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( ومعه معاوية) أبو سفيان 

 يف القرآن الكريم
نعم قد يتظاهرون باإلسالم ويتم قبوو  ) في القرآن الكريم آيات كثيرة تخبرنا أن الكفار المعاندين لن يؤمنوا 

منفصل عون القورآن الكوريم، ( الحديثي المذهبي ولكن العقل األثري( ذك منهم، لكنهم لن يؤمنوا من قلوبهم
مشووو  بواألثر،  فقد مأله التاريخ وحشاه، ذلك التاريخ الوذي كتوم معظموت أتبواال هوؤهذ، فهوذا العقول األثوري

ألن موا يصوححونت مون حودي  قود يخوالآ القورآن الكوريم، فيقودمون ! وه يتدبر القورآن، ونن تودبر قود يشوك
 ..ية أو أكثر صريحة الدهلة أو راجحة الدهلة على األقلحدي  حسن اإلسناد على خمسين آ

تلووك اايووات سنسووتعرا بعنووها، ونتوورك بقيووة ذلووك فووي كتووم قادمووة، فووي أبووي سووفيان ومعاويووة وأمثووالهم مموون 
خلطوا علينا ديننا، وكانوا أدهى منا فخلطوا عقولنوا موذ ذلوك الخلود الوديني، وفوي القورآن نوفاذ لمون أحسون 

حتوى تعورا السولفية المحدثوة أن  تلك اايات  مذ تفسيرها عند أهل الحدي  والروايوة السمذ والتدبر، ومن
 :السلفية القديمة تخالفها في أبي سفيان ومعاوية وأمثالهم

  األولىااية : 
وِبيلِ  ع ونْ  لِي صوودووا أ ْموو ال هومْ  يووْنِفقووون   ك ف ورووا ال ِذين   ِنن  : )قولت تعالى   ا الل وتِ  س  ويووْنِفقوونو ه   ح ْسور ة   ع ل وْيِهمْ  ت كووونو  ثووم   ف س 
وووون م   ِنل ووووى ك ف وووورووا و ال ووووِذين   يووْول بوووووون   ثوووووم   ووووروون   ج ه  ، وهووووذه روايووووات أهوووول الحوووودي  ([63/األنفووووا ( ]63) يوْحش 

أهووول ) موووذ أنهوووم  المتقووودمين فوووي تفسوووير اايوووة، والتوووي تناهلهوووا المتوووبخرون، وأصوووب  التفسوووير بووواألثر يقلقهوووم
اايوة ويمدحون التفسير بالمبثور ويقدمونت على التفسوير بوالرأي، ونحون معهوم نذا سوار األثور فوي  ول (! األثر

واهتدى بهداها، فعنبي كيآ ينزعنون من األثر نذا كوان دود المنوافقين مون قوريي الوذين حواربوا رسوو  ا  
رون تفسويرات فوي ذم للنهميوة والرافنوة والقدريوة موذ يختا حتى ملوا وانهزموا، مذ أن هذه السلفية المحدثة

 ..وه يشهدوا مذ أألحزاب حتى تنز  فيهم آيات( ص)أن هؤهذ لم يحاربوا الرسو  
 :السابقة اايةااثار في تفسير وهذه 

 قوا ، حميود ابون حودثنا:  (065 ص/  36 ج) - الطبوري تفسوير (:نزلو  فوي أبوي سوفيان) سعيد بون جبيور 
 اايووة،" أموووالهم ينفقووون كفووروا الووذين نن: "قولووت فووي جبيوور بوون سووعيد عوون جعفوور، عوون القمووي، يعقوووب حوودثنا
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 موون ألفووين أحوود يوووم اسووتبجر. حوورب بوون سووفيان أبووي فووي نزلوو : قووا  ،"يحشوورون جهوونم نلووى كفووروا والووذين"
نن كان  نزل  في ابي سوفيان : قل  ،الخ.. وسلم عليت ا  صلى النبي   بهم فقاتل كنانة، بني من األحابيي

كاملوة وانظوروا هول ألبوي سوفيان وأصوحابت مون مخورجخخ ألوم يخبور ا  بوبنهم سيحشورون اايوة  فعودوا واقرذوا 
 ..نلى جهنمخ هل كان ا  يتوقذ أم ينقل خبرا  يعلم حقيقتتخخ فقد نريد جوابا  

سترون بقية ااثار والشواهد والقورانن والواقوذ  ...ه تستعنلوا : نقو  ... هذا خبر فرد مرسلخ: قد يقولون 
التاريخي يد  على أنهم أبو سوفيان وأصوحابت حتوى لوو لوم ننود أثورا  واحودا ، فسوورة األنفوا  وردت فويهم يووم 
بدر، وما بعودها، ولوم يكون للنبوي أيوام نوزو  سوورة األنفوا  أعودى مون قوريي وأنود كفورا  ومحاربوة، فلوي  مون 

هوذا ... مراد بالذين كفروا فوي هوذه اايوات بنوي تمويم أو بكور وانول أو األمد أو حميورالمعقو  أن نقو  أن ال
ونك فوي صودقها،  والموؤمن يختبوره ا  بمثول هوذه األموور، فقود أبقوى لنوا ا  بنوي أميوة فتنوة ااية هروب من 

يمووان صووعم الووخ، فوواألمر خطيوور، واإل..لوويعلم موون يصوودقت وموون يصوود  التوواريخ، موون يعبووده وموون يعبوود التوواريخ
ولي  بالسهولة التي يتوقعها البعض، اإليمان عند ا  لي  التقليد والسير مذ النماهير، فا  يريود أن توؤمن 
بآياتووت وسوود تكووذيم النوواا لووك، أمووا أن تختووار تكووذيبك للقوورآن علووى تكووذيم النوواا لووك فلسوو  مؤمنووا ، 

، فوا  هوو الوذي يخبورك، وعليوك أن ولس  في مقوام أن تعورا علوى ا  موا ينوم أن توؤمن بوت وموا ه ينوم
أما نذا أردت أن تفاوا ا  على ما تؤمن بت من كتابوت وموا ه توؤمن بوت فهوذا ! تؤمن، ونقطة على آخر السطر

سومع  ) نفا ، وكبر مذهبي، واإليمان عنودما تتنرعوت أفنول مون اإليموان النفواقي الوذي تسوير بوت موذ النواا 
اقي، وهو نيمان بالنماعة والمذهم والعادة والسواند ولوي  نيمانوا  بوا  فهذا نيمان نف(! الناا يقولون فقل 

 . وآياتت فتنبت
 :-لتكون حنة على أهل ااثار –السابقة ااية نواصل سرد ااثار في تفسير 

 وكيوذ ابون حودثنا:  (065 ص/  36 ج) - الطبوري تفسوير (:نزل  فوي أبوي سوفيان) عبد الرحمن بن أبزى  
 ينفقوون كفوروا الوذين نن: "أبوزى ابون عون جعفور، عون القموي، يعقووب عون نسوماعيل، بون نسحا  حدثنا قا ،

 ا  رسوو    بهوم ليقاتول ألفوين أحود يووم اسوتبجر سوفيان، أبوي فوي نزلو : قوا  ،"ا  سوبيل عن ليصدوا أموالهم
اهوو أينوا  ارجوذ ل يوة واقرأهوا كاملوة وانظور هول سوتند  العورب مون اسوتنا  مون سووى وسولم، عليوت ا  صلى

هوي آيوة واحودة، ه يصودك الشويطان .. كاملوة اايوة  اقورأ ... جورب... ألبي سفيان ومعاوية وأمثالهم مخرجا خ 
 !في العناد فترفض قراذتها خشية أن تشو  على عقيدتك

 عون أبوي أخبرنوا قوا ،... (063 ص/  36 ج) - الطبوري تفسير (:نزل  في أبي سفيان) الحكم بن عتيبة  
 سووبيل عوون ليصوودوا أموووالهم ينفقووون كفووروا الووذين نن: "عتيبووة بوون الحكووم عوون العصووفري، عثمووان بوون خطوواب
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 األوقيووة وكانوو  ذهووم، موون أوقيووة أربعووين أحوود يوووم المشووركين علووى أنفوو . سووفيان أبووي فووي نزلوو : قووا  ،"ا 
  .اهو مثقاه   وأربعين اثنين يومئذ
 يزيوود حوودثنا قووا ، بشوور حوودثنا :  (063 ص/  36 ج) - الطبووري تفسووير (:نزلوو  فووي أبووي سووفيان )قتووادة 
: قوا  ، اايوة ،"ا  سوبيل عون ليصودوا أمووالهم ينفقوون كفوروا الذين نن: "قولت قتادة، عن سعيد، حدثنا قا ،
. المقبول العوام مون ا  نبوي   غوزا حتوى  القتوا ، نلوى ودعواهم النواا أن وم   مكوة نلوى بوالعير سوفيان أبوو قدم لما

