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 فسرا حواواعت

 ٩ -------------------------------------------------------------------- عش اإلث� حديث
 ١٩ -------------------------------------------------------------- الميس يوم رز�ة شبهة رد

 ٢٩ -------------------------------------------- باتمه تصدق عليا �ن قال ومن الوالية آية ع الرد

 ٤٠ ------------------------------------------------------------ القل� حديث شبهة ع الرد

 ٤٤ ------------------------------------------------------------ الدساء حديث و الطه� آية

 ٥٢ -------------------------------------------------------------------------- الباهلة آية

 ٥٣ -------------------------------------------- ماتت حت ب�ر �ب ع فاطمة وغضب فدك شبهة

 ٦٢ ------------------------------ فاطمة بيت حرق حول الار�خ ب�تب جاءت اعت الروايات شبهة رد

 ٧٠ ---------------------- الصحابة ردإ ع الوسوي به استدل والي االرتداد ومع� الوض حديث شبهة

 ٧٦ ------------------------------------------------ �سامة جيش عن تلف من اهللا ععن �رذو�ة

 ٨١ ------------------------------------- ووس من هارون بم�عة م� �نت بديث الرافضة استدالل

 ٨٥ ------------------------------------------------------------ الشيعة كتب من واقفاً  بولال

 ٨٧ ----------------------------------------------------------------------- اعغدير حديث

 ٩٢ ------------------------------------------------- للك خلقك بأحب ائت� ا� اعط� حديث

 ٩٤ ----------------------------------------------------------------------- اعقر� ذوي آية

 ٩٧ ------------------------------------------------------------------------- اةار حديث

 ١٠٣ ---------------------------------------------------------------- والوسيلة الوسل شبهة

 ١٠٥ ----------------------------------- عليه و�ندر �ورد شاب اهللا �ن يدع من ع يرد اإلسالم شيخ

 ١١٠ ----------------------------- عش�ة االثنا وعند والماعة السنة �هل عند اعتاو�ح صالإ وشوعية

 ١١٥ ------------------------------------------------ بها وطافت جار�ة شوفت  �شة رواية شبهة

 ١١٦ ------------------------------------------- األع� بوجه الرسول ععبوس عش�ة اإلث� استنكر

 ١٢٢ --------------------------------------------------------------------- اعفتق  م رواية

 ١٢٥ --------------------------------------------------- ومعاو�ة ع ب� باعفتنة الروافض دعوى

 ١٣٣ ---------------------- الوسوي به احتج الي زمانه لمام يعرف ول  مات من حديث ف اععلماء قال ما

ّكُ  َُ ّ  ُر ِِ افِ
ِ  الشف َْ ِب  بُِق

ُ
 ١٣٧ ----------------------------------------------------------- ُحِنيُفةُ  �

 ١٤١ ----------------------------------------------------------- اإلمامية الشيعة عند اععصمة

 ١٤٦ ------------------------------------------------------- للخمر معاو�ة شب شبهة ع الرد
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 ١٥١ --------------------------- عش االث� األئمة بتتيب لله الاس اقرب اخَ عنه اهللا رض ع هل

 ١٥٤ ------------------------------------------------- اليت �هل يبغضون السنة �هل �ن �رذو�ة

 ١٥٦ ------------------------------ لماما للناس جاعلك ل� قال فأتمهن ب�لمات ر�ه لبراهي  ابت� و�ذ

 ١٥٩ --------------------------------------------------- يمينه ولك كنوا لن �ارمه �ت من شبهة

 ١٦٥ ------------------------------------------------------------- ؟ عدول الصحابة جيع هل

 ١٧١ ------------------------------------------------------ ةالشيع علماء كتب من التعة تر� 

 ١٧٤ ---------------------------------------------------------------اعقرآن؟ من اعبسملة هل

 ١٧٨ -------------------------------------------------------- بزام كهما فخزم شبهة ع الرد

 ١٨٣ ------------------------------------- عمر من يفر الشيطان وحديث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بيت ف العازف

 ١٨٥ -------------------------------------------------------------- فلتة كنت ب�ر �ب بيعة

 ١٨٧ ----------------------------------------------------- كذبات ثالث لال لبراهي  ي�ذب ل 

 ١٩٠ ------------------------------------------------------ الصوص �مام �تهد عمر �ن لد ئه 

 ١٩٧ -------------------------------------------------- عليها والرد الصّديق حول الشبهات بعض

 ٢٠٢ ------------------------------------------ الصحف من العوذت� �ك كن وسعود بن اهللا عبد

 ٢٠٦ ---------------------------------------- ؟ الب ورقد و��ون الشيطان معقل ع الوح �يهبط

 ٢١٧ -------------------------------------------------------------------- بيوت�ن ف وقرن

 ٢١٨ ----------------------------------- وسل  عليه اهللا ص� الب سهو الوسوي الس� عبد استنكر

 ٢٢٧ -------------------------------------------- �باب�ر يبايع ل  عليًا �ن تابعه  ومن الشيعة زع 

 ٢٣٢ ------------------------------------------------------------------الحدي  قصة لبطال

 ٢٤٢ ------------------- اهللا من خوفهما شدإ ف �قوال من عنهما �ثر ما ببعض الشيخ� ع الرافض طعن

 ٢٤٧ ---------------------------------------------------------- بالهل عمر ع اليجا� لد ء

 ٢٥٢ -------------------------------------------------- والجارإ للهو والوجه المعة خطبة ترك

 ٢٥٣ --------------------------------------------------- واحد لاف ف الؤمن� �مهات مع الز��

 ٢٥٥ -----------------------------------------------------------------�عقاب�  ع لنقلبت 

 ٢٥٧ --------------------------------------------------------------------- التعة تر�  �دعة

 ٢٦٧ ----------------------------------------------------- الهتان من هر�رإ �ب تَئة ف اعَهان

 ٢٧٥ -------------------------------------------------- �قار�ه عنه اهللا رض عثمان تولة حقيقة

 ٢٧٩ ------------------------------------------- عنهما اهللا رض ع عقتال ؤمن�ال �م خروج شبهة

ُها يُا ُّ
ُ
نِْزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
ُْك  �

ُ
 ٢٨٤ -------------------------------------------------- ُرّ�ك ِمنْ  لِل



 

4 

 ٢٩٢ ------------------------------------- و�رضاها عنها اهللا رض  �شة الؤمن� �م غ�إ ف �حاديث

 ٢٩٤ --------------------------------------- الدعبةِ  بناءِ  �ثناء وسل  عليه اهللا ص� الب تعري شبهةٌ 

 ٢٩٨ ---------------------------------- الصب ع ُذبح طعاماً  �رل وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �نّ 

 ٣٠٥ ----------------------------------------------------------- عمر للك ع لوال يقول عمر

 ٣٠٧ -------------------------------- صدقة فهو تر�ناه ما - برواية ب�ر �بو تفرد بعدم اع�فرإ لفحام

 ٣١٠ ---------------------------------------------------- .النة �هل كهول سيدا وعمر ب�ر �بو

 ٣١٢ -------------------------------------------------- الرافضة عليها دندن اعت الستدرك شبهة

 ٣١٩ ---------------------------------------------------------- الوضوء ف ل�للرج السح شبهة

 ٣٢١ -------------------------------------------- الشافِ اإلمام شعر ببيت الرافضة استشهاد شبهة

 ٣٢٣ ------------------------------------------------ الصديق ب�ر �ب فضائل �ن�ر من ع الرد

 ٣٣٣ ------------------------------------------------ ر�يباته �م وسل  عليه اهللا ص� الرسول بنات

 ٣٣٦ ---------------------------------------------------- هر�رإ �بو كيس من هذا حديث شبهة

 ٣٣٨ ---------------------------------------------------------------- البل..  البل سار�ة يا

 ٣٤٢ ---------------------------------------- الدو�نية الوالية و�يان الاء ع والش اعفرس لحياء

 ٣٤٨ ------------------------------------------------------- ع عن تثبت ال الشقشقية الطبة

 ٣٥١ ------------------------------------------------------------ الصحابة يبايعون اليت �هل

 ٣٥٤ -------------------------------------------------------------- �ع�؟ منصب اإلمامة هل

 ٣٥٦ --------------------------------------------- ؟ عصاه �م نهاه و اوره فيما اهللا اطاع الرسول هل

 ٣٥٧ ----------------------------------------------------------------- اعقرابة عند الصحابة

 ٣٦٣ ------------------------------------------------------------- ؟  �شة يا شيطانك �عبسك

 ٣٦٤ -------------------------------------------------------- قيهاعف �ضه ال ومن الكف كتاب

 ٣٦٦ ---------------------------------------------- ؟ مثلبة �و منقبة الدعبة ولد السالم عليه ع

 ٣٦٧ ------------------------------------------------------------ السينية اعت�ة ع السجود

 ٣٧٢ -------------------------------------------------------- اععلماء �سماء ف الرافضة تدعيس

 ٣٧٨ ---------------------------------------------------------------- �فر فقد نعثال �قتلوا

 ٣٨١ --------------------------------------------------------- وصحف من ورقة داجن �رلت

 ٣٨٢ --------------------------------------- بابها وع اععل  مدينة �نا ، بابها وع الدمة مدينة �نا

 ٣٨٧ ----------------------------------------------------------------------- حزإ ودم هند

 ٣٩٣ ----------------------------------------- عنده  األئمة من �فضل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول �ن الرافضة زع 
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 ٣٩٨ -------------------------------------------------------------- الهودي سبأ بن اهللا عبد

 ٤٠٣ ----------------------------------------------------------------------- اعفاسق لمامة

 ٤٠٤ ----------------------------------------------------------- ع تبغض  �شة بأن اإلد ء

 ٤٠٧ -------------------------------------------- وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول س �ذاعت  �شة

 ٤١٠ ---------------------------------------------- عنه اهللا رض اععاص بن عمرو عن تالشبها رد

 ٤٢١ ------------------------------------------------------------------------- الخي� آية

 ٤٢٤ ------------------------------------ عنه اهللا رض عمر الؤمن� �م� بيت ف واالختالط السفور

 ٤٢٨ ------------------------------------------- ز�د بنت  ت�ة مع الطاب بن عمر حادثة شبهة

 ٤٣٧ --------------------------------------- الاس ىش لدنه بيده الرج  آية ي�تب �ن ير�د عمر

 ٤٤٠ --------------------------------------------------  وسل عليه اهللا ص� الب ىاعف رعم �ن

 ٤٤٥ -----------------------------------------------عنه اهللا رض عثمان الليفة عن الشبهات رد

 ٤٥٥ ---------------------------------- عليه سدينته اهللا فأنزل معنا اهللا لن تزن ال هلصاحب يقول لذ

 ٤٥٧ ----------------------------------------------------- قلو��ما صغت فقد اهللا ل  تتو�ا لن

 ٤٦١ --------------------------------------------------------------------- ر�ك وجه و�بق

 ٤٦٤ -------------------------------- هوفات عند حت والسدر البيذ رشب كن عمر �ن: الرافضة قول

 ٤٦٦ -------------------------------------------------- واحدإ بطلقة الالث اعطالق �عل عمر

 ٤٦٩ ------------------------------------------- ع خالفة ف باعطعن اتهامه ف تيمية ابن عن دفاع

 ٤٧٧ ------------------------------------------------------------- يبايع ول  وتغيب فر عثمان

 ٤٧٨ ---------------------------------- عنها اهللا رض  �شة ألمنا لاعغس تعلي  حديث شبهة ع الرد

 ٤٨٠ --------------------------- و�طيعوا ل فاسمعوا بعدي من وخليفت ووصي �خ)  ع يع�(  هذا لن

نت
ُ
ِت  تُبُّ�  ع �ُيا �  ٤٨٢ --------------------------------------------- بُعِدي ِمنْ  ِ�يهِ  اْختُلُُفوا ُما ألمف

 ٤٩٣ --------------------------------------------------------------- عمر من �فقه الاس ك

 ٤٩٦ ----------------------------------------- اعنساء متعة ب�ر �ب بنت �سماء تمتع شبهة ع الرد

 ٤٩٩ ------------------------------------------------------- ع من و�نا م� ع رواية ع الرد

 ٥٠٢ -------------------------------------------- بدعة الوم من خ� الصالإ قال من شبهة ع الرد

 ٥٠٨ --------------------------------------------------- غدراً  آثماً  كذباً  فر�يتماه - شبهة ع الرد

 ٥١٤ ------------------------------------------------------ ي�ون ما ك يعل  حذيفة �ن شبهة

 ٥١٦ --------------------------------------------------- اهللا دون من ه يدعون لا �حياء الشهداء

 ٥١٨ ------------------------------------------------------------------ السائل� بق �سألك
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 ٥٢١ ----------------------------------------------------- ع وصية �ن�رت ألنها  �شة تقدير

 ٥٢٥ ----------------------------------------- الزور رشهدان �نهما والز�� حةطل ع اليجا� اد ء

 ٥٢٧ ------------------------- يز�د ابنه و�و� باعقوإ، ال�  ع واستو� والر�ر، الهب يلبس معاو�ة

 ٥٣٢ ------------------------------------------ قيص�ة ولدية ل  الشورى من الالفة حّول معاو�ة

 ٥٣٦ --------------------------- الوح كتبة من عيس و�نه ّع، �سّب  �ور بأنه معاو�ة ع اليجا� اد ء

 ٥٤٠ ---------------------------------- عّ  لسّب  استنكره معاو�ة يد ع عدي بن حجر قتل سبب �نّ 

 ٥٤٣ ----------------------------------------------------- كذل ف عليه والرد السن س  معاو�ة

 ٥٤٥ ------------------------------------------------ والوضوعة الكذبة اديثاألح يروي هر�رإ �با

 ٥٥٣ ---------------------------------------------وسل  عليه اهللا ص� للرسول عصمة يرى ال عمر

 ٥٥٥ -------------------------------------------- عثمان حصار ف شار� والز�� طلحة �ن اليجا�

 ٥٥٧ -------------------------------------------------------- الكعة آية �هل الطاب بن عمر

 ٥٥٩ ------------------------------------ للشورى �ختاره  الين الستة من ىاعف من بقتل �ور عمر

 ٥٦٢ ------------------------------------------------ عميس بنت و�سماء الطاب بن عمر نقاش

 ٥٦٤ ------------------------------------------------- صحيح غ�  شوراء يوم صيام فضل شبهة

 ٥٦٧ ---------------------------------------اليت آل فضائل ف والوضوعة ةالضعيف األحاديث بعض

 ٥٨٣ -------------------------------------------------------- وووضوعة ضعيفة �خرى روايات

 ٥٩٢ -------------------------------------------------------- الو�ب كب عليها تنبح �يت�ن

 ٥٩٤ ---------------------------------------------------------------- عسل من جنودا هللا لن

 ٥٩٥ ----------------------------------------------------------------------- زنت قردإ �ن

 ٥٩٦ --------------------------------------------------------- نوح سفينة كمثل بيت �هل مثل

 ٥٩٧ ------------------------------------------------------ ؟ السالم ع�د للميت الروح تعود هل

 ٦٠٠ ---------------------------------------------------------------- فاطمة ووصحف قرآننا

 ٦٠٤ ----------------------- !؟ الالفة نازعه ولذا عنهما اهللا رض ع من �فضل �نه يرى معاو�ة كن هل

 ٦٠٩ -------------------------------------------- ل ُغِفر كفر وسف حديث الس� عبد استنكر

 ٦١١ ------------------------------------------ جنباً  كن ملسو هيلع هللا ىلص الب بأن حديث الس� عبد استنكر

ً  يدخل عن حديث الس� عبد استنكر  ٦١٢ ---------------------------- اهللا برحة لال النة عمله �حدا

 ٦١٣ ------------------------------------- اعغن  يرع كن ملسو هيلع هللا ىلص الب �ن حديث الس� عبد استنكر

 ٦١٤ ----------------------- المان� بعد باعقدوم السالم عليه لبراهي  خت حديث الس� عبد استنكر

 ٦١٥ ------------------------------------------- السالم عليه آدم ُ�ْمر حديث الس� استنكرعبد
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 ٦١٧ ----------------------------------- ووس و آدم احتجاج حديث الس� عبد واستغراب استنكر

 ٦١٩ -------------------------- جنوده مع الحر ع الض� اععالء وش حديث الس� عبد استغراب

 ٦٢٢ ------------------------------------ الواحد بالف الش عن ال� حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٣ --------------------------------------- واةابّة الر�إ ف اعط�إ لنما حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٤ ----------------------------- يده فليغسل الوم من �حداً  استيقظ لذا حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٥ ------------------------ ق�اط يوم ك �جره انتقص الكب صاحب من حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٦ -------------------------------- ق�اط األجر من فله جنازإ اتبع من حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٧ --------------------------------- عقاءه اهللا �حب اهللا عقاء �حب من حديث الس� عبد استنكر

 ٦٢٩ ----------------------------------------- اهللا حدود ف يتساهل وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن

 ٦٣٢ -------------------------------- صلوات خس ل  صالإ خس� تفيف حديث اليجا� استنكر

 ٦٣٧ ---------------------------------------------------------------------- الدب� رضاعة

 ٦٤٨ ------------------------------------------------- السماء من حجارإ علي�  ت�ل �ن يوشك

 ٦٥٣ ------------------------- رسخرون والشيعة الوب بتقص� يأورون اليت آل مةو�ئ طاعب �ب بن ع

 ٦٥٥ ---------------------------------------------------- عنهما اهللا رض ع ع فاطمة غضب

 ٦٥٩ -------------------------------------------- ؟ السنة �هل تت ت من الالوإ �سخ بأن اعقول

 ٦٦٦ ---------------------------------------------- الديبية صلح ف الرسول ىاعفون الصحابة �ن

 ٦٧٤ --------------------------------------------------------------- الصحابة ذمي اعقرآن �ن

 ٦٨٢ ----------------------------------------------- الصحابة يذم وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن

 ٦٩٠ ---------------------------------------------------------- بعضاً  بعضه  يذم الصحابة �ن

 ٦٩٣ --------------------------------------------------------- نيااة ع يتنافسون الصحابة �ن

 ٦٩٨ ----------------------------------------------------------- الصالإ ف غ�وا الصحابة �ن

 ٧٠٢ -------------------------------------------------------- �نفسه  ع رشهدون الصحابة �ن

 ٧٠٥ ------------------------ وتمزقها تفرقها ل  و�دى اععصمة األمة حرم الي هو الصحابة اختالف �ن

 ٧١٦ -------------------------------------- الالفة عن علياً  و�بعدوا) اعغدير( نص ردوا الصحابة �ن

 ٧٢٠ ------------------------------------------------------- باالتباع ب�ر �ب من �و� علياً  ن�

 ٧٢٩ ----------------------------------------- الز�إ لانع قتال ف ملسو هيلع هللا ىلص الب سنة خاعف ب�ر �با �ن

 ٧٣٧ ----------------------------------------- الولد بن خاة قضية ف ب�ر �ب من اليجا� ووقف

 ٧٤٥ ------------------------------------------------------------- اليال� ع الا� ع الرد

 ٧٥٤ ----------------------------------------------------- شعبة بن الغ�إ عن الزنا حد عمر در�
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 ٧٥٥ ---------------------------------------------- اإلسالمية واعفتوحات الردإ حروب حول شبهة

 ٧٦٤ ------------------------------------------------------- اةنيا سماء ل  للة ك الرّب  نزول

 ٧٧٣ ------------------------------------------------------------ السنة �هل عند األئمة تقليد

 ٧٨٢ ------------------------------------------------------- عمر �سب ف طعن لن الجر لعقام

 ٧٩٣ -------------------------------------------------------------------- ساعدإ ب� سقيفة

 ٧٩٦ ------------------------------------------------------------------ السيار زواج شعية

 ٧٩٨ ---------------------------------------------- عليها والرد الشهادت� شهد من ت�ف� دعوى

 ٨١٠ ----------------------------------------------------- اإلسالم ع مات طاعب �بو �ن قول 

 ٨١٨ -------------------------------------------------------------------اععصمة عقيدإ نقد

 ٨٢٩ --------------------------------------------------------الس� بقتل �ور يز�د بأن زعمه 

 ٨٣٩ -----------------------------------------صورته ع آدم اهللا خلق حديث الس� عبد استنكر

 ٨٤٤ ------------------------------------------------------- اات و�موت حيات �يا �ن سه من

 ٨٤٨ ---------------------------------- جده عند يدفن �ن طاعب �ب بن ع بن السن الؤمن� �م منع

 ٨٦٢ ------------------------------------------------------------ الصحابة سّب  شبهة ع الرد

 ٨٦٦ --------------------------------------------- )) الشبهات رد((  ش�ط �باطيل ع الدب� الرد

 ٨٧٦ ------------------------------------------------- وردود شبهات ؟ شورى �م نص الالفة هل

 ٨٨٣ ------------------------------------------------------------------- اليت؟ �هل ه  من

 ٨٩٧ ------------------------------------------------ عنده  ناصب س� ك عيس بزعمه  كذبه 

 ٩٠٤ ---------------------------------------------------- تليلية نقدية دراسة .. خ  غدير قصة

 ٩١٣ ----------------------------------------------------- آذاها ما يؤذي� مّ�    بضعة فاطمة   لِنفما 

 ٩٢٣ ------------------------------------------ ؟ الطأ عن معصووون واألئمة الدساء �صحاب هل

 ٩٣٣ ------------------------------------ والسنة للقرآن تاعفته  ع يدل األر�عة األئمة اختالف �ن

 ٩٣٦ ----------------------------------------- السنة ألهل �نها يزعمون كتب و�سماء وؤعف� �سماء

 ٩٤٦ --------------------------------- تيمية لبن اإلسالم شيخ ع بطوطة لبن الرحاعة بفر�ة استدالل 

 ٩٤٨ --------------------------------------------------- اليت وآل الصحابة ب� الغض ف قول 

 ٩٦١ --------------------------------------------- ؟ ال �م الشمس قرص بغياب يتحقق اعغروب هل

 ٩٦٤ -------------------------------- الوت ولك ع� ووس اهللا نب عط  حديث الس� عبد استنكر
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 رش حإلث� حديث
 و� ) قررش من كه  خليفة عش لثنا بعدي ني�و: ( قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن وهو

 هذا �ور يزال ال(  وغ�هما الصحيح� ف والماعة السنة �هل عند الديث لذا �خرى روايات
 األث� لمامة ع به رستدلون الديث هذا ) قررش من كه  خليفة عش لث� ي� حت قائماً  اةين
 �ئمته  لنه  الشيعة يقول الين عش األث� ه  �فالش الديث ف عش األث� فهل،  عنده  عش

 .ال؟ �و الديث هذا ف القصودون ه  و�نه ! ؟

 عش األث� الشيعة �ئمة ه  من،  صحيحة غ� �و صحيحة اةعوى هذه هل للنظر دعوى هذه
 :نعده 

 .طاعب �ب بن ع. ١

 .ع بن السن. ٢

 .ع بن الس�. ٣

 .الس� بن ع. ٤

 . الاقر - الس� بن ع بن مد�. ٥

 . الصادق - �مد بن جعفر. ٦

 . الكظ  - جعفر بن ووس. ٧

 . الرضا - ووس بن ع. ٨

 .الواد - ع بن �مد. ٩

 . الادي  - �مد بن ع. ١٠

 .اععسدري �مد بن السن. ١١

 .الهدي وهو السن بن �مد. ١٢
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 قلنا ) خليفة عش لث� بعدي ي�ون: ( وسل  عليه اهللا ص� الب فيه  قال الين ه  هؤالء يقولون
 .؟ صحيح غ� �و صحيح الكم هذا هل فلننظر

 ص� اهللا رسول �ن جعفر �ب عن مثالً  الكف ف،  عش ثالثة األئمة �ن اعقوم كتب ف جاء �والً  نقول
 غ� عش االث� ) األرض س ع يا و�نت وةي من لماماً  عش و�ث� ل�: ( عع� قال وسل  عليه اهللا
 .٥٣٤ ص ١ ج الكف ف وهذا هؤالء عش ثالثة �ي ع

 وةها من األوصياء �سماء فيه لوح يديها و�� فاطمة ع دخلت قال �نه جابر عن كذلك وجاء
 حديث ف جاء وللك صحيحة غ� كمة هذه عش �ث� كمة لذا .قائمه  آخره  عش لث� فعددت
 ه  من ) ع منه  وثالثة �مد منه  ثالثة قائمه  آخره  عش لث� فعددت: ( قال نه� هذا جابر
 ع،  ؟ ع الالثة ه  من،  ) الهدي(  السن بن �مد،  )الواد(  ع بن �مد،  الاقر �مد،  �مد
 .٥٣٢ ص فالك ف وهذا ) الادي( �مد بن ع،  ) الرضا(  ووس بن ع،  ) السجاد(  الس� بن

 فرق من فرقة هناك �ن اعفرق عن ت�لمت اعت الشيعة كتب بعض ذكرت وللك عش ثالثة ه  لذاً 
 الكف ف الوجودان الديثان هذان من لماماً  عش بثالثة لعتقدت يع� عش بالالثة �سمت الشيعة
 .يقولون كما عش لث� وعيسوا عش ثالثة األئمة �ن يقوالن

. وفالن وفالن فالن ه  و�ئمتنا عش األث� �ن يقولون ه ،  السأعة هذه ف جداً  مهمة نقطة وهنا
 رواإ كبار �ن �د بينما زمنه ف بهذا �خَ وسل  عليه اهللا ص� الب طيب. اآلن ذكرناه  الين

 اولم السادس هو والصادق الاوس هو قلنا الاقر،   الصادق و صوا الاقر  صوا الين الشيعة
 لا زرارإ كآل بينه  يقع اإلختالف كن وللك عش �ثنا األئمة �ن يعرفون كنوا ما رواإ �تباع تالميذ
 .١٣٩ ص الدش رجال ) اعقرآن ل  و�شار الدتاب هذا لال و�شار لمام ل عيس(  قال الوت حضه

 األحول العمان بن مد� و الوالق سال  بن هشام،  �ع� بن زرارإ الدبار الشيعة �قطاب �ن و�د
 ووس يبايعوا ول !!  جعفر بن اهللا عبد و�بايعون يذهبون هؤالء الساباط عمار،  ) اعطاق شيطان( 
 رواإ جل �ن وغ�ه الوبت ذكر وللك،  األفطح هو الي جعفر بن اهللا عبد بايعوا بل جعفر بن

 الاقر �مد �تباع وجل الاقر و�مد الصادق جعفر عن عنده  الروايات جل ألن فطحية الشيعة
 رواتنا جل قالوا وللك األفطح وهو و�ايعوه جعفر بن اهللا عبد ذلك بعد لتبعوا الصادق وجعفر
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 نتوجه �ين ل  ندري ال ضالالً  جعفر بن اهللا عبد من رجعنا: ( يقول سال  بن هشام وهذا،  فطحية
 .٣٥١ ص ١ ج الكف ) نقصد من وال

 الشيعة يعرفه كن ما هذا وسل  عليه اهللا ص� الب به  و�خَ و�سووون عش لث� �نه  قضية لذاً 
 .؟ عش األث� فرقة �سمية جاءت مت،  عش باألث� تقل ل  الشيعة فرق وللك الدبار

 بن وع الاقر �مد �يام �و� باب من وقبله عش األث� لسمه شء فيه ما الصادق جعفر األمام
 بن ع �يام،  شيعة فيه. عش�ة األث� اعفرقة لسمه شء فيه كن ما وع لس�وا والسن الس�
 شيعة الرضا ع �يام،  شيعة الكظ  ووس �يام،  شيعة جعفر �يام،  شيعة الاقر �يام،  شيعة الس�
 خرجت مت،   شيعة اععسدري وزمن والادي الواد زمن ف و�ذا �بداً  عش �ثنا شيعة فيه ما فقط
 .؟ اعفرقة هذه

 اإلمامة قلنا و�ن وة عنده ما ؟ نصنع ماذا ُصدووا وة ل ي�ن ول  اععسدري السن مات لا
 مع ال�اث �مه �خذت للك �حد صدقه  ما. وةاً  ل �عفوا. وة ل �عفوا قالوا.. ؟ نصنع ماذا وستمرإ

 عيس �نه اإلسماعيلية ع نيردو ه  وللك،  باطلة دعوى،  �صالً  وة ل ظهر ما،  جعفر �خيه
 . وهدذا عليه  يردون واعفطحية اعفطحية ع و�ردون.. وة جعفر بن إلسماعيل

 جاءت مت نقول وللك ؟ وة ل عيس �نه يقول من،  وة ل عيس �نه دعوى ف ل  يُقال كذلك فهنا
 السن �يام وال عش�ة األثنا اعفرقة لسمه شء مافيه طاعب �ب بن ع �يام. عش�ة األثنا اعفرقة

 جعفر وال القر �مد وال الس� بن ع �يام كذلك وال �جع� عنه  اهللا رض الس� �يام وال
 عنه  اهللا رض الواد �مد وال الرضا ع وال الكظ  ووس �يام وال بل،  عنه  اهللا رض الصادق
 فرقة كذلك توجد ال اععسدري والسن ديالا ع الواد بعد،  عش�ة األثنا فرقة لسمه شء مافيه
 لاذا، !  األور بداية ف وسل  عليه اهللا ص� الب من الديث هذا يُتب� ل  لاذا طيب عش�ة لثنا

 �ين من ؟ يصنعون ماذا. وة ل وعيس اععسدري السن مات ألنه. ؟ لاذا �تدرون ؟ ذلك بعد تُبن�
 السن م�اث �ع� �خيه مع م�اثه �مه �خذت وللك الاس ه صدق ما. وةاً  لدعوا،  بوة ل يأتون

 ألنه �ض �ن يم�ن ال ألنه غئباً  ي�ون �ن جداً  وطبيِ،  غئب وة قالوا الوة �ين،  اععسدري
 ل  �صالً  ألنه وة ل ي�ون ال �ن جداً  طبيِ ؟ وة ل �عيس الوة هذا طيب،  �صالً  ووجوداً  عيس
 عش�ة باألث� �سموا وللك. عش األث� عند يقفوا �ن لذاً  بد ال فكن!!  ؟ وة ل ُىلق فديف ُىلق
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 من شياطينه  من شيطانه  �و - الن شيطان �ع� – الشيطان ل  سول ي�ون �ن لما ذلك بعد ث ، 
 �ن عليه وسالمه اهللا صلوات فيه ىَ وسل  عليه اهللا ص� للنب حديثاً  فوجد اإل�س شياط�
 عن ىَ الب لذاً  الرق  نفس الرق  عش و�ثنا عش �ثنا. �س فقالوا خليفة عش لثنا دهبع ي�ون
 وسل  عليه اهللا ص� الب �سنة وععب وعال جل اهللا ب�تاب ععب �نه شك ال هذا. عش الا�
 .الاس عقول ع وععب

 مثالً  رواية هذه هديال السن بن �مد هو عيس اعقائ  �ن الشيعة عند كث�إ روايات جاءت وللك
  الهدي عن جعفر وقال ٣٧٣ ص الدش  ) قائمون تابعون: ( تقول

 ٤٧ اعغيبة ) الالق حديدإ لس  ع لسمه(  �يضا وقال ٤٦ اعغيبة ) الحر فاعق س�( 

 :مِ عدوا الكظ  ووس ؟ السابع من نظرنا لو

 ع

 السن

  الس�

  الس� بن ع

  ع بن �مد

 جعفر

  ووس

 حديدإ لس  ع لسمه الي من،  ووس اهللا نب ووس. الحر فاعق س� هو من السابع هو ووس
 اين من السابع اعقائ . عش الا� لسمه شء عنده  كن ما،  اعقائ  هو هذا لذاً  ووس. الوس الالق

 !! ؟ عش الا� جاء

 ه  عش الا� ) خليفة عش لث� و� ما قائماً  اةين هذا �ور يزال ال: ( يقول فيه الديث و�ذلك
 وة �نه يدعون ه  اععسدري السن مات عندما،  ه ٢٦٠ سنة من حالاً  ووجود �نه يدعون و يزعمون

 هذا �ور يزال ال( قال ؟ يقول ماذا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب. ووجود هو ٢٦٠ سنة من ٢٥٦  م
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 هذا و�ن طيب ) خليفة عش لثنا و� ما عز�زاً  اةين يزال ال(  ) منيعاً  اةين يزال ال(  ) قائماً  اةين
 السلم� �حوال ل  انظروا!! ؟؟ عز�ز اةين هل هذا يومنا ل  الالفة سقوط منذ اآلن ترون هل

 اهللا ص� الب حديث لذاً  �ين.. األرض ف  لٍ  اإلسالم هل ؟ منيع الين هل،  ؟ عز�ز الين هل. الوم
 �خَ لنه و�قولون زوراً  يدعونها اةعوى هذه يزعمون الين ن�ذب �و الب ن�ذب وسل  عليه
 .! الديث بهذا عش باإلث� الب

 وسل  عليه اهللا ص� والب خائف� و�نوا وستت�ن و�نوا يتقون كنوا �ئمته  �ن يقولون ه  كذلك
 !! قوي اةين ) منيع اةين(  يقول

 فديف متقياً  وستتا خائفاً  اةين ع اعقائ  كن لذا. و�ستتار خوف مع يعمن واةين قوي اةين �ين
 .!؟ منيعاً  عز�زا قائما اةين ي�ون

 خليفتاً  عش لث� خالفة �ثناء ف �نه وسل  عليه اهللا ص� الب ىَ حص فيه عيس الديث لن ث 
 عند األور وسيتوقف،  غ�ه  ��  وعن وسل  عليه اهللا ص� الب قال هل،  منيعاً  اةين ي�ون
 الديث،  �بداً  الديث هذا من شء �ي فيه ما،  هؤالء من عش الا� ع اعقيامة وستقوم هؤالء
 ُ لِ ُ **  وتعا  سبحانه قال و�ما،  الستقبلية األوور من وسل  عليه اهللا ص� الب عنه بَ يتك 
ُغيِْب 

ْ
ْظِهرُ  فُُال  اع حُ  ُ�يِْبهِ  ُعُ  ُُ

ُ
  ٢٦ ًدا�

ف
 ُخلِْفهِ  ُوِمنْ  يُُديْهِ  ُ�ْ�ِ  ِمن رُْسلُُك  فُِِنفهُ  رفُسولٍ  ِمن اْرتُُض  ُمِن  لِال

ن ِلُْعلُ ُ  ٢٧ رُُصًدا
ُ
بْلُُغوا قُدْ  �

ُ
ِت  �

ُ
ُحاُط  ُرّ�ِه ْ  رُِساال

ُ
يِْه ْ  بُِما ُو� ُ

ُ
ْحُص  ة

ُ
ءٍ  ُكف  ُو�  اهللا فيخَ}  ٢٨ ُعُدًدا ُشْ

 صدق عالمات من وهذا،  يقع ما ببعض وسل  عليه اهللا ص� الب وىَ غيبه ببعض نبيه وعال جل
 .عليه وسالمه اهللا صلوات الب

 عل  نعل  �ن،  طاعب �ب بن ع �والد كه  يقولون وه  ) قررش من كه : ( قال الب كذلك
،  الك  جوامع �و� �نه وصدق قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن �بداً  هذا ف عندنا ور�ة ال الق�
 عل  نعل  كما وهو،  �صالً  ع �والد من وه  قررش من كه  يقول الك  جوامع �و� الي فهل

 كيف!  يضيعنا كيف. نصوح،  عليه وسالمه اهللا صلوات للناس الاس �نصح �نه كذلك الق�
 �سماءه  يذكر بل،  ألورا و�نت� ع و�بناء ع يقول كن،  و�بناءه علياً  ير�د وهو قررش من يقول

. �بداّ  بذلك نؤمن ال �ن ؟! لاذا الاس ع السأعة و�ع� قررش من كه  يقول ع�ن األور و�نت�
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 ك سأعطي مثالً  وقلت �نا جئت لو وللك،  و�والده ع يقول كن و�والده علياً  ير�د الب كن لو
 ؟ تر�دون ماذا باب ع لجتمعوا اععرب فجاء� دينار مئة عر�

 .دينار مئة ير�د منا واحد ك،  دينار مئة نر�د قالوا

 .فقط الليبي� سأعطي �نا عفواً  ال قلت

 ؟.فقط الليبي� تعطي لاذا

 . عرب الليبي� قلت

 !. عرب و�ن: قالوا

 .�خطأت ما �نا طيب قلت

 نأت �ن �تاج وال الليبي� ك سأعطي عقلت الكم تسن كنت لو الكم تسن ل  ولدنك: قالوا
 . �صالً 

 .في�  اهللا بارك ل لسمحوا الليبي� لال �عطي عن ع�ن آسف �نا طيب قلت

 .الو لا صفا: فقالوا الليبيون عندي فِجتمع فرجعوا

  ؟ تر�دون ماذا قلت

 .دينار مئة واحد ك: قالوا

 .ءش �عطيه  عن عفواً  طرابلس �هل غ� �ما. طرابلس �هل فقط سأعطي �نا ال: قلت

 ؟ لاذا:قالوا

 .طرابلس �هل فقط �عطي �ر�د �نا: قلت

 . الليبي� ك قلت �نت: قالوا

 .؟ لبيون ه  ما �و لبي� طرابلس �هل طيب: قلت
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 من و�خرجتنا �نفسنا مع �حرجتنا واآلن اععرب مع �حرجتنا األول ف �نت. الكم �حسن: قالوا
 .األور و�نت� طرابلس �هل أعطيس �ول من قلت كن. وقتنا علينا وضيعت السبة

 .طرابلس �هل و�عطيت ل لسمحوا آسف �نا طيب قلت

الم هل فأنا
ُ
الم ال �و الكمات هذه مثل لختيار ع �

ُ
 عليه اهللا ص� الب ل  ننسب �ن �تر�دون. ؟؟ �

 كه (  يقول �ن األفضل من كن �عيس!. ؟ و�بناءه علياً  ير�د وهو ) قررش من كه (  قال �نه وسل 
 الب ع �ب كن لذاً .  هذه وشكة كث�ون هاش  ب� إلن تصلح ما هذه وحت )!  هاش  ب� من
 ع إلن والس� السن يقول بأسماءه  و�دده  ) ع �والد كه (  يقول �ن وسل  عليه اهللا ص�
 الك  جوامع �و� نقول حت هدذا حدد السن دون الس� وذر�ة عنه اهللا رض وةاً  عش �سعة ل

 و�ن ) قررش من كه : ( قال الب �ن األور. كذلك عيس األور وع�ن. عليه وسالمه اهللا صلوات
 يقيناً  نؤمن الك  جوامع يؤُت  ل  �نه الب ع زعموا الين و�ن الك  جوامع �و� الب �ن يقيناً  نعتقد
 نبينا ف هذا نقبل ال و�ن نبينا ف يطعنوا �ن ونير�د ألنه  �بداً  قول  نقبل ال وردود قول  �ن كذلك
 .عليه وسالمه اهللا صلوات

 ه  هؤالء لذاً  عش بِث� نؤمن و�ن خليفة عش �ث�!  فقط اععدد ع اععدد استدلوا ه  لذاً  اعقضية
  وسل  حديث ف جاء �نه فات�  نقول. األور لنت� هؤالء

 توفقون فديف يوافق اععدد قضية قضية كنت لذا وشكة هذه .)منافقاً  عش لثنا �مت ف سيدون( 
 ف � عش لثنا ك هل ؟؟ منافق عش و�ث� لمام عش و�ث� خليفة عش لث� وتلك وهذه هذه ب�

  .األور هذا تدبروا ال �و �ئمت� 

 ور وقد،  �بداً  منه  �حد لمامة ع نص وعال جل اهللا �ن وجدنا ما وعال جل اهللا كتاب ل  رجعنا لو
 � اعت اإلمامة عن وعال جل اهللا كتاب �ين،  شء منها يصح ال �نه و�ينا اعقرآن من �دله  بنا

 وتعا  سبحانه اهللا ذكرها ما شء ك من و�ه  الج من و�ه  الز�إ من و�ه  الصالإ من �ه  عنده 
 مع هذا ع وتعا  تبارك اهللا ينص ل  لا،  اععز�ز كتابه ف عش اإلث� األئمة هؤالء ع نص وال

 .اإلسالم �ر�ن من ر�ن �ه  عنده  هو األور هذا �همية
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 عن �بداً  شيئاً  يذكر ول  �اه  مع �حوال  وتعا  تبارك اهللا ذكر،  ورساالته  الرسل وعال جل اهللا ذكر
 .شئت األور�ن �ي لخت باطلة دعواه  �و اهللا من �تقص� بعيد من وال قر�ب من ال األئمة هؤالء

 ع بن،  الصادق جعفر ع  الاقر �مد �خو هذا وز�د عنه اهللا رض الس� بن ع بن ز�د وللك
 وؤمن مع جلس لنه يقولون الس� بن ع بن ز�د،  الز�دية طائفة لله تنتسب،  اععابدين ز�ن

 لله بعث �ن بعد،  جعفر �با يا: ل فقال،  العمان بن �مد اعطاق شيطان السنة �هل ورسميه،  اعطاق
 كما اعطاق وؤمن �و اعطاق شيطان ل فقال لله خرجت فيما ساعد� مِ �خرج،  وستخفياً  و�ن

 جعفر �با يا قال .فال �نت �ما معك خرجت فنع  �خاك �و �باك الارج كن لن: قال رسموه �ن �بون
 السمينة اللقمة فيلقم�  - ماعطعا طاوعة – اليوان ع �ب مع �جلس كنت: - هذا األحول يع� –

َدها  اإلمام �ن –!!!  �نا ىَ� ول  باإلمامة �خَك حيث الار حر من ع رشفق ول  عّ  شفقة ل و�
 فداك ُجعلت: قال،  ل وحبه عّ  شفقته ع بهذا �ب �خَ� ما – جعفر �مد و�عد �مد ع بعد
 قبلت فِن �نا و�خَ�،  الار فتدخل تقبل �ال ليكع خاف،  ىَك ل  الار حر من عليك شفقته من

 .�دخل ان ف� �قبل ل  و�ن �وُت 

!  العيد األجنب وىَ اةين �ر�ن من ر�ن أله  باإلمامة وةه ىَ ال!  عقل هذا، !!  منطق هذا
 �هل �ئمة من واحد مع هدذا يتك  الي،   اعطاق شيطان سموه عندما السنة �هل �صاب وللك

 .الس� بن ع بن ز�د وهو ليتا

 �ب بن ع بن السن بن السن بن اهللا عبد بن �مد لسمه شخص هناك. مهمة قضية هناك كذلك
 كث� �قوام وتبعه الهدي هو لنه وقال الرجل هذا خرج ه ١٣٠ سنة الز�ية الفس ل يُقال هذا طاعب
 ف اعقضية،  خروجه ف اعقضية عيست،  عبطا �ب بن ع بن السن �بيه جد وهذا اليت �هل ومن
 معه ىرجا �ن �ورهما األفطح اهللا وعبد الكظ  ووس وةيه �ور م�له ف هو الي الصادق جعفر �ن

 ظهور قبل بيعة ك �ن(  يروون �نه  مع،  ٢٤٤ ص اعطالي� مقاتل ف وهذا ثورته ل  فِنظما ل تابع�
 .٨ ص ٥٣ ج األنوار بار ) ل والبايُع البايِع اهللا ععن وخديعة ونفاق �فر فبيعته اعقائ 

ص ال لوجدناها الشيعة كتب ف للها نظرنا لو الهدي �حاديث
ُ
 تتجاوز مئات �قول ال كثتها من ت

 تؤمن ال اعفطحية،  اعقديمة خاصة ؟ لاذا بالهدي تؤمن ال الشيعة فرق جل �ن �د هذا ومع الئات
،  بالهدي تؤمن ال الصالية،  بالهدي تؤمن ال الت�ة،  بالهدي تؤمن ال ةالاووسي،  بالهدي
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،  بالهدي تؤمن ال اعقديمة العفر�ة،  بالهدي تؤمن ال اإلسماعيلية،  بالهدي تؤمن ال الديسانية
 .بالهدي تؤمن ال اعقديمة الوسو�ة

 :�سمائه  هذه الدبار الشيعة اديث�ح رواإ بل عنها يغفلون كه  لاذا،  الدث�إ األحاديث هذه

 هشام،  دراج بن جيل،  ال�  بن هشام،  تغلب بن �بان،  يعفور �ب بن اهللا عبد،  الساباط عمار
 ماذا هؤالء عن الدش رجال ف لقر� �و شئت لن و�سال زرارإ لله  وظف نعمان بن �مد،  سال  بن

 ؟ لاذا يتوجهون �ين ل  يدرون ال الصادق جعفر عدب يضيعون هؤالء ك .! ؟ الشيعة رواإ ف ي�ونون
 وللك،  ذلك بعد ُكذبت ذلك بعد ووضوعة متأخرإ روايات كها الروايات هذه مثل توجد ما ألنه
 ث  ذكر لو،  لسبب� نفسه ع للصحابة الص يذكر ل  علياً  لن: ( يقول  له  مثالً  الياض هذا

 األفضل بأنه لعتفوا فشارك األفضل تقدي  الشورى ف قصدوا  �نه،  ذلك يرد ول  ع�فروا �ن�روه
 ُذكر ي�ون فديف لفسه الص يذكر ل  ع،  عع� نص فيه ما �نه يعتف الياض هذا لذاً  ) فقط
،  لعاو�ة السن تنازل لاذا هؤالء عش اإلث� ف نصاً  اإلمامة كنت و�ذا،  وةه من عش ألحد الص
 من منصوص لمام وهو لعاو�ة السن تنازل لاذا لسألوه  ال� ع�  نر�د واهللا!  علمائ�  لسألوا
 يم�ن شطاً  ال�  عيس ال�  ف عيست اإلمامة ألن يقولون تنازل لاذا وتعا  تبارك اهللا عند
 با�  وعيس لمام الس� كن،  يز�د ع الس� خرج لاذا لذاً ،  با�  وعيس لمام ي�ون �ن
،  ال�  اإلمامة من اليلزم �و بال�  لا شأن ال اإلمامة اعقصية كنت لذا! ؟ يز�د ع رجخ لاذا

 ع خرج لاذا. يز�د ع ىرج �، بدون لماماً  و�ظل ال�  يلزم� ال كذلك يقول الس� طيب
 .سلوه ! ؟ يز�د

  ش �نه مع،  ؟ معاو�ة ع ىرج ول  يز�د ع الس� خرج لاذا،  آخر سؤاالً  اسألوه  �يضاً  ع�ن
 عنه اهللا رض السن تو� ٤٩ سنة،  السن بعد سنة عشإ لحدى السن ووت بعد معاو�ة خالفة
 ساكناً  �رك ل  الس� ه ٦٠ سنة ل  ه ٤٩ سنة من، �٦٠ سنة عنه اهللا رض معاو�ة خالفة و�نتهت

 .معاو�ة ع ىرج ول  يز�د ع خرج و�نما معاو�ة ضد

  ؟ لاذا فدروا
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 فيها الشء بصاعح عيس و�ز�د،  من�  نقبلها جيدإ فهذه صالاً  رجالً  كن معاو�ة �ن تقولوا �ن لما
 �سبه ال ع�ن بصاعح عيس يز�د لك �قول �نا،  بصاعح عيس يز�د يقولون السنة علماء من كث� هناك
،  بالالفة منه و�و� منه �صلح ه  من ب�ث� هناك شك بدون ع�ن،  �سبه اهللا ل  نتقرب ال �ن

، ! ؟ عش لألث� نص واإلمامة لعاو�ة السن تنازل ولاذا. معاو�ة ع الس� ىرج ل  لاذا ع�ن
 صحيح نص يوجد ال لنه الصحيح هو وهذا نص يوجد ال �نه نقول �ن و�ما خطأ فعله  لن نقول �ن لما
 .عش لث� لسمه شء ع

 لجتمعوا فِن واألنصار للمهاجر�ن الشورى لنما: ( عنه اهللا رض ع قال كما شورى األور كن لذاً 
  .٣٦٧ ص الالغة نهج ) رضا هللا ذلك كن لماماً  هللا و�ن رجل ع

 �ن للغائب وال ىتار �ن للشاهد ي�ن فل  وعثمان وعمر ب�ر �با بايعوا الين اعقوم بايع�: ( وقال
 .٣٦٦ ص الالغة نهج ) يرد

 ل �وراً  وستقبلون فِننا غ�ي و�لمسوا دعو�: ( قال خليفة ي�ون �ن يطلبه جاءه لن كذلك وقال
 وعع� كأحد�  فِ� تر�تمو� و�ن اععقول عليه تثبت وال اعقلوب ل تقوم ال و�لوان وجوه

 ص الالغة نهج ) �م�اً  م� ع�  خ� وز�راً  ع�  و�نا �ور�  ولتموه لن و�طوُع�  �سمُع� 
 .و�رضاه عنه اهللا رض الاس يغش ما واهللا ال ؟ الاس يغش هنا ع هل .٣٣٦
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 حلميس يام رز�ة شبسة رد
 الرحي  الرحن اهللا �س  

 :بعد اما ث  اصطف الين عباده ع وسالم و�ف هللا المد

 من جاراتها احدى و�� بينها دار بوار فيها تَ� اعفاضالت االخوات احدى من رساعة وصلت�
،  شبهات من استطاعت ما ك اختنا ع تث� ان خالل من االخ�إ حاوعت عش�ة الثناا االمامية

 ما شبهة كث�ا حول دندنت اا و الستقلة قناإ ع عنه اهللا رض اعفاروق س�إ عرض ايام ذلك كن
 اعت الادثة تلك ع تتصا ردا م� تطلب الدر�مة االخت ا  فارسلت الميس يوم برز�ة رس�
 فيما ثقته  زعزعة و�اوعة السنة اهل عوام ع اللبيس ف الروافض جانب كث�امن �ستغل

 بتلبية فسارعت وتقدير وفضل حب من وارضاه عنه اهللا رض اعفاروق عمر االش  للجبل ي�نونه
 ههذ ف التواضع جهدى بنتاج اساه  ان ذلك بعد   بدى ث    اهللا رس و�ما طاقت قدر ع سؤلا

  به ينفع ان اهللا ععل البار�ة الساحة

 اجد ان واتم� الوضوع نهاية ف بطرحها اقوم سوف اعتساؤالت بعض الفس ف ان ذلك ا  اضف
  االمامية الزوالء من معتَإ �جو�ة عليها

  الوفيق و�اهللا فاقول

 والغض القد �  باحوال  خب� عش�ة االثنا كتب ع مطلع ار�ب ك عند ور�ة وال شك ال انه
 ذلك من االو� الصيب وان وسل  علية اهللا ص� اهللا رسول الصحاب ي�نونها اعت والدراهية
 الفتسة عر�نه  ظهور�سود و�س فارس عروش مدور فهو عجب وال،  عنه اهللا رض للفاروق
 الزعومة امَوطور�ته  ومبيد

 الصحيحة بالروايات ساكتف لا ضعيفه طرق من اكثها متعدده وصادر ف الادثة هذه وردت وقد
 غ�هما او ووسل  الخارى ف سواء السنة اهل عند

 ووسل  الخارى فف -
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 فيه  رجال اليت و� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حض لا: قال عنهما اهللا رض عباس ابن عن(
 فقال ،"بعده تضلون ال كتاباً  ع�  �رتب هل ف " وسل  عليه اهللا ص� الب فقال الطاب بن عمر
. اهللا كتاب حسبنا. اعقرآن وعند�  الوجع عليه غلب قد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن: عمر

 اهللا ص� اهللا رسول اهللا رسول ع�  ي�تب قّر�وا يقول من فمنه  فاختصموا؛ اليت �هل فاختلف
 قال واالختالف اللغو �رثوا فلّما ر؛عم قال ما يقول من ومنه  بعده، تضلوا عن كتاباً  وسل  عليه
 ما الرز�ة ك الرز�ة لن: عباس ابن يقول فكن اهللا عبيد قال". قوووا"وسل   عليه اهللا ص� اهللا رسول
 )وعغطه  الختالفه  الدتاب ذلك ل  ي�تب �ن و�� اهللا رسول ب� حال

 دعو�: (اللغط عنده كث اعندم وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال الخاري عند رواية و� -
 :بثالث ووته عند و�وص لله، تدعون� اا خ� فيه �نا فالي

 و�سيت الراوي قال. �ج�ه  كنت ما بنحو الوفد و�ج�وا اععرب، جز�رإ من الش�� �خرجوا
 )الالة

 ذرو�: فقال. استفهموه �هجر؟ ل ما: فقالوا تنازع نب عند ينبغ وال: (للبخاري �خرى رواية و� -
 )لله تدعون� اا خ� فيه �نا فالي

 ععمر؛ اعقول هذا �سبة دون الرجال بعض وجع اهللا رسول لن قال من �ن للبخاري �خرى رواية و� -
 : فيها جاء رواية ف عمر مع كنت اليت �هل من طائفة �ن وفيها

 عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال الرج اليت و� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول اهللا رسول حض لا(
 "بعده تضلون ال كتاباً  ع�  �رتب هلّموا" وسل 

 حسبنا اعقرآن، وعند�  الوجع غلبه قد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول اهللا رسول لن: بعضه  فقال
 واختصموا اليت �هل فاختلف. اهللا كتاب

 �رثوا فلما. ذلك غ� يقول من ه ومن بعده، تضلون ال كتاباً  ع�  ي�تب قر�وا يقول من فمنه 
 )قوووا: وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول اهللا رسول قال واالختالف اللغو

 بدواإ اتو�" وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول اهللا رسول قال: (الستدرك ف الا�  عند رواية و� -
 �بداً  بعده تضلوا عن كتاباً  ع�  �رتب و�تف



 

21 

 )"ب�ر �با لال والؤمنون اهللا يأب: "فقال علينا �قبل ث  قفاه، والنا ث "

 كما ال ب�ر �ب استخالف يتضمن والي الدتاب ذلك من شيئاً  كتب اهللا رسول �ن �تمل وهذا
 الشيعة تدع

 فذهبوا. استفهموه �هجر؟ شأنه ما قالوا: (السؤال بصيغة هجر كمة جاءت" اليهق" رواية و� -
 )"لله تدعون� اا خ� فيه �نا اليف دعو�: "قال. عليه يفدون

 �حد اإلمام وعند اعطَي عند و�ذا. )لهجر اهللا نب لن عنده كن من بعض فقال: (ل رواية و� -
  )…�هجر شأنه ما فقالوا( بصيغة

 �بداً، بعده تضلوا عن كتاباً  ع�  �رتب ائتو�: فقال( عباس ابن حديث من الميدي وسند و� -
 . )…استفهموه �هجر شأنه ما فقالوا. تنازع نب عند ينبغ وال فتنازعوا

 رسول اهللا برسول اشتد: (عباس ابن حديث من )وجع( وال )هجر( عفظة غ� من يع� �ب وعند -
 : فقال وجعه وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 �نا فما دعو�،: "فقال. تنازع نب عند ينبغ وال فتنازعوا". بعده تضلون ال كتاباً  ع�  �رتب ائتو�"
 )بثالث �وره  قال". عنه �سألون اا خ� فيه

 الروايات هذه من �ستنتج

  الصحيحة الروايات من اى ف عنه اهللا رض عمر عن تصدر ل  ) �هجر.( كمة ان -١

 اسالوه اى، االن�ار طر�قة ع )استفهموه( ب�لمة اتبعت ث  للجمع ) قالوا(  بلفظ صدرت انها -٢
 ابدا هذيان منه يصدر ال وسل  عليه اهللا ص� الب فان

 :معني� ع يدور عغةاععرب ف الجر ان -٣

 : معني� ع وهو ، مفهوم غ� بوجه الكم �ختالط-

 اللسان ثقل او الصوت ف  رضة لحة الكم تبي� عدم وهو السالم عليه  لألنبياء يعرض ما -ا
  ال� اثر من الكم ح�
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  ووته ورض ف الصوت بة اصابته وسل  عليه اهللا ص� نبينا �ن الس� �هل عبِجا ثبت وقد

 �سبب اععارض اعغش �سبب اللسان ع للمقصود الخاعف �و النتظ  غ� الكم جر�ان -ب
  األرث ف الحرقة الميات

 فجوزه ، لألنبياء عروضه جواز ف اععلماء �ختلف فقد الدنية اععوارض عن ناتا كن و�ن وهذا
  ، آخرون ومنعه الوم ع قياساً  بعضه 

 نفه  ل  فلعلنا  دته خالف الكم هذا ان الع� فيدون االول الع� �راد اعقول بذلك اعقائل فلعل
  لشكل فال ناطقته ف الضعف وجود �سبب كمه

 اهللا لرسول منقصة وال اتهام بها يقصدوا ل  قالوها من فان للكمة االول الع� بواز اعتسلي  وع
 وسل  عليه اهللا ص�

 من ع اعتاضاً  باالستفهام �ي بالمز )�هجر( رواية عياض واعقاض والسيوط الووي اإلمام قال -
 وسل  عليه اهللا ص� للرسول الدتابة رفض

 ؟؟ الدتاب؟ لا لدتب دواإ تضوا �ن عن تمنعوا حت يهذي �ن يم�ن هل �ي

 من �صابه لا بل تقيق بغ� قالا قائلها، من خطأ كنت األخرى الروايات صحت و�ن: (ايضا وقال
  واةهشة ال�إ

 الصاب وعظي  وفاته ع اةاعة الال هذه من وسل  عليه اهللا ص� الب من شاهده ما ععظي 
 اه)بعده والضالل اعفت وخوف

 عليه اهللا ص� الرسول �ن معناه انما ل ووس الخاري عند" الوجع غلبه"  او" وجع لنه" عمر قول -٤
 ير�د ما تاجيل من مانع فال الاعة بهذه وهو الدتابة طول و�شىيؤذيه االل  عليه زاد قد وسل 
 وسل  عليه اهللا ص� به الرفق باب من وعدته من يصح ان ا  كتابته

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سيدتبه ما كن اذا انه جازم يق� عن يتك  عنه اهللا رض عمر و�ن
 تبليغه بعد اال يموت فلن اةين من



 

23 

 اهللا رسول ان ) اعغيب عل  ل ندع وال لفسه يدع ال الى(  عنه اهللا رض عمر ببال ىطر ول  
 كمه فكن عنها �علن عندما وفاته لَ تصديقه عدم بدلل هذا ورضه ف سيموت عليه اهللا ص�
  وسل  عليه اهللا ص� اهللا برسول ورفقه شفقته من نابعا عنه اهللا رض

ا( وجل عز اهللا عقول واستحضاره ْطنُا مف ءٍ  ِمن الِدتُاِب  ِف  فُرف  ٣٨ االنعام ) ُشْ

ُْومُ :(تعا  وقول
ْ
ْرُملُْت  ال

ُ
ْرُمْمُت  ِدينُُ� ْ  عُُ� ْ  �

ُ
 ُ�ُمِن  ِديناً  اإلِْسُالمُ  عُُ� ُ  ُورُِضيُت  نِْعُمِت  ُعلُيُْ� ْ  ُو�

ثْ ٍ  ُمتُُجانٍِف  ُ�ْ�ُ  ُتُْمُصةٍ  ِف  ُطرف اْض  ِ
ّ
َف  فُِِنف  إل  ٣ الائده ) رفِحي ٌ  ُ�ُفورٌ  ا

 ص� اهللا لرسول منقصة اى �مل ال عنه اهللا رض عمر من الوجع عفظ صدور اثبات ان يتضح و�هذا
  وسل  عليه اهللا

 �هل" اعفاظها ف ذكر ور كما فالروايات وحده عنه اهللا رض عمر من ي�ن ل  الدتابة رفض لن -٥
 "اعقوم بعض"و" اليت

 دون عمر ع وحله وغ�ه الصحيح� ف ذكر كما اليت ف حض من لك شاول هذا ان شك فال
  ظاهر ت�  غ�ه

 االسالم ف الراسخة اعقدم ذوو منه  بالسلم� وليئا كن وسل  عليه اهللا ص� الب بيت ان -٦
 به اععهد حدثاء ومنه 

 االوور هذه مثل عليه  تف االسالم ف حدثاء قوم عن صدرت قد اهجر كمة ان يمتنع فال
 قائلها تعي� ع دلل يثبت ل  انه وخصوصا

 من فهمه ما وهذا الوجوب ع وعيس الدب وجه ع كن وسل  عليه اهللا ص� الب اور ان -٧
  الوجوب منها فه  قد العض كن وان الدتابة رفض

 بينما الدتابة، رفضوا الين الصحابة بعض فُِهُمها عقرائن ذلك ان واعقرطب الازري اإلمام ب� دوق
 ال: "السالم عليه قول حلوا كما الدب ع الدتابة منعُ  ُمن فحُملها للوجوب لنها الاقون ظن

 " قر�ظة ب� ف لال اععص �حد�  يصل�

 ٨/١٣٣ الاري فتح جب� بن سعيد حديث من الخاري صحيح
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 ص� والب �وره خاعف لن والسالم الصالإ عليه لن�اره عدم للندب كن �وره �ن ع يدل والي
  الواجب تاعفة يقر ال وسل  عليه اهللا

ً
 واتفاقاً  لجا 

 ولو الخاري اإلمام ذلك ع نص كما ي�تب �ن دون ايام ار�عة بعدها بق انه ايضا ذلك ع اةلل
  الدتابة عن لظة توا� لا بالدتابة �وره واهللا اجباً و �وره كن

 . به �ور ما بتبليغ الأوور وهو وراراً، اعطلب ل  وععاد

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وره عندما الديبية صلح ف عنه اهللا رض ع فهمه لا ووافق وهذا
  عنه اهللا رض ذلك يفعل فل  اهللا رسول كمة بمح

 السنة �هل علماء ذلك ذكر كما" االمتثال ع األدب تقدي  ع" لمله

 : والشيعة السنة �هل كتب ف وردت اعت اعفقرإ � وهذه

 لو اهللا؛ رسول �مد ت�تب ال: الش�ون فقال":  ( اهللا رسول �مد" كتابة الش�ون رفض عندما
 )… بيده اهللا رسول فمحاه. ��اه اليب �نا ما: ع فقال". ا�ه: "عع� فقال. نقاتلك ل  رسوالً  كنت
  ٥/٣٠٣ الاري فتح

: السالم عليه الؤمن� �م� فقال. اهللا عبد بن �مد واكتب ع يا امح: ( ذلك مثل الشيعة كتب و�
  اه. )بيده اهللا رسول فمحاه �بداً  البوإ من اسمك ��و ما

 ٢/٣١٣ اعق� وتفس�. ٩٧ الورى و�عالم. ١٢١/ ١ اإلرشاد

  للطَس ٩/١٩٧الحر�ن �مع تفس� ٢٠/٣٣٣األنوار بار(

 . )١٨/٢٦٧للطباطبائ ال�ان تفس�

 الجلس رواية وهذه

 عليه الؤمن� �م� ل فقال ، الشط يمض اسمه اكتب: سهيل فقال: ٣٥٩ ص ٢٠ ج - األنوار بار
 يا فقال":  ع يا ا�ها: " وآل عليه اهللا ص� الب ل فقال ، عنادك عن كف سهيل يا و�لك: السالم
 رسول فمحاها ) ٤" (  عليها يدي فضع: " ل قال ، البوإ من اسمك بمحو تنطلق ال يدي لن اهللا رسول
 بيده وآل عليه اهللا ص� اهللا

 اعق� تفس� رابط وهذا
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 هنا اضغط

j2/33.html-qommi-shia.com/html/ara/books/tafsir-http://www.al  
 حجيجا بالدتاب و�ف" قول الالغه نهج ف عنه اهللا رض طاعب اب بن ع عن روى قد: نقول

 كتاب حسبنا قال عندما عمر ع طبقوه الي ال�  نفس ع ع الشيعة يطبق فهل" وخصيما
 !!!اهللا؟؟

 ووته قبل و�وص ايام ار�عة الواقعة هذه بعد  ش وسل  عليه اهللا ص� الب ان و�ينا قسب و�ما -٨
 فلو..الراوي �سيها اعت والالة الوفد و�جازإ اععرب جز�رإ من الش�� بِخراج الشهورإ وصيته
  .وصيته �و� كما ثانية ورإ كتابته ا دإ عطلب تبليغها الواجب اةين اوور من كتابته اراد ما كن

 ص� اهللا رسول قال: (الستدرك ف الا�  رواية ف كما منها شيئا كتب وسل  عليه اهللا ص� انه -٩
 "�بداً  بعده تضلوا عن كتاباً  ع�  �رتب و�تف بدواإ اتو�: "وسل  عليه اهللا

 . )"ب�ر �با لال والؤمنون اهللا يأب: "فقال علينا �قبل ث  قفاه، والنا ث 

 ووسل  الخارى ف جاء ما يضاا ذلك و�ؤ�د

 و�خاك �باك ل ادع ورضه ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال قاعت عنها اهللا رض  �شة عن
 ب�ر �با لال والؤمنون اهللا و�أب �و� �نا قائل و�قول متمن يتم� �ن �خاف فِ� كتابا �رتب حت

 ح و�نا كن لو وسل  عليه اهللا ص� اهللا سولر فقال وار�ساه  �شة قاعت قال �مد بن اعقاس  وعن
 آخر عظللت ذلك كن فلو وو� تب ألظنك ل� واهللا واث�اله  �شة قاعت لك و�دعو لك فاستغفر
 �رسل �ن همت عقد وار�ساه �نا بل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال �زواجك ببعض معرسا يووك

 الؤمنون و�أب اهللا و�دفع التمنون يتم� �و ناعقائلو يقول �ن و�عهد وابنه ب�ر �ب ل 

 عليه اهللا ص� اهللا رسول كن من وسئلت  �شة سمعت قال وليدة �ب ابن عن وسل  صحيح و�
 من ث  لا قيل عمر قاعت ب�ر �ب بعد من ث  لا فقيل ب�ر �بو قاعت استخلف لو وستخلفا وسل 
 هذا ل  انتهت ث  الراح بن  ور عبيدإ �بو قاعت عمر بعد

 او اختالف كتابته دون حال لا اةين اصول من كتابته وسل  عليه اهللا ص� الب اراد ما ان لو -١٠
  وجل عز اهللا شع بتبليغ ماوور وسل  عليه اهللا ص� الب الن وذلك تنازع

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tafsir-qommi-j2/33.html
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ُها يُا(  تعا  قال ُّ
ُ
نِزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
ّ�ُك  ِمن لُِلُْك  � َّ  رُِساُلُهُ  بُلفْغُت  ُ�ُما ُرْفُعْل  عف ْ  �ِنوُ  رف ْعِصُمُك  ُوا ُُ 

 ٦٧- الائدإ )الفاِس  ِمنُ 

ينُ (   تعا  وقال ِ
ف
بُلُّغونُ  ال ِت  ُُ

ُ
ِ  رُِساال َف   ُوُىُْشْونُهُ  ا

ُ
ُحًدا ُىُْشْونُ  ُوال

ُ
�  

ف
ُ  لِال َف  ٣٩ - االحزاب )ا

 اهل عند عليه متفق اصل وهذا وسل  عليه اهللا ص� حقه ف وستحيل بتبليغه اور اا شيئا فدتمان
 والماعة السنة

 بتبليغه اور اا وعيس المته وارشاد وسل  عليه اهللا ص� منه اجتهاد اور كن االور ان يعل  و�هذا
  وجل عز اهللا من

 الديث ع تعليقه عند الطاب االمام قال

 اا ذلك ظن �و وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع عغلطا توه  �نه ع عمر قول �مل �ن �وز ال( 
 بال، به يليق ال

 �ن خاف الدرب من اعتاه ما مع الوفاإ وقرب الوجع من اهللا رسول ع غلب ما ر�ى لا ولدنه
  الر�ض يقول اا اعقول ذلك ي�ون

 الصالإ عليه �صحابه كن دوق اةين ف الكم ل  سبيالً  بذلك النافقون فيجد فيه ل عز�مة ال اا
 األوور بعض ف يراجعونه والسالم

 و�� بينه الصلح كتاب و� الالف ف الديبية يوم ف راجعوه كما بتحتي ، فيها �زم �ن قبل
  عز�مة �ور بالشء �ور لذا فأما قررش،

 وقد عليه، ي�ل ل  فيما الطأ عليه �وز �نه ع اععلماء و�رث: قال. منه  �حد فيه يراجعه فال
  عليه يقر ال �نه ع كه  �جعوا

 ي�هه فل  كه  اللق فوق درجته رفع قد تعا  اهللا كن و�ن وسل  عليه اهللا ص� �نه ومعلوم: قال
 )اعبش�ة واععوارض الدث سمات عن

 ١١/٩١ وسل  شح

  العصوم� ائمته  احد ع االمامية كتب ف الجر وصف ثبت وقد

 : اإلسالم ور�ن اععتإ شف اوسط ابن قال
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 رست  بن جعفر �ب الشيخ ل  بِسنادنا رو�ناه ما السالم عليه الس� بن ع دالئل ف ذلك ومن(
  الوت الس� بن ع حض: قال

 لنه اعقوم بعض فقال فأرإ، فيه لن: فقال به، فجء بوضوء د  ث  …هذه للة �ي �مد يا: لوةه فقال
 اه. )..الصباحب فجاءوا يهجر

  ٢٢٨ ص الهموم فرج

 ي�تب �ن و�� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ب� حال ما الرز�ة ك الرز�ة لن عباس ابن قول واما
 "الدتاب

 :قال حيث تعا  اهللا رحة عليه تيمية ابن االسالم شيخ كم من انفس اجد فال

 خالفة ف شك من حق ف رز�ة وهو رز�ة نك الائل هذا �ن يقتض عنه اهللا رض عباس ابن قول(
 حق خالفته �ن عل  من فأما الشك هذا لزال كتاب هناك كن لو فِنه األور عليه اشتبه �و الصديق

 ضال فهو عنه اهللا رض ع بالفة كن الدتاب هذا �ن توه  ومن،المد وهللا حقه ف رز�ة فال
 وتقديمه ب�ر �ب تفضيل ع فمتفقون السنة �هل �ما والشيعة السنة علماء من الاس  مة باتفاق
 ذلك قبل لمامته ع نص قد لنه فيقولون لإلمامة الستحق هو كن عليا بأن اعقائلون الشيعة و�ما
 العلوم الص جحدت األمة لن قيل و�ن كتاب ل  �تاج ي�ن فل  وحينئذ معروفا ظاهرا جليا نصا

 و�حرى �و� قليلة طائفة حضه كتابا ت�ت  فألن الشهور

 شك من لشك الدتاب ترك ل �وز وال ووته ورض ل  اليان تأخ� عنده  �وز ي�ن فل  و�يضا
 و��تبه يبينه وسل  عليه اهللا ص� الب لكن و�تابته بيانه �ب اا الدتاب ف ي�تبه ما كن فلو
 كن وال واجبا الدتاب ي�ن ل  بالدتا ترك لا �نه فعل  ل اللق �طوع فِنه �حد قول ل  يلتفت وال
 ث  �ور عليه اشتبه عنه اهللا رض عمر �ن ولو عفعله وجب لو لذ حينئذ كتابته تب ما اةين من فيه
 عليه اهللا ص� الب و��ون بأوور و�قض يفت ان �عظ  هو فليس األوور بعض ف شك �و ل تب�
 فِن وسل  عليه اهللا ص� الب ح�  ل ع قد ي�ون وال ذلك ف �تهدا بالفها ح�  قد وسل 
 بنقيضه الزم من �خف الق ف الشك

 قض كما به الؤاخذه اهللا رفع الي الطأ من ي�ون �ن غيته كن سائغ باجتهاد كن لذا هذا و�
 اهللا ص� الب عن الصحاح ف ثبت ما مع األجل� �بعد تعتد �نها زوجها عنها التو� الاول ف ع
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 ص� اهللا رسول فقال األسلمية لسبيعة بذلك �فت بعدك بن السنابل �با لن ل قيل لا �نه وسل  هعلي
 عليه اهللا ص� الب كذب فقد شئت من فان�ح حللت بل السنابل �بو كذب وسل  عليه اهللا

 عم بهذا يفت �ن ل كن وما االجتهاد �هل من ي�ن ل  السنابل و�بو بهذا �فت الي هذا وسل 
 وسل  عليه اهللا ص� الب حضور

 بعد ذلك و�ن اجتهاد عن ذلك كن ع�ن بذلك �فتيا كنا و�ن عنهما اهللا رض عباس وابن ع و�ما
 سبيعة قصة بلغهما ي�ن ول  وسل  عليه اهللا ص� الب ووت

 بأور وحدموا وقضوا فأفتوا اجتهدوا لذا عنه  اهللا رض الصحابة من االجتهاد �هل سائر وهدذا
 من فعلوه فيما ورسول هللا مطيع� اجتهاده  ع مثاب� كنوا السنة تبلغه  ول  بالفه والسنة

 اه )�جران فله و�صاب منه  اجتهد ومن ذلك ع �جر ول  استطاعته  بسب االجتهاد

 ٢٥ صفحة،  ٦ الزء،  السنة منهاج

 قص�ىوت زالت عن يعفو وان به ينفع ان اهللا واسال الرد انت�

 :باألسئلة يتبع

 !!! ؟؟؟ النازع وقوع وقت عنه  اهللا رض اليت �هل و�اق وفاطمة ع كن اين 

 ل  فلما بها ي�فر او يفسق اهللا اور ع و�عتاضا عصيانا عنه اهللا رض عمر مقوعة كنت و�ذا
 !!مقوله؟؟ ع فعل رد او استنكر اى �حده  عن يصدر

 !!!�ده؟؟؟ فاين راستنك عنهما صدر كن وان

 !!بتبليغه؟؟ اهللا �وره فيما يدخل كتابته وسل  عليه اهللا ص� الب اراد ما وهل

 ؛ قبل بلغه وهل
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 باتمه تصدق رليا أن قال ومن حلاالية آية ع حلرد
  ) األول الرد( 

 اآلية؟ هذه ف لمام بمع� و� � 

 هذا الرافضة يرتض فهل.. اهللا لمام�  لنما: اهدذ اآلية مع� صار اإلمام هو الو� مع� كن لن •
 الفس�؟

 اإلمامة؟ بمع� ب�سها �م والصإ الوالء بمع� الواو يفتح بالوالية متعلق اآلية ووضوع هل •

 عقي  استدالل فهو. )راكعون وه  الز�إ و�ؤتون الصالإ يقيمون الين( تعا  بقول استدالل  �ما •
 �ثناء لال الز�إ نؤ� وال الر�وع؟ �ثناء لال الصالإ نقي  ال �ن يعقل فهل .الر�ب جهله  عن ناتج

 األووال يعدون هل راكعون؟ وه  الز�إ الرافضة يؤدي هل الز�إ؟ ف الشيعة فقه من هذا هل الر�وع؟
 ل�خول الحر�  ت�ب�إ فتص� راكعون وه  الصالإ ف يدخلون وهل ر�وعه ؟ �ثناء ينفقونها اعت
 الر�وع؟ بعد لصالإا ف

 الضحدة؟ العوجة الفاهي  هذه ما •

 .اليت �هل من ال منا جعله  األور �و� اهللا ذكر عندما وحت •

 . الواو بفتح والصحيح خطأ وهو الواو ب�س »الِوالية آية« الشيعة رسميها اآلية هذه •

 .اإلمامة بموضوع ال ووؤازرته  الؤمن� بمودإ متعلق السياق ألن النبيه هذا يناسب اآلية وسياق •

. والصيام الصالإ من �ه  اةين �صول من �صال تعتَونه بما يليق واضح ج� بنص نطاعب زلا ما •
 .تدوا �ن وهيهات. معه لال اععمل يقبل وال به لال اةين يقوم وال

 �ولاء والصارى هودال تتخذوا ال آمنوا الين �يها يا { للمؤمن� اآلية هذه قبل تعا  قال عقد •
 لنما -قول ل - اعظال� اعقوم يهدي ال اهللا لن منه  فِنه من�  يتول  ومن بعض �ولاء بعضه 
 اهللا يتول ومن راكعون وه  الز�إ و�ؤتون الصالإ يقيمون الين آمنوا والين ورسول اهللا ول� 
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 والؤمنات والؤمنون{ وقال ،] ٥٦ - ٥٥ الائدإ[ } اعغالون ه  اهللا حزب فِن آمنوا والين ورسول
 ].٧١ الو�ة سورإ[} بعض �ولاء بعضه 

َ� والرافضة بمواالته  و�ور بينه  الواالإ فأثبت •  و�صل الحبة الواالإ و�صل تتواله  وال منه  تت
 .�بونه  وال يبغضونه  وه  الغض العاداإ

 وهو ز�ته الزك يعطي �ن للتعجب مث�إ فهيئة. راكع ووه الز�إ �دى عليا �ن تك اعت الرواية �ما •
 !!!ساجد وهو يعطيها ال ول  راكع

 الرواية ف �ن ل  به رش� اصطالح وهذا )٧/١٧( »�عرفه  ل  من فيه«  الزوائد �مع ف اليث� قال •
 .�اهيل

 وعيس ياس بن عمارو عنه اهللا رض طاعب اب بن ع حديث من وردو�ه ابن رواه: كث� ابن قال •
 . )٣/١٣٠ كث� ابن تفس�" (رجالا وجهاعة �سانيدها لضعف بالكية، شء منها يصح

َا� وقال •  .»يز�د بن خاة به تفرد«  )٦/٢١٨( األوسط العج  ف اعط

 من الصحيح يم� ال ألنه الليل باطب اللقب وهو العلب هو ع ف نزعت �نها زع  والي •
 .الفس� ف يروى ما �و� من اععل  �هل عند وهو صاعح �ب عن الكب عن رواياته ثو�ر الضعيف

 ابن وعند الصائغ، ع بن �مد ترجة ف األوسط ف اعطَا� رواه"  اععسقال� حجر ابن قال •
 لسناده و�. الديث …صالته ف واقف وهو سائل بع� وقف: قال ياس بن عمار حديث من وردو�ه
 الكف" (ساقط و�سناده مطوال ذر �ب حديث من العلب ورواه متوك، وهو اععمر يز�د بن خاة

