املقدمة:
اجلد ُُل ُ ُ
ُُُ ُالتاريخُ
للاُُعنه ُمل ُُُيتوقُُُف ُعلى ُمُر
رضي ُ ُ
ُُيُ ُحول ُمعاوية ُبن ُأيب ُسفيان ُ ُ ُ ُُ
الفكر
ُُُُ
ص لُ
جدلُُكبيُ،بلُقدُُوُ ُُ
ثيُ ُ ُُُ
الذينُأُُ ُُ
أكثُرُالُُصُحابةُُُ ُُ ُُ
ُُُُهُُُُيُعُدُُمنُُ ُُُ
الفكريُاإلسالميُ،فإن
ُُُ ُُ ُُ
حولُمُ ُ ُ ُ
ُُُُُضةُ،ويكفيك يف معرفة قدر الدل الذي أثي حوله
ابتُ ُمؤيُُُُدةُومعا ُر
ُُُ ُُ
خلقُحتُز
األمرُإىلُ ُُ ُُ
ُُُُ
ُ ُ
صبُ
ُُُتع ُ
ُُُأُُُ ُ ُُ ُُ
تقر
توصيف ُابن ُاجلوزي ُيفُُكتابه ُاملوضوعات ُإذ ُيقول"ُ :قد ُ ُ
رضي هللا عنه ُأُن ُ ُُ
ُُُصُبُ
ُُُافضةُ،وتع
أحاديثُُُُليُغضبواُالُر
قومُمُنُيُدُعيُالسنةُفوضعواُيفُفضلهُ-أيُ:معاويةُُ ُُُُ ُُ-
ُ ُُُُ
ُُُُريقنيُعلىُاخلطأُالقبيح"(ُ .)1
ُُُافضةُفوضعواُيفُُذُُُمهُأحاديثُ،وكالُالف
قومُمنُالُر
ُ ُُُُ
أيُ ُُ ُ
أحاديثُفيهُ،ومنُ
طرفُُ ُُُُ ُُ
كلُ ُُ ُُ
وضعُُ ُ ُُ
ُُُُزييفُحىتُ ُ ُ ُُ
موجةُُالت
درجةُوصلتُ ُ ُ ُُ
ُُُ
فانظرُإىلُُ ُُ
ُُُُأُُ ُ
ُُُُ ُاريخُعلىُ ُذُكرُماُيتعلُ
فُ
ونقيض ُُهاُوُُُاملوقُُُُ ُُ
ُُُُ ُُُُ ُُ
احلادثة
ُُُُ
فتقر
بُالت
تكادُتتُُُُُف ُقُُُكُتُ ُُ
ُُُُ
املعلومُأُنُهُُالُُ ُ
ُُُُقُبهُُ ُ،
تُحتُ ُ
ُُُهُ
طُمنُُقد ُر
مبروَي ُُ
ُُُُُ
آخر
تُاترخييةُُُُتبُ ُُُ
مبروَي ُُ
ُُُُُ
وعكسه؛ُولذلكُمتُسُكُُ ُُُُ
ُُوُنُُ ُ
قومُ ُ
جلهُ،ومتُُسُكُُ ُُ
بعُ
ُُُُُ ُُ
ُُُُ ُاملت
املسلم
حمل ُ ُ ُُُ
شك ُ ُ ُُ
أو ُتُتُُه ُُمه! ُفهو ُبال ُ ُ ُُُ
جدل ُونقاشاتُ ،بل ُومعارك ُُفكُرُيُة ُطاحنةُ ،وُُُ ُ
ُُُُُاُعلىُ
سليماُمبني
ُُُُاُ ُُُ ُُ
ُُُُهُمنُهذهُاملوضوعاتُاجلدليةُ ُموقف
يكوُنُُ ُموقف
للكتابُوُالُُسُنةُجيبُأنُُ ُ
املنهجيُُُةُ،
ُُُُُُُة ُوُُُُ ُ
ُُُُة ُوُالعقلي
األصول ُالُُشُرعي
مع ُُ ُ ُ ُُُ
ُُاُ ُ ُ ُُ
ُُُ ُاثقبُ ،ويكون ُرُأيُُُُه ُمتُُُسُق
صحيح ُ ُُونظر
ُُُ ُ ُ ُُ ُُ
ُفهم
ُُُكُدُ
أحدُ،وأنُيتأ
قولُأوُفعلُإىلُُ ُُ
نسبُُُةُُ ُُُ
ابلغُاالحتياطُعندُُ ُُُ
ُُُطُُ ُُ ُُ
وجيبُعلىُاملسلمُأنُحيتا
ُ ُ ُُ
ُ
ُُُلهُ .
أحدُمباُملُيق
ُُُوُلُعلىُُ ُ ُُ
أحداُمباُليسُفيهُ،أوُيتق
حىتُالُيتُُُهمُُ ُ ُُ
ميحُصُ ُ ُُ
منُذلكُوُُ ُ
إالُأُنُُموقفُأهلُالسنةُواجلماعةُ
ُُُُُُنُاُُُُ،
رض ُُيُللاُعنهُوإنُُكاُُنُُُُمتباي
املوقفُُمنُمعاويةُ ُ ُُ
وُُُ ُُ ُ
وبنيُ ،فإَنم ينطلقون يف بناء موقفهم من معاوية رضي هللا عنه من
اضحُ ُ ُُُُ ُ
منهُُ ُ ُُ ُُ
ُُُُ
موقف ُوُ ُ ُ
أصوهلم يف الصحابة ،وأمهها أصالنُ :

عدولُصادقونُ،الُ
األصل األول :أن الصحابة قد عدهلم هللا ورضي عنهمُ،فهمُ ُ ُ ُُُ
جيوزُلناُسبُُُهمُ،أوُُاحلُ ُ
ُُُُُةُالكثيةُ،
ُُُُةُُُالشرعي
أثبتتهُُُاألدل
طُمنُقدرهمُ،أوُانتقاصهمُ،وهوُماُُُُُُُُ
ُ ُُُُ
تابُوالسنةُ .
الكُُ ُُ
ُُُُناءاتُالعطرةُاليتُوردتُيفُُُ ُُ
وُالث
األصل الثاين :أن حسناِتم وخصائصهم أعظم من أخطائهمُ ُ ،ولو ُمل ُيُكن ُمنُ
ورفعُواُ
وه ُُم ُالذين ُانتصروا ُلإلسالمُُُُُ ُ ،
فكيف ُ ُُُُ
ُُُُهم ُإىل ُاإلسالم ُلكفاهمُُ ُُ ُُ ،
حسناِتُُُمُ ُإال ُسبق
ُ ُُُ
(ُ)1املوضوعاتُ(ُ .)15ُ/2

ك ُاملواقف؟!ُ
دافُ ُعوُنُ ُعن ُاإلسالم ُيف ُُأحلُُُ ُُ
ُُُُُوا ُُيُ ُُُُ
ُُُُوحيدُ ،وجاهدوا ُُُمن ُأجلهاُ ،ووقف
ُُُ ُالت
كلمة
ُُ
كيفُُ
ُُُُ ُمن ُُمُبلُُُُغه؟
مباشرة
ُُُوهُُُُُ ُُُ
ُُُ ُ ُوتلُق
أسباب ُنُزُوُله،
كيفُ ُوقد ُعاشوا ُتنزيل ُالقرآنُ ،وعاينوا ُُ ُُُ ُُ
ُُُ! ُوُُُ ُ
وُُُ ُ
معينُه؟!ُ ُ
ُُُُواُمنُ ُُُُُ
وجالسوهُ،وهنل
خيُالبشرُحمُمُدُصلىُللاُعليهُوسلمُُ ُُُ ُ ُ،
حبواُ ُ ُُ
ص ُُ
ُوقدُ ُُ
فكل هذه املعطيات جتعل طبيعة جيل الصحابة خمتلفة متاما عن طبيعة أي جيل
ُُُُُمنُ
ُُُُجعة
أبع ُُدُالن
ُُُُ
ُُُُُُُةُوُُُُُُ
ُُُُُةُوُالعقلي
ُُُُةُُُالشرعي
صدقهاُُاألدل
أتى بعدهمُ،وهذهُالقضيةُُت ُ ُُ
التارخييُُُةُ.وقدُ ُ

منفردُ
ُُُُُُ
بعد ُُهمُ،بلُهوُ ُُ ُُ
جيلُأتىُُُ ُُ
يُُ ُُ ُُ
جيلُ ُُ ُُ
اجليلُعلىُأنُُُهُ ُُ ُُ
حاولُأنُُيُصُُوُرُذلكُُ ُُ ُُ
ُُ ُُُ
جيلُ ُ
مثلُأُ ُ
جلُذلكُُُكُلُهُُ ُاَّتُذُُ
بعد ُُهمُ،ومنُأ ُ ُُ
جاءُُُُ ُُ
جيلُ ُُُُ
ميتلكهاُولنُميتلكهاُأُيُُ ُُ ُُ
خصائصُملُ ُُُ ُ ُُ
ميتلكُ ُ ُُُ ُُ
ُُُ ُُ
ُُُُلُ ُيف ُ ُ ُ
جتاههمُ،
ص ُدوُرُُهم ُ ُُ ُُ
سالمة ُ ُُ
ُُُُ
أهل ُالُُسُنُة ُواجلماعة ُ ُموقف
ُ ُ ُُ
ُُُُا ُوُ ُ ُ
اضحُا ُمن ُالُُصُحابةُ ،ومتث ُ
ُُُلُُتُهمُ .
ُُُُالمُمن ُز
وإنز
ُ
وتوقيهمُ،وتبجيلهمُُ ُ،
ث إن طبيعة ذلك اليل كانت من أهم املرتكزات اليت بىن عليها أهل السنة
تلكُ
اخلوض ُيف ُُُ ُُ
الكف ُعن ُُ ُ ُ ُُ
حيث ُيرى ُأهل ُالسنة ُُُ ُ ُُ
موقفهم ما شجر بي الصحابةُُ ُُ ُ ،
حفظُ ُ
أحدُمنهمُ،والُيعينُ
ُُُصُمنُُ ُ ُُ
ُُُُنق
وعدمُالت
مقامُالُُصُحابةُُُُ ُُ ُ،
ُُُُُ
اخلالفاتُاليتُوقعتُ،معُ ُُ ُُ

احلقُ،والُأنُ ُُنفيُ
حولُاألقربُإىلُُ ُ ُُُ
ُُُُانُ ُ ُُُ
حصلُ،والُأنُُُناُالُنبينُآُرُاء
ندرسُماُ ُ ُُ
ذلكُأنُُُناُالُُ ُُ ُُ
ُُُصُأوُ
ُُُُنق
سبيلُالت
حصلُبينهمُعلىُ ُُُ ُُ
عدمُذكرُماُ ُ ُ ُُ
ُُُ
ُُُُاُيعينُ ُُ ُُ
ائقُعنُطلبةُالعلمُ،وإَن
احلُُقُُ ُُ
ُُ
ذلكُ ُ ُ
أحدُمنُالصحابةُابلفسقُأوُالكفرُ،أوُ ُ
تنبينُ
اخلوضُفيهُ ُدوُنُُأنُُُُ ُُ
جملردُُ ُ ُ ُُ
ُُُُ
االبتذالُ،أوُلرمُُيُُُ ُ ُُ
ُُُُُُُةُ
ُُُُةُ ُُوالعقلي
الالت ُالُُشُُرعي
نسج ُُم ُمع ُالُُدُ ُ ُ ُُ
فموقف ُأهل ُالُُسُنُُةُ ُواجلماعة ُُُمُ ُ ُُ
ُُُُُةُُ ُُ ُ ُُ ،
عليه ُفائدة ُشرعي
جتاهُالُُصُحابةُ،فإنُ
ُُُُ
مقامُُُُ ُُ
ُُُُُ
ُُُُارخييةُُكماُُأشرُان
وُالت
بيانُمذهبُأهلُُُالسنُُُةُ ُ
ليسُُهذاُ ُ
ُُُُُإىلُذلكُ،وُُُ ُ
لذلكُمقاُُماُآخر(ُ .)1
عقدَي ُ-غيُ
كتااب ُ ُُ ُ ُُ
(ُ )1الكتب ُاليت ُتكلمت ُعن ُعقيدة ُأهل ُالسنة ُيف ُالصحابةُُكثيةُ ،بل ُال ُتكاد ُجتدُُ ُُُ ُُ
خمتصُببابُمعنيُ-إالُوقدُُتكلُُُمُعنُموقفُأهلُالسنةُواجلماعةُمنُالصحابةُُ،كالسنةُلعبدُللاُبنُ
ُُ ُُ
أمحدُبنُحنبلُ،والطحاويةُ،وشرحُالسنةُللربهباريُ،والواسطيةُوغيهاُ،ومنُالكتبُاملعاصرةُ:عقيدةُ
أهلُالسنةُيفُالصحابةُالكرامُلناصرُالشيخُ،وعدال ةُالصحاب ةُرضيُللاُعنهمُيفُضوءُالقرآنُالكرميُ
والسنةُالنبويةُودفعُالشبهاتُللدكتورُعمادُالسيدُالشربيينُ،وصحابةُرسولُللاُيفُالكتابُوالسنةُ
لعيادة ُأيوب ُالكبيسيُ ،والصحبة ُوالصحابةُ ..شبهات ُحول ُعدالة ُالصحابة ُوضبطهمُعرض ُونقدُ
للدكتورُعبدُللاُالاديُالقحطاينُ،وغيهاُُكثيُ .

