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 أبو عمر الباحث .قناة مكافح الشبهات 
 الروافض حول الصحابي معاوية بن أبي سفيان نسف

 ! أبي سفيان بسب علي بن أبي طالبأمر معاوية بن ة يفر

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 وبعد: 

 .الصحابة ريض اهلل عنهمحول  فضوارالالشيعة   شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 ؟ ركيف حتبون معاوية وتوالونه وهو الذي سن سب عيل بن أيب طالب عىل املناب :قالوا 

  قالي رواه الطربواستدلوا بام:  

د، عن أيب خمنف، عن املجالد بن سعيد، والصقعب ابن زهري، وفضيل بن }  َمَّ قال هشام بن ُمح

َثنِي َبْعَض َهَذا احْلَِديِث، َفاَجتَْمَع حد لٌّ َقْد َحدَّ ْقبََة املرادي، َقاَل: كح يثهم فِياَم خديج، واحلسني بن عح

حِغرَية بن  ْفيَاَن ملا ويل امْل َعاِوَية بن َأيِب سح سقت من حديث حجر ابن عدي الكندي وأَْصَحابه: أن مح

ا َبْعدح  َ َوَأثْنَى َعَليِْه ثحمَّ َقاَل: َأمَّ وَفة ِِف مجادى سنة إحدى وأربعني دعاه، َفَحِمَد اَّللَّ ْعبََة اْلكح فإن شح

َوَقْد أردت إيصاءك بأشياء كثرية، فأنا تاركها اعتامدا َعىَل  ...العصا تقرع لذي احللم قبل اْليَْوم َما

 مَّ حَ تَ ال تَ إيصاءك بخصلة: اركا برصك باَِم يرضيني ويسعد سلطاين، ويصلح بِِه رعيتي، ولست ت

ثْمَ عن شتم عيل وذمه ، واإلقصاء والعيب َعىَل أَْصَحاب عيل، اَن واالستغفار َلهح ـ، والرتحم َعىَل عح

ثْمَ  ْم، وبإطراء شيعة عح ْم  ان رضوان اَّللَّ َعَليِْه، واإلدناء َلم،ـََلحْم، وترك االستامع ِمنْهح واالسامع ِمنْهح

حِغرَية: َقْد  جربت وجربت، وعملت قبلك لغريك، فلم يذمم يب دفع َوال رفع َوال وضع، َفَقاَل امْل

ح  فستبلو فتحمد أو تذم َقاَل:  (1).{ بل نحمد إِْن َشاَء اَّللَّ
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 :عىل هذا االفرتاء أقول وللرد

 غري صحيحةرواية  ال: أوال: 

 له.وبالتي متنعنا من ق عللبال ميلءتالف ساقط سندها ف

رشوط قبول الرواية بقسميه الصحيح حتى تنطبق عليه  ا خربر  واملسلمون ال يقبلون ِف دينهم

 وهي: مخس رشوط لصحيحل، وواحلسن

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  ا احْلَِديثح الصَّ  }: الصالحقال أبو عمرو بن حْسنَدح الَّ َأمَّ َو احْلَِديثح امْل : َفهح ِصلح ِذي َيتَّ ِحيحح

هح بِنَْقِل اْلَعْدِل الضَّ  نْ ابِِط َعِن اْلَعْدِل الضَّ إِْسنَادح ونح َشاذ  ابِِط إََِل مح َعلَّ  اتََهاهح ، َواَل َيكح  (2) .{ الر ، َوال مح

 :علل الرواية

 هشام بن ُممد بن السائب الكلبي :األوَل العلة. 

 :قال اإلمام الذهبي 

َ در حَ أَ  أنَّ  تح نْ نَ ا ظَ مَ  ،ب  َس نَ وَ  ر  مَ صاحب َس إنام كان  :قال أمحد بن حنبل}   .هح نْ عَ  ثح د  ا يح
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  .مرتوك :وغريه وقال الدارقطني  

  .ليس بثقة ؛رافيض :عساكر ابنح  وقال

  (3).{ بهوثق وهشام ال يح قال الذهبي: و

 ىوط بن ييف؛ لح نَ خِمْ  وَأبح  :العلة الثانية. 

