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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مسلم  والذب عن صحيح -رضي اهلل عنه- معاويةب بيان مناق

 وعن العلماء الذين أجمعوا على صحته وتلقوه بالقبول واالحترام
 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 : أما بعد

يوم الثالثاء، املوافق " جريدة املدينة"لعابدين نشرته فقد اطلعُت على مقال للدكتورة سهيلة زين ا
 ”1-0“معاوية رضي اهلل عنه املفرتى عليه  : "، حتت عنوان(هـ01/4/0441)

 "هل يُعقل أّن الرسول عليه الصالة والسالم يلعن أحد كتاب وحيه وصحابته، وهو ناٍه عن سبهم؟
-صـلى اهلل عليـه وســلم–حـديثا  فيـه لعــن مـن رسـول اهلل  مل ينقـل -رمحـه اهلل–، فاإلمـام مســلم غلـ ذا العنـوان وهـ

 .-رضي اهلل عنه- ملعاوية
 .-رضي اهلل عنه–ينبغي أن ننقل هنا بعض فضائل معاوية قبل مناقشة هذه الكاتبة و 
صـلى اهلل –، ولـه قبـل كلـن منــزلة عنـد رسـول اهلل زلة ومكانة عند أهل السنة واحلقـإن هلذا الصحايب اجلليل من -أ

 .املأمونني ا أنه من كتاب وحيههومن ،منها أنه صاحبه وصهره -وسلم عليه
 صلى- النيب عن، عمرية أيب بن الرمحن عبد نفع ،دعوة عظيمة -صلى اهلل عليه وسلم-لقد دعا له النيب  -ب

، (4/102) "مسنده"، أخرجه اإلمام أمحد يف  "به وأهد مهديا هاديا اجعله اللهم" :ملعاوية قال أنه -وسلم عليه اهلل
" أخبار أصبهان"، وأبو نعيم يف (142" )معجم الصحابة"، وابن قانع يف (4441)حديث " سننه"والرتمذي يف 

إىل سعيد بن عبد العزيز عن  ساقه من طرق ،(0121)رقم " السلسلة الصحيحة"، وصححه األلباين يف (0/041)
   .-صلى اهلل عليه وسلم- ة املزين عن النيبري ربيعة بن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب عم

اللهمَّ َعلِّْم ُمَعاِويََة " :يقول -صلى اهلل عليه وسلم- قال مسعت رسول -رضي اهلل عنه– عن العرباض بن ساريةو 
حديث " فضائل الصحابة"، ويف (4/011)حديث " مسنده"جه اإلمام أمحد يف ، أخر  "اْلِكَتاَب َواحلَِْساَب َوِقِه اْلَعَذابَ 

السلسلة "األلباين يف أورده و  ،(04/150)" املعجم الكبري"، والطرباين يف (1114)زار حديث ، والب(0144)
الرمحن  ، وعبدعبد اهلل بن عباس هذا احلديث وهموككر أن مجاعة من الصحابة رووا ( 4111)حديث رقم  "الصحيحة
 .ومرسل َحرِيز بن عثمان بن ُعبيد، مرسل ُشريحمث ككر مع روايات هؤالء  املزين،ومسلمة بن ُُملَّد، ريةبن أيب عم
يـَْوم ـا َقرِيب ـا ِمـُثِّ مُثَّ  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -لنَّـيب  ا نَامَ  :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍن َعْن َخالَِتِه أُمِّ َحرَاٍم بِْنِت ِمْلَحاَن قَاَلتْ و 

ـــُم فـَُقْلـــتُ  َقَ  يـََتَبسَّ ُِ ُعِرُضـــوا َعلَـــيَّ يـَرَْكبُـــوَن َهــَذا اْلَبْحـــَر اأْلَْخَضـــَر َكـــاْلُمُلوِ  َعلَـــى أُ  :قَـــالَ  ؟َمـــا َأْضــَحَكنَ  :اْســتَـيـْ نَـــاِس ِمـــْن أُمَّــ
ُهمْ  :قَالَـــتْ  ،اأْلَِســـرَّةِ  َََْعَلـــُِث ِمـــنـْ ابـََهـــا ِمثْـَلَهـــا َفَأجَ  ،فـََقالَـــْت ِمْثـــَل قـَْوهِلـَــا ،مُثَّ نَـــاَم الثَّانَِيـــَة فـََفَعـــَل ِمثْـَلَهـــا ،فَـــَدَعا هَلـَــا ،فَـــادُْا اللَّـــَه َأْن 
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ُهمْ  :فـََقاَلتْ  َََْعَلُِث ِمنـْ َفَخَرَجـْت َمـَع َزْوِجَهـا ُعبَـاَدَة بْـِن الصَّـاِمِت َغازِيـ ا َأوََّل َمـا رَِكـَ   ،أَنْـِت ِمـْن اأْلَوَّلِـنيَ  :فـََقـالَ  ،ادُْا اللََّه َأْن 
ـا اْنَصـَرُفوا ِمـْن َغـ َها َفَماتَـتْ اْلُمْسِلُموَن اْلَبْحـَر َمـَع ُمَعاِويَـَة فـََلمَّ َهـا َدابَـِّة لِتَـرَْكبَـَهـا َفَصـَرَعتـْ ـْأَم فـَُقرِّبَـْت إِلَيـْ ، "ْزِوِهْم قَـاِفِلنَي فـَنَـزَلُـوا الشَّ

 (.0101)، ومسلم حديث (1111)حديث " صحيحه"أخرجه البخاري يف 
َعــْت النَّــيبَّ  أُمّ وعــن  ــِه َوَســلَّمَ -َحــرَاٍم أَنَـَّهــا مسَِ ُِ يـَْغــُزوَن اْلَبْحــَر َقــْد َأْوَجُبــوا  :لُ يـَُقــو  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي ــ َأوَُّل َجــْيٍ  ِمــْن أُمَّ

ُِ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ -مُثَّ قَاَل النَّيب   ،أَْنِت ِفيِهمْ  :قَالَ  ،يَا َرُسوَل اللَِّه أَنَا ِفيِهمْ  :قَاَلْت أُم  َحرَاٍم قـُْلتُ  َأوَُّل َجـْيٍ  ِمـْن أُمَّـ
 (1114)حـديث " صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف ". ِديَنَة قـَْيَصَر َمْغُفوِر هَلُْم فـَُقْلُت أَنَا ِفيِهْم يَـا َرُسـوَل اللَّـِه قَـاَل اَل يـَْغُزوَن مَ 

رقـــم  "مســـند الشـــاميني" و الطـــرباين يف (  21/  1" ) احلليـــة " عنـــه أبـــو نعـــيم يف و  "مســـنده " احلســـن بـــن ســـفيان يف و 
(444.) 

 "الفــــتح"،  "البحــــر غــــزا مــــن أول ألنــــه ملعاويــــة منقبــــة احلــــديث هــــذا يف :املهلــــ  قــــال" :ابــــن حجــــراحلــــاف  قــــال 
(2/011.) 

