
الرحيم الرحمن الله بسم

.. المقدمة

الله رسول على والسلما .. والصلةا القدير العلي الله باسم أبتدؤها
:- .. وبعد النذير البشير

ًا إننا على الحكم بأن نؤمن تجعلنا التاريخ من بقضايا نمر ما كثير
ًا يكون أن يجب الناس أقدار يثبت حتى ؛ الظن حسن على قائم
.. ذلك خلفا

، صحيح لهدفا تكون أن يجب السلمي للتاريخ المثمرةا الدراسة وإن
ًا كان لذا ًا ، لذلك المعتمد التاريخ يكون أن لزام ًا تاريخ من صحيح

..  فاسدةا الثمرةا فستكون وإل ، نقله حيث

ًا التاريخ يكون ول ُتمد إذا إل صحيح الموثوقة المصادر من اس
تاريخية مادةا .. ففيه تعالى الله كتاب مقدمتها في .. والتي الصحيحة

الله صلى النبي عن صح ما الموثوق المصدر هذا .. ويلي واسعة
الموثوقة التاريخ دواوين ذلك يلي .. ثم أحاديث من وسلم عليه

..  المسندةا

.. الجوانب عريض عليهم الله رضوان الصحابة تاريخ عن والحديث
في القلما .. تسابقت المادةا .. غزير الفاق واسع المدى طويل
المؤرخين من .. فالقدماء ديباجته في الفكار وتنافست حلبته

الحداث به إليهم تناهت ما وكتبوا ، ورووا حدثوا والعلماء والرواةا
طرائقهم واختلفت مناحيهم تعدد .. وقد الحقائق من والوقائع
.. التاريخ كاهل به ناء مما دواوينهم في .. فجمعوا مذاهبهم وتباينت
ّثر ، القصير بعضهم فأطال المنتناثر ولّم ، المتهافت ودعم ، القليل وك

ّقن ما وقص ، يكن لم ما واخترع ، المتفكك وضم ، ّويّ ما وحكى ، ُل ُر
تخير الممحص .. فالناقد بعدهم جاء لمن مرجع دواوينهم .. فكانت

َغمر .. والصحفي وتثبت حقق البصير .. والعالم فكتب وأتلف تلقف ال
طوى الذيّ الكنود .. والجحود وضمضم رمرما الجهول .. والمتعالم

في والمسلمين للسلما السود الحقد من مستكنه على َكْشَحه
عن وعشى ، وأدبر وتولى ، وأعرض الحق عن أشاح والشرق الغرب
ونقل ، وتقول للحق وقال ، وأوغل الباطيل دياجير في فأدلج ضوئه
..  وهّرج وزيف ، وبهرج وزوق ، وتنقل



، جحودهم لصنم .. عباد لهم سماعون المسلمين أغمار في وكان
ًا فركعوا ًا أيديهم بين سجد ًا ، بالعصرية .. تباهي بالتجديد وتفاخر

ًا ، والمظهرية بلسان فتكلموا ، الشخصية التفكير بحرية وتظاهر
أتباع توقيعاتهم على رقص ، بنغمه وترنموا ، بقلمه وكتبوا ، معبودهم

، الفجة الثقافة ذوو بهم وفتن ، والجهالة الغرارةا ذويّ من ناعق كل
.. أفكارهم وتواءمت ، قلوبهم فتشابهت ، الضحلة والمعرفة
بأظافر يحفرون وراحوا ، الناصعة التاريخ بينات عن فأعرضوا
الروايات غثاء من ليصيدوا ، الكاذيب أرض في الحاقدةا عقولهم

وجه يخدش ما بكل وتشبثوا ، أحقادهم يرضي ما والقاصيص
ًا التاريخية الحقيقة ًا زور مقاصدهم وسوء بأهوائهم .. وتأولوا وبهتان

ًا ًا الصحابة سيرةا في كانت أحداث والشرفا السمو على عنوان
كتاب من . بتصرفا معالمها وغيروا ، حقائقها فقلبوا ، والنبل والفضل

 ) .19 – 18 ( ص الله رسول محمد

ًا تكون أن ينبغي ل التاريخ دراسة فإن لذا تزجية و للسلوةا ميدان
فالفرصة ، والحديث الحدث بين الزمن عامل فصل مهما و ، الفراغ
و عاما بشكل التأريخ دارسي على و ، العبرةا و الدرس لخذ قائمة

و الحدث سرد يتجاوزوا أن ، الخصوص على السلمي التأريخ
فقه .. فإن ذاك أو الحدث لهذا الجرحى أو القتلى بإحصاء الكتفاء

، التاريخ دراسة أهدافا من كبير لهدفا ، الحوادث عبر و ، المرويات
ًا الدراسة تصبح بدونه و .  جوع من يغني ل و يسمن ل تجميع

المختلفة بمروياته الحدث رصد عاتقهم على المتقدمون أخذ إذا و
استكمال المتأخرين على فإن ، الجمالي بشكلها الصورةا ورسموا

في الحدث من تجعل بنتائج الخروج و ، النقص هذا سد و الجهد هذا
ًا ، للحاضر عبرةا ، الماضي .. الله بإذن المستقبل لصلح ومؤشر
) .6-5(ص المسلمين بلد التتر دخل كيف كتاب من بتصرفا

خاصصصة ، البطاء كل فيه أبطأنا الذيّ الواجب بهذا نقوما أن لنا آن قد و
فبصصدأت الحقصصائق دراسصصة في المنصفين من اللمعية أهل أخذ أن بعد

الجهصصاد هصصذا استمر - إذا يبعد ل و ، مشرفة منيرةا للناس و لهم تظهر
يصصدركوا و ، لتصصاريخهم المسصصلمين فهصصم يتغيصصر - أن الحصصق سصصبيل فصصي

محصصب تعليصصق من .. بتصرفا معجزات من ماضيهم في وقع ما أسرار
(ص العربصصي لبصصن القواصصصم مصصن العواصم كتاب على الخطيب الدين
179. (



ًا الحلقات هذه تأتي الكراما الفاضل الخوةا أحد لرغبة وتلبية تبيان
ًا للحق الصحابة حول أثيرت التي والتهم الشبهات من لكثير .. ورد

وأمير المسلمين خال وبالخص ، أجمعين عليهم الله رضوان
بعض فيه بالطعن يتلذذ .. الذيّ عنه الله رضي معاوية ، المؤمنين

المة أن المساكين هؤلء درى .. وما العلمي النقد ستار تحت الجهلة
ومن منهم الفتن لبس من ، الصحابة جميع تعديل على مجمعة
ًا اعتزل في .. والطعن الشريعة نقلة لنهم ؛ بهم للظن .. إحسان
ً عنه الله رضي معاوية مثل أحدهم من للنيل الدين هذا لعداء مدخل

الله عبد يقول هذا .. وفي أجمعين عليهم الله رضوان الصحابة بقية
إليه ينظر رأيناه فمن ، محنة عندنا : معاوية الله رحمه المبارك بن

ًا لبن والنهاية - . البداية الصحابة يعني – القوما على اتهمناه شزر
 ) .  8/139( كثير

من الول الرعيل من ، السلمي تاريخنا في شخصية أن أعتقد وما
.. وسلم عليه الله صلى الله رسول يديّ على تربوا الذين الصحابة

بن معاوية ناله ما ، والظلم والفتراء والدس التشويه من نالها قد
المصادر معظم امتلت .. حيث عنهما الله رضي سفيان أبي

الصحابي هذا على المكذوبة أو الضعيفة الروايات بعشرات التاريخية
عرضه عن والذب عنه والكتابة عنه الحديث من لبد .. فكان الكريم

..  الصحيح المنهج وفق

ًا الموضوع هذا وسيكون عنه الله رضي معاوية عن للحديث مخصص
العون أسال .. والله منه نالت التي والفتراءات التهم وتفنيد

.. والرشاد

.. تعالى الله بإذن القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم

 )1         ( 
الرحيم الرحمن الله بسم 

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد



من طرحه سيتم ما حول عاما تمهيد الماضية الحلقة في معنا تقدما
عن الحديث سيكون الله شاء إن .. واليوما الحلقات هذه في قضايا

 –تهمة ول شبهة ذلك في وليس – الولى والتهمة الولى الشبهة
من أنه أو الفتح مسلمة من عنه الله رضي معوية كون : قضية وهي

..  الطلقاء

في قدوتنا هم وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان ولما
حملوا الذين ، المحمدية السنة و اللهي الكتاب حملة هم و ديننا

على المانات هذه حق من فإن ، إلينا وصلت حتى أماناتهم عنهم
ًا إفك من بهم ألصق ما كل سيرتهم عن ندرأ أن أمثالنا عدوانا و ظلم

الصورةا هي الناس أنظار على تعرض التي صورتهم تكون .. حتى
تطمئن و بهم القدوةا فنحسن ، عليها كانوا التي الصادقة النقية

.. أيديهم على للبشر الله ساقه الذيّ الخير إلى النفوس
 
الدين في طعٌن فيهم الطعن أن السلمي التشريع في اعتبر قد و

( السنة منهاج في تيمية ابن السلما شيخ . قاله ورائه هم الذيّ
1/18. (

جميع في تشكيك و حملوها التي للمانة تشويه سيرتهم تشويه و 
الحنيفية الملة هذه في التشريع كيان عليها قاما التي السس
. السمحة

معاوية في بالطعن الشياطين استهوته ممن الكثير : يلهث قلت
الفتح مسلمة من بأنه شأنه من قلل يطعن لم وإن ، عنه الله رضي
منهم بالبعض وصل .. حتى المور من غيرها إلى الطلقاء من وأنه
.. والتعديل الجرح ميزان على يعرضه و شأنه في يتوقف أن إلى

ًا ًا أو ناسي ، وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة من أنه متناسي
الفتن لبس من استثناء دون تعديلهم على أجمعت قد المة وأن

. المبتدعة من شذوذ إل ذلك في يخالف لم .. و قعد من و منهم
فتح ) و1/19( البر عبد لبن : الستيعاب الصحابة عدالة حول انظر

( ) والصابة14-3/13( للعراقي اللفية شرح ) و3/103( المغيث
-181 (ص الحثيث ) والباعث147 (ص الصلح ابن مقدمة ) و1/9
) والتقريب15/149( مسلم صحيح على النوويّ ) وشرح182

 ) وفي190-189 (ص للغزالي ) والمستصفى2/214( للنوويّ
. الكتب من غيرها



زاد في القيم ابن ) و8/231( مسلم صحيح شرح في النوويّ ذكر
أنه أيّ ، الفتح مسلمة من عنه الله رضي معاوية ) أن2/126( المعاد
معرفة في كما الصبهاني نعيم أبو ذكر حين في ) ، هص8(  سنة أسلم

- معاوية - عهد السلما تاريخ في كما الذهبي ) و5/2496( الصحابة
. الفتح قبيل أسلم ) أنه308 ( ص

ّواما وقال عن  ) رواية663/ 2(  الصالحين السلف سير في السنة ق
لقيت ، القضية عاما : أسلمت فيها يقول أنه عنه الله رضي معاوية
العاما هو القضية وعاما ، إسلمي فقبل وسلم عليه الله صلى النبي
) .  هص6 ( عاما البيت عن وسلم عليه الله صلى النبي ُصد الذيّ

والنهاية  ) والبداية328 / 5(  الطبريّ تاريخ في الخبر هذا وانظر
 ) .395 / 3(  البر عبد لبن  ) والستيعاب21 / 8(  كثير لبن

 )2496 / 5(  الصحابة معرفة في الصبهاني نعيم أبو الماما وقال
، الفصحة الحسبة الكتبة من : كان عنه الله رضي معاوية ترجمة في

وعده ، عشرةا ثمان ابن وهو القضية عاما وقيل ، الفتح قبيل أسلم
ًا : كان قال ، الفقهاء من عباس ابن ..  فقيه

عنه الله رضي معاوية إسلما تاريخ حول المصادر بين الختلفا ومرد
في سعد ابن ذلك ذكر كما ، إسلمه يخفي كان معاوية كون إلى يعود

قبل : أسلم قال حيث ، الذهبي به جزما ما وهو ) ،1/131( الطبقات
من يخافا ) – وبقي هص7(  سنة في أيّ – القضاء عمرةا في أبيه

إسلمه .. وأظهر أبيه من وسلم عليه الله صلى النبي إلى الخروج
) .308 ( ص – معاوية عهد – السلما : تاريخ . انظر الفتح عاما

من كونه من عنه الله رضي معاوية في مطعن يبقى هل هذا وبعد
مسلمة من بأنه سلمنا - وإن مطعن ذلك في وليس – الفتح مسلمة

؟! عنه الله رضي صحبته شأن من يقلل هذا فهل ؛ الفتح

.. وقد عليهم الله رضوان الصحابة طبقات أمر في تفصيل وهذا
عدد في العلماء عند المشهور لنه ، الحاكم الماما تقسيم اخترت
عليه جرى الذيّ وهو ، طبقة عشرةا اثنتا أنها من الصحابة طبقات

تعليق . انظر عنهم الله رضي الصحابة طبقات في كتبوا الذين أكثر
في الحاكم قسم وقد  ) ،184 ( ص الحثيث الباعث على شاكر أحمد
مراتب على الصحابة أن  ) ،24-22 (ص الحديث علوما معرفة كتابه

:



و عثمان و عمر و بكر أبي مثل ، بمكة أسلموا : قوما الولى الطبقة
. عنهم الله رضي غيرهم و علي

و – كلب بن قصي دار هي و – الندوةا دار : أصحاب الثانية الطبقة
، إسلمه وأظهر أسلم لما عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن ذلك

جماعة فبايعه الندوةا دار إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول حمل
. وقاص أبي بن سعد و زيد بن : سعيد . منهم مكة أهل من

بن عمر بن : حاطب . منهم الحبشة إلى : المهاجرةا الثالثة الطبقة
. طالب أبي بن جعفر و بيضاء بن سهيل و شمس عبد

العقبة عند وسلم عليه الله صلى النبي بايعوا : الذين الرابعة الطبقة
. زرارةا بن وأسعد ، الصامت بن عبادةا و مالك بن : رافع . منهم

و – النصار من وأكثرهم الثانية العقبة : أصحاب الخامسة الطبقة
مع يشترك لم أنه والثابت المعلوما من لنه ؛ نظر فيها العبارةا هذه

العباس إل اللهم ، النصار غير من أحد والثانية الولى العقبة أصحاب
- .   وسلم عليه الله صلى للنبي ليستوثق حضر فقد

الله رسول إلى وصلوا الذين المهاجرين : أول السادسة الطبقة
يبني و المدينة يدخلوا أن قبل ، بقباء هو و وسلم عليه الله صلى

.  ربيعة بن عامر و السد عبد بن سلمة : أبو . منهم المسجد

عليه الله صلى الله رسول قال الذين بدر : أهل السابعة الطبقة
: اعملوا فقال بدر أهل على اطلع قد يكون أن الله : لعل فيهم وسلم

: حاطب ومنهم ) ،171-2/170( . البخاريّ لكم غفرت فقد شئتم ما
.  المنذر بن الحباب و السود بن المقداد و ، بلتعة أبي بن

. منهم والحديبية بدر بين هاجروا الذين : المهاجرةا الثامنة الطبقة
. شعبة بن المغيرةا

فيهم تعالى الله أنزل الذين ، الرضوان بيعة : أهل التاسعة الطبقة
}[الفتح/ الشجرةا تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن الله رضي {لقد

. سنان أبي بن سنان و عمر وابن الكوع بن : سلمة منهم و ] ،18

بن : خالد منهم ، والفتح الحديبية بين : المهاجرةا العاشرةا الطبقة
. العاص بن عمرو و الوليد



: أبو منهم ، الفتح يوما أسلموا الذين : هم عشرةا الحادية الطبقة
. ورقاء بن بديل و حزاما بن وحكيم أسيد بن عتاب و حرب بن سفيان

الله صلى الله رسول رأوا وأطفال : صبيان عشرةا الثانية الطبقة
من عدادهم و ، غيرهما و الوداع حجة في و ، الفتح يوما وسلم عليه

الطفيل أبو و ، ثعلبة بن الله عبد و يزيد بن : السائب . منهم الصحابة
.    الله عبد بن وهب جحيفة وأبو ، واثلة بن عامر بن

أصل على زائد أمر إلى نظر : أنه إليه ذهب فيما الحاكم وجهة و
وما والغزو السلما إلى كالسبق أخرى اعتبارات لحظ قد و ، الصحبة

..  ذلك إلى

ضمن يدخل عنه الله رضي معاوية أن نجد ، ذكره سبق ما خلل ومن
أخذنا إذا أما ، الحديبية بعد أسلم بأنه أخذنا إذا هذا ، العاشرةا الطبقة

الحادية الطبقة من فإنه الفتح يوما أسلم أنه من مشهور هو بما
ُخلة من بها وأنعم الصحبة بشرفا فازوا فقد ، خير كل وفي ، عشرةا

 ..

عن الرواية شرفا نالوا الذين من عنه الله رضي معاوية أن كما
لرسول ملزمته إلى ذلك ومرد ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

صلى وكاتبه صهره لكونه ، مكة فتح بعد وسلم عليه الله صلى الله
وستين وثلثة ( مائة عنه معاوية روى وقد هذا ، وسلم عليه الله

ًا في حزما ابن . قاله وسلم عليه الله صلى الله رسول ) عن حديث
 ) .55( ص العدد من منهم واحد لكل وما الرواةا الصحابة أسماء

بأربعة البخاريّ وانفرد ، أحاديث أربعة على ومسلم البخاريّ له اتفق
خلفة  ) . مرويات162 / 3(  للذهبي . السير بخمسة ومسلم
 ) . 33 ( ص الغيث خالد للدكتور معاوية

وأبو الخدريّ سعيد وأبو عباس بن الله : عبد الصحابة من عنه حدث
عمرو بن الله وعبد ، بشير بن والنعمان الله عبد بن وجرير الدرداء

: سعيد التابعين .. ومن الزبير بن الله وعبد حجر بن ووائل العاص بن
الحنفية بن ومحمد الزبير بن وعروةا وقاص بن وعلقمة المسيب بن

بن سلمة وأبو عوفا بن الرحمن عبد بن وحميد طلحة بن وعيسى
وآخرين محمد بن والقاسم الله عبد بن وسالم عوفا بن الرحمن عبد

 ) .2498 – 2497 / 5(  نعيم لبن الصحابة معرفة . انظر



.. عليها والرد أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )2         ( 
الرحيم الرحمن الله بسم 

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
رضي إسلمه عن الحديث معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

( الحديبية عاما قلبه في وقع السلما أن نفسه عن أخبر وأنه عنه الله
ًا إسلمه أظهر كونه في وليس ) ، هص6 )  هص8(  الفتح عاما متأخر

الصحابة عدالة عن الحديث سيكون الله شاء إن .. واليوما فيه مطعن
فضائل من بعض ذكر على نعرج ثم ، فيهم الطعن أو سبهم وتحريم ،

ًا الصحابة ًا عنه الله رضي ومعاوية عموم أهل أقوال ذكر مع خصوص
.. الموفق .. والله تقدما ما كل في العلم

الله صلى الله رسول أصحاب في تحققها أحد في العدالة تتحقق لم
صفة فيهم تحققت عدول عنهم الله رضي فجميعهم ، وسلم عليه

معصية في كالوقوع ذلك خلفا على يدل ما منه صدر ومن ، العدالة
النصوح بالتوبة تعالى الله إلى التوجه منه يحصل ما فسرعان ،

أجمعين عنهم الله فرضي حوبته وتغسل رجوعه تحقق التي الماحية
.

عليه الله صلى الله رسول سنة و الله كتاب من الدلة تضافرت لقد
شك لمرتاب معها يبقى ل مما ، الكراما الصحابة تعديل على وسلم

بين و رواه من بين متصل سند له حديث فكل ، عدالتهم تحقيق في
تثبت أن بعد إل به العمل يلزما لم ، وسلم عليه الله صلى المصطفى

رفعه الذيّ الصحابي سوى أحوالهم في النظر يجب و ، رجاله عدالة
معلومة ثابتة الصحابة عدالة لن ، وسلم عليه الله صلى النبي إلى

القرآن بنص لهم واختياره طهارتهم عن إخباره و لهم الله بتعديل
:- ذلك من و ، خلفه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذيّ الكريم

ًا أمة جعلناكم {وكذلك تعالى  -  قوله1 على شهداء لتكونوا وسط
ًا عليكم الرسول يكون و الناس ] .143}[البقرةا/ شهيد

ًا كلمة معنى : أن الية بهذه الستدلل ووجه ً ( وسط ًا ) عدول ، خيار
) و2/7( الطبريّ . تفسير مباشرةا الية بهذه المخاطبون ولنهم

) .1/335( كثير ابن تفسير ) و2/153( القرآن لحكاما والجامع



ًا كان وإن اللفظ أن العلم أهل بعض ذكر قد و  به المراد أن إل عام
. الكفاية غيرهم دون الصحابة في وارد : إنه قيل و ، الخصوص
عنهم الله رضي الصحابة بعدالة ناطقة ) . فالية64(ص للخطيب

. المة هذه من بعدهم جاء ممن غيرهم قبل

بالمعروفا تأمرون للناس أخرجت أمة خير {كنتم تعالى  -  قوله2
] .110عمران/ } [آل بالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون

سائر على المة لهذه المطلقة الخيرية أثبتت : أنها الستدلل وجه
الية بهذه المخاطبون و الخيرية هذه في يدخل من أول و قبلها المم

ذلك و ، عنهم الله رضي الكراما الصحابة هم ، النزول عند مباشرةا
دون الموافقة على أحوالهم جريان و حال كل في استقامتهم يقتضي

ول أمة خير بأنهم وجل عز الله يصفهم أن البعيد من و ، المخاطبة
يجوز ل أنه كما ، ذلك إل الخيرية هل و ، واستقامة عدل أهل يكونوا

ًا أمة جعلهم بأنه تعالى الله يخبر أن ً أيّ – وسط غير وهم – عدول
) .41-4/40( للشاطبي الموافقات . راجع ذلك

الله سبيل في جاهدوا و هاجروا و آمنوا {والذين تعالى  -  قوله3
ًا المؤمنون هم أولئك نصروا و آووا والذين ورزق مغفرةا لهم ، حق

] .74}[النفال/ كريم

المهاجرين عموما تعالى الله وصف الية هذه : في الستدلل وجه
بلغ فقد الشهادةا بهذه له الله شهد من و الحق باليمان والنصار

. العدالة مرتبة أعلى

والنصار المهاجرين من الولون { والسابقون تعالى  -  قوله4
جنات لهم وأعد عنه رضوا و عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين
} [التوبة/ العظيم الفوز ذلك أبدا فيها خالدين النهار تحتها تجريّ
100. [

الله يثبت ول عنهم برضاه فيها أخبر تعالى الله : أن الدللة وجه
ً كان لمن إل رضاه من كان لمن إل لذلك الهلية توجد ول ، للرضا أهل
ً كلها أموره في الستقامة أهل . دينه في عدل

تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن الله رضي { لقد تعالى  -  قوله5
ًا وأثابهم عليهم السكينة فأنزل قلوبهم في ما فعلم الشجرةا فتح

ًا ] .18}[الفتح/ قريب



مع كانوا الذين الصحابة تعديل على واضحة دللة فيها الية هذه و
على الية دللة وجه و ، الحديبية يوما وسلم عليه الله صلى النبي

زكاهم و باليمان لهم شهد و عنهم برضاه أخبر تعالى الله أن تعديلهم
تصدر ول والطاعة والسمع والوفاء الصدق من قلوبهم في استقر بما
تحقيق  في الذروةا بلغ لمن إل تعالى الله من العظيمة التزكية تلك

. به الله أمر ما وفق على الستقامة

الكفار على أشداء معه والذين الله رسول { محمد تعالى  -  قوله6
ًا تراهم بينهم رحماء ًا ركع ً يبتغون سجد ًا و الله من فضل ، رضوان

مثلهم و التوراةا في مثلهم ذلك السجود أثر من وجوههم في سيماهم
] .29}[الفتح/ .. الية النجيل في

به أثنى الذيّ الثناء هذا و كتبه في به الله وصفهم الذيّ الوصف فهذا
تفسير . راجع عدالتهم في شك معه النفس إلى يتطرق ل عليهم

. الكريمة اليات من غيرها ) . إلى16/299( القرطبي

النبي وصفهم فقد ، عنهم الله رضي تعديلهم على السنة دللة وأما
في وأطنب تعدادها يطول أحاديث في وسلم عليه الله صلى

:- الحاديث تلك ومن ، بتعديلهم عليهم الثناء وأحسن تعظيمهم

(  مسلم ) و1/31( البخاريّ صحيحيهما في الشيخان  -  مارواه1
قال وسلم عليه الله صلى النبي أن بكرةا أبي حديث ) من3/1306

. ) الحديث الغائب منكم الشاهد ليبلغ ( .. أل

في وسلم عليه الله صلى النبي من صدر القول هذا : أن الدللة وجه
الدلة أعظم من هذا و ، الوداع حجة في الصحابة من جمع أعظم
لم من منه سمعوه ما يبلغوا أن منهم طلب حيث عدالتهم ثبوت على

. أحد منهم يستثني أن دون الجمع ذلك يحضر

مسلم ) و288-2/287( البخاريّ صحيحيهما في الشيخان  -  روى2
: قال قال عنه الله رضي حصين بن عمران حديث ) من4/1964(

الذين ثم قرني أمتي : ( خير وسلم عليه الله صلى الله رسول
.  ) الحديث يلونهم الذين ثم يلونهم

النبي لهم شهد حيث الطلق على عدول الصحابة : أن الدللة وجه
. المطلقة بالخيرية وسلم عليه الله صلى



رضي الخدريّ سعيد أبي إلى ) بإسناده2/292( البخاريّ  -  روى3
أصحابي تسبوا : ( ل وسلم عليه الله صلى النبي : قال قال عنه الله
ًا أحد مثل أنفق أحدكم أن فلو ) . نصيفه ول أحدهم مد بلغ ما ذهب

قد و سيما ل ، لهم سب العدالة بغير لهم الوصف : أن الدللة وجه
لمن التعرض عن وصحبه أدركه من بعض وسلم عليه الله صلى نهى

بالنسبة بعدهم من فيكون الفاضلة المواقف لشهود ، تقدمه
. أولى باب من لجميعهم

الله بتعديل عدول كلهم فالصحابة ، الكثيرةا الحاديث من غيرها إلى
فليسوا ، وسلم عليه الله صلى الله رسول ثناء و عليهم ثنائه و لهم

.  الخلق من أحد تعديل إلى بحاجة

والجماعة السنة أهل .. أجمع عنهم الله رضي عدالتهم على الجماع
غيرها و الفتن لبس من استثناء بل عدول جميعهم الصحابة أن على

ًا عدول الكل بينهم يفرقون ول ًا و بهم للظن إحسان أكرمهم لما نظر
من لهم ولما والسلما الصلةا عليه لنبيه الصحبة شرفا من به الله

والهجرةا وسلم عليه الله صلى للرسول مناصرتهم من الجليلة المآثر
بحدوده والقياما الدين أمر على والمحافظة يديه بين والجهاد إليه

بإجماع عدالتهم أسباب عن تكلف دون مقبولة رواياتهم و فشهاداتهم
. بقوله يعتد من

تلك من و ، العلم أهل من غفير جم عدالتهم على الجماع نقل قد و
:- النقول

الدلة ذكر أن ) بعد67(ص الكفاية في البغداديّ الخطيب  -  قال1
الصحابة عدالة على دلت التي الله رسول سنة و الله كتاب من

بقوله يعتد ومن العلماء كافة مذهب : هذا قال ، عدول كلهم وأنهم
. الفقهاء من

) : و1/8( الصابة على حاشية الستيعاب في البر عبد ابن - قال2
أحوالهم عن البحث كفينا قد عنهم الله رضي الصحابة كان وإن نحن

على والجماعة السنة أهل هم و المسلمين من الحق أهل لجماع
. أسمائهم على الوقوفا فواجب عدول كلهم أنهم



السنة أهل ) : اتفق1/17( الصابة في حجر ابن الحافظ - قال3
من شذوذ إل ذلك يخالف لم و - عدول الصحابة أيّ – الجميع أن على

.  المبتدعة

ألفية شرح المغيث : فتح : انظر الكثيرةا القوال من غيرها إلى
)2/214( للسيوطي الراويّ تدريب ) و3/112( الحديث

-146(ص الصلح ابن مقدمة ) و1/164( للغزالي والمستصفى
) و2/214( التقريب ) و15/147( مسلم شرح في النوويّ و ) ،147
اللفية شرح ) و182-181(ص الحثيث الباعث في كثير ابن

) . إلى3/108( المغيث فتح في ) والسخاوي14ّ-3/13( للعراقي
. الكتب من غيرها

و واضح بيان فيها كلها الئمة هؤلء من للجماع المباركة النقول فهذه
ًا الصحابة عدالة ثبوت أن على قاطع دليل و منه مفروغ أمر عموم

رسوله و تعالى الله تعديل بعد ارتياب ول شك لحد يبقى فل ، مسلم
. ذلك على المة وإجماع لصحابه وسلم عليه الله صلى

الجماع هذا بخلفا القول إلى أصحابها ذهب باطلة مذاهب هناك و
أن تستحق ل هي و ، بخلفهم عبرةا ول بقولهم يعتد ل ممن وأصحابها

. والصواب للحق مجانبتها و بطلنها لبيان تذكر وإنما ، تذكر

:- الرافضة الشيعة  -  مذهب1

بل بعدول ليسوا عنهم الله رضي الكراما الصحابة أن يعتقدون فهم
نص وسلم عليه الله صلى النبي أن يعتقد لم من كل ضلل يعتقدون

و ، عنه الله رضي علي هو فصل بل بعده من الخليفة أن على
الله صلى النبي قبض أن بعد وارتدوا هلكوا الناس جميع أن يعتقدون

ًا إل وسلم عليه ًا نفر تكفيرهم سبب و ، بالصابع يعدون منهم يسير
ولم عنه الله رضي علي غير بالخلفة بايعوا أنهم يزعمون أنهم لهم

: كتبهم . راجع كتبهم به طافحة هذا ومعتقدهم ، عليه بالنص يعملوا
حديث للكليني الكافي من الروضة كتاب ) و6(ص للمفيد الختصاص

. الكتب من ) . وغيرها356( رقم

:- المعتزلة  -  مذهب2
ثلث إلى الصحابة عدالة في آراؤهم اضطربت فقد المعتزلة أما

:- مختصرها وإليك أقوال



ًا قاتل من إل عدول جميعهم الصحابة : أن الول القول أن حيث ، علي
ًا صوبوا منهم الجمهور فنسبوا قاتله من خطئوا و حروبه في علي

مقالت  . راجع الخطأ إلى ومعاوية عائشة و والزبير طلحة
) .121-120(ص الفرق بين ) والفرق2/145( السلميين

الفريقين أحد أن إلى ذهب فقد ، عطاء بن واصل : قول الثاني القول
ًا كان وصفين الجمل موقعتي في الصحابة من بعينه ل مخطئ

الفريقين درجات أقل و ، محالة ل فاسق أحدهما فإن ، كالمتلعنين
: لو قال . فقد المتلعنين شهادةا تقيل ل كما الشهادةا مقبول غير أنه

أحكم لم ، بقل باقة على طلحة و علي و عائشة عنديّ شهدت
العتدال ميزان ) و1/49( للشهرستاني والنحل . الملل بشهادتهم

 ) .120(ص الفرق بين الفرق ) و4/329( للذهبي

الطرفين أن يعتقد فإنه ، عبيد بن عمرو : قول الثالث القول
ًا فسقوا قد صفين و الجمل موقعتي في المتحاربين : قال و ، جميع

كان أو الفريقين أحد من كانوا سواء منهم الجماعة شهادةا أقبل ل
الفرق بين . الفرق الجمل حزب من بعضهم و علي حزب من بعضهم

) .1/49( والنحل ) والملل121(ص

:- الثالث  – المذهب3
بعدهم من حكم ، العدالة في حكمهم : أن المذهب هذا أصحاب قال
الحسين أبي  قول هو و ، الرواية عند عدالتهم عن البحث لزوما في

فتح  في السخاويّ ذلك حكى كما ، الشافعية علماء من القطان
) و1/274( للمديّ الحكاما أصول في ) . الحكاما3/112( المغيث

) .2/67( المنتهى مختصر شرح

:- الرابع  – المذهب4
لزما لمن إل تثبت ل العدالة : أن فيعتقدون المذهب هذا أصحاب أما

وفد أو زاره أو ، رآه من دون أصحابه من وسلم عليه الله صلى النبي
حكى كما ، المالكية علماء من المازريّ قول هو . و قليلة لمدةا عليه
) .     1/19( الصابة في حجر ابن عنه ذلك

السنة أهل إجماع أصحابها فيها خالف التي المذاهب هي هذه
شبه على مبنية رأينا كما فهي ، الصحابة عدالة مسألة في والجماعة

ًا إلى تزيدها ل واهية .  ضعف



ًا الصحابة سب حكم ومع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى عموم
ًا .. الموفق .. والله ذلك في العلم أهل أقوال وبيان وخصوص

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )3         ( 
الرحيم الرحمن الله بسم 

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

الله شاء إن .. واليوما ذلك في العلم أهل وأقوال الصحابة عدالة عن
ًا الصحابة سب تحريم عن الحديث سيكون ًا عموم أو وخصوص
.. الموفق .. والله ذلك في العلم أهل أقوال بيان مع فيهم الطعن

عنهم الله رضي الصحابة سب تحريم ..

