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احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام ىلع أرشف 
املرســلن، نبينــا حممــد، وىلع آهل وصحبــه أمجعــن.

أما بعد ،،،

ــة  ــنة واجلماع ــل الس ــاد أه ــول اعتق ــن أص ــإن م ف
حمبــة أصحــاب انلــي ملسو هيلع هللا ىلص، ونــر فضائلهــم، والكــف عما 
ــكاد  ــم، وال ت ــهور يف تصانيفه ــذا مش ــم، وه ــجر بينه ش

ــره. ــن ذك ــو م ــاد خيل ــول االعتق ــا يف أص ــرى تصنيف ت

 :  ــي ــاوي احلن ــر الطح ــو جعف ــة أب ــال العام ق
ــب  ــرط يف ح ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال نف ــاب رس ــب أصح »وحن
ــن  ــض م ــم، ونبغ ــد منه ــن أح ــرأ م ــم، وال نت ــد منه أح
يبغضهــم، وبغــر اخلــر يذكرهــم، وال نذكرهــم إال خبــر، 
وحبهــم ديــن وإيمــان وإحســان، وبغضهــم كفــر ونفــاق 
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ــان«اه. )))    وطغي

ــن  ــي : »وم ــن املال ــن أيب زمن ــام اب ــال اإلم  وق
ــاب  ــة ألصح ــرء املحب ــد امل ــنة: أن يعتق ــل الس ــول أه ق
انلــي ملسو هيلع هللا ىلص، وأن ينــر حماســنهم وفضائلهــم، ويمســك عن 

ــم«اه. )))   ــا دار بينه ــوض فيم اخل

وقـــال اإلمـــام املـــزين الشـــافيع : »ويقـــال 
ــك  ــم، ونمسـ ــن أفعاهلـ ــرون بمحاسـ ــم، ويذكـ بفضلهـ
ـــل  ـــار أه ـــم خي ـــم، فه ـــجر بينه ـــا ش ـــوض فيم ـــن اخل ع
ـــه،  ـــل نلبي ـــز وج ـــم اهلل ع ـــم، ارتضاه ـــد نبيه األرض بع
ـــام  ـــن، وأع ـــة ادلي ـــم أئم ـــه، فه ـــارا دلين ـــم أنص وخلقه

ــن«اه. )))   ــم أمجعـ ــة اهلل عليهـ ــلمن، فرمحـ املسـ

   وقــال اإلمــام ابــن قدامــة احلنبــي : »ومن الســنة 
تــويل أصحــاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وحمبتهــم، وذكر حماســنهم، 

)))    رشح الطحاوية البن أيب العز ))/704). 
)))    أصول السنة ص ))))). 

)))    رشح السنة ص ))7).  
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ــر  ــن ذك ــف ع ــم، والك ــتغفار هل ــم، واالس ــم عليه والرتح
مســاوئهم ومــا شــجر بينهــم، واعتقــاد فضلهــم، ومعرفــة 

ســابقتهم«اه. )))

فهــل يســع أحــدا بعــد هــذا أن يقــول إال كمــا قــال 
ــن  ــل مم ــن أض ــي : »فم ــز احلن ــن أيب الع ــة اب العام
ــار املؤمنــن، وســادات أويلــاء  ــه غــل خلي يكــون يف قلب

ــن؟!«. )))   ــد انلبي ــاىل بع اهلل تع

ــاىل  ــم اهلل تع ــنة رمحه ــل الس ــاء أه ــر علم ــد أك وق

مــن نــر حماســن الصحابــة  ، وأفــردوا يف ذلــك 

ــتعنت  ــم، فاس ــج ىلع منواهل ــت أن أنس ــف، فأحبب اتلصاني

اهلل تعــاىل يف تأيلــف هــذا الكتيــب، وســميته: »اخلالصــة 

الوافيــة مــن مناقــب أمــر املؤمنــن معاويــة«، وال خيــى 

ىلع طالــب علــم أن معاويــة  ممــن اختــذه أهــل 

)))    ملعـة االعتقـاد ص )50))، وانظر: إمجاع السـلف يف االعتقـاد للكرماين ص )70) 
و رسـالة إىل اهل اثلغر لألشـعري ص )06)).  

)))    رشح الطحاوية ))/))7).   
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ابلــدع واألهــواء َغَرضــا، أي: هدفــا يرمونــه بســهام 
 األقــوال القبيحــة، فــان مــن الواجــب اذلبُّ عــن عــرض

. هذا الصحايب

ولســت بــداع مــن الاتبــن، فقــد ســبقين إىل الكتابــة 
يف مناقــب معاويــة  مجــع مــن أهــل العلــم والفضــل، 

وقــد أفــدت ممــا كتبــوه.

جزاهمُ  املولــى عظيَم األجِر والعفـَو مْع غفرانِِه وابِلـرِّ

دوايع  مــن  اإلكثــار  ألن  املقــال،  أوجــزت  وقــد 
ــه،  ــا لوجه ــه خالص ــاىل أن جيعل ــو اهلل تع ــال، وأرج اإلم

ــاده. ــا لعب نافع

        وكتب:
      أبو احلســن الروقي العتيبي
      غفر اهلل هل ولوادليه وللمســلمن

            )) ربيــع اآلخر 440) ـه
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  نسب معاوية

ــن  ــن حــرب ب ــن أيب ســفيان صخــر ب ــة ب هــو معاوي

أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أمــر املؤمنــن، 

ملــك اإلســام، أبــو عبــد الرمحــن، القــريش، األمــوي.

جيتمــع مع انلي ملسو هيلع هللا ىلص يف جده عبد مناف.

ــد  ــن عب ــة ب ــن ربيع ــة ب ــت عتب ــد بن ــه يه هن وأم

ــاف. )))  ــد من ــن عب ــمس ب ش

)))    سر أعام انلباء ))/9))-0))).   
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  إســالم معاوية

أســلم معاويــة   اعم فتــح مكــة، وإســامه أمــر ال 
نــزاع فيــه.

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة : »إيمــان معاويــة 
ــاع  ــر، وإمج ــل املتوات ــت بانلق ــفيان   ثاب ــن أيب س ب
ــن اعم  ــن آم ــاهل مم ــان أمث ــك، كإيم ــم ىلع ذل ــل العل أه
ــل  ــفيان، ومث ــن أيب س ــد ب ــه يزي ــل أخي ــة، مث ــح مك فت
ــارث  ــل، واحل ــن أيب جه ــة ب ــرو، وعكرم ــن عم ــهيل ب س

ــؤالء«اه.  ))) ــال ه ــام، وأمث ــن هش ب

ــم  ــن اته ــلمن م ــاء املس ــس يف علم ــال : »لي وق
معاويــة بانلفــاق؛ بــل العلمــاء متفقــون ىلع حســن 

((( إســامه«اه.   

أعام  وسر  و)5))،   (5(/4( السنة  منهاج  وانظر:   ،(45(/4( الفتاوى  جمموع      (((
انلباء ))/0))).   

)))    جمموع الفتاوى )477/4).
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 مناقب معاوية

ــا،  ــة يل جبمعه ــرة، وال طاق ــة  كث ــب معاوي مناق

ــوف  ــين الوق ــا أمكن ــا م ــر هن ــي أن أذك ــن حس ولك

ــة. ــرة منقب ــس ع ــه، ويه مخ علي

قــال القــايض أبــو يعــى : »وقــد روي هل -أي: 

ــع أن يتطــرق إيلــه  ــل؛ مــا يمن ــة  -مــن الفضائ ملعاوي
ــق«اه.  ))) ــم أو فس ظل

بــن حممــد  أخبــار  يف  جــاء  مــا  يســتملح   وممــا 

عبــد الواحــد أيب عمــر اللغــوي الزاهــد املعــروف بغــام 

اكنــوا  األدب  وأهــل  والكبــار  األرشاف  »أن  ثعلــب: 

ــا،  ــب وغره ــب ثعل ــه كت ــمعوا من ــده ليس ــرون عن حي

)))    تزنيه خال املؤمنن ص )99).    
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ــروى يف  ــي ت ــث ال ــه األحادي ــع في ــد مج ــزء ق واكن هل ج

ــرأ  ــم يق ــدا منه ــرتك واح ــان ال ي ــة، ف ــل معاوي فضائ

ــرأ  ــم يق ــزء ث ــك اجل ــراءة ذل ــدأ بق ــى يب ــيئاً ح ــه ش علي

ــد هل«اه. )))  ــا قص ــده م بع

وهــذا أوان الروع يف املقصود، وباهلل اتلوفيق.

