
 

 

  



ِّ:مةمقد ِّال

  اب كت   أحد   وهو  ة،مك   فتح   قبل  مأسل   ، صحابيٌّ جليل   عنه  اهلل رضي  فيان س   أبي  بن عاويةم  

ي ابين    الوحي  على  لهموفض    اهلل  اهم زك    الذين  الكرام  حابةالص    وأحد  م،وسل    عليه   اهلل   صلى  بي لن يد 

 . عنه اهلل   رضي   معاوية   السنة أهل   يرى هكذا هم،بعد   جاؤوا من سائر

  العداء ضمروي   فاق، والنِّ الكفر  ن  يبط   وكان  باإلسالم،  يتظاهر   كان   هم عند   ه فإن   الشيعة  اأم  

ن  ، موسل    عليه   اهلل   ى صل    بي الن   عادي ي    كان    بل   ،للمسلمين  إلى  األحاديث،   ووضع  الربا   أباح   وهو مم 

عاوى الفظيعة هم ت  ال من غير ذلك  .(1)الشنيعة والد 

 الكرام  حابة الص    مع  عامل الت    ف   لة متكام    منظومة    من  لقون ينط    والجماعة  السنة  أهل    أن    شك    وال

  غيرهم،  على  حابة  الص    ةأفضلي    ونير    والجماعة  نةالس    فأهل    عنه،   اهلل  رضي  معاوية  :ومنهم   ،مجماًل 

  عليه  اهلل  صلى بي  الن أثنى عليهم و  ه،كتاب   ف وجل عز اهلل عليهم أثنى هم،كل   عدول همأن   يرون  و 

ون ألسنت هم عو  ته، سن   ف  وسلم   ال بعلم   خاضوا  فيه  خاضوا وإن  الكرام، حابة الص   بين ر ج  ش   ام  يكف 

 ويكفي ا،فً تكل   هاوأقل   ا،علمً  وأعمقها ا،قلوبً  هاأبر   ة،األم   هذه خير   همأن   دونويعتق   وهوى، بجهل  

  تجعل   المعطيات هذه فكل   ،دينه  ونقل وسلم  عليه اهلل صلى هنبيِّ  لصحبة اهلل هماختار   قوم   أن هم

حابة  جيل طبيعة   هم أتى  جيل   أيِّ  طبيعة  عن تماًما  مختلفةً  الص  قها  القضية   وهذه ، بعد  ة ت صدِّ  األدل 

   . والتاريخي ة والعقلي ة الشرعي ة

  همموقف    كان   المنطلق   هذا  ومن  ،إجمااًل   حابة الص    ف   والجماعة  نةالس    أهل  عقيدة    صملخ    هذاف

  ، الصحابة   امتدحت  التي صوص الن  ف  داخل   ه  أن   فيرون عنه،  اهلل  رضي بن أبي سفيان  معاوية من

 . عدالتهم  وأثبت ت  عنهم،  توترض  

ِّ:ِّتمهيد

  حولهم  الذين  حابةالص    أكثر   من  و فه    ،اريخالت    ف   غائر    جدل    نهع    اهلل  رضي    ة  عاوي  م    حول    الجدل  

ل  قد   بل   واسع،  جدل   ص  بات    خلق    إلى   األمر    و  ضة،   مؤيِّدة  تحز  فة    ف   ويكفيك    ومعار  دل  قدر    معر   الج 

أ    أ ن  عنه  اهلل  رضي  هحول    أ ثير    الذي  قد"   يقول:  إذ  "الموضوعات"  كتابه  ف  الجوزيِّ   ابن  توصيف    تقر 

ب ن  قوم   تع ص  عي مم  افضة، بوا لي غض   أحاديث   -معاوية أي: - فضله ف فوضعوا السنة   يد    الر 

ب افضة من قوم   وتعص  ه ف  فوضعوا الر  مِّ ريقين وكال  ،أحاديث   ذ   .(2) "القبيح  الخطأ على الف 

  اط  نحت   أن يجب بات  وتحز   جداالت   تكتنفها  التي  ة الشخصي   هذه  مثل   ندرس   أن نريد   وحين

  أحداث   من  حولها  كر ذ   لما  ينا تعاط   طريقة ف و  منها،  نا موقف   وبيان  ، لها ا لن تناو   ف ياط االحت   غاية  

 

 (.165-140 /2) القرشي شريف  لباقر ،وحتليل دراسةاحلسن  اإلمام حياة :نظرا (1)
 (.15 /2) املوضوعات (2)



  أصحابه مواقف   نعرف   أن وأخالقه: وديانته اإلنسان شخصية   نيبيِّ  ما أصدق   من وإن   وقصص.

 أبي بن معاوية  " :بعنوان علمية   ورقة   ف المواقف هذه عن الحديث   بنا  ق  سب   وقد منه، بينالمقر  

حابة  إنصاف   بين عنهما اهلل رضي   سفيان  ن   الص   . (1)"المشنِّعين وإ ح 

ِّسِِِّّّالعلميةقة ِّر ِّالو ِِِّّّوهذه ِّ ِّهاِّببيانِّموِّنخص  ِّر ِِِّّّمنهِِّّومواقفهمِِّّالبيتِِِّّّآلِِِِّّّّمعاوية ِّمنقف  ِِّّمعنه ِِِّّّالل ِِِّّّيِّض 

ِّتعام ِِّّكيفِّلناِِّّنِّتبي ِِّّواقفالم ِِّّهذه ِّفِّمعين،أج ِّ ِّهؤالءِِّّل  ِِّّركف ِِّّوهلِّالبعض،ِّبعضهمِّمعِّحابةالص  ِِّّأهل 

ِِّّتفعلهِّكماِِّّمعاوية ِِّّالبيتِّ ِِّّهوِِّّكماِِّّمنهِّهمموقف ِِّّكانِّوهلِّيعة؟ِّالش  ِِّّموقف  ِّأن ِِّّأمِّمنه،ِّاليومِّيعةِّالش 