 السوب  يوم نوا  في أحد وكان . رمنان نهر من عشرة سابذ صبيحة النمعة يوم رمنان في بدر وكان 
 .الرابذ العام في منت خل  عشرة إلحدى

 بووون محمووود حووودثني:  (063 ص/  36 ج) - الطبوووري تفسوووير (:فوووي جماعوووة مووونهم أبوووو سوووفيان) السووودي  
 كووووان فيمووووا ا  قووووا : قووووا  السوووودي عوووون أسووووبا ، حوووودثنا قووووا ، المفنوووول بوووون أحموووود حوووودثنا قووووا ، الحسووووين

ا يقوواتلون الرجووا  يسووتبجرون سووفيان، أبووو وموونهم المشووركون،  أموووالهم ينفقووون كفووروا الووذين نن: "بهووم محموود 
: يقوو  ،" حسورة علويهم تكوون ثوم فسوينفقونها= "وسولم عليوت ا  صولى محمود وهوو ،"ا  سوبيل عن ليصدوا
 "يولبون ثم= "  وويل   القيامة يوم ندامة
 قوا ، عمورو بون محمود حودثني:  (063 ص/  36 ج) - الطبوري تفسوير (:نزل  في أبوي سوفيان) مناهد  

 ليصودوا أمووالهم ينفقوون: "ا  قو  في مناهد عن نني ، أبي ابن عن عيسى، حدثنا قا ، عاصم أبو حدثنا
 .أحد يوم الكفار على سفيان أبي نفقة في: قا  ،" الخاسرون هم أولئك: "قولت حتى ااية ،" ا  سبيل عن
 أبوو حودثنا قوا ، المثنوى حودثني:  (065 ص/  36 ج) - الطبوري تفسير (:نزل  في أبي سفيان) مناهد  

 .مثلت مناهد، عن نني ، أبي ابن عن نبل، حدثنا قا ، حذيفة
بوون حبووان وعاصووم بوون عموور بوون قتووادة  ابوون عبوواا ومنموعووة موون التووابعين موونهم، الزهووري ومحموود بوون يحيووى  

 ص/  36 ج) - الطبوري تفسوير(: أبوو سوفيان مونهم) والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معواذ 
 بون ا  عبيود بن مسلم بن محمد حدثنا قا ، نسحا  ابن عن سلمة، حدثنا قا ، حميد ابن حدثنا:  (065
 عمورو بون الرحمن عبد بن والحصين قتادة، بن عمر بن وعاصم حبان، بن يحيى بن ومحمد الزهري، نهاب
 حوديثهم اجتموذ وقود. أحود يوم عن الحدي  بعض حدث قد كلهم ،علماننا من وغيرهم] معاذ، بن سعد بن
 قوريي كفوار مون بودر يووم[ أصويم لموا: مونهم قالوت مون أو: قوالوا أحود، يووم عن الحدي  من سق  فيما كلت
 ربيعووة، أبووي بوون ا  عبوود مشووى بِعيووره، سووفيان أبووو ورجووذ مكووة، نلووى فو لوهووم ورجووذ( 5) ، القليووم أصووحاب موون

 ببوودر، ونخوووانهم وأبنووامهم آبووامهم أصوويم قووريي موون رجووا  فووي أميووة، بوون وصووفوان جهوول أبووي بوون وعكرمووة
 نن قووريي، معشوور يووا: فقووالوا تنووارة، قووريي موون العيوور تلووك فووي لووت كووان وموون حوورب بوون سووفيان أبووا فكلموووا
ا ! منووا أصوويم بموون ثووبر ا منووت نوودرك أن لعلنووا حربووت، علووى المووا  بهووذا فبعينونووا خيووار كم، وقتوول و تو وور كم قوود محموود 



 
 

4 | P a g e  
 أبحاث ومؤلفات ومقاالت الشيخ حسن فرحان المالكي على

www.al-maliky.com 

 

: قولووت نلووى" أموووالهم ينفقووون كفووروا الووذين نن: "ا  أنووز  عبوواا، ابوون عوون ذكوور كمووا ففوويهم،: قووا . ففعلوووا
اهووو وهووذه ااثووار الكثيوورة والمتنووافرة والتووي يشووهد بعنووها لووبعض يوود   "يحشوورون جهوونم نلووى كفووروا والووذين"

عليهووا السووورة نفسووها سووورة األنفووا  فهووي فووي كفووار قووريي يومئووذ، وخاصووة كبووارهم ، وقوود يننوووا مووواليهم وموون 
مموا لوم ينلبووا بخيول وه ركواب وتوبخر نسوالمهم نلوى يووم (  وواهر مكوة) لي  رأسا  من أهول الظوواهر الرعواة 

أمووا المحوواربون المصوورون الحريصووون علووى قتوول النبووي وقتالووت وجمووذ األموووا  لووذلك فوو ذا لووم تتنوواولهم  الفووت ،
 اايات فمن تتناو خ

 قوا ، حميود ابون حودثنا:  (066 ص/  36 ج) - الطبوري تفسوير (:مونهم أبوو سوفيان) ابن نسحا  مرسوال   
: قولوووت نلوووى ،"ا  سوووبيل عووون ليصووودوا أمووووالهم ينفقوووون كفوووروا الوووذين نن: "نسوووحا  ابووون عووون سووولمة، حووودثنا

 ،التنووارة تلووك فووي قووريي موون مووا  لووت كووان موون ونلووى سووفيان، أبووي نلووى مشوووا الووذين النفوور   يعنووي ،" يحشوورون"
كووان أبووو سووفيان موون  : قلوو ) اهووو  ففعلوووا وسوولم، عليووت ا  صوولى ا  رسووو  حوورب علووى يووق وووووهم أن فسووبلوهم

كبووار موون  الووم أصووحاب األموووا ، وقوود سووب  روايووة ابوون نسووحا  اإلجموواال عوون علمانووت أنووت رأسووهم، فووال يوتوور 
 (.قاريذ هنا باللفظ المذكور، فما هؤهذ النماعة نه جنودا  ألبي سفيان

 قووا ، يووون  حوودثني:  (066 ص/  36 ج) - الطبووري تفسووير (:نزلوو  فووي أبووي سووفيان) عطوواذ بوون دينووار 
 كفووروا الووذين نن: "ا  قووو  فووي دينووار بوون عطوواذ عوون أيوووب، أبووي بوون سووعيد أخبرنووي قووا ، وهووم ابوون أخبرنووا
 اهو3 حرب بن سفيان أبي في نزل  ااية، ،"أموالهم ينفقون

 
 :وااثار في تفسيرهاااية األخير على هذه  التعلي  ..

                                                           
1

/  3 ج) - القدير فتحوقد سرد الشوكاني األقوال في  

 قال عباس ابن عن ، مردويه ابن وأخرج: فقال  (181 ص

: نزلت هذه اآلية في أبي سفيان بن حرب . وأخرج عبد 

 نحوه مجاهد عن ، الشيخ وأبو ، جرير وابن ، حميد بن

 وأخرج.  نحوه جبير بن سعيد عن وغيرهم هؤالء وأخرج. 

 وأبو ، حاتم أبي وابن ، المنذر وابن ، جرير ابن

الشيخ ، عن الحكم بن عتيبة ، في اآلية قال : نزلت في 

 أربعين أحد يوم قريش مشركي على أنفق سفيان أبي

 وأربعين اثنين يومئذ الوقية وكانت ، ذهب من أوقية

اهـ وهناك قول ضعيف عن الكلبي أنها . ذهب من مثقاالا 

وسرد اسماءهم وهم اثنا  –نزلت في المطعمين يوم بدر 

في زاد المسير البن ) وليس منهم أبو سفيان  -عشر

ومنهم من جعلها في بني قريظة والنضير، ( الجوزي

واألقوى أسانيد وواقعاا .. وآخرون جعلوها في أبي جهل

...ما تقدم من أنها في أبي سفيان وحزبه  
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لوم يطبوذ ) حي  اإلجما ،  والتفصويل فوي كتوابي عون أبوي سوفيان في معظمها قوية، هذا من كثيرة و األسانيد  

محمد بون عبود  ، وبهذه األسانيد معظم الرواية القديمة ننما وصلوا ما ناذوا منها أيام(ولم يكتمل وقد قارب
، ومعظم السير والمووامي والتوواريخ والتوراجم (وهنا تفصيل حديثي  ويل)  و بقتت نيخ البخاري ا  المسند

هووي بمثوول هووذه األسووانيد، ومنموعهووا يشووهد بعنووها لووبعض ولووو كووان معظمهووا مرسووال ، ثووم هووي ليسوو  ننمووا 
نه أن السوولفية المحدثووة وحوودها بوول األسووانيد الصووحيحة الموصوولة فووي ذم أبووي سووفيان ومعاويووة كثيوورة جوودا ، 