بنص محرما وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب سب إن
هذه من الناجية الفرقة به تدين و تعتقده ما هو و ، العزيز الكتاب

. المة

:- عنهم الله رضي سبهم تحريم على القرآن دللة

الله كتاب من آية ما غير في سبهم تحريم إلى الشارات جاءت لقد 
:- ذلك من ، تعالى

والنصار المهاجرين من الولون {والسابقون تعالى  -  قوله1
} . عنه رضوا و عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين

ًا رضى عنهم الله رضي تعالى الله : أن الدللة وجه  فرضي ، مطلق
أن إل التابعين عن يرض لم و إحسان اشتراط غير من السابقين عن

عبد عن يرضى فل قديمة صفة الله من والرضى ، بإحسان يتبعوهم
لم عنه الله رضي من و ، الرضى موجبات على يوافيه أنه علم

ًا عليه يسخط . أبد

في الله لعنهم رسوله و الله يؤذون الذين { إن تعالى  -  قوله2
ًا لهم وأعد والخرةا الدنيا ًا عذاب ] .57} [الحزاب/ مهين

من فعلية أو قولية أذية كل يشمل الرسول إيذاء : إن الدللة وجه
يؤذيه مما و ، بالذى إليه يعود ما أو ، لدينه أو له تنقص أو شتم و سب
وسلم عليه الله صلى أخبر قد و أصحابه سب وسلم عليه الله صلى



) و4/87( . المسند الله آذى فقد آذاه من و ، له إيذاء إيذاءهم أن
) .6/121( الرحمن الكريم تيسير

ما بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذون { والذين تعالى  -  قوله3
ًا احتملوا فقد اكتسبوا ًا بهتان ًا وإثم ] .58} [الحزاب/ مبين

ينسب بما والمؤمنات المؤمنين سب عن النهي : أن الدللة وجه
صدارةا في عنهم الله رضي الصحابة فإن ، براء منه هم مما إليهم

{ يا بقوله مفتتحة آية كل في بالخطاب المواجهون فإنهم ، المؤمنين
. الكثيرةا اليات من غيرها } . إلى آمنوا الذين أيها

:- الصحابة سب تحريم عل السنة دللة

والتعرض الصحابة سب تحريم على المطهرةا النبوية السنة دلت لقد
في الوقوع من وسلم عليه الله صلى النبي حذر و نقص فيه بما لهم
، كلمته وإعلء دينه نشر و نبيه لصحبة اختارهم تعالى الله لن ، ذلك

وزراء له فكانوا وسلم عليه الله صلى محبته في الذروةا فبلغوا
ًا أرض في الدين لتمكين منافحين جاهدين سعوا و عنه يذبون وأنصار

ً المتابعة الجيال إلى وصل و المختلفة القطار بلغ حتى الله كامل
:- سبهم تحريم على دلت التي الحاديث فمن ، منقوص غير

رضي الخدريّ سعيد أبي عن صحيحيهما في الشيخان  -  مارواه1
: لتسوا وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله

ًا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذيّ أصحابي ما ذهب
. ولنصيفه أحدهم مد أدرك

رضي الصحابة سب من والتحذير النهي على اشتمل الحديث فهذا
العلم أهل بعض عد قد و ، سبهم بتحريم التصريح فيه و ، عنهم الله

) .16/93( مسلم . شرح والكبائر المعاصي من سبهم

قالت عنها الله رضي عائشة إلى بإسناده الطبراني الحافظ  – روى2
الله لعن أصحابي : لتسبوا وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال

) و10/21( الزوائد مجمع في الهيثمي . أورده أصحابي سب من
. الصحيح رجال رجاله

ًا  -  وروى3 النبي أن عنهما الله رضي عباس ابن إلى بإسناده أيض
و الله لعنة فعليه أصحابي سب : من قال وسلم عليه الله صلى



و ، الصغير الجامع في السيوطي . أورده أجمعين والناس الملئكة
 ) .6285 ( برقم الجامع صحيح في اللباني إسناده حسن

أن عنه الله رضي مسعود بن عبدالله حديث من الطبراني  -  روى4
. مجمع فأمسكوا أصحابي ذكر : إذا قال وسلم عليه الله صلى النبي

( برقم الجامع صحيح في سنده اللباني صحح ) .و7/202( الزوائد
545. ( 

النبي أصحاب سب عن تنهى التي الصرحية الحاديث من غيرها إلى
يعترض أو سبهم من يحذر أن المسلم فعلى ، وسلم عليه الله صلى
.. عنهم الله رضي يشينهم بما لهم

كتابه في الكبائر من هي التي الذنوب الذهبي الماما جمع قد و
.  منها الصحابة سب ) وعد237-233(ص الكبائر

أكبر من الصحابة سب أن على دلت السنة أن تقدما مما والحاصل
ضل الذين من فهو بذلك ابتلي من وأن ، الفجور وأفجر الكبائر
ًا يحسنون أنهم يحسبون هم و الدنيا الحياةا في سعيهم . صنع

:- الصحابة سب تحريم في السلف كلما من

جاء من و الصحابة من وأئمتها المة سلف عن الواردةا النصوص إن
الصحابة سب بتحريم تقضي التي بإحسان لهم التابعين من بعدهم

ًا كثيرةا عنهم والدفاع لسانه أطلق من وعقوبة ذما في متنوعة و ، جد
:- ذلك فمن ، الخيار البررةا أولئك على

من رزين ) عن409-9/408( الصول جامع في الثير ابن  -  ذكر1
ًا : إن لعائشة : قيل قال عنهما الله رضي عبدالله بن جابر حديث ناس

، وعمر أبابكر حتى وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب يتناولون
ل أن الله فأحب العمل عنهم انقطع ؟ هذا من تعجبون ما : و فقالت
. الجر عنهم ينقطع

ابن إلى صحيح ) بإسناد119(ص البانة شرح في بطة ابن  -  روى2
عليه الله صلى محمد أصحاب تسبوا : ل قال عنه الله رضي عباس
وسلم عليه الله صلى النبي مع يعني – ساعة أحدهم فلمقاما ، وسلم

. سنة أربعين أحدكم عمل من خير– 



قالت أنها عنها الله رضي سلمة أما عن والطبراني يعلى أبو  – روى3
الله صلى الله رسول أيسب الله عبد أبا : يا الجدلي الله عبد لبي
عليه الله صلى الله رسول يسب : أنى قلت ، فيكم وسلم عليه

الله رسول كان قد و ، يحبه من و علي يسب : أليس قالت ؟ وسلم
. صحيح ) بسند9/130( الزوائد . مجمع يحبه وسلم عليه الله صلى

عبد بن سعيد إلى بإسناده المقدسي الواحد عبد بن محمد  -  روى4
أبا يسب رجل في تقول : ما لبي : قلت قال أبزى أبي بن الرحمن

( التهذيب . تهذيب : يقتل قال ؟ عمر : سب قلت ، : يقتل قال ؟ بكر
6/132-133. (

الله رسول أصحاب يشتم : الذيّ الله رحمه أنس بن مالك  – قال5
. السلما في نصيب قال أو سهم له ليس وسلم عليه الله صلى
) .162(ص بطة لبن البانة شرح

الصديق بكر أبا شتم : من الوزاعي عمرو بن الرحمن عبد  -  قال6
. إلى المصدر . نفس دمه وأباح دينه عن ارتد فقد عنه الله رضي
.            الكثيرةا القوال من غيرها

:- وعقوبته الصحابة ساب حكم

سب من يستحقها التي والعقوبة الحكم في العلم أهل اختلف
بذلك يكفر هل ، جرحهم أو وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

. بالتعزيز يعاقب و بذلك يفسق أنه أو ، القتل عقوبته تكون و

الصحابة سب من بتكفير القول إلى العلم أهل من جمع  -  ذهب1
ببغضهم صرح و عدالتهم في طعن و انتقصهم أو عنهم الله رضي

يتوب أن إل ، قتله حل و نفسه دما أباح فقد صفته هذه كان من وأن
:- السلف من القول هذا إلى ذهب ممن و ، عليهم ويترحم ذلك من

سب عن النهي كتاب في كما ، أبزى بن الرحمن عبد  -  الصحابي1
) . 23(ص الصحاب

(ص بطة لبن البانة شرح في ، الوزاعي عمرو بن  -  عبدالرحمن2
162. (

) .160 ( ص البانة شرح في كما ، عياش بن بكر  -  أبو3



(ص الصحاب سب عن النهي كتاب في كما ، عيينة بن  -   سفيان4
24-25. (

) .160 (ص البانة شرح في كما ، الفريابي يوسف بن  -  محمد5

) .162 ( ص البانة شرح في كما ، المروزيّ الحارث بن  -  بشر6

) .160 ( ص البانة شرح في كما ، العبديّ بشار بن  -  محمد7

و الصحابة سب من بكفر صرحوا الئمة فهؤلء ، كثير غيرهم و
بعض ذهب القول هذا وإلى ، بالقتل يعاقب أنه ذلك مع صرح بعضهم
. والظاهرية الحنابلة و والشافعية والمالكية الحنفية من العلماء

يكفر ل الصحابة ساب أن إلى العلم أهل من آخر فريق ذهب  – و2
بتأديبه يكفي بل ، بالقتل يعاقب ل و يضلل و يفسق بل بسبهم

ًا وتعزيره ًا تعزير هذا ارتكاب عن يرجع حتى يزجره و يردعه شديد
لم وإن ، المحرمات فواحش و الذنوب كبائر من يعتبر الذيّ الجرما
من بذلك يرى ممن و ، التوبة يظهر حتى العقوبة عليه تكرر يرجع
:- الئمة

) .569(ص المسلول الصارما في كما ، العزيز عبد بن  -  عمر1

(ص المسلول الصارما في تيمية ابن ذكره كما ، الحول  -  عاصم2
569. (

) .2/267( الشفاء في كما ، مالك  -  الماما3

) 568(ص المسلول الصارما في كما ، راهوية بن  -  إسحاق4

العلم أهل من طائفة أن توضح النقول فهذه ، الئمة من غفير جمع و
ًا ليس مبتدع و فاسق الصحابة ساب أن إلى ذهبوا على يجب ، كافر

ًا تأديبه السلطان ًا تأديب . القتل به يبلغ ل شديد

إطلقه على ليس هذا لكن ، يكفر ل الصحابة ساب أن يترجح الذيّ و
الكتاب من الصريحة النصوص مصادمة بعدما مشروط هو وإنما ،

، بالضرورةا الدين من معلوما هو ما إنكار عدما و ، الصحيحة والسنة
سبحانه . والله التكفير بعدما القول أطلق من كلما يحمل هذا وعلى

. أعلم وتعالى



الصحابة فضائل من بعض ذكر ومع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
ًا ًا عنه الله رضي ومعاوية عموم في العلم أهل أقوال وبيان خصوص

.. الموفق .. والله ذلك

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )4        ( 
الرحيم الرحمن الله بسم 

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا الصحابة سب تحريم عن ًا عموم بيان مع فيهم الطعن أو وخصوص
الحديث سيكون الله شاء إن .. واليوما ذلك في العلم أهل أقوال
ًا الصحابة فضائل حول ًا عنه الله رضي ومعاوية عموم وبيان خصوص

.. الموفق .. والله  ذلك في العلم أهل أقوال

.. وجبت إلينا الشريعة نقلة هم عليهم الله رضوان الصحابة كان لما
ً السلما أعداء يجد لئل  وبتاريخهم وسيرهم  بأنبائهم العناية إلى سبيل
..  نقلته هم الذين فيهم الطعن بواسطة الدين في الطعن

ًا الحاجة دعت كذلك المر كان ولما ًا فضائلهم بيان إلى أيض ردع
عدالتهم وأسقطوا وضللوهم الصحابة كفروا الذين الموتورين لولئك

..  ذلك لهم أنى .. ولكن قواعده من السلما يهدموا كي

الصحابة فضائل حول الله شاء إن الحديث سيكون الحلقة هذه وفي
ًا .. ذلك في العلم أهل أقوال مع ، عموم

ًا عنه الله رضي معاوية كان ولما فإن ، الصحابة كبار من واحد
ضمن داخلة الصحابة بخصوص تعالى الله أنزلها التي العامة الفضائل
.. فضائله

ً ًا : فضائلهم أول .. الكريم القرآن من عموم

على سكينته الله أنزل : { ثم حنين غزوةا شأن في تعالى قال-1
ًا وأنزل ، المؤمنين وعلى رسوله الذين وعذب تروها لم جنود
] .26}[التوبة/ الكافرين جزاء وذلك كفورا

من وكان ، حنين غزوةا شهدوا الذين من عنه الله رضي ومعاوية
عليه الله صلى النبي مع عليهم سكينته الله أنزل الذين المؤمنين

 ) .4/458(  تيمية لبن : الفتاوى . انظر وسلم



، وقاتل الفتح قبل أنفق من منكم يستويّ : { ل تعالى قال-2
ً وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك وعد وكل

] .10}[الحديد/ خبير تعملون بما والله ، الحسنى الله

في أنفق فإنه ، الحسنى الله وعدهم ممن عنه الله رضي ومعاوية
 ) .459 /4(  تيمية لبن . الفتاوى فيهما وقاتل والطائف حنين

 ) .23 – 22 ( ص معاوية خلفة : مرويات وانظر

المؤمنين من اتبعك ومن الله حسبك النبي أيها : { يا تعالى قال-3
] .64}[النفال/

الذين المؤمنين جيمع على تعالى الله أثنى الكريمة الية هذه في
 –منهم عنه الله رضي ومعاوية – وسلم عليه الله صلى النبي اتبعوا
وبين بينه الحرب يكفونه أنهم أو ، أموره جميع في يكفونه بأنهم

لعظم وبيان بفضلهم تنويه ذلك وفي ، والمشركين الكفار من أعدائه
 ) .10/30(  المعاني : روح . انظر شرفهم

بأموالهم جاهدوا معه آمنوا والذين الرسول : { لكن تعالى قال-4
الله أعد ، المفلحون هم وأولئك الخيرات لهم وأولئك وأنفسهم

الفوز ذلك ، فيها خالدين النهار تحتها من تجريّ جنات لهم
 ] .89-88} [التوبة/ العظيم

المؤمنين جيمع على بهما تعالى الله أثنى الكريمتان اليتان فيهاتان
والنصار المهاجرين من ، وسلم عليه الله صلى النبي مع آمنوا الذين

لهم .. وأعد الدارين منافع وهي ، الخيرات لهم فجعل ، وغيرهم
: . انظر فيه ما الفضل من ذلك .. وفي النهار تحتها من تجريّ جنات

 ) .91 / 4(  السعود لبي السليم العقل إرشاد تفسير

الكفار على أشداء معه والذين الله رسول : { محمد تعالى قال-5
ًا تراهم بيهم رحماء ًا ركع ً يبتغون سجد ًا الله من فضل .. ورضوان

] .29[ الفتح } سورةا الية

الذين المؤمنين جيمع على تعالى الله أثنى الكريمة الية هذه في
بأن وعدهم الله .. وأن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع آمنوا
ًا مغفرةا لهم ًا وأجر  )205- 4/203(  كثير ابن : تفسير . انظر عظيم

.



ًا أمة جعلناكم : { وكذلك تعالى قال-6 على شهداء لتكونوا وسط
ًا عليكم الرسول ويكون الناس ] .143}[البقرةا/ شهيد

خيار من أنها إلى المحمدية المة جيمع إلى خطاب الية هذه في
الدخول وأولوية  ، الناس على شهيدةا ستكون وأنها القيامة يوما المم

قبل وسلم عليه الله صلى النبي لصحاب هو إنما الخطاب هذا في
هم إذ الخطاب هذا إليهم وجه من أول هم إذ ، السلمية المة بقية

الية هذه تفسير في العلم أهل أقول . انظر نزولها حين الموجودون
 –153/ 2( القرطبي تفسر  ) و8 – 6/ 2(  الطبريّ تفسير مثل من

 ) . 78 / 1(  كثير ابن  ) وتفسير154

بالمعروفا تأمرون للناس أخرجت أمة خير : { كنتم تعالى قال-7
] .110عمران/  } [آل بالله وتؤمنون المنكر عن وتنهون

.. أمة خير محمد أمة جعل أنه تعالى الله يبين الية هذه في
هذا في دخل من وأفضل أولى هم عنهم الله رضي والصحابة
من أول لنهم ، نزاع بل الخيرية هذه في السبق قصب وحاز الخطاب
هذه تفسير في العلم أهل أقوال . انظر الكريمة الية بهذه خوطب

الخطيب  ) و467 / 1(  القرآن معاني في الزجاج قول مثل الية
البهية النوار لوامع في  ) السفاريني94 ( ص الكفاية في  البغداديّ

 )2 /377. ( 

والنصار المهاجرين من الولون : { والسابقون تعالى قال-8
لهم وأعد عنه ورضوا عنهم الله رضي بإحسان اتبعوهم والذين
ًا فيها خالدين النهار تحتها تجريّ جنات } العظيم الفوز وذلك أبد

] .100[التوبة/

السابقين على تعالى الله من الثناء أبلغ على اشتملت الية هذه
- ومعاوية  بإحسان لهم والتابعين والنصار المهاجرين من الولين
..  عنهم الله رضي أنه تعالى أخبر حيث – منهم عنه الله رضي

الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله : { وعد تعالى قال-9
قبلهم من الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم

] .55.}[النور/ .. الية لهم ارتضى الذيّ دينهم لهم وليمكننهم

وظيفة تولى من كل تحته يدخل عاما الية هذه في بالستخلفا الوعد
ولكن ، وسلم عليه الله صلى محمد أمة من المسلمين وظائف من



: اليمان وهما الية في المذكورتان الصفتان تتوفر أن بشرط
والخلفاء الصحابة جميع العموما هذ تحت .. فيندرج الصالح والعمل
الذين الصحابة من عنه الله رضي ومعاوية عنهم الله رضي الربعة
السلما شيخ كلما . انظر الصالح والعمل اليمان صفة فيهم تحققت

 ) .157 / 1(  السنة منهاج في الية هذه تفسير حول تيمية ابن

اصطفى الذين عباده على وسلما لله الحمد : { قل تعالى قال-10
] .59}[النمل/

وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه اجتباهم : .. الذين الطبريّ قال
 ) . ومعاوية2 / 20(  البيان : جامع .. انظر ووزراءه أصحابه فجعلهم

وحيه كتبة يكونوا الله اصطفاهم الذين الصحابة من عنه الله رضي
تفسير حول . انظر وسلم عليه الله صلى محمد نبيه على المنزل

( تيمية لبن السنة  ) ومنهاج245 / 5(  كثير ابن : تفسير الية هذه
 ) .384 / 2(  للسفاريني البهية النوان  ) . ولوامع156 / 1

ًا الصحابة فضائل في وردت التي الكثيرةا اليات من غيرها إلى عموم
صلى الله رسول : صحابة كتاب راجع المضوع هذا حول .. للمزيد

الكبيسي أيوب عيادةا للدكتور والسنة الكتاب في وسلم عليه الله
الصحابة في والجماعة السنة أهل عقيدةا  ) وكتاب161 – 150 ( ص

 ) . 80 – 55/ 1( الشيخ عائص علي بن ناصر للدكتور الكراما

ًا الصحابة وفضائل القادمة الحلقة في اللقاء وإلى السنة من عموم
.. ذلك في العلم أهل .. وأقوال المطهرةا النبوية

 
..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )5  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم    

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا عليهم الله رضوان الصحابة فضائل عن ، الكريم القرآن من عموم
سيكون الله شاء إن .. واليوما ذلك في العلم أهل أقوال بيان مع

ًا الصحابة فضائل حول الحديث صاحبها على النبوية السنة من عموم
..  ذلك في العلم أهل أقوال بيان مع ، التسليم وأتم الصلةا أفضل
.. الموفق والله

ًا ًا : فضائلهم ثاني .. النبوية السنة من عموم

صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي الخدريّ سعيد أبي - عن1
أن لو بيده نفسي فوالذيّ ، أصحابي تسبوا : ( ل وسلم عليه الله

ًا أحد مثل أنفق أحدكم ( ) . مسلم نصيفه ول أحدهم مد أدرك ما ذهب
 ) .2/292( ) والبخاري1967ّ/ 2

عليه الله صلى الله رسول أصحاب لفضل بيان الحديث هذا ففي
نفسه إلى وأضافها بالصحبة ووصفهم سبهم عن نهى فقد ، وسلم
ًا  ) .7/34(  الفتح . انظر منزلتهم لشرفا وبيان لفضلهم تنويه

صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي الخدريّ سعيد أبي - عن2
الناس من فئاما فيغزو زمان الناس عن : ( يأتي وسلم عليه الله

؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب من : فيكم فيقولون
فيغزو زمان الناس على يأتي ثم ، لهم فيفتح ، : نعم لهم فيقولون

صلى الله رسول أصحاب صاحب من : فيكم فيقال الناس من فئاما
الناس على يأتي ثم ، لهم فيفتح ، : نعم فيقولون ؟ وسلم عليه الله

من صاحب من فيكم : هل فيقال الناس من فئاما فيغزو زمان
نعم فيقولون ؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب صاحب
) .4/1962( ) ومسلم2/287( ) . البخاريّ لهم فيفتح

صلى الله رسول أصحاب به حظي الذيّ التكريم هذا أعظم ما فلله
النبياء بعد سواهم لحد يكن ولم كان ما والذيّ ، وسلم عليه الله

رضي الصحابة لفضل إثبات الحديث هذا و ، والسلما الصلةا عليهم



في وصدق نية وسلمة قصد حسن من لهم لما وذلك ، عنهم الله
ًا لهم كرامة ذلك وكل ، السلمية الدعوةا نشر . وكذلك لفضلهم وبيان
. صاحبهم من أوصاحب صاحبهم لمن الفضيلة إثبات فيه

صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي حصين بن عمران - عن3
. .. الحديث يلونهم الذين ثم ، قرني أمتي : ( خير وسلم عليه الله

) .4/1964(  ) ومسلم288-287/ 2(  البخاريّ

هم الذين عنهم الله رضي للصحابة الخيرية إثبات الحديث هذا في
التابعين على مقدمون وأنهم ، وسلم عليه الله صلى النبي قرن

 ) .7/6( الفتح . انظر ظاهرةا ذلك في .. وفضيلتهم التابعين وأتباع

مع المغرب : صلينا قال عنه الله رضي أبيه عن بردةا أبي - عن4
نصلي حتى جلسنا : لو قلنا ثم ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

) ؟ ههنا : ( مازلتم فقال علينا فخرج ، فجلسنا قال ، العشاء معه
نصلي حتى نجلس قلنا ثم المغرب معك صلينا الله : يارسول قلنا

إلى رأسه : فرفع قال ) ، أصبتم أو : ( أحسنتم قال ، العشاء معك
ًا وكان السماء أمنة : ( النجوما فقال السماء إلى رأسه يرفع ما كثير
لصحابي أمنة وأنا ، ماتوعد السماء أتى النجوما ذهبت فإذا للسماء

ذهب فإذا لمتى أمة وأصحابي ، يوعدون ما أصحابي أتى ذهبت فإذا
 ) .1961 / 4(  ) . مسلم يوعدون ما أمتى أتى أصحابي

وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب لفضل بيان الحديث هذا في
والفتن الدين في والحوادث البدع ظهور من للمة أمان أنهم على

وسلم عليه الله صلى النبي أن كما ، ذلك ونحو القلوب واختلفا
) .16/83( مسلم على النوويّ : شرح . انظر ذلك من لصحابه أمان

يدريّ ل ، المطر مثل أمتي : ( مثل وسلم عليه الله صلى - قال5
. الصحة إلى بها يرتقي طرق له حسن ) . حديث آخره أما خير أوله

 ) .143 / 3(   ) والمسند229 / 4(  الترمذيّ : سنن انظر

بل وشهيرةا كثيرةا فضلهم في الواردةا الحاديث أن والحاصل
كتاب راجع وللمزيد هنا بعضها ذكر على اقتصرت .. وقد ومتواترةا

من . وغيرها عباس الله وصي بتحقيق أحمد للماما الصحابة فضائل
.. الفضائل كتب



الحاديث بعض ذكر أن بعد الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
فضائل في متواترةا بل مستفيضة الحاديث : وهذه ذكرها المتقدما
، القرون من بعدهم من على قرنهم وتفضيل عليهم والثناء الصحابة
 )430 / 4(  الفتاوى . مجموع والسنة القرآن في قدح فيهم والقدح

.

أن في الله صلى رسوله وقضاء تعالى الله كلما خالف من خاب وقد
على وساداتها المحمدية المة صفوةا هم عنهم الله رضي الصحابة
..  الطلق

علماء أقوال من أثر ما مع أخرى وقفة القادمة الحلقة في ولنا
رضوان الصحابة على الثناء في المة هذه وسلف والتابعين الصحابة

.. أجمعين عليهم الله

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )6        ( 
الرحيم الرحمن الله بسم  

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا عليهم الله رضوان الصحابة فضائل عن ، النبوية السنة من عموم
سيكون الله شاء إن .. واليوما ذلك في العلم أهل أقوال بيان مع

ًا الصحابة فضائل حول الحديث الصحابة علماء أقوال من عموم
.. الموفق .. والله  المة هذه وسلف والتابعين

ًا ..  عليهم الله رضوان الصحابة على العلماء : ثناء ثالث

عليهم الله رضوان الصحابة على السلف كلما في الثناء كثر لقد
الحسنة والسيرةا  الطيبة الصفات من به امتازوا بما أجمعين
ً جعلتهم التي الصالحة والعمال المشرقة والخلق يكونوا لن أهل

ًا ذلك .. فمن وسلم عليه الله صلى محمد البرية لخير ووزراء أصحاب
-:

الله : إن عنه الله رضي مسعود بن الله عبد الجليل الصحابي - قال1
خير وسلم عليه الله صلى محمد قلب فوجد ، العباد قلوب إلى نظر

قلوب في نظر ثم ، برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه ، العباد قلوب
أصحابه قلوب فوجد ، وسلم عليه الله صلى محمد قلب بعد العباد

رأى فما ، دينه على يقاتلون ، نبيه وزراء فجعلهم ، العباد قلوب خير
ًا المسلمون ًا رأوا وما ، حسن الله عند فهو حسن الله عند فهو سيئ

 ) .379 / 1(  . المسند سيء

: من عنهما الله رضي عمر بن الله عبد الجليل الصحابي - قول2
ًا كان الله صلى محمد أصحاب أوائك ، مات قد بمن فليستن مستن
ًا أبرها ، المة هذه خير كانوا ، وسلم عليه ًا وأعمقها قلوب وأقلها علم
ًا ونقل ، وسلم عليه الله صلى نبيه لصحبة الله اختارهم قوما ، تكلف
الله صلى محمد أصحاب فهم ، وطرائقهم بأخلقهم فتشبهوا ، دينه
( . الحلية الكعبة رب والله المستقيم الهدى على كان وسلم عليه

 ) .166 / 1(  السنة  ) . ومنهاج306 – 1/305



جل الله : إن عنهما الله رضي عباس بن الله عبد المة حبر - قال3
ًا نبيه خص أسماؤه وتقدست ثناؤه النفس على آثروه بصحابة محمد

كتابه في الله ووصفهم ، حال كل في دونه النفوس وبذلوا ، والموال
ًا تراهم بينهم : { رحماء فقال ًا ركع ً يبتغون سجد الله من فضل

ًا الدين بمعالم قاموا ، الفتح سورةا  من29 .. } الية ورضوان
أسبابه وقويت طرقه تهذبت حتى للمسلمين الجتهاد وناصحوا
، الشرك بهم وأذل أعلمه ووضحت دينه واستقر ، الله آلء وظهرت

الذين وكلمة العليا الله كلمة وصارت ، دعائمه ومحا رؤوسه وأزال
النفوس تلك على وبركاته ورحمته الله فصلوات ، السفلى كفروا
، أولياء لله الحياةا في كانوا فقد ، العالية الطاهرةا والرواح ، الزكية
الخرةا إلى رحلوا ، نصحاء الله لعباد وكانوا ، أحياء الموت بعد وكانوا

( الذهب . مروج فيها بعد وهم الدنيا من وخرجوا ، إليها يصلوا أن قبل
3/75. ( 

بإسناده الحلية في نعيم أبو رواه كما عنه الله رضي علي - وقال4
حتى مجلسه في لبث ثم الغداةا علي : صلى قال أراكة أبي إلى

ًا رأيت : لقد قال ثم ، كآبة عليه كأن رمح قيد الشمس ارتفعت أثر
ًا أرى فما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من أحد

ًا ليصبحون كانوا إن والله يشبههم ًا شعث ًا غبر مثل أعينهم بين صفر
أقدامهم بين يراوحون الله كتاب يتلون باتوا قد المعزيّ ركب

، ريح يوما في الشجرةا تميد كما مادوا الله ذكر إذا ، وجباههم
غافلين باتوا القوما لكأن والله ثيابهم والله تبل حتى أعينهم فانهملت
 ) .1/76( . الحلية

ًا عنه الله رضي علي - وقال5 الله يكشف الهدى مصابيح : أوائك أيض
أوائك ليس ، منه رحمة في الله سيدخلهم ، مظلمة فتنة كل بهم

الجفاةا ول البذر – ويذيعونها الفاحشة يشيعون الذين أيّ – بالمذاييع
 ) .8/7( والنهاية ) . والبداية1/77( . الحلية المرائين

بن الحسن إلى  ) بإسناده1461 / 3(  صحيحه في مسلم - وروى6
، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من وكان عمرو بن عائذ
الله رسول سمعت إني بني : أيّ فقال زياد بن الله عبيد على دخل
أن فإياك ) ، الحطمة الرعاء شر : ( إن يقول وسلم عليه الله صلى
أو قشور من أيّ – نخالة من أنت فإنما اجلس له فقال ، منهم تكون
لهم كانت : وهل فقال ، وسلم عليه الله صلى محمد - أصحاب حثالة
. غيرهم وفي بعدهم النخالة كانت إنما ، نخالة



الكلما جزل من هم إنما هنا عنه الله رضي عمرو بن عائذ وقول
الله رضي الصحابة فإن ، مسلم كل له ينقاد الذيّ وصدقه وفصيحه

وكلهم بعدهم ممن وأفضل المة وسادات الناس صفوةا كلهم عنهم
وفيمن بعدهم ممن التخليط جاء وإنما ، فيهم لنخالة قدوةا عدول
 ) .216 / 12(  مسلم شرح . انظر النخالة كانت بعدهم

حميد صخر أبي  ) عن272/ 4(  المنثور الدر في السيوطي - ذكر7
أصحاب عن : أخبرني القرظي كعب بن لمحمد : قلت قال زياد بن

قد الله : إن قال ؟ الفتن أريد وإنما وسلم عليه الله صلى الله رسول
الجنة لهم وأوجب وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب لجميع غفر
الله أوجب موضع أيّ : وفي له قلت ، ومسيئهم محسنهم كتابه في
من الولون : { والسابقون تقرأ : أل قال ؟ كتابه في الجنة لهم

عنهم الله رضي بإحسان اتبوعوهم والذين والنصار المهاجرين
ًا فيها خالدين النهار تحتها تجريّ جنات لهم وأعد عنه ورضوا ذلك أبد
وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب لجميع أوجب } ، العظيم الفوز
ًا التابعين على وشرط ، والرضوان الجنة ، فيهم يشترطه لم شرط
بإحسان يتبعوهم أن عليهم : اشترط قال ؟ عليهم اشترط : وما قلت

غير في بهم يقتدون ول ، الحسنة أعمالهم في بهم : يقتدون يقول ،
تفسيرها عرفت وما ذلك قبل أقرأها لم : لكأني صخر أبو قال ، ذلك
.  كعب بن محمد علّي قرأها حتى

قال القوما بعض .. أن البصريّ الحسن إلى بإسناده نعيم أبو - روى8
: قال ، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب صفة أخبرنا له

والهديّ والسمت والسيماء الخير علمات منهم : ظهرت وقال فبكى
ومنطقهم ، بالتواضع وممشاهم بالقتصاد ملبسهم وخشونة والصدق
وخضوعهم ، الرزق من بالطيب مشربهم و ومطعمهم بالعمل

، وكرهوا أحبوا فيما للحق واستفادتهم ، تعالى لربهم بالطاعة
أجسامهم ونحلت هواجرهم ظمئت ، أنفسهم من الحق وإعطاؤهم
في يفرطوا ولم ، الخالق رضى في المخلوقين بسخط واستخفوا

شغلوا ، القرآن في تعالى الله حكم يجاوزا ولم يحيفوا ولم غضب
حين أموالهم وبذلوا استنصرهم حين دماءهم بذلوا ، بالذكر اللسن

أخلقهم حسنت ، المخلوقين من خوفهم يمنعهم ولم استقرضهم
 /2(  . الحلية آخرتهم إلى دنياهم من اليسير وكفاهم مؤنتهم وهانت

150. ( 



قال أنه السدوسي دعامة بن قتادةا إلى بإسناده أحمد الماما - روى9
الذين وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب صدقتهم من : أحق

 ) .134/ 3(  . المسند دينه وإقامة نبيه لصحبة الله اختارهم

أنه السختياني أيوب  ) عن13 / 8(  البداية في كثير ابن ذكر-11
الله صلى الله رسول أصحاب في الحسنى قال : .. .. ومن قال
.  النفاق من برئ فقد وسلم عليه

الصحابة فضل تبين والتي الكثيرةا الكثيرةا القوال من غيرها إلى
ًا الصحبة شرفا من لهم وبما الصالحة العمال من قدموه لما عموم