 
، ولـو والعـدل وملعاوية جهاد عظيم إلعالء كلمة اهلل وفتوحات ومزايا أخرى، منها السـماحة والكـرم واحللـم واألنـاة

 .مل يكن له إال فضل الصحبة لكفاه
 :بعد أن ككر فضل اخللفاء الراشدين (21ص" )أصول السنة"يف  -رمحه اهلل-قال أمحد 

كــل مــن   ،الــذي بعــث فــيهم القــرن -صــلى اهلل عليــه و ســلم-مث أفضــل النــاس بعــد هــؤالء أصــحاب رســول اهلل  "
وكانـت سـابقته معـه  ،على قدر ما صـحبه الصحبةمن له  ،رآه فهو من أصحابه وأصحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة 

كـان هـؤالء   ،ولـو لقـوا اهلل يميـع األعمـال ،مل يـروه نأفضـل مـن القـرن الـذيهـو فأدنـاهم صـحبة  ة،ومسع منه ونظر إليه نظر 
مــن  أفضــل لصــحبته ومــن رآه بعينــه وآمــن بــه ولــو ســاعة ورأوه ومسعــوا منــه -ســلمصــلى اهلل عليــه و -الــذين صــحبوا النــيب 

 ".التابعني ولو عملوا كل أعمال اخلري
صـلى اهلل عليـه -مـا أقـول يف رجـل قـال رسـول اهلل ": فقال -رضي اهلل عنه- اويةاملبار  عن مع عبد اهلل بنئل سُ و 

: أيهمـا أفضـل ؟ هـو أو عمـر بـن عبـد العزيـز ؟ فقـال: ربنا ولن احلمد، فقيل له: مسع اهلل ملن محده، فقال خلفه: -وسلم
" يخ دمشـقر تـأ" ،" د العزيـزخـري وأفضـل مـن عمـر بـن عبـ -صلى اهلل عليه وسلم-لرتاب يف منخري معاوية مع رسول اهلل 

 .(4/044" )البداية والنهاية"، و(51/111)
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، وتـرد ردا  علميـا  علـى مـا طعـن بـه -رضـي اهلل عنـه-فكان على الكاتبة أن تذكر فضـائل الصـحايب اجلليـل معاويـة 
ه وال أثـرا  واحـدا بل مل تنقل حديثا واحدا  يف فضـائل،، لكنها مع األسف مل تفعل كلن-رضي اهلل عنه-أخو الروافض فيه 

 . 0عن السلف يف فضائله
كهبـت حتـ  مـن  ،وافـرتى عليـه -رضـي اهلل عنـه-يف من كم معاويةالطعن الرد العلمي و  منمن كلن وبدال   وبدال   

 :شأن صحيح مسلم، فقالت
  سيدنا ومن املؤمل حق ا أن يُهاجم من قبل الشيخ أمحد الكبيسي؛ إك وصفه بأنّه مصدر بالء األمة، واهتمه بس "

علي بن أيب طال  رضي اهلل عنه، مستدال  حبديث رواه مسلم، فبدال  من أن حيقـق يف احلـديث، هـده يـردده، فـال ُيصـدق 
، فلـيس لكـون حـديث «ال تسبوا صحابُ» أّن سيدنا معاوية أمر بسّ  سيدنا علي، والرسول عليه الصالة والسالم قال 

نـــة وشخصـــية معاويـــة رضـــي اهلل عنـــه، ولـــيس كـــل مـــا ورد يف صـــحيح مســـلم رواه مســـلم ُنصـــدق قـــوال  ال ينطبـــق علـــى مكا
بشر، واجتهد يف مجـع األحاديـث، وحتـرى صـحتها طبق ـا  -رمحه اهلل-زل، فاإلمام مسلم ـصحيحا يؤخذ به، وكأنّه قرآن من

ا ومتن ـا طبق ـ ا لإلمكانـات لإلمكانات الـُ كانـت متاحـة لـه يف عصـره، وعلينـا نـن أن نتحـرى صـحة تلـن األحاديـث سـند 
املتاحة لنا، فال نسلم باألحاديث الواردة يف صحيحه املناقضة لقيم اإلسالم ومبادئه وأخالقياته وأخالقيـات رسـوله الكـر  

 ".وصحابته رضوان اهلل عليهم
 ".وليس كل ما ورد يف صحيح مسلم صحيحا يؤخذ به، وكأنّه قرآن منـزل : "انظر إىل قوهلا -0

تـــه األمـــة بـــالقبول واالحـــرتام؛ ألنـــه يضـــم بـــني دفتيـــه أحاديـــث يف قمـــة تلقّ  -رمحـــه اهلل-إن صـــحيح مســـلم : أقوووول
ال ســيما ، البخــاري يف الصــحةيلــي فهــو يف مســتوى صــحيح البخــاري عنــد بعــض أهــل العلــم وبعضــهم يــرى أنــه الصــحة، 

 .وهو يتفق مع البخاري يف أحاديث كثرية
زلة عظيمــة عنــد اهلل وعنــد ـلــُ يرويهــا الشــيخان وغري ــا منــالصــحيحة ا -صــلى اهلل عليــه وســلم–ولســنة رســول اهلل 

املــؤمنني؛ إك ســنة رســول اهلل مفســـرة للقــرآن مبينــة ملمالتـــه ومقيــدة ملطلقاتــه وُمصصــة لعموماتـــه، وال يعــر  النــاس كيـــف 
َوأَنزْلَنــا ): أنهالــذي قــال اهلل يف شــ -صــلى اهلل عليــه وســلم–إال ببيــان رســول اهلل  ..أو...أو يصــلون أو يزكــون أو يتصــدقون

َ لِلنَّاِس َما نزَل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ   .[44: سورة النحل] (إِلَْيَن الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
ثْـلَـُه َأاَل ِإينِّ أُوتِيـُت اْلِكتَـاَب َومِ " :قـال-َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -اللَِّه  َرُسولَ  عن املقدام بن معديكرب الكندي أنَّ و  

َعان ا َعَلى أَرِيَكِتِه يـَُقوُل َعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمْن أ ،َأاَل ِإينِّ أُوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثْـَلُه َمَعهُ  ،َمَعهُ  اَل يُوِشُن َرُجِل يـَْنَثُِث َشبـْ
" سـننه"، والرتمـذي يف  (01014)رقـم " مسـنده"أخرجـه أمحـد يف ...". َحـرَاٍم َفَحرُِّمـوهُ  َحاَلٍل فَـَأِحل وُه َوَمـا َوَجـْدُُتْ ِفيـِه ِمـنْ 

 .(511) "مقدمته"، والدارمي يف (01)حديث " املقدمة"، وابن ماجه يف (1224)حديث 
 

                                                 
1
يث واآلثار في وسبب ذلك أنها ال تثق في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال في أئمة اإلسالم الذين نقلوا هذه األحاد 

 . فضائل هذا الصحابي الجليل رضي هللا عنه وأرضاه 
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 (.ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحِي يُوَحى َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى: )-صلى اهلل عليه وسلم-عن رسوله يقول  واهلل تعاىل
، وعظــم ، وصــحيح مســلم قــائم عليهــا، بــل  تلــ   ــا-صــلى اهلل عليــه وســلم–حــي مــن اهلل علــى رســوله فالســنة و 

