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قناة مكافح الشبهات  .أبو عمر الباحث
نسف شبهات عدنان إبراهيم حول الصحابي معاوية بن أبي سفيان 
ر معاوية بن أبي سفيان من السيدة أم أمين ؟!
سخِ َ
هل َ

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

وبعد :
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول الصحابة ريض اهلل عنهم.
تكلم د /عدنان عن معاوية ريض اهلل عنه وقدح فيه ا
قائال أن معاوية يسخر من أصحب رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وقد استدل بروايات ال تصح ،وإليكم البيان:

 استدل بام ذكره اإلمام الذهبي قال:
َْيَ ،ع ْن َأ ييب َع ْب يد الر ْْح يَن الطائي ِّيَ ،ق َالَ :ق يد َم ُأ َسا َم ُة َع َىل ُم َع ي
{ ْاب ُن َأ ييب الدُّ ْن َياَ :أ ْخ َ ََبنَا َع ْم ُرو ب ُن ُبك ْ ٍ
او َي َة،
َفأَ ْج َل َس ُه َم َع ُهَ ،و َأ ْلطَ َف ُهَ ،ف َمد ير ْج َل ُه.

اوي ُة :يرحم اهلل أُم َأيمنَ ،كأَِّن َأنْظُر إي ََل ظُنْبو ي ي
ب َن َعا َم ٍة َخ ْر َجا َء.
َف َق َال ُم َع ي َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِّ
ب َساق َها بي َمك َةَ ،كأَن ُه ُظنْ ُب ْو ُ
ُْ
ُ
َف َق َالَ :ف َع َل اهلل بي َك َيا ُم َع ي
او َي ُة ،يه َي َواهللي َخ ْ ٌْي يمنْ َك!
ُ
َق َالَ :ي ُق ْول ُم َع ي
او َية :الل ُهم ُغ ْفرا ا.
ال ُّظنْبوبُ :هو الع ْظم الظ ي
اض َو َس َوا ٌد.
اه ُرَ .واخلَ ْر َجا ُء :فييْ َها َبيَ ٌ
ُْ ُ َ َ ُ

})1(.

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوال :الرواية غْي صحيحة:
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فسندها تالف ساقط فيه علل متنعنا من قبوله.
خَبا حتى تنطبق عليه رشوط قبول الرواية بقسميه الصحيح
واملسلمون ال يقبلون يف دينهم ا
واحلسن ،وللصحيح رشوط مخس وهي:
 اتصال السند.
 عدالة الرواة.
 ضبط الرواة.
 انتفاء الشذوذ.
 انتفاء العلة.
ي
احلَ يد ُ
احلَ يد ُ
يحَ :ف ُه َو ْ
 قال أبو عمرو بن الصالح َ {:أما ْ
يث ا ْمل ُ ْسنَدُ ال يذي َيت يص ُل
يث الصح ُ
ط َع ين ا ْلعد يْل الضابي ي
إيسنَاده بينَ ْق يل ا ْلعدْ يل الضابي ي
ط إ ي ََل ُمنْتَ َها ُه َ ،و َال َيكُو ُن َشاذا َ ،وال ُم َعل اال }.
َ
َ
ْ ُُ

()2

علل الرواية:
 العلة األوَل :أبو َع ْب يد الر ْْح يَن الطائي ُّي.
 قال اإلمام الذهبي:
{ اهليثم بن عدي الطائي أبو عبد الرْحن املنبجي ثم الكويف
قال البخاري :ليس بثقة ،كان يكذب.
قال يعقوب بن حممد :سكتوا عنه.
وروى عباس عن حييى قال :ليس بثقة ،كان يكذب.
http://www.youtube.com/antishubohat
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وقال أبو داود :كذاب.
وقال النسائي و غْيه :مرتوك احلديث }.

()3

 العلة الثانية :االنقطاع.
َف َع َىل َف ْر ي
ض أن اهليثم هذا كان ثقة ،فالرواية أيضا ضعيفة بسبب االنقطاع.
فاهليثم بن عدي ُمت ََوَّف سنة  207هجرية ،وكان عمره وقتها  93عاما.
 قال اإلمام الذهبي:
الص ْلحي  ،ييف َسن يَة َسبْ ٍع َوما َئت ْ ي
َيَ ،و َل ُه َثال ٌ
َث َوتي ْس ُع ْو َن َسنَ اة }.
يف بي َف يم ِّ
{ ت ُُو ِّ َ

()4

ي
يف سنة  60هجرية.
وهذا يعني أنه ُولدَ سنة  114من اهلجرة ،يف حي أن معاوية ريض اهلل عنه ت ُُو ِّ َ
يف سنة  54هجرية.
وأسامة بن زيد ريض اهلل عنه ت ُُو ِّ َ
ب أخرى تذكر الرواية:
 ثانياُ :كتُ ٌ
هذه الرواية ذكرها اإلما ُم الذهبي يف كتابه سْي أعالم النبالء َن ْق اال عن كتاب تاري مدينة دمشق
لإلمام ابن عساكر.