ِِّّآلِّمتهممقد ِِّّوعلى-ِّالصحابة ِّالخالف،ِّلحقيقةِّكينمدر ِِّّكانواِّ-ِّوسلمِّعليهِّاللِّصلىِّبيالن ِِّّبيت 

بحولِّاللِِِّّّالورقةِّهذهِّيفِّبيانهِّنرومِّماِِّّهذاِّ؟ِّذلكِّعلىِّبناء ِِّّلوه ِّفعام ِِّّ،ِّعنهِّاللِّرضيِّمعاويةِّولحقيقة

ِّ.ِّتعالىِّوعونهِّوحسنِّتوفيقهِّ

 اآلتية:  ف  المواق   خالل   من به   وعالقتهم البيت بآل  هعالقت  ل تناولنا  وسيكون  

ِّ ِّعنهم:ِِّّاللِّرضي ِِّّمعاويةِّمنِّاسعب ِِّّابنِِِّّّموقف ِِّّل:األو ِِِّّّالموقف 

  اهلل رضي معاوية من البيت آل موقف بيان   ف كبير أثر   له ماعنه   اهلل رضي عباس ابن موقف

 رضي  طالب  أبي  بن  عليِّ   عمِّ   وابن    ،وسلم   عليه  اهلل  صلى  بيالن    عمِّ   ابن    هو  عباس  ابن  أن    ذلك  عنه،

ِّههفق ِِِّّّاللهم ِّ»  :فقال  وسلم  عليه  اهلل   صلى  بيالن   دعا له  وقد  القرآن،  وترجمان    ةاألم    حرب  وهو  عنه،  اهلل

 إلى وسلم  عليه  اهلل  صلى بي الن  ني ضم   :نفسه عن ماعنه اهلل رضي عباس  ابن وقال ،(2) «ينالد ِِّّيف

ِّ» :ف رواية  و  ،«ِّالحكمة ِِِّّّمهعل ِِّّهم ِّالل ِّ» وقال: صدره ِِّّمهعل ِّالل هم   .(3) «الكتاب 

  شخًصا  -ثمانين   :أو - سبعين   ت  جالس  " طاوس: يقول ؛هوعلم   هفضل   عرفون ي   حابةالص   وكان  

من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ما أحد  منهم خالف ابن عباس، فيلتقيان إال قال:  

، أو قال: صدقت    .(4) "القول  كما قلت 

ي ته   موقف   ه أن   شك   ال  عنهم اهلل  رضي معاوية   من عباس  ابن   فموقف   له أثره البالغ وأهمِّ

 : تلك مواقفه منف ،العظيمة

 

 الرابط:  علىمنشورة يف موقع مركز سلف  (1)
https://salafcenter.org/3700/#_ftn1 

 .(2477، ومسلم )(143) البخاري أخرجه (2)
 (.3756) البخاري أخرجه (3)
  (.4070) العالية املطالب يف  حجر ابن(، وصحَّحه 10593/ )10أخرجه الطرباين يف الكبري  (4)

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


  معاوية  ر  أوت    قال:  مليكة  أبي  ابن  عن  البخاري  ففي   ،(1) عنه  اهلل  رضي  لمعاوية  حبة  الص    ه إثبات    -1

 اهلل  رسول   ب  صح   قد  ه فإن   ؛ دعه   فقال:  اس عب   ابن  فأتى اس، عب   البن مولى  وعنده بركعة    اء ش  الع   بعد

 .(2) م وسل   عليه اهلل ىصل  

  ف لك  هل عباس:  البن قيل قال:  مليكة أبي ابن فعن عنه، اهلل رضي  عاويةم   بفقه   شادة  اإل - 2

 .(3) فقيه إنه  أصاب؛  قال:  بواحدة؟ إال أوتر ما فإنه  معاوية، المؤمنين أمير

  يالزم امم   الفقه   وأن   ةً خاص   ،ماعنه اهلل رضي عباس ابن من األهمية  بالغة   شهادة   ه  وهذ  

  عنه اهلل  رضي   معاوية  أن  شك   ال  الفقه  فهذا  ه، عقل   زال أو  ف خر   إذا إال  عنه  ينفك   ال  ه فإن   ، اإلنسان  

 ذاك  فقهه   وعلى   اس،الن    بين    كمهح    ف  ثم    ،عنه   اهلل  رضي  ثمانع    بدم  ه طالبت  وم    ه  قتال    ف   به   يتعامل   كان

 الشهادة   هذه أن   من  اسابقً  إليه أشرنا ما  بيان  ف  الهيتمي حجر ابن يقول البيت،  آل   مع ه ل  تعام   يبني

 أواًل  اأم   ،معاوية بمناق   أجلِّ  من وهذا" بالفقه: وسلم عليه اهلل صلى النبي له شهد نمم   صادرة  

ِّاللهم»ِّ :عباس نالب وسلم عليه اهلل صلى  ادع   ثم   ومن اإلطالق،  على المراتب  أجل   ه  الفق  فألن  

 فصدور ا ثانيً  اوأم   ،(4) «الدينِّيفِّيفقههِّاخير ِِّّبهِِّّاللِّيرد ِِّّمن» :وقال ،«التأويلِّمهوعل ِِّّ،ِّينالد ِِّّيفِّههفق ِّ

  القرآن وترجمان ةاألم   حرب من ه  ل   صدر وقد كيف  ، مناقبه أعظم  من لمعاوية الجليل   الوصف هذا

 . (5) "علي   عمِّ  وابن اهلل رسول عمِّ  وابن

  ىصل   معاوية رأى ه أن   عباس  ابن  مولى كريب روى فقد  عنه،  اهلل رضي  معاوية علم   بيان   - 3

  امن  أحد  ليس ، بني أي   أصاب  فقال: عباس  ابن   فأخرب عليها،  ديز   ولم واحدة   بركعة   أوتر  ثم العشاء

 .(6) شاء ما الوتر ،ذلك  من أكثر إلى سبع   أو  خمس   أو  واحدة   هي  ،معاوية من أعلم  

 

