المقدِّمةِّ:
صحابي جليل ،أسلم قبل فتح مكة ،وهو أحد كتاب
معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه
ٌّ

الوحي بين يدي النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وأحد الصحابة الكرام الذين زكاهم اهلل وفضلهم على
سائر من جاؤوا بعدهم ،هكذا يرى أهل السنة معاوية رضي اهلل عنه.
أما الشيعة فإنه عندهم كان يتظاهر باإلسالم ،وكان يبطن الكفر والنِّفاق ،ويضمر العداء
للمسلمين ،بل كان يعادي النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ممن أباح الربا ووضع األحاديث ،إلى
غير ذلك من التهم الشنيعة والدعاوى الفظيعة .
( )1

وال شك أن أهل السنة والجماعة ينطلقون من منظومة متكاملة ف التعامل مع الصحابة الكرام
مجمال ،ومنهم :معاوية رضي اهلل عنه ،فأهل السنة والجماعة يرون أفضلية الصحابة على غيرهم،
ً
ويرون أنهم عدول كلهم ،أثنى عليهم اهلل عز وجل ف كتابه ،وأثنى عليهم النبي صلى اهلل عليه
وسلم ف سنته ،ويكفون ألسنتهم عما شجر بين الصحابة الكرام ،وإن خاضوا فيه خاضوا بعلم ال
علما ،وأقلها تكل ًفا ،ويكفي
بجهل وهوى ،ويعتقدون أنهم خير هذه األمة ،أبرها قلوبًا ،وأعمقها ً

أنهم قوم اختارهم اهلل لصحبة نب ِّيه صلى اهلل عليه وسلم ونقل دينه ،فكل هذه المعطيات تجعل
أي جيل أتى بعدهم ،وهذه القضية تصدِّ قها األدلة
طبيعة جيل الصحابة مختلف ًة تما ًما عن طبيعة ِّ

الشرعية والعقلية والتاريخية.

ً
إجماال ،ومن هذا المنطلق كان موقفهم
فهذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة ف الصحابة
من معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه ،فيرون أنه داخل ف النصوص التي امتدحت الصحابة،
وترضت عنهم ،وأثبتت عدالتهم.
تمهيد ِِّّ:
الجدل حول معاوية رضي اهلل عنه جدل غائر ف التاريخ ،فهو من أكثر الصحابة الذين حولهم
جدل واسع ،بل قد وصل األمر إلى خلق تحزبات مؤ ِّيدة ومعارضة ،ويكفيك ف معرفة قدر الجدل

الجوزي ف كتابه "الموضوعات" إذ يقول" :قد
الذي أثير حوله رضي اهلل عنه أن تقرأ توصيف ابن
ِّ
تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا ف فضله -أي :معاوية -أحاديث ليغضبوا الرافضة،
وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا ف ذ ِّمه أحاديث ،وكال الفريقين على الخطأ القبيح" .
()2

وحين نريد أن ندرس مثل هذه الشخصية التي تكتنفها جداالت وتحزبات يجب أن نحتاط
غاية االحتياط ف تناولنا لها ،وبيان موقفنا منها ،وف طريقة تعاطينا لما ذكر حولها من أحداث

( )1انظر :حياة اإلمام احلسن دراسة وحتليل ،لباقر شريف القرشي (.)165-140 /2
( )2املوضوعات (.)15 /2

وقصص .وإن من أصدق ما يبيِّن شخصية اإلنسان وديانته وأخالقه :أن نعرف مواقف أصحابه
المقربين منه ،وقد سبق بنا الحديث عن هذه المواقف ف ورقة علمية بعنوان" :معاوية بن أبي
سفيان رضي اهلل عنهما بين إنصاف الصحابة وإحن المشنِّعين" .
( )1

