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 ِبْسِم اهلِل الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

 ملخص البحث:
التعريففففا يعاويففففة رهفففي اهلل عنففففه، وبيففففاه مناملثففففه، و  ففف  ال ففففث ا  امل ففففار  حففففول ، موضوووول البحووووث 

 الصحايب اجلليل معاوية بن أيب سفياه.
 أهداف البحث:

 . معاوية التعرف على مناملب 
 .من شث ا  والر  علي امعاوية  أهم ما أثري حولبياه 

 خطور  الومليعة يف معاوية.إظ ار 
     ال ث ا  عن معاوية رهي اهلل عنه.

 منهج البحث:
هتم مث ر    علي فا شفث ة اومجعت شفث معاوية من ج استقرائي تتثعي  قد مجعت أملوال الطاعنني يف 

 شث ة، بدأ  أواًل بذكر الطعن، مث الر  عليه مستعيناً بر و  السابقني، مث ذكر  رأيي أو خلصت أملواهلم.
 أهم نتائج الثحث:

 أه مذهب السلا ملاطثة ملثول مرويا  معاوية ومن معه.  -
 أه الغرض من النيل من معاوية هو النيل من مجي  الصحابة.  -
 ريي ال ث ا  ملد تثفني بطهنافا إمفا ب فعا سفندها، وإمفا بت،ويل فا، وإمفا بعفد    فم مفن أه أ لة م -

 أثارها وج له بالدليل.
 ومن التوصيات التي أوصي بها:

أه تدرس ما   ال ث ا  والر  علي ا يف اجلامعا  اإلسهنمية حىت يسلح طفهن  العلفم بفالر  علفى  -
 هذه ال ث ا . 

 ا  وتر  علي ا. عمل موسوعة جتم  مجي  ال ث  -
 الكلما  املفتاحية:

 شث ا  وطعوه( –عدالة الصحابة  –معاوية بن أيب سفياه  –)شث ا  
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In the name of of Allah the Merciful 

Research Summary: 

 The subject of research, definition Bamaaoah may Allah be pleased with him, the 

statement of qualities, and the payment of the suspicions raised about Sahaabi 

Muawiyah. 

research goals: 

 

The most important statement raised suspicions about Sid and respond to them. 

Show dangerous to drive a wedge in the rolling. 

Pay suspicions about Muawiyah may Allah be pleased with him. 

Research Methodology: 

Inductive approach to tracking the oldest sayings was collected in Sid and collected 

specious arguments then they echoed the suspicion of suspicion, first began 

mentioning the appeal, and then respond to it with the help of former responses, 

then stated my opinion or summarized statements. 

The most important results: 

- That the whole doctrine of the predecessor accept Mruyat Muawiya and those 

with him. 

- That the purpose of the Nile from Sid is the Nile from all companions. 

- Evidence that the rioters suspicions turned out disproven either weak 

corroboration, either Ptooelha, and either a lack of understanding of the evidence 

raised by his ignorance. 

Among the recommendations recommended: 

- To examine the material suspicions and respond to them in the Islamic university 

even arming science students respond to these suspicions. 

- Encyclopedia of work gathering all the suspicions and figured it out. 

key words: 

(Suspicions - Muawiyah - justice companions - suspicions and appeals) 
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َمةُ   اْلُمَقدِّ
َََْمففدنهن َوَنْسففَتِعيننهن وَنْسففتَفْ ِديه َوَنْسففتَفْغِفرنهن، َونَفعنففوذن بِاللَّففِه ِمففْن شنففرنوِر أَنْففنِسففنَ  يَِّئاِ    ا، َوِمففْن  َسففِإهَّ احلَْْمففَد لِلَّففِه 
اللَّففهن، َوَأْشففَ دن أَهَّ أَْعَمالِنَففا، َمففْن يَفْ ففِدِه اللَّففهن  َففهَن منِ ففلَّ لَففهن، َوَمففْن ينْ ففِلْل  َففهَن َهففاِ َي لَففهن، وَأْشففَ دن أَْه اَل إِلَففَه ِإالَّ 

 حمنَمًَّدا َعْثدنهن َوَرسنولنهن.
 أَمَّففا بَفْعففففدن:

وال فث ا  مفن احلاملفدين واحلاسفدين منفذ العصفور األو   قد تعرهت السفنة النثويفة ال فريفة للطعفوه 
لإلسففهن ، وذلفففط بفففالطعن يف الصفففحابة حينففاً، ويف السفففنة حينفففاً مخفففر، نففدف إبعفففا  املسفففلمني عفففن  يفففن م، 

 وت كيك م يف أهم مصا ر شريعت م.
أو  والطفاعنوه يف السفنة ملففدمياً وحفدي اً ال  رايفة عنففدهم، وال علفم لفدي م بفففن احلفديث،   فم جففاهلوه

 متجاهلوه،  ينثغي أه يسلموا ألهل التخصص، ولكن ماذا تصن  م  أناس مأل احلقد مللونم.
وملد صل األمر ب،عفدا  اإلسفهن  إ  النيفل مفن الصفحابة الكفرا ، الفذين عفاينوا الفوحي والتنزيفل، ونقلفوا 

 .  األحا يث م ا  ة عن الرسول 
م مفن شفث اهتم اال عفد  ملليفل، ومفن الفذين وملد صو  هؤال  س ام م َو الصحابة مجيعفاً،  لفم يسفل

حفففاول هفففؤال  النيفففل مفففن م، والت فففكيط يف إسفففهنمه أحفففد كنتلفففا  الفففوحي الصفففحايب اجلليفففل معاويفففة بفففن أيب 
سففياه خفال املفؤمنني، وخليففة املسفلمني، وكاتفب وحفي ر  العفاملني، و فرض هفؤال  مفن النيفل منفه إسففقاط 

الفوحي، والت فكيط  يف  كفل  أمفري وخليففة للمسفلمني، ويف   رواياته وروايا  من ناصفروه، بفل واهتفا  كتفا 
رهففي اهلل  -كففل  ففاتح و،اهففد، وال يكففا  يوجففد صففحايب نالففه مففن الطعففن مففا نففال معاويففة بففن أيب سفففياه 

 خاصة من ال يعة الذين صوبوا س ام م َوه، وراحوا يكيلوه له االهتاما  تلو االهتاما . -عن ما 
لففه : لففو أه األملففهن  كففل األملففهن  ظلففت تكتففب منففذ بففدأ  الطعففن يف ولكنففا نؤكففد لكففل طففاعن ونقففول 

الصحابة، إ  أه هتمد للناس على ظ ر األرض حركفة،  فمام لفن ينزلفوهم عفن املرتثفة الف  بفوأهم اهلل إياهفا، 
 وما حال هؤال  الطاعنني إال كما ملال األع ى:

 

                                                 

 (.178/ 9( األ اين )1)

 (1) لم ي رها وأوهى ملرنه الوعل  كناطح صخر  يوماً ليفلق ا
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 خطة البحث:
 املت ت طثيعة الدراسة أه ت،يت على النحو التايل: مقدمة، و صلني، وخامتة. 

 املقدمة : أمهية املوهوع وخطة الدراسة.
 ، و يه مخسة مثاحث:الفصل األول: الرتمجة ملعاوية 
 املثحث األول: امسه ونسثه .

 املثحث ال اين: إسهنمه .
 املثحث ال الث: مناملثه.

 : خهن ته للمسلمني .املثحث الراب  
 املثحث اخلامس: و اته.

 الفصل ال اين: أهم ما أثري حوله من شث ا  والر  علي ا، وي تمل على مثح ني:
 املثحث األول: خطور  الومليعة يف معاوية.

 املثحث ال اين: أهم ال ث ا  ال  أثري  حوله والر  علي ا وجا   كالتايل:
 إسهنمه.ال ث ة األو : الطعن عليه يف صحة 

 ال ث ة ال انية: أنه ارتكب بعض الكثائر.
 .ال ث ة ال ال ة. ملالوا: هناك بعض األحا يث حتط من ملدر معاوية 

 ما نسب لثعض األئمة أنه ملال: ال يصح يف   ل معاوية شي .ال ث ة الرابعة: 
 بعض األحا يث تدل على أه معاوية ومن معه أهل بغي.اخلامسة: ذكروا ال ث ة 

 للخهن ة وأنه أخذها مل راً. ال ث ة السا سة: طلب معاوية بن أيب سفياه 
 .أنه سب علياً ال ث ة السابعة: 

 الطعن عليه ب،نه ملد  س على احلسن من مسه.ال امنة: ال ث ة 
 من املدينة إ  ال ا . ال ث ة التاسعة: أه معاوية أرا  أه ينقل منرب رسول اهلل 

 حث، والتوصيا .اخلامتة: أهم نتائج الث
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 الفصل األول: الترجمة لمعاوية 

أه أعفرف نفذا الصفحايب اجلليفل، وأبفني   فله، وأذكفر ترمجتفه، ملثفل ذكفر يف بدايفة ث في هفذا جيدر يب 
 ال ث ا  حىت تظ ر مكانته، والرتمجة على النحو التايل:

 المبحث األول: اسمه، ونسبه، ومولده.
، أمفري املفؤمنني ملفط اإلسفهن ، أبفو عثفدالرمحن خال املؤمنني، وكاتب وحي رسول اهلل ر  العاملني 

منعاويففة بففن أيب سنفففياه ف َصففْخر بففن َحففْر  ف بففن أنَميَّففة بففن عثففد َ ْففس بففن عثففد َمنففاف بففن ملنصففي بففن كِففهن  
القرشي األموين 
 يف عثِد َمناف. املكي، يلتقي نسثنه م  النيبِّ  (2)

َعَة بِن َعْثِد َ ٍْس بِن َعْثِد َمَناٍف بِن ملنَصيٍّ.  َوأنمُّهن: ِهْندن بِْنتن عنْتَثَة بِن َربِيفْ
ملثففففل الثع ففففة عمففففس سففففنني علففففى األشفففف ر، ومليففففل: بسففففث ، ومليففففل: بفففف هن   ونلففففد معاويففففة مولووووده: 

 .(3)ع ر 
 المبحث الثاني: إسالمه:

 اختلا يف إسهنمه إ  ملولني:
 أسلم بعد احلديثية، وملثل عمر  الق ا .القول األول: أنه 

 القول ال اين: أنه أسلم عا  الفتح.
 قد حكى الواملدي أنه أسلم بعد احلديثية، وكتم إسهنمه، حىت أظ ره عا  الفتح،  منه كفاه يف عمفر  
الق ا  مسلماً.  ملال احلا ظ ابن حجر: "وهذا يعارهه ما ثثفت يف الصفحيح عفن سفعد بفن أيب وملفا  أنفه 

                                                 

وكسر الواو هذه النسثة ا  أمية، وامل  ور نذه النسثة مجوع ك ري ، من م بنو أمية بن  ،و تح امليم ،( ب م األلا2)
عثد س ابن عثد مناف بن ملصي الذين ولوا اخلهن ة وهم ينتسثوه ا  أمية بن عثد  س بن عثد مناف، و ي م ك ر  من 

ة عمرو بن سعيد بن العا  األموي القرشي.)األنسا  اخللفا  والصحابة والتابعني وأئمة املسلمني،  من م ابو أمي
 (.1/348للسمعاين 

، 117و 20/  8، الثداية والن اية 119/ 3، سري أعهن  النثهن  1343، هتذيب الكمال: 385/  4( أسد الغابة 3)
 .194، تاريخ اخللفا : 207/  10، هتذيب الت ذيب 433/  3االصابة 
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، وحيتمففل إه ثثففت األول أه يكففوه سففعد (4)العمففر  يف أشفف ر احلففج: " علناهففا، وهففذا يومئففذ كففا ر" ملففال يف
 أطلق ذلط ثسب ما استصحب من حاله، ومل يطل  على أنه كاه أسلم إلخفائه إلسهنمه".

وروي عنه أنه كاه يقول: "لقد أسلمت ملثل عمر  الق ية، ولكين كنفت أخفاف أه أخفرىل إ  املدينفة 
 .(5)كانت تقول: "إه خرجت ملطعنا عنط القو "أله أمي  

ملففال احلففا ظ ابففن حجففر: "ميكففن اجلمفف  ب،نففه كففاه أسففلم خفيففة، وكففاه يكففتم إسففهنمه، ومل يففتمكن مففن 
إظ اره إال يو  الفتح، وملد أخرىل ابن عساكر يف تاريخ  م فق مفن ترمجفة معاويفة تصفريح معاويفة ب،نفه أسفلم 

ملففا  خففل يف عمففر  الق ففية  هنمه خو ففاً مففن أبويففه، وكففاه النففيب بففني احلديثيففة والق ففية، وأنففه كففاه  فففي إسفف
،  لعفل معاويفة كفاه ختفن  لفا (6)مكفة خفرىل أك فر أهل فا عن فا حفىت ال ينظرونفه وأصفحابه يطو فوه بالثيفت

 .  (7")يكة لسثب املت اه
 أنه أسلم ملثل الفتح، وكاه يكتم إسهنمه، حىت أظ ره عا  الفتح. الراجح:و 

 .  " َفَعْلَناَها َوَهَذا يَفْوَمِئٍذ َكاِ ٌر بِاْلعنرنِش، يَفْعيِن بفنينوَ  َمكَّةَ "ويؤيد ذلط ما جا  يف صحيح مسلم: 
 ، ال بيد، وال بلساه.مل ينعرف عنه ملثل اإلسهن  أذًى للنيب  ومعاوية 

واحلنتفا   ،عاويفةبفني م انتقَل وأهلفه إ  املدينفة، ومخفى رسفول اهلل  وبعد إسهن  أبيه أيب سفياه 
جاِشعي

ن
 .(9)وهو عن معاوية راضٍ  ، وتويف النيب (8)ابن يزيد امل

                                                 

( من حديث  نيم بن مليس ملال:  1225ح )  898/ 2لتمت  بالعمر  إ  احلج ( أخرجه: مسلم كتا  احلج با  ا4)
ملوله: ) وهذا  -يعين بيو  مكة-عن املتعة ؟  قال:  علناه، وهذا يومئذ كا ر بالعرش  س،لت سعد بن أيب وملا  

كة عرشًا ألاا يومئذ كا ر بالعرش ( أما العرش  ث م العني والرا ، وهي بيو  مكة، ملال أبو عثيد : مسيت بيو  م
عيداه تنصب ويظلل نا ... وأما ملوله: وهذا،  اإلشار  نذا إ  معاوية بن أيب سفياه، ويف املرا  بالكفر هنا وج اه: 
أحدمها: ما ملاله املازري و ريه: املرا  وهو مقيم يف بيو  مكة. ملال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل إذا لز  الكفور وهي 

را  الكفر باهلل تعا ، واملرا  أنا متتعنا ومعاوية يومئذ كا ر على  ين اجلاهلية مقيم يكة، وهذا القرى، والوجه ال اين: امل
 اختيار القاهي عياض و ريه، وهو الصحيح املختار.

 (.121/ 6(، اإلصابة يف متييز الصحابة )177/ 28، هتذيب الكمال )406/ 7( الطثقا  البن سعد )5)
 (. 339/ 16( تاريخ ابن عساكر )6)
 .(566/ 3)(  تح الثاري 7)
( حتا  ْبن يَزِيَد ْبن علقمة ْبن حوي ْبن سفياه ْبن ،اش  ْبن  ار  بن مالط بن حنظلة ابن َماِلط ْبن زَْيد منا  ْبن 8)

رع ْبن حابس، و ريمها، يف و د بين متيم، م  عطار  ْبن حاجب، واألمل متيم، التميمي الدارمي. ملد  َعَلى النَّيبل 
بينه وبني معاوية ْبن َأيب سفياه، وملا اجتمعت اخلهن ة ملعاوية، ملد  عليه احلتا ، وجارية   ،سلموا، ومخى َرسنول اللَِّه 
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 المبحث الثالث: مناقبه.
 له مناقب ال تحصى ويصعب حصرها لذا فإني سأكتفي بذكر بعضها:

 . َوُهَو اْلُقْرآُن بَِأْمِر اللَِّه  َعَلى َوْحِي اللَِّه  ( َكاَتُب َرُسوِل اللَِّه 1)
 القففار و  أحففد كتففا  الففوحي لرسففول اهلل  ال خففهنف بففني أحففد مففن أهففل العلففم يف كففوه معاويففة 

د أحففداً ال جيففيف بطففوه الكتففب  الففذي يفففت و  ،كتففب السففري واملغففازيل املطففال و  ،كتففب احلففديث والعقيففد ل
 .(10)خالا يف هذا األمر

َكفاَه اْلمنْسفِلمنوَه الَ يَفْنظنفرنوَه ِإَ  َأيب سنفْفَياَه "وختا يدل على كتابته للفوحي حفديث ابْفن َعثَّفاٍس ، ملَفاَل: 
: يَا َنيبَّ اهلِل ثَفهَنٌ  أَْعِطنِفيِ نَّ، ملَفاَل: نَفَعفْم ملَفاَل: ِعْنفِدي َأْحَسفنن اْلَعفَرِ  َوَأمْجَلنفهن، َواَل يفنَقاِعدنونَهن،  َفَقاَل لِلنَّيبِّ 

 .، ملَففاَل: نَفَعففمْ  َومنَعاِويَففةن ، جَتَْعلنففهن َكاتِثًففا بفَففنْيَ يَففَدْيطَ ملَففاَل:  .َكَ ففا، ملَففاَل: نَفَعففمْ أن ُّ َحِثيثَففَة بِْنففتن َأيب سنففْفَياَه، أنَزوِّجن 
 ملَاَل: َوتفنَؤمِّرنين َحىتَّ أنملَاِتَل اْلكنفَّاَر، َكَما كنْنتن أنملَاِتلن اْلمنْسِلِمنَي، ملَاَل: نَفَعْم.

َما أَْعطَاهن َذِلَط، ألَنَّفهن مَلْ َيكنفْن ينْسفَ،لن َشفْيًئا ِإالَّ ملَفاَل:  ملَاَل أَبنو زنَمْيٍل: َوَلْوالَ أَنَّهن طََلَب َذِلَط ِمَن النَّيبِّ 
 (.12)...احلديث" منَعاِويََة " وََكاَه َكاتَِثهن وحديث اْبن َعثَّاٍس، ملَاَل: " اْذَهْب  َا ْعن يل  (.11نَفَعْم)

 (.13)منَعاِويََة وََكاَه َكاتَفَثهن"ِإَ   وَعْثِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، ملَاَل: "بَفَعَث َرسنولن اللَِّه 

                                                                                                                                               

ْبن ملدامة، واألحنا اْبن مليس، وكهنمها من متيم، وكاه احلتا  ع مانًيا، وكاه جارية واألحنا من أصحا  علي، 
أك ر ختا أعطى احلتا ،  رج  إليه، وملال:   لت علي حمرملًا وخمذاًل! ملال: اشرتيت من ما  ين ما،   ،عطامها معاوية

( 454/ 1ووكلتط ِإَ  هواك يف ع ماه، ملال: وأنا أيً ا  اشرت مين  يين، ما  يف خهن ة معاوية.) أسد الغابة )
( 1078.) 
 .433/  3، االصابة 117و 8/20والن اية  ، الثداية3/119، سري أعهن  النثهن  4/385( أسد الغابة 9)
 (. 20( اإلستنفار للذ  عن الصحابة األخيار ) : 10)
( 171/ 7( أخرجه: مسلم يف كتا    ائل الصحابة بَا ن َ َ اِئِل َأيب سنْفَياَه ْبِن َحْرٍ  َرِهَي اللَّهن َعْنهن )11)

 (. 6493ح)
(، وملال 2869( ح)464/ 4(، وأبو  او  الطيالسي يف مسنده )2651( ح)397/ 4( أخرجه: أمحد يف مسنده )12)

 ال يخ شعيب: حسن.  
  (.2491( ح)451/ 6( أخرجه: الثزار يف مسنده الثحر الزخار )13)



(8) 

: ِإهَّ منَعاِويَفَة َكاتَفبن الْفَوْحِي، َواَل "مليل أَليب َعْثِد اللَِّه: ولذا ملا  َما تَفقنولن َرمِحَفَط اللَّفهن  ِفيَمْن ملَفاَل: اَل أملنفولن
: ِإنَّفففهن  فففْيِا َ ْصفففًثا؟ أملنفففولن فففْؤِمِننَي،  َِمنَّفففهن َأَخفففَذَها بِالسَّ َهفففَذا ملَففففْولن َسفففْوٍ  َرِ يٌ ، "ملَفففاَل أَبنفففو َعْثفففِد اللَّفففِه:  "َخفففالن اْلمن

ن أَْمَرهنْم لِلنَّاسِ   .(14)"جينَانَفثنوَه َهؤناَلِ  اْلَقْوِ ، َواَل جينَاَلسنوَه، َونفنثَفنيِّ
َعَلى َوْحِي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوهنَو اْلقنْرمهن بِفَ،ْمِر اللَّفِه  : "منَعاِويَةن َرمِحَهن اللَّهن َكاَتبن َرسنوِل اللَِّه وملال اآلجري

 .ومعاوية كاه من كتا  الوحي ملصلحة رمها  (.15َعزَّ َوَجلَّ")
 وهو أمر معلو  معروف. . ( َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه 2)
 دعوات منها: ( َدَعا َلُه النَِّبيُّ 3)

فَن لَفهن يف الْفِثهَنِ  َوأَْه جَيَْعلَفهن  َكِّ  َهاِ يًفا َمْ فِدي ا، وملفد أَْه يَِقَيِه اْلَعَذاَ  ، َوَ َعا َلهن أَْه يفنَعلَِّمهن اللَّهن اْلِكَتاَ ، َومين
 َلهن من ا: جا   أحا يث تدل على  عا  النَّيبُّ 

 َفَقفاَل: "َمفا يَِليفيِن ِمْنفَط؟" ملَفاَل: َبطْفيِن ، ملَفاَل: "اللَّ نفمَّ  معاوية كفاه ر يفا النَّفيبُّ )أ( عن وح ي أه 
 .  (16)"اْمأَلْهن ِحْلًما َوِعْلًما

ففَلِميِّ ملَففاَل: أَتَفْيففتن َرسنففوَل اللَّففِه   ففَو يَفَتَسففحَّرن  َفَقففاَل: "َهلنففمَّ ِإَ   ) ( َعففِن اْلِعْربَففاِض بْففِن َسففارِيََة السُّ َوهن
ْعتنهن يَفقنولن ِلمنَعاِويََة: "اللَّ نمَّ َعلِّْمهن اْلِكَتاَ  َواحلَِْساَ ، َومِلِه اْلَعَذا َ   .(17)"اْلَغَداِ  اْلمنَثاَرِك" َومسَِ

ففرََ   أَنَّففهن ملَففاَل  َعففِن النَّففيبِّ  -ِل اهلِل وََكففاَه ِمففْن َأْصففَحاِ  َرسنففو  -)جففف( َعففْن َعْثففِد الففرَّمْحَِن بْففِن َأيب عنَميفْ
ِلمنَعاِويََة: "اللَّ نمَّ اْجَعْلهن َهاِ يًا َمْ ِدي ا َواْهِد بِِه".
 .   ذه  عوا  ك ري  ناهلا معاوية.(18)

                                                 

 (.  659( ح)434/ 2( السنة أليب بكر بن اخلهنل )14)
 (. 2431/ 5( ال ريعة لآلجري )15)
(، وابن ب راه يف أماليه 2431/ 5(، واآلجري يف ال ريعة )88/ 59( أخرجه: ابن عساكر يف تاريخ  م ق )16)
/ 3(، وهذا سند هعيا. ملال صاحل جزر : ال ي تغل بوح ي، وال ب،بيه". )سري أعهن  النثهن )1532ح) 2/289

127 .) 
ا  الصيا  با  ذكر الدليل أه السحور ملد (، وابن خزمية يف كت17192ح ) 127/ 4( أخرجه: أمحد يف املسند 17)

(، وملال األلثاين: "هذا إسنا  حسن يف ال واهد، رجاله ثقا ،  ري احلار  1938ح ) 214/ 3يق  عليه اسم الغدا 
بن زيا ؛  منه ، ول مل يوثقه  ري ابن حثاه، ومل يذكر له راويًا  ري يونس هذا، وعليه؛  قول احلا ظ  يه: "لني احلديث 

س على اجلا  . مث إنه ليس  فى أه إخراىل ابن خزمية حلدي ه يف "الصحيح " يعين أنه ثقة عنده، إال أنه ملد عرف "! لي
كتلميذه ابن حثاه،  هن أملل من أه يصلح لهنست  ا  به، وهذا هو الذي مال إليه من   -بالتساهل يف التصحيح والتوثيق

 (.688/ 7ملوى هذا احلديث". )سلسلة األحا يث الصحيحة )



(9) 

 .  ( َصاَهَرُه النَِّبيُّ 4)
فففف ففففْؤِمِننَي، َوَصففففاَر هن َو َخففففالن بِففففَ،ْه تَفففففَزوَّىَل أن َّ َحِثيثَففففَة أنْخففففَت منَعاِويَففففَة َرمْحَففففةن اللَّففففِه َعَلْيِ َمففففا ، َ َصففففاَرْ  أن َّ اْلمن

ففْؤِمِننَي،  َفف،َنْفَزلن اللَّففهن  ففَنكنْم َوبفَففنْيَ الَّففِذيَن َعففاَ يْفتنم مِّففنفْ نم اْلمن مَّففَو ًَّ  َواللَّففهن ملَففِديٌر   ِففيِ ْم )َعَسففى اللَّففهن أَه جَيَْعففَل بَفيفْ
نعففم واهلل ملففدير واهلل  فففور رحففيم،   ففذه منزلففة ال تنكففر، ومكانففة ال  [.7: 1َواللَّففهن َ فنففوٌر رَِّحففيٌم( ناملمتحنففة: 

 جتحد، وب ار  ملعاوية.
 ( ممن ال يخزيهم اهلل.5)

ْففزِي اللَّففهن النَّففيبَّ َوالَّففِذيَن مَمننففوا َمَعففهن( نالتحففر :   نففَو ختَّففْن ملَففاَل اللَّففهن  [  َفَقففْد َهففِمَن اللَّففهن 8: )يفَففْوَ  اَل  ن
 . (19)اْلَكرِ ن َلهن أَْه اَل  نْزِيَهن أِلَنَّهن ختَّْن مَمَن ِبَرسنوِل اللَِّه 

 ابة والتابعون.( حديثًا، وروى عنه الصح163مائة وثالث وستون ) ( ُروي له عن النبي 6)
رًَ . َحدََّ  َعِن: النَّيبِّ   وََكَتَب َلهن َمرَّاٍ  َيِسيفْ

ْؤِمِننْيَ أن ِّ َحِثْيَثَة، َوَعْن: َأيب َبْكٍر، َوعنَمَر.
ن
 َوَحدََّ  أَْي اً َعْن: أنْخِتِه أن ِّ امل

َو ن ابففنن َرَوى َعْنففهن: ابْففنن َعثَّففاٍس، َوَسففِعْيدن بففنن املسففيِِّب، َوأَبنففو َصففاِلٍح السَّففمَّاهن، َوأَبنففو ِإْ رِيْففَس اخلَففْواَلينُّ، َوعنففرْ 
ففدن بففنن ِسففرْيِْيَن، َوَوالِففدن َعْمففرِو بففِن شنففَعْيٍب، َوَخْلففٌق ِسففَواهنم. َوَحففدََّ  َعْنففهن ِمففَن  الففزُّبَفرْيِ، َوَسففامِلن بففنن َعْثففِد اهلِل، َوحمنَمَّ

 .(20)الصََّحابَِة أَْي اً: َجرِيْفرن بنن َعْثِد اهلِل، َوأَبنو َسِعْيٍد، َوالنفُّْعَماهن بنن َبِ رْيٍ، َواْبنن الزُّبَفرْيِ.
 ( أحد الخلفاء االثني عشر.7)

: "اَل يفَفففزَالن َهفففَذا  َعفففْن َجفففاِبِر بْفففِن مَسنفففرََ ، ملَفففاَل: "اْنطََلْقفففتن ِإَ  َرسنفففوِل اهلِل  َوَمعِفففي َأيب، َ َسفففِمْعتنهن يَفقنفففولن
ِنيَ ا ينن َعزِيفففزًا َمِنيًعفففا ِإَ  اثْففففيَنْ َعَ ففَر َخِليَففففًة"،  َفَقفففاَل َكِلَمفففًة َصفففمَّ الففدِّ
،  َفقنْلفففتن أِلَيب: َمفففا ملَفففاَل؟ ملَفففاَل:  (21) النَّففاسن

"كنلُّ نْم ِمْن ملفنَرْيٍ "
(22). 

