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َة اهلل وبركاته  أما بعد: ...السالم عليكم ورْحم

ارضات عن الفتنة الواقعة بني الصحابة -السويدان  طارق    فلقد انترشت ِفي هذه األيام ُمح

اهلل   العلم عنها   -هداه  أهل  َسمعتها سألت بعض  فلام  بواسطة أرشطة سجلتها مؤسسة قرطبة 

ترًصا عليها؛ لينتفع به من شاء اهلل من خلقه ا ُمح ها، وحثنيي أن أكتب ردًّ فاستعنت اهلل ِفي ذلك   ،فذمَّ

َاليًّا وتفصيليًّا:  ،وال حول وال قوة إال باهلل  وسيكون الرد إْجم

 ل: الرد اإلْجاِلي  األو

الفتن   ِفي  الكرام  الصحابة  بني  جرى  ما  اه  ِتي منهًجا  واجلامعة  السنة  ألهل  منهج -إن  وال 

م يحمسكون عامَّ شجر بني الصحابة، رصح بذلك غري واحد -موصل إََل اهلل غري منهجهم : وهو أَّنَّ

اًعا عىل ذلك وإليك طرًفا من كالمهم:   من أهل السنة وحكى بعضهم إْجم

( من 5/394وابن سعد ِفي الطبقات )  (717) روى أبو بكر اخلالل ِفي كتاب السنة رقم    -1

أمٌر "طريقني عن عمر بن عبد العزيز بلفظني متقاربني أنه كان إذا سئل عن صفني واجلمل قال:  

 ."أخرج اهلل يدي منه ال أحدخل لساِني فيه

َد )ص  -2 َد (: قال إبراه126ذكر ابن اجلوزي ِفي مناقب أْحم يم بن أرز الفقيه: حرضت أْحم

بن حنبل وسأله رجل عام جرى بني عيل ومعاوية؟ فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد اهلل، هو رجل 

اقرأ: ﴿ فأقبل عليه فقال:  بنيي هاشم،  ا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال  من  أمة قد خلت َله تلك 

 (. 768. وانظر السنة للخالل رقم )﴾تسئلون عام كانوا يعملون

بطة    -3 بن  اهلل  عبد  أبو  اهلل-وقال  ه  كتاب    - رِحم السنة  "ِفم  أصول  عن  واإلبانة  الرشح 

   (:268)ص  "والديانة
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وسبقوا  ،ومن بعد ذلك نكف عام شجر بني أصحاب رسول اهلل؛ فقد شهدوا اْلمَشاهد معه"

وفرض ذلك عىل   ،وأمر باالستغفار ََلم، والتقرب إليه بيمحبتهم  ،الناس بالفضل؛ فقد غفر اهلل ََلم

لوا عىل سائر اخللق؛ ألن اخلطأ   م سيقتتلون وإنَّام فحضِّ لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم، وأَّنَّ

ـ ا "والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور  .ه

ه اهلل-قال أبو عثامن الصابوِنم    -4 امس    - رِحم وهو أحد أئمة أهل السنة من أعيان القرن اْلخه

ديثدة السلف وعقي"ِفم كتابه     :"أصحاب اْلخه

، وتطهري األلسنة عن ذكر ما يتضمن جويرون الكف عام شجر بني أصحاب رسول اهلل  "

ـ ا  "ويرون الرتحم عىل َْجيعهم واْلمحواالة لكافتهم ،عيًبا ََلم ونقًصا فيهم  .ه

  (:18/11قال النووي ِفم رشح مسلم ) -5

م  " َق: إحسان الظن ِبي مومذهب أهل السنة واْلم   "...واإلمساك عام شجر بينهم وتأويل قتاَلي

ـ ا  .ه

هد بن تيمية    -6 ه اهلل تعاله -قال شيخ اإلسالم أبو العباس أِحخ ِفم العقيدة اْلخُباركة الَّتمي    -رِحم

  واشتهرت باسم العقيدة الواسطية:  "بواسط"كتبها لرجل 

اْلمَروية ِفي مساوهيم منها ما هو  ويحمسكون عام شجر بني الصحابة، ويقولون: إن هذه اآلثار  "

ري عن وجهه تهدون    ؛والصحيح منه هم فيه معذورون   ،كذب ومنها ما قد زيد فيه ونحقص وغح إما ُمح

طئون  تهدون ُمح ـ ا "مصيبون، وإما ُمح  .  ه

قيام  إََل  اْلمَنصورة  الناجية  الفرقة  اعتقاد  ا  بأَّنَّ العقيدة  أوائل هذه  ذكر ِفي  تيمية  ابن  أن  علاًم 