ابن  ) وطبقات36/ 2(  العلم بيان : جامع المثال سبيل على .. انظر
 ) .85 – 84 / 1(   ) والحلية343 – 342/ 2(  سعد

ًا الصحابة على الثناء جاء وكما عليهم أثنى كذلك ، التابعين من عموم
أئمة من بعدهم جاء ممن وغيرهم الربعة المذاهب أئمة من غيرهم
مدى ليعلم الكتب هذه إلى الحالة من أكثرت وقد  ، والهدى العلم
لقدارهم معرفتهم ومدى الصحابة على الثناء في العلماء حرص

شرحها مع الطحاوية : العقيدةا راجع ذلك بيان .. لمزيد ومكانتهم
 )229 / 1(  للبغويّ السنة شرح و  ) ،532 – 531  ،528 ( ص

( الموقعين  ) وأعلما443 – 442 / 1(  للبيهقي الشافعي ومناقب
للماما السنة  ) و30 / 1(  الحنابلة  ) وطبقات82   ،80  ،79 / 1

 ) ومقدمة227 / 2(  وفضله العلم بيان  ) وجامع17 ( ص أحمد
زيد أبي  ) ورسالة8 –7 / 1(  حاتم أبي لبن والتعديل الجرح

 ) وعقيدةا23- 22 ( ص المعاني تقريب في شرحها مع القيرواني
مجموعة ضمن للصابوني السادسة الرسالة الحديث أصحاب السلف

لمحمد شرحها مع الواسطية العقيدةا  ) و1/129( المنيرية الرسائل
من جملة في المستطابة  ) والرياض151 – 142 ( ص هراس خليل
النوار  ) ولوامع301 – 300 ( ص الصحابة من الصحيحين في روى

( ص الحديث رجال في تاريخية  ) ودراسات380 – 379/ 2(  البهية
. الكتب من غيرها  ) إلى32

وكلما النبوية والحاديث القرآنية اليات تلكم من إليه نخلص والذيّ
أنه ، العموما وجه على الصحابة فضل بيان في تقدما الذيّ السلف

الله رضي فضلهم إثبات على دل لما ينقاد أن مسلم كل على يجب
ًا ويعتقد بذلك لهم ويسلم عنهم ًا اعتقاد ، القرون خير أنهم جازم

فيه يشك أو بذلك لهم يسلم لم ومن ، النبيين بعد المة وأفضل



الله خبر تكذيب ذلك مقتضى لن ، الله إلى ويتب نفسه فليتدارك
حظ ل ورسوله الله كذب ومن ، وسلم عليه الله صلى رسوله وخبر

. السلما في له
 

عنه الله رضي معاوية فضائل ومع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
ًا : ( قول شبهة على الرد مع ذلك في العلم أهل وأقوال خصوص
تفسير مع ، فضائل معاوية حق في يثبت لم أنه راهوية بن اسحاق

) .. شيء معاوية فضائل في يجد لم أنه البخاريّ الماما قول

.. الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )7     ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا الصحابة فضائل حول والتابعين الصحابة علماء أقوال من عموم
فضائل عن الحديث سيكون الله شاء إن .. واليوما  المة هذه وسلف
ًا عنه الله رضي معاوية عليه الله صلى النبي أقوال من خصوص
.. الموفق .. والله الكراما والصحابة وسلم

ًا ثابتة كثيرةا عنه الله رضي معاوية : فضائل قلت ًا و عموم ، خصوص
ًا أورد ، العامة الفضائل من ذكره تم ما إلى فبالضافة من شيئ

.. الخاصة فضائله

كانت الناس أمر تولى لما أنه معاوية فضائل في الترمذيّ روى
في و معاوية يتولى كيف فقالوا ، عليه مشتعلة تزال ل نفوسهم

أحد هو و عمير . قال الحسين و الحسن مثل خير هو من الناس
عليه الله صلى الله رسول سمعت فإني بخير إل تذكروه : ل الصحابة

ًا اجعله : اللهم يقول وسلم ًا هادي أحمد الماما . رواه به اهد و مهدي
( الترمذيّ سنن صحيح في اللباني صححه ) و4/216( المسند في

: رجاله طرقه ذكر أن  ) بعد615 / 4(  الصحيحة في ) وقال3/236
: وبالجملة .. وقال يصحح أن حقه فكان ، مسلم رجال ثقات كلهم

الماما زاد و ، قوةا على قوةا تزيده الطرق وهذه صحيح فالحديث
) .  تعذبه : ( ول ) لفظة2437-5/2436( الشريعة كتابه في الجريّ

معاوية فضل غرر من الحديث هذا الهيتمي حجر ابن اعتبر وقد
كيف المرتبتين هاتين بين له الله جمع : ومن قال ثم ، وأظهرها

ّوله ما فيه يتخيل اللسان . تطهير المعاندون به ووصمه المبطلون تق
 ) .14 ( ص

: قال عنه الله رضي سارية بن العرباض عن ، أحمد الماما أخرج و 
السحور إلى يدعونا وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

سمعته ثم ) ، المبارك الغداء إلى : ( هلموا قال ، رمضان شهر في
) . فضائل العذاب وقه والحساب الكتاب معاوية علم : ( اللهم يقول

.  لغيره حسن ) إسناده2/913( الصحابة



مع ألعب : كنت قال عباس ابن حديث من صحيحه في مسلم وروى
، باب خلف فتواريت وسلم عليه الله صلى الله رسول فجاء الصبيان

: فجئت قال ، معاوية لي وادع : اذهب وقال حطأةا فحطأني فجاء
: قال ، معاوية لي فادع : اذهب لي قال : ثم قال ، يأكل هو فقلت
.  بطنه الله اشبع : ل فقال ، يأكل : هو فقلت فجئت

لمعاوية منقبة هذه ) : لعل2/699( التذكرةا في الذهبي الحافظ قال
فاجعل شتمته أو لعنته من : اللهم وسلم عليه الله صلى النبي لقول
.  رحمة و زكاةا له ذلك

) :16/156( مسلم صحيح شرح في الله رحمه النوويّ الماما وقال
يكن لم معاوية أن الحديث هذا من الله رحمه مسلم فهم قد

ًا مناقب من وجعله ، الباب هذا في أدخله فلهذا ، عليه للدعاء مستحق
ًء يصير الحقيقة في لنه معاوية . له دعا

تحت تندرج التي الحاديث تحت مسلم أخرجه الحديث : وهذا قلت
وليس ، عليه دعا أو سبه أو وسلم عليه الله صلى النبي لعنه من باب
ً هو ًا زكاةا له كان لذلك أهل .  رحمة و وأجر

وهي ، بحرية حملة أول قيادةا شرفا عنه الله رضي لمعاوية كان وقد
.. السرةا على بالملوك وسلم عليه الله صلى الله رسول شبهها التي

عن مالك بن أنس طريق من صحيحه في الله رحمه البخاريّ أخرج
وسلم عليه الله صلى النبي : ناما قالت ملحان بنت حراما أما خالته
ًا ًا يوم : قال ؟ اضحكك : ما فقلت ، يبتسم استيقظ ثم ، مني قريب

كالملوك الخضر البحر هذا يركبون علّي عرضوا أمتي من ( أناس
ناما ثم ، لها فدعا ، منهم يجعلني أن الله : فادع قالت ) ، السرةا على

الله : ادع فقالت ، مثلها فأجابها ، قولها فقالت ، مثلها ففعل ، الثانية
زوجها مع فخرجت ) ، الولين من : ( أنت فقال ، منهم يجعلني أن

ًا الصامت بن عبادةا ، معاوية مع البحر المسلمون ركب ما أول غازي
ُقّربت ، الشاما فنزلوا ، قافلين غزوتهم من انصرفوا فلما دابة إليها َف

 ) .22 / 6(  الفتح مع . البخاريّ فماتت فصرعتها ، لتركبها

ًا حجر ابن قال : وسلم عليه الله صلى الله رسول رؤيا على معلق
كان ضحكه بأن .. ) يشعر غزاةا علي عرضوا أمتي من : ( ناس قوله

ًا ًا ، بهم إعجاب . الرفيعة المنزلة من لهم رأى لما وفرح



ًا البخاريّ وأخرج عنها الله رضي ملحان بنت حراما أما طريق من أيض
جيش : ( أول يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول : سمعت قالت

رسول : يا : قلت حراما أما قالت ) ، أوجبوا قد البحر يغزون أمتي من
عليه الله صلى النبي قال ) . ثم فيهم : ( أنت قال ؟ فيهم أنا الله

القسطنطينية أيّ – قيصر مدينة يغزن أمتي من جيش : ( أول وسلم
) . : ( ل قال ؟ الله يارسول فيهم : أنا فقلت ) ، لهم مغفور– 

 ) .57 / 13(   ) . ومسلم22 / 6(  الفتح مع البخاريّ

ً فعلوا : أيّ أوجبوا ومعنى حجر ابن . قاله الجنة به لهم وجبت فعل
 ) .121 / 6(  الفتح في

) هص435 ( ت الندلسي السديّ صفرةا أبي بن أحمد بن المهلب قال
ًا من أول لنه لمعاوية منقبة الحديث هذا : في الحديث هذا على معلق

 ) .120 / 6(  الفتح . انظر البحر غزا

قبرص جزيرةا وفتح البحر غزو أن المؤرخين بين عليه المتفق ومن
، الشاما على عنه الله رضي معاوية إمارةا ) في هص27(  سنة في كان
 )258 / 4(  الطبريّ تاريخ . انظر عنه الله رضي عثمان خلفة أثناء

 ) .317 ( ص الراشدين الخلفاء عهد للذهبي السلما تاريخ و

الحميد عبد بن الملك عبد : أخبرني الخلل قاله : ما فضائله ومن
الله صلى النبي قال : أليس حنبل بن لحمد : قلت قال الميموني

: قال ) ؟ ونسبي صهريّ إل ينقطع ونسب صهر : ( كل وسلم عليه
: قال ، ونسب صهر له ، : نعم قال ؟ لمعاوية : وهذه قلت ، بلى

. العافية الله نسأل ، ولمعاوية : مالهم يقول حنبل ابن وسمعت
. حسن الحديث  ) وإسناد654(  برقم للخلل السنة

تطهير في فقال فضائله أبرز من ذلك الهيتمي حجر ابن عد وقد
عليه الله صلى بمصاهرته فوزه  ) : ومنه18 – 17 ( ص الجنان
.. فلعلك أخته عنها الله رضي المؤمنين أما حبيبة أما فإن ، وسلم
الله اصطفاهم ممن أحد عرض في الخوض عن غيرك تكف أو تنكف

. رسوله لمصاهرةا

الله رضي عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر من كل اتفاق وأن كما
العلى المكان ولهما والصحبة الفضل في هما من وهما عنهما

وتماما الفكر وحسن الرأيّ وسداد والتقى والدين الورع من والمثل
دليل أكبر لهو ، الشاما على عنه الله رضي معاوية تأمير على ، النظر



هذا بعد فضل .. فأيّ  المنزلة لهذه استحقاقه و معاوية فضل على
!!  ؟

عنه الله رضي معاوية على عليهم الله رضوان الصحابة ثناء عن وأما
..

. بخير إل معاوية تذكروا : ل عنه الله رضي الخطاب بن عمر قال
 ) .8/125( كثير لبن والنهاية البداية

أنساب في  ) والبلذري331ّ / 5(  تاريخه في الطبريّ ذكر و
إلى خرج عنه الله رضي الخطاب بن عمر  ) أن147 / 4(  الشرافا

، معاوية : يا عمر له فقال ، يتلقاه موكب في معاوية فرأى ، الشاما
وذوو منزلك في تصبح أنك وبلغني ؛ مثله في وتغدو موكب في تروح

، منا قريب بها العدو إن ، المؤمنين أمير : يا ! قال ببابك الحاجات
للسلما يروا أن المؤمنين أمير يا فاردت ، وجواسيس عيون ولهم
ًا ، أريب رجل خدعة أو ، لبيب رجل لكيد هذا : إن عمر له فقال ؛ عز

: قال ؛ إليه أصر شئت بما مرني ، المؤمنين أمير : يا معاوية فقال
آمرك أدريّ ما تركتني إل فيه عليك أعيب أمر في ناظرتك ! ما ويحك

! .  أنهاك أما

الناس : أيها صفين من  رجوعه بعد قال أنه عنه الله رضي علي وعن
عن تندر الرؤوس رأيتم ، فقدتموها لو فإنكم ، معاوية إمارةا تكرهوا ل

 ) .134 / 8(  البداية في كثير . ابن الحنظل كأنها كواهلها

الله رسول بعد رأيت : ما قال أنه عنهما الله رضي عمر ابن وعن
: ول فقيل ، معاوية من – السيادةا - من  أسود وسلم عليه الله صلى
معاوية وكان ، معاوية من خير الله رحمه عمر : أبي قال ؟ أبوك
 /3(  السير في  ) والذهبي443 / 1(  السنة في . الخلل منه أسود
 ) .137/ 8( البداية في كثير  ) وابن152

ً رأيت : ما عنهما الله رضي عباس ابن قال من للملك أخلق كان رجل
يكن لم و ، رحب واد أرجاء على منه يردون الناس كان ، معاوية
المصنف في الرزاق عبد . رواه المتغضب العصعص الحصر بالضيق
 ) .137 / 8(  البداية في كثير . وابن صحيح ) بسند20985 (برقم

لك : هل عباس لبن قيل  ) أنه3765(  برقم البخاريّ صحيح وفي
. فقيه : إنه قال ، بواحدةا إل أوتر ما فإنه معاوية أمير في



  –هند ابن در : لله قال أنه عنه الله رضي الزبير بن الله عبد وعن
ْفَرقه كنا إنا  – عنه الله رضي معاوية يعني َن َفَرق من – َل : وهو ال

وإن ، لنا فيتفارق ، منه بأجرأ براثنه على الليث وما – والفزع الخوفا
، لنا فيتخادع ، منه بأدهى الرض أهل من ليلة ابن وما لنخادعه كنا

أبي إلى وأشار ، َحَجر الجبل هذا في ماداما به ُمتعنا أنا لوددت والله
 ) .138 / 8(  البداية في كثير ابن . أورده قبيس

.. الفضائل من غيرها إلى 

: قال أنه راهوية بن اسحاق عن نقلهم من البعض به يتشدق ما وأما
) . شيء معاوية فضل في وسلم عليه الله صلى النبي عن يصح ( ل

راهوية ابن عن القول .. فهذا الحجر .. وبفيهم الويل : لهم قلت
.. عنه يثبت ولم باطل

) والفوائد3/132( للذهبي السير في كما الحاكم أخرج فقد 
بن محمد العباس أبي – الصم ) عن407 ( ص للشوكاني المجموعة

في . و فذكره راهوية ابن سمعت ، أبي حدثنا  – الصم يعقوب
من يسمع لم فالصم ثابتة هي و ) ، أبي ( حدثنا : سقطت الفوائد

. راهوية ابن

والد  – النيسابوريّ الفضل أبو معقل بن يوسف بن : يعقوب قلت
)14/286( تاريخه في الخطيب ترجمة فقد ، الحال مجهول – الصم

، راهوية بن إسحاق عن بها وحدث بغداد : قدما قوله على زاد فما
. مخلد بن محمد عنه روى

ًا فيه يذكر ولم ً ول جرح ( السير من ابنه ترجمة في ذكر وله ، تعديل
ًا الذهبي فيه يذكر ) ولم15/453 ًا أيض ً ول جرح في وذكر ، تعديل

والتعديل الجرح في أجده ولم ، حاتم أبي بن الرحمن عبد عنه الرواةا
يثبت لم ضعيف القول هذا فإن بهذا . و حبان لبن الثقات في ول ،

ًا : ل كتاب من . بتصرفا الله رحمه راهوية بن إسحاق عن عن دفاع
 ) .182 – 181 ( ص المنعم عبد لعمرو اللباني

في يجد لم : بأنه البخاريّ الماما قول وهي الثانية الشبهة وأما
: إن بقوله الله رحمه حجر ابن عنها أجاب فقد ، شيء معاوية فضائل

- البخاريّ شرط أيّ – شرطه وفق شيء منها يصح لم أنه المراد كان



سيدنا بثلب التفوه عن الجنان : تطهير . انظر كذلك الصحابة فأكثر
 ) . 12 – 11 ( ص سفيان أبي بن معاوية

كلما معاوية عن يترضى الله رحمه البخاريّ كان فقد حال كل وعلى
عنه الله رضي معاوية صحبة البخاريّ عند ثبت قد إنه ثم ، اسمه ذكر

ًا فقهه وثبت ، وسلم عليه الله صلى للرسول ابن عليه نص كما أيض
من المة حبر من الثناء بهذا .. وكفى الحديث تقدما وقد ، عباس
.. ومنقبة فضيلة

صلى النبي فيه دعا الذيّ الحديث أخرج الله رحمه البخاريّ وأن كما
ًا يجعله بأن لمعاوية وسلم عليه الله ًا هادي كتابه في به ويهديّ مهدي

: انظر الله رحمه اللباني شيخنا ذلك حكى كما الكبير التاريخ
 ) .9691 / 4(  الصحيحة السلسلة

.. العالمين رب لله والحمد أعلم والله

السلف من العلم أهل أقوال ذكر مع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
عليه والثناء عنه الله رضي معاوية فضل في العلما الئمة و الصالح

معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن طعن شبهة على الرد .. مع
..  عنه الله رضي سفيان أبي بن

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )8        ( 
الرحيم الرحمن الله بسم  

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا عنه الله رضي معاوية فضائل عن صلى النبي أقوال من خصوص
سيكون الله شاء إن .. واليوما الكراما والصحابة وسلم عليه الله

ًا عنه الله رضي معاوية فضائل عن الحديث أهل أقوال من خصوص
طعن شبهة على الرد .. مع العلما الئمة و الصالح السلف من العلم

عنه الله رضي سفيان أبي بن معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن
.. الموفق .. والله

أما ، سفيان أبي بن : معاوية أفضل أيهما ، المبارك بن الله عبد سئل
أنف في دخل الذيّ الغبار إن الله : و فقال ؟ العزيز عبد بن عمر

بألف عمر من أفضل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع معاوية
: فقال ، وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف معاوية صلى ، مرةا

؟ هذا بعد . فما الحمد ولك : ربنا معاوية فقال ، حمده لمن الله سمع
عند منه قريب بلفظ و ) ،33 /3( خلكان لبن ، العيان . وفيات
) .5/2466( الشريعة كتابه في الجريّ

ً : سمعت قال الموصلي الجراح إلى بسنده الجريّ أخرج و رجل
عبد بن عمر أين ؛ مسعود أبا : يا فقال عمران بن المعافى يسأل
ًا غضب ؟!  فرأيته سفيان أبي بن معاوية من العزيز ًا غضب و شديد

معاوية ، أحد وسلم عليه الله صلى محمد بأصحاب يقاس : ل قال
. وجل عز وحيه على أمينه و صهره و صاحبه و كاتبه عنه الله رضي
، للللكائي السنة )  شرح2467-5/2466(  للجريّ الشريعة كتاب
. صحيح ) . بسند2785( برقم

؟ العزيز عبد بن عمر أو أفضل معاوية ، عمران بن المعافى وسئل
. العزيز عبد بن عمر مثل ستمائة من أفضل معاوية : كان فقال
 ) .435/ 2(  للخلل السنة

أفضل : أيهما له قيل ، أسامة أبو إلى بسنده الجريّ أخرج كذلك و
؟ العزيز عبد بن عمر أو معاوية



. أحد بهم يقاس ل وسلم عليه الله صلى الله رسول : أصحاب فقال 
نحوه أخرج كذلك و ، صحيح ) بسند2466-5/2465( الشريعة كتاب

) .666( برقم ، السنة في الخلل

بكر أبو  ) أخبرنا660(  صحيح بسند السنة في الخلل وروى
بن عمر أو : معاوية أفضل أيهما الله عبد لبي : قلت قال المروذيّ

الله رسول بأصحاب نقيس لسنا ، أفضل : معاوية فقال ؟ العزيز عبد
ًا وسلم عليه الله صلى : خير وسلم عليه الله صلى النبي قال ، أحد

.  فيهم بعثت الذيّ قرني الناس
 

: فقال ، وعدله العزيز عبد بن عمر عنده ذكر أنه العمش وعن
: قال ؟ حلمه في يعني محمد أبا : يا قالوا ؟ معاوية لوأدركتم فكيف

 ) .437 / 1(  للخلل . السنة عدله في بل والله ل

هذا أكثركم لقال معاوية عمل مثل في : لوأصبحتم قال قتادةا وعن
 ) .1/438(  للخلل . السنة المهديّ

. المصدر المهديّ هذا لقلتم معاوية رأيتم : لو قال أنه مجاهد وعن
 ) .137 / 8(  البداية في كثير ابن وأورده ، نفسه

ل سنين الخطاب بن عمر بسيرةا معاوية : عمل قال الزهريّ وعن
ًا منها يخرما إسناده المحقق  ) وقال444 /1(  للخلل . السنة شيئ

. صحيح

صحبت من أخبركم : أل بقوله السديّ جابر بن قبيصة عليه أثنى وقد
ً رأيت فما الخطاب بن عمر صحبت ؟ ًا أفقه رجل أحسن ول فقه

ً رأيت فما ، الله عبيد بن طلحة صحبت ثم ، منه مدارسة أعطى رجل
ً رأيت فما معاوية صحبت ثم ؛ منه مسألة غير من للجزيل أحب رجل

ًا /5(  الطبريّ تاريخ .. انظر منه بعلنية سريرةا أشبه ول ، رفيق
 ) .175 / 7(  الكير التاريخ في البخاريّ الخبر هذا  ) وأورد337

ًا وقال ًا رأيت : ما أيض ًا أعظم أحد ًا أكثر ول حلم أناةا أبعد ول سؤدد
ًا ألين ول ًا أرحب ول مخرج . البداية معاوية من بالمعروفا باع

 ) .138 / 8(  والنهاية
الجمع من خير بالخلفة عنه الله رضي معاوية بايع الذيّ الجمع وإن

غفير جم لمعاوية بايع فقد ، الله رحمه العزيز عبد بن عمر بايع الذيّ
. وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة من



 ) :6 / 5(  الفصل في كما الله رحمه حزما ابن يقول ذلك وفي
هو من الصحابة بقايا وفي ، معاوية إلى المر سلم ثم ، الحسن فبويع
عن أولهم فكلهم ، وقاتل الفتح قبل أنفق ممن بخلفا منهما أفضل
.  إمامته ورأى معاوية بايع آخرهم

فمن ، محنة عندنا : معاوية الله رحمه المبارك بن الله عبد قال قد و
ًا إليه ينظر رأيناه . انظر الصحابة يعني ، القوما على اتهمناه شزر

) .8/139( كثير لبن والنهاية البداية

إن أقول : ل قال فيمن الله رحمك تقول : ما أحمد الماما سئل و
بالسيف أخذها فإنه المؤمنين خال إنه أقول ول ، الوحي كاتب معاوية
ًا القوما هؤلء يجانبون ، رديّء سوء قول : هذا الله عبد أبو قال ؟ غصب

( للخلل : السنة . انظر للناس أمرهم نبين و ، يجالسون ول ،
. صحيح ) بسند2/434

عنه الله رضي معاوية ينتقص له خال عن أحمد الماما رجل سئل وقد
ًا أحمد الماما له فقال ، خاله مع أكل ربما – الرجل أيّ   – وأنه ، مبادر

 ) .448/ 2(  للخلل . السنة معه تأكل : ل

ستر : معاوية الله ) رحمه هص241 ( ت الحلبي نافع بن الربيع وقال
الستر الرجل كشف فإذا ، وسلم عليه الله صلى محمد لصحاب

) .   8/139( والنهاية . البداية وراءه ما على اجترأ

وحي وكاتب ، المؤمنين خال : ومعاوية المقدسي قدامة ابن يقول
( العتقاد . لمعة عنهم تعالى الله رضي المسلمين خلفاء وأحد ، الله
 ) .33 ص

أفضل معاوية أن على العلماء : واتفق تيمية ابن السلما شيخ وقال
أول وهو ، نبوةا خلفاء كانوا قبله الربعة فإن ، المة هذه ملوك

ًا ملكه كان ، الملوك  ) .478 / 4(  الفتاوى . مجموع ورحمة ملك

ًا وقال الله صلى النبي أّمره أنه بالتواتر ثبت معاوية : .. فإن أيض
ًا وكان ، معه وجاهد ، غيره أّمر كما وسلم عليه له يكتب عنده أمين

.. الوحي كتابة في وسلم عليه الله صلى النبي اتهمه وما ، الوحي
وقد ، بالرجال الناس أخبر من كان الذيّ الخطاب بن عمر ووله
( . الفتاوى وليته في يتهمه ولم ، وقلبه لسانه على الحق الله ضرب

4 / 472. ( 



كان ول ، معاوية من خير المسلمين ملوك من يكن : فلم وقال
ًا الملوك من ملك زمان في الناس . معاوية زمان في منهم خير
 ) .232 / 6(  السنة منهاج

الرعايا : وأجمعت عنه الله رضي معاوية ترجمة في كثير ابن وقال
ً يزل .. فلم وأربعين إحدى سنة في بيعته على في بالمر مستقل
بلد في والجهاد ، وفاته فيها كانت التي السنة هذه إلى المدةا هذه

، الرض أطرافا من إليه ترد والغنائم ، عالية الله وكلمة قائم العدو
 /8(  والنهاية . البداية وعفو وصفح وعدل راحة في معه والمسلمون

119. ( 

ًا : كان وقال ًا حليم ًا وقور ًا رئيس ًا ، الناس في سيد ً كريم ًا عادل شهم
 ) .118 / 8(  . البداية

ًا وقال الستر كثير العفو جميل التجاوز حسن السيرةا جيد : كان أيض
 ) .126 / 8(  السابق . المصدر تعالى الله رحمه

خير وهو معاوية المسلمين ملوك : وأول الحنفي العز أبي ابن وقال
 ) .722 ( ص الطحاوية العقيدةا . شرح المسلمين ملوك

 /3(  . السير السلما ملك المؤمنين : أمير ترجمته في الذهبي وقال
120. ( 

. ظلمهم على عدلهم غلب الذين الملوك خيار من : ومعاوية وقال
 ) .159 / 3(  نفسه المصدر

شباب أحد مرةا : سألني الله رحمه الخطيب الدين محب قال
معاوية في تقول ما  الرجال في برأيي الظن يحسن ممن المسلمين

و ، المة هذه عظماء من عظيم عن أسأل حتى أنا من : و له فقلت ؟
مصباح إنه ، وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب خيرةا من صاحب

أربع جانب إلى سطع المصباح هذا لكن ، السلما مصابيح من
محب . حاشية نوره على أنوارها فغلبت بأنوارها الدنيا ملت شموس

) .95( ص القواصم من العواصم كتاب على الخطيب الدين

.. الجليل الصحابي هذا في والراء القوال من غيرها إلى



رحمه البصريّ الحسن أن من البعض يرددها التي الشبهة عن وأما
.. كالتالي عنها فالجواب ، عنه الله رضي معاوية في طعن قد الله
.. الرواية نص أورد ذلك وقبل لكن

) و هص51(  سنة حوادث  ) ضمن232/ 3(  تاريخه في الطبريّ ذكر
487ً/ 3(  الكامل في الثير ابن : قال أنه البصريّ الحسن عن  ) نقل
: له موبقة لكانت واحد إل فيه تكن لم لو معاوية في كن خصال أربع

الفضيلة ونور الصحابة بقايا وفيهم مشورةا غير من المر  ) أخذه1(  
.

ًا ابنه بعد  ) استخلفه2(  ًا سكير ويضرب الحرير يلبس خمير
. الطنابير

ًا  ) ادعاؤه3(  الولد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد زياد
. الحجر وللعاهر للفراش

ًا  ) قتله4(  ً فيا ، ِحْجر وأصحاب ِحْجر ً ويا ِحْجر من له ويل من له ويل
.  ِحْجر وأصحاب ِحْجر

:- كالتالي فهو الشبهة هذه عن الجواب وأما

 ً :- السند ناحية : من أول

بن لوط هو هذا مخنف وأبو ، مخنف أبي على مدارها الرواية هذه
 )419 / 3(  الميزان في كما الذهبي عنه قال ، الكوفي الزديّ يحيى
. به يوثق ل تالف  ) : أخباري492ّ / 4(  اللسان في كما حجر وابن
ابن وقال ، : ضعيف الدارقطني عنه وقال ، وغيره حاتم أبو تركه كما

شيعي عديّ ابن وقال ، بشيء ليس مرةا وقال ، بثقة : ليس معين
. الضعفاء من العقيلي وعده  ) ،419 / 3(  العتدال . ميزان محترق

هذا حال من للمزيد  ) . و19 – 18 / 4(  للعقيلي الضعفاء انظر
للدكتور الطبريّ تاريخ في مخنف أبي مرويات رسالة راجع الرجل
وتفصيل بيان مزيد  ) ففيها45  – 43 ( ص اليحيى إبراهيم بن يحيى

. الرجل هذا حال عن

هذا ، سنده ضعف بسبب فيه حجة ول ساقط فالخبر ذلك وعلى
الثير ابن أوردها فقد الثير ابن رواية . أما الطبريّ لرواية بالنسبة

لمجرد صحابي ذما في هذا مثل خبر بصحة نسلم كيف . إذ إسناد بغير
أن والمعروفا ، صحيح إسناد صاحبه فيه يذكر لم كتاب في وروده



الخبار من تسلم لم التي البواب من والفضائل والسير المغازيّ
. والموضوعة الضعيفة

ًا :- المتن ناحية من : أما ثاني

ما حول أثير التي الشبهات رد في تفصيل ومزيد بيان مزيد سيأتي 
.. الموفق والله منفصلة خاصة حلقات في الرواية هذه في ذكره جاء

ًا أورد ، أختم أن قبل و ًا رأي في خلدون ابن العلمة للمؤرخ طريف
و معاوية دولة : إن قال فقد  الراشدين الخلفاء من معاوية اعتبار
فهو ، أخبارهم و الراشدين الخلفاء بدول تلحق أن ينبغي كان أخباره
العواصم في القول هذا . انظر والصحبة والعدالة الفضل في تاليهم

) .213( ص القواصم من

في أثير ما على الرد في تفصيل مع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
.. عنه الله رضي معاوية حق في الله رحمه البصريّ الحسن رواية
.. الموفق والله

.. الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )9     ( 
الرحيم الرحمن الله بسم     

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ًا عنه الله رضي معاوية فضائل عن من العلم أهل أقوال من خصوص
الحسن طعن شبهة على الرد .. مع العلما الئمة و الصالح السلف
.. عنه الله رضي سفيان أبي بن معاوية في الله رحمه البصريّ
الحسن رواية في أثير ما حول الحديث سيكون الله شاء إن واليوما

معنا تقدما وقد ، عنه الله رضي معاوية حق في الله رحمه البصريّ
حول الحلقة هذه في الحديث وسيكون ، الرواية سند بطلن إثبات

.. الموفق .. والله متنها بطلن

المر أخذ معاوية : أن عنه رويّ ما في البصريّ الحسن : قال الشبهة
. الفضيلة ونور الصحابة بقايا وفيهم مشورةا غير من

رضي علي بن الحسن .. لن أساسه من باطل الدعاء : هذا الجواب
الناس جيمع بايعه وقد ، بالخلفة رضي لمعاوية تنازل قد عنهما الله
ًا أن نعلم ولم بصدد هنا .. ولست مبايعته عن امتنع الصحابة من أحد

الحديث وإنما ، ذلك أسباب أو معاوية مع الحسن صلح عن الحديث
من المر أخذ كونه من معاوية حول أثيرت التي الشبهة رد في ينصب

.. مشورةا غير

:- ذلك وتفصيل

الدكتور حققه الذيّ المفقود القسم في الطبقات في سعد ابن ذكر
بن ميمون طريق من  ) رواية317 – 316 / 1(  السلمي محمد
بعد العراق أهل بايع طالب أبي بن علي بن الحسن : إن قال مهران

فيما يدخلوا أن على وبايعهم ، المارةا على بايعهم ، بيعتين على علي
. حسن إسناده المحقق . قال به رضي بما ويرضوا ، فيه دخل

ًا سعد ابن أخرجها أخرى ورواية ُمضّرب بن خالد طريق من وهي أيض
ما على إل أبايعكم ل : والله يقول علي بن الحسن : سمعت قال

وتحاربون ، سالمت من : تسالمون قال ؟ : ماهو قالوا ، لكم أقول



: المحقق  ) . وقال287  ،286 / 1(  سعد ابن . طبقات حاربت من
. صحيح إسناده

في عنه الله رضي الحسن ابتداء الروايتين هاتين من ويستفاد هذا
ًا وذلك ، استخلفه فور للصلح التمهيد المصطفى لنبوةا منه تحقيق

.  وسلم عليه الله صلى

رضي بكرةا أبي طريق  ) من361 / 5(  صحيحه في البخاريّ أخرج
المنبر على وسلم عليه الله صلى الله رسول : رأيت قال عنه الله

أخرى وعليه مرةا الناس على يقبل وهو جنبه إلى علي بن والحسن
فئتين بين به يصلح أن الله ولعل ، سيد هذا ابني : ( إن ويقول

) . المسلمين من عظيمتين

نزول : وبعد بقوله الحديث هذا على الهيتمي حجر ابن علق وقد
الجماعة عاما العاما ذلك وسمي ، عليه الناس اجتمع لمعاوية الحسن

: تطهير . انظر يومئذ الحق الخليفة أنه من أحد ينازعه لم ثم ،
 ) .49  ،22 – 21  ،19 ( ص الجنان