اللِّعنهِّمِّ
يِّ ِّ
تِّومواقفهمِّمنهِّرِّضِّ ِّ
قةِّالعلميةِّسنخصِّهاِّببيانِّم ِّوقفِِّّمعاويةِّمنِّآ ِّلِّالبي ِّ
الورِّ ِّ
وهذهِِّّ ِّ
تعاملِِّّهؤالءِّالصِّحابةِّمعِّبعضهمِّالبعضِّ،وهلِّكفِّرِّأهلِِّّ
نِّلن ِّاِّكيفِّ ِّ
أجِّمعينِّ،فهذهِِّّالمِّواقفِّتبيِّ ِّ
ت ِّمعاويةِّ ِّكم ِّا ِّتفعله ِّالشِّيعة ِّ؟ ِّوهل ِّكان ِّموقفِّهم ِّمنه ِّكم ِّا ِّه ِّو ِّموقفِّ ِّالشِّيع ِّة ِّاليوم ِّمنهِّ ،أم ِّأنِِّّ
البي ِّ
النبي ِّصلى ِّالل ِّعليه ِّوسلم ِِّّ -كانوا ِّمدرِّكين ِّلحقيقة ِّالخالفِّ،
الصحابة ِّ-وعلى ِّمقدِّمتهم ِّآل ِّبيتِّ ِّ ِّ
فعاملوهِِّّبناءِِّّعلىِّذلك ِّ؟ِّهذاِّم ِّاِّنرومِّبيانهِّيفِّهذهِّالورقةِّبحولِّاللِّ
ولحقيقةِّمعاويةِّرضيِّاللِّعنه ِِّّ ِّ،
تعالىِّوعونهِّوحسنِّتوفيق ِّه ِِّّ.
وسيكون تناولنا لعالقته بآل البيت وعالقتهم به من خالل المواقف اآلتية:
نِّعبِّاسِّمنِّمعاويةِّرضيِِّّاللِّعنهم ِِّّ:
الموقفِِّّاألوِّلِّ:موقفِِّّاب ِّ
موقف ابن عباس رضي اهلل عنهما له أثر كبير ف بيان موقف آل البيت من معاوية رضي اهلل
علي بن أبي طالب رضي
عم النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وابن ِّ
عنه ،ذلك أن ابن عباس هو ابن ِّ
عم ِّ

فقههِّ
اهلل عنه ،وهو حرب األمة وترجمان القرآن ،وقد دعا له النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال« :اللهمِِِّّّ ِّ

يف ِّالدِّين»  ،وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما عن نفسه :ضمني النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى
()2

صدره وقال« :اللِّهمِِّّعلِّمهِّالحكمةِّ ِّ» ،وف رواية« :اللهمِّعلِّمهِّالكتابِّ» .
()3

شخصا
وكان الصحابة يعرفون فضله وعلمه؛ يقول طاوس" :جالست سبعين -أو :ثمانين-
ً
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ما أحد منهم خالف ابن عباس ،فيلتقيان إال قال:
القول كما قلت ،أو قال :صدقت" .
()4

وأهميته
فموقف ابن عباس من معاوية رضي اهلل عنهم ال شك أنه موقف له أثره البالغ
ِّ

العظيمة ،فمن مواقفه تلك:

( )1منشورة يف موقع مركز سلف على الرابط:
( )2أخرجه البخاري ( ،)143ومسلم (.)2477

https://salafcenter.org/3700/#_ftn1

( )3أخرجه البخاري (.)3756
وصححه ابن حجر يف املطالب العالية (.)4070
( )4أخرجه الطرباين يف الكبري َّ ،)10593( /10

 -1إثباته الصحبة لمعاوية رضي اهلل عنه  ،ففي البخاري عن ابن أبي مليكة قال :أوتر معاوية
()1

بعد العشاء بركعة وعنده مولى البن عباس ،فأتى ابن عباس فقال :دعه؛ فإنه قد صحب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم .
()2

 -2اإلشادة بفقه معاوية رضي اهلل عنه ،فعن ابن أبي مليكة قال :قيل البن عباس :هل لك ف
أمير المؤمنين معاوية ،فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال :أصاب؛ إنه فقيه .
()3

وهذه شهادة بالغة األهمية من ابن عباس رضي اهلل عنهما ،خاص ًة وأن الفقه مما يالزم
اإلنسان ،فإنه ال ينفك عنه إال إذا خرف أو زال عقله ،فهذا الفقه ال شك أن معاوية رضي اهلل عنه
كان يتعامل به ف قتاله ومطالبته بدم عثمان رضي اهلل عنه ،ثم ف حكمه بين الناس ،وعلى فقهه ذاك
يبني تعامله مع آل البيت ،يقول ابن حجر الهيتمي ف بيان ما أشرنا إليه ساب ًقا من أن هذه الشهادة
صادرة ممن شهد له النبي صلى اهلل عليه وسلم بالفقه" :وهذا من ِّ
أجل مناقب معاوية ،أما ً
أوال
فألن الفقه أجل المراتب على اإلطالق ،ومن ثم دعا صلى اهلل عليه وسلم البن عباس«ِّ :اللهمِّ
خيرا ِّيفقهه ِّيف ِّالدين»  ،وأما ثان ًيا فصدور
الدين ِِّّ ،وعلِّمه ِّالتأويل» ،وقال« :من ِّيردِّ ِّالل ِّب ِّه ِّ ِّ
فقِّهه ِّيف ِّ ِّ
()4

هذا الوصف الجليل لمعاوية من أعظم مناقبه ،كيف وقد صدر له من حرب األمة وترجمان القرآن
عم علي" .
عم رسول اهلل وابن ِّ
وابن ِّ
()5

 -3بيان علم معاوية رضي اهلل عنه ،فقد روى كريب مولى ابن عباس أنه رأى معاوية صلى
العشاء ثم أوتر بركعة واحدة ولم يزد عليها ،فأخرب ابن عباس فقال :أصاب أي بني ،ليس أحد منا
أعلم من معاوية ،هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك ،الوتر ما شاء .
()6