اَمعة-عة السا  .-أهل السنة واجلم

ِفم    -7 األنام  الذهبمي مؤرخ اإلسالم وُُمدث  هد  أِحخ بن  اهلل  أبو عبد  اإلمام  أعالم "قال  سري 

   (:92/ 10) "النبالء
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م  " َّا شجر بني الصحابة وقتاَلي
َعني-تقرر الكف عن كثري ِمي وما زال َيمر    -ريض اهلل عنهم أْجم

زاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيام بنا ذلك ِفي الدواوين والكتب واألج

فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه؛ لتصفو القلوب وتتوفر عىل حب الصحابة   ،بأيدينا وبني علامئنا

العلامء  ،والرتيض عنهم العامة وآحاد  ص ِفي مطالعة ذلك    ،وكتامن ذلك متعني عن  يحَرخَّ -وقد 

َ   -خلوة اَلم اْلمحنصف العري من  وى برشط أن يستغفر ََلم كام َعلمنا اهلل تعاََل حيث يقول: للعاِلي 

عل ِفم ﴿ لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليخامن وال َته والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 

آمنوا  للذين  غالًّ  وعبادة  ﴾قلوبنا  َُماء  وجهاد  منهم  وقع  ْليَا  رة  كفِّ مح وأعامل  سوابق  ََلم  فالقوم   .

حصة ا ـ ِمح  .ه

 أعد أهيا الناظر النظر وأمعن الفكر ِفي كالم ابن تيمية والذهبيي؛ فإنه مفيد للغاية.

كمي    -8 ه اهلل-وأخرًيا؛ قال الشيخ حافظ اْلخم    : (3/1208)  "معارج القبول"ِفم كتابه    -رِحم

اَمعة  " َع أهل السنة واجلم اعهم-أْجم عىل وجوب   -الذين هم أهل اْلل والعقد الذين يعتد بإْجم

تيي جرت بني الصحابة  السك َوض ِفي الفتن الَّ واالسرتجاع عىل   بعد مقتل عثامن    يوت عن اخلم

ـ ا "تلك اْلمَصائب  .ه

قد ََيوز للعاِلي اْلمحنصف اْلمححقق ذكر ما شجر بني الصحابة للرد عىل اْلمحخالفني كالرافضة   تنبيه:

أو لزوال   ، ن القواصم البن العربي والعواصم م  ،كام َِتده ِفي منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 شبهة عند بعض أهل السنة. 

 (. 64(، واإلعالن بالتوبيخ ْلين ذم التاريخ )ص2/387وانظر لوامع األنوار )

ارضاته من هذا    وقبل البدء ِفم الرد التفصييل قد يقول قائل: إن صنيع طارق السويدان ِفي ُمح

 الباب.  
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 ليس صنيعه كذلك من وجهني: فيقال جواًبا عىل هذا:

ارضاته ِفي مأل عام  أوالً: يحمكنهم    ،أنه عرض ُمح ا مسجلة ِفي أرشطة، وأنه  بأَّنَّ ثحمَّ أخربهم 

َّا يساعد الكثري عىل َسامعها وإن كانوا    -كام َِتده ِفي آخر الرشيط الثامن-اْلصول عليها  
وهذا ِمي

م ما وقع ب  َِلم ََيطر بباَلي وهذا قد -وهم مع ذلك ال فقه ََلم    ،ني الصحابةمن عوام الناس الذين 

وهذا    ،وينمزل من قدرهم ِفي نفوس الناس  ،فيوغر صدورهم عىل بعض الصحابة  -حصل ووقع

 وقع. -واهلل–

سن اخلوض ِفي هذا البحر فاعتمد ِفي أكثر أخباره عىل رواية    ثانًيا: أن طارًقا السويدان َِلم ُيح

تيي تكون  الفة لرواية الثقاتالضعفاء والكذابني الَّ  كام سيأِتي بيانه.  ،أحياًنا ُمح

 الثاِن: الرد التفصييل  

 لن يكون الرد مبسوًطا مطوالً ألن الالئق بيمثل هذه الرسالة االختصار. 