)))    طبقات احلنابلة ))/68). 
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املنقبة األولى

معاوية  ممن شــرفه اهلل تعالى بصحبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 

ــدول  ــاء، والع ــة الفض ــن الصحاب ــة  م    معاوي
ــازع  ــي أن يتن ــا، وال ينب ــوع به ــه مقط ــاء، وصحبت انلجب
فيهــا اثنــان، وكيــف يقــع نــزاع وقــد شــهد بذلــك حــر 

ــرآن؟! ــان الق ــة وترمج األم

» باب ذكر معاوية« : قال ابلخاري

ثــم أســند عــن ابــن أيب مليكــة قــال: »أوتــر معاويــة 
ــأىت  ــاس ف ــن عب ــوىل الب ــده م ــة وعن ــاء بركع ــد العش بع
ابــَن عبــاس، فقــال: »دعــه؛ فإنه صِحــب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.

ثــم أســند مــن وجــه آخــر عــن ابــن أيب مليكــة، قيــل 
البــن عبــاس: »هــل لــك يف أمــر املؤمنــن معاويــة؟ فإنــه 

مــا أوتــر إال بواحــدة، قــال: »إنــه فقيــه«.
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ثــم أســند عــن معاويــة  قــال: »إنكــم تلصلــون 
ــا،  ــاه يصليه ــا رأين ــي ملسو هيلع هللا ىلص فم ــا انل ــد صحبن ــاة، لق ص

ــر. ــد الع ــن بع ــين: الركعت ــا«. يع ــى عنهم ــد ن ولق

ــرك القــول يف  ــال القســطاين : » )دعــه) أي: ات ق
ــه  ــه؛ ألن ــه) اعرف بالفق ــه )فإن ــكار علي ــة واإلن معاوي
ــذه  ــبة ه ــه، ومناس ــَم من ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص) وتعلَّ ــب رس )صح
ــة  ــر الصحب ــن ذك ــا م ــا فيه ــم هل م ــا ترج ــث مل األحادي

ــايل«اه.  ))) ــرف الع ــة لل املقتضي

قــال مقيــده عفــا اهلل عنــه: فهــذه شــهادة مــن حــر 
األمــة وترمجــان القــرآن وابــن عــم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

ــا. ــك به وناهي

 : ــويس ــكري األل ــود ش ــراق حمم ــة الع ــال عام ق
ــت يف  ــة لكف ــوى الصحب ــة س ــن هل منقب ــم تك ــو ل »ول

فضلــه«اه. )))
)))    إرشاد الساري لرح صحيح ابلخاري )40/6)و)4)). 

)))    صب العذاب ىلع من سب األصحاب ص)78)).  
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ولقــد صــدق األلــويس ؛ فــإن رشف الصحبــة 
ــا  ــا مم ــة عليه ــل العظيم ــب الفضائ ــدهل يشء، »لرتت ال يع

ــنة«. ))) ــاب والس ــه الكت ــق ب نط

فانلصــوص  صحــايب؛    معاويــة  أن  تقــرر  وإذا 
ــم  ــم ونزاهته ــة وعداتله ــل الصحاب ــان فض ــواردة يف بي ال
ذلــك ىلع  نــص  كمــا   ، معاويــة  فيهــا   يدخــل 

((( . ابن القيم

وهــذا املعــى هــو اذلي فهمــه األئمــة املهديــون 
رمحهــم اهلل تعــاىل.

قيــل لإلمــام أمحــد : هــل يقــاس بأصحــاب رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحــد؟ قــال: »معــاذ اهلل! « قيــل: فمعاويــة أفضــل 
ــال  ــري، ق ــال: »إي لَعم ــز؟ ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم م

انلــي ملسو هيلع هللا ىلص: )خــر انلــاس قــرين) «. )))

)))    انلاهية عن طعن أمر املؤمنن معاوية ص )8)).  
)))    انظر: املنار املنيف ص )6)))، واألنوار الاشفة للمعليم ص ))9).  

)))    رواه اخلال يف )السنة) برقم ))66).  



-14-

فاســتدل  ىلع فضــل معاويــة  باحلديــث الــوارد 

. يف فضــل الصحابــة

وىلع هــذا؛ فمــا أكــر مناقــب معاويــة ؛ ألن 

األحاديــث الــواردة يف فضائــل الصحابــة »مســتفيضة؛ بــل 

متواتــرة يف فضائــل الصحابــة، واثلنــاء عليهــم، وتفضيــل 
ــرون«اه. ))) ــن الق ــم م ــن بعده ــم ىلع م قرنه

قـال احلافـظ ابـن كثـر : »واألحاديـث يف فضائـل 

الصحابـة وانلـي عـن اتلعـرض هلم بمسـاءة كثـرة«اه. )))   

ــدادي  ــب ابلغ ــال اخلطي ــا ق ــث كم ــذه األحادي وه

: »لكهــا مطابقــة ملــا ورد يف نــص القــرآن، ومجيــع 

ــم  ــع ىلع تعديله ــة، والقط ــارة الصحاب ــي طه ــك يقت ذل
ــاء «. ))) ــة العلم ــب اكف ــذا مذه ــم، ه ونزاهته

)))    جمموع الفتاوى )0/4)4)، وانظر: )7/4)5).
)))    تفسر القرآن العظيم )7/)6)).  

)))    الكفاية ص )48و49)، وانظر: فضائل الصحابة يف القرآن ص)))، وعقيدة أهل 
السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام ))/55).  
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وأئمـة السـلف الصالـح رمحهـم اهلل تعـاىل عرفـوا هذا 

الفضـل ألمـر املؤمنـن معاويـة ، وأنزلـوه مزنتله.

قيــل للمعــاىف بــن عمــران : يــا أبــا مســعود، أيــن 

ــفيان؟  ــن أيب س ــة ب ــن معاوي ــز م ــد العزي ــن عب ــر ب عم

ــاب  ــاس بأصح ــال: »ال يق ــديدا، وق ــا ش ــب غضب فغض
ــد«.  ))) ــد ملسو هيلع هللا ىلص أح حمم

ــل:  ــا أفض ــارك : أيهم ــن املب ــد اهلل ب ــل لعب وقي

معاويــة بــن أيب ســفيان أم عمــر بــن عبــد العزيــز؟ فقــال: 

»واهلل إن الغبــار اذلي دخــل يف أنــف معاويــة مــع رســول 

ــة  ــى معاوي ــرة، ص ــف م ــر بأل ــن عم ــل م اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أفض

خلــف رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: ســمع اهلل ملــن محــده، فقــال 
ــك احلمــد، فمــا بعــد هــذا؟!« ))) ــا ول ــة: ربن معاوي

)))    رواه اآلجري يف الريعة برقم )888)). 
)))    وفيــات األعيــان ))/)))، وانظــر: رســالة )مــن أقــوال املنصفــن يف الصحــايب 

معاويــة) للشــيخ عبــد املحســن العبــاد ابلــدر حفظــه اهلل.  
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قــال الفريهــاري : »فتأمــل يف هــذه املنقبــة، وإنمــا 

يظهــر لــك فضيلــة هــذه اللكمــة إذا عرفــت فضائــل عبــد 

اهلل بــن املبــارك وعمــر بــن العزيــز ويه ال حتــى، فــإذا 
اكن معاويــة أفضــل منــه، فمــا ظنــك بــه؟« اه. )))

   

)))    انلاهيــة عــن طعــن أمــر املؤمنــن معاويــة ص ))4)، وانظــر: خمتــر تطهــر 
اجلنــان واللســان عــن اخلــوض واتلفــوه بثلــب معاويــة بــن أيب ســفيان البــن حجــر 

اهليتــيم. اختــره ســليمان اخلــرايش. ص )48). 
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الثانية املنقبة 

معاويــــة  ممن شــــرفه اهلل   بكتابة الوحي
فـــي عهد نبيه ملسو هيلع هللا ىلص

وهـذا أمـر مشـهور عند أهـل العلـم، وقد شـهدت به 
األحاديـث انلبويـة، واآلثـار السـلفية، وكى بذلـك فضا.