يدعي أنه غري صحايب ،وانظر يف مركز سلف مقالة بعنوان" :دحض شبهة إخراج معاوية
( )1خالفا ملن َّ
بن أيب سفيان من الصحابة" على الرابط:
( )2أخرجه البخاري (.)3764
( )3أخرجه البخاري (.)3765
( )4أخرجه البخاري ( ،)71ومسلم (.)1037

https://salafcenter.org/4075/

( )5تطهري اجلنان واللسان عن ثلب معاوية بن أيب سفيان (ص.)79-78 :
( )6مسند الشافعي (ص.)86 :

 -4بيان مناسبة معاوية رضي اهلل عنه للملك والحكم ،يقول ابن عباس رضي اهلل عنهما" :ما
رجال كان أخلق للملك من معاوية ،كان الناس يردون منه على أرجاء واد رحب" .
رأيت ً
()1

 -5تعزية معاوية رضي اهلل عنه البن عباس رضي اهلل عنهما ،فحينما مات الحسن رضي اهلل
عنه عزى معاوية ابن عباس رضي اهلل عنهم ،والرواية تفيد أن لقا ًء كان بينهما ،وهذا يدل على أن
ابن عباس كان يالقي معاوية ويجلس معه ،فلما مات الحسن قال معاوية رضي اهلل عنه :ال يسوءك

اهلل ،وال يحزنك ف الحسن بن علي ،فقال ابن عباس لمعاوية :ال يحزنني اهلل وال يسوءين ما أبقى
وعروضا وأشياء ،وقال :خذها فاقسمها ف أهلك .
اهلل أمير المؤمنين ،فأعطاه ألف ألف درهم
ً
()2

فهذا هو ابن عباس رضي اهلل عنهما ممن دعا له النبي صلى اهلل عليه وسلم يصف معاوية
ويعزيه معاوية ف موت الحسن رضي اهلل عنهم أجمعين ،وال
بالفقه والعلم ،وأنه أخلق للملكِّ ،
يمكن أن يكون هذا موقف ابن عباس من معاوية إن كان يراه فاس ًقا أو مناف ًقا أو غير ذلك مما تقوله
بعض الطوائف المنحرفة فيه.
للِّعنه ِِّّ:
يِّا ِّ
يِّطالبِّرض ِّ
فِّعليِّبنِّأب ِّ
الموقفِّالثاينِّ:موق ِّ
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه هو رابع الخلفاء الراشدين ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة،
وهو الذي تدور عليه رحى الجدال الفكري فيما يتعلق بعالقاته مع الحكم والصحابة الكرام ،ومن
أجله تنتقص الشيعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم ،بل وتسبهم وتلعنهم ،ويتخذون موق ًفا غير
ما اتخذه علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه نفسه!.
فمعرفة عالقته بمعاوية رضي اهلل عنه وموقفه منه ومن أهل الشام خير ما يضبط باب الكالم
ف معاوية رضي اهلل عنه ،وهو خير ما ينبئك عن مدى المأزق الذي وقع فيه من يطعن ف الصحابة
خصوصا ،فعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه هو صاحب الشأن،
عمو ًما ،وف معاوية رضي اهلل عنه
ً
ومواقفه ركن نأوي إليه ف تحرير موقف األمة من معاوية رضي اهلل عنه ،وموقف الطاعنين منه

أيضا ،على أنني لم أقتصر على إيراد مواقفه من كتب السنة ،بل نقلت عن كثير من كتب ِّ
الشيعة؛
ً
إذ تؤ ِّكد تأكيدً ا تاما على الموقف الصحيح من معاوية رضي اهلل عنه من خالل موقف علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه ،ودونك بيان بعض مواقفه مع معاوية من خالل اآليت:
 -1موقف علي بن أبي طالب من أصل الخالف مع معاوية:

( )1األمايل يف آاثر الصحابة لعبد الرزاق الصنعاين (ص .)74 :وانظر :السنة أليب بكر اخلالل (/2
.)440
( )2ينظر :البداية والنهاية (.)147 /8

لم يكن الخالف بين معاوية رضي اهلل عنه وعلي رضي اهلل عنه على الخالفة ،فلم يكن معاوية
يطلب الحكم ،وإنما كان أساس الخالف أن قتلة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قد دخلوا ف جيش
علي رضي اهلل عنه أو تحت حكمه ،فكان معاوية رضي اهلل عنه يطالب بتسليمهم ً
أوال فيقتص
منهم ،وكان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يرى أن يستتب الحكم ً
أوال ثم يقتص منهم ،يقول
ابن العربي مبينًا سبب القتال بينهما" :ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق ،هؤالء يدعون
إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على اإلمام ،وهؤالء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون:
ال نبايع من يؤوي القتلة" .
()1