 معاوية إخراج شبهة دحض" بعنوان: مقالة   سلف مركز يف وانظر صحايب، غري أنه عييدَّ  ملن خالفا (1)
 الرابط:  على  الصحابة" من سفيان أيب بن

https://salafcenter.org/4075/ 
 (.3764) البخاري أخرجه (2)
 (.3765) البخاري أخرجه (3)
 .(1037، ومسلم )(71) البخاري أخرجه (4)
 (.79-78ص: ) سفيان  أيب بن معاوية ثلب عن واللسان اجلنان تطهري (5)
 (.86 )ص: الشافعي مسند (6)

https://salafcenter.org/4075/


  ما"  :ما عنه اهلل  رضي عباس   ابن يقول  كم،والح   لكللم   عنه  اهلل  رضي   معاوية   مناسبة  يان  ب - 4

   .(1) "رحب واد   أرجاء  على  منه يردون اس  الن   كان   ،معاوية من لك للم   أخلق   كان  رجاًل  رأيت  

 اهلل   رضي   الحسن مات   ماحين ف ،ماعنه   اهلل رضي   اسعب   البن عنه اهلل رضي   معاوية ةتعزي   -5

  أن   على يدل   وهذا ، مابينه   كان لقاءً  أن   تفيد   وايةوالر   ، عنهم اهلل  رضي عباس ابن   معاوية   ىعز   عنه

  كءويس    ال  عنه:  اهلل  رضي  معاوية  قال  سنالح    مات    ا فلم    معه،  ويجلس    معاوية    القيي    كان  عباس  ابن

  أبقى ما  ينيسوء وال اهلل  يحزنني ال لمعاوية: عباس ابن فقال ، علي   بن الحسن ف  يحزنك  وال ،اهلل

 .(2) أهلك ف  فاقسمها  خذها وقال: وأشياء،  اوعروًض  م دره ألف   ألف   فأعطاه ، المؤمنين أمير   اهلل

  معاوية يصف   موسل   عليه اهلل صلى بيالن  لهدعا  نمم   ماعنه اهلل رضي اسعب   ابن   هو فهذا

  وال أجمعين، عنهم  اهلل  رضي الحسن موت ف  معاوية يهويعزِّ  للملك،  أخلق  ه وأن   ، والعلم بالفقه 

 تقوله  ا مم    ذلك  غير  أو   انافقً م    أو   ا فاسقً   يراه    كان  إن  عاويةم    من  اسعب    ابن  موقف    هذا  كون  ي    أن  مكني  

 فيه.  المنحرفة  وائفالط   بعض

ِّ:ِّعنهِّاللِِّّرضيِِّّطالبِّأبيِِّّبنِّعليِّموقفِِّّالثاين:ِِّّالموقف

  ة، بالجن   رينالمبش    رةالعش    وأحد    الراشدين،  لفاءالخ    ع  راب    هو   عنه  اهلل   رضي  طالب  أبي  بن  علي  

 ومن  الكرام،   حابة والص    الحكم   مع   بعالقاته   ق يتعل    فيما   الفكري    دال الج    رحى  عليه   تدور  الذي  وهو

  غير ا موقفً  خذونويت   وتلعنهم،  هم وتسب   بل  عليهم، اهلل  رضوان   حابة الص   من الشيعة  ص ق  تتن هأجل  

 ه!. نفس    عنه اهلل  رضي طالب أبي  بن علي   خذهات   ما

  المك  ال باب   يضبط  ما  خير   ام الش   أهل   ومن منه هوموقف   عنه  اهلل  رضي عاويةبم   عالقته   فمعرفة  

  حابةالص   ف  يطعن من فيه وقع الذي المأزق مدى عن ينبئك  ما  خير   ووه   عنه،  اهلل  رضي عاويةم   ف

  أن،الش    صاحب    هو   عنه   اهلل  رضي   طالب  أبي  بن  فعلي    ا،خصوًص   عنه   اهلل   رضي    معاوية  وف  ،اعمومً 

  منه اعنينالط   وموقف   عنه، اهلل رضي معاوية من ةاألم   موقف تحرير   ف إليه نأوي ركن   هومواقف  

  يعة؛الشِّ  تب  ك   من كثير   عن نقلت  بل  نة، الس   ب ت  ك   من مواقفه إيراد على  أقتصر لم  ني أن   على  ،أيًضا

 أبي بن  علي موقف  خالل من عنه  اهلل  رضي معاوية من حيح الص   الموقف   على  ا تام   ا تأكيدً  د تؤكِّ  إذ

 اآليت:  خالل   من معاوية مع همواقف   بعض بيان  ودونك عنه،  اهلل  رضي طالب

   معاوية : مع الف  الخ   أصل   من علي  بن أبي طالب موقف   -1

 

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

 (.147 /8) والنهاية البداية ينظر: (2)
 



  معاوية  يكن  فلم  الخالفة،  على  عنه  اهلل  رضي  وعلي  عنه  اهلل  رضي  معاوية  بين  الخالف    نك  ي    لم

 جيش    ف  دخلوا  قد  عنه  اهلل  رضي  عفان  بن  عثمان  لةت  ق    أن    الخالف  أساس  كان    وإن ما  ،كمالح    ب  يطل  

 فيقتص   أواًل  بتسليمهم طالبي   عنه اهلل رضي اويةمع   فكان   حكمه،  تحت   أو  عنه اهلل رضي   علي

 يقول منهم، يقتص   ثم أواًل  الحكم  يستتب   أن يرى عنه اهلل  رضي طالب  أبي  بن  علي   وكان  منهم، 

  يدعون  هؤالء    ،العراق  وأهل   الشام  أهل   بين  الحرب    ودارت"  بينهما:  القتال   سبب   انً مبي    العربي  ابن

  ويقولون:  عثمان  لةت  ق    من  مكين  الت    إلى  يدعون  وهؤالء    اإلمام،  على  ةم  الكل    وتأليف  يعةبالب    علي    إلى

   .(1) "لة  ت  الق   ييؤو   نم   بايعن   ال

  ويني  الج  أبو المعالي  يقول   ة، ام  اإلم   على يكن لم  عنهما  اهلل  رضي وعلي   ةي  عاو  م   بين   تال فالق  

