطوع األمر أن إال ذكرها، إىل حاجة ال كثرية، أحادي  ونفيه لعنه يف روي( 224/  1) - الغابة

كل حال فاحلكم من الطلقءا  ..اخل. وعلى،عظيم ألمر إال ذلك به فعل ما يكره، ما على وإغضائه حلمه مع وسلم عليه

ولن يتجسس إال حللف أبي سفيان الذي حتيدثت عنه يف أكثر من مناسبة، وسخريته من النيب )ص( وإشارته بأصبعه خلف 

النيب )ص( ييدل على دناءة ونفاق .. أما ملاذا مل ينفي النيب )ص( من جتسس له احلكم؟ فهذا سبق يف أكثر من جواب، بأن 

بوليسية، وال حيقق مع من ال يظهر أذاه، فهو يعلم أن امليدينة مليئة باملنافقني وخاصة بعيد انضمام  النيب )ص( ليس دولة

الطلقاء، وهذه حلكمة إهلية بأن يبقى االبتالء بوجود الشر وتبقى احملاسبة على الظاهر وترك التفتيش عن القلوب، فالذين 

لماذا مل يقتلهم النيب )ص(؟ ملاذا مل يسجنهم؟ نقول هلم : أنتم متأثرون كان أبو سفيان أو معاوية هكذا ف إذايتساءلون قائلني: 

باليدول القمعية القيدمية واملعاصرة.. تذكروا أن حمميد بن عبيد اهلل بن عبيد املطلب صلوات اهلل عليه نيب ورسول كريم، بينما 

اءلوا عن هؤالء ملاذا ينهجوا هنج النيب معاوية واحلجاج وزياد وعبيد امللك واملنصور والرشييد جبابرة.. فأوىل بكم أن تتس

 )ص(، بيدالً من أن  تتساءلوا عن رسول اهلل )ص( ملاذا مل  يتبع سياسة اجلبابرة!. 



، وال يضر أصل القصة وأصل احليدي ، هذا هو اخلالف بني تطويل واختصار أولبعضهم كلمة لعني وترك 

 .املناسبة

لى ذكر معاوية ألن عامتهم اليت نعم بقي كتمان اسم معاوية عنيد بعض الرواية املتأثرين ببين أمية فلم يتجرؤوا ع

، ن باب معارضة الشيعةغرام يف معاوية وتيدين حببه م واكتملت، وهذه العامة عنيدهم بهم كانت قيد تشكلتحت

فكان بعض  والعامة يتشكون بلون اليدولة وال يسقطون بسقوطها، ،مسيطر على كل األرض أمويقرن هنم نتاج أل

) فيدخل غريه( يعين  أهل احليدي  خيفي اسم معاوية ويتوقف عنيد قوله ) فيدخل فالن( أو ) فيدخل رجل( أو

 ) فيدخل( وسكت! توقف عنيد قوله ابن منريمعاوية، و

 ملاذا روى عبيد اهلل بن عمرو بن العاص هذا احليدي  وقيد كان مع معاوية = انظر امللحق( )

  :عمر بن اهلل عبيد حيدي   :الثاني احليدي  
 جابر )  طرق من احليدي  فروي آخرين، صحابة عن روي وإمنا العاص، بن عمرو بن اهلل عبيد به ينفرد مل واحليدي 

 سبق وقيد – عمر ابن حبيدي  ونبيدأ ومصادرها،  أسانييدهم وهذه ريهم(وغ الزبري وابن عمر وابن اهلل عبيد بن

 :-الصحابي اسم يف للرتدد خمتصراً

 صيدوق )وهو 51األمحر زياد بن جعفر عن (203ص )صفني كتاب يف 50مزاحم بن نصر رواه الذي احليدي  وهو 

 صلى اهلل رسول قال :54عمر بن اهلل عبيد عن - ثقة وهو - 53جماهيد عن ،خيطئ صيدوق وهو ،52لي  عن (يعيتش

 .( اإلسالم غري على معاوية ميوت " :وسلم عليه اهلل

                                                           

 وقيد واجملهولني.) الضعفاء عن الرواية من يكثر لكنه صيدوق وهو موسعاً، سيأتي  :هـ(202) املنقري مزاحم بن نصر 50

 حافلة(. ةبرتمج وأفردناه امللحق، يف فيه توسعنا

 امللحق(. انظر ) برتمجة أفردناه وقيد  ثقة  : هـ(033 )األمحر زياد بن جعفر  51



 اإلسناد: رجال

 فهو جماهيد إال امللحق( يف )  بتوسع وسيأتون البالذري رجال يف ترمجناهم وقيد والصيدوق، الثقة بني أيضاً رجاله

 صحابي عمر ابن يخهوش ماعة،اجل رجال من ثقة هـ(012 ) جرب بن جماهيد هو وجماهيد ،التعريف عن غين

 معروف.

 ؟وعمر بن اهلل عبيد أم عمر بن اهلل عبيد الراوي

 بن اهلل عبيد من تصحف هنا فلعله العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن اشتهر أنه مبا احليدي  بأن البعض يقول رمبا

 عمر؟ بن اهلل عبيد إىل عمرو

 حليدي  شاهيد فهو نصر، ذكر كما عمر ابن هو هنا الصحابي كان إن ألنه احليدي ، يضر ال هذا أوالً فاجلواب:

 يقوي فهذا عمرو، بن اهلل عبيد أنه الصواب بأن االحتمال هذا يف كما تصحف وإن ،العاص بن عمرو بن اهلل عبيد

 اهلل وعبيد كيسان بن لطاووس جماهيد من للحيدي  رابعة متابعة هنا وتصبح العاص بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي 

 مع – العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن احليدي  يروون مأربعته حنيف بن سهل بن امةأم وأبي الزبييدي احلارث بن

 الطرق هبذه فاحليدي  العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن رووه قيد ةاألربع كان فإن -األلفاظ يف اليضر اختالف

 هناك كني مل وإن صحته، إىل  أكثر القلوب وتطمئن عمرو، بن اهلل عبيد عن مستفيضاً ويصبح صحة، يزداد

                                                                                                                                                                           

 خلفية له الطعن وهذا عمره، آخر يف االختالط عليه أخذوا صيدوق وهو هـ(،025) سليم أبي بن لي  هو : لي   52

 فهو هناك(. فلينظر امللحق يف ) العاص بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي  متابعات يف ترمجته يف توسعت أرى..وقيد فيما مذهبية

 طريقني، من رواه فقيد احليدي ، هبذا لي  اهتمام على ييدل وهذا عمرو، بن اهلل عبيد عن طاووس عن نفسه احليدي  روى قيد

 عمرو. بن اهلل عبيد عن طاووس عن والثاني عمر، ابن عن جماهيد عن األول

 التفسري يف إمام ثقة املكي موالهم املخزومي احلجاج أبو جرب بن هيدجما : التهذيب تقريب  هـ(:012 حنو ) جرب بن جماهيد 53

 . ع ومثانون ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتني أو إحيدى سنة مات الثالثة من العلم ويف

 :قال عمر بن اهلل عبيد عن جماهيد، عن لي  عن األمحر، جعفر عن نصر، : (203 ص / 0 ج) - صفني وقعة  يف نصه 54

 ". اإلسالم غري على معاوية ميوت " :وسلم عليه اهلل صلى اهلل ولرس قال



 عمر ابن حيدي  فيصبح اإلسناد، ظاهر هو كما حقاً عمر بن اهلل عبيد هو هنا الصحابي كان إذا أي تصحيف

  األحادي  أصح – عمرو بن اهلل عبيد حيدي  أعين – هو الذي العاص بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي  شواهيد من

 بن اهلل عبيد هو الصحابي بأن صلاأل مع هنا وسنبقى الصحيح، شرط على أسانييده بعض بل القصة، هذه يف

 أبي بن لي  فلعل ،عمر ابن عن ويروي لي ، شيوخ من وهو جماهيد، بوجود الطريق هذا لغرابة اخلطاب  بن عمر

 .منهم ولي  الرواية من املكثرين من كثرياً حييدث وهذا طريقني، من رواه سليم

 يف ضحوا هو كما الرأي قبل من يقال ال وهذا بالنار، معاوية على حكمه يف عمر ابن عن شواهيد وللحيدي  

 .55األمة( هذه فرعون معاوية ) اآلخر: حيديثه

 طاوس، طريق من عمرو ابن عن ورواه ،56جماهيد طريق من عمر ابن عن رواه سليم أبي بن لي  أن أرجحه والذي

 للطرق. ومتتبع احليدي  من مكثر سليم بيأ بن فلي 

                                                           

 فرعون، إال منه أسفل ليس معاوية أن خالصته: مبا  عمر ابن عن إسنادين من )صفني( كتابه يف مزاحم بن نصر روى وقيد 55

 حتت وافية بيدراسة صلمنف حب  يف احليدي  وسنفرد معاوية، من أسفل أحيد كان ملا األعلى( ربكم أبا ) فرعون قول ولوال

 إىل نعود وعنيدما ومعاوية، جهل أبي شخصيتني يف روي وقيد ومرتبته(، وأسانييده طرقه أميت، فرعون معاوية حيدي  ) عنوان

 القصاص من وسحرته وسلطانه معاوية حال إىل بكثري أقرب وسحرته سلطانه مع سنجيده فرعون حال لنعرف الكريم القرآن

 جهل، أبي بعكس معاوية ويف فرعون يف اجتمعت اليت اخلصال من كثري يف كفرعون سلطاناً يكن مل لجه أبو بينما واملتآمرين،

 وقيد متشيع، صيدوق مزاحم بن ونصر منجرب، شاهيد لكنه ضعيف واآلخر صحيح اإلسنادين فأحيد اإلسناد حي  من وأما

 مستقيم. فحيديثه الثقات عن روى إن أما اجملهولني، عن الرواية كثري لكنه املذهب، حي  من بعضهم جرحه
  بن عمر بن اهلل عبيد عن جماهيد عن روايته تكون ما وغالباً  األحادي ، مئات عنه روى جماهيد، عن جيداً مكثر لي   56

 / 7 ج) - شيبة أبي ابن مصنف : منها كثرية، ذلك وشواهيد هنا، مرجوح فالتصحيف  عمرو، بن اهلل عبيد ال اخلطاب

 " : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عمر بن اهلل عبيد عن جماهيد عن لي  عن هرمس بن علي حيدثنا  :(002 ص

 عن لي  عن زائيدة عن علي بن حسني يدثناح  :(02 ص / 0 ج) - شيبة أبي ابن مصنف /" فأعطوه باهلل سأل من

 ابن مصنف  / منؤم إال الوضوء على حيافظ لن " : وسلم عليه صلى اهلل رسول قال : قال عمر بن اهلل عبيد عن جماهيد



 امللحق( انظر = معاوية؟ بن ليزييد املبايعني من وهو احليدي  هذا عمر بن اهلل عبيد روى كيف )

 اهلل عبيد بن جابر حيدي  :الثال  احليدي 

                                                                                                                                                                           

 أن هنانا أو هنينا : قال عمر ابن عن جماهيد عن لي  نا : قال هريم نا : قال مالك يدثناح  :(722 ص / 0 ج) - شيبة أبي

 مثل  عمرو، بن اهلل عبيد عن جماهيد عن جيداً قليلة رواية وللي  جيداً، كثري هذا ونظائر  /...مشرف مسجيد يف نصلي

 عن ،جماهيد عن ،أبيه عن ،سليمان بن املعتمر ثنا ...  :(022 ص / 07 ج) - للحاكم الصحيحني على املستيدرك

 فإني عنه خليا : عمرو فقال ،وسلبه ياسر بن عمار دم يف خيتصمان العاص بن عمرو أتيا رجلني أن ،عمرو بن اهلل عبيد

 به وتفرد » « النار يف وسالبه عمار قاتل إن ،بعمار قريش أولعت اللهم » : يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت

 الطريق هذا شهرة انتقاء على ييدل مما اهـ  جماهيد عن ،لي  عن ،معتمر عن ،الناس رواه وإمنا .. املبارك بن الرمحن عبيد

  :(202 ص / 03 ج) - للطرباني األوسط املعجم  ويف  توبع/ وقيد عمرو بن اهلل عبيد عن جماهيد عن لي  رواية من

 : يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت : قال عمرو بن اهلل عبيد عن ،جماهيد عن ،لي  عن ،لثوريا سفيان  ...

 وغريهم، هريرة وأبي عباس كابن آخرين صحابة عن جماهيد عن لي  يروي وقيد  /« (0) الباغية الفئة تقتله عمار »

 ص / 0 ج) - شيبة أبي ابن مصنف  ففي ماروايته من استكثاره على ييدل مما معاً طاوس وعن جماهيد عن يروي ولي 

 اهـ قضائها إذن والتسليم الصالة متام التشهيد قاال وطاوس جماهيد عن لي  عن إدريس ابن نا قال بكر أبو حيدثنا  :(221

 طريقني، من احليدي  روى قيد وهو وروايتها، الطرق جبمع املهتمني احليدي  أهل أوائل من سليم أبي بن لي  أن واخلالصة

 تشيعه أسباب من احليدي  صحة من وتيقنه العاص، بن عمرو بن اهلل عبيد عن والثاني عمر، بن اهلل عبيد عن اأحيدمه

 ال النبوية السنة أتباع من سين إال عنه ينحرف وال بيدعة، بعض فيه من إال معاوية حيب ال أنه ريب وال اليسري، السين

 وضمريه وعقله وبصره لسمعه العبيد بظلم قلبه على اهلل طبع من إال هبذا ناطقة الصحيحة الشرعية النصوص وهذه األموية،

 ودينه.



 عن 59صيدوق( وهو ) األمحر جعفر عن (:20358ص صفني وقعة يف )  57 مزاحم بن نصر رواه احليدي  وهذا

 على معاوية ميوت) مرفوعاً: اهلل عبيد بن جابر عن ثقة( دثار ابن )الصواب 61زياد بن حمارب عن (60صيدوق ) لي 

 (.مليت غري

 : ورجاله حكمه اإلسناد 

 األصول، يف ال والشواهيد املتابعات يف مقبول اإلسناد وهذا والصيدوق، الثقة بني اإلسناد هذا رجال أن واخلالصة

 . امللحق يف اإلسناد هذا لرجال موسعة تراجم ستأتيو الشواهيد، يف حسن هنا فاإلسناد اد،األفر يف وال

 الرواة(. ملحق انظر ) ثقة أنه والراجح  خالف، فيه مزاحم بن نصر إال ثقات احليدي  رجال أن واخلالصة

 الزبري بن اهلل عبيد حيدي  الرابع: احليدي 

 1) - الفوائيد ومنبع الزوائيد جممعوهذا احليدي  رواه الطرباني، وهو يف اجلزء املفقود من معجم الطرباني،  ففي 

 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال الزبري ابن وعن:  (135/ 

 هليعة ابن وفيه الكبري يف الطرباني رواهقال اهليثمي /  فالن فطلع" النار أهل من الباب هذا من يطلع من أول"

 اهـ. ضعيف وهو

                                                           

 أبي مع وثورته تشيعه لكن التحقيق، عنيد احليدي  مستقيم وهو فيه، خمتلف صيدوق : هـ(207) املنقري مزاحم بن نصر  57

     .امللحق( يف موسعاً وسيأتي ) احليدي  أهل بعض من السخط له جلب السرايا

 عبيد بن جابر عن ،دثار( والصواب: ) زياد بن حمارب عن لي ، عن ر،محاأل جعفر عن (203 ص / 0 ج) - صفني وقعة 58

 يروي زياد بن حمارب امسه راو هناك وليس اهـ " ملتى غري على معاوية ميوت " :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال اهلل

 واضح. تصحيف فهو االسم، هبذا ي احليد أهل عنيد راو هناك ليس بل لي ، عنه يروي أو جابر عن

 امللحق(. يف موسعاً سيأتي ) ثقة : هـ(033) األمحر زياد بن جعفر 59

 أفردناه. وقيد أوهام.. له صيدوق :  هـ(025) سليم أبي بن لي   60

 موسعاً. سيأتي – اجلماعة رجال من ثقة  هـ(:002 ) الكويف دثار بن حمارب 61



 التعليق:

ابن هليعة أضعف رجل يف كان  إذاألنه من حي  السنيد، نستنبط من كالم اهليثمي أن احليدي  حسن  

، ألن ابن هليعة خمتلف فيه ومل جيمعوا على ضعفه، بل قطعاً السنيد حسن لغريهفأقل أحواله أن يكون اإلسناد، 

ثم الذين ضعفوه إمنا ضعفوه من جهة  وهو من رجال مسلم، مجاعة،هل احليدي  وضعفه وثقه مجاعة من أ

ظ ألنه ليس اختالف ، وال يضر اختالف اللفاحلفظ، وال ريب أن مثل هذا يقبل يف الشواهيد، وهو هنا شاهيد

تضاد وإمنا اختالف تنوع وقيد شرحنا أنه ميكن أن خيتصر بعض الرواة املعنى، أو حيفظ بعض احليدي  

 .ويسكت عن بعض وأمثلة هذا النوع من احليدي  كثري جيداً يف كثري األحادي  الصحيحة

 شواهيد أخرى مل نستعرضها:

ف ظاهر ألفاظها عن لفظ احليدي ، وألن إثبات أهنا الختال إضافة إىل أن للحيدي  شواهيد أخرى مل نستعرضها

وأبي برزة  واإلمام علي، ،أبي ذر من الشواهيد حيتاج إىل طول ال حيتمله الكتاب، والشواهيد كثرية وهي 

وحيدي  أبي  عمرو بن احلمق اخلزاعي،أبي حرب بن أبي األسود، وو وابن عمر، ،والرباء بن عازب ،األسلمي

خرج أعيد القاريء الكريم أنين سأوغريها كثري، و يبيدل سنيت رجل من بين أمية(، ذر وأبي عبييدة ) أول من

كتاب خاص، والعامل  أحباث مستقلة، وقيد جنمع األحادي  املتشاهبة يف بقية هذه األحادي  املفردة يف

ذي أكمل ، والعامل السياسي أنتج العامل املذهيب الالسياسي هو العامل األول املؤثر يف غربة هذه األحادي 

 .الطريق إىل اليوم

كما أن هناك معارضات للحيدي ، نعيدها من شواهيده وقرائنه، وهي تلك املعارضات اليت حاولت صرف 

وإبطال معناه، سواء بتحريف لفظه أو بزيادات يف إسناده حتوله إىل إسناد ضعيف، أو احليدي  عن ميدلوله، 



ذه احملاوالت نعيدها من قرائن صحة احليدي  األصل، غري ذلك من حماوالت النواصب والسلفية احمليدثة، كل ه

 وهذا القسم سنتوسع فيه يف مبح  خاص. 

 :والشواهيد؟ املتابعات على احلرص ملاذا  

 ) الشيخني شرط على األول اإلسناد صحة مع واملتابعات الشواهيد تتبع على حترصون ملاذا يقول قيد البعض

 حيدي  أهل  هم معهم ختتلف الذين فالقوم احلجة، يف فييك صحيح واحيد فإسناد كيسان(، بن طاوس إسناد

 اإلسناد؟ صح إن الشرعي للنص خيضعون

 صحيحاً، كان ولو واحيد إسناد يكفي ال وعنيدي اآلخرين، قبل قليب واطمئنان نفسي إقناع عن أحب  إنين واجلواب:

 أبرأ كان وحواضن وقرائن هيدوشوا متابعات وجيدت فكلما  واحيدة، مرتبة يف ليست واآلحاد يهم، قيد الفرد ألن

 .62واالطمئنان للقبول وأدعى للذمة،

 اجلوانب بعض يف غشهم بل احليدي ، أهل أهواء نكتشف شواهيدوال اتابعللمت بتتبعنا أنه هو  الثاني: والسبب

 يف املقصود وليس األوىل( إبليس معصية وهي ) فقط عصبيةال باب من أحيانا صحته يعتقيدون قيد ملا وحماربتهم

 فال  ذلك، من أوسع فالقضية ،63األشرت ميدح أو معاوية ذم يف حيدي  تصحيح عنيد احليدي  أهل أهواء تشافاك

 بنيت العقائيد ألن .. واإلخفاء والبرت للقضم  تعرضت  قيد عام بشكل وسريته )ص( النيب سنة أن نعي أن بيد

 أي يرفض بأنه كبارهم بعض صرح ثم العقائيد، هذه يوافق ما األحادي  من ختتار فأصبحت األحادي ! قبل

                                                           

 من سلموا إذا تطبيقها حيسنون وهم الفن، هذا أهل وهم احليدي ، أهل منهج اسنحم من والشواهيد املتابعات ومسألة 62

 غرابة من والفرار االحتياط باب من والشواهيد( املتابعات إيراد )منهج وضعوا احليدي  أهل أن واألصل املذهبية، العصبية

 يف املوضوعة الطرق يكثرون الذين صبتهممع عنيد إال ذلك، يف أحسنوا وقيد احليدي ، أهل من الكبار فيها يقع قيد اليت التفرد

 التجسيم..اخل يف أو معاوية فضائل يف بعضهم يفعل كما كبري..! ظامل  على الثناء يف أو باطلة عقييدة نصرة

 عن القادم كتابي يف وسريون حيدي ! فيه يصح وال تابعي عنيدهم فاألشرت الكالم، هذا من الغالة بعض يتعجب قيد 63

 وسلفهم. هم يصححونه ومما كله! هذا يف وامهون أهنم األشرت



 كم فلذلك ثانياً، احليدي  أهل عقييدة ومع أوالً، السياسة مع يتناسب ال ما لكل الناس! عليه ما خيالف حيدي 

 سنة تعرضت كما احليدي ، أهل غالة عنيد موضوعاً فأصبح األول القرن أصحاب عنيد صحيحاً كان حيدي  من

 العنف من تتخذ اليت السلطة فعل مع تتماشى حتى اإلنسان حبقوق يتعلق فيما والتحريف للتشويه )ص( النيب

 البيد ودعهما للسلطة الوفاء باب فمن واملعتزلة، واخلوارج كالشيعة احليدي  ألهل املخالفة الفرق إلخضاع وسيلة

 إذن اعتزلوهم(، الناس أن لو حيدي : مع أمحيد فعل كما ) حموها، أي عليها والضرب األحادي  بعض برت من

 املزعجة األحادي  يقضمون احليدي  فأهل فرساهنم، من قليل إال احليدي  وأهل السلطة بني متبادلة فاملصاحل

 احليدي . ألهل املخالفة بالفرق يفتكون والسالطني للسالطني،

 عجزوا أو رفضوا أن بعيد فالسالطني تقريباً، معاوية أيام من بيدأ قيد ووضعاً وبرتاً انتقاءً احليدي  يف السلطة وفعل  

 نزك واجتناب اجلنائية، باجلرائم احمليددة العقوبات عنيد والوقوف بالعيدل االلتزام يف النبوية السنة مع التكيف نع

 الكريم، القرآن تعطيل  مسألتني: على عملوا وأمثاله هبذا االلتزام رفضوا أو عجزوا ملا والفضة..اخل، الذهب

 فيتم -هذا يومنا إىل عامة الناس أكثرو -  للعامة منهم بيدعم إال ذلك إىل سبيالً جييدوا ولن النبوية، السنة وتطويع

 أمكن وإن سياسية، أو علمية الثورة عن بعييداً  العام إبقاء يستطيع واحيد بتيار واملواعظ والقصص اخلطب حصر

 بالقليل والرضا للسلطان واليدعاء وقيدره اهلل بقضاء رضاها مع واالمتعاض السخط عن بعييداً العامة تبقى أن

 القرن من تشكلت اليت بالعامة الشيدييدة لصلتهم ؛ والرواية احليدي  ألهل واسعاً اجملال السلطات فمنحت ..اخل،

 ثورة. كل قمع يف وتطرفها الظاملة للسلطات وطاعتها ورموزها اخلاص وتيدينها معلوماهتا عنيدها وأصبح األول،

 للحيدي : املصححون الثاني: املبح 
  ،64اإلسناد هذا من احليدي  صححوا احليدي  علماء بعض 

                                                           

 استحضارهم وقبل .. عمر وابن اهلل عبيد بن كجابر آخرين صحابة عن متاماً باللفظ شواهيده على وقوفهم قبل أي 64

 ) خلقه يف اهلل لسنن استحضارهم قبل ورمبا أيضاً.. سيأتي الصحابة من كثري عن معنىً للحيدي  تشهيد اليت األحادي 

 ..(. وفتنة صومتحي ابتالء من



 مسلّم املنهج، مع متصاحل وكل ،تطبيقاته( أدق يف احليدي  أهل منهج ) تعلموه الذي املنهج مع متصاحلون ألهنم

 أو مليت( غري على معاوية ميوت حيدي  ) أعين احليدي  هذا بصحة احلكم يف رتددي لن احليدي  أهل منهج بصحة

 السلفية وألن  املنهج، وخمالفة والعصبية املذهب إال هذا عن ييدفعه لن احليدي ، صحة احتمال األحوال أقل على

 ملن املبح  هذا خصصت فقيد ذاك، تضعيف أو احليدي  هذا تصحيح إىل سبق من معرفة على حترص احمليدثة

 بينهم، شيدييد غري تباين على طرقه، أحيد أو احليدي  صححوا قيد به بأس ال عيدداً وجيدت وقيد احليدي ، صحح

 من خشية بالتصحيح تصريح دون اسانييده لبعض وعارف بالصحة، ومصرح استحياء على فمعرت بني

  يفّ زال ما ورمبا ،الزمن من ردحاً املذهب بأمراض لتلبسي مباشرة، أستنكره كنت شخصياً أناو  العامة،..اخل،

 مثل: السخيفة األسئلة لكت يرددون الذين احمليدثة، كالسلفية أموية بطريقة أفكر كنت أنين فاذكر ذلك، من الكثري

 مل وملاذا اهلل(؟ رسول يقتله مل فلماذا ملته غري على ميوت أو سنته سيغري معاوية أن يعلم )ص( النيب كان إذا ) 

 وكنت ..وقتل وقتل قتل هكذا .. عمرو؟ بن اهلل عبيد يقتله مل وملاذا التابعون؟ يقتله مل وملاذا الصحابة؟ يقتله

 عن ختاذهلم أو الصحابة عجز نعرف وال ابتالءً، ويغره معاوية إبقاء من اإلهلية كمةاحل نعرف ال مجيعنا مثلهم،

 ..اخل. األول اجليل عنه عجز عما الثاني اجليل صحابة عجز نعرف وال النبوية، األوامر بعض

 ،املذهيب اجلمعي العقل مع اختلف أنه مادام شيء، بأي الصحيح احليدي  أرد األموية، الطريقة هبذه أفكر فكنت

  سؤال: يف ينحصر حبت، سلطاني عقل هو إمنا شيئاً، خلقه وابتالئه وحكمته اهلل سنن من يفهم ال الذي العقل ذلك

 ابتالء يف اهلل حكمة يفهم ال عقل فهذا متاماً، إبليس بقاء يف العامة بعض شبهة وهي )ص(؟ النيب يقتله مل ملاذا

 قيد األلباني أو رواه قيد البخاري أن مادام تردد بال  املنكر  احليدي أقبل أيضاً كنتو واختباره، اإلنسان

 اهلل سنن فهم بعيد وذلك ،احليدي  أهل دائرة خارج من ميكن والتضعيف التصحيح أن أعرف أكن مل صححه..

 ..اخل. العقل أو التاريخ على أو الكريم القرآن على العرض أو خلقه، يف وحكمته

 العقل عن عقولنا وتوسعت خلقه، يف وسننه اهلل حكمة بعض فعرفنا هليدايةا ببعض علينا منّ الذي اهلل حنميد

 احليدي  أهل أن ومبا صحيحاً، نراه كنا ما بعض وننكر ،منكراً نراه كنا ما بعض صحة نرى فأصبحنا السلطاني،



 السلطاني؛ القلب من مسحة مع بالتاريخ وجهل مذهبية وعصبية العقل يف ضعف مع اهلل كتاب عن معرضون

 لتحقيق وأقرب بالتفعيل أوىل إياه اهلل منحين الذي عقلي أليس ورسوله؟ اهلل وبني بيين حجة أختذهم فلماذا

 (؟تقليدون أفال ) يقل ومل باتباعه، اهلل يأمرنا مل منهج اتباع من تعقلون( أفال ) اإلهلي الطلب

 قيد الرأي وهذا برأيي، أحيداً به ألزم وال  وقرائنه بشواهيد وإمنا اإلسناد، هبذا ليس احليدي  لصحة ملت فقيد  إذن

 قناعاته وتطبيق فقط للبح  إال العلم طالب أدعوا وال  التقيدير، يف أخطأت أنين اكتشفت إن عليه أثبت ال

 املرء بني حيولون حتى الشيوخ تقيديس من البائسة النماذج تلك نكرر أن نرييد فال خالفين، أو وافقين اليداخلية،

 يوافقنا ممن أفضل عنيدنا وهو بعلم يعارضنا من حنب حنن .. كال وعقله.. املرء بني له،ورسو املرء بني وربه،

 جبهل.

 ومتعن، وإدبار وإقبال نظر وبعيد وخاصة، عامة مطولة حب  عمليات بعيد إال احليدي  هذا بصحة أحكم مل ثم

 حي  من هذا ملعاوية، امنه عصبية واستنكاره احليدي  إخفاء يف احمليدثة السلفية استماتت كيف رأيت أن وبعيد

 للحيدي  اليداخلية النظرة هذه فاقتصرت النبوة، دالئل من كونه وال شواهيده وال قرائنه دون فقط للحيدي  النظر

 وحتويله. وحتويره وبرته إخفائه وحماوالت احليدي  هذا أسانييد يف النظر إىل

 من الكربى حواضنه إىل فنظرت األحادي ، هذه مثل يف اإلهلية واحلِكم العامة والقرائن الشواهيد يف النظر أما 

 يف فعله وماذا هيتوشخص معاوية بسرية ومعرفيت واحلسنة، والصحيحة املتواترة األخرى واألحادي  القرآنية اآليات

 منها كثرية موضوعات يف يواحليديث التارخيي البح  من سنة عشرين حنو بعيدو اإلنسان، هذا وفذ اليدين هذا

 تنفيذ من وأنه احليدي  هذا صحة منها  كثرية أمور يف اليقني شبه إىل والعام اخلاص بح ال من فوصلت معاوية،

 وال عليهم، باإلغالظ الكريم رسوله اهلل أمر الذين مرض قلوهبم يف ومن املنافقني حق يف اإلهلي لحأمر )ص( النيب

 باإلغالظ اآلمرة واآلية غالظ،اإل أنواع أشيد من املسجيد من وإخراجهم ولعنتهم خامتتهم بسوء التشهري أن ريب

 أَنْفُسِهِمْ فِي لَهُمْ وَقُلْ وَعِظْهُمْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ قُلُوبِهِمْ فِي مَا اللَّهُ يَعْلَمُ الَّذِينَ أُولَئِكَ) :التوبة سورة يف نزل ما آخر من هي

 وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِنيَ الْكُفَّارَ جَاهِيدِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا) تعاىل وقوله ([27/النساء] بَلِيغًا قَوْلًا



 يف اإلغالظ وأما األنصار، منافقي حق يف جرت النساء سورة يف اإلغالظ يكون وقيد (،التوبة] (37) الْمَصِريُ

 جيامل ال اهلل وأن اجليدد، باملنافقني  للتذكري نفسها اآلية اهلل فكرر الطلقاء، منافقي حق يف فكانت براءة سورة

 منافقي ألن لكن قريش، منافقي دون منافقيهم يذمان إمنا ورسوله اهلل أن األنصار يظن فال أنصارياً، وال قرشياً

 السلطة ألن األنصار، يف النفاق حصر يف جنحوا فقيد ومعاوية( عثمان والة ) اإلسالمية اليدولة حكموا قريش

 بأييديهم.

 إال علياً وال األنصار يبغض وال ) منافق ظامل رجل األحوال أقل يف  -معاوية – الرجل هذا أن  العامة راألمو ومن 

 ودهاؤه عيدله، من أكثر وظلمه إميانه، من أظهر نفاقه من خامتة بسوء تقول أحادي  قبول يف الضري فما ،منافق(

 وقيد ومكراً، سراً حاربه مثلما ضره ملا جهاراً يناليد حارب ولو السوء، غاية يف اليدين على وأثره غفلته، من أكرب

 قراءهتا. وأعييدوا اآليات تلك تنسوا فال كثرياً قريش مكر عن القرآن حتيدث

 اهلل على بالرد إال ورع من ذلك وراء وليس ظامل( مسلم أي ) باغ، مسلم  معاوية نقول: أن األحوال أقل يف وميكن   

 عالنية. ورسله

 املنافقون، عليه كان الذي الظاهري اإلسالم باعتبار والتسمي الظاهر مسلم أي  منافق، لممس  يقال أن واألسلم

 معاوية بنفاق قال ومن النفاق، يلغي وال ينفي ال هذا ولكن اليدنيوية، املسلم حقوق باإلسالم للمتسمي يضمن والذي

 أهل وبعض والشيعة واخلوارج عتزلةكامل بكفره قال ومن ،الباطن بإميانه يقول ممن بكثري أقوى ظاهرة حجج فله

 الشرعي النص طريق من طريقني: من الباطن على احلكم يرييدون وإمنا سالمباإل يتسمى ال أنه يقصيدون فال ي احليد

 أختار كنت وإن  بكفره، يقول من قول تفسري فهذا لسانه، وفلتات أعماله خالل ومن  يوحى، وحي هو الذي

 مات إنه نقول أن وميكن علم، طالب كل عقل يف حاضرة فيهما النصوص ألن اق،النف وأ البغي( ) بالظلم الوصف

 أراه، فال عنه الظاهري اإلسالم نفي أما الظاهري، اإلسالم وليس احلق اليدين هبذا ونقصيد اإلسالم، دين غري على

 النصوص تلك بصحة هإميان مع بالنفاق شامالً وصفاً وصفه من رجحت ومن أيضاً، املنافقني يشمل اإلسالم هذا ألن

 وفق وليس املطهرة، وسنته الكريم كتابه نصوص وفق هلل الشهادة تكون أن بيد وال بالظلم، ورسوله هلل اهتام فهذا



 ال وحيدي  عمار حيدي  حتى األحادي  هذه بتصحيح أحيداً هنا ألزم وال الطحاوي، أو اخلالل كتبها عقييدة

 الكالم يف يطرد أن بشرط بتصحيحها أحيداً ألزم ال أنين إال ح(الصحي يف أهنا رغم ) منافق.. إال علياً يبغض

 خمتلف منهج فهذا مثالً.. كالقرآنيني احليدي ، تيدوين ترفض فلسفية عقلية عنيده وتكون كله احليدي  ويضعف

 فهذا واملذهب العام الرأي بسبب يتحرج ثم النصوص بتلك يؤمن من حق يف هذا كالمي إمنا به، نعتقيد وال حنرتمه

 تيمية. ابن دونو أمحيد ودون املذهب دون ورسول اهلل أن معناه ألن ،خطري رأم

 تظنونه ال وهذا كلهم، البشر فوق بل تيمية ابن فوق ورسوله اهلل جيعل ملن إنه  جيداً، خاص البح  فهذا  إذن

 وعلماء ساسة من األشخاص وعلى املذهبية والتعصبات العوائيد على ورسوله اهلل قيدموا املسلمني أن فلو سهالً،

 ترون. فيما املسلمون كان ملا

 للحيدي ، صريح تصحيح هو ما منها أن إذ التصحيحات، هذه يف التفصيل مع املصححني أقوال وسنستعرض

 التصحيحات: هذه وأبرز ذلك، دون ومنها ما، إلسناد تصحيح هو ما ومنها

 حنبل بن أمحيد تصحيح  -

 الرازي احلماني احلمييد عبيد بن حييى تصحيح -

  اهليثمي صحيحت -

 املالكي عزوز ابن تصحيح -

 الغماري الصيديق بن أمحيد احمليدث تصحيح  -

  عقيل ابن حمميد تصحيح -

 شهاب ابن  بكر أبي تصحيح -

 املشهيداني جاسم اليدكتور تصحيح  -



 

 حنبل بن أمحيد تصحيح أوالً:

 مكان يف أنه إال ملعاوية، عصبنياملت أشيد من -نعبيده ال أننا إال لهجنو حنبه ممن وهو - اهلل رمحه أمحيد اإلمام أن رغم

 شريك، حيدي  عن أمحيد، وسألت :(72 ص / 0 ج) - اخلالل علل من املنتخب ففي  ،احليدي  صحح قيد ما

 رجل عليكم يطلع" (:وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسول قال :قال عمرو، بن عبيداهلل عن طاوس، عن لي ، عن

 .معاوية فطلع ،"النار أهل من

 .اهـ فيه شك ،غريه أو عمرو بن عبيداهلل عن ،أبيه عن طاوس، ابن اإمن : -أمحيد – قال

 التعليق:

 بن اهلل عبيد عن طاووس أبيه عن طاووس ابن إسناد من أقره وإمنا ،احليدي  أصل ينكر مل هنا، حنبل بن أمحيد

 لكن متابعة، ألهنا منكر غري أنه مع طاووس، عن لي   طريق من اآلخر اإلسناد وأنكر العاص.. بن عمرو

 عن أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبيد رواه الذي به أبيه عن طاووس ابن إسناد أن هذا من نستفييد

 بن عمرو يف أو العاص أبي بن احلكم يف هو إمنا يقل ومل بشيء، يعله ومل أمحيد يدعن معروف إسناد عمرو ابن

 بقوله باحلكم فسره عنيدما دخل( حتى ) يفحن بن سهل بن أمامة أبي حيدي  يف فسره ما أن ييدل وهذا العاص،

 خمالفاً لفظه يرى كان لعني( رجل عليكم )ييدخل هو الذي  نفسه باللفظ احليدي  ذلك أن يرى كان احلكم( يعين )

 أهنما والصواب ،-الظن أحسنا إن هذا – حيديثان أهنما ورأى مليت( غري على ميوت  ) احليدي  هذا للفظ

 النيب يلعن ثم عليه وخيشى يلبس أباه عمرو بن اهلل عبيد يرتك وقت كل يف فليس املناسبة، بيداللة واحيد حيدي 

 حتى الشيطان يلعن مل إذ الكريم القرآن منهج وهذا لعنه، ملاذا للناس بني وقيد إال أحيداً يلعن ولن أحيداً، )ص(

 فعل. مبا أخربنا

 عنيد معروف أنه أو اإلسناد صحة يقتضي هذا أمحيد جواب أن -أمحيد علوم جامع – اخلالل بكر أبو شعر وقيد

 يف سيأتي كما – وابنه.. طاووس ابن بني )فرخاشاً( أمساه راوياً ويقحم  بنفسه يتيدخل أن فاختار أمحيد،



 مئة بينهما منقطع، الرزاق عبيد وبني اخلالل بني والسنيد إقحاماً مقحم هذا فرخاشو - احمليدثة السلفية حماوالت

 يذكر ملو فرخاش( ) امسه راو اليدنيا يف ليس و  هـ(700 سنة واخلالل ـه201 سنة الرزاق عبيد مات ) سنة،

 فضالً أصالً تالميذه ييدرك ومل الرزاق عبيد ييدرك مل الذي احلنبلي اخلالل غري الرزاق عبيد عن الرواة من أحيد هذا

 وأقره رقهط أحيد حنبل بن أمحيد إمامهم عرف أن بعيد احليدي  لتضعيف متأخرة حنبلية حماولة فهذه ،إدراكه عن

  .معروف إسناد بأنه

 صحيحاً؟ عنيده كان إن املسنيد؟ يف أمحيد يورده مل وملاذا يقال: قيد ولكن

 وصرح عمر ابن وأ عمرو بن اهلل عبيد عن مروي هو هل شك اهلل رمحه يدأمح أن قلنا الظن أحسنا إن اجلواب:

 وإذا  املسانييد، على وإمنا األبواب على مرتباً ليس أمحيد ومسنيد فيه(، شك غريه أو عمرو ابن ) بقوله اخلالل ذلك

 فقيد الصحابة! يف يطعن حيدي  كل إبادة يرى كان  له وغفر وساحمه اهلل رمحه حنبل بن أمحيد أن قلنا الظن أناأس

 كحيدي  منه البيد ما إال معاوية مثل ذم يف حيدي  كل إخفاء جييز أصبح حبي  السلفية، األييدلوجية عليه سيطرت

 فقط، لفظه ويكرر يروى وإمنا منه، يستفاد وال املتواتر احليدي  ذلك يفسر أال على الباغية( ةالفئ )تقتله  عمار

 جاميدة صامتة نصوص إىل كلها النبوية األحادي  حيول مجود وهذا استفادة! وال تفسري وال نقصان وال زيادة دون

 ما إال واألحكام العقائيد يف النبوية ادي األح يوظف فهو مطرداً ليس ألمحيد املنهج هذا أن مع منها، نستفييد ال

 كما تروى وإمنا تفسر فال كامالً جتمييداً األحادي  هذه جتمييد على عقييدته فإن علي فضل أو معاوية ذم خيص

 إىل املأمون تيار مع اخلصومة منه متكنت فقيد واملأمون، الكوفة وأهل واملعتزلة للشيعة أمحيد من معارضة جاءت!

 خلفه، ومن مشاله وعن ميينه عن املسلم فيأتي ترون، كما أحيد كل على ييدخل الشيطان وهذا لحأسف، احليد هذا

  التهتك. طريق من يأتيه كما الورع طريق من يأتيه

 أكثر بلغت مسنيده يف كيسان بن طاوس أبيه عن طاوس ابن أحادي  من وافرة مجلة روى أمحيد أن العجائب ومن

 مطلقاً! عمرو بن اهلل عبيد عن طاوس حيدي  وجتنب  وغريه، باسع ابن عن مروية ولكنها حيديثاً، مخسني من

 النسائي سنن يف كما ) عمرو بن اهلل عبيد عن كيسان بن طاوس به اشتهر الذي املعصفرين الثوبني حيدي  حتى



 بن اهلل عبيد عن  -معاوية بن يزييد شرطة قائيد - معيدان بن خاليد طريق من أمحيد رواه احليدي  هذا وغريه(

 عن يروي طاوس أن الناس ينسى أن يرييد وكأنه عمرو، بن اهلل عبيد عن طاوس حيدي  من روايته وجتنب عمرو

 وعنيده وغامض، جيداً، ذكي احليدي  علم يف وهو النوع، هذا من وأسرار عجائب وألمحيد عمرو! بن اهلل عبيد

 والتعيديل..اخل. والتجريح والتضعيف  والتصحيح االنتقاء يف أسراره

 :هـ(225 -051 ) الرازي احلماني احلمييد عبيد بن حييى احلافظ تصحيح

 زياد عن شيخ، وأبو صيدقة بن حمميد بن أمحيد وقال ) : (577 ص / 01 ج) - النبالء أعالم سري يف الذهيب قال

 .(االسالم ملة غري على معاوية مات :يقول عبيداحلمييد بن حييى مسعت دلويه، أيوب بن

 ابن  عبيداحلمييد بن حييى :(522 ص / 01 ج) - النبالء أعالم سري)  هو الرازي احلمييد عبيد بن حييى واحلافظ

 الكويف احلماني حييى أبي الثقة احمليدث بن زكريا أبو الكبري االمام احلافظ عبيدالرمحن بن ميمون بن عبيدالرمحن

 .الكبري " املسنيد " صاحب

 عيدو كذب ) وقال احلمييد بيدع بن حييى شهادة من  - احمليدثة السلفية من وهو - أيوب بن زياد امتعض وقيد

 اهلل(!

 اهليثمي: اتتصحيح

 الصحيح، رجال رجاله أو ثقات، بأهنم بعضها رجال على وحكم املوضوع هذا يف أحادي  جمموعة اهليثمي أورد

 من حمذوفة الزوائيد جممع يف اهليثمي صححها اليت األحادي  هذه بعض أن وهو جيداً، غريب أمر هناكو ..

 من متفرقة جمليدات أربع وضياع ) العراقي، السلفي اجملييد عبيد محيدي حققه الذي مثالً، انيالطرب كمعجم أصوهلا

 أي – غريه فيدخل ) أو رجل( فطلع  ) حمرفو معمّى األلفاظ وبعض عبثاً(! كان أظنه ال الكبري الطرباني معجم

 )ص( النيب لفظه أن منذ احليدي  هذا له تعرض الذي التحريف كثرة على ييدل مما العاص..وهكذا( بن عمرو غري

 كثرية. لفؤوس وحيتاج كبري، صنم فمعاوية وتضييقاً.. عنتاً سيجيد هذا فبحثي اليوم، إىل

 :(0) اهليثمي تصحيح



 :قال عمرو بن اهلل عبيد عن (072 ص / 0 ج) - الفوائيد ومنبع الزوائيد جممع

 عنيده وحنن - فقال ليلحقين ثيابه بسيل العاص بن عمرو ذهب وقيد وسلم عليه اهلل صلى النيب عنيد جلوساً كنا 

 زاد ثم  قلت: (فالن دخل حتى وداخالً خارجاً أتشوف وجالً مازلت فواهلل "لعني رجل عليكم لييدخلن" : -

 . - احلكم يعين -  الرواة أحيد

 يف وسيأتي ) حنيف بن سهل بن أمامة أبي متابعة يف الشرح سبق كما الرواة بعض من هي إمنا الزيادة وهذه قلت:

 ومناسباهتا آخر، سياقها لكن ذمه يف أخرى أحادي  العاص أبي بن احلكم يف وردت قيدو زيادات( امللحق

 اهليثمي تصحيح إال هنا يهمنا وال معاوية، أجل من العاص أبي بن باحلكم التضحية أراد الرواة بعض فلعل  خمتلفة،

 .الصحيح رجال ورجاله أمحيد رواه قال: فقيد

  :(2) اهليثمي تصحيح

 (252 ص / 5 ج) - الفوائيد ومنبع الزوائيد جممع

 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال عمرو بن اهلل عبيد وعن

 ".فالن النار،فطلع أهل من رجل الباب هذا من يطلع من أول"

 لاملنز يف أبي تركت وكنت "مليت غري أو سنيت غري على القيامة يوم يبع  عليكم رجل ليطلعن" :رواية ويف 

 ".هذا هو" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال غريه فطلع ،هو يكون أن فخفت

 رجال رجاله مبني،وبقية غري ضعف وفيه مستقيم وحيديثه راهويه بن إسحاق بن حمميد وفيه الطرباني كله رواه

 .الصحيح

 التعليق:

 عبيد مسنيد ألن الطرباني من ملطبوعا يف أجيده مل راهويه بن إسحاق بن حمميد فيه أن اهليثمي ذكر الذي واإلسناد

 جيداً، كثري اليوم وهم النواصب، من طاتهوطخم إعيدام مت أو الطرباني معجم من مفقود العاص بن عمرو بن اهلل

 متابعة نعيده اإلسناد وهذا منها، يرييدون ما إتالف ويستطيعون العامل، يف خمطوطة ألي توصلهم اليت األموال وبأييديهم



 ) يف كتاب له الذي احلنبلي الطرباني كان فإذا الزمن، مع تناقص يف احليدي  هذا زال وما قودة،املف املتابعات من

 النصب أن هذا فمعنى األحادي ، هذه مثل روايته بسبب رمبا كامالً معجمه على النواب يبق مل معاوية( حلم

 به اعرتف ما بعضب ذرعاً ضيقي احليدي  النصب وأصبح ،اإلمامية غالة تقية من أخفى تقية مع متصاعيداً استمر

 .القيديم النصب

  :(7) اهليثمي تصحيح

 (075 ص / 0 ج) - حمقق . الفوائيد ومنبع الزوائيد جممع

 يتوضأ أبي تركت وكنت "النار أهل من الفج هذا من رجل عليكم يطلع" العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن 

 .الصحيح رجال ورجاله ،"هذا هو" :وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول فقال غريه فاطلع هو يكون أن فخشيت

 : (2) للهيثمي تصحيح شبه

 (072 ص / 0 ج) - حمقق . الفوائيد ومنبع الزوائيد جممع

 :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال وعنه

 املنزل يف أبي تركت وكنت " - مليت غري على أو - سنيت غري على القيامة يوم يبع  رجل عليكم ليطلعن"

 الكبري يف الطرباني رواه".هذا هو" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال غريه رجل فاطلع هو يكون أن فخفت

 .اهـ يسم مل رجالً فيه أن إال الصحيح رجال ورجاله

 التعليق:

 املفقودة. املتابعات من هذا فيعيد يسمّ مل رجل هافي ليس سبقت اليت األسانييد كل ألن جيدييد، إسناد وهذا 

 65 هـ(0772 ) احلسين  عزوز بن مكي حمميد الشيخ  تصحيح

                                                           

 نزل موطناً، التونسي  مذهباً املالكي  نسباً اإلدريسي احلسين عزوز بن مكي حمميد الفنون ذو الفقيه احمليدث العالمة هو  65

 والفقه واحليدي  القراءات يف وخاصة العلم، يف رأساً وكان  هـ0772 سنة ومات هجرية، 0231 سنة وليد  مكة

 من الثعاليب العزيز وعبيد حسني اخلضر حمميد تالمذته ومن جمتهيداً، وكان والفلك، اتالرياضي يف مشاركة وله بل والفرائض



   البالذري: رواييت أورد أن بعيد قال (:075 – 075 ) عقيل بن عمر بن حملميد اإلميان تقوية يف جاء

 " :66 البالذري عن املنقول استفيدنا ومنه اهلل محهاملغربري عزوز بن املكي حمميد الشريف احمليدث العالمة أخونا قال 

 فيه تكلم وإن ،سليم أبي ابن وهو ،مسلم رجال فمن لي  حتى الصحيح رجال من كلهم الهرج األول احليدي 

 الثاني بالسنيد يرتفع الوهم أن على ،الشوكاني أفاده كما ،وغريه معني ابن وثقه فقيد ،أمره آخر يف له وقع الختالط

                                                                                                                                                                           

 االعالم يف الزركلي له ترجم اإلسالم( دعوة تبلغه مل من )جناة يف ألفها رسالة اجتهاداته ومن مبصر، اليديين اإلصالح رواد

 األعالم) الزركلي قال املعاصرين، العلماء تراجم يف متوفرة وترمجته (752 /7 التونسيني املؤلفني )تراجم يف حمفوظ وحمميد

 بن مصطفى بن مكى حمميد (م 0502 - 0552 = ه 0772 - 0231) عزوز ابن  :(015 ص / 3 ج) - للزركلي

 بنفطة االفتاء وويل بتونس وتعلم (نفطة) ببليدة وليد ،باح  فقيه قاض :التونسى املالكى االدريسي احلسنى عزوز بن حمميد

 تيدريس هبا فتوىل االستانة إىل رحل 0707 سنة وفى 0715 سنة تونس إىل وعاد ،قضاءها ثم ،ـه 0253 سنة

 السيف) و (ط - احليدي  أصول يف رسالة) كتبه من ،هبا توفى أن إىل واستمر ،الواعظني وميدرسة الفنون دار يف احليدي 

 نظم) و (والسنة بالفقه املؤمنات حتلية يف نةاجل طريق) و (العبادة على االفادة فضل يف السعادة مغامن) و (ط - الربانى

 و ،احليدي  رجال يف (خ - االثبات عميدة) و (اململكة عمران يف احلركة تعيديل) و (اليدول مبغالبة تتحول ال التى اجلغرافية

 (الصريح قاحل) و فلك، (اجمليب بالربع العمل يف املرتب اجلوهر) و القراءة، يف (لعثمان قالون خالف يف احلريان إرشاد)

 - الناسك هيئة) و (داغستان من الوارد السؤال جواب يف االخوان إسعاف) و اهليئة، يف (املكية الذخرية) و مناسك،

 متفنن مذاكرة يف الفرصة انتهاز) و (املكاتب آفات يف العاتب إقناع) و (وسالسلها وفروعها الطرق أصول) و رسالة، (ط

 يف (املباسم بروق) و (بالقريوان االحبة مذاكرة يف االيوان) و نظم، (ط - احلجازية لةاالسئ عن املكية االجوبة) و (قفصة

 اهـ (والتشبيه التعطيل عن التنزيه) و (االسانييد تأسيس) و اهليئة، يف (ط - املرتب اجلوهر)و القاسم، أبى بن حمميد ترمجة

 الشرعية. العلوم فنون وسائر والعقائيد احليدي  علم يف مصنفات وله مؤلفاته يف ترون كما العقل واسع فالرجل
 ابن صيدق وقيد عزوز، ابن عنيد كان الذي البالذري خمطوط من استفادها معاوية ذم يف األسانييد أن عقيل ابن يقصيد 66

 لعبثوا السلفية غالة عنيد املخطوط ذلك كان ولو حرفاً، خيرما فلم بعيدمها طبع األنساب ألن النقل، يف عزوز وابن عقيل

 يعرف ومن األلفاظ.. وتغيري األسانييد وقلب البرت احليدي  أهل مارس وطاملا ملعاوية، محاية طباملخطو



 انتهى . هلل واحلميد متني السنيدو ،لي  ال ابنه اهلل عبيد طاووس عن فيه الراوي ألن  اخل إسحاق حيدثين هو الذي

  . خطه من

 مثل إذن فهو منه الرباءة بوجوب القطع تعني اإلسالم ملة غري على ميوت معاوية بأن ص النيب إخبار صح وحي 

 .أمجعني اهلل لعنهم جهل وأبي والولييد وشيبة  عتبة

 : 67الغماري أمحيد احمليدث العالمة تصحيح ثانياً:

 شرط على صحيح حيدي  وهذا : ( 052 / 2 ) العطار جؤنة يف الغماري الصيديق بن أمحيد السييد احلافظ قال

 املموهون به ميوه ما كل على ويقضي ،اهلل قبحه الطاغية هذا شأن يف املتحري ،املؤمن عن غمة كل يرفع وهو ،مسلم

 ،شهورةامل ومعامجهم مصنفاهتم يف احلفاظ من كثري خرجه احليدي  هذا أن تسمعه ما أعجب ومن ! حقه يف

 ،النصب يف الضاللية مذاهبهم وعلى عليه سرتا ،معاوية اللعني باسم يصرحون وال رجل فطلع : يقولون ولكنهم

 اليدساسني دس على رغما الشريعة هذه حفظ الذي هلل فاحلميد ،أعيدائهم منار برفع ولو البيت آل حقوق وهضم

 ) بلفظ الطرباني رواية من احليدي  هذا هناك كرذ فإنه ( 227 / 5 ) الزوائيد جممع أنظرو ( املبطلني وحتريف

 من كل ليس أنه وهو أمر، يف خنالفه ولكن جيداً، نفيس وهو الغماري كالم انتهى ! ( مبهما هكذا ( رجل فطلع

 خيفون قيد علي اإلمام شيعة وبعض العام، الرأي خيشى فبعضهم علي، لإلمام معاداة فعله إمنا معاوية اسم أخفى

 قيد اليت معاوية مثالب أخفاء يف يطرد الشخص جنيد عنيدما ولكن به، احمليط الوسط من خوفاً علي فضائل بعض

 لإلمام مبغض أنه يشرتط وال الظامل الباغي هلذا حمب أنه يعين فهذا هذا منه وتكرر أذى يصبه ومل معاصره رواها

                                                           

 الرابع القرن يف احليدي  علماء أكرب وهو أزهري، عامل هـ(،0751) املغربي الغماري صيديق أمحيد السييد الفيض أبو هو 67

 األلباني الليدود خصمه حتى  .. غريمها وال األعظمي وال األلباني ال احليدي  علم يف يساويه أحيداً أعلم ال اهلجري، عشر

 عبيد بن وحمميد تيمية وابن معاوية يف خيالفها ألنه عليه وتشنع تبيدعه احمليدثة السلفية أن إال احليدي  يف بالعلم له يعرتف

 من حرمتنا كما جل،الر هذا إنتاج من اململكة( يف اليديين الفكر على تسيطر اليت ) احمليدثة السلفية حرمتنا وقيد .. الوهاب

   احمليدثة. والسلفية الوهابية يف العلم طلبة حصر بغية اإلسالمي اإلنتاج من وكثري واليمن والقريوان األزهر أنتاج معظم



 معاً، النار إىل واليدعاة اجلنة إىل اليدعاة حب على كبرية مقيدرة ميتلك جنبل بن كأمحيد احليدي  أهل فبعض علي،

 هذه أعين أموي، إنتاج هو الشيطاني املالئكي املزيج هذا بني اخللط على القيدرة وهذه معاً، والظامل العادل حب

 حتققت إذا الظاملني عن بالنفور املؤمن يطالب اهلل دين ألن الشريعة، تأثري من وليس أمية بين إنتاج من النفسية

 .مظاملهم

 هـ(0751 ) الشافعي عقيل بن يدحمم تصحيح

 أبي ابن من بالرباءة اإلميان تقوية ) اآلخر وكتابه (معاوية يتوىل ملن الكافية النصائح ) كتابه يف احليدي  صحح

 واهلنيد. واحلجاز اليمن بني تنقل شافعي فقيه وهو  مها،وغري سفيان(

 شهاب: ابن العالمة تصحيح

   عقيل( ابن ذلك عنه نقل ) ..احليدي  صحة يرى ممن شهاب بن بكر أبي الكبري العالمة 

 املشهيداني: جاسم اليدكتور تصحيح 

 وعنوان السلفية القرى أم جامعة من لليدكتوراه رسالته يف صاحل(.. إسناده ) اإلسنادين أحيد عن قوله يف سبق

  أمية. بين عن أخباره يف وخصصه األشراف( أنساب يف البالذري موارد ) الرسالة

  وفوائيده اللحيدي  فقه من ال :الث املبح 

 احليدي : داللة  (:0) 

 وفيه تقيدير أقل على تفسيقه على داللة احليدي  ويف ويبيدل سيغري وأنه ملعاوية شيدييد ذم على شك بال ييدل فهو 

 رووا أهنم جيداً ضعيف احتمال مع الشيخني شرط على رجاهلاو ،مطلقاً تكفريه على -األلفاظ بعض يف – داللة

 اقتصر من على وال معاوية، كفر من على ينكر فال األصل(، هو سنيت غري على ميوت ) لفظ وأن ،ملعنىبا احليدي 

 احلكم  معاوية على احلكم يف األدنى واحليد النصوص، هذه ورفض بإميانه قال من على ينكر وإمنا التفسيق، على

 عنه والرتضي الرجل هذا حبب يلزمونا أن ةاملسأل هذه يف ملخالفينا جيوز ال لكن ،فقط السنة وتغيري بالظلم عليه

 مات أنه واعتقاد السابقة األحادي  بيدالالت بااللتزام نلزمهم أن لنا ليس كما األحادي  هذه خمالفة خنشى ألننا



 يعتربونه وأهنم وخاصة يءبر رجل يف يطعنون هبذا أهنم خيشون ألهنم اإلسالم غري على أو السنة غري على

 !صحابياً

 يف يعتيدلوا وأن بالصواب اجلميع يبصر أن اهلل ونسأل حججهم يعرضون مثلما حججنا نعرض أن احلل ىفيبق إذن 

 والتعصب اهلوى مبيزان ال الشرعية النصوص مبيزان معتقيداهتم يزنوا وأن والرباء البغض يف يعتيدلوا كما والوالء احملبة

 العلمية... باملنهجية وليس السائيدة تقلييديةال واملذهبية العلمية باألوضاع احملكومني املتبوعني والشيوخ

  حال: أية وعلى

 من معاوية يف املغالون يستطيع وال معاوية ذم يف الصرحية واخلاصة العامة األحادي  جمرى يف يصب احليدي  فهذا

 أصح أحادي  واحليدي  السنة أهل وجيد إال معاوية فضل على ييدل خاص أو عام حبيدي  يأتوا أن النواصب

 كلها اهنا مع القوة، من شيء فيها يرووهنا اليت األحادي  بأن تنزلنا إذا هذا ،معاوية ذم يف خاصة أو امةع وأصرح

 يف وبثوها تلقفها من وتلقفها مغفلوه ونشرها وأولياؤه وحزبه معاوية وضعها اهلل، رسول على مكذوبة موضوعة

 بفضله العلم يصح ومل ذمهب العلم صح علمية، سألةفامل العصبية، باب من هنا أتكلم ال أناو احليديثية، الكتب بعض

 .والسالم

 : وأخرياً

 واستحواذهم احمليدثة السلفية سيطرة على دليل هو هؤالء إال السنة أهل من احليدي  يصحح من جنيد ال عنيدما

 تلكؤواف البقية أما السنة، أهل أحرار من نصفهم احمليدّثون فهؤالء السلطة، وضغط اليدعاوى عرب احليدي  علم على

 والتضعيف فالتصحيح لضعفه، معاوية يف أنه علم ولو فصححه، معاوية يف ليس احليدي  أن ظن وبعضهم وتعتعوا

 للمعيارية. وليس واملذهب، للمزاجية خيضع احليدي  أهل أكثر عنيد

 عنيد جمهولون فهؤالء احليدي  وصححوا والتعيديل اجلرح علم من تعلموه ما مع اطردوا الذين السنة أحرار أماو 

 األحادي  ودوّن )ص( النيب مع عاش هذا فالناً وكأن وفالن، فالن صححه ما إال يعرفون ال الذين الصغار هؤالء

 يضاد ما وعقوهلم قلوهبم يف يستقر فال املذهبية، العقائيد هبذه معجونة هؤالء عقول أن يعرفون وال مباشرة، منه



 يف نص لكل أذرعهم يفتحون بينما إدانته، من يقرتب نص أي من الظاملني حتمي اليت والسخيفة الفاسيدة العقائيد تلك

 يفعل املذهب لكن عادالً، يذم أن وال ظاملاً )ص( النيب مييدح أن املعقول من ليس أنه يعلمون وهم عليهم، الثناء

 أين ولكن ،مسلم كل يعلمه ما السابقة األمم يف اهلوى هذا عمل وقيد هوى، املذهيب عصبوالت األعاجيب،

 ولو حيتمل ومل األمم، بيداء املصاب فقط هو املخالف أن ونيظن مذهب أصحاب كل ألن أحيداً، جتيد ال عترب؟امل

 كل ولكن مسلم، لكل أيضاً معلومة وهي شرعاً، عنها منهي للنفس تزكية وهذه ،اليداء بذلك مصاب أنه للحظة

 من مذهبه وأصحاب أنه لحظةل ولو حيتمل وال نفسه، يزكي من هو فقط املخالف أن يظنون مذهب أصحاب

 طل ألن املسلمون، منها يستفييد ال السابقة األمم أخالق من اإلهلية التحذيرات فكل وهكذا.. أنفسهم! يزكون

 . وكفى! خصمه على يلقيها طرف

 حساب على ييدويز ملعاوية أميل كان أو بنصب، تلبس من إال املعاصرين احليدي  أهل من يعرفون ال الذين   

 علم أن على الناس أكثر إجبار من تشبههم اليت السلطات بواسطة متكنوا وقيد واحلسني، علي اجلليلني اإلمامني

 فمن لحأشخاص، وإمنا للعلم، يعود ال عنيدهم فاملعيار نعرفه! فال سواهم من أما .. وفالن فالن عنيد احليدي 

 وهؤالء باألشخاص، متعلقة أصبحت هنا فاملعيارية اجلاهل، فهو ذموه أو جهلوه ومن العالمة، فهو علماؤهم عرفه

 شرط على هذا احليدي  يكون وعنيدما احليدي ، أهل منهج يقولون: املعيار عن تسأهلم عنيدما األشخاص

 حنن األشخاص وهؤالء لحأشخاص! فيعييدوننا فالن.. وال فالن يصححه مل لكن يقولون: أحيدمها أو الشيخني

 ألزمونا قيد يكونون وهبذا املذهبية، عقائيدهم خيالف حيديثاً عقلوني وال ينصفون ال فهم وعقوهلم، قلوهبم نتهم

 قالوا أهنم لو أعين الحرتمناهم، خيادعونا مل البيداية من أهنم ولو الشرعية، النصوص خالف لو حتى باملذهب

 من ناوأراحو هكذا قالوا لو املنافق.. اجلاهل فهو خالفه ومن التقي الفقيه فهو وافقه فمن املذهب هو معيارنا

 نتنقل كاملنشار معهم نصبح أن أما اآلخرين، ومع أنفسهم مع صادقون هؤالء لقلنا علمياً معياراً اعتمادهم دعوى

 إسرائيل بين سبيل سلكت اليت هذه أمتنا إال األمم من أمة يف ليس علمي ضنك فهذا واألشخاص املعايري بني

 الكريم. القرآن يف به وصفهم مبا اهلل وصفهم الذين



 (:2) احليدي  فقه من

 سنيت؟ غري على ميوت أم مليت؟ غري على ميوت األقوى: اللفظ هل

 بن نصر وأن مليت( غري على ميوت ) لفظ على واألقوى األكثر الطرق أن وجيدنا األسانييد، يف نظرنا إذا اجلواب:

 اإلسناد بطض فلذلك مزاحم، بن نصر من أوثق وحيده آدم بن حييى بل )سنيت(، بلفظ فرواه  وحيده مزاحم

 مقبوالً وحميدثاً عالمة مؤرخاً كان وإن مزاحم بن نصر أما ومسلم، البخاري رجال من آدم بن فيحيى معاً، واللفظ

 على نعول أن جيوز وال أيضاً، لضبطه وإمنا فقط، لتشيعه ليس خالف، حمل أنه إال اإلسالمية الفرق داخل اجلملة يف

 على قسوة أشيد آدم بن حييى السلفي لفظ جنيد وهنا املنت، يف يؤييدها ما يدناوج إذا إال والتعيديل اجلرح يف املذهبية

 مسألة املسألة وإمنا الرجلني، على أثر للمذهبية ليس أنه على ييدل مما ،مزاحم بن نصر الشيعي لفظ من معاوية

 وحفظ.. ضبط

 بن اهلل عبيد عن معمر عن الرزاق عبيد طريق األول، الطريق من سواء  اللفظ، على توبع قيد آدم بن حييى ثم  

 وهو -احليدي  هذا يف أعين – قاطبة األسانييد هذه أقوى اإلسناد وهذا - .. عمرو ابن عن أبيه عن طاووس

 الصحيح فاللفظ مباشرة، لي  عن احليدي  روت اليت األخرى الطرق من أو -وإسناده آدم بن حييى لفظ مع يتفق

 .أبيه عن طاووس بن عبيداهلل فظكل (مليت غري على ميوت ) هو طاووس عن لي  عن

  : الشواهيد استحضار (7) احليدي  فقه من

 اختالف، أدنى عنيد يقف وال احمليطة، وقرائنه العامة شواهيد يستحضر أن موضوع حب  عنيد للباح  البيد

 قيدو اختالف، ألدنى مذهبها توافق ال اليت النصوص تستبعيد لكنها املتناقضات بني اجلمع جتييد احمليدثة والسلفية

 ليدفع شيء بأي يتعلق هأن وكيف معاوية، يف األحادي  هذه مثل لتضعيف حماولة هؤالء لبعض قراءتي من تعجبت

 بأنه بالتعلق وثالثة كبري، راوٍ يف غريب بطعن بالتعليق يف وأخرى الرزاق، كعبيد كبار رواة يف بالطعن مرة احليدي ،

 أن ذلك بعيد ميكن وال ملعاوية دعا )ص( النيب بأن يزعم ةوخامس معاوية، باسم التصريح يأتِ مل األلفاظ بعض يف

 عن كثرياً يؤخرنا هذا ألن عليها الرد وال هؤالء أقوال استعراض أرييد وال وهكذا، كهذا..اخل، حيدي  فيه يصح



 كالش من شيئاً الفكرة هذه تلقي بأن الفكرة، أصل منها نرييد إمنا تؤلفها اليت والكتب تنجز، أن جيب كربى مشاريع

 التاريخ فهم عوائق أكرب من الشعبية املسلمات هذه التاريخ، يف وال اليدين يف ال هلا أساس ال شعبية مسلمات يف

 احمليدثة، للسلفية املتساقطة الثمار من هي الشعبية املسلمات وهذه الكريم، القرآن فهم ذلك وقبل السرية، وفهم

 عمال كثرة وال الثمار، هذه مبنظر يغرتوا أال الناس رحنذ وحنن السلطان، بستان يف نبتت احمليدثة والسلفية

 . الصاحلني على وجترتيء الظاملني وحتمي اليدين ومتحق الضمري ومتيت الغفلة تورث الثمار هذه فإن  البستان،

 أو الرجال، بعض أو األسانييد بعض يف الطعن يف بعضهم قاهلا تقلييدية بألفاظ يتعلق من نرى قيد هذا، حيديثنا ويف  

 حب  السلفي شك فإذا الشك، هو األصل بأن لنقول املقيدمة، هذه قيدمنا ولذلك األلفاظ، بعض اختالف يف

 به. وانتفع عقله وانتعش

 غري على ميوت ) األشهر عمرو بن اهلل عبيد لفظ أو (اإلسالم غري على ميوت ) عمر ابن لفظ بني هنا فرق وال 

 امللة بينها من إطالقات، هلا فالسنة ،(سنيت غري على وهو وتمي حني ميوت ) مزاحم بن نصر لفظ حتى أو (مليت

 األسانييد لكن األلفاظ أخف هو سنيت( غري على )ميوت ولفظ يضر، ال تنوع اختالف األلفاظ فاختالف  واليدين،

 وأكثر، أقوى أسانييدها النار( أهل من رجل أو اإلسالم، غري على أو مليت، غري على ميوت ) يف األخرى

 وكذلك امليدعو، من هبا أوىل فهو النار إىل دعا ومن النار( إىل ييدعوهم ) فيه فإن عمار كحيدي  أقوى وشواهيدها

 اركسهما اللهم ) مثل أخرى أحادي  وكذلك قاتل، واآلمر األلباني( صححه النار) يف وسالبه عمار قاتل حيدي 

 من كثرية طرق من معاوية لعن أحادي  إىل باإلضافة وعمرو، معاوية يف دعاً( النار إىل ودعهما ركساً الفتنة يف

 وغريه(، اهليثمي صححها قيد األحادي  هذهو )  وغريهم قنفذ بن واملهاجر علي بن واحلسن سفينة أحادي 

 امللة(. غري على املوت ) األول فظالل تقوي كلها األحادي  فهذه

 أمية( بين من رجل سنيت يغري من ل)أو ذر: أبي حيدي  له يشهيدف السنة(، غري )على معاوية موت حيدي  وأما  

 ظاهراً مسلم معاوية أن يقال أن ميكن أنه وأرى يقتضي، وقيد معاوية كفر يقتضي ال قيد )السنة( بلفظ احليدي  فهذا



 اإلسالم، أحكام اليدنيا يف هلم فإن متاماً، كاملنافقني النفاق، حقيقة من مينع ال باإلسالم التسمي فإن باطناً، منافق

 الكفار. أحكام اآلخرة ويف

 باإلسالم التسمي حكم له بقي وإن الكفر على معاوية موت يف صريح هوف مليت( غري على )ميوت حيدي  أما 

 )وهو ياسر بن كعمار السنة، أهل من املاضي يف ملعاوية املكفرين حجج من وأمثاله وهذا كاملنافقني، أيضاً،

 البخاري شيخ موسى بن اهلل كعبييد بعيدهم ممن أو سنة!(، م)وه وأمثاهلم الثقفي بكرة وأبي احلنفية وابن سين!(

 أهل هم وهؤالء اإلسالم، دين غري على مات معاوية بأن يصرح كان الذي ومسلم البخاري شيخ اجلعيد بن وعلي

 أبي وابن اجلاحظ نقل كما بالكفر، معاوية على احلكم على تقريباً كلهم املعتزلة وكذلك احليدي ، أهل ومن سنة

 واحليدي  السنة أهل كبري الغماري الصيديق بن أمحيد العالمة السييدك السنة من احلاضر العصر يف أو ،احليدييد

 عقيل بن عمر بن حمميد كالسييد أو جهل.. وأبي ربيعة بن عتبة من كالرباءة معاوية من الرباءة يرى الذي باملغرب

 ،الكوثري تلميذ خريي أمحيد أو املكي عزوز احمليدث الشيخ أو باليمن، السنة أهل كبار من شهاب بن بكر بيوأ

  لبحثه، داعي فال إمجاع حمل الشيعة عنيد وهذا واإلمامية الزييدية الشيعة من أو  واحلجاز، مصر سنة من وهم

 على ميوت ) اآلخر احليدي  ولفظ مليت( غري على ميوت ) اللفظني بني اجلمع وميكن ،السنة أهل داخل فاخلال إمنا

 كافر فهو وتبيديلها )ص( النيب سنة تغيري تعميد من بأن النار(، أهل من معاوية أن ) الثال  احليدي  أو سنيت( غري

 غري على ميوت النار أهل من لعني رجل الفج هذا من عليكم يطلع ) احليدي  لفظ هذا يكون وقيد النار، أهل ومن

 ميوت ) بلفظ ثال  قسم ورواه النار( أهل من رجل ) بلفظ آخرون ورواه لعني(، رجل ) بلفظ بعضهم فرواه مليت(،

 املآالت، يف واتفاق تنوع اختالف وإمنا تضاد، اختالف ليس األلفاظ يف االختالف وهذا مليت(، غري على

 هناية يف رأيناه ما وهذا التصريح.. دون واإلحياء والكتمان للبرت الرواة تضطر واملذهبية السياسية والظروف

 وآخرون زيادة، دون هكذا فيدخل( أو فطلع، ) كلمة عنيد توقفوا وآخرون ة(معاوي فطلع ) يقول من فمنهم احليدي 

 على للخائف مربراً يكون قيد البرت أو اإلخفاء أو الكتمان وهذا غريه(! )فطلع قال رابع وقسم رجل( فطلع ) قالوا

 لآلمن. مربراً ليس ولكنه نفسه،



 املناسب من وليس الناس، من كثري يف حاصل هذا ألن (األحكام يف ) العملية املخالفة هبا يراد ال السنة وخمالفة 

 ) األعظم السنة يرتك مبن إال )ص( النيب يشهر لن كال، السنن، تطبيق يف قصور عنيده برجل )ص( النيب يشهر أن

 اليوم، إىل معاوية آثار من نعانيه ما وهذا معاوية، سرية يف نراه ما وهذا حرهبا، على ويعيش عليها، وميوت امللة(

 وفاعليته. ومعناه حمتواه من اإلسالم تفريغ من نعاني وإمنا معاوية، تركها عملية سنن من نشكو ال فنحن

 السنة( ) لفظة من مستويات تعطي الشرعية والنصوص بامللة، إال احليدي  هذا يف السنة تفسري ميكن ال هنا فمن

 قيد السنن بعض أن ومبا ،التفصيلية الفقهية ماألحكا كبعض ذلك من أخف هو ما تعين وقيد وامللة، اليدين تعين فقيد

 أن نفهم أن فوجب  كفراً، وال نفاقاً ليس هذا ولكون  حيدي ، فيهم يرد ومل  وتأويل جهل عن معاوية قبل تغريت

 مع احليدي ، يف )مليت( لفظ على )سنيت( لفظ ترجيح افرتاض حال يف هذا عظيم؛ لشيء كان والتشهري التحذير

 الرجل. بسرية وألصق إسناداً، أقوى مليت( ) لفظ أن الواقع أن

 امللة تعين هنا السنة هذه أن على ييدل  -سبقه من سائر دون -السنة بتغيري معاوية تخصيصف كله هذا وعلى 

 هو السنة غري على املوت يصبح هذا وعلى وتأويل، جهل عن وليس وهوى، عميد عن كان تغيريها وأن واليدين

 معاوية أن ريب وال وامللة، اليدين تغيري هو السنة تغيري ويصبح اإلسالم، غري على ملوتا هو امللة، غري على املوت

 ومت واملظامل، الظامل للسلطان حام دين إىل واحلقوق، للعيدالة حام دين من وحوله اإلسالمي، اليدين معامل أبرز غري قيد

 مت املقابل يف و وصيدق، حبق به واملؤمنني يهإل والسابقني بل أنفسهم اليدين وأهل نفسه اليدين حماربة يف اليدين توظيف

 . واهلزل...اخل بالعب  اهلل ووصف والنصب اجلرب نشر

 – تقتضي ال اإلسناد وصحة صحيح اإلسناد نأل عنيدي، ترتجح وإمنا املنت ألفاظ بصحة يقيناً أقول ال هنا وأنا

 أكرب جيمع أن استطاع الذي اليداهية نالسلطا على مثال أوضح معاوية ألن أرجح قلت وإمنا ،املنت صحة -دائماً

 واألحكام واألحادي  العقائيد يف تغلغلت إذ ومؤثرة واسعة لكنها خفية حماربة اليدين حماربة على الناس من قيدر

 وأفعاله، معاوية من للرباءة االستعيداد ميتلك من إال له ينتبه ال ومؤثر، وكبري خطري تغيري وهذا اليوم، إىل والنفوس

 النار إىل اليدعوة إىل الباغية الفئة حيدي  من  النصوص، لتلك الواقع وتصيديق ذمه، يف النصوص كثرة بعيد السيما



 سم يف اجلمل يلج تىح اجلنة ييدخلون ال الذين منافقاً عشر االثين حيدي  إىل العضوض، امللك إىل السنة تغيري إىل

 عالمات من )وكالمها واألنصار علي بغض إىل ه(فاقتلو منربي على معاوية رأيتم إذا ) بقتله األمر إىل  اخلياط،

 ويف فيه دعاً النار إىل ودعهما ركساً الفتنة يف اركسهما اللهم إىل  باهلل، يؤمن ال لكع بن لكع حيدي  إىل  النفاق(،

 حيدي  بيدليل منهم معاوية أن وترجيح العقبة حيدي  إىل  وأخيه، وأبيه معاوية الثالثة لعن إىل ،العاص بن عمرو

 عن تكرب هو بينما باألكل! واالعتذار التمنع دالئل من فيه وما بطنه اهلل أشبع ال إىل اليدبيلة، وحيدي  ارعم

 الشهيداء قبور نبشه إىل أبيه، مع )ص( النيب هزمية ومتنيه حنني يوم اعتزاله وكذلك ... للنيب)ص( االستجابة

 كما أو اليوم، بعيد منكر ينكر لن ) األنصار ضبع قال حتى ،اليدم منها فانبع  محزة رجل وضربه وإهانتهم بأحيد

 إىل فرعون(، كفره ملن وويل نفسه، املغرية كفره حتى ) وغريه للمغرية ذلك وإعالنه )ص( بالنيب استهزائه إىل  قال(،

 على ص() النيب بايع ممن عبادة وكان ) )ص(، النيب منهم حذر الذين السوء أمراء من بأنه الصامت بن عبادة قسم

 جائزة بوضعه آمراً بل راضياً )وكان النار يف وسالبه عمار قاتل حيدي  إىل  الئم(، لومة اهلل يف خيشى ال احلق قول

 سوء إىل  واملارقني(، والقاسطني الناكثني بقتال أمرت ) حيدي  يف القاسطني رأس كونه إىل برأسه(!، يأتي ملن

 والنيب النبوة يف العائلة معتقيدات عن خرج أنه نطمئن حتى تقياً يكن مل وهو باإلسالم تظاهرهم بعيد وواليدته واليده

 يعطينا األرض على الواقع وتصيديق واملواقف والشهادات واآلثار ألحادي  فكثافة اخل، .. ..اىل )ص(..

 جنيد مل لو بل الشيخني؟! شرط على أسانييدها اليت باألحادي  فكيف ذمه، يف حيدي  أي لصحة اطمئنانا

 وال الرشييد احلكم يف ال مرفوعة، راية لإلسالم يبق فلم ونيته، سريته سوء على دليالً وأثره واقعه لكفى أحادي 

 العيدل، إال مظامله يف يرون ال التاريخ، عرب واملصلحيني، الصاحلني من عبيدة له يوجيد أن واستطاع السيدييد، الفكر

 من حق يف اهلل يرقبون ال ممن عصره، دهاة وأعانه شيطان، داهية شخص فهذا األجر.. إال جرائمه يف وال

 والفكرية، السياسية عيدته لحأمر أعيدوا فلذلك التاريخ، عرب حكمهم يبقى أن ختطيطهم وكان احلقوق،

 والنواصب السلفية من الصاحلني مغفلو وسار السياسي، هنجه على ساروا والعباسيني املروانيني من فالسياسيون

 فكري. منهج من هلم رمسه ما على



  )ص( النيب نصيحة اكتمال : (2) حليدي ا فقه من

 – املسئولية وأن ألمته، النصيحة كامل كان )ص( النيب أن املؤمنني قلوب هلا تطمئن اليت احليدي  هذا فوائيد أهم من

 كان يضرها مما أمته وحتذير نصيحته وأن وامتحاناً، ابتالء أييديهم بني تركها قيد -املستقبل أخطار تاليف مسئولية

 األمة مسئولية فهذه ..اخل تابوا أهنم ظنها أو هؤالء إىل باطمئناهنا األمة خالفت وإذا فيه، لبس وال وحالوض شيدييد

 حمتواه من اليدين وتفريغ العضوض وامللك البغي حيدوث عن مسئوالً )ص( النيب فليس )ص(، اهلل رسول مسئولية ال

 املسئولية بعض الصحابة حتميل أن ريب وال ر،بالتحذي علمه بعيد به ووثق عمر وىل من مسئولية هذه .. اليداخلي

 فهو املسئولية، كامل )ص( النيب حتميل يف يرغبون والنواصب ذلك، )ص( النيب حتميل من أوىل معاوية فساد عن

 من وهذا .. توليهم طريق للخلفاء سن من وهو والهم من وهو فيهم وثق من وهو أمية بين استعمل من عنيدهم

 هلم ذكره إال فتنة قائيد يرتك ومل ونصح وصرح حذر )ص( النيب أن والصواب عليه، وضعوه ومما )ص( للنيب الظلم

 فتنة أشيد من حتذرينا يتم أن دون هكذا ورسوله اهلل يرتكنا أن املعقول من وليس قبيلته، واسم أبيه واسم بامسه

 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ يَتَّقُونَ مَا لَهُمْ يُبَيِّنَ حَتَّى هُمْهَيدَا إِذْ بَعْيدَ قَوْمًا لِيُضِلَّ اللَّهُ كَانَ وَمَا) وأهله باليدين مرت

 الظاملني، صف يف ورسوله اهلل جتعل اليت السلطانية واألحادي  الروايات تلك تغرنكم فال (، [005/التوبة]

 األكاذيب ووضع مواضعه عن الكتاب بتحريف ورسوله هلل اإلساءة من أبلغ فتنة هناك فليس احذورا، ثم احذورا

 وقتال قتل فتنة ليست جهنم، أبواب على اليدعاة هؤالء فتنة هذه ،التاريخ لسان وعلى اهلل رسول لسان على

 دعك ،نفسه اليدين فهم يف السائيدة هي اليوم، إىل السائيدة الثقافة هي مازالت إذ ،فكرية فتنة إهنا األدهى بل فقط،

 اجلميع. من سليمت حمل فهذا واالقتصاد.. السياسة من

 احليدي ؟ تصحيح من اخلوف ملاذا (:5) احليدي  فقه من

  التأني؟ من ملزييد الباحثني بعض تيدفع شكوك تبقى أن احملتمل من فهل  احليدي  هذا صح وإذا

 الشك ألصحاب ليس هنا واخلطاب  األسانييد، صحة بعيد حتى يشك، أن باح  كل حق من نعم اجلواب:

 ال عقليتهم ألن  يشكوا، أن هلم حق ال فهؤالء التقلييدية احليديثية كالسلفية املذهيب كالش ألصحاب إمنا املنهجي



 منت على اإلشكاالت إلقاء حتب ال وهي سنيده، صح إن الفرد الواحيد احليدي  مع فهي اإلسناد، صح إذا تشك

 النصوص، عنيد وقافة هي بل )ص( النيب إىل نسبته لتبطل النص على تستشكل وال سنيده، صح إن حيدي  أي

 السلفيون يقرأه ال الكتاب هذا أن أعرف وأنا السنيد، صح أن بعيد تشك أن هلا حيق ال  قلنا: هنا فمن حسناً

 على السلفية السيطرة حبكم – غريباً عنيدهم احليدي  هذا يكون قيد  متجردون باحثون أيضاً سيقرأه وإمنا فقط،

 لعل الكتاب يقرؤوا أن املفييد فمن هذا وعلى  -العامة يردده ام إال للخاصة ترتك فلم 68قرناً عشر أربعة اليدين منابر

 القادمة األخطار من األمة حتذير )ص( النيب مهمة من هل مبعنى النبوة، تفسري هلم تعييد األحادي  هذه مثل

 تتناوشه بينهم وتركه القرآن إيصال على تقتصر )ص( النيب مهمة أن أم وبوضوح؟ بأعالم واإلخبار وحتيدييدها

 يبشر أمل قبله؟ من األنبياء مهمات عن ختتلف )ص( النيب مهمة وهل التأويالت؟ وتستلبه املطامع وتتيدافعه وهاماأل

 اجتهاد حمل هذا وكفى؟ والشرائع اإلجنيل إيصال مهمته تكن مل ملاذا مثالً؟ )ص( بالنيب السالم عليه عيسى

 من يذهبون ال األنبياء وسائر )ص( النيب إن تقول ليتا الفكرة مع ولكين  رأياً، يتخذ أن املفكر حق ومن  واختالف

 من حييا حبي  واضحاً البيان يكون  أن بيد فال الضعف عليهم خشي وإذا يتقون، ما ألصحاهبم يبينوا حتى اليدنيا

 مشرتك، املعامل حتيدييد يف وحقهم متساوٍ، اهليداية يف احلاضرين حق ألن بينة، عن هلك من ويهلك بينة عن حييى

 األمحق درك إىل ينزل إيضاحاً األمور من كثري إيضاح يوجب عقوهلم واختالف والبلييد، للذكي احلجة تصل حبي 

 هنا اخلاصرة، يف القضيب وضرب اليدوحات منرب فوق من األييدي رفع يف حيدي  كما املأمولة، للهيداية وينتشله

 واإلبالغ. اإلنذار درجات تتساوى

 نفسه السلفي ألن السرية، الطليق أساء إذا الطليق اهتام يف يشك أن يالسلف حق من ليس آخر جانب من وأيضاً

 على بقائهم يف واألحادي  سلول، بن أبي بن اهلل كعبيد رضواني أو قشري بن كمعتب بالنفاق بيدريني باهتام يقر

                                                           

 على كان عقبة بن الولييد فهذا فسقة، خطباء فيه بيدأ كان قيد عثمان عهيد أن على  األربعة اخللفاء عهيد باستثناء 68

 عهيد فليس األمصار.. سائر يف وكذا دينية، وظيفة أي من مسعود بن اهلل عبيد الصحابي عزل ومت واحلرب! واملال الصالة

  عام. مستوى على ولكن الثقافة تلك بيدأت عهيده يف بل األموية، الثقافة من سليماً كان كله الراشيدين اخللفاء



 يف توالروايا األحادي  شئتم إن راجعوا بكثري، معاوية حق يف األحادي  من وأضعف أقل املوت حتى النفاق

 بني الفرق وسرتون سلول، بن أبي بن اهلل عبيد الرضواني نفاق أو األنصاري، قشري بن معتب البيدري نفاق

 وحواضنها وقرائنها وشواهيدها وقتها الطرق كثرة حي  من ذمهما، يف واألحادي  معاوية ذم يف األحادي 

 عن إمنا العقيدي املذهب عن نبح  ال وحنن عنهما، يرضَ ومل معاوية عن رضي املذهب أن إال والتارخيية، القرآنية

 األحادي  تلك الختفت اإلسالمية اليدولة حكم هلما تيسر أنه ولو الصحيحة، والروايات الشرعية النصوص

 69منهما؟! الطليق معاوية فأين رضواني والثاني بيدري ذاك ثم معاوية، مثالب اختفت مما أكثر والروايات

 عمرو بن اهلل عبيد توبع هل مثالً: فيسأل اليقني، ييدركه حتى ويسأل يشك أن املعرفة عن الباح  حق من نعم

 وهل .. وهكذا ثقة؟ الثال  الراوي هل ثقة؟ عنه الراوي هل روايته؟ يف ثقة هو هل احليدي ؟ هذا رواية على

 األحادي ؟وهل هذه مثل فائيدة وما هذا؟ يعقل وهل توبع؟ وهل احليدي ؟ وضع العاص بن عمرو بن اهلل عبيد

                                                           

 إىل  هـ(051) سليمان بن مقاتل من مجاعاًإ منافق السلفية عنيد وهو إمجاعاً، بيدري فهو األنصاري قشري بن معتب أما 69

 صحيحاً كان إن لكنه باطالً، يكون وقيد صحيحاً، النفاق هذا يكون وقيد املعاصرة، الوهابية إىل  هـ(325) تيمية ابن

 املغازي أهل عنيد احليديبية شهيد سلول، بن أبي بن اهلل عبيد وكذلك  الوضع، إىل الصحة من أحادي  ينقل أن فيجب

 ذلك قريش عليه عرضت عنيدما بالكعبة يطوف أن رفض بل بايع، فقيد إذن إمجاعاً، األمحر اجلمل بصاحب سولي والسري

 هذا يكون وقيد  إمجاعاً، منافق عنيدهم وهو رضواني هو هذا وعلى صحيح، احليديبية فشهوده )ص(، النيب يطوف أن إال

 العام الوعيد من النار إىل اليدعوة خترجه إذن، معاوية فكذلك العموم، من أخرجته اخلاصة األحادي  أن حبجة صحيحاً

 يف فهي وقاتل أنفق ملن العام بالوعيد اجلنة استحق فإن آخره، من األمر أتيت ولكن أخرى، قيود االية يف أن مع  باحلسنى!