  :قال اإلمام الذهبي  

 .به يوثق ال تالف أخباري ؛فـنَ خْ ـمِ  أبو ييى بن وطلح } 

  .وغريه حاتم بوأ تركه 

 .ضعيف :ي  نِ طْ قح ارَ الدَّ  وقال

  .بيشء ليس مرة وقال .بثقة ليس :ني  عِ مَ  ابنح  وقال 

 (4).{أخبارهم  رت  صاحبح ُمح  يٌّ يعِ : ِش ي  دِ عَ  ابنح  وقال

 االنقطاع :ةلثالثا العلة. 

ْقبََة املرادي ؛ كل املجالد بن سعيد، والصقعب ابن زهري، وفضيل بن خديج، واحلسني بن عح

لِ  فجميعهمهؤالء مل يدركوا هذه الوقائع   !وا بعد موت معاوية ريض اهلل عنه.دح وح

جمهول قال أبو حاتم الرازي وفضيل بن خديج  ،ن سعيد ضعيفبأضف إَل ذلك أن جمالد 

جد له ترمجة، والثقة الوحيد فيهم هو الصقعب بن واحلسني بن عقبة مل أ .والراوي عنه مرتوك

 .!!وال حتى رآهريض اهلل عنه مل يدرك زمان معاوية أنه وكام قلت  ،ريهَ زح 

 ، ال تقوم هبا حجة.!!تالفةساقطة  ةروايالوعليه ف
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 الرواية ونَ فح ع  َض يح  تاريخ الطربيُمققا : ثانيا: 

   وقاال:ُمققا تاريخ الطربي ذكرها  الروايةهذه 

 (5).{إسناده تالف، وِف متنه نكارة } 

 ذكرها الطربي اضعيفة فلامذ الرواية طاملا أن: الثثا: 

ا السؤال بعد أن ننسف َلم يسألون دائام هذة واجلامعة نَّ بسبب جهلهم بكتب أهل الس  الرافضة 

 ؛ طاملا أن الرواية ضعيفة، فلامذا يروهيا اإلمام الطربي ِف تارخيه؟؟عن الصحابة اهتمافرتاء

 بعد نسف الروايات ُمل استدالَلم ! عدنان إبراهيم اعح بِ تْ أنفس السؤال الذي يسأله وهذا 

 :هذا السؤال أقول عىلوللرد 

 هذه مل يشرتطوا الصحة ِف كل ما ينقلونه صنفوا كتبهم  حيناممثل اإلمام الطربي وغريه علامؤنا 

 .احلقبة التارخيية اخلطرية ِفكان هدفهم الوحيد هو مجع وتدوين كل ما قيل بل 

 من كالم اإلمام الطربي نفسه ِف مقدمة تارخيه. عىل ذلك مثاالر نرضب سو

  الطربي   قال اإلمام: 

ْن ِِف كِتَايِب َهَذا ِمْن َخرَب  َذَكْرَناهح َعْن َبْعضِ  } هح َقاِرئحهح، َأْو َيْستَْشنِعحهح  َفَمـا َيكح  اْلـَمـاِضنَي، ِِمَّا َيْستَنِْكرح

ةِ  حَّ هح ِمْن َأْجِل َأنَّهح مَلْ َيْعِرْف َلهح َوْجهار ِِف الص   َواَل َمْعنَى ِِف اْلـَحِقيَقِة، َفْليَْعَلْم َأنَّهح مَلْ يحْؤَت َذلَِك  َساِمعح