()5

كام ذكرها البالذري يف كتابه أنساب األرشاف:
البالذري:
 قال
ُّ
{ ا ْملَدَ ائين ي ُّي َع ْن َع ْب يد اهللي ْب ين َفائي ٍد َق َالَ ،ق َال ُم َع ي
او َي ُة ألُ َسا َم َة ْب ين َز ْي ٍدَ :ر يح َم اهلل أُم َأي ْ َم َن َكأَ ِِّّن َأن ْ ُظ ُر
إي ََل َسا َقيْ َها َوكَأََّنام ظنبوبا َن َعا َم ٍة َخ ْر َجا َءَ ،ف َق َال :يه َي َواهللي َخ ْْي يم ْن أُ ِّم َك َو َأك َْر ُمَ ،ف َق َال ُم َع ي
او َي ُة:
َُ
ٌ
ي
ي
ُم (احلجرات)6(.} )13 :
اهلل َعز َو َجل إين َأك َْر َمك ُْم عنْدَ اهلل َأت ْ َقاك ْ
َو َأك َْر َم َأي ْ اضا؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َال ُ
http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -فرية سخرية معاوية بن أيب سفيان من السيدة أم أيمن]4[... !.

علل الرواية:
 العلة األوَل :عبد اهلل بن فائد ،أبو اليقظان.
وهذا الرجل له ترمجة شائكة يجداَ ،م َفا ُد َها أن هذا الرجل له أسام اء و ُكناى كثْي اة منها اسمه هذا
و(سحيم بن حفص) ،و(عامر بن أيب حممد) ،و(عامر بن حفص) ،و(أبو إسحاق املالكي)،
و(أبو اليقظان) ،وغْيها من األسامء !
وقصته هذه خلصها اإلمام اخلطيب البغدادي !
 قال اإلمام اخلطيب البغدادي:
{  ...قال يل أبو احلسن املدائني أبو اليقظان هو سحيم بن حفص وسحيم لقب وها عامر بن
حفص وكان حلفص ابن يقال له حممد وكان أكَب ولده ومل يكن به وكان حفص أسود يعرف
باألسود وقال يل أبو اليقظان سمتني أمي مخسة عرش يوما عبد اهلل فإذا قلت :حدثنا أبو اليقظان
فهو أبو اليقظان فإذا قلت :سحيم بن حفص وعامر بن حفص وعامر بن أيب حممد وعامر بن
األسود وسحيم بن األسود وعبد اهلل بن فائد وأبو إسحاق املالكي فهو أبو اليقظان}.
وهو رجل جمهول احلال ،ال يوجد من وث َقه يمن ع ي
لامء اجلرح والتعديل.
َ ْ َ ُ ْ ُ

()7

تج هبا عند العلامء.
ورواية جمهول احلال ال ُحي ُّ
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح:
ث الظ ي
اجلَ َام يه ي
{ ا ْمل َْج ُه ُ
ول ا ْل َعدَ ا َل ية يم ْن َحيْ ُ
اه ُر َوا ْلبَاطي ُن َمجيي اعاَ ،و ير َوا َيتُ ُه َغ ْ ُْي َم ْقبُو َل ٍة يعنْدَ ْ
ْي }.

()8
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 العلة الثانية :االنقطاع.
فعبد اهلل بن فائد أو سحيم بن حفص هذا مل ُي ْ
درك أسامة بن زيد أو معاوية بن أيب سفيان ريض
اهلل عنهم.
احلموي:
ياقوت
 قال
ُ
ُّ
يف سنة تسعي ومائة }.
{ ُس َحيْم بن حفص ،أبو اليقظان ،الراوية،
ُّ
األخباريُ ...ت ُو ِّ َ