                                                                                                                                               

( وملال: 3842ح ) 687/ 5 -با  مناملب معاوية بن أيب سفياه  -كتا  املناملب   -( أخرجه: الرتمذي يف 18)
(، وملال اإلرناؤوط: على 17926ح ) 216/ 4حسن  ريب، وملال ال يخ األلثاين: صحيح، وأمحد بن حنثل يف املسند 

(، 1233(  )349/ 1ي مة يف تار ه الكثري )(، وابن أيب خ327/ 7شرط ال يخني، والثخاري يف التاريخ الكثري )
(، 697( ح)450/ 2(، وأبو بكر بن اخلهنل يف السنة )1129( ح)358/ 2وابن أيب عاصم يف اآلحا  وامل اين )

(، وأبو نعيم يف حلية 311( ح)181/ 1(، ويف مسند ال اميني )656( ح)205/ 1والطرباين يف املعجم األوسط )
 (.146/ 2(،  وابن ملان  يف معجم الصحابة )358/ 8  )األوليا  وطثقا  األصفيا

 (. 2431/ 5( ال ريعة لآلجري )19)
 (.663( ح)435/ 2(، والسنة أليب بكر بن اخلهنل )120/ 3( سري أعهن  النثهن  )20)



(10) 

هوعية جند أه هؤال  االثيَن ع ر ونِصفوا ب،ام يتولوه اخلهن فة ، وبالت،مل يف احلديث بكل حيد  ومو 
وأه اإلسففففهن  يف ع ففففدهم يكففففوه يف عففففز  ومنعففففة، وأه النففففاس جتتمفففف  علففففي م، وال يففففزال أمففففر النففففاس ماهففففًيا 
وصاحلًا يف ع دهم، وكل هذا األوصاف ال تنطثق على من تدعي ال يعة االثنا ع رية  ي م اإلمامفة،  لفم 

 .-رهي اهلل عن ما  -هن ة من م إال أمري املؤمنني علي وابنه احلسن يتَفَولَّ اخل
ب،ه اإلسهن  ال يزال عزيزًا يف عصفور هفؤال ،  وليس يف احلديث تسمية هلؤال  األئمة، بل نثو  منه 
 وكاه عصر اخللفا  الراشدين وبين أمية عصر عز  ومنعة.

ميففة أظ ففر وأوسفف  ختففا كففاه بعففدهم، مث است فف د وهلففذا ملففال ابففن تيميففة: "إه اإلسففهن  وشففرائعه يف بففين أ
ثففديث: )ال يففزال هففذا األمففر عزيففزاً إ  اثففين ع ففر خليفففة كل ففم مففن ملففري (. مث ملففال: وهكففذا كففاه،  كففاه 
اخللفففا  أبففو بكففر وعمففر وع مففاه وعلففي، مث تففو  مففن اجتمفف  النففاس عليففه وصففار لففه عففز ومنعففة معاويففة وابنففه 

ة وبين م عمر بن عثد العزيز، وبعفد ذلفط حصفل مفن الفنقص مفا هفو بفا  يزيد، مث عثد امللط وأوال ه األربع
 .(23)إ  اآله".

ِ  ِعفزَِّ  اخلِْهَن َفِة، َوملفنفوَِّ   ْسفهَنِ ، ملال ابن حجر: "َوحَيَْتِملن أَْه َيكنوَه اْلمنرَا ن أَْه َيكنوَه ااِلثْفَنا َعَ فَر يف منفدَّ اإْلِ
َعلَففى َمففْن يَفقنففو ن بِاخلِْهَن َففِة، َويفنَؤيِّففدنهن ملَفْولنففهن يف بَفْعففِض الطُّففرنِ : "كنلُّ نففْم جَتَْتِمفف ن َعَلْيففِه َواْسففِتَقاَمِة أنمنففورِِه، َوااِلْجِتَمففاِع 

نَفاأْلنمَّةن"، َوَهَذا مَلْد ونِجَد ِ يَمِن اْجَتَمَ  َعَلْيفِه النَّفاسن ِإَ  أَِه اْهفَطَرَ  أَْمفرن بَفيِن أنَميَّفَة، َوَوملَفَعفْت  فنَف نمن اْلِفتفْ ةن َزَمفَن بَفيفْ
ْولَففةن اْلَعثَّاِسففيَّةن،  َاْسَتْ،َصففلنوا أَْمففَرهنمْ  ففنَف نْم ِإَ  أَْه ملَاَمففِت الدَّ ، َوَهففَذا اْلَعففَد ن َمْوجنففوٌ  اْلَولِيففِد ابْففِن يَزِيففَد،  َاتََّصففَلْت بَفيفْ

يميففة، وابففن حجففر علففى أه هففؤال  .  قففد أكففد احلا ظففاه ابففن ت(24)َصففِحيٌح ِإَذا اْعتنففربَ، َواللَّففهن أَْعلَففمن ِينففرَاِ  نَِثيِّففِه"
 اخللفا  كانوا متتابعني، وال شط أه معاوية كاه من م، وهذا من أعهن  النثو .

 التي ثبتت في أحاديث منها: (  أول من ركب البحر، فنال دعوة النبي 8)
اِحِل مِحْففَص يف بِنَففاٍ  لَففهن، َوَمَعففهن )أ( َعففْن َعْمففرِو بْففِن اأْلَْسففَوِ ، أَنَّففهن أَتَففى عنثَففاَ َ  بْففَن الصَّففاِمِت، َوهنففَو يف َسفف

َعفْت َرسنفوَل اللَّفِه  ثَفهن أَنفََّ فا مسَِ َنا أن ُّ َحرَاٍ  أَنَّفهن َحدَّ ثَفتفْ : "أَوَّلن َجفْيٍ  ِمفْن  اْمرَأَتنهن أن ُّ َحرَاٍ  ملَاَل َعْمٌرو: َ َحدَّ يَفقنفولن

                                                                                                                                               

م َجَعلوين َأَصمَّ. الن اية يف  ريب احلديث واألثر21)  (.54/ 3) ( )صمني ا( َأْي َشَغلوين َعْن مَسَاِع ا،  كَّ،اَّ
(، ومسلم يف كتا  اإلمار  بَا ن 7222( )81/ 9( أخرجه: الثخاري يف كتا  األحكا  با  االستخهنف، )22)

 (، واللفظ ملسلم. 1821( ح)1453/ 3النَّاسن تَفَثٌ  لِقنرَْيٍ ، َواخلِْهَنَ ةن يِف ملفنرَْيٍ  )
 (. 206/ 4( من اىل السنة )23)
 (. 212/ 13(  تح الثاري )24)
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ملَالَففْت أن ُّ َحففرَاٍ : يَففا َرسنففوَل اللَّففِه ، أَنَففا  ِففيِ ْم؟ ملَففاَل: أَنْففِت  ِففيِ ْم ( ملَففاَل: 25أنمَّففِ  يَفْغففزنوَه َهففَذا اْلَثْحففَر ملَففْد أَْوَجثنففوا)
، أَنَفا ِمفنفْ نْم؟ ملَفاَل: ملَاَل: أَوَّلن َجْيٍ  ِمْن أنمَِّ  يَفْغزنوَه َمِديَنَة ملَفْيَصفَر َمْغفنفوٌر هَلنفْم ملَالَفْت أن ُّ َحفرَاٍ : يَفا َرسنفوَل اللَّفِه 

 .(26)اَل"
يَفْوًمفا،  َفَقفاَل ِعْنفَدنَا،  ْبِن َماِلٍط، َعْن أن ِّ َحرَاٍ ، َوِهفَي َخالَفةن أَنَفٍس، ملَالَفْت: أَتَانَفا النَّفيبُّ  ) ( َعْن أََنسِ 

: َما ينْ ِحكنَط يَا َرسنوَل اهلِل؟ بَِ،يب أَْنَت َوأنمِّي، ملَاَل: "أنرِيفتن ملَفْوًمفا ِمف ،  َفقنْلتن َقَظ َوهنَو َيْ َحطن ْن أنمَّفِ   َاْستَفيفْ
: ا ْعن اهللَ أَْه جَيَْعَليِن ِمنفْ نْم، ملَفاَل: " َِمنَّفيفَ  ِط ِمفنفْ نْم"، ملَالَفْت: رَْكثنوَه َظْ َر اْلَثْحِر َكاْلمنلنوِك َعَلى اأْلَِسرَِّ "،  َفقنْلتن

: اْ   ، َ َسف،َْلتنهن،  َفَقفاَل ِم ْفَل َمَقالَتِفِه،  َفقنْلفتن َقَظ أَْيً ا َوهنَو َيْ َحطن عن اهللَ أَْه جَيَْعلَفيِن ِمفنفْ نْم، ملَفاَل: مثنَّ نَاَ ،  َاْستَفيفْ
فا أَْه َجفاَ ْ  "أَْنِت ِمَن اأْلَوَِّلنَي"، ملَاَل:  َفتَفَزوََّجَ ا عنَثاَ  ن ْبنن الصَّاِمِت بَفْعدن،  َفَغزَا يف اْلَثْحفِر َ َحَمَلَ فا َمَعفهن  ،  َفَلمَّ

َ ا،  َاْنَدملَّ  َ ا َ َصَرَعتفْ  .(27)ْت عننفنقنَ املفنرَِّبْت هَلَا بَفْغَلٌة  َفرَِكَثتفْ
 رنْؤيَفاهن ملَفْوله )منلنوًكا َعَلى اأْلَِسفرَّ (: أي رََأى اْلغنفزَا  يف اْلَثْحفر ِمفْن أنمَّتفه منلنوًكفا َعلَفى اأْلَِسفرَّ  يف اجْلَنَّفة، وَ 

(، واألسففر ، َوهنففَو 44: َوْحففي، َوملَففْد ملَففاَل اللَّففه تَفَعففاَ  يف ِصففَفة أَْهففل اجْلَنَّففة: )َعلَففى سنففَرٍر منتَفَقففابِِلنَي( )الصففا ا 
 مجففف  َسفففرِير، ملَفففاَل أَبنفففو عمفففر: "أَرَاَ  أَنفففه رأى اْلغنفففزَا  يف اْلَثْحفففر علفففى األسفففر  يف اجْلنَّفففة، ورؤيفففا اأْلَنِْثيَفففا ، َعلَفففْيِ م

 (.  28(")65الصَّهَن  َوالسَّهَن ، َوحي يْ  د َلهن ملَفْوله تَفَعاَ : )على األرائط متكئوه( )يس: 
َفا َرمهنفْم ملوكفاً علفى األسفر  يف اجْلنَّفة يف رنْؤيَفاهن)َوبِه جز  اْبن  (، َوملَفاَل اْلقنفْرطنيبل: 29بطال َحْيثن ملَاَل: "ِإَّنَّ

 .  (30)حْيَتمل أَه يكوه َخربا َعن َحاهلم يف  زوهم أَْي اً 
َورنْؤيَففا اأْلَنِْثيَففاِ  َصفَلَوا ن اللَّففِه َعلَففْيِ ْم  ِإْذ َجَعفَل َمففْن َ ففزَا حَتْفَت رَايَتِففِه ِمففَن اأْلَوَّلِفنَي، َوِ يفِه َ ْ ففٌل ِلمنَعاِويَففَة 

فففهَن ن: )ِإينِّ أََرى يف اْلَمنَفففاِ  َأينِّ أَْذَثنفففَط  َفففاْنظن  ْر َمفففاَذا تَففففَرى( َوْحفففٌي الفففدَّلِيلن َعلَفففى َذلِفففَط ملَففففْولن ِإبْففففرَاِهيَم َعَلْيفففِه السَّ
()الصا ا :  ٌ َواِهحٌ 102 ،جابه ابنه )ملال يا أبت ا ْفَعْل َما تفنْؤَمرن  .(31)(، َوَهَذا بَفنيِّ

                                                 

أوجثوا" ملال ابن حجر: أى  علوا  عهًن وجثت هلم به اجلنة، ملال امل لب وىف احلديث منقثة ملعاوية ألنه أول ( "ملد 25)
 . 2924رملم  121- 120/ 6من  زا الثحر، ومنقثه لولده يزيد ألنه أول من  زا مدينة مليصر.  تح الثارى 

 (.  2924( ح)42/ 4) ( أخرجه الثخارى كتا  اجل ا  والسري، با  ما مليل ىف ملتال الرو 26)
( 18/ 4( أخرجه: الثخاري يف كتا  اجل ا  والسري با    ل من يصرع يف سثيل اهلل  ما    و من م )27)

 (. 1912( ح)1519/ 3(، ومسلم يف كتا  اإلمار  بَا ن َ ْ ِل اْلَغْزِو يف اْلَثْحِر )2799ح)
 (.232/ 1( التم يد ملا يف املوط، من املعاين واألسانيد )28)
  (.10/ 5( شرح صحيح الثخارى البن بطال )29)
 (. 86/ 14(، وانظر: عمد  القاري )57/ 12( املف م ملا أشكل من تلخيص كتا  مسلم )30)
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   ذه منقثة عظيمة ملعاوية حيث جا  أنه مغفور له، وأه منزلته يف اجلنة كمنزلة امللوك على األسر .
 ( كان من المجاهدين.9)

 كاه يغفزو الفرو  يف كفل سفنة مفرتني، مفر  يف الصفيا، ومفر  يف ال فتا ، ويف،مر رجفهًن مفن ملومفه  فيحج 
 .(32)مخسني، وحج ابنه يزيد سنة إحدى ومخسنيبالناس، وحج هو سنة 

 ( من الملوك الذين تحبهم رعيتهم.10)  
كفاه مفن أحسفن النفاس سفري  يف واليتفه، وكانفت رعيتفه حتثفه وهفو حيفث م، ويصفلوه عليففه،   ومعاويفة 

 .(33)وهو يصلي علي م
ملال ملثيصة بن جابر: "ما رأيت أحداً أعظم حلماً وال أك ر سؤ  اً وال أبعد أنفا  وال ألفني خمرجفاً، وال 
أرحفففب باعفففاً بفففاملعروف مفففن معاويفففة. وملفففال بع ففف م: أمسففف  رجفففل معاويفففة كهنمفففاً سفففيئاً شفففديداً،  قيفففل لفففه لفففو 

 سطو  عليه؟  قال: إين الستحي من اهلل أه ي يَق حلمي عن ذنب أحد رعي ". 
ويف روايففة ملففال لففه رجففل: "يففا أمففري املففؤمنني مففا أحلمففط؟"،  قففال: "إين ألسففتحي أه يكففوه جففر  أحففد 

 .(34)أعظم من حلمي"
 ( تولى اإلمارة في عهد عمر وعثمان .11)  

، ع ففرين سففنة أمففريًا علففى ال ففا  يف خهن ففة عمففر وخهن ففة ع مففاه رهففي اهلل عن مففا مكففث معاويففة 
 .(35)مث خليفًة للمسلمني م َل ا

اتففا  كفل مفن عمفر بفن اخلطفا  وع مفاه  وملد عد ابن حجر اهليتمي ذلط من أبرز   ائله  قفال: "
ابففن عفففاه رهففي اهلل عن مففا، ومهففا مففن مهففا يف الف ففل والصففحثة، وهلمففا املكففاه األعلففى واألم ففل مففن الففورع 

لفى ال فا ، هلفو والدين والتقى وسدا  الرأي وحسن الفكفر ومتفا  النظفر، علفى تف،مري معاويفة رهفي اهلل عنفه ع
ملفففال الفففذهيب:  .(36)!!"  أكفففرب  ليفففل علفففى   فففل معاويفففة واسفففتحقامله هلفففذه املنزلفففة ..  ففف،ي   فففل بعفففد هفففذا ؟

                                                                                                                                               

 (. 128/ 5(، واالستذكار )235/ 1( التم يد ملا يف املوط، من املعاين واألسانيد )31)
 (.240/ 5( تاريخ الطربي )32)
 (. 550/ 2(  ليل الواعظ إ  أ لة املواعظ )60نقض كهن  ال يعة والزيدية  ) :  ( جوا  أهل السنة النثوية يف33)
 . 8/138( الثداية والن اية 34)
 (. 5/ 3(، تاريخ ابن خلدوه )108/ 5( الثد  والتاريخ )35)
  ( . 18 - 17( تط ري اجلناه )   36)
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، مثنَّ عنْ َماهن َعَلى ِإمْلِلْيٍم  النَّفاَس  َفَيْ ِثطنهن، َويَفقنْو ن بِفِه أََمَّ مِليَفاٍ ، َويفنْرِهفي  -َوهنَو ثَفْغٌر  -"َحْسثنَط ِيَْن يفنَؤمِّرنهن عنَمرن
. لِفففطن

َ
فففرنهن ِمفففْن َأْصفففَحاِ   ِبَسفففَخائِِه َوِحْلِمفففِه، َوِإْه َكفففاَه بَفْع نففف نْم تَفففَ،ملََّ َمفففرًَّ  ِمْنفففهن، وََكفففَذِلَط  َفْلفففَيكنِن امل َوِإْه َكفففاَه َ يفْ

امَلَ ِبَكَمففاِل َعْقلِففِه، َو َفففْرِط َخففرْياً ِمْنففهن ِبَك ِففرْيٍ، َوأَْ َ ففَل، َوَأْصففَلَح،  َفَ ففَذا الرَّجنففلن َسففاَ  َوَسففاَس الَعفف َرسنففْوِل اهلِل 
َْوِعدن)

ِحْلِمِه، َوَسَعِة نَفْفِسِه، َوملفنوَِّ  َ َهائِِه َورَأْيِِه، َوَلهن َهَناٌ  َوأنمنْوٌر، َواهللن امل
37.) 

   وقبرص.، (38)قيسارية  ( فتح معاوية 12)
سفففنة تسفففف  ع ففففر  يف خهن ففففة عمفففر بففففن اخلطففففا   يف

جزيففففر  ، وا تففففتح يف سفففنة سففففث  وع ففففرين (39)
 .(40)ملرب 

 كان عالًما ورًعا عداًل .  ( معاوية 13)
لكنففه  وه اخللفففا  الراشففدين يف العلففم والففورع والعففدل، كمففا تففرى مففن التفففاو  بففني املهنئكففة واألنثيففا ، 

وإمارته كانت صحيحة بممجاع الصحابة، وتسليم احلسن بن عليٍّ 
(41). 

 بأن خالفته ملك ورحمة.  ( بيَّن رسول اهلل 14)
، وََكففاَه َبِ ففرٌي َرجنففهًن َيكنففاُّ َعففِن النفُّْعَمففاِه بْففِن َبِ ففرٍي، ملَففاَل: "كننَّففا ملفنعنففوً ا يف اْلَمْسففِجِد َمففَ  َرسنففوِل اهلِل 

رَاِ ؟"، ، يف اأْلنَمففَحِدي َفهن، َ َجففاَ  أَبنففو ثَفْعَلثَففَة اخْلنَ ففيِنُّ،  َفَقففاَل: "يَففا َبِ ففرين بْففَن َسففْعٍد َأحَتَْفففظن َحففِديَث َرسنففوِل اهلِل 
: " َتكنفوهن النُّثفنفوَّ ن  َفَقاَل حنَذيْفَفةن: "أَنَا َأْحَفظن خنْطَثتَفهن، َ َجلَفَس أَبنفو ثَفْعَلثَفَة،"  َفَقفاَل حنَذيْفَففةن: ملَفاَل َرسنفولن اهلِل 

َ اىِل النُّثفنفوَِّ ،  َفَتكنفوهن َمفا ِ يكنْم َما َشاَ  اهللن أَْه َتكنوَه، مثنَّ يَفْر َفعنَ ا ِإَذا َشاَ  أَْه يَفْر َفَعَ ا، مثنَّ َتكنوهن ِخهَن  َ ٌة َعَلى ِمنفْ
ففففوهن َمففففا  ففففوهن منْلًكففففا َعاه ففففا،  َفَيكن ففففوَه، مثنَّ يَفْر َفعنَ ففففا ِإَذا َشففففاَ  اهللن أَْه يَفْر َفَعَ ففففا، مثنَّ َتكن َشففففاَ  اهللن أَْه َشففففاَ  اهللن أَْه َتكن

كنفوهن منْلًكفا َجرْبِيَّفًة،  َفَتكنفوهن َمفا َشفاَ  اهللن أَْه َتكنفوَه، مثنَّ يَفْر َفعنَ فا ِإَذا َيكنوَه، مثنَّ يَفْر َفعنَ ا ِإَذا َشفاَ  أَْه يَفْر َفَعَ فا، مثنَّ تَ 

                                                 

 (. 132/ 3( سري أعهن  النثهن  )37)
وسني م ملة، وبعد األلا را  مث يا  م د  : ...وهي: مدينة كثري  عظيمة يف بهن   ( مليسارية: بالفتح، مث السكوه،38)

 (.421/ 4الرو ، وهي كرسيل ملط بين سلجو  ملوك الرو  )معجم الثلداه )
 (. 524( رملم)381/ 1( اآلحا  وامل اين البن أيب عاصم )39)
 ( .1029( رملم )120/ 2( مسند ال اميني للطرباين )40)
 (. 78( الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية ) : 41)
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َ ففففاىِل نفنثفنففففوٍَّ  "مثنَّ َسففففَكتَ  ففففوهن ِخهَن َففففًة َعلَففففى ِمنفْ َشففففاَ  أَْه يَفْر َفَعَ ففففا، مثنَّ َتكن
. ملففففال شففففيخ اإلسففففهن  ابففففن تيميففففة: (42)

ةن اخللففففا  الراشفففدين خهن فففَة نثفففولٍ  ورمحفففة، وكانفففت إمفففار ن نثفففول  ورمحفففة، وكانفففت خهن ففف " كانفففت نثفففول ن النفففيب 
معاوية منلًكفا ورمحفة، وبعفده وملف  منلفٌط َع نفوض، وكفاه علفيل بفن أيب طالفب ملفا رجف  مفن ِصففلني يقفول: "ال 

تسثلوا معاوية،  لو ملد ما  معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهل ا"
(43)  . 

لَفهن  : "َواتفََّفَق -رمحه اهلل  -وملال أيً ا  اْلعنَلَما ن َعَلى أَهَّ منَعاِويََة أَْ َ لن منلنوِك َهِذِه اأْلنمَِّة،  َفِمهَّ اأْلَْربَفَعفَة ملَفثفْ
اَه يف منْلِكفِه ِمفْن َكاننوا خنَلَفاَ  نفنثفنوٍَّ ، َوهنَو أَوَّلن اْلمنلنوِك؛ َكاَه منْلكنهن منْلًكا َوَرمْحًَة َكَمفا َجفاَ  يف احْلَفِديِث ... وََكف

رًا ِمْن منْلِط َ رْيِِه".الرَّ  مْحَِة َواحْلِْلِم َونَفْفِ  اْلمنْسِلِمنَي َما يفنْعَلمن أَنَّهن َكاَه َخيفْ
(44). 

، كمففا أمَّفففر  ففريه، وجاهفففد معففه، وكفففاه أمينًففا لفففه وملففال: " ففمه معاويفففة ثثففت بفففالتواتر: أنففه أمَّفففره النفف  
طا  الذى كاه مفن أخفرب النفاس بالرجفال، ىف كتابة الوحى، وواله عمر بن اخل بالوحى، وما اهتمه الن  

هفففذا ومفففا ذكرتفففه مفففن   فففائل ملعاويفففة و  .(45)وملفففد هفففر  اهلل احلفففق علفففى لسفففانه ومللثفففه، ومل يت مفففه ىف واليتفففه"
  يض من  يض، ملليل من ك ري، وإال  ف ائله حيتاىل ذكرها إ  مؤلا مستقل.

 المبحث الرابع : خالفته للمسلمين .
بعففد الصففلح مفف  احلسففن بففن علففي، وملففد متففت يثايعففة احلسففن ملعاويففة، ومففن خهن ففة معاويففة مل تثففدأ إال 

 . (46)ذلط اليو   قط مسي معاوية أمري املؤمنني
                                                 

(، 2796( ح)223/ 7(، والثزار يف مسنده الثحر الزخار )18406( ح)355/ 30( أخرجه: أمحد يف مسنده )42)
أََمُّ ِمْنهن، َوالطَّثَفرَاينُّ بِثَفْعِ ِه  ( : "َرَواهن َأمْحَدن يف تَفْرمَجَِة النفُّْعَماِه، َواْلثَفزَّارن 189/ 5وملال اهلي مي: يف ،م  الزوائد ومنث  الفوائد )

 يف اأْلَْوَسِط َورَِجالنهن ثَِقاٌ ". وملال األرناؤوط: حسن. 
(عن احْلَاِر  1283( ح)2/550(، وانظر هذا األثر يف السنة لعثد اهلل بن أمحد )5/154( جام  املسائل )43)

:  اأْلَْعَور، ملَاَل: مسَِْعتن َعِلي ا  َنكنْم َوبَفنْيَ أَْه اَل »يَفقنولن َتْكَرهنوا ِإَماَرَ  منَعاِويََة َرِهَي اللَّهن َعْنهن، َوالَِّذي نَفْفِسي بَِيِدِه َما بَفيفْ
 «. تَفْنظنرنوا ِإَ  مَجَاِجِم الرَِّجاِل تَفْندنرن َعْن َكَواِهِلَ ا َك،َنفََّ ا احْلَْنَظلن ِإالَّ أَْه يفنَفارمَِلكنْم منَعاِويَةن 

ا هعيا  يه احلار  ابن عثد اهلل األعور اهلمداين بسكوه امليم احلويت ب م امل ملة وبامل نا  ن و [ أملول: واألثر هن
الكويف أبو زهري صاحب علي كذبه ال عيب يف رأيه ورمي بالر ض ويف حدي ه هعا وليس له عند النسائي سوى حدي ني 

(. ولكنه يقثل هنا يف م ل هذا، ال 1029( )146ما  يف خهن ة ابن الزبري نوهو من ال انية[ )تقريب الت ذيب ) : 
 سيما والرواية يف الف ائل  احلار  شيعي، واهلل أعلم.

 (. 478/ 4( ،موع الفتاوى )44)
 (. 472/ 4( الفتاوى )45)
 (. 174( العواصم من القواصم ) : 46)
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اخلهن فة، وهتيف،  لفه  اكتملفت عوامفل تفويل معاويفة  -رهي اهلل عن ما  -وبتنازل احلسن بن علي 
ف(، ومسففي هففذا العففا  بعففا  اجلماعففة، هفف41مجيفف  أسففثانا،  ثويفف  أمففريًا للمففؤمنني عففا  واحففد وأربعففني لل جففر  )

وسففجل يف ذاكففر  األمففه عففا  اجلماعففة، وأصففثح هففذا احلففد  مففن مفاخرهففا الفف  تزهففو نففا علففى مففر العصففور، 
وتوايل الدهور،  قد التقت األمة على زعامة معاوية، ورهيت به أمفريًا علي فا، وابفت ج خيفار املسفلمني نفذه 

مث للسفففيد الكثفففري صفففاحب امل فففروع  وكفففاه الف فففل يف ذلفففط هلل الوحفففد  اجلامعفففة، بعفففد الفرملفففة امل فففتتة، 
، وينعففد عففا  اجلماعففة مففن عهنمففة -رهففي اهلل عن مففا  -اإلصففهنحي العظففيم احلسففن بففن علففي بففن أيب طالففب 

 خففرًا أه كففل الصففحابة األحيففا   و  ففيلة بففاهر  مففن   ففائل احلسففن. ويكفففي معاويففة  نثففو  املصففطفى 
مة على معاويفة، وبايعفه علمفا  الصفحابة والتفابعني، وعفدوا خهن تفه شفرعية يف ع ده بايعوه،  قد أمجعت األ

 ورهوا إمامته، ورأوا أنه خري من يلي أمر املسلمني، ويقو  به خري مليا  يف تلط املرحلة.
مففن م سففعد،  رنوي عففن األوزاعففي أنففه ملففال: "أ ركففت خهن ففة معاويففة عففد  مففن أصففحا  رسففول اهلل 

وزيففد بففن ثابففت، ومسففلمة بففن خملففد، وأبففو سففعيد اخلففدري، ورا فف  بففن خففديج، وأسففامة، وجففابر، وابففن عمففر، 
وأبو أمامفة، وأنفس بفن مالفط، ورجفال أك فر ختفا مسيفت ب،هفعاف م فاعفة"، كفانوا مصفابيح اهلفدى، وأوعيفة 

ت،ويلفه، ومففن التفابعني هلفم بمحسفاه إه شففا   العلفم، ح فروا مفن الكتفا  تنزيلففه، وأخفذوا عفن رسفول اهلل 
ملسففور بففن خمرمففة، وعثففد الففرمحن بففن األسففو  بففن عثففد يغففو ، وسففعيد بففن املسففيب، وعففرو  بففن اهلل مففن م: ا

 ."(47)الزبري، وعثد اهلل بن حمرييز يف أشثاه له، مل ينزعوا يده عن ،امعة يف أمة حممد 
وملففال ابففن حففز : " ثويفف  احلسففن مث سففللم األمففر إ  معاويففة، ويف بقايففا الصففحابة َمففن هففو أ  ففل من مففا 

 .(48)خهنف ختن أنفق ملثل الفتح وملاتل، وكل م أوهلم عن مخرهم باي  معاوية، ورأى إمامته"بهن 
إال وملففد رأوا  يففه شففروط اإلمامففة متففو ر ، ومن ففا العدالففة،  مففن يطعففن   الصففحابة مل يثففايعوا معاويففة 

م وتنقََّص م.  يف عدالة معاوية وإمامته  قد طعن يف عدالة هؤال  الصحابة مجيع م وخوال
 من رهيه هؤال  لدين م و نياهم أال نقثله ونرهى به َن؟!! ومن ملال: "لعل فم بفايعوا خو ًفا"،  قفد 
اهتم م باجلنب، وعد  الصدع باحلق، وهم القو  املعلفو  مفن سفريهتم ال فجاعة وال ف امة، وعفد  اخلفوف يف 

بن علي ملعاوية  اهلل لومة الئم، وانت ى ع د اخلهن ة الراشد  على من اىل النثو  بتنازل احلسن
(49)  . 