 . شأنه بسببها
 
 :، من هذا الثناء ما يأيتاألمة فحول علماء لقد أثىن على صحيح مسلمو 
قـــال األســـتاك أبـــو إســـحاق و . وقـــد نقـــل إمـــام احلـــرمني إمجـــاا علمـــاء املســـلمني علـــى صـــحة مـــا يف الصـــحيحني "
أهـــل الصـــنعة عمعـــون علـــى أن األخبـــار الـــُ اشـــتمل عليهـــا الصـــحيحان مقطـــوا  ـــا عـــن : "  -رمحـــه اهلل  -ُثاإلســـفرائ

 .(0/411)البن حجر  "النكت" ، "فذلن خال  يف طرقها ورواهتا  صاح  الشرا، وإن حصل خال  يف بعضها
أمجعـني  -رضـي اهلل عـنهم  -املاضـني مل هـد يف األئمـة " : " اجلمـع بـني الصـحيحني " وقال احلميدي يف كتاب 

مقدمة ابن الصالح مع التقييـد "، ( يعُث البخاري ومسلما  ) "عه بالصحة إال هذين اإلمامني من أفصح لنا يف مجيع ما مج
 .(41ص) "واإليضاح

 (:0/40)يف مقدمة كتابه جامع األصول -رمحه اهلل-  بن حممد املشهور بابن األثري وقال اإلمام عد الدين املبار 
إن أول مــن صــنف وبــوب الربيــع بــن صــبيح بالبصــرة مث انتشــر مجــع احلــديث وتدوينــه وســطره يف األجــزاء : وقيــل " 

بن احلجـا  اوالكت  وكثر كلن وعظم نفعه إىل زمن اإلمامني أيب عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري، وأيب احلسني مسلم 
ال مــا اهلل عازيهمــا عليــه مــن نصــح املســلمني، واالهتمــام بــأمور الــدين، فــدونا كتابيهمــا وفعــ -رمحهمــا اهلل  -النيســابوري 

 " .وأثبتا يف كتابيهما من األحاديث ما قطعا بصحته وثبت عند ا نقله 
كتابـه اجلمـع بـني الصـحيحني ( هــ 444) ومسى أبو بكر حممد بن عبداهلل الشيباين املعرو  باجلوزقي املتوىف سنــة 

 . ""ن رسول اهلل املمع على صحته لإلمامني البخاري ومسلم الصحيح من األخبار ع" 
صــلى اهلل عليــه -فهــذه منـــزلة الصــحيحني البخــاري ومســلم عنــد علمــاء املســلمني الــذين يُعظِّمــون ســنة رســول اهلل 

 .، ويؤمنون مبكانتها-وسلم
 :وانظر إىل قوهلا -1
سـالم ومبادئـه وأخالقياتـه وأخالقيـات رسـوله الكـر  فال نسلم باألحاديث الواردة يف صحيحه املناقضة لقـيم اإل " 

 ".وصحابته رضوان اهلل عليهم
 

 .إنَّ يف هذا الكالم جلرأة ال تطاق؛ ألن فيه طعنا  شديدا  يف هذا الكتاب العظيم وتشويها  له: أقول
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 عليــه صــلى اهلل-فلــيس يف صــحيح مســلم أحاديــث مناقضــة لقــيم اإلســالم وأخالقياتــه وأخالقيــات رســوله الكــر  
، ولـو كـان فيـه هـذه الفـواقر ملـا تلقتـه األمـة بـالقبول  ، حاشـاه مث حاشـاه-نهماهلل عـ يرضـ- وأخالقيـات الصـحابة -وسلم

 .موه على كثري من املؤلفات يف السنة النبوية، بل لو كان فيه ما زعمت حلذروا منه وطعنوا فيهواالحرتام، وملا قدّ 
 .لمية مؤدبة، أما  ذا األسلوب فال وألف اللن أن تناقشي احلديث مناقشة ع: وأقول

، فــيطعن يف هــذا الصــحايب كــان ينبغــي أن تــوجهي هــذه احلملــة إىل أمحــد الكبيســي الــذي ينحــى منحــى الــروافض
  .اجلليل

، -صـلى اهلل عليـه وسـلم–وكان ينبغي أن توجهي محلة أشد على الروافض الذين يطعنون يف أصحاب رسـول اهلل 
 ، ولعـن-رضـي اهلل عـنهم–أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص  الصحابة الكرام رأس بل ويكفروهنم، وعلى

 .ويطعن فيهم وأخزى من يسبهم اهلل
 

ــــت -4 بشــــر، واجتهــــد يف مجــــع األحاديــــث، وحتــــرى صــــحتها طبق ــــا  -رمحــــه اهلل-فاإلمــــام مســــلم ": الكاتبــــة قال
ا ومتن ـا طبق ـا لإلمكانـات  لإلمكانات الـُ كانـت متاحـة لـه يف عصـره، وعلينـا نـن أن نتحـرى صـحة تلـن األحاديـث سـند 

املتاحة لنا، فال نسلم باألحاديث الواردة يف صحيحه املناقضة لقيم اإلسالم ومبادئه وأخالقياته وأخالقيـات رسـوله الكـر  
 ."وصحابته رضوان اهلل عليهم

 
 .اخل...اإلسالم ومبادئه وأخالقياته تقول هذا كأهنا من كبار أئمة احلديث، وكأن مسلما  ال يعر  قيم

 .وكأن إمكانيات الكاتبة تفوق إمكانيات اإلمام مسلم وأمثاله من أئمة احلديث
، ومـن اخل...وأخالقياتـه ت صحيح مسلم بالقبول ال يعرفون قـيم اإلسـالمقّ بل واألمة الُ تل، حول العلماءوكأن ف

 .لقوه بالقبولفحكموا لصحيح مسلم بأنه يف قمة الصحة وتأتوا هنا 
 

  سعدا     معاوية بن أيب سفيان    أمر » فحديث مسلم الذي ُأسُتشِهد به، اجلزء األول منه  : "قالت الكاتبة -4
أبا الرتاب؟ هذا اجلزء موضوا ، فراوي احلديث سعد بن أيب الوقاص رضي اهلل عنه،  ما منعن أن تس  : فقال  

ا واملفروض أن يقول أمرين معاوية، وال يق مثّ أن هذا اجلزء مل يروه مسلم إاّل يف هذا احلديث، وكرر »ول أمر معاوية سعد 
باقي احلديث يف روايات أخرى، كما أّن البخاري مل يورد هذا اجلزء يف صحيحه يف باب مناق  علي، بينما روى 

 ".«زلة هارون من موسىـوأنت مُث مبن»األجزاء الباقية من احلديث املتعلقة بالرواية، 
 

 : أقول



 6 

 .على اجلزء الذي يتعلق مبعاوية بأنه موضوا تْ انظر كيف حكمَ 
احلـديث املوضــوا هــو مــا يرويــه الكـذاب اخلســيس، وهــذا مــن البــدهيات، حـل عنــد صــغار طلبــة العلــم، وبــرأ اهلل و  

