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 هذا الكتاب 

يتصور البعض أننا عندما نتحدث عن معاوية نتحدث عن 

شخصية تارخيية، ال عالقة هلا بالواقع، وال بالدين.. وأن أمرها يف  

 األخري يعود إىل اآلخرة التي سنكتشف فيها جلية األمر وحقيقته.

وال كافرا  وهذا وهم كبري، فنحن ال يعنينا أن يكون معاوية مؤمنا  

وال منافقا، فام أكثر املؤمنني وما أكثر الكفار وما أكثر املنافقني.. وال  

يعنينا أن يكون من أهل اجلنة أو من أهل النار.. فاهلل هو رب اجلنة  

 والنار.. وال يرضنا إن دخل يف إحدامها أو مل يدخل. 

لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية يف الدين الذي نعتقده ونعيشه..  

ن معاوية كان يف ذلك الصدر الذي أسس فيه للعقائد والفقه  أل

والسلوك.. وفيه فرس القرآن..وفيه نقل احلديث.. وفيه أسست نظم  

 اإلسالم السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها.



 

 البشر دين الله .. ودين  
                  (8 ) 

 

 لميزان ا في    معاوية بن أبي سفيان 
 وآثاره الخطيرة على األمة   معاوية بن أبي سفيان دراسة علمية حول  

 
 نور الدين أبو لحية د.  

www.aboulahia.com 

 األولى الطبعة  
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 السلسلة  مقدمة 

بام أن العقل السلفي ـ كام أرشنا إىل ذلك يف سلسلة ]الدين والدجل[ ـ مؤسس عىل  

الرجال، والتسليم هلم، وأخذ الدين عنهم.. فإنه ال مناص لنا للتعرف عىل أسباب الدجل  

ملنهج أن نتتبع اجلذور التارخيية املؤسسة له، والتي عرب عنها أعالمه  الذي اتسم به هذه ا

 وأئمته الكبار. 

وذلك يستدعي بالرضورة التحقيق يف حياهتم ومنجزاهتم وآثارهم عىل الواقع  

اإلسالمي.. ويستدعي أيضا وضعهم يف موازين التعديل والتجريح، مثلام نراهم يفعلون  

يعا يف موازينهم.. ثم حكموا عليهم بالبدعة .. وحكموا  خمالفيهم.. والذين وضعوهم ج   مع

 عليهم بعدها بالضاللة.. وحكموا عليهم بعد ذلك كله بالنار.

وبناء عىل هذا، فسنقوم يف هذه السلسلة ]أئمة السلفية يف امليزان[ بنفس ما قاموا به..  

ف بأهلها.. وهلذا  لكنا ال نجرؤ أن نضع أحدا يف النار.. ألن للنار رهبا وخالقها، وهو أعر 

نكتفي ببيان التحريفات والتضليالت التي وقع فيها هؤالء األئمة من غري أن نتدخل ال يف  

نياهتم ومقاصدهم، وال يف إيامهنم وكفرهم.. وال يف هنايتهم ومصريهم.. ألن ذلك كله ال  

ذلك،  جيدينا.. فنحن نبحث عن علل الدجل وجذوره، وال يعنينا هل غفر اهلل ملن وقع منهم  

أم مل يغفر.. فالغفران بيد اهلل.. ونحن عبيد اهلل، وال نجرؤ أن نحكم عىل أحد بام مل يعلمنا  

 اهلل به. 

واهلدف الذي ترمي إليه هذه السلسلة ليس مرشوعا فقط، بل هو واجب أيضا،  

وأدلة وجوبه هي نفس األدلة التي يعتمدها التيار السلفي عندما يبيح لنفسه أن يقوم بوضع  

 عالم األمة يف موازينه التي ال حتوي إال كفة واحدة هي كفة التجريح. كل أ

وحتى نخاطبهم بلغتهم وأسلوهبم يف التفكري، فسنقتبس مقولة أحدهم يف وجوب  
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كل   من العلم  هذا )حيمل : قيام سوق اجلرح والتعديل يف هذا الزمان، فقد أورد قوله 

  (1) ل املبطلني ، وتأويل اجلاهلني(ينفون عنه حتريف الغالني ، وانتحا   ، عدوله  خلف

  ،  اإلسالمي العلمي املنهج أصول من أصلهذا احلديث ثم عقب عليه بقوله: )

  ووظيفة  ، تنقطع  ال مهمة يبني أنه ذلكم ؛  أسسه أبني  من وأس ،  قواعده أجل من وقاعدة

هذه  . واألئمة . اهل عدول األمة : من العلامء كو عىل  ملقاة جسيمة  ومسؤولية  ، تنفد  ال

الوظيفة وهذه املهمة مبنية عىل ما ورد يف احلديث )ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال  

  (2)املبطلني وتأويل اجلاهلني(

وكيف    كيف للمسلم أن يميز بني املبطل واملحق ؟ ثم راحـ  ليقرر ما يريد ـ يتساءل: )

يدري عىل وجه السداد والتامم :  وكيف له أن  له أن يتميز له املدعي من صاحب احلق ؟

 ( اجلاهل من العامل

فضال عن    - لن يكون له قدرة عىل ما هو أدنى من ذلك  ثم أجاب عىل ذلك بقوله: ) 

هذا العلم الذي بدأت  .  إال ضمن قواعد علم اجلرح والتعديل .  - الوقوف عىل حقيقة ذلك  

  ،  وازدهرت ، ورت تبل  ثم بواكري قواعده ُتبنى وتؤسس يف عرص أصحاب رسول اهلل 

مل يكونوا يسألون عن اإلسناد ؛ فلام    )وتقعدت يف عرص الفتنة ، كام ورد عن بعض التابعني  

وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إىل  

إلسناد  ا لوال )  غالية  عالية  – ذلك  يف  –وكلمة ابن املبارك(، أهل البدع فال يؤخذ حديثهم

 لقال من شاء ما شاء( 

وهذا  ثم بني أن هذا العلم مل ينته بعرص الرواية، وإنام هو ممتد لكل زمان، فقال: )

  اآلباء،   عن   األبناء   ويأخذه  ،   الشيوخ  عن   الطالب   ويتلقاه  ،   السالف   عن   اخلالف   حيمله العلم  

 
 (1/59التمهيد )( ، ابن عبد الرب يف 10/209( ، البيهقي )2/79(  ابن عدي )1)

 ، للشيخ عيل احللبي. -أصول وضوابط-(  اجلرح والتعديل 2)
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جداد : دائرة متاكلمة األطراف ، ومنهجا متنامي احلقائق ؛ حتى  األ عن األحفاذ ويتناوله

  املتومهون   يتوهم   كام  العلم  هذا  –  فقط   – يكتمل يف هذه األمة دورها ، وينترش نورها . وليس  

  السنة،  كتب عىل  مقصور أنه أو ،  األول العرص يف أو  ، األول  اجليل يف فقط  علم  هو

  كل  من العلم هذا حيمل)  –كام ورد يف احلديث  –ولكنه ممتد .. واألثر .. ال  ،  واحلديث 

  إىل  وليس ،  والوصول  ،  والعلو ،  االستمرار  إىل إشارة فهذه ،  جيل  كل من  أي(  خلف

لوال محلة املحابر  )ورحم اهلل من قال :  . .البت  إىل وليس ،  االنفصال إىل  وليس  ، االنقطاع

 ر( خلطبت الزنادقة عىل املناب

كثرية نراها يف الكتب واملواقع تدعو إىل إحياء فن اجلرح  هذا نص من نصوص 

والتعديل، أو اجلرح والتجريح ليميز املستنون من املبتدعني، ودعاة اهلداية من دعاة  

 الضاللة. 

وهو صواب من حيث املفاهيم، وإن مل يكن صوابا من حيث املصاديق، ألهنم راحوا  

ىل األمة.. يرمونه بام شاءت هلم أهواؤهم  إىل كل داعية هداية ووحدة .. وإىل كل حريص ع

 من أصناف التضليل والتبديع والتكفري.. بل والرمي يف جهنم.. 

ونحن ال نجارهيم يف كل ذلك.. ولذلك فإن األعالم الذين سنتحدث عنهم يف هذه  

السلسلة ال نزعم أهنم عارون من كل مكرمة، وال خالون من كل منقبة.. بل نقر أن هلم  

ب.. كام نقر ـ متأسفني ـ بأن هلم معايب ومثالب.. وعندما نحذر من عيوهبم  مكارم ومناق

ومثالبهم ال نحذر منها رغبة منا يف نرش الفضائح.. وإنام نفعل ذلك ألجل بقاء الدين صافيا 

 نقيا بعيدا عن الدجل، فالدين عندنا أهم من الرجال. 

عرف عىل كبار أعالم  انطالقا من هذا اهلدف الذي نراه، حتاول هذه السلسلة الت

 السلفية وأئمتهم الذين كان هلم األثر فيام انتهجوه من منهج، وتبنوه من أفكار. 

وهي تبدأ من جذورهم األوىل من عرص الصحابة، فمن بعدهم إىل عرصنا احلارض،  
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وهي تعتمد الدراسات املرتبطة بسريهم الذاتية أوال، لتحقق فيها، ويف أسباب العلل  

ي ترسبت إليها، ثم تبحث بعد ذلك يف التاث الذي تركته، واآلثار التي  وجذور الدجل الت

 انجرت عنه. 

ولذلك هي ليست مباحث تارخيية جمردة، وإنام هي مباحث حتقيقية مههام األول  

 كشف الدجل وأسبابه وعلله للتحذير منه، ال لفضح أصحابه. 

هم من هذه  ونعتذر ألصحاب الورع البارد، والعواطف الكاذبة ملا قد يصدم

السلسلة، ألن احلق أحق أن يتبع، وكشف الدجل أوىل من رعاية املشاعر.. ألن يف كشف  

الدجل تنقية للدين، حتى يميز دين اهلل عن دين البرش، ومتيز الرشيعة املقدسة عن الرشيعة  

 املدنسة. 
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 مقدمة الكتاب 

ال يذكر السلفية الصحابة إال ويذكرون فيهم ومعهم معاوية بن أيب سفيان، حتى أن  

عوامهم من البسطاء يتصورون أنه من السابقني األولني لإلسالم.. ويتصورون أن حياته  

  ﴾ املَنَِي ُقْل إِنَّ َصاَلِِت َوُنُسكِي َوََمَْياَي َومَمَاِِت هللَِِّ َربِّ اْلعَ ﴿ كلها كانت مصداقا لقوله تعاىل: 

 [ 162]األنعام:  

أما خطباؤهم، فهم ال يذكرونه إال ويشفعونه بالتيض، واعتباره خال املؤمنني،  

، وفاتح الفتوح، وأول ملك يف اإلسالم، وصاحب احللم  وكاتب وحي رسول اهلل 

والذكاء والعبقرية.. وغريها من الصفات التي جعلت العوام حينون إليه أكثر من حنينهم  

عيل، ويتقربون منه أكثر من تقرهبم آلل بيت النبوة.. وكيف يفعلون ذلك، ومعاوية  لإلمام 

 رمز عندهم للسنة، وأهل بيت النبوة رمز عندهم للرفض. 

ولذلك مل يكتفوا باعتباره علام من أعالم اإلسالم، وال فردا من أفراد الصحابة، بل  

بقني من الصحابة ـ حامي محى  جعلوه ـ عىل الرغم من اجلرائم الكثرية التي فعلها بالسا 

الصحابة، بل حامي محى السنة نفسها.. وهلذا ال عجب إن اعتربنا معاوية هو اإلمام األكرب  

 للسلفية.. فهم يغضبون له أكثر مما يغضبون لغريه. 

ولو أن أحدا من الناس نقل التهم التي وجهها ابن تيمية لإلمام عيل أو لفاطمة  

بيت النبوة، ووجهها ملعاوية أو البنه يزيد لقامت قيامة السلفية  الزهراء أو لغريمها من أهل 

عىل من يفعل هذا، واهتم بام تعود السلفية أن يرموا به خمالفيهم من الرفض وما يتبعه من  

 األلقاب. 

أهم االنحرافات التي استفادها   يف هذا الكتاب بناء عىل هذا سنحاول أن نذكر 

يف   معاوية بن أيب سفيان، والتي أشار إليها رسول اهلل السلفية من إمامهم األول واألكرب 
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.. ونتبعها بذكر العوامل التي جعلت  (1) قوله: )أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية(

 السلفية يتبنون معاوية ومنهج الفئة الباغية. 

 
(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان  63(، وابن أيب عاصم )35866رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (1)

 (18/160(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )3/164(، وابن عدي يف الكامل ) 1/132)
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 تناقض موقف السلفية من الصحابة  ـ    أوال  

ناقض أو اخلداع الذي يامرسه السلفية  ذكرنا يف أجزاء كثرية من هذه السلسلة ذلك الت

عند حديثهم عن الصحابة.. فهم ـ عند التأمل والبحث اجلاد والصادق ـ من أكرب أعدائهم،  

ألن الصحابة احلقيقيني هم أولئك السابقون الذين ضحوا بأنفسهم وماهلم يف سبيل اهلل،  

 وهؤالء ال يعريهم السلفية أي اهتامم..  

التي كانت جتثم عىل صدره، وهو ينادي    الال، وال الصخرةبفهم ال يكادون يذكرون  

أحد أحد .. وال أحد يعرف املصري الذي صار إليه، وال احلياة التي عاشها بعد وفاة حبيبه  

 .  .رسول اهلل 

يذكر سمية تلك التي كانت أول شهيدة يف اإلسالم .. وال أحد يذكر  منهم  وال أحد  

ستشهادا يف سبيل اهلل .. وال أحد يذكر ابنهام عامرا ..  زوجها يارس الذي كان أول الرجال ا

ألن ذكره سيشوه الطلقاء، وسيقلب صفحاهتم املنتنة، وسيبعث يف جاهري املغفلني السؤال  

من  ـ الذين غرم هبم السلفية ـ  عمن قتله، ومل قتله، وكيف قتله؟ وكل ذلك سيحول الطلقاء  

 صحابة أجالء إىل ظلمة وطواغيت. 

يذكر لبينة جارية بني املؤمل املستضعفة املعذبة، وقد كانت من  منهم وال أحد 

السابقني إىل اإلسالم، وأوذيت إيذاء شديدا .. ألن يف ذكرهم هلا ولكيفية تعذيبها إحراجا 

 البرشية القارصة.هم ومعايري هم وأذواق ئهمبأهواقدموهم كبريا ملن  

ـ تعذهبا  غرمت هبا السلفية ريش ـ التي كانت قالتي يذكر أم عبيس، منهم وال أحد 

 عذابا شديدا هي وزوجها أبو عبيس ..  

يذكر النهدية تلك اجلارية اليمنية املستضعفة التي كانت من السابقني  منهم  وال أحد  

إىل اإلسالم، فكانت سيدهتا تعذهبا، وتقول: واهلل ال أقلعت عنك.. وهكذا كان حال ابنتها  
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ل إىل اآلن ال نعرف اسمها وال اسم ابنتها، وال أي تفاصيل عنها  التي عذبت معها، وال نزا

 هبا.  ونعتزيأنساب الطلقاء، والسلفية عرف فيه ييف نفس الوقت الذي 

  وال أحد يذكر زنرية تلك اجلارية املستضعفة التي كانت يتداول املرشكون عىل 

ا لقريش التي  ألن يف ذكرهم هلا تشوهي تعذيبها بكل صنوف العذاب احليس واملعنوي،

 حولوها جيعا إىل صحابة أجالء يتمتعون بكل أنواع احلصانة. 

ومل يكتف السلفية بذلك التجاهل ألولئك السابقني الصادقني من الصحابة، بل  

ضموا إليه اعتبار كبارهم من الذين واجهوا بني أمية منافقني.. فمن الصحابة الذين حكم  

معتب بن قشري األنصاري:  : (1)ارك يف غزوة بدرعليهم السلفية بالنفاق مع كوهنم ممن ش

 ..  هو بدري باإلجاع وهو عندهم منافق باإلجاعالذي 

بدري شهد صفني مع عيل وتأخرت وفاته إىل  وهو  مدالج بن عمرو السلمي  منهم  و

أعرايب جمهول وتواطئوا عىل ذكره يف الضعفاء  ):  عنه ورغم ذلك قال أبو حاتم  ـ، ه 50عام 

نه وابن اجلوزي إىل عهد الذهبي فاستدركه عليهم ابن حجر يف لسان امليزان  كأيب حاتم واب

 يف القرن التاسع!( 

)أعرايب جمهول(! وذكره يف    : قال فيه أبو حاتم الذي    ئربيعة بن مسعود القار ومنهم  

الضعفاء ابن اجلوزي والذهبي، وأمهله البخاري يف تارخيه.. مع أنه بدري، و أسلم قبل  

 ـ. ه 30وشهد بدرًا واملشاهد كلها وتويف عام   ، ار األرقمد دخول النبي 

أبو حاتم  لكن مع ذلك قال عنه  بدري،وهو خليدة بن قيس األنصاري، ومنهم 

خليدة بن قيس بن عثامن من بني نعامن بن سنان األنصاري شهد بدرا سمعت أيب  )الرازي:  

 
انظر بحثا يف املسألة مهام جدا بعنوان ]صحابة بدريون ولكنهم منافقون.... هكذا يقول    (1)

 السلفيون![ للشيخ حسن بن فرحان املالكي.
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  (1) يقول ذلك وسمعته يقول هو جمهول(

ومع إقرار أيب  بدري  ، وهومحزة بن اجلمري من بني عبيد بن عدي األنصاريومنهم  

(، أي جمهول  سمعت أيب يقول ذلك ويقول هو جمهول حاتم بذلك إال أنه قال فيه: )

 ة..  العدال

بدري اهتموه  ، وهو األويس ، أخو نبتل ،أبو سفيان بن احلارث بن قيس ومنهم 

 .. بالنفاق

وغريهم كثري من الذين اهتموهم بالنفاق أو باجلهالة، وراحوا يرموهنم بعدم الوثاقة،  

يف نفس الوقت الذي يكذبون فيه عىل الناس بادعاء عدالة جيع الصحابة.. لكن مقصودهم  

 الفئة الباغية، ومن ساندها. األول يف ذلك هو 

بالصدق   وهكذا نرى مواقفهم من الصحابة الذين شهد هلم رسول اهلل 

واإلخالص، ولكن بسبب كوهنم من املعارضني للفئة الباغية نرى التجاهل السلفي يف  

حقهم، بل اإلعراض عنهم، واهتام كل من يذكرهم بالرفض وما يتبعه من األلقاب  

 واألوصاف. 

املقتولني ظلام بعذراء من أرض دمشق، فعن أيب  ومنهم أولئك الشهداء املظلومني 

فقالت: ما محلك عىل قتل أهل عذراء حجر   اوية عىل عائشةاالسود، قال: دخل مع

وأصحابه؟ فقال: يا أم املؤمنني، إين رأيت قتلهم صالحا لألمة، وبقاءهم فسادا لألمة،  

سيقتل بعذراء ناس يغضب اهلل هلم، وأهل  : )يقول  فقالت: سمعت رسول اهلل 

  (2) (السامء

فقالت: يا معاوية قتلت   عىل عائشةوعن سعيد بن أيب هالل أن معاوية حج فدخل 

 
 . 3/400اجلرح والتعديل:   (1)

 رواه يعقوب بن سفيان وابن عساكر.  (2)
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دبر وأصحابه؟ أما واهلل، لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب اهلل هلم  حجر بن األ

 .(1) وأهل السامء

ومع قبول السلفية هلذا احلديث، ومع كونه يدل عىل غضب اهلل عىل من قتل أولئك  

يدافعون عن الطلقاء، وجرائمهم   الشهداء املظلومني إال أهنم مل يغضبوا لذلك، بل راحوا

 يف حق الصحابة وغريهم..  

فعن رفاعة بن  أن الطلقاء سيقتلونه،  الذي أخرب رسول اهلل عمرو بن احلمق  ومنهم 

شداد البجيل أنه خرج مع عمرو بن احلمق حني طلبه معاوية قال: فقال يل يا فارعة أن القوم قاتيل،  

أخربين أن اجلن واالنس تشتك يف دمي، قال رفاعة: فام تم حديثه حتى رأيت    إن رسول اهلل  

رأس أهدي يف   أعنة اخليل فودعته وواثبته حية، فلسعته وأدركوه فاحتزوا رأسه، وكان أول 

 . (2)االسالم 

رسية، فقالوا: يا رسول اهلل، إنك تبعثنا،    قال: بعث رسول اهلل    ويف حديث آخر عنه 

إنكم ستمرون برجل صبيح الوجه  : )وال لنا زاد وال طعام، وال علم لنا بالطريق، فقال

،  ( يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الرشاب، ويدلكم عىل الطريق، وهو من أهل اجلنة

لم يزل القوم عىل جعل يشري بعضهم اىل بعض، وينظرون ايل فقلت: مالكم يشري بعضكم  ف

فإنا نعرف فيك نعت رسول   اىل بعض وتنظرون إيل، فقالوا: أبرش ببرشى اهلل ورسوله 

، فأخربوين بام قال هلم، فأطعمتهم وسقيتهم وزودهتم وخرجت معهم حتى دللتهم  اهلل 

فقلت: ما   يل وأوصيتهم بإبيل ثم خرجت إىل رسول اهلل ثم رجعت اىل أه  عىل الطريق.

أدعو اىل شهادة أن ال اله اال اهلل، وأين رسول اهلل واقام الصالة،  : )الذي تدعو إليه؟ قال

، فقلت: إذا أجبناك اىل هذا فنحن آمنون عىل  (وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

 
 رواه ابن عساكر.  (1)

 رواه ابن عساكر.  (2)



15 

 

فأسلمت، ثم رجعت اىل أهيل، فأعلمتهم باسالمي،  ، (نعم: ) أهلنا ودمائنا وأموالنا؟ قال

:  فبينا أنا عنده ذات يوم فقال  فأسلم عىل يدي برش كثري منهم، ثم هاجرت اىل رسول اهلل  

ب الرشاب ومتيش يف  يا عمرو، هل لك أن أريك آية اجلنة، تأكل الطعام، وترش )

،  هذا وقومه(، وأشار اىل عيل بن أيب طالب: )االسواق؟(، قلت: بىل، بأيب أنت وأمي، قال 

يا عمرو، هل لك أن أريك آية النار تأكل الطعام، وترشب الرشاب، ومتيش يف  : )وقال يل 

ة  فلام وقعت الفتن، وأمي، قال: )هذا( وأشار اىل رجل االسواق؟(، قلت: بىل، بأيب أنت

ففررت من آية النار اىل آية اجلنة، ويرى بني أمية قاتيل بعد هذا،   ذكرت قول رسول اهلل 

قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: واهلل، لو كنت حجرا يف جوف حجر الستخرجني بنو أمية  

أن رأيس أول رأس جتز، وحيتز يف االسالم،   حتى يقتلوين، حدثني به حبيبي رسول اهلل 

 ىل بلد. وينقل من بلد ا

قيس بن خرشة وَماولة هؤالء املجرمني التعرض له، ومحاية اهلل له منهم، فعن َممد  ومنهم  

، قال: أبايعك عىل ما جاء  بن يزيد بن أيب زياد الثقفي قال: إن قيس بن خرشة قدم عىل النبي 

يلقاك  يا قيس، عسى أن يمدك الدهر، أن : ) من اهلل تعاىل وعىل أن أقول باحلق، فقال النبي 

بعدي من ال تستطيع أن تقول باحلق معهم(، قال قيس: واهلل ال أبايعك عىل شئ إال وفيت لك  

وكان قيس يعيب زياد بن أيب سفيان، وابنه عبيد اهلل،  ،  إذا ال يرضك برش( : ) به، فقال النبي  

رسوله؟ قال:  فبلغ ذلك عبيد اهلل، فأرسل إليه فقال: أنت الذي تفتي عىل اهلل تعاىل وعىل 

ال، ولكن إن شئت أخربتك بمن يفتي عىل اهلل وعىل رسوله؟ قال: من ذاك؟ قال: أنت  

تزعم انه ال  : ) وأبوك الذي أمركام، قال قيس: وما الذي افتيت عىل اهلل ورسوله؟ فقال

لتعلمن اليوم أنك قد كذبت، ائتوين بصاحب العذاب  : ) قال: نعم، قال  ( يرضك برش!

 .(1)فامل قيس عند ذلك، فامت ، قال: (وبالعذاب

 
 رواه الطرباين والبيهقي.   (1)
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، وفيهم صحابة أجالء، يزعم السلفية كذبا أهنم موالون هلم، مع أهنم  أهل احلرةومنهم  

خرج يف   ، فعن أيوب بن بشري املعاوي أن رسول اهلل يقفون مع الذين استحلوا دماءهم

أمتي بعد   يقتل هبذه احلرة خيار: ) سفر، فلام مر بحرة زهرة وقف، فاستجع، فسألوه فقال 

  (1)(أصحايب

وعن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه اآلية عىل رأس ستني سنة:﴿ َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن  

ا ِإالَّ َيِسرياً  ( قال: ألعطوها، يعني  14األحزاب: ﴾ )َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة آَلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هِبَ

 . (2)أهل الشام عىل املدينة ادخال بني حارثة  

 .(3)وعن احلسن قال: ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حتى كاد ال ينفلت منهم أحد

وعن مالك بن أنس قال: قتل يوم احلرة سبعامئة رجل من محلة القرآن منهم ثالثامئة  

 من الصحابة، وذلك يف ملك يزيد. 

