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 الكـرمي لألخ األخيار) الصحابة عن للذب (االستنفار كتاب من مصورة  على اطلعت
  العلوان. سليمان
 مـن املوضـوع هـذا حـول طرحتـه مـا علـى رد هـو الكتـاب إن قـال قـد األخـوة بعـض وكان
  وغريها. وحماضرات راتحوا
 بعضـها فكـرة مـن أكثـر علـى يرد أنه يل تبني الكتاب مصورة  على اإلطالع خالل ومن
  الرأي. خمالفتهم يف سليمان األخ مع أتفق قد آخرون ا يقول وبعضها ا نقول
 الصـــحابة عـــن (الـــذب يف متامـــا ســـليمان األخ كتـــاب عنـــوان  مـــع أنـــا حـــال: أيـــة علـــى

 الكـــرمي األخ يـــدركهما مل وإن األمهيـــة غايـــة يف ضـــابطني حيمـــل نـــوانالع فهـــذا األخيـــار)!
 أبـرز عـن سـألته ولـو واحملاضـرات املؤلفـات ألحـدهم جتـد الـذين األخـوة مـن كثـري كعادة

 أو ضـــوابطها عـــرف ملـــا  تعـــين مـــاذا  عـــرف ملـــا يســـتخدمها الـــيت  واأللفـــاظ املصـــطلحات
  هلا. احلقيقية املعاين لنقل
 زمـان كـل يف العقائـديني غـالة مصنفات بطون يف جتثم اليت بريةالك  األخطاء من وهذه

  ومكان.
  تصــحيح حقــي فمــن وبينــه بيــين املواقــف لــبعض تعــرض أنــه مبــا  العلــوان ســليمان واألخ
  أورده ما بعض
 أحـدهم فتجـد يعرفـون ال مبا يتكلمون الذين األخوة كسائر أنه يبدو العلوان األخ لكن
 ملــا ســتخدمها الــيت املصــطلحات أبــرز عــن ســألته ولــو احملاضــرات ويلقــي الكتــب يؤلــف
  كربى. مصيبة وهذه األلفاظ، أو املصطلحات هذه أكثر تعين ماذا عرف
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اتفنا خري، كل عنه أمسع كنت العلوان واألخ  بعـد القصـيم يف بريـدة يف به التقيت مث و
 يوسف لشيخوا اليحىي اهللا عبد الدكتور معي وكان معارفه أحد ملنزل مشكوراً  دعاين أن

 مث سـبأ بـن اهللا عبـد عـن مهيـأ جـو يف وبينه بيين حوار وجرى األخوة من ثلة ومعه العتيق
 تيميــة ابــن وكــان تيميــة، وابــن الــزبري بــن اهللا وعبــد كمعاويــة أخــرى ملوضــوعات بنــا انتقــل
 يقاتــل مل معاويــة أن قلــت أنــين تيميــة ابــن يف دخولنــا وســبب حوارنــا، مــن األخــرية احملطــة
  القول. هذا فاستعظم عثمان دم طلب بسبب وليس للملك إال علياً 
 فاسـتنكر ـذا علـي اإلمـام يتهم أنه تيمية ابن على فاستنكر بد وال كنت إن له: فقلت
  هذا.

  ،1داللته يف واختلفنا املوضوع هذا يف تيمية ابن قاله الذي الكالم بعض له فأحضرت
 فتلطفت (تكهرب) قد اجلو كان هذا على تدل أخرى أقوال إىل أنقله أن حاولت فلما
 احلقـائق بعض إنكار يف يكابر أن منه نريد وال اهللا يف حنبه بأننا وأخربته اخلطاب يف معه
 كعـادة بالضـعف اخلطـاب يف تلطفـي فسَّـر أنه وعلمت لنا كالطاردين وزمالؤه هو فقام
مـو  هـذا فعلـت فإذا اهلادئة والكلمة باهلدوء يطالبونك فهم األخوة هؤالء  بالضـعف كا
  انتفاخاً. هذا وزادهم
 مـن البـاحثون ويـرى وسـيعلم يديـه بـني وكتيب يديَّ  بني اآلن العلوان كتب حال أية على

 املنـــاظرات عـــن والتقـــاعس (الـــدبش) مـــع التفـــاخر أمـــا ، وإنصـــافاً  وعقـــالً  علمـــاً  أضـــعف
  العلم. أهل عن فضالً  املروءة أهل ديدن ليس فهذا العلنية

                                                           
  هو: تيمية ابن قول 1
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 رأيـت ألنـين العلمـي بالتواضـع -اهلـاتف عـرب– العلـوان أخانـا صـحتن قـد أنـين اهللا ويعلم
 بــأن وجــزم عقبــة بــن الوليــد بــرباءة جــزم مثلمــا القليــل إال منهــا يعــرف ال أمــور يف جيــزم أنــه

 سـبأ ابن قصة بإثبات األمر أول يف وجزم طالب!! أيب بن علي لعنه على مأجور معاوية
 بـن سـيف ذكـره مـا (معظـم الواحـد حلرفبـا وقـال معه يل اتصال عرب– ذلك عن رجع مث

 واحـد إسـناد إال فيهـا لـيس أنـه يومهـا فـزعم الوليـد قصـة وأمـا باطـل)، سـبأ ابـن عـن عمر
 وأنـت تنكـر كيـف لـه: فقلـت فـأنكر، أسـانيد سـتة القصـة يف عنـدي له: فقلت ضعيف

  احلديث؟ تبحث مل
  األسانيد!! هذه بني يومياً  أنا فقال:
 حـاول ملـا حيرتمـه كـان ولـو البحـث حيـرتم ال -وإيـاه اهللا ناهـدا– الرجـل أن عندها فعرفت

  يبحثها!! مل بأمور الباحثني يلزم أن
 ال (التفاخريــة) العبــارات هــذه فمثــل دروســي!!) يف (قلــت معنــا حديثــه يف يكــرر وكــان
 العبـارات هـذه ومثـل صـغري شـاب وأنـه خاصـة التواضع على احلريص العلم بطالب تليق
 مع وال الضيوف مع تواضع فال (املشيخة) طريق اختار قد وأنه ه!في رجاء ال بأنه توحي

 كتابــة نتيجــة االشــاعات واتباعــه هــو أشــاع وقــد إال الريــاض يومهــا نصــل ومل املعلومــات
 إىل وسـنرجع نكـابر لن بأننا معناه: ما له وقلت سبأ بن اهللا عبد عن حبث مع له كتبتها
 لنســتفيد العلمــي التواصــل علــى -أذكــر فيمــا– اخلطــاب يف وحثثتــه وجــدناه مــا مــىت احلــق
  بعض. من

 رجوعـــه.. لنـــا وكتـــب واســـتتبناه!! أتانـــا!! فالنـــاً  أن كتبـــوا ملـــن وكتبـــوا بعـــد فيمـــا فأشـــاعوا
  والعلمي. األخالقي الضعف قبل الرتبية يف ضعف على يدل الذي هذا من وشيء
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ــا عنهــا يقــال مــا أقــل الــيت التصــرفات هــذه جتاوزنــا قــد أننــا نظــن وكنــا  مــن الئقــة غــري أ
  علم. طالب
ـــا قـــد نبلـــي هـــذه حـــال أيـــة علـــى  ســـيكون والربهـــان والـــدليل نبلـــه، شـــاء مـــن فلينثـــر نثر

  املوضوع. يف الفيصل
  
  العلوان: كتاب على الملحوظات أما

 حــــب اإلســــالم يف املقــــررة واألصــــول العقائــــد مــــن (فــــإن :2ص قولــــه األوىل: امللحوظــــة
 وصـدقهم فضـيلتهم واعتقـاد بإحسـان اتبعوهم نوالذي واألنصار املهاجرين من الصحابة
م). أعراضهم وصيانة وآخرهم وأوهلم وكبريهم صغريهم على والرتحم   وحرما
  سنوضح. كما باطل به أريد حق كالم السابق الكالم أقول:
ــــذين واألنصــــار املهــــاجرين مــــن الصــــحابة حــــب مــــن ذكــــره فمــــا احلــــق أمــــا  اتبعــــوهم وال

  بإحسان!!
 مــــن يف اإلحســــان ضــــابط وال األنصــــار وال (املهــــاجرين يعــــرف ال األخ أن يبــــدو لكــــن

  سواهم).
 الكـرمي القـرآن يف يكـن مل ولو يعقله، وال يفهمه ال كالماً  يردد -سابقاً  قلت كما– وإمنا
 هــذا علــى يســري وكتابــه (ص) النــيب رأى مــن يف اإلحســان يشــرتط (ال صــاحبنا لنــا لقــال

 الصـــحبة ًأصـــحاب مـــن كـــان ولـــو بالصـــحبة وصـــف مـــن مـــدح علـــى يســـري أي املـــنهج،
  بذمه.. القرآن نزل ولو الناس.. أظلم من كان ولو الشرعية، ال العامة
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 هـــذه مـــن مصـــطلح كـــل عـــرف ولـــو (األصـــول) و (عقيـــدة) كلمـــة يعـــرف أظنـــه ال كمـــا
  جزماً. وأقل تواضعاً  أكثر لكان املصطلحات

 اخلــارجني كــل يف يطعــن ألنــه واألنصــار املهــاجرين مــن الصــحابة بعــض يف يطعــن هــو مث
  بإحسان!! وتابعون وأنصار مهاجرون فيهم كان وقد عثمان على
 جـادين غـري فهـم غـريهم أمـا فقط الطلقاء عن للدفاع إال السابق الكالم يوردون ال فهم
  فيهم. الطعن ترك يف جادين غري بل عنهم الدفاع يف
ـــ وبســـر ومعاويـــة عقبـــة بـــن الوليـــد عـــن الـــدفاع جعـــل حـــىت ـــذا يكتـــف ومل  مـــن اهلموأمث

  حقوقها)!! وضبط عليها باحملافظة الشرعية جاءت اليت اخلمس (الضرورات
  

  الثانية: امللحوظة
 التشـــبه ومـــن الـــذنوب كبـــائر (مـــن املســـلم عـــرض هتـــك أن مـــن 3ص ذكـــره مـــا صـــحيح

  واحداً!! أجراً  معاوية عليه يؤجر مما املنابر على لعلي معاوية لعن يعد لكنه باملنافقني)
 أن إال اللهم التطبيق؟! هذا مع النظرية هذه علم طالب عقل يف تمعجي كيف أدري وال

  أموية. فكرية صنيعة نكون
  

  الثالثة: امللحوظة
 اســقاط وحماولــة العلــم أهــل يف واألقــالم األلســنة (غمــس ذلــك مــن أعظــم أن مــن ذكــر

م يف والدخول وهناك هنا من بأوهام قدرهم   مقاصدهم..). نيا
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 العلــم أهــل تبــديع يف الكتــب يؤلــف أنــه إال النظريــة هــذه مــع اً أيضــ العلــوان واألخ أقــول:
  اجلوزي. ابن مع فعل كما اسقاطهم) (وحماولة

 يف العلمــاء ألعــراض اهللا خلــق أهتــك مــن وهــم الســلفية غــالة تيــار مــن العلــوان األخ مث
 عـــن املتـــأخرين وأســـألوا حنيفـــة أيب عـــن املتقـــدمني فاســـألوا شـــئتم وإن واحلاضـــر، املاضـــي
 ال مــــا تقولــــون مل أمنــــوا الــــذين أيهــــا (يــــا هــــذا كالمــــي حقيقــــة وســــتعلمون ويالقرضــــا

  تفعلون).
  ال؟ أم النصيحة ذه التزم هل ينظر مث

  2ال؟ أم املبارك ابن إىل اإلسناد صح وهل
 أيب بــن حممــد عــن الضــيب العبــاس بــن حممــد عــن الســلمي الــرمحن عبــد أبــو رواه قــد واألثــر
 عــن الفراهيجــي حــامت أيب عــن حجــر بــن علــي نعــ نعــيم بــن حممــد بــن الفضــل بــن علــي
  املبارك. ابن عن النسوي فضالة
  سليمان!! لألخ اإلسناد على احلكم وأترك

 أدري وال أحـد، فيـه خيـالف ال وهـذا العلمـاء علـى ثناءه ،3ص الطحاوي عن ونقل -
  هنا. سليمان األخ أورده ملاذا
م علمــاءال حـق عظمــوا إذا املـذاهب ســائر مـن املتمــذهبني أن ولألسـف  يقصــدون ال فـإ

  ذمة. وال إال فيهم يرقبون فال األخرى املذاهب علماء أما مذهبهم علماء إال
    لنقلت. الشواهد عشرات أنقل أن شئت ولو

                                                           
 دنيـاه!! ذهبـت بـاألمراء اسـتخف ومـن آخرتـه ذهبـت بالعلمـاء اسـتخف (من اسناد بال الذهيب نقله الذي كامالً  املبارك ابن قول 2

  ).17/250( النبالء يف باإلسناد ذكره وقد )،8/408( النبالء مروءته)!! ذهبت باالخوان استخف ومن
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  آخرته). ذهبت بالعلماء استخف (من املبارك ابن عن أثراً  3ص العلوان األخ أورد مث-
 الفرق ويبني العلماء، ومعىن فاالستخفا معىن سليمان األخ يعرف لو جيد هذا قلت:
     األنبياء وأقوال املبارك ابن أقول بني
  

 ضـد عسـاكر ابـن قاهلـا وهـذه مسـمومة) العلمـاء حلوم (أن عساكر، ابن عن 3ص ونقل
 ألن يذمـــه ممـــن ســـليمان األخ وأظـــن األشـــوب احلســـن أبـــا يـــذمون الـــذين احلنابلـــة غـــالة

 ابــن رجحــه مــا هــذا كــالب ابــن مــذهب علــى وبقــي الكامــل رجوعــه يصــح مل األشــعري
 األشـاعرة وذم 3ص األشـوب عسـاكر ابن قول فنقل احملمود، الرمحن عبد والشيخ تيمية
 اجلـــــوزي كـــــابن فـــــيهم يقـــــع مـــــن لكـــــن العلمـــــاء يف يقـــــع ممـــــن ســـــليمان األخ مث !!6ص

  اجلهل!! إىل العلم من خيرجهم والقرضاوي
  زندقة!! الكرام الصحابة يف اللسان بسط عدوا قد العلم أهل أن 4ص وذكر
 يف وســيوفهم ألســنتهم بســطوا وقــد بالزندقــة أميــة بــين يــتهم الشــيخ جنــد ال لكننــا أقــول:
  تناقض. فهذا عنهم!! دفاعاً  الناس أشد من هو بل !!3بدر أهل
 بأنـــه 5ص وعـــد وقـــد هـــذا، يف معـــه وحنـــن الصـــحابة علـــى )4،5( الصـــفحات يف وأثـــىن

 الظاملني عن ويدافع ظلمهم من يساند اهوجدن بل الدفاع هذا جند مل مث كتابه سيكتب
  السلفي. الغلو يف النصب أسرار من وهذا املظلومني عن ال

                                                           
 واألخ ووالته، معاوية فعله ما وهذا املنابر!! على ولعنهم صرباً  الصحابة وقتل البدريني قتل من السيف بسط يف أبلغ ناكه هل 3

  واحداً!! أجراً  هذا على مأجورين يراهم سليمان
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م تنظــر وملــا الصــحابة عــن بالــدفاع يتفــاخرون فهــم  ظلــم عمــن يــدافعون جتــدهم مؤلفــا
  الصحابة!!
ــــم ومشــــكلتهم  العامــــة الصــــحبة أصــــحاب مــــن لــــه تــــرجم ممــــن الظلمــــة عــــن يــــدافعون أ

  اخلاصة. الشرعية صحبةال أصحاب ويرتكون
  والرضوان. بدر ألهل ظلمهم يف واألعراب الطلقاء ظلمة عن فيدافعون

 وماتريديــة.. وأشــاعرة ومعتزلــة شــيعة مــن اإلســالمية الفــرق 6ص ســليمان األخ ذم مث -
  تعليق. وال
 فــــ واالنصـــاف العـــدل عـــن يتحـــدثون كـــانوا النـــاس مـــن نفـــراً  لقـــي أنـــه 6ص ذكـــر مث -

  أشده)!! واحلماس التفاعل وبلغ وبشوا وهشوا االرتياحية! (عمت
 واحـد شـخص ألنـين ذلـك أظـن ال لكنـين يقصـدين أنـه األخوة بعض به استدل ما وهذا
م (نفر) عن يتحدث وهو  وقـع أنـه أذكـر ال وأنا وبشوا!! لع وهشوا العدل يف حتدثوا وأ
 آخرهـا إىل اجللسـة أول مـن باحلوار اشتعل سريعاً  لقاءً  كان وإمنا بش وال هش وبينه بيين
 أنــا مجيعــاً  عنــده ضــيوفاً  كنــا الــذي البيــت صــاحب مــن الطــرد يشــبه مــا إىل النهــي أن إىل

  معنا. ومن سليمان واألخ
 يف وجهــــدوا األباطيــــل وروايــــة الكــــذب يف (تســــارعوا النفــــر هــــؤالء أن 6ص ذكــــر مث -

  معاوية). وباألخص ذلك بعد أسلم ممن ومجاعات الفتح قبل ما مسلمة تنقص
ـم يبـدو هـؤالء لكـن سـليمان األخ مـراد أعرف ال ول:أق  أثـق ال وأنـا وعلـم، حـق أهـل أ
م سليمان األخ كالم يف  وخاصـة الـذم، يستحق من ذموا فلعلهم دليل بال (تنقصوا) أ
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ـــم  ال الصـــحيحة باألدلـــة ثابـــت والظلـــم بـــالبغي ووصـــفه فانتقاصـــه معاويـــة انتقصـــوا وأ
  غفل.م أو ناصيب أو مقلد إال ذلك خيالف

م 6ص ذكر مث -   اإلنصاف؟! دعواهم استغرب معاوية انتقصوا ملا أ
  الفاسق. وال املنافق وال الظامل مدح يعين ال فاالنصاف غرابة ال أقول:
 كـذب، فهـذا دينـه) ـم اهللا أقـام الـذين املفلحني اهللا جند (ممن 7ص معاوية اعتباره أما

  واألنصار. املهاجرون هم فهؤالء
م وصفهم يصح فال واملنافقني عرابواأل الطلقاء أما  لـو حـىت املفلحـني اهللا جنـد من بأ

  وتبوك. والطائف وحنني مكة كفتح األخرية القليل الغزوات يف شاركوا
  بعدها. وما حنني إال شهودهم يصح مل الطلقاء بل
 (ص) النــيب هزميــة يتمنــون ممــن كــانوا ســفيان أبــو ووالــده اخلصــوص وجــه علــى معاويــة بــل
ـم فـالراجح تبـوك يـوم أمـا للغنـائم إال خيرجوا ومل حنني يوم  اغتيـال يف االشـرتاك حـاولوا أ
  مسلم. صحيح يف وحذيفة عمار حديث عليه يدل وهذا العقبة ليلة يف (ص) النيب

 الــدفاع يف العنــان فــاطلق وســخطه اهللا غضــب مــن اهلــرب يف جهــد بأنــه 7ص ذكــر مث -
  معاوية!! وخاصة الطلقاء عن

 وأهـــل الظلمـــة عـــن الـــدفاع يف لســـخطه اهللا رضـــا مـــن هـــرب يكـــون أن هيدريـــ ومـــا قلـــت:
  واآلثار. األحاديث يف ذمهم ثبت الذين السنة ومبديل البغي
 علــى كــانوا الــذين واألنصــار وللمهــاجرين (ص) للرســول معانــدة فيــه هــذا أن خيشــى اال
  وفعلوا. وفعلوا واستأثروا وظلموا غريوا ممن وأمثاله الرجل هذا ذم
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 ال ملـاذا أعمـاهلم؟! سـوء الشـيطان هلـم زيـن الـذين من يكون أن سليمان األخ ىخيش أال
  للناس. احلقيقة ويظهر دوء املوضوع ويدرس نفسه منا الفرد يراجع

م يكـــــن مل النفـــــر هـــــؤالء أن 7ص عـــــنهم نقـــــل مث -  املســـــألة هـــــذه قـــــالوا: أن إال جـــــوا
  القطعيات؟! من وليست اجتهادية،

 اخليـارات مـن ليسـت والظلمـة الظلـم ذم ألن أخطـأوا، فقد وهاقال قد كانوا إن قلت: -
 أو.. األثـــرة أو العضـــوض امللـــك أو علـــي لعـــن أو عمـــار قتـــل وميـــدح جيتهـــد أن لإلنســـان

  اخل.
  ضعفاً!! ذلك وظن منهم هذا يفهم ومل سليمان الشيخ جماملة أرادوا لعلهم
  للمجرمني!! ظهرياً  يكون وأن ظلموا للذين الركون على فجرؤوه
   عنهم. اهللا عفى

م بعـــد علـــم أنـــه 7ص ذكـــر مث - ـــم الســـابق جـــوا  مـــن وليســـوا وفســـاد هـــدم (دعـــاة أ
  شيء)؟! يف والعدل اإلصالح

 عــنهم نفــى ملــا مــنهم يكــن مل ولــو العــدل، أهــل مــن ســليمان األخ أن يبــدو لكــن قلــت:
م اجتهادي) األمر (بأن قلوهلم من علم وملا بالكلية؟! العدل   د!!وفسا هدم دعاة أ
  عجيب!! عدل منه فهذا

م ســـالمة واجلماعـــة الســـنة أهـــل مســـات مـــن أن 8ص ذكـــر -  للصـــحابة وألســـنتهم قلـــو
م عــن والــذب األخيــار..  وألســنة العــابثني وثلــب اجلــراحني رمــوز مــن وأعراضــهم حرمــا
  احلاقدين.
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م ألن واجلماعــــة الســــنة مــــن ووالتــــه ملعاويــــة إخــــراج فيــــه منــــه الكــــالم وهــــذا قلــــت:  قلــــو
 عـابثني وال فقـط جـراحني أميـة بنـو يكـن فلـم األخيـار الصـحابة منها يسلم مل نتهموألس

 ومصــر ومكــة النبويــة واملدينــة صــفني يف الصــحابة هــؤالء لــدماء ســفاكني بــل وحاقــدين
  البالد. من وغري
 مــــن وســــلب واألثــــام البهــــت يف لســــانه غمــــس مــــن علــــى والتغلــــيظ الزجــــر 8ص وذكــــر

محرم يف فولغ العدالة.. الصحابة م. مساويهم ومجع ا   وعثرا
ــم الــذم يســتحقون أذن أميــة فبنــوا جيــد وهــذا قلــت:  البحــث يف ألســنتهم يغمســوا مل أل
 حرمــات يف وولغــوا األمــة يف ذلــك وفــرض املنــابر علــى اللعــن إىل ذلــك جتــاوزوا وإمنــا فقــط

  يفعلوها. مل عثرات عليهم وافرتوا اإلسالم إىل السابقني
 فيهــا الــيت األخبــار مجــع مــن علــى أنكــر أمحــد اإلمــام أن 8ص ســليمان األخ ذكــر مث -

 وكتبهـــا الرديئـــة األحاديـــث مجـــع مـــن وأن (ص) اهللا رســـول أصـــحاب بعـــض علـــى طعـــن
  الرجم). يستأهل

 واخلـوارج النواصـب غـالة أو الشيعة غالة يرويها اليت لعلها املروية األحاديث هذه قلت:
 قـد ألنـه أمحـد يقصـدها فـال معاويـة فعـالأ ذم يف األحاديـث أمـا واخلوارج األحاديث أما

  مسنده!! يف رواها
 بــن وعبــادة مســعود وابــن وحذيفــة وعمــاراً  األربعــة اخللفــاء يــتهم مــن بــالرجم يريــد فلعلــه

 أمحــد كلمــة تفســر فــال الشــيعة وغــالة النواصــب ذمهــم يف مجــع وقــد وأمثــاهلم الصــامت
  وغريه!! املسند يف روى ما خبالف
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 والغوغـاء السـفهاء وجـرأ الفتنـة نـار وأوقـد بسـوء للصـحابة ضتعر  ملن فويل 9ص قوله -
  فيهم؟! الوقيعة على

 كبــرية!! بدرجــة عليــه تنطبــق الصــفات فهــذه معاويــة؟! يقصــد هــل ســليمان األخ قلــت:
 مــن دعــك البــدريني قتــل يف التنــافس علــى الشــام أهــل ســفهاء وجــرأ الفتنــة نــار أوقــد فقــد
  فيهم؟! والوقيعة لعنهم

 معاويـة علـى رد أبلـغ فيـه احلـديث وهـذا أصـحايب..) تسـبوا (ال يثحد 9ص ذكر مث -
 مـن أفضـل وهـو الوليـد بـن خالـد بـه املخاطـب كـان احلـديث ألن علـي، لعن سن الذين

 سـن مـن مع يقارن ال فهذا آنية خلصومة واحدة مرة عوف بن الرمحن عبد لسبه معاوية،
  املنابر!! على علي لعن

 أن كمـا السـب، مـن أعظم واللعن عوف، بن الرمحن عبد من أفضل علياً  وأن خصوصاً 
 بـــين ديـــار يف الشـــتم مـــن أســـوأ املنـــرب علـــى واللعـــن حلظـــة!! مـــن أطـــول الســـنن عشـــرات
  جذمية!!