للـذين رويـا حـاُت بـن إمساعيـل املـدين وبكـري بـن مسـمار امـن الكـذب مسلما  أن يروي يف صحيحه عن الكذابني، وبـرأ اهلل 
 .-رضي اهلل عنه- املتعلق مبعاوية اجلزءهذا احلديث ومنه 

 
واإلمـام أمحـد وحاُت بن إمساعيل الذي يروي عنه اإلمامان البخاري ومسلم  ا  اإلمام مسلم الكاتبة تْ ولقد هضمَ   

، واملــزي يف "ريــ التق"واحلــاف  ابــن حجــر يف " الكاشــف"يف كــل مــن الــذهيب   حلــاُترمــز فقــد ة، توبقيــة رجــال الكتــ  الســ
 .، فكفاه هذا توثيقا  وتشريفا  نه اجلماعةأي أنه روى ع ،(ا)برمز  "التهذي "
 

صـحيح الكتـاب، » جـاء عنـه يف التقريـ  : فيـه حـاُت بـن إمساعيـل املـدين: ومـن حيـث الـرواة : "الكاتبةقالت  -5
: ، وقـال ابـن املـديُث«ا كـان فيـه غفلـةوزعمـوا أّن حا ـ »: قـال أمحـد: ، وجاء يف هتذي  التهـذي  للعسـقالين«صدوق يهم

 .«ليس بالقوي»: روي عن جعفر، عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها، وقال النسائي
 

قال أمحد هو أح   : يف ترمجة حاُت بن إمساعيل( 1/014" )هتذي  التهذي "قال احلاف  ابن حجر يف : أقول
بـن ســامل اكتابـه صـاو وقـال أبـو حـاُت هـو أحـ  إي مـن سـعيد إىل مـن الـدراوردي وزعمـوا أن حا ـا كـان فيـه غفلـة إال أن  

  .وكان ثقة مأمونا كثري احلديث : ...وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن سعد 
فـر عـن أبيـه روى عـن جع :وقـال ابـن املـديُث ،بـن منصـور عـن حيـ  بـن معـني إسـحاقوقال العجلي ثقة وكذا قـال 

 ".أحاديث مراسيل أسندها
 ؟ال سيما وهو من الرواة عنه ،نهم الناقد البصري حي  بن معنيومن وثق حا ا ، فأين أقوال م

 ؟"إال أنَّ كتابه صاو: "مث أين قول اإلمام أمحد
وحكمـه أقـرب إىل الصـواب  ،" ثقـة": "الكاشف"ليس به بأس، ومن هنا قال فيه الذهيب يف  :النسائي قولوأين  

 .من حكم احلاف  عليه
 
قـــال » : للعســـقالين "هتـــذي  التهـــذي "جـــاء يف : بكـــري بـــن مســـمار (أي اإلســـناد) وفيـــه " :قالـــت الكاتبـــة -2
 ".فيه نظر: البخاري 
 

 : نا  مقصود البخاريمبيِّ ككر احلاف  : أقول
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 ".إال عندما ككر روايته عن الزهري ،" فيه نظر": لكنه ما قال"
 .فقول البخاري مقيد مبا يرويه بكري عن الزهري 
ي عــن عــامر بــن ســعد ال عــن الزهــري، فــأين اإلنصــا  والدقــة يف هــا احلــديث يف صــحيح مســلم إ ــيتــه هــذا وروا 
 النقل؟؟
 
 ".وليس هذا"وقال ابن حّبان يف الثقات : "قالت الكاتبة -1

 : حبان حيث قال احلاف  مل تكمل نقل احلاف  عن ابن: أقول
 ".عن الزهري كا  ضعيف ويير وقال ابن حبان يف الثقات وليس هذا ببكري بن مسمار الذي "

 ، فلماكا حـذفت"فيه نظر": فابن حبان يوثق بكريا  الذي روى له مسلم هذا احلديث، ويضعف من قال البخاري
 !!الكاتبة بقية كالم ابن حبان؟

 
ليس »: وقال النسائي( متساهل)وقال العجلي « فيه شيء»: "الكاشف"وقال الذهيب يف  : "قالت الكاتبة -4
 .وابن حزم يف احمللى، و الذهيب يف املغُث، وضّعفه العقيلي( دون التوثيق وهذا)« به بأس

 ".فراويان ضعيفان كيف ُيّسلم بروايتهما؟
 

 : أما العقيلي فلم َرحه بشيء من ألفاظ اجلرح، وإ ا قال فيه: أقول
 .(0/051" )الضعفاء"، انظر  "قال البخاري يف حديثه بعض النظر"

 .الدامغاينان على بكري بن مسمار بح وكالم البخاري محله ابن
 : ومن كالمه عليه

مــاال يتــابع  األخبــاريــروى مــن  ،كــان مرجئــا  ( بــن حيــان)عــن مقاتــل  ييــرو  الــذيالــدامغاين  إنــه بكــري: وقــد قيــل "
" كتــاب املــروحني"، " ثقــة مــدينعليهــا، وهــو قليــل احلــديث علــى منــاكري فيــه، لــيس هــو أخــو مهــاجر بــن مســمار، كا  

(0/111). 
 .وهذا املدين هو الذي روى عنه مسلم هذا احلديث املعرتض عليه: أقول

 (.2101)رقم ( 2/015" )الثقات"نو هذا الكالم، انظر " الثقات"وقال ابن حبان يف 
، ولـيس كمـا قالـت (011)رقـم ( 0/154" )الثقـات"، انظـر  "بكـري بـن مسـمار مـدين ثقـة: "وأما العجلي، فقال

 ".متساهل: "قال الكاتبة عن العجلي أنه
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املصـدر الـذي نقلـت الكاتبـة منـه الكـالم يف بكـري املـدين حيـث قـال " هتذي  التهـذي "يؤكد هذا قول احلاف  يف 
 . "ثقة :وقال العجلي : "فيه احلاف 

 .توثيق العجلي( 4/151" )هتذي  الكمال"ونقل املزي يف  
 

فقــد نقــل عنــه احلــاف  يف ترمجــة بكــري  ،بــن عــديْت حكــم افقــد أســقطَ يف نقلهــا عــن العجلــي،  تْ غالطَــوكمــا أهنــا 
 .ْت حكم غريه، كما أسقطَ  "وقال ابن عدي مستقيم احلديث": هذا أنه قال
 .فلم أقف على تضعيفهابن حزم وأما 
 

 ".فراويان ضعيفان كيف ُيّسلم بروايتهما؟ ": مث خلصت الكاتبة إىل قوهلا
 

 .وى له اجلماعة واإلمام أمحدفحاُت بن إمساعيل ثقة، ر ، هلاوهذا كالم ال يسلم 
، ال سـيما وقـد صـدوقمرتبـة ال حيطـه عـن " فيه شـيء: "وبكري بن مسمار صدوق كما قال احلاف ، وقول الذهيب