 اغتيال على يتآمر ومل إسالماً، وأقيدم ينفق، مل ومعاوية وانفق يقاتل، مل ومعاوية قاتل ألنه وأوىل، أوىل باب من أبي بن اهلل عبيد

 صح وإن املقارنة، جمال هنا ليس جيداً كبري الفرق وفاته، بعيد بقتلهم أوصى وال قرابته لعن وال أصحابه قاتل وال )ص( النيب

 معاوية كلمات مبح : راجع ) منها أسوأ هو ما معاوية قال فقيد األذل( منها األعز ليخرجن ) القائل هو أبي بن اهلل عبيد أن

 )ص( النيب سنة عن األمة بكل معاوية أخنذل فقيد أحيد، يوم اجليش بثل  أبي بن اهلل عبيد  اخنذل وإن )ص(، لنيبا حق يف

 قروناً!. بل يوم شطر ليس



 وهل والعصبية؟ للمذهب ذلك أمهلنا حنن ولكننا ذكروه أهنم أم احليدي ؟ هذا احليدي  أهل جيهل أن يعقل

 أحادي  كل رد جيوز وهل سنة؟ رواهتا أن أم معاوية؟ ذم يف وردت اليت األحادي  هذه يف دور للشيعة

 هذه رواية على املعتيدلون والنواصب والشيعة السنة اتفق وهل السنة؟ أحادي  كل قبول جيوز وهل الشيعة؟

 أن للحيدي  ميكن وهل ضعفه؟ دالئل من أم احليدي  قوة دالئل من -حصل إن – االتفاق هذا هل األحادي ؟

 ...  خفائه؟ أو احليدي  ظهور يف دور واملذهبية السياسية لحأسباب هل آخر؟ قرن يف وخيتفي قرن يف يشتهر

 تفيض ألمة وويل إجاباهتا، على أسئلتها تزييد ال ألمة وويل م،عل األسئلة طرح جمرد فإن شئتم، عما اسألوا اخل

  أسئلتها. على إجاباهتا

 غريه احليدي  روى إذ توبع، وقيد توبته، بعيد وخاصة النقل، يف صادق العاص بن عمرو بن اهلل عبيد أن فأرى أنا أما

 اهلل شاء إن - تنقله لن غيالب من توبته منتفية..وأن للحيدي  وضعه أسباب أن وأرى سيأتي، كما الصحابة من

   قبلها. منه هلل أخشى التوبة بعيد فالتائب آخر، لبغي -

 اإلميان.. أضعف  (:2 ) احليدي  فقه من

 ،)ص( النيب هيدي غري وعلى البيدعة( ضيد هي اليت ) السنة غري على مات معاوية أن املسلم يعتقيد أن من أقل ال

 من موبقة ويزييد ؛الفاسق ليزييد عهيده وعلى ،العضوض امللك وعلى والظلم، البغي وعلى ،النار إىل اليدعوة وعلى

 أعين صحته، يرون ال مبا نلزمهم أن احمليدثة السلفية من احليدي  هبذا يؤمن ال من على يشرتط فال تزييد، أو هموبقات

 حهايصح اليت النصوص من صحته يرى ما مضمون يعتقيد أن يشرتط وإمنا اإلسالم، دين غري على معاوية موت من

 أموال وأكل احملرمة النفس كقتل موبقاته من عنيدهم صح مما أو العضوض، امللك وحيدي  الباغية الفئة كحيدي 

 ال والنبوي القرآني باملعيار ،نفسها احمليدثة السلفية عنيد صح ما على مات أنه يعتقيد أن أي بالباطل..اخل، الناس

 املسلمني على تنزل هؤالء من الرمحة هذه وليت عليها، يؤجر حسنات إىل املوبقات يقلب الذي املذهيب املعيار

 املؤمن أعين اخل، وجهمية..، وصوفية وإباضية وشيعة معتزلة من اإلسالمية الفرق كصاحلي إمياهنم يف الصادقني

 ويصرون واهلالك، النار أهل من هؤالء أن على احمليدثة السلفية تصر أما اجملرم، الفاسق وليس هؤالء من الصاحل



 عنه ئلواس اليدنيا يف يصححوه مل إنو خمتل، املعيار فهذا واإلشراك، واجلرب والظلم النصب فيه اجتمع من تربئة على

 تلبيسات وال معاوية، يف النواصب وضعه ما وال املذهبية، العقائيد بكتب متسكهم سعفهمي لن وعنيدئذ ،اآلخرة يف

 املادية والوفرة اإلعالمية بالصولة الفرح هذا عنهم وسيزول ة،الوهابي تلفيقات وال احلنابلة، حتريفات وال تيمية، ابن

 هلم حول ال ضعفاء إال هبا يقول ال األدلة تلك ألن وأهله الظلم ذم يف األدلة مساع من متنعهم اليت اجلماهريية والكثرة

 قَبْلُ مِنْ نَيدْعُو نَكُنْ لَمْ بَلْ عَنَّا ضَلُّوا قَالُوا اللَّهِ دُونِ مِنْ (37) تُشْرِكُونَ كُنْتُمْ مَا أَيْنَ لَهُمْ قِيلَ ثُمَّ) صولة: وال قوة وال

 (35) تَمْرَحُونَ كُنْتُمْ وَبِمَا الْحَقِّ بِغَيْرِ الْأَرْضِ فِي تَفْرَحُونَ كُنْتُمْ بِمَا ذَلِكُمْ (32) الْكَافِرِينَ اللَّهُ يُضِلُّ كَذَلِكَ شَيْئًا

 واملسرفني املتكربين ذم يف اآليات وكل (،غافر]  ((32) الْمُتَكَبِّرِينَ وَىمَثْ فَبِئْسَ فِيهَا لِيدِينَخَا جَهَنَّمَ أَبْوَابَ ادْخُلُوا

 باهتام الظاملني عن وينافح عليها ليشوش جهيده يعمل بل مساعها، يرييد وال الشرعية األدلة عن يعرض من تتناول

 .التاريخ عرب همظلم من واملستفييدين الظاملني سنن من سنن وهذه الناصحني،

  ..وكيف؟  ؟اخلارج يف احليدي  حتقق هل الرابع: املبح 

 أو السنة، غري على أو امللة غري على معاوية موت على دالئل وجود أي اخلارج، يف حتققه احليدي  صحة قرائن من

 رجل سنيت ليبيد من أول ) وشاهيده فواضح السنة غري على أما  -بينهما اجلمع يرى ال من عنيد هذا - معاً، مها

 احلكم ونظام الشرعي النص واحرتام واألمانة العيدل يف )ص( النيب سنن غري فقيد الواقع له ويشهيد أمية(، بين من

 بيان. إىل حيتاج ال مما ذلك وغري املايل والنظام

 على ارجاخل يف دالئل وجيدنا سواء صح إن باحليدي  نؤمن كنا وإن أيضاً، دالئل إىل حيتاج امللة غري على املوت لكن

 وقيد إسناده صححنا وإمنا صحته من نتيقن مل احليدي  أن مبا لكن احليدي ، يصح أن بشرط جنيد، مل أو حتققه

 نبح  أن واجبنا من فإن نسيب، والرتجيح وشواهيد، بقرائن الرتجيح تفييد إمنا اإلسناد صحة أن كيف شرحنا

 اخلارج. يف للحيدي  التحقق هذا عن

 واضح السنة غري على معاوية فموت السنة وأما امللة( ) معنى تفسري جيب ارجياخل التحقق على الكالم وقبل

 امللة غري على املوت حتقق يف واخلالف الكالم وإمنا ذلك، يثبت والواقع اآلخر، احليدي  يف السنة مبيدل فهو جيداً،



 -العامة من بتقية ولو – ايوافقونن السلفية فأكثر السنة معنى أما ،امللة معنى على الضوء إلقاء فوجب عيدمه، من

 بتغيري وتأولوه أمية( بين من رجل سنيت يبيدل من أول ) حيدي  صححوا فقيد السنة! غري على مات معاوية أن

 وإال التنزل، باب من يكفي أنه إال التبيديل هذا إال يذكر مل أنه ورغم األلباني، فعل كما ملك، إىل اخلالفة نظام

 والعلم العيدالة يف )ص( النيب سنة كل بل واحيد، مثال أو واحيد مبصادق حتصر الو تعيد ال للسنة معاوية فمخالفات

 فهو امللة غري على مات معاوية أن ثبت فإذا امللة، على اآلن لنكرز ولكن  معاوية، غريها اخل ... واملال واحلقوق

 أو مظاهر أو مصاديق وما ؟امللة غري على معاوية ميوت أن معنى وما امللة؟ معنى فما باإلمجاع، السنة على يأتي

 اللغة يف امللة بتعريف ولنبيدأ هنا، علها اإلجابة سنحاول األسئلة هذه كل .. جيداًُ، اخلطري احليدث هذا دالئل

 أم امللة غري على املوت تفييد أحادي  فيه حتققت هل نرى ثم أخرى! ملة مبتابعته معاوية اعرتاف نذكر ثم والقرآن

 :..اخل ال،

 : العرب لغة يف امللة 

  ،والشريعة ،والطريقة ،اليدين  مثل: عيدة معانٍ هلا إمنا اليدين، عن علين كلي خروج بالضرورة ليست اللغة يف امللة

 ومجلة عليها، صاحبها يستمر اليت والشريعة والنحلة، الواضح، واألمر والسنة، واملذهب، اجلامع، واليدين

 ،املسلوكة الطريقة امللّة :ومنه : (252 ص / 0 ج) -  للزخمشري البالغة أساس ففي ،ذلك وحنو ،الشريعة،

 :(711 ص / 0 ج) -للجوهري  الصحاح خمتار ويف  /اإلسالم ملّة فالن وامتلّ امللل، خري إبراهيم ملّة :ومنها

 لفانوخمت بالذات، نمتحيدا ،وامللة اليدين  :(75 ص / 0 ج) - للجرجاني التعريفات ويف  /والشَّريعةُ اليدِّينُ واملِلَّة

 أهنا حي  ومن ،ملة :تسمى جتمع، إهنا حي  ومن ديناً، :تسمى ،تطاع إهنا حي  من الشريعة فإن باالعتبار،

 ةواملل تعاىل، اهلل إىل منسوب اليدين أن :واملذهب ة،واملل اليدين، بني الفرق :وقيل مذهباً، :تسمى إليها، يرجع

 ص / 2 ج) - عباد ابن للصاحب اللغة يف احمليط ويف  /اجملتهيد إىل منسوب واملذهب الرسول، إىل منسوبة

 اللغة مجهرة ويف  / والسُّنَّةُ .والطَّرِيْقَةُ .أوْضَحَه الذي األمْرُ : وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُوْلِ ومِلَّةُ  :(257

 احمليط القاموس ويف /اليدِّين من اإلنسان ينتحِلها اليت النِّحلة :واملِلة  :(21 ص / 0 ج) - فارس البن



 ص / 0 ج) -  اللغوية الفروق يف العسكري أطالو /اليدينُ أو الشَّريعَةُ  :(023 ص / 7 ج) -للفريوزبادي

 الطريقة هي الشريعة أن :واليدين الشريعة بني لفرقافقال: اليدين وبني بينها والفرق امللة معنى بيان يف  (255

 ما واليدين فيه خذاأل لكثرة الشارع وقيل ومشرعة شريعة ءاملا إىل الطريق مسي ثم ومن يءالش إىل فيها املأخوذة

 تفييد أهنا إال امللة نظري املعنى هذا يف والشريعة شريعة، منا واحيد لكل وليس دين منا واحيد ولكل املعبود به يطاع

 تفييد لةوامل طريقا، فيه طرق يقال كما شريعة اليدين يف شرع ويقال ،امللة تفييده ال ما املأخوذ الطريق يفييده ما

  ،عليها أهلها إستمرار

 جلملة إسم امللة أن :واليدين امللة بني الفرق (725 ص / 0 ج) - للعسكري اللغوية الفروق من آخر موضع ويف

 يقال وإمنا امللة حسن يقال وال اليدين حسن فالن يقال أنه ترى أال أهلها من واحيد كل عليه ملا إسم واليدين ،الشريعة

 وال املالئكة دين ديين وتقول ديين له يقال فال الشريعة مجلة إىل نسب امللي الذمي خلالف لويقا امللة أهل من هو

 اهلل إىل يقربه أنه ويعتقيد نساناإل إليه يذهب ما واليدين ،باهلل االقرار مع للشرائع إسم امللة الن املالئكة ملة مليت تقول

 وليس شرائع فيها نأل ملة واليهودية ملة دين كل يسول دين ملة وكل الشرك أهل دين مثل شرائع فيه يكن مل وإن

 اهلل عنيد اليدين إن " تعاىل قوله مثل بالثواب عليها جيازى اليت العامة الطاعة فهو اليدين أطلق وإذا ،70ملة الشرك

 لتقارب املواضع بعض يف اآلخر بإسم وامللة اليدين من واحيد كل يسمى وقيد داللته إختلف قييد وإذا ،" االسالم

 العيدو من ضربا سن على الذئب يعيدو أن وهو املل العربية يف امللة وأصل ،.. .. قلناه، ما صلواأل ييهمامعن

 توطأ، حتى سلوكه تكرر إذا مليل طريق قولك من التكرار أصلها وقيل عليها أهلها الستمرار ملة امللة فسميت

 موراأل عنيد لبعض بعضهم حيمي مجاعة مذهب امللة وقيل تضجر، حتى النفس على الشئ تكرار وهو امللل ومنه

                                                           

 إِلَّا تُرْزَقَانِهِ طَعَامٌ يَأْتِيكُمَا لَا قَالَ) السالم عليه يوسف لسان على اهلل كتاب ففي خطأ، هو بل نظر، فيه هنا العسكري كالم 70

  (73) كَافِرُونَ هُمْ بِالْآَخِرَةِ وَهُمْ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا قَوْمٍ مِلَّةَ تَرَكْتُ إِنِّي رَبِّي عَلَّمَنِي مِمَّا ذَلِكُمَا يَأْتِيَكُمَا أَنْ قَبْلَ بِتَأْوِيلِهِ نَبَّأْتُكُمَا

 شركية، أو دينية ملة كانت سواء اإلنسان، به يتيدين ما كل على تطلق فامللة هلم، ملة والكفار املشركني دين جعل فهنا (يوسف]

 دين(. ويل دينكم لكم ) هذا دين أي عن النظر بغض اجلامع اليدين هو امللة أن القرب ألن



 تكرر وغريه اللحم فيه دفن إذا أنه وذلك النار موضع امللة ومنه احلمى، من ضرب وهي املليلة من وأصلها احلادثة

 قيل ثم العادة أصله يكون أن وجيوز،أطاعوه أي مالكهم الناس ودان الطاعة اليدين وأصل ،ينضج حتى احلمى عليه

 املخصوصة الطريقة هو :اليدين :نواليدي امللة بني الفرق : ضاف()وأ  ،عليها النفس وتوطن عتادت الهنا دين للطاعة

 ومن.ملة الناس ويبني ميلي إنه حي  ومن دينا، له االنقياد حي  من يسمى وآله، عليه اهلل صلى النيب من الثابتة

 وإىل النيب، وإىل اهلل، إىل يضاف واليدين وشريعة شرعا :الكمال نيل زالل إىل املتعطشون الواردون يردها إنه حي 

 ال امللة أن غري اليدين، :هي امللة :الراغب قال ،التفتازاني حققه كذا :االئمة وإىل النيب إىل وامللة.االئمة آحاد

 إبراهيم ملة فاتبعوا " :حنو إليه تسنيد النيب، إىل إال تضاف وال ،آحادها دون الشرائع مجلة يف إال تستعمل

 :يقال كما زييد ملة وال مليت، وال اهلل، ملة :يقال فال النيب، مةأ آحاد إىل وال اهلل ىلإ مضافة توجيد تكاد وال.(حنيفا

 .71العسكري كالم انتهى.زييد ودين وديين، اهلل، دين

 صرانِيَّةِوالنَّ اإلسالمِ كمِلَّةِ اليدِّينُ أَو الشريعَةُ : بالكسْرِ املِلَّةُ (3520 ص / 0 ج) - للزبييدي العروس تاج ويف

 : الرّاغِبُ قال الثاّلثَةِ تَرادُفِ إىل يَشريُ املُصنِّفِ وكالمُ الرُّسُلُ به جييءُ ما وجُملَةُ اليدِّينِ مُعظَمُ هي : وقيل واليَهودِيَّةِ

 ال املِلَّةَ إنَّ اليدِّينِ وبنيَ بينَها رقُوالف جِوارِه إىل به لِيَتَوَصَّلوا أَنبِيائه لِسانِ على لعِبادِه تعاىل اهلل شرعَهُ لِما اسْمٌ : املِلَّةُ

 يف إالّ تَستعمَلُ وال األُمَّةِ آحادِ إىل وال تعاىل اهلل إىل إالّ مُضافَةً توجَيدُ تكادُ وال إليه تستنِيدُ الذي للنَّبِيِّ إالّ تُضافُ

                                                           

 أموت ملتك على واجعلين " :االخالق مكارم دعاء يف السالم عليه الساجيدين سييد قول ويرده :أقول) بقوله العسكري وتعقبهما 71

 وسرورا، عييدا للمؤمنني جعلته الذي فطرنا يوم يف إليك نتوب إنا اللهم " :رمضان شهر وداع دعاء يف السالم عليه لهوقو ،وأحيا

 ومعيدن البالغ منبع وهو املعصوم، كالم يف ذلك وقع فإذا سبحانه، اهلل إىل امللة أضاف حي ". وحمتشيدا جممعا ملتك هلوأل

 يرى بأنه يوحي العسكري كالم لكن قلت: اهـ (فيه يرغب ال الراغب وكالم له، حقيقة ال التفتازاني فتحقيق والرباعة، الفصاحة

 اليت العصمة تلك خاصة نفسي، عن أحتيدث وهنا معصومني، ليسوا وفضلهم جاللتهم على وهم البيت، أهل أئمة يف العصمة

 هو ما يعارضها أو تيدل، ال أدلة الصحابة، عيدالة يف كأوهامنا فيها وأوهامهم منهم، كثري مع تناقشت وقيد اإلمامية، األخوة يطرحها

 احلسني بن علي العابيدين زين بعصمة القول إال كالمه وجه أعرف مل لكن مشهور، سين العسكري هالل وأبو أعلم، واهلل منها، أقوى

 السالم. عليهم البيت وأهل



 ومنَ : األَساس ويف... والطَّريقَةُ السُّنَّةُ : اللُّغَةِ يف املِلَّةُ : إسحاقَ أَبو وقال ...آحادِها دونَ الشَّرائعِ جُملَةِ

 وهو - للسمرقنيدي العلوم حبر ويف ،اهـ املِلَلِ خَيْرُ الساّلمُ عليه إبراهيمَ مِلَّةُ : ومنه املَسلوكَةُ الطّريقُ : املِلَّةُ : املَجاز

 .واملذهب السنة هي وامللة : (005 ص / 0 ج) - - تفسري

 لغوياً؟ ..... امللة على معاوية كان هل

 بالسلفية خاصة الثقافة وهذه وثقافته فهمه حسب وذلك نعم، : يقول قيد  األول القسم أقسام، ثالثة هذا يف الناس

 اسيم وال امللة، هذه صفات كل على مات معاوية بأن يسلموا فلن املسلمني أكثر وهم: الثاني والقسم ،فقط احمليدثة

 مل ولذلك الرشيد، وال السنة على يكن مل معاوية أن على احمليدثة السلفية خارج منعقيد فاإلمجاع والطريقة( السنة )

 اهلل رمحه عفان بن عثمان وخاصة للعيدل مثاالً يكونوا مل اخللفاء هؤالء بعض أن رغم الراشيدين( اخللفاء ) يف يعيدوه

 وأما فيهم، معاوية خالإد يقبلوا لن لكنهم الراشيدين، اخللفاء يف تسميته قبلوا السنة أهل مجهور ولكن وساحمه،

 وهو كاأللباني نفسها احمليدثة السلفية صححته نص فيه ورد بل أوضح فهذا السنة( غري على ميوت ) السنة

 بعيده، التبيديل هذا استمرار بيداللة منه يتب مل للسنة وتبيديله أمية( بين من رجل سنيت يبيدل من أول :) حيدي 

 الطريقة وال احملجة على يكن فلم ،اخلصال هذه من خصلة على معاوية يكن مل  كال، :سيقولف : الثال  القسم أماو

 على وحيثهم اآلخر باليوم وخيوفهم وينصحهم العامة يعظ قيد نعم ،..اخل النبوية السنة وال اجلامع اليدين وال السنة وال

 يف ال صيدقه على يدلي ال هذا لكن ..اخل إسرائيل بين هالك سبب هي كةالبارو وأن )الباروكة( ليب نسائهم جتنيب

 فردم كتاب يف سنشرحها سياسية أسباب الناس أمام التلونات هلذه يكون وإمنا ينقله، الذي احليدي  يف وال اإلميان

 .سياسية( قراءة معاوية، مسنيد  ) عنوانه

 

 :الكريم القرآن يف امللة

  أوالً، القرآن من املعنى يعرف أن علم، طالب لكل ونصيحة ،اللغوي املعنى من وأدق أوسع للملة القرآني واملعنى

 العلم يتم مستوى، من أكثر هلا ويكون الكريم القرآن يف لفظة ترد فقيد اللغة، معاجم هبا حتيط ال القرآن لغة ألن



 وال الكريم، القرآن يف واحيد معنى هلا ليس  مثالً كاإلسالم فلفظة املتشاهبة، اآليات ومجع اآليات سياق من بذلك

 ولكمن آمنا تقولوا ال ) مستوى يف ليست اإلسالم(، اهلل عنيد اليدين إن ) تعاىل فقوله مستويات، إمناو متضاد، معنى

 بني يكون وقيد ÷منه، األدنى احليد متثل الثانية واآلية اإلسالم من األعلى احليد متثل األوىل فاآلية أسلمنا(، قولوا

 يف صحيحاً منهجاً متتلك وال هذا تراعي ال  التفسري كتب وكل بالبح ، تعرف أخرى  مستويات املستويني

 ما وهذا احمليدثة(، والسلفية احليدي  أهل منهج النهاية يف هو الذي ) الروائي التفسري عليها يغلب وإمنا التفسري،

 هذا أقول ال والعلمية، والسلوكية واالقتصادية والسياسية الفكرية وثروته اهلل كتاب حرارة من وقلل التفسري أفسيد

 ملزت وملا احمليدثة، والسلفية الوهابية نقيد يف الكتب أخرجت ملا العامة جماراة أردت فلو للعامة، جماراة وال إنشاء

 آية تفسري نستطيع أننا أظن ال بصراحة ألنه اآلن، إىل تفسرياً له أجيد مل اهلل وكتاب مكان، من أكثر يف احمللي الوضع

 والتوحييد والشرك والعبادة كاإلسالم - الكربى احملورية أللفاظا من واحيدة لفظة تفسري نستطيع ال ورمبا واحيدة

 إىل بالنظر إال الواحيدة اآلية تفسري تستطيع وال جيداً، مرتابط الكريم القرآن ألن كله، القرآن بتفسري إال  - والنفاق

 يفسرها، وما اجليدييدة ياتاآل يشبه ما مبعرفة إال يةاآل هلذه املفسرة اآليات تفسري يعتستط ال ثم ويفسرها، يشبهها ما

 التفسري  -الباح  أخي – أردت إن هذا كله، القرآن تفسر حتى يةآ بتفسري تنتهي ال القرآن بركة أن جنيد وهكذا

 التفسري قليل يف فإن هذا ومع املأمول، التفسري هذا تكمل فلن مثلي عجوالً ضعيفاً كنت إن أما للكمال، األقرب

 سياقها إىل والنظر الواحيدة اللفظة يف اآليات مجع التفسري هذا أسس ومن الطمأنينة،و اهليدي من كثري طريقةال هبذه

 القرآن، تفسري استكمال بعيد أدق معنىً يكتشف قيد الباح  ألن – مرحلياً ولو - هلا املعاني أقرب على للوقوف

 النية وهذه العامة، مبادئهو ومقاصيده القرآن بغايات العلم من آفاقاً يفتح اهلل مراد طلب يف النية صيدق أن كما

  الغالب، يف القرآن فهم عن الناس تصيد اليت املعتادة التفاسري من املفسر أو الباح  ختلص كلما صفاء تزداد

 دماء تستحل اليت املذاهب وخاصة املعبودة، املذاهب  عن البعيد هو صيدقها على الصادقة النية يعني مما وأيضاً

 ألن يهتيدي، أن ميكن ال أنه فالغالب املذاهب هبذه تلبس فمن ،العيدالة وحماربة قوقاحل انتهاك على وحترض األبرياء

 قلبه على ويطبع اهليداية من ميكنه ال أنه الظاملني حملب اهلل وعقوبة اهليداية، عوائق أكرب من الظاملني وحمبة الظلم



 كامل طمس وهكذا، عيدالً.. العيدل وال ظلماً الظلم وال برهاناً الربهان وال دليالً اليدليل يرى فال وبصره، ومسعه

 تعظيم وعن عبادته، وعن اهلل، آيات عن والصيدوف والعناد الكرب على وفاقاً جزاء واحلواس والعقول القلوب على

 أو كاحلجارة تصبح حتى القلوب تقسو وهبا القلوب، على أكنة متثل األمراض هذه كل البشر..اخل، وتصغري اهلل

 يقينياً تصيديقاً التصيديق استطعنا ملا معهم وحتاورنا وعايشناهم املتكربين هؤالء رأينا أننا ولوال قسوة.. أشيد

 يقيناً، احلق معرفتهم مع القلوب وقسوة والعمى الكرب من قريش، كفار وعن إسرائيل بين عن اهلل ذكره مبا  مطمئناً

 يؤمن رجالً أن أظن أكن ومل عيدمه، أو اليدليل خفاء إال اهليداية عن يصيدهم ال الناس أن أظن كنت دهراً لبثت فقيد

 فضالً عاقل يف أتصوره أكن مل شيء فهذا إبطاله! وحياول عنه يصيد ثم اهلل مراد هذا أن يعرف اآلخر واليوم باهلل

  اهلل! ليدين وييدعو وحيج ويصوم يصلي علم طالب أو حميدث أو فقيه عن

 من وظاهراً يسرياً ولو شيئاً نعرف أن وحناول لكريما القرآن يف امللة( ) معنى سنستعرض كثرياً نبتعيد ال وحتى

 وسنكتب عيدمه.. من اإلسالم( ملة ) للملة اتباعه حي  من معاوية على ذلك تطبيق من يسري شيء مع معناها

 ستزييد أهنا أظن اليت والكتب األحباث هذه اكتمال بعيد إال للملة معاوية خمالفة من البعض يتيقن ولن فقط، إشارات

 الذي وسلوكه وفكره وسياساته وعقائيده معاوية( ) البالء رأس وكشف بيان يف كلها حبثاً، أو كتاباً ينعشر على

 الكتب هذه بعيد حتى يتبني ال وقيد وعامتها، وعلماءها وضمائرها وعقوهلا قلوهبا حيكم زال وما األمة يف سرى

 اهليداية. من ممنوع املتكرب القلب ألن واألحباث

 تعليقات بعض مع سنذكرها متتابعتان، آيتان منها آية، عشرة ثالث الكريم القرآن يف امللة( ) ذكرت اليت واآليات

  وهي: اآليات، هبذه تستهيدي يسرية

 حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ قِيَمًا دِينًا مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى رَبِّي هَيدَانِي إِنَّنِي قُلْ ) )ص(: الكريم نبيه معلماً تعاىل قوله  -0

 لَهُ شَرِيكَ لَا (022) الْعَالَمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ قُلْ (020) الْمُشْرِكِنيَ مِنَ كَانَ وَمَا

 مجيع يند وهو وكلياته، عمومه يف اإلسالم هي هنا وامللة [ ماألنعا] (027) الْمُسْلِمِنيَ أَوَّلُ وَأَنَا أُمِرْتُ وَبِذَلِكَ

 أو مذهب من مقامها يقوم ما أو األصنام عبادة وترك وحيده، باهلل واالرتباط والتأله التوحييد هو األنبياء،



 قيدم معاوية أن ريب وال أشرك، فقيد به يساويه أو اهلل على شيئاً يقيدم شخص فكل ..اخل، وطن أو شيخ

 عناداً إال حمياه وال كييداً إال نسكه وال نفاقاً إال صالته تكن ومل ،بذلك علمه مع اهلل، رضى على كثرية أموراً

 يف ستأتي فهذه النتائج، هذه إىل التوصل كيفية عن السؤال أما هلل؟ كان منها فأي البغي، على إال مماته وال

 أهنا املنصف وسيعرف والزكاة..اخل( ومعاوية واجلهاد، معاوية والصالة، معاوية ) عناوين حتت قادمة أحباث

 .والعجم العرب أدهى معاوية وأن هلل، ستلي مجيعاً

 لَمِنَ الْآَخِرَةِ فِي وَإِنَّهُ اليدُّنْيَا فِي اصْطَفَيْنَاهُ وَلَقَيدِ نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةِ عَنْ يَرْغَبُ وَمَنْ ) تعاىل: وقال -2

 قريش( من سفهاء أغيلمة أميت يهلك ) ي حيد باملعنى ويرتبط السابق، كاملعنى [البقرة] (071) الصَّالِحِنيَ

 .امللة ورسوم حيدود بعض فسيعلم الكريم القرآن يف السفهاء آيات جيمع أن استطاع ومن ،أوهلم معاوية وكان

 (075) لْمُشْرِكِنيَا مِنَ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ بَلْ قُلْ تَهْتَيدُوا نَصَارَى أَوْ هُودًا كُونُوا وَقَالُوا ) تعاىل: وقال -7

 من اليوم معاوية وأتباع ،شيخ أو مذهب أو صنم من سواه عبادة وترك اهلل توحييد هي إبراهيم ملة [البقرة]

 واخلوف اهلل، دعاء عن ختتلف ال هلل فالشهادة تعريفهم، وفق فيه الناس أوقع ومن الشرك عن هنياً الناس أكثر

 من أكثر املذهبية العقييدة خمالفة من فخوفهم الشرك، على ألمورأ هذه يف وهم هلل..اخل، والسجود اهلل من

 من وهم هلل، تكون أن جيب الشهادةف وأيضاً السنة، من تواتر وما الكريم القرآن نصوص خمالفة من  خوفهم

 تكبرية يف قالوا ملا أنفسهم مع صادقني كانوا ولو ،والسلطات ورموزه، للمذهب شهادهتم بل عنها، الناس أبعيد

 من قلوهبم يف أضعف فهو اهلل أما .. أكرب، السلفو أكرب، تيمية وابن أكرب، املذهب بل أكرب( اهلل ) إلحراما

 اخلواء وهبذا ،ورسوله اهلل من صيدورهم يف أمحأ فهؤالء  نعمة، صاحب أو خمادع، داعية  أو ،ضال عجوز

 .كثري عن ويعفو واملسكنة، الذل املسلمني على اهلل ضرب  القلب يف واخلور العقل يف

 إبراهيم ملة [55/عمران آل] الْمُشْرِكِنيَ مِنَ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ فَاتَّبِعُوا اللَّهُ صَيدَقَ قُلْ ) تعاىل: وقال   -2

 على ييدل مما معاوية أتباع يف كثرية وهذه استحالهلا، يف فتاوى وال األبرياء دماء سفك على جترؤ فيها ليس

 قتله. على وحتريضهم له بغضهم ازداد متأهلاً أو عاقالً خصمهم كان وكلما املنحرف، األصل



 إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ وَاتَّبَعَ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مِمَّنْ دِينًا أَحْسَنُ وَمَنْ ) تعاىل: وقال  -5

 ملة داخل ملل عن ويبح  يرتضيها ال معاوية وكان جامعة، ملة إبراهيم وملة [لنساءا] (025) خَلِيلًا

 وأصحاب حجر بقتل وأمر عثمان(! ملة على وإال علي ملة على أنت هل ) بعضهم يسأل وكان اإلسالم،

 لةم هي علي ملة أن جيهل أن من أذكى وهو علي..اخل، دين من وال علي من يتربؤوا مل ألهنم  وغريهم حجر

 من اإلسالم وملة اهلل رسول مللة أقرب ريب بال علي اإلمام لكن معصوماً، وال نبياً ليس أنه إال اهلل رسول

 املسألة فهذه ،النفاق ولكنه هذا، جيهل حتى جاهالً أو ساذجاً وليس متاماً هذا يعرف ومعاوية معاوية،

  .املسائل؟ جبميع كيفف امللة، غري على مات معاوية أن لعرف الباح  تيدبرها لو وحيدها

 مأمور نفسه )ص( النيب كان إذا ،[النحل] الْمُشْرِكِنيَ مِنَ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ اتَّبِعْ أَنِ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا ثُمَّ )  -2

 على ليسو األشخاص على تفرتق وجعلها ملل، إىل األمة فقسم معاوية أما إبراهيم، ملة اجلامعة امللة باتباع

 أتى حق كل يرفض حتى رافضي( أو معتزيل )فالن يقال أن السلفي فيكفي معينة، أفكار يف جاد اختالف

 بأن القائل األهوازي عن يعتذروا أمل هبا، أتى كارثة كل عن يعتذر حتى ( سلفي )فالن : يقال أن ويكفيه به،

 عن يعتذروا أمل األمرد؟ والشاب باجلسم لهقو يف تيمية ابن عن يعتذروا أمل اخليل؟ عرق من نفسه خلق اهلل

 كل على مأجوراً جمتهيداً جيعلوه أمل بغيه؟ وذم ذمه يف واملتواترة الصحيحة الشرعية النصوص رغم معاوية

 كافة، املسلمني وحقوق املسلمني اسم فلهم هؤالء نكفر ال أننا جميدداً التنبيه وجيب .ارتكبها؟..اخل جرمية

 فال مطلق، واحرتام وأمن بكرامة العيش يف اليدنيوية، احلقوق حي  من  مسلم وغري لممس بني نفرق ال حنن بل

 منحهم عليك ولكن هيداهم( عيك ليس ) ملحيداً كان لو حتى لآلخر احتقار وال اليدين، يف عنيدنا إكراه

 .كافراً أو مسلماً مسامل بكل والرب كاملة احلقوق

 إِنِّي رَبِّي عَلَّمَنِي مِمَّا ذَلِكُمَا يَأْتِيَكُمَا أَنْ قَبْلَ بِتَأْوِيلِهِ نَبَّأْتُكُمَا إِلَّا تُرْزَقَانِهِ امٌطَعَ يَأْتِيكُمَا لَا قَالَ ) تعاىل: وقال  -3

 مَا وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ آَبَائِي مِلَّةَ وَاتَّبَعْتُ (73) كَافِرُونَ هُمْ بِالْآَخِرَةِ وَهُمْ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا قَوْمٍ مِلَّةَ تَرَكْتُ

 (75) يَشْكُرُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَعَلَى عَلَيْنَا اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ مِنْ بِاللَّهِ نُشْرِكَ أَنْ لَنَا كَانَ



 شأنه، لريفع األذان يف امسه وضع الذي وأنه اهلمة عايل كان )ص( النيب أن يزعم الذي ومعاوية / [يوسف]

 ملة على يكون كيف دفناً( دفناً ) )ص( النيب ذكر ييدفن أن على يعمل أن عليه الواجب أن على يعتقيد والذي

 لو أحيد يصيدقهم ال ممن للخاملني أو للخاصة إال يشيعها يكن مل معاوية ألن تشتهر مل هذه ولكن اإلسالم؟

 يرتاح ال الغيور، احملب كحال اخلائف الكاره وحال الناس، لبعض خيرجها أن حباجة معاوية كان لكن نشروها،

  .املخلصني من فيه يثق ملن قلبه يف ما يب  حتى

 أَبِيكُمْ مِلَّةَ حَرَجٍ مِنْ اليدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاكُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي وَجَاهِيدُوا ) تعاىل: وقال  -5

 النَّاسِ عَلَى شُهَيدَاءَ وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شَهِييدًا الرَّسُولُ لِيَكُونَ هَذَا وَفِي قَبْلُ مِنْ الْمُسْلِمِنيَ سَمَّاكُمُ هُوَ إِبْرَاهِيمَ

 أول معاوية  / [احلج]  (35) النَّصِريُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ مَوْلَاكُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا الزَّكَاةَ وَآَتُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا

 يصنف الذي هو أنه والغريب (سيأتي كما ..اخل علي، ملة الرتابية، ) تكفريية أمساء إىل املسلمني فرق من

 ضالة، فرقة السبعني حيدي  رواة من وهو ضالة، فرقة إىل التابعني وصاحلي واألنصار املهاجرين من الصاحلني

 الناجية والفرقة ضالة، فرقة وأتباعهم ضالة، فرقة واألنصار جرينواملها ضالة، فرقة البيت أهل يعيد وكان

 الطاعة هو معاوية مفهوم يف واجلماعة اجلماعة(، هم ) حيدي  راوي فهو معه، كان من هي عنيده الوحييدة

 نكتشف ولن النصوص..اخل، ورد يزييد وتولية محزة قرب ونبش عمار وقتل علي قتال يف ولو ملعاوية املطلقة

  اإلبراهيمية. وامللة العتيق اإلسالم على ربضت اليت وآثاره الغطاء هذا كشف بعيد إال ديننا

 لَتَعُودُنَّ أَوْ قَرْيَتِنَا مِنْ مَعَكَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ شُعَيْبُ يَا لَنُخْرِجَنَّكَ قَوْمِهِ مِنْ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ الْمَلَأُ قَالَ ) تعاىل: وقال  -5

 وَمَا مِنْهَا اللَّهُ نَجَّانَا إِذْ بَعْيدَ مِلَّتِكُمْ فِي عُيدْنَا إِنْ كَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَيْنَا قَيدِ (55) كَارِهِنيَ كُنَّا أَوَلَوْ الَقَ مِلَّتِنَا فِي

 قَوْمِنَا وَبَيْنَ بَيْنَنَا افْتَحْ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا اللَّهِ عَلَى عِلْمًا شَيْءٍ كُلَّ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا اللَّهُ يَشَاءَ أَنْ إِلَّا فِيهَا نَعُودَ أَنْ لَنَا يَكُونُ

 وضعوها اليت ملتهم إىل العودة على الناس جيربون املستكربون [األعراف] (55) الْفَاتِحِنيَ خَيْرُ وَأَنْتَ بِالْحَقِّ

 حتى يفعلها مل فهذا املنابر؟ على الصاحلني لعن على الناس إجبار من أبلغ وال هلم، اهلل وضعها اليت وليس هم

 وكل اإلسالم، ملة من ليس املنابر على واحلسني واحلسن علي اإلمام مثل لعن أن ريب وال عصرنا، طواغيت



 اإلمام لعن فيه يعيد الذي القيدر هلذا جاهالً معاوية وليس أخرىـ مبلة يأمر فهو لإلسالم مضاد بشيء أمر من

 أخرى( )ملة جيدييد دين لوضع التعميد هو وإمنا اهلل، بيدين اجلهل هبذا ليس أبيداً اهلل، دين من املنابر على علي

 ال احمليدثة السلفية لكن العزيز، عبيد بن عمر إال بعيده امللوك عليها وسار وفاته حتى امللة هذه على أصر وقيد

 عن أمهية تقل ال وسبيلهم اجملرمني ملة ومعرفة واضحة، اهليداية فأعالم وإال وضمائرهم، عقوهلم يعملون

   املؤمنني. وسبيل إبراهيم ملة معرفة

 رَبُّهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى مِلَّتِنَا فِي لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِنَا مِنْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ لِرُسُلِهِمْ كَفَرُوا الَّذِينَ وَقَالَ ) تعاىل: وقال -01

 (02) وَعِييدِ وَخَافَ مَقَامِي خَافَ لِمَنْ ذَلِكَ بَعْيدِهِمْ مِنْ أَرْضَالْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ (07) الظَّالِمِنيَ لَنُهْلِكَنَّ

 على الناس جيربون من هم ومعاوية قريش كفار كان [إبراهيم] (05) عَنِييدٍ جَبَّارٍ كُلُّ وَخَابَ وَاسْتَفْتَحُوا

 والظاملني. الكفار ملة ةالضالل أن كما األنبياء، وسائر حمميد ملة واهليدى الضاللة، إىل اهليدى من االنتقال

 وَلَئِنِ الْهُيدَى هُوَ اللَّهِ هُيدَى إِنَّ قُلْ مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ حَتَّى النَّصَارَى وَلَا الْيَهُودُ عَنْكَ تَرْضَى وَلَنْ ) تعاىل: وقال  -00

 دليل وهذا /  [البقرة] (021) نَصِريٍ وَلَا وَلِيٍّ مِنْ اللَّهِ مِنَ لَكَ مَا الْعِلْمِ مِنَ جَاءَكَ الَّذِي بَعْيدَ هْوَاءَهُمْأَ اتَّبَعْتَ

 اتضح فاألمر ،الصواب معرفة يف وحرية واجتهاد علم من وليس هوى من نابعة هي إمنا الظاملني ملة أن على

 ويتعبون اإلسالم مبلة ملته دمج فيحاولون ملعاوية، االعتذار اولحت عنيدما احمليدثة السلفية تتعب ولذلك جيداً،

 أحادي  هلا واخرتعوا عقييدة وجعلوها الصحابة( بني شجر عما اإلمساك ) اختاروا ولذلك يدييداً،ش تعباً

 يظلمون أهنم غريهم وبني بينهم الفرق وإمنا القاعيدة، هلذه خرقاً الناس أكثر من وهم يفلحوا مل ذلك ومع وآثاراً!

 وحنوه، كمعاوية الظاملني ذم يف ينصفون همولكن الصاحلني من أفراداً يظلم وغريهم الظاملني، ويرفعون البيت أهل

   والبغاة. الصحابة بني شجر فيما واهلوى بالظلم وأوقع اهليدى عن وأبعيد وأفضع أبشع السلفية ففعل

  (21) بَيدًاأَ إِذًا تُفْلِحُوا وَلَنْ مِلَّتِهِمْ فِي يُعِييدُوكُمْ أَوْ يَرْجُمُوكُمْ عَلَيْكُمْ يَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ ) تعاىل: وقال -02

 يف ييدخلوا حتى أبيهم بكرة عن لقتلوهم اإلسالمي بالعامل ظفروا فلو اليوم، معاوية أتباع حال وهذا /[الكهف]

 هناك يكن لو لوو العجز! إال القتل عن يصيدهم وال وحيديثاً، قيدمياً هذا، على شاهيد التارخيي والواقع ملتهم،



 شيء على دليل العقول أهل عنيد فهذا وهابية! أصبحوا قيد لهمك بليدي يف الناس كان ملا إال اليدين على إكراه

 يأتون متساحمون أهنم إظهار إىل الوهابيون احتاج عنيدما ثم ،اليدين على اإلكراه هذا من املاضي يف حيدث كبري

 حنن ها :للناس ويقولون مؤسساهتم يف يدخلوهوي شافعي أنا ليقول شافعياً الرابع جيده كان الذي بالوهابي

 حنبلية ليست حنبليتهم لوجيد الباح  دقق لو بينما اخل، واملالكية.. والشافعية احلنبلية فينا ونمتساحم

 كذلك زوراً إال حنفية األحناف وال مالكية املالكية وال شافعية الشافعية يكون أال أوىل باب ومن أصالً،

 ) الوهابي املنهج وفق أمحيد اإلمامف العادلني! من كان معاوية وأن حنابلة! هم الوهابية إن يقول الذي الزور

 الناس أقيدر من لكنهم باإلمجاع، امللة عن خارج الوهابي املنهج وفق ومعاوية امللة(، عن ينقل أكرب كفراً كافر

 أو أدب من يُعطوا مل مبا والتشبع العريضة، اليدعاوى وابتالع التناقضات، بني واجلمع النظرية، من االنسالخ على

 ونسياهنم للمخلوق ومراقبتهم وتلوهنم وظلمهم ودجلهم جبهلهم اكتوى من إال يعرفهم وال ،إنصاف أو علم

  وفيهم معاوية، أتباع من البقايا بقية اليوم فهم العادلني، من ونفورهم السلف من الظاملني على وإقباهلم ،اخلالق

  .العباد بظلم يدوالتعب األلباب، لذوي واخليداع الكتاب، خيالف ما على اإلكراه يف منهجه يظهر

 احليدي : يف امللة 
 ،األسيدي حيان عن :(251 ص / 01 ج) - للحاكم الصحيحني على املستيدرك يف :علي فضل يف حيدي  -0

 تعيش وأنت ،بعيدي بك ستغيدر األمة إن » : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يل قال : يقول عليا مسعت

 - « هذا من ستخضب هذه وإن ،أبغضين ضكأبغ ومن ،أحبين أحبك من ،سنيت على وتقتل ،مليت على

 72(واخلطيب ،واحلاكم ،األفراد فى اليدارقطنى ) يف وهو « صحيح » الذهيب: تعليق  - رأسه من حليته يعين

                                                           

 إنك : ) اهلل رسول يل قال : حيدي   :(0225 / 7) -للمقيدسي  احلفاظ ذخرية يف ووجيدته هنا، إسناده يذكر ومل  72

 ،زياد أبي بن زياد عن : نزار بن علي رواه . أبغضين ،أبغضك ومن ،أحبين ،أحبك من ،سنيت على وتقتل ،مليت على تعيش

 وحمقق مشهور، ناصيب املقيدسي طاهر بن وحمميد اهـ احليدي  يف بشيء ليس نزار بن وعلي علي عن ،حيان : جيده عن

 يهتم فلم - للوهابية تقرباً يتنصبون الذين اهلنود من وهو به التقيت وقيد أعرفه وأنا – أيضاً ناصيب الفريوائي نالرمح عبيد  الكتاب



 وله  صحيح، ومنعناه الذهيب، وأقره صححه احلاكم أن إال احليدي ، أهل أكثر مقاييس وفق ضعيف والسنيد

 على ميوت معاوية أن شواهيد من احليدي  وهذا  احليدي ، ألفاظ لبعض صحيحة أسانييد هناك بل شواهيد،

 شاء ملن هيداية أعالم  كلها وهذه وفاته، بعيد ولعنه )ص( اهلل رسول ملة على يعيش من حارب ألنه امللة، غري

 ) ن،اخلذال على دليل اهلل أولياء حماربة جمرد وإمنا يهتيدي، أن يرييد ال من يهيدي أن ملزماً ليس فاهلل يستقيم، أن

 مسلم يشك ال كما اهلل، أولياء من علياً أن منصف مسلم يشك وال 73باحملاربة( آذنته فقيد ولياً يل عادى ومن

                                                                                                                                                                           

 ،ناجية بن اهلل عَبيد حيَدَّثَنا :(777 / 2) - الرجال ضعفاء يف الكامل يف عيدي ابن عنيد كامالً السنيد ووجيدت بتحقيق،

 بن علي حيَدَّثَنا : قال ،يعقوب أبي بن يُونُس حيَدَّثَنا : قال ،الرقي اهلل عَبيد بن يَحْيى ثَناحيَدَّ ،حنان بن عَمْرو بن مُحَميد حيَدَّثَنا

 صلى اهلل رسول قال : يقول طالب أبي بن علي سَمِعْتُ : قَالَ ،حيان جيدي عن حيَدَّثين ،األسيدي زياد أبي بن زياد عن نزار

 املؤتلف يف كذلك ووجيدته  /.أبغضين أبغضك ومن أحبين أحبك من سنيت على وتقتل مليت على تعيش إنك وسلم عليه اهلل

 حيَدَّثَنا , احلَيْري احلَكَم بن احلُسَني حيَدَّثَنا , احلافظ عُبَييْد بن مُحمَّيد بن علي حيَدَّثَنا :(207 / 0) - لليدارقطين واملختلف

 علي جيد يعين جيده حَيان عن , زِيَاد بن يَزِييد عن , حَيَّان بن نِزَار بن علي عن , يَعْفُور أبي بن يُونُس حيَدَّثَنا , أَبَان بن إمساعيل

 أحبين أحبك من سنيت على وتقتل مليت على تعيش : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال : يقول عليا سَمِعتُ : قال نزار بن

 يف احليدي  هذا تثبو من شك يف وأنا )  :(277 / 01) - الضعيفة السلسة)  األلباني وقال  / .أبغضين أبغضك ومن

 /027 /0) "الكبري اجلامع" يف "،التلخيص" يف الذي اللفظ هبذا ،احليدي  أورد السيوطي احلافظ رأيت فإني ؛ "املستيدرك"

 "املستيدرك" يف ثابتًا كان فلو : -األلباني – قلت ،عنه اهلل رضي علي عن واخلطيب "،األفراد" يف اليدارقطين رواه : وقال (،0

 الكبري اجلامع أو اجلوامع مجع  ففي أيضاً، للحاكم السيوطي نسبه قيد بلى : قلت اهـ ( تعاىل اهلل شاء إن ؛ إليه السيوطي لعزاه ؛

 أحبنى أحبك من سنى على وتقتل ملتى على تعيش وأنت بعيدى من بك ستغيدر األمة إن  ) :(2221 / 0) - للسيوطي

 عن واخلطيب ،واحلاكم ،األفراد فى اليدارقطنى) رأسه من حليته يعنى هذه من ستخضب هذه وإن أبغضنى أبغضك ومن

  اهـ (على

 قَالَ اللَّهَ إِنَّ » مرفوعاً: هريرة أبي عن (752 / 20) البخاري صحيح : ولفظه  هريرة أبي حيدي  من البخاري يف احليدي  73

 ووزيره وأخوه )ص( النيب ربيب أنه اهلل أولياء من علي ماإلما أن على واليدليل اخل(، ...بِالْحَرْبِ آذَنْتُهُ فَقَيدْ وَلِيًّا لِى عَادَى مَنْ

 والغيدير املنزلة حيدي  وأمهها فضله يف واملتواترة الكثرية ولحأحادي  ونصرة، جمالسة له وأطوهلم صحبة به الناس وألصق



 اقرتن وقيد ،النار إىل واليدعوة العضوض وامللك البغي أهل من وإمنا اهلل أولياء من ليس معاوية أم منصف

 الفئة حيدي  يف شاء من وليتأمل فيها، التوسع جمال هنا ليس أحادي  عشرة من أكثر يف بالنار معاوية

 بن عمرو وحيدي  برزة، أبي وحيدي  اليدبيلة، وحيدي  عمار، قاتل وحيدي  الناكثني، وحيدي  الباغية،

    .غريها و اخلزاعي، احلمق

 عمر ابن عن : (072 ص / 2 ج) - األحادي  جامع :املسلم دفن عنيد اليدعاء يف السنة يف امللة ووردت  -2

 رقم ،2/23) أمحيد أخرجه (اهللِ رسولِ ملةِ وعلى اهللِ بسمِ فقولوا قبورِهم فى موتاكم وضعتم إذا ) موفوعاً:

 صحيح : وقال ،(0757 رقم ،0/521) واحلاكم ،(7001 رقم ،3/732) حبان وابن ،(2502

 وغريهم. ،الشيخني شرط على

 إال احليديثي اجلفاف هذا أرى وال يم،الكر القرآن يف امللة عن االيات كثرة مع امللة، يف األحادي  قلة والغريب

 تتناسب وأن السنة، يف مفصالً يكون أن كرره أو القرآن عليه أكيد أمر كل أن فاألوىل وحزبه، معاوية آثار من

 أوحي ملا ومفصل وشارح مبني هو )ص( النيب ألن فيه، اآليات كثافة مع الواحيد املوضوع يف األحادي  كثرة

 قيد آخر موضوع وهذا مريب، فهذا كليه القرآن يذكره مل أمر يف األحادي  شراتع جنيد أن أما ربه، من إليه

 شرحه. يطول

    :احليدي  وأهل الفقهاء عنيد امللة

                                                                                                                                                                           

 هذه ألن قطعاً، اهلل اءأولي من فهو حيبانه ورسوله اهلل كان وإذا (،ورسوله اهلل وحيبه ورسوله اهلل حيب ) لفظ وخاصة وخيرب

 يف متواتر األول صحيحان، واحليديثان منافق(، إال علياً يبغض ال ) حيدي  من نعرفه معاوية باطن بينما علي، باطن على شهادة

 فاهلل اهلل، جيربه فلن -اهليداية أعالم – األعالم هذه عنيد يقف ال ومن مسلم، صحيح يف وهو فقط صحيح والثاني الصحيحني،

 ما إىل والعقل الواقع وييدعمه صحته على احليدي  أهل اتفق ما يرتك فال يريبه، ال ما إىل مايريبه ييدع واملسلم لعاملني،ا عن غين

  الواقع. ييدعمه وال ضعفه على مجهورهم اتفق



 مين(، فليس .. كذا عمل من )  تقول اليت حأحادي ل تفسريهم يف جنيدها احليدي  وأهل الفقهاء عنيد امللة 

  مين( ليس ) كلمة ففسروا  امللة، عن تتحيدث اليت األحادي  لقلة امللة عن أحادي  يف امللة تفسريهم جنيد ومل

 على ليس أو أوسط، كحيد طريقيت على أنه ييدل وقيد ،أعلى كحيد ديين على ليس أو مليت على ليس أي

 يعين وقيد األعلى، باحليد فيلتحق للملة املرادفة ةالعام السنة يعين قيد األدنى، احليد وهذا أدنى، كحيد سنيت

 حجر ابن - الباري فتح يفو  يعذر، ال ومتى السنة تارك يعذر ومتى  الفرض، خالف هي يتال ةاخلاص السنة

 مين فليس فمعنى فيه صاحبه يعذر التأويل من بضرب الرغبة كانت إن مين( فليس ) قوله (012 / 5) -

 فمعنى ملهع ارجحية اعتقاد إىل يفضي وتنطعا عراضاإ كان وأن امللة عن خيرج أن يلزم وال طريقيت على أي

 احليدي  شراح إمجاع يكون يكاد وهذا قلت: اهـ  الكفر من نوع ذلك اعتقاد ألن مليت على ليس مين فليس

 فمن" :بقوله وسلم عليه اهلل صلى وأراد (000 / 7) - السالم سبل يف األمري ابن يقول املسلمني، وفقهاء

 يفطر أن عليه يتعني الذي بل السهلة احلنيفية أهل من ليس أي "مين فليس" طريقيت عن "سنيت عن رغب

 هيديه خالف من أراد إن وقيل وفرجه نظره ليعف النساء وينكح القيام على ليقوى وينام الصوم على ليقوى

 فمعنى وسلم عليه اهلل صلى عليه كان مما أرجح العبادة من به أتى الذي أن وطريقته وسلم عليه اهلل صلى

 عن اإلفصاح يف املكي اهليتمي ويقول /  اهـ الكفر إىل يؤدي ذلك عتقادا ألن مليت أهل من ليس أي مين ليس

 معنى كان إذا هذا بي املقتيدين طريقيت أهل من ليس (مين ليس) ىومعن :(7 / 0) - النكاح أحادي 

 املعنى يكون قإنه السنة احتقار اإلعراض ذلك إىل إنضم إذا أما فحسب بالسنة العمل عن اإلعراض الرغبة

 نسانإل قيل لو أنه يف أئمتنا هبم ماصرح نظري كفر حينئذ ذلك ألن اإلسالم وهي مليت أهل من ليس نهأ حينئذ

 .اهـ كفر حتقارهاا مع أي السنة عن رغبة أفعله ال فقال افركظأ قص

 هنا: والتعليق

 وال السنة على ميت مل -قواعيد من والفقهاء احليدي  أهل كتبه ما وفق – معاوية أن نعرف اليسري بالتأمر أنه

 هلم حول ال ممن اإلسالمية الفرق أصحاب من خصومهم إال القواعيد هذه إنزال حيسنون ال أهنم إال امللة، على



 وهذه شاء، من فيه وييدخل اهلل دين من شاء من خيرج الذي املعياري، بالتيار فيتمتع معاوية أما قوة، وال

 هلذه املتلقفة املعيارية الناصبية األرض حبرث ثم لسيفبا وإمنا بالعلم وحزبه معاوية يكتبسها مل املعيارية

 كما النواصب حزازات وبقيت الثرى، ذلك دمن على احمليدثة السلفية  نبتت ثم  السياسية، واملعايري األفكار

 هي.

 اهلل: رسول ملة غري على أنه حياته يف معاوية اعرتاف

 وغريه عباس ابن ويتهم ملل، إىل الناس يفرق كان معاوية ألن اهلل، رسول ملة ترك بأنه معاوية يتهم عباس ابن كان

 سنة ويرتك عثمان سنة إىل يرجع عمل يف اهلل رسول خالف عثمان أن علم إذا معاوية وكان علي! ملة على بأهنم

 كثرية، ذلك يف والروايات له، ملة عثمان سنة اختذ بأنه له عباس ابن اهتام سر وهذا عميداً، )ص( اهلل رسول

 أبرزها عوامل عيدة إىل املسلمني فرقة أسباب تعييد اليت الروايات هذه أفرد أن أمل على القليل، منها اروسأخت

 التكفري هذا وانتقل األوىل(، والشيعة عيدي بن حجر كتكفري ) السياسي التكفري رسخ الذي فهو ومنهجه، معاوية

 اللواء هذا  -حنبل بن وأمحيد املتوكل ليفنياحل أيام من - احمليدثة السلفية ومحلت املذهيب، للتكفري السياسي

 داخل من الروايات من اليسري بالنزر أكتفي هنا وإمنا التاريخ، يقرءون ال سكرة يف كأهنم والناس ،اليوم إىل السفياني

  القوم: على حجة يكون حتى نفسه السلفي الغلو

 حيدثنا : قال ،الكفي حمميد بن عيبش حيدثنا 74(250 ص / 0 ج) -  احلنبلي بطة البن الكربى اإلبانة  ففي

 ابن وحيدثنا : حرب بن علي قال ،طاوس عن ،لي  عن ،اجلعفي علي بن حسني حيدثنا : قال ،حرب بن علي
                                                           

 خروج لىع به حيتج ومل امللة، من وخروجهم اجلهمية كفر على احليدي  هذا مبثل يستيدل أنه اهلل رمحه بطة ابن حنبلية ومن 74

 عن وخروجهم وضالهلم كفرهم بيان باب : اجلهمية عن (255 ص / 5 ج) -  بطة البن الكربى اإلبانة  يف فقال امللة، من معاوية

 تتهم ال احمليدثة والسلفية شئتم، ما قولوا .. والطريقة والسنة امللة عن اخلروج تعميد يف معاوية من اجلهمية فأين اهـ قتلهم وإباحة امللة

 عظيمة، فتنة وهذه الشرعية، األحكام ضيد عنه واليدفاع وحبه مبواالته وتتعبيد واحيداً، ذنباً عليه تسجل وال أصالً، بشيء ةمعاوي

 وأنزلوا إسناد، بال هكذا السلفي للمذهب انتقل أموياً سياسياً ذكاً كان وإمنا صحيح، واحيد إسناد على يقوم ال اجلهمية ذم بينما

 تالميذ وال كتب له وليس وكذا، كذا قال صفوان بن اجلهم أن إسناد هلم يصح فال وإال املذهب، يف  (هي كما ) السياسية التهمة



 على وال » : قلت ؟ علي ملة على أنت : معاوية قال : قال ،عباس ابن عن ،أبيه عن ،طاوس ابن عن ،عيينة

  :(52 ص / 0 ج) -لاللكائي السنة أهل اعتقاد يف وهو « وسلم عليه اهلل صلى حمميد ملة على أنا ،عثمان ملة

 وغريها. (725 ص / 0 ج) - نعيم ألبي األولياء حلية يف و

 عملياً: معاوية تطبيق

 فإنه النبوية السنة خالف قيد عنه اهلل رضي عثمان بأن علم إذا أنه النبوية، بالسنة يستهني معاوية أن دالئل ومن

 وهامشية، أموية معاوية عنيد فاألمر هكذا هامشي، ألنه )ص( النيب سنة يرتكو أموي، نهأل عصبية مباشرة يتبعه

 عثمان أنزل أنه أي عثمان، ملة على بأنه معاوية اهتم عنيدما  عباس ابن إليه أشار ما وهذا ،ملة أو شرعاً وليس

 .)ص( النيب منزلة

 اإلمام رواه صارخاً مثاالً منها نذكر جيداً، كثرية ثففاحلواد )ص( النيب سنة على عثمان لسنة معاوية اختيار أما 

 بن حييى ثنا إسحاق بنا عن أبي ثنا يعقوب ثنا (52 ص / 2 ج) - حنبل بن أمحيد مسنيد فيف مسنيده، يف أمحيد

 الظهر بنا فصلى قال مكة معه قيدمنا حاجا معاوية علينا قيدم ملا : قال عباد أبيه عن الزبري بن اهلل عبيد بن عباد

 والعصر الظهر هبا صلى مكة قيدم إذا الصالة أمت حني عثمان وكان - قال النيدوة دار إىل انصرف ثم ركعتني

 حتى الصالة أمت مبنى وأقام احلج من فرغ فإذا الصالة قصر وعرفات منى إىل خرج فإذا أربعاً أربعاً اآلخرة والعشاء

 -مكة من خيرج

 :له فقاال عفان( بن ) عثمان بن وعمرو حلكما بن مروان إليه هنض ركعتني الظهر بنا صلى فلما 

 !به عبته ما بأقبح -عثمان يعين – عمك بنا أحيد عاب ما  

                                                                                                                                                                           

 وكان خبراسان، سريج بن احلارث مع السياسية ثورته بسبب تقريباً هـ022 سنة سياسياً قتل وقيد ملذهبه..اخل، نقلة وال رواة وال

 تاريخ عن كتابه يف القامسي اليدين مجال الشام عالمة إال اجلهمية أنصفو أنصفه من أجيد ومل والشورى، والسنة  للكتاب ييدعو

 تردد بيدورها هي اليت احمليدثة، السلفية كتبته ما فريددون القامسي غري وإما والسنة، الكتاب دعاة من فعيده واملعتزلة، اجلهمية

 األموية.  للسياسة ذهبيةامل والتبعية التقلييد على صارخ مثال وهذا اجلهمية، يف أمية بين سالطني عقييدة
 



 ؟ذاك وما هلما فقال 

 ؟مبكة الصالة أمت انه تعلم أمل  :له فقاال قال 

 ربك أبي ومع سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع صليتهما قيد ؟صنعت ما غري كان وهل وحيكما هلما فقال قال

 ؟عنهما اهلل رضي وعمر

 !عيب له إياه خالفك وان أمتها كان قيد -عثمان – عمك بن فان : قاال 

  اهـ !أربعا بنا فصالها العصر إىل معاوية فخرج قال 

 رجال ثقات رجاله وباقي حمميد وهو إسحاق ابن أجل من حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

"  يف البخاري له وأخرج السنن أصحاب رجال فمن الزبري نب اهلل عبيد بن عباد بن حييى غري الشيخني

اهـ هكذا قال: والصواب أن اإلسناد صحيح وابن إسحاق أوثق من أمحيد نفسه وقيد  ثقة وهو"  القراءة

 . 75صرح بالتحيدي 

واحليدي  واضح يف استهانة معاوية بسنة النيب )ص( وأن النيب )ص( وسنته، ال تساوي عثمان وسنته، 

فمروان  !بيداللة استثارهتم له بقوهلم ) ابن عمك( على الشرع النبوي،يب قبلي صعوتقيديم ر وهذا انتصا

 ،وابن عثمان يعرفان استجابة معاوية للعصبية وتقيدميها على النيب )ص( وقيد صيدق ظنهما فيه فاستجاب

فهو يأخذ  وهذه هلا نظائر كثرية يف سرية معاوية، فبيدعة األموي أوىل من سنة اهلامشي، هكذا عصبية،

يف  بسنة النيب )ص( إذا مل ختالفها سنة عثمان أو مصلحة معاوية أو هواه، واألمثلة كثرية صارخة، كما

                                                           

 ال فقال علي ملة على أنت عباس البن معاوية وقال فقال: (21 ص / 2 ج) - النبوية السنة منهاج يف هبذا تيمية ابن واعرتف 75

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ملة على أنا عثمان ملة على وال علي ملة على
 



وحيدي  أسييد بن ظهري ) وايل اليمامة( وغريها من األمثلة اليت يعرفها أهل  استلحاق زياد ورد السنة

 .احليدي  أنفسهم

  واخلالصة:

 فعل خيتار أنه إال الصالة قصر )ص( النيب بأن علمه مع أخرى، ملة على هأن يثبت تطبيقه ومن بنفسه معاوية أن

 الواجب وأن عثمان، عيب يف يتسبب قيد هذا بأن له احلكم بن مروان إقناع بسبب وإمنا مقبول تأويل بال عثمان

 وقيد الشرعية للنصوص معانيداته أكثر وما الشرعي، للنص معانيدة وهذه الشرع، خالف وإن عثمان مذهب نصرة

 الكتاب. هذا يف منها كبرياً قسماً استعرضنا

 

 امللة: غري على املوت لتحقق خصوصية أكثر أمثلة

 ال للسنة خمافاته أن أو تأول، وأنه جمتهيد، معاوية وأن عامة، أشياء بأهنا احمليدثة السلفية ترده قيد سابقاً ذكرنا ما

 امللة، من اخلروج تعين ال الشرعي األمر خمالفة فإن ها،معظم يف وجيهة اعرتاضات كلها وهذه امللة، من اخلروج تعين

 سابق عن وإمنا ..اخل، كسالً أو خوفاً أو ضعفاً وليس فقط، معصية ليس األمر أن على قرائن ذكرنا أننا رغم

 االحتمال! باب يف ولو به االستيدالل يصح ال سبق ما كل بأن اخلصوم مع التنزل على لكن وتكرب.. وعناد تصميم

 منت أن هؤالء يعقل أن يف تسهم لعلها السابقة، األمثلة من وخصوصية وفجاجة صراحة أكثر أمثلة من بيد ال فكان

 يف لتحققه النبوة دالئل من احليدي  بأن لقالوا أنصفوا ولو جيداً(، حمتمل ) تقيدير أقل على وأنه منكراً، ليس احليدي 

 احتمال، جمرد ذلك حيتملوا أن الالحقة واخلاصة السابقة مةالعا املصاديق قراءهتم بعيد منهم يكفينا ولكن التاريخ،

 توسيع نرييد وإمنا للقطعيات، نتحمس ال وحنن العلمي، البح  يف مطلوبة فالنسبية ضعيفاً، احتماالً ليكن بل

 ينكرون، فيما احلق يكون فقيد جيهلون، ما معاداة إىل يبادروا وأال بعضاً، بعضهم الناس يفهم حتى االحتماالت

 يستطع مل الكفر يف لعراقته وأنه امللة، غري على مات معاوية بأن احتماالت لنقل أو براهني ثالثة سأذكر هناو

 عادت ملا وإال النفوس، من التمكن شيدييدة أهنا الكريم القرآن علمنا اليت القيدمية، الثقافة تلك من التخلص



 من وطلبوا هلم عادت قيد نعم قاض(! نتأ ما اقض ) وقوهلم البحر وشق التسع اآليات بعيد موسى ألصحاب

 يف الفعل هذا النفوس يف يفعل القيدمية للعقائيد احلنان كان فإذا العجل، عبيدوا يفعل مل وملا آهلة هلم جيعل أن موسى

 مع بيدر، يف وجيداً وخاالً أخاً وفقيد سنة! عشرين النبوة حارب رجل يف تعود ال فكيف اآليات هذه رأوا أناس

 بإمارته وابتاله نفسه، إىل وكله أن بعيد سيما ال املصلحة، وحضور اليدنيا وحب القبلي لتنافسوا القرشي احلسيد

 واغرت وغيّر تغري أنه يسرياً احتماالً  ولو حنتمل ال كيف .. طوعاً، اإلسالم من وخرج كرهاً أسلم رجل ودولته،

 يقتل )ص( حمميد أمة على ملكاً نفسه رأى أن بعيد يشك أال  واألنصار..؟ واملهاجرين البيت أهل على بانتصاره

 كأصحاب صادق إميان له يسبق مل وأنه سيما ال رقيب؟ وال خشية آخرين..بال وينهب  شاء من ويلعن شاء من

 العضوض. امللك هبذا إال ابتالء وال لتمحيص يتعرض فلم ضراء، وال بأساء وال هجرة، جتشم وال موسى،

 لو حبجتها تصرخ أمثلة ثالثة وخذ والتاريخ، والنص واملنطق للعقل وأقرب أقوى حقه يف االحتمال أن ريب ال

 مسعاً: وجيدت

 : منها

 وشراءً. وبيعاً لعباً باألصنام عالقته استمرار -0

 رقبته. يف معلق وهو وموته عمره آخر يف الصليب لبسه -2

 )ص(. النيب من السليب موقفه -7

 باألصنام: عالقته أوالً:

 إسالماً وليس استسالم هو إمنا ذكرنا كما اإلسالم هذا ألن بإسالمه، تنقطع مل صناماأل مع متينة عالقة ملعاوية كان

 وقيد  !76كنانته يف واألزالم حنني يوم حضر فقيد واليده، كان وكذلك وتصيدقه، ذلك على تيدل واألفعال صادقاً،

 إسالم. وال جاهلية يف يفارقه مل أبيه هنج على يسري معاوية أن ذكرنا أن سبق

                                                           

 مِنْهُمْ يُغَادِرْ فَلَمْ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ صَلّى النّبِيّ مَعَ مَكّةَ مِنْ رِجَالٌ وَخَرَجَ : قَالُوا  :(557 ص / 0 ج) - الواقيدي مغازي 76

 تَكُونَ أَنْ يَكْرَهُونَ وَلَا الْغَنَائِمِ مِنْ فَيُصِيبُونَ اليدّائِرَةُ [ 555 ص ] تَكُونُ لِمَنْ يَنْظُرُونَ وَمُشَاةً رُكْبَانًا - دِينٍ غَيْرِ عَلَى - أَحيَدًا



 ما ولكن عمره، آخر إىل معه بقيت باألصنام معاوية عالقة أن على تيدل اليت القوية الروايات من كثري جاءت وقيد

 ماذا.. أم ؟ جتارة أم عبادة؟ عالقة هي هل العالقة؟ هذه نوع

 رمز، جمرد عنيده األصنام تكون وقيد ،ألبيه تبعاً زنيديقاً يكون قيد معاوية ألن عبادة عالقة أهنا أرى ال شخصياً أنا

 باألصنام، معاوية عالقة موضوع يف ترجيحي هذا ..اخل، جمسمة جائزة أو مبييدالية اليوم الناس من كثري يفتخر كما

 يف وهذا للنوبة، حماربته أيام إىل الذكريات حنني إليه يعييد ما كل من النفور عليه يوجب اإلسالمي الواجب أن مع

 املاضي، إىل الشيطاني احلنني هذا عودة يف تتسبب ال حتى اوإتالفه األصنام بتكسري النبوي األمر علة هو ظين

 أن موسى من للطلب دفعهم الذي وهو العجل، لعبادة السالم عليه موسى أصحاب دفع الذي هو احلنني وهذا

 أعلم. فيما إليه نبه من أجيد ومل املفسرون هلا ينتبه ال العلة وهذه آهلة، هلم جيعل

  باألصنام: معاوية قةعال يف الروايات بعض إىل واآلن

 باألصنام: معاوية عالقة يف : األوىل الرواية 

 هو ) الرمحن عبيد حيدثنا : قال ،بشار بن حمميد وحيدثنا :قال  (755 ص / 2 ج) - للطربي اآلثار هتذيب يف

 ،بالسلسلة مسروق مع كنت : قال ،وائل أبي عن ،األعمش عن ،الثوري( هو ) سفيان حيدثنا : قال ،مهيدي( ابن

 أهنم أعلم لو » : مسروق فقال ،تباع اهلنيد إىل معاوية هبا بع  ،وفضة ذهب أصنام فيها سفينة عليه مرتف

 .« الفتنة أخشى ولكين ،لغرقتها يقتلوني

 التعليق:

                                                                                                                                                                           

 مَتَاعِ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ رُمْحٍ أَوْ سَاقِطٍ بِتُرْسٍ مَرّ كُلّمَا الْعَسْكَرِ أَثَرِ فِي حَرْبٍ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو وَخَرَج . وَأَصْحَابِهِ لِمُحَميّدٍ الصيّدْمَةُ

 ...اخل جَمَلَهُ أَوْقَرَ تّىحَ . كِنَانَتِهِ فِي وَالْأَزْلَامُ حَمَلَهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ صَلّى النّبِيّ



رويا من طريق ابن مهيدي عن سفيان عن األعمش عن أبي وائل فقيد السنيد صحيح على شرط الشيخني،  

، ثم معاوية مل يبع األصنام من حاجة، فقيد كان أغنى أهل 77حمرم باإلمجاع عن مسروق ..اخل، وبيع األصنام

زمانه، وإمنا كان يتاجر هبا كما يتاجر يف اخلمر، حتقيقاً حليدي  ) ال أشبع اهلل بطنه( فكان ال يشبع من مال وال 

ردة  لوهابيةعنيد ا ، وهذهومتاجرته هبا هنا متاجرة يف الكفر والشرك حتى وصل إىل بيع األصنام، طعام،

ليست  فبيع األصنام والعهيد هبا قريب، من عبادة األصنام،بعيد وخاصة يف تلك األيام اليت مل ختلُ  صرحية،

ا تتخذ للزينة ولكن عبيد وإمنكسائر البيوع احملرمة، أما اليوم فقيد يرتخص بعض الفقهاء يف بيوع التماثيل ألهنا ال تُ

 عبودة.على حتريم بيع األصنام امل اإلمجاع قائم

 :رواية البالذري ) متابعة لسفيان(الرواية الثانية:  

 عن جرير: قاال وإسحاق يوسف وحيدثناقال البالذري:  :  (122 ص/  2 ج) - األشراف أنسابيف 

 الرجال، متاثيل صفرٍ من أصنام فيها سفائن به فمرت بالسلسلة مسروق مع كنت: قال وائل أبي عن األعمش

 يقتلونين أهنم أعلم لو: مسروق فقال له، تباع واهلنيد السنيد أرض إىل معاوية هبا ع ب: فقالوا عنها فسأهلم

                                                           

  -! بعيد فيما البصرة على معاوية وايل وكان معاوية شاكلة على وهو -اخلمر يبيع  عمر أيام من جنيدب بن مسرة وكان 77

 طاوس أخربني قال دينار بن عمرو حيدثنا سفيان حيدثنا احلمييدي حيدثنا  :(332 ص / 2 ج) - البخاري صحيح ففي

 اهلل صلى اهلل رسول أن يعلم أمل فالنا اهلل قاتل فقال مخرا باع فالنا أن عمر بلغ :  : يقول عنهما هللا رضي عباس ابن مسع أنه

 جنيدب بن مسرة هو احليدي  يف و)فالن( اهـ ( فباعوها فجملوها الشحوم عليهم حرمت اليهود اهلل قاتل ) قال سلم و عليه

 حيتج خيانة وهذه منهجه، من معروف هو كما ذم حلقهم إذا انومرو ومسرة كمعاوية النواصب امساء خيفي البخاري ولكن

 على عالمة اخليانة فصارت هذا! يذكر مل البخاري أن حججهم من يصبح إذ األمانة، أهل ختوين على النواصب هبا

 املوازين. انقلبت وهبذا والضاللة، البيدعة على دليل األمانة وصارت الصيدق،



 فهو اآلخرة من يئس قيد أرجل معاوية، الرجلني أي أدري ما واهلل يفتنوني، ثم يعذبوني أن أخاف ولكين لغرقتها،

 .اهـ  عمله سوء له زين رجل أم اليدنيا من يتمتع

 : التعليق

ربوت معاوية، ليدرجة أن مسروق ) وهو عامل من عماله( خيشى أن يعذبه حتى يفتنه يف هذا اخلرب بيان جل 

عن دينه فيما لو أقيدم على إتالف تلك األصنام! فمسروق شاهيد على ظلم معاوية، ومسروق سلفي مشهور، 

إال أنه بل يكفي يف سلفيته أنه يعمل ملعاوية، ومسروق ثقة عنيد أهل احليدي ، وقيد كان رجالً صاحلاً يف نفسه 

ركن إىل الذين ظلموا وخذل احلسني بل اهتمه بعضهم بأنه كان يف الشق اآلخر، وهذا مل يتبني فقيد اختفى ذكره 

 هـ.62بعيد موت معاوية ومات مبكراً سنة 

الشرق والغرب، ويف بني  األكرب ، فكان تاجر األصنامقيد يكون معاوية يشرتي ويبيع يف األصناميف الرواية  و 

 نه وسط القرن األول، وبعيد نور النبوة بنحو أربعني سنة فقط.وقت مبكر، إ

والقرينة على ذلك أن األصنام عنيد العرب ال تصنع من ذهب وال فضة، وإمنا اهلنود هم من يصنع أصنام من 

ذهب وفضة.. فكان معاوية يستوردها ويشرتيها ..وهذا له قرينة أخرى وهو حيديثنا يف هذا الكتاب ) 

 غري مليت( ولكن ما الذي يفعل هبا معاوية؟ ميوت معاوية على

 واجلواب : 

أنه من خالل معرفيت مبعاوية وأبيه وأمه وحقيد هذه العائلة على النبوة وأهلها، فأرى واهلل أعلم أن معاوية كان  

يعبيدها سراً ليس من باب االعتقاد بألوهيتها، وإمنا من باب البغض للنيب )ص( فكأنه يقول : ...  ها أنذا 

 عبيد األصنام يا حمميد وألعن وأقتل الذين يعبيدون ربك  وها أنذا خليفة على أمتك وأحكم بامسك!أ



قيد يكون قرينة على هذا، فاحللم ال يأتي من احلاقيد إال بعيد تربييد الفؤاد بشيء   –مع ظلمه  –وحلم معاوية  

قرب محزة، وفعلته أمه هنيد بأكل كبيد  سراً أو علناً، ومعاوية قيد فعل االثنني، وهذا احلقيد فعله أبو سفيان برفس

 محزة، وفعله معاوية أيضاً يف قرب محزة ونبشه ومنرب النيب )ص( وحماولة إزالته، ولعن أهل بيته،...اخل.

 

 :) متابعة أخرى( رواية حبشل يف تارخيه واسطالرواية الثالثة:  

 ص/  1 ج) - واسط تاريخرواه حبشل يف  ، بيدليل ماع إىل معاوية، أو هتيدى إليهتبا كانت ويظهر أن األصنام  

 مع كنت : قال 78وائل أبي عن األعمش عن أسامة بن محاد ثنا قال بقية بن وهب ثنا قال أسلم حيدثنا: (32

 اهـ   معاوية ىلإ هيدايا فيها سفن فمرت واسط بسلسلة مسروق

 األصنام:معاوية و واخلالصة يف موضوع

واء بيعاً أو شراء أو رمبا عبادة من باب النكاية فقط وليس من باب أن عالقة معاوية باألصنام مل تنقطع، س

مع اليدهاء  متكن احلقيد والعناد منهاميدى االعتقاد، وهذا موضوع خطري ال يصيدقه إال من يعرف هذه العائلة و

سبق وقيد حتتمل ردته كما  ، ولكن هذه القصة قيد تفييد أن معاوية ارتكب حمرماً ال ردة،الكبري واملكر الكبار

كن اجلزم بأن على هذا فال ميلكن إن حضر االحتمال بطل االستيدالل، وو ) هذا إن كان قيد أسلم أصالً(،

كما أن الطرف اآلخر ليس معه من  على غري اإلسالم، هذا دليل كاف على حتقق احليدي  يف اخلارج من موته

احليدي  يف موته على غري امللة أصح  األدلة على صحة إسالمه إال ما هو أقل بكثري من هذه األدلة، ويكفي أن

إن صح احليدي  وجب القبول به حتى لو مل نعلم  ومع أن املقرر عنيد أهل احليدي  أنه إسناداً من مجيع فضائله،

                                                           

 أسامة بن محاد ثنا قال بقية بن وهب ثنا قال أسلم حيدثنا : (75 ص / 0 ج) - واسط تاريخ يف صفحة بعيد وكرره 78

  اهـ معاوية اىل هيدايا فيها سفن فمرت واسط بسلسلة مسروق مع كنت قال وائل أبي عن األعمش عن



حنن ال نتحيدث مع أهل احليدي  وحيدهم، وإمنا نرييد هذا اإلنسان بقناعاته وتفاوته يف اخلارج، ولكن  حتقق ذلك

من ال يقتنع بصحة احليدي  منفرداً قيد يقتنع بصحته إذا وجيد شواهيد والشك، و يف نسبة التصيديق والتكذيب

عليه من االستهزاء  ر عالقته باألصنام، أو ما مت ضبطهاستمرا عليه كمثل هذه األخبار اليت تؤكيد وقرائن تيدل

رائم الكربى بالنيب )ص( وكذا لعن أحب الناس إىل النيب )ص( وأذيتهم كأهل البيت واألنصار، وكذلك تلك اجل

حواضن وحنو ذلك من شواهيد وقرائن و ،وامر الشرعية بال تأويل مستساغرد النص املتيقن أو االستهانة باأل من

 . غري مسألة األصنام أخرى لننظر يف شواهيدف تسري يف معنى احليدي ،

يف  عن أصنام معاويةانظر: دفاع السلفية احمليدثة  ، أعين موضوع معاوية واألصنام؛) لالستزادة يف هذا املوضوع

 ( : املمانعات الناصبية والسلفية السادس بح امل

 :احملرفة النصرانية على معاوية موت ثانياً:

 وإن  مؤكيدة، غري ثةاحلاد ولكن الكربى، النبوة دالئل من احليدي  ويصبح حامسة فهي صحت إن احلادثة هذه

 مت أنه جيداً احملتمل فمن فيه، جنيدها ال بعضها رتوف وإن ،متوفرة غري األصلية مصادرها ألن خمارجها، تعيددت

 من املطبوع يف جنيدها ال أننا الإ وشيعية سنية مصادر روهتا وقيد ،عليها عثرنا اليت املصادر تلك من حذفها

 هذا ) القبيل هذا من جيداً كثرية قصص يف فعلوا كما املطبوع من حذفوها النواصب أن واألقرب ،السنية املصادر

 مع جتربيت خالل ومن السنية،   املصادر عن بالنقول السنية غري املصادر بعض احتفظت وقيد ،مفرد( حب 

 من السنة أهل حنن ولعلنا النقل، يف يصيدقون اجلميع وجيدت واإلباضية والزييدية واملعتزلية الشيعية النقوالت

  لو واألمثلة الناقلني، أكذب من احمليدثة السلفية لعل بل اآلخرين، عن النقل صيدق يف  اإلسالمية الفرق أضعف

 رموز من كبار رموز وعن خميفة مناذج سابقة وأحباث البح  هذا يف نقلنا وقيد عنيدها، التوقف لصعب فتحناها

 هلم؟ بالتابعني فكيف احمليدثة السلفية

   النصرانية: على مات معاوية أن على تيدل متعيددة خمارج عن أسانييد بال روايات وهذه



 عليه قال -علي – أنه الراغب عن احملاضرات  (:55 /2) طالب أبي آل مناقب :طالب أبي بن علي رواية -0

 واألعثم الزهري شهاب وابن قيس بن األحنف رواه وقيد ،عنقه يف الصليب يعلق حتى هنيد ابن ميوت ال : السالم

 اهـ ل.قا كما فكان مجاعة يف  79الثالج ابن( ) وأبو التوحييدي حيان وأبو الكويف

 مروان عن عوف عن مشيل بن لنضرا (:55 /2 ) آشوب شهر البن طالب أبي آل مناقب  األصفر: انمرو رواية  -2

 موته شهيدت أنت : علي له فقال علي على فأدخل معاوية فنعى بالكوفة وعلي الشام من راكب قيدم : قال األصفر

 حتى ميوت ال إنه قال ؟ كاذب هان املؤمنني أمري يا ييدريك وما : قيل ،كاذب انه : قال ،عليه وحثوته نعم قال ؟

 .80للحجة قال ؟ هذا تعلم وأنت تقاتله فلم : له فقيل سلطانه يف عملها عماالًأ وكذا كذا يعمل

 : 727 سنة املتوفى ،057 / 2 : األخبار شرح يف املغربي 81النعمان القاضي روى املسيب: بن سعييد رواية   -7

 ويلك : له فقال نصراني له طبيب عليه فيدخل ،فيه مات ذيال مرضه معاوية مرض : قال املسيب بن سعييد عن )

                                                           

 ومات ،713 : سنة وليد ،حلوان من أصله ،الشاهيد الثالج ابن البغيدادي إبراهيم بن اهلل عبيد بن حمميد بن اهلل عبيد 79

 . 753 : سنة

 يف هو ) ثقة األعرابي مجيلة أبي ابن عوف هو عوف وشيخه مشهور، ثقة مشيل بن النضر صحيح، السنيد من ظهر ما 80

 األصفر مروان : التهذيب تقريب) الشيخني رجال من ثقة خاقان ابن هو األصفر مروان  األصفر(وشيخه مروان عن الرواة

 األصفر فمروان يظهر فيما اخلرب أرسل أنه إال (  ت د م خ الرابعة من ثقة سامل وقيل اقانخ أبيه اسم قيل البصري خليفة أبو

  معلوم. غري السنيد أول أن إىل إضافة املشاهيدة، يفييد مبا مها يصرح ومل هريرة، وأبي عمر ابن طبقة عن يروي

)القاضي النعمان( التميمي املغربي ثم هو النعمان بن حمميد بن املنصور، املشهور بـــ هـ( : 363القاضي النعمان )  81

هـ(، من كبار علماء اإلسالم وعجائبهم، وقيد اختلف أهل السنة بني منصف له ومتحامل عليه، نظراً 363املصري )

للخالف السياسي الكبري الذي نشأ بني  العباسيني السنة و الفاطميني الشيعة، ال سيما وأن الرجل حتول من املالكية إىل 

 ص/  9 ج) للزكلي  األعالمو (415 ص/  5 ج) - األعيان وفياتفسخط عليه من سخط،  انظر ترامجه يف  اإلمامية،

41).. 



 وقيد إال صحتك به أرجو شيئا عالجك يف أبقيت ما واهلل : له فقال !ومرضا علة إال عالجك مع أزداد أراني ما

 ؟ هو وما : قال . فعلت به أعاجلك بأن وأمرتين ارتضيته أنت فإن ،مجاعة به أبرأت فإني واحيد غري ،به عاجلتك

 يف فمات عنقه يف فعلقه به فأتاه . به علي : معاوية له فقال ! فاق إال عليل عنق يف علق ما عنيدنا صليب : قال

 . ( عنقه يف معلق والصليب تلك ليلته

 مسعت : األحنف قال : كهيل بن سلمة ) : 51 / 7 : العاملي يونس البن املستقيم الصراط ويف :األحنف رواية  -2

 عنقه يف فإذا ،واألسقف عمرو وعنيده عليه فيدخلت ،عنقه يف الصليب يعلق حتى ونفرع ميوت ما : يقول عليا

 ! راحة له فنجيد الصليب إىل تروحنا اليدواء اليداء أعيا إذا : وقاال أمراني : فقال ! ذهب من صليب

 حفأصب عنقه يف فعلقه العني يذهب صليب وعنيدنا ،العني من مرضك : وقال راهب عليه دخل : الزهري رواية  -5

  . مغتسله على منه فنزع ،ميتا

 ( ! ليلته من فمات ،حمالة ال ميت إنه : الطبيب قال علقه ملا : احملاضرات ويف -2

 يف له وضعه ،ذهب صليب عنقه ويف إال ميت مل عنه واشتهر ) : 013 / الكراجكي الفتح ألبي التعجب ويف  -3

 !( عنقه يف وعلقه نايوح كنيسة من فأخذه ،بتعليقه إليه وأشار ،املتطبب أهون مرضه

 الواضح كتاب يف رأيت ) (:51 /0 ) للماحوزي األربعني كتاب حمقق رجائي مهيدي قال النصراني: يوحنا قول  -5

 .(عنقه يف والصليب نصرانيا مات معاوية( ) أنه الروايات تواترت قيد أنه :املرتيد النصراني يوحنا تأليف

 (51 /0 ) للمالحوزي األربعني كتاب هامش يف أيضاً رجائي هيديم وقال   :احلسني وأبيه احلسني بن علي  رواية  -5

 فقال معاوية، فذكروا أصحابه، مع جالسا يوم ذات كان احلسني بن علي أن روي وقيد ) :قوله النصراني يوحنا عن

 نصرانيا مات من على تصلي :قال ؟ ومل :قال عليه، ال و عليك اهلل صلى ال :علي فقال عليه، اهلل صلى :بعضهم

 جمالسه، أكثر معاوية عنق يف الصليب يرى كان أنه احلسني أخربني :احلسني بن علي قال ثم .عنقه يف والصليب

                                                                                                                                                                           

 



 موته، عنيد القبلة ىلإ به استقبلوه ولقيد :قال املشرق، مستقبل يصلي الليل أكثر كان أنه أخربه مواليه بعض وان

 .اهـ (منه) عقله دالئل من وجعله .لنصراني(ا يوحنا كالم أي ) كالمه انتهى املشرق ىلإ حرفوني :فقال

 التعليق:

 حي  من أو الرواة حي  من سواء اجلملة يف سنة أهل عن منقولة ومعظمها ،كاملة أسانييدها أجيد مل أخبار هذه 

 ومن ،راجح بل حمتمل هذا حصول بأن القول يكفيو البح ، من ملزييد حتتاج وهي شيعي، وبعضها املصادر،

 إن بل ،اليدبيلة( حيدي  كتابنا: يف األمراض تلك وأنواع مرضه طول يف توسعنا وقيد ) معاوية رضم طول ذلك قرائن

 قوية صلة وله األموي، القصر يف كان يوحنا ألن كاف، فهذا النصراني يوحنا كتاب عن رجائي السييد نقله ما ثبت

 . شيعة أو سنة املسلمون يعرفه ال ما أسراره من ويعرف األموي، بالبيت

  النفاق ثاً:ثال

 يف النفاق حتقق على واألدلة ،-النصوص يف ظاهرية وهم – سلفياً التزاماً الشرعي بالنص التزمنا إن متحقق وهذا

 فمعاداة الشرعية النصوص أما التارخيية، الروايات أو الشرعية بالنصوص منها يتعلق ما سواء جيداً، كثرية معاوية

 فلن منافق( إال علياً يبغض ال ) حيدي  فيه يتحقق مل وإذا معاوية، يف حققمت وهذا النفاق، على دليل اهلل أولياء

 يبغض ال ) حيدي  وكذلك عاداه( من وعاد واله من وال اللهم ) حيدي  وكذلك ،غريه يف احليدي  هذا يتحقق

 فلم ماإلسال دين غري على املوتات أو اجلاهلية موتات يف كاألحادي  األحادي  من وحنوها منافق( إال األنصار

 من أحيد يف تتحقق فلن معاوية يف تتحقق مل إذاو 82 فيها رأس ومعاوية إال -يصح مل أو صح – منها حيديثاً أجيد
                                                           

 ألوم ما قم:  فقال نائما جيدول فى فوجيدنى  - وسلم عليه اهلل صلى -  اهلل رسول طلبنى:  قال مثل حيدي  علي  82

 عن تقاتل، وليدى وأبو أخى أنت ألرضينك واهلل قم:  كذل من نفسى فى وجيدت كأنى فرآنى قال، تراب أبا يسمونك الناس

 موتك بعيد حببك مات ومن ،حنبه قضى فقيد عهيدك فى مات ومن، اهلل كنز فهو عهيدى فى مات من، ذمتى وتربئ سنتى

 اإلسالم فى عمل مبا وحوسب جاهلية ميتة مات يبغضك مات ومن، غربت أو مشس طلعت ما واإلميان باألمن له اهلل ختم

 يزييد بن اهلل عبيد بن زكريا حيدثنا سعييد بن سوييد حيدثناوسنيده:  (402/  1) -كما يف مسنيد ابي يعلى يعلى أبوه روا )



                                                                                                                                                                           

. اهـ قلت: ليس كلهم متفق علة ثقات رواته:  البوصريى قال، ..(علي عن:  املغرية أبي عن املؤمن عبيد عن الصهابي

وتة اجلاهلية أهنا موتة على غري دين اإلسالم وإن كان حكمه توثيقهم، ولكن له شواهيد عامة، وإن صح احليدي  فظاهر امل

يف اليدنيا اإلسالم ) كاملنافقني( فهم مسلمون حبكم اليدنيا كفار حبكم اآلخرة، ومن قرائن صحة هذا احليدي  أن معاوية قيد 

ة، فكل حيدي  يف عارض هذا احليدي  باألحادي  يف طاعة الظلمة وأن من مات وليس يف عنقه بيعة هلم مات ميتة جاهلي

ترهيب غري معقول  أو ترغيب غري معقول فاحبثوا عن معاوية، واليدليل على أن ملعاوية دور فيها أن أتباعه يستثنونه منها أو 

ال خيطر على باهلم أن معاوية من هؤالء،  ومن مل يصحح هذا احليدي  فما رأيه يف أحادي  الصحيحني مثل حيدي  

 مِيتَةً مَاتَ شِبْرًا السُّلْطَانِ مِنَ خَرَجَ مَنْ فَإِنَّهُ، فَلْيَصْبِرْ شَيْئًا أَمِريِهِ مِنْ كَرِهَ مَنْ :)(58/  8) - البخاري صحيحالبخاري يف 

 من اإلسالم ربقة خلع فقيد -شرب قِييد أو، قياس اجلماعة فارق من: ) (22/  11) البزار مسنيد( ويف لفظ البزار )جَاهِلِيَّةً

 فقتلته عصبة ينصر أو، عصبة إىل ييدعو عمية راية حتت مات وَمَنْ، جاهلية ميتة فميتته إمام ليهع ليس مات وَمَنْ ،عنقه

(/ والسؤال : هل خرج معاوية  على اإلمام علي قييد شرب فقط؟ أم قييد آالف األميال؟ وإذا مل تنطبق هذه  .جاهلية قتلة

حيديثاً ال حقيقة له وال ضرورة لوجوده ألنه يصبح لغواً األحادي  على معاوية فال تنطبق على أحيد من األمة كلها، ويبقى 

من الكالم والنيب )ص( منزه عن اللغو والعب ، والغريب أن السلفية احمليدثة ال تنزل هذه األحادي  على معاوية إذا خرج 

احلسن وأهل احلرة مع على إمام زمانه املتفق على عيدله وراشيديته، ألن اخلارج عليه كان ظاملاً كمعاوية، بينما تنزهلا على 

حيمون الظاملني من دالالت هذه األحادي  إذا فعلوا  -أعين السلفية –أهنم عادلون خرجوا على فاسق ظامل، فهم 

مبضموهنا، وينزلوهنا على الصاحلني وإن مل تنطبق عليهم ألفاظها؟ وهذه من القرائن على أن أصل هذه األحادي  من وضع 

 نها اإلمام علي بيدالً من يزييد بن معاوية وابن زياد واحلجاج.ميدرسة معاوية وإال الستفاد م

زيادات تيدل على أن املراد هبا معاوية، ولكن معاوية وحزبه أكلوا تلك  -أحادي  الطاعة –بل لعل يف هذه األحادي  

 وَفَارَقَ الطَّاعَةِ مِنَ خَرَجَ مَنْ »ولفظه:  (20/  6) -ـ مسلم صحيحالزيادات فلم تعيد مشهورة، مثل حيدي  أبي هريرة يف 

 فَقِتْلَةٌ فَقُتِلَ عَصَبَةً يَنْصُرُ أَوْ عَصَبَةٍ إِلَى ييَدْعُو أَوْ لِعَصَبَةٍ يَغْضَبُ عُمِّيَّةٍ رَايَةٍ تَحْتَ قَاتَلَ وَمَنْ جَاهِلِيَّةً مِيتَةً مَاتَ فَمَاتَ الْجَمَاعَةَ

 مِنْهُ وَلَسْتُ مِنِّى فَلَيْسَ عَهْيدَهُ عَهيْدٍ لِذِى يَفِى واَلَ مُؤْمِنِهَا مِنْ يَتَحَاشَ وَالَ وَفَاجِرَهَا رَّهَابَ يَضْرِبُ أُمَّتِى عَلَى خَرَجَ وَمَنْ جَاهِلِيَّةٌ



 خان( أؤمتن وإذا أخلف، وعيد وإذا غيدر، عاهيد وإذا كذب، حيدث إذا ) العملية النفاق لعالمات إضافة اخللق،

 عن كتابنا يف كبري حيدة إىل فيه توسعنا قيد معاوية نفاق وموضوع أحيد، يف تتحقق فلن معاوية يف تتحقق مل إذا

 امللة غري على مات أنه هبذا فيصح والسنة، للملة مضاد والنفاق معاوية(، إسالم حقيقة ) وكتاب اليدبيلة حيدي 

 .عملياً السنة غري وعلى عقيدياً،

 منها: النفاق هذا على تيدل صحة أقل روايات وردت وقيد

 هشام عن بكري بن عمر حيدثين :(57 ص / 2 ج) - األشراف أنساب يف البالذري روى  احلكم: بن عوانة رواية  -0

 أعنتم وقيد ،ألهله حازه إال شيئاً اجمليد من ييدع مل حمميداً إن أمية بين معشر يا :معاوية قال :قال عوانة عن الكليب بن

 الرجل أللقى إني فواهلل حلماً الناس فأوسعوا حميدودون، وهم أنف، العرب ويف ذرب ألسنتهم يف :خبلتني عليهم

 ذلك بعيد ألقاه ثم حلماً، وأوسعه شتماً فيوسعين قلبه، يف جييد مبا علي فيثور فأستثريه شيئاً علي نفسه يف أن أعلم

 .اهـ فينجيدني أستنجيده أخاً
 التعليق:

                                                                                                                                                                           

 وَمَنْ جَاهِلِيَّةً مِيتَةً مَاتَ مَاتَ ثُمَّ الْجَمَاعَةَ وَفَارَقَ الطَّاعَةِ مِنَ خَرَجَ مَنْ :  ) (21/  6) - مسلم صحيح/ ويف لفظ ) «

 أُمَّتِى عَلَى أُمَّتِى مِنْ خَرَجَ وَمَنْ أُمَّتِى مِنْ فَلَيْسَ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ يَغْضَبُ عُمِّيَّةٍ رَايَةٍ تَحْتَ) ويف لفظ : قاتل(  تِلَقُ

(  فهل كان خروج معاوية إال دعوة للعصبة «. مِنِّى يْسَفَلَ عَهيْدِهَا بِذِى يَفِى واَلَ مُؤْمِنِهَا مِنْ يَتَحَاشَ الَ وَفَاجِرَهَا بَرَّهَا يَضْرِبُ

ألن    .األموية وحتت رايتها؟ كل هذا احليدث وأمثاله ال تستطيع السلفية احمليدثة أن تنزله على احلسني وتربيء منه معاوية، 

املفيت العام مثالً على إنزال  احلسني مل ييدع لعصبة ومل خيرج على عادل ومل يكذب ومل يتحايل .. كما فعل معاوية، فلماذا يصر

هذه األحادي  يف احلسني ويربيء منها معاوية وهو أوىل هبا، هذه بقايا نصب ورثتها السلفية احمليدثة من بين أميةن فهم ال 

 يرون الرتهيب إال يف حق أعيدائهم احملقني وال يرون الرتغيب إال يف حق أنفسهم وأنصارهم املبطلني. 



 هنا معاوية مكال إىل انظروا ف املنت حي  من وأما واهلوى، النسب أموي وهو أمية، بين راوية هو احلكم بن عوانة

 كالم ال املنافس كالم هذا بالنبوة؟! مؤمن كالم هذا هل (!ألهله حازه إال شيئاً اجمليد من ييدع مل حمميداًَ إن )

 .83املتبع

 :( 85 ص/  2 ج) - األشراف أنسابرواية مسافع بن شيبة: روى البالذري يف   -2

 خبطام احلسني أخذ الردم عنيد كان فلما معاوية حج :قال 84شيبة بن مسافع عن أمساء بن جويرية عن امليدائين

 بن عثمان بن عمرو فقال، وسار راحلته معاوية وزجر انصرف، ثم طويالً ساره ثم راحلته، به فأناخ ناقته

                                                           

 أمته ابتلى اهلل أن ريب وال  بالسماء، هلا عالقة ال دنيوية النبوة هذه وأن ألهله، بالتعصب )ص( للنيب اهتام هذا بل  83

 أن اهلل فأراد جربوته، يف اهلل هبا يضاهون اليت العرب صفات من صفة أبرز كانت العصبية ألن بالنبوة، ابتالها كما بالقرابة

 يف رسب من ومنهم فضله، من اهلل آتاهم ما على الناس حيسيد ومل ضيعرت ومل جنح من فمنهم العصبية، هذه بكسر ميتحنهم

 أوالً النبوة بإنكار آخراً، و  أوالً رسب ممن معاوية وكان النيات، يف الشركة يقبل ال واهلل جزئياً، أو كلياً االختبار هذا

 النيب أن مع )ص(، حمميد معارضة على سيعمل معاوية أن احلصيف القاريء يلحظ السابق األثر ومن ثانياً، القرابة وحبسيد

 مل ..اخل، وهبم، هلم الوصية أو باخلمس ختصيصهم أو األقربني إنذار خيص فيما سواء اهلل، ألمر مستجيب هو إمنا )ص(

 وهو أمية، لبين األخبار بوضع متهم هو بل أمية، بين أخبار صاحب هو احلكم بن وعوانة  نفسه، تلقاء من شيئاً هلم يفعل

 النسابة الكليب بشر بن السائب بن حمميد بن هشام هو الكليب ابن وهشام زياد، نسل من أنه إذ البيت، اخلد من شاهيد

 النقل. يف ثقة النسب يف كتابه قرأ من ذلك يعرف سين أنه مع مذهبياً، بعضهم ضعفه ثقة وهو املشهور،

 بن عمرو بن اهلل وعبيد احلسني عن يروي يم،قيد تابعي شيبة( بن اهلل عبيد بن مسافع ) الكامل امسه شيبة: بن مسافع  84

 حبان ابن وصحيح أمحيد ومسنيد السنن، يف وحيديثه  وغريمها، أمساء بن وجويرية  الزهري وعنه وغريهم،، ومعاوية العاص

 ابن مسافع :(523 / 2) - التهذيب تقريب ويف أيضاً، مسلم رجال من وهو السلفية، له وصححت خزمية ابن  وصحيح

 اجلمل يوم قتل قيل الثالثة من ثقة جليده ينسب وقيد احلجيب املكي سليمان أبو [العبيدي] العبيدري عثمان ابن شيبة بنا اهلل عبيد

 اهـ. ت د م الولييد خالفة إىل تأخر بل ذلك يصح وال



 علي من دعين: معاوية فقال ؟تعلم ما على وتسرعه طالب أبي ابن وهو عنه وتكف احلسني بك ينيخ: عفان

 اهـ عصيباً ليوماً هاشم بين من لكم وإن أفلحتم، ما قتلين ولو ين،يقتل أن خشيت حتى فارقين ما فواهلل

 التعليق:

، فكيف إذا مشل الصاحلني منهم إذاهذا كالم املنافس لبين هاشم.. وبغض بين هاشم نفاق وكفر، خاصة  

 .85كان هذا البغض ليس إال للصاحلني منهم!