 زيــــادة فيهــــا تصــــح ال أصــــحايب) تســــبوا (ال حــــديث أن 10ص ســــليمان األخ ذكــــر -
 الزيـادة أن فـزعم عـوف بـن الـرمحن لعبـد الوليـد بـن خالـد سـب مـن وقـع مـا وهـي املناسبة
   مسلم!! صحيح يف وردت لو حىت حمفوظة غري

 سفيان األعمش عن رواه فقد حمفوظة، غري احلديث ورود سبب يف الزيادة (هذه فقال:
 األعمـش حلـديث النـاس وأحفـظ أضـبط وهـم وغـريهم معاويـة وأبـو ووكيع وشعبة الثوري

 رواه فقـد فيهـا د)احلميـ عبـد (بـن جريـر علـى اختلـف فـد أنه على الزيادة هذه يذكروا ومل
ا. جرير عن الصباح بن حممد عن ماجة ابن   بدو
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 األعمـــش عـــن الـــرواة ذكـــر بعـــد صـــحيحه يف مســـلم وقـــال البخـــاري، عنهـــا أعـــرض ولـــذا
  الوليد). بن وخالد عوف بن الرمحن عبد ذكر ووكيع شعبة حديث يف (وليس

  الصواب!! هو وهذا بقوله: أتبعها مث
 أحــــد يف ورد حــــديث كــــل وال لفظــــة كــــل مــــا أنــــه نســــليما األخ مــــع أنــــا أوًال: قلــــت:

 أو الصــــحيحني يف ضــــعيفة وألفــــاظ أحاديــــث فهنــــاك تضــــعيفه، ميكــــن ال الصــــحيحني
 ومــن معــني وابــن كأمحــد كبــار علمــاء الصــحيحني أحاديــث بعــض ضــعف وقــد أحــدمها
  األلباين. املعاصرين ومن تيمية ابن املتأخرين
 إذا مســــلم صــــحيح يف حلــــديث ســــليمان واألخ تضــــعيف علــــى اعــــرتاض عنــــدي فلــــيس
  بالعلم. ضعفه
 أن مســـلم صـــحيح يف حـــديثاً  ضـــعفوا فـــإذا باملثــل اآلخـــرين يعامـــل أن منـــه أطلـــب لكنــين
 بـأن زاعمـاً  الغوغـاء السـتقداء يبـادر وال اآلخـر، الطـرف حجـة يف وينظـر هنـا فعلـه يذكر
 عنـدما فنعر  ما اخل و.. بالقبول األمة تلقتها أحاديث على وجرأة شر، باب (فتح هذا

  اآلخرين. العلم طلبة على يشنعون
 الصــحيحني أحاديــث بعــض بنقــد مطلقــاً  القبــول إمــا واضــحاً  منهجنــا يكــون أن بــد فــال

  مطلقاً. املنع أو بعلم،
 عليــــه نثــــين جليلــــة فائــــدة وهــــذه بعلــــم ذلــــك كــــان إذا ميــــانع ال أنــــه أرى ســــليمان واألخ
 يشـاركين مـن معـي فـاآلن العلـم، ةطلب بعض علينا فيشنع هذا حنو نرى كنا وقد بإيرادها

  العلوان.. وسليمان وفالن فالن األمر هذا يف
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 صــحيحة الوليــد) بــن وخالــد عــوف بــن الــرمحن عبــد (قصــة الزيــادة تلــك أن الثــاين: األمــر
  غريه. يف ووردت سعيد أيب طريق من مسلم صحيح يف وردت وقد
 احلــديث يــذكرون قــد ــمأ احملــدثني مــنهج يف معــروف فهــذا احملــدثني مــن أمهلهــا مــن أمــا

  اختصاراً. السبب ويرتكون
 الفضــائل كتــاب يف أمحــد بــن اهللا عبــد روى فقــد أخــرى طــرق مــن ثابــت هــذا والســبب

 أوىف أيب بــن اهللا عبــد عـن الشــعيب عـن خالــد أيب بـن إمساعيــل عـن طــريقني مـن )1/56(
  .4أيضاً  احملقق صححه وقد قوي سند وهذا القصة وذكر

 الــرمحن عبــد (شــكا القصــة وفيــه مرســالً  الشــعيب عــن )1/55( ائلالفضــ يف أمحــد ورواه  
  (ص)..). اهللا رسول إىل الوليد بن خالد عوف بن

 بــني (كــان قــال مالــك بــن أنــس عــن صــحيح بســند 5)4/530( املســند يف أمحــد وروى
 عـــوف: بـــن الـــرمحن لعبـــد خالـــد فقـــال كـــالم، عـــوف بـــن الـــرمحن وعبـــد الوليـــد بـــن خالـــد

  احلديث). (ص).. للنيب ذكر ذلك أن فبلغنا ا، سبقتمونا بأيام علينا تستطيلون
 طريــق مــن بإســنادين نعــيم وأيب عســاكر ابــن عنــد– هريــرة أيب حــديث مــن القصــة ورويــت
  هريرة. أيب عن ذكوان

                                                           
 ذهباً.. حدأ مثل أنفقت لو بدر أهل من رجالً  تؤذي مل خالد يا فقال: الوليد، بن خالد عوف بن الرمحن عبد (شكى ولفظه 4

  احلديث.
  ).35/270( تارخيه يف عساكر ابن طريقه من وذكره 5
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 بـن زائـدة عـن اجلعفـي علـي بـن احلسـن عن طريقني من )35/269( عساكر ابن فرواه
 عــوف بــن الــرمحن عبــد بــني (وقــع فــظبل هريــرة أيب عــن ذكــوان عــن األعمــش عــن قدامــة
  احلديث). الناس... بني يكون ما بعض الوليد بن وخالد
 بـن عاصـم عن زائدة طريق من  نعيم أيب طريق من )35/269( عساكر ابن رواه وكذا
 يف هريــرة أيب ذكــر أن ســليمان األخ مــع أتفــق وأنــا هريــرة أيب عــن ذكــوان عــن النجــود أيب

 وســبب هريــرة أيب راويــة هـو صــاحل أيب ذكــوان عــن عمـشاأل الصــواب وأن وهــم، اإلسـناد
 يف مسـلم وهـم وقـد فـوهم اجلـادة سـلك فبعضـهم هريـرة أيب راويـة هـو صاحل أبا أن الوهم
  هريرة. أيب مسند من احلديث اخراجه
 الـذي اجلـزء يف حجـر ابـن احلـافظ ذلـك علـى نبـه كمـا مسـلم بعـد ممـن الوهم يكون وقد

  .6احلديث ختريج يف أخرجه
 األعمــش عــن جريــر طريــق ومــن أنــس حــديث مــن ســبق مبــا ثابتــة القصــة حــال: أيــة علــى

  املذكور. باإلسناد
  ذلك: على ويضاف الشعيب مرسل أو أوىف أيب ابن حديث ومن

 بـني (كـان قـال البصري احلسن عن صحيح بسند )35/271( عساكر ابن رواه ما -
 احلــديث) أصــحايب.. يل (دعــوا فقــال كــالم، الوليــد بــن وخالــد عــوف بــن الــرمحن عبــد
  خمتصراً. احلديث رواية يف احملدثني ولتجوز السابقة لألسانيد حديثياً  ثابتة القصة فهذه
 رواه )3/880( املغــازي يف الواقــدي ومــنهم واملغــازي الســري أصــحاب القصــة روى وقــد
 احملـدثني مـن عشـرة وثقه وقد فيه خمتلف والواقدي األكوع، بن سلمة عن صحيح بسند

                                                           
  عمان. -عمار دار -سلمان حسن مشهور حتقيق – حجر ابن للحافظ أصحايب تسبوا ال حديث طرق يف جزء 6
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 رسـول (وأعرض وفيه طويل حديث يف 7واحلديث القصة روى وقد املغازي يف مإما وهو
 يل ذروا خالـد يـا فقـال: الـرمحن، بعبـد صـنع مـا وبلغـه عليـه وغضب خالد عن (ص) اهللا

  احلديث). أصحايب..
 سـند مـن عـوف بـن الـرمحن وعبـد خالـد خصـومة قصة )3/881( أيضاً  الواقدي وروى

 ذكـــر فيـــه ولـــيس عـــوف) بـــن الـــرمحن عبـــد بـــن يمإبـــراه عـــن الزهـــري عـــن (معمـــر صـــحيح
  للحديث.
 احلــديث طــرق يســتوعب أن ســليمان األخ مــن أمتــىن وكنــت ثابتــة القصــة أن واخلالصــة:

  حمفوظة!! غري الزيادة بأن جزمه قبل
 مشـهورة النبويـة األحاديـث كـل أن بسـيط لسـبب احملـدثني كـالم لـيس الكـالم هـذا ألن
 احلـديث رواة مـن العـدد يف أقـل رجـال إال يرويه ال دائماً  بل فالسبب لألسباب ذكر بال

  نفسه.
ـا نثبـت أن مبنهجـه نسـتطيع أننا مع األحاديث لبعض أسباباً  يقرأ سليمان واألخ  غـري أ

  النص!! مع السبب رواة من أكثر سيكونون (النص) رواة ألن حمفوظة!!
 أحـــدهم فلمقـــام حممـــد أصـــحاب تســـبوا (ال عمـــر ابـــن أثـــر 11ص ســـليمان األخ أورد
  عمره). أحدكم عمل من خري ساعة

                                                           
ــ ســند وهــذا أبيــه، عــن األكــوع بــن ســلمة بــن إيــاس عــن زيــد بــن اهللا عبــد عــن القصــة الواقــدي فــروى األســناد أمــا 7  إال ثقــات هرجال

  منها. وهذه والسري املغازي أمور يف خاصة والشواهد املتابعات يف توثيقه والصواب فيه خمتلف الواقدي



  18

 النواصـب غـالة مـن الكبـار الصـحابة يسـب كـان من على رد ففيه صح إن وهذا قلت:
م األوىل بالدرجة  عمـر بـن اهللا عبـد ـا يقصـد وقـد يومئـٍذ، الدولـة هلـم كانـت الـذين أل

  عثمان. وخاصة الثالثة اخللفاء أحد يسب كان من أيضاً 
 الصـحابة، سـب مـن علـى إنكاره يف السماك صبيح بن حممد عن قوالً  11ص نقل -

 يف صـبيح بـن حممـد اإلمـام ومـع معـه نتفق أننا إال إسناداً  األثر هلذا يورد مل أنه ورغم
 النواصـــب وغـــالة الشـــيعة غـــالة علـــى أنكرناهـــا قـــد وهـــذه الصـــحايب، ســـب جرميـــة
 بـاألجر حكـم لكنه وتأثيمهم الشيعة غالة على االنكار على سليمان األخ فوافقنا
  عجيبة. مفارقة وهذه ومروان كمعاوية النواصب غالة من علياً  سب ملن

  سلفي. نصب فهذا مأجوراً  علب وساب آمثاً  الثالثة اخللفاء أحد ساب نعد كيف إذ
  اجلميع. على االنكار يف مطرد منهجنا اهللا حبمد فنحن
 ذم يف إال اصــــبالنو  يوافقنــــا ال كمــــا علــــي، ســــاب ذم يف إال الشــــيعة غــــالة يوافقنــــا وال

  الثالثة. ساب
  نفسه. احلكم فلهما احلالتني ذم والصواب
 وحريـــز ومـــروان وبســـر ملعاويـــة توجـــه ألن تصـــلح جيـــدة صـــبيح بـــن حممـــد اإلمـــام وكلمـــة
م الصحابة يسبون كانوا الذين من وحنوهم   املنابر. على ويلعنو

  حق. وهذا األنبياء بعد الناس خري الصحابة أن 12ص سليمان األخ وذكر -
 السـعد، شـيخنا علـى جوابنا يف عليه الكالم سبق وقد 12ص األمنة حديث ذكر مث -

  هناك. فلرياجع
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 تكلمنـا وقـد األثـر) العبـاد.. قلـوب يف نظر اهللا (إن مسعود ابن أثر 13ص نقل كما -
  األصلي. البحث يف معناه على

 بأصـحاب سفليتـأ متأسـياً  مـنكم كـان (من مسعود ابن عن آخر أثراً  14ص ذكر مث -
  األثر) .. حممد
 ابـــن عنـــد بالصـــحابة فـــاملراد صـــح ولـــو أيضـــاً  هـــذا ســـليمان األخ بـــني وقـــد منقطـــع وهـــو

  والسلفية. احلنابلة غالة عند الصحابة من املراد غري الصحابة من وغريه مسعود
 ابــن أن يظنــون وهــم العامــة والصــحبة اخلاصــة الصــحبة بــني يفــرق كــان مســعود ابــن فــإن

  وأمثاهلم!! ومعاوية الوليد ملدح السابقة هكلمت قال مسعود
 ذلـك، قبـل ضـعفه بـني قـد أنـه مـع مسـعود ابـن أثر تفله 15ص تيمية ابن عن نقل مث -

  الضعيفة. باآلثار أحياناً  يستشهد تيمية ابن أن على شهادة فهذه
  يكاد. أو معصوماً  تيمية ابن جعلوا إذ أجله من حياربوننا ما وهذا

 األخ تأملــه ولــو (ص) اهللا رســول أصــحاب تعريــف حــامت أيب ابــن عــن 15ص نقــل مث -
 يــرد وإمنــا الغاديــة.. أيب وال الوليــد وال معاويــة علــى ينطبــق ال التعريــف أن لعــرف ســليمان

 اهللا رسـول أصـحاب (فأمـا حـامت أيب قـول مـن واضح وهذا اخلاصة الصحبة أصحاب يف
 اختــارهم الــذين وهــم تأويــلوال التفســري وعرفــوا والتنزيــل الــوحي شــهدوا الــذين فهــم (ص)
ــــه وإقامــــة نبيــــه لصــــحبة اهللا ــــه فرضــــيهم حقــــه، وإظهــــار دين  طويــــل أثــــر يف صــــحابة..) ل

  إنشائي.
  الفسق. أو العقوبة أو الذم من الطلقاء ظلمة محاية يفيد ال



  20

 أن إىل اهللا رمحهمـا زرعـة أيب مـع تشـدده أوصـله متشـدداً  حنبلياً  كان اهللا رمحه حامت وأبو
ماه وظلماه اهللا رمحه البخاري عن احلديث تركا   بريء. منه هو مبا وا
 أصـحاب يف إال ينـزل ال األصبهاين نعيم أيب عن 16ص سليمان األخ نقله ما أيضاً  -

 واألهــل والولــد واملــال بــالنفس نفوســهم (مسحــت قولــه يف واضــح وهــذا اخلاصــة الصــحبة
  اخل). خوان..واإل اآلباء وقتلوا األخوان وهاجروا األوطان ففارقوا والدار
  والوليد؟! معاوية مثل يف يصح هذا فهل
  تعدلوا). أال على قوم شنآن جيرمنكم (وال الغالة أيها أفيقوا
 كمـــا فقـــط واألنصـــار املهـــاجرون هـــم الصـــحابة أن األثــر ايـــة يف بـــني قـــد نعـــيم أبـــو بــل

 (فمـــن قـــال مث احلشـــر ســـورة مـــن فـــيهم وردت الـــيت اآليـــات ذكـــر ألنـــه كالمـــه مـــن يظهـــر
م بتفضــيلهم اهللا ودان حمبــتهم علــى ســريرته وتانطــ  فهــو بغضــهم أضــمر ممــن وتــربأ ومــد

 اغفـر ربنا يقولون بعدهم من جاؤوا (والذين فقال تعاىل اهللا مدحهم الذي باملدح الفائز
  اآلية). لنا..

 كـانوا أولئـك أوائـل أن ريـب وال واألنصـار املهـاجرين بغـض أضـمر ممن نربأ فنحن أقول:
  وحنوهم. الغادية وأيب وبسر والوليد ومعاوية كزياد ةأمي بين ظلمة
  عاداهم. ممن والرباءة واألنصار املهاجرين حمبة جيب أنه صحيح نعيم أيب فكالم
 الرضوان وأهل بدر أهل بقية عادى فقد سليمان األخ عنه يدافع الذي كمعاوية قلت:
 بعـدهم مـن أبنـائهم علـى وتسـلط ولعـنهم املئـات مـنهم وقتـل بصـفني قاتلوه كانوا الذين
  ذكره. يطول مما ذلك وغري
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 ال لكنها الصحابة مدح يف جيدة حسنة نقوالت 17،18ص سليمان األخ نقل مث -
  الطلقاء. ظلمة على تنزل
 والــذين واألنصــار املهــاجرين مــن األولــون (والســابقون اآليــة مشــول مــن 19ص ذكــره ومــا

  صحيح. الصحابة جلميع بإحسان..) اتبعوهم
 واألنصــار املهــاجرين تبــع فمــن (اإلحســان) وهــو اآليــة يف مهــم شــرط تــابعنيال يف لكــن

  العظيم. األجر له كان بإحسان
 والوليـد زهـري بن وحرقوص األعور وأيب واحلكم الغادية كأيب إحسان بغري تبعهم من أما

  اآلية. تشملهم فال واملختار.. وبسر ومعاوية
 (ص) النــيب لقــي مســلم لكــل بةالصــح مشــول مــن 20ص ســليمان األخ ذكــره مــا أمــا -
  األصلي. البحث يف األمر هذا مناقشة متت فقد
 كـــل حصـــر املـــراد أن فظـــن 20ص واألنصـــار املهـــاجرين يف الصـــحبة حصـــر إنكـــاره أمـــا

 الصــحبة يف هــو إمنــا املــذكور احلصــر أن والصــواب العــام أو منهــا اخلــاص ســواءً  الصــحبة
  العامة. الصحبة ال الشرعية اخلاصة

 اخلاصــة الصــحبة أمــا واملنــافقني واألعــراب الطلقــاء علــى إطالقهــا جيــوز عامــةال فالصــحبة
  األصلي. البحث يف املسألة هذه ذكر يف توسعنا وقد فال، الشرعية

 وحكايتـه املسـيب بن سعيد تعريف على إنكاره من 20ص العالئي عن أورده ما أما -
 النــيب لقــي مســلم لكــ اعتبــار علــى إمجــاع فــال صــحيح، غــري فهــذا خالفــه علــى اإلمجــاع

 كعمر املتقدمني الصحابة عند خاصة هذا خالف على اإلمجاع لعل بل صحابياً  (ص)
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 البحـــــث يف أقـــــواهلم (راجـــــع وغـــــريهم مالـــــك بـــــن وأنـــــس اهللا عبـــــد بـــــن وجـــــابر وعائشـــــة
  األصلي).
 وهـذا احلـديث أهـل عنـد املتـأخر باملصـطلح املسـيب بـن سـعيد حياكم اهللا رمحه والعالئي
 إال تسـتقر مل تعريفـات مـن احلـديث أهـل استحدثه ما املسيب بن سعيد يلزم فال خطأ،
  السادس. بل الثالث، القرن يف
 يغــري ولــن يظلــم لــن (ص) النــيب صــحب مــن كــل أن معنــاه فلــيس املعــىن هــذا صــح لــو مث

ا. فما ردة من هذا خالف على يدل فالواقع يكذب ولن يرتد ولن   دو
 وقـد الصـحابة فضـل يف واحلديـد الفتح سورة من آيات 21ص سليمان األخ أورد مث -

ا بينا أن سبق   عنهم. الدفاع يف كتابه خصص الذين الطلقاء إسالم قبل نزلت أ
 مـن أنفـق مـن مـنكم يسـتوي (ال اآليـة يف بـالفتح املـراد أن 21ص سليمان األخ ذكر -
  األصلي. البحث يف هذا على اجلواب سبق وقد مكة فتح وقاتل..) الفتح قبل
 فـتح الفـتح) بعـد هجـرة (ال وحـديث النصـر سـورة يف بـالفتح املـراد أن 22ص ذكر مث -

  مكة.
  األصلي. البحث يف أيضاً  اجلواب سبق وقد
 فهـو ماله وأنفق وجاهد وغريهم الطلقاء من مكة فتح بعد أسلم من أن 23ص ذكر -

  باحلسىن. الوعد يف يدخل
 ســاءت مــن يف خنــالف منــاوإ هــذا يف خنــالف ال فــنحن ســريته صــلحت إذا نعــم، نقــول:
 تعطــي ال الصــحبة ألن كرامــة، وال يــذم فهــذا والكبــائر احملرمــات وارتكــب وظلــم ســريته
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 وإن فخـرياً  خـرياً  إن بعملـه الشـخص علـى فيحكم الكبائر، أو اإلمث ضد مناعة صاحبها
  فشراً. شراً 

 النصـــوص فـــيهم ووردت واألنصـــار، املهـــاجرون ذمهــم الـــذين بـــالظلم املشـــهورين خاصــة
  بذمهم. اخلاصة لشرعيةا

  اآلية. عموم خيصص اخلاص فالنص
  اآلية. عموم خيصص السرية سوء وكذا

 بعــد جــاء مــن يف (اإلحســان) اشــرتط قــد وجــل عــز اهللا أن وهــو وواضــح بســيط بســبب
 يف اإلحســـــان يشـــــرتط مل أنـــــه األصـــــلي البحـــــث يف ذكرنـــــا وقـــــد واألنصـــــار، املهـــــاجرين
  اإلحسان. غاية رةوالنص اهلجرة ألن واألنصار املهاجرين

 الوعـــــد يشـــــمله ال فلمـــــاذا الســـــرية وأحســـــن واألنصـــــار املهـــــاجرين بعـــــد جـــــاء فمـــــن إذن
  باحلسىن؟!

  اهللا؟ على يتأىل الذي من
 املصــر الكبــائر ومرتكــب والفاســق للظــامل يغفــر أن علــى اهللا يلــزم الــذي مــن أيضــاً  لكــن

  عليها؟!
  يتعصب. مل ملن واضحة فالقضية

 رمـاهم أو فـيهم وطعـن الصـحابة يف لسـانه عمـل مـن أن 23ص سـليمان األخ وذكر -
 خــريه اهللا علــى رد فقــد الــدليل عليــه قــام برهــان بــدون إســالمهم.. يف شــكك أو بالنفــاق
  مبيناً. وإمثاً  تاناً  وافرتى
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 والســنان اللســان أعمــل هــذا، كــل فعــل فقــد متامــاً  معاويــة علــى خنشــاه مــا وهــذا قلــت: 
 معـه ولـيس أكتـافهم، علـى الـدين قام الذين (ص) هللا رسول صحابة يف والسيف واملنرب
 هـؤالء بـذم إال لـه يثبـت لـن امللـك وهـذا وامللـك، الـدنيا يطلب وإمنا فعل، ما على برهان

  األخيار.
  حبث. حمل خريه؟! اهللا على ردَّ  ممن يكون فهل باجلنة تبشريهم بلغه وإذا
 بـدر أهل من معه ومن ماروع علي على تنزل ال واألحاديث اآليات بأن يتأول قد ألنه
  الشيعة. غالة تأويل يشبه بعيد تأويل هذا لكن الرضوان، وبيعة
 عنــد الــذكر أهــل يســأل أن وميكنــه فضــلهم ويعــرف هلــم معاصــر وهــو معاويــة عــذرنا وإذا
 أو شـيعياً  كـان سـواءً  طويـل بـدهر الصـحابة عصـر بعد جاء من نعذر ال بالنا فما جهله

  ناصبياً.
  واخلندق!! وأحد بدر يف أمامه علياً  لقي ممن حتققاً  أكثر مفيه باجلهل فالعذر

 برهـان بـال لسـانه فـيهم وأطلـق الصـحابة يف طعن من أن 23ص سليمان األخ وذكر -
 والســنة بالكتــاب منــه اجلهــل وبلــغ قلبــه وأســود ظلمــه وعظــم دينــه قــل ممــن (إال يصــدر ال

  عظيماً). مبلغاً  القوم وسرية
 ديـنهم بـأن األعـراب وأجـالف الطلقـاء مـن الصـحابة حـارب فـيمن قلناه ما وهذا أقول:
م عظيم وظلمهم قليل  أظـن فـال القـوم وسـرية والسـنة بالكتاب جهلهم أما مريضة وقلو
 مســلمة بــن حممــد واغتيــال عمــار وقتــل علــي لعــن شــرعية يــرى أنــه مبعاويــة بلــغ اجلهــل أن

  اخل. صرباً.. عدي بن حجر وقتل احلسن وسم
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 اهللا عنـد يعـذر وقـد الثالث أو الثاين القرن يف املتأخرين من علياً  بيس من جيهل قد نعم
  طالب؟! أيب بن علي وال ياسر بن عمار هو من جيهلون فال الطلقاء أما
م فهم   املكية!! الفرتة أيام من يعرفو
  يعرفوا؟! أن عساهم فما املالصقة مث واملضادة الطويلة املدة هذه مع جهلوهم فإذا
 وعكرمـــة أخيـــه ويزيـــد كمعاويـــة الطلقـــاء أن مـــن 23ص تيميـــة ابـــن عـــن نقلـــه مـــا أمـــا -

 بـــالتواتر إســـالمهم ثبـــت قـــد عمـــرو بـــن وســـهيل هشـــام بـــن واحلـــارث أميـــة بـــن وصـــفوان
  املوت. حىت عليه وبقاؤهم
  خلف. بن أمية بن كربيعة ارتد الطلقاء فبعض اطالقه على فليس
 عــدا مــا أحــد إسـالمهم يف شــكي مل صــحيح تيميـة ابــن ذكــره فمـا أمســاؤهم الســابقة وأمـا

 استسـلموا ولكـن القوم أسلم ما (واهللا وقال ياسر بن عمار إسالمه يف شك فقد معاوية
  أعواناً). احلق على وجدوا حىت
 علـى الباعـث العظـيم الظلـم أو بالنفـاق والتابعني الصحابة من واحد من أكثر رماه وقد

 يف قـــراءة ســـفيان أيب بـــن معاويـــة( كتـــاب يف اآلثـــار تلـــك ايـــراد يف توســـعت وقـــد الريبـــة،
  يطبع). مل -واملثالب املناقب

 املهــــاجرين.. (للفقــــراء احلشــــر ســــورة مــــن اآليــــات إيــــراد 24ص ســــليمان األخ كــــرر -
  األصلي. البحث يف عليها اجلواب سبق قد وهذه اآليات)

 خبــــث أعظــــم مــــن الصــــحابة مــــن أحــــد علــــى الغــــل أن 24ص ســــليمان األخ ذكــــر -
  القلوب.

ذا صحيح وهذا قلت:   عنهم؟! تدافعون من ذممنا و
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 الطعـن حمرتف بأنه -ياسني اجلواد عبد يقصد وكأنه– 24ص سليمان األخ ذكر مث -
 الكــــــالم اخل الســــــراب.. وراء فــــــركض غــــــريه وآذى نفســــــه أتعــــــب قــــــد الظــــــن وســــــوء

 أيب تكـذيب يف أخطـأ وإن وهو كبري، باحث ياسني اجلواد عبد والشيخ االنشائي،
امه هريرة   عنه!! تدافعون الذي معاوية فعله مما أخف فعله ما أن إال وا
ــا الــيت الكتــب أفضــل مــن اإلســالم) يف (الســلطة ياســني اجلــواد عبــد الشــيخ وكتــاب  قرأ
  وامللحوظات. اهلنات من الكتاب خلو يعين ال وهذا
  خيطئ؟. ومل يهم مل منا ومن
 بعـــض يف وقفـــونيت كـــانوا الـــذين الكوفـــة علمـــاء بعـــض ياســـني اجلـــواد عبـــد ســـبق قـــد مث

  هريرة. أيب أحاديث
 مـن مبالغـة فهـذه األحبـار كعـب مـن وأخـذها اإلسـرائيليات روايـة من هريرة أيب تربئة أما

  سليمان. األخ
 يف والكـالم األحبـار. كعـب عـن هريـرة أبـو أخـذه مما الرتبة حديث يعد نفسه فالبخاري

 عنـه الـرواة مسـئولية مـن كانـت أشـياء محـل وأنـه صادق بأنه إمياين مع يطول، هريرة، أيب
امه أن إال   حبث. وال عقل وال دين مع ال متنافياً  ليس باخلطأ ا

 هريـرة أيب أحاديـث أن يـرى الذي أن من 25ص سليمان األخ ذكره ما صحيحاً  فليس
 العلمـــي بالبحـــث ألنـــه مبالغـــة، فهـــذه الشـــريعة، يف طعنـــا يعـــد باإلســـرائيليات اختلطـــت
  (ص). النيب عن رواه وما الكتاب لأه عن رواه ما نفصل أن نستطيع

 بـن وعمـرو معاويـة علـى غضـبه شـآبيب (صـب آخـر أن 35ص سليمان األخ وذكر -
  الزبري) بن اهللا وعبد العاص
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  أهله. على املنكر إنكار وإمنا غضب مسألة املسألة ليس أقول:
  العاص. بن وعمرو معاوية مع الزبري بن اهللا عبد أدخل الذي ما مث

 الدنيا حيب الزبري ابن يتهمون كانوا األسلمي برزة وأيب عباس وابن رعم ابن أن صحيح
 واهللا نـراه الـذي لكـن الصحيح يف بعضها بأسانيد ذلك عنهم روي هلا، إال خرج ما وأنه
م وفجــورهم لظلمهــم هللا أمــىي بــين علــى خــرج الــزبري ابــن أن أعلــم  وأنــه وفســقهم، وأثــر
  امللك. عبد وابنه وانمر  ومن يزيد الفاسق من باألمر أوىل كان
 الصـحابة بقية مودة كسب يستطع ومل هاشم لبين أساء نفسه الوقت يف الزبري ابن لكن
 عباس بن اهللا فخسر بيته، وشرف وصالحه تعبده مع التعامل يف لصعوبته واملدينة مبكة
  وحنوهم. احلنفية وابن
 ال وهـذا هاشـم بين يغيض حىت اخلطبة يف (ص) النيب على الصالة قطع أنه عنه أثر وقد
  لبحث. وحيتاج عنه صحيحاً  أظنه
 مـــن وهــو الزهــاد العبــاد الصــحابة أبنــاء مـــن عنــه اهللا رضــي الــزبري ابــن أن اخلالصــة لكــن

 ال هاشــم بــين مــن غــريه أو عبــاس البــن مناقشــة مــن منــه حصــل ومــا بإحســان التــابعني
 الصديق وجده أمساء وأمه (ص) اهللا رسول حواري ابن فهو املسرتيب موقف منها نقف