تي ستحدث يف املدينة املنورة  عن هذه احلادثة، وعن بعض األحداث ال وقد أخرب 

يا أبا : ) محارًا، وأردفني خلفه، وقال  قال: ركب رسول اهلل  بعده، فعن أيب ذرٍّ الغفاريٍّ 

ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوٌع شديد، ال تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك،  

ت إن أصاب  يا أبا ذر، أرأي: )، قال(تعّفف : )كيف تصنع؟( قال: اهلل ورسوله أعلم، قال

الناس موٌت شديٌد، يكون البيت فيه بالعبد، )يعني: القرب( ـ كيف تصنع؟( قلت: اهلل  

يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا حتى  : )، قال( اصرب: )ورسوله أعلم، قال 

اقعد يف  : )تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟(، قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال

، قال:  (فأت من أنت منهم فكن فيهم : )، قال: فإن مل أترك؟ قال (يك بابكبيتك، وأغلق عل

 
 رواه البيهقي.   (1)

 رواه البيهقي.   (2)

 رواه البيهقي.   (3)
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إذًا تشاركهم فيام هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع  : ) فآخذ سالحي؟ قال

 (1)(السيف، فألق طرف ردائك عىل وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك

وهو صحايب   ـ عقبة رسف بن مشريا إىل هذه الوقعة عند ترجته ملقال ابن حجر وقد 

وأرسف يف   )وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل املدينة ـ:  ظامل من قواد يزيد بن معاوية

قتل الكبري والصغري حتى سموه مرسفا وأباح املدينة ثالثة أيام لذلك والعسكر ينهبون  

  (2) ثم رفع القتل وبايع من بقي عىل أهنم عبيد ليزيد بن معاوية(،  ويقتلون ويفجرون 

)وإنام يسميه  : - الذي يثق فيه السلفية كام يثقون يف ابن حجر – قال ابن كثري و

يام  فلام ورد املدينة استباحها ثالثة أيام، فقتل يف غضون هذه األ السلف: مرسف بن عقبة، 

وزعم بعض علامء السلف أنه قتل يف غضون   برشا كثريا حتى كاد ال يفلت أحد من أهلها،

  (3) أعلم(ذلك ألف بكر واهلل 

قتل يوم احلرة سبعامئة رجل من  ):  قوله   مام مالكعبد اهلل بن وهب عن اإلونقل عن  

، وذلك يف خالفة  وكان فيهم ثالثة من أصحاب رسول اهلل    محلة القرآن، حسبت أنه قال:

    (4)يزيد(

هؤالء الصحابة  وقد علق الشيخ حسن بن فرحان املالكي عىل هذا النص بقوله: )

كفار قريش مل يقتلوا من ) الصحابة( ربع  ..  سلف الغالة؟ وملاذا يتكتمون؟من قتلهم غري 

صحابيًا فقط( ولكن بني أمية قتلوا فوق   90ما قتل سلفهم. جمموع ما قتلت قريش نحو )  

أيضًا الشيعة واجلهمية ) والرافضة( وكل خصوم الغالة مل يقتلوا من  .  األلف عىل أقل حال.

 
 رواه أمحد والتمذي واحلاكم وابن حبان.  (1)

 (232/  6اإلصابة يف متييز الصحابة )  (2)

 . 6/262البداية والنهاية:   (3)

 . 6/262البداية والنهاية:   (4)
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بينام  ،  سلف الغالة من بني أمية حصدوا أهل بدر والرضوان ) الصحابة( صحابيًا ، بينام

لو لو  .. ي أمية قتلوا من أدركوا من )أهل بدر والرضوان( ن أن ببسعيد بن املسيب يقول 

سلمنا هلم جدالً... أن كل خصومهم من الشيعة واجلهمية واإلباضية يكفرون ) كل  

ليجرب أحدكم نفسه،   قتله؟ الصحابة ويلعنوهنم( فهل تكفري الصحايب ولعنه أشد أم

كام فعل  ، هل يسوؤه أكثر من يلعنه ويكفره.. أم من يقتله ويفجر بنسائه وبناته :ولينظر 

وملاذا حقدكم عىل من يلعن ) الصحابة( أكثر من  ، اصحوا ،أحبابكم بنو أمية بالصحابة

األمرين  مع أن أحبابكم بني أمية جعوا ، حقدكم عىل من قتلوا الصحابة وفجروا بنسائهم 

أريد تفسريًا واضحًا من الغالة... حتى نرتب احلقد عىل قدر الذنب. لكنني ال أفهم  .. معاً 

   (1) (منهم هذا احلب للقاتل والالعن والفاجر،وهذا البغض لالعن فقط

عن  صحيح البخاري والنص الذي يشري إليه الشيخ حسن بن فرحان هو ما ورد يف  

فلم تبِق من أصحاب بدر    - يعني مقتل عثامن    - األوىل    : وقعت الفتنة قال   سعيد بن املسيب 

 (2) (فلم تبِق من أصحاب احلديبية أحدًا  -يعني احلرة    -ثم وقعت الفتنة الثانية    أحدًا،

وهكذا نرى موقف هؤالء الطلقاء من األنصار الذين يدعي السلفية تعظيمهم هلم،  

  أسيد بن حضري وأنس وقد حدث بينام هم حيتقروهنم أعظم احتقار حني يوالون أعداءهم، 

إنكم ستلقون بعدي أثرة  : )قال لألنصار حني أفاء اهلل عليه أموال هوازن  أن رسول اهلل 

  (3)فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض(

ستلقون بعدي أثرة يف  : )قال لألنصار  وحدث أنس عن ذلك، فذكر أن رسول اهلل  

 
 الشيخ حسن فرحان املالكي. -خالصات أموية   (1)

 . 4/1475صحيح البخاري:   (2)

 رواه البخاري ومسلم وامحد والبيهقي والتمذي والنسائي.  (3)
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 (1) (احلوضمر، فاصربوا حتى تلقوين عىل القسم واأل 

، فذكر أن أبا أيوب أتى  وقد حدث مقسم يذكر وقوع ما أخرب عنه رسول اهلل 

قد   معاوية فذكر حاجة له، فجفاه ومل يرفع به رأسا، فقال أبو أيوب: أما ان رسول اهلل 

خربنا أنه ستصيبنا بعده أثرة قال: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن نصرب حتى نرد عليه احلوض،  

 .(2)إذا، فغضب أبو أيوب، وحلف أن ال يكلمه أبدا قال: فاصربوا

هذه أمثلة عن مواقف السلفية املتناقضة من الصحابة الذين يزعمون ـ زورا وهبتانا ـ  

أهنم يوالون يف احلني الذين يشنون عليهم كل ألوان احلقد والكراهية يف سبيل إرضاء الفئة  

 الباغية. 

 

 
 رواه احلاكم وابو نعيم.   (1)

 رواه احلاكم.   (2)
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 القراءة السلفية لإلسالم وية عىل  آثار معا ثانيا ـ  

يتصور البعض أننا عندما نتحدث عن معاوية نتحدث عن شخصية تارخيية، ال  

عالقة هلا بالواقع، وال بالدين.. وأن أمرها يف األخري يعود إىل اآلخرة التي سنكتشف فيها 

 جلية األمر وحقيقته. 

كافرا وال منافقا، فام أكثر  وهذا وهم كبري، فنحن ال يعنينا أن يكون معاوية مؤمنا وال  

املؤمنني وما أكثر الكفار وما أكثر املنافقني.. وال يعنينا أن يكون من أهل اجلنة أو من أهل  

 النار.. فاهلل هو رب اجلنة والنار.. وال يرضنا إن دخل يف إحدامها أو مل يدخل. 

عاوية كان يف  لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية يف الدين الذي نعتقده ونعيشه.. ألن م

ذلك الصدر الذي أسس فيه للعقائد والفقه والسلوك.. وفيه فرس القرآن..وفيه نقل  

 احلديث.. وفيه أسست نظم اإلسالم السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها. 

ودعوتنا للبحث يف أمره وآثاره يف الدين هي نفس دعوتنا للمسيحيني يف البحث يف  

سيحية.. وهو نفس دعوتنا لكل أهل دين تعرض للتحريف،  شأن بولس وتأثريه يف امل

للبحث عن جذور التحريف ومصادره والتحقيق فيها، ألنه ال يمكن معرفة احلقيقة من  

دون ذلك.. وال يمكن معرفة احلقيقة ونحن نضع احلصانة الدينية لكل املشكوك فيهم ويف  

 آثارهم. 

ل أثر معاوية يف الفهم السلفي للدين  ولذلك فإن اهتاممنا به نابع من هذه اآلثار.. فه

بقيمه ونظمه ومعانيه.. أم أنه كان فردا عاديا بسيطا، جل ما يف األمر أنه كان عاشقا للسلطة،  

ثم توالها كام توالها سائر امللوك والسالطني.. ولذلك فإن خطأه منحرص يف ذلك، ويف  

 تلك الفتة التارخيية التي توالها.

ه األسئلة عرب إبراز آثار معاوية عىل الفهم السلفي للدين  سنحاول اإلجابة عىل هذ
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 من خالل اجلواب التالية. 

 آثار معاوية عىل صورة الشخصية اإلسالمية:   ـ    1

الشخصية اإلسالمية احلقيقية هي التي تستلهم مبادئها النظرية والعملية من رسول  

َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف   ﴿  تعاىل فيه: باعتباره املثىل األعىل، والقدوة األكرب الذي قال اهلل  اهلل 

 [ 21]األحزاب:  ﴾ َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثِرًيا

ثم هي بعد ذلك ـ لتأكيد تلك املعاين وتقويتها ـ تستلهم من السابقني األولني من  

، ومثلوه يف جيع  صار الذين حسنت صحبتهم وتلمذهتم عىل رسول اهلل املهاجرين واألن

 القيم التي جاء هبا خري متثيل، وماتوا عىل ذلك. 

وهم الذين وردت يف حقهم اآليات الكريمة تنوه بفضلهم، ومكانتهم، وقد  

، فام أرى أحدًا يشبههم منكم لقد  لقد رأيت أصحاب َممد  وصفهم اإلمام عيل، فقال: )

ا يصبحون شعثًا غربًا، وقد باتوا سّجدًا وقيامًا يراوحون بني جباِهِهم وخدودهم  كانو

ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني أعينهم ُركب املعزى من طول سجودهم،  

الشجر يوم الريح العاصف،   إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم حتى تُبلَّ جيوهبم، ومادوا كام يميد

 (1)  جاًء للثواب(خوفًا من العقاب ور

لكن السلفية، وباعتبارهم الطلقاء وغريهم من الصحابة، شوهوا الشخصية  

اإلسالمية تشوهيا عظيام، من أجل احلفاظ عىل سمعة من سموهم كذبا وزورا صحابة 

 ..  وتالميذ لرسول اهلل 

ل  وهلذا نراهم ال يكتفون بالقول بنجاة معاوية، وال بكونه فردا من أفراد الصحابة، ب

راحوا يضمون إىل ذلك ما هو أخطر بكثري، وهو اعتباره سيدا وقدوة وصاحب شخصية  

قوية يمكن للمؤمنني البسطاء أن يستبدلوا هبا شخصية عامر وبالل وأيب ذر وقتادة وغريهم  

 
 .190ـ  189ص: 1هنج البالغة ج: (1)
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فاقت تلمذة أولئك   من كبار الصحابة.. وكأن تلمذة معاوية القصرية لرسول اهلل 

 نصار.السابقني من املهاجرين واأل

كان   ما رأيت أحدا بعد رسول اهلل وهم يروون لتأكيد هذا عن ابن عمر قوله: 

أخري منه، وهو    -واهلل    - َأْسَوَد من معاوية، قال: قلت: هو كان أسود من أيب بكر؟ قال: هو  

  - واهلل   -كان أسود من أيب بكر، قال: قلت: فهو كان أسود من عمر؟ قال: عمر   -واهلل  -

  - أسود من عمر، قال: قلت: هو كان أسود من عثامن؟ قال  - واهلل  -أخري منه، وهو كان 

  (1)إن كان عثامن لسيدا، وهو كان أسود منه( - واهلل 

قبيصة بن جابر األسدي قوله: أال أخربكم من صحبت؟ صحبت عمر   ورروا عن

لحة بن عبيد  بن اخلطاب فام رأيت رجاًل أفقه فقهًا وال أحسن مدارسة منه، ثم صحبت ط

اهلل، فام رأيت رجاًل أعطى للجزيل من غري مسألة منه ؛ ثم صحبت معاوية فام رأيت رجاًل  

  (2)(أحب رفيقًا، وال أشبه رسيرة بعالنية منه

ما رأيت أحدًا أعظم حلاًم وال أكثر سؤددًا وال أبعد أناة وال ألني  ورووا عنه قوله: ) 

  (3)(ويةخمرجًا وال أرحب باعًا باملعروف من معا 

ولست أدري كيف صار معاوية هبذه األخالق العالية، والسيادة الرفيعة التي سبق  

فيها ـ حسب تصورهم ـ السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، وهو مل يتتلمذ يوما  

 .. بل كان من ألد أعدائه هو وأرسته جيعا منذ صباه الباكر. واحدا عىل رسول اهلل 

فرحان معلقا عىل ذلك العشق واهليام الذي يقابل به السلفية   يقول الشيخ حسن بن

يمدحون   -  يدعون أهنم حيبون النبي  - أعجب منهم أناس شيخهم وإمامهم معاوية: )

 
 . 3/154سري أعالم النبالء،  (1)

 (. 175/  7( وأورد هذا اخلرب البخاري يف التاريخ الكري )337/ 5تاريخ الطربي ) (2)

 (. 138/  8البداية والنهاية ) (3)
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  ، وأهل بيته وصحابته عىل مدى ثامنني عاما  أشخاصًا أفنوا أعامرهم يف حرب رسول اهلل 

النبي منذ الصبا، فأبوه أبو سفيان،   فقد ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنني، ورضع بغض 

يف أول العهد   - لقد كان معاوية . وأمه هند بنت عتبة آكلة كبد محزة، وعمته محالة احلطب.

من أولئك الصبية الذين كانت قريش تسلطهم عىل أذية رسول اهلل، وشارك شباهبم    -املكي  

احلروب، وكان فيها مقتل  يف بقية العهد املكي، ثم اشتك مع أبيه يف حرب النبي يف تلك 

ثم أسلم نفاقًا يوم   ..أخيه حنظلة ببدر )قتله عيل(، ومقتل جديه عتبة وشيبة وخاله الوليد

واشتك يف غزوة حنني منافقًا، فقد كان ممن اعتزل مع أبيه فوق تّل وقال معه:  .. فتح مكة 

، فاشتكتهام إىل  )بطل السحر اليوم( ! ثم قام هو وأبوه يوم حنني برسقة جل لعجوز مسلمة

باملكان الذي أخفيا فيه اجلمل، فوبخهام ورّد   النبي، فأنكرا وحلفا، فأخرب الوحي النبي 

ثم كان معاوية يف تبوك، وحاول مع أبيه اغتيال  .  اجلمل عىل العجوز وتألفهام عىل اإلسالم.

ألموال  ثم يف عهد عثامن اجتهد يف كنز ا.. (1) يف عقبة تبوك، ولكن اهلل سلم  النبي 

من أصحاب بيعة   200بدريا ونحو  25ويف عهد عيل قتل  واضطهاد الصاحلني والربا..

الرضوان بصفني. ثم يف عهده، لعن عليًا عىل املنابر، واضطهد األنصار، ونبش قرب محزة،  

وأمر أحد العامل برضب قدم محزة الذي قتل جده عتبة، فانبعث الدم من قدمه. وأراد  

رتني، فأظلمت السامء، فتك ذلك، وذهب إىل األبواء لينبش قرب أم  ختريب منرب النبي م 

ثم كانت خامتته أنه حتقق فيه قول النبي  .  النبي، ويطرحه يف بئر، فأصابه اهلل باللقوة، فتوقف. 

)يموت معاوية عىل غري ملتي(، واحلديث صحيح عىل رشط مسلم، وقد صححت احلديث  

 
وا باَِم مَلْ َينَاُلوا}قصة َماولة االغتيال هي تلك ذكرها اهلل يف قوله    (1) [ وكان مع أيب  74]التوبة:    {َومَهُّ

ية آخرون بلغوا أربعة عرش رجالً، فلعنهم، ثم بعد عودة النبي من غزوة تبوك، أخرج الذين  سفيان ومعاو

 حاولوا اغتياله من املسجد، ولعنهم، وكان منهم أبو سفيان وابناه معاوية وعتبة، وسندها صحيح. 
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فأصابته الدبيلة )قرحة   (1) آلخر )حديث الدبيله(وحتقق فيه احلديث ا. جامعة أم القرى. 

 (2) (كبرية( فانغرست يف ظهره وخرجت من صدره، وبقي معذبًا هبا سنة كاملة

هذا هو عجلكم معاوية الذي مألتم بمدحه الدنيا، ولو مل يكن  ثم ختم ذلك بقوله: )

)يموت معاوية عىل غري ملتي( لكفى بذلك ذمًا. وهذا احلديث   : فيه إال احلديث الصحيح

يقطع كل جدل، ورجاله ثقات أثبات سمع بعضهم من بعض، وصححه جمموعة من أهل  

 (3)  (احلديث عىل رشط مسلم، منهم املحدث َممد عزوز املكي وابن عقيل

عاوية ومن  ومل يكتف السلفية بكل ذلك، بل إهنم ألجل احلفاظ عىل املكانة الرفيعة مل

معه من الفئة الباغية، راحوا يقدمون ـ شعروا أو مل يشعروا ـ معاوية عىل كل الصحابة،  

 وحتى عىل السابقني منهم. 

ذّر  ومن األمثلة عىل ذلك أهنم يف اخلالف اخلطري الذي جرى بني معاوية وأيب 

إنكاره عىل نراهم يقدمون معاوية، ويعتربونه املحق، ويعتربون أبا ذر جانيا بالغفاري 

 معاوية، ويلتمسون كل املربرات التي حتفظ ماء وجه معاوية، ولو بإراقة ماء وجه أيب ذر. 

ما أَقّلت  أخرب عن صدق أيب ذر، وكونه ابتالء ملن بعده، فقال: )   مع أن رسول اهلل  

  (4)الَغرْباُء وال أَظّلت اخلرضاُء من رجل أصدق هلجة من أيب ذّر( 

 
ففي صحيح مسلم من حديث قيس بن عباد عن عامر: )ثامنية تكفيكهم الدبيلة: مرض يظهر يف    (1)

هورهم فينجم من صدورهم(، وكان ال يستتقذ كل رداء، حتى أهنم جعلوا له رداء من حواصل الطري،  ظ

فاستثقله وآذاه، وملا طال مرضه وأعياه، نصحه طبيب بلبس الصليب، والرباءة من دين َممد، ففعل  

 ومات، انظر: رسالة بعنوان: حديث الدبيلة للشيخ حسن بن فرحان املالكي.

 نوان: )هذا معاويه الذي مألتم به الدنيا!(من مقال بع (2)

 من مقال بعنوان: )هذا معاويه الذي مألتم به الدنيا!( (3)

 6/192أمحد:  (4)
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ة اخلالف، وما انجر عنها من نفي أيب ذر إىل الربذة  وسنحكي هنا باختصار قص

البخاري يف صحيحه عن زيد بن وهب، قال:  هي ما رواه القصة ليموت فيها شهيدا، و

)مررت بالرَبَذة فإذا أنا بأيب ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام،  

ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ﴿ فاختلفت أنا ومعاوية يف:  َة َواَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ  َوالَّ َهَب َواْلِفضَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ قال معاوية: نزلت يف أهل الكتاب، فقلت: نزلت   ، [34]التوبة:  ﴾ َفَبرشِّ

فينا وفيهم، فكان بيني وبينه يف ذاك، وكتب إىل عثامن يشكوين، فكتب إيل عثامن: أن اقدم  

فقال   ، الناس حتى كأهنم مل يروين قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثامناملدينة فقدمتها، فكثر عيل 

يل: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا املنزل، ولو أمروا عيل حبشيا  

 (1) لسمعت وأطعت( 

يالحظ تلك  أبو ذر وقد روي أن سبب اخلالف كان أعمق من ذلك، فقد كان 

بعث إليه معاوية بثالث مائة  ف ، عليهينكر ، وكان التحريفات اخلطرية التي قام هبا معاوية

إن كان من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فال  )دينار، فقال: 

 ( حاجة يل فيها 

يا معاوية ! إن كانت هذه الدار  )بنى معاوية قرصه اخلرضاء بدمشق، فقال: عندما و

   ( مالك فهذا االرسافمن مال اهلل فهي اخليانة، وإن كانت من 

واهلل لقد حدثت أعامل ما أعرفها، واهلل ما هي يف كتاب اهلل وال سنة  )وكان يقول: 

 رى حقا يطفأ وباطال حييى، وصادقا يكذب، وأثره بغري تقى، وصاحلا نبيه، واهلل اين أل

   .(2)وكان الناس جيتمعون عليه، فنادى منادي معاوية أال جيالسه أحد(، مستأثرا عليه

يف رواية أن معاوية بعث إليه بألف دينار يف جنح الليل فأنفقها، فلام صىل معاوية  و

 
 .  2/107البخاري:  (1)

 . 229/  4ابن سعد  (2)
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الصبح، دعا رسوله فقال: اذهب إىل أيب ذر، فقل: أنقذ جسدي من عذاب معاوية، فإين  

أخطأت. قال: يا بني، قل له: يقول لك أبو ذر: واهلل ما أصبح عندنا منه دينار ولكن أنظرنا  

دنانريك، فلام رأى معاوية أن قوله صدق فعله، كتب إىل عثامن: أما  ثالثا حتى نجمع لك 

بعد، فإن كان لك بالشام حاجة أو بأهله، فابعث إىل أيب ذر فإنه وغل صدور الناس...  

 .(1)احلديث

وقد حاول السلفية سلفهم وخلفهم أن يلتمسوا كل احليل لتربئة معاوية ومروان،  

 حجمه يف الصحابة، وال أسبقيته لإلسالم، بل قدموا  وإلصاق كل التهم بأيب ذر غري مراعني 

 عليه الطلقاء وأبناء الطلقاء. 

)وأما قوله: إنه نفى أبا ذر إىل  ومن تلك االعتذرات ما عرب عنه ابن تيمية بقوله: 

قال يف حقه: )ما أقلت الغرباء وال أظلت   الربذة ورضبه رضبا وجيعا، مع أن النبي 

وقال: )إن اهلل أوحى إيل أنه حيب أربعة من  ، اخلرضاء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر( 

ن،  أصحايب وأمرين بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول اهلل؟ قال: عيل سيدهم، وسلام

فاجلواب: أّن أبا ذر سكن الّربذة ومات هبا لسبب ما كان يقع بينه وبني  ، واملقداد، وأبو ذر( 

الناس، فإن أبا ذر كان رجال صاحلا زاهدًا، وكان من مذهبه أن الّزهد واجب، وأن ما  

أمسكه اإلنسان فاضال عن حاجته فهو كنز يكوى به يف النار، واحتج عىل ذلك بام ال حجة  

َة َواَل ُينِْفُقوهَنَا  ﴿الكتاب والسنة. احتج بقوله تعاىل: فيه من  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َوالَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ ، وجعل الكنز ما يفضل عن احلاجة،  [ 34]التوبة:  ﴾ يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ

ن يل مثل أحد ذهبا يميض  هو أنه قال: )يا أبا ذر ما أحب أ واحتج بام سمعه من النبي 

عليه ثالثة وعندي منه دينار، إال دينارا أرصده لَدين(. وأنه قال: )األكثرون هم األقلون  

وملا تويف عبد الرمحن بن عوف وخلف ماال،  ، يوم القيامة، إال من قال باملال هكذا وهكذا(

 
 . 50/  2سري أعالم النبالء  (1)
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دخل كعب   جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثامن يناظره يف ذلك، حتى 

وكان أبو  ، ووافق عثامن، فرضبه أبو ذر، وكان قد وقع بينه وبني معاوية بالشام هبذا السبب

ذر يريد أن يوجب عىل الناس ما مل يوجب اهلل عليهم، ويذمهم عىل ما مل يذمهم اهلل عليه،  

لام ف.. . .مع أنه جمتهد يف ذلك، مثاب عىل طاعته ريض اهلل عنه كسائر املجتهدين من أمثاله 

كان يف خالفة عثامن توسع األغنياء يف الدنيا، حتى زاد كثري منهم عىل قدر املباح يف املقدار  

والنوع، وتوسع أبو ذر يف اإلنكار حتى هناهم عن املباحات. وهذا من أسباب الفتن بني  

فكان اعتزال أيب ذر هلذا السبب، ومل يكن لعثامن مع أيب ذر غرض من  ، الطائفتني 

  (1) األغراض(

وهكذا نرى ابن تيمية يعلم أبا ذر ماذا يفعل، بل نراه هيينه حني ال يكتفي بتقديم  

معاوية عليه، بل يقدم عليه كعب األحبار نفسه، وكأن كعبا ومعاوية أعلم بالدين من أيب  

 عن صدقه.. بل أمر بحبه.  ذر الذي أخرب رسول اهلل 

السابقني، وإنام هؤالء  وهكذا ندرك أن سلف السلفية األوائل ليسوا الصحابة 

الطلقاء الذين استبدوا باألمر من دون السابقني، ثم وجدوا من الفقهاء ومن متأخري  

 الصحابة من ساندهم وأيدهم، فأصبحوا املمثلني الرشعيني للدين.