()9

ها أو كليهام .فالرواية منقطعة.
فلو فرضنا أنه عاش  120سنة ،فهو ا
أيضا َمل ْ ُيدْ ير ْك َأ َحدَ ُ َ
 العلة الثالثة :البالذري َمل ْ يوثقه أحد من العلامء..
ف الكتاب َمل ْ ُي َو ِّث ْق ُه واحدٌ من علامء اجلرح والتعديل.
أقول أن البالذري ُمؤ ِّل َ
وهذه النقطة تكلمنا عنها يف الرد عىل فرية نبوءة النبي  بموت معاوية عىل غْي اإلسالم.
 ثالثا :طاملا أن الرواية ضعيفة؛ فلامذا ذكرها العلامء ؟
السنة واجلامعة يسألون
الرافضة َو َم ْن َن َحا َن ْح َو ُه ْم وسار عىل درهبم بسبب جهلهم بكتب أهل ُّ
دائام هذا السؤال بعد أن ننسف هلم افرتاءاهتم عن الصحابة ،ويقولون :طاملا أن الرواية ضعيفة،
فلامذا يروهيا اإلمام ابن عساكر يف تارخيه أو يذكرها الذهبي يف سْيه ؟؟
وهذا نفس السؤال الذي يسأله أت ْبيا ُع عدنان إبراهيم بعد نسف الروايات َحم َل استدالهلم !
وللرد عىل هذا السؤال أقول:
http://www.youtube.com/antishubohat
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علامؤنا مثل اإلما يم ا ي
بن عساكر وغْيه من املؤرخي كالطَبي وابن األثْي والذهبي وابن كثْي
الصح َة يف ُك ِّل ما ينقلونه !
حينام صنفوا كتبهم هذه مل يشرتطوا ِّ
بل كان هدفهم الوحيد هو مجع وتدوين كل ما قيل يف احلقبة التارخيية اخلطْية.
وأما املتأخرون منهم فكان هدفهم رسد ما قيل عن كل شخص أو عن كل حقبة زمنية بغض
النظر عن صحة الرواية وضعفها.
الثابت:
الصحيح
 راب اعا :الرواية ختال يف
َ
َ
اد َعى عدنان إبراهيم يف استدالله هبذه الرواية أن معاوية مل يكن يو ِّقر أصحاب رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم /وسنعرض شيئا من أقوال علامء وثقات هذه األمة عن أخالق معاوية !
 قال اإلما ُم اب ُن كثْي:

ي
ت َأ َحدا ا َأ ْع َظ َم يح ْل امـاَ ،و َال َأ ْكثَ َر ُس ْؤ ُد اداَ ،و َال َأب َ ْعدَ َأنَاةاَ ،و َال َأ ْل َ َ
يص ُة ْب ُن َجابي ٍرَ :ما َر َأي ْ ُ
{ َق َال َقبي َ
ََمْرجا ،و َال َأرحب با اعا بيا ْ َملعر ي
وف يم ْن ُم َع ي
او َي َة }.
ُْ
َ ا َ ْ َ َ َ

()10

األسدي من سادة ونبالء التابعي ،وكان رْحه اهلل كوفيا !
وقبيصة بن جابر
ُّ
وهذا كالم اإلمام الذهبي نفسه يف معاوية ريض اهلل عنه ،والذهبي هو صاحب الكتاب الذي
ينقل منه عدنان إبراهيم !
 قال اإلمام الذهبي:
ي
ٍ ي
ي
ي ي
{ َو ُم َع ي
او َي ُة :يم ْن يخيَ ي
ب َع ُ
اهلل
ار امل ُ ُل ْوك الذ ْي َن َغ َل َ
دْهلُم َع َىل ُظ ْلم يهمَ ،و َما ُه َو بي َ يَب ْيء م َن اهلَنَات َ -و ُ
َي ْع ُفو َعن ْ ُه }.