 رواية ابن عباس:   -3

 الــزبري بــن بكــار يف املوقفيــات عــن ابــن عــن   [ 569صــفحة   - 2 الــيدر املنثــور    ] جــزء نقــل الســيوطي يف

يــا بــين هاشــم إنكــم تريــيدون أن تســتحقوا اخلالفــة كمــا اســتحقيتم النبــوة وال جيتمعــان    عبــاس أن معاويــة قــال : 

فقـال لـه ابـن عبـاس : أمـا قولـك أنـا نسـتحق اخلالفـة بـالنبوة فـإن مل نسـتحقها              ؟وتزعمون أن لكـم ملكـا   !ألحيد

فبم نسـتحقها ؟ ! وأمـا قولـك أن النبـوة واخلالفـة ال جيتمعـان ألحـيد فـأين قـول اهلل فقـيد آتينـا آل إبـراهيم             بالنبوة 

فالكتاب النبوة واحلكمـة السـنة وامللـك اخلالفـة حنـن آل إبـراهيم أمـر          الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما ؟

 ...اخلاهلل فينا وفيهم واحيد والسنة لنا وهلم جارية

 التعليق:

                                                           

 لنيبا يلعن مل ألنه املغفلون فصيدقه جهراً! واآلخر سراً أحيدمها يبغض معاوية وكان طالب أبي بن وعلي )ص( كالنيب 85

 من وقلة سلمة أم املؤمنني أم إال مراده يفهم ومل علياً! حيب من كل لعن وإمنا صرحياً! له بغضه يعلن ومل املنابر على )ص(

 حي  من املسلم حكم اليدنيا يف حكمه كان وإن اإلسالم، ملة على ميوت ال واملنافق نفاق، أنه ريب ال وهذا الصفوة،

 واخللطة. والتوارث التزاوج



ــيت مل نشــأ التوســع فيهــا أن     و ــنص وعشــرات النصــوص ال ــاضــح مــن هــذا ال ــين هاشــم  معاوي ة تســكنه منافســة ب

وحسيدهم، وقريش من أحسيد الناس وأشيدهم عصبية ولذلك قـّل فـيهم املؤمنـون مـع أن الـنيب )ص( لبـ  فـيهم        

ألمـور لـوال أن اهلل أجنـاه منـهم،     ثالثة عشر عاماً، فلم يسلم إال القليل مع الضعفاء واملوايل، ثم مهوا به العظيم من ا

 فمعاوية ميثل العناد واحلسيد القرشي متثيالً كامالً، إال أنه أدهى من أن يكتشفه العامة.

 !باحليوانات معاوية  يشبهون النيب )ص(والة  -4

 قال: (262/  19) - البن حجر العالية املطالبففي روى إسحاق بن راهويه بسنيد صحيح، كما يف 

 ،) ثقة( عون ابن عن ،(= ثقة ) ابن علية إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْمَاعِيلُ أخربنا:  (= ثقة ) ابن راهويه اقُإِسْحَ وَقَالَ

 كُلَّ عَنْه اهلل رَضِيَ عَلِيًّا يَسُبُّ فَكَانَ ،سِنِنيَ عَلَيْنَا أَمِريًا مَرْوَانُ كَانَ:  قَالَ ) ثقة( إِسْحَاقَ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ

 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ حُجْرَةَ فَيَيدْخُلُ ،الْجُمُعَةِ يَوْمَ ) احلسن( يَجِيءُ فَكَانَ ... مِنْبَرِالْ عَلَى جُمُعَةٍ

 بِذَلِكَ يَرْضَ فَلَمْ أَهْلِهِ، إِلَى يَرْجِعُ ثُمَّ فِيهِ، فَصَلَّى الْمَسْجِيدِ إِلَى خَرَجَ الْخُطْبَةُ، قُضِيَتِ فَإِذَا ،فِيهَا فَيَكُونُ

 إِنِّي:  فَقَالَ فَيدَخَلَ ،لَهُ فَأَذِنَ الْبَابِ، عَلَى فُلَانٌ:  لَهُ قِيلَ إِذْ مَعَهُ، لَجُلُوسٌ فَإِنَّا بَيْتِهِ، فِي لَهُ أَهْيدَى حَتَّى مَرْوَانُ،

 وَمَا ،وَبِكَ بك وَبِعَلِيٍّ بِعَلِيٍّ مَرْوَانُ سَلَأَرْ:  فَقَالَ ،تَكَلَّمْ:  فَقَالَ ،بِعَزْمَةٍ وَجِئْتُكَ ،سُلْطَانٍ عِنْيدِ مِنْ جِئْتُكَ

 لَا وَاللَّهِ:  لَهُ فَقُلْ ،إِلَيْهِ ارْجِعْ:  قَالَ، َالْفَرَسُ أُمِّي:  فَتَقُولُ ؟ أَبُوكِ مَنْ:  لَهَا يُقَالُ ،الْبَغْلَةِ مَثَلَ إِلَّا مَثَلَكَ وَجَيدْتُ

 اللَّهُ يَأْجُرُكَ صَادِقًا كُنْتَ فَإِنْ ،اللَّهُ وَمَوْعِيدَكَ مَوْعِيدِي وَلَكِنْ ،أَسُبُّكَ نِّيبِأَ قُلْتَ مِمَّا شَيْئًا عَنْكَ أَمْحُو

 اهـ الْبَغْلَةِ مَثَلُ مَثَلِي يَكُونَ أَنْ جَيدِّي تَعَالَى اللَّهُ أَكْرَمَ قَيدْ ،نِقْمَةً أَشَيدُّ فَاللَّهُ كَاذِبًا، كُنْتَ وَإِنْ بِصِيدْقِكَ،

 .باختصار يسري

 التعليق:



وهـذا تعصـب السـلفية احمليدثـة ملعاويـة ووالتـه علـى حسـاب          !مقام النيب )ص( عنيد معاوية ووالتـه  هذا هو

رســول اهلل )ص(، وكـــثري منـــهم ال يعـــرف أنـــه متعصـــب ضــيد الـــنيب )ص(، فـــاجملنون ال يشـــعر أنـــه جمنـــون،   

اهلل علــى قلبــه باإلميــان،   واملســحور ال يشــعر أنــه مســحور، والعصــبية ســكرة ال يســتيقظ منــها إال مــن ربــط   

 وهرب من الكثرة اهلالكة التهوكة يف الضالل، املستأنسة بثناء بعضها على بعض.

ولكـن ناقـل الكفـر لـيس بكـافر،       رددت كـثرياً يف كتابتـها؛  قـيد تـ  اهلل إني ألخشى اإلثم يف نقل هذه الرواية، وو 

القبح، لعله يسـتفز بقايـا حـب للـنيب )ص( يف     رواية مثل هذا  نتجرع ولوال صحة إسنادها ملا نقلتها، والبيد أن

وال  يتنـاول الـنيب )ص(،   هذا املثال الذي ضربه مروان بـن احلكـم للحسـن بـن علـي،     قلوب السلفية احمليدثة، و

هـو   احلسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب      أرييد أن أفسر املثال، وأتركه للخاصة ليستيقظوا، وليتذكر  من شاء أن 

فاطمة الزهراء بنت الـنيب )ص( سـييدة نسـاء أهـل اجلنـة، وجـيده مـن جهـة          ابن سييد شباب أهل اجلنة، وأنه

 األكرم صلوات اهلل عليه خامت النبيني واملرسلني. األم هو النيب

وعن أمره يصيدرون، ومبكـره يعملـون،     ينفذون سياسة معاوية،إمنا واملثل قبيح جيداً ملن تيدبره، ووالة معاوية  

يف احلـط مـن    ن واالسـتهانة باملقيدسـات وحتطـيم الرمـوز، وسياسـة معاويـة      فهم ألسنته وأييديه، يف ختريب الـيدي 

مـن مكـر معاويـة     ، ووكل الرموز حمل التأسي والقيدوة أكثر من أن حنـيط هبـا يف هـذا الكتـاب     مقام النيب )ص(

من باب أليـكِ عـين وامسعـي ياجـارة! هـذا يعرفـه منـهم        أنه يركز على ذم أقرب وأحب الناس إىل النيب )ص( 

رضـي   إبلـيس  فسـيقول )  ومل يأبه مبا صح يف ذمـه  عرفهم، أما من قرأ ما وضعه األبالسة يف فضائل إبليسمن ي

 .اهلل عنه(!

وأخرياً: فالشواهيد اخلارجية هلذا احليدي  أكثـر مـن أن حتصـر، ويكفـي أن كـل أألحاديـ  يف ذم معاويـة مـن         

حــيدي  اليدبيلــة وغــريه ممــن مل نفــرده شــواهيد احلــيدي ، ومنــها بعــض األحاديــ  الــيت أفردناهــا بكتــب كاملــة ك



ــار وحــيدي  أبــي بــرزة             ــل عمــار وســالبه يف الن ــاب كحــيدي  عمــار وحــيدي  القاســطني وحــيدي  قات بكت

األسلمي.. وكذلك كل الروايات اليت نشتم منها سخرية معاوية بالنيب )ص( أو تشفيه مـن أقـرب النـاس إليـه     

 ارجية للحيدي ..أو من أحب األقوام إليه ..اخل كل هذه من الشواهيد اخل

 :القرآنية للحيدي  واضناحل: املبح  اخلامس

ال جيوز إمهال القرآن الكريم يف أي حب  تارخيي متعلق بالنبوة أو القرن األول، مع إمياننا بأن يف القرآن الكريم 

عهيد، وألن هيدى ملعرفة احلق يف مجيع األزمنة، إال أنه يف الزمن النبوي ثم تاريخ الصحابة أوكيد من غريه لقرب ال

القرآن الكريم حفظ لنا بيداية الطريق، وأمسكنا بأول اخليط، فإن رفضنا هيدي القرآن الكريم فسنضل حتماً، 

فما هو أول اخليط الذي جعله اهلل بأييدنا عن معاوية وأبيه؟ لنقرأ اآليات التالية، وال جيوز أن يشعر بالغربة من 

كثري باهلل وإن كان واحيداً، وهَجَرَةُ القرآن الكريم هم قليل كان على هيدي من القرآن الكريم، فصاحب القرآن 

وإن كثروا، فماذا يقول القرآن الكريم عن أبي سفيان ومعاوية؟ وإمنا مجعنامها ألهنما على مذهب واحيد يف 

ه اجلاهلية واإلسالم، وكان معاوية كثري التعلق بأبيهن قوي االقتيداء به، وقيد عاش معه أحقاده وثاراته ومعارك

وأحزانه وأفراحه، وال ييدل التاريخ على شيء من خصومة أو افرتاق بني الرجلني، بل كان معاوية ميشي على 

   احلافر على احلافر، ويتشبه به ويستكمل منهجه ويفاخر به وفود األمصار.  خطا أبيه،

 أبو سفيان ) ومعه معاوية( يف القرآن الكريم:

أن الكفار املعانيدين لن يؤمنوا ) نعم قيد يتظاهرون باإلسالم ويتم قبول ذك  القرآن الكريم آيات كثرية ختربنا يف

منهم، لكنهم لن يؤمنوا من قلوهبم( ولكن العقل األثري مشغول باألثر، وال يتيدبر القرآن، وإن تيدبر قيد يشك! 



أو ألن ما يصححونه من حيدي  قيد خيالف القرآن الكريم، فيقيدمون حيدي  حسن اإلسناد على مخسني آية 

 أكثر صرحية اليداللة أو راجحة اليداللة على األقل..

تلك اآليات سنستعرض بعضها، ونرتك بقية ذلك يف كتب قادمة، يف أبي سفيان ومعاوية وأمثاهلم ممن خلطوا 

علينا ديننا، وكانوا أدهى منا فخلطوا عقولنا مع ذلك اخللط اليديين، ويف القرآن شفاء ملن أحسن السمع 

 ك اآليات  مع تفسريها عنيد أهل احليدي  والرواية:والتيدبر، ومن تل

 األنفال سورة من  األوىل: اآلية 

 يُغْلَبُونَ ثُمَّ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ تَكُونُ ثُمَّ فَسَيُنْفِقُونَهَا اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ لِيَصُيدُّوا أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ) : تعاىل قوله 

 اآلية، تفسري يف املتقيدمني احليدي  أهل روايات وهذا (،[72/األنفال] (72) يُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ إِلَى كَفَرُوا نَوَالَّذِي

 والرافضة للجهمية ذم يف تفسريات خيتارون أهنم مع يقلقهم، باألثر التفسري وأصبح املتأخرون، جتاهلها واليت

 آيات.. فيهم تنزل حتى أألحزاب مع يشهيدوا وال )ص( الرسول حياربوا مل هؤالء أن مع والقيدرية

 اآلية: تفسري يف اآلثار

 ابن حيدثنا : (571 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي  سفيان(: أبي يف نزلت ) جبري بن سعييد -0

 اآلية، "أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :قوله يف جبري بن سعييد عن جعفر، عن القمي، يعقوب حيدثنا قال، محييد

 األحابيش من ألفني أحيد يوم استأجر .حرب بن سفيان أبي يف نزلت :قال ،"حيشرون جهنم إىل فرواك والذين"

 كما توبع قيد محييد وابن صحيح، والسنيد قلت:  اهـ ،..اخل وسلم عليه اهلل صلى النيبَّ هبم فقاتل كنانة، بين من

 أعوانه أخص ستصيب وإمنا وحيده، تصيبه فلن سفيان أبي يف نزلت وإذا املغرية، أبي ابن هو وجعفر سيأتي،

 فهو سفيان ألبي وعييد وكل ،كلها النبوية األحيداث يف )ص( للنيب علي كاإلمام سفيان ألبي معاوية وكان أيضاً،

 .واملشاركة واالقتيداء واملتابعة االلتصاق لشيدة ملعاوية



 حيدثنا : (571 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي سفيان(: أبي يف نزلت ) أبزى بن الرمحن عبيد  -2

 كفروا الذين إن" :أبزى ابن عن جعفر، عن القمي، يعقوب عن إمساعيل، بن إسحاق حيدثنا قال، وكيع ابن

 اهلل رسولَ هبم ليقاتل ألفني أحيد يوم استأجر سفيان، أبي يف نزلت :قال ،"اهلل سبيل عن ليصيدوا أمواهلم ينفقون

 .محييد البن متابعة وهنا صحيح لسنيدوا اهـ العرب من استجاش من سوى وسلم، عليه اهلل صلى

 قال،... (570 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي سفيان(: أبي يف نزلت ) عتيبة بن احلكم  -7

 عن ليصيدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :عتيبة بن احلكم عن العصفري، عثمان بن خطاب عن أبي أخربنا

 األوقية وكانت ذهب، من أوقية أربعني أحيد يوم ملشركنيا على أنفق .سفيان أبي يف نزلت :قال ،"اهلل سبيل

 سفيان، أبي ذم التابعني يف األصل أن على ييدل مما التابعني، ىثار من أثر وهذا اهـ مثقاال وأربعني اثنني يومئذ

 .الرأس يذكرون وإمنا علناً، معاوية معه يذكروا أن يستطيعون ال لكنهم

 قال، بشر حيدثنا  : (570 ص / 07 ج) - الطربي سريتف ففي سفيان(: أبي يف نزلت ) قتادة -2

 ،اآلية ،"اهلل سبيل عن ليصيدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :قوله قتادة، عن سعييد، حيدثنا قال، يزييد حيدثنا

 .املقبل العام من اهلل نيبَّ غزا حتى  القتال، إىل ودعاهم الناس أشَّبَ مكة إىل بالعري سفيان أبو قيدم ملا :قال

 السبت يوم شوال يف أحيد وكانت .رمضان شهر من عشرة سابع صبيحة اجلمعة يوم رمضان يف بيدر وكانت

 أبي ابن هو وسعييد مرسل، أنه إال ثقات رجاله بصري واإلسناد اهـ  الرابع العام يف منه خلت عشرة إلحيدى

 شيخ العقيدي معاذ ابن هو بشرو سعييد( عن رواية ولالثنني هارون بن يزييد وليس ) زريع ابن هو ويزييد عروبة،

 .الطريق هذا من قتادة تفسري الطربي وروى الطربي،

 حمميد حيدثين : (570 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي سفيان(: أبو منهم مجاعة يف ) السيدي  -5

 املشركون، كان فيما اهلل قال :قال السيدي عن أسباط، حيدثنا قال، املفضل بن أمحيد حيدثنا قال، احلسني بن

 سبيل عن ليصيدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :هبم حمميدًا يقاتلون الرجال يستأجرون سفيان، أبو مومنه

 =  وويلٌ القيامة يوم نيدامة :يقول ،"حسرة عليهم تكون ثم فسينفقوهنا" =وسلم عليه اهلل صلى حمميد وهو ،"اهلل



 امليدة هذه طيلة )ص( للنيب سفيان أبي ربح خرب الناس بني يتواتر أن اهلل حكمة من ولعل اهـ "يغلبون ثم"

 قيد احمليدثة السلفية أن مع األنصار، املهاجرين مرتبة إىل نفسه فيه وضعه الذي املوضع هذا من نقله ليصعب

 على كانوا والتابعني الصحابة بأن اعرتف ثقافياً األول األموي وهو تيمية ابن أن حتى ففشلت، ذلك حاولت

 معاوية!. إميان ليثبت للقاريء رشوة هذا اعرتافه وكان سفيان، أبي إميان يف شك

 بن حمميد حيدثين : (570 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي  سفيان(: أبي يف نزلت ) جماهيد  -2

 أمواهلم ينفقون" :اهلل قول يف جماهيد عن جنيح، أبي ابن عن عيسى، حيدثنا قال، عاصم أبو حيدثنا قال، عمرو

 أحيد يوم الكفار على سفيان أبي نفقة يف :قال ،"اخلاسرون هم أولئك" :قوله حتى اآلية ،"اهلل سبيل عن ليصيدوا

 يتوقع؟ أم علم عن اهلل خيرب هل وانظروا اآليات اقرؤوا اهـ

 قال، املثنى حيدثين : (572 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي سفيان(: أبي يف نزلت ) جماهيد  -3

 .مثله جماهيد، عن يح،جن أبي ابن عن شبل، حيدثنا قال، حذيفة أبو حيدثنا

 قتادة بن عمر بن وعاصم حبان بن حييى بن وحمميد الزهري منهم، التابعني من وجمموعة عباس ابن   -5

 ص / 07 ج) - الطربي تفسري ففي  (:منهم سفيان أبو ) معاذ بن سعيد بن عمرو بن الرمحن عبيد بن واحلصني

 بن اهلل عبييد بن مسلم بن حمميد حيدثنا ال،ق إسحاق ابن عن سلمة، حيدثنا قال، محييد ابن حيدثنا : (572

 بن عمرو بن الرمحن عبيد بن واحلصني قتادة، بن عمر بن وعاصم حبان، بن حييى بن وحمميد الزهري، شهاب

 فيما كله حيديثهم اجتمع وقيد .أحيد يوم عن احليدي  بعض حيدث قيد كلهم ،علمائنا من وغريهم] معاذ، بن سعيد

 أصحاب من قريش كفار من بيدر يوم [أصيب ملا :منهم قاله من أو :قالوا أحيد، يوم عن احليدي  من سقت

 جهل أبي بن وعكرمة ربيعة، أبي بن اهلل عبيد مشى بعِريه، سفيان أبو ورجع مكة، إىل فَلُّهم ورجع (2) ،القليب

 ومن حرب بن سفيان أبا فكلموا ببيدر، وإخواهنم وأبناؤهم آباؤهم أصيب قريش من رجال يف أمية، بن وصفوان

 هبذا فأعينونا خيارَكم، وقتل وَتَرَكم قيد حمميدًا إن قريش، معشر يا :فقالوا جتارة، قريش من العري تلك يف له كان



 أنزل عباس، ابن عن ذكر كما ففيهم، :قال .ففعلوا !منا أصيب مبن ثأرًا منه نيدرك أن لعلنا حربه، على املال

 "حيشرون جهنم إىل كفروا والذين" :قوله إىل "أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :اهلل

 محييد ابن حيدثنا : (577 ص / 07 ج) - الطربي تفسري سفيان(: أبو منهم ) مرسالً إسحاق ابن  -5

 :قوله إىل ،"اهلل سبيل عن ليصيدوا أمواهلم ينفقون كفروا الذين إن" :إسحاق ابن عن سلمة، حيدثنا قال،

 أن فسألوهم ،التجارة تلك يف قريش من مال له كان من وإىل سفيان، أبي إىل مشوا الذين النفرَ يعين ،"حيشرون"

 طالب من كبار من سفيان أبو كان قلت: ) اهـ ففعلوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول حرب على يُقَوُّوهم

 باللفظ هنا قاريء يغرت فال رأسهم، أنه علمائه عن اإلمجاع إسحاق ابن رواية سبق وقيد األموال، أصحاب

 سفيان(. ألبي جنوداً إال اجلماعة هؤالء ماف املذكور،

 قال، يونس حيدثين : (577 ص / 07 ج) - الطربي تفسري سفيان(: أبي يف نزلت ) دينار بن عطاء -01

 ينفقون كفروا الذين إن" :اهلل قول يف دينار بن عطاء عن أيوب، أبي بن سعييد أخربني قال، وهب ابن أخربنا

 اهـ86 حرب بن نسفيا أبي يف نزلت اآلية، ،"أمواهلم

 التعليق:
 

                                                           

 هذه نزلت : قال عباس ابن عن ،مردويه ابن وأخرج : فقال (050 ص / 7 ج) - القيدير فتح يف األقوال الشوكاني سرد وقيد 86

 عن وغريهم هؤالء وأخرج . حنوه جماهيد عن ،الشيخ وأبو ،جرير وابن ،محييد بن عبيد وأخرج . حرب بن سفيان أبي يف اآلية

 يف نزلت : قال اآلية يف ،عتيبة بن احلكم عن ،الشيخ وأبو ،حامت أبي وابن ،نذرامل وابن ،جرير ابن وأخرج . حنوه جبري بن سعييد

 اهـ. ذهب من مثقاالً وأربعني اثنني يومئذ الوقية وكانت ،ذهب من أوقية أربعني أحيد يوم قريش مشركي على أنفق سفيان أبي

 يف ) سفيان أبو منهم وليس -عشر اثنا وهم أمساءهم وسرد – بيدر يوم املطعمني يف نزلت أهنا الكليب عن ضعيف قول وهناك

 ما وواقعاً أسانييد واألقوى جهل.. أبي يف جعلوها وآخرون والنضري، قريظة بين يف جعلها من ومنهم اجلوزي( البن املسري زاد

 وحزبه... سفيان أبي يف أهنا من تقيدم



األسانييد معظمها قوية، هذا إمجاالً والتفصيل يف كتابي عن أبي سفيان، وهبذه األسانييد معظم الرواية القيدمية 

إمنا وصلوا ما شاءوا منها أيام املسنيدي شيخ البخاري ) وهذا تفصيل حيديثي طويل(، ومعظم السري 

ذه األسانييد، وجمموعها يشهيد بعضها لبعض ولو كان معظمها واملغازي والتواريخ والرتاجم إمنا هي مبثل ه

مرسالً، ثم هي ليست وحيدها بل األسانييد الصحيحة املوصلة يف ذم أبي سفيان ومعاوية كثرية جيداً، إال أن 

السلفية احمليدثة ختلت على السلفية القيدمية عنيدما تقرتب من ذم آل أبي سفيان، لكنها تقبل عليهم بقوة إن 

 -ض مراسيلهم ما يقرتب من ذم آل حمميد ) والشواهيد يف كتاب النصب والنواصب عرب التاريخوجيد يف بع

 وقيد أخرج منه نواصب القرن األول قريباً(.

نعود هنا فنقول :  أال ترون احلشيد السلفي القيديم وعقييدته يف أبي سفيان، ذلك السلف اقيديم الذي مل يعيد 

بيدأت مع أمحيد بن حنبل واستحكمت مع ابن تيمية وانتشرت مع أحيد يرى رأيه من السلفية احمليدثة! اليت 

حمميد بن عبيد الوهاب،، فاحلشيد السلفي القيديم يف تفسري هذه اآلية فقط جنيد فيها علماء كبار من أهل 

السنة واحليدي  وحمل إجالل ) نظري( عنيد السلفية احمليدثة، وهؤالء ال يوازيهم أمحيد بن حنبل وال ابن تيمية 

هـ(  وعبيد الرمحن بن أبزى اخلزاعي ) 85عبيد الوهاب، ففيهم سعييد بن جبري التابعي املشهور ) وال حمميد بن

وايل عمر على مكة( وقتادة ) من رجال اجلماعة وفيه أموية( وجماهيد املفسر املشهور، والسيدي الكبري، 

م واحلجاز( وحمميد واحلكم بن عتيبة شيخ شعبة األول، حيديثه يف الكتب الستة، والزهري ) عامل أهل الشا

بن حييى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري ) شيخ ابن إسحاق( واحلصني بن عبيد 

الرمحن بن عمرو بن سعيد بن معاذ األنصاري  وابن إسحاق عطاء بن دينار وقبلهم كلهم ابن عباس حرب هذه 

يرون أن هذه اآليات نزلت يف أبي سفيان، على  األمة، فهؤالء أربعة عشر من السلف الصاحل باعرتافهم كانوا

أن بعضهم فيه نصب وأموية، ولكن أموية ابن تيمية وميدرسته ال توازيها أموية رواة أهل الشام،  فما بال 



ذكر اجلهم واجلعيد أو القيدرية واجلهمية وال يلتفتون أبيداً ملن تكون  إذاالسلفية احمليدثة هتتهم بالتفسري بالرأي 

يف ذمه وهو حيارب النيب )ص( إضافة إىل أن اآليات تبشر أبا سفيان ومن معه بالنار فتيدبروها،  اآليات تنزل

 فاهلل ال يتوقع وإمنا خيرب بصيدق، ومن أصيدق من اهلل قيالً؟ هل هو أمحيد أو ابن تيمية؟ اتقوا اهلل..

لنا هلم عذرهم، بل قيد نعم لو كان هؤالء على منهج مطرد حبي  ال يقبلون الرواية إال بشروط معتزلية لق

نيدعمهم يف هذا التشيدد يف قبول الروايات واألحادي ، وأال يصيدقوا أسباب النزول هذه، وحنن مجلة مع 

التشيدد يف قبول الروايات إال ما كان له أصل كهذه الروايات، فهي أخف من اآليات أصالً، مبعنى أن اإلمجاع 

سورة البقرة واألحزاب وغريها كانت تشكل أبا سفيان  منعقيد على أن هذه اآليات يف حق الذين كفروا من

ومعاوية وأمثاهلم، فإذا صحت اآليات فلماذا نتشيدد يف اآلثار؟ بل اآليات تبشرهم بالنار وخترب أهنم لن 

يهتيدوا، فالسلفية القيدمية خففت هبذه اآلثار من اآليات أكثر مما أكيدهتا، ألهنا مل تشهيد عليهم بالنار كما 

، ومع ذلك فالسلفية القيدمية أنصف وأجرأ رغم الظروف السياسية الصعبة، إال أن السلفية شهيدت اآليات

فقيد كان عابيداً متوقياً يف الصغائر؛ جريئاً على  – 87احمليدثة اليت ابتيدعها أمحيد بن حنبل ساحمه اهلل ورمحه

 ليوم،  هذه السلفية احمليدثة هي املسيطرة ا -بعض الكبائر كالظلم وحب الظاملني والتكفري

وهذه السلفية احمليدثة إمنا تتشيدد إذا تعلق األمر بذم هؤالء،  أما أن يستيدلون باآليات على فضل معاوية وأبيه 

قبل أن يسلما! بينما يرتكون اآليات اليت كانت تنزل فيهم ويف غريهم  قطعاً ) ألهنا نزلت قبل إسالمهم 

 آثار السلطة األموية بال شك..فتشملهم بالضرورة( فهذه عصبية شيدييدة كاحلة، وهي من 

 :من سورة البقرة اآلية الثانية  

                                                           

 أفرد جمموعة هم اخل، ..  سريين وابن قالبة أبو وقبله السختياني أيوب وقبلهم مهيدي وابن عيينة بن كسفيان سلف وله 87

 بعقائيدهم. كلها السلفية انصبغت ثم احمليدثة، السلفية سلف أصبحوا لكنهم السلف عن شذوا



 وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ( 6) يُؤْمِنُونَ لَا تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّقوله تعاىل : ) 

 ([البقرة( ]2) عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اوَةٌغِشَ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

باألولوية، وإذا استثنى اهلل أحيداً فقيد يستثين رعاة الظواهر وصبيان البطاح  ومعاوية هذه تناول أبا سفيان

واملستضعفني .. أما الزعماء احملاربون فإن مل يتناوهلم اخلطاب فمن يتناول؟ وكيف نستطيع رد اخلرب القرآني 

فر؟ ومن مل يتأمل اآليتني أو مل يقتنع هبما فال يستعجل يف رد اآليات وتكذيبها، ألننا سنأتي له إال أن نك

بأسانييد صحيحة تيدل على صيدق القرآن الكريم )! لحأسف أننا وصلنا معهم إىل هذه املرحلة، أن نستيدل 

 على صيدق القرآن بروايات قوية األسانييد عنيدهم(! 

ألنه قيد جاء يف اآلثار ما  حمافظاً على إسالمه يف رد اآليات السابقة وليبق إذن فال يستعجل السلفي املغايل

من  ومعاوية ييدل على هذا بأسانييد صحيحة على جرحهم وتعيديلهم،، وهم رغم حماولتهم إخراج أبي سفيان

 هذه اآليات بال سبب موجب، فقيد روى سلفهم ما ييدل على صيدق هذه اآليات! 

 بن اهلل عبيد حيدثنا: قال احلسن، بن عمار عن به حُيدِّثت (252 ص/  1 ج) - مثالً: الطربي تفسريففي  

 أَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ:)  األحزاب قادةِ يف آيتان: قال أنس، بن الربيع عن ،عن أبيه جعفر، أبي

 ،( عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ يُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ

 جَهَنَّمَ الْبَوَارِ دَارَ قَوْمَهُمْ وَأَحَلُّوا كُفْرًا اللَّهِ نِعْمَةَ بَيدَّلُوا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ:) اآلية هذه يف اهلل ذكرهم الذين وهم: قال

 اهـ  بيدر يوم قُتلوا الذين فهم: قال ،[28 ،29: إبراهيم سورة( ] الْقَرَارُ وَبِئْسَ ايَصْلَوْنَهَ

 التعليق:   



السياسة هي من حصر هؤالء باملقتولني! مع أن أكثر املقتولني يوم بيدر ليسوا عيداوة  أبي سفيان للنيب )ص(،  

ل اهلل ..اخل، واآلية إن مل تكن يف الزعماء وال يف بلوغه باحلجة وال يف فهمه هلا وعناده وكربه وصيده عن سبي

املتبوعني فلن تكون يف الرعاء التابعني، عيدل اهلل يأبى هذا، ومنهج القرآن يأباه، فالقرآن يتناول الزعماء 

، وكان أبو سفيان من هؤالء الزعماء بال شك، بل هو زعيم باليدرجة األوىل ألن هلم تأثريهم على األتباع

( وهو الوحييد الذي حزب األحزاب، فلم يكن يوم بيدر أحزاب، وإمنا كانت قريش احلروب ضيد النيب )ص

فقط، ومن هنا يتبني لنا املسلك السياسي ) األموي خاصة( يف ختصيص القرآن مبا مييت آياته وحيصرها يف 

سلمني بأن ما ال فائيدة فيه على املستوى الفكري عنيد املسلمني، إذ لو كانت ثقافة القرآن مستقرة يف عقول امل

أبا سفيان منهم، فالبيد أن يثري هذا االعتقاد بعض التساؤالت عن أثر أبي سفيان على السياسة العامة 

للمسلمني، وأثر ابنه معاوية يف صرف دالالت القرآن إىل عيدو ميت! ليطمئنوا بأن العيدو مات! وأن كالم اهلل 

ب رؤوس الكفر من قريش، وأن التاريخ أثبت ليس على إطالقه! أو أنه غري صحيح! فاهلل مل خيتم على قلو

أن ما خيرب به اهلل ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً وال مطابقاً، وعلى هذا فالقرآن توقعات حمميد فقط! ) 

هذا ما يرييد معاوية وأمثاله أن يثبتوه، والسلفية ) حليفة معاوية( تتيدين برأي معاوية، وتستبعيد صحة مثل 

.. تصوروا ! حتى جمرد االحتمال أن أبا سفيان من هؤالء مستبعيد يف الفكر هذه اآليات ولو احتماالً

السلفي، ليس ألن اهلل مل يقل ويكرر، ولكن ألن معاوية مل يرد ذلك، وخفاء اليدور السياسي على احلمقى، فال 

 ج) - الطربي تفسريمكر كمكر السلطان، وال جنيد كجنيد احلمقى، فإذا اجتمعا مل يردمها شيء، (!/ ويف 

 أبي بن اهلل عبيد حيدثنا: قال احلجاج، بن إسحاق حيدثنا: قال إبراهيم، بن املثنى حيدثين (262 ص/  1

 اللَّهِ نِعْمَةَ بَيدَّلُوا الَّذِينَ) هم(  عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ) إىل اآليتان هاتان: قال أنس، بن الربيع عن ،عن أبيه جعفر،

 أحيدٌ القادة من ييدخل فلم بيدر، يوم قُتلوا الذين وهمُ ،[29: إبراهيم سورة( ] الْبَوَارِ دَارَ قَوْمَهُمْ وَأَحَلُّوا كُفْرًا



 ص/  1 ج) - املنثور اليدراهـ / ويف  العاص أبي بن واحلَكَم ،حَرْب بن سفيان أبو: رجالن إال اإلسالم يف

 ج) - الطربي تفسريويف .. فذكره اهـ /  العالية أبي عن حامت أبي وابن املنذر وابن جرير ابن أخرج (28

 أنس، بن الربيع عن ،عن أبيه جعفر، أبي ابن حيدثنا: قال احلسن، بن عمار عن وحيدثت (262 ص/  1

 اهـ  مُهْتَيدٍ وال ناجٍ وال مُجيبٌ فيهم فليس القادةُ أما: قال احلسن، عن

ا قراءة اآليتني وانظروا هل من من القادة ومن املعنيني باآلية الكرمية، فأعييدوومعاوية قلت: إذا كان أبو سفيان 

من اهليداية ليس من اجلرب يف  ماوحرماهن سيكون يف الظاهر فقط؟ ما؟ أم أن إسالمهاسبيل إىل أن يهتيدي

لنفسه ومن فمن أبصر ف شيء، وإمنا هي عقوبة بييد الشخص نفسه، نتيجة كربه وعناده ورفضه احلجج،

، وإمنا موضوع اجلرب واالختيار بال هيداية من القرآن الكريمعمي فعليها، وأرى أن الفرق اإلسالمية كلها حبثت 

 .سارعت يف اخلصومات، مع أن القرآن الكريم واضح جيداً يف هذه املسألة

 وعلى كل حال:

فهذه اآليات صرحية جيداً يف الكافرين أيام نزوهلا، وأهنم لن يهتيدوا، ألن مهلة اهليداية انتهت يف حقهم،  

واملتآمرون، فهؤالء قامت عليهم احلجة أكثر من الرعاع والعامة والبله، وهي تتفق وخاصة الزعماء اجملادلون 

مع سورة الكافرون ) فتذكروها( وسورة يس ) فاقرؤا أول عشر آيات منها( وغريها من اآليات والسور اليت 

، واهلل ال خيشى من الزعماء كما تفعل السلفية تتحيدث عن قريش، وعن زعمائها على وجه اخلصوص

خطاب الوعييد يتناوهلم باألولوية، وإمنا السلفية فيما بعيد حييدت الزعماء من الوعييد ف احمليدثة؛ وعلى هذا

مبهماً يف اهلواء ال حقيقة له، وإال أين  -الوعييد أي –ألهنا ختشى منهم وظنت أن اهلل خيشى منهم، وجعلته 



ساعة نزول  ومعاوية فمن أستثنى أباسفيان حقيقة هاتني اآليتني؟ قيد يوردوهنا يف امليتني كأبي جهل ؟ نقول:

 ؟( أم على اهلل وكتابه ودينه تفرتون ؟لَنَا فَتُخْرِجُوهُ عِلْمٍ مِنْ عِنْيدَكُمْ هَلْاآليات؟ أأنتم؟ )

 :مهاهلم شر هلم وليس كما يظن السلفيون: إ وفيها بيان أن اآلية الثالثة 

كان خرياً له، وأن تقيدم  ومعاوية خر  موت أبي سفيانثم يظن السلفيون ) الواقعون يف املكر األموي( أن تأ

بينما اهلل عز وجل ال يقول هذا وخاصة يف  -ألهنم يروون أنه مات كافراً –موت أبي طالب كان شراً له! 

 يُرِييدُ شَيْئًا اللَّهَ رُّوايَضُ لَنْ إِنَّهُمْ الْكُفْرِ فِي يُسَارِعُونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ وَلَامثل أبي سفيان انظروا إىل قوله تعاىل : )

 اللَّهَ يَضُرُّوا لَنْ بِالْإِميَانِ الْكُفْرَ اشْتَرَوُا الَّذِينَ إِنَّ( 126) عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ الْآَخِرَةِ فِي حَظًّا لَهُمْ يَجْعَلَ أَلَّا اللَّهُ

 لِيَزْدَادُوا لَهُمْ نُمْلِي إِنَّمَا لِأَنْفُسِهِمْ خَيْرٌ لَهُمْ نُمْلِي أَنَّمَا كَفَرُوا الَّذِينَ يَحْسَبَنَّ وَلَا( 122) أَلِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ شَيْئًا

 (  [عمران آل( ]129) مُهِنيٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ إِثْمًا

واهلل يرد عليهم  فهذه اآليات تقول خبالف ظن السلفية متاماً.. فهم حيسبون أن إمالء اهلل هلؤالء خري هلم!

يد يكون تأخر موت العبيد والغالم واملستضعف خرياً له، أما الزعيم احملارب املكابر العارف ذلك، نعم ق

 باحلجج والرباهني .. فإن سوء أخالقه تطبع على قلبه فال يهتيدي، هذا عيدل اهلل فاعرفوه. 

  : :اآلية الرابعة  

( هنا [عمران آل( ]12) الْمِهَادُ وَبِئْسَ جَهَنَّمَ إِلَى وَتُحْشَرُونَ سَتُغْلَبُونَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ قُلْوكذلك قوله تعاىل: )

وعييدان من اهلل حتقق أحيدمها يف اليدنيا، والسلفية ال يرون الثاني إال توقعاً خاطئاً! فمن املخاطبون ساعة 

نزول اآلية؟ أليس قريشاً؟ أليس هذا يتناول زعماء احلرب على األقل ممن أعرقوا يف احملاربة والتحزيب 



هذه اآلية وأمثاهلا عنيد السلفية  أليس منهم أبو سفيان ومعاوية؟ لتصيدر واملبالغة يف معاداة النيب )ص(؟وا

راحت هباء منثوراً بإظهار أبي سفيان اإلسالم خوفاً من السيف! مع ثبوت بقائه على الكفر يف أكثر من 

سبع سنوات شيخاً عاجزاً ليس هـ ومل يلب  بعيدها إال 25مناسبة، كان آخرها يف أول خالفة عثمان سنة 

 ذكر، لو شرب املاء ال جييد برده! له

  :اآلية اخلامسة 

 الْمِهَادُ وَبِئْسَ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ ثُمَّ قَلِيلٌ مَتَاعٌ( 186) الْبِلَادِ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ تَقَلُّبُ يَغُرَّنَّكَ لَاوانظر قوله تعاىل: )

ت آل عمران وسيوف قريش طرية من دماء محزة ومصعب وأمثاهلما، ( فهذه من آيا[عمران آل( ]182)

واهلل أصيدق القائلني ال يكذب أبيداً، وإذا قال شيئاً ال خيلفه، والسلفية يرون أن اهلل ال خيلف وعييده إذا كان 

يف حق أبي هلب عم النيب )ص( لكنهم يرونه خملفاً وعييده يف من هو شر من أبي هلب وأكثر عيداوة وأطول 

اربة، بل أبو هلب مل يقتل مسلماً قط، ومل حيزب أحزاباً ومل حياصر املسلمني يف اخلنيدق وال يف الشعب، وإمنا حم

كان ذم اهلل له إلطاعته أبي سفيان وأخته أم مجيل، فكيف يصيدق وعييد اهلل يف الفرع وال يصيدق يف 

 األصل؟!

  :اآلية السادسة 

 الَّذِينَ إِنَّ( 162) بَعِييدًا ضَلَالًا ضَلُّوا قَيدْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَصَيدُّوا فَرُواكَ الَّذِينَ إِنَّوانظر إىل قوله تعاىل: ) 

 ذَلِكَ وَكَانَ أَبَيدًا فِيهَا خَالِيدِينَ جَهَنَّمَ طَرِيقَ إِلَّا( 169) طَرِيقًا لِيَهْيدِيَهُمْ وَلَا لَهُمْ لِيَغْفِرَ اللَّهُ يَكُنِ لَمْ وَظَلَمُوا كَفَرُوا

لن يهيديهم اهلل إال طريق  -على األقل –( وهذا صريح أن زعماء الكفر [النساء( ]168) يَسِريًا اللَّهِ ىعَلَ

 ([النساء(  ]140) جَمِيعًا جَهَنَّمَ فِي وَالْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِنيَ جَامِعُ اللَّهَ إِنَّجهنم، وهي إما الكفر أو النفاق )



  :اآلية السابعة 

 إِلَّا أَوْلِيَاؤُهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ كَانُوا وَمَا الْحَرَامِ الْمَسْجِيدِ عَنِ يَصُيدُّونَ وَهُمْ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمُ أَلَّا لَهُمْ وَمَاوانظر إىل قوله : )

 بِمَا الْعَذَابَ فَذُوقُوا وَتَصْيدِيَةً مُكَاءً إِلَّا الْبَيْتِ عِنْيدَ صَلَاتُهُمْ كَانَ وَمَا( 34) يَعْلَمُونَ لَا أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ الْمُتَّقُونَ

 حَسْرَةً عَلَيْهِمْ تَكُونُ ثُمَّ فَسَيُنْفِقُونَهَا اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ لِيَصُيدُّوا أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ( 35) تَكْفُرُونَ كُنْتُمْ

 عَلَى بَعْضَهُ الْخَبِي َ وَيَجْعَلَ الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِي َ اللَّهُ لِيَمِيزَ( 36) يُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ إِلَى كَفَرُوا وَالَّذِينَ يُغْلَبُونَ ثُمَّ

 ([األنفال] (32) الْخَاسِرُونَ هُمُ أُولَئِكَ جَهَنَّمَ فِي فَيَجْعَلَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ بَعْضٍ

 فهذه اآليات صرحية، بل بعضهم صرح بأهنا يف أبي سفيان..

 سَلَفَ قَيدْ مَا لَهُمْ يُغْفَرْ يَنْتَهُوا إِنْ كَفَرُوا لِلَّذِينَ قُلْكان اهلل قيد أتاح هلم فرصة أخرية بعيد بيدر بقوله تعاىل : )و

( وال بيد أن يكون النيب )ص( قيد أبلغ هذه الرسالة هلم ما  [39/األنفال] الْأَوَّلِنيَ سُنَّةُ مَضَتْ فَقَيدْ يَعُودُوا وَإِنْ

 لِلَّذِينَ قُلْوأحيد، ولذلك ملا مل يستجيبوا أعاد اهلل هلم اجلملة يوم أحيد ولكن بال فتح باب التوبة فقال: )بني بيدر 

( فقيد انتهت مهلة الوعيد بالتوبة، ومل [عمران آل(  ]12) الْمِهَادُ وَبِئْسَ جَهَنَّمَ إِلَى وَتُحْشَرُونَ سَتُغْلَبُونَ كَفَرُوا

لذين كفروا..( إال يف هذين املوضعني أوالمها يف األنفال ) بعيد بيدر( والثانية يف آل يرد يف القرآن الكريم ) قل ل

عمران  )بعيد أحيد(.. وكان الكفار املعادين للنيب )ص( يف تلك امليدة هم كفار قريش فقطن وهذه ظاهرة 

 اللَّهِ بِآَيَاتِ كَفَرُوا الَّذِينَوَانظر إىل قوله تعاىل : )ية على اهلالكني يف املكر األموي، ملن تيدبر القرآن، ولكنها خاف

 ([23/العنكبوت(  ]23) أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَأُولَئِكَ رَحْمَتِي مِنْ يَئِسُوا أُولَئِكَ وَلِقَائِهِ



 وَلَقَيدْ أَنْبَائِهَا مِنْ عَلَيْكَ نَقُصُّ الْقُرَى تِلْكَومن سنة اهلل أن طول التكذيب تكون عقوبته الصرف عن اهليداية )

 (101) الْكَافِرِينَ قُلُوبِ عَلَى اللَّهُ يَطْبَعُ كَذَلِكَ قَبْلُ مِنْ كَذَّبُوا بِمَا لِيُؤْمِنُوا كَانُوا فَمَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ

 ( أي ما كذبوا به من قبل رغم تيقنهم صيدقه كيف يؤمنون به فيما بعيد؟. [101/األعراف]

 أَعْبُيدُ مَا عَابِيدُونَ أَنْتُمْ وَلَا( 2) تَعْبُيدُونَ مَا أَعْبُيدُ لَا( 1) الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا قُلْيدي : )وال ننسى احلكم التأبي

 ( ( 6) دِينِ وَلِيَ دِينُكُمْ لَكُمْ( 5) أَعْبُيدُ مَا عَابِيدُونَ أَنْتُمْ وَلَا( 4) عَبَيدْتُمْ مَا عَابِيدٌ أنا وَلَا( 3)

 بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا) - آخر اآليات نزوالًيف –وال ننسى اخلامتة  

 شَيْءٍ عَلَى سْتُمْلَ الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قُلْ( 62) الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْيدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ

 وَكُفْرًا أناطُغْيَ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا مِنْهُمْ كَثِريًا وَلَيَزِييدَنَّ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ وَمَا وَالْإِنْجِيلَ التَّوْرَاةَ تُقِيمُوا حَتَّى

س ييدعون اإلسالم داخل أنان الكفر موجود إىل آخر النبوة يف فكا [ةاملائيد] (69) الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى تَأْسَ فَلَا

 اجلزيرة، وإن مل يكن منهم أبوسفيان وحزبه فمن؟..

 صَيدْرًا بِالْكُفْرِ شَرَحَ مَنْ وَلَكِنْ بِالْإِميَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ إِلَّا إِميَانِهِ بَعْيدِ مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْويف قوله تعاىل : )

 لَا اللَّهَ وَأَنَّ الْآَخِرَةِ عَلَى اليدُّنْيَا الْحَيَاةَ اسْتَحَبُّوا بِأَنَّهُمُ ذَلِكَ( 106) عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنَ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ

 الْغَافِلُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَأَبْصَارِهِمْ وَسَمْعِهِمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِينَ أُولَئِكَ( 102) الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْيدِي

 [النحل( ]108) الْخَاسِرُونَ هُمُ الْآَخِرَةِ فِي أَنَّهُمْ جَرَمَ لَا( 109)

 (64) سَعِريًا لَهُمْ وَأَعَيدَّ الْكَافِرِينَ لَعَنَ اللَّهَ إِنَّوقوله عنهم يف سورة األحزاب عن قريش وحلفائهم وأشياعهم: )

 اللَّهَ أَطَعْنَا لَيْتَنَا يَا يَقُولُونَ النَّارِ فِي وُجُوهُهُمْ تُقَلَّبُ يَوْمَ( 65) نَصِريًا وَلَا وَلِيًّا يَجِيدُونَ لَا أَبَيدًا فِيهَا خَالِيدِينَ



 مِنَ ضِعْفَيْنِ آَتِهِمْ رَبَّنَا( 62) السَّبِيلَا فَأَضَلُّونَا وَكُبَرَاءَنَا سَادَتَنَا أَطَعْنَا أنا رَبَّنَا وَقَالُوا( 66) الرَّسُولَا وَأَطَعْنَا

 .(األحزاب] (69) كَبِريًا لَعْنًا وَالْعَنْهُمْ الْعَذَابِ

 ومعظم سورة التوبة يف أبي سفيان وحزبه من كفار العرب واليهود واملنافقني اجليدد.. 

 وأخرياً:

لن يكون كمن حارب النيب عشرين فعيدل اهلل يقضي بأن من ناصر النيب )ص( عشر سنوات كأبي طالب، 

سنة! وكل خطاب القرآن يف الوعييد منصب يف أبي سفيان وأمثاله، لكن السلفية جعلوا هذا الوعييد منصب 

 يف هتيدييد اهلواء وما ال وجود له!

 بِمَا فْرَحُونَيَ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ لَافاألقرب إليه قوله تعاىل : ) -املفتخر بالصحبة وليس صحابياً –أما ابنه معاوية 

 آل( ]199) أَلِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ الْعَذَابِ مِنَ بِمَفَازَةٍ تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا يَفْعَلُوا لَمْ بِمَا يُحْمَيدُوا أَنْ وَيُحِبُّونَ أَتَوْا

 ( ومعاوية أول من بالغ يف الصحبة اليسرية اليت ليست حمالً للتأسي وال االقتيداء، بينما قتل[199/عمران

وهو يشمت  –ولعن أصحاب الصحبة الكبرية ذات التأسي واالقتيداء! ثم أصبح الغبار يف أنف معاوية 

أفضل عنيد السلفية من عمر بن عبيد العزيز ومنا ومن كل التابعني!  -ويسخر من النيب واملسلمني يوم حنني

 عجيب؟!

أما  فإهنم يلعنونه ليدينهم، اليدنيوية، وإن كانوا يطيعونه لشهواهتم فالناس إبليس مل يستطع أن يعمل هذا كله!

 معاوية فيطيعونه يف شقائهم دنيا وآخرة.



، وسأترك أيضاً الشواهيد األخرى ) مؤجالً بعضها وسأترك بقية اآليات واألحادي  يف ذم أبي سفيان ومعاوية

ولعل يف ما أوردناه  إىل موضوع النفاق اآلتي يف موت معاوية على غري امللة، ومؤجالً أكثرها إىل أحباث الحقة(

الشباب السلفي الطيب الفطن، أما الشيوخ فمعظمهم املتضمنة هذه اآليات يهيدي هبذه األحباث  كفاية، لعل اهلل

يدوا إذن أبيداً.. وإذا خرج استثناء بوا به من قبل(  وعلى هذا فلن يهتكشيوخ قريش ) ما كانوا ليؤمنوا مبا كذ

من التعميم يف كفار قريش، أعين لن يكونوا إال أفراداً، ألن اهلل يطبع  كخروج املستثنَنيمن هذا التعميم فهو 

فلذلك ال يقبلون أن وأكثرهم فخراً جبهل، على القلوب إذا استكربت، والسلفيون املُحْيدَثون أمحأ القلوب كرباً، 

اجلنة إال جيلسوا مع أحيد من املسلمني! وال أن يتيدبروا حججهم، وحيشروهنم كلهم يف النار، وال ييدخلون 

 . آالف، نصفهم من الظاملني! شرذمتهم وحتى يتصور قاريء عقائيدهم أن اجلنة ال ييدخلها إال بضعة

 السلفية ثم الناصبية املمانعة السادس: ملبح ا
ال يظن عاقل بأن معاوية واليدولة األموية وسائر النواصب وكثري من السلفية املتأثرين، أو السالطني املنتفعني 

ية ومنهجه، ال يظن عاقل أهنم سيسكتون عن مثل هذا احليدي  املفصلي الواضح الذين يرتك بسياسة معاو

ألحيد من العامة عذراً، فلذلك من املتوقع أن جييد هذا احليدي  حماربة كبرية على أكثر من اجتاه وبأكثر من 

فإن لن  ،جييدِ فالتأويلأسلوب، كاإلخفاء واإلمهال، وعنيد العجز سيتم اللجوء إىل التضعيف واإلبطال، فإن مل 

 ينفع فيتم حتريف احليدي  لينقلب معناه إىل فضيلة بيدالً من أن يبقى مثلبة يف حق معاوية.. 

حتى أن القاريء اخلايل كانت من الكثرة والتنوع مبكان،  وكل هذه األساليب استخيدمها النواصب وأتباعهم

 املوضوعخطورة النواصب وانتشارهم قيد يظن أن ما من أثر السلطة يف الرواية ومن الوعي التارخيي والذهن من 

ولذلك حنن نعذر كثرياً من النواصب ، لقلة طرقه وإلمهاله الباطل وأن الصحيح هو ،لكثرة طرقه الصحيحهو 



اجلهلة الذين ال يعرفون أهنم نواصب، ألن شيوخهم أقنعوهم بأن النصب هو حماربة علي بالسيف فقط أو بغضه 

وال يعرفون أن مور يؤجر عليها املسلم إذا كان جمتهيداً! كما كان معاوية مأجوراً عليها،  ولعنه، وحتى هذه األ

أخفى النصب وأخبثه هو تشريع ظلم الظاملني واليدعوة حملبتهم ومواالهتم ودفع كل ما يتعارض مع هذه املواالة، 

لنيب )ص( أنه سيزاحم ا بلباجلنة  ظن بعض هؤالء أن معاوية مبشرلكثرة الوضاعني الذين حرفوا احليدي  و

) منت احليدي   ن بكثرة الطرق واألسانييد قيد ال يلتفتون إىل املعنىب اجلنة.. فأهل احليدي  املتأثروعلى با

ق وتعيدد األسانييد فقط، حتى لو أهنم جييدون ر، وإمنا يهمهم كثرة الطواتفاقه مع عيدل اهلل ومع التاريخ والعقل(

 رمبا يقولون: نبوة دون نبوة، ورسالة دون رسالة..اخل.( رسلمعاوية هو نيب ماسانييد تقول بأن )

خيضعون لحأسانييد، ولذلك سنرى أن ابن عساكر وابن اجلوزي يف منتهى الربود عنيدما فأهل احليدي  يف غالبهم 

جييدون حيديثاً يقول إن معاوية سيزاحم النيب )ص( على باب اجلنة، فرتى هؤالء يكتفون بالقول ) هذا منقطع(! 

( سيكتفون بأن رب العاملنيهو  أن الباح  قيد خيشى أهنم لو جييدون حيديثاً متعيدد األسانييد بأن )معاويةحتى 

هكذا بكل  ..الثال  ليس فيه تصريح بالسماع!اإلسناد مرسل، و وأن اإلسناد اآلخرهذا اإلسناد منقطع، 

ملني كما يقال ) رب اليدار( وإذا كثرت األسانييد، فيمكن أن يتأولوه على أن املعنى أنه سييد العا برود!

 ..هكذا بكل سهولة وبرود! وقيد أمرضونا من كثرة هذه التأويالت السخيفة.

مثلما املتابعات والشواهيد من مزايا أهل احليدي  فهي من مساويء املنهج أيضاً، فالبيد أن يكون هناك معنى و

حليدي  الضعيف حتى وغالباً ال بيد من معنى ضعيف حتت ا صحيح فوق اإلسناد الصحيح حتى يصح،

ال يراقبها أهل احليدي  فهم ينقادون خلف اإلسناد انقياد اجلمل الكبري للخيط املربوط نقطة الهذه و  يضعف،

فلذلك ساقتهم السلطات الظاملة باألسانييد والروايات، وأصبحوا  وهي نقطة ضعف عنيد أهل احليدي ؛ ،بأنفه



 !، ألن العيدل ليس فيه إسناد صحيحتيدبر القرآن الكريموالعقل و حجر عثرة أمام العيدالة واحلرية واحلقوق

ال يهتمون به ألنه ليس فيه أسانييد! وهم ال يهتمون باملعاني اليت  القرآن الكريمحتى  واحلرية، بل وكذلك العقل،

تبين احلضارات وإمنا يهتمون بالرجال واألسانييد والعلل ومراقبة صيغ السماع ومجع أقوال الرجال، هم  ليسوا 

صحاب قيم إنسانية وحقوقية.. إمنا هم أصحاب أسانييد ورجال وجرح وتعيديل، هذه فتنة سقطوا فيها، أ

وأصنام عبيدوها ما أنزل اهلل هبا من سلطان، نعم األسانييد مهمة ولكن أمهيتها تأتي بعيد القرآن وقيم اإلسالم 

احلمقى واملغفلني،  إن صححه بعضالعامة، فكل إسناد يأتي مبا خيالف هذا القرآن وهيديه وقيمه فهو مرفوض و

الذين ال يقيمون لكتاب اهلل وزناً وال لرسوله تبعاً منهم لسنن للظاملني وأحاديثهم بل حتى نفسياهتم، وكل علم 

أنتج ظاملاً فليس من عنيد اهلل وإمنا من عنيد السلطان الظامل، فانظروا علمائنا اليوم، فإذا كانوا عادلني وحيبون 

بقونه على أنفسهم فعلمهم من عنيد اهلل، وإن كانوا ظاملني كاذبني كامتني ما أنزل اهلل مربرين العيدل والصيدق ويط

 .وكل ظامل لكل ظامل فعلمهم من عنيد معاوية

وغرضها اإلشادة  األحادي  اليت وضعها النواصب يف مقابلة هذا احليدي ،أهم سنستعرض  ويف هذا املبح 

واملعانيد ملا صح عقالً ورواية من ذم  املضاد لحأحادي  هذا الوضعف ، بالظامل يف األحادي  اليت أتت إلدانته

لقلب وعقل، قلب خالٍ من اهلوى  ألمر حيتاجالذي مل يكتشفه أهل احليدي ، ألن االظاملني هو التحيدي األكرب 

التعصب املذهيب، وعقل يعقل كيف جرت األمور، وكيف سار هذا اإلسالم يف خراطيم التاريخ، وماذا وصل و

 يف بطن الفيل. ، وماذا بقيمنه

كثرة ، فوهذه األحادي  املقابلة واملعارضة؛ ما هي إال شواهيد لصحة احليدي  األصلي الذي ذكرناه سابقاً 

، ومن خالل تتبعي لفضائل معاوية املزعومة التشويش بالباطل تيدل على أن له أصالً خمالفاً له يف املعنى متاماً



صحيحة، وهي تتفق مع مراسيم معاوية األربعة اليت أصيدرها مع أول  أجيدها جاءت للتغطية على مثالب

  .   ملكه العضوض ) وسيأتي التفصيل فيها(

 :كهذا احليدي  الصحيحةمعاوية أول املمانعني لحأحادي  

يهيدد مستقبل معاوية ومستقبل أسرته  وأمثاله من أحادي  املثالب هذا احليدي  ) ميوت معاوية على غري مليت(

ي، ولذلك فليتوقع العاقل أن السلطة ستحارب هذا احليدي  بطرق شتى، وأن حماربة هذه األحادي  السياس

اليت الصحيحة ستبيدأ من املعين هبا أوالً، أي من معاوية، وهذا مطرد مع حماربات معاوية لكل األحادي  

يف هذه  عاوية دور كبري كان ملو أو اليت تقف أمام مشروع من مشاريعه السياسية أو املالية، وردت يف ذمه،

أو يف رد ما ميكنه رده والتشكيك فيه أو وضع  سواء يف تأويل ما ال ميكن له دفعهاحملاربات واإلبطاالت، 

 املعارضات واملقابالت املبطلة للحيدي .

 مناذج من تعامل معاوية مع أألحادي  اليت ال تعجبه:

إلقاء الكالم على عواهنه ملا ذكرت هذه األمثلة، ألن  واألمثلة كثرية جيداً ولوال أن بعض الناس يظنون فينا 

الكتاب يطول من هذه االستطرادات، لكن ماذا أفعل مع أمة مصابة بالزهامير اجلماعي ) فقيدان الذاكرة( يف كل 

ما يتعلق مبثالب معاوية، وذلك نضطر من وقت آلخر لتوثيق كثري من التهم اليت ليس موضع حبثها هنا، من باب 

 املصيداقية، وأننا ال نتكلم من فراغ، ومن األمثلة على حماربته لحأحادي  اليت ختالف هواه ما يلي:إثبات 
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 عن سفيان ثنا دكني بن الفضل حيدثنا أبي حيدثين اهلل عبيد حيدثنا  :(212 ص / 2 ج) - حنبل بن أمحيد مسنيد 88

 فقال ومعاوية العاصي بن عمرو بن اهلل عبيد ألساير اني قال احلرث بن اهلل يدعب عن زياد أبي بن الرمحن عبيد عن األعمش

 ملعاوية عمرو فقال عمارا يعين الباغية الفئة تقتله ) : يقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت لعمرو عمرو بن اهلل عبيد

 فالسنيد اهـ صحيح إسناده : األرنؤوط شعيب تعليق  ( به جاء من قتله إمنا قتلناه أحنن فقال فحيدثه هذا يقول ما امسع

 يكن مل معاوية أن يرون ألهنم املعتزلة كفره التأويل وهبذا له، اإلذعان يف ومكابرته احليدي  هبذا معاوية استهزاء يف صحيح

 النيب أن ميعل وهو واليدته، أكلته وإمنا محزة كبيد يأكل مل )ص( النيب أن ويعرف العربية اللغة يعرف فصيح عربي وهو أمحق،

 عمار، برأس يأتي ملن جائزة يضع مل علياً أن يعرف وهو واليده، ذلك فعل وإمنا به، ميثل محزة شيدق يف الرمح يعرس مل )ص(

 ولذلك صحيحة، أهنا يعلم اليت )ص( النيب أحادي  من معاوية فيها يسخر اليت األوىل املرة ليست هذه ثم هو.. فعله وإمنا

 مل وعمار النبوية، الغزوات يف الصحابة مجيع قتل بأنه مبطناً اهتاماً )ص( النيب واهتم هبا واستهزأ منها سخر وإمنا يردها مل

 كان وإمنا معه، القتال على أحيداً يكره ال علي فاإلمام لفعل، وأسامة عمر وابن كسعيد يعتزل أن شاء ولو أحيد، خيرجه

 .  اليدبيلة( حيدي  ) اآلخر كتابنا يف أقواله استعرضنا وقيد معاوية لقتال املتحمسني أكثر من نفسه عمار
 قال املخارق أبي عن معروف عن املغرية بن هارون ثنا محييد بن حمميد أخربنا   :(025 ص / 0 ج) - اليدارمي سنن 89

 فقال بييد ييدا بأسا هبذا أرى ما فالن فقال بيدرهم درمهني عن هنى سلم و عليه اهلل صلى النيب ان : الصامت بن عبادة ذكر

 يف آخر طريق من وهو اهـ أبيدا سقف وإياك يظلين ال واهلل بأسا به أرى ال وتقول سلم و عليه اهلل صلى النيب قال أقول بادةع

 قَالَ الَبَةَقِ أَبِى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ زَييْدٍ بْنُ حَمَّادُ حيَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِىُّ عُمَرَ بْنُ اللَّهِ عُبَييْدُ حيَدَّثَنَا :(27 ص / 5 ج) - مسلم صحيح

 حيَدِّثْ لَهُ فَقُلْتُ فَجَلَسَ .األَشْعَ ِ أَبُو األَشْعَ ِ أَبُو قَالُوا قَالَ األَشْعَ ِ أَبُو فَجَاءَ يَسَارٍ بْنُ مُسْلِمُ فِيهَا حَلْقَةٍ فِى بِالشَّامِ كُنْتُ

 مِنْ آنِيَةٌ غَنِمْنَا فِيمَا فَكَانَ كَثرِيَةً غَنَائِمَ فَغَنِمْنَا مُعَاوِيَةُ النَّاسِ عَلَىوَ غَزَاةً غَزَوْنَا نَعَمْ قَالَ .الصَّامِتِ بْنِ عُبَادَةَ حيَدِي َ أَخَانَا

 سَمِعْتُ إِنِّى فَقَالَ فَقَامَ الصَّامِتِ بْنَ عُبَادَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ فِى النَّاسُ فَتَسَارَعَ النَّاسِ أَعْطِيَاتِ فِى يَبِيعَهَا أَنْ رَجُالً مُعَاوِيَةُ فَأَمَرَ فِضَّةٍ

 بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِريِ وَالشَّعِريِ بِالْبُرِّ وَالْبُرِّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ الذَّهَبِ بَيْعِ عَنْ يَنْهَى -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولَ

 خَطِيبًا فَقَامَ مُعَاوِيَةَ ذَلِكَ فَبَلَغَ أَخَذُوا مَا النَّاسُ فَرَدَّ .أَرْبَى فَقيَدْ ازْدَادَ أَوِ زَادَ فَمَنْ يْنٍبِعَ عَيْنًا بِسَوَاءٍ سَوَاءً إِالَّ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ
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 .مِنْهُ نَسْمَعْهَا فَلَمْ هُوَنَصْحَبُ نَشْهيَدُهُ كُنَّا قيَدْ أَحَادِي َ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولِ عَنْ يَتَحيَدَّثُونَ رِجَالٍ بَالُ مَا أَالَ فَقَالَ

 - مُعَاوِيَةُ كَرِهَ وَإِنْ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْنَا بِمَا لَنُحيَدِّثَنَّ قَالَ ثُمَّ الْقِصَّةَ فَأَعَادَ الصَّامِتِ بْنُ عُبَادَةُ فَقَامَ

 بأن واضحة عبادة وشهادة اهـ نَحْوَهُ أَوْ هَذَا حَمَّادٌ قَالَ .سَوْدَاءَ لَيْلَةً جُنْيدِهِ فِى أَصْحَبَهُ الَ أَنْ أُبَالِى مَا - رَغِمَ وَإِنْ قَالَ أَوْ

 ليتألفه أحيد يضطر ومل طليقاً يكن مل بيدري الصامت بن فعبادة احلق الصاحل السلف فهم السنة..هذا بعض يكره معاوية

 اإلسالم. على أحيد

 سفْيَانَ أبي ابن مُعَاوِيَةَ أنَّ  : يسَارٍ بن عَطَاء عن أسْلَم بنِ زَييْدِ عَنْ مَالِكٌ : ( أخربنا ()0235 ص ) - الشافعي مسنيد 90

 عليه اللَّهُ صلَّى النّيبَّ سَمِعْتُ : اليدَّرْدَاءَ أبو لَهُ فَقَالَ وَزْنِهاَ مِنْ بأكثر وَّرِقيٍ أوْ ذَهَبٍ مِنْ ( فيه يشرب إناء السقاية ) سقايةً باعَ

 اللَّهِ رَسُولَ عن أُخْبِرُهُ مُعَاوِيَة مِنْ يَعْذِرُنِي مَنْ اليدَّرْدَاءَ أبو فَقَالَ بأساً هبذَا أرَى ما : مُعَاوِيَة فَقَالَ هذَا مِثْلِ نْعَ ينهَى وسلم

 اهـ. بِأَرْضٍ أُسَاكِنُكَ الَ رأيه عن وَيُخْبِرُنِي وسلم عليه اللَّهُ صلَّى

 بن جبري ابن حمميد كان قال الزهري عن شعيب أخربنا اليمان أبو يدثناح  :(0255 ص / 7 ج) - البخاري صحيح 91

 من ملك سيكون أنه حييدث العاص بن عمرو بن اهلل عبيد أن قريش من وفيد يف عنيده وهو معاوية بلغ أنه : حييدث مطعم

 ليست أحادي  تحيدثوني منكم رجاال أن بلغين فإنه بعيد أما قال ثم أهله هو مبا اهلل على فأثنى فقام معاوية فغضب قحطان

 فإني أهلها تضل اليت واألماني فإياكم جهالكم فأولئك سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن تؤثر وال تعاىل اهلل كتاب يف

 أقاموا ما وجهه على اهلل كبه إال أحيد يعاديهم ال قريش يف األمر هذا إن ) يقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت

 وصل يف الناس ليقنط وحزبه معاوية وضعها مما وحنوه احليدي  هذا من أصح القحطاني الرجل حيدي  نأ مع اهـ ( اليدين

 تفصيل.. وهلذا البيت، أهل مع قالئل إال والرتهيب باملال صفه إىل قريش ضمن قيد هو وكان قريش، غري حاكم
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 عن أمحيد، أبو أخربنا :ويةمعا اإلسالم يف قحاستل من أول قال: (35 - 32 ص / 0 ج) - للعسكري األوائل 92

 عن زييد أبي عن اجلوهري عن أيضاً وأخربنا .الشعيب عن املغرية، بن جرير عن بشر، بن حيان عن يزييد، أبي عن اجلوهري،

 قصة فذكر ..واحيداً حيديثاً أحاديثهم جعلت هؤالء غري وعن امليدائين، عن خالد، بن حمميد بن وحمميد عمرو أبي

 :قال " احلجر وللعاهر للفراش الوليد " :وسلم عليه اهلل صلى النيب قول خالفت :سعييد بن يونس فقال وفيها: زياد استلحاق

  اهـ وقوعها بطيئة طرية بك أطري أن مهمت لقيد

 أنا سلمة بن محاد ثنا عفان ثنا أبي حيدثين اهلل عبيد حيدثنا :(51 ص / 5 ج) - حنبل بن أمحيد مسنيد يف والقصة  93

 مل عليه قيدمنا فلما بكرة أبو وفينا سفيان أبي بن معاوية إىل زياد مع وفيدنا : قال بكرة أبي بن الرمحن عبيد عن زييد بن علي

 حيدي  له فذكر – !سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعته بشيء حيدثنا بكرة أبا يا فقال بنا أعجب ما بوفيد يعجب

 ال قال ؟ذا بغري حيدثه ذا غري حيديثا وجيدت أما لك أبا ال زياد فقال فأخرجنا أقفائنا يف فزخ قال  -ملك تكون ثم اخلالفة

 عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعته بشيء حيدثنا بكرة أبا يا فقال بنا دعا ثم فرتكنا  ،أفارقه حتى بذا إال أحيدثه ال واهلل

 ال واهلل ال فقال ؟ذا ريبغ حيدثه ذا غري حيديثا جتيد أما لك أبا ال زياد فقال فأخرجنا أقفائنا يف فزخ به فبكعه قال سلم و

 عليه اهلل صلى اهلل رسول من مسعته بشيء حيدثنا بكرة أبا يا فقال بنا دعا ثم أياما تركنا ثم قال أفارقه حتى به إال أحيدثه

 هذا مسع ألنه مرات ثالث بكرة أبا طرد فمعاوية  اهـ بامللك رضينا فقيد امللك أتقول معاوية فقال به فبكعه قال سلم و

 حتى املنابر وتقاذفتها قصاصه لقنها اليت األحادي  بكثرة إبطاله على معاوية عمال وقيد تأويله، عن عجز لذيا احليدي 

 .. اهلل! لرسول فضل فال األرض! يف اهلل سلطان اخلليفة وان اجلنة، يف وأنه واليته على الثناء من  اليدفاتر يف استقرت

 اخل.

 أبي بن عقيل بن حمميد بن اهلل عبيد عن معمر عن الرزاق عبيد ناأخرب  :(21 ص / 00 ج) - الرزاق عبيد مصنف 94

 أن منعكم فما األنصار معشر يا غريكم كلهم الناس تلقاني فقال األنصاري قتادة أبو لقيه امليدينة قيدم ملا معاوية أن طالب

 أبو قال ثم قال بيدر يوم أبيك وطلب طلبك يف عقرناها قتادة أبو قال النواضح فأين معاوية قال دواب لنا تكن مل قال تلقوني



ية مبا ال وإذا كان قيد دفع أبا بكرة حتى أخرجه من جملسه فكيف جيرؤ غريه على حتيدي  معاو

أبو بكرة مقرب من الرأي األموي إىل حيد بعييد، فهو أخو زياد ألمه، واعتزل عن علي يوم حيب؟ ف

احلسن، ..اخل إال أنه كان رجالً صاحلاً يف نفسه، وكان يكفر معاوية ) ومل صلح اجلمل، وأدرج حيدي  

أذكره يف كتاب مفرد ، وتكفريه جاء بسنيد صحيح، وسيكفره مع هذا القرب الشيدييد إال عن أمر عظيم

  (امسيته: شهادات الصحابة والتابعني يف معاوية

وهناك قصص أخرى ملعاوية تركناها خشية التطويل، لكن خالصتها أنه إن غضب من حيدي  لرسول اهلل 

 )ص( فإنه ينتقم من احليدي  إما بالسخرية منه أو تأويله تأويالً يسيء إىل النيب )ص( أو يضع ما يقابله ويبطله أو

 . يزييد فيه ما ميحو أثره ..اخل

هذا هو معاوية ومن مل يصيدق فسيكتشف ذلك بشرط أن يكون الباح  مؤمناً بالنبوة، عارفاً بيدهاء معاوية، 

عارفاً بكيفية حرمان اهلل للمتكرب من اهليداية، عارفاً بنفاق النواصب وأنه ال يهمهم أن يكذبوا على رسول اهلل 

و عمار بن ذر أ ؤالء اخلصوم مثل علي أو أبي أو يف تبكيت خصومه ولو كان ه كان ذلك يف صاحل معاوية إذا

 ياسر..

                                                                                                                                                                           

 ،نلقاه حتى نصرب أن أمرنا قال ؟أمركم فما معاوية قال أثرة بعيده لنرى إنا لنا قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إن قتادة

 حيدي  كل يف ملعاوية عام منهج وأنه خاصة البع ؟ إنكار رائحة هذا يف تشمون أال ..اخل ! تلقوه حتى فاصربوا قال

 يفعل؟. فماذا مسلمون الناس ألن فقط.. سلطانه خليدمة املوضوع احليدي  يستخيدم إمنا واه..ه يعارض



النيب للصوقه ب -يف ذلك الزمانوخاصة وهذا طبيعي  - هؤالء هم النواصب، وال يبغض علياً إال منافق،ف

يشهيد إن  ومن خصال املنافق أنه إذا حيدث كذب.. وحتى لو قالوا حقاً فاهلل )ص( وانتفاء اجلهل مبكانته،

 فال يقول املنافق حقاً إال ليجتاز منه إىل باطل. املنافقني لكاذبون..

 :خاصة منهج معاوية يف التخلص من هذا احليدي 

 .وجنح يف رشوة بعضهم حتى يسكت هناك منهج عام يف تتبع رواة احليدي ، وكلهم قيد هيدد معاوية ووبخ

بيد من معارضته وقابلته أو حتريفه على األقل، وقيد  ومنهج خاص وهو العمل على إبطاله فاحليدي  مشهور، وال

 انتقم معاوية من احليدي  بأكثر من أسلوب.

فإنه جيعل هذا احليدي  يف حق أحب الناس إىل النيب )ص( وانتقاماً األول: وهو األكثر إيالماً  أما األسلوب 

 حاولعنيد معاوية علي مام اإلعلي عنيد معاوية ) لص( ألن معاوية لص، واإلمام وهو علي بن أبي طالب، ف

علي هو من أخرب النيب اإلمام معاوية حاول اغتيال النيب )ص( يف العقبة!، و اغتيال النيب )ص( يف العقبة ألن

 )ص( بأنه ميوت على غري امللة! ألن معاوية هو من أخرب النيب )ص( أنه ميوت على غري امللة .. وهكذا..

يب )ص( نفسه بنقل املثالب إىل علي عرب قصاصه وحميدثيه وصنائعه من فمعاوية انتقم من كل الصاحلني ومن الن

 الرواة.

 وأما األسلوب الثاني فإثباته يف معاوية ولكن مع حتريف ) قلب النار إىل جنة(..



ألهنم سيكذبونه، فهو يف  أدهى وأذكى من أن يروي احليدي  املعارض بنفسه، معاويةأما من حي  التنفيذ ف

 هجلهاز اليت وضعتها السلفية احمليدثة فيما بعيد، وإمنا يعطي احليدي   95) عيدالة الصحابة( زمن ال يعرف نظرية

ممن ال يعرف الناس عالقتهم املباشرة مبعاوية، أو ال الثقايف ورجاالت التثقيف يف األمصار من رواة وقصاص 

ن العب  باألحادي  فيتكفلون باملهمة، من حتريف وبرت وقلب ومعارضة وحنو ذلك م يرون العالقة قوية،

فيأتي  الصحيحة اليت تزعجه وقيد هتيدد مستقبل ملكه ومستقبل ابنه يزييد، ألن االبن يذمه الناس مبا يف أبيه،

هؤالء الصنائع ) صنائع معاوية( فريوون تلك األحادي  لتحريفها وإفسادها واستباق روايتها على الوجه 

 .. وهكذا فليكن اليدهاء..، ألنه ليس الراويعن كل اهتام ويبقى معاوية بريئاً يف صرح عالٍ بعييداً الصحيح،

 عروة من صنائع معاوية يف مقاومة هذا احليدي :

، فكان وكان عروة بن الزبري يف أول أمره،  ممن استصنعه معاوية هلذه املهمة، ثم تاب عروة ولكن أحاديثه بقيت

وتلك األحادي  كانت يف األصل يف  الب،علي بن أبي طذم يف  األحادي  -وعائشة بريئة –يروي عن عائشة 

فأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها مع ما قيل يف خصومتها لإلمام علي إال أهنا ال تضع احليدي  يف  ذم معاوية،

                                                           

 من األصول جامع ففي مبشقص، )ص( النيب شعر تقصريه  حيدي  منها فيها، وكذبوه أحادي  معاوية على أنكروا وقيد  95

 عليه اهلل صلى- اللَّه رسولِ شَعْرِ فأطرا من أخذتُ » : قال عاويةمل أخرى ويف  :(0222 ص / 0 ج) - الرسول أحادي 

 على هذا يُنكرِون والناسُ : قيسٌ قال ،« الْعَشرِ أيام يف ،واملروة وبالصَّفا ،بالبيت طَافَ بعيدما ،مَعي كانَ بِمشْقصٍ -وسلم

 كذبه، لكثرة ي حيد يف صيدق إذا يتعجبون كانوا رمبا بل معاوية، على الصحابة أنكرها اليت األحادي  مجعت وقيد اهـ، مَعاوية

 مسعت قال حمميد بن جعفر عن بالل بن سليمان عن خمليد بن خاليد حيدثنا :(225 ص / 2 ج) - شيبة أبي ابن مصنف ففي

 فعجب قال (جلوسا فصلوا جالسا االمري صلى إذا) : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال معاويه قال يقول حمميد بن القاسم

 صيدق! إذا الكاذب من يعجبون إمنا صيدقه من الناس يعجب ال قوالصاد اهـ معاوية صيدق من الناس



ل هو فرد من وإمنا الفاع ، إال أهنا ال تضع احليدي ،96حني دون حني يفولو نعم قيد ال تطيق ذكر علي خبري  ذمه،

، وكما قلنا بأننا نؤمن أن عروة تاب، لكن أدركه معاوية شاباً غراً مبغضاً لعلي بسبب ئيجهاز معاوية اليدعا

مقتل أبيه يوم اجلمل وعيداوة أخيه عبيد اهلل لبين هاشم، فسار يف هذا املضمار ثم تاب واعتزل، وكان من مجلة 

من ذكاء معاوية أنه اختار ! واحليدي ، إذ حوّله من معاوية إىل اإلمام عليما وضعه يف اإلمام علي هو هذا 

ولبين أسيد قرابة من رسول اهلل )ص( فخيدجية  ، أموياً وليس شامياً، أسيدياً وليس هلذا األمر رجالً ميدنياً ليس

وإن  وأقرب للقبول عنيد العامة، عن التهمةأبعيد بنت خويليد أسيدية، ومن هنا فإذا حيدث هبذا احليدي  فهو  

روى هذا  سوء عروة وقال ) ال آمنه على بين هاشم أف له وحليديثه(كان الراوي عنه ) الزهري( قيد تنبه ل

 سيأتي موثقاً. هذاو املعتزلة واإلمام أمحيد يف العلل،

 بيداية اتصال عروة مبعاوية:

:  ) (422 ص/  4 ج) - النبالء أعالم سريواتصال عروة مبعاوية ظاهر يف بعض النصوص منها ما ورد يف  

 امليدينة، مقيدمه معاوية إيل بع : قال أبيه، عن عروة، بن هشام عن جيده، عن الزبريي، مصعبما رواه( 

 ..اخل.واستنشيدني ،وسألين فكشفين

علي بن  ذلك وقيد أنكر عليه ،هنا بيدأ تكليف عروة بن الزبري.. فروى أن زينب هي خري بنات النيب )ص(

اليت ال بيد فيها من ذكر علي  غازيهم أكثركتم اسم علي يف كذلك و ألن يف هذا حطاً من مكانة فاطمة،  احلسني

                                                           

 – عباس بنا به فحيدثت اهلل عبييد فقال :(225 ص / 5 ج) - الرزاق عبيد مصنف ففي عباس: ابن رأي كان وهذا  96

 ولكن طالب أبي بن علي هو ؟عائشة تسم مل الذي الرجل من  أتيدري  عباس( ابن ) فقال -)ص( النيب وفاة حيدي  يعين

 اهـ خبري نفسا هلا تطيب ال عائشة



مل يستطع أن يذكر اسم علي وإمنا قال )  فإن علياً كان الكاتب باإلمجاع، ولكن عروة يف قصة احليديبية كما

فضائل علي يف أحاديثه  إىل كثري من التشويش على -كما يف صحيح البخاري –فيدعا الكاتب فكتب(! 

عظم كتاب املغازي األولني كانوا أمويي اهلوى والسياسة إال آل ومروياته.. وهذا حيتاج إىل حب  مفرد، وم

  عبييد اهلل بن أبي رافع.

 احليدي  من ذم معاوية إىل ذم علي بن أبي طالب! هم( : نقل1منوذج )

، على الراجح وهذا األسلوب األول من أساليب معاوية، أن ينقل احليدي  يف غريه، وهذا نفذه له عروة بن الزبري

، فال يستعجلن أحيد يف رده، يف استصناع معاوية لعروة كالماً ألبي جعفر اإلسكايف املعتزيلذلك  قبلوسأورد 

 .ر شاهيد ذلك من كالم الزهري الذي رواه أمحيد بن حنبلألنين سأذك

 (1012/  1) - احليدييد بيأ ابن - البالغة هنج شرحففي   

 علي ذم يف املوضوعة األحادي  ذكر يف فصل

 على التابعني من وقوما الصحابة من قوما وضع معاوية أن .. اهلل رمحه اإلسكايف جعفر أبو شيخنا ذكر و

 مثله يف يرغب جعال ذلك على هلم وجعل منه والرباءة فيه الطعن تقتضي ع علي يف قبيحة أخبار رواية

 . الزبري بن عروة التابعني ومن شعبة بن واملغرية العاص بن وعمرو هريرة أبو منهم أرضاه ما فاختلقوا

 وعلي العباس أقبل إذ اهلل رسول عنيد كنت قالت عائشة حيدثتين قال حيدثه الزبري بن عروة أن الزهري روى

  !ديين قال أو مليت غري على ميوتان هذين إن عائشة يا فقال



 يوما عنهما فسألته علي يف عائشة عن عروة عن حيديثان الزهري عنيد كان قال معمر عن الرزاق عبيد وروى 

 فقيد األول احليدي  فأما قال  !97هاشم بين يف ألهتمهما إني هبما أعلم اهلل ؟وحبيديثهما هبما تصنع ما فقال

  .ذكرناه

 فقال وعلي العباس أقبل إذ ص النيب عنيد كنت قالت حيدثته عائشة أن زعم عروة أن فهو الثاني احليدي  وأما

 وعلي العباس فإذا فنظرت طلعا قيد هذين إىل فانظري النار أهل من رجلني إىل تنظري أن سرك إن عائشة يا

 اهـ  طالب أبي بن

                                                           

 استمر أنه والبيد فقط، عروة أهتم وأنا خاصة، هاشم بين خيص فيما معاً! وعائشة لعروة الزهري من تضعيف وهذا 97

 فهذا عروة! من بالسماع الزهري أوصى مروان بن امللك عبيد ألن والتسعني(، الثمانني )بني  الزهري أيام إىل الرأي هذا على

 أم اهتام من وأهتيب  توبته، قرائن من العقيق يف اعتزاله لعل ثم الثمانني، بعيد ما إىل األموي التصنيع هذا على قائهب على ييدل

 اللفظ هذا من بأبشع  وعائشة لعروة التضعيف هذا الزهري عن هذه روى أمحيد اإلمام أن مع احليدي ، يف عائشة املؤمنني

 قال معمر عن الرزاق عبيد حيدثنا قال أبي حيدثين :(730 ص / 2 ج) - أمحيد بن اهلل لعبيد العلل ففي املعتزلة، رواه الذي

 الذي احليدي  هذا هو قلت:  اهـ حيديثهم ودع دعهم أف : قال عائشة عن عروة عن يرويه حيدي  عن الزهري سألت

 ال وحتى لشيعة،ا أو البيت أهل به حيتج ال حتى احليدي ، آخر برت أمحيد ولكن علي، ذم إىل معاوية ذم من عروة قلبه

 وأنه الزهري، توبة دالئل من الزهري من اجلرئية الشهادة وهذه البيت، أهل ضيد رواياته يف عروة تعصب للناس ينكشف

 وواضحة شيدييدة فعله ردة فكانت وتاب، ضمريه أنبه ثم منه، نفسه براءة ويرى احليدي  هذا يف عروة على حييل كان رمبا

 أمحل وإمنا العاص بن عمرو بن اهلل عبيد على وال الزهري على أمحل ال أني القراء بعض ربيستغ قيد ولذلك العربة، أراد ملن

 الزهري توبة وأرجح وجيدهتا( صحيحة روايات )وفق العاص بن عمرو بن اهلل عبيد توبة أرجح ألنين ملاذا؟ أحاديثهم على

 دولة، اليدولة ألن األمة، يف تسري أحاديثهم وبقيت تابوا أهنم املشكلة ولكن  توبته، أرجح عروة حتى بل الروايات، هذه ملثل

 لكن طالب، أبي بن علي مع الباغية الفئة قتال عن التخلف من توبته ثبتت عمر ابن وكذلك التوبة، وتكتم تشاء ما تنشر

 الرواة. ونشره اخلطباء وتلقفته اليدنيا يف سارت قيد كانت لسانه، على وضعوه ما أو  األخرى، أحاديثه



 التعليق:

وأن هذا احليدي  كان يزعج معاوية، لتهيدييده مستقبل  ية صحيح،إذن فهذا من القرائن على أن احليدي  يف معاو

 كليفلو مل يكن احليدي  يف معاوية صحيحاً عنيده ملا قام بتو أسرته السياسي، وإال فهو مل يسلم عنيد التحقيق،

فهذه من القرائن اليت جيب التأكييد  ،عليه السالم علي اإلمامخصمه  من معاوية إىل عروة بقلب هذا احليدي 

 عليها، أعين أن معاوية ليدهائه ينقل األحادي  اليت يف ذمه فيجعلها يف خصمه.

علي مات على م اإلما إسناد عروة، وال بيد أن خيتار إما أن يصيدق بأن والسلفي يؤمن بصحة اإلسناد السابق

هذا احليدي  يف مقابلة  واوضعقيد  وحزبه من النواصب أو يكون معاوية  -نعوذ باهلل من ذلك – غري امللة

 ومعارضة احليدي  الذي يقول إن معاوية مات على غري امللة، وهنا يفرتق املؤمن عن املنافق.

فهذا اإلسناد  السياسية على احليدي الذين ال يعرفون املؤثرات  واملذاهب والعصبيات أما عبيدة األسانييدف 

وعلى هذا قيد يصححونه يف حق من حيبه اهلل ورسوله وحيب اهلل  !عنيدهم أقوى من ذلك اإلسناد يف معاوية

العقالء الباحثون الذين يستطيعون التفريق بني اإلمام  أماو ورسوله ومن هو من النيب )ص( كهارون من موسى،

ودهائه ومكره وسريته  ثر معاوية ى عليه السالم وفرعون، والذين يعرفون أعلي ومعاوية، كما يفرقون بني موس

أمره )لعروة ( من إحياء معاوية نتيجة  فهم يعلمون بسهولة أن هذا احليدي  الشيدييد الذي تكاد تزول منه اجلبال،

 ،إىل علي لبهعنيد معاوية من قلب مثا بعيد استصناعه له ولغريه يف ب  األحادي  يف ذم اإلمام علي، وال أفضل

، أو تشتيتها يف صحابة 98نقل فضائل علي إىل معاويةكذلك ، وفهذا رمي ألكثر من عصفور حبجر واحيد

                                                           

 مين علي ) علي فضل يف  املرفوع الصحيح للحيدي  معارضة منه( وأما مين معاوية ) حيدي  النواصب روى ولذلك 98

 غريه.. ورواه الصحيح يف الببخاري رواه منه( وأما



آخرين، فهذا عمل سياسي بامتياز، واستخيدام اليدين يف حتطيم رموز اليدين، حتى تتخلخل هذه البنية القوية 

واملهيددة ملستقبل كل طاغية، فيدهاء معاوية هو  من اليدين والرموز اليدينية معاً، تلك البنية املزعجة لكل ظامل،

الذي قاده إىل فك االرتباط بني اإلسالم والرموز، وبني القرآن واحليدي .. وهذا عمل الطغاة على مر التاريخ 

يكره أهل اليدين دينهم الذي حيتجون به على  يطيع أهل اليدين على مضض، أو يضربون أتباع اليدين باليدين حتى

 رون يف هذا اليدين حامياً للظامل ومسوغاً له كل شيء، مع حرمانه هلم من كل حق.. اخل، وهبذاالظامل! ألهنم ي

تعلمن..اخل ملاذا؟ ألن أهل يتعلمن من يشك، ويشك من يمن املسلمني، و الفعل السلطاني يلحيد من يلحيد

ن يف خيدمة السلطان، ليديملصاحلهم وأن يقنعوا الناس بأن ا وأهل اليدين السياسة استطاعوا أن يسخروا اليدين

ساروا خلف هذا الطاغية أو  أن املفتني والوعاظ واليدعاة والفقهاء قيد) املرتيدين فيما بعيد(  هؤالء فعنيدما يرى

من السلفية احمليدثة  -الفقهاء  فالذي يظن أن هؤالء فقيد يشكون يف اإلسالم ونيب اإلسالم وكتاب اإلسالم، ذاك،

ن اهلل مع احلاكم ظاملاً أو مظلوماً، فيشك يف وجود إله كهذا.. ولسان ممثلني شرعيني لليدين سيظن أ  -خاصة

لعرفوا أن اهلل أعلى وأجل وأعيدل وتيدبروا كتاب رهبم تأنوا حاهلم يقول ) ال نرييد إهلاً يقف خلف الظامل( ولو 

أرادوا أن  هم هم منمن السالطني وعلمائهم وفقهاؤهم وحميدثو وأكمل من أن يقف هذا املوقف، وإمنا امللعونون

وهجرهم لكتاب اهلل وجهلهم  بالعاجلة، وغرورهم باهلل، وجهلهم أنفسهم، جيعلوا اهلل يف هذا املوطن، لظلمهم

نصرهم ويثبت أقيدامهم، يلسنن االبتالء، وكان الواجب على هؤالء امللحيدين أو الشاكني يف اهلل أن ينصروا اهلل ل

 -الشرعي، وليتيدبروا كتاب اهلل، ويردوا على هؤالء  ويصيدعوا باحلق الفطري الذي ال يتناقض مع احلق

بكتاب اهلل وبالعقل الذي أودعه اهلل هلذا اإلنسان، كان يستطيع هؤالء أن   -املزورين لحأحادي  والفتاوى

ينصروا اهلل لينصرهم، أما أن جيربهم هؤالء على أمرين إما قبول الظلم أو رفض وجود اهلل، فهذان خياران 

لم يأتي مع الصيدع باحلق الفطري والصرب عليه، وهذا سيقود إىل العلم الشرعي، وسيجمع بني ما جاهالن، والع



فرقه هؤالء، وسيكتشف املسلم بعيد طول حب  وجهاد فكري وقليب إىل أن اهلل يأمر بالعيدل واإلحسان وينهى 

ال يف اآلخرة، وهبذه املبادئ كان عن الفحشاء واملنكر والبغي، وان اهلل ال يظلم الناس مثقال ذرة، ال يف اليدنيا و

يستطيع هذا اإلنسان أن ينتصر على الظلم والظاملني، وينصر اهلل ورسوله، والنصر مع الصرب والصيدع والشهادة 

يستحقون منحهم الناصر  هلل، وال يأتي النصر مع تويل األدبار من أول جولة، فهؤالء ليسوا جنيد احلقيقة وال

 والتوفيق.

علي فهو دليل على أن السلفية متأثرة ببين  اإلمام إسناداً صحيحاً على شرط السلفية يف ردةإذن فإذا وجيدنا 

علي، مثلما لو جنيد إسناداً صحيحاً أن هارون عليه السالم خان موسى اإلمام أمية، وليس دليالً على ردة 

ون أو خيانته، ثم السلفية عليه السالم وعبيد العجل فإن هذا اإلسناد هو أوىل بالتكذيب من اإلميان بردة هار

ذم الظاملني، وإمنا يعبيدوهنا إذا تعلقت بنصرة املذهب  تلك األسانييد احمليدثة ال تعبيد األسانييد عنيدما حتمل

 الشيعة واملعتزلة وغريهم من اخلصوم، وهنا يفرتق عبيدة املذهب عن أنصار احلقيقة.ك الفرق املخالفة وكبت

وال يعجبها  لكنها تكتم ذلك كانت تعلم هذا اإلسناد ومضمونه -أيام أمحيد –السلفية احمليدثة بشقها القيديم و   

حتى يبقى هلا هؤالء الرواة، عروة، الزهري، والرواة عن الزهري، .. فمعظم أحاديثهم  ،-كما سيأتي –نشره 

وما  من هذا الطريق.. والواجب أن نقرأ سري هؤالء ونعرف ما أصابوا وما أخطؤوا، ما تلبسوا فيه باملذهب

افرتقوا عنه، وأن نعرف قوة السلطة وأثرها يف الرجال حتى أهنم قيد يضعون مثل هذه املثالب الكبرية يف كبار 

وهنا يكون فضيلة  ،الصحابة، كما أهنم قيد يضعون األحادي  املكذوبة يف فضائل الظاملني.. هنا اليدرس

ناديتهم أين  الشهيداء  إذارحم ربك... لكن  الصيدع باحلق املر، ولكن أين الشهيداء هلل؟ لن جتيد أحيداً إال من



للمذهب وامليدرسة والعقييدة؟ فسيضيق هبم التاريخ وكتب الرتاجم، وهبذا سقطت حضارتنا ألن اهلل ال ينصر 

 الكذب وإن صال صولة.