ونفس األمر يقال يف موقفهم من عامر بن يارس، فهم يقدمون عليه معاوية،  

 الواردة يف فضله وكونه مقتوال من طرف الفئة الباغية عرض احلائط. ويرضبون باألحاديث  

فهم يؤولون كل ما ورد من نصوص يف ذلك تأويال عجيبا، كهذا التأويل الذي نراه  

)روى البخاري ومسلم وغريمها، أن  من بعض السلفيني األكاديميني املعارصين، فقد قال:  

( وكان عامر مع أهل العراق، وقد قتله أهل الشام  الباغية   قال: )إن عامرا تقتله الفئة  النبي  

يف صّفني، فاحلديث دّل عىل أن الفئة الباغية هي التي تقتل عامرا، ومن املحتمل أن احلديث  
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التي محلت عىل عامر حتى   - الفئة  - ال يشمل كل أهل الشام، وإنام أريد به تلك العصابة

ل الطائفة التي قتلت عامرا بأهنا هي  هي طائفة من العسكر، وروي أن معاوية تأوّ و  قتلته،

الطائفة التي جاءت به، فرّد عليه عيل بقوله: )فاملسلمون إذن هم الذين قتلوا محزة وليس  

ليه معاوية ضعيف، وأن ما قاله عيل هو الصواب..  إاملرشكون(، وعند ابن تيمية أن ما ذهب  

عامرا بغاة وهم من أهل الشام،   لكن ال يغيب عن البال أن يف الطائفتني بغاة، فالذين قتلوا 

والذين قتلوا اخلليفة عثامن أعظم بغيا وجرما من هؤالء، وهم مع جيش العراق، مما جيعل  

ما ذهب إليه معاوية بن أيب سفيان له وجه من الصحة، فقتلة عثامن هم السبب يف جميء عامر  

هم الفئة الباغية،   وغريه. ويف هذا األمر يرى الباحث َمب الدين اخلطيب أن قتلة عثامن

فكل مقتول يوم اجلمل وصفني فإثمه عليهم ألهنم هم الذين أججوا نار الفتنة بني  

 (1)املسلمني، ابتداء بعثامن وانتهاء بعيل ومرورا بطلحة والزبري وعامر(

ثم )إن عامرا تقتله الفئة الباغية( ليس نصا يف أن هذا اللفظ  )تيمية: وقبله قال ابن 

؛ بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي محلت عليه حتى قتلته، وهي   ملعاوية وأصحابه

ومن املعلوم أنه كان يف  ، طائفة من العسكر، ومن ريض بقتل عامر كان حكمه حكمها 

املعسكر من مل يرض بقتل عامر: كعبد اهلل بن عمرو بن العاص وغريه ؛ بل كل الناس كانوا 

 (2)(منكرين لقتل عامر، حتى معاوية، وعمرو 

بل إننا عندما نتأمل كلامهتم ومواقفهم نجدهم يقدمون معاوية عىل اإلمام عيل نفسه،  

 غري مراعني صحبه، وال أسبقيته لإلسالم، وال كل ما ورد يف شأنه.

كان يطالب بالقصاص من قتلته  وأنه كان ويل دم عثامن، وهلذا يصورون معاوية أنه 

 
  - د. خالد كبري عالل، دراسات نقدية هادفة عن مواقف الصحابة بعد وفاة الرسول الكريم  (1)

 -قضية التحكيم يف موقعة صّفني بني احلقائق واألباطيل

 ( 77/  35جمموع الفتاوى ) (2)



29 

 

 كان يمكنه أن يتفادى املشكلة، لو أنه دفع هلم  . وأن اإلمام عيل الذين التحقوا بجيش عيل.

 القتلة.. 

ملا رأى عيل وأصحابه أنه جيب عليهم طاعته ومبايعته، إذ ال يكون  )ابن تيمية:  يقول  

للمسلمني إال خليفة واحد، وأهنم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم  

– وهم ، حصل الطاعة واجلامعة أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب، فت

  كانوا  ذلك عىل  قوتلوا إذا  وأهنم، عليهم جيب ال ذلك  إن: قالوا -  وأصحابه معاوية  أي

قتلته يف عسكر عيل، وهم  و، املسلمني  باتفاق مظلوما  قتل عثامن ألن: قالوا ، مظلومني

دفعهم، كام مل يمكنه  غالبون هلم شوكة، فإذا امتنعنا، ظلمونا واعتدوا علينا. وعيل ال يمكنه 

 (1)(الدفع عن عثامن ؛ وإنام علينا أن نبايع خليفة يقدر عىل أن ينصفنا، ويبذل لنا اإلنصاف

  -  عثامن قتلة  يعني –لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر عيل فيه ظلمة ) وقال: 

 (2) عليهم(  لصياهلم  دفعا  يقاتلوهنم  وأهنم، عثامن  عىل  اعتدوا  كام عليهم  يعتدون

هذه بعض النامج واألمثلة عن مواقف السلفية التربيرية لكل جرائم معاوية يف حق  

نفسه وحق املسلمني وحق اإلسالم.. واملشكلة األكرب يف تلك التربيرات أهنا صورت  

 الشخصية اإلسالمية بصورة متناقضة متاما مع الصورة التي أراد اإلسالم تكوينها. 

صورة أولئك الصحابة السابقني الذين مثلهم اإلمام  فالصورة املثالية للمسلم هي 

عيل أحسن متثيل، والتي هتتهم باملبادئ قبل املصالح، وبالقيم قبل املنافع.. لكن الصورة  

اجلديدة التي تكونت لدى السلفية بسبب والئهم ملعاوية هي صورة املسلم الرباغامِت  

 صعد عليه. املصلحي الذي ال هيمه سوى الصعود، وال هيم أي سلم ي

)كان عيلٌّ اليستعمل يف حربه إال ماعّدله ووافق    أو كام عرب عن ذلك اجلاحظ بقوله:

 
 (73-72/  35جمموع الفتاوى ) (1)
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فيه الكتاب والسنة، وكان معاوية يستعمل خالف الكتاب والسنة، ويستعمل جيع املكايد،  

وجيع اخلدع، حالهلا وحرامها، ويسري يف احلرب سرية ملك اهلند إذا القى كرسى، وخاقان  

ى زنبيل، وفنغور إذا القى املهراج، وعيّل يقول: التبدؤوهم بقتل حتى يبدؤوكم،  إذا الق

 (1) والتتبعوا مدبرًا وال جتهزوا عىل جريح، وال تفتحوا بابًا مغلقًا(

إن معاوية وزميله عمرًا مل يغلبا عليًا ألهنام  ) وعرب بعده سيد قطب عن ذلك، فقال: 

ترصف النافع يف الظرف املناسب. ولكن ألهنام  أعرف منه بدخائل النفوس، وأخرب منه بال

طليقان يف استخدام كل سالح، وهو مقيد بأخالقه يف اختيار وسائل الرصاع. وحني يركن  

معاوية وزميله عمرو إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة ورشاء الذمم ال يملك  

وإنه لفشل أرشف من   يتدىل إىل هذا الدرك األسفل.فال عجب ينجحان ويفشل، عىل أن

الرجلني: كانت غلبة جيل    كل نجاح. عىل أن غلبة معاوية عىل عيل، كانت ألسباب أكرب من

اإلسالمي العايل قد أخذ   عىل جيل، وعرص عىل عرص، واجتاه عىل اجتاه. كان مد الروح

يف  بينام بقي عيل    الكثريون من العرب إىل املنحدر الذي رفعهم منه اإلسالم،  ينحرس. وارتد

القمة ال يتبع هذا االنحسار، وال يرىض بأن جيرفه التيار. من هنا كانت هزيمته، وهي هزيمة  

 (2) أرشف من كل انتصار(

ناقب معاوية،  عىل ذكره عند تعديدهم ملالسلفية حيرص ونحب أن نورد هنا مثاال 

قيل    ، ابن أيب مليكةوخاصة أن الذي رواه هو البخاري صاحب الصحيح، وهو ما رواه عن  

أصاب إنه  ) :البن عباس: هل لك يف أمري املؤمنني معاوية فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال

  (3) ه(فقي

 
 السياسية () الرسائل  365رسائل اجلاحظ ص  (1)

 .243  –  242كتب وشخصيات، ص  (2)

 ( 1373ص  3حتقيق : د. مصطفى ديب البغا ) ج -صحيح البخاري  (3)
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ولألسف فإن السلفية يقبلون هذه الرواية عن ابن عباس، ويعرضون عن عرشات  

غريها يذم فيها ابن عباس معاوية.. مع أن هذه الرواية نفسها ال تعرب إال عن صورة ذلك  

املتكاسل املحتال الذي ال يصيل من الليل إال ركعة واحدة يف نفس الوقت الذي أعرضوا  

فيه عن أولئك السابقني الذين كانوا من أول اإلسالم يقومون الليل نصفه وثلثه، بل حتى  

 ثلثيه، بل حتى الليل جيعا. 

تدل عىل   ـ وهو من املوثوقني لدى السلفية ـ أورد رواية أخرى إلمام الطحاوي بل إن ا

عن عكرمة أنه قال:  أن مقولة ابن عباس مل تكن سوى هتكام وسخرية، فقد روى بسنده 

فقام معاوية فركع   ، كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل

 (1) (من أين ترى أخذها احلامر)فقال ابن عباس:  ، ركعة واحدة

وقد جيوز أن يكون  بخاري بقوله: )وقد علق الطحاوي عىل الرواية التي أوردها ال

 ( عىل التقية له (أصاب معاوية)قول ابن عباس  

 آثار معاوية عىل النظام السيايس واالقتصادي اإلسالمي: ـ    2

كام أن اإلسالم جاء ليبني الشخصية السوية املؤمنة املمتلئة بالورع والتقوى، والتي  

هبا التبية النبوية، بالتبية املمتلئة   شوهها السلفية بتلك النامذج اجلديدة التي استبدلوا 

باألهواء، حتت حجة الصحابة واحتام الصحابة، فإهنم كذلك راحوا إىل أهم اجلوانب يف  

اإلسالم، وهو جانب العدالة يف السياسة واالقتصاد، ليستبدلوه ـ عرب تقبلهم لنموذج  

 م. معاوية ودفاعهم عنه ـ إىل اجلور والظلم واالستبداد باسم اإلسال

ولذلك نراهم يرضبون بكل النصوص التي وردت يف تغري نظام احلكم اإلسالمي،  

وحتوله إىل ملك عضوض، وانفصال القرآن عن السلطان عرض احلائط، حيث يعتربون  

معاوية خليفة وحاكام عادال رغم أنف الواقع، ورغم أنف كل تلك النصوص التي  
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 يصححوهنا. 

)وكانت سرية معاوية مع رعيته من خيار   معاوية: فابن تيمية ـ مثال ـ يقول يف سرية

أنه قال: )خيار أئمتكم   سري الوالة وكان رعيته حيبونه وقد ثبت يف الصحيح عن النبي 

الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم  

  (1)ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم(

العلامء عىل أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة، فإن األربعة قبله كانوا  واتفق  ):  ويقول

 (2) (خلفاء نبوة، وهو أول امللوك، كان ملكه ملكًا ورمحة 

فلم يكن من ملوك املسلمني خري من معاوية، وال كان الناس يف زمان ملك  ):  ويقول

 (3)  (من امللوك خريًا منهم يف زمان معاوية

وأجعت الرعايا عىل بيعته يف سنة إحدى  ): ته لهيف ترجول يقابن كثري وهكذا نرى 

وأربعني.. فلم يزل مستقاًل باألمر يف هذه املدة إىل هذه السنة التي كانت فيها وفاته، واجلهاد  

يف بالد العدو قائم وكلمة اهلل عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف األرض، واملسلمون معه  

 (4)  ( يف راحة وعدل وصفح وعفو

ويف كتاب العقيدة الذي يتبناه السلفيون، وعىل أساسه   ،ابن أيب العز احلنفيبل إن 

وأول ملوك املسلمني معاوية وهو خري ملوك  ) يبدعون األمة ويضللوهنا يقول: 

  (5)(املسلمني 

 
 [ واحلديث رواه أمحد ومسلم.  247/  6منهاج السنة ]  (1)

 ( 478/  4جمموع الفتاوى ) (2)

 ( 232/  6منهاج السنة ) (3)

 ( 119/  8البداية والنهاية ) (4)

 (722رشح العقيدة الطحاوية )ص  (5)
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  ، ويقول: (1) ( أمري املؤمنني ملك اإلسالم) له:الذهبي يف ترجته وهكذا يقول 

 (2) (ك الذين غلب عدهلم عىل ظلمهم ومعاوية من خيار امللو)

إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق  وينقل ابن العريب عن بعضهم قوله: )

 (3)  (بدول اخللفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم يف الفضل والعدالة والصحبة

ومل يكتفوا بذلك، بل راحوا يروون أو ينسبون إىل سلفهم األول كل أنواع التمجيد  

عمل معاوية بسرية عمر  ):  قولهعن الزهري  لنظام احلكم الذي أسسه معاوية، فقد قد رووا  

  (4)(بن اخلطاب سنني ال خيرم منها شيئاً 

كان أخلق   : سمعت ابن عباس يقول: )ما رأيت رجاًل قولهعن مهام بن منبه  رووا و

 (5) بامللك من معاوية(

عن األعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال: فكيف لو  رووا و

 . (6) أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا َممد يعني يف حلمه؟ قال: ال واهلل بل يف عدله

وهكذا نرى املتأثرين بالسلفية من اإلخوان املسلمني وغريهم جيتهدون يف التست  

كان رقيبا لإلخوان  الذي فعل منري الغضبان رائم معاوية، بل تربيرها ورشعنتها، كام عىل ج

املسلمني يف سوريا، فقد كتب كتابا حول معاوية يثني عليه سامه )معاوية بن أيب سفيان  

صحايب كبري وملك جماهد(، قال يف مقدمته: )ما أعتقد أن شخصية يف تارخينا اإلسالمي  

 
 ( 120/  3سري أعالم النبالء ) (1)

 ( 159/  3سري أعالم النبالء ) (2)

 (213العواصم من القواصم )ص (3)

 (.2/444اخلالل يف كتاب السنة ) (4)

 [  137/  8[، البداية ]   269/  3[، الطربي يف التاريخ ]  440السنة للخالل ]  (5)
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وعاشوا وحي السامء   الصحابة الذين تربوا عىل يدي رسول اهلل ومن الرعيل األول من 

لقد أصبح كثري من   قد ناهلا من التشويه والدس واالفتاء ما نال معاوية بن أيب سفيان.. 

املعلومات ثابتة يف أذهان الناس ال تقبل الشك وال تقبل اجلدل، ال تتناسب أبدًا واملستوى  

وصورة معاوية يف أذهان الناس أنه طالب سلطة وسيايس  ، الالئق بصحابة رسول اهلل 

صارع من أجل   . بارع وهناز للفرص ال يرعوي عن يشء يف سبيل الوصول إىل احلكم

السلطة وسعى إىل قتل عرشات األلوف من الناس لكي يصل إىل اخلالفة، وهذا الصورة 

ريخ تذكر ذلك، وعندما  تتناىف مع حس املسلم وفطرته، لكنه ال جيد هلا بدياًل، فكتب التا 

جاء املؤرخون املحدثون وكتبوا عن معاوية، زادوا الطني بلة، وكرسوا هذه املفاهيم يف  

  (1)أذهان الناس وزادوهم قناعة هبا، فكان ال بد من الكتابة عن معاوية بن أيب سفيان(

هذا هدفه من الكتاب، وقد حاول أن يربر فيه كل جرائم معاوية، وكل جرائم يزيد  

ن بعده، وهو ما يعطي جرعات كافية لإلرهابيني ليستنوا بسنة أخطر إرهابيني يف التاريخ  م

 معاوية ويزيد. 

ولذلك نراهم يرمون بالبدعة والضاللة بل بالكفر كل من تكلم يف جرائم معاوية  

التي سنها يف نظام احلكم واالقتصاد، والتي رشعها وبررها الفقه السلفي الذي يؤيد كل  

 قف وراء كل مستبد.طاغية، وي 

وقد أشار الشيخ حسن بن فرحان املالكي إىل بعض تلك السنن التي سنها معاوية  

انتهاك   .التغيري يف أعىل اهلرم )السلطة(. ومن تبعه من الفئة الباغية يف األمة، فذكر منها: )

إبطال  . الوراثة.. امللك العضوض. . العصبية القبيلة.. اإلقطاعية. . واسع للحقوق. 

الغلو يف  .. الطاعة الطلقة.. عقيدة اجلرب .. استخدام االسالم خلدمة السلطة.. رى الشو

ترشيع  . تفريق املسلمني طوائف وفرق. .. التكفري.. سب األنبياء والصاحلني. اخللفاء.

 
 . 5معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد، منري َممد الغضبان، ص  (1)
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اصطناع  . الرشوة والفساد.. فرض العقائد واألحكام... استهداف املقدسات .. املظامل

االستئثار واالستتغالل واالستحواذ عىل أخصب األرايض  ..  واملنزلة.الرجال باملكر واملال  

..  أصبحت بالد املسلمني مزرعة كبريةحتى  فرض الرضائب عىل كل يشء  ..  وأنفع األموال 

..  مثل ختم األعناق واأليدي حصل مع كبار من الصحابة وعامة الفالحني  ،إذالل الناس

حتويل بيت مال املسلمني  . احتقار املهن... كراهية الشعوب وظلمهم أسلموا أو مل يسلموا 

املختلفة  التعذيب وأصنافه  ..  شن احلروب من أجل الغنيمة والتوسع .  إىل خزينة للسلطان. 

تقطيع اجلسد  ، و تسليط احليوانات املفتسة عىل املعذبني، و تعليق النساء من أثدائهن  مثل 

بت  ، وحتى يرشعنوه(  ل سمل األعني )ونسبوا ذلك للرسو، والدفن حياً ، وقطعة قطعة

ذبح األطفال أمام  ، وسبي املسلامت، وقطع األلسنة، واإللقاء من املباين العالية، واألطراف

إجبار الرببر عىل بيع نسائهم وأبنائهم يف حال التقصري يف رضيبة غري  ، ووالدهيم عمداً 

  (1)(محل رؤوس الصحابة، وواجبة

كيف يتخذ الغالة هؤالء  ها، بقوله: )وقد علق الشيخ حسن عىل هذه اجلرائم وغري

ويتعبدون اهلل  ، وينافحون عنهم وحيتجون بمظاملهم يف كتب العقائد، الظلمة أئمة هدى

ويتبعون سنتهم   ، كيف يتخذ الغالة هؤالء قدوة هلم.. بمظاملهم وكذهبم وفجورهم 

اهلل سيحاسب  مع أن هؤالء الظلمة مل يكونوا يؤمنوا بأن  ويعرضون عن سنة رسول اهلل 

. لقد أشاع بنو أمية ووعاظهم أن اخلليفة ليس عليه حساب وال عقاب إذا حكم  . اخلليفة

فكيف يتخذهم الغالة  ، ثالثة أيام وبعضهم قال أربعني يومًا! وفضلوا اخللفاء عىل األنبياء

قدوة هلم من دون كتاب اهلل ومن دون سنة رسول اهلل؟ كيف يرضون هبذا وهم يعرفون  

   (2)  (كمنهم ذل

 
 خالصات أموية، حسن املالكي. (1)

 خالصات أموية، حسن املالكي. (2)
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وما ذكره الشيخ حسن صحيح، فإىل اآلن ال زال السلفية يعتربون كل ما قام به بنو  

أمية وعىل رأسهم معاوية من جرائم اجتهادا يؤجرون عليه.. فاحلاكم عندهم ال يسأل وال  

 حياسب، بل هو فوق ذلك كله.

السيايس    وقد أشار سيد قطب إىل هذا عند تأرخيه لالنحرافات التي انحرفت بالنظام

مىض عثامن إىل رمحة ربه، وقد خلف  واالقتصادي اإلسالمي إىل اجلور بدل العدالة، فقال: ) 

الدولة األموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن هلا يف األرض، وبخاصة يف الشام، وبفضل ما  

  مكن للمبادئ األموية املجافية لروح اإلسالم، من إقامة امللك الوراثي واالستئثار باملغانم

واألموال واملنافع، مما أحدث خلخلة يف الروح اإلسالمي العام. وليس بالقليل ما يشيع يف  

نفس الرعية ـ إن حقًا وإن باطال ـ أن اخلليفة يؤثر أهله، ويمنحهم مئات األلوف ؛ويعزل  

ليويل أعداء رسول اهلل ؛ ويبعد مثل أيب ذر ألنه أنكر كنـز األموال،   أصحاب رسول اهلل 

من اإلنفاق    لتف الذي خيب فيه األثرياء، ودعا إىل مثل ما كان يدعو إليه الرسول  وأنكر ا

والرب والتعفف.. فإن النتيجة الطبيعية لشيوع مثل هذه األفكار، إن حقًا وإن باطال، أن تثور  

النفوس، وأن تنحل نفوس.تثور الذين أرشبت نفوسهم روح الدين إنكارًا وتأثام، وتنحل  

سوا اإلسالم رداء، ومل ختالط بشاشته قلوهبم، والذين جترفهم مطامع الدنيا،  نفوس الذين لب 

 (1)(ويرون االنحدار مع التيار. وهذا كله قد كان يف أواخر عهد عثامن

ن كان إيامن عثامن وورعه ورقته،  ئوقال: )ومىض عيل إىل رمحة ربه وجاء بنو أمية. فل

هذا احلاجز.. وانفتح الطريق لالنحراف. لقد  كانت تقف حاجزًا أمام بني أمية.. لقد اهنار 

اتسعت رقعة اإلسالم فيام بعد، ولكن روحه انحرست بال جدال. ولوال قوة كامنة يف طبيعة  

هذا الدين، وفيض عارم يف طاقته الروحية، لكانت أيام أمية كفيلة بتغيري جمراه  

نة للغلب  األصيل.ولكن روحه ظلت تقاوم وتغالب وما تزال فيها الطاقة الكام

 
 .161العدالة االجتامعيّة يف اإلسالم: ص (1)
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واالنتصار.غري أنه منذ أمية انساحت حدود بيت مال املسلمني، فصار هنبًا مباحًا للملوك  

واحلاشية واملتملقني، وختلخلت قواعد العدل اإلسالمي الصارم، فأصبح للطبقة احلاكمة  

امتيازات وألذياهلا منافع وحلاشيتها رسوم، وانقلبت اخلالفة ملكًا وملكًا عضوضًا، كام قال  

يف وثبة من وثبات االستشفاف الروحي العميق. وعدنا نسمع عن اهلبات    عنه رسول اهلل  

للمتملقني وامللهني واملطربني، فيهب أحد ملوك أمية اثني عرش ألف دينار ملعبد، وهيب  

هارون الرشيدـ  من ملوك العباسينيـ  إسامعيل بن جامع املغني يف صوت واحد أربعة آالف  

فيس األثاث والرياش.. وتنطلق املوجة يف طريقها ال تقف إال فتة بني احلني  دينار، ومنزالً ن

 (1) (واحلني

ولذلك يمكن اعتبار معاوية أول مؤسس للعلامنية الدكتاتورية املستبدة يف اإلسالم،  

يا أهل الكوفة ! أتراين  )  فقال: ،يف أهل الكوفة بعد الصلحكام أشار إىل ذلك يف خطبته 

ة والزكاة واحلج، وقد علمت أنكم تصلون، وتزكون وحتجون؟ ولكني  قاتلتكم عىل الصال

قاتلتكم ألتأمرعليكم وعىل رقابكم، وقد آتاين اهلل ذلك، وأنتم كارهون. أال إن كل مال أو  

  (2)(دم أصيب يف هذه الفتنة فمطلول، وكل رشط رشطته، فتحت قدمي هاتني 

فصلت عن القيادة والسياسة،  أن العبادات قد منه بـ ) إعالن رصيح فهذه اخلطبة 

أنه  . وفاألوىل لكم فيها اتباع الرشع وما قال اهلل وقال الرسول، والثانية يل وأنا حر فيها. 

أن الناس كارهون له يف ذلك، إذ  . وقاتل الناس ليتأمر عليهم، ويأخذ القيادة بحد السيف. 

يق والرشوط التي  ختلص من كل العهود واملواث. وأنه مل يكن ما فعله حيظى بذرة رضا.

قطعها عىل نفسه مع اإلمام احلسن ومع األشخاص والقبائل، وأن الدماء التي أريقت يف  

قتل فيها عرشات األلوف من املسلمني ال حساب    سبيل وصوله إىل السلطة، واملعارك التي

 
 165ـ 164العدالة االجتامعية يف اإلسالم، ص (1)
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عليها وال قود وال عقاب، وعىل األمة إذن أن تنسى ما كان، وتبدأ صفحة جديدة من  

 (1)(الذي ستبدأ أحداثه وفق تصور جديد، وسياسة مغايرة تارخيها،

أسس جهازا  ، حيث )الثورة املضادةوبذلك يكون معاوية قد أسس ملا يمكن تسميته  

األحاديث، ولفق التفاسري،   لتشويه أهل احلق، وآخر لتصفية املعارضني جسديا، واختع

عىل الظلم والظاملني بل   وأنشأ الفرق الفكرية املعارضة، ونرش بني املسلمني السكوت

إىل رؤوس اجلبال   وتأييدهم، وأن األسلم هلم عند احتدام املعركة بني احلق والباطل الفرار

خشية الفتنة، وأرهب اآلمنني من الناس، وصادر أموال املعارضني ظلام وعدوانا، وأغدق  

الدين عىل  يف  أموال الدولة عىل حزبه ومؤيديه، وعطل احلدود وأوقف الرشع، وابتدع

  (2) (النحو املفصل يف تارخينا 

كام أنه يمكن اعتباره أول من أسس للامكفيلية اإلسالمية التي جتعل الغاية هدفا،  

يف وصفه  عباس َممود العقاد  وإىل هذا أشاروكل ما يؤدي إليها من خري ورش وسيلة، 

)فلم تكن املسألة  [:  م عبقرية اإلما ]يف كتابه  للنظام السيايس الذي ابتدعه معاوية، حيث قال  

ولكنها ، خالفا بني عيل ومعاوية عىل يشء واحد ينحسم فيه النزاع بانتصار هذا او ذاك

خر يقبل  كانت خالفا بني نظامني متقابلني وعاملني متنافسني: أحدمها يتمرد وال يستقر، واآل

بني اخلالفة  و هي كانت رصاعا  . أاحلكومة كام استجدت ويميل فيها اىل البقاء واالستقرار.