فالقتال بين معاوية وعلي رضي اهلل عنهما لم يكن على اإلمامة ،يقول أبو المعالي الجويني
رحمه اهلل" :ومعاوية وإن قاتل عليا فإنه كان ال ينكر إمامته وال يدعيها لنفسه ،وإنما كان يطلب
قتلة عثمان رضي اهلل عنه ظانا أنه مصيب ،وكان مخط ًئا"  ،ويقول ابن حجر الهيتمي" :ومن اعتقاد
أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي اهلل عنهما من الحروب فلم يكن لمنازعة
()2

معاوية لعلي ف الخالفة لإلجماع على أحقيتها لعلي كما مر ،فلم هتج الفتنة بسببها ،وإنما هاجت
عمه ،فامتنع
بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم؛ لكون معاوية ابن ِّ

علي ظنا منه أن تسليمهم إليهم على الفور مع كثرة عشائرهم واختالطهم بعسكر علي يؤ ِّدي إلى
ٌّ
اضطراب وتزلزل ف أمر الخالفة التي هبا انتظام كلمة أهل اإلسالم ،سيما وهي ف ابتدائها لم

علي رضي اهلل عنه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يرسخ قدمه ف
يستحكم األمر فيها ،فرأى ٌّ
الخالفة ،ويتحقق التمكن من األمور فيها على وجهها ،ويتم له انتظام شملها واتفاق كلمة
المسلمين ،ثم بعد ذلك يلتقطهم واحدً ا فواحدً ا ويس ِّلمهم إليهم" .
()3

صرح بأن
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
ً
واضحا من هذا األمر ،فكان ي ِّ
وكان موقف ِّ

الخالف مع معاوية هو خالف على دم عثمان رضي اهلل عنه ،يقول رضي اهلل عنه ف كتاب له يروى
بدءِِّّأمرِّن ِّاِِّّأنِّ ِّاِِّّالتقيناِِِّّّوالقومِّ
أنه كتبه إلى أهل األمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل ص ِّفين" :وكا ِّنِِّّ ِّ
ال ِّنستزيدِّهم ِّيفِّ
سالم ِّواحِّدة ِِّّ ِّ ،
من ِّأهل ِّالشامِّ ،والظِّاهر ِّأنِّ ِّربن ِّا ِّواحد ِِّّ ،ونبيِّن ِّا ِّواحدِّ،ودِّعوتن ِّا ِّيف ِّاإل ِّ
ال ِّم ِّا ِّاختلفن ِّاِّفيهِّ
واحد ِّإ ِّ
لل ِّعلي ِّهِّوآله ِّوال ِّيستزيدِّونِّن ِّاِّ ،األمرِّ ِّ ِّ
ق ِّبرسوله ِّصلى ِّا ِّ
لل ِّوالتِّصدي ِّ
اإليمان ِّبِّا ِّ
منِّدمِِّّعِّثمانِِّّونحنِّمن ِّهِّبراء" .
()4

( )1العواصم من القواصم -ط .األوقاف السعودية( -ص.)162 :
( )2ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة (ص.)129 :
( )3الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة (.)622 /2
( )4ينظر :هنج البالغة (.)86-85/ 3

علي بن أبي طالب رضي
وكان معاوية رضي اهلل عنه يقر بذلك ً
أيضا ،وال يرى نفسه أفضل من ِّ

اهلل عنهم ،بل وال يرى نفسه مثله ،يقول أبو مسلم الخوالين لمعاوية :أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟
يِِّّألعلمِِِّّّأنِِِّّّعليِّ ِّاِِّّأفضلِِِّّّمنِّيِِّّوأحقِِِّّّباألمرِِّّمنِّي ،ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل
الِِّّواللِّ،إنِّ ِّ
فقالِّ :
عمه؟! وإنما أطلب بدمه ،فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأس ِّلم له" .
مظلو ًما وأنا ابن ِّ
()1

وخالصة األمر :أن ما حصل بينهما من قتال وفتنة كان بسبب الخالف ف موقفهم من قتلة
يفسقه ،كما يفعل كثير من
عثمان رضي اهلل عنه ،وقد حفظ كل واحد لآلخر حقه ،ولم يك ِّفره أو ِّ
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وهو منهم براء.
الناس ممن ينتسبون إلى ِّ
 -2موقف علي بن أبي طالب من ديانة معاوية:
ِّ
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يكون الز ًما عليهم أن
حينما يتشدق كثير من الناس باتباع ِّ
يفسقونه ،وهو
يتبعوه حقا ،ويقتفوا سيرته ويتبعوا منهجه ،لكنهم يك ِّفرون معاوية رضي اهلل عنه أو ِّ
شيء لم يفعله علي بن أبي طالب نفسه ،وقد صرح بذلك رضي اهلل عنه ،فقد روى الحميري الق ِّمي