ْينَا َذلِ  ِمْن قِبَلِنَا، َوإِنََّمـا أحتَِى ِمْن َقبَِل َبْعِض َناقِلِيهِ  َي إَِليْنَا، َوإِنَّا إِنَّمـَا َأدَّ   (6){. إَِليْنَا َك َعىَل َنْحِو َما أحد 
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جمرد ناقل أمني َلذه الرتكة الضخمة من األقوال أنه  حح رَص  يح ه اهلل خريا جزا اإلمام الطربي فهذا 

 ، وتركه لنا.دهنسقال بله كل ما ي فجمع غفر اهلل ،املروية إليه باألسانيدواألفعال 

قيق، وننسب للصحابة جيوز لنا أن نأخذ نحن كل ما ِف الكتاب دون بحث أو متحيص أو حتفهل 

 وبة التي تنسب إليهم كل خبيث ومنكر ؟ذكمل عنه هذه األهوال والروايات اريض اهلل

 روايةالكتب أخرى تذكر : اابعر: 

 (7).ابن األثري ِف كتابه الكامل ِف التاريخ الرواية ذكرها اإلمامح هذه 

ادعاءاهتم حول  بعد أن ننسف وأتباع عدنان إبراهيم كذلكالرافضة  بعضح علينا  ا ما يتجكثرير 

 ! ةري تاريخ الطربي ذكرت نفس الروايبأن هناك كتبا أخرى غالصحابة 

 .عىل هذه الفكرة الذي قلته سابقا يوي الردوالرد 

تنطبق عليه حتى  ا أزيد فأقول: نحن كمسلمني من أهل السنة واجلامعة ال نقبل خربر ولكني 

ا ناهاالتي ذكر رشوط قبول الرواية  .آنفر

 إليهم.إسناد  أصحاب هذه الواقعة وبني بينهمالكتب التي ذكرت الرواية فليس أصحاب ما أو

يها كذابني أو ضعفاء أو انقطاعا، فهل ف ن الذي رواها ألنَّ كنا رفضنا الرواية التي نعرف مَ فإذا 

 !! دةاسا يمن العقل قليل  نقبل الرواية التي ال سند َلا أصال ؟؟

 ختالف الصحيح الثابت الرواية: اخامس:  

  الذهبي اإلمام قال : 
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ْسلِم   َأبحو َجاءَ }   َعاِوَيَة، إََِل  َوأحنَاس   اخلَْواليَِن   مح  ؟ ِمثْلحهح  َأنَْت  َأمْ  ،اَعلِي   تحنَاِزعح  َأنَْت : َوقَالحوا  مح

، الَ : َفَقاَل 
ِ
ْ  َواَّلل ْونَ  َأَلْستحم َوَلِكنْ  ِمن ي، بِاألَْمرِ  َوَأَحق   ِمن ي، َأْفَضلح  َأنَّهح  ألَْعَلمح  إيِن  ثْمَ  َأنَّ  َتْعلَمح  انَ ـعح

ِه، اْبنح  َوَأنَا َمْظلحْومار، قحتَِل  ْولحوا  َفاْئتحْوهح، بَِدِمِه، َوالطَّالِبح  َعم  ثْمَ  َقتََلةَ  إيَِلَّ  َفْليَْدَفعْ  َلهح، َفقح  .َلهح  َوأحْسلِمَ  اَن،ـعح

ْوهح، ،َعلِيّار  َفأَتَْوا  م َفَلمْ  َفَكلَّمح   (8).{ إَِليْهِ  َيْدَفْعهح

 : رجاله ثقات.ونحققاملوقال 

 وأنه أفضل منه وأحق بأمر اخلالفة منه. باخلالفة امريض اهلل عنهلعيل  من معاوية  اررإقفهذا 

 سيشتمه ؟!فلامذا 

 من فمك أحدينك: ار سادس: 

ا علير  ب  سح يَ  نْ جتعل مَ  يا رافضة فإن كتبكم -اقطعر  وبةذكوهي م -أن الرواية صحيحة ض رتفسن