، فلمــاكا مل تنقــل الكاتبــة هــذا وثّقــه بعــض األئمــة، وال ســيما واجلــرح فيــه غــري مفســر، فحديثــه ال ينـــزل عــن درجــة احلســن
 احلكم من احلاف ؟

 
 لال غـري، ولـذا قـا -رضـي اهلل عنـه-فضـائل علـي بيـان لق باإلسناد، أما املنت فغرض اإلمـام مسـلم منـه هذا ما يتع

 ".-رضي اهلل عنه-باب من فضائل علي بن أيب طال  " :النووي
صـلى -قـال رسـول اهلل : عـن أبيـه قـال بـن أيب وقـاص بإسناده إىل سعيد بن املسـي  عـن عـامر بـن سـعدمث ساق  

حـــــديث " صـــــحيح مســـــلم"، "زلة هـــــارون مـــــن موســـــى إال أنـــــه ال نـــــيب بعـــــديـأنـــــت مـــــُث مبنـــــ" :لعلـــــي -اهلل عليـــــه وســـــلم
 .(1414)رقم

 .به من طريق مصع  بن سعد عن أبيه -رضي اهلل عنه-مث روى هذا احلديث عن سعد  
عـن بكـري بـن مسـمار عـن عـامر بـن سـعد بـن مث ساقه مرة أخرى مع فضائل أخرى بإسناده إىل حاُت بن إمساعيـل 

 ا مـا ككــرتُ أّمـ :فقـال ؟تسـ  أبـا الـرتاب أنمـا منعـن  :فقـال ،أمـر معاويـة بـن أيب سـفيان سـعدا   : وقـاص عـن أبيـه قـالأيب
 مسعـتُ  ،من محر النعم يَّ إتكون ي واحدة منهن أح   نْ أل ،سبهأفلن  -صلى اهلل عليه وسلم-ثالثا قاهلن له رسول اهلل 

فتــُث مــع النســاء يــا رســول اهلل خلَّ  :فقــال لــه علــي   ،فــه يف بعــض مغازيــهخلَّ  ،يقــول لــه -صــلى اهلل عليــه وســلم-رســول اهلل 
نـه ال نبـوة أ إالزلة هـارون مـن موسـى ـتكـون مـُث مبنـ أنأمـا ترضـى  :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال له رسول اهلل  ؟والصبيان
 :فقــال ،فتطاولنــا هلــا :قــال ،"لهألعطــني الرايــة رجــال حيــ  اهلل ورســوله وحيبــه اهلل ورســو " :ومسعتــه يقــول يــوم خيــرب ".بعــدي
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ــ فقــل تعــالوا نــدا )! وملــا نزلــت هــذه ا يــة  .ففــتح اهلل عليــه .فبصــق يف عينــه ودفــع الرايــة إليــه ،مــدرْ أيت بــه فــأُ  "ا  ادعــوا ي علّي
 ."اللهم هؤالء أهلي" :فقال وحسينا   وفاطمة وحسنا   ا  عليّ  -صلى اهلل عليه وسلم-دعا رسول اهلل !  (أبناءنا وأبناءكم
 .-رضي اهلل عنهم– فضائل أخرى عن عدد من الصحابة -رضي اهلل عنه-مث لعلي 

رضـي -، وهـو يـدر  أن سـعدا  -عنـه رضـي اهلل-علـي  وعند التأمل يدر  املنصف أن معاوية مل يأمر سعدا  بس 
 .لن يس  عليا   -اهلل عنه

 ".ترابأن تس  أبا ما مينعن : "الرتمذي، ويف جامع "صحيح مسلم"يف وعبارة معاوية كما هنا 
رضـي اهلل -بعض فضائل علي  -صلى اهلل عليه وسلم-والظاهر أنه قد بلغ معاوية أن سعدا  يروي عن رسول اهلل 

 .-رضي اهلل عنه-، فأراد  ذا السؤال أن يسمع هذه الفضائل من سعد -عنه
مــن النــاس، فســؤال  مــإلٍ  لظــاهر أن هــذا كــان علــى مســمع مــنفــروى لــه هــذه الفضــائل العظيمــة، فــأقره معاويــة، وا

، ولـو سـاءته لعـارض سـعدا ، ومل ينقـل أحـد -رضـي اهلل عنـه-لعلـّي  أدى إىل هـذه النتيجـة الطيبـة -رضي اهلل عنه- معاوية
 .وعن أصحاب حممد أمجعني -مارضي اهلل عنه-استياءه وال معارضته 

ايـة هـذا احلـديث التأليـ  علـى معاويـة برو  وحاشـاه أن يقصـد، وما أعتقد يف اإلمام مسلم إال أنه يفهم هـذا الفهـم
 .-رضي اهلل عنه-، بل قصده بيان فضائل علي -رضي اهلل عنه-

مل يـأمر سـعدا  أن يسـ  عليـا ، وإ ـا سـأله سـؤاال  للغـرض الـذي أحملنـا  -رضـي اهلل عنـه– هد اجللـي أن معاويـةوالشا
 .من تعبري بعض الرواةهي إ ا  "أمر"إليه، ولفظة 

 .دابرهمالروافض قطع اهلل فسق  ما يتعلق به 
 . خطأ الكاتبة فيما هولت به على صحيح مسلموتبنيَّ 

ومـــن خــــاض يف غــــري فنــــه أتــــى هما، تْ ضــــّعفَ ا يف نقلهــــا الكــــالم عـــن العلمــــاء يف الــــرجلني اللــــذين مغالطاهتــــوتبيَّنـــْت 
 .بالعجائ 
 .إهنا مل تفهم الفرق بني تصرفات اإلمامني البخاري ومسلممث 

ويسـوق منهـا مـا يتناسـ   ،من طريقتـه يف عـرض األحاديـث أن رتصـر األحاديـث الطويلـة -هللرمحه ا–فالبخاري 
 .يف ترامجه -رمحه اهلل- كتابه على التفقه من األحاديث، ولذا يقال فقه البخاري بىنمع األبواب؛ ألنه 
رقـه يف بـاب فإنه يسـوق األحاديـث كمـا هـي، فـال رتصـرها، ويسـوق كـل حـديث بكـل ط -رمحه اهلل-فأما مسلم 

إىل جان  أنـه مل يفهـم  ال قصدا ، هذاا ، ضَ رَ عَ جاء ككر موقف معاوية واحد، ومن هنا ساق حديث سعد هذا بكامله، ف
 .كما أسلفنا - عنهرضي اهلل-بس  علي سعدا  أن معاوية أمر 
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من لعنه الرب والصلة وا داب ، باب » كما ورد يف صحيح مسلم حديث يف كتاب  : "قالت الكاتبةمث  -1
 ".ال أشبع اهلل بطنه "ضي اهلل عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، بأّن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عن معاوية ر 

ال بأس « :صدوق اللهجة ، يف عقله شيء، وقال النسائي» : وفيه حممد بن املثىن العنزي ، قال صاو ِجَزرة  
: ابن حجر]، وفيه أمية بن خالد، وهو من الضعفاء(4005) ل رقم ميزان االعتدا: الذهيب]به، كان يغري يف كتابه