علي بن الحسن : شهدت قال الشعبي عن رواية الطبراني وأخرج
فقال ، عنه الله رضي معاوية صالح حين بالنخيلة عنه الله رضي

المر هذا سلمت قد أنك الناس وأخبر فتكلم فقم ذا كان : إذا معاوية
- : السند رجال أحد عيينة بن سفيان وهو – سفيان قال وربما ، لي

المنبر على فخطب فقاما ، لي تركته الذيّ المر بهذا الناس أخبر
بعد : أما قال ثم – أسمع : وأنا الشعبي - قال عليه وأثنى الله فحمد

، الفجور الحمق أحمق وإن ، التقي – العقل أيّ – الكيس أكيس فإن
ًا كان إما ومعاوية أنا فيه اختلفت الذيّ المر هذا وإن تركته لي حق

ًا يكون أو ، دمائهم وحقن المة هذه صلح إرداةا لمعاوية كان حق
ومتاع لكم فتنة لعله أدريّ { وإن ذلك ففعلت مني به أحق لمرئ

. حسن  ) بإسناد26 / 3(  الكبير ] . المعجم111}[النبياء/ حين إلى
 ) و329 / 1(  الطبقات في سعد ابن من كل الرواية هذه أخرج وقد

 )37 / 2(  الحلية في نعيم أبو  ) و175 / 3(  المستدرك في الحاكم
 /1(  الستيعاب في البر عبد  ) وابن444 / 6(  الدلئل في والبيهقي

388 – 389. ( 



معاوية مع الصلح وهو – عنه الله رضي الحسن من الفعل هذا و
في عنه الله رضي عفان بن كعثمان كان - ، المسلمين لدماء وحقنه
. الردةا في بكر أبي كموقف و للقرآن نسخه

الكوفة إلى معاوية جاء الحسن بين و بينه الصلح تم أن وبعد
معاوية فدخل ، الناس رؤوس على الحسين و الحسن فاستقبله
معاوية يبايعون الناس أخذ و عنه الله رضي الحسن بايعه و المسجد

و واحد سنة من الول ربيع من عشرين و خمس في البيعة له فتمت
. الجماعة بعاما العاما ذلك سمي و ، الهجرةا من أربعين

ًا طريقه من و سفيان بن يعقوب أخرج  من الدلئل في البيهقي أيض
 ، الصلح قصة فذكر ، الزهريّ طريق

فتشهد ، الناس فكلم حسن يا : قم قال ثم معاوية : فخطب فيها و
إن و بآخرنا دماءكم حقن و بأولنا هداكم الله إن الناس : أيها قال ثم

دلئل ) و3/412( التاريخ و . المعرفة دول الدنيا و مدةا المر لهذا
. الحديث بقية ذكر ) و445-6/444( النبوةا

- البصريّ أيّ – الحسن : سمعت قال موسى أبي عن البخاريّ أخرج
، الجبال أمثال بكتائب معاوية علي بن الحسن والله : استقبل يقول
. أقرانها تقتل حتى تولي ل كتائب لرى : إني العاص بن عمرو فقال
، هؤلء قتل إن ، عمرو - : أيّ الرجلين خير كان - و معاوية له فقال
من ؟ بنسائهم لي من ؟ الناس بأمور لي من هؤلء ، هؤلء و هؤلء

- شمس عبد بني من قريش من رجلين إليه فبعث ؟ بضيعتهم لي
إلى : اذهبا - فقال كريز بن عامر بن الله عبد و سمرةا بن الله عبد
عليه فدخل . فأتياه إليه اطلبا و له قول و عليه فاعرضا الرجل هذا

ّنا علي بن الحسن لهما . فقال إليه طلبا و له قال و فتكلما عبد بنو : إ
دمائها في عاثت قد المة هذه إن و المال هذا من أصبنا قد المطلب

: قال ، يسألك و إليك يطلب و كذا و كذا عليك يعرض : فإنه قال ،
ًا سألهما فما ، به لك : نحن قال ؟ بهذا لي فمن لك نحن قال إل شيئ

بكرةا أبا سمعت لقد - : و البصريّ - أيّ الحسن فقال ، فصالحه به
- و المنبر على وسلم عليه الله صلى الله رسول : رأيت يقول

و أخرى عليه و مرةا الناس على يقبل هو و جنبه إلى علي بن الحسن
فئتين بين به يصلح أن الله لعل و سيد هذا ابني - : إن يقول

) و5/361( الفتح مع البخاريّ . صحيح المسلمين من عظيمتين
) .5/158( الطبريّ



:- منها الفتح في الحافظ أفادها كثيرةا فوائد القصة هذه في و 
 
َلٌم-1 َع . النبوةا أعلما من  

ل الملك ترك فإنه ، عنهما الله رضي علي بن للحسن منقبة  فيها-2
حقن من رآه لما و ، الله عند فيما لرغبته بل ، لعلة ل و لذلة ل و لقلة
. المة مصلحة و الدين أمر فراعى ، المسلمين دماء

ّد  فيها-3 ًا يكفرون كانوا الذين الخوارج على ر و معه من و علي
للطائفتين وسلم عليه الله صلى النبي بشهادةا ، معه من و معاوية
. المسلمين من بأنهم

حقن في سيما ول ، الناس بين الصلح فضيلة على دللة  فيها-4
.  المسلمين دماء

و ، المسلمين على شفقته و بالرعية معاوية رأفة على دلله  فيها-5
. العواقب في نظره و الملك تدبير في نظره قوةا

ًا ذلك في رأى إذا نفسه الخليفة خلع جواز  فيها-6 . للمسلمين صلح

و الحسن لن ، الفضل وجود مع المفضول ولية جواز فيه - و7
هص) و55 (ت وقاص أبي بن سعد و الخلفة منهما كل ولي معاوية
( الباريّ . فتح بدريان هما و الحياةا هص) في51(ت زيد بن سعيد

13/71-72. (

الجماعة إلى المة عادةا و الصراع من مرحلة انتهت ، التنازل بهذا و
المخيلة في عميقة آثارها تركت قاسية جديدةا بتجارب مرت أن بعد

. الحاضر الوقت حتى المتلحقة لجيالها

: مرويات كتاب راجع ، ذلك خطوات و الصلح تفاصيل حول للمزيد
 –126 ( ص الغيث خالد للدكتور الطبريّ تاريخ في معاوية خلفة
معاوية بن يزيد خلفة في المعارضة : مواقف كتاب و  ) ،167

 )  فقد120 – 110 ( ص الشيباني الهاديّ عبد بن محمد للدكتور
.. ومناقشته الموضوع طرح في منهما كل أجاد
.. أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )10        ( 
الرحيم الرحمن الله بسم  

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

- أيّ وأنه معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن طعن شبهة عن
ونور الصحابة بقايا وفيهم مشورةا غير من المر - أخذ معاوية

الثاني المطعن عن الله شاء إن الرد سيكون .. واليوما الفضيلة
ابنه بعد : استخلفه وهي السابقة البصريّ الحسن رواية في الوارد
ًا ًا سكير . الطنابير ويضرب الحرير يلبس خمير

ً : لنقف الجواب ، ليزيد العهد ولية موضوع في الدخول قبل قليل
والده يرشحه أن قبل الله رحمه معاوية بن يزيد سيرةا من بعض على

و ، الخلفة توليه قبل عليها كان التي الحال هي ما و ، العهد لولية
. مشينة بأوصافا تصفه و يزيد تذما جاءت التي الروايات صدق مدى

ولده إعداد سبيل في البداية من جهده عنه الله رضي معاوية عمل
فسمح ، يكبر عندما عليها ليشب ، الصحيحة التنشئة تنشئته و ، يزيد

كانت و ، العراب من كانت و ، الكلبية بحدل بنت ميسون لمطلقته
: تاريخ في ترجمتها - انظر يزيد بابنه رزق منها و ، حسيب نسب من

أن ) – من401 - 397- (ص النساء - تراجم عساكر لبن دمشق
فأحب ، أبيه وحيد الله رحمه وكان ، طفولته فترةا في تربيته تتولى

الفصاحة و الشدةا حياةا على يزيد يشب أن عنه الله رضي معاوية
بشمائل يتحلى و ، الفروسية فنون على ليتربى أمه بأهل فألحقه
ًا أشد البدو كان إذ ، المروءةا و والكرما الشهامة و النخوةا بهذه تعلق
.    التقاليد

لكي ذلك و ، البادية في القامة على يزيد ولده معاوية أجبر كما
ًا يكتسب ذلك في العرب حال هو كما ، اللغة في الفصاحة من قدر
.  الوقت

و ، والده إشرافا تحت تربى و نشأ ، البادية من يزيد رجع عندما و
- تهذيب الحديث رواةا من كان عنه الله رضي معاوية أن نعلم نحن

هذه والده عن ذلك بعد يزيد فروى ) - ،10/207( حجر لبن التهذيب
ًا به الله يرد : من حديث . مثل العلم أهل أخبار بعض و الحاديث خير



و خالد ابنه عنه روى و ، الوضوء في آخر حديث و ، الدين في يفقه
التي الطبقة في الدمشقي أبوزرعة عده قد و ، مروان بن الملك عبد
( كثير لبن النهاية و . البداية العليا الطبقة هي و ، الصحابة تلي

8/226-227. (

َفل معاوية اختار قد و ْغ هص)65(ت الشيباني السدوسي حنظلة بن َد
ًا ) ،3/210( حجر لبن التهذيب : تهذيب في ترجمته انظر لولده مؤدب
و ، قريش نسب خاصة و ، العرب بأنساب علمة دغفل كان و ، يزيد

ًا كذلك . العربية اللغة بآداب عارف

..  الخلفة توليه قبل معاوية بن يزيد لسيرةا مختصر هذا

يفكر  عنه الله رضي معاوية بدأ .. فقد العهد ولية فكرةا عن أما
أنه رأى و المر هذا في معاوية ففكر  ، بعده من الخليفة يكون فيمن

.  أخرى مرةا الفتنة ترجع مات و يستخلف لم إن

، المر في الشاما أهل باستشارةا عنه الله رضي معاوية فقاما
، يزيد ابنه فرشح ، أمية بني من بعده من الخليفة يكون أن فاقترحوا

المدينة إلى أرسل و البلد باقي و مصر من الموافقة فجاءت
ابن و ، الزبير ابن و الحسين من المعارضة يجد به إذ و يستشيرها

السلما : تاريخ . انظر عباس ابن و ، بكر أبي بن الرحمن عبد و عمر
أعلما سير ) و152-147(ص – الراشدين الخلفاء عهد – للذهبي
) . إل213(ص خليفة تاريخ ) و5/303( الطبريّ ) و3/186( النبلء

ًا بعد فيما بايعا قد عنهما الله رضي عباس وابن عمر ابن أن طوع
. ليزيد

يزيد على ل ، نفسها الفكرةا تطبيق حول النفر هؤلء اعتراض كان و 
.  بعينه

قرأ و الناس في معاوية فحج هجرية وخمسين واحد سنة كانت ثم
: قال ثم عليه أثنى و الله فحمد الناس على ليزيد الستخلفا كتاب

و عنكم صفحي و ، لرحامكم صلتي و ، فيكم سيرتي علمتم لقد
عمكم ابن و أخوكم المؤمنين أمير ابن يزيد و ، منكم يكون لما حلمي

ًا لكم الناس أحسن و و الخلفة باسم تقدموه أن أردت إنما و ، رأي
يدخل ل تقسمون و تجيبون و ، تؤمرون و تنزعون الذين أنتم تكونوا
-226(ص القواصم من العواصم . راجع ذلك من شيء في عليكم
) .2/512( التاريخ في الكامل و ) ،228



تمت قد البيعة أن و ، أثر لها ليست هؤلء معارضة أن معاوية اعتبر و 
و الملل في : الفصل . راجع البيعة هذه على المة أجمعت حيث ،

و البيعة انعقاد كيفية ذكر قد ) و151-4/149( حزما لبن النحل
ًا فعرضها شروطها ًا عرض . دقيق

أسباب ، بعده من العهد لولية يزيد ابنه معاوية تولية سبب كان و
خاصة ، المة وحدةا على الحفاظ وهو ؛ سياسي سبب فهناك ، كثيرةا

ًا بعضها يتلوا تلحقت التي الفتن بعد أن الصعوبة من كان و ، بعض
في المتكافئة القيادات و خاصة ، واحد خليفة على المسلمون يلتقي

ًا بعضها تضرب قد المكانيات بين الملحم و الفتن فتقع بعض
. تعالى الله إل ذلك مدى يعلم ول ، ثانية مرةا المسلمين

بلد في خاصة القبلية العصبية قوةا وهو ؛ الجتماعي سبب وهناك
أدل وليس ، أمية لبني ومحبة لمعاوية طاعة أشد كانوا الذين الشاما
يتخلف أن دون أبيه بعد من العهد بولية ليزيد مبايعتهم من ذلك على
. أحد منهم

الرجل بذلك معاوية وليس ، نفسه يزيد في شخصية أسباب وهناك
المارةا سللة ابن وهو ، ومكانتهم الرجال صفات يجهل الذيّ

وهو عمره من سنة أربعين قضى الذيّ هو ثم ، مكة في والزعامة
لكل ويعرفا ، والعقلء والمراء القادةا مزايا ويعرفا الناس يسوس

من الحسنة الصفات بعض يزيد في توفرت وقد ، فضيلته منهم واحد
هذه وكل ، القيادةا على والقدرةا والقداما والشجاعة والمروءةا الكرما
..  وتقدير وإكبار إعجاب نظرةا ليزيد ينظر معاوية جعلت المزايا

ًا يزيد ولد عنه الله رضي معاوية سأل وقد منه أنس حينما يوم
ًا العدل على الحرص عن يسأله كان فقد ، الراشدين بالخلفاء وتأسي
يزيد عليه فيرد ، الخلفة توليه بعد المة في بها سيسير التي الكيفية

ِة يا والله : ( كنت بقوله ً أب ) . ابن الخطاب بن عمر عمل فيهم عامل
. حسن  ) بسند375 / 1(  والمثاني الحاد في عاصم

، ليزيد البيعة لخذ بمعاوية أدت التي السباب و التفصيل من لمزيد 
: للستاذ معاوية بن يزيد خلفة في المعارضة : مواقف كتاب راجع

أجاد  ) . فقد136- 126 ( ص الشيباني الهاديّ عبد بن محمد
.. وأفاد الموضوع طرح في الباحث



قد المسلمين والمفكرين المؤرخين أن إلى هنا الشارةا تجدر و
منهم و ، المعارض ففيهم ، شتى مواقف الفكرةا هذه حيال وقفوا
بعض أوردته ما على تعتمد المعارض الفريق حجة كانت و ، المؤيد

ًا كان معاوية بن يزيد أن من التاريخية الروايات ًا شاب ًا لهي ، عابث
ًا  …الكلب و ، والقرود الفهود تربية و ، الخمر شرب و بالصيد مغرم

المامة كتاب ) و127(ص الزبيريّ لمصعب قريش . نسب الخ
)2/220( اليعقوبي تاريخ ) و1/163( قتيبة لبن المنحول والسياسة

للمسعوديّ الذهب مروج ) و5/17( الكوفي أعثم لبن الفتوح كتاب و
معاوية بن يزيد : صورةا كتاب الفتراءات هذه حول انظر ) و3/77(

) .122-86(ص الله عبد بنت فريال الدبية الروايات في

كانت لما الحقيقي الواقع تمثل ل الوصافا هذه مثل أن نرى لكننا و
عن أوردناه أن سبق ما إلى فإضافة ، معاوية بن يزيد حياةا عليه

في رواية نجد ، يزيد وتأديب تنشئة في معاوية بذلها التي الجهود
. الراء تلك مثل دحض في تساعدنا قد التاريخية مصادرنا

بابن - المعروفا طالب أبي بن علي بن محمد أن البلذريّ فيرويّ
ًا - دخل الحنفية أن بعد ليودعه بدمشق معاوية بن يزيد على يوم

ًا له كان و ، يزيد له فقال ، الوقت من فترةا عنده قضى أبا : يا مكرم
ًا مني رأيت كنت إن ، القاسم ُلق الذيّ أتيت و ، عنه َنَزعت تنكره ُخ

ًا رأيت لو : والله فقال ؟ علي به ُتشير ّ وسعني ما منكر أنهاك أن إل
أن عن العلم أهل على الله أخذ لما ، فيه لله بالحق وأخبرك ، عنه

ّ منك رأيت وما ، يكتموه ول للناس يبينوه ًا إل الشرافا . أنساب خير
) .5/17( للبلذريّ

أهل بعض أراده حينما والسلوك السيرةا بحسن له شهد أنه كما
عبد أن كثير ابن فيرويّ  ، ضده معهم والخروج خلعه على المدينة

و هو المدينة من - مشى الزبير لبن داعية - كان مطيع بن الله
، عليهم فأبى يزيد خلع على فأرادوه الحنفية ابن محمد إلى أصحابه

حكم يتعدى و الصلةا يترك و الخمر يشرب يزيد : إن مطيع ابن فقال
أقمت و حضرته قد ، تذكرون ما منه رأيت ما محمد فقال ، الكتاب

ًا فرأيته عنده ًا الصلةا على مواظب الفقه عن يسأل للخير متحري
ًا ًا منه كان : ذلك قالوا ، للسنة ملزم الذيّ ما : و قال ، لك تصنع
ما على أفأطلعكم ثم ؟ الخشوع إلّي يظهر حتى رجا أو مني خافا

فإنكم ذلك على أطلعكم كان فلئن ، الخمر شرب من تذكرون
لم بما تشهدوا أن لكم يحل فما أطلعكم يكن لم إن و ، لشركاؤه



: أبى لهم فقال ، رأيناه نكن لم إن و لحق عندنا : إنه قالوا ، تعلموا
. .. الخ شيء في أمركم من لست و ، الشهادةا أهل على ذلك الله

 –هص80-61 سنة حوادث – السلما تاريخ ) و8/233( النهاية و البداية
المعارضة مواقف انظر ، إسناده الشيباني محمد حسن ) و274(ص
) .384(ص معاوية بن يزيد خلفة من

في كما ، وبايعه بالفضيلة عنه الله رضي عباس ابن له شهد وقد
.  حسن  ) بسند290  – 289 / 4(  الشرافا أنساب

أمثال من ، السلمية الشخصيات كبار من عدد موافقة مجرد أن كما
على ، النصاريّ أيوب أبو و  عباس بن الله عبد و الزبير بن الله عبد

دليل خير فيها ، القسطنطينية نحو سيره في يزيد جيش مصاحبة
الصفات من كثير فيه تتوفر و ، بالستقامة يتميز كان يزيد أن على

مهمات من إليه يوكل ما لتأدية والمقدرةا بالكفاءةا يتمتع و ، الحميدةا
.

حدثه العنسي السود بن عمير أن معدان بن خالد عن البخاريّ أخرج
بناء في هو و حمص ساحة في نازل هو و الصامت بن عبادةا أتى أنه
النبي سمعت أنها حراما أما : فحدثتنا عمير قال ، حراما أما معه و له

قد البحر يغزون أمتي من جيش : أول يقول وسلم عليه الله صلى
: أنت قال ؟ فيهم أنا الله رسول يا : قلت حراما أما فقالت ، أوجبوا
أمتي من جيش أول وسلم عليه الله صلى النبي قال . ثم فيهم

. البخاريّ : ل قال فيهم : أنا فقلت ، لهم مغفور قيصر مدينة يغزون
) .6/120( الفتح مع

قال مالك بن عتبان قصة في الربيع بن محمود عن البخاريّ وأخرج
ًا : فحدثتها محمود الله رسول صاحب النصاريّ أيوب أبو فيهم قوم

معاوية بن يزيد و ، فيها توفي التي غزوته في وسلم عليه الله صلى
) .3/73( الفتح مع . البخاريّ الروما بأرض عليهم

جيش أول في كان حيث الله رحمه ليزيد منقبة الحديث هذا في و
.  الروما أرض يغزوا

- الخطيب الدين محب الستاذ أبداها التي النظر وجهة إلى ولنستمع
ما على للرد بها بالخذ جديرةا وهي    – ليزيد العهد ولية مسألة حول
بكر أبي مبلغ يبلغ أن لذلك الهلية مقياس كان : إن يقول فهو ، سبق

، السلما تاريخ في يبلغه لم ما فهذا ، سجاياهما مجموع في عمر و



إمكان قدرنا و بالمستحيل طمعنا إن و ، العزيز عبد بن عمر ول
أتاحها التي كالبيئة بيئة له تتاح فلن ، آخر عمر و آخر بكر أبي ظهور

في الستقامة ، الهلية مقياس كان وإن ، عمر و بكر لبي الله
في العدل و ، بأحكامها والعمل ، الشريعة بحرمة والقياما ، السيرةا
توسيع و ، عدوهم في والجهاد ، مصالحهم في النظر و ، الناس
يوما يزيد فإن ، جماعاتهم و بأفرادهم والرفق ، لدعوتهم الفاق

، حياته في كان كما حاله حقيقة على الناس يقف و ، أخباره ُتمّحص
، بمحامدهم التاريخ تغنى ممن كثيرين دون يكن لم أنه ذلك من يتبين

(ص العربي لبن القواصم من . العواصم عليهم الثناء أجزل و
221 . (

            
ًا نجد و اتخاذ في دافعه أن على يدل ما نفسه معاوية كلمات في أيض

ورد فقد ، الخاص ليس و العاما للصالح النفع هو الخطوةا هذه مثل
من رأيت لما ليزيد عهدت إنما كنت إن : اللهم قوله لسانه على

الوالد حّب حملني إنما كانت إن و ، أعنه و أملت ما فبلغه ، فضله
ً به صنعت لما ليس وأنه ، لولده . ذلك يبلغ أن قبل فاقبضه ، أهل
) و169(ص – سفيان أبي بن معاوية عهد – للذهبي السلما تاريخ

) .1/137( علي كرد لمحمد الشاما خطط

بعده من العهد ولية وهي  – الفكرةا هذه دراسة خلل من يتبين و
ًا كان عنهما الله رضي سفيان أبي بن معاوية أن - ، يزيد لبن محق
قد ، بعده من العهد لولية يزيد لبنه باختياره أنه إذ ، إليه ذهب فيما

جنبها و ، استقرارها لها حفظ و ، وحدتها السلمية للمة ضمن
. المنصب هذا مثل على صراعات أية حدوث

ًا ابنه في عنه الله رضي معاوية رأى قد : و قلت خلفة لولية صلح
ًا عنده يكن لم لو و بخفاياه الناس أعلم هو و بعده من السلما مرضي

و ، العهد بولية الله رحمه معاوية بن يزيد مبايعة . وحول اختاره لما
ً يزيد كون حول و ، الفكرةا هذه نشوء حول الخلفة لتوليه كفئ و أهل
العهد بولية معاوية بن يزيد : مبايعة بعنوان : مقال انظر ، والده بعد

كلية مجلة في ، العقيلي سليمان : عمر للدكتور ، تاريخية دراسة ،
) .2( ) ج12( المجلد سعود الملك جامعة ، الداب

و يزيد تولية في عابه و معاوية رمى من أكثر أن المر في الغريب و
ّثه أنه ًا ور في المر هذا يرون أنهم مع ، الروافض الشيعة هم توريث

.  منهم خليفة عشر اثني إلى سللته و طالب أبي بن علي



إليه عهد من أول هو معاوية بن يزيد بأن نقول أن نستطيع إنا نعم
إحدى سلك عنه الله رضي معاوية أن لنتصور ولكن ؛ بالخلفة أبوه

:- التية الثلث المور

بن معاوية حفيده فعل مثلما ، بعده من خليفة بدون الناس ترك-1
. يزيد

ًا لهم يرشحوا بأن المصار من مصر كل في نادى-2 يختاروا ثم نائب
. خليفة المرشحين هؤلء من

. فعل كما الناس وبايعه ، المرشح هو يزيد جعل-3

:- الول المر ولنأخذ

، الموضوع هذا تناسى معاوية أن لو المسلمين حالة ستكون كيف
ًا يرشح ولم وتركه . توفي حتى المسلمين لخلفة أحد

تصريح أعقب الذيّ الوضع ذلك من أسوأ سيكون الوضع أن أعتقد
، ومرج هرج في الناس وترك ، الخلفة عن بتنازله يزيد بن معاوية

ًا الخلفة استقرت حتى طاحنة حروب بعد مروان بن الملك لعبد أخير
. سنوات عشر قرابة استمرت

:- الثاني المر لنتصور ثم

ًا يرشحوا بأن مصر كل في مناد نادى مسابقة تكون حتى ، عنهم نائب
بفوز الصوات هذه من الخروج ثم ، فيها الصوات فرز ليتم أخيرةا
. معاوية وفاةا بعد للمسلمين خليفة ليكون المرشحين من مرشح

، يزيد أنه وربما بل ، شك بل أمية بني من رجل ، الشاما أهل سيختار
. غيره وربما

. عنهما الله رضي علي بن الحسين الغالب في العراق أهل ويسختار

أو ، بكر أبي بن الرحمن عبد أو عمر ابن : إما الحجاز أهل ويسختار
. الجميع عن الله رضي الزبير ابن

. عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله : عبد مصر أهل وسيختار

، هؤلء من واحد بولية مصر كل سيرضى : هل الن والسؤال
؟! واردةا المعراضة ستكون أما ، له ويسلموا



. ستظهر المعارضة أن : أعتقد الجواب

ً ولنسأل قبل من مرشح كل اخيار تم أنه حالة : في آخر سؤال
أهل اختاره بما مصر كل يلزما أن معاوية يستطيع هل ، المصار
؟! الخر المصر

، انفصالية تنظيمات أماما النهاية في نفسها الدولة : ستجد الجواب
هذه استغلل إلى بسلطتها الدولة قهرتهم الذيّ الشر أدعياء وسيعمد
في جديد شرخ إحداث في منها الفادةا ثم ومن ، السياسية الفوضى

. السلمية الدولة كيان

، إليه أشرنا ما حصل وربما ، العتراضات هذه نورد حينما ونحن
مدى نتصور حتى ذلك أوردنا ولكنا ، ذلك من العكس حدث وربما
ًا التي الراء صحة عدما الرجوع دون البعض لها ويتحمس يطلقها أحيان
. آنذاك المحتم التاريخي الواقع إلى

بن عثمان استشهاد بعد عنيفة هزةا إلى المسلم المجتمع تعرض لقد
وعقائدية سياسية وتيارات كيانات وترك ، عنه الله رضي عفان

التي والفرقة المر خطورةا يدرك أن معاوية من استوجبت ، خطيرةا
.. له عهد ولي بتعيين يسارع لم إذا للمسلمين تحصل سوفا

يزيد بتولية عنه الله رضي معاوية فعله ما : وهو الثالث المر ويبقى
ًا .. بعده من للعهد ولي

في العربي ابن من كل ، هذه معاوية خطوةا بمزايا اعترفا قد و
كان الذيّ خلدون وابن  ) ،229-228(ص القواصم من العواصم
بالعهد يزيد ابنه ليثار معاوية دعا : والذيّ يقول إذا ، حجة أقواهما

واتفاق ، الناس اجتماع في المصلحة مراعاةا هو إنما ، سواه دون
- ثم أمية بني من حينئذ - و عليه العقد و الحل أهل باتفاق أهوائهم
ً يضيف صحبته و فعدالته ، هذا غير بمعاوية يظن ل كان إن : و قائل
، عنه وسكوتهم ، لذلك الصحابة أكابر حضور و ، ذلك سوى من مانعة
، هوادةا الحق في تأخذهم ممن فليسوا ، منه الريب انتفاء على دليل

- - كلهم فإنهم ، الحق قبول في العزةا تأخذه ممن معاوية وليس
(ص خلدون لبن . المقدمة منه مانعة عدالتهم و ، ذلك من أجّل
210-211. (



ًا ، يزيد إلى معاوية : عهد آخر موضع في يقول و  افتراق من خوف
، سواهم من إلى المر تسليم يرضوا لم أمية بنو كانت بما الكلمة

ًا به كان ظنهم أن مع ، عليه اختلفوا غيره إلى عهد قد فلو ول ، صالح
و ، إليه ليعهد يكن فلم ، غيره بمعاوية يظن ول ، ذلك في أحد يرتاب

. ذلك من لمعاوية لله حاشا ، الفسق من عليه كان ما يعتقد هو
ً ) . وانظر206(ص المقدمة يثنون وباحثين لمؤرخين أخرى أقوال

: السلما كتابه في كرد علي : محمد أمثال من ، الخطوةا هذه على
: أباطيل في شعوط إبراهيم و  ) ،395 / 2(  الغربية والحضارةا

: في العش يوسف و  ) ،334 ( ص التاريخ من تمحى أن يجب
في نجيب : عمارةا للدكتور مقال و  ) ،164 ( ص الموية الدولة
، الموضوع هذا في تفصيل  ) . لمزيد58 ( ص المسلم الجنديّ مجلة
141 ( ص معاوية بن يزيد خلفة في المعارضة : مواقف كتاب راجع

 –153. ( 

ما إلى نشير أن - من أخرى شبهة إلى ننتقل أن - قبل أفضل ليس و
 ) من231 ( ص القواصم من العواصم كتابه في العربي ابن أورده

على : دخلنا يقول إذ ، الموضوع هذا في الصحابة أفاضل لحد رأيّ
استخلف حين وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من رجل
ل ، محمد أمة بخير ليس يزيد إن : أتقولون فقال ، معاوية بن يزيد
ًا فيها أفقه ًا فيها أعظمها ول ، فقه أنا : و قال ، : نعم قلنا ؟ شرف
أن من إلّى أحب محمد أمة تجتمع لئن الله و لكن و ، ذلك أقول

.  تفترق

..  الذهبي الله عبد : أبو .. أخوكم أعلم والله



 )11      ( 
الرحيم الرحمن الله بسم    

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

- أيّ وأنه معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن طعن شبهة عن
ًا وكان يزيد ابنه بعده من استخلف   – معاوية ًا سكير يلبس خمير
عن الله شاء إن الرد سيكون .. واليوما الطنابير ويضرب الحرير

: وهو ، السابقة البصريّ الحسن رواية في الوارد الثالث المطعن
ًا ادعاؤه الولد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد زياد

. الحجر وللعاهر للفراش

أمة كانت أمه وهي ، سمية بن زياد هو ؛ هنا بزياد : المراد الجواب
وهم فراشه على بزياد فأتت ، عبيد لموله زوجها ، كلدةا بن للحارث
 /2( الصابة في ترجمته . انظر الطائف أهل يسلم أن قبل بالطائف

سعد ابن  ) وطبقات829(  رقم ترجمة والستيعاب  ) ،528 – 527
.  ) وغيرها99 / 7( 

التاريخ في الشائكة القضايا من تعد أبيه بن زياد نسب قضية إن 
ًا تثير لنها ؛ السلمي :- مثل ، عليها الجابة يصعب السئلة من عدد

، وسلم عليه الله صلى الرسول عهد في القضية هذه تثر لم - لماذا1
 ؟ مكة فتح عند لها مشابهة قضايا أثيرت مثلما

أبي بن عتبة ادعاه الذيّ قيس بن زمعة أمة ابن : نسب قضية مثل
 )33 – 32 / 12(  الفتح مع البخاريّ صحيح في القصة انظر ، وقاص

.