  يطلب  كان  ما وإن   ، هلنفس   عيها يد   وال  ه إمامت   نكر ي   ال كان  ه فإن   ا علي   قاتل  وإن ة  ومعاوي  " اهلل:  ه  رحم  

  اعتقاد    نوم  "  الهيتمي:  حجر  ابن  ويقول  ،(2) "طئًامخ  وكان  ،مصيب    ه أن    ا ظان    عنه   اهلل  رضي  عثمان    ة  قتل  

 ةع  لمناز    يكن  فلم  الحروب  من  عنهما   اهلل  رضي  وعلي    معاوية    بين  جرى  ما   أن    والجماعة  نةالس    أهل

  هاجت  ماوإن   ، هاب  بسب   تنةالف   هتج  فلم ،مر   كما لعلي    هات  حقي  أ على لإلجماع  الخالفة ف لعلي   معاوية

  فامتنع ،هعمِّ  ابن   عاويةم   لكون   ؛ إليهم عثمان   قتلة تسليم   علي   من واطلب   معه نوم   معاوية   أن   بسبب  

 إلى ييؤدِّ  علي   بعسكر همواختالط   عشائرهم كثرة مع الفور على  إليهم تسليمهم أن   منه ا ظن  عليٌّ 

  لم ابتدائها  ف  وهي  ما سي   ، اإلسالم أهل كلمة  انتظام   هبا  التي  الخالفة  أمر  ف  ل  وتزلز   اضطراب  

  ف هقدم   يرسخ   أن إلى أصوب   مه  تسليم   تأخير أن   عنه اهلل رضي عليٌّ  فرأى ،ا فيه   األمر يستحكم

 كلمة واتفاق ها شمل   انتظام   له  ويتم   ، وجهها على فيها  األمور من نمك  الت   ق ويتحق   ، الخالفة

 . (3) "إليهم مهمويسلِّ  افواحدً  اواحدً  يلتقطهم  ذلك  بعد ثم   ،المسلمين

  بأن   حصرِّ ي   فكان   األمر، هذا من واضًحا عنه اهلل رضي طالب أبي بن عليِّ  موقف   وكان

ي روى   له  كتاب  ف  رضي اهلل عنه    يقول    عنه،  اهلل  رضي  عثمان  دم  على  خالف    هو  مع معاوية  الخالف  

ر  مصار األ  أهل   إلى   به ت  ك    أن ه ِّوالقومِِّّالتقيناِِِّّّاِّأن ِِِّّّناِّأمر ِِِّّّبدء ِِِّّّوكانِّ"  : ينفِّ ص    أهل   وبين  ه  بين   جرى   ما   فيه   يذك 

ِّيفِّهمنستزيد ِِّّالِِّّ،ِّدةواح ِِّّسالم ِّاإلِّيفِّعوتناِّود ِّ،ِّواحدِّناِّونبي ِِّّ،ِّواحدِّربناِِّّأن ِِّّاهروالظ ِِّّالشام،ِّأهلِّمن

ِِّّفيهِّاختلفناِِّّماِِّّإالِِّّواحد ِِّّمر ِّاألِّ،ناِّون ِّيستزيد ِِّّوالِّوآلهِّعليهِِّّاللِِّّصلىِّبرسولهِّصديقِّوالت ِِّّاللِّب ِِّّيماناإل

 .(4) "براءِّمنهِِّّونحنِّثمان ِّع ِِّّدم ِِّّمن

 

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



 ر    طالب    أبي   بن   عليِّ   من  أفضل    هنفس    يرى  وال  أيًضا،   بذلك  يقر    عنه   اهلل   رضي  معاوية  وكان  
  ي  ض 

 مثله؟  أنت  أم  اعلي    ع  تناز    أنت  ية:و لمعا  الخوالين  مسلم  أبو  يقول  ،همثل    نفسه  يرى  وال  بل  م،عنه    اهلل  

ِِِّّّاِّعلي ِِِّّّأن ِِِّّّألعلم ِِِّّّيِّإن ِِِّّّ،واللِِّّالِّ  فقال: ِِِّّّيمن ِِِّّّأفضل    تلق    عثمان    أن    تعلمون  مألست    ولكن  ،يمن ِِِّّّباألمرِِّّوأحق 

 .(1) "له   موأسلِّ   عثمان    ةل  قت    إلي    فليدفع  له  فقولوا  اعلي    تواأف  ه،بدم    أطلب  ماوإن    !؟هعمِّ   ابن    وأنا  امظلومً 

  قتلة  من موقفهم  ف الخالف ب  بسب   كان  وفتنة  قتال   من بينهما  ل ص  ح   ما أن   : األمر وخالصة

 من كثير يفعل كما ،قهيفسِّ  أو  رهيكفِّ  ولم ، هحق   لآلخر واحد   كل   حفظ وقد عنه،  اهلل رضي عثمان

 . براء منهم  وهو  عنه اهلل رضي طالب  أبي  بن  عليِّ  إلى ينتسبون  ممن اسالن 

 ديانة معاوية:  من موقف علي بن أبي طالب -2

  أن  عليهم  ا الزمً  يكون عنه  اهلل رضي   طالب  أبي بن  عليِّ  باع باتِّ  اسالن   من كثير   قيتشد   حينما 

ا بعوهيت     وهو قونه، يفسِّ  أو   عنه اهلل  رضي   معاوية رونيكفِّ  لكنهم ه، منهج   بعوات  وي سيرته  ويقتفوا ، حق 

ي   الحميري  روى  فقد  عنه،  اهلل  ي  رض    بذلك  حصر    وقد  ه،نفس    طالب  أبي   بن  علي    يفعله  لم  شيء   مِّ الق 

  نقاتلهم لم اإن  " ه: حرب   ألهل  يقول   كان   عنه  اهلل رضي   طالب   أبي  بن  علي أن   عن جعفر عن أبيه: 

،  (2) "حق   على هم أن   ورأوا ،حق   على ا أن   رأينا اولكن  لنا،  كفير الت   على م له  نقات   ولم  م،له   كفيرالت   على