 .[من امسه أمية: هتذي  التهذي 
ليس بالقوي، وضّعفه أبو « وفيه أبو محزة القصاب، وهو عمران بن أيب العطاء األسدي، قال أبو حاُت والنسائي

 ".داود
 

 -رضي اهلل عنه-فضائل علي ن األحاديث يف عددا  م "الرب والصلة وا داب"اإلمام مسلم يف كتاب  أورد: أقول
أو دعا عليه، وليس هو  ، أو سبه،-صلى اهلل عليه وسلم-باب من لعنه النيب : "بقولههلذه األحاديث فرتجم النووي 

 ".أهال  لذلن، كان له زكاة وأجرا  ورمحة
 : -رمحه اهلل-مسلم  لمن هذه الفضائل قو 

 -رضي اهلل عنها- م  عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشةحدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير عن األع
 ،رجالن فكلماه بشيء ال أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما -صلى اهلل عليه وسلم-دخل على رسول اهلل  :قالت

 ،العنتهما وسببتهم :قلتُ  :قالت ؟وما كا  :ما أصابه هذان قال فلما خرجا قلت يا رسول اهلل من أصاب من اخلري شيئا  
" اللهم إ ا أنا بشر فأي املسلمني لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا :أو ما علمت ما شارطت عليه ريب قلت :قال

 (.1211)حديث 
 .به -رضي اهلل عنها- مث ساقه من طريق أخرى إىل عائشة

اللهم إ ا أنا ": -مصلى اهلل عليه وسل-قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه- مث روى بإسناده إىل أيب هريرة
 ".بشر فأميا رجل من املسلمني سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورمحة

رضي اهلل -مثل حديث أيب هريرة  -صلى اهلل عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهلل عنه- مث ساق بإسناده إىل جابر
 ".زكاة وأجرا  : "إال أنه قال فيه -عنه

رضي – بإسناده إىل أيب الزناد عن األعر  عن أيب هريرةمرة أخرى  -اهلل عنهرضي -مث ساق حديث أيب هريرة 
فأي املؤمنني  ،فإ ا أنا بشر ،لن ختلفنيه اللهم إين أختذ عند  عهدا  " :قال -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب  -اهلل عنه

 ".القيامة تقربه  ا إلين يوم ،فاجعلها له صالة وزكاة وقربة ،جلدته ،لعنته ،آكيته شتمته
 .-رضي اهلل عنه-مث ساق نوه من طرق إىل أيب هريرة 
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 :يقول -صلى اهلل عليه وسلم -مسعت رسول اهلل :يقول -رضي اهلل عنه-جابر بن عبد اهلل بإسناده إىل روى مث 
 ."وأجرا أن يكون كلن له زكاة ،أي عبد من املسلمني سببته أو شتمته -عز وجل-إ ا أنا بشر وإين اشرتطت على ريب "

 .هذا الباب يف -رضي اهلل عنه-مث ساق حديثا  عن أنس 
 :، قالبعد كل هذه األحاديثمث  

حدثنا  ،حدثنا أمية بن خالد :قاال ،(واللف  البن املثىن)بن بشار اح وحدثنا  .زيـحدثنا حممد بن املثىن العن
 -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  كنت ألع  مع الصبيان فجاء  :بن عباس قالاشعبة عن أيب محزة القصاب عن 

 :قال ،هو يأكل :فقلت ،فجئت :قال ،اكه  وادا ي معاوية :وقال ،فجاء فحطأين حطأة :قال ،فتواريت خلف باب
 (.1214) حديث"ال أشبع اهلل بطنه :فقال ،هو يأكل :فجئت فقلت :قال ،ي اكه  فادا ي معاوية :مث قال

 
 .به بن عباساربنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة أخربنا أبو محزة مسعت حدثُث إسحاق بن منصور أخ: مث قال

 
احلديث الذي فيه فريى الفطن أن اإلمام مسلما  قد رب  ربطا  حمكما  بني هذه األحاديث الُ سقناها، وبني 

ت أخرى صرحية دعوا -اهلل عليه وسلم صلى-كما أن له   ،مؤداه الدعاء له، والذي -رضي اهلل عنه–الدعاء على معاوية 
 من أهل احلديث، فهل هذه الكاتبة تدر  هذا األمر؟ملعاوية يعلمها مسلم وغريه 

 
 .كالم الكاتبة يف رجال مسلم يف إسناد حديث ابن عباسإىل   ولنأت ا ن

 ".صدوق اللهجة ، يف عقله شيء» : زي ، قال صاو ِجَزرة ـوفيه حممد بن املثىن العن : "قالت
 .ْت منه هذا الكالمذي نقلَ ومل تذكر املصدر ال

 .-رمحه اهلل-للحاف  ابن حجر " هتذي  التهذي "والظاهر أن مصدرها 
 ؟فماكا قال فيه احلاف ؟ وماكا نقل عن العلماء يف حممد بن املثىن

 ".أبو موسى البصري احلاف  زيـبن عبيد بن قيس بن دينار العن حممد بن املثىن" :قال احلاف  يف صدر ترمجته
 .روى عنهأمساء شيوخه، ومن مث سرد 

قال عبداهلل بن أمحد عن ابن معني ثقة وقال أبو سعد اهلروي سألت الذهلي عنه فقال حجة وقال  ":مث قال 
وقال أبو حاُت صاو احلديث صدوق  (1)وكنت أقدمه على بندار يءصاو بن حممد صدوق اللهجة وكان يف عقله ش

وقال ابن عقدة ...ن أيب موسى وحي  بن حكيم وقال النسائي ال بأس به وقال أبو عروبة ما رأيت بالبصرة أثبت م
 .باتثثنا حممد بن املثىن وكان من األحد مسعت ابن خراش يقول

                                                 
 .، وهو من رجال اجلماعة، ومنهم البخاري ومسلموبندار هذا هو حممد بن بشار وثّقه كل من الذهيب واحلاف  ابن حجر وغري ا - 1
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من كتابه وقال اخلطي  كان ثقة ثبتا احتج  إالوككره ابن حبان يف الثقات وقال كان صاح  كتاب ال يقرأ 
 (.411-1/415) "ي هتذي  التهذ"انظر  ." حبديثه األئمةسائر 

 
حممد بن بشار وإسحاق بن منصور، و ا " صحيح مسلم"يف رواية هذا احلديث يف  حممد بن املثىن وتابع: أقول

 .من  ا
 .ثقة ثبت: فيه" التقري "وقال احلاف  يف 

 ".ثقة ورا...زي احلاف  ـحممد بن املثىن أبو موسى العن"": الكاشف"وقال احلاف  الذهيب يف 
 

 .ما احلامل هلذه الكاتبة على معاملة رجال مسلم بل والبخاري هذه املعاملة املريبة فال أدري
 
 ".[من امسه أمية: هتذي  التهذي : ابن حجر]وفيه أمية بن خالد، وهو من الضعفاء : "الكاتبة تقالمث 
 

 .هو الذي قال فيه من الضعفاء" هتذي  التهذي "وكأن صاح  : أقول
 : فيه يقول احلاف  ابن حجروإكا ب( 0/410" )ذي هتذي  الته"فرجعنا إىل 