وجوود فووي تخلوو  علووى السوولفية القديمووة عنوودما تقتوورب موون ذم آ  أبووي سووفيان، لكنهووا تقبوول علوويهم بقوووة نن 
وقوود  -والشووواهد فووي كتوواب النصووم والنواصووم عبوور التوواريخ)  بعووض مراسوويلهم مووا يقتوورب موون ذم آ  محموود

 (.أخرج منت نواصم القرن األو  قريبا  
أبيوت حكوم معاويوة هوو حكوم و ! خأه ترون الحشد السولفي القوديم وعقيدتوت فوي أبوي سوفيان:  نعود هنا فنقو  
نذن فهوذه عقيودة  فلم يكن معاوية يخرج عن أبيت في رأي وه مسير، فهو ابون هنود وابون أبيوت، في كل نيذ،
تلوك السولفية !  السولفية المحدثوة أتبواال مون االوذي لوم يعود أحود يورى رأيهو (السولفية األولوى)  السلآ القوديم

ب،، فالحشود التي بدأت مذ أحمد بن حنبل واستحكم  مذ ابون تيميوة وانتشورت موذ محمود بون عبود الوهوا
) فقود ننود فيهوا علمواذ كبوار مون أهول السونة والحودي  ومحول نجوال  اايوة السلفي القديم في تفسير هوذه 

عند السلفية المحدثة، وهؤهذ ه يواميهم أحمد بن حنبل وه ابون تيميوة وه محمود بون عبود الوهواب، ( نظري
والووي ) وعبوود الوورحمن بوون أبووزى الخزاعووي (  هووو50)سووعيد بوون جبيوور التووابعي المشووهور  السوولفية األولووى ففوويهم

ومناهوود المفسوور المشووهور، والسوودي الكبيوور، ( موون رجووا  النماعووة وفيووت أمويووة) وقتووادة ( عموور علووى مكووة
ومحموود بوون يحيووى بوون حبووان ( عووالم أهوول الشووام والحنووام) والحكووم بوون عتيبووة نوويخ نووعبة األو ، والزهووري 
والحصوين بون عبود الورحمن بون عمورو ( يخ ابون نسوحا نو) وعاصم بن عمر بن قتوادة بون النعموان األنصواري 

فهوؤهذ بن سعد بن معاذ األنصاري  وابن نسحا  وعطاذ بن دينار وقوبلهم كلهوم ابون عبواا حبور هوذه األموة، 
ومعاويوة معوت لوم ) كانوا يرون أن هذه اايات نزل  فوي أبوي سوفيان   أربعة عشر من السلآ الصال  باعترافهم

، علووى أن بعووض هووؤهذ السوولآ فيووت ( (ص)يوووم حنووين وتمنيووت مووذ أبيووت هزيمووة النبووي يفارقووت حتووى فووي اعتزالووت 
،  فموا بوا  السولفية المحدثوة نصم وأموية، ولكن أموية ابون تيميوة ومدرسوتت ه تواميهوا أمويوة رواة أهول الشوام

ن اايوات تنوز  ذكر النهم والنعد أو القدرية والنهمية وه يلتفتوون أبودا  لمون تكوو  نذاتهتم بالتفسير بالرأي 
ندافة نلى أن اايات تبشر أبا سفيان ومن معت بالنوار فتودبروها جيودا ، فهوي  (ص)في ذمت وهو يحارب النبي 

كووال، بوول تبشووره بالنووار، وا  عووز وجوول ه يتوقووذ وننمووا يخبوور .. ه تتحوودث عوون أبووي سووفيان أيووام نووركت فقوود 
 ..ن بطة أو الربيذ بن نافذ أو منخبصد ، ومن أصد  من ا  قيال خ هل هو ابن تيمية أو اب
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نعووم لوووو كانووو  السووولفية المحدثوووة وسوووانر النواصوووم علوووى مووونهي مطووورد بحيووو  ه يقبلوووون الروايوووة نه بشووورو  
، بوول قوود نوودعمهم فووي هووذا التشوودد فووي قبووو  الروايووات واألحاديوو ، وأه يصوودقوا معتزليووة لقلنووا لهووم عووذرهم

تشوودد فووي قبووو  الروايووات نه مووا كووان لووت أصوول كهووذه أسووباب النووزو  هووذه، ونحوون موون حيوو  النملووة مووذ ال
الروايات، فالروايات أخآ من اايات أصال ، بمعنى أن اإلجماال منعقود علوى أن هوذه اايوات فوي حو  الوذين  
كفروا الذين نزل  وهم كفار وخاصة الزعماذ الذين حددت اايات صوفاتهم ك نفوا  األمووا  وبوذلها لتنهيوز 

كبار قريي، فاايوات مون سوورة البقورة واألحوزاب وغيرهوا كانو  تشومل أبوا سوفيان فمن هؤهذ غير  .. النيو 
ومعاويووة وأمثووالهم قبوول أي أ ووراا أخوورى، وكووان معاويووة يمووين أبيووت بعوود مقتوول حنظلووة ببوودر، وعلووى هووذا فوو ذا 

ديموة صح  اايات فلماذا نتشدد في ااثارخ بل اايات تبشرهم بالنار وتخبر أنهم لن يهتدوا، فالسولفية الق
خففوو  بهووذه ااثووار موون اايووات أكثوور ممووا أكوودتها، ألنهووا لووم تشووهد علوويهم بالنووار كمووا نووهدت اايووات، ومووذ 
ذلوك فالسوولفية القديموة أنصووآ وأجورأ رغووم الظوروا السياسووية الصوعبة، نه أن السوولفية المحدثوة التووي بوودأت 

ر؛ جريئا  على بعض الكبوانر كوالظلم فقد كان عابدا  متوقيا  في الصوان – 5ببحمد بن حنبل سامحت ا  ورحمت
 .  هذه السلفية المحدثة هي المسيطرة اليوم -وحم الظالمين والتكفير

وهذه السلفية المحدثة ننموا تتشودد نذا تعلو  األمور بوذم هوؤهذ،  أموا أن يسوتدلوا باايوات علوى فنول معاويوة 
بينموا يتركوون اايوات التوي كانو  ! وأبيت فحدث وه حرج، بل قد تسوتد  بآيوات فوي فنولهما قبول أن يسولما

فهوذه عصوبية نوديدة كالحوة، ( ألنها نزلو  قبول نسوالمهم فتشوملهم بالنورورة) تنز  فيهم وفي غيرهم  قطعا  
 .وهي من آثار السلطة األموية بال نك

  الثانيةااية : 
ْرتو هومْ  ع ل وْيِهمْ  س وو اذ   ك ف ورووا ال وِذين   ِنن  : )قولت تعوالى   وت م  ( 3) يووْؤِمنووون   ه   تووْنوِذْرهومْ  ل ومْ  أ مْ  أ أ نْوذ   قوولوووِبِهمْ  ع ل وى الل وتو  خ 

 ([7 ،3/البقرة] (7) ع ِظيم   ع ذ اب   و ل هومْ  ِغش او ة   أ ْبص ارِِهمْ  و ع ل ى س ْمِعِهمْ  و ع ل ى
هووووذه تنوووواو  أبووووا سووووفيان باألولويووووة، ونذا اسووووتثنى ا  أحوووودا  فقوووود يسووووتثني رعوووواة الظووووواهر وصووووبيان البطووووا  

أمووا الزعموواذ المحوواربون فوو ن لووم يتنوواولهم الخطوواب فموون يتنوواو خ وكيووآ نسووتطيذ رد الخبوور .. والمستنووعفين 
ي رد اايوات وتكوذيبها، ألننووا القرآنوي نه أن نكفورخ ومون لوم يتبموول اايتوين أو لوم يقتنوذ بهموا فووال يسوتعنل فو

لألسوآ أننوا وصولنا معهوم نلوى هوذه المرحلوة، )! سنبتي لت ببسانيد صوحيحة تود  علوى صود  القورآن الكوريم 
 (! أن نستد  على صد  القرآن بروايات قوية األسانيد عندهم

                                                           
2

وله سلف كسفيان بن عيينة وابن مهدي وقبلهم أيوب  

الخ، هم .. اني وقبله أبو قالبة وابن سيرين  السختي

مجموعة أفرد شذوا عن السلف لكنهم أصبحوا سلف 

.السلفية المحدثة، ثم انصبغت السلفية كلها بعقائدهم  
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ااثوار موا يود  نذن فال يستعنل السلفي الموالي فوي رد اايوات السوابقة وليبو  موذ نسوالمت ألنوت قود جواذ فوي 
على هذا ببسانيد صحيحة على جرحهم وتعديلهم،، وهم رغم محاولتهم نخراج أبوي سوفيان مون هوذه اايوات 