 ركالشِّ   إلى  حربه  أهل  من  اأحدً   ب  ينس    يكن  لم  عنه  اهلل  رضي    اعلي    أن    أبيه:  عن  جعفر  عنروى أيًضا  و 

   .(3) "اِّعلين ِِّّوابغ ِِّّناِّإخوان ِِِّّّهم"  يقول: كان هولكن  فاق، النِّ إلى وال

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

  ،مه  شتم    من  ويمنع    لهم،   عاءالد    إلى  يدعو  كان   بل  النفاق،  أو   ركالشِّ   إلى  امالش    أهل   من  اأحدً   وال  عنه

  بصفين،  م ه  حرب    أيام   ام الش    أهل    ون يسب    أصحابه  من  ا قومً   عنه  اهلل  رضي   طالب    أبي   بن   علي    سمع   فقد

  كان   همحال   موذكرت   همأعمال   وصفتم لو كمولكن  ابين،سب   تكونوا أن لكم أكره يإنِّ " لهم: فقال

   .(4) "هم ودماء   نادماء   ن احق   همالل   اهم:إي   كمسبِّ   مكان  م وقلت   العذر، ف  غ  وأبل   القول   ف أصوب  

  عن م   ولما لهم، دعا  لما  فسقهم  أو  هم كفر   رىي  كان   عنه اهلل  رضي   الب ط   أبي  بن علي لو أن  ف

 . همسبِّ  من

 

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



  هيذكرون  و   واد،  كلِّ   ف   به  يطيرون  يذال  كفذل    عنه  اهلل    رضي    طالب  أبي  بن  لعليِّ   ةي  معاو    لعن  اأم  

 وترداد    عليهم،  اهلل  رضوان  اهلل  رسول    صحابة   على  ألسنتهم الحداد  ونيسل    ه  أجل    ومن  محفل،  كلِّ   ف

ِِّّالِّهمأن ِِّّوذلك ، االستداللي   اللالض   يمهاو   ف الق  وانز   ،ةالعلمي   ةالجاد   عن انحراف   ريةالف   هذه

  تب  ك   من ها كل   واياتالرِّ  هذهو  !(1)ِّصريحةِّصحيحة ِِّّةتاريخي ِِّّواحدة ِِّّرواية ِِّّإلىِِّّاالستنادِّيستطيعون

يعة ا  ؛الشِّ د مم   ريكفِّ  يكن لم عنه اهلل   رضي   طالب   أبي بن علي   أن   وهو ، له أصيل الت   نروم  ما  يؤكِّ

 ير. بالخ   لهم يدعو كان  بل   الشام، أهل  وال  ه،فسق   يرى وال معاوية  

 تلى الق   من  علي بن أب يطالب ف  موق   -3

 من الموقف على  اخالفً  حصل  الذي الخالف   وكان الخالف،  أصل  من هموقف   اهذ كان ولئن

 رضي طالب أبي  بن علي  موقف فإن   فسق،  أو  كفر   على ا مبني   يكن ولم ،عنه  اهلل رضي عثمان  لةت  ق  

 أبي بن علي   قال قال:  األصم  بن يزيد فعن  المنهج،  هذا مع ا سقً مت   اموقفً  كان   القتلى نم   عنه   اهلل

 عليٌّ  فق  و   قال: عتبة بيأ  بن تبةع   وعن ،(2) "الجنة ف  معاوية   وقتلى قتالي" عنه: اهلل رضي   طالب  

 . (3) "اجميعً  للفريقين ملك   اهلل  ر  غف  " فقال:  معاوية، وقتلى قتاله على

ِّالح ِِِّّّموقفِّ:الثالثِِّّالموقف ِِّّبنِّعليِّنس  ِّما:نهع ِِّّالل ِِِّّّي ِّرض 

  ع  م   ًقا س  مت   ا موقفً  أيًضا ه  نجد   عنه  اهلل   رضي   طالب أبي بن  علي بن  الحسن ف  موق   إلى  ا لن ق  انت   ذاإ  

  هو المنهج هذا ن  إ إذعجب؛  وال نه،ع   اهلل رضي   بطال   أبي بن علي هوالد   ليهع   سار   الذي المنهج

 ومن ك،ذل   بعد   حصلت التي  بعاتالت   عن بعيًدا ،الف الخ   لك  ذ   مع عاملالت   ف  حيحالص   المنهج

  منهج بعيت   أن فعليه  ىالعظم والفتنة العويصة المسألة هذه ف وابوالص   الحق   ق  حقِّ ي   أن اد  أر  

  همافضل    ثبتت    عنه  اهلل  رضي  الحسن  ومواقف    وسلم،   عليه  اهلل  صلى   النبي  بيت  وآل  الكرام  حابةالص  

 ي: اآلت   ف  صوتتلخ   ،-أجمعين  عنهم  اهلل رضي ومعاوية الحسن :أي-

 وسلم:  عليه  اهلل  ىصل   بيِّ الن  ة  بشار    -1

 

 هللا  رضي طالب أيب بن علي لعن من عنه هللا رضي معاوية براءة  عن مقاالت ةعدَّ  سلف مركز يف (1)
 :بعض ذلك يف الرابطني وانظر عنه،

https://salafcenter.org/3429/ 
https://salafcenter.org/3544/ 

يف  و  ،رَِجالُُه ُوث ُِقوا(: "357/ 9، قال اهليثمي يف اجملمع )(688) / 19أخرجه الطرباين يف الكبري  (2)
 ".ِخاَلف   بَعِضِهم

 ."عتبة بن أيب عتبة شيخ جمهول  ، وقال: "(820 /2)  الرسم يف  املتشابه  تلخيصأخرجه اخلطيب يف  (3)

https://salafcenter.org/3429/
https://salafcenter.org/3544/


 ر    طالب  أبي  بن  علي    يتوفِّ   حين    ـ ه40  عام  ف
  أبي  بن  علي  بن  نس  الح    اس الن   عفباي    عنه  اهلل  ي  ض 

  شرط   لأو   فكان  ه، ع  م   ومن معاوية قتال يريد   عنه اهلل   رضي   نس  الح   يكن   ولم عنه،  اهلل  رضي طالب  