 ذاألهنا منغلقة على نفسها، وإال تعلم هذه األمور،   -اليوم –بشقها املعاصر السلفية احمليدثة وعلى كل حال ف 

، هكذا ات املعتزلةمن مفرتي أن هذا احليدي   ا الكالم عنيد ابن أبي احليدييد فسيظن بسهولةهذقرأ أحيدهم 

عن سبب الغبطة والثقة هبذا االعتقاد الذي يعتقيدونه يف املعتزلة أو غريهم؟  بكل سهولة، بال معايري وال تساؤل

ن سكرة املذهب، وال يستيقظون إذا وجيدوا إنه املذهب فقط! لكنهم ال يعرفون أهنم متمذهبون، وال يعرفو

مثل هذه اإليقاظات، ... وحتى ال أطيل على القاريء الكريم فسأذكر له ما ييدل على أن اإلمام أمحيد نفسه 

 .يعرف هذا احليدي  وأنه من وضع عروة أو الزهري أو أحيد تالميذ الزهري

 !من كتب السلفية احمليدثة اآلن خذوا املفاجأة ف

 يدثة تعلم هذه القصة وتتكتم عليها وتستمر يف توثيق رواهتا! السلفية احمل 

 له وذكر عبيداهلل أبا مسعت قال األثرم ثنا قال علي بن حمميد أخربني:  (505/  3) - 99للخالل السنةففي  

 والعباس علي يف النيب عن عائشة عن عروة عن الزهري عن عقيل حيدي 

 !100علي يف خاليدا أمر بكر أبا أن الزهري عن وعقيل 

                                                           

 مبكة. القرى أم جامعة ) دكتوراه رسالة يف حتقيقه مت وكتابه أمحيد، علوم جامع هـ(701) اخلالل بكر أبو هو 99
 صالة يف علي اإلمام بقتل الولييد بن خاليد أمر بكر أبا أن احليدي  هذا ومضمون القصة، ييدرك مل ريفالزه مرسل، هذا 100

 وسأله خاليد إىل علي فانتبه التسليمتني، تسلم ثم أمرتك ما خاليد يا تفعل ال فنادى: يسلم أن قبل بكر أبو نيدم ثم الفجر،



 كالم إسنادقال احملقق:  !األحادي  هذه تكتب أن يعجبين ما فقال 101عرفها فلم ؟كيف عبيداهلل أبو فقال 

 .صحيح أمحيد

 التعليق:

! وكان هذه األحادي  ، وإمنا ال يعجبه أن تكتباملقلوب من معاوية يف علي احليدي هذا هنا أمحيد يعرف 

، ويتخذ موقفاً مفصلياً، إما أن يكذب هؤالء الرواة، أو يعرف املقلوبة قق من هذه األحادي األوىل به أن يتح

 .-إن استطاع –ليحكم على علي والعباس بالردة أثر معاوية يف الرواية، أو 

وحنن نؤمن أن اإلمام أمحيد ال يعتقيد هذا وال يصح عنيده، ولذلك كان جيب عليه أن خيطو اخلطوة التالية وهي 

 ثل هذا احليدي ملوضع مثل هذا ال؟ ومن له مصلحة يف إىل معنى مضاد وصرف ها أن يعرف من الذي افرتاها

؟ فإذا علم بذلك فهذه فائيدة كبرية إذ يستطيع أمحيد أو غريه بعيد هذا أن يتحفظ أو صرفه عن معناه األول

 أما أن يكون أمحيد هبذا الربودعلى كثري من أحادي  أؤلئك الرواة الذين رووا هذا االفرتاء على النيب )ص(، 

! فهذا برود عجيب يف موضوع ال حيتمل املصاحلة هذه األحادي ( أن تكتب عجبينالذي نراه يف عبارته ) ال ي

فهو ليس نبياً حتى يكون إعجابه أو امتعاضه  عن إعجاب أمحيد من عيدمه، ونبحثمع رواته، فالناس ال ي

                                                                                                                                                                           

 بصحتها أقر ومن ) العلم طلبة من خاصة عنيد معروفة صةق يف بينهما.. الناس ففرق األرض به وضرب علي فأخذه فأقر،

 ابن رواية من ) خاصة شواهيد له أن إال هنا مرسالً كان وإن فهذا حال: كل وعلى تتم(!، مل سيئة هذه قالوا: العلماء من

 نيبال وفاة بعيد اخلالف اشتيداد من  وقرائن، حواضن وله وغريهم(، الصادق جعفر ومرسل القسري خاليد وقول عباس

 أن فإما االختصار، حيتمل ال املوضوع ألن جتنبه حناول مما وهو القائمة، والسلطة بكر وأبي معه ومن علي اإلمام بني )ص(

 . يسكت أو واالحتماالت الروايات مجيع ويذكر الباح  يفصل
 .. عرفها( فلما ) الصواب وكأن مستقيمة غري العبارة 101



واحليدي  ال خيلو من أن يكون  ة،وتراكم معرف إعجابه ليس شرعاً حتى خيربنا به، إمنا هو حق وباطل،و حجة،

كما  –صحيحاً أو مكذوباً، فإن صح عنيده فليقل به وال خيشى لومة الئم، وإن كان عنيده مكذوباً مفرتى 

الربود يف التعامل مع و يكن له موقف واضح جلي، أما هذه الضبابيةفليبح  عن الذي افرتاه، ول -نعتقيد

، تلك املعرفة الكاشفة للرجال والتاريخ اليت تقود إىل معرفة حيدي  كهذا فغري مقبول وال ينم عن حب معرفة

أفضل لليدين وهل جيوز ائتمان هؤالء الرواة على السنة النبوية؟ أمن ال بيد من التيقظ ألحاديثهم والنظر يف متوهنا 

 واختبارها بالعرض على القرآن الكريم واألحادي  املتواترة والعقل وقطعيات التاريخ..اخل.

 اإلمام أمحيد كم هو بارد يف املواطن امللتهبة، وكم هو حار يف مناطق الصقيع، فإنين أجيد له مواقف فسامح اهلل

شيدييدة وواضحة عنيدما ميس أحيد معاوية بسوء بينما ال جنيد له هذا يف املواطن اليت ميس فيها اإلمام علي 

 قَوَّامِنيَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا)بسوء، أكل هذا من سكرة اخلصومة مع الشيعة واملعتزلة؟ فأين قوله تعاىل 

 (؟. [135:  النساء].. وَالْأَقْرَبِنيَ الْوَالِيدَيْنِ أَوِ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَوْ لِلَّهِ شُهَيدَاءَ بِالْقِسْطِ

 حماولة زيادة رواة جمهولني يف اإلسناد! ( : 2منوذج  )

 أحيد جنيد ولذلك عليه، ويتكتمون معاوية( يف ) الصحيح وجهه على ي احليد هذا يعرفون كانوا احلنابلة أن يظهر

 يدأمح اإلمام نبأ السائل ذلك فتفاجأ -!خمرجاً عنيده جييد أن يرييد وكأنه – احليدي  عن أمحيد اإلمام يسأل احلنابلة

 أن مع ) السائل ذكره الذي اإلسناد وليس املعروف اإلسناد هو اإلسناد ذلك بأن ويذكر آخر إسناداً له يذكر

 زاد وإمنا غليلهم يشفِ مل اإلسناد ذلك بذكره أمحيد أن احلنابلة اكتشف عنيدما أنه إال معروفان( كليهما اإلسنادين

 احلنابلة بقي عمر( بن اهلل عبيد أو عمرو بن اهلل عبيد هو هل ) الراوي الصحابي يف شك وإمنا قوة، احليدي  هذا

 – زاد فقيد غريب، عجيب باخرتاع فأتى (أصالً أمحيد ييدرك مل يالذ  ) اخلالل أتى حتى أمحيد أيام من ساكتني

 هكذا..! )فرخاش(! هامسأ امليدسوس الراوي ذلكو الرزاق، عبيد إسناد يف هودسّ جمهوالً راوياً – اخلالل أعين



 وابن كأمحيد عنه الرواة وال الرزاق عبيد ييدرك مل واخلالل يذكروه، مل رزاقال عبيد عن احليدي  فرواة عجيب وهذا

 معاوية ذم يف باحليدي  االحتجاج يؤجل حالً  -أمحيد يعرفه يكن مل الذي - املتأخر احلنبلي اليدس هذا فكان ،معني

     سيأتي. كما بعيد فيما احليدي  حرفوا جييدوا مل ملا ثم ،أخرى علة له جييدوا أن إىل

 :(72 ص / 0 ج) - اخلالل علل من املنتخب ففي فرخاش إضافة أما

 رسول قال :قال عمرو، بن عبيداهلل عن طاوس، عن لي ، عن شريك، حيدي  عن أمحيد، لتوسأ مهنا(: )قال 

 .معاوية فطلع ،"النار أهل من رجل عليكم يطلع" (:وسلم عليه اهلل صلى) اهلل

 .فيه شك غريه، أو عمرو بن عبيداهلل عن ،أبيه عن طاوس، ابن إمنا : -أمحيد – قال

 عن أبي، عن احليدي  هذا حييدث فرخاش مسعت :قال طاوس، ابن عن معمر، عن عبيدالرزاق، رواه :اخلالل قال

 .اهـ عمرو ابن عبيداهلل

 عنه يروي حتى الرزاق عبيد اخلالل ييدرك ومل فرخاش! امسه اليدنيا يف راو يوجيد ال بأنه الكالم هذا نقيد سبق وقيد

 ..اإلسناد هبذا احليدي  روى أنه

 رجاله صحيح بسنيد عمرو بن اهلل عبيد إىل الرزاق بيدع ومن  معاصريه، من الرزاق عبيد عن صح قيد السنيد و

 وال خرفاش منهم واحيد يذكر ومل سبق، كما اإلسناد رجال كل توبع وقيد بعض، من بعضهم مسع ثقات، معروفون

  .غريه

 

 اجلنة(! ) إىل النار( ) بقلب احليدي ، حتريف  (:7) حماولة

 بعيد طالب، أبي بن علي مثل يف املذمة هذه قلب من أسهل لعلها طرقها من وأكثروا النواصب كثفها احملاولة وهذه

 فلم قيدمية(، شامية عقييدة وهذه ) النار أهل من أنه أو امللة غري على باملوت علي اإلمام اهتام عليهم استعصى أن

 احملوّل، احليدي  على احملرف احليدي  نشر فآثروا حيدود! فللكذب اجملتمع، يف هبا ينفذوا أن النواصب يستطع

 القاريء وسيستغرب علي! إىل معاوية من احملول احليدي  على املنت، يف واحيدة لفظة يقلب الذي احليدي  ينأع



 فهم يستغرب ال اليوم النواصب كتابات يقرأ من ولكن ملعاوية، فضيلة إىل احليدي  قلب يف احملاولة هذه كثرة

 عنيد تكتشف ثم واخللف، السلف عنيد إمجاع الفالنية الفكرة أن تظن أنك ليدرجة بعضهم من األفكار يسرقون

 العقييدة محاية باب من بالكذب يتيدينون فالنواصب سنة! عشرين أو ثالثني قبل فقط فالن قائلها أن البح 

 والغريب احليدي ، وضع ألنفسهم أباحوا اليت عناوينهم فهذه اخل، ... هبم الظن وإحسان الصحابة عن واليدفاع

 أبي ابن مع فعلوا كما املذهب، داخل معهم كان إذا يوثقونه أهنم إال احليدي  يضع فالناً أن يعرفون احليدي  أهل أن

 سيكون واألكمل األوسع البح  ولعل مراراً، هذا شرحنا وقيد ،)!( البغيداديني وثقات واملعمري بطة وابن أويس

 أهل اركب من صيدوره وال توقعه ميكن ال ما على وقفت فقيد 102احليدي ( أهل غش ) بعنوان قادم حب  يف

 ،بسهولة األمور هذه الطيبني العلم طلبة لتقبل احليديثي الفراغ وخشية والسائيد العام الرأي عبادة ولوال !احليدي 

                                                           

 وليس احليدي  أهل بعض فعله الذي الغش عن يتحيدث فالعنوان هكذا.. العنوان ولكن .. احليدي  أهل كل ليس 102

 أحادي   يف غشاشني وليسوا معينة، موضوعات ذات أحادي  يف إال يغشون ال البعض هؤالء أن كما احليدي ، أهل كل عن

 هبا حيتج ال حتى األلفاظ بعض حيذف بأنه يعرتف مثالً عيينة بن فسفيان خصومة، فيها ليس اليت األخرى املوضوعات

 فِى يَزِييدَانِ بَيْنَهُمَا مُتَابَعَةً فَإِنَّ والْعُمْرَةِ الْحَجِّ بَيْنَ مَا تَابِعْ )  :(5 ص / 0 ج) - احلمييدي مسنيد) حيدي   ففي القيدرية!

 على وزمالئه عيينة بن سفيان عمل (األجل يف يزييدان ) فاللفظ (الْخَبَ َ الْكِريُ يَنْفِى كَمَا وَالذُّنُوبَ الْفَقْرَ وَيَنْفِيَانِ األَجَلِ

 - احلمييدي مسنيد ففي هبذا سفيان اعرتف وقيد اخلاصة، إىل به أسروا ورمبا القيدرية هبا حيتج ال حتى العامة عن إخفائه

 بِهَا يَحْتَجَّ أَنْ مَخَافَةَ بِهَا ثُنُحيَدِّ فَالَ . " األَجَلِ فِى يَزِييدَانِ " الْكَلِمَةِ هَذِهِ عَنْ سَكَتْنَا وَرُبَّمَا سُفْيَانُ قَالَ (01 ص / 0 ج)

 ما ويظهر يشاء ما خيفي حتى سفيان ملك اليدين وليس غش، فهذا اهـ ( حُجَّةٌ فِيهَا لَهُمْ وَلَيْسَ - الْقيَدَرِيَّةَ يَعْنِى - هَؤاُلَءِ

 بيدوهنا وغريهم والنسائي مذيالرت يف فاحليدي  خيفوهنا، كانوا اليت اللفظة هذه بيدون اشتهر قيد احليدي  أن والغريب يشاء،

 عن املسئول فمن الرشييد(!، جيل عمل من إمنا احليدي  أهل اوثق من فهما والنسائي الرتمذي عمل من ليست وهذه )

 أجل من حتريفاً باملعنى ورواية إخفاءً احليدي  يستخيدمون احليدي  أهل فأصبح القيدرية، مع اخلصومة إهنا البرت؟ هذا

 اليدبيلة، حيدي  وكتاب فاقتلوه( منربي على معاوية رأيتم إذا ) كتابي يف نقلت وقيد جيداً بسيط مثال هذا املذهب، نصرة

  الرواية. أساء التضعيف أمن من أن لتعرفوا فتأملوها، وخطرية  كثرية أمثلة الكتاب، وهذا



 صحة وقرائن شواهيد من إال التحريفات هذه نعيد وال احليدي ، هذا حتريف النواصب حملاوالت سرد وهذا

 .عنيدهم األصلي احليدي 

 احليدي : حتريفات من ثال   قسم

 راوٍ إضافة والثاني والعباس، علي اإلمام ذم إىل معاوية ذم من احليدي  نقل فاألول األولني، القسمني ذكرنا أن سبق

 معاوية ذم من ونقله احليدي  حتريف وهو أكثر، فيه توسعوا فقيد الثال  القسم وأما اإلسناد، يف فرخاش(! ) امسه

 املبشرين من معاوية لينتقل سهولة! بكل هكذا جنة! إىل النار حتريف وهو يسري، بتغيري وفضله، معاوية ميدح إىل

 التحريف. من القسم هذا روايات وهذه باجلنة، املبشرين إىل بالنار

 الشامي مرجي بن مظفر رواية األوىل: الرواية

 احتفل وقيد اجلنة، إىل النار من يتحول حبي  املنت يف كلمة تغيري إىل النواصب بعض فلجأ اشتهر احليدي  كأن

 ) أمحيد عن مهنا رواية يف كما األصلي احليدي  من حمرجني أوائلهم كان أن بعيد احليدي  هبذا املتأخرون نابلةاحل

 بن مظفر امسه أحيدمها احليدي ، بوضع املتهمني النواصب من اثنان احليدي  بتحريف قام والذي اخلالل(.. عنيد

 ناصيب، الناصيب عن يقولون ال أهنم إال باعرتافهم احليدي  يضع كذاباً كان فقيد حبر بن العزيز عبيد والثاني مرجيء،

 ترهيب سياسة وهذه شيعياً.. يكن مل ولو حتى رافضي( ،شيعي ) عنه يطلقون معاوية مثالب يف يروي من بينما

 جييداً.. هذا فتيدبروا مذهيب فكري

 ص / 2 ج) - األشراف أنساب ففي  ففي الراجح، على مرجي بن مظفر به قام فقيد جنة إىل النار قلب أما

 عن 106أبيه عن 105السائب بن العزيز عبيد حيدثنا 104عمار بن هشام حيدثين 103مرجى بن مظفر حيدثين  :(021

                                                           

 موسعة.. ترمجته ستأتي جمهول شامي  103
   ترمجته!. ستأتي أيضاً شامي  هــ(:225) اليدمشقي عمار بن هشام 104

  ترمجته. وستأتي جمهول،  :السائب بن العزيز عبيد  105



 أهل من رجل الفج هذا من علينا يطلع اآلن) :فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جالساً كنت :قال عمر ابن

 .هذا هو نعم :قال هذا؟ هو :فقلت معاوية، فطلع اجلنة،

 التعليق: 

هذا إسناد شامي فيه عيدة جماهيل، ويرييد االلتفاف على احليدي  ذي اإلسناد الصحيح، رمبا بعيد أن وصلهم 

هذا احليدي  وعجزوا عن دفعه، اخرتعوا هذه املعارضة.. فمظفر بن مرجى ليس له إال هذا احليدي .. 

ناصبياً كبرياً، أو لتجنب شر واملتوكل قيد هذا اإلسناد رمبا ليتقي شر املتوكل العباسي فقيد كان نيدميه وكان 

أعيد هذه املعارضة  أناالعامة، ثم أتى بعيده باألحادي  ذات األسانييد القوية بأن معاوية ميوت على غري امللة، و

املكذوبة من دالئل صحة حيدي  األصل وهو ) ميوت معاوية على غري مليت( ولوال صحته عنيد النواصب ملا 

ي  يقابلونه أو يفسيدونه بل فعلوا هذا يف كل األحادي  اليت تلحق وضعوا ما يقابله.. وليس هذا أول حيد

معاوية بالذم، والنواصب من القرن األول إىل اليوم ما زالوا يعيدّلون وخيرتعون التأويالت..كالشيطان متاماً.. فهو 

ال فإن مل يستطع مع أول ما طرده اهلل إىل اليوم وهو يقابل الشيء بالشيء، ويرد احلجة بالشبهة والربهان باإلمه

فاإلفساد.. اخل هذه طرق شيطانية معروفة.. وكييد الشيطان وأنصاره كييد واسع ومتنوع ويأتي اإلنسان من 

 كل مكان للتشويش على احلقيقة.

 ) للتوسع يف تراجم رجال هذا اإلسناد = انظر امللحق(

                                                                                                                                                                           

 لنا تكشف اجملهولني كثرة ومع ) ترمجته وستأتي أيضاً جمهول وهو مرجي: بن مظفر رواية حسب السائب امسه  106

 ازاجله هذا ومالمح عصبية، بعيده واستمر معاوية أنشأه الذي السري اجلهاز ذلك عن معاوية فضائل يف األحادي 

  والتاريخ. الرتاث ختيدم اليت العلمية االكتشافات أبرز وسيكون وكبري معقيد حب  إىل حيتاج وهذا  وعقائيده، وأشخاصه



 :معارضة مظفر بن مرجيواخلالصة يف 

لصرف احليدي  عن مراد النيب )ص( ال نعيدها إال من قرائن صحة  فكل هذه احملاوالتبناء على ما تقيدم 

) معاوية ميوت على غري مليت( ألن النواصب من أهل الشام  احليدي  األصلي، وهو حيدي  الباب وهو حيدي 

عملوا كل هذه العمليات الوضعية يف اإلسناد واملنت وعن ابن عمر نفسه! ليعارضوا ما صح عن ابن عمر يف 

يحة اإلسناد، بل شوشوا على توبة ابن عمر ونيدمه على ختلفه عن اإلمام علي ليبقوا ابن عمر يف الرواية الصح

صفهم، وأنه ال ميكن أن يروي مثل هذه األحادي  ألنه بايع ملعاوية والبنه يزييد وألنه وألنه.. وينسون أن مقتل 

اخل  كل هذه األمور ستيدفع ابن  احلسني وأهل بيته ووقعة احلرة ومآسيها وصلب ابن الزبري وهيدم الكعبة..

عمر للمراجعة ألنه يعود إىل صالح يف األصل، وقيد حفظ عنه التاريخ مواقف مشرفة يف آخر عمره، مما دعا 

 احلجاج إىل اغتياله.  

  معارضة عبيد العزيز بن حبر:  الرواية الثانية

 (135 ص/  5 ج) - لآلجري الشريعةيف 

 إسحاق بن واحلسن ،اليدورقي إبراهيم بن أمحيد حيدثين:  قال 107ناجية بن حمميد بن اهلل عبيد حمميد أبو حيدثنا

 بن الرمحن عبيد عن ،110عياش بن إمساعيل حيدثنا:  قال 109القرشي حبر بن العزيز عبيد حيدثنا:  108قاال يزييد بن

 :  قال عمر ابن عن ،112عن أبيه ،111دينار بن اهلل عبيد

                                                           

 وطبقته. اآلجري وعنه شيبة، أبي ابن شيوخه أقيدم من هـ(710) سنة مات ثقة ناجية، بن حمميد بن اهلل عبيد  107
 له.. املتابع توثيق عن للبح  نضطر فال ثقة وحيده هـ(252) اليدورقي إبراهيم بن  أمحيد 108



 ثم معاوية فطلع« .  اجلنة أهل من رجل الباب هذا نم عليكم يطلع: »  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 ؟ هذا هو اهلل رسول يا:  رجل فقال ! معاوية فطلع ! ذلك مثل الغيد من قال ثم  !ذلك مثل الغيد من قال

 اهـ« ذا هو نعم: »  قال

من وضع النواصب،  من قرائن صحة احليدي  األصل، وأما احليدي  هبذه الصياغة فهو قلت: هذا احليدي 

 ، هو املتهم بوضع هذا احليدي ، فقيد كان كذاباً وهو عنيدهم مرتوك، وقيد زعم يفيد العزيز بن حبر القرشيعبف

حيديثه هذا أن معاوية سيزاحم النيب )ص( على باب اجلنة! ولكن بعض النواصب استحى ومل يكمل احليدي ، 

 - امليزان لسانر هذا فقال : )وقاله بتمامه من ال يستحي منهم، وقيد ترجم ابن حجر يف لسان امليزان البن حب

) قلت: هو احليدي   باطل خبرب عياش بن إمساعيل عن املروزي حبر بن العزيز عبيد: (115 ص/  2 ج)

 بن العزيز عبيد حيدثنا : قالوا وغريمها أمحيد بن اهلل وعبيد له واللفظ اليدوري عباس قال فيه طعن وقيد نفسه!(

 إن عنهما اهلل رضي عمرعن ابن عن أبيه دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن عياش بن إمساعيل حيدثنا حبر

 يا مين أنت فقال معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع اآلن :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 بن العزيز عبيد ترمجة يف عيدي بن وقال انتهى بأصبعيه وأشار كهاتني اجلنة باب على لتزامحين منك أناو معاوية

                                                                                                                                                                           

  موسعاً! وسيأتي احليدي  بوضع املتهم هو ،القرشي حبر بن العزيز عبيد  109
  وسيأتي. التحقيق عنيد ناصيب وهو خملط صيدوق .. احلمصي العنسي سليم بن عياش بن إمساعيل 110

  سيأتي..  ادي األح هذه مبثل يتهمه وبعضهم فيه، خمتلف ،دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد 111
 ويف هـ،023 سنة مات عمر ابن عن روى من آخر من وهو إليه، يصح مل ولكن عنيدهم، ثقة هذا دينار بن اهلل عبيد  112

 من ثقة عمر بنا موىل امليدني الرمحن عبيد أبو موالهم العيدوي دينار بن اهلل عبيد (712 ص / 0 ج) - التهذيب تقريب

 اهـ ع وعشرين سبع سنة مات الرابعة



(، قلت: ومن مكر هذا الراوي أنه يروي بعض اآلثار عن أهل  مبعروف ليس حبر بن العزيز عبيد ،امليدني ىحيي

 البيت ويف ذم الكذب أيضاً!

 عياش بن إمساعيل: (108 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبحميدث شامي فيه كالم، ففي  وإمساعيل بن عياش

 مات الثامنة من غريهم يف خملط بليده أهل عن يتهروا يف صيدوق احلمصي عتبة أبو بالنون العنسي سليم بن

/ قلت: ويف ترمجته ما ييدل على ضعفه، فقيد جاء  4 ي سنة وسبعون بضع وله ومثانني اثنتني أو إحيدى سنة

وأنه ال ييدري ما  أروى الناس عن الكذابني، وهذه منها، وقوهلم إنه خملط عن غري أهل الشاميف أقواهلم أنه 

 احلجازيني عن روى إذا عيدي بنا قال: (292 ص/  1 ج) - التهذيب هتذيبويف )خيرج من رأسه.. اخل 

( قلت: وهذه من   وحيديثه يرفعه موقوفا أو يوصله مرسال أو برأسه حيديثا يكون أن أما غلط من خيلو فال

 فما حفطه تغري كرب ملا:.. (293 ص/  1 ج) - التهذيب هتذيبروايته عن احلجازيني، وقال ابن حبان )

 اإلسناد وادخل فيه خلط الغرباء حيدي  من الكرب على حفظ وما جهته على به أتى وحيداثته صباه يف ظحف

 حيد عن خرج يكثر حيديثه يف اخلطأ صار حتى نعته هذا كان فمن يعلم ال وهو باملنت املنت والزق اإلسناد يف

 (.به االحتجاج

 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبففي  يق،فهو ضعيف عنيد التحق عبيد الرمحن بن عبيد اهلل بن دينار وأما

 وهذه  ،اهـ س ت د خ السابعة من خيطىء صيدوق عمر بن موىل دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد:  (344

 معنيعن ابن اليدوري قال: (192 ص/  6 ج) - التهذيب هتذيبأقوال أهل اجلرح والتعيديل فيه ففي ) خالصة

 مل علي بن عمرو وقال حييى عنه حييدث أن وحسبته قطانال حييى عنه حيدث وقيد ،ضعف عنيدي حيديثه يف

 عيدي بن وقال ،به حيتج وال حيديثه يكتب لني فيه حامت أبو وقال ،قط بشيء عنه حييدث الرمحن عبيد أمسع



 وقال ) ابن حجر(: قلت ،الضعفاء من حيديثه يكتب من مجلة يف وهو عليه يتابع ال منكر يرويه ما وبعض

 حيدث إمنا اليدارقطين عن احلاكم وقال ،مبرتوك وليس الناس البخاري فيه فخال اليدارقطين عن السلمي

 سئل خلفون بن وقال ،منه أوثق غريه احلربي وقال ،احليدي  صاحل هو البغوي القاسم أبو وقال ،يسرية بأحادي 

 يحصح( / ومن أحاديثه املتفقة مع السياسة األموية ما رواه البخاري )صيدوق فقال امليديين بن علي عنه

 حيدثنا قال األشيب احلسن بن موسى حيدثنا قال سهل بن الفضل يدثنا:  ح(246 ص/  1 ج) - البخاري

 اهلل رسول أن:  :  هريرة أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زييد عن دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد

( اهـ يعين األمراء! ( موعليه فلكم أخطؤوا وإن فلكم أصابوا فإن لكم يصلون)  قال سلم و عليه اهلل صلى

كذراع وروى البخاري من أحاديثه ) ما شبعنا حتى فتحنا خيرب(! وهذا فيه مافيه..   وهو الراوي ) 

ولكن له أحادي  أخرى مستقيمة، مثل تعس عبيد اليدينار،  ،يف مسنيد أمحيد، يف التجسيم، وهو (اجلبار

ل احليدي  وخمتلف فيه، والغريب إكثار ( وحنو ذلك.. وهو قليسلمة وحيدي  أهل الكساء ) من طريق أم

البخاري عنه، فقيد روى عنه حنو عشرة أحادي . والذنب يف هذا احليدي  ليس ذنبه، وإمنا ذنب املتأخرين 

 من النواصب.

 أما بقية الرواة فموثقون وقيد سبقوا يف اهلامش باختصار.

  استطراد :

 !يف مزامحة معاوية للنيب )ص(! بالسنيد نفسه مع لفظ خمتلف

 ( (136 ص/  5 ج)اآلجري  ) يف شريعة



 قال حبر بن العزيز عبيد حيدثنا:  قاال إسحاق بن واحلسن ،إبراهيم بن أمحيد حيدثنا:  قال ناجية ابن أناوأنبقال: 

 النيب قال:  قال عمر ابن عن ،عن أبيه ،دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن ،عياش بن إمساعيل حيدثنا: 

 وأشار«  كهاتني اجلنة باب على لتزامحين منك أناو مين أنت ،معاوية يا: »  عاويةمل وسلم عليه اهلل صلى

 اهـ تليها واليت الوسطى بأصبعيه

 التعليق:

فهذا احليدي  الذي وضعه النواصب فيه غض من مقام النبوة أوالً، وهذا هو األخطر، إذ كيف يطاوع  

حليدي  يف فجة معارضة وثانياً: هذه  فيهم نفاق،النواصب أنفسهم على رواية مثل هذا احليدي  إن مل يكن 

غريه، فابن حبر هنا يرييد إبطال هذا االختصاص و منك( = يف صحيح البخاري أنا) أنت مين و فضل علي

لعلي وقلبه إىل معاوية، والنواصب هكذا ال يرضون أن خيتص علي بشيء إال ويفرق يف غريه حتى لو جعلوه يف 

وم يرون أن كل عيب ونقيصة يف معاوية فال بيد أن يكون يف علي! وهل بعيد هذا مثل معاوية، بل هم إىل الي

 .113النصب  نصب؟

                                                           

 كما شي( اخلرا سليمان ) وهو العصر، هذا يف النجيديني النواصب صغار أحيد لكتاب تقريظه يف الفوزان صاحل يقر كما 113

 يعين – يقولونه ما مجيع أن) والشيخ السفيه املؤلف يقرر إذ (31 ص / 0 ج) - ناصبياً يكن مل تيمية ابن  : كتابه يف

 حتى الشيعة يقوله ما مجيع أن يعين للتخييري، أو( ) وكلمة (!ذلك من مناص ال ،لعلي الزم هو معاوية أو عثمان يف -الشيعة

 الفئة رأس هو علياً أن يعين فهذا -بطوائفهم الشيعة من دعك – السنة أهل أقوال أخذنا فإذا علياً.. يلزم فإنه معاوية يف

 وال واحلسني للحسن أباً وال فاطمة زوج سلي وأنه البيت أهل من ليس وأنه الطلقاء من وأنه النار إىل اليدعاة ومن الباغية

 سب وأنه العضوض، للمالك أسس وأنه كلها، امليدة هذه يف )ص( النيب حيارب كان وأنه اخلنيدق وال أحيد وال بيدراً حضر

 لفاسق..اخل ووصى مملكته من بيدر أهل ويطرد بالربا ويتعامل اخلمر يف يتاجر وأنه املنابر على بيدر أهل



 ويف مزامحة معاوية للنيب )ص(!

جيب أن نؤكيد عليه وال ننساه هو استهتار مبعاوية بالنيب )ص( وأنه ال يراه نبياً وأنه ال يؤمن جبنة وال نار كواليده، 

حادي  ) فهو املسئول عنها( ونؤكيد أن أشنع هذه األلفاظ كلها ما ورد يف وإال ملا سخر من النيب )ص( هبذه األ

مزامحة معاوية للنيب )ص( على باب اجلنة! فهذا انتقاص من النبوة وحط من مقام النيب )ص(، ولو كان احليدي  

عاذ اهلل يف أبي بكر أو عمر أو علي أو أبي ذر لكان منكراً فكيف مبعاوية؟ كربت كلمة خترج من أفواههم، م

أن يزاحم دعاة النار أنبياء اهلل.. بل هذه منزلة ال يزاحم فيها أحيد األنبياء ال الصيديقون وال الشهيداء.. فال 

بارك اهلل يف النواصب ما أكذهبم وما أجرأهم على مقامات األنبياء واملرسلني، وعجيب من غالة السلفية ) 

على أبي بكر وعمر، وال ينكرون على من حيط على املتلبسني بالنصب( أهنم ينكرون على الشيعة احلط 

فيها حط من مقام النيب )ص( ومجيع األنبياء.. ولكن  -وأمثاله كثري –األنبياء واملرسلني؟ فهذا احليدي  

 هؤالء مشغولون باليدفاع عن الظاملني وليس متفرغني لليدفاع عن املرسلني!.  

، إال أن ابن عساكر أطال يف طرق 114اء الرواة ورد يف كثري من كتب املوضوعات وكتب ضعف واحليدي  

من املوضوعة مع اسرتخاء وتساهل شيدييد، من تكثري طرق احليدي  الواحيد، إىل خفة احلكم على اإلسناد، 

                                                                                                                                                                           

 يقول مبا فكيف حقه؟ يف وقوعها من له مناص ال علي يف الزمة العظائم هذه وأن معاوية يف السنة هلأ رأي هذا كان إذا

 األنوك ) فإنه هذا يف شي اخلرا أعتاب ال أنا النار؟ من األسفل اليدرك يف وأنه معاوية تكفري على إمجاعهم من الشيعة

 هذا ينكر أن جيب فكان الفوزان، صاحل العلماء كبار هيئة عضو على يقع الشيدييد اإلنكار بل العتب وإمنا اجلاهل( األمحق

   والقبح. الفجاجة هبذه أظنه مل ولكن نصباً الشيخ يف أن أعرف وأنا ناصيب، فهو نصباً يره مل وإن النصب،

روى من الطريق نفسه: (229 ص/  1 ج) - املتناهية العللو (383 ص/  10 ج) - األولياء حليةيف منها    114

 بن عبيدالرمحن عن عياش بن امساعيل عن ) إمنا هو عبيد العزيز بن حبر املؤدب( املؤدب حييى بن عبيداهلل من طريق



                                                                                                                                                                           

 فطلع اجلنة اهل من رجل عليكم يطلع اآلن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عمر ابن عن عن أبيه دينار

 من عليكم ييدخل اهلل رسول قال عمر ابن حيدي  (18 ص/  2 ج) -للكناني  املرفوعة الشريعة تنزيهيف / وهو معاوية

 فيدخل ذلك مثل الغيد من قال ثم معاوية فيدخل ذلك مثل الغيد من قال ثم معاوية فيدخل اجلنة أهل من رجل الباب هذا

 اجلنة باب على ولتزامحين منك وأنا معاوية يا مين أنت قال ثم هو هذا قال هو هذا اهلل رسول يا رجل فقال معاوية

 وعنه به حيتج ال دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد وفيه /الواهيات يف( اجلوزي ابن) و( مى) والوسطى لسبابةا كهاتني

 املروزي حييى بن العزيز عبيد عنه و به االحتجاج حيد عن فخرج يعلم ال وهو حيديثه يف اخلطأ كثر عياش بن إمساعيل

 العزيز عبيد جهالة على الواهيات يف الذهيب وافق( قلت) حبصحي ليس فإنه سرقه فكأنه جمهول امليزان يف الذهيب قال

 وقال آخره يف والراء باملوحيدة واليده الذي يعين حبر بن العزيز عبيد عن رواه اليدوري عباسا إن قال ثم باملؤدب ووصفه

 عبيد فقال امليزان يف ذلك وناقض انتهى احلجازيني عن عجائب صاحب إمساعيل بل ضعفه أحيد رأيت وما مشهور

 - امليزان لسانوهو يف / ويف  أعلم واهلل انتهى فيه طعن وقيد باطل خبرب عياش بن إمساعيل عن املروزي حبر بن العزيز

..  الثقات عن بالبواطيل حيدث: عيدي ابن قال. وغريه هشيم عن: املكتب شبيب بن احلسن:  (281 ص/  1 ج)

 حييى بن اهلل عبيد حيدثنا اجلوهري قيدامة ابن حمميد حيدثنا الصويف احلسني بن أمحيد وحيدثنا.   -وذكر من حيديثه -

 عنهما اهلل رضي عمر ابن عن عن أبيه دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن عياش بن إمساعيل عن املؤدب عن

وألجل اهـ /  بصحيح ليس فإنه سرقه فكأنه جمهول فاملؤدب"  معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع: " مرفوعاً

 عن املروزي حبر بن العزيز عبيد: (115 ص/  2 ج) - امليزان لسانحريف كان ابن حبر من الضعفاء، ففي هذا الت

 عبيد حيدثنا قالوا وغريمها أمحيد بن اهلل وعبيد له واللفظ اليدوري عباس فيه طعن وقيد باطل خبرب عياش بن إمساعيل

 عنهما اهلل رضي عمر عن ابن عن أبيه دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن عياش بن إمساعيل حيدثنا حبر بن العزيز

 وأنا معاوية يا مين أنت فقال معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع اآلن قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن

 عبيد امليدني حييى بن العزيز عبيد ترمجة يف عيدي بن وقال انتهى بأصبعيه وأشار كهاتني اجلنة باب على لتزامحين منك

 شبيب بن احلسنسرقة احليدي : (485 ص/  1 ج) - االعتيدال ميزانوقبل ذلك يف / مبعروف ليس حبر بن العزيز



قوله ) هذا منقطع، وهذا مرسل ..اخل( وكأن احليدي  قيد يصح بالشواهيد وكثرة األسانييد! مع إمهال نكارة 

ن النواصب ال خيشون اهلل، بل حيطون من مقام النيب )ص( يف سبيل رفعة احليدي  بل وداللة احليدي  على أ

 .خسيسة معاوية، وهذا نفاق إن كانوا يعون ما يروون، وإال بعض الرواة أمحق فال يكلف اهلل نفساً إال وسعها

 :يف فضائل معاويةطريقة ابن عساكر يف التساهل نقيد  استطراد:

                                                                                                                                                                           

 حيدثنا ياسني، بن حمميد بن عبيداهلل حيدثنا، الثقات عن بالبواطيل حيدث: عيدى ابن قال وغريه هشيم عن املكتب

 - عمر ابن عن عن أبيه، دينار، بن عبيداهلل بن عبيدالرمحن حيدثنا معاوية، بن مروان حيدثنا شبيب، بن احلسن

 بقضيب فقال ؟ اهلل رسول هو من: رجل فقال،  منه وأنا منى هو]   منيع عزيز رجل الشام ميدائن بعض ليلني: مرفوعا

 حيدثنا اجلوهرى، قيدامة بن حمميد حيدثنا الصوفى، احلسني بن أمحيد وحيدثنا، هذا هو[:  معاوية قفا يف ييده يف كان

 - عمر ابن عن عن أبيه، دينار، بن عبيداهلل بن عبيدالرمحن عن عياش، بن إمساعيل عن ،املؤدب حييى ابن عبيداهلل

/ ثم  .. اخل،.بصحيح ليس فإنه سرقه، فكأنه جمهول، فاملؤدب، معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع: مرفوعا

 ضعيف ،حبر بن العزيز عبيد اخلطيب قالعن هذا احليدي :   (88 ص/  58 ج) - دمشق تاريخقال ابن عساكر 

 املؤدب حبر بن اهلل عبيد ان من طريق ابن عيدي : (100 ص/  58 ج) - دمشق تاريخويف / ويف  جمهولون دونه ومن

 اهلل صلى)  اهلل رسول قال قال عمر ابن عن عن أبيه دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن عياش بن إمساعيل عن

اهـ، والقول بأنه منكر  منكر أيضا وهذا عيدي ابن قال معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع اآلن(  وسلم عليه

مسرتخٍ متاماً مع هذه األباطيل، ويكتفي بالقول : هذا  –فهو كسائر الشاميني  -من كالم ابن عيدي.. أما ابن عساكر 

 ن أن يصح!. منقطع، وهذا مل يثبت..اخل. وحنو هذه األحكام املخففة اليت توحي بأن احليدي  ميك

 

 



تكثري ابن عساكر لحأحادي  املوضوعة يف فضل معاوية، ففي  -فضالً عن غريهم –وقيد انتقيد النواصب 

ترمجة  – التَّرْجَمَةِ فِي عَسَاكِرَ ابْنُ سَاقَ وَقَيدْقال:  )  (123/  5) -  النبالء أعالم سريترمجة معاوية يف 

هيب نفسه تساهل مع كثري من (! هكذا قال الذهيب مع أن الذجِيدّاً بِهَا طَوَّلَ ،وَبَاطِلَةً وَاهِيَةً أَحَادِيْ َ -معاوية

هذه األباطيل والواهيات وكان حكمه عليها خمففاً.. ومعاوية مل يصح يف فضله حيدي  أصالً بل صرح 

إسحاق بن راهويه بأن كل ما روي يف فضل معاوية فهو كذب، بل حتى ابن القيم يف املنار املنيف رأى أن كل 

رد يف فضله فهو مكذوب على رسول اهلل )ص(، أما ما حيدي  يف معاوية فهو كذب، وحنن معه بأن كل ما و

 ورد يف ذمه فال يستطيع أحيد أن يضعفها كلها، فبعضها متواتر أصالً كحيدي  الفئة الباغية. 

 اخلبائري: روايةالرواية الثالثة: 

 إبراهيم بن أمحيد امللك عبيد أبو رواه وقيد:  (88 ص/  58 ج) - دمشق تاريخثم قال ابن عساكر  

 اهـ. حنوه بإسناده عباس ابن عن 116اخلبائري سلمة بن سليمان عن 115البسري

 .ومل ينقل لفظه(  -يف مزامحة معاوية – حنو احليدي  السابق أي)  

 التعليق: 

                                                           

 عبيد أبو العامري، القرشي ،أرطاة بن بسر بن الولييد بن امللك عبيد بن بكار بن عبيداهلل بن حمميد بن إبراهيم بن أمحيد  115

 العورة، يوم وزعيم معاوية، صاحب أرطأة أبي بن بسر املتهتك السفاح هو فجيده  هـ(:255 ) اليدمشقي البسري امللك

 بتحرير املنتبه تبصري ويف املوضوعة، باألحادي  ملعاوية الرتويج إال منه ينتظر فال ملسلمات،ا النساء وسابي األطفال، وذابح

 ومل اهـ البُسْري امللك عبيد أبو إبراهيم بن أمحيد منهم أرطأة بن بُسر وليد من مجاعة :لبُسريا :(75 ص / 0 ج) - املشتبه

 اخلبائري. شيخه يف األكرب البالء ولكن بعضهم، وثقه قيدو ناصيب، شامي واإلسناد البسري، إىل إسناده عساكر ابن يذكر

 وسيأتي..  عباس، ابن ييدرك ومل احليدي  يضع كذاب اخلبائري  116



وال تالمذته وال من روى  سليمان بن سلمة اخلبائري، شامي محصي كذاب يضع احليدي  ومل ييدرك ابن عباس

مع  ،والعجب من ابن عساكر كيف ال يتعقب هذا احليدي  ..سلم وطبقتهعنهم! إمنا هو يروي عن الولييد بن م

أن اخلبائري هذا  محصي كذاب وضاع مشهور بذلك وهو من طبقة ابن حبر، وكذلك املؤدب، وثالثتهم 

متعاصرون نواصب متهمون بالكذب، فلعلهم تواطؤوا على هذا أو سرق بعضهم هذا احليدي  من بعض،.. 

 بن سليمان (456 ص/  1 ج) - امليزان لسانامليزان للذهيب وتبعه ابن حجر يف يف وهذه ترمجة اخلبائري  

 أبو منه ومسع ومجاعة اجلنييد بن احلسني بن علي وعنه وبقية إمساعيل عن: احلمصي أيوب أبو اخلبائري سلمة

 وقال هذا بعيد عنه أحيدث وال يكذب كان اجلنييد بن وقال به يشتغل ال مرتوك وقال عنه حيدث وما حامت

 حيدثنا: قال بالياه فمن وغريه الباغنيدي عنه وحيدثنا منكر حيدي  غري له عيدي بن وقال بشيء ليس النسائي

 اهلل كلم ملا: قال مرفوعاً عنه اهلل رضي أنس عن الزهري عن معمر عن زييد بن رباح حيدثنا يونس بن أمحيد

 احلسني وقال ، عليه موسى فيجلس باجلوهر مرصع وبكرسي اجلنة حلل من حبلتني يأتيه جربائيل كان موسى

 عمرعن ابن نافع عن مالك حيدثنا األزدي موسى بن سعييد حيدثنا اخلبائري أيوب أبو حيدثنا اليدقيقي إسحاق بن

 مشهور واخلبائري جمهول سعييد اخلطيب قال داره باب على السائل املؤمن إىل اهلل هيدية مرفوعاً عنه اهلل رضي

 بقية حيدثنا وهو عليه فأنكره حيديثاً الباغنيدي منه ومسع مالك على ضوعمو هذا: -الذهيب  – قلت بالضعف

قال ابن  .انتهى اهلل من الفرج انتظار العبادة مرفوعاً عنه اهلل رضي أنس عن الزهري أخربني مالك حيدثنا

 اهـ الطوسي املبارك بن أمحيد بن احلسن ترمجة يف ذكر له ومضى حجر: 



.. وال داهية وال بلية أعظم وأسوأ وأخب  117عاجيب والباليا واليدواهياأل األحادي قلت: وذكروا جمموعة  

  من وضع األحادي  اليت تفييد بأن دعاة النار يزامحون األنبياء على أبواب اجلنة!

واآلذان وأنا أعجب من برود أهل احليدي  يف تتبع النواصب وبيان كذهبم وإمهاهلم، بينما يفتحون العيون 

هم أكثر بكثري من الشيعة، ألهنم من حي  الوجود يف الزمن األول ، مع أن النواصب واألنوف على أدنى تشيع

كانوا شعباً كامالً أيام بين أمية، ثم تتابع هذا الشعب وتواليد يف عهيد بين العباس، فإن العباسيني انشغلوا بآل 

انفصال األنيدلس، علي وشيعتهم وتبعهم الشعب األموي على ذلك، ونسي العباسيون بين أمية واقتنعوا ب

ووجيدوا يف العقائيد األموية كنزاً مثيناً من تشريع األثرة والطاعة املطلقة وتضخيم السلطان واحلمل على العامة 

والقول باجلرب واإلرجاء واعتقاد النصب والزهيد السليب ..اخل، فهذه الكنوز األموية تنبه هلا اليداهية العباسي 

العباسية فكرّسها وأغيدق على أهل احليدي  وحارب آل علي وأراد فرض أبو جعفر املنصور يف أوائل اليدولة 

املوطأ وسار على هنجه املهيدي واهلادي والرشييد واألمني، ثم انقلب املأمون على هذا املنهج على رأس املئتني، 

واستمر انقالب املأمون حنو ثالثني سنة، حتى جاء املتوكل بنصرة السلف العباسي واألموي لغرض سياسي 

فوجيد الشعب الناصيب املتواليد واملتوليد عن العهيد األموي فرصته وكان له رؤساء جهاالً فاستحكمت السلفية 

احمليدثة برموزها الرافضة للعقل واملنطق والفلسفة واحلقوق واهلاجرة للقرآن الكريم.. واملقبلون على الروايات 

فكانت غربة اليدين  اليت استمرت إىل  ئر..واألحادي  والتشيدد يف العقائيد مع عبادة وزهيد وورع يف الصغا

    اليوم.

                                                           

 والباء والصاد النون حروف وكأن بصعوبة، إال الكلمة هذه ينطقون ال احليدي  أهل لكن النصب ظاهر ناصيب والرجل  117

 أهنم إال معناها، غري إىل صرفوها لو حتى ينطقوها، أن قبل ترهبهم كلمةفال فقط! املوطن هذا ويف عربية! حروفاً ليست

  جمنون. أنه يشعر ال واجملنون أصالً، نواصب النقاد هؤالء أكثر أن ذلك يف والسبب يتجنبوهنا!



  األموي عيسى بن عبيد اهلل بن سليمانرواية   الرواية الرابعة:

 إجازة صصرى بن احلسن أبو أنا سهل بن طاهر حمميد أبو أخربناه:  (100 ص/  58 ج) - دمشق تاريخيف 

 نا باملوصل املوصلي الشعريي فضالة بن موسى بن عمران القاسم أبو نا إسحاق نا القاسم أبو نا منصور أبو نا

عن  دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد عن عياش بن إمساعيل عن 119أبي نا 118سليمان بن اهلل عبيد بن عيسى

                                                           

 سارق ناصيب ضعيف العسقالني، القرشي األموي  - جيده إىل ينسب وقيد - سليمان بن اهلل عبيد بن عيسى  118

 – اهلل أرسله الذي الرسول! األسيد قصة اخرتاع على اتفقوا الذين الرواة من وهو أيضاً، بوضعها ومتهم لحأحادي 

 بن اهلل عبيد بن عيسى عن  بسنيده (012 ص / 55 ج) - دمشق تاريخ يف وهو باجلنة! ليبشره معاوية إىل  -بإفكهم

 بينا قال األشجعي مالك بن عوف عن زياد بن حمميد نا مريم أبي بن بكر أبي عن حرب بن حمميد نا محاد بن نعيم نا سليمان

 إىل فوثبت ييدي بني ميشي بأسيد أنا فإذا نومي من انتبهت إذ فيها يصلى مسجيد يومئذ وهي يوحنا كنيسة يف راقيد أنا

 مالسال معاوية لتبلغ إليك أرسلين اهلل قال أرسلك ومن قلت لتبلغها برسالة إليك أرسلت إمنا مه األسيد فقال سالحي

 احليدي  بسرقة مواضع يف اهتم وقيد اهـ !! اهـ سفيان أبي بن معاوية قال معاوية ومن له فقلت اجلنة أهل من أنه وتعلمه

 الشريعة تنزيه ويف اهـ هذا سليمان بن اهلل عبيد بن عيسى سرقه وقيد (255 ص / 5 ج) - عيدي البن الكامل  ففي

 / اهـ احليدي  يسرق عيدى ابن قال العسقالنى القرشى سليمان بن اهلل عبيد بن عيسى  :(52 ص / 0 ج) - املرفوعة

 بن اهلل عبيد بن عيسى طريق من (053 /5 ) عيدي ابنُ أخرجه(25 ص / 0 ج) - للحويين احليديثية الفتاوى  ويف

 يسرقُ ضعيفٌ اهلل عبيد بن ىوعيس ) : عيدي ابنُ قال ،به عيسى بن حييى ثنا : قال ،العسقالني القرشي سليمان

 بن عيسى هبا جاء وقيد ،األعمش عن السُّكري محزة ألبي إال تعرفُ ال الزيادة وهذه ،بيِّنٌ حيديثه على والضعفُ ،احليدي 

 :(5 ص / 5 ج) - للذهيب اإلسالم تاريخ تاريخ يف الذهيب وقال اهـ ( األعمش عن عيسى بن حييى عن هذا سليمان

 بن حمميد عمر أبو :وعنه ،ربيعة بن وضمرة مسلم، بن الولييد :عن ،بغيداد نزيل ،العسقالني سليمان بن اهلل عبيد بن عيسى

 يسرق ضعيف، :عيدي ابن قال ،كثرية ومجاعة ومتتام، املوصلي، العزيز عبيد بن وزييد خمليد، بن وحمميد القاضي، يوسف

 يف عساكر ابن فعل وكذلك الباليا هذه يذكر ومل ضعيفة خمتصرة ترمجة بغيداد تاريخ يف اخلطيب له وترجم  اهـ/ احليدي 

 واألسوأ شيدييد.. قصور وهذا ترمجته يف يوردها ومل تارخيه يف الباليا هذه بعض استنكر عساكر ابن أن مع دمشق، تاريخ



 من رجل الباب هذا من عليكم يطلع(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسول قال قال عمر بن اهلل عبيد عن أبيه

 نعم قال اهلل رسول يا هذا هو رجل فقال معاوية فطلع ذلك مثل قال الغيد من كان افلم معاوية فطلع اجلنة أهل

 اجلنة باب على لتزامحين منك أناو مين أنت معاوية يا(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسول قال ثم هذا هو

 ! والوسطى السبابة بإصبعيه وأشار كهاتني

 مويحمميد بن مروان بن عمر األ الرواية اخلامسة: رواة

 (100 ص/  58 ج) - دمشق تاريخيف 

 أمحيد أنا علي بن حمميد بكر أبو أنا حمميد بن حمميد بكر أبو أخربناه دينار ابن عن إمساعيل غري عن روي وقيد 

 يزييد بن إسحاق بن احلسن نا 121عمر بن مروان بن حمميد حيدثين 120طالب أبي بن أمحيد أنا اهلل عبيد بن

                                                                                                                                                                           

 عيسى ) قوله يف )رغاث( وهي زيادة فيه فإن عنه! املسئول هو كان إن احلاكم سؤاالت يف وثقه قيد اليدارقطين أن هذا من

 وعيدم بأحاديثه اليدارقطين من جهالً إال أراه فما هو كان وإن جييد، فهذا غريه كان فإن رغاث( سليمان بن اهلل عبيد بن

 يسرت أن أراد إذا الكذاب بأن مناسبة من أكثر يف قلنا وكما عليها، توبع ممن املستقيمة أحاديثه بعض حفظه مع عليها وقوفه

 يف صيدقوه الناس منه مسعها فإذا الناس، بني مشهورة صحيحة تكون قيد بعضها بل أحاديثه، كل يف يكذب ال فإنه كذبه

   غريها!.

 جمهول.. أبوه  119

 انبوس بن اجلهم بن امحيد بن حمميد بن على وامسه الكاتب طالب أبى بن امحيد  :(705 ص / 2 ج) - بغيداد تاريخ 120

 يف كان ويقال .. عنه حيدثنا وغريهم البغوي حمميد بن اهلل وعبيد .. الطربي جرير بن حمميد مسع جعفر أبا امحيد ويكنى

 حمميد بن وأمحيد اخلالل حمميد بن احلسن حيدثين طرية نسخ من عنه نقل ما بعض وروى حمككا مساعاته بعض كتبه بعض

 قال األزهري حيدثين األول ربيع شهر يف الكاتب طالب أبى بن جعفر أبو توفى فيها وثالمثائة وسبعني تسع سنة قاال العتيقي

 إحيدى سنة األخر ربيع شهر يف وموليده وثالمثائة وسبعني تسع سنة األول ربيع شهر يف الكاتب طالب أبى بن جعفر أبو مات



 عنيد كنت قال عمر ابن عن عن أبيه 124دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد نا 123املعلم يزييد بن نوح نا 122العطار

 فطلع ذلك مثل الغيد قال ثم معاوية فطلع اجلنة أهل من رجل عليكم يطلع فقال(  وسلم عليه اهلل صلى)  النيب

 نعم قال هذا هو اهلل رسول يا فقلت(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسول إىل بوجهه فأقبلت إليه فقمت معاوية

 اهـ حيركهما والوسطي السبابة بأصبعيه وقال كهاتني اجلنة باب على لتزامحين منك أناو مين أنت معاوية يا

                                                                                                                                                                           

 أن نستغرب ال هذا وعلى عيدي، ابن قال كما البغيداديني ثقات عمل هو خط حتته ما قلت:  اهـ ثقة وكان ومائتني وتسعني

 وغريهم! البغيداديني من خاصة معاملة بغيداد وألهل بغيدادي فهو ثقة! يقال

 كل بل معاوية، يف األخبار كثري ناصيب وهو واهلوى، النسب أموي هو األموي: السعييدي عمر بن مروان بن ميدحم 121

 يف املوضوعات  أيضاً روى وقيد  كتاباً، فيه صنف فلعله معاوية، أخبار إال ليست بالعشرات وهي دمشق تاريخ يف أخباره

 وأن  علي! من باخلالفة أوىل معاوية أن يف بالقيدر االحتجاج رويي فهو  تركيبه.. من أو غريه من أو منه إما معاوية فضل

   العجائب!. هذه وحنو معاوية! باستكتاب )ص( النيب إىل اإلهلي األمر نقل جربيل

 حيَدِّثُ،املُ الشَّيْخُ، ،يَزِييْدَ بنِ إِسْحَاقَ بنُ احلَسَنُ عَلِيٍّ أَبُو العَطَّارُ (075 / 25) -  النبالء أعالم سري  العطار:  122

 احلُبَابِ، بنِ وَزَييْدِ املُسْلِي، شَبِيْبٍ بنِ عُمَرَ :عَنْ يَرْوِي.العَطَّارُ البَغيْدَادِيُّ يَزِيْيدَ بنِ إِسْحَاقَ بنُ احلَسَنُ عَلِيٍّ أَبُو احلجّةُ،

 العَبَّاسِ وَأَبُو مَخْليَدٍ، بنُ مُحَمَّيدُ :عَنْهُ رَوَى ،عِيدَّةٍوَ نُعَيْمٍ، وَأَبِي احلَضْرَمِيِّ، بُكَيْرٍ بنِ وَمُحَمَّيدِ األَشيَبِ، مُوْسَى بنِ وَاحلَسَنِ

 ..وَمائَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اثْنَتَيْنِ سَنَةَ صَفَرٍ، فِي مَاتَ :قَانِعٍ ابْنُ قَالَ ،ثِقَةٌ :اخلَطِيْبُ وَقَالَ ،الصَّفَّارُ وَإِسْمَاعِيْلُ األَصَمُّ،
 – يرو ومل اهلل(! رسول بعيد معاوية من اسود رأيت ما ) رواة من البغيدادي: ؤدب(امل ) املعلم سيار بن يزييد بن نوح  123

 رغم وثقوه وقيد   وغريهم! والذهلي حنبل بن أمحيد عنه رووا لكنهم سعيد، بن إبراهيم عن إال -الكمال هتذيب وفق

 املذهب، يف خالفهم من يضعفون وإمنا ضعفائهم، بتضعيف يبالون ال بغيداد أهل أن مراراً قلنا وكما رواياته، على البني اهلوى

 متوسطي من مجلة يف كان السفياني العهيد إفراز أن كما املتوكلي( للعهيد إفراز وهو ) الثال  القرن هناية عليه هم الذي هذا

 قييدةالع هذه وزرعه معاوية عمل يف السياسية والوثائق ) الناصيب شهادة ترد وال شهادة لشيعي يقبل فال التابعني، ومتأخري

 فيه..اخل( والزيادة  وبرته وانتقائه وتعيديله جبرحه احليدي  على األثر أبلغ فلها مفرد، حب  إىل حتتاج
 ترمجته.. سبقت ضعيف دينار، بن اهلل عبيد بن الرمحن عبيد 124



 التعليق:

 اجلماعة مصرون على قلب احليدي  لصاحل معاوية! 

 هذا إصرار شعب من صنائع وإفرازات العهيد األموي.وقلب النار إىل جنة!  

 ! -كما سبق –الذين بشرهم النيب بالنار  هم علي والعباس يروون يف الطرف اآلخر أن بينما 

 وال يستحون من تربئة الظامل وال من اهتام الصاحلفالنواصب يعملون على اجلهتني معاً.. 

بأييديهم يف معظم القرن كانت و للنواصبكانت اليدولة كلها ال جيب أن نستغرب كثرة هؤالء الوضاعني فقيد و

 إال فرتات حميدودة ) عمر بن عبيد العزيز والسفاح واملأمون(.. ..والثاني والثال   األول

واستحكم اجلهل واستبعيد العقل  يف هذه القرون الثالثة دونت الكتب واستقرت العقائيد وبوبت األبواب

ومت حيدييد املوضوعات الكربى اليت ال عالقة هلا هبيدي القرآن وال موضوعاته وال رموز اإلسالم..  والضمري،

 .125القة بالسلطةوإمنا هلا ع

 والنصب فريوس إذا أصاب العقل عطّل مجيع األخالق. 

                                                           

 لنشرت الطول خشية ولوال األمور، هذه يشرح الكريم( القرآن وموضوعات السلطة موضوعات ) بعنوان حب  يل 125

 والعيدل! كالعقل وحميدثوها، وفقهاؤها السلطة هبا هتتم مل قرآنية موضوعات هناك أن خالصته أن إال امللحق، يف  البح

  الكثرة ومعيار السالطني وتضخيم املطلقة كالطاعة السلطاني باملعنى القرآن يف وجود هلا ليس سلطوية موضوعات وهناك

 فالسلطة املنكر، عن والنهي باملعروف كاألمر احملتوى، سلطانية لعنوانا قرآنية موضوعات وهناك ..اخل، واألرجاء واجلرب

 . هـ0270 رمضان يف ألقيتها  حماضرة أصله والبح   يطول، هذا وشرح  اليداخل، من تفريغها على عملت



 :األموي السعيدي رواية  الرواية السادسة:

 (101 ص/  58 ج) - دمشق تاريخ

 نا إسحاق نا القاسم أبو نا منصور أبو نا إجازة صصرى بن احلسن أبو أنا سهل بن طاهر حمميد أبو أخربنا 

 127يروي جيده عن 126السعيدي حييى بن عمرو نا الشافعي بن حمميد بن إبراهيم نا خزمية بن احلسن بن اهلل عبييد

 ييدخل قال إذ أصحابه بني جالسا يوم ذات كان الرمحة نيب املصطفى حمميد(  وسلم عليه اهلل صلى)  النيب إن

 !به اهلل يفرحين اجلنة أهل من رجل اليوم هذا يف املسجيد باب من عليكم

 !دخل قيد سفيان أبي بن مبعاوية حنن فإذا هلا فتطاولت هريرة أبو فقال 

 ؟هو هذا اهلل رسول يا فقلت 

 ! ثالثا يقوهلا هو هو هريرة أبا يا نعم(  وسلم عليه اهلل صلى)  النيب فقال 

 كأمثال شعر أعرافها على األعني زرق كالبا جهنم يف إن هريرة أبا يا :( وسلم عليه اهلل صلى)  النيب قال ثم

 يسلط عليه ذلك هلان واحيدة لقمة يف السبع السموات يبلغ أن منها لكلب وتعاىل تبارك اهلل نأذ لو اخليل أذناب

 .اهـ منقطع هذا سفيان أبي بن معاوية لعن من على القيامة يوم

                                                           

 ) أنه والظاهر الصغري( التاريخ يف كما ) السعيدي العاص بن سعييد بن بن عمرو بن سعييد بن حييى بن عمرو هو 126

 السعييدي(.
 مل جيده لكن أمية، بين من وجيده فالسعيدي وحزبه، معاوية وضعه مما أمية بين عنيد بقيت إشاعات يروي أنه واضح 127

 احليدي  وهذا معاوية، يف األحادي  من أمية بنو توارثه مما فهذا يروى( ) يقول والسعيدي  جيده، جيد وال )ص( النيب ييدرك

 املنت. موضوع اإلسناد معضل وإمنا عساكر، ابن يقول كما فقط منقطعاً ليس



 التعليق:

 ! ) يقول : هذا منقطع(!الشامي ابن عساكر واعجبوا معي من برودانظروا إىل هذه احلبكة الروائية! 

أما املنت فليس فيه ما يستنكر! وهذا أسلوب الشاميني مع  أنه ال علة فيه إال االنقطاع!وك فقط!هكذا  

 فضائل معاوية فتنبهوا لحأمر..

فذكر هلذا  اإلسناد بعيد اإلسناد! وكأن هذا احليدي  قيد يصح باملتابعات والشواهيد! ابن عساكر ثم يورد

أو متهم بالكذب ووضع احليدي ، أو مها معاً،  احليدي  املوضوع عيدة أسانييد ال خيلو واحيد منها من ناصيب

فيه مئة  ولو كان ابن عساكر يف عهيد معاوية لرمبا وجيد مئة إسناد!وكأن املشكلة مشكلة إسناد فقط، 

وكانت مهمة ذلك اجلهاز تثبيت سلطة  فجهاز وضع األحادي  يف عهيد معاوية كان ضخماً جيداً،  كذاب، 

 باختالق األحادي  يف فضل معاوية وأسرته والسلطان..اخل،  ن يتم هذا إالمعاوية وأسرته إىل يوم القيامة، ول

ولكن بطريقة  وحتقريه واحلط من بين هاشم عامة حتى من النيب )ص( يف ذم اإلمام علياختالق األحادي  و

 أخفى وأدهى.

 واألحادي  يف احلط من مقام النيب )ص( متالً الكتب الستة ولكن ال ييدركها املغفلون.. 

) بصورة أوضح لتتناسب مع املرسوم السلطاني بلعنه على املنابرقيد بقيت األحادي  الشامية يف مثالب علي  و

وقيد سبق منها احليدي  الذي يقلب هذا احليدي  وجيعله يف اإلمام علي وقيد توسعت فيها يف أحباث أخرى، 

ال يسقط هذا الرمز، فهم خيفون ما  (! ولكن السلفية احمليدثة مثلما تبرت األحادي  يف ذم معاوية حتىوالعباس

 يتيداولونه من ذم علي حتى ال يسقطون هم!



النواصب والسلفية احمليدثة كانوا رقيقني جيداً بأن وسنكشف للقراء كل يوم يف السلسلة من هذه الكتب،  

لوضع ليدرجة التجميد مع تلك األحادي  يف ذم علي وتلك األخرى يف فضائل معاوية اليت تبيدو عليها عالمات ا

والبخاري وابن تيمية وعبيد املللك  اإلمام أمحيدبوضوح شيدييد، وقيد ذكرنا يف الكتب السابقة مناذج من مواقف 

بن عمري  وابن سريين ويونس بن عبييد وأيوب السختياني وغريهم كثري جيداً، إال أن أتباعهم قيد اعتادوا على 

 ملاذا غربة اإلسالم؟. التبليد يف هذه األمور، فهم نتيجة من نتيجة من نتيجة، وإال

 .الصحيح احليدي  وهتجر  املوضوع احليدي  تتبنى : احمليدثة السلفية

 بينما مليت( غري على معاوية ميوت ) حليدي  الصحيحة لحأسانييد تلتفت مل فهي أموي إنتاج ألهنا احمليدثة السلفية 

 حيديثه( سبق وقيد ) الشريعة يف احلنبلي اآلجري فأدخله عقائيدها! يف له املعارض املوضوع احليدي  أدخلت

 واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح: وهو احمليدثة السلفية كتب أشهر من سلفي كتاب يف الاللكائي  وأدخله

 :فقال (725 ص / 2 ج) - لاللكائي

 عبيد عن ،احلمصي عياش بن إمساعيل نا : قال ،اليدجيل سكن ،128املروزي حييى بن العزيز عبيد نا  ... ..

 عليكم ييدخل » : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال : قال ،عمر بن اهلل عبيد عن ،دينار بن اهلل عبيد بن الرمحن

                                                           

 حذفت وقيد احليدي ، ويضع ناصيب حبر ابن وفيه سبق.. كله فالسنيد تيدليس، أو تصحيف هذا وإمنا حبر، ابن هذا 128

 النواصب بعض منه وسرقه حبر ابن هو الصياغة هبذه باحليدي  املتهم ألن الاللكائي إسناد رجال من حبر ابن قبل ما

 نصنب أو جتسيم من هواهم وافق إذا املوضوع احليدي  بينهم ينتشر غفلة أهل احليدي  وأهل احليدي  أهل بني وبثوه ونشروه

 قبول يف فاملعيار احلوادث..اخل، عن اهلل تنزيه أو البيت أهل فضل أو العقل أو العيدل يف حيدي  كل من يتوجسون هم بينما

 أن ) حيدي  قبلوا وذلك شيء، كل من عنيدهم أقوى عالبيد فهذه وخصوماته، املذهب بيدع أو املذهب هو رده أو احليدي 

 إن بل التنزيه، يف حيدي  كل حياربون بينما خبلقه، اهلل وتشبيه التجسيم يف عقائيدهم مع يتفق ألنه أمرد( شاب هيئة على اهلل

 وحمبة مواالة ةوخاص إمجاعاً، مقبول فهو النصب أما عقيل، وابن اجلوزي كابن احمليدثة السلفية داخل حماربون له التشبيه

 والنصب اجلرب يف عقائيدهم عليه تيدور الذي األكرب عجلهم وهو حبق، معاوية جمانني فهم معاوية، وهو النصب رأس



 ذلك مثل الغيد من قال ثم ،معاوية ودخل الغيد من قال ثم ،معاوية فيدخل . « اجلنة أهل من رجل الباب هذا من

 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ثم . « هو هذا » : قال ؟ هو هذا : اهلل رسول يا : رجل فقال ،معاوية فيدخل

 .ومجعهما : قال والوسطى السبابة « كهاتني اجلنة باب على تزامحين أنت ،منك أناو معاوية يا مين أنت » : وسلم

 السلفي الفكر مشكلي من وكتابه كتابه، قرأ ملن واضح عقييدته يف والنصب متعصب سلفي الاللكائي قلت:

 ينهون فكانوا ) نفسه )ص( النيب ومن البيت أهل من العلم طلبة أكثر حساسية ترتفع ولذلك السعودية( يف ) احمللي

 منها ختلص لو اليت األوىل العقيدة هي وهذه مجاً!.. حباً معاوية حيبون بينما التوحييد(! مقررات يف ائهرإط عن

 واليدنيا. اليدين لعرفوا السلفيون
 

 احلنبلي، اجلوزي ابن من باستحياء التضعيف

 الذم، يستحق وهو يذمه فإنه معاوية بن يزييد ويف العقائيد، يف معتيدل حنبلي وهو هـ(553 ت ) حنبلي جلوزيا ابن

 يف يورده ومل الباغية( الفئة تقتله عمار ) حيدي  من موقفاً له أن منها أمور، يف وتعصبه معاوية يف متعصب لكنه

 احلال هو كما معاوية، مناقب يف األباطيل تضعيف يف احلياء شيدييد وهو تواتره، مع يصححه أنه أعلم وال املنتظم

 احليدي ! يصح قيد بالشواهيد يعين اخل، .. مرسل، وهذا منقطع، هذا : يقولون فرتاهم  عساكر، ابن عنيد

 احلب وإمنا الصاحلني، عن واالحنراف الظاملني حمبة على وتوافقهم لكاذب كاذب شهادة ليس املقبولة والشواهيد

 نصبهم إن نقول ال فنحن عساكر وابن اجلوزي ابن ننصف حتى لكنو  فيهم، والريب لظاملنيا عن نفوروال الشرعي

 ظاهراً وليس خفياً نصبهم لكون أخطر أهنم إال القوم، معتيديل وهم حماسن فلهم كال.. مثالً، تيمية ابن كنصب

 .كال.. حنوهم، أو مروان أو معاوية أو احلجاج نصب أو تيمية ابن كنصب

                                                                                                                                                                           

 العيدل أهل على الناس أحقيد من اليوم إىل وهم الظاملني..اخل، ونصرة احلقوق واستنكار بالصغائر واالنشغال والتشبيه

  والقتل. والتسلط ظلمال ألهل أنصرهم ومن واحلقوق والعقل



 رغم تضعيفه يف أحسن وقيد عليه.. الثناء إىل معاوية ذم من احملوَّل املقابلة حليدي  اجلوزي ابن تضعيف وهذا

  !129اجلنة اهل من انه على ييدل حيدي  ) : قال  :(235 ص / 0 ج) - اجلوزي البن املتناهية العلل فيف بروده،

 بن عبيداهلل أنا قال اجلوهري قيدامة بن حمميد أنا قال الصويف احلسني بن امحيد أنا قال عيدي بن امحيد ابو أنا .. 

 صلى اهلل رسول قال قال عمر ابن عن أبيه عن دينار بن عبيدالرمحن عن عياش بن مساعيلإ عن 130املؤدب حييى

 .معاوية فطلع اجلنة هلأ من رجل عليكم يطلع اآلن سلم و عليه اهلل

 قال اليدوري حمميد بن العباس أنا قال الصفار حمميد بن امساعيل علي ابو أنا قال بطة ابن .. 131آخر طريق وقال:

 ابن عن أبيه عن دينار بن عبيدالرمحن عن احلمصي عياش بن امساعيل أنا قال املروزي حبر بن عبيدالعزيز حيدثنا

 ثم معاوية فيدخل اجلنة اهل من رجل الباب هذا من عليكم ييدخل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عمر

 ثم هو هذا قال هو هذا رجل فقال معاوية فيدخل ذلك مثل الغيد من قال ثم معاوية فيدخل ذلك مثل الغيد من قال

 السباحة كهاتني اجلنة باب على لتزامحين !132منك أناو معاوية يا مين انت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

  والواسطي

                                                           

 هذه على التخفيفي احلكم فهذا له.. املوضوعات يف األحادي  هذه يورد أن واألوىل املعلولة، األحادي  من يقصيد 129

 وساحمه.. اهلل رمحه اجلوزي ابن يف نصب بقية الفضائح األحادي 
 للبصرة الشام من التنقل كثري وهو بليد.. ىلإ بليد من انتقل كلما امسه يغري نفسه أنه أو ييدلسونه.. ولكنهم حبر، ابن هو 130

 دينار. ابن واضعفهم سبق.. اإلسناد وبقية لليدجيل..اخل، خلراسان لبغيداد
 يف ال العلل يف وذكره أربعة، جعله واحيد طريق وهو اجلوزي، ابن يف النصب بقية من ولكنه نفسه، األول الطريق هو  131

 فابن  أعجب، واحيداً طريقاً كونه مع الطرق وتكثري معاوية، فضائل يف املوضوعات مع سلفي اسرتخاء وهذا املوضوعات،

 اثنان! بأهنما يشعر مبا امسه وتيدليسه هذا املؤدب اسم تغيري بل بوضعه، املتهم وهو سيأتي كما – نفسه املؤدب هو حبر

    ذكي. وإبليس أوليائه.. إىل يوحي إبليس ألن وإمنا منهم لذكاء ليس  الناس، أمكر من والنواصب إضايف..  مكر هذا

 اليت علي خصائص من وهذه وغريه، البخاري صحيح يف منك( وأنا مين أنت ) علي فضل يف احليدي  ملعارضة هذه 132

 اهلل!.. إال إله ال ... مبعاوية؟ فكيف وعمر بكر أبو ييدركها مل



 عن عياش بن اعيلامس عن حبر بن عبيدالعزيز أنا قال اجلوهري قيدامة بن حمميد ....ثال  طريق وقال:

 من رجل الفج هذا من يطلع سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عمر ابن عن أبيه عن دينار بن عبيدالرمحن

  معاوية فطلع اجلنة اهل

 عبيد أنا قال حنبل بن امحيد بن عبيداهلل أنا قال النجاد سليمان بن امحيد أنا قال بطة ابن .. 133رابع طريق وقال:

 قال قال عمر ابن عن دينار بن عبيداهلل عن أبيه عن دينار بن عبيدالرمحن عن عياش بن امساعيل عن حبر بن العزيز

 معاوية فيدخل اجلنة هلأ من رجل عليكم ييدخل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

 ال الرمحن عبيد نأ قبله الذي يف ذكرنا وقيد 134طرقه مجيع من يصح ال حيدي  هذا -اجلوزي ابن – املؤلف وقال

 ال وهو حيديثه يف اخلطأ كثري حبان ابن قال ضعيف عياش بن مساعيلإو فمجهول حييى بن عبيداهلل وأما به تجحي

 اهـ 135به االحتجاج حيد عن فخرج يعلم
                                                           

 كذاب.. وفيه نفسه.. األول الطريق هو  133
  لبلييدة، إهنا حيلة كانت  وإن لشيدييدة، إهنا غفلة كانت إن اجلوزي، ابن هللا فسامح حبر ابن طريق واحيد طريق هو 134

 احليدي .. يضع كذاب ناصيب وهو حبر بن العزيز عبيد طريق هو واحيد فالطريق

 (05 ص / 2 ج) - املرفوعة الشريعة تنزيه يف الطريق هذا من واحليدي  135

 ذلك مثل الغيد من قال ثم معاوية فيدخل اجلنة أهل من لرج الباب هذا من عليكم ييدخل اهلل رسول قال عمر ابن حيدي 

 معاوية يا مين أنت قال ثم هو هذا قال هو هذا اهلل رسول يا رجل فقال معاوية فيدخل ذلك مثل الغيد من قال ثم معاوية فيدخل

 اهلل عبيد بن الرمحن بيدع وفيه الواهيات يف (اجلوزي ابن) و (مى) والوسطى السبابة كهاتني اجلنة باب على ولتزامحين منك وأنا

 العزيز عبيد عنه و به االحتجاج حيد عن فخرج يعلم ال وهو حيديثه يف اخلطأ كثر عياش بن إمساعيل وعنه به حيتج ال دينار بن

 يف الذهيب وافق  : -عراق ابن  - قلت)  /بصحيح ليس فإنه سرقه فكأنه جمهول امليزان يف الذهيب قال املروزي حييى بن

 واليده الذي يعين حبر بن العزيز عبيد عن رواه اليدوري عباسا إن قال ثم باملؤدب ووصفه العزيز عبيد هالةج على الواهيات

  قال:  /انتهى احلجازيني عن عجائب صاحب إمساعيل بل ضعفه أحيد رأيت وما مشهور وقال آخره يف والراء باملوحيدة

  اهـ. أعلم واهلل انتهى فيه طعن وقيد باطل خبرب عياش بن عيلإمسا عن املروزي حبر بن العزيز عبيد فقال امليزان يف ذلك وناقض

 



 تكثري حي  من ظاهرة.. حنبلية فيه اجلوزي ابن فكالم ضعفاء! وثالثة كذاب فيه واحيد طريق هو قلت: 

 املوضوعات. يف ليسو العلل يف احليدي  إيراد حي  ومن طرق!

 من  أمحيد بن اهلل عبيد شيخه وشيخ النجاد وشيخه بطه فابن احليدي ، هبذا احلنابلة نواصب اهتمام هنا ونلحظ

 يف فالسين لية،احلنب يف الطبيعي هو وهذا حبر.. ابن وهو كذاب ناصيب من احليدي  هذا أخذوا احلنابلة، نواصب

 أنيدر! الزييدية يف وهو نادر.. أيضاً الشافعية يف الناصيب أن مثلما  ،أنيدر فيهم حمميد آلل واحملب نادر، احلنبلية

 اجلملة. يف سفيان أبي وآل معاوية مع واحلنابلة اجلملة، يف البيت وأهل )ص( النيب مع فالشافعية

 واخلالصة:

 ومرة انييداألس يف وحشرهم جمهولني رواة بزيادة ومرة بالتضعيف مرة احليدي  ملعارضة النواصب حماوالت هذه أن

 بين وأن معاوية، ذم يف األصلي احليدي  صحة دالئل من هذا كل اجلنة.. يف معاوية جتعل مقابلة أحادي  بوضع

 يف أمل أي على الطريق يقطع ألنه األصل، احليدي  هذا من كثرياً انزعجوا قيد السلفية وبذرهتم وعلمائهم أمية

 ..اخل. اجتهاده أو إسالمه حسن أو توبته دعوى

 فهناك رأيتم، كما الوجوه ومتعيددة جيداً قوية  مليت( غري على معاوية ميوت ) احليدي  هلذا حماربتهم كانت فلذلك

 وثالثة بالوضع، وأخرى بالسرقة مرة باجلنة، وعيد إىل بالنار الوعييد حتويل على ينمصر كانوا النواصب من حشيد

 عيدة هو الواحيد الطريق أن الناس بإيهام وخامسة األمساء، تيدليس باب من اسم من أكثر إىل الواحيد االسم بتغيري

 . احليدي  أهل عنيد باطالً احليدي  وبقي يفلحوا، مل هذا رغم ولكن   ..اخل، طرق

 فضله؟ يف احليدي  يصح وال معاوية ذم يف احليدي  يصح ملاذا

 من إسناد خيلو وال جيداً ضعيفة فضله يف األسانييد بينما متهم، فيها ليس  واحلسنة  صحيحة ذمه يف اإلسانييد ألن

 متهم.

 امليدح. ال الذم تيدعم والتارخيية واحليديثية القرآنية احلواضن وألن

 ميسرة. واملوضوع الضعيف وصول ظروف بينما صعبة الصحيح لوصول  واملذهبية السياسية الظروف وألن



 املبشرين من كونه من الباطل املعنى بينما معاوية، سرية سوء من احليدي  هذا بيدون حاصل الصحيح املعنى وألن

 منافق. أو جاهل إال املسلمني لكل معلوم باجلنة

 باب على )ص( للنيب مزامحته نصحح وال امللة غري على وموته معاوية ذم يف احليدي  نصحح وحنوه هذا ألجل

 اجلنة.

 مبشر أنه وال اإلسالم غري على موته فيه يصح ال معاوية إن نقول أن وهو الوسط، احلل يكفي أال قائل: يقول قيد

 املوعيد. واهلل وسيئاته حسناته وله صحابي فهو  باجلنة،

 غالة مع احلوار يف خمصص الكتاب هذا وإمنا السلفية، معتيديل من اخلطاب هذا أصحاب مع حوارنا ليس نقول:

 وامللك النار إىل واليدعوة بالبغي وصفه من ومنعوا فضله، يف املوضوعات صححوا الذين وجمانينه، معاوية

 أصح حبيدي  أتيناهم فضله يف ضعيف حبيدي  أتونا إذا فهؤالء املسلمني، على والتحايل السنة وتبيديل العضوض

 النار. إىل اليدعوة أئمة من وكونه امللة غري على موته يف إسناداً منه

 تركناه. خيالفها وما  به، أخذنا معاوية سرية يوافق فما للمنت ننظر حنن : قالوا وإذا 

 بالتاريخ جهلكم هو إمنا معكم فمشكلتنا شئتم، ما افعلوا ثم جييداً معاوية سرية فاعرفوا األوىل، عوتناد هذه قلنا:

 الظاملني. أنصار من ورسوله اهلل وجعلكم الرجل، وبسرية

 خلت.. قيد أمة تلك قالوا: فإن

 وبشر عبييد أبي بن واملختار اليدمشقي وغيالن درهم بن واجلعيد عطاء بن واصلو صفوان بن اجلهم حتى قلنا:

 بن وهشام الطاق ومؤمن والفارابي سينا وابن رشيد وابن والغزايل كالب وابن والعالف أشرس بن ومثامة املريسي

 وقصائيدكم وأشرطتهم كتبكم هذه وتكفريهم، ولعنهم بغضهم أطفالكم ترضعون بالكم فما خلت، قيد أمة  احلكم

 يتفاخر من ضيد خطاب هو إمنا خلت..( قيد أمة تلك ) الكرمية اآلية ثم علم، كمن جهل من وليس شاهيدة،

 .البقرة سورة يف االيتني سياق فراجعوا أخطائهم يف السلف يناقش من ضيد وليس مثلكم بالسلف

 موجودة. زالت ما اإلسالمية الفرق من األمساء هذه أتباع قالوا: وإن



 مجع من هو معاوية ومنهج سلفهم، حقيقة بيان من بيد فال موجودين، مازالوا والفقهاء السالطني من والظاملون قلنا:

 على الكفائي أو العيين الواجب من يسري جزء إال الكتاب هذا وما العلمي! واجلهل والظلم والفقيه السلطان بني

 مبارك، حسين يتكرر وال القذايف مثل يبقى ال حتى واليديين، السياسي االحنراف بيدايات ليعرف مسلم باح  كل

 التخلف حنو بسرعة ينقلبون العامة فإن جييداً والتاريخ القرآن ويقرؤوا جييداً ينتبهوا أن احلقوقية الثورات وواجب

 والسلفية القيديم، الظلم إىل سكن املتجيدد بالعلم عقله ينر مل وإذا جهول، ظلوم بطبعه فاإلنسان واجلهل، والظلم

 ومعهما الوهابية، ودموية تيمية ابن مكر عرب املركب واجلهل  احلقوق هضم ليعييدوا األوضاع هيدوء تنتظر احمليدثة

 وكالمها الشرايني، يف اليدم جمرى آدم ابن من جيري والثاني  اليدين، حتريف من خلفه وما معاوية أحيدمها معينان

 .منتقم بقلب رسول بوجه يأتي

 ؛الكريم كتابه يف صرحياً منه اهلل حذر ما كثرة مع  -املاديات مع متاشياً – الشيطان نسوا قيد الناس كان وإذا

 ؟.136الظاملني مجلة حتت إال يأت مل الذي مبعاوية فكيف

  باألصنام! معاويةعالقة دفاع السلفية احمليدثة عن 

منوذج من مناذج  فيهوحب  معاوية واألصنام الذي سبق، له صلة هبذا احليدي ، فهو من شواهيده اخلارجية، 

هنا ألهنا أنسب لكوهنا تيدخل حتت ) املمانعات  وإمنا ناك،مل أشأ أن أذكره ه املمانعات الناصبية والسلفية

 الناصبية( لكل حيدي  أو حادثة تيدين معاوية.

                                                           

 وثالث كفروا، الذين مجلة حتت سنة عشرين خماطباً كان أنه يعرف من جيداً  القليل ألن الكفر، وال هنا النفاق نذكر ومل 136

 معاوية الناس عرف ولو ،عيناً بياهنا وجوب ارتفع املسألة خفيت وكلما وأخفى، أشيد ففتنته املنافقني؟ إطالق حتت سنوات

 املذهبية العقائيد من دعم بال املقربني، املالئكة من خلرج اليوم عربية دولة عشرين إلبليس كان ولو اهليداية، نصف على حلصلوا

 السوداء؟! والبئر الذهيب والكرسي  واملنرب  السيف جبوار بوجودمها فكيف املوضوعة، األحادي  من وال



فقيد وقفت السلفية احمليدثة موقفاً منافحاً عن لعب معاوية باألصنام ومتاجرته هبا، حتى زعموا يف هناية األمر أن 

نستعرض دفاع السلفية احمليدثة األوائل معاوية مأجور على بيع األصنام إن صح السنيد، ألنه اجتهيد! وس

من الشرك واألصنام والصور ..اخل، إال  ضية اخلطرية، مع حساسيتهم املفرطةواألواخر عن معاوية يف هذه الق

أن األمر إذا تعلق مبعاوية فكل النصوص تصبح ال قيمة هلا يف الواقع، وسنختار دفاع املتقيدمني من السلفية احمليدثة 

باألصنام يف خالفته ) منوذج أمحيد واخلالل(، ثم خنتار ) النموذج املعاصر لبعض السلفية  عن عالقة معاوية

املعاصرة( يف دفاعهم عن هذه العالقة أيضاً، ورمبا حنتيد على املعاصرين ألهنم يبالغون يف إفساد اليدين والضمري، 

   وخنشى على الناس من النفاق إذا ، وهذا دفاعهم مع تعليقاتنا:

 أبي عن األعمش، حيدي  عن[ حنبل ابن يعين] أمحيد سألتُ: مُهنّا قال(: "134 رقم) العلل يف اللاخل ففي 

، [وسلم عليه اهلل صلى] اهلل رسول أصحاب على الكوفة أهلَ أغلَطَ ما: فقال! باألصنام لعب معاوية أن وائل،

 .اهـ الشيعة من رجلٌ به تَكَلَّمَ: وقال ،احليدي  يُصَحِّح ومل

 التعليق :

 عن األعمش عن حيدي  عن أمحيد يسأل مهنا ألن  ،137باإلنكار تظاهر وإن حتى اخلرب صحة يرى أمحيد أن يظهر  -0

 – وائل أبي عن األعمش عن ومسلم البخاري روى فقيد مقنعة، بعلة يعله ومل صحيح.. سنيد وهذا وائل، أبي
                                                           

 الكوفة أهل أغلظ ما : القول إىل بادر وإمنا ييدرك.. مل وائل أبا أن أو األعمش عن يصح مل احليدي  هذا أن يقل مل أمحيد ألن 137

 حيتمل فهذا احليدي ( يصحح ومل ) مهنا أو اخلالل قول وأما بيدليل.. إال يقبل ال بالصيدر، دفع فهذا اهلل.. رسول أصحاب على

 وهذا احلنابلة، يفهموه أن اخلالل أو مهنا أراد ما أو اخلالل، فهمه اأوم مهنا، فهمه ما هذا أن وحيتمل بالتضعيف صرح أنه

 احليدي  هذا بأن مهنا أو اخلالل دعوى أو أمحيد دعوى وأما ذلك، يف العلة لذكروا علمياً تضعيفاً كان لو ألنه مذهيب، تضعيف

 ملعاوية بالتعصب معروف اهلل رمحه وأمحيد !املزعوم الشيعي ذلك يذكر فلم  برهان، بال دعوى أيضاً فهذا الشيعة بعض قاله إمنا

 يف ثم األصنام، بيعه يف وغريه مسروق عن شواهيد للخرب هلذا  ثم املأموني، العهيد عقائيد حماربة باب من احملنة بعيد سيما ال



 أبي عن )سليمان باالسم وأخرى وائل( أبي عن )األعمش باللقب مرة حيديثاً، ستني من أكثر – هكذا بالعنعنة

 صفون(. بئست ) القائل وهو عثمانياً كان وائل وأبو وائل(

 عيناه، رأته ما مسروق نقل وإمنا غلطاً، ليس فهذا اهلل( رسول أصحاب على الكوفة أهل أغلط ما ) أمحيد قول أما  -2

 أموي كان اهلل رمحه حنبل بن محيدأ ولكن والقرابة! الصحبة بني مجع من على الشام أهل كغلط ليس الغلط هذا ثم

 ورسوله اهلل حيبه من عن اليدفاع عن ويسكت النار إىل اليدعاة فيربيء أيضاً، وعمشاء واحيدة بعني وينظر اهلوى،

 ذبح وال علي بن احلسني ذبح وال املنابر على علي اإلمام لعن إنكار يف واحيدة كلمة له فليس ورسوله اهلل وحيب

 باستثناء اجلرائم، تلك لفعلهم الشام أهل على يشنع ومل اجلنة، دعاة من وأمثاهلم عيدي نب حجر وال ياسر بن عمار

 بن مسروق ) العيان شاهيد وخاصة اإلسناد وأن سيما ال مردود، هنا الكوفة أهل يف فقوله يزييد، ذم يف يتيم قول

 أمية لبين أمري ومسروق قصةال هذه حصلت بل النصب، بعض فيهما عثمانيني كانا فقيد وائل أبا وتلميذه األجيدع

 وائل، وأبي كمسروق الكربى املنكرات ينكر فبعضهم واحيد، منهج على النواصب كل ليس لكن السلسلة، على

   باحلق(. الصيدع بعض أحياناً فيهم جنيد فلذلك احلنابلة، غالة بعض أو تيمية ابن كنصب ليس فنصبهم

حنبل، فنقول حتى لو صححه أمحيد فسيقول هؤالء الغالة : وأما قول اخلالل ) ومل يصحح احليدي ( أي أمحيد بن  -3

اجتهيد معاوية يف بيع هذه األصنام، وله أجر واحيد على كل صنم يبيعه أو يشرتيه، وكلما كثرت األصنام زاد 

 .وسيأتي إثبات هذا بعيد قليل أجره، فما الفائيدة إذن؟

                                                                                                                                                                           

 أهل أغلظ ما ) أمحيد قول من البرت عرفنا ولكننا ييدينه.. أمراً يفييد ال .. باألصنام يلعب  معاوية  كان فقوله برت، احليدي 

 النيب إرغام باب من للسلطة وصل أن بعيد اللعب، باب من يعبيدها كان رمبا معاوية أن نعرف النص هذا فمن ..اخل( الكوفة

 إن  عمارة، أبا يا : وقال محزة قرب رفس عنيدما  سفيان أبو واليده قال مثلما نعبيدها.. هاحنن أجله من حاربتنا ما بأن )ص(

 من سفهاء أغيلمة أييدي على أميت فساد ) مصاديق من وهذا به، يتلعبون غلماننا أييدي يف أصبح قيد يهعل تقاتلنا الذي األمر

  قريش(.



ى من أمحيد أو من اخلالل، فمن هو الرجل وأما قول أمحيد أو اخلالل ) تكلم به رجل من الشيعة( فهذه دعو  -4

على شرط الشيخني؟ فأيهم تكلم به؟ إمنا تكلم به مسروق بن  أمامكم الشيعي الذي تكلم به؟ ها هو السنيد

األجيدع وهو سين صلب مع قليل من النصب وهو من رجال اجلماعة، ونقله عنه أبو وائل وهو سين صلب مع 

ونقله عن أبي وائل؛ سليمان بن مهران األعمش وهو سين وحميدث  قليل من النصب وهو من رجال اجلماعة،

 138كبري وقيد اهتم بالنصب أيضاً وانه أفسيد حيدي  أهل الكوفة ) اهتمه بذلك مغرية بن مقسم وفيه نصب أيضاً(

أقرب إىل امليدرسة السلفية من امليدرسة الكوفية، بل مسروق وأبو وائل   مسروق وأبو وائل واألعمشفثالثتهم 

 ا نصب.فيهم

 دفاع النواصب املعاصرين عن معاوية والرد عليهم:

، الذي يقول ) إن معاوية لعب باألصنام( انزعج املعاصرون من النواصب من هذا اإلسناد الصحيح على شرطهم

فحاولوا تضعيفها ولو  بتضعيف هذا اإلسناد الذي هو على شرط الشيخني عنيدهم! ففي كتاب  ألحيد 

 فضائل منأهل دمشق، قال يف أوراق له زعمها حبثاً ودراسات حيديثية وعنواهنا: النواصب املعاصرين من 

 –تعليقاً على قول أمحيد أو اخلالل ) تكلم به رجل من الشيعة(  -قال  (116 ص/  1 ج) - معاوية وأخبار

 عنيد سيما وال هذا، مبثل يُعِلُّون العلم وأهل ،!بالسماع يصرّح ومل ميدلس، األعمش أن على !وَضَعه يعين قال: )

 !(النكارة

 اجلواب :

                                                           

 من يتورعون الكوفة أهل كان وقيد األحادي ، هذه مثل مع وتساهله هريرة أبي أحادي  من إكثاره يقصيد  مغرية ولعل 138

 بالتيدليس، شعبة اهتمه ) ذلك وحنو واإلرسال بالتيدليس هريرة كأبي الصحابة صغار ويتهمون املتأخرين عن احليدي  من اإلكثار

 ييدلس. هريرة أبو كان : فقال



أما قوله ) يعين وضعه( فهذا تفسري منه لكلمة اخلالل، وكلمة اخلالل ال دليل عليها،  فهم يبنون الباطل على  -1

؟ وهل كل صرف ثم من هو الذي وضعه؟!! ومن هو ذلك الرجل واإلسناد سين !!الباطل، تشاهبت قلوهبم

سين البيد أن يكون صادقاً؟ بل هل كل مسلم صادق؟ وهل كل كافر شيعي ال بيد أن يكون كاذباً؟ وهل كل 

 كاذب؟ أال تعقلون؟ إىل متى بيع الكالم؟.

 وأنه ميدلس وقيد عنعن، فأحادي  األعمش بالعنعنة يف كل الكتب الستة، وأما كالمه على أحادي  األعمش  -2

هذه اإلزدواجية، وكذلك الزهري فضعفوها إن كنتم صادقني، أو صححوها واتركوا  من البخاري إىل ابن ماجة،

كان ييدلس وأحاديثه نصف الكتب احليديثية فضعفوها إن كنتم صادقني، وإال صححوها واتركوا اإلزدواجية، 

وكذا سفيان بن عيينة والثوري وأبو إسحاق السبيعي وكل هؤالء ميدلسون وأحاديثهم متحأ الصحيحني 

؟! هؤالء متالعبون، فيضعفون الصحيح متى شاءوا فأخرجوها وانظروا هل يبقى لكم سبعون حيديثاً أم ال

ويصححون الضعيف متى شاءوا، وكأن معاوية هو واضع علم املصطلح عنيدهم، فما كان له فيجب تصحيحه 

ولو كان موضوعاً ) وكل األحادي  يف فضله موضوعة وهاهم يصححون كثرياً منها( وما كان ضيده فيجب 

تواتر يف ذمه إما بتكلف التضعيف كما يفعل هذا الرجل الناصيب اليدمشقي،  تضعيفه أو تأويله ) وهاهم يردون امل

أو بالتأويل كما يفعل قسم آخر من النواصب، أو برتتيب األجر على املوبقات كما يفعل الفريقان يف موبقات 

إذا فعلها  من ال معاوية( واألمران يف ابن تيمية ومن يقليده، وزاد ابن تيمية برتتيب اإلثم على الواجبات الشرعية 

حيبه كما يفعل مع اإلمام علي واحلسني وأمثاهلم ممن حيبهم اهلل ورسوله. فهؤالء النواصب معانيدون، وال يثنون 

على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي اهلل عنهم إال من باب اليدفاع عن معاوية فقط! فال يظن أحيدهم أن 

منا هو الستقطاب اجلماهري وحشيد أكرب قيدر منهم إذا جاء األمر ثناءهم على بعض كبار الصحابة كان بريئاً، وإ

وبغلو عن أبي بكر  –يومها  -عنيد معاوية! وأذكر أنين يف بيداية الطلب كنت أذم بغي معاوية فقط مع ثنائي 



وعمر وعثمان، فلما أتى هؤالء النواصب لليدفاع عن معاوية بيدؤوا ردودهم باليدفاع عن األنبياء واملرسلني 

ت املؤمنني واملهاجرين واألنصار ! ثم دافعوا عن معاوية؟ فعرفت عنيدها أن أصل اليدفاع عن الصحابة إمنا وأمها

كان لليدفاع عن معاوية، وأن الشيعة األوىل مل يكونوا يف وارد التفتيش عن أخطاء أبي بكر وعمر وعائشة حتى 

ء ومعاوية، ولذلك جتيد هؤالء النواصب اضطرهم النواصب إىل ذلك من كثرة ما يربط هؤالء النواصب بني هؤال

ال يبالون من اهتام بعض أهل بيدر بالنفاق كما فعلوا مع معتب بن قشري، وال يبالون يف اهتام بعض أهل بيعة 

الرضوان  بالنفاق كعبيد الرمحن بن عيديس، وال اهتام أهل بيدر بالضعف يف احليدي  واجلهالة واألعرابية كما فعلوا 

سلمي والربيع بن مسعود القاريء وغريهم من السابقني إىل اإلسالم، فقيد ضعفوهم يف كتبهم مع ميدالج بن عمرو ال

األوىل يف اجلرح والتعيديل، إذن فاليدفاع عن الصحابة لعبة أموية ألجل تربئة معاوية واهتام علي فقط، بل حتى لعن 

أعينهم على من ميس معاوية بعيدل  اإلمام علي على املنابر ال يراه هؤالء ويكتمونه عن أتباعهم، إمنا يفتحون

وإنصاف أما من ظلم الصاحلني ولعنهم وقتلهم فال يلتفتون إليه بل حيبون ذلك سراً ويتيداولونه يف جمالسهم 

ويتواصون به، كما يتواصون مبنهاج السنة والعواصم من القواصم وأمثاهلا من الكتب األموية املعادية ألهل البيت 

أمية بغباء! ومن اكتشف ذلك الغباء يف الثناء فيمكنه أن يكتشف ذلك اليدس يف بذكاء واملثنية على بين 

اخلفاء، وكل حماسب على قيدر عقله وإدراكه، فليعيدّ له غيداً عذراً مقبوالً على أال يكون عذره ) إنا أطعنا 

آلن أعذاراً سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال( فهذا العذر قيد أخربهم اهلل أنه غري مقبول، فليعيدوا من ا

صحيحة، وميكنهم أن يفتحوا معاهيد علمية تبح  يف األعذار املقبولة عنيد اهلل، وليحاولوا أن يفهموا أنه من 

احملتمل على األقل أن اهلل ال يتابع معاوية يف مظامله وال ابن يتمية يف عقائيده! ولذلك فليفتشوا عن بيدائل إذا 

نة قيد بلغت ببعض هؤالء أهنم يفضلون نصرة معاوية حتى لو رأوه يف أرادوا النجاة غيداً، مع أنين أعرف أن الفت

النار، ولسان حاهلم يقول ) نار مع معاوية ومن معه من أهل السنة واجلماعة وال جنة مع علي ومن معه من أهل 



ة عنيدهم ما البيدعة والضاللة(! لقيد بلغت هبم الفتنة أهنم يقيدمون األلقاب املذهبية على احلقائق اإلميانية، فالسن

قال أمحيد وابن تيمية أنه سنة، والبيدعة عنيدهم ما قالوا أنه بيدعة، وال تعويل عنيدهم على ما جعله اهلل ورسوله 

من اهليدى مادام أن هذا اهليدى مل يقبله ابن تيمية وال التيار السلفي املغايل، فهذه فتنة عظيمة وقيد توعيد اهلل 

أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون؟( وليس هناك فتنة أعظم  املؤمنني بالتمحيص وهذا منه ) أحسب الناس

حاما حول ذم معاوية! ألنه هبذا يصبح معاوية هو اإلله األعظم، وهذه  إذاوال أقبح من بغضهم اهلل ورسوله 

املني، كما الفتنة مل جيرؤ إبليس أن يعلمها شياطينه! فالذي أعرفه أن إبليس أمر أتباعه بعبادة الصاحلني وليس الظ

أن من ادعى األلوهية من البشر مل يزعموا أن هذا هو دين األنبياء، ولكن النواصب مجعوا بني أمرين مل جيرؤا على 

 اجلمع بينهما ال األبالسة وال الفراعنة.