 ! بال سبم موجم، فقد روى سلفهم ما يد  على صد  هذه اايات
 بون ا  عبود حودثنا: قوا  الحسون، بن عمار عن بت حودِّث  (505 ص/  3 ج) - :مثال   الطبري تفسيرففي  

ووو اذ   ك ف وورووا ال ووِذين   ِنن  :)  األحووزاب قووادةِ  فووي آيتووان: قووا  أنوو ، بوون الربيووذ عوون أبيووت، عوون جعفوور، أبووي  ع ل ووْيِهمْ  س 
ْرتو هومْ   ع وذ اب   و ل هوومْ  ِغش واو ة   أ ْبص وارِِهمْ  و ع ل وى س وْمِعِهمْ  و ع ل ى قوولووِبِهمْ  ع ل ى الل تو  خ ت م   يووْؤِمنوون   ه تووْنِذْرهومْ  ل مْ  أ مْ  أ أ ْنذ 
وة   ب ود لووا ال ِذين   ِنل ى تو ر   أ ل مْ :) ااية هذه في ا  ذكرهم الذين وهم: قا  ،( ع ِظيم    قو وْوم هومْ  و أ ح لوووا كوْفور ا الل وتِ  نِْعم 
 اهو  بدر يوم قوتلوا الذين فهم: قا  ،[55 ،52: نبراهيم سورة] ( اْلق ر ارو  و بِْئ    ي ْصل ْونو ه ا ج ه ن م   اْلبو و ارِ  د ار  
مووذ أن أكثوور المقتووولين يوووم بوودر ليسوووا فووي عووداوة  أبووي ! السياسووة هووي موون حصوور هووؤهذ بووالمقتولين: قلوو 

اايوة الوخ، و ..، وه في بلوغت بالحنة وه في فهمت لها وعناده وكبره وصده عن سوبيل ا  (ص)سفيان للنبي 
يوببى هوذا، ومونهي القورآن يببواه،  نن لم تكن في الزعماذ المتبوعين فلون تكوون فوي الرعواذ التوابعين، عود  ا 

فالقرآن يتناو  الزعماذ بالدرجة األولى ألن لهم تبثيرهم على األتباال، وكان أبو سفيان من هوؤهذ الزعمواذ بوال 
وهو الوحيد الذي حزب األحزاب، فلم يكون يووم بودر أحوزاب، ( ص)نك، بل هو معيم الحروب دد النبي 
فوي تخصويا القورآن بموا ( األمووي خاصوة) لنوا المسولك السياسوي وننما كانو  قوريي فقود، ومون هنوا يتبوين 

يمي  آياتت ويحصرها في ما ه فاندة فيت على المستوى الفكوري عنود المسولمين، نذ لوو كانو  ثقافوة القورآن 
مستقرة في عقو  المسلمين ببن أبا سفيان منهم، فالبد أن يثير هذا اهعتقواد بعوض التسوامهت عون أثور أبوي 

ليطمئنووا ! لسياسة العامة للمسلمين، وأثر ابنت معاوية في صرا دههت القورآن نلوى عودو ميو سفيان على ا
فووا  لووم يخووتم علووى قلوووب رموا ! أو أنووت غيوور صووحي ! وأن كووالم ا  لووي  علووى ن القووت! بووبن العوودو مووات

مطابقوا ، وعلوى  الكفر من قريي، وأن التاريخ أثبو  أن موا يخبور بوت ا  لوي  بالنورورة أن يكوون صوحيحا  وه
تتودين ( حليفوة معاويوة) هذا موا يريود معاويوة وأمثالوت أن يثبتووه، والسولفية ! ) هذا فالقرآن توقعات محمد فقد

حتوى منورد اهحتموا  أن أبوا سوفيان ! تصووروا .. برأي معاوية، وتستبعد صحة مثل هوذه اايوات ولوو احتمواه  
لوم يقول ويكورر، ولكون ألن معاويوة لوم يورد ذلوك، وخفواذ من هؤهذ مستبعد في الفكر السلفي، لوي  ألن ا  

، فو ذا اجتمعوا لوم يردهموا الدور السياسي على الحمقوى، فوال مكور كمكور السولطان، وه جنود كننود الحمقوى
 (!.نيذ، 

 الحنوواج، بوون نسووحا  حوودثنا: قووا  نبووراهيم، بوون المثنووى حوودثني (537 ص/  3 ج) - الطبووري تفسوويروفووي  
 ع ووذ اب   و ل هووومْ ) نلووى اايتووان هاتووان: قووا  أنوو ، بوون الربيووذ عوون أبيووت، عوون جعفوور، أبووي نبوو ا  عبوود حوودثنا: قووا 
 قوتلووا الوذين وهمو  ،[52: نبراهيم سورة( ] اْلبو و ارِ  د ار   قو ْوم هومْ  و أ ح لووا كوْفر ا الل تِ  نِْعم ة   ب د لووا ال ِذين  ) هم(  ع ِظيم  
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 العواص أبوي بون والح ك وم ح وْرب، بون سوفيان أبوو: رجوالن نه اإلسوالم فوي أحود   القادة من يدخل فلم بدر، يوم
 اهو 
..  العاليووة أبووي عوون حوواتم أبووي وابوون المنووذر وابوون جريوور ابوون أخوورج (55 ص/  3 ج) - المنثووور الوودروفووي  

 فذكره اهو 
 عون جعفور، أبوي ابن حدثنا: قا  الحسن، بن عمار عن وحدث  (537 ص/  3 ج) - الطبري تفسيروفي  

 / اهو  موْهت د   وه ناج   وه مونيم   فيهم فلي  القادةو  أما: قا  الحسن، عن أن ، بن الربيذ عن أبيت،
الكريمووة، فبعيوودوا قووراذة اايتووين وانظووروا هوول موون اايووة نذا كووان أبووو سووفيان موون القووادة وموون المعنيووين ب: قلوو 

 سبيل نلى أن يهتديخ أم أن نسالمت سيكون في الظاهر فقدخ    
فهووذه اايووات صووريحة جوودا  فووي الكووافرين أيووام نزولهووا، وأنهووم لوون يهتوودوا، ألن مهلووة الهدايووة : وعلووى كوول حووا 

انتهوو  فووي حقهووم، وخاصووة الزعموواذ المنووادلون والمتووآمرون، فهووؤهذ قاموو  علوويهم الحنووة أكثوور موون الرعوواال 
وغيرهوا ( أو  عشر آيات منهوا فاقرما) وسورة ي  ( فتذكروها) والعامة والبلت، وهي تتف  مذ سورة الكافرون 

من اايات والسور التي تتحدث عن قريي، وعن معمانها على وجت الخصوص، وا  ه يخشوى مون الزعمواذ 
فيكون خطاب الوعيود يتنواولهم باألولويوة، وننموا السولفية فيموا بعود حيودت الزعمواذ مون الوعيود ألنهوا تخشوى 

مبهمووا  فووي الهووواذ ه حقيقووة لووت، ونه أيوون حقيقووة  -عيوودالو  أي –موونهم و نوو  أن ا  يخشووى موونهم، وجعلتووت 
فموون أسووتثنى أباسووفيان سوواعة نووزو  اايوواتخ : هوواتين اايتووينخ قوود يوردونهووا فووي الميتووين كووببي جهوول خ نقووو 

 أم على ا  وكتابت ودينت تفترون خ( خل ن ا فو توْخرِجووهو  ِعْلم   ِمنْ  ِعْند كومْ  ه لْ )أأنتمخ 
  م نر لهم ولي  كما يظن السلفيونأمهاله: الثالثةااية : 

أن توبخر  مووت أبوي سوفيان كوان خيورا  لوت، وأن تقودم مووت ( الواقعون فوي المكور األمووي) ثم يظن السلفيون 
بينما ا  عز وجل ه يقو  هذا وخاصة في مثول أبوي  -ألنهم يروون أنت مات كافرا   –! أبي  الم كان نرا  لت

 أ ه   الل وتو  يورِيدو  ن ْيئ ا الل ت   ي نورووا ل نْ  ِننو هومْ  اْلكوْفرِ  ِفي يوس ارِعوون   ال ِذين   ي ْحزوْنك   و ه  ): سفيان انظروا نلى قولت تعالى 
يم انِ  اْلكوْفر   اْنتو ر ووا ال ِذين   ِنن  ( 373) ع ِظيم   ع ذ اب   و ل هومْ  اْا ِخر ةِ  ِفي ح ظًّا ل هومْ  ي ْنع ل   وْيئ ا الل وت   ي نوورووا ل نْ  بِاإْلِ  ن 
وا ك ف ورووا ال وِذين   ي ْحس وب ن   و ه  ( 377) أ لِويم   ع ذ اب   و ل هومْ  ور   ل هوومْ  نوْمِلوي أ ن م  يوْ وا أِل نْوفوِسوِهمْ  خ   لِيو وْزد ادووا ل هوومْ  نوْمِلوي ِنن م 
ا  (  [372-373/عمران آ ( ]372) موِهين   ع ذ اب   و ل هومْ  ِنْثم 