وروى  ،اما علمت إال خري  :وقال الدارقطُث ،ثقة :وقال العجلي...قال أبو زرعة وأبو حاُت والرتمذي ثقة".....
إ ا   :قال ،فلم أره حيمده يف احلديث ،بن خالد أميةمسعت أبا عبداهلل يسأل عن  :ثرم قالالعقيلي يف الضعفاء عن األ

وككره أبو العرب يف ، وما أبدى العقيلي فيه غري حديث واحد وصله وأرسله غريه ،ن حيدث من حفظه ال رر  كتابا  كا
 ."الضعفاء فلم يصنع شيئا

 
 .ثقة": الكاشف"، وقال الذهيب يف" صدوق"": التقري "قال احلاف  يف و 

سه، والنضر بن مشيل ثقة ثبت، كما مسلم يف السياق نفصحيح كما يف وتابعه يف شعبة النضر بن مشيل  : أقول
صاح   ،إمام ،ثقة": ، مث قال"شيخ مرو وحمدثها": الكاشف"قال فيه احلاف  ابن حجر، وقال احلاف  الذهيب يف 

 ."سنة
 
أبو محزة القصاب، وهو عمران بن أيب العطاء األسدي، قال أبو حاُت ( أي اإلسناد)وفيه  : "الكاتبة تقالمث 
 ."ي، وضّعفه أبو داودليس بالقو « والنسائي
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 :، فإكا باحلاف  ابن حجر يقول(042-4/045" )هتذي  التهذي " فرجعنا إىل
وقــال أبــو حــاُت  ،بصــري لــني :وقــال أبــو زرعــة ،ثقــة :وقــال ابــن معــني ،لــيس بــه بــأس صــاو احلــديث :ال أمحــدقــ"
وككـره ابـن حبـان  ،ا  وهـو ضـعيفوقال ا جـري عـن أيب داود يقـال لـه عمـران احلـالب لـيس بـذ ،ليس بالقوي :والنسائي
 ."نه وثقهإقال ابن خلفون عن ابن  ري و  " .شبع اهلل بطنهأال " :له يف مسلم حديث ابن عباس .يف الثقات
 

 ".الكاشف"، وسكت عنه الذهيب يف "صدوق، له أوهام": التقري "وقال احلاف  يف 
ثقـــة، وقـــال أبـــو حـــاُت : قـــال ابـــن معـــنيصـــاو احلـــديث، و : ، قـــال أمحـــد(1/141" )التـــذهي "وقـــال الـــذهيب يف 

 .ليس بقوي: وغري ا والنسائي
د أن هنـا  مـن وثّقـه كأمحـد وابـن معـني هـ ،عمـران بـن أيب عطـاء: محـزة القصـاب يف أقـوال األئمـة يف أيب وبالتأمـل

 .خلفونوابن حبان وابن  ري ن واب
 .أيب داودوهنا  من جرحه كأيب حاُت وأيب زرعة والنسائي و 

 .على جرح هؤالء األئمة هده غري مفسر يف مقابل توثيق عدد من األئمة له نظرةينا وإكا ألق
صـدوق، وأن حديثـه هـذا الـذي رواه مسـلم  ن أبا محزة وهذا شأنه ال يقل عن مرتبةإ :نقول أن فلنا يف ضوء هذا 

 .األمة كتابه بالقبول ت، وتلقّ فيما يرويه مسلم الذي التزم الصحة رواةوغريه حسن حيتج به، ال سيما وهو من 
 

 : ختمت الكاتبة مقاهلا بقوهلامث  -01
كيف قبل علماء األمة بصورة عامة، وعلماء احلديث بصورة خاصة بتصنيف مسلم ملعاوية رضي : وهنا أسأل "

 اهلل عنه بأنّه ضمن الذين لعنهم الرسول عليه الصالة والسالم؟
 

 النوويعن سوء الفهم حل للبدهيات، فهذا  الناش باطل هكذا تتطاول يهلها على علماء األمة بال: أقول
، -صلى اهلل عليه وسلم-باب من لعنه النيب ": هبقول -رضي اهلل عنه-يرتجم للباب الذي ورد فيه الدعاء على معاوية 

 ."أو سبه، أو دعا عليه، وليس هو أهال  لذلن، كان له زكاة وأجرا  ورمحة
 .ة، ومل تنـزجرفلم تستفد الكاتبة من هذه الرتمج

أن هذا الدعاء يف ، مع -صلى اهلل عليه وسلم-إ ا يدخل فيمن دعا عليه رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-فمعاوية 
 .صاحله إك يستفيد منه زكاة وأجرا  ورمحة وطهورا

-حديث أنس امن ضمنه -رضي اهلل عنهم-عددا  من األحاديث عن عدد من الصحابة الكرام مسلم ساق مث 
على ريب أىن  ييا أم سليم أما تعلمني أن شرط....: "قال -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  - عنهرضي اهلل
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فأميا أحد دعوت عليه من  ،إ ا أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغض  كما يغض  البشر :اشرتطت على ريب فقلتُ 
 ."ا منه يوم القيامةأمُ بدعوة ليس هلا بأهل أن جتعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه  

، وإ ا دعا عليه دعوة من مثارها أن كما تّدعي هذه الكاتبة  مل يلعن معاوية -صلى اهلل عليه وسلم-ورسول اهلل 
 .يقربه اهلل  ا منه يوم القيامة ،اهلل له طهورا  وزكاة وقربة هاَعل

 .وخصائصه -صلى اهلل عليه وسلم-وهذا من ميزات رسول اهلل 
 بصورة خاصة؟لذي نزل مبعاوية، والذي قبله علماء األمة بصورة عامة وعلماء احلديث فأين اللعن ا

ناشئة عن اجلهل وسوء القصد وسوء  ،فهذه محلة شعواء من هذه اجلاهلة على صحيح مسلم وعلى علماء األمة 
 .الفهم

 
 :مرة أخرى، فقالت الكاتبة مث تساءلت -00
لسالم يلعن أحد كتاب وحيه وصحابته، وهو ناه عن سبهم؟ هل نأخذ وهل يُعقل أّن الرسول عليه الصالة وا "

 ." ذا احلديث رغم تناقضه مع خلق النيب الكر  ملرد أنّه ورد يف صحيح مسلم الذي استند يف روايته على رواة ضعا ؟
 

 : أقول
لعن  -عليه وسلمصلى اهلل -ن رسول اهلل إبل وال من الصحابة  ،مل يقل أحد من أهل احلديث وعلماء السنة

 .معاوية، ومل يقل هذا إال الكاتبة
والذي  -رضي اهلل عنه-لعن معاوية  -صلى اهلل عليه وسلم-أين هو احلديث الذي ينص على أن رسول اهلل ف

 ؟لعلماء األمة ال  هيهذا الكالم طعنا  وجتأليس  ،علماء األمة بصفة عامة وعلماء احلديث بصفة خاصةقبله 
من تعد الُ مثرهتا أن تصري طهورا  وزكاة وقربة تقرب إىل اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-ل اهلل وهل الدعوة من رسو 