متهيد:
ُُُنيُُ
ُُوُ ُاجُُأوُتعي
معنيُلز
شخصُ ُُُ ُ
حالُ ُ ُ ُُ
بحثُواُعنُ ُُُُ
ُُُواُأنُُيُُ ُُُ
أهنمُإُنُُأُرُ ُاد
اسُعلىُُ ُُ
ُُُُُ ُُ
فُالن
ُُُُ ُُ
تعار
قدُ ُُ
صالحُهُُ
ُُُعى ُ ُ ُ ُُ
ُُُُه ُإن ُاد
ُُُُُ ،فإن
مباشرة
يسألونُُُه ُ ُُُ
أهنم ُال ُُ ُُُ
شابهُ ُذلك ُُ ُُ
يفُوظيفةُأوُمنصب ُأو ُما ُ ُُُُُ
شهادتهُُُُ ُ
أفض ُُلُ
لذلكُُكاُُنُُمنُُُ ُُ
لنفسُُهُُالُُت ُُُقبُلُ،بلُيكونُمتُُُ ُ ُُ
ُُُُُُهُوُُُأفضلي
وُأهليت
هماُفيها؛ُُ ُُ ُ
ُُُُتهُفإُُنُُ ُ ُُُُُُُ
معني ُ ُ
ُُُ ُمُوُُُ ُ
اقفُُ
ودَينُُُة ُهوُ :دُرُاسة
صالح ُوخلُُُق ُ ُُ
حالُه ُمن ُ ُ ُ ُُ
ومعرفة ُ ُُُُ
ُُُُُُُ
شخص ُ ُُُ ُ
اسُُُة ُ ُ ُ ُُ
الُُطُرق ُُلدُرُ ُ
تعاملُُهم ُمعه ُ ُ
فُ
ُُ ُُ
أعر
معهمُ ،فإُُنُ ُُ ُ ُُُُ
وتعامله ُ ُُ ُُ
ُُُُُُُُ
ُُُُه ُمنهُ ،وُأقُُوُالُُُم ُفيهُ ،وطريقة ُُُُُُُ
أصحاب
ُُ
أصحابُُهُ ُهم ُُ ُُ
حبالُهُ،وقدُالتقواُبُُُهُ ُ،وحتُدُثُواُمعهُ،وجالسوهُيفُ ُُُ ُ
ُُهُوخباَيهُ،بلُ
ُُُوعرفواُُأسُرُُُار
جمالسُه،
ُُُُاسُ ُُُُ
الن
ُُُاُ ُحصلت ُبينهم ُنزاعاتُ ،فهذه املدة الطويلة من احلالة التعايشية تستلزم صدور
ورُمب
نعرف ُحال ُهذاُ
تلك ُاملواقف ُُُُ ُُ
خالل ُُُ ُُ
مواقف عديدة منهم جتاهه ومنه جتاههمُ ،ومن ُ ُ ُُُ
ُُهُإنُُكانُ
قدر
تعاملهُ،وحسنُسيتهُأوُسُوُءُهاُ،والُ ُ ُ
ُُُُُ
الُُشُخصُ ُ،وطُرُيقة
ُُُُُ ُ
شكُُُأُ ُنُهذاُيعظمُُ ُُ
أعظمُهمُ
عمالُ،وأصدقهمُُ ُُُُ
ُُُهمُ ُ ُُُ
قلوابُ،وُأبُر
أنقاهُمُُُ ُُُُ
أطهرُالن
هؤالءُاألصحابُ ُُهمُُ ُ ُُُُ
ُُُُاسُ،وُُُُُ ُ
قوالُ،وُ ُ ُ ُ
احلق ُوُُُ ُ ُ ُ
الباطلُ ،وهم ُالصحابة ُالكرامُ،
الكشفُ ُعن ُُُُُ ُ ُُ
بيان ُُ ُ ُُُ
ُُ ُيف ُُُُ ُُ
ُُُهم
أشجع
ُُُ ُعند ُللاُ ،وُ ُ
منُُزُلة
األصحُُواألكملُ .
ابلضرورُة
ستكوُنُُ ُُ
األشخاصُ ُُ ُ
ُُُمنُُ ُ ُ ُُ ُُ
ُفمُوُاقُُُفُهم
ُُُُُُهيُُ ُ ُ ُ
األعدُلُُوُ ُ ُ ُ
فمىت ما أردن أن نبن موقفا من صحاب معي فإن أكثر ما يعيننا على ذلك هو

ُُدُُمُُمنُبيانُ
املنطلُُُقُ-وملاُتق
مواقف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم منهُ،ومنُهذاُُُُ
ُُسُ
سندر
ُُُاجلدلُالفكريُحولُالصحايبُاجلليلُمعاويةُبنُأيبُ ُسُ ُُُ
ُعظُم
فيانُُرضيُللاُعنهُُ ُُ ُ-
ُُهُ
قدر
ُُُ ُُ
هذه ُاملواقف ُأن ُنع ُر
خالل ُ ُ ُُ
يع ُمن ُ ُ ُُُ
نستطُ ُُ
اقفُ ُالصحابة ُمنهُ ُ ،وُ ُُ ُُ
يف ُ ُ ُُُُ
هذه ُالورقة ُمُوُُُ ُ
ف ُُ ُُ

ُُُزُلتُُُُه ،وهل كان رضي هللا عنه -كما تدعي الشيعة ومن قال بقوهلم -كافرا
ومكانتُهُومن
ُُ ُُُُُ
فاسقا ظاملا ،أم كان فاضال خيا مقبول بي الصحابة الكرام؟

وقدُحبثُمركزُسلفُبعضُاملوضوعاتُاليتَُّتتصُابلصحابةُوموقفُأهلُالسنةُمنهمُ،ومنُذلكُ
علىُسبيلُاملثالُ:معياريةُفهمُالصحابةُللنصوصُالشرعيةُ https://salafcenter.org/278/ُ:
فهمُالصحابةُ:املدلولُواحلجيةُ https://salafcenter.org/656/ُ:
السكوتُعماُشجرُبنيُالصحابةُ /https://salafcenter.org/517ُ:

ندخُل ُيف ُتفاصيل ُمواقف ُالُُصُ ُ
شيُُإىل ُأُنُُ
عنهُُُن ُ ُ
للاُُ ُُُُ
رضي ُ ُ
حابة ُمن ُمعاوية ُ ُ ُ ُُ
ُُُُُ
ُُُ ُُ
وقبل ُأن ُُ ُ ُُ ُ
بُصلُُُىُللاُعليهُ ُوسلُُُمُ«اللهم اجعله
ُُُُ ُُ
قولُالن
متعد ُُدةُ،منهاُُ ُُُ
فضلُُهُُكثيةُ ُُُ ُُ
صوصُالواردةُيفُُ ُُُ
ُُُُ ُ ُ ُُ
الن
ُُُأم ُحرام«ُ :أول
وقول ُالن
هادي مهدي واهد به»(ُُُ ُُ ُ،)1
ُُُُب ُصلى ُللا ُعليه ُوسلم ُيف ُحديث ُ ُُ
جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا»(ُ،)2قالُابنُحجرُرمحهُللا"ُ:قالُُُاملهلُُُبُ:يفُ
كاتبُاُ
مناقُبُُُهُأنُُُهُُكاُُنُُُ ُُُُُ
البُحر"(ُ.ُ )3كماُأُنُُمنُ ُُُُُ
هذاُاحلديثُمنقبةُملعاوية؛ُألنُُُهُُُأوُلُمنُُغزاُُُُُ
ُُُُُُُه()5؛ ُُلكنُُُنا ُأشران ُُإشاُُرُ ُ
اتُُ
بيان ُاآلاثر ُالواردة ُيف ُفضله ُومناقب
جمال ُُُُ ُُ
للوُحي(ُ ،)4وليس ُهذا ُ ُُ ُُ
ُُُُ
حىت ُنعرف ُأن ُمُوُُُاقفُ ُالُُصُ ُ
بني ُُفضلُُُهُ،
ُُُُصوص ُاليت ُُتُُُ ُ
منسج ُُمُة ُمع ُهذه ُالن
حابةُُكانت ُ ُُ ُ ُُ
ُُُُُ
ُ ُُ
ُ
وسنتناولُهذهُاملواقفُعربُاحملاورُالتاليةُ :
ُ ُُُُُ ُُُ
احملور األول :توقي الصحابة له من أجل صحبته:
ُُُُ ُبعد ُُُُ ُ
العشاء ُبركعةُ،
ُُُُ
عاوية
أوتر ُُُم ُُ
ُُُُ
فقد ُروى ُُُُالبخار
ُُُيُ ُيف ُصحيحه ُعن ُأيب ُمليكة ُقالُ ُُ :
رسولُللاُصلىُ
بُ ُ ُ ُُُ
ح ُُ
ص ُُ
ُُُُهُقدُ ُُ
دعهُُفإن
وعندُهُُموىلُالبُُنُُعبُُُاسُ،فأتىُابنُعباسُفقالُلهُُُ ُ ُ:
ُُُ ُُ
للاُعليهُ ُوسلُُُم(ُ ُ.)6
يدافُع ُعن ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنه ُبعد ُأن ُُتكلُُُم ُفيهُ
رضي ُللا ُعنهما ُ ُُهنا ُُ ُُُُ
فابن ُعبُُُاس ُ ُ ُ ُُ
ُُُ ُُ
ُُُُُُإىلُأُ ُنُالُُصُحبةُ
ُُُُبُصلىُللاُعليهُوسلمُ،وفيهُُإشارة
بُالن
صح ُُ
وبنيُأنهُ ُ ُُ
موىلُابنُعباسُ ُُُ ُ،
ضُُُائُ ُُلُاُألُخرىُ .
ُُُُ ُُ
فضيلةُمبطلقهاُ،وعلىُفضيلةُالُُصُحبةُتنبينُالف

(ُ )1أخرجه ُأمحد ُ(ُ ،)17895والرتمذي ُ(ُ ،)3842وصححه ُاأللباين ُيف ُسلسلة ُاألحاديث ُالصحيحةُ
(ُ)618-615ُ/4برقمُ(ُ .)1969
(ُ)2أخرجهُالبخاريُ(ُ .)2924
(ُ)3فتحُالباريُ(ُ .)102ُ/6
(ُ )4انظرُ :صحيح ُمسلم ُ(ُ ،)2501ومسند ُأمحد ُ(ُ ،)2651والشريعة ُلآلجري ُ(ُ )2451وما ُبعدهاُ،
وسيُأعالمُالنبالءُ(ُ .)434ُ/18
(ُ)5هناكُُكتبُألُُُُفتُيفُاألحاديثُاليتُوردتُيفُفضائلهُ،مثلُحبثُمنشورُبعنوانُ:األحاديثُالنبويةُ
يفُفضائلُمعاويةُبنُأيبُسفيانُ.حملمدُاألمنيُالشنقيطيُ .
(ُ)6صحيحُالبخاريُ(ُ .)3764

احملور الثاين :بيان علمه وتوقيه لذلك:
ُُيُُ
ُُُيُُيفُصحيحهُعنُابنُأيبُمليكةُقالُُ:قُيلُالبنُعباسُ:هلُلكُيفُأم
البخار
روىُُُُ
احدُة؟ُقالُ:أصاب؛ُإنُُُهُفقيه(ُ .)1
أوتُُُرُُُُ
ُُُُهُماُُ ُ
املؤمننيُمعاويةُ،فإن
إالُبُوُ ُ ُ

ُُُُ ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنه ُوموقف ُابنُ
ُُُُ ُوُأوكُُُد ُيف ُبيان ُعلم
بنص ُُأصرُح
األثر ُُُ ُُُ
ُُُُ
بل ُقد ُ ُُُُ
جاءُُُ ُ
للاُُعنهماُ
رضيُ ُ
فأخربُابنُعبُُُاسُ ُ ُ ُُ
يبُُ-موىلُابنُعباسُُ ُ ُُُ-
وذلُكُحنيُ ُُُ
عباسُمنهُُُُ ُ،
جاءُُُكُرُ ُ
ُُُُُُُوُ ُ ُ
عاويةُصلُُُىُالعشاءُمثُأوترُبر ُ
عليهاُ،فقالُابنُعباسُرضيُللاُ
ُُُُوملُيزدُ ُُُ ُُ
احدة
كعة
أنُُُهُرأىُُُم ُُ ُُُُ
سبعُإىلُ
مخسُأوُ ُُ ُُ
ُُُُأوُ ُ ُُ
احدة
عنهماُ:أصابُ،أيُُبُينُليسُُأحُدُُمنُُُاُأعلمُمنُُُمعاويةُ،هيُوُ ُ
الوترُماُشاء(ُ .)2
ُُُُ
أكثرُمنُذلكُ ُُُ،
صحايبُقالُفيهُ
بيتُالنبُصلىُللاُعليهُوسلمُ،ومنُ ُ ُُ ُُُ
آلُُُ ُُ
فهذهُشهادةُمنُرجلُمنُُُُ

النبُصلىُللاُعليهُوسلم« :اللهم فقهه يف الدين»(ُ،)3فإنُُكانُابنُعباسُيقولُ:إنهُالُ
أقلُ
ُُُُُُُُمنُابنُعباسُ،فإُُنُُُُ ُُ
ُُُُهُُوإنُقالُقائلُ:إُنُُهذاُالقولُمبالغة
أحدُأعلمُمنُمعاويةُ،فإن
ُ ُ ُُ
ُُ ُظُمه ُابنُ
ُُ ُلذلكُُكان ُيع
ُُُُُاس؛
عنهُُُكان ُمن ُأعلم ُالن
ُُُُُُُُ ُأُنُ ُمعاوية ُرضي ُللا ُ ُُُُ
ُُ ُالعبارة
فهمه
ما ُتُ ُ ُ
ُُُُُ ُقد ُاجتمعت ُلهُ ،معُ
وفضيلة
ُُُُُُ ُ ُُ
عباس ُرضي ُللا ُعنهماُ ،فإنُُكانُُكذلك ُفإُُ ُن ُالعلم ُمنقبة
ُ ُ
ُُُُاُوعظمةُيفُاإلسالمُ .
فضيلةُالُُصُحبةُ،وهذاُماُيزيدهُشرف
ُُُُُ
احملور الثالث :موقفهم من أخالقه:
اخلُلقُ
كايُُُةُ ُُحسُنُُُ ُ
أحدُيصدقُيفُ ُُح ُُُُ
حسنُأخالقهُ،والُُ ُ ُُ
ومكانتُهُُ ُ ُ ُ:
ُُُجلُ ُُ ُُُُُ
فضلُالُر
بنيُُ ُ ُُ
مُاُُيُُُُُُ
كيفُ
معهُ،فانظرُُ ُُ ُُ
ُُُ
األصحابُاملالزمنيُلُهُ،والذينُعاشواُمعهُُ ُُُ ُ ُ،
أكثرُمنُُ ُ ُ ُُ ُُ
وجالسوهُ،وتعاملواُ ُ
للاُُعنهمُأمجعنيُ .
عاويُةُُرض ُُيُ ُ
أخالقُُُم ُُ ُُُ
ُُُنُُُ ُ ُ ُُ
كاُُنُُالُُصُحابةُالكرامُيرو

ُُُُب ُصلى ُللا ُعليه ُوسلمُُكاُُنُُ
بعد ُالن
أحدا ُُُ ُُ
أيتُ ُُ ُ ُُ
ابن ُعمر ُ ُ ُ ُُ
قال ُُُ ُُ
ُُ ُُ
رضي ُللا ُعنهماُ :ما ُرُُُ ُ
(أسوُُدُُمنه)"ُ:أسخىُ
اإلمامُأمحدُبنُحنبلُ ُ ُُُ
ُُُُُ
عاويُةُُ ُُُ.
أسودُمنُُُم ُُ ُُُ
ُ ُ ُُُُ
قالُُ ُ
رمحهُُللاُيفُبيانُمعىنُ ُُ ُُ
(ُ)1صحيحُالبخاريُ(ُ .)3765
(ُ)2أخرجهُالشافعيُيفُمسندهُ(ُ،)86وعبدُالرزاقُ(ُ،)4641والبيهقيُيفُالكربىُ(ُ .)4794
(ُ)3أخرجهُالبخاريُ(ُ .)143