 حقـــه مـــن لـــيس لكـــن احلنفيـــة ابـــن أو عبـــاس ابـــن ينـــافس ان حقـــه ومـــن عائشـــة وخالتـــه
م ظلمه، حقهم من وال ظلمهم   لبحث. حتتاج واختالفا
  عنه. اهللا رضي شهيداً  مضى حىت وصرب أمية بين ظلمة يهادن مل أنه الزبري ابن ويكفي
  معاوية؟! مع سليمان األخ قرنه كيف أدري ال فهذا
  شك. وال كبري فرق بينهما فرقفال
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 الــدنيا علــى معاويــة اتبــع لكنــه مكــة فــتح قبيــل أســلم أنــه ريــب فــال العــاص بــن عمــرو أمــا
 ممـا وهـذا حياتـه آخـر نـدم وقـد الشـرعي اخلليفـة وحماربـة بـدر أهـل مقاومـة يف له وأخلص
  أعلم. واهللا له يرجى
 آخــر يف ســيئاً  وعمــالً  صــاحلاً  عمــالً  خلطــوا الــذين مــن فهــو حمــري العــاص بــن عمــرو وأمــر
  وندم. توبة عنهم أثرت ممن مثله عن السكوت ونرى اهللا إىل وأمره عمره،
 ال لكننــا كبــار ذمــه وقــد لعظــائم مرتكــب ريــب بــال ظــامل وهــو واضــح فــأمره معاويــة أمــا

 يف أحدثــه مــا يهمنــا لكــن ربــه، إىل فهــو آخرتــه أمــر يهمنــا وال نــار وال جبنــة عليــه حنكــم
 العلـــم عصـــور املفضـــلة العصـــور يف متبعـــة ســـنة أصـــبحت ســـيئة ثـــاروآ مظـــامل مـــن األمـــة

  يطول. فيه والكالم والتدوين،
  غضباً. ومسيلمة أيب بن اهللا عبد ذم كان إذا إال غضباً  ليس هذا لكن

 وال نســـب معاويـــة خصــوم وبـــني بيننـــا وال خصــومة أو عـــداوة ولـــيس وأدلــة حبـــث فــاألمر
  قرابة.
ـــا كانـــت بـــل ـــا فلـــو الباغيـــة، وفئتـــه يـــةمعاو  مـــع (خـــوالن) قبيلتن  ومتعصـــبني غاضـــبني كن

  األيام. تلك يف ومواقفها لقبيلتنا لتعصبنا بالباطل
 لــب وهــذا أهلــه، وأبغضــنا الباطــل وعرفنــا أهلــه، وأحببنــا احلــق عرفنــا أن اهللا حنمــد لكننــا
  ودفاترنا. ومنابرنا مدارسنا يف يوم كل به ننادي الذي والرباء الوالء

 بــن وعمــرو معاويــة علــى الغاصــب الشــخص ذلــك أن 26ص نســليما األخ ذكــر مث -
  البيت!! أهل عن الدفاع امتطى الزبري وابن العاص
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 نغلـو ال لكننـا حمرمـاً، وال عيبـاً  لـيس البيـت أهـل عـن الـدفاع أن مـع اجلواب، سبق أقول:
م ونـــــؤمن فـــــيهم  وال وصـــــية وال عصـــــمة فـــــيهم نعتقـــــد ال وخيطئـــــون يصـــــيبون بشـــــر بـــــأ

  نقدسهم.
ـــم رفنعـــ لكننـــا  والتقتيـــل والباليـــاء املصـــائب املنكـــر إنكـــار ســـبيل يف ووجـــدوا ظلمـــوا أ

  والتشريد.
 من املظلومني مع نتعاطف ال فكيف كفاراً  كانوا لو حىت املظلومني مع نتعاطف فنحن
  الطاهرة!! ذريته من (ص) النيب بيت أهل

  الظلمة. من وأمثاهلم ويزيد معاوية عن الدفاع من أشرف البيت أهل عن والدفاع
  اهلدى. بعد الزيغ من باهللا نعوذ بقيعة كسراب بشبه حمتمياً  26ص قال مث -

م من هذه أقول:   العوام. ا خييفون اليت عبارا
  يزيد؟! وفسق معاوية بغي ذم يف زيغ أي
 األغيلمـــــة حـــــديث أم املتـــــواتر؟ عمـــــار حـــــديث هـــــو هـــــل بقيعـــــة؟! كســـــراب شـــــبه وأي

  األمة؟ يف معاوية أوجدها اليت والرزايا الباليا كل أم السفهاء؟
  بقيعة؟ كسراب هذه هل
  الكرمية!! واآليات واألمثال األشعار من احملفوظة التعبريات نردد أصبحنا أننا أم
 مــن يســلم ومل والضـالل الكفــر وقــادة والنصـارى اليهــود منــه سـلم فقــد 26ص قـال مث -

  الدين؟! أئمة زوبعته
 األخ ومــن مــين اجلميــع مــن فســلموا والضــالل الكفــر وقــادة والنصــارى اليهــود أمــا أقــول:
  أوًال. هذا والباحثني، العلم طلبة من كثري ومن سليمان
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 وقــادة والنصــارى اليهــود ســب مــن لألمــة أفضــل بــه يقــوم مــا أن يــرى باحــث كــل ثانيــاً:
  والضالل. الكفر
  واحد. اهتمام على األمة جنمع أن نستطيع وال

 تركــت أنــين ســليمان األخ يعــاتبين حــىت دول قيادتنــا حتــت وال أســلحة بيــدنا لــيس لكــن
  والضالل). الكفر وقادة والنصارى (اليهود
 كـــابن املســـلمني علـــى ردوده فكـــل أيضـــاً  ســـليمان األخ علـــى ينســـحب التقصـــري وهـــذا
 علــى رداً  لــه جنــد مل وغــريهم، الســقاف وحســن والقرضــاوي ياســني اجلــواد وعبــد اجلــوزي
  نصراين. وال يهودي وال كافر

  أنفسكم)؟!. وتنسون بالرب الناس ن(أتامرو  
 أحـدنا جـاء فـإذا والنصـارى لليهـود وتركـاً  للمسـلمني ذمـاً  النـاس أكثر من السلفية وغالة
 (اليهـود ملعاداة صرفنا حاولوا املسلمني به عادوا الذي عندهم اخللل بعض على لينبههم

  والضالل). الكفر وقادة والنصارى
 حجــتهم يـرون دامـوا مــا يسـتجيبون ال لكـنهم ذاهلـ تــدعوهم اإلسـالمية التيـارات ومعظـم
  العام. بالنفري فيجرأون الضعف عند أما ظاهرة،

  مساعيهم)!! وخابت اجلهود هذه شاهت (أال 27ص قال مث -
  علم؟! طالب كالم هذا أقول:

 والغايـة األمـور ـا تـزن شـرعية ثوابـت هلـا ليس الفئة (وهذه 26ص اهلامش يف قال مث -
  مشتبهة). ومعامله اضحو  غري منهجها من
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 قتـل علـى آمثاً  معاوية جيعل ألذي األمور؟ تزن شرعية ثوابت عنده ليس الذي من أقول:
  هذا؟! على مأجوراً  جيعله الذي أم باخلمر واملتاجرة بالربا والتعامل النفس

 الــرواة عدالــة كتــاب وكــذا الزيــدي للمســتوري املنقــذة الرســالة قــرأ أنــه 26ص ذكــر مث - 
اً  ووجد الزيدي زيد بن لمرتضىل والشهود   والعرض. الطرح يف تشا

 وأنـا زيـديان كالمهـا فـتعم واحملطـوري املسـتوري طـرح بـني التشـابه يقصـد كان إن قلت: 
 دكتـوراه رسالة الرواة) (عدالة وكتابه واعتدال وفضل علم على وهو منهما األخري أعرف
  م).1996 لعام رسالة (أحسن جائزة ونالت السين األزهر من عليها حصل
 األخ علـــى الكبـــرية بامللحوظـــات تقـــارن ال لكنهـــا الرســـالة علـــى يســـرية ملحوظـــات ويل

  يهودي. من أتى إن حىت وال زيدي من أتى إن احلق حنارب ال فنحن سليمان
  حنبلي. سلفي به أتى وإن الباطل نقبل ال كما
 اخلصـومات عتهأضـا الـذي الصـايف السـلفي املـنهج هـو فهـذا ونرد، قوله من نأخذ فلكل

  شرها. اهللا وقانا املذهبية والتحزبات
 هــذا ألن مغالطــة فهــذه الصــحابة بعــض يف الطعــن يف إتفاقــاً  وجــد أنــه مــن ذكــره مــا أمــا
 القـرآن يف عقبـة بـن الوليـد يف فـالطعن السـين، هـذا وال الزيـدي هـذا بكتـاب خاصـاً  ليس
  سلفياً. وال زيدياً  ليس واهللا الكرمي
  سلفياً. وال زيدياً  ليس (ص) والنيب النبوية السنة يف لعاصا أ[ي بن احلكم ولعن

  املتواتر. النص يف معاوية بغي ذم وكذلك
 كــان ولــو شــيعي أو زيــدي فهــو الصــحابة مــن أحــد يف طعــن مــن إن تقــول أن تريــد فهــل
  (ص)؟! اهللا رسول



  32

 مـن وأصـحابه (ص) اهللا رسـول مـن عقيـدة أنصـع وال العقيـدة علـى أحرص أنك أظن ال
 لـه لـيس مـن وخصوصـاً  الصـحابة مـن يسـيء مـن يـذمون كـانوا وقـد واألنصار جريناملها

  كهؤالء. سابقة
 النصـــوص ذمتـــه مـــن العلـــوان يـــذم مل وإن خـــالف، فيهـــا حيصـــل أن مـــن أســـهل فالقضـــية
  صرحياً. النصب وليعلن سلفية وال سنة يدعي فال الشرعية

 مـن تنـاقض مـن أخـف فهـو وجـد إن هـؤالء كتابـات يف تناقض وجود من ذكره ما أيضاً 
  نفسه!! الوقت يف أجر وفيه زندقة الصحايب سب جيعل

  يطول!! فموضوعها أخي يا عنها تتحدث ال التناقضات
 ال الزيدية املؤلفني وبعض عليها يرد اليت الفئة يقصد هؤالء أن اهلامش يف أيضاً  وذكر -

  الباطل. من بشيء إال احلق ينصرون
  زيدي. وال سين همن ينجو يكاد ال عام هذا أقول: 
م البيت أهل حب ميكن ال أنه ذلك (ومن قال مث  إال وفضائلهم حماسنهم وبيان ونصر

  نعه..). ومن معاوية يف بالطعن
  الباطل). يف وتوغل احلق عن (عمى هذا ومسى
 لعلــي، حربــه قبــل مــذموماً  معاويــة كــان وإن وعقــل إنصــاف مــن نــوع كالمهــم يف أقــول:
  احلرة. واستباحته للحسني هقتل قبل مذموم يزيد وكذا
م وقبل عمياء طاعة أصحاب كانوا الشام أعاريب وكذا   للبدريني. حر
 إذا إال ممكنــاً  الصــحابة حمبــة جتعلــون ال وأنــتم قــائًال: العلــوان األخ علــى بعضــهم ردَّ  ولــو

  املسلمني!! بقية يف طعنتم
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 اإلســالم وشــريعة ص)( الرســول عانــدمت إذا إال كــامالً  الصــحابة عــن الــدفاع جتعلــون وال
  ورسوله. اهللا ذمه من مبدح
 الثــوار مــه عليــه خرجــوا الــذين الصــحابة بــذم إال كــامالً  عثمــان عــن الــدفاع جتعلــون وال

  سبئية.. منافقني فجعلتموهم
 يف وجـــدنا فمـــا للمـــنهج حيـــاكموا أن جيـــب الســـلفية أو الزيديـــة أو الســـنة مـــن والبـــاحثني
  رددناه. اطلب من وجدنا وما أخذناه حق من كالمهم

 يــرد حنــوهم أو عائشــة أو عمــر أو بكــر أيب علــى يشــنع مــن الزيديــة غــالة يف وجــدنا فــإذا
 ويســميهم وعمــار علــي علــى يشــنع مــن احلنابلــة غــالة يف وجــدنا وإن الباطــل، هــذا عليــه
ــم وأهــواء) مطــامع (أهــل ــاري فينــا كــان ولــو عليــه يــرد للــدنيا!! قــاتلوا وأ  ابــن أو كالرب

  تيمية!!
 عـنهم يـدافع كالـذين الظلمة ذم على االتفاق وجوب مع واحداً  يكون أن جيب زانفاملي
  سليمان. األخ

 غلـو بـدون البيـت أهـل حيبون السنة أهل أن من أيضاً  اهلامش يف 26ص ذكره ما أما -
م. أعراضهم عن ويذبون إطراء وال   وحرما

 واحلــاكم الــرب عبــد وابــن كالنســائي قليــل إال الســنة مــن البيــت أهــل عــن يــدافع مل أقــول:
  وحنوهم. موسى بن اهللا وعبيد عقيل وابن شهاب وابن الوزير وابن األمري وابن
 اخللفــاء عــن الــدفاع علــى مقتصــر فلألســف املعاصــرين وخصوصــاً  الســنة أهــل عامــة أمــا

  معاوية!! مث الثالثة
  لفعلت. الدفاع هذا من عشرات سليمان لألخ أنقل أن شئت ولو مالحظ، وهذا
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 حنــوهم أو الصــادق أو علــي بــن زيــد أو احلســني أو علــي اإلمــام عــن دفاعــاً  يــينليعط لكــن
  الكبار. البيت أهل من
 هلــم نرضــى فــنحن كبــري، خــري فهــذا البيــت أهــل عــن شــرهم احلنابلــة غــالة كــف إن بــل

  صدقة. الشر عن فاإلمساك الشر عن اإلمساك
  أعطى. مما أكثر منهم وأخذ إال البيت أهل عن دافع حنبلياً  أن التاريخ يف يعرف وال
 للعوام يظهر ال خفي لكنه احلنابلة عند موجود النصب أن العقائد كتاب يف ذكرنا وقد
ـم أيضـاً  الغـالة هـؤالء بـه يشعر ال وقد  بعـض هلـم خلصـها ملخصـات علـى يعتمـدون أل

 يكــون أن اهللا فمعــاذ الغــايل) ال املعتــدل النصــب أقصــد هنــا (النصــب احلنابلــة نواصــب
 بقـي ملـا كـذلك كـان ولـو ومـروان.. وزيـاد ويزيـد معاويـة كنصب واضحاً  لةاحلناب نصب

  .8األمة) يف
 صــحيح فهــذا والنواصــب الرافضــة بــني وســط الســنة أهــل أن مــن 27ص ذكــره مــا أمــا -
  كلهم. ال السنة أهل بعض يف

اري.. كثري وابن تيمية ابن يف ال والنسائي الرب عبد ابن يف صحيح   اخل. والرب

                                                           
 مـوازين والباطـل احلـق ويف موازينـه ألن نيـة حبسـن النصـب وقـع قـد سـليمان فاألخ هذا وعلى نصب وظامله معاوية بغي عن الدفاع 8

 أن يريـد الـذي كالطـائر فهـو علـي!! لعـن علـى معاويـة بـأجر قـال ملـا شرعية موازين كانت ولو شرعية، موازين وليست احلنابلة غالة

  فكاكاً. منه يستطيع ال حديدي قفص داخل لكنه األغصان على الوقوف ويعشق حيلق
 -يهـمو  أال منـا فمـا وهنـاك هنـاك األوهـام تضـره وال– احلـديث علـم يف خصوصـاً  جيـد علـم طالـب أنـه الكـرمي األخ عن أعرف ألنين
 فـالن!! أو فالن وضعها قواعد مع تعارضت إذا الشرعية النصوص حتكيم من بد ال للحقيقة، للوصول يكفي ال احلديث علم لكن

  أراد. لو حىت يصنف أن يستطيع ال أنه جنزم هنا ومن هذا!! يفعل ال والشيخ
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 حبســب اإلنصــاف يف مراتــب وهــم املســائل هــذه يف واحــد رأي علــى ليســوا الســنة فأهــل
م   احلقائق. من اقرتا
 غالبــاً  فلــذلك واخلــوارج الشــيعة حــرب يف الســلطات اســتخدامهم الســنة أن األصــل لكــن
  أمسائهم. لبعض أشرنا اليت منهم القلة إال منصفني يكونون ال
 املعتقـد)!! صـلب (سـين صـاحبها أن عنـدها يـذكرون الـيت الـرتاجم بعـض يف تنبعث وقد
  لبحث. حيتاج واملوضوع غالياً  نصباً  فيها فأجد

 كتــب أنــه يثبــت فلــم صــحيح غــري وهــذا الــوحي كتــاب أحــد معاويــة أن 27ص ذكــر -
  قط. الوحي
  صحيح. فهذا وجيزة فرتة يف (ص) النيب كتاب من كاتباً  كان كونه أما

 كتبـــة مـــن اثنـــان ارتـــد فقـــد الـــذم مـــن وال الكبـــائر مـــن صـــاحبها تعصـــم ال الـــوحي وكتابـــة
 صـحيح يف مـذكور واآلخر مشهور وأمره السرح أيب بن سعد بن اهللا عبد أحدمها الوحي
  لفظته. األرض وأن مسلم
 وعــددهم ذكــر كبــري هلــم لــيس الكتــاب معظـم ولــذلك جــداً  عاديــة مهمــة الــوحي فكاتبـة

  كاتباً. )35(
  طالب. أيب بن وعلي كعب بن وأيب ثابت بن زيد هم الوحي بكاتبة املختصني لكن
 كتبهمـا ثـالث أو رسالتني إال له جند مل هذه حىت بل الرسائل، يكتب فكان معاوية أما

  النبوي). للعهد السياسية الوثائق (راجع
  مظلمة؟! كل معاوية لريتكب مربراً  تكون الثالث الرسائل هذه فهل
  عاقل. بال على خيطر ماال هذا
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 (ص) للنــيب االســتجابة علــى وينشــغل العمــل هــذا يســيء -كتابتــه قلــة علــى- معاويــة مث
  بطنه). اهللا أشبع (ال (ص) النيب عنه قال حىت باألكل، عنه ويتعذر
  منقبة!! إىل وقلبوه هذا حول النواصب دندن وقد
  فضيلة!! (ص) للنيب االستجابة عن التأخر وكأن
  ويصم. يعمي فالتعصب وهكذا

 أحــد معاويــة كــون يف العلــم أهــل مــن حــدأ بــني خــالف (ال ســليمان األخ قــول أمــا -
  الوحي). كتاب
 مـــن تعصـــم ال الـــوحي كتابـــة أن -هـــذا حصـــل لـــو– العلـــم أهـــل بـــني خـــالف وال أقـــول:
  الردة. وال النفاق وال السرية سوء وال الظلم
  الكبائر. وارتكاب بالبغي نذمه وإمنا -صحَّ  إن– الوحي بكتابة معاوية نذم ال وحنن

 بـأن يقـر مل مـن علـى حنبـل بن أمحد إنكار من 27ص أيضاً  اهلامش يف نقله ما أما -
 أمحـد فإنكار بالسيف؟ غصباً  اخلالفة أخذ وأنه الوحي وكاتب املؤمنني خال معاوية

  ذلك. يف خمطئاً  كان ولو حمله غري يف صحَّ  لو
 األول القــرن يف وباإلمجــاع والرضــا بالشــورى ال بالســيف اخلالفــة أخــذ أنــه باإلمجــاع ألنــه

 اختصـت فكيف سلمة وأم وحفصة عائشة أخوة يف املؤمنني) (خال يقال ال هأن خاصة
ــا بتســمية عنهــا اهللا رضــي حبيبــة أم  مــن معاويــة اخــتص كيــف مث للمــؤمنني أخــواالً  أخوا

  ذا؟! بيتهم
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 نافعـــاً  اللقـــب كـــان ولـــو والـــذم الـــذنوب كبـــائر مـــن تعصـــم ال أيضـــاً  املـــؤمنني) (خـــال مث
 أنــه اليهــودي أخطــب بــن حيــي ولنفــع (ص)) اهللا رســول (عــم أنــه هلــب أبــا لنفــع صــاحبة
  املؤمنني). (جد
  اخلزعبالت. هذه من دعونا

 لســائر وتكفــرياً  للمعــني تكفــرياً  عنــه نقلــوا فقــد أمحــد عــن احلنابلــة ينقلــه فيمــا أشــك أنــا مث
 أو متوقــــف لكـــل وتكفـــرياً  القـــرآن خبلـــق قائـــل لكـــل وتكفـــرياً  وتكفـــرياً  واجلهميـــة املعتزلـــة
  اخل. والكرابيسي.. حنيفة أليب فرياً وتك شاك!!
  الشرعية. النصوص خالفناه واتبعناه أمحد عن هذا صحَّ  فإن

 وال مالكــــاً  تقلــــدوا وال تقلــــدوين (ال فقــــال التقليــــد بــــرتك أمرنــــا الــــذي هــــو أمحــــد واإلمــــام
  أخذوا). حيث من وخذوا الثوري وال الشافعي

ــــا فــــال ــــو فــــيمن غلــــون أو حنيفــــة كــــأيب أمحــــد يكفــــره مــــن نكفــــر أن يلزمن ــــه يغل  أمحــــد في
  .9-عنه النقالن صح إن -كمعاوية

 الشـــــريعة حـــــراس مـــــن للنيـــــل (درك ومعاويـــــة هريـــــرة أيب يف الطعـــــن أن 27ص وذكـــــر -
  اآلخرين).

 ريــة وأيب ياســني اجلــواد كعبــد آخــرون فيــه يطعــن هــذا شــأين مــن لــيس هريــرة أبــو أقــول:
  وغريهم.

                                                           
 بــه، املعتزلــة لظلــم الفعــل ردة مــن فتكــون تصــح فــإن اهللا رمحــه أمحــد لإلمــام املنســوبة األشــياء مــن كثــري ثبــوت يف شــك عنــدي 9

  األمر. من بينه على فلنكن واملعتزلة احلنابلة بني وقع والتظامل
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 فــإن منصــف، لبحــث حيتــاج واألمــر الســاحة، يف معروفــة كتــبهم آخــرون عنــه دافــع كمــا
 مـن وختطئة ختطئته من مانع فال وإرسال وصل بني خلط أو أحاديث يف أخطأ قد كان
  منه. أفضل هو

 كمــا النســيان مــن مــربأً  ولــيس الناقــدون، األخــوة يصــوره كمــا الرجــل أن أظــن ال لكنــين
   .2610ص العلوان األخ يزعم
  رة؟!هري أيب مرتبة يف أدخله الذي فما معاوية أما
  اآلخرين!! لنقد درج هذا بأن وهم على بناءً  اثنني أو صحايب نقد من املنع جيوز ال مث
  بدر؟! وأهل علياً  ينتقصوا مل احلنابلة غالة وكأن أكرب! اهللا
م من (هكذا!!) السلف أئمة عن 28ص نقله ما أما -  مبنزلـة (معاوية يقولون كانوا أ

مناه حركه من الباب   فوقه). من على ا
 كــل يف التشــكيك يف البــاب فــتح فقــد مســيلمة نبــوة يف شــكك فمــن هــذا وعلــى أقــول:

  النبوات!!
 كلهــم عثمــان علــى واخلــارجني وعلــي وعمــار ذر كــأيب فوقــه مــن يف طعنــوا قــد الغــالة مث

  معاوية!! من أفضل صحابة وفيهم عثمان على اخلارجني يذمون
  الرضوان. بيعة شهد فقد معاوية من أفضل وهو زهري بن حرقوص يذمون وكلهم
  الرضوان. بيعة شهد وقد أيب بن اهللا عبد ويذمون
 وأهل بدر أهل وبقية وعثمان وعمر بكر أيب يف الطعن منه خيشى هؤالء يف الطعن فهل
  الرضوان؟! بيعة

                                                           
  ينسون. والبشر بشر، فالرجل مبالغة، وهذه (ص)) اهللا رسول من مسعه شيئاً  ينسى يكن مل هريرة (أبو سليمان األخ قال 10
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 أمحـد عـن يصـح مل كـذاب نقـل وهـذا  السـلف) أئمة (عن هكذا ينقل سليمان األخ مث
  منهم.