 .)١/٦٤٩ الدشاف هاوش اععسقال�، حجر البن الدشاف �حاديث تر�ج ف الشاف

 .الضعيفة اآلثار هذه ع اإلمامة ر�ن يب� �ن يم�ن فال •

 اآلية نزول سبب •

َ� ح� الصامت بن عبادإ ف نزعت اآلية •  الرب الهود �علن لا الهود مع السابق حلفه من ت
ص� اهللا  اهللا رسول قينقاع بنو حار�ت لا الصامت بن عبادإ ف نزعت �نها جر�ر ابن روى فقد. عليه

 الزرج بن عوف ب� �حد و�نص� اهللا عليه وسل   اهللا رسول ل  عبادإ لله  فمشعليه وسل   
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َ�ص� اهللا عليه وسل   اهللا رسول ل  فخلصه   اهللا �تو�: وقال حلفه  من رسول و�  اهللا ل  وت
 .)٢/٧١ كث� ابن وتفس� ٦/٢٨٨ اعطَي تفس�( «وواليته  الدفار حلف من و�بر� والؤمن� ورسول

 عقياه يثبت ل  الضحاك فِن يصح ل . عباس ابن عن والضحاك الكب �مد بن السائب وفيه: قلت •
 .اسعب ابن

 باآلية االحتجاج بطالن ع اععقلية األدعة •

 �نه �و غ�ه؟ ع لمامته تقدي  ع آلية بهذا ع احتجاج تتضمن ع عن رواية الشيعة عند هل •
 اعغدير؟ بيوم عليه  احتج

 نالي �يها يا ]تعا  قول اآلية هذه سبق وقد الدفار وواالإ عن بال� متعلق اآلية ف الكم سياق •
ص� اهللا عليه  الرسول بعد باإلمامة األو� من بموضوع ال[ �ولاء والصارى الهود تتخذوا ال آمنوا
 .وسل 

.  الر�وع حال ف الز�إ �عطى من لال يتو� �ن رسوغ ال كن كذلك كن لو لذ الال واو عيست الواو •
 . واعقرابة الصحابة سائر ع يتو� فال

 داخل الز�إ �داء ي�ون فديف «لشغال الصالإ ف لن»   عليه وسل  ص� اهللا اهللا رسول قال •
 عند �و السجود �و اعقيام حال ف �داؤها ي�ون ال ول  الر�وع؟ حاعة عند و�الحديد الصالإ؟
 مثال؟ اعتشهد

 .واحد وع جع صيغة )والين( قول •

 .الشيعة باعتاف فق�ا كن وقد عليه ز�إ ال وع •

 .�زئ ال الز�إ ف الات  لخراج �ن ع اععلماء �رث �ن •

 حت الز�إ �داء ع ع يصَ ال �ن اعغر�ب من �عيس. الارجة األعمال عن شغل الصالإ ف �ن •
 الحو؟ هذا ع الز�إ تؤدى �ن �وجب الشع �ن �م صالته؟ من ىرج

 والص� والحب اعقر�ب هو الو� •

 .مهتدون �نه  و�سبون اهللا دون من ولاء� الشياط� اتذوا لنه  •
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 ومن. اإليمان ع اع�فر استحبوا لن �ولاء و�خوان�  آباء�  تتخذوا ال آمنوا الين �يها يا •
 .الاسون ه  فأولك من�  يتول 

 فِنه من�  يتول  ومن. بعض �ولاء بعضه . �ولاء والصارى الهود تتخذوا ال آمنوا الين �يها يا •
 .ووودته  �بته  عن السياق ف ال� كن و�نما. مبايعته  عن ي�ن ل  وال�. نه م

 .)الو�ة( بعض �ولاء بعضه  والؤمنات والؤمنون •

 .الؤمن� دون من �ولاء الكفر�ن الؤمنون يتخذ ال •

 .التق� و� واهللا بعض �ولاء بعضه  اعظال� و�ن •

 معروف هذا فِن واعطاعة السمع ع نبايعه  �ن الع� وعيس. منه  فِنه من�  يتول  ومن •
 .منه  واالقتاب والودإ الحبة مطلق ع و�نما. ضورإ

 .اإلمامة ف ال الصإ ف وهذا. )شيئا وو� عن وو� يغ� ال يوم( •

 .ل  وو� ال الكفر�ن و�ن آمنوا الين وو� اهللا بأن ذلك •

 .الاص�ن خ� وهو ووال�  اهللا بل •

 .الؤمن� وصاعح وجَ�ل وواله هو اهللا فِن •

!! الصالإ ف باتمه تصدق لا" ع" ف نزعت اآلية هذه �نف  مفتًى  حديثاً  الدذاب� بعض وضع وقد •
 :  كث�إٍ  وجوهٍ  ِمن ُ�ّ�ٌ  وُ�ِذبُه ، بالقل اععل  �هل بِجاِع  كذٌب  وهذا

  .واحدٌ " عّ "و عج صيغة} الين{ قول �نف :  منها •

 حال ف الز�إ �عطى ُمن لال يتو� �ن رسوغ ال لكن كذلك كن لو لذ الال واو عيست الواو �ن:  ومنها
  .واعقرابة الصحابة سائر يتو� فال الر�وع

 وال واجباً  عيس الصالإ نفس ف الز�إ و�يتاء ، وستحٍب  �و واجٍب  بعمل ي�ون لنما الدح �نف :  ومنها
  .شغالً  الصالإ ف فِن ، اللة علماء باتفاق باً وستح
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 بل ، الر�وع حال وغ� الر�وع حال ب� فرٌق  ي�ن ل  حسناً  الصالإ ف ليتاؤها كن لو �نه:  ومنها
  .�م�ن واعقعود اعقيام ف ليتاؤها

  .وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ع ز�إٌ  عليه ي�ن ل " علّياً " �ن:  ومنها

 وسل  عليه اهللا ص� الب كتب حت الوات  يلبسون كنوا وال خات ٌ  �يضا ل ي�ن ل  �نه:  ومنها
دٌ ( فيها ونقش وِرق ِمن خاتماً  فاتذ تتوماً  لال كتاباً  يقبلون ال لنه  ل فقيل كسى ل  كتاباً   �مف
 . )اهللا رسوُل 

 لخراج �زئ ال يقولون اعفقهاء �رث فِنف  الات  ليتاء ِمن خ�ٌ  الز�إ ف الات  غ�ِ  ليتاءُ  �نف :  ومنها
  .الز�إ ف الات 

 اعفور ع وىرجها ، ابتداءً  ىرجها �نْ  الز�إ ف والدح ، السائل �عطاه �نه فيه الديث هذا �ن:  ومنها
  .سائٌل  رسأل �ن ينتظر ال

 سياق عليه يدل كما من�الؤ بمواالإ واألور الدفار وواالإ عن ال� سياق ف الكم �نف :  ومنها
 . الكم

 كنت لال بجةٍ  �تجون ي�ادون ال الرافضة فِن اآلية هذه ع الكم تمام اهللا شاء لن وسيجء •
 � اعت الوالية ف � و�نما ، اإلمارإ � اعت الوالية ع اآلية بهذه كحتجاجه  ل  ال عليه  حجةً 
 .)٣٢-٢/٣٠" (السنة منهاج" ه.�..لا تاعفون والرافضة اععداوإ ضد

  .طاعب �ب بن ع ف ) ول�  لنما(  آية نزول قول

 لذ الال واو عيست الواو �ن:  فمنها األراذيب من كها الاب هذا ف رو�ت اعت الروايات �ن فنقول
 حابةالص سائر يتو� فال الر�وع حال ف الز�إ �عطى ُمن لال يتو� �ن رسوغ ال لكن كذلك كن لو

 عيس الصالإ نفس ف الز�إ و�يتاء ، وستحٍب  �و واجٍب  بعمل ي�ون لنما الدح �نف :  ومنها .واعقرابة
 الصالإ ف ليتاؤها كن لو �نه:  ومنها .شغالً  الصالإ ف فِن ، اللة علماء باتفاق وستحباً  وال واجباً 
 ومنها .�م�ن واعقعود اعقيام ف هاليتاؤ بل ، الر�وع حال وغ� الر�وع حال ب� فرٌق  ي�ن ل  حسناً 

 �يضا ل ي�ن ل  �نه:  ومنها .وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ع ز�إٌ  عليه ي�ن ل "  علّياً " �ن: 
 لنه  ل فقيل كسى ل  كتاباً  وسل  عليه اهللا ص� الب كتب حت الوات  يلبسون كنوا وال خات ٌ 
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دٌ ( فيها ونقش وِرق ِمن اتماً خ فاتذ تتوماً  لال كتاباً  يقبلون ال  غ�ِ  ليتاءُ  �نف :  ومنها. )اهللا رسوُل  �مف
:  ومنها .الز�إ ف الات  لخراج �زئ ال يقولون اعفقهاء �رث فِنف  الات  ليتاء ِمن خ�ٌ  الز�إ ف الات 

 ال اعفور ع جهاوىر ، ابتداءً  ىرجها �نْ  الز�إ ف والدح ، السائل �عطاه �نه فيه الديث هذا �ن
 كما الؤمن� بمواالإ واألور الدفار وواالإ عن ال� سياق ف الكم �نف :  ومنها .سائٌل  رسأل �ن ينتظر
  .الكم سياق عليه يدل

   .عّ  ف اآلية نزول ع �جعوا الستة الدتب �صحاب بأن قول

 علياً  �ن تذكر اعت �حاديث بعض ذكر �ن و�عد الدر�مة  اآلية لذه تفس�ه ف كث� ابن اإلمام يقول
 ابن تفس� )) رجالا وجهاعة �سانيدها لضعف بالكية منها شء  يصح وعيس: ((  قال باتمه تصدق
،  و�فندها الروايات تلك �سانيد يعرض الفس�ن كبار من �مام قول فهذا  ) ٥٩٨(  ص ٢ ج كث�
 .لزعوما اإلجاع ذلك وجود عدم ع  قاطع دلل وهذا

 الرواية هذه ف تيمية بن اإلسالم شيخ كم ع�  وننقل 

 باتمه ع تصدق حادثة 

 :و�عد.  اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد

 : اهللا رحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 ومن بعض �ولاء بعضه  �ولاء والصارى الهود تتخذوا ال آمنوا الين �يها  يا { للمؤمن� وقال
 والين  ورسول اهللا ول�  لنما -قول ل - اعظال� اعقوم يهدي ال اهللا لن منه  فِنه من�   يتول 
 حزب فِن آمنوا والين  ورسول اهللا يتول ومن راكعون وه  الز�إ و�ؤتون الصالإ يقيمون الين آمنوا
 الو�ة سورإ[} بعض �ولاء بعضه  ناتوالؤم  والؤمنون{ وقال ،] ٥٦ - ٥٥ الائدإ[ } اعغالون ه  اهللا
َ� والرافضة  بمواالته  و�ور بينه  الواالإ فأثبت] ٧١  الحبة الواالإ و�صل تتواله  وال منه  تت

 .�بونه  وال يبغضونه   وه  الغض العاداإ و�صل

!! الصالإ ف باتمه تصدق لا" ع" ف نزعت  اآلية هذه �نف  مفتًى  حديثاً  الدذاب� بعض وضع وقد
 :  كث�إٍ  وجوهٍ  ِمن ُ�ّ�ٌ  وُ�ِذبُه  ، بالقل اععل  �هل بِجاِع  كذٌب  وهذا
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  .واحدٌ " عّ "و  جع صيغة} الين{ قول �نف :  منها

 ف الز�إ �عطى ُمن لال يتو� �ن  رسوغ ال لكن كذلك كن لو لذ الال واو عيست الواو �ن:  ومنها
  .واعقرابة الصحابة ئرسا يتو� فال الر�وع حال

 واجباً  عيس الصالإ  نفس ف الز�إ و�يتاء ، وستحٍب  �و واجٍب  بعمل ي�ون لنما الدح �نف :  ومنها
  .شغالً  الصالإ ف فِن ، اللة علماء باتفاق وستحباً  وال

 بل ، الر�وع حال  وغ� الر�وع حال ب� فرٌق  ي�ن ل  حسناً  الصالإ ف ليتاؤها كن لو �نه:  ومنها
  .�م�ن واعقعود اعقيام ف ليتاؤها

  .وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ع ز�إٌ  عليه  ي�ن ل " علّياً " �ن:  ومنها

 وسل  عليه اهللا ص� الب كتب حت الوات  يلبسون كنوا وال خات ٌ   �يضا ل ي�ن ل  �نه:  ومنها
دٌ ( فيها ونقش وِرق ِمن خاتماً  فاتذ توماً ت لال كتاباً  يقبلون ال لنه  ل فقيل  كسى ل  كتاباً   �مف
 . )اهللا رسوُل 

 لخراج �زئ ال يقولون اعفقهاء �رث فِنف  الات  ليتاء  ِمن خ�ٌ  الز�إ ف الات  غ�ِ  ليتاءُ  �نف :  ومنها
  .الز�إ ف الات 

 ع وىرجها ، ابتداءً   هاىرج �نْ  الز�إ ف والدح ، السائل �عطاه �نه فيه الديث هذا �ن:  ومنها
  .سائٌل  رسأل �ن ينتظر ال اعفور

 سياق عليه يدل كما الؤمن� بمواالإ واألور الدفار وواالإ عن ال� سياق  ف الكم �نف :  ومنها
 . الكم

 كنت لال بجةٍ  �تجون  ي�ادون ال الرافضة فِن اآلية هذه ع الكم تمام اهللا شاء لن وسيجء 
 � اعت الوالية ف � و�نما ، اإلمارإ  � اعت الوالية ع اآلية بهذه كحتجاجه  ل  ال عليه  حجةً 
 .)٣٢-٢/٣٠" (السنة منهاج" ه.�..لا تاعفون والرافضة اععداوإ ضد

=========================================== 

 ) الا� الرد(  
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َفُما{ وتعا  تبارك اهللا قول � الوالية آية َّ  ُوِلُّ� ُ  لِ ُ  ا
ُ
ينُ   ُورُُسول ِ

ف
  ُوال

ْ
ينُ  آُمنُوا ِ

ف
ُالإُ  يُِقيُمونُ  ال  الصف

ُكإُ  ُوُ�ْؤتُونُ   .} ٥٥ ُراِكُعونُ   ُوُه ْ   الزف

 .عثمان وقبل عمر وقبل ب�ر �ب قبل و�رضاه عنه اهللا  رض ع لمامة ع اآلية بهذه رستدلون

 اهللا يقول  مة ترون كما لذا فاآلية،  اآلية هذه نزول سبب ف و�نما يةاآل  هذه ف عيس اةالعة وجه
  فيها

ُما{ َف َّ  ُوِلُّ� ُ  لِ ُ   ا
ُ
ينُ  ُورُُسول ِ

ف
  ُوال

ْ
ينُ  آُمنُوا ِ

ف
ُالإُ  يُِقيُمونُ   ال ُكإُ  ُوُ�ْؤتُونُ  الصف  }  ٥٥ ُراِكُعونُ  وُُه ْ  الزف

 وسالمه  اهللا صلوات الب �صحاب من ألحد فيها ذكر  الو عنه اهللا رض عع� �بداً   فيها ذكر ال
 تذكر لنما،  عليه

ُما{  َف َّ  ُوِلُّ� ُ  لِ ُ  ا
ُ
ينُ  ُورُُسول ِ

ف
   ُوال

ْ
ينُ  آُمنُوا ِ

ف
ُالإُ   يُِقيُمونُ  ال ُكإُ  ُوُ�ْؤتُونُ  الصف  }  ٥٥ ُراِكُعونُ   وُُه ْ  الزف

  يزع  كما  نزولا سبب وهو اآلية ههذ تفس� ف � اةالعة ؟؟ اةالعة �ين لذاً 

  ؟؟ عنده  اآلية نزول سبب فما اعقوم

 فل  الاس رسأل سائل فجاء يص� كن عنه اهللا رض علياً  �نّ  دعوى عنده  اآلية  نزول سبب لنّ 
  فجاء،  شيئاً  �حد  يعطه

 اهللا فأنزل عنه اهللا رض ع يد من الات   الرجل فأخذ خات  وفيها يده ع فمد راكع وهو ع ل 
  هذه وعال جل

َفُما{ اآلية َّ  ُوِلُّ� ُ   لِ ُ  ا
ُ
ينُ  ُورُُسول ِ

ف
  ُوال

ْ
ينُ  آُمنُوا ِ

ف
ُالإُ   يُِقيُمونُ  ال ُكإُ  ُو�ُْؤتُونُ  الصف }  ٥٥ ُراِكُعونُ  وُُه ْ  الزف

  آتوا الين فيقولون

 و� الوالية بآية عنده   �س� ما �و اآلية فهذه طاعب �ب بن ع وهو واحد ه  راكعون وه  الز�إ
  دلل �قوى

 .علمائه   لعض قر�ت كما السأعة بهذه عنده 
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 الرد وت  الناظرإ �ثناء ف ُطرحت اآلية  هذه،  تدل ال �و وراده  ع تدل فعالً  اآلية هذه هل ع�ى
  شبهه  بعض ع

 ع داللها مدى و�يان اآلية ههذ مع� بيان ف �رث �سهب �ن ل  �تاج  قلت كما وع�ن فيها
  اهللا رض  ع والية

 .و�رضاه عنه

فْلُحُ  قُدْ { اععز�ز  كتابه ف يقول وتعا  تبارك اهللا لن
ُ
ينُ  ١ الُْمْؤِمنُونُ  � ِ

ف
،  }  ٢ ُخاِشُعونُ  ُصُالتِِه ْ  ِف  ُه ْ  ال

  رسولا و�قول

 .عليه  متفق ) لشغالً  الصالإ ف لن: (  عليه وسالمه اهللا صلوات

 فال الاشع� �ئمة ومن التق�  �ئمة ومن السلم� �ئمة من والماعة السنة �هل معاش عندنا وع
  �ن �بداً  نقبل

 عنه اهللا رض علياً  �ن نرى بل،  الصالإ وقت الز�إ بِخراج رشتغل  �ن عنه اهللا رض ع ل  ينسب
  بقول يلتم ان

فْلُحُ  قُدْ { وتعا  تبارك اهللا
ُ
ينُ  ١ لُْمْؤِمنُونُ ا � ِ

ف
 ص� الب بقول و�لتم}  ٢ ُخاِشُعونُ  ُصُالتِِه ْ   ِف  ُه ْ  ال

  وآل عليه اهللا

  الزك  بها يتقدم �ن الز�إ ف األصل لن كه هذا بعد يقال ث ،  ) لشغالً  الصالإ ف لن: (   وسل 

 الي يُمدح و�نما يُمدح ال فهذا،   إالز� هذه منه و�طلب يأتيه حت الحتاج  �و اعفق� ينتظر �ن ال
 رض علياً  ن�ه كذلك و�ن،  للسؤال نفسه و�عرض  يأتيه حت اعفق� ينتظر ل�ي لبتداءاً  يعطيها

 .مال ز�إ  يعطيه ث  يأتيه حت اعفق� ينتظر �ن  وهو ذلك يفعل �ن من عنه اهللا

  بل عليه وسالمه اهللا صلوات الب زمن ف عنه اهللا رض ع ع تب ل  الز�إ لنّ   نقول كذلك ث 
 ؟؟ عنها  اهللا رض فاطمة عنه اهللا رض ع �مهر ماذا �نفس�   لسألوا،  فق�اً  كن

  �مهرها
ً
 سمع لا وللك،  عفاطمة خادماً  رشتي  �ن رستطيع كن ما فق�ا كن،  مال ذا ي�ن ل ،  در 

  عنه اهللا رض ع
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 يملكن كنا ما،  خادماً  يطلبان ذهبا وسل  عليه اهللا ص� للنب سب ومبقد عنها  اهللا رض وفاطمة
 ،  خادم شاء  حت

 الز�إ كنت ما،  �بداً  يم�ن ال هذا!!   وسل  عليه اهللا ص� الب زمن ف و�تك ع يأت هذا ومع
 .وسل   عليه اهللا ص� الب زمن  ع ع واجبة

 لعطاء لكن كذلك األور كن لو  لذ،  راكع وهو الز�إ يعطي لن حمد اآلية هذه ف عيس نقول كذلك
 �وواع�  ز�إ �عطوا الاس لميع ونقول!!  األوقات  من غ�ه من �فضل الر�وع  وقت �ثناء الز�إ
 عن لبثوا للفقراء وعقلنا!!  ر�وع وه  �ووال  ز�إ  يعطون  الين مدح اهللا ألن ر�وع و�نت 

 .الكم هذا مثل  اععل  �هل من احد يقول �نه �ظن وال الز�إ ه و�سألو  الراكع�

 جل اهللا لن،  قليالً  اآلية  نتدبر �ن فلنحاول،  �دائها يذكر ول  الصالإ لقامة ذكر وعال جل اهللا لن ث 
ُما{:  يقول وعال َف َّ  ُوِلُّ� ُ   لِ ُ   ا

ُ
ينُ  ُورُُسول ِ

ف
  ُوال

ْ
ينُ **  قال الوع جل اهللا وصفه  ث }  آُمنُوا ِ

ف
  ال

ُالإُ  يُِقيُمونُ  ُكإُ  ُوُ�ْؤتُونُ  الصف ،  الز�إ بينهما و�دخل والصالإ الر�وع ب�  فصل  فل }  ُراِكُعونُ  ُوُه ْ  الزف
 غلطة وال اعقرآن ع يمسك  �ن �حد رستطيع وال اعقول  �فصح �نه السلم� جيع يعل  اعقرآن لن

 الديث  �حسن،  هذا يم�ن ال �بداً  الكمات من غ�ها ف وال فص وال  بالغة وال �وٍ  ف واحدإ
 الز�إ  دخلت فديف – ذلك ف ىاعف� وسلماً  �ن �ظن وال – كذلك األور كن لذا،  الكم  و�حسن

  الصالإ ب�

ينُ **   ذكره جل فقال باإلقامة ذكرت لنما الصالإ لن ث  ؟ والر�وع ِ
ف
ُالإُ  يُِقيُمونُ  ال  لقامة نل}  الصف

 شوطها ب�مال الصالإ هذه تؤدى �ن � الصالإ لقامة �ن وذلك �دائها  عن تماماً  تتلف الصالإ
  ولا الصالإ لقامة � هذه،  خشوع وحسن وضوء  حسن مع ووستحباتها بل وواجباتها  و�ر�نها

 و�نما �صال الصالإ ف  دخل  ل فليس}  ُراِكُعونُ  وُُه ْ **  وعال جل قول �ما الز�إ ذكر بعده جاء
  السالم عليه داوود عن  وتعا  سبحانه قال كما وعال جل هللا الضوع بمع� هنا الر�وع

ُما ُداُوودُ  ُوُظنف { َف
ُ
نُاُب  ُراِكًعا وُُخرف  ُر�فهُ   فُاْستُْغُفرُ  ُ�تُنفاهُ  َ

ُ
  خر لنما السالم عليه داوود �ن ومعلوم}  ٢٤ ُو�

  �سجد ولا ساجداً 
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 خر داوود لن نقول ؟؟ هذا ي�ون فديف  راكعاً  خر وداوود،  الالوإ سجود اآلية هذه قر�نا لذا �ن
  قال اهللا وع�ن ساجداً 

 }  ُراِكًعا ُخرف {

 .وعال جل هللا الضوع هو فالر�وع،  وعال جل هللا خاضعاً  �ي نقول

نُِت  ُوْرُ� ُ  يُا**  السالم عليها ور�  عن وعال جل اهللا  قول ومنه ْْ ِِ   ُواْسُجِدي �ِّك لِرُ  ا  ُمعُ  ُواْرُك
اِكِع�ُ    مع لخضِ �ي}  الرف

 عليها تب ال و�ور�إ القدس ليت �مها وهبتها،  القدس بيت  تعيش كنت ور�  ولا الاضع�
  مع الماعة صالإ

 .وتعا  سبحانه ل الاضع� مع وعال جل هللا لخضِ القصود و�نما،  الراكع�

 ؛ فيدون
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 حلقل� حديث شبسة ع حلرد
 الب �ن �رق  بن ز�د عن صحيحه ف وسل  اإلمام �خرجه القل� حديث،  القل� حديث هو ما

 فخذوا والور الدى فيه اهللا كتاب �ولما القل� في�  تارك و�نا: (  قال وسل  وآل عليه اهللا ص�
 بيت و�هل: (  قال ث  فيه ورغب اهللا كتاب ع فحث:  ز�د قال،   ) به و�ستمسدوا اهللا ب�تاب
 ف وسل  اإلمام �خرجه ) بيت �هل ف اهللا �ذكر�  بيت �هل ف اهللا �ذكر�  بيت �هل ف اهللا �ذكر� 

 .صحيحه

 اهللا كتاب األول القل ) القل� في�  تارك ل�(  يقول وسل  عليه اهللا ص� الب �ن فيه ؟ فيه ماذا
 الا� القل ث  به والمسك به باألخذ �ور وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث ف وارد هو و�ما
 .)بيت �هل ف اهللا �ذكر� ،  بيت �هل ف اهللا �ذكر� ،  بيت �هل ف اهللا �ذكر� (  قال بيته �هل وه 

 وسل  وآل عليه اهللا ص� بيته �هل حقوق بر ية يأور وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث ظاهر
 �م حديث ل  ذلك يتجاوزون و�نما �رق  بن ز�د حديث �ع� الديث هذا عند يتوقفون ال نه ولد

 تر�ت ل�(  ففيه عنه اهللا رض ع حديث �ما،  الدري سعيد �ب وحديث ع وحديث سلمة
 �نه ظاهره ) بيت و�هل بِيدي�  وسببه اهللا بيد سببه اهللا كتاب تضلوا عن به �خذت  لن ما في� 

 لن حيث يصح ال �نه وشكته وع�ن،  السنة ف  ص  �ب بن �خرجه وهذا بيته بأهل بالمسك �ور
 يم�ن فال الدي� و�ن شيبة بن و�عقوب زرعة و�بو واعنسائ حات  �بو ضعفه ز�د بن سف� رواته ف

 يهوف الدري سعيد �ب حديث وهو بعده الي الديث ونأخذ ندعه،  الديث هذا بمثل اإلستدالل
 عز اهللا كتاب اآلخر من �رَ �حدهما القل� تر�ت قد ل�: (  قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن

 ) الوض ع يردا حت يفتقا عن لنهما �ال بيت �هل وعت� األرض ل  السماء من ادود حبل وجل
 ضعفه اععو� عطية فيه �يضاً  هذا وع�ن  ص  �ب و�ن يعال و�بو واعتمذي �حد �خرجه وهذا
 .�يضاً  هذا رسل  ال لذاً  اععل  �هل عند ضعفه ع متفق هو بل وغ�ه  واعنسائ حات  و�بو �حد

 ما ادود حبل اهللا كتاب خليفت� في�  تارك ل�(  وفيه ثابت بن ز�د حديث وهو الرابع الديث
 ع يردا حت يفتقا عن و�نهما بيت �هل وعت� األرض ل  السماء ب� ما �و واألرض السماء ب�

 بن وذكره واععج� صاعح بن �حد وثقه حسان بن اعقاس  وفيه واعطَا� �حد �خرجه ) الوض
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 حجر بن وقال الهب وضعفه حات  �ب بن عنه وسدت قطان و�ن الخاري وضعفه القات ف حبان
 .الفظ سء وهو اهللا عبد بن ش�ك وفيه مقبول

 عن به �خذت  لن ما في�  تر�ت قد ل� الاس �يها يا(  اهللا عبد بن رجاب حديث الاوس الديث
 قال األنماط السن بن ز�د وفيه واعطَا� اعتمذي �خرجه ) بيت �هل وعت� اهللا كتاب تضلوا

 .ضعيف حجر بن وقال الهب قال و�ذا الديث ُمنْدر حات  �بو

 وعيس عنه اهللا رض �رق  بن ز�د رواية من يصح لنما القل� حديث �ن لا يظهر الروايات هذه من
 المسك ف هو لنما واألور،  اععتإ حق بر ية األور فيه و�نما،  باععتإ بالمسك األور من شء فيه

 في�  تر�ت وقد(  وسل  صحيح ف عنه اهللا رض اهللا عبد بن جابر حديث جاء لا اهللا ب�تاب
 وهذا للعتإ وال اليت ألهل يتطرق ول  فقط ) اهللا كتاب،  به لعتصمت  لن �بداً  بعده تضلوا عن ما

،  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن اهللا عبد بن جابر عن الاقر �مد �بيه عن الصادق جعفر رواه
 كأللا� اععل  �هل بعض صححه نع ،  تيمية و�ن �حد ضعفه باععتإ بالمسك األور وحديث
 حيث من علمياً  يصح ال الديث هذا �ن وهو اععل� الحث فيه �وني بما اععَإ وع�ن وغ�ه
 هذه مثل ف �حداً  يق�ون ال و�نه  والماعة السنة �هل منهجية هذه و واةالالت األسانيد ل  الظر
 .الوضوعة اعقواعد بسب يتبعون بل األوور

 ؟ القالن ه  من،  بالقل� بالمسك �ور ؟ ماذا فكن بصحته سلمنا ؟ ماذا فكن الديث هذا صح
 بهما األخذ إلن القل� سماهما(   األث� بن يقول،  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب وعتإ اهللا كتاب
 قال ) لشأنهما وتفخيماً  لما لعظاماً  ثقل� فسماهما ُ�ُقل نفيس خط� لك وُ�قال ثقيل بهما واععمل

 .الديث غر�ب ف ٢١٦ ص ١ج األث� بن

 عنه  اهللا رض الصحابة وللك،  حقوقه  بفظ �ور وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث �ومع
 �هل ف �مداً  لرقبوا: (  يقول و�رضاه عنه اهللا رض الصديق ب�ر �بو هذا،  حقه  القل� �عطوا
 اهللا ص� اهللا رسول عقرابة بيده نفس والي: (   وقال صحيحه ف الخاري �خرجه وهذا ) بيته
 .صحيحه ف كذلك الخاري �خرجه  ) قرابت من �ِصُل  �ن لل �حب وسل  عليه

 : وجوه عدإ من هذه شبهته  ع نرد ث 
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 ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب عتإ من:  األول الوجه

 بنو،  وه  الز�إ عليه حرمت من ك ه  وسل  عليه اهللا ص� الب وعتإ،  بيته �هل ه  الرجل عتإ
 �م السنة بهؤالء بالمسك الاس �و� من ولنظر،  وسل  عليه اهللا ص� الب عتإ ه  هؤالء،  هاش 
 ؟ الشيعة

 ف �سانيد عنده  عيس بأنه يقرون وه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  �سانيد ل  عيس الشيعة
 .حق فِنها �رووها فقالوا وجدوها كتب � و�نما،  وورو�اته  كتبه  نقل

 وال �صال �سانيد الشيعة عند عيس لنه الشيعة �ئمة من وغ�ه اععاو� الر يقول كما �سانيده  �ما
 ! ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب عتإ عن ثابت كتبه  ف يروونه ما �ن ل  فأين،  األسانيد ع يعولون

 قال كما ننقص  ول نزد ول  حقه  �عطيناه  الين وسل  عليه اهللا ص� الب عتإ �تباع �ن بل
 اهللا عبد قولوا وع�ن ور�  بن عيس الصارى �طرت كما تطرو� ال: "  وسل  عليه اهللا ص� الب

 ." ورسول

 عباس بن اهللا عبد اععل  ف يأت و�عده،  عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع اععتإ لمام:  الا� الوجه
 �ب بن عّ  لن بل عنه اهللا رض عّ  قبل وعمر رب� �ب بِمامة يقول و�ن،  األمة هذه حَ هو الي
 ب�ر �بو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد الاس �فضل: (  قال �نه بالواتر عنه ثبت قد طاعب
 .)وعمر

نُا: ( قال �نه الشيعة عند عنه ثبت بل
ُ
ِم�اً  ِمّ�  عُُ� ْ  ُخْ�ٌ  ُوِز�راً  عُُ� ْ  �

ُ
 الشيخ� بفضل يقر فع�ّ ،  ) �

 .اععتإ لمام هوو

 به تمسدت  لن ما في�  تر�ت: "  وسل  عليه اهللا ص� الب قول مثل الديث هذا:  الاعث الوجه
 ." وسنت اهللا كتاب،  �بداً  تضلوا عن

 عليها عضوا بعدي من الراشدين اللفاء وُسنة �سنت علي� : "  وسل  عليه اهللا ص� الب وقال
 .بالواجذ ليهاع باععّض  فأور، "  بالواجذ

ين اقتدوا: "  وقال ّ
ُ
 ." وعمر ب�ر �ب،  بعدي من بال
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 دلف  و�نما،  �بداً  اإلمامة ع هذا يدل ول ، "  وسعود ابن بعهد وتمسدوا عمار بهدي اهتدوا: "  وقال
 وسل  عليه اهللا ص� الب عتإ لن نقول و�ن،  وسل  عليه اهللا ص� الرسول هدى ع �ولك �ن ع
 .�بداً  ضالعة ع تتمع ال

،  السن �والد ف و�طعنون،  ابنه اهللا عبد ف و�طعنون،  اععباس ف يطعنون الشيعة لن:  الرابع الوجه
 الين األئمة غ� من نفسه الس� �بناء ف كذلك و�طعنون،  الس� �والد �سدون لنه :  وقالوا

 الب بأولاء عيسوا فه  وغ�ه ،  اععسدري السن �خ لبراهي  و�ذلك،  عّ  بن كز�د يدعونه 
 .ينقصوه  ول  حقه  و�عطوه  عليه  و�ثنوا مدحوه  الين ه  وعتته وسل  عليه اهللا ص�

 عيس عنده  فالظر،  فارسية شعو�ية نزعة � و�نما اتباع نظرإ عيست الشيعة نظرإ:  الاوس الوجه
 : منها �وور عليه يدل وهذا،  عربو فرس نظر الظر و�نما،  و�فر لسالم ف نظراً 

،  لله يوح لنه قالوا حت وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب دون من اعفارس لسلمان تعظيمه . ١
 .فارس من ألنه!! ؟ لاذا

 من،  اعفرس من الس� �والد �خوال ألن! ؟ لاذا. السن �والد دون الس� ألوالد تعظيمه . ٢
 �ن ف�ون،  �جع� عنه  وتعا  تبارك اهللا رض الس� بن عّ  �م و� يزدجرد بنت شهر�انو
 .الاشمية الشجرإ مع القت الدر�مة الساسانية الشجرإ

 مات قد وهو حت لدسى تعظي  فارسية نظرإ! ؟ لاذا،  عليه �رمة والار الار ف كسى قالوا. ٣
 .عليه �رمة الار:  قالوا اع�فر ع

 اهللا ص� الب �صحاب عن وقال،  الائري اإلحقاق وهو بأخ�ه  عيس وععله  آخره جاء ث . ٤
 يتعطشون الين الشهوات ُ�بفاد األو�اش األعراب اععرب �ولك: (  فارس بالد فتحوا لا وسل  عليه
 .)فارس �ساء عفة ل 

 لا،  وقتال ذلك ف فارس �ساء يصف و�يف وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب يصف كيف انظر
 عطاشا �نه  وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب عن و�قول عفيفات:  عنهن يقول،  �وسيات ُ�نف 

،  غ�ه لمامة وترك عّ  لمامة نظرإ �و،  و�فر لسالم نظرإ عيست لذاً  فالظرإ،   فارس �ساء ألعراض
 .بتة شعو�ية نظرإ الظرإ لنما،  ال
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 حلكساء حديث و حلطس� آية
ُما**  وتعا  تبارك اهللا قول � الطه� ةآي لن َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف ْهُل  الرّْجُس   ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

ُ
ُيِْت  �

ْ
 ال

 }  ٣٣ ُرْطِهً�ا ُوُ�ُطّهُرُ� ْ 

 هو ما!  الدساء حديث بدالعة والس� والسن وفاطمة ع ه  اليت �هل لن يقولون. األحزاب
 ،  ؟ الدساء حديث

 وآل عليه اهللا ص� الب بيت آل تبغض �نها يزعمون اعت –  �شة الؤمن� �م ترو�ه الدساء حديث
  وىرجه - وسل 

 وآل عليه اهللا ص� الب بيت آل فضائل ف �حاديث ي�ت  �نه يزعمون الي وسل  اإلمام ؟ من
  وسل 

 جاءت ث  – كساءه ف – عباءته ف فأدخله ع جاءه وسل  عليه اهللا ص� الب �ن تروي  �شة
  ث  فأدخلها فاطمة

 عليه وسالمه اهللا صلوات غطاه  �ي جلله  ث  فأدخله الس� جاء ث  فأدخله السن جاء
  هؤالء ا�: (  قال ث  بالدساء

 اهللا قول وهو اآلية يفس الديث هذا فقالوا،  ) تطه�ا وطهره  الرجس عنه  �ذهب ا� بيت �هل
 **  وتعا  تبارك

ُمالِ  ُ  يُِر�دُ  َف َف ْهُل  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
ُ
ُيِْت  �

ْ
 .} ٣٣ ُرْطِهً�ا ُوُ�ُطّهُرُ� ْ  ال

 ،   معصوم� بذلك فيدونون!  اععصمة �ي والطه� الرجس لذهاب �ن وهو اآلخر اإلستدالل ث 

 ،   �جع� عنه  اهللا رض وفاطمة والسن السن و�ذا معصوماً  عنه اهللا رض ع فيدون

 لن قالوا و عنها اهللا رض فاطمة �خرجوا  ث  غ�ه  من باإلمامة �و� فه  كذلك األور كن فِذا
 .الدث� عند معلوم هو كما الس� �والد ف ث  والس� والسن ع ف اإلمامة

  غ�ه  ف �و عنه  اهللا رض والس� والسن وفاطمة ع ف فعال � هل اآلية هذه
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 ع �م اعقرآن يتدبرون �فال**  يقول وعال جل اهللا �عيس ذلك من �رث نر�د ال اعقرآن رواتدب 

فُالُ : **  و�قول}  �قفالا قلوب
ُ
تُُدبفُرونُ  � ُقْرآنُ  ُُ

ْ
َّ  ُ�ْ�ِ  ِعندِ  ِمنْ  ُكنُ  ُولُوْ  اع   ا

ْ
 ُكِث�اً  اْخِتالُفاً  ِ�يهِ  لُوُُجُدوا

 { 

 يتدبروا �ن ل  �ق الين ه  معين� ألناس فقط متوجها سعي وعال جل اهللا من الطاب هذا لن
 ، اعقرآن

 يقرءوا و�ن  اعقرآن يتدبروا �ن السلم� وغ� بل السلم� جيع من يطلب وتعا  تبارك اهللا لن بل 
 ،  اعقرآن خالل من وعال جل اهللا ع و�تعرفوا اعقرآن

 االنصياع  من بداً  �دوا عن ووكنته قدره وعرفوا العرفة حق وعرفوه وتدبروه اعقرآن قرءوا لذا فِنه 
 من �رث نر�د ال هنا األور كذلك،  األوور من ذلك وغ� رسمه وحسن ب�مال واإلقرار و�تباعه لله
  بأنفس�  �نت  اعقرآن تتدبر �ن

   – الشيعة عوام يا �عني�  �نا –

  اعقرآن هذا افتحوا �قرءوه وتعا  سبحانه ر��  كتاب ل  ارجعوا جانباً  علمائ�  دعوا

 اهللا �ن فنجد واععش�ن الادي والزء واععش�ن الا� الزء ف األحزاب سورإ ع افتحوه،  الدر� 
 : واععش�ن الا� الزء �ول و� واععش�ن الادي الزء آخر ف يقول وتعا  تبارك

ُها يُا**   ُّ
ُ
ْزُواِجُك  قُل الفِبّ  َ

ُ ّ
ُيُاإُ  تُرِْدنُ  ُكنُتف  لِن أل

ْ
َْيُا ال ُمتّْعُ�نف  ُ�تُُعاعُْ�ُ  ُوِز�نُتُُها اّة

ُ
ُسّْحُ�نف  �

ُ
 ُو�

اًحا يًال  ُسُ ُ  تُرِْدنُ  ُكنُتف  ُو�ِن  ٢٨ ُجِ َف ُ  ا
ُ
ارُ  ُورُُسول ِخُرإُ  ُواةف

ْ
ُ  فُِِنف  اآل َف ُعدف  ا

ُ
ْجًرا ِمنُ�نف  لِلُْمْحِسنُاِت  �

ُ
� 

ِ  يُا ٢٩ ُعِظيًما ِت  ُمن الفِبّ  ُساء�
ْ
ُعُذاُب   لُُها يُُضاُ�ْف  ّمبُيّنُةٍ  بُِفاِحُشةٍ  ِمنُ�نف  يُأ

ْ
 ُعُ  ُذلُِك  ُوُ�نُ  ِضْعُفْ�ِ  اع

 ِ َف ْقنُْت  ُوُمن ٣٠ رُِسً�ا ا ِ  ِمنُ�نف  ُُ ف ْجُرُها نّْؤتُِها ُصاِلًا ُوُرْعُمْل  ُورُُسوِلِ  َِ
ُ
ُرْ�ِ  � ْ�تُْدنُا ُورف

ُ
 ِرْزقًا الُهُ  ُو�

  �ُِساء يُا ٣١ ُكِر�ًما

ُحدٍ  لُْسُتف  الفِبّ 
ُ
ُقيُْتف  لِنِ  اعنُّساء ّمنُ  ُكأ ُْضْعنُ  فُُال  ارف ُقْولِ  تُ

ْ
ي ُ�يُْطُمعُ  بِاع ِ

ف
  ُوقُلْنُ  ُوُرٌض  قُلِْبهِ  ِف  ال

ً
  قُْوال

ْعُروفًا   ُ�يُوتُِ�نف  ِف  ُوقُْرنُ  ٣٢ مف
ُ
فْجنُ  ُوال َُ جُ  ُر ّ َُ ُاِهِليفةِ ا  ُر

ْ
  ل

ُ
و�

ُ ْ
قِْمنُ  األ

ُ
ُالإُ  ُو� ُكإُ  ُوآِر�ُ  الصف ِطْعنُ  الزف

ُ
 ُو�
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 ُ َف ُ  ا
ُ
ُما ُورُُسول َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف ْهُل  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

ُ
ُيِْت  �

ْ
تُْ�  ُما ُواْذُكْرنُ  ٣٣ ُرْطِهً�ا ُوُ�ُطّهُرُ� ْ  ال ُُ 

ِ  آيُاِت  ِمنْ  ُ�يُوتُِ�نف  ِف  َف ِْدُمةِ  ا
ْ
ُ  لِنف  ُوال َف  } ٣٤ ُخبًِ�ا عُِطيًفا  ُكنُ  ا

 يتدبر �ن من �رث النر�د وللك وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء ف آيات،  متناسقة اآليات ك
 ف وقرن. الب يا�ساء. الب يا�ساء. الب �ساء يا الب �ساء ف آيات،  وعال جل اهللا كتاب اإل�سان
َجن وال. بيوت�ن  :  قال ث . ت

ِطْعنُ ** 
ُ
ُ  ُو� َف ُ  ا

ُ
ُما ُورُُسول َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف ْهُل  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

ُ
ُيِْت  �

ْ
 ٣٣ ُرْطِهً�ا ُوُ�ُطّهُرُ� ْ  ال

تُْ�  ُما ُواْذُكْرنُ   }  ُ�يُوتُِ�نف  ِف  ُُ

 �ن ذلك بعد يدع �ن ألحد كيف لذاً ،   وسل وآل عليه اهللا ص� الب �ساء ف كها اآليات �ن فنجد
  من القطع هذا

ُما**  تعا  قول ألن اآلية َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف **  آية من جزء � لنما آية عيست} .. الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
  من جزء} ُ�يُوتُِ�نف  ِف  ُوقُْرنُ 

ُها يُا**  الب اءعنس الطاب ي�ون �ن وعال جل اهللا كم ف تقبلون كيف،  آية ُّ
ُ
 قُل الفِبّ  َ

ْزُواِجُك 
ُ ّ
  تُرِْدنُ  ُكنُتف  لِن أل

ُيُاإُ 
ْ
َْيُا ال ِت  ُمن الفِبّ  �ُِساء يُا: **  يقول ث }  اّة

ْ
 لُْسُتف  الفِبّ  �ُِساء يُا** }  ّمبُيّنُةٍ  بُِفاِحُشةٍ  ِمنُ�نف  يُأ

ُحدٍ 
ُ
  ُوقُْرنُ ** } اعنُّساء ّمنُ  ُكأ

  ُ�يُوتُِ�نف  ِف 
ُ
فْجنُ  ُوال َُ ّجُ  ُر َُ ُاِهِليفةِ  ُر

ْ
  ال

ُ
و�

ُ ْ
قِْمنُ  األ

ُ
ُالإُ  ُو� ُكإُ  ُوآِر�ُ  الصف ِطْعنُ  الزف

ُ
ُ  ُو� َف ُ   ا

ُ
ُما ُورُُسول َف  لِ

ُ  يُِر�دُ  َف   ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

تُْ�  ُما ُواْذُكْرنُ **  ثانية ورإ يعود ث  فاطمة يا حس� يا حسن يا ع يا}  الرّْجُس   ما}  ُ�يُوتُِ�نف   ِف  ُُ
  والسن ع دخل

 هذه ب� اعفقرإ هذه مناسبة ما،  ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء عن الطاب ف وفاطمة والس�
  توجد ال ؟ اآليات
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 وادعوا ه اعف هذا فهموا الين ف نطعن �و اهللا كم ف نطعن هل نفعل �ن علينا ماذا لذاً ،  مناسبة
  صحيحة غ� دعوى

َفُما**  تعا  اهللا قول �ن و� ُ  يُِر�دُ  لِ َف  والسن وفاطمة ع ف �} .. الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
  هذه نقول،   والس�

 تعا  اهللا رحه جَ بن �اهد كن وللك وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء ف هذه،  باطلة دعوى
  ف �(  يقول

 عليه اهللا ص� الب �ساء ف � اآلية هذه �ن اعقصد،  اآلية هذه ف �ي ) باهلته شاء ومن الب �ساء
  وسل  وآل

 والسن وفاطمة ع �ن األور�ن ب� �مع و�هذا والس� والسن وفاطمة ع ف الدساء وحديث
 و�زوج،  الدساء حديث لبدل  وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل من عنه  اهللا رض والس�

 بن والطلب اععباس بن كعفضل وغ�ه ،  الطه� آية بدلل بيته �هل من وسل  عليه اهللا ص� الب
 لا وسل  عليه اهللا ص� الب بيت آل من وسل  عليه اهللا  ص� الب ع  �بنا الارث بن ر�يعة
  ) �مد آلل وال لحمد التل لنها: (  وقال عليها  ول� ي�ونا �ن الز�إ من منعهما

 .و�رضاه عنه اهللا رض �رق  بن ز�د لديث اععباس وآل عقيل وآل جعفر آل و�دخل

 �بداً  اآلية نص معه رستقي  ال والس� والسن وفاطمة ع ع اآلية هذه فقص

 .وردود اعقول هذا لن نقول وللك 

َفُما**  مفهوم فما وسل  وآل عليه اهللا ص� بال �ساء ف و� كذلك األور كن لذا وهو لشكل هنا  لِ
ُ  يُِر�دُ  َف  اععل  �هل لا ذكر هذه،  عليه يدندنون الي هذا،  عن�ن يقل ول }  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
 : منها كث�إ معا�

 كن الطاب �ن وذلك عليه وسالمه اهللا صلوات  معهن داخل الب �ن األقوال هذه �صح وهو:  �والً 
 وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد وهو اليت سيد دخل اليت عن ت�ل  لا ث  للنساء. للنساء. للنساء

 وتأت اعنسوإ نون تلغ �ن جداً  فطبيِ الطاب ف اعنساء مع عليه وسالمه اهللا صلوات دخل فِذا، 
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ُما**  المع مي  بدلا َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف   الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
ُ
ُيِْت  ْهُل �

ْ
 ومع�ن الب �ساء يا �ي}  ال

ً�ً فهذا وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول سيد�ن  تأت ول  المع بمي  تأت لاذا اآلية هذه مع� لذا
َّ  رُْحُُت **  لبراهي  لور�إ عن اهللا قال لا �يضاً  وتصح،  اعنسوإ بنون ْهُل  ُعلُيُْ� ْ  ُوُ�ُرُ�تُهُ   ا

ُ
ُيِْت  �

ْ
  } ال

 ؟؟ �يضاً  عليِك  يقل ول  علي�ن يقل ول  علي�  هنا المع بمي  جاء لاذا لذاً ،  لبراهي  لور�إ و�
 .لألهل واللفظ. اللفظ ورا إ الص ير�د اليت �هل ير�د. علي�  و�نما

 .معهن دخل وسل  وآل عليه اهللا ص� الب إلن بها يُؤُت  ل  هنا اعنسوإ نون لنّ  حال ك ع

 ،  وتعا  سبحانه يُطهر �ن ير�د،  الرجس يُذهُب  �ن ير�د اهللا هو،  الطه� ع �يضاً  كذلك هادالل ما

 ،   ؟؟ يطهره  �ن اآلن اهللا ير�د �و خلقة مطهرون ه  هل طيب

 اهللا قول مع� فما مطهر�ن ُخلقوا كنوا فِذا مطهر�ن ُخِلقوا،  خلقة مطهرون �نه  اعقوم بدعوى
َف **  وتعا  تبارك ُ  يُِر�دُ  ُمالِ َف  عن�  لذهب ير�د قال ونوا� �واور بعد}  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

 اهللا ص� الب �ن وهو الدساء حديث مع� ما لذاً ،  الرجس عن�  و�ذهب طهر�  �ي الرجس
  وطهره الرجس عنه  �ذهب ا� بيت �هل ه  هؤالء ا�: (  قال ث  بالدساء جلله  وسل  عليه

 مطهرون ه ،  عنه  ذاهب هو �صالً  هو الي الرجس بذهاب يدعو ؟ و�ماذا ؟ لاذا يدعو ) تطه�اً 
 !!  الرجس عنه  يُذهب �ن اهللا من يطلب الب فديف!!  خلقة

 .وسل  وآل عليه اهللا ص� الب من ي�ون �ن ينبغ ال حاصل تصيل

 ف لست فِ�(  يقول عنه اهللا رض وع ععصمةا ع تدل كيف،  اععصمة ع تدل ال اآلية هذه لذاً 
 .٢٩٣ ص ٨ج الكف ) ذلك م� يقع �ن من آمن وال �خطئ �ن بفوق نفس

 مثل و�راءه  �هواءه  من فيه الاس لختلف ما عليك يلتبس �ن �شفقت ث : (  لبنه للحسن و�قول
  .٥٧٦ ص الالغة نهج ) عليه  للبس الي

 وقال .٥٧٧ ص الالغة نهج ) اعظلماء وتتورط اععشواء  خبط تبط لنما نك� فأعل : (ً  �يضا ل وقال
 ُخلقت ما ل �و فِنك به جهالك ع فأحله – �ور يع� – ذلك من عليك �شك فِن: (  كذلك ل
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 الالغة  نهج ) بصك فيه يضل �و ر�يك فيه و�تح� األور من تهل ما �رث وما ُعلمُت   ث  جاهالً 
 .٥٧٨ ص

 يعتقدون كنوا ما منه  كث�اً  فِن: (  يقول اععاو� ع بن اةين ز�ن الا� بالشهيد رسمونه من وهذا
 .١٥١ ص األيمان حقائق ) �برار علماء �نه  يعتقدون  كنوا بل عليه  لفاءها بعصمته 

ُما**  َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف  ؟؟ الرجس هو ما}  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

 هذا ك. الشيطان،  الشك، الشك، اعفسق، اإلث  هو،  النْب هو،  اعقذر هو:  اللغة �هل قال الرجس
 .الرجس وس� ف يدخل

ُها يُا: **  وتعا  تبارك  اهللا قول عدإ وواضع ف اعقرآن ف رجس كمة وردت ُّ
ُ
ينُ  َ ِ

ف
  ال

ْ
ُما آُمنُوا َف ُْمرُ  لِ

ْ
 ال

نُصاُب  ُوالُْميِْسُ 
ُ
ْزالُ  ُواأل

ُ
يُْطانِ   ُ�ُمِل  ّمنْ  رِْجٌس  مُ ُواأل  .} الشف

َّ  ُ�ُْعُل  ُكُذلُِك **  وتعا  سبحانه وقال ينُ  ُعُ  الرّْجُس  ا ِ
ف
 ،}  يُْؤِمنُونُ  الُ  ال

ِجدُ  الف  قُل**  وتعا  سبحانه وقال 
ُ
ْوِحُ  ُما ِف  �

ُ
ف  �

ُ
ماً  لِل ْطُعُمهُ  ُطاِع ٍ  ُعُ  ُ�ُرف ن لِالف  ُُ

ُ
وْ  تُةً ُميْ  يُُ�ونُ  �

ُ
 ُدماً  �

ْسُفوحاً  وْ  مف
ُ
�  ُ ْ

ُ
وْ  رِْجٌس  فُِِنفهُ  ِخِ��رٍ  ل

ُ
ِهلف  فِْسقاً  �

ُ
َّ  ِعُغْ�ِ  �  الدفار عن وعال جل اهللا يقول و�ذلك}  بِهِ  ا

ُْعُ  قُدْ  قُاُل **  الهود من ّ�ُ� ْ  ّمن ُعلُيُْ�  ُو َّ   ُسيُْحِلُفونُ **  و�قول}  وُُغُضٌب  رِْجٌس  رف  لُِذا  ْ عُ�ُ  بِا
  لُِلِْه ْ  انُقلُبْتُ ْ 

ْ
  ُ�نُْه ْ  ِلُْعرُِضوا

ْ
ْعرُِضوا

ُ
َفُه ْ  ُ�نُْه ْ  فُأ  تب� الدر�  اعقرآن ف جاءت وغ�ها}  رِْجٌس  لِ

 .العا� من شابهها وما الشك،  الشيطان،  الشك،  اعقذر،  النْب،  اإلث  وهو الرجس مع�

ُما**  قال �نه ورحه عنه اهللا رض الصادق جعفر عن جاء وللك َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا
 ،  الشك هو:  قال} 

 اهللا ف �شك ال رواية و�،  ديننا ف:   رواية و�،  بر�نا �شك ال واهللا الشك هو الرجس:  الاقر وقال
 .الرجس هو هذا،  ودينه الق

  ؟ ماذا فكن الرجس عنه  اهللا �ذهب

  .!معصوما؟. لماماً  يص� الرجس عنه اهللا �ذهب نم ك هل
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ُغّشيُ� ُ  لِذْ **  معه كنوا لا بدر �هل ف،  الؤمن� جيع عن يقول وتعا  سبحانه اهللا ُمنُةً  الُّعاُس  ُُ
ُ
� 

ُل   ّمنْهُ  ُماء ّمن ُعلُيُْ�  ُوُ�ُ�ّ ُُطّهُرُ�  ُماء السف
ّ
 رجس وقُر�ت}  يُْطانِ الشف  رِْجزُ  ُعنُ� ْ  ُوُ�ْذِهُب  بِهِ  ل

 ،  لذاً   معصوم� صاروا هل،  بالس�

 !! وسل  وآل عليه اهللا ص� الب مع كنوا عش و�ضعة ثالثمئة �ئمة صاروا هؤالء ك

ُرُ� ْ  يُِر�دُ  ُوعُـِ�ن**  وعال جل اهللا يقول لماماً  ي�ون وتعا  سبحانه اهللا طهره من ك هل  ِلُُطهف
 .الؤمن� لميع يقولا}  �ْشُدُرونُ  عُُعلفُ� ْ  ُعلُيُْ� ْ  هُ نِْعُمتُ  ُوِلُِت ف 

َّ **  وتعا  سبحانه وقال ن يُِر�دُ  ُوا
ُ
تُوُب  � ينُ  ُوُ�ِر�دُ  ُعلُيُْ� ْ  ُُ ِ

ف
ُهُواِت  يُتفِبُعونُ  ال ن الشف

ُ
�  

ْ
 ُميْالً  تُِميلُوا

  ير�د اهللا، }  ُعِظيماً 

 : اععل  �هل قال كما قسم� ل  تنقس  وتعا  سبحانه

 .-وتعا  سبحانه – يرضاه و اهللا �به ما و� شعية لرادإ-١

 .وتعا  سبحانه اهللا يوقعه ما و� قدر�ة كونية لرادإ -٢

ُحدٍ  لُْسُتف  الفِبّ  �ُِساء يُا** ،  ون� بأور ُسبقت وللك اهللا �به فيما � لنما واآلية
ُ
** } اعنُّساء ّمنُ   ُكأ

 } يُوتُِ�نف �ُ  ِف  ُوقُْرنُ 

ِطْعنُ ** 
ُ
ُ  ُو� َف ُ  ا

ُ
َفُما**  بعدها قال ث }  ُورُُسول ُ  يُِر�دُ  لِ َف  األواور هذه مع �ي}  الرّْجُس   ُعنُ� ُ  ِلُْذِهُب  ا

  اهللا ير�د الوا� وهذه

 ن� عنه ما وترك �ور ما بفعل لعتمت  لذا الرجس عن�  يُذهب �ن وع جل �ب �ي سبحانه
  شعية لرادإ ذهفه،  وزجر

: **  يقول وتعا  سبحانه اهللا وللك تقع ال وقد تقع قد الشعية اإلرادإ وهذه،  ورسول اهللا �بها
 َّ ن يُِر�دُ  ُوا

ُ
تُوُب  � ُُ  

ينُ  ُوُ�ِر�دُ  ُعلُيُْ� ْ  ِ
ف
ُهُواِت  يُتفِبُعونُ  ال ن الشف

ُ
�  

ْ
 ال ؟ يه عل اهللا تاب الاس جيع هل}  ُعِظيماً  ُميْالً  تُِميلُوا

 عبدإ منه  جعل من ومنه  وعال جل ععنه من ومنه  وتعا  سبحانه  عليه  اهللا غضب من منه ، 
 .قدر�ة عيست شعية لرادإ ألنها وتعا  سبحانه عليه  تاب وما جهن  حطب وجعله  اعطاغوت
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 ال وما اهللا  به� ما ع تقع وهذه وتعا  سبحانه اهللا يوقعها اعت ف� الدونية اعقدر�ة اإلرادإ �ما
،  وتعا  سبحانه اهللا بِرادإ،  ؟ اهللا بِرادإ �و اهللا عن رغماً  الكفر �فر هل مثالً  الكفر ك�فر،  �به
  �ُُشاُؤونُ  ُوُما**  وتعا  سبحانه اهللا بِرادإ لال الدون هذا ف شء يقع ما

ف
ن لِال

ُ
ُ  رُُشاءُ  � َف  سبحانه}  ا

  كن و�ن وتعا  سبحانه الدونية اعقدر�ة اهللا بِرادإ هو بل اهللا عن رغماً  عيس الكفر ف�فر وتعا 
 عن لبليس يمتنع �ن وتعا  سبحانه اهللا ير�د وال،  - الكفر ي�فر �ن �ب ال �ي - هذا �ب ال اهللا

 بمع� � اعت الشعية بِرادته وعيس اعقدر�ة الدونية اهللا بِرادإ هذا وقع وع�ن آلدم السجود
 ترك ع �اسب وال الشعية لرادته ترك ع اهللا �اسب وللك – و�رضاه اهللا �به ام – الحبة
 �ع� يتجاوزها �ن �حد رستطيع وال يت�ها �ن �صالً  �حد رستطيع ال ألنه اعقدر�ة الدونية لرادته
 .اعقدر�ة الدونية اهللا لرادإ
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 حوباهلة آية
 � و�ساء و�ساءنا و�بناء�  �بناءنا ندع تعالوا فقل

 اهللا؟ رسول دخول هو فاطمة ع ع دخول كن فهل اهللا رسول نفس هو ع كن لذا

 .نبيا ع ي�ون �ن لزم الرسول نفس هو ع كن �ذا

 الكذب� ع اهللا ععنة فنجعل نبتهل ث  و�نفس�  و�نفسنا

 اآلية؟ بهذه علينا باالحتجاج الراد ما 

 البوي؟ اليت �هل من والس� والسن فاطمة ت�ون �ن نندر وهل

 فضله ؟ نندر �ننا �م

 والس�؟ والسن عع� لال ت�ون ال اإلمامة �ن إلثبات باآلية االحتجاج �ما

 .عنها ت� الي هو فع�

 .لعاو�ة سلمها والسن

 .منها يتم�ن ل  والس�

 ؟ و�نفس�  و�نفسنا مع� ما 

 .عنت  ما عليه عز�ز �نفس�  من رسول جاء�  عقد 

 ؟ كه  الصحابه نفس وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن هذا يع� له 

 وسل  عليه اهللا ص� الرسول ر�يب عنه اهللا رض عليا لن 

 و�نفسنا بلفظ شملته �نها قوع�  من �و� لكن و�بناء�  و�بناءنا بلفظ اآلية شملته �نه قلت  فلو
 و�نفس� 

 !! تزعمون كما ل وس عليه اهللا ص� الب من رضع �نه تنسوا ال ث 
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 ماتت حت ب�ر أب ع فاطمة وغضب فدك شبسة

 ) األول الرد( 
 ، �نفسه  �شت� بما �ولوها ث  ومن لعناها الظر دون وسل  صحيح ف برواية الرافضة واستدل
 : � والرواية

 نع الز�� بن عروإ عن شهاب ابن  عن عقيل عن لث حدثنا حج� �خَنا رافع بن �مد حدث� 
 �سأل الصديق ب�ر �ب ل  �رسلت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بنت فاطمة �ن �خَته �نها  �شة
  خيَ خس من بق وما وفدك بالدينة عليه اهللا �فاء اا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من م�اثها

 �مد آل يأرل لنما صدقة تر�نا ما نورث ال قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن ب�ر �بو   فقال 
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صدقة من شيئا �غ� ال واهللا و�� الال هذا ف وسل  عليه اهللا ص� 

 رسول به عمل بما فيها وألعملن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عهد ف عليها كنت اعت حالا عن
 ذلك ف ب�ر �ب ع فاطمة فوجدت شيئا فاطمة ل  يدفع �ن ب�ر �بو فأب وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 فلما �شهر ستة وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد و شت توفيت حت ت�لمه فل  فهجرته قال

 من عع� و�ن ع عليها وص� ب�ر �با بها يؤذن ول  لال طاعب �ب بن ع زوجها دفنها توفيت
 ومبايعته ب�ر �ب  وصالة فالمس الاس وجوه ع استندر توفيت فلما فاطمة حياإ وجهة الاس
 بن عمر �ض كراهية �حد معك يأتنا وال ائتنا �ن ب�ر �ب ل  فأرسل األشهر تلك بايع ي�ن ول 

 ب يفعلوا �ن عساه  وما ب�ر �بو فقال وحدك عليه  تدخل ال واهللا ب�ر ألب عمر فقال الطاب
 ب�ر �با يا عرفنا قد لنا قال ث  طاعب �ب بن ع فتشهد ب�ر �بو عليه  فدخل آلتينه  واهللا ل�

 و�نا باألور علينا استبددت ولدنك للك اهللا ساقه خ�ا عليك ننفس ول  اهللا �عطاك وما فضيلتك
 فاضت حت ب�ر �با ي�ل  يزل فل  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من عقرابتنا حقا لا نرى �ن
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عقرابة بيده نفس والي قال ب�ر �بو ت�ل  فلما  ب�ر �ب عينا
 عن فيها آل ل  فِ� األووال هذه من و�ين�  بي� شجر الي و�ما قرابت من �صل �ن لل �حب
 ب�ر ألب ع فقال صنعته لال فيها يصنعه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت �ورا �ترك ول  الق

 وتلفه ع شأن وذكر فتشهد النَ ع ر� اعظهر صالإ ب�ر �بو ص� فلما للبيعة اععشية ووعدك
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 ل  و�نه ب�ر �ب حق فعظ  طاعب �ب بن ع و�شهد استغفر ث  لله اعتذر بالي وعذره اليعة عن
 األور ف لا نرى كنا ولدنا به اهللا فضله ل�ي لن�ارا وال ب�ر �ب ع نفاسة صنع الي ع �مله
 ع ل  السلمون فكن �صبت وقالوا السلمون بذلك فس �نفسنا ف فوجدنا به علينا فاستبد انصيب
 .العروف األور راجع ح� قر�با

 �خَنا اآلخران قال و حدثنا رافع ابن قال حيد بن وعبد رافع بن و�مد لبراهي  بن لسحق حدثنا 
 يلتمسان ب�ر �با �تيا واععباس فاطمة �ن ة �ش عن عروإ عن الزهري عن معمر  �خَنا الرزاق عبد

 خيَ من وسهمه فدك من �رضه يطلبان حينئذ وهما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من م�اثهما
 حديث مع� بمثل الديث وساق وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت ل� ب�ر �بو لما فقال
 ل  وض ث  وسابقته فضيلته وذكر ب�ر �ب قح من فعظ  ع قام ث  قال �نه غ� الزهري  عن عقيل

 قارب ح� ع ل  قر�با الاس فكن و�حسنت �صبت فقالوا ع ل  الاس فأقبل فبايعه ب�ر �ب
 وسل  صحيح العروف األور

 آخر �سند الضمون ف رس� باختالف نقلت قد الرواية وهذه( فيقول ضعيف �سند الكف ف ورد 
 عن: � والرواية ضعيف الختي �ب نفس ع�ن ، صحيح الختي �ب ل  ندالس �نّ  �ي ، ضعيف
 ال عبد �ب عن الختي �ب عن خاة بن �مد عن عيس بن �مد بن �حد عن �� بن �مد
 و�نما ، ديناراً  وال درهماً  يوّرثوا ل  األنبياء �نّ  وذاك ، األنبياء ورثة اععلماء لنّ : ( قال السالم عليه
 )٣٩ – ٣٨() … �حاديثه  من �حاديث ثواورّ 

 المي� ذلك بّ�  كما صحيح )اععل  وّرثوا وع�ن درهماً  وال ديناراً  يوّرثوا ل  األنبياء لنّ ( حديث لذاً 
 قبله من والجلس

 عليه اهللا عبد �با سأعت( قول ميس عن األنوار بار ف والجلس الهذيب ف اعطوس وروى 
 فأما واعقصب والشب والناء اعطوب قيمة لن: فقال ، ال�اث من لن ام اعنساء عن السالم
 )٣٩()فيهما لن م�اث فال واععقار األرض
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 اععقار من وال األرض من يرثن ال اعنساء: (قال السالم عليه جعفر �ب عن وسل  بن �مد وعن
 اةور من للنساء عيس( :قال )٣٩(السالم عليهما �حدهما عن �ع� بن اللك عبد وعن )٣٩()شيئاً 

 )شيئاً  واععقار

 اب� وهبت قد ل� ، اهللا رسول يا: فقال وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول جاء لّما سعد بن �ش� لنّ  
شهدك �ن وار�د حديقة

ُ
 فقال ، ال: قال �عطيت؟ �والدك �ُرّل  :وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فقال ، �

 )٣٩() جور ع �شهد ال فِ� اذهب(  يهعل وسالمه اهللا صلوات الب

 ، الجرإ من الامنة ف اهللا رسول بنت ز�نب توفيت بينما الجرإ من السابعة السنة ف كنت خيَ 
 اهللا رضوان فاطمة اهللا رسول يُعطي �ن يُتصور فديف ، الجرإ من الاسعة ف كثوم �م وتوفيت
 وز�نباً؟ كثوم �م و�دع عليها

 لنّ (  نصه ما ع اإلمام عن اإلمامة ف الشاف كتابه ف ) الدى بعل  اللقب(  ورتض السيد يروي 
 �رد �ن اهللا من ألستحي ل�: فقال ، فدك رد ف ُكّ  السالم عليه طاعب �ب بن ع ل  وصل لّما األور
 )٢() عمر و�وضاه ب�ر �بو منه منع شيئاً 

 �م� يا: فقال ، الظال  يردّ  ورآه ، الهدي ع وردّ  …(  ولق السن �ب عن الكف ف الكي� روى 
 ع فتح لّما وتعا  تبارك اهللا لنّ : قال السن؟ �با يا ذاك وما: ل فقال تُرد؟ ال مظلمتنا بال ما! الؤمن�

 �حد جبل منها حد: فقال ، ل حّدها! السن �با يا: الهدي ل فقال ، … فدك وآل عليه اهللا ص� نبيه
 ف �رض فأين )٢٩(.)الندل دومة منها وحد ، الحر سيف منها وحد ، وص عررش منها وحد ،

 كهذه وساحة من خيَ

  
 �ب ع غضبت عنها اهللا رض فاطمة �ن الرافضة قول ع اآلن ونأت وفدك الوراثة شأن ف هذا

 :ماتت حت ت�لمه ول  عنه اهللا رض ب�ر

 عنه، راضية و� وماتت ذلك، بعد ب�ر �ب عن رضيت �نها -عنها اهللا رض- فاطمة عن وثبت 
 فاستأذن الصديق ب�ر �بو �تاها فاطمة ورضت لا: (قال �نه الشعب عن �سنده اليهق روى ما ع

 ل؟ آذن �ن �تب: فقاعت عليك؟ رستأذن ب�ر �بو هذا فاطمة يا: ع فقال عليها،
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 لال واععش�إ، واألهل والال، اةار تر�ت ما واهللا: فقال ا،يتضاه عليها فدخل ل فأذنت نع ،: قال
 الدَى السن -)رضيت حت ترضاها ث  اليت، �هل وورضات�  رسول، وورضاإ اهللا، ورضاإ لبتغاء

- ٦/٣٠١ للبيهق

 لشغلها ب�ر بأب تلتق ل  )فاطمة �ي( لنها ث «: التقدم  �شة لديث شحه سياق ف اعقرطب قال 
 ال: (  اهللا رسول قال فقد و�ال بالجران، ذلك عن الراوي فعَ بيتها ولالزمتها اهللا، برسول تهابمصيب
 عن الاس و�بعد و�رم، ذلك من �ل بما الاس �عل  و� -)ثالث فوق �خاه يهجر �ن لسل  �ل

 باب دب،األ كتاب: (ف -t- األنصاري �يوب �ب حديث من الخاري �خرجه - ) اهللا رسول تاعفة
 عذر بال ثالث فوق الجر تر�  باب والصلة، اعَ كتاب: (ووسل  ح، ،١٠/٤٩٢ الاري فتح )الجرإ
- ٤/١٩٨٤ )شع

 من هذا وعيس عقائه، عن انقباضها فمعناه ب�ر �با فاطمة هجران من ذكر ما و�ما«: الووي وقال 
 )ت�لمه فل ( الديث هذا ف قولو اللقاء، عند واإلعراض السالم ترك هو الي الحرم، الجران

 قط ينقل ول  فتكمه، عقائه ل  اضطرت وال حاجة منه تطلب ل  النقباضها �و األور، هذا ف يع�
  -١٢/٧٣ وسل  صحيح شح -»كمتـــه وال عليه �سل  فل  القيا �نهما

 – عنها اهللا رض – فاطمة غسلت اعت � ب�ر اب زوجة عميس بنت �سماء ان ايضاً  واةلل

 : الشأن بهذا الرافضة كتب ومن 

 :يقول حديد اب ابن شح الالغة نهج كتاب من 

 انظر عنه فرضيت الها وطلب ععمر وشفع ذلك بعد ابو��ر للها وش الزهراء غضبت عندما
  ٥٧/  ١ حديد اب إلبن الالغه نهج شح

 :يقول ٥٠٧/  ٥ هيث  إلبن الالغه وشح

  عنه  فرضيت الها وطلب ععمر وشفع ذلك بعد ابو��ر الها وش

 الادي الشيعة علماء �رَ �حد عنه قال فقد الرافضة عند صحيح كه الالغة نهج كتاب:  والحظة
 : �ن"  الالغة نهج وستدرك"  كتابه ف اعغطاء كشف
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  :- قال �ن ل  -...شأنا اإلسالمية الدتب �عظ  من. الالغة نهج كتاب "

  " تدبره لن وعب ، اعتمده لن و�رهان به تمسط لن و�اإ ، به تضاءاس لن نور

 :�يضا وقال

 واآلداب وال�  والوصايا والدتب الطب من فيه ما جيع �ن الالغة نهج كتاب ف اتقادنا لن"
 " والدتبالعتَإ الصحيحة األخبار جوامع ف بيته �هل وعن ص الب عن يروى ما كحال حال

  ١٩١ ص اعغطاء لكشف - الالغة نهج وستدرك -

  عليه، فاطمة غضب ع يعلقونها اعت ب�ر �ب ع الرافضة مطاعن حض تند و�هذا

 رسع وال عليه، وماتت ذلك بعد عنه رضيت فقد األور بداية ف ب�ر �ب ع غضبت كنت فلئ
 عنه رضيت عمن يرض �ن لال لا، �بته ف صادق �حد

 �ن يع� هذا فهل عليه غضبت لن ردإ الرافضة عند يعتَ عنها اهللا رض اطمةف غضب كن لذا ث  
 ؟ ورتد و�رضاه عنه اهللا رض عليا

 بذلك فسمعت جهل �ب بنت خطب علياً  لن: (قال ترمة بن السور حديث من الشيخان روى 
 ع وهذا تك،لنا تغضب ال �نك قووك يزع : فقاعت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فأتت فاطمة،
 بعد �ما: يقول �شهد ح� فسمعته وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقام جهل، �ب بنت ناكح

 واهللا رسوءها، �ن �رره و�� م� بضعة فاطمة و�ن وصدق�، فحدث� الر�يع ابن اععاص �با �ن�حت
: ف الخاري رواه -)الطبة ع فتك واحد رجل عند اهللا عدو و�نت اهللا رسول بنت تتمع ال
 ،٣٧٢٩ح ،٧/٨٥ الاري فتح )وسل  عليه اهللا ص� الب �صهار ذكر باب الصحابة، فضائل كتاب(

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بنت فاطمة فضائل باب الصحابة، فضائل كتاب: (ووسل 
4/1903- 

  
============= 
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 ) الرد الا�( 
 اهللا صلوات الب �صحاب ع كث�اً  فيها وشنعوا ث�اً ك فيها ت�لموا،  اةنيا ألجلها �قيمت قضية 

 �رض من وسل  عليه اهللا ص� للنب �رض فدك  .فدك ما �دراك وما فدك قضية و� عليه وسالمه
 ل  لنقسمت وحاصها للها وسل  عليه اهللا ص� الب جاء لا خيَ �ن العلوم من وذلك خيَ

 .فدك فيه ما خيَ ف صلحاً  فُتح الي من،  صلحاً  فُتح  قس و�  عنوإ فُتح قس  ل ،  قسم�

 غلتها نصف و�عطون يزرعونها �نه  ع عليها الهود وسل  عليه اهللا ص� الب صاعح �رض فدك
 .وسل  عليه اهللا ص� للنب ت�ون فدك غلة فنصف،  وسل  عليه اهللا ص� للنب

 ص� الب من بورثها تطاعب عنها اهللا رض فاطمة جاءت عليه وسالمه اهللا صلوات تو� �ن بعد

 لله فذهبت  ، خالفته تعتقد كنت الي السلم� خليفة ألنه ب�ر �ب ل  فذهبت وسل  عليه اهللا
 سمعت ل� ب�ر �بو لا فقال،  وسل  عليه اهللا ص� الب من ورثها فدك يعطيها �ن منه طلبت و

 ب�ر ألب قلنا لو وهنا،  ) صدقة فهو تر�ناه ما نورث ال: (  يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 ال(  يقول وسل  عليه اهللا ص� الب وعندك بِرثها تطاعب فاطمة عندك ب�ر �با يا تعال الصديق
 .؟ من تطيع ) نورث

 لو �طيعها فيقول تطيعها ال لاذا وفاطمة طيب. وسل  عليه اهللا ص� الب سأطيع سيقول �نه شك ال
 عليه وسالمه اهللا صلوات معصوم الب هذا،  وسل  عليه اهللا ص� الب من �ور عندي ي�ن ل 

 و�ن ) صدقة فهو تر�ناه ما نورث ال( قال �ور� وسل  عليه اهللا ص� والب معصومة غ� وفاطمة
 ورواه عمر ورواه عبيدإ �بو رواه الديث هذا،  وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب فسألوا �حببت 
 فهو تر�ناه ما نورث ال( وسل  عليه اهللا ص� الب عن طلحة ورواه الز�� ورواه ع ورواه اععباس
 .)صدقة
 اهللا ىاف منا واحد �ي شك ال. ؟ فاطمة قول وعندي الب حديث عندي �نا �صنع ماذا طيب

 ك قول ع سل و عليه اهللا ص� الب قول فيقدم وسل  عليه اهللا ص� الب و�قدر وتعا  سبحانه
 .�حد
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 فاطمة فرجعت ) صدقة فهو تر�ناه ما نورث ال: (  قال الرسول شيئاً  �عطيك �ن �ستطيع ال لا فقال
 .ورثها تأخذ ول  عنها اهللا رض

 وآل عليه اهللا ص� الب يرث الي من لرث ل كن لو وسل  عليه اهللا ص� الب لرث نوزع دعونا
 ؟ وسل 

 .اععباس عمه و�رثه �زواجه و�رثه فاطمة ترثه:  ثالثة يرثه

 .�نث. وارث فرع إلنها ترك ما نصف فلها فاطمة �ما

 .فاطمة و� الوارث اعفرع لوجود الُُمن ف رشت�ن وسل  عليه اهللا ص� الب و�زواج

  .تعصيباً  الاق يأخذ وسل  عليه اهللا ص� الب ع  واععباس

 اععباس �ين وللك بفاطمة خاصة اعقضية عيست لذا،  وسل  لوآ عليه اهللا ص� الب لرث هو هذا
 ل  وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج �ين،  وسل  عليه اهللا ص� الب من بِرثه و�طاعب يأت ل  لاذا
 .وسل  وآل عليه اهللا ص� الب من بِرثهن و�طاعب يأت�

 ُوُورُِث : **  يقول وتعا  سبحانه واهللا ؟ اإلرث من تروونها كيف قائل يقول قد،  اإلرث يعطها فل 
 ** :قال الوة طلب لا يح عن قال �نه والسالم الصالإ عليه ز�ر�ا عن و�قول { ُداُوودُ  ُسلُيُْمانُ 

ْعُقوُب  آلِ  ِمنْ  ُوُ�رُِث  يُِرثُِ�   ) صدقة فهو تر�ناه ما نورث ال األنبياء معاش �ن(  تقولون و�نت ، }  ُُ
 .الديث ع مقدمة فاآلية الديث  رضت لذا واآلية آية وتلك ب�ر �بو ليقو الديث هذا