غيُوُ ُ ُ
احدُُثقة"(ُ.)1
قالُأبوُبكرُاخلالل"ُ:وقدُُرُُوُىُهذاُالت
منه"ُُ ُُُ،
ُُُُفسيُعنُأمحدُبنُحنبلُ ُ ُُ
خيُا ُمنهُ،
الاللكائي ُنفس ُاألثر ُوزادُ :فقال ُله ُرجلُ :وال ُعمر؟ ُُُُ ُُ
وروى ُُُُُ
فقالُ :عمرُُكاُُنُ ُ ُ ُ
أسودُمنه(ُ .)2
وكانُهوُُ ُ ُُُُ
أيتُُ
ُُُاُيعضدُذلكُأُ ُنُقبيصةُبنُجابرُقالُُ ُُ ُ ُ:
وم
صحبتُمعاويةُبنُأيبُسفيانُ،فماُرُُُ ُ
ُُُُمنه(ُ ُ.)3
جهالُوالُأبعدُُأانة
حلماُوالُأبطأُ ُ ُُُ
ُُُُلُ ُُ ُُ
رجالُأثق
ُ ُ ُُ
احملور الرابع :موقفهم من عقله ودهائه:

كبار ُالُُصُحابة ُُ ُ ُ
قول ُعمر ُبن ُاخلطاب ُرضيُ
بدهاء ُمعاوية ُوعقلهُ ،ومن ُذلك ُُ ُُُ
ُُُُ
ُُُُُ
ُ ُ ُ ُُ
اعرتفُُ ُ
تعجبوُنُُمنُ ُ ُ
دهاءُهرقلُوكسرىُوتدعونُمعاوية؟!"(ُ .)4
ُُُُ
للاُعنهُُ ُُ"ُ:
حكماُ
بعثُُهُُ ُ ُ ُُ
رضي ُللا ُعنه ُقد ُُُُُ
ومن ُيقني ُالصحابة ُبعقله ُ ُوعقله ُأُنُ ُعثمان ُبن ُعفان ُ ُ ُ ُُ
وبع ُ
بعقلهُ ُُُ ُ
إمياانُمنهُ ُ
دلهُ،فقدُروىُابنُجريجُعنُ
ُُُُ
ُُُُ
ُُُ
ُُُُُُ
بنيُُُمتخاصمنيُ،وماُذاكُإالُُُُ ُُ
وعلمهُبلُ ُ
ُُُُبنتُعتبةُ،فقالتُلهُ:اصربُيلُ
فاطمة
ُُُجُعقيلُبنُأيبُطالبُُُ ُ
تزو
ابنُأيبُمليكةُأنُُُهُقالُ ُ:
يوماُ
فسكتُ ُُعنهاُ،فدخلُُ ُُُُ
وشيبة؟ُُ ُُ
ُُُُُُ ُ ُُ
أينُعتبة
تقولُُُُلهُُُ ُُُ:
دخلُعليهاُُُ ُُُ
ُُُنُُإذاُ ُ ُ ُُ
وأنفقُ ُُعُليكُ،وكا
ُُُُار ُإذاُ
ُُُُُك ُيف ُالن
ُُُالُ :على ُُيسا ُر
ُُُُماُ ،فقالتُ :أين ُعتبة ُبن ُربيعة؟ ُوأين ُشيبة ُبن ُربيعة؟ ُفق
ب ُر
ُُُرتُُُُلهُُذلكُ،
للاُُعنهُُفذك
رضيُ ُ
فجاءُتُعثمانُبنُعفانُ ُ ُ ُُ
ثياهباُُُُ ُُ،
دخلتُُ،فشُدُتُعليهاُُُُُُ
كنتُألفرقُ
بينهماُ،وقالُمعاويةُ:ماُُ ُُ ُُ
ُُُقُنُُُُُ ُُ
فقالُابنُعباسُ:ألفُُر
ابنُعباسُومعاويةُُ ُُُُ،
فأرس ُُلُُُ ُُ
ُُُ ُُ

(ُ)1انظرُ:اُلسنُُُةُُأليبُبكرُاخلاللُ(ُ)441ُ/2رقمُ(ُ ُ.)678
(ُ )2شرح ُأصول ُاعتقاد ُأهل ُالسنة ُواجلماعة ُ(ُ )1529ُ /8رقم ُ(ُُ .)2781وانظرُ :مكارم ُاألخالقُ
للخرائطيُ(ُ .)179
(ُ)3انظرُ:املعرفةُوالتاريخُللفسويُ(ُ،)458ُ/1واتريخُاإلسالمُللذهبُ(ُ ُ،)315ُ/4وبنحوهُاخلرائطيُ
يفُمكارمُاألخالقُ(صُ،)208ُ:وذكرهُابنُحجرُيفُِتذيبُالتهذيبُ(ُ .)345ُ/8
(ُ)4انظرُ:اتريخُدمشقُالبنُعساكرُ(ُ،)115ُ/59وسيُأعالمُالنبالءُ(ُ .)135-134ُ/3

شيخُ ُ
فوجداهاُقدُشُدُاُعليهماُأثُُوُاهبُُماُ،فأصلحاُ
فأتياهاُُ ُ ُ ُُ ُُ
قالُُ ُُُُُُ:
نيُمنُبينُعبدُمنافُُ ُُُ،
بنيُ ُُ
ُُُُُها(ُ .)1
أمر
ُُ
ُُُنُ ُلعلمه ُوعقلهُ ،ول
وهذان ُاملوقفان ُصدرا ُمن ُاثين ُواثلث ُرجل ُيف ُاألمةُ ،وفيها ُبيا

ميكن للصحابة األجالء أن ميتدحوا عقل رجل قد بدل أو فسق أو كفر.
احملور اخلامس :موقفهم من دينته وعدالته:

املشنُُعونُمعاويةُبنُأيبُسفيانُرضيُللاُعنهُابلُُظُلمُوالفسقُبلُوُالُُكُفر!ُ
اِتمُُُ ُُُ
ُُُُماُُ ُُ
ُلطال
قال ُأبوُ
ُُُُةُ ،فقد ُُُ ُُ
ُُُُدال
الع
ذلك ُأُنُ ُالُُصُحابة ُالكرام ُقد ُشُهُدوا ُله ُ ُُ ُُ
بطالُنُ ُ ُُ ُُ
بني ُُ ُ
ُُُا ُُيُُُُ ُ
وم
ابلدَينة ُوُ ُ
ُُُُ
صالة
بعد ُرسول ُللا ُصلى ُللا ُعليه ُوسلم ُأشبه ُ ُ
أحدا ُُُ ُُ
أيتُ ُُ ُ ُُ
الُُدُرداء ُرضي ُللا ُعنه"ُ :ما ُرُُُ ُ
وقالُسعيدُبنُأيبُوقاصُ
ُُُُيُكمُهذا"ُيعينُمعاوية(ُُ ُُُ ُ،)2
برسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُمنُأم
ُُ ُ ُُُ
صاحب ُهذا ُالباب" ُيعينُ
حبق ُمن ُ ُُ ُ ُُ
أحدا ُبعد ُعثمان ُأقضى ُ ُ ُُُ
أيتُ ُُ ُ ُُ
رضي ُللا ُعنه"ُ :ما ُرُُُ ُ
معاوية(ُ ُ.)3
ومن آكد ما يبي لك دينة معاوية رضي هللا وعدالته وأنه غي متهم يف شيء من
ُُُُواُرُوُايُُُُةُُأحاديثُ
ليستجيز
ذلك :أن الصحابة الكرام قد رووا عنه األحاديثُ،وماُُكانواُُُ ُُ ُُ

ُُُُاُ،وقدُذكرُأبوُنعيمُأمساءُبعضُ
كافر
يعتقدونُُُُهُُُُفاسق
النبُصلىُللاُعليهُوسلمُعمنُُُُُ ُ
ُُُاُأوُُ ُُ
عنهُُمنُالُُصُحابةُ:عبدُللاُبنُعبُُُاسُ،وأبوُ
ثُ ُُُُ
ُُُُُالذينُقدُروواُعنهُ،فقال"ُ:حُدُ ُُ
الُُصُحابة
وعبدُللاُبنُعمروُبنُالعاصُ،
ُُُُعمانُبنُبشيُُ ُُُ ُ،
سعيدُاخلدريُ،وأبوُالُُدُرداءُ،وجريرُ ُ،والن
ُُُبيُرضيُللاُعنه"(ُ ُ.)4
وعبدُللاُبنُالُز
ائلُُبنُحجرُُ ُُُ ُ،
وُوُُُ ُ
(ُُ )1رواه ُالشافعي ُيف ُمسنده ُ(ُ ،)1216(ُ )84ُ /3وذكره ُابن ُسعد ُيف ُالطبقات ُالكربى ُ(-189ُ /8
ُ .)190
(ُ)2أخرجهُالطرباينُيفُمسندُالشامينيُ(ُ)168ُ/1برقمُ(ُ،)282وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(ُ،)275ُ/8قالُ
اليثميُيفُجممعُالزوائدُ(ُ)357ُ/9برقمُ("ُ:)15920رجالهُرجالُالصحيحُ،غيُقيسُبنُاحلارثُ
املذحجيُ،وهوُثقة"ُ .
(ُ)3انظرُ:اتريخُاإلسالمُللذهبُ(ُ،)313ُ/4والبدايةُوالنهايةُالبنُكثيُ(ُ .)142ُ/8
(ُ)4معرفةُالصحابةُأليبُنعيمُ(ُ .)2497ُ/5

ُُحُبهُابنُعباسُ
دينُهُوعدالتهُ،وهوُماُصُُر
بنيُأنُالُُصُحابةُماُُكانواُيتُُُهمونهُيفُ ُُُُ
ُوهذاُُيُُُُُُ
حنيُأخربهُمعاويةُأنُُُهُرأىُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُقُصُرُمنُشعرهُ
رضيُللاُعنهُ ُ ُُ
رضيُللاُعنهماُُُ:ماُُكاُُنُُ
إالُعنُمعاوية!ُفقالُ ُ ُ ُُ
ُُُصُ،فقالواُالبنُعباسُ:ماُبلغناُهذاُُُُ
ُمبُشق
وبني ُابن ُسيين ُأن ُالُُصُحابة ُماُ
هما(ُ ُُُ ُ.)1
معاوية ُعلى ُرسول ُللا ُصلى ُللا ُعليه ُوسلم ُمتُُُ ُ ُُ
ُُُُُيفُاحلديثُفقالُ"ُ:فكاُُنُُُُمعاويةُالُيُُتُهمُيفُاحلديثُعلىُرسولُللاُ
معاوية
كانواُيتُُُهمونُ ُُُ
صلىُللاُعليهُوسلم"(ُ .)2
وما يؤكد عدالته أنه رغم وقوع احلرب والقتال بينه وبي بعض الصحابة إل أَنم
حا ُهذهُ
موض ُُ
مع ذلك مل يقدحوا يف عدالته ،ول يف دينتهُ ،يقول ُابن ُتيمية ُرمحه ُللا ُ ُ ُ ُُُ
ُُُ ُ
تُماُُكانُ،وملُ
بينهمُمنُالف
احلقيقة"ُ:وقدُُعُلمُأنُمعاويةُوعمروُبنُالعاصُوغيهاُُكانُُُُ ُُ
ُُُُبُصلىُللاُعليهُ
غيُُحماربيهمُابلكذبُعلىُالن
يتُُُهمهمُُأحُدُُمنُأوليائهمُالُحماُُربُُوهمُوالُ ُ ُ
وسلمُ ،بل ُمجيع ُ ُُ ُ
ُُُُُون ُعلىُ
ُُُوُنُ ُعلى ُأُنُ ُهؤالء ُصادق
بعد ُُهم ُمتُُُفق
ُُُُابعني ُُُ ُُ
علماء ُالُُصُحابة ُوُالت
ُُُُ
مأمونُُُونُ ُ
ُُُوايةُعنه"(ُ .)3
عليهُيفُالُُر
ُُُُُ
رسولُللاُُُ ُ،
ُ ُ ُُُ

ُ
ُُُأمهُقالتُ:قدمُ
رضيُللاُعنهُماُرواهُعلقمةُبنُأيبُعلق
دَينتُُُهُ ُ ُ ُُ
يدلُعلىُ ُ ُُُُ
ُُُاُُ ُ ُُ
وم
ُُُُ ُُمةُ،عنُ ُ
ُُُُُة ُرسول ُللاُ
أبنبجاني
إيل ُ ُُُ
رضي ُللا ُعنها ُوقالُ :أرسلي ُُ ُُ
فأرس ُُل ُإىل ُعائشة ُ ُ ُ ُُ
ُُُُُُُ ُُُُ ،
معاوية ُُُاملدينة
س ُُلُ
ُُُ ُُ
فلبس ُُهاُ،وغ
أمحُلهُ،فأُُُ ُُخُذُاألنبجانيةُُ ُُُُ،
فأرسُلتُبذلكُمعيُُ ُُ
وشعرهُُ ُُُُ،
صلىُللاُعليهُوسلمُ ُ ُُ
لده(ُ ُ.)4
أفاضُُعلىُ ُُجُ ُُ
ُُ ُُ
الُُشُعرُمباءُُ،فش ُر
بُمنهُ،وُُُُ ُ
ُُُُبُصلىُللاُعليهُ
للاُُعنهاُُترسلُلهُأبنبجانيةُالن
رضيُ ُ
ُُُُاملؤمننيُعائشةُ ُ ُ ُُ
فهلُُكانتُأم
ُُُُفيُ،خاُُصُةُ
شكُُُأنُاإلجابةُهيُالن
كافرُأوُتتُُُهمهُيفُدينه؟!ُالُ ُ ُ
ُُُُُ
وسلمُوشعرهُوهوُُُ ُ ُُ
فاسقُأوُُ ُ
(ُ)1أخرجهُاإلمامُأمحدُ(ُ)16863وقالُعنهُحمققوه"ُ:حديثُصحيح"ُ،وأخرجهُاخلاللُيفُالسنةُ(ُ/2
ُ)439برقمُ(ُ،)674والطرباينُيفُالكبيُ(ُ)309ُ/19برقمُ(ُ .)697
(ُ)2أخرجهُابنُأيبُشيبةُ(ُ،)203ُ/5وأبوُداودُ(ُ،)4129وصححهُاأللباينُيفُصحيحُسننُأيبُداودُ،
وأخرجه ُأمحد ُ(ُ )16840وقال ُاحملقق"ُ :إسناده ُصحيحُ ،رجاله ُثقات ُرجال ُالشيخنيُ ،غي ُأيبُ
املعتمرُيزيدُبنُطهمانُفمنُرجالُأيبُداودُوابنُماجهُ،وهوُثقة"ُ .
(ُ)3جمموعُالفتاوىُ(ُ .)66ُ/35
(ُ)4انظرُ:اتريخُاإلسالمُللذهبُ(ُ،)161ُ/4والبدايةُوالنهايةُالبنُُكثيُ(ُ .)140ُ/8

