
 

زهر الريحان 
في الرد على تحقيق البيان 
التعقب على ما كتبه قاسم بن نعيم الطائي حول ابن أبي سفيان 

تصنيف 
حسن بن علي السقاف 

وبذيله 

أقوال الرسول األ عظم 
في 

معاوية بن أبي سفيان 

أقوال جماعة من العلماء 



 



 



 



 

بسم الله الرحمن الرحيم  
قصيدة العال مة األ مير الصنعاني  

في مدح سيدنا علي رضي الله عنه وآل البيت الكرام  
وذم معاوية  















































 

























































 

زهر الريحان 
في 

الرد على تحقيق البيان 

بقلم 
حسن بن علي السقاف 



 



 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 
 

 
 








 

 










 

 




 

 
 

 



 

معاوية وشيعته ينالون من سيد آل البيت 
علي والد سيدي شباب أهل الجنة 


 











 



 





 






 



 …





 
 





 



                                           



 
 



 


 

 



 





 

تحقيق مسألة انتقاص آخر هذه األ مة أل ولها 







 
                                           


 




 



 

 



 






 


 

 

نقد دعوى أن ما يقال في معاوية هو أكاذيب تاريخية 


 




                                           



 



 




 

نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في بعض الصحابة 



 



 


 
 




 

 



 




 


 




 




 


 



 





 








 

 



 


 

أقوال لعلماء من أهل السنة والجماعة في الطعن بمعاوية وشيعته 




 
 


 
 



 
 


 

 




 


 




 


 


 





 


 


 


 


                                           


 



 






 


 

 
 




 



 



 


 


                                           


 



 




 



 


 
 


 

غرض المتعصبين المتظاهرين بالدفاع عن الصحابة هو الدفاع عن 
معاوية 

وهم فاشلون في ذلك 


 






 




 


 

 
 


 

نقد دعوى مضحكة وهي قولهم بأن معاوية كان يحب سيدنا علي 
رضي الله عنه 




 


 


 
 





                                           



 



 

 



 




 


 
 




 
 

تعريف الصحبة والعدالة 






 



 

 
 


 




 

 



 

صحابة طعن فيهم أهل السنة والجماعة 
 


 




 




 

 




 


 
 



 



 


 


 

 

 
 

                                           
 



 

 
 

 
 


 

 
 




 
 


 


 

 
 




 


 
                                           

 
 



 


 


 

 
 



 



 




 








 



 

 
 

 




 

 



 


 


 



 


 
                                           




 



 


 

نقد كال م الحافظ ابن حجر في العدالة 
 
 


 



 


 




 


 




                                           
 



 


 




 

نقد طريقة من يجلب دليالً  فيه ثناء على بعض الصحابة 
الكرام فيعممه على جميعهم تدليسًا 




 


 
 







 

 




 


 




 

 



 
 

 


 



 



 

 



 

تهويال ت فاشلة وغلو في المسألة 



 
 

 
 
 

 



 

نقد ادعائه  
بأن الذنوب العظيمة كالقتل واأل خطاء الفاحشة ال  تنافي العدالة 



 
 


 


 



 





 


 


 
 



 

نقد اإل دعاء القائل بأن شهادة ورواية الجميع مقبولة عند أهل السنة 
وبيان أنه ليس هناك إجماع 




 




 

 



 


 




 



 


 


 
 

المبطل ليس مجتهدًا 
وخاصة الذي قال فيه النبي بأنه باغ يدعو إلى النار 


 


 


                                           
 

 



 





 


 


 



 


 

 
 

نقد محاولة التحكم في نصوص القرآن والسنة 
وتطبيقها على بعض الناس دون بعض 


 

                                           


 



 



 


 


 


 



 

                                           



 


 






 




 

نص رسول الله على أن قاتل عمار وسالبه في النار 
زيادة على توعد الفئة الباغية بالنار 









 




 


 


 


 

 ____________________________________________________
 

 



 






 

الفرقة التي اعتزلت القتال من الصحابة وهم قال ئل جدًا كانت 
مخطئة ولذلك ندموا على هذا التقاعس وكذلك ندم وتاب بعض 

من قاتل سيدنا عليًا ومعاوية لم يندم ولم يتب من بوائقه 
 

 



 
 




 
 


 





 


 





 



 

 
 

 

بيان عدم صحة حديث : الله الله في أصحابي 




 






 


                                           
 



 

 





 



 




 

بطال ن حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 


 
 




 
 



 