 !فهم يحسبون أن نمالذ ا  لهؤهذ خير لهم.. السلفية تماما  فهذه اايات تقو  بخالا  ن 
  الرابعةااية : : 

وووووتووْول بوون   ك ف ووووورووا لِل وووووِذين   قوووووولْ : )وكوووووذلك قولوووووت تعوووووالى وووووروون   س  ووووون م   ِنل وووووى و توْحش  وووووادو  و بِوووووْئ    ج ه   آ ( ]35) اْلِمه 
فمون ! ه يورون الثواني نه توقعوا  خا ئوا  هنا وعيدان من ا  تحق  أحدهما في الودنيا، والسولفية ( [35/عمران
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المخووا بون سوواعة نووزو  اايووةخ ألووي  قريشووا خ ألووي  هووذا يتنوواو  معموواذ الحوورب علووى األقوول مموون أعرقوووا فووي 
وأمثالهوا عنود السولفية راحو  هبواذ اايوة خ هوذه (ص)المحاربة والتحزيم والتصدر والمبالوة في معاداة النبوي 

موذ ثبووت بقانوت علوى الكفور فوي أكثور مون مناسوبة، كوان ! سوالم خوفوا  مون السويآمنثورا  ب  هار أبي سفيان اإل
ذكور، لووو  هوو ولوم يلبوو  بعودها نه سووبذ سونوات نويخا  عوواجزا  لوي  لووت50آخرهوا فوي أو  خالفووة عثموان سوونة 

 !نرب الماذ ه يند برده
  الخامسةااية : 

دِ  ِفووي ك ف وورووا ال ووِذين   تو ق لووومو  يو وور ن ووك   ه  : )وانظوور قولووت تعووالى وون مو  م ووْبو اهومْ  ثوووم   ق ِليوول   م ت وواال  ( 353) الْووِبال   و بِووْئ    ج ه 
وووادو  فهوووذه مووون آيوووات آ  عموووران وسووويوا قوووريي  ريوووة مووون دمووواذ ( [357 ،353/عموووران آ ( ]357) اْلِمه 

ة يورون أن حمزة ومصعم وأمثالهما، وا  أصد  القانلين ه يكوذب أبودا ، ونذا قوا  نويئا  ه يخلفوت، والسولفي
لكونهم يرونوت مخلفوا  وعيوده فوي مون هوو نور ( ص)ا  ه يخلآ وعيده نذا كوان فوي حو  أبوي لهوم عوم النبوي 

من أبي لهم وأكثر عداوة وأ و  محاربة، بل أبو لهم لم يقتل مسلما  قد، ولم يحزب أحزابوا  ولوم يحاصور 
أبووي سووفيان وأختووت أم جميوول، فكيووآ  المسوولمين فووي الخنوود  وه فووي الشووعم، وننمووا كووان ذم ا  لووت إل اعتووت

 !يصد  وعيد ا  في الفرال وه يصد  في األصلخ
  السادسةااية : 

ووِبيلِ  ع وونْ  و ص وودووا ك ف وورووا ال ووِذين   ِنن  : ) وانظوور نلووى قولووت تعووالى ه   د وولووا ق وودْ  الل ووتِ  س  ا د ووال   ال ووِذين   ِنن  ( 337) ب ِعيوود 
ْهوِديو هومْ  و ه   ل هوومْ  لِيو ْوِفور   الل وتو  ي كوونِ  ل مْ  و   ل مووا ك ف رووا ون م     رِيو    ِنه  ( 332)   رِيق وا لِيو  الِوِدين   ج ه  وا خ  ا ِفيه  وان   أ ب ود   و ك 
لون يهوديهم ا  نه  -علوى األقول –وهوذا صوري  أن معمواذ الكفور ( [النسواذ( ]335) ي ِسوير ا الل وتِ  ع ل ى ذ ِلك  

ووواِمذو  الل وووت   ِنن  ) ريووو  جهووونم، وهوووي نموووا الكفووور أو النفوووا   ووواِفرِين   اْلمون ووواِفِقين   ج  ووون م   ِفوووي و اْلك  (  345) ج ِميع وووا ج ه 
 ([النساذ]

  السابعةااية : 
بو هومو  أ ه   ل هومْ  و م ا: )وانظر نلى قولت  ور امِ  اْلم ْسوِندِ  ع ونِ  ي صوودوون   و هوومْ  الل وتو  يووع وذِّ وانووا و م وا اْلح   أ ْولِي واموهو  ِننْ  أ ْولِي واذ هو  ك 

وووان   و م وووا( 64) يو ْعل مووووون   ه   أ ْكثو ووور هومْ  و ل ِكووون   اْلموتو قووووون   ِنه   تووهومْ  ك  ْيووو ِ  ِعْنووود   ص وووال  ووواذ   ِنه   اْلبو   ف وووذووقووا و ت ْصوووِدي ة   موك 
ووا اْلع ووذ اب   ووِبيلِ  ع وونْ  لِي صووودووا أ ْمووو ال هومْ  يووْنِفقوووون   ك ف وورووا ال ووِذين   ِنن  ( 60) ت ْكفوووروون   كوْنووتومْ  ِبم  ا الل ووتِ  س  وويووْنِفقوونو ه   ثوووم   ف س 
وون م   ِنل ووى ك ف وورووا و ال ووِذين   يووْول بوووون   ثوووم   ح ْسوور ة   ع ل ووْيِهمْ  ت كوووونو  ِبيوو    الل ووتو  لِي ِميووز  ( 63) يوْحش ووروون   ج ه   الط يِّوومِ  ِموون   اْلخ 
ِبيوووو    و ي ْنع وووول   ووووتو  بو ْعووووض   ع ل ووووى بو ْعن ووووتو  اْلخ  وووون م   ِفووووي فو ي ْنع ل ووووتو  ج ِميع ووووا فو يو رْكوم  اِسووووروون   هووووومو  أوول ئِووووك   ج ه   (67) اْلخ 

 ([67-64/األنفا ]
 ..فهذه اايات صريحة، بل بعنهم صر  ببنها في أبي سفيان
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 س ول آ   ق دْ  م ا ل هومْ  يووْوف رْ  يو ْنتو هووا ِننْ  ك ف رووا لِل ِذين   قولْ : )تعالى وكان ا  قد أتا  لهم فرصة أخيرة بعد بدر بقولت 
ِننْ  قد أبلغ هذه الرسوالة لهوم ( ص)وه بد أن يكون النبي (  [62/األنفا ] اأْل و لِين   سون ةو  م ن  ْ  فو ق دْ  يو عوودووا و 

: لوة يووم أحود ولكون بوال فوت  بواب التوبوة فقوا ما بين بدر وأحد، ولذلك لما لم يستنيبوا أعاد ا  لهم النم
فقود انتهو  ( [36 ،35/عمران آ (  ]35) اْلِمه ادو  و بِْئ    ج ه ن م   ِنل ى و توْحش روون   س تووْول بوون   ك ف رووا لِل ِذين   قولْ )

أوههموا فووي نه فووي هوذين المودوعين ..( قول للوذين كفوروا) مهلوة الوعود بالتوبوة، ولووم يورد فوي القورآن الكووريم 
فوي تلوك المودة ( ص)وكوان الكفوار المعوادين للنبوي (.. بعود أحود)والثانية في آ  عمران  ( بعد بدر) األنفا  

 .هم كفار قريي فقطن وهذه  اهرة لمن تدبر القرآن، ولكنها خافية على الهالكين في المكر األموي
 أ لِويم   ع وذ اب   ل هوومْ  و أوول ئِوك   ر ْحم تِوي ِمونْ  ي ِئسوووا أوول ئِوك   و ِلق انِوتِ  تِ الل و بِآ ي واتِ  ك ف رووا و ال ِذين  : )وانظر نلى قولت تعالى 

 ([56/العنكبوت(  ]56)
وا ِمنْ  ع ل ْيك   نو قواو  اْلقور ى تِْلك  )ومن سنة ا  أن  و  التكذيم تكون عقوبتت الصرا عن الهداية   و ل ق ودْ  أ نْوب انِه 