ابحلقُوعدمُاخلوفُ
صادرُمنُعائشةُرضيُللاُعنهاُ،وهيُاملعروفةُابلقيامُ ُ ُ ُُُ
ُُُُُ
وأنُهذاُُُ ُُ ُُ
املوقفُ ُ
يفُذلكُ .
احملور السادس :إمجاع الصحابة على خييته:
ُُُُمنُمُوُُُ ُ
يقولُقائلُ:رمبُُُاُيكونُ
رضيُللاُعنهُقدُُُ ُُُ
اقفُُالُُصُحابةُمنهُ ُ ُ ُُ
مجلة
ُُُُُ ُُ
بعدُأنُ ُذكرُان
موقف ُ ُ ُ
بعض ُاملواقفُ
قليل ُمن ُالُُصُحابة ُالكرامُ ،وهذا ُوإنُُكان ُيتناىف ُُُم ُُع ُُُ ُُ
عدد ُُُُ ُُ
ُُُ
ما ُ ُذكُرتُه ُ ُ ُُ ُُ
إمجاعهم ُعلى ُخُيُيُته ُقد ُجتلُُُىُ
إال ُأن ُُ ُُ ُُ
اليتُُُهُُُُ ،
األحاديث ُعنهُ ،وُرُُضا ُالصحابة ُب ُو ُُُُ
كرواية ُُ ُ ُُُُ ُُ
خلُ
فد ُ ُُ
ُُُاُُ ُُ،
ائر
معاوية
والهُُعمرُبنُاخلطابُرضيُللاُعنهُعلىُالُُشُامُ،مثُجاءهُ ُُُ
حنيُ ُُُُ
بوضوحُ ُ ُُ
ُُُُُزُ ُُ
ُ
عمر ُبن ُُاخلُطُُابُُ
ُُاءُ ،فُُنُظر ُإليها ُالُُصُحابةُ ،فلُُمُا ُرُأُى ُذلك ُ ُ ُُُُ
خضر
على ُُعُمر ُوعليه ُحلُُة ُ ُ ُُ
يفُ،فرجعُ
أميُاملؤمننيُ،للاُللاُ ُ
ُُُُُيقولَُ:يُُُ ُُ
معاوية
وجع ُُلُ ُُُ
ُُُ
ُُةُُ ُُ
ابلدُر
بُإليهُ ُُ
وثُُُ ُُ
فج ُُع ُُلُيضربهُهباُ ُ ُ،
قومكُمثله؟!ُفقالُ:وللاُ،
أميُاملؤمننيُوماُيفُُ ُُ ُُ
فقالُُُُلهُُالقومُُُ:ملُُضربتهَُيُُُ ُُ
عمرُإىلُجملسهُُ ُُُُ،
مين ُإليه ُغي ُما ُرأيتمُ،
ذلك ُلكان ُ ُُُُ
إال ُخيُ ،ولو ُبلغين ُغي ُ ُُ ُُ
خيُاُ ،وما ُبلغين ُُُُ
ما ُرُُُ ُ
أيتُ ُإال ُ ُ ُ
بتُأنُأضعُمنهُماُمشخ(ُ .)1
فأحبُُ ُُ
ُُُُُهُ-وأشارُبيدهُُُ ُُُ-
ولكنُرُأيت
فانظر كيف أن جملس اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب وفيه كبار جلسائه من

عمرُبنُاخلطابُرضيُللاُ
ُُُهمُعلىُقولمُ ُ ُُُُ
الصحابة قد أقروا أبنه من أفضل الناسُ،وُأقُر
يعتقدوُنُ ُُفُسُقُهُ ُأوُُكفرهُ ،أو ُحىت ُنقصُ
ذلك ُإنُُكانوا ُُُُُ ُ
عنهُ ،ومل ُيكن ُالصحابة ُليقولوا ُ ُُ ُُ
كلُُهمُيفُ
حاكماُعلىُاملسلمنيُُ ُُ
فإهنمُالُأتخذهمُيفُللاُلومةُالئمُ،وماُُكاُُنُُمعاويةُ ُُ ُ ُُ
دَينتُه؛ُُُ ُُ
ُ ُُُُ
خوفُأوُجنبُُ،لكنُُُهمُ
منع ُُهمُ ُ ُ ُُ
ُُُُ
اجمللسُُ ُُ ُُ
جملسُخليفةُ،فلوُأرادواُالُُطُعنُفيهُماُ ُ
ذلكُالوقتُ،وُ ُُ ُ
شهدواُمباُعرفوهُوخربوهُ .
احملور السابع :موقفهم من وليته:
هماُيفُدينهُ:
رضيُللاُعنهُ ُوخُيُيتُُُُهُوُأنُُُهُملُيكنُمتُُُ ُ ُُ
يدلُعلىُفضلُمعاويةُ ُ ُ ُُ
منُآك ُُدُماُُ ُ ُُ
ُُُنُُ
ُُُةُوُُُأفضلُُُهاُقدُاستعملواُمعاويةُوُوُلُوهُالوالَيتُ،وكا
ُُُاشدينُوهمُُأعُظُُُمُُاألم
اخلُلُفاءُالُر
أُ ُنُُ ُ

(ُ)1انظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)134ُ/8

ُ
كبار ُالصحابة ُ-بل ُأفضل ُهذه ُاألُمةُ -ليُُوُلُواُ
ُُُُُ
ذلك ُبرضا ُالصحابة ُومُُوُافُُقُتهمُ ،ومل ُيكنُُ ُ
وذكائُهُ .
وحنكتُهُ ُُ ُُُُ
وعدلُهُ ُ ُُ ُُُ
وعلمهُ ُُ ُُُ
دينُهُ ُُُ ُُ
ُُُُُُةُ ُُُُ
ُُُفواُمتان
معاويةُرضيُللاُعنهُلوُملُيع ُر
رضيُللاُ
أرسلُأبوُبكرُالصديقُ ُ ُ ُُ
ُُُُبويةُُُ ُ ُُ
ُُةُالن
الجر
ومنُ ُُ ُُ
ذلكُأنُُُهُيفُالعامُالثاينُعشرُمنُُ ُ ُُ
جبيشهُ،
عنهُ ُُجيوشهُإىلُالُُشُامُ،ومنهاُجيشُيزيدُبنُأيبُسفيانُ،مثُُبُُُداُلهُأنُُيُلحقُآخرينُ ُُ ُُ
جيش ُيفُ
قائد ُ ُُ ُُ
ابللُحاق ُهبم(ُ .)1فقدُُُكان ُإذن ُُُُ ُُ
ُُُُهُُ ُُُُ
أمر
معاوية
ُُُهُم ُ ُُُ
فجعل ُعلي
ُُُُ ُبن ُأيب ُسفيان ُوُ ُُ
املهمُ .
ُُُ
برضاهُُعنهُ،وتوليتهُهذاُُُُ ُ ُُ
كُُُ ُُُُ
وحسبُ ُُ
ُخالفُُُُُةُأيبُبكرُالصديقُرضيُللاُعنهُُُ ُ ُ ُ،
املنصبُُُ ُ

ُُُُنُ ُبُُُه ُعلى ُ ُ
والهُ،
القتالُُ ،مث ُ ُُُُ
ُُُُ
فاستُ ُعملُُُُهُُوُاستعا
جاءُُعمر ُبن ُاخلطاب ُرضي ُللا ُعنه ُُُ ُُُ
ُمث ُ ُُُُ
أهل ُحائط ُقيساريةُ
ُُُُبويةُُكان ُاملسلمون ُ ُُحياربون ُُ ُ ُُ
عشرة ُمن ُالجرة ُالن
ففي ُالُُسُنة ُاخلامسة ُ ُ
قتالُ
ب ُعمر ُبن ُاخلطاب ُإىل ُمعاوية ُبن ُأيب ُسفيان ُرضي ُللا ُعنه ُبتولية ُُُُُُ
فكتُ ُُ
فلسطنيُُُ ُُ ،
فإينُقدُوُلُُُيتكُُقيساريةُ ُُ،
أهلهاُ ُ،
ُُُللاُ
استنص ُر
فسُرُُإليهاُوُ ُُُ
ُُاُُبعدُُُُُُ،
وقالُله"ُ:أُم
ووالهُعليهاُُ ُُُ ُ،
ُُُُ
ورجاؤُانُُوموالانُ،نعمُاملوىلُ
ُُُوأكثرُمنُقولُ:الُحولُوالُقوةُإالُابهللُ،للاُربُناُُُوثقت
ُُُهُم،
علي
ُُُُُناُُُ ُُ ُُُ
بالءُُحسنا(ُ،)3مثُجعلهُعمرُ
ُُ(ُُُ.)2فتوُجُهُإليهاُمعاويةُبنُأيبُسفيانُ،وأبلىُُ ُُُ
ُصي"
ُُُ ُ
ونعمُالن
وبعلبكُُُوالبلقاء(ُ،)5وُلُمُاُُ
دمشقُ ُُُُُ ُ
فوالهُ ُُ ُ ُُ
ُُُُهُُُ ُُُُ
بنُاخلطابُعلىُجندُدمشقُوخراجها(ُ،)4مثُزُ ُاد
ُُُُُهُُمعاويةُبنُ
وىلُعمرُبنُاخلطابُ ُمكان
تويفُيزيدُبنُأيبُسفيانُ-وقدُُكاُُنُُعلىُالُُشُامُُُ ُ-
ُ ُُُُ
أيبُسفيانُرضيُللاُعنهمُ ُ.
ُُُاهُعمرُ
دخلُعلىُعمرُبنُاخلطابُ،فعُز
جدهُأنُأابُسفيانُ ُ ُ ُُ
األموُيُُعنُ ُ ُُ
روىُسعيدُُ ُُ
بين َُي ُأمي ُاملؤمنني؟ ُقالُ:
آجرك ُللا ُيف ُابنك َُي ُأاب ُ ُُسفيانُ ،فقالُ :أُيُ ُُ ُُ
اببنه ُيزيد ُفقالُُُُ ُُ :

(ُ)1انظرُ:اتريخُالطربيُ(ُ .)391ُ/3
(ُ)2انظرُ:اتريخُالطربيُ(ُ .)604ُ/3
(ُ)3انظرُ:اآلحادُواملثاينُالبنُأيبُعاصمُ(ُ .)381ُ/1
(ُ)4انظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)91ُ/7
(ُ)5انظرُ:اتريخُخليفةُ(صُ .)155ُ:

ُُُُهُالُ
مصلُحانُ،وإن
بعثتُعلىُعمله؟ُقالُ:معاويةُأخاهُ،قالُعمرُ:ابنانُ ُ ُُُ
يزيدُ،قالُ:فمنُُُُ ُُ
مصلحا"(ُ .)1
حيلُلناُأنُننزعُ ُ ُُ ُُ
ُ ُُ
ُُُُُُُ
ُُُنُ ُأخرى ُخليفة
وعشرو
ُُُُُا ُعليهاُُ ُ ،
سنُُةُ ،منها ُعشرون ُسنة ُوُالي
وقد ُويل ُالُُشُام ُأربعني ُ ُُُ
للمسلمني(ُ .)2
توليُُُةُعمرُبنُُاخلُطُابُرضيُللاُعنهُ،فإن عمر
موقفُغيهُُُُلنُاُوقفةُمعُُ ُُُُ
بنيُ ُ ُُ ُُ
وقبلُأنُُنُُُ ُ

بن اخلطاب قد مجع خصائص مل جتتمع لغيه ،فهو ملهم حمدث ،ومعروف عنه الشجاعة
البالغة ،وكان من أخب الناس ابلرجال ،ث اختار عمر رضي هللا عنه على هذا البلد
العظيم من بالد املسلمي معاوية رضي هللا عنه ،فكيف ميكن ملثل عمر أن يول معاوية
على املسلمي إن كان معاوية فاسقا أو كافرا ،أو مل يكن عدل ول مرضيا يف دينته؟!
فهذا دليل ظاهر على إميان معاوية رضي هللا عنه وعدالتهُ .
ُُرُائُُُُُُهُعلىُاألمصارُ،فقال"ُ:اللهمُإينُ
ُُُُأم
بنيُمنُُزُلة
ُُويؤكُُُُدُهذاُأُنُُعمرُبنُاخلطابُقدُُُ ُ
دينُهمُ
ُُُُُُمواُالناسُ ُُُُ
ليعدلواُعليهمُ،وُليعل
بعثتهمُعليهمُُُُ ُُ
وإينُإَناُُُُُ ُُ
ُُُُاألمصارُُُُُ ُ،
ُُرُ ُاء
أُشُهُدكُعلىُأم
إيلُماُأشكلُعليهمُمنُ
فيئُهمُ،ويرفعواُُ ُُ
ُوسنُُُةُنبيهمُصلىُللاُعليهُوسلمُ،ويقسمواُفيهمُُُُُ
أهنمُ
دليلُعلىُُ ُُ
ُُُ ُُُ ُُ
هُلم
ُُُُُُ
رضيُللاُعنهُفإُنُتُوُليت
أمرهم"(ُ،)3فإنُُكانُاألمراءُهبذاُالقدرُعندهُ ُ ُ ُُ
تيميُةُرمحهُللاُفيقول"ُ:وأماُ
ابنُُُ ُُُ
وجيلُُيُهذاُاملعىنُُُ ُُ
منُأفض ُُلُالناسُعندهُوأخيهمُوأعدلمُُُ ُ،
حس ُُنُإسالمهمُ
معاويةُبنُأيبُسفيانُوأمثالهُمنُالُُطُلقاءُالذينُأسلمواُبعدُفتحُمكةُُ ُ ُ...
ابتُفاقُاملسلمنيُ،وملُيُُتُهمُأحدُمنهمُبعدُذلكُبنفاقُ...مثُُلُماُماتُيزيدُبنُأيبُسفيانُ
ُُُ
ُُُُاس ُفراسةُ،
ُُ ُالن
أعظُم
أخاهُ ُمعاويةُ ،وكان ُعمر ُبن ُُاخلُطُاب ُمن ُُ ُ
عمر ُاستعمل ُُ ُُُُ
يف ُخالفة ُ ُ ُُ
حىت ُقال ُعلي ُبن ُأيب ُطالب ُرضي ُللاُ
ابحلقُ ،وأعلمهم ُبُهُُ ُ ُ ،
ُُُجالُ ،وأقومهم ُ ُ ُ ُُُ
وأخربهم ُابلُُُر
ُُُُب ُصلى ُللا ُعليه ُوسلمُ
وقال ُالن
لسان ُعمرُُ ُُُ ُ ،
عنهُُ:كنُُُا ُُُنتحُدُث ُأن ُالُُسُكينة ُتنطق ُعلى ُُ ُُ ُُ
(ُ)1انظرُ:اتريخُاملدينةُالبنُشبةُ(ُ،)837ُ/3واآلحادُواملثاينُالبنُأيبُعاصمُ(ُ،)382ُ/1واتريخُأيبُ
زرعةُالدمشقيُ(صُ)218ُ:والبدايةُوالنهايةُ(ُ .)126ُ/8وكنزُالعمالُ(ُ .)606ُ/13
(ُ)2انظرُ:اتريخُاملدينةُالبنُشبةُ(ُ .)837ُ/3
(ُ)3أخرجهُمسلمُ(ُ .)567