؟ عنه الله رضي سفيان أبي حياةا في القضية هذه تثر لم  – لماذا2

، عنه الله رضي علي خلفة أثناء في القضية هذه تثر لم - لماذا3
الفترةا تلك في إثارتها في لن ؛ علي ولةا من زياد كان عندما خاصة
ًا ًا مكسب ذلك على يترتب قد إذ ؛ عنه الله رضي لمعاوية سياسي
؟ معاوية معسكر إلى علي معسكر من زياد انتقال



آلت أن ) وبعد  هص44(  سنة في القضية هذه أثيرت  – لماذا4
؟ عنه الله رضي معاوية إلى الخلفة

أنكحة متعلقات من تعد زياد نسب قضية فإن أمر من يكن ومهما
من صحيحه في البخايّ أخرجه ما النكحة تلك أنواع ومن ، الجاهلية

على كان الجاهلية في النكاح : ( إن عنها الله رضي عائشة طريق
، اليوما الناس نكاح منها - : فنكاح : أنواع بمعنى  – أنحاء أربعة

صداقها يعين أيّ  – فيصدقها ابنته أو وليته الرجل إلى الرجل يخطب
. ينكحها ثم– 

   –طمثها من طهرت إذا لمرأته يقول الرجل كان ، آخر ونكاح
الجماع منه اطلبي أيّ  – منه فاستبضعي فلن إلى - : أرسلي حيضها

ًا يمسها ول زوجها ويعتزلها–  الرجل ذلك من حملها يتبين حتى أبد
وإنما ، أحب إذا زوجها أصابها حملها تبين فإذا ، منه تستبضع الذيّ
فكان - ، الحسب : الكريم النجيب  – الولد نجابة في رغبة ذلك يفعل

. الستبضاع نكاح النكاح هذا

كلهم المرأةا على فيدخلون العشرةا دون ما الرهط يجتمع آخر ونكاح
أرسلت حملها تضع أن بعد ليال ومر ووضعت حملت فإذا ، يصيبها
تقول ، عندها يجتمعوا حتى يمتنع أن منهم رجل يستطع فلم ، إليهم
فلن يا ابنك فهو ، ولدت وقد ، أمركم من كان الذيّ عرفتم : قد لهم

به يمتنع أن يستطيع ول ولدها به فيلحق ، باسمه أحبت من فتسمي ،
. الرجل

من تمنع ل المرأةا على فيدخلون الكثير الناس : يجتمع الرابع والنكاح
ًا تكون رايات أبوابهن على ينصبن كن البغايا وهن ، جاءها فمن ، علم
لها جمعوا ، حملها ووضعت إحداهن حملت فإذا ، عليهن دخل أردهن

بالوالد الولد شبه يعرفا الذيّ وهو ، قائف جمع  – القافة لها دعوا و
أيّ  – به فالتاطه ، يرون بالذيّ ولدها ألحقوا ثم   – الخفية بالثار

. ذلك من يمتنع ل ابنه ودعي – به استلحقه

الجاهلية نكاح هدما ، بالحق وسلم عليه الله صلى محمد بعث فلما
 ) .89 – 88 / 9(  الصحيح مع . الفتح اليوما الناس نكاح إل ، كله

يقول ذلك وفي ، أنساب من النكحة تلك عن نتج ما السلما أقر وقد
أيّ من أب إلى ينسب ولد كل .. أقر السلما جاء : فلما الثير ابن



في . الكامل منها شيء بين يفرق ولم ، نسبه على أنكحتهم من نكاح
 ) .445/ 3(  التاريخ

   –آبائهم إلى منسوبين غير وهم السلما جاء الذين الذراريّ وأما
في وسلم عليه الله صلى الله رسول فيهم قال فقد –  الزنى كأولد

: يا فقال رجل : قاما قال بإسناده داود أبو أخرجه الذيّ الحديث
ًا إن الله رسول ، الجاهلية في بأمه – زنيت أيّ – عاهرت ، ابني فلن
، السلما في دعوةا : ( ل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
سنن . صحيح الحجر وللعاهر ، للفراش الولد ، الجاهلية أمر ذهب
 ) . 430 / 2(  داود أبي

زياد ادعاء من عنه الله رضي سفيان أبي سكوت سبب إن القول أما
القصة . انظر عنه الله رضي الخطاب بن عمر شماتة من خوفه هو
بما مردود القول  ) . فهذا525 / 2(  البر عبد لبن الستيعاب في
:- يلي

تترك ولم شرعي نص فيها ورد قد الزنا ولد نسب قضية  – إن1
. البشر لجتهادات

. قبله ما يجب السلما  – إن2

، عنه الله رضي سفيان أبي قبل توفي عنه الله رضي عمر  – إن3
ّدع لم فلماذا ًا سفيان أبو ي . ؟ عمر وفاةا بعد زياد

عنه قال وقد ، الكلبي السائب بن محمد الخبر هذا إسناد في  – إن4
 ) .479(  ) التقريب بالرفض ورمي بالكذب : ( متهم حجر ابن

أقف لم فإني زياد نسب باستلحاق عنه الله رضي معاوية اتهاما وأما
ً هذا ، ذلك تؤكد العبارةا صريحة صحيحة رواية على أن عن فضل

يرد أن من تمنعه وفقهه ودينه وعدالته عنه الله رضي معاوية صحبة
أحد معاوية وأن لسيما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول قضاء
 ) .39 / 12(  ) الفتح الحجر وللعاهر للفراش ( الولد حديث رواةا

فإن البهتان هذا من عنه الله رضي معاوية براءةا اتضحت أن وبعد
أبي بنسب نسبه ألحق الذيّ هو بأنه أبيه بن زياد إلى تتجه التهمة
في مسلم أخرجها التي الرواية خلل من لديّ ترجح ما وهذا ، سفيان
بكرةا أبا لقيت ، زياد ادعى : لما قال عثمان أبي طريق من صحيحه

يقول وقاص أبي بن سعد سمعت إني ؟ صنعتم الذيّ هذا : ما فقلت



ًا ادعى : ( من يقول وسلم عليه الله صلى النبي : سمعت في أب
أبو فقال ) ، حراما عليه فالجنة أبيه غير أنه يعلم ، أبيه غير السلما

. صحيح وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعته : وأنا بكرةا
 /12(  الفتح مع  ) والبخاري52ّ  – 51/ 2(  النوويّ بشرح مسلم

54. ( 

ًا الله رحمه النوويّ قال الكلما هذا : ( .. فمعنى الخبر هذا على معلق
ًا أن وذلك ، بكرةا أبي على النكار المعروفا هو المذكور هذا زياد
، أمه بن : زياد ويقال ، أبيه بن : زياد فيه ويقال ، سفيان أبي بن بزياد
: ماهذا بكرةا لبي عثمان أبو قال .. فلهذا لمه بكرةا أبي أخو وهو

 ؟ صنعتم الذيّ

ًا بسببه وهجر ذلك أنكر ممن عنه الله رضي بكرةا أبو وكان زياد
ًا يكلمه ل أن وحلف بكرةا أبي إنكار يبلغه لم عثمان أبا ولعل ، أبد

؟ صنعتم الذيّ هذا : ما بقوله مراده يكون أو ، الكلما هذا له قال حين
النبي فإن ، عقوبته وأعظم أقبحه ما أخيك من جرى الذيّ هذا ما أيّ

مسلم صحيح ) . شرح الجنة فاعله على حرما وسلم عليه الله صلى
 )2 / 52 . ( 

ًا وقال ّدِعي : قوله أيض مبني العين وكسر الدال بضم ) ضبطناه : ا
عامر أبي الحافظ بخط ووجد ، معاوية ادعاه أيّ ، فاعله يسم لم لما

( ت الظاهرية فقهاء من الحفاظ أعيان من إماما وهو   – العبدريّ
 )1272 / 4(  للذهبي الحفاظ : تذكرةا في ترجمته انظر ) ، هص524

َعى ّد ًا أن على ، والعين الدال ) بفتح – ( ا له وهذا ، الفاعل هو زياد
ًا زياد فصار زياد وصدقه ، ادعاه معاوية إن حيث من وجه أنه مدعي
 ) .53 –  52 / 2(  مسلم . شرح أعلم والله ، سفيان أبي ابن

من تقدما فيما التهمة هذه من عنه الله رضي معاوية براءةا تبينت وقد
عن كلمه في النوويّ إليه ذهب الذيّ الوجه ينتفي وبذلك ، القول
َعى لكلمة العبدريّ عامر أبي الحافظ ضبط ّد ) .  ( ا

ًا المر هذا ويزيد بن زياد ترجمة في نعيم أبو الحافظ أورده ما تأكيد
َعى سمية بن : ( زياد قال حيث أبيه ّد ) إليه فنسب سفيان أبا : ا

 ) .1217 / 3(  الصحابة معرفة



الله رضي بكرةا أبو أخوه هجره ولذلك ، المدعي هو زياد يكون وبذلك
معاوية خلفة : مرويات كتاب من  . مقتبس أعلم تعالى . والله عنه
 ) .379 –     372 ( ص الغيث خالد للدكتور الطبريّ تاريخ في

آخر بجواب الشبهة هذه عن الله رحمه العربي ابن الماما أجاب وقد
ًا الصحة من وجه له ًا ادعاؤه : أما معناه فيما فقال ، أيض فهو زياد

: زمعة بن لعبد قال عندما وسلم عليه الله صلى النبي حديث بخلفا
بكونه قضى أنه ) باعتبار الحجر وللعاهر للفراش الولد لك ( هو

لم وسلم عليه الله صلى النبي لن فباطل النسب وبإثبات للفراش
ًا لن ، النسب يثبت : والثاني ، : الخوةا أحدهما ، سببين ادعى عبد
الولد ، أخوك هو وسلم عليه الله صلى النبي قال فلو ، الفراش ولدةا

ًا لكان للفراش ًا للحكم إثبابت عليه الله صلى النبي أن بيد ، للعلة وذكر
ولم النسب عن وأعرض لها يتعرض ولم الخوةا عن عدل وسلم
آخر ) وفي أخوك ( هو لفظ في الصحيح في هو وإنما ، به يصرح
كلدةا بن الحارث فإن ، زياد بخلفا به أعلم أنت ) معناه لك ( هو
، إليه ينسب كان ول لنفسه يدعيه لم ، فراشه على زياد ولد الذيّ
يكن فلم ، منه به أولى هو من يعارضه أن إل ، له فهو ادعاه من فكل
الماما مذهب على الحق فيه فعل بل مغمز ذلك في معاوية على
248 ( ص القواصم من العواصم كتاب في ذلك تفصيل . انظر مالك

محب الشيخ تعليق و الستانبولي مهديّ محمود  ) بتخريج255– 
. بالقاهرةا السنة مكتبة منشورات من وهو الخطيب الدين

.. أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )12  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

- أيّ وأنه معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن طعن شبهة عن
ّدعى   – معاوية ًا ا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد زياد

عن الله شاء إن الرد سيكون ... واليوما الحجر وللعاهر للفراش الولد
: وهو ، السابقة البصريّ الحسن رواية في الوارد الرابع المطعن

ًا قتله ً فيا ، ِحْجر وأصحاب ِحْجر ً ويا ِحْجر من له ويل ِحْجر من له ويل
. ِحْجر وأصحاب

:  الجواب

الله رضي عديّ بن حجر مقتل عن التاريخية المصادر معظم تحدثت
وكان ، ميله بحسب كل ومطول المر هذا في مختصر بين عنه

ووضع الحدث هذا تضخيم في الوفر النصيب الشيعية للروايات
حدث السلمي التاريخ أحداث في ليس وكأنه ؛ ذلك في الروايات

ًا .. هذا عديّ بن حجر مقتل قصة غير الصحيحة الروايات لقلة ونظر
صورةا تقدما ل الروايات هذه ولكون ، عديّ بن حجر حركة عن

ما بقدر عنها للحديث أتطرق فلن .. لذا القضية هذه عن متكاملة
ًا الحديث سيكون الله رضي معاوية جعل الذيّ السبب على منصب

.. ذلك على حملته التي والدوافع عديّ بن حجر قتل على يقدما عنه

، عنه الله رضي طالب أبي بن علي أصحاب من عديّ بن حجر كان
، صحبته في مختلف هذا . وحجر معه وصفين الجمل شهد وممن
وابن البخاريّ من كل ذهب هذا وإلى ، تابعي أنه على العلماء وأكثر

في ذكروه ، وغيرهم حبان وابن خياط بن وخليفة أبيه عن حاتم أبي
. الكوفة أهل من الولى الطبقة في سعد ابن ذكره وكذا التابعين

 ) .34- 31/ 2(  الصابة في ترجمته انظر

ْتٌل أنه ، الماما قتل في الصل بأن العواصم في العربي ابن ذكر َق
ًا لكن و ، الدليل فعليه بالظلم أنه ادعى فمن بالحق : يقال فيما حجر

ًا زياد من رأى علي خلفة في كان أبيه بن زياد أن حيث ، منكرةا أمور
ًا لم و ، أنصاره و زياد أولياء من عديّ بن حجر كان و ، ولته من والي



ًا عليه ينكر يكن عليه ينكر صار معاوية ولةا من صار فلما ، شيئ
ًا مع ذلك مثل يفعل حجر كان و ، التشيع و التحزب بعاطفة مدفوع

هو و زياد حصب و حجر فقاما ، زياد قبل لمعاوية الكوفة تولى من
و حجر فقاما الخطبة في أطال قد زياد أن حيث ، المنبر على يخطب

آخرون حصبه و حجر فحصبه خطبته في زياد ! فمضى : الصلةا نادى
بغي يشكو معاوية إلى زياد فكتب ، للفتنة الخلق يقيم أن أراد و معه
ّد ، الله بيت في أميره على حجر ، الرض في الفساد من ذلك وع

: لها فقال ، حج حين أمره في عائشة كلمته قد و ، العذر فلمعاوية
ًا و دعيني أولى المسلمين معشر أنتم و ، الله عند نلتقي حتى حجر

المين العدل صاحبهما مع الله يديّ بين يقفا حتى تدعوهما أن
من العواصم في بالتفصيل الخبر هذا . انظر المكين المصطفى

الخطيب الدين محب ) بتحقيق220-219 (ص العربي لبن القواصم
. السنة مركز توثيق مع الستانبولي محمود تخريج و

، وأصحابه عنه الله رضي حجر في عنه الله رضي معاوية قضاء وأما
رضي علي من البراءةا منهم يطلب ولم ، الفور على يقتلهم لم فإنه
( الطبريّ : تاريخ انظر ، الشيعية الروايات بعض تزعم كما عنه الله

، فيهم وتعالى سبحانه الله استخار  ) . بل275  و257- 5/256
..  فيهم حكمه كان ثم ، مشورته أهل واستشار

قال ، حسن بإسناد حنبل بن أحمد بن صالح يرويه ما ذلك في والحجة
عياش ابن : حدثنا قال – ثقة – المغيرةا أبو : حدثنا قال أبي : حدثني

: لما قال – صدوق – مسلم بن شرحبيل : حدثني قال – صدوق– 
ِعث بن معاوية إلى العراق من وأصحابه الدبر بن عديّ بن بحجر ُب
ومنهم ، المشير فمنهم ، قتلهم في الناس استشار ، سفيان أبي

الناس في قاما الظهر صلى فلما ، منزله معاوية فدخل ، الساكت
ًا المناديّ فقاما ، منبره على جلس ثم ، عليه وأثنى الله فحمد خطيب
عليه وأثنى الله فحمد فقاما ، العنسي السود بن عمرو : أين فنادى

أمير يا وقولك ، بتركه نؤمر لم حصين الله من بحصن إنا : أل قال ثم
وأنت أل ، الرعية ونحن الراعي وأنت أل العراق أهل في المؤمنين

: { سمعنا نقول أن علينا وإنما ، دوائهم على وأقدرنا ، بدائهم أعلمنا
] .285/ }[ البقرةا المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا

ورمى ، دمائهم من إلينا تبرأ فقد السود بن عمرو : أما معاوية فقال
أبومسلم : أين فنادى المناديّ قاما . ثم معاوية عيني بين ما بها

ما والله فل بعد : أما قال ثم عليه وأثنى الله فحمد فقاما ، الخولني



منذ فارقناك ول ، أطعناك منذ عصيناك ول ، أحببناك منذ أبغضناك
إن ، عواتقنا على سيوفنا ، بايعناك منذ بيعتنا نكثنا ول ، جامعناك

. جلس ثم ، نظرناك سبقناك وإن أجبناك دعوتنا وإن ، أطعناك أمرتنا

فحمد فقاما ، الشرعبي ِمْخَمر بن الله عبد : أين فقال المناديّ قاما ثم
العصابة هذه في المؤمنين أمير يا : وقولك قال ثم عليه وأثنى الله
. أحسنت فقد تعفو وإن ، أصبت فقد تعاقبهم إن ، العراق أهل من

فحمد فقاما ، القسريّ أسد بن الله عبد : أين فنادى المناديّ فقاما
وأهل ووليتك رعيتك ، المؤمنين أمير : يا قال ثم عليه وأثنى الله

فإن تعفوا وإن ، العقوبة أنفسهم جنوا فقد تعاقبهم إن ، طاعتك
ًا كان من فينا تطع ل المؤمنين أمير يا ، للتقوى أقرب العفو غشوم

ًا ًا بالليل ظلوم ًا الخرةا عمل عن ، نؤوم إن المؤمنين أمير . يا سؤوم
، أصحابها وأحبها عمادها بها ومالت ، أوتارها انخشعت قد الدنيا

بن : اسماعيل هو القائل – . فقلت جلس ثم  ميعادها منها واقترب
ًا : قتل قال ؟ صنع : فكيف لشرحبيل – عياش ًا واستحيى بعض ، بعض
مسائل في الرواية . انظر الدبر بن عديّ بن حجر قتل فيمن وكان
 ) .331 – 328/ 2( صالح ابنه رواية أحمد الماما

لم عنه الله رضي معاوية أن المقاما هذا في به التذكير يجدر ومما
ًا أن لو عنه الله رضي عديّ بن حجر بقتل ليقضي يكن اقتصر حجر
أنه .. حيث الفعال إلى ينتقل ولم فقط القوال على معارضته في
ّلب البيعة وخلع ، المنبر على وهو وحصبه ، بالعراق عامله على أ

ًا .. ولكن المؤمنين أمير آنذاك وهو لمعاوية زين عنه الله رضي حجر
بخذلنهم الموت حياض فأوردوه ، المعارضة هذه الكوفة شيعة له

، عنه الله رضي الحسين مع الكوفة شيعة موقف ننسى .. ول إياما
ًا خذلوا كما خذلوه ثم الخروج له زينوا حين لله فإنا ، قبله من حجر
.. راجعون إليه وإنا

، عديّ بن حجر بقتل هذا قضائه في عنه الله رضي معاوية اعتمد وقد
على جميع وأمركم أتاكم : ( من وسلم عليه الله صلى قوله على
) . فاقتلوه جماعتكم يفرق أو ، عصاكم يشق أن يريد واحد رجل

 ) .242 / 12( النوويّ بشرح مسلم صحيح

فتن أيّ  – هنات ستكون : ( أنه وسلم عليه الله صلى عنه رواية وفي
فاضربوا ، جميع وهي المة هذه أمره يفرق أن أراد فمن ، وهنات– 



ًا بالسيف  )241 / 12(  النوويّ بشرح مسلم ) . صحيح كان من كائن
 .

فيه مطعن ل هذا فإن ؛ حجر قتل في أخطأ معاوية أن سلمنا ولو
خيار من اثنين من القتل في الخطأ هذا سبق وقد كيف ، عليه

. عنهما الله رضي زيد بن وأسامة الوليد بن : خالد هما ؛ الصحابة

صبأنا وقولهم ، جذيمة بني مع عنه الله رضي الوليد بن خالد قصة أما
ً  ) من4339(  برقم صحيحه في البخاريّ فرواها ، أسلمنا من بدل

ذلك بعد وسلم عليه الله صلى النبي .. وقول عمر بن الله عبد حديث
) .. خالد صنع مما إليك أبرأ إني : ( اللهم

: الخطابي  ) : وقال194 / 13(  الفتح في حجر ابن الحافظ قال
لم كونه مع خالد فعل من وسلم عليه الله صلى َتبّرئه من الحكمة
ًا لكونه ذلك على يعاقبه ذلك في له يأذن لم أنه يعرفا أن ، مجتهد
عن ذلك بعد خالد غير ولينزجر ، بإذنه كان أنه أحد يعتقد أن خشية

إثم يستلزما ل الفعل من التبرأ أن يظهر : والذيّ قال .. ثم فعله مثل
فعله كان وإن مرفوع المخطئ إثم فإن ، الغرامه إلزامه ول فاعله
. بمحمود ليس

بالشهادتين نطق الذيّ الرجل مع عنه الله رضي زيد بن أسامة وقصة
( برقم البخاريّ الصحيحين في ، نطقها بعد له أسامه وقتل ،

الله صلى النبي  ) .. وقول96(  برقم  ) ومسلم6872  ،4269
) .. ؟ الله إل إله ل قال ما بعد أقتلته أسامة : ( يا وسلم عليه

. الحديث

وعصبية هوى عن ل اجتهاد عن ناتج وخالد أسامة من جرى ما وكل
.. وظلم

الله رضي معاوية حول شبهات من أخرى شبهة إلى ننتقل أن وقبل
حجر مقتل من عنها الله رضي عائشة المؤمنين أما موقف أذكر ، عنه

.. عنه الله رضي

مليكة أبي ابن إلى  ) بسنده12/230(  تاريخه في عساكر ابن أخرج
فخرج ، له تأذن أن فأبت ، عائشة على يستأذن جاء معاوية : إن قال
قد فإنها عائشة على أدخلني : ويحك قال ذكوان له يقال لها غلما

مني أطوع وكان ، له أذنت حتى غلمها بها يزل فلم ، علي غضبت



؟ الله يرحمك علّي وجدت فيما : أمتاه قال عليها دخل فلما ، عندها
. فقال قتلتهم أنك وأصحابه حجر شأن في عليك : .. وجدت قالت

ًا تخوفت فإني وأصحابه حجر : .. وأما لها ، تكون فتنة وخشيت أمر
دعيني ، تخافيني وأنت ، المحارما فيها وتستحل ، الدماء فيها تهراق
تركتك ، والله تركتك ، والله : تركتك . قالت يشاء ما بي يفعل والله
.  والله

 ) : لما229/ 12(  تاريخيه في عساكر ابن أخرج نفسه وبالسناد
ًا : أقتلت فقالت ، عائشة على دخل معاوية قدما أما : يا قال ؟ حجر

استحيائه من خير الناس صلح في رجل قتل وجدت إني ، المؤمنين
. فسادهم في

الحسن بسم معاوية اتهاما شبهة ومع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
.. عنهما الله رضي علي بن

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )13  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

- أيّ وأنه معاوية في الله رحمه البصريّ الحسن طعن شبهة عن
ّدعى   – معاوية ًا ا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد زياد

عن الله شاء إن الرد سيكون ... واليوما الحجر وللعاهر للفراش الولد
..  عنهما الله رضي علي بن الحسن بسم معاوية اتهاما شبهة

:  الجواب

الكوفة في للحسن بويع عنه الله رضي طالب أبي بن علي مقتل بعد
طائفتين بين به الله أصلح وبذلك ، بالبيعة لمعاوية الحسن تنازل ثم ،

..  المسلمين من

) هص51(  سنة عنه الله رضي علي بن الحسن وفاةا كانت ثم
ًا المدينة والي عنه الله رضي العاص بن سعيد عليه وصلى ، مسموم

سعد ابن : طبقات ) . انظر هص54  – 49(  سنة من معاوية قبل من
 ) . 344 – 341 / 1(  صامل بن محمد ) تحقيق المفقود ( القسم

خبر بالسم عنه الله رضي علي بن الحسن وفاةا خبر في يرد ولم
العلم أهل أقوال يلي ما .. وفي صحيحة أسانيد ذات رواية أو صحيح

:- المسألة هذه في

 ) :221 – 220 ( ص العواصم في الله رحمه العربي ابن - قال1
محال هذا قلنا ، سمه من الحسن - على معاوية أيّ – : دس قيل فإن
:- وجهين من

ًا الحسن من ليتقي كان ما : أنه أحدهما ّلم وقد بأس . المر س

على بينة بغير تحملونه فكيف ، الله إل يعلمه ل مغيب أمر : أنه الثاني
أيديّ بين ، ناقل بنقل فيه نثق لم ، متباعد زمن في ، خلقه من أحد
إلى واحد كل ينسب ، وعصبية فتنة حال وفي ، أهواء ذويّ قوما

من إل فيها يسمع ول ، الصافي إل منها يقبل فل ، ينبغي مال صاحبه
. الصميم العدل



 ) : وأما469 / 4(  السنة منهاج في الله رحمه تيمية ابن - قال2
 فهذا ، الحسن سم معاوية : إن قوله
، معتبر إقرار أو ، شرعية ببينة ذلك يثبت ولم ، الناس بعض ذكره مما
بل قول به فالقول ، به العلم يمكن ل مما وهذا ، به يجزما نقل ول

. علم

) ( ص معاوية ( عهد السلما تاريخ في الله رحمه الذهبي - قال3
. عليه اطلع الذيّ فمن يصح ل شيء : هذا  ) : قلت40

 ) : وروى43 / 8(  والنهاية البداية في الله رحمه كثير ابن - قال4
ُسّمي أن الشعث بنت جعدةا إلى بعث معاوية بن يزيد أن بعضهم
إليه بعثت الحسن مات فلما ، ففعلت ، بعده أتزوجك وأنا الحسن

هذا أن وعنديّ ؟ لنفسنا أفنرضاك للحسن نرضك لم والله : إنا فقال
. والحرى الولى بطريق معاوية أبيه عن صحته وعدما ، بصحيح ليس

معاوية أن من نقل  ) : وما649 / 2(  تاريخه في خلدون ابن - قال5
أحاديث من فهو ، الشعث بنت جعدةا زوجته مع السم إليه دس

. ذلك من لمعاوية وحاشا ، الشيعة

: أثر كتابه في القضية هذه على المصريّ جميل الدكتور علق وقد
الهجريّ الول القرن في الهلية والحروب الفتن في الكتاب أهل

قبل من الحسن سم قضية افتعال حدث : .. ثم  ) بقوله482 ( ص
ًا يكن لم القضية هذه افتعال أن .. ويبدو يزيد أو معاوية ؛ آنذاك شائع

ًا لها نلمس ل لننا ًا حتى أو ، الحسين قياما قضية في أثر من عتاب
.  لمعاوية الحسين

تتصارعهم فتنة حالة في المرحلة تلك في الناس إن : ثم قلت
فإنه كهذا خبر لنا نقل وإذا مايذمها للخرى تنسب فرقة وكل ، الهواء

حاول .. وقد ضابط ثقة عدل عن نقل إذا إل نقبله ال علينا يجب
وبين ليزيد البيعة بين علقة يوجدوا أن والرواةا الخباريين من البعض

. بالسم الحسن وفاةا

ِقَل الذيّ إن ثم عنه الله رضي علي بن الحسن سم حادثة عن لنا ُن
هي له السم دس الذيّ أن يقول بعضها ، ضعيفة متضاربة روايات
بذلك أمرها الذيّ هو قيس بن الشعث أباها أن يقول وبعضها ، زوجته

خدمه بعض إلى أوعز بأن عنه الله رضي معاوية يتهم وبعضها ،
، كهذه حادثة في التضارب .. وهذا يزيد ابنه يتهم وبعضها ، فسمه



والرافضة ، بذلك الثابت النقل يعزوها لنه ؛ النقول هذه يضعف
رضي معاوية الجليل الصحابي إل هؤلء من يعجبهم لم ، الله خيبهم

.. عنها هؤلء أبعد أنه مع ، التهمة به يلصقون عنه الله

ًا وقلت معاوية قبل من السم دس قصة – الحادثة هذه : إن أيض
كون وهي ؛ فقط واحدةا حالة في العقول تستسيغها – للحسن
على وأصر معاوية مع الصلح رفض عنه الله رضي علي بن الحسن
معاوية صالح عنه الله رضي الحسن أن حدث الذيّ ولكن ، القتال
معاوية يقدما شيء أيّ فعلى ، عليها وبايعه طواعية بالخلفة له وسلم
؟؟!!  الحسن سم على عنه الله رضي

إلى استنادها وعدما التهامات تلك ضعف على الدللة من وإن
بمعاوية قيس بنت جعدةا علقة حول ماذكر ، محسوس أو معقول

قيس بنت جعدةا إلى أرسل معاوية بن يزيد أن زعموا حيث ، ويزيد
ًا سمي أن بعثت الحسن مات فلما ، ففعلت ، سأتزوجك فإني حسن

أفنرضاك له نرضك لم والله : إنا فقال ، الوفاء تسأله يزيد إلى جعدةا
.  لنفسنا

:- أمور عدةا له يتجلى الرواية هذه لمتن الناقد ولعل

ليأمرا السذاجة بهذه يزيد ولده أو عنه الله رضي معاوية هل-1
لحياةا حد وضع فيه الذيّ ، الخطير المر بهذا الحسن امرأةا

أماما ولده أو معاوية موقف ماهو و ، غيلة علي بن الحسن
؟! أمرهما كشفت جعدةا أن لو المسلمين

حتى مال أو شرفا إلى بحاجة قيس بن الشعث بنت جعدةا هل-2
، له زوجة تكون وبالتالي ، يزيد من الرغبة هذه لتنفيذ تسارع
، قيس بن الشعث وهو كافة كندةا قبيلة أمير ابنة جعدةا أليست

ًا الناس أفضل علي بن الحسن وهو زوجها أليس ثم ورفعة شرف
وسلم عليه الله صلى الرسول وجده فاطمة أمه إن ، منازعة بل

ًا به وكفى العشرةا أحد طالب أبي بن علي وأبوه ، فخر
ًا ، الراشدين الخلفاء ورابع بالجنة المبشرين الشيء هو ما إذ

العمل هذا تنفذ حتى عليه وستحصل جعدةا إليه تسعى الذيّ
؟! الخطير

سقيت : لقد قال الحسن أن تفيد التي الروايات وردت لقد-3
السم سقيت رواية وفي ، مرات ثلث رواية وفي ، مرتين السم
ًا ًا السم من يفلت أن الحسن بإمكان هل ، مرار كان إذا مرار



وقدرته الله عناية إن ؟! نعم يزيد أو معاوية هو العملية مدبر
في السم يركز أن معاوية باستطاعة كان ولكن ، شيء كل فوق

تلو المرةا الحسن مع التسامح لهذا داعي ول الولى المرةا
!! المرةا

من الساحة يصفي أن يريد عنه الله رضي معاوية كان إذا و-4
فإنه ، معارضة بدون يزيد مبايعة من يتمكن حتى المعارضين

تقتصر ولن ، الصحابة أبناء من الكثير تصفية إلى سيضطر
. فقط الحسن على التصفية

الحسن فإن ، يزيد بيعة في معاوية صالح من الحسن بقاء وإن-5
ًا كان رضاه معاوية ضمن فربما ، المسلمين وفرقة للنزاع كاره

. الصحابة أبناء بقية موافقة في الكبر الثر له يكون وبالتالي ،
، عنه الله رضي علي بن الحسن أعداء من الكثير هناك إن ثم-6

الذين السبئية فهناك ، الول المتهم هو معاوية يكون أن قبل
لمعاوية الخلفة عن تنازل عندما قوية صفعة الحسن لهم وجه

ًا وجعل قاتلهم الذين الخوارج وهناك ، المسلمين لصراع حد
الذين وهم النهراون في عنه الله رضي طالب أبي بن علي أبوه

في قتلهم من النتقاما أرادوا فربما ، فخذه في طعنوه
. وغيرها النهروان

في التاريخية الروايات على التشيع : أثر كتاب راجع فائدةا ولمزيد
 )368 – 367 ( ص ولي نور محمد للدكتور الهجريّ الول القرن
رضي معاوية على المكذوبة الروايات من الهائل الكم على لتقف

: مواقف .. وكتاب الحسن سم قضية في الشيعة قبل من عنه الله
عبدالهاديّ بن محمد للدكتور معاوية بن يزيد خلفة في المعارضة
 ) .125- 120 ( ص الشيباني

: دلئل كتابه في رستم ابن وهو مؤرخيهم أحد أن خبركم أن ويكفي
وادعى ، عنه الله رضي معاوية اتهاما في بالغ  ) قد61 ( ص المامة

ًا ساق ثم ، السم فيه يفعل فلم مرةا سبعين الحسن سم أنه خبر
ً لتسم والضياع الموال من لجعدةا معاوية بذله ما ضمنه طويل

.. الباطلة المور من ذلك وغير ، الحسن

:- السم روايات في الطبي الجانب مناقشة

سم تهمة من يزيد وابنه عنه الله رضي معاوية براءةا تبينت بعدما
وما ، العلماء أقوال من سبق فيما ، عنهما الله رضي علي بن الحسن



الجانب مناقشة المقاما يناسب مما فإنه ، تحليللت من سردناه
عنه الله رضي الحسن وفاةا عن تحدثت التي المرويات في الطبي
ابن طبقات في الضعيفة المرويات هذه مراجعة ويمكنك ، بالسم
 –334 / 1(  صامل بن محمد الدكتور بتحقيق المفقود القسم سعد
339. ( 

:- المسألة هذه في الطبي بالجانب الخاصة النصوص يلي وفيما

ًا دخل عنه الله رضي الحسن أن ، بإسناده سعد ابن أخرج-1 كنيف
من طائفة الساعة لفظت لقد : .. والله فقال خرج ثم ، له

ًا السم سقيت وإني ، معي كان بعود قلبتها ، قبل كبديّ مرار
 ) .336 / 1(  سعد ابن . طبقات هذا مثل أسق فلم

: إني قال عنه الله رضي الحسن أن ، بإسناده سعد ابن أخرج-2
لضع إني ، هذه مثل أسق لم وإني ، مرةا غير السم سقيت قد

 ) .338 / 1(  السابق . المصدر كبديّ
سقي علي بن الحسن : كان قال ، بإسناده سعد ابن أخرج-3

ًا السم التي الخيرةا المرةا كان حتى ، منه يفلت ذلك كل ، مرار
 /1(  السابق . المصدر كبده يختلف كان فإنه ، فيها مات
339. ( 

المسألة هذه في الطبي بالجانب المتعلقة النصوص وبعرض هذا
كلية ، الدوية علم أستاذ الطاهر حسين الدين أ.د. كمال على

:  بقوله أجاب ، بالرياض سعود الملك جامعة الصيدلة

أيّ من – عنه الله رضي علي بن الحسن أيّ – المريض يشتك ( لم
أوسم كيميائية مادةا أيّ إعطائه عدما يرجح مما ، سائل دمويّ نزفا
أن المعروفا فمن ، الدما تخثر لعوامل تثبيط إحداث على قدرةا ذات

وذلك ؛ الدمويّ النزفا إلى تؤديّ ، والسموما الكيميائيات بعض
على المساعدةا العوامل لبعض الكبديّ التصنيع تثبيط على لقدرتها

فإن ولذلك ؛ التخثر عملية في تأثيراتها لمضادات أو ، الدما تخثر
مناطق في دمويّ نزفا ظهور إلى سيؤديّ المواد هذه تعاطي
المعديّ والجهاز والفم والنف العين مثل الجسم أعضاء من متعددةا

  –المعديّ الجهاز في الدمويّ النزفا حدوث وعند – المعويّ– 
ًا ، سائل دبريّ نزفا بشكل الدما يخرج – المعويّ ًا أو منفرد مخلوط

أو كانت صلبة دموية قطع أو جمادات شكل في يظهر ول ، البراز مع
إعطاء يستبعد ولذلك ) ، الكبد من ( قطع شكل في أو ، استفنجية



على القدرةا ذات السموما أو ، الكيميائية المواد أحد المريض ذلك
) . دمويّ نزفا إحداث