فالنكارة ليس موجودة إال يف قلب كل ناصيب، فالنكارة ترجع إىل النفس، ونفوسهم ال  وأما كالمه عن النكارة:  -3

تقبل أن يكون معاوية داعية إىل النار رغم تصحيحهم للحيدي ، وال أن يكون باغياً رغم تصحيحهم للحيدي ، 

وال تقبل أن يكون معاوية آمثاً ولو تاجر باخلمر واألصنام وقتل الصاحلني ولعن البيدريني واستأثر بالفيء وحرم 

اً فيها وإمنا مأجور، ويسموهنا منكرة، وعلى األنصار.. كل هذه األمور ال تستقر يف نفوس أن يكون معاوية آمث

هذا فكل ذم ملعاوية هو عنيدهم منكر ولو نزل به جربيل ولقنهم أياها حمميد، وهبذا نعقل كثرياً مما مل نكن نعقله من 

مكابرات خصوم األنبياء من الكفار واملنافقني فحاربوا النبوات مبثل هذه العقول وليس بعقول أخرى، رغم تنوع 

 ت وفلوج احلجج.اآليا

 ثم قال الناصيب:



 الثوري، طريق من( علي مسنيد 241ص) اآلثار هتذيب يف جرير ابن بذكره تفرد ما -أصله يكن مل إن- ونظريه 

 هبا بع  وفضة، ذهب أصنام فيها سفينة فمرت بالسلسلة، مسروق مع كنت: قال وائل، أبي عن األعمش، عن

 !تُباع اهلنيد إىل معاوية

 أن وأخشى ،139جيدا منكر السنيد هبذا السياق هبذا جرير ابن وتفرُّدُ سابقه، من حاال أحسن ليس وهذا: قلت

 !142كتبهم يف الرافضة يورده مل بل ،141التوسع رغم آخر مكان يف بتمامه عليه أقف فلم ،140اًميدسوس يكون

 اجلواب:

) أكليب  : كأن الرجل يضعف الطربي كله! قال املهلهل بن ربيعة :يف كالمه على تفرد الطربي -1

كله؟ أميوت كله؟( ؟! فهذا الناصيب يقول ) تفرد به ابن جرير! وهذه الكلمة ) تفرد( من األلفاظ احملببة عنيد 

أهل احليدي ، وهلا وجهان حق وباطل، وهي من مبهرجتهم املبطنة بتضعيف الكبار إن جترأ هؤالء الكبار 

عيدام األحادي  اليت تتكلم عن الصحابة كمعاوية! ورووا ما كتمه املتذهبون كأمحيد والبخاري ) وعملهما على إ

وهذه خيانة علمية، فما ذنب الطربي إن كان أميناً يف نقل ما وصل إليه؟ ( فالذنب موجه إىل من كتم هذا 

                                                           

 فيه.. الكالم أعييد فال النواصب عنيد النكارة عرفنا قيد 139
 أن ختشى ال رجاءً لكن ميدسوس! أنه على منفرد دليل فخشيتك ختشى أنك مادام ختشى؟ شيخ!...... يا ال 140

  عقولنا!. قيدر على وخذنا املريح، الوهم هذا يف دعنا نتابعك.. ال تىح ميدسوس الكريم القرآن

 أخرى مصادر هناك أن لعرفت توسعت ولو العمال، وكنز الزوائيد جممع قراءة تتجاوز مل  لعلك جهلك.. عن ينيبء توسعك 141

 املباركة. خشيتك وقبل الطربي قبل للخرب
 روي ما إال منهم نأخذ وال هذا، من أعظم هو ما معاوية مثالب يف يذكرون والشيعة الشيعة، كتب من كثري يف هذا بل 142

 يف يبحثون فكيف السنة أهل رواه ما يقبلون ال الرجل كهذا النواصب كان وإذا حافة، وقرائن صحيح وبسنيد السنة أهل عنيدنا

 الشيعة؟.. عنيد الرواية



احليدي  رغم صحة سنيده، وليس من كتبه ونقله، فسلفهم حيرقون ما ال يعجبهم ويفتون بكتم روايته،  واخللف 

هذه األخبار وإمنا تفرد هبا فالن! وهكذا يتوزعون األدوار فييديل السابق لالحق ببهارج  يقولون سلفنا مل يروِ

احلجج، ويعطف الالحق على السابق وحيتج خبيانته على ختوين أهل األمانة، فيصيدق الكاذب ويكذب الصادق 

 ويؤمتن اخلائن وخيون األمني، وهذه قيد أخربنا هبا النيب )ص( لو كنا نسمع أو نعقل.

: ) أخشى أن يكون ميدسوساً(: فهذه اخلشية تابعة للمذهب فقط، فالناصيب يرى أن معاوية من أما قوله   -2

أولياء اهلل، وعلى هذا يبعثرون كل مثالبه وجرائمه مينة ويسرة، وجيب عليهم أن يتفهموا اآلخرين أيضاً إن 

ت هي من حمرضات باحثي السنة أدركتهم اخلشية املذهبية لتضعيف فضائل أو ترتيب مثالب، وهذه التعصبا

على الشك فقي املذهب ألن بعض املتحيدثني بامسه ال يسريون على قاعيدة واحيدة، فمن هنا تأتي خشية 

معارضيهم من أهنم نواصب يف التاريخ جمسمة يف العقائيد، متعصبون معانيدون، ولو أن كل أصحاب مذهب 

 من هذا املذهب أو ذاك.  اطردوا يف قواعيدهم ونتائج مقيدماهتم ملا خرج فرد منهم

 ثم قال الناصيب:

 حيدثنا ،) الضرير( معاوية أبي عن( 2/34) شيبة أبي ابن فروى ،143سياق يف سياق عليه دخل يكون وقيد) 

 .ملعاوية ذكر فيه ليس. تُباع صُفْر من بتماثيل بالسلسلة وهو عليه مر أنه مسروق، عن وائل، أبي عن األعمش،

 اجلواب:
                                                           

 ثم احلق، به لييدحضوا بالباطل احلق ويلبسون .. والتعميه والتمويه التشويش يرييدون معاوية أنصار بعض يكون وقيد 143

 أهل حلرص منتفٍ، هنا لكنه فأقل، آخر سياق يف السياق دخول أما إسناد، يف إسناد دخول احليدي  أهل عنيد املشهور

 صحيحة رواية من أكثر من جاءت األصنام مع معاوية فعالقة وشواهيد، متابعات للخرب ثم شيء معاوية ميس أال على احليدي 

 أما األقل، على فيه شككنا أو لرددناه عمر أو بكر أبي حق يف اخلرب هذا وجيدنا فلو الشك، على تشجع ال وسريته سناد،اإل

 فال. معاوية مثل رجل يف يأتي أن



: هنا ال يضر، فالقصة هي نفسها، ولكن أبا معاوية الضرير حرف الرواية وأخفى اسم معاوية يف مسألة عيدم ذكر

معاوية، فقيد رواه من هو أوثق منه كامالً من طريق شيخه األعمش،  فأبو معاوية الضرير هو املتهم هنا بإخفاء 

ثق من  صيديق هارون الرشييد، اسم معاوية، ألن فيه نصب أوالً، وألن من رواه عن األعمش يف معاوية أكثر وأو

ولكن كما قلنا فالنواصب يستخيدمون خيانة اخلائنني يف اهتام  الصادقني، وقيد ترك هلم سلفهم من املتعصبني تراثاً 

ضخماً من التعصبات والبرت والتحريف واإلخفاء واجلرح الظامل والتعيديل الكاذب، ولو شئت أن أسرد من األدلة 

من وفقه اهلل لإلنصاف، وال خيلو يل حب  من إضارة إىل بعض هذه اخليانات العلمية والشواهيد لفعلت حتى يقتنع 

اليت يغشى بعضها بعضاً، وييدعم بعضها بعضاً، فتأخذ معها كثرياً من مغفلي الصاحلني، قال حذيفة يف متقيدمي 

 األئمة املضلني: ) واهلل ال آسى عليهم إمنا آسى على من يضلوهنم من املسلمني(

 الناصيب:ثم قال 

: قال وائل، أبي عن األعمش، عن أسامة، أبي بن محاد طريق من( 32) تارخيه يف الواسطي حبشل وروى

 .(معاوية إىل هيدايا فيها سفن فمرت واسط، بسلسلة مسروق مع كنت)

 .!لحأصنام ذكر فيه وليس السابق، عكس فهذاقال الناصيب : 

 اجلواب:

م هتيدى إىل معاوية وليس تباع من معاوية  فهو أعظم، ألهنا هنا ، مبعنى أن األصناأما كونه عكس السابق

ستكون دليالً على عودة معاوية لغرامه القيديم كما عاد أصحاب موسى عليه السالم لغرامهم ) اجعل لنا آهلة 

م( فأبو كما هلم آهلة( مع  أن أقيدامهم مل تذبل بعيد من رهوة البحر، وال يضر إخفاء نوع هذه اهليدايا ) اليت األصنا

أسامة كان ذا هوى أموي، فمن السهل عليه أن يبرت اخلرب وحيذف منه، فقيد وصفه ابن سعيد بأنه ) صاحب 

سنة( وإذا قيل يف الكويف ) صاحب سنة( فهذا يعين النصب ومعارضة الشيعة بغلو، ألن الكوفة يغلب عليها 



احب سنة( فيعين أنه يشنع على القيدرية التشيع العلوي القيديم على تقصري وتذبذب، وإذا قيل يف البصري ) ص

وفيه نصب  -تبعاً شيخه الواقيدي  -ويبالغ يف ذمهم، وابن سعيد صاحب الطبقات كان منحرفاً عن أهل العراق 

يسري أيضاً، لكنه أمني يف النقل، أما يف أحكامه على الرجال والروايات فليس منصفاً ولكونه بصرياً أيضاً، وأهل 

 .لنصبالبصرة يغلب عليهم ا

اقتصرت على القول بأنه   إذا:  فبعض الرواة برت اخلرب ، وإال فما الفائيدة يف الرواية وأما عيدم ذكر معاوية هنا

(! علماً بأن بعضهم برت قول مسروق الذي استوفاه البالذري، وهي الرواية معاوية اىل هيدايا فيها سفنمرت )

بتور، وبعضهم حرف احملرف، واختصر املختصر، ..اخل، الكاملة، وبعضهم برت رواية الطربي، وبعضهم برت امل

وهذا قيد اعتيدنا عليه يف كل مثلبة يف معاوية أهنا تتعرض للقضم حتى ال نفهم منها شيئاً! فهذه الرواية برتوها 

 حتى اصبحنا ال نفهم منها إال: 

 أن معاوية يقبل اهليدية!  -

 وأن السفن جتري يف املاء!  -

 سفن! وأن البشر ميكنهم رؤية ال -

 وأن أبا وائل ميكن أن يكون مع مسروق على طرف النهر! -

 وأن اهليدايا ميكن للسفن أن حتملها! -

 والسؤال: هل هذه هي الفوائيد اليت أرادها رواة اخلرب األول؟

 أفال تتيدبرون؟. 

 ثم سرد الناصيب عيدة عجائب فقال:



 أين وإىل ،؟هي وملن ؟!بالسفينة ذاما اًمسروق أخرب الذي مَن يُيدرى فال وائل؛ ألبي ثبوته فرض وعلى) 

 يكون  أن يَبعيد وال! عنه اهلل رضي معاوية على يصيدَّق فال ،!والوثنيني اجملوس بقايا من أنه والظن تتجه؟

 سيما وال،  الكوفة أهل مجلة حيدي  حال ومعلوم عليه، التشنيع وإدخال!  معاوية على االفرتاء يقصيد !املُخْبِر

 ابن عنيد كما. فأعطناه شيء معك لنا كان إن: به مر ملن ويقول السلسلة، على أحيدا يفتش ال كان اًمسروق أن

 إال األصنام منها يُرسل سواحل معاوية جييد أمل.. ثم، (32يف تاريخ واسط:  ) وحبشل( 3/186) شيبة أبي

 .شك بال معاوية على كذب اخلرب أن واحلاصل !العراق؟ داخل مسافات عرب

 اجلواب:

( : فالعجب من هذا  تتجه؟ أين وإىل ،؟هي وملن ؟بالسفينة ماذا اًمسروق أخرب الذي مَن يُيدرى فالأما قوله ) -1

الرجل كيف بلغ به التعصب هذا املبلغ، فأبو وائل ومسروق خيربان عن مشاهيدهتما، ففي رواية الطربي اليت 

 أصنام فيها سفينة عليه فمرت ، بالسلسلة مسروق مع كنت:  قال ، وائل أبي عنعلى شرط الشيخني تقول : )

 أخشى ولكين ، لغرقتها يقتلوني أهنم أعلم لو: »  مسروق فقال ، تباع اهلنيد إىل معاوية هبا بع  ، وفضة ذهب

( اهـ  فالذي أخرب مسروقاً وأبا وائل بكل هذه األمور هو أربع أعني، اثنتان ألبي وائل واثنتان ملسروق .« الفتنة

أعور وال أعمى( ثم كالمها من رجال اليدولة، فمسروق نفسه ألنه كان من رجال  ) ومل نعلم عن أحيدمها أنه كان

اليدولة أيام معاوية وعمل لوالته زياد وابنه عبييد اهلل، وكان من والة تلك الناحية، وهو أعلم مبا فيها وما يصيدر 

لة ناحية بواسط(، ) والسلس -من حي  مرت تلك السفن -عنها وما يرد إليها، فقيد كان والياً على السلسلة 

ثم مسروق تابعي كبري ثقة عنيدهم باإلمجاع رغم بعض نصبه القيديم، وهو من رجال الكتب الستة، وهو تلميذ أم 

املؤمنني عائشة، وهو شاهيد عيان رأى بعينيه ومل يستفهم أحيداً، فلماذا يرييد منه النواصب أن يسأل عما ال 

 جيهله؟.



(! : فهنا اخرتع الناصيب واسطة ) من بقايا اجملوس والوثنينيوأبي وائل وأما ترجيحه أن يكون املخرب ملسروق   -2

بني مسروق وما رأى، ثم أخذ يناقش هذه الواسطة! وهل يوثق به أم ال؟! إذن فقيد بقيت هذه الرواية ورطة 

زيادة  كربى أربعة عشر قرناً رغم كل عمليات البرت واإلخفاء والتحريف حتى أتى هذا الناصيب وزاد يف اإلسناد

من عنيدياته وأخذ يناقشها، وهذه فيها ذم ألبي وائل ومسروق، ألن هذا يعين أن مسروق بن األجيدع التابعي 

الكبري وأبا وائل التابعي الكبري أيضاً أصبحا ألعوبة بييد اجملوس والوثنيني؟ وكل أحاديثهما وآثارمها البالغة باآلالف 

لتفاسري.. كل هذه تصبح مصادرها جموسية أو وثنية ولو من باب واليت قام عليها كثري من الفقه والعقائيد وا

االحتمال، وما احتمل هنا حيتمل هناك،  ومبا أهنما مل يذكرا الواسطة هنا وزعما الرؤية واملشاهيدة فمن احملتمل 

ما أن الفعل نفسه حيدث يف تلك اآلالف من األحادي  والروايات، فلم يذكرا شيوخهما من الوثنيني واجملوس! و

تطرق إليه االحتمال بطل االستيدالل، وهنا تكون معظم فضائل أبي بكر وعمر اليت رواها أبو وائل ومسروق 

مأخوذة من الوثنيني ومسروق، فاملؤلف هنا خيرتع ما يضره وال ينفع معاوية،  فاملؤلف املسكني  من حبه ملعاوية 

يين مسروق وتلك السفن قسراً! وبني عيين أبي اخرتع واسطة غري موجودة، وتلك الواسطة جعلها املؤلف بني ع

وائل وتلك السفن قسراً أيضاً، ثم جعل الواسطة جموسية أو وثنية! مع أن اجملوس والوثنيني أوثق من هؤالء 

النواصب، فليس كل كافرٍ كاذباً، وال كل مسلم صادقاً، واليدليل على هذا يراه كل الناس يف واقعهم مع 

هلم من غري املسلمني، بل هذا املؤلف يكذب وخيرتع مع أن ميداد قلمه مل جيف يف ذم أصيدقائهم املسلمني وعما

االخرتاع والكذب! وال حول وال قوة إال باهلل، ماذا فعل معاوية هبذه األمة؟ وكيف استطاع أن يأطرهم على 

 العمى والصمم؟.

! وكأن الناصيب -وسي الذي اخرتعهيعين ذلك الواسطة الوثين أو اجمل -(! قوله ) فال يصيدق على معاويةوأما    -3

هنا مستعيد لقبول الصيدق إن جاءه؟ أظن أنه  لو نقل أحيد عن رسول اهلل أنه رأى ذلك لقال هذا الناصيب، رمبا 



واسطته وثنية أو جموسية! هؤالء النواصب أشربوا يف قلوهبم معاوية؟ والذي ال يصيدق اهلل ورسوله فيما قااله 

ن دوهنما، حتى لو مجع بني السنة والنصب كمسروق وأبي وائل فلماذا هذا التعب يف أهل الظلم، فلن يصيدق م

يف البح  عن )صيدق مكذوب(؟ فالرجل يبح  عن كذب يأتي به صيدق وهذا حب  عن العيدم، فاملؤلف 

 يرييد أن جييد صيدقاً يقول إن القصة باطلة! وهذا لن حييدث، ألنه أن أتى صيدق بكذب مل يعيد صيدقاً! 

فال يبعيد أن يكون املخرب أدخل االفرتاء على معاوية...(! فالناصيب يقصيد هبذا ) املخرب( الذي  أما قوله  )  -4

اخرتعه هو، فالوضع واالخرتاع لصاحل معاوية موجود إىل اليوم مل ينقطع! وكل ناصيب وضاع بالفطرة، وهذا 

مع أن  -باً يف السطر الثال ! املخرب املخرتَع، إمنا اخرتعه الناصيب قبل سطرين فأصبح حقيقة قبل سطر وكذا

ثم أصبح هذا املخرب العيدمي حمالً للمناقشة وأنه يرييد ويرييد! ثم من   -مسروقاً وأبا وائل خيربان كشهود عيان

املفرتي مسروق؟ أم أبو وائل؟ أم جرير بن عبيد احلمييد؟ أم سفيان الثوري؟ أم الطربي؟ أم من؟ .. من كذب 

ب، ولو حصل االفرتاء يف ذم الشياطني فهو أقل إمثاً من االفرتاء يف الثناء أهل الصيدق  يف صيدقهم فهو الكاذ

عليهم، هذا لو افرتضنا أن الصحابة والتابعني قيد افرتوا على معاوية، فذم معاوية مل يأت يف هذه القصة فقط، بل 

هؤالء احلمقى أم هناك من رواة الصحابة والتابعني من قال يف معاوية أنه استسلم ومل يسلم، فهل سيكذهبم 

 سيخرتعون هلم وثنيني وجموساً يلقنوهنم ذم معاوية؟..

وأما كالمه على )حيدي  أهل الكوفة(! فهنا جنيد أن الناصيب يعرف أن اخرتاع ذلك املعيدوم ال جييدي، وأنه   -5

 سيبقى احتماالً حتى عنيد النواصب، فاختار االنتقال  إىل ذم حيدي  أهل الكوفة مجلة، مع أهنم أصيدق أهل

احليدي  قاطبة، حتى قال أمري املؤمنني يف احليدي   شعبة بن احلجاج ) لو حيدثتكم عن ثقات أصحابي مل 

احلكم بن عتيبة ومنصور بن املعتمر ومسعر بن كيدام(  -الكوفيني –أحيدثكم إال عن نفر قليل من هؤالء الشيعة 

 ترمجة شعبة ومنصور واحلكم ومسعر، ذكر هذا باألسانييد الصحيحة ابن أبي حامت يف مقيدمة اجلرح والتعيديل يف



وصيدق شعبة فإن أهل األمصار مل يكونوا يسألون عن اإلسناد سؤال الكوفة، ويكفي أن واضع منهج اجلرح 

والتعيديل واختبار السماع كان الكويف عبيد الغفار بن القاسم، وشعبة إمنا هو تلميذ ألهل الكوفة يف هذا العلم، 

 ا عنهم هذا العلم.  ولوال تشيع أهل الكوفة لنقلو

(!.. فاملسألة ليس فيها تفتيش، إمنا فيها ... أحيدا يفتش ال كان اًمسروق أن سيما والوأما قول الناصيب )  -6

مشاهيدة، وهذا الناصيب ال يكاد يفقه شيئاً ويرييد أن يومهنا أو ينقلنا إىل أماكن ليست حمل الشاهيد واملشاهيدة، 

لسفن حتمل أصنام ملعاوية ييدل على أن األمر تكرر حتى عرفا ذلك ثم إخبار أبي وائل ومسروق بأن هذه ا

وأصبح حمل معرفة عنيدمها، وهذا ليس بغريب، ثم يف رواية البالذري أنه سأل أصحاب السفينة عما معهم 

فأخربوه باخلرب وهم أهل الشأن، ومل يفرتوا على معاوية وهو ملك ظامل مشهور، أال خيافوا العقوبة؟ هل يستطيع 

اجملرمني اليوم لو اكتشفت معه سفينة فيها خميدرات أن يقول إهنا للحاكم؟ هذه عقوبته ستكون مهلكة، إذن  أحيد

فلو افرتضنا أن أهل مسروقاً وأبا وائل مل يريا األصنام، وأن أهل السفينة هم أخربوهم بذلك فهل جيرؤون على 

وأرسل إىل معاوية مستفسراً، لكن مسروقاً الكذب على احلاكم؟ لو كان هذا ممكناً ألوقف مسروق تلك السفن 

 يعرفان معاوية، ويعرفان أن هذه السفن واألصنام له. –وإن كان فيهما نصب  –وأبا وائل 

( : فاجلواب : بلى،  !؟العراق داخل مسافات عرب إال األصنام منها يُرسل سواحل معاوية جييد أملوأما قوله )   -2

مبو( أو غريها،  ألرسل األصنام عرب اجلو إىل مطار بومباي أو نيودهلي، لو كان عنيده طائرات حيديثة من نوع )جا

أو حتى حييدر أباد، ومل يتكلف نقلها عرب هنر الفرات من الرقة إىل املوصل إىل الكوفة إىل واسط إىل البصرة إىل 

ي إال عرب العراق، ال حبر فارس إىل اهلنيد! فالعراق هي بني الشام واهلنيد، وأقرب الطرق بني الشام  واهلنيد ال يأت

سيما وأن اهلنيد القيدمية كانت تشمل اهلنيد حالياً مع جنوب باكستان وجنوب إيران، ولو أن معاوية بع  هبا عن 

طريق البحر األمحر ثم مضيق باب املنيدب ثم حبر العرب إىل اهلنيد لكان أمحق كهذا الناصيب، ومعاوية نتفق معهم 



خذ هذا الطريق الطويل، ولن يرسل تلك األصنام من الشمال مروراً بأرمينيا أنه كان داهية وذكياً، فلم يكن ليأ

وأذربيجان وحبر قزوين ثم فارس وخراسان ثم اهلنيد فهذا طريق طويل أيضاً، فأفضل الطرق وأقصرها هو اخلط 

ن مل يضع بل إن انشتاي  -خاصة وأن احلادثة حيدثت قبل أن يُخلق الربت آنشتاين بثالثة عشر قرناً –املستقيم 

م( قبل حادثة 1812م ( ثم طورها يف النظرية النسبية العامة عام )1805نظرية النسبية اخلاصة إال عام )

هـن بل حتى نظرية آنشتاين فيما خيص األطوال كانت ختتص بالفضاء ال 60سفن معاوية اليت حيدثت قبل سنة 

ألرض ال عرب الفضاء، فأما األطوال األرضية باألرض فيما يظهر للقاريء البسيط، ومعاوية نقل األصنام عرب ا

فقيد علمنا أن املسافة من الشام إىل اهلنيد مروراً بالعراق هي أقصر بكثري من أن ينقلها عرب البحر األمحر ) حبر 

القلزم( أو البحر األسود ثم أرمينيا وأذربيجان وحبر قزوين، مروراً خبراسان، فهذا طريق طويل وال يسيطر 

ل هذه البليدان، بعكس الطريق عرب العراق فهو طريق آمن ويف أييدي جبابرة دهاة من والته كزياد معاوية على ك

ومسرة بن جنيدب وغريهم..   ولو أن هؤالء النواصب يفهمون لنظروا يف اخلرائط فهذا أبسط ما ميكن أن يفهم 

مرتات قليلة، فال يغري هذا يف ئة سنة إال سنيابه املسافات! فإن األرض مل تتغري كثرياً عرب األلف واألربعم

املسافات حتى يومهنا هذا الرجل بأن العراق كان وسط أوروبا أو جبوار اسرتاليا من جهة املشرق، أبيداً مل 

حييدث هذا فاجلغرافيا يف عهيد معاوية هي اجلغرافيا اليوم باستثناء جفاف يسري يف بعض فروع دجلة والفرات، 

م من اهلنيد وإليها هو املعقول، دون الروم وأفريقيا، فالروم كانت نصرانية، ثم التصيدير واالسترياد يف األصنا

واألقوام األفريقية كانت وثنية وفقرية وبعييدة، أما القوميات اهلنيدية والصينية فهي غنية ومعروفة والتجارة مع 

 يعين هذا أنه مل حييدث اهلنيد كانت قائمة من أيام الرومان والفراعنة، ثم إذا مت نقل حادثة وقعت يف العراق فال

 مثلها يف مصر أو أرمينيا، ولكن هذه حادثة عني ال مينع من وقوع عموم هلا يف كافة األطراف.



( وهذا التأكييد من الناصيب ال يفييد، شك بال معاوية على كذب اخلرب أن واحلاصلثم ختم الناصيب بقوله )  -9

م يكتفوا بوصفه باإلفك، بل زعموا أن هذا اإلفك ) (، فلإفك مبنيفكفار قريش قالوا عن القرآن وهو قرآن ) 

، وهذا التأكييد الوثين القرشي كهذا التأكييد الناصيب اليدمشقي ليس دليالً كافياً لنفي احلقائق، بل حتى قول مبني(

 املكابرين ) ال شك( فهو ييدل على أهنم يف شك مريب.

صب مازال يعمل حتت ستار أهل السنة، وأن وعذراً فقيد أطلت يف تتبع هذا الناصيب ليعرف من شاء أن الن

الواجب التنبه هلم فهم أنصار الظاملني، وكلما انتبه الباح  هلم استطاع تفكيك منظومة الظلم الفكرية، ومعاوية 

من أكرب أسس هذا الظلم، وقيد رأينا يف هذه األيام، كيف أن أنصار هذا الرجل كانوا أنصار حسين مبارك وابن 

م شاهيدة على هذا االمتعاض من تقيدم العيدالة واحلرية، ورأينا فتاواهم اليت جتعل الباحثني عن علي، وهذه قنواهت

العيدالة متآمرين على اإلسالم! ورأينا قبل ذلك كيف أن بعضهم أفتى حبرمة اليدعاء للمقاومة اللبنانية 

املني ليسوا كلهم ظاهرين، والفلسطينية، مع أهنم مظلومون من قوة احتالل جربوتية ظاملة وحشية، وأنصار الظ

 فبعضهم أخفى من دبيب النمل األسود على الصخرة السوداء يف ظلمات الليل.

 ثم قال الناصيب:

 باجلواهر، مكللة وفضة ذهب أصنام فأصاب صقلية، اليدِزَقي مَخْليد بن قيس بن اهلل عبيد سبى :الواقيدي قال

 البليدان فتوح. )144هبا ليُثَمَّن هناك فتُباع اهلنيد إىل حمَللتُ البصرة إىل معاوية هبا فوجّه معاوية، إىل هبا فبع 

 (للواقيدي الفتوح وينظر 229ص للبالذري

                                                           

 املكللة الذهبية األصنام تلك أن لنا وتكشف معاوية، جرمية من جزءاً ختفف فهي صحت إن هذه الواقيدي رواية  144

 تلك يستورد معاوية أن لرجحنا الرواية هذه ولوال اهلنيد، إىل هبا وبع  صقلية من أخذها وإمنا العرب بالد من تكن مل باجلواهر

 أنه حيتمل األمر أن هذا فمعنى الواقيدي رواية صحت إن ولكن سابقاً، ذكرنا كما )ص( بالنيب نكاية ويعبيدها الذهبية األصنام



 من اجتهادٌ !صح لو ذلك وأن القوم، يشتهيه الذي للمعنى دفعٌ خربه يف أن إال ،اًسنيد له يذكر ومل مرتوك، الواقيدي

 يف عساكر ابن احلافظ قال وقيد ، بعيدَه اخلالل علل يف أمثالَه وانظر، املسلمني مال لبيت األفضل إلصابة معاوية

 اهـ  ".إحن الكوفة وأهل الشام أهل بني كان( "1/365) تارخيه

 التعليق:

 وقيد يعرفه، ال من ضعفه وإمنا ثقة الراجح على وهو والسري املغازي يف إمام فالواقيدي :مرتوك الواقيدي بأن قوله أما -0

 للواقيدي تضعيفهم أن حتسبوا فال املتناقضون، هؤالء به يأخذ فلم نيالشيخ شرط على بسنيد األصنام قصة رويت

 يعارضه مل إن التاريخ( ) العلم هذا يف حمكم والواقيدي األهواء، أهل لعبة هذه إمنا العلم، على احلرص باب من جاء

 وأعلم. منه أوثق هو من

 إال مؤخر، إن اسم دفعاً( ) اللغوي والصواب !قال كذا (،القوم يشتهيه الذي للمعنى دفعٌ خربه يف أن إال) قوله وأما -2

 يف دليالً يتخذه ثم اإلسناد هذا يضعف الشاطر الناصيب فهذا احملتوى، حي  من وأما تقع، قيد اللغوية األوهام أن

 اخلرب ذلك ييدفع إسناد له ليس الذي اخلرب هذا أن فزعم الشيخني! شرط على هي اليت السابقة الرواية تلك هيدم

 ال الذي اخلرب ييدفع بأن أوىل الصحيح بالسنيد وصلنا الذي فاخلرب دفع من بيد ال كان فإن الصحيح! لسنيدبا الثابت

 األصنام فبيع اخلرب! ذلك ويفسر يؤكيد بل ييدفع ال الواقيدي من املرسل اخلرب هذا أن مع العكس! وليس له إسناد

 هو ..فاملهم اجلزيرة أو مصر من جلبها أو هلنيد،ا إىل وباعها صقلية من معاوية استوردها سواء ثابت هبا واملتاجرة

 يف صناعته كانت أو بليد من استرياده مت سواء حراماً يبقى اخلمر شرب فإن مخراً يشرب كالذي الفعل، حيدوث

  البليد.

                                                                                                                                                                           

 وقال  :(235 ص / 0 ج) - البليدان فتوح) إسناد بال ذكر كما هي الواقيدي ةورواي اشرتائها، ال األصنام بيع على اقتصر

 معاوية، إىل هبا فبع  ،باجلواهر مكللة وفضة ذهب أصنام فأصاب سقلية اليدزقى خمليد بن قيس بن اهلل عبيد سبى :الواقيدي

  (..هبا ليثمن هناك فتباع اهلنيد إىل لتحمل البصرة إىل معاوية هبا فوجه



 على مأجوراً معاوية سيكون توقعنا، كما النهاية ففي إذن (: معاوية من اجتهادٌ !صح لو ذلك وأن) قوله وأما  -7

 ومسه حلجر وقتله لعمار وقتله لعلي قتاله و بالربا وتعامله باخلمر املتاجرة على مأجوراً جعلوه كما باألصنام، جرةاملتا

 اجتهيد! بزعمهم ألنه النواصب هؤالء عنيد عليها مأجور هو ارتكبها اليت والذنوب اجلرائم كل ...اخل للحسن

 لو حتى االجتهاد منهم يقبل ال والشيعة واملعتزلة الصوفية كعباد خملصاً اهلل يعبيد ممن العبادة أهل من غريه ولكن

 يف تاجر إن مأجور وهو النبيذ يف تاجروا إن آمثون وهم جيتهيد، مل لو حتى االجتهاد له ييدعى هو بينما اجتهيدوا،

 هائية:الن النتيجة يف فهؤالء وهكذا، .. العادل على خرج إن مأجور لكنه الظامل، على خرجوا إن آمثون هم اخلمر،

 اهلل فليس وإال ، معاوية اجتهاد اتباع ورسوله اهلل على يوجبون وإمنا ورسوله، اهلل طاعة معاوية على يوجبون ال

 بعضهم أما منهم، كثري عنيد هذه هي اخلالصة فوجيدت عاماً عشرين من أكثر جربتهم أنا برسول! حمميد وال بإله،

 وحوار صحبة طول بعيد اكتشفناه الذي العام والشعور العام يدانالوج هو هذا لكن صرحياً هذا يقولون ال وهم فال،

 اهلل من عقوبة أنه إال تفسرياً أجيد فلم معاوية، أجل من للنصوص العناد هذا أفهم أن أرييد وكنت املوضوع، هذا يف

  واحلواس. العقل نعمة وخاصة نعم من اهلل أعطاه ما يفعّل ال ملن

 ال معاوية مال املال هذا للمسلمني! هو املسلمني مال فكأن : (!املسلمني مال لبيت األفضل إلصابة) : قوله وأما  -2

 ملك بأنه معاوية ملك وصف يف جاء قيد نفسه فاحليدي  التاريخ، أقول وال احليدي  يعرف ال كأنه املسلمني، مال

 وهو أمية، بين من رجل سيكون )ص( النيب سنة يبيدل من أول وأن دوالً، اهلل مال سيخذون أمية بين وأن عضوض،

 يصطفي كان الفتوح يف حتى معاوية، يصطفيها كان اليت الصفايا من فهذه حرج، وال فحيدث التاريخ أما معاوية،

 الصفراء ملعاوية يصطفي أن رفض ألنه خبراسان الغفاري عمرو بن احلكم الصحابي قُتِل وعليها والبيضاء الصفراء

 تلك لكسر  -عظيم تيدين على بأنه احلمقى هؤالء يظن عما فضالً – دين من قليل معاوية يف كان ولو والبيضاء،

   وصمتها. بصممها أصناماً يبيعها أن من بيدالً  ذهباً، باعها ثم األصنام

 حب  معها ويل ناصبية مذهبية معلولة معظمها أو العلل تلك فكل (:بعيدَه اخلالل علل يف أمثالَه وانظر) قوله وأما   -5

 نقل من وهو علله، قرأ من ذلك يعرف ناصبياً حنبلياً وكان هـ(،700 ) اخلالل بكر بوأ جامعها أن آخر..ويكفي



 أخف أهنم إال بالنصب مشهورون واحلنابلة فقط! اخلالفة يف وإمنا الفضل! يف بعلي الرتبيع عيدم أمحيد مذهب أن

 ممكن، حيد أقل إىل هوفضل علي حب من ختفضيه أمكنهم ما خيفضون ولكنهم علياً يلعنون ال فهم الشام أهل من

 املكذوبة الفضائل إضفاء يف كبري كرم يقابله فضله، من اهلل آتاهم ما على الناس حسيد باب من علي مع البخل وهذا

 أحبه من على والتشنيع وأبغضه، لعنه عمن اليدفاع مع اليدنيا، احلياة يف عنه احملاججة باب من معاوية، على

 اهلل حمبة على يزييد لغريه حبهم ولكن املنزلية، األواني كحب يابساً حباً شخصه جهة من علياً حيبون فهم وناصره،

 حيتج وال معاوية حيارب ال جاميداً صحابياً يرييدونه هم وأصحابه، آثاره جهة من علياً يبغضون أيضاً وهم ورسوله،

 بسهولة، وعمر بكر أبي على ضلوهلف األصنام وباع اليدنيا معه وأكل معاوية أقر علياً أن لو أمنا الظلمة، يعزل وال بفضله

 عني وفقأ واألموال السياسات يف ومنهجه إمامهم حارب أنه علي اإلمام مع فمشكلتهم هذا، يف له تشفع ففضائله

 وكل صاحب وكل له فضيلة كل يف يتتبعوه أن بيد وال طالب، أبي بن لعلي النواصب هؤالء ينساها لن فهذه الفتنة،

 أن يستطع مل )ص( للنيب بغضه يف متاماً معاوية مثل وأصحابه، حمبيه يف بثوه له بغض من بثه يستطيعوا مل فما حمب،

  واحيد. خرق من خيرجان فاملنهجان املنابر، على ولعنه ومقاتلته طالب أبي بن علي بغض يف فبثه به جياهر

 هـ(535) دمشقي مؤرخ الًأو عساكر ابنف  : ( إحن والكوفة الشام أهل بني كان ) قوله عساكر ابن عن نقله وأما  -2

 فضل يف موضوعة فضائل سرد يف توسعه -كثري وابن كالذهيب – النواصب حتى عليه أنكر وقيد نصب، وفيه

 حي  من صحيح فهو عساكر ابن ذكره ما وأما ، اإلنصاف؟ متام أنصفوا لو فكيف عليها، التنبيه عيدم مع معاوية

 مبعنى العراقية، للميدرسة العراقية املعارضة من هم اإلسناد اةرو لكن ،الكوفة أهلو الشام أهل بني اإلحن وجود

 البليدان داخل موالون هلا فالسلطة معاوية، عمال من كان مسروق أن ويكفي الشام، أهل لسلطة املوالني من هم

 بني كانت اليت اإلحن أماو معاوية، عمل يسوغ أن من مسروقاً منع الصالح لكن شيدييداً، والؤهم ويكون املعارضة،

 دعاة واجب من بل النار، ودعاة اجلنة دعاة بني إحن هناك تكون أن الطبيعي منف معاوية وأصحاب علي أصحاب

 الغريب وإمنا البشر، خلق يف اهلل سنة ببعض بعضهم الناس وابتالء عنهم، واملنافحني النار دعاة من يربؤوا أن اجلنة

 زيادة فهذه الصادقني، العادلني ويبغض الكاذبني الظاملني حيب اهلل أن على الشرعية بالنصوص النار دعاة يستيدل أن



 هؤالء ستقود مبعاوية الفتنة وهذه باغية(، فئة زمن كل يف معاوية لنا ترك لقيد ) قال من وصيدق  اهلل، على الفرية يف

 أهلك وما بالعصبية، الءاالبت هو االبتالء وابلغ أيضاً، ابتالء وهذا القرآن، واهتام )ص( النيبب للمس األيام من يوماً

 الذين وسيعلم النبوة، عهيد يف بالقبيلة العرب كعصبيات واالبتالء الفتنة يف اليوم املذهبية والعصبيات غريها، إبليس

 عصره، بعيد منهجه عبيد من أو عصره، يف أطاعه ومن معاوية الظاملون هؤالء كان سواء ينقلبون، منقلب أي ظلموا

 عَنْهُمْ جَادَلْتُمْ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ هَا) القائل: هلل واحلميد ومظاملهم، الظلمة عن وامليدافعني بالكثرة املغرتين النواصب كهؤالء

  .[(النساء] ؟(015) وَكِيلًا عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَنْ أَمْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَنْهُمْ اللَّهَ يُجَادِلُ فَمَنْ اليدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي

 :واملثالب( باملناقب العب  حاضنة ) معاوية دولة ألحادي   الكربى احلاضنة السابع: املبح  

 األربعة[ معاوية مراسيم ]

 هذه أنتجت اليت معاوية سياسة تشرح مهمة رواية احليدي ( أهل عنيد املؤرخني أوثق من وهو ) امليدائين روى

 شواهيدها يشرح خاص مببح  هللا شاء إن وسأفردها الصحيحة، لحأحادي  املعارضة أو املقابلة األحادي 

 على العلم طلبة خلاصة األفكار مرقمة فقط  بسردها سأكتفي هنا ولكن احليديثي.. الواقع على وقرائنها دالئلهاو

 واألثر الفكرة إليضاح عنيدي من قوسني بني وما ،صحتها ويبني خييدمها مبا مفردة رسالة بفي الحقاً أفردها أن

 .والفاعل والزمن

 :عليها التعليق مع األربعة املراسيم وايةر نص أوالً:

 بىأ بن حمميد بن على احلسن أبو روى قال: (22 / 00) - البالغة هنج شرح يف احليدييد أبي ابن أوردها والرواية

 :قال (حيداثاأل) كتاب يف 145امليدايين سيف

 الفعل( وزمن الفاعل هنا ) اجلماعة عام بعيد عماله ىلإ واحيدة نسخة معاوية كتب -0

 السلطاني( األمر أو املرسوم وهنا )  بيته هلأو تراب بىأ فضل من شيئا روى ممن الذمة ئتبر أن  -2

 التنفيذ( هنا ) -146 بيته هلأ ويف فيه ويقعون منه ويربءون عليا يلعنون منرب كل وعلى كورة كل يف اخلطباء فقامت -7

                                                           

  ثقة(.. ثقة ثقة ) معني ابن عنه قال هـ(222 ) املؤرخني شيخ امليدائين هو 145



 مسية بن زياد عليهم فاستعمل لسالما عليه على شيعة من هبا من لكثرة الكوفة هلأ حينئذ بالء الناس شيدأ وكان  -2

 حجر كل حتت فقتلهم السالم عليه على يامأ منهم كان نهأل عارف هبم وهو الشيعة يتتبع فكان البصرة إليه وضم

 فلم العراق عن وشردهم وطرفهم النخل جذوع على وصلبهم العيون ومسل رجلألاو يييداأل وقطع خافهمأو وميدر

  .وآثاره( الفعل يف تفصيل هنا ) - 147منهم معروف هبا يبق

 ثاني( مرسوم )  148شهادة بيته هلأو على شيعة من حيدأل جييزوا الأ فاقاآل مجيع يف عماله ىلإ معاوية وكتب -5

                                                                                                                                                                           

 وواليه زياد تراجم راجع ) حتصر أن من أكثر ذلك وشواهيد السلطة، اعتالئه بعيد ملعاوية  األول املرسوم الكتاب هذا 146

  الكتاب.. هذا دالئل وسرتى جنيدب( بن مسرة البصرة على
  املرسوم. هذا عن املفردة الرسالة يف فيه وسنتوسع جيداً.. كثرية التاريخ يف ودالئله املرسوم، نتائج من الواقع هذا 147
  املرسوم هذا آثار ومن علي، باإلمام لتعلقه األول، املرسوم من جزءاً يكون وقيد  الثاني املرسوم هو الكتاب هذا 148

 (201 ص / 5 ج) - التهذيب ذيبهت يف حجر ابن قال كما غالباً الناصيب وتوثيقهم مطلقاً الشيعي احليدي  أهل تضعيف

 مؤمن إال حيبه ال حقه يف ورد عليا أن سيما وال مطلقا الشيعة وتوهينهم ابغال الناصيب توثيقهم استشكل كنت وقيد )  : قال

 هلذا ينتبه مل أنه على ييدل عجيب جبواب حجر ابن عليه أجاب األمر هبذا اعرتف أن بعيد ثم (،منافق إىل يبغضه وال

 يوصف من خبالف! اليديانة بأمور والتمسك اللهجة بصيدق مشهورا يكون بالنصب يوصف من فأكثر) فقال اره!وآث املرسوم

 فالغالب وإال حجر! ابن أيام إىل تأثريه ميتيد معاوية مرسوم فهاهو قلت: ! ( راإلخبا يف يتورع وال كاذب غالبهم فإن بالرفض

 مرسوم اثر أن على ييدل وهذا املرسوم، هذا ضحايا من إذن حجر فابن  الصيدق، علي حمب وعلى الكذب، الناصيب على

 من يف حتى ناصيب( ) لكلمة ينتبهون وال روايته، ترد حتى شيعي( ) كلمة عنيدهم يكفي فإنه هذه، أيامنا إىل موجود معاوية

 وللعالمة  بالنصب! يتهمهم أحيداً جتيدوا فلن الرجال، كتب يف ترامجهم انظروا وحنوهم، وزياد ومروان كمعاوية علياً يلعن

 يف له وخمالفته استشكاله على حجر ابن إقراره  تضمن  حجر ابن احلافظ على مطول رد  الشافعي عقيل ابن حمميد

 النفور وهذا والنصب، السلفية بني التصاحل هذا نفهم هبا اليت التارخيية احلاضنة هذه بعيد خمتصراً وسنورده استنتاجه،

 ال وهم حق، يقولونه ما أن تيقنوا لو حتى الشيعة! شهادة السلفية تقبل ال اليوم إىل ولعله ،البيت ألهل حمب كل من السلفي

 االعتقاد؟!. هذا أتاهم أين من يعرفون



 فادنوا ومناقبه فضائله يروون والذين واليته هلأو وحمبيه عثمان شيعة من قبلكم من انظروا أن إليهم وكتب -2

 من جزء هذا ) 149وعشريته بيهأ واسم وامسه منهم رجل كل يروى ما بكل يل واكتبوا كرموهمأو وقربوهم جمالسهم

 .الراجح( على الثاني املرسوم

 واحلباء والكساء الصالت من معاوية إليهم يبعثه كان ملا ومناقبه عثمان فضائل يف كثرواأ حتى ذلك ففعلوا -3

 مردود حيدأ جيئ فليس واليدنيا املنازل يف وتنافسوا مصر كل يف ذلك فكثر واملوايل منهم العرب يف ويفيضه والقطائع

 بذلك فلبثوا وشفعه وقربه امسه كتب الإ ةمنقب أو ةفضيل عثمان يف يفريو معاوية عمال من عامال الناس من

 ..وآثاره( التنفيذ هنا ) 150حينا

 هذا كتابي جاءكم فإذا وناحية وجه كل ويف مصر كل يف وفشا كثر قيد عثمان يف احليدي  أن عماله ىلإ كتب ثم -5

 بىأ يف املسلمني من حيدأ يرويه خربا ترتكوا وال 151 ولنياأل واخللفاء الصحابة فضائل يف الرواية ىلإ الناس فادعوا

 شيدأو وشيعته تراب يبأ حلجة دحضأو لعيين قرأو يلّإ حبأ هذا نإف 152الصحابة يف له مبناقض وتأتوني اال تراب

 .ل (الثا املرسوم هذا ) 153وفضله عثمان مناقب من عليهم

                                                           

 بعثمان. متعلق واحيد مرسوم كأنه بعيده وما سبقه وما فهو  األرجح على الثاني املرسوم من جزء وهذا 149

 املوضوعة، األحادي  من كثرياً عنه اهلل رضي عثمان فضائل يف ووار فقيد عثمان.. فضائل يف دالئله جتيد وهذا 150

 للعثمانية، التارخيي بالتتبع من ذلك معرفة وميكن األموي، املرسوم هذا إىل راجعة عثمان فضائل أكثر تكون أن استبعيد وال

 بن ومسرة زياد وابن وزياد كاملغرية اويةمع والة السياسية العثمانية أبرز ومن املذهبية، العثمانية أو السياسية العثمانية سواء

 أو فيه األحادي  لوضع احلب هذا وييدفعهم بغلو، عثمان حبب املتيدينون الفقهاء فتعين املذهبية العثمانية وأما جنيدب،

 طالب. أبي بن علي املؤمنني أمري شيعة اضطهاد يف السلطة مشاركة
 خاص فاألول الباحثني(، بعض ظن كما ) أربعة وليست اسيممر ثالثة هذه أن أرجحه فالذي األخري، املرسوم وهو 151

 وبعيدها.. املراسيم هذه فقبل معاوية خيص ما وأما بالصحابة، والثال  بعثمان والثاني بعلي

 (!بعيدي نيب ال أنه إال موسى من هارون مبنزلة مين وعمر بكر أبو ) حيدي  ذلك ومثال جيداً، واضحة هذه وآثار 152

 من هارون مبنزلة مين أنت ) علي اإلمام حق يف كان األصلي احليدي  بينما احليدي ، أهل رتافباع موضوع حيدي  وهذا



                                                                                                                                                                           

 املستجيب جنيد أن ميكننا الشيخني فضل يف املوضوع احليدي  هذا تتبع وعنيد ) الصحيحني يف وهو متواتر فهذا (موسى

 أحيدهم يكون وقيد ملكية، أبي البن ذلك نسب سوييد بن قزعة تلميذه يكون وقيد ملكية، أبي ابن يكون فقيد معاوية، ألمر

 بن قزعة ترمجة انظر ) املعروفة، وتيميته  لزبريته مليكة أبي ابن فيدلسه عباس ابن عن احليدي  هبذا ملكية أبي ابن حيدث

 حيدثنا الطربي جرير بن حمميد طريق من (752 ص / 00 ج) - بغيداد تاريخ يف وهو امليزان( يف الباهلي البصري سوييد

 قال وسلم عليه اهلل سلم و عليه اهلل صلى النيب أن عباس بنا عن مليكة ابنأبي عن سوييد بن قزعة حيدثنا حيةد بن بشر

 تيمي اهلوى زبريي وشيخه باهلي، بصري وهو به، املتهم هو سوييد بن فقزعة (!موسى من هارون مبنزلة مين وعمر بكر أبو

 روى منافق( إال يبغضه وال مؤمن إال حيبه ال ) مسلم صحيح يف علي فضل يف احليدي  وكذلك حب ، فيه ويل النسب

 مؤمن إال حيبهما ال النسمة وبرأ احلبة فلق والذي أما) : قوله علي اإلمام إىل فنسبوا يعارضه ما نفسه علي عن النواصب

 السنة( ) عقييدته يف احلنبلي الاللكائي و الشريعة( ) عقييدته يف احلنبلي اآلجري رواه (ردي منافق إال يبغضهما وال تقي

 بن سوييد عن ناصيب( وهو ) عمري بن امللك عبيد طريق من وغريهم األصبهاني نعيم وأبي سليمان بن وخيثمة عساكر وابن

  آخر! لصحابي أخرى بفضيلة عارضوه وقيد إال علي فضل يف صحيحاً حيديثاً أجيد مل وكذلك علي.. عن غفلة
 قصيدك يكن مل لو حتى له، مقابل آخر حبيدي  هؤالء أتاك إال لعلي لةفضي تذكر ال اليوم فإنك صحيح، معاوية وكالم 153

 عنيد طالهبم ينبهون وهم علي، لإلمام منقبة كل أمام عثرة حجر يقفون احمليدثة السلفية فهؤالء احليدي ، هبذا علي تفضيل

 بقوهلم احليدي  هذه يف مطالهب يكرهون أو (!وعمر بكر أبي على تفضيله يعين ال هذا ولكن ) بقوهلم فضائله من فضيلة كل

 اليت )ص( النيب أحادي  يف طالهبم فَيُكرّهون ..(نقول عليهم وللرد علي تفضيل على احليدي  هبذا يستيدلون والروافض )

 بن حمميد الشيخ بل فلينتبهوا، نفاق وهذا ) يقلها! ومل سكت )ص( النيب أن لو ويتمنون فيبغضوهنا علي فضائل يف تروى

 من العلماء فهؤالء كفر..( اهلل رسول به أتى مما شيئاً أبغض من العشرة: اإلسالم نواقض من ذاه جيعل الوهاب عبيد

 هذا من بتحذير يتبعونه حتى اهلل لرسول حتى وال علي لإلمام بفضيلة يستمتع  أن العلم لطالب يرتكون ال احمليدثة السلفية

 يف حيديثاً يستعظم أن  العلم لطالب حيق وال  املرسوم، سلف فهمه كما وإمنا اهلل رسول أراد كما أحيد يفهمه وأال  احليدي 

 الثال  هو املرسوم وهذا اليوم، إىل السلفية الثقافة يف فاعل معاوية مرسوم فآثار قيدره..اخل، حق يقيدره أن وال علي فضل

 اهلل رضي عمرو بكر أبي فضائل يف املرسوم هذا آثار وستجيد وعمر.. بكر أبي الصحابة بفضائل ويتعلق أرجح فيما

 األيام. تلك من موضوعة فضلهما يف األحادي  أكثر أن إال فضلهما مع فهما عنهما،



 ما رواية يف الناس وجيد هلا حقيقة ال مفتعلة الصحابة مناقب يف كثرية خبارأ فرويت الناس على كتبه فقرئت -5

 من وغلماهنم صبياهنم فعلموا الكتاتيب معلمي ىلإ يلقأُو املنابر على ذلك بذكر شادواأ حتى اجملرى هذا جيرى

 وحشمهم وخيدمهم ونساءهم بناهتم علموه وحتى 154القرآن يتعلمون كما وتعلموه رووه حتى الواسع الكثري ذلك

 .وآثاره( التنفيذ هنا ) اهلل شاء ما بذلك فلبثوا

 فاحموه بيته هلأو عليا حيب انه البينة عليه قامت من انظروا البليدان مجيع ىلإ واحيدة نسخة عماله ىلإ كتب ثم -01

  رابع(.ال رسومامل هنا ) 155ورزقه عطاءه واسقطوا اليديوان من

 املرسوم من جزء هذا ) 156داره واهيدمو به فنكلوا القوم هؤالء مبوالة اهتمتوه من خرىأ بنسخة ذلك عوشف -00

  (.الرابع

                                                           

 لو أنين ذلك على واليدليل الكريم.. القرآن ملعاني حفظهم من أكثر الصحابة فضل يف األحادي  هذه ملعاني حفظهم بل  154

 هنا، عجيباً مثاالً أذكر ورمبا احمليدثة، للسلفية اجلمعية العقلية يف وجود هلا ليس فإنه الكريم القرآن من واحيدة آية أذكر

 كلكم متخاذلون؟ فيهم كان أم والنصرة اإلميان من عالٍ مستوى على كلهم هل بيدر؟ أهل يف تقول ماذا : السلفي وأسأل

 يدي احل من هذا أتاكم هل : فنقول )ص(.. النيب وطاعة واحلماس النصرة يف واحيد رجل قلب على كلهم : ستقولون

 االعتقاد، هذا خيالف القرآن من شيئاً نتوقع وال إمجاع حمل هذه أن إال  نيدري ال : ستقولون الكريم؟ القرآن من أم والتاريخ

  - األنفال سورة يف تعاىل قال ومرتاخٍ، مستجيب بني بيدر أهل بني يفرق وكيف إذن، الكريم القرآن فامسعوا حسناً نقول

 بَعيْدَمَا الْحَقِّ فِي يُجَادِلُونَكَ (5) لَكَارِهُونَ الْمُؤْمِنِنيَ مِنَ فَرِيقًا وَإِنَّ بِالْحَقِّ بَيْتِكَ مِنْ رَبُّكَ رَجَكَأَخْ كَمَا)  -بيدر سورة وهي

 الشَّوْكَةِ ذَاتِ غَيْرَ أَنَّ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ نَّهَاأَ الطَّائِفَتَيْنِ إِحْيدَى اللَّهُ يَعِيدُكُمُ وَإِذْ (2) يَنْظُرُونَ وَهُمْ الْمَوْتِ إِلَى يُسَاقُونَ كَأَنَّمَا تَبَيَّنَ

 ([3 - 5 : األنفال] (3) الْكَافِرِينَ دَابِرَ وَيَقْطَعَ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ يُحِقَّ أَنْ اللَّهُ وَيُرِييدُ لَكُمْ تَكُونُ

 الفضائل يف باحليدي  خاصة األوىل الثةالث واملراسيم االجتماعي.. بالتغيري يتعلق وهو ملعاوية الرابع املرسوم هذا 155

 بل وكذا، كذا فيه قيل الذي فالن مثل أنتم وهل هلم: سيقول قائل فكل العامة، مفاهيم تغيري يف أساسية وهي واملثالب،

 اليوم. إىل حاصل هذا

 األول املرسوم بعض تنفيذ يتم كأن الكايف، الزمين الفاصل وجود مع خامساً نعيده وقيد الرابع.. املرسوم من جزء هذا  156

 واحيداً. جعلنامها لذلك زمنياً، معلوم غري وهذا املشفوع، وصول قبل



 تيهألي السالم عليه على شيعة من الرجل إن حتى،بالكوفة سيما وال بالعراق منه كثرأ وال شيدأ البالء يكن فلم -02

 الغليظة مياناأل عليه خذأي حتى حييدثه وال لوكهومم خادمه من وخياف سره إليه فيلقى بيته فييدخل به يثق من

 التنفيذ وهنا ) والوالة والقضاة الفقهاء ذلك على ومضى منتشر وهبتان موضوع كثري حيدي  فظهر 157عليه ليكتمن

 وآثاره(

 فيفتعلون والنسك اخلشوع يظهرون الذين واملستضعفون املراءون القراء بلية ذلك يف الناس عظمأ كانو -07

 تلك انتقلت حتى واملنازل والضياع موالاأل به ويصيبوا جمالسهم ويقربوا والهتم عنيد بذلك ظواليح حادي األ

 حق هناأ يظنون وهم ورووها فقبلوها والبهتان الكذب يستحلون ال الذين اليديانني يييدأ ىلإ حادي واأل خباراأل

 وآثاره( التنفيذ وهنا ).هبا تيدينوا وال رووها ملا باطلة هناأ علموا ولو

 هذا من حيدأ يبق فلم والفتنة البالء فازداد 158السالم عليه على بن احلسن مات حتى كذلك مراأل يزل فلم -02

 .وآثاره( التنفيذ وهنا ) رضاأل يف طرييد أو دمه على خائف وهو الإ القبيل

 هذاو يزييد، ابنه عهيد يف معاوية مراسيم آثار من وهذا ) 159 السالم عليه احلسني قتل بعيد مراأل تفاقم ثم -05

 .احلسني( قبل مات فمعاوية الراوي، من استطراد

                                                                                                                                                                           

 

 بثه ما إال يصححون وال احليدي ، أهل على غريبة فضائل الكوفة أهل هبا انفرد اليت علي فضائل من كثري كان فلذلك 157

  هي! كما بألفاظها اإلميان من حتذيرو وبتأويل استحياء الوعلى وحيدي  خيرب وحيدي  املنزلة كحيدي   امليدينة أهل

 أو هـ،25 سنة كانت احلسن وفاة ألن  معاوية، عهيد من األوىل السنوات يف كانت إذن األربعة املراسيم فهذه إذن 158

 ومالحقة طالب، أبي بن علي من الرباءة رفضوا ألهنم وأصحابه، عيدي بن حجر الصحابي مقتل ذلك براهني ومن هـ،51

 كاللقوة الكثرية باألمراض  معاوية ابتلي وقيد حجر، أصحاب من وكان وقتله اخلزاعي احلمق بن عمرو الكبري الصحابي

 يف بتوسع شرحنا كما خلقه، يف اهلل سنن من فهذه بظلمه، والتوبة اهليداية من اهلل حيرمه قيد والظامل يعترب، مل ولكن واليدبيلة

 اليدبيلة.. كتاب

 الراوي. من استطراد هذا 159



 والصالح النسك هلأ إليه فتقرب يوسف بن احلجاج عليهم ووىل الشيعة على فاشتيد مروان بن امللك عبيد ووىل -02

 فضلهم يف الرواية يف كثرواأف عيداؤهأ يضاأ هنمأ الناس من ييدعى من ومواالة عيدائهأ ومواالة على ببغض واليدين

 وقف اًنسانإ إن حتى له نآوالشن فيه والطعن عيبه و السالم عليه على من الغض من كثرواأو ناقبهموم وسوابقهم

 اً!علي فسموني عقونى هليأ إن مرياأل يهاأ به فصاح ،160قريب بن امللك عبيد صمعياأل جيد نهأ ويقال ،للحجاج

                                                           

 ترمجة اإلصابة ويف البصرة، ناحية صفوان قرب السرقة يف علي اإلمام قطعه أصمع، بن علي امسه صمعياأل جيد   160

 اهـ احلجاج مع ثم طالب أبي بن علي مع قصة أصمع بن علي البنه الكامل يف املربد وذكر .. (30 ص / 0 ج) - أصمع

 أصمع بن علي األصمعي جيد وكان :(255 ص / 2 ج) - بالوفيات الوايف) وتفصيلها امليدائين، عنيد املذكورة هذه هي

 من فقطع بذلك عليه فشهيد الرحل، من أخرجها أنه يشهيد مبن جيئوني :فقال طالب أبي بن علي به فأتوا بسفوان سرق

 يأكل؟ كيف يصلي، كيف يتوكأ، كيف !اهلل سبحان يا :فقال زنيده؟ من قطعته أال !املؤمنني أمري يا :له فقيل أشاجعه،

 ما :فقال !أنت فسمين علياً، فسماني عقاني أبوي إن !األمري أيها :فقال أصمع، بن علي أتاه البصرة، احلجاج قيدم فلما

 أبقاه ما ألقطعن تعيديتهما لئن وواهلل فلوساً، دانقني يوم كل لك وأجريت البارجاه، مسك وليتك قيد !به توسلت ما أحسن

 األصمعي: نصب يف قيل ومما لحأصمعي، وصل حتى رجلال هذا ساللة يف النصب بقي وقيد اهـ  (!عليك عليّ

 مخس سنة األصمعي جنازة يف كنا قال العيناء أبو حيدثنا ..(205 ص / 01 ج) - بغيداد تاريخ يف بسنيده اخلطيب ذكر

 :لنفسه نشيدنيأو الشاعر اجلرمي قالبة أبو فحيدثين ومائتني عشرة

 اتخشب على البلى دار حنو ....محلوها اًأعظم اهلل لعن 

 !ـوالطيبات والطيبني البيت وأهل  .... النيب تبغض عظماأ 

 ص / 01 ج) - النبالء أعالم سري يف األصمعي ترمجة ففي بالسنة! له احلنابلة وصف يف سبب األصمعي ولنصب

 الثناء وهذا بعض، بأعناق بعضه ميسك والنصب اهـ (!نةالسُّ يف االصمعي على حنبل بن أمحيد أثنى وقيد  قال: (032

 أمحيد أن مع نصب، من شيء وعنيده إال بالسنة رجالً يصف مل فأمحيد أمحيد، ونصب األصمعي نصب دالئل من أمحيد من

 الرشييد صنائع من األصمعي وكان النصب،، من به بأس ال شطر وهذا معاوية، حيب لكنه علي اإلمام يبغض ال نفسه

 أحيد عنه سئل اللغة، يف بالكذب متهم األصمعي وكان ري،كب ناصيب والرشييد لبغيداد، البصرة من انتقل وألجله ومقربيه،

 .الكذب من بشيء متلبساً إال ناصبياً أجيد ومل اهـ األعراب! على يكذب الشمس يف جالس فقال: هو؟ أين أقاربه



 كذا موضع وليتك قيد به توسلت ام للطف وقال احلجاج له فتضاحك حمتاج مرياأل صلة ىلإ ناأو بائس فقري نىإو

 .امليدائين رواية انتهت وهنا التنفيذ، آثار من وهذا اهـ

 ما تارخيه يف ،عالمهمأو احمليدثني كابرأ من وهو ،161بنفطويه املعروف عرفة ابن روى وقيد احليدييد: ابن وأضاف

 مبا إليهم تقربا ميةأ بين اميأ يف افتعلت الصحابة فضائل يف املوضوعة حادي األ كثرأ إن وقال اخلرب هذا يناسب

 .162هاشم بين نوفأ به يرغمون هنمأ يظنون

                                                           

 بيأ بن املهلب بن حبيب بن املغرية بن سليمان بن عرفة بن حمميد بن إبراهيم امسه صفرة، أبي بن املهلب ذرية من هو 161

 أي – وفيها (025 ص / 0 ج) - غرب من خرب يف العرب ويف  هـ(،727 -222 ) لقب، نفطويه وإمنا  األزدي، صفرة

 روى التصانيف، صاحب الواسطي، العتكي عرفه بن حمميد بن إبراهيم اهلل عبيد أبو النحوي، نفطويه مات -هـ727 سنة

 وألجل اهـ فنون صاحب الرواية، واسع العلم، كثري وكان سنة، مثانني وعاش وطبقته، الصَّريفين أيوب بن شعيب عن

 من هو احلنبلي الربهباري ألن التشيع قليل يف حتى صحيح، غري وهذا بالتشيع، بعضهم اهتمه األمور هذه مبثل تصرحيه

 عليه أثنوا وقيد الصحابة، فضائل عن كالمه ليبطل قاله من هذا قال إمنا  التشيع؟ له يأتي أين فمن بغيداد! ويف عليه صلى

 نفطويه النحوي عرفة بن حمميد بن إبراهيم  :(22 ص / 0 ج) - امليزان لسان ففي ) والفقه واحليدي  بالتاريخ والعلم باليدين

 صيدوقاً كان اخلطيب وقال به بأس ال ومرة بقوي ليس اليدارقطين قال وثالمثائة العشرين حيدود إىل بقي تصانيف له مشهور

 ال وكان امللوك عليه غلب ولكن الناس وأيام للحيدي  الرواية كثري كان مسلمة وقال  ) حجر ابن وزادج الذهيب، كالم انتهى

 واحليدي  واللغة بالعربية عاملاً كان.. الثعاليب قال  ..) األدباء معجم يف ياقوت وقال ،.. شيعية فيه وكانت للناس يتفرغ

 وأربعني أربع سنة وليد املرزباني قال وغريمها األصبهاني رجالف وأبو املرزباني عنه روى وغريمها واملربد ثعلب عن أخذ

 حسن وكان أحيداً عليها شاهيدت ما حال على يرويه فيما والصيدق اجملالسة وحسن األخالق طهارة من وكان ومائتني

 وكان فيه رأساً داود مبذهب عاملاً فقيهاً وكان غريه يقرئ ثم عاصم قراءة على منه بشيء جملسه يف يبتيدئ للقرآن احلفظ

 الناس وأيام للسرية احلفظ وأتقن والوزراء امللوك جالس وكان رواه مما بشيء عليه يتعلق ال صيدوقاً ثقة احليدي  يف مسنيداً

 وحضرت وثالمثائة وعشرين ثالث سنة األول ربيع يف مات املرزباني قال .. والظرف والفتوة املروة مع العلماء ووفيات

 أعالم سري ففي  الفروع، ظاهري العقييدة حنبلي أنه يظهر بل اهـ/ (احلنابلة كبري اريالربهب هعلي الصالة يف فتقيدم جنازته

 الوايف يف ترمجته يف و  ..اخل،وكيس خلق، وحسن ومروءة، وفتوة ودين سنة ذا وكان :(32 ص / 05 ج) - النبالء



 عليه واملتقيدمون الصحابة يذكر أن يسوءه السالم عليه على يكون أن هذا من يلزم وال  -احليدييد أبي ابن – قلت

 عيدو انه من لسالما عليه على يف يظنونه ما على هذا من مراأل يبنون كانوا ميةأ وبين معاوية أن الإ والفضل باخلري

 من باخلالفة عليه ثرواأاست هنمأو منهم فضلأ نهأ يرى كان ولكنه يظنونه كما احلقيقة يف مراأل يكن ومل عليه تقيدم من

 .احليدييد ابن كالم اهـ منهم براءة وال هلم منه تفسيق غري

 األربعة: املراسيم شواهيد ثانياً:

وسنوردها هنا بال دراسة شواهيد تكرار للنص تقريباً، وهناك شواهيد كثرية عن هذه املراسيم، بل بعض ال

لحأسانييد، لكثافة هذه الشواهيد وألن التاريخ تاريخ، فإذا تضافرت رواياته على أمر فهو صحيح غالباً، إال يف 

 نوادر ليست حمل البح  هنا،  إضافة إىل أن بعضهم تقيدم الكالم عنه، ومن ذلك: 

 م:الرواية األوىل : من شواهيد املراسي -

                                                                                                                                                                           

 مناظرة الزجاج وبني بينه وجرت املسمى وه االسم إن احلنابلة بقول يقول نفطويه وكان   :(225 ص / 2 ج) - بالوفيات

  ..اخل(احلنابلة موافقته ذلك على الزجاج عليه أنكر

 أو شرعاً يقبل الذي فمن معاوية؟ بفضائل فكيف واملعارضة، املقابلة فيها جييد الثالثة اخللفاء فضائل يقرأ فمن حق، وهذا 162

 النيب أن زعموا وقيد األنبياء، من حتى يهرب أنه على تيدل ال النبوية والسنة الكريم القرآن بينما عمر من يهرب الشيطان أن عقالً

 احملراب إىل الشيطان هذا يصل فلماذا املسلمون، يراه حتى ألبقاه السالم عليه سيلمان لوال وأنه شيطاناً أمسك نفسه )ص(

 ذلك النبوي املسجيد يف الفجر صالة عمر يشهيد أمل فجاً؟ سالكاً رآه إن عمر من يهرب بينما )ص( النيب من يهرب وال النبوي

 سيد حيدي  ملعارضة موضوعة فإهنا بكر أبي كخوخة كثري وأمثاهلا األموية، اخلرافات هذه ملثل حيتاج ال عمر حب إن اليوم؟

 أمستيه خاص حب  ويل النبوي، املسجيد فبجوار علي وأما امليدينة، مشال السنح يف يسكن بكر أبو وكان علي، باب إال األبواب

  معلولة. أو موضوعة احليدي  أهل بني اليوم املشهورة األحادي  أكثر فيها وجيدت املناقب( علل )



 عن اجملاليد بن سعييد قال هشام بن حمميد عن أبي خمنف[   219صفحة   - 3تاريخ الطربي    ] جزء 

كل قيد حيدثين بعض هذا  ) أبو خمنف( قال ،واحلسني بن عقبة املرادي والصقعب بن زهري وفضيل بن خيديج 

بن أبي سفيان احليدي  فاجتمع حيديثهم فيما سقت من حيدي  حجر بن عيدي الكنيدي وأصحابه إن معاوية 

 - :دعاه فحميد اهلل وأثنى عليه ثم قال أما بعيد إحيدى وأربعنيملا ويل املغرية بن شعبة الكوفة يف مجادى سنة 

 :  -فذكر وصيته للمغرية ومنها

رعـييت  وقيد أردت إيصاءك بأشياء كثرية فأنا تاركها اعتمادا على بصرك مبا يرضيين ويسعيد سلطاني ويصلح بـه  

حم عن شتم علي وذمه والرتحم علـى عثمـان واالسـتغفار لـه والعيـب علـى       ك خبصلة ال ترتولست تاركا إيصاء

ــاء هلــم         ــإطراء شــيعة عثمــان رضــوان اهلل عليــه واإلدن ــرك االســتماع منــهم وب أصــحاب علــي واإلقصــاء هلــم وت

 واالسـتماع منـهم فقـال املغـرية قـيد جربــت وجربـت وعملـت قبلـك لغـريك فلــم يـذمم بـي دفـع وال رفـع وال وضــع             

 اهـ   فستبلوا فتحميد أو تذم قال بل حنميد إن شاء اهلل

 التعليق:  

فهؤالء أربعة من التابعني ) شيوخ أبي خمنف( يروون هذه القصة واألرجح أهنـم أخـذوها مـن بيـت املغـرية، فقـيد       

ة وهذا النص هو ترمجـ كان املطرف بن املغرية بن شعبة من املعارضة العراقية، وكان صادق اإلميان وقيد ثار.. 

 أخرى للمراسيم.

 الرواية الثانية : من شواهيد املراسيم األربعة:



 : قال أبو خمنف قال الصقعب بن زهري مسعت الشعيب يقول [   219صفحة   - 3تاريخ الطربي    ] جزء  

ة وأقام املغرية على الكوفة عامال ملعاويل ما ولينا وال بعيده مثله وإن كان الحقا بصاحل من كان قبله من العما

للعافية غري أنه ال ييدع ذم علي والوقوع فيه والعيب من أحسن شيء سرية وأشيده حبا سبع سنني وأشهرا وهو 

فكان حجر بن عيدي إذا  ، لقتلة عثمان واللعن هلم واليدعاء لعثمان بالرمحة واالستغفار له والتزكية ألصحابه

 (كونوا قوامني بالقسط شهيداء هلل)ز وجل يقول إن اهلل ع : مسع ذلك قال بل إياكم فذمم اهلل ولعن ثم قام فقال

 وأن من تزكون وتطرون أوىل بالذم  ، أن من تذمون وتعريون ألحق بالفضل :وأنا أشهيد

 ....اخل  فيقول املغرية يا حجر 

 هذا شاهيد على رواية امليدائين ) املراسيم األربعة(.. قلت:

 الرواية الثالثة: من شواهيد املراسيم األربعة

قال أبو خمنف فحيدثين األسود بن قـيس عـن مـرة بـن منقـذ      : [   192صفحة   - 3لطربي    ] جزء تاريخ ا 

بن النعمان قال كنت أنا فيمن نيدب معه يومئذ قال لقيد كان صعصعه بن صوحان قام بعـيد معقـل بـن قـيس وقـال      

أنـت خطيـب فكـان أحفظـه      ابعثين إليهم أيها األمري فأنا واهلل ليدمائهم مستحل وحبملها مستقل فقال اجلس فإمنـا 

قال ذلك ألنه بلغه أنه يعيب عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ويكثر ذكر علي ويفضله وقـيد كـان دعـاه    وإمنا ذلك 

فقال إياك أن يبلغين عنك أنك تعيـب عثمـان عنـيد أحـيد مـن النـاس وإيـاك أن يـبلغين عنـك أنـك تظهـر شـيئا مـن              

ا أجهله بل أنا أعلم بذلك ولكن هذا السلطان قـيد ظهـر   فضل علي عالنية فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئ

وقيد أخذنا بإظهار عيبه للناس فنحن نيدع كثريا مما أمرنا به ونذكر الشيء الذي ال جنيد منـه بـيدا نـيدفع بـه هـؤالء      



القوم عـن أنفسـنا تقيـة فـإن كنـت ذاكـرا فضـله فـاذكره بينـك وبـني أصـحابك ويف منـازلكم سـرا وأمـا عالنيـة يف                

  هذا ال حيتمله اخلليفة لنا وال يعذرنا به املسجيد فإن

 وهذا شاهيد تطبيقي أيضاً.. فاملغرية يطبق تلك املراسيم..قلت: 

 الرواية الرابعة : من شواهيد املراسيم األربعة:

قال أخربنا مالك بن إمساعيل أبـو غسـان النهـيدي قـال أخربنـا عمـر       ويف طبقات ابن سعيد ) ترمجة ابن احلنفية(: 

امسه قـال ال   لقيت خبراسان رجال من عزة قال قلت لحأسود ما :يل عن األسود بن قيس حيدثه قالبن زياد اهلذ

 ..قـال قلـت بلـى قـال انتـهيت إليـه وهـو يف رهـط حيـيدثهم           ؟قال أال عرض عليـك خطبـة ابـن احلنفيـة     ، أدري

قــال  ، فجلســت وحــيدث القــوم ســاعة ثــم قــام فقمــت معــه فلمــا أن دخــل دخلــت معــه بيتــه قــال قــل حباجتــك    

فحميدت اهلل وأثنيت عليه وشهيدت أن ال إلـه إال اهلل وأن حممـيدا عبـيد اهلل ورسـوله ثـم قلـت أمـا بعـيد فـواهلل مـا           

ى قـرابتكم ولكـن كنـتم أقـرب قـريش إىل نبينـا قرابـة فلـذلك أحببنـاكم          لـ أقرب قريش إلينا قرابـة فنحـبكم ع   كنتم

عليـه األعنـاق وأبطلـت الشـهادات وشـردنا يف      ضـربت  على قرابتكم من نبينا فما زال بنا الشني يف حبكم حتى 

 ..... اخلالبالد وأوذينا

 عن مراسيم معاوية األربعة، فهذا الراوي ينقل الواقع. قلت: فهذه من شواهيد

شاهيد من حيدي  املغرية مع حجر بـن عـيدي، وشـاهيد عرضـهم علـى حجـر بـن        شواهيد أخرى كثرية، وهناك  

ــة تشــهيد ملــ     ــائع التارخيي ــاء     عــيدي وأصــحابه.. فالوق ــة يف فضــائل اخللف ــذا الشــواهيد احليديثي ــيدائين، وك ا رواه امل



، كــل هــذه مــن قــرائن تلــك وجــود تلــك املقــابالت واملعارضــات احليديثيــةأو فضــائل معاويــة مــن حيــ   الســابقني

 .املراسيم

  والتعيديل اجلرح يف معاوية مراسيم أثر ثالثاً:

 مطلقاً الشيعي تضعيف وهو فقط! األول املرسوم رآثا من رمبا بل  املراسيم، تلك آثار من فقط واحيد منوذج

 ال جيالً فأنشأت وحميدثوها وقضاهتا وعلماؤها األموية اليدولة عليه سارت األثر وهذا ،غالباً الناصيب وتوثيق

 أتى حتى منكر وال مستشكل بال املنوال هذا على وبقوا به، يقتيدى سلفاً اجليل ذلك أصبح ثم هذا، إال يعرف

 هذا فاستشكل هـ(552 سنة مات ) اهلجري التاسع القرن يف الباري فتح صاحب العسقالني جرح ابن احلافظ

 احليدي  بنص نفاق علي وبغض علياً يبغض الناصيب أن مع الشيعي، وتضعيف االصيب توثيق سبب يف وحتري

 بنص إميان علي وحب علياً حيب الشيعي أن كما لكاذبون(، املنافقني إن يشهيد واهلل ) القرآن بنص كاذب واملنافق

 حجر ابن استشكله ما هذا احليدي ؟ أهل عنيد املوضوع عكس الذي فما غالباً يكذب ال واملؤمن احليدي ،

 السبب وأنه معاوية مرسوم تذكر ولو االستشكال، هذا على اإلجابة يعرف مل لكنه االستشكال، يف وأحسن

 نقل الذي ألحيداث(ا ) امليدائين كتاب ألن يعلمه ال ارمبو يتذكره مل أنه إال االستشكال، أحسن كما اإلجابة ألحسن

 على جيب كان حال، كل وعلى امليدائين، كتاب عن ونقله احليدييد أبي ابن شرح يقرأ مل حجر ابن ولعل مفقود، اخلرب

 عنيده. يثبت مل أو املرسوم جييد مل لو حتى احليدي  أهل تطبيق فوق النص جيعل أن حجر ابن احلافظ

 هـ(0751 ت ) عقيل بن حمميد العالمة عليه تعقبه غريب عجيب جبواب االستشكال على جرح ابن أجاب وقيد

 بكالم حجر ابن كالم  تعقب وقيد حجر، كابن املذهب شافعي وهو واحلجاز، واهلنيد اليمن يف متجول عالمة وهو

   الستشكال:ا على جوابه مع معاوية مراسيم آلثار حجر ابن اكتشاف ذلك قبل نورد ولكن سنختصره، طويل،

 

  :حجر[ ابن اكتشاف نص ]  رابعاً:



 : -163زبار بن ملازة ترمجة -(التهذيب هتذيب) يف اهلل رمحه العسقالني حجر ابن احلافظ  قال

 حيبه ال )  حقه يف ورد اًعلي أن سيما وال 164مطلقاً الشيعة وتوهينهم غالباً الناصيب توثيقهم استشكل كنت وقيد))

 نصر كونه وهو بسبب مقييد هنا ها البغض أن ذلك عن اجلواب يف يل ظهر ثم ،165(منافق إال يبغضه وال مؤمن إال

                                                           

 وامللوك الرسل تاريخ ففي فقط! البغاة قاتل ألنه ويسبه علياً يبغض كان ناصيب، بصري زياد( ابن وقيل ) زبار بن ملازة 163

 حيدثين :قال صاحل، بن سليمان حيدّثنا :قال أبي، ثينحيدّ :قال شبويه، بن أمحيد بن اهلل عبيد حيدّثين :(23 ص / 7 ج) -

 عليّاً؟ تسبّ مل :له قلت :قال زياد، بن ملازة لبييد أبي عن اخلرّيت، بن الزبري حيدّثين :قال حازم، بن جرير عن اهلل، عبيد

 وهذا عائشة، مع األزد وكانت اجلمل، معركة يقصيد  اهـ هنا ها والشمس ومخسمائة، ألفني منا قتل رجالً أسبّ أال :قال

 يوم أقارهبم قتلوا ألهنم ولعلي وحلمزة )ص( للنيب قريش كبغض عصبية فهذه -السبب بأنه صادقاً كان إن – ملازة من البغض

 يف مناصريه وقتل حنيف بن عثمان واليه بعزل اجلمل أهل قام وقيد عيدل، خليفة وهو يفعل أن علي لإلمام ميكن فماذا بيدر،

 غري النواصب ولكن بالقتال؟.. يبيدؤونه ثم فيأبون؟ اجلماعة إىل ييدعوهم ثم املال..اخل، بيت على واالستيالء البصرة

 من هذا ملازة أن الطربي وذكر باطلة، لشهبة أو زائلة دنيا على فحسب النصب هو وإمنا السبب هو هذا بأن صادقني

 ص / 2 ج) - للذهيب اإلسالم تاريخ فيف يزييد! فضل يف مصطنعة أكاذيب يروي وكان معاوية! بن يزييد على الوافيدين

 فألقت ريحٌ فهاجت اخلمر، يشرب هو :فقالوا يزييد إىل وفيدنا :قال ملازة( ) لبييد أبي عن اخلريت، بن الزبري روى و :(775

 يعلق ولذلك  الفساق! من وليس  األولياء من فيزييد إذن أكرب! اهلل  اهـ !(يقرأ هو و املصحف نشر قيد هو فإذا خيمته،

  (. !يزييد مناقب يروي و علي من ينال الذي اليزييدي الناصيب هذا بغض على الشيعي يالم ما ) بقوله: هذا على ذهيبال

 أن إال أظن وال حجر، ابن احلافظ من وشجاع خطري اعرتاف ألنه النقل، هذا يف ما أهم وهو االكتشاف، هو هذا 164

 ما به اقتنع جواباً وجيد حجر ابن أن لوال رمبا و املذهب، من خشية التصريح على جيرؤ مل لكنه هذا، الحظ قيد غريه

 احنياز نكتشف والتعيديل اجلرح واقع باستقراء أنه على واضحة داللة ييدل االعرتاف هذا ألن أيضاً، االعرتاف هذا اعرتف

 وما القاعيدة هي هذه علي، اإلمام ضيد وملعاوية البيت، آل ضيد أمية ولبين الشيعة، ضيد للنواصب والتعيديل اجلرح أهل

 والتعيديل للجرح علمية قراءة إعادة يف منها نستفييد حتى أوالً القاعيدة هبذه االعرتاف وجيب وشاذ، نادر فهو خالفها

   والفقه..اخل. والعقائيد واحليدي 



 واحلب املبغض حق يف إساءة منه وقعت من بغض البشري الطبع من ألن !166(وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب

 أفرط من أحبه يدفق ،العموم على ليس وبغضه علي حب يف واخلرب ،غالباً اليدنيا أمور إىل يرجع ما وذلك ،بالعكس

 ،األنصار حق يف ورد قيد ذلك من علي حق يف ورد والذي ،أفكهم عن اهلل تعاىل إله أو نيب أنه أدعى حتى فيه

 وأيضاً ،علي حق يف يقال فكذا ،وبالعكس نفاق عالمة ذلك كان النصر ألجل بغضهم أن العلماء عنه وأجاب

 فإن بالرفض يوصف من خبالف اليديانة بأمور تمسكوال اللهجة بصيدق مشهوراً يكون بالنصب يوصف من فأكثر

 عليه كان أو عثمان قتل (رض) علياً أن اعتقيدوا الناصبة أن فيه واألصل ،األخبار يف يتورع وال كاذب غالبهم

 حجر ابن كالم اهـ((.علي حروب يف أقاربه قتلت من منهم أن ذلك إىل انضاف ثم بزعمهم ديانة له بغضهم فكان

  مطوالً[ حجر ابن احلافظ على عقيل ابن لعالمةا رد ] خامساً:

 : القوم أعقل ألنه حجر ابن على الرد اختيار  -0

 قول على رداً قال  -معاوية مبرسوم التأثر من القالئل الناجني أحيد وهو – الشافعي عقيل بن حمميد العالمة قال  

 يف العسقالني حجر ابن كالم  :(05 / 0) - والتعيديل اجلرح أهل على اجلميل العتب الفرد كتبه يف حجر ابن

 :الشيعة وجرح الناصبة توثيق

 واحتجاجهم مطلقاً الشيعة وتوهينهم غالباً الناصيب توثيقهم عن -احليدي  أهل يعين – به اعتذروا ما ذكر يف

 :-عقيل ابن – فنقول وبطالنه ذلك فساد بيان ثم لذلك
                                                                                                                                                                           

 عبيد بن وجابر وأنس عمر وابن  سلمة وأم علي حيدي  من غريه يف وهو علي، حيدي  من مسلم صحيح يف واحليدي  165

 عملوا الذين معاوية صنائع من وعروة ) عنه اهلل رضي ثابت بن حسان حق يف يقابله ما عروة وضع وقيد ريهم،وغ اهلل

 فيه(. التفصيل وسيأتي علي، لفضائل واملقابلة املعارضة األحادي  وضع على

 ظن كما األمر كان لو وإال منه، )ص( النيب ومراد احليدي  أصل يبطل وهو حجر! ابن من عجيب التخصيص هذا 166

 ومن منافق، فهو )ص( النيب نصر ألنه طالب أبا أبغض ومن منافق، فهو )ص( النيب عم ألنه هلب أبا أبغض من فإنه حجر ابن

 منافق.. فهو عليه وطيء )ص( النيب ألن حجراً أبغض ومن .. منافق، فهذا ابنته تزوج )ص( النيب ألن سفيان أبا أبغض

 احليدي . من )ص( النيب مراد هذا ليس



 مما ،املكي حجر ابن به هذي ما وال تيمية ابن به فلسفت ما وال حزم ابن به تطاول ما بذكر الكتاب نطيل ال 

 زبيدة ألنه اهلل رمحه العسقالني حجر ابن احلافظ العالمة كالم بنقل ونكتفي فساده لوضوح املواضيع هذه يف ييدخل

  اهـ تعاىل اهلل شاء إن مجلة نرده ثم التأمل قبل يروج قيد مما هنوأل به احتجوا ما

 التعليق:

 النصب، مراتب من مرتبة يف كل ولكن املكي(، حجر وابن تيمية وابن حزم ابن ) نواصب الثةالث وهؤالء قلت:

 حزم ابن وأما النصب، شطرا له فاجتمع عالنية، معاوية وحيب خفية علياً يبغض نصباً أبلغهم فهو تيمية ابن أما

 يظهر وال يزييد..اخل بنها ويذم معاوية أفعال بعض ويذم عيدي بن وحجر احلسني على يثين فهو ذلك من فأخف

 حليدي  مناقبه من تواتر ما وإنكار علي لتنقص يصل أن إىل فيبالغ  بكر وأبي علي بني املفاضلة عنيد إال نصبه

 معاوية بن يزييد يبغض أنه إال معاوية وحيب علياً حيب احملرقة الصواعق صاحب فهو املكي حجر ابن وأما الغيدير،

 اليدين وحمب تيمية ابن كتب انتشرت حتى احمليدثة السلفية من كثري عليه يالذ هو اخلفيف النصب وهذا ويذمه،

 ويزييد معاوية على والثناء بذكاء، وتنقصهم البيت وأهل علي بغض يف السلفية بعض فأخذ وحنوهم اخلطيب

 يوه ومعاوية، )ص( حمميد بني ستكون  األخرية فاملعركة  خلقه، يف اهلل سنن من وهذه ..اخل، وحبهم واحلجاج

 اليدفاع السلفية وإظهار ظاهرة، بغفلة أتباعه فصيدقها خفي، بيدهاء التقية استخيدم معاوية أن إال األوىل، املعركة

 هذا يربطون فلذلك ويزييد، معاوية مواالة على وللتحريض فقط للزينة هي إمنا وعائشة وعثمان وعمر بكر أبي عن

 وطلبة معاوية، شأن وإعالء علي من للحط مقيدمة هو إمنا الكبار الصحابة عن دفاعهم أن على ييدل مما هبذا،

 من أسوأ وهذا أمية، بين ورفع البيت أهل من باحلط إال الثالثة عن دفاعاً يعقلون ال فأصبحوا غفلة فيهم العلم

 من والرفع البيت أهل على احلط بينما واحيدة، جرمية أو واحيد خطأ الثالثة على احلط ألن الثالثة، على احلط

 عليه موسى حب ينفعه فال فرعون على أثنى ومن كبريتان، جرميتان واحلجاج ويزييد كمعاوية املنيالظ شأن

 كثروا. وإن والشياطني الرسل حمبة خلط من أفضل قلوا، ولو بيته أهل من والصاحلني )ص( للنيب والوالء السالم،

 :  غالباً الناصيب توثيقهم على اجلواب  -2



  : عقيل ابن العالمة قال ثم

 :قال ثم - 167 مقيدمات فذكر – فنقول متهييد من بيد ال كالمه نقض يف الشروع وقبل )

                                                           

 ويف الراوي عيدالة به جترح ما حتيدييد يف والتعيديل اجلرح أهل كالم اختلف قيد ) عقيل: ابن العالمة قول هي واملقيدمة 167

 كالمهم من ننقله مما هذا تعرف عليه، متفق أصل إىل يرجعوا ومل مشربه وافق ما بعضهم ورجح الرافضي الشيعي تعريف

 وتقيدميه علي حمبة والتشيع)) :قال ثم اجلرح ألفاظ يف التشيع (الباري فتح) مقيدمة يف العسقالني حجر ابن الشيخ ذكر فقيد

  اهـ((.فشيعي وإال رافضي عليه ويطلق تشيعه يف غال فهو وعمر بكر أبي على قيدمه فمن الصحابة على

 سوى من على له املقيدمني حمبيه وأن روافض الشيخني على له املتقيدمني علي حميب مجيع أن هذا كالمه معنى أن خيفى وال

 وسلمان  ،أرقم بن وزييد كاملقيداد الكرام الصحابة من كبرية فجملة هذا وعلى العيدالة جمروح الطائفتني وكال شيعة الشيخني

 هؤالء( )كل ،غريهم وكثري كافة املطلب وبين كافة هاشم وبين - الصحابة من مجلة وذكر – ..ذر وأبي )الفارسي(،

 أكابر من التابعني وتابعي التابعني من هبؤالء ويلحق له وحمبتهم الشيخني على علياً لهملتفضي -حجر ابن كالم وفق – روافض

 الظهر قاصمة واهلل هو هؤالء عيدالة وجرح البيت( أهل ) الكتاب قرناء وفيهم عيددهم حيصى ال من األمة وصفوة األئمة

 .وفضله ودينه لعلمه هذا كالمه ىمعن لظاهر إرادته البعيد كل ويبعيد عليه نقف مل حممالً الشيخ لكالم ولعل

 فقال: حجر ابن كالم تناقض : عقيل ابن ذكر ثم

 والزبري عثمان يف يتكلم من هو وعرفهم السلف زمان يف الغايل فالشيعي) :فقال هذا خيالف ما (امليزان لسان) يف وذكر

 من ويتربأ السادة هؤالء يكفر لذيا هو وعرفننا زماننا يف والغايل لسبه وتعرض (رض) علياً حارب ممن وطائفة وطلحة

 حارب ممن وطائفة)) قوله إىل ((فالشيعي)) قوله يف أن وعلى : عقيل( ابن قال ) اهـ((.مفرتي ضال فهذا أيضاً الشيخني

 عائشة املؤمنني أم أهي ؟ هنا تفسريه فما فأكثر الواحيد على يصيدق الطائفة لفظ ألن غموضاً ((لسبه وتعرض (رض) علياً

 لعن عنهم صح ممن معهم ومن وعمار احلسنان يكون وعليه ؟ والقاسطني الناكثني من النهروان أهل عيدا من أم ؟ وحيدها

 ((لسبه)) يف والضمري ((حارب)) فاعل إىل ((تعرض)) يف الضمري عود حيتمل ((لسبه وتعرض)) وقوله !غالة القاسطني

 يف الضمري يعود أن وحيتمل ،الغلو من علياً ويسبون ونيلعن الذين وسب لعن يكون وعليه (السالم عليه) علي على يعود

 لحأدلة خمالف هذا وكل ! الغلو من علي سبه من سب يف بعلي االقتيداء يكون وعليه (السالم عليه) علي إىل ((تعرض))

 ترمجة يف (التهذيب هتذيب) يف  -حجر ابن – وذكر !فتأمل هبم بالتمسك أمرنا من وعمل وهليدي الصرحية الصحيحة



 :تعاىل اهلل رمحه -حجر ابن -  قال

 اهـ.(غالباً الناصيب توثيقهم استشكل كنت وقيد )

 :-عقيل ابن القائل – وأقول

 ابن ) والشيخ واجلور امليل عنوان الصنيع ذلك ألن صحيح واستشكاله وجيه هذا حجر( ابن ) الشيخ كالم 

 ،168القوم صنيع على ثابتة وحجة واضح دليل هنا فاعرتافه يرويه فيما ثقة وهو واحلفظ اإلطالع أهل من حجر(

 واءاستمر حتى إليه وميلهم له الناس وألف األيام تلك يف هأهل وغلبة وشيوعه النصب فشو عالمة ذلك مع وهو

 جل هلل سب أنه مع وقعه عليهم وخف (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب أخي سب مساع واعتادوا الوبيل مرعاه

 ذلك على ومجيدوا قلوهبم تنكره ومل أمساعهم عنه تنب فلم (وسلم وآله عليه اهلل صلى) لرسوله وسب جالله

                                                                                                                                                                           

 فقطع فأبى علي سب عليه عرض مروان بن بشر أو احلجاج ألن (املعرقب) له قيل إمنا قلت ) :لفظه ما املعرقب مصيدع

 ذكره))  -حجر ابن – قال ثم اهـ.( التشيع يف :قال ؟ عرقب شيء أي يف :لسفيان قلت امليديين ابن قال عرقوبه

 واجلوزجاني التشيع من إليه نسب ما بذلك يرييد الطريق عن جائر زائغ فقال  - املعرقب يعين  - الضعفاء يف اجلوزجاني

 املتصف يعرقب الذي التشيع أن تعرف هذا ومن عقيل": ابن قال ثم اهـ((.قوله فيه يقيدح فال واالحنراف بالنصب مشهور

 يظهر نقلناه ومما (السالم عليه) املؤمنني موىل سب عن االمتناع هو اجلوزجاني أمثال عنيد الطريق عن جائراً زائغاً يكون به

 .النواصب عن العسقالني حجر ابن العالمة اعتذار يف الكالم فإليك  ،كالمهم يف االضطراب لك
 عتيبة بن واحلكم القاسم بن الغفار وعبيد فشعبة األول، جيلها بعيد احليدي  أهل مجهرة أو احليدي .. أهل يعين 168