«إن هللا ضرب احلق على لسان عمر وقلبه»(ُ،)1وقال«ُ:لو مل أبعث فيكم لبعث فيكم
ُُُُُكذاُوكذاُ،إالُُكاُُنُُ
مسعتُعمرُيقولُيفُالُُشُيءُ:إينُألُرُاه
ابنُعمر"ُ:ماُ ُُ ُُ
عمر»(ُ،)2وقالُُُ ُُ
ُُ «ما رآك الشيطان سالكا فجا إل
قال ُله ُالنب ُصلى ُللا ُعليه ُ ُوسلُُُم:
كما ُرآه"ُ ،وقد ُُُ ُُ
سلك فجا غي فجك»(ُ،)3وال ُاستعمل ُعمر ُقط ُ-بل ُوال ُأبو ُبكرُ -على ُاملسلمنيُ
ُُُُُُهبُماُ،والُُكانُ ُأتخُذُهاُيفُللاُلومةُالئمُ...فلوُُكانُعمروُبنُ
ُُُُُُاُ،والُاستعمالُمنُأقا ُر
منافق
النُُفاق ُمل ُُيُوُلُوا ُعلىُ
العاص ُومعاوية ُبن ُأيب ُسفيان ُوأمثالما ُمُن ُُيُُتخُوُف ُمنهما ُُُُُ

املسلمني"(ُ .)4

ُُُُُُ
أمر ُاملسلمنيُ ،فأقر
ُُُُ
رضي ُللا ُعنه ُُ ُُُ
عمر ُبن ُاخلطاب ُ ُ ُ ُُ
بعد ُ ُ ُُُُ
ُمث ُُُ ُُ
توىل ُعثمان ُبن ُعفان ُ ُ
عهُاُُ
ُُُُُاُعليهاُماُ ُنز
ُُةُسنةُ-طوالُمُدُةُخالفةُعثمانُ-وُالي
عشر
معاويةُعلىُالُُشُامُُ ُُُ ُ،
ُُُ ُ
وبقيُاثنيتُ ُ ُُ

حسبُكُمبنُ
عنه( .)5ويف دللة هذا األمر على عدله وحنكته وسيادته يقول الذهيبُُُ ُ "ُ:
ويقومُبهُأُتُُقيامُ،ويرضيُالناسُ
يؤمرهُعمرُ،مثُعثمانُعلىُإقليمُ-وهوُثغرُُُ-فيضبُُطُهُُُُ ُُُ ُ،
ُ ُُُُُ
غيُُهُمنُ
كذلكُُفلُُُيكنُامللكُ،وإنُُكانُ ُ ُ
ُُُُمُر
بعضهمُأتمل
بسخائُهُوحلمهُ،وإنُُكانُُُ ُُ
ُ ُ ُُُُ
ُُةُمنهُ،وُُ ُُ ُ
سادُ
ُُُُ
أفضُلُوُأصلُُُحُ،فهذاُالُر
خيُاُمنهُبكثيُوُُُ ُ
ُُُ ُُجلُ ُ
أصحابُرسولُللاُصلُُُىُللاُعليهُوسلمُ ُ ُ
وفرطُحلمهُ ُ ُ،
دهائُهُورأيهُ،ولهُهنُُُاتُوأمورُ،
وسعةُنفسهُ،وقُُوُةُ ُ ُُُُ
ُُُُ
بكمالُعقلهُُ ُُُ ُ،
وساسُالعاملُُ ُ ُُُُ
ُ ُُ ُُ
ُُُُتهُ،عملُنيابةُالُُشُامُعشرينُسنةُ،واخلالفةُعشرينُسنةُ،
ُُُنُُ ُحمبُُبُاُإىلُرعي
وللاُاملوعدُ،وكا
ُ
ُُُُجمُ،وكانُملكهُعلىُ
الع
وملُُ ُ ُُ
يهجهُُأحُدُُيفُدُوُلتُُُهُ،بلُدانتُلهُاُألُُُممُ ُ،وحُكُمُعلىُالعربُوُ ُ
(ُ)1أخرجهُأمحدُبلفظ«ُ:جعل احلق»ُ(ُ)5145وقالُعنهُحمققوه"ُ:حديثُصحيحُوهذاُإسنادُجيد"ُ،
وأخرجهُأبوُداودُ(ُ،)2961والرتمذيُ(ُ،)3682وحسنهُاأللباينُيفُمشكاةُاملصابيحُ(ُ .)6042

(ُ )2أخرجه ُأمحد ُيف ُفضائل ُالصحابة ُ(ُ ،)676وأخرجه ُيف ُاملسند ُبلفظ«ُ :لو كان من بعدي نيب»ُ
(ُ .)17405
(ُ)3أخرجهُالبخاريُ(ُ،)6085ُ،3683ُ،3294ومسلمُ(ُ،)2396منُحديثُسعدُبنُأيبُوقاصُ .
(ُ)4جمموعُالفتاوىُ(ُ .)65-64ُ/35
(ُ )5انظرُ :الطبقات ُالكربى ُالبن ُسعد ُ(ُ ،)406ُ /7واتريخ ُالطربي ُ(ُ ،)62ُ /4واالستيعاب ُيف ُمعرفةُ
األصحابُ(ُ ُ،)1417ُ/3واتريخُدمشقُالبنُعساكرُ(ُ ُ،)116ُ/59واتريخُاإلسالمُللذهبُ(ُ/4
ُ،)311والبدايةُوالنهايةُ(ُ .)63ُ/7

ُُُُُمنُ ،واملغربُ ،وغيُ
احلُرمنيُ ،ومصرُ ،وُالُُشُامُ ،والعراقُ ،وخراسانُ ،وفارسُ ،واجلزيرةُ ،وُالي
ُُ
ذلك"(ُ .)1
احملور الثامن :موقف الصحابة من اقتتاله مع علي بن أب طالب رضي هللا عنه:
ضُُالُُطُرفُ
اقفُُالُُصُحابةُمنُمعاويةُرضيُللاُعنهُالُيصُحُُلناُأنُنغ
ُ ُُ
ُُ ُ
حنيُنعرضُمُوُُُ ُ
رضيُللاُعنهُ،فإُُنُُذلكُالقتالُالذيُ
ُُُ ُيُُبنُأيبُطالبُ ُ ُ ُُ
مقاتلتُُُهُلعل
عنُموقفُالصحابةُمنُ ُُُُُُُ
جذوةُُُُنُيُ ُ
ُُُ ُيُُبنُأيبُ
حىتُاليومُ،بلُمنُأجلُاالنتصارُلعل
ُُُُُُةُ ُ ُُ
ُُُُُالفكريةُ ُمشتعل
انه
انتهىُالُزُالُُُتُ ُ ُ
ُُُرهُآخرونُ،
بعضهمُوكُف
أحاديثُعلىُمعاويةُ،وفُُسُقهُُُ ُ ُُ
بعضهمُُ ُُُُ ُُ
طالبُرضيُللاُعنهُوضعُُُ ُ ُُ
ُُُةُاإلسالمُ .
ُُتُهباُأم
فتلكُُقضيُُُةُ ُحموُريُةُُكانُلاُاألثرُالكبيُيفُاألحداثُاليتُتلُُُُُتهاُواليتُمُر
فكيف كان موقف الصحابة جتاه معاوية رضي هللا عنه وهو يقاتل خليفة املسلمي
علي بن أب طالب رضي هللا عنه؟ هل ُُُرُأوا ُتفسيُقه ُأو ُتكف ُُيُهُُكما ُيزعم ُذلك ُبعضهمُ،
اختالفُ
األمرُُكلُُُهُُكان ُُ ُُ ُ ُُ
ُُُُ
يستحُقُ ُمن ُاألمر ُ ُُُُ
ُُُنُ ُأُنُ ُمعاوية ُال ُُ ُُ
أهنمُُكانوا ُيرو
أم ُُ ُُ
شيئُاُ ،أم ُأُنُ ُُ ُ
ُُُُاتال ُمع ُحفظُُكل ُواحد ُمنهاُ
بدم ُعثمان ُرضي ُللا ُعنهُ ،فتق
ُُ ُحول ُاملطالبة ُُ ُُُُ
وجهات ُُنظ ُر
ُ ُ ُُ ُُ

ومكانتُه؟ ُ
ُُُهُ ُُ ُُُُُ
لآلخرُحق

هذهُاحلادثةُ،
اَّتذهاُالصحابةُمنُمعاويةُرضيُللاُعنهُيفُ ُ ُُُُ
اإلجابُةُللمواقفُاليتُُ ُُ
سنرتكُُ ُ ُُُُ
عرب ُعما ُيف ُنف ُوس ُالصحابة ُرضي ُهلل ُعنهمُ،
كن ُأن ُُت ُُُُ
أصدق ُما ُُمي ُ ُُ
فإُُ ُن ُتلك ُاملواقف ُهي ُُ ُ ُ ُُ
ُُوُاقُُُُفُإىلُاآليتُ :
ُُمُاُيرونهُيفُمعاويةُرضيُللاُعنهُ،وميُُُكنُأنُُنرجعُتلكُامل
وع
 -1العرتاف أبن إمارة معاوية خي وأن فقده عظيمُ،فقدُروىُاحلارثُقالُ:لُُماُ
أبداُُُ ،فتكلُُُم ُأبشياءُُكان ُال ُُُيتكلُُُم ُهباُ ُ ،وحُ ُدثُ
علُم ُأنُُُه ُال ُميلك ُُُ ُُ
صُُفني ُ ُُُ
علي ُمن ُ ُُ
رجع ُ ُُ ُُ

ُُُُة ُمعاويةُ،
إمار
ث ُهباُ ،فقال ُفيما ُيقول"ُ :أيُُُها ُالن
أبحاديثُُكان ُال ُُُيتحُدُ ُُ
ُُُُاسُ ،ال ُتكرهوا ُ ُُ
وسُتندرُمنُُكُوُاهلُُُُهاُُكاحلنظل"(ُ .)2
ُُُُؤُ ُُ
ُُُُُمُالُر
ُُُوهُلقدُرُأيت
فقدمت
وللاُلوُقدُُُ
ُ ُُ

(ُ)1سيُأعالمُالنبالءُ(ُ .)133-132ُ/3
(ُ)2أخرجهُابنُأيبُشيبةُ(ُ.)548ُ/7وانظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)140ُ/8

جيش ُالُُصُحابة ُاملقابل ُملعاويةُ ،ومن ُاخلليفة ُالشرعيُ
قائُد ُ ُُ ُُ
ُُُنُ ُهذا ُالقول ُمن ُُُُُ
وكا
صلبُ ُُجتاهُمعاويةُ،
موقفُعظيمُ ُُ
شكُُُأنهُ ُ ُُ ُُ
للمسلمنيُعليُبنُأيبُطالبُرضيُللاُعنهُ،فالُ ُ ُ
رضيُ
يصدُُرُمثلُهذاُمنُعليُبنُأيبُطالبُ ُ ُ ُُ
وخييُُُتهُ،وملُيكنُُ ُ ُُ
وفضلُهُ ُ ُ
مكانتُُُهُ ُُ ُُُ
ينبئكُمبدىُ ُ ُُُُُ

ُُُُه ُأو ُتكفيهُ ،ومل ُيكن ُالصحابُة ُيرضون ُبذلك ،ث كان من
للا ُعنه ُإنُُكان ُيرى ُُُتفسيق

األحسن لعلي بن أب طالب رضي هللا عنه -إن كان يرى كفره أو فسقه -أن يظهر
ُُُُُ،
منُالُُصُحابة
اعتزلُ ُ ُُ
ُُُُُ
ضُُهُ ُُمهمُُُ ُُ ُ،
ُُُ ُه ُُ
ُُُُُاسُُُُليستن
ويبنيُذلكُللن
ذلك أثناء قتالهُ ُُُُُ ُ،
ويستُنفرُمُنُُُ ُ

ُُحُ ُعلي ُبن ُأيبُ
شيءُُمن ُذلكُ ،بل ُقد ُصُر
حيصل ُ ُ ُُُ
يعتُزلوا؛ ُولكن ُمل ُ ُ ُُ
ُُُُا ُمل ُُُُُ
كافر
فإنه ُلوُُكانُُ ُُ
ُُُ ُ
جيشُالُُشُُام.
طالبُرضيُللاُعنهُإبميانُ ُُ ُُ

ُُُُُرضيُللاُعنهُ،فقدُ
معاوية
شكُُُأُنُُعلىُرأسهمُ ُُُ
 -2عدم تكفي جيش الشامُ،والُ ُ ُ
ُُُُوهُعُمنُقُُتُلُمنُأصحابُمعاويةُ
عليُسأل
مكحولُأُ ُنُأصحابُ ُُ ُُ
ُُُُُيُُبسندهُعنُ ُ ُ ُ ُُُ
روىُاملروز
فمعاوية ُمن ُاببُ
هم ُاملؤمنون"(ُ.)1فإنُُكان ُمن ُقتل ُمن ُجيشه ُمؤمنني ُُ ُُ
ُُُ
ما ُهم؟ ُقالُ "ُ :
أوىلُ.أعن بذلك أن من قاتل معه منهم املقلدة الذين اتبعوا معاوية تقليدا ،فهل مثل
هذا أوىل ابلعذر من اجملتهد الذي أخطأ يف اجتهاده؟! ُ
اَّتُذهُعمارُبنَُيسرُرضيُللاُعنهُ،فقدُُكانُيفُ
املوقفُالُُصُريحُالذيُُ ُُ
ُُُاُُيؤكُُُُدُهذاُُُ ُُ ُُ
وم
أحدهمُيقولُُُ:كُفُُرُوللاُأهلُالُُشُام!ُفقالُعُمُار"ُ:الُتقلُ
جيشُعليُبنُأيبُطالبُومسعُُ ُ ُُ
يرجعواُإىلُ
ُُُلُمُحىتُُُُُ
قومُمفتونونُُ،فحُقُُعليناُقتا
ُُُُُناُواحدُ،ولكنهمُُ ُُُُ
ُُُُ،ونبي
احدة
قبلتُناُوُ ُ
ذلكُُُُُُ،
وسائرُالُُصُحابةُ .
ُُُُُ
احلق"(ُ،)2ومبثلُهذاُيرىُ ُُ ُُ
ُ ُ ُُُ
عليُبنُأيبُطالبُرضيُللاُعنهُ ُ ُ
 -3األمر بقول اخلي عن جيش الشامُ ،قال ُابن ُتيمية ُرمحه ُللا"ُ :عن ُجعفر ُبنُ

رجال ُيغلو ُيف ُالقولُ ،فقالُ :الُ
يوم ُاجلمل ُأو ُيوم ُصفني ُ ُ ُُُ
علي ُُ ُُُُ
حممدُ ،عن ُأبيه ُقالُ :مسع ُ ُُ ُُ
أهنمُُُُبغُواُعليناُ،فقاتلناهم"(ُ .)3
وزعمناُُ ُُ
ُُُُ
ُُُاُهمُُ ُُُُ
خيُاُ،إَن
تق
قومُزعمواُإُانُُُبُغيناُعليهمُ ُ،
ُُُولواُإالُ ُ ُ