ــن  ــى ب ــا أس ــت غام ــاس : »كن ــن عب ــال اب ق
ــا،  ــي مقب ــي اهلل خل ــإذا ن ــت ف ــال: فاتلف ــان، ق الصبي
ــى  ــعيت ح ــال: فس ، ق ــي اهلل إال إيلَّ ــاء ن ــا ج ــت: م فقل
اختبــأت وراء بــاب دار، قــال: فلــم أشــعر حــى تناولــين، 
ــب  ــال: »اذه ــأة، وق ــأين حط ــاي فحط ــذ بقف ــال: فأخ ق
ــت:  ــعيت، فقل ــال: فس ــه، ق ــة«، واكن اكتب ــادع يل معاوي ف

ــد. ــث. رواه أمح ــول اهلل .. « احلدي ــب رس أج

  ــة ــرو : »اكن معاوي ــن عم ــد اهلل ب ــال عب وق
ــي ملسو هيلع هللا ىلص « ))) ــا للن اكتب

)))    رواه اآلجــري يف الريعة  برقم )994)). 
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  ــة ــري : »معاويـ ــر اآلجـ ــو بكـ ــال أبـ وقـ

اكتـــب رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ويح اهلل ، وهـــو القـــرآن 
بأمـــر اهلل «اه. )))

ــتكتبه  ــة : »واس ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش وق
ــه«اه. ))) ــه وأمانت ــي ملسو هيلع هللا ىلص خلرت انل

وقـال ابـن حجـر اهليتـيم: »فهـو أمن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ىلع ويح ربـه، وناهيـك بهـذه املزنلـة الرفيعـة« اه.  )))

ــة ، وانظــر:  )))    الريعــة )46/4)) وقــد أطنــب رمحــه اهلل يف ذكــر فضائــل معاوي
ــة )7/8))).  ــة وانلهاي ابلداي

)))    منهاج السنة )4/)5)).  
)))    خمتر تطهر اجلنان واللســان ص )47).  
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الثالثة املنقبة 

معاويــــة  خال املؤمنني

ــن  ــب عـ ــذا اللقـ ــم هلـ ــل العلـ ــر أهـ ــتهر ذكـ اشـ
معاويـــة ؛ ال الختصاصـــه بـــه؛ وإنمـــا لكونـــه مـــن 

. ــه ــا فضيلتـ ــه الـــي تعـــرف بهـ فضائلـ

ـــد الرمحـــن،  ـــن بطـــة : »ونرتحـــم ىلع أيب عب ـــال اب ق
ـــول  ـــة رس ـــة زوج ـــفيان، أيخ أم حبيب ـــن أيب س ـــة ب معاوي

ـــن«اه. ))) ـــن أمجع ـــال املؤمن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، خ

 : وهـو يعـدد مناقـب معاويـة  وقـال اآلجـري
»وصاهـره انلـي ملسو هيلع هللا ىلص بـأن تـزوج أم حبيبـة أخـت معاويـة 
رمحـة اهلل عليهمـا، فصـارت أم املؤمنـن، وصـار هـو خال 

((( املؤمنـن«اه. 

)))    الرح واإلبانة ص)4))).   
)))    الريعة )46/4)). 
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وقـال ابن قدامة : »ومعاوية خال املؤمنن«اه. )))

وقـال ابـن العـريب املالـي : »وهـذه مدينة السـام 

دار خافـة بـين العبـاس مكتـوب ىلع أبـواب مسـاجدها: 

خـر انلـاس بعـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبـو بكـر، ثم عمـر، ثم 

عثمـان، ثـم يلع، ثـم معاويـة خـال املؤمنـن « اه. )))  

وقــد ســئل اإلمــام أمحــد : مــا تقــول فيمــن قــال: 

ال أقــول: إن معاويــة اكتــب الــويح، وال أقــول: إنــه خــال 

املؤمنــن؟ فقــال: »هــذا قــول ســوء رديء، جيانبــون هــؤالء 

القــوم، وال جيالســون، ونبــن أمرهــم للنــاس« . ))) 

فأنكــر  ىلع مــن لــم يقــل بهــذا، وأمــر بهجرانــه 

حــى يتــوب، وأن يبــن أمــره للنــاس يلحــذروه.

)))    ملعــة االعتقاد ص )55)). 
)))    العواصــم من القواصم ص )8))).   
)))    رواه اخلال يف الســنة برقم )659).  
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ــك  ــم ذلل ــتهار ذكره ــه اش ــا وج ــل: م ــال قائ ــإن ق ف

ــة ؟ ــن معاوي ع

ــم  ــتهر ذكره ــة : »واش ــن تيمي ــال اب ــل: ق      قي

ذللــك عــن معاويــة ؛ كمــا اشــتهر أنــه اكتــب الــويح، 

ــه رديــف رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  وقــد كتــب الــويح غــره، وأن

ــن  ــرون م ــا يذك ــرون م ــم ال يذك ــره، فه ــد أردف غ وق

ذلــك الختصاصــه بــه؛ بــل يذكــرون مــا هل مــن االتصــال 

ــس  ــا لي ــره م ــل غ ــرون يف فضائ ــا يذك ــي ملسو هيلع هللا ىلص؛ كم بانل

مــن خصائصــه، كقــوهل ملسو هيلع هللا ىلص لعــي : »ألعطــن الرايــة 

ــوهل:  ــوهل«، وق ــه اهلل ورس ــوهل، وحيب ــب اهلل ورس ــا حي رج

»إنــه لعهــد انلــي األيم إيل أنــه ال حيبــين إال مؤمــن 

ــرىض أن  ــا ت ــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »أم ــق«، وق ــين إال مناف وال يبغض

ــه ال  ــوىس، إال أن ــن م ــارون م ــة ه ــى بمزنل ــون م تك

نــي بعــدي«، فهــذه األمــور ليســت مــن خصائــص يلع؛ 

لكنهــا مــن فضائلــه ومناقبــه الــي تعــرف بهــا فضيلتــه، 



-22-

ــدح  ــا ق ــوا به ــا يلدفع ــنة هل ــل الس ــة أه ــتهر رواي واش

ــا مــن اخلــوارج  ــرا أو ظامل ــوه اكف مــن قــدح يف يلع وجعل

وغرهــم، ومعاويــة أيضــا ملــا اكن هل نصيــب مــن الصحبــة 

واالتصــال برســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وصــار أقــوام جيعلونــه اكفــرا 

أو فاســقا، ويســتحلون لعنتــه وحنــو ذلــك؛ احتــاج أهــل 

ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــال برس ــن االتص ــا هل م ــروا م ــم أن يذك العل

ــب  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حبس ــن برس ــق املتصل ــك ح ــرىع بذل ل
ــم«اه. ))) درجاته

)))    منهاج الســنة )4/ 09)). 
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الرابعة املنقبة 

معاويــــة  مشهود له باجلنة

ــة  ــهادة باجلنـ ــاىل يف الشـ ــم اهلل تعـ ــلف رمحهـ للسـ

ثاثـــة أقـــوال:

ــاء، وهــذا ينقــل  »أحدهــا: ال يُشــَهد ألحــد إال لألنبي

عــن حممــد بــن احلنفيــة واألوزايع.

ــه  ــاء في ــن ج ــل مؤم ــة ل ــهد باجلن ــه يُش ــاين: أن واثل

انلــص، وهــذا قــول كثــر مــن العلمــاء وأهــل احلديــث.

ــهد هل  ــن ش ــؤالء ومل ــة هل ــهد باجلن ــه يُش ــث: أن واثلال
املؤمنــون« اه.  )))

 )))    رشح الطحاويــة ))/574)، وانظــر: رشح ملعــة االعتقــاد البــن عثيمــن
ص )44)). 
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ــة إال  ــهد باجلن ــا يش ــاين، ف ــول اثل ــو الق ــا ه وأقربه

 . ــن ــرة املبري ــص، اكلع ــه انل ــاء في ــن ج مل

ومن العلماء من قطع بأن الصحابة  لكهم يف اجلنة.

قــال ابــن حــزم : »ومجيــع الصحابــة  يف اجلنــة 

قطعــا، ال يعــذب أحــد منهــم بانلــار؛ ألن اهلل تعــاىل ذكــر 

  ــح، فقــال ــح منهــم، وبعــد الفت ــل الفت مــن أســلم قب

ممعٱىي يي ٰذ ٰرٰىممع وقــال تعاىل ممعٱ حص خص مص جض 

ىليل  حض خض مض حط مظجع خل مل 

ــم  ــم لكه ــح أنه جم حم خم مم ىم يمممع فص

موعــودون مــن اهلل تعــاىل باحلســى، وضمــن  أن مــن 

ســبقت هل منــه تعــاىل احلســى ال يســمع حســيس انلــار، 
فصــح مــا قلنــا نّصــا«اه. )))

)))    ادلرة فيمــا جيــب اعتقــاده ص))49و)49) باختصــار، وانظــر: الفصــل يف امللــل 
وانلحــل )6/4)))، وانلاهيــة عــن طعــن أمــر املؤمنــن معاويــة ص )))). 
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   ويف الســـن عـــن بريـــدة  قـــال: قـــال رســـول 

ـــون  ـــف، ثمان ـــة ص ـــرون ومائ ـــة ع ـــل اجلن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أه

ـــم«. ـــائر األم ـــن س ـــون م ـــة، وأربع ـــذه األم ـــن ه ـــا م منه

   قــال اإلمــام أمحــد : »فــإذا لــم يكــن أصحــاب 
رســول اهلل منهــم فمــن يكــون؟!« )))

   ومعاوية   مشــهود هل باجلنة.

