
  



 :املقدمة
ُُ الفُُُُ ُلُُاجلد ُُ كريُُُُ ُ ُُ رضيُُُسفيانُأيبُبنُمعاويةُحولُُ ُ ُُُ يتوقُُُملُعنهُُ للُاُُُُ ُ ُ مرُُُُعلىُفُُ ُالتاريخُُ
ُ ُ الفكريُُُ ُ ُ ُُ فإنُهُُُاإلسالمي،ُُُُ  ُ ُُ عدُُُ ُُيُُُُ ُُُ أكثُُُمنُُ ُُ الصُُُرُ ُُ الذينُُُحابةُُ ُُ ُُ ثيُُُ ُُأُُُُ ُُ حولُُُُ ُ ُُ جدلُُُمُ ُ ُلُ ُصُُُ ُوُُُقدُبلُكبي،ُُُ

ُُُُ األمرُُ ُُ خلقُُُإىلُُ ُُ ابتُُُُُ حتزُُُُُ ُُ ُ مؤيُُُُُ ُُ ومعارُُُدةُ ُُ  حوله     ثي     أ   الذي دل    ال        قدر       فة       معر   يف         ويكفيك  ُضة،ُُ
ُُ توصيفُُُُ ُأُُُُُُ تقرُُُنُ ُُأُُعنه هللا رضي ُُ ُ ُُ تعُُُ"قدُيقول:ُإذُاملوضوعاتُكتابهُيُفُاجلوزيُابنُُ ُبُ ُصُُُ

ُُُ قومُُ ُُ يدُُُنُ ُمُُُُ ُُ أحاديثُُُ-معاويةُ:أي-ُفضلهُيفُفوضعواُالسنةُعيُ ُُ ُُ ُُ وتعصُُُ،افضةُُُُ الرُُُغضبواُُ ُليُُُُ ُ ُبُُ
ُُُ قومُُ ُُ الفُُُوكالُأحاديث،ُهُ  ُمُُُُ ُذُُُيفُفوضعواُافضةُُُُ الرُُُمنُُ ُ.(1)القبيح"ُاخلطأُعلىُريقنيُُ

ُُ أيُُُإىلُفانظر ُُُ درجةُُُُ ُ ُُ موجُُُوصلتُُ ُ ُُ وضعُُُحىتُزييفُُُُ التُُُُ ُةُُُ ُ ُُ كلُُُُُ ُُ طرفُُُُ ُ ُُ أحاديثُُُُ ُُ ُُ ُومنُفيه،ُُ
ُُ تكادُُُالُُ ُ ُأُنُهُاملعلوم ُُ ُُُ يتعلُُُماُكرُ ُذُُُعلىُيخاُرُُُُ التُُُُ ُبُُُ ُتُُُ ُكُُُُُ ُقُُُ ُفُُُُ ُتتُُُُ ُُُ فتقرُُُ،بهُقُُ ُُ احلادُُُأُُ ُُ ُُ ثةُُُ ُُ ونقيضُُُُ ُُ ُُُ واملوقُُُاُ ُهُُُُ ُُ ُفُُُُُ

ُُ متسُُُولذلكُ؛وعكسه ُُُ قومُُُكُ ُُ ومتسُُُ،لهُ  ُجُُُُُ ُتبُُُاترخييةُُ ُتُُُُُُُ مبروَيُُُُ ُُُ آخرُُُكُُ ُُ ونُُُ ُُ حتطُُُُ ُتُُُُُُُ مبروَيُُُُ ُُ قدرُُُمنُُ ُ ُُ ُهُُُ
ُ ُ شكُُُُبالُفهوُه!ُ ُمُُُ ُهُُُ ُُتُُُ ُت ُُُأو ُُ حملُُُُ ُُُ جدلُُُُ ُُُ فكريُُُومعاركُبلُ،ونقاشاتُُ ُ ُُ واملسلمُُُطاحنة،ُةُ ُُ ُُ بعُُُُُُ املتُُُُُُ ُُ

ُُ والسُُُللكتاب ُُ يكونُُُأنُجيبُنةُُُ ُ ُ ُُ موقفُُُُ ُُ ُُ موقفُُُاجلدليةُاملوضوعاتُهذهُمنُهُ ُُ ُُ سليمُُُاُ ُُ ُُُُ مبنيُُُاُ ُعلىُاُ
ُُُ فهمُُ ُُ صحيحُُُُ ُُ ُُ ونظرُُُُ ُ ُُ رأيُُُويكونُ،اثقبُُُ ُُ ُمُتسُقاُهُُ ُُ معُُُُُ  ُُُ األصولُُُُ ُ ُ ُُ الشُُُُ ُُُُ والعقليُُُةُُُُ رعيُُُُ ُ ُُُ واملنهجيُُُةُُُ ُ ُُ ُ،ةُُ

ُُ وجيبُُ ُ ُُ حيتاطُُُأنُاملسلمُعلىُُ ُُ ُُ ابلغُُُُ ُُُ نسبُُُعندُاالحتياطُُُ ُُُ قولُُُُ ُةُُُ ُُ أحُُُإىلُفعلُأوُُ ُُ يتأكُُُوأنُد،ُ ُدُُُ
ُ ُ وميحُُُُذلكُمن ُ ُحىُتُُصُُ ُُ أحدُُُهمُُ ُيتُُُالُُ ُ ُُُ يتقوُُُأوُ،فيهُليسُمباُاُ ُُ أحدُُُعلىُلُُ ُ ُُ يقُُُملُمباُُ ُ.لهُ

ُُ واملوقفُُ ُُ ُُ رضُُُمعاويةُمنُُُُ ُُ كانُُُُوإنُعنهُللاُُ ُيُُُ ُُُُ تبايُُُ ُمُُُُُ ُ ُإالُُ،اُ ُنُُُ ُُ أنُُُُ ُواجلماعةُالسنةُأهلُموقفُُ
ُُ منهُُ ُُ موقفُُُُُ ُُ ُُ واضحُُُُ ُ ُُُُ ُوبنيُُ   ُ  من عنه هللا رضي معاوية من موقفهم بناء يف ينطلقون م     فإَن  ُ،ُُ

ُ:أصالن وأمهها الصحابة، يف أصوهلم
ُُُ عدولُُُفهمُ،عنهم       ورضي   هللا م   هل      عد   قد الصحابة     أن   األصل األول: ُ ُالُ،ونصادقُُ

ُُُ جيوزُُ ُُ احلطُُُأوُ،همُُُ سبُُُلناُُ ُ ُُ أثبتتهُُُماُوهوُانتقاصهم،ُأوُ،قدرهمُمنُُ ُُ ُُ ُُُ األدلُُُُ ُ ُُُُ الشرعيُُُةُ ُ ُالكثية،ُةُُ
ُُ الكُُُيفُوردتُاليتُالعطرةُناءاتُُُُُ والثُُ ُُ تابُُُُ ُ.والسنةُُُ

م أن األصل الثاين: ُمنُنُ ُكُُيُملُلوُوُ         أخطائه م، من أعظم هم        وخصائص          حسناِت 
ُ  ُحسناِتُُم ُُ ُ ُُ سبقُُُإالُُ ُُ فكيفُُُهم،الكفُاإلسالمُإىلُهمُُ ُُ ُُ ورفعُُُإلسالم،لُانتصرواُالذينُُ ُمُُُُُ وهُُُُ ُُ ُواُ

                                         
ُ.(15ُ/2)ُاملوضوعاتُ(1)



ُُ كلمةُُ ُ ُُ ووقفُُُ،جلهاأُنُ ُمُُُوجاهدواُ،وحيدُُُُ التُُُُُ ُُ ُُ عونُُُُُُ دافُُُ ُُيُُواُ ُ ُُُ أحلُُُيفُاإلسالمُعنُُ ُ!؟املواقفُُ ُكُُُ
ُُ وكيفُُ ُُ ُُ أسبابُُُينواوعاُالقرآن،ُتنزيلُعاشواُوقدُُ ُُ ُ ُُُُنُزوله،ُُ ُُُ تلُقوهُُُوُُ ُ  ُ ُُُ مباشرةُُُُُ ُ ُُ ُُمبلُُغه؟ُمنُُ ُُ  ُ ُُ وكيفُُُ!ُُ  ُُ ُُ

ُُ خيُُُبواُ ُحُُُ ُصُُُقدُو ُُ حممُُُالبشرُُ ُُ وجالسُُُ،وسلمُعليهُللاُصلىُدُ ُُ ُ ُُُُ معينُُُمنُواُُُُ وهنلُُُ،وهُ ُُ!؟هُ
      جيل        أي    ةطبيع عن ا     متام          خمتلفة           الص حابة جيل        طبيعة        جتعل   املعطيات هذه      فكل  

ُ ُ صدُُُُ ُُتُُالقضيةُهوهذُ،هم     بعد   أتى ُُُ األدلُُُاقهُ ُ ُُُُُ الشرعيُُُةُ ُُُُ والعقليُُُةُُ ُ ُُُ والتارخييُُُةُُُ ُ ُُ ُُ أبعُُُوقدُ.ةُُُ ُُ جعةُُُُُُ النُُُُ ُدُُُُ ُمنُُُ
ُُُ حاولُُ ُ ُ صوُُُُ ُُيُُأنُُُ ُُ اجليلُُُذلكُرُ ُُ ُُ جيلُُُهُُ ُأنُُُعلىُُ ُُ مثلُُُُُ ُ ُ أيُُُُُُ ُُ جيلُُُُ ُُ بعدُُُأتىُُُ ُُ جيلُُُهوُبلُم،ُ ُهُُُُ ُُُ منفردُُُُُ ُ ُُُ
ُُ ميتلكُُ ُُ ُُ خصائصُُُُ ُُ ُ ُُ ميتلكهُُُملُُ ُ ُُ ُُ أيُُُميتلكهاُولنُاُ ُُ جيلُُُُ ُُ جاءُُُُُ ُُ بعدُُُُُ ُُ جلُُأُومنُم،ُ ُهُُُُ ُُ اَُّتذُُُهُ  ُلُُُُ ُكُُُُذلكُُ  ُ ُُ
ُُ أهلُُ ُ ُُ السُُُُ ُُ موقفُُُواجلماعةُةُ ُنُُُُ ُُ ُُ واضحُُُاُ ُ ُُ الصُُُمنُاُُ ُُ ومتُثلُُُ،حابةُُ ُُُُ سالمةُُُيفُُُُ  ُُُ دورُُُ ُصُُُُ ُُ جتاهُُُهمُ ُ،همُُ

ُُ منزُُُالمُُُُُ وإنزُُُ،وتبجيلهمُ،مهوتوقُي ُ.همُ ُتُُُ ُلُُُُ
 نة     الس        أهل   عليها بىن اليت         رتكزات      امل         أهم    من كانت  اليل ذلك        طبيعة       إن      ث  
ُُ حيثُُُ،حابة     الص       بي        شجر   ا   م   هم      موقف   ُُ الكفُُُالسنةُأهلُيرىُُُ ُ ُُ اخلوضُُُعنُُُ ُ ُ ُُ تلكُُُيفُُ ُُُ

ُُ حفظُُُمعُ،وقعتُاليتُاخلالفات ُُُُ مقامُُُُُ ُُ الصُُُُ ُُُ وعدمُُُ،حابةُُ ُُ نقُُُُُُ التُُُُُ ُُ أحدُُُمنُصُ ُ ُيعينُوالُمنهم،ُُ
ُُ ندرسُُُالُناُُ ُأنُُُذلك ُ ُ ُُ حصُُُماُُ ُُ آراءُُُنبينُالُناُُ ُأنُُُوالُ،لُ ُُ ُُُ حولُُُانُ ُ ُ احلقُُُُإىلُاألقربُُ ُ ُفيُ ُنُُُأنُوالُ،ُ

ُُ احلُُ ُُ ائقُُُ ُقُُُ ُُ ذلكُُُيعينُاُُُُ وإَنُُُالعلم،ُطلبةُعنُُُ ُُ عدمُُُُُ ُ ُُ حصلُُُماُرذكُُ ُ ُُ سبيلُُُعلىُبينهمُُ ُُ ُُ نقُُُُُُ التُُُُ ُأوُصُ
ُُ رميُُلُأوُ،االبتذال ُُ أحدُُُُُ ُ ُُُ جملردُُُأوُالكفر،ُأوُابلفسقُالصحابةُُمنُ ُُ اخلوضُُُُ ُ ُ ُُ دونُُُفيهُُ ُ ُُ تنبينُُُأنُُ ُُ ُُ

ُُ فموقفُُُة،ُُُُُ شرعيُُُفائدةُعليه ُُ ُ ُ ُالُسُنةُأهلُُ  ُ ُُ نسجُُُ ُمُُُواجلماعةُُُ ُ ُُ الدُُُمعُُ ُمُُُ ُُ الالتُُُُ ُ ُُُ ُالُشرعُيةُُ  ُ ُُُُ العقليُُُوُُُ ُ ُةُُ
ُُُ أشرانُُُكماُُارخييةُُُُُ والتُُ ُ ُُ وليسُُُذلك،ُإىلُُ ُُ مقامُُُهذاُُُُ ُُ ُُ بيانُُُُ ُُ ُُُ السنُُُأهلُمذهبُُ ُُ جتاهُُُةُُ ُُ الصُُُُُ ُفإنُ،حابةُُ

ُ.(1)آخرُاُ ُمُُمقاُلذلك

                                         
ُُ كتاابُُُُجتدُتكادُالُبلُكثية،ُُالصحابةُيفُالسنةُأهلُعقيدةُعنُتكلمتُاليتُلكتباُ(1) ُُ عقدَيُُُُُُ ُ ُغي-ُُُ

ُُ خمتصُُ ُُُ تكلُُُوقدُإالُ-معنيُببابُُُ ُبنُللاُلعبدُكالسنةُُالصحابة،ُمنُواجلماعةُالسنةُأهلُموقفُعنُمُ
ُعقيدةُاملعاصرة:ُالكتبُومنُوغيها،ُوالواسطيةُللربهباري،ُالسنةُوشرحُوالطحاوية،ُحنبل،ُبنُأمحد
ُالكرميُالقرآنُضوءُيفُعنهمُللاُيرضُالصحاب ةُوعدال ةُالشيخ،ُلناصرُالكرامُالصحابةُيفُالسنةُأهل

ُوالسنةُالكتابُيفُللاُرسولُوصحابةُالشربيين،ُالسيدُعمادُللدكتورُالشبهاتُودفعُةالنبويُوالسنة
ونقدُُعرضوضبطهمُُالصحابةُعدالةُحولُشبهاتُ..والصحابةُوالصحبةُالكبيسي،ُأيوبُلعيادة

ُكثي.ُُوغيهاُالقحطاين،ُالاديُللاُعبدُللدكتور



 :متهيد
ُُ تعارُُُقد ُُ ُُ اسُُُُُُ النُُُُ ُفُُُ ُ ُ أهنُُُُعلىُُ ُُ إنُُُمُ ُُ أرادُُُُ ُُ ُُُ بحثُُُ ُُيُُأنُواُ ُُ حالُُُعنُواُ ُُ شخصُُُُُ ُ ُمعنُيُُُ  ُ ُُ لزواجُُُُُ ُُ ُ ُُ تعينيُُُأوُُ ُُ ُُ

ُُ شابهُُُماُأوُيفُوظيفةُأوُمنصب ُُ ُُ أهنُُُذلكُُ ُُُ يسألونُُُالُمُ ُُ ُ ُُُ مباشرةُُُهُ ُ ُُ ُُ فإنُُُ،ُ ُُ ادُُُإنُهُُ ُُ صالحُُُعىُ ُ ُُ ُهُُُ
ُُُُ وأهليتُُ ُ ُُُُ وأفضليُُُهُُ ُُ فإنُُُتهُُُ ُُ شهادتهُُُُُ ُُ ُُ ُُ لنفُسهُُُُ  ُ ُ ُُ همُُُُ ُمتُُُيكونُبلُ،لُُ ُقبُُُ ُُتُُالُُُ ُُ لذلكُُُفيها؛ُاُ ُُ ُُ كانُُُُُ ُُ أفضُُُمنُُُ ُُ ُلُُُُ