 عبيد منهج على يكونوا مل عنهم اهلل رضي وأمثاهلم  بصريال واحلسن سليمان بن وجعفر واألعمش املعتمر بن ومنصور

 طبقته وال بالتشيع جيرح شعبة يكن فلم وميدرسته، أمحيد  ثم امليديين بن وعلي عيينة بن وسفيان والقطان مهيدي بن الرمحن

 بعيده، ومن أمحيد يدعه يف بالتشيع اجلرح ازداد ثم األيام، تلك نواصب من الواحيد بعيد الواحيد إال املتقيدمني احليدي  أهل من

 افرتق كما احمليدثة، السلفية عن العتيقة السلفية املذهبان، افرتق هنا ومن شيعي، كل جرح على احمليدثة السلفية أطبقت ثم

 تأتيها حتى باألرض لبطت ضعفت فإذا لقوهتا، معها السنة بقية تأخذ ألهنا احمليدثة السلفية قوة أوقات يف الشيعة عن السنة

 حنيفة وأبي واملعتزلة الشيعة لتكفري فيعودون األمطار، بعيد  الضفادع خروج األرض من خرجفت سياسية فرصة

   صيدقت. أو كذبت  ذلك: بعيد وقولوا  احمليدثة  السلفية تاريخ تتبعوا واألشاعرة..اخل،



 وهو -  غالباً الناصيب بتوثيقهم االعرتاف أفبعيد ،والصولة الرياسة أهل وفاعلوه معتاداً أمراً صار ألنه به واستخفوا

 البح  الواجب بل ،كال ؟ صحته زعموا ما فنقبل وتيدقيق حب  بيدون التقلييد لنا جيوز  - النيب بشهادة منافق

 املغرتون وكثر عنه رواته جل وإن ناصيب فيه بإسناد رووه مما بشيء نغرت ال وأن الشيدييد واالحرتاس والتيدقيق

 مما كان أو قوة يكسبه ما عضيده أو تواتر أو ئنالقرا بصحته شهيدت ما إال اللهم بصحته واجلازمون به واحملتجون

 . بالبطالن مذهبهم وعلى بالضالل عليهم يشهيد

 [: حجر ابن كالم بقية على للرد يعود أن قبل  عقيل ابن ]استطراد

 الناصبة رواية تصحيح يف 169داود أبي قول رد

 ابن الشيخ رده وقيد باطل بل خطأ فهو ((-اخلوارج من – حيديثاً أصح األهواء أهل يف ليس)) داود أبي قول وأما

 : (التهذيب هتذيب) يف فقال تعاىل اهلل رمحه العسقالني حجر

 عن حامت أبي ابن حكى فقيد إطالقه على فليس ((حيديثاً األهواء أهل أصح اخلوارج إن)) داود أبي قول وأما ))

 صريوه أمراً هووا إذا إهنم :بتا ممن اخلوارج بعض عن  - هليعة ابن وهو - املصري عقبة بن عبيداهلل القاضي

 اهـ((.حيديثاً

 :لفظه ما التهذيب هتذيب عن آنفاً عنه نقلناه ما ذكره بعيد امليزان لسان يف -حجر ابن – وقال

                                                           

 عن نعوميت الزكية النفس يف ويطعن ويوثقه القسري خاليد مثل عن يروي نصب، وفيه حنبلي وهو السنن صاحب هو 169

 شرحها، يطول أخرى أمور يف داود! أبو إال السنة الكتب أصحاب رواه فقيد الباغية( الفئة تقتله عمار ) حيدي  رواية

 أهل فهم ماجه وابن والرتمذي والنسائي مسلم البقية؛ أما داود، وأبو البخاري إال ناصيب الستة الكتب أصحاب يف وليس

 أحيد، كل يعرفه ال خفي االثنني نصب أن إال داود، أبي نصب من أبلغ يالبخار ونصب نواصب، وليسوا معتيدلون سنة

 اهلل. معاذ تيمية، ابن أو اجلوزجاني كنصب نصبهم أن أحيد يظن فال  مراتب، والنصب



 بن ابراهيم بذلك انبأنا الصحيح حيديثه قيديم من فهي هليعة ابن عن( ) االمام مهيدي بن الرمحن عبيد هبذا حيدث ))

 أمحيد حيدثنا نعيم أبو انبأنا أمحيد بن احلسن أبو انبأنا كتابة حمميد بن حمميد انبأنا علي بن ابراهيم انبأنا شفاها داود

  (حيديثاً صريوه أمراً هووا إذا اخلوارج بأن يعين) هبا مهيدي ابن حيدثنا عمر بن عبيدالرمحن بن اسحق بن

 اإلسالم صيدر يف كانت اخلوارج بيدعة إذ باملراسيل للمحتجني الظهر قاصمة واهلل وهذه : -حجر ابن – قلت

 فرمبا وأشاعوه حيديثاً جعلوه أمراً استحسنوا إذا وهؤالء بعيدهم فمن التابعني عصر يف ثم متوافرون والصحابة

 حيتج الذي وجييء غريه عنه فيحمله به للظن حتسيناً به حيدث من يذكر ومل به فحيدث السين الرجل مسعه

 حجر ابن كالم اهـ((. باهلل إال قوة وال لحو فال ذكرت ما أصله ويكون به فيحتج باملقاطيع

  : -عقيل ابن العالمة القائل  – وأقول

 احلق تبني بصيدد حنن ما فكتب سابقيه عن لليدفاع هب عنيدما هذا نسي ولكنه هنا حجر( ابن ) الشيخ أنصف

 رواية من جاء يدق ألنه املراسيل من بطالناً أظهر النواصب مرويات من صحته زعموا ما أن فيه مرية ال وما فيه

 { لكاذبون املنافقني إن يعلم واهلل } يقول جالله جل واهلل منافق إال يبغضه ال علياً أن صح قيد ألنه بيقني منافق

  ...ذاك من هذا وأين ناصيب امسه ذكر الراوي طوى فيمن يكون أن احتمال فيه إمنا واملرسل

  قال: ثم

 مما كثرياً أن يف شك عنيده يبقى ال قلناه ما وعرف القوم يعصن من حجر( ابن ) الشيخ به اعرتف ما عرف ومن

 جلية عملوا إذا منهم عنهم واملناضل واضعيه شركاء ومروجيه موضوع كذب النواصب مرويات من صححوه

 .وتعميدوا احلال

 : مطلقاً الشيعي تضعيفهم على اجلواب -7

 : عقيل ابن قال ثم

 اهـ((.مطلقاً يعةالش وتوهينهم)) تعاىل اهلل رمحه الشيخ قال ثم



 به توهن مما به املأمور احملمود التشيع يعيد أن يسوغ كيف إذ وجيه واضح هنا استشكاله : -عقيل ابن – أقول

 جرحوه أو وهنوه ما فكل  ،به إال حتصل ال الكاملة العيدالة إن تعاىل اهلل شاء إن والصواب ؟به املتصف عيدالة

 املذهب يف وإياهم الختالفه املرضية الشيعة أمر يف يتهم ممن أو اصبالنو من جارحوه كان أو احلسن تشيعه جملرد

 وهذا عيدالته وظهرت حاله حسنت ملن بالنسبة التوهني بذلك يبايل وال اجلرح ذلك إىل املنصف يلتفت ال والعقييدة

 الرواية عموم إىل بالنسبة احلكم

 أن فينبغي أعيدائهم ومثالب (السالم عليهم) الطاهر البيت أهل مناقب برواية يتعلق ما خلصوص بالنسبة وأما 

 .بالكذب واملشهورين الوضاعني سوى من مرويات مجيع بالقبول يتلقى

 ورغبته يقينه وشيدة دينه متانة على دالة قوية أمارة أعيدائهم ومثالب (السالم عليهم) اآلل ملناقب الراوي رواية ألن

 على يغلب أن على املنصف حيمل هذا فصنيعه للبالء اهرو مبا وعرضه نفسه عرض ولذلك تعاىل اهلل عنيد فيما

 من ولو ذكر من غري رواه أو الصحيحة السنة أو العزيز الكتاب يف أصل جلنسه أو له فيما سيما ال صيدقه ظنه

 .وهن فيها طرق

 منقت مهما هنا منتفية والتهمة هنا حاصلة وهي الظن غلبة من أكثر تفييد ال الصحيحة الرواية أن املعلوم ومن 

 مناقبهم لراوي العظيمة االقطاعات تعطى سأنا فضائل يروي من رواية يف جلية واضحة التهمة ولكن الشبه

 هبا تعزيزاً عنه الرواية إىل اليدنيا احلياة عرض يف الراغبون ويتسابق ويعيدل يشيعها من ويشفع ويقرب وخمرتعها

 سيئاته وتأويل ذلك على ومييدح بزعمهم سنةلل ونصراً الرافضة لرءوس ودمغاً الشوكة أهل إىل وتزلفاً

 فقيد كال،،، ثابت، صحيح عيداهتم ذم ويف (السالم عليهم) وشيعتهم اآلل فضل يف روي ما كل أن قلته مما يلزم وال

 :لفظه ما (امليزان لسان) يف حجر ابن الشيخ قال

 وقيد الشيخني بفضائل بل اويةمع بفضائل السنة أهل جهلة وعارضهم البيت أهل فضل يف الرافضة وضع قيد وكم))

 .اهـ((.عنهما مرتبتهما وأعلى اهلل أغنامها

 اهـ(.منافق إال يبغضه وال مؤمن إال حيبه ال حقه يف ورد علياً أن سيما وال) حجر ابن الشيخ قال ثم



 (السالم عليه) علي حمب مبيدح يقضي وذلك ثابت صحيح معناه يف وما هذا ورود : -عقيل ابن القائل – وأقول

 مطلقاً حمبه ووهنوا منافق وهو (السالم عليه) علي مبغض غالباً فوثقوا القضية عكسهم ساغ فكيف مبغضه وبذم

  ؟!مؤمن وهو

 يتحري مما هنا القوم فصنيع مبغضه ويف (السالم عليه) علي حمب يف صح مبا الناس أعلم من تعاىل اهلل رمحه والشيخ

 .تأويله يف املنصف العاقل

 : )ص( النيب نصر علة على عقيل ابن جواب -2

 كونه وهو بسبب مقييد هنا ها البعض أن ذلك عن اجلواب يف يل ظهر ثم)) تعاىل اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قال ثم

 اهـ((.وسلم وآله عليه اهلل صلى النيب نصر

 عليه،، دليل ال مما السبب وذكره التقيييد ودعواه له ظهر كما األمر ليس :وأقول

 أدعياء أبناؤها بينات .... عليها يمواتق مل ما واليدعاوى

 من يتم ال وحبه للنفاق مالزم ألنه أبيداً مؤمن من يصيدر ال (السالم عليه) علي بغض إن تعاىل اهلل شاء إن والصواب

 سببه يكون الذي بأنه النفاق على اليدال علي بغض حجر( ابن ) الشيخ فتقيييد  ،لإلميان مالزم ألنه أبيداً منافق

 هبذا علياً بتخصيصه املعصوم كالم إلغاء منه يلزم ألنه ظاهرة وغفلة خطأ (وسلم وآله عليه اهلل صلى) للنيب نصره

 أو (السالم عليه) علياً بسببه املبغض كان سواء بواح كفر (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب نصر ألجل البغض ألن

 مجاداً أو حيواناً كافراً أو كان مسلماً غريه

 نقض يف سعيهما ألجل - الشرك على ماتا الذين - البخرتي أبا أو عيدي بن الطعم أبغض مكلفاً أن لو ترى أال

 املبغض ذلك يكون أال هاشم بين ورحم (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب رحم بذلك ووصلهما القاطعة الصحيفة

 (وسلم وآله عليه اهلل صلى) لنيبل حراسته أجل من كلباً أبغض آخر أن ولو ؟ اجلهة هذه من الكافر لبغضه كافراً

 فائيدة إذا هي فما ؟ اتفاقاً بذلك كافراً لكان املشركني عن له سرته أجل من الغار أو إياه محله أجل من محاراً أو



 وإهيدار إلغاء الشيخ فتقيييد ؟ واجلماد واحليوان والكافر املسلم يعم فيما بالذكر (السالم عليه) علي ختصيص

 .له الوإبط املعصوم لكالم

 عالمة وبغضه احملب قلب يف اإلميان الرسوخ عالمة مطلقاً (السالم عليه) علي حب إن تعاىل اهلل شاء إن واحلق

 (آهلما وعلى عليهما وسالمه اهلل صلوات) النيب أخيه يف هي كما فيه خصوصية فيه النفاق وجود

 من وأنا مين علي) (:وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب وقول 170{ وأنفسكم وأنفسنا } تعاىل قوله هذا ويؤييد

 خيشوم ضربت لو) :قوله (السالم عليه) علي عن 172الصحيح يف جاء وقيد هذا يشابه وما (احليدي  171علي

 أحبين ما حييين أن على املنافق حجر يف جبملتها اليدنيا صببت ولو أبغضين ما يبغضين أن على هذا بسيفي املؤمن

 يف وما احليدي  وهلذا ،(منافق حيبك وال مؤمن يبغضك ال إنه :األمي نيبال لسان على فانقضى قضى أنه وذلك

 .بثبوته القطع تفييد عيدييدة طرق معناه

 الستشعاره الغفلة ولكنها آنفاً قوله مؤدى هو ما يقصيد مل وله لنا اهلل غفر حجر( ابن ) الشيخ أن نرى ذكرناه فلما

 .األمر عكسو مطلقاً الشيعة ووهن غالباً النواصب وثق من جاللة

 ونفاق كفر نفاق :ومراتب أنواع النفاق أن لو كما ،ذكره ما بغري اعتذر القوم عن االعتذار أراد حني الشيخ وياليت

  !العنكبوت بيت من أوهن العذر هذا كان وإن بعض من أهون وبعضها محية ونفاق عمل

 البشري الطبع مسألة على اجلواب -5

 اهـ(.بالعكس واحلب املبغض حق يف إساءة منه وقعت من بغض البشري طبعال من ألن ) اهلل رمحه الشيخ قال ثم
                                                           

  املباهلة.. حيدي  يف  170

  البخاري صحيح يف  واحليدي  171

 ولعل وغريه، البالغة هنج يف علي لإلمام هورمش قول هو وإمنا الستة، الكتب يف وال الصحيح، يف ليس النص هذا أول 172

 طريق من (52 ص / 0 ج) - مسلم صحيح) يف  مسلم اإلمام رواه الذي املرفوع بآخره النص أول عليه اختلط عقيل ابن

 ينحيب ال أن إىل سلم و عليه اهلل صلى األمي النيب لعهيد إنه النسمة وبرأ احلبة فلق والذي ) :  علي قال قال: حبيش بن زر

 الصحيح. يف هو الذي فهذا (  منافق إال يبغضين وال مؤمن إال



 قتله ومن مبغضيه من أحيد إىل يسيء مل (السالم عليه) علياً فإن الباب هذا من هذا ليس : -عقيل ابن – وأقول

 اهلل رسول مروأ جالله جل اهلل أمر (السالم عليه) علي فيه ونفذ احلق قتله فإمنا وقراباهتم مبغضيه آباء من علي

 ذلك على بغضه جاز ولو ،أبغضوه الذين أولئك لشكر مستحق حمسن هلم قتله يف فهو (وسلم وآله عليه اهلل صلى)

 (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب بغضهم يف عذر وأشباههم قريش ملنافقي لكان لذلك له بغضهم يف عذرناهم أو

 فيما حيكموك حتى يؤمنون ال وربك فال } يقول وتعاىل سبحانه وربنا ،ال كيف بذلك، قائل وال صنادييدهم لقتله

 اإلميان ضعيف قلب يف وجيد لو نعم ،{ تسليماً ويسلموا قضيت مما حرجاً أنفسهم يف جييدوا ال ثم بينهم شجر

 دفعه وحاول شيئاً منه يظهر ومل واستغفر خبالفه عمل إذا فيه يعذر فقيد دفعه يستطيع وال نفسه من ميلكه ال شيء

 القلب عقيد أما ،شأنه عز اخلالق يف الوسوسة من األنفس يف الشيطان يلقيه ما شأن شأنه وهذا وسعه يف ما بكل

 على اهلل ولعنة قطعاً منافق يف إال مطلقاً يكون فال فيه البغض ذلك وثبوت (السالم عليه) علي بغض على

 فال شك بيدون ولرسوله هلل حماد ارقم وصاحبه أشيد فأمره تنقيص أو سب البغض إىل انضم وإذا ،الكاذبني

 .ومتحيص حتقيق بيدون رجال فيه تتابع ما يغرنك

 البغض! يف اليدنيا أثر مسألة على اجلواب -2

 اهـ((.غالباً اليدنيا أمور إىل يرجع ما وذلك)) تعاىل اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قال ثم

 مل قول فذلك دنياهم يف ظلمهم علياً أن أراد إن هألن العبارة هبذه الشيخ أراد ما يل يظهر مل : -عقيل ابن – وأقول

 وما خوالً اهلل عباد اختاذهم وعن الظلم عن كبحهم علياً أن أراد وإن  ،بعيده وال الشيخ قبل من به يعتيد أحيد يقله

 عليه) نبيه روأم تعاىل اهلل ألمر منفذ علياً أن من آنفاً ذكرناه ما إىل األمر عاد لبطن ظهرا اليدين قلبهم وعن دوالً اهلل

 ،التيدين وعيدم واهلالك النفاق عالمات أقوى من بسببه بغضه ويكون لذلك حبه جيب (والتسليم الصالة أفضل وآله



 أبغضين فقيد علياً أبغض ومن اهلل أحب فقيد أحبين ومن أحبين فقيد علياً أحب من) علي يف جاء وقيد ؟ال كيف

 . 173الطرباني أخرجه (اهلل أبغض فقيد أبغضين ومن

 القيامة يوم بع  علياً آذى من)) :قال (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب أن طرق عيدة من مسنيده يف أمحيد خرجوأ 

 فيهم (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب قال الذين علياً املؤذون املبغضون يكون أن جيوز فهل ،174(احليدي  ـ يهودياً

 أعيداؤهم ويعامل والورع والصيدق العيدالة فيهم تغلب اهلل دين على أمناء ثقات عيدوالً مثله وكثرياً أوردناه ما

 ؟ واجلرح بالتوهني احلق أهل (السالم عليه) علياً احملبون

 ؟ ماء فيه يف من ـطق .... ينـ وهل ماء فمي يف

 فيه أفرط من أحبه فقيد العموم على ليس وبغضه علي حب يف واخلرب)) :تعاىل اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قال ثم

 اهـ((.افكهم عن اهلل تعاىل إله أنه أو نيب أنه دعىا حتى

                                                           

 اهليثمي إسناده فحسن سلمة أم طريق أما الفارسي، سلمان وطريق سلمة أم طريق أمهها طرق من مروي واحليدي  173

 عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت أني أشهيد :قالت سلمة أم عن :(72 ص / 5 ج) -  الفوائيد ومنبع الزوائيد جممع  يف

 فقيد أبغضين ومن أبغضين، فقيد علياً أبغض ومن اهلل، أحب فقيد أحبين ومن أحبين، فقيد علياً أحب من" :يقول وسلم

 للحاكم الصحيحني على املستيدرك يف الفارسي سلمان وطريق / حسن وإسناده الطرباني رواه اهليثمي: قال ،"اهلل أبغض

 العوام أبي بن بكر أبو ثنا ببغيداد املقري حييى بن عثمان بن أمحيد أخربني  :(020 ص / 7 ج) - الذهيب تعليقات مع

 لعلي حبك أشيد ما لسلمان رجل قال : قال النهيدي عثمان أبي بن عوف ثنا األنصاري أوس بن سعييد زييد أبو ثنا الرياحي

 قال ،أبغضين فقيد عليا أبغض من و أحبين فقيد عليا أحب من : يقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت : قال

 البخاري شرط على : التلخيص يف الذهيب احلافظ تعليق  ،خيرجاه مل و الشيخني شرط على صحيح حيدي  هذا احلاكم:

 اهـ ومسلم

 والبزار يعلى وأبو شيبة أبي وابن أمحيد رواه آذاني( فقيد علياً آذى من ) بلفظ وإمنا أمحيد، مسنيد يف اللفظ هبذا يرد مل 174

 وقاص أبي بن سعيد عن طرق من وغريهم والطرباني سعيد وابن  املختارة يف والضياء والعيدني  صحيحه يف حبان وابن

 وغريهم. شأس بن وعمرو



 كافر فهو إله أنه واعتقيد (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب أحب فمن وحيده علياً ختص ال القضية هذه :وأقول

 هؤالء ومثل بصيدده حنن فيما هلذا دخول وال إله (السالم عليهما) عزيزاً أو املسيح أن زعموا الذين مثل ضال

 كما أحب من إال حنب وال منيدح ال وحنن ،واليدراويش املشائخ بعض يف يعتقيدونه فيما املتصوفة بعض ةغال جهال

 .حببه وأمرنا تعاىل اهلل أحبه من اهلل أمره

 علي: فضيلة يف األنصار مشاركة على اجلواب -3

 (األنصار حق يف مثله ورد قيد ذلك من علي حق يف ورد والذي) :تعاىل اهلل رمحه حجر ابن  الشيخ قال ثم

 ذكر يتبع أن (السالم عليه) علي املؤمنني موىل بغض قلبه سوييداء يف كمن من بعض اعتاد قيد : -عقيل ابن – وأقول

 أنفسهم عنيد من حسيداً فيها له غريه مساواة يوهم أو يشوهها مبا جحيدها يستطيع ال علي مناقب من منقبة كل

 القلب مرض يف مثلهم ليس من صار حتى هذا رَثُكَ ،ضعفه أو بطالنه يعرفون ما ينقلوا أو وخيرتعوا يكذبوا بأن ولو

 احلامل ولعل غفلة أو بلهاً أو للتقلييد انقياداً أو بالرفض ينبز أن عن احرتاساً أو لالنفراد هيبة هذا صنيعهم يف يتبعهم

 .هذا بعض هنا ذكره ما على للشيخ

 األنصار وألبناء لحأنصار اغفر اللهم ) الصحيح احليدي  يف (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب قال كما أقول إني ثم

 اهلل وادخر البيت أهل مع ثم الوصي مع ثم النيب مع وقتلوا ،عليهم ؤثرواستُ ونصروا آووا فقيد (األنصار أبناء وألبناء

 أن يف (مالسال عليه) له مشاركتهم من يلزم وال ،املنقبة هذه يف علياً شاركوا إن عجب فال عنيده أجرهم هلم

 اهلل رضي) مشاركتهم وجهه اهلل كرم مقامه عايل من يغض وال الفضل يف له مساواهتم النفاق عالمات من بغضهم

 ومثله علي بغض أن اهلل شاء إن واحلق (السالم عليه) علي علو العظيم فضلهم من ينقص ال كما هذا يف له (عنهم

 .النفاق عالمات أقوى من األنصار بغض

 األنصار يف جاء وما علي يف جاء ما بني الفرق

 اهلل صلى) الشارع عن الوارد إذ املنقبة هذه يف الواردين احليديثني لفظ من يظهر واألنصار علي بني فرقاً هنا أن على

 إىل إمياء وفيه األنصار لفظ وهي النصر من املشتقة الصفة على احلكم فيه رتب األنصار حق يف (وسلم وآله عليه



 مسالك من مسلك هو وهذا مثالً واخلزرج األوس أو قيلة أبناء حنو عن إليه عيدوله عليه وييدل رالنص وهي العلة

 فرتتيب العلماء كرمأ حنو مشتق وصف على احلكم ترتيب اإلمياء ومن :قالوا باإلمياء، األصوليون يسميه العلة

 القائم النصر على احلكم ترتيب يف يقال فكذا ،بعييداً لكان له العلم لعلية يكن مل لو بالعلماء القائم العلم على اإلكرام

 للمبغض النفاق إثبات وهو احلكم فيه الشارع رتب فقيد (السالم عليه) علي اإلمام حق يف الوارد وأما باألنصار

 يكون وال بغضه تسوغ صفة بأي علي تلبس إمكان الشارع علم فلو ،العلم وبامسه علي ذات على للمحب واإلميان

 عليه) علي ذات أن على دال فالسياق ،تقييد بيدون العلم امسه على بالنفاق احلكم رتب ملا منافقاً ألجلها مبغضه

 دعوة فانتفت املنافق إال منها لواحيدة يبغضه أن يتصور ال اليت صفاهتا عنها تنفك ال مطهرة قيدسية (السالم

 اهلل جزاه اليدين شهاب بن بكر أبو سييدال العالمة شيخنا هذا قرر جلياً، الفرق وظهر واألنصار علي بني املساواة

 .وجلي واضح وهو اجلزاء أحسن

 هذه من يلزم وال والالم باأللف احمللي اجلمع على األنصار بغض يف احلكم رتب الشارع أن وهو آخر فرق وهناك

 سناًحم ليس من وفيهم كثري عيدد واألنصار مسورة غري قضية ألهنا فرداً فرداً األفراد مجيع استغراق الصيغة

 األمر كذلك وال ،إليها املوما العلة تلك وجود فيهم املتحقق احملسن مجهورهم مبغض على يكون إمنا بالنفاق فاحلكم

 .ظاهر بني وهذا (السالم عليه) علي املؤمنني أمري حق يف

 آخر لسبب مهوراجل ذلك أبغض من أن به نرييد ال عليها احلكم لتعليق العلة إىل أومأ الشارع أن األنصار يف وقولنا

 ومؤازرته (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب نصر يف الختصاصهم إهنم نقول بل كال بنفاقه حنكم ال النصر غري

 بغض أن البيديهي من كان فلذلك مؤمن كل على منة بذلك هلم ثبتت آخر قبيل به يقم مل مبا ذلك يف وانفرادهم

 .مظلمها الذات خبي  منافق من إال يكون ال اخلاصة املنة تلك له الثابتة مجهورهم

 .آنفاً تقيدم كما الصريح الكفر فهو النصر ألجل بغضهم وأما

.. 

 واجلمادات! علي اإلمام بني التفريق وجوب -5



 عقيل: ابن قال ثم

 ألجل  األنصار( أبغض من أي ) بغضهم أن العلماء احليدي ( عن ) عنه وأجاب) اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قال ثم

 رسول نصرته ألجل أبغضه من أن أي ) علي حق يف يقال فكذا  ،وبالعكس نفاقه عالمة كان اهلل( سول)لر  النصر

 اهـ(.فال وإال منافق فهو اهلل

 أو إنساناً بسببه املبغض كان سواء بواح كفر النصر ألجل البغض أن تقيدم فيما أوضحنا قيد : -عقيل ابن – ونقول

 .. هويبطل املعصوم كالم يهيدر به إذ غفلة بذلك نفاق هو الذي بغضال الشيخ تقيييد وإن مجاداً أو حيواناً

 والتمسك اللهجة بصيدق مشهوراً يكون بالنصب يوصف من فأكثر وأيضاً) تعاىل اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قال ثم

 اهـ.175(األخبار يف يتورع وال كاذب غالبهم فإن بالرفض يوصف من خبالف اليديانة بأمور
                                                           

 ثقايف والتعيديل ثقايف فاجلرح والربهان، للعلم وليس للثقافة تابع الرجال على احلكم أن حجر: ابن على هنا واجلواب  175

 ما غاية إذ ضعيفاً، حجر ابن يراه لن  النصب أو  التجسيم أو اجلرب يف حيدي  فكل هذا وعلى  علمياً، وليس النادر إال

 حجر فابن  األصل، تصحيح عن فرع والتأويل فقط، احليدي  تأويل هو الباري فتح يف األحادي  هذه مثل يف فعله يستطيع

 ثقافية فرقة هم سابقونال احليدي  وأهل السابقون، احليدي  أهل وثقهم قيد رجال تضعيف يستطيع ال املتأخرين من وغريه

 هذا هبا يقبلون واليت منكراً، يكن مل ولو ورواته احليدي  هذا هبا يستنكرون اليت ثقافتهم هلم مبعنى معيارية، فرقة وليست

 عن وينفرون ويوثقونه، ثقافتهم مع يتفق ما يروي راوٍ لكل يطمئنون فهم  العقل، أو الكريم القرآن خالف ولو ورواته احليدي 

 ثقافة أم جمملها يف قرآنية ثقافة احليدي  أهل ثقافة هل : هو والسؤال ويضعفونه، السائيدة الثقافة مع أحاديثهم تتفق ال راوٍ كل

 احليدي  صحة نعرف أم بالقرآن الصحيح احليدي  نعرف وهل متطابقتان؟ مها أم الثقافتني بني فرق هناك وهل حيديثية؟

 عليها كان اليت الثقافة صنع ومن  املذهبية؟ بالثقافة احليدي  معنى نعرف مأ باحليدي ؟ القرآن معنى نعرف أم بالثقافة؟

 أساسية علوماً أمهلوا ألهنم عليها، اإلجابة احليدي  أهل من غريه وال حجر ابن يستطيع ال كبرية أسئلة هذه احليدي ؟ أهل

 الكثرة معيار ونبذ الكريم القرآن تيدبر األساسية العلوم تلك أهم ومن واجملتمع، اإلنسان وفهم الثقافة فهم على تساعيدهم

 من القرآنية األلفاظ ودالالت واملنطق العقل بعلوم واالهتمام أهله، قل وإن الربهان معيار على واإلقبال  أهله، تسلط وإن

 طعاًق يؤدي وأمثاهلا العلوم فهجر ..اخل، القرآن، من الشخصيات وتقييم القرآن، من املنت حي  من احليدي  وصحة القرآن،

 أمهل أو جهل ومن عامة، ثقافة من صغري فرع فهذا حقاً، الثقة وتوثيق حقاً اجملروح جرح فروعها ومن العلوم، بقية يف خللل



 لكاذبون املنافقني أن يعلم واهلل } املنافق صفة من والكذب .. وغفلة اهلل رمحه منه هفوة أيضاً وهذه :وأقول

 نبينا حذرنا وقيد الكذب شأهنا طائفة يف هبذا وأنى ،إخل بالنصب يوصف من فأكثر :قوله يصح أن وهيهات {

 .إليه اإلشارة تقيدمت كما وأقواهلا بنسكها االغرتار من (وسلم وآله عليه اهلل صلى)

 البشر من طائفة فأي البغيضة الفرقة تلك أفراد بعض من صيدقاً عرف وعنه عنا وعفا اهلل ساحمه الشيخ أن هب

 حنوه أو فرد من عرفناه ما يكون أن منه يلزم ال هذا ومثل ما لغرض أحياناً يصيدق عمن أو وكاذب صادق عن ختلو

 وصيديقه وأخيه (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب وصن بغض دينه من نفاق يف نشك ال كنا وإذ ،طائفته يف أغلبياً

 املعيدود اليدين من املارق املذموم املنافق بأن حنكم أن لنا يسوغ فهل عنه ومناضل له مصيدق وأول وليده وأبي األكرب

 حاشا ؟ اهلل دين يف حجة مأمون ثقة عيدل النار كالب يف

 مرتكب كفر اعتقادهم جعل فكأنه باملعاصي يكفرون أهنم للخوارج تصيديقنا سبب فقال بعضهم تفلسف وقيد

 يف الكبائر مرتكب خلود املعتقيدين الوعييدية مجيع تصيديق لوجب صحيحاً كان لو وهذا عنها هلم مانعاً الكبرية

 وآله عليه اهلل صلى) النيب على الكذب أن عليه املتفق من ألن فرق بيدون شيعة أو نواصب كانوا سواء جهنم

 مسوغ له نرى ما وعييدية كانوا وإن والتوهني بالتكذيب والشيعة بالتصيديق النواصب فتخصيصهم كبرية (وسلم

 .التعصب غري

.. 

 اهلل شاء إن حنن بل (وسلم وآله عليه اهلل صلى) رسوله قول أو تعاىل اهلل قول مقابلة يف أحيد لقول عنيدنا قيمة وال

 :تهجمازا اهلل أحسن اليدين شهاب ابن العالمة شيخنا قال كما تعاىل

                                                                                                                                                                           

 بن مروان أن عرف كيف حجر ابن سألنا ولو الفروع، من فرع يف احلكم يستطيع ال اإلنسانية ثم الشرعية الثقافة مباديء

 ثقافياً يوثقون هم الذين الرجال، بأقوال متسكه إال جييد فلن ضعيف؟ األعور احلارث أن عرف وكيف ثقة؟ احلكم

 من نفسها تريح وال حجرة، تنري ال سوداء، كشموع هؤالء علوم وأجيد النور، إال الظلمات يطرد وال ثقافياً، وجيرحون

   حرارة.



 مسلم غري الوحي دليل ليديهم .... طوائفاً نيداجي ال خشن احلق ليدى

 باملتوهم احلق صريح ليدفع .... مرادهم طبق التأويل إىل سراعاً

 بالتحكم أحكامه أم جئت هبا .... اليت والسنة بالقرآن اليدين هل

 التنيدم يوم اليديان احلكم ليدى .... الغطا ينكشف التمويه عن ولكن

 وفيهم وكيف إطالقه على يصح ال مما فهو إخل يوصف من خبالف قوله يف الشيعة به آنفاً حجر ابن يخالش ذكر وما

 والفضل العلم أهل من اهليدى أئمة من اجلم والعيدد (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب ساللة من الطيب الكثري

 أهل من طائفة الشيعة إن نقول هذا ومع وافقوامل املخالف عليهم أثنى الذين من والعيدالة والورع والعبادة والزهادة

 املتصف يعصم ال إمياناً كان وإن (السالم عليه) علي وحب كذلك ليس من وفيهم األمني الثقة العيدل فيهم اإلسالم

 .بإنصاف حيكم ثم سواه عما فيبح  املال رأس وهو اإلميان صحة عالمة ولكنه الكذب من به

 م:لعقييدهت النواصب إعذار على اجلواب -5

 كان أو عثمان قتل (رض) علياً أن اعتقيدوا الناصبة أن فيه واألصل)) تعاىل اهلل رمحه حجر ابن الشيخ يقول ثم

 اهـ((.بزعمهم ديانة له بغضهم فكان عليه أعان

 ذكره مبا وتيدينهم اعتقادهم بأن بعيدله اهلل عاملهم للناصبة االعتذار هذه عباراته من يفهم : -عقيل ابن – وأقول

 ال بيديهي هذا وفساد ذلك، هلم مسوغ (وسلم وآله عليه اهلل صلى) النيب نفس هو الذي علي( اإلمام ) بغض من

 والنصارى لليهود لكان أحيداً به اهلل يعذر مما بالباطل والتيدين االعتقاد يكون أن ساغ لو ألنه منصف فيه يشك

 لقول تبعاً به وتيدينوا كذبه اعتقيدوا ألهنم (لموس وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وبغضهم كفرهم يف العذر واسع

 .وذاك هذا بطالن وبيديهي ورهباهنم أحبارهم

 اهـ((.علي حروب يف أقارهبم قتلت من منهم أن ذلك إىل انضاف ثم)) اهلل رمحه حجر ابن الشيخ قول وأما

 فهو تعاىل اهلل حكم فيهم منفذ وقاتلهم وقراباهتم آباءهم قتل احلق ألن هلم عذراً كونه يصح ال أيضاً وهذا :وأقول

 .هلم قتله على مميدوح مأجور



 الشيعة ووهن وسلفاً وأساتذة له أئمة واختارهم غالباً النواصب وثق عمن لالعتذار األقاويل هذه مثل فإيراد

 مسكوالت منهم التعلم عن ورغب قادة وال أدلة وال له أئمة (وسلم وآله عليه اهلل صلى) حمميد آل يرتض ومل مطلقاً

  األغراض من إليه أشرنا ملا أوضحناه ما أمثال إيراد ؛اليدين يف باألمانة وأحق منهم أعلم غريهم أن وزعم هبم

 لنا يغفر أن اهلل ونسأل ،املنصفون هبا حيتج ال العلماء وهفوات ،حسن قصيد ذو إيرادها يعتميد ال مغالطةو مشاغبة

 .املؤمنني ولصاحلي وللشيخ

 أحاط ما العقيد من ويكفي تعاىل اهلل رمحه العسقالني حجر ابن الشيخ كالم من نقلناه ما على الكالم انتهى وقيد

 اهـ باجلييد

 عقيل: ابن جواب نقيد -01

 حجج رفيدنا وقيد عقيل، ابن كالم اختصار مع حجر ابن كلمة على تعليقه يف عقيل ابن زبيدة استعرضنا وهكذا 

 أن واألوىل اخلوارج، يف يتوسع أنه عقيل ابن كالم على حوظاتاملل ومن اهلامش، يف الروافيد ببعض عقيل ابن العالمة

 أن عرف وكيف حجر، ابن ثقافة يفكك وأن حجر، ابن استشكال موضع هم ألهنم النواصب على يقتصر

 أم الكذب النصب يف األصل وهل مذهيب؟ حكم أم علمي حكم هذا هل ضعفاء؟ والشيعة ثقات النواصب

 بقية يف نعم ،طبقات وهؤالء فهؤالء يقصيد؟..اخل نواصب واي يقصيد؟ شيعة وأي الشيعة؟ يف وكذلك الثقة؟

 أحاديثهم ويف ظلماً املوثقني النواصب من ومجاعة صحابة، ومنهم ظلماً املضعفني الشيعة من جمموعة ذكر كتابه

 .ذلك من مناذج األخرية كتبا يف ذكرنا وقيد ظاهر، كذب

 اليت معاوية مراسيم أسهمت وإمنا األسانييد، صحيح مليت( غري على معاوية ميوت ) حيدي  أن هنا: واخلالصة

  هتيبأ شخصياً أناو جهلوا، ما أعيداء والناس العام، اجلمهور على احليدي  غرابة يف األموية اليدولة عليها سارت

 احليدي  هذا عنيدي يفييد وإمنا  متواتراً، ليس حيدي  كل يف عام هنا منهجي لكن احليدي ، منت بصحة القطع من

 )ص( النيب عن بصيدورها نقطع ال فنحن صحتها، نرى اليت األحادي  أغلب وهذه ،الراجح الظناآلحاد وسائر

 وحيدي  اليدبيلة حيدي  الباب هذا ومن وشواهيد، وحواضن لقرائن املنت راجحية مع اإلسناد صحة نرى إمناو



 ولقرائن أسانييدها لصحة الراجح الظن تفييد فهذه األحادي ، من وغريها فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا

 متعميداً عليّ كذب من : حيدي  مثل يف إال )ص( النيب عن حيدي  بصيدور أجزم وال ،عامة وحواضن وشواهيد

 من االطمئنان إال تستطيع ال اليت األحادي  من وحنوها خم غيدير وحيدي  عمار وحيدي  املنزلة حيدي و

 األحادي  هذه ويف الرواية، ثبوت بطرق جاهالً أو ابراًمك الشخص كان إن إال اللهم )ص( النيب عن صيدورها

 علي. لإلمام فضيلة ولكل ملعاوية ذم لكل حواضن وفيها كفاية

 وعنيدما ،اتباعه عن املنهي هو ترجيح بال الظن أو ترجيح بال الشك إمنا الشخص، على حجة الراجح الظنو 

 وعقولنا قلوبنا عن نتحيدث ولكننا الناصيب، وال يالشيع يعجب ال قيد بثبوته الظن يرتجح احليدي  هذا إن نقول

 مساحة هناك كال موضوع، ضعيف أو حجة صحيح وأسود، أبيض عنيدنا األمور فليست ،به اهلل نيدين وما

 واألحيداث اليومية احلياة يف حتى األمور هذه بني الفرق يعرفون العقول وأصحاب والرتجيح، للظن واسعة

 والباطل املطلق الصحيح بني الواسعة املساحة رؤية يستطيعون الذين هؤالء من اهلل شاء إن وحنن  املعاصرة،

 وذاك. هذا إىل أقرب هو ما ونرى املؤكيد،

 األمر أمهها خارجية قرائن وعيدة اإلسناد، صحة أمهها داخلية أسباب لعيدة احليدي  هذا ثبوت رجحنا وإمنا 

 السلطة وحملاوالت وبعيده، باإلسالم تظاهرهم قبل وذويه يةمعاو وسرية الكريم، القرآن يف املنافقني على باإلغالظ

 يف وضعوها ملا فيهم أصل هلا يكن مل فلو باألبرياء، وإلزاقها األحادي  هذه على التشويش التاريخ عرب والنواصب

 مبحاوالت ومرة مطلقاً، احليدي  هبجر مرة ،ملعاوية( موالون وهم ) احليدي  أهل والضطراب منهم، أفضل هو من

 ورابعة والعباس( كعلي معاوية من أفضل هو من حق يف كتحويله ) باملعارضات وثالثة بتكلف، احليدي  تضعيف

 يف سواء احليدي  أهل عنيد االسرتخاء مع جنة( إىل النار بقلب ) باجلنة التبشري إىل بالنار الوعييد من حتريفه يف

 أسانييد حشيد يف نشاطهم يف أو األحادي ( هذه تعجبين ال بعضهم: كقول ) األبرياء يتهم الذي اإلسناد تضعيف

 هؤالء هجر مع  عساكر(، وابن اجلوزي ابن فعل كما ) معاوية يف منقبة إىل املثلبة هذه حتول اليت الوضاعني

 احلافة والقرائن الشواهيد فهذه وهكذا، .. معاوية، ذم يف هو الذي األصل، احليدي  للفظ الصحيحة حأسانييدل



 ) اليدبيلة كحيدي  شواهيده إىل إضافة النبوة، دالئل من ه وأن ،صحيح احليدي  بأن الظن ترجح اإلسناد وصحة

 أو محزة قرب نبش أو املنرب قصر يف سواء نفسه معاوية عن )ص( النيب تنقص وصيدور القيامة( يوم إىل منافقون

 النيب اسم وجود من لسخريةوا الرسالة، وال النبوة لقب بال حمميد( ) تسميته أو كبشة، أبي بابن )ص( النيب تسمية

 بصحبة القيديم الصحابي فيعريون وابنه، كزياد أتباعه عنيد )ص( النيب بصحبة التعيري وشيوع  األذان، يف )ص(

 لعن املقصود ولعل ) )ص( النيب إىل الناس أحب هولعن  ليدحيداح(! هذا حمميديكم إن ) قوهلم يف كما  )ص( النيب

 ووجود سبعني، أصل من كبرية أمخسني وارتكابه  ،احلق( السلف من هاوغري سلمة أم فهمت كما نفسه النيب

 ما النفاق صفات من جيمع مل أبي بن اهلل عبيد أن حتى النصوص، وصحاح القرآن يف املذكورة فيه النفاق عالمات

 يارهواخت امليدينة بأهل بالفتك والوصية يزييد للفاسق العهيد من املوت حتى الظلم على وإصراره معاوية، مجعه

 ليتحول باليدين اليدين أهل على واالحتجاج اليداخل، من اليدين وتفريغ حي، وهو االستباحة هذه ينفذ الذي القائيد

 والشهادة والعقل العيدل من الكربى القرآن مباديء وإبطال للظاملني، خادماً جعله إىل للظاملني حامياً كونه من اليدين

 وفكرياً سياسياً األمة يف معاوية واثر الظاملة، أو اجلاهلة الكثرة ال هانبالرب واالعتيداد النفوس يف اهلل وتعظيم هلل

 .صحيح احليدي  بأن الظن لرتجيح جيداً كافية والشواهيد والقرائن احلواضن هذه فكل اخل وعقائيدياً...

 سادساً: أثر مراسيم معاوية يف غربة هذا احليدي  خاصة

 سنيت( حسب اختالف اللفظ، سبق التفصيل يف حيدي  ) ميوت معاوية على غري مليت( أو ) على غري

املؤثرات اليت أثرت يف نكارته على العامة رغم صحة إسناده وكثرة شواهيده، وسيأتي يف امللحق زيادات 

 تضيء على هذا النفور السلفي من األحادي  يف مثالب معاوية، ولكن ال باس أن خنتصر هنا ونقول:

 :-وباختصار شيدييد –ي  ما يلي من آثار مراسيم معاوية على هذا احليد

 ذي اإلسناد الصحيح ألنه يف ذم معاويةأوالً: هجرهم للحيدي  



رغم روايتهم مئات األحادي  عن رجال اإلسناد األول فقط، فلماذا مل يرووا هذا احليدي ؟ اجلواب واضح، 

ابن السياسة املتضررة لسباب سياسية يف املقام األول ثم أنتجت أسباباً مذهبية، ألن املذهب املضعف له هو 

 منه.

 إشهارهم احليدي  املعارض له رغم أنه موضوع ألنه يف فضل معاويةثانياً:  

حتى روته السلفية احمليدثة يف عقائيدها كاآلجري والاللكائي، وتراخت احمليدثون من السلفية احمليدثة يف تضعيفه، 

 بني قوهلم بأنه منقطع، مع ختفيف األحكام على املتهمني بوضعه. 

 ثالثاً: شراستهم على احليدي  الصحيح

أعين احليدي  ذي اإلسناد الصحيح والقرائن احلافة والشواهيد والقرائن.. فهذا تصحيح نسيب وليس تصحيحاً 

قطعياً ألن منهجنا العام هو التوقي من تصحيح احليدي  تصحيحاً مطلقاً، وإمنا هو ظن راجح لحأسباب السابقة 

احمليدثة فيحتجون باآلحاد يف العقائيد واألحكام معاً ويقطعون بصحته عملياً، ألنه حيدي  آحاد، أما السلفية 

وكتبوا مصنفات بأن )حيدي  اآلحاد حجة يف العقائيد واألحكام( فيلزمهم العمل به بال قرائن وال شواهيد، بينما 

نهجهم يف حنن يلزمنا ترجيحه فقط، ومع ذلك فقيد كانوا يف غاية الشراسة يف تضعيفه بال مربر يتفق مع م

التصحيح والتضعيف، نعم هلم مربر عقييدة النصب فقط، فهم يف هذه احلالة يقيدمون العقييدة على اآلحاد، وهو 

حمل إنكارهم على اجلهمية واملعتزلة، فاسانييد هذا احليدي  أصح من مجيع األسانييد اليت يثبتون هبا ما يسمونه 

ح يف الصفات أصالً، وال يف أن القرآن غري خملوق، ) الصفات( أو ) خلق القرآن(، بل ليس هناك إسناد صحي

وإمنا هو استنتاج ظين من بعض اآليات وبعض األحادي ، واستنتاجنا لبقاء معاوية على النفاق من اآليات أبلغ، 



بل حتى مع ترك الكتاب والسنة جانباً، فالتاريخ وحيده كفيل مبعنى هذا احليدي  وحتققه من تتبعنا ألقوال 

 له وآثاره على املستويات كافة.معاوية وأفعا

 رابعاً: تكثريهم طرق احليدي  املوضوع، وتقليلهم من طرق احليدي  الصحيح.

كما رأينا يف املمانعة الناصبية والسلفية، فهم يذكرون للحيدي  الواحيد املوضوع عيدة طرق، كما فعل ابن     

لك الطرق على راوٍ واحيد، ولو فلعنا اجلوزي وابن عساكر، فيقولون ) طريق ثال ، طريق رابع..( وميدار ت

 فعلهم لكان حيدي  ) ميوت معاوية على غري مليت( متواتراً!

بينما يقللون من طرق احليدي  الصحيح اإلسناد، فال يذكرون إال بعض طرق حيدي  عبيد اهلل بن عمرو بن 

 العاص على مضض وأمهلوا  أحادي  ابن عمر وجابر بن عبيد اهلل وابن الزبري .. 

 : نقلهم احليدي  من معاوية إىل اإلمام علي والعباس عم النيب )ص(خامساً

وكان عروة بن الزبري أول امللتزمني مبراسيم معاوية وحتت إشراف معاوية نفسه بعيد استصناعه عروة ومكاشفته 

إياه، وتاب عروة وبقيت أحاديثه، لكن السلفية احمليدثة كتمت حيدي  عروة ألنه ظاهر الوضع أوالً ويهيدم 

لعقييدة السلفية برمتها، وثانياً حتى حيافظوا على ما ورثوه من أحادي  عروة بن الزبري، ثم رووا يف مكان آخر ا

طعن الزهري يف حيدي  عروة ومل يربطوا هذا بتوبة الزهري فمعلوماهتم مفككة ال يستفييدون منها يف الرد على 

 وال يستطيع العيش إال يف ظل سلطان ظامل. خمالفيهم، وإمنا حيملون مذهب أصم أبكم، ال حياور وال يفكر،

 واألمل يف فجر احلرية :



والباحثون اليوم يعيشون فرحة القرنني، الرابع عشر واخلامس عشر اهلجري، لنجاح الثورة املباركة للشعب 

املصري العظيم، فال فضاء مسيدود بعيد اليوم، وال رقابة إعالمية على اآلراء احلرة،  وإذا جنحت الثورات 

حلقوقية يف العامل العربي فهي كفيلة بالقضاء على هذا الصمم املذهيب، وسيضطر هؤالء الغالة للمحاورة ا

واكتشاف أمراض السلف وجتنبها ووضع السلف حتت الكتاب والسنة، ويصبح املعيار هو الربهان واملعلومة 

ذي فرضته أنظمة معاوية بن الصحيحة، وليس األوهام واألشخاص واإلرهاب الفكري واحلصار املعلوماتي ال

أبي سفيان على الشعوب العربية، ومن أصر على صممه فسيأكل نفسه وأوالده، ويكفي اهلل املؤمنني شر 

املعوقني للحرية والعيدالة، الذين استمروا يف هذه اإلعاقة ما يقرب من أربعة عشر قرناً، ال يرتكون مسلماً يفهم 

 اإلنسانية من بين آدم، وهذه كلها من آثار تلك املراسيم املشئومة. مسلماً، وال مسلماً يعيدل مع أخيه يف 

وأملي يف شباب الثورة املصرية أن يتنبهوا فال خييدعهم أحيد عن دينهم، وال يتم هذا إال بأمرين: التيدبر اليدقيق 

ي هو املقيدمة للقرآن الكريم، والوعي التارخيي ثم الوعي التارخيي ببيدايات االحنراف الفكري، فاالحنراف الفكر

الطبيعية لكل احنراف سياسي، كما أن االحنراف السياسي هو منتج بالطبيعة لالحنراف الفكري، وال يكفي أن 

يتمسك الشباب بشرعية حقوق اإلنسان، فهذه مزاجية األمم ولعبتها، وإن صيدقت األمم فسيأتيهم من بين 

 عنيدما جيعلون النيب )ص( ضيد احلرية سواء قومهم من يقول هلم ) قال رسول اهلل(! وكذبوا على رسول اهلل

على املستوى االعتقادي أو السياسي أو العلمي، إمنا هي آثار اخليديعة األموية ملغفلي الفقهاء ومحقى البلطجية، 

وقيد توسعت يف احلرية االعتقادية يف كتابي ) حرية االعتقاد يف القرآن والسنة( وها أنذا هنا أكشف حموراً من 

ستبيداد األوىل، الذي أفرز هذا الضنك العقلي والضياع احلقوقي واالضطهاد السياسي، وتذكروا أن حماور اال

 الْكِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَيدْعلة إرسال الرسل وإنزال الكتب هو حتقق العيدالة والقيام هبا )



(، وهذا ال يعرفه أحيد من فقهاء اليوم فيما أعلم، وإمنا يرددون  [25:  احليدييد] بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ وَالْمِيزَانَ

وهي كلمة حق أرادوا هبا باطل، فللعبادة معنى غري الذي يذهبون إليه من قصر  –أن اهلل خلقنا لعبادته 

من معاجلة الفقر واعلموا أن املعنى على بعض العبادة الشكلية، وهلذا حب  آخر، وتذكروا اجلوانب اإلنسانية 

 وَلَا( 2) الْيَتِيمَ يَيدُعُّ الَّذِي فَذَلِكَ( 1) بِاليدِّينِ يُكَذِّبُ الَّذِي أَرَأَيْتَإمهال معاجلة الفقر كفر وتكذيب باليدين )

لشعوب (، ولو وزعتم استبانة على العامل العربي وسألتم هذه ا[ املاعون(  ]3) الْمِسْكِنيِ طَعَامِ عَلَى يَحُضُّ

املُجَهّلة عن الذي يكذب باليدين؟ ملا أجابكم أحيد بأنه ) الذي ييدع اليتم، وال حيض على طعام املسكني(، 

فالثورة التثقيفية هبذا اليدين على الوجه احلق ال تقل أمهية عن الثورة السياسية بل تفوقها، وتضمن البقاء 

 ها.ألهيداف الثورة وحتققها ومتنع من ذبوهلا ومخوهلا واحنراف

والكالم طويل وإمنا وافق تأليف هذا الكتاب جناح الثورة املصرية املباركة ضيد االستبيداد ومنع احلقوق، فكانت 

حتيتهم علينا حق وواجب، وألني كنت أكتب هذا الكتاب يف كشف حسين مبارك القيديم، وهم يثورون على 

ين استخيدموا أهل اليدين لتطويع اليدين خليدمة حسين مبارك اجليدييد، والعامل العربي مليء هبؤالء املباركني، الذ

استبيدادهم، وهذه جرمية يف اإلسالم، جاءت نتيجة التسليم بأن هؤالء الفقهاء أعلم بأمور اليدين، وأن املوضوع 

ختصص! وغري ذلك من اخليدعات الكربى، وإذا مل ننتبه هلذه اخليدعات ونكشفها أوالً بأول، فأنا أخشى أن 

 ة إىل هذه الثورة العظيمة وتعييدها إىل االستبيداد عرب الكذب على اهلل ورسوله.   تتسلل السلفية احمليدث

 

 املالحق  والتفصيالت:



 : واألسانييد الرواة حقمل (:0) ملحق
بعض الرواة يف األحادي  السابقة حيتاج إىل توسع، وال حيتمل التوسع فيهم عنيد أحاديثهم، فلذلك أحببنا فتح 

وكل  –من التوسع، مع أن بعض التكرار البيد أن يكون، ولذلك آمل من القاريء الكريم هذه املالحق هنا، ملزييد 

أن يعذر املؤلف عنيد التكرار، ألن بعض القراء قيد يصعب  -قاريء هو مشارك للمؤلف ورمبا أفضل علماً منه

رتمجة برمتها، ما عليهم الربط بني ما سبق ذكره من معلومات عن الرتاجم وبني الزيادات، لذلك حنن نذكر له ال

سبق ذكره وما مل يسبق ) هذا يف األصل(، واالستثناء ال حكم له، وسأذكر  الرواة يف اإلسناد الواحيد، 

وامسي اإلسناد بأحيد رواته املشهورين املميزين له عن األسانييد األخرى، فال ميكن مثالً أن أقول ) إسناد عبيد 

ن إسناد، وبعض أسانييده لن نتوسع فيها هنا، وإمنا أقول ) اهلل بن عمرو بن العاص( ألنه روي عنه بأكثر م

 أبا أمامة ال يتكرر، وهكذا.. ألن ،امة بن سهل بن حنيف( مثالًإسناد أبي أم
 أوالً: رجال اإلسناد األول ) حيدي  البالذري(:  

 كبار من ذري،البال داود بن جابر بن حييى بن أمحيد الكبري املؤرخ العالمة وهو :نفسه هـ(235)  البالذري  -0

 / 0 ج) - احلفاظ طبقات) يف الذهيب قال املؤرخني، من احليدي  أهل وثقهم الذين القالئل ومن الثقات، املؤرخني

  يف وقال (،.عالمة أخباري حافظ السجستاني داود أبي طبقة يف التاريخ صاحب حييى بن أمحيد :(32 ص

 بن حييى بن أمحيد بكر، أبو املصنف، االديب، مة،العال البالذري :(022 ص / 07 ج) - النبالء أعالم سري)

 صاحل بن اهلل وعبيد خليفة، بن هوذة :مسع ،" الكبري التاريخ " صاحب الكاتب، البالذري، البغيدادي جابر

 ،وعيدة عمار، بن وهشام فروخ بن وشيبان هشام، بن وخلف امليديين، بن وعلي عبييد، وأبا وعفان، العجلي،

  نعيم بن ويعقوب قيدامة، بن وجعفر عمار، بن وأمحيد املنجم، بن حييى :عنه روى ،ونادمه املتوكل، وجالس

 البالذر شرب النه بأخرة وسوس حمسنا، شاعرا بليغا، كاتبا وكان ،الوراق سعيد أبي بن اهلل وعبيد قرقارة،



 :وقيل ،احلسن أبا يكنى كان :وقيل ،مات وفيه البيمارستان، يف ربط وقيد ،وغريه املأمون يف ميدائح وله ،للحفظ

 تاريخ خمتصر ويف (،مصر أمري للخصيب كاتبا جابر جيده وكان ،اهلل رمحه ومئتني، السبعني بعيد تويف ،جعفر أبا

 يف وتويف املتوكل وجالس املأمون وميدح جياد كتب وله راوية أديبا البالذري كان :(225 ص / 0 ج) - دمشق

 عاملاً جابر بن حييى بن أمحيد وكان :(012 ص / 7 ج) - فياتبالو الوايف) يف الصفيدي وقال ..اخل، املعتميد أيام

 التاريخ كتابة منهج ) رسالة يف كما السلفيون عنهم رضي الذي القالئل من وهو (متقناً نسّابة راوية شاعراً فاضالً

 يف حجر ابن احلافظ قال القرى أم جامعة يف جامعية رسالة وهي السلمي، صامل بن حمميد لليدكتور اإلسالمي

 ابن من مسع :التصانيف صاحب البالذري داود بن جابر بن حييى بن محيدأ :(075 ص / 0 ج) - امليزان لسان

 بن ويعقوب القاضي ووكيع خلف بن حمميد وعنه وعيدد امليديين وابن فروخ بن وشيبان وعفان واليدوالبي سعيد

 وجالس املأمون ميدح وأنه راوية أديباً كان أنه بلغين عساكر ابن قال وغريه النيديم بن وحييى عمار بن وأمحيد نعيم

 املرستان يف فشيد أيامه يف وسوس الفهرست يف النيديم وقال أيامه آخر يف وسوس املعتميد أيام يف وتويف املتوكل

 وكان قال البالذري له قيل وهلذا حلقه ما فحلقه معرفة غري على البالذر شرب أنه ذلك سبب وكان فيه ومات

 نيدماء يف الصواف ذكره األدباء معجم يف ياقوت قال العربي إىل الفارسي من ينقل وكان كثرية أهاج وله شاعراً

 بعض ذكر ثم ،متقناً نسابة فاضالً عاملاً - البالذري أي – وكان مصر أمري اخلصيب خييدم جابر جيده وكان املتوكل

 ترمجة هناك وليس قلت: اهـ عتضيدامل أيام أول إىل عاش يكون أن أبعيد وال املعتميد أيام آخر إىل وعاش قال- شعره

 وهذا حماييد، مؤرخ منادمة يقبل قيد نعم تشيع، له منادماً يقبل ولن ناصيب، واملتوكل للمتوكل، منادمته يذكرون إال له

 فمن واملوضوع، الصحيح سواء إليه وصل ما البالذري روى فقيد نفسه، احليدي  هذا يف حتى كتبه، يف يظهر ما

 رواه الذي التحيدي  اجلنة يف معاوية أن روى املوضوعات ومن امللة، غري على ميوت معاوية أن روى الصحيح

 األسانييد حيقق أن الباح  وعلى النقل يف وثقة حماييد البالذري( ) فالرجل الصحيح، اإلسناد ملعارضة النواصب

  يوردها. اليت



 أهل عنيد ضعيفاً كان ولو يضر فال نفسها الرواية يف توبع وقيد ) :176األهوازي اهليثم بن بكر : البالذري شيخ -2

 أوالً، البالذري عنه أكثر فقيد عنه، مجعتها اليت للمعلومات ثقة أنه أرجح ولكن ترمجة، له أجيد مل ولكن احليدي ،

 كتابة يف ترمجته راجع ) السلفيون يوثقهم الذين القالئل املؤرخني من وهو موثق، كبري ومؤرخ حميدث والبالذري

 اهليثم بن بكر البالذري فشيخ إذن القرى(، بأم جامعية رسالة السلمي، صامل حمميد يدكتورلل اإلسالمي التاريخ

 وأقل رواية( 011) حنو فقط األنساب يف البالذري عنه وروى والواقيدي، البالذري عنيد ومعتميد الرواية من مكثر

 صاحل بن اهلل وعبيد عانيالصن الرزاق عبيد عن يروي معني، وابن أمحيد طبقة من وهو البليدان، فتوح يف ذلك من

 نعيم وأبي الضريس بن وحييى الفريابي يوسف بن حمميد عن  كذلك وروى جيداً عنهما وأكثر سعيد بن اللي  كاتب

 وأبي امليدينة، تاريخ صاحب زبالة بن حسن بن وحمميد موسى بن اهلل وعبييد يوسف بن وهشام دكني بن الفضل

 وهذا امليديين ابن شيخ وهو أيضاً عيينة بن سفيان عن روى)و يديينامل بن وعلي العيدني احلكم وأبي  العقيدي عامر

 ابن عن وروايته والرحلة، الرواية يف سعة على ييدل ترى كما وهذا وغريهم عاصم بن وعمرو صيدقه( قرائن من

 نسبه كما – املوطن أهوازي وهو ..  /  التيدليس.. وجتنبه ضبطه على ييدل عيينة ابن شيخه وعن امليديين

 األخبار علماء من عامل أنه يتبني عنه البالذري روايات ومن مستقيمة، ورواياته -أسانييده بعض يف يالبالذر

 وهذا أنباري  اهليثم بن بكر أبو امسه هبذا يشتبه قيد آخر وهناك عنه، الرواية اجتنبوا ملاذا أدري وال والتاريخ،

 صاحب أخبار ومن وغريه.. احللية صاحب نعيم أبو عنه ويروي البخاري، عن الفربري عن يروي متأخر

 بن بكر قال :(22 ص / 0 ج) - قزوين أخبار يف التيدوين  صاحب الرافعي ذكره ما البالذري خارج الرتمجة

 قزوين عازب بن والرباء مهيدان، اهلل عبيد بن وجرير الكوفة شعبة بن املغرية العجم ملك زوال أول يف وىل :اهليثم

 مع وشهيد وزجنان وأهبر والري قزوين افتتح الرباء أن الشيباني، عمر أبي وعن ه،ييد على اهلل وفتحها إليها سار

 أخرى أخباراً عنه روى وقيد اهـ، النهروان أهل إىل رسوله وكان والنهروان وصفني اجلمل عنه اهلل رضي علي

                                                           

 بن بكر حيدثين :(212 ص / 0 ج) - فاألشرا أنساب) يف أحيدمها موضعني، أو موضع يف إال نسبه البالذري يذكر مل  176

 (.. زييد بن أسامة عن عروة، عن الزهري، عن عقيل، عن اللي ، عن صاحل، بن اهلل عبيد ثنا األهوازي، اهليثم



 : قيديالوا قال  : (221 /3) األمساع إمتاع ففي عنه الواقيدي رواية وجيدت ثم / .مسنيدة.. غري مرسلة

 اهلل رسول رأيت : قال أبيه عن ،نبيط بن سلمة عن الثوري سفيان عن يوسف بن حمميد عن اهليثم بن بكر حيدثين

 وأقرانه شيوخه عن يروي مكثر فالواقيدي يستبعيد وال  اهـ  أمحر مجل على بعرفة حجته يف وسلم عليه اهلل صلى

 طبقة وبني فبينه اهليثم بن بكر وأما عادة، ثوريال طبقة عن يروي فالواقيدي نازل، اإلسناد وهذا وتالمذته،

 بن بكر عنهما ويروي وطبقته، الثوري عن يرويان فكالمها يوسف بن وحمميد الرزاق كعبيد عنها يروي طبقة الثوري

 فأخذها كالثوري العراقيني أحادي  فاته وإمنا احلجاز، أهل أحادي  يف إسناداً أعلى والواقيدي وطبقته، اهليثم

 خاصة الوقت أكثر متخفياً كان الثوري أن إال نفسه، الثوري عن يروي أن يستطيع فالواقيدي وإال ين،متأخر عن

 من اهليثم بن بكر يكون وقيد ،فيها مشاهيداته من شيئاً وروى مراهقاً الواقيدي أدركها اليت الزكية النفس ثورة بعيد

 البالذري. عنه يروى أن أمكن  حتى هـ271 عام حنو إىل تأخرت وفاته أن بيد فال املعمرين،

 وحافظ ثقة فهو  اإلسناد: هذا يف اهليثم بن بكر زميل هـ(222 ) إسرائيل أبي بن إسحاق الثاني: البالذري شيخ -7

 روايته ترك البعض أن احليدي  أهل بعض زعم وقيد البيت، أهل عن احنراف فيهم بغيداد وأهل ،بغيدادي وهو كبري،

 كالم القرآن ) فيقول القرآني النص مع يقف أنه فخالصته موقفه أما ذهيب(،ال رده ما )وهذا القرآن يف وقفه بسبب

 الرواية بعضهم ترك إن إذن القرآن، خلق مسألة يف املبالغة أمحيد على ينكر وكان ذلك( على يزييد وال يقف ثم اهلل

 املواقفو املذهبية ييدخلون إذ والتعيديل، اجلرح أهل بعض مساويء من وهذه فقط، السبب هلذا فهو عنه

 يف ذلك وصورة املذهيب احلكم إىل العلمي احلكم من الراوي على احلكم فيتحول والتعيديل، اجلرح يف الشخصية

 معني بن حييى ووثقه  قال: مما فكان (052 ص / 0 ج) - االعتيدال ميزان يف األقوال من الذهيب نقله فيما ترمجته

 اهلل كالم :يقول بل خملوق، غري يقول وال القرآن يف قفي كان أنه إال ،صيدوق :جزرة صاحل وقال ،واليدارقطين

  ) !الوقف ملكان عنه خذاأل تركوا :الساجى وقال أيضاً(، التأويل مينع وال القرآن نص حمض هذا قلت: ) ويسكت

 العباس أبو وقال ،مذهبه يف يتكلمون :زدياأل وقال تركه( من قل بأنه الذهيب رد وقيد ضعف، ملكان ليس أي

 ! وسكتوا اهلل كالم قالوا أال خملوق، غري يقولون الصبيان هؤالء :يقول إسرائيل أبى ابن إسحاق مسعت :السراج



 هبذا االنشغال أن ويقصيدون اجلعيد، كابن أمحيد يف غريه قاله قيد وهذا ) اهلل رمحه حنبل بن أمحيد دار إىل ويشري

 حافظا كان :النيسابوري عبيدوس وقال وكفى( اهلل كالم القرآن : القول ذلك يف يكفي وأنه صبياني، رأي اإلصرار

 وأربعني ست سنة يف إسرائيل أبى بن إسحاق مات ،بالوقف واهتم والورع، احلفظ يف أحيد مثله يكن مل جيدا،

 طبقة من مساعاً أعلى هبذا وهو هـ(051 عام وليدا ) املوليد حي  من الشافعي طبقة من وهو قلت: (.ومائتني

 أبي بن إسحاق : (011 ص / 0 ج) - التهذيب تقريب يف احلافظ وقال   بقته/وط زييد بن محاد مسع أمحيد

 مخس سنة مات القرآن يف لوقفه فيه تكلم صيدوق بغيداد نزيل املروزي يعقوب أبو كاجمرا بن إبراهيم وامسه إسرائيل

 آثار ىعل نعول ولن ثقة فالرجل اهـ س د بخ العاشرة أكابر من سنة وتسعون مخس وله ست وقيل وأربعني

 احلنابلة غالة مع خصومته ألجل صيدوق إىل ثقة من رتبته أنزلت اليت الشخصنة تلك والتعيديل، اجلرح يف الشخصنة

 بيداللة استنتجه، مل ما وهذا اليدبري، إسحاق هو هذا، إسحاق جيعل وبعضهم ) سلطان من به اهلل أنزل ما أمر يف

 املشهيداني(. جاسم اليدكتور وهو البالذري دموار يف املتخصص ولرتجيح تبعه، وما احليدي  سبق ما

 يسري فيه كان فقيد فقط، للمذهب فيه كالم ولبعضهم مشهور، إمام ثقة هـ(:201) الصنعاني مهام بن الرزاق عبيد  -2

 أهل نواصب حيتملها ال وهذه غريه، عليه يوافقها اليت علي فضل يف العظيمة الفضائل ورواية معاوية ذم من تشيع،

 كبارهم إليه رحل وقيد الصحيحني، متحأ وأحاديثه احليدي ، أهل عقالء إمجاع حمل والرجل  م،كعادهت احليدي 

 أجناه حيديثه(! تركنا ما الرزاق عبيد ارتيد لو ) قال بتشيعه معني بن حييى أزعجوا وملا وغريهم، معني وابن كأمحيد

 والقليل نواصب، البصريني أكثريةو البصري، الضبعي سليمان بن جعفر بفضل ثم أوالً اهلل بفضل النصب من اهلل

 وهذا.. هذا يف تفاوات على متشيعني، جيداً

 موالهم األزدي راشيد بن معمر : التهذيب تقريب احلافظ: قال :هـ(052 ) الصنعاني ثم البصري راشيد بن معمر -5

 فيما وكذا ئاشي عروة بن وهشام واألعمش ثابت عن روايته يف أن إال فاضل ثبت ثقة اليمن نزيل البصري عروة أبو

 احليدي  هذا قلت: اهـ ع سنة ومخسني مثان بن وهو ومخسني أربع سنة مات السابعة كبار من بالبصرة به حيدث



 ومعمر حيديثه.. أصح من فهو البصرة.. يف به حيدث وال عروة بن هشام وال األعمش وال ثابت عن ليس

 وتسيدييد. اهلل من بفضل يظهر  ما على منه جنا لكنه البيت، أهل عن احنراف فيهم والبصريون بصري،

 سنة وتويف  -التقريب يف احلافظ قال هكذا – عابيد فاضل ثقة هـ(:072) كيسان بن طاووس بن اهلل عبيد  -2

 الشيعة فيه فطعن امللك عبيد بن سليمان خامت على كان أنه  -حجر ابن نقله ما على – الطوسي ذكر و هـ072

 أهل على احلمل كثري كان هذا طاووس ابن أن الطوسي عن أيضاً فظاحلا وذكر ،النواصب للحكام  وعمله لصلته

 أهل عن يسري ولو احنراف فيهم ثقات من  أتى ملعاوية الشيدييد الذم يف هذا فاحليدي   هذا صح فإن البيت!

 للطوسي اخلالف يف ونصه عيينة بن سفيان قاله بل كالمه من ليس وهو الطوسي، عن النص وجيدت وقيد البيت،

 على كان فإنه ،طاووس بن اهلل عبيد ابنه قبل من -املواري  يف حيدي  يعين – أراه : سفيان قال)  (:2/23)

 اهلوى أموي فالرجل (! هاشم بين يعين - شيدييدا محال القوم هؤالء على حيمل وكان ،امللك عبيد بن سليمان خامت

 ما األغاني يف األصفهاني روى يدوق احليدي ، هذا تبعة من بشيء يتهم حتى الشيعة مع هواه ليس األقل على أو

 ) زييد أبو ال)ق : فقال الزكية، النفس ترمجة يف  البيت أهل على متحامالً يكن مل طاووس بن اهلل عبيد أن على ييدل

 مبحميد يأتي احلسن بن اهلل عبيد رأيت . قال عيينة بن سفيان عن القاسم بن يعقوب وحيدثين  شبة( بن عمر وهو

 متحامالً كان ولو (ينفعهما اهلل لعل حيدثهما . فيقول طاووس بن اهلل عبيد إىل غالمان اومه وإبراهيم اهلل عبيد بن

 من جوانب يف مشهورة باألمويني واليده مع طاووس ابن اتصال لكن منه، للسماع ابنيه احملض دفع ما هاشم بين على

 رواه ما واألمويني البيت هذا بني العالقة دالئل ومن تقوى، على تيدل ترامجهم ظاهر أن إال املال وبيت القضاء

 سليمان دخل :قال العتيب عن علي بن احلسن احلرمازي حيدثين :(55 ص / 7 ج) - األشراف أنساب) البالذري

 :فقال ذلك على طاووس فعوتب ،اخللفاء به جياب مبا جيبه ومل يعظمه فلم يعوده طاووس على امللك عبيد بن

 أبيه عن روى طاووس بن اهلل عبيد أيضاً (،فيه هو مما املغرون ستعظمهي ما يستصغر من الناس أن يعلم أن أحببت

 على ومسلم البخاري اتفق وقيد وغريه(.. للحاكم املستيدرك يف ) علياً ليسب له وضرهبم امليدري حجر قصة

 الصحيحني. يف أبيه عن طاووس بن اهلل عبيد اعتماد



 احلمريي الرمحن عبيد أبو اليماني كيسان بن طاوس التقريب: يف احلافظ قال  هـ(:012) كيسان بن طاووس  -3

 ع ذلك بعيد وقيل ومائة ست سنة مات الثالثة من فاضل فقيه ثقة لقب وطاوس ذكوان امسه يقال الفارسي موالهم

 وكيف اليمن، يف علي اإلمام لعن عليه عرضوا من مع امليدري قيس بن حجر قصة روى وقيد صاحل، رجل وهو اهـ

 علياً.. يلعن ومل ولعنهم ضربوه

 أبيه، قبل اسلم وقيل صحبة، له القرشي، السهمي  خالف(: على هـ25 حنو ) العاص بن عمرو بن اهلل عبيد -5

 مع كان وقيد احليدي  هذا عمرو ن اللهب عبيد روى كيف : هو إمنا والسؤال عيدول، كلهم القوم عنيد والصحابة

 سهل بن أمامة أبي طريق بعيد وخاصة ،إليه الطرق لكل استعراضنا بعيد عليه سنجيب ما هذا بصفني؟ معاوية

 حنيف. بن

 (:لي  عن كشري ) األول للحيدي   املتابعة رجال ثانياً:
  سبق : البالذري  -0

 من ثقة العجلي مسلم بن صاحل بن اهلل عبيد - التهذيب تقريب يف كما – هو البالذري( شيخ ) صاحل بن اهلل عبيد -2

 اجلهين صاحل بن اهلل عبيد وهناك الثقات، صاحب العجلي أمحيد يدوال وهو خ له أخرج البخاري أن يثبت مل التاسعة

 فهو مباشرة البالذري عنه يروي الذي أما  بواسطة، عنه يروي  هـ(222) قيديم املصري اللي  كاتب صاحل أبو

 الءالنب أعالم سري يف  ترمجته يف الذهيب )قال البالذري شيوخ يف وأثبتوه الروايات بعض يف بنسبه صرح فقيد العجلي

 " يف البالذري حييى ابن وأمحيد غرزة، أبي بن حازم وأبو العجلي، أمحيد ابنه عنه حيدث :(212 ص / 01 ج) -

 ومع أقيدم، أو البخاري مساع يف فهو البالذري، مساع قيدم على ييدل وهذا هـ200 سنة مات ...اخل " تارخيه

 والناس جيهلون، ما يروي من حيبون ال وهم همادت لغزارة إال يهملوه ولن اجلملة يف احليدي  أهل أمهله فقيد هذا

 ما عنيدهم والباطل باطالً، كانوا ولو علموا ما عنيدهم العلم هذا، عصرنا يف هذا أدركنا وقيد جهلوا، ما أعيداء

 اهـ حقاً كان ولو جهلوا



 حييى : (553 ص / 0 ج) - التهذيب تقريب يف اجلماعة، رجال من ثقة هـ(:212) والءً األموي آدم بن حييى  -7

 ع ومائتني ثالث سنة مات التاسعة كبار من فاضل حافظ ثقة أمية بين موىل زكريا أبو الكويف سليمان بن آدم بن

 بن شريك وليس والسنن، مسلم رجال من وهو اجلملة يف ثقة : هـ(035 ) الكويف النخعي اهلل عبيد بن شريك  -2

 يف احلافظ عنه قال الكويف اهلل عبيد بن وشريك ،الشيخني رجال من فهذا هـ(021 حنو ) امليدني امليدني منر أبي

 عبيد أبو الكوفة ثم بواسط القاضي الكويف النخعي اهلل عبيد بن شريك  :(222 ص / 0 ج) - التهذيب تقريب

 البيدع أهل على شيدييدا عابيدا فاضال عادال وكان بالكوفة القضاء ويل منذ حفظه تغري كثريا خيطىء صيدوق اهلل

 معاوية أن اعتقاد أن يرى ال الشيدييدة سنيته على فهو اهـ ..2 م خت وسبعني مثان أو سبع سنة مات الثامنة من

 سيأتي كما وغريه احلنفي دراج بن نوح من توبع وقيد حق، وهذا السنة هذه خيالف اإلسالم غري على ميوت

 موىل وقيل سفيان، أبي بن عنبسة موىل كان سليم أبو واليده  هـ(:025) أمية بين موىل سليم أبي بن لي  شيخه  -5

 اجلامع يف شبيب أصحاب قتله وواليده  الكمال(، هتذيب يف كما ) نفسه معاوية موىل وقيل سفيان أبي بن عتبة

 ولروايته السبب هلذا وترك عمره آخر يف اختلط أنه إال والسنن، مسلم رجال من صيدوق فهو  لي  أما و بالكوفة،

 أهل نواصب بعض عليه سخط قيد رمبا و السماع، خمتلفو  مجاعة  احليدي هذا عنه روى وقيد اجملهولني، بعض عن

 كوفياً عنيدهم كان وقيد علمي، ال مذهيب حرجه فبعض األحادي ، هذه مثل لروايته القطان كيحيى احليدي 

 للمزي الكمال هتذيب ففي الشيعة، عن منحرفاً كان إذا إال سنة( )صاحب الكويف يف يقولون وال سنة، صاحب

 صاحب :فقال سليم، أبي ابن لي  عن- اليدارقطين سألت :الربقاني بكر أبو وقال :(253 ص / 22 ج) -

 من وأول قلت  اهـ.حسب وجماهيد وطاووس، عطاء بني اجلميع عليه أنكروا إمنا :قال ثم حيديثه، خيرج سنة،

 يف افظاحل عنه ويقول احليدي ، أهل بعض سخط من زادت غليظ جبواب لي  جبهه وقيد شعبة، هذا عليه أنكر

 من فرتك حيديثه يتميز ومل جيدا اختلط صيدوق  -بالتصغري – زنيم بن سليم أبي بن اللي  : التهذيب تقريب

 الذهيب عنه وقال ،هـ021 قبل وفاته جيعل وبعضهم اهـ  هـ(025 ) 2 م خت وأربعني مثان سنة مات السادسة

 لنقص حيديثه يف لني على االعيان، ائهاعلم وأحيد الكوفة حميدث  :(035 ص / 2 ج) - النبالء أعالم سري يف



 عنه فحيديثه كتابة عنه ويكتب طاووس يلزم وكان  قلت: ..اخل، االموي حرب بن سفيان أبي آل موىل ،حفظه

 احليدي  أهل من ضعفه من تضعيف أن الظن وأغلب اجملهولني، من عنهم روى آخرين عن حيديثه من أضبط

 دونه، من وصح عليه توبع وقيد األحادي ، هذه مثل لرواياته هو إمنا كالقطان، األموي اهلوى أصحاب وخاصة

 يعين ) سعييد بن حييى رأيت ما  : -(203 ص / 5 ج) - التهذيب هتذيب - يف كما حنبل بن أمحيد يقول

 ملاذا فانظروا اهـ فيهم يراجعه أن أحيد يستطيع ال ومهام إسحاق وابن سليم أبي بن لي  يف منه رأيا أسوأ القطان(

 من التضعيف يف املبالغة هذه هل احليدي ؟ يف املؤمنني أمري شعبة شيخه عنيد وهو إسحاق ابن القطان ضعف

 قال ) مشهورة طاووس عن سليم أبي بن لي  فرواية هذا ومع غريه؟! كتمه ما كشف إسحاق ابن ألنه إال القطان

 من إيل أحب طاوس عن لي  :(205 ص / 5 ج) - التهذيب هتذيب يف ترمجته يف عنه ابنه نقله فيما حامت أبو

 سعييد حيدثنا بكر أبو حيدثنا  :(751 ص / 0 ج) - والتاريخ املعرفة ففي ) ويف (طاوس عن وهرام بن سلمة

 يف سليم أبي بن لي  إال طاووس عنيد يكتب أحيداً رأيت ما قالت طاووس موالة اهلل أمة حيدثتين :قال القيداح

 طاووس من مسعه ما على واحملافظة باالعتناء السختياني أيوب وصاهأ وقيد الكتبة، املالزمني من فهو (األلواح

 :قال معمر عن الرزاق عبيد ثنا :قال امللك عبيد بن بكر أبو حيدثين :(752 ص / 0 ج) - والتاريخ املعرفة)

 وجماهيد طاووس يعين - به ييديك فأشيدد الرجلني هذين من مسعت ما انظر :سليم أبي بن للي  يقول أيوب مسعت

 طاووس أما اجملهولني عن روايته يف املناكري تكثر إمنا ثم حبروفه، اهـ (شعيب بن عمرو يعين - وجوالقيك ياكوإ -

 وعامة قال به بأس ال لي : يف معني( )بن حييى قال(205 ص / 5 ج) - التهذيب هتذيب ففي ) منهم فليس

 يف إال احليدي  أهل يقوله وال معني، ناب قال وكذا سنة( )صاحب بأنه اليدارقطين وصفه وقيد (يعرفون ال شيوخه

 وتلميذ كذلك، شريك وتلميذه أموي، موىل وهو سيما ال تشيع، أدنى من بريء فهو العثمانية أو اإلثبات يف مبالغ

 ملعاوية عمل كذا العاص بن عمرو بن اهلل وعبيد أمية لبين عمل طاووس شيخه وكذا آدم، بن حييى شريك؛

 روايته يف كما جيداً املعتيدلة الشيعة إال جيالس ال وهو األسيد، شيدق من خرج  فاحليدي صفني، يف معه واشرتك

 وما بالكوفة األول الشيعة أدركت :قال لي  عن شودب ابن وروى :(55 ص / 7 ج) - للذهيب اإلسالم تاريخ)



 صحاأل الرواياتو اهـ ( علياً قاتل من ويف عثمان يف يتكلمون كانوا إمنا يعين أحيداً، وعمر بكر أبي على يفضلون

 .مطلقاً علي تفضيل على كانوا الكوفة شيعة أكثر أن واألكثر

 ،هـ(012) سنة مات اجلماعة رجال من ثقة وهو األول اإلسناد يف سبق هـ(:012) كيسان بن طاووس شيخه -2

 الوالء. أموي ولي  عنه، بالرواية املختصني من لي  وكان

 أمام تاب ثم اهلوى أموي وكان األول، اإلسناد يف أيضاً سبق : هـ(25) العاص بن عمرو بن اهلل عبيد شيخه  -3

 .بنصرته يأمر وكان بعيد، فيما علي بن احلسني
 

 دراج(: بن نوح متابعة )  األول لإلسناد (2) املتابعة رجال ثالثاً:
 ثم يفالكو سليمان بن حمميد  خمطوط(: ) الكربى املؤاخاة كتاب يف فيه قلت هـ(:721) الكويف سليمان بن حمميد -0

 من مع إليه هاجر ) الثال  القرن من األخري الربع يف اليمن يف الزييدية اليدولة مؤسس اهلادي اإلمام قاضي الصنعاني

 ألفاظ مع تتفق رواياته الرواية، يف ثقة القيدر، كبري املذهب، زييدي وهو ..بالكويف( وصفه فبقي العراق من هاجر

 شيئاً، صحتها عن نعلم ال بأحادي  ينفرد ولكنه وغريها، والرتمذي كالنسائي السنة أهل يرويها اليت األحادي 

 وال الزييدية ال الشيعة يرويها ال أحادي  برواية السنة أهل خيتص كما املذهب يف الرواية خصوصيات من فهي

 لطريقا من رواه إذا خاصة الشخص على احلكم حمل هو املشرتك القيدر إمنا املعتزلة، وال اإلباضية وال اإلمامية،

 أبي بن علي املؤمنني أمري اإلمام مناقب ) كتاب مصنف هو سليمان بن وحمميد ،السنة أهل رواه الذي نفسه

 وروى الناصر، والبنه له قضى وقيد صعيدة، يف احلق إىل اهلادي باإلمام التحق وقيد ،الكتاب عنوان هكذا (طالب

 تاريخ يف عساكر ابن رواها اليت أحاديثه بعض يف ذلك يتبني كما لليمن، انتقاله بعيد املؤمنني أمري مناقب يف كتابه



 وابن حامت أبي وابن صاعيد وابن الطربي طبقة يف فهو هـ721 عام حنو سليمان بن حمميد تويف وقيد .. دمشق

 .177وغريه عساكر بن تاريخ يف رواية وله وغريهم عقيدة

 ثالث إال سليمان بن حمميد عنه يرو ومل ترمجة، له أجيد مل :هـ(711 حنو ) القاضي إسحاق بن حمميد بن إسحاق -2

 ص / 2 ج) -  للخليلي احليدي  علماء معرفة يف اإلرشاد) ذكره الذي  ولعله يعقوب، بن عباد عن كلها روايات

 إىل ارحتل ،قزوين شيوخ كبار من ،عليه متفق ،ثقة كيسان بن يزييد بن إسحاق بن حمميد بن إسحاق : (031

 ،قزوين شيوخ وكبار ،القطان احلسن وأبو ،إسحاق بن حمميد ابنه عنه روى . واحلجاز ،والعراق ،وأصبهان ،الري

 ،زرعة وأبي ،عبيدك بن وحييى ،هزاري بن هارون عن روى ،وثالمثائة عشرة تسع سنة مات ،األحيداث أدركه ثم

 بن وسعيدان ،حرب بن وعلي ،عاصم بن وأسييد ،حبيب بن ويونس ،عمار بن وحمميد ،واره وابن ،حامت وأبي

 فضائل يف أحادي  هذا إلسحاق وقيد الطبقة، هذه من يعقوب بن وعباد  (..فلت:بليد كل من وأقراهنم ،نصر

 بالعراق التقيا ولعلهما منهم، وهذا أقرانه عن الرواية كثري الكويف سليمان بن حمميد أن إىل إضافة علي، اإلمام

 هذا كان فإن  عراقية، أحاديثه معظمو العراق إىل رحل إسحاق بن حمميد بن وإسحاق كويف، سليمان بن فمحميد

 شواهيده. سبقت وقيد مستقيم، هنا املنت لكن أعرفه،، ال فأنا وإال

                                                           

 سليمان بن ميدحم فيه: قلت نفسه الكتاب يف آخر موضع يف له ترمجة يل وجيدت فقيد تنظيمي وسوء حبوثي ولتشتت 177

 يف مشاركة له كانت الرواية،، من املكثرين الزييدية الشيعة من وهو الثال ، القرن يف الكبار وفةالك حميدثي أحيد الكويف األسيدي

 يف هو بل القطيعي، من مساعاً أقيدم وهو.. الناصر والبنه له وقضى باليمن اهلادي باإلمام التحق ثم بالعراق العلويني ثورات بعض

 إىل انتقاله هو عذرهم ورمبا احمليدث، هلذا احليدي  أهل إمهال ؤسفوامل ..صاعيد وابن خزمية وابن والطربي النسائي طبقة

 احليدي  لعلم جتوييده يعرف كتابه قرأ ومن ـ.. عقيدة ابن معاصره مع فعلوا كما عنه ورووا الشتهر العراق يف بقي لو ورمبا اليمن

 تاريخ يف ترمجة وله تقريباً هـ721 حنو وفاته كانت ..قريش أسيد ال خزمية أسيد من وهو..روايته وسعة وتثبته به ووعنايته

 القاسم أبو ) شيوخه من ذكر فإنه الرملة، نزيل الرازي جعفر بن علي ترمجة يف عساكر ابن وذكره سزكني، لفؤاد العربي الرتاث

 (.باليمن صعيدة قاضي جعفر أبو الكويف سليمان بن حمميدو ... واخلرائطي البغوي



 احليدي  أهل بعض فيه تكلم حافظ، ثقة وهو هـ(:251 حنو ) الصحيح يف البخاري شيخ يعقوب بن عباد -7

 وهو احليدي ، أهل من وكثري أيضاً الرتمذي له وروى الصحيح يف البخاري شيوخ ومن ثقة فهو وإال فقط، للمذهب

 بأحاديثه. والسنة الشيعة واعتنى جيداً مكثر

 وقيد مرتوك) وهو  ،(هـ052) الكويف، القاضي النخعي دارج بن نوح وامسه:  :هـ(052) الكويف دراج بن نوح 

 من جدرا بن فنوح ،إطالقه على صحيحاً حجر ابن قاله ما وليس ،التقريب يف احلافظ قال هكذا (معني ابن كذبه

 وابن شاهني وابن منري وابن زرعة أبو هوثق قيد وطبقتهم، حنيفة وأبي األعمش عن يروي وهو والفقه، العلم أهل

 باحليدي  هلا عالقة ال ألمور كان احليدي  أهل من ضعفه من تضعيف ولعل مرتوكاً؟ يكون فكيف ،وغريهم حبان

 األحناف، من أنه وخاصة الرأي أهل على  احليدي  أهل عصبية باب من هذا كان أو ترمجته، يف ورد كما

 بن نوح تلميذه يف قالوا مما أعظم هو ما فيه قالوا وقيد ويضعفونه، احليدي  أهل من كثري يكفره حنيفة أبو وشيخه

 الذيو وغريها، كاملؤاخاة علي لإلمام فضائل روايته مع بغيداد قضاة من ثم الكوفة قضاة من نوح كان قيدو دراج،

 أبو فهذا حنفياً، يوثقون يكادون ال وهم الرأي، أهل بنيو بينهم للخصومة اهتموه إمنا احليدي  لأه غالة أن أرجحه

 فقط،ثم املذهبية العصبية باب من احليدي  أهل عنيد ضعفاء كلهم الشيباني احلسن بن وحمميد يوسف وأبو حنيفة

 له يغفرها لن كلها وهذه ،لبطا أبي بن علي وحب احلنفي واملذهب والقضاء الفقه دراج بن نوح يف اجتمع قيد

 نفسه حنيفة أبا ضعفوا فقيد دراج؟ بن نوح يف كلها هذه اجتمعت وقيد فكيف قرب، عن عرفهم ملن احليدي  أهل

 .والشواهيد املتابعات يف يقبل أن من أقل وال بغيداد، قاضي كان وقيد صيدوق، هذا فنوح وإال نفسها! لحأسباب

 :واختصار تصرف مع  (خمطوط ) الكربى: املؤاخاة كتاب يف قلتو

 يظهر ما على طالب، أبي بن علي حب وهو أال عليه احليدي  أهل أسخط ما لنفسه  دراج بن نوح أضاف وقيد 

 يف وحيديثاً وحذيفة، أنس عن طريقني من الباغية الفئة تقتله عمار حيدي  روى فقيد وأحاديثه، رواياته من

 أبي صحبة نفسه على مجع فالرجل ..ذلك وحنو عمار فضل يف ثالثاً اًوحيديث ،علي( مع النيب مؤاخاة ) املؤاخاة

 لن نعم ،خصال الثالث ال خصلة مع احليدي  أهل يتساهل وقيد ،القضاء وتويل طالب أبي بن علي وحب حنيفة



 فهو صح فإن !سنني ثالث عماه أخفى وأنه..أعمى وهو يقضي كان أنه مساوئه من رووا فقيد احليدي  أهل نظلم

 وبعض ،خالفية واملسألة حيديثه، ال عمله يف طعن حال كل على وهو عليه، متفقاً جرحاً وليس تفصيلي طعن

 الكايف بالطعن فليس حبثه، هنا ليس مشهور، األعمى قضاء يف واخلالف الثقة، سألوا إذا يضرهم ومل عميان املفتني

 تأول أنه أو عمى، ال مشع أصابه أنه أو للقضاء احتاج يكون وقيد حنيفة، أبي أصحاب ومن فقيه وأنه السيما

 وقيد .. كبرياً فقيهاً كان أنه على تيدل اليت األخبار من كثري فيها التهذيبنيو بغيداد تاريخ يف حافلة ترمجة وله..

 ومنهم أبناءه لكن احلال ضعيف واليده وكان..شريك عليه وأثنى لقوله فريجع األحكام ليلى أبي البن يصحح كان

 والعبادة، بالورع مذكوراً وكان وأوالده، الرضا علي عن يتوكل كان أيوب امسه ابن حولنو ..القضاء ولوا كلهم نوح

 من فيؤخذ .. احليدي  ضبط يف ضعيفاً يكون أن مينع ال وهذا قضاءلبا بصري فقيه أنه دراج بن نوح يف واخلالصة

 على واملتابعات لشواهيدا يف يصلح هفحيديث هذا وعلى به، ينفرد فيما ال والقرائن األصول له شهيدت ما أحاديثه

 .احليدي  أهل أغلب منهج

 سبق. : سليم أبي بن لي  -2

 سبق. : كيسان بن طاووس -5

 .سبق العاص: بن  عمرو بن اهلل عبيد -2

 :لي  عن جرير متابعة  رجال رابعاً:
 من طريق جرير عن لي  به: (42 ص/  2 ج) - أصبهان أخباراليت رواها أبو نعيم الصبهاني يف كتابه  



 بن حمميد ثنا ،شهاب بن أبان ثنا ،اجلرواءاني حمميد بن الرمحن عبيد ثنا ،إسحاق بن أمحيد ثناحيدونصها: 

: »  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،178عمرو بن اهلل عبيد عن ،طاوس عن ،لي  عن ،جرير ثنا ،محييد

 ن(فال فاطلع ،يتهيأ تركته وكنت ،أبي أنه فظننت ،« مليت غري على !يثرب من رجل عليكم يطلع

هكذا بإخفاء اسم معاوية..وكانت أصبهان ناصبية، وأهل احليدي  مجلة خيفون كثرياً من األمساء، بفتاوى 

 من كبارهم، ولكن معرفة بعض األمساء يتم بسهولة إذا مت مجع األسانييد يف احليدي .

 رجال اإلسناد:

إىل جيده يف الغالب، وهو من : هو أمحيد بن بنيدار بن إسحاق أبو عبيد اهلل الشعار، ينسب أمحيد بن إسحاق  -1

شيوخ  احلاكم وأبي نعيم األصبهاني وطبقتهم، وهوثقة من طبقة الطرباني واليدارقطين، وهو من ذكره الذهيب يف 

 بن أمحيد اهلل، عبيد أبو تويف وفيهابقوله:  (150 ص/  1 ج) - غرب من خرب يف العرب هـ( يف 358وفيات )

 وكان وطائفة، عاصم، أبي وابن سعيدان، بن إبراهيم عن روى. أصبهان مسنيد الفقيه، الشَّعَّار إسحاق بنيدار

 مسنيد احمليدث، البارع الفقيه االمام:  (61 ص/  16 ج)/ وقال عنه يف النبالء ) املذهب ظاهريّ ثقة

... وذكر من تالمذته أبو نعيم الظاهري الشعار االصبهاني إسحاق بن بنيدار بن أمحيد اهلل، عبيد أبو أصبهان،

 اني( اهـ األصبه

: نسبة إىل موضع بأصبهان، وهو من حميدثي اصبهان، وهو مقل، ومل أجيد له عبيد الرمحن بن حمميد اجلرواءاني  -2

 ترمجة، فهو مستور، تقبل أحادي  يف املتابعات والشواهيد، ال سيما مع تأخره، وكونه مل يذكر يف كتب الضعفاء. 

                                                           

 مليت غري على يثرب أهل من رجل عليكم يطلع  : عمر ابن (252 / 5) - اخلطاب مبأثور الفردوس يف عمر ابن عن وهو 178

 التصحيف. واحتمال االمسني لتشابه هنا، ومهاً وأراه اهـ



/  2 ج) - بأصبهان احمليدثني طبقاتة خمتصرة، فقال يف: )ترمجه أبو أبو الشيخ األصبهاني ترمج أبان بن شهاب: -3

 الرمحن عبيد أبي عن حييدث فاضال وكان أمحيد أبا يكنى أبان وكان اخلصيب أبي شهاب بن أبان:  (318 ص

( فهو ثقة يف اجلملة، علماً بأن حميدثي األطراف كخراسان واليمن واملغرب إمنا العميدة يف معرفتهم وغريه املقرىء

 م.أهل أوطاهن

إمام حافظ، وهو أبرز شيوخ الطربي يف تفسريه، وروى عنه كذلك جمموعة كبرية من  حمميد بن محييد الرازي: -4

(، كان من أوعية العلمهـ، قال الذهيب يف العرب ) 249تويف سنة  ،احلفاظ، وهو حمل اختالف بني أهل احليدي 

اعات وحنو ذلك، وأحاديثه يف كتب ( ومن ضعفه زعم أنه ييدعي مسكان من حبور العلموقال يف امليزان ) 

التاريخ واحليدي  باآلالف، وهذا يف اضعف األحوال دليل على أن العمل على اعتماده يف الشواهيد واملتابعات، 

وقيد روى عنه أمحيد بن حنبل وحييى بن معني وأمثاهلم من الكبار، وكان أمحيد يوثقه يف جرير بن عبيد احلمييد 

 الكمال هتذيبر بن عبيد احلمييد ) قال أمحيد فيما نقله عنه أبنه عبيد اهلل )وحيديثنا هنا من روايته عن جري

(، ويظهر أن رواية هذه صحيح فهو وجرير املبارك ابن عن حيديثه أما: ) (100 ص/  25 ج) - للمزي

املثالب يف معاوية وحنوها من األحادي  كانت من أسباب سخط بعض أهل احليدي ، ولذلك جنيد اجلوزجاني 

ن رديء املذهب( واجلوزجاني ناصيب ال يرضى أن يروي أحيد حيديثاً يف ذم معاوية ولو كان يقول ) كا

 صحيحاً.