   قــال أبــو القاســم اتليــيم : »قــال علماء الســلف: 
ونشــهد أن معاويــة  مــن أهل اجلنــة«اه. )))

ــتند  ــاىل مس ــم اهلل تع ــاء رمحه ــزع العلم ــد ان    وق

ــنة.  ــرآن والس ــوص الق ــن نص ــة م ــهادة باجلن ــذه الش ه

   

)))    رواه اخلال يف )الســنة) برقم )497).  
)))    احلجــة يف بيــان املحجــة ))/)8))، والكواشــف اجلليــة عــن معــاين الواســطية 

للســلمان ص)689) ففيــه فائــدة حيســن الرجــوع إيلهــا.  
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من  ممعٱخن  »قــوهل   : الكــريج  احلافــظ  قــال   

حي  يهجي  ىه  مه  جه  ين  ىن 

خي ميىي يي ٰذ ٰرممع إىل قــوهل ممعٱيئ رب 

ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــع رس ــر م ــن ح ــل م ــاهد ل زبممع ش

غــزوة تبــوك مــن أصحابــه باجلنــة، فيكونــون مضمومــن 

إىل العــرة املشــهود هلــم بهــا، ولك مــن شــهد غــزوة تبــوك 

مــن أصحــاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهــو معــه يف اجلنــة ىلع مــا 
ــق«اه. ))) ــة هل، ويه ح ــذه اآلي ــهادة ه ــه بش اكن في

ومعاوية  ممن شــهد غزوة تبوك. )))

وقال اهلل ممعٱجي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰرٰى ممع

قــال القــايض أبــو يعــى : »وقــد اكن معاويــة ممــن 
آمــن معــه، فقــد حلقتــه ِمدَحــة اهلل«اه.  )))

)))    نكت القرآن ادلالة ىلع ابليان ))/567و568) وانظر: حاشية املحقق )7). 
)))    منهاج السنة )47/4)).  

)))    تزنيه خال املؤمنن ص )89).  
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وثبــت يف صحيــح ابلخــاري أن انلــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »أول 

جيــش مــن أمــي يغــزون ابلحــر قــد أوجبــوا«.

ــوا)  ــد أوجب ــن حجــر : »قــوهل: )ق ــال احلافــظ اب ق
ــة« اه. ))) ــه اجلن ــم ب ــت هل ــا وجب ــوا فع أي: فعل

ــا يف  ــر اغزي ــب ابلح ــن رك ــو أول م ــة  ه ومعاوي

ســبيل اهلل، واكن ذلــك يف خافــة عثمــان ، وهلــذا عــدَّ 

 . هــذا احلديــث مــن مناقبــه

ــة  ــة ملعاوي ــث منقب ــال املهلــب : »يف هــذا احلدي ق
ــه أول مــن غــزا ابلحــر«اه. ))) ؛ ألن

)))    فتح ابلاري )96/7)).  
)))    فتح ابلاري )96/7)).  
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املنقبة اخلامسة

أن اهلل بّشــر به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم 

   قـــال أنـــس : اكن رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدخـــل ىلع 

أم حـــرام بنـــت ملحـــان، فتطعمـــه، واكنـــت أم حـــرام 

حتـــت عبـــادة بـــن الصامـــت، فدخـــل عليهـــا رســـول 

ـــول  ـــام رس ـــه، فن ـــي رأس ـــت تف ـــه، وجعل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأطعمت

ـــت:  ـــت: فقل ـــك، قال ـــو يضح ـــتيقظ وه ـــم اس اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ث

ـــن  ـــاس م ـــال: »ن ـــول اهلل؟«، ق ـــا رس ـــكك ي ـــا يضح »وم

أمـــي عرضـــوا يلعَّ غـــزاة يف ســـبيل اهلل يركبـــون َثبَـــَج 

ة«، قالـــت: فقلـــت: »يـــا  هـــذا ابلحـــر ملـــواك ىلع األرسَّ

ــا  ــداع هلـ ــم«، فـ ــين منهـ ــول اهلل! ادع اهلل أن جيعلـ رسـ

ـــو  ـــتيقظ وه ـــم اس ـــه، ث ـــع رأس ـــم وض ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ث رس

يضحـــك، فقلـــت: »ومـــا يضحـــكك يـــا رســـول اهلل؟«، 

ـــبيل  ـــزاة يف س ـــوا يلع غ ـــي عرض ـــن أم ـــاس م ـــال: »ن ق
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اهلل«، كمـــا قـــال يف األول. قالـــت: قلـــت: »يـــا رســـول 

ــن  ــت مـ ــال: »أنـ ــم« قـ ــين منهـ اهلل! ادع اهلل أن جيعلـ

األولـــن«. فركبـــت ابلحـــر يف زمـــان معاويـــة بـــن أيب 

ســـفيان، فرعـــت عـــن دابتهـــا حـــن خرجـــت مـــن 

ابلحـــر فهلكـــت. متفـــق عليـــه. 

 ، ــة ــل معاويـ ــه فضـ ــب : »فيـ ــال املهلـ    قـ

ـــن  ـــه أول م ـــوم؛ ألن ـــه نبيـــه ىف انل ـــر ب ـــد ب وأن اهلل ق

ـــن  ـــه م ـــت رايت ـــزا حت ـــن غ ـــل م ـــر، وجع ـــزا ىف ابلح غ
األولـــن« اه. )))

 

)))    رشح صحيح ابلخاري البن بطال )5/ ))).   
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السادسة املنقبة 

  من فقهاء الصحابة  معاويــة

ــال  ــا ق ــب، كم ــم املناق ــن أعظ ــن م ــه يف ادلي الفق

ــن«، ــه يف ادلي ــرا يفق ــه خ ــرد اهلل ب ــن ي ــي ملسو هيلع هللا ىلص : »م  انل

ومعاويــة  ممــن فقــه يف ديــن اهلل، ونفعــه مــا بعــث اهلل 

ــم، وهــذه  ــه نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن اهلــدى والعلــم، فعلــم وَعلَّ ب

ــق بالنســبة إىل  ــة عظيمــة، ويه أىلع طبقــات اخلائ منقب

العلــم واهلــدى، كمــا قــال انلــي ملسو هيلع هللا ىلص: » مثــل مــا بعثــين 

اهلل بــه مــن اهلــدى والعلــم كمثــل الغيــث الكثــر 

ــت  ــاء فأنبت ــت امل ــة قبل ــا نقي ــان منه ــا، ف ــاب أرض أص

ــث. ــر .. « احلدي ــب الكث العش

قــال ابــن القيــم : »وهــؤالء هــم اذليــن مجعــوا بــن 

ابلصــرة يف ادليــن والقــوة ىلع ادلعــوة، وذللــك اكنــوا ورثة 
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ــوى  ــَرف، وبالق ــق وُيع ــدَرك احل ــر يُ ــاء، فبابلصائ األنبي
يتمكــن مــن تبليغــه وتنفيــذه وادلعــوة إيلــه«اه.  )))

ــال:  ــة، ق ــن أيب مليك ــن اب ــاري ع ــح ابلخ ويف صحي

قيــل البــن عبــاس: »هــل لــك يف أمــر املؤمنــن معاويــة 

ــه«. ــه فقي ــال: »إن ــر بركعــة؟!« ق ــه أوت فإن

قال ابن حجر اهليتيم: »وهذا من أجل مناقب معاوية.

أما أوال: فألن الفقه من أجل املراتب ىلع اإلطاق.

ــة  ــا: فصــدور هــذا الوصــف اجلليــل ملعاوي وأمــا ثاني

ــر  ــن ح ــدر هل م ــد ص ــف وق ــه، كي ــم مناقب ــن أعظ م

األمــة وترمجــان القــرآن وابــن عــم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وابــن 

ــح  ــو أص ــاري اذلي ه ــك يف ابلخ ــح ذل ــم يلع ، وص ع

ــرآن. ــد الق ــب بع الكت

)))    الوابل الصيب ص ))7).    
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ــه،  ــة فقي ــت مــع هــذه الكمــاالت أن معاوي    وإذا ثب
ــة  ــرف الصحاب ــه يف ع ــة ىلع أن الفقي ــت األم ــد أمجع فق
ــل  ــن أه ــة م ــرر أن معاوي ــق، وإذا تق ــد املطل ــو املجته ه
ــه،  ــن علي ــن لك طاع ــا طع ــع م ــاد اندف ــه واالجته الفق

ــه« اه.  ))) ــوبة إيل ــص املنس ــائر انلقائ ــل س وبط

يــوم    خطــب  ويف صحيــح مســلم أن عمــر 
ــار،  ــراء األمص ــهدك ىلع أم ــال: »امهلل إين أش ــة، فق اجلمع
ــوا  ــم، ويلعلم ــوا عليه ــم يلعدل ــم عليه ــا بعثته وإين إنم

ــم ملسو هيلع هللا ىلص «. ــنة نبيه ــم وس ــاس دينه انل

ومعلــوم أن معاويــة  مــن أمــراء األمصــار يف 
. ــر ــد عم عه

ومعاويــة  ممــن حفظــت عنهــم الفتــوى مــن 
((( . كمــا أفــاده ابــن حــزم  الصحابــة

)))    خمتر تطهر اجلنان واللسان ص ))75-7).    
)))    اإلحام يف أصول األحام )5/)9)، وانظر: رساتله )أصحاب الفتيا من الصحابة 

فمن بعدهم) ص )9)))، وإعام املوقعن ))/))). 
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ــرون  ــاده، ويذك ــدون ىلع اجته ــاء يعتم ــذا »الفقه وهل
ــة«اه. ))) ــائر الصحاب ــه كس مذهب

 

)))    انلاهية عن طعن أمر املؤمنن معاوية ص )57).    
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السابعة املنقبة 

روايــة معاويــة   األحاديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ــي  ــن انل ــه ع ــة  روايت ــب معاوي ــلِّ مناق ــن أَج م

ملسو هيلع هللا ىلص، وقــد أطبــق الســلف الصالــح ىلع قبــول مروياتــه. ))) 

ــرين : »اكن  ــن س ــد ب ــل حمم ــيع اجللي ــال اتلاب ق
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. ))) ــن رس ــث ع ــم يف احلدي ــة ال يته معاوي

مــن    ملعاويــة  -أي:  »هل   : اخلــزريج  وقــال 

األحاديــث يف الكتــب الســتة-مئة وثاثــون حديثــا، 

ــرد )خ)  ــة، وانف ــلم-ىلع أربع ــاري ومس ــا – أي ابلخ اتفق
((( بأربعــة، و)م) خبمســة«اه. 