 هـــارون بـــن موســـى أيب عــن وصـــوابه الـــنص هـــذا نقــل يف اً أمينـــ يكـــن مل ســليمان األخ -
 مــن البــاب حلقــة مبنزلــة معاويــة قــال: أنــه وكيــع وأظنــه العلــم أهــل بعــض عــن (بلغــين قــال:
مناه حركه   فوقه). من على ا
  العلوان. جعله كيف فانظر وكيع عن يصح مل ضعيف إسناد فهذا

 النــيب أصــحاب ســرت معاويــة ال:قــ أنــه احللــيب!!) (الشــامي نــافع بــن الربيــع عــن نقــل مث -
  وراءه). ما على اجرتأ السرت كشف فإذا (ص)

 وتكذيب الكتاب جحد إىل ذلك وساقه بقوله: مهوالً  القول هذا سليمان األخ أتبع مث
   اهللا!! رسول يف والطعن السنة
 وغفل هارون بن موسى وظن اإلسناد يف الصريح للبالغ ينتبه ومل السلف)!! أئمة (عن

  وكيع. الكالم هذا يقول فلن وكيع!! تشيع عن كذلك
 لـه؟! تكـذيباً  القرآن بنص والقول منه، طعناً  (ص) النيب تصديق يصبح أكرب، اهللا قلت:
  سليمان؟! األخ عنها يتحدث اليت املوازين هي هذه فهل
 بينــا وقــد علــي ذم وال معاويــة مــدح يؤخــذ ال والشــاميون شــامي حلــيب نــافع بــن الربيــع مث

  مرة. من أكثر هذا
 نبـوة يف الطعـن يصـبح الفاسـد املقيـاس هـذا علـى بأنه سابقاً  أجبنا مبا هذا على جياب مث

 يف تشــــكيك هبــــل ألوهيــــة يف التشــــكيك ويصــــبح النبــــوات!! يف للطعــــن طريــــق مســــيلمة
  القوم. عند عجيبة فاملقاييس وهكذا وجل، عز اهللا ألوهية
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  ذلك؟! يف ةاخلطور  فما معاوية تقييم يف للشريعة متبعني كنا فإذا
  الشرعية؟. النصوص فوق معاوية ويصبح الشريعة حنيد هل

 البـدريني ولعـن الصـاحلني وقتـل بـاخلمر وتـاجر املسـكر وشـرب بالربـا وتعامل بغى معاوية
 وقتـــل صـــرباً  عـــدي بـــن حجـــر وقتـــل يزيـــد إىل األمـــة أمـــر وفـــوض العضـــوض بامللـــك وأتـــى
 فهــل وفعــل وفعـل احلســن وسـم علــي شـيعة علــى زيــاداً  وسـلط الغفــاري عمـرو بــن احلكـم
  (ص)؟! للنيب رؤيته ألجل هذا نرتك
  جواحنهم. بني متوسد وهو الغلو يذمون الغالة لكن منصف يقوله ال هذا

 كــانوا الــذين واألنصــار املهــاجرين تكفــري منهــا يلــزم نظريــات ينظــر هنــا ســليمان فــاألخ
 القــــرآن جحــــد إىل النهايــــة يف يــــؤدي معاويــــة يف يطعــــن مــــن جيعــــل ألنــــه معاويــــة يــــذمون

  (ص)؟! الرسول وتكذيب
 يـذمون كـانوا الـذين الصـحابة مـن وغـريهم ذر وأيب وعبـادة وعمـار علي على فرية وهذه
 فهـل يلعنـه كـان العلمـاء وبعـض ويكفـره، بالنفـاق يتهمه كان وبعضهم ويذمونه معاوية
  (ص)؟! الرسول وكذبوا الكتاب جحدوا هؤالء بأن مسعتم
  (النصب). إىل يصل أنه قلت والذي عنه حدثتكم الذي احلنبلي الغلو هو هذا
 فـالطعن (ص) الرسول يف والطعن القرآن تكذيب إىل يقود معاوية يف الطعن كان إذا مث
  وأوىل؟!. أبلغ املنابر على ولعنه علي يف

  واالزدواجية؟! التناقض هذا فلماذا
 صـــاحبه ربفيعتـــ علـــي لعـــن أمـــا للقـــرآن؟ تكـــذيب معاويـــة يف الطعـــن يعتـــرب ســـليمان األخ

  فقط؟! واحداً  أجراً  مأجوراً 
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 حنــب وحنــن والنواصــب! الــروافض بــني وســط حنــن نواصــب لســنا تقــول: كلــه هــذا وبعــد
  وحنن..؟! وحنن (ص)!! اهللا رسول بيت أهل

ــم النــاس هــؤالء يف والغريــب ــم عقــدي!! دنــس كــل مــن مربئــني أنفســهم يــرون أ  قــد وأ
  العقيدة!! طهارة يف الغاية بلغوا
 النفـــاق، مـــن أنفســـهم علـــى خيشـــون كـــانوا أنفســـهم الصـــحابة ألن مركـــب نصـــب وهـــذا

  وأسوأ. البدعة من أبلغ والنفاق
  اآلخرين. من والتوجس الذات تربئة يف عجيبة دعاوى فلهم هؤالء أصحابنا أما

  الشيطان. تسويل ومن املصائب أكرب من وهذه
 أصـحاب ينـتقص فـيمن للمهـدي قـال أنـه 11مصـعب بـن اهللا عبـد عـن 28ص ونقل -

  زنادقة. (ص) اهللا رسول
 زنادقـة بـدر أهـل أم بـدر؟! ألهـل ذمـه يف زنـديق معاويـة إن تقولـوا أن تريـدون هـل قلت:
  ملعاوية؟! ذمهم يف
 متهم نفسه مصعب بن اهللا فعبد الصحابة انتقاص من مصعب بن اهللا عبد ذكره ما أما

  !!.12الصحابة بعض يف بالوقوع
م الصــحابة ينتقصــون الــذين (الزنادقــة) بــأن مصــعب: بــن اهللا عبــد قــول وأمــا  قــالوا: كــأ
  سوء. صحابة يصحبه أن بالرجل أقبح وما سوء صحابة بصحبة (ص) اهللا رسول

                                                           
  ).10/174( تارخيه يف اخلطيب عن نقلها 11
12   
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م بعد العجل وعبدوا سوء صحابة موسى صحب فقد الزم غري هذا أقول:  فيكون إميا
  قاعدتكم؟! على مذموماً  السالم عليه موسى اهللا نيب
 ذمهــم ظلمــة أناســاً  نســتثين وإمنــا (ص) اهللا رســول أصــحاب يــذم مــن نــذم معكــم حنــن مث
  فقط. عباده من والصاحلون ورسوله اهللا

  ورسوله. اهللا ذمه من وذم ورسوله اهللا مدحه من مدح على متفقون فكلنا
 اهللا ذمـه مـن وحتديد ورسوله اهللا مدحه من لتحديد البحث إال االتفاق هذا بعد يبق ومل

  القاعدة. يف اخلالف وليس املنطقة هذه يف هو فاخلالف ورسوله
 ومل الطلقــاء وظلمــة األعــراب وأجــالف املنــافقني ذم علــى يوافــق أكثــرهم املنطقــة هــذه مث

 الصــــحابة كــــان فقــــد يقــــع هــــذا ومثــــل اخلمســــة يتجــــاوزون ال نفــــر يف اخلــــالف إال يبــــق
 يـــتهمهم فبعضـــهم الصـــاحلني مـــن أم املنـــافقني مـــن هـــم هـــل أنـــاس يف خيتلفـــون أنفســـهم

  يربئهم. والبعض فاقبالن
  .13هؤالء يف الختالفهم مبتدعاً  بعضاً  بعضهم يعد ومل
 مــــن أحــــداً  ينــــتقص الرجــــل رأيــــت (إذا زرعــــة أيب قــــول 29ص لســــيمان األخ نقــــل مث -

  زنديق). أنه فاعلم اهللا رسول أصحاب
ذا أقول:    فقط!! ينتقص يكن فلم معاوية ذممنا و
  فقط!! (ص) اهللا رسول أصحاب من واحد على يقتصر يكن ومل
  فقط!! باللسان الطعن على يقتصر يكن ومل

                                                           
  وحنوهم. قشري بن ومعتب جارية بن وجممع الصامت بن سويد بن اجلالس يف اخلالف املثال سبيل على واراجع 13
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 معاويــة مــتهم مــن املســلمني فــرق مــن أجــد ومل زرعــة أيب مــنهج علــى زنــديقاً  يصــبح فهــذا
  زرعة. أيب نظرية مع يتفق وهذا زنديقاً  معاوية يعتربون فهم املعتزلة إال بالزندقة
  فقط. باغٍ  ظامل إنه بالقول: ونكتفي حبرفيتها نسلم ال لكننا
  املتواتر. بالنص التزم فقد هذا قال فمن
 لكــن ياســر بــن كعمــار املهــاجرين بعــض اتبــع فقــد معاويــة اســالم يف وشــكك زاد ومــن

  والزندقة. الظلم بني تناقض ال أنه مع وأحوط أوىل بالنص التمسك
 الـــرازي زرعـــة أبـــو (راجـــع وضـــعفهم الصـــحابة بعـــض انـــتقص قـــد نفســـه زرعـــة أبـــو مث -

  الزنادقة؟! من عندك زرعة أبو فهل يث)احلد يف وجهوده
 هــــؤالء طعــــن (أن اســــتدرك أنــــه إال اخلطــــأ!! مــــن معاويــــة ينــــزه ال أنــــه 30ص ذكــــر مث -

  توضيح. هلا ليس فاسدة!! كلمة هكذا فساد!!)
  فارتقاه!! اجملد طلب األمة!! يف علم بأنه معاوية على 30ص أثىن مث-

  هديني!!امل وأعراض البدريني مجاجم على ولكن نعم، قلت:
 وحسـن برعيتـه واهتمامـه وعدلـه وحلمه وعفافه صدقه ظهر معاوية أن 30ص ذكر مث-

  هلم!! سياسته
  آخر!! رأياً  بدر ألهل لكن شيء فهذا سليمان األخ رأي هذا كان إذا قلت:

 فـيهم!! سـكينته اهللا أنـزل الـذين مجلـة يف وكـان حنيناً  شهد قد معاوية أن 30ص ذكر-
  حنني. ةغزو  يف اآليات ذكر مث
 املرتبصـــني املعتــزلني مــن كــان معاويــة وأن الشــبهة هــذه علــى اجلــواب ســبق قــد اقــول:\

 الــذين مــن كــذلك وكــان الشــكينة علــيهم تنــزل ال هــؤالء ومثــل حنــني يــوم (ص) بــالنيب
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 الطلقـاء ومتشـككي املنـافقون شـهدها قـد وحنـني مجـًال، أبيـه مـع وسـرق نـني يوم أساءوا
 النـيب هزمية يتمنون الذين الطلقاء من كان ومعاوية باالمجاع ةاآلي تتناوهلم وال واألعراب

 الصـــدمة تكـــون أن يكرهـــون ال مكـــة أهـــل أن علـــى يـــدل مـــا األثـــر يف جـــاء فقـــد (ص)
  (ص)؟! اهللا سرول على واهلزمية
  واحداً!! أجراً  مأجورون (ص) النيب هزمية متين يف جمتهدون لعلهم لكن
 مـــنهج علـــى لكـــان فعـــل ولـــو حنـــني يـــوم ص)( النـــيب اغتيـــال الطلقـــاء بعـــض حـــاول وقـــد
  فقط!! واحد أجر وله جمتهداً  متأوالً  هؤالء
  (ص)؟! النيب قتلوا لو حىت عليه ويؤجرون الطلقاء يفعله أن ميكن شيء كل
 لـه لـيس مث والشـهادة؟! النبـوة بـني اهللا فيجمـع حبنني؟! (ص) النيب قتل مت لو يضر فماذا
م شـاء إن اهللا إىل – حصـل لـو– قتلـوه الـذين فأمر شيء؟! األمر من  غفـر شـاء وإن عـذ
  واجتهادهم؟ بتأويلهم هلم
 مــن قتــل ملــن كــفء أنــه ويــرون النفــوس بــه تصــفو (ص) النــيب قتــل أن ورأوا اجتهــدوا هــم

م   وأحد..!! ببدر أقار
م -حصـــل لـــو– القتلـــة علـــى حنكـــم كيـــف  مـــن فقـــط معصـــية القتـــل أن مـــع مرتـــدون بـــأ

  تغفر؟ اليت املعاصي
  يغفر؟! ال قطف الشرك
 أو أصـــاب ســـواءً  احلـــالتني يف مـــأجور فهـــو اجملتهـــد املتـــأول فعلهـــا إن فمعصـــية القتـــل أمـــا

  أخطأ؟!
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 فأخطــأ اجتهــد وإن أجــران فلــه فأصــاب فاجتهــد احلــاكم حكــم (إذا احلــديث يصــح أمل
  واحد)؟! أجر فله
  اهللا!! سبيل يف غبار مع جهنم نار جيتمع ال مث

 النـيب قتلـوا ولو جهنم نار مع يلتقي ال الطلقاء أنوف خلود حنني يوم ثار الذي والغبار
  (ص)؟!

 فهـــم (ص) النـــيب أصـــحاب مـــن الطلقـــاء وأن ســـيما ال خيصـــص ال مطلـــق احلـــديث ألن
  فقط؟! هاشم بين ينافسون لكنهم باهللا يؤمنون
  (ص)؟! اهللا لرسول الطلقاء قتل يف هاشم بين يضر وما

  لقبيلة!! ليس الدين
  وحده!! هللا الدين
 يصــــفح ال فكيــــف ظلمــــه عمــــن يصــــفح كــــرمي خصــــمهم -ذلــــك حصــــل لــــو– القتلـــة مث

  عنهم؟!
 يف شــيئاً  تبقــي ال الــيت النواصــب وقواعــد بعبــارات األصــلي الكفــر إلبــاس ميكــن وهكــذا
  هدمته. إال الدين

  القواعد. لتلك يستجيب أنه يبدو وصاحبنا
  !رغم؟! من رغم وإن مأجورون جمتهدون فهم شاؤوا ما الطلقاء فلريتكب

 احتمــل فقــد باإلميــان لــه الشــهادة بعــد بالنفــاق معاويــة وصــف مــن أن 30ص وذكــر-
  مبيناً!! وإمثاً  اتاناً 
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 رســوله علــى ســكينته اهللا أنــزل (مث اآليــة مــن يســتدل كيــف الفقيــه هــذا إىل انظــروا أقــول:
 الطلقـاء وسـائر معاوية أن مع باإلميان؟! ملعاوية شهادة اآلية يف أن على املؤمنني) وعلى
 يتفرجـون!! تـل علـى اعتزلـوا وأمثـاهلم سـفيان وأبـو معاويـة بـل املنهـزمني، مقدمة يف كانوا
  الدائرة؟! تكون ملن
  اهللا؟! على نكذب حىت معاوية عن ندافع أن يكفي أال
 ألنـه باإلميـان املنـافقني مـن معـه ومـن أيب بن اهللا لعبد الشهادة ميكن أخينا منهج على مث

 مــنهج فعلــى اقتتلــوا..) املــؤمنني مــن طائفتــان (وإن (ص) النــيب أصــحاب ويف فــيهم نــزل
  البخاري). صحيح يف (والقصة باإلميان!! الطائفتني أفراد جلميع اهللا شهد هؤالء،

  بالنفاق!! معاوية يصف من بقتل 30ص سليمان األخ طالب مث-
ـم قتلهم!! الرجل هذا لرأى أحياء البدريني أكثر كان فلو هذا وعلى  ونيتهمـ كـانوا أل
  والفجور. بالظلم يصفونه أو إسالمه يف يشكون أو ذا معاوية
  االجتهادات!! على احلجر باب من ليس هذا أن 31ص يزعم كله هذا وبعد
 فقــال: نفســه ونــاقض بــدعي) ادعــاء (وهــذا 31ص الشــريعة فــروع يف االجتهــاد قصــر مث

 الــــدليل تضــــييق مــــا وتــــرجيح فيهــــا واملختلــــف واملســــائل الشــــريعة فــــروع يف (غاالجتهــــاد
  واجب). أمر ترجيحه..

 علـى الكبـار الصـحابة فكـان الصـحابة، عهـد مـن فيـه اختلف مما معاوية موضوع أقول:
  وتعظيمه. مدحه على واألعراب الطلقاء وكان سريته وذم وتضليله ذمه

ــــا جيــــوز هــــذا فعلــــى ــــون (املعــــاويني) هــــؤالء لكــــن فيــــه البحــــث لن  بعــــض يف الطعــــن يقلب
  بينا. أن سبق كما معاوية، يف يقبلونه الو  واألنصار املهاجرين
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 الدولـــة يســـتعدي فأخـــذ احلجـــة بضـــعف شـــعر 31،32ص ســـليمان األخ أن ويبـــدو-
 باحلديــد!! بأخــذهم فيطالــب -معــه ال احلــق معهــم الــذين– الــرأي يف لــه املخــالفني علــى

  عليهم!! واحلكم
ـــا  اســـتعدوا ضـــعفوا إن فهـــم قـــدمي، مـــن احلنابلـــة غـــالة ديـــدن فهـــذا هـــذا أســـتغرب ال وأن

 (صـيانة فيـه ونفـيهم وسـجنهم املخـالفني قتـل أنه ومدعني هلم، املخالفني على السلطان
  املسلمني)!! لعقائد

 النـــيب أن فــزعم معاويــة، مناقـــب مــن يتومهــه مـــا ســرد يف 32ص لســيمان األخ واصــل مث
  بإسناد. يصح مل كذب هذا أن الكالم سبق وقد للوحي، كاتباً  جعله (ص)
  (ص). النيب سنن وحماربة السرية سوء عند الذم من معص ملا صحَّ  ولو

 توليــة علــى نــدم عمــر لكــن صــحيح وهــذا دمشــق علــى اســتعمله عمــر أن 32ص وذكــر
  سبقت. املنية لكن عمره آخر يف بعزله وهم معاوية
  النار)!! ليدخلين معاوية أطعت (لئن يقول عمر وكان
 وهـذا مكانـه، معاويـة تولية على سفيان أيب بن يزيد أقر وإمنا ابتداءً  معاوية يول مل وعمر
 مؤمتنــاً  لــيس معاويــة أخــاه أن يعــرف فهــو اهللا ســاحمه ســفيان أيب بــن يزيــد أخطــاء مــن يعــد
  والشر. اخلري يف متعاضدة كانت كلها سفيان أيب آل أسرة أن يبدو لكن الوالية على
  عنه. اهللا رضي عمر أخطاء من يعد معاوية تولية يف ليزيد عنه اهللا رضي عمر واقرار
 بــن الوليــد (ص) النــيب وىل فقــد الواليــة يســتحق ال مــن توليــة مــن معصــوماً  لــيس وعمــر
 (ص) النــيب مــن بالرجــال أعــرف لــيس فعمــر وكــذب، املصــطلق بــين صــدقات علــى عقبــة
 الثقفــي عبيــد أيب وتوليــة حارثــة بــن املثــىن عــزل يف فأخطــأ وخيطــئ فيصــيب جيتهــد لكنــه
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 اجلسـر يـوم هزميـة التوليـة وهـذه العـزل هـذا نتـائج مـن كـانو  املثـىن كفـارة لـه يكن مل الذي
  املسلمني. آالف فيها قتل اليت املشهورة
 علـى عمـرو كـان فقـد مصـر، علـى العاص بن عمرو تولية يف عنه اهللا رضي عمر وأخطأ
 أمـوال علـى يـؤمتن ال هـذا ومثـل -الذهيب قال كما– الدنيا حيب باحلرب وعلمه فروسيته
  وحقوقهم. املسلمني

 خربتـه أن علـى دليـل وهذا يعزهلم مث أناساً  يويل عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر كان بل
  ذلك. خالف له يتبني مث أمانة أو كفاءة الرجل يف يظن غريه، خربة مثل بالرجال
 أو الواليـة يسـتحق ال مـن توليـة يف معصوم غري (ص) النيب كان إن ألنه عيباً  ليس وهذا
 أو فعمـر عقبـة بـن كالوليـد عليـه يكذب من أو اهلدية) حب(صا اللتبية كابن خيون من
  أوىل. باب من غريه
  هلم. (ص) النيب معرفة فوق جنعلها حىت للرجال عمر معرفة يف نغلو أن جيوز فال
 علـــى احلـــق جعـــل اهللا (إن حـــديث تصـــحيح مـــن 32ص ســـليمان األخ ذكـــره مـــا أمـــا-

  اماً!!مت الشيعة عند بالعصمة كالقول فهذا وقلبه) عمر لسان
 إال ينــوي ولــن حقــاً  إال يقــول فلــن وقلبــه عمــر لســان علــى احلــق جعــل قــد اهللا كــان فــإذا
 كثـري يف أخطـأ قـد عمـر أن يعـرتف سـليمان األخ مث يصح، ال واحلديث غلو وهذا خرياً 
 علـى احلـق جعـل قـد اهللا كـان ولو عمر) هللك علي (لوال يقول عمر وكان الفتاوى، من

  قول.. وال نية وال حكم وال فتوى يف أخطأ وملا هذا قال ملا وقلبه لسانه
 يؤكــد عنــه اهللا رضــي اخلطــاب بــن لعمــر والفقهــي التــارخيي والواقــع مســلم يقولــه ال وهــذا
  ويصيبون. خيطئون الذين الصحابة مجلة من بشر وأنه هذا،
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 علــى احلديبيــة صــلح إنكــار يف حمقــاً  لكــان عمــر لســان علــى احلــق جعــل قــد اهللا كــان لــو
  ).(ص النيب

 إنكــار يف حمقــاً  ولكــان القــرآن) يف ــا مــأمور أنــع (مــع احلــج متعــة منــع يف حمقــاً  ولكــان
  القرآن). يف موجود أنه (مع للجنب التيمم
  ذكرها. يطول اليت والفتاوى القضايا من كثري وهكذا
  قط!! أخطأ ملا عمر لسان على احلق جعل قد اهللا كان فلو

 طالــب أيب بــن علــي يف العصــمة إدعــاء يعةالشــ علــى ننكــر فــنحن باطــل، اعتقــاد وهــذا
 بـــالقول نصـــرح مل أننـــا وبيـــنهم بيننـــا والفـــرق عمـــر؟! يف ـــا ونقـــول عشـــر االثـــين واألئمـــة
 عني هو -(ص) النيب على افرتاه من افرتاه الذي– السابق الكالم لكن تصرحياً  بالعصمة
  متاماً!!. العصمة

 مثلمـا خيطـئ كـان باجلنـة وتبشـريه وراشـديته فضـله علـى عمـر أن اإلقـرار مـن بد فال إذن
 التــابعني عــن فضــالً  الصــحابة مــن وغــريهم مســعود وابــن وعلــي وعثمــان بكــر أبــو خيطــئ
  بعدهم. فمن
 ملعاويـة اقـراره جنعـل أن مـانع فـال ويصـيب) خيطئ عمر (أن وهي املقدمة ذه أقررنا فإذا
  هذا. ومناي إىل مفاسد األمة على جرت اليت األخطاء من كان دمشق على والياً 

 فعــل مــا ســيفعل معاويــة أن يظــن يكــن مل فهــو اهللا شــاء إن معــذور عنــه اهللا رضــي وعمــر
 األمـة ويـدخل الفاسـق ليزيـد األمـة أمر ويفوض اخلالفة على وخيرج بدر أهل وسيحارب

  واحداً. يوماً  معاوية أقر ملا هذا يعرف عمر كان فلو منه.. خترج مل نفق يف
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 يعـرف كان -حذيفة بعد بالفنت الصحابة أعلم من وهو– طالب أيب بن علي أن ويبدو
  بعزله. فسارع معاوية من هذا
  أوضح. (ص) النيب لسنن وإبطاله أعظم فتنته لبقيت ويقاتله يعزله مل ولو
 علــى أو للمنصــفني واضــحاً  أمــره جعــل ملعاويــة البــدريني مــن معــه ومــن علــي قتــال لكــن
  يقاتله. ومل علي يعزله مل لو وأهاسيتب كان اليت املكانة تلك له جيعل مل األقل
  عزهلم. أو الوالة تولية يف دائماً  يصيب أنه نرى ال أيضاً  طالب أيب بن وعلي
 مـن كـان ملعاويـة عزلـه لكـن مصـر واليـة مـن عبـادة بن سعد بن قيس عزل يف أخطأ فقد

ا أعماله أفضل   ملعاوية. ابقاءه يرى كان من عكس على وأصو
  .الحقاً  األسباب نذكر وقد
 مـــن أحـــد طعـــن وال معاويـــة يـــتهمهم (مل عمـــر أن 32ص ســـليمان األخ نقلـــه مـــا أمـــا-

  ذلك). يف الصحابة
ــم فعمــر بالتــاريخ أخينــا جهــل مــن فهــذا  احلاجــات ذوي يــرتك وأنــه إمارتــه يف معاويــة ا
ـــئن وقـــال ببابـــه،  مـــا أمـــري مـــن اســـتقبلت (لـــو وقـــال النـــار) ليـــدخلين معاويـــة أطعـــت (ل

  مبعناه. وية..)معا وليت ملا استدبرت
  اخلالفة!!. أمر يف سيطعن معاوية بأن ونتنبأ

– اخلالفـة يف عمـر علـى نفسـه فضـل حـىت متكن إن ما فمعاوية عمر نبوءة صدقت وقد 

   -14البخاري صحيح يف والقصة

                                                           
 قاتلـك مـن النـاس أوىل (بـل ويقـول يـرد أن عمـر ابـن فهـم أبيـه) ومـن منـه أوىل (حنـن عمـر بـابن معرضـاً  املدينـة يف معاويـة قـول هو 14

  يفعل. مل لكنه اإلسالم) على وأباك
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 يـــذكر ومل الـــبالد، يف لـــه وزيادتـــه ملعاويـــة عثمـــان إقـــرار 33ص ســـليمان األخ ذكـــر مث-
 الـذين السوء أمراء من معاوية أن حيلف كان الذي صامتال بن وعبادة ذر أيب معارضة
  (ص)؟! النيب منهم حذر

 معاويــة فضــل (علــى القــوم عليــة مــن االمجــاع مــن 33ص ســليمان األخ ذكــره مــا أمــا-
  البالد)!! سياسة على وقدرته
  اإلمجاع؟! لتعريف معرفته حسن ىل سليمان األخ أهنئ فأنا

 ذر وأبـو الصـامت بـن عبـادة إخـراج وكذلك )؟!القوم علية (من علي إخراج على وأهنئه
  اليوم؟! ذلك املوجودين بدر أهل وأكثر وعمار وحذيفة
 وال بــــدري يهمهــــم ال (املعــــاويني) هــــؤالء أن عديــــدة مناســــبات يف قلــــت أن ســــبق وأنــــا

 يف يســري األمــة يف فكــراً  أوجــد أنــه فــيهم تــأثريه يف والســبب معاويــة، يهمهــم إمنــا رضــواين
– األمـة نصـف خـدع أنه دهائه ومن املقاييس بكل داهية معاوية وكان الصاحلني مغفلي

  األمة. حق يف ارتكبها مظلمة كل على مأجور بأنه -سليمان األخ ومنهم
 فقــد معاويــة بــن يزيــد وســفه وفســق احلجــاج ظلــم التــاريخ اثبــت (كمــا 33ص يقــول-

  فتوحاته)!! وعظيم وحلمه وعلمه معاوية إميان أثبت
 وتقويضــه وظلمــه معاويــة بغــي أثبتــت -التــاريخ عــن فضــالً – رعيةالشــ النصــوص أقــول: 

  ... ولعنه (ص) النيب سنة تغيري يف وسبقه عضوض ملك إىل الراشدة للخالفة
 ولعنـه باملـال واسـتئثاره للصـاحلني وقتلـه بالربـا وتعاملـه بـاخلمر متاجرته التاريخ أثبت كما
  اخل. املنابر.. على علياً 
  ان؟!واإلمي واحللم العلم فأين
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 نقــول أن جنــرؤ كيــف لكــن األصــل هــو اإلســالم أظهــر ملــن باإلســالم احلكــم أن صــحيح
 معانـدة هـذه األنصـار!!) بغـض النفـاق و(عالمـة (ص) النـيب قـول مـع اإلميـان كامل إنه

  التارخيي. الواقع عن فضالً  الشرعية للنصوص
 من مزيد يف لطمعل وإمنا اإلسالم يف حباً  ليس أنه فواضح معاوية عهد يف الفتوحات أما

  كثرية. واضحة هذا ودالئل الغائم
 باإلمجـاع) األمـة هـذه ملـوك أفضـل معاويـة (أن مـن 34ص تيميـة ابـن عـن نقله ما أما-

  بالباطل. معاوية مدح يف بغلوه معروف تيمية فابن
  املؤرخني. عن فضالً  األصوليني عند اعتقاد حمل لإلمجاع تيمية ابن وأدعاء
  سنته)؟! يغري من (أول بأنه (ص) النيب أخرب من األمة ذهه ملوك أفضل يكون كيف
  سبعني؟! أصل من كبرية أربعني ارتكب من األمة ملوك أفضل يكون كيف

 العضـوض امللـك حـديث ينـاقض فهـذا العـدل عظيم كان أنه من 34ص ذكره ما أما-
  الظلم. أعظم والبغي بالبغي ولطائفته له الواصف عمار حديث وكذا

 الشر من يديه على فقد صحيح، غري اخلري يديه على حتقق من 34ص ذكره ما وكذا-
  التارخيي. الواقع قبل فشهد والنصوص اخلري من حتقق ما أضعاف

  بعده. جاءه فيمن يتحقق مل نصرة الدين نصر أنه من 34ص ذكره وما-
 بـن عمـر كـان وقـد الـدين، نصـرة مـن عليـه واخلـروج ولعنـه علـي حـرب ليس صحيح غري
 أحدثـه مـا كل يبطل أن العزيز عبد بن عمر يستطع ومل أمية بين ملوك أعدل زالعزي عبد

 ولعـن املـال ببيـت يتعلـق مـا وخاصـة أكثرهـا علـى قضـى ولكنـه السـيئة السـنن من معاوية
  املنابر. على علي
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 بأنـه يعرتفـون وال العزيـز عبـد بـن عمـر اصـالحات من ينتقصون غالياً  (املعاويني) وهؤالء
 فمجــرد معاويــة، وظلــم العزيــز بــن عمــر عــدل بــني مقارنــة ال أنــه مــع !معاويــة! مــن أعــدل
  عنه. ورضي اهللا رمحه العزيز عبد بن عمر حبق ظلم املقارنة

 حيبـه يكـن فلـم صحيح غري فهذا حيبونه كانوا معاوية رعية أن من 34ص ذكره ما أما-
 مــن حلونوالصــا األنصــار أمــا ومحــري، وغســان كلــب قبائــل مــن املنتفعــون إال رعيتــه مــن
 الصـامت بـن وعبـادة ذر أيب قصـص زالـت وال وأثرتـه ظلمه ويذمون يذمونه فكانوا األمة
  األيام. مر على النواصب آذان تقرع -األنصار عن– فضالً 

  دينه)!! عليه رخص من إال ينتقصه أو معاوية يف يطعن (ال 34ص قوله-
 ممـن هـؤالء أن كالمـه مـن يلـزم إذ وأمثـاهلم، وعبـادة وعلـي عمـار مثـل يقصـد لعله قلت:
  غاٍل!! فدينهم واألعراب الطلقاء خبالف دينهم عليهم رخص

 إنسـاناً  إال قـط إنسـاناً  ضرب العزيز عبد بن عمر رأيت (ما ميسرة بن إبراهيم عن نقل-
  ).7/1266( االعتقاد أصول يف لاللكائي ونسبه أسواطاً) فضربه معاوية شتم

  فيه. ننظر حىت الاللكائي إسناد يورد مل أوًال: أقول:
 العشرة بعد معاوية لفضائل ايراده إال ذلك على يكن مل ولو نصب فيه الاللكائي ثانياً:

  النصب. على داللة ذلك لكفى املؤمنني وأمهات
  شيئاً!! هلم يورد مل الذين الرضوان بيعة وأهل بدر أهل من كثري فضائل فأين
 عـذره كـان وإن شـك، بـال نصـب فهـذا هـؤالء بعـد يأيت الاللكائي عند معاوية كان إذا
 احلمـق بـن وعمـرو البلوي عديس ابن ُذمَّ  فقد بالباطل، أناس ذمه قد أنه معاوية إيراد يف

  م. معاوية يقارن ال ممن وغريهم اخلزاعي
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 هـــارون بـــن حممـــد عـــن يعقـــوب بـــن اهللا عبـــد بـــن جعفـــر عـــن الاللكـــائي رواه األثـــر ثالثـــاً:
 وهذا ميسرة، بن إبراهيم عن مسلم بن حممد عن ركاملبا ابن عن كريب أيب عن الروياين
 خيطـــئ، حفظـــه مـــن حـــدث إذا كـــان الطـــائفي مســـلم بـــن حممـــد فيـــه ضـــعيف اإلســـناد
 رويــت فقــد عفــان بــن عثمــان ســب مــن مــع العزيــز عبــد بــن لعمــر حصــلت إمنــا والقصــة
  ).7/1265( نفسه الاللكائي عند أقوى بإسناد القصة

 وإمنـــا الـــرواة يكتبهـــا ال غالبـــاً  اآلثـــار هـــذه ألن حفظـــه مـــن حـــدث لعلـــه هـــذا فالطـــائفي  
ا.   يتناقلو
 كـان معاويـة ألن خمطئـاً، لكـان معاويـة سـب من العزيز عبد بن عمر ضرب لو خامساً:

  مثالبهم. وذكر وانتقاصهم سبهم جيوز الذين الظاملني من
 أخطـــأ فقـــد الراشـــدين اخللفـــاء مـــن كـــان لـــو حـــىت مطلقـــاً  الصـــحايب ســـب مـــن سادســـاً:

  عقوبة. وال ذلك يف حد ال لكن إمثاً  كبوارت
 مســـند يف األســلمي بـــرزة أبــو ذلـــك روى كمــا ســبه مـــن عقوبــة مـــن بكــر أبـــا امتنــع وقــد

  أمحد.
 اخللفـاء مـنهج فهـذا وسـبوه كفـروه الـذين اخلـوارج يعاقـب مل طالـب أيب بـن علي وكذلك
م الراشدين  ضرب يعتشر  يتم فكيف قدرهم، كبري أبغضهم أو سبهم من يعاقبون ال أ

  ورسوله. اهللا ذمهم الذين سب من
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 لــيس عثمــان ســب فمــن عثمــان ســب مــن ضــرب لــو حــىت أخطــأ العزيــز عبــد بــن فعمــر
  ،15طالب أيب بن علي كفر ممن إمثاً  بأعظم
 النصــوص ذمتــه مــن ذم مــن بــد ال الشــرع؟! فــوق جنعلــه فكيــف منهــا كثــري علــى وأصــر

  الشرعية.
 واحلـــدود العقبـــوات (اجنـــاس بـــاب يف )7/1261( الاللكـــائي أورده مـــا كـــل سادســـاً:

 ال للنـــاس حيـــق ال ألنـــه لـــه، شـــرعية ال الصـــحابة) ســـب مـــن علـــى الســـلف أوجبهـــا الـــيت
 ربــــك كــــان (ومــــا وحــــده هللا فهــــي واحلــــدود، العقوبــــات يشــــرعوا أن غــــريهم وال الســــلف
  نسيا).
  الكافرون). هم فأولئك اهللا أنزل مبا حيكم مل (ومن

  
  الاللكائي: آثار
 عنهـــا اهللا رضـــي عائشـــة املـــؤمنني أم قـــذف مـــن جلـــد قصـــة الاللكـــائي أورد األول: األثـــر
  احملصنات). (قذف باب من وإمنا الصحابة)!! (سب باب من ليس لكن حق، وهذا
 بــن املقــداد ســب ألنــه عمــر بــن اهللا عبيــد ابنــه لســان بقطــع عمــر هــم قصــة الثــاين: األثــر

  عمرو.