(ُ)1ينظرُ:تعظيمُقدرُالصالةُ(ُ .)545ُ/2
(ُ)2ينظرُ:تعظيمُقدرُالصالةُ(ُ .)546ُ/2
(ُ)3منهاجُالسنةُالنبويةُ(ُ .)245ُ/5

ُُُُُ
معاوية
حصُ ُلُُبنيُ ُُُ
ُُُُُُرغمُُ ُُُُُُُ
الصحابة
ُُوُاقُُُُفُأُنُُُُ ُ
خاللُهذهُامل
فظهرُلناُمنُ ُ ُُُ
ُ ُ ُُ
االقتتالُالذيُ ُ ُ
أحدهاُ
ُُُرُُ ُ ُُ
رضيُللاُعنهُومنُمعهُوعليُبنُأيبُطالبُُرضيُللاُعنهُومنُمعهُفإنهُملُُيكُف
سقوطُعد ُ
أحدُمنهمُ .
الةُُ ُ ُُ
ُُُُ
ُُُُاُُيفُ ُُ ُ ُُ
يفسقهُ،وملُ ُُُُيرُُأحُدُُمنهمُأُنُُذلكُُكانُسبب
اآلخرُ،وملُُُ ُُُ
ُ ُ ُُُُ
احملور التاسع :موقفهم من خالفته:

املشُنُُعنيُوُاملثلُ
ُُُاملُوُُُ ُ
خالفتُهُ،
اقفُُالصحابةُمنُ ُ ُُُُ
ُُُُُُأمامُُُ ُُ
اقفُُاليتُتقفُعقبة
أعظُم
ُُمنُُ ُ
ُُُُُبنيُ:مُوُُُ ُ
ُُوُاقُُُُف ُعن ُمدلولا ُالُُوُ ُ
وذلك ُألنُُُهُ
ُُُُواُُ ُُُ ُ ،
اضُح ُمهما ُفعل
صرف ُهذه ُامل
فإهنم ُال ُيستطيعون ُ ُُ ُُ
ُُ ُُ
خوفُهمُ،فال ميكن هلم أن يولوا عليهم من يرون
شجاعتُهمُوعدمُ ُ ُُُ
معروفُعنُالُُصُحابةُ ُ ُُ ُُُ
ُُُُ ُُ
فسقه أو كفره ،ول ميكن أن يسكتوا على ذلك ،كما ل ميكن أن ينضووا حتت لوائه
والهاد معه مدة عشرين سنة! ُ
أهلُالسنةُواجلماعةُ
موقفُُ ُ ُُ
يدعمُ ُ ُُ ُُ
ُُُ
ومعرفة
ُُُُُُُُاملواقفُاليتُحصلتُمنُخالفتهُمنُأكثرُماُُ ُ ُ
تلكُاملواقفُيفُاآليتُ :
منُمعاويةُرضيُللاُعنهُ،وميكنُتلخيصُُُ ُُ
أيتُُ
 -1القول أبنه كان جديرا ابحلكمُ،فعنُابنُعباسُرضيُللاُعنهماُقال"ُ:ماُرُُُ ُ
ُُُُ،ليسُابلُُضُيُُقُ
ُُُُُُ،كانُالناسُيردونُبيتهُعلىُأرجاءُوُ ُاد
معاوية
أخلقُللملكُمنُ ُُُ
رجالُُكانُُ ُُ ُُ
ُ ُُ
ُُةُ ُيشهد ُأبُنُ ُمعاوية ُرضي ُللاُ
وحربُاألم
املتعصب"(ُ ُُ .)1
صعُص ُُُُُ ُُُ
العُ ُُُ
صر ُُُُُ
احلُ ُُ
ُُ
فرتمجاُُنُ ُالقرآن ُ ُ ُ ُُُ ُ
عنهُُكانُأخلقُللملكُ .
عليُبنُأيبُطالبُ
 -2تنازل احلسن بن علي بن أب طالب له ،فبعدُأنُاستشهدُ ُُ ُُ
عليُبنُأيبُطالبُ،واجتمعواُحُولُهُ،
احلسنُبنُ ُُ ُُ
ُُُُعواُُ ُ ُ ُُ
أهلُالعراقُأنُُيُباي
ُُُُُ ُ ُُ
رضيُللاُعنهُأُرُ ُاد
أبهنمُُيُساملونُمنُساملُوحياربونُمنُ ُُحاربُ،فاراتبواُمنهُُ،لكنُُُهمُبقواُمعهُ
فاشرتطُعليهمُ ُ ُُ
وصل ُاألمر ُإىل ُأُ ُن ُبعضهم ُقد ُانزعهُ
أعقاهبُمُ ،حىت ُ ُ ُ ُُ
ُُُُُ ُمن ُالزمن ُحىت ُنُكُصوا ُعلى ُُ ُُُ ُ
برهة
بساطهُ،فلُُمُاُرأىُذلكُاحلسنُ،ورأىُأُنُُدماءُاملسلمنيُلنُُُتتوقُُُفُُلوُاستمرُيفُالقتال؛ُ
حقنا ُُ ُ
لدماءُ
ُُُُُ
أحب ُالُُصُُلحُ ُووافق ُعليهُُ ُُُ ُ ،
ُ ُ ُُ
وابيع ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنهم ُأمجعنيُ ،وذلك ُ ُُُُُ
(ُ )1ينظرُ:جامع ُمعمر ُبن ُراشد ُ(ُ،)453ُ /11واألمايل ُيف ُآاثر ُالصحابة ُلعبد ُالرزاق ُ(ُ،)97ُ /74
ُواآلحادُواملثاينُالبنُأيبُعاصمُ(ُُ،)378ُ/1والسنةُأليبُبكرُاخلاللُ(ُ .)440ُ/2

ُُُُ ُوُ ُ ُ
ُُُُبوةُ
أحد ُدالئل ُالن
احدُ ُوأربعني ُمن ُالجرة(ُ ،)1وبذلك ُجتلُى ُُ ُ ُُ
املسلمنيُ ،وكان ُذلك ُسنة
قولُالنبُصلىُللاُعليهُوسلم«ُ:إن ابن هذا سيد ،ولعل هللا أن يصلح به
ُُُ ُُقُُ ُُُ
حنيُحتق
()2
ُُُُل ُاحلسن ُرضي ُللا ُعنه ُمن ُتل ُ
قاءُ
ُُُُ
تناز
بي فئتي عظيمتي من املسلمي» ُ.ومل ُيُكُن ُ ُُ
قالُأبوُ
ثبتُعندهُمنُهنيُأبيهُعليُبنُأيبُطالبُعنُُكرهُإمرةُمعاويةُُ ُُُ.
نفسهُ،بلُُلُُُماُُُ ُُ
ويسلُمُ
ُُُُ ُُعُملعاويةُ ُُ ُُُ
محُلُاحلسنُبنُعليُأنُُيُباي
عامرُالُُشُعب"ُ:قلتُللحارثُبنُحجرُ:ماُ ُُ
لهُاألمر؟ُقالُ:إنُُُهُمسعُمنُيقولُ:الُتكرهواُإمرةُمعاوية"(.)3
ولنا يف هذا التنازل عدة وقفاتُ :
أول :أن النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث السابق سى الطائفتي مؤمنتيُ،
ُُُُعليهُهوُرسولُللاُصلىُللاُعليهُ
ُُُرُمعاويةُأوُفُسُقهُ،فإُُنُُالُُرُاد
ردُعلىُمنُُكف
وفيهُأعظمُ ُُُُُ
وبيانُوهنهُ .
ُوسلُُُمُ،ويكفيُهذاُيفُإسقاطُهذاُالقولُ ُُُُ ُُ
اثنيا :أن يف احلديث منقبة عظيمة ملعاويةُُكما ُفيه ُمنقبة ُللحسن ُرضي ُللا ُعنهمُ،
فإن مدح النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا الصلح يقتضي الرضا عنهماُ ،ولو ُمل ُيكنُ
ُُُُناُُزُُُلُلهُ .
حُالينُصلىُللاُعليهُوسلمُهذاُالت
ُُُُُاُابمللكُملاُُُم ُدُ ُُ
معاويةُخليق

ُُُُهُملُ
اثلثا :تنازل احلسن فيه دليل آخر على فضل معاوية وعدم فسقه أو كفرهُ،فإن
ُُُسُاقُأوُالكفارُ .
ألحدُمنُالف
يكنُاحلسنُيتنازلُ ُ ُ ُُ
ُُُُهُالُميكنُ
رابعا :يف قول علي بن أب طالب رضي هللا عنه ما يؤكد املعىن نفسهُ،فإن
يستحُقُُ
يبنيُفضلُمعاويةُ،وُأنُُُهُُ ُُ
أنُيقول"ُ:الُتكرهواُإمرةُفاسقُأوُُكافر"!ُوهذاُُكلُهُمُاُُُُُ ُ
ُُُُبُصلىُللاُ ُ
عليهُوسلمُهذاُالتنازلُ .
ُُُُُ
ومدُحُالن
تنازلُلهُسيُُُُدُ ُُُ ُُ
ُُُُُُ
اخلالفةُ،وقدُ ُ
شبابُأهلُاجلنةُ ُُ ُ،

(ُ)1انظرُ:صحيحُالبخاريُ(ُ ُ،)2704واتريخُالطربيُ(ُ،)163-162ُ/5والبدايةُوالنهايةُ(-18ُ/8
ُ ُ،)21واتريخُاإلسالمُللذهبُ(ُ .)7-6ُ/4
(ُ)2أخرجهُالبخاريُ(ُ .)7109ُ،3746ُ،3629ُ،2704
(ُ )3ينظرُ:شرح ُأصول ُاعتقاد ُأهل ُالسنة ُواجلماعة ُ(ُ )1539ُ /8برقم ُ(ُ ُ ،)2800واتريخ ُدمشق ُالبنُ
عساكرُ(ُ .)151ُ/59

تصرفُ
ألحدُأنُيقولُأبُنُهذاُُ ُُ ُُ
ميكنُ ُ ُ ُُ
 -3اتفاق معظم الصحابة على خالفتهُ ،والُ ُ ُ ُُ
التنازلُُ،كماُأُنُُالُُصُحابةُ
ُُُُُُُُ
فرد
مدُحُهذاُ ُ
ُُُيُُمنُاحلسنُ،فإُُنُُالنبُصلىُللاُعليهُوسلمُقدُ ُ ُ

انضُوواُ
فبايعهُالُُصُحابة
ُُُُُُ
ُُُُ
مجُعواُعلىُخالفةُمعاويةُ ُ ُ ُُ
بعدهُقدُأ ُ
ُُُُُوُُُ ُ
نفرُقليلُ ُ،
رضيُللاُعنهُإالُ ُ
ُُُُلُابنُحزمُهذاُاإلمجاعُفقالُ"ُ:مثُماتُعل ُُيُرضيُللاُعنهُُُُ،فبُويعُاحلسنُ،
حتتُلوائهُ،ونق
ُ
األمرُإىلُمعاويةُ،ويفُبقاَيُالُُصُحابةُمنُهوُأفضلُمنهماُ-بالُخالفُ-منُأنفقُ
ُُُُ
مثُسلُُمُُ ُ
إمامتُه"(ُُ.)1فكاُُنُُمنُالصحابةُ
ُُُُُورأىُُُُُُُ
معاوية
ابيُ ُُعُ ُُُ
قبلُالفتحُوقاتلُُ،فكلُُُهمُأولمُعنُآخرهمُ ُُُ
بقيُمُنُأنفقُقبلُالفتحُوقاتلُ،وكذلكُمُنُأسلمُبعدُالفتحُُ،فكلُُُهمُُُأوُلمُعنُآخرهمُ
منُُُ ُُ
بعض ُأمساءُ
رضي ُللا ُعنهُ ،ويروي ُأبو ُعبد ُللا ُالمذاين ُعن ُاألوزاعي ُُُ ُُ
ُُُُ ُ ُ ُ ُُ
معاوية
قد ُابيعوا ُ ُُُ
ُُُُُرضيُللاُعنهُفقال"ُ:قالُاألوزاعيُ:
معاوية
ذلكُالوقتُوابيعواُ ُُُ
الُُصُحابةُالذينُُكانواُيفُ ُُ ُُ
أصحابُالنبُصلىُللاُعليهُوسلمُ،منهمُ:سعدُ،وأسامةُ،
تُخالفةُمعاويةُمجاعةُمنُُ ُ ُُ ُُ
ُُُُُ ُُ
أدرك
وجابرُ،وابنُعمرُ،وزيدُبنُاثبتُ،ومسلمةُبنُخملدُ،وأبوُسعيدُ،ورافعُبنُخديجُ،وأبوُ
مصابيحُ
ُُُُوا ُ ُ ُُُُ ُُ
مضاعفةُُ،كان
أمامةُ ،وأنس ُبن ُمالكُ ،يف ُرجال ُأكثر ُمن ُمسُيت ُأبضعاف ُ ُ ُُ ُُ
ُُُُابعنيُلمُإبحسانُإنُشاءُللاُتعاىلُ،منهمُ:املسورُبنُخمرمةُ،
ومنُالت
ُُُُُُالعلمُُ ُُ ُ،
ُُالُدىُ،وُأوعية
وعبدُالرمحنُبنُاألسودُبنُعبدُيغوثُ،وسعيدُبنُاملسيبُ،وعروةُبنُالزبيُ،وعبدُللاُبنُ
ُُُةُحممدُصلىُللاُعليهُوسلمُ...
يداُمنُطاعةُجامعةُيفُأم
حمييزُيفُأشباهُلمُ،ملُينزعواُُ ُُ
وقالُأيضا"ُ:فحكمُلهُابخلالفةُ،
أتويلُ،والُمقال"ُُ ُُُ ُ،
صحيحاُمنُغيُ ُ ُُ ُُ
إمجاعاُ ُ ُُ ُُ
فصارُذلكُُ ُُ ُُ
ُُُُ
ُ ُ
يومئذُإبمجاع"(ُ .)2
عليهاُُ ُُُ ُُ
وبويعُ ُُُ ُُ
ُُُ ُهم ُحىت ُوفاةُ
ُُُُضه ُالُُصُحابةُ ،بل ُبقي ُذلك ُيف ُعنق
بايعتُه ُمل ُينق
فاق ُعلى ُُُمُُُُُُ
وهذا ُُاالتُُُُُُ ُُ
ُُدُمُ،ملَُّترجُفيهاُواليةُعنهُ
ُُُُُُكماُتق
عشرينُسنة
ُُُدُتُخالفتهُ ُ
معاويةُرضيُللاُعنهُ،وقدُامت
ُُُُاإلسالميةُ،يقولُالذهبُ:
تُالفتُ،وقُُوُيتُُُالدُوُلة
ومخ ُُد ُُ
بُاألمرُُ ُ ُ،
ابيُعتهُ،بلُاستت ُُ
بعدُأنُ ُُُ
"قالُُكعبُاألحبارُ:لنُميلكُُأحُدُُهذهُاألمةُماُملكُمعاويةُ.قلتُ[القائلُ:الذهب]ُ:
ُُُلُهُ ،فإُُنُ ُمعاوية ُبقي ُخليفةُ
كعب ُفيما ُنق
وصدقُُ ُُ ُُ
تويفُُكعب ُقبل ُأن ُُيُستخلف ُمعاويةُُ ُ ُ ُ ،
ُ ُُُُ