ُُ الطُُ ُُ لدراسُُُرقُُ ُُ ُ ُُ شخصُُُُ ُةُُُ ُ ُمعنُيُُُ  ُ ُُ ومعرفةُُُُُ ُُ ُُ صالحُُُمنُهُُُُ حالُُُُُُ ُ ُُُ ودَينُُُُ ُقُُُ ُلُُوخُُ ُُ دراسةُُُ:هوُةُُ ُ ُُ ُُ مواقفُُُُ ُُُ ُُ
ُُُُ أصحابُُ ُ ُ ُ وأقوالُُُُمنه،ُهُ ُُ ُُُ تعاملُُُوطريقةُ،فيهُمُُُ ُُ ُُ وتعاملهُُُمعهُمُ ُهُُُ ُُ ُُ ُُ معهُُُُُ ُُ فإنُُُم،ُُ ُُُُ أصحابُُُُُ ُ ُُُ أعرُُُهمُُ ُهُُُ ُُ ُفُُُ

ُُ وحتدُُُ،ُ ُهُُُ ُُبُُالتقواُوقدُه،ُُُُ حبالُُُاسُُُُ النُُ ُ ُُجمالُسه،ُيفُوجالسوهُ،معهُواُ ُثُُُ  ُ ُُ ُُُُ أسرارُُُوعرفواُُ ُ ُبلُوخباَيه،ُهُ
ُورمبا  ُُ        صدور      م         تستلز   ة    شي          التعاي   احلالة من ويلة     الط   ة   د      امل      ه      هذ     ف  ُنزاعات،ُبينهمُحصلتُُ

ُُُ خاللُُُومنُ،م   ه       جتاه         ومنه         جتاهه   منهم عديدة مواقف ُُ تلكُُُُ ُُ نعرفُُُاملواقفُُُ ُ ُهذاُحالُُُ
ُُ الشُُ ُُ وطريقةُُُ،خصُُ ُ ُُ ُ ُُ تعامُُُُ ُُ ُُ شكُُُوالُها،ُ ُءُُسُوُأوُسيتهُوحسنُ،لهُ ُُ أنُُُُ ُُُ قدرُُُظمعيُهذاُُ ُكانُُإنُهُ

ُُُ أطهرُُُمُ ُهُُُاألصحابُهؤالء ُ ُُ وأنقاهُُُ،اسُُُُ النُُُُ ُُ ُُُ قلوابُُُمُُُ ُ ُعماُلُُهمُُُُُ وأبرُُُ،ُُ ُ ُ ُقوالُُوأصدقهمُ،ُ ُ ُُ وأعظمُُُ،ُ ُ ُ ُهمُُ
ُُ منزلةُُ ُُ ُوأشجُعهمُ،للاُعندُُُ ُ  ُ ُ ُ ُُ بيانُُُيفُُُ ُُ ُ ُ احلقُُُُُ ُ ُُ والكشفُُُُ ُ ُ ُُ الباطلُُُعنُُُُ ُ ُُ ُالكرام،ُالصحابةُوهمُ،ُُ

ُفمواُقُفهم ُ  ُ  ُُُ ُ ُُ األشخاصُُُمنُُ ُُ ُ ُ ُُ ستكونُُُُ ُ ُ ُُُ ابلضرورةُُُُُ ُُُ ُاألعُدلُهيُُُ  ُ ُ ُ ُُ واألصحُُُُ ُ ُ ُ.واألكملُُُ
 هو ذلك على عيننا   ي   ما أكثر      فإن        معي          صحاب    من ا      موقف       ن       نب   أن       أردن   ما فمىت

ُُُ املنطلُُُهذاُومنُ،منه وسلم عليه هللا صلى يب     الن          أصحاب          مواقف   ُُ ُتقُدمُوملا-ُقُ  ُ ُبيانُمنُُُ
ُُُ عظمُُ ُُسفيانُأيبُبنُمعاويةُاجلليلُالصحايبُحولُالفكريُاجلدلُُ ُُ ُ ُُُ سندرُُُ-عنهُللاُرضيُُ  ُسُُ

ُُُ هذهُُُيف ُُ مواقفُُُالورقةُُ ُُُ ُُ نستطُُُوُ،منهُالصحابةُُ ُُ ُُ يعُُُ ُُُ خاللُُُمنُُ ُُ هذُُُُ ُُ نعرُُُأنُاملواقفُهُ ُُُ قدرُُُُ ُفُُُُ ُهُ
ُُُُ ومكانتُُ ُ ُُُُ ومنزلتُُُهُُ ُُ  ا      كافر    -بقوهلم قال ومن      يعة        الش    عي    تد   ا    كم  - عنه    هللا        رضي        كان    وهل ،هُ
 الكرام؟ حابة     الص       بي          مقبول         خي   ا       فاضال        كان    أم ،ا     ظامل   ا      فاسق  

                                         
ُذلكُومنُمنهم،ُالسنةُأهلُوموقفُابلصحابةَُّتتصُاليتُاملوضوعاتُبعضُسلفُمركزُحبثُوقد
ُ/278https://salafcenter.org/:ُالشرعيةُللنصوصُالصحابةُفهمُمعياريةُاملثال:ُسبيلُعلى
ُ/656https://salafcenter.org/:ُواحلجيةُاملدلولُالصحابة:ُفهم

ُ//517https://salafcenter.org:ُالصحابةُبنيُشجرُعماُالسكوت

https://salafcenter.org/278/
https://salafcenter.org/656/
https://salafcenter.org/517/
https://salafcenter.org/517/
https://salafcenter.org/517/


ُُ وقبلُُ ُُ ُُ ندخُُُأنُُ ُ ُُ الصُُُمواقفُتفاصيلُيفُُ ُلُُُ ُُ حابةُُُُ ُُ ُُ رضيُُُمعاويةُمنُُ ُ ُُ عنهُُُُ للُاُُُُ ُُ شيُُُ ُُنُُُُ ُُ أنُُُإىلُُ ُُ
ُُ صوصُُُُُُ النُُ ُ ُُُ فضلُُُيفُالواردةُُ ُ ُ متعدُُُُكثيةُُُ ُهُُُ ُ ُُُ قولُُُمنهاُ،ةُ ُدُُُُ ُُُ وسلُُُعليهُللاُىُُُ صلُُُُ  ُبُُُُُُُ النُُُُ     ه        اجعل   هم     الل  »ُمُ

ُُُ وقولُُ،ُ(1)«به       واهد         مهدي         هادي         أول  »ُحرام:ُُُ ُ أمُُُُحديثُيفُوسلمُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُُُ
ُُُ املهلُُُقال"ُ:للاُرمحهُحجرُابنُقال،ُ(2)«أوجبوا قد حر     الب   يغزون أميت من      جيش   ُيفُ:بُُ

ُُ أنُُُكما.ُُ(3)"حرُُُُ البُُُزاُ ُغُُُمنُلُُُ أوُُُهُُُ ألنُُُ؛ملعاويةُمنقبةُاحلديثُهذا ُُُُ مناقُُُمنُُ ُُ كانُُُُهُُ ُأنُُُُ ُهُُُ ُبُُُ ُُُُ كاتبُُُُُُ ُاُ
ُُ للوُُ ُُ جمالُُُهذاُوليسُ،(4)حيُُ ُُ بيانُُُُُ ُُ ُُُُُ ومناقبُُُفضلهُيفُالواردةُاآلاثرُُ ُُُ لكنُُُ؛(5)هُُ ُُ إشاراتُُُأشرانُناُ ُُ ُُ ُُ

ُ ُحىُتُ ُُ مواقفُُُأنُنعرفُُ ُُُ ُُ الصُُُُ ُُ حابةُُُُ ُُ ُُ منسجُُُكانتُُُ ُ ُُ ُُتُُاليتُصوصُُُُ النُُُهذهُمعُُ ُةُُُ ُمُُُُ ُبنيُُ   ُ ُُُ فضلُُُُ ُه،ُ
ُُُ وسنتناولُُ ُُ ُُ ُ ُالتالية:ُاحملاورُعربُاملواقفُهذهُُ

 ه:     حبت     ص        أجل   من له حابة     الص         توقي   :احملور األول
ُُ البخاريُُُروىُفقد ُ ُُ ُُ ُُُُ أوترُُُقال:ُمليكةُأيبُعنُصحيحهُيفُُ ُُ عاويةُُُ ُمُُُُ ُُ ُُ العشاءُُُبعدُُُ ُُ ُ ُبركعة،ُُُ

ُُ وعندُُ ُُ ُُ البنُُُموىلُُ ُهُُُ ُُ دعهُُ:ُلهُفقالُعباسُابنُفأتىُاس،ُُ ُعبُُُُُ ُ ُُ فإنُُُُ ُُُ رسولُُُُ ُبُُُ ُحُُُ ُصُُُقدُهُُ ُ ُصلىُللاُُ
ُُُ وسلُُُعليهُللا ُ.ُ(6)مُ

ُُ فابنُُ ُُ ُُ رضيُُُاسُُ ُعبُُُُ ُ ُُُُ يدافُُُناُ ُهُُُماعنهُللاُُ ُُُ تكلُُُأنُبعدُعنهُللاُرضيُمعاويةُعنُعُ ُفيهُمُ
ُوبنُيُُعباس،ُابنُموىل  ُ ُُ صحُُُأنهُُُ ُُُ إشارةُُُوفيهُ،وسلمُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُُ ُبُُُ ُُ ُُ أنُُُإىلُُ ُُ الصُُُُ ُحبةُُ

ُُ الصُُُفضيلةُوعلىُ،مبطلقهاُفضيلة ُُ الفُُُتنبينُحبةُُ ُُ األُُُُ ُلُُُُ ُائُُُ ُضُُُُ ُ.خرىُ

                                         
ُالصحيحةُاألحاديثُسلسلةُيفُاأللباينُوصححهُ(،3842)ُوالرتمذيُ(،17895)ُأمحدُخرجهأُ(1)

ُ(.1969)ُبرقمُ(615-618ُ/4)
ُ(.2924)ُالبخاريُأخرجهُ(2)
ُ.(102ُ/6)ُالباريُفتحُ(3)
ُبعدها،ُوماُ(2451)ُلآلجريُوالشريعةُ(،2651)ُأمحدُومسندُ(،2501)ُمسلمُصحيحُ:نظراُ(4)

ُ(.434ُ/18)ُالنبالءُأعالمُوسي
ُالنبويةُاألحاديثُبعنوان:ُمنشورُحبثُمثلُفضائله،ُيفُوردتُاليتُاألحاديثُيفُفتُُ  ُألُُُُكتبُُهناكُ(5)

ُالشنقيطي.ُاألمنيُحملمدُسفيان.ُأيبُبنُمعاويةُفضائلُيف
ُ(.3764)ُلبخارياصحيحُُ(6)



  لذلك: ه       وتوقي   ه     علم         بيان   :احملور الثاين
ُُ البخاريُُُروى ُ ُُ ُُ ُُ أميُُُيفُلكُهلُعباس:ُالبنُيلُ ُقُُُ:قالُمليكةُأيبابنُُعنُصحيحهُيفُُ ُُُ
ُُ فإنُُُمعاوية،ُاملؤمنني ُُُُ أوت ُُُماُهُُ ُ ُإالُُُ ُرُُُ ُُ بواحدُُُُ ُ ُُ ُ.(1)فقيهُهُُ ُإنُُُ؛أصابُقال:ُة؟ُ
ُُ جاءُُُقدُبل ُُُُ األثرُُُُُ ُ ُ بنصُُُُُ ُُ أصرحُُُُُ ُ ُ ُُُ وأوكُُُُ ُابنُوموقفُعنهُللاُرضيُمعاويةُُُُُ علمُُُبيانُيفُدُُ
ُُ جاءُُُحنيُكُُُُ وذلُُُمنه،ُعباس ُُ كريبُُُُُُ ُُ ُُ فأخربُُُ-عباسُابنُموىل-ُُ ُ ُُ رضيُُُاسُُ ُعبُُُابنُُُ ُ ُماعنهُُ للُاُُُُ

ُُُ عاويُُُ ُمُُُرأىُهُُ ُأنُُ ُُُ بركعةُُُأوترُمثُالعشاءُىُُُ صلُُُةُُ ُُ ُُُ واحدةُُُُ ُ ُُ عليهُُُيزدُوملُُُ ُُ ُللاُرضيُعباسُابنُفقالُا،ُ
ُُ أحدُُُليسُينُ ُُبُُأيُ،أصابُ:ماعنه ُ ُُُ واحدةُُُهيُ،عاويةُ ُمُُُمنُأعلمُاُُ ُمنُُُُ ُ ُُ مخسُُُأوُُُ ُُ سبعُُُأوُُ ُإىلُُُ
ُُُُ الوترُُُ،ذلكُمنُأكثر ُ.(2)شاءُماُُُ

ُُ آلُُُمنُرجلُمنُشهادةُفهذه ُُ بيتُُُُ ُ ُ صحايبُُُُومنُوسلم،ُعليهُللاُصلىُالنبُُُ ُُ ُفيهُقالُُ
ُالُإنهُ:يقولُعباسُابنُكانُُفإنُ،(3)«الدين يف         فق  هه   اللهم» :وسلمُعليهُللاُصلىُالنب
ُُ أحدُُ ُ ُُ إنُُُ:قائلُقالُوإنُُُُ ُفإنُهُ،معاويةُمنُأعلمُُ ُُ مبالغةُُُالقولُهذاُُ ُ ُُ ُُ فإنُُُ،عباسُابنُمنُُُ ُُ أقلُُُُُ ُُُ

ُُتُفهمهُما ُ ُُُ العبارةُُُُ ُ ُُ ُ ُُ أنُُُُُ ُُ عنهُُُللاُرضيُمعاويةُُ ُُالُناس؛ُأعلمُمنُكانُُُُ ُ ُ يعظُُُُكانُُلذلكُُُُُ  ُابنُمهُُ
ُُ فإنُُُكذلكُُكانُُفإنُ،ماعنهُللاُرضيُعباس ُُ منقبةُُُالعلمُُُ ُُ ُُ وفضيلةُُُُُ ُُ ُ ُمعُ،لهُاجتمعتُقدُُُ
ُُ فضيلةُُ ُُ ُ ُُ الصُُُُ ُُُ شرفُُُيزيدهُماُوهذاُحبة،ُُ ُاإلسالم.ُيفُوعظمةُاُ

 :أخالقه من م   ه        موقف   :ثالثاحملور ال
ُُُ ُيُُُاُ ُمُُ ُ بنيُُ   ُ ُُ فضلُُُُ ُ ُُُُ ومكانتُُُجلُُُُ الرُُُُ ُ ُُ حسنُُُ:هُُ ُ ُُ أحدُُُوالُأخالقه،ُُ ُ ُُ سنُُُ ُحُُُُ ُةُُُُُُ كايُُُ ُحُُُيفُصدقيُُ ُُ اخلُُُُ ُلقُ
ُُ األصحابُُُمنُأكثر ُُ ُ ُ ُُ وجالسُُُ،معهُعاشواُوالذينُ،هُ ُلُُُاملالزمنيُُ ُُ ُ ُُ معُُُوتعاملواُ،وهُ ُُ كيفُُُُفانظرُه،ُ ُُُ
ُُ كانُُ ُُ الصُُُُُ ُُ يرونُُُالكرامُحابةُُ ُُ أخالقُُُُُُ ُ ُ ُُُ عاويُُُ ُمُُُُ ُ.أمجعنيُعنهمُُ للُاُُُُ ُيُُضُرُةُُ

ُُ قالُُ ُُ ابنُُُُُ ُُ رضيُُُعمرُُُ ُ ُُ رأيتُُُماُ:ماعنهُللاُُ ُُ أحدُُُُُُ ُ ُُ بعدُُُاُ ُُ كانُُُُوسلمُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُُُ ُُُ
ُُُ أسودُُ ُ ُُُ عاويُُُ ُمُُُمنُُ ُُ قالُُُ.ةُُ ُُ اإلمامُُُُُ ُُ ُ ُُ رمحهُُُحنبلُبنُأمحدُُ ُ ُُ )أسُودُُُبيانُمعىنُيفُللاُُ  ُُ ُأسخى"ُ:منه(ُُُ