                                                           
ذه 15  فهـذا املفـرتي) جلـد جلدتـه إال وعمـر بكـر أيب علـى يفضـلين أحـد يـأتيين (ال فيـه الـذي علـي عـن لألثـر صـحة فال املناسبة و

  علي. تكفري من إمثاً  بأعظم ليس الشيخني على علي وتفضيل اخلوارج، مع علي فعل خيالف منكر
 السـابق للسـبب نكارته رأيت مث األثر، ةصح أرى زماناً  كنت وقد غريه؟! على فضله من يعاقب فكيف كفره، من يعاقب مل فعلي

   ذكره.
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 جيــوز مث الشــرع، ــا يعاقــب مل يدةشــد عقوبــة اللســان فقطــع ألخطــأ عمــر فعلــه لــو وهــذا
 عبيـد أن بـاب مـن دائمـاً  الصـحابة) (سـب بـاب مـن لـيس بالضـرب ابنه يؤدب أن لعمر
  السب. يستحق ال رجالً  سب اهللا

  بصفني. معاوية مع علياً  حارب ألنه النواصب!! عند معظم هذا عمر بن اهللا وعبيد
 عـن أبـزى بـن الـرمحن عبـد بـن سـعيد عـن )1264(ص الاللكائي رواه ما الثالث: األثر
 نفسـه الصـديق بكـر فـأبو شـرعي، خطـأ عمـر، أو بكـر أبـا سب من قتل يرى أنه يف أبيه
  منهما. باالتباع أوىل أبزى ابن وليس علي وكذلك سبه من يعاقب يكن مل

 بكــر أبــا لتنقصــه األســود ابــن بقتــل هــم عليــاً  أن مــن روي مــا )1264(ص الرابــع األثــر
 بكــر أبــا انــتقص مبــن فكيــف يكفــره مــن يعاقــب يكــن مل علــيو  يصــح، ال واألثــر وعمــر
  االنتقاص. من أسوأ والتكفري وعمر،
 بــن وعـدي الكاتــب وحنظلـة اهللا عبــد بـن جريــر أن مقسـم بــن مغـرية عــن اخلـامس: األثـر
  عثمان!! فيه يشتم ببلد نقيم ال وقالوا: قريفساء إىل الكوفة من حتولوا حامت

  كالم. يف إليه االسنادو  نصب فيه مقسم بن مغريه أقول:
 الــيت قرفســاء إىل عثمــان فيهــا يشــتم الكوفــة مــن انتقلــوا قــد وأصــحابه جريــر كــان إن مث

م علي؟! فيها يلعن   شيئاً!! يفعلوا مل فكأ
  والنواصب!! النصارى مسكن وقرفيساء بدر، أهل مسكن كان الكوفة وأن خاصة
 مل وهـذا سـلمة!! أم علـى جخـر  قـد كـان جلدة مئيت رجالً  جلد عمر أن السادس: األثر
  معناه. أفهم
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 الشـخص ذلـك فعلـه مـا فغايـة خطـأ، فهـو -عمـر عـن صـح إن– جلـدة مئـيت اجللـد لكن
 حمــــل لــــيس واملشــــرع جلــــدة، مثــــانون فيــــه والقــــذف عنهــــا اهللا رضــــي ســــلمة أم قــــذف أنــــه

  تناقض.
  عنه. الكالم سبق وقد عثمان سب عن العزيز عبد بن عمر ضرب السابع: األثر
 عبـد بـن عمـر أثـر كجواب وجوابه عثمان سب ملن األحول عاصم ضرب لثامن:ا األثر

  العزيز.
 وقـد معاويـة سـب ملـن العزيـز عبـد بن عمر ضرب يف ميسرة بن إبراهيم أثر التاسع: األثر
  عنه. اجلواب سبق
 أصحاب من رجالً  يسب الذي الرجل ضرب يرى أنه حنبل بن أمحد عن العاشر: األثر
  اإلسالم. على يراه ما وأنه (ص) النيب
  يكفر. مل من وتكفري خطأ فهو -أمحد عن صح إن– فهذا
 أصـحاب يكفـر الـذي مـن أسـوأ يكـون لن (ص) النيب أصحاب من رجالً  يسب فالذي
  كفاراً. ليسوا وهم كاخلوارج (ص) النيب
 الـرزاق كعبـد الصـحابة بعـض يسـب ممـن كثـري عـن احلـديث أخـذ قـد حنبـل بـن أمحد مث

 وقـد املـؤمنني أمهـات مثالـب يف مصـنف صـاحل بـن لعامر بل صاحل، نب وعامر الصنعاين
  فامتنع. عنه الرواية من أمحد احملدثون ى
 أيب شـتم (أن وفيـه اهلمـداين إسـحاق وأيب مقسـم بـن مغـرية عـن أثـر عشـر: احلادي األثر
 الســبع الكبــائر لكــن للكبــرية، حتديــدهم علــى بنــاءً  القــول وهــذا الكبــائر) مــن وعمــر بكــر
  منها. ليست وبقات)(امل
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 أيضـاً  املوقـف حبسـب كبرية معصية وعلي وعثمان وعمر بكر أيب شتم أن ريب ال لكن
  مؤقتة. خصومة شتم وهناك مستمر شتم فهناك

 كمـا الكبـائر مـن لـيس فهـذا وتشـامتوا الصحابة بعض بني حصلت قد املؤقتة فاخلصومة
  عبادة. بن وسعد احلضري بن أسيد بني حصل
 أنـه شـك ال فهـذا علـي لعـن مـن معاويـة فعـل كمـا واملتعمـد املسـتمر للعـنا أو الشـتم أما
  نفاق. وجود على ويدل الكبائر من
 هاشـم بـين بغـض يقـال (كـان قـال أنـه مصـرف بـن طلحة عن رواه ما عشر: الثاين األثر
  السنة). يف كالشاك بكر أيب يف والشاك نفاق وعمر بكر أيب وبغض نفاق
 فالنصـوص هنـا ذكـره مـا كـل على دليل وال التابعني عيتاب من مصرف بن طلحة أقول:

  طالب. أيب بن علي أبغض ومن األنصار أبغض فيمن النفاق تقصر الشرعية
 وعمــر بكــر أيب بغــض بــأن نــص وال نفــاق هاشــم بــين بغــض بــأن صــحيح نــص يــأت مل

  السنة. يف كالشاك بكر أيب يف الشاك بأن نص وال نفاق
 مــنهم (ص) النــيب بكــون الــبغض اقــرتن فــإن صــيةمع هاشــم بــين بغــض أن ريــب ال لكــن
  شك. بال كفر فهذا

مـــا أحـــد أبغضـــهما إن وعمـــر بكـــر أيب بغـــض وكـــذلك  فهـــذا (ص) اهللا رســـول نصـــرا أل
  شك. بال نفاق
 مــن بنفــاق جنــزم الــذي فهــذا طالــب أيب بــن وعلــي األنصــار يف إال يصــح مل الــنص لكــن

  النص. لوجود أبغضهما
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 أدىن فيــــع يعــــدون وال بــــل منافقــــاً، علــــي مــــبغض يعتــــربون ال الســــلفية فغــــالة ذلــــك ومــــع
  فيهما. النص وجود مع األنصار مبغض وكذلك نفاق!!
  (ص). النيب نصوص ويرتكون مصرف بن طلحة لرأي فيذهبون
  الكبري. التناقض على دليل وهذا
 يتنـاولون اللـذين الصـائم تنـاول جـواز يف املعتمـر بـن منصـور عـن أثـر عشر: الثالث األثر
 الســـلف بعـــض وضـــعها الـــيت التشـــريعية بالعقوبـــات لـــه دخـــل ال وهـــذا وعمـــر، بكـــر أبـــا

  وأخطأوا.
 بكــر أبــا يســب رجــالً  أرى (مــا قــال أنــه احلســن بــن اهللا عبــد عــن أثــر عشــر: الربــاع األثــر
  بالعقوبة. له عالقة ال وهذا نوبة) له يتسري
 وهـذا وعمـر). كـرب أيب مـن يتـربأ ممـن اهللا (بـرئ الصادق جعفر عن عشر: اخلامس األثر
  بالعقوبة. له عالقة ال أيضاً 
  زنديقاً). وجدته إال رافضياً  فتشت (ما العباسي: املهدي عن أثر عشر: السادس األثر

 كالرشــــيد اجلملــــة يف ظاملـــاً  حاكمــــاً  كــــان واملهـــدي بالعقوبــــة، لــــه عالقـــة ال هــــذا أقـــول:
  ظلمة. كانوا واملنصور
 املـأمون عـن صـح إن وهـذا فاطمـة، شـتم مـن لقت يف املأمون عن أثر عشر: السابع األثر
 ســرول مــن فاطمــة ملكانـة التعزيــز ميكــن نعـم القتــل الشــائم ذلــك عقوبـة فلــيس خطــأ فهـو
  (ص). اهللا
 إال التعزيـر فيـه أيضـاً  وهـذا عائشـة، شـتم مـن قتـل يرى إسحاق بن إمساعيل أن األثر ويف
  القذف. فحده قذفاً  كان أن
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   افتقر). إال عثمان أحد سب (ما قتادة عن أثر عشر: الثامن األثر
 وإمنـــا فقـــط غثمـــان يشـــتمون ال وهـــم جتـــار الشـــيعة مـــن فكثـــري صـــحيح غـــري هـــذا أقـــول:
  وعمر. بكر أيب مع يكفرونه
 تــبغض لعلــك املنــام: يف لــه قــال رجــالً  (أن رشــدين امســه لرجــل رؤيــا عشــر: التاســع األثــر
  ال). فقلت: رأسك، فأقطف علياً 

 مل (ص) النيب بل يبغضه، من رأس يقطف يكن مل وعلي هافي حكم ال رؤيا هذه أقول:
  الرد!! هذا كتبنا ملا مبغضيه رؤوس قطف ولو يبغضه، من رأس يقطف يكن
 إال أحـد وعمـر بكـر أبـا سـب مـا أنه (مسعنا قال: أنه الكندي أجلح أثر العشرون: األثر
  فقراً). أو قتالً  مات
  أغنياء. ميوتون الشيعة غالة من وكثري مساع هذا أقول:
 لـه فلـيس (ص) اهللا رسـول أصـحاب سـب (مـن مالـك عـن أثر والعشرون: احلادي األثر
  حق). الفيء يف

م جيــب كــان فقــد وأمثالــه معاويــة حــق يف هــذا قلــت:  قــول صــحَّ  إن– الفــيء مــن حرمــا
  .-شرعاً  مالك
 كــان فقــد طالــب أيب بــن علــي فعلــه مــا ينــاقض وهــو صــحيح غــري مالــك ذكــره مــا لكــن
  بقتال). نبدؤكم وال فيئنا وال مساجدنا مننعكم أال علينا (لكم جللخوار  يقول
  طالب؟! أيب بن علي أم باالتباع أوىل مالك فهل
 نفســه (ص) النــيب يبغضــون وهــم الفــيء هــذا مــن املنــافقني يعطــي (ص) النــيب كــان وكــذا
  لإلسالم. مظهرين لكنهم
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 علـــى إين (لـــوال أصـــحابه لـــبعض قولـــه مصـــرف: بـــن طلحـــة عـــن والعشـــرون: الثـــاين األثـــر
  الشيعة). تقول ما ببعض ألخربتك وضوء
  الشيعة. عقائد منها ليس الوضوء نواقض أقول:
ـم مـن قتلـه يف بطربسـتان الزيـدي الـداعي زيـد بـن احلسن عن والعشرون: الثالث األثر  ا

 (والطيبــون تعــاىل لقولــه (ص) اهللا رســول يف طعنــاً  ذلــك يف أن وتــأول بالفاحشــة عائشــة
 فاضـــربوا كـــافر فهـــو خبيـــث (ص) فـــالنيب خبيثـــة عائشـــة كانـــت (فـــإن قـــالف للطيبـــات)

  عنقه).
 نـزول قبـل سـواءً  القـذف حـد فعليـه (ص) النـيب زوجات إحدى أحدهم قذف لو قلت:
  القذف. حدهم إمنا القتل، (ص) النيب زوجات قاذف حد أن نعلم وال بعدها أو اآلية
 أيضـاً، الزيـدي زيـد بـن احلسـن أخـي زيـد بـن حممـد عـن آخـر أثـر والعشـرون: الرابـع األثر
  فقتله. بسوء عائشة ذكر رجالً  ضرب أنه

  الشتم. حالة يف التعزير وجيوز القذف، حالة يف احلد الواجب إمنا خطأ وهذا
 أجنــاس مــن الســلف عــن روي (مــا بــاب حتــت الاللكــائي أوردهــا الــيت اآلثــار كــل هــذه

  الصحابة). سب من على وأقاموها أوجبوها(!!) اليت واحلدود العقوبات
 نصــــية لشــــرعية تســــتند ال وكلهــــا )1270ص إىل 1261ص (مــــن الســــابع اجلــــزء مــــن

 مـنهج مـن يثبـت مل مث الشرعية، للنصوص املنت حاكمنا لكننا اإلسناد، ضعيف وأغلبها
  املنت. ناحية من ضعفها فرأينا الراشدين اخللفاء
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ا العقائد كتب ومشكلة  وهـذا السلف لبعض فومواق آثار على بناءً  عقوبات تشرع أ
 الشـــرعية النصـــوص مـــن تؤخـــذ والعقوبـــات الشـــرعية األحكـــام ألن املنكـــرات، أكـــرب مـــن

  الرجال. ومواقف أقوال من وليس
 باطــل وهــذا 35ص الصــحابة مــن أحــداً  ســب مــن تكفــري يف أمحــد رأي األخ أورد مث-

 وىلا طالـب أيب بـن وعلـي للخـوارج، تكفـريه عـدم يف طالـب أيب بـن علـي منهج وخيالف
  حنبل. بن أمحد من باالتباع

 حلـدث أبغضـه أو اهللا رسـول أصـحاب مـن أحـداً  انـتقص (مـن 35ص أمحد عن ونقل-
   سليماً) هلم قلبه ويكون عليهم يرتحم حىت مبتدعاً  كان مساويه ذكر أو منه كان

 التعمــيم هــذا علــى ألنــه الصــحبة أحســن مــن إال يريــد ال أنــه بأمحــد الظــن حســن أقــول:
م مبتدعة واألنصار هاجرينامل أكثر يكون  بن والوليد عقبة بن ومسرف معاوية ذموا أل
  وغريهم. عقبة
 علـى ودعـا -صـحيح بسـند– احلكـم لعن ألنه (ص) النيب تبديع أمحد كلمة من يلزم بل

  جثامة. بن احمللم وعلى عقبة بن الوليد
 أيهــا (يــا قبــةع بــن الوليــد يف أنــزل ألنــه وجــل عــز اهللا لتبــديع ــؤالء األمــر يصــل قــد بــل

  فتبينوا..). بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين
ام يف 35ص حنبل بن ألمحد املنسوب القول ونقل-  بـن وعمـرو معاويـة ينـتقص مـن ا

  سوء. خبيئة له بأن العاص
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 فعلــي بــاطالً  لكــان أمحــد عــن القــول صــحَّ  ولــو كثــرياً  أمحــد علــى يكــذبون احلنابلــة أقــول:
 فمـن سـوء خبيئـة هلـم يكـن ومل روافـض يكونـوا مل معاويـة ذم ممـن وأمثـاهلم وعبـادة وعمار
مهم   منهم. الصفة ذه أوىل فهو بذلك ا
 مـن بـدر أهـل يف الطعـن منهـا يلـزم أقـواالً  يوردون يصرحون!! وال يلمحون الغالة وهؤالء
  الطلقاء. ظلمة عن الدفاع أجل
 رمبـا أمويـة نزعـة يهمالـد حنبل بن وأمحد مالك اإلمام أن زهرة أبو حممد الشيخ ذكر وقد

مـــا عنهمــــا احلنابلـــة نقـــل علـــى هريـــرة أيب العتمـــاد  هــــذه تصـــديق علـــى بنـــاءً  بـــذلك فا
  وحديثاً. قدمياً  الغالة ينقلها اليت األكاذيب

 ومعاويـة العزيـز عبـد بـن عمـر مقارنـة مـن غضـبه أن عمـر بـن املعـاىف عـن 35ص ونقل-
 وكاتبــه وصــهره فصــاحبه عاويــةم أمــا أحــد، (ص) اهللا رســول بأصــحاب يقــاس (ال وقولــه
  اهللا. وحي على وأمينه
 أخطــب بــن حيــي كــان فقــد الصــهر وأمــا األعــراب كصــحبة فعامــة الصــحبة أمــا أقــول:

 عـــن فضـــالً  الـــوحي كتبـــة بعـــض ارتـــد فقـــد الكتابـــة وأمـــا (ص)!! للنـــيب صـــهراً  اليهـــودي
 بــن أيب فهــو اهللا وحــي علــى (األمــني) وأمــا اهللا، وحــي علــى األمانــة دعــوى وأمــا غــريهم،
 لـه افـرتاه مـن وال السـرح كـأيب ارتـد مـن وليس ثابت بن وزيد طالب أيب بن وعلي كعب
  كمعاوية. الفضيلة هذه

 (ص) النـــيب لقـــول العزيـــز عبـــد بـــن عمـــر علـــى معاويـــة تفضـــيله 36ص أمحـــد عـــن نقــل-
  قرين)؟! الناس (خري
  اجته.وسذ غفلته تقتضي له أقواالً  بنسبته حنبل بن ألمحد يسيئون هؤالء قلت:
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 يكـــون (ص) النـــيب رأى مــن كـــل أن معناهــا لـــيس قــرين) الـــنس (خــري (ص) النـــيب فقــول
 يف عـاش مـن كل وال التابعني تابعي أحد من أفضل تابعي كل وال بعده أتى ممن أفضل
  الثالث!! القرن يف جاء من كل من أفضل يكون الثاين القرن
  حنبل. بن أمحد منها يربأ وغفلة سذاجة هذه
 أصـــبحت حـــىت للغفلـــة تـــدفعهم الـــورع زيـــادة بـــأن متهمـــون الصـــاحلون :حـــال أيـــة علـــى

 مـن يكـن مل اهللا رمحـه حنبـل بـن وأمحـد الصـاحلني) (غفلة فيقال املثل ا يضرب غفلتهم
 بـين يـا (اعلـم قـال -ومعاويـة علـي عـن سـئل ملـا– اآلتيـة مقولتـه ذلـك على والدليل هؤالء
 حاربـه قـد رجـل إىل فـذهبوا جيـدوا فلـم بـاعي لـه اعـداؤه ففتش االعداء كثري كان عليا أن

 يف الغلو أسباب ويلخص الذكاء غاية على يدل قول فهذا لعلي)!! منهم كياداً  فأطروه
 الغـالة هـؤالء يفعـل كمـا طالب أيب بن علي مكيدة يريد من إال فيه يغلو ال وأنه معاوية

  األيام!! هذه يف
  معاوية ذم يف األخبار

ـا زعـم أخباراً  36ص العلوان األخ أورد مث -  إذن معاويـة؟!! ذم يف وهـي !! مكذوبـة أ
 حتكـم وهـذا مـردود!! عنـده فهـو ذمـه يف كـان ومـا مقبـول عنده فهو مدحه يف كان فما

 ملعاويـــة بامليـــل معروفـــون واحلنابلـــة والرابـــع، الثالـــث القـــرن يف احلنابلـــة نواصـــب مـــن ورثنـــاه
 يف غ مـن ويزكـون والتشـيع فضبـالر  علـي عـن يـدافع مـن يتهمـون مث علـي عـن واالحنراف
  ويزيد!! معاوية
  فهي: 36ص سليمان األخ أوردها اليت األحاديث أما
  فاقتلوه). منربي على خيطب معاوية رأيتم (إذا -1
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 يربـو حسـناً  والقبـيح حسـنة السـيئة تتخـذ حقبـاً  وليـت إذا بـك كيـف معاوية (يا -2
  عظيم). وظلمك يسري أجلك الكبري فيها ويهرم الصغري فيها

  معاوية). فطلع مليت غري على حيشر أميت من رجل الفج هذا من عليكم ع(يطل -3
  منها). درك أسفل يف نار من تابوت يف معاوية (إن -4
ــــا باحلــــديث عنايــــة لــــه مــــن يشــــك ال مكذوبــــة!! أخبــــار (فهــــذه قــــال مث    وضــــع مــــن أ

م يف وال املعروفــة!! اإلســالم أهــل دواويــن يف تــرد ومل الكــذابني!!  وقــد املشــهورة مصــنفا
 يف اخلـــالل بعضـــها إىل أشـــار كمـــا معاويـــة ذم يف أحاديـــث وضـــع إىل الـــروافض عمـــدت
  املوضوعات. يف اجلوزي وابن العلل

 حـــديثاً  ولـــيس موقـــوف وبعضـــها صـــحيح ســـندها األحاديـــث هـــذه بعـــض أوًال: قلـــت:
 حمـدث أنـه يـزعم الـذي األخ وهذا ذلك يف التفصيل وسيأيت ضعيف، فقط منها وواحد

  اجلوزي!! ابن وموضوعات اخلالل علل من إال األحاديث هذه مصادر يعرف ال
 هـؤالء يصـححها الـيت تلـك مـن بكثـري أصـح معاويـة ذم يف األحاديـث تلك أن وسيتبني
  معاوية. فضل يف الغالة
  معاوية. يف اليت األحاديث مع التعامل يف يطردون ال فهم

 املصـادر وجمهولـة أربعـة كرفـذ  معاوية ذم يف األحاديث كل سليمان األخ يذكر مل ثالثاً:
  سيأيت. كما متواتر بعضها بل صحيحة أحاديث وترك عنده

 الــــيت األدبيــــات مــــن وهــــذه الربيــــة، أكــــذب الــــروافض أن 37ص ســــليمان األخ ذكــــر-
 األخ كــان فــإذا والرابــع، والثالــث الثــاين القــرون يف املذهبيــة اخلصــومات أيــام مــن ورثناهــا
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ـم صـحيح فهـذا وبدع خرافات من يعتقدونه وما عوامهم يقصد سليمان  أكـذب مـن أ
  الربية.
 اخلطــأ فــيهم كالســنة هــم وإمنــا صــحيح غــري فهــذا وبــاحثوهم علمــاؤهم يقصــد كــان وإن

 أقـرب هو اعدلوا تعدلوا أال على قوم شنآن جيرمنكم (وال والكذب، الصدق والصواب،
  للتقوى).
ـا نـرى الستنفارا الصغري كتابه يف سليمان األخ على رددناها اليت واألشياء  أكاذيـب ا

 كتابـــــه يف الكـــــذب ونســـــبة منـــــاذج ذكرنـــــا وإمنـــــا ونستقصـــــيها نســـــتوعبها أن حنـــــاول ومل
  معتدل. شيعي كتاب أي يف الكذب نسبة على يزيد االستنفار
 بإنشـائيات يتفـاخر عنـدنا العلـم طلبة من وكثري أنفسكم) وتنسون بالرب الناس (أتأمرون

 فـــالن كـــذا.. فـــيهم قـــال فـــالن يقـــال: حـــىت األشـــاعرةو  كالشـــيعة األخـــرى الفـــرق ذم يف
  التسنن!! قوي املعتقد!! صلب
 والبحـث بالدراسـة وإمنـا باألكاذيب تكون ال السنة صالبة أن املسكني درى وما قلت:

  احلقيقة. عن للبحث والتحري
م الرافضة عن فقوله إذن  يزيـد أتبـاع فاليزيديـة باطـل قـول اإلطـالق ـذا الربيـة أكـذب أ
  امليسرة). املوسوعة يف وأكاذيبهم عقائدهم (راجع كذباً  أشد معاوية بن
م كـذباً  أبلـغ اجملسـمة كالسـاملية احلنابلـة غـالة عنهم يدافع الذين بعض بل  يزعمـون فـإ
 أن اهللا نســأل كبــرياً!! علــواً  ذلــك عــن اهللا تعــاىل اخليــل!! عــرق مــن خملوقــة اهللا نفــس أن