قطع أنها إلى الروايات أشارت التي المتجمدةا الدما قطع طبيعة وعن
: الطاهر حسين الدين أ.د. كمال يقول ، الكبد من

 –المعويّ  – المعديّ الجهاز أوراما أو سرطانات أنواع بعض ( هناك
التي المخاطية السرطانات بعض أو ، المعاء عبر المتنقلة أو الثابتة
وبطانات ، الخليا مع المخلوط ، المتجمد الدمويّ النزفا إلى تؤديّ

من ( قطع جمادات بشكل تخرج وقد – المعويّ – المعديّ الجهاز
قد المريض ذلك أن أرجح فإني ولذلك ) ، الروايات في كما الكبد
ًا يكون : كتاب ) . راجع المعاء أوراما أو ، سرطانات بأحد مصاب

( ص الغيث خالد للدكتور  الطبريّ تاريخ في معاوية خلفة مرويات
395 – 397. ( 

له شهادةا فهذه ، بالسم عنه الله رضي الحسن موت ثبت وإن
منهاج في تيمية ابن السلما شيخ بذلك قال كما حقه في وكرامة
 ) .42/ 4(  السنة

حول شبهات من أخرى شبهة ومع القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
المنابر على عنه الله رضي علي لعن وقضية عنه الله رضي معاوية

..  معاوية من بأمر

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )14  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

.. عنهما الله رضي علي بن الحسن بسم معاوية اتهاما شبهة عن
عنه الله رضي علي لعن شبهة عن الله شاء إن الرد سيكون واليوما

.. معاوية من بأمر المنابر على

رضي معاوية حق في المكذوبة الشياء من الفرية هذه : إن الجواب
كتب على ودخلت الرافضة لها روج التي الباطيل من بل عنه الله
.. بها المويّ العهد وظلم .. وبل فيها شك ل حقيقة كأنها السنة أهل
تلك أبرز أن لذلك الداعية السباب في النظر بعد لي تبين ولقد

، الناس بعض دعت التي السباب
ومحاولة والراء للمذهب التعصب هو العهد هذا لتشويه الطوائف أو 

.. بالخرين التشهير

وأغلب ، النقل صحة إلى مفتقرةا وهي ، دليل إلى تحتاج دعوى وهذه
يتثبتون ل ، عنه الله رضي معاوية ببغض قلبه أشرب ومن الرافضة

( ) أو المؤرخون ذلك ذكر : ( كما بقولهم يكتفون وإنما ، ينقلون فيما
.. وليحيلون الترهات من غيرها ) إلى بذلك طافحة التواريخ وكتب

والتوثيق الحالة أهمية مدى معلوما هو وكما ، موثوق مصدر أيّ إلى
.. والباحثين المحققين عند الدعاوى هذه لمثل

فضله من ثبت بما ، التهم هذه مثل عن منزه عنه الله رضي ومعاوية
في السيرةا محمود كان عنه الله رضي معاوية أن كما ، الدين في

بالدين له وشهدوا ، التابعين خيار وامتدحه الصحابة عليه أثنى ، المة
معنا تقدما .. وقد الخير خصال وسائر والحلم والعدل والفقه والعلم

العامة الجليل الصحابي هذا فضائل من الكثير مضت حلقات في
.. للهمية فلتراجع والخاصة

رضي معاوية في العلم أهل وأقوال الفضائل تلك مراجعة بعد ونقول
على المحال أبعد من فإنه ، معاوية حق في هذا ثبت : إذا عنه الله
عنه الله رضي علي لعن على الناس يحمل أن سيرته هذه كانت من

السلف أولئك أن يعني هذا و ، الفضل في هو من وهو المنابر على



مالؤوه قد ، البالغ الثناء ذلك عليه أثنوا الذين بعدهم من العلم وأهل
عنه المة نزهت مما !! وهذا الضلل على واتفقوا والبغي الظلم على
على تجتمع ل أمتي : ( إن وسلم عليه الله صلى الرسول حديث بنص

 ) .84 – 82(  برقم عاصم أبي لبن ) السنة ضللة

من به اشتهر وما الملك في عنه الله رضي معاوية سيرةا علم ومن 
أكبر من ذلك أن له ظهر ، للرعية السياسة وحسن والصفح الحلم

. عليه الكذب

ًا تتفق ل الحكاية هذه أن شك ول طبيعة ول ، الحوادث منطق مع أبد
تذكر لم أمية لبني المعاصرةا التاريخية الكتب إن و ، المتخاصمين

ًا ًا ذلك من شيئ :- مثل ، المتأخرين كتب من هي إنما و ، أبد

. مخنف أبي  ) عن5/71( الطبريّ تاريخ كتاب-1
) .285(ص للسيوطي الخلفاء تاريخ -2
في تاريخهم كتبوا ممن ) . وغيرهم2/397( الثير لبن الكامل -3

.. العباس بني عصر

يعلنوا و ، أمية بني سمعة إلى يسيئوا أن بقصد كان إنما العمل وهذا
ارتكبه الذيّ القدر يبلغ لم للعلويين العباسيين اضطهاد أن للعلويين
. قبل من المويون

يصح لم الذيّ هو ؟! و بذلك عنه الله رضي معاوية يسمح كيف ثم
ًا عنه ًا سّب أنه أبد ً ، واحدةا مرةا لعنه أو علي به التشهير عن فضل

!! .. المنابر على

قصة ) على7/284( والنهاية البداية في الله رحمه كثير ابن علق وقد
يصح : ول بقوله ، القنوت بعد المنابر على عنه الله رضي علي لعن
.. هذا

ًا نتساءل أن لنا ثم عنه الله رضي علي بسب أمية بنو ُيعنى لماذا أيض
 ؟ المنتصرون الغالبون هم و

لعن يجوز ل أنه على المسلمين إجماع في يقال أن يمكن ما و
 ؟ التعيين على المسلم

ًا الحكم هذا يكون هل و أتى من و عنه الله رضي معاوية عن غائب
 ؟ أمية بني من بعده



بيد أخذ معاوية أن من الفريد العقد صاحب نقله ما نفسر كيف و
الناس أكرما : من لجلسائه قال ثم ، له مجلس في علي بن الحسن

ًا ًا و أب ًا و أم بيد .. فأخذ أعلم المؤمنين : أمير فقالوا ؟ جدةا و جد
بنت فاطمة أمه و ، طالب أبي بن علي أبوه : هذا قال و الحسن
عليه الله صلى الله رسول جده و ،  وسلم عليه الله صلى محمد
. عنها الله رضي خديجة جدته و ، وسلم

ًا أن من قيل ما أما و أن و ، أصحابه و معاوية قنوته في يلعن كان علي
ًا لعن قنت إذا معاوية غير فهو ، والحسين الحسن و عباس ابن و علي
ًا أكثر كانوا عليهم الله رضوان الصحابة لن صحيح غيرهم من حرص

ّيد على .  لعنه و المسلم سباب عن نهى الذيّ الشارع بأوامر التق

ًا لعن : من وسلم عليه الله صلى قال قد و . صحيح كقتله فهو مؤمن
) .10/479( الفتح مع البخاريّ

شهداء ل و شفعاء اللعانون يكون : ل  وسلم عليه الله صلى قوله و 
) .2/1283( الجامع . صحيح القيامة يوما

 
من - مرويّ أمية بني منابر على علي لعن قصة – الثر هذا إن ثم

. و ضعف فيه المدائني وهو سعد ابن شيخ وهو محمد بن علي طريق
الحديث متروك بثقة ) ليس مخنف ( أبو يحي بن لوط شيخه

والهلكى الضعفاء عن روايته وعامة به يوثق ل تالف وإخباريّ
 ) . وفي3/419(  ) والميزان7/302( : السير . انظر والمجاهيل

ًا سندها الطويلة الرواية هذه راجع ، ضعيف ، الكلبي جناب أبو أيض
 ) .71 / 5(  الطبريّ تاريخ في الملفقة

بقصة المباشر التصريح فيه ورد الذيّ الوحيد هو و ، الثر هذا إن ثم
.. والجهل البدع أهل عامة به يتمسك الذيّ وهو ، المشهور وهو اللعن
ًا أن إلى يشير العاصر بن وعمرو معاوية يلعن كان عنه الله رضي علي

؟!! هذه عن يتحدثوا لم !! فماذا وغيرهم

دليل أيّ فيها ليس ، واهية شبهات فهي ، الوراية هذه ماسوى وأما
قليل بعد عليها الرد سيتم و ، والهواء البدع أهل به يتشدق ما على

.. الله شاء إن

عامر  ) عن2404 ( برقم مسلم صحيح في جاء : ما الولى الشبهة
سفيان أبي بن معاوية : أمر قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن



ًا ًا ذكرت : أما فقال ؟ تراب أبا تسب أن منعك : ما فقال سعد ثلث
لي تكون لن أسبه فلن ، وسلم عليه الله صلى الله رسول له قالهن
الله صلى الله رسول سمعت ، النعم حمر من إلي أحب منهن واحدةا

الله رسول : يا علي له فقال مغازيه في : خلفه له يقول وسلم عليه
عليه الله صلى الله رسول له فقال ؟ والصبيان النساء مع خلفتني
ل أنه إل ، موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى : أما وسلم

ً الراية : لعطين خيبر يوما يقول وسمعته ، بعديّ نبوةا الله يحب رجل
لي : ادعوا فقال لها : فتطاولنا قال ، ورسوله الله ويحبه ورسوله

ًا عليه الله ففتح ، إليه الراية ودفع عينه في فبصق أرمد به فأتي ، علي
الله رسول .. } دعا أبناءكم ندعوا تعالوا { قل الية هذه نزلت ولما ،

ًا وسلم عليه الله صلى ًا وفاطمة علي ًا وحسن : اللهم فقال وحسين
.  أهلي هؤلء

ًا أمر معاوية أن ليفيد الحديث : هذا الجواب ولكنه ، علي بسب سعد
، علي سب من المانع عن يستفسر أن أراد معاوية فإن ظاهر هو كما

ًا فأجابه سعد رد سمع عندما معاوية أن نعلم ولم ، السبب عن سعد
.. ولعاقبه منه غضب

معاوية كان ولو ، سعد لرأيّ تصويب ، هنا معاوية سكوت أن كما
ًا سعد عن سكت لما ، يدعون كما علي سب على الناس يجبر ظالم

ُعلم ، شيء ذلك من يحدث لم ولكن ، سبه على ولجبره لم أنه ف
.. بذلك رضي ول بسبه يأمر

تصريح فيه ليس ، هذا معاوية : قول ذلك في الله رحمه النوويّ يقول
ًا أمر بأنه ، السب من له المانع السبب عن سأله وإنما ، بسبه سعد
ًا امتنعت : هل يقول كأنه ًا أو تورع ًا كان . فإن ذلك غير أو خوف تورع

ً فله ذلك غير كان وإن ، محسن مصيب فأنت ، السب عن له وإجلل
ًا ولعل ، آخر جواب معهم يسب فلم ، يسبون طائفة في كان قد سعد

: قالوا ، السؤال هذا فسأله ، عليهم أنكر أو ، النكار عن وعجز ،
ً ويحتمل ، واجتهاده رأيه في تخطئه أن منعك : ما معناه أن آخر تأويل
( مسلم صحيح . شرح أخطأ وأنه واجتهادنا رأينا حسن للناس وتظهر

15 / 175. ( 

بتصريح ليس  ) : ( وهذا278 / 6(  المفهم في القرطبي وقال
من عنده من ليستخرج امتناعه سبب عن سؤال هو وإنما ، بالسب



معاوية ذلك سمع ولما ، جوابه من ظهر قد كما ، نقيضه من أو ، ذلك
) . لمستحقه الحق وعرفا ، وأذعن سكت

إنما عنه الله رضي معاوية : أن أعلم والله هذا في لي يظهر والذيّ
بعض استظهار ذلك من وأراد ، لسعد المداعبة سبيل على ذلك قال

ً كان عنه الله رضي معاوية فإن ، عنه الله رضي علي فضائل رجل
ًا ًا فطن أن فأراد ، عندهم ما واستخراج الرجال مطارحة يحب ذكي

بهذا سؤاله فألقى ، عنهما الله رضي علي في سعد عند ما يعرفا
.. المثير السلوب

؟ علي ملة على : أنت عباس لبن عنه الله رضي قوله مثل وهذا
الله رسول ملة على أنا ، عثمان ملة على : ول عباس ابن له فقال
 ) .355 / 1(  بطة لبن الكبرى البانة . انظر وسلم عليه الله صلى

فكذلك ، المداعبة سبيل على جاء عباس لبن هنا معاوية قول وظاهر
المر من الرافضة ادعى ما وأما ، الباب هذا من هو لسعد قوله

، ذلك مثل منه يصدر أن عنه الله رضي معاوية فحاشا ، بالسب
:- أمور عدةا هذا من والمانع

ًا يسب كان ما نفسه معاوية : أن الول فكيف ، عنه الله رضي علي
ًا كان بل ؟ بسبه غيره يأمر ًا له معظم إلى والسبق بالفضل له معترف

. عنه الثابتة أقواله ذلك على دلت كما ، السلما

وجماعة الخولني مسلم أبا أن وجه غير من ورد : وقد كثير ابن قال
ًا تنازع : هل له فقالوا معاوية على دخلوا معه ؟ مثله أنت أما علي

.. مني بالمر وأحق ، وأفضل مني خير أنه لعلم إني : والله فقال
 ) .132 / 8(  والنهاية البداية

ًا كثير ابن ونقل : لما قال المغيرةا عن الحميد عبد بن جرير عن أيض
: أتبكيه امرأته له فقالت ، يبكي جعل معاوية إلى علي قتل خبر جاء
الفضل من الناس فقد ما تدرين ل إنك : ويحك فقال ؟ قاتلته وقد

 ) .133 / 8(  المصدر . نفس والعلم والفقه

تعرض عنه الله رضي معاوية أن صحيح بنقل يعرفا ل : أنه الثاني
من فهل ، حياته في له حربه أثناء شتم أو بسب عنه الله رضي لعلي

ما أبعد من فهذا ، ووفاته معه حربه انتهاء بعد يسبه أن المعقول
. وشتمه سبه على الناس يحمل أن منه وأبعد العقول أهل عند يكون



ً كان عنه الله رضي معاوية : أن الثالث ًا رجل بالعقل مشهور ، ذكي
، ذلك من وحاشاه علي سب على الناس حمل أراد فلو ، والدهاء
في هو من وهو ، وقاص أبي بن سعد مثل من ذلك يطلب أفكان

ً الفتنة في دخوله عدما مع ، والورع الفضل أقل يفعله ل !! فهذا أصل
ً الناس ًا عقل ؟!! بمعاوية فكيف ، وتدبير

الحسن تنازل بعد بالخلفة انفرد عنه الله رضي معاوية : أن الرابع
ودانت ، والقلوب الكلمة عليه واجتمعت له عنهما الله رضي علي بن
وحسن الحكمة ؟! بل علي سب في له نفع فأيّ ، بالملك المصار له

وتسكين النفوس تهدئة من فيه لما ، ذلك عدما تقتضي السياسة
شهدت الذيّ عنه الله رضي معاوية على يخفى ل هذا ومثل ، المور

. والتدبير السياسة بحسن المة له

بالخلفة استقلله بعد عنه الله رضي معاوية بين كان : أنه الخامس
السير كتب وفي مشهور هو ما والتقارب اللفة من علي وابناء

.. والتاريخ

بمائتي فأجازهما معاوية على وفدا والحسين الحسن أن ذلك ومن
: ولم الحسن له فقال ، قبلي أحد بهما أجاز : ما لهما وقال ، ألف
 ) .139 / 8(  والنهاية . البداية منا أفضل أحد تعط

ًا له فقال معاوية على الحسن مرةا ودخل ً : مرحب رسول بابن وأهل
. ألف بثلثمائة له وأمر ، وسلم عليه الله صلى الله صلى الله

 ) . 140 / 8(  نفسه المصدر

من عنه الله رضي معاوية حق في ادعي ما بكذب يقطع مما وهذا
مع هذا يحصل كيف إذ ، عنه الله رضي علي سب على الناس حمله

..  والتكريم والحتفاء والمودةا اللفة هذه من أولده وبين بينه ما

سهل  ) عن2409 ( برقم مسلم صحيح في : ماجاء الثانية الشبهة
ُتعمل قال عنه الله رضي سعد بن آل من رجل المدينة على : اس

ًا يشتم أن فأمر سعد بن سهل : فدعا قال مروان عنه الله رضي علي
فقال ، تراب أبا الله : لعن فقل أبيت إذا : أما له فقال ، سهل فأبى ،

الحديث ذكر .. ثم تراب أبي من إليه أحب اسم لعلي : ماكان سهل
.  بذلك تسميته وسبب



هؤلء استشهاد إن بل ، الصحة من له أساس ل الدعاء : هذا الجواب
فيه معاوية باسم التصريح فأين ، فيه حجة ل الحديث بهذا وأمثالهم

قبل الجاهل لدى المعروفا ومن ، مروان آل من الرجل إن ثم  ؟؟
..  مرواني وليس سفياني عنه الله رضي معاوية أن العالم

يتورعوا ولم ، علي سب ينكرون المبتدعة هؤلء أن الغرائب ومن
!! وكتبهم وعثمان وعمر بكر أبي النبياء بعد البرية خير سب عن

.. بذلك طافحة

أبي  ) عن85 - 84/ 1(  الحلية في نعيم أبو رواه ما إلى لنستمع و
له فقال معاوية على الكناني ضمرةا بن ضرار : دخل قال صالح

ًا لي : صف معاوية ؟ المؤمنين أمير يا تعفيني : أو ضرار فقال ، علي
ّد إذ : أما ضرار قال ، أعفيك : ل معاوية قال بعيد الله و كان فإنه ، لب

ً يقول ، القوى شديد ، المدى ً يحكم و فصل من العلم يتفجر و ، عدل
، زهرتها و الدنيا من يستوحش ، نواحيه من الحكمة تنطق و ، جوانبه

، الفكرةا طويل ، العبرةا غزير الله و كان ، ظلمته و بالليل يستأنس و
من و ، قصر ما اللباس من يعجبه ، نفسه يخاطب و ، كفه يقلب

إذا يدنينا ، كأحدنا الله و كان - ، إداما بل أو ، غليظ – جشب ما الطعاما
نكلمه ل منا قربه و إلينا تقربه مع كان و ، سألناه إذا يجيبنا و ، أتيناه
و ، الدين أهل يعظم ، المنظوما اللؤلؤ مثل فعن تبسم فإن ، له هيبة
من الضعيف ييأس ول ، باطله في القويّ يطمع ل ، المساكين يحب
الليل أرخى قد و ، مواقفه بعض في رأيته لقد بالله فأشهد ، عدله

ًا محرابه في يميل ، نجومه غارت و ، سدوله ، لحيته على قابض
فكأني ، الحزين بكاء يبكي و - ، اللديغ – السليم تململ يتململ
للدنيا يقول ثم ، إليه يتضرع ، ربنا يا ، ربنا : يا يقول هو و الن أسمعه

ّتِك قد ، غيريّ غريّ ، هيهات ، هيهات ؟ تشوفت إلّى ؟ تغررت : إلّى َت َب
ًا ٍه ، كبير خطرك و ، حقير مجلسك و ، قصير فعمرك ، ثلث من آه آ
معاوية دموع . فوكفت الطريق وحشة و السفر بعد و ، الزاد قلة

القوما اختنق قد و ، بكمه ينشفها جعل و ، يملكها ما لحيته على
كيف ، الله رحمه الحسن أبو كان - : كذا معاوية أيّ – فقال ، بالبكاء
ُدَك ُد ضرار قال ؟ ضرار يا عليه َوْج َوْج ُدها ذبح من :  ِرها في واِح ، ِحْج

.  فخرج قاما ثم ، حزنها يسكن ول دمعتها ترقأ ل

ًا القرطبي قال وثنائه عنه الله رضي لعلي ضرار وصف على معلق
فيما لضرار وتصديقه ، ذلك من معاوية وبكاء ، معاوية بحضور عليه
الله رضي علي بفضل معاوية معرفة على يدل الحديث : ( وهذا قال



أن معاوية على يبعد ذلك وعند ، ومكانته حقه وعظم ، ومنزلته عنه
ًا معاوية كان لما ، وسبه بلعنه يصرح والدين العقل من به موصوف

.. ) يصح ل كذب فأكثره ذلك من عنه يروى وما الخلق وكرما والحلم
 ) .278 / 6(  للقرطبي المفهم

يصرح أن ، عنه الله رضي معاوية من يتصور هل ، الموقف هذا بعد و
؟!  المنابر على عنه الله رضي علي بلعن

مضرب بلغ الذيّ عنه الله رضي معاوية حلم يسع أن يعقل وهل
بعد يأمر ثم ، المؤمنين أمير وهو وعامتهم الناس سفهاء ، المثال

ويأمر ، المنابر على طالب أبي بن علي الراشد الخليفة بلعن ذلك
لكل هذا في ؟؟!!  والحكم والبلدان المصار سائر في بذلك ولته

.. ودين وفهم عقل صاحب

في طالب أبي بن علي يسبون كانوا أمية بني أن من قيل ما أما و
نوابه إلى كتب و أبطله العزيز عبد بن عمر ولي فلما ، الخطب
على علي سب بترك العزيز عبد بن عمر أمر خبر . انظر بإبطاله
النبلء أعلما سير ) و256-3/255( الثير لبن الكامل في المنابر
 ) .5/147( للذهبي

ًا أحب من : إن قلت ؛ له خير عمل كل ينسب أن ينبغي ل شخص
و ، المجددين ومن الهدى أئمة من العزيز عبد بن عمر أن صحيح
سيرتهم في نهجهم على سار لنه ، الراشدين الخلفاء خامس اعتبر

ل لكن  ، المور من وغيرها العيش طريقة و الخلفة و الرعية مع
، عنه الله رضي معاوية على العزيز عبد بن عمر نفضل أن يعني

رأى ، المؤمنين خال هو و ، المنزلة و القدر جليل صحابي فمعاوية
الله صلى النبي يد يده صافحت و وسلم عليه الله صلى الله رسول

من تجعل ل المكانة و الفضيلة هذه مثل أن ولشك ، وسلم عليه
.. المنابر على عنه الله رضي علي بلعن يصرح عنه الله رضي معاوية

أما ، سفيان أبي بن : معاوية أفضل أيهما ، المبارك بن الله عبد سئل
أنف في دخل الذيّ الغبار إن الله : و فقال ؟ العزيز عبد بن عمر

بألف عمر من أفضل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع معاوية
: فقال ، وسلم عليه الله صلى الله رسول خلف معاوية صلى ، مرةا

؟ هذا بعد . فما الحمد ولك : ربنا معاوية فقال ، حمده لمن الله سمع
عند منه قريب بلفظ و ) ،33 /3( خلكان لبن ، العيان . وفيات
) .5/2466( الشريعة كتابه في الجريّ



ً : سمعت قال الموصلي الجراح إلى بسنده الجريّ أخرج و رجل
عبد بن عمر أين ؛ مسعود أبا : يا فقال عمران بن المعافى يسأل
ًا غضب ؟!  فرأيته سفيان أبي بن معاوية من العزيز ًا غضب و شديد

معاوية ، أحد وسلم عليه الله صلى محمد بأصحاب يقاس : ل قال
. وجل عز وحيه على أمينه و صهره و صاحبه و كاتبه عنه الله رضي
، للللكائي السنة )  شرح2467-5/2466(  للجريّ الشريعة كتاب
. صحيح ) . بسند2785( برقم

؟ العزيز عبد بن عمر أو أفضل معاوية ، عمران بن المعافى وسئل
. العزيز عبد بن عمر مثل ستمائة من أفضل معاوية : كان فقال
 ) .435/ 2(  للخلل السنة

أفضل : أيهما له قيل ، أسامة أبو إلى بسنده الجريّ أخرج كذلك و
؟ العزيز عبد بن عمر أو معاوية

. أحد بهم يقاس ل وسلم عليه الله صلى الله رسول : أصحاب فقال 
نحوه أخرج كذلك و ، صحيح ) بسند2466-5/2465( الشريعة كتاب

) .666( برقم ، السنة في الخلل

بكر أبو  ) أخبرنا660(  صحيح بسند السنة في الخلل وروى
بن عمر أو : معاوية أفضل أيهما الله عبد لبي : قلت قال المروذيّ

الله رسول بأصحاب نقيس لسنا ، أفضل : معاوية فقال ؟ العزيز عبد
ًا وسلم عليه الله صلى : خير وسلم عليه الله صلى النبي قال ، أحد

.  فيهم بعثت الذيّ قرني الناس
 

: فقال ، وعدله العزيز عبد بن عمر عنده ذكر أنه العمش وعن
: قال ؟ حلمه في يعني محمد أبا : يا قالوا ؟ معاوية لوأدركتم فكيف

 ) .437 / 1(  للخلل . السنة عدله في بل والله ل

الجمع من خير بالخلفة عنه الله رضي معاوية بايع الذيّ الجمع وإن
غفير جم لمعاوية بايع فقد ، الله رحمه العزيز عبد بن عمر بايع الذيّ
. وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة من

 ) :6 / 5(  الفصل في كما الله رحمه حزما ابن يقول ذلك وفي
هو من الصحابة بقايا وفي ، معاوية إلى المر سلم ثم ، الحسن فبويع
عن أولهم فكلهم ، وقاتل الفتح قبل أنفق ممن بخلفا منهما أفضل
. إمامته ورأى معاوية بايع آخرهم



هذه مثل عن يتورعون عليهم الله رضوان الصحابة أن لشك و
عليه الله صلى الله رسول أحاديث يعلمون هم و ، القوال و العمال

حديث يعلم هو و ، بعينه لعنه أو المسلم سب عن النهي في وسلم
اللعان ول بالطعان المؤمن : ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول
) و2/487( عاصم أبي لبن السنة : كتاب في تخريجه . انظر

) ..4847( المصابيح مشكاةا ) و1/634( الصحيحة

التي و ، القبيحة الفعلة هذه عن تزجر التي الحاديث من غيرها إلى
فما ، المسلم عرض و دما بحرمة لعلمهم الناس عواما منها يتورع
يعلم هو و ، الرضوان بيعة و بدر شهد من و الكراما بالصحابة بالك
. عنهم رضي الله أن يقين علم

حول شبهات من أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
.. عنه الله رضي معاوية

.. الذهبي الله : أبوعبد أخوكم



 )15  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

.. معاوية من بأمر المنابر على عنه الله رضي علي لعن شبهة عن
، لمعاوية الحسن بيعة مسألة عن ، الله شاء إن الرد سيكون واليوما

.. وإن له معاوية بعد من العهد ولية تكون أن الحسن واشتراط
عنه الله رضي علي بن الحسن لشخص بالغة إساءةا فيها كهذه قضية

الدنيا و الملك أجل من للصلح بالسعي النصوص هذه اتهمته حيث ،
.. الفاني ومتاعها

عن  ) - الحديث13(  رقم الحلقة  – مضت حلقة في معنا وتقدما
الشبهة هذه .. ولكن وقتله للحسن السم بدس معاوية اتهاما شبهة

تتحدث المبتدعة بها يتمسك رواية هناك أن خاصة فراغ من تأتي لم
تكون بأن معاوية على الحسن فيها اشترط والتي الصلح معاهدةا عن

بدأ لما فإنه لذا ، العقبة هذه معاوية أماما .. فكان بعده من له الخلفة
من ليتخلص ، إليه السم يدس أن من يجد لم ليزيد البيعة في يفكر

!!! الشرط

صحيح بحكم الخروج ثم ، الشبهة وهذه القضية هذه أبعاد ولمعرفة
ذلك اقتضاها التي الشروط هي وما الصلح كيفية معرفة من لبد كان

.. الصلح

ًا عنه الله رضي الحسن كان الجمصصل أهصصل لقتصصال أبيصصه لخروج معارض
فصصي شصصيبة أبصصي ابصصن عنصصد حسصصن بإسصصناد ذلصصك جاء كما ، الشاما وأهل

،100-15/99( المصصصنف ( دمشصصق تاريصصخ فصصي عسصصاكر ابصصن و ) 
تركصصت أنهصصا لشصصك الصصتي المعارك تلك رأى لما ) .. ثم42/456-457

ًا نفسصصه في ًا جرحصص مصصن المسصصلمين تحصصول رأى أن بعصصد خاصصصة ، بليغصص
وجصصوه فصصي الرماح شاهرين متناحرةا جماعات إلى ومجاهدين فاتحين
بسصصبب ، المسصصلمين مصصن اللفا سصصقط كيصصف .. ورأى البعض بعضهم

أحس قد بالتأكيد إنه .. ثم السلما أعداء إل لتخدما التي الحروب تلك
بيصصن الخلفا وتوسصصيع تأجيج على ساعدت التي ، الخفية الصابع بتلك

..  المسلمين



واختاروا علي أنصار اجتمع ، عنه الله رضي علي استشهاد بعد
على العراق أهل الحسن وبايع ، أبيه بعد من لهم خليفة الحسن
فيه يدخل فيما يدخلوا أن على وبايعهم ، المرةا على : بايعهم بيعتين

( الخامسة الطبقة سعد ابن : طبقات . انظر به رضي بما  ويرضوا ،
. حسن  ) بإسناد5/257

ما والله وإني بطينتكم : الحقوا لهم قال منهم البيعة أخذ أن وبعد
على يزيد ما وسلم عليه الله صلى محمد أمة إمرةا من ألي أن أحب
الطبقة سعد ابن : طبقات . انظر دما محجم منهم يهراق خردل ذرةا

.  صحيح  ) بإسناد5/257(  الخامسة

في ووقع ، بايعهم عندما الحسن شرط من العراق أهل ارتاب هنا
رضي الحسن تعرض وقد ، قتال بصاحب ليس الحسن أن حّسهم

وركه في طعنه حينما الخوارج أحد قبل من اغتيال لمحاولة عنه الله
ً الحسن منها مرض ، خطيرةا طعنة .. بحياته توديّ أن وكادت طويل
. حسن  ) بإسناد61 / 3(  للطبراني الكبير : المعجم انظر

ًا يزداد الحسن جعل التصرفا وهذا فراسل ، الكوفة لهل بغض
على ووافق الحسن معاوية راسل المقابل . وفي الصلح في معاوية
هذا في طالب أبي بن جعفر بن الله عبد الحسن استشار هنا ، الصلح

 ) بسند269(  الخامسة الطبقة ، سعد ابن . طبقات فأيده التصرفا
. صحيح

خالد الدكتور إليها أشار ، عدةا بمراحل الصلح قضية مرت وقد هذا
( ص الطبريّ تاريخ في معاوية خلفة مرويات القيم كتابه في الغيث
:- مختصرها  ) وهذا135 – 126

بأن للحسن وسلم عليه الله صلى الرسول : دعوةا الولى المرحلة
الدعوةا فتلك ، المسلمين من عظيمتين فئتين بين به الله يصلح

على القداما إلى عنه الله رضي الحسن دفعت التي هي المباركة
. وتصميم ثقة بكل الصلح

ًا الحسن وضعه الذيّ : الشرط الثانية المرحلة لقبوله أساس
من ويحاربوا يسالم من يسالموا بأن ، له العراق أهل مبايعة
. يحارب



رضي الحسن لها تعرض التي الغتيال : محاولة الثالثة المرحلة
( الطبقات في سعد ابن ذلك ذكر كما ، الخوارج يد على عنه الله

. حسن  ) بسند1/323
لقتال الخروج على عنه الله رضي الحسن : إجبار الرابعة المرحلة

رحمه كثير ابن إليه أشار المر وهذا ، منه رغبة غير من الشاما أهل
أن الحسن نية في يكن : ولم  ) بقوله8/14(  البداية في الله

ًا فاجتمعوا ، رأيه على غلبوه ولكن ، أحد يقاتل ًا اجتماع لم عظيم
.. بمثله يسمع

الشاما من عنه الله رضي معاوية : خروج الخامسة المرحلة
من الحسن خروج خبر إليه وصل أن بعد ، العراق إلى وتوجهه
.. الكوفة

ووقوع ، ومعاوية الحسن بين الرسل : تبادل السادسة المرحلة
. عليهما الله رضان بينهما الصلح

عنه الله رضي الحسن لغتيال الثانية : المحاولة السابعة المرحلة
شرع ، ومعاوية الحسن بين المفاوضات نجحت أن بعد أنه حيث ،

فقاما ، تم الذيّ الصلح تقبل على أتباعه نفوس تهيئة في الحسن
ًا فيهم معسكره بعض عليه هجم إذ يخطب هو وبينما ، خطيب

الخبار في الخبر هذا . انظر منهم أنجاه الله ولكن ، قتله محاولين
 ) .217 – 216 ( ص للدينوريّ الطوال

وتسليمه الخلفة عن علي بن الحسن : تنازل الثامنة المرحلة
هذه خبر . انظر أجمعين عليهم الله رضوان معاوية إلى المر

وفضائل حسن  ) بسند26 / 3(  الكبير في الطبراني عند المرحلة
.  صحيح  ) بسند769 / 2(  أحمد للماما الصحابة

عثمان بجمع الشادةا معرض في الله رحمه التبوذكي سلمة أبو قال
بكر كابي القرآن جمعه في : وكان القرآن عنه الله رضي عفان بن
 ) . 322(  للخلل . السنة الردةا في

معاوية مع صلحه في عليه الله رضوان الحسن كان : وكذلك قلت
القرآن جمعه في كعثمان ، المسلمين لدماء حقنه في عنه الله رضي
. الردةا في بكر وكأبي