 من ونب  حار  وت   سالمت، من ونم  سال  وت   ،ونيع  وتط   ونتسمع  " قال:  أن العراق أهل   على هط  اشرت 

 رضي بكرة أبي فعن وسلم،  عليه  اهلل  ىصل   بيالن  ه  ب   ربش   عظيم   لح  ص   بداية هذا فكان   ،(1) " اربتح  

ِِّّابني»  فقال:  ر،المنب    على  به  عدفص    ن،س  الح    يوم    ذات  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بيالن   أخرج  قال:  عنه  اهلل

ِِّّ،د ِّسي ِِّّهذاِّ ِِّّ،د ِّسي ِِّّهذاِِّّابنيِِّّإن ِّ»ِّ خرى:أ   ة  رواي   وف  ،(2) «سلمينالم ِِّّمنِّفئتينِِّّبينِّبهِِّّحِّصل ِّي ِِّّأنِِّّاللِِّّولعل 

ِّ   اهلل صلى النبي من البشارة هذه   وف ،(3) «سلمينالم ِِّّن ِّم ِِّّتينِّعظيم ِِّّفئتينِّبينِّبهِّحيصل ِِّّأنِّاللِّولعل 

 بيالن   من   ثناءً   هذا  ف   إن    ثم    عظيمة،   ةم  سل  م    فئة   ه  مع    ومن  عنه   اهلل   رضي  معاوية  أن    يفيد    ما   وسلم   عليه

 من  ناءالث    هذا  جاء   لما  ااقً س  ف    أو   اكفارً   معه  ومن  عنه  اهلل  رضي  معاوية  كان    فلو  وسلم،   عليه   اهلل  صلى

 العظيمة.  بالمسلمة  تهفئ   وبوصف لح،الص   بذكر  وسلم  عليه اهلل صلى  بيالن 

 : لمعاوية الحسن تنازل -2

  من وا ب  حار  وي   م سال   من  سالمواي   أن العراق أهل   على عنه  اهلل  رضي  نس  الح   ط  اشرت  أن بعد

  وطريقة لحالص   ف فصيل الت   مجال هذا وليس ، هـ41 سنة  ذلك تم   ى حت   لحللص   د يمهِّ  أ  بد   بار  ح  

  فضل   يرى  كان  عنه   اهلل  رضي  نس  الح   أن   على  داللةً  هذا  زلهتنا   ف  أن    هذا  من اهد  الش   أن   إال   ، هإتمام  

  فاسق، أو  لكافر   ةاألم   هذه عن لاز  يتن   أن له يجوز ال إذ ه؛فسق   أو  ه  كفر   ال هإسالم   ويرى معاوية،

  منه  يخاف  ال  الحسن وأن   الثقة، هبذه جدير   عنه اهلل رضي ةعاوي  م   أن   على أيًضا  دليل   له لهوتناز  

ِّالح ِِِّّّاستندِِّّوقد  ة،األم    هذه  على  عدوانًا  أو   ظلًما  أو   جوًرا ِِِّّّالحديثِِّّعلىِِّّعنهِِّّاللِِّّرضي ِِِّّّنس  ِِّّيفِِّّابقالس 

ِِّّهذاِِّّإتمام ِّ ِّأحل ِِّّيفِّبه ِِّّاستشهد ِِّّفقدِّلح،ِّالص    اهلل رضي   علي   بن  ن س  الح   سار   لما  ه فإن   ، المواقفِّك 

  ،خراهاأ   تدبر  حتى  تولي ال  كتيبةً  أرى لمعاوية: العاص بن عمرو  قال ببالكتائ   اويةع  م   إلى ماعنه  

  سمرة: بن الرحمن وعبد عامر بن اهلل عبد   فقال   أنا، فقال: المسلمين؟ يلذرار   من معاوية: قال

  وسلم عليه اهلل  صلى بيالن   بينا قال: بكرة أبا سمعت ولقد ن:س  الح   قال   ، لحالص   : له فنقول   نلقاه  

ِِّّ،د ِّسي ِِّّهذاِّابنيِّ»ِّ وسلم: عليه  اهلل صلى  النبي فقال   ن،س  الح   جاء   ب  يخط   ِِّّبينِّبهِّح ِّيصل ِِّّأنِّاللِّولعل 

 .(4) «المسلمينِِّّمنِّفئتين

  كتب ثبت  وت   ، عنه اهلل  رضي   نس  الح   ل تناز   المسلمين ماء  لد   ا وحقنً ، الحديث هذا على وبناءً 

  ؛رهيكفِّ   ال   ه أن    على   داللة   وفيه   ، هكم  ح    تحت   ل خ  فد    وبايعه،   له   ل  تناز    عنه   اهلل   رضي   نس  الح    أن    يعةالشِّ 

 

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



 روى  وقد  يعة،الشِّ   من  كثير    يقوله  لما  ا خالفً   حكمه،  تحت  خولالد    وال   لكافر    نازلالت    له  يجوز    ال  إذ

 عن  وروى  ،(1)معاوية  بايع  بعدما  علي   بن  الحسن  إلى  رجل    قام    قال:  سعد   بن   يوسف  عن  المجلسي

 تتالقى الشيعة لتأقب   معاوية   المالس   عليه نالحس   ع  باي   لما  قال: عبيد  بن الرحمن عبد الكنود أبي

 يقول  بل   .(2)عاويةم    عباي    يوم    من   تينن س    بعد   إليه   وافخرج    تال، الق    ترك    على  سرةوالح    األسف   ظهار  إب

 من نفسه خلع ف السالم عليه  له  العذر   ما  :ل  قائ   قال   ن إ  ف" المرتضى:  دالسيِّ  عن نقاًل  المجلسي

 هأنصار   ر توف   مع  هذا مامته،إب والقول   ه مواالت   وإظهار   ه الت  وص   هعطائ   وأخذ   ه ت  بيع   ف  ثم   اإلمامة... 