  احلق. من يهف اختلفوا ملا املسلمني مجيع يهدي
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 البيـــت أهـــل يف فضـــائل اختلقـــوا الـــروافض أن مـــن 37ص ســـليمان األخ ذكـــره مـــا أمـــا-
 يف ثابـت أمية بين وذم البيت أهل مدح لكن صحيح، فهذا أمية.. بين ذم يف وأحاديث
  كذوبة. أو فيها مشكوك أحاديث إىل معها حنتاج ال السنة أحاديث

 الشـيعة، كتـب يف أميـة بين ذم جاء إمنا أنهب القارئ يشعر اهللا ساحمه سليمان األخ لكن
 التنبيه وسيأيت وغريمها الصحيحني يف موجود أفرادهم أو أمية بين فذم صحيح غري وهذا
  ذلك. على

 لكــون أميــة بـين ذم يف أحاديــث اختلقــوا (كمـا 37ص الرافضــة يف ســليمان األخ قـول-
  الفتنة). بعد عليا يسب بعضهم
 سـنة علـي لعـن اختـذوا األمـويني اخللفاء كل أن صوابوال (بعضهم)!! قال هكذا أقول:
  الناقص. ويزيد العزيز عبد بن عمر إال املنابر على

  اهللا. ساحمه أخينا عبارات من النصب يتسرب كيف فانظروا
  

  حارس: من تكبرية
 اعتــرب مث أســطر، ثالثــة يف علــي فضــل علــى اهلــامش يف 37ص ســليمان األخ حتــدث-

 بعـدم أمـر مث -معاويـة!! سـب مع فعل كما الكفر من ليسو - الزالت!! من ولعنه سبه
  أكرب!! اهللا العاملني!! رب عند للحساب األمر وترك لذلك!! االلتفات

 االلتفـات بعـدم تطالب علياً  لعن ومن الدنيا يف عنقه بضرب تطالب معاوية انتقص من
  القيامة!! يوم للحساب أمره وترك لذلك
  األموي!! النصب صريح عن السلفي الغلو يفصح وهذا
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   اهللا)؟! عند نلتقي (دعونا للناس يقول مث املظامل يرتكب معاوية كان وقد
  طاغون)؟! قوم هم أم به (أتواصوا نفسها!! الوصية يكررون الباغية الفئة أتباع وهاهم

 العـن أمـا معاويـة!! مثـل انـتقص مـن ضـد تقـام أن جيـب الوصـفية!! واحلدود فالعقوبات
  اهللا!! إىل أمره ونرتك فعلي ملا نلتفت فال علي

 هــذا وعلــى عفــان بــن كعثمــان فضــالء فــيهم أميــة بــين أن 38ص ســليمان األخ أشــار-
  ذمهم!! جيوز فال

 بـين ذم أن مبعـىن مـنهم، الصـاحلني األفـراد يتنـاول ال طائفة أو لقبيلة اإلمجايل الذم أقول:
  منهم. الصاحلني يتناول ال أمية
  أثال. بن مثامة اوليتن ال الردة يوم حنيفة بين وذم
  سالم. بن اهللا عبد يتناول ال اليهود وذم
  العام. الذم يشملهم ال املسيئة الطوائف أو القبائل من فالصاحلون إذن
 بعبـد اليهـود عـن الـدفاع كمحاولـة عفـان بـن بعثمـان أميـة بـني عن الدفاع فمحاولة إذن
  وخاصة. عامة نصوص ذمهم يف جاءت أمية بنو نعم -الفارق مع– سالم بن اهللا
 حماربـة مث علـي حماربـة مث (ص) النـيب حماربة يف احلربة رأس كانوا التارخيية الناحية من وهم

  والعدالة. للنبوة مناقض خط أمية فبنو علي، بن زيد مث احلسني
  اإلسالم. إىل سبق بعضهم بل أسلم قد بعضهم أن صحيح
  عظيماً. كان اإلسالم يف م حصل الذي الفتق لكن
 لبـين وصـف ففيـه الباغيـة) الفئـة تقتلـه (عمـار حديث منها تناولتهم نصوص دتور  وقد
م -البغاة رأس وكانوا– أمية   النار. إىل الدعاة من بأ



  69

 هـم وهـؤالء قريش) من سفهاء أغيلمة أدي على أميت (فساد الصحيحني حديث وجاء
  .16-احلديث راوي هريرة أبو الصحايب فسره كما– مروان وبنو حرب بنو
 وهــو 17وثقيــف) حنيفــة وبنــو أميــة بنــو (ص) للنــيب األحيــاء (أبغــض حــديث فــيهم وورد
  اإلسناد. حسن
 قويـــة أســـانيد لـــه والســـائق) والقائـــد الراكـــب اهللا (لعـــن عتبـــة وأخيـــه وأبيـــه معاويـــة يف وورد

  لذاته. صحيح أحدها
 هـــؤالء، أول معاويـــة وكـــان عاضـــاً) ملكـــاً  تكـــون مث عامـــاً  ثالثـــون (اخلالفـــة حـــديث وورد

  عامة. األموي للظلم ذم هذاو 
 أمحـد اإلمـام رواه حممـد) لسـان علـى ملعونـون وولـده احلكم (أن الزبري ابن حديث وجاء
  الشيخني. رجال رجاله صحيح بسند
  أمية!! بين عن الدفاع عليهم تعكر ال حىت هؤالء يغفلها اليت األحاديث من وغريمها
 ويصـححها يسـتخرجها مـن تلوجـد هاشـم بـين ذم يف األحاديـث هـذه كانـت لـو ورمبا

  وينشرها!!
  منهم. فرد كل على يتنزل هاشم بين مدح إن نقول ال أيضاً  ذلك ومع

 وال عثمــان تشــمل ال أميــة بــين ذم أن كمــا هلــب أبــا تشــمل ال هاشــم بــين مبحبــة فــاألمر
  السرية. أحسن أو اإلسالم إىل سبق ممن غريمها وال أسيد بن عتاب

                                                           
  هذا. يف يطردون ال لكنهم فهمنا على فهمهم يقدم الصحابة بأن السلف (فهم يف نظريتهم مع يتفق وهذا 16
  وثقيف). حنيفة وبين أمية بين العرب من أحياء ثالثة ينقص وهو (ص) اهللا رسول (مات بلفظ جاء وقد 17

  والسفك). والكذب والبغي (الردة الكربى اإلسالم فنت منها كانت الثالث القبائل وهذه أقول:
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 سـفيان أيب بـن كيزيـد أخيـاراً  أبرارا صحابة أمية ينب من أن 38ص سليمان األخ ذكر-
  الربيع. بن العاص وأيب

  وجوه: من باطل كالم وهذا أقول:
 بــن منــاف عبــد بــن مشــس عبــد بــين مــن وإمنــا أمويــاً  لــيس الربيــع بــن العــاص أبــا أن األول:
  مشس. عبد بين يف أمية بين مع يلتقي فهو قصي،
 ليختـربه إال بكـر أبـو يولـه ومل السـرية حممود يكون مل سفيان أيب بن يزيد أن الثاين: األمر

م، املؤلفـة مـن وكان -بكر أبو بذلك صرح–  حقـوق بعـض علـى يسـتويل كـان وقـد قلـو
ه وبسببها اآلخرين   أمية). بين من رجل سنيت يغري من (أول حبديث ذر أبو جا

 مــن أفضــل هــو مــن بالشــام املســلمني أجنــاد يف وكــان مكانــه معاويــة ووىل قرابتــه آثــر وقــد
 أيب بــن يزيــد أن صــحيح أمويــة، ســنة القرابــة ذوي إيثــار لكــن الوجــوه، كــل مــن معاويــة
 األخيــار) األبــرار مــن (صــحابياً  كــان أنــه هــذا معــىن لــيس لكــن معاويــة مــن خــري ســفيان
  صحيح. غري فهذا

ـــا ســـفيان أيب بـــن يزيـــد أن الثالـــث:  الصـــحبة أصـــحاب مـــن ليســـا الربيـــع بـــن العـــاص وأب
 االتبـاع حبسـن إال فيهـا مـدح ال الـيت العامـة الصـحبة أصـحاب مـن وإمنـا رعيةالش اخلاصة

  للسابقني.
  الصحاح!! األحاديث من ذلك غري أمية بين يف بأن 38ص سليمان األخ ذكره ما-

  الصحاح؟! باألحاديث يقصد ماذا أدري ال قلت:
 دالـة لغـالةا هـؤالء يتومههـا متومهـة أدلـة إال أميـة بـين مـدح يف صـحيح حديث هناك ليس
 منـه لـزم ولـو عنـه، اجلـواب سـبق وقـد قـرين..) الناس (خري كحديث أمية بين فضل على
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 بــن اهللا وعبـد ومسـيلمة واحلجــاج املختـار علـى الثنـاء أيضــاً  منـه للـزم أميــة بـين علـى الثنـاء
  األول. القرن يف كانوا فقد أيب
 (ال -يــــةأم بــــين يــــذمون الــــذين يقصـــد– النــــاس بعــــض أن 38ص ســــليمان األخ ذكـــر-

 الرجــل ويأخــذون كفــراً  املعصــية ومــن ســيئة احلســنة مــن فيجعلــون يعقلــون، وال يفقهــون
  غريه). جبريرة
  غريهم. من أكثر السلفية غالة على ينطبق وهو صحيح هذا كالمه قلت:

  شرعاً. به مأمور البغاة وقتال سيئة للبغاة علي قتال فيجعلون
  .شرعاً  به مأمور وهو سيئة الظلم ذم يوجعلون
  شرعاً. به مأمور وهو سيئة الظلمة من الرباءة وجيعلون

  اآلخر: اجلانب ويف
ا احلسنة بل كفراً  املعصية جيعلون  الشيعة غالة ويقابلهم أيضاً  الظلمة كذم كفراً  جيعلو
  معصية!! اهلجرة ليلة (ص) للنيب بكر أيب مصاحبة جيعلون الذين
 فيمـا صـحيح غـري غـريه، جبريـرة الرجـل يأخـذون أميـة بـين يـذمون الـذين أن مـن ذكـره وما
 وهــو العــاص بــن ســعيد بــن خالــد يعظمــون الشــيعة غــالة حــىت بــل الغــالة عنــد إال أعلــم
  (ص). النيب بعد علي بيعة يفضل كان ألنه أموي
م نعم الشيعة غالة يف الصحيح لكن  الغـالة هـؤالء لكـن غريه، جبريرة الرجل يأخذون أ
  األموي. للظلم املنكرين السنة عن الً فض الشيعة معتديل على حجة ليسوا
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 أم حبيبــــة أم أختــــه ألن معاويــــة فيــــربؤون غــــريه بفعــــل الرجــــل يــــربؤون الســــلفية غــــالة (مث
 كانت صفية ابنته وألن اليهود رأس أخطب بن حيي تربئة يلزمهم هذا وعلى املؤمنني؟!

  أيضاً؟! املؤمنني أم
  غريه)!! جبريرة الرجل مدح الو  غريه جبريرة الرجل (أخذ جيوز ال أنه فلنتفق إذن
 حكمــوا احلكــم بــن مــروان أو معاويــة بــن يزيــد أخطــأ فــإذا 38ص ســليمان األخ قــول-

  ومروان). يزيد يولد أن قبل ماتوا الذين أمية وبين معاوية على والضالل باخلطأ
  أخرى). ورز وازرة تزروا (وال العدل علمنا قد تعاىل فاهللا صحيح غري الكالم هذا أقول:
 بــن ســعيد بــن خالــد يــذم أو يزيــد!! بفعــل عثمــان يــذم -أعلــم فيمــا– عاقــل هنــاك سولــي

  وجود. له ليس هذا مروان! بفعل العاص
 علــى يزيــد فــرض الــذي هــو معاويــة ألن متجــه فهــذا ويزيــد مــروان بأفعــال معاويــة ذم أمــا
 مث املدينـة، بأهـل ويعسـف مجعـة كـل عليـاً  يلعـن املدينـة علـى مروان وىل الذي وهو األمة
 ســبق وقــد مــروان. وال يزيــد فيهــا لــيس أخــرى وبأفعــال أخــرى بأحاديــث مــذموم معاويــة
  ذكرها.
  فقط!! علي لعن أو فقط احلسني مقتل على اعرتاض وكأنه األمر إظهار العيب فمن
 حــق عــن يــاً  أو بباطــل أمـراً  بنفســه فعلهــا أكثرهــا معاويــة ومظـامل ذلــك مــن أعظــم األمـر
 أن جيهـل أظنـه ال -والبحـث العقـل فيه نتوسم علم طالب وهو– سليمان األخ أظن وال

 مل الــنص وهــذا النــار، إىل والــدعوة بــالبغي وطائفتــه معاويــة علــى حكــم الشــرعي الــنص
  يزيد!! وال مروان فيه يشاركه
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 زياد واستلحاق حجر وقتل اخلالفة وتقويض اخلمر يف واملتاجرة بالربا التعامل من دعك
 يعـرف ال وكأنـه سـليمان لـألخ نقلهـا مـن احتـرج الـيت املظـامل من ذلك وغري باملال واألثرة
  شيئاً؟! منها

 عــــرف تواضــــع ومــــن يعلــــم، ممــــا أكثــــر جيهــــل إال منــــا فمــــا يكتــــب مث وليبحــــث فلرياجــــع
  احلقائق.

 أول فهــــذا العلـــم طلبــــة عـــوام ثنــــاءات علـــى واعتمـــد يبحــــث ومل ومتشـــيخ تكــــرب مـــن أمـــا
  حبثه. يف وال علمه يف الربكة له اهللا كتبي فلن نفسه املرء يتدارك مل فإن املهلكة،

 مث منه!! يقع بل اخلطأ!! عن معصوم غري معاوية أن 38ص سليمان األخ لنا ذكر مث-
 معاوية جعل حىت اخلطأ هذا من قلل مث صفني!! يوم علياً  قتاله إال أخطائه من يذكر مل

  !!42ص مأجوراً  املتأول اجملتهد جعل مث 39ص متأوالً  جمتهداً 
  واملثوبة!! األجر إىل الوحيد اخلطأ ذلك انتهى فقد إذن
 متـــوهم اجتهـــاد علـــى واملثوبـــة األجـــر يرتبـــون الـــذين الســـلفية غـــالة علـــى ننكـــره مـــا وهـــذا

 فاجتهـد حكـم وإذا أجران فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم (إذا باحلديث مستدلني
  واحد)!! أجر فله أخطأ مث

 واســتلحاق بــاخلمر واملتــاجرة ســنة عشــرين ملنــابرا علــى لــه ولعنــه لعلــي معاويــة قتــال لكــن
  هوى. من نابعة أفعاالً  وإمنا اجتهاداً  يعد ال الشرعية.. النصوص وخمالفة زياد
  قط. آمث األمة يف كان ملا جمتهداً  نعده مظلمة أو جرمية ارتكب من كل كان ولو
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 علـى ولعنه ليع قتال على مأجور معاوية أن سليمان األخ لكالم النهائية فاحملصلة إذن
 النتيجـة هلـذه فتوصـل مـرة ذات معـه تناقشت وقد– األجر زاد اللعن زاد كلما وأنه املنابر
  .-املسلم عن فضالً  عاقل كل جبني هلا يندى اليت
  ؟! هلم حصلت اليت املظامل وننكر البيت أهل حنب أننا نزعم كيف هذا بعد أدري وال

  آخر. شيء واحلقائق شيء فالدعاوى
  سليمة!! عقيدة أصحاب بأننا نتفاخر ناأن والغريب

  الزبري. وابن معاوية يلعنون من لعن يف البصري احلسن عن 38ص أثراً  أورد-
  (معاوية). كتاب يف عنه اجلواب وسبق ضعيف األثر قلت:

 الــزبري ابــن يــذمون كــانوا فقــد املختــار أصــحاب هــم احلســن لعــنهم الــذين هــؤالء لعــل مث
  أمية. وبين

  شك. ال فخطأ زبريال ابن ذم وأما 
 إذا إال التـــارخيي، الواقـــع ذم قبـــل ذمـــتهم الشـــرعية فالنصـــوص أميـــة وبـــين معاويـــة ذم وأمـــا
ما الصحيحني أحاديث مضعفني كنتم   آخر. شيء فهذا وروايا

 رزعـة أبـو فقـال معاويـة، ينـتقص أنـه لـه ذكـر مـن علـى جوابـاً  38ص زرعة أيب أثر نقل-
  بينهما)!! أنت دخولك فأيش كرمي خصم ةمعاوي وخصم رحيم رب معاوية رب (إن

  بينهما؟! ندخل فلماذا كرمي خصم وخصمه رحيم رب جهل أيب رب حىت أقول:
  بينهما؟! ندخل فلماذا كرمي خصم وخصمه رحيم رب فرعون ورب
  بينهما؟! ندخل فلماذا كرمي خصم بكر) (أبو وخصمه رحيم رب مسيلمة ورب
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 نـــدخل فلمـــاذا كـــرمي، خصـــم (عثمـــان) وخصـــمهم رحـــيم رب عثمـــان علـــى الثـــوار ورب
  بينهم؟.
  بينهما؟! ندخل فلماذا كرماء خصوم السنة وخصومهم رحيم رب الشيعة ورب
 معاويــة وبغــي علــي حبــق حتكــم متــواترة نصــوص فيهــا واملســألة والباطــل للحــق متييــع هــذا

  بكثري. هذا من أعمق املسألة الشارع يف رجلني بني خصومة املسألة وليست
 أيب علــى وحنكــم تــذمهم النصــوص ألن املرتــدين علــى فــنحكم هــذا يف طــردن ال حنــن مث

  تذمهم. النصوص ألن قريش وكفار جهل
  البغاة؟! على حنكم ال فلماذا تذمهم النصوص ألن اخلوارج على وحنكم
  فحسب؟! السلفية العقيدة يف أثر هلم البغي أهل ألن
 إىل بطــة ابــن إبانــة إىل يــةمعاو  منــرب مــن األثــر هــذا تســرب كيــف عــرف التــاريخ قــرأ ومــن

  العلوان!! استنفار
 منـه أفضـل هـو مـن ألمكنـت لعلي العصمة 18أمكنت (لو 39ص سليمان األخ قال-

  وعثمان). وعمر بكر كأيب
 السـلف مـن كثـري كـان وقـد أيضـاً  األمويـة السياسـة آثـار مـن هنـا بالتفضـيل اجلزم أقول:

  تذكار.االس يف الرب عبد ابن نقل كما التفضيل يف يتوقفون
 ـذا املسـألة وليسـت بكـر، أيب تفضـيل على وبعضهم علي تفضيل على كان وبعضهم
  .19الوضوح

                                                           
  األصل. يف أصلحناه كما (أمكنت) والصواب (أمكنة) خطأ أمكنت كتب سليمان األخ 18
  (). الفصل يف حزم ابن كتبه وما () االستيعاب ويف () االستذكار يف الرب عبد ابن اإلمام كتبه ما مراجعة ميكن 19
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 كـان وإن الصـحابة، مـن ألحـد العصـمة تثبـت ال أنه سليمان األخ مع فأنا العصمة أما
 الـــدليل بـــذاك لـــيس واحلســـني) واحلســـن وفاطمـــة (علـــي األربعـــة عصـــمة يف الشـــيعة دليـــل

 الــرجس عــنكم ليــذهب اهللا يريــد (إمنــا تعــاىل قولــه مــن لعصــمةا أخــذوا فهــم بــه املســتهان
  تطهريا). ويطهركم البيت أهل
  الناس. مجيع يف عامة الشرعية اإلرادة ألن (كونية) خاصة إرادة هذه يقولون: فهم

 االرداة علـــى تأكيـــد هـــذا أن يـــرون فهـــم (تطهـــرياً) املطلـــق بـــاملفعول متســـكهم إىل إضـــافة
  أيضاً. والزيدية اإلمامية الشيعة رأي وهذا الكونية،
 يلـزم ال اإلرادة يف اخلصـوص وزيـادة العصمة، على تدل ال اآلية هذه أن الصواب ولكن
 آل أخـص وهـم وأفاضلها األمة سادة من األربعة هؤالء بأن االعرتاف مع العصمة منها
  قال: من أحسن وقد تشهد، كل يف عليهم بالصالة وجل عز اهللا أمرنا الذين حممد
  قدرهم فاعرف والقرآن القوم

  حممد نص للثقلني ثقالن
  باذخاً  وجمداً  شرفاً  هلم وكفى

  تشهد بكل هلم الصالة فرض
 عـــن بالـــدفاع ينشـــغل أن ال عـــنهم يـــدافع أن ســـليمان بـــاألخ األوىل كـــان الـــذين فهـــؤالء
  البدريني. وقتلة 21السنن ومغريي 20النار إىل الدعاة

                                                           
  النار). إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم الباغية الفئة عماراً  (تقتل الصحيح احلديث من 20
  معاوية. أنه ورجح األلباين صححه أمية) بين من رجل سنيت يبدل من (أول احلديث أن أخذ 21
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 -الطلقــاء ظلمــة يقصــد ولعلــه– صــحابةال مســاوئ يف روي مــا أن ســليمان األخ ذكــر-
  مراتب: ثالث على

  كذب. هو ما منها-
  حسن. حممل وله سنده صح ما-
  والتأويل! والشبهة اإلجتهاد حمض عن صدر ما-

 عليــاً  ولعنــه زيــاداً  واســتلحاقه بالربــا وتعاملــه للخمــر وبيعــه معاويــة بغــي أيهــا فمــن أقــول:
  اإلجابة!! نرجو و..؟! احلسن ومسه

م الصــحابة!! خصــوم أن 40ص وذكــر-  بــن ســيف أو خمنــف أيب روايــات علــى عمــد
  الواقدي. أو عمر

 تيميـة ابـن فهـل علـي!! اإلمـام انتقاص يف بعضهم رواية على تيمية ابن اعتمد قد أقول:
  الصحابة؟! خصوم من عندك

 الواقــدي كــان وإن هــؤالء مــن نأخــذها مل مظاملــه مــن ذكرنــاه ومــا معاويــة لبغــي ذمنــا مث
 مــن أو منــه حتصــل أوهــام علــى واألخبــار والســري املغــازي يف إمامــاً  كــان لكنــه فيــه خمتلفــاُ 
  سربة. أيب بن بكر أيب شيخه
 اعتمـد قد كتبه بعض يف أنه مع هؤالء، على اعتمادنا من سليمان األخ خيشى ال لكن
  يدري؟! ال حيث من عمر بن سيف مكذوبات على
  إلثباته!! كامل حبث له حيتاج وهذا

ـم فيـه، ويعقـون الشيء يذمون أو وضده، الشيء يذمون السلفية غالة أن ولألسف  أل
ا يعرفون ال إنشائيات يرددون وإمنا يبحثون ال   كثرياً. يتناقضون فلذلك تطبيقا
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 منهــا اســتدل وقــد والضــعيفة املكذوبــة الروايــات تــرك يف يزجمــر اهللا، وفقــه ســليمان فــاألخ
  بالعشرات!!

  يدري. ال حيث من نفسه الفعل يفعل وهو الصحيح رد الشيعة على وينكر
  هذا. من شيء سبق قد أنه وأظن

 ذلـك فعـل ومـن جرحـاً) الظـن ومـن زلـة احملتمل (من جنعل أن جيوز ال أنه 41ص ذكر-
    جهله..)!! وغلب ظلمه عظم فقد

  أنفسكم)؟! وتنسون بالرب الناس (أتأمرون أقول:
 أنـف رغـم البـدريني!! وقتل علي قتال على مأجور معاوية أن منه يلزم ما 42ص ذكر-

 النــار) يف وســالبه عمــار (قاتــل احلــديث أنــف ورغــم الباغيــة) الفئــة عمــار (تقتــل احلــديث
  السلفية؟! فلتكن وهكذا

 عليــه اتفــق ممــا هــذا وأن أجــران لــه واملصــيب أجــر لــه املخطــئ اجملتهــد أن 43ص كــر1-
  واملعتزلة. اخلوارج وخالفهم واجلماعة السنة أهل

 أعـــرف فـــال -هـــذه قضـــيتنا يف– هنـــا وأقصـــد كـــاذب، هنـــا اإلمجـــاع إدعـــاء :أوال أقـــول:
 حجر وقتل زياد واستلحاق علي قتال يف واجتهاده معاوية بأجر قال تابعياً  وال صحابياً 
  املظامل. من ذلك وغري
  باجتهاده!! قلتم كمعاوية جيتهد مل من ثانياً:
  ره؟!كف أو ببدعته قلتم واملذاهب الفرق كعلماء اجتهد ومن
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 تنــــاقض وهــــذا كــــافراً  أو مبتــــدعاً  اجتهــــد مــــن وجعلــــتم جمتهــــداً  جيتهــــد مل مــــن فجعلــــتم
  .22واضح
 يـربأ سـلفية بدعـة فهـذه خـاص!! حكـم لـه (ص) النـيب رأى من أن يقل مل وجل عز واهللا
 ســـرق ومـــن يـــرجم، أو جيلـــد زنـــا فمـــن غـــريهم، حكـــم حكمهـــم فالصـــحابة الشـــرع منهـــا
 ومـن يأمث، باخلمر تاجر ومن يأمث، الربيء لعن ومن وحيد، يأمث اخلمر شرب ومن يقطع،
  اخل. يأمث.. احلسنة السنن أبطل

 فيصـــيبون ورســـوله اهللا يريـــده مـــا معرفـــة يف اجتهـــدوا وإمنـــا هـــذا يفعلـــوا مل الفـــرق وعلمـــاء
  وخنطئ. نصيب مثلما وخيطئون

 كتـر  جـواز رأى أو الزنـا أحـل أو اخلمـر أبـاح مـن اإلسـالمية الفـرق علمـاء مـن لـيس لكن
  اخل. اإلسالم.. أركان أحد
  وأمثاهلم. ومروان معاوية من الصحابة لبعض سبهم يف أعذر وهم
م   الزمنية. الفرتة لبعد يسبونه من قدر جيهلون قد أل
 أيب بن علي عن والرضوان بدر أهل سؤال يستطيعون فكانوا وأمثاهلم ومروان معاوية أما

  قدرهم!! جيهلون كانوا إن ذر وأيب ياسر بن وعمار طالب
 عاصــر ممــن بالعــذر أوىل يعاصــر مل فمــن واجتهــاداً  تــأويالً  يعــد الصــحايب لعــن كــان فــإن

  الصاحلون!! عليه وأنكر احلجة وبلغته

                                                           
 هؤالء كل واإلباضية.. والزيدية الشيعة ومعتديل واألشاعرة املعتزلة كعلماء األخرى الفرق وعلماء حنيفة أيب يف أقواهلم انظر 22

م مع جمتهدين ليسوا عندهم  يكف لكم (ما اإلسالم!! منابر على على بدر أهل لعن يف جيتهد ممن اجتهاداً  أوضح الواقع يف أ

  حتكمون)؟!
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  أمرين: من يأيت البالء أصل أن 43ص سليمان األخ ذكر-
  الوعيد). باب (يف األشخاص!! على ولزومه واإلطالق العموم بني التفريق عدم إما-
  واهلوى!! احلسد وإما-

 -مـراراً  كـررت كما– غالتنا لكن البالءين!! هذين يف يقع مل سليمان األخ ليت أقول:
  املعاين. من تقتضيه وما ا يتحدثون اليت األلفاظ من كثرياً  يعرفون ال
 تناقضــات يف الكــرب صــاحب فيقــع للمراجعــة فرصــة يــدع ال العلــم ضــعف مــع الكــرب ألن
  فقط!! لآلخر كالمه يوجه ألنه
  سوء!! كل من سليمة نفسه أنوك

 كـل علـى -النصـوص عـن فضـالً – العلمـاء لـبعض أقـواالً  ينزلون -السلفية غالة– فغالتنا
  وتبديعه. تكفريه يهوون ملن تبديع أو تكفري فيه املوضوع كان إذا األفراد
  واضحة. مفارقة وهذه ينزلونه ال تربئته يريدون من يف خاصاً  النص كان لو بينما
  نفسه!! يفتش مل سليمان لألخ اهللا فغفر اهلوى!!و  احلسد أما
  والعمل!! القول يف بالعدل 44ص يوصي أن سليمان األخ ينس مل-

 ال الشـرع حتـت وجعلهـا معاويـة!! مظـامل ذم من يقتل أن يراه الذي العدل متام من ولعل
  فوقه!!
  حنبلي)! (عدل الظلم عن قيل األمور وهلذه
  تفعلون). ال ما تقولوا أن اهللا عند مقتاً  كرب تفعلون ال ما تقولون مل آمنوا الذين أيها (يا
ا)!! النفس (خطوط من 44ص سليمان األخ حذر-   تعليق!! وال وشهوا
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 سـليمان واألخ السـلفية وغالة اآلخرين) يف الطعن (احرتاف ظاهرة من 45ص حذر-
  اآلخرين. أعراض يف اهللا خلق أطعن من منهم
  . عنهم الناس أدفع من فهم الظلمة أما رياءاألب يف إال يطعنون ال لكنهم
 األبريـاء)!! يف (الطعـن حمـرتيف مـن نكـون ال حـىت سليمان واألخ أنا يهدينا أن اهللا أسأل
  الظلمة)!!. عن (الدفاع حمرتيف من وال
  والرياسة. امللك لطلب قاتل يكون أن من الزبري بن اهللا عبد عن 45،49ص دافع-

 كمـا للـدنيا يقاتـل عنـه اهللا رضـي الـزبري بـن اهللا عبـد أن ىأر  زمنـاً  كنـت وقـد جيد، وهذا
 كــان أنــه مــن ســليمان األخ يــرى مــا وأرى القــول هــذا عــن رجعــت ولكنــين معاويــة فعــل

  أمية. بين من الباطل أهل على وقيام عبادة صاحب
مه قد لكن  بـن اهللا وعبـد األسـلمي بـرزة كـأيب منـه أفضـل صحابة الدنيا على بالقتال ا

  عمر.
  املتأخرين. عند والتشيع احلديث أهل عند التشيع بني 47ص سليمان األخ فريقوت-

 ممــــن ومجهــــرة موســــى بــــن اهللا وعبيــــد تغلــــب بــــن وأبــــان القمــــي يعقــــوب تشــــيع أن وذكــــر
 وال الشـــيخني يف طعـــن وال غلـــو بـــال التشـــيع هـــو إمنـــا العلـــم أهـــل داوويـــن يف أحـــاديثهم

  الشيخني. يف قذف وال للصحابة تكفري
 ألنـه اجلملـة حيـث مـن أقول وإمنا اجلملة، حيث من صحيح سليمان األخ مكال أقول:
 صـاحل بـن وعـامر يعقـوب بـن كعبـاد الكبـار الصحابة يذم من املتقدمني الشيعة يف وجد
  املؤمنني. أمهات بعض مثالب يف اآلثار يروي كان فقد أمحد، اإلمام شيخ
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ــم ســـليمان األخ عـــنهم يقـــول الـــذين هـــؤالء لكــن  ذم علـــى كـــانوا غلـــو بـــال متشـــيعون أ
  معاوية!!