الثقات، ويدع رواية    -1 أنه سيعتمد عىل رواية  ارضاته  بداية ُمح السويدان ِفي  أخرب طارق 

نه كذاب، ثحمَّ أعاد الكالم ِفي الواقدي ِفي الرشيط السابع إذ وصفه بعضهم بأ   ؛الضعفاء كالواقدي

آخر الوجه األول، وهذه الدعوى ترس السامع، لكن هل يا ترى التزمها؟ إنك إذا تتبعت ما ذكره 

ارضاته َِتده خالف دعواه من جهتني:   ِفي ُمح

م يفتنيي  هذا فيام َسمعته فق- أنه اعتمد عىل رواية الواقدي ِفي َنحو أربعة مواضع    -أ ط إن كان َِل

 . -منها يشء

ونصيحته له، وبلغت هذه   عىل عثامن    وأذكر مثاالً واحًدا أال وهو: قصة دخول عيل  

( طبعة دار الكتب 646  ،645  ،2/644القصة صحيفة كاملة وزيادة َِتدها ِفي تاريخ الطربي )

. وَِلم يكن من السويدان إال قراءََتا بأس  ،الطبعة الثالثة  ،العلمية  لوب قصيص ِفي الرشيط الثاِني
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ارضاته ِفي الرشيط الثاِني اْلمحتعلقة بيمقتل عثامن    -ب  َمل    أنه اعتمد ِفي ذكر ُمح وموقعَتي اجلم

رج عنهام إال قلياًل ال يذكر.  ،وصفني عىل رجلني  وَِلم َيح

  شعيب بن إبراهيم الكوِفي عن سيف بن عمر. األول:

: نف.  لوط بن َُيَيى اْلمَ  الثاِنم  عروف بأبي ُمي

أما رواية شعيب بن إبراهيم الكوِفي عن سيف بن عمر: فهي ضعيفٌة ضعًفا شديًدا لكونه  

 وإليك شيًئا من كالم أئمة اجلرح فيهام:  ،ضعيًفا يروي عن ضعيف

: -أ    شعيب بن إبراهيم الكوِفم

هو ليس  وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار، و  (:4/4قال ابن عدي ِفم الكامل )

وفيه بعض النكارة؛ ألن ِفي   ،ومقدار ما يروي من اْلديث واألخبار ليس بالكثري  ،بذلك اْلعروف

ـ أخباره وأحاديثه ما فيه ََتامل عىل السلف. ا  . ه

ميزان رقم ) شعيب بن إبراهيم الكوِفي راوية كتب سيف عنه، فيه   (:3704وقال الذهبمي ِفم اْلخ

 جهالة.

  سيف بن عمر: -ب 

 (: 2676نقل اْلزي ِفي ََتذيب الكامل كالم األئمة فيه رقم )

 ضعيف، ومرة: فيلٌس خري منه.  قال ابن معني مرة:

َديث يشبه حديثه حديث الواقدي.   وقال أبو حاتمم:  مرتوك اْلم

 ليس بيشء.  وقال أبو داود:

 ضعيف.  وقال النسائي والدارقطنمي:

ابن عدي: الضعف    وقال  إََل  يتابع عليها، وهو  م  َِل أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة  بعض 

ـ منه إََل الصدق. ا أقرب   . ه
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ـ ضعيف اْلديث، عمدة ِفي التاريخ. ا وقال ابن حجر ِفم التقريب:   .ه

ية مطلًقا ية  ،وليس معنهى هذا توثيقه ِفم الروايات التارْيخ وإال    ،وإنَّام يتساهل ِفي رواياته التارَيم

.  ،فإن الضعيف ضعيف مطلًقا  السيام والراوي عن سيف بن عمر هنا شعيب بن إبراهيم الكوِفي

وهذه السلسلة شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر أكثر منها طارق السويدان إَل َنحو  

أكثر، وعىل هذه السلسلة اعتمد ِفي ، وبعض هذه الروايات تبلغ صحيفة كاملة أو  أربعني رواية 

 .  ذكر موقعة اجلمل ومقتل عثامن 

يهى   بن َيه لوط  نف-أما رواية  ): فرت-أِبم ِمم النبالء رقم  الذهبيي ِفي سري أعالم  له  (  94جم 

بثقة7/301) ليس  أنه  معني:  بن  َُيَيى  عن  فنقل  اْلديث  ،(  مرتوك  حاتم:  أبو  وقال   ،وقال 

 الدارقطنيي: أخباري ضعيف. 

ميزان   ثحمَّ قال: قال ابن عدي: شيعي   ،أخباري تالف ال يوثق به  :(3/419)وقال الذهبمي ِفم اْلخ

رتق صاحب أخب  ارهم.  ُمح

وقال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا حاتيم عنه   (:4/492وقال ابن حجر ِفم لسان اْليزان )

ـ فنفض يده وقال: أحد يسأل عنه هذا؟ وذكره العقييل ِفي الضعفاء. ا  . ه

 ( الفتنة  ِفم  الصحابة  مواقف  قيق  َته كتاب  ِفم  أُمزون  د  ُُمهمَّ الدكتور  ومن   (: 251/ 1وقال 

نف يتعمد التزوير والتحريف ِفي الروايات، ومن أمثلة ذلك... ـ ا  .اْلمحالحظ: أن أبا ُمي . ثحمَّ ذكر ه

 أدلته فلرتاجع. 