 رض نصيبها فاطمة �خذت لو يض�نا وما تعنتاً  واهللا عيس ال .تعنتاً . لاذا قلت  كما األور عيس فنقول
 .نصيب لا كن لن و�رضاها عنها اهللا

 عن يقول ماذا وعال جل اهللا ، ذلك من �رث نر�د ال قليالً  وتدبروها اآليات لقر�وا نقول وع�ن
ْعُقوُب  آلِ  ِمنْ  ُوُ�رُِث  يُِرثُِ� **  قال ؟ ز�ر�ا  ز�ر�ا عن وتعا  تبارك اهللا يقول،  قبلها اعت اآليات ما { ُُ
ُعْظ ُ  ُوُهنُ  لِّ�  رُّب  قُاُل  ٣ ُخِفّيا نُِداء ُر�فهُ  نُاُدى لِذْ  ٢ ُزُ�ِر�فا ُ�بُْدهُ  ُرّ�ُك  رُْحُةِ  ِذْكرُ  ١ كهيعص** 

ْ
 ِمّ�  اع

ُس  ُواْشتُُعُل 
ْ
� ُرن ُولُ ْ  ُشيْبًا الرف

ُ
ِت  ُوُ�نُِت  ُوُراِئ  ِمن الُْمُواِلُ  ِخْفُت  ُو�ِّ�  ٤ ُشِقّيا رُّب  بُِدُ ئُِك  �

ُ
 ُ قًِرا اْوُر�

نُك  ِمن ِل  ُ�ُهْب  ُ
ف
ْعُقوُب  آلِ  ِمنْ  ُوُ�رُِث  يُِرثُِ�  ٥ ُوِلّا ة  � هل اآليات سياق. }٦ رُِضّيا رُّب  ُواْجُعلْهُ  ُُ

 الي الال هو ما فق�اً  كن �اراً  كن ز�ر�ا. فق�. ز�ر�ا حال كن ماذا الس�إ كتب لقر�وا ؟ مال وراثة
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 �ين!!  مال ع�ث الوة اهللا رسأل صالاً  رجالً  �ن يعقل هل ث ،  ل وارثاً  يطلب حت ز�ر�ا عند
 تقبلونه فديف صاعح لرجل هذا نقبل ال!!  مال ع�ث وةاً  يطلب ؟ الذل �ين. اهللا سبيل ف الصدقة

 نب ف نقبله �ن يم�ن ال هذا!!  �ووال يرث حت:  قال شء ألي الوة اهللا رسأل �ن!!  كر�  لب
ْعُقوُب  آلِ  ِمنْ  ُوُ�رُِث  يُِرثُِ� : **  يقول ماذا ث ،  والسالم الصالإ عليه ز�ر�ا مثل كر�   ب� �  { ُُ

 ز�ر�ا ب� اآلباء مئات نقل ل  لن عشات السن� مئات ؟ واألجداد اآلباء من وز�ر�ا يعقوب
،  و�عقوب ز�ر�ا ب� وسليمان داوود،  و�عقوب ز�ر�ا ب� �يوب و�عقوب ز�ر�ا ب� ووس،  و�عقوب
 �از�ر ب� تقر�باً  لسائيل ب� �نبياء ك. و�عقوب ز�ر�ا ب� يوسف،  و�عقوب ز�ر�ا ب� يو�س

،  لسائيل هو و�عقوب البوإ لنتهت. عيس يح ز�ر�ا لسائيل ب� �نبياء آخر يمثل ز�ر�ا و�عقوب
 لسائيل ب� عن نتك  األنبياء جيع عن النتك  و�ن و�عقوب ز�ر�ا ب� ه  لسائيل ب� �نبياء ك
 .كولة �مة

 عن سيحجبونه الين من و�  و� }  ُقوُب ُُعْ  آلِ  ِمنْ  ُو�ُرُِث  يُِرثُِ� **  الوة هذا نصيب سيدون � 
 .األقرب األوالد،  ال�اث

 يرث. البوإ م�اث القيق ال�اث هذا البوإ م�اث �راد. ز�ر�ا �راد ماذا لذاً . يُعقل ال كم هذا
 لن(  يقول وسل  عليه اهللا ص� الب وللك،  اععل  يرث وتعا  تبارك اهللا ل  اةعوإ يرث .البوإ
 وسالمه اهللا صلوات ز�ر�ا �راده الي هذا،  ) اععل  ورثوا و�نما ديناراً  وال درهماً  يورثوا ل  نبياءاأل

 ُسلُيُْمانُ  ُوُورُِث : **  وتعا  تبارك اهللا قال لا عليه وسالمه اهللا صلوات سليمان م�اث ومنه،  عليه
.. ؟ ذكره فائدإ ما ماالً  كن لو الال يرث ل ،  الدمة ورث البوإ ورث اععل  ورث. ؟ ماذا ورث}  ُداُوودُ 
 ذا �ور اعقرآن ف ذكر الي لذاً  ؟ اعقرآن ف يذكر فلماذا طبيِ �ور هذا،  �باه يرث الوة جداً  طبيِ
 �رد عيس مه  شء ل  ينبه �ن �راد}  ُداُوودُ  ُسلُيُْمانُ  ُوُورُِث **  وتعا  تبارك اهللا يقول عندما �همية
 ثالثمئة ل كنت الشهور ع داوود،  داوود س�إ ل  لرجعوا األبناء من ةاوود �   ث،  مال وراثة
�ة مئة وسبع زوجة  اهللا صلوات!  سليمان لال يرثه �ال كث �والد ةاوود ذكروا - �مة يع�  – ُسّ

 .�بداً  ي�ون �ن يم�ن ال هذا  .عليه وسالمه

 يعطونه كنوا،  ؟ ل  الال هذا �خذوا هل ثمانوع وعمر ب�ر �ب شأن ما طيب،  ورث �نه ولفرض
 الطيئة ما. ذنبه  ما وسل  عليه اهللا ص� الب يفعل كن كما وسل  عليه اهللا ص� الب بيت آلل
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 ل  �بداً  عثمان لستدخلها هل. عمر لستدخلها هل،  ل فدك لستدخل ب�ر �بو هل. �رت�بوها اعت
 ! ؟ يُالوون لاذا لذاً  ، رستدخلوها

  !؟ بفدك صنعوا ماذا! ؟ وعثمان وعمر ب�ر ألب الاس قلوب ف الدراهية نزرع لاذا

 عليه اهللا ص� الب بعد ماتت فاطمة،  الالفة زمن فاطمة بعد  شا وعثمان عمر لن قلنا لذا خاصة
 .!؟ بفدك وعثمان عمر شأن ما. الشهور ع �شهر �ستة بعده عنها ورض وسل 

 من فاطمة ماتت لذا الصف هو الي نصيبها. عنها اهللا رض عفاطمة لرث فدك بأن �سل  دعونا
 كثوم و�م وز�نب والس� السن:  ار�عة. ؟ فاطمة �والد من وزوجها �والدها يرثها ؟ فاطمة يرث

 من مابق،  عنها اهللا رض خد�ة و� توفيت و�مها وسل  عليه اهللا ص� تو� �بوها،  ع وزوجها
 - ال�اث و�قية،  عع� ال�اث فر�ع الوارث اعفرع لوجود الر�ع يأخذ الزوج. والزوج األوالد لال الورثة
 .األنثي� حظ مثل ل�كر فاطمة ألوالد – فاطمة م�اث

 .فاطمة ألوالد يعطها ول  عفاطمة فدك يعط ل  خالفته ف ع طيب

 ل  فكه  ،كذلك ظالاً  كن فع� عفدك اً ظال كن وعثمان ظالاً  كن وعمر ظالاً  ب�ر �بو كن فِن
 ع،  ألهلها يعطها ل  عثمان  ، ألهلها يعطها ل  عمر،  ألهلها يعطها ل  ب�ر �بو. ألهلها فدك يعطوا

 يعطه  ل  ؟ فاطمة ألوالد فدك ع �عطى هل األور هذا ف علمائ�  و�سألوا،  ألهلها يعطها ل 
 .فدك

 كثوم �م ألن،  يعطه  ل  ز�نب وألخته الس� ألخيه دكف �عطى هل ع بعد لستخلف السن
 .توفيت قد كنت

 اليُالم �ن و�ما الميع يُالم �ن لما! ؟ عنه اهللا رض ع يُالم وال وعثمان وعمر ب�ر �بو يُالم لاذا لذاً 
 .د�ح

 قالوا. داً �ح تلووون ال لاذا،  �حداً  يلووون ال السنة �هل،  الشيعة وووقف السنة �هل ووقف ننظر
 .�حداً  نلوم ال وللك عفاطمة م�اثاً  عيست �صالً  ألنها

 خرجت وللك ع يلوووا �ن و�لزمه  عثمان و�لووون عمر و�لووون ب�ر �بو فيلووون الشيعة �ما
 هذه الكولية لا يُقال الشيعة من طائفة
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 بيت حرق حال حلار�خ ب�تب جاءت حلت حلروحيات شبسة رد
 فاطمة

  
  اهللا رسول ع السالم و الصالإ و هللا المد و اهللا �س 
 �مد آل ع و �مد ع صل ا�
 سنقس  و -- فاطمة بيت حرق لروايات تفنيده و اهللا حفظه اةوشقية الشيخ رد اخوا� ع�  نورد

  الرد عطول نظرا مداخلت� ع الوضوع
 
  عنها اهللا رض فاطمة بيت ع الجوم قصة �راذيب نيدتف

 
  دوشقية
 اةار و�حراق فاطمة م�ل ع الاطلة الجوم روايات تفنيد
 :ذكر الي الار�خ تندرون هل: الرافضة لا يقول

 زمانها؟ لمام ع خرجت  �شة �ن ·
 فاطمة؟ دار �حرق عمر و�ن ·
 ع؟ بن للحسن الس  دس الي هو معاو�ة و�ن ·
 

 رض الي الهودي سبأ بن اهللا عبد بوجود شهدت اعت الار�خ كتب تندرون وهل للرافضة فنقول
 .دينا الرفض ع� 

 وال والم�، اعغث تروي الار�خ و�تب سبأ، ابن شخصية تثبت ل : وقالوا عغضبوا ذلك ل  قلنا لو
 .الثبت دون من الار�خ كتب ع تعتمدوا �ن �وز
 كن ولو الؤرخ وقول الشاعر لبقو حت علينا �تجوا �ن عنده  �وز .اعقوم يتناقض كيف فانظر
 .ذلك بمثل عليه  �تج �ن لا �وز ال ع�ن .رافضيا

 )ب�ر �ب قول( ..فاطمة بيت �حرق ل  �� وددت - 1
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 االعتدال وم�ان ٥٧٠٨ – ١٣٥٧ رق  ترجة ٤/٢١٨ ال�ان لسان( الج� داود بن علوان فيه
 وقال .«الديث مندر» والهب حجر ابنو يو�س بن سعيد و�بو الخاري قال .(5763 ترجة٣/١٠٨

 .)٣/٤٢٠للعقي� الضعفاء( اععقي�
 

 بن ز�د حدثنا عمر بن اهللا عبيد نا �ش بن �مد طر�ق من �خرى رواية �ورد قد شيبة �ب ابن �ن ع
 فاطمة ع يدخالن والز�� ع كن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بعد ب�ر ألب بو�ع ح� �نه �سل  �بيه عن �سل 
 دخل حت خرج الطاب بن عمر ذلك بلغ فلما �وره  ف و�رتعون فيشاورونها ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولرس بنت
 للنا �حب �حد من وما �بيك من للنا �حب �حد من ما واهللا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بنت يا فقال فاطمة ع
 عليه  �رق �ن �ورته  لن عندك الفر هؤالء اجتمع لن بمانِ ذاك ما اهللا و�ي  منك �بيك بعد
 عدت  عئ باهللا حلف وقد جاء� قد عمر �ن تعلمون فقاعت جاؤوها عمر خرج فلما قال يتال

 ترجعوا وال ر�ي�  فروا راشدين فانصفوا عليه حلف لا لمض� اهللا و�ي  اليت علي�  لحرقن
 .)٣٧٠٤٥ترجة 7/432 الصنف( »ب�ر ألب بايعوا حت للها يرجعوا فل  عنها فانصفوا لل
 

 به صح كما منقطعة عمر عن و�حاديثه يرسل كن �سل  بن ز�د ألن منقطعة رواية وهذه: قلت
 �سا� ومعج  ٣٧اةهش لزاعة( األلا� الشيخ كذلك )٢١١٧رق  الهذيب تقر�ب( حجر ابن الافظ
 .)٢/٧٣األلا� ل  ترج  الين الرواإ
 و�بطلت  .بالحر�ق الهديد ل  الحر�ق بصول اعتقاد�  �بطلت  الرواية بهذه احتججت  وعئ

 .ب�ر �با بايعوا حت فاطمة ل  يرجعوا فل  :تقول الرواية هذه ألن يبايع ل  عليا بأن اعتقاد� 
 

 طلحة وفيه ع بن عمر �ت قال كيب بن ز�اد عن مغ�إ عن جر�ر حدثنا قال حيد ابن حدثنا « - 2
 الز�� عليه فخرج اليعة ل  لخرجن �و علي�  ألحرقن واهللا فقال الهاجر�ن من ورجال والز��
 .)٢/٢٣٣اعطَي تار�خ( «فأخذوه عليه فوثبوا يده من السيف فسقط فعث السيف وصلتا

 
 :منها وعلل آفات الرواية ف

 الدب� الار�خ ف والخاري داود �بو به صح كما اختلط وقد يه  صدوق وهو حازم بن جر�ر
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)٢/٢٢٣٤(. 
 حجر ابن الافظ ذكره .لبراهي  عن سيما ال �حاديثه ف يرسل كن �نه لال ثقة .القس  ابن وهو الغ�إ

 .بالسماع صح لذا لال الراوي حديث فيها يقبل ال اعت الرتبة و� الدلس� من الالة الرتبة ف
 
 روى ، ٢٧٩ سنة التو� ، �دثي�  كبار من وهو ، بالالذري العروف ، الغدادي �� بن �حد  3
 ع ل  �رسل ب�ر �با �ن:  عون ابن وعن ، الي� سليمان عن ، ١/٥٨٦ األشاف ��ساب كتابه ف

 الاب ع فاطمة فتلقته  نار شعلة �ي  فتيلة ومعه عمر فجاء .يبايع فل  ، اليعة ير�د ، السالم عليه
 !�بوك به جاء فيما �قوى وذلك نع ،:قال باب؟ ع �رقا �تراك!  الطاب بن يا: فاطمة فقاعت ،

 عنه متأخر والالذري تابِ الي� سلميانا فِن .اآلخر طرفه ومن األول طرفه من منقطع لسناد هذا
 ب�ر �ب و�� و�ينه متأخر تابِ فهو عون ابن و�ما وسيط؟ راو بدون مباشإ عنه يروي فديف
 .انقطاع

 :علتان فيه
 جرحا فيه يذكر ول  )٨/٢٦٦والعديل الرح( ف حات  اب بنا ذكره .�ارب بن وسلمة جهاعة: �وال
 .ذمه �و وثقه من �جد ول  تعديال وال
 من حت رسمع ول  .هجر�ة ١٥٢ سنة تو� عون بن اهللا عبد وهو عون بن من الدب� االنقطاع: ثانيا
 .الجرإ من عش الادية السنة ف وقعت الادثة بأن الذك� مع الادثة او� باب من والصديق ��س

 .هجر�ة ١٤٣ سنة تو� الصديق يدرك ل  الي� سليمان و�ذلك
 

 باب ل  عمر مع الطب حل من كنت:  قال �سل  بن ز�د عن" اعغدر"  كتابه ف خذابه ابن روى  4
 ألحرقنه �و اليت ف من ك اخرج:  عفاطمة عمر فقال ، اليعة من واصحابه ع امتنع ح� فاطمة
 ! فيه ومن
 .)ص( الب �صحاب من وجاعة والس� والسن وفاطمة ع اليت ف و�ن:  قال

 !! وةي ع �فتحرق:  فاطمة فقاعت
 !! ولبايعنّ  لخرجنّ  �و ، واهللا لي:  عمر فقال
 .كتابه اس  ضبط وال عنه النقول اس  ضبط من الشبهات هذه طارح يتم�ن ل 
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 )خذابة ابن( باس  ومنه  )خ�ابة ابن( باس  ضبطه من ه فمن اسمه ضبط ف تتلف الؤعف فهذا
 .)خ�ابة( ابن �نه الحار �قق ورجح )خ�انة ابن( ومنه  )ج�انه ابن( ومنه  )خرداذبة( ومنه 
 .ه ٣٩١ تو� )جعفر بن اعفضل بن جعفر ح�ابة ابن( باس  )٢/١٢٦األعالم( ف الزرك ضبطه وع�ن

 .)اععذر( باس  ضبطه من ومنه  .)٢٨/٣٣٩( .اعغدر كتاب يسوع اعغرر كتاب فهو كتابه �ما
 كتاب �ي ف للرواية ذكر بوجود يقوم الرافضة عند اةلل �ن ع يدل فِنما شء ع دل لن وهذا
 .اعطبخ باء �عف كتاب مثال الدتاب هذا ي�ون �ن ولو كن

 
 تلفوا الين:  قال ، هجر�ة١٣٢١ ةسن ، األزهر�ة الطبعة ط ٢٠٥/ ٢ اعفر�د اععقد ف ر�ه عبد ابن  5

 .عبادإ بن وسعد ، والز�� ، واععباس ، ع ، ب�ر �ب بيعة عن
 الطاب بن عمر ، ب�ر �بو لله  بعث حت فاطمة بيت ف فقعدوا والز�� واععباس ع فأما

 ! فقاتله  �بوا لن:  ل وقال ، فاطمة بيت من لخرجه 
 لحرق �جئت:  الطاب بن يا:  فقال ، فاطمة فلقيته ، اةار عليه  يضم �ن ع نار من بقبس فأقبل
 !دارنا؟
 !! األمة فيه دخلت ما ف تدخلوا �و ، نع :  قال
 .)٢٣٩ص الس� طاووس البن اعطرائف( .العتعة �عيان من الرافضة عند ر�ه عبد ابن: �وال

 .الرافضة ضل و�ه  .األمة هذه �ضل من والرافضة
 ع يدرج ول  .معاو�ة آخره  �ر�عة اللفاء �ن يعتقد كن فِنه .�يضا بالصب وشهورا نك �نه: ثانيا
 .السنة �هل عند نصب هذا ومثل )١/٢٠٧للزرك األعالم( اللفاء جلة من طاعب �ب بن

 .السنة كتب من شيئا تدوا �ن عن عجزت  من يا األدب ف كتاب كتابه: ثالا
 

 االحتجاج ل  اضطروا لا وجدوا ولو والديث السن كتب ف رواية �دوا �ن الرافضة عجز عقد
 االعتال وش�ة الرفض ش�ة: الش�ت� ب� اندماج حدث فقد حال ك وع .بالعتعة علينا

 .واحدإ ش�ة ف واند�وا

 جنلخر:  وقال والار بالطب عمر د :  قال ، بعدها وما ٣/٢٠٣ تارىه ف اعطَي جر�ر بن �مد
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 !!و�ن: قال !فاطمة فيها لن:  ل فقالوا .فيها من ع ألحرقنها �و اليعة ل 
 اعطَي تار�خ ف لا وجود ال الرواية هذه فِن .الليل حاطب الر�ب الهل ذو الاقل هذا وسد�

 .اللفظ بهذا
 ل ثبتي ل  الدتاب وهذا .قتيبة ابن ع ومنحول منسوب والسياسة اإلمامة كتاب ف هو و�نما

 .منها ألسباب
 .والسياسة اإلمامة يُدع كتاباً  �عّف �نه منه  واحد يذكر ل  قتيبة البن ترجوا الين �ن ·
 بن �مد هو هذا ل� �ب وابن عنه، باللق رشعر �شك ل� �ب ابن عن يروي الدتاب وؤعف �ن ·

 سنة لال يوة ل  قتيبة ابن �ن عروفوال ،148 سنة تو� الدوفة قاض اعفقيه ل� �ب بن الرحن عبد
  ماً  وست� بمسة ل� �ب ابن وفاإ بعد �ي ٢١٣
 .دينور ل  لال بغداد من ىرج ل  �نه ح� ف والغرب دوشق ف �قام قتيبة ابن �ن رشعر الدتاب �ن ·
 
 وقد:  �رب �بو قال:  فقال ، الوهري ب�ر �ب عن روى ٢/٥٦ الالغة نهج شح ف الديد ابن  7

 بن والقداد ، السالم عليها فاطمة بيت ف معه  كن وقاص �ب بن سعد �ن �خرى رواية ف روي
 ، اليت عليه  لحرق عمر فأتاه  ، السالم عليه عليا يبايعوا �ن ع اجتمعوا و�نه  ، �يضا األسود

 .آخره ل  ..وتصيح تبك فاطمة وخرجت
:  فقال ب�ر �بو سأل:  قال ، الشعب عن �سنده شبة بن عمر اوحدثن:  ب�ر �بو قال:  ٥٧ صفحة و�
 .سيفه تق� وقد ع عند فقيل! ؟ الز�� �ين
 .بهما تأتيا� حت انطلقا!  الولد بن خاة يا ق !  عمر يا ق :  فقال

 السيف؟ هذا ما:  للز�� عمر فقال ، خارج من اليت باب ع خاة وقام ، عمر فدخل ، فانطلقا
:  وقال دفعه ث  فأقامه الز�� بيد �خذ ث  ، فدسه حجرا به فضب عمر فاختطه .عليا نبايع:  فقال

 دفع كما ودفعه فحمله ، يقوم �ن فأب! ب�ر ألب فبايع ق :  عع� قال ث  فأوسده دون�ه!  خاة يا
 ما �سع ما ب�ر �با يا:  وقاعت الجرإ باب ع فقامت ، بهما صنع ما فاطمة ور�ت ، فأخرجه الز��
 .آخره ل ......! اهللا رسول بيت �هل ع �غرت 
 الوجه ع �خرج حت اليعة من السالم عليه ع امتناع فأما:  ٦٠و ٥٩ صفحة ف الديد ابن وقال
 ، الاب هذا ف الوهري قال ما ذكرنا وقد ، الس� �هل ورواه الحدثون ذكره فقد .عليه �خرج الي
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 .كثإ �ص ال ما الحو هذا من غ�ه ذكر وقد ، الأوون� القات ومن لديثا رجال من وهو
 

 :الواب
 بن الميد عبد اةين عز هو « الو�ساري قال .علينا ال مثله رافض ع حجة رافض الديد �ب لبن
 ءاعفضال �رابر من هو" الشهور الالغة، نهج شح صاحب" الدائ� الديد �ب بن السن �ب

 علو ع اةالعة وحسب ..واعطهارإ اععصمة بيت ألهل ووالاً  التبحر�ن البالء و� ظ  التتبع�،
 نفيسة لك الامع الش�ف شحه السالم، عليه الؤمن� �م� والية ف وغلوه اةين ف م�له

 نهج شح" فهتصاني فمن ،٥٨٦ الجة ذي غرإ ف ووةه كن ..طيب ذات نافحة لك والاوي وغر�ب،
 من فرغ ولا اععلق�، بن �مد اةين وؤ�د الوز�ر كتب لزانة صنفه ��اً، عش�ن "الالغة
 »وفرساً  سنية، وخلعة دينار، �عف مائة ل فبعث العال، �ب اةين ووفق �خيه يد ع �نفذه تصنيف

 .)٤١/١٥٨اعطهرا� بزرك آغ -الر�عة ١/١٨٥للق� واألعقاب الد� وانظر ٢١-٥/٢٠النات روضات(
 
 كتب ل علمائ�  كبار من وهو ، هجر�ة ٢٧٦ سنة التو� ، الاه� عمرو بن قتيبة بن وسل   8

:  قال ١٣ صفحة ف ذكر ، بالفصيل السقيفة قضية �ول ف يروي" والسياسة اإلمامة"  كتاب منها قيمة
 فناداه  فجاء ، عمر لله  فبعث وجهه اهللا كرم ع عند بيعته عن تلفوا قوما تفقد ب�ر �با لن

 ألحرقنها �و لخرجن بيده عمر نفس والي:  وقال بالطب فد  ، ىرجوا �ن فأبوا ، ع دار ف وه 
 .فيها من ع

 .آخره ل  ....! و�ن:  فقال!  فاطمة فيها لن!  حفص �با يا:  ل فقيل
 ألسباب ل يثبت ل  الدتاب وهذا .قتيبة ابن ع ومنحول منسوب والسياسة اإلمامة كتاب �ن تقدم
 .منها
 .والسياسة اإلمامة يُدع كتاباً  �عّف �نه منه  واحد يذكر ل  قتيبة البن ترجوا الين �ن ·
 بن �مد هو هذا ل� �ب وابن عنه، باللق رشعر �شك ل� �ب ابن عن يروي الدتاب وؤعف �ن ·

 سنة لال يوة ل  قتيبة ابن �ن والعروف ،١٤٨ سنة تو� الدوفة قاض اعفقيه ل� �ب بن الرحن عبد
  ماً  وست� بمسة ل� �ب ابن وفاإ بعد �ي ٢١٣
 .دينور ل  لال بغداد من ىرج ل  �نه ح� ف والغرب دوشق ف �قام قتيبة ابن �ن رشعر الدتاب �ن
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 و�ن علمائ� ، كبار من وهو ر�ة،هج ٨١٥سنة التو� النف، شحنة بن اةين �ب الولد �بو  9

: فقال السقيفة، ووضوع فيه ذكر" واألواخر األوائل �خبار ف الناظر روضة" تار�خ ل حلب، قاض
 ما ف �دخلوا :عمر فقال فاطمة، فلقيته .فيه من ع لحرقه طاعب �ب بن ع بيت ل  عمر جاء

 .آخره ل  ...األمة دخلت
 الصي لبراهي  حافظ وهو الطاب، بن عمر فيها يمدح قصيدإ عاص�نال شعرائه  بعض ذكر - 10

 : اععمر�ة قصيدته ف قال اليل، �شاعر العروف
 

 بملقيها �عظ  �سامعها �ررم*  عمر قالا عع� وقوعة
 فيها الصطف و�نت تبايع ل  لن*  بها عليك �بق ال دارك حرقت
 وحاميها عدنان فارس �مام*  بها يفوه حفص �ب غ� كن ما

 

 النة �هل فيه �� �ن و�ندر اعقرآن ي�ذب ولحد وهو لبراهي  بافظ الرافضة �تج وهدذا
 .ذهب من بأساور

 يتصفحها اعت والدذو�ة الضعيفة الروايات انتشار عن ناج  فهو غ�ه �و الشاعر هذا قال ما
: عنه  اهللا قال الين الشعراء ال الجة ه  الين والديث الرواية بعل  الَإ �هل و�محصها

 .)يفعلون ال ما يقولون و�نه  يهيمون واد ك ف �نه  تر �ل  اعغاوون يتبعه  والشعراء(
 .السند تمحيص بعد لال منك قبلنا لا السند ف �حد قال داود �بو قال اعتمذي قال لا قلت لو

 الفلس؟ �يها .ابراهي  حافظ قال بما علينا �فتحتج
 

 :الن� سقط فاجعة
 .للمذهب صيانة ودب هب ما وارتضاء الدذب فاجعة القيقية اعفاجعة

 ينقل وشهور وؤرخ وهو ، هجر�ة٣٤٦ سنة التو�"  الهب وروج"  تار�خ صاحب السعودي ذكر 1
:  والالفة السقيفة قضايا شحه عند"  الوصية لثبات"  كتابه ف قال ، بعده جاء وؤرخ ك عنه

 بالاب اعنساء سيدإ وضغطوا كرها واستخرجوه ، بابه و�حرقوا ]السالم عليه ع[  عليه فهجموا
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 !! �سنا �سقطت حت
 فهنيئا .وشهورا كن و�ن عندنا به حجة ال فارافض .رافض ولدنه وشهور، وؤرخ السعودي نع 

 .يرو�ه بما باراعت فال .عندنا المي� يرو�ه ما بم�عة يرو�ه وما .به ت�حلوا مثل�  برافض ع� 
 فاطمة بطن ضب عمر لن: الّظام وقال:  ١/٥٧ والحل اللل كتابه ف الشهرستا� اعفتح �بو ونقل  3

 اةار ف كن وما فيها، بمن دارها احرقوا] عمر] يصيح و�ن .بطنها من الن� �عقت حت اليعة يوم
 .الشهرستا� كم انت� .والس� والسن وفاطمة ع غ�
 ، سيار بن لبراهي  ذكر عند ، األعف حرف ف"  ٦/٧٦ بالوفيات الواف"  كتاب ف الصفدي قال 4

 �عقت حت اليعة يوم فاطمة بطن ضب عمر لن:  يقول ، وعقائده كماته ونقل بالّظام، العروف
 ! بطنها من الحسن

 زع  �نه بالياه من وذكر ت�الع الظام وضالالت تازي هنا يعدد الشهرستا� فِن: مفلس من لك يا
 وابن عليا  ب بأن خز�ه ع زاد ث  « الشهرستا� قال .جنينها �عقت حت فاطمة ضب عمر �ن

 .القل ف الرافضة منهج السلم� معش �ر�يت  .»بر�ي فيهما �قول: وقال وسعودي
 .باعتافك العتعة عقائد تازي تعداد ف الصفدي فعل كذلك

 الجاإ بهذه فكنوا .بأعجو�ة القل ومن اععقل من �وا بأنه  الرافضة وصف من صدق .�رَ اهللا
 .اعفائز�ن �ول فيه فكنوا الدذب سباق وخاضوا .سال�
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 حواساي به حستدل وحلي حالرتدحد ومع� حلاض حديث شبسة
 حلصحابة ردة ع

 الرحي  الرحن اهللا �س  
 :و�عد وااله ومن وصحبه آل وع اهللا سولر ع والسالم والصالإ هللا المد
 لرتداد ع وعدوانا ظلما الوسوى به استدل والى الوض حديث ف الذكور االتداد لع� بيان هذا

 عليه  اهللا رضوان الصحابة
 الخارى صحيح من الديث نص

 بن هالل  حدث� قال    �ب    دثناح    فليح بن �مد    حدثنا    الزا� النذر بن لبراهي     حدثنا  6099 -1
 زورإ لذا قائ  �نا بينا ((   قال وسل  عليه اهللا ص�    الب عن    هر�رإ �ب   عن  رسار بن عطاء    عن  ع
 شأنه  وما قلت واهللا الار ل  قال �ين فقلت هل  فقال و�ينه  بي� من رجل خرج عرفته  لذا حت
 و�ينه  بي� من رجل خرج عرفته  لذا حت زورإ لذا ث  اعقهقرى دباره � ع بعدك ارتدوا لنه  قال
 فال اعقهقرى �دباره  ع بعدك ارتدوا لنه  قال شأنه  ما قلت واهللا الار ل  قال �ين قلت هل  فقال
  ))  الع  همل مثل لال منه  ىلص �راه
 الديث ع تعليقه ف حجر بن الافظ قال

   ) ئ نا �نا بينا(  قول 
 , اعقيامة يوم الوض ع قيامه به والراد،  �وجه وهو باعقاف"  قائ "  وللدشميه� لألرث بالون كذا 

 عرفته  لذا حت،  زورإ لذا ث (  قول   .اآلخرإ ف ل سيقع ما اةنيا ف النام ف ر�ى بأنه األو� وتوجه
   ) هل  فقال و�ينه  بي� من رجل خرج

   .اسمه ع �قف ول ،  بذلك الو� اللك لبالرج الراد 
   ) اعقهقرى ارتدوا لنه (  قول 
 رجوع وهو االس  بهذا الس� الرجوع رجع اعقهقرى رجع قول  ومع�،  خلف ل  رجعوا �ي 

   .الشديد اععدو معناه وقيل تصوص
   ) الع  همل مثل لال منه  ىلص �راه فال(  قول 
  راع بال اإلبل بفتحت� والمل،  عنه فصدوا يردونه و�دوا الوض من دنوا ينال هؤالء من يع� 
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  الضوال ع و�طلق رستعمل وال يرع ال ما المل:  الطاب وقال
  عغ�ه باعنسبة قليل اإلبل ف المل ألن،  اعقليل لال منه  يرده ال �نه والع�

 بن سعيد    عن    العمان بن الغ�إ    عن    شعبة    حدثنا    ندرغ    حدثنا    �شار بن �مد    حدث�  ٦٠٤٥  -2
    قال    عباس ابن    عن    جب�

 �ول بد�نا كما   غرال عراإ حفاإ �شورون لن�     فقال ىطب    وسل  عليه اهللا ص�    الب فينا قام 
    نعيده خلق

 ذات به  فيؤخذ �مت من برجال سيجاء و�نه    اهي لبر    اعقيامة يوم ي�س الالئق �ول و�ن اآلية 
   الصاعح اععبد قال كما فأقول بعدك �حدثوا ما تدري ال لنك فيقول �صحاب رب يا فأقول الشمال

    الدي     قول ل     فيه  دمت ما شهيدا عليه  و�نت 
    �عقابه  ع ورتدين يزالوا ل  لنه  فيقال قال 

 
 الديث ف الذكورإ الردإ حقيقة ف اععلماء لختلف

   حجر ابن الافظ قال
   ) �عقابه  ع ورتدين يزالوا ل  لنه  فيقال قال(  قول 
  األنبياء �حاديث من ور�  ترجة ف ووقع"  يزالوا عن"  الدشميه� رواية ف وقع 

  : قال قبيصة عن الخاري اهللا عبد �ب عن ذكر اعفر�ري قال
 وصله وقد .اع�فر ع وماتوا قتلوا حت يع� ب�ر �بو فقاتله  ب�ر �ب عهد ع ارتدوا الين ه 

 .قبيصة عن آخر وجه من اإلسماعي�
 اةين ف ل نصإ ال ان األعراب جفاإ من قوم ارتد و�نما �حد الصحابة من يرتد ل :  الطاب وقال
  .الشهور�ن الصحابة ف قدحا يوجب ال وذلك
  .عدده  قلة ع بالصغ�"  حاب�صي"  قول و�دل
 .اإلجابة �مة ال اةعوإ �مة بأمت والراد اع�فر من ظاهره ع هو قيل:  غ�ه وقال
 كنوا ولو حال  عليه خف كونه  و�ؤ�ده"  وسحقا ل  بعدا فأقول"  هر�رإ �ب حديث ف بقول ورجح
 .عليه تعرض �عمال  ب�ون حال  ععرف اإلجابة �مة من
 �تمل ال� ابن وقال .هر�رإ �ب حديث ف و�ذا"  عرفته  لذا حت"  ��س حديث ف قول يرده اوهذ
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  .الدبائر ورت�ب من �و منافق� ي�ونوا �ن
  .ورهبة رغبة اإلسالم ف دخلوا األعراب جفاإ من قوم ه  وقيل
  .ذلك ف والدع الدبائر �صحاب دخول يمتنع ال:  اةاودي وقال
 جلة من لدونه  والحجيل باعغرإ �شوا �ن فيجوز والرتدون النافقون ه  قيل،  يالوو وقال
 فارقته  ما ظاهر ع يموتوا ل  �ي بعدك بدلوا لنه  فيقال عليه  اعت السيما �جل من فيناديه  األمة
 .عليه
  .نوره  و�طفأ والحجيل اعغرإ عنه  فيذهب هذا وع:  وغ�ه عياض قال

 لسالمه  من يعرف كن لا يناديه  بل السيما عليه  ت�ون �ن ميلز ال وقيل
 الار هؤالء بدخول يقطع فال هذا وع اإلسالم ع ماتوا الين والدع الدبائر �صحاب ه  وقيل
 فعرفه  وتجيل غرإ ل  ي�ون �ن يمتنع وال يرحوا ث  ل  عقو�ة �وال الوض عن يذادوا �ن لواز

  بعده �و زمنه ف كنوا سواء بالسيما
 وال وسل  عليه اهللا ص� بعده ارتد من لنه  الَ راوي قبيصة قال ما وغ�هما والاج عياض ورجح
 .السل  عمل بها يظهر كرامة ألنها السيما عليه  ي�ون �ن ل  معرفته من يلزم

 ارتداده  قبل عليه كنوا ما باعتبار بصفته  ال بأعيانه  عرفه  ي�ون فقد عمله حبط قد والرتد
 وتبق"  الشفاعة حديث ف وسيأت النافق� من زمنه ف كن من �يضا ذلك ف يدخل �ن يبعد وال
  " منافقوها فيها األمة هذه
 صورته عرف فمن السيما تلك ل  ي�ن ل  ولو �عيانه  فيعرف الؤمن� مع �شون �نه  ع فدل
 ةنياا ف عليها فارقه اعت لال وستصحبا ناداه
 لنما الدع و�صحاب"  �صحاب"  بقول الَ ف لعب�ه فاستبعد ذلك ف الدع �صحاب دخول و�ما

 كن ولو للمسل  يقال ال �نه �يضا واستبعد األع  الع� ع الصحبة بمل و�جيب .بعده حدثوا
  سحقا مبتد 
 بالشفاعة ينجو ث  معصية ع بالعذيب عليه قض �نه عل  لن ذلك يقال �ن يمتنع ال بأنه و�جيب
 .الدبائر �صحاب ف اعقول و�ذا الرجاء بقاء مع اهللا ألور �سليما سحقا قول فيدون
 �ن و�تمل ذلك �تمل بل اإلسالم عن ارتدوا كونه  ف نصا " ورتدين"  قول عيس اليضاوي وقال
 .انت� بالسيئة صالةال األعمال يبدلون االستقامة عن الرتدون الؤمن� عصاإ �نه  يراد
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 حديثا فذكر"  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت"  سعيد �ب عن حسن �سند يع� �بو �خرج وقد
 فالن بن فالن �نا اهللا رسول يا : رجل قال جئت  فِذا الوض ع فرط�  ل� الاس �يها يا ) فقال
  )وارتددت  بعدي �حدثت  ععل� و عرفته فقد اعنسب �ما فأقول فالن ابن فالن �نا:  آخر وقال
 المهيد صاحب اعَ عبد بن عمر �بو الافظ اإلمام وقال
  األهواء �صحاب وسائر والروافض كلوارج الوض عن الطرودين من فهو اةين ف �حدث من ك

 : الشاطب اسحاق �بو وقال
 ألن والحجيل، اعغرإ وهو ه ،في ذلك ع دّل  ما ألجل األمة، هذه غمار ف اةاخل� من �نه  األظهر
 ولو ،) بعدك بدلوا قد(  عقول ارتداداً، �و �صالً  �فره  كن الحض، اع�فر ألهل ي�ون ال ذلك
 الدع �هل ع واقع وهو السنة تبديل عليه �مل ما و�قرب بعدك، �فروا قد: عقال اع�فر كن
 ال تقية الش�عة �خذوا لنما فاقال �هل ألن مقصودنا عن خارج غ� فذلك الفاق، لنه قال ومن

  االبتداع ع� وهو ووضعها غ� ف فوضعوها تعبداً،
 األهواء ألهل باإلضافة والنافق�، الرتدين الصنف� رشمل الديث ف بالرتدين فالراد ذلك وع

 لنت� ...والبتدعة
 حلديث ف حلشيعة رلماء حقاحل بعض

  تعا  قول تفس� عند ) اليان �مع ( تفس�ه ف:  اعطَس اعفضل قال
 : فقال...} ليمان�  بعد �رفرت  وجوهه  اسودت الين فأما {

 هذه من واألهواء الدع �هل �نه  آخرها ف وذكر �قوال �ر�عة فذكر �قوال ع به عنوا فيمن اختلف
  ( االرتداد(  حديث من ذلك ع استدل ث  األمة
 : فقال

 �فروا الين �نه  قتادإ عن ومثله )ع( ع عن األمة هذه من واألهواء دعال �هل �نه  ورابعها
 باالرتداد
 �قوام صحب� ان الوض ع ع�دن بيده نفس والي قال �نه وسل  عليه اهللا ص� الب عن و�روى
 بعد �حدثوا ما تدري ال لنك فيقال �صحاب �صحاب �صحاب فألقوعن دو� اختلجوا ر�يته  لذا حت

 اعقهقري �عقابه  ع ارتدوا ليمانه 
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  :الاه� �مامة �بو فقال تفس�ه ف العلب ذكره
 انت�..الرمية من السه  يمرق كما اةين من يمرقون �نه  الب عن و�روي الوارج ه 

 السنة �هل تفس� ع� هو وهذا و�وه  كلوارج األهواء �نه  الديث لذا اعطَس تفس� هو فهذا
 الديث وهذا اآلية ذهل

  وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب �نه  ل  لشارإ �رد ولو رش ول 
  السابقة لآلية تفس�ه عند الكشا� اععالمة وهذا

 :فيقول األهواء �هل من �نه  ع الديث هذا خالل من رستدل
  )ع( الؤمن� �م� عن الجمع ف ))
 األمة هذه من اطلةال واآلراء واألهواء الدع �هل ه 

  :قال وسل  عليه اهللا ص� الب وعن
 �صحاب فألقوعن دو� اختلجوا ر�يته  لذا حت صحب� ان الوض ع ع�دن بيده نفس والي

 ف العلب ذكره اعقهقري، �عقابه  ع ارتدوا انه  بعدك �حدثوا ما تدري ال لنك ل فيقال �صحاب
  انت� ..تفس�ه
  الديث ف االرتداد مع� عليه  يقع فيمن الشيعة علماء قدماء ولق هو فهذا

 الب صحابة ع و�طبقونه �نفسه  تهوى كما الديث يؤولون ان وغ�ه الوسوى يزع  كما وعيس
 .وسل  عليه اهللا ص�

 ذلك ع ومات به وؤمنا اهللا رسول عق من هو الصحاب
 الماعةو السنة �هل بِجاع الصحاب تعر�ف وهذا

  حتما الصحابة ف عيس الوض عن وصده يرتد من ارتداد عن ت�ل  الي والديثة
 األيمان ذلك ع وماتوا به وؤمن� اهللا برسول اجتمعوا من ه  الصحابة ألن

 الديث ف القصودين ه  عيسوا فالصحابة
  �صحاب عفظة يوجد ال الوسوي به جاء الي الديث لن ث 

  �صحاب عفظة فيه الي الا� حديثلل باعنسبة �ما
 الشع بالع� عيس )) �صحاب((  وقول
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 )( الشمال ذات به  فيؤخذ �مت من برجال سيجاء و�نه  )) ذلك قبل قال �نه خاصة
  ارتدوا �مته من رجال عن يتك  فهو

 ليمانه  ع وماتوا به الؤمن� �صحابه وعيس
 �حدثوا ما تدري ال لنك فيقول �صحاب رب يا فأقول((  ذلك عدب والسالم الصالإ عليه قول واةلل

)( 
 ))�مت(( عفظ و� )) �مت �مت )) والسالم الصالإ عليه قول فيه آخر بلفظ جاء الديث �ن خاصة
  ]٢٥٨٧ صفحة - ٦ جزء[  الخاري صحيح
 قال وليدة �ب ناب عن عمر بن نافع حدثنا السي بن �ش حدثنا اهللا عبد بن ع حدثنا - 6641
 �سماء قاعت

 فأقول دو� من بناس فيؤخذ ع يرد من �نتظر حوض ع �نا(  قال وسل  عليه اهللا ص� الب عن :
 �عقابنا ع نرجع �ن بك نعوذ لنا ا� وليدة �ب ابن قال .)اعقهقرى ع وشوا تدري ال فيقول �مت
 .نفت �و

  ]١٢١ صفحة - ٦ جزء[  حنبل بن �حد وسند
 خثي  بن عثمان بن اهللا عبد ثنا قال وهيب ثنا عفان ثنا قال �ب حدث� اهللا عبد حدثنا - 24945

 الوض ع ا�:  يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت قاعت  �شة عن وليدة �ب بن عن
 تدري ال كان ل فليقاعن �مت �مت رب يا فألقوعن دو� رجال فليقطعن من�  ع يرده من انتظر

 .�عقابه  ع يرجعون زالوا ما بعدك عملوا ما
 صحيح حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق
  ))�صحاب �صحاب(( األخر اللفظ مع� لا توضح ))�مت �مت)) عفظة و ))�مت(( اللفظة فهذه

ضيفت لذا فاألصحاب
ُ
 اةعوإ �مة �ي األمة تع� قد نب ل  �

  اإلجابة �مة فه  األيمان ذلك ع وماتوا به وؤمن� بالرسول اجتمعوا الين الصحابة بينما
 �ن تعلمه  ال الفاق ع وردوا الدينة �هل ومن منافقون األعراب من حوع�  وان )) تعا  قال

 الو�ة سورإ )١٠١( )) عظي  عذاب ل  يردون ث  ورت� سنعذبه  نعلمه 
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 أسامة جيش رن تلف من حهللا لعن أ�ذو�ة
  

 اععال� رب هللا لمدا
 اجع� وصحبه ال وع الرسل� اشف ع والسالم والصالإ

 
 �سامة جيش عن تلف من اهللا ععن

  .السقيفة كتاب ف الوهري �خرجه: مندر الديث
 من شء ف �ده �ن عن عجزه ع دال وهذا .ورسال رواه الشهرستا� �ن الوسوي الس� عبد وزع 
 كتبه
 واضحة واآليات .اعغزوات عن التخلف� النافق� حت ععن وسل  عليه اهللا ص� الب نع يعهد ل 
 .ل  رستغفر كن �نه ف
 وسل  عليه اهللا ص� ل  اهللا يغفر فلن ورإ سبع� ل  �ستغفر لن وسل  عليه اهللا ص� تعا  قال
 .اهللا ل  ئره سا و�و� ل  ورستغفر لله يعتذرون يأتون ح� �عذاره  يقبل و�ن

 فمن .�ش �نا لنما ا�: قال الرسول �ن من السنة صحاح ترو�ه ما الرافضة رستندر:  الرافضة تناقض
 يلعن؟ كن �نه الب عن ترووا �ن يليق كيف: فيقولون .ل رحة فاجعلها سابتته �و العنته
 شت  ع الب� مذهبه  رروايق حت ألصحابه الرسول ععن تثبت رواية ا  الاجة شديدو اآلن لدنه 

 .تناقضوا ولدنه  الديث بهذا فتعلقوا .الرسول �صحاب
 تلف وقد: قالوا فقد .اللعون� �ول وعمر ب�ر �ب من لجعلوا لال الديث بهذا احتجوا ما وه 
  .�سامة جيش عن وعمر ب�ر �بو

 اععش�ن يتجاوز ل  وهو شام،ال ا  حارثة بن ز�د بن �سامة وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول و�عث
 مع وخرج الاس فتجهز ، فلسط� �رض من واةاروم اللقاء توم اليل يوطء �ن و�وره ، عمره من

 الرسول فاستبطأ األخ�، وسل  عليه اهللا ص� الرسول ورض ف ذلك و�ن ، األولون الهاجرون �سامة
 الهاجر�ن من جلة ع حدث غالم اورإ ف الاس قال ما سمع وقد �سامة بعث ف الاس الدر� 

 فلعمري ، �سامة بعث �نفذوا ، الاس �يها -وسل  عليه اهللا ص� الرسول وقال فحمدا�٠٠٠! واألنصار
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 .)لا لليقا �بوه كن وان ، باالمارإ لليق وانه ، قبله من �بيه امارإ ف قلت  عقد امارته ف قلت  عئ
 ب�ر �بو وتو� األع، الرفيق ا  الرسول وانتقل واليش، �سامة جوخر ، جهازه  ف الاس فأسع
 لودع ماشيا وخرج اهللا، رسول عقده لواء �حل �ن ل كن ما: وقال �سامة جيش بانفاذ و�ور الالفة
 ال واهللا" �بو��ر فرد٠٠٠) ألنزعن �و عت�ب اهللا رسول خليفة يا" ل فقال راكبا �سامة بينما اليش
 جانبه ا  يبق �ن ف استأذنه ث ٠٠٠) ساعة اهللا سبيل ف قد� �غَ �ن ع وما ، �ر�ب ال هللاووا ت�ل
 الروم وحارب اليش وسار ففعل٠٠٠) فافعل بعمر تعين� �ن ر�يت ان" ل قائال الطاب بن عمر

 شجي من �سل  جيشا ر�ينا ما" عنه السلمون وقال ، ضحايا بال اليش ،و د خطره  ع وقض
  000( �سامة
 ص� اهللا رسول نصوا الين اهللا رسول �صحاب سب ع الب� اعقوم مذهب من بعجيب عيس وهذا
 .اإلسالم إلمارإ و�خضعوه كه اععال  بعده وفتحوا وسل  عليه اهللا

 ظل  لدعوا: سبأ بن اهللا عبد جذورها وغرس سنتها سن اعت الصحابة ف اعطعن عقيدإ ولمر�ر
 .الصحابة سب عقيدإ الاس يقبل ل  ذلك ولوال .اليت لأله الصحابة

 للصالإ ب�ر �با الاس ع �ور قد كن وسل  عليه اهللا ص� الرسول فِن �راذيبه  من �يضا وهذا
 ل فأذن ووؤازرته لشاورته عمر عنده يبق �ن ف �سامة ب�ر �بو استأذن مات ولا .عنه نيابة به 

 .�سامة
 اهللا رسول يلعن �ن يعقل كيف الهاجر�ن؟ �عظ  وهما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يلعنهما وهل

 الهاجر�ن من �حدا يلعن كيف بل .الهاجر�ن و�عظ  �برز هما ال�ين وعمر �با �صحابه خواص
 يلعنه ؟ والرسول عليه  يث� اهللا اعقرآن؟ ف عليه  اهللا �ث� الين واألنصار

 )السلمات لرسال( ورسل بأنه السند غ� الديث يصف �نه ويالوس الس� عبد تلبيسات ومن
 الي وهو بالديث العرفة الشهرستا� عن عرف ومت .سند بغ� الرواية ذكر قد الشهرستا� �ن مع

 اإلقدام بنهاية الس� كتابه ف استشهد حت واعفلسفة الدل عل  لزومه لدثإ بال�إ اعتف
 :اليت� بهذين )٣ص(

  العال  تلك ب� طر� وس�ت كها العاهد تلك ف طفت عقد
 نادم سن قار  �و ذقن ع حائر كف واضعا لال �ر فل 

 �نه يدع الدذاب و�ن سيما ال .الضحكت من هو الديث �هل عند كلشهرستا� برجل فاالستشهاد
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 .بالوسوي قبالل للحس� اععابد هذا و�ذب ودر �عظ  من وهذا .السلمات لرسال �رسله
 وهو[ بها اعقطِ الابت معارضة �وز وال حجة بها تقوم ال الراسيل هذه �ن ع المهور فِن

َُّقاد الديث حفاظ من األئمة ألرث و�سبه .القر�ب ف الووي مذهب  كما وسل  قول وهو اآلثار، و
: االسفرايي� عن نقالً  الدت ف الافظ وقال كلشافِ، �شوط قبله من ومنه  .١/٣٠ صحيحه ف
ُعدّ  فال » اهللا رسول قال «: الابِ قال لذا  الُدت( به االحتجاج عن فضالً  ترجيح به يقع وال شيئًا ُُ
 .بها اعقرآن تاعفة مبطل �راد لذا سيما ال] )٢/٥٤٥

 كتابه ف اععبارإ هذه رستعمل فهو .اهللا عبد وعيس الس� عبد وتدعيس كذب �عظ  من وهذا
 .صحيحة �سانيد وراسيلنا من لجعل اجعاتالر
  .والسنة الرافضة ةى �هول منبوذ طر�ق من لال وسندا الديث الرافضة �د ول 
 .والسنة الديث �هل كتب وصادر من وصدر ف الديث �د ل  فِنه و�فالسه عجزه ع دلل وهو
 �هول مثله رافض وؤعف وهو .السقيفة كتاب ف الوهري اععز�ز عبد �خرجه يقول �ن اضطر فقد
 كه سندا اختلق قد األخ� وهذا .علينا حجة عيسوا ج�ته و�بناء .مذهبه �صحاب عند الال

  .�اهيل
 شح ف الديد �ب ابن رواه( كقول  ووصادره  كتبه  ل  الديث عزو ل  رفض بنو يضطر ولذا
 بار( الجلس فعل كما طفق )٦٨ص األخبار �صول ل  األخيار وصول( الالغة نهج

 النطق عل  ف حياته قض و�نما الديث عل  طع  يذق ل  الي الشهرستا� �و .)٣٠/٤٣٢األنوار
  .�سببها والشك ال�إ ورض من اشتك حت واعفلسفة

 الوهري اععز�ز عبد بن �حد ترجة * * *
 

 من السنة �هل ع االحتجاج تماع �نه الالغة نهج شارح ذكر فقد: للرافضة عظيمة فضيحة وهنا
 صاحب هو و�نه الديث �هل من ثقة كب�  ل  هو الوهري اععز�ز عبد بن �حد �ن زع  ث  .كتبه 
  .السقيفة كتاب

 .السنة �هل من الرجل �ن الديد �ب ان كم ص�ح » قائال الو� تعقبه فقد: اعفضحية و�ل� 
 لذ وثاقته، تثبت ل  فالرجل حال ك وع شيعيا، كونه عن كشف :اعفهرست ف ل الشيخ ِذكر وع�ن
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  .)٢/١٤٢الديث رجال معج ( »الديد �ب ابن بتوثيق اعتداد ال
 حيث ذلك يؤ�د اعفهرست صاحب باعطوس واحتجاجه الوهري جهاعة ع يدل الو� قال والي

 .الشيعة ةى معروف غ� �نه ع فدل ذلك ع يزد ول  »السقيفة كتاب ل « قال اعطوس لن
 فاطمة ب� والناظرات اعطو�لة والوارات اللفقة واألراذيب السينار�وهات من كث�ا بأن نذكر وهنا
 كتابه ف ودونها اختلقها الوهري، هذا �راذيب سلسلة من � فدك �رض م�اث حول ب�ر و�ب

 الشيعة جهة من وثاقته وعدم هبهال ال�  فجعل الهد علينا وفر الي هللا فالمد .السقيفة
 .�نفسه 
 الصنف� من واحد ك ذكرت فِذا « )٢ص( اعفهرست مقدمة ف اعطوس قول ذلك يؤ�د والي

  «؟ ال �م روايته ع يعول وهل والرح العديل من فيه قيل ما ل  �ش� �ن بد فال األصول و�صحاب
 للحس� اععابد هذا حاول ما بالف الرافضة وعند عندنا الوهري هذا جهاعة ثبت فقد هللا والمد

 الراجعة كتابه ف تده كما .السنة �هل علماء من الوهري بأن اعقراء ليهام من الراجعات كتابه ف
 .)91) رق 
  :�اهيل وفيه �يضا ضعيف فهو الوهري لسناد �ما
 األنصاري كث� بن سعيد عن سيار بن �حد عن صاعح بن لسحاق بن �حد حدثنا : الوهري قال
  .الرحن عبد بن اهللا عبد عن رجال عن
 .«�جده ل  « األلا� قال:  صاعح بن لسحاق بن �حد
 سبأ بن اهللا عبد منه  ععل تدري ال الرجال؟ هؤالء ه  من:  رجال
 الال �هول وهو األنصاري عمرإ �ب بن الرحن عبد �نه اعظن ع يغلب:  الرحن عبد بن اهللا عبد
 .)٢/٨٨٤والعديل الرح( ف حات  �ب ابن �فاده ماك
 .�راذيبه  ف عندنا حجة وال عَإ وال �راذيبه  من فهذه رفض ب� كتب ف الرواية هذه ترد �ن �ما
 هو اإلل و�ن .الس� قَ ع�ور األرض ل  ي�ل اهللا �ن زعموا حت .منها �عظ  هو ما افتوا فقد

 .كتبه  ف ال عندنا قيمة فال .اإلمام
 ح لأللا� والوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة كتاب من الديث ع الرد تفصيل �نظر)

 .)٤٩٧٢رق 
 .ثالثا �و ورت� �ب من للك �حب عليا �ن علمت عقد



 

80 

 رسول ع صوتك ترفع� �سمعك ال فالنة بنت يا فقال للها فأهوى فدخل ب�ر �بو فاستأذن قال
 .عنه اهللا رض ع �بة ذكر �بو رواه قلت سل و عليه اهللا ص� اهللا
َا� ورواه الصحيح رجال ورجال اعبار رواه « اليث� قال  .)٩/١٢٧الزوائد �مع( »ضعيف بِسناد اعط

 صح داود �با وع�ن ثقة وهو لسحاق �ب بن يو�س وفيه .)٤٩١ص داود �ب ضعيف( األلا� وضعفه
 لسائيل �خيه من الرواية يفضل كن حنبل بن �حد �ن )٢/١٧٣ار�خوال العرفة) و� .يرسل كن بأنه
 .عليه

 
 اععال� رب هللا والمد
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 ماس من هارون بم�لة م� أنت بديث حلرحفضة حستدالل

 بعدي نب ال �نه لال ووس من هارون بم�عة م� �نت ع يا :حديث
 مناقبه ف اععلماء ذكره ولذا ع ئلفضا من وهو )١(وغ�هما الشيخان �خرجه وقد صحيح، الديث

 ،٧/٧١ الاري فتح )...طاعب �ب بن ع مناقب باب الصحابة، فضائل كتاب: (الخاري صحيح (1) 
 ،٤/١٨٧٠ )...طاعب �ب بن ع فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب: (وسل  وصحيح ،٣٧٠٦ح
 6/369 ،٦/٤٣٨ �حد لإلمام والسند ،٢٤٠٤ح

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 
 

 فليس صحيح، فغ� والالفة والوصاية بالوزارإ ع اختصاص ع اةالعة من الرافضة اد ه ما و�ما
 غزوإ ل  الروج �راد عندما عع� الب قال الديث هذا �ن وذلك ذكر، ما ع دالعة �ي الديث ف

 اعنساء لال بالدينة يبق فل  معه، للخروج الاس استنفر �ن بعد الدينة ع استخلفه قد و�ن تبوك،
 .والصبيان اعنساء ف �تلف�: ل وقال للنب فجاء ع، ع ذلك فشق األعذار، و�صحاب والصبيان

 )١(.ووس من هارون بم�عة م� ت�ون �ن ترض �ما: الب ل فقال
 �ن الس�إ من ومعلوم ،)٢(ذلك الب ل فقال يبغضه ألنه خلفه لنما: قال النافق� بعض لن :وقيل
 غز�اً  ىرج كن عندما غ�ه الدينة ع الب استخلف فقد بع�، خاصاً  ي�ن ل  االستخالف هذا
 ب� غزوإ ف واستخلف ودتوم، �م ابن هللا عبد: بدر غزوإ ف استخلف فقد معتمراً، �و حاجاً  �و

 غزوإ ف واستخلف ذلك، ف اختالف ع ودتوم �م ابن �و اعغفاري، ُعرفطة بن سباع: سلي 
  :الصطلق ب� غزوإ ف الدينة ع واستعمل النذر، عبد بن �ش�: السو�ق

  كما الليث اهللا عبد بن َُُميْلُةُ : الديبية غزوإ و� اعغفاري، ذر �با
  

 غزوإ باب الغازي، كتاب) :خاريال صحيح: انظر الديث، روايات بعض ف ذلك توضيح جاء (1)
 .السابقة اإلحاعة ف جاء ما بسب وسل  وصحيح ،٤٤١٦ح ،١٢٢/ ٨ الاري فتح ،)تبوك
 .٥/٧ كث� البن والهاية والداية ،١٠٤-٣/١٠٣ اعطَي تار�خ: انظر (2)
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: ودة حفت و� اةي�، األضبط بن عو�ف: استعمل اعقضاء عمرإ و� خيَ، غزوإ ف �يضاً  استعمله
 ف هشام ابن هذا ذكر الساعدي دجانة �با: الوداع حجة و� اعغفاري، عتبة بن حص� بن كثوم
 ف شار�ه قد و�نه باالستخالف، ع اختصاص عدم ع يدل اا وهذا )١(الس�إ من متفرقة وواطن
 كدعوى الديث، هذا ع يعلقونها اعت الرافضة وزاع  تبطل و�الال الصحابة، من جع ذلك

 .الصحابة �فضل و�نه عع� الوصية
 تضمنه ما غية و�ن الديث، بهذا احتجاجه  ف الرافضة ع وردوا هذا، ع قديماً  اععلماء نبه وقد
 و�ظهاراً  ع، لفس تطييباً  غيبته، حال ف لارون ووس باستخالف عع�، استخالفه الب �شبيه هو

 وال الديث عفظ �تملها ال باطلة، �وهام من الديث ع الرافضة بنته ما دون عنده، لدرامته
 .مناسبته

: ل  قيل )ووس من هارون بم�عة م� �نت: (عع� قال �نه اهللا رسول عن ثبت قد الرافضة قال فِن
 من ل اعقول هذا خرج و�نما ووس، من هارون بم�عة حياته ف الدينة ع استخالفه ف نقول كذلك
 خلفه لذ وكتب  م الب

 .4/1241،1457 ،3/1113،1133،1154،1197 ،٢/٦٥٠،٨٠٤،٨٠٦ هشام البن البو�ة الس�إ انظر (1) 
  بالرسول فلحق صحبته، و�ره ولّه �نه النافقون فذكر بالدينة، 

 ع استخالفه يرد ل : اعطاعن قال فِن ،)هارون ووس خلف كما خلفتك بل: (فقال قول  ل فذكر
 ل قيل ال،: قال و�ن �فر، نع : قال فِن ووس، هارون شارك كما البوإ ف شار�ه هل: ل قيل الدينة
 وجه صح فقد البوإ ووشار�ة اعنسب �خوإ بطلت فِذا كذب، نع : قال فِن اعنسب ف �خاه كن فهل

 اغزاه غزاإ ك ف رستخلف كن فقد �صًال، الدينة ع حياته ف استخالفه جعل و�ن االستخالف،
 )1) .«خلفائه من وغ�هما رخصة بن ليماء بن وخفاف ودتوم، �م كبن �صحابه، من غ�ه
 فيه تعرض وال عع� فضيلة لثبات فيه بل منه ، ألحد فيه حجة ال الديث وهذا«: الووي وقال
 ح� عع� هذا قال لنما الب ألن بعده، الستخالفه دالعة فيه وعيس مثله، �و غ�ه من �فضل لدونه

 بل ووس، بعد خليفة ي�ن ل  به الشبه هارون �ن هذا و�ؤ�د تبوك غزوإ ف الدينة ف استخلفه
 األخبار �هل عند وشهور هو ما ع سنة �ر�ع� بنحو ووس وفاإ وقبل ووس، حياإ ف تو�

 )2) .«للمناجاإ ر�ه ليقات ذهب ح� استخلفه و�نما قالوا واعقصص،
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 .٢٢٢-٢٢١ص لرافضةا ع والرد اإلمامة (1)
 .١٣/١٧٤ وسل  صحيح شح (2)

 وهذا«: بالديث الرافضة احتجاج ذكر �ن بعد حزم ابن وقال 
 بعد لسائيل ب� �ور يل ل  هارون ألن - بعده اإلمامة استحقاق وال سواه، من ع فضالً  ل يوجب ال

 سافر الي وصاحبه وسو فت نون بن يوشع -- ووس بعد األور و� و�نما السالم، عليهما ووس
 معه سافر الي اعغار ف صاحبه اهللا رسول بعد األور و� كما السالم، عليهما الض طلب ف معه
 ع ووس ووت بعد خليفة هارون كن وال نبياً، هارون كن كما نبياً  ع ي�ن ل  و�ذا الدينة، ل 
 و�يضا فقط، اعقرابة ف هو لنما ووس من هارون بم�عة اهللا رسول من -- كونه �ن فصح لسائيل ب�
 قبل -- استخلف قد ث  ...تبوك غزوإ ف الدينة ع استخلفه لذ اعقول هذا اهللا رسول ل قال فِنما
 ع فضالً  عع� يوجب ال االستخالف هذا �ن فصح ، ع سوى رجاالً  �سفاره ف تبوك و�عد تبوك،
 )1) .«الستخلف� من عغ�ه ذلك يوجب ل  كما بعده، األور والية وال غ�ه،
 :الديث بهذا استدالل  ف الرافضة ع رده سياق ف -اهللا رحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

  عليه دل ما بسب ي�ون بالشء الشء كتشبيه هو هذا، مثل وهذا هذا، بم�عة هذا اعقائل وقول»

 .160-4/159 اعفصل (1) 
 وهو السياق، عليه دل فيما هارون، بم�عة هو هنا و�ذلك ...شء ك ف الساواإ يقتض ال السياق، 

 وال بل ع، خصائص من عيس االستخالف وهذا هارون، ووس استخلف كما مغيبه ف استخالفه
 من كث� ف منه �فضل ع ُمنْ  استخلف وقد منها، �فضل ي�ون �ن فضالً  استخالفاته، مثل هو

 فديف معه، قعد لذا عّ  ع الُمْستخلُف تقدي  توجب تخالفاتاالس تلك ت�ن ول  اعغزوات،
 ؟ عّ  ع لفضيله ووجباً  ي�ون

 جنس من ووس من هارون بم�عة منه الستخلفون و�ولك واحد، غ� الدينة ع استخلف قد بل
 تبوك  م عليه استخلف ان و�فضل �رث ع ي�ون االستخالف ذلك كن بل ّع، استخالف

 كن فِنه تبوك  م فأما الدينة، ع األعداء من ىاف كن فِنه �رث، االستخالف ل  الاجة نتو�
 �هل يغزو �ن نبيه اهللا �ور ولذا وعّز، اإلسالم وظهر ودة وفتحت بالجاز، اععرب �سلمت قد

 �حداً  عّ  عند الب يدع ل  ولذا اععدو، بها يقاتل من ل  تتاج الدينة ت�ن ول  بالشام، الدتاب



 

84 

 )1) .«معه كه  القاتلة �خذ بل اعغزوات سائر ف بها يدع كن كما القاتلة، من
  

 .4/416 اعفتاوى و�موع نفسه، الدتاب من ٥/٣٤ �يضاً : وانظر ،٣٣٢-٧/٣٣٠ السنة منهاج (1)
  

  واحد مع� ع دائرإ كها الحقق� اععلماء �قوال فهذه
 �و الوصية من فيه الرافضة تدعيه اا �شء وال االستخالف هذاب -- ع اختصاص عدم وهو

 ودل البوإ، نف ع الص دل فقد وجه، ك من عيس بهارون ل الب �شبيه و�ن غ�ه، ع األفضلية
 حياإ ف لوته هارون وهو به الشبه حال من معلوم هو كما المات؛ بعد االستخالف نف ع الواقع
 من عيس لدنه فيه نزاع ال �ور وهذا اعغيبة، حال ف الياإ ف االستخالف الل يبق فل  ووس،

 من ع غ� حق ف ثابت وهو لال عقيدتها تقر�ر ف �شء منه تنتفع ال فالرافضة ع، خصائص
 .ذكره  تقدم الين الستخلف�

 األمة بِجاع وهذا بياءاألن �فضل ه  األنبياء من اععزم �و� �ن فالعلوم ، �سيط تعليق �يضا وهنا 
 عش�ة اإلث� قول فما جيعا السالم عليه  هارون من �فضل ، وعيس ونوح وووس فِبراهي  لذا

 م� فِنه تبع� فمن(  : قال لبراهي  مثل ب�ر �با يا مثلك و�ن : وسل  عليه اهللا ص� الرسول بقول
 فِنه  تعذبه  لن: * (  قال يسع كمثل ب�ر �با يا مثلك و�ن*  ) رحي  غفور فِنك عصا� ومن

 اطمس ر�نا: * (  قال ووس مثل عمر يا مثلك و�ن*  ) الدي  اععز�ز �نت فِنك ل  تغفر و�ن عبادك
 نوح مثل عمر يا مثلك و�ن*  ) االل  اععذاب يروا حت يؤمنوا فال قلو�ه  ع واشدد �ووال  ع
 ) ارادي الكفر�ن من االرض ع تذر ال رب: * (  قال

  
 وسند ، ١٢٦٢٣ واعغنيمة اعفء قس  كتاب ف واليهق ، ٣٨ شيبة �ب ابن وصنف – الغازي كتاب
  ، وسعود بن عبدا� عن �حد اإلمام

 الوفق واهللا 
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  حلبال
ً
 حلشيعة كتب من وحقفا

 و�ستهديه و�ستعينه �مده هللا المد لن

 ل وضل فال اهللا يهديه من لنه لا�عما وسيئات �نفسنا شور من اععظي  باهللا ونعوذ 

 وصحبه �ل وع عليه ا� ص� ورسول اهللا عبد �مدا �ن و�شهد ل هادي فال اهللا يضلل ومن 
  وسل 

 
 :عدب �ما

 ورد قد والماعة السنة �هل كتب �ن كث�اً  �سمع �مد وآل لحمد الحب األب الر الشيِ �يها
َه بذلك تطأه  ولدنك واقفاً  يبول �نه وسل  عليه اهللا ص� �مد الب البيب �ن فيها  تطاول وتعت
 رو�ات المسة تفوق رو�ات بها كتب�  �ن السد� �يها تعل  وما وسل  عليه اهللا ص� الب ع
 السالم عليه  اليت �هل �ئمة لسان ع علماؤ�  قول حد ع وهذا به البأس واقفاً  البول ان ع

  ادرالص

 جائز بأنه الشيعة عن وروي قائما بولال -1
 الشيعة وسائل ٦/٥٠٠ الكف - به بأس ال: قائما البول عن سئل �نه الصادق عن الشيعة رواه ما هذا
 الدي  سعيد لحمد ٢/١٥١النهاج وصباح ٢٢٩و ١/٢٣الندي للفاضل اللثام كشف ٢/٧٧و ١/٣٥٢

 ١/٣٥٢الشيعة وسائل ١/٣٥٢األحكم تهذيب - »نع  قال قائ  وهو الرجل �يبول » اهللا عبد �بو سئل-2

 
امِ  باب ٥٠٠ صفحة السادس الج�: الكف-3 ُمف

ْ
  ١٨ رق  حديث ال

  ّ �ِيهِ  ُ�نْ  لِبُْراِهي ُ  ْ�نُ  ُعِ
ُ
ِب  ابِْن  ُعِن  �

ُ
ِب  ُ�نْ  رُُجٍل  ُ�نْ  ُ�ُمْ�ٍ  �

ُ
ِ  ُ�بْدِ  � َف ُهُ  قُاُل  )السالم عليه( ا

ْ
ل
ُ
 ُعِن  ُسأ

ِ�  الرفُجِل  طف   قُاُل  قُائِ ٌ  ُهوُ  وُ  ُ�يُبُوُل  ُُ
ُ
ُس  ال

ْ
  بِهِ  بُأ

 رافض ووقع من الديث رابط وهذا

 html.6/384-afi...com/html/ara/book.shia-al.http://www  

http://www.al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-6/384.html


 

86 

 عن �بوب، بن ع بن �مد عن بِسناده السن نب �مد  ٣٥٢ ص ١ ج الشيعة وسائل كتاب-4
 :ل قلت: قال ،)السالم عليه( عبدا� �ب عن رجل، عن ح� ، عن سعدان، عن عيس، بن �مد
  ىبله �ي الشيطان، به يلبس �ن عليه يتخوف وع�ن نع ،: قال قائ ؟ وهو الرجل �يبول
  رافض ووقع من الديث رابط وهذا

http://www.rafed.net/books/hadith/wa...was1019.html#a  

 عن عيس بن �مد عن عنه: للطهارإ الوجبة االحداث اداب باب ٣٥٢ص ١ج األحكم تهذيب-5
: قال قائ ؟ وهو لالرج �يبول: ل قلت قال السالم عليه عبدا� �ب عن رجل عن ح�  عن سعدان

 وع�ن نع : قال الاء؟ ف الرجل يبول فقلت ىبله اي الشيطان به يلتبس �ن يتخوف ولدنه نع 
 الشيطان من عليه يتخوف
 رافض ووقع من الديث رابط وهذا

html.1/a18-a/books/tahzibcom/html/ar.shia-al.http://www  

  �مد وآل لحمد الحب الق عن الاحث الر الشيِ �يها ذلك بعد ث 

  شئ به عيس واقفاً  البول ان لك و�ثبت الصادر من تتأرذ �ن بعد

 الوقت نفس ف بها لقرار كتبنا و� قول  السنة اهل ع تندرون لاذا ومعمميك ععلماؤك فقل

 فاشهد ا� بلغت ا�

http://www.rafed.net/books/hadith/wa...was1019.html#a
http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahzib-1/a18.html
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 حلغدير حديث
 ..اعغدير بديث رس� ما كذلك بها لستدلوا اعت األدعة ومن
 ف الوداع حجة ف هذا و�ن , والدينة ودة ب� الحفة من قر�ب غدير وهو خ  غدير ؟ غدير �ي

 .تقر�باً  �شهر بثالثة وفاته قبيل الج من وسل  عليه اهللا ص� الب رجوع
 فينا اهللا رسول قام: [  قال �رق  بن ز�د حديث من صحيحه ف وسل  ماإلما �خرجها الادثة هذه

 �ما: (  قال ث  وُذّكر ووعظ عليه و�ث� عليه و�ث� اهللا فحمد والدينة ودة ب� خا يُدع بماء خطيباً 
 �ولما ثقل� في�  تارك و�نا فأجيب ر� رسول يأت �ن يوشك �ش �نا لنما الاس �يها يا �ال بعد

 ورّغب اهللا كتاب ع فحث:  قال ) به و�ستمسدوا اهللا ب�تاب فخذوا والور الدى فيه اهللا كتاب
 بيت �هل ف اهللا �ذكر� ،  بيت �هل ف اهللا �ذكر� ، بيت �هل ف اهللا �ذكر�  بيت و�هل ) : قال ث  فيه
 �هل وع�ن نع  : قال بيته �هل من �ساءه �عيس ز�د يا بيته �هل ومن ز�د عن الراوي حص� قال )

 قال .اععباس وآل جعفر وآل عقيل وآل ع آل ه :  قال ؟ ه  ومن:  قال .بعده الصدقة ُحرم من بيته
 .صحيحه ف وسل  اإلمام �خرجه ].نع :  قال،  ؟ الصدقة ُحرم هؤالء ك: 

 اهللا ص� الب �ن وغ�ه  واعتمذي الصائص ف واعنسائ �حد عند الديث لذا ز�ادات جاءت
(  منها �خرى ز�ادات كذلك وجاءت ) وواله فع� وواله كنت من: (  الكن ذلك ف قال وسل  عليه
 ) دار حيث معه الق و�در خذل من و�خذل نصه من و�نص  داه من و د واله من وال ا�

 .�قسام �ر�عة ل  الديث هذا نقس  �ن يمدننا
 .وواله فع� وواله كنت من فيه عيس هوو وسل  حديث ف جاء ما:  األول اعقس 
 وغ�ه  والصائص واعنسائ و�حد اعتمذي قلنا كما عند و� وسل  خارج الز�ادإ:  الا� اعقس 

 .)وواله فع� وواله كنت من(  ز�ادإ فيها اعت � و
 .) داه من و د واله من وال ا�(  و� و�حد اعتمذي عند �خرى ز�ادإ:  الاعث اعقس 
َا� عند ز�ادإ و�:  الرابع اعقس   معه الق و�در خذل من و�خذل نصه من و�نص( وغ�ه اعط
 .)دار حيث
 .وسل  صحيح ف ما ب�ل وُسلّمون و�ن وسل  صحيح ف فهو األول اعقس  �ما

 يلزم ال لذ و�حد اعتمذي عند صحيح حديث فهذا ) وواله فع� وواله كنت من(  وهو الا� اعقس 
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 عند جاء صحيح حديث هذا �ن والصحيح والخاري وسل  عند فقط الصحيح الديث ي�ون �ن
 .وغ�هما و�حد اعتمذي

 من اععل  �هل من هناك , اععل  �هل فيها لختلف فهذه ) داه من و د واله من وال ا�(  ز�ادإ �ما
 ضعفها من هناك ) هووال فع� وواله كنت من( قول األو� حت ضعفها من وهناك صححها
 .وغ�ه  حزم و�ن تيمية و�ن الر� كِسحاق

 كذب هذه ) دار حيث معه الق و�در خذل من و�خذل نصه من و�نص( و� األخ�إ الز�ادإ �ما
 .وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ع �ض
 من(  بدالعة إمباش وسل  وآل عليه اهللا ص� الب بعد ع خالفة ع به رستدلون الديث هذا
 اهللا ص� اهللا رسول بعد الليفة هو ع لذاٍ  والليفة الا�  هو الو� قالوا ( وواله فع� وواله كنت
 .مباشإ وسل  وآل عليه
 ) وواله فع� وواله كنت من(  عع� الكم هذا وسل  عليه اهللا ص� الب قال لا نعرف �ن نر�د �وال
 الب �ن نعل  �ن البد ..آخر لشء �وقفه  �نه �و الكم هذا لقول كنال هذا ف الاس �وقف وهل
 اهللا صلوات حجه �ن� �ن بعد الدينة ل  ودة من سفره ف راجعاً  كن وسل  وآل عليه اهللا ص�

 الب  دإ من و�ن �يام سبعة ل  خسة ب� ما �ستغرق معلوم هو كما السفر رحلة , عليه وسالمه
 من ورحلة كنت فهذه،  الهار ف و�رتاح الليل ف يمش �ن سافر لذا وسل  وآل عليه اهللا ص�

 الكم هذا لقول يتوقف ل  لذا،  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فيها يتوقف كن اعت السفر وراحل
  معه متصلة �يام خسة رس�وا �ن وستحيل ألنه طبِ �ور وهذا  دته من هذه ألن توقف و�نما
 اهللا ص� الب يرتاح �ن جداً  فطبيِ،  آخر شء ورائه  ما و حج من وقادوون رجال ومعه  �ساء
 عليه وسالمه اهللا صلوات الليل ف ورس� الهار ف يرتاح فكن،  السفر وراحل ف وسل  وآل عليه
 .الكم هذا لقول يتوقف ل  لذا،  قلنا كما

 هو علياً  �ن ير�د!  الالفة ير�د قال يقولون ه ،  ع ف قال لا ؟ الكم هذا قال لا الانية اعقضية
 ال نقول �ن لاذا ..كذلك األور عيس ال نقول �ن وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد الليفة