  ردة!! بل رفضاً  سليمان األخ يعتربه معاوية وذم
  الكرمي. األخ كالم يف كبرية تناقضات فهذه
 ال مـن ويلعـن معاويـة يلعـن (كـان السـتة الكتاب رواة من وهو مثال موسى بن اهللا فعبيد

  يعلنه).
  غلو. بال متشيع أنه سليمان األخ عنه ويقول
 ممـا وفعـل.. فعـل وأنـه الباغيـة الفئـة مـن إنـه بـالقول يكتفي وإمنا معاوية علني ال من بينما
                                          يفعل من الصحيحة، باألسانيد عنه ثابت هو
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  .23◌ً مرتدا سليمان األخ يعتربه هذا
 الصــامت بــن وعبــادة ذر وأيب وعمــار علــي بــردة ســليمان األخ ســيحكم هــل أدري وال

 أو الــرفض أو بــالردة علــيهم ســيحكم هــل الصــحابة كبــار مــن وغــريهم ســعد بــن وقــيس
  غلو!! بغري أو بغلو التشيع
 أمـــراء مـــن كونـــه حيـــث مـــن لـــه ذمهـــم كـــان وإمنـــا آنيـــة خلصـــومة يكـــن مل ملعاويـــة وذمهـــم
ــاري بطــة ابــن مــن أكثــر يعرفونــه وكــانوا (ص) النــيب مــنهم حــذر الــذين الســوء  وابــن والرب
 فيـــه طعـــن مـــن كـــل يف يغلـــون جعلـــتهم الشـــيعة مـــع خصـــومات يف خلـــواد الـــذين املبـــارك

  الشيعة.
 ومـروان والوليـد معاويـة عـن بالـدفاع وعائشـة وعثمان وعمر بكر أيب عن الدفاع فخلطوا

  وأمثاهلم.
 وأهـل احلـق أهـل عـن دافعنـا ألننـا الصـحابة عـن الـدفاع يف ضعفنا نقطة كانت هنا ومن

  معاً!! الباطل
 املبشـرين العشـرة بـراءة كقطعيـة معاويـة بـراءة قطعية جعلنا ألننا نامصداقيت أضعف وهذا
  واألنصار؟! املهاجرين وسائر الرضوان وأهل بدر وأهل باجلنة
 بدعتــه خترجــه ال ممــن البــدع ألهــل خيرجــون احلــديث أئمــة أن 47ص ســليمان األخ ذكـر
  وضبطه. الراوي حبفظ فالعربة ال، أم داعية كان سواءً  اإلسالم عن

                                                           
  التكفري. يف أمحد وقع فقد صح وإن أمحد عن ثبوته يستبعد القول وهذا اإلسالم)؟! على أراه (ال أمحد قول نقل فهو 23
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 احملـدثني كـل عليـه يكـون أن بالضـرورة لـيس لكـن صـحيح جيد نظري منهج هذا :أقول
 جيـد وهـذا السـابق املـنهج يـرى سليمان األخ أن هنا يهمنا كلن هذا على بعضهم وإمنا
  به. يلتزم لو
 علـى مبـين تفصـيل فيـه املوضـوع أن سـبق وقـد عـدول كلهم الصحابة أن 49ص ذكر-

  .العدالة ومعىن الصحايب معىن حتديد
 ســــبقهم أو بإحســــان تــــبعهم ومــــن األنصــــار املهــــاجرون بالصــــحابة املقصــــود كــــان فــــإن

  صحيح. فهذا بإحسان
 الروايـة يف احملـدثون عدلـه وإن حـىت مأمونـاً  وال عـدالً  فليس والشر بالظلم أنصف من أما
م إال   وفجوره. فسقه يقتضي ما وأفعاله ذمه يف رووا قد أ
 مـع مسـلم) امسـه (وكـان مسـرفاً  وأمسـوه مـثالً  بـةعق بن مسرف ذم على السلف أمجع وقد
  أمسائهم. ذكر سبق ممن وغريه عامة. صحيحة له أن
 يف يـــتكلم أن لــه مبـــاح أنــه زعـــم مــن علــى رده أمحـــد عــن 50ص ســـليمان اظلــخ نقــل-

  (ص). اهللا رسول أصحاب مساوئ
  ).للناس أمرهم ويبني جيالسون وال القوم هؤالء جيانبون رديء سوء كالم (هذا وقال

 هـــذه يف العلمـــاء لـــبعض الســـائلون يفعـــل كمـــا حتريضـــياً  نقـــالً  ألمحـــد نقـــل الناقـــل أقـــول:
  األيام.
 يـتكلم أن لـه مبـاح أنـه زعـم!! فـيمن تقول (ما صيغته كانت ألمحد وجه الذي فالسؤال

  (ص)!!). اهللا رسول أصحاب مساوئ يف
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 مل فالســائل ك،ذلــ بــرتك أمحــد يوصــي أن بــد وال طياتــه، يف التحــرمي حيمــل الســؤال هــذا
 هـــــدف بـــــني يفـــــرق ومل ومـــــذنب بـــــريء بـــــني يفـــــرق ومل وصـــــحابة صـــــحابة بـــــني يفـــــرق

  وهدف..اخل.
  اجلواب: لتغري التالية الصيغ بأحد السؤال كان ولو
  ورسوله؟! اهللا ذمه من يذم من يف تقول ما-
  ورسوله؟ اهللا مدحه من مدح يف تقول ما-
  عنهم؟ ويدافع الظاملني ميدح من يف تقول ما-
  ويسبهم؟ البدريني يتهم من يف تقول ما-
  ويبدعهم؟..اخل؟. املسلمني يكفر من يف تقول ما-
  والعربة؟ للعظة التاريخ يقرأ من يف تقول ما-
  زياد؟ استلحاق معاوية على ينكر من يف تقول ما-
  (ص)؟ اهللا رسول على التجسس العاص أيب بن احلكم على ينكر من يف تقول ما-
  املسلمات؟ النساء سيب أرطأة أيب بن بسر على رأنك من يف تقول ما-
  (ص)؟ النيب اغتيال حاول من على أنكر من يف تقول ما-
  (ص)؟ اهللا رسول لعنه من يف تقول ما-
  اخلمر؟ بيع حل يرى من على أنكر من يف تقول ما-

ا كل األسئلة من سيل وهكذا   التاريخ. عرب املنصفون كتبه ما يف تصب إجابا
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 يف احلنابلـــة صــدق إن– التــاريخ كتابــة حيـــرم ورعــه مــن كــان اهللا رمحـــه نبــلح بــن أمحــد مث
 ما كل فما شك بال خمطئ فهو التاريخ من املتشدد الرأي هذا له كان وإذا -عنه النقل
  ويصيب. خيطئ بشر لكنه فاضالً  عاملاً  كان وإن ألنه صحيحاً  أمحد يقوله

 والشــر، اخلــري فيــه تــاريخ دراســة وإمنــا زالت نتتبــع وال عثــرات عــن ينقــب لــيس فالقضــية
 اخلري تنقل أمانة التاريخ كتابة ألن آخر، ونغفل جانياً  نظهر أن جيوز وال والباطل، احلق
  اخل. والظلم.. العدل جوانب والفجار، األبرار سري ، والشر
 وذم الصـابرين مـدح فيـه وجـد الكـرمي القـرآن قـرأ فمـن أسـوة نبيـه علـى اهللا أنزل ما يف ولنا

 املتخــاذلني وبعــض حنــني ويــوم أحــد يــوم الصــحابة وجــل عــز اهللا عاتــب وقــد ذلنياملتخــا
  األحزاب. يوم

ـــا فكأنـــه ـــة يعلمن ـــا مـــا األشـــخاص وحقيقـــة األحـــداث حقيقـــة نقـــل أمهي  ذلـــك إىل أمكنن
  سبيال.
 يريد من ومنكم الدنيا يريد من (منكم هم وهم أحد أصحاب عن يقول الكرمي فالقرآن

  اآلخرة).
  فقط!! اآلخرة يريدون الفاحتني كل عندنا فأصبح حنن أما
 أفكــار علــى املذهبيــة اخلصــومات تــأثري بســبب مهمــالً  وأصــبح القــرآين للــدرس ينتبــه ومل

  وحديثاً. قدمياً  العلمية ومواقفنا
 اهللا رســول أصــحاب يــذكر أحــداً  رأيــت (إذا أمحــد عــن 51ص ســليمان األخ نقلــه مــا-

مه بسوء (ص)   اإلسالم). على فا
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 يــذكرون كــانوا الطــرفني مــن فــالغالة النواصــب وغــالة الشــيعة غــالة حــق يف يصــح فهــذا
  سوء. وأي بسوء الكبار الصحابة
 يف ينزلـه وال بسـوء، الثالثـة اخللفـاء ذكـر مـن يف السـابق القـول ينـزل سـليمان األخ ولكن
  بسوء. علياُ  ذكر من

 للحســاب كهمتــرت  قــال: وإمنــا مــروان.. وال اإلســالم؟! علــى معاويــة يــتهم ال هــو فلــذلك
 وعينــــا قــــد أننــــا أظــــن كنــــت االزدواجيــــة فهــــذه زالت!! ومساهــــا فعلــــوا!! ملــــا نلتفــــت وال

ا   معاً. العقول وعلى النصوص على خطور
 كــــالروافض الزمــــان هــــذا جمرمــــي عــــن الطــــرف يغــــض مــــن علــــى ســــليمان األخ أنكــــر-

  .51ص والعلمانيني!! والقوميني والشيوعيني
  عليهم؟! الرد يف جعيش ومل بسوء!! النواصب يذكر ومل
م هذا يف حجته ورمبا – النـاس يشـجع مـن مـنهم أن لعلـم تذكر ولو وجود!! هلم ليس أ

  األجر!! هلم ليحصل علي لعن على -بتنظرياته
 رد لـــه لـــيس نفســـه ســـليمان واألخ هـــؤالء علـــى الـــرد يف النـــاس جتمـــع أن تســـتطيع ال مث-

  علماين!! وال قومي وال شيوعي وال رافضي على
  أعظم؟ هو ما على التنبيه يهمل فلماذا النواصب أخطاءك ليس

م الزبري وابن ومعاوية هريرة أبو 51ص ذكر-   اإلسالم!! أئمة من وأ
  الشرعية. الصحبة أصحاب من ليسا لكن فاضالن رجالن الزبري وابن هريرة أبو أقول:
  هنا؟! أدخله الذي فما معاوية أما
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 كــان إن اإلســالم) (أئمــة معــىن مــا مث معاويــة، ذم علــى الــزبري وابــن هريــرة أبــو كــان وقــد
 لكــن فصــحيح الظــاملني مقاومــة يف إمــام الــزبري وابــن الروايــة يف إمــام هريــرة أبــا أن يقصــد
  ماذا؟! يف إمام معاوية

 غايـة املوحدين الرمحن وحزب الدين أنصار يف التجريح أن 51ص سليمان األخ ذكر-
  الدين. يف ورقة الرأي يف وفساد القبح يف

  فأبيتم. معاوية على أنكرناه ما وهذا قلت:
 وأنـــتم الـــدين) يف القـــبح غايـــة املوحـــدين الـــرمحن حـــزب الـــدين (ألنصـــار جترحيـــه أن وقلنـــا
  والثواب؟! األجر حلصول سبيالً  ذلك جعلتم
 أو ســلفياً  كــان ســواءً  املــذهيب الغلــو مســة مــن التنــاقض أن العقائــد حماضــرة يف ذكرنــا وقــد

  غريه. أو شيعياً 
 وغــــالة وعمــــر؟! بكــــر أيب العــــين وميــــدحون علــــي اإلمــــام ســــب ينكــــرون الشــــيعة ةفغــــال

 سنن فاتبعوا طالب؟ أيب بن علي العين وميدحون وعمر بكر أيب سبب ينكرون السلفية
 ليســت النصــارى وقالــت شــيء علــى النصــارى ليســت اليهــود (وقالــت والنصــارى اليهــود
  شيء). على اليهود

 التجــريح ظــاهرة احــرتف الســنة أهــل مــن أحــداً  دجيــ مل أنــه 52ص ســليمان األخ ذكــر-
  الصحابة!! من ألحد
  السنة؟! أهل من معاوية إخراج يقصد هل أقول:
  الصحابة. كبار من لرجل التجريح ظاهرة احرتف من أول فهو

  أمرين: أحد حيتمل سليمان األخ فكالم
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 منـه حصل نإ اإلنكار وهذا وسبه علي بلعن يأمر كان معاوية يكون أن ينكر أنه إما-
  .-غريمها عن فضالً  الصحيحني روايات ترده
 وأهلهــا الســنة ميثــل ال أنــه وذكرنــا قلنــاه مــا وهــذا الســنة أهــل مــن معاويــة خيــرج أنــه وإمــا-

  السنة. إىل نسبته جيوز ال والظلم الظلم، أهل هم البغي وأهل البغي أهل ميثل وإمنا
  الروافض!! كتب يف إال معاوية يف طعن يوجد ال مل أنه 52ص ذكر-

 الســنة كتــب يعــرف ال أنــه أو الطعــن معــىن يعــرف ال أنــه إمــا الكــالم ــذا ســليمان األخ
  مر. أحالمها األمرين وكال

 ألن معنــاه يفهمـون مـا يــرددون غالتنـا أن ذكرتـه أن ســبق ملـا األوهـام هــذه أرجـع ولكنـين
 فتكـــون قليـــدوالت والـــوعظ اخلطابـــة ويشـــجع باللغـــة ويســـتهني املنطـــق حيـــرم عنـــدنا التعلـــيم
  رأيتم. كما النتيجة
 كثـري إخـراج يف األكـرب الـوزر يتحمـل فـالتعليم الضـعف هـذا سـبب لـيس سليمان واألخ
  يقولون. ما يفهمون ال منا

  24عقلياً  مشهوين التعليم أخرجهم

                                                           
 رمبا ألفاظها عن سألته ولو الطويلة اخلطبة يتحدث أحدهم جتد لألسف اجملتمع أبناء من كثري وإمنا بعينه صاً شخ أقصد ال هنا 24

  أكثرها. يعرف ال
 لتخفف مستمراً  تعليماً  وتعلمنا تواضعنا ولو طويل املشوار زال ال لكن له العلمية الناحية تضعف ظاهرة خطابة فيه سليمان واألخ

 إال ينقصنا وال شيوخاً!! أصبحنا قد أننا تظن حىت املساجد يف الصاحلني رياض قراءة يف نبدأ أن ما لكن يوم، بعد يوماً  الضعف

  البخور. أنواع وانتقاء (البشوت) لبس
  عظيماً. مبلغاً  العلم من بلغنا قد أننا ونظن العوام!! إنصاف وخيدعنا أنفسنا خندع فنحن
  نفسه. قدر عرف أمراً  اهللا ورحم
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 وال بنانـه وال لسـانه يستقيم ولن يستفيد فلن املدرسة خارج نفسه منا الفرد يطور مل فإن
  وجدانه.

  واحد!! حبرف النواصب عن يتحدث ومل وذمهم الرافضة عن 52ص من حتدث-
  العقالء. يعرفها اليت داللته له وهذا
 الســـلفي الغلـــو ونـــذم ننصـــف أن جيـــب لكـــن ســـيئ الشـــيعي الغلـــو أن يف مصـــيب لكنـــه
 ننقــد أن يضــرنا الــذي .فمــا-هنــا الفــارق مســألة عــن النظــر بغــض– الصــويف للغلــو كــذمنا
  أنفسهم). على ولو شهداء بالقسط (قوامني لنكون هبنامذ حىت املذاهب مجيع غالة
 وتعظـــيم املنـــاظرة وخشـــية  كالتقيـــة غالتنـــا يف موجـــود الشـــيعة علـــى أنكـــره مـــا معظـــم مث

  اخل. الغيب... وعلم الصحابة بعض وذم 25القبور
 الـرفض) أئمـة (يعـين مفسـراً  العلـوان قـال مث األئمـة.. أن الكـايف عـن نقـالً  62ص ذكر-

  العلوان. من بيحق تعبري وهذا
 واجلــــواد والرضــــى والكــــاظم والصــــادق والبــــاقر العابــــدين وزيــــن واحلســــني واحلســــن فعلــــي

 عنــد األئمــة (يعــين قــال لــو وإمنــا الــرفض) (أئمــة علــيهم نطلــق أن جيــوز ال والعســكري..
م يعتقدون الذين الشيعة   هذا.. حنو أو مذهبهم..) على أ

 شيء فهذا لسانه على اللفظة هذه ظهرت مث التقية يستخدم كان العلوان يكون أن إال
  الفتنة. عليه تؤمن ال احلي أن مع اهللا، شاء إن هلذا وصل قد أنه نظن ال لكننا آخر

 بكـــر أبـــا بـــأن (ص) النـــيب عـــن تـــواترت الثابتـــة األخبـــار أن 65ص العلـــوان األخ ذكـــر-
  نبيهم!! بعد الناس خرب وعمر

                                                           
  العقائد). كتب يف (قراءة الغلو باب يف كرتهذ  ما راجع 25
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  كذب. فقد املسألة هذه يف التواتر أدعى من قلت:
  .26بعدهم من الصحابة اختلف ملا به مقطوعاً  كان بل متواتراً  األمر كان ولو
 بــــن عمــــرو حــــديث فــــذكر املتــــواترة!! األدلــــة تلــــك يــــذكر أن ســــليمان األخ حــــاول مث-

 الرجــال (مــن قــال مث (عائشــة) فقــال إليــه النــاس أحــب عــن (ص) النــيب ســؤاله يف العــاص
  أبوها).
 فاطمـة، إليـه النـاس وأحـب أسـامة، إليـه النـاس بأحـ أن يف نصـوص أيضـا صح قد ألنه

  علي.. إليه الناس وأحب
 والتـــواتر، القطـــع عـــن فضـــالً  التفضـــيل علـــى يـــدل ال إيلَّ) النـــاس أحـــب (فـــالن فكلمـــة
  (التقدير). ومنها (التعارض) منها: معروفة ألسباب

  بيانه. سبق فقد التعارض أما
 االســتدالل بطــل للــدليل االحتمــال نظــرت وإذا حمتمــل (مــن) تقــدير فــإن التقــدير وأمــا

  املعارضة. األحاديث التقدير وجود على والدليل
 بــن وســعد والــزبري وطلحــة عبيــدة وأبــو وعلــي وعثمــان وعمــر بكــر أبــو الكبــار والصــحابة

 مــن بــأس ال وأمثــاهلم عمــري.. بــن ومصــعب وخبــاب وبــالل وصــهيب وعمــار وقــاص أيب
  عنه. ورضوا عنهم اهللا يرض جنباء فضالء فكلهم بعض على بعضهم تفضيل
 عثمان على وعمر بكر أيب بتفضيل اجلزم املتأخرين السنة أهل عند املشهور أن صحيح
  وعلي.

                                                           
  يكتمل). مل – اهللا رسول صحابة بني واملفاضلة (التفضيل كتاب يف فيه التوسع مت املوضوع هذا 26
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 ينكـرون وال التفضـيل يف خمتلفـني كـانوا السـنة بلقـب ألـوى وهـم أنفسـهم الصحابة لكن
  بعضهم. على
 يدرك مل أنه لكما اإلمام عن ونقل األمر هذا يف االستيعاب يف الرب عبد ابن توسع وقد

  الصحابة. من أحد على أحداً  يفضلون كانوا شيوخه من أحداً 
 هلــم جيعــل اإلســالم إىل ســبقهم أن إذ املهــاجرين ككبــار الكبــار الصــحابة يقصــد وأظنــه
  األنصار. عموم على ميزة
 بعــــــد عثمــــــان تقــــــدمي علــــــى أمجعــــــوا الســــــنة أهــــــل أن 65ص ســــــليمان األخ ذكــــــر مث-

  الشيخني!!
  هؤالء!! عند اإلمجاع قلن أسهل ما أقول:
 مـن وغـريهم هاشـم بـين وسـائر واملقـداد وسـلمان عمـار خمالفـة مـع اإلمجاع يصبح كيف
  الصحابة. كبار
  عنهما. اهللا رضي بكر أيب والية على واليته وخيتارون علياً  يفضلون هؤالء كان بل
 وابـن ريخالتـوا وأهـل الفصـل يف حـزم وابـن االستيعاب يف الرب عبد ابن هذا حنو ذكر وقد
  علي. عن احنرافه مع املنهاج يف تيمية

 عمـر مث بكـر بـأيب تعـدل ال (ص) النـيب زمـن يف (كنـا عمـر ابـن أثـر سليمان األخ أورد-
  .27بينهم) نفاضل ال (ص) النيب أصحاب نرتك مث عثمان مث

  املنت. منكر لكنه الصحيح يف مروي اإلسناد صحيح واألثر

                                                           
  عثمان). مث عمر مث بكر أيب فنخري (ص) النيب زمن الناس بني -خنري لفظ ويف– نفاضل (كنا بلفظ وروي 27
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 إىل انظــروا وقــال: اجلــوهري اجلعــد بــن علــي حملــدثا عمــر ابــن علــى األثــر هــذا أنكــر وقــد
 وهــذا نفاضــل.. كنــا ويقــول: امرأتــه يطلــق أن حيســن ال -عمــر ابــن يقصــد– الصــيب هــذا
  يلي: مبا عنه جياب األثر

  الرب. عبد وابن اجلعد ابن فعل كما األثر هذا ملنت العلماء إنكار-1
 (كنــا مســعود ابــن أثــر مــنهم الصــحابة مــن عــدد عــن أخــرى آلثــار األثــر هــذا خمالفــة-2

 أعلــم مســعود وابــن ثقــات ورجالــه طالــب) أيب بــن علــي املدينــة أهــل أفضــل أن نتحــدث
  سابقة. وأقد عمر ابن من
 وعمـره اخلنـدق مشـاهده وأول صـغرياً  (ص) النـيب أيـام كـان فقد عمر ابن سن صغر-3
  يفاضلون. الذين الصحابة علية من يكون لن هذا ومثل سنة، )15(
 التفضـيل يفضـلون الصـحابة هؤالء وكان كلهم ال الصحابة بعض السجي كان لعله-4

  املذكور.
  الفضل!! يف متساوون الثالثة بعد الناس بأن لإلمجاع األثر هذا خمالفة-5
 صــح ومــا اهللا لكتــاب خمــالف منكــر وهــذا يســتوون) بعــد النــاس (مث آخــر لفــظ جــاء وقــد
  السنة. من

 مــن درجــة أعظــم أولئــك وقاتــل الفــتح قبــل مــن أنفــق مــن مــنكم يســتوي (ال لنــا فــالقرآن
 الفـتح قبـل مـن أنفق من يستوي (ال يقول عمر ابن وأثر وقاتلوا..) بعد من انفقوا الذين
  الثالثة. إال بعده) أنفق من مع وقاتل

  عمر. ابن أثر خيالف وهذا صحيح بسند نفسه على حارثة بن لزيد عمر تفضيل-6
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 وهـــذا صـــحيح بســـند الصـــحابة كـــل علـــى طالـــب أيب بـــن جلعفـــر هريـــرة أيب تفضـــيل-7
  عمر. ابن أثر خيالف

 ابـن أثـر خيالف وهذا صحيح بسند الصحابة كل على سلمة أليب سلمة أم تفضيل-8
  عمر.

 خمصوص هنا فالفضل هذا وعلى اخلالفة) يف (يعين بأنه عمر ابن أثر ختصيص جاء-9
  املتويل. اخلليفة هلذا الناس وقبول اخلالفة بتويل
 يف طعـنهم (ص) النـيب علـيهم أنكـر وقـد اخلالفـة، مسـتحق يف الصحابة يطعن قد-10
  حارثة. بن زيد إمارة يف ذلك قبل وطعنهم زيد بن أسامة إمارة
 خطـــأ جلـــواز قاطعـــاً  دلـــيالً  صـــحايب توليـــة يف طعـــنهم أو لرجـــل الصـــحابة ترشـــيح توليـــة مث

ـــه يف املطعـــون كـــان إذا خاصـــة الرتشـــيح أو الطعـــن  مـــن ملمـــدوحوا الصـــاحلني، مـــن واليت
  الظلمة.