نف ِفي   نف اعتمد طارق ِفي ذكر موقعة صفني وبلغت روايته عن أبي ُمي وعىل رواية أبي ُمي

 صفني وغريها َنحو أربع وعرشين رواية. 

السويدان نفسه ِفم الرشيط السابع الوجه األول عاب عىل اْلخُؤرخني    طارًقا  ومن العجيب أن

نف، ووصفه أنه شيعي متعصب كذاب وِفم الرشيط الثامن من الوجه الثاِنم   ،روايتهم عن أِبم ِمم
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نف بأنه من رواة الشيعة.   وصف أبا ِمم

ارضاته الروايات الضعيفة وترك الروايات    -2 الصحيحة مع  أن طارًقا السويدان ذكر ِفي ُمح

َوارج َِلم يرجع منهم أحد وَِلم يستطع إقامة  وجودها، ومنها ما ذكر عن ابن عباس أنه ْلََّا ناظر اخلم

 اْلجة عليهم َحتَّى أتى عيل بن أب طالب فأقامها فرجع منهم طائفة. 

ه ) نف رواها ابن جرير ِفي تأرَيم الفة ْليَ 109/  3وهذه الرواية من طريق أبي ُمي ا ثبت  ( وهي ُمح

َد ِفي اْلمحسند ) ( أن ابن عباس ْلََّا ناظرهم رجع منهم أربعة آالف، قال ابن كثري ِفي 1/86عند أْحم

 (: إسنادها صحيح واختارها الضياء. 7/281البداية والنهاية )

م    ،أن ِفي كالم السويدان إهياًما للسامع بأن كثرًيا من الصحابة خاضوا الفتنة ودخلوها  -3 وَِل

:   ،َسمعت أن الداخلني للفتنة من الصحابة قليلون ينبه فيام   بل قال ِفي الرشيط السابع الوجه الثاِني

 وبعضهم مع معاوية.   ،أكثر الصحابة مع عيل

د بن سريين  728علاًم أن أبا بكر اخلالل ِفي كتاب السنة رقم ) َمَّ ( روى بإسناد صحيح عن ُمح

م يبلغوا ثالثني.  عرشة آالف  ملسو هيلع هللا ىلص    قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهلل فام حرض فيها مائة بل َِل

ه اهلل-وراجع السنة ألبي بكر اخلالل َِتد آثاًرا أخرى موافقة لقول ابن سريين   . -رْحي

- لعل ما ذكر يكفي    ،ولو فعلت لطال اْلمَقام  ،وهناك أمور أخرى كنت قد دونتها للرد عليها 

 . -إن شاء اهلل

ي أن يراجع كالم اهلل ورسوله وأهل العلم ِفي الصحابة  وِفي ختام هذه الرسالة أشيد بكل سنِّ

ََلم اهلل  وتعديل  األبرار  أال وهم   ،الكرام  اْلمَلعونة  اْلمَخذولة  الرشذمة  ويعرض صفًحا عن كالم 

  .-رفضهم اهلل-الرافضة 

F :تنبيهات 

مؤرخي   -1 فإن  اإلسالم  تاريخ  كتب  ِفي  َلكى  واَلم الكذابني  رواية  وجود  من  تعجب  ال 
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الرواياتاإلسال وَْجع  الرواية  أرادوا  التمحيص  ،م  منك  الدين   ،ويكون  ب  ُمح تعليقات  راجع 

 (. 179)ص "العواصم "اخلطيب عىل 

اْلمححارضات   -2 تلك  َسامع  بأن جنبه  يد من سلمه اهلل وعافاه  الوريقات ِفي  تقع هذه    ،قد 

 فإن السالمة ال يعدَلا يشء.  ،فليحذر خديعة الشيطان وال يسمعها

َة اهلل وبركاته. ،خطافة والشبهة  والسالم عليكم وَرْحم

 

 هـ1418/   5/  28يوم االثنني 

 الرياض

 س عبد العزيز بن ريس الريكتبه/ 
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َة اهلل وبركاته.   السالم عليكم وَرْحم

 أما بعد: 

اًم -فقد كتبت   ية لطارق السويدان    -قديم ارضات قصص تارَيم ثحمَّ    - هداه اهلل - أوراًقا عىل ُمح