()11

 قال اإلمام الذهبي:
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{ َح ْسبُ َك بي َم ْن ُي َؤ ِّم ُر ُه ُع َم ُرُ ،ثم ُعثْ َام ُن َع َىل إي ْقلييْ ٍم ـ َو ُه َو َث ْغ ٌر ـ َفيَ ْضبي ُط ُهَ ،و َي ُق ْو ُم بي يه أَت َم قييَا ٍمَ ،و ُي ْر ييض
خائي يه َو يح ْل يم يهَ ،وإي ْن كَا َن َب ْع ُض ُه ْم تَأَل َم َمر اة يمنْ ُهَ ،وك ََذل ي َك َف ْليَك ي
اس بي َس َ
ُن املَلي ُك.
الن َ
اب َر ُس ْو يل اهللي  -صىل اهلل عليه وآله وسلم َ -خ ْ اْيا يمنْ ُه بيكَث ي ْ ٍ
َان َغ ْ ُْي ُه يم ْن َأ ْص َح ي
َوإي ْن ك َ
ْيَ ،و َأ ْف َض َل،
امل بيكَام يل َع ْقلي يه ،و َفر ي
ط يح ْل يم يهَ ،و َس َع ية َن ْف يس يهَ ،و ُقوةي َد َهائي يه
َو َأ ْص َل َحَ ،ف َه َذا الر ُج ُل َسا َد َو َس َ
َ ْ
اس ال َع َ َ َ
ي
َو َر ْأييه})12(.
 روى اإلمام أبو بكر اخلال ُل:
ي
ب :كُنا يعنْدَ ْاألَ ْع َم ي
شَ ،ف َذك َُروا ُع َم َر ْب َن َعبْ يد ا ْل َع يز ييز َوعَدْ َل ُهَ ،ف َق َال ْاألَ ْع َم ُش:
{ قال َأبُو ُه َر ْي َر َة ا ْملُكْت ُ
يي
ي ي
ف َل ْو َأ ْد َر ْكت ُْم ُم َع ي
او َي َة؟ َقا ُلوا  :ييف يح ْل يم يه؟ َق َ
الَ :ال َواهللَ ،ب ْل يف عَدْ له })13(.
َف َكيْ َ
 خام اسا :من فمك ُأدينك:
عدنان إبراهيم له مقطع عىل موقع اليوتيوب يفرتي فيه عىل صحيح اإلمام البخاري ،يف حماولة
ُ
املؤر ُخ
يائسة لصد الناس عن هذا الكتاب العظيم ،فقال أثناء كالمه أن اإلما َم الذهبي هو
احلافظ ِّ
بالرجال !!
العظيم،
العال َم ُة
العليم ِّ
ُ
ُ
فلامذا ترك عدنا ُن إبراهيم َ
قول اإلمام الذهبي يف معاوية ريض اهلل عنه ؟!
الذهبي ؟
أعلم بالرجال من اإلمام
ِّ
هل عدنان إبراهيم ُ
ومد ُح معاوية ريض اهلل عنه مل يرد فقط عن اإلمام الذهبي ،وإنام عن كثْي من علامء هذه األمة !
 روى اإلمام ابن عساكر:
{ عن أيب األشهب قال :قيل للحسن البرصي« :يا أبا سعيد ،إن هاهنا قوماا يشتمون أو يلعنون
معاوية و ابن الزبْي» .فقال« :عىل أوئلك الذين يلعنون ،لعنة اهلل» }.

()14

واخلالصة أن هذه الروايات التي يذكرها عدنان جمرد أكاذيب وخرافات يريد عدنان حرشها يف
عقول أتباعه.
http://www.youtube.com/antishubohat
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 مراجع البحـث:
( )1سْي أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 2ص ،507ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ،11ط دار الفكر املعارص  -لبنان ،دار الفكر  -سوريا ،ت :نور الدين عنرت.
( )3ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام الذهبي ج 7ص ،111ط دار الكتب العلمية  -بْيوت ،ت :جمموعة من املحققي.
( )4سْي أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 10ص ،104ط مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )5تاري مدينة دمشق لإلمام ابن عساكر ج 8ص ، 82ط دار الفكر  -بْيوت .ت :حمب الدين أبو سعيد العمروي.
( )6أنساب األرشاف للبالذري ج 5ص ، 40ط دار الفكر  -بْيوت ،ت :دُ /س يهيل ذكار(شيعي)  ،د/رياض زركيل .
( )7موضح أوهام اجلمع والتفريق لإلمام اخلطيب البغدادي ج 2ص ،326ط دار الكتب العلمية  -بْيوت ،ت :أيب الفداء عبد اهلل القايض.
( )8علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ،111ط دار الفكر املعارص  -لبنان ،دار الفكر  -سوريا ،ت :نور الدين عنرت.
لياقوت احلموي ج ،3ص ،1342طبعة دار الغرب اإلسالمي  -بْيوت ،ت :د /إحسان عباس.
( )9معجم األدباء
ُ
( )10البداية والنهاية لإلمام عامد الدين بن كثْي ج 8ص 138طبعة دار هجر  -اجليزة ،ت :د /عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي.
( )11سْي أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،159طبعة مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
( )12سْي أعالم النبالء لإلمام شمس الدين الذهبي ج 3ص ،133طلعة مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون.
السنة لإلمام أيب بكر اخلالل ج ،2ص ،437طبعة دار الراية  -الرياض ،ت :د /عطيّة الزهراِّن.
(ُّ )13
( )14تاري مدينة دمشق لإلمام ابن عساكر ج 59ص ،206طبعة دار الفكر  -بْيوت .ت :حمب الدين أبو سعيد العمروي.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