 اهللا رض ع بب اهللا ل  نتقرب �ن،  �بداً  عنه اهللا رض ع لالفة رداً  هذا قلنا ما ..إلوور ..؟
 ..؟ بق عيس لاذا،  بق عيس هذا ألن هذا نرد وع�ن , عنه
 الجاج عرفه يوم ف هذا يقول كن ع خالفة ير�د وسل  عليه اهللا ص� الب كن لو �والً  نقول
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 ل شهد الدينة �هل غدر لذا حت،  عليه وسالمه اهللا صلوات الكم هذا يقول هناك , �تمعون كه 
 يُرُد �ن ىاف،  الالفة هذه يبلغ �ن!!  خائفاً  كن الب يقولون ه ،  الدينة �هل غ� من السلم� باق
 ال ؟ الناقض هذا ما!!  فقط الدينة �هل وىاطب كه  الاس يتك ث  الدينة �هل من ىاف،  قول
 .الكم هذا مثل يُقبل
 و�والده  �ووال  تر�وا الين!!  الصحابة من ان ىاف وسل  عليه اهللا ص� الب ىاف لاذا ث 

 والندق و�حد بدر ف شار�وا الين،  اهللا سبيل ف قاتلوا الين،  اهللا سبيل ف وهاجروا ودياره 
، !!  وسل  عليه اهللا ص� الب منه  ىاف الين ه  هؤالء وتبوك ودة وفتح وحن� وخيَ والديبية

 عليه اهللا ص� الب منه  ىاف ذلك بعد ث  وتعا  سبحانه اهللا سبيل ف األووال بذلوا الُمُهج بذلوا
 .عنه اهللا رض ع خالفة يقبلون ما �نه  وسل 
 خاصة الدينة ألهل الكم هذا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب قال لاذا �ن نظرنا وجهة حال ك ع
 غدير �ن علمنا لذا خاصة وغ�ه  الدينة �هل من كه  الج ألهل الكم هذا يقل ول  جاورها ومن
 �تمع ف الب قال:  يقول الكن بهذا لهله وللك , مت كيلو ٢٥٠ من قر�باً  ودة عن يبعد خ 

 عن يبعد خ  غدير ف عيس عرفة الجيج �تمع ودة الجيج �تمع !؟ الجيج �تمع �ي!!  الجيج
 .ك  ٤٠٠ والدينة ودة و�� ودة ل  منه الدينة من �قرب وهو ك  ٢٥٠ ودة

 
 : لسبب� اععل  �هل قال الدينة �هل خص لِ ُ  ..الدينة �هل الب خص لذاً 

 خاة �رسل قد و�ن الدينة ف كن الج ل  ىرج �ن قبل وسل  عليه اهللا ص� الب:  األول السبب
 �نّا وسل  عليه اهللا ص� الب ل  �رسل جهاده ف الولد بن خاة لنتص،  قتال ف المن ل  الولد بن

 بن ع وسل  عليه اهللا ص� الب فأرسل اعغنائ  هذه ُىّمس من للنا فأرسل غنائ  وعندنا لنتصنا
 ف وع الدينة ف الب لذا،  الج ف ودة ف يدر�ه �ن �وره ث  اعغنائ  لخمس المن ل  طاعب �ب

 قُسمت اعغنائ  ل  وصل المن ل  ع ذهب،  ودة والوعد منال ل  ىرج �ن علياً  �ور ث  الدينة
 جاهدوا ل�ين فتحوا ل�ين قاتلوا ل�ين للجنود �خاس �ر�عة �قسام خسة ل  معلوم هو كما اعغنائ 
 خس , لليتا� خس،  اعقر� لوي خس،  والرسول هللا خس �خاس خسة ل  يقس  واحد وخس

 اهللا ص� بالب يلتق ودة ل  سيذهب ع اآلن ..اعغنائ  قُسمت،  سبيلال ألبن خس،  للمساك�
 المس �خذ و�رضاه عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع �ن وقع الي،  الوداع حجة ف هناك وسل  عليه
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 ؟ ماذا عن عبارإ والمس،  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب قر� ذوي سيد وهو اعقر� لوي الي
 ماذا ..ورجال و�طفال �ساء من وسب واعغن  والقر واإلبل والغال كليل بهائ ،  ووال� عن عبارإ
 بعض فغضب – جامعها يع� – عليها فدخل السب من لور�إ �خذ ؟ عنه اهللا رض ع صنع

 اعقر� ذوي نصيب ومن السب من لور�إ يأخذ!!  ذلك يفعل ع كيف ..الص� بن كَ�دإ الصحابة
 السب من لور�إ فأخذ ..! هنا عيس الدينة ف يوزعه هناك وسل  عليه اهللا ص� لبا نصيب من

 عليه وسالمه اهللا صلوات الدينة ف الب ل  فذهب بر�ده فغضب لغتسل وقد وخرج بها ودخل
 عليه اهللا ص� الب عليه يرد ل ،  ع من وقع ما ل وذكر و�يت كيت حصل:  اهللا رسول يا فقال
،  وسل  عليه اهللا ص� الب عليه يرد ل  �يضا ع من و�ذا كذا حصل:  وقال بر�ده فرجع , وسل 
 بر�دإ يا: (  وسل  عليه اهللا ص� الب فقال،  و�يت كيت فعل ع:  اهللا رسول يا قال الالة جاء

:  يقول ) ذلك نم �رث المس من ل فِن تفعل ال: (  فقال،  اهللا رسول يا نع :  قال ) علياً  �تبغض
 فأحبه وسل  عليه اهللا ص� الب يطيعون خالص , تبغضه ال:  قال الب ألن ذلك بعد فأحببته
 .عليه وسالمه اهللا صلوات ع عن الب فدافع

 قد و�يضا الدينة ف بها وت�ل  جاء ععله و�ر�دإ وع بر�دإ ب� داخلية اآلن وشكة هذه لذاً 
 .اععملية هذه ف وغ�ه الولد بن كخاة ع ع اراإلن� ف بر�دإ شارك ي�ون
 ودة ل  الدينة من وسل  عليه اهللا ص� الب و ودة ل  المن من ع خرج لا �نه:  الا� السبب

 الدي ساق يع�،  وسل  وآل عليه اهللا ص� للنب نوقاً  معه �خذ عنه اهللا رض ع اعطر�ق ف وهو
 �ن ونهاه  اإلبل ع ير�بوا �ن ونهاه  عليه يتقدووا �ن �صحابه �ور قاعطر� ف كن فلما معه

 الال�س �ن �و ُركبت اإلبل �ن وجد ع �در�ه  فلما،  وسبقوه اعغنائ  من اعت الياب بعض يلبسوا
 ع�  قلت �نا تر�بوا ال ع�  قلت �ن ؟ �وري تطيعوا ما كيف عنه اهللا رض ونهره  فغضب عُبست

 عقينا فلما يقول , الدري سعيد �بو ومنه  العاولة هذه من فتضايقوا ..كذا تفعلون كيف تلبسوا ال
 فقال،  معنا قاسياً  و�ن و�يت كيت فعل ع �ن، علياً  لشتدينا ودة ف وسل  عليه اهللا ص� الب
 ضاً �ي،  اعقوم وسدت ) ع تبغضوا فال �حسن قد ع �ن علمت فِ�: (  وسل  عليه اهللا ص� الب
 ورجع الج من وسل  عليه اهللا ص� الب لنت� لا عندها عنه اهللا رض ع مع داخلية وشكة هذه
 �ثناء ف الدينة من ك  ١٧٠ �و ك  ١٥٠ من قر�باً  الدينة من قر�باً  وصار وسل  عليه اهللا ص� الب

 ) وواله فع� وواله كنت من ( تلك كمته قال و األيام من يوم ف هناك توقف راحته  �ثناء اعطر�ق
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 علياً  يود من يود�،  ع �ب من �ب� �نا ع،  منه و�نا م� فع� لحذروا ع ف ت�لمت  من يا �ي
 بعد قول بدلل الحب الو� نقول و�ن الا�  الو� يقولون ه ،  ) وواله فع� وواله كنت من( 

 كنت من وقول  داه من و د وااله من وال مع� ما (  داه من و دي وااله من وال ا�(  ذلك
 .خ  غدير قصة هذه لذاً  واحد الع� ..وواله فع� وواله
 الليف و والحب والاص والنع  والالك الرب : ع الكمة هذه تقع األث� بن يقول كما الو�
 .الليفة نر�د �ن قالوا وو� كمة عليها تطلق هذه ك تصوروا ..والصهر اعع  و�ن والعتق واععبد

 ب�لمة يأت ما واضحة ص�ة ب�لمة يأت كن الليفة ير�د وسل  وآل عليه اهللا ص� الب كن لو
 من الليفة هو ع �حد ك يعرفها بينة سهلة واضحة ب�لمة يأت ..معا� عشإ من �رث تتمل
 ك تن� اعت الكمة بتلك وسل  وآل ليهع اهللا ص� الب يأت ل  ع�ن،  األور لنت� ..بعدي
 .خالف

ُْومُ **  وتعا  تبارك اهللا قال �سلي  عيس هذا حا�  �نها وو� كمة و�ما
ْ
  فُال

ُ
 فِْديُةٌ  ِمنُ� ْ  يُؤُْخذُ  ال

 
ُ
ينُ  ِمنُ  ُوال ِ

ف
ُواُ� ُ  ُ�ُفُروا ال

ْ
ُ� ْ  ِ�ُ  الفارُ  ُمأ

ُ
 لشدإ وذلك وو� سماها { الُْمِص�ُ  ُو�ِئُْس  ُوْوال

 ص� الب زمن ف عنه اهللا رض عع� ثابت وصف الواالإ لن ث ،  واعقرب اللُحمة وشدإ الالصقة
 وفاإ و�عد وو� الب زمن ف فهو عليه وسالمه اهللا صلوات الب زمن و�عد وسل  وآل عليه اهللا

ُما: **  وتعا  تبارك اهللا قال وللك و�رضاه عنه اهللا رض ووالنا واآلن وو� الب َف َّ  ُوِلُّ� ُ  لِ  ا
 ُ
ُ
ينُ  ُورُُسول ِ

ف
  ُوال

ْ
 .وتعا  تبارك اهللا قال كما بعض �ولاء بعضه  الؤمن� فك}  آُمنُوا

 
 عليه اهللا ص� الب بعد و�رضاه عنه اهللا رض ع لمامة ع به رستدلون الي الواالإ دلل هذا �ً لذا
 الب يصح ل : (  يقول اعطَس الوري  له  نص وللك .�بداً  فيه دالعة ال نرى كما وسل  وآل
 ل  ُ�تاج معانٍ  ب� وشتك �مل ب�الم للها و�شار خ  غدير يوم ف فصل بال بعده بالالفة عع�
 بعد فديف كذلك األور كن لذا ٢٠٦ و ٢٠٥ ص الطاب فصل ) قرائن ل  منها القصود هو ما تعي�
  .وسل  وآل عليه اهللا ص� الب بعد ع خالفة ع نص الديث ذاه �ن يُقال ذلك
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 يلك خلقك بأحب حئت� ح� حلط� حديث
 .بالوضع عليه وح�  الهب تعقبه ووضوع �سند ٣/١٣٠ الا�  رواه 
  .عليه ال�  ف الا�  وتناقض 

 عن الا�  اهللا عبد �و لفسئ السن �ب السيد �لس ف كنا:  الشاذياخ الرحن عبد �بو قال
 ص� الب بعد -عنه اهللا رض – ع من �فضل �حد كن لا صح ولو يصح، ال: فقال اعط� حديث

 وسل  عليه اهللا

 وستدر�ه ف اعط� حديث و�خرج الا�  ر�ي تغ� ث : الهب قال 

  ٢/١٠٤٢الفاظ تذكرإ- 
  ١/٦٠٢مندر خَ هو:  الهب وقال 
 .ضعيف �ي .غر�ب حديث وقال )٣٧٢١( اعتمذي ورواه 
 )٢/٣٥٤ال�ان لسان( مندر خَ هو:  حجر ابن الافظ قال 

  الصابيح وشكإ ف الوضوعة األحاديث عن �جو�ته و� 

 .اللسان ف كما قوله من التأخر هو عليه العول �ن غ�:  شواهد للحديث ذكر
 رواياته و�ثت رقهط تعددت حديث من � :  الراية نصب ف الز�لِ قال

  -١٠/٢٢٤األحوذي تفة - اعط� كحديث ضعيف وهو
  �خرجوه من ك لن ٧/٣٥١ والهاية الداية ف كث� ابن وقال

 كب� �� ع ووقفت ..ضعيفة غرائب �قر�ها نفسا و�سعون بضعة

 الاقال� ب�ر �ب للقاض ومتنا سندا وتضعيفه رده ف 

  - ٣/١٤٤٦للحميد الا�  وستدرك تتص 
  ١/٢٢٥التناهية اععلل ف الوزي ابن وقال 

 .مظل  كها طر�قا عش�ن �و من وردو�ه ابن ذكره
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 :فيه .ضعيف لسناده ·
  :حات  �ب ابن قال كما الديث متوك: خاة �ب بن مط� 
 .�هول: عياض بن �حد 
 .ضعيف: اعقصار ابراهي  
 .الشيعة غالإ من وهو .عتشيعبا رووه: السدي الرحن عبد بن اسماعيل 
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  حلقر� ذوي آية
 

 قُل ** للناس يقول �ن ل آورا وسل  عليه اهللا ص� لبيه وتعا  تبارك اهللا قول � اعقر� ذوي وآية
 
ف
عُُ� ْ  ال

ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 .س�وال والسن وفاطمة ع هنا اعقر� و�قولون} ، اع

  قُل**
ف
عُُ� ْ  ال

ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 األنطاك فعل كما اآلية هذه يفس بعضه  �ن �د} اع

 �ن جازماً  �عتقد كنت و�ن،  وتعا  تبارك اهللا يتق فال،  الشيعة مذهب لختت لاذا كتابه ف مثالً 
 حال ك ع وع�ن وتعا  تبارك اهللا عند واععل ،  لله �سبهو غ�ه �عفه و�نما ل عيس الدتاب هذا
  ** وتعا  تبارك اهللا قول و� اآلية هذه ل  يأت لا
  قُل
ف
عُُ� ْ  ال

ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 عباس بن �ن وفيه الخاري صحيح من حديثاً  فينقل} اع

  عنه اهللا رض
  قُل ** اآلية هذه مع� عن رجل رسأل

ف
عُُ� ْ  ال

ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 بن سعيد فيقول {اع

 عِجلُت : (فيقول عنه وتعا  تبارك اهللا رض عباس بن عليه ف�د ) قرابت تودوا �ن لال: (  جب�
 ما تصلوا �ن لال وع�ن قرابة فيه  وسل عليه اهللا ص� وللنب لال قررش بطون من بطن من ما فوا�
  اآلية مع� هذا ( اعقرابة من و�ين�  بي�
 ووجود وهذا،  بته، وسطه من الديث هذا قطع األنطاك ل  الدتاب �سب من �و األنطاك فعل ماذا
  الخاري ف

 قول و�سب،  جب� بن سعيد ع عباس بن رد وترك ) قرابت تودوا �ن �ال ) : عباس بن قال:  فقال
 وع�ن , ! شئت  ما سموه ؟ الصنيع هذا �سمون ماذا، !  عنهما اهللا رض عباس بن ل  جب� بن سعيد
 و�دلسون األحاديث يبتون وال اليقطعون �بداً  طر�قه  هذا وما الؤمن� سبيل هذا عيس

 .الستعان اهللا نقول وع�ن و��ذبون
 ** :  اععز�ز كتابه ف يقول وتعا  تبارك اهللا لن

ْ
ُما ُواْعلُُموا َف
ُ
ءٍ  ّمن ُغِنْمتُ  َ نف  ُشْ

ُ
ّ  فُأ  ُولِلرفُسولِ  ُخُُسهُ  َِ

ي ُقْرُ�  ُوِلِ
ْ
ُتُاُ�  اع

ْ
ِبيِل  ُوابِْن  ُوالُْمُساِك�ِ  ُوال  اعقر� لوي سه ،  والرسول هللا سه  الصارف هذه} ، السف

 لنما الُمس وهذا،  باعُخ�ُُوس رسمونه ما هذا،  السبيل ألبن وسه ،  للمساك� سه ،  لليتا� سه ، 
ُما و�علموا{ يقول وتعا  تبارك اهللا ألن الهاد غنائ  من يؤخذ َف

ُ
 غنائ ،  الهاد ف غنيمة}  ُغِنْمتُ  َ

 .الهاد
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 تبارك اهللا،  السلم� من تؤخذ صارت الدفار من تؤخذ كنت بعدما ولألسف صارت الهاد غنائ 
 فرضنا فلوا �خاس خسة ل  تُقس  اعغنيمة �ن وذلك،  اعغنيمة خس خس اعقر� لوي جعل وتعا 

 تعطى �خاس �ر�عة ث  هدذا �عف� �عف� �خاس خسة ل  اعغنيمة هذه فتقس  آالف ١٠ اعغنيمة �ن
 هللا �خاس خسة ع يقسمان �عفان يبق آالف ٨ العر�ة ف وشار�وا قاتلوا ل�ين للمجاهدين

  , سه  لك ٤٠٠ السبيل ألبن للمساك� لليتا� اعقر� لوي والرسول
 .اعقر� لوي المس خس لذا،  اعطر�قة بهذه تقس  األخاس هذه لذا

 
 خس اعقر� ذوي �عطى لنما واهللا!!  السلم� من ؟ ان و�ؤخذ كول خس ؟ الوم اعقوم يفعل ماذا

  الدفار من خس
 .�بداً  هذا نقبل وال �بدا شء ف اهللا دين من هذا عيس السلم� من كوال خسا يأخذون وهؤالء
  قُل**  تقول اآلية بينما بالالم}  اعقر� ولي**  قال اعقر� لي ما ذكر لا وتعا  تبارك اهللا �ن اله 

ف
 ال

عُُ� ْ 
ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 تبارك اهللا قول ف للقر� و اعقر� ف ب� ففرق اعقر� ف}  اع

 **  وتعا 
ْ
ُما ُواْعلُُموا َف
ُ
ءٍ  ّمن ُغِنْمتُ  َ نف  ُشْ

ُ
ّ  فُأ ي ُولِلرفُسولِ  ُخُُسهُ  َِ ُقْرُ�  ُوِلِ

ْ
 �ن نعل  �ن لا بد وال} ...اع

**  ل اهللا يقول الي وهو �جراً  يطلب كيف،  �جراً  يطلب �ن يم�ن ال وسل  عليه اهللا ص� الب
عُُ� ْ  ُما قُْل 

ُ
ْسأ
ُ
ْجرٍ  ِمنْ  ُعلُيْهِ  �

ُ
نُا ُوُما �

ُ
 .{ الُْمتُُكِّف�ُ  ِمنُ  �

عُُ� ْ  ُوُما ** نوح عن وتعا  تبارك اهللا قال �جراً  �قوامه  رسألون ال جيعاً  األنبياء لن
ُ
ْسأ
ُ
 ِمنْ  ُعلُيْهِ  �

ْجرٍ 
ُ
ْجِرُي  لِنْ  �

ُ
�  

ف
ُعالُِم�ُ  رُّب  ُعُ  لِال

ْ
عُُ� ْ  ُوُما ** هود عن وقال}  اع

ُ
ْسأ
ُ
ْجرٍ  ِمنْ  ُعلُيْهِ  �

ُ
ْجِرُي  لِنْ  �

ُ
�  

ف
 ُعُ  لِال

ُعالُِم�ُ  رُّب 
ْ
عُُ� ْ  ُوُما**  كذلك شعيب وقال لوط قال و�ذا كذلك صاعح وقال} ،  اع

ُ
ْسأ
ُ
ْجرٍ  ِمنْ  ُعلُيْهِ  �

ُ
� 

ْجِرُي  لِنْ 
ُ
�  

ف
ُعالُِم�ُ  رُّب  ُعُ  لِال

ْ
 الرسل� و األنبياء وسيد األنبياء ررم� هو �مداً  نبينا �ن ومعلوم} ،  اع

 كنوح عليه  وسالمه اهللا صلوات والرسل� األنبياء من لخوانه كن فِذا،  عليه وسالمه اهللا صلوات
  �و� وسل  وآل عليه اهللا ص� فالب �جراً  الاس رسألون ال وغ�ه  وشعيب وصاعح وهود ولوط
 اهللا قول مع� وهذا وتعا  سبحانه اهللا من لال األجر ألونرس ال لنه  �جراً  الاس رسأل ال �ن بذلك
  قُل**  لذاً  وعال جل

ف
عُُ� ْ  ال

ُ
ْسأ
ُ
ْجًرا ُعلُيْهِ  �

ُ
�  

ف
إُ  لِال ُقْرُ�  ِف  الُْموُدف

ْ
 ع�ن بمع� اآلية ف هنا لال} ،  اع

 ال قل اآلية مع� ي�ون و�نما عليه وسالمه اهللا صلوات قطعاً  �جرا رسأل ال هو،  لستثناءاً  وعيست
 عنه اهللا رض عباس بن قال كما قرابت ف ودو�،  اعقر� ف الودإ وع�ن �جرا عليه �سأع� 
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 .و�رضاه

 اليت آل وودإ حق يعرفون عليه  اهللا رضوان الصحابة كن وقد

 ل  �سن �ن �راد من: �ي ،)بيته �هل ف وسل  عليه اهللا ص� �مداً  ارقبوا: (يقول ب�ر �بو و�ن
 واهللا: (كذلك عع� ب�ر �بو و�قول .وسل  عليه اهللا ص� ووته بعد بيته �هل ل  فليحسن اهللا ولرس
 وواساإ ف� ،)قرابت من �صل �ن للّ  �حب وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قرابة �صل ألن! ع يا

 و�ب�ه  ول رس بينه  من نزع فقد وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول وفاإ بعد اهللا رسول بيت ألهل
 بن ز�د آل شأن ف �خرى واقعة .الواساإ من البد فكن وسل ، عليه اهللا ص� �مد وقر�به  ومعلمه 
 ف و�مش ثو�ه �ر شاباً  فر�ى السجد، ف جالساً  عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد كن ، حارثة

 تعا  اهللا رض عليه متغيظاً  لقا �نه: الشاهد .يذكر ي�اد ال اعفخر من نوع فيها بطر�قة السجد،
 �يمن هو هذا: ل فقالوا شديداً، قوالً  ل يقول �ن عنهما اهللا رض عمر ابن و�ه  اعفت؟ هذا من: عنه
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول رآه لو: وقال األرض، ف ر�سه عمر ابن فندس ، ز�د بن �سامة بن

 وواصلة ، ز�د بن �سامة بن أليمن سيوجهه كن يال الشديد االنتقاد عن عمر ابن و�عرض ألحبه،
  .وسل  آل وع عليه اهللا ص� �مد رسولا بد�ها اعت ز�د ألهل الحبة لس�إ
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 حلحر حديث
نِذرْ **  وتعا  تبارك اهللا بقول قو�اً  لرتباطاً  ورتبط وهو اةار يوم اإلنذار حديث �و

ُ
 ُعِشُ�تُُك  ُو�

قُْر�ِ�ُ 
ُ ْ
 .عراءالش {٢١٤ األ

نِذرْ **  وعال جل اهللا قول نزل لا �نه يرون
ُ
قُْر�ِ�ُ  ُعِشُ�تُُك  ُو�

ُ ْ
 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب جع}  األ

 .اآلت الحو ع �قار�ه
نِذرْ **  نزعت لا:  قال ع عن

ُ
قُْر�ِ�ُ  ُعِشُ�تُُك  ُو�

ُ ْ
 اهللا ص� اهللا رسول د  الخلص� ورهطك}  األ

: (  فقال رجالً  ينقصون �و رجالً  يز�دون رجالً  �ر�عون ذاك لذ وه  الطلب عبد ب� وسل  وآل عليه
 رجالً  رجالً  ذلك عليه  فعرض ) بعدي في�  وخليفت ووز�ري ووار� ووصي �خ ي�ون �ي� 
 ووار� �خ هذا الطلب عبد ب� يا: (  فقال اهللا رسول يا �نا فقلت ّع�ّ �ت حت ذلك يأب كه 

 ألب و�قولون بعض ل  بعضه  يضحك اعقوم فقام قال ) بعدي في�  وخليفت ووز�ري ووصي
 بار ورجعها اعقصة لذه �و الديث لذا �خرى روايات وهناك ) اعغالم لذا وتطيع �ورك قد:  طاعب
 ف فجاء السنة �هل كتب و�ما ٣٣٦ ص ١٥ ج وال�ان ١٩٠ص ٣ ج واعَهان ١٧٨ ص 18 ج األنوار
 .١٥٩ وص ١١١ ص ١ ج حد� وسند

 وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد الليفة هو عنه اهللا رض ع �ن ع اةلل بهذا رستدلون
 لختت لاذا كتابه ف األنطاك كذلك وذكره الراجعات كتاب ف الوسوي ذكره الديث هذا نقول

 ف السنة �هل ع بها رستدلون كتباً  وا�عف الين الشيعة علماء ك تقر�باً  وذكره , الشيعة مذهب
 كتابه ف اةين شف الس� عبد باعغ وقد،  مباشإ اهللا رسول بعد عنه اهللا رض ع خالفة لثبات

 �سود عن الديث ىرج تده ١١١ ص ١ ج وسنده ف �حد �خرجه ما ودونك:  قال حيث الراجعات
  ع عن األسدي اهللا عبد بن دعبا عن النهال عن األعمش عن ش�ك عن  ور بن

ً
 قال ث ،  ورفو 

 ..كم بال الصحاح رجال من و�ه  الص  عند حجة السند هذا سلسلة من واحد و�، 
 

 : فقال السند هذا رجال من رجل لك يتج  صار ث 
 و الخاري به لحتج األعمش،  وسل  به لحتج ش�ك،  وسل  و الخاري به لحتج  ور بن األسود
 بن الز�� بن اهللا عبد بن عباد هو : قال األسدي اهللا عبد بن عباد،  الخاري به لحتج النهال،   وسل
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 .ووسل  الخاري به لحتج األسدي اعقرش اععوام
 الديث بهذا و�لبس يدلس �ن حاول اععلمية األمانة وجود ععدم �قول بل عقلة �قول ال ولألسف

 شخص وذاك شخص هذا،  الز�� بن اهللا عبد بن عباد عن ماً تما ىتلف األسدي اهللا عبد بن فعباد
 عنه اهللا رض ع عن يروي الي وهو النهال عنه يروي الي هو األسدي اهللا عبد بن عباد آخر

 ع عن هو يروي وال النهال عنه وي الير هذا اععوام بن الز�� بن عبدا� بن عباد بينما و�رضاه
 هو األسدي اهللا عبد بن عباد جعلوا الاس ع واللبيس الدعيس دإإلرا وع�ن،  عنه اهللا رض
 وللك،  والدذب اللبيس من فهذا،  كذلك األسدي اعقرش اععوام بن الز�� بن اهللا عبد بن عباد
 ل يتج  تعا  اهللا رحه حجر بن الافظ وهو الهذيب صاحب ل يتج  األسدي اهللا عبد بن عباد
 : فقال الز�� بن اهللا عبد بن اهللا ععبد يتج  اعت ذاتها الصفحة ف

 .ضعيف ..ع عن وروى النهال عنه روى األسدي اهللا عبد بن عباد
 بن بعباد يعرف و�نما باألسدي يُعرف ال األسدي اعقرش اععوام بن الز�� بن اهللا عبد بن عباد بينما
 بل الديث هذا راوي هو وعيس لاسا ع يلبس حت هذا وكن جعله ع�ن الز�� بن اهللا عبد
  .الستعان اهللا كذبه  من وهذا الضعيف األسدي اهللا عبد بن عباد يرو�ه الي
 الخاري عند نظر فيه و�مة،  نظر فيه:  الخاري عنه قال األسدي اهللا عبد بن عباد حال ك ع
 كث� بن الافظ قال كما يالخار اإلمام عند الرح عبارات �شد من � كث� بن الافظ قال كما
،  األسدي اهللا عبد بن عباد فهذا �هول حزم بن وقال،  حديثه ع ضب و�حد .الثيث الاعث ف

 كث�إ طرق من روي فالديث الشيعة طرق من �ما،  السنة �هل طرق من يصح ال لذاً  فالديث
 فال �يضاً  رجال  ومن ه كتب من الديث هذا يصح ال كذلك عنده  اعطرق هذه تتبع بعد وع�ن
 عند آخر طر�ق من �يضا السنة عند وجاء الشيعة عند كذلك يصح وال السنة �هل عند يصح

َا�  كن:  الدي� بن عنه قال األنصاري ور�  �بو اعقاس  بن اعغفار عبد طر�ق من واعطَي اعط
 وقال،  متوك واعنسائ حات  �بو وقال،  كذاب ور�  �با �ن �شهد و�نا داوود �بو وقال،  الديث يضع

 .بثقة عيس الهب
 هذه فاعقصة وسل  عليه اهللا ص� الب عن يثبت وال يصح ال الت حيث من الديث هذا لذاً 

  ؟ لاذا كذلك يصح ال باطل متنها الت حيث من باطلة �صالً  � ث ،  �صلها من ودذو�ة
 عبد ب� وسل  عليه اهللا ص� الب جع: (  قولي عندما عنه ال رض ع قول ل  نظرنا لو �والً 
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 ال ..؟ �ر�ع� ل  يصلون الطلب عبد ب� هل ..)رجالً  ينقصون �و يز�دون رجالً  �ر�عون الطلب
 معنا تعالوا،  عليه كذبوا �نه  األقرب،  عليه كذبوا �و السبة ف ع �خطأ فهل �ر�ع� ل  يصلون
  : ؟ الطلب عبد �بناء ه  من الطلب عبد �بناء ونعد �سب
 اهللا ص� الب و صا �سلما لثنان،  منه  والشهور عشإ األ�ساب �هل ذكر كما الطلب عبد �بناء
 اهللا ص� الب يعاصوا ل  وستة،  وسل  عليه ال ص� الب و صا رسلما ل  و�ثنان،  وسل  عليه
  صا و�ثنان،  واععباس حزإ هما وسل  عليه اهللا ص� الب و صا �سلما فال�ان , وسل  عليه
 يدر�وا ل  الطلب عبد ب� من وستة،  لب و�بو طاعب �بو وهما رسلما ول  وسل  عليه اهللا ص� الب
 �هل من كنوا بل األرض �هل من الوم ذلك ف ي�ونوا فل  اعقصة هذه �ضوا فل  �صالً  العثة
 الب ع  الطلب عبد بن والارث،  وسل  وآل عليه اهللا ص� بال واة اهللا عبد:  وه  األرض باطن
 والقوم،  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ع  الطلب عبد بن والز��،  وسل  وآل عليه اهللا ص�

 اهللا ص� الب بعث يدر�وا ل  الستة هؤالء حال ك ع ..ضار وقيل صفار قيل والسادس وغيداق
 .ووجودين ي�ونوا  ل لذاً  وسل  عليه
 ه  الادثة هذه ف وسل  عليه اهللا ص� الب �عمام من ووجوداً  ي�ون �ن يم�ن كن من لذاً 

 ..؟ هؤالء �والد من،  لب و�بو طاعب و�بو واععباس حزإ األر�عة
 كما لناث ذر�ته  ت�ون قد الكور من ذر�ة ل  يُعرف ال واعغيداق والقوم وضار والز�� حزإ �ما
 الب سأعت اعت الز�� بنت ضباعة قصة، للز�� باعنسبة الال هو كما،  لمزإ باعنسبة الال هو

 .الكور من ذر�ة ل  يُعرف ال الكور من وع�ن لناث هؤالء , عمه بنت و� وسل  عليه اهللا ص�
 : �ر�عة بق وسل  وآل عليه اهللا ص� الب لال ذر�ة ل عيس اهللا وعبد

 الب �عمام من �ر�عة عندنا لذاً ،  ذر�ة ل لب و�بو ذر�ة ل الارث ذر�ة ل طاعب �بو ذر�ة ل اععباس
 ..ذر�ة ل  آخرون و�ر�عة وسل  عليه اهللا ص�

 بن اعفضل وهو واحد لال �در�ها ما الادثة هذه �درك منه  واحد وال �سعة ُكُث  ذر�ته من اععباس
 الب �در� وهذان اهللا وعبيد اععباس بن اهللا عبد يأت عفضلا بعد ألن , فقط �والده �رَ اععباس

 ..؟ مت ع�ن وسل  وآل عليه اهللا ص�
 ل  لذاً  العثة �ول ف وهذا �شهر بثالثة وسل  عليه اهللا ص� الب هجرإ قبل وة اععباس بن اهللا عبد
 معبد وه  اععباس �بناء من اآلخرون الستة �و� باب ومن �ض ل  اهللا عبيد �و� باب من لذاً  �ض
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 الب يدر�وا ل  �صالً  الابع� من هؤالء �ضوا ل  هؤالء والارث الرحن وعبد و�ث� وقث  وتمام
 ل  ضفنا لذا،  اعفضل وهو واحد ..اععباس وة من سيحض الي من لذاً  وسل  وآل عليه اهللا ص�

 .ةخس صاروا عباس بن اعفضل وهو واحد األر�عة األعمام
 

 عندنا بق ثمانية صاروا ثالثة المسة مع حضوا كه  نفرض ومعتب عتيبة،  عتبة:  لب �ب �بناء
 ..فقط وسل  عليه اهللا ص� الب ع  الارث و�والد طاعب اب �والد
 : طاعب �ب �والد
  ع،  جعفر،  عقيل،  طاعب
 �ن ولفرض،  العثة قبل مات �صالً  ةالعث يدرك ل  �نه الشهور طاعب،  �صغره  عنه اهللا رض ع

 يبق ل  ..فقط رجالً  عش لث� صاروا هؤالء ثمانية مع �ر�عة ..�ر�عة هؤالء لذاً  ووجوداً  كن طاعب
 سفيان �بو،  الارث بن عبيدإ:  الارث �والد وسل  عليه اهللا ص� الب ع  الارث �والد لال عندنا

 عش لث� ل  �ضفه  خسة الارث بن نوفل،  الارث بن اهللا عبد،  الارث بن �مية،  الارث بن
 وع�ن رجالً  عش ست يصبحون مات لنه وقلنا طالاً  تر�نا و�ذا رجالً  عش سبعة يصبحون رجال
 �و رجالً  يز�دون رجال �ر�ع�(  و�قول ! ؟؟ األر�ع� �ين ..رجالً  عش سبعة ولدونوا نضيفه

 هذا وللك،  ل وصداقية ال كم! ؟ رجالً  �ر�عون �ين ..الطلب دعب �والد ك هؤالء ) رجالً  ينقصون
 هدذا لرساالً  �رسلها و�نما الطلب عبد �والد قضية ف دقيقاً  تفد�اً  يفدر ل  الديث وضع الي
 مطعن �ول هذا لذاً ،  الضعف من �رث تعدى باععدد فيها باعغ بأنه فوج ث  فيها الظر يمعن �ن دون
 تماماً  �سو�ة يع�!!  اةقة باب من رجال ينقصون �و رجال �ر�عون هذه وععل .سنداً  ثالدي هذا ف

 .باطل كم كه وهذا
 اهللا ص� الب بعث �صغره  ع!  عجيب ) �تابعك �نا ) : وقال قام الي هو ع يُقال كذلك ث 

 غ� وسل  عليه اهللا ص� الب يتابع �ل  ؟ �تابعك �نا يقول ع فديف سنوات ٨ وعع� وسل  عليه
 هو �عيس،  سنوات بعش ع من �رَ هو الي ؟ جعفر ع قبل يؤمن �ل  الطلب عبد ب� من ع
 و�خو وسل  عليه اهللا ص� الب ع  بن طاعب �ب بن جعفر،  البشة ل  هاجروا الين اعقوم �م�
 ف جعفر �ثر باععدس ؟ الليفة وه جعفر ي�ون ال لاذا،  سنوات بعش ع من �رَ الدب� ع
،  الوقت ذلك ف جعفر يق  �ل  ع يقوم فديف صغ�اً  كن ع عنه اهللا رض ع �ثر من �رَ ودة
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 .وسل  عليه اهللا ص� الب وتابعوا �سلموا الين األوائل من جعفر
 وع حزإ مع خرج يال وهو وسل  عليه اهللا ص� الب تابعوا الين األوائل من الارث بن عبيدإ

 .�نا و�قول يق  ل  لاذا،  ر�يعة بن وشيبة عتبة بن والولد ر�يعة بن عتبة للقاء بدر ف
 و�سد اهللا �سد وسل  عليه اهللا ص� الب وتابع �سل  �عيس وسل  عليه اهللا ص� الب ع  حزإ �ين

 ..؟؟ هو �ين رسول
 ي�ون ال ع�ن جداً  كث�إ ومدائه هذا من مانع الف عنه اهللا رض علياً  نمدح �ن �ردنا لذا يع�
 وسل  عليه اهللا ص� الب �قارب و� وسل  عليه اهللا ص� الب بيت آل ف اعطعن حساب ع هذا

 .وسل  عليه اهللا ص� به جاء ما و�تبعوا و�سلموا تابعوه الين
 وز�ره ي�ون يع� ) �تابعك نا� ) : ل و�قول وسل  عليه اهللا ص� الب ل  قام �نه ي�ف هل ث 

 عبد ل� بُعُث  وسل  عليه اهللا ص� الرسول هل،  هذا يصلح ما!!! ..كذا و��ون خليفته و��ون
 بُعث للثقل� بُعث،  والن لأل�س بُعث والب �قوامه  ل  يُبعثون كنوا السابقون األنبياء،  الطلب
 عليه اهللا ص� يقول ) كفة للناس و�ُعثت خاصة مه �قوا ل  يبعثون األنبياء كن ) واألحر لألسود
 ىرج �ن هذا يعقل كيف!!  بعدي من خليفت ي�ون يتابع� �ي�  يقول هدذا �درها ث ،  وسل 
 .هذا يلزم ال بعده من خليفته ي�ون �ن التابعة �رد ي�ف وهل،  وسل  عليه اهللا ص� الب من
 

 من وطلبوا كب بنو وجاءه اعطفيل بن  ور جاءه وسل  عليه اهللا ص� الب �سأل �ن لا كذلك ث 
 هللا األور: (  فقال اإلسالم ع و�تابعونه بعده من األور ل  ي�ون �ن وسل  عليه اهللا ص� الب
 سبحانه شاء حيث يضعه هللا األور قال و�نما بعدي عع� األور ل  يقل ول  ) شاء حيث يضعه
 .وتعا 
 و�ن وسل  عليه اهللا ص� للنب خليفة كن ع �ن يزعمون عش�ة األث� عةالشي �عيس وآخرها
  شيئاً  وسل  عليه اهللا ص� الب يعرض فديف،  اللق خلق قبل ل وصياً 

ً
 عنده  األور،  منه مفروغ

 خلق قبل مبعثه قبل عنه اهللا رض ع خليفته ُجعل وسل  عليه اهللا ص� والب،  منه مفروغ
 يعرض الب �ن قضية لذاً  , اععرش تت!!  كتبه  ف يقولون كما �شباحاً  كنوا،  واألرض السماوات

 ع حق طيب ..�نا قال طاعب �بو لفرض �نا قال اععباس �نا قال حزإ �ن لفرض طيب ..عليه  شيئاً 
 يفدر �حد ال الليفة هو ع األور منت� ع ترى : ل  يقول وسل  عليه اهللا ص� الب كن!! يضيع
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 ال هذا ..وتعا  سبحانه اهللا عند منه مفروغ �صالً  هو شيئاً  عليه  يعرض يأت �م يناقش �حد ال
 ..وسل  وآل عليه اهللا ص� الب من �بداً  ي�ون �ن يم�ن
 خليفت �نت(  قال �نه الديث ف حصل قد وهو عع� �عطاها وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ولفرض
 ث  ب�ر �بو صار بعده من الليفة ألن يُنجز ل  الوعد! ؟ وصيه صار هل خليفته صار هل ) ووصي
 قال،  وعده ينجز ل  �نه وسل  عليه اهللا ص� للنب هذا �ترضون وعده يُنجز ل  لذاً  , عثمان ث  عمر
 ينجز ل  الب لذاً ،  �بداً  هذا من شء صار ما ..وز�ري ي�ون وصي ي�ون خليفت ي�ون هو

 وعده ينجز ل  �نه الب نته  �ن بدل �فضل الب ع ودذوب نقول ..الب ع ودذوب �نه �و وعده
 .وسل  عليه اهللا ص�
 بالب يؤمنوا ل  ه  اآلن،  تُقبل �ن يم�ن وال تُعقل �ن يم�ن ال،  الديث خاتمة ل  �نظروا ث 

 ما �نون،  كهن،  شاعر،  ساحر ، كذاب يقولون اهللا رسول �نا ل  يقول , وسل  وآل عليه اهللا ص�
 �ن يقبلوا �ن ير�ده  ذلك بعد ث  عليه وسالمه اهللا صلوات اهللا عند من رسوالً  هو ي�ون �ن قبلوه

 كذلك األور كن لذا لذاً ،  باعفرع يقبلوا حت باألصل يقبلوا ل  ه  طيب ..بعده من وصياً  ع ي�ون
 �سانيد تصح ال الشيعة وعند السنة عند اعقصة ههذ �سانيد ضعف مع جداً  مهمة نهاية ل  ننت�
 عليه اهللا ص� الب ع ودذو�ة قصة هذه نقول �ن �ستطيع ذلك بعد،  -بث حسب - اعقصة هذه
 .وسل 

،  وسل  عليه اهللا ص� الب يتابعوا �ن ير�دون الين الاس رسمع و اععرب رسمع لا �نت  تصوروا
 خليفت ع �والده ف جعلها بدايتها من ؟؟ الرسول هذا ما قولوني ..اعقصة هذه رسمعون اآلن ومن
 كها!  ؟؟ حق مال  الاس و�اق طيب بعدي من خليفت يص� ك� رسمع الي الطلب عبد ب�
  ير�د كأنه يقولون لذاً  دعوته ف رشدون، !!  الطلب عبد ل�

ً
:  قال سفيان ألب هرقل قال كما ولك

 عقلت ولك من �باءه ف كن لو قلت:  هرقل قال،  ال سفيان �بو قال،  ؟؟ ولك من �باءه من كن هل
 ..�باءه ولك يطلب رجال
 عمه بن ألنه وسل  عليه اهللا ص� للنب خليفة ي�ون عنه اهللا رض ع لذا كذلك األور كن لذا

 هو �صحابه من فضلاأل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد نقول �ن ..بذلك نقبل ال و�ن،  فقط
 .الديث هذا قضية لذاً  هذه بعدي اللك �عطيه قر�ب إلنه اعقضية عيست الليفة
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 وحلاسيلة حلاسل شبسة
  .باألولاء الوسل جواز ع الرافضة دلل � ) الوسيلة لله وابتغوا(  

 فاطمة وسيدتنا نهع اهللا رض ع سيدنا بد ء تتمثل واعت �ش�ياته  الروافض يتشدق ما دائماً  
 ل  بما ل  يتوجهون وه  السلي  اة ء � بأنها األطهار اعطيب� وابناؤهما عنها اهللا رض الزهراء

 قررش كفار فعله ما وهذا اهللا و�� بينه  واسطة اليت ال فيجعلون وجل عز اهللا عند فضل من
  َُْعبُُدُه ْ  ُما{ قالوا عندما

ف
  ِلُُقّرُ�ونُا لِال

ُ
ِ  لِ  َف ُف  ا

ْ
 الاجات وطلب للقبور توجهه  و�ذلك ٣ الزور} ُزع

 .رستحقون ما اهللا من فعليه  اعقَ صاحب من
 وهو الالغة نهج كتاب كتبه  اه  ومن الش�يات هذه ف لد ءاته  يناقض ما كتبه  ف ان الشكة
 : ي� ما ١٦٣ الصفحة و� عنه اهللا رض ع سيدنا ورسائل خطب
 : اةين �ر�ن ف ) السالم عليه(  ل خطبة من و -110

 اإلسالم
فُْضُل  لِنف 
ُ
ُل  ُما �   الُْمتُوُّسلُونُ  بِهِ  تُوُسف

ُ
ِ  لِ  َف   وُ  ُسبُْحانُهُ  ا

ُ
يُمانُ  ُرُعا  ِ

ْ
ُهادُ  وُ  بِرُُسوِلِ  وُ  بِهِ  اإل ِ

ْ
 فُِِنفهُ  ُسِبيِلهِ  ِف  ال

ِْسُالمِ  ِذْرُوإُ 
ْ
ِْخُالِص  ُكُِمةُ  وُ  اإل

ْ
ُها اإل َف ِفْطُرإُ  فُِِ

ْ
ُالإِ  لِقُامُ  وُ  اع ُها الصف َف ُكإِ  لِيتُاءُ  وُ  الِْملفةُ  فُِِ ُها الزف َف  فُِر�ُضةٌ  فُِِ

ِعُقاِب  ِمنُ  ُجنفةٌ  ُفِِنفهُ  ُرُوُضانُ  ُشْهرِ  ُصْومُ  وُ  ُواِجبُةٌ 
ْ
ُيِْت  ُحجّ  وُ  اع

ْ
ُهُما اْعِتُمارُهُ  وُ  ال َف نِْفيُانِ  فُِِ ُفْقرُ  ُُ

ْ
 وُ  اع

نُْب  يُرُْحُضانِ  ُها الرفِح ِ  ِصلُةُ  وُ  الف َف إٌ  وُ  الُْمالِ  ِف  ُمْثُاإٌ  فُِِ
ُ
ُجِل  ِف  ُمنُْسأ

ُ ْ
َفُها الّسّ  ُصُدقُةُ  وُ  األ  تُُ�ّفرُ  فُِِ

ُِطيئُةُ 
ْ
َِيُةِ  ُصُدقُةُ  وُ  ال ُعُال

ْ
ُها اع َف َف  الُْمْعُروِف  ُصنُائِعُ  وُ  الّسوءِ  ِميتُةُ  تُْدُ�عُ  فُِِ ِ�يُضوا الُْهُوانِ  ُوُصاِرعُ  تُِق  ُهافُِِ

ُ
� 

ِ  ِذْكرِ  ِف  َف ْحُسنُ  فُِِنفهُ  ا
ُ
ْصُدُق  وُْعُدهُ  فُِِنف  الُْمتفِق�ُ  وُُعدُ  ِ�يُما اْرُ�بُوا وُ  اّلْكرِ  �

ُ
تُُدوا وُ  الْوُْعدِ  � ْْ  بُِهْدِي  ا

فُْضُل  فُِِنفهُ  نُِبيُّ� ْ 
ُ
ُهافُ  �ُِسنفِتهِ  اْستُّنوا وُ  الُْهْدِي  � َف ْهُدى ِِ

ُ
 .الّسُنِ  �

 بآل الوسل عطلب ذكر اي فيه يوجد ال والي اععدل الر�ا� الكم هذا لتباع عن الروافض فأين
 الشوع الوسل هللا والوسل باععبادإ اهللا وحدانية اإل فيه �د ول  واألضحة اعقبور ف من او اليت
 .وجل عز الو� منا يرضاها اعت الصالة األعمال وهو

 فعل كما ش�ء هللا �عل�  ول  اهللا ا  نتقرب فبح�  اهللا رسول بيت آل يا عن�  اهللا فرض
 .الجوس الروافض من اعداء� 

 : الجلس يقول , الصاعح اععمل تع� الوسيلة �ن
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 ) العاص وترك اعطا ت فعل من منه والزعف ثوابه ل  به تتوسلون ما �ي( 

 : اعطَس و�قول ) ٢٧١(  ص ٦٧ ج األنوار بار

 ) القبحات وترك اعطا ت من لله به يتوسل ما ك الوسيلة( 

 ) ٣٣(  ص ٢ ج للكشا� الصاف تفس� ف و�ذا ) ٤٩٦(  ص ١ ج الامع جوامع

 ) د ن لذا اةاع دعوإ �جيب قر�ب فِ� ع� عبادي سألك و�ذا ( يقول تعا  اهللا �ن بل

 عن س� كتب ف نقرا �ننا كما!!  قر�ب �� فقل:  األخرى تاآليا ك ف كما يقل ول 

 ، يتجَ وال يتدَ وال متواضعاً  كن الي اعفاروق عمر كأمثال خلفاء

 اللفاء من وغ�ه اعفاروق عمر فهل!!  تاطبته من الاس �ضعف يتم�ن و�ن

 !؟؟ بالواسطة لال لله الوصول يم�ن ال �نه تزعمون الي آل�  من �فضل

 �صنامه  عن قالوا الين الش�� و�� بين�  اعفرق وما

 قال لذ تعا  اهللا وصدق! ؟؟ ) زعف اهللا ل  لقر�ونا لال نعبده  ما (

 ٣٧:  سبأ ) صالاً  وعمل آمن من لال زعف عندنا تقر��  باعت �وة�  وال �وواع�  وما (
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 رليه و�نكر أمرد شاب حهللا أن يدع من ع يرد حإلسالم شيخ
  

 و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم
 باهللا واععياذ �ورد شاب هو اهللا ان يقول تيمية لبن اإلسالم شيخ ان يزعمون عش�ة األث�
  الحض الدذب هذا كشف بصدد و�نا

 .اإلن�ار شديد كتبه احد ف هذا �ن�ر اإلسالم شيخ �ن حيث
 لونت وقد : واالتاد اللول �هل ع رده معرض ف االستقامة كتابه ف تيمية لبن اإلسالم شيخ قال لذ

 األحر باللون الشاهد ووضع
  ]١٩٥ صفحة - ٢ جزء[  االستقامة

 ف وسل  عليه اهللا ص� الب يأت كن جَ�ل وان اوردا كن الكب دحية ان يزع  من هؤالء ومن )
 وسل  عليه اهللا ص� قول يتأول نم وفيه  اورد صورإ ف اال تأتي� ان احب ما ل و�قول اورد صورإ
  [١٩٦ صفحة] ف ر� ر�يت
 ىصه من منه  واالتادية اللولة وهؤالء ر�ه األورد و�عل و�ذا كذا صورإ و� صورإ �حسن
 هو ع�ن الطلق واللول الطلق باالتاد يقول من ومنه  المال مظاهر و�قول الميلة بالصور
 [١٩٧ صفحة] �به ما الظاهر من لفسه يتخذ
 وقال٤٣ اعفرقان سورإ و�يال عليه ت�ون �فأنت هواه لله �تذ من �رايت تعا  اهللا قال كما فهو

 فمن غشاوإ بصه ع وجعل وقلبه سمعه ع وخت  عل  ع اهللا و�ضله هواه لله اتذ من �فر�يت
 لنت� .)23 الاثية سورإ تذكرون �فال اهللا بعد من يهديه
 السالم عبد بن اللي  عبد بن �حد اععباس �بو اإلسالم شيخ ُظل  �  اععظي  هللا سبحان: �قول
 ..الرا� تيمية بن
 اللية بججه داره  عقر ف الاطل فرق وسائر والصوفية عش�ة اإلث� دور عظي  رجل واهللا لنه

 .الجج تلك ع الرد ع بقادر�ن لسوا ألنه  الغض لال منه  ينتظر فماذا
 .األمة عل  يا اهللا رحك

  ! ذهب من ونعل� خضاء حلة يلبس الشعر �جعد �ورد شاب صورإ ف ر�ه ر�ى الب:  تيمية ابن
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  الرحي  الرحن اهللا �س 
  : اععر� اعتاث لحياء دار.ط الدَى الوصية ٢٨٧ص١ج الدَى الرسائل �موعة ف تيمية ابن قال

  .و�ذا كذا صورإ ف ر� ر�يت:  قال -الب– نه� اععل  �هل رواه الي الديث و�ذلك "
 حت كتف ب� يده وضع �نه وفيه ، وغ�هما اعطفيل �م طر�ق ومن عباس ابن طر�ق من يروى

 الدينة ف كن الديث هذا فِن ، العراج للة ي�ن ل  الديث وهذا ، صدري ع �ناوله برد وجدت
 ر�يت:  وقال ، لله  خرج ث  الصبح صالإ عن نام وسل  )لوآ( عليه اهللا ص� الب �ن الديث و� ،

  .و�ذا كذا ر�

 
 باتفاق ودة من كن لنما والعراج ، وغ�ها اعطفيل كأم بالدينة لال خلف يصل ل  من رواية من وهو
 من لال بعبده �سى الي سبحان: (  تعا  قال كما ، التواترإ والسنة اعقرآن و�نص ، اععل  �هل
  ( األقص السجد ل  الرام سجدال

 ، منام رؤ�ا كن �نه طرقه من كث� ف مفسا جاء كما بالدينة منام رؤ�ا كن الديث هذا �ن فعل 
 ص� الب �ن ع السلمون اتفق وقد ، العراج للة يقظة رؤ�ا ي�ن ول  ، وح األنبياء رؤ�ا �ن مع
 الب عن وعيس ، األرض ل  ل ي�ل ل  اهللا و�ن ، األرض ف بعينيه ر�ه ير ل  وسل  )وآل( عليه اهللا
 �ن الصحيحة األحاديث بل ، األرض ل  ل نزل اهللا �ن فيه حديث قط وسل  )وآل( عليه اهللا ص�
  ." اعخ...عرفة عشية يدنو اهللا

 
 �م حديث هو للصحابة قال قد وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن تيمية ابن جزم الي والديث
  : اعطفيل
 ص� اهللا رسول سمعت:  قاعت كعب بن �ب اور�إ اعطفيل �م عن: "  ٣٤٦ح١٤٣ص٢٥ج الدب� العج 

 ذهب من نعالن عليه �خض ف ووفر شاب صورإ ف النام ف ر� ر�يت ث :  يقول وسل  عليه اهللا
  ." ذهب من فراش وجهه وع
  :٣١١ص١٣ج بغداد تار�خ ف الطيب وقال
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 �م حديث ف حاد بن نعي  يهجن كأنه مع� بن �� ور�يت قال منصور بن الاعق عبد حدثنا "
  .الديث هذا بمثل �دث �ن ل ينبغ كن ما : و�قول الرؤ�ة حديث اعطفيل
 �مد بن وعثمان ب�ر �ب بن السن �خَنا ، لعرف اعطفيل �م حديث �ذكر و�نا:  -الطيب– قلت
 هو لسماعيل بن �مد حدثنا الشافِ لبراهي  بن اهللا عبد بن �مد �خَنا قاال فاععال يوسف بن

 عن هالل �ب بن سعيد عن الارث بن عمرو حدثنا وهب بن حدثنا حاد بن نعي  حدثنا اعتمذي
 وسل  عليه اهللا ص� الب سمعت �نها �ب اور�إ اعطفيل �م عن  ور بن عمارإ عن عثمان بن وروان
  : ه�ن يذكر
 وجهه ع ذهب من نعالن عليه خف ف رجاله ووفرا شابا صورإ �حسن ف النام ف تعا  ر�ه ر�ى

  ." ذهب من فراش
 ١٣٦ص١ج الصفات ألخبار الأو�الت لبطال ف اعفراء يع� �بو ذكره ما فهو عباس ابن حديث �ما

  : وغ�ه
 ف قططا جعدا �وردا شابا وجل عز ر�ه ر�ى وسل  )وآل( عليه اهللا ص� الب عن عباس ابن عن "

  ." الص منه يلمع تاج ر�سه وع ذهب من نعل� يلبس: "  ز�ادإ �خرى رواية و� ، " خضاء حلة
  !! ( و�ذا كذا صورإ ف(  بقول عنها فد� بها اإلفصاح من تيمية ابن خجل اعت � الصفات وهذه
  : �و ، قالوا ما عنها فقالوا ، اللعونة واياتالر هذه رفضوا السنة �هل من كث�ا �ن والق
 حات  �بو قال سهل بن �مامة �ب عن عثمان بن وروان " : ٦١٧١ ت٦٥٢ص٢ج الضعفاء ف الغ�

 حت عثمان بن وروان ُوُمنْ  يقول:  اعنسائ سمعت الداد �حد بن �مد ب�ر �بو وقال ضعيف
ق   " !؟ اعطفيل �م حديث ير�د اهللا ع يُصدف

 
 الرد
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 الين اصحابه وع ر�ه  رحة اعطال� ال وع بوفاته السماء وح انقطع من ع والسالم والصالإ
 وا� هو باب معل  ل� اصطفاه 

 و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم
  تيمية ابن االسالم شيخ اقال كمة انقل ان اود االورد الشاب الارق الدذاب ع بالرد ابدء ان قبل
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 الروافض من اكذب االرض وجه ع يوجد ال انه:  قال
 والك والدذب والت الدعيس حيث من المي� �سابقه اقتدى فقد الدذاب ذلك نقله ما عن اما

 اليان
 طبعة ٣٦ صفحة الدَى الوصية كتابه ف جناته فسيح واسدنه اهللا رحه تيمية ابن االسالم شيخ قال
  باالردن عمار دار
 اهل باتفاق عليه كذب و� وسل  وصحبه وال عليه اهللا صل الب عن تروى احاديث ومنها .....

 والوى اعظن اتباع الضالل واضل وهواه ظنه لوافقة به فيصدق بالديث الاهل رسمع العرفة
 منها ورق وقد السنة ا  سبينت ان طوائف اتبعها اعت الاطل اصول من جوامع اذكر وانا قال ث  ...

 فصول و� الضاع� من وصار
 يعل  اا االسالم دواو�ن ف اعت االحاديث ع زائدإ الصفات ف رووها احاديث ...االول اعفصل
 فيه يروون ال ما اع�فر انواع من يقولون وقد شنيع �فر بل و�هتان كذب انها اعقاطع بالق�
 ................مثل حديثا

 الدذاب هذا نقله الي الديث هذا ومنها الوضوعة االحاديث بعض رذك ث 
  ٤٠ _ ٣٩ صفحة الدَى الوصية كتاب انظر
  قال ث 

 ف بعينه ر�ه ير ل  انه وسل  اجع� وصحبه وال عليه اهللا صل الب ان ع السلمون اتفق وقد
  االرض
 قال ما اخر ا  االرض ا  لي� اهللا ان فيه حديث قط والسالم الصالإ عليه عنه وعيس
 يندر االسالم شيخ ان فيه يتب� مهما كما بت قد الدذاب هذا ان الدر�  اعقارىء ايها ترى فانت
 .ولخسأ الدذاب هذا فليستح اال �فر انه به االعتقاد عن و�قول بل الديث هذا

  للبغدادي باعنسبة وايضا
  الغدادي قول ايضا بت الدذاب فان
 من ادري وال البارك ابن حديث من يعرف وال اصل للحديث وعيس قال للحديث ذكره بعد فانه
 بت و�ذلك عليها يتابع ال كث�إ مناك� وعنده حفظه من �دث نعي  و�ن ..نعي  به جاء اين

 اي لعرف اوردها وانما و�ذب مندرإ الرواية هذه ان فيه يب� للخطيب هذا قبل كما الدذاب
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  هاكذب لعرف
  الصادق� مع و�ونوا اهللا فاتقوا
 انت�

 اععال� رب هللا والمد
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 حالثنا ورند وحلمارة حلسنة أهل رند حلتحو�ح صالة مشورية
 رش�ة

  
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 :بعد اما ث  وااله ومن وصحبه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد
 وحدموا ذلك ف خاعفوا االثناعش�ة ان اال السلم� جيع عند الستحبة السن من اعتاو�ح صالإ

 العصوم� �ئمته  عن ذلك ثبوت رغ  ببدعيتها
 عند و السنة اهل عند وشوعيتها ع االدعة ث  الدعة مع� بتعر�ف �وال نبد� ذلك ف وللتسلسل
 اإلثناعش�ة

 للبدعه اللغوى الع�

 الي الشء: الدع ...معرفة وال ذكر وال خلق قبل من ل ي�ن ل  شء ثلحدا الدع،: الليل قال
  كنُت  ما: (اهللا قال كما �ور ّك  ف �ّوالً  ي�ون

ً
 اس  والدعة ورسل، بأّول لست �ي )الرّسل من بد 

 واألعمال األهواء من اهللا رسول بعد استحدث ما والدعة وغ�ه، اةين من ابتدع ما
 .والكل االنقطاع واآلخر مثال، عن ال وصنعه الش ابتداء �صالن، ل عالد: فارس ابن وقال

 .األول الع� هو القام ف والقصود
 رستّ  ل  قول ليراد الذهب، ف والدعة اقتداء، وال احتذاء بال صنعة ل�شاء اإلبداع: الراغب وقال
 قنةالت و�صولا التقّدمة و�ماثلها الش�عة بصاحب وفاعلها قائلها

 
  للبدعه االصطالح الع�: ثانيا

 "االعتصام " اععظي  كتابه ف الشاطب االمام تعر�ف بذكر وساكتف
 " الشعية باعطر�قة يقصد ما عليها بالسلوك يقضد الشعية تضا� تتعة اةين ف طر�قة �" قال
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 السنة اهل عند اعتاو�ح صالإ وشوعية
   وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول �نّ    �خَته    عنها اهللا رض     �شة    �ن    عروإ  عن الخاري روى

 فاجتمع فتحدثوا الاس فأصبح بصالته رجال وص� السجد ف فص� الليل جوف من للة خرج 
 فخرج الالة الليلة من السجد �هل فدث فتحدثوا الاس فأصبح معه فصلوا فص� منه  �رث
 عن السجد عجز الرابعة الليلة كنت فلما بصالته فصلوا فص�  وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول
 ىف ل  فِنه بعد �ما    قال ث  فتشهد الاس ع �قبل اعفجر قض فلما الصبح لصالإ خرج حت �هله
 عليه اهللا ص�  اهللا رسول فتو� عنها فتعجزوا علي�  تفتض �ن خشيت ولد� وكن�  ع

  اعتاو�ح صالإ باب الخارى ...ذلك ع ألوروا    وسل 
 لدنه ، جاعة اعتاو�ح ص� قد عليه وسالمه اهللا صلوات اهللا رسول �نّ  ع ص�ة دالعة هذا فف

  .عليه  تُفرض ال ك عليها الداومة خش
 بعد اً جديد شيئاً  ابتدع �نه يع� ال جديد من جاعة �قامها قد عنه اهللا رض الطاب بن عمر فدون

  .ي�ن ل  �ن
 

  :اهللا رحه تيمية ابن االسالم شيخ يقول
 يصلون عهده ع و�نوا لال عدإ جاعة به  وص� ألمته سنه اهللا رسول فِنّ  روضان قيام و�ما)

 عليه اهللا ص� الب مات فلما عليه  تفرض لال واحدإ جاعة ع يداوووا ل  ع�ن وفرادى جاعة
 الى كعب بن �ب وهو واحد لمام ع جعه  عنه اهللا رض عمر كن فلما الش�عة لستقرت وسل 
 اللفاء من هو عنه اهللا رض وعمر ، عنه اهللا رض الطاب بن عمر بأور عليها الاس جع

 عليها عضوا بعدى من الهدي� الراشدين اللفاء وسنة �سنت علي� (  يقول حيث الراشدين
 الدعة نعمت قال لدنه سنة هو فعله الى وهذا ، اعقوإ ف �عظ  هاألن األضاس يع�( بالواجذ

 اإلجتماع من يع� اهللا رسول حياإ ف يفعلونه ي�ونوا مال  فعلوا لدونه  اللغة ف بدعة فِنها هذه
 ٢٣٤ صفحة ٢٢ جزء اعفتاوى �موع ..الش�عة من سنة و� هذه مثل ع
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 :�يضاً  و�قول
 فِنّ  ، شعية بدعة ذلك وعيس ، اللغة ف بدعة سّماه فعل قد ي�ن ل  ال اععام االجتماع وهذا )

 ما و��اب ، اهللا �به ل  ما كستحباب شع دلل بغ� فُعل ما � ضالعة � اعت الشعية الدعة
 عمل فلو و�ال ، الش�عة ىاعف اعتقاد من اعفعل مع بد فال ، اهللا �رمه ل  ما وتر�  ، اهللا يوجبه ل 
 862 ..٢البو�ة السنة منهاج تتص ..بدعة لنه: يقل ل  تر�مه يعتقد �ّرماً  فعالً  �ساناإل
 

  :�يضاً  و�قول
 ثالث �و ر�عة عشإ احدى روضان وغ� روضان ف بالليل يص� وتره هو بالليل قيامه الب و�ن)

 زمن ف كعب بن �ب به  قام الاس ع رشق ذلك كن فلما ، طواال يصليها كن ع�ن ر�عة عشإ
 طول عن عوضا اععدد تضعيف فكن اعقيام فيها وىفف بعدها يوتر ر�عة عش�ن الطاب بن عمر
 بعضه  و�ن بثالث بعدها و�وتر �خف قيامها فيدون ر�عة �ر�ع� يقوم السلف بعض و�ن اعقيام
 اعفتاوى �موع..إاآلخر اععشاء بعد عنه  العروف وقيامه  بعدها يوتر ر�عة وثالث� �ست يقوم
١٢٠ ...٢٣ 
 منَ ع �ش� بن العمان سمعت: قال األنصاري ز�اد بن طلحة �ب عن بِسناده الا�  روى وقد

 ل  وعش�ن ثالث للة روضان شهر ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع قمنا ث : ( يقول حص
 ل  وعش�ن سبع للة معه مناق ث  الليل نصف ل  وعش�ن خس للة معه قمنا ث  الليل ثلث

 و�نت  اعفالح �سميها و�نا اعفالح ندرك ال �ن ظننا حت وعش�ن سبع للة معه قمنا ث  الليل نصف
  .)السحور �سمون

 
 اةلل وفيه ىرجاه ول  الخاري شط ع صحيح حديث هذا: ( قائالً  الديث ع الا�  وعلّق

 عمر �ث طاعب �ب بن ع كن وقد وسنونة سنة السلم� وساجد ف اعتاو�ح صالإ �نّ  الواضح
 الستدرك...�قامها �ن ل  السنة هذه لقامة ع عنهما اهللا رض

 
 االمامية الشيعة عند اعتاو�ج صالإ وشوعية -

 اهللا فحمد شعبان من جعة آخر ف الاس ص اهللا رسول خطب: قال السالم عليه جعفر �ب عن
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 روضان شهر وهو ، شهر �عف من خ� للة فيه شهر �ظل�  قد لنه الاس ايها: قال ث  عليه و�ث�
 من سواه فيما للة سبع� بصالإ تطوع كمن صالإ بتطوع فيه للة قيام وجعل صيامه اهللا فرض

  .الشهور
 �ز�د و�نا الصالإ ف زاد روضان شهر جاء لذا ص اهللا رسول كن: قال السالم عليه اهللا عبد �ب وعن

 ...ز�دواف
ُالإِ  وُ  ُرُوُضانُ  ُشْهرِ  فُْضِل  بُاُب  ٥٧:  ص ٣:  ج األحكم تهذيب )10)  الفُوافِلِ  ُعُ  ِزُ�اُدإً  ِ�يهِ  الصف

  الّشُهورِ  ُسائِرِ  ِف  الُْمْذُكوُرإِ 

 
 الز�ادإ ل  يدعو نفسه الصادق جعفر اإلمام وهذا بل روضان ف الز�ادإ جواز ف ص�ح نص وهذا

  .شخصياً  و�مارسها
 ف روضان شهر ف يُزاد هل فُسئل السالم عليه اهللا عبد �ب عند كنت: قال �� بن �مد وعن
 وصاله ف اععتمة بعد يص� وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن قد ، نع  :فقال الوافل؟ صالإ
 فِذا ، م�ل ودخل ه تر� خلفه كثوا فِذا ، بصالته لصلّوا خلفه �تمعون الاس و�ن ، فيُدث
 و�ن ، م�ل ودخل تر�ه  خلفه الاس كث فِذا ، يُصّ�  كن كما فص� وصاله ل   د الاس تفرق
  ٦١:  ص ٣:  ج األحكم تهذيب ..وراراً  ذلك يفعل
 صالها وسل  وآل عليه اهللا ص� الب و�نّ  الوافل صالإ ف الز�ادإ جواز ع ص�ة دالعة هذا و�

  عليه  تفرض ان خش عليها وتمعه  حرصه  راى لا لدنه بالسلم� ةجاع
 النع علة �نّ  عنه اهللا رض الطاب بن عمر ر�ى الوح وانقطع عليه وسالمه اهللا صلوات تو� فلما
  ، الصحابة ذلك ع ووافقه الماعة لصالإ فد  انتفت الماعة من
  !االسالم؟ ندي ف اصل ل اور وهذا هنا االبتداع فأين
 في صالته ف يز�د وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن: قال السالم عليه اهللا عبد �ب وعن
 �يضاً  ىرج ث  و�دعه  فيدخل خلفه الاس يقوم ، بعدها ص� اععتمة ص� لذا روضان شهر

 شهر غ� ف اععتمة بعد تصل ال وقال: قال ، وراراً  و�دعه  فيدخل خلفه و�قووون فيجيئون
 السابق الصدر ...روضان
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 ما عن سئل ح� فيها الصوص ورود رغ  اعتاو�ح صالإ ببدعية يقول الى السيستا� ان اععجيب
 اعخ...والضب واعطب� اللط  من  شوراء وراس  ف �دث
 "اعقلوب تقوى من فِنها اهللا شعائر يعظ  ومن"  لجابته كنت
 !!!�دمون؟؟ كيف اعقوم لؤالء فما
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 بسا وطافت جار�ة شافت ع�شة روحية شبسة
  

 ز�د من رجل عمران بن عمار عن الا� الدر�  عبد بن اععالء عن و�يع نا:  قال ب�ر �بو حدثنا
 قررش شباب بها نصطاد ععلنا:  وقاعت بها وطافت جار�ة شوفت �نها  �شة عن منه  اور�إ عن اهللا

 عمران بن عمار وهو ضعيف وغ�ها الر�إ وهو �هول فيه
 فيه يذكر ول  ، ) ٦/٣٩٢:  والعديل الرح(  حات  �ب ابن ذكره ، العف الز�دي هو عمران بن وعمار
 .تعديالً  وال جرحاً 
 .)نصيب: (  بلفظ ، السند بنفس )٢١٩١١( آخر ووضع ف شيبة �ب ابن �خرجه واألثر
 وعنه الصالإ الصالإ ف كبنامنا رسوي بالل كن غفلة بن سو�د عن العف عمران بن عمار

 ف ذكره حديثه يصح ال وسل  بن عمران عن عمار عن فقال األعمش عن يرو�ه و�عضه  األعمش
  الضعفاء

  اععسقال� حجر البن ال�ان لسان
 وعنه .الصالإ ف مناكبنا رسوى بالل كن:  غفلة بن سو�د عن .العف عمران بن عمار - 5996
 ذكره .حديثه يصح ال .وسل  ابن عمران عن:  فقال ، االعمش عن يرو�ه و�عضه  ، االعمش
 .الضعفاء ف الخاري
 ل�هب االعتدال م�ان
 اهللا رض  �شة عن ز�د من اور�إ عن عمران بن عمار عن الراح بن و�يع عن وردت الرواية هذه
 .الرواية هذه تقبل فال �هوالن والر�إ عمران بن وعمار ، عنها
  تقبل ال لروايةا فهذه لذا

 .بيعها �رادت �ي للبيع السلعة تز�� باب هو الرواية هذه به رو�ت الي الاب �ن من بالرغ 
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 حألر� باجه حلرسال لعباا رش�ة حإلث� حستنكر
  

 :ي� ما السنة �هل ع اعتشنيع �اوال متنطعا اععاو� ورتض جعفر الشيِ الرجع قال
  : ١٦٢ ص ٣ ج ورتض جعفر لسيدا - الس�إ من الصحيح -

 كن"  وسل  وآل عليه اهللا ص�"  �نه فادعت ؟ الكمة هذه حرفت قد األمينة غ� األيدي وع�ن هذا
 )لنت�.( وغ�ه النثور كةر ، الفس� كتب فلتاجع.  ر� فيه  تب� بمن ورحبا:  يقول
 :الال يدعون حيث عش�ة األث� يدع ما نعرف هذا من
: ( تعا  قول اهللا رسول ف انزل اهللا ان قالوا ح� باهللا واععياذ اهللا برسول يطعنون السنة �هل �ن -1

 )األع� جاءه �ن وتو� عبس
 الب ف وعيس �مية ب� من رجل ف نزولا ع �مع� عش�ة األث� الشيعة علماء ان و�دعون -2

 والسالم الصالإ عليه
 

 :و�بد� �ستع� و�اهللا األد ئ� هذين ع الرد بصدد األن و�نا
 :�قول األول لد ئه  ع ردا -1

 عيس عبس بأنه الرسول وصف ان ع عش�ة األث� الشيعة علماء �رَ �حد اعطَس نص قد: �وال
 .اعطَس كم نص وهذا وسل  عليه اهللا ص� الرسول ف طعنا

  : ٢٦٦ ص ١٠ ج اعطَس الشيخ - اليان �مع تفس� -
 مع واإلنبساط اععبوس لن:  فالواب ؟ ال �م ذنبا اععبوس ي�ون هل ، األول الَ صح فلو:  قيل فِن

 بذلك سبحانه اهللا  تب ي�ون �ن فيجوز ، ذنبا ي�ون فال ، ذلك عليه رشق ال لذ ، سواء األع�
 و�عرفه ، الستشد نالؤم حال عظ  ع بذلك و�نبهه ، األخالق �اسن بأوفر لأخذه ، ) ص(  نبيه
 هذا ف:  البائ وقال ، ليمانه ف طمعا ، الشك تألف من �و� ، ليمانه ع لقي  الؤمن تألف �ن

 كن �نه ع يدل فال ، الاض ف فأما.  ال� لكن ، بعد فيما معصية ي�ون اعفعل �ن ع دالعة
 نو  األع� فعله ما لن.  وقيل.  الوقت هذا ف لال ينهه ل  سبحانه واهللا ، عنه ين� �ن قبل معصية

 ، عفقره عنه �عرض �نه يتوه  �ن �وز كن �نه لال ، عنه باإلعراض تأديبه فحسن ، األدب سوء من
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 قال �نه ) ع(  الصادق عن وروي.  ذلك ع سبحانه اهللا فعاتبه ، ل  تعظيما ، لر�استه  عليه  و�قبل
 اهللا يعاتب� ال واهللا ال ، ورحبا ورحبا : قال ودتوم �م بن اهللا عبد ر�ى لذا ) ص(  اهللا رسول كن: 

 )لنت�.( به يفعل اا ) ص(  الب عن ي�ف كن حت اللطف من به يصنع و�ن ، �بدا فيك
 :ف اعطَس عن الع� هذا الوسف هادي �مد الشيعة علماء �رَ �حد نقل وقد: ثانيا

  : ٤٩٤ ص ١ ج الوسف هادي �مد- اإلسال� الار�خ ووسوعة
 :ف اعطَس قول الجلس باقر �مد نقل و�ذلك: ثالا
  : ٧٨ ص ١٧ ج الجلس اععالمة - األنوار بار -

 ) اعقرآن وح من(  تفس�ه ف اهللا فضل حس� �مد العاص الشيِ الرجع �يضا ونقله:رابعا
 :الال ووقعه ف الي

http://arabic.bayynat.org.lb/books/quran/abas1.htm 
 

 :�قول الا� لد ئه  ع وردا -2
 جاءه �ن وتو� عبس: (األية ان ع عش�ة األث� الشيعة علماء �رَ �حد اعطَس نص قد: �وال

 مهك نص وهذا اهللا رسول ف نزعت )األع�
  : ٢٦٥ ص ١٠ ج اعطَس الشيخ - اليان �مع تفس� -

 ر�يعة بن مالك بن ش�ح بن اهللا عبد وهو ، ودتوم �م بن اهللا عبد ف اآليات نزعت : قيل:  اع�ول
 جهل و�با ، ر�يعة بن عتبة يناج وهو ) ص(  اهللا رسول �ت �نه وذلك ، لؤي بن  ور ب� من ، اعفهري

 ، لسالمه  و�رجو ، اهللا ل  يدعوه  ، خلف لب� وامية و�بيا ، الطلب عبد بن واععباس ، هشام بن
 �نه يدري وال ، الداء و��رر يناديه فجعل ، اهللا علمك اا وعلم� �قرئ�!  اهللا رسول يا:  فقال

 نفسه ف وقال ، كمه عقطعه ) ص(  اهللا رسول وجه ف الدراهة ظهرت حت ، غ�ه ع مقبل وشتغل
 ي�لمه  الين اعقوم ع و�قبل ، عنه فأعرض ، واععبيد اععميان �تباعه لنما الصناديد هؤالء يقول :
  تب� بمن ورحبا:  قال رآه و�ذا ، ي�رمه/  ٢٦٦ صفحة/ ذلك بعد اهللا رسول و�ن . اآليات ف�عت ،

 بن ��س وقال.  غزوت� ف ورت� الدينة ع واستخلفه ؟ حاجة من لك هل:  ل و�قول!  ر� فيه
 . سوداء راية ومعه ، درع وعليه ، اعقادسية يوم فر�يته:  مالك

 :قائال اعطَس به جزم ث 

http://arabic.bayynat.org.lb/books/quran/abas1.htm
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  : ٢٦٦ ص ١٠ ج اعطَس الشيخ - اليان �مع تفس� -
/  ٢٦٧ صفحة/  جاءه �ن(  بوجهه �عرضن �ي ) وتو�(  وجهه وقبض �س �ي ) عبس ) : الع�
 باععمل يتطهر ) يزك(  األع� هذا ععل �ي ) ععله يدر�ك وما(  ع�األ جاءه ألن �ي ) األع�
 فتنفعه ) . اعقرآن وواعظ من يعلمه بما فيتعظ يتذكر �ي ) يذكر �و(  منك يتعلمه وما ، الصاعح
 ، اععبوس باب ف ىاطبه ل  لذ ، ) ص(  لبيه عظي  اهللا من عطف هذا و�:  قالوا.  دينه ف ) الكرى

  )لنت�. ( يدر�ك وما.  فقال الطاب ل   د اععبوس جاوز فلما.  ستعب يقل فل 
 الصالإ وآل عليه الب مع اللطف باب من الطاب وعيس الاض بصيغة )عبس( تعا  قال يقصد

 والسالم
 روه ما نقل حيث الوسف هادي �مد الدب� الشيِ اععال  اعقول بهذا قال فقد و�ذلك: ثانيا