 .(50)وكانت واليته تس  ع ر  سنة وثهنثة أش ر وسثعة وع رين يوماً 
                                                 

 (. 435، 434/ 11( الثداية والن اية )47)
 (. 6/ 5( الفصل يف امللل والنحل )48)
 (. 96ك ا شث ا  ور  مفرتيا  )    انظر: معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني  (49)
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 المبحث الخامس: وفاته.
هفف(، أ مفي عليفه مث أ فا   قفال ألهلفه: "اتقفوا اهلل 60بدم ق يف رجفب سفنة سفتني ) تويف معاوية 

، وملففد أوصففى أه يكفففن -محففه اهلل ر  -، مث مففا  (51) ففمه اهلل تعففا  يقففي مففن اتقففاه، وال يقففي مففن ال يتقففي"
 .(52)الذي كساه إياه، وكاه مدخرًا عنده هلذا اليو . يف ثو  رسول اهلل 
 عند وفاته: ُعْمر معاوية 

. بفدليل ملفول ابفن حجفر: إه مولفده  (53)تويف معاوية على  القول الراجح: وهو ابفن افاه وسفثعني سفنة
ملثففل اهلجفففر   ، وكمفففا هففو معففروف  ففمه بع فففة الرسففول (54)كففاه ملثففل الثع ففة عمفففس سففنوا  علففى األشفف ر

ب هن  ع ر  سنة، وبذلط يكوه مولد معاوية ملثل اهلجر  ب ماه ع ر  سنة، وملا كانفت و اتفه سفنة سفتني، 
 .  (55)  ذا يعين أه عمره عند و اته كاه ااه وسثعني سنة
 أه حي رنا م  من َب. ،  نحن َث م،  نس،ل اهللنس،ل اهلل أه يلحقنا به وبصحابة رسول اهلل 

 الفصل الثاني: 

 أهم الشبهات التي أثيرت حوله:

نالت س ا  النقد من هذا الصحايب اجلليل ال سيما من ال يعة الفذين ناصفثوه العفدا ، وحفاولوا النيفل 
، مث أذكفر أهفم منه ومن كل مفن ناصفره، وملثفل ذكفر شفث اهتم أبفني يف الثدايفة خطفور  الومليعفة يف معاويفة 

 أثري حوله من شث ا .ما 
 . المبحث األول: خطورة الوقيعة في معاوية

الومليعة يف معاوية ال تعىن معاوية وحده، بفل تعفىن الت فكيط يف مجيف  الصفحابة الفذين ارت فوه خليففة 
 هلم، بل والت كيط يف مروياته ومروياهتم.

                                                                                                                                               

 (. 243/ 6( تاريخ الطربي )50)
 . 18( تاريخ أيب زرعة  51)
 .233، وتاريخ اخللفا  للسيوطي   119/  3( انظر: سري أعهن  النثهن  52)
 (. 243/ 6( تاريخ الطربي )53)
 (. 151/ 6( اإلصابة )54)
 (. 243/ 6( تاريخ الطربي )55)



(17) 

تصففانيف م، وهففؤال  لففيس ذلففط  حسففب بففل والت ففكيط يف األئمففة احلفففا  الففذين أ خلففوا أحا ي ففه يف 
األئمففة كففانوا علففى طثقففا  متتابعففة، بففل وبففني بع فف م أزمففاه متثاعففد ،  ك،نففه يقفف  يف أئمففة املسففلمني جففيهنً 

 بعد جيل.
يقففول القففامسي: "الومليعففة يف معاويففة تسففتلز  ر ففض مرويففه، بففل ومففروي كففل مففن أملففا  معففه يف بلدتففه، أو 

يعفة احلسفن لفه، وهفذا الفهنز  باطفل ألنفه خفهنف إمجفاع ملاتل حتت رايته من الصحابة والتابعني، ولفو بعفد مثا
أهفففل السفففنة، ... مفففن اسفففتجاز الومليعفففة يف معاويفففة  قفففد أزرى بك فففري مفففن الصفففحابة الفففذين  تحفففوا معفففه بفففهن  
السفواحل، و فزوا عاصفمة الفرو  و ريهفا، وأزرى عيففار التفابعني، ومفن بعفدهم كمالفط وال فا عي وأيب حنيفففة 

ن بعففدهم مففن روا  األخثففار وحفففا  اآلثففار،  ففمه هففؤال  رووا عففن معاويففة ومففن  وابففن أيب شففيثة واحلففاكم ..ومفف
كفاه معففه مفن الصففحابة.... اإلعراض عفن أخثففارهم ثجفة أاففم والفوا اإلمففا  الثفا ي علففى اإلمفا  احلففق هففد  

 .(56)جلانب كثري من السنة ال  ىن نا عن أحد، وشذوذ  ري معقول"
ر  مجيفف  مروياتففه، ومرويفففا  مففن ناصفففره، إذ كيففا نقثفففل  إَّنففا يريفففدوه  الففذين يطعنففوه يف معاويفففة 

روايفففا  أملفففوا  سفففاملطي العدالفففة؟!!، بفففل يريفففدوه الت فففكيط يف ،تمففف  الصفففحابة يف ذلفففط الوملفففت، إذ كيفففا 
يرهففى املسففلموه يف هففذا الوملففت ثكففم رجففل كففا ر؟!، هففذا  رهفف م وتلففط  ففايت م يريففدوه اإلج ففاز علففى 

  م هذا تك ر ذنونم، وير   اهلل ملعاوية  رجته . السنة بالت كيط يف رواهتا، وهؤال  بسث
ِإال لَِيزِيففَدهنمن اللَّففهن بِففَذِلَط ثَفَوابًففا  ملففال اإلمففا  ال َّففاِ ِعي: "َمففا أََرى النَّففاَس ابْفتفنلنففوا ِبَ ففْتِم َأْصففَحاِ  النَّففيب 

 .(57)ِعْنَد اْنِقطَاِع َعَمِلِ ْم"
َ َسفففثُّوهنْم" َيْسفففتَفْغِفرنوا أِلَْصفففَحاِ  النَّفففيبِّ وملَالَفففْت َعاِئَ فففةن: "أنِمفففرنوا أَْه 

. ملَفففاَل اْلَقاِهفففي: "أَمَّفففا اأْلَْمفففرن (58)
ْخَوانِنَفا بِااِلْسِتْغَفاِر الَّفِذي َأَشفاَرْ  إِلَْيفِه  َف نفَو ملولفه تعفا : )والفذين جفاؤا ِمفْن بَفْعفِدِهْم يَفقنولنفوَه َربفَّنَفا اْ ِففْر لَنَف ا َوإلِِ

(، ونففذا احففتج مالفففط ىف أنففه ال حففق يف اْلَفففْيِ  ِلَمففْن َسففبَّ الصَّفففَحابََة 10اه()احل ففر: الففذين سففثقونا باإلمي
َا َجَعَلهن ِلَمْن َجاَ  بَفْعَدهنْم ختَّْن َيْستَفْغِفرن هَلنْم واهلل   .(59)أعلم"َرِهَي اللَّهن َعنفْ نْم أِلَهَّ اللََّه تَفَعاَ  ِإَّنَّ

 ؟ فله   ائل ثابتة ف خاصة وعامة ف م َل معاوية  هن جيوز الطعنن يف محا هم،  كيا ين 
                                                 

 .71( نقد النصائح الكا ية  56)
(، وشرح أصول اعتقا  أهل السنة واجلماعة 424( انظر: تثيني كذ  املفرتي  يما نسب إ  األشعري ) : 57)

 (. 317/ 51(، وتاريخ  م ق البن عساكر )2820( رملم )1548/ 8لهنلكائي )
 (.3022( ح)2317/ 4كتا  التفسري )  ( أخرجه مسلم يف58)
 (. 158/ 18(، وانظر: شرح النووي على مسلم )286/ 6( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )59)
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 وبسففثب ثثففو  هففذه الف ففائل و ريهففا عففن السففلا،  قففد اففوا ايًففا شففديًدا عففن الففتكلم يف معاويففة 
 ، وَعدلوا ذلط من الكثائر.-رهي اهلل عن م  -وبقية الصحابة 

معاوية بفن أيب سففياه ميزانًا للسنة. ملال الربي  بن نا  : " وكاه بعض السلا جيعل حب معاوية 
 .(60)،  مذا ك ا الرجل السرت اجرتأ على ما ورا ه".سرت أصحا  رسول اهلل 

وبع  م جيعل الصفحابة بفا  اإلسفهن ، ومعاويفة بفا  الصفحابة. وسنفئل أبوعثفد الفرمحن النسفائي عفن 
اإلسففففهن  ،  قففففال: "إَّنففففا اإلسففففهن  كففففداٍر هلففففا بففففاٌ ،  ثففففا ن معاويففففَة بففففن أيب سفففففياه صففففاحِب رسففففول اهلل 

الصحابة،  من مذى الصحابَة إَّنا أراَ  اإلسهن ، كمن نَقفَر الثفاَ  إَّنفا يريفدن  خفوَل الفدار؛  مفن أرا  معاويفَة 
 .  (61) مَّنا أرا  الصحابة"

: "معاويفة عنفدنا -رمحفه اهلل  -وبع  م جعله ميزاناً الختثار اإلمياه. وملال اإلما  عثد اهلل بن املثارك 
 .(62)حِمْنة،  من رأيناه ينظر إليه شَزرًا اهتمناه على القو "، يعين الصحابة

إال جتفرأ علفى  فريه  ،  منه ما من رجل يتجرأ ويطعن يف معاويفة -رمحه اهلل  -وملد صد  يف ذلط 
،  منفه يكفوه ملفد أزال ....والسثب يف ذلط أه من جترأ على معاوية -رهي اهلل عن م  -من الصحابة 

 هيثة الصحابة من مللثه،  يق   ي م.
ففففثفُّ نْم أَْه يَفعْ  ميَففففاِه َ حن ففففبَّ الصَّففففَحابَِة ِمففففَن اإْلِ َ ِقففففيُّ َرمِحَففففهن اهللن: "َوِإَذا َظَ ففففَر أَهَّ حن َتِقففففَد َ َ ففففائَِل نْم، ملَففففاَل اْلثَفيفْ
ْسفهَنِ  ِمفنفْ نْم ِ نَف اؤنهن، َوِلكنفلِّ ِذي َويَفْعرَتَِف هَلنْم ِنَا، َويَفْعِرَف ِلكنلِّ ِذي َحقٍّ ِمنفْ نْم َحقَّهن، َوِلكنلِّ ِذي ِ نَفاٍ  يف اإْلِ

يِن َمْنزِلَتَفففهن، َويَفْن نفففَر حَمَاِسفففنَف نْم، َويَفففْدعنَو بِفففاخلَْ  َمْنزِلَفففٍة ِعْنفففَد الرَّسنفففوِل  رْيِ هَلنفففْم، َويَفْقتَفففِدَي ِيَفففا َجفففاَ  يف أَبْففففَواِ  الفففدِّ
ففدن تَفْ ِجففنَي َأَحففٍد ِمففنفْ نْم بَفثَففثِّ َمففا اَل حَيْسنففنن َعْنفف هِتِففْم َوَهَفففَواهِتِْم، َواَل يَفتَفَعمَّ ففا اَل َعففنفْ نْم َواَل يَفْتثَفف ن زالَّ هن َوَيْسففكنَت َعمَّ

فنَف نْم َوبِفاهلِل التفَّْوِ يفقن"يَفَق ن َهرنورٌَ  ِإَ  اخْلَْوِض ِ يِه  يِ  مفا َكفاَه بَفيفْ
. وملفال امليمفوين: "مسعفت أمحفد يقفول: "مفا (63)

. بل إه أبا زرعفة جعفل مفن ينفتقص الصفحابة ،فر  االنتقفا  مت مفاً يف (64)هلم وملعاوية؟ نس،ل اهلل العا ية"
ذا رأيفت الرجفل ينفتقص أنفه ملفال: "إ -رمحفه اهلل  -وروى اخلطيب الثغدا ي عن أىب زرعفة الفرازى  إسهنمه. 

عنفدنا حفق، والقفرمه حفق، وإَّنفا   اعلم أنه زنديق، وذلفط أه الرسفول  أحدا من أصحا  رسول اهلل 
                                                 

 (. 209/ 59(، وتاريخ  م ق البن عساكر )139/ 8( الثداية والن اية )60)
 . 339/ 1، وانظر: هتذيب الكمال 175/ 71( تاريخ  م ق 61)
 (. 209/ 59، وتاريخ  م ق )139/ 8 ( الثداية والن اية62)
 (. 94/ 3( شعب اإلمياه )63)
 (. 570( والصار  املسلول )432/ 1( السنة للخهنل )64)
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، وإَّنففا يريففدوه أه جيرحففوا شفف و نا لينْثِطلففوا الكتففا  أ َّى إلينففا هففذا القففرمه والسففنن أصففحا  رسففول اهلل 
 .(65)والسنة، واجلرح نم أْو  وهم زنا ملة"

املو ق بن ملدامة يف ملعة االعتقا  عن الصحابة إمجااًل ختم بقوله: "ومعاويفة خفال املفؤمنني، وملا تكلم 
 ".-رهي اهلل عن م  -وكاتب وحي اهلل، أحد خلفا  املسلمني 

وعفففن إبفففراهيم بفففن ميسفففر  ملفففال: "مفففا رأيفففت عمفففر بفففن عثفففد العزيفففز هفففر  إنسفففانًا ملفففط إال إنسفففانًا شفففتم 
 .  (66)معاوية،  منه هربه أسواطًا"

ولففذلط يقففول شففيخ اإلسففهن  ابففن تيميففة )رمحففه اهلل(: لقففد   ففلت الي ففو  والنصففارى علففى الرا  ففة مففن 
ال يعة عصلة حيث سئلت الي و  من خري أهل ملتكم. ملالوا: "أصحا  موسى"، وسفئلت النصفارى مفن 
 خففري أهففل ملففتكم. ملففالوا: "حففواري عيسففى"، وسففئلت الرا  ففة مففن شففر أهففل ملففتكم ملففالوا: "أصففحا  حممففد

("67" أمففروا باالسففتغفار هلففم  سففثوهم.)  ور ففم كففل هففذا اإلمث الواملفف  علففى مففن سففب الصففحابة أو سففب
واحففففد مففففن م إال أه ال ففففيعة ومففففن لففففا لف ففففم وملعففففوا يف الصففففحايب اجلليففففل معاويففففة بففففن أيب سفففففياه، وأثففففاروا 

 شث ا  حوله أذكرها، وأذكر الر  علي ا يف املثحث القا  .
 المبحث الثاني : 

 .الشبهات التي أثيرت حول معاوية 

مفن أك فر الصفحابة الفذين أثفري  حفوهلم شفث ا  لفذا املتصفر   كما ذكر  مفن ملثفل يعفد معاويفة 
 على أك ر ال ث ا  ش ر  وتعد من أملوى ال ث ا  من وج ة نظر اخلصم .

 الطعن عليه في صحة إسالمه:الشبهة األولى: 
عففز الففدين كتابففاً أمسففاه ) يففن السففلطاه( يعففىن بالسففطاه معاويففة بففن   قففد ألففا أحففدهم وهففو بففىن نيففازى

 . أىب سفياه 
وهذا الكتا  كتثه عن هوى، وخطته يد أثيمة، وهفو كتفا  مفأله بالكفذ  والتحريفا والتزويفر يقفول 

 ،عفففا  عقليفففة اجلاهليفففة … يف كتابفففه هفففذا: "والتفففاريخ اإلسفففهنمى حيفففدثنا أه معاويفففة كفففاه مفففن  هفففا  العفففر  
                                                 

(، والصواعق احملرملة 34. والعواصم من القواصم ط األوملاف السعو ية ) : 97( الكفاية يف علم الرواية،  : 65)
 (. 608/ 2على أهل الر ض وال هنل والزندملة )

 (. 571( وهو يف الصار  املسلول )1341/2385/ 7(  أصول االعتقا  )66)
 .1/8( من اىل السنة النثوية 67)
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ه أحكففا  القففرمه، مففن خففهنل  ففتح بففا  الروايففا  باألحا يففث املفففرتا  لتحففل حمففل القففرمه، وملففد وجففد  بتومليففف
ك ففففرياً مففففن املسففففاعدين مففففن بففففني أصففففحا  املصففففاحل مففففن علمففففا  السففففو ، واحلسففففا ، واملنففففا قني مففففن أعففففدا  

   ففو يففزعم أه معاويفة أوملففا أحكففا  القففرمه، لفيس ذلففط  حسففب بفل جعففل العمففل يف زمانففه .(68)اإلسفهن "
 باألحا يث املوهوعة املكذوبة.

 الجواب عن الشبهة:
 خلففة ىف إميانففه ، وال ريثففة ىف إخهنصففه إلسففهنمه ، وال ىف  مففن ال ابففت أنففه مل تعففرف عففن معاويففة 

إمارته،  يقول القاهى أبو بكر بن العرىب مثينفاً مفا اجتمف  ىف معاويفة مفن خصفال اخلفري: "معاويفة اجتمعفت 
لففه ال ففاما  كل ففا وأ ففر ه نففا، ملففا رأى مففن حسففن سففريته، ومليامففه ثمايففة  يففه خصففال : وهففى أه عمففر مجفف  

 الثي ة وسد ال غور، وإصهنح اجلند، والظ ور على العدو، وسياسة اخللق.
  عمر ال جيم  له هذه الوالية إال بعد ثقته يف  ينه وعلمه.

سفنده عفن ابففن وملفد شف د لفه ىف صففحيح احلفديث بالصفحثة والفقففه،  يمفا رواه الثخفارى ىف صففحيحه ب
أىب مليكفه ملفال : "أوتففر معاويفة بعففد الع فا  بركعففة وعنفده مفو  البففن عثفاس،  فف،تى ابفن عثففاس  قفال:  عففه؛ 

، وىف رواية أخرى مليل البن عثاس : "هل لط ىف أمري املؤمنني معاوية ؛  منفه مفا  منه صحب رسول اهلل 
 .(69)أوتر إال بواحد ، ملال : إنه  قيه"

 ش د عهن ته ىف حديث أ  حرا  رهى اهلل عن ا،  يما رواه أنفس بفن مالفط يقول ابن العرىب : "و 
نا  عندها القيلولة، مث استيقظ وهو ي حط؛ ألنه رأى ناساً مفن أمتفه  فزا  ىف سفثيل اهلل  أه رسول اهلل 

ملوكفاً علفى األسفر . مث وهف  رأسفه،  نفا  واسفتيقظ، وملفد رأى  –وسفطه ومعظمفه  أى –يركثوه ثفثج الثحفر 
م فل الرؤيفا األو ،  قالفت لفه أ  حفرا  : "ا ع اهلل أه جيعلفىن مفن م"،  قفال، "أنفت مفن األولفني"،  ركثفت أ  

 .  (70)حرا  الثحر ىف زمن معاوية  صرعت عن  ابت ا حني خرجت من الثحر.   لكت"
 هفف(27)ابن ك ري  يقول: يعىن باألول جي  معاوية حني  زا ملفرب   فتح فا سفنة ويؤكد هذا احلا ظ 

أيا  ع ماه بن عففاه، بقيفا   معاويفة، عقفب إن فائه األسفطول اإلسفهنمى األول ىف التفاريخ، وكانفت مع فم 
أ  حرا  ىف صحثة زوج ا عثا   بن الصفامت، ومع فم مفن الصفحابة أبفو الفدر ا  وأبفو ذر و فريهم، وماتفت 

 را  ىف سثيل اهلل ، وملربها بقرب  إ  اليو . أ  ح
                                                 

 .37، 36(   ين السلطاه  68)
 (.3554ح )  3 /1373( أخرجه الثخارى كتا    ائل الصحابة، با  ذكر معاوية 69)
 (.325من القواصم ) :  ( سثق  رجيه وهو صحيح متفق عليه، وانظر النص الكامل لكتا  العواصم70)
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ملففال ابففن ك ففري: "مث كففاه أمففري اجلففي  ال ففاي يزيففد بففن معاويففة ىف  ففزو  القسففطنطينية، ملففال : وهففذا مففن 
 ىف ال  ا   لسيدنا معاوية، وابنه يزيد بالف ل، واملغفر  واجلنة. (71)أعظم  الئل النثو 

اإلسهنمية، وك ري من العلما  جعل عدل معاوية يففو  عفدل بل إه أيامه كانت من أ  ل أيا  األمة 
 عمر بن عثد العزيز، وشث وه بامل دي.

يقففول اإلمففا  ابففن تيميففة : "مل يكففن مففن ملففوك املسففلمني ملففط خففرياً مففن معاويففة، وال كففاه النففاس ىف 
نسفثت إ  أيفا   زماه ملط من امللوك خرياً من م ىف زمن معاويفة، إذا نسفثت أيامفه إ  أيفا  مفن بعفده، وإذا

 .  (72)أىب بكر وعمر ظ ر التفاهل....وروى عن ،اهد ملال : "لو أ ركتم معاوية لقلتم: "هذا امل دي"
وملال األعم  عندما ذكفروا عمفر بفن عثفدالعزيز وعدلفه: " كيفا لفو أ ركفتم معاويفة؟ ملفالوا: ىف حلمفه 

 .(73)؟ ملال : ال واهلل، بل ىف عدله
لففدعا    وهففذه ال فف ا   مففن هففؤال  األئمففة األعففهن  ألمففري املففؤمنني معاويففة صففدى اسففتجابة املففو   

 .(74): " الل م اجعله ها ياً، م دياً، واهد به" ، هلذا اخلليفة الصاحل يو  ملال  سيدنا رسول اهلل 
 وبعض املؤرخني يرى أه  ولته ينثغي أه تلحق باخلهن ة الراشد .

: "إه  ولة معاوية وأخثاره كاه ينثغى أه تلحق بدول اخللففا  الراشفدين وأخثفارهم، يقول ابن خلدوه
 .(75)  و تالي م ىف الف ل والعدالة والصحثة"

ال تففدل علففى إسففهنمه  حسففب، بففل علففى علففو  وملففد مففر ذكففر   ففائل ال تعففد وال حتصففى ملعاويففة 
ولكففن مفاذا نقفول ألنفاس مفأل احلقففد  كيفا جيفرؤ هففؤال  احلاملفدوه علفى الطعفن  يفه؟،  منزلتفه ورسفوق ملفد . 

 واحلسد مللونم،  ،عماهم عن احلق ر م ظ وره ووهوحه، وأصم م عن مساعه.
 الشبهة الثانية: أنه ارتكب عدداً من الكبائر منها:

 ( حملت إليه الخمر، بل وشرب الخمر.1)

                                                 

 . 120، 6/23، و تح الثارى 1/17، وينظر : الن اية ىف الفنت واملهنحم 8/229( الثداية والن اية 71)
 (. 668( رملم)437/ 2( أخرجه: اخلهنل يف السنة )72)
 . 3/185(، وانظر: من اىل السنة 667( رملم)437/ 2( أخرجه: اخلهنل يف السنة )73)
من حديث  3842رملم 5/645ننه كتا  املناملب، با  مناملب ملعاوية بن أىب سفياه( أخرجه الرتمذى ىف س74)

 ، وملال الرتمذى : هذا حديث حسن  ريب.عثد الرمحن بن عمري  
 .2/458( تاريخ ابن خلدوه 75)
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 ورووا روايات وهي:
ففدن بْففنن َأمْحَففدَ  ثَفَنا حمنَمَّ بْففِن مَحْففَداَه، ثنففا احلََْسففنن بْففنن سنففْفَياَه، ثنففا ِإمْسَاِعيففلن بْففنن  األو : ملففال أبففو نعففيم: "َحففدَّ

فِد بْفِن ِإْسفَحاَ ، َعفْن بفنفْرَ َ  بْفِن سنفْفَياَه، َعف َلَة حَيََْي ْبنن َواِهٍح، َعفْن حمنَمَّ َيفْ فِد بْفِن  منوَسى السُّدِّيُّ، ثنا أَبنو متن ْن حمنَمَّ
، ملَففاَل: " َ ففزَا َعْثففدن  الففرَّمْحَِن بْففنن َسففْ ٍل اأْلَْنَصففارِيُّ يف َزَمففاِه عنْ َمففاَه، َومنَعاِويَففةن أَِمففرٌي َعلَففى ال َّففاِ ،  َكْعففٍب اْلقنَرِظففيِّ

َ ا َعْثدن الرَّمْحَِن ِبرنحمِِْه،  َفنَفَقَر كنلَّ  َ ا،  َفَناَوَشفَ َمرَّْ  بِِه َرَوايَا مَخٍْر حتنَْملن ِلمنَعاِويََة، َوبفنرٌّ  َفَقاَ  إِلَيفْ هن ِ ْلَماننفهن  رَاِويٍَة ِمنفْ
ََ َمْ ،َنَففَة منَعاِويَففَة،  َفَقففاَل: َ عنففوهن  َِمنَّففهن َشففْيٌخ ملَففْد َذَهففَب َعْقلنففهن،  َفَقففاَل: َكففَذَ  َواهلِل، َمففا ذَ  َهففَب َعْقلِففي، َحففىتَّ بَفلَفف

ْن أَنَففا بَِقيَففتن َحففىتَّ أََرى يف مفففنَعاِويََة نَفَ انَففا أَْه ننففْدِخَل بنطنونَفنَففا، َوَأْسففِقَيتَفَنا، َوَأْحلِففان بِففاهلِل لَففئِ  َوَلِكففنَّ َرسنففوَل اهلِل 
، أَلَبْفقنَرهَّ َبْطَنهن َوأَلَمنوَتنُّ  نونَهن "َما مسَِْعتن مفَِن َرسنوِل اهلِل 

(76). 
 الرد على الرواية.

 هذه الرواية هعيفة توجد نا أك ر من علة.
  ففو جيمفف  بففني هففعفني ، (77)األو :  ي ففا إمساعيففل بففن موسففى الفففزاري صففدو   طفف  رمففي بففالر ض

 األول اخلط،، وال اين الر ض، ورواية أم اله مر و   يف م ل هذا.
ال انيفففة: حممفففد ابفففن إسفففحا  صفففدو  يفففدلس، ورمفففي بالت فففي  والقفففدر، وهفففو أي فففاً مجففف  بفففني هفففعقني 

 التدليس وهنا مل يصرح بالسماع، ال اين االهتا  بالت ي .
، وهففو أي ففاً مجفف  بففني هففعقني لففيس (78)، و يففه ر ففضال ال ففة: بريففد  أو يزيففد بففن سفففياه لففيس بففالقوي

 بالقوي، وال اين الر ض.
 .(79)ملال احلا ظ ابن حجر: سنده هعيا من أجل يزيد بن سفياه

   ؤال  ثهنثة يف اإلسنا  اهتموا بالت ي ، والر ض،  كيا يقثل م ل هذا من هؤال ؟.
 .(80) مخر خهن ة علي( يف السند حممد بن كعب القرظي مل يدرك الواملعة ألنه ولد يف4)

                                                 

 (. 420/ 34(، وابن عساكر يف تاريخ  م ق )4616( برملم)1828/ 4( أخرجه: أبو نعيم يف معر ة الصحابة )76)
 (. 492  ) 110قريب الت ذيب  ( ت77)
 (. 661 ) 121( تقريب الت ذيب   78)
 (.5152 )4/264( اإلصابة يف متييز الصحابة )79)
 (. 6257 ) 504( تقريب الت ذيب   80)
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 كيا حيتج ي ل هذه الروايفا  علفى إلصفا  هتمفة مفن أصفعب الفت م بصفحايب جليفل م فل معاويفة؟، 
 وسي،يت مزيد ر  عند اجلوا  عن الرواية التالية.   ذه هتمة ال أساس هلا.