 مناقشة ابن حزم وابن حجر في القطع بأن الجميع في الجنة


 
 




 
 





 


 



 





 




 

 




 
 





 


 




 
 





 


                                           
 



 






 


 


 
 







 


 





                                           


 



 

 



 


 




 

بطال ن دعوى أن جميع الصحابة في الجنة 
وبيان مخالفة هذه الدعوى للقرآن والسنة الصحيحة 




 

 
 

 


 


                                           
 



 

 




 


 



 
 

 



 




 



                                           



 



 

 

تهويش متهاوي في قضية سب الصحابة 
وبيان أن معاوية كان يسب فضال ء الصحابة وآل البيت 



 



 



 

 


 


 
 

 


                                           
 



 





 
 

 


 
 


 





 


 
 



                                           
 

 
 



 




 


 


 


 



                                           


 



 




 
 





 



 

 



 



 

 


 

 
 

نقد دعوى بعض المتعصبين 
أن علماء المسلمين المؤرخين ظلموا معاوية 

 




 
 



 




 


 


 

 


 


 


 
 

 



 
 

                                           
 



 


 






 



 

 

اختراعهم فضائل مزيفة لمعاوية 







 





 

 


 
 




 




 
 

تفنيد أسطورة خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين 
 



 






 



 



 




 


 

 

 


 (٣٢)

                                           









 

 



 


 




 


 



 

 
 

 

 

 

 نقد خرافة إسال مه قبل الفتح وأسبقيته التي لو ثبتت لم تنفعه



 

 ____________________________________________________
 



 


 



 


 


 


 


 


 

 


 



 

                                           
 



 

رد دعوى أن الباغي قصَّ ر للنبي في عمرة القضاء 
وقد اعتبر ابن عباس هذا لو صح حجة عليه وليست له 


 









 




 



 


 




 



 




 
 


 




 


 

 
 







نقد دعوى أن الباغي كتم إسال مه قبل الفتح 
وإبطال موازنته بسيدنا العباس 





 



 


 



 


 





 





 


 

                                           



 



 

نكتة يقولها المتعصبون وهي أن الباغي لم يعلن إسال مه طمعًا 
في تحصيل المصروف من أمه آكلة األ كباد 





 
 
 

 



 
 






 



 

دعوى الحافظ أنه أسلم قبل الفتح وتراجعه عن ذلك 


 





 


 

 

 



 
 

الطائي يرد على الشيخ يوسف النبهاني 
ويخطئه فيما أصاب فيه النبهاني 


 



 





 

تفنيد اال حتجاج بالجهاد والصحبة وادِّ عاء خدمة الدين 

 

 




 





 




 




 

 


 



 



 

 


 

 

تشنيعات وتهويال ت للمتعصبين ال  تصمد أمام الحقائق العلمية 


 




 





 


 


 


 


 


 

































 


 




 

تدليس وتال عب بالحديث وقع به المتعصب للباغي 
 

 
 


 

 
 




 



 
 


 





 

 

انتحال واختال ق فضائل للباغي ال  تثبت وليس لها أساس من الصحة 



 


 




 



 


 


 
 





                                           
 



 

 


 
 

 

تزييف قضية شهادة ابن عباس له بالفقه وبيان اضطرابها 
 






 



 


 
 
 


                                           


 



 

 
 





 
 


 

نكات ظريفة في استكمال فضائل الطاغية المختلقة 


 

 
 




 


 


 

                                           
 



 




 
 

 


 









 


 
 




 



 

تفنيد خرافة أن الباغي أشرف الصحابة 







 
 







 

 




 

                                           



 



 

بيان بطال ن الحديث المختلق 
في فضل الباغي اللهم اجعله هاديًا مهديًا !! 

 


 



 

 



 
 

أوهام فارغة وغير صحيحة تنقضها السنة الصحيحة 


 




 
 



 


 




 
 

 

تفنيد منقبة الطمع في الخال فة التي هي مثلبة في الحقيقة 


 


 




 

بيان بطال ن حديث إذا وليت فاعدل 



 



                                           
 



 


 




 

 


 




 



 


 

 
 



                                           
 



 

 
 

بيان وضع حديث ( اللهم علمه الكتاب وقه سوء الحساب ) 


 

 


 


 

 

 
 

 


 
 



                                           
 



 

 


 
 


 


 



 

بطال ن دعوى أن عمر بن الخطاب مدحه 
وأنه ال  فضيلة له بتولية عثمان بن عفان له 





 





 
 

                                           
 



 




 




 