وحنن ال ننكر أن كان فيه بعض الضعف، فقيد كان فيه زهو، وحيب صيدوق، واخلالصة أن الرجل حافظ 

على مذهبهم، كما كان  إذاالثناء وعلو اإلسناد، لكن أهل احليدي  يغتفرون لبعضهم الوضع يف احليدي  أصالً  

فعلوا مع إمساعيل بن أبي أويس ونعيم بن محاد وأبي احلسن املعمري... وحمميد بن محييد الرازي كثري احليدي  

جيداً وحيتاج الفصل فيه إىل دراسة مفردة، وال أحتج مبا انفرد به وإمنا نقبله يف املتابعات والشواهيد، ال سيما 



، فهما أعلم به ممن مل يعاصره يف جرير بن عبيد احلمييد وابن املباركالذين وثقوه ك املتقيدمني يف حيدي  الشيوخ

 الغالب.

 هـ.199هو جرير بن عبيد احلمييد ثقة حافظ من رجال الشيخني بل من رجال اجلماعة/ مات سنة  جرير: -5

 هو ابن أبي سليم، سبق التفصيل فيه.. لي : -6

 : هو ابن كيسان سبقت ترمجته..طاووس  -2

 عاص، سبق.بن ال عبيد اهلل بن عمرو -9

 

 الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد حيدي  رجال خامساً:
 أعالم سري) الذهيب قال مشهور، العقييدة حنبلي مصنف الكبري، الضعفاء كتاب صاحب  : هـ(722 ) العقيلي  -0

 محاد، بن موسى بن عمرو بن حمميد جعفر، أبو الناقيد، احلافظ االمام : العقيلي (272 ص / 05 ج) - النبالء

 .معاوية اسم إخفائه بسبب األصل يف فيه توسعنا وقيد ،..اخل" الضعفاء كتاب " مصنف احلجازي، العقيلي

 هو فأحيدمها بعضهما، تابعا وقيد  عنيدهم، ثقتان  واملروذي: الليثي خاليد بن علي بن احلسن ومها العقيلي شيخا -2

 من وكان ( احلجاج بن حمميد نب أمحيد ) املروذي أعين – وهو أمحيد اإلمام تالميذ أخص كان هـ(235)  املروذي

 أنه إىل فيه توصلت خاص، حب  فيه ويل كثرياً، السلفيون فيه غال وقيد بالنصب، السنة خيلطون ممن احلنابلة غالة

 من  علمنا قيد هنا، علينا ال لكن  معاوية، اسم بإخفاء العقيلي تلميذه  أمره  جنونه من ولعل بالعقائيد، اجملنون شبه

 واألثبت. حاألص األخرى الطرق

 بقوله هنا حجر ابن احلافظ بقول وأكتفي الشيخني، رجال من ثقة وهو   هـ(:222) عفري بن سعييد شيخهما   -7

 عامل صيدوق جيده إىل ينسب وقيد ،املصري موالهم األنصاري.. ريفَعُ بن كثري بن سعييد : التقريب: يف عنه



 179تضعيفه يف السعيدي على عيدي بن رد وقيد منه علوملل أمجع خترج مل مصر إن يقال احلاكم قال  ،وغريها باألنساب

 (. س قيد م خ وعشرين ست سنة مات العاشرة من

                                                           

 يف طعنه وصل حتى مجلة العراقيني  يف يطعن لنصبه وكان هـ(،255) املشهور الناصيب اجلوزجاني هو هذا السعيدي 179

 الثالثة فضل يف رووا فإذا رواياهتم، تنقية اشرتط من أول وهو وغريهم كهيل بن وةسلمة ثابت أبي بن وحبيب األعمش

 تقضي اخلفية خطته فكانت -املشروع هذا ينجح مل ولكن - مشروعه ترمجة هذا ترك، علي فضل يف رووا وإذا قبل،

 عليهم القليل الثناء يف لشيءا بعيد الشيء منه يفلت ورمبا معاوية، ذم أو علي فضائل يف عظيماً شيئاً روى من كل بتضعيف

 تسألون العراق، أهل يا اهلل قاتلكم ) عمر ابن حيدي  لرواية مثالً اضطر قيد فهو  العراق، أهل يف للطعن وإمنا هلم، حباً ليس

 رواه فقيد مبعناه ذكرته هكذا اليدنيا( من رحيانتاي مها يقول: )ص( النيب مسعت اهلل، رسول ابن قلتلتم وقيد البعوض دم عن

 وإمنا احلسني، شيعة ليسوا احلسني قتلة أن مع الشيعة، يف للطعن هذا يروي إمنا اجلوزجاني لكن اخلصائص، يف عنه لنسائيا

 التوابني باسم وثاروا ذلك من تابوا ثم خذله األكثر وهو قسم قسمني، افرتقوا فقيد احلق شيعته أما واليدينار، اليدرهم قبائل

 معه وقاتل خرج األقل وهو وقسم هـ(25) عام الوردة عني اصحاب وهم خلزاعي،ا صرد بن لسليمان الصحابي بقيادة

 أهل لقتل املباشرين من كانوا سلفهم أن مع البيت أهل خلذالهنم العراق أهل على يشنعون اليوم والنواصب مجيعاً، وقتلوا

  األمور، هذه مثل لروايته إال ةبالبيدع ويتهمه عفري بن سعييد يضعف مل وهو وعقييدة! نية عن خذهلم من وأخفهم البيت،

 غري خملطا وكان البيدع من لون غري فيه عفري بن سعييد : السعيدي قال ) : (200 ص / 7 ج) - عيدي البن الكامل) ففي

 بن كثري بن سعييد يف كالما الناس من أحيد عن بلغين وال أحيدا أمسع ومل له معنى ال السعيدي قال الذي وهذا الشيخ قال ثقة

 أنه احتمل حتى يرييد ماذا يعرف وال اجلوزجاني يف احتار قيد عيدي وابن املراد، اهـ ( ثقة صيدوق الناس يدعن وهو عفري

 يكون وال النصب ألثر يتنبهون وال حقاً كان ولو الرجل يف التشيع ألثر يتنبهون احليدي ، أهل على نأخذه ما وهذا آخر، أراد

 ما رواياته يف وجيد إذا  إال  عليه جممع ثقة يف القول هذا مثل يقول ال أنه يقيناً نعرف حنن منهجه من فاجلوزجاني  باطالً، إال

 النصب أن للناس يظهر حتى البيدع(! من نوع )من بأكثر لرميه سارع فلذلك معاوية، ذم يف احليدي  كهذا النصب، خيالف

 إرسال إىل سارع معاوية يف يسوؤه ما روى قيد عفري بن سعييد أن وجيد فعنيدما كثرية! بيدع وإمنا فيه، طعنه سبب ليس

 فلو شيء! منها معاوية يصيب ال ومشاله ميينه عن والرويات األحادي  متيل بذاته، قائماً معياراً معاوية هبذا فأصبح التهم،

 حممي معاوية بينما مبتيدعة ضعفاء هم ألصبحوا التابعني من والثقات الصحابة عشرات ورواها لحأصنام معاوية سجيد



 يف ما حيد إىل موسعاً وسيأتي خالف وفيه حافظ صيدوق وهو   :عفري بن سعييد شيخ هـ(032) هليعة ابن   -2

 منها. وهذه والشواهيد املتابعات يف مقبول وهو .الزبري. ابن حيدي  رجال

 يزييد بن احلارث :التهذيب تقريب ففي ثبت، ثقة  :هليعة ابن شيخ  هـ(071) احلضرمي زييدي بن احلارث   -5

 من ذكروا وقيد قلت اهـ ق س د م ثالثني سنة مات الرابعة من عابيد ثبت ثقة املصري الكريم عبيد أبو احلضرمي

 حنو عاش أنه هذا عنىفم عثمان، مقتل عقل وقيد مبالغة، هذا وأظن ركعة، 211 اليوم يف يصلي كان أنه عبادته

 . سنة املئة

 عقل فقيد صغري، تابعي تلميذه ألن ظاهر،، أمر تابعياً وكونه  :احلضرمي شيخ تابعي( ) احلضرمي أسيد بن عكرمة -2

 مات مبصر، موتاً الصحابة آخر وهو الزبييدي، احلارث بن اهلل عبيد ) صحابي وشيخه هـ(،75 عام ) عثمان مقتل

 احليدي  هذا إال يرو مل وهو التابعني، من الثانية الطبقة من يكون أن من أقل ال ةفعكرم هذا وعلى  هـ(،52 سنة

 ثقة وتلميذه صحابي فشيخه واملتابعات، الشواهيد باب من له روايته وتكون طريقه، غري من اإلسناد صحيح وهو

                                                                                                                                                                           

 أما اجلادين، والباحثني األذكياء من القليل إال جنيد وال سنة عشرين من بإنكاره نصرخ الذي النصب هو هذاو كاملة! محاية

 النصب أثر وال النواصب وال النصب وال املؤثرات هذه يعرفون ال  اليوم السلفية وأكثر طويل، وصرب لوقت فيحتاجون البقية

 ونية كبرية لثقافة حتتاج املسائل وهذه نية، حبسن خفيفاً نصباً هل،جب نواصب هم نقول ولذلك واليدين، والعقل النفس على

 سار وكيف رجاله وأحوال ومسريه والتعيديل وباجلرح القيدمية مصادره يف بالتاريخ واسع وإملام البح  يف وحرية صادقة

 ال ما منه وقضموا قهراً، همآراء وجرعوه أوديتهم، به سلكوا قيد نفسه فاليدين اليدين، وهذا بل  احليدي ؛ وهذا التاريخ هذا

 حياولوا أن غريهم، قبل السنة أهل من األحرار العلم طلبة أمهية تأتي هنا ومن واخليدم، احلشم من وحرموه يعجبهم،

 ومحايته منازهلم إىل اليدين اختطاف يف الصيدارة هلم مذهبنا أصحاب ألن اليدين، هذا من استعادته ميكننا ما استعادة

 العامل يف سجني أطول فهو األرض! خشاش من ليأكل تركوه وال والشرب، األكل من الطيب وأشربوه موهأطع هم فال داخلها،

 هلؤالء والويل والوعييد السجن، هذا من اخلروج له وسيكتب قرناً، عشر أربعة الناس به أبتلى اهلل ألنه ميت! مل هذا ومع

  يقوم وبه به، إال وجناتنا وهنضتنا لعزتنا أمل فال هرة، من أغلى اهلل دين لن  أعظم فإمثهم األوائل، اآلمرون وخاصة السجانني

   واألرض. السموات



 يف آية التلميذ هذا وكان ة،متيقن التلميذ رواية ألن الصحابي، تزكية من أوىل له التلميذ رواية تزكية ودالئل ثبت،

 حيديثاً روى ) هذا؛ احلضرمي عكرمة شيخه عن يقال أن من أقل فال هذا وعلى والصيدق، والثقة العبادة

 ال مذهيب إنكار وهذا منكراً(! حيديثاً روى ) : القول على تواطؤوا العقيلي بعيد احليدي  أهل لكن معروفاً(،

 أتيت لو كذا هبا، آمن ملا ملعاوية  مثلبة يف األدلة بأقطع ناصبياً يتأت ولو تعتقيد، ال ما تنكر واملذاهب علمي،

 مل إن اإلنسانية النفس وهذه  ...اخل قرآنياً، كان ولو العصمة بطالن يف بيدليل إمامياً أو التنزيه، يف حبيدي  جمسماً

 اجلنة، دخول سبابأ أعظم من اهلوى( عن النفس )هني كان ولذلك ديناً، هواها أصبح بالشرع املسلم يضبطها

 من كثري يف املرحلة تلك علماء تورط فلذلك العقيلي، عهيد يف استقر قيد اخلفيف بنصبه السلفي املذهب وكان

 رجال وتضعيف معاوية مثالب إخفاء على فعملوا معاوية، ذم يف أو علي اإلمام فضائل يف املتبقية األحادي 

 من كالبالذري املؤرخون جنا وقيد املتوكل، بعيد أدركه الذي العام ياحليديث التيار يتبع هذا يف والعقيلي علي، فضائل

 على ألجربوه حميدثاً البالذري كان لو أما األوىل، باليدرجة التاريخ يف اهتمامه ألن اليدينية السلطة عيون تسلط

 انشغلوا نياألقيدم لكن قيدمياً بيدأ واإلخفاء والتحريف البرت وهذا بالكلية، احليدي  رواية ترك أو االسم إخفاء

 يف اليوم إىل وحنن الصغرى، األمور اكتشفوا غريباً، أو مؤوالً أو ضعيفاً األعظم ذلك أصبح فلما األعظم، بإخفاء

 مبا أعلم ومها رسوله كالم والكالم اهلل دين اليدين وقلنا أنفسنا أرحنا أننا ولو واقرتاحات! وحتريف إخفاء عمليات

 آَمَنَّا وَيَقُولُونَ)   منه، االعتذار يرييدان ال فيما ورسوله اهلل عن باالعتذار يكلفونا مل باالتباع، إال يكلفأنا ومل يقوالن،

 هِوَرَسُولِ اللَّهِ إِلَى دُعُوا وَإِذَا (23) بِالْمُؤْمِنِنيَ أُولَئِكَ وَمَا ذَلِكَ بَعْيدِ مِنْ مِنْهُمْ فَرِيقٌ يَتَوَلَّى ثُمَّ وَأَطَعْنَا وَبِالرَّسُولِ بِاللَّهِ

 أَمِ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ أَفِي (25) مُذْعِنِنيَ إِلَيْهِ يَأْتُوا الْحَقُّ لَهُمُ يَكُنْ وَإِنْ (25) مُعْرِضُونَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ إِذَا بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ

 إِلَى دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِنيَ قَوْلَ كَانَ إِنَّمَا (51) الِمُونَالظَّ هُمُ أُولَئِكَ بَلْ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ يَحِيفَ أَنْ يَخَافُونَ أَمْ ارْتَابُوا

 اللَّهَ وَيَخْشَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ (50) الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا أَنْ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ وَرَسُولِهِ اللَّهِ

 عنيد الضعفاء يف يذكر مل  احلضرمي أسيد بن فعكرمة إذن [52-23/النور] (52) الْفَائِزُونَ هُمُ ئِكَفَأُولَ وَيَتَّقْهِ

 واحليدي  يتابع، مل أنه العقيلي بزعم فقط، احليدي  هذا عليه وأنكر أعلم، فيما العقيلي ذكره من وأول املتقيدمني،



 عمرو، بن اهلل عبيد عن األسانييد تلك عرفي ال أنه إما العقيلي ولكن ،طريقه غري من السنيد وصحيح مشهور

 خبرب أتى ) قوله على يزييد فلم امليزان يف الذهيب قليده وقيد دعواه، يف كاذباً فيكون يعرفها أنه أو منه، علم قلة وهذا

 عجيب، تواطؤ وهذا ذلك، على يزد ومل واقره الذهيب كالم ونقل حجر ابن احلافظ أتى ثم كالعقيلي، وبرته منكر(

 ويقوالن: احليدي  لفظ عن يبحثا أن عليهما الواجب كان لكن العقيلي، قليدا أهنما حجر وابن للذهيب لعذرا ولعل

 وغريه أمحيد ورواه معاوية( وهو باالسم وصرحوا ) وغريهم مزاحم بن ونصر البالذري كامالً ذكره احليدي  هذا

 فائيدة يبطل االسم إخفاء ألن االسم رذك من مع احلق بأن حيكمان ثم الرجل( اسم إخفاء مع ) احليدي  أهل من

 عطاء بن واصل من العلماء حتذير نأخذ مما أكثر حتذيره يؤخذ أن وجيب حقاً، إال يقول ال )ص( والنيب احليدي ،

 النار، إىل اليدعاة من النيب حتذير وخيفون العيدل دعاة من حتذيرهم حيفظوا أن العيدل من وليس صفوان، بن واجلهم

 أن يرتكوا أن الناس أحسب ) ابتالء نوع هو امللة غري على ميوت بأنه عنه اإلخبار أو معاوية من )ص( النيب وحتذير

 يف بقتله أوصاهم وقيد مستقبلي، جرم على قتل فال )ص( النيب يقتله مل ملاذا وأما يفتنون؟( ال وهم آمنا يقولوا

 القتل، استحق وقيد إال املنرب يرقى لن أنه ييدل وهذا فاقتلوه( منربي على معاوية رأيتم إذا ) صحيح آخر حيدي 

 هذا خلق من األوىل اهلل غاية وهي واملتحيص، االبتالء معنى عن قرآنية لثقافة حيتاجون  املستعجلون فهؤالء إذن

 لكنهم الفكر، يف أموي منهج والعجلة املخليدين، أفعال ويفعلون الراحلني بألسنة ينطقون املستعجلون هؤالء الكون،

    جهنم!. يف معاوية لرأوا ميكرون كما يتعلمون وأتباعهم أهنم ولو املكر، يف متأنون

 موتاً الصحابة آخر وهو صحابي،  -أسيد بن عكرمة شيخ - هـ(52) الزبييدي جزء بن احلارث بن اهلل عبيد   -3

 - ذيبالته تقريب) احلافظ قال ،غريه عنه جنب ما على اجرتأ فلذلك البيت، أهل من مقربة أسرته وكانت مبصر،

 الزاي بضم الزبييدي مهزة بعيدها الزاي وسكون اجليم بفتح جزء بن احلارث بن اهلل عبيد  : (255 ص / 0 ج)

 ومثانني مثان أو سبع أو ست أو مخس سنة الصحابة من هبا مات من آخر وهو مصر سكن احلارث أبو صحابي

 ذكره بل اإلسالم، قيديم أنه نستفييد اديثهأح ومن نعيم ألبي الصحابة معرفة يف ترمجته ومن (ق ت د أصح والثاني

 وعمي. شاخ بعيدما مات إنه قوهلم عليه ويل بيدر، أهل يف بعضهم



   باختصار: يلي ما ذكرت الكربى، املؤاخاة – املخطوط - كتابي يف الزبييدي جزء بن حممية لعمه ترمجيت ويف

 مذحج بن زبييد بن عمرو بن عويج نب يغوث عبيد بن جزء بن حممية [ 253 صفحة - 3 جزء ] الكربى الطبقات

 املريسيع مشاهيده وأول الثانية اهلجرة يف احلبشة أرض إىل وهاجر قيدميا مبكة حممية وأسلم سهم لبين حليفا وكان

 واستعمله يومئذ املسلمني وسهمان اخلمس على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول واستعمله بلمصطلق غزوة وهي

 بالنيب ما قرب وله السابقني، من الزبييدي فمحمية هنا، أقول  / ،فنزهلا مصر إىل لحتو ثم ذلك بعيد األمخاس على

 )ص( النيب واله وقيد ألمها، عميس بنت أمساء أخو هو وكذلك أمهن، من املؤمنني أمهات بعض أخو فهو )ص(

 واستعمله الرب: بيدع  ابن قال  سنني، األمخاس واله أنه الروايات من ويظهر بيدر، يوم وقيل املريسيع يوم اخلمس

 بن الفضل منهم نسائهم مهور يف هاشم بين قوم عن يصيدق أن وأمره األمخاس على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 فضل بيت وكانوا هذا، جزء بن احلارث بن اهلل عبيد ومنهم أخيه، بنو معه وكان قلت: ملصر( وهاجر العباس

 عمرو بن اهلل عبيد توبة أسباب من أنه وأظن هذا.. احلارث بن اهلل عبيد عن البصريون وروى  وعبادة، وصالح

 بن اهلل عبيد وكأن عليها، عمرو استيالء بعيد سكنها مبصر، العاص بن عمرو أبيه مع اهلل عبيد كان فقيد العاص، بن

 باب من احليدي  هبذا ذكرّه يكون فقيد وصالح عبادة من فيه يعرف ملا عمرو بن اهلل بعبيد اتصل الزبييدي احلارث

 وقيد اإلسناد صحيح وهو -ظامل له وأنت علياً تقاتل ) حبيدي  اجلمل يوم الزبري علي اإلمام ذكر كما السؤال،

 عبيد يكون أن جيداً احملتمل من الذي  احليدي  ذلك وب  وتاب شكر عمرو بن اهلل عبيد فكأن ،األلباني( صححه

 بين دولة يف كان فقيد احلجة أقامة باب من مروع بن اهلل عبيد عن ينقله أن أحب لكنه أيضاً، مسعه احلارث بن اهلل

 عبيد عن احلارث بن اهلل عبيد رواية أن إال قصة، الرجلني بني احليدي  وهلذا به، يشون أو يصيدقونه ال وقيد أمية،

 الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد أحادي  ومن ما، حجة إقامة على لةدال فيه غريه دون احليدي  هذا عمرو بن اهلل

 ،البغيدادي جعفر أبو أخربنا : (735 ص / 05 ج) -  الصحيحني على املستيدرك   يف احلاكم  واهر مات احلسنة

 بن اهلل عبيد عن ،جابر بن عمرو زرعة أبي عن ،هليعة ابن ثنا ،غالب بن حسان ثنا ،صاحل بن عثمان بن حييى ثنا

 الفنت سالطني بعيدي سيكون » : يقول ،وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت : قال ،عنه اهلل رضي جزء بن احلارث



 أبو رواه ما العجيبة أحاديثه ومن /  « مثله دينه من أخذوا إال شيئا أحيدا يعطون ال اإلبل كمبارك أبواهبم على

 بن عمري ثنا ،املؤدب عيسى بن حمميد حيدثنا :(722 ص / 00 ج) -  الصحابة معرفة كتابه يف األصبهاني نعيم

 ،احلضرمي زياد بن سليمان عن ،هليعة بن اهلل عبيد حيدثنا ،السلمي حييى أبو اهيمإبر بن الرمحن عبيد ثنا ،مرداس

 أهل وبني بيين أن وددت » : قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ،الزبييدي جز بن احلارث بن اهلل عبيد عن

 اهـ جيادلونه كانوا ما شيدة من « حجابا احلجاز

 ولعل علي بن احلسني ييد على وبتوبته به التعريف وسيأتي سبقو صحابي، :العاص بن عمرو بن اهلل عبيد عن  -5

 .احليدي  هبذا بتذكريه توبته يف املتسبب هو الزبييدي احلارث بن اهلل عبيد
 

 تراجم إسناد أبي أمامة بن سهل بن حنيف:

وهو أحيد األسانييد اليت روت حيدي  عبيد اهلل بن عمرو بن العاص، وسيقتصر التوسع هنا على تراجم أبي 

كأمحيد بن  بن عمرو أو الرواة عن ابن منري منري، أما من سواهم كعبيد اهلل امة وعثمان بن حكيم وعبيد اهلل بنأم

 فهم مشهورون وقيد سبقوا: حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة وغريهم

 أمحيد بن حنبل : مشهور

 أبو بكر بن أبي شيبة: مشهور

 هـ(:188ترمجة  عبيد اهلل بن منري ) 



وإذا أطلق أهل احليدي  ) سين( على رجل من أهل الكوفة، فهذا يعين أن فيه  !سين شيخ أمحيد، وهو كويف

نوعاً من النصب،مثلما جنيدهم اليوم إن وجيدوا ناصبياً يف اليمن جعلوه من أهل السنة، وكذا إن وجيدوا جمسماً 

 يف املغرب أو ناشفاً يف السودان أو جامياً يف برييدة أو وهابياً يف مكة..اخل .

 بن منري كويف، ووصفوه بأنه من أهل السنة، وإذا وجيدمت أهل احليدي  يقولون عن رجل بأنه من أهل وعبيد اهلل

السنة فاعلموا أنه ضيد عقييدة أهل بليده، فليس من العادة أن يقولوا عن البصري كان صاحب سنة إال إذا كان 

، وال عن شامي صاحب سنة إال كان ناصبياً إذامغالياً يف حماربة القيدرية، وال عن الكويف صاحب سنة إال 

كان ضيد الغيالنية والقيدرية ومنيدداً بثورة يزييد الناقص..اخل، واليوم السين يف لبنان هو من كان ضيد حزب  إذا

اهلل حتى لو كان مع إسرائيل، فهذه هي معايري السلفية احمليدثة، فهم مهوسون باخلصومة مع املسلم، وال يرون مع 

 االلتفات.عيداوته عيداوة أخرى تستحق 

 منري بن اهلل عبيد: (322 ص/  1 ج) - التهذيب تقريبوهذه مقتطفات من ترمجة عبيد اهلل بن منري،  ففي 

 تسع سنة مات التاسعة كبار من السنة أهل من حيدي  صاحب ثقة الكويف هشام أبو اهلميداني مصغر بنون

 .ع ومثانون أربع وله وتسعني

 خاليد أبي عن سفيان سئل نعيم أبو قال:  (52 ص/  6 ج) - يبالتهذ هتذيبوخالصة األقوال فيه يف )  

 يف إليك أحب إدريس بن معني بن ليحيى قلت اليدارمي عثمان وقال !منري بن اهلل عبيد الرجل نعم فقال األمحر

 تسع سنة مات وغريه حمميد ابنه قال !األمر مستقيم كان حامت أبو وقال ثقة كالمها فقال منري بن أو األعمش

 احليدي  صاحل ثقة العجلي وقال الثقات يف حبان بن وذكره قلت 115 سنة يف وليد إنه وقيل ومائة وتسعني

 ( اهـ صيدوق احليدي  كثري ثقة كان سعيد بن وقال !سنة صاحب



قلت: لو قالوا ) كان زائغاً( لكان هذا أوثق من قوهلم ) كان سنياً مستقيم األمر(! فاملبتيدع يرى مشاركه يف 

من سنة أهل الكوفة، وحيبون أحادي  ابن عمر وأبي هريرة، ، وآل منري عبيد اهلل وابنه حمميد البيدعة مستقيماً

! مع أن صحابة الكوفة أعلم وأفضل بإمجاع، ويهجرون أحادي  صحابة الكوفة كعلي وعمار حذيفة شيئاً

ى شيء، وكان فهذه اخلطوة الكبرية حنو أحادي  ابن عمر وأبي هريرة مع هجر حيدي  صحابة الكوفة تيدل عل

ابن منري األب يف عهيد الرشييد وشيدة اخلصومة السياسية مع آل علي، فلحق علياً ما حلقه، مثلما ييدفع اإلمام 

والعلماء يسريون خلف ساستهم، ولو  ،علي وأهل البيت اليوم خصومة السياسة العربية مع السياسة اإليرانية

ر حتت ستار ) الرد على لفعلوا، بل قيد فعلوا بال أمأمرهم الساسة بتصنيف املصنفات يف مثالب أهل البيت 

 الرافضة(!

  180هـ(140) مات قبل عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف  ترمجة

 هذا وكان ذلك، حنو أو غريه( رجل ) أو احلكم( ) إىل معاوية( ) لفظة حمرف هو ولعله أمامة، أبي عن الراوي وهو

 :حكيم بن عثمان قال (705 ص / 5 ج) - دمشق تاريخ خمتصر  ففي عباس ابن موىل عكرمة مناصري من

 ابن مسعت هل اهلل، أذكرك أمامة، أبا يا :فقال عكرمة جاء إذ حنيف، بن سهل بن أمامة أبي مع جالساً كنت

 أبو فقال اهلل؟ على يكذب مل فإنه :رواية ويف عليّ؟ يكذب مل فإنه فصيدقوه، عكرمة عين حيدثكم ما :يقول عباس

                                                           

وعلى الضيد أخوه حكيم بن حكيم طعن فيه بعضهم رغم استقامة رواياته،/ قال احلافظ ) صيدوق(( واخوهم   180

اً،  / وجيدهم عباد بن الثال ، حبيب قتل يوم احلرة(  / وواليدمها حكيم بن عباد بن حنيف روى عن ابن عباس خرب

 وحتتاج األسرة لبح  موسع.: 180حنيف من اصحاب مسجيد الضرار.

 



 على تيدل  اجلملة يف وأحاديثه يتهمونه كانوا عباس بن اهلل عبيد وآل عباس ابن أن ثبت قيد وعكرمة هـا نعم :أمامة

 .نصب

 عبيد بن إلبراهيم إٍسحاق أبي أمايلوميكن تأويلها مبا يزيل النكارة، ما جاء يف  ،ومن رواياته املنكرة الظاهر 

 بن عثمان عن ،معاوية بن مروان ثنا ،ملقرئا يزييد بن اهلل عبيد بن حمميد حيدثنا:  (52 ص/  1 ج) - الصميد

( وسلم عليه اهلل صلى النيب على إال أحيد على يصلى أن ينبغي ال:  قال ،عباس ابن عن ،عكرمة عن ،حكيم

 - إسحاق بن إلمساعيل النيب على الصالة فضلاهـ وكأن هذا رد على الصالة على آل حمميد،  و احليدي  يف 

 حكيم بن عثمان حيدثين ،زياد بن الرمحن عبيد ثنا:  قال الوهاب عبيد بن اهلل عبيد حيدثنا:(24 ص/  1 ج)

 صلى النيب على إال أحيد على صالة تصلوا ال» :  قال أنه ،عباس ابن عن ،عكرمة عن ،حنيف بن عباد بن

 وآداب الراوي ألخالق اجلامع/ وهو يف « باالستغفار واملسلمات للمسلمني ييدعى ولكن ،وسلم عليه اهلل

) ابن  سفيان نا ،) الفضل بن دكني( نعيمأبي  :  بسنيده إىل(25 ص/  4 ج) - البغيدادي للخطيب السامع

 أحيد من الصالة تنبغي ال: »  قال ،عباس ابن عن ،عكرمة عن ،حكيم بن عثمان عن ،عيينة كما سيأتي(

 للخطيب سامعال وآداب الراوي ألخالق اجلامع/ وهو يف  « وسلم عليه اهلل صلى النيب على إال أحيد على

 ابن أن: »  عكرمة عن ،حكيم بن عثمان عن ،عيينة بن سفيان :  بسنيده عن(26 ص/  4 ج) - البغيدادي

 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن ثبت وقيد«  وسلم عليه اهلل صلى النيب غري على أحيد يصلي أن كره عباس

 علي صل: »  اهلل لرسول اهلل عبيد بن جابر امرأة وقالت ،« أوفى أبي آل على صل اللهم: »  قال أنه وسلم

 (.زوجي وعلى

 قال ،شعيب بن أمحيد وأخربني :(499 ص/  4 ج) - لليدوالبي واألمساء الكنى، ففي وقيد روي عنه الضيد 

 بن احلمييد عبيد أن ،سلمة بن خاليد عن ،حكيم بن عثمان عن ،عيسى حيدثنا:  قال القاسم بن هاشم أنبأ: 



 النيب على الصالة بلغك كيف عيسى أبا يا:  فقال ابنته على أعرس نيح طلحة بن موسى دعا ،الرمحن عبيد

 وسلم عليه اهلل صلى النيب على الصالة عن خارجة بن زييد سألت أنا:  موسى فقال ؟ وسلم عليه اهلل صلى

 صلوا: »  قال ؟ عليك الصالة كيف:  فقلت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سألت أنا:  زييد فقال

 إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما حمميد آل وعلى حمميد على بارك اللهم:  قولوا ثم واجتهيدوا

 (.جمييد محييد

 توجيه رواية عثمان بن حكيم:

إن سلم عثمان بن حكيم من حتريف اخلرب فيكون املراد أن الصالة على النيب تشمل آله، وأنه ال جيوز انفكاك   

تصلوا إال على رسول اهلل( فإمنا يرييد أخرج غري أهل البيت، أما أهل  قال أحيد ) ال إذاهذا عن هذا، أعين 

 .181البيت فهم مع النيب )ص( ال يفرتقان، فإذا ذكر هو فقيد ذكروا معه

 .182واخوه حكيم بن حكيم أصلح حاالً منه

                                                           

 بعض يتابع كان وقيد النصب، بعضهم مراد أن يل يظهر اخلوارج من أنه فاهتامه شيئاً، أراد قيد عكرمة يكون أن إال 181

 للبح ، فاألمر ال.. أم والرؤى الروايات هذه مع يتفقون اخلوارج هل أدري ال روائياً، نصباً فيه أرى لكن حقيقة، اخلوارج

 يطلب وكان اآلل على الصالة وترك الزنادقة قصة مثل عباس، البن املقربني من البيت وأهل علي مثالب يروي من فهو

 اخل  النساء يف نزلت التطهري آية أن املباهلة

ه، وهو من رجال السنن من روايات أخيه حكيم بن حكيم ) قال ابن حجر )صيدوق( وأكثرهم ال حيتجون ب 182

 بن عباد بن حكيم بن حكيم حيدثنى: إسحاق ابن قال (68 ص/  4 ج) - كثري البن النبوية السرية األربع( : ففي

 كان وقيد وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول على"  براءة"  نزلت ملا: قال أنه على، بن حمميد جعفر أبى عن حنيف،

 ال" : فقال ؟ بكر أبى إىل هبا بعثت لو اهلل رسول يا: له قيل احلج، للناس يمليق عنه اهلل رضى الصيديق بكر أبا بع 



 ترمجة أبي أمامة بن سهل بن حنيف:

له يف كل كتب الرتاجم الرجالية، بل قيل  وهو الراوي عن عبيد اهلل بن عمرو بن العاص، ترمجواوامسه أسعيد،  

 حنيف بن سهل بن أسعيد:   (22 ص/  1 ج) - األصحاب معرفة يف اإلستيعابله صحبة، وترمجته يف 

 وأتى بعامني وفاته قبل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهيد على وليد بكنيته مشهور وهو أمامة أبو األنصاري

 وهو بكنيته وكناه زرارة بن سعيد أمامة أبي أمه أبي جيده باسم ومساه له فيدعا وسلم عليه اهلل صلى النيب به

 إمنا صحبه وال شيئاً وسلم عليه اهلل صلى النيب من يسمع ومل بامليدينة التابعني كبار من العلماء من اجللة أحيد

 أهل من حابةالص كبار من حنيف بن سهل وأبوه شرطنا وهو مبوليده وسلم عليه اهلل صلى النيب إلدراكه ذكرناه

 وهو مائة سنة حنيف بن سهل بن أمامة أبو وتويف تعاىل اهلل شاء إن الكتاب هذا من بابه يف ذكره وسيأتي بيدر

 .سنة وتسعني نيف ابن

                                                                                                                                                                           

/ ويف " : .. يف البكاء على محزة (85 ص/  3 ج) - كثري البن النبوية السرية/ " بيتى أهل من رجل إال عنى يؤدى

 حمميد جعفر أبى عن حنيف، بن عباد بن حكيم بن حكيم فحيدثين.. (581 ص/  3 ج) - كثري البن النبوية السرية

وذكر /  مقاتال يبعثه ومل داعيا مكة افتتح حني الولييد بن خاليد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بع : قال على، بن

 حمميد أخربنا:  قال: (64 ص/  1 ج) - سعيد ابن لطبقات املتمم اجلزء: ) عنه الواقيدي رواية فيها يف وصية معاوية

 حني معاوية أن، حنيف بن عباد بن حكيم بن حكيم عن، األنصاري العزيز عبيد نب الرمحن عبيد حيدثين:  قال عمر بن

 أمره لك يصلح رمحه وصل به فارفق .. الزبري بن اهلل وعبيد، ..:  ! وفيها اهلل بتقوى فأوصاه يزييد ابنه دعا حضر

 ( فالوصية بابن الزبري خالف املشهور عن معاوية..«..

 



 هبم يصلي أن الناس تراضى الكليب ابن وقال (62 ص/  1 ج) - الصحابة معرفة يف اإلصابةزاد ابن حجر يف 

رح والتعيديل هو ثقة بال خالف، بل قال أبو حامت )هو أجل من ، اهـ ومن حيدي  اجلحمصور وعثمان

ذلك(..وأقواهلم فيه قليلة ألنه عنيدهم كصغار الصحابة الذين ال يسأل عنهم، إال أن اتفاق الناس عليه يف 

الصالة أيام حصر عثمان، ييدل على أنه أقرب إىل املعارضة، فإن أصحاب عثمان كانوا يف حصار مع عثمان، 

جيرؤ أحيد منهم للخروج للصالة، وأما بقية أهل امليدينة فكانوا بني ساخط وحماصر، كما أن واليده سهل ومل يكن 

بن بن حنيف صحابي كبري بيدري من أنصار علي، وقيد كان األنصار بأمجعهم على السخط من عثمان ووالته 

 وسياساته باستثناء زييد بن ثابت تقريباً.

 تراجم إسناد جابر بن عبيد اهللاً: ثامن

  :183هـ(207) مزاحم بن نصر ترمجة

 حبان ابن وثقه وقيد اجلملة يف صيدوق قيديم، مصنف  بغيداد، سكن الكويف املنقري العطار مزاحم بن نصر

 من مكثر كبري حميدث وهو وغريهم، األصفهاني الفرج وأبو احليدييد أبي ابن ووثقه معتميد( للمشهورين )وتوثيقه

 عنه. احليدي  أهل من كثري نفور إىل أدى قيد تشيعه أن إال عنه والرواة شيوخه كثرة ذلك على ييدلنا الرواية،

 توثيق يف خيتلفون )واملؤرخون 5 ص مزاحم بن لنصر صفني لكتاب حتقيقه مقيدمة يف هارون بن السالم عبيد ويقول 

 ال الذي املؤرخ هيدوء يلمس هذا كتابه يف الناظر فإن يكن ومهما) يقول: ثم الشيعة( من راو كل يف شأهنم نصر

 عارفاً كان) احلموي: ياقوت عنه وقال ،...(إفالتاً منه يستطيع ال الذي القليل يف إال هواه إيل العصبية تستفزه

 من وهو إدخال وال هوى إىل منسوب غري النقل صحيح ثبت )ثقة احليدييد: أبي ابن عنه وقال ،(واألخبار بالتاريخ

 .احليدي ( أصحاب رجال

                                                           

 .الشيعة. يف تشيدده مع الكبري يف يالبخار عنه وسكت حبان ابن وثقه 183



 للمذهب ولكن وغريهم ،واجلوزجاني حامت وأبو العقيلي ضعفه قيدو ذلك: ورد يدي احل أهل من ضعفه من ذكر

 ولكن خالص، فناصيب اجلوزجاني أما ،للسابق التايل وتقلييد مذهبية عصبية فيهم هؤالء وكل بيانه، سيأتي كما

 أم هنا متمذهباً كان إن ما يتبني حتى قوله إيراد لزمي ولذا وإنصافاً علماً أكثر وهو احليدي  أهل كبار من حامت أبا

 بغيداد سكن الفضل أبو املنقرى العطار مزاحم بن نصر (225 ص / 5 ج) - والتعيديل اجلرح  ففي متجرداً، كان

  ... حامت(: أبي ابن ) حمميد أبو قال ،ذلك يقول بىأ مسعت الرماح وابن السالم عبيد عنه روى شعبة عن روى

 شبه كان ؛حيديثه يكتب ال احليدي  مرتوك احليدي  يواه :قالف نصر( عن أي ) عنه -حامت أبا – بىأ سألت

  اهـ الكوفة دخولنا قبل مات  !عريف

 يف اهلامشي العلوي طباطبا إبراهيم بن حمميد لإلمام نصرته به ويعين تضعيفه، سبب هو (عريف شبه كان) فقوله

 السوق، أمر مزاحم بن نصر وىل قيد وكان الثورة، إمام هو طبا طبا ابن  كانو السرايا( أبي بثورة املشهورة ) ثورته

 الرمحن وعبيد حري  بن وعمرو وذريته ومروان وابنه معاويةو وابنه زياد شرطة عن رووا قيد احليدي  أهل أن مع

 .يطبع( مل ) اإلسالمية امليدن ميدارس كتابنا يف مفصل وهذا ،وغريهم واحلجاج مسرة بن

 قيد ضعفه على داللة يراه ماو !مزاحم بن نصر تضعيف يف فياًكا عريف( شبه كان)  قوله أن يرى حامت فأبو إذن

 سنة ) السوق على فواله العلوي إبراهيم بن كمحميد البيت أهل من صاحل رجل فيه وثق فإذا توثيقه، على داللة نراه

 سفهاء تولية من جيعلون هؤالء كان وإذا تقيدمه، على ييدل فهذا الكوفة أهل علماء من كثرياً وترك تقريباً( هـ211

 البيت أهل صاحلي تولية أن نرى أن حقنا فمن الزهري، مع فعلوا كما هبم، الثقة على داللة العلماء لبعض أمية بين

 ورواية البيت، أهل صاحلو واله مزاحم بن ونصر أمية بين سفهاء واله فالزهري تعيديلهم، على قرينة العلماء لبعض

 لشككنا احليدي  هبذا انفرد مزاحم بن نصر أن وفل مزاحم، بن رنص ثقة غري لسباب مقبولة، هنا مزاحم بن نصر

 وال نصر ىعل نعتميد وال به أخذنا ملا احليدي  هبذا انفرد ولو  األحادي ، من األفراد كل يف شكنا مع اطراداً فيه

 جيوز ال األخرى هةاجل ويف والشواهيد، القرائن حتفها اليت بالرواية إال االحتجاج نرى وال الغالب، يف منفرداً غريه على

 من القوم هؤالء ثم ،شواهيد له احليدي  هذا ثم هنا، فعلناه ما وهو املذهب جملرد برواياته االستشهاد ترك



 منكراته أكثر على يتابع مل الذي عمر بن سيف مع يفعلون كما منفردة اإلخباريني أكذب بروايات حيتجون النواصب

 عيدييدة مبرات عمر بن سيف من أوثق أنه مع رواياته إىل لتفتوني فال هذا نصر أما ثقة من وال ضعيف من ال

 الفرق هو هذا !معاوية حميب من اصيبن عمر بن وسيف علي اإلمام حميب من مزاحم بن نصر لكن متيميان وكالمها

 وجه على اليوم والتعيديل اجلرح على املسيطر  هو والنصب العصر، هذا يف بالنصب املتأثرين ملواقف املربر الوحييد

 .184أيضاً اجلملة

 هريرة أبو  :للظاملني عملوا الذين الشرطة هؤالء منو وظلمتهم، أمية بين لوالة احليدي  علماء من كثري عمل وقيد 

 عملوا ) النهيدي عثمان وأبو السبيعي إسحاق وأبو عبييدة بن سعيدو  ملعاوية( عمال) العاص بن عمرو بن اهلل وعبيد

 بن يزييد شرطة صاحب معيدان بن وخاليد احلسني(، قتال يف بعضهم واشرتك العراق على أمية بين لوالة شرطة

 والوايل الشرطي أن رغم وثقوهم ذلك ومع ،وعماهلم أمية بين شرطة من  كانوا فهؤالء كثري، وغريهم ..معاوية

 أهل عمال من كان إذا سيما ال االحتكار، ومينع الغش يراقب الذي السوق صاحب بعكس الناس ظلم يتناول

                                                           

 مروياته من كثرياً العيديم وابن عساكر ابن ونقل البخاري، شيخ اجلعفي سليمان بن حييى عنه أكثر قيد مزاحم بن ونصر  184

 له وروى كثرية، أخبار يف التاريخ ويف البيت، أهل علم يف  التفسري يف الطربي له روى وقيد هذا، سليمان بن حييى طريق من

 اخلرية احتاف يف البوصريي رواه فيما يعلى وأبو / أماليه يف مردويه وابن العرش،/ كتابه يف شيبة أبي بن عثمان بن ميدحم

 سننه/ يف واليدارقطين  / حيدي ( من أكثر ) األوسط يف والطرباني / التفسري يف حامت أبي وابن   علي، فضل يف .. املهرة

 ) خيرب يوم علي فضل يف األنصاري وضحاك القرض، فضل يف األنصاري مهنيد أبي ترمجة يف الصحابة معرفة يف نعيم وأبو

 وقبله اإلميان، شعب يف والبيهقي ظليم(/ أم يابن هيهات ) علي: حيدي   احللية ويف آمن( فهو النخل دخل من وحيدي 

 واخلطيب  / حمميد وآل ميدحم على الصلوات يف وهو ييدي( يف عيدهن ) بكلمة املسلل احليدي  يف  -احليدي  علوم يف احلاكم

 كثري وابن علي/ بن زييد فضل يف عساكر وابن / وغريه االستيعاب يف الرب عبيد وابن التجارة/ قبل الفقه يف واملتفقه الفقه يف

 قسيم علي وحيدي  كفر، فقيد نعثالً اقتلوا عائشة حيدي  أيضاً: أحاديثه ومن حامت(،... أبي ابن رواية ) التفسري يف

 مباشرة عنه رووا  املصادر هذه أصحاب إن أقول وال ) وغريها علي به صيدق والذي حمميد بالصيدق جاء والذي النار،

  العلم(. طالب ييدركها  له، وروى عنه، روى : بني فرق وهناك اجلعفي، إال



 بعملهم نضعفهم ال أمية لبين عملوا الذين والوالة الشرطة هؤالء ثم الناس، أعيدل من طباطبا ابن وكان ،النبوة يتب

 إن ملاذا لكن ؛الثقات من يكونوا وقيد  جرح، ظلموا الذين إىل الركون جمرد أن مع وتبني، حب  بعيد إال الظلمة، هلؤالء

 و يزييد مثل ظامل لرجل قاتالً عمل إن بينما جمروحاً، يصبح لبيتا أهل من عادل لرجل )عريفاً( الرواة أحيد عمل

 من قليل مع سلطة إنتاج هو احمليدثة( السلفية من ) احليدي  أهل تيار ألن واضح السبب ملاذا؟ ثقة؟ يبقى زياد ابن

 .واإلنصاف واخلري والتحسني التعيديل

 املبيدّعني الرواة من فكم املتقيدمني احليدي  لأه أكثر عنيد حتى علمياً مقبول غري املذهيب التضعيف هذاف إذن 

 بيدعة، يكن مل مزاحم بن لنصر األصفهاني الفرج وأبو املعتزيل احليدييد أبي ابن وتوثيق ،الصحاح أصحاب عنهم أخذ

 نستبعيد ال  بل نصبه، مع احلموي ياقوت وثقه كذلكو حبان، كابن  احليدي  أهل من املتعصبني بعض وثقه فقيد

 أهوائهم اختالف مع هؤالء كل ،وافية دراسة مزاحم بن نصر درس ألنه املعاصر هارون مالسال وعبيد توثيق

 بل والعقيلي كاجلوزجاني احليدي  أهل من املتعصبني من واحيد طيف تضعيفات من بالقبول عنيدي أوىل وأزماهنم

 ،أوىل أولئك ضعيفت فرفض هؤالء توثيق رفضنا وإن هكذا، يقول والبح  هكذا، يقول احليدي  العلمو والذهيب،

  أقل بيدرجة ثم املبارك، وابن معني وابن شعبة مثل مقبول حيد ىلإ معتيدلون هناك نعم ظاهر، فيهم التعصب ألن

 يف مقبول( )حيد إىل أقول وإمنا فمجنون، اجلوزجاني أما امليديين، ابن ثم ،راهويه وابن سعيد وابن حنبل بن أمحيد

 ولكين مناكري نصر روايات يف أجيد شخصياً أناو بشر، مامنه يسلم ال واجلهل التعصب ألن إمامته، على شعبة مثل

 الكتاب(، هذا ملحق يف أمحيد حتريفات وانظروا ) أيضاً والبخاري حنبل بن أمحيد أحادي  يف املناكري تلك أجيد

 عن أكثر فقيد شيوخه، قبل من تكون أن الحتمال هبا، أهتمه أن أستطيع ال مزاحم بن نصر رواها اليت املناكري ثم

 أمحيد اإلمام بعكس  منهم، أو منه اخللل كان إن احلكم نستطيع وال هو، إال عنهم يرو ومل متقيدم وهو اجملهولني، بعض

 الرزاق، عبيد كمصنف مطبوعة منها استقى اليت املصادر ألن شخصياً، منه املناكري أن من حتققنا وقيد متاخر فهو

 التهمة فاحنصرت املصادر تلك من املطبوع وفق الصواب على واهار قيد املصادر تلك عن روى ممن غريه من وألن

 نظرية واضح فالرجل املذهبية، العقيدية ختالف اليت األحادي  إخفاء مذهبه ألهل تشريعه ذلك وييدعم أمحيد، يف



 أما عليماً( ) وأكرر أمحيد، هتمة من علمياً( ) مزاحم بن نصر هتمة فأين ينكره، وال بذلك ويعرتف وتطبيقاً

 عقالني علمي منهج على )ص( حمميد أمة مجع نرييد إمنا جيييده، فكل للمذهب والتوثيق للمذهب لتضعيفا

 أو قرآن من مبعياريتها املقطوع األصول على وعرضها الراوي مرويات سرب أن ريب وال اجلميعن يرتضيه منصف

 ال اليت احليدي  أهل عن املنقولة األقوال من أوىل  متحقق.. علم أو  مستفادة جتربة أو عامة مباديء أو عقل

 جترحياً األقوال تلك تعصب من يقيناً علمناه ما مع اليدنيا، جامعات من جامعة أي يف معياراً تكون أن تصلح

 .اجلملة يف وتعيديالً

 مزاحم: بن لنصر نادر توثيق

 / 0 ج) - الطالبيني لمقات يف األصفهاني الفرج أبي قول وهو ،املنقري مزاحم بن لنصر عزيزي توثيق على عثرت 

  فقال: العلويني أحيد حمميد بن علي خروج روايات يستعرض وهو (072 ص

 عنيدي األصفهاني وتوثيق اهـ (والنقل احليدي  يف ثبتاً كان إذ مزاحم، بن نصر رواية .. رواية على فاعتميدت )

 محال عقل مع لروايةا يف وسعة عريض واطالع تاريخ صاحبو متعصب غري معتيدل ألنه غريه تضعيف من أوىل

 التوثيق هبذا هارون السالم عبيد ظفر ولو ،العصر( نواصب من عليه احلملة سبب وهذا ) البيت ألهل وحب

 . أفضل لكان حبان ابن توثيق له وأضاف

 هـ(:122جعفر بن زياد األمحر )  ترمجة

حميدث، وكذلك حفييده  هو أبو عبيد اهلل جعفر بن زياد األمحر، وله ابن امسه عليشيخ نصر بن مزاحم، و

حسني بن علي بن جعفر بن زياد األمحر، وقريبه ابن أخيه علي بن اجلعيد بن زياد األمحر ) وهو غري علي بن 

 اجلعيد بن عبييد صاحب املسنيد( وهذا تفصيل يف ترمجته:

وثقوه،  بل إن بعض املتلبسني باملذهب قيد ) قبل متكن املذهبية من اجلرح والتعيديل(:هو ثقة عنيد املتقيدمني 

 واالعمش ومنصور ومغرية بيان عن روى االمحر زياد بن جعفر:  (490 ص/  2 ج) - والتعيديل اجلرحففي 



]  امحيد بن اهلل عبيد أنا الرمحن عبيد حيدثنا، ذلك يقول ابى مسعت إمساعيل بن ومالك وقبيصة وكيع عنه روى

 صاحل[  3 - هو: ] فقال ؟ ثقة محراأل جعفر: بيأل قلت قال إىل كتب فيما حنبل بن[  2 - حمميد بن

 زياد بن جعفر: يقول معني بن حييى مسعت قال إىل كتب فيما خيثمة بيأ ابن أنا الرمحن عبيد حيدثنا ،احليدي 

 اهـ صيدوق محراأل جعفر: يقول زرعة باأ مسعت قال الرمحن عبيد حيدثنا ،ثقة االمحر

 التعليق:

ومل يزد على ذلك..فالزيادات املتأخرة  ، وأبي زرعةهذا ما ذكره ابن أبي حامت، من توثيق أمحيد وابن معني

املتأثرة بطريق اجلوزجاني ال تعتميد ملا عرفنا من نصب اجلوزجاني ومن تبعه أو كان على طريقه، كما مل نذكر 

 من وثقه من اآلخرين أيضاً كيعقوب بن سفيان وأبي داوود والنسائي وأمثاهلم..

 واخلالصة يف جعفر األمحر:

ن زياد األمحر وهو من تيار أهل احليدي  ضيد تيار أهل الرأي وضيد اإلرجاء وضيد النبيذ ..اخل  أن جعفر ب 

) ولذلك له روايات يف كتاب السنة لعبيد اهلل بن أمحيد يف استتابة أبي حنيفة، وروايات يف املوضوعات األخرى 

قيل هو الذي حرض ..(، وقيد سخطوا عليه للتشيع وللسياسة، فقيد سجنه أبو جعفر املنصور دهراً، و

 بن حي على ترك التجميع مع السلطة.احلسن بن صاحل 

 تيم من زفر بن مزاحم موىل األمحر زياد بن جعفر: (393 ص/  6 ج) - الكربى الطبقاتقال ابن سعيد يف   

 .هارون خالفة يف ومائة وسبعني سبع سنة بالكوفة جعفر مات: قال نعيم أبا مسعت، الرباب



 زياد بن جعفر والنسائي والرتمذي املسائل يف داود ألبي س ت ل  (28 ص/  2 ج) - التهذيب هتذيب ويف 

 بن ويزييد مقسم بن ومغرية واألعمش عطاء بن اهلل عبيد عن روى الرمحن عبيد أبو ويقال اهلل عبيد أبو األمحر

 وابن حاقإس بن وعنه وخلق السائب بن وعطاء األنصاري سعييد بن وحييى خاليد أبي بن وإمساعيل زياد أبي

 وعيدة مهيدي بن الرمحن وعبيد السلويل منصور بن وإسحاق ووكيع داود بن وموسى غسان وأبو وشاذان عيينة

 يثبته مل بييده فقال عنه حييى سئل اليدارمي عثمان وقال ثقة معني بنا عن مجاعة وقال احليدي  صاحل أمحيد قال

 كان حبجة عنيدهم ليس عمار بن وقال الشيعة من كان حييى عن شيبة أبي بن عثمان بن حمميد فقال يضعفه ومل

 صيدوق زرعة أبو وقال ثقة سفيان بن يعقوب وقال الطريق عن مائل اجلوزجاني وقال يتشيع كوفيا صاحلا رجال

 جعفر بن علي بن حسني وقال بأس به ليس النسائي وقال مهيدي بن عنه حيدث شيعي صيدوق داود أبو وقال

 ثقة كويف الفسوي يعقوب وقال قلت 162 سنة مات وغريه مطني قالو الشيعة رؤساء من جيدي كان األمحر

 وقال مستقيم وحيديثه غالية وشيعية حتامل فيه القصيد عن مائل األزدي وقال شيعي صاحل هو عيدي بن وقال

 أبي بن عثمان وقال التشيع من إليه نسب وما مذهبه يف يعين الطريق عن مائل فيه اجلوزجاني قول اخلطيب

 عن روى وإذا الضعفاء عن الرواية كثري الضعفاء يف حبان بن وقال ثقة كويف العجلي وقال ثقة صيدوق شيبة

 احلسن محل الذي هو يقال العقيلي وقال به يعترب اليدارقطين وقال شيء منها القلب يف بأشياء عنهم تفرد الثقات

 .بك فيقتيدي إنسان يراك له فقال اعييدها ثم معهم أصلي احلسن له قال اجلمعة صالة ترك على صاحل بن

 بشر، بن بيان عن، الكوفى االمحر[  س ت،]  زياد بن جعفر:  (402 ص/  1 ج) - االعتيدال ميزانويف  

 صاحل: امحيد وقال، معني ابن وثقه، احلريري بشر بن وحييى مهيدى، ابن وعنه، ومجاعة السائب، بن وعطاء

 ابن سئل: اليدارمي عثمان وقال، الطريق عن مائل: اجلوزجانى وقال، شيعي صيدوق: داود أبو وقال، احليدي 



 ووكيع، عيينة، ابن عنه يروى: اخلطيب قال، شيعي صاحل هو: عيدى ابن وقال، يثبته ومل بييده، فقال عنه معني

 قال، أطلقه ثم ميدة عليه فقبض باليدولة، يتعلق أمر عنه املنصور فبلغ خراسان إىل ذهب، النهيدي غسان وأبو

 يف إليه فأشخص جعفر، أبو فيه فكتب خبراسان، الشيعة رؤساء من جيدى كان: على بن حسني حفييده

 .ومائة وستني سبع سنة مات: مطني وقال، دهرا املطبق يف فحبسهم الشيعة من مجاعة مع ساجور

:  قال الذارع اهلل عبيد بن حسني حيدثين :..  (53 ص/  2 ج) - للعقيلي الكبري الضعفاءوهناك زيادات يف 

 داود بن اهلل عبيد داود ابن حيدثنا:  قال احلليب إبراهيم أو األزدي حييى بن حمميد حيدثنا:  قال داود أبو حيدثنا

 هو األمحر جعفرا إن:  ويقال موسى بن عيسى ويل منذ مجعت ما:  يقول األمحر جعفرا مسعت:  قال احلزييب

اهـ  بك فيقتيدي يراك إنسأنا لعل : فقال أعييد إني:  احلسن فقال ،اجلمعة ترك على صاحل بن احلسن محل الذي

 احلسن أبو التميمي االمحر زياد بن جعفر بن على:  (129 ص/  6 ج) - والتعيديل اجلرحكما يف ومن أوالده : 

 عنه روى دريسإ وابن غياث بن وحفص سليمان بن الرحيم وعبيد بشري بن وامحيد مسهر ابن على عن روى

 .صيدوقا ثقة وكان االمحر زياد بن جعفر بن على أنا قال بىأ

 :هـ(116شيخه حمارب بن دثار"  ) ترمجة

وقيد تصحف إىل )حمارب بن زياد( وهو تصحيف، وليس هناك راو امسه  ،185وهو ثقة من رجال اجلماعة 

حمارب بن زياد يروي عن جابر أو يروي عنه لي ، بل ليس هناك راو عنيد أهل احليدي  هبذا االسم، فهو 

                                                           

 سيالسيدو املثلثة وختفيف املهملة بكسر دثار بن الراء وكسر أوله بضم حمارب (520 ص / 0 ج) - التهذيب تقريب 185

 أهل روى قيد و زياد، بن حمارب إىل تصحف وقيد ،ع عشرة ست سنة مات الرابعة من زاهيد إمام ثقة القاضي الكويف

 حيدثنا : (222 ص / 0 ج) - للبخاري املفرد األدب) يف ومنها وصححوها حمارب عن لي   أحادي  من كثرياً احليدي 



هو )احملارب الوحييد(! الذي يروي عن جابر وطبقته ويروي عنه لي  تصحيف واضح، فمحارب بن دثار 

 ، الستة ع:  (45 ص/  10 ج) - التهذيب هتذيبوطبقته، وقيد عمل قاضياً لبين أمية يف الكوفة، وترمجته يف 

 دثار أبو السيدوسي سيدوس بن ثعلبة بن صخر بن سلمة بن جعونة بن قرواش بن كردوس بن دثار بن حمارب

 وعبيد عمر عن ابن روى ذهلي أنه وقيل القاضي الكويف النضر أبو ويقال كردوس أبو ويقال مطرف أبو ويقال

 برييدة ابين وسليمان اهلل وعبيد النخعي يزييد بن واألسود عازب بن الرباء بن وعبييد وجابر اخلطمي يزييد بن اهلل

 واألعمش الشيباني إسحاق وأبو السائب بن عطاء وعنه//  وغريهم حطان بن وعمران زفر بن وصلة

 بن وزبييد مرة بن ضرار سنان وأبو إسحاق أبي بن ويونس كليب بن وعاصم مسروق بن وسعييد وشريك

 والسفيأنان األسيدي قيس بن وحمميد واصل بن ومعروف ومسعر الربيع بن وقيس وزائيدة وشعبة اليامي احلارث

 صيدوق حامت أبو زاد ثقة والنسائي سفيان بن ويعقوب حامت وأبو زرعة وأبو معني وابن أمحيد قال//   وغريهم

 إذا اجلاهلية أهل كان عن أبيه حرب بن مساك بن سعييد وقال الثقات يف حبان بن وذكره مأمون زرعة أبو وزاد

 اإلسالم يف يكملن وال والتواضع والبيان والشجاعة والسخاء والصرب احللم سودوه خصال ست الرجل يف كان

 اهلل عبيد بن خاليد والية يف مات وغريه سعيد بن قال دثار بن حمارب يعين الرجل اهذ يف كملن وقيد بالعفاف اال

 عشرين سنة خاليد وعزل خاليد والية آخر يف مات خليفة وقال قلت ومائة عشرة ست سنة مات قانع بن وقال

 ينالذ األوىل املرجئة من كان سعيد بن وقال حمارب من أفضل زاهيدا رأيت إني إيل خييل ما الثوري وقال

 عن أبيه إدريس بن اهلل عبيد وقال به حيتجون وال أحادي  وله بشيء فيهما يشهيدون وال وعثمان عليا يرجئون

                                                                                                                                                                           

 سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول كان قال جابر عن دثار بن حمارب عن لي  عن إدريس بن حيدثنا قال الربيع بن احلسن

 : األلباني الشيخ قال ،ثأري منه وأرني ظلمين من على وانصرني مين الوارثني واجعلهما وبصري مسعي يل أصلح اللهم : يقول

 . (صحيح



 شيئا عنه أرسل فلعله نظر له عيينة بن إدراك ويف الذهيب قال حمارب قضاء جملس يف ومحادا احلكم رأيت

 سفيان بن يعقوب وقال ثقة تابعي كويف العجلي وقال الناس أفرس من كان حبان بنا وقال مطلقا حجة وهو

 اهـ ثقة واليدارقطين

وقيد ترجم له ابن عساكر ترمجة مفييدة تتناول بعض أخباره وقضائه وعقائيده، وكان ممن يغلو يف أبي بكر وعمر، 

 ..فليس فيه تشيع باملعنى املذموم عنيد أهل احليدي 

 هـ( :29بن عبيد اهلل األنصاري )  جابر 

وخلفه أبوه على أهله يف بيدر وأحيد ثم شهيد اخلنيدق وما بعيدها، وقيد قيل أنه  شهيد العقبة ،صحابي مشهور

شهيد بيدراً وهذا ضعيف، وهو من فضالء الصحابة، وشهيد مع علي حروبه، وهو من خواص اإلمام علي، 

 وأدركه الباقر وقال فيه احليدي ، وقيد وجيد عنتاً يف العهيد األموي، وشهيد األنصار يذحبون يوم احلرة، وعمي يف

 أن راويته أبو الزبري ييدلس وكان ة، وهو من املكثرين يف احليدي  إالآخر عمره، وكان من العارفني بأحوال معاوي

فيه أموية فلذلك جيب أال تعتميد كل أحاديثه من طريق أبي الزبري إال ما دلت الشواهيد والقرائن على صحته، 

لذلك وجب التنبيه ) وسيأتي يف آثار معاوية وقيد نسب األمويون ألصحاب علي أحادي  كثرية ختيدم مذهبهم، 

على احليدي  يف كتاب: معاوية قراءة يف املناقب واملثالب شيء من هذه اآلثار(/ يقول ابن العماد احلنبلي 

 مات من آخر وهو السلمي نصارياأل حرام بن عمر بن اهلل عبيد بن جابر:  (94/  1) - الذهب شذرات)

 كثري وكان اإلسالم يف والسبق السوابق وأهل الرضوان بيعة أهل من وهو سنة وتسعني أربع عن العقبة أهل من

 - األصحاب معرفة يف اإلستيعاب(، وقال ابن عبيد الرب )عيدييدة مناقبه حرام ابن عمرو بن اهلل عبيد وأبوه العلم

 قيد ألنه يصح وال البيدريني يف بعضهم ذكره األوىل يشهيد ومل صغري وهو أبيه مع الثانية العقبة شهيد:(65/  1)

 املاء ألصحابه ينقل وكان بيدراً شهيد أنه البخاري وذكر أبي منعين أحيداً وال بيدراً أشهيد مل قال أنه عنه روى



 ابن وقال، احلاكم أمحيد أبو ذلك ذكر غزوة عشرة مثان وسلم عليه اهلل صلى النيب مع بعيدها شهيد ثم يومئذ

 صلى اهلل رسول غزا قال جابر عن الزبري أبو وروى هعن اهلل رضي علي مع صفني وشهيد أحيداً شهيد الكليب

 احلفاظ املكثرين من وكان. غزوة عشرة تسع معه منها شهيدت غزوة وعشرين إحيدى بنفسه وسلم عليه اهلل

اخل( / وذكر ابن حجر ما ييدل على أنه شهيد ليلة اجلمل اليت أراد فيها أبو ...عمره آخر يف بصره وكف للسنن

النيب )ص( يف عقبة تبوك،  وكأن جابر بن عبيد اهلل شارك يف اكتشاف القوم، فلذلك سفيان وحزبه اغتيال 

 قال جابر عن (434/  1) - الصحابة متييز يف اإلصابةاستغفر له النيب )ص( مخساً وعشرين مرة ) ففي 

 يقطر من وغريه أمحيد أخرجه مرة وعشرين مخسا اجلمل ليلة سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول يل استغفر

 (.عنه الزبري أبي عن سلمة بن محاد

 رجال حيدي  عبيد اهلل بن عمر: 

 سبق( ) مزاحم بن نصر  -0

 سبق( ) األمحر زياد بن جعفر  -2

 وهذا عمره، آخر يف االختالط عليه أخذوا صيدوق وهو سبق، وقيد  هـ(،025) سليم أبي بن لي  -7

 بن عمرو بن اهلل عبيد حيدي  تمتابعا يف ترمجته يف توسعت أرى..وقيد فيما مذهبية خلفية له الطعن

 هنا ولكن عمرو، بن اهلل عبيد عن طاووس عن نفسه احليدي  روى قيد فهو هناك(. )فلينظر العاص

 األول طريقني، من رواه فقيد احليدي ، هبذا اهتمامه على ييدل طريقني؛ من احليدي  فروايته  علمية، وقفة

 الضعف من إليه نسبوا ما فلعل عمرو، بن اهلل عبيد عن طاووس عن والثاني عمر، ابن عن جماهيد عن

 دراسة حياته دراسة من أو عنه، الرواة من معرفته ميكن وهذا مرحلتني، للي  وكأن السبب، هلذا كان

 والنصب اجلرب يف األخبار تلك روى شبيبته يف يكون وقيد األصل، يف أمية بين موايل من فالرجل وافية،



 األحادي ، تلك من يرييد ما عنيده جييد تيار فكل راوية، جمرد أنه أو العكس، أو اعتيدل، ثم والتجسيم،

 به. انفرد حيدي  على نعتميد وال والشواهيد، املتابعات يف أحاديثه نأخذ هنا فنحن حال كل وعلى

 املكي موالهم املخزومي احلجاج أبو جرب بن جماهيد : التهذيب تقريب  هـ(:012 حنو ) جرب بن جماهيد -2

 ومثانون ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتني أو إحيدى سنة مات الثالثة من لعلما ويف التفسري يف إمام ثقة

 ع

 عمر: بن اهلل عبيد -5

 عبيد اهلل بن الزبري:  رجال حيدي 

 مل نعرف من إسناد هذا احليدي  إال ابن هليعة وابن الزبري..

وهو  هـ(:  124ابن هليعة ) وعبيد اهلل ،) من حيدي  الزبييدي(خمتصراً  وابن هليعة سبق يف إسناد أبي نعيم 

حفظه، وفيه كالم وما نتج عن ذلك من سوء كتبه بسبب ما قيل من احرتاق صيدوق حافظ وفيه خالف 

طويل الذيل، وأظن أن شيئاً من تضعيفه راجع لروايته مثل هذا احليدي ، وأكتفي هنا بقول  احلافظ  قال: يف 

 السابعة من صيدوق القاضي املصري الرمحن عبيد أبو مياحلضر عقبة بن هليعة بن اهلل عبيد: ) التهذيب تقريب

 مقرون شيء بعض مسلم يف وله غريمها من أعيدل عنه وهب وابن املبارك بن ورواية كتبه احرتاق بعيد خلط

( اهـ قلت إذن فهو يصلح يف املتابعات والشواهيد،  ق ت د م الثمانني على ناف وقيد وسبعني أربع سنة مات

وناً، و روى أحاديثه بعض أهل السنن واملسانييد، وكان عالمة مصر وفقيهها، وأقل ولذلك روى له مسلم مقر

 مراتب حيديثه يف املتابعات والشواهيد هي احلسن.

 .وهو مشهور ال حيتاج إىل تعريف له صحبة عامةف بن العوام  الزبري أما عبيد اهلل بنو

 حتريفات أمحيد بن حنبل( 2ملحق )



والسلفية احمليدثة، ولكن ألن البعض قيد ال يصيدق بأن اإلمام أمحيد حيرف سبق أن ذكرنا حتريفات النواصب 

احليدي  إذا تناول بين أمية أو معاوية فمن الواجب أن نذكر مزييداً من الشواهيد على ذلك، مع أن حتريفات 

بين أمحيد كثرية جيداً، إال أن هذه األمثلة اليت سنذكرها جمرد مناذج، وميكن للباح  أن يبح  عن كل ما خيص 

يتصرف يف األحادي   -وهو من رؤوس السلفية احمليدثة –أمية ومعاوية وسيجيد أمحيد بن حنبل رمحه اهلل 

 بالبرت واإلخفاء والتضعيف وكل أنواع املمانعة السلفية.

 واإلمام أمحيد رمحه اهلل معروف عن خواص من طلبة العلم بتحريف األحادي  اليت تتناول معاوية.

 مثال أول: 

حيدي  ) ال أشبع اهلل بطنه( فإنه قيد روى أول احليدي  وبرت هذا الذم ملعاوية، وهو يتفق مع منهجه  أمحيد برت  

 يف وجوب طمس كل حيدي  يسيء إىل معاوية، حتى ولو كان القائل رسول اهلل، فاملذهب أعمى.

 -  السيالطي مسنيدهـ( يف مسنيده املعروف، 204فاحليدي  رواه الناس قبل أمحيد كأبي داود الطيالسي  ) 

 اهلل صلى اهلل رسول ان:  عباس بنا عن القصاب محزة أبي عن عوانة وأبو هشام حيدثنا قال : (358/  1)

 صلى اهلل رسول فقال !يأكل انه فقال !ليهإ بع  ثم ، يأكل انه فقال ، له ليكتب معاوية ىلإ بع  سلم و عليه

هـ( يف صحيحه باإلسناد نفسه 261أمحيد كمسلم ) اهـ  ورواه الناس بعيد  بطنه اهلل شبعأ ال سلم و عليه اهلل

 الِبْنِ وَاللَّفْظُ - بَشَّارٍ ابْنُ وَحَيدَّثَنَا ح الْعَنَزِىُّ الْمُثَنَّى بْنُ مُحَمَّيدُ حَيدَّثَنَا: (22/  9) -  مسلم صحيحففي  

 مَعَ أَلْعَبُ كُنْتُ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ الْقَصَّابِ حَمْزَةَ بِىأَ عَنْ شُعْبَةُ حَيدَّثَنَا خَالِيدٍ بْنُ أُمَيَّةُ حَيدَّثَنَا قَاالَ - الْمُثَنَّى

 وَقَالَ حَطْأَةً فَحَطَأَنِى فَجَاءَ - قَالَ - بَابٍ خَلْفَ فَتَوَارَيْتُ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولُ فَجَاءَ الصِّبْيَانِ

«.  مُعَاوِيَةَ لِى وَادْعُ اذْهَبْ»  لِىَ قَالَ ثُمَّ - قَالَ - يَأْكُلُ هُوَ فَقُلْتُ فَجِئْتُ قَالَ«.  مُعَاوِيَةَ لِى وَادْعُ اذْهَبْ» 



 إِسْحَاقُ حَيدَّثَنِى: (22/  9) -ـ مسلم صحيحويف   « بَطْنَهُ اللَّهُ أَشْبَعَ الَ»  فَقَالَ يَأْكُلُ هُوَ فَقُلْتُ فَجِئْتُ قَالَ

 مَعَ أَلْعَبُ كُنْتُ يَقُولُ عَبَّاسٍ ابْنَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ أَبُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَيدَّثَنَا شُمَيْلٍ بْنُ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٍ بْنُ

ولكن أمحيد الذي كان بينهما /  بِمِثْلِهِ فَذَكَرَ. مِنْهُ فَاخْتَبَأْتُ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولُ فَجَاءَ الصِّبْيَانِ

:  (281/  1) - حنبل بن أمحيد مسنيدففي   رواه حذف كلمة ) ال اشبع اهلل بطنه(هـ( عنيدما 241) ت 

 قال الصبيان مع أسعى غالما كنت يقول عباس بنا مسعت:  قال محزة أبو أنا قال عوانة أبو ثنا عفان ثنا

 يلإ الإ لمس و عليه اهلل صلى اهلل نيب جاء ما فقلت مقبال خلفي وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب فإذا فالتفت

 قال حطأة فحطأني بقفاي فأخذ قال تناولين حتى أشعر فلم قال ،دار باب وراء اختبئ حتى فسعيت قال

  حاجة على فإنه سلم و عليه اهلل صلى اهلل نيب أجب فقلت فسعيت قال كاتبه وكان معاوية يل فادع اذهب

 فضله! فهاهو النيب )ص( حيتاج ! هكذا فقط! فانقلب احليدي  من كونه يف ذم معاوية إىل حيدي  يفاهـ 

معاوية ويبع  إليه! / وقيد رواه أمحيد عن شيخ آخر باإلسناد نفسه  وأصر على حذف اجلملة األخرية ففي  

 قال محزة أبي عن عوانة أبو ثنا الراسيب بشر أبو عيسى بن بكر ثنا:  (335/  1) - حنبل بن أمحيد مسنيد

 خلفي وسلم عليه اهلل صلى اهلل بنيب أنا فإذا فالتفت الغلمان مع أسعى غالما كنت:  يقول عباس بنا مسعت

 فلم قال دار باب وراء أختبئ حتى فسعيت قال يلإ اال سلم و عليه اهلل صلى اهلل نيب جاء ما فقلت مقبال

 فأتيت فسعيت كاتبه وكان قال معاوية يل فادع اذهب فقال حطأة فحطأني بقفاي فأخذ تناولين حتى أشعر

اهـ  هكذا فقط دون أن يذكر أن معاوية  حاجة على فإنه سلم و عليه اهلل صلى اهلل نيب أجب لتفق معاوية

تعلل باألكل واستهان بالطلب النبوي، ودون دعاء النيب )ص( عليه باالعتذار يف كل مرة باألكل.. فانتقل 

صاص!  وزاد الذهيب احليدي  من مثالب معاوية إىل مناقبه، وأضاف أمحيد كلمة ) وكان كاتبه( على االخت

 كنت: قال عباس، ابن عن محزة، أبي عن: عوانة أبو: (123/  3) - النبالء أعالم سريحتريفاً فقال يف )



 رواه، الوحي يكتب وكان"  معاوية يل ادع: " وقال وسلم، عليه اهلل صلى النيب فيدعاني الغلمان، مع ألعب

 -ليست عنيد أمحيد وإمنا من تربعات الذهيب ملعاوية! ( كان يكتب الوحي( اهـ فزيادة ) " مسنيده"  يف أمحيد

وما أكثر ما يتربع له  -وقيد رواها موسى بن إمساعيل التبوذكي وانفرد هبا عن سائر الرواة كما يف دالئل البيهقي

أهل احليدي ! والالحق يزييد يف كذب السابق.. وهكذا انقلب معاوية من داعية إىل النار إىل أكرب دعاة 

وألن مناقبه أخذت تتزاييد بفضل  ،مثالبه أخذت يف التناقص قرناً بعيد قرن بفضل اإلخفاء والبرتاجلنة! ألن 

 الوضع والزيادات واخلصومة مع الشيعة،  إنه املذهب يعمي ويصم.

 على حتريف أمحيد: مثال ثانٍ

وثقيف(، فرواه  وكذلك فعل أمحيد رمحه اهلل  يف حيدي  أبغض األحياء إىل اهلل ثالثة ) بنو أمية وبنو حنيفة 

أمحيد باإلسناد نفسه ولكنه حذف لفظة ) بين أمية( فأصبح احليدي  يف مسنيده ) أبغض األحياء إىل اهلل بنو 

 ثقيف وبنو حنيفة(!

 بن حجاج حيدثين:  قال اليدورقي إبراهيم بن أمحيد حيدثنا: (342/  13) - حمقق ـ يعلى أبي مسنيدففي  

:  قال برزة أبي عن:  مطرف بن اهلل عبيد عن هالل بن محييد عن جارهم محزة أبي عن شعبة حيدثنا حمميد

اهـ قل حمققه سليم  حنيفة وبنو وثقيف أمية بنو - سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول إىل األحياء أبغض كان

 يَحْيَى أنا ،إِسْحَاقَ ابْنُ حَيدَّثَنا: (242/  1) - 302 الروياني مسنيدالسيد: سنيده حسن / واحليدي   يف 

 عَنْ ،هِاللٍ بْنَ حُمَيْيدَ سَمِعْتُ:  قَالَ جَارِهِمْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ ،شُعْبَةَ عَنْ ،مُحَمَّيدٍ بْنُ حَجَّاجُ حَيدَّثَنا ،مَعِنيٍ بْنُ

 ،حَنِيفَةَ بَنُو وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى األَحْيَاءِ أَبْغَضَ كَانَ:  قَالَ ،بَرْزَةَ أَبِي عَنْ ،مُطَرِّفٍ بْنِ اللَّهِ عَبْيدِ

 محزة أبي عن شعبة أنا حجاج ثنا : (420/  4) - حنبل بن أمحيد مسنيد/ لكنه يف   أُمَيَّةَ وَبَنُو ،وَثَقِيفٌ



 أو الناس ابغض كان:  قال برزة أبي عن مطرف بن اهلل عبيد عن حييدث هالل بن محييد مسعت قال جارهم

اهـ فأين ذهبت بنو أمية؟ لقيد أكلتها  حنيفة وبنو ثقيف سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل األحياء ابغض

السلفية احمليدثة، ولحأمانة ال أهتم هنا أمحيد وال عبيد اهلل بن أمحيد وإمنا ورثة املسنيد، فلعل التحريف حصل فيما 

 4) - 405 املستيدركبعيد، فإن احلاكم رواه يف املستيدرك من طريق أمحيد بالسنيد نفسه كامالً وفيه بنو أمية )

 ،أَبِي حَيدَّثَنِي ،حَنْبَلٍ بْنِ أَحْمَيدَ بْنُ اهللِ عَبْيدُ حَيدَّثَنَا ،بَالَوَيْهِ بْنِ أَحْمَيدَ بْنُ مُحَمَّيدُ بَكْرٍ أَبُو حَيدَّثَنَا :(490/ 

 اهللِ عَبْيدِ عَنْ ،يُحَيدِّثُ ،هِالَلٍ بْنَ حُمَيْيدَ سَمِعْتُ:  قَالَ ،حَمْزَةَ أَبِي عَنْ ،شُعْبَةُ حَيدَّثَنَا ،مُحَمَّيدٍ بْنُ حَجَّاجُ حَيدَّثَنَا

 ،أُمَيَّةَ بَنُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللِ رَسُولِ إِلَى األَحْيَاءِ أَبْغَضَ كَانَ:  قَالَ ،األَسْلَمِيِّ بَرْزَةَ أَبِي عَنْ ،مُطَرِّفٍ بْنِ

( وهذا طريق غري طريق .يُخْرِجَاهُ وَلَمْ ،الشَّيْخَيْنِ طِشَرْ عَلَى صَحِيحٌ حَيدِي ٌ هَذَا، وَثَقِيفٌ ،حَنِيفَةَ وَبَنُو

 القطيعي عن عبيد اهلل ) الذي روي منه املسنيد(.

 مثال ثال :

 حيدي  عبادة بن الصامت مع معاوية ) وإخفائه اسم معاوية( 

طرق عن إمساعيل من ( 2/164( والبزار )3/122( والشاشي )402، 3/401احلاكم ) اهروواحليدي  

لروايا اخلمر اليت كانت تباع ييد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن الصامت فذكروا قصة بقر عبادة بن عب

!! ثم تسيري عبادة إىل عثمان يف امليدينة ودخوله على عثمان ثم حتيديثه حبيدي  )سيكون عليكم أمراء ملعاوية

بربكم فال طاعة ملن عصى  -واويف لفظ فال تعتل–يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فال تضلوا 

 ( فما راجعه عثمان حبرف.ملن أولئك -ويف لفظ فالناً–وواهلل إن معاوية اهلل 



وحـذف   -قصـة بقـر روايـا اخلمـر     –فحـذف أول احلـيدي      (9/415يف املسـنيد ) واحليدي  رواه أمحيد  أقول: 

 !(قول عبادة: واهلل إن معاوية ملنهمآخره )

 احلــيدي  أن إىل يلمــح فهــو !!-احلــيدي  فــذكر– قــال عنــيدما -اخلمــر قصــة حــذف– باحلــذف أمحــيد صــرح وقــيد

 .وجهلوها معاوية مثالب الناس نسي وأمثاله البرت وهبذا ،هذا إيراد من تورع لكنه احليدي  أهل عنيد معروف

 

 مثال رابع:

 (421 ص/  4 ج) - حنبل بن أمحيد مسنيدحيدي  أبي برزة األسلمي )

 بن حمميد ثنا شيبة أبي بن حمميد بن اهلل عبيد من انا ومسعته حمميد بن اهلل عبيد ثنا أبي حيدثين اهلل عبيد حيدثنا

 قال هالل أبو اليدار هذه رب أخربني قال األحوص بن عمرو بن سليمان عن زياد أبي بن يزييد عن فضيل

 جييب وأحيدمها يتغنيان رجلني فسمع سفر يف سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كنا:  قال برزة أبا مسعت

  يقول وهو خراآل

 سلم و عليه اهلل صلى النيب فقال(  فيقربا جين أن عنه احلرب زوى...  عظامه تلوح حواري يزال ال)  

 إىل ودعهما اًركس أركسهما اللهم سلم و عليه اهلل صلى النيب فقال قال وفالن فالن فقالوا قال ؟مها من انظروا

 اً(دع النار

 (132 ص/  3 ج) - النبالء أعالم سريعاص ففي وفالن وفالن مها معاوية وعمرو بن ال



 اهلل صلى النيب مع كنا برزة، أبي عن االحوص، بن عمرو بن سليمان عن زياد، أبي بن يزييد حيدثنا: فضيل ابن

 العاص بن وعمرو معاوية فإذا فنظرت، فصعيدت ؟ هذا ما انظروا: فقال غناء، صوت فسمع وسلم، عليه

 ". ادع النار يف ودعهما ركسا، الفتنة يف اركسهما اللهم"  :فقال فأخربته، فجئت ،يتغنيان

 .يزييد على أنكر مما هذاقال الذهيب: 

مسلم وقيد توبع، وليس املوضوع هنا، كما ليس موضوعنا يد بن أبي زياد صيدوق وهو من رجال قلت: يزي

معاوية وعمرو بن إثبات متابعات احليدي  وشواهيده، إمنا املوضوع أن أمحيد ورمبا شاركه غريه  حذف اسم 

 العاص إىل ) فالن وفالن(، وأمحيد قيد رواه من طريق يزييد بن أبي زياد لكنه حذف االمسني.

 واألمثلة كثرية جيداً.. 

وقيد وجيدت ألمحيد بن حنبل عشرات املواضع من هذا الصنف من التصرف يف منت احليدي ، ولوال خشية 

أهل احليدي ، ومن جيرؤ على ذلك؟ لقيد أصبح  الطول لسردناها، وهو يفعل ذلك بال حسيب وال رقيب من

 هو املعيار، وال معيار عليه.

فعظمة أمحيد وجاللته وورعه وعبادته جعل الناس ال يتحققون يف مروياته وما يفعل فيها، وكذلك كبار السلفية  

أجيد رمزاً  احمليدثة كالبخاري وأبي داود، هلم يف التحريف واإلخفاء واالنتقاء عمليات واسعة وخميفة، بل مل

معظماً من رموز السلفية احمليدثة إال وله تصرفات يف الرواية إما إخفاءً أو برتاً أو حتريفاً أو تأويالً أو زيادة أو 

طعن يف ثقة أو اإلشادة مبتهم ) خذوا الرموز املعظمة، البخاري، أمحيد، ابن تيمية، حمميد بن عبيد الوهاب، 



، وهذا احلب هو 186ائل لكنهم يلتقون يف حب البغاة كمعاوية وحنوه..اخل( مع أن مذاهبهم خمتلفة يف عيدة مس

عقوبة من اهلل، ألنه ال حيب أحيد معاوية إال اضطره هذا احليدي  لرد بعض السنة وكراهية بعض احليدي  

 والغش والتحريف..اخل.

 ال يراقبهم أحيد!

صة الناس معهم كقصة ذلك الضيف والعجيب أنه ال يراقبهم أحيد يف الرواية، ألهنم قادة ومتبوعون، وتشبه ق 

الذي جفاه حامت الطائي ومل يكرمه، ثم نيدم حامت الطائي وحلق به متلثماً وسبقه إىل بعض الطريق وسأله كيف 

وجيدت حامتاً؟ فقال : نعم الرجل! أكرمين ورفيدني! فحسر حامت عن وجهه وقال : أنا حامت  مل أكرمك ومل 

 وهل سيصيدقين أحيد إن قلت أن حامت الطائي خبيل؟ أرفيدك فلماذا تقول هذا؟ فقال الضيف:

القصة رويتها باملعنى، وأهل احليدي  يفعلون هذا مع الكبار كأمحيد والبخاري، فيدفاعهم عنهم هو دفاع عن 

أنفسهم حتى ال تتهمهم العامة بالكذب على العلماء والبيدعة ..اخل، فاحلافظ ابن حجر مثالً  يف شرحه 

                                                           

 ) العباد أفعال خلق كتاب ضيده صنف وأنه العقييدة يف ألمحيد معارض البخاري أن يعرفون ال التيار هذا من العلم وطلبة 186

 احلزامي املنذر بن كإبراهيم اللفظ مبسألة يقول ممن أقرانه عن وروى واحيداً، حيديثاً أمحيد عن البخاري يرو ومل الكتاب(، فاقرءوا

 يعرف وال  حجر، ابن احلافظ قرر كما كالب ابن مذهب على فهو هؤالء، عن وأكثر امليديين بن كعلي احملنة يف أجاب من أو

 ..اخل، جنازته تشييع عن وهنوا وبيدعوه البخاري حيدي  تركوا حامت وأبي زرعة وأبي الذهلي بقيادة احلنبلي التيار أن الءهؤ

 وهذا بالقبور والتمس التربك يرى أمحيد ثم هبا، قوله لعيدم يبيدعونه وهم العباد، أفعال خلق كتابه يف باللفظ القائلني يبيدع والبخاري

 جيتمعوا مل علي عن االحنراف حتى معاوية، حب يف إال جيتمعون فال اخل، امللة.. عن ينقل أكرب كفر الوهاب عبيد بن حمميد عنيد

 مجيعاً حتسبهم فهؤالء الوهاب، عبيد بن وحمميد تيمية كابن عنه منحرفاً وليس طالب أبي بن علي يعظم أمحيد فاإلمام عليه

  فقط. معاوية حب هو مذهب يف جيمعهم فالذي شتى، وقلوهبم



على ما يكفي لطرح الثقة بالبخاري وفق منهج أهل احليدي  الذي يستخيدمونه  صحيح البخاري كان قيد وقف

يف تضعيف املعارضني، إال أن هيبة البخاري جعله يتعسف يف االعتذار عن أسانييده وتقطيعه للحيدي  

وحتريفه للنصوص وكل ما يتوقعه القاريء، وهذا التيار إىل اليوم ال حياسب علماءه على حتريفهم ليدين اهلل 

اهتمامهم بالصغائر وعزوفهم عن كبار األمور كالعيدل واحلرية وحقوق اإلنسان، ونقيد أخطاء تراثهم وتعصبات و

سلفهم وخروجهم عن العقل، فعنيدما يصور هلم شيوخهم أن غري املسلمني هم يف مؤامرة دائمة على املسلمني 

ويتحالفون مع الصهاينة ضيد املسلمني  دون تفريق بني السياسات والشعوب، أو أن الشيعة كلهم يكييدون لإلسالم

وأهنم متآمرون مع أمريكا على العامل اإلسالمي، وأن الثورة املصرية أو التونسية مؤامرة من أعيداء اإلسالم، وأن 

الصوفية مشركون وهم مطية االستعمار..اخل ال يستطيع أن يأتيهم رجل رشييد ويقول هلم : اتقوا اهلل، ال 

اس أشياءهم، فأهل تونس ومصر ثورهتم ذاتية وضيد الظلم والفساد، والصوفية ييدفعكم اهلوى لبخس الن

والشيعة مسلمون مثلهم مثل أهل السنة، فيهم الصادق والكاذب مثلنا، فيهم اخلائن واألمني مثلنا، فيهم العامل 

حيش النفس واجلاهل، اجملتهيد واملتعصب، ..اخل، وهناك بعض القنوات متخصصة يف تغيري العقلية السنية وتو

السنية، لتنسى اجلوع واملرض والوظيفة وتبقى متعلقة بأمل معركة قادمة! فأصبحنا جنيد من العامة الذين ال 

حيسنون قراءة كلمة قيد محأت نفوسهم هذه القنوات باألوهام والتعميم وكثري من الكذب، فأصبحوا مشوهني 

ا! وال العيدو عيدواً وال الصيديق صيديقاً وال الرحم عقلياً ونفسياً بسبب هذه القنوات، ال يرون اإلنسان إنسان

رمحاً..اخل، يذكّرونك بآيات تعرف معناها وال حتفظها! ولو أنصف املنصف لرأى هذا بأم عينيه يف الفريقني، 

 . 187لكن سكرة التعصب ال ترتك عقالً وال قلباً وال مسعاً وال بصراً
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مع أن البح  العلمي  ،188يقارنون، وإمنا يقليدون ويتحامقون وقيد قلت أكثر من مرة إن طلبة العلم ال يبحثون وال

ال جيامل كبرياً وال صغرياً، فالبح  العلمي اجلاد يكشف لنا هؤالء السلف لنضعهم يف موضعهم الصحيح دون 

 غلو وال إجحاف.

ة السلفية نعم أمحيد بن حنبل رمحه اهلل وساحمه له مكانته الكبرية يف قليب لكن احلق مر، وهو من قالئل غال 

الذين أتأمل عنيد نقيدهم،  ولكن مرارة احلق هي اليت خترج العلم وهي اليت تعييد السنة إىل القرآن الكريم ليسريا يف 

طريق واحيد ال يتضادان وال يتناقضان، وهذا منعطف حيتاج للتمهل واهليدوء والبح  ومراقبة اهلل يف قول 

مصلحة األشخاص، وال ترتقي األمم األشخاص وإمنا احلقيقة مهما كانت حمرجة، ألن مصلحة العلم فوق 

 .باملعلومات الصحيحة

 عبيد اهلل بن عمرو بن العاص كيف روى احليدي  وقيد قاتل مع معاوية؟ 

عبيد اهلل بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه على املشهور، لكن ال يعرف له هجرة قبل أبيه، فهو وأبوه من 

كان أفضل من أبيه باإلمجاع، إال أنه أطاع أباه عمرو بن العاص يف أمرين أصحاب الصحبة العامة ال الشرعية، و

متضادين، يف املعارضة السياسية لعثمان بن عفان،  واملعارضة العسكرية لإلمام علي بن أبي طالب، وقيد نيدم 

                                                                                                                                                                           

 عقالء وأناشيد غلواً، إال الغلو يزييد ال بعيد عن الرتاشق ألن مذهبه، بإصالح مذهب كل يهتم أن فاألوىل األمراض، هذه أضعاف

 نطمع ما وأقل وهذا، هذا بني يساووا أن األقل على أو اخلارجي، القصف عن ويتوقفوا الذاتي النقيد من يكثروا أن مذهب كل

 تيدفعنا أن جيوز ال وإنصافهم.. وحواسهم نفوسهم عقوهلم إىل الناس يرجع حتى الذات، نقيد من اآلخر نقيد خيلو أال فيه

  سانية.اإلن يف انتكاسة فهذه الضرورات، وإنكار للمعرفة للتنكر املتخاصمة السياسات

 اتفاق وإظهار املذهب تشيييد أجل من متفقني املتضادين فيظهرون واملعلومة، املعرفة من أكثر اإلصالح على وحيرصون 188

 حب . حماولة أي أمام الطريق يقطعوا حتى العلماء



ي بعيد على هذين األمرين، وكان نيدمه على شهوده صفني مع أبيه أشهر، بل صح أنه تاب على ييد احلسني بن عل

أن رفع عنه احلسني تلك الشبهة يف أمر النيب )ص( له بطاعة أبيه، حبيدي  ) ال طاعة ملخلوق يف معصية 

اخلالق(، وكان يف آخر عمره يلعن معاوية ويأمر بنصرة احلسني، وكان قبل ذلك يقر بأن معاوية يأمر الناس بقتل 

لقي من معاوية عنتاً بعيد وفاة واليده عمرو بن أنفسهم وأكل أمواهلم بينهم بالباطل ) يف صحيح مسلم(، وقيد 

العاص، فحاول معاوية أن يأخذ منه الوهط ) بستانه بالطائف( فيدافع عن بستانه بالسيف وذكر احليدي  

املشهور ) من قتل دون ماله فهو شهييد(، فالعالقة بينه وبني معاوية ساءت بعيد وفاة واليده، وخاصة منذ عام 

حيسم أمره يف هناية عمره بب  ما كانت اليدنيا قيد أخذته منه بكتمان مثل هذا هـ فلذلك ال نستغرب أن 50

 احليدي .

وهنا وهم كبري يقع فيه كثري من الناس، هم يظنون بأن الصحابي يلتزم حرفياً بالتوجيه النبوي، وهذا ليس على 

فة هذا احليدي ، بل إن عبيد إطالقه، فقيد يروي الصحابي حيديثاً لكن حبه لليدنيا ورمبا قلة فقهه ييدعوه إىل خمال

اهلل بن عمرو بن العاص رأى رأس عمار بني ييدي معاوية بعينيه، وتذكر احليدي  ) تقتل عماراً الفئة الباغية( إال 

أن هذا مل ييدفعه إىل مفارقة معاوية، بل استمر معه وويل له مصر بعيد أبيه سنتني على املشهور، وقيل أن معاوية 

ل عهيده لكنه عزله بعيد أيام، إذن فال يظن بعض املغفلني أن أي رجل من الصحابة ينفذ أراد توليته الكوفة يف أو

ما يعلم أنه حق، فقيد تأخذه اليدنيا إىل مكان آخر، وق اعرتف عبيد اهلل بن عمرو بن العاص بذلك، فهو مجع 

واليه وغلمانه، فالرجل بني التأول حبيدي  ) أطع أباك( وحبه لليدنيا، وكان عبيد اهلل بن عمرو حيج بثالمثائة من م

سلطان، إال أنه كان عابيداً، واليوم نرى ذلك يف بعض السالطني والعلماء، قيد يكون أحيدهم عابيداً لكنه سلطان 

 يف تصرفاته وخيدمه وأمواله ورفاهيته..اخل.