)))    نقد انلصائح الافية ص )70).     
)))    انظر: سن أيب داود ))))4).     

ــم  ــروض ابلاس ــر: ال ــال ص ))8))، وانظ ــب الكم ــب تهذي ــة تذهي )))    خاص
    . ــة ــات معاوي ــن مروي ــنة ع ــدة حس ــه فائ ))/86)) ففي
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 وقـــال الشـــيخ عبـــد املحســـن العبـــاد ابلـــدر

ـــام  ـــند اإلم ـــه يف مس ـــت أحاديث ـــد بلغ ـــه اهلل: »وق حفظ

ـــم  ـــن رق ـــث، م ـــة حدي ـــا ومائ ـــر حديث ـــد ع ـــد أح أمح
)8)68)) إىل )8)69)) «اه. )))

»ونلذكـر ههنا شـيئا مـن األحاديـث الي رواهـا؛ فإنها 

توجـب رشفـا، وتغرس حبـاهل يف قلـوب العلماء« ))) 

: قال اإلمام ابلخاري

عـن  يونـس،  بـن  اهلل  عبـد  أخرنـا  ِحبـان،  حدثنـا 

الزهـري عـن مُحَيد بن عبـد الرمحن أنـه سـمع معاوية قال: 

قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من يُـرِد اهلل به خرا يفقـه يف ادلين، 

واهلل املعطـي وأنـا القاسـم، وال تـزال هـذه األمـة ظاهرين 

ىلع مـن خالفهـم حـى يـأيت أمـر اهلل وهم ظاهـرون«.

)))    جمموع مؤلفاته )8/7))).     
)))    انلاهية عن طعن أمر املؤمنن معاوية ص )44).    
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: وقال اإلمام مسلم

حدثنـا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة، حدثنـا مرحـوم بـن 
أيب عثمـان  السـعدي عـن  نَعامـة  أيب  العزيـز عـن  عبـد 
عـن أيب سـعيد اخلـدري، قال: خـرج معاويـة ىلع حلقة يف 
املسـجد، فقـال: مـا أجلسـكم؟ قالـوا: جلسـنا نذكر اهلل. 
قال: آهلل ما أجلسـكم إال ذاك؟ قالوا: واهلل ما أجلسـنا إال 
ذاك. قـال: أمـا إين لـم أسـتحلفكم تهمـة لكـم، وما اكن 
أحـد بمزنلـي مـن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أقـلَّ عنـه حديثـا مين، 
وإن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خـرج ىلع حلقـة من أصحابـه، فقال: 
»مـا أجلسـكم؟ قالـوا: جلسـنا نذكـر اهلل وحنمـده ىلع ما 
هدانـا لإلسـام وَمـنَّ بـه علينا. قـال: »آهلل ما أجلسـكم 
إال ذاك؟«، قالـوا: واهلل ما أجلسـنا إال ذاك. قـال: »أما إين لم 
أسـتحلفكم تهمـة لكـم، ولكنـه أتـاين جريـل فأخرين 

أن اهلل  يبـايه بكـم املائكـة«. 
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الثامنة املنقبة 

   واليته إمارة الشام فـــي عهد عمر

 معاويــة   إمــارة الشــام بعــد أخيــه يزيــد، واكن 
ِّ

ُويل

 إمــارة الشــام يف خافــة 
ِّ

يزيــد بــن أيب ســفيان  قــد ُويل

ــة  ــار الصحاب ــق  ، واكن رجــا صاحلــا مــن خي الصدي

ــاه  ــه أخ ــوىل مان ــر  ، ف ــة عم ــات يف خاف ، وم

ــام  ــرا ىلع الش ــة   أم ــتمر معاوي ــة  ، واس معاوي
((( . حــى وقعــت الفتنــة بعــد مقتــل عثمــان

 . وهذه منقبة عظيمة ملعاوية

ــن  ــر م ــة : »وعم ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ق

ــة،  ــم يف السياس ــال، وأحذقه ــوال الرج ــاس بأح ــم انل أعل

ــدا  ــه أح ــول يف خافت ــم ي ــوى، ل ــن اهل ــاس ع ــد انل وأبع

)))    منهاج السنة )4/)5)) و)6/)5))، وانظر: تهذيب الكمال )8)/78)).     
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مــن أقاربــه، وإنمــا اكن خيتــار للواليــة مــن يــراه أصلــح 

ــح  ــن يصل ــده مم ــو عن ــة إال وه ــول معاوي ــم ي ــا، فل هل
لإلمــارة« اه.  )))

وقــال : »واكنــت ســرته يف أهــل الشــام من أحســن 

ــة هل، ويف  ــاس حمب ــم انل ــن أعظ ــه م ــت رعيت ــر، واكن الس

ــم  ــار أئمتك ــال: »خي ــه ق ــي ملسو هيلع هللا ىلص أن ــن انل ــح ع الصحي

اذليــن حتبونهــم وحيبونكــم وتصلــون عليهــم ويصلــون 

ــو  ــو هل، وه ــه، وتدع ــه رعيت ــة حتب ــم«، واكن معاوي عليك
حيبهــا، ويدعــو هلــا« اه. )))

ــره  ــن يؤم ــبك بم ــي : »حس ــظ اذله ــال احلاف وق

ــه،  ــر -فيضبط ــو ثغ ــم -وه ــان ىلع إقلي ــم عثم ــر، ث عم

ويقــوم بــه أتــم قيــام، ويــريض انلــاس بســخائه وحلمــه، 

ــاس  ــاد، وس ــل س ــذا الرج ــك، فه ــن املل ــك فليك وكذل

)))    منهاج السنة )96/8).     
)))    منهاج السنة )9/6))).      
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ــه،  ــعة نفس ــه، وس ــرط حلم ــه، وف ــال عقل ــم بكم العال
ــه« اه. ))) ــه، ورأي ــوة دهائ وق

ــة  ــذه منقب ــك به ــيم: »وناهي ــر اهليت ــن حج ــال اب وق

عظيمــة مــن مناقــب معاويــة، ومــن اذلي اكن عمــر 

يــرىض بــه هلــذه الواليــة الواســعة املســتمرة؟، هــذا ينبــئ 

عــن رفعــة كبــرة ملعاويــة، وأنــه لــم يكــن وال طــرأ فيــه 

قــادح مــن قــوادح الواليــة، وإال ملــا واله عمــر، أو لعــزهل، 

ــن  ــرا م ــار كث ــل األقط ــا أه ــد ش ــان، وق ــذا عثم وك

ــكوهم  ــن ش ــم م ــزال عنه ــان، فع ــر وعثم ــم إىل عم والته

ــه ىلع  ــام يف إمارت ــة فأق ــت مراتبهــم، وأمــا معاوي وإن جلَّ

ــد  ــُك أح ــم يْش ــة، فل ــدة الطويل ــذه امل ــام ه ــق الش دمش
ــة « اه. ))) ــور وال مظلم ــه جب ــه، وال اتهم من

)))    سر أعام انلباء ))/)))).      
)))    خمتر تطهر اجلنان واللسان  ص ))6)      
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  أقـام معاويـة أمـرا لعمـر« : وقـال القاسـيم

أيـام خافتـه، يقـي، ويفـي، وناهيـك بعمـر  الشـام  يف 

ِهِ وشـدته ويقظتـه ىلع عمـاهل ومؤاخذته هلـم بالقليل 
وختـرُّ

والكثـر، فهـل يتصـور أن يويل عمـر إقليما اكلشـام – وهو 

أعظـم أقايلـم اخلافـة يف عهـده – تلـك املدة اعمـا ليس 

بأهـل وال كفـؤ وال بلـغ رتبـة مـن جيتهـد يف ادليـن؟! مـا 
أظـن منصفـا يقبـل ذلـك« اه. )))

 

))6)و7)))  ص  القواصم  من  العواصم  وانظر:  ص)48)،  الافية  انلصائح  نقد      (((
ففيه ما حيسن الرجوع إيله.      
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التاسعة املنقبة 

  دعــاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ملعاوية

ظِفـر معاويـة  بدعـوات مبـاراكت مـن انلي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأعِظـم بهـا من دعـوات، وكـى بهـا منقبة.