الدينية كام متثلت يف عيل بن أيب طالب، والدولة الدنيوية كام متثلت يف معاوية بن أيب  

 (3)سفيان(

ـ وهو من املحدثني الذين يعتربهم كثري من   رشيد رضا وأشار إليه الشيخ َممد 

 
 118االمامة والقيادة، الدكتور أمحد عز الدين، ص  (1)

 118االمامة والقيادة، الدكتور أمحد عز الدين، ص  (2)
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ة لبعض  )قال أحد كبار علامء األملان يف األستانالسلفيةـ  فقد قال يف مواضع خمتلفة من كتبه:  

املسلمني وفيهم أحد رشفاء مكة: إنه ينبغي لنا أن نقيم متثاال من الذهب ملعاوية بن أيب  

سفيان يف ميدان كذا من عاصمتنا )برلني( قيل له: ملاذا؟ قال: ألنه هو الذي حول نظام  

احلكم اإلسالمي عن قاعدته الديمقراطية إىل عصبية الغلب، ولوال ذلك لعم اإلسالم العامل  

  (1)، ولكنا نحن األملان وسائر شعوب أوربة عربا ومسلمني( كله

بل أشار إىل ذلك برصاحة ووضوح األديب الكبري عمرو بن بحر اجلاحظ، وقد كان  

قريب العهد من معاوية ومن الفتة التي توىل فيها األمويون، ورأى بعينه تدهور النظام  

معاوية عىل امللك، واستبد عىل بقية الشورى،  )فعندما استوى السيايس اإلسالمي، فقال: 

وماكان   وعىل جاعة املسلمني من األنصار واملهاجرين يف العام الذي سموه عام اجلامعة، 

عام جاعة بل كان عام فرقٍة وقهر وجربية وغلبة، والعام الذي حتولت فيه اإلمامة ملكًا  

ثم مازالت معاصيه  ،  لضالل والفساقومل يعد ذلك أجع ا  ،كرسويا، واخلالفة منصبًا قيرصياً 

ردًا مكشوفًا، وجحد    من جنس ما حكينا، وعىل منازل ما رتبنا حتى رّد قضية رسول اهلل  

حكمه جحدًا ظاهرًا يف ولد الفراش وماجيب للعاهر من إجاع األمة عىل أّن سمية مل تكن  

ىل حكم  إالفجار أليب سفيان فراشًا، وأنه إنام كان هبا عاهرًا، فخرج بذلك من حكم 

  (2)الكفار(

 آثار معاوية عىل القيم اإلسالمية: ـ    3

مل يكتف معاوية وال أنصاره من السلفية بتشويه الشخصية اإلسالمية، وال بنظام  

احلكم اإلسالمي املبني عىل العدالة، وإنام راحوا فوق ذلك كله يشوهون كل تلك املعاين  

 
  -، وذكر احلكاية نفسها يف مقال له حتت عنوان ) ثورة فلسطني 214ص11تفسري املنار: ج (1)

 أسباهبا ونتائجها ( يف جملته املنار. 

 ) الرسائل الكالمية (  241رسائل اجلاحظ ص (2)
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 والقيم والنبيلة التي جاء هبا اإلسالم، والتي تضمنتها مصادره املقدسة. 

يه توفري كل الفرص لليهود الذين راحوا  ومن اآلليات التي نفذ هبا ذلك التشو

يفرسون القرآن الكريم، ويشوهون معانيه عرب تشويه تلك النامذج الطاهرة من األنبياء  

 الكرام الذين طلب من املؤمنني أن يتخذوهم قدوة وأسوة. 

ولذلك كانت املساجد مفتوحة لليهود وتالميذهم يف عرص معاوية وفيام بعده من  

ب األحبار ووهب بن املنبه وغريمها الكثري من الطلبة والتالميذ  العصور، ليكتسب كع 

،  الذين يأخذون عنهم، فتختلط رواياهتم جيعا بالقرآن الكريم، وبحديث رسول اهلل 

حتى تصبح تلك العجينة املركبة من األهواء واملقدسات عجينة تتلقفها كل األجيال  

 باعتبارها دين اهلل. 

صون من املؤمنني، فقد زج هبم فيام يسمونه كذبا وزورا  أما أولئك الصادقون املخل

فتوحات إسالمية، وهل يمكن لرجل يشوه اإلسالم ويشوه كل قيمه أن يقوم بمثل هذه  

الفتوحات، التي مل تكن سوى نزعة توسعية ال ختتلف عن النزعات التوسعية التي امتألت  

 هبا قلوب األباطرة والظلمة عرب التاريخ. 

املقولة التي يرددها السلفيون ومن يتبعهم من احلركات اإلسالمية    ولذلك فإن تلك

من أن معاوية كان من الفاحتني، وأن ذلك وحده كاف يف فضله، ال معنى هلا، ألن هذا الدين  

بمصادره املقدسة جاء ليحيي املعاين اإلنسانية النبيلة الطاهرة، ومل يأت ليقتبل أو ليذبح أو  

 عسكري.  ليقوم بتوسع عىل أي أساس

ومن أخطر الكذبات يف هذا تلك الرواية التي أشاعوها، وعىل أساسها حكموا  

 ملعاوية وابنه يزيد بالغفران والرضوان واجلنان..  

)أول جيش  ـ هي  (1)وهذه الرواية ـ التي اشتك الكثري من أتباع معاوية يف روايتها 

 
فقد اشتك يف روايتها: األسود وخالد بن معدان وثور بن يزيد، والثالثة نواصب يف اجلملة،    (1)
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هو  لك بأن يزيد بن معاوية ، ثم يعقبون عىل ذ (1)من أمتي يغزون مدينة قيرص مغفور هلم(

 .. أول من غزاها 

ومن العجب أن يعملوا هذه النبوءة، ويتغافلون عن عرشات النبوءات التي خترب عن  

 املظامل التي يرتكبها البيت األموي يف حق األمة. 

: )ال َيكيد  ويتعامون عن كون يزيد هو صاحب وقعة احلرة التي يصدق فيها قوله  

 
ِ
)من أخاف أهل املدينة فعليه  ، وقوله: (2)  ( أهل املدينة أحد إال انامع كام ينامع امللح يف املَاء

لعنة اهلل واملالئكة والناس أجعني، ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال، من أخافها فقد أخاف  

 ني هذين ] وأشار إىل ما بني جنبيه[( ما ب

ومن تلك التشوهيات اخلطرية التي جرهم إليها حبهم املوهوم للصحابة وملعاوية  

قتل  باعتباره صحابيا، متغافلني عن دوره يف  رس بن أرطاةوالفئة الباغية معه تعظيمهم لب 

صادرهم  ، كام تنص عىل ذلك م الصحابة وأبناء الصحابة وهدم دورهم وسبى الصحابيات

 التي يعتمدوهنا. 

ولكنه بسبب كونه من الفئة الباغية ومن أصحاب معاوية املقربني أعطيت له  

 احلصانة اخلاصة التي حتميه من النقد والتجريح. 

قثم وعبد الرمحن ابني عبيد  أنه قتل  أمحد والتمذي وأبو داود والنسائي  فقد روى 

 (3) ن أمام أمهاماصغريومها ولدان اهلل بن العباس 

 
والنواصب حيبون معاوية ويضعون يف فضله األحاديث أو يرووهنا بمعنى مغاير وهذه منها ]انظر بحثا  

 مفصال يف احلديث للشيخ حسن بن فرحان املالكي[

 (. 57|13)(. ومسلم 22|6البخاري مع الفتح )  (1)

 . رواه البخاري ومسلم. (2)

قال األلباين:   1450( ح 53/ 4وقد صحح احلديث األلباين، انظر: سنن التمذي ت شاكر ) (3)
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  البيت   أهل  يف   معاوية  أمري   العامري  أرطاة  بن  برس )يف ترجته:  ابن العامد احلنبيل  يقول  

  ولدي  وقتل  عيل  يف  شنيعة  أخبار له  وكانت األخاديد، هلم  خد  حتى  والترشيد،  القتل  من

هلل بن عباس ومها صغريان عىل يدي أمهام، ففقدت عقلها، وهامت عىل وجهها، فدعا  ا  عبيد

 (1)يطيل اهلل عمره، ويذهب عقله، فكان كذلك(عليه عيل أن 

)برس بن أرطاة )أو ابن أيب أرطاة( العامري القريش، أبو عبد   :الزركيل ويقول 

  الرمحن: قائد فتاك من اجلبارين. ولد بمكة قبل اهلجرة وأسلم صغريا، وروى عن النبي 

فتح مرص. ووجهه    حديثني )يف مسند أمحد( ثم كان من رجال معاوية بن أيب سفيان. وشهد

هـ يف ثالثة آالف إىل املدينة، فأخضعها، وإىل مكة فاحتلها، وإىل اليمن  39معاوية سنة 

فدخلها. وكان معاوية قد أمره بأن يوقع بمن يراه من أصحاب عيل، فقتل منهم جعا. وعاد  

ا  هـ بعد مقتل عيل وصلح احلسن، فمكث يسري41إىل الشام، فواله معاوية عىل البرصة سنة  

 (2)  وعاد إىل الشام، فواله البحر(

فهذا نموذج عن صاحب من أصحاب معاوية الذين يلزمنا السلفية أن نعظمهم،  

وأن نعطيهم من القداسة واحلرمة ما نعطيه لإلمام عيل أو لعامر بن يارس.. بل يلزموننا يف  

 من الفئة الباغية.   حال التخيري بينهام أن نختاره ألنه ال شك يف كونه عىل سنة معاوية وأحبابه

 آثار معاوية عىل الوحدة اإلسالمية: ـ    4

وهذه من السنن التي سنها معاوية، والتي ال تزال آثارها إىل اليوم، وهي سنة  

فرعونية، تؤكد كون معاوية فرعون هذه األمة، كام وردت األحاديث الرشيفة بذلك كام  

 سنرى. 

 
 )صحيح( ومثله األرنؤوط واهلروي يف املرقاة.

 (. 277/ 1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،، ) (1)

 ( 51/ 2األعالم: ) (2)
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ال عليا ـ قسيام للجنة والنار، فبه يمتحن  فال يزال السلفية إىل اليوم يعتربون معاوية ـ  

وهلذا نراهم يؤلفون الكتب الكثرية يف فضل معاوية، وهو الطليق بن الطليق  السني عندهم،  

لكنهم مل يؤلفوا  ، هو وأبوه وأمه وأهله جيعا  الذي قىض حياته كلها يف حرب رسول اهلل 

َمكا   اعتربه رسول اهلل وال نصف كتاب يف عامر بن يارس، ذلك الرجل العظيم الذي 

، بل إهنم يعتربون  ومعيارا لتمييز الفئة الباغية الظاملة من الفئة املحافظة عىل دين اهلل األصيل

 عامرا ضحية البن السوداء، وللمخططات اليهودية التي انحرفت باإلسالم. 

إىل  وهلذا نراهم يف كتب العقائد التي وضعها سلفهم جيعلون العقيدة يف معاوية 

)معاوية رمحه اهلل  : ( الرشيعةيف ) اآلجري كام قال ، جانب العقيدة يف اهلل ورسله ومالئكته 

عىل وحي اهلل عز وجل وهو القرآن بأمر اهلل عز وجل وصاحب رسول    كاتب رسول اهلل  

أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه اهلل الكتاب ويمكن له يف   ومن دعا له النبي  اهلل 

ِذيَن  .. جيعله هاديًا مهدياً  البالد وأن  وهو ممن قال اهلل عز وجل ﴿ َيْوَم ال خُيِْزي اهللَُّ النَّبِيَّ َوالَّ

( فقد ضمن اهلل الكريم له أن ال خيزيه ألنه ممن آمن برسول اهلل  8: آَمُنوا َمَعُه ﴾ )التحريم

)(1)  

اوية بن أيب  )تتحم عىل أيب عبد الرمحن مع: (اإلبانة الصغرى)وقال ابن بطة يف 

  ( 2)خال املؤمنني أجعني وكاتب الوحي وتذكر فضائله(  سفيان أخي أم حبيبة زوج النبي  

وهلذا ـ أيضا ـ نراهم جييزون نقد عامر والطعن فيه وتأويل ما ورد يف فضله من  

وبدعة ليس  ، وزندقة عظمى، بينام يعتربون الكالم يف معاوية طامة كربى ، نصوص

 .  وال راد لقراره ، ألن سلفهم هو الذي قرر ذلك ..  النار لصاحبها قرار سوى يف 

فمن رأيناه ينظر  ، معاوية عندنا َمنة):  قولهعبد اهلل بن املبارك فقد رووا عن سلفهم 

 
 . 496/  3الرشيعة:   (1)

 . 299اإلبانة الصغرى، ص:  (2)
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  )(1)  أعني عىل أصحاب َممد، اهتمناه عىل القوم ؛ إىل معاوية َشْزراً 

  معاوية بن أيب سفيان ست أصحاب رسول اهلل ): قولهالربيع بن نافع ورووا عن 

  (2)(فإذا كشف الرجل الست اجتئ عىل ما وراءه

إنام اإلسالم كدار هلا  ): فقال، ُسئَِل عن معاويةأنه النسائي ورووا كذبا وزورا عن 

كمن نقر الباب إنام  ، فباب اإلسالم الصحابة فمن آذى الصحابة إنام أراد اإلسالم، باب

  (3)(فإنام أراد الصحابة؛ فمن أراد معاوية : قال ، الداريريد دخول 

فإهنم يفرضون عىل املسلم تأويله حتى  ، أما ما ورد من النصوص يف الدعاء عليه

حتى  ،  ال أشبع اهلل بطنه :  فرسه بعض املحبني قال..  ) :  قال األلباين،  يصري من الفرقة الناجية 

أطول الناس شبعا يف الدنيا أطوهلم  ): عنه أنه قالن اخلرب أل، ال يكون ممن جيوع يوم القيامة 

وقد يستغل بعض الفرق هذا احلديث ليتخذوا منه مطعنًا يف  .. (4)(جوعا يوم القيامة 

إنه أصح ما  )ولذلك قال احلافظ ابن عساكر .. وليس فيه ما يساعدهم عىل ذلك ، معاوية

بل هو ما جرت به عادة  ، غري مقصود فالظاهر أن هذا الدعاء منه  ( ورد يف فضل معاوية

،  (تربت يمينك )و   (عقرى حلقى)يف بعض نسائه    العرب يف وصل كالمها بال نية كقوله  

بباعث البرشية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السالم يف   ويمكن أن يكون ذلك منه 

فكلامه  ،  رجالن  دخل عىل رسول اهلل  ):  منها حديث عائشة قالت،  أحاديث كثرية متواترة

 
 . 59/209تاريخ دمشق (1)

 . 1/209تاريخ بغداد  (2)

، وهذا من الكذب عليه، ألن املؤرخني يذكرون تعرضه ملحنة  340-1/339هتذيب الكامل  (3)

سببها كتابه يف يف فضل اإلمام عيل بن أيب طالب الذي جع فيه االحاديث الواردة يف فضل االمام عيل وأهل 

 بيته..

 . 3/123رواه التمذي وابن ماجة وهو حديث قوي بشواهده، كام يف سري أعالم النبالء  (4)
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يا رسول اهلل من أصاب  : فلام خرجا قلت، فلعنهام وسبهام، ء ال أدري ما هو فأغضباهبيش

أو ما  ): قال، لعنتهام وسببتهام : قلت : قالت ؟ وما ذاك: قال ؟ من اخلري شيئا ما أصابه هذان

فأي املسلمني لعنته أو سببته فاجعله  ،  اللهم إنام أنا برش:  قلت؟  علمت ما شارطت عليه ريب

 (1)(زكاة وأجراً له 

من االنتامء  بل إهنم وملبالغتهم يف شأن معاوية حرموا الكثري من علامء املسلمني 

 .  للفرقة الناجية بسبب نقدهم ملعاوية والستبداده وطغيانه

ومن أمثلة ذلك تلك االنتقادات الشديدة لسيد قطب بسبب نقد علمي بسيط ذكره  

)إن  : قال فيه، وعمرو بن العاص ، عن معاوية بن أيب سفيان ( كتب وشخصيات)يف كتابه 

وأخرب منه بالترصف  ، معاوية وزميله عمرًا مل يغلبا عليًا ألهنام أعرف منه بدخائل النفوس 

وهو مقيد بأخالقه  ، لكن ألهنام طليقان يف استخدام كل سالحو، النافع يف الظرف املناسب

وحني يركن معاوية وزميله إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق  .  يف اختيار وسائل الرصاع

فال عجب ينجحان ، والرشوة ورشاء الذمم اليملك عيل أن يتدىل إىل هذا الدرك األسفل

  (2)وإنه لفشل أرشف من كل نجاح(. ويفشل

وأن أخالق تالميذ  ، وهو كالم طبيعي يبني فيه سيد قطب فضل السابق عىل الطليق 

ألن النصب  ، لكن السلفية مل يعجبهم هذا.. ال يمكن أن يعادهلا أحد غريهم  رسول اهلل 

ألن  ، الذي ورثوه من أسالفهم جعلهم يفضلون من حيث ال يشعرون معاوية عىل عيل 

بينام كان عيل بن أيب طالب ،  رة وكعب األحبار وغريمها معاوية هو الذي آوى سلفهم أبا هري

 .  هو عدو سلفهم من اليهود وتالميذ اليهود 

)هذا  : تعليقا عىل النص الذي أوردناه لسيد قطب الشيخ عبد العزيز بن بازيقول 

 
 .1/164.81السلسلة الصحيحة:  (1)

 . 242كتب وشخصيات، ص (2)



46 

 

معاوية  ..  وكالم منكر،  كل هذا كالم قبيح؛  كالم قبيح سب ملعاوية وسب لعمرو بن العاص

 .  واملجتهدون إذاأخطأوافاهلل يعفوا عنا وعنهم(. ام جمتهدون أخطأواوعمرو ومن معه

ينبغي أن  ): أجاب؟ أال ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذاالكالم: وعندما سئل 

بل بسب سيد األنبياء  ، مع أنه هو نفسه يثني وحيقق الكتب املمتلئة بسب األنبياء (1) (متزق

 . 

هبا السلفية مع سيد قطب وغريه مع الصحابة   ولو طبقنا هذه املعايري التي تعامل

أنفسهم، أو مع السلف األول الذين يدعي السلفية انتساهبم هلم، لرأينا حقيقة السلف  

 الذين يقصدهم السلفية. 

ونحب أن نورد هنا بعض النامذج عن علامء وَمدثني وفقهاء كبار من املدرسة  

الفتنة التي أوقعها يف األمة، وذلك ردا عىل  السنية، اتفقوا جيعا عىل ذم معاوية، وبيان عظم  

 خاص بالشيعة..   ذمهمن يتصور أن 

فمن املحدثني املتقدمني الذين ذموا معاوية وما فعله باألمة، وهو ممن يعتربهم  

، وهو ـ  احلافظ جرير بن عبد احلميدالسلفية سلفهم األول، ومن أركان الرواية والدراية: 

البخاري ومسلم والتمذي والنسائي وابو داود  )ثقة عادل من رجال الستة كام يذكرون ـ 

)وقال اخللييل يف االرشاد: ثقة متفق عليه.   ابن حجر العسقالين: يه فقال ، وقد  (وابن ماجه

 (2)  وقال قتيبة: حدثنا جرير احلافظ املقّدم، لكني سمعته يشتم معاوية عالنية(

البخاري  )الثقة العدل احلافظ من رجال الستة ، وهو حلافظ الفضل بن دكنيومنهم ا

احلسني  عن احلافظ الذهبي فقد روى  ، (ومسلم والتمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه

الغازي قال: سألت البخاري عن أيب غسان قال: وعامذا تسأل؟ قلت: التشيع، فقال: هو  

 
 . 18/7/1416رشح رياض الصاحلني، بتاريخ يوم األحد  (1)

 298ص 1هتذيب التهذيب ج (2)
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هل بلده، ولو رأيتم عبيد اهلل بن موسى، وابا نعيم، وجاعة مشاخينا الكوفيني،  أعىل مذهب  

، معّظمني اليب بكر  الذهبي: وقد كان ابونعيم وعبيد اهلل قال ملا سألتمونا عن أيب غسان. 

  (1) وعمر، وانام كانا يناالن من معاوية وذويه، ريض اهلل عن جيع الصحابة(

عمش  الذهبي: )األ فيه قالالذي عمش احلافظ الكبري سليامن بن مهران األومنهم 

سليامن بن مهران، االمام، شيخ االسالم، شيخ املقرئني واملحدثني ابو َممد االسدي  

 (2)  الكويف احلافظ...( الكاهيل موالهم

بسند صحيح قال: )وحدثني عبد اهلل بن    [أنساب األرشاف ]روى البالذري يف  وقد  

صالح العجيل عن عبيد اهلل بن موسى قال ذكر معاوية عند االعمش فقالوا: كان حليام،  

،  يقتله مل  من  عثامن بدم  – زعم – فقال االعمش: كيف يكون حليام وقد قاتل عليا وطلب 

العمش انه قال:  وحدثت عن رشيك عن ا..  ن اوىل بعثامن منهكا   وغريه،  عثامن  ودم  هو  وما 

 (3)  كيف ُيَعدُّ معاوية حليام وقد قاتل عيل بن أيب طالب.(

)مرسوق ابن االجدع،   الذهبي:فيه قال ، الذي جدعمرسوق بن األ ومنهم اإلمام

االمام، القدوة، العلم، ابو عائشة الوادعي اهلمداين الكويف... وعداده يف كبار التابعني ويف  

 )(4)ياة النبي املخرضمني الذين أسلموا يف ح

: )وحدثنا يوسف واسحاق قاال:  ]أنساب األرشاف[، قال روى البالذري يف وقد 

جرير عن االعمش عن أيب وائل قال: كنت مع مرسوق بالسلسلة فمرت به سفائن فيه  

صنام صفر متاثيل الرجال، فسأهلم عنها فقالوا: بعث هبا معاوية اىل ارض السند واهلند تباع  أ

 
 10/430سري أعالم النبالء:  (1)

 110رقم  226ص 6اعالم النبالء جسري  (2)

 137ص 5أنساب األرشاف ج (3)

 17رقم  63ص 4سري أعالم النبالء ج (4)
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ن يعذبوين ثم يفتنوين،  أخاف أ اهنم يقتلونني لغرقتها، ولكني أله فقال مرسوق: لو اعلم

م رجل  أ خرة فهو يتمتع من الدنيا، ي الرجلني معاوية، أرجل يئس من اآل أدري أواهلل ما 

  (1)  عمله(زين له سوء 

)رشيك بن عبد اهلل العالمة  فيه الذهبي:  قال  ، الذي  احلافظ رشيك بن عبد اهللومنهم  

 (2)  احلافظ القايض ابو عبد اهلل النخعي احد االعالم..(

ّن قوما ذكروا معاوية عند رشيك فقيل:  أ)وروي    : [ميزان االعتدال] يف  عنه  قال  وقد  

َه احلق وقاتل عليا..كان حليام. فقال رشيك: ليس بحليم َمْن َس  قلت: قد كان رشيك من   فَّ

 (3)  وعية العلم(أ

روى الطربي وابن األثري وابن اجلوزي وأيب الفداء  ، فقد احلسن البرصيومنهم 

أربع خصال كّن يف معاوية لو مل يكن فيه منهّن إال واحدة  ): ه قولهوابن كثري وغريهم عن

لكانت موبقة، انتزاؤُه عىل هذه االمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغري مشورة منهم، وفيهم  

بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخالفه ابنه بعده سكريًا مخريًا يلبس احلرير ويرضب  

، وقتله  (وللعاهر احلجر  ،الولد للفراش: )ول اهلل بالطنابري، وادعاؤُه زيادًا وقد قال رس

 (4) حجرًا، وياًل له من حجر وأصحاب حجر، مرتني(

: )إذا رأيتم معاوية عىل منربي  : قال رسول اهلل قوله  عن احلسن البالذريوروى 

 
 137ص 5أنساب األرشاف ج (1)

 37ص 8سري أعالم النبالء ج (2)

 274ص 2ميزان اإلعتدال ج (3)

، املنتظم البن   487ص 3، الكامل يف التاريخ البن االثري ج 208ص 4تاريخ الطربي ج (4)

 243ص 5زي جاجلو
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 . (1) ، فتكوا أمره فلم يفلحوا ومل ينجحوا(فاقتلوه

، فقد روى اخلالل يف ]السنة[،  بخاريالوهو من مشايخ عبيد اهلل بن موسى ومنهم 

وكان معنا   ،كنا بمكة يف سنة تسع :سمعت َممد بن عبيداهلل بن يزيد املنادي يقول قال: 

ولعن من ال   ،فلعن معاوية ، فمر حديث ملعاوية ،فحدث يف الطريق  ،عبيداهلل بن موسى

متعدي يا أبا جعفر فأخربين َممد بن   :فأخربت أمحد بن حنبل فقال  :قال ابن املنادي  ،يلعنه

أيب هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبداهلل ذكر له حديث عبيداهلل بن موسى  

ولقد   ما أحسب هو بأهل أن حيدث عنه وضع الطعن عىل أصحاب رسول اهلل  :فقال

حدثني منذ أيام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه يف طريق مكة  

فهذا أهل حيدث    (،ولعن من ال يلعنه   ،نعم لعنه اهلل: )فقال  ،حدث بحديث لعن فيه معاويةف

 (2) عنه عيل اإلنكار من أيب عبداهلل أي إنه ليس بأهل حيدث عنه إسناده حسن(

وهو من رجال البخاري  [،  مسند عيل بن اجلعد]صاحب  ، وهو  عيل بن اجلعدومنهم  

اليب داود: أيام أعىل عندك؟ عيل بن اجلعد أو عمرو   : قلت عنه اآلجري، فقد قال وابو داود

عيل بن اجلعد وسم بميسم سوء قال: ما رضين أن   بن مرزوق؟ فقال: عمرو أعىل عندنا.