عن جعفر عن أبيه :أن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه كان يقول ألهل حربه" :إنا لم نقاتلهم

على التكفير لهم ،ولم نقاتلهم على التكفير لنا ،ولكنا رأينا أنا على حق ،ورأوا أنهم على حق" ،
أيضا عن جعفر عن أبيه :أن عليا رضي اهلل عنه لم يكن ينسب أحدً ا من أهل حربه إلى ِّ
الشرك
وروى ً
()2

وال إلى النِّفاق ،ولكنه كان يقول" :همِّإخوانِّن ِّاِّبغِّواِّعلينِّ ِّا" .
()3

علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه موقف واضح ،فلم يكن ينسب ال معاوية رضي اهلل
فموقف ِّ

عنه وال أحدً ا من أهل الشام إلى ِّ
الشرك أو النفاق ،بل كان يدعو إلى الدعاء لهم ،ويمنع من شتمهم،
فقد سمع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قو ًما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين،
فقال لهم" :إنِّي أكره لكم أن تكونوا سبابين ،ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان

أصوب ف القول وأبلغ ف العذر ،وقلتم مكان سبِّكم إياهم :اللهم احقن دماءنا ودماءهم" .
()4

فلو أن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه كان يرى كفرهم أو فسقهم لما دعا لهم ،ولما منع
من سبِّهم.

( )1ينظر :سري أعالم النبالء (.)523 /2
( )2قرب اإلسناد (.)313
( )3قرب اإلسناد (.)318
( )4ينظر :هنج البالغة ( .)139 / 2وانظر :األخبار الطوال (ص.)165 :

أما لعن معاوية لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه فذلك الذي يطيرون به ف ِّ
كل واد ،ويذكرونه
ِّ
ف ِّ
كل محفل ،ومن أجله يسلون ألسنتهم الحداد على صحابة رسول اهلل رضوان اهلل عليهم ،وترداد
هذه الفرية انحراف عن الجادة العلمية ،وانزالق ف مهاوي الضالل االستداللي ،وذلكِّأنِّهمِّالِّ
الروايات كلها من كتب
ِّ
رواية ِّ
ى ِّ ِّ
يستطيعون ِّاالستناد ِّإل ِّ
واحدة ِّتاريخيِّة ِّصحيحةِّ ِّصريحة ! وهذه ِّ
ِّ
الشيعة؛ مما يؤكِّد ما نروم التأصيل له ،وهو أن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه لم يكن يك ِّفر
ِّ()1

معاوية وال يرى فسقه ،وال أهل الشام ،بل كان يدعو لهم بالخير.
 -3موقف علي بن أب يطالب من القتلى
ولئن كان هذا موقفه من أصل الخالف ،وكان الخالف الذي حصل خال ًفا على الموقف من
قتلة عثمان رضي اهلل عنه ،ولم يكن مبنيا على كفر أو فسق ،فإن موقف علي بن أبي طالب رضي
اهلل عنه من القتلى كان موق ًفا متس ًقا مع هذا المنهج ،فعن يزيد بن األصم قال :قال علي بن أبي
علي
طالب رضي اهلل عنه" :قتالي وقتلى معاوية ف الجنة"  ،وعن عتبة بن أبي عتبة قال :وقف ٌّ
على قتاله وقتلى معاوية ،فقال" :غفر اهلل لكم للفريقين جمي ًعا" .
()2

()3

رضيِِّّاللِِّّعِّنهماِّ:
الحسِّنِّبنِّعليِّ ِّ
الموقفِّالثالثِّ:موقفِّ ِّ
أيضا موق ًفا متس ًقا مع
إذا انتقلنا إلى موقف الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه نجده ً
المنهج الذي سار عليه والده علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،وال عجب؛ إذ إن هذا المنهج هو
المنهج الصحيح ف التعامل مع ذلك الخالف ،بعيدً ا عن التبعات التي حصلت بعد ذلك ،ومن
أراد أن يح ِّقق الحق والصواب ف هذه المسألة العويصة والفتنة العظمى فعليه أن يتبع منهج
الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ومواقف الحسن رضي اهلل عنه تثبت فضلهما
أي :الحسن ومعاوية رضي اهلل عنهم أجمعين ،-وتتلخص ف اآلتي:بي صلى اهلل عليه وسلم:
 -1بشارة الن ِّ

عدة مقاالت عن براءة معاوية رضي هللا عنه من لعن علي بن أيب طالب رضي هللا
( )1يف مركز سلف َّ
عنه ،وانظر بعض ذلك يف الرابطني:
https://salafcenter.org/3429/
https://salafcenter.org/3544/

( )2أخرجه الطرباين يف الكبري  ،)688( /19قال اهليثمي يف اجملمع (ِ " :)357 /9ر َجالُهُ ُوثُِقوا ،وِيف
ب ِ
عض ِهم ِخ َالف".
َ
( )3أخرجه اخلطيب يف تلخيص املتشابه يف الرسم ( ،)820 /2وقال" :عتبة بن أيب عتبة شيخ جمهول".