 :قائال ل ورجحا عليه قوعل اعطَس
  : ٤٩٣ ص ١ ج الوسف هادي �مد - اإلسال� الار�خ ووسوعة -

 لذا ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول كن: "  قال ) السالم عليه(  عنه آخر خَا هذا بعد روى ولدنه
 به يصنع و�ن"  �بدا فيك اهللا يعاتب� ال واهللا ال ، ورحبا ، ورحبا: "  قال ودتوم ام بن اهللا عبد ر�ى
 العروف مع يناسب وهذا/  ٤٩٤ صفحة" . /  به يفعل اا الب عن ي�ف كن حت اللطف من

 اهللا رسول �ت - اععاوري ش�ح بن اهللا عبد وهو - ودتوم ام ابن �ن:  السورإ نزول شأن ف والشهور
 عبد بن واععباس ، هشام بن لجه و�با ، خلف اب� وامية �بيا يناج وهو ) وآل عليه اهللا ص�( 

 وعلم� �قرئ� اهللا رسول يا:  فقال.  اسالمه  و�رجو اهللا ا  يدعوه  ، ر�يعة �ب ابن وعتبة ، الطلب
 ظهرت حت ، غ�ه ع مقبل وشتغل �نه يدري وال الداء و��رر يناديه فجعل.  اهللا علمك اا

 ف�عت ، ي�لمه  الين اعقوم ع و�قبل هعن فأعرض ، كمه عقطعه اهللا رسول وجه ف الدراهة
  . ر� فيه  تب� بمن ورحبا:  و�قول ي�رمه ذلك بعد اهللا رسول و�ن.  اآليات
 �نها ورجحا يقول ث  األية نزول سبب ف اععلماء �قوال رسوق �يضا باقرالجلس �مد وهذا: ثالا

 :اعطَس كم نص وهذا عبس ألنه لبيه اهللا من معاتبة
  : ٧٨ ص ١٧ ج الجلس اععالمة - األنوار بار -

 ليذاء منه القصود �و ، االو� ترك ع اععتاب كن وآل عليه اهللا ص� فيه نزولا �سلي  بعد:  �قول
 ور كما الؤمن� تق� ع وذمه  ، ل  وآل عليه اهللا ص� الب ووافقة عن �طماعه  وقطع الدفار
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  . ورارا
 اقوال نقل حيث لنان ف العاص الشيِ الرجع اهللا فضل حس� �مد اهللا آية مع و�ألن: رابعا
  األية ف الشيعة علماء
 :اهللا فضل حس� �مد الرجع ووقع من األية تفس� رابط وهذا

quran/abas1.htmhttp://arabic.bayynat.org.lb/books/ 
 
 القطة ف قال الروايات مناقشة ف )وتو� عبس( تعا  قول تفس� ف )اعقرآن وح من( تفس�ه ف

 :األو�
 ما رسّ�، طابعٍ  �ّي  اععالقة عن يغيب بيث ،)ص(الب و�� بينه الال بوحدإ يوح قد كه ذلك لن

 ل  معه الديث بتأخ� ل �سمح اعت الصلة من بينهما ما ع اعتماداً  ،)ص(الب لعراض �عل
 تعل اعت اةين لصلحة ذلك كن لذا سيّما ال نفسه، ف سلبّ  �ثرٍ  �ّي  يتك �ن دون من �خرى، فرصةٍ 
 الوجهاء قررش كفار من شخص ألي استماله ف الب لجاح يفرح األّول، اةعوإ زمن ف وسل ٍ  �ي
 ع والصار اععذاب ىفف ذلك �ن باعتبار الديد، اةين �و اإليمان دائرإ ل  �تمعه ، ف

 �حد عن كِعراضه عنه الب لعراض ي�ون و�ذلك. ودتوم �م ابن ومنه  الستضعف�، السلم�
 ل  اععبوس �ن كما .حال ووحدإ عميقة صالٍت  من بينهما ما ع اتّ�االً   ئلته، �و �صحابه، �فراد
 الوجه ف تقلّصاً  توجد اعت الفسية الضايقة عبوس ل  �قرب ي�ون قد بل االحتقار، عبوس ي�ن
 �ّي  ذلك، ف ي�ون، فال ةيه، األهمية وستوى ل  ير� الي حديثه اإل�سان ع �حدٌ  يقطع عندما
 )لنت�.(صدره وسعة اععظي  خلقه �ّردت اعت اآليات مع يتناف فال �خالّق، غ� عمل
 :الروايات مناقشة من والاوسة بعةالرا القطت� ف قال ث 

 ف واضحةً  ظاهرإً  تمثل )ص(الب مع الديث ف اآليات ف اللحوظة اعقسوإ لن: الرابعة القطة
ُحدٍ  ّمنْ  ِمنُ�  ُ�ُما{: تعا  قول ف سيما خطها، واستقامة اةعوإ �سالمة تتصل اعت اآليات �رث

ُ
� 

 عليه للتأث� الش�ون يبذلا اعت الحاوالت عن الديث ف تعا  وقول[ ٤٧:الاقة[ {ُحاِجِز�نُ  ُ�نْهُ 
  ُو�ِن{: اهللا ع االفتاء �جل من

ْ
ِي ُعِن  ُلُْفِتنُونُُك  ُكُدوا

ف
وُْحيْنُآ ال

ُ
 ُو�ِذاً  ُ�ْ�ُهُ  ُعلُيْنُا ِلْفُتُِى  لُِلُْك  �

ُُذوكُ 
ف
ن ُولُْوالُ *ُخِليالً  آلفت

ُ
نُاكُ  لًِذا* قُِليالً  ُشيْئًا لُِلِْه ْ  تُْرُ�نُ  تف ِكد عُُقدْ  ثُبفتْنُاكُ  � ْْ ُذ

ُ
ُيُاإِ  ِضْعُف  أل

ْ
 ال

دُ  الُ  ُ� ف  الُْمُماِت  وُِضْعُف  ِ
ُ
ُت  عُِئْ {: تعا  وقول[ ٧٥ ٧٣:اإلساء[ ،}نُِصً�ا ُعلُيْنُا لُُك  ت

ْ
� ْشُ

ُ
 ُلُْحبُُطنف  �

http://arabic.bayynat.org.lb/books/quran/abas1.htm
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 بيث األهمية، من الدب� الستوى ل  تر� اعقضية ألن اآليات، من ذلك وغ�[ ٦٥:الزور[} ُ�ُملُُك 
 الهاون تقبل ال اعقضية هذه بأن لإل�اء اعقائد، �و الرسول با�راف الرساعة وس�إ ال�رفت لوالها
 �ن عليه  بأن ،)ص(الب بعد من اة إ يفه  �ن �جل من وذلك، منها، الستبعدإ الوارد ف حت
 اعغفلة ألن �خالّق، غ� عمالً  فيه تصفه  يمثل ال الي توىبالس حت االستقامة، خط ف يقفوا
 .شعورّ�ةٍ  ال بطر�قةٍ  اال�راف ل  ترّ  قد السأعة، ف اةقيقة الطوط عن

 
 ما ف اهللا، بأدب وتأديبه )ص(الب شخصية تثبيت ع عمل قد الدر�  اعقرآن لن: الاوسة القطة
 قد اا علمه، اهللا لله يلق وّما واععم�، واألخالق الروح الدمال من به يأخذ �ن ل اهللا ير�د

 هو العروف ألن اةائرإ، هذه ف تدخل السأعة هذه وععلف . الاس عند الألوف الط عن ىتلف
 الستضعفون يملك ال بينما كب�ٍإ، فاعلةٍ  بطر�قةٍ  الجتمع ف الأث� ع عقدرته  باألغنياء االهتمام
 ع سلبياً  تأث�اً  تتك قد لدنها رسالًة، نظرإً   األساس هذا ع  الظرإ فتدون ذلك، مثل اعفقراء
 جانب والحظة وهو اعقضية، ف السلب بالانب يفدرون قد ألنه  الرسول، لسلوك اععامة الظرإ
 لث� ياتاآل فتأت الجتمع، ف اعغ� قيمة ل  الاتية الظرإ جهة من باألغنياء االهتمام ف اعغ�

 سلبية ت�ن ل  لو حت الشك، حيث من السلبية الصورإ عن السلوك إلبعاد اعطر�قة بهذه الوضوع
: تعا  قول من �ستوحيه ما وهذا كه، ذلك ف اةعوإ وصلحة والحظة مع الضمون، حيث من
} ْ َِ ينُ  ُمعُ  َُْفُسُك  ُواْص ِ

ف
ُغُداإِ  ُر�فُه  يُْدُعونُ  ال

ْ
ُعِشّ  بِاع

ْ
 تُِر�دُ  ُ�نُْه ْ  ُ�يْنُاكُ  ُرْعدُ  ُوالُ  وُْجُههُ  يُِر�ُدونُ  ُواع

ُيُوإِ  ِز�نُةُ 
ْ
َْيُا ال ْ�ُفلْنُا ُمنْ  تُِطعْ  ُوالُ  اّة

ُ
بُعُ  ِذْكِرنُا ُعن قُلْبُهُ  � ْوُرهُ  ُوُ�نُ  ُهُواهُ  ُوارف

ُ
 فِن[ ٢٨:الدهف[} فُُرًطا �

 اعت االجتماع، اععرف ف الضاغطة جواءاأل من )ص(الب لخراج ير�د اهللا بأن توح اآلية هذه
 االمتيازات ف رغبةً  األغنياء ل  فيلتفت شعور�ة، ال بطر�قةٍ  نفسه ع الفّ  تأث�ها تتك �ن يم�ن
 من لألمة الطاب لدون »جارإ يا واسمِ �ع� ليّاك« طر�قة ع ذلك كن ورّ�ما. عنده  الاصلة
 ىاطب كن لذا )ص(الب ألن �نفسه ، ف ل�ائياً  وتأث�اً  عليةً فا �رث ذلك لدون ،)ص(الب خالل
 )لنت�.(غ�ه به يراد الطاب كن لذا فديف اال�راف، احتماالت ف اعطر�قة بهذه

 
 يتب� شيِ و� اععاو� ورتض جعفر ع يرد اهللا فضل حس� �مد اهللا آية اجعل دعو� وهنا
 :اهللا فضل حس� الشيِ الرجع قال حيث ية�م ب� من رجل ف األية ان رواية
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 ال �مية، ب� من رجٍل  عن الديث �ن ف )ع(الصادق اإلمام ل  النسو�ة الرواية لن: السادسة القطة
 رسالاً، دوراً  يملك اعقضية صاحب �ن وضمونها، من اعظاهر ألن اآليات، �جواء مع تتناسب
 يتحمل اعت اعفئة عن معه للحديث لله الطاب هتوجي يفرض ما الاس، تز�ية وسؤولة و�تحمل
 األخرى اعفئة مقابل ف بها، وتقوى اةعوإ عليها ترت�ز اعت اعقاعدإ باعتبارها تز�يتها، وسؤولة

 )لنت�.(الدث� الهد بذل �ستحق وال اعت�ية، ع تصل ل  اعت
 بل وحسب السنة �هل عيس ذلك قال فالي اععاو� ورتض جعفر الشيِ الرجع كذب يتضح و�هذا
 وه  شيعة علماء ار�ع الرسول ف األية نزول بصحة وصح بل و�صحابه والرسول قبله  من اهللا

 ... عنه  نقلته كما اهللا فضل حس� �مد العاص اةي� والرجع والوسف والجلس اعطَس

 
 الي اععاو� ورتض جعفر لدذابا لرجعه  الابع الرافض الشك زهراء يا ووقع من رابط وهذا

 األية بأن يصح وهو اهللا فضل حس� �مد اةي� للمرجع �سجيل� الوقع هذا فف: كذبه وضحت
 :والسالم الصالإ عليه الرسول ف نزعت )وتو� عبس(

http://www.mezan.net/sounds_files/sounds1/7/r007.html  
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 حلفتق عم روحية
 �وس الوزاء �بو    حدثنا    الدري مالك بن عمرو    حدثنا    ز�د بن سعيد    حدثنا    انالعم �بو    حدثنا  

    قال    اهللا عبد بن
   وسل  عليه اهللا ص�    الب قَ انظروا فقاعت     �شة    ل  فشدوا شديدا    قحطا    الدينة    �هل    قحط 
 حت مطرا فمطرنا ففعلوا قال سقف السماء و�� بينه ي�ون ال حت السماء ل     كوى    منه فاجعلوا 

 اعفتق     م فس� الشح  من    تفتقت    حت اإلبل وسمنت اععشب نبت

 ----------------------------------

 ال وع�ن فيه، الصنفة الدتب �صحاب ومن الديث علماء من -اهللا رحه – اةار� �ن شك ال
 يذكر ألنه فيه؛ ورد ما ك صحة و�� وصنف، ف لألحاديث الامع �مامةو عداعة ب� تالزم

 من ال �و صحيحة � هل يعرف �ن ذلك بعد صحتها عن الاحث ورستطيع بأسانيدها، األحاديث
 الحث؟ خالل

 
 علل فيه الديث وع�ن السؤال، ف الذكور باللفظ )٩٢( رق  سننه ف اةار� �خرجه الديث فهذا
 :اإلسناد حيث من فأما الت، حيث ومن إلسنادا حيث من
 �شء، عيس و�نه ضعيف، �نه مع� بن �� عن الضعفاء ف اععقي� نقل ز�د، بن سعيد فيه-1

 .سعيد بن �� وضعفه
 :القر�ب ف الافظ فيه قال بعارم، اللقب اعفضل بن �مد: العمان �بو فيه-2
 واعنسائ واععقي� حات  و�بو الخاري اختالطه ع نص وقد عمره، آخر ف تغ� ثبت ثقة

 .واةارقط�
 مندر: الضعفاء ف الكول ف وقال و�غرب، ىطئ: حبان ابن فيه قال الدري مالك بن عمرو فيه-3

 نقل قد كن و�ن �وهام، ل صدوق: القر�ب ف حجر ابن وقال الديث، ورسق القات عن الديث
 .�عل  واهللا �وهام، ل صدوق قول من ورتبة �د� �نه للناظر يظهر ام فيه اعطعن من الهذيب ف

 :الت حيث من و�ما
 فتح من -عنها اهللا رض–  �شة عن روي وما الدري، ع الرد ف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ما-1
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َه من الدوإ  ف �نه اهذ كذب يب� واا لسناده، يثبت وال بصحيح، فليس الطر ل�ل السماء ل  ق
 ص�– الب عهد ع كن كما باقياً  كن بل كوإ، للبيت ي�ن ل  -عنها اهللا رض–  �شة حياإ مدإ
 الصحيح� ف ثبت كما فيه ت�ل الشمس و�نت ودشوف، و�عضه وسقوف بعضه ،-وسل  عليه اهللا

 ص� -وسل  عليه اهللا ص�– الب �ن -عنها اهللا رض–  �شة عن )٦١٠( ووسل  )٥٤٥( الخاري
– الرسول وسجد ف كذلك الجرإ تزل ول  حجرتها، من اعفء يظهر ل  حجرتها ف والشمس اععص

  �شة حجرإ حول ب� لنه ث  السجد، ف البو�ة الجرإ دخلت حينئذ ومن ،-وسل  عليه اهللا ص�
 احتيج لذا ي�ل من منها ل�ل الدوإ جعلت ذلك و�عد  ل، جدار قَ فيها اعت -عنها اهللا رض–
 ولو ب�، فدذب -عنها اهللا رض–  �شة حياإ ف الدوإ وجود و�ما تنظيف، �و كنس ألجل ذلك ل 
 لت�ل اعقَ ع فتحوا و�نما اهللا، ع يقسمون ي�ونوا ل  اعقوم �ن ع ودلالً  حجة لكن ذلك صح

 واععمل باإليمان لله نتوسل �ن �ب -تعا – اهللا فِن بعلمه، �و بد ئه ي�ن ول  عليه، الرحة
 اعت األوور � فهذه ووواالته، وطاعته و�بته -وسل  عليه اهللا ص� – نبيه ع والسالم والصالإ

 .لله بها نتوسل �ن اهللا �ب
  !الطر؟ نزول ف �ثر ل ي�ون كيف اعقَ ع السقف فتح ألن غرابة؛ فيه األثر هذا �ن-2
 -وسل  عليه اهللا ص�– والب هذا يقال فديف اهللا؟ ل  �قرب حينئذ اعقَ ي�ون �ن القصود فهل
 )٤٤٥١( الخاري الصحيح� ف كما ،"األع الرفيق ف األع الرفيق ف: "وفاته عند يقول كن

 �ن من �ع  -والسالم الصالإ عليه– فم�له ؟-عنها اهللا رض–  �شة حديث من )٢١٩٢( ووسل 
 .غ�ه عن فضالً  الجرإ سقف ر�ه من قر�ه و�� بينه �ول �ن يتصور

َه، ع الطر ي�ل �ن القصود كن و�ن َه كن فِذاً  ق  ذلك ل  �شار كما عليه الرحة ت�ل ل  باجة ق
َه ع الطر ت�ل �ن مع تيمية، ابن  .لالستسقاء سبباً  كونه يظهر ال ق
  -وسل  عليه اهللا ص�– الب بذات سلالو ع به رستدل لنما األثر بهذا رستدل من �ن-3
 .�يضاً  السؤال ف وارد هو كما
 الب بذات يتوسلون ي�ونوا ل  �نه  ل تب� -عنه  اهللا رض– الصحابة عن جاء ما استقر� من -4
، ل و�رمله  حباً  ل الاس �صدق �نه  مع ،-وسل  عليه اهللا ص�–

ً
– بد ئه يتوسلون كنوا بل اتبا 

 يرونه ان يطلبون �و مباشإ، اهللا يدعون فكنوا ااته بعد و�ما حياته، ف -وسل  عليه اهللا ص�
 باععباس توسله ف -عنه اهللا رض– عمر قصة ف كما ل  يدعو �ن لله و�قرب هللا و�تق منه  �صلح
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– ��س حديث من )١٠١٠( الخاري ف وهذا منه، اة ء بطلب وذلك قحطوا ح�  -عنه اهللا رض–

س� حديث من2542) ( وسل  ف وهذا ل، يدعو �ن اعقر� �ورس من طلبه و�ذلك ،-عنه اهللا رض
ُ
� 

 ف يدعو �ن األسود بن يز�د من  -عنه اهللا رض– معاو�ة طلب و�ما ،-عنه اهللا رض– جابر بن
 .االستسقاء

 الوسل يرون كنوا لو لذ ،-وسل  عليه اهللا ص�– الب بذات يتوسلون ي�ونوا ل  �نه  ع يدل وهذا
 ل  واعفضل واةين اععل  ف هو من وهو -عنه اهللا رض– عمر لن بل غ�ه، ل  عنه عدلوا ما جائزاً  به

 رض– اععباس من طلب لنما بل االستسقاء، عند  -والسالم الصالإ عليه– الصطف قَ ل  يتوجه
ُ�ً �ن ينقل ل  ذلك ومع ،-عنه  اهللا رض– الصحابة من بمجمع هذا و�ن اة ء، -عنه اهللا  منه  �حدا

 .)تر�ه سبق( فعله ما غ� ل  �رشده
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 ومعاو�ة ع ب� بالفتنة حلروحفض دراى
 

 و الشك ل  حر�ه �هل من �حدا ينسب ي�ن ل  )ع(عليا �ن �بيه جعفرعن٤٥صفحة اإلسناد قرب
 علينا بغوا لخواننا ه  يقول ع�ن و الفاق ل  ال
 

�ِيهِ  ُ�نْ  ُجْعُفرٍ  ُ�نْ  ِزُ�ادٍ  بِْن  ُوْسُعُدإُ  ُ�نْ  ُوْسِل ٍ  بِْن  ُهاُرونُ  ٨٣صفحة١٥جزء الشيعة وسائل
ُ
نف  �

ُ
� 

ُحداً  يُنُْسُب  يُُ�نْ  لُ ْ  )ع(ًُعِلّيا
ُ
ْهِل  ِمنْ  �

ُ
  ُحْر�ِهِ  �

ُ
  وُ  الّشْكِ  لِ 

ُ
  ال

ُ
ُقوُل  ُكنُ  عُِدنفهُ  وُ  الُّفاقِ  لِ   ُه ْ  ُُ

َُنُا  يْنُاُعلُ  ُ�ُغْوا لِْخُوا
 

 كخَ الغاإ ع السل  �حكم:١١٨صفحة ٣١جزء الروحا� صادق �مد السيد-)ع(الصادق فقه
 من �حدا ينسب ي�ن ل )السالم عليه(عليا �ن السالم عليهما �بيه عن جعفر عن ز�اد بن وسعدإ

  علينا بغوا لخواننا:يقول كن وع�ن الفاق لل وال الشك لل الغ �هل
 

 الشيعة �صل( و�نصبه االمام ىتار فدذلك عليه و�نص الب ىتار اهللا. اع� منصب اإلمامة
 وز�را ع�  فِ� غ�ي والمسوا دعو�: يقول �ن اختار عليا وع�ن عليا اهللا فاختار. )٥٨ و�صولا

 بذلك ناسفا. معاو�ة الشيعة �عداء �ة ل  السن فسلمها السن اهللا اختار ث . �م�ا م� ع�  خ�
 اعقواعد من اإلمامة عقيدإ بنيان و�بوه هو
 

 من نفسه خلع ف السالم عليه ل اععذر ما: قائل قال فِن « األنبياء ت��ه ف الرتض السيد قال
 وواالته و�ظهار بيعته ث .. اإلمامة �سباب عن و�عده فجوره ظهور مع معاو�ة ل  و�سليمها اإلمامة
 من بد فال معصوم لمام �نه: فالواب وجهه؟ ف و بوا الؤمن� مذل سموه حت بِمامته واعقول
 ..(6/384 الوسائل وستدرك عن الكم هذا نقل ٤٤/٢٣ األنوار بار( »ألفعال اعتسلي 

 
 عن « الجلس قال اليعة ل  الاس ودعوتهما واعطاعة السمع ع معاو�ة والس� السن مبايعة
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 السالم: ل فقلت قومه من رهط وعنده داره بفناء فوجدته ةمعاو� بايع لا السن �تيت: قال سفيان
 بار١٦٩ األنبياء ت��ه ٤٤ص األصبها� اعفرج ألب اعطالي� مقاتل( »الؤمن� مذل يا عليك
 )٦٢/٢٣٧و ٥٩و ٤٤/٥٧و ٢٨/٢٥٨األنوار

=========================== 

  

 :حلفتنة بمسألة حلرحفض حليجا� دعوي ع حلرد

 الهاجرون بايعه وقد عع� معاو�ة حرب عن علمائنا بعض �سأل وعندما((  اليجا� ليقو 
 ول  اإلسالم وانصدع وشيعة سنة ل  السلم� انقسام سبّبت اعت اعطاحنة الرب تلك واألنصار،

 جليالن صحابيان ومعاو�ة علياً  �ن:قائل� سهوعة و��ل كععادإ �يبون فِنه  الوم، حت يلتئ 
 حّقنا من وعيس. واحد �جر فله و�خطأ اجتهد معاو�ة �ما �جران فله و�صاب اجتهد فع� هدااجت
 كسبت  ما وع�  كسبت ما لا خلت قد �مة تلك { تعا  اهللا قال وقد عليه  �و ل  ��  �ن �ن
 ابه يقول ال سفسطة ترى كما و� لجاباتنا ت�ون ولألسف هدذا ،} يعملون كنوا عّما �ُسألون وال

 همزات من بك و�عوذ األهواء وزلل اآلراء خطل من للك �بر� ا� شع، بها يقرّ  وال دين وال عقل
 ع �جراً  و�عطيه معاو�ة باجتهاد السلي  اععقل ��  كيف �ضون، �ن رّب  بك واعوذ الشياط�

 اهللا لال عددها �ص ال اعت واآلثام الرائ  وارت�ابه األبر�اء الؤمن� وقتله السلم� لمام حر�ه
 وسموماً  عسالً  لطعامه  وهو الشهورإ بطر�قته وتصفيته  معارضيه بقتله الؤرخ� عند اشتهر وقد
 اعفئة لمام كن وقد �جراً  و�عطوه باجتهاده هؤالء ��  كيف ،) عسل من جنوداً  هللا لن(  يقول و�ن

 اعفئة تقتله عّمار و�ح(  فيه جاء والي الحدث� ك �خرجه الي الشهور الديث فف الاغية
 ع اعفر�ق� �ي ترى: و�لح و�تدرر دائماً  يعود والسؤال....  و�صحابه معاو�ة قتله وقد ) الاغية
 معاو�ة ي�ون �ن و�ّما. الق غ� وع ظال� وشيعته ع ي�ون �ن فأما الاطل؟ ع و�يهما الق

 عداعة فِن الاع� ك و� شء، ك )ص( اهللا سولر �وضح وقد الق، غ� وع ظال� و�تباعه
 ،)) السلي  النطق مع ينسج  ال وستحيل، �ور استثناء غ� من كه  الصحابة
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  :فأقول

 �قر�ائه �حد وهو عثمان دم و� �نه ر�ى وقد عثمان �ور ف لال ع يقاتل ل  معاو�ة �ن قلت عقد 1 -  
 عليه الارج� و�صف مظلوماً  يقتل عثمان �ن وتظهر ب�ت اعت البو�ة الصوص ل  واستند

 عليه اهللا ص� اهللا رسول قال((  قاعت  �شة عن ماجه وابن اعتمذي رواه ما ل  لشارإ بالنافق�
رادكُ  يوماً، األور هذا اهللا وّالك لن! عثمان يا(  وسل 

ُ
 اهللا، قمفُصُك  الي قميصك تْلع �ن النافقون فأ

((  فقال بذلك معاو�ة جيش �مام ورإ بن كعب شهد وقد ،)) ورات ثالث ذلك يقول ) تلعه فال
 معاو�ة بانب باعقتال قمت ما �ي قمت ما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من سمعته حديث لوال

 الدى ع يومئذ هذا: فقال ثوب ف مقنع رجل فمر بها فقرّ  اعفت وذكر عثمان قتلة من للقصاص
 عبد عن و�يضاً  ،)) نع : قال ؟ هذا: فقلت بوجهه عليه فأقبلت عفان، بن عثمان هو ِذاف لله فقمت

 كصياص فت األرض ع تهيج وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال )) قال ورإ بن شقيق بن اهللا
 لله فقمت الق ع يومئذ و�صحابه هذا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال متقنع رجل فمر القر

 قال هذا؟ هو اهللا رسول يا فقلت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  بوجهه و�قبلت قناعه فدشفت
 و�نه  ذلك، ع بناء الق ع �نه  و�نصاره معاو�ة ر�ى وقد ،)) عفان بن بعثمان فِذا: قال هذا، هو
 ع فاعتَوه  ع جيش ف كنوا عثمان ع الائر�ن النافق� �ن نعل  عندما وخصوصاً  الدى ع

  .متأوع� قتال  فاستحلّوا ضالل

  
 لذا و�ن يظلمنا وال علينا يعدل من لال نبايع �ن يمدننا ال يقولون معاو�ة �نصار �ن ل  لضافة 2 - 
  جزاً  نبايع �ن علينا وعيس علينا اععدل عن  جز وع عثمان ظل  كما عسدره ظلمنا علياً  بايعنا
 علينا االعتداء ير�دون ظلمة وه  عثمان قتلة فيه ع جيش �ن �يضاً  ولونو�ق علينا اععدل عن
 باعقتال نبد�ه  ول  جائز فقتال  ذلك وع علينا لصيال  دفعاً  نقاتله  فنحن عثمان ع اعتدوا كما

  .باعقتال بد�ونا ولدنه 

  
 خ�اً  كن اعقتال ركت �ن تفيد وسل  عليه اهللا ص� الب عن الابتة فالصوص ذلك وع 3 - 

 ترك ولو معاو�ة من لله و�قرب بالق �و� �نه مع علياً  و�ن وستحباً  وال واجباً  ي�ن فل  للطائفت�
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 عنه اهللا رض حص� بن عمران كن ولذا �سيلت اعت ل�ماء و�فاً  عظيماً  خ�اً  فيه لكن اعقتال
 بن و�مد وقاص �ب بن سعد قول وهذا نةاعفت ف السالح يباع ال: و�قول فيه السالح بيع عن ين�

 واألنصار الهاجر�ن من األوع� السابق� من بق كن من و�رث ز�د بن و�سامة عمر وابن وسلمة
 قتال رشتط ال((  السنة �هل �ئمة الدث�من قال للك اعقتال ف رشار�وا ول  اعفتنة اعتلوا الين

 لن ث  بينهما يصلح �ن طائفتان اقتتلت لذا �ور بل ابتداًء، ابقتال يأور ل  اهللا فِن الاغية اعطائفة
 ع بقتال �ور الي هو معاو�ة �ن اليجا� فاد ء )) تبغ اعت قوتلت األخرى ع لحداهما بغت
  .فاضح كذب

  
 ف قادحاً  ذلك ي�ون فال متأوع� �تهدين وعيسوا عصاإ علياً  قاتلوا الين �ن فرضنا ولو 4 -

 اقتتلوا الؤمن� من طائفتان و�نْ  { يقول وتعا  سبحانه فاهللا النان ةخول واستحقاقه  ليمانه 
 فِن اهللا �ور ل  تفء حت تبغ اعت فقاتلوا األخرى ع لحداهما بغت فِن باععدل بينهما فأصلحوا

 ب� أصلحواف لخوإ الؤمنون لنما القسط�، �ب اهللا لن و�قِسطوا باععدل بينهما فأصلحوا فاءت
 رغ  لخوإ وجعله  باإليمان فوصفه  ،)١٠ ٩ الجرات( }  ترحون ععل�  اهللا واتقوا �خو�� 

 �ن يمنع فهل الق ع �نه متأوالً  بعض ع بعضه  بغ لذا فديف بعض ع بعضه  و�غ قتال 
 { تعا  اهللا قولي كما اعفر�ق� ع يتحون السنة فأهل لذا! �صاب؟ �و �خطأ سواءٌ  �تهداً  ي�ون
 قلو�نا ف تعل وال باإليمان سبقونا الين وإلخواننا لا اغفر رّ�نا يقولون بعده  من جاءوا والين
 }  رحي  رؤوٌف  لنك ر�نا آمنوا ل�ين غالً 

  
 وتَئهما تعتقدان الي للحق و�سعيان واحدإ دعوتهما اعطائفت� ِك  �ن تب� الابتة األحاديث 5 - 
((  قال عنه اهللا رض هر�رإ �با �ن صحيحه ف الخاري �خرج فقد الطالن واتباع لوىا قصد من
 وهذا ،)) واحدإ دعواهما فئتان يقتتل حت الساعة تقوم ال:  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال

 �ب عن صحيحه ف وسل  و�خرج واحد، ودين واحدإ دعوإ �صحاب �نهما يثبت ترى كما الديث
 يقتلها السلم� من فرقة عند مارقة تمرق((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال دريال سعيد
 �ي عليه و�تناز ن بالق يطالان اعطائفت� ك �ن يب� الديث فهذا ،)) بالق اعطائفت� �و�
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 الوارج فةطائ و� اعطائفة هذه قاتل ألنه ع مع هو الق �ن و�ب� و�طلبانه الق يقصدان �نهما
 عن باعقتال ىرجون ال وؤمنون اعطائفت� بأن الص�ح فيه الووي وقال الهروان، ف قاتلها اعت

  يفسقون وال اإليمان

  
 ك و� بغيه ف متعمداً  ي�ون �و معه، الق �ن متأوالً  فيه ي�ون �ن فِما معاو�ة لغ باعنسبة 6 - 

 من ي�هونه ال السنة فأهل النوب من غ�ه �و ذلك ف وقوعال من معصوماً  عيس معاو�ة فِن الال�
 وقد ذلك غ� �و� منها والو�ة باالستغفار ترفعها �سباب لا النوب �ن يقولون بل النوب ف الوقوع

 حسبت عليه دخلت فلما: (( قال معاو�ة ع وفد �نه ترمة بن السور عن الداية ف كث� ابن ذكر
 و�حسن هذا من ارفضنا: قلت قال وسور؟ يا األئمة ع طعنك فعل ما: فقال هعلي سلمت قال �نه
 ال: فقال به، �خَته لال عليه �عيبه شيئاُ�ً �دع فل : قال نفسك، بذات لكم�: فقال ل، قدمنا فيما
�َ  ل لن نع ،: قلت: قال لك؟ اهللا يغفرها ل  لن تهالك �ن تاف ذنوب من لك فهل النوب، من ت
 لا فو� م�، الغفرإ �نت ترجوا بأن �حق �علك الي فما: قال �سببها، هلدت يغفرها ل  لن اً ذنو�
 اعت اععظام واألوور اهللا سبيل ف والهاد الاس ب� واالصالح الدود و�قامة الر يا لصالح من لل
 السنات فيه اهللا ليقب دين عع� و�� والنوب، اععيوب من �رث �صيها وال اهللا لال �صيها ال

 سواه، اا غ�ه ع اهللا اختت لال وغ�ه اهللا ب� ألخ�ف  كنت ما ذلك ع واهللا السيئات، عن و�عفو
 ل د  ذلك بعد ذكره لذا السور فكن: قال. خصم� قد �نه فعرفت قال ما ل قال ح� ففدرت: قال
  متأوًال؟ كن لذا فديف ،))ب�

  
 ّع، مع الق �ن اةالئل �عظ  من فِنه ،) الاغية اعفئة تقتله عمار و�ح(  لديث باعنسبة 7 - 

 فف الرهبة تملّدتهما وابنه اععاص بن عمرو عمار، مقتل هزف  فعندما الديث تأّول معاو�ة ع�ن
 لّما((  قال �بيه عن حزم بن عمرو بن �مد بن ب�ر �ب عن السند ف �حد �خرجه الي الديث

 اهللا رسول قال وقد عمار قُتل: فقال اععاص بن عمرو ع حزم بن عمرو دخل ياس بن عمار قتل
   ص بن عمرو فقام الاغية اعفئة تقتله:  وسل  عليه اهللا ص�

ً
 معاو�ة ع دخل حت يُرّجع فز 

 رسول سمعت عمرو قال فماذا؟ معاو�ة قتل: معاو�ة فقال عمار قتل: قال شأنك؟ ما: معاو�ة ل فقال
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 قتلناه؟ �ن �و بولك ف دحْضُت : معاو�ة ل فقال الاغية، اعفئة تقتله: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا
: يقولون الاس فخرج ،)) سيوفنا: قال �و رماحنا ب� �عقوه حت به جاءوا و�صحابه، عٌ  قتله لنما
 ل  �نه الأو�ل هذا الديث ليأو معاو�ة جعل والي ليشه، القة فأرجع به، جاء من عماراً  قتل لنما

 و�ن مظلوماً، يقتل عثمان �ن تثبت اعت األحاديث ضوء ف حق �هل عثمان قتلة �ن يتصور ي�ن
 هذه �ن يقال الي الق وع�ن ّع، جيش ف اعت � الاغية اعفئة �ن شك فال اعظالون، ه  قتلته

 �رادوا ألنه  اجتهاده  ف معذورون �ةمعاو فئة وع�ن ّع، مع الق و�ن قطعاً  باطلة الأو�الت
 الرب اليقاف الصاحف رفع يقتح اععاص بن عمرو جعل الي هو وهذا يصيبوه، ل  ولدنه  الق
  .الديث هذا من شء قلبه ف كن ألنه

  
 قاتل ألنه �يضاً  ظالاً  علياً  بأن الاصبة فسيجيبه ظالاً  معاو�ة جعل ع اليجا� �صف  و�ذا 8 - 

 ث  للمسلم�، ت� فائدإ دون اةماء وسفك باعقتال بد�ه  الي وهو إلمارته، بل لشء ال السلم�
 فس�دّ  عمار بديث احتج ولو ذلك، االجابةع وشيعته اليجا� رستطيع فلن معاو�ة، وصاعح تراجع
 هو علياً  وع�ن قتالباع � ابتد�ت لذا لال الاغية اعطائفة قتال ف الدء رشتط ل  اهللا بأن عليه
 اعت والعتعة الوارج حجج عن صفحاً  ض�ت وقد اليجا�؟ جواب هو فما باعقتال بد�ه  الي
 جانب من بمثلها سيقابل معاو�ة ع اليجا� بها يأت حجة ك �ن نعل  �ن اله  ع، ف تقدح

 الق �ن و�قولون دهما�ح يفسقون وال اعطائفت� عن يتضون السنة �هل وع�ن األخرى اعطوائف
 مذهبه  ألن معاو�ة �و ع ف تقدح اعت اعطوائف حجج جيع ع و�ردون عنه اهللا رض ع مع

  .هللا والمد الرافضة مذهب بالف وستقي 

  
 علياً  عقتال معاو�ة ي�فرون �نه  يعل  اإلمامية مذهب ع اطلع من ك عند السل  من - 9

 حق فهو عنه يصدر ما فك عنده  العصوم� اإلئمة من وهو ع بن السن �ن الابت وع�ن
! بالالفة؟ ل وسلّ  كفر ) العصوم(  السن صاعح فهل الالفة ع و�ايعه معاو�ة صاعح قد والسن

 يصلح اهللا وععل سيد، هذا اب�((  وسل  عليه اهللا ص� الب قال كما وسلمت� فئت� ب� �صلح �م
  !اإلجابة؟ اليجا� من �رجو ،)) السلم� من فئت� ب� به
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 معارضيه بقتله الؤرخ� عند اشتهر وقد تص ال جرائ  ارت�ب معاو�ة �ن اد ؤه �ما 10 - 

!! ) عسل من جنوداً  هللا لن( يقول و�ن وسموماً  عسالً  لطعامه  وهو الشهورإ بطر�قته وتصفيته 
 هؤالء ل  لرشادنا اليجا� من �ر�د و�نا  قل ع الىف ما والدذب الهل من فيه اعقول فهذا

  .جداً  سهل فالكم و�ال الدشوف االد ء هذا من الثبت لا يتس� حت الؤرخ�

  
 تراه بينما األمة، باتفاق ذلك �ن مع الز�إ لانِ قتال ب�ر �ب ع اليجا� يعتض �ن اعغر�ب 11 - 
 بقتل و�سبب الرجوإ بنتائه يأت ول  الصحابة مع فيه اختلف والي لعاو�ة قتال ف عّ  مع يقف

  !الذوومة وعقالنيته الزعوم لنصافه هو السبب وععل السلم� من األلوف

  
 و�ما الق ع عّ  فر�ق �ن باعقول و�لح يتدرر الي اليجا� سؤال ع اإلجابة �ستطيع 12 - 
 فليس اجتهاده ع مأجور وهو يصبْهُ  ول  للحق طاعب ولدنه ل،باط ل  داع وال بظال  فليس معاو�ة
 الصحابة عداعة فِن األحوال ك و� الذنب بعداعة يقدح ال بالنب والوقع فاسق، �و ظال  �حدهما

 ال ولدنه السلي  النطق مع و�نسج  واإلجاع، والسنة بالدتاب وسلّ  �ور استثناء غ� من كه 
  !اليجا� به يتمتع الي السقي  قالنط مع باعطبع ينسج 

  
 �ن يثبت ما عش�ة االث� هداته وصادر من استق لك فسأضطر بذلك اليجا� يقتنع ل  لذا و�خ�اً 

 الي ) الكف من الروضة( كتابه ف الكي� ذكر فقد اجتهادهما ع ومأجور�ن حق ع ومعاو�ة ع
 السالم عليه اهللا عبد �با سمعت قال �� بن �مد عن عش�ة االث� مذهب وفروع �صول يمثل
 و�يف: قلت الحتوم، من اعقائ  وخروج الحتوم من والداء الحتوم من اععباس ب� اختالف:  يقول

 مناد و�نادي: وقال اعفائزون، ه  وشيعته علياً  لن �ال: الهار �ول السماء من مناد ينادي: قال الداء؟
 ه  وشيعته عثمان �ن يقرر طاعب �ب بن ع وهذا اعفائزون، ه  وشيعته عثمان لن �ال: الهار آخر ف

 فيذكر عثمان وسأعة ف الق ع نفسه يرى ك اجتهادية اعقضية وع�ن و�يمان لسالم �هل
 من واعقوم للقينا �ن �ورنا بدء و�ن((  قال �نه ع عن ) الالغة نهج ) كتاب�  ف الرض الش�ف
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 ف �ست�ده  وال واحدإ، اإلسالم ف ودعوتنا واحد، ونبينا واحد ر�نا �ن اعظاهرو الشام، �هل
 و�ن عثمان دم من فيه اختلفنا ما لال واحد األور رست�دوننا، وال برسول والصديق باهللا اإليمان

 )) براء منه



 

133 

 حلي زمانه يمام يعرف ولم مات من حديث ف حلعلماء قال ما
 حواساي به ححتج

  
 الرحي  الرحن اهللا س �

 :بعد اما ث  وااله ومن وصحبه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد
 قد فالرجل الهاعة بهذه رجال تصدير ع يصوا ان االثناعش�ة عند والوهن السفاهة ةلل لنه

 ح� الدَى �ستهون اهللا حفظه  وشاىنا يد ع الستقلة مناظرات منذ الزجاإ بضاعته بانت
 ببعيد عيست الوقاااات رواه ما : فقال الصحيح الديث تعر�ف عن سئل

 جذوره من دينه ينقض ما وتناقضاته الرجل جهل من ورايت الوار سمعت واوس
 )جاهلية ميتتة مات زمانه امام يعرف ول  مات من( برواية اجتجاجه ع ك� ساقص حال ك ع

 الص�ح الدذب من وهذا والشيعة السنة عند عليه متفق ثالدي هذا ان و�د ئه
 الرواية هذه ف اععلماء قال ما وع�ى

 . )جاهلية ميتة مات زمانه لمام يعرف ل  و مات من(
  اللفظ بهذا ل �صل ال

 )350) برق  والوضوعة الضعيفة السلسة - االلا� اععالمة
 )٢٠٦٩( برق  الضعيفة ف �يضاً 
 الديث ع تعليقة ف تيمية ابن الشيخ قال
 عمر ابن �ن وسل  روى ما العروف و�نما هدذا، وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قال ما واهللا(

 :يقول وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت: قال
 يتةم مات بيعة، عنقه ف وعيس مات ومن ل، حجة وال اعقيامة يوم اهللا عق طاعة، من يداً  خلع من(

  )جاهلية
 

 )٢٨ص( السنة منهاج تتص ف الهب و�قره
  ٩-٧االسالم شيخ كم ع تعليقه معرض ف الهب ولالمام
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  :قال حيث نفيسا كما
 : الديث ف قولك و�ما"

 : جاهلية ميتة مات زمانه لمام يعرف ول  مات من
 ؟ هذا روى من فنقول
  ؟ لسناده و�ين
 ل  جاء عمر ابن �ن وسل  روى ما العروف و�نما هدذا وسل  عليه اهللا ص� الرسول قال ما واهللا بل

 ل�: فقال ، وسادإ الرحن عبد ألب اطرحوا : فقال ، كن ما الرإ �ور من كن ح� مطيع بن عبدا�
 خلع من(: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت ، حديثا ألحدثك �تيتك ، ألجلس آتك ل 
 ) جاهلية ميتة مات بيعة عنقه ف وعيس مات ومن ، ل حجة وال اعقيامة يوم اهللا عق/  طاعة من يداً 

 ي�ن ل  من �ن ع الديث فدل يز�د وقته  �م� خلعوا لا عمر ابن به[  حّدث[  حديث وهذا
 �بعد فِنه  الرافضة حال ضد وهذا جاهلية ميتة مات بالسيف عليه  خرج �و األور لوالإ مطيعاً 

  كرها لال األوراء طاعة عن لاسا

  كفراً  ي�ن ل  جاهلية ميتة مات ث 
  الج� جندب عن وسل  صحيح و�

ً
 ينص �و عصبية ل  يدعو عمّية راية تت قتل من (( ورفو 

 ))جاهلية فقلته عصبية
 ميتة مات مات ث  الماعة وفارق اعطاعة من خرج من(( عنه اهللا رض هر�رإ �ب عن وسل  و�
  ))اهليةج

  الماعة وفارقت اعطاعة عن الرافضة خرجت فطالا
 شيئاً  �م�ه من ر�ى من)): قال وسل  عليه اهللا ص� الب عن عباس ابن عن الصحيح� و�

 ))جاهلية ميتة مات لال فمات شَاً  الماعة فارق من فِن ، فليصَ ي�رهه
 رآه من رآى �و رآه �و الزمان لمام فيعر من�  فمن علي�  لكن �وردته الي الديث صح لو ث 
 !!؟؟ وسأعة عنه حفظ �و
 ل ير ول   ماً  وست� �ر�عمائة من سداباً  دخل – سن� خس �و ثالث ابن – صب ل  تدعون بل

 و�ن سلطان ل  معلوم� ووجودين �ئمة بطاعة �ورنا و�نما خَ وال حس ل سمع �ثروال وال ع�
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  ندرال دون العروف ف نطيعه 
  ولسل 

  : قال وسل  عليه اهللا ص� الب عن مالك ابن عوف عن
 �ئمت�  وشار ، علي�  و�صلون عليه  وتصلون ، و�بون�  تبونه  الين ائمت�  خيار((

  ))و�لعنو�  وتلعنونه  ، و�بغضون� /  تبغضونه  الين
  : قال ؟ ذلك عند ننابذه  �فال اهللا رسول يا:  قلنا
 من شيئاً  يأت فرآه وال عليه و� من �ال ، الصالإ في�  �قاووا ما ال ، الصالإ في�  اووا�ق ما ال ((

 ))طاعة من يداً  ي�عن وال ، اهللا معصية من يأت ما فليدره اهللا معصية
 ٩-٧ تعا  اهللا رحه-الهب للحافظ االعتدال منهاج من النتق
 )١٢٣-١/١١٠( -تعا  اهللا رحه -السالما لشيخ البو�ة السنة منهاج كتاب يراجع للتوسع
 وسل  وصحبه آل وع �مد نبينا ع اهللا وص�

 ----------------

 
 سداب ف الختف الهدي عن الهب بماء ي�تب كم السنة منهاج ف اهللا رحه اإلسالم شيخ قال

 ) ٨٧-١(  اليبة
 ينهاه  وما به يأوره  ما معرفة وال فتهمعر ل  للناس سبيل ال لله يدعون الي الزمان فصاحب(

 �نه لزم نهيه وال �وره يعرف ال الي هذا بطاعة لال سعيدا يص� ال �حد كن فِن به ىَه  وما عنه
 من وه  يطاق ماال ت�ليف �عظ  من وهذا اهللا وطاعة والسعادإ الجاإ طر�ق من �حد يتم�ن ال

 ) ١٢٠ - ١(  اهللا رحه وقال) ل لحاعة الاس �عظ 
 األمام بأن يقرون فِنه  الرافضة تقولا اعت اإلمامة مقصود بدون ال� نالوا األمة جاه� كن ولذا(

 من قر�با �و ومائت� ست� سنة السداب دخل و�نه �حد به ينتفع ال مفقود الزمان صاحب هو الي
 دين ف ال بِمامته ينتفعوا ل  الدإ هذه ف فه  سنه وخس� �ر�عمائة من �رث غئب اآلن وهو ذلك
 )غ�ه عن منقوال علما عنده  لن يقولون بل دنيا ف وال

 ) ١٢٠- ١(  صو�لح �بو عن اهللا رحه وقال
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 �ن�  لال فيه ي�ن ل  ولو الصواب عن األقوال �بعد من اإلمامة ف فقوع�  كه هذا بعد ث (
 �صل ل  الوقت صاحب و�مام�  اه ودني دينه  ف اللق وصلحة من فيها لا اإلمامة �وجبت 
 اعطو�ل العب يتعب من سع من �ضل سع فأي اةنيا ف وال اةين ف ال وصلحة جهته من ع� 

 والنافق� الدفار و�عاون والابع� السابق� و�لعن السلم� جاعة و�فارق واعقيل اعقال و��ث
 اعغرور ببل �تباعه و�د  الزور �شهود و�عتضد السبل من �ودنه ما ورسلك اليل بأنواع و�تال
 ل  يقر�ه ما و�عرفه ونهيه اهللا �ور ع يدل لمام ل ي�ون �ن بذلك ومقصوده وصفه يطول ما و�فعل

 تعا  اهللا
 تعليمه من شء لله وصل وال مطلو�ه من �شء يظفر ل  و�سبه اإلمام ذلك اس  عل  لا لنه ث 

 ومال نفسه لذهاب لال �صال وصلحة وال منفعة جهته من ل حصل وال نهيه وال �وره وال و�رشاده
 وال عمل ل عيس سادب ف ةاخل المهور ومعاداإ والهار بالليل االنتظار وطول األسفار وقطع

 �نه يعلمون الاس عقالء فديف الساك� لؤالء منفعة به حصل لا بيق� ووجودا كن ولو خطاب
 بن �مد ذلك ذكر كما يعقب ول  ينسل ل  اععسدري ع بن السن نو� اإلفالس لال معه  عيس
 السداب دخل لنه يقولون وه  باعنسب اععل  �هل من وغ�هما قانع بن الاق وعبد اعطَي جر�ر
 يتي  اعقرآن بنص هذا ومثل ذلك �و خس و�ما و�ما ثالث و�ما سنتان لما وعمره �بيه ووت بعد
 ل صار فِذا �قر�ائه من حضانته رستحق من و�ضنه الرشد منه يؤ�س حت مال ل �فظ �ن �ب
 بنص ومال نفسه ف وله حجر تت وهو ص� وال توضأ ال فمن والصالإ باعطهارإ اور سن� سبع

 معدوما كن لذا فديف اإليمان �هل لمام هو ي�ون �ن جاز لا اععيان رشهده ووجودا كن لو اعقرآن
 ) ٨٩ -٤(  الكم هذا من قر�با وقال ) اعغيبة ههذ طول مع مفقودا �و

  واسعة رحة اإلسالم شيخ اهللا فرح 
 الستعان واهللا
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ّكُ  َُ ّ  ُر ِِ ِ اف ِ  حلشف
َْ ِب  بُِق

ُ
 ُحنِيُفةُ  أ

 وجه ولا ، ععبادهِ  اهللاُ  ارتضاهُ  الي الُق  النهجُ  هو والماعةِ  السنةِ  �هِل  منهجُ  �ن فيه شك ال اا لن
 واة إِ  اععلماءِ  من رووزهِ  ومن منه للنيِل  سهامه  وغِ�ه  البتدعةِ  من والماعةِ  السنةِ  �هِل  �عداءُ 

 ، والشافِ ، ومالك ، حنيفةُ  �بو - األر�عةِ  الذاهِب  �ئمةُ  نال وقد ، األعقاِب  بأ�شعِ  ورميه  ، اهللاِ  ل 
 �سبتها صحةِ  من الحقِق  بعد تاناً و�ه زوراً  لله  فنُسب ، السهام تلك من نصيباً  - حنبل بن و�حد
 من ينالوا �ن هيهات هيهات وع�ن ، عقائده  ف تقدح اعت الدذو�ةِ  والرو�اِت  اعقصِص  بعُض 
  . اهللا رحه  األعالم البال �ولك

 
 - حنبل بن و�حد ، والشافِ ، ومالك ، حنيفةُ  �ب - األر�عةِ  األئمةِ  ل  �ُسبت قصصاً  �ستعرُض  وهنا
 من لألمةِ  ونصحاً  ، عرضه  عن ذباً  ، فيها اععل  �هل و�م ، عللها بيانِ  مع وغ�ها عقيدإاع ف

  .بها االغتارِ 
 

 الصال�، باألوواِت  الوسِل  وسأعةِ  ف العض بها يتشدُق  ، الشافِ اإلمامِ  عن تثبُت  ال بقصةِ  ونبد�
  تدُ  ت�اد وال

ً
َِ  الشافِ وسلت قصة و�وردُ  لال الوسِل  عن يتك ُ  مبتد   بها �تجُ  لك حنيفة �ب بق

  بالصال� الوسِل  تو�زِ  ف السنةِ  �هِل  ع
 

  . " انقش ث  اععرش �ثبت: "  األولون قال كما ونقول
ةِ  نُُص    :اعِقصف

 اهللا عبد �بو اعقاض �خَنا:  فقال �سنده )١/١٢٣" ( بغداد تار�خ " ف الغدادي الطيُب  �خرجُ 
 قال �حد بن ُمدرم نبأنا:  قال القرئ لبراهي  بن عمر �نبأنا:  قال ، الصيمري �مد بن ع بن الس�

 ألتَك ل�:  يقول الشافِ سمعت:  قال ميمون بن ع نبأنا:  قال لبراهي  بن لسحاق بن عمر �نبأنا :
َه ل  و�جء ، حنيفة بأب  وجئت ر�عت� ُت صلي حاجة ل عرضت فِذا - زائراً  يع� - يوم ك ف ق
َه ل    .تُقض حت ع� تبعد فما ، عنده تعا  اهللا وسأعت ، ق
ةِ  اعُعلُُماءِ  َُْقدُ    :لِلِقصف
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  :فيها اععل  �هل قال ما �خ و�لك ، صحتها ف وطعنوا ، اعقصة السنة �هِل  علماءُ  انتقد
 الصاط اقتضاء"  ف فقال يهاف جاء ما ع ورد اعقصة اهللا رحه تيميةُ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ  كذب ·

 عفعله حسناً  كن لو فعل استحسان ع األمة تتفق �ن المتنع من �نه:  الا�: " ... )٢/٦٩٢" ( الستقي 
 فيها اختلف و�ذا ، تتناقض ال و� ، اإلجا ت تناقض باب من هذا فِن ، يفعلوه ول  ، التقدوون
 والمد – فديف واستنباطا نصاً  التقدم� و�جاع ، سنةوال الدتاب هو:  بينه  فاعفاصل التأخرون

 ، صاحبه ع كذبا ي�ون �ن لما ذلك ف النقول بل.  متبع  ل  وال معروف لمام عن ينقل ل  - هللا
 كذبه معلوم كذلك وهذا ، معناه هذا كما �و فذكره: ... قال �نه الشافِ عن بعضه  حك ما مثل

 ل� ء ينتاب قَ ببغداد ي�ن ل  بغداد قدم لا الشافِ فِن ، بالقل ةمعرف ل من عند باالضطرار
 والشام والمن بالجاز الشافِ ر�ى وقد ، معروفا الشافِ عهد ع هذا ي�ن ول  بل ، التة عنده

 �فضل السلم� وعند عنده �صحابها كن من ، والابع� والصحابة األنبياء قبور من ووص واععراق
 الين حنيفة �ب �صحاب ث .  عنده لال اة ء يتوخ ل  بال فما.  اععلماء من و�مثال حنيفة �ب من

 عند ال اة ء يتحرون ي�ونوا ول  ، وطبقته  ز�اد بن والسن وزفر و�مد يوسف �ب مثل �در�وه
  . غ�ه وال حنيفة �ب
 

 ، بها اعفتنة خشية الخلوق� قبور تعظي  كراهة من كتابه ف ثابت هو ما الشافِ عند تقدم قد ث 
 عن الكيات هذه من النقول ي�ون �ن و�ما.  ودينه علمه يقل من الكيات هذه مثل يضع و�نما

 ص� الوى عن ينطلق ال عمن �حاديث السيبه الكيات هذه مثل لا روي لو ،و�ن يعرف ال �هول
  .ه.ا ؟ غ�ه عن بالنقول يففد ، تثبت حت بها المسك جاز لا وسل  عليه اهللا
 
 يقصد كن �نه الشافِ عن النقوعةُ  والكيةُ :  )١/٢٤٦" ( اللهفان لغثة"  ف اعقي ِ  ابنُ  اإلمامُ  وقال ·

  .ه.ا. اعظاهر الدذب من حنيفة �ب قَ عند اة ءُ 
 
:  فيه وفصل ، اسنده ضعف ب� �ن بعد )٦٠ - ٥٨ص" (  النديل طليعة"  ف العل� اععالمة وقال ·

 فِن ، اعقصة حال ذلك و�ؤ�د ، شء بمثله يثبت ال �نه معرفة ذي ع ىف وال ، السند حال هذا
 يعرف لنما ؛ �يضا بعيد عنده ل� ء قصده وتر�ه ، اععادإ ف بعيد يوم ك حنيفة �ب قَ ز�ارته
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 و�بعد فأبعد ، عنده الصالإ ريت فأما ، بمدإ الشافِ عص بعد عندها الوائج لسؤال اعقبور تري
  .ه.ا.
 
  : )٢٢ح١/٣١( الضعيفة ف اعقصة هذه سند عن األلا� اععالمة وقال ·

 من شء ف ذكر ل وعيس معروف غ� لبراهي  بن لسحاق بن عمر فِن باطلة بل ضعيفة رواية فهذه
 بن حيد بن اهي لبر بن لسحاق بن - اعع� بفتح - عمرو"  هو ي�ون �ن و�تمل ، الرجال كتب

 يذكر ول  ه٣٤١ سنة حاجا بغداد قدم باري �نه وذكر الطيب ترجه وقد الو�س �مد �بو الس�ن
 ميمون بن ع شيخه وفاإ �ن لذ هذا هو ي�ون �ن و�بعد ، الال �هول فهو تعديال وال جرحا فيه
  .�در�ه قد ي�ون �ن قد وني� �ن فيبعد سنة مائة �و وفاتيهما فب� األقوال �رث ع ه٢٤٧ سنة
  .اه. دلل صحتها ع يقوم ال ضعيفة رواية ف� حال ك وع

 
  : فقال الوضع نفس ف الدوثري ع األلا� اععالمة رد وقد
 الطيب تار�خ �وائل ف مذكور حنيفة بأب الشافِ اإلمام وتوسل: مقاالته ف الدوثري قول و�ما
  .ه.ا مغاعطاته بل مباعغاته فمن. صحيح �سند

 
  : )٣٣٢ - ٣٣١ ص" (  الوسل حقيقة ل  الوصل"  ف الرفاع �سيب �مد وقال ·

  عنهما اهللا رض حنيفة بأب الشافِ توسل -26
 اعفصل ف العمان حنيفة �ب مناقب ف )) السان ال�ات((الس� كتابه ف الك حجر ابن قال

 ض�ه ل  يجء حنيفة �ب باإلمام يتوسل كن ببغداد هو �يام الشافِ اإلمام �ن واععش�ن الاوس
  . حاجاته قضاء ف به اهللا ل  يتوسل ث  عليه فيسل  يزوره

 
  الَ هذا مت ع الكم
 هذا ي�ون �ن توسله ف يتحرى �ن شك وال عليه والتوسل اعقر� هو الوسل مع� �ن العلوم من
 من الوع هذا و�رم ي�ره به يتوسل �ن ير�د الي كن فِذا به التوسل اهذ ععقيدإ الوافق الوع من

 التوسل بأن ووقن ألنه ؟ به الوسل عند ودروه هو عمل ع يقدم �ن �حد من يعقل فديف الوسل
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 �مد ل  آدم ةن من رسله �لسنة ع باتاً  منعا منعه وقد سيما ال الوسل هذا قطعاً  يقبل ال به لله
 قال �نه عنه ثبت فقد خلقه من بأحد اهللا ل  الوسل �� ال كن حنيفة �با فِن وسل  عليه هللا ص�
 بق يقول و�ن عرشك من اععز بمعاقد �سألك:  يقول �ن و�رره به لال اهللا يدعو �ن ألحد ينبغ ال: " 

  . " الرام اليت وبق ورسلك �نبيائك وبق فالن
 

 هذا ي�ره وهو به يتوسل فديف الوسل ف حنيفة �ب مذهب من هذا يعل  الشافِ �ن شك وال
 به يتوسل �ن ذلك حنيفة �ب من الشافِ يعل  �ن بعد العقول من فهل و�رمه بل الوسل من الوع
 وال و�رمه كرهه اهللا ألن و�رمه ي�رهه ألنه حنيفة ألب لغضاب هو بل التة معقول غ� هذا
 ي�رهه ما لال ي�رهان وال اهللا �ب ما لال �بان ال عنهما اهللا رض حنيفة و�با الشافِ �ن شك
 حنيفة و�با اهللا يغضب بما حنيفة بأب بالوسل اهللا ل  الشافِ يتقرب فديف وتعا  سبحانه اهللا

 اهللا ل  �شدوه  �ننا والفت�ن للدذاب� نقول ماذا وع�ن لله �سب اا بريء وهو ذلك من حاشاه
  .رستحقون بما  وله  ا�:  تعا 

 
 من حنيفة �ب قَ عند اة ء يقصد كن �نه الشافِ عن النقوعة والكية": الشيطان تبعيد" ف قال

 . اه.  اعظاهر الدذب
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  حإلمامية حلشيعة رند حلعصمة
 

 يوم ل  �ثره  �قتف ومن وصحبه آل وع، الصطف الب ع والسالم والصالإ، و�ف هللا المد
 ..اةين

 و�عد؛؛؛
 

 :اإلمامية الشيعة عن اععصمة تعر�ف: �والً 
 وال الواب ف ىطئ وال اعفتيا عن يزل ال و�ب�ها صغ�ها كها النوب من معصوم اإلمام �ن تع�
 .١٧٤ ص ١ج الدمة م�ان ف جاء كما.  اةنيا �ور من �شء يلهو وال ينس وال رسهو

 
 كلب اإلمام �ن ونعتقد: (  قال حيث ٥١ص اإلمامية عقائد ف كما �يضاً  بالب الشيعة ر�ي هو وهذا
 من معصوماً  ي�ون �ن �ب كما بطن وما منها ظهر ما الرذائل جيع من معصوماً  ي�ون �ن �ب
 .) الب حال ذلك ف حال  عليه واعقواوون الشع حفظة األئمة ألن واعنسيان والطأ السهو

 
 :نقول -السالم عليه - نبياءاأل عصمة مع وقفات**
 ال �نه(  �سمع ما ودائماً  و�رمله  اللق �ررم ه  األنبياء �ن ف فطن  قل يرتاب وال وؤمن رشك ال

 !! لطالقه ع عيس ولدنه وسدد سلي  كم وهذا ) األنبياء لال معصوم
 
 حصل ور�ما نسياناع منه  يقع قد األنبياء �ن هو فمقصدي حديث من تتعجب وال هذا �ستغرب ال

 �رث حقه  ف الدمال فيدون فيتو�ون رسددون ولدنه  تقع قد النوب صغائر حت بل الطأ منه 
 �دعة ف ذلك بعد وسل  وآل عليه اهللا ص� رسول سنة ث  �والً  اهللا كتاب ذلك ف وال�  الو�ة بعد

 تاطباً  اهللا وقال. }  فنس قبل من آدم ل  عهدنا وعقد { آدم عن وجل عز قول ل  فانظر بينة واضحة
 واهللا �زواجك ورضات تبتغ لك اهللا �حل ما ترم ل  الب �يها يا { وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول
 �ذنت ل  عنك اهللا عفا { �يضاً  وسل  وآل عليه اهللا ص� للرسول اهللا عتاب ل  و�نظر. }  رحي  غفور
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 مبيناً  فتحاً  لك فتحنا لنا {: ل اهللا يقول و�ذلك . { الكذب� ل وتع صدقوا الين لك يتب� حت ل 
 .}تأخر وما ذنبك من تقدم ما اهللا لك لغفر

 
 ..الدر�  �خ
 !! ؟؟ معناها وفهمت اآليات هذه تأولت هل

 لألنبياء حت ت�ون ال النوب وصغائر واعنسيان والطأ السهو من الطلقة اععصمة �ن لك فتب�
 و�ياك عقلك وح�  اآليات ل  فارجع  طفتك غلبتك و�ن يتبع �ن �حق فالق هذا من تعجب وال

 . و�ص  يع� فِنه والوى
 

 الشيعة عند ت�ن ل  واعنسيان والسهو والطأ النب من اععصمة و� ، �والً  اععقيدإ هذه لن بل
 األئمة من الامن اإلمام وهو الرضا لإلمام قيل حيث ٣٥٠ص ٢٥ج األنوار بار ف جاء كما �نفسه 

 عليه يقع ل  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن يزعمون قوماً  الدوفة ف لن(  الشيعة عند العصوم�
 فتأول. ) هو لال � ال الي اهللا هو رسهو ال الي لن – اهللا ععنه  – كذبوا:  فقال ، صالته ف السهو

 . األئمة عص عن متأخراً  ظهر لنما اعقول اهذ �ن ع يدل الي الرضا اإلمام رد اهللا ر ك يا
 

 اعغالإ لن: "  يقول حيث ٢٣٤ص١ج اعفقيه �ضه ال من كتاب من اعق� بابو�ه ابن كم و�لك
 رسهو �ن جاز لو:  يقولون – وسل  وآل عليه اهللا ص�– الب سهو يندرون – اهللا ععنه  – والفوضة

 الب سهو وعيس … فر�ضة البليغ �ن كما فر�ضة الصالإ ألن البليغ ف رسهو �ن لاز الصالإ ف
 فال تلوق �ش �نه لعل  �سهاه و�نما وجل عز اهللا من سهوه ألن كسهونا وسل  وآل عليه اهللا ص�
 بن �حد بن السن بن �مد شيخنا و�ن.  السهو ح�  �سهوه الاس ولعل  ، دونه معبوداً  ر�اً  يتخذ
  . وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن السهو نف اعغلو ف درجة �ول: يقول الولد
 اإلمامية �صحابنا لن: "  الجلس قول من ٣٥١-٣٥٠ص٢٥ج األنوار بار ف ورد اا الكم هذا فأين

  عمداً  والدب�إ الصغ�إ النوب من – عليه  اهللا صلوات – األئمة عصمة ع �جعوا
ً
 و�سياناً  وخطأ

 ." وجل عز اهللا يلقوا �ن ل  والدته  وقت من
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 الجلس عند حت بل !؟ وهناك هنا ورد ما ب� ص�ة معارضة لنهً  بل واضح تناقض واهللا فهذا
 من كث� ةالعة اإلشكل غية ف السأعة " يقول حيث ، ٣٥١ ص ٢٥ج األنوار بار ف قول فاقر� نفسه

  !!! " الواز عدم ع شذ من لال باألصحا و�طباق عنه  السهو صدور ع واآليات األخبار
 

:  ٣٣٥ص الالغة نهج ف قال فيما وانظر السالم عليه الؤمن� �م� س�إ ف الدر�  األخ �يها وتأول
 من فِنه ، الفس لعظام الماس وال ل قيل حق ف استثقاالً  ب تظنوا وال بالصانعة تاعطو� ال" 

 عن ت�فوا فال ، عليه �ثقل بهما اععمل كن ، عليه يعرض �ن اععدل �و ، ل يقال �ن الق استثقل
 ." فع� من ذلك آمن وال �خطئ �ن بفوق نفس ف لست فِ� ، بعدل وشورإ �و ، بق مقاعة

 
 وال واععباد الالد وصاعح به تناط �م� وجود من بد ال �نه ب� السالم عليه ع اإلمام �ن كما

 يعمل فاجر �و برٍ  �م� من للناس بد ال:"  ٨٢ ص الالغة نهج ف اءج كما معصوماً  كونه فيه رشتط
 اعقوي من للضعيف به و�ؤخذ ، السبل به وتأمن ، اععدو به و�قاتل ، اعفئ به و�مع ، الؤمن لورته ف
". 
 به �عل  �نت ما لغفر� ا�:"  ١٠٤ص الالغة نهج ف الؤمن� �م� من بالنب اإلقرار ل  انظر ث 
 ا� عندي وفاءً  ل تد ول  نفس من و�يت ما ل �غفر ا� ، بالغفرإ ع فعد عدت فِن ، �م

 األعفاظ وسقطات ، األلاظ روزات ل اغفر ا� ، قلب خاعفه ث  بلسا� للك ل تقر�ت ما لغفر�
 !!!."اللسان وهفوات ، النان وشهوات ،
 

 . عبثاً  ذنو�ه  من غفاره است لكن معصوم� واألئمة ع كن فلو
 األنوار بار ف كما يقول عبدا� �بو فهذا ، والعاص النوب من االستغفار عنه  نقل قد األئمة و�
 ." متاباً  اهللا ل  نتوب ث  و�سئ لذنب لنا:"  ٢٠٧ص ٢٥ج
 

 ولو لسا�ب عصيتك رب ": ٢٠٣ص ٢٥ج �يضاً  األنوار بار ف كما يقول الكظ  ووس السن �بو وهذا
 شئت ولو �سمِ وعصيتك ، ألرمهت� شئت ولو ببصي وعصيتك ، ألخرست� وعزتك شئت

 ." ألصممت� وعزتك
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 وقبل ر�سه بعضه  طأطأ كث� نفر سبقك فقد للعصمة منافياً  و�ونه اة ء بهذا احتت قد كنت لن
 قال حيث ٢٠٥-٢٠٣ ص ٢٥ج األنوار بار ف جاء كما آخرون وسأل ، اقتناع عدم مع وضض ع

 اعقول من الشيعة تعتقده ما ع يت�ل كيف:  و�قول – اة ء �ي – معناه ف �فدر كنت:"  �حده 
 بن ووس بن ع اةين رض سأل �نه ذكر ث "  يوجبه الي اعتدد يدفع ما ل اتضح وما باععصمة
 كن:  فقلت عنه سأع� لق�اعع اةين وؤ�د الوز�ر لن:"  طاووس ابن فقال اإلشكل هذا عن طاووس
 . " الاس لعل  هذا يقول

 
 وقال طاووس ابن جواب ع استدرك اإلشكل صاحب وع�ن بالواب اقتنع اععلق� ابن �ن و�بدو

 ." يعلمه من عنده وعيس الليل ف سجدته ف يقول كن هذا:  فقلت ذلك بعد فدرت ل�:" 
 

 ." الواضع سبيل ع ذلك يقول كن �نه وهو آخر جواب ببال خطر ث :"  يقول
 والشب الأرل من بالباحات اشتغال  �ن ع السائل جواب واستقر الواب هذا يقنعه ل  وع�ن
 ." منه اهللا ورستغفرون خطيئة و�عتقدونه ذنباً  يعدونه الكح ل  والفرغ

 و��شف لله لهديه اععلق� ابن حياإ و�تم� ، بعده الشء الي الواب هو هذا �ن يذكر ث 
 ه.�. به ح�ته

 

 الرهبانية من اإلسالم عنه ن� ما مع يتعارض األخ� الواب هذا �ن الدر�  �خ ترى �ال وع�ن
 .} الرزق من واعطيبات ععباده �خرج اعت اهللا ز�نة حرم من قل {: اهللا �حل ما تر�  ومن

 
 {: يقول واهللا منه اهللا رستغفرون نباً ذ اإلسالم شائع من هو الي الكح األئمة �عل و�يف

 معاص والشب األرل يعتَون كيف �م.}ور�اع وثالث مث� اعنساء من ع�  طاب ما فان�حوا
 .} رزقنا�  ما طيبات من كوا {: يقول واهللا
 دعوى بطالن هو اإلسالم وشائع األئمة واقع مع يتفق ما وهو العضلة هذه ع الواب �ردت و�ن
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 يتفق كما وهذا واعنسيان الطأ من بمعصوم� عيسوا األئمة و�ن الشيعة تراها اعت الصورإب اععصمة
 . اعقدوإ لوكنية تتحقق و�ه األئمة واقع مع ينسج  فِنه الشعية الصوص مع
 

 تتلفة بأجو�ة �حياناً  بل �نفسه  األئمة ب� الواضح ال� الالف �يضاً  اععصمة �ساس يهدم واا
 الباين ذلك و�بينه ذلك �وضح ومن الشيعة بعض عند اعتشيع عتك سبباً  كن اا حدوا لمام من

 حقاً  السن فعله الي كن لن ألنه السالم عليهما الس� فعله وما السن فعله ما ب� الواضح
 السن �نصار كثإ مع بمحار�ته اعقيام عن عجزه عند ل و�سليمه معاو�ة ووادعته من وصواباً 
 �صحاب و�ثإ وضعفه  الس� �نصار قلة مع معاو�ة بن يز�د �ار�ته من الس� فعله فما وقوته 
 �ار�ة من اعقعود ف �عذر كن الس� ألن واجب غ� باطل جيعاً  �صحابه وقتل قتل حت يز�د
 حقاً  الس� فعله ما كن و�ن معاو�ة �ار�ة عن اعقعود و� السن من والوادعة الصلح وطلب يز�د
 ومعه وقتال معاو�ة �اهدإ وتر�ه السن فقعود و�صحابه وةه قتل حت يز�د �اهدته من صواباً 
 . باطل الدث� اععدد
 :األفاضل �خو�
  اإلمامية الشيعة عند اععصمة مفهوم هو باختصار هذا

، اعيهذر عن رشمر من الافع اععل  ل  اة إ منتدى ف اإلسال� الوار قس  ف نرى �ن نتم�
 واالنتصار اععواطف عن بعيداً ، اععل� الوار و�آداب باألدعة اععل� الحث طاوعة ع و�السنا
 ذلك و� انه والرشاد، الق طر�ق ل  جيعاً  و�هدينا، ديننا ف يبصنا �ن اهللا ععل، والكبرإ للنفس
 .عليه واعقادر

 
 .ع��ج وصحبه، آل وع �مد نبينا ع وسل  اهللا وص�
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 للخمر معاو�ة شب شبسة ع حلرد
 الرحي  الرحن اهللا �س  

 األرض و السموات نور اهللا
 )المر رشب معاو�ة �ن زعموا( معاو�ة ع و�ب �نا دخلت
 ع و�ب �نا دخلت قال بر�دإ بن اهللا عبد حدثنا واقد بن حس� حدث� الباب بن ز�د حدثنا
 ث  �ب ناول ث  معاو�ة فشب بالشاب �تينا ث  فأرلنا باعطعام نا�تي ث  اعفرش ع فأجلسنا معاو�ة

 قررش شباب �جل كنت: معاو�ة قال ث . وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حرمه منذ ش�ته ما: قال
 الديث حسن ل�سان �و اللب غ� شاب و�نا �جده كنت كما لإ ل �جد كنت شء وما ثغرا و�جوده
 .�دث�

 
 .)٢٧/١٢٧دوشق تار�خ( عساكر ابن طر�قه ومن )٥/٣٤٧السند( ف �حد رواه
 حنبل بن �حد بن اهللا عبد وقال « نفسه �حد اإلمام بذلك عليها ح�  كما متنا مندرإ رواية و�
 روى الي بر�دإ بن اهللا عبد �ب قال اهللا عبد قال حديثا �صحهما سليمان يقولون و�يع قال �بيه عن
 تهذيب( »هؤالء قبل من كأنها يقول �يضا النيب و�بو �ن�رها ما واقد بن حس� عنه

  .)١٤/٣٣١الدمال
 و� شيبة �ب ابن وصنف ف �دها ال �حد وسند ف �دها واعت الت ف الشكة الز�ادإ وهذه
 .اعطر�ق بنفس عنده ورو�ة
 .)٥/٤٢ الزوائد �مع( الت ف الكرإ هذه من استغرابه اليث� �د ولذا
 السند الصحيح( الوادع مقبل كلشيخ لا العض تس� من بالرغ  فِنه لسنادها حيث من و�ما
 .)١٨٥ص

 .خطأ الت السند ك ف وع�ن
 معج ( »حبان ابن غ� يوثقه ل . ضعيف » األلا� الشيخ قال كما وهو الباب بن ز�د السند ف فِن

 .)٧٧دالفر األدب ضعيف عن نقال ٢/٧٥الرواإ �سا�
 ف اةوشق زرعة ابو فرواه الباب بن وز�د ع ابنه اثنان عنه ورواه واقد بن الس� يرو�ه الديث
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 اهللا عبد حدث� �بيه عن الس� بن ع طر�ق من ٢٧/١٢٧ عساكر ابن طر�قه ومن ٢/٦٧٧ تارىه
 انت� ..معاو�ة ع �ب مع دخلت: قال بر�دإ بن
 

 .الطأ كث� صدوق فِنه الباب بن ز�د ل  فيه الطأ عزو و�م�ن ظاهر خطأ فيه الديث
 عيس لذ مندر هو بل معلول السياق بهذا �نه لال اعظاهر ف ثقات رجال فسند السند حيث من �ما

 بعد عمن فضال الاس �وثق كن ولو الباب بن ز�د طبقة من ورفوع بديث راو يتفرد �ن باإلوكن
 و�غلب شيبة �ب بن ز�د عن رواه وال الرفوع الديث يرو ل  واقد بن الس� ابن �ن سيما وال. ذلك
  .شيخه و�ذلك �وهام ل ذكرت وقد .فيه وه  قد ز�دا �ن اعظن
 تفرده يقبل ومن. ورفوع ألنه معاو�ة عن تفرده يقبل وال. الابع� تابِ طبقة من الباب بن وز�د

 واسِ من الوري وشعبة مالك مثل تفردوا لذا الفاظ كبار من الابِ تابِ ي�ون �ن رشتط
  .الفاظ وجبال الرواية

  .ورفوع حديث بأي �بدا تفرده يقبل فال اعطبقة هذه بعد �ما
 

  :شطان ز�د ف اختل وقد
 .الابع� تابِ ت� اعت اعطبقة من هو: األول
 �نه ثبت �نه عن ناهيك. بع�الا �تباع بعد طبقة من �نه عن فضال الفاظ جبال من عيس �نه: الا�
 .األخطاء كث� ثقته مع

 .به �عل  اهللا �ذوف وهو. ناقص هدذا اعقصة سياق �ن الواضح ومن
 

 .فيها خطأ وال لشكل فال الصنف ف شيبة �ب ابن عند الرواية �ما
 ع �بو �نا دخلت قال بر�دإ بن اهللا عبد حدثنا: قال واقد بن الس� عن الباب بن ز�د حدثنا »

 كنت شء ما معاو�ة فقال فشب �شاب و�ت فأطعمنا باعطعام و�ت الس�ر ع �ب فأجلس معاو�ة
 »السن والديث الوم قبل آخذه كنت كما آخذه فِ� اللب لال اللب فآخذه شاب و�نا است�ه

)٩-١١/٩٤(. 
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 :األثر دراية
 جيع جعله وهدذا بر�دإ بن اهللا عبد كم من وعيس معاو�ة كم من هذا (..منذ ش�ته ما( قول