وواذ تْوهومْ  ووا بِاْلبو يوِّن وواتِ  روسووولوهومْ  ج  ووانووا ف م  ووا لِيووْؤِمنووووا ك  ووذ بووا ِبم  ووذ ِلك   قو ْبوولو  ِموونْ  ك  وواِفرِين   قوولووووبِ  ع ل ووى الل ووتو  ي ْطب ووذو  ك   اْلك 
 .أي ما كذبوا بت من قبل رغم تيقنهم صدقت كيآ يؤمنون بت فيما بعدخ(  [353/األعراا( ]353)

وا ي ووا قوولْ : )وه ننسوى الحكوم التببيودي  واِفروون   أ يووه   أ ْعبووودو  م وا ع ابِودوون   أ نْووتومْ  و ه  ( 5) تو ْعبووودوون   م وا أ ْعبوودو  ه  ( 3) اْلك 
 ( ( 3) ِدينِ  و ِلي   ِدينوكومْ  ل كومْ ( 0) أ ْعبودو  م ا ع اِبدوون   أ نْوتومْ  و ه  ( 4) ع ب ْدتومْ  م ا ع اِبد   أ ن ا و ه  ( 6)
ا ي ا) -في آخر اايات نزوه   –وه ننسى الخاتمة   ِننْ  ر بِّك   ِمنْ  ِنل ْيك   أوْنِز    م ا بو لِّغْ  الر سوو و  أ يووه  وا تو ْفع ولْ  ل ومْ  و   ف م 

ووال ت تو  بو ل وْوو    وواِفرِين   اْلق ووْوم   يو ْهووِدي ه   الل ووت   ِنن   الن ووااِ  ِموون   يو ْعِصووموك   و الل ووتو  ِرس   ل ْسووتومْ  اْلِكت ووابِ  أ ْهوول   ي ووا قووولْ ( 37) اْلك 
ووْيذ   ع ل ووى ْنِنيوول   التو ووْور اة   توِقيمووووا ح ت ووى ن  ِثيوور ا و ل ي زِيوود ن   ر بِّكووومْ  ِموونْ  ِنل ووْيكومْ  أونْووِز    و م ووا و اإْلِ هومْ  ك   ِموونْ  ِنل ْيووك   أونْووِز    م ووا ِموونوْ
واِفرِين   اْلق وْومِ  ع ل وى ت وْبا   ف وال   و كوْفور ا  وْوي ان ا ر بِّك   فكوان الكفور موجوود نلوى آخور  [32 ،37/المانودة] (32) اْلك 

 ..النبوة في أناا يدعون اإلسالم داخل النزيرة، ونن لم يكن منهم أبوسفيان وحزبت فمنخ
انِتِ  بو ْعدِ  ِمنْ  بِالل تِ  ك ف ر   م نْ : )وفي قولت تعالى  وِئن   و قو ْلبووتو  أوْكورِه   م نْ  ِنه   ِنيم  وانِ  موْطم  يم   بِواْلكوْفرِ  ن ور     م ونْ  و ل ِكونْ  بِاإْلِ

نْوي ا اْلح ي واة   اْسوت ح بووا بِووب نو هومو  ذ لِوك  ( 353) ع ِظوويم   ع وذ اب   و ل هوومْ  الل ووتِ  ِمون   غ ن ووم   فو ع ل وْيِهمْ  ص وْدر ا  اْا ِخوور ةِ  ع ل وى الوودو
اِفرِين   اْلق ْوم   يو ْهِدي ه   الل ت   و أ ن    و أوول ئِوك   و أ ْبص وارِِهمْ  و س وْمِعِهمْ  قوولوووِبِهمْ  ع ل وى الل وتو    ب وذ   ال وِذين   أوول ئِوك  ( 357) اْلك 
 ([355-353/النحل( ]355) اْلخ اِسروون   هومو  اْا ِخر ةِ  ِفي أ نو هومْ  ج ر م   ه  ( 352) اْلو اِفلوون   هومو 

وواِفرِين   ل ع وون   الل ووت   ِنن  : )وقولووت عوونهم فووي سووورة األحووزاب عوون قووريي وحلفووانهم وأنووياعهم ووِعير ا ل هووومْ  و أ ع وود   اْلك   س 
اِلِدين  ( 34) ا ِفيه ا خ   أ   ْعن وا ل ْيتو ن وا ي وا يو قوولووون   الن وارِ  ِفي ووجووهوهومْ  تووق ل مو  يو ْوم  ( 30) ن ِصير ا و ه   و لِيًّا ي ِندوون   ه   أ ب د 

 ِمون   ِدوْعف ْينِ  آ تِِهومْ  ر بو ن ا( 37) الس ِبيال   ف ب د لوون ا بو ر اذ ن او كو  س اد تو ن ا أ   ْعن ا ِنن ا ر بو ن ا و ق الووا( 33) الر سووه   و أ   ْعن ا الل ت  
هومْ  اْلع ذ ابِ  ِبير ا ل ْعن ا و اْلع نوْ  ( [32-34/األحزاب] (32) ك 



 
 

11 | P a g e  
 أبحاث ومؤلفات ومقاالت الشيخ حسن فرحان المالكي على

www.al-maliky.com 

 

 .. ومعظم سورة التوبة في أبي سفيان وحزبت من كفار العرب واليهود والمنافقين الندد
 :وأخيرا  

عشور سونوات كوببي  الوم، لون يكوون كمون حوارب النبوي عشورين ( ص)النبوي فعد  ا  يقني ببن من ناصر 
وكل خطاب القرآن في الوعيد منصم في أبي سفيان وأمثالت، لكن السلفية جعلوا هذا الوعيود منصوم ! سنة

 !في تهديد الهواذ وما ه وجود لت
 يو ْفر حووون   ال وِذين   ت ْحس وب ن   ه  ): فواألقرب نليوت قولوت تعوالى  -المفتخر بالصحبة ولوي  صوحابيا   –أما ابنت معاوية 

ا  آ ( ]322) أ لِويم   ع وذ اب   و ل هومْ  اْلع ذ ابِ  ِمن   ِبم ف ام ة   ت ْحس بو نو هومْ  ف ال   يو ْفع لووا ل مْ  ِبم ا يوْحم دووا أ نْ  و يوِحبوون   أ تو ْوا ِبم 
ومعاوية أو  من بالغ في الصحبة اليسيرة التي ليس  محال  للتبسي وه اهقتوداذ، بينموا قتول ( [322/عمران

وهووو يشووم   –ثووم أصووب  الوبووار فووي أنووآ معاويووة ! ولعوون أصووحاب الصووحبة الكبيوورة ذات التبسووي واهقتووداذ
! كول التوابعين  أفنل عند السلفية من عمر بن عبد العزيز ومنا ومون -ويسخر من النبي والمسلمين يوم حنين

 !عنبيخ
 !نبلي  لم يستطذ أن يعمل هذا كلت

 .فالناا يلعنونت ونن كانوا يطيعونت لشهواتهم الدنيوية، أما معاوية فيطيعونت في نقانهم دنيا وآخرة
وسبترك بقية اايات واألحادي  في ذم أبي سفيان ومعاوية في سلسلة  ويلوة لعول ا  يهودي بهوذه األبحواث 

مووا كووانوا ليؤمنوووا بمووا كووذبوا بووت موون ) الطيووم الفطوون، أمووا الشوويوم فمعظمهووم كشوويوم قووريي الشووباب السوولفي 
ونذا خوورج اسووتثناذ موون هووذا التعموويم فهووو كخووروج المسووتثنين موون .. وعلووى هووذا فلوون يتهوودوا نذن أبوودا  (  قبوول

ت، والسولفيون التعميم فوي كفوار قوريي، أعنوي لون يكونووا نه أفورادا ، ألن ا  يطبوذ علوى القلووب نذا اسوتكبر 
ثون أمووووأل القلوووووب كبوووورا ، فلووووذلك ه يقبلووووون أن ينلسوووووا مووووذ أحوووود موووون المسوووولمين وه أن يتوووودبروا ! الموْحوووود 

حننهووم، ويحشوورونهم كلهووم فووي النووار، وه يوودخلون الننووة نه نوورذمتهم وحتووى يتصووور قوواريذ عقانوودهم أن 
 !.الننة ه يدخلها نه بنعة آها، نصفهم من الظالمين

 : التوبةأنمة الكفر في سورة : ثانيا  
حوودثنا  بشووار وابوون وكيووذ ابوون دثناحوو (300 ص/  34 ج) - الطبووري تفسووير (:أبووو سووفيان موونهم) مناهوود  

 ،(لهووم أيمووان ه ننهووم الكفوور أنمووة فقوواتلوا:)مناهوود عوون بشوور، أبووي عوون نووعبة، عوون (غنوودر)محموود بوون جعفوور 
 .منهم سفيان أبو: قا 
 حودثني قوا ، الحسين حدثنا قا ، القاسم دثناح (300 ص/  34 ج) - الطبري فسير (:قريي) السدي  