ف عام 40هـ حين تو ِّفي علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه فبايع الناس الحسن بن علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه ،ولم يكن الحسن رضي اهلل عنه يريد قتال معاوية ومن معه ،فكان أول شرط
اشرتطه على أهل العراق أن قال" :تسمعون وتطيعون ،وتسالمون من سالمت ،وتحاربون من
حاربت"  ،فكان هذا بداية صلح عظيم بشر به النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فعن أبي بكرة رضي
()1

اهلل عنه قال :أخرج النبي صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم الحسن ،فصعد به على المنبر ،فقال« :ابنيِّ
سيدِِّّ،
يِّهذِّاِّ ِّ
إنِّابن ِّ
نِّمنِّالمِّسلمين»  ،وف رواية أخرىِّ «ِّ :
حِّب ِّهِّبينِّفئتي ِّ
للِّأ ِّنِّيِّصلِّ ِّ
ولعلِّا ِّ
هذِّاِّسيِّ ِّدِّ ِّ،
()2

ن ِّ ِّمنِّ ِّالمِّسلمين»  ،وف هذه البشارة من النبي صلى اهلل
ولعلِّ ِّالل ِّأن ِّيصلِّح ِّبه ِّبين ِّفئتين ِّعظيمِّتي ِّ
()3

عليه وسلم ما يفيد أن معاوية رضي اهلل عنه ومن معه فئة مسلمة عظيمة ،ثم إن ف هذا ثنا ًء من النبي
كفارا أو فسا ًقا لما جاء هذا الثناء من
صلى اهلل عليه وسلم ،فلو كان معاوية رضي اهلل عنه ومن معه ً
النبي صلى اهلل عليه وسلم بذكر الصلح ،وبوصف فئته بالمسلمة العظيمة.
 -2تنازل الحسن لمعاوية:
بعد أن اشرتط الحسن رضي اهلل عنه على أهل العراق أن يسالموا من سالم ويحاربوا من
يمهد للصلح حتى تم ذلك سنة 41هـ ،وليس هذا مجال التفصيل ف الصلح وطريقة
حارب بدأ ِّ
إتمامه ،إال أن الشاهد من هذا أن ف تنازله هذا دالل ًة على أن الحسن رضي اهلل عنه كان يرى فضل
معاوية ،ويرى إسالمه ال كفره أو فسقه؛ إذ ال يجوز له أن يتنازل عن هذه األمة لكافر أو فاسق،
أيضا على أن معاوية رضي اهلل عنه جدير هبذه الثقة ،وأن الحسن ال يخاف منه
وتنازله له دليل ً
ظلما أو عدوانًا على هذه األمة ،وقدِّاستندِّالحِّسِّنِِّّرضيِِِّّّاللِّعنهِّعلىِِّّالحديثِّالسِّابقِّيفِّ
جورا أو ً
ً
ك ِّالمواقف ،فإنه لما سار الحسن بن علي رضي اهلل
به ِّيف ِّأحلِّ ِّ
استشهد ِّ ِّ
ِّ
إتمامِّ ِّهذِّا ِّالصِّلح ِِّّ ،فقد ِّ

عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية :أرى كتيب ًة ال تولي حتى تدبر أخراها،
قال معاوية :من لذراري المسلمين؟ فقال :أنا ،فقال عبد اهلل بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة:
نلقاه فنقول له :الصلح ،قال الحسن :ولقد سمعت أبا بكرة قال :بينا النبي صلى اهلل عليه وسلم
حِّبهِّبينِّ
سيدِِّّ،ولعلِِّّاللِّأنِّيصلِّ ِّ
يِّهذاِّ ِّ
يخطب جاء الحسن ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم«ِّ :ابن ِّ
فئتينِّمنِّالمسلمين» .
()4

وبنا ًء على هذا الحديث ،وحقنًا لدماء المسلمين تنازل الحسن رضي اهلل عنه ،وتثبت كتب
ِّ
الشيعة أن الحسن رضي اهلل عنه تنازل له وبايعه ،فدخل تحت حكمه ،وفيه داللة على أنه ال يك ِّفره؛

( )1ينظر :البداية والنهاية (.)18 /8
( )2أخرجه البخاري (.)3629
( )3أخرجه البخاري (.)2704
( )4أخرجه البخاري (.)7109

إذ ال يجوز له التنازل لكافر وال الدخول تحت حكمه ،خال ًفا لما يقوله كثير من ِّ
الشيعة ،وقد روى
المجلسي عن يوسف بن سعد قال :قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية  ،وروى عن
( )1