 ليس عليه أي مؤاخذة.!!و ل  ِف حِ 

   املجلس  قال:  

 بَّ َس  نْ مَ  :الق عيل   نْ عَ  }
 (9). { يب  َس  نْ مِ  ِحل   ِِف  وَ هح فَ  ينِ

  للرافضةسؤال: 

بن عيل  ه احلسننبجيعل هذا افهل ريض اهلل عنه  بن أيب طالب عيل   شتمإذا كان معاوية يأمر ب

 ، ويذهب إليه ليأخذ منه املال ؟؟ب  حِ يتعامل مع معاوية معاملة املح ريض اهلل عنه 

 !.قبه وال بعده ا مثلهأحدر  همل يعطما يعطيه و جيزل له العطاء، ريض اهلل عنهكان معاوية بل 

   كثري إلمام ابنح اقال:  

َعاِوَيةَ  َعىَل  َعيِل   ْبنح  احْلََسنح  َقِدمَ  } ِزْ  مَلْ  بَِجائَِزة   أَلحِجيَزنََّك : َفَقاَل  مح  َأْرَبَعاِمَئةِ  َفأَْعَطاهح . َقبيِْل  َكانَ  َأَحد   هِبَا جيح

ةر  إَِليْهِ  َوَوَفدَ  .َأْلف   َأْلِف  ا َواحْلحَسنْيح  احْلََسنح  َمرَّ َ ، باِِمَئتَْي  اْلَفْورِ  َعىَل  َفأََجاَزُهح   هِبَا َأَجازَ  َما: ََلحاَم  َوَقاَل  َأْلف 

ا تحْعطِ  َومَلْ : احْلحَسنْيح  َلهح  َفَقاَل . َقبيِْل  َأَحد     (11).{ ِمنَّا َأْفَضَل  َأَحدر
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 حرشها الرافضة ِف عقول أتباعهم.أن هذه جمرد أكاذيب وخرافات  واخلالصة

 

 :مراجع البحـث 

هيم القاهرة، - املعارفدار ط ،  253ص 5ج ُممد بن جرير الطربيلإلمام  وكلتاريخ الرسل وامل  (1)   . ت: ُممد أبو الفضل إبرا

 .، ت: نور الدين عنرتسوريا  -دار الفكر  ، لبنان -، ط دار الفكر املعارص 11علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص  (2) 

 .ت: جمموعة من املحققني ،بريوت -، ط دار الكتب العلمية 89ص 7ج لإلمام الذهبي  ميزان االعتدال ِف نقد الرجال  (3) 

 .ت: جمموعة من املحققني ،بريوت -، ط دار الكتب العلمية 518ص 5ج لإلمام الذهبي  ميزان االعتدال ِف نقد الرجال  (4) 

 .بريوت - ابن كثريدار ط ،  84ص 9ج طاهر الربزنجي صبحي حسن حال ، ُممدُممد للشيخني  الطربيتاريخ ضعيف   (5) 

 .ت: ُممد أبو الفضل إبراهيم القاهرة، - املعارفدار ط ،  8ص 1ج ُممد بن جرير الطربيلإلمام  وكلتاريخ الرسل وامل  (6) 

 .عبد اهلل القايضالفداء  : أيبت ،بريوت -ط دار الكتب العلمية ، 326ص 3ج ابن األثريأيب احلسن لإلمام  التاريخالكامل ِف   (7) 

 .شعيب األرنؤوط وآخرونت:  ،بريوت -ط دار الكتب العلمية ، 141ص 3سري أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج  (8) 

ر  (9)   .بريوت - الوفاء مؤسسة طبعة، 19ص ،34ج للرافيض املجلس بحار األنوا

 .املحسن الرتكياهلل بن عبد د/ عبد ، ت: اجليزة  - هجرط  دار  444ص 11ج الدين بن كثري البداية والنهاية لإلمام عامد (11)

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 ولوالديهغفر اهلل له 