  ف وعابوه ،المؤمنين مذل   وهسم   حتى وماله، دمه عنه  يبذل كان من ومبايعة ه أصحاب   واجتماع  

   .(3) "السالم عليه وجهه

  اهدوالش    ه،بإمامت    وقال  ه،مواالت    ر  وأظه    الته،وص    عطاءه  وأخذ  هع  باي    هبأن    حيصرِّ   هأن    كيف    وانظر

  تحت ودخل عنه، اهلل رضي معاوية بايع قد عنه اهلل رضي سنالح   أن   كلها: الروايات هذه من

 ين:مهم   ألمرين  بيان    ذلك وف  طاعته،

ل:   منه الرباءة ال يهوتولِّ  الشيعة، عيتد   كما هكفر   ال  هوإسالم   عنه، اهلل رضي   معاوية فضل األو 

 أيًضا. 

 عشر. االثني  ة األئم   ف  محصورة   غير اإلمامة   أن   الثاين:

 ةمعاوي   خالفة   تأدرك  " األوزاعي: يقول رام،الك   حابة  الص   من عدد   لح  الص   هذا أدرك  قد بل

 وزيد عمر،  وابن وجابر، وأسامة،  سعد،  منهم: ،وسلم عليه  اهلل صلى  اهلل  رسول أصحاب   من ة  عد  

  ورجال   مالك،  بن وأنس أمامة،  وأبو  خديج،  بن  ورافع سعيد،  وأبو مخلد،  بن  ومسلمة  ثابت،  بن

  الكتاب من حضروا العلم، وأوعية   دىاله   صابيح  م   كانوا مضاعفة، بأضعاف   يت سم   نمم   أكثر

  اهلل،  اء  ش    إن  انبإحس    مله    ابعينالت    ومن  ه،تأويل    وسلم  عليه اهلل  ىصل    اهلل  رسول    عن  وأخذوا  ه،تنزيل  

 وعروة المسيب، بن وسعيد غوث،  عبد بن األسود بن الرحمن وعبد مخرمة، بن المسور منهم:

  عليه  اهلل   صلى  د محم    أمة    ف  جامعة    من   ايدً   ينزعوا  لم  م، ه  ل    أشباه   ف   ، محيريز  بن  اهلل   وعبد   بير،الز    بن

ة   كلهم  حابةالص   لهؤالء  يمكن ال افاسقً  أو  اكافرً  عنه  اهلل رضي معاوية   كان   فلو ،(4) "موسل   وأئم 

 ه. طاعت   تحت خولوالد   نازل،الت   هذا عن كوتالس   على يتواردوا أن التابعين

 

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



ِّما:عنهِّاللِّرضيِّبنِِّّالحسينِِّّموقفِِّّ:الرابعِِّّالموقف

  بالخالفة عنه  اهلل  رضي   لمعاوية ما عنه اهلل رضي طالب  أبيِّ  بن  علي  بن سنالح   تنازل حين  

 س   حين   هذا ويظهر أيًضا،  عنه  اهلل  رضي ينس  الح   بايع
  قد ا ن  إ " قال:ف معاوية مع  يعةالب   نقض   عن لئ 

 .(1) "نا ت  بيع    نقض   إلى  سبيل وال  وعاهدنا، نا ع  باي  

ِّعنهم:ِِّّاللِِّّرضيِِِّّّوالحسينِّللحسنِِّّمعاويةِّمعاملةِّالخامس:ِِّّالموقف

  بعظيم  نبئ  ي  تعاماًل   سينوالح    نالحس    مع   هل  تعام    كان كم  الح    عنه   اهلل  رضي  عاويةم    ىتول    أن   بعد

  بالعطايا همال  ويص   ما،ه  كرم  ي   عنه اهلل رضي عاويةم   كان   فقد  عندهما،  هقدر   يموعظ ه،عند   قدرهما

  عنه: اهلل  رضي للحسن يقول عنه اهلل   رضي   معاوية   وكان  منه،  ذلك  ويقبالن ، باتواله   والجوائز

  عليه لك  لكان  كلب  من  امرأة هوأم   ريشق   من امرأة ك أم   أن   إال   يزيد على  فضل   لك  نك  ي   لم  لو"

 بيللن  ه  تعظيم   من ه عظيم  فت   ،(2) "وسلم  عليه  اهلل صلى اهلل ولس  ر   بنت ة م  فاط   ك وأم   فكيف   ، فضل

  فقد  به،  هاحتفائ    سبب   ر  ويذك    ، به  ويحتفي   الكثيرة،  بالعطايا  ه  يصل    كان   ك  ولذل    م؛ وسل    عليه   اهلل  ىصل  

 وأمر ، "اهلل رسول  بابن   وأهاًل  امرحبً " للحسن: فقال معاوية على  الزبير بن اهلل  وعبد نس  الح   وفد

  .(4) درهم ألف بمائة  ه فيصل ،معاوية إلى سنة  كل   د  يف   علي  بن الحسن كانو  .(3) ألف بثالثمائة  له

 الذي  هلل   الحمد   :فقلت   ، ألف  مائة   وخمس  ألف   ألف  معاوية  لي  إ  بعث   حتى"  ا:أيًض   الحسن  ويقول  

  كانا   والحسين  سنالح    أن    أبيه:   عن  محمد  بن  جعفر  عنو   .(5) "دعاه  من  يخيب  وال  ذكره  من  ينسى  ال

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

  مائة   بأربع  فأجازه،  "بعدك   العرب   من  اأحدً   هبا   أجيز  وال  ،قبلك   ا أحدً   هبا  أجز  لم   بجائزة  ك  ألجيزن  "

 .(7) لهافقب   ألف   ألف

  ةمر   إليه  وفد فقد  أيًضا، عنه اهلل رضي سينالح   مع  بل  ،هوحد   الحسن مع هل  تعام   هذا يكن ولم

  فقال ، "قبلي  أحد   هبما  أجاز   ما" لهما:  وقال ألف، بمائتي  الفور على  ما ه  فأجاز   والحسين الحسن

 