(ُ)1الفصلُيفُاملللُواألهواءُوالنحلُ(ُ .)127ُ/4
(ُ)2األابطيلُواملناكيُوالصحاحُواملشاهيُ(ُ.)358-357ُ/1وانظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ،)142ُ/8اتريخُ
دمشقُالبنُعساكرُ(ُ .)158ُ/59

األمرُيفُاألرضُ،خبالفُخالفةُعبدُامللكُبنُمروانُ،وأيبُ
ُُُُ
عشرينُسنةُ،الُُيُُُُُُ
نازعُهُُأحُدُُُ ُ
بعضُ
ج ُعن ُأمرهم ُُُ ُُ
ُُُُ
وخر
جعفر ُاملنصورُ ،وهارون ُالرشيدُ ،وغيهمُُ ُُُ ،
فإهنمُُكان ُلم ُ ُُخمالفُُ ُ ُ ،
الُُُ ُُم ُُمالك"(ُ ُ.)1
فباهلل كيف ينقض املشنعون هذا التفاق ،أم كيف يدعون أن الصحابة كلهم وكبار

التابعي قد رضوا أن يولوا عليهم كافرا أو فاسقا ،أو يولوا عليهم ظاملا؟! وأين شجاعة
الصحابة وإقدامهم حي يتولهم فاسق أو كافر ث ل ينكرون ذلك ،بل األعجب من
ذلك كله أَنم ميدحون سيته يف خالفته ،ويقبلون عطايه ،ويثنون عليه خيا؟!
سبُق ُالقول ُأبُنُ ُالصحابة ُمعظمهمُ
 -4الثناء على سيته أثناء توليه اخلالفة ،فقد ُُُ
ومبايعتُهُ،وأُ ُنُمعاويةُرضيُللاُعنهُقدُ ُُحُكمُاملسلمنيُعشرينُسنةُ،
الفتُهُ ُُُُُُُُ
قدُاتفقواُعلىُ ُُخ ُُُُ
يبدلُرضيُللاُ
ُُُُُُرضوانُللاُعليهمُُيُثنونُعلىُسيتهُ،فلمُُُ ُُ
ويفُهذهُالعشرينُُكاُُنُُالُُصُحابة
ُُُُابنُهندُ،ولُُيُُُنُاُعشرينُسنةُ،فماُ
يقولُابنُعباسُرضيُللاُعنهما"ُ:هللُدر
عنهُوملُيغيُُُ ُُُ،
آذاان ُعلى ُظهر ُمنُُ ُرب ُوال ُبساطُ ،صيانة ُمنه ُلعرضه ُوأعراضناُ ،ولقدُُكاُُنُ ُ ُُحيسن ُصلتناُ
جنا"(ُ ُ.)2
ويقضيُحُوُائُُُُ ُُ
كيفُ
ُُُأمُاملؤمننيُعائشةُرضيُللاُعنهاُ،وقدُسألاُفقالُُ ُُ ُُ:
ُوكانُمعاويةُيقضيُحوائجُ ُُ
أانُيفُالذيُبيينُوبينكُ،ويفُحُوُُُ ُ
ُُُُُبقالدةُقُُُومتُ
وبعثُإليهاُمرة
ائجُك؟ُقالتُ:صاحل(ُُ ُُُ ُ.)3
رضيُ
ُُُُ ُُُُلتها ُوقسمتها ُبني ُأمهات ُاملؤمنني(ُُ،)4كما ُروى ُاآلجري ُأُنُ ُمعاوية ُ ُ ُ ُُ
مبائة ُألفُ ،فقب
رسولُللاُصلىُ
مرحبُاُاببنُ ُ ُ ُُُ
عنهماُقالُُُ ُُ ُ:
لقيُاحلسنيُبنُعليُرضيُللاُ ُُ ُُ
للاُعنهُُكانُإذاُُُ ُُ
ُُُُُلهُبثالمثائةُألفُ،ويلقىُابنُالزبيُرضيُللاُعنهُفيقولُ:مرحباُ
أمر
للاُعليهُوسلمُوُ ُُ
أهالُُ،وُ ُ

(ُ)1اتريخُاإلسالمُ-تُ.بشارُ .)545ُ/2(ُ-
(ُ)2ينظرُ:أنسابُاألشرافُللبالذريُ(ُ .)83ُ/5
(ُ)3أخرجهُأمحدُ(ُ)16832وقالُعنهُحمققوه"ُ:صحيحُلغيه"ُ،ورواهُالطرباينُيفُالكبيُ(ُ .)723
ُ،وحليةُاألولياءُ(ُ .)47ُ/2
(ُ)4ينظرُ:مصنفُابنُأيبُشيبةُ(ُ )20333

اببنُعُمُةُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُوابنُحُواُرُيُُهُوأمرُلهُمبائةُألف(ُ.)1وكانُاحلسنُ
أمجُعني(ُ .)2
رضيُللاُعنهمُُ ُ
ُُُُ ُ ُ ُُ
عائشة
النُذلكُُكماُقبلتُ ُُُ
يقبُ ُ ُُ
واحلسنيُُُُُ

ُُُُ ُوال ُبُدُلُ ،وكانُ
اخلالفة
تغي ُبعد ُتُوُلُُيه ُُ ُ
ُُُُه ُما ُُُُُ
ُُُُُُ ُملعاوية ُرضي ُللا ُعنهُ ،فإن
وهذه ُمنقبة
الُُصُحابةُ-وعلىُرأسهمُأهلُالبيتُُكابنُعباسُواحلسنُوابنُالزبيُ،وكذلكُزوجاتُالنبُ
ُُُُُُونُُُهُ .
حيفظوُنُُلهُذلكُويعرف
صلىُللاُعليهُوسلمُ ُُ ُ-
احملور العاشر :موقفهم منه بعد موته:
سنُةُستنيُمنُالجرةُ،وقدُصلُُُىُعليهُالضحاكُبنُقيسُ
رضيُللاُعنهُ ُُُ
ُُُُُ ُ ُ ُُ
معاوية
تويفُ ُُُ
ُ ُ ُُ
مبايعاُلهُ
ُُُُُُ
وفاتُهُللحسنيُ ُ ُ ُُ
ُُُىُفيهُالناس(ُ،)3وُلُُماُوصلُنبأُ ُُُُُ
الفهريُوعُز
رضيُللاُعنهُوملُيكنُ ُ
ُُظُمُلكُاألجر"(ُ ُ.)4
ُُُُُ،وع
معاوية
للاُُ ُُُ
رحمُ ُ
وقالُُلُُُمنُنعاهُُُ "ُ:
اسرتجعُ ُُُ ُُ

رضيُللاُعنهماُفإُُ ُنُالفاكهيُقدُروىُعنُهشامُبنُعروةُ،عنُ
ُُُبيُ ُ ُ ُُ
ُُُاُعبدُللاُبنُالُز
أم
طويالُبعدُالصالةُ،مثُالتفتُ
وجوماُ ُ ُُُُ
رضيُللاُعنهماُُُُفوُجمُ ُ ُ ُُُُ
ُُُبيُ ُ ُ ُُ
أبيهُقالُ:صلُُُىُبناُابنُالُز
ُُُ ُابن ُهندُ ،إنُُكانُ
إلينا ُ-قالُ :وقُُُدُُكاُُنُ ُأاته ُنعي ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنهُ -فقالُ :هلل ُدر
يث ُُ ُ ُ
ُُ
ُُأ ُمنهُ ،وإنُُكنُُُا ُُُ ُُُ
لنخوفه ُفيخافُ ،وما ُابن ُليلهُ
جر
ُُُُُ ُُ
ُُُُقه ُفيتفارق ُلناُ ،وما ُالل
لنفر
احلُرب ُأبُ ُُ
قالُبطحاءُالعذريُ :
أبدهىُمنهُُ،كانُوللاُُكماُُُ ُُ
رُكُُ وبُاملن اب رُوث اهب ا

ُمعنُخبطبت هُجم ه ر ُ

يثوبُإليهُفصوصُالكالم
ُُ ُ ُُ

ُإذاُنثرُاخلطبُاملهمر ُ

كانُوللاُُكماُقالتُأميمةُبنتُرقيقةُ :
كلُالفىتُفيه ُ
أالُأبكيهُأالُأبكيه ُأالُُ ُ ُُ

(ُ)1ينظرُ:الشريعةُلآلجريُ(ُ .)2468ُ/5
(ُ)2انظرُ:الشريعةُلآلجريُ(ُُ،)2469ُ/5والبدايةُوالنهايةُ(ُ .)146ُ/8
(ُ)3انظرُ:اتريخُالطربيُ(ُ .)327ُ/5
(ُ)4انظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)157ُ/8

بقيُأبوُقبيس"(ُ .)1
بقيُماُُُ ُُ
لوددتُأنهُُُ ُُ
كاُُنُُوللاُالُُُُيتُخُوُنُلهُعقلُ،والُينقصُلهُقُوُةُ،وللاُُ ُُُ ُُ

مبايعتُه؛ ُولكن ُمل ُيكن ُذلك ُاالمتناعُ
ُُُُُان ُجليالنُُكاان ُقد ُامتنعا ُعن ُ ُُُُُُُ
صحابي
فهذان ُ ُ
ُ
خيُاُ،فماذاُبقيُ
للدين؛ُلذلكُُُ ُ
تبديلُهُُُ ُُ
ُُُلفسقهُأوُُكفرهُأوُُُ ُُُُ
ترمحُُواُعليهُعندُموتهُوأثنواُعليهُ ُ ُ
ُُ ُ ُُُُ
خيُا؟!ُولكنُتلكُنفوسُالصحابةُقدُعلتُ
للمشنُعنيُإنُُكانُاملعارضونُلهُيثنونُعليهُ ُ ُ
خصوصاُ،
عموماُوعلىُمعاويةُ ُ ُ ُ ُُ
كحقدُهؤالءُعلىُالصحابةُالكرامُ ُ ُ ُُُُ
ُُ ُدُُ ُ ُُ ُُ
ومسُتُ،وملُخيالطهاُحق
ُُُ
حقُ ُ ُ
صحابةُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُ .
ُُُُُ
ُُُُُيفُ ُ ُُُ
فكانتُمنهمُتلكُاملواقفُالُُُ ُمُشرفة
احملور احلادي عشر :موقفهم من أخطائه:

ُُان ُخبييته ُ ُُ ُ
وفضله ُال ُيعين ُأنُُُه ُمعصوم ُعُ ُنُ
ُُُُ
ُُُرُُُار
ُُانُ ُلفضائل ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنه ُوإق
ذكر
ُُ
ُُُنُُُاحلُقُُمعُعليُبنُأيبُطالبُرضيُللاُعنهُيفُالقتالُ
فكثيُُمنُالُُصُحابةُُكانواُيرو
اخلُطأُ ُُ ُُ،
ُُ
خمطئُا؛ ُلكن ُوقوعه ُيف ُاخلطأ ُوتعامل ُالصحابة ُمعهُ
ُُُُ ُ ُ ُُُ
معاوية
بينهماُ ،ويرون ُ ُُُ
الذي ُحصل ُُُُ ُُ
ُُُُنُُذلكُفيماُيليُ ُ:
وخييُُُتهُ،وبيا
دليلُآخرُعلىُفضلهُ ُ ُ
حيالُخطئهُ ُُُ ُُ
ُُُ ُُ

ُُُُا ُيفُ
ُُُُضح ُهذا ُجلي
 -1أن الصحابة الكرام مل يكفروه أو يفسقوه أبخطائهُ ،ويت
طعنُكُعلىُُاألئُُمُةَُيُمسور؟ُقالُ:
قد ُُمُعلىُمعاويةُفقالُلهُ:ماُفعلُ ُُُُ
حديثُاملسورُحنيُُ ُُ
بذاتُنفسكُ،قالُ:فلمُ
قلتُ:ارفضناُمنُهذاُ،أوُأحسنُفيماُقدمناُلهُ،قالُُُ:لتكلُُُمنُُ ُُ ُُ
ذنوبَُّتافُأنُِتلكُ
أخربتُُُهُبهُ،قالُ:الُأبُُرُأُُمنُالُُذُنوبُفهلُلكُ ُُ ُ ُُ
شيئُاُأعيبهُبهُإالُُ ُ
ُُعُ ُُُُ
ُُأد
مين؟ُفوللاُ
ُُُُكُُأحُقُُأبنُترجوُاملغفرةُ ُُُُ
إنُملُيغفرهاُللاُلك؟ُقالُ:قلتُ:نعمُ،قالُ:فماُجيعل
يلُمنُاإلصالحُبنيُالناسُ،وإقامةُاحلدودُ،واجلهادُيفُسبيلُللاُ،واألمورُالعظامُاليتُ
لُ ُُماُأُُ ُ
سناتُ ،ويعفو ُفيه ُعن ُالُُسُُُُيئُاتُ،
احلُ ُُ
وإين ُلعلى ُديُُ ُن ُُيُُُُقبُل ُللا ُفيه ُُ ُ
أكثُر ُمُا ُُتليُُُُُ ُ ،
حتصيها ُُ ُُُ
ُُكُرتُ
إالُاخرتتُللاُعلىُماُسواهُ.قالُ:فف
بنيُللاُوغيهُُُُ
ألخيُُ ُُ
وللاُمعُذلكُماُُكنتُ ُ ُُُ
فوجدتُُُه ُقد ُخصمينُُ .فكاُُنُ ُإذا ُذكره ُبعد ُذلك ُدعا ُله ُخبيُ .قالُ
حني ُقال ُيل ُما ُقالُ ُ ُُ ،
ُ ُُ
ُُُُُإالُصلُُُىُعليه(ُ ُ.)2
معاوية
عروةُ:فلمُأمسعُاملسورُذكرُ ُُُ

(ُ)1أخرجهُالفاكهيُيفُأخبارُمكةُ(ُ.)63ُ/3وانظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)145ُ/8
(ُ )2انظرُ :جامع ُمعمر ُبن ُراشد ُ(ُ ُ ،)345ُ /11واتريخ ُاإلسالم ُ(ُُ ،)246-245ُ /5والبداية ُوالنهايةُ
(ُ .)143-142ُ/8

وحياججونه ُيف ُذلك؛ُ
ُُُُ ُقد ُأخطأُُ ُُ ُ ُ ،
معاوية
ُُُُون ُأبُنُ ُ ُُُ
يقر
فانظرُُكيف ُأُنُ ُالصحابةُُكانوا ُ ُُ
بناءُُعلىُذلكُُكماُيفعلُُكثيُمنُاملتأخرينُ .
ُُُروهُُُُُُ
يفسقوهُأوُُيكُف
ُلكنُُُهمُملُُُ ُُُ
 -2أن الصحابة لو كانوا فسقوه أو كفروه أو فسقه بعضهم على األقل ألذاعوا