                                         
ُ(.3765)ُلبخارياصحيحُُ(1)
ُ(.4794)ُالكربىُيفُوالبيهقيُ(،4641)ُالرزاقُوعبدُ(،86)ُمسندهُيفُالشافعيُأخرجهُ(2)
ُ(.143)ُالبخاريُرجهأخُ(3)



ُُ قالُُُ،"منه ُُ غيُُُحنبلُبنُأمحدُعنُفسيُُُُ التُُُهذاُىُ ُوُُُ ُرُُُوقد"ُاخلالل:ُبكرُأبوُُُ ُُ واحدُُُُ ُ .ُ(1)"ثقةُُُ
ُ ُالاُلُُوروى ُُ فقالُُُعمر؟ُوالُرجل:ُلهُفقالُوزاد:ُاألثرُنفسُلكائيُُ ُُ ُُ كانُُُُعمرُ:ُ ُُ خيُُُُُ ُمنه،ُاُ
ُُُ أسودُُُهوُوكان ُ ُ.(2)منهُُ

ُُ ومُُ ُُ أنُُُذلكُيعضدُاُ ُُ صحبتُُُقال:ُجابرُبنُقبيصةُُ ُُ ُُ رأيتُُُفماُ،سفيانُأيبُبنُمعاويةُُ ُُُُ
ُ ُرجاُلُ ُ ُُ أثقُُُُ ُُ حلمُُُلُُ ُ ُجهاُلُُأبطأُوالُاُُ ُ ُُُ أانةُُُأبعدُوالُُ ُُ.(3)منهُُ

 :ه       ودهائ      ه       عقل   من م   ه        موقف   :احملور الرابع
ُُ اعرتفُُ ُ ُ ُُ كبارُُُُُ ُُ ُُ الصُُُُ ُُ بدهاءُُُحابةُُ ُُ ُ ُُُ قولُُُذلكُومنُ،وعقلهُمعاويةُُ ُرضيُاخلطابُبنُعمرُُ

ُُ تعجبونُُ"ُعنه:ُللا ُ ُُ ُُ دهاءُُُمنُُُ ُُ ُ.(4)"!؟معاويةُوتدعونُوكسرىُهرقلُُ
ُُ أنُُُعقلهُوُبعقلهُالصحابةُيقنيُومن ُُ رضيُُُعفانُبنُعثمانُُ ُ ُُ حكمُُُُ ُهُُُُُُ بعثُُُقدُعنهُللاُُ ُ ُاُ

ُُ إمياانُُُإالُذاكُوماُتخاصمني،ُ ُمُُُبني ُُ ُُ بعقلهُُُمنهُُ ُُ ُُُ وعلمهُُُُُ ُُ ُُ وبعُُُبلُُ ُُ دلهُُُُ ُعنُجريجُابنُروىُفقدُ،ُُ
ُُُ تزوُُُقال:ُهُُ ُأنُُُمليكةُأيبُابن ُُ فاطمةُُُطالبُأيبُبنُعقيلُجُ ُ ُ ُيلُاصربُله:ُفقالتُعتبة،ُبنتُُُ

ُُ وكانُُُيك،ُ ُُلُُ ُعُُُوأنفق ُُ ُُ دخلُُُإذاُُ ُ ُُُ تقولُُُعليهاُُ ُُ لهُُُُُ ُُ أينُُُ:ُ ُُ عتبةُُُُُ ُُ ُُ وشُُُُ ُُ فسُُُيبة؟ُ ُُُ يومُُُفدخلُ،نهاُ ُعُُُكتُ ُاُ
ُ ُبرُُ ُُ فقُُُربيعة؟ُبنُشيبةُوأينُ؟ربيعةُبنُعتبةُأينُفقالت:ُا،ُ ُمُُُ ُُ يسارُُُعلىُال:ُ ُُ ُإذاُارُُُُ النُُُيفُُ ُكُُُ

ُُ فشدُُُ،دخلت ُ ُُ ثياهبُُُعليهاُتُ ُُ ُُ فجاءُُُ،اُ ُُ ُُ رضيُُُعفانُبنُعثمانُتُ ُ ُُُ فذكُُُعنهُُ للُاُُُُ ُُ لهُُُرتُ ُ،ذلكُُ
ُُ فأرسُُ ُ ُُ ابنُُُُ ُلُُُُ ُُ فقالُُُومعاوية،ُعباسُُُ ُُ ُ ُ ألفرُُُُعباس:ُابنُُ ُُ قنُُُُ ُُ بينهُُُُ ُُ ُُ كنتُُُُماُمعاوية:ُوقال،ُماُ ُألفرقُُُ

                                         
ُُ ُلسُنةاُ:انظرُ(1) ُُ(.678)ُرقمُ(441ُ/2)ُاخلاللُبكرُأليبُُ
ُُوُ.(2781)ُرقمُ(1529ُ/8)ُواجلماعةُالسنةُأهلُاعتقادُأصولُرحشُ(2) ُاألخالقُمكارمانظر:

ُ(.179)ُللخرائطي
ُاخلرائطيُنحوهبُوُ(،315ُ/4)ُللذهبُاإلسالمُواتريخُ(،458ُ/1)ُللفسويُوالتاريخُاملعرفةُ:انظرُ(3)

ُ(.345ُ/8)ُالتهذيبُِتذيبُيفُحجرُابنُوذكرهُ(،208ُ)ص:ُاألخالقُكارممُيف
ُ(.135-134ُ/3)ُالنبالءُأعالمُوسيُ(،115ُ/59)ُعساكرُالبنُدمشقُريخاتانظر:ُُ(4)



ُُ شيخنيُُُبني ُ ُُ قالُُ،ُمنافُعبدُبينُمنُُُ ُُ فأتياهُُُ:ُُ ُُ ُُ ُُ فوجداهُُُاُ ُُ ُ ُ ُُ شدُُُقدُاُ ُُ أثواهبُُُعليهماُاُ ُُ ُفأصلحاُ،ماُُ
ُ.(1)اُ ُهُُُُُُ أمرُُ

ُُ بيانُُُوفيهاُاألمة،ُيفُرجلُواثلثُاثينُمنُصدراُنااملوقفُناوهذ ُُ  ولُوعقله،ُلعلمهُُ
 كفر.  أو فسق أو ل    بد   قد      رجل   عقل ميتدحوا أن األجالء للصحابة ميكن

 :ه        وعدالت   ه      دينت   من م   ه        موقف   :امساحملور اخل
ُُُُ لطالُُ ُُ اِتُُُماُ ُُ ُ املشنُُُُمُ ُُ ابلظُُُعنهُللاُرضيُسفيانُأيبُبنُمعاويةُعونُُ ُُ والكُُُلبُوالفسقُلمُُ ُ!فرُُُ

ُُ ومُُ ُُ ُُيُُاُ ُبنيُُ   ُ ُُ بطالنُُُُ ُ ُ ُُ ذلكُُُُ ُُ أنُُُُُ ُُ الصُُُُ ُُ شهُُُقدُالكرامُحابةُُ ُ ُ ابلدُُُُلهُدواُ ُُ والعَُُُينةُُ ُُ قالُُُفقدُة،ُُُُ دالُُُُُ ُأبوُُُ
ُُ الدُُ ُُ رأيتُُُما"ُعنه:ُللاُرضيُرداءُُ ُُ أحدُُُُُُ ُ ُُ بعدُُُاُ ُُُ صالةُُُأشبهُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُرسولُُُ ُُ

ُُُ برسولُُ ُ ُ ُأميُُُمنُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُُُ ُُ وقالُُُ،(2)معاويةُيعينُ"هذاُمُ ُكُُُُ ُُ ُوقاصُأيبُبنُسعيدُُ
ُُ رأيتُُُما"ُعنه:ُللاُرضي ُُ أحدُُُُُُ ُ ُ ُ حبقُُُُأقضىُعثمانُبعدُاُ ُُ صاحبُُُمنُُ ُ ُيعينُ"البابُهذاُُُ

ُُ.(3)معاوية
 من      شيء   يف هم    مت   غي ه     وأن   وعدالته هللا رضي معاوية    ة       دين   لك      بي      ي   ما    د      آك   ومن

ُُُُ ليستجيزُُُكانواُُوماُ،األحاديث      عنه   رووا قد الكرام الصحابة     أن   :ذلك ُُ ُُُُ روايُُُاُوُُ ُأحاديثُُ ُةُُُ
ُُُ يعتقدونُُُمنعُوسلمُعليهُللاُصلىُالنب ُ ُُُ ُُ فاسقُُُُ ُهُُُ ُ ُبعضُأمساءُنعيمُأبوُذكرُوقدُا،ُُُُُ كافرُُُُأوُاُُ

ُُُالُصحابة ُ  ُ ُُ حدُُ"ُفقال:ُعنه،ُروواُقدُالذينُُُ ُُ عنهُُُُ ُثُُُ ُُ الصُُُمنُُُ ُوأبوُاس،ُُ ُعبُُُبنُللاُعبدُحابة:ُُ
ُُ الدُُُوأبوُاخلدري،ُسعيد ُُ وعبدُُُبشي،ُبنُعمانُُُُُ والنُُُوجرير،ُرداء،ُُ ُُ ُالعاص،ُبنُعمروُبنُللاُُ
ُُ ووائلُُ ُُ وعبدُُُحجر،ُبنُُُُُ ُُ ُ.ُ(4)"عنهُللاُرضيُبيُُُُ الزُُُبنُللاُُ

                                         
-189ُ/8)ُالكربىُالطبقاتُيفُسعدُابنُوذكرهُ(،1216)ُ(84ُ/3)ُمسندهُيفُالشافعيُواهُرُ(1)

190.)ُ
ُقالُ(،275ُ/8)ُليةاحلُيفُنعيمُوأبوُ(،282)ُبرقمُ(168ُ/1)ُالشامينيُمسندُيفُالطرباينُخرجهأُ(2)

ُاحلارثُبنُقيسُغيُ،الصحيحُرجالُرجاله"ُ(:15920)ُبرقمُ(357ُ/9)ُالزوائدُجممعُيفُاليثمي
ُ."ثقةُوهوُاملذحجي،

ُ(.142ُ/8)ُالبنُكثيُوالنهايةُوالبدايةُ(،313ُ/4)ُللذهبُاإلسالمُاتريخانظر:ُُ(3)
ُ(.2497ُ/5)ُنعيمُأليبُالصحابةُرفةمعُ(4)



ُُُ ُُيُُهذاُو ُ بنيُُ   ُ ُُ الصُُُأنُُ ُعباسُابنُبهُحُُ ُصرُُُماُوهوُ،وعدالتهُهُُُُ دينُُُيفُهمونهُُ ُيتُُُكانواُُماُحابةُُ
ُُ حنيُُُعنهُللاُرضي ُُ قصُُُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُرسولُرأىُهُُ ُأنُُُمعاويةُأخربهُُ ُشعرهُمنُرُ

ُ ُإالُُهذاُبلغناُماُعباس:ُالبنُالوافقُ،صُُُ شقُُُ مُبُُ ُُ رضيُُُفقالُ!معاويةُعنُُ ُ ُُ كانُُُُاُ ُمُُُ:ماعنهُللاُُ ُُُ
ُُ همُُُُ ُمتُُُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُرسولُعلىُمعاوية ُوبنُيُ.ُ(1)اُ  ُ ُُ الصُُُأنُسيينُابنُُُ ُماُحابةُُ
ُُ معاويةُُُهمونُُ ُيتُُُكانوا ُُ ُُ ُُ فكانُُ"ُ:فقالُاحلديثُيفُُ ُُ ُللاُرسولُعلىُاحلديثُيفُهمُ ُتُُُُ ُي ُُُالُعاويةُ ُمُُُُ
ُ.(2)"وسلمُعليهُللاُصلى

 م    أَن   إل حابة     الص        بعض        وبي   بينه والقتال احلرب       وقوع   رغم     أن ه عدالته       يؤك  د     وم ا
ُ ُ موضُُُُللاُرمحهُتيميةُابنُيقولُ،دينته يف ول عدالته، يف يقدحوا مل ذلك مع ُ ُهذهُاُ ُحُُُ
ُُ بينهُُُكانُُوغيهاُالعاصُبنُوعمروُمعاويةُأنُلمُ ُعُُُوقد"ُقيقة:احل ُُ ُُ الفتُُُمنُمُ ُ ُوملُكان،ُُماُُُ
ُُ أحدُُُهمهمُُ ُيتُُ ُ ُُُ حماربُُُالُأوليائهمُمنُُ ُُ غيُُُوالُوهمُُ ُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُعلىُابلكذبُحماربيهمُُ

ُُ علماءُُُمجيعُبلُ،وسلم ُُ ُُ الصُُُُُ ُُ بعدُُُابعنيُُُُُ والتُُُحابةُُ ُُ فقُُُُ ُمتُُُمُ ُهُُُُ ُُ ونُُُ ُُ أنُُُعلىُُ ُعلىُونُُُُُ صادقُُُهؤالءُُ
ُُُ رسولُُ ُ ُُُ مأمونُُُللا،ُُ ُُ عليهُُُونُُُ ُُ ُ ُ الرُُُُيفُُ ُ.(3)"عنهُوايةُُ

ُُ ومُُ ُُ يدلُُُاُ ُ ُُُُ دَينتُُُعلىُُ ُُ رضيُُُُ ُهُُُ ُ ُُ علقُُُأيبُبنُعلقمةُرواهُماُعنهُللاُُ ُقدمُقالت:ُهُُ ُ أمُُُُعنُة،ُ ُمُُُُ
ُُ املدينةُُُمعاوية ُُ ُ ُُ فأرسُُُ،ُُ ُ ُُ رضيُُُعائشةُإىلُُ ُلُُُُ ُ ُُ إيلُُُأرسليُ:وقالُعنهاُللاُُ ُُُُ أبنبجانيُُُُ ُ ُُ ُللاُرسولُةُ
ُُ وشُُوسلمُُعليهُللاُصلى ُُ فأرسُُُعره،ُ ُ ُُ أمحُُُمعيُبذلكُتُ ُلُُُُ ُُ فلبسُُُاألنبجانية،ُُ ُذُُُ ُخُُُُُ فأُُُه،ُ ُلُُُ ُُ ُُ وغُُُا،ُ ُهُُُ ُُ ُلُُُ ُسُُُ
ُُ الشُُ ُُ فشرُُُمباء،ُعرُُ ُ ُُ وأفاضُُُمنه،ُُ ُبُُُ ُُ ُُ لدُُُ ُجُُُعلىُُُ ُ.ُ(4)هُ

ُُ أمُُُكانتُُفهل ُُ رضيُُُعائشةُاملؤمننيُُ ُ ُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُأبنبجانيةُلهُرسلُ ُُتُُعنهاُُ للُاُُُُ
ُُ فاسقُُُوهوُوشعرهُوسلم ُ ُُ شكُُُالُ!دينه؟ُيفُهمهُُ ُتتُُُوأُُُُُُ كافرُُُُأوُُُ ُُ خاصُُُ،فيُُُُ النُُُهيُاإلجابةُأنُُ ُةُُ

                                         
ُ/2)ُالسنةُيفُاخلاللُوأخرجهُ،"صحيحُحديث"ُحمققوه:ُعنهُوقالُ(16863)ُأمحدُاإلمامُخرجهأُ(1)

ُ(.697)ُبرقمُ(309ُ/19)ُالكبيُيفُوالطرباينُ(،674)ُبرقمُ(439
ُداود،ُأيبُسننُصحيحُيفُاأللباينُوصححهُ،(4129)ُداودُوأبوُ(،203ُ/5)ُشيبةُأيبُابنُأخرجهُ(2)

ُأيبُغيُ،الشيخنيُرجالُثقاتُرجالهُصحيح،ُإسناده"ُ:احملققُوقالُ(16840)ُأمحدُوأخرجه
ُ."ثقةُوهوُماجه،ُوابنُداودُأيبُرجالُفمنُطهمانُبنُيزيدُاملعتمر