َد   أْحم للشيخ  كتاًبا  بعنوان  رأيت  ري  التوَيم العزيز  عبد  طارق "بن  أخطاء  ِفي  والبيان  اإليضاح 

م العالمة وقد حوى فتاوى علامئنا الكبار كاإلمام العالمة عبد العزيز بن باز، واإلما  ،"السويدان 

د بن صاليح العثيمني   َمَّ هام اهلل-ُمح  ،العالمة عبد اْلمححسن العبادو   ،والعالمة صاليح الفوزان   ،-َرْحي

 . -حفظهم اهلل-والشيخ عبد اهلل القرعاوي 

َّا ذكروا ِفم فتاوهيم: 
 وكان ِمم

كام هي   ،بل هو حاطب ليل ال يحميز بني النافع والضار  ،أنه ليس من أهل التخصص ِفي العلم

د بن صالمح العثيمني  ه اهلل-عبارة شيخنا ُُمهمَّ  .  -رِحم

متطفل يقرأ ِفي الكتب ويسجل    - أي: السويدان -إنَّام هو    أما شيخنا صالمح الفوزان فقال:

ـ وهذا من أعظم الضالل والعياذ باهلل... ا ،وال يعرف الصحيح من غري الصحيح  .ه

اْلمَلعوننيهذه كلامت علامئنا الشديدة ِفي السويدان و  ارضته مع الرافضة  َِلم يسمعوا ُمح   ، هم 

تيي قرر فيها ما تشيب له مفارق الصبيان من مدح الرافضة  وذم أهل السنة.  ،تلك اْلمححارضة الَّ

َّا قال: إن الشيعة قاموا بيحق آل البيت خالًفا ألهل السنة.  
 فكان ِمي

َع أخطاء علامء أهل السنة وأكفرهم  وقال:  ، إََل آخر كالمه اْلمحؤذي ألهل السنة أستطيع أن أْجم

 واْلمحفرح ألهل البدعة. 

 . دعونا نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه :وقال

م يعلمون الغيب م يستحقون العبادة من دون اهلل    ،فهل الغلو ِفي آل البيت باعتقاد أَّنَّ وأَّنَّ
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 كام تفعل الرافضة من القيام بيحقهم؟!

 ! ؟متى يصح ْلسلم سني أن يعذر الرافضة ِف عقيدَتم الرشكية

إن هذا العلم دين فال يؤخذ من كل ناعق السيام من ثبتت عليه زالت عقدية   أهيا القراء:

كالسويدان ليس   ،عظام  مؤثٌر  حسٌن  أسلوبه  أن  من  ألرشطته  السامعني  بعض  به  َُيتج  ما  وإن 

اْل العلمح  اْلمَقصد األعظم:  مَتى كان حسن األسلوب    ، طروح ال حسن األسلوب بيشء؛ ألن  ثحمَّ 

والنساء الرجال  العامة من  بني  الباطل  لنرش  باألساليب   ،مربًرا  الدين وأسسه  وهل يصح هدم 

َسنة؟!   اْلم

:  ملسو هيلع هللا ىلص    ثبت ِفي الصحيحني عن أبي هريرة أن رسول اهلل َذِلي قىض قضاء فقال ْحل بن النابغة اَلم

يحطل؟ فقال    ،وال نطق وال استهل  ،كيف يغرم من ال رشب وال أكل  ،يا رسول اهلل فمثل ذلك 

م   ،. من أجل سجعه الذي سجع«إنَّام هذا من إخوان الكهان»:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل َِل فأسلوبه اْلسن 

 . ملسو هيلع هللا ىلصينفعه ِفي رد قضاء رسول اهلل 

العقل ذا  يا  اْلائط  ،والدين  فاعترب  عرض  ورغباتك  بعواطفك  ِفي    ،وارضب  أن  واعلم 

ارضاته؟! ،الساحة اإلسالمية الدعوية بدياًل عن أرشطته  فلم اإلرصار عىل ُمح

اإليضاح والبيان  "فإن أردت االستزادة فراجع كتاب    ،هذا الذي كتبته قليل من كثري  وأخرًيا:

ري "ِفي أخطاء طارق السويدان   بك دينه. نرص اهلل  ،للتوَيم

 وسالم عليكم ورْحة اهلل وبركاته.

 هـ1423/  1/  27األربعاء، 

 عبد العزيز بن ريس الريس

 عىل موقع اإلسالم العتيق  اْلرشف

net.islamancient.www 

http://www.islamancient.net/