أبي الكنود عبد الرحمن بن عبيد قال :لما بايع الحسن عليه السالم معاوية أقبلت الشيعة تتالقى
بإظهار األسف والحسرة على ترك القتال ،فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية  .بل يقول
( )2

نقال عن السيِّد المرتضى" :فإن قال قائل :ما العذر له عليه السالم ف خلع نفسه من
المجلسي ً
اإلمامة ...ثم ف بيعته وأخذ عطائه وصالته وإظهار مواالته والقول بإمامته ،هذا مع توفر أنصاره
واجتماع أصحابه ومبايعة من كان يبذل عنه دمه وماله ،حتى سموه مذل المؤمنين ،وعابوه ف
وجهه عليه السالم" .
()3

يصرح بأنه بايعه وأخذ عطاءه وصالته ،وأظهر مواالته ،وقال بإمامته ،والشاهد
وانظر كيف أنه ِّ

من هذه الروايات كلها :أن الحسن رضي اهلل عنه قد بايع معاوية رضي اهلل عنه ،ودخل تحت
طاعته ،وف ذلك بيان ألمرين مهمين:
األول :فضل معاوية رضي اهلل عنه ،وإسالمه ال كفره كما تدعي الشيعة ،وتو ِّليه ال الرباءة منه
أيضا.
ً
الثاين :أن اإلمامة غير محصورة ف األئمة االثني عشر.
بل قد أدرك هذا الصلح عدد من الصحابة الكرام ،يقول األوزاعي" :أدركت خالفة معاوية
عدة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،منهم :سعد ،وأسامة ،وجابر ،وابن عمر ،وزيد
بن ثابت ،ومسلمة بن مخلد ،وأبو سعيد ،ورافع بن خديج ،وأبو أمامة ،وأنس بن مالك ،ورجال
أكثر ممن سميت بأضعاف مضاعفة ،كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم ،حضروا من الكتاب
تنزيله ،وأخذوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تأويله ،ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء اهلل،
منهم :المسور بن مخرمة ،وعبد الرحمن بن األسود بن عبد غوث ،وسعيد بن المسيب ،وعروة
بن الزبير ،وعبد اهلل بن محيريز ،ف أشباه لهم ،لم ينزعوا يدً ا من جامعة ف أمة محمد صلى اهلل عليه
كافرا أو فاس ًقا ال يمكن لهؤالء الصحابة كلهم وأئمة
وسلم"  ،فلو كان معاوية رضي اهلل عنه ً
()4

التابعين أن يتواردوا على السكوت عن هذا التنازل ،والدخول تحت طاعته.

( )1حبار األنوار (.)258 /28
( )2حبار األنوار (.)29 /44
( )3حبار األنوار (.)26 /44
( )4ينظر :اتريخ أيب زرعة الدمشقي (ص.)190-189 :

نِّرضيِّاللِّعنهماِّ:
نِّب ِّ
فِّالحسي ِّ
الموقفِّالرابعِّ:موق ِّ
أبي طالب رضي اهلل عنهما لمعاوية رضي اهلل عنه بالخالفة
حين تنازل الحسن بن علي بن ِّ

أيضا ،ويظهر هذا حين سئل عن نقض البيعة مع معاوية فقال" :إنا قد
بايع الحسين رضي اهلل عنه ً
بايعنا وعاهدنا ،وال سبيل إلى نقض بيعتنا" .
()1

للِّعنهم ِِّّ:
يِّا ِّ
نِّوالحسينِّرض ِّ
الموقفِّالخامسِّ:معاملةِّمعاويةِّللحس ِّ
تعامال ينبئ بعظيم
ً
بعد أن تولى معاوية رضي اهلل عنه الحكم كان تعامله مع الحسن والحسين
قدرهما عنده ،وعظيم قدره عندهما ،فقد كان معاوية رضي اهلل عنه يكرمهما ،ويصلهما بالعطايا
والجوائز والهبات ،ويقبالن ذلك منه ،وكان معاوية رضي اهلل عنه يقول للحسن رضي اهلل عنه:
"لو لم يكن لك فضل على يزيد إال أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه
فضل ،فكيف وأمك فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"  ،فتعظيمه من تعظيمه للنبي
()2

صلى اهلل عليه وسلم؛ ولذلك كان يصله بالعطايا الكثيرة ،ويحتفي به ،ويذكر سبب احتفائه به ،فقد
وأهال بابن رسول اهلل" ،وأمر
ً
وفد الحسن وعبد اهلل بن الزبير على معاوية فقال للحسن" :مرحبًا
له بثالثمائة ألف  .وكان الحسن بن علي يفد كل سنة إلى معاوية ،فيصله بمائة ألف درهم .
()4