ُ(.66ُ/35)ُتاوىفجمموعُالُ(3)
ُ(.140ُ/8)ُكثيُُالبنُوالنهايةُوالبدايةُ(،161ُ/4)ُللذهبُاإلسالمُريخاتُ:انظرُ(4)



ُُ املوقفُُُهذاُوأن ُُ ُُُ صادرُُُُُ ُ ُ ابحلقُُُُابلقيامُاملعروفةُوهيُ،عنهاُللاُرضيُعائشةُمنُُُ ُ ُاخلوفُوعدمُُ
ُذلك.ُيف

 :ته     خيي   على حابة     الص         إمجاع   :سادساحملور ال
ُُُُ ذكرانُُُأنُبعد ُُ لةُُُ مُجُُُُ ُُ مواقفُُُمنُُ ُُُ ُُ الصُُُُ ُُ رضيُُُمنهُحابةُُ ُ ُُُ يقولُُُقدُعنهُللاُُ ُيكونُاُُُ رمبُُُ:قائلُُُ

ُُُ ذكرتُُُما ُ ُُ موقفُُُهُ ُُ ُُ عددُُُُ ُ ُُ قليلُُُُ ُُ ُُ الصُُُمنُُ ُُ بعضُُُُ ُعُُُ ُمُُُيتناىفُكانُُوإنُوهذاُالكرام،ُحابةُُ ُاملواقفُُُ
ُُ األحاديثُُُكرواية ُُ ُُ ُ ُ ُإالُُ،ُ ُهُُُُُُ اليتُُُ ُوُُبُالصحابةُاضُُ ُورُُُ،عنهُُ ُُ إمجاعُُُأنُُ ُُ ُُُ خييُُُعلىُهمُ ُىُُُ جتلُُُقدُتهُ
ُُ حنيُُُبوضوح ُُ والهُُُُ ُ ُُ الشُُُعلىُعنهُللاُرضيُاخلطابُبنُعمرُُ ُُ معاويةُُُجاءهُمثُ،امُُ ُُ ُُ ُُ فدُُُا،ُُُُُ زائرُُُُ ُُ خلُُُ ُُ

ُُُ خضرُُُةُُُ حلُُُوعليهُمرُ ُعُُُعلى ُُ الصُُُإليهاُظرُ ُُنُُُ ُف ُُُاء،ُ ُُ فلمُُُحابة،ُُ ُُُ عمرُُُذلكُىُُ ُرأُُُاُُ ُاخلطُابُبنُُ  ُُ ُ ُُ
ُُُ ابلدرُُُإليهُُ ُبُُُُ ُوثُُ ُُ فجُُُةُُ ُُ وجعُُُهبا،ُيضربهُُ ُلُُُ ُعُُُ ُ ُُ معاويةُُُُ ُلُُُ ُُ ُُ ُُ أميَُُُيُيقول:ُُ ُفرجعُ،ُ يُفُُُللاُللاُ،املؤمننيُُُ

ُُ فقالُُُ،جملسهُإىلُعمر ُُ ُُ لهُُُُ ُُ أميَُُُيُضربتهُُ  مُلُُُُالقوم:ُُ ُُ قومكُُُيفُوماُاملؤمننيُُُ ُُ ُ،وللاُفقال:ُ!مثله؟ُُ
ُُ رأيتُُُما ُُ خيُُُإالُُُُ ُ ُإالُُبلغينُوماُا،ُ ُُ ذلكُُُغيُبلغينُولوُخي،ُُ ُ  ُمينُُُُلكانُُُ ُرأيتم،ُماُغيُإليهُُ

ُُُ فأحبُُُ-بيدهُوأشار-ُهُُُُُ رأيتُُُولكن ُُ بتُُُُ ُ.(1)مشخُماُمنهُأضعُأنُُ
 من جلسائه       كبار    وفيه اب     اخلط   بن      عمر   الراشد         اخلليفة   جملس     أن        كيف    فانظر

ُُُ عمرُُُقولمُعلىُهمُُُُُ وأقرُُُ،الناس لأفض من أبنه وا     أقر   قد حابة     الص   ُللاُرضيُاخلطابُبنُُ
ُُ ذلكُُُليقولواُالصحابةُيكنُوملُ،عنه ُُ يعتقدونُُُكانواُُإنُُُ ُ ُ ُُُ ُنقصُحىتُأوُ،كفرهُُأوُُ ُهُُُ ُقُُسُ ُفُُُُ

ُُُُ دَينتُُ ُُ فإهنُُُ؛هُ ُُ كانُُُُوماُالئم،ُلومةُللاُيفُأتخذهمُالُمُُ ُُ حاكمُُُمعاويةُُُ ُ ُيفُهمُُ ُ كلُُُُُاملسلمنيُعلىُاُُ
ُُ واجمللسُُُالوقت،ُذلك ُُ ُُ جملسُُُُُ ُُ الطُُُأرادواُفلوُخليفة،ُُُ ُُ منعُُُماُفيهُعنُُ ُُ خوفُُُمُ ُهُُُُ ُ ُُُ لكنُُُجنب،ُأوُُ ُهمُ

ُوخربوه.ُعرفوهُمباُشهدوا
 :ه      وليت   من موقفهم :سابعاحملور ال

ُُ يدلُُُماُُ ُدُُكآُمن ُ ُُ رضيُُُمعاويةُفضلُعلىُُ ُ ُُُُ وخييتُُُعنهُللاُُ ُ ُُ همُُُُ ُمتُُُيكنُملُهُُُُ وأنُُُهُ ُ:دينهُيفُاُ
ُُ أنُُ ُُ اخلُُُُ ُُ أعظُُُوهمُاشدينُُُُ الرُُُفاءُ ُلُُُ ُ ُُُ األمُُُُ ُمُُُ ُُُ وأفضلُُُةُ ُُُ وولُُُمعاويةُاستعملواُقدُهاُُُ ُُ وكانُُُالوالَيت،ُوهُ ُُ ُُ

                                         
ُ(.134ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةانظر:ُُ(1)



ُُُ ومواف ُُُالصحابةُابرضُذلك ُُ ُُ كبارُُُُيكنُوملُهم،ُ ُتُُُ ُقُُُُ ُُ ُُُ ليولُُُ-ةُ ُمُُاألُهذهُأفضلُبل-ُالصحابةُُ ُواُُ
ُُ يعرُُُملُلوُعنهُللاُرضيُمعاوية ُُُُ متانُُُفواُُ ُُ وعلمُُُهُُُُ دينُُُُ ُةُُُ ُُ ُُُ وعدلُُُهُ ُُُ وحنكتُُُهُُ ُُ ُُُُ وذكائُُُهُ ُه.ُُ

ُُ ذلكُُُومن ُُُ الجرُُُمنُعشرُالثاينُالعامُيفُهُُ ُأنُُُُُ ُ ُُ أرسلُُُبويةُُُُ النُُُةُ ُ ُ ُُ رضيُُُالصديقُبكرُأبوُُ ُ ُللاُُ
ُُ الشُُُإىلُيوشهُ ُجُُُعنه ُُ جبيشُُُآخرينُلحقُ ُُيُُأنُلهُاُ ُدُُُ ُُبُُمثُسفيان،ُيبأُبنُيزيدُجيشُومنهاُ،امُُ ُ،هُُ

ُُ عليهُُُفجعل ُُ ُُ معاويةُُُمُ ُُ ُُ ُُُ وأمرُُُسفيانُأيبُبنُُ ُُ قائدُُُإذنُانُ ُكُُُُفقدُ.(1)هبمُحاقُُُ ُ ابللُُُُُ ُهُُُُ ُُ ُُ جيشُُُُ ُيفُُُ
ُُُ خالفُُ ُُُ وحسبُُُ،عنهُللاُرضيُالصديقُبكرُأيبُُ ُةُُُ ُ ُُ برضاهُُُُ ُكُُُ ُُ ُ ُُ املنصبُُُهذاُوتوليتهُ،عنهُُ ُ ُُ ُُ املهمُُُُ ُ ُُ.ُ

ُُ جاءُُُُ مُثُُ ُُُ فاستُُُعنهُللاُرضيُاخلطابُبنُعمرُُُ ُُُ عملُُُُ ُُ واستعانُُُُ ُهُُُ ُُ ُُ ُُ القُُُعلىُُ ُهُُُ ُُبُُُُ ُ ُوالُُُ مُثُُُ،تالُُ ُه،ُ
ُُ السُُُففي ُُ أهلُُُاربونُ حُيُُُاملسلمونُكانُُبويةُُُُ النُُُالجرةُمنُةعشُرُاخلامسةُنةُُ ُ ُقيساريةُحائطُُ

ُُُ فكتُُُ،فلسطني ُُ قتالُُُبتوليةُعنهُللاُرضيُسفيانُأيبُبنُمعاويةُإىلُاخلطابُبنُعمرُُ ُبُُُ ُُ ُُ
ُ ُووالُُ،أهلها ُُ وقالُُُ،عليهاُهُُ ُُ ُ ُ فإينُُُبعد،ُُُ ُأُما"ُله:ُُ ُولُيتكُقدُُُ ُُ ُفُسرُقيسارية،ُُُ   ُ ُُ واستنصرُُُإليهاُُ ُ ُُ ُ ُللاُُُ

ُُعليُهم،  ُ ُُ ُُربُناُللاُابهلل،ُإالُقوةُوالُحولُالُقول:ُمنُوأكثرُُ ُُوثقتُناُُُ   ُُ ُورجاُؤانُُُ  ُ ُُ ُاملوىلُنعمُوموالان،ُُُ
ُُالُنصي"ُونعم ُ ُُ فتوجُُ.ُ(2)ُُُ  ُ ُُ بالءُُُوأبلىُ،سفيانُأيبُبنُمعاويةُإليهاُهُُ ُ ُعمرُجعلهُمثُ،(3)حسناُُ

ُُ زادُُُ،ُمث(4)وخراجهاُدمشقُجندُعلىُاخلطابُبن ُ ُفوالُُُ ُهُُُُ ُ ُُ دمشقُُُهُ ُ ُُ وبعلبكُُُُُ ُُ ُ ُُ ُُماُُ ُولُُُ،(5)والبلقاءُُُ
ُ ُ تويفُُ ُ ُُ كانُُُُوقد-ُسفيانُأيبُبنُيزيدُُ ُُ الشُُُعلىُُُ ُ ُوىُلُُ-امُُ ُُُُ مكانُُُاخلطابُبنُعمرُُ ُبنُمعاويةُُ ُهُُُ
ُُعنهم.ُللاُرضيُسفيانُأيب

ُُ األمويُُُسعيدُروى ُ ُُ ُ ُ جدُُُُعنُُ ُُ دخلُُُسفيانُأابُأنُهُ ُ ُعمرُاهُُُُ فعزُُُ،اخلطابُبنُعمرُعلىُُ
ُُُُ آجركُُُفقال:ُيزيدُاببنه ُُ أيُُُفقال:ُ،فيانُ ُسُُُأابَُيُابنكُيفُللاُُ ُُ بينُُُُ ُقال:ُاملؤمنني؟ُأميَُيُُ

                                         
ُ(.391ُ/3)ُالطربيُاتريخُ:نظراُ(1)
ُ(.604ُ/3)ُالطربيُريخاتانظر:ُُ(2)
ُ(.381ُ/1)ُعاصمُأيبُالبنُواملثاينُاآلحادانظر:ُُ(3)
ُ(.91ُ/7)ُوالنهايةُلبدايةاانظر:ُُ(4)
ُ(.155ُ)ص:ُخليفةُاتريخُ:انظرُ(5)



ُُ بعثتُُُفمنُقال:ُيزيد، ُُ ُُُ مصلُُُابنانُعمر:ُقالُأخاه،ُمعاويةُقال:ُعمله؟ُعلىُُ ُالُهُُُُ وإنُُُحان،ُ
ُُ حيلُُ ُُ مصلحُُُننزعُأنُلناُُ ُُ ُ.(1)"اُ

ُُ الشُُُويلُوقد ُُ وعشرونُُُعليها،ُاُُُُُ واليُُُسنةُعشرونُمنهاُ،ُ ُةُُُُُ سنُُُأربعنيُامُُ ُُُ ُُ خليفةُُُأخرىُُُ ُ ُُ ُُ
ُ.(2)للمسلمني
ُُ ُُنُُأنُوقبل ُبنيُُ   ُ ُُ موقفُُُُ ُُ ُُُُ توليُُُمعُوقفةُاُُ ُلنُُُغيهُُ ُُ اخلطُُُبنُعمرُُ ُةُُُ ُ  عمر      فإن  ُعنه،ُللاُرضيُابُ

 جاعة     الش        عنه           ومعروف   ث،    حمد   م    له     م   فهو لغيه، جتتمع مل        خصائص      ع      مج    قد اخلطاب بن
 البلد هذا على عنه هللا رضي عمر        اختار   ث جال،      ابلر    اس     الن         أخب    من وكان ة،        البالغ  

 معاوية       يول    أن      عمر   ملثل كن   مي         فكيف   عنه، هللا رضي         معاوية   املسلمي بالد من العظيم
 دينته؟! يف ا      مرضي   ول عدل يكن مل أو ،ا      كافر    أو ا      فاسق   معاوية كان  إن املسلمي على
ُ.عدالتهو  عنه هللا رضي معاوية       إميان   على ظاهر       دليل   فهذا

ُُ ُ ويؤكُُُ ُُ أنُُُهذاُدُُ ُبنُيُُقدُاخلطابُبنُعمرُُ  ُ ُُ منزلةُُُُ ُُ ُُ أمرائُُُُُ ُُ ُإينُاللهم"ُفقال:ُ،األمصارُعلىُُ ُهُُُُ
ُُ شهُُُ ُأُُ ُُ أمراءُُُعلىُدكُ ُُ ُ ُ وإينُُُاألمصار،ُُُ ُُ بعثتهُُُإَناُُُ ُُ ُُ ليعدُُُعليهمُمُُ ُ ُُ ُ وليعلُُُُعليهم،ُلواُُ ُهمُُُُ دينُُُالناسُمواُُُ

ُُُ وسنُُ ُُ إيلُُُويرفعواُهم،ُُُُ فيئُُُفيهمُويقسمواُوسلم،ُعليهُللاُصلىُنبيهمُةُ ُمنُعليهمُأشكلُماُُ
ُُ رضيُُُعندهُالقدرُهبذاُمراءاألُكانُُفإن،ُ(3)"أمرهم ُ ُتوليُتهُلمُُ ُنُُإفُعنهُللاُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ دليلُُُُ ُُ ُُ أهنُُُعلىُُ ُمُ

ُُ ابنُُُاملعىنُهذاُيُ  ُلُُُُُُ وجيُُُوأعدلم،ُوأخيهمُعندهُالناسُُ ُلُُأفضُمن ُُُ تيميُُُُُ ُوأما"ُفيقول:ُللاُرمحهُةُُ
ُُ الطُُُمنُوأمثالهُسفيانُأيبُبنُمعاوية ُُ حسُُُمكة...ُفتحُبعدُأسلمواُالذينُلقاءُُ ُإسالمهمُُ ُنُُُ

ُسفيانُأيبُبنُيزيدُماتُاُ ُمُُُ ُلُُُمثُبنفاق...ُذلكُبعدُمنهمُأحدُهمُ ُتُُُُ ُي ُُُوملُاملسلمني،ُفاقُُ ُ ابتُُُ
ُُ عمُُُخالفةُيف ُُ أخاهُُُاستعملُرُ ُُ ُُ اخلطُُُبنُعمرُوكانُمعاوية،ُُ ُ ُُُ أعظمُُُمنُابُ ُ ُفراسة،ُاسُُُُ النُُُُ

ُ ُ ابلرُُُُوأخربهم ُ ُ ابحلقُُُُوأقومهمُجال،ُُ ُ ُ ُحىُتُُه،ُ ُُبُُوأعلمهمُ،ُ ُللاُرضيُطالبُأيبُبنُعليُقالُُ
ُُ نتحدُُُاُُُ كنُُُُ:عنه ُ ُُ السُُُأنُثُُ ُُ لسانُُُعلىُتنطقُكينةُُ ُُ ُُ وقالُُُ،عمرُُ ُُ ُوسلمُعليهُللاُصلىُبُُُُ النُُُُ