عــن ابــن عبــاس ، قــال: كنــت ألعــب مــع 
الصبيــان، فجــاء رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتواريــُت خلــف بــاٍب، 
ــب وادع يل  ــال: »اذه ــأة، وق ين حط

َ
ــأ ــاء فََحَط ــال: فج ق

ــم  ــال: ث ــأكل«. ق ــو ي ــت: »ه ــُت فقل ــال: فجئ ــة«. ق معاوي
قــال يل: »اذهــب وادع يل معاويــة«. قــال. فجئــت، فقلــت: 
»هــو يــأكل«. فقــال: »ال أشــبع اهلل بطنــه«. رواه مســلم يف 

ــه.    صحيح

قــال ابــن حجــر اهليتــيم: »هــذا احلديــث مــن مناقــب 
معاويــة اجلليلــة«اه. )))

)))    خمتر تطهر اجلنان واللسان ص ))9). 



-42-

فــإن قال قائل: فما وجه دالتله ىلع ذلك؟

قيــل: قــال العامــة األبلــاين : »وقــد يســتغل 

ــا يف  ــه مطعن ــذوا من ــث يلتخ ــذا احلدي ــرق ه ــض الف بع

معاويــة ، وليــس فيــه مــا يســاعدهم ىلع ذلــك ، كيف 

ــال احلافــظ  ــك ق ــب انلــي ملسو هيلع هللا ىلص؟! وذلل ــه اكن اكت ــه أن وفي

ــة«،  ــل معاوي ــا ورد يف فض ــح م ــه أص ــاكر: »إن ــن عس اب

ــل  ــود، ب ــر مقص ــه ملسو هيلع هللا ىلص غ ــذا ادلاعء من ــر أن ه فالظاه

ــا  ــا ب ــل كامه ــرب يف وص ــه اعدة الع ــرت ب ــا ج ــو م ه

ــى« و  ــرى حل ــائه: »عق ــض نس ــوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف بع ــة كق ني

ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــك من ــون ذل ــن أن يك ــك«، ويمك ــت يمين »ترب

ــه  ملسو هيلع هللا ىلص  ــو نفس ــا ه ــح عنه ــي أفص ــة ال ــث البري بباع

ــرة، منهــا حديــث اعئشــة ريض  يف أحاديــث كثــرة متوات

ــان،  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رج ــل ىلع رس ــت: » دخ ــا قال اهلل عنه

ــا و  ــاه ، فلعنهم ــو فأغضب ــا ه ــيء ال أدري م ــاه ب فلكم

ســبهما ، فلمــا خرجــا، قلــت : »يــا رســول اهلل مــن أصــاب 
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مــن اخلــر شــيئا مــا أصابــه هــذان ؟« قــال: »ومــا ذاك؟« 

قالــت: قلــت: »لعنتهمــا وســببتهما«، قــال: »أو مــا علمــت 

ــر،  ــا ب ــا أن ــُت: »امهلل إنم ــه ريب؟ قل ــارطت علي ــا ش م

 فــأي املســلمن لعنتــه أو ســببته فاجعلــه هل زاكة وأجــرا«

رواه مســلم مــع احلديــث اذلي قبلــه يف بــاب واحــد هــو 

»بــاب مــن لعنــه انلــي ملسو هيلع هللا ىلص أو ســبه أو داع عليــه و ليــس 

هــو أهــا ذللــك اكن هل زاكة و أجــرا و رمحــة «.

ثــم ســاق فيــه حديــث أنــس بــن مالــك قــال: »اكنــت 

ــول اهلل  ــرأى رس ــس، ف ــة ويه أم أن ــليم يتيم ــد أم ُس عن

ــر  ــرت ال ك ــد ك ــِت يه ؟ لق ــال : »آن ــة، فق ملسو هيلع هللا ىلص ايلتيم
ــت  ــي فقال ــليم تب ــة إىل أم س ــت ايلتيم ــنك«، فرجع س

ــة: »داع  ــت اجلاري ــة؟« فقال ــا بني ــك ي ــا ل ــليم: »م أم س

ــت :  ــدا« ، أو قال ــين أب ــر س ــي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن ال يك يلع ن

ــا  ــوث مخاره ــتعجله تل ــليم مس ــت أم س ــرين« ، فخرج »ق

حــى لقيــت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقــال هلــا رســول اهلل 
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ــي اهلل،  ــا ن ــت: »ي ــليم ؟« فقال ــا أم س ــك ي ــا ل ملسو هيلع هللا ىلص : »م
ــليم؟«  ــا أم س ــا ذاك ي ــال: »وم ــي؟« ق ــوت ىلع يتيم أدع

ــنها، و ال  ــر س ــوت أن ال يك ــك دع ــت أن ــت: »زعم قال

 يكــر قرنهــا«، قــال: فضحــك رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم قــال :

»يــا أم ســليم ! أما تعلمن أن رشيط ىلع ريب؟ أين اشــرتطت 

ىلع ريب فقلــت: إنمــا أنــا بــر أرىض كمــا يــرىض البــر، 

وأغضــب كمــا يغضــب البــر، فأيمــا أحــد دعــوت عليه 

مــن أمــي بدعــوة ليــس هلــا بأهــل، أن جيعلهــا هل طهــورا 

وزاكة وقربــة يقربــه بهــا منــه يــوم القيامــة«.

ثــم أتبــع اإلمــام مســلم هــذا احلديــث حبديــث 

معاويــة و بــه ختــم ابلــاب، إشــارة منــه  إىل أنهمــا مــن 

ــاب واحــد، و يف معــى واحــد، فكمــا ال يــر ايلتيمــة  ب

داعؤه ملسو هيلع هللا ىلص عليــه بــل هــو هلــا زاكة و قربــة ، فكذلــك داعؤه 

ــة. ملسو هيلع هللا ىلص ىلع معاوي
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ــلم«:  ــه ىلع مس ــووي يف »رشح ــام انل ــال اإلم ــد ق وق
ــان: ــه جواب ــة ففي ــا داعؤه ملسو هيلع هللا ىلص ىلع معاوي »وأم

أحدهما: أنه جرى ىلع اللســان با قصد.

  واثلــاين: أنــه عقوبــة هل تلأخــره، وقــد فهــم مســلم
مــن هــذا احلديــث أن معاويــة لــم يكــن مســتحقا ادلاعء 
عليــه، فلهــذا أدخلــه يف هــذا ابلــاب، وجعلــه غــره مــن 

مناقــب معاويــة ألنــه يف احلقيقــة يصــر داعء هل«.

ــال يف  ــد أشــار اذلهــي إىل هــذا املعــى اثلــاين فق وق
ــذه  ــال: ه ــل أن، يق ــت: لع ــاء«: »قل ــام انلب ــر أع »س
ــببته  ــه أو س ــن لعنت ــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »امهلل م ــة لق ــة ملعاوي منقب

ــة «اه. ))) ــك هل زاكة ورمح ــل ذل فاجع

هــذا كام العامــة األبلــاين  بتمامــه، وهــو كام 
ســديد، مــن ذي رأي رشــيد، ومــا عليــه مزيــد.

)))    السلسلة الصحيحة ))/64)-67))، وانظر: الفصول يف سرة الرسول للحافظ ابن 
كثر ص )58)).       
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وروى الرتمـذي يف »جامعـه« عـن عبد الرمحـن بن أيب 

عمـرة واكن مـن أصحـاب رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عـن انلي ملسو هيلع هللا ىلص  

أنـه قـال ملعاويـة: »امهلل اجعلـه هاديـا َمهديا، واْهـِد به«.