 .معاو�ة وسند ف السند ف �حد واإلمام السانيد جامع ف كث� ابن مثل معاو�ة وسند ف الفاظ
 اا. بعده وما قبله بما ل عالقة ال معاو�ة من استطراد وهذا: قلت. السدر يع� )ش�ته ما( وقول
 .لحرما بالشاب متعلق كم سقوط ع يدل

 
 كما �جع� عنه  اهللا رض عليه ووفادته  الصحابة إلخوانه معاو�ة لكرام بيان الَ من ورستفاد
 مثاعب ل  تيلته  ف اعفضائل تنقلب ان الوى �هل بعض يث�ه قد الي اإليهام دفع قصدت
 �تمل ال ما لهو�م الَ مع� �رف الوك الرافضة �دث بعض وجدت أل� هذا ف قليال و�طلت

 .به �و� ووشاىه هو اا
 ف واإلن�ار الدراهة من ر�ى لا ذلك قال وععله « )الرساعة طبعة ٣٨/٢٦( السند ع العلق قال
 .�عل  واهللا. �رم شاب �نه عظنه. بر�دإ وجه
 عن فضال لن�اره �و بر�دإ كراهية نقل الَ وصادر من شء ف يرد ول  قائله من تو�ز هذا: قلت
 ولقل الجلس هذا جلس لا ذلك يظن عنه اهللا رض بر�دإ كن ولو. معاو�ة ناول عما وامتناعه رده
 �لس فال اآلخر والوم باهللا يؤمن كن من« ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال وقد. تقدير �قل ع استفهامه ابنه
 .»المر عليها يدار مائدإ ع
 

 كما غ�ه عليه يفضل ال هذه سنه ف معاو�ة �ن بدلل اللب هو الشاب �ن ل�هن يتبادر اا لن ث 
 �عل  واهللا. الَ آخر ف
 ما آخر و�ن. يزعمون كما خرا لو ذلك لن�اره �و بر�دإ هيةاكر عدم الرواية تتضمن ال �ن يعقل وال

 منذ قط رش�ها ل  �نه ع ذاته الَ ف ينص وهو كيف. المر شب معاو�ة �ن هو يفه  �ن يم�ن
  .وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حرمها ن�

  .الرابعة ف قتله ث  ثالثا الشارب ج� حديث راو هو ومعاو�ة
 .يوقعه ال بعضه  �ن مع قتل لذا السدران بقتل �ور �نه السدر وسأعة ف شدته ومن
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 .الب حرمه منذ ش�ته ما: قال الشاب، بر�دإ ناول لا معاو�ة �ن هو واإلشكل

 الضم� ألن جدا شديد غلط وهذا عَ�دإ ناول الي الشاب ع يعود هنا الضم� �ن ه بعض فظن
 مقام ف �ضمر: الحو�ون فيه يقول ظاهر شء وكن ف ضم� هو بل الشاب ذلك ع يعود ال هنا

 �ن �رادت لذا كث�ا، هذا �ستعمل واععرب اعظاهر، باالس  يأت �ن عوض بالضم� جاء �نه �ي اإلظهار
 من وهذا باعظاهر تأت وال بالضم� تأت به، اللفظ من و�ستحي و�ستقذره �ستشنعه شء عن تتك 
  .اععرب عغة جال

 
: يقول �ن حقه و�ن الب حرمه منذ المر �ي ش�ته، ما: قال ث  بر�دإ يد ف الشاب معاو�ة وضع
 .المر باس  للنطق استشنا  هراعظا عوض بالضم� جاء ولدنه الب حرمه منذ المر ش�ت ما
 

 كيف المر، باس  الطق �رد رستشنع فالي المر من الحرز ف ومباعغته فضله ع دلل وهذا
 رش�ه؟

 .�يديه  ب� الي الشاب ل  يرجع )ش�ته ما( قول ف الضم� �ن تصور من اعغلط ف ابلغ وقد
 

  نه؟ع الديث وجه وما المر؟ ذكر كيف: هنا و�قال
  اععرب  دإ ع جار وهذا االستطراد باب من هذا �ن: فالواب

 .ذلك ل  داعية لناسبة �له غ� ف الشء ذكر هو: فاالستطراد
 

 ل  اعت اليتة ح�  لكر واستطرد ذلك، عن فأجاب الحر ماء طهارإ عن سئل الب �ن:  مثال
 .يذكر بالشء الشء :ولونيق وللك. الحمود االستطراد من وهذا. عنها رسأل

 ووائده  يفارق ال الاهلية ف عليه كنوا الي بالشاب ذلك ذكره مائدته، ع شابا ر�ى لا فمعاو�ة
  للغاية قو�ة فالناسبة باللب استبدلوه �نه  و�يف المر وهو �ال
 

 :)٦/١٨٨شيبة �ب ابن وصنف( من اةلل هو وهذا
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 �نا دخلت قال قال بر�دإ بن اهللا عبد حدثنا قال واقد بن حس� عن الباب بن ز�د حدثنا30560
 ما معاو�ة فقال فشب �شاب و�ت فأطعمنا باعطعام و�ت الس�ر ع �ب فأجلس معاو�ة ع و�ب
  السن والديث الوم قبل آخذه كنت كما آخذه فأ� اللب لال الوم فآخذه شاب و�نا شء
 كن فالشاب. اللب لال ذاك يومه ف رشب ال لنه يقول معاو�ة فِن. حدأل شك تتك ال الرواية هذه
 قلت ما صدق ل تب� الروايت�، ف الاظر نظر فلو. غ� ال لنا
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 حألئمة بتتيب يله حلاا حقرب حخَ رنه حهللا رض ع هل
 رش حالث�

 واالئمه عنه اهللا رض ع امامة ع الزعوم االع� بالص عش�ه االث� االماميه الشيعه يتشدق 
 الص بهذا عل  عنه اهللا رض ع هل فل�ى عليه وسالمه اهللا صلوات الب بعد عش االث�
  السلم� باق عن فضال اله الاس اقرب بذالك اخَ وهل الزعوم االع�

 
 ولعرف اعقوم كتب ف الوجوده الروايه هذى لقر�
 ف والجلس ٤٦ صفحه ٢ الزء االحتجاج ف اعطَس و ٢٤٨ صفحه ١ لزءا كفيه ف الكي� رورى
 وابن 288 صفحه ٢ الزء طاعب اب ال مناقب كتابه ف اشوب شهر وابن ٧٨ صفحه ٤٢ الزء باره
 وهاش  ٥٢٢ صفحه اةرجات بصائر ف والصفار ٦١ صفحه والبصه االمامه كتابه ف اعق� بابو�ه

 صفحه ٨ الزء االحكم مدارك ف وايضا ٢٨٣ حت ٢٧٩ صفحه ٤ الزء العاجر مدينة ف الحرا�
  تتلفه باسانيد الصادر من وغ�ها ١٩٨
  الكف ف الكي� رواه الى السند وهذا
 عن جيعا وزراره عبيده اب عن رئاب بن ع عن �بوب ابن عن �مد بن احد عن �� بن �مد
 ع االمام ابن(  النفيه بن �مد ارسل السالم عليه الس� قتل لا الق السالم عليه جعفر اب

 رسول ان علمت قد اخ ابن يا ل فقال به فخ� السالم عليه الس� بن ع ا  ) عنه اهللا رض
 السن ا  ث  السالم عليه الؤمن� ام� ا  بعده من واالمامه الوصيه دفع وسل  وال عليه اهللا ص�
 وانا يوص ول  روحه ع وص� عنه اهللا رض ابوك قتل وقد السالم عليه الس� ث  السالم عليه
 فال حداثتك ف منك بها احق وقد� س� ف السالم عليه ع من ووالدت ابيك وصنو عمك

 ما والتدع اهللا اتق ياع  السالم عليه الس� بن ع فقال تاج� وال واالمامه الوصيه ف تنازع�
 ان قبل ا  اوص عليه اهللا صلوات ياع  اب ان الاهل� من ت�ون ان اعظك ا� بق لك يسع

 عليه اهللا ص� اهللا رسول سالح وهذا �ساعه رستشهد ان قبل ذالك ف ا  وعهد اععراق ا  يتوجه
 جعل وجل عز اهللا ان الال و�شتت اععمر نقص عليك اخاف فا� لذا تتعرض فال عندى وال
 االسود الجر ا  بنا فانطلق ذالك تعل  ان اردت فاذا السالم عليه الس� عقب ف واالمامه يهالوص
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 فانطلقا بمده بينهما الكم و�ن السالم عليه جعفر ابو قال ذالك عن و�سال اله نتحا�  حت
 اهللا ا  فابتهل انت ابدا النفيه بن لحمد السالم عليه الس� بن ع فقال االسود الجر اتيا حت
 �به فل  الجر د  ث  اهللا وسال اة ء ف �مد فابتهل سل ث  الجر لك ينطق ان وسله وجل عز

 وسله اخ ياابن انت اهللا فادع �مد ل قال الجابك واماما وصيا كنت لو ياع  الس� بن ع فقال
 ميثاق فيك جعل بالى سالكا قال ث  اراد بما السالم عليه الس� بن ع وجل عز اهللا فد 

 ع بن الس� بعد واالمام الوص من اخَتنا لا اجع� الاس وميثاق االوصياء وميثاق االنبياء
 مب� عر� بلسان وجل عز اهللا انطقه ث  ووضعه عن يزول كد حت الجر فتحرك قال السالم عليه
 اب بن ع بن الس� بن ع ا  السالم عليه ع بن الس� بعد واالمامه الوصيه ان ا� فقال
 علنب يتو� وهو ع بن �مد فانصف قال وال عليه اهللا ص� اهللا رسول بنت فاطمه وابن طاعب
 اور ف والبطل الحق دعوى ب� به يفصل ما باب الجه كتاب ١ الزء الكف السالم عليه الس�
  االمامه

 
  الروايه هذى ع عش�ه االث� االماميه الشيعه رد هو ما ترى يا الروايه هذى بعد

  احاد خَ انها او صحيحه غ� الروايه ان ي�ون ان اما الرد ي�ون ان تعودنا
 

 الروايه اقول الروايه هذى اورد ان بعد الو� كم نص وهذا الروايه لذى الو� تصحيح وال� 
 الزء الديث رجال معج  السالم عليه ال� بن ع بامامة وقول ايمانه ع ودال السند صحيحه

  10689 برق  النفيه بن �مد ترجة ٥٤ صفحه ١٧
 

 الروايه هذى سند ف تاولت فلو االحاد بَ يعملون ال االماميه وان احاد خَ الَ ان اعقول اما
 باسانيد ورو�ه وايهالر ان جانب ا  جيعا وزراره عبيده اب هما شخص� عن ورو�ه الروايه ان تد

  للمصادر ارجع تتلفه
 

  ثقاته  و�رو�ها السند الصحيحة الروايه هذى قرانا ان بعد اقول
  القرب عش االث� االئمه بتتيب ىَ ل  عنه اهللا رض ع هل
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  النفيه ابن �مد ان ام النفيه ابن �مد ابنه وهو اله الاس
 من ح�  وما عش�ه االث� يزع  كما وعثمان وعمر ب�ر اب اد ها كما لفسه االمامه ادع
 اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر اب �فرت  كما ع االمام ابن ت�فرون هل لفسه االمامه ادع
  عنه 

 
 الس� ان عنه اهللا رض النفيه ابن �مد لشهادإ وانتبه الروايه لص اعقارىء اخ انتبه والحظه

 اثبات باب ٢٥٣ صفحه ١ الزء االصول الكف ف كث�ه روايات ناكه ان علما بعده الحد يوص ل 
 جعفر ابن ووس مثل لفسه االمامه ادع النفيه ابن �مد غ� هناك ان والبطل الحق من االمامه
 والز�ديه االحفطيه مثل كث�ه عفرق الشيعه افتاق ف سبب وهذا عبدا� االكَ اخيه و��

 كث� وغ�ها واالسماعيليه
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 حليت أهل يبغضان حلسنة أهل أن أ�ذو�ة
 و�عد �مد نبينا ع وسل  اهللا وص� اععال� رب هللا المد 

 ب� ذلك و�نشون اليت �هل ب�ره السنة �هل يتهمون ما كث�ا الرافضة وشايخ من العمم�
 نقلة ه  السنة �هل �ن �ينار القائق ل  جئنا و�ذا العمم� هؤالء كم �مام كألنعام و مته   مته 
 �سند وسنده طرقه  من ألحده  واحده فضيلة نقل رستطيعون ال �لرافضه وان اليت �هل فضائل
 عنه اهللا رض ع اإلمام ومنه  اليت �هل فضائل كتبه  ف يرون السنة و�هل صحيح

 ورسول اهللا و�به ورسول اهللا �ب رجل غدا الراية ألعط� قال الب �ن الصحيح� ف جاء فقد

 ف ووسل  الخاري و�رو�ه نواصب �نه  الرافضة يدع الين السنة �هل يرو�ه الديث هذا
 هذه من �عظ  فضيلة �ي علي�  فبا� اليت آهل �عداء �نه  الروافض يدع الي صحيحيهما

 رووا لا بغضونهي السنة �هل كن لو ذلك من �عظ  فضل �ي عليا �حبا ورسول اهللا �ن يبان اعفضيلة
 من �ب �ن البد انه الصحيح اععبد ليمان بان والزمه الصفة هذه الن لاذا تعرفون ل اعفضيلة هذه
 ع لإلمام اعفضيلة هذه بنش السنة �هل فِيمان ورسول اهللا ابغضه من و�بغض ورسول اهللا �حبه
 �ن ترض �ما عع� الب قول حيح�الص ف روي و�ذا اهللا �به لن و�بته  باهللا ليمانه  ع دلل

 بعدي نب ال انه لال ووس من هارون بم�عة م� ت�ون

 األ� الب ععهد انه اعنسمة و�ر� البة فلق والي عع� الب قول صحيحة ف وسل  ونقل

 و�ثبت صحيحة ف وسل  يذكره علي�  باهللا منافق لال يبغض� وال وؤمن لال �ب� ال �ن لل
 يبغضه ث  الفاق ع بغض ع التتب �ن و�عل  قال الرسول �ن يقينا �عل و صحته

 الهودي سبأ ابن �بناء النافق� الدذاب� د وى ولدنها عنده الديث يذكر ل  يبغضه كن و�ذا
 بديث يأتوا �ن ع بأرمله  الرافضة �طاعب �نا واآلن وهدمه اةين ير�دون الين الجوس �حفاد
 وع�ن السنة �هل عن نقلت كما الب ل  وسنده عنه اهللا رض عع� فضيلة فيه يحصح واحد

 الصحيح بالديث �نفسه  ع وضعوها اعت الرافضة �شوط

 الضابط اععدل بنقل سنده اتصل ما الصحيح الديث �ي وهو سابق مقال ف بها طالته  وهذه
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 ع فضائل بعض السنة �هل عن نقلت �نا آلنا عله وال شذوذ غ� من منتهاه ل  مثله عن اإلما�
 فضله  وذكر اليت �هل �حب الي من اععال  لعل  صحيح �سند واحده فضيلة الرافضة ل فلينقل
 عنده  عش االث� األئمة ألرَ واحده بفضيلة يأت �ن رستطع ول  اععداء ل  نصب الي ومن
 للمؤمن� والصب للحق الرفض صبوال الرفض جعوا الرافضة �ن للناس يتب� و�هذا
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 للناا جارلك ي� قال فأتمسن ب�لمات ر�ه يبرحهيم حبت� و�ذ
 ايمام

 

 بعدها؟ �م البوإ قبل لماما لبراهي  كن مت: الشيعة قبل من العتاد السؤال 
 وهدذا. والهبودي الجلس عليه نص كما بضعفها اعتفت  روايات ع اإلمامية عقيدإ بنيت  

 .عليه ودذوب الصادق قبل من تفس�ها فِن. اإلمامية بنيان دمانه
 
 ع عليا تفضلي�  عن اآلن فأخَونا البوإ بعد اإلمامة �و� لبراهي  �ن جدال ع�  سلمنا لو 

 وال وعزما ورساعة وخلة و�مامة نبوإ لبراهي  مع �د و�ينما: واإلمامة البوإ لبراهي  �و� وقد لبراهي 
 كن من �ن يقتض واععقل لبراهي ؟ من �فضل ع بق لاذا .المسة هذه من واحدإ الل ع مع �د
 .نبوإ غ� من لمامة �و� ان خ� فهو و�ماما نبيا
 
 بينما. سواه من ع ال�  لمامة ع استحقاق ع شاهدا لجعلوها لال اآلية بهذه الرافضة �تج ل  
 .ال�  مقالد �وسك �نه لبراهي  عن عرف ما فِنه. ع�ال بهذا لماما لبراهي  اهللا �عل ل 
 
 يقتدون سوف الين اعبش من يأتون بمن متعلق الستقبل وهذا. الستقبل تفيد )جاعلك( اهللا قول 

 .بعد عليها تصل ل  اعت اإلمامة م�عة �عطيك سوف اآلية مع� وعيس .بِبراهي 
 .اعظال� عهدي ينال ال قال. ذر�ت ومن قال. لماما للناس جاعلك ل� قال 
 
ينُ [ تعا  قال. الاس من وغ�ه  اليت �هل ي�تسبها  مة واإلمامة خاصة البوإ  ِ

ف
ُقولُونُ  ُوال ُُ 

ْزُواِجنُا ِمنْ  ُلُا ُهْب  ُر�فنُا
ُ
إُ  وُُذّر�فاتِنُا � ْ�ُ�ٍ  قُرف

ُ
 يدعو  ءد فهذا )٧٤:اعفرقان[ ( لُِماماً  لِلُْمتفِق�ُ  ُواْجُعلْنُا �

 �نه اهللا عبد �ب عن فرووا. هدذا ت�ل ل  �نها الزنادقة ادع ولذا. الرحن عباد من وؤمن ك به
 من لا واجعل �ع� قرإ وذر�اتنا �زواجنا من لا هب ر�نا يقولون والين: [هدذا نزعت لنما «:قال

(. بأورنا يهدون �ئمة منه  علناوج ) لسائيل ب� عن تعا  وقال. )١/٣٦اعق� تفس�[ (لماما التق�
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 الاص؟ من و�شف �رفع اععام هذا ي�ون فديف
 
 .لماما ي�ن ل  لبراهي  فِن السياسية السلم� لمامة ع دلال اآلية كنت لن 
 ع عيس و�ين�  بيننا الالف فِن باآلية استدالع�  بطل اععل  لمامة ع دلال كنت و�ن 

 .اععل  لمامة
 فِذا]. اةين يوم خطيئت ل يغفر �ن �طمع والي[ لبراهي  قول فيبطله اععصمة ع لالد كنت و�ن 

 بمعصوم� خاصة عيست الدى فِمامة ذلك؟ لبراهي  يعل  كن فهل اععصمة ع تدل اآلية كنت
[ يوقنون بآياتنا و�نوا صَوا لا بأورنا يهدون �ئمة منه  وجعلنا[ اسائيل ل� اهللا جعلها فقد

نْ  ُونُِر�دُ [ فقال وستضعف لك  مة وجعلها
ُ
ينُ  ُعُ  َُُمنف  � ِ

ف
رِْض  ِف  اْستُْضِعُفوا ال

ُ ْ
ُْعلُُه ْ  األ

ُ
ةً  ُو� ئِمف

ُ
� 

ُْعلُُه ُ 
ُ
 من خاصة بطينة لال تليق ال ورتبة اآلية هذه من �ستخرجون و�نت  )٥:اعقصص[ (الُْواِرِ��ُ  ُو�

 .العصوم� طينة و� اعبش
ْسُوإٌ  عُُ� ْ  ُكنُْت  قُدْ [ تعا  قال فقد اعقدوإ ع دلال تكن و�ن

ُ
ينُ  لِبُْراِهي ُ  ِف  ُحُسنُةٌ  � ِ

ف
 لِذْ  ُمُعهُ  ُوال

ا ِمنُْ� ْ  بُُرآءُ  لِنفا ِعُقْوِوِه ْ  قُالُوا ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُرْعبُُدونُ  ُوِومف َف ُعُداوُ  ُوُ�يْنُُ� ُ  بُيْنُنُا ُوُ�ُدا بُِ� ْ  ُ�ُفْرنُا ا
ْ
 إُ اع

ُْغُضاءُ 
ْ
بُداً  ُوال

ُ
ِ  تُْؤِمنُوا ُحتف  � َف   وُْحُدهُ  بِا

ف
�ِيهِ  لِبُْراِهي ُ  قُْوُل  لِال

ُ
ْستُْغِفُرنف  ِأل

ُ ُ
ْوِلُك  ُوُما لُُك  أل

ُ
ِ  ِمنُ  لُُك  � َف  ِمنْ  ا

ءٍ  نُا ُعلُيُْك  ُر�فنُا ُشْ
ْ نُبْنُا ُو�ُِلُْك  تُُو�ف

ُ
  .)٤:المتحنة[ (الُْمِص�ُ  ُو�ُِلُْك  �

 
 كن �نه زعمت  فِن. عند�  اليعة رستحق ال من بايع وقد ع�  قدوإ ع ي�ون �ن تقبلون وهل 

ُ  وُُعدُ [ تعا  عقول تفس��  �بطله �َا َف ينُ  ا ِ
ف
اِلُاِت  وُُعِملُوا ِمنُْ� ْ  آُمنُوا ال  ِف  عُيُْستُْخِلُفنفُه ْ  الصف

رِْض 
ُ ْ
ينُ  اْستُْخلُُف  ُكُما األ ِ

ف
بِْلِه ْ  ِمنْ  ال ي ِدينُُه ُ  لُُه ْ  ُوُلُُمّدُنف  ُْ ِ

ف
 ُ�ْعدِ  ِمنْ  ُوُلُبُّدُلفُه ْ  لُُه ْ  اْرتُُض  ال

ْمناً  ُخْوفِِه ْ 
ُ
ْعبُُدونُِ�  � ُ�ونُ  ال ُُ وُلُِك  ُذلُِك  ُ�ْعدُ  ُ�ُفرُ  ُوُمنْ  ُشيْئاً  ِب  رُْشِ

ُ
ُفاِسُقونُ  ُه ُ  فُأ

ْ
. )٥٥:الور[ (اع

 ع يبايعه  ث  ظالون؟ عند�  وه  وعثمان وعمر ب�ر �با عهده نال فديف. وعده ىلف ال اهللا
 .�شأنها رسول يبلغ �ن اهللا �ور اعت لالمامة غصبهما ع ل  مهنئا

 وعمر ب�ر ألب العصوم ع بيعة ف السنة اعقدوإ هذه و�ين. قدوإ اإلمام ي�ون �ن � اإلمامة
 من وقومه بِبراهي  ذلك قارن. عند�  الكفر لعاو�ة العصوم� والس� السن و�يعة وعثمان
ْسُوإٌ  عُُ� ْ  ُكنُْت  قُدْ [ الدفار

ُ
ينُ  لِبُْراِهي ُ  ِف  ُحُسنُةٌ  � ِ

ف
ا ِمنُْ� ْ  بُُرآءُ  لِنفا ِعُقْوِوِه ْ  قُالُوا لِذْ  ُمُعهُ  ُوال  ُوِومف
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُرْعبُُدونُ  َف ُعُداُوإُ  ُوُ�يْنُُ� ُ  ابُيْنُنُ  ُوُ�ُدا بُِ� ْ  ُ�ُفْرنُا ا
ْ
ُْغُضاءُ  اع

ْ
بُداً  ُوال

ُ
ِ  تُْؤِمنُوا ُحتف  � َف  بِا

 .)٤:المتحنة[ (وُْحُدهُ 
 
 والين[ فقال واعقدوإ واععل  الدى ورتبة :اإلمامة لرتبة يتطلعوا �ن الرحن عباد جيع اهللا �ور 

 �نها الرافضة اآلية ولذا. ]لماما متق�لل واجعلنا �ع� قرإ وذر�اتنا �زواجنا من لا هب ر�نا يقولون
 .)لماما التق� من لا واجعل( و�نما هدذا، ت�ل ل  و�نها �رفة

 والدى اععل  �مامة � و�نما. والشيعة السنة ب�  دإ عليها الختلف باالمامة لا عالقة ال اآلية 
 .]اقتده فبهداه  اهللا هداه  الين �ولك[ تعا  قال كما واعقدوإ

 
 و�ايعه؟ معاو�ة ا  الالفة سل  ح� اعظال� منه وم�ن اهللا عهد السن خان هل 
 لمام ي�ون �ن فِما. قومه ورسود اهللا ح�  ينفذ قائد و�مام ح�  ا  يدعو هدى لمام الب 

 .اإلمامت� اهللا آتاه سليمان هذا: االمامت� ك من اهللا يمدنه �ن و�ما. قيادإ غ� من هدى
 .و�ايعه  للظال� فم�ن اعظال� عهده ينال ال بأن قضت اعت اإللية الشيئة اعفخ ع 
 ال �ن وعد اهللا �ن مع معاو�ة فأم�ن. اعقرآن بذلك مناقضا اععهد ينال  �ن للظال� م�ن السن 

 .ظال  ينالا
 قارن. عظيما ولك �و� فهو. سليمان اهللا كنب بعده من �حد يؤتاه ل  ولك �و� من األنبياء ومن 

 .الالد ف السائح �و السداب ف الختبء الهدي اععظي  اللك بهذا هذا

 �مد الرسل� سيد مع واحشه  وذر�تهما واهليهما لواةيهما واغفر وناقلها لكتبها اغفر ا�
  . عليه وسالمه ر� صلوات
  اععال� رب هللا المد �ن دعوانا وآخر
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 يمينه ملك كناح ين رمه�ا أت من شبسة
  :الز� وسأعة الدود كتاب حزم البن الح� كتاب ف جاء
نف 
ُ
ُق  ُماِعًك  � ُِم�ِ  بِِملِْك  ُذلُِك  ُ�ْعِض  ِف  الُْوْطءِ  ُو�ُْ�ُ  ، الُّكِح  بُِعْقدِ  ُذلُِك  ِف  الُْوْطءِ  ُ�ْ�ُ  فُرف

ْ
 : ُ�ُقاُل  ، ال

ِخيهِ  بِنُْت  ُولُُك  ِ�يُمنْ 
ُ
وْ  ، �

ُ
ْخِتهِ  بِنُْت  �

ُ
ِتهِ  ، � إُ  ، وُُخاُلِهِ  ، ُوُ�مف

ُ
�ِيهِ  ُواْوُر�

ُ
إُ  ، �

ُ
ُدإِ  ابِْنهِ  ُواْوُر�

ُ
هُ  ، بِالِْوال مف

ُ
 ُو�

ْختُهُ  ، الرفُضاُعةِ  ِمنْ  ُوابْنُتُهُ  ، الرفُضاُعةِ  ِمنْ  َُْفِسهِ 
ُ
 وُُ رٌِف  ، بِتُْحِر�ِمِهنف  ُ رٌِف  ُوُهوُ  الرفُضاُعةِ  ِمنْ  ُو�

ُ  فُِِنف  ، ُذلُِك  ِف  ُعلُيْهِ  بُِما ُ لًِما ُكفُهنف  ُوِطئُُهنف  ُ� ف  ِمنْهُ  بُِتِهنف بُِقُرا
ُ
ِحٌق  الُْوة

ُ
  ، بِهِ  ال

ُ
 عُِ�نْ  ، ُعلُيْهِ  ُحدف  ُوال

ُعاقُُب  ى.  ُُ
ُ
نْ :  ُوُر�

ُ
ّمهِ  ِولُْك  �

ُ
تْهُ  اعفِت  � ُ

ُ
ْخِتهِ  ، ُوابْنُِتهِ  ، ُوة

ُ
َفُهنف  ، ُو�

ُ
ْمِلُدُهنف  ُساُعةُ  رُ ُحُرائِ  بِ�  ُوِطئُُهنف  فُِِنْ  ، ُُ

 . الّزُ�  ُحدف  ُحدف 
 

بُو ُوقُاُل 
ُ
 :  ُحِنيُفةُ  �

ُ
 ُكّهِ  ُذلُِك  ِف  ُعلُيْهِ  ُحدف  ال

 
ُ
جُ  ُمنْ  ُعُ  ُحدف  ُوال هُ  تُُزوف مف

ُ
تْهُ  اعفِت  � ُ

ُ
ْختُه ، ُوابْنُتُهُ  ، ُوة

ُ
تُهُ  ، ُو� تُهُ  ، وُُجدف ِخيهِ  ُو�ِنُْت  ، هُ وُُخاُلُ  ، ُوُ�مف

ُ
� ، 

ْخِتهِ  ُو�ِنُْت 
ُ
ُ :  ُكفُهنف  ُوُوِطئُُهنف  ، ُعلُيْهِ  بِتُْحِر�ِمِهنف  ُ لًِما ، ِمنْهُ  بُِقُرابُِتِهنف  ُ لًِما - �

ُ
ِحٌق  فُالُْوة
ُ
 ُوالُْمْهرُ  ، بِهِ  ال

  ُعلُيْهِ  ُوعُيُْس  ، ُعلُيْهِ  لُُهنف  ُواِجٌب 
ف
ْر�ُِع�ُ ا ُدونُ  الفْعِز�رُ  لال

ُ ْ
  ، الفْورِّي  ُسْفيُانُ  قُْوُل  ُوُهوُ  - ُ�ُقْط  أل

ُ
 فُِِنْ :  قُاال

اِ�  ُعُ  ُما ُعلُيْهِ  ، ِزً�  ُ�ُهوُ  نُِ�اٍح  ُ�ْقدِ  بُِغْ�ِ  ُوِطئُُهنف  ُدّ  ِمنْ  الزف
ْ
 ال

 الرد

 الح�
 حققها اعت اعنسخة ع قو�لت كما معتمدإ و�سخ تطوطات عدإ ع ومقابلة وصححة طبعة

 منشورات الديدإ االفاق دار ف اععر� اعتاث احياء لنة تقيق شاكر �مد احد الشيخ االستاذ
 ب�وت الديدإ االفاق دار
  : 11/252 ف حزم ابن قال

 اعخ...عقد بغ� �و زواج بعقد، حر�مته �و �بيه اور�إ وطئ ومن: ٢٢١٥وساعة
 :والسداد الوفيق و�اهللا اقول

 شاء ان اذكرها ان بعد رواية ب�ل رايه وساذكر باسانيدها ثالث روايات ذكر قد حزم ناب ان نالحظ
 :تعا  اهللا
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 :االو� الرواية
 { عنقه اضب ان فاور� ابيه اوراءإ تزوج رجل ا  بعث� {

 . اإلسناد نق صحيح الرق� طر�ق من الَ وهذا:  اهللا رحه �مد �بو قال
 بن اشعث الن �شء فليست هشي  طرق من اما قال انه  اال االو� يةالروا ع حزم ابن ح�  هذا
 .ضعيف سوار
 .حزم ابن عند الرواية ح�  فهذا

 
 :الانية الرواية

 رجل ا (  الديث راوي قرإ بن معاو�ة جد �ي ) اباه بعث وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ان {
 { مال وخس عنقه فضب ابيه باوراءإ اعرس

 .الرد بداية اله اشت وقد ووضعه ف فاع�اجعه االستادإ اراد ومن صحته حزم ابن ب�
 

 :الالة الرواية
 وال عليه اهللا ص� اهللا رسول بعثنا:  قالوا ؟ تر�دون اين:  قلنا ينطلقون ناس بنا ور{  قال اعَاء عن

 { عنقه نضب ان ابيه اوراءإ ات رجل ا  وسل 
 ثابت بن عدي ي�ون �ن يضها وال الجة بها تب صحاح آثار هذه : اهللا رحه �مد �بو قال

 بن يز�د من ورسمعه اعَاء من رسمعه فقد �بيه عن اعَاء بن يز�د عن وورإ اعَاء عن ورإ به حدث
 ..هذا عن وورإ هذا عن ورإ به فيحدث اعَاء
 عن السائل ذكره الي الكم ذلك بعد ذكر ث  الروايات تلك صحح قد حزم ابن ان الحظنا االن
 . وغ�ه مالك

 
 فاع�اجع االستادإ اراد ومن حزم ابن ماذكره ساشح وانما كوال اذكره فلن الكم عطول ونظرا
 .كولة الساعة

 
 :فاقول
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 :االت الحو ع اقوال ع اختلفوا الساعة هذه ف اععلماء ان حزم ابن ذكر
 :االول اعقول

 والزواج، ز� كه وهو، سواء ذلك فك منهن بواحدإ ز� او حر�مته او ابنته او امه تزوج من انه
 .اععقد ف الوة يلحق وال، كوال الز� حد وعليه، بالحر�   لا كن لذا زواج )ك(
 

 :والحظة
 . اعل  واهللا كعدمه الصور هذه ف الزواج ان والراد خطا ععله العدوف� ب� ما اقول
 :من ك قول وهو
 . السن بن �مد و يوسف اب و ثور اب و الشافِ و مالك و نالس
 : وهما اور�ن ب� وفرق ثانيا قوال عد ذكر الي هذا و�تفصيله فصل هنا مالك ان اال
 

 :الا� اعقول
 قال انه الحظ( بعض ف الوطء و�� الكح بعقد ) السابق اعقول ف �ي(  ذلك ف الوطء ب� فرق
، �بيه واور�إ، وخاله، وعمته، �خته بنت �و، �خيه بنت ولك فيمن:  فقال، لم�ا بملك ذلك ) بعض
  رف وهو الرضاعة من و�خته، الرضاعة من وابنته، الرضاعة من نفسه و�مه، بالوالدإ ابنه واور�إ

 حد وال، به الحق الوة فِن، ذلك ف عليه بما  لا كهن وطئهن ث  منه بقرابتهن و رف، بتحر�مهن
  . يعاقب ع�ن، ليهع

 حد حد وطئهن فِن، يملدهن ساعة حرائر بأنهن، و�خته، وابنته، وةته اعت �مه ولك �ن:  ور�ى
 الز�
 :الاعث اعقول
 :ابوحنيفة قال
، وعمته، وجدته، و�خته، وابنته، وةته اعت �مه تزوج من ع حد وال، كه ذلك ف عليه حد ال

 فالوة:  كهن ووطئهن، عليه بتحر�مهن  لا، منه بقرابتهن لا  �خته و�نت، �خيه و�نت، وخاله
 سفيان قول وهو فقط األر�ع� دون العز�ر لال عليه وعيس، عليه لن واجب والهر، به الحق

 . الد من الزا� ع ما عليه، ز� فهو ن�اح عقد بغ� وطئهن فِن : قاال الوري
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 :هابيان من البد النفية عن مهمة والحظة
 هو الاطل ان فقالوا ذلك ف ىاعفونه  والمهور اعفاسد واععقد الاطل اععقد ب� اهللا رحه  يفرقون
 . الج ف ا� اال اععقود من اعفاسد
 )عليه اتفقوا فقد الج اال( اععقود من واعفاسد الاطل ع الشعية االثار ترتب لساعة �رنا وهذا

 ان الحث عند والصحيح عليه اثار بتتب قالوا والنفية االثار من ي� ترتب بعدم قالوا فالمهور
 .اعل  تعا  واهللا باععدم قول  من بالرغ  المهور حت االثار بعض بتتب قالوا الميع

 
 :و� النفية عند اخرى والحظة
 ف عليه جبو او مهرا اعطى ان الرجل ان �ي �تمعان فال الد واما الهر اما تقول وشهورإ قاعدإ
 انه غ�ها و� اععقد ف الصور تلك ع الد بعدم هنا قال حنيفة ابا ان �د ولذا عليه حد فال ذمته
 .{ بالشبهات الدود ادرؤوا  { وسل  وال عليه اهللا ص� الرسول عقول عليه حد فال لشبهة وطء

 .حد فال شبهة �شبهة والوطء
 

 الخِ عن وايضا حال ك ع يرج  انه : �رم بذات ز� من ف قال انه السيب بن سعيد وعن
 .الز� حد حده ان والسن
 :الرابع اعقول
 :وهو واسحاق احد عن
 �و، يم� بملك �و، ن�اح باس  وطئها فسواء، منه بقرابتها  لا بالحرم  لا حر�مته وطئ من ك
 .�ه . �صن غ� �و كن �صنا بد وال يقتل فِنه، ذلك بغ�

 
 : الفصيل من �ش رايه وساذكر نظره ف الرجوح من الراجح يب� كعادته حزم ابن اخذ ذلك دبع

  اقول
 مال وتميس اعقتل هو وطئها من ح�  االب زوجة و االم ان يرى حيث الفصيل حزم ابن يرى

 : قال حيث فال واال فلورثه وسلما كن فان قتله بعد القتول ف ينظر الال من والاق



 

163 

 يقتل فِنه بها يدخل ل  و�ن ن�اح باس  عليها عقد �و عقد بغ� �و بعقد �بيه اور�إ ع وقع من نل
 ل  �و �بوه بها دخل، �مه غ� �و كنت �مه وسواء، مال وىمس �صن غ� �و كن �صنا بد وال

 . بها يدخل
 

  : ف�ى الحارم من االم وزوجة االم غ� اما
 باس  بعقد �و ز� من وةته اعت كأمه - �ارمه ذوات سائر من �بيه إاور� غ� ع وقع من و�ما

 واحدإ �و خاله �و، عمته �و، ابنته �و، �خته �و، �بيه اور�إ وعيست �مه ف� - �بيه مع فاسد ن�اح
، فقط الد وعليه، زان هو:  عقد بغ� �و بعقد ذلك كن فسواء رضاع �و، بصهر �ارمه ذوات من
. عليه شء فال ذلك ك ف الاهل و�ما، ز� ألنه األجنبيات كسائر والرج  ال� عليه �حصن و�ن
 .�،ه
 

 :االت الحظ البيب اخ لك اقول ذلك ك بعد

 ف ظاهر وهذا ذكر من جيع ف العز�ر ام الد ف واختلفوا الواز عدم ع اجتمعت االقول ك ان
 .اهللا رحه  عباراته 

 !! وا�سلت بدائها رمت� البيب اخ تذكر
 !!وخالها وعمتها الراءإ ب� المع وغ�ه المي� اجاز فقد الرافضة اما
 

 :الصادر والك
 وما ذلك من �وز وما وخالها وعمتها الراءإ ن�اح باب:  اسمه بابا عقد حيث للمفيد القنعة  1

 . ٥٠٤ صفحة. ال�وز
 ع قاتل انه و�يف ٧٨ صفحة وايضا ، ١٤ صفحة ضاعقا �مد السيد تقيق الصاغنية السائل  2

 . رستحق ما اهللا من عليه اثباتها
 . ٦٤ وساعة ٢٩٦ ص ٤ج للطوس جديدإ طبعة الالف  3
  ٢٠٥ ، ١٩٦ص٤ج للطوس البسوط  4
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 . 429 صفحة السبحا� الشيخ باشاف الحقيق لنة تقيق ال� سعيد بن لح للشائع الامع  5
 . ٣٣٢ص٧ج للطوس الحكما تهذيب  6
 ...وخالها وعمتها الر�إ و�� االخت� ب� المع باب ٢٥ص١٠١ج االنوار بار  7
 

 عنده  الدب� الط� الناقض مدى ععل  احد عليها اطلع ولو عنده  الساعة ف وصادر سبع هذه
 . الستعان فاهللا
 تعبد ومن وصحبه ال وع �مد ع وسل  اهللا وص� واح�  اعل  تعا  واهللا ماعندي هذا
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 ؟ ردول حلصحابة جيع هل
 �سبب الدرام؛ الصحب بأولك للظن وسء وهو اعقضية هذه يناقش من ب� فرق هناك )1( 

فة وواقفه  �سبب و�جالل؛ �بة نظرإ لله  ينظر من و�� معروفة، عقدية رواسب  نصإ ف الُشّ
 لست �و سبيله، ف واألووال واألرواح الهج و�ذل  فيه، ألذىا ع وصَه  عنه، واةفاع اةين، هذا
  كن ح�– القف وسعود بن عروإ عجب ترى

ً
 رجع ح� وذلك الديبية، ف الصحابة من – وش�

! واهللا والجاش، و�سى قيص ع ووفدت اللوك، ع وفدت عقد! واهللا! قوم �ي: "فقال قومه، ل 
  ر�يت لن

ً
 لن واهللا! - وسل  عليه اهللا ص� – �مداً  �مدٍ  �صحاب يعظ  ما �صحابه يعظمه قط ولك

 و�ذا ، �وره ابتدروا �وره  و�ذا ، وج�ه وجهه بها فُُدلك منه  رجل كّف  ف وقعت لال �امة تنّخ 
 ل تعظيماً  الظر لله �ّدون وما عنده �صواته  خفضوا ت�ل  و�ذا وضوئه، ع يقتتلون كدوا توضأ

  .)٢٧٣٢-٢٧٣١( الخاري"  قال ما عخل ...
 ر�عاً  تراه  بينه  رحاء الدفار ع �شداء معه والين اهللا رسول �مد: "-تعا  – قول تأول )2)

 الوراإ ف مثله  ذلك السجود �ثر من وجوهه  ف سيماه  ورضواناً  اهللا من فضالً  يبتغون سجداً 
 به  لغيظ الزراع يعجب سوقه ع فاستوى تغلظفاس فآزره شطأه �خرج كزرع اإل�يل ف ومثله 
 ].٢٩:اعفتح[ " عظيماً  و�جراً  مغفرإ منه  الصالات وعملوا آمنوا الين اهللا وعد الدفار

 و�عف* و�الؤمن� بنصه �يدك الي هو اهللا حسبك فِن ىدعوك �ن ير�دوا و�ن: "-تعا  – قول و
 عز�ز لنه بينه  �عفف اهللا وع�ن قلو�ه  ب� �عفت ما جيعاً  األرض ف ما �نفقت لو قلو�ه  ب�

 ].٦٣-٦٢:األنفال" [حدي 
 " باهللا وتؤمنون الندر عن وتنهون بالعروف تأورون للناس �خرجت �مة خ� كنت :"-تعا  – وقول

 ].١١٠:عمران آل[
 علي�  الرسول و��ون الاس ع شهداء لدونوا وسطاً  �مة جعلنا�  و�ذلك: "- تعا  – وقول
 ].١٤٣:القرإ" [شهيداً 

 الملة؟ ف تعديله  ترى لست �و ترى؟ ماذا انظر ث 
 اتبعوه الين واألنصار والهاجر�ن الب ع اهللا تاب عقد: "الصوص فخذ اععموم، عليك �شك فِن
" رحي  رؤوف به  لنه عليه  تاب ث  منه  فر�ق قلوب يز�غ كد ما بعد من اععسإ ساعة ف
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 ].١١٧:الو�ة[
 .-وسل  عليه اهللا ص� – حياته آخر ف و�نت ،)تبوك( اععسإ غزوإ عقب كنت وهذه
 السدينة فأنزل قلو�ه  ف ما فعل  الشجرإ تت يبايعونك لذ الؤمن� عن اهللا رض عقد: "تعا  وقال

 ].١٩-١٨:اعفتح[ "حديماً  عز�زاً  اهللا و�ن يأخذونها كث�إ ومغان * قر�باً  فتحاً  و�ثابه  عليه 
 . الرضوان بيعة ألهل عظيمة تز�ية وهذه
 عنه  اهللا رض بِحسان اتبعوه  والين واألنصار الهاجر�ن من األولون والسابقون" :- تعا  – وقال

 ].١٠٠:الو�ة[ " اععظي  اعفوز ذلك �بداً  فيها خاةين األنهار تتها تري جنات ل  و�عد عنه ورضوا
 .بِحسان تبعه  ومن بل ، واألنصار الهاجر�ن مومع تز�ية ف قاطع نص وهذا

 من فضالً  يبتغون و�ووال  دياره  من �خرجوا الين الهاجر�ن للفقراء: " - تعا  – قول منه وقر�ب
 قبله  من واإليمان اةار تبؤوا والين *الصادقون ه  �ولك ورسول اهللا و�نصون ورضواناً  اهللا

 به  كن ولو �نفسه  ع و�ؤثرون �وتوا اا حاجة صدوره  ف دون� وال لله  هاجر من �بون
 ]٩-٨:الش" [الفلحون ه  فأولك نفسه شح يوق ومن خصاصة

 باإليمان سبقونا الين وإلخواننا لا اغفر ر�نا يقولون بعده  من جاؤوا والين:"بعدها اآلية وتأول
  ].١٠:الش"[ رحي  فرؤو لنك ر�نا آمنوا ل�ين غالً  قلو�نا ف تعل وال

 �نفقوا الين من درجة �عظ  �ولك وقاتل اعفتح قبل من �نفق من من�  رستوي ال: "-تعا  – وقال
 ].١٠:الديد" [ خب� تعملون بما واهللا الس� اهللا وعد و�ً  وقاتلوا بعد من

ل  -تعا  – اهللا ز�ه  الين الصحابة هؤالء عدد سيدون ف�   ومن اآليات؟  شملته ان وعدف
 اهللا وعد و�ً : "يقول – تعا  – اهللا عيس �و وقاتلوا؟ اعفتح بعد من �نفقوا الين �ه  سيبق؟ الي

 ؟"الس�
 �ن رستطيع الي فمن ، الصحبة شف عن �مية ب� لقصاء الشبه هذه ليراد من اعقصد كن فِن )3)

  تاد؟اعق خرط ذلك دون عيس �و ؟– عنه اهللا رض – عثمان يقص
 – وسل  عليه اهللا ص� الب ع ىف كن فهل – عنهما اهللا رض – اععاص بن وعمرو معاو�ة و�ما

 -عنهما اهللا رض – وعمر ب�ر �بو وفيه  السالسل ذات جيش ع ُ�ْمراً  �ّور ح� �ورهما
  �سل  ان هو عيس �و ؟[)٢٣٨٤( ووسل  )٣٦٦٢( الخاري[

ً
 من ير�د فماذا اعفتح؟ قبل وهاجر طو 
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 ذلك؟
 ل  لن الوح كتابة ع – وسل  عليه اهللا ص� – الب ائتمنه كيف – عنه اهللا رض – معاو�ة ومثله
 عرف ما مع الشام جيش لورإ وواله -عنه اهللا رض – الطاب بن عمر به وثق و�يف ؟ عدالً  ي�ن
- عنه اهللا رض – وقاص �ب بن سعد عنها عزل لنه حت الوالية ف – عنه اهللا رض – عمر شدإ من
 كبن الصحابة بعض ز�ه و�يف عنده ؟ عدالً  ي�ن ل  لو ذلك عن الصحابة باق سدت و�يف ؟

 ل  لذا دينه ف الصحابة من معه ومن – عنه اهللا رض – كع� خصومه يتهمه ل  ولاذا وغ�ه؟ عباس
 �تباعه كثإ مع ل الالفة عن بالنازل – عنهما اهللا رض – ع بن السن قُِبُل  و�يف عدًال؟ ي�ن

  كن لذا و�عوانه
ً
 ذلك؟ الصحابة باق قبل و�يف ؟ عداله ف وشدو�

 اعفتح قبل �سلموا والين اععقبة و�يعة الرضوان بيعة و�هل واألنصار الهاجر�ن ارتضيت فِن )4)
 بق؟ فمن -اعنهم اهللا رض – اععاص بن وعمرو معاو�ة عن تقدم ما لك وظهر ، وقاتلوا و�نفقوا
 خارجون �نه  الشبهة مث� يرى ان وفالن؟ فالن صحبة ثبتت هل: ف لذاً  �صوراً  السؤال فلي�ن

 .السابقة األدعة عن
 والنوب واعنسيان الطأ من عصمته  – عنه  اهللا رض – الصحابة بعداعة الراد عيس )5)

 – بعداله  الراد و�نما والسالم، إالصال عليه  – األنبياء بعد ألحد تثبت ل  فاععصمة ، واععصيان
 ع الدذب يتعمدون ال و�نه  ورسول، هللا �بته  وصدق ، الفاق من براءته  – عنه  اهللا رض
 .- وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول
 هنات، �حده  من يقع الصحابة: ")٣٠٧-١/٣٠٦(  ) السنة منهاج(  ف تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
 ص� – الب ع الدذب �حد يتعمد ول  الدذب، يتعمدون ال لدنه  معصوم�، وعيسوا ذنوب، ول 
 ف )٦٧٨٠( الخاري صحيح( ف جاء ما: ذلك ع واةلل ه،.ا" سته اهللا هتك لال – وسل  عليه اهللا
 – الب نهاه الصحابة �حد ععنه فلما و��، المر رشب وهو ورات عدإ به جء الي الرجل قصة
 ." ورسول اهللا �ب لنه علمت ما اهللا فو تلعنوه، ال: "وقال ،-وسل  عليه اهللا ص�

 –[ )٢٤٩٤( ووسل  )٤٨٩٠( الخاري[ الصحيح� ف ترجة و� – بلتعة �ب بن حاطب وقصة
 – وسل  عليه اهللا ص� – الب عنه نف ذلك ومع السلم�، ع بالجسس اته  فِنه معروفة،
 ."ع�  غفرت فقد شئت  ما اعملوا :فقال بدر، �هل ع اطلع اهللا ععل يدر�ك وما: "وقال اع�فر،

 قلة اآلثام من شيئاً  اقتافه عنه نُقل من �ن �د – عنه  اهللا رض – الصحابة لس�إ التتبع )6)
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 لو اعت األعذار ببعض عنه اعتُذر عنه ثبت ومن ذلك، عنه يثبت ال اعقلة هذه و�عض قليلة،
 ؛ عنها نتحدث اعت اعقضية �صل ف �ثر ل كن لا عنه ذلك ثبوت وافتضنا هاعن �عرضنا

 وحاوليها، نقلتها جناب بماية السنة جناب حاية اعقصد ألن
 اا شء عنه  يرد ل  – عنه  اهللا رض – الصحابة من السنة ُحُلُةُ  وجد اإلنصاف بع� نظر ومن
 - رواية ل  فليس ذلك ومع عقبة، بن كلولد بته صح ف اختلف �ناس عن ذلك ورد و�نما ُذكر،
 من تقع كنت فقد حياته حال و�ما ،– وسل  عليه اهللا ص� – وفاته بعد بذلك و�ع� ،- اهللا بمد

 .ىف ال كما اعتش�ع لصلحة األوور تلك بعضه 
 – الصحابة كون من ورادنا عيس: ")٢٤-٢٣ ص( )اععراقية األجو�ة( ف – اهللا رحه – األلوس يقول
ق منه  واحد عن يصدر ل  �نه : عدوالً  جيعه  – عنه  اهللا رض  ذنباً  ارت�ب وال �صًال، مفُسّ
 اا لن ث : " قال �ن ل ...."  الفوات منه  تصدر كنت فقد اعقتاد، خرط ذلك لثبات دون فِن قط،
 اهللا رسول �صحاب من لثماً  فواقار الين �ن هو: منه عل  ع اإل�سان ي�ون و�ن لله، اإلشارإ تدر

ُغلفب �ن ينبغ ال جداً، نادرإ قلة ه  ُحّدوا ث  – وسل  عليه اهللا ص� –  األلوف ع وحال  شأنه  ُُ
 – اهللا وحفظه  الستقي ، والصاط الادإ ع ثبتوا الين – عنه  اهللا رض – الصحابة من الؤعفة
َُ  ما والعاص، الآث  من – وتعا  تبارك  الصادق والار�خ بطن، وما منها ظهر وما صغر، وما منها ك
 ." هذا ع شاهد �رَ

 �ن: اللف وجاه� األمة سلف عليه والي: ")١٩٠-١٨٩ ص( )الستصف( ف اعغزال و�قول
 �ن لال فيه  معتقدنا فهو كتابه، ف عليه  وثنائه ، لياه  – وجل عز – اهللا بتعديل معلومة عداله 

 ."تعديل ل  ل  حاجة فال يثبت، ال وذلك به، علمه مع عفسق واحد ارت�اب قاطع بطر�ق يثبت
قات والقصود )7)  – عنه  اهللا رض – بينه  �شبت اعت اعفت عدا ما:  عنها نتحدث اعت بالفُسّ
قاً  يُعد السل  قتل كون فمع  هذا ع واألدعة بصدده، �ن عما ىرج بتأو�ل منه كن ما �ن لال مفُسّ

 :�همها ومن كث�إ،
 سبحانه -فوصفه  ،[١٠:الجرات" [ بينهما فأصلحوا اقتتلوا الؤمن� من طائفتان و�ن" :- تعا  - قول

 .االقتتال وجود مع باإليمان –
 عنهما اهللا رض – ع بن السن عن قال �نه – وسل  عليه اهللا ص� – عنه )٢٧٠٤( الخاري و�خرج

  ."السلم� من عظيمت� فئت� ب� به يصلح �ن اهللا وععل ، سيد هذا اب� لن: "  –
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 .األخرى من الق ل  �قرب واحدإ كنت و�ن وتولّوهما، اعطائفت�، كتا السنة �هل عذر ولا
 لال تثبت وال السنة تصح وال بالسنة، باألخذ لال باعقرآن اععمل يم�ن ال �نه فيه شك ال اا )8)

 زرعة �بو يقول ولا ،-عنه  اهللا رض – الصحابة وه  اإلسناد، جذر و�همها ، الديث �هل بطر�قة
 وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول �صحاب من �حداً  ينتقص الرجل ر�يت لذا: "- اهللا رحه – الرازي

 للنا �دى و�نما حق، واعقرآن حق، عندنا – وسل  عليه اهللا ص� – الرسول ألن زنديق؛ �نه فاعل  –
 شهودنا �رحوا �ن ير�دون و�نما ،- وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول �صحاُب  والسن عقرآنا هذا

 ص( )الدفاية( ف الغدادي الطيب �خرجه" زنادقة فه  �و�، به  والرح والسنة، الدتاب لبطلوا
 – الصحابة �ي – فيه  ورسول – وجل عز – اهللا من يُرِد ل  لو �نه ع: "قبله قال قد و�ن ،)٦٧-٦٦

 واألووال، الُهج و�ذل والصإ والهاد الجرإ من عليها كنوا اعت الال ألوجبت ذكرناه، اا شء
 ع�اهته ، واالعتقاد بعداله  اعقطع والق�، اإليمان وقوإ اةين، ف والناصحة واألوالد، اآلباء وقتل
ع� جيع من �فضل و�نه   .ه.ا"  اآلبدين �بد بعده  من �يئون الين والز�� العُدّ

 
 نظرك؟ ف الديل هو ما: فنقول الشبهة، هذه يث� لن نوجهه عدس سؤال هناك )9)
 .فقط؟ اعقرآن من يؤخذ اإلسالم �ن ترى فهل. �

 فقط؟ باعقرآن اإلسالم تقي  �ن �ستطيع وهل جعه؟ الي ومن اعقرآن؟ للنا نقل الي من: ل فقل
 الرسول آتا�  وما:"- تعا  – كقول بالسنة، األخذ وجوب ع اةاعة لدث�إا باآليات نصنع وماذا
 نزل ما للناس لب� الكر للك و�نزلا: "-تعا  – وقول ،[٧:الش" [فانتهوا عنه نها�  وما فخذوه
 ].٤٤:الحل" [يتفدرون وععله  لله 
 عداه  ومن عداله ، ةيك ثبتت بأعيانه  صحابة طر�ق من وع�ن ، بالسنة يؤخذ �نه ترى �و. ب
ه  ؟ فال  دعواه، تنتقض الي من وستى وضوح، ب�ل الاقية القية من ووقفك لا و�ُ�ّ  لا فسُمّ

 . �مد نبينا ع وسل  اهللا وص�

  
 بمراجعه  اععصمة و�عتقدون عليه وسالمه اهللا صلوات �مد صحابة عداعة رستندرون

 : القليد ورجع صفة عن السستا� يقول حيث
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 القدسة الش�عة جادإ ف االستقامة:   عن عبارإ القليد ورجع ف العتَإ  اععداعة(  : ٢٩ وسأعة
 فرق وال وؤمن دون من حرام فعل او واجب، ترك و�نافيها . الفس ف راسخ خوف عن غلاً  الاشئة

  ب� الهة هذه ف العاص ف
 . ) ))والدب�إ(( )) الصغ�إ))
 

 عدل السستا� هل سأله  ولو الرجع عداعة تناف والدب�إ صغ�إفال

 عصمة نوع وهذا كب�إ وال صغ�إ يفعل ال من تعر�فه  وع نع  الواب
 

d.htmlhttp://www.sistani.org/html/ara/menu/2/books/9/1/taqli 
 

 . ووقعه  من الرابط وهذا

http://www.sistani.org/html/ara/menu/2/books/9/1/taqlid.html
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 حلشيعة رلماء كتب من حوتعة تر�م
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 يهده من لنه �عمالا وسيئات انفسنا شور من باهللا ونعوذ و�ستهديه و�ستعينه �مده هللا المد �ن
 وسل  ا� فص� اللق خ� اهللا رسول �مد ان و�شهد ل هادي فال يضلل ومن ل وضل فال اهللا
  وسل  وصحبه �ل وع عليه و�ارك وزد
 �ن لعلموا و�دخلوا كتب�  من ف� الصادر هذه تأخذوا �ن باهللا �ستحلف�  اععقالء الشيعة �يها

  الق ف ت�ابروا �ال �سأل واهللا علماؤ�  و�أيدي كتب�  من �رمة التعة
 

:  قال السالم عليه  ع عن آبائه عن ع بن ز�د عن:  ١٤٢ ص ٣ ج اعطوس الشيخ - االستبصار
  . التعة ون�اح األهلية المر لوم وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول حرم

 
 ف وهذا...بها نفسك تد�س ال:فقال التعة عن)ع(اهللا عبد �با سأعت:قال سنان بن اهللا عبد عن

  ٤٥٥صفحة١٤الزء الوسائل وستدرك
  الراععاو�-)اليت آل(الشيعة وسائل
 اهللا ص�( اهللا رسول حرم:قال )السالم عليه (ع عن آبائه عن ع بن ز�د عن: ١٢صفحة١٢جزء
  التعة ون�اح االهلية المر لوم خيَ يوم)وآل عليه
 ما: (فقال التعة عن سئل �نه ١٠٠/٣١٨ األنوار بار ف كما السالم عليه الصادق جعفر اإلمام عن

  )اعفواجر لال عندنا تفعله
 بيت �هل من الر�إ كنت لذا:" فقال وذل  ر التعة ف �ن يب� اإلمامية علماء كبار من وهو اعطوس
 األحكم تهذيب!!"[الل من � و�لحقها اععار من �هلها يلحق لا بها المتع �وز ال فانه الشف
7/253] 

  
================================= 
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  حالمر��ية لصحفح حديث حصبحت حلعرحق ف حوتعة
-pleasure-04-05-http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2005

marriage_x.htm 

============================== 

  
 ..  الوسوي، السيستا�، لمي�ا بأجاع بزوجتك المتع �وز:  شيِ يا �حذر

 ت�ون �ن رستحب:  ٢٦٠ وساعة ٣ج السيستا� ع السيد اععظمة اهللا الية الصال� منهاج فف
 عدإ ذات �و بعل ذات �نها من الهمة مع الزواج قبل حالا عن رسال و�ن، عفيفة وؤمنة بها التمتع

 . الصحة ف شطاً  حالا عن واعفحص ؤالالس وعيس، السؤال رستحب فال الزواج بعد و�ما، ال �م
 

 الوسوي عبداالع السيد اععظ� اهللا ايه األع اةي� الرجع لسماحة الشعية االحكم جامع و�
 ذات �و بعل ذات و�نها حالا عن والسؤال، عفيفة وؤمنة بها التمتع ت�ون �ن رستحب:  ٤١٠ ص
 . الصحة ف طاً ش حالا عن واعفحص السؤال وعيس، ال �م عدإ

 
 ص الا� الزء، المي� الوسوي اععظ� اهللا �ية االعظ  واالستاذ االكَ للعالمة الوسيلة تر�ر و�
 �و بعل ذات و�نها اعتو�ج قبل حالا عن والسؤال، وؤمنية بها التمتع �ن رستحب - ١٧ وسأعة:  ٢٩٢
 . الصحة ف شطاً  حالا عن فحصواع السؤال وعيس[u[، فمدروه بعده �ما، ال �م عدإ ذات

  
======================================= 

 ... حلرسال آل رند..  حللال ك كتاب حلف حليجا� حلزنديق

  ! دعرة بيات فتح حلرسال آل رند حللال من
 ل� رإ دور عفتح" الهتدي" اليجا� وشوع

 الفسية باععقد �تمعنا فأهلدنا النس، وسأعة ف فرطنا االسال� اععر� الجتمع ف �ننا غ�
 .الس�ة والمارسات النس والدبت النس والدبت

http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2005-05-04-pleasure-marriage_x.htm
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2005-05-04-pleasure-marriage_x.htm
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 بوجوب اإلسالم صدر ف األو� األيام من فأفتوا القيقة، لذه السلمون واعفقهاء اععلماء تفطن وقد
 .اليوانية الشهوإ و�فراغ النسية للممارسات تصوصة �الت فتح
 ".الرائع باب سد"  عنده  وسميت لسالمية شعية �رسبوها فتوى اعظاهرإ لذه عفقهاءا وجد وقد

 فال اععفيفات واعفتيات اعنساء من الحصنات ع الرجال يتهج  �ن من و�فضل �حسن �نه بمع�
 .الزنا بر�مة تلبسه حال ف اعقاض �مام بها يتذرع ذر�عة الحالت هذه بعد الرجل �د

 
 الحالت تلك ف يضعها اعقاض فِن النا من تتمعش �نها وثبت متلبسة ضبطت اور�إ �و فتاإ فك

 ل  ض�بة ذلك ع وتدفع اعقانون و�ميها مهنية بطاقة تمل �تفة وووسة فتصبح اععمومية
 . الدومة

 واإلسالمية اععر�ية ال�ان ك ف ووجودإ زاعت وال اإلسالم صدر من وجدت قد الحالت وهذه
 متعددإ مدن ع الووسة تتداول وقد الواحد ال� ف الدن بعدد متعددإ تدها قد بل نادر �شك

 من نقله اععامة الصلحة تقتض حدو� ووظف ألي يقع ما مثل والنوع الجدد لقع بالناوب
 .�خرى ل  قر�ة من �و �خرى ل  مدينة

 
 . الدى تقليعات من )يجا�للت كتب من �و( اليجا� لله توصل ما آخر هذا 
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 حلقرآن؟ من حلبسملة هل
 

 الالف وعيس السورإ؟ ف آية �ول من �م اعبسملة من اآليات ترقي  يبد� هل هو الالف منشأ·
 األصل؟ اعنسخة ف ثابتة واعبسملة ذلك يم�ن كيف نز�لها؟ �م اعقرآن ف اعبسملة نتك هل حول
 .اعقرآن من لزالها ل  �حد د  وال. لاألص ف ثابتة كونها ف �حد رشدك فل 
  .ذلك ف �حد ىاعف ول  الو�ة سورإ عدا ما السور ك ف مثبتة اعبسملة �ن ذلك ع واةلل ·
 من به �ستعيذ �ن �ورنا اهللا �ن مثلما منه آية ت�ون وال اعقرآن ف تثبت �ن للبسملة و�م�ن ·

 ال؟ �م آية الستعاذإا تص� فهل اعقرآن قراءإ عند الرجي  الشيطان
 وقوع ع الرافض باإلجاع �ئمته  كبار تص�ح عنده  ثبت الين الرافضة �طلقها الشبهة هذه ·

 اعقرآن ع اعطعن باب سد لصلحة واعطَس والصدوق كلرتض شذ من لال اعقرآن ف الحر�ف
  ٢/٣٥٧العمانية راألنوا- �رف؟ كتاب من واألحكم اعقواعد �خذ �وز كيف يقال ال حت

 للحصول عنده  الاسة للحاجة الحر�ف منه يلزم اعبسملة حول الالف بأن اعقول ل  فسارعوا ·
 .�رف اعقرآن بأن الرافضة علماء تص�ح اتهام عن وتصفه  السنة �هل �شغل ذر�عة �ية ع
 الصحابة �ن زعموا و�نما. اعبسملة قضية ع بناء �رف اعقرآن بأن يقولوا ل  الرافضة علماء كبار ·

 .بيته و�هل ع لمامة ع تنص اعت اآليات منه حذفوا
 لال ذلك يقل ول  اعقرآن بتخر�ف قالوا بأنه  اآلية حول الختلف� السنة �هل علماء يته  ل  لاذا ·

 اعقرآن؟ ع يغارون �ألنه  الشيعة؟
 الديد االتهام بهذا الوم يأتون الين  ه الحر�ف فيه وقع اعقرآن بأن صحوا الين الشيعة لن ·

 .عل� حسب عنه ت�لموا قد �سالفه  وجدنا ما الي
 واعطعن اعقرآن حساب ع كن ولو عنه واةفاع للمذهب تعصبه  يب� لنما الديد اعطعن هذا لن ·

 السلم� ع للقوها الشبهة هذه من واستفادته  الصارى تسس ل  ذلك �دى لو حت. فيه
  ع باالختالف احتجوا قد وه  لخوان�  الشبعة: و�قولوا

 فيه الحر�ف بوقوع وتصح اعقرآن ف تطعن ا�رافها تفاوت ع السلم� فرق من فرقة توجد ل  ·
 الهود منه يدخل اإلسالم ع اعطعن ف بابا فتحوا �رف اعقرآن بقول  فتحوا الين الرافضة مثل
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 .والصارى
. الرافضة لا يقول �ن ير�ده ما هذا جعه؟ بعد فيه ىتلفوا ث  اعقرآن الصحابة �مع ن� يعقل هل ·

  �شة م�ل ع اةاجن دخول �و العوذت� وسعود ابن وصحف تضمن عدم ف علينا �تجون الين
 .اعقرآن من صحيفة و�رلها

 �مع �ن ل  استد ه اا باعقرآن اللفظ كيفية ع عثمان عهد ف وقع االختالف �ن �د لننا ·
 حذفها �و آية لثبات ع يقع ل  الالف �ن ع يؤ�د اا. الالف لادإ حسما قررش لجة ع اعقرآن

 .اللغات من عغة اعقرآن قراءإ ع االختالف لال ينقل ول . المع بعد
 لنما اعقرآن عج قبل كن الديث كتب ف منه نماذج �د الي الالف �ن الاس يوه  الي لن ·

 الجج تلقف �اوعة سوى يقول ما حقيقة يدري ال متعصب جاهل �و اعقرآن ف طاعن زنديق هو
 .الردي الرافض الذهب عن ل�فاع

 

 وردمسا حلقرحءة جاحز حلرحفضة مذهب

 اهللا �س  يقر� وال بالمد رستفتح لماماً  ي�ون الرجل عن عبدا� �ب سأعت قال وسل  بن �مد عن
 ٦٢ الشيعة وسائل )٢/٢٨٨( األحكم تهذيب »عليه بأس وال يضه ال: قال الرحي  حنالر

 المد الرحي ، الرحن اهللا �س  فقر� السالم عليه عبدا� �ب مع صليت: قال الصي وسمع وعن
 فقر� نيةالا ف قام ث  الرحي  الرحن اهللا �س  يقر� ول  المد بعد اعت السورإ قر� ث . اععال� رب هللا

  ٦/٦٢الشيعة وسائل ٢/٢٨٨األحكم تهذيب - »الرحي  الرحن اهللا �س  يقر� ول  هللا المد
 يقر� ير�د ح� ، الرحي  الرحن اهللا �س  يقر� عمن سئل عبدا� �با �ن اللب ع بن �مد وعن
 »ال قال األخرى، السورإ من �فيقر�ها فقيل، .جهراً  شاء و�ن ساً  شاء لن نع ، قال الدتاب، فاتة

  - ٦/٦١ الشيعة ووسائل ١/١٣٢االستبصار

  القية ع �موعة األحاديث هذه �ن ، وغ�ه اعطوس يع�: الشيخ ذكر « اععاو� الر وقال
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 حلرحفضة قال

  ٤/١٦٤الوسائل وستدرك - براءإ عدا ما سورإ ك ومن اعفاتة من آية اعبسملة
 خطأ �نه مع به وتمسك اآلحادية بالروايات �تجا اعقرآن من آية �نها ف خاعف حنيفة �با �ن و�ينوا

 ٦ الق نهج كتاب -
  ٦/٦٠الشيعة وسائل - للتقية اعبسملة ترك �جازوا وقد
 افتتاح اعفاتة غ� ف �نها ع وذهب الشيعة من النيد ابن خاعف وقد« الكرى ف الجلس قال
 �و كولة السورإ وجوب عدم ع مب� لما السورإ ف اتر�ه تو�ز من ورد وما .انت�. متوك وهو

 ٨٢/٢١األنوار بار - »بالفصيل الخاعف� بعض عقول القية ع �مول
 فقط سورتان الرافضة عند واليالف واعفيل واال�شاح الضح

 ادلفر �وز فال وإليالف، اعفيل و�ذا واحدإ سورإ �شح و�ل  الضح �ن �صحابنا روى « ال� قال
  ١/٦٦اإلسالم شائع - »األظهر ع بينهما اعبسملة ل  يفتقر وال. ر�عة ك ف صاحبتها من لحداهما

 
 للشائع الامع- »بينهما �سملة وال: سورإ وإليالف واعفيل سورإ، واإل�شاح الضح « بأن وقال
 ال� سعيد بن �� ٨١ص
 - »ر�ي ع بينهما اعبسملة وتب اليالفو اعفيل و�ذلك واحدإ سورإ �شح و�ل  والضح « وقال

 للح� ١/٢٧٣ األحكم قواعد
 يقر�هما �ن و�نبغ واحدإ سورإ �مد آل عند واإل�شاح الضح سور� �ن االستبصار عن ال� نقل

 ذلك ف علمائه قول ىاعف ال� وجدنا نع  «الرحي  الرحن اهللا �س  بينهما يفصل ال واحدا ووضعا
 ذلك؟ الرافضة يتناس فديف. اعبسملة ثبوت ع لختالفه  األقل ع تفيد ل  تاعفته وع�ن
 ١/١١٤اعفقهاء تذكرإ -. عنده شبهة لوجود ي�فر ال اعبسملة جاحد �ن ال� و�رد

 
. واليالف اعفيل وسورإ �شح و�ل  الضح لال واحدإ ر�عة ف سورت� ب� �مع ال بأنه ال� وقال
: البيان ف الشيخ وقال الصحف، ف ثابتة ألنها ذلك األقرب: ال� �جاب هما؟بين اعبسملة تعاد وهل
 ١/١١٦اعفقهاء تذكرإ( » واحدإ سورإ من آيت� عيست �نها ع واحدإواالجاع سورإ ألنها تعاد ال
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 .)٤/١٥٠و
 

- )شاحواال� الضح( السورت� وحدإ ع الشيعة علماء من األرث �ن ع اععاو� الهائ واعتف
 63 ص اععاو� للبهائ عش�ة االثنا

 
  واحدإ؟  سورإ �م سورتان هما هل: واعفيل اليالف و�ذلك واال�شاح الضح سورتا: الو� و�ساءل
 هذه مناقشة ف �طال �ن و�عد »الا� هو األصحاب عند عليه التسال  بل العروف « بأن فأجاب
  :ي� ام قال ودوران كب� تبط ف ووقع السأعة

 اعفصل �ب فهل: االشتغال بقاعدإ عمال السورت� ب� المع وجب من عرفت بعدما « ي� ما ل 
 عن بل األرث، ل  الا� ينسب بل األعالم، ب� خالف فيه ووصوعة؟ بهما يؤ� �و باعبسملة بينهما

 يفصلون ال صحاباأل �ن اليان و�مع البيان وعن باعبسملة، بينهما يفصل ال عندنا الهذيب
  359-3/354 للخو� الصالإ كتاب - »بها بينهما

 
 �مد آل عند واحدإ سورإ هما واال�شاح الضح سورإ �ن االستبصار ف الشيخ عن الجلس نقل

 ذلك ع االختالف الجلس وحك .باعبسملة بينهما يفصل وال واحدا ووضعا يقر�هما �ن و�نبغ
  ٨٢/٤٦األنوار بار - اعبسملة ترك ع واالكث
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 بزحم كهما فخزم شبسة ع حلرد
 :بعد اما ، وااله ومن وصحبه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا والمد اهللا �س  

 .و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم
 اين ا  وع�ن رووزه  ف اعطعن خالل من السنة اهل ف اعطعن �اولون التجعفرإ االمامية كعادإ
 اهللا ا  وتتو�وا وطعن�  و�فر�  ش��  تت�وا ان ا  نت��  وعن ورائ�  فنحن الرافضة ايها

 : ل ش�ك ال وحده
 : كآلت الستعان واهللا مفهومها وقلبوا بها جاؤوا شبهة
 سأعت قال الا� وصف بن طلحة عن مغول بن مالك قثنا �سامة �بو قثنا عفان بن السن حدثنا
 �ور فديف قلت ال قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وص هل قلت األسل� �و� �ب بن اهللا عبد

 اهللا رسول وص ع يتأور كن ب�ر �بو هز�ل قال قال اهللا ب�تاب �وص قال بالوصية السلم�
 ماكه فخزم وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من عهداً  وجد �نه ب�ر �بو لود وسل  عليه اهللا ص�
 . ٤٧٥\٣ عوانة اب وسند.. بزام

 
 :يوص ل  من باب

 �ب بن اهللا عبد سأعت قال الا� وصف بن طلحة عن مغول بن مالك عن يوسف بن �مد حدثنا
 �وروا �و الوصية الاس ع كتب فديف قلت ال قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وص ث  �و�

 اهللا رسول وص ع يتأور كن ب�ر �بو شحبيل بن ز�له وقال اهللا ب�تاب �وص فقال بالوصية
 بزامة كهما فخزم عهدا وسل  عليه اهللا ص� رسول من وجد انه ب�ر �بو ود وسل  عليه اهللا ص�
  .ذلك
 . ٤٩٦\٢ اةار� سن

 
 عن وصف بن طلحة عن مغول ابن مالك �خَنا قال يعقوب �خَنا قال عمرو بن الولد �خَناه

 الوصية الاس ع كتب كيف قلت قال ال قال الب �وص هل سأله قال عنه اهللا رض �و� �ب ابن
 وص ع يتاور ب�ر �بو كن شحبيل بن هز�ل وقال اهللا ب�تاب �وص قال يوص ول  بها و�وروا
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 اعبار وسند..  بزامة كهما فخزم عهدا ذلك ف اهللا رسول من وجد لو ب�ر �بو ود اهللا رسول
٢٩٧٢٩٨\٨ . 
 