 (.220 /1) للدينوري  الطوال األخبارينظر:  (1)
 (.2469 /5) الشريعة أخرجه اآلجري يف  (2)
 (.146 /8) والنهاية البدايةينظر:  (3)
 (.166 /13) عساكر  البن دمشق اتريخينظر:  (4)
 (.167 /13) عساكر  البن دمشق اتريخينظر:  (5)
 (. 339 /4) النبالء أعالم سريينظر:  (6)
 (.374 /1) واملثاين اآلحادأخرجه ابن أيب عاصم يف  (7)



 سينوالح    نس  الح    مع  انطلقت  "  قال:  أبيه  عن  ثوير  وعن،  (1) "امن    أفضل  اأحدً   عطت    مول  "  الحسين:  له

   .(2) "فقبال  ماه  فأجاز    ،اهلل  ه  رحم   معاوية إلى وافدين عنهما اهلل رضي  

  ىمأل  قلوهبم  تكن  فلم   وتزاور،  د  تواد    من  عنهم  اهلل  رضي  منهم   كان  ما   على  داللة   أيًضا   هذا  وف

 بعد!  فيما  الشيعة من كثير   قلوب  على استولت  التي باإلحن

ِّ:عنهاِِّّاللِّرضيِِّّعائشةِِّّمنِّموقفهِّ:السادسِِّّالموقف

 لسببين:  الورقة هذه ف الموقف هذا وإدخال  

  صلى  النبي   بيت  بأهل   العلماء   من  كثير    ألحقهم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  زوجات  أن  :  األول

 صلى بيته  أهل  من أهنم  الراجح لكن العلماء؛  فيها  اختلف  مسألة ها أن   يخفى  وال  وسلم،  عليه  اهلل

 .(3) وسلم عليه اهلل

 ! (4) بقتلها  عنه اهلل  رضي همات   بل   ها،لت  معام   بسوء هم ات   قد عنه  اهلل رضي معاوية أن  : الثاين

  عالقة  كانت  بينهما  ةالعالق   أن   تثبت اعنهم اهلل رضي ومعاوية عائشة  بين التي والمواقف

ِّبعدي،ِّنييهم ِِّّاِّلمم ِِّّأمركن ِِّّإن ِّ»ِّ قال: أنه  وسلم  عليه اهلل صلى النبي عن ورد وقد وتزاور، تراحم  

ِِِّّّإالِِّّعليكن ِِِّّّيصبرِِّّولن  ويجزل  عنها  اهلل  رضي  عائشة  يصل    عنه  اهلل  رضي  معاوية  وكان  .(5) «ابرونالص 

  ألف بمئة عائشة إلى ةً مر   بعث معاوية أن   الزبير: بن عروة فعن منه، ذلك تقبل  وكانت ايا،ط  الع   لها

  ،ألف بمئة  بقالدة  عائشة  إلى بعث  معاوية أن   عطاء:  وعن .(6) قتهافر   حتى  أمست  ما  فواهلل  ،درهم

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

 . (8) صالح قالت:  ؟حوائجك    وف ك؟وبين   ي بين    الذي ف  أنا كيف

 

 (.146 /8) والنهاية البدايةينظر:  (1)
 (.2469 /5) الشريعة أخرجه اآلجري يف  (2)
 (.6/410) كثري   ابن تفسري :انظر (3)
 "، وهذا رابطه:واإلحياء االختالق بني لعائشة معاوية قَ ْتل ِفْرية " بعنوان:  سلف مركز يف  مقاال انظر (4)

 https://salafcenter.org/1758/ 
غريب"،  حسن حديث"هذا  :الرتمذي وقال (،24485) أمحد واإلمام (،3749) الرتمذي أخرجه (5)

 (.1594) الصحيحة األحاديث سلسلة يف  وهو (،6995وصححه ابن حبان )
 (. 458 /3) النبالء أعالم سريينظر:  (6)
 (. 458 /3) النبالء أعالم سريينظر:  (7)
 . "إسناده ضعيف(: "127/ 1البوصريي يف إحتاف اخلرية ) وقال (،16832) أمحد اإلمام أخرجه (8)

https://salafcenter.org/1758/


  فقال: عائشة إلى أرسل  المدينة   قدم ن  حي عنه اهلل  رضي هأن   هفضل   ترى كانت  هاأن   يبين اومم  

  األنبجانية  فأخذ   ،بذلك  فأرسلت  وشعره،  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى   اهلل  رسول  ةبأنبجاني    إلي    أرسلي

 . (1) جلده على وأفاض  منه، فشرب بماء   الشعر وغسل فلبسها، 

 معاوية ا تعطيه عنها  اهلل  رضي عائشة  كانت  ما م وسل   عليه  اهلل صلى  اهلل رسول  أنبجانية  هفهذ

 ا. فاسقً  أو  اكافرً  يكون أن  بله ، فاضاًل  معاوية يكن لم  لو عنه اهلل رضي

  كانوا عنه،  اهلل  رضي  معاوية من وسلم  عليه  اهلل صلى  النبي بيت  آل قفاموهي  هذه وأخيًرا:

  منه ويقبلون يزورونه، وكانوا والملك، للحكم أخلق  ويرونه بعلمه، له ويقرون فضل ه، يرون

  ف الشيعة  إليها نحاكم  التي  المعايير من المواقف وهذه .ديِّن فقيه  أنه  ويرون والهبات،  العطايا

  تعظيم على وسلم  عليه  اهلل  صلى النبي بيت أهل توارد فهل  عنه،  اهلل  رضي معاوية من موقفهم

 هذا يكون ثم أعطياته، هداياه وقبول معه والجلوس وزيارته بديانته والحكم فضله وبيان شخص

  ف طعنًا يكون أن قبل وسلم عليه اهلل صلى النبي بيت آل ف طعن   هذا فاسًقا؟! أو  كافًرا الشخص

  عالقاته وأن عنه،  اهلل رضي معاوية حقيقة بوضوح  لنا تجلي المواقف فهذه  عنه. اهلل رضي معاوية

 .وتوادد وتزاور تراحم  عالقة البيت آل مع

 أجمعين.  وصحبه آلهى  وعل، محمد نانبي على وسلم  اهلل وصلى

 

 (.8/140) والنهاية البداية :وانظر .(311 / 4) للذهيب اإلسالم اتريخينظر:  (1)
 