قــال العامة األبلاين : »احلديث صحيح«اه. ))) 

وقــال ابــن حجــر اهليتــيم: »فتأمــل هــذا ادلاعء مــن 

الصــادق املصــدوق، وأن أدعيتــه ألمتــه ال ســيما أصحابــه 

مقبولــة غــر مــردودة؛ تعلــم أن اهلل اســتجاب لرســول اهلل 

ــا للنــاس مهديــا يف  ملسو هيلع هللا ىلص هــذا ادلاعء ملعاويــة جلعلــه هادي
ــف  ــن كي ــن املرتبت ــن هات ــع اهلل هل ب ــن مج ــه، وم نفس

ــه  ــه ب ــون، ووصم ــه املبطل ــوهل علي ــا تق ــه م ــل في يُتخي

ــذا  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص به ــو رس ــاذ اهلل، ال يدع ــدون؟! مع املعان

ادلاعء اجلامــع ملعــايل ادلنيــا واآلخــرة، املانــع لــل نقــص 

)))    سلسلة األحاديث الصحيحة )5/4)6)، وانظر: ابلداية وانلهاية )8/)))).       
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نســبته إيلــه الطائفــة املارقــة الفاجــرة، إال ملــن علــم ملسو هيلع هللا ىلص 
ــه أهــل ذللــك، حقيــق بمــا هنالــك«اه. ))) أن

 

)))    خمتر تطهر اجلنان واللسان ص )49)      
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العاشرة املنقبة 

 معاوية   خير ملوك المســلمين

   قــال ابــن تيميــة : »اتفــق العلمــاء ىلع أن معاويــة 
أفضــل ملوك هــذه األمــة« اه. )))

   وقــال ابــن خــدون : »وقــد اكن ينبــي أن تلحــق 

دولــة معاويــة وأخبــاره بــدول اخللفــاء وأخبارهــم، فهــو 
تايلهــم يف الفضــل والعدالــة والصحبــة« اه. )))

   وقــال شــارح الطحاويــة : »وأول ملوك املســلمن 
معاويــة، وهــو خر ملــوك املســلمن« اه.  )))

 

)))    جمموع الفتاوى )478/4)، وانظر: منهاج السنة )88/6و)4)و45)) و)8/7))).        
)))    تاريخ ابن خدون ))/88)).        

)))    رشح الطحاوية ))/4)7). 
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املنقبة احلادية عشرة

  عــزة الديــن ومنعته في خالفة معاوية 

قــال:    َســُمرة  بــن  جابــر  عــن  مســلم  روى 

ســمعت انلــي ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »ال يــزال أمــر انلــاس ماضيــا 

ــى ملسو هيلع هللا ىلص  ــم انل ــم تكل ــا«. ث ــر رج ــا ع ــم اثن ــا َويِلَُه م

، فســألُت أيب: مــاذا قــال رســول اهلل  بكلمــة خفيــت يلعَّ

ــش«. ــن قري ــم م ــال: »لكه ملسو هيلع هللا ىلص؟ فق

ويف رواية: »ال يزال اإلسام عزيزا إىل اثين عر خليفة«.

ــا إىل  ــزا منيع ــن عزي ــذا ادلي ــزال ه ــة: »ال ي ويف رواي

ــة«. ــر خليف ــين ع اث

وقــد نص أهل العلم ىلع أن معاوية  منهم.
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ــاء  ــان اخللف ــذا اكن، ف ــة : »وهك ــن تيمي ــال اب  ق

ــوىل مــن اجتمــع  ــم ت ــو بكــر وعمــر وعثمــان ويلع، ث أب

انلــاس عليــه وصــار هل عــز ومنعــة معاويــة وابنــه يزيــد، 

 ثــم عبــد امللــك وأوالده األربعــة وبينهــم عمــر بــن

عبــد العزيــز، وبعــد ذلــك حصــل يف دولــة اإلســام مــن 
انلقــص مــا هــو بــاق إىل اآلن« اه. )))

 

)))    منهاج السنة )70/8))، وانظر: فتح ابلاري )7)/70)، وسلسلة األحاديث الصحيحة 
 .(74(/((
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املنقبة الثانية عشــرة

معاوية  ممن شــرفه اهلل باجلهاد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اجلهــاد يف ســبيل اهلل ذروة ســنام اإلســام، وقــد نــال 
معاويــة  رشف اجلهــاد مــع انلــي ملسو هيلع هللا ىلص، فشــهد غــزوة 

حنــن، وغــزوة تبــوك. )))

وهكــذا اكن األمــر يف خافتــه ؛ فإنهــا »لــم ختــل 
ــه  ــك النتصاب ــلمن، وذل ــام واملس ــٍن ىلع اإلس ــن يُم م
ــروم، ونهوضــه لنــر اإلســام،  جلهــاد املحاربــن مــن ال
ــه  ــح يف لك غزوات ــد جن ــد، وق ــة اتلوحي ــع راي ــزوه لرف وغ
مــع الــروم، وفتحــت ىلع يــده بــاد عديــدة، ممــا اعد ىلع 
ــه  ــن أظلت ــل وىلع لك م ــى؛ ب ــد ال حت ــلمن بفوائ املس

ــام«. ))) ــة اإلس راي

)))    انظر: منهاج السنة )47/4)). 
)))    نقد انلصائح الافية ص )58). 
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املنقبة الثالثة عشــرة

حرص معاوية  على الســنة 

ــا،  ــأل عنه ــنة، يس ــا ىلع الس ــة  حريص اكن معاوي
ــع  ــا، ويرج ــن خالفه ــر ىلع م ــا، وينك ــاس به ــر انل ويأم

ــل: ــة ُمثُ ــذه ثاث ــا، وه إيله

أوهلــا: مــا رواه ابلخــاري عــن َوّراد مــوىل املغــرة بــن 
ــا  ــب إيل م ــة إىل املغــرة: »اكت ــب معاوي ــال: كت شــعبة، ق
ــى  ــاة«. فأم ــف الص ــول خل ــي ملسو هيلع هللا ىلص يق ــن انل ــمعَت م س
يلعَّ املغــرة، قــال: ســمعت انلــي ملسو هيلع هللا ىلص يقــول خلــف 
الصــاة: »ال هلإ إال اهلل، وحــده ال رشيــك هل، امهلل ال مانــع 
ــد  ــع ذا اجل ــت، وال ينف ــا منع ــي مل ــت، وال معط ــا أعطي مل

منــك اجلــد«.

ــمعته  ــة، فس ــد إىل معاوي ــْدُت بع ــم َوفَ ــال َوّراد: »ث ق
ــول«. ــك الق ــاس بذل ــر انل يأم
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واثلــاين: مــا رواه أبــو داود عــن أيب جِملـَـز، قــال: خــرج 
ــر  ــن اعم ــام اب ــر، فق ــن اعم ــر واب ــن الزب ــة ىلع اب معاوي
وجلــس ابــن الزبــر، فقــال معاويــة البــن اعمــر: اجلــس؛ 
ــب أن  ــن أح ــول: »م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق ــمعت رس ــإين س ف

ــار«. ــن انل ــده م ــوأ مقع ــا فليتب ــال قيام ــَل هل الرج يَمثُ

ــه  ــاس: أن ــن عب ــن اب ــد ع ــا رواه أمح ــث: م واثلال
ــتلم  ــة يس ــل معاوي ــت، فجع ــة بابلي ــع معاوي ــاف م ط
تســتلُم  »لِــَم  عبــاس:  ابــن  هل  فقــال  لكهــا،  األراكن 
ــتلمهما«،  ــول اهلل يس ــن رس ــم يك ــن؟ ول ــن الركن هذي
 فقــال معاويــة: »ليــس يشء مــن ابليــت مهجــورا«،
قــال ابــن عبــاس:ممعٱ جف حف خف مف حق مق جك حك ممع ، 

فقــال معاويــة: »صدقــَت«. 
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 املنقبة الرابعة عشــرة

تنازل احلســن  عن اخلالفة له
واجتماع الناس عليه

  نــزول احلســن بــن يلع  مــن فضائــل معاويــة
ــزل  ــا ن ــا مل ــا هل ــن أه ــم يك ــو ل ــة هل، فل ــن اخلاف ع

احلســن  هل. )))

ولشيخ اإلسام  كام حسن يف هذا، أسوقه بتمامه.

ــر  ــن يلع  األم ــن ب ــه احلس ــلَّم إيل ــال : »وس ق
الجتمــاع  اجلماعــة«  »اعم  هل  يقــال  اذلي  أربعــن  اعم 

ــلمن. ــن املس ــة ب ــة، وزوال الفتن اللكم

ــه  ــى علي ــا أث ــن  مم ــه احلس ــذا اذلي فعل    وه
انلــي ملسو هيلع هللا ىلص، كمــا ثبــت يف صحيــح ابلخــاري وغــره عــن 
أيب بكــر  أن انلــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إن ابــين هــذا ســيد، 

)))    انظر: انلاهية عن طعن أمر املؤمنن معاوية ص )57). 
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وســيصلح اهلل  بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن املســلمن«، 
فجعــل انلــي ملسو هيلع هللا ىلص ممــا أثــى بــه ىلع ابنــه احلســن، ومدحه 
ــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن  ىلع أن أصلــح اهلل تعــاىل ب
ــة، واكن  ــر إىل معاوي ــلَّم األم ــن س ــك ح ــلمن، وذل املس

قــد ســار لكٌّ منهمــا إىل اآلخــر بعســاكر عظيمــة.