 نكثووا نن: يقوو . قوريي هوؤهذ ،(ينتهوون:)نلى ،(أيمانهم نكثوا ونن:)السدي عن أسبا ، حدثنا قا ، حناج
 اهو فقاتلهم فيت، و عنوا اإلسالم، على عاهدوا الذي عهدهم
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 حودثنا قوا ، معواذ أبوا سومع  قوا ، الفورج بن الحسين عن حدث  (:رموا المشركين أهل مكة)النحاك   
 .مكة أهل   المشركين، رموا   يعني ،(الكفر أنمة فقاتلوا:)قولت في يقو  النحاك سمع  قا ، عبيد
 قتوادة عون معمور، أخبرنوا قوا ، الورما  عبود أخبرنوا قوا ، يحيوى بون الحسون حودثنا (:أبو سفيان منهم) قتادة  
 هشوام، بون جهول وأبوو ربيعوة، بون وعتبة خلآ، بن وأمية ،حرب بن سفيان أبو ،(الكفر أنمة فقاتلوا:)قولت في

 الشوبهات أهول تبو لوت كموا وا  ولوي  ،الرسوو  بو خراج وهموووا ا ، عهد نكثوا الذين وهم عمرو، بن وسهيل
في تصري  قتادة باسم أبي سفيان وأصوحابت هنوا سور عظويم، : قل ) اهو  كتابت وعلى ا  على والِفر ى والبدال

 .(ه يحسن هنا الكالم عليت
 المنوذر وابون حميود بون عبد أخرج(: عهدهم) عن مناهد  (55 ص/  0 ج) - وفي الدر المنثور للسيو ي

 ،عهدهم:  قا {  أيمانهم نكثوا ونن}  قولت في عنت ا  ردي مناهد عن
 فوي عنهموا ا  ردوي عبواا ابون عون مردويوت وابون حواتم أبوي ابون وأخورج (: أنمة الكفر) وفيت عن ابن عباا 

 الوذي العهود نكثووا ونن:  وسولم عليوت ا  صولى لنبيوت ا  يقوو {  عهودهم بعود مون أيمانهم نكثوا ونن}  قولت
 . الكفر أنمة انهم فقاتلوهم وبينهم بينك

 الشويخ وأبوو حواتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن الرما  عبد وأخرج   (:سفيانفيهم أبو ) وفيت عن قتادة 
 بون وعتبوة ، خلوآ بون وأميوة ، حورب بون سوفيان أبوو:  قوا {  الكفور أنموة}  قولوت في عنت ا  ردي قتادة عن
 الرسوو  بواخراج وهّمووا تعوالى ا  عهود نكثووا الوذين وهوم ، عمورو بون وسوهيل ، هشوام بون جهول وأبو ، ربيعة
 .مكة من

 أنوو  بوون مالووك عوون عسوواكر ابوون وأخوورج  ( :أبووو سووفيان فقوود) ومناهوود ( فوويهم أبووو سووفيان) وفيووت عوون أنوو  
:  قوا {  الكفور أنموة فقواتلوا}  قولوت فوي عنوت ا  ردوي مناهود عون عسواكر ابون وأخورج، مثلوت عنوت ا  ردوي
 .سفيان أبو

 أنمووة فقوواتلوا}  عنهمووا ا  ردووي عبوواا ابوون عوون الشوويخ أبووو وأخوورج   (:رموا قووريي) وفيووت عوون ابوون عبوواا 
 .قريي رموا:  قا {  الكفر

 ردوي عمور ابون عون مردويوت وابون الشويخ وأبو حاتم أبي ابن وأخرج   (:أبو سفيان منهم) وفيت عن ابن عمر 
 .6منهم حرب بن سفيان أبو:  قا {  الكفر أنمة فقاتلوا}  قولت في عنهما ا 

                                                           
3
 وفي تفسير ابن أبي حاتم - )ج 7 / ص 193( َحدََّثَنا 

 ِبشٍْر، َأِبي َعنْ  شُْعَبُة، ثنا َداُوَد، َأُبو ثنا َحِبيبٍ، ْبنُ  ُيوُنسُ 

 َفَقاِتُلوا:  " ّللاَِّ  َقْولِ  ِفي ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  ُيَحدِّثُ  ُمَجاِهداا، سَِمعَ 

 ْبنُ  سُْفَيانَ  َأُبو:"َقالَ "   َلُهمْ  َأْيَمانَ  ال ِإنَُّهمْ  اْلُكْفرِ  َأِئمَّةَ 

"ِمْنُهمْ  َحْربٍ   
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{  الكفوور أنمووة فقوواتلوا}  البصووري الحسوون عوون الشوويخ أبووو وأخوورج  (!!!:الووديلم )وفيووت عوون الحسوون البصووري 
 فموا دخول الوديلم أو أنوت أحمو ، ،أموي الهوى فهو نماينظر الراوي عن الحسن، : قل ) اهو  ! الديلم:  قا 

 (..خخ لقد أبعد الننعةفي اايات هنا
 عوون مردويووت وابوون الشوويخ وأبووو حوواتم أبووي وابوون نوويبة أبووي ابوون وأخوورج  (!:مووا قوتلوووا بعوود) وفيووت عوون حذيفووة 

 .بعد ااية هذه أهل قوتل ما:  فقا  ااية هذه عنده ذكروا أنهم عنت ا  ردي حذيفة
 وابوون والبخوواري نوويبة أبووي ابوون وأخوورج  (:مووا بقووي موونهم نه ثالثووة، والتلمووي  ألبووي سووفيان) وفيووت عوون حذيفووة 

 ا  ردووي حذيفووة عنوود كنوا:  قووا {  الكفوور أنموة فقوواتلوا}  قولووت فووي عنوت ا  ردووي وهووم بون ميوود عوون مردويوت
 ننكوووم:  عرابووويأ فقوووا  ،أربعوووة نه المنوووافقين مووون وه ثالثوووة نه اايوووة هوووذه أصوووحاب مووون بقوووي موووا:  فقوووا  عنوووت

 بيوتنوا يبقورون الوذين هوؤهذ بوا  فموا ، هوي موا نودري ه بوبمور تخبروننوا وسولم عليوت ا  صولى محمد أصحاب
 المواذ نورب لوو كبيور نويخ أحودهم ، أربعة نه منهم يب  لم أجل ، الفسا  أولئك:  قا ! عالقناخأ ويسرقون
 .برده وجد لما البارد

 ،عنوت ا  ردوي جبيور بون الورحمن عبود عون حواتم أبوي ابون وأخرج  (!:وتحريفها للخوارج) وفيت عن أبي بكر 
 قوموا   سوتندون ننكوم:  فقوا  ، الشوام نلوى وجههوم حوين النواا فوي عنوت ا  ردوي بكور أبوي عهد في كان أنت

 أن موون نلووي أحووم موونهم رجووال   أقتوول لووئن فوووا  ، بالسوويوا موونهم الشوويطان مقاعوود فادووربوا رموسووهم محلوقووة
 .{ الكفر أنمة قاتلوا}  يقو  تعالى ا  ببن وذلك ، غيرهم من سبعين أقتل

 ه:  قوا {  لهوم أيموان ه}  عنوت ا  ردي حذيفة عن الشيخ أبو وأخرج   (:ه عهود لهم) وفيت عن حذيفة 
 .لهم عهود

 ردوي عم وار عون الشيخ وأبو حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن وأخرج   (:ه عهود لهم) وفيت عن عمار 
 ،لهم عهود ه{  لهم أيمان ه}  عنت ا 

 مووا وا :  قوا  عنوت ا  ردوي  الوم أبوي بوون علوي عون مردويوت ابون وأخورج  (:موا قوتلووا بعوود) وفيوت عون علوي 
 ،ااية{ . . .  عهدهم بعد من أيمانهم نكثوا ونن}  أنزل  منذ ااية هذه أهل قوتل

 سووعد موور  :  قووا  سووعد بون مصووعم عوون مردويووت ابون وأخوورج  (:خووارجي يوتهم سووعد ببنووت موونهم) وفيوت عوون سووعد 
:  عنوت ا  ردوي سوعد فقوا .  الكفور أنموة مون هوذا:  لسوعد الخوارجي فقوا  الخووارج من برجل عنت ا  ردي
وكبنووت نقلووت موون  (552 ص/  6 ج) - للشوووكاني القوودير فووت ونحوووه فووي الووخ، .. أنمتووت قاتلوو  أنووا ، كووذب 
 .السيو ي