                                         
ُأيبُواتريخُ(،382ُ/1)ُعاصمُأيبُالبنُواملثاينُواآلحادُ(،837ُ/3)ُشبةُالبنُاملدينةُاتريخُ:انظرُ(1)

ُ.(606ُ/13)ُالعمالُنزكوُُ(.126ُ/8)ُوالنهايةُوالبدايةُ(218ُ)ص:ُالدمشقيُزرعة
ُ(.837ُ/3)ُشبةُالبنُاملدينةُاتريخُ:انظرُ(2)
ُ(.567)ُمسلمُخرجهأُ(3)



 فيكم     عث      لب   م     فيك   بعث   أ   مل لو»ُوقال:،ُ(1)«ه      وقلب   عمر       لسان   على      احلق   ضرب هللا     إن  »
ُُ ابنُُُوقال،ُ(2)«عمر ُُ مسعتُُُما"ُعمر:ُُُ ُُ الشُُُيفُيقولُعمرُُُ ُُ ألراهُُُإينُ:يءُُ ُُ ُُ كانُُُُإالُ،وكذاُكذاُُُ ُُُ
ُُ قالُُُوقدُ،"رآهُكما ُُوسُلم:ُعليهُللاُصلىُالنبُلهُُُ  ُُ  إل ا    فج   ا      سالك   الشيطان رآك ما» ُ

ُ(3)«ك     فج    غي ا    فج   سلك ُاملسلمنيُعلىُ-بكرُأبوُوالُبل-ُقطُعمرُاستعملُوال،
ُُ منافقُُ ُُُ ُُ أقارُُُمنُاستعمالُوالُا،ُ ُُ ُُ أتخذُُُكانُُوالُما،ُ  هُبُُُُ ُ ُبنُعمروُكانُُفلوُ...الئمُلومةُللاُيفُهاُ

ُُُ تخوُُُ ُُيُُنُ ُمُُُوأمثالماُسفيانُأيبُبنُومعاويةُالعاص ُعلىُواُُ ُولُُُ ُُيُُملُفاقُُُ ُ النُُُُمنهماُفُ
ُ.(4)"املسلمني

ُُ بعدُُُُ مُثُُ ُُُ عمرُُُُُ ُُ رضيُُُاخلطابُبنُُ ُ ُ ُتوىُلُُعنهُللاُُ ُ ُُُُُُ فأقرُُُ،املسلمنيُُُُُ أمرُُُعفانُبنُعثمانُُ
ُُ الشُُُعلىُمعاوية ُُ وبقيُُُ،امُُ ُ ُُُ عشرُُُاثنيتُُُ ُُ مدُُُطوال-ُسنةُةُ ُ ُنُزعُهاُماُعليهاُاُُُُُ واليُُُ-عثمانُخالفةُةُ ُ  ُُُ

ُُُ حسبُُ"ُ:هيب     الذ   يقول ه        وسيادت   وحنكته عدله على األمر هذا دللة ويف .(5)عنه ُمبنُكُ
ُُ ُ يؤمُُُ ُُ فيضبطُُُ-ثغرُوهو-ُإقليمُعلىُعثمانُمثُعمر،ُرهُ ُُ ُُُ ويقومُُُه،ُُ ُ ُُ أتُُُبهُُُ ُالناسُويرضيُقيام،ُُ

ُُُُ بسخائُُ ُ ُُ بعضُُُكانُُوإنُوحلمه،ُهُ ُُ وكذلكُُُمنه،ُةُُ ُمرُُُُُُ أتملُُُهمُُ ُُ ُُ غيُُُكانُُوإنُك،لاملُيكنُُ ُفلُُُُُ ُمنُهُ
ُُ خيُُُوسلمُعليهُللاُىُُُ صلُُُللاُرسولُأصحاب ُُ وأفضُُُبكثيُمنهُاُ ُُُ وأصلُُُلُُُ ُُ سادُُُلُ ُجُُُُُُ الرُُُفهذاُح،ُُ ُُُ

ُُ وساسُُ ُُ ُُ بكمالُُُالعاملُُ ُُ ُ ُُ وفرطُُُعقله،ُُ ُ ُُُُ وسعةُُُحلمه،ُُُ ُُ وقوُُُنفسه،ُُ ُُُُ دهائُُُةُُ ُوأمور،ُاتُُ ُهنُُُولهُ،ورأيهُهُ
ُُ وكانُُُ،املوعدُوللا ُُ ُُ الشُُُنيابةُعملُ،تهُُُُ رعيُُُإىلُاُ ُبُُُُُُ حمب ُُُُ ُسنة،ُعشرينُواخلالفةُسنة،ُعشرينُامُُ
ُُ يهجُُُومل ُ ُُ أحدُُُهُ ُ ُُُُ دولتُُُيفُُ ُُ األُُُلهُدانتُبلُه،ُ ُُ وحكُُُم،ُ ُمُُُ ُ ُُ والعُُُالعربُعلىُمُ ُعلىُملكهُوكانُجم،ُُُ

                                         
ُ،"جيدُإسنادُوهذاُصحيحُحديث"ُحمققوه:ُعنهُوقالُ(5145)ُ«جعل احلق»ُ:بلفظُأمحدُخرجهأُ(1)

ُ(.6042)ُاملصابيحُمشكاةُيفُاأللباينُوحسنهُ(،3682)ُوالرتمذيُ(،2961)ُداودُأبوُوأخرجه
ُ«لو كان من بعدي نيب»ُ:بلفظُاملسندُيفُوأخرجهُ(،676)ُالصحابةُفضائلُيفُأمحدُخرجهأُ(2)

(17405.)ُ
ُ.وقاصُأيبُبنُسعدُحديثُمن،ُ(2396)ُومسلمُ(،6085ُ،3683ُ،3294)ُبخاريالُأخرجهُ(3)
ُ(.65-64ُ/35)ُالفتاوىُجمموعُ(4)
ُمعرفةُيفُواالستيعابُ(،62ُ/4)ُالطربيُواتريخُ(،406ُ/7)ُسعدُالبنُالكربىُالطبقاتُ:نظراُ(5)

ُ/4)ُللذهبُاإلسالمُاتريخُوُ(،116ُ/59)ُعساكرُالبنُدمشقُاتريخ،ُُو(1417ُ/3)ُاألصحاب
ُ.(63ُ/7)ُوالنهايةُوالبدايةُ(،311



ُُ احلُُ ُُ والشُُُومصر،ُرمني،ُ ُوغيُواملغرب،ُمن،ُُُُُ واليُُُواجلزيرة،ُوفارس،ُوخراسان،ُوالعراق،ُام،ُُُ
ُ.(1)"ذلك

 :عنه هللا      رضي   طالب أب بن       علي        مع   اقتتاله من الصحابة       موقف  : ثامناحملور ال
ُُ حنيُُ ُُ مواقفُُُنعرضُُ ُُُ ُُ الصُُُُ ُُ صحُُيُالُعنهُللاُرضيُمعاويةُمنُحابةُُ ُُ نغضُُُأنُلناُُ ُُ الطُُُُُ ُرفُُ

ُُُُ مقاتلتُُُمنُالصحابةُموقفُعن ُُ ُ ُ لعليُُُُُ ُهُُُ ُُ ُُ رضيُُُطالبُأيبُبنُُ ُ ُُ فإنُُُعنه،ُللاُُ ُالذيُالقتالُذلكُُُ
ُُُ جذوةُُُتُُُ ُزالُُُالُانتهى ُ ُُ نيانهُُُُ ُُُ ُُُ مشتعلُُُالفكريةُُ ُُ ُ ُحىُتُُُ ُةُُُ ُ ُ لعليُُُُاالنتصارُجلأُمنُبلُاليوم،ُُ ُُ ُأيبُبنُُ
ُُ بعضهُُُوضعُعنهُللاُرضيُطالب ُ ُُ أحاديثُُُمُُ ُُ ُُ ُُ وفسُُُمعاوية،ُعلىُُ ُُ بعضهُُُقهُُ ُ ُُ وكفُُُمُُ ُآخرون،ُرهُُ
ُُُ قضيُُُفتلك ُُُ حموريُُُةُ ُ ُُ أمُُُهباُتُُ ُمرُُُواليتُهاُ ُتُُُُ ُتلُُُاليتُاألحداثُيفُالكبيُاألثرُلاُكانُُةُ ُ.اإلسالمُةُ

 املسلمي        خليفة   قاتل   ي   وهو عنه هللا      رضي   معاوية جتاه ابة   ح       الص   موقف كان        فكيف  
ُ،بعضهمُذلكُيزعمُكماُُهُ ُيُُكفتُأوُهُ ُقُُيفستُأواُ ُرُُُهل عنه؟ هللا رضي طالب أب بن      علي  

ُُ أهنُُُأم ُُ يرونُُُكانواُُمُ ُُ أنُُُُُُ ُُ يستحقُُُالُمعاويةُُ ُ ُُ ُُ أنُُُأمُ،اُُُُ شيئُُُاألمرُمنُُ ُُُُ األمرُُُُ ُُ اختالفُُُكانُُهُُُ كلُُُُُ ُ ُُ ُُ
ُُ وجهاتُُ ُُ ُ ُُ نظرُُُُ ُ ُُُ بدمُُُاملطالبةُحولُُ ُُ فتقُُُ،عنهُللاُرضيُعثمانُُ ُمنهاُواحدُكلُُحفظُمعُاتالُُ
ُُُُ ومكانتُُُهُُُ حقُُُلآلخر ُ ُ؟هُُ

ُُُُ اإلجابُُُسنرتك ُ ُُ اَّتُُُاليتُللمواقفُةُ ُُُ هذهُُُيفُعنهُللاُرضيُمعاويةُمنُالصحابةُذهاُ ُاحلادثة،ُُ
ُُ فإنُُ ُُ أصدقُُُهيُاملواقفُتلكُُُ ُ ُ ُُ كنُُُ مُيُُُماُُ ُ  ُعربُُُُ ُُتُُأنُُ ُ،معنهُهللُرضيُالصحابةُسُونفُيفُعماُُ
ُُ وعمُُ ُُُُ املواقُُُتلكُرجعُ ُُنُُأنُكنُُُ وميُُُ،عنهُللاُرضيُمعاويةُيفُيرونهُاُُ ُاآليت:ُإىلُفُُ

ُاُ ُمُُُ ُلُُُقال:ُاحلارثُروىُفقدُ،عظيم ه     فقد       أن  و      خي   معاوية إمارة     أبن   العرتاف -1
ُُ عليُُُرجع ُُ أبدُُُميلكُالُهُُ ُأنُُُمُُُ علُُُنيُ  ُفُُُُ ُصُُُمنُُُ ُُُ فتكلُُُ،اُُ ُُُ يتكلُُُالُكانُُأبشياءُمُُ ُُ وحدُُُ،هباُمُُ ُ ُثُ

ُُ يتحدُُُالُكانُُأبحاديث ُ ُُ إمارُُُتكرهواُالُ،اسُُُُ النُُُهاُُ ُأيُُ"ُيقول:ُفيماُفقالُ،هباُُ ُثُُُُ ُُ ُ،معاويةُةُ
ُُ وللاُُ ُُُ فقدمتُُُقدُلوُُ ُُ وسُُُؤُُُُ الرُُُمُُُُُ رأيتُُُلقدُوهُُ ُُُ كواهلُُُُمنُتندرُُ ُُ ُ.(2)"كاحلنظلُُهاُ

                                         
ُ(.133-132ُ/3)ُالنبالءُأعالمُسيُ(1)
ُ(.140ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةُ:وانظرُ.(548ُ/7)ُشيبةُأيبُابنُأخرجهُ(2)



ُُ وكانُُ ُُ ُُ قائُُُمنُالقولُهذاُُ ُُ جيشُُُدُُ ُُ الصُُُُُ ُالشرعيُاخلليفةُومنُ،ملعاويةُاملقابلُحابةُُ
ُُ شكُُُفالُعنه،ُللاُرضيُطالبُأيبُبنُعليُللمسلمني ُُ موقفُُُأنهُُ ُُ ُ،معاويةُاهُ جُتُُُلبُ ُصُُُعظيمُُ

ُُُُ مكانتُُُمبدىُنبئكي ُ ُُُ وفضلُُُُ ُهُُُ ُُُ وخييُُُهُُ ُ ُُ يصدُُُيكنُوملُته،ُ ُ ُُ رضيُُُطالبُأيبُبنُعليُمنُهذاُمثلُُ ُرُُُ ُ ُُ
ُُ تفسيقُُُيرىُكانُُإنُعنهُللا ُُ  ن   م        كان    ث ،بذلكُيرضونُُ ُةُُالصحابُيكنُوملُكفيه،تُأوُهُُ
      ي ظهر أن -فسقه أو كفره  يرى كان  إن- عنه هللا رضي       طالب   أب بن لعلي حسناأل

ُُ،      قتال ه أثناء ذلك ُويبنيُُ   ُ ُللُناسُذلكُُُُ ُُ ليستنهُُُُُُُ  ُُ ُ ُُُ ويستُُُهم،ُ ُمُُُ ُهُُُُ ُضُُُُ ُُ منُُُنفرُُ ُُُ اعتزلُُُُ ُُ ُُ منُُُُ ُُُالُصحابةُُ ُ  ُ ُُ،ُ
ُُ حيصُُُملُولكنُزلوا؛ُُُُ يعتُُُملُاُُُُُ كافرُُُُكانُُلوُفإنه ُُ شيءُُُلُ ُ ُصرُحُقدُبلُذلك،ُمنُُ ُأيبُبنُعليُُُ 

ُُ جيشُُُإبميانُعنهُللاُرضيُطالب ُ ُُُالُشام.ُُُ ُُُ
ُُ شكُُُوالُ،ام     الش        جيش         تكفي        عدم   -2 ُُ أنُُُُ ُُ معاويةُُُرأسهمُعلىُُ ُُ ُُ ُفقدُ،عنهُللاُرضيُُ

ُُ املروزيُُُروى ُُُ مكحولُُُعنُبسندهُُُُُُ ُ ُ ُُ أنُُُُ ُ ُ عليُُُُأصحابُُ ُمعاويةُأصحابُمنُلُ ُتُُُ ُقُُُنُ ُمُُعُوهُُُُ سألُُُُُ
ُُ همُُ"ُقال:ُهم؟ُما ُُ فمُُُنيمؤمنُجيشهُمنُقتلُمنُكانُُفإن.ُ(1)"املؤمنونُُ ُاببُمنُعاويةُ

 مثل فهل ،ا       تقليد           معاوية   بعوا    ات   الذين دة       املقل    م     منه   معه ل     قات   ن   م       أن   بذلك أعنُ.أوىل
ُ!اجتهاده؟ يف       أخطأ   الذي اجملتهد من ابلعذر أوىل هذا

ُُ ومُُ ُُ ُ يؤكُُُُاُ ُُ املوقفُُُهذاُدُ ُُ ُُ الصُُُُُ ُُ اَّتُُُالذيُريحُُ ُيفُكانُُفقدُعنه،ُللاُرضيَُيسرُبنُعمارُهُ ُذُُُ
ُُ أحدُُُومسعُطالبُأيبُبنُعليُجيش ُ ُُ الشُُُأهلُوللاُُ ُرُُُ ُفُُُ ُكُُُُيقول:ُهمُ ُُ عمُُُفقالُ!امُُ ُتقلُال"ُار:ُ
ُُُُ قبلتُُُذلك، ُُُ واحدةُُُناُ ُ ُُُُ ونبيُُ،ُُُ ُُُ قومُُُولكنهم،ُواحدُناُ ُُ فحقُُُمفتونون،ُُ ُ ُُ قتالُُُعليناُُ ُُ ُُُ يرجُُُحىتُمُ ُإىلُعواُ
ُ ُ احلقُُُ ُ ُُ عليُُُيرىُهذاُومبثلُ،(2)"ُ ُُُُ وسائرُُُعنهُللاُرضيُطالبُأيبُبنُُُ ُ ُُ الصُُُُ ُحابة.ُُ