ًا يعد الحسن من الفعل هذا كون من ذلك على أدل ول أعلما من علم
لتلك صحيحه في البخاريّ سجله ما ذلك في والحجة ، النبوةا

، الجمعان التقى حين المسلمة المة تاريخ من الحرجة اللحظات



: سمعت قال موسى أبي عن ، العراق أهل وجمع الشاما أهل جمع
معاوية علي بن الحسن والله : استقبل - يقول البصريّ أيّ – الحسن
ل كتائب لرى : إني العاص بن عمرو فقال ، الجبال أمثال بكتائب

الرجلين خير والله كان - و معاوية له . فقال أقرانها تقتل حتى تولي
بأمور لي من هؤلء ، هؤلء و هؤلء ، هؤلء قتل إن ، عمرو - : أيّ
من رجلين إليه فبعث ؟ بضيعتهم لي من ؟ بنسائهم لي من ؟ الناس
عامر بن الله عبد و سمرةا بن الله عبد – شمس عبد بني من قريش

و له قول و عليه فاعرضا الرجل هذا إلى : اذهبا فقال – كريز بن
لهما . فقال إليه طلبا و له قال و فتكلما عليه فدخل . فأتياه إليه اطلبا

ّنا علي بن الحسن أيّ – المال هذا من أصبنا قد المطلب عبد بنو : إ
ًا ذلك في رأينا ما وبعده علي حياةا في منه فرقنا ابن قال ، صلح
70 / 13(  فيه تصرفا بما عليه يرجع أن خشية ذلك على : فنبه حجر
الشامي المعسكرين أيّ – دمائها في عاثت قد المة هذه إن ) – و

ًا بعضها قتل قد والعراقي عما بالصفح إل ذلك عن يكفون فل ، بعض
و إليك يطلب و كذا و كذا عليك يعرض : فإنه -  قال منهم مضى

ًا سألهما فما ، به لك : نحن قال ؟ بهذا لي : فمن قال ، يسألك إل شيئ
لقد - : و البصريّ - أيّ الحسن فقال ، فصالحه به لك نحن قال

على وسلم عليه الله صلى الله رسول : رأيت يقول بكرةا أبا سمعت
و مرةا الناس على يقبل هو و جنبه إلى علي بن الحسن - و المنبر
بين به يصلح أن الله لعل و سيد هذا ابني - : إن يقول و أخرى عليه

)5/361( الفتح مع البخاريّ . صحيح المسلمين من عظيمتين فئتين
) .5/158( الطبريّ و

-13/71( الفتح في الحافظ أفادها كثيرةا فوائد القصة هذه في و 
:-  ) منها72

َلٌم-1 . النبوةا أعلما من َع

ل الملك ترك فإنه ، عنهما الله رضي علي بن للحسن منقبة  فيها-2
حقن من رآه لما و ، الله عند فيما لرغبته بل ، لعلة ل و لذلة ل و لقلة
. المة مصلحة و الدين أمر فراعى ، المسلمين دماء

ّد  فيها-3 ًا يكفرون كانوا الذين الخوارج على ر و معه من و علي
للطائفتين وسلم عليه الله صلى النبي بشهادةا ، معه من و معاوية
. المسلمين من بأنهم



حقن في سيما ول ، الناس بين الصلح فضيلة على دللة  فيها-4
.  المسلمين دماء

و ، المسلمين على شفقته و بالرعية معاوية رأفة على دلله  فيها-5
. العواقب في نظره و الملك تدبير في نظره قوةا

ًا ذلك في رأى إذا نفسه الخليفة خلع جواز  فيها-6 . للمسلمين صلح

و الحسن لن ، الفضل وجود مع المفضول ولية جواز فيه - و7
هص) و55 (ت وقاص أبي بن سعد و الخلفة منهما كل ولي معاوية
. بدريان هما و الحياةا هص) في51(ت زيد بن سعيد

ًا بطال ابن قال معاوية أن على يدل : هذا البخاريّ رواية على معلق
ورغبه المال الحسن على عرض وأنه ، الصلح في الراغب هو كان
عليه الله صلى جده موعده ما وذكره ، السيف رفع على وحثه ، فيه

 ) .69 / 13(  : الفتح . انظر به الصلح في سيادته من وسلم

331 – 330 / 1(  الطبقات في سعد ابن أخرجها أخرى رواية وهناك
وتعد ، الصلح في البخاريّ رواية عن أهمية تقل ل وهي صحيح ) بسند
أن يعلم كان معاوية : إن دينار بن عمرو طريق من وهي ، لها مكملة

الذيّ فأسلح الحسن إلى بعث علي توفي فلما ، للفتنة أكره الحسن
ًا وبينه بينه ًا معاوية وأعطاه ، سر والحسن حدث به حدث إن عهد
ّنُه حي ُيَسّمي المر هذا وليجعلن - ، بعده من للخلفة يرشحه أيّ – َل
عند لجالس إني : والله جعفر ابن قال ، الحسن منه وثق فلما ، إليه

ُه يا : اقعد وقال بثوبي فجذب لقوما أخذت إذ الحسن يا أيّ – َهنا
ًا رأيت قد : إني قال ، فجلست ، اجلس – رجل تتابعني أن وأحب رأي
المدينة إلى أعمد أن رأيت : قد قال ؟ هو : ما : قلت قال ، عليه

، الفتنة طالت فقد ، الحديث هذا وبين معاوية بين وأخلي فأنزلها
وعطلت ، السبل وقطعت ، الرحاما فيها وقطعت الدماء فيها وسقت
محمد أمة عن الله : جزاك جعفر ابن فقال - ، الثغور يعني – الفروج

فبعث ، الحسين لي : اع الحسن فقال ، الحديث هذا على معك فأنا
ًا رأيت قد أني أخي : يا فقال فأتاه الحسين إلى أن أحب وإني رأي

، جعفر لبن قال الذيّ عليه : فقص قال ؟ هو : ما قال ، عليه تتابعني
ًا تكذب أن بالله : أعيذك الحسين قال ، معاوية وتصدق قبره في علي
ًا أردت ما : والله الحسن قال والله ، غيره إلى خالفتني إل قط أمر
قال ، أمريّ أقضي حتى عليك فأطينه بيت في أقذفك أن هممت لقد



، خليفته وأنت ، علي ولد أكبر : أنت قال غضبه الحسين رأى : فلما
.  لك بدا ما فافعل لمرك وأمرنا

الحسن الطرفين لدى موجودةا كانت الصلح في الرغبة أن والحقيقة
له وخطط ، الصلح إلى عنه الله رضي الحسن سعى فقد ، ومعاوية

الحسن بدأه ما فأكمل معاوية جاء ثم ، لمبايعته الولى اللحظات منذ
ً منهما واحد كل عمل فكان ، أجمعين عليهم الله رضوان للخر مكمل
.

تنص التي الروايات في وبالتدقيق ، السابقين النصين خلل ومن
و قوةا مع تتنافى أنها نجد ، معاوية بعد الخلفة الحسن طلب على
ًا الخلفة عن يتنازل فكيف ؛ الحسن كرما ابتغاء و المة لدماء حقن

ًا يكون أن على يوافق ثم ، الله مرضاةا و الدنيا أسباب يتطلب ، تابع
؟! أخرى مرةا للخلفة عنقه تشرأب

علي بن للحسن : قلت قال نفير بن جبير ذكره ما هذا على الدليل و
العرب جماجم كانت فقال ، الخلفة تريد أنك يزعمون الناس إن ،

ابتغاء فتركتها ، حاربت من يحاربون و سالمت من يسالمون بيديّ
أنساب في . البلذريّ الحجاز أهل بأتياس أبتزها ثم ، الله وجه

)258 ( ص الخامسة الطبقة ، سعد ابن طبقات ) و3/49( الشرافا
. جيد بسند

الناس بين سارت إشاعة عن عبارةا القصة هذه أن اعتقاديّ وفي
ًا أن الملحظ من إنه ثم ، الحسن أتباع بين وبالذات أبناء من أحد
ًا يزيد بيعة خلل يذكروا لم ، أنفسهم الصحابة أو الصحابة من شيئ

لتخذها ، العهد ولية عن الروايات تذكر كما المر كان فلو ، ذلك
لم ولكن ، بالخلفة أحق أنا وقال ، حجة عنه الله رضي الحسين

ًا نسمع . الطلق على ذلك من شيئ

في بطاينة الله ضيف محمد الستاذ قرره ما ، العتقاد هذا يؤيد ومما
 )84 – 83(  العدد السلمية الجامعة مجلة في منشور له مقال
عهد ولية قضية  – الشاعة هذه أن : وربما قال حيث ، هص1409 سنة

التعريض أرادت ، متأخرةا ظروفا في أطلقت  – معاوية بعد الحسن
استخلفه في الشورى على بالخروج معاوية واتهاما ، ليزيد بالبيعة

الحسن بين الصلح من تالية فترةا في جرت قضية وهي ، يزيد ولده
.  ومعاوية



عن معاوية استغناء شبهة ومع  القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
.. الخلفة توليه مقابل ، عثمان بقتلة المطالبة

.. الذهبي الله عبد : أبو أخوكم تحيات وتقبلوا



 )16  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

ولية تكون أن الحسن واشتراط ، لمعاوية الحسن بيعة مسألة عن
عن الله شاء إن الرد سيكون .. واليوما له معاوية بعد من العهد

توليه مقابل ، عثمان بقتلة المطالبة عن معاوية استغناء مسألة
قتلة على الحد معاوية يقم لم لماذا ، أخرى بصيغة .. إو الخلفة
.. الخلفة إليه آلت أن بعد عنه الله رضي عثمان

السئلة هذه نفسه أحدنا .. ليسأل الشبهة هذه على على الجابة قبل
-:

أثناء جيشه في الفتنة أهل على عنه الله رضي علي أبقى لماذا
؟ الجمل حرب

ِلَم ؟ الشاما إلى توجهه أثناء جيشه من يخرجهم َلْم و
يوقع لم لماذا ، الجمل أهل على عنه الله رضي علي انتصر لما

؟! القتلة هؤلء على القصاص
ًا أن بعد خاصة ، ذلك بعد عليهم القصاص يوقع لم لماذا وأيض

؟! صفين حرب بعد معاوية وبين بينه الخلفا انتهى
 على القصاص بإيقاع عنه الله رضي علي بن الحسن يقم لم لماذا

؟! أبيه بعد من الخلفة تولى أن بعد عثمان قتلة

.. لماذا منا الواحد خلد في تدور التي الكثيرةا السئلة من غيرها إلى
مطالبة بشبهة فقط وتمسكنا ، عليها والجابة السئلة هذه تناسينا
بقتلة المطالبة عن استغنائه مقابل بالخلفة عنه الله رضي معاوية
تفيد ضعيفة ول صحيحة ل واحدةا رواية إلينا يرد لم أنه ؟!! مع عثمان

..  الخلفة توليه مقابل عثمان بقتلة المطالبة عن معاوية استغناء

جيشه في الفتنة أهل على علي إبقاء في السبب : إن نقول أن ولنا
في سادات - كانوا الفتنة أهل أيّ   – أنهم ؛ عليهم الحد إقامة وعدما

.. المور تستقر أن إلى عليهم يصبر أن يرى علي فكان ، أقوامهم
، ومفسدةا مصلحة نظرةا القضية إلى ينظر عنه الله رضي كان فقد



القصاص فأخر ، تركه ل القصاص تأخير تقتضي المصلحة أن فرأى
..  هذا أجل من

الفك حادثة .. ففي أسوةا وسلم عليه الله صلى الله رسول في وله
َكلم ، الناس بعض عنها الله رضي عائشة المطهرةا الطاهرةا في َت
قال فلما ، سلول بن أبي بن الله عبد المر هذا كبر تولى الذيّ وكان
إلى أذاه وصل رجل في يعذرني : من وسلم عليه الله صلى النبي
إن ، الله يارسول منه أعذرك : أنا وقال معاذ بن سعد قاما ؟ أهلي
ّنا كان أمرتنا الخزرج إخواننا من كان وإن ، قتلناه الوس معشر م

بن أسيد وقاما ، معاذ بن سعد على فرد عبادةا بن سعد فقاما ، بقتله
حتى والخزرج الوس الحيان فثار ، عبادةا بن سعد على فرد حضير
حتى يخفضهم وسلم عليه الله صلى النبي فصار ، يقتتلوا أن هموا

4141(  رقم حديث البخاريّ في بتمامه الخبر . انظر وسكت سكتوا
. (

حد وسلم عليه الله صلى النبي يقم لم : لماذا أنفسنا ولنسأل
 ؟ سلول ابن على القصاص

بهذه اغتم قد وسلم عليه الله صلى الرسول أن : لشك الجواب
ابن وبصاحبه بزوجته ثقته المسجد وفي المل على وأعلن الشاعة
هذه في وسلم عليه الله صلى النبي تصرفا حسن ولكن ، المعطل
هذه دلت وقد ، الحيين بين تقع أن كادت فتنة أوقف ، الحادثة

ابن حاول التي للمشكلة وسلم عليه الله صلى الرسول من المعالجة
وسلم عليه الله صلى الرسول سياسة حسن على استغللها سلول

المغرضين على الفرص وتفويت المشاكل وتجنب المور تدبير في
ابن جافى أن ذلك نتيجة وكان ، المؤمنين صفوفا بين المندسين

..  دسائسه ويفضحون يعنفونه الذين هم فكانوا ، قومه سلول

النبي ترك أجلها من التي الحكمة عن العلماء من عدد أجاب وقد
مثل .. من سلول ابن على الحد إقامة وسلم عليه الله صلى

: وإنما  ) بقوله202 – 201 / 12(  تفسيره في الله رحمه القرطبي
ًا الخرةا في له أعد قد الله لن أبي بن الله عبد يحد لم ًا عذاب ، عظيم

ًا ذلك لكان الدنيا في حد فلو ًا الخرةا في عذابه من نقص عنه وتخفيف
من كل وبكذب الله رضي عائشة ببراءةا شهد قد تعالى الله أن مع ،

وبراءةا القاذفا إظهار المقصود إذ الحد فائدةا حصلت فقد ، رماها
..  المقذوفا



ًا وقال ًا أبي ابن حد ترك إنما يقال أن : ويحتمل أيض لقومه استئلف
ًا كان وقد ، ذلك من المتوقعة الفتنة لثائرةا واطفاء ، لبنه واحترام

. قومه ومن عبادةا بن سعد من مبادئها ظهر

 ) : وقيل128 – 127 / 2(  المعاد زاد في الله رحمه القيم ابن قال
، عثمان لقتلة بالنسبة الحال هو كما – إقرار أو ببينة إل يثبت ل الحد

عليه به شهد ول بالقذفا يقر لم وهو - ، شتى قبائل من أعلج فإنهم
يكن ولم ، عليه يشهدوا ولم ، أصحابه بين يذكره كان فإنه ، أحد

.. المؤمنين بين يذكره

ًا وقال  عليه إقامته من أعظم هي لمصلحة حده ترك بل : وقيل أيض
ًا قتله يوجب بما وتكلمه نفاقه ظهور مع قتله ترك كما ، وهي ، مرار

ًا كان فإنه ، السلما عن تنفيرهم وعدما قومه تأليف ، فيهم مطاع
ًا - ، عنه الله رضي عثمان لقتلة بالنسبة الحال كذلك – عليهم رئيس

..  حده في الفتنة إثارةا يؤمن فلم

سلول ابن مكانة عظم وسلم عليه الله صلى النبي علم : وقد قلت
إلى وسلم عليه الله صلى النبي مجيء وقبل .. فإنه قومه في

بن الله عبد يجعلوا أن على اتفقوا قد والخزرج الوس كان المدينة
ًا أبي في موقفه ننسى ول ، عظيمة منزلة عندهم له فهو ، عليهم ملك

الله صلى النبي ترك السبب .. لهذا الجيش بثلث رجع حين أحد غزوةا
ًا ، ينشدها التي للمصلحة عليه الحد إقامة وسلم عليه وتجنب

جلده أن رأى إذ ، عليه الحد إقامة على ستترتب التي للمفسدةا
.. تركه من مفسدةا أعظم

عفان بن عثمان قتلة من عنه الله رضي علي موقف كان وهكذا
لن ، تعجيله من مفسدةا أقل القصاص تأخير رأى ، عنه الله رضي
ًا ً عثمان قتلة يقتل أن ليستطيع عنه الله رضي علي والسبب ، أصل
، مستتب غير والمن ، عنهم وتدافع لهم تنتصر قبائل لهم أن ذلك في

الخوارج هؤلء قياما من ذلك على أدل ول ، مستمرةا الفتنة ومازالت
وكذلك ، النهروان في حاربهم أن بعد عنه الله رضي علي قتل من

.. عنهما الله رضي وعمرو معاوية من كل لها تعرض التي المحاولة
الله رضي علي بن الحسن لها تعرض التي القتل محاولت ننسى ول

..  الخوارج هؤلء يد على عنهما

رضي علي تأخر سبب عن الله رحمه الطحاويّ الماما أجاب وقد 
: و بقوله عنه الله رضي عثمان قتلة على الحد إقامة في عنه الله



الذين الخوارج الطغاةا أولئك من عنه الله رضي علي عسكر في كان
لم من و ، قبيلته له تنتصر من و بعينه ُيعرفا لم من ، عثمان قتلوا
كله إظهاره من يتمكن لم نفاق قلبه من و ، فعله بما حجة عليه تقم

) .483(ص الطحاوية .شرح

موقصصف ، مصصوقفه كصصان ، عنصصه اللصصه رضصصي علصصي فصصإن حصصال كل على و
.  فعلهم من المتبرئ ، منهم المحتاط

و بحصصذر يعصصاملهم كصصان فقصصد عسصصكره مصصن يخرجهصصم لم كان إن و وهو
 الماما قال حتى ، بشزر إليهم ينظر

، الشصصاما إلى للمسير استعداده أثناء منهم أحد يول لم : بأنه  الطبريّ
 الحنفية بن محمد ولده دعا حيث

قائصصد عنهمصصا اللصصه رضصصي عبصصاس بصصن اللصصه عبد جعل و ، اللواء سلمه و
جعل و ، الميسرةا على عنه الله رضي سلمة أبي بن عمر و ، الميمنة

علصصى اسصصتخلف و ، الجصصراح بصصن عمر بن ليلى أبا الجيش مقدمة على
) .4/445( الطبريّ . تاريخ عنهم الله رضي العباس بن قثم المدينة

و ، المارقين أولئك من تبرؤه ليعلن عنه الله رضي منه بادرةا هذه و
، منهم عون غير من المسلمين أمر على السيطرةا على قدرته يثبت
يغنيه ما لخلفته المؤيدين و له الموالين المسلمين في له كان فقد
.. إليهم التودد و بهم الستعانة عن

في كافٍا هو و ، ذاك إذ الطائفة بتلك فعله يمكنه ما أقصى هذا و
 قرابة لهم و مئات لنهم ، عذره

أن الشدةا من هذا من بأكثر عاملهم لو يأمن فما ، جيشه في وعشائر
عائشة و الزبير و لطلحة ذلك حصل كما ، المة في الفتنة حبل يمتد

ًا قتلوا حين بالبصرةا . اعتزلوهم و قبائلهم لهم فغضب ، منهم بعض
) .2/52( للتباني الخيار إفادةا

ثبصصت إذا أنصصه علصصى : و فيقول  الموضوع هذا الباقلني الماما يناقش و
ًا أن قتلة جميع يقتل أن يجز فلم  بالواحد الجماعة قتل يرى ممن علي

أوليصصاء يحضصصر بصصأن و ، بأعيصصانهم القتلة على البينة تقوما بأن إل عثمان
، عثمان قتلة قتل إن .. و وليهم و أبيهم بدما يطلبون و ، مجلسه الدما

عثمان قتل مثل فيه يكون قد ، شديد فساد و عظيم هرج إلى يؤديّ ل
الحق تقّصي و إمكانه وقت إلى الحد إقامة تأخير إّن و ، منه أعظم أو

. عنهم التهمة و للفساد أنفى و لشعثهم ألّم و للمة أصلح و أولى فيه
) .231(ص الملحدةا على الرد في التمهيد



علي المؤمنين أمير به يناديّ كان ما تقتضي الحكيمة السياسة إن و
المر إن إذ ؛ الستعجال وعدما الناةا و التريث من عنه الله رضي
ذلك مواجهة و ، موحد موقف ليجاد الكلمة و الصف وحدةا إلى يحتاج

أضعف الرأيّ في الخلفا أن بيد ، الخلفة مركز يهدد الذيّ التحديّ
ثأر نيل في المال كل على بالتالي قضى و ، الجديد الخلفة مركز

. المقتول الخليفة

ًا عثمان قتلة يقتل لم معاوية إلى الخلفة وصلت لما ولذلك ؟ أيض
، قبل من عنه الله رضي علي يراه كان ما يرى صار : لنه والسبب

عثمان قتلة على القصاص إيقاع قضية يرى كان عنه الله رضي فعلي
ًا ًا يراه عنه الله رضي معاوية كان حين في ، واقع آلت فلما ، نظري

ًا رآه ، إليه الخلفة ..  واقع

تفرق مع علّي يكن لم : بل الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
ًا عليه الناس ًا المر تزيد بفتنة إل عثمان قتلة قتل من متمكن شر
لنهم ، العكس من أولى أدناهما بالتزاما الفاسدين أفسد ودفع ، وبلء
ًا كانوا .  لهم تغضب قبائل لهم وكان ، عسكر

ًا وقال البصرةا إلى عنهما الله رضي والزبير طلحة سار : ولما أيض
يبين ومما ، خلق فيها قتل حرب ذلك بسبب قاما ، عثمان قتلة ليقتلوا

ًا وصار ، علي موت بعد عليه الناس أجمع قد معاوية أن ذلك أمير
قد كانوا الذين عثمان قتلة يقتل فلم هذا ومع ، المسلمين جميع على
إذا الشر من فيها ما يعرفا إنما الفتن أن : وذلك قال أن .. إلى بقوا

ًا فيها أن ويظن ، تزين فإنها أقبلت إذا فأما ، أدبرت ذاق فإذا ، خير
ًا ذلك صار ، والبلء والمرارةا الشر من فيها ما الناس لهم مبين

ًا ، مضرتها الفتنة في دخلوا .. والذين مثلها في يعودوا أن لهم وواعظ
مرارةا عرفوا ول ، الشر من القتال في ما يعرفوا لم الطائفتين من

أحوال استقرأ ومن ، ولغيرهم لهم عبرةا وصارت ، وقعت حتى الفتنة
فحمد أحد فيها دخل ما أنه له تبين ، المسلمين بين جرت التي الفتن
لشيخ ، سفيان أبي بن معاوية المؤمنين : أمير .. انظر دخوله عاقبة

 ).50  – 48 ( ص تيمية ابن السلما

، عنه الله رضي علي الراشد الخليفة يعيشها التي الحالة أن ولشك
عثمان بدما المطالبون يظنه ما خلفا ، حينذاك أدركه الذيّ والوضع

ِجد أمور في يكمن وذلك ، وغيرهم الشاما أهل من عنه الله رضي
:- منها ، عليهم خفي قد نحسبه مما وملبساتها اعتبارها لها خطيرةا



ًا كثيرون الفتنة أهل من عثمان قتلة أن-1 الصعب من فكان ، جد
ًا تزداد الفتنة نرى حين في ، مطالبتهم . يوما إثر يوم

الله رضي علي جيش في هم الفتنة أهل من عثمان قتلة أن-2
عنهم والبحث مطالبتهم يعسر ، مختلفة كثيرةا قبائل ومن ، عنه

فقهاء عند تقرر وقد ، المسلمين لخليفة يستتب لم بعد والمر ،
أصحابها عن – بالكلية لتترك – ُتأخر قد الحدود أن المسلمين

يراها التي العامة للمصلحة متروك هو كما ، والفتن الجهاد حالة
: قاعدةا نجد بل ؛ مفسدةا كبير خافا إذا المسلمين أمر ولي

القواعد ) من المصالح جلب على مقدما المفاسد ( درء
. السلمية الشريعة مقاصد من هي التي المعتبرةا

واستيلء تمكين في يزالون ل الفتنة أهل من عثمان قتلة أن-3
يخشى حينذاك ، وأعوان عدد لهم وكذلك ، المور بعض على
تجتمع أن عنه الله رضي علي فيه يرى وقت في ، مطالبتهم من

ثم ومن ، المور وتنظم المن ويسود ، القلوب وتأتلف ، الكلمة
وتقاما ، وعددهم أعوانهم من القتلة ويتعّر الغمة وتنكشف تتبين

في الصابة : تسديد . انظر غيرهم وفي فيهم الشرعية الحدود
  –55 ( ص الغامديّ سعد بن لذياب ، الصحابة بين شجر

56. ( 

خال : تنزيه القيم كتابه في الله رحمه الفراء يعلى أبو القاضي يقول
في عنه الله رضي علي اجتهاد  ) : ووجه85 ( ص معاوية المؤمنين

:- أشياء المتناع

وقد ، بقتلهم عليهم شهادةا أقامت ول بأعيانهم يعرفهم لم : أنه أحدها
ًا كان مقنع آلفا أربعة فيقوما ، فليقم عثمان قتل : من يقول ما كثير

. أكثر وقيل – بالحديد ملبس أيّ– 

تؤول المة في وفتنة ، نفسه قتل وخافا بأعيانهم عرفهم : لو الثاني
وقت إلى ذلك عن الكف ،فكان الحدود وتعطيل الدين إضعافا إلى

.   – وكذا أتباعه في علي حال وهذا ، الخوفا وزوال الفتنة انحساما
ًا كان أنه نظن ما عنه الله رضي معاوية أدرك آلت أن بعد عليه خافي
- . الخلفة إليه

ًا : فإن المر وخلصة يستطيعان كانا ما عنهما الله رضي ومعاوية علي
ًا ل ، عثمان قتلة على القصاص إقامة ًا .. بل عجز الفتنة من خوف

.. أعلم .. والله المة وافتراق



الله عبد : أبو ..  أخوكم أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
..  الذهبي

 )17( 
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:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

توليه مقابل ، عثمان بقتلة المطالبة عن معاوية استغناء مسألة عن
قتلة على الحد معاوية يقم لم لماذا ، أخرى بصيغة .. إو الخلفة
الرد سيكون .. واليوما الخلفة إليه آلت أن بعد عنه الله رضي عثمان

:- مسألة عن الله شاء إن

؟ ملك أما خليفة عنه الله رضي معاوية هل 
؟ العضوض ( الملك مسمى تحت معاوية حكم فترةا تندرج هل ( 

ًا سأعتمد أنني إلى أنبه أن أود أبدأ أن وقبل هذه كتابه في كثير
رضي معاوية خلفة : مرويات الغيث خالد الستاذ رسالة على الحلقة

مني قليلة وتعليقات بسيطة إضافات مع ، الطبريّ تاريخ في عنه الله
.. الموفق والله للعلم هذا ،

الملك معنى على نتعرفا أن ينبغي السؤالين هذين على الجابة وقبل
. العضوض

، ِعض جمع  ) : العضوض1/250(  الحديث غريب في الخطابي قال
ُلق الشرس الخبيث الرجل وهو .  الُخ

بالسنان : الشد ) : العض7/188(  اللسان في منظور ابن وقال
: عضوض ) : وُملك7/191(  آخر موضع في ... وقال الشيء على

كأنهم وظلم عسف فيه الرعية يصيب أيّ ، وعنف عسف فيه شديد
ًا يعضون . عض

: ملك  ) : العضوض835 ( ص القاموس في آباديّ الفيروز وقال
. وظلم عسف فيه

على انطباقه عدما لنا يتضح ، العضوض بالملك المقصود معرفة وبعد
الله  رضي معاوية فضائل تأمل ومن ، عنه الله رضي معاوية عهد



عنه الله رضي معاوية فضائل حلقات للهمية . راجع بذلك يجزما عنه
.

استعراض من فلبد عنه الله رضيي معاوية عهد تصنيف أجل ومن
الخلفة في وسلم عليه الله صلى الرسول عن الواردةا الحاديث أهم

..  والخلفاء

عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي سفينة عن-1
ملكه أو ، الملك الله يؤتي ثم ، سنة ثلثون النبوةا : خلفة وسلم

) .3/879( لللباني داود أبي سنن : صحيح . انظر يشاء من
عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي حذيفة عن-2

الله يرفعها ثم ، تكون أن الله شاء ما فيكم النبوةا : تكون وسلم
فتكون ، النبوةا منهاج على خلفة تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا
تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم ، تكون أن الله شاء ما

ًا ًا ملك شاء إذا الله يرفعها ثم ، تكون أن الله شاء ما فتكون عاض
ًا تكون ثم ، يرفعها أن ًا ملك ما فتكون – وقهر عتو أيّ  – جبري

تكون ثم ، يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم ، تكون أن الله شاء
)1/8( الصحيحة . السلسلة سكت ثم ، النبوةا منهاج على خلفة

.
على أبي مع : دخلت قال عنه الله رضي سمرةا بن جابر عن-3

ل المر هذا : إن يقول فسمعته وسلم عليه الله صلى النبي
بكلما تكلم ثم قال ، خليفة عشر اثنا فيهم يمضي حتى ينقضي

. قريش من : كلهم قال ؟ : ماقال أبي : قلت قال علّي خفي
 ) .12/201(  مسلم صحيح

إلى رجع : فلما بعضها في .. جاء كثيرةا بصيغ الحديث هذا جاء وقد
أيّ – الهرج يكون ثم قال ؟ ماذا يكون : ثم فقالوا قريش أتته منزله
( داود أبي سنن صحيح في الزيادةا هذه - . انظر والقتل الفتن

3/807. ( 

وأطالوا والتفصيل بالشرح الحاديث هذه العلما الئمة تناول وقد
. وأفادوا فأجادوا ذلك في النفس

:- المسألة هذه في ذكروا ما خلصة يلي وفيما

توجه : قد وجابر سفينة حديثي بين الجمع عن عياض القاضي قال
بعديّ الخلفة الخر الحديث في جاء قد : أنه أحدهما ، سؤالن هنا



ًا تكون ثم ، سنة ثلثون ، خليفة عشر اثني لحديث مخالف وهذا ، ملك
ُهر ، الربعة الراشدون الخلفاء إل سنة ثلثين في يكن لم فإنه والش
 ؟ علي بن الحسن فيها بويع التي

خلفة ، سنة ثلثون الخلفة حديث في المراد : أن هذا عن والجواب
ًا جاء وقد ، النبوةا ثلثون بعديّ النبوةا خلفة الروايات بعض في مفسر
ًا تكون ثم ، سنة . عشر الثني في هذا يشترط ولم ، ملك

:- والجواب  ؟ العدد هذا من أكثر ولي قد : أنه الثاني السؤال

إل يلي ل يقل لم وسلم عليه الله صلى لنه ؛ باطل اعتراض هذا-1
يضر ول العدد هذا ولي وقد  يلي قالي وإنما ، خليفة عشر اثنا

. وال كل باللفظ المراد جعل إن وهذا ، غيرهم بعدهم ُوِجد كونه
مضى وقد ، العادلين الخلفة مستحق المراد يكون أن ويحتمل-2

ِلم من منهم . الساعة قياما قبل العدد هذا تماما من ولبد ، ُع
واحد كل ويتبع ، واحد عصر في يكونون أنهم معناه : إن وقيل-3

. طائفة منهم
المسلمون ويجتمع زمنه في السلما يعز من المراد أن ويحتمل-4

. واختلفهم أمية بني اضطراب قبل وجد قد .. وهذا عليه
ًا : ويحتمل بقوله كلمه عياض القاضي ختم وقد والله ، أخرى أوجه

مسلم صحيح شرح وسلم. انظر عليه الله صلى نبيه بمراد أعلم
 ) .203-12/201(  للنوويّ

رضي سمرةا بن جابر يرويه الذيّ الحديث عن الجوزيّ ابن تكلم كما
مظانه وتطلبت ، الحديث معنى عن البحث أطلت : قد فقال عنه الله

.. ثم مختلفة ألفاظه لن ؛ به المقصود على أقع فلم عنه وسألت ،
:  شيء فيه لي وقع

وأن ، أصحابه وبعد بعده يكون ما إلى أشار : فإنه الول الوجه فأما
، بعدهم الواقعة الوليات عن فأخبر ، بحكمه مرتبط أصحابه حكم
يزال ( ل قوله وكأن ، أمية بني من الخلفاء عدد إلى بذلك أشار فكأنه
إلى تنتقل ثم ) ، خليفة عشر اثنا يلي أن إلى – الولية أيّ – الدين
. الولى من أشد أخرى صفة

في يخرج الذيّ المهديّ بعد هذا يكون أن : يحتمل الثاني الوجه وأما
. الزمان آخر



مدةا جميع في خليفة عشر اثني وجود المراد : أن الثالث والوجه
. انظر أيامهم تتوال لم وإن بالحق يعملون ، القيامة يوما إلى السلما

 ) .227-13/225(  الباريّ : فتح

فقال سمرةا بن جابر حديث على الكلما في بدلوه حجر ابن أدلى وقد
حقيقة ) على خليفة عشر اثنا بعديّ ( يكون قوله يحمل أن : الولى
بن عمر إلى الصديق من الخلفة ولي من جميع فإن ، البعدية

ًا عشر أربعة عبدالعزيز تطل ولم وليتهما تصح لم اثنان منهم ، نفس
عشر اثنا والباقون ، الحكم بن ومروان ، يزيد بن معاوية ، وهما مدتها
ًا عمر وفاةا وكانت ، وسلم عليه الله صلى أخبر كما الولء على نفس