 وعلى كل حال:

لطانه، فقيد جبهه فإن هذا احليدي  ليس احليدي  الوحييد الذين جبه به عبيد اهلل بن عمرو بن العاص معاوية وس

 ،189يوم صفني حبيدي  عمار )تقتله الفئة الباغية(

 ، 190ويوم الوهط حبيدي  ) من قتل دون ماله فهو شهييد( 

 .191وأقر بأن معاوية يأمر بقتل الناس وأكل أمواهلم بالباطل
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 عمرو بن اهلل عبيد فقال قتلته أنا منهما واحيد كل يقول عمار رأس يف خيتصمان رجالن جاءه إذ معاوية عنيد أنا بينما :

 بالك فما معاوية قال الباغية الفئة تقتله يقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت فإني لصاحبه نفسا أحيدكما به ليطب

 أقاتل ولست معكم فأنا تعصه وال حيا دام ما أباك أطع فقال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل شكاني أبي ان قال معنا

 حسن. سنيده األرناؤوط: قال اهـ

 األحول سليمان أخربني قال جريج ابن أخربنا عبيدالرزاق من طرق عن (124 ص/  1 ج) - مسلم صحيحيف  190

 تيسروا كان ما سفيان أبي بن عنبسة وبني عمرو بن عبيداهلل نيب كان ملا أنه أخربه عبيدالرمحن بن عمر موىل ثابتا أن

 اهلل رسول أن علمت أما عمرو بن عبيداهلل فقال خاليد فوعظه عمرو بن عبيداهلل إىل العاص بن خاليد فركب للقتال

ريج به اهـ وقيد رواه أمحيد يف املسنيد من طريقني عن ابن ج شهييد فهو ماله دون قتل من:  :  قال وسلم عليه اهلل صلى

اهـ قلت: وكان عنبسة بن أبي سفيان وايل معاوية على الطائف أراد أن يأخذ أرض عبيد اهلل بن عمرو بن العاص 

املسماة الوهط وكانت بالطائف ) وهذه سياسة معاوية لتجفيف آل عمرو بن العاص بعيد أن سمّ معاوية أباه عمرو بن 

ة أو ابنه يزييد فيما بعيد، فلم يتمتع عمرو بن العصا وأسرته العاص وعزل ابنه عن مصر خشية من أن ينافسوا معاوي

 مبصر إال مخس سنني أو أقل(.



 احلكم، بن عوانة عن هشام، قال:  (252 ص/  3 ج) - الطربي تاريخ ) كما يف  ففي وأمر بنصرة احلسني

كما روى البزار وابن األعرابي  وقبل ذلك تاب على ييدي احلسني، 192(أبيه عن غالب، بن الفرزدق بن لبطة عن

 نا:  قال أبي حيدثين:  قال الربييد بن هاشم بن علي نا:  قال األسيدي يعقوب بن عبادوالطرباني من طرق عن 

 ، وهلذا اإلسناد متابعة ستأتي.193أبيه عن ،رجاء بن إمساعيل

                                                                                                                                                                           

 بِالْبَاطِلِ بَيْنَنَا أَمْوَالَنَا نَأْكُلَ أَنْ يَأْمُرُنَا مُعَاوِيَةُ عَمِّكَ ابْنُ هَذَا لَهُ فَقُلْتُ ... ) :(05 ص / 2 ج) - مسلم صحيح يف  191

 تَقْتُلُوا وَالَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِالَّ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا الَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا) يَقُولُ لَّهُوَال أَنْفُسَنَا وَنَقْتُلَ

 إقرار فهذا اهـ (اللَّهِ مَعْصِيَةِ فِى وَاعْصِهِ اللَّهِ طَاعَةِ فِى عْهُأَطِ قَالَ ثُمَّ سَاعَةً فَسَكَتَ قَالَ (رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

 اهلل عبيد وأن سيما ال  التثبت، إىل السائل أرشيد أو معاوية عن ليدافع وإال املوبقات، هبذه العاص بن عمرو بن اهلل عبيد من

 داخل من شهادة فهذه سنتني، مصر على عاويةمل وعمل واليته أيام أبيه جبوار كان إذ معاوية، سلطة داخل كان عمرو بن

 .البيت
 احلكم بن عوانة هو وشيخه هـ(212 ) املشهور النسابة املؤرخ الكليب بشر بن السائب بن حمميد بن هشام هو هشام: 192

 قاله ) الزكية النفس أخي إبراهيم مع هـ(025 ) بالبصرة قتل الفرزدق بن ولبطة هـ(،020 ) أمية بين أخبار صاحب

 عن صحيح بسنيد  احليدي  روي وقيد املشهور، الشاعر غالب بن مهام والفرزدق التاريخ(، كتب يف وهو حزم وابن ذهيبال

 لعبيد الصحابة وآثار للفاكهي مكة أخبار يف ) لبطة عن وغريه عيينة بن سفيان طريق من فروي عوانة، طريق غري من لبطة

 معني بن حييى وحيدي  املقاتل، يف واألصفهاني ق( طر من ) األشراف وأنساب حلب وتاريخ دمشق وتاريخ  الرزاق،

  له(. ومطول للخرب خمتصر بينة املصادر، من وغريمها
 بن اهلل وعبيد ،اخليدري سعييد أبو فيها حلقة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسجيد يف كنت ) الطرباني: لفظ وهذا 193

 سكت ما بعيد صوته عمرو ابن رفع ثم ،عمرو بن اهلل عبيد وسكت ،القوم عليه فرد ،فسلم علي بن احلسني مر إذ ،عمرو

 السماء أهل إىل األرض أهل بأحب أخربكم أال : فقال ،القوم على أقبل ثم ،وبركاته اهلل ورمحة السالم وعليك : فقال ،القوم

 إيل أحب عين يرضى ألن وواهلل ،صفني ليايل منذ كلمة كلمين وال ،كلمة كلمته ما واهلل ،املقفى هذا هو : قال بلى : قالوا ؟

 !أحيد مثل يل يكون أن من



 : (283 ص/  3 ج) - النبالء أعالم سريهيب يف  وقال الذ

                                                                                                                                                                           

 أن فتواعيدا بلى : قال أصوب( ولعله إليه تعتذر أال األعرابي: ابن وعنيد كذا ) ؟ إليه  تغيدو أال : اخليدري سعييد أبو له فقال

 ،عمرو البن فاستأذن ،لنافيدخ ،له فأذن : سعييد أبو فاستأذن ،معهما وغيدوت إليه( يعتذر األعرابي: ابن عنيد ) إليه يغيدوا

 ابن فقام ،إليه احلسني فميده احلسني جنب إىل جالس وهو ،له زحل سعييد أبو رآه فلما ،فيدخل ،احلسني له أذن حتى به يزل فلم

 ابن يا أكذلك : فقال ،القصة سعييد أبو فقص بينهما فجلس له فأزحل سعييد أبي عن خلى ذلك رأى فلما جيلس فلم عمرو

 !السماء أهل إىل األرض أهل ألحب إنك ،الكعبة ورب إي : قال ؟ السماء أهل إىل األرض أهل أحب يأن أتعلم ؟ عمرو

 صلى اهلل رسول إىل شكاني عمرا ولكن ،أجل : قال !مين خري ألبي واهلل ؟ صفني يوم وأبي قاتلتين أن على محلك فما : قال

 ،وصم ،ومن ،صل » : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ،هارالن ويصوم ،الليل يقوم اهلل عبيد إن : فقال ،وسلم عليه اهلل

 برمح طعنت وال ،سيفا هلم اخرتطت وال ،سوادا هلم كثرت ما واهلل ،علي أقسم صفني يوم كان فلما « عمرا وأطع ،وأفطر

  اهـ منه قبل فكأنه : الق ! بلى : قال  ؟!اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال أنه علمت أما : احلسني له فقال ،بسهم رميت وال

 توبع. فقيد صحيح غري وهذا يعقوب بن عباد به تفرد قيد أنه الطرباني ذكر ثم عمرو، بن اهلل عبيد من قبل احلسني كأن يعين

 بن هاشم بن علي نا، الضيب عمرو بن داود نا، سهل بن علي نا : (155 ص/  5 ج) - األعرابي ابن معجمففي  

 تاريخ.. بنحوه،  وتوبع من طريق أخرى عنيد ابن عساكر ففي :  أبيه عن، رجاء بن يلإمساع عن، أبيه عن، الربييد

 نا رشييد بن داود نا البغوي حمميد بن اهلل عبيد نا علي بن عيسى القاسم أبو أنا قاال... (225 ص/  31 ج) - دمشق

أبي شيبة يف املصنف وابن .. بنحوه، وقيد رواه خمتصراً ابن أبيه عن رجاء بن إمساعيل عن أبيه عن هاشم بن علي

سعيد يف الطبقات الكربى ) وهذا مفصل عنيدي يف مبح  صغري يف ترمجة عبيد اهلل بن عمرو بن العاص(، وقال  اهليثمي 

 بن هاشم غري الصحيح رجال ورجاله البزار رواه:  (105 ص/  8 ج) - الفوائيد ومنبع الزوائيد جممععن إسناد البزار )

صحيح إن شاء اهلل، وهو ييدل على توبة عبيد اهلل بن عمرو بن العاص توبة صحيحة إن شاء  ( فاإلسنادثقة وهو الربييد

اهلل، وعلى هذا فهو من القالئل الذين تابوا من اليدعوة إىل النار، وقيد بقي بعيد احلسني سنوات، ومل يفعل هذا معاوية وال 

 ت قال إني تبت اآلن!.أبوه، أما معاوية فظاهر، وأما أبوه  عمرو بن العاص فلما جاءه املو

 



 احلسني، خرج ملا: قال الفرزدق، حيدثين االصفر، مروان عن الكريم، عبيد بن معاوية حيدثنا: املنقري سلمة أبو

 دنيا، أردت إن فإنك معه، خترج أن أرى: قال ؟ ترى فما خرج، قيد هذا إن: فقلت عمرو، بن اهلل عبيد لقيت

 إىل فرجعت قتله،( 2) بلغين الطريق، بعض يف كنت فلما حنوه، فرحلت أصبتها، خرة،آ أردت وإن أصبتها،

 .رأيته رأيا كان: قال ؟ ذكرت ما أين: وقلت اهلل، عبيد

 الزبري ابن رأي وهو ،مسريه يف للحسني عمرو بن اهلل عبيد تصويب على ييدل هذا: ) القائل الذهيب(  قلت

 .اهـ احلرة شهيدوا الصحابة من ومجاعة

 وكان عبيد اهلل بن عمرو يلعن معاوية ) يف حيدي  الطربي السابق(، 

يف أحادي  وروايات أخرى تيدل على أن عبيد اهلل بن عمرو بن العاص وإن كان مع معاوية يف أول األمر إال أنه 

استيقظ يف آخر أمره وتاب، بل حتى وهو معه يف صفني كان متمايزاً عن حزب معاوية حتى أطلق عليه معاوية 

 اجملنون(. )

وكان آل عمرو بن العاص يرون أنفسهم أنيداداً ملعاوية وآله وأنه لوالهم ملا ملك معاوية، فمن هذا الباب جنيد  

قتاله مع معاوية كان ملصلحة دنيوية أو قلة فقه، أو مها معاً، وكان يعارض أباه يف ذلك لكنه أطاعه يف آخر 

على عثمان وقتال علي، وكان يصرح بالنيدم على األمرين ) وهذا  األمر، بل أطاعه يف أمرين متضادين، يف الثورة



، والنفس البشرية معقيدة تستطيع أن تقنع نفسها مبعارضة النصوص القطعية واتباع الشهوات 194له حبثه(

 واألحزاب واليدول..اخل.

يس الوحييد إذن فال نستغرب أن حييدث عبيد اهلل بن عمرو بن العاص أحادي  يف ذم معاوية ألن هذا احليدي  ل

وألن املصاحل قيد تتقارب فيسكت أو تتباعيد فيتحيدث باملثالب، وليس عبيد اهلل بن عمرو وحيده يف هذا 

السياق، فقيد كان أبو هريرة إذا بع  له معاوية املال سكت عن نشر األحادي  املزعجة ملعاوية سواء كانت 

لك املثالب، وهذا ثبت عنه بسنيد مثالب خاصة أم عامة، وإذا تأخر عنه يف دفع األموال تكلم ببعض ت

 ، فال يظن الشباب الطيب أن كل الصحابة يف تقواهم ومبيدئيتهم.. كال.. 195صحيح

                                                           

 اهلل عبيد أبو أبا ) مفتخراً:  قال قتله بلغه ملا أنه حتى عثمان، على الثورة على احملرضني أكرب من العاص بن عمرو كان 194

 امليدينة من الناس عليه حرض إذ التحريض، طريق عن عثمان على الثورة رأس أنه يرى فهو أدميتها(! قرحة حككت إذا

 الرجلني أدفع هو حمميداً أن إال الرأي هذا على وحمميد اهلل عبيد بنوه معه وكان استقر(، حي  ) فلسطني إىل القرى وادي إىل

 ييدل وهذا علي، قتال على كنيدمه عثمان مقتل يف دوره على نادم بأنه عمرو بن اهلل عبيد صرح وقيد أبيه، لرأي وأتبعهما

 وهذا اهليدف، هي السلطة وأن عثمان( على احملرضني إىل نعثما أنصار من ) متضادين أنصاراً معه ساق معاوية أن على

 الصادق. وتكذيب الكاذب تصيديق طبيعتهم من احلمقى لكن لحأذكياء، معروف

 كَتَ،سَ مُعَاوِيَةُ أَعْطَاهُ إِذَا هُرَيْرَةَ أَبُو كَانَ :قَالَ املُسَيِّبِ، ابْنِ عَنِ :سَعِييْدٍ بنُ يَحْيَى :(72 / 2) - النبالء أعالم سري 195

 تأخذه ال كلهم ا وليسو مراً، كان وإن احلق قول من واحيدة مرتبة على ليسوا الصحابة فهؤالء إذن اهـ تَكَلَّمَ عَنْهُ أَمْسَكَ فَإِذَا

 يسكت كان وساحمه اهلل رمحه هريرة فأبو  ذاك، أو احليدي  هذا عن ليسكت بالرشوة يقبل من فيهم بل الئم، لومة اهلل يف

 أخفى بأنه اعرتف فقيد اخلوف وأما املال، ألجل يسكت فهو الطمع أما وطمعاً، خوفاً احليدي  نشر نوع احلق قول عن

 : قَالَ ،إِسْمَاعِيلُ حيَدَّثَنَا :(20 / 0) - البخاري صحيح ففي يقتله(، أي ) بلعومه معاوية يقطع أن خشية حيديثه نصف

 وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُولِ مِنْ حَفِظْتُ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ ،الْمَقْبُرِيِّ سَعِييدٍ عَنْ ،ذِئْبٍ أَبِي ابْنِ عَنِ ،أَخِي حيَدَّثَنِي

 هذا ورمبا يعرفه الذي احليدي  عن يسكت فهو إذن اهـ  الْبُلْعُومُ هَذَا قُطِعَ بَثَثْتُهُ فَلَوْ اآلخَرُ وَأَمَّا ،فَبَثَثْتُهُ أَحيَدُهُمَا فَأَمَّا وِعَاءَيْنِ



 للتابعني: الصحابة نصيحة استطراد:

 اهلل رسول صحب أبي أحيدهم يقول) عباس: ابن عن البزار روىف ،للتابعني أنفسهم الصحابة به اعرتف قيد وهذا

قال ، (وكان مع رسول اهلل "صلى اهلل عليه وآله وسلم" وَلَنَعْل خَلِقٌ خريٌ من أبيه "صلى اهلل عليه وآله وسلم"

 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.(196)اهليثمي

 ميسرة بن الرمحن عبيد إىل بسنيده حنبل بن أمحيد بن اهلل عبيد عن (255 /21) الكبري املعجم يف الطرباني وروى

 !"صلى اهلل عليه وآله وسلم" اهلل رسول رأتا العينان هاتان أفلحت لقيد قال:ف رجل األسود بن باملقيداد مر قال:

 اهـ (برؤيته ينتفع ومل رآه قيد ممن فكم اهلل، غيبه قيد أمراً تتمنوا ال الناس أيها يا وقال: غضباً املقيداد فاجتمع 

وآله وسلم" ممن رآه أو من  واهلل ألنتم أشيد حباً لرسول اهلل "صلى اهلل عليه : )للتابعني عمار بن ياسر وقال

رواه البزار والطرباني وفيه عبيد اهلل بن داود احلراني  (198)قال اهليثمي، و(197)( رواه الطرباني والبزارعامة من رآه

 .199ومل أعرفه وبقية إسناد البزار حيديثهم حسن

                                                                                                                                                                           

 ولذلك بلعومه، معاوية سيقطع هبا حيدث لو أنه خيشى اليت األحادي  تلك أشهر من مليت( غري على معاوية ميوت ) احليدي 

 هـ(25 ) عمرو بن اهلل عبيد بعيده، عاشوا كلهم فإهنم معاوية موت بعيد رووه إمنا احليدي  هذا رووا الذين الصحابة كل جنيد

 آخر بسياق ذر أبو  به حيدث وقيد هـ(..اخل،32 ) الزبري بن اهلل بيدوع هـ(53 ) اهلل عبيد بن وجابر هـ(32 ) عمر وابن

 يشتهر مل فلذلك التابعني عن وعزله الربذة إىل عثمان ونفاه عثمان إىل به فأمر وسابقته ذر أبي مكانة لوال بقتله معاوية فهم

 معاوية. بعيد وفاهتم تأخرت الذين عن اشتهر كما احليدي  هذا عنه
 (.0/005) جممع الزوائيد  (196)
 التصريح و يضر، ال ضعفه رغم الرأي وهذا االسم، معروف غري الصحابة من آخر رجالً اليقظان أبا جعل بعضهم (197)

 داود بن اهلل عبيد نا قال سعييد بن إبراهيم حيدثنا (2/221) البزار يف كما املصادر بعض يف جاء  ياسر بن عمار  باسم

 فذكره.. يقول ياسر بن عمار اليقظان أبا مسعت قال عشانة أبي عن يعةهل بن اهلل عبيد نا الغفار عبيد أخو احلراني

 (.01/25) جممع الزوائيد  (198)



أن بعض الطلقاء  إذن فكبار الصحابة وعلماؤهم قيد بينوا لكم بطالن هذه العقييدة وضاللتها، وكأهنم يعرفون

 سيستغلوهنا وينشروهنا وتكون هلا أسوأ اآلثار على املسلمني، 

إذن فالظن بأن كل الصحابة أقول باحلق ممن بعيدهم وهم كبري أتى من السلطة نفسها، نعم كانت صفوة من 

الطيب اليوم الصحابة ) أقلية( على هذا النحو، أما األكثرية فقيد يكون التابعون خري منهم، وقيد يكون الشباب 

أقول باحلق منهم، وأثبت يف النوائب، وتصوروا أنفسكم وأنتم تقاتلون يوم أحيد مع النيب )ص( فهل ستفرون؟ 

وكذلك يوم حنني هل ستفرون؟ كال حتى لوم قُتلتم.. إذن فأنتم أصيدق إمياناً من كثري من الصحابة الذين 

املبالغة يف كل صحابي فليس هلا أساس شرعي وال  تبالغون فيهم، نعم أقلية الصحابة أفضل اجلميع، أما هذه

تارخيي وإمنا أسستها السلطات الظاملة اجلاهلة، واجلاهلون من اتبع الناس للرواية ومن أصيدفها عن الكتاب،  

 إِنَّفال تتبعوا سنن الكفار الذين يفرقون بني اهلل ورسوله حتى جييدوا بينهما سبيالً ألهوائهم كما يف قوله تعاىل:) 

 أَنْ وَيُرِييدُونَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ وَيَقُولُونَ وَرُسُلِهِ اللَّهِ بَيْنَ يُفَرِّقُوا أَنْ وَيُرِييدُونَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ يَكْفُرُونَ لَّذِينَا

(، [النساء( ]151) مُهِينًا عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ اوَأَعْتَيدْنَ حَقًّا الْكَافِرُونَ هُمُ أُولَئِكَ( 150) سَبِيلًا ذَلِكَ بَيْنَ يَتَّخِذُوا

فإذا جئناكم بآية فال تعارضوها حبيدي  حتى لو صححه من صححه، فاملصححون ما خيالف القرآن ليسوا 

                                                                                                                                                                           

 قَالَ لَهِيعَةَ ابْنِ عَنِ ،مُوسَى بْنُ الْحَسَنُ قَالَ :(517 / 3) - الكربى الطبقات  يف سعيد ابن عنيد متابعة الطريق وهلذا  199

 لِرَسُولِ حُبًّا أَشيَدُّ لَأَنْتُمْ فَوَاللَّهِ ،أَبْشِرُوا : يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ صَاحِبَ الْيَقْظَانِ أَبَا عَسَمِ أَنَّهُ عُشَّانَةَ أَبُو حيَدَّثَنَا :

 يف اإلستيعاب  ففي هليعة، ابن شيخ عن قوية متابعة الطريق وهلذا /.رَآهُ مَنْ عَامَّةِ مِنْ تَرَوْهُ وَلَمْ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ

 أبا مسع أنه عشانة أبي عن هليعة وابن احلارث بن عمرو عن وهب ابن حيدي  ومن :(37 / 2) - األصحاب معرفة

 تروه ومل وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول حباً أشيد ألنتم فواهلل أبشروا :يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب صاحب اليقظان

  اهـ رآه من عامة من



هم أتباع سلطة من حي  عرفوا أو من حي  هم جيهلون، والظن بأن الصحابة  ،بأهل أن يقال هلم أهل علم

ري ألقاه لكم املذهب السلفي ألجل تربئة معاوية وأمثاله من الطلقاء واعتماد سنتهم كتلة واحيدة صاحلة وهم كب

واالحتجاج حبيديثهم، وهذا املذهب السلفي  احمليدث مثلما مل يكن عليه القرآن وال السنة احلق، فليس عليه 

ذا الرأي املغايل يف أيضاً صفوة الصحابة وعلماؤهم بل عباراهتم تؤكيد أن التابعني أفضل من أكثر الصحابة، وه

الصحابة مجلة إمنا انصبّ على عقائيدنا من معاوية ودولته ووعاظه.. فال تغرتوا بذلك فإذا نطق كتاب اهلل فال 

 ،، وال يغركم هؤالء بتصوير التاريخ خبالف الواقع.  200تستمعوا لغريه 

 احليدي ؟ يروي فلماذا معاوية بن ليزييد موالياً كان عمر بن اهلل عبيد

 يقاتل مل عمر فابن العاص، بن عمرو بن اهلل عبيد رواية على اجلواب من أسهل للحيدي  عمر ابن رواية على اجلواب

 بن عمرو بن اهلل عبيد أدركت كما التوبة وأدركته علي، مع القتال ترك على ونيدم اعتزل وإمنا أصالً، معاوية مع

 اهلل(. عنيد والعلم ترجيحي يف هذا ) العاص

                                                           

 وَضَاقَتْ شَيْئًا عَنْكُمْ تُغْنِ فَلَمْ كَثْرَتُكُمْ أَعْجَبَتْكُمْ إِذْ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ كَثِريَةٍ مَوَاطِنَ فِي اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقَيدْ) : تعاىل قوله مثل 200

 شباب وال السلفية شباب يفعله لن اجلماعي الفرار ذاوه (، التوبة] (25) ميُدْبِرِينَ وَلَّيْتُمْ ثُمَّ رَحُبَتْ بِمَا الْأَرْضُ عَلَيْكُمُ

 يف الصحابة ألن واجلواب: )ص(؟ حمميد مع الصحابة يفعله فكيف اهلل، نصر حسن أو دالن ابن مع قاتلوا لو اليوم الشيعة

 افهموا أقلية، كانوا الثابتني أن وننسى وحنني، أحيد يف الثابتني مثل الصحابة كل نظن حنن عقولنا، يف الصحابة غري القرآن

 وال الناس خيشى ال ممن نزل فالقرآن والتاريخ، احليدي  أهل روايات من تارخيهم معرفة قبل القرآن من الصحابة تاريخ

 كما – ربانيني تكونوا أن أردمت فإذا ضعيفاً، عجالً منوعاً جزوعاً جهوالً ظلوماً خلق واإلنسان بشر، البشر بينما جياملهم،

 بكلمة خييدعونكم شيوخكم الرواية، يف وجيدمتوه مما ذلك يشبه مما ثم الكريم القرآن من هبيداية األمور إىل افانظرو -اهلل أمركم

 ) أهنا فاعلموا القرآن طريق غري طريق هلا سنة( ) وجيدمت فإذا الكريم، القرآن تعارض وال  ختتلف ال احلق فالسنة السنة( )

 )ص(. النيب سنة وليست السلطة( سنة



 فيها فضل اليت املشهورة اخلطبة تلك يف عمر، وابن اخلطاب بن عمر ذم يف معاوية خطبة ينسَ مل عمر ابن أن وأظن

 أوىل يزييد وابنه بأنه معاوية صرح فقيد عنه، اهلل رضي اخلطاب بن عمر نعمته ويل على يزييد وابنه نفسه معاوية

 خرجناه وقيد صحيحه، يف لبخاريا رواه وقيد مشهور واحليدي  عمر بن اهلل عبيد وابنه اخلطاب بن عمر من باألمر

 .201معاوية( إسالم حقيقة يف حب  ) كتابنا يف

 امتنع فقيد القتال، من خوفاً وإمنا ليزييد حب عن ليس ولكن معاوية بن يزييد لبيعة مؤييد موقف له كان عمر ابن نعم

 ييدرك وهذا اليدولة من فاًخو رمبا يزييد، أيام املعارضة من سلبياً كان موقفه أن إال للعهيد، ولياً ليزييد البيعة عن

 وخلف املختار خلف يصلي كان ولذلك !202غلب( من مع حنن ) املشهور املنهج صاحب هو عمر وابن البشر،

 القضاء فاعتزل األمر، جممل يف العزلة يرى اجلملة يف عمر وابن ،203عطايامها ويقبل تضاد من بينهما ما على احلجاج

                                                           

 فنحن قرنه، إيل فليطلع االمر، هذا يف يتكلم أن يرييد كان من :فقال معاوية، خطب) وهو بالنص التذكري من بأس وال  201

 متعصبة أكثر يعرفه ال خطري ومعناه  وغريه، البخاري صحيح يف واخلرب ..اخل(عمر بابن يعرض أبيه، ومن منه بذلك أحق

 وأباه عمر ابن الكالم هبذا معاوية أهان وقيد نفسه! اخلطاب بن عمر نم باخلالفة أوىل يزييد وابنه أنه يرى  فمعاوية معاوية،

 ليزييد مساوياً يراه ال وأنه أصالً! عمر يف معاوية رأي عن يكشف فهذا باخلالفة منهما أوىل يزييد كان فإذا عنهما، اهلل رضي

 الرفض! أو بالنصب معاوية يتهمون ال باهلم افم بالتشيع، هؤالء الهتمنا وعمر علي بني املقارنة يف هذا قلنا ولو له، كفئاً وال

 صحيح يف هذا وأن سيما ال ! اخلالفة يف عمر وابن اخلطاب بن عمر على معاوية بن يزييد الفاسق وابنه نفسه فضل وقيد

 البخاري؟!
 كنيديال مهران بن محييد حيدثنا :قال إبراهيم بن مسلم أخربنا :قال  :(025 ص / 2 ج) - سعيد البن الكربى الطبقات 202

 .اهـ غلب من وراء وأصلي الفتنة يف أقاتل ال :يقول عمر بن كان :قال املازني سيف أخربنا :قال
 جعفر عن إمساعيل بن حامت حيدثنا :قال دكني بن الفضل أخربنا :قال  :(051 ص / 2 ج) - سعيد البن الكربى الطبقات 203

 الطبقات / اهلل رزقين ما أرد وال شيئا أحيدا أسأل ال :ويقول يقبلهف عمر ابن إىل باملال يبع  املختار كان :قال نافع عن حمميد بن

 :قال دكني ابن الفضل وأخربنا إسرائيل أخربنا :قال موسى بن اهلل عبييد أخربنا :قال :(025 ص / 2 ج) - سعيد البن الكربى

 معه يشهيدها أن ترك الصالة أخر مافل مبكة احلجاج مع يصلي عمر ابن كان :قال نافع عن جابر عن مجيعا معاوية بن زهري حيدثنا



 يف يفطر ال فكان بالسبايا، والتنعم بالعبادة نفسه على منكفئاً وكان ،علي عهيد يف الشام ووالية 204عثمان عهيد يف

 الكربى الطبقات) العبادة على حيرص كان وإمنا العلم على حيرص يكن ومل ،205إمائه من أمة بطن على إال رمضان

 عن يديرح ابن عمران أخربنا :قاال عبادة بن وروح هارون بن يزييد أخربنا :قال :(025 ص / 2 ج) - سعيد البن

 فيكم أبقى أني علمت ولو مين أعلم هو من مع كنت قيد فإني عين إليكم الناس أيها :قال عمر ابن عن جملز أبي

 (.لكم لتعلمت إيل تقضوا حتى

 وأنه عمر، ابن سيقتل أنه النبوي املنرب على حيلف كان معاوية أن معاوية( إسالم حقيقة ) مبح  يف ذكرنا وقيد

 بعض يف صرحياً هذا جاء قيد بل األحادي ، هذه مثل لروايته وإمنا السلطة يف يطمع ألنه هيهيدد ولن مرة، غري هيدده

  آنفاً. املذكور البح  يف وذكرناه معاوية هتيدييدات

 احليدي . هذا منه يصيدر أن يستغرب فال ،206معاوية خمالفة يف املواقف من كثري عمر والبن
                                                                                                                                                                           

 عن سلمة بن محاد حيدثنا :قال مسلم بن عفان أخربنا :قال  :(053 ص / 2 ج) - سعيد البن الكربى الطبقات /  منها وخرج

 اهـ فقبله الفتنة يف مبال عمر ابن إىل بع  مروان بن العزيز عبيد أن مينا بن حمميد عن سعييد ابن جييى
 أخربنا :قال سلمة بن محاد حيدثنا :قال مسلم بن عفان أخربنا :قال  :(022 ص / 2 ج) - عيدس البن الكربى الطبقات 204

 فقال قال .اثنني أؤم وال اثنني بني أقضي ال :فقال الناس، بني اقض :عمر بن اهلل لعبيد قال عثمان أن موهب بن يزييد عن سنان أبو

 احليدي . ..ال :قال أتقضيين؟ :عثمان

 فكان مجاعه بقوة يفخر وكان / الوطئ على شئ أول يفطر عمر ابن كان... : (227 ص / 7 ج) - النبالء أعالم سري 205

 ...اخل(أعطيه أحيدا أعلم ما شيئا اجلماع من أعطيت لقيد :عمر ابن قال (227 ص / 7 ج) - النبالء أعالم سري) يقول

: (355 ص/  4 ج) - حامت أبي ابن فسريتومن اجليدييد الذي مل يسبق لنا ذكره يف كتاب: ما ذكره ابن أبي حامت يف   206

: قَالَ عَطِيَّةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، بْنُ عَمْرُو ثنا بِالْكُوفَةِ، رَاشيِدٍ، أَبِي بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمَلِكِ عَبيْدِ بْنُ اللَّهِ عَبيْدُ ثنا الْحُسَيْنِ، بْنُ عَلِيُّ حيَدَّثَنَا

 الْهيُدَى، لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعيْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَنْ:  " مُعَاوِيَةُ يَا: فَقُلْتُ أَخِيكَ، البْنِ بَايِعْ: فَقَالَ مُعَاوِيَةُ، دَعَانِي:"عُمَرَ ابْنُ قَالَ

اهـ  وكان معاوية قيد دعاه لبيعة   ".نِّيعَ فَأَسْكَتُّهُ"،  مَصِريًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِننِيَ، سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ

 يزييد، فاهتمه ابن عمر مبخالفة اإلمجاع، وأن إمجاع األمة خالف ما يرى، ورجح حتقق الوعييد فيه.



 تفصيلية:الزيادات الضاءات وملحق اإل

أو أستطرد يف فكرة أو حنو ذلك، ثم رأيت أن بعض هذه كنت أتوسع يف التعليق على حيدي   أثناء البح 

األفكار واالستطرادات قيد تشتت القاريء، فهممت حبذفها، ثم رأيت أن فيها إضاءات وتفصيالت قيد 

إن الفكرة  يستفييد منها بعض القراء، بل إنين من خالل التواصل مع القراء لبعض كتيب السابقة يقول يل بعضهم

الفالنية اليت ذكرهتا يف اهلامش أهم من الكتاب، وكم من قاريء استفاد من فكرة استطرادية أكثر مما كنت 

أظنها مفييدة، ولذلك فقيد آثرت مجع تلك الزيادات واالستطرادات يف هذا امللحق هنا، فلعلها تسهم يف إيضاح 

 لكتاب. وبيان وشرح وتفصيل بعض األفكار األخرى اليت تضمنها ا

، وسأتركها هكذا خبامتها وليعذرني القاريء يف ترك اإلشارة إىل املوضع األصلي لكل زيادة من هذه الزيادات

األوىل، مع اختيار عنوان جيدييد لكل فكرة أو زيادة، كما يعذرني إن وجيد شيئاً من التكرار يف بعض األفكار، 

 فقيد تتكرر أفكار يف سياقات خمتلفة.

  املذاهب رموز (0)

 حسنة الرموز من جمموعة معه مذهب وكل رموزها، عن تيدافع عنيدما األخرى املذاهب تذم احمليدثة السلفية

 لؤلؤة وأبي املختار و األئمة عن ييدافعون الشيعة فغالة مجيعاً، الرموز عن ييدافع واملذهب ومتوسطة، وسيئة

 أقصيد ويزييد؛ ومعاوية وعمر بكر أبي عن نييدافعو السنة غالة وكذلك معتيدليهم، ال الشيعة غالة أقصيد اجملوسي؛

 العناد كان فاسيد ورمز عنه، اليدفاع سبب الفضل كان فاضل؛ رمز بني التفصيل والواجب  معتيدليهم، ال غالهتم

 الصحابة، جيل بعيد إال عنه اليدفاع ينا مل إذ الرموز، من الصنف هذا من ومعاوية عنه، اليدفاع يف سبباً املذهيب

 فقط، نفسه للسبب فيه الغلو وكان فقط، واملعتزلة الشيعة كبت ألجل فضله يف املوضوعة  األحادي قبول فكان

 هذا. من شيئاً مغفل يعتقيد إن إال اللهم



 للناس، الظاهر فساده مع الرمز وهذا سفيان، أبي بن معاوية األموية العهيد أيام من تشكلت اليت العامة رموز ومن

 وتعرض له تيدعو ييديه؛ بني كانت كلها فاملنابر وتسويغه، الفاسيد هذا جتميل على ساعيدت عوامل هناك أن إال

 ..اخل. األرض يف اهلل ظل وأنه للمسلمني ومحايته وفضائله صفاته

 حسين صورة لنا لوصلت -صحف وال قنوات هناك ليس وأنه – فقط الرواية علم هو اليوم العلم أن لو تصوروا

 وزراء روايات من صحيحة وبأسانييد صورة أهبى يف اجلبارين من وأمثاهلم حسني وصيدام والقذايف مبارك

  207تضعيفهم؟ على جيرؤ ومن الثقات! العلماء كبار وهيئات األوقاف

 االستيقاظ! أراد من فليستيقظ إذن

 من الناس توهم وما الفقه، حتى وال املنطق وال بالقرآن العلم ال غريه، يعرفون ال احليدي ، علم هو العامة فعلم إذن

 وفكرهم ومعلوماهتم الناس باحليديثوسلوك والفقه باحليدي  فالتفسري احليدي ، فروع هذه إمنا والتفسري الفقه ومعل

 مضادة يعرف وال طويلة، قصة احليدي  وقصة احليدي ، هو إمنا إنساني، معريف تراكم وال منطق وال قرآن على ليس

 وأصحاب ورجاالً متوناً عمق، عن احليدي  عرف ثم الًأو القرآن عرف من إال ولإلسالم الكريم للقرآن احليدي  أكثر

 وتعيديل..اخل. جرح

                                                           

 مبارك حسين حتى بل  فاعذروني، شاكلتهم على أراه مبن التصريح أستطيع ال ولكن وطين يف يشبههم من وهناك  207

 الناس أموال وأكل السجون وتعذيب القتل وينسى حسناهتم، بعض يرى من اليوم هناك زال ما علي وابن وصيدام والقذايف

 احملبني الناس هؤالء معايري ألن جرائمهم، كل وينسى للمصحف، احلجاج وتنقيط لقيسارية معاوية غزو يرى كما متاماً بالباطل،

 خصومية، أو مزاجية معايري وإمنا إنسانية، حضارية وال عقلية وال قرآنية معايري ليست األقل على هبم املغرورين أو للظلمة

 جهول، ظلوم واإلنسان اإلنسان، بين بني السائيد الواقع هو هذا حسنة، خصمه يف يرى وال شيناً حبيبه يف يرى ال فاملعيار

 كنت ممن شخصياً اوأن واحلس..اخل، والعقل بالوحي نفسه يعلم مل إن اإلنسان حقيقة فهذه اجلهل، من مبالغة صيغة واجلهول

 القرآن من معايريه حييدد مل إن ضعيف فاإلنسان بأمثاهلم، مغروراً مازلت ورمبا  الفضائيات زمن يف هؤالء ببعض مغروراً

 الكريم.
 



 مستمر اهلل رسول على والكذب احليدي ، هل ييدركه ال )ص( اهلل رسول على وكذب كثري زيف احليدي  ففي  

 القرآن هنالك )ونسوا خطبة، كل يف  الوعاظ ألسنة على يتحيدث يوم كل اهلل رسول يسمعون فهم اليوم، إىل

 عقوهلم خيالف ما بعض على احليدي  من اً كثري مسعوا إن يصربون فهم اهلل، رسول حيبون ألهنم والناس يم(،الكر

 هبجر العامة، يروضون احليدي  وأهل أجوبة، إىل حتتاج اليت واإلشكاالت التساؤالت من نفوسهم عليه اهلل فطر وما

 اليدين من هذا وجعلوا له( اهلل ميدح مع ) اليدروس ويف املنابر على العقل ويذمون وتيدبره، فهمه من والتحذير القرآن

 والروائي احليديثي اليدين هذا ويتجرعون عقوهلم خيالفون  -اجلنة يفقيدوا ال وحتى - الناس فأصبح الصحيح،

 فاستحوذ عزهلم، مت قيد مثالً كاملعتزلة فاآلخرون اليدين، باسم يتحيدثون احليدي  أهل غري آخرين يعرفون ال ألهنم

 احليدي . أهل على السلطان واستحوذ العامة على يدي احل أهل

 وكونه احليدي  أهل منهج جيهلون وهم املنت، يف تشك أن تستطيع ما النقيد أدوات من العامة أكثر عنيد ليس ثم 

 فارق من وجيرحون أويس، أبي بن كإمساعيل وضاعاً كان ولو شاكلتهم على هو من اجلملة يف يوثق مذهيب منهج

 عبييد.. بن كعمرو ثقة كان ولو معتقيداهتم

 حياصرون جنيدهم موضوعنا ويف خصومهم! ويكبت مذهبهم يوافق مبا احليدي  يف احليدي  أهل تصرف هنا من 

 للعامة، حمببة شعبية عامة عقييدة ألهنا فضله، يف وضعت اليت األحادي  متطيط مع معاوية ذم يف اليت األحادي 

 وعازلون منا، ومتأثرون فيها ومؤثرون العامة من غالبيتهم احليدي  لأه بل والسلطان، احليدي  أهل مادة والعامة

 العامة ليبقى والفلسفة، التفكري حركات عن أيضاً هلا وعازلون املظامل، من اإلنسان وحترير الثورة حركات عن هلا

 والتطرف الرواية وانتعشت العقل فضمر اجلزيل، العطاء هذا على العامة علماء وليكايفء السلطان، عهيدة يف

 والكراهية. والتصنيف

 تطور، كل ضيد اليوم نراهم فنحن يستغرب ال أمر الظاملة السلطات مع احليديثي( ) العلمي الوسط ذلك وجتاوب 

 ويف بيان، إىل حتتاج ال  األذهان يف حاضرة والشواهيد وحقوقه، وحريته اإلنسان كرامة وضيد ظامل، كل ومع

 اخلشية حبجة الظامل مع احمليدثة السلفية هذا أن عينيه بأم رأى واجلميع شاهيد، خري وليبيا مبصر املعاصرة الثورات



 فقط اهلل جيعل من جيداً القليل  - اليوم كعلماء إال يكونوا مل واملتقيدمون اإلمام! على واخلروج العصا وشق الفتنة من

 احلقوقي. اجلانب غياب مع  -عينيه أمام

 بنفسه ينشغل من الفقهاء أفضل أصبح حبي  وواسعاً كبرياً كان الظلم نأل الظلم، عن الكالم من اليأس هناك ثم

 بين محل يستطيعون يكونوا مل األموي العهيد يف التابعني وصاحلي الصحابة أكثر بأن اآلثار صحت وقيد احلياة، ويعتزل

 لصالة(،ا مواقيت باب – البخاري لصحيح شرحه يف رجب ابن فيها وتوسع ) مواقيتها يف الصالة على أمية

 األغلبية وكانت اإلسالم، منابر على الصاحلني لعن عن االمتناع أو العيدل على حيملوهم أن يستطيعون فكيف

 مع وليس الظلم مع تكون السابقة األمم ويف التاريخ عرب واألكثرية ) وطمعاً خوفاً معهم اليدنيا وأصحاب القبلية

 انشغلوا إذ املعايري، اهتزاز يف أوقعهم احليدي  أهل ذاكرة عن وغياهبا املوضوعات، هذه يف كثري والكالم 208العيدل(

 قيدمياً ورموزهم السلطة أهل من الظاملني ذم عن وسكتوا اإلسالمية الفرق من الصاحلني العباد ذم من يستطيعون مبا

 وحيديثاً.

                                                           

 املسلمني أن كما نفسه، احلق وال نفسها السنة ليسوا  السنة أهل حتى أو السلفية أن سلفي، كل يعرف أن جيب ثم 208

 اليت واألفكار العقائيد من املباني هذه أشادوا الذي هم ألهنم األشخاص إىل يتوجه أن جيب والنقيد سه،نف اإلسالم ليسوا

 التشيع ليسوا الشيعة وكذلك املناقشة، يف واهليدوء التأمل عنيد الشرعية للنصوص مضادة منها كثري بل دليل، عليها ليس

 أو شيعي على رددت إن أنين هذا معنى ليس لكن أحيد، وجوبه ينكر ال عليهم اهلل صلوات حمميد آلل فالتشيع نفسه،

 على ملذهب انتصار أهنا أحيد منها يفهم ال هذه وكتيب كال، حمميد، آل أعيداء من أصبحت أنين شيعية فكرة ناقشت

 يف املسلمني نذم عنيدما أننا وهو واقعي، مبثال كلها املذاهب سأرضي ثم أجيده، أينما واحلق اإلسالم مذهيب مذهب،

 هم املسلمني منتقيدي معظم بل ليدينه، إخالصاً األكثر يكون قيد للمسلمني الناقيد جتيد بل اإلسالم، نذم أننا هذا يعين ال مختلفه

 اتباعاً األكثر يكون قيد الشيعي أو السين للواقع الناقيد أن نعقل أن مينع الذي فما هذا عقلنا فإذا إذن الصنف، هذا من

 وإخالصاً؟

 مثلما ذاك، أو هبذا تسموا وإن  العلوي، والتشيع احملميدية السنة من كثرياً جيهلون قيد الشيعة أو ةللسن املنتسبني من وكثري

  مسلمني. كانوا وإن وهيديه اإلسالم عيدل من كثرياً جيهلون املسلمني أكثر
 



 أهل ليكشفوا ،بيدقة احليدي  علم ييدرسوا أن خاصة؛ اإلسالمية باليدراسات املهتمني من الباحثني على جيب إذن

 أهل هم احليدي  بأهل الناس أجهل ألن األخرى، املذاهب يكتشفوا أن قبل أنفسهم، ليكتشفوا ورمبا احليدي ،

 أنفسهم. احليدي 

 ذم يف السنة بعض إبقاء يف جهود هلم مثالً، معاوية موضوع ففي أخرى، وحماربة سنة نصرة وضيده، الشيء وهلم

 السنة؟ فأين وميدحه! الظامل ذم بني املوقف فضاع الظامل، ميدح يف مضادة جهوداً هلم ولكن الظامل،

 السنة، موضوعات مع الكريم القرآن موضوعات فقارنوا الكريم، القرآن السنة من القسم ذلك ضياع على واليدليل 

 وكذلك الكريم، القرآن يف كثافتها ..مع والنظر والتفكري والتيدبر العقل يف حيدي  هناك ليس أنه وستجيدون

 الكريم، القرآن يف كثافتها مع ..اخل واالبتالء هلل والشهادة والصيدق العيدل أحادي  يف شيدييداً ضموراً يدونستج

 أن فستجيدون ..اخل والفضة الذهب كنز وذم والعقل العيدل أحادي  يف الضمور هذا سبب تراقبون وعنيدما

 عملياً. أو فكرياً إما للنظام إزعاجها هو ذلك يف السبب

 الكثري، منها صح اليت ذمه يف باألحادي   يبالون وال احليدي ، أهل ضخمها اليت الرموز من أصبح  فمعاوية إذن  

 وعنيد  حسنة، أهنا زعموا حتى فضله يف أخرى أحادي  يف نفخوا بينما الباغية، الفئة كحيدي  متواتر بعضها بل

 أنه الواقع يف بينما حسن أنه زعموا مما سواه ما على والصحيح املتواتر تقيديم يتم أن وهو معقول، حل هناك احلرية

 تقيديم هو واملنطقي والعقلي الشرعي فاحلل حسنة فضله يف األحادي  بعض بأن التنزل على على  موضوع،

 بصحته املقطوع قيدّمت بأنك اهلل ييدي بني جواب عنيدك يكون وهنا املزعوم.. احلسن ذلك على ذمه يف املتواتر

 بصحته. تقطع ال ما على

 احليدي : هذا طرق يف التوسع رس (2)

 على أو اإلسالم دين غري على )موته حيدي   وهو معاوية ذم يف احليدي  هذا دراسة يف توسعنا إذا نعب  ال حنن

 إذا إال يقتنع ال من ومنهم الصحيح، باإلسناد يقتنع من فمنهم طبقات، السنة أهل من هبم املغرر ألن السنة(، تبيديل

 األحادي  يف يطرد أن يلزمه ولكن باملتواتر، حتى يقتنع ال قيد -حر وهو – وبعضهم الكثرية، الشواهيد عضيدته



 صحيح احليدي  إنكار يف يطرد أن يلزمه معاوية ذم يف اإلسناد صحيح احليدي  يرد من بل املتواترة، األخرى

 أهل ومغفلي اصبالنو على رداً وأسانييده ومتابعاته احليدي  شواهيد يف نتوسع حنن ثم أخرى.. أمور يف اإلسناد

 واجب صح إذا احليدي  فحماية شتى، بطرق عليه والتشويش وكتمانه احليدي  هذا حماربة حاولوا الذين احليدي 

 الواقع على حكم هي النصوص ألن الواقع، خالفه مهما ادعاء ال حقيقة )ص( اهلل رسول سنة حيب من كل على

 منافقاً رجالً األمة هذه اتبعت فكيف صحيحاً كان نفإ جيداً، خطري احليدي  ألن  ثم العكس، وليس له وكاشفة

 هي وما نفاقه؟ خيفي أن استطاع كيف ننظر فعنيدئذ  أصالً! اإلسالم دين غري على ومات نفاقه خيفي كان

 أحاديثه نقلوا كيف ثم التضليل؟ هذا من أشياء وأحاديثنا وعقائيدنا فقهنا يف بقي وهل التضليل؟ يف أساليبه

 البقاء أمكن ضعيفاً احليدي  كان وإن ومزاياه! فضائله يف موضوعات برواية ارتضوا وكيف وعقائيده! وفتاواه

 وأحواله الشخص موقع معرفة أن واخلالصة كفاية،ة وفيه العضوض وامللك والظلم البغي حيد عنيد باطمئنان

 أهنكت عامة ياراتت إىل رمبا حتولت اليت والسياسية الفكرية البيدايات من كثرياً لنا يكشف ودهائه وسياسته

 ونزاعاً.. فرقة املسلمني

 األثر احلنبلي يف إتالف األحادي  الصحيحة يف ذم معاوية:( 3)

أوردت بعض هذا يف ورمبا زدت عليه يف كتابي اآلخر يف حب  حيدي  ) إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه(، 

 ثم وجيدت أنين قيد اختصرته هنا وأحسنت االختصار، فقلت:

الل أحادي  وفتاوى عيدة عن أمحيد بن حنبل جتيز هلم التصرف يف ألفاظ األحادي  والروايات اليت أورد اخل 

 فيها )طعن على الصحابة(! وهذه إن صحت فهي خيانة يف النقل، فكان مما نقله اخلالل عن املروذي قوله: 

قوما يكتبون إن  :  -يل لهوقيد ق – ) يعين أمحيد بن حنبل( مسعت أبا عبيداهلل:أخربنا أبو بكر املروذي قال 

أنا ال أنكر أن يكون صاحب  : وقيد حكوا عنك أنك قلت !هذه األحادي  الرديئة يف أصحاب رسول اهلل



 !معاذ اهلل !وأنكره إنكارا شيدييدا وقال باطل) يعين أمحيد( فغضب  ! حيدي  يكتب هذه األحادي  يعرفها

أنا مل أكتب هذه  :وقال ؟!ته فكيف يف أصحاب حمميدلو كان هذا يف أفناء الناس ألنكر ؟؟!أنا ال أنكر هذا

 ؟!األحادي 

 ؟فمن عرفته يكتب هذه األحادي  الرديئة وجيمعها أيهجر :ألبي عبيداهلل  -املروذي – قلت 

 !!قال نعم يستاهل صاحب هذه األحادي  الرديئة الرجم  

 ؟دي جاءني عبيدالرمحن بن صاحل فقلت له حتيدث هبذه األحا ،وقال أبو عبيداهلل 

 فجعل يقول قيد حيدث هبا فالن وحيدث هبا فالن وأنا أرفق به وهو حيتج فرأيته بعيد فأعرضت عنه ومل أكلمه 

 اهـ

 (.إسناده صحيح ) وقال احملقق:  

 نقيد هذه الفتاوى املنسوبة ألمحيد:

( قيد كذب يف هذه القصة ففيها عجائب من أخطاء 1أقول : إن مل يكن املروذي )وهو تلميذ أمحيد رقم 

وعقائيد أمحيد بن حنبل نفسه،  وخاصة يف منهجه ورؤيته لكتابة احليدي .. وورعه عن جليل األمور ووقوعه 

يف جليلها اآلخر.. وأمحيد حنبه وجنله لكن احلق املر يوجب علينا أن نقول كلمة يسرية يف نقيد هذه الفتاوى 

 اخلطرية من عيدة وجوه باختصار شيدييد:    

اخلاصني ويؤثرون عليه ويزاييدون ... كحال كثري من العلماء اليوم.. ويل باإلمام أمحيد يتأثر بأصحابه أوالً:  

أمحيد وميدرسته اهتمام خاص..وهو رجل عابيد تقي ورع .. إال أن الورع يف جانب دون آخر ..كورع 



الثوري عن تذوق فاكهة البستان واهتامه عباد اهلل كاحلسن بن صاحل  بالنفاق!  وألمحيد قصص مشاهبة..ويف 

قصة ورع أهل احليدي  وتقواهم خلط كبري.. فورعهم ليس يف حرمة دم املسلم وال عرضه .. وإمنا يف 

االمتناع عن تذوق فاكهة البستان  ..وعن رواية مثالب الظاملني كمعاوية، وعن الطهي يف تنور من يعمل عنيد 

من هنا قال من قال عن السلطان.. ينسيهم الورع اليدقيق عن التهور العظيم.. وهكذا سارت اليدنيا.. و

 غفلة أهل احليدي  ونشافة أذهاهنم.  

كالمه يعين ترك كتابة التاريخ مطلقاً..ألن مفهومهم للطعن يف الصحابة مفهوم واسع جيداً.. ال يبقي كتابة  ثانياً: 

غزوة وال حيدثاً من األحيداث.. والتاريخ أحيداث فيها احملسن واملسيء واملتوسط..وإذا كتبنا أخبار 

سنني وتركنا أخبار املسيئني فهذه خيانة علمية، وليس على هذا منهج القرآن الكريم يف حيديثه عن السرية احمل

وقصص األنبياء وأقوامهم.. وإن كتبنا التعيديل وتركنا اجلرح اختلت الرواية..فما بقي هلم إال أن يذكروا اجلرح  

 أدنى جرح.. وهذه عصبية ظاهرة وغري علمية.يف املخالفني بال أدنى تعيديل، والتعيديل  يف املوافقني بال 

قيد روى أمحيد مثالب يف صحابة يف مسنيده وفضائل الصحابة وغريها.. فقيد روى مثالً طعن عبيد  ثالثاً:

الرمحن بن عوف يف عثمان مبا يفييد أنه نك  شرط البيعة )سرية اخلليفتني( وأن عثمان اعرتف بذلك وقال : 

ذه يف أحيد العشرة،  وليست يف أفناء الناس إال أن يكون أمحيد مل يفهم وأما سنة عمر فال أطيقها..!..وه

منها طعناً وال نقيداً لعثمان، وهذه مشكلة أخرى تتعلق بالفهم، .... ثم عنيدما جيرح أمحيد كثرياً من الرواة 

واسعاً.. أليس كالماً يف أفناء الناس؟!.. هم يأتون بالقاعيدة وال يلتزمون هبا .. فيأتي املقليدون ليحجروا 

والقرآن فوق اجلميع، وقيد صرح ببعض أخطاء األنبياء فكيف ال تكتب أخطاء الصحابة؟ فكيف بالظلمة 

 منهم كمعاوية؟..



قوله عن نفسه أنه )مل يكتب تلك األحادي (؟.. هذا فيه نظر.. والصواب أنه حذف كثرياً من   رابعاً:

حابة..وكذلك فعل البخاري  وكثري من مناسبات األحادي  الصحيحة اليت فيها طعن على بعض الص

العقائيديني، وهذه خيانة يف النقل، فيجب تأدية احليدي  كما هو مبناسبته.. ألن املناسبة مفسرة للحيدي ، أو 

مسهمة يف ذلك.. مثل ذكره حليدي  عبادة بن الصامت وحذف مناسبته اليت تصرح بأن معاوية كان يتاجر يف 

نيد أتباع أمحيد عن معاوية تغاير ما يعرفه من يثبت تلك املناسبة.. ثم إذا اخلمر.. فهذا احلذف كوّن صورة ع

ذكر أحيد معاوية ببيع اخلمر، قام عليه احلنابلة بأنه يطعن يف الصحابة وأن الزيادة )املناسبة ال تصح( ولو صحت 

شي هو إسناد أمحيد لرواها أمحيد، مع أن أمحيد أوىل بالنقيد إذ برت احليدي  ألن اإلسناد الذي عنيد احلاكم والشا

يف نقل احليدي  حبذافريه، وبرته أمحيد، فأصبح الذين يتبعون من كان  -وال أقول أمانة –إال أهنم كانوا أكثر دقة 

األكثر دقة مذمومني، وأصبح املتبعون لحأجرأ برتاً  وخيانة مميدوحني..وهذا قلب ملوازين اجلرح والتعيديل إن 

وى مثل أمحيد أو البخاري يف نقيد بعض الكبار كالعشرة وحذفوا كان والبيد من جرح وتعيديل.. فكيف إن ر

نقيد الظلمة كمعاوية ومسرة.. هذا يفتح باباً كبرياً بعنوان )خيانات أهل احليدي ( فيتم حتيدييد معايري األمانة 

واخليانة.. ثم ينظر يف هذه األمة هل متيل ألهل األمانة أم ألهل اخليانة؟ وما أثر هذا على فكر األمة 

 شكيالهتا املعرفية .. وهل هذا من أسباب ختلف األمة أم رفعتها؟  .وت

يستاهل الرجم جرأة كبرية على حيدود  -اليت قيد تكون صحيحة-قوله بأن من يروي هذه األحادي  خامساً:

اهلل.. فمن هو أمحيد حتى يزييد على حيدود اهلل ما ليس منها ؟ أليس هذا تشريع ملا مل يشرعه اهلل؟ وملاذا 

لتورع عنيد أمحيد يف الصغائر واإلفتاء بالعظائم؟..هذه هي السلفية احمليدثة املتلبسة بالبيدع احلقيقية، هذا ا



السلفية احمليدثة اليت حنرص على نقيدها وبيان أخطائها وجتاوزاهتا نصحاً لحأمة وتصحيحاً ملا شوهوه من أحكام 

 رد والبيان .. وإظهار الشهادة هلل. اليدين.. وكل سلف يزييد على الشرع  ما ليس منه  فهو أهل للذم وال

 ؟معاوية ذم يف األحادي  من احليدي  وأهل السلفية نفور اذامل (2)

 السبب  معاوية؟ على الثناء يف اجتهت إذا منها أقل هو ما ويقبلون األحادي  هذه مثل من السلفيون ينفر ملاذا

 أن وأستطيع أموي، سياسي إنتاج أغلبها يف ثيةاحليدي املنظومة أن وهو – الكتب من كثري يف كررناه وقيد - واضح

 منهج راجع - صحت لو حتى األحادي  هذه مثل يرتضون ال ولذلك واليدالئل، الشواهيد مبئات هذا شواهيد أذكر

 تصحيحها؟ من خييفهم الذي مال ثم  -209للخالل السنة كتاب يف أمحيد

 وأن وقع، قيد ومهاً لعل لقلنا األنصار وصاحلي األولني املهاجرين من صحابي يف بطعن اإلسناد هذا انفرد لو نعم

 هناك تكون أن بشرط ولكن بذاته صحيح اإلسناد هذا أن مع – اإلسناد هذا من أثبت الصحابي ذاك فضائل

 هلذا تشهيد فيه أخرى أحادي  ثبوت عيدم أو 210سريته حسن أو الصحابي، ذلك كسابقة للرتجيح، فرص

                                                           

 األحادي  كل ىعل يقضي أن كاد احلنبلي والعهيد فاقتلوه( منربي على معاوية رأيتم إذا ) األول البح  مالحق من وهو 209

 معاوية. ذم يف الصحيحة

 للملك مؤسساً كان أو النار، دعاة يف رأساً كان أو ظاملاً، باغياً كان أو اإلسالم، على تألفه متّ ثم طليقاً كان من وليس  210

 كان أو ه،وغري احلوض يف النبوي باحليدي  مستهزئاً كان أو عالنية، النبوي والقضاء الثابتة للسنة راداً كان أو العضوض،

 بغري اهلل حرم اليت النفوس ألوف قاتالً كان أو  أمته، من والصاحلني ورسوله اهلل من ملعوناً كان أو ورسوله، اهلل حيبه من العناً

 مؤسساً كان أو البليدان، على الرؤوس بتلك بالطواف آمراً كان أو البيدريني، برؤوس يأتي ملن اجلوائز واضعاً كان وهو حق،

 على مزرياً كان أو األمة، لنصف خادعاً كان أو اليدجال، من األمة هذه على أخطر كان أو املالية، واألثرة سيالسيا للقمع

 عن عجزت فإن أقله، مل وأضعافها هنا، قلتها كلمة كل أعي وأنا معاوية كتاب يف مفصالً سيأتي مما  ..اخل، اآلخر، نصفها

 رأيتم إذا وكتاب الكتاب، هذا الصغريين، الكتابني هذين يف ورمبا )  اتباإلثب املطالبة تكون فعنيدئذ منها واحيدة إثبات



 إىل كتمانه حماولة من العجيبة، العمليات تلك كل ووجيدنا أخرى،  أحادي صحت إن أما ذلك، وحنو احليدي ،

 ذم من قلبه حماوالت أو اجلنة، إىل النار من قلبه النواصب حماوالت إىل معاوية، على يتهمون ال ثقات رواته كون

 .يقيناً احليدي  صحة لنا تكشف جيداً أخرى قصة فهذه  ...اخل إىل إىل... والعباس، علي ذم إىل معاوية

 فلعلنا ،211حجته ويوصل اإلسالمية األمة حيكم مل مسكني رجل حق يف صيدر لو سنرفضه لرمبا أيضاً واحليدي 

 كبري وحتويل األنصار، يف النفاق حصر قريش استطاعت كما لضعفه، األحادي  هذه حُمّل املسكني ذلك لعل نقول

 وأبيه النيب حلفاء اخلزرج من ) سلول بن بيأ بن اهلل عبيد إىل سفيان أبي حليف الفاسق عامر أبي من املنافقني

 وجيده(!

 ما ترى يا حيدّثوا؟ هم إن األعناق بقطع ويهيددهم الصحابة يتتبع معاوية جنيد مل لو رمبا، فيه سنشك كنا وأيضاً 

 هذه روى من هم يتتبعهم الذين أن وجيدنا وأننا سيما ال روايتها؟ عن ينهى اليت اخلطرية األحادي  تلك هي

 أن ودولته وحزبه معاوية استطاع ولكن السنة! أهل عن فضالً النواصب بإمجاع منه أفضل وكلهم ،األحادي 

 األمر ناقشوا لو بينما التحفظ، هذا العامة ورثت فلذلك يغتفر! ال معاوية يف الطعن أن العامة أذهان يف يزرعوا

 إذا البيدعة يف نقع أن من واخلوف تحفظال فلماذا ذمه، من الكبري التخوف هلذا مسوغاً وجيدوا ملا مسألة مسألة

 بعض يتهم أمل خاصة؟ أحكام له هل سريته؟! سوء يف الروايات من أو ذمه يف النصوص من عنيدنا صح مبا اهتمناه

  الصحبة؟ حق هلم حيفظوا مل فلماذا إذن وحنوه؟ قشري بن معتب : مثل بالنفاق الصحابة من كباراً احليدي  أهل

 نتيجة وليس احلكم إىل الظامل لوصول نتيجة هو شرعي، ال مذهيب هو إمنا فقط معاوية يف يدالزائ التخوف فهذا إذن

 حييدث. مل هذا كال.. الفاسقني! على وثنائه للظاملني )ص( النيب حملبة

                                                                                                                                                                           

 جيداً قليل الكثري وهذا املعاصرين، احليدي  أهل أكثر عنيد متوقعاً يكن مل مما الكثري كشف قيد فاقتلوه( منربي على معاوية

 آتٍ(. هو فيما
 صحيح يف فضائلهما لكانت معاوية أوصلها كما حجته ويوصل حيكم أن الكذاب مسيلمة أو أبي بن اهلل لعبيد أتيح فلو 211

 املناقب، كتاب  – البخاري



 اهلروب يرييد حي  من احملظور يف وقع فقيد املتبوع باملذهب الثابت النص رد فمن واحلذر، النصيحة جيب وهنا 

 عليه مات الذي  النظري الواسع اإلسالم يرييد حبي  باغٍ(، أو ) ظامل مسلم معاوية يقول: أن للسلفي كنمي نعم منه،

 بالبغي معاوية على باحلكم السلفي يقوم أن من أقل وال الصاحلون، عليه مات الذي احلق اليدين وليس املنافقون

 احلكم عموم بني للجمع الكبرية، النفاق بشع من شعبة من أكثر فيه أن االعرتاف مع اإلسالم صحة مع والظلم

 اخلصوص، قطعي رفض إىل العموم بظين متسكه فسيؤدي وإال بصحتها، يؤمن اليت األحادي  وخصوص باإلسالم

 لرفض يؤدي أعمى متسكاً بالعموم فالتمسك املالئكة، من لكونه عليه الثناء بل إبليس تربئة ميكن نفسه وباملنهج

 التخصيص؟ يف إال اليدين هل اخلصوص،

 الناس بعض وظلم اهتام من اخلوف إمنا البيدريون، وذمه النصوص عليه ثبتت من ذم من للخوف مكان فال إذن  

 بيت أهل من للصاحلني الناس بعض ظلم هذا من وأوىل بإحسان، تبعهم ومن واألنصار املهاجرين من للصاحلني

 من وهذا صحيح، غري معاوية يتهموا مل الصحابة بأن جحيت من أيضاً وجمازفة، وإمثاً خطراً أعظم فهذا النبوة

 كاذب نقل بني املذهيب التضليل وهذا -املعاصر اإلعالمي التضليل من مكراً وأخفى أسوأ وهو – املذهيب التضليل

 وقيد ) والزمن الفضيلة يف يقارهبم ومن بيدر أهل من الكبار الصحابة أكثر معاوية ذم على كان فقيد باطل، تأويل أو

 يل تبني معاوية عن كتابي يف توسعت  بعيدما ولكن هبم، املغرر هؤالء يظنه ما أظن األمر هذا أحب  أن قبل نتك

 أراد وأنه ذمه عمر عن الراجح بل النتيجة، هذه فصيدمتين ميدحه ال معاوية ذم على والتابعني الصحابة أكثر أن

 عثمان عهيد أدرك من وخاصة الكبار الصحابة أن واألشهر الناس(، لبعض بثه ما ينفذ أن قبل قتل لكنه عزله

 عمار عن هذا ثبت وقيد يسلموا، ومل استسلموا واملؤلفة؛ الطلقاء كأكثر معاوية يرون كانوا بيدر أهل من وعلي

 استسلم، وإمنا يسلم مل أنه على ويقسم وذمه معاوية جهاد يف يقودهم وكان رأيه رأيهم كان بيدر أهل من وسبعني

 الصحابة من العام الرأي وهلذا )ص(، النيب منهم حذر الذين السوء والة من أنه حيلف صامتال بن عبادة وكان

 من ألهنم باألولوية، قريش كفار تتناول اآلية فهذه يؤمنون( ال فهم أكثرهم على القول حق لقيد ) اهلل كتاب يف شاهيد

 مكة بطاح أهل تتناول وهي هرية،اجل اليدعوة من سنوات عشر أظهرهم بني )ص( النيب بوجود احلجة عليهم قامت



 مل إن هذا الناس، سائر قبل العرب وتتناول العرب، سائر قبل قريشاً وتتناول ظواهرها، أهل قبل قريش كفار من

 الكافرون( سورة اقرأ ) املكي العهيد من  الكريم القرآن يف املعنى هذا اهلل كرر وقيد قريش، كفار يف خاصة تكن

 البقرة( أول يف ) امليدني بيداية إىل املكي، العهيد هناية وهي يس( سورة أوائل يف ) واقرأ كي،امل العهيد بيداية يف وهي

 قاص آالف عشرة وبثوا للسلطة وصلوا هؤالء أن لوال كالمي وستجيدد التوبة، سورة يف امليدني العهيد هناية إىل

 من إال يؤمنوا لن الكفار بأن الكريم نالقرآ يف التكرار هذا سر ما لكن حتامى، يتغابي مل ومن سذاجة، فيهم والناس

 يف دعاواهم وال الظاهر بإسالمهم نغرت وأال هؤالء حكم إذا ننتبه أن منا يرييد اهلل كأن أكثرهم، وخاصة آمن،

 ولكن هؤالء أسلم ما واهلل ) ياسر بن عمار قال كما أهنم على اليدالة أعماهلم إىل ننظر وأن والفضيلة، الصحبة

 الشريفة األحادي  ومع الكرمية اآليات هذه مع أنه والغريب أعوأنا(، احلق على دواوجو حتى استسلموا

 إال  له، بعضهم وتكفري معاوية ذم يف التابعني وصاحلي والرضوان بيدر أهل من األول السلف أكثرية ومع الصحيحة

 صاحل! رجل معاوية بأن لمالع وطلبة العامة من السذج يقنعوا أن استطاعوا السلفية نواصب أو السلفية غالة أن

 ضربوا الشاهيدة، املتواترة الروايات وتلك احملضونة، احليديثية النصوص وتلك احلاضنة، الكرمية اآليات بتلك وضربوا

 اهلل لعبيد هتيأ لو واهلل االعتذار.. يف التعسف من والبعييد املظنون من القليل واتبعوا األربعة، احلوائط يف كله هبذا

  باملئات. املسانييد يف أحاديثه عيدد ولكان باجلنة املبشرين من ألصبح ملعاوية توفر كما ميدافعون أبي بن

 شبه أو منه الصريح على القرآن من املتشابه يتبعون نراهم غلواً أو غفلة هبم املتأثرين السلفية وغالة فالنواصب

 وتابعيهم التابعني صغار بعض آراء  اتباع وعلى واملتواترة الصحيحة دون الضعيفة األحادي  اتباع وعلى الصريح،

 بن إسحاق أقوال وإمهال املتأخرين ح-تصحي اعتماد وعلى التابعني..اخل، وكبار الصحابة كبار آراء وترك

 الشرعية النصوص على احلكم هم واجلهلة املقليدين من املتأخرون السلف أصبح أن إىل وأمثاهلم، والنسائي راهويه

 هم احملميدية السنة يف الناس فأزهيد اليوم، ترون ما الغربة من والتاريخ احملميدية السنة ابفأص التاريخ، من واملتواتر

 هنالك وخيسر احلسنى هلم اهلل كتب الذين فينجوا التمحيص ويتجلى احملنة تكتمل وهنا نظرياً، هبا املنادون

 الظاملون.



  !:؟معاوية السم واإلخفاء البرت عمليات ملاذا (5)

 السؤال.. هذا على اجلواب بعض تبني قيد أنه سبق امم أظن اجلواب:

 ورأسهم جمملهم، يف عقائيديني احليدي  أهل أصبح املتوكل انقالب حصل أن بعيد أنه وهي: ملحوظة إضافة وميكن 

 أصالً امسه بإخفاء مرة شتى، بطرق معاوية مثالب إخفاء على فعملوا  وساحمه، اهلل رمحه حنبل بن أمحيد اإلمام

 ما يقول )ص( النيب وكأن كلية، احليدي  فائيدة ويبطلون معاوية اسم فيخفون غريه( فطلع أو رجل! فطلع فيقولون: )

 أشنع بعملية يقوم من النواصب احليدي  أهل ومن .. املذهيب النزاع وسط )ص( النيب حتذير ويضيع فيه، فائيدة ال

 أهل من رجل ) إىل النار( أهل من رجل أو مليت، غري على ميوت ) قوله  فيغريون الضيد، إىل  احليدي  قلب وهي

 بيدر أهل وحرموا عشر، أحيد فأصبحوا باجلنة املبشرين العشرة إىل معاوية فأضافوا معاوية( فطلع اجلنة..

 مزاجي، إله شأنه جل اهلل وكأن عبثي، دين اإلسالم دين وكأن الفضيلة، هذه من واألنصار واملهاجرين والرضوان

 وهي احليدي  أهل عنيد لحأسف مبثوثة املزاجية األفكار وهذه هلفوة، بالنار الصاحل على وحيكم اجلنة، الظامل مينح

 متقيدميهم أكثر لكن أحيد، حلقهم ملا األهواء وتبيدل واملذهب السياسة ألثر احليدي  أهل تنبه ولو أمية، بين آثار من

 أهل غري الوهابية قبل السنة أهلو بعيده، احليدي  أهل غري املتوكل قبل احليدي  أهل وأكثر متأخريهم، أكثر غري

 االستعانة من مثالً السعودية علماء وموقف بعيدها، املسلمني غري سبتمرب أحيداث قبل واملسلمون بعيدها، السنة

 املواقف يف التحوالت هذه العلم طلبة يفهم أن بيد ال وهكذا.. بعيدها، هم غري الثانية اخلليج أزمة قبل بالكفار

 علماً.. وتسميتها املتناقضات بني اجلمع من بيدالً احلق، مبعناه العلم يف يلجوا أن يستطيعوا حتى

 علماً ينشروا ومل باحلكم منشغلني كانوا أهنم يظنون اليوم العلم أهل وأكثر – األموية اليدولة نشرته الذي فالفكر إذن

 وغفلتهم نياهتم لسالمة ة،محل له ووجيد األمة؛ هذه يف احلمق نشر الذي هو الفكر هذا -العلم أهل يستأصلوا ومل

 األثر ستجيدون نفسه، اهلل عن تصوراهتم خذوا معاوية يف املتأخرين اضطراب وقبل الطوائف، بني محله وسهولة

 إن » فريوون باملزاج، النار شاء من وييدخل باملزاج، اجلنة يشاء من ييدخل هازالً، اهلل جيعلون فهم واضحاً، األموي

 هؤالء : فقال ،بشماله خبي  وكل بيمينه طيب كل فوقع ،قبضتني صلبه من ضقب آدم خلق يوم وجل عز اهلل



 أصحاب وهؤالء ،أبايل وال الشمال أصحاب وهؤالء ،أبايل وال اجلنة أصحاب وهؤالء ،أبايل وال اليمني أصحاب

 ظلماً.. الصحابة من كثري عن رووها وهذه 212( « اآلن يتناسلون فهم آدم صلب يف أعادهم ثم ،أبايل وال النار

 اهلل وكأن ظهورهم؛ وراء اهلل كتاب وتركوا الناس أمساع هبا وملئوا احليدي  أهل فتخطفها  قصاصهم رواها وإمنا

 القائل: ليس

 (5) هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ (5) مَوَازِينُهُ خَفَّتْ مَنْ وَأَمَّا (3) رَاضِيَةٍ عِيشَةٍ فِي فَهُوَ (2) مَوَازِينُهُ ثَقُلَتْ مَنْ فَأَمَّا)  -

   / (األعراف]  (27) تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الْجَنَّةُ تِلْكُمُ أَنْ وَنُودُوا).. القائل ليس وكأنه / [5-2/القارعة]

 كِتَابُنَا هَذَا (25) تَعْمَلُونَ تُمْكُنْ مَا تُجْزَوْنَ الْيَوْمَ كِتَابِهَا إِلَى تُيدْعَى أُمَّةٍ كُلُّ جَاثِيَةً أُمَّةٍ كُلَّ وَتَرَى) القائل ليس وكأنه

 شَيْئًا نَفْسٌ تُظْلَمُ لَا فَالْيَوْمَ) القائل ليس وكأنه [اجلاثية] (25) تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ مَا نَسْتَنْسِخُ كُنَّا أنا بِالْحَقِّ عَلَيْكُمْ يَنْطِقُ

   ([يس]  (52) تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ مَا إِلَّا تُجْزَوْنَ وَلَا

 امللك اهلل حكم هو وإمنا امللك.. وعبيد معاوية حكم ليس األمر أن تبني اليت اآليات من جيداً، كثري غريهاو

 صوروا أمية بين لكن العيدل، هو وإمنا لعباً، وال مزاجية ليس إذن فاألمر ذرة، مثقال الناس يظلم ال الذي العيدل،

 قاتل. نع ويعفو ذنب بال يقتل قيد امللك عبيد أو معاوية كأنه اهلل

 صحيحه يف مسلم اإلمام رواه ما مثل ،ذلك من باهلل نعوذ سخرية حمل اهلل عيدل جتعل أخرى أحادي  يروون بل

 أحادي  من األصول جامع)  يف كما واحليدي  موسى، أبي ابن أنه وأرجح الرواة أحيد يف إمنا فيه، ملسلم ذنب وال

 اهلل أدخل إال مسلم رجل ميوتُ ال» :قال -وسلم هعلي اهلل صلى- النيبِّ عن : (2522 ص / 0 ج) - الرسول

                                                           

 إليه اإلسناد ويف ) ذر ألبي نسبوها فقيد األرض، أرجاء يف القصاص انتشار  على تيدل كثرية طرق الرواية وهلذه 212

 ويف )  عباس وابن ( هؤالء من إليه اإلسناد ويف ) بكر وأبي نواصب(  شاميون إسناده ويف ) اليدرداء وأبي  نواصب(،

 شاميو بصريون اإلسناد ويف ) اخليدري سعييد وأبي  نصب( أو غفلة كالم، فيه نفسه وهو ) موسى وأبي هؤالء( من إسناده

 من إليه اإلسناد ويف ) قتادة بن الرمحن وعبيد هؤالء( اإلسناد ويف تاب، ثم معهم وكان ) مالك بن وأنس اهلوى(

  هؤالء.. من وهم قالبة وأبي اخلوالني مسلم بيكأ التابعني وعن  هؤالء(..اخل



 فيقول نصرانيا أو يهوديا مسلم كل إىل اهلل دفع القيامة يومُ كان إذا » رواية ويف ... ،نصرانيا أو ،يهوديا النارَ مكانه

 فيغفرها ،اجلبال أمثال بذنوب املسلمني من ناس القيامة يوم جييء » : قال أخرى ويف«. النار من فَكَاكُك هذا :

 مل اهلل كأن العظيم، اهلل فسبحان  مسلم! صحيح يف وهو باختصار اهـ  (والنصارى اليهود على ويضعُها ،هلم اهلل

 (027) نَصِريًا لَاوَ وَلِيًّا اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُ يَجِيدْ لَاوَ بِهِ يُجْزَ سُوءًا يَعْمَلْ مَنْ الْكِتَابِ أَهْلِ أَمَانِيِّ وَلَا بِأَمَانِيِّكُمْ لَيْسَ) يقل

 مزاجية. ليس األمر أن وسرتى السابقة اآليات و اآلية فهذه ([027/النساء]

 أبي بن علي ولعن العشرات بيدر أهل من وقتل سنة 27 )ص( النيب حارب من حق يف اهلل عيدل يستبعيدون بينما

 أتى فإذا  اخل منه... يتربؤوا ومل علياً يلعنوا مل ألهنم وأصحابه عيدي بن حجر وقتل املنابر، على بيته وأهل طالب

 هؤالء يأتي أخروية عقوبة عن اإلخبار أو اهليداية من باحلرمان دنيوية عقوبة إىل هذه معاوية أعمال يرتجم حيدي 

 من ذلك اإلسالم..وغري ونشر جهاده حق اهلل يف وجاهيد الوحي وكتب أسلم الرجل بأن عيدله! يف اهلل ويتهمون

 باملهتيدين؟ بأعلم اهلل أليس املناقب.. ءافرتا أو بالغيب الرجم

 معاوية يطارد من يروي يف مثالبه:( 6)

 ممن غريه مثالب أو معاوية، مثالب يف البح  عن الباح  عقل يف حاضرة تكون أن جيب اليت املسائل من وهذه

 ووعوها، مسعوها اليت األحادي  نقل يف أحراراً كانوا والرواية احليدي  أهل أن الباح  يظن فال السرية، أساء

 بطش من ثم معاوية بطش من رواهتا خشية نتيجة بالغة بصعوبة إال تصل ال معاوية ذم يف اليت فاألحادي  كال..

 هذه مثل يروي من كل تصم كانت الفكرية البلطجية هذه معاوية، دولة مع نشأت اليت 213االفكرية البلطجية

 هلا وأتاحت األموية اليدولة بفعل الرمسي املذهب اكتسبت الفكرية فالبلطجية والضاللة، بالبيدعة األحادي 

 بقتلهم. واإلفتاء وتضليلهم الناس تبيديع يف الكاملة احلرية العباسية اليدولة
                                                           

  خصومها، لكبت القوى هبم تستعني اليت الفوضويني وتعين العصا(، وهي ) البلطا من مأخوذ تركي، لفظ البلطجية، 213

 مع نشأت اليت العامية املذهبية السلطة هذه عن تعبري أبلغ ووجيدته احليديثة، املصرية الثورة من استفيدناه الوصف وهذا

  وجسيدياً. فكرياً وقمعهم املخالفني إقصاء من معاوية، عهيد



 احلاكم كان معاوية ألن عثمان؛ عهيد من ورمبا نفسه، معاوية أيام من معاوية مثالب على احلصار هذا بيدأ وقيد

 نتيجة ثم األموية، اليدولة هناية إىل معاوية بعيد احلصار واستمر عثمان، كمح من األخرية سنوات الست يف الفعلي

 العلويني، جملاهبة الفكرية البلطجية هذه على اإلبقاء املنصور جعفر أبو ارتأى العباس بين حلكم العلويني معارضة

 أفرج ثم واألمني الرشييد عهيد يف وتكرس معاوية مثالب حصار فاستمر البلطجية، هذه مع مازلت العامة وألن

 هـ(223 -272 ) خالفته طالت الذي املتوكل أيام مضى وقت كل من أسوأ احلصار عاد ثم املأمون أيام عنها

 واجلرح احليدي  دفة احمليدثة السلفية فقادت اجلملة، حي  من ذلك بعيد الفكر عن وختلت اليدولة وضعفت

 اليوم. إىل والتعيديل

 بن تلييد عن 214(221ص صفني كتابه يف ) مزاحم بن نصر   رواه ما ويةمعا أيام لحأحادي  احلصار دالئل ومن

 رجال من )ثقة األقمر بن علي عن (اجلماعة رجال من )ثقة األعمش حيدثين 215(اجلملة يف صيدوق) سليمان

 عليه اهلل )صلى اهلل رسول شهيد قيد برجل مررنا لو قلنا ثم حوائجنا وقضينا معاوية على وفيدنا قال: (216اجلماعة

 ؟!رأيت وما شهيدت ما حيدثنا اهلل رسول صاحب يا فقلنا: عمر بن اهلل عبيد فأتينا وعاينه (وسلم

 ييديه بني ركبيت على فجثوت !عنقك ألضربن حتيدث أنك بلغين لئن :فقال -معاوية يعين– إيلَّ أرسل هذا إن قال:

 مينعين ما اهلل وأيم !قتلكأ وال ألقاتلك كنت ما واهلل فقال: ،عنقي على جنبك يف سيف أحيد أن وددت قلت: ثم

 فيه! قال وسلم( عليه اهلل )صلى اهلل رسول مسعت ما أحيدثكم أن

 أشبع ال) فقال: الرسول فجاء -ييديه بني يكتب وكان – ييدعوه إليه أرسل وسلم( عليه اهلل )صلى اهلل رسول رأيت

 وهو سفيان أبي إىل وسلم( يهعل اهلل )صلى اهلل رسول فنظر فج من وخرج قال: ؟!يشبع ترونه فهل بطنه( اهلل

 )اللهم قال: وسلم( عليه اهلل )صلى اهلل رسول إليهم نظر فلما سائق، واآلخر قائيد أحيدمها وأخوه ومعاوية راكب
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 فيه. الرأي خالصة وهذا برتمجة، سليمان بن تلييد أفردت  215
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 فصمتا وإال نعم قال: وسلم(؟ عليه اهلل )صلى اهلل رسول مسعت أنت قلنا: ،والراكب( والسائق القائيد لعنا

 .اهـ عيناي عميت كما أذناي

 الليثي وعاصم عازب بن والرباء سفينة  حيدي  يراجع ] كثرية.. شواهيد له واملنت حسن اإلسناد قلت:

 .. بالقتل ويهيددهم وأصحاهبا معاوية يطاردها اليت هي وأمثاهلا األحادي  فهذه إذن وسفينة[ قنفذ بن واملهاجر

 عمر. بن اهلل عبيد هروات فمن مليت: غري على ميوت حيدي  وهو هذا، كتابنا يف احليدي  هذا ومنها

 عمر: البن معاوية هتيدييد شاهيد

 هتيدييد على هنا شواهيد ننقل أننا إال ثقة صاحل رجل أنه مع توثيقه على هؤالء يوافقنا ال قيد مزاحم بن نصر وألن

 ص / 2 ج) - سعيد البن الكربى الطبقات ففي شواهيد، عمر ابن بقتل معاوية ولتهيدييد عمر، ابن بقتل معاوية

 على حلف امليدينة معاوية قيدم ملا :قال نافع عن أيوب عن األسيدي إبراهيم بن إمساعيل أخربنا :قال : (057

 صفوان بن اهلل عبيد وتلقاه الناس تلقاه مكة من دنا فلما .عمر ابن ليقتلن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول منرب

 يقول ومن هذا يقول ومن هذا يقول ومن :الق !عمر بن اهلل عبيد لتقتل جئتنا به، جئتنا ما إيهن :فقال تلقاه فيمن

  .ثالثا هذا؟

 امليدينة معاوية قيدم ملا :قال نافع عن عون ابن عن علية( ابن هو ) إبراهيم بن إمساعيل أخربنا :قال آخر(" إسناد )

 عبيد وجاء علينا، يقيدمون أهلنا فجعل :قال عمر ابن ليقتلن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول منرب على حلف

 حتى أفترتكه :يقول صفوان بن اهلل عبيد فجعل البيت، باب على وكنت بيتا فيدخال عمر ابن إىل صفوان بن اهلل

 ومسعت قال اهلل؟ حرم يف أصرب أفال :عمر ابن فقال :قال .دونك لقاتلته بييت وأهل أنا إال يكن مل لو واهلل يقتلك؟

 اهلل عبيد لتقتل به، جئتنا ما إيهن :فقال صفوان بن اهلل عبيد تلقاهو الناس تلقاه معاوية دنا فلما مرتني اليلة تلك جنيه

 اهـ أقتله ال واهلل :قال !عمر بن

 إلرغامه وأخرى احليدي  كتم على إلرغامه مرة بالقتل، عمر البن هتيدييده تكرر وقيد وغريه، عمر ابن يهيدد فمعاوية

 فاظها.أل اختلفت واحيدة مها القصتني أن أو للعهيد ولياً يزييد بيعة على



 الصامت بن عبادة مع له كثرية قصص يف كما ملصاحله، خمالفة يراها اليت األحادي  مبحاربة حافل تاريخ وملعاوية 

 البيدريني الصحابة بعض حلف حتى األنصار..اخل، من األثرة ورواة عمار حيدي  ورواة عمرو بن اهلل وعبيد

 الكتاب. هذا من مواضعها يف عتهامراج ميكن معاوية، هجر على أيوب وأبي الصامت بن كعبادة

 يسكت: مل إذا  هريرة أبا هتيدييده 

 وكان األحادي ، هذه مثل ويب  أحيأنا يفارقه كان أنه إال معاوية، إىل نسبياً ولو الراكنني من كان هريرة أبا أن رغم

 كَانَ :قَالَ املُسَيِّبِ، ابْنِ نِعَ :سَعِيْيدٍ بنُ يَحْيَى :(72 / 2) - النبالء أعالم سري) هريرة أبي سكوت معاوية يشرتي

 وفيه الشيخني، شرط على صحيح السنيد وهذا ،(تَكَلَّمَ عَنْهُ أَمْسَكَ فَإِذَا سَكَتَ، مُعَاوِيَةُ أَعْطَاهُ إِذَا هُرَيْرَةَ أَبُو

 الصحابي ذلك جتاوز فإذا األحادي ، هذه مثل عن السكوت أجل من الصحابة يرشي كان معاوية أن على دليل

 وهو (!البلعوم هذا مين لقطع الثاني بالوعاء حيدثتكم ولو ) هريرة أبو يقول ولذلك طريقه، بأي لقتله جاهز فمعاوية

 هبذا حيدث وقيد األربعة، اخللفاء أحيد سيكون القاتل أن يقصيد ال هريرة أبا أن وواضح البخاري، صحيح يف

 معاوية. عهيد يف احليدي 

 حييدث أال يشرتط كان بعضهم أن حتى آخرين، وتابعني لصحابة أخرى هتيدييدات سابقة كتب يف استعرضنا وقيد

 وعاظه  عرب املعارضة األحادي  ويضخ الصحيح احليدي  نشر مينع فمعاوية ،217معاوية( عاش ما ) احليدي  هبذا

 ضيد اإلسالم يف الكامنة احلرارة وقلب اليداخل، من اإلسالم تفريغ من متكن حتى اإلسالم منابر على وقصاصه

  كبري حيد إىل جنح وقيد العصا! وشق اجلماعة على واخلارجني واألهواء البيدع أهل ضيد احلرارة إىل والظاملني مالظل

 معيدودة! ليدراهم احليدي  نصف عن يسكت هريرة أبو وهاهو الصاحلني، من القليل إال أمامه جييد مل ألنه لحأسف،

 وتيدوينه، احليدي  رواية فيها مت اليت الظروف عن يغفل فال بالتاريخ، واعياً يكون أن الباح  على فيجب إذن

  الفكرية. للبلطجية ضحية سيكون وغال

 : األحادي  هذه غربة يف األول هو السياسي العامل (3 )
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 وألجل سريته، ذم أو ذمه يف يروون الذين الصحابة يالحق كان معاوية أن األحادي  هذه غربة دواعي فمن إذن

 معاوية من التهيدييدات جاءهتم معاوية، مثالب ببعض اخليدري سعييد وأبي هريرة وأبي سعييد وأبي عمر ابن حتيدي 

 الذين للصحابة املطاردات وهذه مثالبه( يف يروون الذين الصحابة يطارد  معاوية حب : يف فيه توسعنا ) بالقتل

 اجلهاز هذا وكان ،عقائيده وحتسني فضائله يف للرواية معاوية أنشأه كامل قصصي جهاز مع تزامنت مثالبه يف يروون

 اجملتمع، ثقافة تغيري على والعمل السابقني، واملذكرين  للقصاص معاوية عزل مت وقيد قاص(! آالف عشرة ) يضم

 وهذه الظاملني، يناصر سليب دين إىل املظلومني يناصر حيوي دين من اإلسالم حتويل ومت كبرياً، جناحاً معاوية وجنح

 من هو ملعاوية متعصب فكل اليوم، إىل موجود األثر هذا أن جناحه دالئل ومن ية،معاو حققه كبري وجناح نوعية نقلة

 احلنابلة تاريخ قراءة وميكن شاهيد، والتاريخ احلرمات، على الناس أجرأ ومن اإلنسان حقوق عن الناس أبعيد

 معاوية. مذهب إىل املذاهب أقرب من فهم والوهابية والتيمية

 هذا يف عازب بن وللرباء ) الشرعية، النصوص يف مهذ على العامة عنيد معاوية فضل رجحان أتى هذا ومن 

 وتبيديع وقمعها النبوية السنة مبحاصرة األموية للسنة يسمحوا أال النبوية السنة أهل بقايا وعلى شهادة(

 كثرةبال الغالبة هي اليوم معاوية سنة ألن اجلهاد، أفضل الباب هذا يف النبوية السنة أهل وجهاد أصحاهبا..

 على متلي اليت هي األوىل القرون من معاوية سنة أن ولحأسف والكتب.. والقنوات واملنابر واألموال والسلطات

 به أفلتت ما إال )ص( اهلل رسول لسنة حرية فال تفعل! أن عليها جيب ما -أهلها ضعف على – اهلل رسول سنة

 معاوية. سنة من

 اخلامتة

 الكرام القراء وليعذرني حقه، البح  وفيت قيد أكون أن آمل واملتشعب، ملتعبوا الطويل البح  هذا بعيد وأخرياً

 ما ألنين فليعذروني وغريها، الطباعية األخطاء بعض سيجيدون وكذلك والنواقص، العيوب بعض وجيدوا إن

 ريبية؛جت طبعة الطبعة هذه أعترب أو شاملة، ملراجعة أؤجله أن إما خيارين، بني وكنت مللته، حتى الكتاب تركت

 البحوث كثرة فإن آخر، حب  يف وأشرع األنفاس، فيها ألتقط أن واستطيع القراء، على للعرض مسودة حتى أو



 خيرتمنا قيد مراجعة وقت إىل إبقائها من خري وقصور أخطاء مع ولو وخروجها كثرت، قيد القراء هبا أعيد اليت

 املنون. ريب دوهنا

 انتقال من نراه ما هو السين التجيدييد وليس البح ، يف التجرد هذا مبثل إال يتم ال السين التجيدييد أن اجلميع وليعلم

 تصنيفات من واخلشية ينتهي، أن جيب العامة من فاخلوف شبيه، جهل إىل مركب جهل ومن أدنى، غلو إىل غلو من

 إىل نقرتب أن حناول وإمنا اهلل، من الكاملة اخلشية لنفسي أدعي وال وحيده، اهلل من اخلشية مع تتنافى الناس

 جمردة، أوالً للحقيقة يهيدف حقيقي، جتيدييد السعودي( ) احمللي السين الوسط يف حنيدث وأن أمكن، ما احلقيقة

 وال الظاملني، عن حنامي ال األحرار( السنة أهل آحاد ) وأننا املسلمني، بقية مع الثقة جسور فتح إىل أيضاً ويهيدف

 تعصبوا إذا وضيدهم أصابوا، إذا السلف مع وأننا سلفنا، بعض فعل كما ورسوله اهلل حاد ملن خادماً الشرع جنعل

 إمنا السلف، اتباع بشرعية نسلم ال أننا على منهم، بالعشق أوىل فاملعرفة كال، ... وخربوا وحتزبوا ومتذهبوا

 اع.استط ما أن إال الفرد على وليس العاضيدة، بالقرائن احملفوفة أو املتيقنة الشرعية للنصوص االتباع

 ذنب. كل من إليك ونتوب زلل كل من نستغفرك أنت إال إله أال أشهيد وحبميدك اللهم وسبحانك 

 بإحسان، تبعهم ومن واألنصار، املهاجرين من صحابته عن اهلل ورضي وآله، رسوله على والصالة هلل واحلميد

    الظاملني. إىل الراكنني عن واملنافحة اجملرمني، سبيل سلوك من باهلل ونعوذ

  

  هـ0272 /2 /22 األحيد يوم البح  هذا كتابة من انتهيت

 مبصر. الشعبية الثورة من يوم خامس يف

 هـ0272 /7 /22 الثالثاء يوم يف متاماً شهر بعيد األوىل تهمراجع من وانتهيت

 هـ(0272 /7 /5 يف ) مبارك وسقوط املصرية الثورة جناح الشهر، خالل ومت

 متواصلة. العربية والثورات

 السعودية العربية اململكة وطين يف غضب مجعة يوم أول شفا على  الثانية مراجعته أهنيت ثم



  م2100 /7 /01 - هـ0272 /2 /5 اخلميس يوم أي

 

 املالكي فرحان بن حسن
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 كالم الغالف األخري:

 ءٌ شَيْ فِيهِ لَيْسَ ، زَمَانٌ بَعْيدِي مِنْ مْعَلَيْكُ سَيَأْتِي إِنَّهُ وَعلي بن أبي طالب: ) قال أمري املؤمنني 

 عِنيْدَ لَيْسَ وَ ، رَسُولِهِ وَ اَللَّهِ عَلَى اَلْكَذِبِ مِنَ أَكْثَرَ الَ وَ ،اَلْبَاطِلِ مِنَ أَظْهَرَ الَ وَ ، اَلْحَقِّ مِنَ أَخْفَى

 عَنْ حُرِّفَ إِذَا مِنْهُ أَنْفَقَ الَ وَ !تاِلَوَتِهِ حَقَّ يَتُلِ إِذَا اَلْكِتَابِ مِنَ أَبْوَرَ سِلْعَةٌ اَلزَّمَانِ ذَلِكَ أَهْلِ

 اَلْكِتَابَ نَبَذَ فَقَيدْ !اَلْمُنْكَرِ مِنَ أَعْرَفَ الَ وَ !اَلْمَعْرُوفِ مِنَ أَنْكَرَ ءٌ شَيْ اَلْبِالَدِ فِي الَ وَ !مَوَاضِعِهِ

 طَرِيقٍ فِي مُصْطَحِبَانِ وَصَاحِبَانِ ،مَنْفِيَّانِ طَرِييدَانِ وَأَهْلُهُ ذٍيَوْمَئِ فَالْكِتَابُ ،حَفَظَتُهُ تَنَاسَاهُ وَ ،حَمَلَتُهُ

 لَيْسَا وَ وَمَعَهُمْ ،فِيهِمْ لَيْسَا وَ اَلنَّاسِ فِي اَلزَّمَانِ ذَلِكَ فِي وَأَهْلُهُ فَالْكِتَابُ ،مُؤْوٍ يُؤْوِيهِمَا الَ وَاحيِدٍ

 ،اَلْجَمَاعَةِ عَنِ وَاِفْتَرَقُوا ،اَلْفُرْقَةِ عَلَى اَلْقَوْمُ فَاجْتَمَعَ ،اِجْتَمَعَا إِنِ وَ اَلْهُيدَى فِقُتُوَا الَ اَلضَّالَلَةَ لِأَنَّ ،مَعَهُمْ



 خَطَّهُ إِالَّ يَعْرِفُونَ واَلَ ،اِسْمُهُ إِالَّ مِنْهُ عِنْيدَهُمْ يَبْقَ فَلَمْ ،إِمَامَهُمْ اَلْكِتَابُ يْسَلَ وَ اَلْكِتَابِ أَئِمَّةُ كَأَنَّهُمْ

 اَلْحَسَنَةِ فِي وَجَعَلُوا ،فِرْيَةً اَللَّهِ عَلَى صِيدْقَهُمْ وَسَمَّوْا ،مُثْلَةٍ كُلَّ بِالصَّالِحِنيَ لُوامَثَّّ مَا قَبْلُ مِنْ وَ ،وَزَبْرَهُ

 اَلَّذِي اَلْمَوْعُودُ بِهِمُ نَزَلَ حَتَّى ،جَالِهِمْآ وَتَغَيُّبِ ،آمَالِهِمْ بِطُولِ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ هَلَكَ وَإِنَّمَا ،اَلسَّيِّئَةِ عُقُوبَةَ

 (.وَاَلنِّقْمَةُ اَلْقَارِعَةُ مَعَهُ وَتَحُلُّ ،اَلتَّوْبَةُ عَنْهُ وَتُرْفَعُ ،اَلْمَعْذِرَةُ عَنْهُ تُرَدُّ
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