وقال: ابن عمر ذاك الصبي. وقال ابو جعفر العقييل: قلت لعبد اهلل بن   يعذب اهلل معاوية.

هناي أيب أن أذهب إليه، وكان يبلغه  )فقال:  امحد بن حنبل: مل مل تكتب عن عيل بن اجلعد؟

 )(3)عنه أنه يتناول أصحاب رسول اهلل 

: )وروَي عن الشافعي رمحه  عنه   قال أبو الفداء يف تارخيه ، فقد  المام الشافعيومنهم ا

معاوية وعمرو بن  : اهلل تعاىل ّأنه أرّس إاىل الربيع أنه اليقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم

 
 (2/121أنساب األرشاف ) (1)

 808رقم   505ص 3السنة للخالل ج (2)

 364ص 11، تاريخ بغداد ج 347ص 20هتذيب الكامل ج (3)
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 (1)  ياد(العاص واملغرية وز

فقد ذكر املؤرخون أنه بعد أن  ومنهم اإلمام النسائي، املحدث الكبري صاحب السنن، 

ترك مرص يف أواخر عمره قصد دمشق ونزهلا، فوجد الكثري من أهلها منحرفني عن االمام  

عيل بن أيب طالب، فأخذ عىل نفسه وضع كتاب يضم مناقبه وفضائله رجاء أن هيتدي به من  

إليه سمعه، فأتى به والقاه عىل مسامعهم بصورة دروس متواصلة.. وبعد   يطالعه أو يلقى 

ان فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله، فقال: )أما يرىض معاوية ان خيرج رأسا  

برأس حتى يفضل؟(، ويف رواية: )ما أعرف له فضيلة إال ال أشبع اهلل بطنك(، فهجموا  

 .   (2)فقال: امحلوين إىل مكة، فحمل إليها، فتوىف هبا عليه وداسوه حتى أخرجوه من املسجد،  

عن ابن  : )ال الذهبي املحدث الكبري املعروف، فقد ق احلاكم النيسابوري ومنهم 

طاهر: أنه سأل أبا إسامعيل عبد اهلل بن َممد اهلروي، عن أيب عبد اهلل احلاكم، فقال: ثقة يف  

قال ابن طاهر: كان  .. رافضيا، بىل يتشيعقلت: كال ليس هو . احلديث، رافيض خبيث. 

شديد التعصب للشيعة يف الباطن، وكان يظهر التسنن يف التقديم واخلالفة، وكان منحرفا  

غاليا عن معاوية ريض اهلل عنه وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك، وال يعتذر منه، فسمعت أبا  

الرمحن السلمي يقول:   الفتح سمكويه هبراة، سمعت عبد الواحد املليحي، سمعت أبا عبد

اخلروج إىل املسجد من أصحاب أيب عبد اهلل بن  دخلت عىل احلاكم وهو يف داره، ال يمكنه

كرام، وذلك أهنم كرسوا منربه، ومنعوه من اخلروج، فقلت له: لو خرجت وأمليت يف  

فضائل هذا الرجل حديثا، الستحت من املحنة، فقال: ال جيئ من قلبي، ال جيئ من  

 
، ورواه البغدادي يف خزانة   259ص 1تاريخ ايب الفداء املسمى املخترص يف أخبار البرش ج (1)

 51ص 6األدب ج

واملقفى الكبري    77ص  1،ووفيات األعيان البن خلكان ج699ص انظر: تذكرة احلفاظ للذهبي    (2)

 وغريها كثري  124ص 11، والبداية والنهاية البن كثري ج402ص 1للمقريزي ج
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  (1) قلبي(

هو من كبار العلامء ومن رجال الستة  ـ وعبد الرزاق الصنعاين ومنهم اإلمام 

قال احلافظ ابن حجر   ، )البخاري ومسلم والتمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه(

ض بمعاوية(  (2) العسقالين: )قال ابو داود: وكان عبد الرزاق يعرِّ

الرزاق فذكر رجل معاوية،  : كنت عند عبد قولهخملد الشعريي عن الذهبي وروى 

  (3) ال تقذر جملسنا بذكر ولد أيب سفيان() فقال: 

وعىل هنج هؤالء املتقدمني سار الكثري من املحدثني والفقهاء املتأخرين الكبار،  

اجلواب املفيد  ]قال يف كتابه وهو صويف مالكي أشعري، فقد محد الغامري أاحلافظ ومنهم 

، صحيح مسلم عن عيل عليه السالم قال: والذي فلق  : )ويف الصحيح[ للسائل واملستفيد

،  أنه ال حيبني اال مؤمن وال يبغضني اال منافق  احلبة برأ النسمة انه لعد عهده ايل رسول اهلل  

ويف صحيح احلاكم وغريه: َمْن سبَّ عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب اهلل؟ ومن سب  

ترا مقطوعا به:من كنت مواله فعيل مواله  اهلل فقد كفر، ويف الصحيح وغريه مما تواتر توا 

اللهم وال من وااله وعاد من عاده، وهذا احلديث قد جع اسانيده ابن جرير الطربي يف  

حاديث الصحيحة املتفق عليها مع ما تواتر من لعن  واملقصود من هذه األ  جملدين لكثرهتا..

عبد العزيز وقتاله وبغضه، يطلع  ىل عمر بن  إمعاوية لعيل عىل املنرب طول حياته، وحياة دولته  

ن ذلك )أعني  أويزعم النواصب  ،  خرى  حاديث األنه منافق كافر، فهي مؤيدة لتلك األأمنه  

  (، يقول يف مطلق الناس: ) لعن املؤمن كقتله  لعن معاية لعيل( كان اجتهادا، مع ان النبي 

فكل سارق وزان وشارب وقاتل جيوز   ، فإذا كان االجتهاد يدخل اللعن وارتكاب الكبائر

 
 174ص 17سري اعال م النبالء ج (1)

 574ص 2هتذيب التهذيب ج (2)

 610ص 2ميزان االعتدال ج (3)
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 (1) خرة( ن يكون جمتهدا، فال حد يف الدنيا وال عقاَب يف اآل أ

يتم معاوية عىل منربي  أذا ر]إحديث [ تعليقا عىل جؤنة العطار]وقال يف كتابه 

: )وهذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، وهو يرفع كل غمة عن املؤمن املتحري يف  [فاقتلوه

عجب ما  أشأن هذا الطاغية قبحه اهلل، ويقيض عىل كل ما يموه به املموهون يف حقه ومن 

ولكنهم   ، ن هذا احلديث خرجه كثري من احلفاظ يف مصنفاهتم ومعاجهم املشهورةأتسمعه 

باسم اللعني معاوية، ستا عليه وعىل مذاهبهم   وال يرصحون (،يقولون: )فطلع رجل 

فاحلمد هلل الذي   ، ولو برفع منار أعداءهم ، ل البيتآ الضاللية يف النصب وهضم حقوق 

 (2) (حفظ هذه الرشيعة رغم عىل دس الدساسني وحفظ املبطلني 

كتب كتابني يف ذم معاوية ومها:  ، فقد السيد َممد بن عقيل العلوي الشافعيومنهم 

السادة  ن أوقد أثبت فيهام [، يامنتقوية اإل] خر واآل[، ائح الكافية ملن يتوىل معاويةالنص]

قال  بل  ،التيض عليه الشافعية العلوية باليمن كلهم متفقون عىل ذم معاوية، وعدم جواز 

 . لعنه والتربي منهبوجوب 

:  [يتوىل معاوية النصائح الكافية ملن ]يف كتابه  ومن ترصحياته الدالة عىل ذلك قوله 

ن جرى البحث بيني وبينه يف مسألة وجوب  أ)قال يل بعض علامء حرضموت يوما بعد 

سالفك السادة العلويني  أّن )إ بغض معاوية وجواز لعنه ومنع التيض عنه وتسويده: 

احلسينني كلهم سنيون أشعريون عقيدة، شافعيون مذهبا، وهم من العلم والعمل والزهد  

ومرتبة عالية فكيف خالفتهم بأقوالك واعتقادك أترى اهنم اخطأوا  والورع بمقام سام 

ن السادة العلويني ريض اهلل عنهم لكام ذكرت من  )إفأجبته: (، وأصبت ام االمر بالعكس

جدادهم املطهرين  أكامل العلم واملعرفة باهلل وسلوك الطريق املستقيم وعقائدهم هي عقائد  

 
 .59اجلواب املفيد للسائل واملستفيد ص (1)

 154ص 2جؤنة العطار ج (2)
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وقد  .. تلك الطريقة وال يتحققون اال بتلك احلقيقةال حييدون عن .. سالفهم املهتدين أو

شعريون هبذا  أبو احلسن االشعري يف كتبه الكالمية فهم أ كثر ما دونه أوافق اعتقادهم 

ن هلم اختيارات وانظار خالفوا فيها  أال إوهم شافعيو املذهب يف الفروع الفقهية  ،املعنى

شباهه وبغضهم يف اهلل  أعدالة معاوية وكقول الكثري منهم بانتفاء .. شعرية فعية واألا الش

ال يف جمالسهم اخلاصة  إلة أهنم ال خيوضون يف املسأومنع تسويدهم والتيض عنهم، عىل 

ليه ومن  إدركناهم وتوفاهم اهلل أهبم ولقد ذاكرت منهم رجاال كثرية من فضالء من 

يرفضه ويأباه ويشري    شاعرة واملاتريدية يف هذه املسائل وكلهمن فيام يقول األاملوجودين اآل

فليس   ،سامءهم واحدا فواحداأولو كنت استاذنتهم لذكرت  ،ن خيفت فتنةإىل السكوت إ

جلوا وبينت  أعلنت وأرسوا وأ نام  إو  ، وال افتاق يف الطريقة  ، بيني وبينهم خالف يف العقيدة

 (1) (ت حشاروا واوضحوا وعرضوا ورصأو

فقد كتب  ، وهو من علامء احلنفية الكبار،  أمحد خريي الكوثري ومنهم العالمة الكبري  

األرجوزة  جرائم معاوية يف حق اإلسالم أرجوزة خصها بذلك، سامها ]يف تعداد 

   : ، ومما جاء فيها قوله (2) [اللطيفة

 فأول املعدود يف الطغام  

 

 واجلالب السوء إىل اإلسالم   

 ر  املستعني دائام بالزو 

 

 واملمتطي مراكب الرشور   

 كبري أهل الزيغ والضالل   

 

 لعني ذي اإلكرام واجلالل   

 خصيم آل سيد الوجود   

 

 طريده عن حوضه املورود   

 أعني طليق السيف أي معاوية   

 

 من بطنه يف كل جوف خاوية   

 فانظر رعاك اهلل يف أقواله   

 

 وابحث هداك اهلل عن أفعاله   

  
 .309النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية ص (1)

 . 9األرجوزة اللطيفة ص  (2)
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 ترى اخلداع والنفاق والكذب  

 

 مع الفجور والرياء واللعب   

 وخيذل الشهيد ذا النورين   

 

 وخيدع الناس بكل مني   

 وقتل عامر وما عامر   

 

 من قال فيه السيد املختار   

 ما يف الصحيحني أتى واشتهرا   

 

 وعده السيوطي تواترا  

 فالبغي حكم قاتليه قطعا   

 

 واللعن حكم البغي ذاك رشعا   

 هذا وكيف الناس يوما تنسى   

 

 قتل أويس يا هلا من بأسا   

 وغدره للسبط بعد العهد   

 

 وجهره بأنه بالضد  

 وسبه أبا تراب ومعه   

 

 ذرية وصحبة ما أفظعه   

 وإن ترد دليل ذا يا صاحبي   

 

 يف مسلم فانظره يف املناقب   

 وقتله السبط بُسم ثم إن   

 

 حتقق األمر وجاءه اطمأن  

 وما الشامت أمره منكور   

 

 وقد بدا السجود والتكبري    

 لوال النساء ملُنَُه ملا حزن   

 

 وال استمر مظهرا بغض احلسن  

 وقتل حجر وصحاب ستة   

 

 من غري ذنب ما جنوه البتة   

 بعض ذنوب ذلك اللئيم   

 

 حيث هبا قد صار للجحيم   

 وغشه للرجل املسكني   

 

 والغش ليس من أمور الدين  

 حتى تنال زوجه أرينب   

 

 ويف الطالق ليزيد مأرب   

 لوال احلسني جاءه برمحته   

 

 ملات غام زوجها بحرسته   

 وإن ترد كبرية الكبائر   

 

 وإن تكن صغرية الصغائر    

 فعهده للفاسق املخمور   

 

 غالمه عبد اهلوى والزور   

 أعني يزيدا لعنة اهلل العيل   

 

 عليهام ما قام هلل ويِل   

إىل آخر األرجوزة.. مع العلم أن صاحبها مل يكن شيعيا وال رافضيا وال جموسيا، بل   

كان سنيا ماتريديا، وكان تلميذا نجيبا لعدو السلفية األكرب يف هذا العرص الشيخ َممد زاهد  
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 الكوثري. 

هذه بعض النامذج واألمثلة عن علامء كبار من املدرسة السنية ذموا معاوية، وقد  

د علينا أي أحد بتلك النصوص التي يذكرها السلفية كل حني،  يال يزا ذكرهتا حتى 

وسنرى يف باقي فصول الكتاب أولئك  التعرض ملعاوية زندقة وضالال..  ا ويعتربون فيه

األئمة الذين نقلوا عنهم تلك املقوالت لنرى حظهم من العلم والدين واحلرص عىل 

 اإلسالم. 
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 والفئة الباغية   السلفية بمعاوية   ـ عوامل تأثر ا  لث ثا

عند تأمل أسباب ذلك التعلق الشديد الذي وقع فيه السلفية سلفهم وخلفهم  

بمعاوية وبغريه من الفئة الباغية من الطلقاء إعراضهم عن ثالثة مصادر كربى للحقيقة،  

طاملا صوروا للعامل أهنا حقهم وحدهم، وأهنم وحدهم املستأثرون هبا من دون املؤمنني..  

 لكريم، والسنة املطهرة، والصحابة الكبار. وهي القرآن ا

ففي هذه املصادر جيعا احلق الواضح اجليل الذي يبني حقيقة أولئك الطلقاء الذين  

 انقلبوا عىل اإلسالم اإلهلي، وحولوه إىل إسالم برشي ممعن يف االنحراف. 

يعيشها  وسنتناول هنا نامذج عن هذه املصادر، لنكتشف حقيقة اخلدعة الكربى التي  

 السلفية بسبب تبنيهم ملعاوية وإسالمه األموي. 

 اإلعراض عن الرجوع للقرآن الكريم يف أحداث الفتنة ـ    1

مع أن السلفية يؤمنون ـ كام يؤمن سائر املؤمنني ـ بأن القرآن الكريم حيوي كل  

أكثر الناس  احلقائق التي من تعلق هبا واهتدى هبدهيا لن يضل أبدا، إال أهنم يف الواقع من 

 إعراضا عن تفعيله يف أهم أوقات احلاجة إليه. 

ومن مصاديق ذلك التعطيل اإلعراض عن تدبر اآليات القرآنية الكثرية التي خترب  

عن حقيقة أولئك الطلقاء الذين حتولوا بني عشية وضحاها إىل قادة وسادة وحكام عىل  

 األمة، بل حتولوا إىل مدبرين ألمور دينها ودنياها.

َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعىَل َأْكَثِرِهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن  ﴿ تلك اآليات الكريمة قوله تعاىل: ومن

( َوَجَعْلنَا ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِْم  8( إِنَّا َجَعْلنَا يِف َأْعنَاِقِهْم َأْغاَلاًل َفِهَي إىَِل اأْلَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن ) 7)

ا َوِمْن َخْلِفِهمْ  وَن )   َسدًّ ا َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم اَل ُيْبرِصُ ( َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم  9َسدًّ

 [ 10  -  7]يس:    ﴾اَل ُيْؤِمنُونَ 
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فهذه اآليات ـ باتفاق جيع املفرسين ـ نزلت يف كفار قريش، وهي تقصد ـ أول ما  

فية إىل مؤمنني صادقني، بل صحابة أجالء، مع  تقصد ـ رؤساءهم الكبار الذين حوهلم السل

 أن القرآن الكريم أخرب أنه سواء أنذروا أومل ينذروا، فإهنم ال يؤمنون..  

ونحن يف ذلك بني أن نصدق القرآن الكريم، وإخباراته الغيبية، وإما أن نصدق تلك  

يامن ألولئك  املقوالت السلفية التي خالفت القرآن خمالفة شديدة حني مل تكتف بإثبات اإل

الذين أخرب اهلل تعاىل أهنم لن يؤمنوا، وإنام أضافت إليه الدفاع عنهم، واعتبارهم من أركان  

 الدين وأعمدته، بل أخرجت من امللة من مل يؤمن بذلك. 

َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح  ﴿ومن اآليات الكريمة الدالة عىل هذا املعنى قوله تعاىل: 

ِذيَن َكَفُروا إِياَمهُنُْم َواَل ُهْم ُينَْظُروَن ) 28ِدِقنَي )إِْن ُكنُْتْم َصا  (  29( ُقْل َيْوَم اْلَفْتِح اَل َينَْفُع الَّ

ُْم ُمنْتَظُِروَن   [30 -   28]السجدة:  ﴾ َفَأْعِرْض َعنُْهْم َواْنَتظِْر إِهنَّ

ري  فمن مصاديق الفتح يف هذه اآلية ـ وبحسب التفسري القرآين الذي هو أهم التفاس

وأدقها وأصحها ـ فتح مكة، أو الفتح الذي حصل بعد صلح احلديبية، حيت أرسع الكثري  

إىل اإلسالم ال قناعة به، وإنام بسبب انتصاراته، فأسلموا رغبة أو رهبة، ومل يسلموا قناعة  

 وإذعانا.

ولألسف فإن السلفية تتبنى أولئك الذين أسلموا بعد الفتح، أو بعد صلح احلديبية  

ا تتبنى غريهم من السابقني، مع أن اهلل تعاىل أشار يف القرآن الكريم إىل الفرق الكبري  أكثر مم

 بينهام.

وبناء عىل هذا جيتهد السلفية يف نفي ارتباط اآليات الكريمة بفتح مكة مع ورود  

الكثري من الروايات عن السلف الذين يعتمدوهنم يف الداللة عىل ذلك، وقد قال ابن كثري  

).. ومن زعم أن املراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد وجهة النظر السلفية: معربا عن 

إسالم الطلقاء، وقد كانوا   النجعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول اهلل 
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 (1)قريبا من ألفني، ولو كان املراد فتح مكة ملا قبل إسالمهم(

ي كان من غري بحث يف باطنه،  كان يقبل إسالم أ  وهذا تربير عجيب، فرسول اهلل  

ولذلك قبل إسالم املنافقني، وتعامل معهم كام يتعامل مع املسلمني أنفسهم، مع علمه  

 بباطنهم، وبكفرهم، بل بكوهنم أشد كفرا من الكفار الرصحاء أنفسهم. 

ومشكلة السلفية هي أهنا تتصور أن قريشا ال يمكن أن تنافق.. وأن النفاق خاص  

فلذلك يذكرون أن عبد اهلل بن أيب بن سلول نافق عندما دخل رسول  باألوس واخلزرج، 

املدينة حرصا عىل نفسه ومصاحله.. وال يتصورون أن أبا سفيان أو معاوية أو غريمها    اهلل  

مكة.. ولست أدري الدليل الذي خصوا    من صناديد قريش نافقوا بعد دخول رسول اهلل  

أهل مكة، مع أن األدلة الواقعية الكثرية تدل عىل أن    به النفاق يف أهل املدينة، وعصموا منه

 صناديد قريش كانوا أكثر عتوا وطغيانا من صناديد املدينة. 

من قال    : ويقال لهوقد عقب الشيخ حسن املالكي عىل قول ابن كثري السابق بقوله: )

س الظاهر  يقبل من النا  يعامل الناس بام يف القلوب؟ فالنبي  لك يا ابن كثري بأن النبي 

حتى ولو علم الباطن، واهلل يف اآلية خيرب عن الباطن واحلقيقة إن صح كوهنا يف فتح مكة،  

)اذهبوا   : قد قال أن يفعل؟ أن يقتلهم مثال؟ كان النبي  وماذا يريد ابن كثري من النبي 

ومل يعاقبهم،   ،)بطل السحر اليوم(  :فأنتم الطلقاء( قبل أن يسلموا، وصاحوا يوم حنني 

وحاولوا اغتياله أكثر من مرة ومل يعاقبهم، فهل إسالمهم مقبول يف كل هذه املواقف؟ ثم  

]يس:   ﴾ َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعىَل َأْكَثِرِهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ  ﴿  :ماذا سيقول ابن كثري يف قوله تعاىل

  (2)(أو تتناوهلم باألولوية حسب سياق اآليات ، كي؟ وهذه نزلت يف قريش يف العهد امل[7

ومن اآليات القرآنية الواضحة والرصحية يف شدة كفر كبار كفار قريش، وأهنم ال  

 
 .374/ ص  6تفسري ابن كثري: ج  (1)

 . 18بحث يف إسالم معاوية، ص (2)
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خيتلفون عن كبار قوم عاد وثمود، تلك اآليات التي تذكر رشوطهم لإليامن، باعتبارها 

ْفنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن  َوَلَقْد ﴿رشوطا تعجيزية ال يمكن حتققها، ومنها قوله تعاىل:  رَصَّ

( َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض  89ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس إاِلَّ ُكُفوًرا )

َر اأْلهَْنَ 90َينُْبوًعا )  ( َأْو  91اَر ِخاَلهَلَا َتْفِجرًيا )( َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعنٍَب َفُتَفجِّ

اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا كَِسًفا َأْو َتْأِِتَ بِاهللَِّ َواملاََْلئَِكِة َقبِياًل )  ( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن  92ُتْسِقَط السَّ

َل   َوَلْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتنَزِّ
ِ
اَمء  َعَلْينَا كَِتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ  ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى يِف السَّ

ا َرُسواًل )  ( َوَما َمنََع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا إِْذ َجاَءُهُم اهْلَُدى إاِلَّ َأْن َقاُلوا  93َهْل ُكنُْت إِالَّ َبرَشً

ا َرُسواًل   [ 94  -  89]اإلرساء:    ﴾َأَبَعَث اهللَُّ َبرَشً

تارخيية املسجلة يف كتب احلديث والسرية، والتي تبني  ويؤيد هذا تلك الوقائع ال

تعنت رؤوس الرشك ـ بمن فيهم البيت السفياين نفسه ـ أمام املعجزات واخلوارق التي كان  

 . يظهرها اهلل عىل يدي نبيه 

فهل يمكن ملن رأى القمر منشقا يف السامءـ  كام دلت عىل ذلك الروايات الكثرية التي  

ـ ثم ال يؤمن، بل يزداد كفرا وعتوا، بل يضيف إىل ذلك كل أنواع   (1)ا يبدع السلفية منكره

الصد عن سبيل اهلل.. هل يمكن ملن كان هذا حاله أن يؤمن، وحيسن إيامنه عندما يرى جيش  

 املسلمني داخال إىل بلده، وليس له أي حيلة يف صده؟ 

  رسول اهلل ومن اآليات القرآنية املخربة عن مستقبل كفار قريش الذين واجهوا 

 
وردت قّصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود، رواه اإلمام أمحد والشيخان والبيهقي وأبو  (1)

نعيم من طرق عن ابن عمر، ورواه الشيخان والبيهقي عن جبري بن مطعم ورواه اإلمام أمحد والتمذي 

جرير وأبو نعيم  وابن جرير واحلاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليامن ورواه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن  

ببعض هذه القصة عن ابن عباس ورواه اإلمام أمحد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم من طرق وأنس بن  

 (430/  9مالك ورواه اإلمام أمحد والشيخان وأبو نعيم، انظر: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )
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اَعُة َبْغَتًة  ﴿باملحاربة والصد قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا يِف ِمْرَيٍة ِمنُْه َحتَّى َتْأتَِيُهُم السَّ َواَل َيَزاُل الَّ

 [  55]احلج:   ﴾ َأْو َيْأتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم 

يؤمنون   وهي إخبار من اهلل تعاىل بأن أولئك املرشكني ختم عىل قلوهبم، وأهنم ال 

. وإخبار  . وهذا إخبارحتى تأتيهم الساعة، وقد علق عليها الشيخ حسن املالكي بقوله: )

اهلل صادق ال كذب فيه.. والذي يقرأ سرية أيب سفيان ومعاوية يعرف أن هذه املرية مل تفارق  

ئة  قلوهبم.. وقد نزلت وهم من كبار هؤالء املقصودين يف اآلية والبقية تبع هلم، وإذا متت ترب

الرأس تبعه تربئة البقية من باب األوىل فبطل معنى اآلية، بينام اهتام الرأس يبقي معه بعض  

  (1) (األتباع فيبقى معنى اآلية

ومن اآليات القرآنية املخربة عن موقف كفار قريش من القرآن الكريم، وسعيهم  

ِذيَن َكَفُروا اَل ﴿الدؤوب ملعارضته وَماربته قوله تعاىل:   َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا  َوَقاَل الَّ

ِذيَن َكَفُروا َعَذاًبا َشِديًدا َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْسَوَأ الَِّذي َكاُنوا  26فِيِه َلَعلَُّكْم َتْغلُِبوَن ) ( َفَلنُِذيَقنَّ الَّ

 اهللَِّ النَّاُر هَلُْم فِيَها َداُر ا 27َيْعَمُلوَن ) 
ِ
  ﴾ خْلُْلِد َجَزاًء باَِم َكاُنوا بِآَياتِنَا جَيَْحُدونَ ( َذلَِك َجَزاُء َأْعَداء

 [  28  -  26]فصلت:  

وهي يف تطبيقها التارخيي ال تنحرص يف مكة املكرمة، وال يف أولئك الصناديد من  

املرشكني، وإنام متتد إىل الفتة التي قام فيها أولئك الصناديد وأبناءهم باالنقالب عىل  

استمر معاوية يف صد املسلمني عن كتاب اهلل عن طريق  )قد اإلسالم املحمدي األصيل، ف

، وال يزال تأثري  (2)وغريها(إغراقهم بالروايات اإلرسائيلية واجلربية والشعر والعصبيات..  