عثمان بن عفان يقرُّ  عبادة بن الصامت في أن معاوية يأمر بالمنكر 
 

 



 



 




 



                                           




 


 


 





 


 

وهم فادح وقع فيه المتعصب 
 


 



 ____________________________________________________
 


 

 


 



 

 
 


 


 
 

قصة ضعيفة يحتجون بها لمدح الباغي وهي في ذمه حقيقة 






 








                                           
 


 

 



 

 



 
 


 


 

 

بيان بطال ن خرافة مدح سيدنا علي لمعاوية 


 

 
 




 
 


                                           


 



 

 
 

 


 
 




 




 



 

بناء أمجاد في الخيال على قصص باطلة مكذوبة 


 


                                           

 
 



 

 

تكرار دعوى مدح ابن عباس للباغي مع إبطالها 



 




 



 


 



 


 



 
                                           


 



 


 

نقد دعوى أن لفظ فقيه أرفع عبارات التعديل 



 





 




 



 


                                           



 



 

 

 


 
 




 
 


 





 
 




 




 



 





 


 



 








 



 

 

 
 



 

نقد وتفيد أن الباغي كان فقيهًا مجتهدًا 




 







 


 



 




 





 


 






 

نقد دعوى اتفاق أهل السنة على أن معاوية  
الباغي كان مجتهدًا مأجورًا 


 







 
 

 
                                           

 
 

 ))
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بطال ن تفخيمه لمروان بن الحكم الذي لعنه الرسول 
ووصفه المتعصب بأنه من كبار التابعين 




 



 




 
 




                                           


 


 




 



 






 








 

معنى قوله تعالى ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ وبيان أنها ليست 
حجة لمعاوية 

وتناقض الطائي في قضية أننا لسنا بمكلفين عن البحث 
فيمن هو المصيب ومن هو المخطىء 






 




 

 





 



 




 
 


 


 


 


 



 



 


 









 
 
 






 



 



 



 

كال م إنشائي وعظي يردده المتعصبون دائمًا ال  طائل وراءه 
 
 

 

 


 








 

 




 
 






 



 

 

 




 

 
 




 



 



 



                                           
 



 


 

 


 

 
 

 



 



 
 


 



 

بيان بطال ن دعوى أن البغاة مجتهدون مأجورون 


 




 



 
 

 
 





 


 

                                           


 



 

بيان معنى ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... ﴾ 
وأنه ال  يشترط في كل فئة باغية أن تكون مؤمنة 





 
 

 
 




 






                                           









 





 







 


 
 




 ____________________________________________________
 


 
 

 



 



 

 





 




 

ال  يصح إطال قًا أن سيدنا علي قال في أهل صفين إخواننا بغوا علينا 


 




 



 


 
 





 


 

 
 

 



 






 
 







 
 
 

 


                                           
 



 

 



 

الكال م في صلح سيدنا الحسن وأنه ال  فضل في ذلك لمعاوية 
مع بوائقه التي فعلها قبل الصلح وبعده 


 










 


 


                                           
 

 



 





 
 


 
 




 


 
 




 
 

 
                                           


 

 





 




 



 


 


 


 

أهل الحق لم يتفقوا على أن كل فرد من الصحابة 
مقبول الشهادة والرواية دون استثناء 

وقد رد عمر بن الخطاب رواية فاطمة بنت قيس وشهادة أبي بكرة 



 

 ____________________________________________________


 
 

 



 






 



 




 
 




 



 



 

                                           
 



 

 




 
 






 



 



 




 


                                           


 



 








 

رد خرافة أن الفئة الباغية مثابة في اآل خرة 

 

 


 

 




 





 













 


 




 

مكابرة الطائي وادعاؤه الباطل  أن معاوية ما كان يشتم سيدنا عليًا 
وال  يأمر بسبه وشتمه ولعنه !! 







 

 






 

 
 

 





 
 

                                           
 

 



 

الطائي يلف ويدور وهو مستعد أن يطعن في أقوال الرسول 
الصريحة الثابتة في ذم معاوية ويغالط في المسألة 




 






 











                                           
 



 




 


 

زعمه الباطل بأن ( األ خبار التي في كتب التاريخ التي تقول 
بأن معاوية كان يشتم سيدنا علي كذب ) 



 




 

 


 


 


 





 


 

قصة مكذوبة أوردها المتعصب 
فيها أن معاوية كان يحب سيدنا عليًا رضي الله عنه 

 

 
 


 






 


 


 





 

 
 





 