جنب ُأو ُخوفُ ،وكيف ُيكونُ
ذلك وما خافوا يف هللا لومة لئمُ ،ومل ُمينعهم ُعن ُذلك ُ ُ ُُ

ُُُُُرضيُللاُعنهُحنيُأرادُُأخُذُُالعهدُالبنهُيزيدُمنُ
معاوية
بعضُالصحابةُ ُُُ
عارضُُُ ُُ
ذلكُوقدُ ُُُ ُُ
ُُُنُعارضهُابنُعمرُوعبدُالرمحنُبنُأيبُبكرُوعبدُللاُبنُالزبيُرضيُللاُعنهمُ
بعده؟!ُوم
ُُُهُأوُُكفرهُُُلتكلُُُمواُبذلكُوُأعلُُُ ُُمواُبهُ،ويفُالقولُأبنُالُُصُحابةُ
أمجعنيُ،فإنُُكانواُيرونُُفُسق
وحدهُرضيُللاُعنهُ .
قدحُللصحابةُُكلُُُُهمُ،وليسُيفُمعاويةُ ُ ُ ُُ
جبنُاُُ ُ ُُ
ُُُروهُ ُخوفُُُاُأوُ ُُُُ
ملُُيكُف
ُُُُُ ،يسي ُعلى ُ ُ ُ
للحقُ
يدُ ُُُ ُ ُُُ
هنجه ُامل
ُُُ
معاوية
ُُُُُ ُُُمن ُأخطاء ُ ُُُ
الصحابة
ذهُُُُ ُ
اَّت ُُُ
املوقف ُالُُُذي ُُ ُُ
فهذا ُُُ ُُ ُُ
ُ ُُ
ُُرُ ُ
أيضاُالُيقولونُ
واملتابعُللُُسُلفُ،فإنهُالُيقولُُأحُدُُمنُأهلُالسنةُبعصمةُمعاوية؛ُولكنُُُ ُُ
أخطاءُهُ
ُُُُتهُعلىُمنُُبُعدهُ،ويناقشونُُ ُ ُُُُ
ُُُُنُُُُأفضلي
صحبتُهُ،ويرو
بفسقهُأوُُكفرهُ،بلُحيفظونُلهُ ُ ُُُُ
جمتهُدُُمأجورُإنُشاءُللاُ .
اليتُهوُفيهاُ ُُ
احملور الثاين عشر :عقيدة أهل السنة فيه:
أهلُالُُسُنةُوُ ُ ُُ ُ
كلُُهمُ،واإلقرارُبُعدالتهمُ،
الرتضيُعنُالُُصُحابةُُ ُُ
ُُُُابتةُُُ ُ ُُُ:
ُُُُالث
اجلماعة
عقيدةُُ ُ ُُ
منُ ُُُ ُُُُ
خصُاملؤلفونُيفُالعقائدُ
ُُضُلمُ،وقدُ ُ ُُ
ُُُُعُر
وشتم ُُهمُوالُالت
ُُُُُُصُمنهمُوالُسبُُُهمُ ُ ُُ ُُ
جيوزُالتنق
فالُ ُ ُُُُ
ُُُُعرضُجلنابهُوالطعنُيفُصحبتهُ
بعضُالناسُمنُالت
ذكرُمعاويةُرضيُللاُعنهُملاُحصلُمنُُُ ُُ
ُ ُُُُ
بلُويفُدَينتهُ.قالُابنُبُطُةُُ "ُ:وترتُحُمُعلىُأيبُعبدُالرمحنُمعاويةُبنُأيبُسفيانُ،أخيُ
كاتبُ ُالوحيُ،
أم ُحبيبة ُزوجة ُرسول ُللا ُصلى ُ ُ
للاُُعليه ُوسلمُ ،خال ُاملؤمنني ُأمجعنيُ ،وُُُُ ُ
وقالُاجلورقاينُ:
ُُُُُُهُُ،وترويُماُُرُُويُفيهُعنُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلم"(ُُ ُُُ ُ،)1
ُُُُُرُُفضائل
ُُوتذك
رب ُالعاملنيُ ،علىُ
كاتبُ ُالوحي ُاملبنيُ ،املنزل ُمن ُعند ُ ُ ُُُ
معاوية
"اعلم ُأُنُ ُ ُُُ
ُُُُ ُخال ُاملؤمننيُ ،وُُُُ ُ
العالمةُ
ُرسُولُُهُحممدُاألمنيُصلواتُللاُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعني"(ُ،)2وهذاُاإلمامُُُُُُ
عنهُُاخلاللُأُ ُنُعبدُ
إمامُأهلُالسنةُواجلماعةُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُرمحهُللاُيرويُ ُُُُ
ُُُُُ
اجلهبذُ ُ
(ُ)1اإلابنةُالصغرىُيفُبيانُعقيدةُأهلُالسنةُواجلماعةُ(ُ .)300-299
(ُ)2األابطيلُواملناكيُوالصحاحُواملشاهيُ(ُ .)356ُ/1

امللكُبنُعبدُاحلميدُامليموينُقالُلهُ:أليسُقالُالنبُصلىُللاُعليهُوسلم«ُ:كل صهر
ونسب ينقطع إل صهري ونسيب»؟ُقالُ:بلىُ،قالُ:قلتُ:وهذهُملعاوية؟ُقالُ:نعمُ،لهُ

صهرُونسبُ.قالُ:ومسعتُابنُحنبلُيقولُ:ماُلمُوملعاوية؟!ُنسألُللاُالعافية"(ُ.)1وقالُ
جاءُينُ
عبدُللاُُُُ ُ:
أليبُ ُُ ُُ
اخلاللُ:أخربانُأبوُبكرُاملروذيُقالُ:مسعتُهارونُبنُعبدُللاُيقولُ ُُ ُ
ُ ُُُ
كتابُمنُ ُُ
اضُهمُ
ُُُقُةُأنُُ ُُُُ
الر
ُُُ ُُ
قوماُقالواُ:الُنقولُ:معاويةُخالُاملؤمننيُ،فغضبُوقالُ:ماُُاعُرتُ ُ
وحني ُُذُكر ُُُُلهُُ-أيُ :أمحد ُبن ُحنبلُ -التفضيلُ
حىت ُيتوبوا(ُُ ُ ُ ُ.)2
يف ُهذا ُاملوضع؟! ُ ُُجيُفون ُ ُ ُُ
رسول ُللاُ
أبصحاب ُ ُ ُ ُُُ
نقيس ُ ُ ُ ُُ ُُ
ُُُُ ُأفضلُ ،لسنا ُُُُ ُُ
معاوية
ومعاويُة ُقالُُُ ُ :
بني ُعمر ُبن ُعبد ُالعزيز ُ ُُُُ ُُُ
أحداُ،قالُالنبُصلىُللاُعليهُوسلم«ُ:خي الناس قرين الذين بعثت
صلىُللاُعليهُوسلمُُ ُ ُُ
ُُُُصُمعاويةُوعمروُ
رجلُتنق
يسألُعنُ ُ ُ ُُ
عتُأابُعبدُللاُُ ُُ ُُ
مس ُ ُُ
الفضلُبنُزَيدُُ ُ:
فيهم»(ُ.)3وقالُُُُ ُ ُُ

انتقصُ
ُُُُُُُسوءُ،ماُُُُُ ُُ
قالُلهُ:رافضي؟ُفقالُ:إنهُملُجيرتئُعليهماُإالُوله ُخبيئة
بنُالعاصُُُُأيُُُ ُُ
أحداُمنُالصحابةُإالُولهُداخلةُسوء(ُ ُ.)4
ُأحُدُُُ ُ ُُ

ُُُُهُقدُ ُُسُئُ ُُلُ:معاويةُ
إمامُثقةُصدوقُ،فإن
ُُُُُ
ومبثلُمقولةُأمحدُبنُحنبلُقالُاملعاىفُوهوُ ُ
أفضل ُمن ُستمائة ُمثل ُُعُمر ُبن ُعبدُ
أفضل ُأو ُعمر ُبن ُعبد ُالعزيز؟ ُفقالُُ:كاُُنُ ُمعاوية ُُُ ُ ُُ
ابُُدخلُ
ئلُاإلمامُابنُاملباركُ:معاويةُ ُ ُ
وسُ ُُ
العزيز(ُُ ُ ُ.)5
خيُُأوُعمرُبنُعبدُالعزيز؟ُقالُ:تُرُ ُ
خيُُأو ُأفضل ُمن ُعمر ُبنُ
رسول ُللا ُصلى ُللا ُعليه ُوسلم ُ ُ ُ
يف ُأنف ُمعاوية ُرمحه ُللا ُمع ُ ُ ُ ُُُ
عبدُالعزيز(ُ ُ.)6

(ُ)1السنةُ(ُ .)432ُ/2
(ُ)2السنةُ(ُ .)434ُ/2

(ُ)3السنةُ(ُُ.)434ُ/2واحلديثُأخرجهُأمحدُ(ُ)3594بلفظ«ُ:خي الناس قرين ،ث الذين يلوَنم»ُ،
وأخرجهُالبخاريُ(ُ،)6429ُ،3651ُ،2652ومسلمُ(ُ .)2533
(ُ)4ينظرُ:البدايةُوالنهايةُ(ُ .)148ُ/8
(ُ)5انظرُ:السنةُأليبُبكرُاخلاللُ(ُ .)435ُ/2
لآلجريُ(ُ .)2466ُ/5
(ُ)6انظرُ:الشريعةُ ُ

نفسه ُ-وهو ُاإلمام ُالعادل ُوالذي ُ ُُسئل ُاألئمة ُعن ُالتفضيلُ
بل ُعمر ُبن ُعبد ُالعزيز ُُُ ُُ
أيتُُعمرُبنُعبدُ
ُُُُ
بينُهُوبنيُمعاويةُ-روىُالاللكائيُعنُإبراهيمُبنُميسرةُأنهُقالُ:ماُرُُُ ُ
إنساانُ ُُشُتُمُمعاويةُ،فضربهُُأسُواُطُا(ُ .)1
إنساانُقطُ،إالُُُ ُُ ُُ
ضربُُُ ُُ ُُ
العزيزُ ُُ ُُ

ف ُالُُصُحابة ُالكرام ُمن ُمعاوية ُرضي ُللا ُعنهُ ،وتعاملهمُ
ُُُُ ُمن ُمُوُاقُُُُ ُُ
وأخيا ،هذه ُمجلة
وعدم ُتفسيقه ُأو ُتكفيهُ ،وكلهاُ
اخلُروج ُعليهُُُُ ُُ ُ ،
وعدم ُُ ُ
معه ُومع ُخالفتهُ ،وقبول ُعطاَيهُُُُ ُُ ُ ،
علميُُُة ُُتؤيُُُد ُما ُورد ُيف ُ ُ
أبحدُ
يقني ُاملؤمنني ُ ُ ُ ُُ
ُُُُز ُُُ ُُ
نصوص ُُُنبويُُُةُ ،وتعُُز
حقه ُمن ُُ ُ ُ ُُ
ُُُ
ُُُُُ ُ ُُ
ُتُكُوُن ُُُترسانة
ُ
طالب ُالعلمُ
عني ُ ُُُ ُُ
وحديثُاُ ُ ،وُت ُ ُُ
قدميُا ُ ُ ُ ُُُُ
الُُصُحابة ُالكرامُُ ،والذي ُقد ُتطاول ُعليه ُاملتطاولون ُُ ُُُ
ُُُُ،
صحيحة
ُُُهُ ،فليستُُكلُُُهاُ ُ ُُ
تورُُد ُيف ُحُق
والباحث ُعن ُاحلق ُعلى ُاملوازنة ُبني ُالُُر
ُُُواَيت ُاليت ُُ ُُ
عموما ُوعدالة ُمعاويةُ
ُُُُُ ُالصحابة ُ ُ ُ ُُُُ
توزُُن ُ ُُوتؤُطُر ُابإلطار ُالعام ُوهوُ ُ :عدالة
بل ُجيب ُأن ُُ ُُ
أمامُاملتطاولنيُ
ُُُُُ
ُُُُُُُ ُُ
اقفُ ُمن ُالُُصُحابة ُالكرام ُُمتُثُُل ُعقبة
شكُُ ُأُنُ ُهذه ُامل
خصوصاُ ،وال ُ ُ ُ
ُ ُ ُ ُُ
ُُوُُُ ُ
كبيةُُُ ُ ُ
علميُُُاُ-إنُُكانواُيراعونُآدابُالبحثُالعلميُ-
علىُمعاويةُرضيُللاُعنهُ،والُُيصُحُُلمُ ُُ
نقيضهاُ ،بلُ
ُُُرون ُُُُ ُُ
كل ُهذه ُاملواقف ُدون ُأن ُُيُقُ ُدُموا ُإجاابت ُعنها ُمث ُُيُقُُر
أن ُيقفزوا ُعلىُُ ُ ُُُ
طرُعامةُيرجعُإليها ُحنيُ
طالبُالعلمُوالباحثُعنُاحلقُأنُتكونُلديهُأُ ُُُُ
الواجبُعلىُ ُُُ ُُ
استيفائُها ُيف ُهذه ُالورقةُ
ُُُب ُبعض ُالرواَيتُ ،وهذه ُاملواقف ُ-اليت ُمل ُحنرص ُعلى ُُ ُُُُُُُ
تضار
ُ ُُ
وجتلُُيُاملوقفُاحلقيقيُمنُمعاويةُرضيُللاُعنهُ،ومعرفتهاُتعطيُطالبُ
توضحُ ُ ُُ
املختصرةُُُ ُ ُُ-
ُُُُ ُعلى ُاإلقناع ُواحلجاج ُضُ ُد ُالجمةُ
ومقدرة
ُُُُُُ ُمن ُاليقنيُُُ ُ ،
ُُُُةُ ُوجرعة ُعالية
وحصان
العلم ُمنعة ُ ُ ُ
فرضيُللاُعنُمعاويةُوعنُ
خصوصاُُ ُ ُُُ،
عموماُومعاويةُ ُ ُ ُ ُُ
الشرسةُاليتُتطالُالُُصُحابةُالكرامُ ُ ُ ُُُُ
الُُصُحابةُأمجعنيُ .
ُوصلُُُى ُللا ُوسلم ُعلى ُنبينا ُحممدُ ،وعلى ُآله ُوأصحابه ُومن ُتبعهم ُإبحسان ُإىل ُيومُ
الدينُ .

(ُ )1شرح ُأصول ُاعتقاد ُأهل ُالسنة ُواجلماعة ُ(ُ .)1341ُ /7وانظرُ :اتريخ ُدمشق ُالبن ُعساكر ُ(ُ/59
ُُ،)211والبدايةُوالنهايةُ(ُ .)148ُ/8