الباريّ . فتح بعده الحوال وتغيرت ، ومائة إحدى سنة العزيز عبد بن
 )13/228. ( 

بخصوص سبقه من على وردوده حجر ابن كلما استعراض وبعد
كثير لبن نفيس كلما على الطلع فاته قد أنه لي ظهر ، جابر حديث
.. جابر حديث حول

خليفة عشر اثني بجود البشارةا الحديث هذا : ومعنى كثير ابن قال
ًا وتتابع تواليهم هذا من يلزما ول ، فيهم ويعدل الحق يقيم صالح
أبو الربعة الخلفاء وهم نسق على أربعة منهم وجد قد بل ، أيامهم

عبد بن عمر ومنهم ، عنهم الله رضي وعلي وعثمان وعمر بكر
الساعة تقوما ول ، العباس بني وبعض ، الئمة عند شك بل العزيز

به المبشر المهديّ منهم أن والظاهر ، محالة ل وليتهم تكون حتى
تتوهم الذيّ بالمنتظر هذا .. وليس بذكره الواردةا الحاديث في

له ليس ذلك فإن ، سامراء سرداب من ظهوره ثم وجوده الرافضة
وتوهم ، السخيفة العقول هوس من هو بل ، بالكلية وجود ول حقيقة

الئمة عشر الثني الخلفاء بهؤلء المراد وليس ، الضعيفة الخيالت
لجهلهم الروافض من ، الثناعشرية فيهم يعتقد الذين عشر الثني
.  عقلهم وقلة

اثني صلبه من يقيم وأن السلما عليه بإسماعيل البشارةا التوراةا وفي
ًا عشر  ) .34 /2(  كثير ابن . تفسير الثناعشر الخلفاء وهم ، عظيم

الحديث هذا  ) : وفي3/312(  تفسيره من آخر موضع في وقال
من .. يكونون عادل خليفة عشر اثني وجود من لبد أنه على دللة

الكتب في بهم البشارةا وقعت وقد ، فيعدلون ويلون قريش
في وجودهم يكون بل متتابعين يكونوا أن يشترط ل ثم ، المتقدمة



ًا المة ًا متتابع بكر أبو هو الولء على أربعة منهم وجد وقد ، ومتفرق
ثم فترةا بعدهم كانت ثم ، عنهم الله رضي علي ثم عثمان ثم عمر ثم

الذيّ الوقت في بقي من منهم يوجد قد ثم ، الله شاء من منهم وجد
.  المهديّ ومنهم ، تعالى الله يعلمه

نص إلى الوجه أقرب يعد كثير ابن إليه ذهب الذيّ الوجه : وهذا قلت
في وردت التي الزيادةا بدليل وسلم عليه الله صلى الرسول حديث
الرسول أيّ    – رجع : فلما قال سمرةا بن جابر عن داود أبي سنن
ماذا يكون : ثم فقالوا قريش أتته منزله إلى – وسلم عليه الله صلى

.  الهرج يكون : ثم قال ؟

فقد ذلك أجل ومن ، الزمان آخر في يحصل الذيّ هو الهرج وهذا
في الخلفاء في سمرةا بن جابر أحاديث سننه في داود أبو أخرج
.  المهديّ كتاب

نستنتج والخلفاء الخلفة في ذكرها تقدما التي الحاديث خلل ومن
:- التالية المراحل

بتنازل انتهت تقدما كما المرحلة وهذه ، النبوةا خلفة مرحلة-1
في عنه الله رضي لمعاوية الخلفة عن عنه الله رضي الحسن

. هص41 سنة من الول ربيع شهر
. عشر الثني الخلفاء مرحلة-2
. العضوض الُملك مرحلة-3
. الجبريّ الملك مرحلة-4
. النبوةا منهاج على خلفة تكون ثم-5

ًا فإنه عشر الثني الخلفاء لمرحلة وبالنسبة الذيّ الوجه إلى استناد
يتخلل الزمني مداها بأن تمتاز المرحلة هذه فإن ، كثير ابن ذكره

في ظهورهم يكون المرحلة هذه وخلفاء ، كلها الخرى المراحل
ًا المة ًا متتابع بهذه وتعالى سبحانه الله رحمة من وهذا – ومتفرق
أيّ – وسلم عليه الله صلى الرسول وفاةا من ظهورهم ويبدأ - ، المة

آخرهم بظهور المرحلة هذه وتكتمل – عنه الله رضي بكر أبي بخلفة
) .  ( الهرج خلفته يعقب حيث الزمان آخر في

العزيز عبد بن عمر المرحلة هذه خلفاء من أن كثير ابن ذكر وقد
عبد بن عمر من أفضل عنه الله رضي معاوية كان ولما ، الله رحمه
هذه خلفاء في عنه الله رضي معاوية دخول يعني فهذا ، العزيز



مضت حلقات في معنا تقدما .. وقد أعلم تعالى والله هذا ، المرحلة
رحمه عبدالعزيز بن وعمر عنه الله رضي معاوية بين المفاضلة ذكر
..  الله

خليفة عنه الله رضي معاوية وكون الول السؤال لجابة بالنسبة وأما
ًا أما ًا فإنه ، ملك عنه الله رضي سمرةا بن جابر حديث إلى استناد

وكذلك ، جابر حديث حول الله رحمه كثير ابن كلما من تقرر ما وإلى
ًا معاوية فإن ، عنه الله رضي معاوية فضائل من تقدما ما إلى استناد

..  السلما بهم الله أعز الذين عشر الثني الخلفاء أحد يعتبر

: ومعاوية العتقاد لمعة في الله رحمه المقدسي قدامة ابن قال
رضي ، المسلمين خلفاء وأحد ، الله وحي وكاتب ، المؤمنين خال
.  عنهم تعالى الله

ًا أورد ، أخرى شبهة عن الحديث إلى ننتقل أن قبل و ًا رأي طريف
، الراشدين الخلفاء من معاوية اعتبار في خلدون ابن العلمة للمؤرخ

الخلفاء بدول تلحق أن ينبغي كان أخباره و معاوية دولة : إن قال فقد
. والصحبة والعدالة الفضل في تاليهم فهو ، أخبارهم و الراشدين

) . 213( ص القواصم من العواصم في القول هذا انظر

.. الراشدين الخلفاء من – معاوية أيّ  – : فهو آخر موضع في وقال
ً  ) .131 ( ص الصحاب مواقف في الخطاب فصل كتاب عن نقل

.. أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

..  الذهبي الله عبد : أبو أخوكم
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:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

تندرج هل ؟ ملك أما خليفة عنه الله رضي معاوية : هل  مسألة عن
سيكون واليوما ) ؟ العضوض ( الملك مسمى تحت معاوية حكم فترةا
بقتل عنه الله رضي معاوية اتهاما شبهة عن الله شاء إن الرد

..  الوليد بن خالد بن عبدالرحمن

الله رضي معاوية فيها بدأ التي الفترةا في الشبهة هذه أثيرت وقد
يوجدوا أن الخباريون فحاول ، يزيد لبنه البيعة بأخذ بالتفكير عنه

بن يزيد بيعة وبين الوليد بن خالد بن الرحمن عبد وفاةا بين علقة
أهل عند الرحمن عبد مكانة من خافا معاوية أن فذكروا ، معاوية
. انظر السم إليه فدس النصراني الطبيب أثال ابن فأمر ، الشاما
 ) . 5/227( الطبريّ تاريخ

تخص وأنها .. خاصة تصح ول تستقيم ل تهمة هذه و المسألة فهذه
ًا المسلمين خليفة أو ببينة إل يثبت أن يمكن ل التهاما فإن ، شخصي

..  المسلمين قضاء في معلوما هو كما شاهدين

الزياديّ محارب بن سلمة عن المدائني طريق من هذا الطبريّ وخبر
.. الطبريّ سند يخص فيما .. هذا واضح انقطاع الحدث وبين وبينه ،

معاوية : أن وهو آخر أمر إلى القتل سبب الكلبي ابن يرجع حين في
عليه أشاروا ، الشاما أهل على بعده من العهد ولية أمر عرض لما

أن ثم ، نفسه في وأضمرها معاوية فسكت ، خالد بن بعبدالرحمن
السم بدس وأمره أثال ابن طبيبه معاوية فدعا اشتكى عبدالرحمن

طريق  ) من192 ( ص سلما لبن المثال . كتاب عبدالرحمن إلى
طريق  ) من109 /4( الشرافا أنساب في . والبلذريّ الكلبي

198 – 197 / 16(  الغاني كتابه في الصفهاني الفرج وأبو الواقديّ
. مجاهيل كله وسنده المدائني طريق ) من

متنها في اختلفا يوجد ، سندها ضعف إلى بالضافة الروايات وهذه
معاوية أن المعروفا فمن ، الحين ذلك في الملموس الواقع مع



ومعروفا ، الفضلء الصحابة وأحد المسلمين خليفة عنه الله رضي
أعظم وكان ، والمسلمين السلما على الشديد حرصه سيرته من

ًا الراشدين - بعد المسلمين خلفاء ً - حلم ً وعدل وسياسة وفضل
ًا المسلمين أحد بقتل يقوما أن يعقل فكيف ، وديانة يتبعه أن من خوف

؟؟!! الشاما أهل

لولية معاوية بن يزيد ترشيح لن ؛ فاسد التعليل ذلك أن ولشك
يكن ،لم خالد بن عبدالرحمن فها توفي التي الفترةا هذه في العهد

ًا ً مطروح .. عنهما الله رضي علي بن الحسن لوجود وذلك ؛ أصل

في الطبريّ رواية على اعتمادهم في ، للطاعنين أذكره آخر وأمر
..  عنه الله رضي بمعاوية التهمة هذه إلصاق

بصيغة أوردها ، الحادثة هذه أورد لما الله رحمه : الطبريّ قلت
من الوليد بن خالد بن عبدالرحمن انصرفا : وفيها فقال ، التمريض

مسمومة شربة إليه النصراني أثال ابن فدس ، حمص إلى الروما بلد
 ) .227 / 5(  الطبريّ . تاريخ فمات فشربها  – قيل فيما– 

في الرواية ضعف على ) يدل قيل : ( فيما الله رحمه الطبريّ وقول
.. متنها وتناقض سندها ضعف من تقدما ما إلى .. بالضافة عنده ذلك

هو كما توليتهم أو المراء عزل بيده عنه الله رضي معاوية إن ثم
بن الرحمن عبد من يطلب أن معاوية على بالصعوبة وليس ، معروفا

يهمله ثم ومن ، الرومي الثغر عل الصوائف قيادةا عن يتنحى أن خالد
. منها يخشى مكانة أيّ له يكون ول

ً وولى عزله معاوية أن ورد وقد الغامديّ عوفا بن سفيان منه بدل
إن بل ، معاوية على صعوبة يشكل هذا وليس ، الصوائف إحدى على

الرحمن عبد من وأقوى أعظم هو من المارةا عن يعزل كان معاوية
.. خالد بن

غزوةا  ) ذكر231/ 5(  الطبريّ أورد وقد بقتله معاوية يقوما كيف ثم
، الجهني عامر بن عقبة مصر أهل قائد وكان ، هص48 سنة البحر
بن ( خالد جميعهم وعلى زهير بن المنذر المدينة أهل وعلى

يكون أن معاوية يرضى فكيف ) ، الوليد بن خالد بن عبدالرحمن
ًا – خالد بن عبدالرحمن ولد أيّ   – ولده ًا قائد ؟!! هذا أبيه بعد كبير
خالد أيّ   –  ولده يقوما أن يرضى كيف أخرى ناحية ومن ، ناحية من



قاتل معاوية كان إن لمعاوية الجيش بقيادةا – خالد بن الرحن عبد بن
- عبدالرحمن بن - خالد  ولده على يخفى أن يمكن ؟؟!! وهل أبيه
؟؟!! إليه الناس أقرب وهو المر هذا

موت بين تربط أن حاولت واضحة إشاعة : أنها سبق ما وخلصة
التي الشاعة مثل ومثلها ، ليزيد والبيعة الوليد بن خالد بن عبدالرحن

معاوية بن ليزيد والبيعة علي بن الحسن موت بين تربط أن حاولت
.. مضت حلقة في وفسادها عوارها بيينا أن سبق والتي

دس الذيّ هو أثال ابن أن ذكر الله رحمه عساكر ابن : فإن وللفائدةا
بن خالد فقاما ، خدمه أحد بواسطة خالد بن عبدالرحن إلى السم

ًا فحبسه معاوية إلى فرفع بقتله عبدالرحمن وأطلق ديته فأغرمه أيام
35 / 5(  حجر لبن  ) والصابة9/928(  دمشق تاريخ . انظر سراحه

..  عنه الله رضي معاوية من طبيعي إجراء ) .. وهذا

الصوائف كتاب في الواقديّ وذكر ، هص46 سنة مات أثال ابن إن ثم
 . تاريخ هص47 سنة مات أنه

على خالد بن عبدالرحمن وفاةا تكون  ) .. وبذلك931 / 9(  دمشق
..  بعده من يزيد تولية في معاوية يفكر أن قبل أنها الراجح

ًا يذكر لم عساكر ابن أن الملحظ ومن في معاوية تورط عن شيئ
 /5(  الصابة في حجر ابن الحافظ وكذلك ، خالد بن عبدالرحمن قتل
( ص قريش نسب في الزبيريّ مصعب وكذلك  ) ،35 – 33

.. تاريخه في خياط بن خليفة وكذلك  ) ،364

بقتل معاوية تتهم التي الرواية على عقب فقد كثير ابن أما
 /8(  والنهاية . البداية يصح ل : وهذا بقوله خالد بن عبدالرحمن

( . انظر شيء ليّ يشر لم السلما تاريخ في الذهبي  ) .. وكذلك31
 ) . 77 – 76 ) ص  هص60 – 41(  سنة حوادث

ًا الرحمن عبد سم بحادثة عنه الله رضي معاوية اتهاما خبر فإن عموم
المكذوبة الخبار من هو بل ، صحيح بإسناد يرد لم الوليد بن خالد بن

..  الجليل الصحابي هذا على

أثر غاظه أثال ابن .. فلعل للحادثة أخرى احتمالت هناك إن ثم
بنوا وهم ، لهم الكبير وجهاده الروما بلد في خالد بن عبدالرحمن



لعبدالرحمن فدس وللروما لنفسه ينتقم أن فأراد ، دينه وأهل قومه
!! السم

ًا أثال ابن إلى دس الذيّ هو الروما امبراطور يكون ل ولماذا عين
ًا خالد بن عبدالرحمن قتل في ورغبه كثيرةا احتمالت هي ؟!! عموم
ًا يكون أحدها ولعل .. صحيح

فيه الحكمة ولعل ، الله رضي معاوية في الناس أكثر وقع : وقد قلت
الصالحة العمال له يجلب أن سبحانه الله فأراد ، شيء عنه صدر أنه
ًا تكرهوا أن { وعسى قال حين الله وصدق ، الدنيا دامت ما وهو شيئ

 ) .216/  } . ( البقرةا لكم خير

..  أخرى وشبهة القادمة الحلقة في اللقاء وإلى

.. الذهبي الله عبد : أبو أخوكم



 )19( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

خالد بن عبدالرحمن بقتل عنه الله رضي معاوية : اتهاما  مسألة عن
معاوية اتهاما شبهة عن الله شاء إن الرد سيكون ..  واليوما الوليد بن

.. الخمر بشرب

عنه الله رضي معاوية الجليل الصحابي اتهاما أن فيه لشك مما إن
منها الغرض أخرى وأهدافا أغراض وراءه يكمن ، الخمر بشرب
التهمة هذه اتخاذ ثم ومن ، وخلقه الصحابي هذا دين في الطعن
..  فعلوا .. كما الخمر بشرب واتهامه يزيد ولده في للطعن ذريعة

رحمه أحمد الماما عند مبتورةا برواية هذا مطعنهم على استدلوا وقد
: دخلت قال بريدةا بن الله عبد  ) عن347 / 5(  المسند في كما الله
فأكلنا بالطعاما ُأتينا ثم ، الفراش على فأجلسنا ، معاوية على وأبي أنا
: ما قال ثم ، أبي ناول ثم ، معاوية فشرب ، بالشراب ُأتينا ثم ،

.. ) .  وسلم عليه الله صلى الله رسول حرمه منذ شربته

ول السند يذكروا لم الحديث بهذا يستدلوا حينما المبتدعة وهؤلء
!!!! مسلم رجال رجاله : بسند قولهم كان .. وإنما الحديث متن تتمة

حدثني ، الحباب بن زيد : حدثنا أحمد : قال السنده : فأما قلت
.. بريدةا بن الله عبد حدثني ، حسين

قريش شباب أجمل : وكنت معاوية قال : ( ثم المتن تتمة وأما
ًا وأجودهم شاب وأنا أجده كنت كما لذةا له أجد كنت شيء وما ، ثغر

) .  يحدثني الحديث حسن إنسان أو ، اللبن غير

معاوية بأن القارئ على التلبيس ، الخبر بهذا الهواء أهل حاول وقد
ثبوت وبعد ، إسلمه بعد الخمر يشرب ممن كان عنه الله رضي
. الخمر شرب تحريم

:- بأمور مندفع وهذا

ًا المشروب يكون أن يقتضي ل الشرب لفظ أن-1 . خمر



ًا كان فلو ، الشراب الحصيب بن لبريدةا مناولته-2 أخذه لما خمر
. ذلك عليه ولنكر ، بريدةا

عليه الله صلى الله رسول حرمه منذ شربته : ( ما قوله أن-3
ويدل ، بريدةا قول من وليس معاوية قول من .. ) هو وسلم
ًا إليه أشرنا الذيّ الخبر متن من ُحذفا ما ذلك على فدل ، سابق
ًا يكن لم الشراب أن على ًا كان لعله بل ، خمر . لبن

، ضعف حفظه في الحباب بن فزيد ؛ لين فيه الخبر فإسناد وكذلك
..  واقد بن حسين ومثله

شرب ثبوت ، فيه جاء ما أن و السابق الخبر صحة لنفرض ولكن
معاوية شربه الذيّ هذا هل .. لكن للخمر عنه الله رضي معاوية
ًا ًا خمر ًا أما ، مسكر ًا أما ، نبيذ .. أسلفت كما لبن

، الفواكه من أنواع عدةا من العرب بلد في تصنع الخمر : كانت قلت
المجتمع في مفضل كمشروب الخمر يشربون العرب غالب وكان

نقيع أو العنب عصير من الغالب في يصنع الخمر .. وكان الجاهلي
المسكر عن بالطبع النهي .. وكان والشعير والحنطة العسل أو التمر
. غيرها أو الصنافا هذه من فقط

أو الشعير أو الحنطة أو التمر أو العنب ) من ( الشراب العصير وكان
ًا يسمى العسل ، يتخمر جعله إذا خمر إلى يتحول قد والنبيذ ، نبيذ

. النبيذ من أصله الخمر يكون ولذا

تجاوز إذا ولكن ، النبيذ يشرب وسلم عليه الله صلى النبي كان وقد
. صحيح  ) بسند61 / 5(  للهيثمي الزوائد . مجمع يشربه ل أياما ثلثة

. خمر إلى وتحوله تغيره من يخشى كان حيث ، واضحة والحكمة

ّطلء شراب بها مشهور الشاما وبلد الدبس من شراب وهو ، ال
. به يدهن الذيّ القطران وهو البل طلء يشبه لنه ّطلء وسمي

 ) .66 / 10(  حجر لبن الفتح

بالشلما يشربون طلحة وأبو جبل بن ومعاذ الجرح بن عبيدةا أبو وكان
الطلء يطبخون أنهم بمعنى –   الثلث على طبخ مما ، الطلء من

في كما صحيح سند - . وهذا الثلث ويبقى الثلثان منه يذهب حتى
 ) .25 / 5(  حجر لبن التعليق تعليق



الشربة هذه مثل في يرى ل عنه الله رضي معاوية كان فقد ولهذا
ًا ذلك فقهاء فيه اختلف مما هو النبيذ شرب أن راينا .. وهكذا شيئ

منشأ كان وإن ، عنهم الله رضي الصحابة عهد في وبالخص العصر
موضع ليس المسكر فإن وإل ، الورع هو الغالب في الختلفا ذلك

. خلفا

ِلَم معاوية يتناولها كان التي الشربة أحد هو الطلء هذا يكون ل و
ًا فيها يرون ول ، الشاما وأهل عنه الله رضي رآه من ظن .. وقد شيئ

ًا ظنه غيره أو الشراب ذلك يشرب . خمر

معاوية ؟؟!! وكأن عنه الله رضي معاوية حق في هذا يصح وهل
عليها يترتب وما الخمر حكم ول الخمر حد يعرفا ل عنه الله رضي

.. والذنوب الكبائر أكبر من وبكونها ، المصائب من

، المسلك هذا يسلك عنه الله رضي معاوية أن يعقل أو يظن فكيف
المؤمنين أما وأخو الجليل الصحابي معاوية في نعتقد أن الله ومعاذ
وأتقى الشرع بأحكاما أعرفا ؟! فهو الحق غير المبين الوحي وكاتب

.. الخمر حكم يجهل أن من وأطوع لله

يتعلق الذيّ ، الشهير الحديث راويّ هو عنه الله رضي معاوية إن ثم
قال ، عنه الله رضي معاوية قال ، الدنيا في وعقابها وجزائها بالخمر
) فاجلدوه الخمر شرب : ( من وسلم عليه الله صلى الله رسول

ًا قالها  ،96  ،95 / 4(  ) . المسند فاقتلوه الرابعة شرب ( فإن ثلث
101 . ( 

وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث يرويّ أن يغفل فكيف
ًا لغيره وتقديمها بشربها يقوما ثم ، بالخمر المتعلق الناس وأماما علن
؟؟؟!! 

: أبو .. أخوكم أخرى وشبهة والخيرةا القادمة الحلقة في اللقاء وإلى
.. الذهبي الله عبد



 )20  ( 
الرحيم الرحمن الله بسم

:- بعد أما ثم ، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

حول وأباطيل ( شبهات السلسلة هذه من بدأناه ما اليوما نكمل 
الحديث الماضية الحلقة في معنا تقدما ) وقد عنه الله رضي معاوية

..  واليوما الخمر بشرب عنه الله رضي معاوية : اتهاما شبهة عن
عنه الله رضي معاوية محاولة قضية عن الله شاء إن الرد سيكون

.. الشاما إلى وعصاه وسلم عليه الله صلى الرسول منبر  نقل

على الحلقة هذه في سأعتمد أني إلى التنبيه أود الرد أذكر أن وقبل
في معاوية خلفة مرويات كتابه في الغيث خالد الدكتور ذكره ما

والله للعلم .. هذا بسيط وتعليق يسير تصرفا .. مع الطبريّ تاريخ
.. الموفق

 ) في239/ 5(  التاريخ كتابه في الله رحمه الطبريّ الماما ذكر
أمر السنة هذه : وفي عمر بن محمد قال ،  هص50 سنة حوادث
، الشاما إلى يحمل أن وسلم عليه الله صلى الله رسول بمنبر معاوية
فأعظم ، يومئذ بادية النجوما ُرئيت حتى الشمس فكسفت فحرك
..  ذلك الناس

عن دينار بن سعيد بن يحيى : حدثني عمر بن محمد : قال رواية وفي
عليه الله صلى الله رسول منبر أن رأيت : إني معاوية : قال قال أبيه

عثمان المؤمنين أمير قتلة وهم ، بالمدينة يتركان ل وعصاه وسلم
..  وأعداؤه

- : كان الرواية سند ساق أن - بعد عمر بن محمد : قال رواية وفي
الله : أذكرك ذؤيب بن قبيصة فقال ، بالمنبر هم قد عبدالملك

حركه معاوية المؤمنين أمير إن ، تحوله أن ، هذا تفعل أن عزوجل
.  الشمس فكسفت

:- التالية القضايا عن السابقة الروايات تحدثت

عليه الله صلى الرسول منبر نقل عنه الله رضي معاوية عزما-1
. الشاما إلى وعصاه وسلم

عليه الله صلى الله رسول منبر بتحريك الشمس كسوفا ربط-2
. وسلم



) . ( النصار المدينة أهل ببغض عنه الله رضي معاوية اتهاما-3

.. القضايا هذه دراسة يلي وفيما

ً الرسول منبر نقل عنه الله رضي معاوية عزما لخبر : بالنسبة أول
بكار بن الزبير ذكره فقد ، الشاما إلى وعصاه وسلم عليه الله صلى

( التاريخ في  ) واليعقوبي463 / 2(  الفتح في حجر ابن قاله كما
يشيروا أن  ) دون227 / 5(  المنتظم في الجوزيّ  ) وابن238 / 2

في كثير  ) وابن463 / 3(  الكامل في الثير ابن أما ، العصا خبر إلى
.. والعصا المنبر خبر أوردوا  ) فقد45 / 8(  البداية

عمر بن محمد  – مزاعم تؤكد صحيحة رواية على أقف ولم هذا
ً هذا - ، بالواقديّ المعروفا عنه الله رضي معاوية دين أن عن فضل

حمل من تمنعه وسلم عليه الله صلى الله لرسول وصحبته وعدالته
وهو ، الشاما إلى المدينة من وسلم عليه الله صلى الله رسول منبر
من روضة منبريّ و بيتي بين : ( ما وسلم عليه الله صلى قوله يعلم

 ) .119 / 4(  ) البخاريّ الجنة رياض

معاوية قدوما  ) خبر183 / 3(  المصنف في عبدالرزاق أورد وقد هذا
إرادةا إلى الشارةا دون المنبر درجات وزيادته المدينة عنه الله رضي

.. العصا أخذ أو ، الشاما إلى المنبر نقل معاوية

ًا ذكره فقد ، المنبر بتحريك الشمس كسوفا ربط : خبر ثاني
ابن قاله كما بكار بن  ) والزبير183 / 3(  المصنف في عبدالرزاق

 )228 / 5(  المنتظم في الجوزيّ  ) وابن464 / 2(  الفتح في حجر
 )45 / 8(  البداية في كثير  ) وابن464 / 3(  الكامل في الثير وابن

زلزلة حدوث  ) إلى238 / 2(  تاريخه في اليعقوبي ذهب .. بينما
.. المنبر تحريك عند

ً ، صحيح بإسناد يرد لم الخبر وهذا الشمس كسوفا أن عن فضل
ربما بل ، المنبر لتحريك نتيجة يكن لم فإنه ، حدوثه افتراض على

عهد على ذلك يشبه ما حصل وقد ، إل ليس المنبر تحريك مع تزامن
.. وسلم عليه الله صلى النبي

طريق  ) من612 / 2(  صحيحه في الله رحمه البخاريّ أخرج
عهد على الشمس : كسفت قال عنه الله رضي شعبة بن المغيرةا
: الناس فقال ، إبراهيم مات يوما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول



عليه الله صلى الله رسول فقال ، إبراهيم لموت الشمس كسفت
فإذا ، لحياته ول أحد لموت ينكسفان ل والقمر الشمس : إن وسلم
.  الله وادعوا فصلوا رأيتم

صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي بكرةا أبي عن رواية وفي
ل ، الله آيات من آيتان والقمر الشمس : إن وسلم عليه الله

. المصدر عباده بهما يخوفا تعالى الله ولكن ، أحد لموت ينكسفان
 ) .623 / 2(  السابق

ًا ) ؛ ( النصار المدينة أهل ببغض عنه الله رضي معاوية : اتهاما ثالث
ابن أورده الخبر وهذا ، عنه الله رضي عفان بن عثمان قتلة لكونهم

.. السناد ضعيف خبر  ) وهو464 / 3(  الكامل في الثير

بخذلن الله رحمهم النصار اتهاما : أحدهما شقين ذات القضية وهذه
الله رضي معاوية اتهاما فهو الخر الشق وأما ، عنه الله رضي عثمان

. النصار ببغض عنه

الله رضي عثمان بخذلن النصار اتهاما وهو الول بالشق يتعلق فيما
في خياط بن خليفة أورد حيث ، الخباريين أكاذيب من ذلك فإن عنه

الله رضي ثابت بن زيد أن لغيره حسن  ) بسند173 ( ص تاريخه
أنصار كنا شئت : إن يقولون بالباب النصار : هؤلء لعثمان قال عنه
مراجعة . ويمكن كفوا ، ذلك في لي حاجة : ل فقال ، مرتين الله

للدكتور عثمان مقتل فتنة كتاب في الموضوع هذا في أخرى روايات
 ) .408- 406 / 1(  الغبان الله عبد محمد

للنصار عنه الله رضي معاوية ببغض والمتعلق الثاني الشق أما
الول الشق في ورد بما فمردود ، عنه الله رضي عثمان قتلة لكونهم

.. عنه الله رضي عثمان من النصار موقف حقيقة من

في إياهم وتوليته للنصار عنه الله رضي معاوية تقريب أن كما
أخبار مراجعة ويمكنك ، الفرية هذه يرد وحساسة هامة مناصب
 )371 / 5(  الصابة كتاب في النصار مع عنه الله رضي معاوية
 ) . 504 / 2(   )والستيعاب315 / 5(  الطبريّ وتاريخ

فيه لما وإياكم الله .. ووفقنا حال كل على الله .. أحمد الختاما وفي
صلى الله رسول صحابة في الظن يحسن ممن .. وجعلنا المآل خير
بسيرتهم علق ما عنهم ويذب ، محاسنهم .. ونشر وسلم عليه الله



التي المارجة .. والهروج الزائفة الثمة .. والظنون الباطلة التهم من
عن فتش ما إذا .. حتى حقيقة الرائي يحسبه بقيعة كسراب هي

ًا يجده لم ، حده على ووقف ، أمره قد حقيقة على ووقف ، شيئ
بالتهور به انخدع من واتهم بالقصور نفسه فاتهم ، عنه أفلت

.. والسعور

رسول صحابة في الطعن في السراب هذا مثل ينشر من أن ريب ول
على أو الكتب طيات في ذلك أكان سواء ، وسلم عليه الله صلى الله

ًا للصحابة يعرفا ل ممن هو ، العامة رؤوس يفقه .. ول حرمة ول قدر
ًا تلوةا } إل ولخواننا لنا اغفر { ربنا تعالى قوله من ًا ولبد ، ووقف يوم
.. يجزما الشهاد رؤوس وعلى يخصم أن

ًا أيروما ؟ ذلك وراء من يروما .. ما شعريّ وياليت يريد أما ؟ فانية دني
 ؟ الطريق ببنيات غيره على الظهور

في برأسها أطلت التي الممقوتة النكدةا النابتة لتلك نقول فإننا 
للنيل المسلمين بين وباطلها مرضها سموما تنفث أن تريد ، زماننا

لها حراك ل شوهاء عمياء بها .. وكأني عنه الله رضي معاوية من
الصحابة تجاه ونقاء صفاء من المة سلف عليه ما تزاحم أن تريد

.. عليهم الله رضوان

غير على محرفة وأقوال شبه من عنه الله رضي معاوية حول دار وما
بدافع والبدع الهواء أهل أفرزها قد ، الله كثرها ل فكثيرةا وجهها
ًا تأخذ أن لها ماكان باطلة وآراء ، فاسدةا عقائد عقائد من حيز

..  ودعاتة العلم .. وقلة ودعاته الجهل انتشار مع إل ؛ المسلمين

هذه على قلمي مداد .. وجر المر هذا في الكتابة إلى دعاني ما وهذا
، العالمين رب شريعة نصر ومن الدين نصر من بها لنصر الصفحات

رب وحي وكاتب المؤمنين خال بها وأخص والنصار المهاجرين من
.. عنهما الله رضي سفيان أبي بن معاوية الرحمن عبد أبا العالمين

، وجولة صولة اللهم ؛ دولة للباطل تقوما فلن ؛ أمر من يكن ومهما
أيها .. فيا العالمين رب لله فالحمد ، بالحق ويدمغه الله يزهقه ثم

.. وهذا إليك مسوقة مزجاةا بضاعة .. هذه الصفحات لهذه القارئ
.. غرمه كاتبه وعلى غنمه .. لك عليك معروض وعقله صاحبه فهم
ًا منك عدما .. فإن عائدته كاتبه وعلى ثمرته لك ًا حمد فل ، وشكر

ًا منك يعدما .. مفتوح فبابه الملما إل أبيت وإن ، عذر



تخدعه ممن أكون أل الله أرجو .. و قوله أردت ما مجمل هذا
 بمقدار قلت قد .. و ظله بطول الشمس

.. خطرات إل هي .. إن علمت بما إل شهدت ما .. و اجتهدت ما
آِت .. لم المؤلفات بطون في يزال ل بعضها .. و فات متمنًى بعضها

ّيت أني أزعم .. ول إرادةا آخر على فيها .. الفادةا في الغاية على وف
أن ضير ل .. لكن أنجزت فما أكثر أكتب أن تمنيت كنت قد أني على

لبنة إل هي .. إن ذراه في أستقر لم إن .. و سراه في النجم أصف
بعد أراني ما .. و الدرةا بقيمة تكون أن أرجو .. و الحق طريق على

ٍر إلى تنظر .. فإنها أمنيتها بها بلغت .. و النفس غلة شفيت قد و كثي
ًا أشد فإني أنا أما .. و كثير .. تثبيته و توفيقه و الله عون إلى فقر

.. و أنت إل لحسنها يهديّ ل الفعال و الحوال لحسن اهدنا اللهم 
.. الخاتمة حسن .. و النية صدق .. و الباطن و الظاهر صلح ارزقنا
صحابته .. وأحببت وسلم عليه الله صلى رسولك أحببت إني اللهم

مع بهم والجتماع لقياهم تحرمني .. فل عنهم الله رضي وسيرتهم
.. .. آمين الخلود جنات جناتك في وشفيعهم قائدهم

.. الذهبي الله عبد : أبو أخوكم
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