 ذلك إىل اليوم. 

من   ومن اآليات القرآنية املخربة عن طبع اهلل عىل قلوب املحاربني لرسول اهلل 
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ْنَيا َعىَل اآْلِخَرِة َوَأنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي  َذلِ ﴿تعاىل: كفار قريش، قوله  ُُم اْسَتَحبُّوا احْلََياَة الدُّ َك بَِأهنَّ

ِذيَن َطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم َوُأوَلئَِك  107اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن )  ( ُأوَلئَِك الَّ

وَن ) ( اَل َجَرَم أَ 108ُهُم اْلَغافُِلوَن )  ُْم يِف اآْلِخَرِة ُهُم اخْلَارِسُ ( ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن  109هنَّ

وا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم )    ﴾ ( 110َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ُفتُِنوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصرَبُ

 [ 110 -  107]النحل:  

ومعلوم أن    .. مل تستثن إال املهاجرينـ )  ـ كام يذكر الشيخ حسن املالكيوهذه اآليات  

فهم واقعون حتت الوعيد وخاصة   .. اليسوا مهاجرين وال أنصار ، الطلقاء قسم ثالث

 (1) (. وإذا شذ القليل فالشاذ ال حكم له .رؤساؤهم وكبارهم 

من   ومن اآليات القرآنية املخربة عن طبع اهلل عىل قلوب املحاربني لرسول اهلل 

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن  ﴿ تعاىل: ه كفار قريش، قول إِنَّ الَّ

  ﴾ ( َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم 6)

 [ 7،  6]البقرة:  

اآلية ـ باعتبارها من أوائل ما نزل باملدينة املنورة ـ هم كفار قريش  وأول املقصودين ب

واملؤمنني معه من مكة املكرمة، واآليات واضحة يف كون اهلل   الذين أخرجوا رسول اهلل 

 طبع عىل قلوهبم، وختم عليها، فلذلك يستحيل أن يؤمنوا. 

ا سبق يف السور  وهذا تأكيد مليقول الشيخ حسن املالكي يف بيان وجه داللتها: )

املكية، وكل آية يف الذين كفروا تتناول كفار قريش باألولوية ساعة نزول اآليات، وتتناول  

رؤوسهم قبل الـعامة، ألهنم األعداء األساسيون، وهم من قامت عليهم احلجة وهم من  

  حتاور وعاند وكابر وتآمر وأرص حتى ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون، فطبع عىل قلوهبم 

بكثرة العناد، ألن اهلداية غالية وال يعرضها اهلل دائام، بل لوقت ثم يرفعها ألن املخاطب  
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يكون قد أخذ نصيبه من الوقت واحلجة، واهلل هو العدل، فمن عرضت عليه احلجج  

عرشين سنة وهو يأباها وحيارهبا وحيارب صاحبها ال يكون مستحقا لفضل اهلداية، فاهلل ال  

  (1)  (نام يبتيل وخيترب، واالختبار سنة واحدة كان كافيا ألهل األبطحيتوسل إىل أحد، وإ

وعقب عىل ذلك التالعب الذي مارسته السياسة لتخرج أبا سفيان ومعاوية وكبار  

السياسة هي من حرص  كفار قريش من أولئك الذين أخربت اآليات الكريمة عنهم، فقال: )

، وال يف  هؤالء باملقتولني! مع أن أكثر املقتولني يوم بدر ليسوا يف عداوة أيب سفيان للنبي 

بلوغه باحلجة وال يف فهمه هلا وعناده وكربه وصده عن سبيل اهلل.. واآلية إن مل تكن يف  

نهج القرآن يأباه،  الزعامء املتبوعني فلن تكون يف الرعاة التابعني، عدل اهلل يأبى هذا، وم 

فالقرآن يتناول الزعامء بالدرجة األوىل، وكان أبو سفيان من هؤالء الزعامء بال شك، بل هو  

وهو الوحيد الذي حزب األحزاب، فلم يكن يوم بدر أحزاب،    زعيم احلروب ضد النبي  

وإنام كانت قريش فقط، ومن هنا يتبني لنا املسلك السيايس )األموي خاصة( يف ختصيص  

لقرآن بام يميت آياته وحيرصها يف ما ال فائدة فيه عىل املستوى الفكري عند املسلمني، إذ لو  ا

كانت ثقافة القرآن مستقرة يف عقول املسلمني بأن أبا سفيان منهم، فالبد أن يثري هذا  

االعتقاد بعض التساؤالت عن أثر أيب سفيان عىل السياسة العامة للمسلمني، وأثر ابنه  

رصف دالالت القرآن إىل عدو ميت! ليطمئنوا بأن العدو مات! وأن كالم اهلل  معاوية يف 

ليس عىل إطالقه! أو أنه غري صحيح! فاهلل مل خيتم عىل قلوب رؤوس الكفر من قريش، وأن  

التاريخ أثبت أن ما خيرب به اهلل ليس بالرضورة أن يكون صحيحا وال مطابقا، وعىل هذا  

ذا ما يريد معاوية وأمثاله أن يثبتوه، والسلفية )حليفة  ه .. فالقرآن توقعات َممد فقط 

معاوية( تتدين برأي معاوية، وتستبعد صحة مثل هذه اآليات ولو احتامال.. تصوروا ! حتى  

جمرد االحتامل أن أبا سفيان من هؤالء مستبعد يف الفكر السلفي، ليس ألن اهلل مل يقل  

 
 . 27بحث يف إسالم معاوية، ص (1)
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لدور السيايس عىل احلمقى، فال مكر كمكر  ويكرر، ولكن ألن معاوية مل يرد ذلك، وخفاء ا

 (1) السلطان، وال جند كجند احلمقى، فإذا اجتمعا مل يردمها يشء(

من كفار قريش،   ومن اآليات القرآنية املخربة عن مستقبل املحاربني لرسول اهلل 

اآليات الكريمة التي تشبههم بكفار األمم من قبلهم، ألن سنة اهلل فيهم جيعا واحدة، ومنها  

ِذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اهللَِّ َشْيًئا َوُأوَلئَِك ُهْم  ﴿  :قوله تعاىل  إِنَّ الَّ

ُبوا بِآَياتِنَا َفَأَخَذُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم  ( 10َوُقوُد النَّاِر ) ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكذَّ َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالَّ

وَن إِىَل َجَهنََّم َوبِْئَس املَِْهادُ 11َواهللَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب )  ]آل    ﴾( ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوحُتْرَشُ

 [  12 -   10عمران: 

آلية األخرية واضحة الداللة يف بيان مستقبل أولئك املرشكني، سواء يف الدنيا أو  وا

هنا  يف اآلخرة، يقول الشيخ حسن املالكي ـ يف بيان تعامل السلفية مع أمثال هذه اآليات ـ: )

وعيدان من اهلل حتقق أحدمها يف الدنيا، والسلفية ال يرون الثاين إال توقعا خاطئا! فمن  

أليس هذا يتناول زعامء احلرب عىل األقل   .. قريشا  تاعة نزول اآلية؟ أليس املخاطبون س

هذه اآلية وأمثاهلا  ..  ممن أعرقوا يف املحاربة والتحزيب والتصدر واملبالغة يف معاداة النبي  

مع   ، عند السلفية راحت هباء منثورا بإظهار أيب سفيان ومعاوية اإلسالم خوفا من السيف

 (2)  (كفر يف أكثر من مناسبةثبوت بقائهام عىل ال

هذه جمرد نامذج عن إعراض السلفية عن تطبيق اآليات القرآنية الكثرية عىل كفار  

قريش، حرصا عىل معاوية وأبيه وأمه وكبار املرشكني الذين أظهروا إسالمهم، وأخفوا  

عداوهتم لإلسالم إىل أن جاءهتم الفرصة لينقلبوا عليه.. ولألسف خدع السلفية بذلك  

إلسالم الظاهر.. وتركوا أولئك الذين صدقوا يف إسالمهم، وضحوا يف سبيله، وباعوهم  ا

 
 . 27بحث يف إسالم معاوية، ص (1)

 . 27بحث يف إسالم معاوية، ص (2)
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 بالطلقاء.

 اإلعراض عن الرجوع للسنة املطهرة يف أحداث الفتنة ـ    2

مل يكتف السلفية باإلعراض عن اآليات الكريمة الواضحة، والتي تبني حقيقة  

أولئك األدعياء الذين انحرفوا بالدين، بل راحوا يف حتد عجيب يردون أحاديث رسول اهلل  

  .نفسها، ويؤولوهنا تأويال عجيبا يف سبيل أن يسلم هلم معاوية والفئة الباغية معه 

األحاديث الصحيحة الكثرية التي  موقفا سلبيا من كل  فقد وقفواـ  سلفهم وخلفهمـ   

أمته، وحذرها فيها من أن حيصل هلا ما حصل لألمم من التحريفات،    نصح هبا رسول اهلل  

عىل أمته، إال أن السلفية ال يلقون    وهي من مقتىض الرسالة، ومقتىض حرص رسول اهلل  

وضوء والغسل عندهم أهم من تلك  هلذا النوع من األحاديث أي اهتامم، بل إن أحاديث ال 

 األحاديث.. 

فلذلك راحوا يتالعبون هبا، ويشككون يف صحتها، ويؤولون ما مل يقدروا عىل  

 تضعيفه. 

فيام صح يف مناقب الصحابة  )بقوله:  ابن القيمالتالعب السلفي  وقد عرب عن ذلك

  (1)( عىل العموم ومناقب قريش فمعاوية ريض اهلل عنه داخل فيه 

ي كيف عرف أنه داخل يف تلك املناقب.. وبأي حجة، وهل اطلع عىل  ولست أدر

 حني نطق بتلك املناقب.  اللوح املحفوظ أو عىل ما يف قلب رسول اهلل 

ولكثرة ما ورد يف معاوية والتحذير منه ومن الفتنة العظيمة التي أحدثها يف األمة  

ن أحاديث وردت يف كتب  نكتفي هنا بنقل بعض ما أورد الشيخ حسن بن فرحان املالكي م

 .(2) السنة املعتمدة، وهي ال تنطبق إال عىل معاوية، وعىل الفئة الباغية التي اتبعته

 
 (.93املنار املنيف ) (1)

 وقد جعها يف سلسلة بعنوان ]سلسلة مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة[ (2)
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وهي أكثر من عرشين حديثا ألف الشيخ املالكي يف آحادها الكتب والرسائل التي  

تدرس أسانيدها، وتذكر طرقها، وتبني مدى قوهتا، وكيفية تالعب السلفيني هبا حرصا عىل  

 مهم الذي يدل عىل بغيه وانحرافه وحتريفه كل يشء. إما 

هذه عرشون حديثًا معطلة، عطلها محاة السنة  قال بعد ذكره هلا يف بعض كتبه: )  قدو

  وليس القرآنيون وال املعتزلة.. عطلوها وتكتموا عليها، ومتنوا لو أن النبي  ..ودعاهتا 

ه من التقدم بني يدي اهلل ورسوله،  سكت، فلم خيرب بيشء ومل حيذر من يشء، وهذا نفاق، ألن

حيتوي عىل ناقضني من نواقض   بل هو أسوأ، إن هذه الكراهية لبعض ما جاء به النبي 

اإلسالم العرشة التي أوردها الشيخ َممد بن عبد الوهاب، ال ليشء إال ألهنا وردت يف حق  

إمام عقائدهم وتارخيهم وشخصياهتم ومنهجهم وسلوكهم.. واحلمقى يقرصون عن  

اكتشاف دوافع الدهاة وقوة مكرهم؛ فيقعون ضحايا تتساقط بسهولة أمام أقدام هؤالء  

  (1)(ة الطغاة، ويقدمون هلم اإلسالم عىل طبق من ذهب، ليخدمهم يف أي أمر أو نازلةدها 

)ويح عامر تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة،  : ومن تلك األحاديث قوله 

قاتل عامر وسالبه يف النار(، وله أسانيد ) . ومثله حديث  .(2)ويدعونه إىل النار(، وهو متواتر 

ـ وهو معاوية  لباين، وال ريب أن من وضع اجلائزة ملن يأِت برأس عامر  قوية، وقد صححه األ

 ، بل هو أول داع له بسبب احلرب التي أعلنها عىل اإلمام عيل. مشارك يف القتل ـ 

  مغايرا متاما لكن السلفية مع وضوح هذا احلديث أولوه تأويال عجيبا، بل جعلوه 

ن عامر عالمة متيز الفئة الباغية عن الفئة  والذي قصد به نصيحية األمة حتى يكو  لتحذيره  

 
 . 1/26مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (1)

قال الشيخ حسن معلقا عىل هذا احلديث: )وهذا احلديث وضعت فيه كتابًا متوسطًا قد يتجاوز    (2)

وسع يف حرج النواصب منه وَماوالهتم  األربع مائة صفحة، يف طرقه وأسانيده ومواقف الناس منه، مع ت 

 الكثرية إلبطال معناه والرد عليها، وهو من دالئل النبوة الكربى( 
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 املحافظة عىل الدين األصيل. 

يف رشحه للحديث: )وهذا احلديث من  ـ تلميذ ابن تيمية النجيب ـ  لقد قال ابن كثري  

وقد قتله أهل الشام يف وقعة   ،عن عامر أنه تقتله الفئة الباغية  دالئل النبوة حيث أخرب 

اق.. وقد كان عيل أحق باألمر من معاوية.. وال يلزم من  وعامر مع عيل وأهل العر ، صفني

كام حياوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغريهم،    ،تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفريهم 

وإن كانوا بغاة يف نفس األمر، فإهنم كانوا جمتهدين فيام تعاطوه من القتال، وليس كل    ،ألهنم 

 (1)خطئ له أجر(جمتهد مصيبا، بل املصيب له أجران، وامل

ـ كام يفعل كل السلفيةـ  احلديث عن مساره متاما، حيث زعموا  ابن كثري  وهكذا حول  

 عيل.  اإلمام أن ملعاوية وجيشه أجرا عىل تلك احلرب التي أقاموها يف وجه 

رد ابن  ، فقد إىل اجلنة، ويدعونه إىل النار( تتمة احلديث: )يدعوهم وهكذا فعلوا مع  

  ، ل: )فإن عامرا وأصحابه يدعون أهل الشام إىل األلفة واجتامع الكلمةكثري عىل هذا، فقا 

وأن يكون الناس أوزاعا عىل    ، وأهل الشام يريدون أن يستأثروا باألمر دون من هو أحق به

واختالف األمة، فهو الزم مذهبهم   ،وهذا يؤدي إىل افتاق الكلمة  ، كل قطر إمام برأسه

 (2) وإن كانوا ال يقصدونه( ،وناشئ عن مسلكهم 

ومن تلك األحاديث الواضحة، والتي ال يمكن تأويلها أو التشكيك يف ثبوهتا قوله  

  :)وال شك يف انطباقه  وقد صححه األلباين،  ،  (3))أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية

.. وأوليات معاوية يف تغيري السنن  مل يأت بجديد بعا ألبيه، وكان تا ألن يزيد عىل معاوية.. 

 
 (. 4/538البداية والنهاية، ) (1)

 (. 4/538البداية والنهاية، ) (2)

(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان  63(، وابن أيب عاصم )35866رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (3)

 (18/160(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )3/164بن عدي يف الكامل ) (، وا1/132)
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 كثرية جدا، وأوهلا وأعظمها تغيري نظام احلكم اإلسالمي.. كام رأينا ذلك يف هذا املبحث. 

  ، )اخلالفة ثالثون عاماً : ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته قوله 

ية هبذا احلديث بام شاءت هلم أهواؤهم،  ، وقد تالعب السلف(1)ثم يكون امللك العضوض(

فرووا يف نقضه أحاديث أخرى أقل منه درجة، لكنهم قدموها عليه، كام هو شأهنم يف  

 التالعب بالنصوص. 

أول هذا األمر نبوة ورمحة،  ومنها هذه الرواية العجيبة التي تنطق ألفاظها بكذهبا: ) 

ادمون عليها تكادم احلمري، فعليكم  ثم يكون خالفة ورمحة، ثم يكون ملًكا ورمحة، ثم يتك

 (2) (باجلهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقالن

عبد اهلل بن عمرو بن  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته ما حدث به 

يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت  )   :فقال  كنت جالسا عند رسول اهلل    العاص قال:

فكنت كحابس البول خمافة أن    ا، قال: وكنت تركت أيب قد وضع له وضوء  (،عىل غري ملتى 

  (3) (هذا هو):  فقال النبي  ، فطلع معاوية : قال  ،جيىء

وهو صحيح اإلسناد وفق منهج أهل  قال الشيخ حسن بن فرحان معلقا عليه: )

جاعة أو دولة،  احلديث، إال أن بعضهم إذا مل يلتزم بمنهجه الذي ارتضاه فهذا شأنه، كأي 

ثم ال تطبقه عىل الفاسدين فهذا شأهنا، وال   ، فإذا وضعت دولة هلا قانونًا فيه معايري الفساد

واحلديث قد روي بأسانيد عىل رشط الصحيح، يف قوة الرجال   ،يعني أهنم غري فاسدين

واالتصال يف السند، ورجاله كلهم رجال الشيخني، وأشهر طرقه طريق عبد اهلل بن عمرو  

 
لالمام أمحد بن حنبل  -، فضائل الصحابة5/36ــ سنن أيب داوود:  4/436سنن التمذي:  (1)

 . 221ص  5، مسند امحد ج 17ص 

 رواه الطرباين  (2)

 ( وغريه. 1978/  5البالذري يف كتابه جل من أنساب األرشاف ) (3)
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ن العاص )وأرجح أنه أذاعه بعد موت معاوية وبعد توبته عىل يد احلسني بن عيل بمكة يف  ب

أواخر عهد معاوية(، وقد روي بأسانيد أقل صحة عن جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمر،  

وله شواهد من طريق آخر عن ابن عمر )وبسبب ذلك هدد معاوية بقتل عمر(، ولو كان  

 (1) (مات النبوة هناك إنصاف لكان من عال

حديث: )لعن اهلل الراكب  :  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته قوله  

قال: أقبل أبو سفيان ومعه معاوية، فقال رسول   ،عن الرباء بن عازب، فوالقائد والسائق(

  فقال ابن الرباء ألبيه: من  ، : )اللهم العن التابع واملتبوع اللهم عليك باألقيعس(اهلل 

 .(2)األقيعس؟ قال: معاوية

رد يف معاوية وأبيه وأخيه،  )و وقد قال الشيخ حسن بن فرحان املالكي تعليقا عليه:

وله طرق كثرية جدًا، أغلبها صحيح لذاته، وفق منهج أهل احلديث، بل قد يصل هذا  

احلديث للتواتر، فهو مروي من طرق سفينة واحلسن بن عيل والرباء بن عازب وعاصم  

وابن عمر واملهاجر بن قنفذ، وكل هذه الطرق صحيحة األسانيد مع أقرار بعض   الليثي

أصحاب معاوية كعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة، فاحلديث يقتب من التواتر ألن  

الطرق كلها بني الصحيح واحلسن، وسيتفاجأ هؤالء الغالة قطعًا بصحة األسانيد، وإذا  

ثم ينظرون هل يبقى لنا حديث كثري بعد هذا   ، ضعفوها فأنا معهم برشط أن نطرد ذلك

  (3)  (التشدد

سعيد بن عمرو بن العاص  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته ما رواه  

، فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت  قال: كنت مع مروان وأيب هريرة يف مسجد النبي 

 
 . 1/17مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (1)

 . 217وقعة صفني: (2)

 . 1/18مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (3)
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، فقال مروان: غلمة، قال  هالك أمتي عىل يدي أغيلمة من قريش) الصادق املصدوق يقول:  

  (1)(إن شئت أن أسميهم بني فالن وبني فالن) أبو هريرة: 

والسؤال: يا ترى من هم  وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عىل احلديث بقوله: ) 

سواء اهلالك املادي أو املعنوي؟ فهل نقبت  ، هؤالء الذين يكون هالك األمة عىل أيدهيم 

عنهم السلفية املحدثة لتعرف سبب بالء هذه األمة وهالكها؟ هل اهتموا هبذا احلديث كام  

اهتموا بأسطورة عبد اهلل بن سبأ والفرق الضالة وذم العقل والرأي وغريها من األمور التي  

  ك خيربنا بأصل الضالل واهلال  مل حيذر منها ال كتاب وال سنة؟ كال.. إذن فهذا نبي اهلل

إن   :والبدعة والفتنة الذي أصاب هذه األمة، وقال لنا برصاحة ووضوح ونصيحة تامة 

سبب ذلك سفهاء من قريش يكون فساد وهالك األمة برمتها عىل أيدهيم، ومع ذلك جتد  

بأ والعقل  السلفية املحدثة تذهب إىل أن اخلطر الذي أدى إىل فساد األمة هو عبد اهلل بن س

واملنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي والصوفية والشيعة واملعتزلة  

  (2)واجلهمية...الخ! وال يأتون عىل ذكر سفهاء قريش بحرف واحد(

ثم راح خياطب العقل السلفي الذي استهان بمثل هذه النصوص اخلطرية، وأعرض  

عىل كل حال: ما زالت الفرصة قائمة،  ال: )عنها إىل ما قاله سلفه املوالون للفئة الباغية، فق

وهل كان له أثره عىل الفكر   ، وانظروا متى بدأ امللك العضوض.. فادرسوا هذا احلديث

إن رسول اهلل   : والدين والعقل والتدبر والعقل املسلم والنفسية املسلمة.. أم ال.. أو قولوا

 واطن اخلطر وأنصح لألمة  ال يدري ما خيرج ما يقول، وأن سلفكم الصالح هو أعلم بم

، وإن قلتم حاشا وكال أن نقول ذلك، فأرحيونا من كتمنا وإفسادنا   من رسول اهلل

وإهالكنا بمنهج هؤالء األمراء السفهاء الذين أخرب الصادق املصدوق بأن فساد األمة عىل  

 
 (.4/242( والبخاري )2/324أمحد ) (1)
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د  أيدهيم، ليس هناك طريق ثالث، إما أن تقولوا بأنكم أعلم من رسول اهلل هبذا الفسا 

واهلالك من أين أتى، وإما أن تقروا بأن سلفكم خدعكم بتصوير اخلطر يف مكان آخر،  

ورصفكم عن وصية رسول اهلل، حتى أن أحدكم لوُ سئل عن مكمن البالء األول خلرجتم  

بخمسني جوابًا خاطئًا وعرشين جوابًا فرعيًا، وتركتم السبب األصيل الذي تفرعت عنه  

التي   ذا اإلعراض عن كتاب اهلل وسنة رسول اهلل كل األمراض، كل هذا بسبب ه

خترجوننا منها يف اليوم عرش مرات، ثم إن اختربناكم بمثل هذا احلديث مل نجد أحدًا من  

سلفكم صنف كتابًا يف سفهاء قريش، وال حاول معرفتهم، بينام هناك املئات وربام اآلالف  

ىل أمور معظمها باطل، وقد يكون  من املؤلفات التي تعيد أسباب فساد األمة وهالكها إ 

بعضها ثانويًا، وإن أصابوا يف القليل الثانوي فام هو إال نتيجة طبيعية للبالء األصيل الذي  

أمهلتموه متامًا محاية هلؤالء السفهاء، أو ألنكم أنتم جزء من هذا الفساد القديم، ونتيجة  

ه إىل قمة الدين فسال دينكم  طبيعية له، فأنتم من محل الفساد عىل ظهوركم وجتشتم إصعاد 

 (1)  (فسادًا وجهاًل وظلاًم، وبقي دين اهلل َمفوظًا يف القمة يف مكان مل هتتدوا إليه

ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته األحاديث الداعية العتزال الفئة  

عن أيب هريرة  الذي رواه البخاري يف صحيحه  الباغية، وعدم التعاون منها، ومنها قوله 

لو أن  )  :قال  ؟قالوا: فام تأمرنا   (،هيلك الناس هذا احلى من قريش ) :  قال: قال رسول اهلل  

 (2)(الناس اعتزلوهم؟

عىل كيفية التعامل مع الفئة الباغية   وهذا احلديث مع أحاديث أخرى دالله منه 

بعد أن يتحقق نرصها عىل الفئة املؤمنة الصادقة، وهي القيام بنوع من العصيان املدين جتاهها  

 
 . 64دراسة مفصلة حول حديث الدبيلة، ص (1)
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 حتى ال يمتد تأثريها لباقي شؤون احلياة، بعد أن امتد للسياسة واالقتصاد. 

ائل تلك  لكن السلفية لألسف مل يلقوا هلذا احلديث باال، بل راحوا ينرشون فض

 الفئة، ويدافعون عنها، ويتقربون إليها. 