()3

أيضا" :حتى بعث إلي معاوية ألف ألف وخمس مائة ألف ،فقلت :الحمد هلل الذي
ويقول الحسن ً
ال ينسى من ذكره وال يخيب من دعاه"  .وعن جعفر بن محمد عن أبيه :أن الحسن والحسين كانا
()5

يقبالن جوائز معاوية  .وعن عبد اهلل بن بريدة :أن الحسن بن علي دخل على معاوية فقال:
( )6

"ألجيزنك بجائزة لم أجز هبا أحدً ا قبلك ،وال أجيز هبا أحدً ا من العرب بعدك" ،فأجازه بأربع مائة
ألف ألف فقبلها .
()7

أيضا ،فقد وفد إليه مرة
ولم يكن هذا تعامله مع الحسن وحده ،بل مع الحسين رضي اهلل عنه ً
الحسن والحسين فأجازهما على الفور بمائتي ألف ،وقال لهما" :ما أجاز هبما أحد قبلي" ،فقال
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له الحسين" :ولم تعط أحدً ا أفضل منا"  ،وعن ثوير عن أبيه قال" :انطلقت مع الحسن والحسين
()1

رضي اهلل عنهما وافدين إلى معاوية رحمه اهلل ،فأجازهما فقبال" .
()2

أيضا داللة على ما كان منهم رضي اهلل عنهم من توادد وتزاور ،فلم تكن قلوهبم مألى
وف هذا ً
باإلحن التي استولت على قلوب كثير من الشيعة فيما بعد!
يِّاللِّعنه ِّاِّ:
الموقفِّالسادسِّ:موقفهِّمنِّعائش ِّةِّرض ِّ
وإدخال هذا الموقف ف هذه الورقة لسببين:
األول :أن زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم ألحقهم كثير من العلماء بأهل بيت النبي صلى
اهلل عليه وسلم ،وال يخفى أنها مسألة اختلف فيها العلماء؛ لكن الراجح أهنم من أهل بيته صلى
اهلل عليه وسلم .
()3

الثاين :أن معاوية رضي اهلل عنه قد اتهم بسوء معاملتها ،بل اتهم رضي اهلل عنه بقتلها !
()4

والمواقف التي بين عائشة ومعاوية رضي اهلل عنهما تثبت أن العالقة بينهما كانت عالقة
إن ِّأمركنِّ ِّلممِّ ِّا ِّيهمِّني ِّبعديِّ،
تراحم وتزاور ،وقد ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قالِّ «ِّ :
ولنِِّّيصبرِِّّعليكنِِِّّّإالِِّّالصِّابرون»  .وكان معاوية رضي اهلل عنه يصل عائشة رضي اهلل عنها ويجزل
()5

لها العطايا ،وكانت تقبل ذلك منه ،فعن عروة بن الزبير :أن معاوية بعث مر ًة إلى عائشة بمئة ألف
درهم ،فواهلل ما أمست حتى فرقتها  .وعن عطاء :أن معاوية بعث إلى عائشة بقالدة بمئة ألف،
()6

فقسمتها بين أمهات المؤمنين ؛ ولذلك سأل معاوية رضي اهلل عنه عائشة رضي اهلل عنها فقال:
()7

كيف أنا ف الذي بيني وبينك؟ وف حوائجك؟ قالت :صالح .
()8
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ومما يبين أنها كانت ترى فضله أنه رضي اهلل عنه حين قدم المدينة أرسل إلى عائشة فقال:
أرسلي إلي بأنبجانية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وشعره ،فأرسلت بذلك ،فأخذ األنبجانية
فلبسها ،وغسل الشعر بماء فشرب منه ،وأفاض على جلده .
()1

فهذه أنبجانية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما كانت عائشة رضي اهلل عنها تعطيها معاوية
كافرا أو فاس ًقا.
ً
رضي اهلل عنه لو لم يكن معاوية
فاضال ،بله أن يكون ً
وأخيرا :هذه هي مواقف آل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم من معاوية رضي اهلل عنه ،كانوا
ً

يرون فضله ،ويقرون له بعلمه ،ويرونه أخلق للحكم والملك ،وكانوا يزورونه ،ويقبلون منه
العطايا والهبات ،ويرون أنه فقيه د ِّين .وهذه المواقف من المعايير التي نحاكم إليها الشيعة ف

موقفهم من معاوية رضي اهلل عنه ،فهل توارد أهل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم على تعظيم
شخص وبيان فضله والحكم بديانته وزيارته والجلوس معه وقبول هداياه أعطياته ،ثم يكون هذا
كافرا أو فاس ًقا؟! هذا طعن ف آل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يكون طعنًا ف
الشخص ً
معاوية رضي اهلل عنه .فهذه المواقف تجلي لنا بوضوح حقيقة معاوية رضي اهلل عنه ،وأن عالقاته

مع آل البيت عالقة تراحم وتزاور وتوادد.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
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