 فـال عثمـان مث عمـر مث بكـر أبـا رشـحوا قـد الصـحابة مـن معـه وأنـاس عمـر ابـن كان فإذا
 أيب بــن علــي توليــة أو عبــادة بــن ســعد توليــة فــريون مــثلهم هــو مــن خيــالفهم وقــد بــأس،

  طالب.
 يف عثمـــان مث عمـــر مث بكـــر أيب تفضـــيل علـــى إمجـــاع حيصـــل مل أنـــه علـــى يـــدل ممـــا-11

 عبــادة بــن ســعد غــري واليــة يــرون يكونــوا مل -الصــحابة أغلبيــة وهــم– نصــاراأل أن اخلالفـة
 آالف) 4000( حنو كانوا األنصار ألن ا لفاز استفتاءً  املوضوع كان ولو األنصاري

  قسمني. منقسمني املهاجرين من )700( مقابل
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 بـين وسـائر والعبـاس واملقـداد وسـلمان وعمـار كـالزبري علـي مـع وقسـم بكر أيب مع قسم
  هاشم.
  العقائد. كتاب يف ذكرناها ألسباب علي تولية حيبون األنصار أكثر وكان

  منه. أقوى وروايات ألدلة خمالف املنت منكر هذا عمر ابن أثر أن واخلالصة:
 يف تفضـيل لعلـه أو مناسـبته حذف أو اختصره أو احلديث اجتزأ قد األموي التيار ولعل
  .زمن..اخل دون زمن يف لعله أو خمصوص شيء

 اهللا رســـول بعـــد النـــاس (خـــري طالـــب أيب بـــن علـــي أثـــر 66ص ســـليمان األخ نقـــل مث-
  الثالث). لسميت شئت ولو عمر، مث بكر أبو (ص)
 كمـا الـنفس هضـم سـبيل علـى قالـه أنـه الحتمـال قاطعاً  ليس علي عن األثر هذا أقول:
 رثــةحا بــن زيــد (كــان عمــر وقــول خبــريكم) ولســت علــيكم وليــت قــد (إين بكــر أبــو قــال
 مـين.. خـري وهـو مصـعب (مـات عـوف بـن الـرمحن عبد وقول مين) اهللا رسول إىل أحب
 الـــنفس هضـــم علـــى حممولـــة وهـــي صـــحيحة اآلثـــار فهـــذه مـــين) خـــري وهـــو محـــزة مـــات

  والتواضع.
 عمـر و بكـر أيب وأقـوال احلقيقة باب من السابق قوله نعترب علي عن الحنرافنا حنن لكننا
              . !! مفارقه وهذه التواضع باب من
  .  احلقيقة باب من ويكون أ النفس وهضم التواضع باب من اجلميع يكون أن أما

ــا باطــل احلقيقــة بــاب مــن اآلثــار واعتبــار  بكــر أيب اثــر خاصــة    : متعارضــة متدافعــة أل
      . علي واثر
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 أو علــي أو عثمــان أو عمــر أو بكــر أيب فضــل أن املســلم علــى بــأس ال انــه : واخلالصــة
 الدنيا، إقبال قبل شهيداً  مات ممن وطبقته محزة أو أسامة أو عمري بن مصعب أو عماراً 
مــا واحلســني احلســن أو (ص) النــيب زوجــات أو فاطمــة أو خدجيــة أو  شــباب ســيدا لكو

 ورضـوا عـنهم اهللا رضـي جنبـاء فضـالء هـؤالء فكـل شباب) كلهم اجلنة (وأهل اجلنة أهل
  عنه.

 وغـريه الـرب عبـد ابـن يفعـل كمـا بـاألفراد ال باجملموعـات فضـل مـن علـى حرج ال وكذلك
 أصـــحاب مث بعــدهم مــن علــى أحــد أهــل مث بعـــدهم مــن علــى بــدر أهــل يفضــلون فهــم

  وهكذا.. بعدهم من على احلديبية
  الفاضل. تفضيل يف املسلم على حرج وال جائزة التفضيالت هذه كل
 علــى والطليــق احملســن، علــى ءواملســي العــادل علــى الظــامل تفضــيل مــن يــأيت احلــرج وإمنــا

  هذا. وحنو املؤمن.. على والفاجر البدري،
 عمــر هــو عمــر ابــن عنــد النــاس وأفضــل علــي هــو عمــار عنــد النــاس أفضــل يكــون أن أمــا

 حيــب اجلميــع أن دام مــا بــه بــأس فــال هــذا وحنــو بكــر أبــو هــو عائشــة عنــد النــاس وأفضــل
  اجلميع.
 علــى الكبــار الصــحابة أحــد تفضــيل يف واضــحة نصــوص الســنة يف وال القــرآن يف ولــيس
  بعض.
  خليًال). بكر أبا الختذت خليالً  متخذاً  كنت (لو حبديث 28البكرية استدل وقد
  بكر. أيب تفضيل على

                                                           
  عنه. اهللا رضي بكر أيب تفضيل يرون من 28
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 (إن حبـــديث عثمـــان فضـــل علـــى العثمانيـــة واســـتدل القمـــيص حبـــديث العمريـــة واســـتدل
 مبنزلـة مـين نـت(أ حبـديث علـي فضل على العلوية واستدل عثمان) من تستحي املالئكة
  خم. غدير وحديث بعدي) نيب ال أنه إال موسى من هارون
 علــى األخــري يف اإلمجــاع انعقــاد مــن حجــر ابــن احلــافظ عــن ســليمان األخ نقلــه مــا أمــا

  اخلالفة. يف كرتتيبهم الفضل يف اخللفاء ترتيب
  .29التابعني مث الصحابة اختالف بعد إمجاع يصح فال

 األندلسـي حـزم ابـن مث االسـتذكار يف الـرب عبـد ابـن عاملوضو  هذا عن حتدث من وأفضل
  الفصل. يف
 رضـي وعثمـان وعمر بكر أيب فضل يف أخرى أحاديث 67ص سليمان األخ ذكر مث-
 يف وردت الصـــحابة أكثـــر أنـــه مـــع علـــي فضـــل يف أحاديـــث زيـــادة يـــذكر ومل عنهمـــا، اهللا

  اجلياد. األحاديث فضله
 اهللا فرضـــي فضـــل وكــل ثنـــاء كــل ســـتحقوني عـــنهم اهللا رضــي وعثمـــان وعمــر بكـــر وأبــو
  واالنصاف. العلم أهل عند حممود غري أمر عنهم علي فضل لكن عنهم
 مـا فيـه أمـر وهذا معهم علي ذكر إمهال يف النواصب متابعة على احلنابلة غالة درج وقد
  فيه.

                                                           
  إمجاعاً. يعد ال اتفاقهم لكن صحيح وهذا هذا على املتأخرين من التدوين أهل اتفاق يقصد احلافظ ولعل 29
  يدون. مل من العلماء من أن إىل إضافة الصحابة عهد يف حيسن مل باختالف مسبوق اإلمجاع هذا ألن
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 هـم الثالثـة اخللفـاء أن يزعمـون الشـيعة بعـض أن من سليمان األخ ذكره ما أن ريب وال
 وإمنــا هــذا علــى الشــيعة معتدلــة أظــن ال مبــني وإفــك باطــل قــول أصــنام وعبــدة تــدونمر 

 الالعنـني النواصـب خطـأ مـن أعظـم هـؤالء وخطـأ ومتعصـبوهم الشـيعة جهلـة هـذا يفعل
  مبيناً. وإمثاُ  اتاً  افرتتا الفرقتان كانت وإن علياً 

 رسـول ألصـحاب الغفـران يف القرظـي كعـب بـن حممـد أثر 68ص سليمان األخ ذكر-
 واألنصــار املهــاجرون بالصــحابة يريــد كعــب بــن حممــد أن يتبــني األثــر ومــن كلهــم، اهللا
  هلم. التابعني يف اإلحسان يف اشرتط وأنه فقط
م وأمثـاهلم ومسـرف وبسـر معاويـة ذم علـى أدلتنا من وهذه  املهـاجرين مـن يكونـوا مل فـإ

 األدلـــــة أصـــــح علـــــى ســـــانبإح يتبعـــــوا ومل باإلمجـــــاع األنصـــــار مـــــن يكونـــــوا ومل باإلمجـــــاع
  واألقوال.

 وبغـــــض كيـــــد كـــــل الســـــنة ألهـــــل حيملـــــون الرافضـــــة أن 69ص ســـــليمان األخ ذكـــــر-
م ويزعمون م رد   النار. أهل من وأ

ــــم الشــــيعة مــــن كثــــري عنــــد صــــحيح لألســــف ســــليمان األخ ذكــــره ومــــا  كغالتنــــا فغال
  والبغض. والكيد التكفري يتبادلون
 مــن هــذا يف ملــا واملكائــد التكفــري تبــادل عــن متنــاعباال الفــريقني مــن الغــالة نــدعو وحنــن

 مبعرفـة طـوائفهم يـذكروا أن والشـيعة السنة عقالء وعلى الفكرية املسلمني وحدة تفكيك
 وأركـــان اإلســـالم أركـــان مــن لإلســـالم العامـــة األصـــول ومراعــاة ملخـــالفيهم اإلســـالم حــق

  احملرمات. واجتناب اإلميان



  99

 سـهلة، اإلدانـة أدلـة عـن فالبحـث األخـرى الطائفة تكفري أدلة عن فرقة كل تبحث وأال
  إليها. املنتسبني بعض فيها وقع عظيمة أخطاء وهلا إال طائفة من ما ألنه
 عـن بنفسـها الفرقـة اشـتغلت فكلمـا داخليـاً  نقـداً  نفسها تنقد أن فرقة كل لتحاول لكن

  الشرعية. للنصوص ومصادرها تراثها حتاكم أن استطاعت كلما اآلخرين
 تعـــاىل قولـــه مـــن الـــروافض كفـــر انتـــزع!! مالـــك اإلمـــام أن 69ص ســـليمان األخ رذكـــ-

   الكفار)!! م (ليغيظ
 مــن كــل يشــمل كالمــه وإمنــا هــذا يــذكر مل فإنــه مالــك اإلمــام علــى كــذب هــذا أقــول:
  خوارج. أو نواصب أو روافض كانوا سواءً  (ص) اهللا رسول بصحبتهم الصحابة يبغض
 تكفــري مالــك اســتدالل مــن يلــزم ألنــه العلــوان صــاحبنا بــه يلتــزم ال مالــك اســتدالل لكــن
  يكفرهم. ال وصاحبنا وأمثاهلم ومسرف والوليد معاوية
  نرتكها. أو اجلميع على ننزهلا أن إما اليت املعلقة األقوال من فهذه إذن
 هـذا نرفـع أو نواصـب أو روافـض كـانوا سـواءً  الصحابة سب من كل نكفر أن إما مبعىن

  ميع.اجل عن التكفري
  الظلم. قرين االزدواجية ألن
 أئمــة عليــه نــص فيــه شــك ال ممــا الــروافض كفــر أن يفيــد مــا 69ص العلــوان األخ ذكــر-

  اإلسالم!!
ــم يف إال صــحيح غــري وهــذا  بلــوغ وبعــد الصــريح الكفــر يوجــب مــا يقولــون الــذين غال
  وفهمها. احلجة
  تيمية: ابن قال
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  تيمية: ابن وقال
  القيم: ابن وقال
ـــه يف كـــان مـــن أن علـــى اتفقـــوا فقـــد وقـــال 9ص ســـليمان اظلـــخ كاســـتدر  مث  غـــيض قلب

ـــم وزعـــم الصـــحابة علـــى )30(هكـــذا!!  أنـــه الـــدين تبليـــغ يف خيـــانتهم أو فســـقهم أو رد
  كافر.
 كفـر زعمـوا اخلـوارج أن ذلـك على والدليل الشيعة يف إطالقه يصح ال تكفري هذا أقول:
  وجل. عز هللا حق فالتكفري يكفرهم، ومل الصحابة من معه ومن علي

 كــافر فهــو (ص) اهللا رســول أصــحاب شــتم (مــن 70ص احلــارث بــن بشــر عــن ونقــل-
  نقل. وقد املسلمني) من أنه وزعم وصلى صام وإن
  يكفرهم. ال العلوان وصاحبنا عثمان.. بن وحريز ومروان ملعاوية تكفري فيه هذا أقول
 وكبــرية إمثــاً  مرتكبــاً  ايبالصــح ســب مــن نعتــرب ولكــن الســبب ــذا أيضــاً  نكفــرهم ال وحنــن
  وكفى. الذنوب كبائر من
 ضـــعيف حنبلـــي بطـــة وابـــن بطـــة، البـــن اإلبانـــة مـــن الســـابق األثـــر نقـــل ســـليمان األخ مث

  احلديث. ووضع بالكذب متهم احلديث
 فقــد الصــديق بكــر أبــا شــتم (مــن قــال أنــه األوزاعــي عــن 70ص ســليمان األخ ونقــل-

  دمه). وأباح دينه عن ارتد
 أبـا أن ضـعفه علـى يـدل وممـا ضـعيف وهـو بطـة ابـن كتـاب مـن منقـول أيضـاً  هذا أقول:
  سبق. كما أصالً  يعاقبه مل بل دمه يبح ومل سبه من على بالردة حيكم مل نفسه بكر

                                                           
  بالظاء. (غيظ) صوابه 30
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 لكـن معاويـة، ردة علـى دلـيالً  لكان القول صح فلو علياً  شتم كمن بكر أبا شتم من مث
 وال بكـر أيب سـاب يكفـر ال اطئ،خـ قـول فهـو األوزاعـي عـن صـح لـو حىت باطل القول
  الذنوب. كبائر من كبرية ويرتكب يأمث وإمنا غريهم وال علي وال عمر

ــــرية ليســــت لكنهــــا ــــا أو اخلمــــر شــــرب أو الزنــــا أو الصــــالة تــــرك ككب  مــــن غريهــــا أو الرب
  املوبقات.

 يــراه ال وعائشــة وعثمــان وعمــر بكــر أبــا شــتم مــن أن 70ص أمحــد اإلمــام عــن ونقــل-
  اإلسالم. على

 لكــن العظــيم واألمث اخلـذالن علــى دليــل األبـرار هــؤالء شــتم وأن اجلـواب ســبق قــد قلـت:
  ردة. وال كفرا يعد ال شتمهم
  صعب. مركب فالتكفري

  زندقة. بعد بالشتم عثمان يف الكالم أن 70ص أمحد اإلمام عن ونقل-
  زنديقاً. ليس ياسر بن عمار قلت:

  وعان:ن الصحابة شتم أن 70ص سليمان األخ ذكر مث-
ام دينهم يف وال عدالتهم يف يكون ال األول: النوع-   واجلنب. بالبخل كاال
ــام التجــاوز أو والعدالــة الــدين يف الطعــن الثــاين: النــوع-  جعــل مث والفســق، بــالردة كاال

  ردة!! والثاين والتأديب!! التعزير تستحق ضاللة األول النوع
ام أما خطأ، كله وهذا   إمثاً. وليس بل به بأس فال حقاً  كان اإذ والبخل باجلنب اال
 أن لـو لكن حقاً، يكون أن فيه يشرتط أيضاً  فهذا الدين أو العدالة يف الطعن الثاين وأما

م أحداً    مرتداً. يعد ال لكن إلمث، مرتكباً  يعد عدالته أو دينه يف بريئاً  صحابياً  ا
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ــم حــداً أ أن لــو الكفــر، أو الفســق أو بــالردة بعضــهم علــى احلكــم وكــذلك  بــن الوليــد ا
  آمث. غري مصيباً  لكان احلكم.. أو عقبة بن مسرف أو بالفسق عقبة
ـــم لـــو لكـــن  وغـــالة واخلـــوارج الشـــيعة غـــالة مـــن حيصـــل كمـــا الفســـق أو بـــالردة بريئـــاً  ا

 يكـن مل إن– صـاحبها علـى خيشـى الـذنوب كبـائر من لكبرية مرتكبون فهؤالء النواصب
  الكفر. يف الوقوع من -متأوالً  وال جاهالً 
 أن رغــم البغــاة وال اخلــوارج يكفــروا مل الصــحابة مــن معــه ومــن عليــاً  أن مــراراً  ذكرنــا وقــد

م كانوا اخلوارج  مـع املتفقـة وهـي الراشـدين اخللفـاء سـنة فهـذه البغـاة بعض وكذا يكفرو
  التفرق. ونبذ مجيعاً  اهللا حببل االعتصام من اإلسالم روح

 رسـول بعـد ارتـدوا الصـحابة أن زعـم مـن تكفـري مـن 71ص تيميـة ابن عن نقله ما أما-
  قليًال.. نفراً  إال (ص) اهللا
 اجلملة يف تكفريي نفس فيه كان وساحمه اهللا رمحه تيمية ابن تناقضات من معدود فهذا

 عبــارات ويطلــق وينفعــل حــدة فيــه كــان فقــد والصــوفية الشــيعة مــن خصــومه مــع وخاصــة
 ال حياتـه آخـر يف أنـه الـذهيب عنـه ونقـل قولـه عـن ورجـع تاب قد لكنه التكفري منها يلزم
  يصلي. من يكفر
 مـن كثـري مـن وخـرج خبـري لـه خـتم اهللا شـاء إن أنـه علـى ويـدل جيد عنه الذهيب نقله وما

  هللا. واحلمد املظامل
  عمال. أحسن من أجر يضيع ال فاهللا
  جيوز. ال بالالزم والتكفري الرافضة!! كفر يف يشك ملن تكفري فيه كالمه مث
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 تغــــري قــــد فيكــــون بإســــالمهم، يصــــرح فتــــاوى عنــــه أثــــرت نفســــه تيميــــة ابــــن وأن اصــــةخ
 اليت الفرتة يف نفسه تكفري الالزم هذا من لزم بالكفر، يكفرهم مل من ألزم وإن اجتهاده،

  باطل. وهذا يكفرهم يكن مل
 فهــو فــيهم طعــن (فمــن -السرخســي قــول– قولــه 71ص السرخســي أصــول عــن ونقــل-

  يتب). مل إن السيف دواؤه لإلسالم منابذ ملحد
 الشـروط وهـذه وفهمهـا احلجة بلوغ مع الصحابة كل يف الطعن على حممول هذا أقول:

  باإلحلاد. نتهم حىت هؤالء من واحد يف تتوفر تكاد ال
 دمــاءهم وســفك مــنهم كثــري يف طعــن وإمنــا الصــحابة كــل يف يطعــن مل معاويــة حــىت بــل

  ولعنهم.
 تــزين الــيت املذهبيــة اخلصــومات وانتجتــه الطويلــة عصــورال بعــد أتــى ممــن عــذراً  أقــل وهــذا

ا   وضالل. زيف كل ألصحا
 وخـــوارج الشـــام بغـــاة علـــى تطبيقـــه فالواجـــب طبـــق إن السرخســـي قـــول حـــال: أيـــة علـــى

 علــي وكــان هــؤالء وال هــؤالء يكفــروا مل -مــنهم معــه ومــن علــي– الصــحابة لكــن العــراق،
 النهــروان وأهــل فنواصــب الشــام، أهــل أمــا احلــق الســين الشــرعي الطــرف حيتــل معــه ومــن

 إال بــالغلو يتلــبس مل التشــيع ألن الشــيعة، ولــيس وجــوداً  الضــالة الفــرق أول وهــي خــوارج
  بعد. فيما
 هـذا أن مـع األصـنام، يعبـدون كـانوا مرتـدين أحـرق إمنـا للسـبئية علـي إلحراق صحة وال
  خالف. وفيه سعبا ابن موىل عكرمة به وتفرد فرد خرب -البخاري رواه وإن– اخلرب
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 باجلــــــامع بدمشــــــق! بالشــــــام! املــــــؤمنني أن مــــــن 72ص ســــــليمان األخ أورده مــــــا أمــــــا-
 العامــة وأن الشــيخني ســب مث اهللا!! ويل علــي اهللا إال إلــه ال يقــول: رجــالً  قتلــوا األمــوي!
ـــو القتـــل شـــرعية علـــى دلـــيالً  لـــيس فهـــذا قتلـــوه!!  يف األمـــوي اجلـــامع علمـــاء اهللا وفـــق ول
 احــراق مث قتلــه مث ضــربه مــن خــري فهــذا احلــق إىل يهديــه أن اهللا عــلل الرجــل ذلــك نصــيحة
  الذحبة. فاحسنوا ذحبتم فإن الشرع، خالف فهذا جثته!!
 علـى املتفـق يف يقعـون والنواصـب الـروافض مـن العلـم وبعـض بـل عـوام هنـاك أن صحيح
 هــذا فعلهــم لكــن بــدر وأهــل املــؤمنني وأمهــات الراشــدين كاخللفــاء وجاللــتهم فضــلهم

 والرفـق والبيـان للنصـيحة حيتـاج ورسوله باهللا والكافر ورسوله باهللا الكفر من بأعظم سلي
  تعصباً. إال املتعصب يزيد فال والضرب والعنف الشدة أما
 الراشــدين اخللفــاء تطبيــق مــع لــه مكــان ال وعلمــائهم الشــام عــوام بأفعــال االســتدالل مث

 يعاقب مل وعلي شتمهما من اقبانيع مل اللذين عنهما اهللا رضي وعلي بكر أيب وخاصة
  أصحابه. وكفروا كفروه من
 مــــن العــــرب مشــــركي شــــرك علــــى زاد الــــروافض شــــرك أن 72ص ســــليمان األخ ذكــــر-

  البقية!!
ــم بعــض أن صــحيح تصــديقه، صــعب الكــالم وهــذا ــام لكــن الشــرك منــه يصــدر غال  ا

 مـع تتفق ال هذه التكفري ونزعة صحيح، غري قريش كفار كشرك بالشرك كلها الطائفة
  مرة. من أكثر أخونا به يوصي الذي العدل
  احلجة. وفهم احلجة وبلغته وكذا كذا اعتقد من يقول أن ميكن نعم،
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 التكفـري آثـار مـن فهـذا هكـذا التكفـري يطلـق أن أما كافر فهو سائغ تأويل له يكن مل مث
 يف نيبـــالغو  املـــذاهب ســـائر مـــن املتخاصـــمني مـــن الغـــالة كـــان فقـــد العقائـــد كتـــب يف

 تــرك يف الراشــدين اخللفــاء ســنة وتركنــا اخلصــومات تلــك ورثنــا وحنــن ملخــالفيهم التكفــري
 واحلــدود الشــرعي، احلــد يوجــب مــا ارتكبــوا إذا إال حقــوقهم وصــيانة للمســلمني التكفــري
  معروفة. الشرعية
  عظيم. خطأ ضبطه وعدم التعزيز يف التوسع وكذلك

 جــــز إىل اللطمــــة إىل الكلمــــة مــــن شــــاء امبــــ يعــــزر أن احلــــاكم أو القاضــــي بيــــد أصــــبح إذ
  األعناق!!

  احلنيف. لديننا تسيء تعزيرية فوضى فهذه
  الشرعية. احلدود التعزير يتجاوز أن جيوز فال
 الوضعية للقوانني باباً  ولفتحنا مشرعاً  القاضي أو احلاكم ألصبح التعزير باب فتحنا ولو

  ام.األحك من شاؤوا ما واملقنون والقضاة احلكام ليكتب
 حصـل وإمنـا فقـط، احلـديث العصـر يف يكـن مل الوضـعية) (القـوانني دخـول أن ولألسف

 مــــا العقوبــــات مــــن املتخاصــــمون شــــرع إذ املذهبيــــة، اخلصــــومات أيــــام األوىل القــــرون يف
  سلطان. من ا اهللا ينزل مل وإلزامات مظنونات على بناءً  شاؤوا

 مجـيالً  كالمـاً  ذكـر وقـد جيـد، اوهـذ الرافضـة منـاظرة جـواز يـرى 73ث العلـوان الشيخ-
م عــن التخلــي هــذا يعــين (ال ذلــك ومــن بعضــه ســوق أحببــت م منــاظر  وزعزعــة ودعــو
 مـن يقصـد– قالـه مـن قالـه وإن القـول هـذا فـإن فيـه، املوجـودة التناقضـات وكشف دينهم
  الصحيح. والنظر والسنة الكتاب خالف -البدع أهل مناظرة ترك
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م وأذن الكتــــاب وأهــــل واألوثــــان القبــــور وعبــــاد املشــــركني بــــدعوة أمــــر اهللا فــــإن  مبنــــاظر
 هـارون وأخـوه هـو يـذهب بـأن موسـى وعـال جـل اهللا وأمـر أحسـن، هـي باليت وجمادلتهم
 إىل فيــــدعواه األعلـــى ربكـــم أنــــا القائـــل األرض أهـــل أكفــــر فرعـــون إىل الســـالم عليهمـــا
 كفـــرهم بلــغ مهمـــا عبــادهل وهدايتـــه تعــاىل اهللا رمحـــة نتحجــر فـــال بــاهللا، واإلميـــان التوحيــد

م مســـالكهم تنوعـــت ومهمـــا وإعراضـــهم  وال ويعلـــو نفســـه يفـــرض احلـــق فـــإن وتوجهـــا
  قال: من وقد يعلى،
  املقصود. ويشرق)أهـ يسري احلق فنور ودعه سامع در يف احلق وجه أبن

  الكتاب. مؤلف ليس كأنه الكالم هذا كاتب أقول:
  لكرمي.ا القرآن نصوص من مستنزع رصني قوي مجيل كالم
 مـــن كثـــري عنـــد البدعـــة عـــني هـــو الســـابق كالمـــه بـــأن الفاضـــل أخونـــا يـــدري هـــل لكـــن

  بأقواهلم؟! علينا يستدل الذين العقائد أصحاب
 الكـالم هـذا علـى عنقـه بقطـع يطالـب مـن وسيجد التبديع منهم سيجد سليمان فاألخ
  الرصني. العلمي
 بـــن ليزيـــد ذمـــه بوبســـب الكـــالم هـــذا بســـبب فيـــه يطعـــن األخـــوة بعـــض أن علمـــت وقـــد

  والرفض!! واالعتزال بالعقالنية -األيام من يوماً – يتهموه أن منهم استبعد فال معاوية
 ألربعــة للمنــاظرة يصــلح ال أنــه ســليمان األخ مــع صــغرية جبلســة خــربيت خــالل مــن لكــن

  رئيسة: أسباب
  شيء. ال على السريع غضبه-1
  كبرية. بسرعة موضوع يف موضوع من تنقله-2
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ـا علـى فيها ملختلف ألمورل تصوره-3  مـن األسـلحة كـل اسـتخدام فيهـا جيـوز معركـة أ
  والباطل. احلق

  تكتمل!! ومل حجته تفهم مل مناظره وترك اجمللس من قيامه-4
 مع ذلك على اهللا وتعاهد أوًال، احلق عن تبحث نفس حتتاج -الكرمي أخي– فاملناظرات
 وتـــرك مســـألة مســـألة املســـائل ثوحبـــ التعصـــب مثـــريا عـــن االبتعـــاد ومـــع ـــدوء، البحـــث

 علـى األمـور وإظهـار حمرفـة ونشرها األقوال حتريف متنع اليت واملروءة السياسي االستعداء
  العقالء. سائر بني التعامل أخالق من بل املناظرات أخالقيات من ذلك وغري خالفها
 لفالكمـا األفضـل، عـن يبحـث إال منـا ومـا األفضـل، إىل تعـدل قـد سـليمان األخ فلعل
  وحده. هللا
 فهــذه وغــريه كهوالكــو للكفــار الرافضــة معاونـة مــن 75ص ســليمان األخ نقلــه مــا أمـا-
 الكفـــار مـــع األخـــرى الطائفـــة أن تـــدعي طائفـــة كـــل والشـــيعة، الســـنة بـــني متبادلـــة ـــم

  ضدهم.
 سـعد الـدكتور أبطلـه فقـد العباسـية، اخلالفة سقوط يف سبباً  وكونه العلقمي ابن قصة أما
  .31أراد من فلرياجعه العباسية) بغداد (سقوط للدكتوراه رسالته يف امديالغ حذيفة بن

  وأخرياً:
 ويعيـنهم للحـق اهللا يهـديهم أن املختلفـني وجلميع سليمان ولألخ يل وجل عز اهللا أسأل
  اجتنابه. ويرزقهم الباطل ويعرفهم اتباعه على

                                                                                      

                                                           
  اململكة!! داخل ممنوع فالكتاب وباملناسبة 31
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