بل   ، لكن أكثر األمة مل يعتزلوهم يقول الشيخ حسن املالكي تعليقا عىل احلديث: )

ووضعوا يف فضائلهم األحاديث ودخل هذا الذم الصحيح مع ذلك    ، أعانوهم وسوغوا هلم

ت معامل الدين  الوضع القبيح يف كتب الصحيح! وهنا يتم إفساد حديث بحديث! واضطرب

وأوامر الرشيعة، وهذا نتيجة طبيعية للحلف بني الغفلة والظلم، فلو أن سلفكم اعتزل  

الظاملني من سفهاء قريش )األمراء( كام أوىص هذا احلديث ألمكن اإلبقاء عىل الدين صافيًا 

حتريف  عند العلامء والفقهاء والصاحلني، بال خشية من تأثري السلطة وال انتقاء وال بت وال 

فضاًل عن الوضع الذي يشهد الدين والعقل والواقع ببطالنه، أنتم جيب أن تعتفوا بأن 

عقولكم صغار، ولذلك رمحكم الرشع وأمركم بأمر كاالعتزال ألن الرشع يعرف أن  

اإلنسان خلق ضعيفًا، لكنهم قلتم: ال.. لن نخشى يف اهلل لومة الئم، ولن يستطيعوا  

 أنفسكم فضللتم بضالهلم وظلمتهم بظلمهم وأفسدتم بإفسادهم  إضاللنا، فوكلكم اهلل إىل

وأهلكتم هبالكم، ومن ترك التوكل عىل اهلل وتنفيذ أوامره حرفيًا وكله اهلل إىل نفسه، فكان 

 (1)(اهلوى إليه أقرب والضعف به ألصق

وهذا  ): وقد رد الشيخ حسن عىل كل االحتامالت التي قد يؤول هبا احلديث، فقال 

نبوي العتزال سفهاء قريش وظلمتهم مل يكن املقصود به منافقي األنصار قطعًا، ألن  احلل ال 

نص احلديث ينص عىل قريش، وال يراد به كفار قريش املقتولني ببدر قطعًا ألن التحذير  

  أن  مع  – مستقبيل، وعن سفهاء قريش ال كفارها، فإذا قلنا بعدالة اخللفاء األربعة يف اجلملة 

  فالبالء  أوهلم،  ومعاوية  أمية  بني  سفهاء  إال  يبق  فلم  - معاوية كان عثامن  يام أ الفعيل  احلاكم

 
 . 2/81مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (1)
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  وتعطيل  السنن  تبديل من ودنيا، ديناً  األمة هيلكون  الذين  قريش  سفهاء  من  يبدأ،  هنا  من

  عىل  منهم اخلاص  التحذير  جاء فهل العضوض،  امللك وسن الرشيعة  وأحكام  الدين معامل

أحرص األمة وأدهلا عىل أبواب السالمة؟ اجلواب نعم، ولكن أهل الرواية بعد أن   لسان

هجروا كتاب اهلل محلوا األحاديث عىل ظهورهم كبني إرسائيل.. فال يمعنون يف معنى  

احلديث الصحيح، وال هيتدون لعلل احلديث الضعيف، وهذا مرجعه إىل هجر الكتاب  

 (1)( واألفكاروضعف العقل وألفة السائد من املعايري

[، وقد  حديث الدبيلةومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته ما يسمى ] 

إشارة واضحة لنفاق معاوية،  ـ كام يذكر حسن بن فرحان ـ ) رواه مسلم يف صحيحه، وفيه 

وال يعرف هذا إال من تدبر احلديث هبدوء، فقد قاله عامر وهو متجه إىل قتال أهل الشام  

قيس بن عباد، واحلديث يفيد التخليد يف النار، ألن فيه )ال يدخلون اجلنة حتى   جوابًا عىل 

وهو رأي راوي احلديث عامر بن يارس، وبه احتج وهو منطلق  .يلج اجلمل يف سم اخلياط(. 

 (2) (لقتال معاوية 

عن أيب نرضة عن قيس قال: قلُت لعامر    صحيح مسلم()ونص احلديث كام روي يف  

الذي صنعتم يف أمر عيل: أرأيًا رأيتموه أو شيئًا عهده إليكم رسول اهلل    أرأيتم صنيعكم هذا

  ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول اهلل    شيئًا مل يعهده إىل الناس كافة ولكن حذيفة أخربين عن

: )يف أصحايب اثنا عرش منافقًا فيهم ثامنية ال يدخلون اجلنة حتى  قال: قال النبي  النبي 

سم اخلياط، ثامنية منهم تكفيكهم: الدبيلة، وأربعة مل أحفظ ما قال شعبة  يلج اجلمل يف 

 (3) فيهم(

 
 . 2/83مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (1)
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)يف أمتي اثنا عرش منافقًا ال  : ، قال رسول اهلل يف صحيح مسلمويف رواية أخرى 

يدخلون اجلنة وال جيدون رحيها حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط ثامنية منهم تكفيكهم:  

 يف أكتافهم حتى ينجم من صدورهم(  الدبيلة رساج من النار يظهر 

وقد روي احلديث بروايات أخرى سبب ورود احلديث، وكون معاوية من املنافقني  

أقود   ن حذيفة قال: كنت آخذًا بزمام ناقة رسول اهلل ، فعالذين مهوا بقتل رسول اهلل 

قال: هؤالء  وعامر يسوق أو عامر يقود وأنا أسوق به إذ استقبلنا اثنا عرش رجاًل متلثمني 

املنافقون إىل يوم القيامة، قلُت: يا رسول اهلل أال تبعث إىل كل رجل منهم فتقتله؟ فقال:  

أكره أن يتحدث الناس أن َممدًا يقتل أصحابه وعسى يكفينيهم الدبيلة، قلنا: وما الدبيلة؟  

 (1) قال: شهاب من نار يوضع عىل نياط قلب أحدهم فيقتله(

ل مصادر السنة أن معاوية معاوية أصيب بالدبيلة، ومات  وقد ثبت تارخييا ومن خال

أيب بردة بن أيب موسى قال: دخلت عىل معاوية بن أيب    هبا، ومن تلك الروايات ما روي عن

سفيان وبه قرحة بظهره وهو يتأوه منها تأوهًا شديدا ً فقلت: أكل هذا من هذه؟ فقال: ما  

يقول: )ما من مسلم يصيبه أذى يف جسده    يرسين أن هذا التأوه مل يكن سمعت رسول اهلل  

 (2) إال كان كفارة خلطاياه( وهذا أشد األذى(

والسلفية يذكرون بفخر عظيم ما ذكره معاوية من األجر املرتبط باملرض، وينسون  

 بنفاقهم.  حديث حذيفة وعامر، وأصحاب الدبلية الذين أخرب رسول اهلل 

حديث عبادة بن الصامت يف أمراء  وفتنته  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية  

إسامعيل بن  ، وهو ما رواه وقسم عبادة أن معاوية منهم السوء الذين حذر منهم النبي 

عبيد بن رفاعة، عن أبيه، أن عبادة بن الصامت، قام قائام يف وسط دار أمري املؤمنني عثامن  

 
 111-1/109رواه الطرباين يف )األوسط(، )جممع الزوائد( (1)

 6/78املعجم األوسط( للطرباين (2)
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سييل  )با القاسم يقول: َممدا أ بن عفان ريض اهلل عنه فقال: إين سمعت رسول اهلل 

أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فال طاعة ملن  

، فام راجعه عثامن  (عىص اهلل، فال تعتبوا أنفسكم، فوالذي نفيس بيده، إن معاوية من أولئك 

 (1)(حرفا 

الصامت  وسنده حسن، وعبادة بن وقد علق عليه الشيخ حسن املالكي بقوله: )

بدري كبري، ليس من الطلقاء وال األعراب وال املنافقني حتى نتهمه يف روايته أو تفسريه  

للحديث، وعىل كل حال فإذا مل يكن فهمه هلذا احلديث من فهم السلف الصالح فأين  

سنجد فهم السلف الصالح؟ واحلديث رواه الشايش يف مسنده واحلاكم يف املستدرك كاماًل  

  (2)  (وراً ورواه أمحد مبت 

حديث )معاوية فرعون هذه  ومن تلك األحاديث التي حتذر من معاوية وفتنته 

 األمة( 

لكل أمة  : ) قال: قال رسول اهلل ومن رواياته ما رواه اخلالل وغريه عن ابن عمر 

 
( ثم أمحد يف املسند  164/ 7( والبزار )3/172( والشايش )402، 3/401رواه احلاكم ) (1)

قصة  – قال الشيخ حسن: )قد تربع بعض املحدثني كأمحد فحذف أول احلديث  -مع بته –( 8/415)

وعىل منهجه    –وحذف آخره )قول عبادة: واهلل إن معاوية ملنهم(!! وهذه من أخطاء أمحد    -بقر روايا اخلمر

وهؤالء املحدثون   -يخه سفيان بن عيينة وتلميذه البخاري لكن أهل اجلرح والتعديل ال يتكلمون! ش

حيذفون من احلديث ماخيالف عقيدهتم! فكل ما خيشون أنه قدح يف فالن أو فالن! أو ما خيشون أن حيتج 

ن جيرؤ عىل  به عليهم املخالفون، حذفوه أو بتوه وهم يعتفون هبذا وال يرون يف ذلك رضرًا، فم

!! -عندما قال(فذكر احلديث(  -حذف قصة اخلمر–تضعيفهم؟ وقد رصح أمحد يف هذا احلديث باحلذف  

فهو يلمح إىل أن احلديث معروف عند أهل احلديث لكنه حترج من إيراد هذا( ]مثالب معاوية يف األحاديث 

 .[ 1/146الصحيحة: 

 . 1/20مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (2)
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 (1) (أيب سفيان فرعون، وفرعون هذه األمة معاوية بن

ما بني تابوت معاوية  )ل: عمر قا  نرص بن مزاحم عن عبد اهلل بنومنها ما رواه 

  (2) (ربكم األعىل  أنا ) وما انخفضت تلك الدرجة إال أنه قال:  ، وتابوت فرعون إال درجة

قلت ملعاوية، أما انا فأشهد إين سمعت   :يب ذر قال أ األصبهاين عن ومنها ما رواه 

 .(3)أما أنا فال :يقول: إن أحدنا فرعون هذه األمة، فقال معاوية  رسول اهلل 

ها من الروايات التي خصها الشيخ حسن املالكي بدراسة مهمة ذكر فيها طرق  وغري

احلديث وأسانيده، وكيف تالعب السلفيون يف القديم واحلديث به، ومما جاء يف مقدمته  

هل هلذه األمة فرعون؟ أتت األحاديث السنية برجلني، وردت يف كل منهام أحاديث  قوله: )

جهل ومعاوية، إال أن احلديث يف أيب جهل ضعيف منقطع    ومها أبو،  األمة   بأنه فرعون هذه

واجلنود والسحرة، واحلديث يف معاوية صحيح اإلسناد   وال واقع له من حيث السلطة

وكان   واالضطهاد وتفريق األمة شيعًا.. ويدعمه الواقع من حيث امللك واجلنود والسحرة 

سني إال شهرته تذبل مع  حديث معاوية متداوالً يعرفه خواص أهل العلم يف الوسط ال 

فأضاعت كثريًا من   ، النكبة الثقافية األخرية يف عهد املتوكل العبايس الزمن حتى كانت

األحاديث واألحداث املتداولة قبلها، حتى أصبح مشهورها غريبًا، فاملرحلة املتوكلية  

ه  السنة وكان قلياًل إىل أبلغ حد ممكن، وكانت نتيجة هذ نرصت الشق الناصبي يف أهل

املرحلة املتوكلية أن قادت السلفيُة املحدثُة أهَل السنة إىل االنغالق والتقوقع والتعصب  

باحلديث من اإلخفاء   الشديد والتكفري والتصنيف، مع عمليات هائلة من العبث

 
 .1/32ملنتخب من علل اخلالل: ا (1)

 . 211/ ص  1وقعة صفني: ج  (2)

(، وهذا تعريض من أيب ذر بمعاوية، وقد كذب معاوية عندما قلب  40/ص7أخبار أصبهان )ج  (3)

 احلديث إىل ايب ذر، فهو يعلم أن ابى ذر أبعد عن أن يكون فرعون هذه األمة.
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  (1)(لألحاديث غري املرغوب فيها والبت هلا وحتريفها وتقوية ما يضادها ولو كان موضوعاً 

من  وقال يف موضع ذاكرا مدى قوته، وكيف حاول السلفية حتريفه وجتاهله: )وهو 

وله شاهد من حديث ابن عمر من ثالث طرق عنه، وأسانيده صحيحة يف   ، حديث أيب ذر 

اجلملة، وهي أصح من تلك التي يف أيب جهل عىل األقل، مع توفر الدواعي عىل كتم األوىل  

التابوت واملوت عىل غري امللة والدعوة إىل النار.. وكل    ونرش الثانية، ثم له شواهد كحديث

مثالب معاوية تشهد لبعضها، كلها نفاق وبغي ونار وظلم وفرعنة.. وقد حاول بعض أهل  

احلديث زحلقة هذا احلديث إىل أيب جهل والسند يف ذلك منقطع، وأبو جهل ال يشبه فرعون  

إنام ذلك معاوية، خاصة مع صحة   ال يف سلطانه وال سحرته! وليس له أثر يف األمة،

األسانيد يف ذلك، ويمكن للتحقق من ذلك استعراض اآليات التي حتدثت عن فرعون،  

وال يمنع السلفية من التصحيح إال ألفتهم   ،ثم النظر يف سرية معاوية، وسيندهش املتدبر 

سالم  للمألوف ووحشتهم من الغريب، مع اعتافهم بأن احلق سيعود غريبًا مع غربة اإل

نفسه، فالغربة قد تكون من معايري الصحة وليس العكس، وقد فهم النواصب هذا احلديث  

يف معاوية، فلذلك حاول بعضهم معارضته وتشبيه عيل بفرعون بدالً من معاوية؛ كام فعل  

وهذه طريقة ابن تيمية، فكل األوصاف التي عاب هبا عليًا يف منهاج السنة إنام  (2)ابن تيمية

ق أهنا يف معاوية، فلذلك أراد قطع الطريق عىل من تسول له نفسه اهتام معاوية،  وجدها وحتق

بتهديده بأن هذا الوصف أو ذاك أقرب إىل عيل بن أيب طالب، فآذن اهلل باملحاربة كمعاوية،  

حاربه معاوية بالسيف بدعوى دم عثامن وحاربه ابن تيمية بالقلم بدعوى السلفية، واالثنان  

األول أكثر األمة يف القرون األوىل، وأخذ الثاين نصف األمة يف القرون  من الدهاة، أخذ 

وهو ابن تيمية يف َماربة اإلمام    - الذي ليس معه دولة    - األخرية! فإذا كان هذا دهاء الفقيه  

 
 . 5دراسة حديثية موسعة حلديث )معاوية فرعون هذه األمة(، ص (1)

 ( 292/ 4منهاج السنة ) (2)
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عيل، وقد أخذ نصف األمة معه، فكيف بدهاء املنافق الذي بيده الدولة وعلامئها وقصاصها  

 (1) (ن أثره كبريًا جدًا عند أكثر األمة ولو بمستويات متفاوتةوجيوشها؟ ال بد أن يكو

هذه بعض األحاديث التي وردت يف شأن معاوية، حتذر منه، وتبني خطورة  

عىل هذه األمة،    التحريف الذي جاء به.. وهي أحاديث متفقة متاما مع حرص رسول اهلل  

يبالغون فيها ويف الكثري من  ومن العجب أن هيتم السلفية بأحاديث التحذير من الدجال، و

األساطري املرتبطة هبا، بينام يتغافلون عىل أمثال هذه األحاديث التي ترتبط بالدين نفسه،  

 وبالقيم النبيلة التي جاء هبا. 

ونحن ال نقول هلم: هذه األحاديث صحيحة جيعا.. وال أهنا صحيحة رغم  

بني يدي اهلل ورسوله، والتعامل  أنوفكم.. ولكن ندعوهم إىل ترك ذواهتم، وعدم التقديم 

مع هذه األحاديث بمثل ما يتعاملون به مع أحاديث التجسيم وتدنيس األنبياء التي  

 يدافعون عنها، وسريون أن هذه األحاديث أكثر قوة وواقعية فكل يشء يدل عليها. 

 اإلعراض عن الرجوع للصحابة السابقني يف أحداث الفتنة: ـ    3

عىل كون السلفية من الفئة الباغية، وأن أئمتهم هم أئمة الفئة    من أكرب الدالئل الدالة

الباغية إعراضهم عن النصوص الكثرية الواردة عن الصحابة الكبار من الذين أعلنت  

 عليهم الفئة الباغية احلرب. 

وهي نصوص موجودة يف كتب السنة والتاريخ، وال يمكنهم جتاهلها، وال جتاهل  

الكبار الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجلهم.. لكنهم   أصحاهبا، ألهنم من الصحابة

 عندما خيالفوهنم يف أهوائهم يرضبون بأقواهلم عرض احلائط.

وسنقتبس هنا بعض النامذج عن ذلك، لنرى مواقفهم حوله، ونرى هل يرجع  

السلفية حقيقة يف اجلرح والتعديل للصحابة والتابعني.. أم أهنم يؤثرون أهواءهم عليهم..  

 
 . 1/20مثالب معاوية يف األحاديث الصحيحة:  (1)
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 فيقدمون قول ابن بطة وابن معني عىل أقوال عامر بن يارس وأيب ذر الغفاري وغريمها؟

ونحن ندعوهم من خالل هذه اآلثار والنصوص إىل تطبيق أحكامهم عىل هؤالء  

الصحابة األجالء، ليخرجوهم من أهل السنة بسبب موقفهم من معاوية كام أخرجوا سيد  

 قطب والغامري والعقاد وغريهم. 

صحابة الكبار الذين وردت األحاديث يف فضلهم وصدقهم وسبقهم عامر  فمن ال

بن يارس.. وقد وردت عنه يف كتب السنة الروايات الكثرية التي ال تكتفي بتجريم معاوية  

 فقط، وإنام تتهمه بالكفر والنفاق. 

الطرباين عن سعد بن حذيفة بن اليامن قال: قال عامر بن  ومن تلك اآلثار ما رواه 

ولكن استسلموا   ، واهلل ما أسلموا)وذكر أمرهم وأمر الصلح فقال:  ، يارس يوم صفني

 (1)  وأرسوا الكفر فلام رأوا عليه أعوانًا أظهروه(

السند صحيح  وقد علق الشيخ حسن بن فرحان عىل هذا احلديث اخلطري بقوله: )

ثقة، بل حيتمل أن له  عىل رشط الشيخني إال سعد بن حذيفة بن اليامن وهو تابعي كبري 

فالسند صحيح ورجاله كلهم ثقات سمع بعضهم من بعض.. وعنعنة األعمش   .. صحبة

يف الصحيحني، وهذا القول قاله عامر بن يارس يوم صفني، ومعناه واضح؛ فعامر بن يارس 

ميزان تلك احلروب يقسم باهلل أن معاوية وأمثاله من رموز أهل الشام مل يسلموا يوم فتح  

إنام استسلموا وخضعوا حتى جيدوا عىل احلق أعوانًا، وله شاهد من حديث ابن عمر  و  ،مكة

)أوىل هبذا األمر من رضبك وأباك عىل اإلسالم حتى دخلتم فيه كرهًا(   : يف قصة التحكيم

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم  ﴿  :واصله يف صحيح البخاري، ويدل عىل هذا القرآن الكريم  إِنَّ الَّ

وأمثاهلا من اآليات التي ستتناول رؤوس   [6]البقرة:  ﴾َذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ َأَأنْ 

 
(،  991/    2رواه الطرباين يف الكبري، ورواه ابن أيب خيثمة يف تارخيه املسمى تاريخ ابن أيب خيثمة:    (1)

 (1/118وانظر: اهليثمي يف جممع الزوائد )
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 (1)(الكفر أكثر من تناوله عوامهم، عدل اهلل يقول هكذا

)يا أهل اإلسالم أتريدون أن تنظروا إىل من عادى اهلل  أن عامر بن يارس قال:  ومنها 

فأسلم وهو اهلل   اهلل أن ينرص دينه وينرص رسوله أتى النبي ورسوله وجاهدمها فلام أراد 

وإنا واهلل لنعرفه بعداوة املسلم ومودة   فيام ُيرى راهب غري راغب وقبض رسول اهلل 

املجرم! أال وإنه معاوية فالعنوه لعنه اهلل وقاتلوه فإنه ممن يطفي نور اهلل ويظاهر أعداء  

  (2)اهلل(

لطياليس وأبو بكر بن أيب شيبة واإلمام أمحد يف املسند،  رواه أبو داود اومنها ما 

والبالذري يف األنساب، وأبو يعىل يف مسنده، وابن حبان يف صحيحه والطرباين يف الكبري،  

: رأيت عامرًا يوم صفني شيخًا كبريًا آدم  قال عبد اهلل بن سلمة عن  واحلاكم يف املستدرك

والذي نفيس بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية  )  طواالً أخذ احلربة بيده ويده ترعد فقال: 

والذي نفيس بيده لو رضبونا حتى يبلغونا   ،ثالث مرات وهذه الرابعة  مع رسول اهلل 

  (3) (سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا عىل احلق وأهنم عىل الضاللة

عن عبد اهلل بن سلمة، قال: كنا عند عامر بصفني وعنده  ومنها ما رواه البالذري 

شاعر ينشده هجاء يف معاوية وعمرو؛ وعامر يقول له: الصق بالعجوزين فقال له رجل:  

إن شئت  )ويسب أصحاب بدر؟! فقال:    أيقال الشعر عندكم ويسب أصحاب رسول اهلل  

صدان عنه، فاهلل ساهبام  فإن معاوية وعمرًا قعدا بسبيل اهلل ي ،وإن شئت فاذهب  ،فاسمع

 
 . 67بحث يف إسالم معاوية، ص (1)

 ( 82/  3(، تاريخ الطربي: 213نرص )ص (2)

(: رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال  175/ ص  7قال اهليثمي يف جممع الزوائد )ج  (3)

الصحيح غري عبد اهلل بن سلمة وهو ثقة، وقال البوصريي يف كتابه: )إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد 

 (: رواه أبوداود الطياليس وأبو يعىل وأمحد بن حنبل بسند صحيح.5/ ص  8العرشة( )ج 
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فقال: قولوا هلم كام   وكل مسلم، وإنه ملا هجانا املرشكون شكونا ذلك إىل رسول اهلل 

 (1) ( يقولون لكم فإن كنا لنعلمه اإلماء باملدينة

عىل يده   ومن تلك الروايات، وهي تدل عىل شخصية عامر الذي رباه رسول اهلل 

عبد امللك بن أيب حرة  ما حدث به  الصادقني للنبوة،  وكان من نجباء أصحابه، ومن التالميذ  

اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك )احلنفي، أن عامر بن يارس خرج إىل الناس، فقال: 

يف أن أقذف بنفيس يف هذا البحر لفعلته، اللهم إنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أضع  

ظهرت لفعلت، وإين ال أعلم اليوم  ظبة سيفي يف صدري ثم أنحني عليها حتى خترج من 

عماًل هو أرىض لك من جهاد هؤالء الفاسقني، ولو أعلم أن عماًل من األعامل هو أرض  

 (2)(لك منه لفعلته 

ومن تلك الروايات التي يتست عليها السلفية أحباب معاوية، وأنصار الفئة الباغية،  

تي قام هبا معاوية، ووعي السابقني  هذه الرواية اخلطرية التي تصور واقع الثورة املضادة ال

 من الصحابة لذلك. 

كنا بصفني مع عىل بن أبى طالب حتت راية    أسامء بن احلكم الفزارى قال: فقد حدث  

استظللنا بربد أمحر، إذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى   -عامر بن يارس، ارتفاع الضحى 

قال: أبو اليقظان؟  هذا عامر. فقال عامر بن يارس:  انتهى إلينا فقال: أيكم عامر بن يارس؟

قال: اخت لنفسك أي ذلك   قال: إن ىل حاجة إليك فأنطق هبا عالنية أو رسا؟ قال: نعم.

قال: إين خرجت من أهيل مستبرصًا يف احلق الذى    قال: فانطق.  قال: ال، بل عالنية.   شئت. 

نحن عليه ال أشك يف ضاللة هؤالء القوم وأهنم عىل الباطل، فلم أزل عىل ذلك مستبرصًا  

حتى كان ليلتي هذه صباح يومنا هذا، فتقدم منادينا فشهد أال إله إال اهلل وأن َممدا رسول  

 
 (328/  1أنساب األرشاف:  (1)

 (96/ ص  3تاريخ الرسل وامللوك: ج  (2)
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أقيمت الصالة فصلينا صالة واحدة،   اهلل، ونادى بالصالة، فنادى منادهيم بمثل ذلك، ثم 

ودعونا دعوة واحدة، وتلونا كتابا واحدا، ورسولنا واحد، فأدركني الشك يف ليلتي هذه،  

فبت بليلة ال يعلمها إال اهلل حتى أصبحت، فأتيت أمري املؤمنني فذكرت ذلك له فقال: هل  

قال   ه، فجئتك لذلك. قال: فالقه فانظر ما يقول لك فاتبع لقيت عامر بن يارس؟ قلت: ال.

له عامر: هل تعرف صاحب الراية السوداء املقابلتى فإهنا راية عمرو بن العاص، قاتلتها مع  

ثالث مرات، وهذه الرابعة ما هي بخريهن وال أبرهن، بل هي رشهن   رسول اهلل 

قال:   وأفجرهن، أشهدَت بدرا وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب فيخربك عنها؟ قال: ال.

يوم بدر، ويوم أحد، ويوم حنني، وإن هؤالء   اكزنا عىل مراكز رايات رسول اهلل فإن مر

عىل مراكز رايات املرشكني من األحزاب، هل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ فواهلل لوددت  

أن جيع من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذي نحن عليه كانوا خلقا واحدا  

ؤهم جيعا أحل من دم عصفور، أفتى دم عصفور حراما؟ قال:  فقطعته وذبحته، واهلل لدما 

ال، بل حالل، قال: فإهنم كذلك حالل دماؤهم، أتراين بينت لك؟ قال: قد بينت ىل، قال:  

قال: فانرصف الرجل ثم دعاه عامر بن يارس فقال: أما إهنم   فاخت أي ذلك أحببت.