 الرواية الثانية التي استدلوا بها: 
ففدن بْففنن ِإْسففَحاَ  ال ثَفَنا حمنَمَّ ففدن بْففنن َعثَّففاٍ ، نففا حَيْففََي بْففنن سنففَلْيٍم، َعففِن ابْففِن ملففال ال اشففي: َحففدَّ صَّففَغاينُّ، نففا حمنَمَّ

ارٌَ  َوهنفَو بِال َّفاِ  خن َفْيٍم، َعْن ِإمْسَاِعيَل بْفِن عنثَفْيفِد بْفِن رِ َاَعفَة، َعفْن أَبِيفِه، أَهَّ عنثَفاَ َ  بْفَن الصَّفاِمِت، َمفرَّْ  َعَلْيفِه مِلطَف
َ فا ومََلْ حَتِْملن اخْلَْمَر  َفَقاَل:  َما َهِذِه؟ أََزْيٌت؟ مِليَل: اَل َبلن مَخٌْر تفنثَفاعن لِفنفهَنٍه ،  ََ،َخفَذ َشفْفرًَ  ِمفَن السُّفوِ   َفَقفاَ  إِلَيفْ

فففاِ   ََ،ْرَسفففَل  نفففهَنٌه ِإَ  َأيب هنَريْففففرَ َ  َ فففا رَاِويَفففًة ِإالَّ بَفَقَرَهفففا، َوأَبنفففو هنَريْففففرََ  ِإْذ َذاَك بِال َّ َأاَل متنِْسفففْط َعنَّفففا   َفَقفففاَل: يَفففَذْر ِمنفْ
مَّفففِة َمتَفففاِجرَ  فففوِ   َفيفنْفِسفففدن َعلَفففى أَْهفففِل الذِّ هنْم، َوِإمَّفففا َأَخفففاَك عنثَفففاَ َ  بْفففَن الصَّفففاِمِت: ِإمَّفففا بِاْلغَفففَدَواِ   َفيَفْغفففدنو ِإَ  السُّ

نَففا  ََ،ْمِسففْط َعنَّففا َأَخففاَك،  َ،ملْفثَففَل أَبنففو هنَريْفففرََ  بِاْلَعِ ففيِّ  َفيَفْقعنففدن بِاْلَمْسففِجِد لَففْيَس لَففهن َعَمففٌل ِإالَّ َشففْتمن أَْعرَاِهففَنا َوَعْيثفن 
: )تِْلفَط أنمَّفٌة مَيِْ في َحفىتَّ َ َخفَل َعلَفى عنثَفاَ َ   َفَقفاَل: يَفا عنثَفاَ  ن َمفا لَفَط َوِلمنَعاِويَفَة؟ َذْرهن َوَمفا مَحَفَل  َفِمهَّ اللَّفَه يفَ  قنفولن

[ ملَفاَل: يَفا أَبَفا هنَريْففرََ  مَلْ َتكنفْن َمَعنَفا ِإْذ بَايَفْعنَفا َرسنفوَل 134تنْم( نالثقر : مَلْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَثْت َوَلكنْم َما َكَسثْ 
ى اأْلَْمففِر ؟ بَايَفْعنَففاهن َعلَففى السَّففْمِ  َوالطَّاَعففِة يف النََّ ففاِط َواْلَكَسفِل، َوَعلَففى النفََّفَقففِة يف اْلعنْسففِر َواْلينْسففِر، َوَعلَففاللَّفِه 

َعلَفى أَْه نَفْنصنفرَهن ِإَذا ملَففِدَ  بِفاْلَمْعرنوِف َوالنفَّْ فِي َعفِن اْلمنْنَكفِر، َوأَْه نَفقنفوَل يف اللَّفِه اَل تَْ،خنفذننَا يف اللَّفِه َلْوَمفَة اَلئِفٍم، وَ 
َنا يَفْ ِرَ   َفَنْمنَفَعهن َما ََّنَْن ن ِمْنهن أَنْففنَسَنا َوأَْزَواَجَنا َوأَْهَلَنا َولََنا اجْلَنَّةن ، َوَمْن َوىفَّ  َوىفَّ اللَّهن لَفهن اجْلَنَّفَة ِيَفا بَفايََ  َعَلْيفِه  َعَليفْ

َفففَرسنفففوَل اللَّفففِه  فففهن أَبنفففو هنَريْففففرََ  ِبَ فففْيٍ ، َ َكتَفففَب  نفففهَنٌه ِإَ  ، َوَمفففْن َنَكفففَث  َِمَّنَّ ا يَفْنكنفففثن َعلَفففى نَفْفِسفففِه ،  َفففهَن ينَكلِّمن
فففاَ  َوأَْهلَفففهن ،  َِممَّفففا أَْه َيكنفففاَّ عَ  نَّفففا عنثَفففاَ َ  بْفففَن عنْ َمفففاَه بِاْلَمِدينَفففِة أَهَّ عنثَفففاَ َ  بْفففَن الصَّفففاِمِت ملَفففْد أَْ َسفففَد َعلَفففيَّ ال َّ

َنهن َوبَفنْيَ ال َّاِ ، َ َكتَفَب عنْ َمفاهن ِإَ   نفهَنٍه أَْ ِخْلفهن ِإَ  َ ارِِه ِمفَن اْلَمِدينَفالصَّاِمِت ،  ِة ،  َفثَفَعفَث َوِإمَّا أَْه أنَخلَِّي بَفيفْ
اَر َولَفْيَس ِ يَ فا ِإالَّ َرجنفٌل ِمفَن السَّفابِ  ِقنَي بَِعْينِفِه َوَمفَن التَّفابِِعنَي بِِه  نهَنٌه َحىتَّ مَلِدَ  اْلَمِديَنَة َ َدَخَل َعَلى عنْ َماَه الدَّ
اِر ،  َالْ  تَفَففَت إِلَْيفِه  َفَقفاَل: َمفا لَنَفا الَِّذيَن أَْ رَكنوا اْلَقْوَ  منتَفَواِ رِيَن  َفَلْم ينِ مَّ عنْ َماهن بِِه ِإالَّ َوهنَو ملَاِعٌد يف َجاِنِب الدَّ

ْعفففتن َرسنفففوَل اللَّفففِه َولَفففَط يَفففا عنثَفففاَ  ن؟  َفَقفففاَ  عنثَفففاَ  ن ملَائًِمفففا َوانْفَتَصففف اِر  َفَقفففاَل: ِإينِّ مسَِ أَبَفففا اْلَقاِسفففِم  َب هَلنفففْم يف الفففدَّ
: "َسففَيِلي أنمنففورَكنْم ِمففْن بَفْعففِدي رَِجففاٌل يفنَعرِّ نففوَنكنْم َمففا تفنْنِكففرنوَه َويفنْنِكففرنوَه َعلَففْيكنْم َمففا تَفْعرِ نففوَه  ،  َففهَن طَاَعففَة يَفقنففولن

لُّوا بِفَربِّكنْم" .  َفَوالَّفِذي نَفْففسن عنثَفاَ َ  بِيَفِدِه، ِإهَّ  نهَننًفا َلِمفْن أنولَئِفَط َ َمفا رَاَجَعفهن عنْ َمفاهن ِلَمْن َعَصى اللََّه، َ هَن َتِ ف
ِثَْرفٍ 
(81). 

 الرد على الرواية:
 أي اً نا أك ر من علة : الروايةأواًل: هذه 

                                                 

 (.  1258( ح)173/ 3( أخرجه ال اشي يف املسند )81)



(24) 

الروايففة موجففو   يف مسففند أمحففد بففدوه ذكففر ملصففة اخلمففر، وبففدوه ذكففر حففوار عثففا   مفف   هففذهاألو  : 
 .   (82)أيب هرير ، وبدوه ذكر معاوية

، ال تعففرف لففه (83)يففة: الروايففة مرسففلة،  احلا ثففة حففدثت يف ال ففا ، وعثيففد  بففن ر اعففة تففابعي مففدينال ان
هفففعيا حفففىت يصفففرح بالتحفففديث هفففذا روايفففة وال مسفففاع عفففن عثفففا  ، وال عفففن أيب هريفففر ،   فففذا مرسفففل خففففي 

رِسل.
ن
 امل

َة ال ال ة: هناك رواية للثي قي يف  الئل النثو  َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن عنثَفْيِد ْبِن رِ َاَعَة، َعْن أَبِيِه عنثَفْيِد بْفِن رِ َاَعف
َعلَففى السَّففْمِ   : ِإنَّففا بَايَفْعنَففا َرسنففوَل اهلِل ملَففاَل: ملَففِدَمْت َرَوايَففا مَخْففٍر،  َ،َتَاَهففا عنثَففاَ  ن بْففنن الصَّففاِمِت، َ َحرَّملَفَ ففا َوملَففالَ 

َعفِن اْلمنْنَكفِر، َوَعلَفى َوالطَّاَعِة يف النََّ اِط َواْلَكَسِل َوالنفََّفَقِة يف اْلعنْسِر َواْلينْسفِر َوَعلَفى اأْلَْمفِر بِفاْلَمْعرنوِف َوالنفَّْ فِي 
نَا ِ يِه َلْوَمةن  نَفا يَف ْفِرَ  ِيَفا ََّنْنَف ن ِمْنفهن  اَلئٍِم، َوَعلَفى أَْه نَفْنصنفَر َرسنفوَل اهلِل  أَْه نَفقنوَل يف اهلِل اَل تَْ،خنذن ِإَذا ملَفِدَ  َعَليفْ

َعةن َرسنوِل اهلِل  َ فا  أَنْففنَسَنا َوأَْزَواَجَنا َوأَبْفَناَ نَا َولََنا اجْلَنَّةن.  َفَ ِذِه بَفيفْ . وملفال ابفن ك فري: "َوَهفَذا  (84)بَايَفْعَناهن َعَليفْ
َناٌ  ِجيٌد مَلِويٌّ وملَْ  نْرِجنوهن")ِإسْ 

 (.   ذه الرواية  ي ا زيا ا  ليست عند الثي قي ختا يؤكد هعف ا.85
 ثانياً: الرواية  ي ا ما جيا  به من وجوه: 

األول: الروايففة  ي ففا أه الففذين كففانوا يثيعففوه اخلمففر وي ففرتونه مففن أهففل الذمففة، وهففذا واهففح مففن ملففول 
 : " يفسد على أهل الذمة متاجرهم".معاوية كما يف نص الرواية

 ال اين: ما حد  اجت ا  من عثا   بن الصامت يف محله احلديث عن معاوية.
ال الث: ال يوجد يف احلديث ما ي ثت أه اخلمر كانت ملعاوية بدليل ملوله يف الرواية أي اً: "مخر تثفاع 

 لفهنه".
يثلغفه عففن معاويفة أنففه يتفاجر يف اخلمففر، ثال فاً: لففو صفح هففذا اخلفرب لكففاه  يفه طعففن يف ع مفاه إذ كيففا 

  هن يعاملثه، بل وجيعله والياً على ال ا .

                                                 

(، وملال ال يخ : شعيب إسنا  هعيا، والثزار يف مسنده 22769ح) 37/428( أخرجه: أمحد يف مسنده 82)
(، و ال 2894ح) 3/190(، والطرباين يف األوسط 5ح)1/4(، والدواليب يف الكىن واألمسا  2731ح) 7/164

 . 3/528األلثاين : هعيا. السلسلة ال عيفة 
 (. 133 ) 7/65( هتذيب الت ذيب 83)
  (.451/ 2والثي قي يف  الئل النثو  )( 84)
  (.203/ 2( السري  النثوية البن ك ري )85)
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: لففو حففد  هففذا مففن معاويففة ملففا ملثلففه الصففحابة والتففابعوه بففل ال ابففت أاففم ملثلففوه خليفففة هلففم ومل رابعففاً 
 ينزعوا يداً من طاعة.

املنكفففر؟، وهفففذا مفففا خامسفففاً: هفففذا  يفففه طعفففن يف الصفففحابة مجيعفففاً، إذ كيفففا يسفففكتوه عفففن الن فففي عفففن 
   لت به األمة على من سواها من األمم.

 أما اتهامه بشرب الخمر:
حفففدي اً يف مسفففند أمحفففد، عفففن َعْثفففد اللَّفففِه بْفففن بفنَريْفففَدَ  ملَفففاَل: "َ َخْلفففتن أَنَفففا َوَأيب َعلَفففى منَعاِويَفففَة،  ذكفففروا قفففد 

ْلَنا، مثنَّ أنتِيَنا بِال َّرَاِ ، َ َ ِرَ  منَعاِويَةن، مثنَّ نَاَوَل َأيب، مثنَّ ملَفاَل: َمفا  ََ،ْجَلَسَنا َعَلى اْلفنرنِش، مثنَّ أنتِيَنا بِالطََّعاِ ،  ََ،كَ 
ملَففاَل منَعاِويَففةن: كنْنففتن َأمْجَففَل َشففَثاِ  ملفنففَرْيٍ ، َوَأْجففَوَ هن ثَفْغففرًا، َوَمففا َشففْيٌ  كنْنففتن  َشففرِبْفتنهن منْنففذن َحرََّمففهن َرسنففولن اللَّففِه 

ثنيِن"  َأِجدن َلهن َلذَّ ً   .(86)َكَما كنْنتن َأِجدنهن َوأَنَا َشا ٌّ َ يفْرن اللَّنَبِ أَْو ِإْنَساٍه َحَسِن احلَِْديِث حينَدِّ
 الرواية: علىالرد 

 ميكن الر  ب،ه الرواية منكر  سنداً ومتناً.
، وهفو هنففا أخطف،،  ف،يت بزيففا   (87) ففي الروايفة زيففد بفن احلثفا   طفف  يف احلفديث أموا نكوارة السووند:

بل هو منكر إذ ليس باإلمكاه أه يتفر  راو ثفديث مر فوع، وملفد اختفل يف زيفد ليست عند ابن أيب شيثة، 
 شرطاه:

 األول: هو من الطثقة ال  تلي تابعي التابعني.
 ال اين: أنه ليس من جثال احلفا ،   هًن عن أنه من طثقة بعد أتثاع التابعني. 

  من الواهح أه سيا  القصة هكذا ناملص، وهو حمذوف، واهلل أعلم به. المتن : نكارةوأما 
 أما الرواية عند ابن أيب شيثة يف املصنا  هن إشكال وال خط،  ي ا.

والرواية لفظ ا عن عثد اهلل بن بريد  ملَاَل : "َ َخْلت أَنَا َوَأيب َعَلى منَعاِويََة،  َفَ،ْجَلَس َأيب َعلَفى السَّفرِيِر، 
 ٌّ َ آخنففذنهن أنيتَ بِالطََّعففاِ ، َ طَِعمنَففا، َوأَتَففى ِبَ ففرَاٍ  َ َ ففِرَ ،  َفَقففاَل منَعاِويَففةن: "َمففا َشففْيٌ  كنْنففت َأْسففَتِلذُّهن َوأَنَففا َشففاوَ 

 .(88")اْليَفْوَ  إالَّ اللَّنَبَ،  َِمينِّ مخنذنهن َكَما كنْنت مخنذنهن ملَفْثَل اْليَفْو ِ 
                                                 

(، وملال ال يخ شعيب: إسنا ه ملوي، أملول: بل إسنا ه 22941( ح)26: 25/ 38( أخرجه أمحد يف مسنده )86)
 لني ؛  زيد بن احلثا  يف حفظه هعا، وم له حسني بن واملد. 

 (. 2124(  )222( تقريب الت ذيب ) : 87)
 (. 30560ح ) 6/188( منصنا ابن أيب شيثة كتا  األمرا  با  ما ذكر من حديث األمرا  88)
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بففذلط ملففال عثففد اهلل بففن أمحففد بففن حنثففل عففن أبيففه: ملففال وكيفف :  لففذا حكففم علي ففا اإلمففا  أمحففد نفسففه
يقولوه: سفليماه أصفح ما حفدي ا ملفال عثفد اهلل: ملفال أيب: "عثفد اهلل بفن بريفد  الفذي روى عنفه حسفني بفن 

 .(89)واملد ما أنكرها، وأبو املنيب أي ا يقول: ك،اا نالزيا   املخالفة[ من ملثل هؤال "
وهذه الزيا   امل كلة يف املنت )ما شربته منذ...( وال  جنفدها يف مسفند أمحفد، وال جنفدها يف مصفنا 

 .(90)الطريقابن أيب شيثة، وهي مروية عنده بنفس 
وهلذا استغر  اهلي مي هذه الزيا  ،  لم يذكرها يف ،م  الزوائد، وإَّنا ملفال: "ويف كفهن  معاويفة شفي  

ه الروايففففة بقولففففه: "بففففا  مففففا جففففا  يف اللففففنب"،  امل ففففرو  كففففاه لثنففففاً وهففففو . بففففل وبففففو  علففففى هففففذ(91)تركتففففه"
وملولفه )مفا شفربته منفذ..( هفذا مفن كفهن  معاويفة، ولفيس  الصحيح، أما الرواية األخرى،  الراوي أخط،  ي ا.

مففففن كففففهن  عثففففد اهلل بففففن بريففففد  وهكففففذا جعلففففه مجيفففف  احلفففففا  يف مسففففند معاويففففة م ففففل ابففففن ك ففففري يف جففففام  
وملوله )مفا شفربته( يعفين املسفكر، وهفذا اسفتطرا  مفن  اإلما  أمحد يف املسند يف مسند معاوية.و  (92)املسانيد

 معاوية ال عهنملة له يا ملثله وما بعده. ختا يدل على سقوط كهن  متعلق بال را  احملر .
 مث إه ختا يتثا ر للذهن أه ال را  هو اللنب بدليل أه معاويفة يف سفنه هفذه ال يف فل عليفه  فريه كمفا
يف مخففر اخلففرب، واهلل أعلففم، وال يعقففل أه ال تت ففمن الروايففة عففد  كرهيففة بريففد  أو إنكففاره ذلففط لففو كففاه مخففرا  
كمففا يزعمففوه، وإه مخففر مففا ميكففن أه يف ففم هففو أه معاويففة شففر  اخلمففر. كيففا وهففو يففنص يف اخلففرب ذاتففه 

ال فار  ثهنثفا مث ملتلفه ، ومعاويفة هفو راو حفديث جلفد على أنه مل ي رنا ملط منذ أه حرم فا رسفول اهلل 
 .(93)يف الرابعة

، (94)ومففففن شففففدته يف مسفففف،لة املسفففففكر أنففففه أمففففر بقتففففل السفففففكراه إذا ملتففففل، مفففف  أه بع فففف م ال يوملعفففففه
،  ظففن بع فف م أه واإلشففكال هففو أه معاويففة ملففا نففاول بريففد  ال ففرا ، ملففال: مففا شففربته منففذ حرمففه النففيب 

                                                 

 (. 1420رملم ) 2/22( العلل ومعر ة الرجال 89)
 (. 30560رملم) 6/188( مصنا ابن أيب شيثة كتا  األمرا  با  ما ذكر من حديث األمرا  90)
 . 5/42( ،م  الزوائد 91)
 (. 937( ح)471/ 1( جام  املسانيد والسنن )92)
( 48/ 4( أخرجه: الرتمذي كتا  احلدو   با  ما جا  من شر  اخلمر  اجلدوه ومن عا  يف الرابعة  املتلوه  )93)

(، واحلديث صححه األلثاين صحيح 4446( ح)295/ 10(، وابن حثاه كتب احلدو  با  حد ال ر  )1444ح)
 (.2381ح)( 302/ 2الرت يب والرتهيب )

 (.353/ 18( اجملموع شرح امل ذ  )94)
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 لفط شفديد جفدا أله ال فمري هنفا ال يعفو  علفى  ال مري هنا يعو  علفى ال فرا  الفذي ناولفه لربيفد ، وهفذا
ذلففط ال ففرا  بففل هففو هففمري يف مكففاه شففي  ظففاهر يقففول  يففه النحويففوه: أهففمر يف مقففا  اإلظ ففار أي أنففه 
جفففا  بال فففمري عوهفففاً عفففن االسفففم الظفففاهر، والعفففر  تسفففتعمل هفففذا ك فففرياً، إذا أرا   أه تفففتكلم عفففن شفففي  

  بال مري وال ت،يت بالظاهر وهذا من مجال لغة العر .تست نعه وتستقذره وتستحيي من التلفظ به، ت،يت
وهففذا  ليفففل علففى   فففله ومثالغتففه يف التحفففرز مفففن اخلمففر،  الفففذي يست ففن  ،فففر  النطففق باسفففم اخلمفففر،  
كيففا ي ففربه؟.  معاويففة ملففا رأى شففرابا علففى مائدتففه، ذكففره ذلففط بال ففرا  الففذي كففانوا عليففه يف اجلاهليففة ال 

 ، وكيا أام استثدلوه باللنب،  املناسثة ملوية للغاية.يفار  موائدهم أال وهو اخلمر
وروايفففة ابفففن شفففيثة ال تفففرتك شفففكا ألحفففد،  فففمه معاويفففة يقفففول: إنفففه ال ي فففر  يف يومفففه ذاك إال اللفففنب. 

 .(95) ال را  كاه لثنا ال  ري،  لو نظر الناظر يف الروايتني، تثني له صد  ما مللت.
 ونخلص مما سبق باآلتي:

 فة سنداً ومتناً.( أه الرواية هعي1)
 ( أه امل رو  كاه لثناً.2)
 ( لو كاه امل رو  مخراً ما تناوله بريد .3)
 ( ملوله: ما شربته... من ملول معاوية  دل على أه ال را  مل يكن مخراً.4)
 ( معاوية هو من روى ملتل شار  اخلمر بعد الرابعة،   ل يروي شيئاً و الفه؟.5)
 السكراه يقتل،   ذا ت د  منه يدل على عد  وملوعه منه. ( معاوية ختن يرى أنه لو ملتل6)
 ( السثب يف ذكر اخلمر هو أه اللنب على املائد  ذكره باخلمر الذي كاه يوه  على املائد .7)
( لو ثثفت أنفه شفربه، والصفحابة وكثفار التفابعني سفكتوا لكفاه القفدح موج فاً إلفي م أي فاً، إذ كيفا 8)

 املعلو  من سريهتم أنه ال يسكتوه عن إنكار املنكر، بل وتغيريه. يسكتوه عن إنكار املنكر؟، ولكن
 الكبيرة الثانية التي اتهموه بها: أنه بال األصنام.

روى الففثهنذري مففن طريففق جريففر، عففن األعمفف ، عففن أيب وائففل ملَففاَل: "كنففت مفف  مسففرو  بالسلسففلة، 
 مففر  بففه سفففائن  ي ففا أصففنا  مففن صفففر متاثيففل الرجففال،  سفف،هلم عن ففا"  قففالوا: "بعففث نففا منَعاِويَففة إ  أرض 

فففم يقتلفففونين لغرلملت فففا، ولكفففين أ خفففاف أه يعفففذبوين مث السفففند واهلنفففد تثفففاع لفففه"،  َفَقفففاَل مسفففرو : "لفففو أعلفففم أال

                                                 

 (. 251( أحا يث حيتج نا ال يعة ) : 95)
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يفتنوين، واللَّه ما أ ري أي الرجلني منَعاِويَفة، أرجفل ملفد يفئس مفن اآلخفر    فو يتمتف  مفن الفدنيا أ  رجفل زيفن 
 .(96)له سو  عمله."

 الرد على الرواية.
 هذه الرواية هعيفة من ناحية السند ومن ناحية املنت.

، وهفو هنفا  لفس واسفقط (97)أنفه يفدلس أما السفند  في فا سفليماه بفن م فراه األعمف  ثقفة حفا ظ إال
 الواسطة بينه وبني أيب وائل، ونثه اإلما  أمحد على أه الواسطة ملد يكوه شيعياً يكره معاوية.

ملفففال اخلفففهنل: "ملفففال م نفففا: سففف،لت أمحفففد، عفففن حفففديث األعمففف ، عفففن أيب وائفففل، أه معاويفففة لعفففب 
يصففح احلففديث، وملففال: "تكلففم بففه باألصففنا   قففال: مففا أ لففظ أهففل الكو ففة علففى أصففحا  رسففول اهلل، ومل 

 .(98)رجل من ال يعة"
وهففذا ملالفففه اإلمفففا  أمحفففد يف حففق مفففن ملفففال: "إه معاويفففة لعفففب باألصففنا "  كيفففا يفففن ملفففال إه معاويفففة 

 .(99)هذا ال ريب أنه من أبطل الثاطل وأكذ  الكذ !! يثيع ا!!
يففدل علففى أه الواهفف  والعجفب أه روايففة اللعففب باألصففنا  سففندها نفففس سففند روايففة بيفف  األصففنا ، ختففا 

 واحد، واهلدف واحد وهو الصا  الت م باألبريا .
أما من ناحية املنت   ذا منت بني النكار  إذ كيا يثي  معاوية األصنا  والصحابة والتفابعوه يسفكتوه 
عفففن هفففذا، وال ينكفففروه املنكفففر،   فففذا يقفففدح  فففي م أي فففاً، ولكفففن هفففم مفففن عر نفففا تفففار  م وصفففدع م بفففاحلق 

كففر، مث كيففا يسففكت املعارهففوه ملعاويففة عففن كففل هففذه األ عففال، وال جنففدها عنففد واحففد مففن وإنكففارهم للمن
 مؤرخي ال يعة، الل م إال هذه الرواية ال عيفة ال  جا   عند الثهنذري.

 الكبيرة الثالثة التي نسبوها إليه : أنه قتل بعض الصحابة والتابعين.
 .(100) قالوا: ملتل عثد الرمحن بن خالد بن الوليد

                                                 

 (. 377( رملم)130/ 5( أنسا  األشراف للثهنذري )96)
 (. 2615 ) 254( تقريب الت ذيب  97)

 . 1/227( املنتخب من العلل98
 (. 242ث ا  ور  مفرتيا  ) : ك ا ش  ( معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني 99)
ْبن لَؤي ْبن ( َعْثد الرَّمْحَن ْبن َخاِلد ْبن اْلَولِيد ْبن اْلمنغريَ  ْبن َعْثد اللَّه ْبن عمر ْبن خَمْزنو  ْبن يقظة ْبن مرل  ْبن َكْعب 100)

(، 819(  )250/ 3اه )َ الب َلهن صنْحَثة َماَ  ثمص سنة ِستل َوأَْربَعني ملثل سعيد بن اْلَعاِ .) ال قا  البن حث
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ل الطربي: "خرب انصراف عثد الرمحن بن خالد إ  محص وههنكه، و ي فا انصفرف عثفد الفرمحن بفن ملا
خالد بن الوليد من بهن  الرو  إ  محص،  دس ابفن أثفال النصفراين إليفه شفربًة مسفمومًة ف  يمفا مليفل ف   فرنا 

  قتلته".
مسففلمة بففن حمففار  أه مث روى الطففربي مففن طريففق عمففر بففن شففثه، عففن علففي بففن حممففد املففدائين، عففن 

عثدالرمحن بن خالد بن الوليد كاه ملد عظم ش،نه بال ا ، ومفال إليفه أهل فا، ملفا كفاه عنفدهم مفن مثفار أبيفه 
خالد بن الوليفد، ولغنائفه عفن املسفلمني يف أرض الفرو  وب،سفه، حفىت خا فه معاويفة وخ في علفى نفسفه منفه، 

من لففه إه هففو  عففل ذلففط أه ي فف  عنففه خراجففه مففا مليففل النففاس إليففه،  فف،مر ابففن أثففال أه حيتففال يف ملتلففه، وهفف
 لمففا ملففد  عثففد الففرمحن بففن خالففد محففص منصففر ًا مففن بففهن  الففرو   س  عففاش، وأه يوليففه جثايففة خففراىل محففص.

إليه ابن أثال شربة مسمومة م  بعض ختاليكه،   رنا  مفا  ثمفص،  فوىف لفه معاويفة مفا هفمن لفه، وواله 
 .(101)خراىل محص، ووه  عنه خراجه

 ى الشبهة:الرد عل
 أوال: هذا اخلرب ال يصح  يه أك ر من علة.

 .(102)(  يه مسلمة بن حمار ، وهو الزيا ي  يه ج الة1)
ختففا يفففدل  (103)إال بواسفففطة ( مسففلمة بففن حمفففار  مل يففدرك القصفففة، وهففو ال يففروي عفففن معاويففة 2)

 على أه القصة منقطعة السند.
األنثاري ملال  يفه ابفن عفدي: "لفيس بفالقوي يف احلفديث ، وهفو  ( يف السند علي بن حممد املدائين3)

 .(104)صاحب أخثار، مَللَّ ما له من الروايا  املسند "
 لذا رواها الطربي بصيغة التمريض ملال: " يما مليل".

                                                                                                                                               

/ 3( أسد الغابة )1402(  )829/ 2(، االستيعا  يف معر ة األصحا  )1844/ 4معر ة الصحابة أليب نعيم )
436(  )3293    .)  

 . 3/51، الكامل البن األثري 5/217، املنتظم البن اجلوزي 5/227( تاريخ الطربي 101)
(، التاريخ الكثري 5678 ) 5/452، ال قا  البن حثاه (1215 ) 8/266( اجلرح والتعديل البن أيب حام 102)

 (. 1685 ) 7/387للثخاري 
(، التاريخ 5678 ) 5/452(، ال قا  البن حثاه 1215 ) 8/266( انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حام 103)

 (. 1685 ) 7/387الكثري للثخاري 
 (. 1366(  )213/ 5( الكامل يف هعفا  الرجال )104)
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َواللَّهن أَْعَلمن"ملال ابن ك ري: "َوَزَعَم بَفْع ن نْم أَهَّ َذِلَط َعْن أَْمِر منَعاِويََة َلهن يف َذِلَط، َواَل َيِصحُّ، 
(105)  . 

ثانًيا: هذه الروايا  باإلها ة إ  هعا سندها يوجد اختهنف يف متن ا م  خمالففة الواملف  امللمفوس، 
بيففده عففزل األمففرا  أو تففوليت م كمففا هففو معففروف، ولففيس بالصففعوبة علففى معاويففة أه يطلففب مفففن   معاويففة 

ال فففغر الرومففي، وتكففوه النتيجففة أه ي مففل عثففد  عثففد الففرمحن بففن خفففالد أه يتنحففى عففن ملفففيا   الصفففوائا علففى
 الرمحن بن خالد، مث ال يكوه له أي مكانة  ن ى من ا.