ُبنُجعفرُعن"ُللا:ُرمحهُتيميةُابنُقالُ،الشام      جيش   عن اخلي بقول       األمر   -3
ُُ عليُُُمسعُقال:ُأبيهُعنُحممد، ُُُ يومُُُُُ ُ ُرجاُلُُصفنيُيومُأوُاجلملُُ ُ ُالُفقال:ُالقول،ُيفُيغلوُُ

ُُ تقُُ ُُ خيُُُإالُولواُ ُُُ قومُُُهمُاُُُ إَنُُُا،ُ ُُ إانُُُزعمواُُ ُُ أهنُُُمناُُُُ وزعُُُعليهم،ُغيناُ ُُبُُُ ُُ بغُُُمُ ُ.(3)"فقاتلناهمُ،عليناُواُ

                                         
ُ(.545ُ/2)ُالصالةُقدرُتعظيمينظر:ُُ(1)
ُ(.546ُ/2)ُالصالةُقدرُعظيمتينظر:ُُ(2)
ُ(.245ُ/5)ُالنبويةُالسنةُنهاجمُ(3)



ُُ فظهُُ ُ ُُُ خاللُُُمنُلناُرُ ُُُُ املواقُُُهذهُُ ُُ أنُُُفُُ ُُ الصحابةُُُُ ُُ ُ ُ ُُ االقتتالُُُرغمُُُ ُُ ُُ ُ ُُ حُصلُُُالذيُُ  ُ ُُ معاويةُُُبنيُُ ُُ ُُ ُُ
ُُ ُ يكفُُُُملُفإنهُمعهُومنُعنهُللاُضيُرُطالبُأيبُبنُوعليُمعهُومنُعنهُللاُرضي ُُ أحدُُُرُ ُ ُهاُ
ُُُ اآلخرُُ ُ ُ ُ يفسُُُُوملُ،ُ ُُ أحدُُُُُُ يرُُُوملُقه،ُُ ُ ُُ أنُُُمنهمُُ ُُ سقوطُُُيفُُُُُ سبُباُكانُُذلكُُ ُ ُُ الةُُدعُُُ ُُ أحدُُُُُ ُ ُمنهم.ُُ

 :ه      خالفت   من موقفهم :سعتار ال     احملو  
ُُُ أعظمُُُنُ ُمُُ ُ ُُ ملواقفُُاُُ ُُُ ُُ عقبةُُُقفتُاليتُُ ُُ ُُ املشُُُأمامُُ ُُُ ُ واملثلُُُُعنيُ  ُنُُُُُ ُُ مواقفُُُ:بنيُُ ُُُ ُُُُ خالفتُُُمنُالصحابةُُ ُه،ُ

ُُ فإهنُُ ُُ صرفُُُيستطيعونُالُمُُ ُُُُ املواقُُُهذهُُُ ُُ الواضُُُمدلولاُعنُفُُ ُُ ُُ وذلكُُُوا،ُُُُ فعلُُُمهماُحُُ ُُ ُهُُُ ألنُُُُ
ُُ معروفُُ ُُ الصُُُعنُُُُُ ُُُ شجاعتُُُحابةُُ ُُ ُُُ خوفُُُوعدمُهمُ  يرون من عليهم وا     يول   أن هلم ميكن فالُ،همُ

 لوائه حتت ووا     ينض   أن ميكن ل كما  ذلك، على توا     يسك   أن ميكن ول ه،     كفر    أو ه    سق     ف  
ُسنة! عشرين ة    مد   معه والهاد

ُُ ومعرفةُُ ُُ ُُ يدعمُُُماُأكثرُمنُخالفتهُمنُحصلتُاليتُاملواقفُُُُ ُ ُ ُُ موقفُُُُ ُُ ُُ أهلُُُُ ُ ُواجلماعةُالسنةُُ
ُُ تلكُُُتلخيصُوميكنُعنه،ُللاُرضيُمعاويةُمن ُاآليت:ُيفُاملواقفُُُ

ُُ رأيتُُُما"ُقال:ُماعنهُللاُرضيُعباسُنابُفعنُ،ابحلكم ا      جدير   كان  ه    أبن          القول   -1 ُُُُ
ُ ُرجاُلُ ُ ُُ أخلقُُُكانُُُ ُُ ُُ معاويةُُُمنُللملكُُ ُُ ُُ ُُ وادُُُأرجاءُعلىُبيتهُيردونُالناسُكانُُ،ُ ُُ ابلضُُُليسُ،ُُ ُقُ  ُيُُُُُ

ُُ احلُُ ُُ العُُُرُ ُصُُُ ُُ صعُُُُ ُ ُ املتعصُُُُصُ ُ ُُ ُُ فرتمجانُُُ.(1)"بُ ُُ ُ ُوحربُاألُمةُالقرآنُُ  ُُ ُُ ُ ُ ُُ أبنُُُيشهدُُ ُللاُرضيُمعاويةُُ
ُ.للملكُأخلقُكانُُعنه

ُُ عليُُُاستشهدُأنُبعدف، له طالب أب بن علي بن احلسن ل      تناز   -2 ُطالبُأيبُبنُُُ
ُُ أرادُُُعنهُللاُرضي ُُ ُُ أهلُُُُ ُ ُُ احلسنُُُعواُُُُ بايُُُ ُُيُُأنُالعراقُُ ُ ُ ُُ عليُُُبنُُ ُُُ حولُُُواجتمعواُ،طالبُأيبُبنُُُ ُ،هُ

ُُ أبهنُُُعليهمُفاشرتط ُُُ لكنُُُ،منهُفاراتبواُارب،ُ ُحُُُمنُوحياربونُساملُمنُساملونُ ُُيُُمُ ُمعهُبقواُهمُ
ُُ برهةُُ ُُ نكُُُحىتُالزمنُمنُُُُ ُُ أعقاهبُُُعلىُصواُ ُُ ُ ُُ وصلُُُحىتُ،مُ ُ ُُ أنُُُإىلُاألمرُُ ُانزعهُقدُبعضهمُُ

ُُ فلمُُُبساطه، ُُ أنُُُورأىُاحلسن،ُذلكُرأىُاُُ ُتتوُقفُلنُاملسلمنيُدماءُُ  ُُ ُ؛القتالُيفُاستمرُلوُُُ
ُُ أحبُُ ُ ُالُصلحُُ ُ ُ ُُ وابيعُُُ،عليهُووافقُُُ ُُ ُُ لدماءُُُاُُُُ حقنُُُوذلكُ،أمجعنيُعنهمُللاُرضيُمعاويةُُ ُُ ُ ُُ

                                         
ُ،(97ُ/74)ُالرزاقُلعبدُالصحابةُآاثرُيفُواألمايل(،453ُُ/11)ُراشدُبنُمعمرُامعجينظر:ُُ(1)

ُ(.440ُ/2)ُاخلاللُبكرُأليبُالسنةُوُ،(378ُ/1)ُعاصمُأيبُالبنُواملثاينُاآلحادُو



ُُ سنةُُُذلكُوكانُ،املسلمني ُُ واحدُُُُُ ُ ُُ أحدُُُىُ ُلُُجتُوبذلكُ،(1)الجرةُمنُوأربعنيُُُ ُ ُبوةُُُُ النُُُدالئلُُ
ُُُ قولُُُُ ُقُُُُُ حتقُُُحني  به       يصلح   أن هللا       ولعل   ،د     سي    هذا ابن     إن  »ُ:وسلمُعليهُللاُصلىُالنبُُ
ُُ يكُُُومل.ُ(2)«املسلمي من عظيمتي       فئتي   بي ُُ تنازُُُنُ ُُ ُُ قاءُُلتُمنُعنهُللاُرضيُاحلسنُلُ ُُُ

ُُ ثبتُُُاُ ُمُُُ ُُلُُبلُ،نفسه ُُ قالُُُمعاوية.ُإمرةُكرهُُعنُطالبُأيبُبنُعليُأبيهُهنيُمنُعندهُُُ ُأبوُُُ
ُُ الشُُُعامر ُُ ُ ويسلُُُُملعاويةُُ ُعُُُُُُ بايُُُ ُُيُُأنُعليُبنُاحلسنُلُ  مُحُُُُماُحجر:ُبنُللحارثُقلت"ُعب:ُُ ُمُُ

  .(3)"معاويةُإمرةُتكرهواُالُيقول:ُمنُمسعُهُُ ُإنُُُقال:ُاألمر؟ُله
ُات:     وقف   عدة نازل     الت   هذا يفلنا و 

ُ،مؤمنتي الطائفتي ى   س          الس ابق احلديث يف وسلم عليه هللا صلى يب     الن       أن   :     أول  
ُُ فسُُُأوُمعاويةُرُُُ كفُُُُمنُعلىُُُ  ُردُُُُأعظمُوفيه ُُ فإنُُُ،قهُ ُُ الرادُُُُُ ُُ ُعليهصلىُللاُُللاُرسولُهوُعليهُُُ
ُُُ وسلُُ ُُ وبيانُُُالقولُهذاُإسقاطُيفُهذاُويكفيُ،مُ ُُ ُ.وهنهُُُ

ُعنهم،ُللاُرضيُللحسنُمنقبةُفيهُكماُُملعاوية عظيمة منقبة احلديث يف     أن   :ا     اثني  
ُيكنُملُولوُ،عنهما اض      الر    يقتضي لح     الص   هلذا وسلم عليه هللا صلى النيب    ح     د     م        فإن  

ُُ خليقُُُمعاوية ُُ ُله.ُُ ُلُُُ ُزُُناُُُُ التُُُهذاُوسلمُعليهُللاُصلىُالينُُ ُحُُُ ُدُُُ ُمُُُملاُابمللكُاُ
ُُ فإنُُُ،فره   ك    أو فسقه وعدم معاوية فضل على آخر       دليل   فيه احلسن تنازل :ا     اثلث   ُملُهُُ

ُُ ألحدُُُيتنازلُاحلسنُيكن ُ ُُ الفسُُُمنُُ ُ ُالكفار.ُأوُاقُُ
ُُ فإنُُُ،نفسه املعىن د      يؤك    ما عنه هللا رضي طالب أب بن علي قول يف :ا      رابع   ُميكنُالُهُُ

ُُاُ ُمُُُهُ ُلُُكُُوهذاُ"!كافرُُأوُفاسقُإمرةُتكرهواُال"ُ:يقولُأن ُيبنيُُ   ُ ُُ يستحقُُُهُُُُ وأنُُُ،معاويةُفضلُُُ ُ ُُ ُُ
ُُُ تنازلُُُوقدُ،اخلالفة ُُ ُُ شبابُُُدُُ ُ سيُُُُلهُُ ُُ ُُ ومدُُُ،اجلنةُأهلُُ ُُ عليهُُُللاُصلىُبُُُُ النُُُحُُ ُُ ُالتنازل.ُهذاُوسلمُُ

                                         
-18ُ/8)ُوالنهايةُوالبدايةُ،(163-162ُ/5)ُالطربيُاتريخُوُ(،2704)ُالبخاريُصحيحُ:نظراُ(1)

ُ(.7-6ُ/4)ُللذهبُاإلسالمُاتريخُوُ(،21
ُ(.7109ُ،3746ُ،3629ُ،2704)ُالبخاريُخرجهأُ(2)
ُالبنُدمشقُاتريخُوُ(،2800)ُبرقمُ(1539ُ/8)ُواجلماعةُالسنةُأهلُاعتقادُأصولُشرحينظر:ُُ(3)

ُ(.151ُ/59)ُعساكر



ُُ ميكنُُُالُو، ه      خالفت   على حابة     الص         معظم          اتفاق   -3 ُ ُُ ألحدُُُُ ُ ُُ تصرفُُُهذاُُ ُنُُأبُوليقُأنُُ ُُ ُُ
ُُ فرديُُ ُُ ُُ فإنُُُ،احلسنُمنُُ ُُ مدُُُقدُوسلمُعليهُللاُصلىُالنبُُُ ُُُ التنازلُُُهذاُحُ ُُ ُُ ُُ أنُُُكماُُ،ُ ُُ الصُُُُ ُحابةُُ
ُُ رضيُُُمعاويةُخالفةُعلىُعواُ مُجُُأُقدُبعده ُ ُُ فبايعُُُ،قليلُُُُُ نفرُُُإالُعنهُللاُُ ُُ ُُُالُصحابةُهُُ ُ  ُ ُُ وانضُُُُُ ُوواُُُ
ُُ ونقُُُلوائه،ُحتت ُ،احلسنُويعُُ ُفبُُُ،عنهُللاُرضيُُ ُيُُعلُماتُُ مُثُُ"ُفقال:ُاإلمجاعُهذاُحزمُابنُلُُ

ُُُُ األمرُُُمُُُ سلُُُمث ُُ الصُُُبقاَيُويفُ،ويةامعُإىلُُ ُأنفقُمنُ-خالفُبال-ُمنهماُأفضلُهوُمنُحابةُُ
ُُُ فكلُُُ،وقاتلُالفتحُقبل ُُ معاويةُُُُ ُعُُُُُ ابيُُُآخرهمُعنُأولمُهمُ ُُ ُُ ُُُ إمامتُُُورأىُُ ُُ ُُ فكانُُُ.(1)"هُ ُُ ُالصحابةُمنُُ
ُُ بقيُُُمن ُُُ فكلُُُ،الفتحُبعدُأسلمُنُ ُمُُُوكذلكُ،وقاتلُالفتحُقبلُأنفقُنُ ُمُُُُُ ُآخرهمُعنُلمُُُ أوُُُهمُ
ُُ معاويةُُُابيعواُقد ُُ ُُ ُُ رضيُُُُ ُ ُُ بعضُُُاألوزاعيُعنُالمذاينُللاُعبدُأبوُويرويُعنه،ُللاُُ ُأمساءُُُ

ُُ الصُُ ُُ ذلكُُُيفُكانواُُالذينُحابةُُ ُُ معاويةُُُوابيعواُالوقتُُُ ُُ ُُ ُاألوزاعي:ُقال"ُفقال:ُعنهُللاُرضيُُ
ُُُ أدركُُ ُ ُُ أصحابُُُمنُمجاعةُمعاويةُخالفةُُ ُتُُُ ُُ ُ ُوأسامة،ُسعد،ُمنهم:ُ،وسلمُعليهُللاُصلىُالنبُُ

ُوأبوُخديج،ُبنُورافعُسعيد،ُوأبوُخملد،ُبنُومسلمةُاثبت،ُبنُوزيدُعمر،ُوابنُوجابر،
ُُ مضاعُُُأبضعافُيتُ مُسُُُمنُأكثرُرجالُيفُ،مالكُبنُوأنسُأمامة، ُُ ُُ كانُُُُفة،ُ ُُ مصابيحُُُواُُ ُُ ُُ ُُ

ُُ الُُ ُُ وأوعيةُُُدى،ُ ُُ ُ ُُ ومنُُُ،العلمُُُ ُخمرمة،ُبنُاملسورُمنهم:ُتعاىل،ُللاُشاءُإنُإبحسانُلمُابعنيُُُُ التُُُُُ
ُبنُللاُوعبدُالزبي،ُبنُوعروةُاملسيب،ُبنُوسعيدُيغوث،ُعبدُبنُاألسودُبنُالرمحنُوعبد
ُُ يدُُُينزعواُملُلم،ُأشباهُيفُحمييز ُُ أمُُُيفُجامعةُطاعةُمنُاُ ُ...وسلمُعليهُللاُصلىُحممدُةُ
ُُُُ فصارُُ ُُ إمجاعُُُذلكُُ ُُ ُُ صحيحُُُاُ ُُ ُُ أتويلُُُغيُمنُاُ ُُ ُُ وقالُُُ،"مقالُوالُ،ُ ُُ ُابخلالفة،ُلهُ"فحكمُأيضا:ُُ
ُُ عليهُُُوبويع ُُ ُُ يومئذُُُاُ ُُ ُ ُ.(2)إبمجاع"ُُ