 ؟املنكرات الُ يطعن  ا يف العلماء ويتهمون يف عقوهلم
الذي  -صلى اهلل عليه وسلم-األمة مثل سبه  -صلى اهلل عليه وسلم-الذي هنى عنه رسول اهلل وهل الس  

 ؟ة وأجرا  وقربة تقربه إىل اهلل يوم القيامةيستفيد منه من سبهم زكا
، فهذا من ْت الكاتبةمل يلعن معاوية ومل يسبه كما زعمَ  -صلى اهلل عليه وسلم-إن رسول اهلل : ومع هذا نقول

 .جيبها
 ؟شأهنا، وهذه مثارها؟ ال يالم اإلمام مسلم على إيراده أحاديث هذا ، همث أخري 

احلديث خاصة على قبول هذه األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول  وهل يالم علماء األمة عامة وعلماء
 ؟-صلى اهلل عليه وسلم-اهلدى 
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 .نعوك باهلل من اجلهل والغرور والتعامل 
 

على احللقة  اطلعتُ  ،بعد انتهائي من الرد على احللقة األوىل من مقال هذه الكاتبة سهيلة: مالحظة -21
 .مع الطعن يف أهل احلديث ،مسلم وغريه من كت  احلديثد الطعن يف صحيح تعي ا الثانية من هذا املقال وإكا 

 
أواصل احلديث عّما يتعرض له سيدنا معاوية رضي اهلل عنه من افرتاءات من قبل البعض، وامتدت هذه  : "قالت

ريخ الُ بل امتدت أيض ا إىل كت  التا، االفرتاءات إىل بعض كت  احلديث مثل صحيح مسلم، ومسند اإلمام أمحد
كتاب تاريخ اإلسالم السياسي والديُث والثقايف »: تدرس يف أقسام التاريخ يف معظم جامعاتنا يف البالد العربية، مثل

للدكتور حسن إبراهيم حسن، هذا الكتاب كان مقرر ا علّي أثناء دراسُ اجلامعية يف كلية ا داب قسم « واالجتماعي
مؤلفه تأثر كثري ا بأساتذته املستشرقني، ونقل عنهم يف كتابه هذا، و ّا نقله عنهم،  تاريخ يامعة امللن سعود، ومعرو  أنّ 

ما كتبه املستشرق نيكلسون من هجوم على األمويني، ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنه، ومن قول هذا املستشرق 
الوثنية الُ ناصبت الرسول وأصحابه  اعترب املسلمون انتصار بُث أمية وعلى رأسهم معاوية انتصار ا لألرستقراطية»

إّن مجهور املسلمني يرون بني األمويني رجاال  مل يعتنقوا اإلسالم إاّل سعي ا وراء مصاحلهم، وال غرو »إىل أن يقول .. العداء
حسن . د)« أنا أول امللو »: فقد كان معاوية يرمي إىل جعل اخلالفة ملك ا كسروي ا، وليس أدل على كلن من قوله

 ".(111، 114/ 0)الثقايف واالجتماا، تاريخ اإلسالم السياسي والديُث و : براهيم حسنإ
 

لقد كانت محلتها يف احللقة األوىل على صحيح مسلم والعلماء الذين تلقوه بالقبول واالحرتام على امتداد 
 .العصور

ترى أهنا  عض كت  احلديثالثانية تناولت بالتشويه صحيح اإلمام مسلم ومسند اإلمام أمحد وباحللقة ويف 
 .-رضي اهلل عنه–االفرتاءات على معاوية امتدت إليها 

بني صحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد وبني كت  املستشرقني أعداء اإلسالم واملسلمني، وال سيما كتاب  تْ قرنَ ف
 .تشرقومن افرتاءات هذا املس ،وبُث أمية -رضي اهلل عنه- املستشرق نيكلسون الذي يطعن يف معاوية

 : قوله 
اعترب املسلمون انتصار بُث أمية وعلى رأسهم معاوية انتصار ا لألرستقراطية الوثنية الُ ناصبت الرسول وأصحابه  "
إّن مجهور املسلمني يرون بني األمويني رجاال  مل يعتنقوا اإلسالم إاّل سعي ا وراء مصاحلهم، وال غرو »إىل أن يقول .. العداء

حسن . د) «أنا أول امللو »: مي إىل جعل اخلالفة ملك ا كسروي ا، وليس أدل على كلن من قولهفقد كان معاوية ير 
 ".(111، 114/ 0تاريخ اإلسالم السياسي والديُث والثقايف واالجتماا، : إبراهيم حسن
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فرتي ليس يف صحيح مسلم وال يف مسند أمحد وال يف كت  احلديث أي افرتاء، وإ ا الكاتبة هي الُ ت: ونقول
 .-عليه السالم- برءاء كرباءة الذئ  من دم يوسفمنه على أهل احلديث، وتنس  إليهم ما هم 
اعترب املسلمون انتصار بُث أمية وعلى رأسهم معاوية انتصار ا  ": املستشرقهذا ومن العجائ  أهنا نقلْت قول 

إّن مجهور املسلمني يرون بني األمويني رجاال  » إىل أن يقول.. لألرستقراطية الوثنية الُ ناصبت الرسول وأصحابه العداء
مل يعتنقوا اإلسالم إاّل سعي ا وراء مصاحلهم، وال غرو فقد كان معاوية يرمي إىل جعل اخلالفة ملك ا كسروي ا، وليس أدل 

 ."«أنا أول امللو »: على كلن من قوله
رد تتكذب قائليه من أعداء اهلل، وكيف مل ْت هذا الكالم الذي نسبه هذا املستشرق إىل مجهور املسلمني، و نقلَ 

رضي -أن علماء األمة بصورة عامة وأهل احلديث بصورة خاصة قد قبلوا تصنيف مسلم ملعاوية  هذا اإلفن وهي تعتقد
 ؟-صلى اهلل عليه وسلم-ضمن الذين لعنهم رسول اهلل  -اهلل عنه

 ؟"ى عليه احملدِّثون واملؤرخونافرت  -رضي اهلل عنه-فمعاوية  : "وهي تقول هذا اإلفن وكيف ترد
من أحاديث  يف احملدثني يقتضي تفسيقهم وإسقاط مارووه ودونوه يف دواوينهم وهذا الطعن الشنيعهكذا تقول، 

 .أمحد ومسلم اإلمامان، ومنهم -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ومؤرخي  ، ومل تُفرِّق بني مؤرخي السنة-هرضي اهلل عن-باحملدثني يف االفرتاء على معاوية  ْت مؤرخي اإلسالموأحلقَ 

من جنس طعن ، وال نعلم أن أحدا  من مؤرخي أهل السنة افرتى على معاوية هذا االفرتاء، فطعنها هذا الروافض واخلوار 
 .ومؤرخي أهل السنة الروافض واملستشرقني يف احملدثني

 ".ا  يبُث قصر ا ويهدم مصر : "ثل القائلامل -رضي اهلل عنه-على دفاعها عن الصحايب اجلليل معاوية  قفيصد
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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