، (106)عزله وو  بداًل منه سففياه بفن عفوف الغامفدي علفى إحفدي الصفوائا وملد ور  أه معاوية 
مفففن وهفففذا ال ي فففكل صفففعوبة علفففى معاويفففة، بفففل إه معاويفففة كفففاه يعفففزل عفففن اإلمفففار  مفففن هفففو أعظفففم وأملفففوى 

 عثدالرمحن ابن خالد.
هف أنه كاه ملائد أهل مصفر عقثفة ابفن 48ثال ًا: كيا يقفو  معاوية بقتله وملد ذكر يف  فزو  الثحر سنة 

عامر اجل ين، وعلى أهل املدينة املنذر بن زهري، وعلى مجيع م خالد بن عثد الرمحن بفن خالفد ابفن الوليفد، 
 .(107)خالد ملائًدا كثريًا من بعد أبيه هذا من ناحية كيا يرهى معاوية أه يكوه ولد عثد الرمحن بن 

ومن ناحية أخرى كيا يرهفى أه يقفو  ولفده خالفد بقيفا   اجلفي  ملعاويفة إه كفاه معاويفة ملاتفَل أبيفه، 
 .(108)وهل ميكن أه  فى على ولده هذا األمر وهو أملر  الناس إليه؟

 قدر معاوية منها:الشبهة الثالثة: ذكروا بعض األحاديث يدعون فيها أنها تحط من 
َياِه،  َ َجففففاَ   َرسنففففولن  اهلِل   ْنففففتن  أَْلَعففففبن  َمففففَ   الصِّففففثفْ   احلففففديث األول: َعففففِن  ابْففففِن  َعثَّففففاٍس، ملَففففاَل: كن

(، َوملَفففاَل: "اْذَهفففْب  َوا ْعن  يل  منَعاِويَفففَة" ملَفففاَل: 109 َفتَفَواَريْفففتن  َخْلفففَا  بَفففاٍ ،  ملَفففاَل  َ َجفففاَ  َ َحطَفففَ،ين  َحطْففف،ًَ )

                                                 

 (. 174/ 11والن اية )( الثداية 105)
 (. 185/ 6( هتذيب تاريخ  م ق )106)
 (.371/ 1(، املعر ة والتاريخ )9/ 19(الثداية والن اية )107)
ك ا شث ا  ور  مفرتيا  ) :   ( انظر: معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني 108)

 ، و 1/422(، والدولة األموية عوامل االز هار وتداعيا  االايار 247
َا   َفَعَل    ( َحْط،ًَ   بَِفْتِح  احْلَاِ   َوِإْسَكاِه  الطَّاِ   بَفْعَدَها  مَهَْزٌ   َوهنَو  ال َّْر ن  بِاْلَيِد  َمْثسنوطٍَة  بَفنْيَ 109) اْلَكِتَفنْيِ  َوِإَّنَّ

 (. 156/ 16َهَذا  بِاْبِن  َعثَّاٍس  منهَنطََفًة  َوتَْ،نِيًسا.) شرح النووي على مسلم )



(31) 

:  هنففَو  يَْ،كنففلن، ملَففاَل: مثنَّ  ملَففاَل  يلَ: "اْذَهففْب   َففا ْعن  يل  منَعاِويَففَة" ملَففاَل: َ ِجْئففتن   َفقنْلففتن  : هنففَو  َ ِجْئففتن   َفقنْلففتن
يَْ،كنلن،  َفَقاَل: "اَل  َأْشَثَ   اهللن  َبْطَنهن"
  قالوا: "هنا  عا عليه ب،ه ال ي ث  اهلل له بطناً". .(110)

 شبهة:الجواب عن هذه ال
هذا احلديث يذكره أهل السنة يف   ائل معاوية رهفي اهلل عنفه، ولكفن هنفاك مفن ملفد أعمفى اهلل مللثفه 

 عن هذه احلقيقة،  راح يزعم أه احلديث  يه سب وشتم، وتقليل من ش،ه معاوية.
يقول ال فيخ األلثفاين: "ملفد يسفتغل بعفض الففر  حفديث: )الل فم ال ت فث  بطنفه( ليتخفذوا منفه مطعنفا 

 .(111)، وليس  يه ما يساعدهم على ذلطاوية يف مع
 وملد ذكر العلما  أملواالً ك ري  يف بياه معىن احلديث ميكن أه أخلص ا  يما يلي:

( أه  يكوه  من  با   القول  السابق  على  اللساه  من   فري  ملصفد  إ   وملوعفه،  وال  ر ثفة  1)
علففففى  اللسففففاه  بففففهن  ملصففففد،  كقولففففه :  تربففففت  إ   اهلل  سففففثحانه  يف  اسففففتجابته،   يكففففوه  ختففففا  جففففرى  

 ميينط.
 ( وإما  أه  تكوه  عقوبة  له  لت،خره  عن  االستجابة. 2)

 ملال  النووي :  أَمَّا   نَعاؤنهن  َعَلى  منَعاِويََة  أَْه  اَل  َيْ َثَ   ِحنَي  تََ،خََّر  َ ِفيِه  َجَوابَاِه :
َا:  أَنَّهن  َجَرى  َعَلى    اللَِّساِه  ِبهَن  مَلْصٍد.َأَحدنمهن

 .(112)َوال َّاين:  أَنَّهن  عنقنوبٌَة  َلهن  لَِتَ،خُّرِِه  
 ؛ ألنه يف احلقيقة يصري  عا   له. ( بعض العلما  جعل هذا احلديث من مناملب معاوية3)

 وإليك أقوالهم: 
َربَّففهن  سنففْثَحانَهن  َوتَفَعففاَ     أه  يصففا ف  شفف   ِمففْن  َذلِففَط  ِإَجابَففًة، َ َسففَ،لَ  )أ( ملففال النففووي:  َخففاَف 

َففا  َكفاهَ  يَفَقفف ن  َهفَذا  ِمْنففهن  يف    َوَرِ فَب  إِلَْيفِه  يف  أَْه  جَيَْعففَل  َذلِفَط  َرمْحَففًة  وََكفَّفارًَ   َوملفنْربَففًة  َوَط نفورًا  َوَأْجفرًا، َوِإَّنَّ
                                                 

أو  سثه  أو   عا  عليه  وليس  هو    ( أخرجه:  مسلم  يف  كتا   الرب  والصلة  با   من  لعنه  النَّيِبُّ  110)
، 335، 291، 240/  1يف  "املسند"  (، وأمحد2604( ح)2010/ 4أههن  لذلط  كاه  له  زكا   وأجرا  ورمحة )

، من  طريق: شعثة  وأيب  عوانة، َعن  أيب  محز   به،  وه ملوله: ال  أشث   اهلل  بطنه، وزا   يف رواية، وكاه  كاتثه، 338
 ( .2869( ح)464/ 4والطيالسي  يف  مسنده )

 (. 165/ 1( سلسلة  األحا يث  الصحيحة  )111)
 (. 156/ 16)( شرح  النووي  على  مسلم 112)



(32) 

ففففففففْن  ففففففففاذِّ  ِمففففففففَن  اأْلَْزَمففففففففاِه، ومََلْ  َيكن ً ففففففففا  َواَل  َلعَّانًففففففففا  َواَل  منْنَتِقًمففففففففا   َ   النَّففففففففاِ ِر  َوال َّ اِحً ففففففففا  َواَل  منتَفَفحِّ
 (.113لِنَفْفِسِه)

فففْن   -َرمِحَفففهن  اللَّفففهن  -وملفففال أي فففاً: ".. َوملَفففْد  َ ِ فففَم  منْسفففِلٌم   ِمفففْن  َهفففَذا  احْلَفففِديِث  أَهَّ  منَعاِويَفففَة  مَلْ  َيكن
َعاِ   َعَلْيففِه،   َِلَ ففَذا أَ  ْ َخلَففهن  يف  َهففَذا الثففا )الرب والصففة(، وجعلففه   ففريه  مففن  مناملففب  معاويففة  منْسففَتِحق ا  لِلففدُّ
 .(114)ألنه  يف  احلَِْقيَقِة  َيِصرين   نَعاً  

) ( ملال  احلا ظ  ابن  عساكر: "..وأصح  ما  روي  يف    فل  معاويفة  حفديث  أيب  محفز   عفن  
 .  (115)ابن  عثاس"

: َأَصفففففففحُّ  َمفففففففا  َوَرَ   يف  َ ْ فففففففِل  منَعاِويَفففففففَة   فففففففاِ ِعيُّ فففففففينوِطيُّ، وال َّ َحفففففففِديثن  ابْفففففففِن    ) (َ ملَفففففففاَل  السُّ
 .(116)َعثَّاسٍ 

 انظر و قط اهلل   نا أ خل مسلم احلديث يف الرب والصلة،  كيا يكوه اة بر أو صلة وهو يفدعوا 
 عليه ال له، وهذا ما   موه من احلديث.

ْعَوِ   يف   ننْفيَفففاهن  َوأنْخفففرَاهن، أَمَّفففا  يف   نيفففاه،    ) ( وملفففال ابفففن  ك فففري: "َوملَفففِد  انْفتَفَففففَ   منَعاِويَفففةن  ِنَفففِذِه  الفففدَّ
 منففه  ملففا  صففار  إ   ال َّففاِ   أَِمففريًا، َكففاَه  يَْ،كنففلن  يف  اْليَفففْوِ   َسففْثَ   مففرا   جيففا   بقصففعة   ي ففا  حلففم  ك ففري  

َ ففا،  َويَْ،كنففلن  يف  اْليَففْوِ   َسففْثَ   َأَكففهَنٍ   بَِلْحففٍم،  َوِمفَن  احْلَْلففَوى  َواْلَفاِكَ ففِة  َشففْيًئا  َك ِففريًا  ويصفل   َفَيْ،كنففلن  مِ  نفْ
: واهلل  ما  أشث   وإَّنا  أعيا، َوَهِذِه  نِْعَمٌة  َوَمِعَدٌ   يَفْرَ بن  ِ يَ ا  كنلُّ  اْلمنلنوِك.  َويَفقنولن

َففا  ِمففْن    َوأَمَّففا  يف  اآْلِخففرَ ِ   َفَقففِد  أَتْفثَففَ   منْسففِلٌم  َهففَذا  احلففديث باحلففديث  الففذي  رواه الثخففاري  َوَ يفْرنمهن
 َ رْيِ  َوْجٍه َعْن  مَجَاَعٍة  ِمَن  الصََّحابَِة".

َفا  َعْثفٍد  َسفَثْثتنهن ،   أَهَّ  َرسنوَل  اللَِّه   َفا  أَنَفا  َبَ فٌر ،  ََ،ميُّ أَْو  َجَلْدتنفهن ، أَْو  َ َعفْو ن  ملَاَل :  "اللَّ نمَّ  ِإَّنَّ
 .(117)"َعَلْيِه، َولَْيَس ِلَذِلَط أَْههًن  َاْجَعْل َذِلَط  َكفَّارًَ   َوملفنْربًَة  تقرِّبه  ِنَا  ِعْنَدَك  يَفْوَ   اْلِقَياَمِة 

                                                 

 (. 152/ 16( شرح  النووي  على  مسلم )113)
 (. 156/ 16( شرح  النووي  على  مسلم )114)
 (. 106/ 59( تاريخ   م ق  البن  عساكر )115)
 (. 8/ 2( تنزيه ال ريعة املر وعة عن األخثار ال نيعة املوهوعة )116)
 بن مالط.  ( عن أنس2009(   )95( با  ح )25( أخرجه مسلم يف الرب والصلة )117)



(33) 

فففففَب  منْسفففففِلٌم  ِمفففففَن  احْلَفففففِديِث  اأْلَوَِّل  َوَهفففففَذا  احْلَفففففِديِث  َ ِ فففففيَلًة  ِلمنَعا فففففَر   َفرَكَّ ِويَفففففَة،  ومََلْ  ينفففففورِْ   لَفففففهن  َ يفْ
 وهنا أكد ابن ك ري أه احلديث له العليه لذا راح ي،يت بال واهد ال  تثني انتفاعه بالدعا . .(118)َذِلَط"

نففذه  الففدعو   يف  األخففر   مففا  جففا   عنففد  الطيالسففي :  -إه شففا  اهلل –مللففت: وختففا  يؤيففد  انتفاعففه 
نن  َجْعَففِر  بِفْن  َفاِرٍس،  الفرَّاِوي  َعفْن ينفوننَس  بْفِن َحِثيفٍب، َمْعنَفاهن َواللَّفهن أَْعلَفمن: اَل َأْشفَثَ  اللَّفهن ملَاَل  َعْثفدن  اللَّفِه  بْف

نْفَيا َحىتَّ اَل َيكنوَه ختَّْن جَينوعن يَفْوَ  اْلِقَياَمفِة؛ أِلَهَّ اخْلَثَففَر َعفِن النَّفيبِّ  لن النَّفاِس ِشفثَفًعا أَنَّفهن ملَفاَل: "أَطْفوَ  َبْطَنهن يف الدُّ
نْفَيا أَْطَوهلننْم جنوًعا يَفْوَ  اْلِقَياَمِة" يف الدُّ
(119). 

 الحديث الثاني: الذي زعموا أن فيه تقلياًل من شأن معاوية.
َ ا وَكِ  يلنفهن ِبَ فِعرٍي، َعْن  َاِطَمَة بِْنِت ملَفْيٍس، أَهَّ أَبَا َعْمرِو ْبَن َحْفٍص طَلََّقَ ا اْلَثتََّة، َوهنَو َ اِئٌب،  ََ،ْرَسَل إِلَيفْ

نَففا ِمففْن َشففْيٍ ، َ َجففاَ ْ  َرسنففوَل اهلِل   َفَقففاَل: "لَففْيَس  ،  َففذََكَرْ  َذلِففَط لَففهن،َ َسففِخطَْتهن،  َفَقففاَل: َواهلِل َمففا لَففِط َعَليفْ
ايب، اْعتَفدِّي ِعْنفَد َلِط َعَلْيِه نَفَفَقٌة"،  ََ،َمَرَهفا أَْه تَفْعتَفدَّ يف بَفْيفِت أن ِّ َشفرِيٍط، مثنَّ ملَفاَل: "تِْلفِط اْمفرَأٌَ  يَفْغَ فاَها َأْصفحَ 

فا َحَلْلفتن ذََكفْر ن لَفهن أَهَّ اْبِن أن ِّ َمْكتنوٍ ،  َِمنَّفهن َرجنفٌل أَْعَمفى َتَ فِعنَي ثَِيابَفِط،  َفِمَذا َحَلْلفِت  َفآ ِذنِييِن"، ملَالَفْت:  َفَلمَّ
: "أَمَّففا أَبنففو َجْ ففٍم،  َففهَن َيَ فف ن َعَصففاهن َعففْن منَعاِويَففَة بْففَن َأيب سنففْفَياَه، َوأَبَففا َجْ ففٍم َخطَثَففاين،  َفَقففاَل َرسنففولن اهلِل 

ِحفففي أنَسفففاَمَة بْفففَن َزيْفففٍد" َ َكرِْهتنفففهن، مثنَّ ملَفففاَل: "اْنِكِحفففي أنَسفففاَمَة"، َعاتِِقفففِه، َوأَمَّفففا منَعاِويَفففةن َ صنفففْعلنوٌك اَل َمفففاَل لَفففهن، اْنكِ 
رًا، َواْ َتَثْطتن بِهِ   . ملالوا: "هنا وصفه ب،نه صعلوك، وهذا حتقري له".(120) َفَنَكْحتنهن، َ َجَعَل اهللن ِ يِه َخيفْ

 الجواب عن الحديث:
ست فار  زوجيفة ينثغفي  ي فا املصفارحة، بفل وجيفوز ينثغي أه ننظر أوالً يف سثب ورو  هذا القفول، إافا ا

ْنَسففاِه بَِعْيففٍب ِ يففِه لِلتفَّْعرِيففِا أَْو َمْصففَلَحٍة تَفتَفَرتَّففبن َعَلْيففِه اَل  َعلَففى   ي ففا الغيثففة كمففا بففني النففووي  َجففَوازن َوْصففِا اإْلِ
ْنَسفاِه بَِعْيثِفِه َونَفْقِصفِه مَلْصِد التفَّْنِقيِص، َوَهَذا َأَحدن ونجنوِه اْلِغيَثِة اْلمنَثاَحفِة، َوِهفَي ِسفتَّ  ةن َمَواِهفَ  يفنثَفاحن ِ يَ فا ذِْكفرن اإْلِ

َوَمففا َيْكَرهنففهن 
ْنَسففاِه ِيَففا ِ يففِه ِعْنففَد اْلمنَ ففاَورَِ ، َوطَلَففِب و  .(121) ملففال النففووي: "... َوِ يففِه َ لِيففٌل َعلَففى َجففَواِز ذِْكففِر اإْلِ

تفنثَفاحن  ا ن: ِإهَّ اْلِغيثَفةَ النَِّصيَحِة، َواَل َيكنوهن َهَذا ِمَن اْلِغيَثِة اْلمنَحرََّمِة، بَفْل ِمفَن النَِّصفيَحِة اْلَواِجثَفِة، َوملَفْد ملَفاَل اْلعنَلَمف

                                                 

 (. 128/ 8( الثداية والن اية )118)
/ 4( )37(، وأخرجه: الرتمذي كتا  صفة القيامة با  )2869( ح)464/ 4) ( مسند أيب  او  الطيالسي119)

(، وملال: حديث  ريب من هذا الوجه، وابن ماجه كتا  األطعمة با  ااِلمْلِتَصاِ  يِف اأْلَْكِل، وََكرَاَهِة 2478( ح)649
 (، كل م عن ابن عمر، وملال ال يخ األلثاين : حسن. 3351(ح)1112/ 2ال َِّثِ  )

 (.1480( ح)1114/ 2رجه: مسلم يف كتا  الطهن  بَا ن اْلمنطَلََّقِة َثهَنثًا اَل نَفَفَقَة هَلَا )( أخ120)
 (. 82/ 4( شرح النووي على مسلم )121)



(34) 

ففا َكففاَه أبففو اجل ففم َك ِففرَي احلَْْمففِل لِْلَعَصففا، وََكففاَه منَعاِويَفف ةن ملَِليففَل يف ِسففتَِّة َمَواِهففَ  َأَحففدنَها ااِلْسِتْنَصففاحن . .... وَلمَّ
ا َجاَز ِإْطهَن ن َهَذا اللَّْفِظ َعَلْيِ َما َ،َازًا، َ ِفي َهَذا َجَوازن اْسِتْعَماِل ِمْ ِلهِ  ََِْو َهَذا. اْلَماِل ِجد   يف 

)َوأَمَّا منَعاِويَةن َ صنْعلنوٌك( هنَو ِبَ مِّ الصَّاِ  َويف َهَذا َجَوازن ذِْكرِِه ِيَا ِ يِه لِلنَِّصيَحةِ  
(122). 

يَففٍة ِمففَن )اَل َمفاَل لَففهن( : ِصففَفٌة َكاِشففَفٌة، َوَهفَذا يَففدنلُّ َعلَففى أَنَّفهن َكففاَه يف َ ا (123))َ صنفْعلنوٌك( : بِال َّففمِّ، َ ِقففريٌ 
ِفِا الَّفِذيَن اَل جيَِففدنوَه اْلَفْقفِر َواْلَفاملَففِة، َحفىتَّ ملَففاَل يف َحقِّفِه: "ِإنَّففهن صنفْعلنوٌك، َوِ يففِه ِإميَفاٌ  ِإَ  ملَفْولِففِه تَفَعفاَ : )َوْلَيْسففتَفعْ 

اْلمنْسَتَ ففاَر منففْؤمَتٌَن َعلَففى َمففا َوَرَ  يف  [، َوَهففَذا ِإَشففارٌَ  ِإَ  أَهَّ 33ِنَكاًحففا َحففىتَّ يفنْغنِففيَف نمن اللَّففهن ِمففْن َ ْ ففِلِه( نالنففور: 
َعَلى َجَواِز ذِْكفِر َعْيفٍب يف الفزَّْوىِل لَِتْحفرَتَِز الزَّْوَجفةن ِمْنفهن،  -َعَلْيِه الصَّهَن ن َوالسَّهَن ن  -احلَِْديِث، َوِ يِه َتْصرِيٌح ِمْنهن 

 .(124)ِإَذا َكاَه يف اْلَمْرأَِ  َعْيٌب َجاَز ذِْكرنهن لَِئهنَّ يَفَقَ  الزَّْوىلن يف َمَ قٍَّة"لَِئهنَّ تَفَقَ  الزَّْوَجةن يف اْلَمَ قَِّة، وََكَذِلَط 
  الواهففح أه معاويففة كففاه  قففرياً ملليففل املففال، وهففذا ال يعيثففه يف  ينففه وال يف خلقففه، ولففذا ذكففر النففيب 

أه يقصفد  حاشفا لرسفول اهلل املالية هلذه املرأ  حىت تقرر مصريها يف حق مفن تتزوجفه، و  حالة معاوية 
،  منفه يفت م رسفول سب معاوية، والولوىل يف هذا منزلق خطري حيث إه من يريد احلط من ملدر معاوية 

، وحاشففاه أه يريففد مففا   مففه هففؤال  احلاملففدوه الطففاعنوه يف الصففحابة، وإَّنففا أرا   قففط أه يثففني حالففة اهلل 
بفه املسفلم، وإَّنفا يفذكر ملفن يريفد التفزوىل من فا، ملصفلحة ال معاوية وملتئذ، وكما هو معلو  أه الفقفر ال يعفا  

    فى، واهلل أعلم.
 الشبهة الرابعة: ما نسب لبعض األئمة أنه قال: "ال يصح في فضل معاوية شيء".

ففففد بْففففن يَفْعقنففففو  بْففففن ينوسنففففا  : مسعففففتن  (125)-األصففففم –ملففففال احلففففاكم: مسعففففتن أَبَففففا اْلَعثَّففففاس حمنَمَّ يَفقنففففولن
: "اَل َيصففح يف   ففل منَعاويَففة  (127)عففتن ِإْسففَحا  بْففن ِإبْفففرَاِهيم احْلَْنظَلِففي )ابففن راهويففة(يَفقنففولن مس (126)أيب يَفقنففولن

 .(128)َحِديث".

                                                 

 باختصار(.  98:  97/ 10( شرح النووي على مسلم )122)
. )خمتار 123) ( اْلَفْقرن ( اْلَفِقرين َو )التََّصْعلنطن  (.176الصحاح ) : (   ع ل ك: )الصُّْعلنوكن
 (. 2176/ 5( مرملا  املفاتيح شرح م كا  املصابيح )124)
(، طثقا  ال ا عيني 370/ 2ابن العما  ) -(، شذرا  الذهب 258(  )452/ 15( سري أعهن  النثهن  )125)

 (. 169/ 9(، الوايف بالو يا  )2340(  )111(، تاريخ نيسابور ) : 270) : 
 (.1197(  )60(، تاريخ نيسابور ) : 479(  )643/ 6( تاريخ اإلسهن  )126)

 (. 733(  )182/ 1( ميزاه االعتدال )127
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  الرد على هذا القول:
ًنا.1)  ( هذا القول عن ابن راهويه باطل ومل ي ثت عنه، وهنَو أثَفٌر ال َيِصحُّ؛ َسَنًدا وَمتفْ

مل يوثقفففه  -والفففد األصففم-بففن معقفففل أبففو الف فففل النيسففابوري  ،مَّففا َسفففَنًدا :  فيففه يعقفففو  بففن يوسفففا 
 .  (130)!، وذكره الذهيب يف السري، ومل يذكر  يه أي اً جرحاً وال تعديهنً (129)أحد

ونذا  مه هذا القول هعيا مل ي ثفت عفن إسفحا  بفن راهويفه رمحفه اهلل، وحاشفا اإلمفا  إسفحا  مفن 
 .(135)، وابن عرا (134)، والسيوطي(133)اجلوزي، وابن (132). وملد هعفه ال وكاين(131)ذلط القول

، وملففد رأينففا أه هنففاك مفففن وأمففا متنففاً  قففد سفففثق ذكففر أك ففر مففن حفففديث يففدل علففى   ففل معاويفففة 
 األئمة من ذكر أحا يث يف   ل معاوية مصحًحا هلا.

لففذلط ملففال ال ففوكاين: "ملففد ذكففر الرتمففذي يف الثففا  الففذي ذكففره يف مناملففب معاويففة مففن سففننه مففا هففو 
 .(136)رياج ، وأما هذه األكاذيب املذكور  هنا،  ،مرها بني"معروف  ل

يف كتفففا    فففائل الصفففحابة مفففن صفففحيحه بابًفففا ملالفففه  يفففه:  -رمحفففه اهلل  -وملفففد عقفففد اإلمفففا  الثخفففاري 
 .(137)"، أور   يه ثهنثة أحا يث تدل على  ق ه"بَا  ذِْكِر منَعاِويََة 

، ومََلْ يَفقنفْل َ ِ فيَلة، َواَل منقثفة لَكفوه  ملال ابفن حجفر: "تَفْنِثيفٌه َعثفَّفَر اْلثنَخفارِيُّ يف  َهفِذِه التفَّْرمَجَفِة بَِقْولِفِه: ذِْكفرن
 اْلَفِ ففيَلة ال تؤخففذ مففن َحففِديث اْلثَففا  اَله ظَففاهر َشففَ اَ   ابففن َعثَّففاٍس لَففهن بِاْلِفْقففِه َوالصُّففْحَثِة َ الَّففٌة َعلَففى اْلَفْ ففلِ 

                                                                                                                                               

/ 2(، املوهوعا  البن اجلوزي )407(، وانظر: الفوائد اجملموعة ) : 59/106( تاريخ  م ق البن عساكر )128)
24 .) 
 (. 286|14( تاريخ بغدا  )129)
 (. 453|15( سري أعهن  النثهن )130)
 ( بتصرف. 22   ائل معاوية بن أيب سفياه لل نقيطي) : ( األحا يث النثوية يف131)
 (. 155( رملم)407( الفوائد اجملموعة ) : 132)
 (. 24/ 2( املوهوعا  البن اجلوزي )133)
 (.388/ 1( الآلل  املصنوعة )134)
 (. 2/7( تنزيه ال ريعة )135)
 (. 407( الفوائد اجملموعة ) : 136)
 (. 3554ح )  3 /1373با  ذكر معاوية ( أخرجه: الثخارى كتا    ائل الصحابة، 137)
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ففْزً ا يف  ، اْلك ففري، َوملففد صففنا ابففن َأيب َعاِصففٍم جن  َمَنامِلثِففِه، وََكففَذِلَط أَبنففو عنَمففَر  نففهَن ن ثَفْعلَففٍب، َوأَبنففو َبْكففٍر النفَّقَّففاشن
َويْففِه أَنَّففهن َوأَْوَرَ  ابففن اجْلَففْوزِيِّ يف اْلَمْوهنففوَعاِ  بَفْعففَض اأْلََحاِ يففِث الَّففِ  ذََكرنوَهففا، مثنَّ َسففاَ  َعففْن ِإْسففَحاَ  بْففِن رَاهْ 

َقثَفففٍة ملَفففاَل: "مَلْ َيِصفففحَّ يف َ َ ففف اِئِل منَعاِويَفففَة َشفففْيٌ "،  َفَ فففِذِه النُّْكتَفففةن يف عنفففدنوِل اْلثنَخفففارِيِّ َعفففِن التَّْصفففرِيِح بَِلْففففِظ َمنفْ
 اْعِتَمفاً ا َعلَفى ملَففْوِل َشفْيِخِه َلِكفْن بفدمليق نظفره اسفتنثط َمفا يفْد   بِفِه رنؤنوس الفرََّواِ ِض .... َوملَفْد َوَرَ  يف َ َ فاِئلِ 

ْسفففَناِ  َوبِفففَذِلَط َجفففَزَ  ِإْسفففَحا  بفففن رَاَهَويْفففه، منَعاِويَفففَة َأَحا ِ يفففثن َك ِفففريٌَ  َلِكفففْن لَفففْيَس ِ يَ فففا َمفففا َيِصفففحُّ ِمفففْن َطرِيفففِق اإْلِ
َوالنََّسففاِئيل، َوَ ريمهَففا، َواهلل اْعلَففم
وملففد وملفففت علففى مصففنا لل ففيخ ال ففنقيطي امسففه األحا يففث النثويففة  .(138)

 مجلة من األحا يث يف   له رهي اهلل عنه.يف   ائل معاوية بن أيب سفياه، ذكر  يه 
،  فمام ( على  رض صحة ما ذنكر عن بعض األئمفة مفن أنفه ال يصفح شفي  يف   فل معاويفة 2)

رهفي  -رمح م اهلل ال ريب أام يروه أه معاوية  اخل يف عمو  النصو  ال  جا   يف   ل الصفحابة 
 ما على سثيل العمو   نعم..  مرا هم ال يصح حديث يف   له عصوصه أ-اهلل عن م 

 ففاملرا  مل يفففر  يف   فففل معاويففة عصوصفففه . ملفففال ابفففن القففيم: "َومنفففرَا نهن َومنفففرَا ن َمفففْن ملَففاَل َذلِفففَط ِمفففْن أَْهفففِل 
َعلَفى اْلعنمنفوِ   احلَِْديِث أَنَّهن مَلْ َيِصحُّ َحِديٌث يف َمَنامِلِثِه ِعنصنوِصفِه، َوِإال َ َمفا َصفحَّ ِعْنفَدهنْم يف َمَناملِفِب الصَّفَحابَةِ 

 .(139)َ اِخٌل ِ يِه" مِلِب ملفنَرْيِ  َ منَعاِويَةن َوَمَنا
 ( أو املرا  أنه ال يصح أي ال يصل إ   رجة الصحيح، وإَّنا يصل إ   رجة احلسن.3)

 الشبهة الخامسة: بعض األحاديث التي قالوا إنها تدل على أن معاوية ومن معه أهل بغي.

 من معه أهل بغي، ومن هذه األحاديث:ذكروا أحاديث قالوا: إن فيها داللة على أن معاوية و 
: "َتكنففوهن يف أنمَّففِ  ِ ْرملَفتَففاِه،  َفَتْخففرنىلن احلففديث األول: َعففْن َأيب َسففِعيٍد اخْلنففْدرِيِّ، ملَففاَل: ملَففاَل َرسنففولن اهلِل 

" َل نْم أَْواَلهنْم بِاحلَْقِّ ِمْن بَفْيِنِ َما َمارمَِلٌة، يَِلي ملَفتفْ
(140). 

  رملة معاوية ومن معه".  قالوا: "إه الفرملة املارملة
 الجواب عن هذه الرواية.

أملرر أواًل: أه   م العلمفا   تلفا عفن   فم اجل لفة، وأه الف فم ألجفل طلفب احلفق  تلفا عفن الف فم 
 ألجل اهلوى الذي اينا عن اتثاعه.
                                                 

 (. 104/ 7(  تح الثاري البن حجر )138)
 (.116( املنار املنيا يف الصحيح وال عيا = نقد املنقول واحملط املميز بني املر و  واملقثول ) : 139)
 ( . 1064( ح)746/ 2( أخرجه: مسلم يف كتا  الزكا  با  ذكر اخلوارىل وصفاهتم )140)
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أافا سفتق ،  فهن بفد أه  ثانياً: ينثغي أه نف م من هذه األحا يث أه هفذه أحفدا  أخفرب أه النفيب 
  كمففا أخففرب، ومفف  إخثففاره بوملوع ففا مل يففر   ي ففا أه أحففد الفففريقني كففانوا أهففل كفففر أو  سففو  أو عصففياه، تقفف

  اية ما  ي ا أه أحد الطائفتني على احلق ال  ري.
ففففَو اْلمنِصففففيَب اْلمنِحففففقَّ َوالطَّائَِفففففةن اأْلنْخففففَرى  ملففففال النففففووي: َهففففِذِه الروايففففة َصففففرحَِيٌة يف أَهَّ َعِلي ففففا  َكففففاَه هن

فففوَه بِاْلِقتَفففاِل َعفففِن  ْصفففَحا ن منَعاِويَفففَة أَ  َكفففاننوا بفنغَفففاً  منتَفففَ،وِِّلنَي َوِ يفففِه التَّْصفففرِيحن بِفففَ،هَّ الطَّفففائَِفتَفنْيِ منْؤِمننفففوَه اَل َ ْرنجن
ميَاِه َواَل يَفْفسنقنوَه َوَهَذا َمْذَهثفنَنا َوَمْذَهبن منَواِ ِقيَنا اإْلِ
(141). 