ُُ ُ االتُُُُوهذا ُُ فاقُُُ ُُُ بايعتُُُ ُمُُُعلىُُُ ُُ ُُ ينقُُُملُهُ ُُ الصُُُضهُُ ُُ عنقهُُُيفُذلكُبقيُبلُ،حابةُُ ُ ُوفاةُحىتُمُُ
ُُ امتدُُُوقدُ،عنهُللاُرضيُمعاوية ُُ ُُ سنةُُُنيعشُرُخالفتهُتُ ُُ تقدُُُكماُُُُ ُعنهُواليةُفيهاَُّترجُملُ،مُُ

ُُ ومخُُُ،األمرُُ ُبُُاستتُبلُ،عتهُُُ ابيُُُأنُبعد ُُ وقوُُُ،الفتُُ ُتُُُ ُدُُُ ُُ الدولةُُُيتُُ ُُ ُ ُالذهب:ُيقولُاإلسالمية،ُُُ
ُُ أحدُُُميلكُلنُاألحبار:ُكعبُُقال" ُ :ُالذهب[ُالقائل:]ُقلتُ.معاويةُملكُماُاألمةُهذهُُ

ُ ُ تويفُُ ُ ُُ وصدُُُمعاوية،ُستخلفُ ُُيُُأنُقبلُكعبُُُ ُ ُُ كعبُُُُقُ ُُ نقُُُفيماُُُ ُُ فإنُُُه،ُ ُلُُُ ُخليفةُبقيُمعاويةُُُ
                                         

ُ(.127ُ/4)ُوالنحلُواألهواءُاملللُيفُالفصلُ(1)
ُاتريخُ،(142ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةُ:وانظرُ.(358-357ُ/1)ُواملشاهيُوالصحاحُواملناكيُاألابطيلُ(2)

ُ(.158ُ/59)ُعساكرُالبنُدمشق



ُُُ نازعُُُ ُُيُُالُ،ةسنُعشرين ُُ أحدُُُهُُ ُ ُُُُ األمرُُُُ ُوأيبُمروان،ُبنُامللكُعبدُخالفةُخبالفُاألرض،ُيفُُ
ُُ فإهنُُُوغيهم،ُالرشيد،ُوهارونُاملنصور،ُجعفر ُُُ وخرُُُالف،ُ خُمُُُلمُكانُُمُُ ُُ بعضُُُأمرهمُعنُُ ُجُُُ ُُُ

ُُ.(1)"الكُ ُمُُُ ُمُُُُ ُالُُ
 وكبار كلهم  الصحابة     أن   عون    يد  كيف   أم ،تفاقال هذا عون       املشن          ينقض   كيف  فباهلل

 شجاعة       وأين   !ا؟     ظامل   عليهم وا     يول   أو ،ا      فاسق   أو ا      كافر    عليهم وا     يول   أن رضوا قد التابعي
 من األعجب بل ،ذلك ينكرون ل ث كافر  أو       فاسق   يتولهم حي وإقدامهم حابة     الص  

 !؟ا    خي   عليه ويثنون عطايه،        قبلون  وي خالفته، يف سيته ون   ح      ميد   أَنم كله  ذلك
ُُ أبنُُُالقولُقُُُ سبُُ فقد، اخلالفة     يه  لتو         أثناء   سيته على ناء     الث   -4 ُمعظمهمُالصحابةُُ

ُُُُُ ومبايعتُُُهُُُُ الفتُُُ ُخُُُلىعُاتفقواُقد ُُ ُُ وأنُُُه،ُ ُسنة،ُعشرينُاملسلمنيُمُ ُكُُُ ُحُُُقدُعنهُللاُرضيُمعاويةُُُ
ُُ كانُُُُالعشرينُهذهُويف ُُ الصُُُُُ ُُ حابةُُُُ ُُ ُ ُ يبدُُُُفلمُ،سيتهُعلىُثنونُ ُُيُُعليهمُللاُرضوانُُ ُللاُرضيُلُُ
ُُُ يقولُُُيغي،ُوملُعنه ُفماُ،سنةُعشرينُاُ ُنُُُُ ُي ُُُُ ُولُُُ،هندُابنُُُُ درُُُهلل"ُ:ماعنهُللاُرضيُعباسُابنُُُ

ُُ منربُُُظهرُعلىُآذاان ُُ كانُُُُولقدُوأعراضنا،ُلعرضهُمنهُصيانةُبساط،ُوالُُُ ُصلتناُسنُ حُيُُُُُ
ُُُُ حوائُُُويقضي ُُ.(2)"ناُ ُجُُُ
ُُ كيفُُُُفقال:ُسألاُوقدُ،عنهاُللاُرضيُعائشةُاملؤمننيُُُ ُ أمُُُُحوائجُيقضيُمعاويةُكانُو ُُُ

ُُ حوائجُُُويفُوبينك،ُبيينُالذيُيفُأان ُُُ ُُ وبعثُُ.ُ(3)صاحلُقالت:ُك؟ُ ُ ُُُ مرةُُُإليهاُُُ ُمتُ  ُوُُُُ ُقُُُبقالدةُُ
ُُ أنُُُاآلجريُروىُكماُُ،(4)املؤمننيُأمهاتُبنيُوقسمتهاُهاُُ ُلتُُُُُُ فقبُُُ،ألفُمبائة ُُ رضيُُُمعاويةُُ ُ ُُ
ُُ لقيُُُإذاكانُُُعنهُللا ُُ عنهُُُللاُرضيُعليُبنُاحلسنيُُُ ُُُ مرحبُُُقال:ُماُُ ُُُ رسولُُُاببنُاُُ ُ ُصلىُللاُُ
ُ ُوأهاُلُُوسلمُعليهُللا ُ ُُُ وأمرُُُ،ُُ ُمرحباُفيقول:ُعنهُللاُرضيُالزبيُابنُويلقىُ،ألفُبثالمثائةُلهُُُ

                                         
ُ(.545ُ/2)ُ-بشارُ.ت-ُاإلسالمُاتريخُ(1)
ُ(.83ُ/5)ُللبالذريُاألشرافُأنسابينظر:ُُ(2)
ُ(.723)ُالكبيُيفُالطرباينُورواهُ،"لغيهُصحيح"ُحمققوه:ُعنهُوقالُ(16832)ُأمحدُخرجهأُ(3)
ُ.(47ُ/2حليةُاألولياءُ)،ُُو(20333ابنُأيبُشيبةُ)ينظر:ُمصنفُ(4ُ)



ُُ عمُُُاببن ُُ ُ حواريُُُُوابنُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُرسولُةُ ُُ ُاحلسنُوكان.ُ(1)ألفُمبائةُلهُوأمرُهُ
ُُ النُُُُُُ يقبُُُواحلسني ُُ عائشةُُُقبلتُكماُُذلكُُ ُ ُُ ُُ رضيُُُُ ُ ُُ أمجُُُعنهمُللاُُ ُ.(2)عنيُ

ُُ منقبةُُُوهذه ُُ ُُ فإنُُُ،عنهُللاُرضيُملعاويةُُُ ُ ُتغُيُُماُهُُ ُُ ُ تولُُُُبعدُُُ ُُ اخلالفةُُُيهُ ُُ ُ ُُ بدُُُوالُُ ُوكانُ،لُ
ُُ الصُُ ُالنبُزوجاتُوكذلكُ،الزبيُوابنُواحلسنُعباسُكابنُُالبيتُأهلُرأسهمُوعلى-ُحابةُُ

ُُ حيفظونُُُ-وسلمُعليهُللاُصلى ُ ُ ُُُ ويعرفُُُذلكُلهُُُ ُ ُه.ُُ ُونُُُُ
 :موته بعد      منه   موقفهم :عاشراحملور ال

ُُ تويفُُ ُ ُُ معاويةُُُُ ُُ ُُ ُُ رضيُُُُ ُ ُقيسُبنُالضحاكُعليهُىُُُ صلُُُوقدُالجرة،ُمنُستنيُةُُُ سنُُُعنهُللاُُ
ُُُُ وفاتُُُنبأُوصلُاُ ُمُُُُ ُولُُُ،(3)الناسُفيهُىُُُُ وعزُُُالفهري ُُ رضيُُُللحسنيُهُ ُ ُُ مبايعُُُيكنُوملُعنهُللاُُ ُُ ُلهُاُُ
ُُ وقالُُُاسرتجع ُُ ُُ معاويةُُُُ للُاُُُمُُُ رحُُ"ُنعاه:ُنُ ُمُُُ ُُلُُُ ُُ ُُ ُُ وعظُُُ،ُ ُُ.(4)"األجرُلكُمُُ
ُُ أمُُ ُُ رضيُُُبيُُُُ الزُُُبنُللاُعبدُاُ ُ ُُ فإنُُُعنهماُللاُُ ُعنُعروة،ُبنُهشامُعنُروىُقدُالفاكهيُُُ

ُُ رضيُُُبيُُُُ الزُُُابنُبناُىُُُ صلُُُقال:ُأبيه ُ ُُُ وجومُُُجمُُُ فوُُُعنهماُللاُُ ُ ُ ُطوياُلُُاُ ُُ ُالتفتُمثُالصالة،ُبعدُُ
ُُ كانُُُُدُُ ُوقُُُ:قال-ُإلينا ُكانُُإنُهند،ُابنُُُُ درُُُهللُفقال:ُ-عنهُللاُرضيُمعاويةُنعيُأاتهُُُ
ُُ ُ لنفرُُُ ُُ يثُُُُُُ اللُُُوماُلنا،ُفيتفارقُقهُُ ُُ احلُُُُ ُُ ُ لنخوُُُُاُُُ كنُُُُوإنُمنه،ُأُُُ جرُُُ أُبُُُبُ ُرُُُ ُليلهُابنُوماُفيخاف،ُفهُُ

ُُ قالُُُكماُُوللاُكانُُمنه،ُأبدهى ُالعذري:ُبطحاءُُُ
ُر      ه      جمُه      خبطبتُمعنُا       اهب      وثُر      اب      املنُوب      ُُ ُركُُ

ُُ يثوبُُ ُ ُاملهمرُاخلطبُنثرُإذاُالكالمُفصوصُإليهُُُ
ُرقيقة:ُبنتُأميمةُقالتُكماُُوللاُكان

ُُ كلُُُُأالُأبكيهُأالُأبكيهُأال ُفيهُالفىتُُ

                                         
ُ(.2468ُ/5الشريعةُلآلجريُ)ينظر:ُ(1ُ)
ُ(.146ُ/8)ُوالنهايةُالبداية،ُُو(2469ُ/5)ُلآلجريُالشريعةُ:انظرُ(2)
ُ(.327ُ/5)ُالطربيُاتريخُ:نظراُ(3)
ُ(.157ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةانظر:ُُ(4)



ُُ كانُُ ُُ لوددتُُُوللاُة،ُُُ قوُُُلهُينقصُوالُعقل،ُلهُنُُُ خوُُُُ ُيتُُُالُوللاُُُ ُ ُُ ُُ بقيُُُأنهُُ ُُ بقيُُُماُُُ ُ.(1)قبيس"ُأبوُُُ
ُُُُ صحابيُُُفهذان ُ ُُُ مبايعتُُُعنُامتنعاُقدُكاانُُجليالنُانُ ُُ ُاالمتناعُذلكُيكنُملُولكنُه؛ُُ

ُُ لفُُ ُُُُ تبديلُُُأوُكفرهُُأوُسقهُ ُ ُ للدُُُُهُُ ُُُ ترمحُُُلذلكُ؛ينُُ ُُ خيُُُعليهُوأثنواُعندُموتهُعليهُواُ ُبقيُفماذاُا،ُ
ُُ ُ للمشنُُُ ُ ُُ خيُُُعليهُيثنونُلهُاملعارضونُكانُُإنُعنيُُ ُعلتُقدُالصحابةُنفوسُتلكُولكنُ!؟اُ

ُ ُ ومسُُُ ُُ حقدُُُخيالطهاُوملُ،تُ ُُ كحقدُُُُُُ ُُ ُُُ عمومُُُالكرامُالصحابةُعلىُهؤالءُُ ُ ُُ خصوصُُُمعاويةُوعلىُاُ ُ ُ ُ،اُ
ُُُُمشرفةُُ ُالُُُاملواقفُتلكُمنهمُفكانت ُ ُ ُ حقُُُُيفُُ  ُُُُ صحابةُُُُ ُ ُوسلم.ُعليهُللاُصلىُللاُرسولُُ

 :ه   ئ  أخطا من موقفهم :عشر ادياحملور احل
ُذكُران  ُُ ُُ وإقرارُُُعنهُللاُرضيُمعاويةُلفضائلُُ ُُ ُُ وفضلهُُُخبييتهُانُُُ ُُ ُُ عنُُُمعصومُهُُ ُأنُُُيعينُالُُُ ُُ

ُُ اخلُُ ُُ فكثيُُُطأ،ُ ُُ ُُ الصُُُمنُُ ُُ يرونُُُكانواُُحابةُُ ُُ احلقُُُُُُ ُ ُالقتالُيفُعنهُللاُرضيُطالبُأيبُبنُعليُمعُُ
ُُ بينهُُُحصلُالذي ُُ ُُ معاويةُُُويرونُ،ماُ ُُ ُُ ُُُ خمطئُُُُ ُمعهُالصحابةُوتعاملُاخلطأُيفُوقوعهُلكنُا؛ُ
ُُ حيالُُ ُُ ُُ دليلُُُخطئهُُ ُُ ُُُ وخييُُُفضلهُعلىُآخرُُ ُ ُُ وبيانُُُته،ُ ُُ ُُ:فيماُيليُذلكُُُ

ُيفُاُُُُ جليُُُهذاُضحُُُُ ويتُُُ،أبخطائه قوه      يفس    أو روه      يكف    مل الكرام الصحابة     أن   -1
ُُ قدُُُحنيُاملسورُحديث ُُ األئمُُُعلىُكُُُُ طعنُُُفعلُماُله:ُفقالُمعاويةُعلىُُ ُمُُُ ُُ ُقال:ُمسور؟َُيُةُ
ُُُ لتكلُُُقال:ُ،لهُقدمناُفيماُأحسنُأوُهذا،ُمنُارفضناُقلت: ُُ بذاتُُُمنُُ ُُ ُفلمُقال:ُ،نفسكُُ

ُ ُأدُُ ُُُ أخربتُُُإالُبهُأعيبهُاُُُُ شيئُُُعُ ُ ُُُ أبرأُُُالُقال:ُبه،ُهُ ُُ الذُُُمنُُُ ُُ ذنوبُُُلكُفهلُنوبُُ ُ ُِتلكُأنَُّتافُُُ
ُُ أحقُُُكُُُُ جيعلُُُفماُقال:ُنعم،ُقلت:ُقال:ُلك؟ُللاُيغفرهاُملُإن ُ ُ  ُمينُُُُاملغفرةُترجوُأبنُُ ُفوللاُ؟ُ
ُاليتُالعظامُواألمورُللا،ُسبيلُيفُواجلهادُاحلدود،ُوإقامةُالناس،ُبنيُاإلصالحُمنُُ يُلُُ ُُأُُاُ ُمُُُ ُلُُ

ُُُ أكثُُُحتصيها ُ ُ وإينُُُلي،ُ ُُتُُاُ ُمُُُرُ ُُ دينُُُلعلىُُُ ُُ احلُُُفيهُللاُلُُ ُقبُُُ ُُيُُُُ ُُ السُُُعنُفيهُويعفوُنات،ُ ُسُُُ ُات،ُُ ُيئُُُُ
ُ ُألخُيُُكنتُُماُذلكُمعُوللا ُ ُُ بنيُُُُ ُ ُإالُُوغيهُللاُُ ُُ ففكُُُقال:ُ.سواهُماُعلىُللاُاخرتتُُ ُرتُُ
ُُ حنيُُ ُُُ فوجدتُُُقال،ُماُيلُقالُُ ُ ُ ُُ فكانُُُ.خصمينُقدُهُ ُُ ُقالُ.خبيُلهُدعاُذلكُبعدُذكرهُإذاُُ
ُُ معاويةُُُذكرُاملسورُأمسعُفلم:ُعروة ُُ ُُ ُ.ُ(2)عليهُىُُُ صلُُُإالُُ