ون: لو مل يكونوا عىل حق ما ظهروا  سيرضبوننا بأسيافهم حتى يرتاب املبطلون منكم فيقول

علينا، واهلل ما هم من احلق عىل ما يقذى عني ذباب، واهلل لو رضبونا بأسيافهم حتى يبلغونا  

سعفات هجر لعرفت أنا عىل حق وهم عىل باطل، وأيم اهلل ال يكون سلام ساملا أبدا حتى  

وا عىل الفريق اآلخر بأهنم  يبوء أحد الفريقني عىل أنفسهم بأهنم كانوا كافرين، وحتى يشهد

عىل احلق وأن قتالهم يف اجلنة وموتاهم، وال ينرصم أيام الدنيا حتى يشهدوا بأن موتاهم  

 .(1)وقتالهم يف اجلنة، وأن موتى أعدائهم وقتالهم يف النار، وكان أحياؤهم عىل الباطل

ني من  هذه الرواية اخلطرية التي يصدقها كل يشء تدل عىل موقف السابقني الصادق

 
 ( 320/ ص  1نرص بن مزاحم يف كتابه يف وقعة صفني: ج  (1)
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الصحابة من الفتنة التي أحدثها معاوية ومن معه من الفئة الباغية، وأهنا مل تكن قارصة عىل  

 موقف سيايس أو عىل مطالب بسيطة، وإنام كان اهلدف منها حتريف الدين وتغيريه متاما. 

إىل ما ذكره عامر بن يارس يف احلديث املشهور الذي أخرب فيه    وقد أشار رسول اهلل  

عن أيب سعيد اخلدري  اإلمام عيل ملن يريدون حتريف القرآن الكريم، ففي احلديث    عن قتال 

فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى به إىل عيل،  ، قال: كنا جلوسا ننتظر رسول اهلل 

، قال أبو بكر:  ( إن منكم رجال يقاتل الناس عىل تأويل القرآن، كام قاتلت عىل تنزيله)فقال:  

 (1)  (ال، ولكن خاصف النعل) ال عمر: أنا، قال: أنا، قال: ال، ق

، فانقطع شسع نعله، فتناوهلا عيل  عن أيب سعيد قال: كنا نميش مع النبي  ويف رواية  

يصلحها، ثم مشى، فقال: إن منكم ملن يقاتل عىل تأويل القرآن، كام قاتلت عىل تنزيله، قال  

 .(2) رب به فرحا، كأنه قد سمعه، فلم يكأبو سعيد: فخرجت فبرشته بام قال رسول اهلل 

ونحب أن ننبه هنا إىل أنه ال تناقض بني هذه الروايات وبني ما روي من عدم تكفري  

، ألن الكثري منهم كان من املغرر هبم،  (3)عامر بن يارس ألهل الشام الذين حاربوا اإلمام عيل 

 واجلمع بينهام سهل يسري. 

وال  إيراده لكال النوعني من الروايات: )قال الشيخ حسن بن فرحان املالكي بعد 

 
 .88هتذيب اخلصائص ص  (1)

، املستدرك للحاكم  82/    3، وانظر: مسند اإلمام أمحد  627/    2فضائل الصحابة لإلمام أمحد:    (2)

3  /122 . 

( عن زياد بن احلارث قال: كنت 8/722ومن تلك الرويات ما ورد يف مصنف ابن أيب شيبة ) (3)

ر: ال تقولوا  إىل جنب عامر بن يارس بصفني، وركبتي متس ركبته، فقال رجل: كفر أهل الشام، فقال عام

ذلك نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن احلق، فحق علينا أن  

 نقاتلهم حتى يرجعوا إليه. 
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تعارض هنا بني اهتام معاوية وأمثاله من الرموز ممن يقصدهم عامر وتفسيق عامة أهل الشام  

وظلمهم، ومن توهم التعارض قدمنا األصح عن عامر وهو احلكم عىل هؤالء بأهنم  

لشام املغرر به  استسلموا ومل يسلموا قط.. لكن بالتفصيل يصح األمر ألن يف جيش أهل ا

  (1)(واألمحق ودليل ذلك إن بعضهم حلق بعيل عندما تبني له احلق 

ونحب أن ننبه كذلك إىل أن أحاديث عامر الكثرية يف معاوية وموافقة كبار الصحابة  

بام فيهم اإلمام عيل عليها، يدل عىل ما يسميه السلفية إجاعا سكوتيا.. وذلك لعلم الصحابة  

ترب عامرا عالمة مميزة بني الفئة الصادقة املحافظة عىل أصالة الدين  اع بكون رسول اهلل 

 والفئة الباغية صاحبة الثورة املضادة.

عبد الرمحن السلمي قال: شهدنا مع عيل صفني ويدل عىل ذلك ما ما حدث به أبو 

 فرأيت عامر بن يارس ال يأخذ يف ناحية وال واد من أودية صفني إال رأيت أصحاب َممد  

 .(2)عونه كأنه علم هلميتب

والسند صحيح عىل رشط  وقد علق الشيخ حسن املالكي عىل احلديث بقوله: )

الشيخني، وعىل هذا فقد كان عىل رأي عامر ثامنون من أهل بدر وثامنامئة من أصحاب بيعة  

الرضوان، وهذه السلفية العتيقة، ال تقاومها سلفية ابن عمر وال غريه، مع أن ما ثبت عن  

ندم املعتزلون وأبرزهم سعد   دلني وهم قلة سعد وابن عمر يتفق مع عيل وعامر وقاملعتز

وابن عمر، مع أن ابن عمر ليس بدريًا.. إال أن السلفية املحدثة غلت فيه بسبب حرصه عىل 

بيعة يزيد وتردده يف بيعة عيل وهذه من أخطائه رمحه اهلل وساَمه.. إال أهنم ال ينقلون ندمه  

مع عيل، وال حتديثه بحديث لعن معاوية وال هتديد معاوية له بالقتل إن   عىل ترك القتال 
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  (1)(روى مثل هذه األحاديث 

بن سعيد بن زيد ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس 

َمارب بن دثار  املبرشين باجلنة، فقد حدث  أحد العرشة عمرو، وهو ممن يعتربهم السلفية

فأمر الناس أن يبايعوا ليزيد وأرسل إىل سعيد بن زيد بن عمرو    ، عىل املدينة كان مروان    : قال

  فخرج رجل أشعث أغرب رث اهليئة فقال:  : قال ، بن نفيل أهل الشام يدعوه إىل البيعة

يأمرين مروان أن أبايع لقوم رضبتهم بسيفي حتى أسلموا ولكن استسلموا فقال أهل  )

 (2)  (الشام جمنون

فقال رجل من أهل   ،إىل مروان باملدينة يبايع البنه يزيد كتب ية معاوويف رواية أن 

الشام ما حيبسك؟ قال حتى جيئ سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد إذا بايع بايع الناس  

  : انطلق فبايع قال  : فجاء الشامي وأنا مع أيب يف الدار قال :قال ، تيك بهآأفال أذهب ف : قال

ترضب عنقي؟ فواهلل إنك  ) : لتنطلقن أو ألرضب عنقك قال  :انطلق فسأجئ فأبايع فقال

  : فقال له مروان ، فرجع إىل مروان فأخربه : قال ، لتدعوين إىل قوم أنا قاتلتهم عىل اإلسالم

 .(3)اسكت

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس عبد اهلل بن عمر بن  

عن ابن عمر قال: دخلت عىل حفصة، ونوساهتا  البخاري يف صحيحه  اخلطاب، فقد روى

تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فم جيعل يل من األمر يشء. فقال: احلق، فإهنم  

ينتظرونك، وأخشى أن يكون يف احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلام تفرق  

لم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن  الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتك
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أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهال أجبته؟ قال عبد اهلل: فحللت حبوِت،  

ومهمت أن أقول: أحق هبذا األمر منك من قاتلك وأباك عىل اإلسالم، فخشيت أن أقول  

أعد اهلل يف اجلنان.  الدم، وحتمل عىل غري ذلك. فذكرت ما    كلمة تفرق بني اجلميع، وتسفك

 .(1)قال حبيب: حفظت وعصمت 

واحلديث واضح ورصيح، وفوق ذلك هو يف صحيح البخاري، وفوق ذلك كله  

نرى معاوية فيه كيف يتهجم عىل كبار الصحابة من أمثال عمر وابن عمر، بل يرى نفسه  

 أوىل باحلكم منهم. 

ملاذا ال تغضب السلفية  ال أدري  وقد قال الشيخ حسن املالكي تعليقا عىل احلديث: )

بل    ،املحدثة لعمر بن اخلطاب هنا، فمعاوية يرى نفسه أوىل من ابن عمر ومن عمر باخلالفة

  بن  يزيد يرى  فمعاوية -أخرى ألفاظ يف كام  –إن كانت القصة يف املدينة ألجل بيعة يزيد 

لعمر بن اخلطاب  ة  معاوي  من  شديد   انتقاص  وهذا  ،باخلالفة  عمر   وابن  عمر  من  أوىل  معاوية

سواء أكان يرى نفسه أوىل من عمر أو كان يرى ابنه يزيد أوىل    ،الذي واله وأحسن الظن به

ي هو يف صحيح  ذمن عمر.. ومع ذلك ال حيرك النواصب ساكنًا عند هذا احلديث ال

  (2)(وليس يف روايات شيعة وال معتزلة  ،البخاري

ر بن يارس اإلمام عيل الذي  ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عام

جتاهل السلفية كل أحاديثه يف الفتنة، بل وضعوه مع الطلقاء وأهل البغي يف َمل واحد،  

 وكأهنام خصامن متساويان متعادالن. 

بل نراهم يفضلون معاوية عليه حني يرمون بالكذب والبهتان كل من يتحدث  

، باعتباره شيعيا، بينام ال يتهمون  بفضائل اإلمام عيل، أو كل من يروي أحاديثه وينقل خطبه
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 بذلك من كان مع معاوية ويف املعسكر املعادي لإلمام عيل. 

ولذلك نراهم يتهمون كل من يروي مثل هذه األحاديث الواردة عنه يف الفتنة بكونه  

شيعيا، ومعنى كونه شيعيا يف التحقيق التارخيي هو كونه كان يف جيش اإلمام عيل يف صفني  

بعدها، وهل يمكن عقال أن يروي أحد أحاديث اإلمام عيل، وهو مل يكن معه   أو قبلها أو 

يف جيشه؟ وهل يمكن ألهل الشام الذين مأل معاوية قلوهبم حقدا عىل اإلمام عيل أن يرووا  

 مثل تلك األحاديث. 

وهلذا سنذكر هنا ما ورد من روايات عنه يف كتب السنة وغريها، وال هيمنا املوقف  

  يطمئن إال ألولئك الرواة الذين وثقتهم الفئة الباغية، ومن سار يف صفها. السلفي الذي ال

انفروا بنا إىل ما   ، انفروا بنا إىل بقية األحزاب)عيل: فمن تلك الروايات قول اإلمام 

  .(1) (ويقولون: كذب اهلل ورسوله ،صدق اهلل ورسوله  :إنا نقول ، قال اهلل ورسوله

انفروا إىل بقية األحزاب إىل من يقول: كذب اهلل   ، كذا انفروا إىل ): ومنها قوله

 (2)  (ورسوله ونحن نقول: صدق اهلل ورسوله

ولكن استسلموا وأرسوا   ،: )والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما أسلمواومنها قوله

 (3) فلام وجدوا أعوانا رجعوا إىل عداوهتم منا إال أهنم مل يدعوا الصالة( ، الكفر

ومنها هذه الرواية اخلطرية التي تبني سنة اهلل يف حصول الثورات املضادة بعد األنبياء  

جاء إىل عىل فقال: يا أمري املؤمنني، هؤالء القوم  عليهم الصالة والسالم، وفيها أن رجال 

الذين نقاتلهم: الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصالة واحدة، واحلج واحد فبم  

أما  )قال:  قال: ما كل ما يف الكتاب أعلمه.  هم بام سامهم اهلل يف كتابه. تسمي نسميهم؟ قال: 
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ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلََّم اهللَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم  ﴿ سمعت اهلل قال:  ُسُل َفضَّ تِْلَك الرُّ

ْدَنا  ِذيَن َدَرَجاٍت َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّ ُه بُِروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اهللَُّ َما اْقَتَتَل الَّ

َلْو  ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َوَلكِِن اْخَتَلُفوا َفِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر وَ 

، فلام وقع االختالف كنا نحن  [253]البقرة:  ﴾ ا ُيِريدُ َشاَء اهللَُّ َما اْقَتَتُلوا َوَلكِنَّ اهللََّ َيْفَعُل مَ 

أوىل باهلل وبالكتاب وبالنبي وباحلق، فنحن الذين آمنوا، وهم الذين كفروا، وشاء اهلل قتاهلم  

 (1)(فقاتلناهم هدى، بمشيئة اهلل ربنا وإرادته 

ذكرت   : )أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم عىل ما يقول فيه إىل معاوية ومنها كتاب كتبه 

من االلفة واجلامعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم، واليوم أنا استقمنا وفتنتم،  

 (2) حربا(   وما أسلم مسلمكم إال كرها، وبعد أن كان أنف االسالم كله لرسول اهلل

ثم أتاين الناس وأنا معتزل  ) ومن خطبة له يوم صفني يف حواره مع وفد معاوية: 

أمورهم، فقالوا يل: بايع، فأبيت عليهم، فقالوا يل: بايع، فإن األمة ال ترىض إال بك!، وإنا  

نخاف إن مل تفعل أن يفتق الناس، فبايعتهم، فلم يرعني إال شقاق رجلني قد بايعاين،  

صدق يف اإلسالم،    وخالف معاوية الذي مل جيعل اهلل عز وجل له سابقة يف الدين، وال سلف

طليق ابن طليق، حزب من هذه األحزاب، مل يزل هلل عز وجل ولرسوله ص وللمسلمني  

عدوا هو وأبوه حتى دخال يف اإلسالم كارهني، فال غرو إال خالفكم معه، وانقيادكم له،  

وتدعون آل نبيكم ص الذين ال ينبغي لكم شقاقهم وال خالفهم، وال أن تعدلوا هبم من  

ا أال إين أدعوكم إىل كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه ص وإماتة الباطل، وإحياء  الناس أحد

معامل الدين، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم، ولكل مومن ومؤمنة، ومسلم  
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 (1) (ومسلمه

)ليس أمية كهاشم، وال حرب كعبد املطلب، وال  : ومن كتاب له إىل معاوية 

لطليق، وال الرصيح كاللصيق، وال املحق كاملبطل،  أبوسفيان كأيب طالب، وال املهاجر كا 

 (2) وال املؤمن كاملدغل، ولبئس اخللف خلف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم..(

سبط   احلسن بن عيل ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس 

دل عىل  وسيد شباب أهل اجلنة، فقد وردت الروايات الكثرية عنه، والتي ت رسول اهلل 

حبيب بن أيب ثابت، قال: ملا بويع  موقفه من معاوية، ومن الفئة الباغية معه، ومنها ما رواه 

معاوية خطب فذكر عليا، فنال منه، ونال من احلسن، فقام احلسني لريد عليه فأخذ احلسن  

  أهيا الذاكر عليا، أنا احلسن، وأيب عيل، وأنت معاوية، وأبوك  بيده فأجلسه، ثم قام فقال:

وجدِت خدجية،   ، وجدك حرب، وجدي رسول اهلل  وأمي فاطمة، وأمك هند، صخر،

فقال    فلعن اهلل أمخلنا ذكرا، وأألمنا حسبا، ورشنا قدما، وأقدمنا كفرا ونفاقا.   وجدتك قتيلة، 

  (3) (طوائف من أهل املسجد: آمني 

وقد تعجبنا لتوثب املتوثبني علينا يف حقنا، وسلطان  ):  جاء فيه معاوية  ومن كتاب له  

وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة يف اإلسالم، فأمسكنا عن منازعتهم خمافة عىل الدين    نبّينا  

أن جيد املنافقون واألحزاب بذلك مغمزا يثلمونه به، أو يكون هلم بذلك سبب ملا أرادوا به  

بك يا معاوية عىل أمر لست من أهله، ال بفضل  من فساده، فاليوم فليعجب املتعجب من توثّ 

يف الدين معروف، وال أثر يف اإلسالم َممود، وأنت ابن حزب من األحزاب، وابن أعدى  

، ولكّن اهلل خّيبك وستّد فتعلم ملن عقبى الدار، تاهلل لتلقنّي عن قليل  قريش لرسول اهلل 
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 (1)  (لعبيدرّبك، ثم ليجزينّك بام قدمت يداك، وما اهلل بظاّلم ل

ومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس اإلمام احلسني بن عيل  

يقول فيها:   معاوية إىل رسالة وسيد شباب أهل اجلنة، فقد أرسل  سبط رسول اهلل 

ألست قاتل حجر بن عدي وأصحابه املصلني العابدين، الذين ينكرون الظلم  )..

يف اهلل لومة الئم، ظلام وعدوانا، بعد إعطائهم األمان  ويستعظمون البدع، وال خيافون 

الذي أبلته    باملواثيق واأليامن املغلظة؟ أو لست قاتل عمرو بن احلمق صاحب رسول اهلل  

العبادة وصفرت لونه وأنحلت جسمه؟! أو لست املدعي زياد بن سمية املولود عىل فراش  

الولد للفراش وللعاهر  ): ل اهلل عبيد عبد ثقيف، وزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسو

وخالفت أمره متعمدا، وابتعت هواك مكذبا، بغري هدى    ، فتكت سنة رسول اهلل  ( احلجر

من اهلل، ثم سلطته عىل العراقني فقطع أيدي املسلمني وسمل أعينهم، وصلبهم عىل جذوع 

أحلق بقوم  من ) : النخل، كأنك لست من األمة وكأهنا ليست منك، وقد قال رسول اهلل 

، أو لست صاحب احلرضميني الذين كتب إليك ابن سمية أهنم  ( نسبا ليس هلم فهو ملعون

عىل دين عيل، فكتبت إليه: اقتل من كان عىل دين عيل ورأيه، فقتلهم ومثل هبم بأمرك، ودين  

الذي كان يرضب عليه أباك، والذي انتحالك إياه أجلسك جملسك هذا،   عيل دين َممد 

ان أفضل رشفك جتشم الرحلتني يف طلب اخلمور، وقلت: انظر لنفسك ودينك  ولوال هو ك

واألمة واتق شق عصا األلفة وأن ترد الناس إىل الفتنة، فال أعلم فتنة عىل األمة أعظم من  

واليتك عليها، وال أعلم نظرا لنفيس وديني أفضل من جهادك، فإن أفعله فهو قربة إىل ريب،  

 منه يف كثري من تقصريي، وأسأل اهلل توفيقي ألرشد أموري؛  وإن أتركه فذنب أستغفر اهلل 

وأما كيدك إياي فليس يكون عىل أحد أرض منه عليك، كفعلك هبؤالء النفر قتلتهم ومثلت  

هبم بعد الصلح من غري أن يكونوا قاتلوك وال نقضوا عهدك، إال خمافة أمر لو مل تقتلهم مت  
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، فأبرش يا معاوية بالقصاص، وأيقن باحلساب،  قبل أن يفعلوه، وأماتوا قبل أن يدركوه

واعلم أن اهلل كتابا ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، وليس اهلل بناس لك أخذك  

بالظنة، وقتلك أولياءه عىل الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة البنك، غالم سفيه  

وبقت دينك،  يرشب الرشاب، ويلعب بالكالب، وال أعلمك إال خرست نفسك، وأ

  (1) (وأكلت أمانتك، وغششت رعيتك، وتبوأت مقعدك من النار فبعدا للقوم الظاملني

،  عبد اهلل بن عباسومن الصحابة الذين روي عنهم مثلام روي عن عامر بن يارس 

هيا الناس، استعدوا للمسري إىل إمامكم، وانفروا  )أ:  جاء فيها يف البرصة    ا ألقاهفمن خطبة له  

اهلل خفافا وثقاال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإنكم تقاتلون املحلني  يف سبيل 

وال يعرفون حكم الكتاب، وال يدينون دين احلق، مع   القاسطني، الذين ال يقرءون القرآن 

، اآلمر باملعروف، والناهي عن املنكر والصادع باحلق،  أمري املؤمنني وابن عم رسول اهلل 

كم الكتاب، الذى ال يرتشى يف احلكم، وال يداهن الفجار، وال  والقيم باهلدى، واحلاكم بح

فقام األحنف بن قيس فقال: نعم، واهلل لنجيبنك، ولنخرجن   (، تأخذه يف اهلل لومة الئم

معك عىل العرس واليرس، والرضا والكره، نحتسب يف ذلك اخلري، ونأمل من اهلل العظيم  

 .(2)من األجر

لة األكباد قد وجد من طغام أهل الشام أعوانا عىل إن ابن آك)بصفني:  له  من خطبة  و

وصهره، وأول ذكر صىل معه، بدري قد شهد مع   عيل بن أيب طالب ابن عم رسول اهلل 

كل مشاهده التي فيها الفضل، ومعاوية وأبو سفيان مرشكان يعبدان األصنام،    رسول اهلل  

 
انظر: طبقات ابن سعد )ترجة احلسني(، واألخبار الطوال للدينوري، وتاريخ دمشق، وهتذيب   (1)

بي، والبداية البن كثري وغريهم، وأكمل صيغة للرسالة رواها البالذري يف أنساب املزي، ونبالء الذه

 ( 119/ ص  2األرشاف )ج 

 ( 116وقعة صفني )ص:  (2)
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لقد قاتل عيل بن أيب طالب مع   واعلموا: واهلل الذي ملك امللك وحده فبان به وكان أهله، 

، وعيل يقول: صدق اهلل ورسوله، ومعاوية وأبو سفيان يقوالن: كذب اهلل  رسول اهلل 

ورسوله. فام معاوية يف هذه بأبر وال أتقى وال أرشد وال أصوب منه يف تلكم، فعليكم  

 (1) (بتقوى اهلل واجلد واحلزم والصرب، وإنكم لعىل احلق وإن القوم لعىل الباطل

وهكذا كان موقف كبار التابعني الذين أقصتهم الفئة الباغية لوقوفهم مع اإلمام  

ـ فمن أقواله   سامء بنت عميسأعيل وابن اإلمام ربيب ـ َممد بن أيب بكر عيل، ومن بينهم 

)وأنت اللعني ابن اللعني، مل تزل أنت وأبوك تبغيان   مشهورة جاء فيها: ةرسال يف معاوية 

غوائل، وجتهدان يف إطفاء نور اهلل، جتمعان عىل ذلك اجلموع، وتبذالن فيه  ال لرسول اهلل 

املال، وتؤلبان عليه القبائل، وعىل ذلك مات أبوك، وعليه خلفته، والشهيد عليك من تدين  

 (2)  ويلجأ إليك من بقية األحزاب ورؤساء النفاق..(

  - مكة أهل أتى يعني –)ملا أتاهم  الذي روي عنه قوله:َممد بن احلنفية هم ومن 

  وجدوا  حتى استسلموا كتائب األودية ومأل  أسفله  ومن الوادي  أعىل  من  اهلل رسول 

  (3) (أعوانا 

ولكن السلفية يرضبون كل هؤالء السلف بأولئك الذين قرهبم معاوية، وأدناهم،  

قال: )لو  قتادة  ووهب هلم من الصالت ما جعلهم يسبحون بحمده حتى أن بعضهم، وهو  

  (4)  (أصبحتم يف مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا املهدي

 
 ( 318وقعة صفني )ص:  (1)

 ( 352/  1مروج الذهب:  (2)

 ( 216وقعة صفني)ص (3)

 ( 1/438السنة؛ للخالل ) (4)
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 (1) (: )لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهديالذي يروون عنه قولهجماهد ومثله 

: )عمل معاوية بسرية عمر بن اخلطاب سنني  الذي يروون عنه قولهالزهري ومثله 

  (2) (ال خيرم منها شيئاً 

عنده عمر بن عبدالعزيز وعدله فقال: )فكيف لو أدركتم  ذكر  الذي  األعمش  ومثله  

  (3) ( معاوية؟ قالوا: يا أبا َممد يعني يف حلمه؟ قال: ال واهلل، بل يف عدله

: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: )كان معاوية  الذي قيل له املعاىف  ومثله  

 (4)  (أفضل من ستامئة مثل عمر بن عبدالعزيز

ن هذه الروايات وحيفظوهنا، وينرشوهنا، لكن روايات كبار الصحابة،  فالسلفية يقبلو

ذلك: لسنا   وكبار التابعني، وكبار أهل بيت النبوة يرمون هبا عرض اجلدار، ثم يقولون بعد

من الفئة الباغية.. وهل هناك بغي أعظم من البغي عىل كبار الصحابة والتابعني.. وهل  

 يت النبوة الذين أمرنا بالتمسك هبم؟  هناك بغي أعظم من البغي عىل أهل ب

 
 ( 1/438السنة؛ للخالل ) (1)

 ( 1/444السنة؛ للخالل ) (2)

 ( 1/437السنة؛ للخالل ) (3)

 ( 1/435السنة؛ للخالل ) (4)
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 هذا الكتاب 

يتصور البعض أننا عندما نتحدث عن معاوية نتحدث عن شخصية 

تارخيية، ال عالقة هلا بالواقع، وال بالدين.. وأن أمرها يف األخري يعود إىل  

 اآلخرة التي سنكتشف فيها جلية األمر وحقيقته. 

يكون معاوية مؤمنا وال كافرا وال  وهذا وهم كبري، فنحن ال يعنينا أن  

منافقا، فام أكثر املؤمنني وما أكثر الكفار وما أكثر املنافقني.. وال يعنينا أن  

يكون من أهل اجلنة أو من أهل النار.. فاهلل هو رب اجلنة والنار.. وال  

 يرضنا إن دخل يف إحدامها أو مل يدخل. 

نعتقده ونعيشه.. ألن    لكن الذي يعنينا هو آثار معاوية يف الدين الذي

معاوية كان يف ذلك الصدر الذي أسس فيه للعقائد والفقه والسلوك.. وفيه  

فرس القرآن..وفيه نقل احلديث.. وفيه أسست نظم اإلسالم السياسية 

 واالقتصادية واالجتامعية وغريها. 
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