كانففا يسففعياه إ  احلففق وال شففي  سففوى ذلففط، لكففن عليًففا كففاه   -رهففي اهلل عن مففا  - علففي ومعاويففة 
هففو األملففر  إ  احلففق، ومعاويففة كففاه ،ت ففداً يف طلففب احلففق  ففمه أخطفف،  لففه أجففر،  ففهن ينثغففي أه يتخففذ هففذا 

 ذريعة للطعن  يه أو التنقص منه.
َ  اجْلَنَّفِة، َويَْدعنونَفهن ِإَ  النَّفاِر" ملَفاَل: َ َجَعفَل احلديث ال اين: "َوْيَح َعمَّاٍر تَفْقتفنلنفهن اْلِفئَفةن اْلَثاِ يَفةن، يَفْدعنوهنْم إِ 

: "أَعنوذن بِالرَّمْحَِن ِمَن اْلِفنَتِ"  .(142)َعمَّاٌر يَفقنولن
 ملالوا: " من ملتل عمار إال من م  معاوية".

 الجواب عن الرواية.
ألحفدمها اخلفروىل  هذه الرواية تؤكد ما ذكر  من ملثل،  لم تنفا اإلميفاه عفن أحفد الففريقني، أو ت ثفت

، َوالَّففِذيَن ملَفتَفلنففوهن َمففَ  منَعاِويَففَة، وََكففاَه َمَعفف منففه. ففَو َمففَ  َعلِففيٍّ لنففهن ِبِصفففِّنَي َوهن هن ملففال ابففن حجففر: " َففِمْه مِليففَل َكففاَه ملَفتفْ
 مَجَاَعٌة ِمَن الصََّحابَِة، َ َكْيَا جَينوزن َعَلْيِ من الدَُّعا ن ِإَ  النَّاِر؟. 

: أَنفَّ نفف ففْم يَففْدعنوَه ِإَ  اجْلَنَّففِة، َوهنففْم ،نَْتِ ففدنوَه اَل لَففْوَ  َعلَففْيِ ْم يف اتفِّثَففاِع ظنننففواِِ  َففاجلََْوا ن ْم، ْم َكففاننوا ظَففانِّنَي أَنفَّ ن
فففاٌر يَففف َمفففاِ ، وََكفففَذِلَط َكفففاَه َعمَّ فففَو طَاَعفففةن اإْلِ َعاِ  ِإَ  اجْلَنَّفففِة الفففدَُّعا ن ِإَ  َسفففَثِثَ ا َوهن عنوهنْم ِإَ  طَاَعفففِة دْ  َفففاْلمنرَا ن بِالفففدُّ

َمفا ن اْلَواِجفبن الطَّاَعفةن ِإْذ َذاَك، وََكفاننوا هنفْم يَفْدعنوَه ِإَ  ِخفهَنِف َذلِفَط َلِكفنفَّ نْم معفذورو  ، َوهنفَو اإْلِ ه للت،ويفل َعِليٍّ
 .(143)الَِّذي ظ ر هَلنم"

                                                 

 (. 167/ 7( شرح النووي على مسلم )141)
(، ويف كتا  اجل ا  والسري 447( ح)97/ 1( أخرجه: الثخاري يف كتا  الصهن  با  التعاوه يف بنا  املسجد )142)

(، عن ابن عثاس، ومسلم يف كتا  الفنت وأشراط الساعة 2812( ح)21/ 4با  مسح الغثار عن الرأس يف سثيل اهلل)
( 2915( ح)2235/ 4اَعةن َحىتَّ مَينرَّ الرَّجنلن بَِقرْبِ الرَّجنِل،  َفَيَتَمىنَّ أَْه َيكنوَه َمَكاَه اْلَميِِّت ِمَن اْلَثهَنِ  )بَا ن اَل تَفقنو ن السَّ 

 ( عن أ  سلمة. 2916( ح)2236/ 4عن أيب سعيد اخلدري ويف نفس الكتا  والثا  )
 (. 542/ 1(  تح الثاري البن حجر )143)
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  من يف منزلة معاوية ومن معه ال  رىل إ  القتل إال م   لثة ظنه أنه على احلق.
ففٌة ظَففاِهرٌَ  يف أَهَّ َعِلي ففا  ق ففا منِصففيًثا َوالطَّائَِفففةن  ملففال النففووي: "ملَففاَل اْلعنَلَمففا ن: "َهففَذا احْلَففِديثن حنجَّ َكففاَه حمِن

ففٍه  ِه اأْلنْخففَرى بفنغَففاٌ  َلِكففنفَّ نْم ،نَْتِ ففدنوَه  َففهَن ِإمْثَ َعلَففْيِ ْم لِففَذِلِط .... َوِ يففِه منْعِجففزٌَ  ظَففاِهرٌَ  ِلَرسنففوِل اللَّفف ِمففْن أَْوجن
فففارًا مَينفففو ن ملَتِفففيهًن، َوأَنَّفففهن يَفْقتفنلنفففهن منْسفففِلمن  َ فففا أَهَّ َعمَّ فففْم َيكنوننفففوَه ِمنفْ فففْم بفنغَفففاٌ ، َوأَهَّ الصَّفففَحابََة يفنَقفففاتِلنوَه، َوأَنفَّ ن وَه، َوأَنفَّ ن

طفق عفن ِ ْرملَفتَفنْيِ بَاِ َيٍة َوَ رْيَِها، وَكنفلُّ َهفَذا ملَفْد َوملَفَ  ِم ْفلن  َفلَفِق الصُّفْثِح َصفلَّى اللَّفهن وسفلم علفى رسفوله الفذى الين
اهلوى إه هو إالوحى ينوَحى"
(144). 

ًة لِْلَحفقِّ ملي: "َمْذَهب أَْهِل احلَْقِّ أَهَّ اْلِفَئَة اْلمنَقاتَِلَة لَِعِليٍّ ِهَي اْلَثاِ َيةن، َوِإْه َكانَفْت منَتَ،وِّلَفًة طَالِثَفوملال العرا
ففَر َمْذمنوَمففٍة بَففْل َمففْ،جنورٍَ  َعلَففى ااِلْجِتَ ففاِ ، َواَل ِسففيََّما الصَّففَحابَةن ِمففنفْ نْم،  َففِمهَّ الْ  َواِجففَب حَتِْسففنين الظَّففنِّ يف ظَنفَِّ ففا َ يفْ

، مثنَّ إهَّ َعفَدالَتَف نْم ِنِْم، َوأَْه يفنَتَ،وََّل هَلنْم َما  َفَعلنوهن ِثََسِب َما يَِليقن بَِفْ ِلِ ْم، َوَمفا َعِ فْدنَاهن ِمفْن حنْسفِن َمْقِصفِدِهمْ 
َلمن".مَلْطِعيٌَّة اَل تَفزنولن ِينهَنَبَسِة َشْيٍ  ِمْن اْلِفنَتِ، َواَللَّهن أَعْ 

(145). 
أملففول: " ففهن نقففص يلحففق أحففدمها،  كففل من مففا متفف،ول تفف،ويهنً  ففري ملطعففي الففثطهنه، و ئففة معاويففة وإه  

وهفذه األحا يفث  كانت هفي الثا يفة لكنفه بغفي ال  سفق بفه ألنفه إَّنفا صفدر عفن ت،ويفل يعفذر بفه أصفحابه".
كمففا أخففرب،   ،   ففي مففن أعففهن  نثوتففه،  وملعففت هففذه األحففدا تتحففد  عففن أحففدا  سففتكوه بعففد موتففه 

مل ينا عن الفريقني اإلسهن  وال اإلمياه، ومل ينسب إ   رملة من مفا الكففر وال الفسفو   وأنت ترى أنه 
فففن ممنفففا نفففذه األحا يفففث وال ن ثفففت ألي مفففن الففففريقني مفففا مل ي ثتفففه رسفففولنا الكفففر  الفففذي  وال العصفففياه، َو

 .صد   يما أخرب
 الخالفة وأخذها قهراً. –رضي اهلل عنهما  -الشبهة السادسة: طلب معاوية بن أبي سفيان 

 قفففد أخفففذوا ختفففا شفففجر بينفففه وبفففني علفففى رهفففى اهلل عفففن اجلميففف  مطعنفففاً يطعنفففوه بفففه يف سفففيدنا معاويفففة، 
 نففراهم يقولففوه:  إَّنففا كففاه مففن أجففل طمعففه يف اخلهن ففة. وحففاولوا تصففوير أه مففا  علففه منففذ مقتففل ع مففاه 

 .(146)ديعة والسياسة واصطناع الرجال، بل وثد السيا""إنه أخذ اخلهن ة مل راً، ونال اخلهن ة باخل
 ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بما يأتي:

 ( أن الخالف من البداية لم يكن من أجل الخالفة.1)

                                                 

 (. 40/ 18مسلم )( شرح النووي على 144)
 (. 278/ 7( طرح الت ريب يف شرح التقريب )145)
 . 71، ومعاوية أما  حمكمة اجلزا   83( انظر: اخلهن ة يف احل ار  اإلسهنمية   146)



(39) 

كففاه سففثثه   -رهففي اهلل عن مففا  - قففد شففاع بففني النففاس ملففدميًا وحففدي ًا أه اخلففهنف بففني علففي ومعاويففة 
معاويفففة علفففى علفففي وامتناعفففه عفففن بيعتفففه كفففاه بسفففثب عزلفففه عفففن واليفففة طمففف  معاويفففة يف اخلهن فففة، وأه خفففروىل 

كفاه حفول مفدى وجفو  بيعفة   -رهفي اهلل عن مفا  -لكن الصحيح أه اخلهنف بفني علفي ومعاويفة  ال ا .
معاويففة وأصفففحابه لعلفففي ملثففل ايقفففاع القصفففا  علفففى ملتلففة ع مفففاه أو بعفففده، ولفففيس هففذا مفففن أمفففر اخلهن فففة يف 

مفففن ملتلفففة ع مفففاه، مث  ومفففن حولفففه مفففن أهفففل ال فففا  أه يقفففتص علفففي   قفففد كفففاه رأين معاويفففة  شفففي .
 يدخلوا بعد ذلط يف الثيعة.

يقول إما  احلرمني اجلويين: "إه معاوية وإه ملاتل عليًفا،  منفه ال ينكفر إمامتفه وال يفدعي ا لنفسفه، وإَّنفا  
 .(147)كاه يطلب ملتلة ع ماه ظًنا منه أنه مصيب، وكاه خمطًئا"

 احلرمني.هذا ما   مه إما  
َقاتِفْل َعلَفى أما شيخ اإلسهن   يقول: "ومنَعاِويَةن مَلْ يَدَِّع اخلِْهَنَ َة؛ ومََلْ يفنثَفايَْ  لَفهن ِنَفا َحفنْيَ ملَاتَفَل َعِلي فا، ومََلْ يفن 

ةن ينِقرُّ ِبَذِلط ِلَمْن َس،ََلهن َعْنهن"أَنَّهن َخِليَفٌة، َواَل أَنَّهن َيْسَتِحقُّ اخلِْهَنَ َة، َوينِقرُّوَه َلهن ِبَذِلط، َومَلْد َكاَه منَعاِويَ 
(148). 

 بل إنه   م أهل السنة واجلماعة
ملففال ابففن حجففر اهليتمففي: "..ومففن اعتقففا  أهففل السففنة واجلماعففة أه مففا جففرى بففني معاويففة وعلففي رهففي 
 اهلل عن مففا مففن احلففرو ،  لففم يكففن ملنازعففة معاويففة لعلففي يف اخلهن ففة لإلمجففاع علففى أحقيت ففا لعلففي،  لففم هتففج
الفتنففة بسففثث ا، وإَّنففا هاجففت بسففثب أه معاويففة ومففن معففه طلثففوا مففن علففي تسففليم ملتلففة ع مففاه إلففي م لكففوه 
معاويفففة ابفففن عمفففه،  فففامتن  علفففي ظنفففاً منفففه أه تسفففليم م إلفففي م علفففى الففففور مففف  ك فففر  ع فففائرهم واخفففتهنط م 

سفهن  سفيما وهفي يف بعسكر علي يؤ ي إ  اهطرا  وتزلزل يف أمفر اخلهن فة الف  نفا انتظفا  كلمفة أهفل اإل
أه تفففف،خري تسففففليم م أصففففو  إ  أه يرسففففخ ملدمففففه يف  ابتففففدائ ا مل يسففففتحكم األمففففر  ي ففففا،  ففففرأى علففففي 

اخلهن ة، ويتحقق التمكن من األمور  ي ا على وج  فاً، ويفتم لفه انتظفا   ل فا، واتففا  كلمفة املسفلمني، مث 
بعففض ملتلتففه عففز  علففى اخلففروىل علففى  بعففد ذلففط يلففتقط م واحففداً  واحففداً ويسففلم م إلففي م، ويففدل لففذلط أه

علي ومقاتلته ملا نفا ى يفو  اجلمفل بف،ه  فرىل عنفه ملتلفة ع مفاه، وأي فا  الفذين متفالؤا علفى ملتفل ع مفاه كفانوا 
مجوعففاً ك ففري  كمففا علففم مففن ملصففة حماصففرهتم لففه إ  أه ملتلففه بع فف م، مجفف  مففن أهففل مصففر مليففل: سففثعمائة، 

ومجفف  مففن الثصففر ، و ففريهم ملففدموا كل ففم املدينففة، وجففرى  ومليففل: ألففا، ومليففل: مخسففمائة، ومجفف  مففن الكو ففة،

                                                 

 (. 115( مل  األ لة )  147)
 (. 72/ 35( ،موع الفتاوى )148)



(40) 

علفى الكفا  من م ما جرى، بل ور  أام هم وع ائرهم َو من ع ر  مالف،   ذا هفو احلامفل لعلفي 
 عن تسليم م لتعذره.
 رأى أه ملتلففة ع مففاه بغففا  محل ففم علففى ملتلففه ت،ويففل  اسففد اسففتحلوا بففه  مففه  وحيتمففل أه عليففاً 
، (149)من ففا اً كجعلففه مففرواه ابفن عمففه كاتثففاً لفه، ور ه إ  املدينففة بعففد أه طفر ه النففيب إلنكفارهم عليففه أمفور 

وتقدميه أملاربه يف واليفة األعمفال، ... ظنفوا أافا مثيحفة ملفا  علفوه ج فهنً مفن م وخطف،، والثفا ي إذا انقفا  إ  
مففا هففو املففرجح مففن ملففول اإلمففا  العففدل ال يؤاخففذ يففا أتلفففه يف حففال احلففر  عففن ت،ويففل،  مففاً كففاه أو مففاالً ك

 .  (150)ال ا عي وبه ملال مجاعة مخروه من العلما 
وهفففذا االحتمفففال وإه أمكفففن لكفففن مفففا ملثلفففه أو  باالعتمفففا  منفففه،  فففمه الفففذي ذهفففب إليفففه ك فففريوه مفففن 
العلما  أه ملتلة ع ماه مل يكونوا بغا ، وإَّنا كانوا ظلمة وعتا  لعد  االعتفدا  ب فث  م، وألافم أصفروا علفى 

ت فداً، أله ال فث ة الثاطل بعد ك ا ال ث ة، وإي اح احلق هلم، وليس كفل مفن انتحفل شفث ة يصفري نفا ،
تعرض للقاصر عن  رجفة االجت فا ، وال ينفايف هفذا مفا هفو املقفرر يف مفذهب ال فا عي رمحفه اهلل مفن أه مفن 

مل يكفن يف  هلم شوكة  وه ت،ويل ال ي منوه ما أتلفوه يف حال القتال كالثغفا  أله ملتفل سفيدنا ع مفاه 
ملفا أرا ه ملفال لفه ع مفاه: "عزمفت عليفط يفا   ملتال،  منفه مل يقاتفل بفل افى عفن القتفال حفىت إه أبفا هريفر 

أبا هرير  إال رميت بسيفط إَّنا ترا  نفسي وس،ملي املسلمني بنفسي" كمفا أخرجفه ابفن عثفد الفرب عفن سفعيد 
 .(151)املقربي عن أيب هرير 

                                                 

(، وذكر ابن عثد الرب أه الذي طر  من املدينة هو 1187(  )715/ 2)( رجال صحيح الثخاري للكهنباذي149)
( 359/ 1احلكم وليس مرواه،  اية األمر أه مرواه خرىل م  أبيه إ  الطائا، االستيعا  يف معر ة األصحا  )

 (. 48/ 2(، وانظر: أسد الغابة ط العلمية )529 )
( بسنده عن ابن عثاس : ملال : 12724( ح)148/ 12 )وهذا ما  لت عليه النصو ،  في املعجم الكثري للطرباين

يف حجرته إذا هو إنساه يطل  عليه  احلكم بن أيب العا  من املدينة إ  الطائا بينما النيب  إَّنا كاه نفي النيب 
 نفاه إ  : ) أخرىل ال تساكين باملدينة ما بقيت ( : ) الوزغ الوزغ (  نظر،  مذا هو احلكم،  قال النيب  قال النيب 
 (.85/ 8وملال اهلي مي: رواه الطرباين و يه ملط بن سليماه ومل أعر ه وبقية رجاله ثقا . )،م  الزوائد ) الطائا.

 (. 230/ 6(، شرح الزرك ي على خمتصر اخلرملي )123/ 4( أسىن املطالب يف شرح روض الطالب )150)
(، والرواية يف املطالب العالية بزوائد املسانيد 622/ 2( الصواعق احملرملة على أهل الر ض وال هنل والزندملة )151)

َريْفَرَ  4382( بر م )73/ 18ال مانية ) اِر َمَ  عنْ َماَه  ( َعْن َأيب هن  َفَرَمْوا َرجنهًن ِمنَّا،  ملَاَل: كنْنتن حَمْصنورًا يِف الدَّ
، ملفَ  : يَا أَِمرَي اْلمنْؤِمِننَي! طَاَ  ال ِّرَا ن َريْفَرَ  َلَما  َفَقتَفلنوهن،  َفقنْلتن تَفلنوا ِمنَّا َرجنهًن،  َفَقاَل َرِهَي اهلل َعْنه: َعَزْمتن َعَلْيَط يَا أَبَا هن

َريْفَرَ  َرِهَي اهلل َعْنه َا تفنرَا ن نَفْفِسي، َوَس،مَِلي اْلمنْسِلِمنَي بِنَفْفِسي، ملَاَل أَبنو هن أَْيَن  :  َفَرَمْيتن ِبَسْيِفي َ َما أَْ رِيَرَمْيَت ِبَسْيِفَط،  َِمَّنَّ
 هنَو َحىتَّ السَّاَعَة.. 



(41) 

 ( أن معاوية لم يكن في أيام علي خليفة.2)
أيففا  علففي خليفففة، وإَّنففا كففاه مففن مل يكففن يف  مففن اعتقففا  أهففل السففنة واجلماعففة أي ففاً أه معاويففة 

،  كففاه لففه أجففراه أجففر علففى امللففوك، و ايففة اجت ففا ه أنففه كففاه لففه أجففر واحففد علففى اجت ففا ه، وأمففا علففي 
 .(152)اجت ا ه، وأجر على إصابته

 ( الخالف في إمامة معاوية بعد موت علي.3)
وخليففة أله الثيعفة ملفد اختلفوا يف إمامفة معاويفة بعفد مفو  علفي رهفي اهلل عن مفا،  قيفل: صفار إمامفاً 

، وملفففد (153)"متفففت لفففه، ومليفففل: مل يصفففر إمامفففاً حلفففديث: "اخلِْهَن َفففةن يف أنمَّفففِ  َثهَنثنفففوَه َسفففَنًة مثنَّ منْلفففٌط بَفْعفففَد َذلِفففط
انق فت ال هنثفوه بو ففا  علفي، وأنفت خثففري أه ال هنثفني مل تفتم يففو  علفي، وبيانفه أنففه تفويف يف رم فاه سففنة 
أربعفني مففن اهلجففر ، واألك فروه علففى أه و اتففه سففاب  ع فر، وو ففا  النففيب ثفاين ع ففر ربيفف  األول  ثين مففا  وه 

 رهي اهلل عن ما.  ال هنثني بنحو ستة أش ر، ومتت ال هنثني يد  خهن ة احلسن بن علي
 مذا تقرر ذلط  الفذي ينثغفي ...أه حيمفل ملفول مفن ملفال بممامفة معاويفة عنفد و فا  علفي علفى مفا تقفرر 
من و اته بنحو نصا سنة ملفا سفلم لفه احلسفن اخلهن فة، واملفانعوه إلمامتفه يقولفوه: ال يعتفد بتسفليم احلسفن 

أعففين معاويففة ال يسففلم األمففر للحسففن، وأنففه ملاصففد األمففر إليففه ألنففه مل يسففلمه إليففه إال لل ففرور  لعلمففه ب،نففه 
 .  (154)للقتال والسفط إه مل يسلم احلسن األمر إليه،  لم يرتك األمر إليه إال صوناً لدما  املسلمني

 ( نزول الحسن عن الخالفة كان باختياره:4)
معفه مفن ولط ر  ما وجه به هؤال  ما ذكر ب،ه احلسفن كفاه هفو اإلمفا  احلفق واخلليففة الصفد ، وكفاه 

العد  والعد  ما يقاو  به من مف  معاويفة،  لفم يكفن نزولفه عفن اخلهن فة وتسفليمه األمفر ملعاويفة اهفطرارياً بفل  
كاه اختيارياً كما يدل عليه ما جا  يف ملصة نزوله من أنفه اشفرتط عليفه شفروطاً ك فري   التزم فا ووىف لفه نفا، 

 .(155) الصلحوأي ا  في صحيح الثخاري أه معاوية هو السائل للحسن يف
                                                 

 (.2404( ح)4 /1871) ( أخرجه: مسلم يف: كتا    ائل الصحابة، با  من   ائل علي ... 152)
با   –كتب الفنت   –(، والرتمذي يف 4646ح) 2/622-( أخرجه: أبو  او  يف كتا  السنة با  يف اخللفا 153)

 ( كل م عن سفينة.21978ح ) 5/221محد يف املسند (، وملال: حسن، وأ2226) 503/ 4 -ماجا  يف اخللفا 
 (.2404( ح)4 /1871) ( أخرجه: مسلم يف: كتا    ائل الصحابة، با  من   ائل علي ... 154)
 (.2557ح) 2/962 –للحسن إه ابين هذا سيدا  با  ملول النيب  –كتا  الصلح–( أخرجه: الثخاري يف 155)

لي بن معاوية بكتائب أم ال اجلثال"،  قال عمرو بن العا : "إين ألرى  عن احلسن ملال: "استقثل واهلل احلسن بن ع
: أي عمرو إه ملتل هؤال  هؤال  وهؤال  -وكاه اهلل خري الرجلني  -كتائب ال تويل حىت تقتل أملرااا،  قال له معاوية 
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َذاَ  يفَففْوٍ  احلََْسففَن  ملفال: َأْخففرىََل النَّفيبُّ  وختفا يففدل علفى مففا ذكرتفه حففديث الثخففاري َعفْن َأيب َبْكففرََ  
اْلمنْسففِلِمنَي"َ َصففِعَد بِففِه َعلَففى اْلِمْنففرَبِ،  َفَقففاَل: "ابْففيِن َهففَذا َسففيٌِّد َوَلَعففلَّ اللَّففَه أَْه ينْصففِلَح بِففِه بفَففنْيَ ِ َئتَفففنْيِ ِمففْن 

(156) ،
 ففانظر إ  ترجيففه اإلصففهنح بففه، وهففو ال يرتجففى إال األمففر احلففق املوا ففق للواملفف  برتجيففه اإلصففهنح مففن احلسففن 
يدل على صحة نزوله ملعاويفة عفن اخلهن فة، وإال لفو كفاه احلسفن بامليفاً علفى خهن تفه بعفد نزولفه عن فا مل يقف  

ىل ،فر  النفزول مفن  فري أه يرتتفب عليفه  ائدتفه ال فرعية بنزوله إصهنح، ومل حيمد احلسفن علفى ذلفط، ومل يفرت 
ووجفففو  طاعتفففه علفففى الكا فففة وهفففي اسفففتقهنل املنفففزول لفففه بفففاألمر، وصفففحة خهن تفففه، ونففففاذ تصفففر ه ووجفففو  
طاعتففه علففى الكا ففة، ومليامففه بفف،مور املسففلمني،  كففاه ترجيففه لوملففوع اإلصففهنح بففني أولئففط الفئتففني العظيمتففني 

ة أي  اللة على صحة ما  عله احلسن، وعلى أنه خمتفار  يفه، وعلفى أه تلفط من املسلمني باحلسن  يه  الل
الفوائد ال رعية، وهي صحة خهن ة معاوية ومليامفه بف،مور املسفلمني وتصفر ه  ي فا بسفائر مفا تقت فيه اخلهن فة 
 مرتتثة على ذلط الصلح،  احلق ثثو  اخلهن ة ملعاوية من حينئذ، وأنه بعد ذلط خليفة حق وإما  صد . 

أنففه ملففال  يففا وملففد أخففرىل الرتمففذي وحسففنه عففن عثففد الففرمحن بففن أيب عمففري  الصففحايب عففن النففيب ك
وأخفرىل أمحفد يف مسفنده عفن العربفاض بفن سفارية مسعفت رسفول  . (157)ملعاوية: "الل م اجعله ها يفاً م فدياً"

 .(158)اهلل يقول: "الل م علم معاوية الكتا  واحلسا ، ومله العذا "
 اوية سيملك.( صرحت األخبار بأن مع5)

                                                                                                                                               

عثد  س عثد الرمحن  هؤال  من يل ب،مور الناس من يل بنسائ م من يل ب يعت م،  ثعث إليه رجلني من ملري  من بين
بن مسر  وعثد اهلل ابن عامر بن كريز،  قال: اذهثا إ  هذا الرجل،  اعرها عليه، وملوال له، واطلثا إليه،  ،تياه،  دخهن 
عليه،  تكلما، وملاال له،  طلثا إليه،  قال هلما احلسن بن علي: إنا بنو عثد املطلب ملد أصثنا من هذا املال، وإه هذه 

يف  مائ ا . ملاال  منه يعرض عليط كذا وكذا ويطلب إليط ويس،لط ملال  من يل نذا ؟ ملاال: َن لط  األمة ملد عاثت
على  به  ما س،هلما شيئا إال ملاال: َن لط به  صاحله،  قال احلسن: ولقد مسعت أبا بكر  يقول رأيت رسول اهلل 

خرى ويقول: "إه ابين هذا سيد ولعل اهلل أه يصلح به املنرب واحلسن بن علي إ  جنثه، وهو يقثل على الناس مر  وعليه أ
بني  ئتني عظيمتني من املسلمني" ملال يل علي ابن عثد اهلل: إَّنا ثثت لنا مساع احلسن من أيب بكر  نذا احلديث. وانظر: 

 ( .6692(، )3536(، )3430األحا يث )
 (.3430ح) 3/1328   ( أخرجه: الثخاري يف كتا  املناملب با  عهنما  النثو  يف اإلسهن156)
( وملال: 3842ح) 5/687 –با  مناملب معاوية بن أيب سفياه  –كتا  املناملب   –( أخرجه: الرتمذي يف 157)

 (.17926ح) 4/216حسن  ريب، وملال ال يخ األلثاين : صحيح، وأمحد بن حنثل يف املسند 
 ( بسند حسن.17192ح ) 127/ 4( سثق  رجيه، وهو يف أمحد يف املسند 158)



(43) 

ملفففففد ملفففففال معاويفففففة: "مفففففا زلفففففت أطمففففف  يف اخلهن فففففة منفففففذ ملفففففال يل رسفففففول اهلل: "يفففففا معاويفففففة إذا ملكفففففت 
 .(159) ،حسن"

 ت،مففل  عففا  النفففيب لففه يف احلفففديث األول بفف،ه اهلل جيعلففه ها يفففاً م ففدياً،   فففو ختففا حيففتج بفففه علففى   فففل 
علفى اجت فا ، وأنفه مل يكفن لفه إال أجفر معاوية وأنه ال ذ  يلحقه بتلط احلرو  ملا علمت أاا كانفت مثنيفة 

 واحد أله اجملت د إذا أخط، ال مهن  عليه، وال ذ  يلحقه بسثب ذلط ألنه معذور ولذا كتب له أجر.
وت،مل أنه أخفرب معاويفة ب،نفه ميلفط، وأمفره باإلحسفاه جتفد يف احلفديث إشفار  إ  صفحة خهن تفه، وأافا 

أمفره باإلحسفاه املرتتفب علفى امللفط يفدل علفى أحقيفة ملكفه  حق بعد متام ا له بنزول احلسن له عن فا،  فمه
وخهن ته، وصحة تصر ه، ونففوذ أ عالفه مفن حيفث صفحة اخلهن فة لفه مفن حيفث التغلفب أله املتغلفب  اسفق 
معاملففففب ال يسففففتحق أه يث ففففر، وال يففففؤمر باإلحسففففاه  يمففففا تغلففففب عليففففه، بففففل إَّنففففا يسففففتحق الزجففففر واملقففففت 

 له.واإلعهن  بقثيح أ عاله و سا  أحوا
إ  ذلففط أو صففرح لففه بففه،  لمففا مل ي ففر لففه   ففهنً عففن أه   لففو كففاه معاويففة متغلثففاً ألشففار لففه النففيب 

يصرح إال يا يدل على حقية مفا هفو عليفه علمنفا أنفه بعفد نفزول احلسفن لفه خليففة حفق وإمفا  صفد  وي فري 
األرمففين ملففال: مللففت  إ  ذلفط كففهن  اإلمففا  أمحففد،  قففد أخففرىل الثي قففي، وابففن عسفاكر عففن إبففراهيم بففن سففويد

ألمحد ابن حنثل من اخللفا  ملال: "أبو بكر، وعمر، وع ماه، وعلي، مللت:  معاويفة؟ ملفال: مل يكفن أحفد 

                                                 

( من طريق َأ ن أنَميَّة َعْمرنو ْبن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، ملَاَل: مسَِْعتن 16933( ح)129/ 28( أخرجه: أمحد يف املسند )159)
َ اَوَ  بَفْعَد َأيب هنَريْفَرَ  يَفْتَث ن َرسنوَل اهلِل  ، أَهَّ منَعاِويََة، َأَخَذ اإْلِ َنا هنَو يفنَوهِّ ن ِنَا، َواْشَتَكى أَبنو هنَريْفرَ َ  َجدِّي، حينَدِّ ن ،  َفثَفيفْ

ِق اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َواْعِدْل "، َرَ َ  رَْأَسهن إِلَْيِه َمرًَّ  أَْو َمرَّتَفنْيِ َوهنَو يَفتَفَوهَّ،،  َفَقاَل: " يَا منَعاِويَةن، ِإْه ونلِّيَت أَْمرًا  َاتَّ  َرسنوَل اهلِل 
. وملال ال يخ شعيب: رجاله ثقا  رجال الصحيح  ري  لَِقْوِل النَّيبِّ  ملَاَل: َ َمازِْلتن أَظننُّ َأينِّ منْثتَفًلى بَِعَملٍ  َحىتَّ ابْفتنِليتن

 مل يتثني لنا مساعه من معاوية. -وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العا  -أه جد عمرو بن حيَي
(، 30715( ح)207/ 6وِل َعَلْيِ ْم )وأخرجه ابن أيب شيثة يف كتا  األمرا  با  َما ذنِكَر ِمْن َحِديِث اأْلنَمرَاِ  َوالدُّخن 

من طريق إمساعيل بن إبراهيم بن م اجر،  6/446(، والثي قي يف "الدالئل" 850 ) 361/ 19والطرباين يف "الكثري" 
يَا منَعاِويَةن ، ِإْه َمَلْكَت »: عن عثد امللط بن عمري ملال: ملَاَل منَعاِويَةن: َما زِْلتن أَْطَم ن يِف اخلِْهَنَ ِة منْنذن ملَاَل يل َرسنولن اللَِّه 

 «َ َ،ْحِسنْ 
، وملال: رواه أمحد، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى عن 5/186وأور ه اهلي مي يف "،م  الزوائد" 

سعيد، عن معاوية،  وصله، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطرباين باختصار عن عثد امللط بن عمري، عن معاوية، و يه 
 (. 8952( ح)338/ 5مساعيل بن إبراهيم بن م اجر، وهو هعيا، وملد وثِّق. ،م  الزوائد )إ
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.  ففف،  م كهنمفففه أه معاويفففة بعفففد زمفففاه علفففي أي: وبعفففد نفففزول (160)أحفففق باخلهن فففة يف زمفففاه علفففي مفففن علفففي
 احلسن له أحق الناس باخلهن ة.....