 واحود كول أسوباب ثالثوة ذكور تعوالى أنوت اعلوم (435 ص/  7 ج) - الورامي تفسيروفي  :جمعهم ثالثة أمور
 حملوت المفسورين وكول ، العهود نكوثهم:  أحودها:  اهجتمواال حوا  بها فكيآ ، انفرد لو مقاتلتهم يوجم منها
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 الحديبيوة عهد بعد أيمانهم نكثوا مكة كفار في نزل :  والكلبي والسدي عباا ابن قا  / العهد نقض على
 الكفووار موون غيوورهم قتووا  موون أولووى النوواكثين قتووا  أن علووى توود  اايووة وهووذه خزاعووة علووى بكوور بنووي وأعووانوا ،

 القتوا  ينوم موا أوكود مون هوذا فو ن{  الرسوو  بِوِ ْخر اجِ  و ه مووواْ } :  قولوت:  وثانيهوا./ لويرهم مجرا   ذلك ليكون
 موون المووراد بوول:  بعنووهم وقووا  ، هوواجر حووين مكووة موون نخراجووت المووراد:  بعنووهم فقووا  فيووت واختلفوووا.  ألجلووت
 مون ب خراجوت همووا بول:  آخورون وقوا .  بالقتول قصوده علوى واهجتمواال المشوورة من عليت أقدموا لما المدينة
 توسوعا   نلويهم اإلخوراج فبدويآ ، أعدانوت ونعانوة ، العهود نقوض وهوو الخوروج نلى يدعوه ما على أقدموا حي 
 ، عليووت بووالعزم ونمووا بالفعوول نمووا{  الرسووو  بِووِ ْخر اجِ  و ه موووواْ } :  وقولووت.  نليووت الداعيووة األمووور موون موونهم وقووذ لمووا
 ألنهوم ، بودر يووم بالقتوا  يعنوي{  م ر ة   أ و     ب د ذووكومْ  و هومْ } :  قولت:  وثالثها ، بتمامت الفعل ذلك يوجد لم ونن
 حلفواذ قواتلوا أنهوم أراد:  الثواني والقوو . معوت ومون محمودا   نستبصول حتى ننصرا ه:  قالوا العير سلم حين
 ، أ لوم البوادىذ أن علوى تنبيهوا  {  بودمكم} :  قوا  وننموا ، األكثورين قوو  وهوذا ، العهود بونقض فبودما خزاعة
 .الخ..

{  قو ْوموا   تقواتلون أ ه  } :  تعوالى قولوت:  قوا  أنوت عبواا ابون عن نقل (475 ص/  7 ج) - الرامي تفسيروفي 
 بون الوديل بنوي أعوانوا حوين قريشوا   يعنوي ، عهودهم أي{  أيموانهم ن ك ثووواْ  قو ْوموا  } :  وقولوت مكوة فوت  في ترغيم
 الخ..والسالم الصالة عليت الرسو  خلفاذ خزاعة على بكر

)  (560 ص/  3 ج) - هبون عانوور والتنووير التحريوروفوي  :المراد نخراج النبي من المدينة ولي  من مكوة
 ، المدينوة مون الرسوو  نخوراج الموراد وأن أيموانهم نكو  موذ حصول هم   أنّت فظاهره الرسو  ب خراج هّمهم أّما
 ن ووال  يعوورا ه القتووا  نلووى نلنوواذه وألنّ  ، سوونين منووذ منووى قوود أموور مّكووة موون نخراجووت ألن عنهووا نفيووت أي

 أنّهوم وهوو ،نليوت المسولمين ونبّوت تعوالى ا  وعلموت أنفسوهم فوي أدومروه هذا هّمهم أنّ  فالظاهر عليت اإلخراج
 عليوت الرسوو  أخرجووا انتصوروا نن وأنّهوم منصوورين أنفسوهم وتوّهمووا القتا  نعادة في  معوا العهد نكثوا لّما

اهووو وقصووة اإلخووراج موون المدينووة هووي قصووة حلووآ عووريض قووام بووين أبووي سووفيان  ( المدينووة موون والسووالم الصووالة
رهود أبوي ) وبنوي سوليم  ( أصحاب مسند النورار) مذ اليهود والمنافقين ( بعد تظاهرهم باإلسالم) وقريي 

الووروم، وهووذه القصووة تناولتهووا سووورة وبعووض األعووراب و ( األعووور السوولمي حليووآ أبووي سووفيان ومعاويووة فيمووا بعوود
التوبة بالتفصيل لكن الناا  وى التاريخ على عقولهم واستقر فيهم أن هؤهذ أسلموا صادقين وأنتهى األمور، 

 .فردوا مئات اايات نلى هذا الظن الذي في عقولهم
 التحريووور  - بعووود أن اسوووتعرا األقووووا  واستشوووكلها( ابووون عانوووور) فوووي قولوووت : ونووورى الحيووورة واهدوووطراب 

ّمووووا بالوووذين المعنوووي   أنّ :  عنووودي فالوجوووت  -(563 ص/  3 ج) - والتنووووير  كوووانوا قبانووول الرسوووو  بووو خراج ه 
 والوودر ، الفوت  يووم مكوة أهول بننودة وهّموا ، مكة فت  يوم ، ثمان سنة العهد فنكثوا ، للمسلمين معاهدين
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 علووى واحوودا   ألبووا   وقووريي هووم فيكونوووا ، غووارون وهووم يووبتوهم وأن ، والمسوولمين والسووالم الصووالة عليووت بووالن بي
 بعود ذلوك عون صورفهم ا  ولكنّ  ، مكة من والمسلمين وسلم عليت ا  صلى الرسو  فيوخرجون ، المسلمين

 وه ، تسووذ سوونة فووي عهوودهم ونبووذِ  بقتووالهم وأمووره وسوولم عليووت ا  صوولى للنبوويذ دخيلووتهم وفنوو  ، هّموووا أن
 يعلموون وهوم)  بقتوالهم األمور نعوالن كوان أم اايوة هوذه نوزو  بعود وسولم عليوت ا  صولى النبوي أقواتلهم ندري
 لعلهووم} :  قولووت فووي الووذي للرجوواذ تحقيقووا   ، علوويهم ا  وتوبووة نسووالمهم فووي سووببا  (  األموور بهووذا المووراد أنهووم
 نوواكثين الفووت  يوووم المسوولمين علووى الحوورب أعلنوووا قوود كووانوا هووؤهذ بعووض ولعوول[  35:  التوبووة] {  ينتهووون
 نصوورتهم موون أيسووا يومئووذ   والمشوركين المسوولمين بوين حوورب تنشوم لووم فلّموا ، بالعوودد قريشوا   وأمووّدوا ، العهود
 مراعواة علوى وبقوي ، بووْدرهم يؤاخوذهم فلوم ، عونهم وسلم عليت ا  صلى النبي وأغنى ، ديارهم نلى فرجعوا
 كوووانوا أي{  مووورة أو  بووودوذكم وهوووم} :  قولوووت وذلوووك ، اايوووة هوووذه نوووزو  وقووو  نلوووى فاسوووتمرّ  ، العهووود ذلوووك
 ( المسلمين أحالا خزاعة فقاتلوا ، كنانة من ألحالفهم انتصروا قريشا   أنّ  وذلك ، بالنك  البادنين
 الصووالة عليووت الرسووو  نخووراج موون فالمقصووود كوولّ  وعلووى)  (567 ص/  3 ج) - والتنوووير التحريوور: ثووم قووا  
 نليهووا رجووذ أن بعوود المدينووة موون نخراجووت ونّمووا ،  ووافرا   دخلهووا أن بعوود   منهزمووا   مكووة موون نخراجووت نّمووا:  والسووالم
 .(اإلسالم جامعة وتشتي  منها والمسلمين الرسو  ونخراج المدينة بوزو هّموا قد يكونوا ببن ، الفت  عقم
 :الخاتمة

توسووويعها هوووذا بحووو  سوووريذ وجدتوووت عنووودي نوووبت مكتمووول، فبحببووو  نشوووره، ألن توووبخيري لألبحووواث  معوووا  فوووي 
وتحقيقها ودراسة أسانيدها وميادة حني اإلقناال بها، قد يؤدي بها  نلى نهمالها ونسيانها، فقلو  فوي نفسوي 
أخرجها كما هي اان ولوتكن مسوودة، ومون نواذ أن يتوسوذ فليتوسوذ، وليوتم نقودها فوال بوبا، لكنوي أرجوو أن 

ت وتحقيقوووات السووولفية المحدثوووة، تكوووون أبحووواثي هوووذه ونن كانووو  أبوووت بالمسوووودات أوثووو  وأقووووى مووون تحريووورا
فلوويكن هووذا البحوو  مفتاحووا  إلعووادة النظوور فووي تصوووراتنا عوون مشووركي قووريي، الووذين كلوون لهووم أبلووغ األثوور فووي 

 .التاريخ والتدوين واألحالا والسياسة
 
 
 
 