فلمـا أثـى انلـي ملسو هيلع هللا ىلص ىلع احلسـن باإلصـاح وتـرك 
الطائفتـن اكن  تلـك  بـن  أن اإلصـاح  القتـال؛ دل ىلع 
أحـب إىل اهلل تعـاىل مـن فعلـه، فـدل ىلع أن االقتتـال لـم 
يكـن مأمـورا بـه، ولـو اكن معاوية اكفـرا لم تكـن تويلة 
اكفـر وتسـليم األمـر إيلـه ممـا حيبـه اهلل ورسـوهل؛ بـل دل 
احلديـث ىلع أن معاويـة وأصحابـه اكنوا مؤمنـن، كما اكن 
احلسـن وأصحابـه مؤمنـن، وأن اذلي فعلـه احلسـن اكن 

حممـودا عنـد اهلل تعـاىل مرضيـا هل ولرسـوهل« اه. )))

)))    جمموع الفتاوى )466/4)، وانظر: تفسر القرآن العظيم )5/)7) ففيه استنباط 
 . عجيب ذكره عن ابن عباس
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املنقبة اخلامسة عشرة

ثنــاء الصحابة والتابعني عليه 

مـن املناقـب العظيمـة الـي حازهـا معاويـة  ثنـاء 
الصحابـة واتلابعـن عليـه، فقـد أثنـوا عليـه ثنـاء بالغا.

ــخ  ــاب الســنة« للخــال ، و»تاري ــع »كت ومــن طال
أقــوال  »مــن  ورســالة   ، البــن عســاكر  دمشــق« 
املنصفــن يف الصحــايب معاويــة « وقــف ىلع آثــار 

كثــرة يف اثلنــاء ىلع معاويــة ، ومنهــا: 

ــدا  ــُت أح ــا رأي ــاص : »م ــن أيب وق ــعد ب ــول س ق
ــاب«  ــذا ابل ــب ه ــن صاح ــق م ــى حب ــان أق ــد عثم بع

ــة.  ــين: معاوي يع

وقــول أيب ادلرداء : »مــا رأيــت أحــدا أشــبه صــاة 
بصــاة رســول اهلل مــن أمركــم هــذا« يعــين: معاويــة. 
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وقــول ابــن عبــاس : »مــا رأيــت رجــا اكن أخلـَـَق 

للُملــِك مــن معاويــة«.

وقــول قبيصــة األســدي : »صحبــت معاويــة، فمــا 

رأيــت رجــا أعظــم حلمــا، وال أكــر ســؤددا، وال أبعــد 

أنــاة، وال ألــن خمرجــا منــه«. 

ــده  ــت بع ــا رأي ــبييع : »م ــحاق الس ــول أيب إس وق

ــة.   ــين: معاوي ــه« يع مثل
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خامتة

فـــي بيان املوقف مما شجر
  بني علـــي ومعاويــة

أهــل الســنة واجلماعــة جممعــون ىلع وجوب الســكوت 
  عــن اخلــوض يف الفــن الــي جــرت بــن الصحابــة
ــر  ــي ملسو هيلع هللا ىلص : »إذا ُذِك ــول انل ــان ،  لق ــل عثم ــد قت بع

أصحــايب فأمســكوا«.

ــو القاســم اتليــيم : »ومــا جــرى بــن يلع  قــال أب
ــنَِّة الســكوُت  وبــن معاويــة ، فقــال الســلف: مــن السُّ

عمــا َشــَجر بــن أصحــاب انلــي« اه.  )))

ومــا أحســن قــول عمــر بــن عبــد العزيــز : »َمثَــل 
ــون  ــون، ودواء العي ــل العي ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمثَ ــاب رس أصح

ــها« اه.  ))) ــرُك مسِّ ت

)))    احلجة يف بيان املحجة ) )/569).  
)))    عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام ))/884).  
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 وسـئل اإلمـام أمحـد : مـا تقـول فيمـا اكن من يلع 
ومعاويـة  ؟ قـال: »مـا أقـول فيهمـا إال احلسـى« اه. )))

: »اتلعــرُُّض إىل  الســمعاين  ــر  أبــو املظفَّ وقــال 

ــو  ــل ه ــه، ب ــذالن فاعل ــٌة ىلع خ ــة عام ــب الصحاب جان
بدعــٌة وضالــٌة« اه. )))

وقــال ابــن تيميــة : »ويمســكون عمــا شــجر 

ــة يف  ــار املروي ــذه اآلث ــون: إن ه ــة، ويقول ــن الصحاب ب

ــد  ــد زي ــا ق ــا: م ــذب، ومنه ــو ك ــا ه ــا: م ــاوئهم: منه مس

ــه  ــح من ــرِّ عــن وجهــه، واعمــة الصحي ــص، وُغ ــه ونُِق في

ــا  ــون، وإم ــدون مصيب ــا جمته ــذورون: إم ــه مع ــم في ه
جمتهــدون خمطئــون«.  )))

)))    رواه اخلال يف السنة برقم )))7).
)))    فتح ابلاري )65/4)). 

)))    العقيدة الواسطية ص ))))) وانظر فائدة يف سر أعام انلباء )0)/)9). 
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ــة؛  ــث يف ذم معاوي ــم : »لك حدي ــن القي ــال اب وق
ــذب« اه.  ))) ــو ك فه

ــة  ــة  ذريع ــة يف معاوي ــم أن الوقيع ــي أن يُعل وينب

ــم  ــلف رمحه ــد أدرك الس ــة ، وق ــة يف الصحاب للوقيع

اهلل تعــاىل هــذا املعــى، فأوصــدوا ابلــاب يف وجــوه أهــل 

ابلــدع األهــواء.

قـــال ابـــن املبـــارك : »معاويـــة عندنـــا حمنـــة، 

ــوم«  ــاه ىلع القـ ــه زشراً اتهمنـ ــر إيلـ ــاه ينظـ ــن رأينـ فمـ

ــة. ــين: الصحابـ يعـ

ــرت  ــة سـ ــي : »معاويـ ــة احللـ ــو توبـ ــال أبـ وقـ

ألصحـــاب حممـــد ملسو هيلع هللا ىلص فـــإذا كشـــف الرجـــل الســـرت 

اجـــرتأ ىلع مـــا وراءه«.

)))    املنار املنيف ص )7))). 
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وقــال اإلمــام النســايئ : »إنمــا االســام كــدار هلــا 

ــة  ــن آذى الصحاب ــة، فم ــام الصحاب ــاب اإلس ــاب، فب ب

إنمــا أراد اإلســام، كمــن نقــر ابلــاب إنمــا يريــد دخــول 

ــة« اه.  ــا أراد الصحاب ــة فإنم ــال: فمــن أراد معاوي ادلار، ق

ــة،  ــة الصحاب ــه مــن حمب ــأل قلب ــدا امت فرحــم اهلل عب

وكــف لســانه عــن اخلــوض فيمــا شــجر بينهــم.

واحلمــد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات.
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الفهــرس

الصفحةاملوضوع

مقدمة

 نسب معاوية

 إسام معاوية

 مناقب معاوية

ــه اهلل  ــن رشف ــة  مم ــة األوىل : معاوي املنقب
ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــة نبي ــاىل بصحب تع

ــه اهلل  ــن رشف ــة  مم ــة: معاوي ــة اثلاني املنقب
ــي ملسو هيلع هللا ىلص ــد انل ــويح يف عه ــة ال  بكتاب

املنقبــة اثلاثلة : معاوية  خال املؤمنن

املنقبـة الرابعـة : معاويـة  مشـهود هل باجلنة 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــه نبي ــّر ب ــة : أن اهلل ب ــة اخلامس املنقب
يف انلــوم

ــاء  ــن فقه ــة  م ــة : معاوي ــة السادس املنقب
 الصحابــة
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(9

((

(8
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  : روايـــة معاويـــة  الســـابعة  املنقبـــة 
األحاديـــث عـــن انلـــي ملسو هيلع هللا ىلص 

املنقبــة اثلامنــة : واليتــه إمــارة الشــام يف 
  عهــد عمــر

   املنقبة اتلاســعة : داعء انلي ملسو هيلع هللا ىلص ملعاوية

ــوك  ــر مل ــة  خ ــارشة : معاوي ــة الع املنقب
ــلمن املس

املنقبــة احلاديــة عــرة : عــزة ادليــن ومنعتــه 
  يف خافــة معاويــة

املنقبــة اثلانيــة عــرة : معاويــة  ممــن 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــع انل ــاد م ــه اهلل باجله رشف

  ــة ــرص معاوي ــرة : ح ــة ع ــة اثلاثل املنقب
ــنة  ىلع الس

  ــن ــازل احلس ــرة : تن ــة ع ــة الرابع املنقب
ــه ــاس علي ــاع انل ــة هل واجتم ــن اخلاف ع

املنقبــة اخلامســة عــرة : ثنــاء الصحابــة 
واتلابعــن عليــه 

خاتمــة : يف بيــان املوقــف ممــا شــجر بــن يلع 
  ومعاويــة

الفهرس
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