من سثه ولعنه ..  هن يلتفت لذلط وال يعول عليه  منفه مل يصفدر إال وأما ما يستثيحه بعض املثتدعة 
عن ملو  محقى ج هن  أ ثيفا  ال يثفايل اهلل نفم يف أي وا  هلكفوا  لعفن م اهلل وخفذهلم أملفثح اللعنفة واخلفذاله 
وأملففا  علففى رؤوسفف م مففن سففيوف أهففل السففنة وحجج ففم املؤيففد  ب،وهففح الففدالئل والربهففاه مففا يقمع ففم عففن 

 .(161)تنقيص أولئط األئمة األعياه.اخلوض يف 
 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:الشبهة السابعة: ذكروا أنه سب عليًا 
"أه معاويفَة بفن أيب سففياه أََمفَر سفعداً،  قفال: مفا مينعنففط  الروايفة األو : عفن سفعد بفن أيب وملفا  

 لفن أسنففثَّه، أَلْه تكفوه يل واحففد   أه َتسنفبَّ أبفا تنففرا  ؟  قفال: أَمَّففا مفا ذكفر ن ثهنثففاً ملفاهلنَّ لففه رسفولن اهلل 
ْفر الفنفََّعم، مسعفتن رسفوَل اهلل   قفال لفه  -ه وملفد َخللففه يف بعفض مغازيف -يقفول لفه  من نَّ أحفبُّ ِإيلَّ مفن محن

: أمفا ترهفى أه تكفوه مفين ينزلفة عليٌّ: يا رسول اهلل، َخلَّْفَتين م  النسا  والصفثياه؟  قفال لفه رسفولن اهلل 
ففبُّ اهلل  هففاروه مففن موسففى؟ ِإال أنففه ال نفنثفنففوََّ  بعففدي، ومسعتنففه يقففول يففو  خيففرَب: ألنْعِطففنَيَّ الرَّايففَة  ففداً رجففهنً حين

ثُّففه اهلل ورسففولن  ه، ملففال:  تطاولنففا،  قففال: ا نعففوا يل عليلففاً،  فف،نيتَ بففه أَْرَمففَد،  َفَثَصففَق يف عينففه، و  فف  ورسففوَله، وحين
[  عفا رسفولن اهلل 61الراية إليه،  فتح اهلل عليه، ومللا نزلت هذه اآلية: )نَدْعن أَبْفَناَ نا َوأَبْفنَفا َكنْم( نمل عمفراه: 

  (162)هؤال  أهلي"عليلاً و اطمَة وَحَسناً وحنَسْيناً،  قال: "الل م. 
 الرد على هذه الرواية:

ملفففال اإلمفففا  املفففازري: "مفففذهب أ اهفففل العلمفففا  أه مفففا وملففف  مفففن األحا يفففث القا حفففة يف عدالفففة بعفففض 
الصففحابة وامل ففيفة إلففي م مففا ال يليففق نففم،  ماففا تففر  وال تقثففل إذا كففاه رواهتففا  ففري ثقففا ،  ففمه أحففب بعففض 

إه رواهفففا ال قفففا  ت،ولفففت علفففى الوجفففه الهنئفففق نفففم إذا أمكفففن العلمفففا  ت،ويل فففا ملطعفففاً لل فففغب تفففرك ورأيفففه، و 
الت،ويففل، وال يقفف  يف روايففا  ال قففا  إال مففا ميكففن ت،ويلففه، وال بففدل أه نتفف،ول ملففول معاويففة حينمففا ملففال لسففعد  

 كما يف صحيح مسلم: "ما منعط أه تسب أبا ترا ".
 والتأويل يكون على النحو التالي:

                                                 

 . 422/ 6( تاريخ  م ق 160)
 .68/ 59، وتاريخ  م ق 1017/ 3، وانظر: معارىل القثول 630: 622/ 2( الصواعق احملرملة 161)
 (.2404( ح)4 /1871) ( أخرجه: مسلم يف: كتا    ائل الصحابة، با  من   ائل علي ... 162)
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 خطأ اجتهاده وصواب اجتهادنا. ( إما بأن المراد بالسب إظهار1)
  و يريفد بالسفب التفنيفد للمفذهب والفرأي، وملفد يسفمى ذلفط يف العفرف سفثاً،  مفن املمكفن أه يريفد 
معاوية من سعد بقوله )ما منعط أه تسب أبا ترا ( أي: تظ ر للناس خطف،ه يف رأيفه، وأه رأينفا ومفا َفن 

 .(163) تمال ملوله لهعليه أسد وأصو ، هذا ختا ال ميكن أحد أه مين  من اح
 ( وإما بأنه سمع قوما يسبونه فأراد كفهم عن سبه بإظهار فضله على لسان سعد.2)  

وملففد يكففوه معاويففة رأى سففعداً بففني ملففو  يسففثونه وال ميكففن اإلنكففار علففي م  قففال: مففا منعففط أه تسففب 
سفب، حفىت ،  يكفوه لفه حجفة علفى مفن يأبا ترا ، لتستخرىل منه م ل ما استخرىل ختفا حكفاه عفن النفيب 

 .(164)ين اف إليه من  و ا  عنده  يحصل على املرا  على لساه  ريه من الصحابة
 ( جاء على سبيل السؤال .3)

 ب،يب ترا  ليس طعنا  منه كاه جيب أه يكىن به. أي س،له عن السثب املان  عنه وتكنيه 
السفب، وملفد يسف،ل عفن  نقول: ليس  يه تصريح ب،نه أمره بسثه، وإَّنا س،له عن السثب املان  له مفن 

 .(165)م ل هذا السؤال من يستجيز سب املسؤول عنه، ويس،ل عنه من ال يستجيزه
ملال اإلما  النووي: "...وإَّنا س،له عن السثب املان  له من السب ك،نه يقول: هل امتنعفت تورعفاً أو 

 .(166)خو اً، أو  ري ذلط؟،  مه كاه تورعاً وإجهناًل له،  ،نت مصيب حمسن"
 ه قال ذلك على سبيل المداعبة.( أو أن4)

وحيتمفففل أه أه معاويفففة إَّنفففا ملفففال ذلفففط علفففى سفففثيل املداعثفففة لسفففعد، وأرا  مفففن ذلفففط اسفففتظ ار بعفففض 
كاه رجهنً  طناً ذكياً، حيب مطارحة الرجال واستخراىل ما عنفدهم،  ف،را     مه معاوية    ائل علي 

 نفذا األسفلو  امل فري، وهفذا م فل ملولفه أه يعرف ما عند سفعد يف علفي رهفي اهلل عن مفا،  ف،لقى سفؤاله 
البففن عثففاس: "أنففت علففى ملففة علففي؟  قففال لففه ابففن عثففاس: وال علففى ملففة ع مففاه، أنففا علففى ملففة رسففول اهلل 

                                                 

 . 141/ 3( املعلم بفوائد مسلم: 163)
 . 141/ 3( املعلم بفوائد مسلم: 164)
 . 141/ 3( املعلم بفوائد مسلم: 165)
 . 176-15/175( شرح النووي على صحيح مسلم 166)



(46) 

."(167)  ظاهر أه ملول معاوية هنفا البفن عثفاس جفا  علفى سفثيل املداعثفة،  كفذلط ملولفه لسفعد هفو مفن 
 .(168)أه يصدر منه م ل ذلط ب  حاشا معاوية هذا الثا ، وأما ما ا عى الروا ض من األمر بالس

ف  كاه رجهًن ذكًيا، م  ورًا بالعقل والفدها ،  لفو أرا  محفل النفاس علفى سفب علفي   إه معاوية 
، وهفففو مفففن هفففو يف الف فففل وحاشفففاه مفففن ذلفففط ف أ كفففاه يطلفففب ذلفففط مفففن م فففل سفففعد بفففن أيب وملفففا  

يفعلففففففه أملفففففففل النففففففاس عقففففففهًن وتففففففدبريًا،  كيفففففففا والففففففورع؟، مفففففف  عففففففد   خولففففففه يف الفتنفففففففة أصففففففهًن!!   ففففففذا ال 
، حاشفففا معاويفففة  ............يعاويفففة؟!! أه يصفففدر منفففه م فففل  إه مفففا ا عفففاه ال فففيعة مفففن األمفففر بالسفففبل

 ذلط، واملان  من هذا عد  أمور:
،  كيا يف،مر  فريَه بسفثه؟ بفل كفاه معظًمفا لفه معرت ًفا األول: أه معاوية نفسه ما كاه يسب علًيا 

 السثق إ  اإلسهن .له بالف ل و 
ملال ابن ك ري: "وملد ور  من  ري وجه: أه أبا مسلم اخلوالين ومجاعفة معفه  خلفوا علفى معاويفة،  قفالوا 
لففففففه: هففففففل تنففففففازع عليففففففاً أ  أنففففففت م لففففففه؟  قففففففال: واهلل إين ألعلففففففم أنففففففه خففففففري مففففففين وأ  ففففففل، وأحففففففق بففففففاألمر 

 .(169)مين...".
مغففري  ملففال: "ملفا جففا  خففرب ملتففل علففي إ  معاويففة ونقفل ابففن ك ففري أي ففاً عففن جريففر بفن عثففد احلميففد عففن 

جعل يثكي،  قالت له امرأته: أتثكيه وملد ملاتلته؟  قال: وحيط! إنط ال تدرين ما  قد الناس مفن الف فل، 
 .(170)والفقه، والعلم".

   ل يسوغ يف عقل و ين أه يسب معاوية علياً بل وحيمل الناس على سثه وهو يعتقد  يه هذا؟!!.
بسففب أو شفتم أثنفا  حربفه لففه يف  تعفرض لعلفي  ال يعفرف بنقفل صففحيح أه معاويفة ال فاين: أنفه 

حياتفففه،   فففل مفففن املعقفففول أه يسفففثه بعفففد انت فففا  حربفففه معفففه وو اتفففه؟،   فففذا مفففن أبعفففد مفففا يكفففوه عنفففد أهفففل 
 العقول، وأبعد منه أه حيمل الناس على سثه وشتمه.

لفففففه  -رهفففففي اهلل عن مفففففا  -بفففففن علفففففي انففففففر  باخلهن فففففة بعفففففد تنفففففازل احلسفففففن  ال الفففففث: أه معاويفففففة 
 ؟!. واجتمعت عليه الكلمة والقلو ، و انت له األمصار بامللط،  ،ي نف  له يف سبِّ علي 

                                                 

يف شرح أصول اعتقا  أهل  (، والهنلكائي145(، والصغرى ) 1/355( أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى )167)
 (.1/94السنة )

 (. 246( االنتصار للصحب واآلل من ا رتا ا  السماوي ال ال ) : 168)
 (. 8/132( الثداية والن اية البن ك ري )169)
 (. 8/132( الثداية والن اية البن ك ري )170)
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بففل احلكمففة وحسففن السياسففة تقت ففي عففد  ذلففط، ملففا  يففه مففن هتدئففة النفففوس وتسففكني األمففور، وم ففل 
 بري.الذي ش د  له األمة ثسن السياسة والتد هذا ال  فى على معاوية 

مففن األلفففة  -رهففي اهلل عففن م  -بعففد اسففتقهنله باخلهن ففة وأبنففا  علففي  الرابفف : أنففه كففاه بففني معاويففة 
ومفن ذلفط: أه احلسفن واحلسفني و فدا علفى معاويفة  ،جازمهفا يفائ  ألفا. وملفال هلمفا: "مفا أجفاز  والتقار .

 .(171)نما أحد ملثلي"،  قال له احلسني: "ومل تعط أحداً أ  ل منا".
، وأمفففر لفففه ب هناائفففة و خفففل مفففر  احلسفففن علفففى معاويفففة،  قفففال لفففه: "مرحثفففاً وأهفففهنً بفففابن رسفففول اهلل 

 .(172)ألا".
رهفي اهلل عن مفا  -وهذا ختا يقط  بكذ  ما ا ُِّعَي يف حق معاوية من محلفه النفاس علفى سفبِّ علفي 

 ا  والتكر .، إذ كيا حيصل هذا م  ما بينه وبني أوال ه من هذه األلفة واملو   واالحتف-
اخلففامس: مففاذا ميكففن أه يقففال يف إمجففاع املسففلمني علففى أنففه ال جيففوز لعففن املسففلم علففى التعيففني؟ هففل 

 .(173)؟يكوه هذا احلكم  ائًثا عن معاوية 
مففن ال فففيعة الزيديففة، بتتثففف   وملفففد ملففا  ابففن الفففوزير اليمففاي ال سففيما وملففد اشفففت ر ب،نففه كففاه  قي فففاً عاملففاً.

أحا ي فففه،  وجفففد أه مفففا صفففح عنفففه مفففن أحا يفففث األحكفففا  ثهنثفففوه حفففدي اً كل فففا صفففحيحة مرويفففة مفففن طفففر  
أخرى ليس  ي ا معاوية، كما مل يصح أى حديث عنه،  يه طعن ىف على بفن أىب طالفب ف رهفى اهلل تعفا  

 .(174)عن م مجيعاً، ولعل ىف هذا ما يدمَ أولئط الطاعنني
كلمة "أََمَر منَعاِويَةن ْبنن َأيب سنْفَياَه َسفْعًدا" هفي مفن كفهن  بكفري ال مفن كفهن  سفعد، إذ لفو كانفت : تنبيه

من كهن  سعد لقفال: "أمفرين معاويفة".  يكفوه ملفد روى بفاملعىن وتصفرف باأللففا .  قفد جفا  احلفديث عنفد 
رهفي  -د بفن أيب وملفا  احلاكم عن بكري بن مسمار ملال: مسعت عامر بن سعد يقول: ملفال معاويفة لسفع

 .(175): "ما مينعط أه تسب ابن أيب طالب؟"،   ذا إسنا  متصل؛ وليس  يه لفظ األمر-اهلل عن ما 

                                                 

 (. 8/138( الثداية والن اية البن ك ري )171)
 (. 8/140( الثداية والن اية البن ك ري )172)
(، وانظر: معاوية بن أيب سفياه أمري 248( االنتصار للصحب واآلل من ا رتا ا  السماوي ال ال ) : 173)

 (. 232ك ا شث ا  ور  مفرتيا  ) :   املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني 
 . 3/193( م  االثين ع رية يف األصول والفروع 174)
 (. 229ك ا شث ا  ور  مفرتيا  ) :   ب وحي النيب األمني ( معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكات175)
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  الرواية الثانية:
ملال ابن سعد: "أخربنا علفي بفن حممفد، عفن لفوط بفن حييفي، ملفال: كفاه الفوال  مفن بفين أميفة ملثفل عمفر 

عمر بن عثفد العزيفز ف أمسفط عفن ذلفط،  قفال ك فري عفز  ،  لما ويل هو ف ابن عثد العزيز ي تموه رجهًن 
 اخلزاعي:

 الجواب عن األثر:
وشفيخه  (177)إه هذا األثر واٍه،  علي بفن حممفد هفو املفدائين لفيس بفالقوي  يف احلفديث،   فو هفعيا

لفوط ابففن حيففَي، واٍه يففر ، ملففال عنفه حيففي بففن معففني: "لففيس ب قففة"، وملفال أبففو حففام: "مففرتوك احلففديث"، وملففال 
: "أخثاري هفعيا"، ووصففه يف امليفزاه: "أخثفاري تفالا ال يوثفق بفه، وعامفة روايتفه عفن ال فعفا  الدارملطين

 .(178)واهللكى واجملاهيل"
 شيعي  ال يؤمن برجعة علي. (179)وختا يؤيد هعا الرواية أه ال اعر الذي ملال األبيا  ك ري عز 

ولعنفففه  فففو  منفففابر  -رهفففي اهلل عن مفففا  -ولقفففد اهتفففم ال فففيعة معاويفففة ثمفففل النفففاس علفففى سفففب علفففي 
 املساجد، وهذه الدعوى ال أساس هلا من الصحة.

                                                 

(، وتاريخ  م ق البن عساكر 161/ 8، أنسا  األشراف للثهنذري )394/ 5( الطثقا  الكربى البن سعد 176)
 يه خالد بن يزيد أمري العرا  ليس بالقوي، وال يتاب  على  5/322، وهناك إسنا  مخر يف حلية األوليا  50/92

( لساه امليزاه 578 )3/427(، الكامل البن عدي 1624 )3/359ح والتعديل حديث)اجلر 
3/348( 2913 .) 
 6/14(، ولساه امليزا 5921 ) 3/153(، وميزاه االعتدال 1366 )6/363( انظر الكامل البن عدي 177)

( 5470 .) 
 6/230(، لساه امليزاه 419/ 3(، وامليزاه )147/ 5(، سري أعهن  النثهن  )1621 )7/241( الكامل 178)

( 6248 .) 
 (. 217 ) 3/144( انظر ترمجته يف تاريخ اإلسهن  179)

اْ   بَرِي ا ولفم تتِثْ  مقالَة ،فر ِ   َولِيَت  لم ت فتْم علي ا ولفم  ِن

 تثني ميا  الفف دى بالتفكلمِ   تكلمَت باحلفق املفثني وإنفما

 .(176) علَت  ،هحى راهًيا كلُّ مسلِم"    صدَّملت معروف الذي مللَت بالذي
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ألمفري املفؤمنني علفي  إه التاريخ الصحيح يؤكد خهنف ما ذكره هؤال ، من احفرتا  وتقفدير معاويفة 
  حكايففة لعفن علفي علففى منفابر بفين أميففة ال تتففق مف  منطففق -رهفي اهلل عفن م  -وأهفل بيتفه األط ففار  ،

كمفا أنفه مفن أبعفد احملفال علفى مفن    وملد ثثت هذا يف حق معاوية  احلوا  ، وال م  طثيعة املتخاصمني.
ومففن علففم علففى املنففابر، وهففو مففن هففو يف الف ففل،  كانففت هففذه سففريته، أه حيمففل النففاس علففى لعففن علففي 

يف امللففط، ومففا اشففت ر بففه مففن احللففم والصفففح، وحسففن السياسففة للرعيففة ظ ففر لففه أه ذلففط  سففري  معاويففة 
 .(180)يف احللم م ر  األم ال، وملدو  األجيال. من أكرب الكذ  عليه،  قد بلَ معاوية 

املعلفو  عنفد   ذا األخثار وأم اهلا من روايا  ال يعة الفذين يريفدوه النيفل مفن الصفحابة الكفرا ، ومفن 
احملدثني أه أم ال هذه الروايا  ال تقثل ال سيما إذا كاه الراوي هعيفاً،  تعد روايته عنفد ذلفط مفن املنكفر 
ال عيا الفذي خفالا املعفروف الصفحيح،   في روايفا  هفعيفة روىل هلفا ال فيعة، وتفثع م يف ذلفط مفن يف 

 مللثه مرض.
 من سمه. الشبهة الثامنة: الطعن عليه بأنه قد دس على الحسن 

 هذه شث ة ال تصح أجا  عن ا العلما  .
أحفدمها: انفه مفا كفاه ليتقفى مفن احلسفن ب،سفاً، وملفد   -ملال ابن العريب: مللنا: "هفذا حمفال مفن وج فني:

 سلم األمر". 
يف حالفة  -إال–تستسفيغ ا العقفول  -ال–  ذه هذه احلا ثة ملصة  س السم من ملثل معاوية للحسن 

وأصفر علفى  ر فض الصفلح مف  معاويفة  -رهفي اهلل عن مفا  -بفن علفي واحد   قط؛ وهفي كفوه احلسفن 
القتففال، ولكففن الففذي حففد  أه احلسففن صففاحل معاويففة رهففي اهلل عن مففا، وسففلم لففه باخلهن ففة طواعيففة وبايعففه 

 علي ا،  على أي شي  يقد  معاوية على سم احلسن رهي اهلل عن ما .
لونفففه بغفففري بينفففه علفففى أحفففد مفففن خلقفففه يف زمفففاه ال فففاين: أنفففه أمفففر مغيفففب ال يعلمفففه اال اهلل،  كيفففا حتم

متثاعفد مل ن ففق  يففه بنقففل ناملففل بففني أيففدي ملففول ذوي أهففوا ؟، ويف حففال  تنففة وعصففثية ينسففب كففل واحففد إ  
 .(181)صاحثه ما ال ينثغي،  هن يقثل من ا اال الصايف، وال يسم   ي ا اال من العدل الصميم

روايففا  مت ففاربة هففعيفة، بع فف ا  بففن علففي  ال الففث: إه الففذي ننِقففَل لنففا عففن حا ثففة سففم احلسففن
، وبع فف ا يقففول: إه أباهففا األشففعث بففن ملففيس هففو الففذي (182)يقففول: إه الففذي  س السففم لففه هففي زوجتففه

                                                 

 (. 227ك ا شث ا  ور  مفرتيا  ) :   ( معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني 180)
   .1/221ن القواصم ( العواصم م181)
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 .(183)بف،ه أوعفز إ  بعفض خدمفه  سفمله، وبع ف ا يفت م ابنفه يزيفد أمرها بذلط، وبع ف ا يفت م معاويفة 
؛ ألافففا يعزوهففا النقفففل ال ابففت بفففذلط، والرا  فففة ف وهففذا الت فففار  يف حا ثففة ك فففذه، ي فففعا هففذه النقفففول

يلصقوه به الت مفة، مف  أنفه أبعفد هفؤال   خيث م اهلل ف مل يعجث م من هؤال  إال الصحايب اجلليل معاوية 
 عن ا.

ملال شيخ اإلسهن  ابن تيمية : " يما تزعمه ال يعة من أه معاوية سفم احلسفن: "مل ي ثفت ذلفط بثينفة 
 رب، وال نقل جيز  به. وهذا ختا ال ميكن العلم به،  القول به ملول بهن علم".شرعية، وال إملرار معت

ملال: " وملد رأينا يف زماننا من يقال عنه سم وما  مسفموما مفن األتفراك و فريهم. و تلفا النفاس يف 
ذلفففط حفففىت يف نففففس املوهففف  الفففذي مفففا   يفففه والقلعفففة الففف  مفففا   ي فففا،  تجفففد كفففهن مفففن م حيفففد  بال فففي  

 د  به اآلخر ". عهنف ما حي
 .(184) وبعد أه ذكر ابن تيمية أه احلسن ما  باملدينة وأه معاوية كاه بال ا 

: "وروى بع  م أه يزيد بفن معاويفة بعفث إ  جعفد  بنفت األشفعث أه -رمحه اهلل  -وملال ابن ك ري 
رهفط للحسفن مسنلي احلسن وأنا أتزوجط بعده،  فعلت،  لما ما  احلسن بع ت إليفه  قفال: "إنفا واهلل مل ن

أ نرهففففاك ألنفسفففففنا؟". وعنفففففدي أه هفففففذا لففففيس بصفففففحيح، وعفففففد  صفففففحته عففففن أبيفففففه معاويفففففة بطريفففففق األو  
  الروايا  هعيفة حمكو  علي ا باالهطرا . . (185)واألحرى"

  احلاصل أه احلسن ما  مسموماً، ولكن مل يسمه معاوية، ومل يعرف من مسه.
 .من المدينة إلى الشام أن معاوية أراد أن ينقل منبر رسول اهلل الشبهة التاسعة: 

 ملال الطربي يف تار ه: ذكر إرا ه معاويه نقل املنرب من املدينة.
ففدن بْففنن عنَمففَر: ويف َهففِذِه السففنة أمففر معاويففه ينففرب رسففول اهلل  ، أه حيمففل ِإَ  ال ففا ،  حففرك، ملَففاَل حمنَمَّ

  با ية يَفْوَمِئٍذ،  ،عظم الناس َذِلَط،  َفَقاَل: مل أر  محله، إَّنفا خففت أه  كسفت ال مس َحىتَّ رئيت النجو 
 يكوه مَلْد أرض،  نظر  إِلَْيِه مثنَّ كساه يومئذ.

 وذكر حمنَمَّد بن عنَمَر، أنه حدثه ِبَذِلَط َخاِلد بن اْلَقاِسم، عن شعيب بن َعْمرو األموي.

                                                                                                                                               

 (. 43/ 8(.الثداية والن اية )40/ 4(، تاريخ اإلسهن   )389/ 1( االستيعا  يف معر ة األصحا  )182)
 (. 43/ 8( انظر: الثداية والن اية )183)
 (. 266، وانظر: املنتقى من من اىل االعتدال   469/ 4( من اىل السنة )184)
 (. 43/ 8( الثداية والن اية )185)
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َثيِن حيَْ   ََي بن سعيد بن  ينار، عن أبيه، ملال:ملَاَل حمنَمَّدن ْبنن عنَمَر: َحدَّ
ففْؤِمِننَي  ملَففاَل منَعاِويَففة: إين رأيففت أه منففرب َرسنففول اهلل  وعصففاه ال يرتكففاه بِاْلَمِدينَففِة، وهففم ملتلففة أَِمففري اْلمن

، عنْ َمففاه وأعففداؤه،  لمففا ملففد  طلففب العصففا َوِهففَي ِعْنففَد سففعد القففر ،  جففا ه أَبنففو هنَريْفففرََ  وجففابر بففن َعْثففِد اللَّففهِ 
  قاال: يَا أَِمرَي اْلمنْؤِمِننَي، نذكرك اللَّه َعزَّ َوَجلَّ أه تفعل َهَذا،  فمه َهفَذا ال يصفلح،  فرىل منفرب رسفول اهلل 

مففن موهفف  وهففعه، و ففرىل عصففاه ِإَ  ال ففا ،  انقففل املسففجد،  ،ملصففر وزا  ِ يففِه سففت  رجففا ،   ففو اليففو  
 .(186)ااين  رجا ، واعتذر ِإَ  النَّاِس ختا صن .