                                         
ُ(.145ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةُ:وانظرُ.(63ُ/3)ُمكةُأخبارأخرجهُالفاكهيُيفُُ(1)
ُوالنهايةُالبدايةُوُ(،246-245ُ/5)ُاإلسالمُريخاتُوُ،(345ُ/11)ُراشدُبنُمعمرُجامعُ:انظرُ(2)

(8/ُ142-143.)ُ



ُُ أنُُُكيفُُفانظر ُُ أبنُُُنُوُُُُ يقرُُُكانواُُالصحابةُُ ُُ معاويةُُُُ ُُ ُُ ُُ وحياجُُُ،أخطأُقدُُ ُُ ُذلك؛ُيفُجونهُ
ُُُ لكنُُ ُ ُ يفسُُُُملُهمُ ُُ ُ يكفُُُُأوُقوهُُ ُُ بناءُُُروهُ ُُ ُاملتأخرين.ُمنُكثيُُيفعلُكماُُذلكُعلىُُ

 ألذاعوا األقل على بعضهم قه    فس   أو روه    كف    أو قوه    فس   كانوا  لو الصحابة     أن   -2
ُُ جنبُُُذلكُعنُمينعهمُوملُ،لئم       لومة   هللا يف خافوا وما ذلك ُيكونُوكيفُخوف،ُأوُُ
ُُ عارضُُُوقدُذلك ُ ُُ بعضُُُُُ ُُ معاويةُُُالصحابةُُُ ُُ ُُ ُُ أخذُُُأرادُحنيُعنهُللاُرضيُُ ُ ُمنُيزيدُالبنهُالعهدُُ
ُُ ومُُُ!؟بعده ُعنهمُللاُرضيُالزبيُبنُللاُوعبدُبكرُأيبُبنُالرمحنُوعبدُعمرُابنُعارضهُنُ

ُُُ لتكلُُُكفرهُُأوُهُُُ سقُُُ ُفُُُيرونُكانواُُفإنُأمجعني، ُُُ وأعلُُُبذلكُمواُُ ُُ الصُُُأبنُالقولُويفُبه،ُواُ ُمُُُُ ُحابةُُ
ُُ ُ يكفُُُُمل ُُُ خوفُُُروهُ ُُ قدحُُُاُُُُ جبنُُُأوُاُ ُ ُُ وحدُُُمعاويةُيفُوليسُ،همُُ ُ كلُُُُُللصحابةُُ ُ ُعنه.ُللاُرضيُهُ

ُُ فهُُ ُُ املوقفُُُذاُ ُُ ُُ اَّتُُُذيُُ ُالُُُُُ ُُ ذهُُُ ُُ الصحابةُُُُ ُُ ُ ُ ُُ معاويةُُُأخطاءُنُ ُمُُُُُ ُُ ُُ ُُُ هنجهُُُعلىُيسيُ،ُ ُُ املريدُُُُ ُُ ُ ُ للحقُُُُُُ ُ ُُُ
ُُ للسُُُواملتابع ُُ أحدُُُيقولُالُفإنهُلف،ُُ ُ ُُ أيضُُُولكنُ؛معاويةُمةصبعُالسنةُأهلُمنُُ ُيقولونُالُاُُ
ُُُُ صحبتُُُلهُحيفظونُبلُ،كفرهُُأوُبفسقه ُُ ويرونُُُ،هُ ُُ ُُُُ أفضليُُُُُ ُُ أخطاءُُُويناقشونُ،عدهُ ُُبُُمنُعلىُتهُُ ُُ ُ ُهُ

ُُ جمتهدُُُفيهاُهوُاليت ُ ُللا.ُشاءُإنُمأجورُُُ
 :فيه ة   ن       الس        أهل          عقيدة   :عشر ثايناحملور ال

ُُُ عقيدةُُُمن ُُ ُُ أهلُُُُ ُ ُُ السُُُُ ُُُ واجلماعةُُُنةُُ ُُ ُ ُ ُ الرتضُُُُابتة:ُُُُ الثُُُُُ ُ ُُ الصُُُعنُيُُ ُعدالتهم،ُ ُُبُُواإلقرارُ،همُُ ُ كلُُُُُحابةُُ
ُُُ جيوزُُُالف ُُ التنقُُُُ ُُ ُُ وشتمُُُهمُُُ سبُُُوالُمنهمُصُُ ُُ ُُ خصُُُوقدُلم،ُضُُُ عرُُُُُُ التُُُوالُمُ ُهُُُ ُالعقائدُيفُاملؤلفونُُ

ُُُ ذكرُُ ُُ بعضُُُمنُحصلُملاُعنهُللاُرضيُمعاويةُُ ُصحبتهُيفُوالطعنُجلنابهُعرضُُُُ التُُُمنُالناسُُُ
ُُ بطُُُابنُقالُ.دَينتهُويفُبل ُُ وترتحُُ"ُة:ُ ُ ُأخيُ،سفيانُأيبُبنُمعاويةُالرمحنُعبدُأيبُعلىُمُُ
ُُ وكاتبُُُ،أمجعنيُاملؤمننيُخالُوسلم،ُعليهُُ للُاُُُصلىُللاُرسولُزوجةُحبيبةُأم ُُ ُ،الوحيُُُ

ُُ وتذكُُ ُ ُُُُ فضائلُُُُ ُرُُُُ ُ ُُ وقالُُُ،(1)وسلم"ُعليهُللاُصلىُللاُرسولُعنُفيهُيُوُ ُرُُُماُوترويُ،ُ ُهُُُ ُُ ُاجلورقاين:ُُ
ُُ أنُُُاعلم" ُُ معاويةُُُُ ُُ ُُ ُُ وكاتبُُُاملؤمنني،ُخالُُ ُُ ُ ُ ربُُُُعندُمنُاملنزلُاملبني،ُالوحيُُُ ُعلىُالعاملني،ُُ

ُُُ رسولُُ ُ ُ ُالعاُلُُاإلمامُوهذاُ،(2)"أمجعنيُوصحبهُآلهُوعلىُعليهُللاُصلواتُاألمنيُحممدُهُ ُمةُُُ
ُُ إمامُُُاجلهبذ ُُ ُُ عنهُُُيرويُللاُرمحهُحنبلُبنُأمحدُاإلمامُواجلماعةُالسنةُأهلُُ ُُ أنُُُاخلاللُُُ ُعبدُُ

                                         
ُ(.300-299)ُاإلابنةُالصغرىُيفُبيانُعقيدةُأهلُالسنةُواجلماعةُ(1)
ُ(.356ُ/1)ُواملشاهيُوالصحاحُواملناكيُاألابطيلُ(2)



 صهر كل»ُوسلم:ُعليهُللاُصلىُالنبُقالُأليسُله:ُقالُيمويناملُاحلميدُعبدُبنُامللك
ُلهُنعم،ُقال:ُملعاوية؟ُوهذهُقلت:قال:ُُ،بلىُقال:؟ُ«ونسيب صهري إل ينقطع ونسب

ُوقال.ُ(1)"العافيةُللاُنسألُ؟!وملعاويةُلمُماُيقول:ُحنبلُابنُومسعتُقال:ُ.ونسبُصهر
ُ ُاخلاُلُ ُ ُأليبُُيقولُللاُعبدُبنُهارونُمسعتُقال:ُاملروذيُبكرُأبوُأخربانُل:ُ  ُ ُُ عبدُُُُ ُُ جاءُُُللا:ُُُ ُينُُ

ُُ كتابُُ ُُ ُُُ قومُُُأنُةُ ُقُُُُُ ُ الرُُُُمنُُ ُُ اعرتاضُُُماُوقال:ُفغضبُاملؤمنني،ُخالُمعاويةُ:نقولُالُقالوا:ُاُ ُُ ُ ُهمُ
ُ ُحىُتُُونُ ُفُُُ جُيُُُ؟!املوضعُهذاُيف ُُ وحنيُُ.ُ(2)يتوبواُُ ُ ُُ لهُُُكرُ ُذُُُُ ُالتفضيلُ-حنبلُبنُأمحدُ:أي-ُُ
ُُُ ومعاويُُُالعزيزُعبدُبنُعمرُنيب ُُ ُُ معاويةُُُقال:ُةُُ ُُ ُُ ُُ نقيسُُُلسناُأفضل،ُُ ُُ ُُ أبصحابُُُُ ُُ ُ ُُُ رسولُُُُ ُ ُللاُُ

ُُ أحدُُُوسلمُعليهُللاُصلى ُ        بعثت   الذين قرين اس     الن       خي  »ُوسلم:ُعليهُللاُصلىُالنبُقالُ،اُ
ُُ الفضلُُُوقال.ُ(3)«فيهم ُ ُ ُُ عتُُُ مُسُُُ:زَيدُبنُُُ ُُ يسألُُُللاُعبدُأابُُ ُُ ُُ رجلُُُعنُُ ُ ُُ تنقُُُُ ُوعمروُمعاويةُصُُ

ُ ُأيُُُالعاصُبن ُُ قالُُُ ُُ خبيئةُُُولهُإالُعليهماُجيرتئُملُإنهُفقال:ُرافضي؟ُ:لهُُُ ُُ ُُ انتقصُُُماُسوء،ُُُ ُ ُُ ُُ
ُُ أحدُُ ُ ُُ أحدُُُُ ُ ُ.ُ(4)سوءُداخلةُولهُإالُالصحابةُمنُاُ

ُُ إمامُُُوهوُاملعاىفُقالُحنبلُبنُأمحدُمقولةُومبثل ُُ ُمعاويةُ:ُ ُلُُُ ُئُُُ ُسُُُقدُهُُُُ فإنُُُصدوق،ُثقةُُ
ُُ كانُُُُفقال:ُالعزيز؟ُعبدُبنُعمرُأوُأفضل ُُ أفضلُُُمعاويةُُُ ُ ُعبدُبنُمرُ ُعُُُمثلُستمائةُمنُُُ
ُُ وسُُ.ُ(5)العزيز ُُ ئلُُُ ُُ خيُُُمعاويةُاملبارك:ُابنُاإلمامُُ ُُ ترابُُُقال:ُالعزيز؟ُعبدُبنُعمرُأوُُ ُُ ُدخلُُ

ُُُ رسولُُُمعُللاُرمحهُمعاويةُأنفُيف ُ ُُ خيُُُوسلمُعليهُللاُصلىُللاُُ ُبنُعمرُمنُأفضلُأوُُ
ُ.ُ(6)العزيزُعبد

                                         
ُ(.432ُ/2)ُالسنةُ(1)
ُ(.434ُ/2)ُالسنةُ(2)
ُ،«ث الذين يلوَنم ،خي الناس قرين»ُ:(ُبلفظ3594)ُأمحدُأخرجهُاحلديثُوُ(.434ُ/2)ُالسنةُ(3)

ُ.(2533)ُومسلمُ(،6429ُ،3651ُ،2652)ُالبخاريُوأخرجه
ُ(.148ُ/8)ُوالنهايةُالبدايةينظر:ُُ(4)
ُ(.435ُ/2)ُاخلاللُبكرُأليبُالسنةانظر:ُُ(5)
ُ(.2466ُ/5يُ)لآلجُرُالشريعةانظر:ُُ(6)



ُُ نفسُُُالعزيزُعبدُبنُعمرُبل ُيلضالتفُعنُاألئمةُئلُ ُسُُُوالذيُالعادلُاإلمامُوهو-ُهُُ
ُُ رأيتُُُماُقال:ُأنهُميسرةُبنُإبراهيمُعنُالاللكائيُروىُ-معاويةُوبنيُهُُُُ بينُُ ُعبدُبنُعمرُُُُ

ُُ ضربُُُالعزيز ُُ إنساانُُُُُ ُُ ُُ إنساانُُُإالُقط،ُُُ ُُ ُُ أسواطُُُفضربهُمعاوية،ُمُ ُتُُُ ُشُُُُُ ُُ ُ ُ.(1)اُ
ُُ مجلةُُُهذه، ا      وأخي   ُُُُ مواقُُُمنُُُ ُُ الصُُُُ ُفُُُ ُوتعاملهمُعنه،ُللاُرضيُمعاويةُمنُالكرامُحابةُُ

ُُُ وعدمُُُ،عطاَيهُوقبولُ،خالفتهُومعُمعه ُُ اخلُُُُُ ُُُ وعدمُُُ،عليهُروجُ ُوكلهاُتكفيه،ُأوُتفسيقهُُُ
ُُ ترسانةُُُنُ  ُوُُُُ ُكُُُ ُتُُ ُُ ُ ُُُ علميُُُُُ ُُ ُ تؤيُُُُةُُ ُُ نصوصُُُمنُهُُ ُ حقُُُُيفُوردُماُدُ ُ ُ ُُُ نبويُُُُ ُ ُ وتعزُُُُة،ُُ ُ ُُ يقنيُُُزُُ ُُ أبحدُُُاملؤمننيُُُ ُ ُُ

ُُ الصُُ ُُ قدميُُُاملتطاولونُعليهُتطاولُقدُالذيُوُ،الكرامُحابةُُ ُ ُُُُ وحديثُُُاُ ُ ُُ عنيُُُ ُتُُُوُ،اُ ُُ طالبُُُُ ُُ ُالعلمُُ
ُ ُ الرُُُُبنيُاملوازنةُعلىُاحلقُعنُوالباحث ُُُ تورُُُاليتُواَيتُُ ُُ صحيحةُُُهاُُُ كلُُُُفليستُ،هُُ ُ حقُُُُيفُدُ ُ ُُ ُ،ُ

ُُُ توزُُُأنُجيبُبل ُُ وتؤطُُُنُ ُ ُُ عدالةُُُ:وهوُالعامُابإلطارُرُُ ُُ ُ ُُُ عمومُُُالصحابةُُ ُ ُمعاويةُوعدالةُاُ
ُُ خصوصُُ ُ ُ ُُ شكُُُوالُا،ُ ُُ أنُُُُ ُُ املواقفُُُهذهُُ ُُُ ُُ الصُُُمنُُُ ُُ عقبةُُُلُ  ُثُُُُ مُتُُُالكرامُحابةُُ ُُ ُُُ كبيةُُُُُ ُُ أمامُُُُُ ُُ ُاملتطاولنيُُ

ُُ يصحُُُوالُعنه،ُللاُرضيُمعاويةُعلى ُ ُُُ علميُُُلمُُ ُ-العلميُالبحثُآدابُيراعونُكانواُُإن-ُاُُ
ُ ُ كلُُُُُعلىُيقفزواُأن ُ ُ قدُُُُ ُُيُُأنُدونُاملواقفُهذهُُ ُ ُ قرُُُُ ُُيُُمثُعنهاُإجاابتُمواُ ُُ نقيضُُُونُرُ ُُ ُبلُها،ُ

ُُ طالبُُُعلىُالواجب ُُ ُحنيُإليهاُيرجعُعامةُُُُ طرُُُ ُُأُُلديهُتكونُأنُاحلقُعنُوالباحثُالعلمُُ
ُُ تضارُُ ُُ ُُُُ استيفائُُُعلىُحنرصُملُاليت-ُاملواقفُوهذهُالرواَيت،ُبعضُبُ ُُ ُ ُالورقةُهذهُيفُهاُ

ُ ُ توضُُُُ-املختصرة ُ ُُ ُ وجتلُُُُحُ ُطالبُتعطيُومعرفتهاُ،عنهُللاُرضيُمعاويةُمنُاحلقيقيُاملوقفُيُ
ُُُُ وحصانُُُمنعةُالعلم ُ ُُ عاليةُُُوجرعةُُ ُةُُُ ُُ ُُُ ومقدرةُُُ،اليقنيُمنُُُ ُ ُُ ضدُُُواحلجاجُاإلقناعُعلىُُُُ ُالجمةُُ

ُُ الصُُُتطالُاليتُالشرسة ُُُ عمومُُُالكرامُحابةُُ ُ ُُ خصوصُُُومعاويةُاُ ُ ُ ُُ فرضيُُُا،ُ ُ ُوعنُمعاويةُعنُللاُُُ
ُُ الصُُ ُ.أمجعنيُحابةُُ

ُُُ وصلُُ ُيومُإىلُإبحسانُتبعهمُومنُوأصحابهُآلهُوعلىُ،حممدُنبيناُعلىُوسلمُللاُىُ
ُالدين.
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