زعم المتعصب الباطل بأن البغي ليس معناه الظلم واإل ثم وهذا زعم 
باطل لغة وشرعًا 





 

 
 

 
 




 


 
                                           

 



 


 


 






 


 

محاوال ت المتعصب الفاشلة في تأويل بعض أقوال الرسول 
الصريحة في ذم معاوية 




 




                                           



 



 


 




(٢٢١٠و٢٢١١)



 
(٢٠٧/٢)



 
 

 


 


 



                                           
 



 


 



 

 

 



                                           


 

















 


 





 


 






 




 
 


 ____________________________________________________


 
 

 



 


 



 

 


 

تهافت ادعاء المتعصب بأن كل مثالب معاوية أخبار مكذوبة 
ولم نكن ندري بأن معاوية من المعصومين 




 

 

تناقضه في اال عتراف بأن معاوية قتل الصحابي الجليل 
حجر بن عدي رضي الله عنه 





 
 
 



 

 



 



 


 


 
 

 


 





 
 







 





 




 
 

نقد زعم المتعصب بأن قتل الصحابي حجر بن عدي كان من فقيه 
مجتهد وأن القاتل يثاب على ذلك 


 


 



                                           
 

 



 



 

 
 


 

 



 

 




 

بيان أن قول ( قتال ي وقتلى معاوية في الجنة ) أثر مكذوب 


 


 
 

                                           
 

 



 




 
 

نقض دعوى المتعصب بأن المصاهرة والصحبة تمحو الذنوب 
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دعوى المتعصب بأن صحبة الصحابي الجليل حجر بن عدي 
مختلف فيها إل عطاء معاوية رخصة في قتل المسلمين وتخفيف 

الجريمة على معاوية 




 



 

 

 


 



 



 





 

 


 




 
 

 



 




 



 
 





 



 


 


 




 
 


 

تهوين المتعصب لجريمة قتل المسلم 
في محاولة فاشلة للتخفيف على معاوية الباغي 


 





 


                                           



 



 

 
 




 
 




 


 
 




 

محاولة فاشلة من المتعصب لعدم تطبيق آية القتل على الباغي 
معاوية 




 

                                           
 

 



 





 



 


 

 


 


 




 
 


                                           




 



 

 

 
 

 





 


 



 





 


 




 


 

 
 



 











 
 


 




 



 







 





 
 


 







                                           


 
 


 



 


 




 



 















 





 


 

 



 

 



 


 





 






 


 








 





 
 




 


 


 

محاولة فاشلة من المتعصب لتضعيف قول الحسن البصري أربع 
خصال كن في معاوية وبيان توثيق أبي مخنف المؤرخ وأن قول 

الحسن البصري صحيح 



 






 



 


 


 


 





 



 



 





 
 



 


 











 

 





 


 
 






                                           


 



 


 


 



 

تبجح أبرد من الثلج من المتعصب 



 


 




 



 
 


 



 




 



 


 

حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 


 


 




 
 



 


 



 




 
 


 

اعترافه بصحة حديث شر القبائل بنو أمية 



 




 




 

 
 


 
                                           

 



 


 

اختال ف أهل السنة في معاوية والحكم عليه كما تقدم 


 


 



 



 


 



 



 


                                           
 



 


 





 




 


                                           


 
 



 







 



 

 









 

محاوال ت فاشلة للمتعصب في إسقاط اللوم عن معاوية 
في جعل يزيد خليفته على المسلمين 

وبيان مثالب يزيد 



 
 


 


 




 


 









 



 





 


 


 





 







 


 


 
 






 





 

                                           


 
 



 

 



 

أتى المتعصب بكال م مكذوب على الحسن البصري  
في الثناء على معاوية 

 


 


 

 

 




  ((



 



 






 

 


 

نقد خاتمة كال م المتعصب في هال ك معاوية 
وزعمه أن من مناقبه الفتوحات اإل سال مية 


 





 


 

                                           
 


 



 

زعم المتعصب أن مما يشفع لمعاوية تكفينه في قميص رسول الله 
وأجبناه بأن ابن أبي سلول كفن أيضًا بقميص رسول الله 





 






 



 




 



                                           
 
 



 

 

 


 




 


 



 

 

 

 
 

أقوال جماعة من العلماء 
جمعها  

بعض طلبة العلم  



 



 

أقوال الرسول األ عظم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

في معاوية ابن أبي سفيان 
ما جاء في معاوية من الذم بلسان الشرع 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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أقوال أئمة من أساطين أهل السنة والجماعة في ذم معاوية 
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