 الجواب عن الشبهة:
 جيا  عن ال ث ة يا يلي:

( هفففففذا اخلفففففرب مل يففففففر  بمسفففففنا  صفففففحيح،  ففففففالراوي هلفففففذا اخلففففففرب حممفففففد بفففففن عمففففففر الواملفففففدي مففففففرتوك 1)
 .(187)احلديث
( الصففحيح أه معاويففة عمففل علففى إصففهنح املنففرب بزيففا    رجاتففه، ومل يعمففل علففى ا سففا ه وال نقلففه،  2)

 والفاك ي يف أخثار مكة.كما نقل ذلط عثد الرزا  يف مصنفه 
َففا َكففاننوا َ ْطنثنففوَه مِلَياًمففا اَل  ملَففاَل َعطَففاٌ : " َمففا َجلَففَس النَّففيبُّ  َعلَففى ِمْنففرَبٍ َحففىتَّ َمففاَ  يَفْعففيِن يفَففْوَ  اْلِفطْففِر َوِإَّنَّ

ةن أَْو َحفجَّ ِيِْنفرَبٍ،  َفلَففْم يَفزَالنفوا َ ْطنثنفوَه َعلَففى َحفىتَّ َجففاَ  منَعاِويَف جَيِْلسنفوَه " ملَفاَل: ومََلْ َيكنفْن ِمْنثَفففٌر ِإالَّ ِمْنثَففرن النَّفيبِّ 
فَة: منَعاِويَفةن َرِهفَي اهللن عَ  يِّنَي: أَوَّلن َمْن َخَطَب َعلَفى ِمْنفرَبٍ ِيَكَّ ْنفهن، َجفاَ  ِيِْنفرَبٍ ِمفَن اْلَمَناِبِر بَفْعَدهن َوملَاَل بَفْعضن اْلَمكِّ

َففا َكففاَه اخْلنَلَفففا ن َوالْففوناَل ن ِ يففِه َ ْطنثنففوَه مِلَياًمففا َعلَففى أَْرجنِلِ ففْم يفَففْوَ  اجلْنمنَعففِة  ال َّففاِ  َصففِغرٍي َعلَففى ثَففهَنِ  َ َرَجففاٍ ، َوِإَّنَّ
َوَ يفْرَهن يف َوْجِه اْلَكْعَثِة َويف احلِْْجرِ 
(188). 

( كسففوف ال ففمس علففى ا ففرتاض وملوعففه، مل يكففن نتيجففة لتحريففط املنففرب، بففل هففذه ميففة مففن ميففا  3)
فففْمَس َواْلَقَمفففَر ِمفففْن ميَفففاِ  اهلِل، َوِإنفَّ نَمفففا الَ يَفْنَخِسفففَفاِه   فففا يف ع فففد النفففيب اهلل، حفففد  م ل  قفففال: "ِإهَّ ال َّ

َا َ َكثفِّرنوا، َواْ عنوا اللََّه َوَصلُّوا َوَتَصدَّملنوا"  .(189)ِلَمْوِ  َأَحٍد، َواَل حِلََياتِِه،  َِمَذا رَأَيْفتنمنومهن
                                                 

 (. 138/ 1(،  النجو  الزاهر  )61/ 3(، الكامل يف التاريخ )228/ 5يف تاريخ امللوك واألمم ) ( املنتظم186)
 (. 6175 ) 498( تقريب الت ذيب  187)
(، وهناك شاهد عند عثد الرزا  عن صاحل مو  التوأمة أخرجه يف 1791( ح)43/ 3( أخثار مكة للفاك ي )188)

 (.  5244ح)  3/182مصنفه كتا  اجلمعة با  منرب النيب 
(، ومسلم يف كتا  1043ح) 2/34( أخرجه الثخاري يف كتا  الكسوف با  الصدملة يف كسوف ال مس 189)

 ( عن عائ ة. 910ح) 618؟2الكسوف با  ذكر الندا  بصهن  الكسوف: الصهن  جامعة 
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مففن  متنعففه ِمففن مَحْففل منففرب رسففول اهلل  ، وعدالتففه، وصففحثته لرسففول اهلل ( إه  يففن معاويففة 4)
 .(190): "َما بَفنْيَ بَفْيىِت َوِمْنرَبِى َرْوَهٌة ِمْن رِيَاِض اجْلَنَِّة"املدينة إ  ال ا  وهو يعلم ملوله 

اه ابفن بثغض أهل املدينة )األنصار( لكفوام ملتلفة ع مف ( يف هذه القصة املكذوبة اهتا  ملعاوية 5)
 .عفاه 

وإه تقريب معاوية لألنصار وتوليته إياهم يف مناصب هامة وحساسة يَفرن ل هفذه الِفْريَفة، ومفن ال فواهد 
 على ذلط:

مل ففا   م فق، وتوليتففه إيففاه منصففب أمففري الثحريففة اإلسففهنمية  توليتفه   ففالة بففن عثيففد األنصففاري  -
 .(191)يف مصر
 .(192)ا على الكو ةأمريً  تعيينه النعماه بن ب ري األنصاري  -
 .(193)أمريًا على مصر واملغر  مًعا تعيينه مسلمة بن خملد األنصاري  -
 .(195()194)أمريًا على طرابلس تعيينه رويف  بن ثابت األنصاري  -

 معاويففة مل يففر  نقففل املنففرب، وإَّنففا أرا  عمففار  بيففو  اهلل بزيففا   بعففض  رجففا  املنففرب، وهففو نففذا ،ت ففد، 
اخللففا  وامللفوك الفذين جفا وا بعفده، وهفو يعلفم منزلفة األنصفار لفذلط ا فذ مفن م امللفوك وهذا ما  عله بعفض 

    رهي اهلل عنه وأرهاه. واألمرا .
وهنففا توملففا القلففم عففن الكتابففة بعففدما نففزف حففرباً، وظففل ينقففل ال ففث ا  مسفففاً، ويكتففب الففر  متثاهيففاً 

 د واملنة. خوراً  لم تر  شث ة إال وتثني ههنهلا وبطهناا، وهلل احلم

                                                 

يف كتا   (، ومسلم1137( ح) 399/ 1( صحيح الثخاري يف كتا  التطوع با    ل ما بني القرب واملنرب )190)
 (.1390( ح)123/ 4احلج با  ما بني القرب واملنرب روهة من رياض اجلنة  )

، وأسد الغابة 3/197(، واالستيعا  556 ) 7/124، والتاريخ الكثري للثخاري 7/401( طثقا  ابن سعد 191)
 .2/1095، وهتذيب الكمال 4/182
 .5/260، وتاريخ اإلسهن  للذهيب 6/53( طثقا  ابن سعد 192)
(، 100 ) 5/242، تاريخ اإلسهن  3/463(، واالستيعا  1682 ) 7/387( التاريخ الكثري للثخاري 193)

 ( . 7989 ) 3/418اإلصابة 
 (. 2705 )2/416، واإلصابة 4/17( تاريخ اإلسهن  194)
 (. 283ك ا شث ا  ور  مفرتيا  ) :   ( معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني 195)
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 الخاتمة: 
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا ، وبعد.

 ثذلط أكوه ملد عرهت ألهم ال ث ا  حول هذا الصحايب اجلليل، ور    علي ا، وبينفت زيف فا، 
 وجتلت النتائج التالية:

 ( أه منزلة معاوية ومكانته ثابته بالنصو  الصحيحة. 1)
 عاوية ومن معه. ( أه مذهب السلا ملاطثة ملثول مرويا  م2)
 ( أه الغرض من النيل من معاوية هو النيل من مجي  الصحابة. 3)
 ( أه ال ث ا  ال  أثري  حوله شث ا  باطلة .4)
( أه أ لففة م ففريي ال ففث ا  ملففد تثففني بطهناففا إمففا ب ففعا سففندها، وإمففا بت،ويل ففا، وإمففا بعففد    ففم 5)

 من أثارها وج له بالدليل.
ومففن معففه ال يلحق ففم بامل ففاجرين أو األنصففار،  ففمه ر فف  التفاهففل بيففن م ( أه ملثففول مففروي معاويففة 6)

 ج ل حمض، وههنل بني.
 ومن التوصيات التي أوصي بها:

( أه تففدرس مففا   ال ففث ا  والففر  علي ففا يف اجلامعففا  اإلسففهنمية حففىت يسففلح طففهن  العلففم بففالر  1)
 على هذه ال ث ا . 

 ا تكوه على النجو التايل:( عمل موسوعة جتم  مجي  ال ث ا  وتر  علي 2)
 )أ(     ال ث ا  عن األحا يث. 
 ) (     ال ث ا  عن الصحابة. 

 ) (     ال ث ا  عن روا  احلديث. 
 ) (     ال ث ا  عن املؤلفني واملصنفني يف السنة.

 أس،ل اهلل أه يتقثل هذا العمل وأه جيعله خالصاً لوج ه. ومخر  عوانا أه احلمد هلل ر   العاملني.
 المراجع:

 القرمه الكر . (1)
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اآلحا  وامل اين، أليب بكر بن أيب عاصم، حتقيق:  . باسم  يصل اجلوابر ، ن ر:  ار الراية، الرياض  (2)
(1991 .)  

اإلرشا  إ  ملواط  األ لة يف أصول االعتقا ، أليب املعايل اجلويين، حتقيق حممد يوسا موسى،  (3)
  .1950بالقاهر  سنة وعلي بن عثد املنعم. طث  مطثعة السعا   

ط/  ار  -البن عثد الرب  -االستذكار ملذاهب أئمة األمصار و يما ت منه املوط، من املعاين واآلثار (4)
 وحممد على معوض. -حتقيق/ سامل حممد عطا -  2000 -الكتب العلمية بريو  األو  

بريو ، األو   -ط/  ار اجليل  -ألىب عمر ابن عثد الرب  -االستيعا  ىف معر ة األصحا    (5)
 هف، حتقيق/ علي حممد الثيجاوي.1412

أسد الغابة يف معر ة الصحابة أليب احلسن عز الدين ابن األثري ط:  ار الكتب العلمية الطثعة:  (6)
 عا ل أمحد عثد املوجو . -  حتقيق: علي حممد معوض  1994 -هف 1415األو   سنة الن ر: 

 -سهن  / زكريا األنصاري ط:  ار الكتب العلمية أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ل يخ اإل (7)
 : األو ، حتقيق :   . حممد حممد تامر.2000 –ه  1422 -بريو  

  . 1992 -هف  1412 -بريو   -ط  ار اجليل  -البن حجر  -اإلصابة ىف متييز الصحابة  (8)
 -هف  1420ألو ، أمايل ابن ب راه أليب القاسم بن بْ راه ط:  ار الوطن للن ر، الرياض الطثعة: ا (9)

   احملقق: أمحد بن سليماه. 1999
االنتصار للصحب واآلل من ا رتا ا  السماوي ال ال إلبراهيم عامر الرحيلي ط: مكتثة العلو   (10)

  .2003 –هف 1423ال ال ة  –املدينة  –واحلكم 
و ، األنسا  أليب سعد السمعاين املروزي، ط: ،لس  ائر  املعارف الع مانية، حيدر مبا  األ (11)

 احملقق: عثد الرمحن بن حيَي املعلمي اليماين و ريه -  1962 -هف  1382
 .-بريو   -ط مكتثة املعارف  -البن ك ري  -الثداية والن اية  (12)
  .1984 -اخلامسة  -بريو   -لعثد الرمحن بن خلدوه ط/ ار القلم  -تاريخ ابن خلدوه  (13)
، حتقيق الدكتور عمر التدمرى،  ار الكتا  تاريخ اإلسهن  وو يا  امل اهري واألعهن ، للذه  (14)

  .1990العريب بريو  
 -هف 1371 -األو   -مصر  -ط/ مطثعة السعا    -أليب بكر السيوطي  -تاريخ اخللفا   (15)

 حتقيق / حممد حمَي الدين عثد احلميد.
 –تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، حملمد بن جرير أيب جعفر الطربي ط:  ار الرتا   (16)

 هف . 1387 -الطثعة: ال انية  -بريو 
 أليب عثد اهلل الثخاري ط/  ار الفكر حتقيق/ السيد هاشم الندوي. -التاريخ الكثري  (17)
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ط: الفارو  -أليب بكر أمحد بن أيب خي مة –التاريخ الكثري املعروف بتاريخ ابن أيب خي مة  (18)
 قق: صهنح بن  تحي ههنل.احمل -  2006 -هف  1427احلدي ة للطثاعة والن ر القاهر  األو  

 بريو . -ط/  ار الكتب العلمية  -تاريخ بغدا  للخطيب الثغدا ي  (19)
ط/  ار  -هف 571  -أليب القاسم علي بن احلسن بن هثة اهلل ال ا عي  -تاريخ مدينة  م ق  (20)

 حتقيق / حمب الدين أبو سعيد عمر بن  رامة العمري. -   1995 -بريو   -الفكر 
البن عساكر ط:  ار الكتا   - يما نسب إ  اإلما  أيب احلسن األشعري تثيني كذ  املفرتي (21)

 هف.1404الطثعة: ال ال ة،  -بريو  –العريب 
حتقيق:  –  1986 -هف 1406 -األو  –سوريا  –تقريب الت ذيب البن حجر ط:  ار الرشيد  (22)

 ال يخ حممد عوامة.
سن بن أمحد املعروف باخلليفة تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم تلخيص: أمحد بن حممد بن احل (23)

 عرلبه عن الفرسية:  / نمن كرميي ف ط راه -ط راه  –النيسابوري الناشر: كتاعانة ابن سينا 
أل  عمر بن عثد الرب ط: وزار  عمو  األوملاف  -التم يد ملا يف املوط، من املعاين واألسانيد (24)

مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد  حتقيق: -هف  1387عا  الن ر:  -املغر  –وال ؤوه اإلسهنمية 
 عثد الكثري الثكري.

 –تنزيه ال ريعة املر وعة عن األخثار ال نيعة املوهوعة البن عرا  الكناين ط:  ار الكتب العلمية  (25)
 احملقق: عثد الوها  عثد اللطيا ، عثد اهلل حممد الصديق الغماري -هف 1399األو ، -بريو 

  .1984 -هف 1404 -األو   -بريو   -ر الفكر ط/  ا -البن حجر  -هتذيب الت ذيب  (26)
هتذيب الكمال ىف أمسا  الرجال، ألىب احلجاىل املزى، حتقيق شعيب األرنؤوط، والدكتور ب ار  (27)

  .1992- 1980-هف1412-هف1400عوا  معروف، مؤسسة الرسالة، بريو ، األو  
ندية حتت مراملثة: الدكتور حممد ال قا  البن حثاه طث  بمعانة: وزار  املعارف للحكومة العالية اهل (28)

عثد املعيد خاه مدير  ائر  املعارف الع مانية الناشر:  ائر  املعارف الع مانية ثيدر مبا  الدكن اهلند 
 .1973=   ه 1393الطثعة: األو ، 

بريو  سنة  –سنن الرتمذي حملمد بن عيسى الرتمذي، ط:  ار الغر  اإلسهنمي  -اجلام  الكثري  (29)
 احملقق: ب ار عوا  معروف. -   1998الن ر: 

هف  1422جام  املسائل البن تيمية الناشر :  ار عامل الفوائد للن ر والتوزي  الطثعة : األو ،  (30)
 حتقيق : حممد عزير  س إشراف : بكر بن عثد اهلل أبو زيد.



(56) 

يب وسننه وأيامه = صحيح الثخاري أل اجلام  املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  (31)
عثداهلل الثخاري ط:  ار طو  النجا  )مصور  عن السلطانية بمها ة ترمليم حممد  ؤا  عثد الثاملي( 

 هف احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر.1422الطثعة: األو ، 
 –ثيدر مبا  الدكن  -اجلرح والتعديل البن أيب حام الناشر: طثعة ،لس  ائر  املعارف الع مانية  (32)

  . 1952هف  1271بريو  الطثعة: األو ،  –الرتا  العريب  اهلند  ار إحيا 
جوا  أهل السنة النثوية يف نقض كهن  ال يعة والزيدية )مطثوع همن الرسائل واملسائل النجدية،  (33)

اجلز  الراب ، القسم األول( أليب سليماه النجدي ط:  ار العاصمة، الرياض، اململكة العربية 
 هف.1412هف، الن ر  ال ال ة، 1349ر، السعو ية الطثعة: األو  يص

الرابعة  -بريو   -حلية األوليا  وطثقا  األصفيا  أليب نعيم األصث اين ط/  ار الكتا  العريب  (34)
 هف.1405

 ليل الواعظ إ  أ لة املواعظ )موهوعا  للخطب ب، لت ا من القرمه الكر  والسنة الصحيحة(  (35)
 -/ َ ارن الفنْرملَاه للتفنرَا   1حاتة حممد صقر ط : جفم  ما تيسر من اآلثار والقصص واألشعار ل 

  ار الفتح اإلسهنمي )اإلسكندرية(. -/  ار اخللفا  الراشدين 2جف  -الثحري  
  .1997 ين السلطاه لينازى عز الدين  ار األها  بريو  الطثعة األو   (36)
األلثاي، املكتب سلسلة األحا يث الصحيحة وش  من  ق  ا و وائدها، حملمد ناصر الدين  (37)

  .1979-هف1399اإلسهنمى، بريو ، الطثعة ال انية، 
ل ط:  ار الراية  الرياض الطثعة: األو ،  (38)   احملقق:  . 1989 -هف 1410السنة أليب بكر اخَلهنَّ

 عطية الزهراين .
حتقيق / حممد حمَي الدين  -ط/  ار الفكر  -أليب  او  سليماه بن األشعث  -سنن أىب  او   (39)

 حلميد.عثدا
حتقيق/  - 1413الطثعة التاسعة  -ط مؤسسة الرسالة بريو   -للذهيب  -سري أعهن  النثهن   (40)

 وحممد نعيم العرملسوسي. -شعيب األرنؤوط
 –الناشر:  ار طيثة  - أليب القاسم الهنلكائي -شرح أصول اعتقا  أهل السنة واجلماعة  (41)

 حتقيق: أمحد بن سعد بن محداه الغامدي -  2003هف / 1423الطثعة: ال امنة،  -السعو ية
  . 1993 -هف  1413شرح الزرك ي على خمتصر اخلرملي للزرك ي ط:  ار العثيكاه: األو ،  (42)
 -هف  1420 انية، الطثعة: ال -الرياض / السعو ية  -ال ريعة أليب بكر اآلجنرِّيُّ ط:  ار الوطن  (43)

 احملقق: الدكتور عثد اهلل بن عمر بن سليماه الدميجي. -  1999



(57) 

شعب اإلمياه أليب بكر الثي قي حققه ط: مكتثة الرشد للن ر والتوزي  بالرياض بالتعاوه م  الدار  (44)
  وراج  نصوصه وخرىل أحا ي ه:  2003 -هف  1423السلفية بثومثاي باهلند الطثعة: األو ، 

عثد العلي عثد احلميد حامد أشرف على حتقيقه و ريج أحا ي ه: خمتار أمحد الندوي، الدكتور 
 اهلند. –صاحب الدار السلفية بثومثاي 

العثاس بن تيمية احلراين ط: احلرس الوطين السعو ي،  أليب-الصار  املسلول على شام الرسول  (45)
 يد.احملقق: حممد حمي الدين عثد احلم -اململكة العربية السعو ية

ط/ املكتب اإلسهنمي  -هف 311املتوىف  -حملمد بن إسحا  بن خزمية  -صحيح ابن خزمية  (46)
 حتقيق /  . حممد مصطفى األعظمي. -  1970 -هف 1390بريو  

حتقيق / حممد  ؤا  عثد  -ملسلم بن احلجاىل ط/  ار إحيا  الرتا  بريو   -صحيح مسلم  (47)
 الثاملي.

ط/الناشر:  -أليب العثاس بن حجر اهليتمي-هنل والزندملة الصواعق احملرملة على أهل الر ض وال  (48)
حتقيق: عثدالرمحن بن عثداهلل الرتكي وكامل  - 1997الطثعة األو ،  -بريو  -مؤسسة الرسالة 

 حممد اخلراط.
 الطثقا  الكربى البن سعد ط:  ار صا ر. (49)
أليب  -املسانيد( طرح الت ريب يف شرح التقريب )املقصو  بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب  (50)

ط: الطثعة -الف ل زين الدين عثد الرحيم العراملي وأكمله ابنه: أبو زرعة ويل الدين، ابن العراملي 
وصورهتا  ور عد  من ا ) ار إحيا  الرتا  العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، و ار  -املصرية القدمية 
 الفكر العريب(.

 201 -هف  1422اخلاين ، الرياض الطثعة: ال انية،  العلل ومعر ة الرجال ألمحد بن حنثل ط:  ار (51)
   احملقق: وصي اهلل بن حممد عثاس.

 –عمد  القاري شرح صحيح الثخاري أليب حممد بدر الدين العيىن ط:  ار إحيا  الرتا  العريب  (52)
 بريو .

العواصم والقواصم ىف الذ  عن سنة أىب القاسم، حملمد بن إبراهيم الوزير، حتقيق شعيب  (53)
  .1985-هف1405رنؤوط،  ار الث ري، عماه، الطثعة األو  األ

حتقيق /حمب  -بريو   -ط /  ار املعر ة  -البن حجر  - تح الثاري ب رح صحيح الثخاري  (54)
 الدين اخلطيب.

 القاهر  –الفصل يف امللل واألهوا  والنحل أليب حممد بن حز  األندلسي ط: مكتثة اخلاجني  (55)



(58) 

لل وكاين ط:  ار الكتب العلمية، بريو ، لثناه احملقق:  -يث املوهوعةالفوائد اجملموعة يف األحا  (56)
 عثد الرمحن بن حيي املعلمي اليماين.

لثناه الطثعة: األو ، -بريو  -الكامل يف هعفا  الرجال البن عدي الكتب العلمية  (57)
علي حممد معوض وشارك يف حتقيقه: عثد - . حتقيق: عا ل أمحد عثد املوجو 1997هف1418

 تاح أبو سنة.الف
حتقيق/ أبو  -املدينة املنور   -ط املكتثة العلمية  -للخطيب الثغدا ي  -الكفاية يف علم الرواية  (58)

 وإبراهيم محدى املدين. -عثد اهلل السورملي 
  حتقيق ال يخ عثد الفتح أيب 2002لساه امليزاه البن حجر ط:  ار الث ائر اإلسهنمية األو   (59)

  د .
عقائد أهل السنة واجلماعة للجويين، أيب املعايل، ركن الدين، امللقب بمما   مل  األ لة يف ملواعد (60)

  احملقق:  وملية حسني 1987 -هف 1407لثناه الطثعة: ال انية،  –احلرمني ط: عامل الكتب 
 حممو .

،م  الزوائد ومنث  الفوائد، للحا ظ لعلى بن أىب بكر اهلي مى،  ار الكتا  العرىب، بريو ،  (61)
  .1982-هف1402ال ة، الطثعة ال 

،موع الفتاوى، البن تيمية، مج  عثد الرمحن بن حممد النجدى، توزي  الرئاسة العامة ل ئوه  (62)
 هف1404احلرمني 

 –الدار النموذجية، بريو   -خمتار الصحاح لزين الدين أيب عثد اهلل الرازي ط: املكتثة العصرية  (63)
 يوسا ال يخ حممد.احملقق:  - 1999هف / 1420صيدا الطثعة: اخلامسة، 

أليب الف ل، مجال الدين ابن منظور ط:  ار الفكر للطثاعة  -خمتصر تاريخ  م ق البن عساكر  (64)
  احملقق: روحية النحاس، رياض عثد 1984 -هف  1402والتوزي  والن ر،  م ق سوريا األو ، 

 احلميد مرا ، حممد مطي 
اري ط: ار الفكر بريو  لثناه األو  مرملا  املفاتيح شرح م كا  املصابيح ملهن اهلروي الق (65)

  .2002هف 1422
بريو  األو ،  -ط/ ار الكتب العلمية  -أليب عثد اهلل احلاكم -املستدرك على الصحيحني  (66)

 حتقيق: مصطفى عثد القا ر عطا. 1990 - 1411
 -ط/ مؤسسة ملرطثة  -أليب عثد اهلل أمحد بن حنثل ال يثاين  -مسند اإلما  أمحد بن حنثل  (67)

 ر.مص



(59) 

ط/ مؤسسة  -هف 292املتوىف  –أليب بكر أمحد بن عمرو بن عثد اخلالق الثزار  -مسند الثزار (68)
 حتقيق /  / حمفو  الرمحن زين اهلل . -هف 1409 –األو   –املدينة  –بريو   –علو  القرمه 

 - 1984 - 1405الطثعة األو ،  -بريو  -مسند ال اميني للطرباين ط/ مؤسسة الرسالة  (69)
 محدي بن عثد اجمليد السلفي.حتقيق: 

حتقيق حمفو   -هف 1410األو   –املدينة املنور   –املسند لل اشي ط: مكتثة العلو  واحلكم  (70)
 الرمحن زين اهلل.

أليب بكر عثد اهلل بن حممد بن أيب  -مصنا ابن أيب شيثة وهو )املصنا ىف احلديث واآلثار(  (71)
حتقيق / كمال  -هف 1409 -د الرياض األو  ط/ مكتثة الرش -هف 235املتوىف  -شيثة الكويف 

 يوسا احلو .
معارىل القثول ب رح سلم الوصول إ  علم األصول حلا ظ بن أمحد بن علي احلكمي ط :  ار ابن  (72)

   احملقق : عمر بن حممو  أبو عمر. 1990 -هف  1410الدما  الطثعة : األو ،  –القيم 
ك ا شث ا  ور  مفرتيا    - وحي النيب األمني معاوية بن أيب سفياه أمري املؤمنني وكاتب  (73)

ل حاتة حممد صقر ط:  ار اخللفا  الراشدين اإلسكندرية، مكتثة األصويل  من ور، مكتثة  ار  -
 الثحري  )مصر(. -العلو  

احملقق: طار   -القاهر  –املعجم األوسط املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين ط:  ار احلرمني  (74)
 حممد ، عثد احملسن بن إبراهيم احلسيين.بن عوض اهلل بن 

  . 1995الطثعة: ال انية،  -معجم الثلداه أليب عثد اهلل ياملو  الرومي ط:  ار صا ر، بريو  (75)
املدينة املنور  الطثعة:  -معجم الصحابة أليب احلسني عثد الثاملي بن ملان  ط: مكتثة الغربا  األثرية  (76)

 رايت.احملقق: صهنح بن سامل املص 1418األو ، 
حتقيق: خليل  -بريو  –املعر ة والتاريخ ليعقو  بن سفياه الفسوي ط:  ار الكتب العلمية  (77)

 املنصور.
 -2/1992املعلم بفوائد مسلم ، أليب عثد اهلل املازري، ط:  ار الغر  اإلسهنمي بثريو ، ط (78)

 حتقيق وتعليق حممد ال اذيل النيفر.
اهلل حممد بن أىب بكر، ال  ري، بابن مليم اجلوزية، املنار املنيا ىف الصحيح وال عيا، ألىب عثد  (79)

-هف1403حتقيق ال يخ عثد الفتاح أبو  د  مكتب املطثوعا  اإلسهنمية، بريو ، الطثعة ال انية 
1983.  

املنتخب من علل اخلهنل البن ملدامة ط:  ار الراية للن ر والتوزي  حتقيق: أيب معاذ طار  بن  (80)
 عوض اهلل بن حممد.



(60) 

من اىل االعتدال يف نقض كهن  أهل الر ض واالعتزال للذهيب احملقق: حمب الدين املنتقى من  (81)
 اخلطيب.

، ط/ مؤسسة 728من اىل السنة النثوية، ألمحد بن عثد احلليم بن تيميه احلراي أىب العثاس املتوىف   (82)
 حتقيق  / حممد رشا  سامل. -هف 1406 -األو   -ملرطثة 

بن شرف النووى، حتقيق حممد  ؤا  عثدالثاملى وعصا   املن اىل شرح مسلم، ألىب زكريا حيَي (83)
  .1994-هف1415الصثابطى،  ار احلديث بالقاهر ، الطثعة األو  

لثناه الطثعة:  –ميزاه االعتدال يف نقد الرجال للذهيب ط:  ار املعر ة للطثاعة والن ر، بريو   (84)
 حتقيق: علي حممد الثجاوي. -  1963 -هف  1382األو ، 

 -ن طعن أمري املؤمنني معاوية لعثد العزيز بن أمحد بن احلامد القرشي الفري اري امللتاين الناهية ع (85)
 1422تقد : عثد اهلل بن عثد العزيز بن عقيل ط:  راس للن ر والتوزي ، الكويت الطثعة: األو ، 

 هف  حققه وعلق عليه وخرىل أحا ي ه: أمحد بن عثد العزيز بن حممد التوجيري.
َصاِئِح اْلَكاِ َيِة َعَلى تَفْعِديِل منَعاِويََة: للقامسي َوهنَو َر ٌّ َعَلى ِكَتاِ  النََّصاِئِح اْلَكاِ َيِة َعْن تَفَويلِّ نَفْقدن النَّ  (86)

نَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل ط
 هف( .1328مكتثة الفيحا  ِبِدَمْ َق َعاَ  ) -معاوية. مل

هف  1408لثناه الطثعة:  –اجليل، بريو  الن اية ىف الفنت واملهنحم أليب الفدا  بن ك ري ط:  ار  (87)
 احملقق: حممد أمحد عثد العزيز. -  1988 -

بريو ،  -الن اية يف  ريب احلديث واألثر أليب السعا ا  بن األثري اجلزري ط: املكتثة العلمية  (88)
 حممو  حممد الطناحي. -  حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 -هف 1399

 –ال قة والسدا  أليب نصر الثخاري الكهنباذي  ط:  ار املعر ة  اهلداية واإلرشا  يف معر ة أهل (89)
 احملقق: عثد اهلل اللي ي. - 1407بريو  الطثعة: األو ، 

 