 بن اهللا ععبد قلت قال وصف بن طلحة عن مغول بن مالك ثنا و�يع ثنا �ب حدث� اهللا عبد حدثنا
 قال بالوصية السلم� �ور فديف قلت ال قال �شء وسل  عليه اهللا ص� الب �وص ث  �و� �ب

 رض ب�ر �بو يلشحب بن الذيل وقال طلحة قال مغول بن مالك قال وجل عز اهللا ب�تاب �وص
 مع وجد انه عنه اهللا رض ب�ر �بو ود وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وص ع يتأور كن عنه اهللا

 . ٣٨١\٤ احد وسند... بزام كهما فخزم عهدا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 

 بن اهللا دعب سأعت قال وصف بن طلحة عن مغول بن مالك ثنا قال سفيان ثنا قال الميدي حدثنا
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يتك ل  فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وص هل ث  �و� �ب

 قال طلحة قال اهللا ب�تاب �وص قال يوص ول  بالوصية الاس �ور و�يف قلت فيه يوص شيئا
 وجد �نه ب�ر و�ب ود وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وص ع يتقدم ب�ر �بو شحبيل بن الز�ل

 . 315\2 الميدي وسند...كهما به فخزم عهدا اهللا رسول من
 

 :الوصايا كتاب
 اهللا ععبد قلت ث  قال وصف بن طلحة عن مغول بن مالك عن و�يع ثنا �مد بن ع حدثنا 2696

 ةبالوصي السلم� �ور فديف قلت ال قال �شء وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وص �و� �ب بن
 يتأور كن ب�ر �بو شحبيل بن الز�ل قال وصف بن طلحة وقال مالك قال اهللا ب�تاب �وص قال
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من وجد �نه ب�ر �بو ود وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وص ع

 . ٩٠٠\٢ ماجه ابن سن...بزام كهما فخزم عهدا

 حلرد
 : الوفيق و�اهللا �قول
 ثقه تابِ هز�ل ان واعل  ، وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن نصا وعيس شحبيل بن لز�ل الكم
  هز�ل؟ قصد ماذا السؤال ع�ن يصح، واالثر
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 الي الدتاب او الاب اس  ذلك ع و�دل ، الوصية ف تتك  انها وجد السابقة الصادر ف تاول من
 . االثر فيه ُذِكرُ 

 هذا فدون ذلك ع واضح دلل ووسألنا جدا مهمة اععل� السد ف ل اعع اهل طر�قة ان واعل 
 حت او االمامة او بالالفة اوص قد وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول ان ع به رُْستُُدُل  االثر

 :منها الوور جدا ضعيف استدالل ألحدٍ  الوصاية
 فديف ذلك ع اةاعة اععناو�ن من هوغ� يوص ل  من ف ابواب او كتب ف مذكور نفسه االثر ان  1

 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ الوصاية ع به رُْستُُدُل 
 استفهام انه شحبيل بن هز�ل كم من الراد ان و�ينوا اععل  اهل بعض شحه قد الديث ان  2

 : ان�اري
 االستفهام سبيل ع شحبيل بن الذيل من الكم هذا ان اعظاهر اعخ يتأور كن ب�ر �بو 2696

 وصيا وسل  عليه اهللا ص� جانبه من ي�ون ان لن�ار ير�د مقدر االستفهام وحرف لالن�ار
 ان ب�ر �ب شأن عيس �ي و�ت�ه �م�ا بذاته عنه اهللا رض ب�ر �بو و��ون بعده �حدا بالالفة
 االمارإ ع وحر�صا للخالفة �با نك ما عنه اهللا رض ألنه بالالفة وصيا كن من ع �م�ا يص�
 يوم األور رد ولا بنفسه هو فيتبعه عغ�ه الالفة �ور يثبت ان يرد و لا و�رها عنها متنفرا كن بل

 من بدا �د ل  فلما شئت  �يهما بايعوا وقال الراح بن عبيدإ و�ب الطاب بن عمر ع السقيفة
 اعغ� وعبد للسيوط ١٩٣\١. للبيعة بيده و�خذ يرض ل  رض عمر ألن والكفة بالقاعة تأور الالفة
 .اةهلوي السن وفخر

 
 من ب�ر �ب ف لكن بالالفة عليه معهودا ع كن لو معناه الهاية ف قال بزام كهما فخزم قول

 ..الع� انف ف حبل بمعجمت� و� بزامته النقاد اللل المل ف ي�ون ما اله واالنقياد اعطاعة
 

  .اةهلوي السن وفخر اعغ� وعبد للسيوط ١٩٣\١ ماجه ابن سن شح
 

 ومنها اعقرائن لوجود والقديرظاهر االن معنا الي وهو مقدرا ي�ون قد االن�اري واالستفهام
 ومت اععرب بها اراد وماذا تطلق ولن خزم مع� ) اعقرائن من( ومنها ، الاب او الدتاب عنونة
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 ها؟يطلقون
 :الصحاح تتار  1
  م ز خ

عل شعر من حلقة و� باِلّزامةِ  الع� ُخُزم
ُ
 ُتُْزومٌ  مثقوب لك و�قال الزمام فيها رُشد �نفه وترإ ف ت

 . ٧٣\١. اعَ خ�ي الُُزاُ�  و مثقو�ة �نوفها وترات ألن تزومة كها واعط�
 :اععرب لسان  2

  خزم
هُ : ُخْزماً  ُىِْزُمهُ  الشءُ  ُخُزمُ :  خزم حد ف تعل ُحلُُقةٌ  بُُرٌإ،: اِلزامةُ  و. ُشدف

ُ
 الع�، ُمنِْخُري جانُِبْ  �

نفه ُوتُُرإِ  ف تعل ُشُعرٍ  من ُحلقةٌ  �: وقيل
ُ
 . ١٧٤\١٢.الّزمامُ  بها رُُشدّ  �

 
 ان يانب ذلك و� ، المل ينقاد كما فينقاد انفه ىزم �ي االنقياد تفيد و� واضح معناها فالكمة *

 فيها نفسه لزم �ي فيها ابو��رانفه لزم وجد ولو ابدا وصية فيها يوجد ل  )واالمامة الالفة( االور
 . وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول ل وص لن فينقاد

 
 كرها كن ب�ر ابا ان لوجدنا ) فتحها مع اةال و�شديد ، الواو فتح( وُدف  كمة ف الظر �معنا ولو *

  )الالفة(  يطلبها ل  انه ايضا ذلك ع و�دل ابدا يتمناها ول  ةللمساع
 

 استفهاميا كن انما شحبيل بن الز�ل كم ان تقديرا ال نصا تب� اعت الروايات بعض هناك واخ�ا
 : الروايات تلك والك ان�ار�ا

 ععبد قلت قال وصف بن طلحة عن مغول بن مالك عن حرب بن وشعيب الراح بن و�يع �خَنا  1
 مالك قال اهللا ب�تاب �وص قال بالوصية السلم� وسل  عليه اهللا ص� الب آوص �و� �ب بن اهللا
 ود وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وص ع يتأور كن ب�ر ��بو شحبيل بن هز�ل قال طلحة وقال
  . بزامة ماكه فخزم عهدا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من وجد �نه ب�ر �بو

 . ٢٦٠\٢ سعد ابن طبقات
 وصف بن طلحة عن مغول بن مالك �خَنا قاال حرب بن وشعيب دك� بن اعفضل �خَنا قال  2



 

182 

 ع كتب فديف قلت ال قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �وص �و� �ب بن اهللا عبد سأعت قال
 وص ع يتأور ب�ر �بو �ران هذيل لوقا قال اهللا ب�تاب �وص قال بها و�وروا الوصية الاس
  ... بزامة كهما فخزم عقدا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من وجد �نه ب�ر �بو لود اهللا رسول

 .183\3 سعد ابن طبقات
 

 اعخ..... �ران ففيها الانية اما ، اعخ.... ب�ر ��بو فيها االو� الرواية:  مهمة والحظة
 االنقياد من ب�ر اب ف لكن الوصاية او الالفة او باالمامة اله عهودام عٌ  كن لو هو فالع�

 عنه اهللا رض الصديق وهو ال فديف بزامته النقاد اللل المل ف ي�ون ما اله واعطاعة
 .!!وارضاه؟
 عدمها وعند وجدت ان الصوص عند وقافون وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول صحب ه  هؤالء
  . اب من واب شاء من شاء اخوإ وه  عنه  اهللا رض داته اجتها ل 
 

  واح�  اعل  واهللا هذا
 .تعبد ومن وصحبه آل وع �مد نبينا ع اهللا وص�
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 رمر من يفر حلشيطان وحديث ملسو هيلع هللا ىلص حلرسال بيت ف حوعازف
  

 وزمارإ ليقب الهلة من العض يروي كما )ص( اهللا رسول كن و�ذا((  الرافض اليجا� يقول
 جانبه ل  و�مرح يلعب والشيطان اةفوف يض�ن واعنسوإ ظهره ع وستلق وهو بيته ف الشيطان

 وقال �ستهن تت اةفوف فخبأن اعنسوإ و�سع الشيطان هرب الطاب بن عمر دخل لذا حت
  الشيطان رآك ما ععمر اهللا رسول

ً
 ععمر �وني �ن لذا غرابة فال. فجك غ� فجاً  سلك حت فجاً  سالك

  ))اةينية األوور ف وحت السياسية األوور ف الب لعارضة لفسه ورسمح اةين ف ر�ي الطاب بن

 كتب �ن هللا والمد اللفظ، بهذا السنة كتب من �ّي  ف حديث يوجد ال اليجا� لذا �قول1 - 
 يبحث �ن الق طاعب فع� الدفونة الرافضة كتب بالف األسواق وتمأل ووجودإ السنية الديث

 للمهتدي السند الصحيح ف ورو�ة سيجدها �نه يعل  شيئاً  �د ل  لذا حت الدذو�ة الرواية هذه عن
  !!اليجا� للضالل

 اإلنصاف عقدإ وع�ن يعرفها، اعت الصحيحة األحاديث بعض ل  رش� اليجا� هذا �ن شك ال 2-
 كذباً  لا لُخرج منها ير�ده ما وىلط وسل  عليه اهللا ص� الب �سنة يتالعب �ن لال عليه �بت
 ألهل رواية رسميه ما فأخرج خلطهما حاول اليجا� �ن �عتقد روايت� وسأسوق ؟!السنة ألهل يعزوه
 ب�ر، �بو دخل: قاعت عنها اهللا رض  �شة عن((  صحيحه ف الخاري رواه: األول الديث السنة

 وعيْستا: قاعت بُعاُث، يوم األنصار ُرُقاوعت بما ُرُغنّيان ار،األنص جواري من جار�تان وعندي
 يوم ف وذلك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت ف الشيطان �ُوزام�: ب�رٍ  �بو فقال بُِمغنّيت�،

 .)٦٠()) عيُدنا وهذا عيداً، قومٍ  لّك  لن ب�رٍ  �با يا: وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال عيٍد،

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول خرج: (( قال: بر�دإ عن سننه ف اعتمذي �خرجه اآلخر يثوالد 
 اهللا رّدك لن نذرت كنت ل� اهللا رسول يا: فقاعت سوداء جار�ة جائت انصف فلما مغاز�ه، بعض ف

 نذرت نتك لن: وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لا فقال و�تغّ�، باّةّف  يديك ب� �ضب �ن سالاً 
 دخل ث  تضب، و� عّ  دخل ث  تضب، و� ب�ر �بو فدخل تضب فجعلت فال، و�ال فاض�،
 اهللا ص� اهللا رسول فقال عليه، قعدت ث  لستها، تت اةف فأعقت عمر دخل ث  تضب، � عثمان
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 و� ب�ر �بو فدخل تضب و� جالساً  كنت ل� عمر، يا منك لخاف الشيطان لن:  وسل  عليه
 اةف �عقت عمر يا �نت دخلت فلما تضب، و� عثمان دخل ث  تضب و� عّ  دخل ث  تضب

(( 

  
 الديث ف ذكرتا اللتان والار�تان صحيحان، حديثان فهما بهما يقدح ما يوجد ال الديثان وهذان
 �ّرك الي لعروفا كعغناء عيس و�اعطبع عيد يوم ف تغّنيان و�نتا الل ، تبلغا ل  فتاتان هما األول

 بمغنّيت� وعيستا(   �شة بقول ظاهر وهذا الحّرم، اعغناء من اعغر�زإ و�ث� الكمن و�بعث السا�ن
 عن اعقلب و�شغل تل� فألنها الشيطان لزمار باةف الضب و�ضافة لما ب�ر �بو انتهار و�ما )

 وهذا عيداً، قوم لك لن(  بقول ذلك وعلل دعهما: ل قال وسل  عليه اهللا ص� الرسول وع�ن الكر،
 ) عيدنا

  
 �ن سالاً  رجع لن نذرت �نها وسل  عليه اهللا ص� للرسول قاعت سوداء جار�ة �ن فيه اآلخر والديث 

 �ن وسل  عليه اهللا ص� الب لا فأباح ) فال و�ال فاض�، نذرت كنت لن(  لا فقال باةف تضب
 عمر دخل وعندما عثمان ث  عّ  ث  ب�ر �بو دخل ذلك بعد ث ... ..فال و�ال الذر اليفاء تضب
 اليجا� �ثقلت اعت مقوله وسل  عليه اهللا ص� الرسول فقال عليه قعدت ث  باةف الار�ة �عقت

 من ععمر وسل  عليه اهللا ص� الب من الدح هذا بعد فهل ) ياعمر منك لخاف الشيطان لن( 
  .مديح

  
 تعا  اهللا عقول تصديقا وذلك الشيطان عليه يتسلط ما �نه تع� عمر من يفر لشيطانا مقوعة �ن ث 

ُغاِو�نُ  ِمنُ  ارفبُُعُك  ُمِن  لِالف  ُسلُْطانٌ  ُعلُيِْه ْ  لُُك  عُيُْس  ِعبُاِدي لِنف {: (( 
ْ
 ))٤٢الجر} اع

 و�رضاه عنه اهللا رض ععمر وسل  عليه اهللا ص� الب من شهادإ وهذه
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 فلتة كنت ب�ر أب بيعة
 فمن ، شها الؤمن� اهللا و� فلتة كنت ب�ر �ب بيعة لن �ال قال �نه الطاب بن عمر عن روى �نه 

 بيعة ع صاحة دعت فقد صحيحه ف الخاري رواية الرواية هذه و�ؤ�د:  قالوا فاقتلوه بمثلها  د
 . بق لماماً  ي�ن فل  ، دللب تمسك غ� و�نها ، وشورإ وال تأول بال بغتة وقعت قد ب�ر �ب

  وحلاحب

 آخر مع �و وحدي فالناً  �بايع عمر مات لن:  يقول كن رجل زجر ف عمر من صدر الكم هذا �ن
 بيعة �ن اعقول لذا ردإ ف اعفاروق كم فمع� ، عليها األور �ستقر ث  ب�ر �ب مبايعة ف كن كما
 اب و�يعة ، بصحيحة عيست واععقد الل �هل راجعةوو سابق تأول غ� من شخصياً  رجل� �و رجل
 وصادفت �لها حلت فقد للمشورإ فرصة وجود وعدم األنصار مناقشة �سبب فجأإ كنت و�ن ب�ر
 الؤمن� اهللا و�((  مع� وهذا و�وها الصالإ كِمامة هنالك ما ع واعقرائن ذلك ع ل�الئل �هلها
 . به غ�ه يقاس فال )) شها

 وعدم والَ�ة األفضلية ف �ي )) ب�ر �ب مثل و�ي� ((  الشيعة رواها اعت الرواية هذه خرآ و�
 . الشورإ ل  االحتياج

 بعد بايعوه قد والز�� علياً  الؤمن� و�م� عبادإ بن سعد �ن وصح السنة �هل عند يثبت قد �نه ع
 . األور �ول الخلف عن ل واعتذروا الناقشة تلك

*********** 

 حلشبسة هذه ع آخر ردح أويف للتاويح ز�ادة 

 �ي شها، اهللا فو� لا يتهيئوا �ن دون ومن لا استعداد دون فجأإ �ي )فلته( عمر قول ومع� · 
 عيس �ي )ب�ر �ب مثل لله األعناق تُقطعُ  من في�  وعيس( مباشإ بقول للك وعلل فتنتها،
 �وزها ال لله الاس واجتماع واضحة، عليه فاألدعة له،وفض ب�ر �ب م�عة ل  يصل من في� 
 ب�ر، �ب م�عة ل  يصل ال اعفضل ف اليلحق الي من�  السابق �ن ير�د « الطاب يقول �حد،
 الاس اجتماع ث  اعيس� الأل ف �والً  ل البايعة من ب�ر ألب وقع ما مثل ل يقع �ن �حد يطمع فال
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 وشاورإ ل  وال نظر ل  �وره ف �تاجوا فل  استحقاقه، من تققوا لا ليهع اختالفه  وعدم عليه
 عمر مات لو( قال �حده  �نّ  عل  �نه هذا عمر قول سبب و�ن »مثله ذلك ف غ�ه وعيس �خرى،
 ع الاس �تمع �ن رستحيل بل و�تعّذر ب�ر، ألب حدث كما يفعل �ن ير�د �ي )فالناً  لايعت
 نفسه فسيعّرض السلم� من وأل دون باليعة ينفرد �ن �راد فمن ب�ر �ب ع كجتماعه  رجل

 و�صاحبه بنفسه غرر فقد ذلك فعل من �ي)يقتال �ن تغرإً ( عمر قول مع� هو وهذا للقتل،
 .للقتل وعّرضهما

 .ب�ر �ب مثل لله األعناق تُقطعُ  من في�  وعيس: عمر قول :السبب
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 باتكذ ثالث يال يبرحهيم ي�ذب لم
 .بالعارض ورس� شأنا الدذب �نواع �قل من هو الدذب من الوع وهذا

 الدذب عن لندوحة العار�ض ف لن « األثر ف جاء وقد

 �شار كما وسل  عليه اهللا ص� الب ل  ورفو  سنده وهو جيد �سند عمر ع ووقوفا اليهق رواه -
 .١٠٩٤  رق ح - الضعيفة سلسته ف األلا� اععالمة لله

 ف الشأن هو وهذا الوقف يوم العار�ض هذه يتذكر �نه لبراهي  نبينا تقوى من بلغ فقد هذا ومع
 .صغ�ا كن مهما اععمل تعظي 

 
 من بها للز� لبراهي  زوج تعرض بمفسدإ قارناه لذا سيما ال حراما وعيس شيئا يعد ال الدذب وهذا
 .المرود قبل

 
 بزوجته؟ يز� �ن للنمرود اعتسلي  الرافضة ندع لبراهي  ع ينبغ كن �و

 اهللا؟ دين ف بل اععقالء عند مقرر �دناها بارت�اب الفسدت� �عظ  دفع �وعيس 
 الدذب؟ من لفسه صيانة األوثان عبادإ ف قومه رشارك �ن لبراهي  ع ينبغ كن �و
 الدذب من صيانة قومه ع ةالج يقي  وال األصنام عجز يظهر ال �ن لبراهي  ع ينبغ كن �و

 العارض؟ من هو الي
 اعقرآن؟ ع تعتضون ال فلماذا اعقرآن ف مذكورإ كها وهذه

 الدذب؟ من هذا �عيس )لسارقون لن�  اعع� �يتها( يوسف قول ومثلها
 .كذبا �سميتها منع�  هو ذلك تاعفة من عند�  ما جل

 .السل  غ� لقناع ف كفيا الَ�ر هذا وعيس

 )لسارقون لن�  اعع� �يتها( قال وقد يوسف شأن ف ل تقولون فماذا

 لا؟ قيمة ال تَ�رات لال عند�  هل سقوا؟ قد ي�ونوا ل  وه 
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 . للمصلحة الدذب من بنوع الص�ح من بدا الو� �د ل  ولذا

 )لسارقون لن�  اعع� �يتها( يوسف وقول )سقي  ل�( لبراهي  قول الو� وصف فقد

 .١/٤٠١اعفقاهة وصباح - الائزإ األراذيب من بأنه 
  .الو� األعظ  شيخ�  �جازه ما ع واعتشنيع الهو�ل فلماذ

 
َ� و�براهي   .لله قومه د ه ح� الشك من تلصا )سقي  ل�( وقال الشك من ت

 و�دعو اهللا دون من تدعون وما و�عتع�  عقومه قال الي وهو. توحيده ف لبراهي  تاعفون و�نت  
 منه الس� �سماءه وسلبت  بالاعق سو�تموه  تلوق� ر��  مع وتدعون فتخاعفونه. ر�

 الشك؟ ف تتساهلون بينما الدذب �ستعظمون فديف. ألئمت�  و�هديتموها
 

 .وضورإ لسبب وقع الي الدذب رستندر �ن دينه ف �صال القية جعل بمن يليق وال

 .والضاء الساء ف وستعملة عند�  � بينما االضطرار، عند رخصة آناعقر ف القية فِن 

َه الصادق جعفر ع فدخل رؤ�ا، ر�ى رجالً  �ن الكف ف جاء فقد   �بو عنده و�ن بها ى
 فلما حنيفة �با يا واهللا �صبت الصادق جعفر قال فعل، فلما. ل لعَها حنيفة �ب ل  فأومأ حنيفة،
 !الاصب هذا تفس� كرهت عقد: الصادق لعفر الرجل الق حنيفة �بو خرج

 وهو ذلك ع وتلف �صبت :ل تقول لدنك: الرجل ل قال. فس كما الفس� عيس « جعفر قال 
  الطأ �صاب �نه عليه حلفت نع : جعفر قال تطئ؟

 .٢٩٢:٨ - الروضة الكف
 

 النوب كبائر من وتر�ها الم،اإلس �ر�ن من بل فحسب، األعمال فضائل من القية وعيست
 .اإلسالم ةين مندرا يص� عند�  مندرها لن بل. عند� 

 
 ىرج �ن ل  رفعها �وز ال واجبة والقية – اإلمامية دين الس� – االعتقادات كتاب ف اعُقّ�  قال
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 دين ومن تعا  اهللا دين من خرج فقد خروجه قبل تر�ها فمن ]اعغائب اإلمام[ اعقائ 
 .115 – 114 االعتقادات - واألئمة ورسول اهللا وخاعف امية،اإلم

 
 ٢/١٧٢ الكف - ل تقية ال لن دين وال القية، ف اةين �عشار �سعة:  قال �نه الصادق جعفر عن ورووا

  )٢١٩و 2/217 القية باب( الكف من األصول ف

  .ل تقية ال لن ايمان وال آبائ ودين دي� القية 
 تارك وسل  عليه اهللا ص� الب عن الشع�ي حد بن �مد اةين لاج )٩٥ص( األخبار معجا و�

 .الصالإ كتارك القية
 

 والقية الدتمانية والقية اإلكراهية والقية الوفية القية: �قسام �ر�عة ل  القية الشيعة قس  وعقد
 - الندر عن وال� بالعروف األور ابكت ضمن-  القية ف رساعة/روحا� صادق �مد - الداراتية

 ١٤٨ص
 سواءً  والكفر الؤمن ومع معاً  والّضاء الّساء ف القية استخدام ��ون الشيعة �ن ف واضح وهذا
 اإلضطرار حاالت ف رستخدوونها رخصةً  ال وعز�مةً  مذهبه ، �ر�ن من ر�ناً  جعلوها حت �سواءٍ 

 .لضطرار الالّ  وحاالت

 الدومة- اإلندراس من الذهب ع حفاظاً  و�نما الالك من �نفسه  ع خوفاً  ملونهارستع ال وه 
 ٦١ اإلسالمية

 من ر�نا القية و�علون القية ع وخرجها متناقضة كث�إ فتاوى منه  ونرى القية ��ون فالين
 .ل دين ال ل تقية ال ومن اإلسالم �ر�ن

 �وز ال واجبة والقية ماي� – اإلمامية دين الس� – االعتقادات كتاب ف اعُقّ�  الشيعة شيخ قال 
 وع  تعا  اهللا دين من خرج فقد خروجه قبل تر�ها فمن ]اعغائب اإلمام[  اعقائ  ىرج �ن ل  رفعها
 .١١٥ – ١١٤ االعتقادات - واألئمة ورسول اهللا وخاعف اإلمامية، دين

 .الرافضة غ� من ثالال الدذبات رواية ع اإلن�ار فلنسمع
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 حلصاص أمام �تسد رمر أن يدعئسم
 األمة وصيبة �ن الحث، خالل من استنتجت«: الص مقابل االجتهاد ف وصيبتنا الرافض قال 

 فاختقت الص�ة، الصوص مقابل الصحابة عليه د�ب الي االجتهاد من عليها ا�رت اإلسالمية
 ع يقيسون الصحابة بعد واألئمة اععلماء و�صبح �ة،البو السنة و�قت اهللا، حدود بذلك

 ... الصحابة فعله ما مع تعارض لذا البوي، الص األحيان بعض و�رفضون الصحابة، اجتهادات

 ر�يه استعمل الي الا�، الليفة: هو وصاعيه ع الاب هذا فتحوا الين الصحابة �ول ومن 
 الين قلو�ه ، الؤعفة سه  فعطل ، وسل  عليه اهللا ص� ولالرس وفاإ بعد اعقرآنية الصوص مقابل
  .»في�  لا حاجة ال: وقال الز�إ، من سهماً  ل  اهللا فرض

 ع الر�إ وعظي  القائق، وقلب واللبيس، الدذب من الرجل هذا كم ف ما ىف ال: قلت 
 الصوص، برفض للصحابة رميه ف وذلك والواقع، والأر�خ اةين من بالضورإ معلوم هو ما لن�ار
 السلم�، ف به القطوع الصحابة حال من العلوم �ن مع. وآرائه  بأقوال  ومعارضتها السنة، وترك
 األخذ ف اععز�مة وقوإ لا، التابعة وحسن الصوص، ع الرص شدإ ف مثله  األمة عرفت ما �نه
 األمثال، وضب بذلك �صبحو حت واألحوال، اعظروف كفة ف وتطبيقها قيام، �يّما بها واعقيام بها،

 ر�وا ما لذا السلم� عوام لن حت. اةين بأور اعقوامة ف واعقرون، السن� ور ع األجيال، وقدوإ
 ع ترّ�  كأنه: (المدح سبيل ع وصفه ف قالوا االستقامة، وحسن الدين، صدق رجل من

 هؤالء عداعة من واستفاض األمة ف اشتهر لا لال ذلك وما )الصحابة ب� يعيش كأنه �و الصحابة،
 . به تمسده  وقوإ اةين، ف قدمه  ورسوخ الصحابة،

 وح�، وقت ك ف السلم� �سماع يطرق اا الشع، نصوص عليه تضافرت ما ل  كه هذا وورجع 
 باإليمان ل  والشهادإ ء،النا بأجل عليه  والناء الصفات، بأحسن للصحابة ورسول اهللا وصف من

 رسول و�ن األنهار، تتها من تري جنات ل  و�عد عنه، ورضوا عنه  رض قد اهللا و�ن والقوى،
 . ر�ه  من بال� مبشه  عنه ، راض وهو مات قد وسل  عليه اهللا ص�

 �نه �رى ال بالشع، تمسده  وعدم دينه ، ف يقدح بما الصحابة ف الرافض هذا طعن فِن ولا 
 اةين ف شأنه  بعلو الصوص واستفاضة بعداله ، األمة ف االعتقاد لرسوخ رد، ت�لف ل  �تاج



 

191 

 . ووكنته 

 ف عنه اهللا رض عمر توسع من الرافض اد ه ما كذب ل  الصوص، وجه ع هنا �ش� و�نما 
 من عنده عل  ال من ع األور هذا ف اللبيس لشية الصوص، مقابل بر�يه واععمل االجتهاد
 . الهل و�هل اععامة

 . وجوه عدإ من ي�ون ذلك ف اد ه ما وفساد كذبه و�يان 

 لذ والحقيق، الظر �هل عند لا قيمة ال واةلل، الجة عن �ردإ دعوى هذه �ن: األول الوجه 
 . اد ه ما ثبوت ع يدل واحداً، دلالً  عليها يقدم ل  الؤعف

 باتباع األمة �وص الي وسل  عليه اهللا ص� الب ف قدح بهذا عمر ف اعطعن �ن: الا� الوجه 
 سار�ة بن اععر�اض حديث ف كما قول ف وذلك منه ، عمر كن وقد الراشدين، اللفاء وسنة سنته،
   .)بالواجذ عليها وعضوا بها تمسدوا بعدي من الهدي� الراشدين اللفاء وسنة �سنت علي� (... 

 �ب بعدي من بال�ين اقتدوا: (قال �نه حذيفة حديث ف كما وعمر ب�ر بأب باالقتداء �وره و�ذلك 
 . )وعمر ب�ر

 لزم و�دل، غ� من �ول و�نه السنة، واطراح بالر�ي، اععمل من الرافض يدع ما ع عمر كن فاذا 
 عمر سنة باتباع بأوره لا صحنا غ� ألمته غشاً  وسل  عليه اهللا ص� الب ي�ون �ن هذا من

 اهللا ص� الب وفاإ بعد حصل عمر من الغي� ذلك �ن يدع �ن للخص  يم�ن وال ، به واالقتداء
 . لسبب� وذلك األحاديث بتلك الطق عند ل معلوماً  ي�ن فل  وسل  عليه

 ، وسل  عليه اهللا ص� الب حياإ ف كنت للسنة عمر معارضة �ن كمه ف ذكر الرافض �ن: األول 
 . مناسبة من �رث ف وسل  عليه اهللا ص� الب  رض �نه وزع 

 ينطق وما{ ر�ه عن مبلغ هو و�نما نفسه، عند من رشع ال وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن: الا� 
 �فكن ، وسل  عليه اهللا ص� الب ع خف عمر حال كن فلو ،}يوح وح لال هو لن ، الوى عن
 ع كن عمر �ن علمنا الوى، عن ينطق ال ان بعمر باالقتداء األور جاء فلما!! اععال� رب ع ىف
 . الاقد الرافض هذا �نف رغ  ع والدى، الق
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 فيه  يعمل كن �نه الئ ، لومة اهللا ف ىافون ال الين الصحابة ل شهد عمر �ن: الاعث الوجه 
 �ب ابن روى فقد خالفته، ف ب�ر �بو عليه كن وما وسل  عليه اهللا ص� نبيه وسنة اهللا ب�تاب

 :ل فقالوا طعنه بعد عمر ل  اجتمعوا الصحابة �ن وفيه عمر مقتل خَ ف شيبة

 غ�ها، ل  عنها تعدل ال صاحبيك سنة وتتبع اهللا، ب�تاب فينا تعمل كنت قد خ�اً  اهللا جزاك( 
  )١( .)...الزاء �حسن اهللا جزاك

 ثبت كما عمله بمثل اهللا عق لو وتم� ال� من عليه كن ما ع يغبطه طاعب �ب بن ع كن ولذا 
 فتدّنفه س�ره ع عمر وضع: (قال �نه -عنهما اهللا رض- عباس ابن حديث من الصحيح� ف

 �ب بن ع فِذا مندب، آخذ رجل لال يُرُْع� فل  فيه ، و�نا يرفع �ن قبل و�صلون يدعون الاس
 لنْ  اهللا و�ي  منك، عمله بمثل اهللا �عق �ن للّ  �حب �حداً  خلفت ما: وقال عمر ع فتح  طاعب،
: يقول وسل  عليه اهللا ص� الب �سمع كث�اً  �� وحسبت صاحبيك، مع اهللا �علك �ن ألظن كنت
  )٢( .)وعمر رب� و�بو �نا وخرجت وعمر، ب�ر و�بو �نا ودخلت وعمر، ب�ر و�بو �نا ذهبت

 �ب بقول �فت السنة �و الدتاب ف حدماً  للمسأعة �د ل  لن -عنهما اهللا رض- عباس ابن كن وقد 
 عن سئل لذا عباس ابن كن: (قال ز�د �ب بن اهللا عبد عن �سنده اةار� روى ما ع وعمر، ب�ر
 �خَ وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسو عن و�ن اعقرآن ف ي�ن ل  و�ن به، �خَ اعقرآن ف فكن األور
 )٣( .)بر�يه فيه قال ي�ن ل  فِن وعمر، ب�ر �ب فعن ي�ن ل  فِن به،
 ف شأنه وعظ  اةين، ف قدمه ورسوخ عمر، ع الناء حسن التضمنة الصحابة عن القول هذه فف

 عمر من ع وقفو ف �ن كما الائرإ، الرافض دعوى دحض ع دلل �رَ بالسنة، واععمل اععل 
 ما ع عمر كن فِذا. عصمته و�دع لمامته يعتقد من بقول الرافض لذا للزاماً  الصوص وجه ع

 ولِ ُ  عمله بمثل اهللا يلق �ن ع يتم� فِل ُ  السنة، وترك بالر�ي، اعقول من الرافض هذا فيه يعتقد
 ف ضاع� كنا عباس وابن علياً  �ن �م بقول اليت �هل �ئمة من الليل اإلمام وهو عباس ابن يفت
 !!  هذا

 كن فقد الرافض، دعوى بطالن ع يدل عنه، الأثورإ و�قوال عمر س�إ من الابت �ن: الرابع الوجه 
  الاس �شد من

ً
 : وشهورإ ذلك ف و�قوال عندها، والوقوف بالصوص، تمسك
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 �ادلون�  �ناس سيأت: (قال �نه عنه حيحص �سند وغ�هما واآلجري اةار� �خرجه ما ذلك فمن 
  )٤( .)اهللا ب�تاب �عل  السن �صحاب فِن بالسن، فجادلوه  اعقرآن، �شبهات

 من الحذير ف عمر عن النقول ف خاصاً  فصالً  الوقع� �عالم كتابه ف اعقي  ابن اإلمام �ورد وقد 
 . الر�ي

 �ن منه  وتفلتت يعوها، �ن �عيته  السن، �عداء �يالر �هل �صبح: (قال �نه عمر عن فيه جاء واا 
 . )بالر�ي فاستبقوها يرووها،

 . )دين�  ف الر�ي اتقوا: (قال �نه وعنه 

  )٥( .)لألمة سنة الر�ي خطأ تعلوا ال ، وسل  عليه اهللا ص� ورسول اهللا سنه ما السنة: (�يضاً  وقال 

  )٦( .»الصحة غية ف عمر، عن اآلثار هذه و�سانيد«: اعقي  ابن قال 

  

 عند الحال �بعد من هذا فِن واجتهاده، بر�يه الصوص يعارض �ن قول، هذا بمن يظن فديف
 . واالعتبار الأول

 

 وتطاول ومقاصده، بالشع جهل قلو�ه  الؤعفة سه  عطل عمر لن: الرافض قول لن: الاوس الوجه 
 الاس لعض تأعفاً  الشع ف فرض قلو�ه  الؤعفة سه  �ن وذلك به، الرافض لذا عل  ال عمر�ما ع
 ر�ي اجتمع �تباعه و�ث اإلسالم قوي فلما لله ، وللحاجة اإلسالم ع و�َائه  الاس سادات من

 يعطون كنوا الي السبب ولزوال لله ، الاجة ععدم شيئاً، قلو�ه  الؤعفة لعطاء عدم ع الصحابة
 . �جله من

 ععنه - الكفر�ن دابر وقطع و�هله، اإلسالم اهللا �عز لا: النفية علماء بعض قال«: اعقرطب قال 
  )٧( .»سهمه  سقوط ع ب�ر �ب خالفة ف �جع� عليه  اهللا رضوان الصحابة اجتمعت ،-اهللا

  )٨( .»شيئاً  �عطوه  �نه  ع، وال عثمان، وال عمر، عن ينقل ل « قدامة ابن وقال 

 عليه الي هو هذا و�ن اععهد، ذلك ف قلو�ه  الؤعفة لعطاء عدم ع الصحابة اتفاق ع يدل وهذا 
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 كما- للصحابة و�سبته قلو�ه  الؤعفة سه  �سقوط اعقطع ع�ن وع وعثمان، عمر، الالثة اللفاء
 عدم هو الصحابة عن فالشهور. نظر �ل -عليه لجاعه  ونقلوا النفية علماء بعض ذلك ع نص
 سقوط يرون كنوا �نه  منه يلزم ال وهذا قدامة، ابن عنه  ذلك نقل كما شيئاً، الألف �هل طاءلع

 وعدم اإلسالم، ععز ل ، العاص�ن �ولك منع ر�وا �نه  �تمل بل بالكية، قلو�ه  الؤعفة سه 
 . لله  الاجة عند عص ك ف سهمه  �سقوط قطع غ� من لله  الاجة

 

 من فمنه : قوع� ع قلو�ه  الؤعفة سه  سقوط ف اختلفوا الصحابة بعد من اععلماء �ن لذا رشهد 
 احتيج فِن لله ، الاجة بسب عطاءه  و�ن باق، سهمه  �ن يرى من ومنه  سهمه ، سقوط يرى
عطوا، لله 

ُ
 حدوا لك �تمالً  كن الي الصحابة، فعل من فهموه ما ع بناءً  وهذا يعطوا، ل  و�ال �

 .اعقوع� هذين من
 

 الؤعفة: �ي( بقائه  ف اععلماء واختلف«: السأعة ف اععلماء ب� الالف ناقالً  اعقرطب يقول
 وشهور وهذا وظهوره، اإلسالم بعز الصنف هذا انقطع: وغ�ه  والشعب والسن، عمر، قال )قلو�ه 

 ... الر�ي و�صحاب مالك مذهب من

 قطعه  و�نما اإلسالم، ع رستأنف �ن احتاج ر�ما اإلمام ألن اقونب ه : اععلماء من جاعة وقال
 . اةين لعزاز من ر�ي لا عمر

 . ذلك ف �سخاً  �عل  ال: فقال عنه  الزهري سأعت: يو�س قال 

 �ن وىاف تأعفه، ل  �تاج �حد كن فِن ثابت، فيه  ال�  هذا فع�: الحاس جعفر �بو قال 
 . لله ُدفِعُ  بعد، لسالمه �سن �ن يرج �و آفة، منه السلم� تلحق

عطوا األوقات بعض ف لله  احتيج لن: الوهاب عبد اعقاض قال 
ُ
 . الصدقة من �

 كما سهمه  �عطوا لله  احتيج و�ن زالوا، اإلسالم قوي لن �نه عندي الي: اععر� ابن اعقاض وقال 
 كما وسيعود غر�باً  اإلسالم بد�( الصحيح ف فِنّ  يعطيه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن
  )١٠( .»)٩()بد�
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 : �وران لا يتب� السأعة ف واععلماء الصحابة ألقوال اععرض هذا خالل ومن 

 هو و�نما وحده، عمر قول ي�ن ل  اإلسالم قوي لا عطاياه  قلو�ه  الؤعفة بمنع اعقول �ن: األول 
 كما وع، عثمان: عمر بعد من الراشدين الليفت� ملع عليه درج الي وهو الصحابة،  مة قول
 به اععمل ع و�ن الصحابة،  مة فيه شار�ه قول ف عمر ع اعتشنيع فِل ُ  عنه ، اععلماء ذلك نقل

 �نه ع ف تعتقد الرافضة كنت و�ذا!! -عنهما اهللا رض- )وع عثمان( بعده من الراشدان الليفتان
 ف عمر ف يطعن الرافض هذا بال فما والزلل، واعغفلة، السهو، عن ال�ه لطأ،ا من العصوم اإلمام
 !بعده؟ من لألمة وسنه خالفته، مدإ طيلة عنده، العصوم اإلمام به ح�  قد �ور
 

 سقوط يقتض ال لله  الاجة وعدم اإلسالم عز حال ف عطاياه ، من قلو�ه  الؤعفة منع �ن: الا�
 بالكية قلو�ه  الؤعفة سه  �سقوط اعقول فنسبة و�الال الال، تلك ف ل  الانع ندع بالكية سهمه 
 يرد حت نظر، �ل تبق اععهد، ذلك ف عطاياه  الألف �هل بمنعه  الصحابة من وعغ�ه ععمر
 ف عمر، ع الرافض مطاعن به تندفع اا وهذا. الذكور بال�  بالص�ح منه  الصحيح الص
 . تعا  اهللا كتابه ف ثبوته مع قلو�ه ، الؤعفة سه  عطل �نه واهدع

 وسائل ف منه �رث �و مثله، ع عن ثبت بالر�ي، اعقول من عمر عن يثبت ما �ن: السادس الوجه 
 . �و� باب من ع ف قدح بهذا، عمر ف فاعقدح عمر، فيها ت�ل  اعت السائل من �عظ  �

 

: بالر�ي باعقول عمر ع طعنه ف الرافض ع رده ف -اهللا رحه- تيميه ناب اإلسالم شيخ يقول 
 �بو��ر، و�ذلك بالر�ي، �قول  من كن ع بل عمر به ىتص ل  بالر�ي، اعقول �ن والواب«

 �هل دماء ف ع ر�ي و�ن بالر�ي، يقولون كنوا الصحابة من وغ�ه  وسعود، وابن وز�د، وعثمان،
 . اععظائ  األوور من و�وه اعقبلة

 : قال عباد بن قيس عن السن عن وغ�ه داود �ب سن ف كما

 ر�يته؟ ر�ي �م وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول للك عهده �عهد هذا وس�ك عن �خَنا: (عع� قلت
 )١()ر�يته ر�ي ولدنه شيئاً  للّ  وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ما: قال
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 روى بل الوارج، قتال ف رواه كما شيئاً، وصف� المل قتال ف ع يرو  ل ولذا ثابت، �ور وهذا
 فل  وصف� المل قتال و�ما الارق�، الوارج قتال ف الصحابة من وغ�ه هو الصحيحة األحاديث

 . اعفتنة ف اعقتال ترك ف األحاديث رووا فِنه  اعقاعدون لال نصاً، فيه منه  �حد يرو

 ذماً  �عظ  ر�ي فال مذووماً  كن و�ن به، قال من ع لوم فال مذووماً، ي�ن ل  لن يالر� �ن ومعلوم 
 دينه ، ف ال للمسلم�، وصحلة بقتله  �صل ول  السلم�، من وؤعفة �لوف دم به �ر�ق ر�ي من
 . كن ما ع الش وزاد كن، عما ال� نقص بل دنياه ، ف وال

 

 :حلاحش

 . ٧/٤٤٠ يبةش �ب البن الصنف )١(

 ،٧/٤١ الاري فتح ،)الطاب بن عمر مناقب باب الصحابة، فضائل كتاب: (ف الخاري �خرجه )٢(
 . ٢٣٨٩ح ،٤/١٨٥٩ )عمر فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب: (ووسل  ،٣٦٨٥ح

 .١/٧١ اةار� سن )٣( 

 وذكر ،١/٢٥٠ الدَى ةاإلبان ف بطة وابن ،٥٢ص الش�عة ف واآلجرى ،١/٦٢ اةار� �خرجه )٤(
 . ١/١٢٣ السنة �هل اعتقاد �صول شح ف الاللكئ و�خرجه صحيح، لسناده �ن الحقق

 . ٥٥-١/٥٤ الوقع� �عالم )٥(

 . ١/٥٥ نفسه الصدر )٦(

 . ٨/١٦٨ اعقرطب تفس� )٧(

 . ٩/٣١٦ الغ� )٨(

 . ١٤٥ح ،١/١٣٠ )...غر�باً  وسيعود غر�باً  بد� اإلسالم �ن بيان باب اإليمان، كتاب: (وسل  �خرجه )٩(

 . ٨/١٦٨ اعقرطب تفس� )١٠(
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 رليسا وحلرد حلصّديق حال حلشبسات بعض
 )) لإلستفادإ الواش قراءإ رجاء مع(( 

 منَ عن �نزل((  السبطان ل فقال وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول منَ ع يوماً  صعد �نه فمنها
 لذ كنا السبط� ان – ) ١( اعتسلي  فرض ع – والواب.  إلمامةا لاقة ل عيس ان فعل  )) جدنا
 ، شعبان ف منها الرابعة ف والس� روضان ف الجرإ من الالة ف وة السن فِن ، صغ��ن ذاك

 القية ترك لزم األحكم عليها تتتب بيث �عتَت لن فأفعالما ، عشإ الادية �ول ف والالفة
 ولو �بو�ه  مقام ف �حداً  ر�وا لذا �نه  األطفال د�ب فمن ، عيب وال نقص فال الو� ، الواجبة
 عن م�وا و�ن وه  ، الكم هذا اععقالء يعتَ فال ، القام هذا عن ق  ل و�قولون يزاحونه برضائه
 �ن ترى �ال.  اععقل كمال حد ل  اللوغ اإلقتداء ف �شتط ولذا ، �حكماً  للصب ع�ن غ�ه 
 . كلعدوم والادر ، كعيس نادراً  لال األر�ع� راس ع لال يبعثوا ل  األنبياء

 -------------

 عليه �ن�ر ولذا ، ايضاً  منه يقتص ول  عنده األوراء �م� الولد بن خاة عن الد در� انه ومنها
 وجوابه.  الوفاإ عدإ ضتم ول  الليلة تلك ف اور�ته ون�ح اسالمه مع نو�رإ بن مالك قتل ألنه عمر
  ان عنده شهد قد لذ ، شبهة قتله ف �ن

ً
 �هل وشتموا باةفوف فض�وا السور �ظهروا و�هله مالك

 اهللا ص� الب حق ف خاة حضور ف قال وقد بل ، )٢( وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ عند اإلسالم
 . والرتدين الدفار شعار من ذاك ذل العب� وهذا ، ، كذا صاحب�  �و رجل�  قال وسل  عليه

 فلما ، الرجل هذا وؤنة من �وت قد:  وقال عليه  قومه صدقات رد بالوفاإ سمع لا �نه ايضاً  وثبت
 . فتدبر.  )٣( لما ووجب ال لذ الد وال اعقصاص خاة ع يوجب ل  للصديق هذا حك

 تلك ف جامعها �نه يثبت ل  �نه ع ، معصوم غ� وخاة ، ب�ر ابا يض ال بيضة االستَاء وعدم
  بان عنه �جيب وقد.  )٤( معتَ كتاب ف الليلة

ً
  دإ ع الزواج عن وحبسها طلقها قد كن مالك

 . حالل فالكح ، اععدإ وض مدإ الاهلية

 ف ثبت قد لذ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ح�  اعقصاص درء ف ح�  قد الصديق �ن ث 
 بال صنا �ى )) صبأنا صبأنا((  لسانه  ع فجرى )٥( وسلم� قوم ع �غر هذا خاةاً  ن� الوار�خ
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 غضب حت ، خاة فقتله  الستقي  الصاط ودخلنا اعقدي  ديننا عن تبنا انا وراده  و�ن ، دين
 ، خاة صنع اا للك �بر� ل� ا�:  وقال فاسف وسل  عليه اهللا ص� الب فاخَ عمر بن عبدا�

 . اةية �داه  الصديق �ن ع.  اعفعل هو فاعفعل ، )٦( منه يقتص ول 

 وعيس.  �طعن عثمان قتلة ف األم� توقف لكن طعناً  اعقصاص ف الصديق توقف لو �نه �يضاً  و�اب
 �ن ثبت بل.  فليس ، وعيس.  الورثة طلبه لو واجباً  ي�ون لنما اعقصاص �ستيفاء و�يضاً .  فليس ،

 األمثال بها تضب �بة فيه و�بته ل عشقه مع عمر حضور ف بارتداده �عتف نو�ره بن متم  �خاه
 : قال وفيه ،

  كأ� تفرقنا فلما حقبة جذيمة كندما� و�نا
ً
 اجتماع عطول يتصعدها عن قيل حت اةهر من ومالك

 . الوفيق و� واهللا )٧( الصديق زمن لن�اره من كن عما ندم عمر لن ث  معاً  للة نبت ل 

 -----------------

.  فقووو� زغت و�ن ، فأعينو� �ستقمت فِن ، يعت�� شيطاناً  ل لن يقول كن ب�ر �با �ن ومنها
 اوص �نه الابت بل.  للزام فال ، عندنا ثابت غ� هذا بأن و�اب.  لإلمامة يليق ال حال هذا ومن
 ، زغت ما السبيل عع� و�� ، فتوهمت شبهت وما ، حلمتف نمت ما واهللا: ((  فقال الوفاإ قبل عمر
 وسند ف ما ع خطبها خطبة �ول ف قال نع .  �عخ )) تعا  اهللا بتقوى �وصيك و��.  جهداً  آل ول 

 اهللا ص� بالب الاص� األور�ن م� تطلبوا فال الرسول خليفة �نا الرسول �صحاب يا:  �حد اإلمام
 علي�  فرض فِطاعت معصوماً  لست ل�:  آخرها و�.  الشيطان من واععصمة ، الوح:  وسل  عليه
 ونبهو� م� تقبلوه فال بالفها �ورت�  ولو ، اةين �وور من تعا  اهللا وش�عة الرسول وافق فيما
 و�طاعة لع� وح ل  الرجوع الشكت عند معتادين الاس كن ولا.  اإلنصاف ع� وهذا.  عليه
 . الدر�  بالناب اإلختصاص ع النبيه الليفة ع الزماً  كن وسل  عليه اهللا ص� الب

  
 يقصد شيطاناً  وؤمن لك �ن الصادق جعفر عن صحيحة رواية ف للكي� ) الكف(  ف روى و�يضاً  

 احد من من�  ما((  وسل  عليه اهللا ص� قال فقد ايضاً  هذا يؤ�د ما الشهور الديث و� ، لغواءه
 اهللا وع�ن ، نع ((  قال ؟ اهللا رسول يا �نت حت:  الصحابة فقاعت )) الن من قر�نه به و� وقد لال

  ؟ ذكروه فيما طعن فأي )) شه من وآمن ألسل  عليه غلب�



 

199 

 الشيطان من طائف وسه  لذا �تقوا الين لن[  تعا  قال ، فينتبه بالوسوسة الشيطان يعت�ه والؤمن
 . عنه بمعزل وهو ، الشيطان �تباع ف القصان لن نع . ]مبصون ه  ِذاف تذكروا

 ------------------

 ، شها الؤمن� اهللا و� فلتة كنت ب�ر �ب بيعة لن �ال قال �نه الطاب بن عمر عن روى �نه ومنها
 ع صاحة عتد فقد صحيحه ف الخاري رواية الرواية هذه و�ؤ�د:  قالوا فاقتلوه بمثلها  د فمن
.  بق لماماً  ي�ن فل  ، بدلل تمسك غ� و�نها ، وشورإ وال تأول بال بغتة وقعت قد ب�ر �ب بيعة

 �و وحدي فالناً  �بايع عمر مات لن:  يقول كن رجل زجر ف عمر من صدر الكم هذا �ن والواب
 اعقول لذا ردإ ف اعفاروق مك فمع� ، عليها األور �ستقر ث  ب�ر �ب مبايعة ف كن كما آخر مع
 ، بصحيحة عيست واععقد الل �هل ووراجعة سابق تأول غ� من شخصياً  رجل� �و رجل بيعة �ن

 �لها حلت فقد للمشورإ فرصة وجود وعدم األنصار مناقشة �سبب فجأإ كنت و�ن ب�ر اب و�يعة
 و�((  مع� وهذا و�وها صالإال كِمامة هنالك ما ع واعقرائن ذلك ع ل�الئل �هلها وصادفت

 �ب مثل و�ي� ((  الشيعة رواها اعت الرواية هذه آخر و�.  به غ�ه يقاس فال )) شها الؤمن� اهللا
 السنة �هل عند يثبت قد �نه ع.  الشورإ ل  االحتياج وعدم والَ�ة األفضلية ف �ي )) ب�ر
 عن ل واعتذروا الناقشة تلك بعد بايعوه قد الز��و علياً  الؤمن� و�م� عبادإ بن سعد �ن وصح

 . األور �ول الخلف

 -----------------------

 هذا ف صادقاً  كن فِن.  في�  وع ، من�  ب� لست ل�:  للصحابة يقول كن ب�ر �با �ن ومنها
 فدذلك كذباً  كن نو�.  اعفاضل وجود مع يليق ال الفضول لذ ، التة لإلمامة الئقاً  ي�ن ل  اعقول
 عما قبله  من �اب بما اعتسلي  فرض ع والواب.  لإلمامة يصلح ال واعفاسق فاسق الكذب عد

 الى انا((  السجاد اإلمام قول من عنده  الصحيحة الدتب من و� الكولة الصحيفة ف يثبت
 الرت�ب اعفاسق �ن إلمامةل الئقاً  ي�ن ل  الكم بهذا صادقاً  كن فِن )) اعخ عمره النوب �فنت

 الشيعة بعض وزاد.  جوابنا فهو جوابه  هو فما.  ور لا ، كذباً  كن لن و�ذا ، لإلمامة يصلح ال ل�نوب
 �با بأن الهتان هذا ع فأعتض )) �قيلو� اقيلو�((  عفظ )) من�  ب� لست ل�((  قول ع

 عما �اب بما – �سليمه فرض ع – والواب.  لا قابالً  ي�ون فال اإلمامة عن �ستعف قد ب�ر
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 للاح كث �ن بعد لال عثمان شهادإ بعد الالفة يقبل ي�ن ل  األم� �ن من الشيعة كتب ف صح
 للر�اسة وحبه طمعه عدم ع دلالً  لكن ب�ر �ب عن ذلك صح لو �نه ع ، واألنصار الهاجر�ن
 . اقبول ع �جَوه قد الاس لن بل واإلمام

 ---------------------------------

 واحرق ، اعيسى السارق يد بقطع �ور فقد ، الشعية السائل بعض يعل  كن ما ب�ر �با �ن ومنها
 من الشعية باألحكم اععل  غذ لإلمامة الئقاً  ي�ون فال ، والكعة الدإ وسأعة يعل  ل  ، لوطياً 

 السقة ف اعيسى السارق يد قطع �ن األول األور عن ابالو.  اعفر�ق� بِجاع اإلمامة شوط
 اب عن ) السنة شح(  ف الغوى السنة �� اإلمام روى فقد.  الشع للح�  ووافق الالة
 ، رجله فاقطعوا سق لن ث  ، يده فأقطعوا سق لن((  السارق حق فملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال:  قال هر�رإ

 السارق �ن ع اععل  �هل �تفق:  الغوي قال.  )) رجله فأقطعوا سق لن ث  ، يده فاقطعوا سق لن ث 
 اعيسى يده تقطع ثالاً  سق لذا ث  ، اعيسى رجله تقطع ثانياً  سق لذا ث  ، الم� يده تقطع ورإ �ول
 والى.  و�بس يعزر بعده سق لذا ث  الم� رجله تقطع رابعاً  سق لذا ث  ، األرث قول ع بناء
 �ن الا� عن والواب. ملسو هيلع هللا ىلص لدمة ووافق فحدمه الالة الرإ ف كن اعيس يده ب�ر �بو عقط

 �نه ذر �ب عن سو�د عن جاءت لنما الصحيحة الرواية ألن ، الياإ حال ف �حداً  �رق ل  الصديق
 فِن وللك ، كلصلب جائز الاس ععَإ اليت و�حراق ، فأحرق به �ور ث  عنقه فض�ت بلوط اور

 عن به �يبون فالى روايته  �سلي  فرض وع.  الياإ ععدم األوور هذه بمثل ل تعذيب ال اليت
 عنده  اللقب الرتض روى فقد ، كتبه  ف ذلك ثبت وقد ، جوابنا فهو الزنادقة بعض ع لحراق
 عن والواب.  دبره ف اً غالم �ت رجالً  �حرق علياً  �ن ) واألئمة األنبياء ت��ه(  كتاب ف الدي بعل 

 ف شطاً  عيس باعفعل األحكم بميع اععل  لذ ، السنة �هل للزام يوجب ال اعطعن هذا �ن الاعث
 وشهورإ األحاديث روايات وال زمنه ف مدونه الصوص ت�ن ل  ولا.  اإلجتهاد بل ، عنده  اإلمامة

 فليست والكعة الدإ وسأعة �ما ) �دالجر شح(  ف قال.  الصحابة من استفس خالفته ايام ف
 
ً
 ف ع رجع ولذا ، علماً  بها �حاط من ورسألون األحكم مدارك عن يبحثون لذ ، الجتهدين من بد 
 ع يدل والحقيق الفحص هذا بل ، علمه عدم ع يدل ال وذلك ، عمر قول ل  األوالد �مهات بيع
 �شائط الش�عة قواعد ف و�عمل االحتياط كمال اةين �حكم ف يراع كن الصديق ب�ر �با �ن
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 شطاً  العدد فليس و�ال ؟ غ�ك معك هل:  سأل الدإ وسأعة الغ�إ �ظهر لا ولذا.  الام االهتمام
 عن سئل علياً  �ن �ش بن عبدا� روى وقد.  ل عظ� منقبه القيقة ف األور فهذا ، الرواية ف

 النقبة �علون حيث بعدل الضاعة اعفرقة هذه تعا  اهللا جازى.  )) بها ل عل  ال((  فقال وسأعة
 . منقصة

 رصاص عنه ترض ل  الى ذهب كما ذهب احببته من فرصاص

 :حلاحش

 جيع عند القرر لذ الناقشة رستحق ال وألنه ، صحته ف الناقشة عن القام لضيق اعفرض وهذا ) ١( 
 الحتمة حت الشيعة كتب جيع ف الدذب األخبار هذه مثل ف األصل �ن واألو  الذاهب عقالء
 الشيِ غ� �تاج �ن قبل رواته بصدق صحته يثبت �ن الشيِ �تاج شيِ وصدره خَ فك.  منها
 . استثناء بال دائماً  اععدس هو األصل ألن ، ذلك عدس يثبت �ن ل 

 لن ال�ان فتوح ف الالذرى و�قول.  التنبئة سجاح� الحق انه ذلك ع نو�رإ بن مالك وزاد ) ٢( 
 
ً
  و�سوا عليه  خاة سايا اهللا فنص الطاح ف خاة سايا قاتلوا وقومه مالك

ً
 . و�صحابه مالك

 يفعل ول  مالك بقتل خاةاً  اور الى هو ب�ر �با �ن الَ�زي للخطيب الماسة شح و� ) ٣( 
 . عالنيته فساد من ذلك ع ترتب وما س�رته وفساد مالك ردإ نع اععل  من عنده بما لال هذا

 يدخل ل  خاةاً  �ن كث� البن والهاية الداية و� جر�ر �بن عند العتَإ الروايات ف القرر بل ) ٤( 
 بزء مالك اور ف نفيس تقيق شاكر �ح  الشيخ ولألستاذ.  عدتها انقضاء بعد لال السبية بهذه

 . لله فارجع الاسعة لسنتها البوي الدي �لة من ١٣٦٤ سنة شعبان

 . جذيمة بنو ه  ) ٥( 

 �ما )) صبأنا صبأنا((  بقول  ردته  سمعه  �ن بعد فعل فيما معذوراص كن خاةاً  ألن ) ٦( 
 ععزل فعل فيما معذوراً  خاةاً  ر�ىملسو هيلع هللا ىلص �نه ولوال.  بذلك ياوره ل  �نه عالن فال خاة فعل ااملسو هيلع هللا ىلص براءته

 . منه �قتصو

 . تعجله من كن ما ع فندم القيقة استوعب ث  قتادإ اب بمباعغات �وال تاثر عمر ألن )٧( 
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 حوصحف من حوعاذت� �ك كن مسعاد بن حهللا ربد
 . �جع� و�صحابه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد 

  بعد �ما
 . منه واالستفادإ االفادإ �رجو للمصحف سعودو بن اهللا عبد حك رواية حول بث فهذا
  و�رض �ب لا الميع اهللا وفق

 
 �ب ثنا معن بن عبيدإ �ب بن �مد ثنا �شكب بن الس� بن �مد حدث� اهللا عبد حدثنا ٢١٢٢٦
 وصاحفه من العوذت� �ك اهللا عبد كن قال يز�د بن الرحن عبد عن لسحاق �ب عن األعمش عن

 �ب طر�ق من )العج  ف واعطَا� ٥/١٢٩السند ف �حد رواه( »اهللا كتاب من عيستا هماان و�قول
 وقد الصحيح� رجال من مدلس ثقة و�هما مهران بن سليمان وهو واألعمش السبيِ لسحاق
 الرواية وهذه. )ل�ارقط� اععلل( معلوعة تص� معنعنة بالرواية �تيا فِذا. بأخرإ السبيِ اختلط

 . اعتشيع ل  اليل كيهما عن وحك. باععنعنة لوعةمع
 

 ل  حزم ابن وذهب. ذلك ف وسعود ابن عن شء ثبوت والاقال� والووي حزم ابن �ن�ر وقد
 اعقرآن �م وفيها وسعود بن اهللا عبد عن حبيش بن زر عن  ص  قراءإ صحت قد بأنه ضعف

 . )١/١٣الح�( والعوذتان
. قرآن الصحف ف الدتو�ة السور وسائر واعفاتة العوذت� �ن ع السلمون �جع « الووي وقال
 بصحيح عيس باطل والعوذت� اعفاتة ف وسعود ابن عن نقل وما. �فر منه شيئا جحد من و�ن
 . )٣/٣٩٦الهذب شح الجموع( »عنه

 
  ص  قراءإ من حةالص درجة حيث من �قل فِنها وسعود ابن عن الرواية صحة افتاض وع وهذا

 زر عن  ص  وتلقاها الدوفة، �هل من �صحابه بطر�ق قراءته وسعود ابن عن تواترت فقد. التواترإ
 ال اا الاعغ وتواترها،  ص  عن عياش بن ب�ر �بو يرو�ها اعِت  وِ� . عنه اهللا رِض  عنه حبيش بن

 بن و ص  الشا�  ور وابن لصيا عمرو �ب عقراءات القارنة األصول كتاب �نظر(، فيه يتناطح



 

203 

 .)حدون السالم عبد بن غسان ل�كتور الجود �ب

 http://www.ust.edu/SSM/D_J_ha/1.html 
http://www.ust.edu/SSM/D_J_ha/1.html  

  
 زر عن لابة �ب بن عبدإ حدثنا سفيان حدثنا اهللا عبد بن ع حدثنا ٤٦٩٣ « الخاري ف جاء وقد
 يقول وسعود بن �خاك لن النذر �با يا قلت كعب بن �ب سأعت قال زر عن  ص  وحدثنا حبيش بن
 كما نقول فنحن قال فقلت ل قيل ل فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سأعت �ب فقال و�ذا كذا
 .  »وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال

 . و�ذا كذا قول �ع� �مل كم وهذا
 

  حجر ابن للحافظ ووقف
 ما وغ�ه عياض وتبعه االنتصار كتاب ف الاقال� ب�ر �بو اعقاض تأول وقد « اعفتح ف الافظ قال
 و�نما اعقرآن من كونهما وسعود بن يندر ل  فقال وسعود بن يندر ل  فقال وسعود بن عن حك

 اهللا ص� الب كن لن اال شيئا الصحف ف ي�تب ال �ن يرى كن فِنه الصحف ف اثباتهما �ن�ر
 لدونهما جحدا وعيس منه تأو�ل فهذا قال ذلك ف اإلذن يبلغه ل  و�أنه فيه كتابه ف �ذن وسل  عليه
 فيها جاء حيث ذلك تدفع ذكرتها اعت �ةالص الصحيحة الرواية �ن لال حسن تأو�ل وهو قرآنا

 الأو�ل فيتمش الصحف ع اهللا كتاب عفظ حل يم�ن نع  اهللا كتاب من عيستا �نهما و�قول
 . )٨/٤٧٢الاري فتح( »الذكور
 جاءت وقد مدلسان و�هما واألعمش السبيِ لسحاق �ب طر�ق من الرواية �ن سبق قد: قلت

 تغلب �ن عن فضال سندها تصحيح ل  السارعة يصعب الديث ف ةعل و�. معنعنة روايتهما
 . للمعوذت� والتضمنة وسعود بن اهللا عبد عن التواترإ اعقراءإ

  توجيهات للك فِن للمعوذت� لن�اره ف وسعود بن اهللا عبد ل  السند ثبوت افتاض ع فِنه

 

 

http://www.ust.edu/SSM/D_J_ha/1.html
http://www.ust.edu/SSM/D_J_ha/1.html


 

204 

 : مهمة
 واعت التواترإ وسعود ابن عن  ص  قراءإ صحته درجة ف يبلغ ال الفتض الصحيح هذا �ن -١

 . واعفاتة العوذت� تضمنت
 
 تعا  اهللا رحه عمرو �ب فقراءإ الصحابة، من عدد ل  ترجع الالث اعقراءات �ن العلوم من -٢

 الليل� الصحابي� ل  بالسند  ص  قراءإ وترجع كعب، بن �ب الليل الصحاب ل  بالسند ترجع
 الصحابي� ل  بالسند الشا�  ور ابن قراءإ وترجع عنه، اهللا رض وسعود وابن عنه اهللا رض ع

 . عنهما اهللا رض اةرداء و�ب عفان بن عثمان الليل�
 
 جع ت  �ن ل  وسل  وال عليه اهللا ص� اهللا رسول ووت ب� وج�إ فتإ ف منه كن هذا �ن -٣

 يدرس و�ن. ذلك ع اإلصار من شء عنه �ك فل  هذا بعد فأما. عباإلجا اعقرآن ع الصحابة
 ول . اهللا توفاه �ن ل  وسل  وال عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد حياته طيلة الاس ع و�فسه اعقرآن
 بعض لصار بلغنا كما ذلك للغنا ووقفه ع بق �نه ولو. استنكر �و لصار �ي المع بعد عنه �ك

 متعة تر�  حول كم الب من يرد ل  �نه يظن وهو عمر خالفة حت بق الي عباس كبن ةالصحاب
 . اعنساء

 
 فيه النازعة �حد عن ثبت لو فأما. بعد استقر قد اإلجاع ي�ن ول  منه صدر قد اعقول هذا �ن -٤

 اعقرآن ف شدك من ك حق ف باع�فر حدمنا ولذا. �فر منه  فهو عليه الصحابة لجاع بعد
 . �يدينا ب� الي اعقرآن هذا ع اإلجاع استقرار بعد الرافضة من
 
 فيه وقع قد اعقرآن �ن من والفيد واععاو� الجلس قال ما يقل ل  وسعود بن اهللا عبد �ن -٥

 . و�عرابا و�ما مادإ الحر�ف
 
 ه  و�نما آحاده ، ف معصوم� عيسوا الصحابة �ن من دائما لله نذهب ما يؤ�د هذا �ن -٦

 . ضالعة ع �معوا عن وه . بِجاعه  معصووون
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 اعقرآن �مع �شهر ستة بق و�نه اععل  مدينة بباب وصفوه حيث بع� الشيعة طعن من هذا �ين -٧
 يومنا ل  اعقرآن و�ق. هو جعه الي اعقرآن هذا يروا ال �ن فأقس  الصحابة من غضب �نه زعموا ث 

 . اعغائب إلماما مع غئبا هذا
 
 وقع الوم بأيدينا الي اعقرآن هذا �ن ع الصحابة جيل انقراض بعد الشيعة اد ء من هذا �ين -٨

 . اليت �هل و�سماء ع اس  منه وحذف الحر�ف فيه
 
  عليه فيدون قص�ت� سورت� من الوقف هذا وسعود ابن من استندر من �ن -٩

 �نه الكي� اإلسالم ثقة من اعظاهر بأن الرافضة قول وهو منه ظ �ع هو ما رستندر �ن �و� باب من
 )ه١٣٩٩ سنة طبع ٤٧ و ١٤ ص الصاف تفس� مقدمة( اهللا كتاب ف والقصان بالحر�ف يعتقد كن

 دوشقية سعيد �مد الرحن عبد
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 ؟ حلب مرقد و��ان حلشيطان معقل ع حلاح أيسبط 
 ص� الب قام قال عنه اهللا رض اهللا عبد عن نافع بديث �تجون فضةالرا يزال وال اعقرون ورت 

 قرن يطلع حيث من ثالثا اعفتنة هنا فقال  �شة وس�ن �و فأشار خطيبا وسل  عليه اهللا
 . )٣٣٠١( والخاري )٥٢( رق  وسل ( » الشق قِبُل اع�فر ر�س « وحديث .»الشيطان

 
 يدخل الوح و�ن الشيطان ووساكنة بالناقض الب اتهام منه يلزم الي السقي  اعفه  لذا وعجبا

 . الشيطان قرن منه يطلع الي الس�ن ف
 .  �شة وس�ن ف وهو الب ع الوح ي�ل كن عقد

  الشيطان؟ معقل ف الرحن وح ي�ون فديف
  الشيطان؟ معقل ف اآلن نبينا يرقد وهل
  الال؟ السؤال عليه طرح لو الصا� سؤال ع الرافض �يب بماذا
  الشيطان قرن منه يطلع الي الكن ف عفوا؟ اآلن؟ نبي�  يرقد �ين
 

 . واحدا الشيطان وترج الب مدخل ي�ون دين ل  عندي حاجة ال
 يظنون حيث من ونبيه بقرآنه اةين ف اعطعن ي�شف الي اإللزام هذا ع الرافضة �يب فبماذا
  ؟صنعا �سنون �نه 

 
 هذه استعمال ع للدفار وعونا االسالم دين ف طعنا ت�ون توردونها شبهة ب�ل �ن�  ترون �ال

 عنا خذوا(((  والصارى لليهود تقولون كأن�  واععناء الحث عليه  لوفروا الشبهات
  ؟)))مناسد� 

 
 نصافاال عدمت  من يا  �شة وس�ن ف وعيس  �شة وس�ن �و ل  االتاه يقيد والديث
 . واعفه 
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 لن ها: و�قول الشق �و بيده رش� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت « قال: عمر ابن قال
 ]. ٢٩٠٥وسل [ » هاهنا اعفتنة

 
 للدب�إ، و�ر�ب�  الصغ�إ عن �سأع�  ما اععراق �هل يا «: عمر بن اهللا عبد بن سال  وقال

 بيده و�ومأ ههنا من تجء اعفتنة لن: يقول وسل  يهعل اهللا ص� اهللا رسول سمعت: يقول �ب سمعت
 . )٢٩٠٥وسل ( » الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق �و
 

 قرن �د « حديث يوقعوا ول  المامة برب الرب تلك رسمون و�نوا وسيلمة الصحابة حارب وعقد
 الابتة الروايات من متقد كما اععراق ع يوقعونها كنوا و�نما وسيلمة مع حر�ه  ع » الشيطان

 . عنه 

 دوشقية سعيد �مد الرحن عبد

============= 

 حوسألة لذه تاويح ز�ادة

 الشيطان قرن منها يطلع �دا بأن اإلعالم 

 السبيِ ضيدان بن سعد

  
 :بعد �ما ، والرسل� األنبياء �شف ع والسالم ،والصالإ اععال� رب هللا المد

 ما اللغة ف الجد( )٢/٢١٨(باختصار اعقاري عمدإ ف اععي� قال:معان عدإ ع تطلق اللغة ف فنجد
 ععلوه �دا س� اعقزاز وقال بضمت� و�د و�ود و��اد ��د ع و�مع واستوى األرض من �شف
 شديدا قو�ا كن لذا �د رجل قول  من وصعو�ته حجارته و�ثإ �رضه لصالبة بذلك س� وقيل
 فز  كن لذا �د رجل قول  من السالد� فزع واتصال الستيحاشه يدخله من عفزع ا�د س� وقيل
 وضمها الون بفتح و�د �د تقول واععرب ذلك ل لاز ال� ع ورده �حد �نثه ولو مذكر و�د
 . )عغتان
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 ي� اا جازال دون لا خاص اس  ،وهو األرض من ارتفع ما:  والجد()٩٠١( الهاية ف األث� ابن قال
 )اععراق

 
 )الشق قبل من اعفتنة( وسل  عليه اهللا ص� الب قول باب ، اعفت كتاب ف الخاري روى

 فقال النَ ع قام �نه وسل  عليه اهللا ص� الب عن �بيه عن سال  عن معمر طر�ق من)٧٠٩٢(
 )لشمسا قرن قال �و ، الشيطان قرن يطلع حيث من ههنا اعفتنة ههنا، اعفتنة(

 
 قبل من اعفتنة( وسل  عليه اهللا ص� الب قول باب ، اعفت كتاب ف الخاري وروى
 قرنا يطلع حيث من الشق من اعفتنة باب اعفت، كتاب ف ووسل  ،)٧٠٩٢()الشق

 سمع �نه عنهما اهللا رض عمر ابن عن نافع عن الليث طر�ق من كهما بنحوه)٧٢٩٢(الشيطان
 قرن يطلع حيث من هاهنا اعفتنة لن �ال يقول الشق وستقبل وهو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

 ) الشيطان

 
 )الشق قبل من اعفتنة( وسل  عليه اهللا ص� الب قول باب ، اعفت كتاب ف الخاري وروى

 ال بارك ا� وسل  عليه اهللا ص� الب ذكر قال عمر ابن عن نافع عن عون ابن طر�ق من )٧٠٩٤(
 لا بارك ا� شامنا ف لا بارك ا� قال �دنا و� اهللا رسول يا قالوا يمننا ف لا بارك ا� شامنا ف
 قرن يطلع و�ها واعفت الزالزل هناك الالة ف قال فأظنه �دنا و� اهللا رسول يا قالوا يمننا ف

 )الشيطان

 
 قالوا( بلفظ الخاري صحيح ل  الديث هذا عزىو)( /  السن تهذيب ف اعقي  ابن اإلمام وه  وقد
 )الشيطان قرن يطلع و�ها واعفت الزالزل بها قال عراقنا و� اهللا رسول يا

 ع ووقوفاً )١٠٣٧( واآليات الزالزل ف قيل ما باب ، االستسقاء كتاب ف بمثله �يضاً  الخاري ورواه
 عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد
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 عليه اهللا ص� الب �زواج بيوت ف جاء ما باب ، المس فرض كتاب ف الخاري وروى
 خطيباً  وسل  عليه اهللا ص� الب قام قال عنه اهللا رض اهللا عبد عن نافع طر�ق من)٣١٠٤(وسل 
 )الشيطان قرن يطلع حيث من ثالثاً  اعفتنة ههنا( فقال  �شة وس�ن �و فأشار
 )٥٢٩٦(واألوور اعطالق ف شارإاإل باب اعطالق، كتاب ف الخاري وروى

 
 وسل  عليه اهللا ص� الب سمعت قال عنهما اهللا رض عمر ابن عن دينار بن عبدا� طر�ق من٤

 ) الشيطان قرن يطلع حيث من لن �ال:(  الشق ل  و�شار يقول

 
 �قطر من)٧٢٩٣(الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق من اعفتنة باب اعفت، كتاب ف وسل  روى
 اهللا ص� اهللا رسول �ن عمر بن عبدا� عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد عن اعقطان سعيد بن ��
 قرن يطلع حيث من ههنا اعفتنة(الشق �و بيده فقال حفصة باب عند قام وسل  عليه

 .ثالثاً  �و ورت� قالا)الشيطان

 
  �شة باب عند وسل  يهعل اهللا ص� اهللا رسول قام:روايته ف سعيد بن عبيدا� وقال
 طر�ق من)٧٢٩٥(الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق من اعفتنة باب اعفت، كتاب ف وسل  وروى
 من اع�فر ر�س(  فقال  �شة بيت من وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول خرج:قال عمر ابن عن سال 

 .الشق يع�)الشيطان قرن يطلع حيث ههنا،من

 
 طر�ق من)٧٢٩٦(الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق من اعفتنة باب ت،اعف كتاب ف وسل  وروى
 اعفتنة لن ها(الشق �و بيده رش� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت قال عمر ابن عن سال 
 .الشق يع� الشيطان قرن يطلع حيث ثالثاً )ههنا اعفتنة لن ها ههنا،
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 )١٣/٤٦( الاري فتح ف حجر ابن الافظ قال )طانالشي قرن( والسالم الصالإ عليه قول ومع�
 �وجه وهذا اإلضالل ع به رستع� وما الشيطان قوإ باعقرن ير�د �ن و�تمل الشمس قرن قول(

 ي�ون �ن و�تمل قيل ل عبدتها سجود لقع طلوعها عند بالشمس ر�سه يقرن الشيطان لن وقيل
 .)قرنيه ب� الشمس تطلع شيطان للشمس

 
 السيوط ذكره و�عوانه وزمانه وقته و�هل حز�ه �ي )الشيطان قرن((  )١٠/٣١٥( األحوذي فةت و�

 .) اإلضالل ع به رستع� وما الشيطان قوإ باعقرن ير�د �ن �تمل وقيل
 

 :لاي� وذلك اععراق �د - �عل  واهللا – األحاديث هذه ف بنجد الراد

 من)٧٢٩٧(الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق من اعفتنة باب اعفت، كتاب ف وسل  روى -١
 عن ما�سأع�  اععراق يا�هل: يقول عمر بن عبدا� بن سال  سمعت قال �بيه عن فضيل ابن طر�ق

 عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت يقول عمر بن عبدا� �ب سمعت للدب�إ ،و�ر�ب�  الصغ�إ
 و�نت  الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق و� بيده و�ومأ ههنا من تجء اعفتنة لن يقول وسل 
 ل عزوجل اهللا فقال خطأ فرعون آل من قتل الي ووس قتل و�نما بعض رقاب بعض�  يضب

 .)فتونا وفتناك اعغ  من فنجيناك نفسا وقتلت(
 قول ث  للدب�إ ،و�ر�ب�  الصغ�إ عن ما�سأع�  اععراق يا�هل عمر بن عبدا� بن سال  فقول
 اعفتنة لن يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت يقول عمر بن عبدا� �ب سمعت ذلك بعد

 �ن يرى اهللا رحه �نه ع يدل. الشيطان قرنا يطلع حيث من الشق �و بيده و�ومأ ههنا من تجء
 .غ�ه من روى بما �عل  وهو الديث رواإ من وهو اععراق من ىرج الشيطان قرن

 
 ف عساكر ،وابن )٦/١٣٣( اللية ف ،و�بونعي  )٢/٧٤٦( والار�خ العرفة ف فسوياع �خرجه ما -٢

 اهللا ص� الب عن �بيه عن عبدا� بن سال  عن اععنَي تو�ة عن طرق من )١/١٢٠( دوشق تار�خ
 شامنا ف لا بارك ،ا� مدينتنا ف لا بارك ،ا� ودتنا ف لا بارك ا�( فقال د  �ن وسل  عليه

 ،فرددها عنه فأعرض عراقنا و� اهللا يارسول: رجل فقال.مدينتنا ف لا ،و�ارك صاعنا ف لا ،و�ارك
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 قرن يطلع ،وفيها واعفت الزالزل بها: ،فقال عنه ،فيعرض عراقنا و�: الرجل يقول ذلك ك ثالثاً 
 )الشيطان

 الرح ف كما مع� وابن �بوحات  وثقه ووسل  الخاري رجال من الورع �بو الصي اععنَي وتو�ة
 . )ضعفه لذ األزدي �خطأ ، ثقة( )١٨٣( القر�ب ف عنه حجر ابن الافظ قال )٢/٤٤٦( والعديل

 ف اعطَا� عند كما. به سال  ثنا قال الر� بيان بن ز�اد عليه تابعه بل الديث هذا برواية ينفرد ول 
  دوشقو الشام فضائل ف ،والر�ِ)١/٢٤٦( األوسط

َا� رواه:(وقال)٣/٣٠٥( الجمع ف اليث� ،و�ورده )١/١٢١(دوشق تار�خ ف عساكر ،وابن)٢٤(  ف اعط
 صحيح:األول اإلسناد عن )٥/٣٠٢(الصحيحة ف اهللا رحه األلا� الشيخ قال.)ثقات ،ورجال األوسط

 .جيد:اآلخر اإلسناد ،وعن الشيخ� شط ع
 
 عن الك سفيان �ب بن حنظلة عن نم� ابن طر�ق من)الرساعة )٦٣٠٢(( السند ف �حد مارواه -٣

 هاهنا اعفتنة لن ها اععراق يؤم بيده رش� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت قال عمر ابن عن سال 
 .) الشيطان قرن يطلع حيث من ورات ثالث هاهنا اعفتنة لن
 .)وسل  شط ع صحيح لسناده()٢٤( وشقود الشام فضائل ف اهللا رحه األلا� الشيخ قال

 األخرى للرو�ات مفس اععراق يؤم بيده رش� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت عمر ابن فقول
 و�()١/١٤٠( الماعة لتاف ف اهللا رحه الو�ري حود الشيخ قال لا الشق �و اإلشارإ فيها اعت
 �رض � اعت �د جهة من ال اععراق جهة من اعفت منشأ أنب اليان و� جليلة فائدإ الرواية هذه

 .)اععرب �رض بذلك الراد �ن الزنادقة من زع  من ع رد ففيها اععرب
 
 كلطاب اععراق �د � الديث ف بنجد الراد �ن ع الديث وشاح الفاظ من جع نص -٤

 :والتأخر�ن التقدم� من وغ�ه  جرح وابن تيمية ابن اععباس و�بو عبداعَ وابن والدرما�

 جهة من �د: ( الطاب قال )٢٤/٢٠٠( اعقاري عمدإ ف ،واععي�)١٣/٤٧( اعفتح ف حجر ابن قال -١
 �د و�صل ، الدينة �هل وشق و� ونواحيها اععراق بادية �ده كن بالدينة كن ومن الشق
 .)تهامة من وودة اعغور من كها وتهامة منها ضا�ف ما فِنه اعغور خالف وهو األرض من ما�رتفع
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 اهللا ص� د ؤه عمر �بو قال الشيطان قرن يطلع و�ها( ) ١/٢٧٩: ( المهيد ف اعَ عبد ابن قال -٢

 الشام بأن منه علما يلمل  المن وألهل الحفة الشام ألهل كتوقيته ألهلها يع� للشام وسل  عليه
 وهذا كذلك ستدون اععراق بأن منه علما يع� قرنا �د ألهل قتو و�ذلك اإلسالم للها سينتقل

 .ه. � )وسل  عليه اهللا ص� نبوته �عالم من
 إلخباره وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول نبوإ �عالم من عل  الديث هذا ف: ()٠١٧/١٢:(�يضا وقال

 من اعفت لقبال عن سل و عليه اهللا ص� فأخَ اعفت بمع� ههنا واعفتنة بعده ي�ون عما باعغيب
 الس� وقتل وصف� المل �و كنت و�ها انبعثت الشق من اعفت �رث و�ذلك الشق ناحية
 ) الوم ل  وخراسان باععراق اعفت من ذلك بعد كن اا ذكره الطلوب اا ذلك وغ�

 
 كن وسل  ساكنها ع هللا ص� اعطيبة بالدينة كن ومن: ( )١٣/٤٧( اعفتح ف كما الدرما� قال -٣

 )�هلها وشق و� اععراق بادية �ده

 
 اعفتنة من بالدوفة كن �نه ومعلوم( )٢٠/٣١٦(  اعفتاوى �موع:  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال -٤

 من اعفتنة ههنا من اعفتنة:  وسل  عليه اهللا ص� الب عقول، واإلجاع الص عليه دل ما والفرق
 من الصحيح ف عنه ثبت قد الديث وهذا، الشيطان قرن يطلع حديث من، هناه من اعفتنة، ههنا
 . )وجه غ�

 جهة من اععراق من ذلك ما�شأ و�ول()١٣/١٦( اعفت عن اعفتح ف حجر ابن الافظ قال-٥
 ب� للفرقة سبباً  ذلك فكن الشق قبل من كن اعفت و�ول( )١٣/٥١( اعفتح ف �يضاً  وقال.)الشق

 )الهة تلك من �شأت الدع و�ذلك به و�فرح الشيطان �به اا وذلك السلم�

 
 الساعة و�شاط والالح  اعفت ف بماجاء الماعة لتاف ف اهللا رحه الو�ري حود الشيخ قال -٦
 .الشق من يليه وفيما فيه و�ثتها اععراق من اعفت ظهور ابتداء باب)١/١٤٠(
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 والنحرف� للسنة الحار�� البتدعة بعض( )٥/٣٠٥(الصحيحة ف اهللا هرح األلا� الشيخ قال -٧

 و�ملون اععر�ية الز�رإ ف الوحيد دعوإ �دد الوهاب عبد بن �مد اإلمام ف يطعنون الوحيد عن
 � عيست �نها تهلوا �و االس ،وجهلوا بهذا الوم العروفة �د بالد من باعتباره عليه الديث
 قديما اععلماء قال و�ذلك الديث، طرق �رث عليه دل كما اععراق � و�نما الديث بهذا القصودإ
 .)وغ�ه  اععسقال� حجر وابن الطاب كإلمام

 رواية ف)�د( من الراد �ن الديث طرق �موع من فيستفاد()٢٦(الشام فضائل ف اهللا رحه وقال
 حجر ابن والافظ الطاب اإلمام فسه و�ذلك اإلس  بهذا الوم العروف اإلقلي  هو عيس الخاري

 ما�نبأبه وتقق للحافظ الخاري صحيح من اعفت كتاب شح ف ذلك ف كمهما وتد اععسقال�
 ومعاو�ة ع سيدنا ب� كعقتال اععراق من وصدرها كن الدَى اعفت من كث�ا فِن السالم عليه

 )نبوته و�عالم وسل  عليه اهللا ص� معجزاته من فالديث �خالار كتب ف مذكور هو اا وغ�ها
 مقدسة كنت لذا األرض �ن كما ، اععراق ألهل مذمة فيه عيس ذلك �ن الدر�  اعقاريء �خ واعل 
 ف مذووماً  ي�ون �ن ذلك من اليلزم مذووم ب� �هل من اععبد ،فدون ألهلها مدحاً  ذلك ف فليس
 )٢١/٤٤١( دوشق ،وتار�خ)١/٢٠٥( ،واللية)٢/٥٨٩( مالك اإلمام ووطأ ف.وصلحاً  صالاً  كن لذا نفسه
 رض اعفارس سلمان ل  الشام ف وهو عنه اهللا رض اةرداء �بو كتب قال سعيد بن �� طر�ق من
 يقدس �حداً،و�نما التقدس األرض لن سلمان لله فدتب القدسة األرض ل  هل  �ن(عنه اهللا

 �هل اعتقاد ف الاللكئ ورواه ، اةرداء �با يدرك ل  سعيد بن �� منقطع دهو�سنا.)عمله اإل�سان
 هب�إ بن عبدا� عن سعيد بن �� طر�ق من )١/١٥٠( دوشق تار�خ ف عساكر ،وابن)١٧١٨(السنة

 الديث.. عنه اهللا رض اةرداء �بو كتب قال الصي
 �مد نبينا ع اهللا وص� �عل  واهللا.اةرجات �ع ل  والترفعه ذنو�ه من التطهره )�حدا التقدس(

 .�جع� وصحبه آل وع
 

 اإلسالمية الشئون بوزارإ اةاعية
 السبيِ ضيدان بن سعد
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 اهللا حفظه الزمانان سعود اعفاضل الشيخ رد ع�  سأورد كذلك

 :   �شة بيت من اعفتنة بأن قالوا

 ، اعفتنة ههنا ، اعفتنة ههنا:((  فقال  �شة وس�ن �و رفأشا خطيباً  وسل  عليه اهللا ص� الب قام 
 .  )) الشيطان قرن يطلع حيث من ، اعفتنة ههنا

  
 :  الرد 

 ، الخاري صحيح من المس وفرض الوصايا كتاب ف وورد ، عليه غبار ال الديث وهذا:  �والً  - 
 .  عنها اهللا رض  �شة يدين ما الديث هذا ف وعيس

  
 فتح ف حجر ابن الافظ قال كما وقع و�ذا الشق جهة من اعفت منشأ �ن الديث مقصود: ثانياً  -

:  حجر ابن -. ) كث� وغ�ه – الهمية – واعتشيع الرفض – الوارج – اعقدر�ة – العتعة(  الاري
  ٤٢٠/  ٦ الاري فتح

  

 ، عنها اهللا رض  �شة حجرإ �ن يالحظ وسل  عليه اهللا ص� الب وسجد ز�ارإ ل يتس� والي -
 .  الش�فة الروضة سوى عنها تفصله ال ، النَ ش� تقعملسو هيلع هللا ىلص الب دفن حيث

  
 �هل �راد لنما وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ، الديث �طراف خالل من واضحاً  و�بدو:  ثالاً  -

 والديث. جيدا ذلك ل تب� الديث طرق جع ومن �سوء عنها اهللا رض  �شة يقصد ول  ، الشق
 ) ٢٨٧٣(  الاري فتح ف رقمه المس فرض ف و�طرافه ، عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد رواه

 -.  ) ٦٥٦٥( و ) ٦٥٦٤(  و ) ٦٥٦٣(  واعفت ) ٤٨٨٥(  واعطالق )٣٢٤٩(  والناقب ) ٩٧٩(  والمعة
 . ٥٨/  ١٣ و بعدها وما ٤٢٠/  ٦ الاري فتح انظر
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 ل  �شار الديث طرق ف يرد فل  ، و�هتان وزور كذب فهذا  �شة بيت ل  �شار قول  �ما:  رابعاً  -
 ر�يت: "  قال عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد عن رواية ف وجاء ،  �شة بيت �و و�نما  �شة بيت
 من ، هاهنا عفتنةا لن ، هاهنا اعفتنة لن: ((  فقال الشق ل  رش� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 واعفت اللق بدء ف الخاري �خرجه -.  )) الشمس قرن((  قال �و )) الشيطان قرن يطلع حيث

:  اةاودي قال:  الشمس قرن.  السند ف واحد ، والناقب اعفت ف واعتمذي ، الساعة و�شاط
 لن وقيل ، اإلضالل ع به رستع� وما الشيطان قوإ باعقرن ير�د �ن ،و�تمل حقيقة قرن للشمس
 ي�ون �ن و�تمل:  وقيل.  ل عبدتها سجود لقع طلوعها عند بالشمس ر�سه يقرن الشيطان
 . ٥٨/  ١٣ ، الاري فتح:  حجر ابن.  قرنيه ب� الشمس تطلع شيطان للشمس

 لا بارك ا� ، شامنا ف لا بارك ا�: ((  وسل  عليه اهللا ص� الب ذكر:  قال �خرى رواية و� - 
 )) يمننا ف لا بارك ا� ، شامنا ف لا بارك ا�: ((  قال ، �دنا و� اهللا رسول يا: قالوا )) يمننا ف

 قرن يطلع و�ها واعفت الزالزل هناك: ((  الالة ف قال فأظنه ، �دنا و� ، اهللا رسول يا:  قالوا
 .  )) الشيطان

  
 وشق و� ونواحيها اعفرق بادية �ده كن بالدينة كن ومن الشق ةجه من �د:"  الطاب قال -

 وتهامة ، منها ا�فض ما فِنه اعغور خالف وهو ، األرض من ارتفع ما الجد و�صل ، الدينة �هل
  ٥٨/  ١٣ الاري فتح:  حجر ابن-" . تهامة من وودة اعغور من كها

 و�ر�ب�  الصغ�إ عن �سأع�  ما!  اععراق �هل يا :" قال �نه عمر بن اهللا عبد بن سال  وعن - 
 اعفتنة لن – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول سمعت:"  يقول عمر بن اهللا عبد �ب سمعت للدب�إ
 . ٧٠٩٤ الخاري"  للشيطان قرنا يطلع حيث من الشق �و بيده و�ومأ ههنا من تجء

  
 عليه اهللا ص� – الب بيت هو  �شة فبيت – وسل  عليه اهللا ص� – بالب طعن هذا:  خاوساً  -

 .  دفن و�ه - وسل 
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 و� ، و�رها سحرها ب� وفاته و�نت ، بيتها ف يمرض �ن – وسل  عليه اهللا ص� – الب اختيار -
 :  �نفاسه آخر ف بر�قها – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول ر�ق واجتمع ، بيتها و� يومها

  

 الصالإ من لوضعه واختار ، النت بيت لرضه اختار كيف انظر:"  اهللا رحه عقيل بن الوفا �بو قال -
 تف ت�اد ال اعت وال�عة اعفضل هذا عن ، الرافضة قلوب ع الستحوذإ اعغفلة هذه فما ، األب
  . ٣٠ ص الصحابة ع  �شة استدراكت"  الاطق عن فضال الهي  عن

  

 اهللا ص� اهللا رسول اشتك ما �ول: "  قاعت – عنها اهللا رض –  �شة حديث من )٤١٨( وسل  -
 ، ل و�ذنّ  بيتها ف يمرض �ن �زواجه فاستأذن ؟ غداً  �نا �ين:  يقول و�ن ، ميمونة بيت ف وسل  عليه
 "  فيه عّ  يدور الي الوم ف مات حت بيت ف فكن

  

 ف تو� – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول �ن عّ  اهللا نع  من لن: "  قاعت  �شة عن: الخاري -
 �ب بن الرحن عبد دخل الوت عند ور�قه ر�ق ب� جع و�ن ، و�ري سحري و�� ، يو� و� ، بيت
 رست رطب سواك الرحن عبد ومع صدري ل  وسندته و�نا - وسل  عليه اهللا ص� -الب ع ب�ر

 دفعته ث  وطيبته ونفضته فقصمته السواك فأخذت بصه - وسل  عليه اهللا ص� - اهللا رسول فأبده به
 است - وسل  عليه اهللا ص� - اهللا رسول ر�يت فما به فاست - وسل  عليه اهللا ص� - الب ل 

 قال ث  لصبعه �و يده رفع - وسل  عليه اهللا ص� - اهللا رسول فرغ �ن عدا فما منه �حسن قط استنانا
  " . وذاقنت حاقنت ب� مات تقول و�نت قض ث  ثالثا األع فيقالر ف
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 بيات�ن ف وقرن
  

َّْجنُ  وال بيوت�ن ف وقرن{ تعا  قول خاعفت  �شة الؤمن� �م بأن اعقول َّج ت و� الاهليةِ  ت
ُ
 } األ

  
  :�قول ذلك ع فجواباً  

َّج جتتَ ل  هذا بروجها عنها اهللا رض  �شة �ن -١    !األو� الاهلية ت

 �و واععمرإ للحج خرجت لو كما بها، مأوور لصلحة الروج يناف ال اليوت ف باالستقرار األور-٢ 
 وسل  عليه اهللا ص� الب حياإ ف نزعة اآلية هذه فِن سفرإ، ف زوجها مع خرجت

 اهللا رض بعا�شة الوداع حجة ف سافر كما ذلك، بعد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بهنّ  سافر وقد 
 النعي ، من و�عمرها خلفه، فأردفها �خيها الرحن عبد مع و�رسلها وغ�ها، عنها

 اآلية، هذه نزول بعد �شهر ثالثة من بأقل وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ قبل كنت الوداع وحجة 
 اهللا رض عمر خالفة ف معه �ججن �نّ  كما �ججن وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج كن ولذا
 لصلحة سفرهن كن و�ذا عوف، بن الرحن عبد �و عثمان بقطارهن يو� عمر و�ن وغ�ه، عنه

 هذه شبهته  ألن ، المل حرب ف �ي(  للمسلم� وصلحة السفر ذلك �ن اعتقدت فعا�شة جائزاً 
 ) السأعة لذه طرحت
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 وسلم رليه حهللا ص� بحل سسا حواساي حلس� ربد حستنكر  
  
 السهو ف جاء فيما الشيخان �خرج" : ر�عت� عن الب سهو:" حديث الس� عبد �ورد )٩٢ ص( -١٠
ِب  ُ�نْ  صحيحيهما من

ُ
ُعِشّ  ُصُالُتِ  لِْحُدى الفِبّ  ُص�ف  :ُقُال ُهُر�ُْرإُ  �

ْ
ْرُثُ  اع

ُ
ُعْصُ  ُظّ�  ُو�

ْ
ُعتُْ�ِ  اع

ْ
 ُ� ف  ُر�

  قُامُ   ف �ُ  ُسلف ُ 
ُ
مِ  ِف  ُخُشبُةٍ  لِ  بُو ُوِ�يِه ْ  ُعلُيُْها يُُدهُ  فُوُُضعُ  الُْمْسِجدِ  ُمُقدف

ُ
نْ  ُ�ُهابُا ُوُ�ُمرُ  بُْ�رٍ  �

ُ
 يُُ�لُّماهُ  �

قُُصُِت : ُ�ُقالُوا الفاِس  ُسُُ نُ  وُُخُرجُ 
ُ
ُالُإ؟ � ُُديِْن  ُذو الفِبّ  يُْدُعوهُ  ُورُُجٌل  الصف

ْ
 : ُ�ُقاُل  ال

ُ
مْ  �ُِسيُت �

ُ
 قُُصُْت؟ �

�ُْس  لُ ْ : ُ�ُقاُل 
ُ
ُعتُْ�ِ  فُُص�ف ! �ُِسيُت  قُدْ  بُُ�  :ُقُال! ُرْقُصْ  ُولُ ْ  �

ْ
َف  ُ� ف  ُسلف ُ  ُ� ف ! ُر�  .  الديث فُُسُجدُ  !ُُك

 ال اعفاحش السهو هذا مثل �ن �حدها(  قائالً  الديث ف ورشدك و�ول يصول الؤعف �خذ ث 
 عن الساه� من ي�ون و�نما له، من �شيئ عليها �قبل �و قلبه من شيئاً  للصالإ فّرغ ان ي�ون

 �قوال عن وتقّدسوا ، اعغافل� �حوال من اهللا �نبياء وحاشا مناجاته ، عن الالّه� صالته ،
 مثل يبلغنا ل  �نه ع يظنون اا �فضل وخاتمه  سيده  سيما وال عزوجل اهللا �نبياء فِن الاهل�،

 :  اعقائل حال بمثل ان لال وقوعه �ظن وال �حد عن لسهوا هذا

  ؟ ثمانياّ  �م الضح صليت �ئثنت� ذكرتها ما لذا �دري فما �صّ� 

 و�خذ� الياإ عّ  ألستو� مّ�  صدر لو السهو هذا مثل لن ، الساجدين ف وتقلبه البي� وسيد و�ما
 .  اعخ )... �بداً  اهللا األنبياء ع �وز ال هذا ومثل و�عبادت ب الؤتمون واستخف الجل

 تعاعنلنبيه اهللا يقول. الدر�  اعقرآن ف كث�إ وواضع ف األنبياء �سيان ع دّل  اعقرآن �ن: �والً : قلت
يُْت  ُو�ُِذا {:  عزوجل وقال ،[٦/ األع[ } نُنُس  فُال ُسنُْقِرئُُك  { الدر� 

ُ
ينُ  ُر� ِ

ف
 ُءايُتِنُا فِ  ُىُُضونُ  ال

ْعرِْض 
ُ
ا ِ�ْ�ِهِ  ُحِديٍث  فِ  ُىُُضوا ُحّت  ُ�نُْه ْ  فُأ يْطنُ  يُنِسيُنفُك  ُو�مف ُقوم ُمعُ  اّلْكُرى ُ�ْعدُ  ُرْقُعدْ  فُال الشف

ْ
 اع

ِلِم�ُ  �فُك  ُواْذُكر {:  عزوجل وقال[  ٦٨ األنعام[ ،}  اعظف نْ  ُعُس  ُوقُْل  �ُِسيُت  لُِذا رف
ُ
ْهِديِن  � قُْرُب  ُرّ�  ُُ

ُ
 أل

بُْرحُ  آل ِعُفتُهُ  ُووُس  قُاُل  ُو�ِذْ  {:  عزوجل وقال. ]٢٤/ الدهف[} رُُشداً  ُهُذا ِمنْ 
ُ
بْلُغُ  ُحتف  �

ُ
ُْحُر�ِْن  ُ�ُْمعُ  �

ْ
 ال

وْ 
ُ
ْوِضُ  �

ُ
ا ُحُقبًا � ُْحرِ  فِ  ُسِبيلُهُ  فُاُتذُ  ُحوتُهُما �ُِسيُا بيِنِهُما ُ�ُْمعُ  بُلُغا فُلُمف

ْ
�ا ال ا ُسُ  عُِفتُهُ  قاُل  اجاُوزُ  فلُمف

رُءيُْت  قُاُل  نُُصبًا ُهُذا ُسُفِرنُا ِمنْ  عُِقينُا عُُقدْ  ُءاتنُا
ُ
ُو�نُا لِذْ  �

ُ
�  

ُ
ُوُت  �ُِسيُت  فُِِّ�  الّصْخُرإِ  لِ 

ْ
�ُْسنِيهُ  ُوُما ال

ُ
 لِالّ  �

يُْطنُ  نْ  الشف
ُ
ْذُكْرهُ  �

ُ
 .  الدر�  اعقرآن ف كث� هذا ومثل ،[ ٦٣-٦٠/ الدهف[}  �
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 .  عنه  اهللا رض وعمران وسعود كبن هر�رإ �ب غ� رواه الديث �ن : ثانياً 

 ينفون الين اعغالإ مذهب من فهذا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو الس� عبد لن�ار و�ما
 . السهو

 ينسون وال ىطئون ال �نه  يعتقد الي لمامه من السهو لن�ار �ن وغ�ه الؤعف لذا �ثبت وسوف
 .  خلقه ع اهللا ججح و�نه 

 اهللا ص� اهللا رسول �ن يزعمون قوما الدوفة سواد ف لن )ع( للرضا قلت: قال الروي صلت �ب وعن
 الي اهللا هو رسهو ال الي لن اهللا ععنه  كذبوا: فقال ، صالته ف السهو عليه يقع ل  وسل  وآل عليه

 .  لالهو � ال

 اهللا من سهوه ألن كسهونا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو عيس: (  الصدوق شيخه  وقال
 .  )... الشيطان من وسهونا دونه معبوداً  يتخذ فال �ش �نه لعل  اسهاه عزوجل

 فكنت ،"  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو وسأعة"  ف عقائدها اختلفت الشيعة �ن والقيقة
 بن �مد وشيخه - قول ورّ  كما - بالصدوق ده عن اللقب اعق� عص ف األور �ول ف عقيدته 
 الب عن السهو نف هو اعغلو ف درجة �ول �ن الشيعة جهور وعقيدإ عقيدتهما كن الولد بن السن
 من وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن السهو ينف من يعدون فكنوا ، وسل  وآل عليه اهللا ص�

 .  واضح هو كما اعغالإ من وشيعته �الس عبد �ن و�ظن!! اعغالإ الشيعة

 عيسوا و�نه  ، تعب�ه حد ع اهللا ععنه  الفوضة من األئمة عن السهو ينفون الين �ن اعق� اعتَ بل
 .  نظره  ف الشيعة من

 والفوضة اعغالإ �ن: ()١/٢٣٤"(اعفقيه �ضإ ال من" ف بالصدوق اللقب بابو�ه ابن شيخه  يقول
 .  ) وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو رونيند اهللا ععنه 

 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن السهو نف اعغلو ف درجة �ول:( يقول الولد بن شيخه �ن وذكر
 و اةين لبطال ردها ف و األخبار جيع نرد �ن لاز الع� هذا ف الواردإ األخبار ترد �ن جاز ولو

 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو لثبات ف منفرد كتاب تصنيف ف األجر احتسب و�نا الش�عة،
 .  ) مندر�ه ع والرد
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 عليه اهللا ص� الب عن وعيس األئمة عن السهو نف و�صبح ذلك بعد الال تبّدعت وع�ن: قلت
 !!!  اعتشيع مذهب ضورات من وسل  وآل

 من �صبح األئمة عن السهو نف �ن:( )٢٤٠/ ٣" ( القال تنقيح" كتابه ف وهو الامقا� شيخه  يقول
 .  ) الشيِ الذهب ضورات

 السهو �ئمته  عن تنف �ئمته  عن �خباراً  الديثية دواو�نه  ف بأنفسه  نقلوا �نه  مع: ونقول
 سهو عدم ف دعواه  تناقض منها كب�إ �موعة �د و�حاديثه  �خباره  يتتبع ومن. واعنسيان
 عن السهو نف دعوى تناقض كتبه  ف األخبار من كث� بوجود الجلس فخره  احتار وقد �ئمته 
 ةالعة اإلشكل غية ف السأعة: ( نصه ما )٢٥/٣٥١" (الحار" ف فقال الجلس اعتف ولا األئمة،
 عدم ع منه  شذ من لال األصحاب و�طباق عنه  السهو صدور ع واآليات األخبار من كث�
  . ) الواز

 من وسادات عظماء وشار�ه وافقه بل ، عنه اهللا رض هر�رإ �با به ينفرد ل  السهو حديث: ثالاً 
 .  وصادره  ف اعقوم علماء و�ثبته ، عنه  اهللا رض اليت �هل علماء

 خس اعظهر وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بنا صّ� : قال )ع(ع عن: )١٧/١٠١"( الحار" فف
: قال ؟ ذاك وما: فقال شء؟ الصالإ ف ز�د هل اهللا رسول يا: اعقوم بعض ل فقال انفتل، ث  ر�عات،
 قراءإ فيهما عيس سجدت� سجد ث  جالس، وهو و�َ اعقبلة فاستقبل: قال ر�عات، خس بنا صلّيت

 .  الرغمتان هما: يقول و�ن سلّ ، ث  ر�وع وال

 قال انصف فلما باعقراءإ فيها وجهر صالإ وسل  وآل عليه اهللا ص� الب صّ� :قال )ع(الاقر وعن
:  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فقال اعقوم، فسدت: قال ؟ اعقرآن ف شيئاً  �سقطت هل:  ألصحابه
 كذا كن �نه اهللا رسول يا نع : قال ؟ شء فيها �سقطت هل: فقال نع ،: فقالوا ؟ كعب بن �ب �في� 
 .  الديث٠٠و�ذا

 صلّينا لنما: )ع(عبدا� ألب قلت:  قال الضي الغ�إ بن الارث عن: )٥/٣٠٧"( لوسائلا"  و�
 رسول انصف قد �عيس ، �عدت  ول :  فقال ، الصالإ فأعدنا الر�عت� ف فسلّ  اإلمام فسها الغرب

 .  �تممت  �ال ؟ بر�عت� فأت  ر�عت� ف وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا
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 و�خذ� الياإ عّ  ألستو� مّ�  صدر لو السهو هذا مثل لن:(... قال عندما الس� عبد قول فأين
 ... .  �بداً  اهللا �نبياء ع �وز ال هذا ومثل و�عبادت ب الؤتمون واستخف الجل

  ؟ ) ثمانياّ  �م الضح صليت �ئثنت� ذكرتها ما لذا �دري فما �صّ� 

!! ؟ وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو اثبات ف عنه  اهللا رض �ئمته رواه فيما الس� عبد ر�ي فما
 !! ؟ عنه اهللا رض هر�رإ �بو اته  كما �ئمته يته  هل و

.......................... 
  

  جيلة بصياغة السهو وسأعة ف الوزوي راشد �بو البيب األخ مقاعة ع�  سأورد
  

  يفحمه  الزائري اهللا نعمة والاصب وسل  يهعل اهللا ص� الب سهو عن �سأل الشيعة

  
 جيعا لخوا� علي�  لسالما

 به يطعن، وهاب ناصب فهو بالسهو ص� اهللا عليه وسل  الب وصف من �ن دائما الشيعة يقول
 الصدوق ر�ي عن و�دافع السهو بمسأعة يقر الي الزائري اهللا نعمة الواصب لمام لر�ي وعنسمع

 : ص� اهللا عليه وسل  الب من السهو عوقو يرى الي

 �وز ال آحاد و ضعيفة كها وسل  هعلي اهللا ص�الب  سهو �خبار لن، نعمة يا/  الرافضة رسأل/  س* 
 ؟ الوهابية عليك يضحك ال ؟ بها اععمل

 اراألنو[  ) الصدوق لله ذهب ما ع اةالعة ف استفاضت قد االخبار �ن الق: (  نعمة �يب ج* 
 [ ٣٥/  ص ٤/  ج العمانية

 
 ؟؟ علينا تندر الاس تر�د ؟ كث� كنت ولو يهديك اهللا تصح ال �خبار هذه ع�ن شيخ/  س* 
 مباعغة فيها و سندا عش�ن يقارب بما روي قد ص� اهللا عليه وسل  الب سهو حكية/ ( ج* 

 رسول ابن يا السالم عليه اللرض قلت قال الروي الصلت �ب عن روي كما �ن�ره من ع و�ن�ار
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 كذبوا قال( ، صالته ف سهو عليه يقع ل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن يزعمون قوما الدوفة ف لن اهللا
 باعطرق وروي الضمون فهذا و�الملة ) هو لال � ال الي اهللا هو رسهو ال الي لن اهللا ععنه 

 ٤/  ج العمانية األنوار!! [  ) وشك فِن�اره والضعاف والجاهيل الوثقات و والسان الصحيحة
 .]٣٦/  ص
 
 وشكة وو تقبله ما البارإ الشيعة عقلية ألن متواترا كن ولو لثباته صعب السهو نعمة شيخ/  س* 

 السهو �ما اععبد فعل من ال اهللا فعل من ألنه عيب عيس الوم ألن ينام عليه اهللا ص� الب �ن نقول
 ؟ وستحيل

 فالن القل �ما فيه بالتنازع يعتف �ن لزمه ]]الوم يقصد[[  بهذا اعتف لذا �نه عليه ف�د / ( ج* 
 ٤/  ج!![  ) الصلوات وقضاء الوم حكية ع اةاعة األخبار من �رث السهو حكية ع اةاعة األخبار

 ]٣٨/  ص
 
 ضحدوا ؟ شء عقلك ف د�ري �نت!  يقبل ما اععقل حبيب وهاب ت�ون ال �نت نعمة شيخ/  س* 

  ؟ الوهابية عليك
 اععقل طور خالف السهو ف و�ثباتها الوم غلبة عن القص نفيه فألن اععقل جهة من �ما/ (  ج* 

 السهر �و العب كشدإ الصلوات قضاء ل  الفض الدث� الوم من الحرز يم�ن كما فِنه واععادإ
 فِنه ص� اهللا عليه وسل  كلب الوقت ذلك يوقظه �سانل يقعد �ن يمدنه ذلك �و �و الليل آخر ل 
 فِنه السهو بالف الصلوات قضاء ل  فيه احتاج الوادي بذلك نام لا والنود األعوان كث� كن
(  الصدوق كم �ن مع، خف غ� ظاهر وهذا فيه الحرز من اإل�سان يتم�ن خاص وقت ل عيس

 ب� فرق فال وحينئذ تعا  اهللا هو �سهاه الي كون ف لألخبار ابعت ]] السهو لثباته ف يقصد[[  ) ره
 .]٣٩/  ص ٤/ ج األنوار[  ) خاصة ووارد ف بنبيه فعلها وتعا  سبحانه فعله �نهما ف والسهو الوم

 
 خَ لك ونرد هالكم عن وشاىنا �سأل نر�د �حنا وخط� كب� كوك الصاحة نعمة شيخ/  س* 
 . مةقاد مداخلة ف
 .وقت ك ف اهللا حيا�  الزائري �فندي نعمة يقول/  ج* 
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 : الزائري اهللا نعمة الاصب شيخه  و�� الرافضة ب� القاش ورستمر

 �نون و متخبط و �هبل نعمة الشيخ �ن لا وقالوا كوك عن وراجعنا سألا �حنا نعمة شيخ/  س
 ؟؟ ص� اهللا عليه وسل  الب �سهو قلت ألنك

 ذهب ومن، االجتهاد وسائل ف بعضا بعضه  تغليظ ل  عليه  اهللا رضوان علماؤنا ذهب/ (  ج
 باععقل الخبط ل  و�سبوه وجرحوه فيه وطعنوا تاعفوه عليه ت�ل  األحكم من ح�  ل  منه 

 ]٣٥/  ص ٤/  ج األنوار[  ) �حد يتابعه ال حت واعفتوى
 

!!  الالف عند باععقل بالخبط بعضه  و�صفون بعض �توون ما �ن تقصد �نت نعمة سيد/  س
 بمسأعة وخلينا ىليك اهللا األفق بضيق وتصفه  اععظام بمراجنا وتطعن الوضوع تغ� ال نعمة سيد
 . ص� اهللا عليه وسل  الب سهو
 �تنبون الدماء وجدنا لنا(  ص� اهللا عليه وسل  الب �سهو قولك بيطل مثل لك نضب نقول للك
 االوراض تعت�ه من ليداعه من يمنعون وال، واعنسيان السهو ذوي عند و�ساره  �ووال  يودعوا �ن

 دينه �ودع اهللا �ن نعمة سيد يا تقول فديف ؟؟ السهو ذوو رواية يطرحون اعفقهاء و�ذلك ؟؟ واألسقام
  ؟؟؟ السهو يعت�ه من عند

 
 �تنبون لنما الدماء �ن عنه الواب[[ (  و�قول صعب السؤال ألن نعمة الاصب فيعتدل/ [[  ج

 وورد ف س� من ال السهو عليه غلب من رواية �تنبون لنما اعفقهاء و�ذلك سهوه كث من ليداع
/  ص ٤/  ج األنوار[  ) �ودعه الي الدي  ذلك الورد ذلك ف السهو ع ل الاعث كن وقد خاص

٣٩[. 
ص� اهللا  عليه السهو بواز قلنا لن وهو لشكل ف �نع منطق كوك الصاحة نعمة سيد/  س

 �امع �و الاس �مام روضان نهار ف ورشب فياك الصيام ف رسهو �ن لاز الصالإ ف عليه وسل 
 ولحد ��ه وال ووحد وال غل وال وسل  يقول ال نعمة سيد يا تعل  كما وهذا روضان نهار اعنساء
 ؟؟ سيدنا الخيل وفساد عقلاع ضعف ع و�دل لك الزم وهو
 رحة ي�ن ل  و�ن، واقع غ� جايز لدنه عليه جوزناه لألمة رحة كن لن �مثلة من ذكرت فيما/ (  ج
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 القص ظاهر فيها السهو فِن األحكم تبليغ ف خصوصا �وزه فال نقص نوع ع اشتمال مع لالمة
 ]٣٩/ ص ٤/  ج األنوار[  ) ووعيده بوعده الوثوق ارتفاع وهو

 
 �وز ال �نه قول من قر�ب �و قول هو هذا �ن تعل  هل تيمية بن عليك ضحك �ريد نعمة سيد/  س
 للك شء شارب اعظاهر �نت سيد اله ، االحكم غ� ف و�وز لألحكم تبيلغه ف السهو يقع �ن

 . السالمة مع �خرى ورإ نأت صاح ت�ون ولا نت�ك راح الوهابية مثل كوك صار
 . واععقل السالم عليه اليت �هل روايات ع مب� ك� ك صدقو� ع�ن شباب براحت� /  ج
  
 الوار رستمر و

 ؟؟ �حوالك كيف نعمة سيد/  س
 . بيي� آ�/  ج
 

ُ  عُيُْس  لِنفهُ  { الشيطان عن يقول اهللا نعمة ووالنا/  س
ُ
ينُ  ُعُ  ُسلُْطانٌ  ل ِ

ف
  ال

ْ
ونُ  ُر�ِّه ْ  وُُعُ  آُمنُوا

ُ تُُو�ف ُُ 
ُما َف ينُ  ُعُ  ُسلُْطانُهُ  لِ ِ

ف
تُُوعفْونُهُ  ال ينُ  ُُ ِ

ف
ُ�ونُ  بِهِ  ُه  ُوال  �ستحواذ �نه شك ال والسهو العمة شيخ}  ُوْشِ

 ؟؟؟ الوسواس من والسهو وسل  عليه اهللا ص� للنب تنسبه فديف اإل�سان ع الشيطان
 سوى الوسواس هذا من ىلو الي ذا ومن الوسواس من يلقيه فيما الشيطان لطاعة الو� مع�/ (  ج

، الؤمن� غ� �خرى فرق فه  اعغاوون و وش�ون به ه  الين �ما و، السالم عليه  العصوم�
، و�وها الوسواس فبِعقائه الؤمنون �ما، غ�ه  ع و الؤمن� ع الشيطان سلطان لن قال فدأنه
 وهو الصحيح الص به نطق فيما لال الصدوق نوافق ال �نا مع، اعظلمات من اإلخراج فهو غ�ه  و�ما

 ]٣٩ ص ٤ ج العمانية األنوار[  ) الصلوإ خصوص ف ل سبحانه لسهاؤه
 

 ماذا عندنا اإلجاع اله  والسنة الدتاب خاعف ولو علمائنا من لجاع هناك ع�ن نعمة شيخ/  س
 ؟ باإلجاع تفعل

 يوجد ال �نه نعمة يقصد[[  ص�ا خاعفاه قد الولد بن السن بن مد� وشيخه الصدوق �ن/ (  ج
 من السهو شأن ف الواردإ األخبار نقلوا �نه  حيث لله الهاب الحدث� من كث� وظاهر ]]لجاع
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 . ) منه  السدوتية كلوافقه فيدون لردها منه  تعرض غ�
 ]٤٠/  ص ٤/ج العمانية األنوار[ 
 

 من احد به يقول فال يتطور يوم ك مذهبنا تعرف وانت فقط التقدم� من هذا نعمة شيخ/ س
 ؟؟ العاص�ن

 ) لله اععراق الجتهدي و�عض الكش الحقق منه  ذهب فقد األوقات هذه ف العاصون �ما/ (  ج
. 
 ]٤٠/  ص ٤/ ج العمانية األنوار[ 
 

 اععقل تعارض لذا مذهبنا �ن تعرف �نت نعمة شيخ �سمع اإلجاع نر�د ما طيب نعمة شيخ/  س
 ؟؟ صحة ولو السهو �خبار طرح فيجب ؟ طرح و�ال ؟ �م�ن لن القل نؤول �و اععقل نقدم والقل

 ف القل� تعارض باب من فيدون بالقل تأيد لذا يقدم بل مطلقا يقدم ال اععق� اةلل/ ( (  ج
[  ) ) بها الشعية األحكم لثبات عن فضال �نفسها ف تامة غ� اععقلية فاةالئل لال و، القيقة
 ]٤٠/  ص ٤/ج العمانية األنوار

 
 ابن ل  بِسناده اعطائفة شيخ رواية وهو لشكل هناك وع�ن سديد كوك صاحة نعمة شيخ/  س

 سجدت ص� اهللا عليه وسل  اهللا رسول سجد هل السالم عليه جعفر �با سأعت قال زرارإ عن ب��
 ؟؟ قط السهو

 ؟؟ سيدنا ورطة ف انت �ريد ؟؟.. نعمة شيخ جواب هو فما ) فقيه رسجدهما وال الق(
 خالف بظاهره اعقول �ن مع الصحيحة األخبار يعارض ال فهو وشهورإ وحال ب�� �بن رواية/ (  ج

 ل  األنتهاء �و الدثإ ف كغ�ه رسجدهما ل  �نه الراد ي�ون بأن جارفيه الأو�ل �ن مع الوجدان
 األنوار[  . ) الرام جواد راكبا القام هذا ف فتاول الرحن من اسهاء ذلك فِن الشيطان اسوسو

 ]٤٠/  ص ٤/ ج العمانية
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 باإلسائة السنة �هل يته  �ن نفسه ل �سول من ك ع الزائري اهللا نعمة يقض اإللزامات و�هذه
  للنب

 �فواه من هذا ألن ص� اهللا عليه وسل  الب حق ف السهو وقوع بواز عقول  ص� اهللا عليه وسل 
 علمائه 

  
 منهارإ هشة عقيدإ و�، الشيعية اععقيدإ �ر�ن من ر�ن اععصمة وسأعة لن
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  أباب�ر يبايع لم رلًيا أن تابعسم ومن حلشيعة زرم 
 

 اهللا ص� هللا رسول تو� لا" :قال الدري سعيد �ب عن -�سنده- )االعتقاد( كتابه ف اليهق �خرج
 ص� اهللا رسول لن الهاجر�ن، معش يا: يقول منه  الرجل فجعل األنصار، خطباء قام وسل  عليه
 األور هذا ي� �ن ف�ى منا، رجالً  معه قرن من�  رجالً  استعمل لذا كن وسل  عليه اهللا

 ذلك، ع األنصار خطباء فتتابعت: قال. منا واآلخر من�  �حدهما رجالن،

 ي�ون اإلمام و�ن الهاجر�ن، من كن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن: فقال ثابت بن �دز فقام 
: فقال ب�ر �بو فقام وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول �نصار كنا كما �نصاره و�ن الهاجر�ن، من

. النا� ص لا ذلك غ� فعلت  لو �ما: قال ث . قائل�  وثبفُت  األنصار، معش يا خ�اً  اهللا جزا� 
 ع ب�ر �بو قعد فلما انطلقوا، ث  فبايعوه، صاحب�  هذا: فقال ب�ر �ب بيد ثابت بن ز�د �خذ ث 

: ب�ر �بو فقال به، فأتوا األنصار من ناس فقام عنه، فسأل علياً، ير فل  اعقوم، وجوه ف نظر النَ
 يا تث�ب ال: فقال !لسلم�؟ا عصا �شق �ن �ردت وُختْنُه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع ّ  ابن

 الدب� ف واعطَا� ،١٨٦-٥/١٨٥ �حد �خرجه".. (فبايعه وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول خليفة
َا� رواه: ٥/٨٩٣٨ الزوائد ف اليث� وقال ،٤٧٨٥  .)الصحيح رجال ورجال و�حد اعط

 *********** 

 �بو قام ث : قال اعقصة هذه ف عوف بن رحنال عبد بن لبراهي  حدث�: قال لبراهي  بن سعد وعن
 حر�صاً  كنت ما واهللا: وقال -تلف ومن والز�� ع ل  :يع�- لله  واعتذر الاس فخطب ب�ر
 �شفقت ولد� عالنية، وال س ف اهللا سألها وال راغباً، فيها كنت وال قط، وللة يوماً  اإلمارإ ع
 بتقو�ة لال يدان وال طاقة به مال عظيماً، �وراً  قُّ�ُت  وع�ن حة،را من اإلمارإ ف ومال اعفتنة، من
قّوي �ن ولوددُت  اهللا،

ُ
 به، اعتذر وما قال ما منه الهاجرون فقبل الوم، عليها وك� عليها الاس �

ّخرنا �نا لال غضبنا ما :والز�� ع وقال
ُ
 لرسو بعد بها الاس �حق ب�ر �با نرى و�نا الشاورإ، عن �

َُه، شفه لعرف و�نا اثن�، وثا� اعغار، لصاحب لنه وسل ، عليه اهللا ص� اهللا  رسول �وره وعقد وِ�
 . حّ  وهو بالاس، بالصالإ وسل  عليه اهللا ص� اهللا
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 لسحاق بن �مد ذكره و�ذلك عقبة، بن ووس عمه عن عقبة، بن لبراهي  بن لسماعيل رواه و�ذلك
 حلنا ما واهللا �ما: يعته عن تلف ان وغ�ه ع ل  ب�ر �ب اعتذار ف لوقا الغازي، ف رسار بن
 ما ذلك لوال لكرهاً، لا كنُت  و�ن الدثان، وتفاقُ  اعفتنة، تافة لال عنه غب من دون ذلك لبرام ع

 ا�يه: فقال الاس ع �شف ث  م�لك، بمثل هو من لال منك رشهدها �ن للّ  �حب كن �حد شهدها
 ف جيعاً  باليار و�نت  �ال �وره، من باليار وهو عنقه، ف ل بيعة فال طاعب �ب بن ع هذا الاس،

 ما عنه تلل قول، من ع ذلك سمع فلما يبايعه، من �ول فأنا غ�ي لا ر�يت  فِن �ياي، بيعت� 
 وقال معه، كنوا الين والفر هو فبايعه يده فمدّ  غ�ك، �حداً  لا نرى ال ِحّل، ال: فقال دخله، قد كن
 وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول خليفة: وقالوا ب�ر، �ب ل  األور فرّدوا ذلك، مثل الاس جيع
 حت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول خليفة رسّمونه فكنوا بعده، الصالإ ع استخلفه ألنه وذلك
 .هلك

 
 حدثنا عبدالبار، بن �حد حدثنا يعقوب، بن �مد اععباس �بو حدثنا الافظ، اهللا عبد �بو �خَنا
 ث  السقيفة، ُغدِ  من اععامة بيعة ذكر ث  السقيفة، قصة فذكر لسحاق، بن �مد عن بُُ��، بن يو�س
 . نقلناه ما ذكر

  
َ� الواضع، مذهب مبايعةٍ  من فيه خّ�ه  فيما ذهب عنه اهللا رض الصديق ب�ر و�بو  قلو�ه  واست
 . واععالنية الس ف ذلك ع اجتماعه  ل  س�ن الصدق منه  عرف لذا حت تخالفه،اس ف

 
 باطن كن: يقول �ن عقائل �وز وال طاعب، �ب بن ع مع بيعته ع اجتماعه  ذكرنا بما صحف  وقد
 بغ�  اععظي األور هذا ع يُقدم �ن من قدراً  و�جّل  �الً  �رَ ع فكن ظاهره، بالف غ�ه �و ع
 ل  ب�ر، �ب خالفة ع لجاعه  ف هذا اد ء جاز ولو ضم�ه، ف ما خالف للناس يُظهر �و حق،
 . بالوه  تعطيله �وز وال الش�عة، حجج �حد واإلجاع قط، لجاع يصح

 
 الزهري، قول من هو لنما  �شة، قول من عيس �شهر، ستة ب�ر �با يبايع ل  علياً  �ن روي والي
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 راشد، بن معمر وحفظه عنهما، اهللا رض فاطمة قصة ف  �شة عن الديث ف الرواإ بعض فأدرجه
 .الديث من منقطعاً  الزهري قول من وجعله مفّصالً  فرواه

 
 ف بايعه علياً  �ن :الغازي �هل من تابعه ومن الدري سعيد �ب عن الوصول الديث ف رو�نا وقد
 .السقيفة ف جرت اعت اليعة بعد اععامة بيعة

  
 .وغ�ه الدري سعيد �ب حديث ف رو�نا كما اععامة، بيعة بايعه علياً  �ن و�تمل

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من �سمع ل  لذ ال�اث، �سبب كم ب�ر و�ب فاطمة ب� شجر ث  
 فيما عذوراً م ب�ر �بو و�ن طلبته، فيما معذورإ فكنت وغ�ه، ب�ر �بو سمعه ما ال�اث باب ف

 كما بواجباتها، واعقيام اليعة تديد منه كن ث  توّفيت، حت ب�ر �ب حضور عن ع فتخلّف منع،
 �نه الزهري رواية فف إلمارته، الدراهية وجه ع بيته ف ع قعود ي�ون �ن �وز وال الزهري، قال

 . خطأ آخراً  بيعته لكنت قلنا، ما غ� ع األور كن ولو حقه، وعّظ  بعُد، بايعه

 
 وقد اعقول، �قبح فيه وقال ّع، ع الناء �ساء فقد باطناً، وخاعفه ظاهراً، بايعه علياً  �ن زع  ومن
: قالوا وسل ؟ عليه اهللا ص� نبيها بعد األمة هذه ب� �خَ�  �ال :النَ ع وهو لمارته ف ع قال
 .عمر ث  ب�ر، �بو: قال ب�،

 
 �ب مبايعة ف فعل وقد صدق، هو ما لال يقول وال حق، هو ما لال يفعل ال كن ياً عل �ن نزع  و�ن
 الصح �داء ف نيته وجيل عقيدته، وحسن وسابقته، وعلمه، بفضله، يليق ما عمر ووؤازرإ ب�ر
 قال ما بالف قال من عقول مع� فال اعفضائل، كتاب ف نقلناه ما فضلهما ف وقال والرعية للراع
 .وفعل

 
اها ووتها ورض ف فاطمة ع الصديق ب�ر �بو دخل وقد  لسخط طائل فال عنه، رضيت حت وترضف

 وُ�ُهّجن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب ع يطعن ث  اليت، �هل وواالإ يّدع ان غ�ها
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 اععصمة هللاو�ا واعفعل، اعقول ف واععالنية الّسّ  واختالف واععجز، بالضعف و�رميه يواله، من
 .والوفيق

*********** 

 عبدالوهاب، بن �مد الافظ،حدثنا يعقوب بن �مد اهللا عبد �بو حدثنا الافظ، اهللا عبد �بو �خَنا
 الشعب عن خاة، �ب بن لسماعيل عن حزإ، �بو �خَنا بنيسابور، اععتك عثمان بن عبدان حدثنا
 ب�ر �بو هذا فاطمة، يا: ع فقال عليها، فاستأذن الصديق، ب�ر �بو �تاها فاطمة ورضت لا :قال

 ما واهللا :وقال يتّضاها عليها فدخل ل، فأذنت. نع : قال ل؟ آذن �ن �تّب : فقاعت عليك، رستأذن
 ث  اليت، �هل وورضات�  رسول وورضاإ اهللا، ورضاإ ابتغاء لال واععش�إ واألهل والال اةار تر�ت

 .)اةرورش عبدا� تقيق ٤٧٧-٤٧٢ ص للبيهق، قاداالعت. (رضيت حت ترضاها

 
 -عنها اهللا رض-  �شة عن الخاري �خرجه ما يُفه  -اهللا رحه- اليهق كم من سبق و�ما: قلُت 
 فالمس الاس، وجوه ع استندر توفيت فلما فاطمة، حياإُ  وجهٌ  الاس من عع� كن: "... قاعت

 يأتنا وال ائتنا، �ن ب�ر �ب ل  فأرسل -األشهر تلك يبايع ي�ن ول  -ومبايعته ب�ر �ب وصالة
 وما: ب�ر �بو فقال. وحدك عليه  تدخل ال واهللا ال :عمر فقال عمر، لحض كراهة معك، �حد

 عرفنا قد لنا: فقال ع فتشهد ب�ر، �بو عليه  فدخل. آلتينه  واهللا ب؟ يفعلوا �ن عسيته 
 علينا استبددت ولدنك. للك اهللا ساقه خ�اً  عليك سننف ول  اهللا، �عطاك وما فضلك
. ب�ر �ب عينا فاضت حت نصيباً، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من عقرابتنا نرى و�نا باألور،
 . قرابت من �صل �ن لل �حب اهللا رسول عقرابة بيده، نفس والي: قال ب�ر �بو ت�ل  فلما

 اهللا رسول ر�يت �وراً  �ترك ول  ال�، عن فيه آل فل  ألووالا هذه من و�ين�  بي� شجر الي و�ما
 ر� اعظهر ب�ر �بو ص� فلما. للبيعة اععشية ووعدك: ب�ر ألب ع فقال. صنعته لال فيها يصنعه

 ع و�شّهد. استغفر ث  لله، اعتذر بالي وعذره اليعة عن وتلفه ع شأن وذكر فتشهد، النَ ع
 ل�ي لن�اراً  وال ب�ر، �ب ع نفاسة صنع الي ع �مله ل  �نه وحدث ،ب�ر �ب حق فعظ 
 بذلك فس �نفسنا، ف فوجدنا علينا، فاستبد نصيباً  األور هذا ف لا نرى ولدنا به، اهللا فضله

 .)٧/٥٦٤ اعفتح. (بالعروف األور راجع ح� قر�باً  ع ل  السلمون و�ن �صبت،: وقالوا السلمون
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 ث  اععص عنه اهللا رض ب�ر �بو ص�" :قال الارث بن عقبة عن الخاري �خرجه ما جل� وما

 شبيه ال بالب، شبيه بأب: وقال  تقه ع فحمله الصبيان، مع يلعب السن فر�ى يمش، خرج
 يهعل اهللا ص� الب وفاإ بعد" روايته ف اإلسماعي� زاد. )٧/١١٩ ،٦/٦٥١ اعفتح" (يضحك وع بع�،
 . )٦/٦٥٦ اعفتح" (جانبه ل  يمش وع بليال، وسل 

 .)١٨٨-١٨٦ ص الح�، ��.د األوو�ة، واةعة الراشدإ الالفة: وانظر(

*********** 

 لال آبائ من �حد ي�ن ل  يقوألنه الي مهديه  كم عن الوثيقة بهذه �زود�  الرافضة كتب ومن
 اعقوم وصادر من دلل ذاوه زمانه عطاغية بيعة عنقه ف وقعت وقد
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 حلحكيم قصة يبطال 
  

  األشعري، ووس �با خدع اععاص بن عمرو بأن والزع  ومعاو�ة، ع ب� الحدي  قضية

 .الصحابة جيع عن اهللا رض
 
 تار�خ ف الوضو ت �خطر من تعتَ �نها مع جداً  ضعيفة روايات لال الحدي  قضية عن للنا يرد ل "

 كتبه  ف وسطروها آخرون فيها وتبط الدتاب، من كث� فيها تاه وقد الراشدإ، فةالال
 لا تمحيص دون باعقبول منه  الاس تلقاها وقد الار�خ، حقائق �رَ من حقيقة و�أنها ووؤعفاته ،

 خداع من فيها زع  وما الث�إ اعقصصية لصياغتها ي�ون وقد فيها؛ ور�ة ال صحيحة و�أنها
 ع ينصب هذا كمنا �ن ولعل  بتدو�نها، الؤرخ� وعناية بها الاس اهتمام ف �ثر وودر

  ٣٧٨ ص". فيه شك ال حق �صله لن حيث ؛ الحدي  �صل ع ال الفصيالت
  
 فيها، ور�ة ال ثابتة حقيقة �نها ع والدتاب الؤرخون وتداولا الحدي ، قصة حول الكم كث عقد"

 وقلما وضامينها، ع لألحكم و�ان ل�روس ووستنبط وشارح وتتص سياقها ف مطيل ب� ما فه 
 غ� كن و�ن لجاالً  ردها ف اععر� ابن �حسن وقد �ققاً، فاحصاً  عندها وقف �حداً  تد

 يم�ن ال الحدي  قصة متون جيع لن لذ للنصوص، القدية حاسته قوإ ع دالعة هذا و� مفّصل،
 : وجوه عدإ من باطلة � بل اععل�، القد ارمعي �مام تقوم �ن
 �سند واعطَي عبدالرزاق �خرجه ما هو فيه وردت طر�ق و�قوى ضعيفة، طرقها جيع �ن: األول 

 :الزهري قال: "قال ورسالً  الزهري عن ثقات رجال

 دمواح ذلك فعند اععراق�، �هل فهاب فيها، ما ل  ودعوا وصاحفه ، �شوا قد الشام �هل فأصبح 
 �هل فتفّرق اععاص بن عمرو الشام �هل واختار األشعري، ووس �با اععراق �هل فاختار الدم�،

 ىتارا و�ن اعقرآن، خفض ما وىفضا اعقرآن رفع ما يرفعا �ن فاشتطا الدمان، ح�  ح� صف�
 من اجتمعا للك �تمعا ل  فِن الندل، بدومة �تمعان و�نهما وسل ، عليه اهللا ص� �مد ألمة
 .بأذرح القبل اععام
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: عليه وردوا بالرب، فآذنوه -ظهرت ما �ول ذلك و�ن- وخرجت الرور�ة خاعفت عّ  انصف فلما
 اجتمع فلما وقاتلوا،! سبحانه هللا لال ح�  ال: وقالوا وجل، عز اهللا ح�  ف آدم ب� ح�  �ن

 بن اهللا عبد ل  الدمان فأرسل اس،ال من حض فيمن شعبة بن الغ�إ وافاه  بأذرح، الدمان
 ع و�ب الشام، بأهل معاو�ة وواف كث�، رجال ف لقبال  ف الز�� بن وعبدا� الطاب بن عمر
 من �حداً  �ترون: قررش من الر�ي ذوي من لرجال شعبة بن الغ�إ فقال يوافوا، �ن اععراق و�هل
 ذلك، يعل  �حداً  نرى ال: قالوا يتفرقان؟ �م دمانال ��تمع يعل  �ن رستطيع يبتدعه بر�ي الاس
 اععاص بن عمرو ع فدخل و�راجعهما، بهما �خلو ح� منهما سأعلمه �� ألظن ل� اهللا فو: قال
 ف شددنا قد فِنا العتعة، معش ترانا كيف عنه، �سألك عما �خَ� عبدا�، �با يا :فقال به و�د�
 !األمة تتمع حت ونتثبت سنتأ� �ن ور�ينا عقتال،ا هذا من ع�  تب� الي األور
 ذلك، غ� عن رسأل ول  الغ�إ فانصف! اعفجار و�مام األبرار، خلف العتعة معش �را� : قال
 في�  ر�ياً، الاس �ثبت �را� : ووس �بو فقال ععمرو قال ما مثل ل فقال ووس �ب ع دخل حت
 قال ما ل  قال الين فلق ذلك، غ� عن رسأل ول  الغ�إ فانصف السلم�، بقية

 قال وت�لما الدمان اجتمع فلما واحد، �ور ع هذان �تمع ال: فقال قررش، من الر�ي ذوي من 
 وع بوفائه ، الوفاء ألهل تقض �ن الق من به تقض ما �ول ر�يت ووس، �با يا: اععاص بن عمرو
 وفوا، قد الشام و�هل معاو�ة �ن تعل  �لست: قال ذاك؟ وما: ووس �بو قال بغدره ، اعغدر �هل

 �با يا: عمرو قال ووس، �بو فدتبها اكتبها: عمرو قال ب�،: قال لياه؟ واعدناه  الي للموعد وقدووا
 �ن عّ  فلك �تابعك �ن ع �قدر فِن ل، األمة؟فسّمه هذه �ور ي� رجالً  �سّ�  �ن ع ��نت ووس،
 فيمن عمر ابن و�ن عمر بن اهللا عبد لك �س�: ووس �با قال !تتابع� �ن عليك ف� و�ال �تابعك
َحا فل  سفيان، �ب بن معاو�ة لك �سّ�  ل�: عمرو قال اعتل،  ل  خرجا ث  استّبا، حت �لسهما ي
  ُعلُيِْه ْ  ُواتُْل  {: وجل عز اهللا قال الين مثل عمرو مثل وجدت ل�: ووس �بو فقال الاس،

ُ
يُ  َُبُأ ِ

ف
 ال

 .١٧٥:األعراف[}  ِمنُْها فُا�ُسلُخُ  آيُاتِنُا آتُيْنُاهُ 

 
 عز قال الي كمثل ووس �ب مثل وجدت الاس �يها: فقال عمرو ت�ل  ووس �بو سدت فلما
ينُ  ُمثُُل  { :وجل ِ

ف
ُِمارِ  ُكُمثُِل  ُ�ِْملُوُها لُ ْ  ُ� ف  الفْوُراإُ  ُحّلُوا ال

ْ
  ُ�ِْمُل  ال

ُ
 ك و�تب ،٥:المعة[}  ْسُفاًرا�
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 . انت�". األوصار ل  لصاحبه ضب الي مثله منهما واحد

 
 .حجة بها تقوم ال الر�اح كأدراج ووراسيله ورسلة، ف� الادثة يُدرك ل  والزهري

 
 )١٠٧( رق  تنف �ب رواية بنحو ال�  بن عمر عن �سنده عساكر ابن �خرجه ما: الا� اعطر�ق
 : الالة ععللا وفيها

 .ه٣٧ سنة وة فقد اعقصة يُدرك ل  ال�  بن فعمر ورسلة، �نها -١

 ".الديث يضع كن" �حد اإلمام عنه قال سَإ �ب بن ب�ر �بو وفيها -٢

 .متوك و�هما فروإ �ب بن عبدا� بن و�سحاق الواقدي �يضاً  وفيها -٣

 
 سَإ �ب بن ب�ر �بو وفيها ورسلة، و� الزهري، ل  �سنده عساكر ابن �خرجه ما: الاعث اعطر�ق

 بما وال�  اهللا كتاب ل  ندعو� : وقالوا الصاحف الشام �هل رفع"...  :نصها وهذا. والواقدي
 ر�س يوافقوا �ن ع كتاباً  بينه  و�تبوا فاصطلحوا اععاص، بن عمرو من وديدإ ذلك و�ن فيه،

 ووس �با ع فحّ�  بدمهما، ف�ضوا الاس ور�و ف ينظران حدم� وحدموا �ذرح، الول
 واةغل، باالختالف الدوفة ل  ع فرجع الاس وتفرق اععاص، بن عمرو معاو�ة وحّ�  األشعري،
 ال :وقالوا تديمه و�ن�روا معه، كن ان �صحابه من الوارج عليه فخرج �صحابه عليه واختلف
 الول بعد الدمان وواف عليه، الكمة واجتماع عفةباأل الشام ل  معاو�ة ورجع. اهللا لال ح� 
 الس ف عليه اجتمعا كم بينهما و�ن للهما الاس واجتمع وثالث�، ثمان سنة شعبان ف بأذرح
 بن عمرو ت�ل  ث  ومعاو�ة، علياً  وخلع فتك  ووس �با فقدم اععالنية، ف اععاص بن عمرو خاعفه
 معاو�ة الشام �هل و�ايع ، للهما اجتمع كن ومن الدمان فتفرق ة،معاو� و�قر علياً  فخلع اععاص

 ". وثالث� ثمان سنة اعقعدإ ذي ف
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  �هول، وهو الار� الض بن ز�اد )١٠٣( رق  رواية فف بغ�ه؛ معلوعة ف� تنف �ب طرق �ما

 .ضاً �ي الادثة يدرك ول  ضعيف وهو الكب جناب �ب طر�ق من )١٠٧( رق  ورواية

 
 .عليه وقفت فيما اعقصة هذه طرق �موع هذه

 اللفاء وعص الدرام الصحابة تار�خ ف ذلك مثل ع يعول �و حجة، تقوم هذا �فبمثل: و�عد
 لدفاها متونها ف االضطراب لال الروايات هذه ف ي�ن ل  ولو !واألسوإ؟ اعقدوإ عص الراشدين

 !ا؟�سانيده ضعف ذلك ل  �ضيف لذا فديف ضعفاً 

 
 ومن صحيح، �سند لا تُنقل ل  ذلك ومع واعتش�ع، االعتقاد جانب ف اعقضية هذه �همية: الا�
 .للها الاجة وشدإ �هميتها مع لهمالا ع اععلماء يُطبق �ن الحال

 
 �سند تتصاً  تارىه ف الخاري �خرجه فيما وذلك تماماً، الروايات تلك تناقض رواية وردت: الاعث

 بن عمرو ل  �رسله معاو�ة �ن النذر بن الص� عن مطوًال، عساكر ابن و�خرجه ثقات، لرجا
 و�بو عمرو اجتمع الي األور عن فاسأل فأته �رره ما بعض عمرو عن بلغ� لنه" :ل فقال اععاص
 اجتمعت لا وع�ن قالوا ما كن ما واهللا وال وقالوا، الاس قال قد: قال فيه؟ صنعتما كيف فيه ووس

 اهللا ص� اهللا رسول تو� الين الفر ف �نه �رى: قال األور؟ هذا ف ترى ما :ل قلت ووس و�بو �نا
 رستعن لن: قال ومعاو�ة؟ �نا األور هذا من تعل� �ين: فقلت: قال. راض عنه  وهو وسل  عليه
 ".عندما اهللا �ور استغ� فطالا عندما رستغن و�ن معونة، ففيدما ب�ما

 
 �نه يعل  وهو اعقول هذا ووس �ب وقول عزًال، وال تولة وال ودراً، وال خدعة تذكر ل  الرواية هذهف
 وهو طاعب، �ب بن وع ز�د، بن وسعيد وقاص �ب بن سعد لال بالنة البش�ن اععشإ من يبق ل 

 .عنه اهللا رض ع لال ذاً ل يبق فل  لمارإ، وال والية ف يرغبا ول  اعفتنة اعتال وقد و�جلّه ، �فضله 

 طلبها وال الالفة ينازعه فل  منه، بالالفة �حق و�نه عليه، ع بفضل يقرّ  كن معاو�ة �ن: الرابع
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 قال �نه الوال� وسل  �ب عن جيد �سند العف سليمان بن �� �خرج فقد ع، حياإ ف لفسه
 و�حق م� �فضل �نه ألعل  و�� ال: قال ؟مثله �نت �و الالفة ف علياً  تنازع �نت" :لعاو�ة

 علياً  فأتوا بدمه؟ �طلب ووله عمه ابن و�نا مظلوماً  قُتل عثمان �ن تعلمون �لست  باألور،وع�ن
 ".لله يدفعه  فل  فكموه علياً  فأتوا ل، و�سل  عثمان قتلة لا يدفع ل فقولوا

 
 التنازع اعقضية هذه حل �جل من فالحدي  عنهما، اهللا رض ومعاو�ة ع ب� اع�اع �صل هو فهذا
 .عزل �و خليفة الختيار ال عليها

 
 سياسة ل  الفض والر�ي واععل ، اععداعة � الليفة ف توفرها �ب اعت الشوط �ن: الاوس
 . قرشياً  ي�ون و�ن الصاعح، وتدب� الرعية

 
 ؟ ال �م عقدإمن بيعته فهل عنه اهللا رض ع ف الشوط هذه توفرت وقد

 وخصومه واععقد، الل �هل واألنصار الهاجرون بايعه وقد ذلك ف شك وال- منعقدإ كنت فِن 
 اليعة؟ وتنقض �ل ومت اععقد هذا �ل فمن -عليه يدل السابق معاو�ة فقول بذلك، ل يقرون
 �ن اإلمامة عقد ل اععاقدون فرام األئمة، صفات عن ُىْل ل  لذا اإلمام" بأن ذلك عن �جيب
 غ� من حله ف اختيار ال الزم، اإلمام عقد فِن األئمة، باتفاق سبيالً  ذلك ل  �دوا ل  ىلعوه،
 ت� ولو بلزومها، اعقطع مع لال منها القصود اعغرض تفيد وال اإلمامة تنتظ  وال يقضيه، سبب
 قدرإ ل استمرت ولا طاعة ماملإل استتب لا واالختيار اإليثار ح�  ع اللق لمام خلع ف الر يا

 .)للجو�� األو ، غياث". (مع� اإلمام لنصب صح ولا واستطاعة

 

 :الروايات تديها اعت الصورإ بهذه األور فليس و�ذاً 

 و�شط واععقد الل �هل وه  عقده، من لال �له ال اإلمامة فعقد! خلعه بِمامة يرض ل  من ك 
 عزل ع واععقد الل �هل واتفق ذلك فعل عنه اهللا رض ع وهل اإلمامة، �شوط اإلمام لخالل
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 اهللا رض مات �ن ل  قط منه ظهر فما! "ذلك؟ ع اتفقا الدم� لن يقال حت الالفة عن
 ".وال� والقوى واعَ والد، اععدل، لال قط منه ظهر وما بيعته، نقض يوجب شء عنه

 
 خليفة وجود مع وضطر�ة السلم� وحاعة فتنة، زمان الحدي  فيه قام الي الزمان �ن: السادس

 الدرام والصحابة سوءاً، ستداد األحوال �ن شك ال !الليفة؟ عزل مع حاله  تنتظ  فديف ل ،
 .هذا ع يقدووا �ن من و�عقل �حذق

 
 رض وقد الستة، وه  الشورى، �هل ف الالفة حص عنه اهللا رض الطاب بن عمر �ن: السابع

 منه  بق ما غ�ه  ل  هؤالء تعدو ال الالفة �ن ف لذناً  ذلك فكن بذلك، واألنصار الهاجرون
 الوالية عن ورغب األور اعتل وقد وقاص �ب بن سعد لال الحدي  زمان ف منه  يبق ول  واحد،

 باألور يتخطى ففدي عثمان بعد الستة �فضل وهو الالفة بأور اعقائ  طاعب �ب بن وع واإلمارإ،
 !غ�ه؟ ل 
 

 جعل الي السوغ ما والسؤال الحدي ، بعد معاو�ة بايعوا الشام �هل �ن الروايات �وضحت: الامن
 مَر ثمة ي�ن ول  يتفقا ل  فالدمان الحدي ، �جل من كن لن معاو�ة؟ يبايعون الشام �هل
 اععز�ز عبد بن سعيد عن قاتث رجال �سند نقل عساكر ابن �ن مع ذلك، عنه  ينسب حت آخر

 بالشام معاو�ة و�ن الؤمن� �م� يدع باععراق ع كن" :قال �نه الشام بأور الاس �عل  النوخ
 يبايع ل  معاو�ة �ن يب� الص فهذا ،"الؤمن� �م� بالشام معاو�ة دع ع مات فلما األم� يدع

 هذه و�: "�ر�ع� سنة حوادث آخر ف قال فقد. َياعط ذهب هذا و�  ع، وفاإ بعد لال بالالفة
 �هل قام ع مات لا يع�: "بقول كث� ابن هذا ع وعلق" بِيليا بالالفة لعاو�ة بو�ع السنة
 ".منازع عنده  ل يبق ل  ألنه الؤمن� لورإ ع معاو�ة فبايعوا الشام

 
 لوكن مع خليفة ي�ون �ن �وز وال بالالفة، عع� كفئاً " عيس معاو�ة بأن يعلمون الشام �هل و�ن

 كنت: فضائله وسائر وشجاعته، ودينه، وعلمه، وسابقته، ع فضل فِن عنه، اهللا رض ع استخالف
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 و�ضافة ،"عنه  اهللا رض وغ�ه  وعثمان، وعمر، ب�ر، �ب: لخوانه كفضل معروفة، ظاهرإ عنده 
 �ب عن صحيحه ف وسل  �خرج فقد األول، وجود مع خليفة مبايعة من تمنع الصوص فِن ذلك ل 

 اآلخر فاقتلوا لليفت� بو�ع لذا: " وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال الدري سعيد
 .ذلك تاعفة ع الصحابة يطبق �ن الحال ومن كث�إ، الع� هذا ف والصوص "منهما

 
 تنف �ب عند الحدي  روايات عليها اشتملت اعت اعغرائب

 :�همها هذه تنف �ب روايات ع اعغرائب بعض سجلُت  وقد
 اعصتموا الشام بأهل اعقتل استحر بصف�،فلما كنا: "قال وائل �ب عن ز�و�ه وابن �حد �خرج -١

 يأب عن فِنه اهللا كتاب ل  وادعه بمصحف ع ل  �رسل :لعاو�ة اععاص بن عمرو فقال بتل،
لُ ْ  { اهللا كتاب و�ين�  بيننا: الفق رجل به فجاء عليك،

ُ
  تُرُ  �

ُ
ينُ  لِ  ِ

ف
  ال

ْ
ْوتُوا

ُ
ِدتُاِب  ّمنُ  نُِصيبًا �

ْ
 اع

  يُْدُعْونُ 
ُ
َّ  ِكتُاِب  لِ    ُ� ف  بُيْنُُه ْ  ِلُْحُ� ُ  ا

ف
تُُو� : ع ،فقال٢٣:عمران آل[}  ّمْعرُِضونُ  وُُه  ّمنُْه ْ  فُِر�ٌق  ُُ

 اعقّراء يومئذ ندعوه  و�ن- الوارج فجاءته قال اهللا، كتاب � و�ين بيننا بذلك، �و� �نا نع ،
 لله  نمش �ال الل؟ ع الين اعقوم بهؤالء ننتظر ما الؤمن� �م� يا :فقالوا -عواتقه  ع وسيوفه 
 �نفس� ، اتهموا الاس �يها يا :فقال حنيف بن سهل فتك  و�ينه ، بيننا اهللا ��  حت �سيوفنا
 -الش�� و�� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ب� كن الي الصلح يع�- الديبية يوم تنار�ي فلقد
 ع �لسنا اهللا رسول يا: فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  عمر فجاء عقاتلنا، قتاالً  نرى ولو

 ديننا ف اةنية نعطي ي فف: قال ب�،: قال الار؟ ف وقتاله  النة ف قتالنا �عيس باطل؟ ع وه  الق
  و�ينه ؟ بيننا اهللا ��  ولا ونرجع

 �با �ت حت يصَ فل  متغيظ، وهو فرجع :قال �بداً، يضيع� وعن اهللا رسول ل� الطاب ابن يا: فقال
: قال الار؟ ف وقتاله  النة ف قتالنا �عيس باطل؟ ع وه  حق ع �لسنا ب�ر �با يا: فقال ب�ر
 لنه الطاب ابن يا: فقال و�ينه ؟ بيننا اهللا ��  ولا ونرجع ديننا ف اةنية نعطي ففي : قال ب�،

 اهللا رسول فأرسل�: قال اعفتح، سورإ ف�عت: قال �بداً، يضيعه وعن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 ".نع : قال هو وفتح اهللا رسول يا: قال لياه، فاقر�ها عمر ل  وسل  عليه اهللا ص�
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 ذلك ع كمنا وض وقد- السح �ب بن اهللا وعبد عقبة بن الولد ف ع قول ،)٩٨( رق  رواية -٢
 حيث ع؛ من يصح ال هذا. طفالً  اععاص بن عمراً  صحب �نه �يضاً  ع وقول ،-اعفتنة اعتال و�نهما

 ه،٤٤ سنة عمرو تو� دفق سنة، عش�ن ع يز�د بما منه �سنّ  فهو ع، والدإ يوم رجالً  كن عمراً  �ن
 . سنة ٥٨ وقيل سنة، ٦٣ وعمره ه ٤٠ سنة ع وتو� اعتسع�، يناهز وعمره

 
 ف ذلك �وضحنا كما األشت م�عة برفع الباعغة وفيها )١٠٥ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩( رق  روايات -٣

 . سابقة روايات

 
 عن يصحّ  �ظنه فال". فيه �جر ال رضال لن: " عنه اهللا رض ع قول من )١٠٦( رواية ف �ورده ما -٤

 صحيحه ف وسل  �خرج فقد للمر�ض، األجر ثبوت ع متظافرإ األدعة �ن لذ عنه، اهللا رض ع
 : ذلك ع تدل �حاديث ثالثة

 وسل  من ما: قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت « قاعت عنها اهللا رض  �شة عن: األول
 .» خطيئة بها عنه و�يت درجة، بها ل كتبت لال فوقها فما شو�ة رشاك

 . بمعناه عنها: الا�

 �و حسنة، بها ل اهللا كتب لال تصيبه، الشو�ة حت الؤمن يصيب شء من ما « �يضاً  عنها: الاعث
 .» سيئة بها عنه حطت

 
 �هل عم عمر جعله وقد الوصف هذا رستقي  كيف". غفلة عمر ابن ف و�ن" )١١٠( رواية ف قول -٥

 بعمر، يوازونه الاس و�ن وفقهاً، علماً  الاس �رفع من اععشإ بعد يعد و�ن بر�يه؟ رستأ�س الشورى
 �شد نافع وواله لا الراوي كون الكمة هذه اختالق ع اةالئل ومن زمانه، ف اعفتيا لله انتهت وقد

 . ل وحباً  ورواية والزمة الاس

 
 السلم� وسيد ووالك من تقبل �ن يمنعك ما" ععمرو قال �نه �ءها بن ش�ح عن )١١١( رواية -٦
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 حد ج�ته وعمر ب�ر �ب ع فضل� من" قول عنه نقل �نه سبق فيما وّضحت وقد". نبيه  بعد
  �قوال، من ذلك وغ� ،"عمر ث  ب�ر �بو نبيه  بعد الاس �فضل: "وقول ،"الفتي

 اعقول هذا قال قد كن لن ولاذا! اععاص بن بعمرو يففد بذلك، الاس �عل  و�تباعه جيشه و�ن
 عليه؟ عمرو رد لا ينقل ل  ععمرو

 
 �با �ن ذلك يصح؛ ال فهذا". م� �سن �نت" :ووس ألب اععاص بن عمرو قول )١١٢( رق  رواية ف -٧

 . ذلك بيان وض كما اعتسع� يناهز وعمرو سنة، ٦٣ عمره و�ن واحدإ سنة ف وعمرو هو تو� ووس
 
 وّاله وقد والصالح، واعَ القوى مع واععل ، واعفطنة، بالكء، ووس �ب اشتهار اععجيب من -٨

 �شد من عمر و�ن اعقضاء، وهو الصفات هذه ل  حاجة األعمال �شد وسل  عليه اهللا ص� الب
  عمال،وقد اختيار ف تّر�اً  اللفاء

ّ
. �يضاً  ععثمان الصإ وو� والصإ، الدوفة لورإ ووس �با و�

 ووس �ب ف قدحاً  عيس فهذا "مغفالً  ووس �بو و�ن" قول )١١٢( رق  رواية ف �د كه هذا و�عد
 الصفة بهذه كن من ولّوا حيث وعثمان وعمر وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ف بل فحسب،
 .وشتمالً 

 
 ". ومعاو�ة لياً ع �لع: "األشعري ووس �ب قول )١١٢( رواية نفس ف -٩

 الي الليفة ل  راجع فهذا الشام، لمارإ من القصود كن و�ذا ىلع؟ حت خليفة معاو�ة كن وهل
 !السلم� �ور ي�

 
 واللعن اعقنوت من )١١٢( رق  رواية آخر ف ورد ما ع كث� ابن علّق -١٠

 ".هذا يصح وال" بقول 

 
 .)٤١٨-٤٠٣ ص الح�، �� كتورل� اعطَي، تار�خ ف تنف �ب وروّ�ات( 
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 ف أقاحل من رنسما رأث ما ببعض حلشيخ� ع حلرحفض طعن
 حهللا من خافسما شدة

  .)نفسيهما ع الشيخ� شهادإ: (عنوان تت الرافض قال 
 ابن ل فقال يأل  جعل عمر طعن لا: قال الطاب بن عمر مناقب باب ف صحيحه ف الخاري خرج»

 ث  صحبته حسنتفأ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول صحبت عقد ذاك كن وعئ الؤمن� �م� يا: ُ�ُزُّعهُ  و�أنه عباس
 ث  راض، عنك وهو فارقته ث  صحبته فأحسنت ب�ر �با صحبت ث  راض، عنك وهو فارقته

  .راضون عنك وه  لفارقنه  فارقته  وعئ صحبته  فأحسنت صحابته  صحبت
 

 ما و�ما ّع، به منّ  تعا  اهللا منّ  من ذاك فِنما ورضاه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول صحبة من ذكرت ما �ما: قال
 جزع من ترى ما و�ما ّع، به منّ  ذكره جل اهللا منّ  من ذاك فِنما ورضاه ب�ر �ب حبةص من ذكرت
 قبل � اهللا عذاب من به الفتديت ذهباً  األرض طالع ل �ن لو واهللا �صحابك، و�جل �جلك من فهو
  .�راه �ن
 

 �سمن كنت لذا حت ل ، بدا ما رسمنون� �ه� كبش كنت يالت�: قول �يضاً  ل الار�خ سجل وقد
 عذرإ و�خرجو� �رلو� ث  قديداً، وقطعو� شواء بعض فجعلوا �بون، من بعض زاره  �رون ما
 طو�: شجرإ ع طائر ل  ب�ر �بو نظر لا قال هذا مثل ب�ر ألب الار�خ سجل كما. �شاً  �رن ول 
 ع شجرإ �� ددتلو عليك، عقاب وال حساب من وما الشجر، ع وتقع المر تأرل ياطائر لك

  .اعبش من �رن ول  بعره ف و�خرج� فأرل� جل ع ورّ  اعطر�ق جانب
 

 اهللا كرمه اعبشالي ي�ونامن ال �ن وعمر، ب�ر، �بو الشيخان يتم� فديف :قال �ن ل 
 وتبشه الالئ�ة عليه تت�ل حياته ف رستقي  الي اععادي الؤمن علىسائرتلوقاته،و�ذاكن

 خ�اللق ه  الين الصحابة عظماء بال فما... ىرن وال اهللا عذاب من ىاف فال النة ف بمقامه
  .»ي�ونواعذرإ �ن يتمنون-ذلك تعلمنا كما-اهللا بعدرسول
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  :وجوه عدإ من عليه والرد
 لر�هما، وتعظيمهما تعا  اهللا من الشيخ� خوف شدإ ع تدل الذكورإ اآلثار هذه �ن: األول الوجه
 منه الائف� عباده ع كتابه ف اهللا �ث� ولا اةين، ف شأنهما وعلو فضلهما كمال من ذاوه

%  الوى عن الفس ون� ر�ه مقام خاف من و�ما{: تعا  كقول كث�إ آيات ف عذابه من الشفق�
 ، {الأوى � النة فِن

 
 الساعة من وه  باعغيب ر�ه  ىشون الين{ :تعا  وقال} جنتان ر�ه مقام خاف ولن{: تعا  وقال

 الصالإ و�قام اهللا ذكر عن بيع وال تارإ تلهيه  ال رجال{ :الؤمن� وصف ف تعا  وقال ،}وشفقون
 اهللا �ور ما يصلون والين{: وصفه  ف وقال} واألبصار اعقلوب فيه تتقلب يوماً  ىافون الز�إ و�يتاء

 الوف �ن ع تدل و� كث�إ، هذا ف واآليات} لسابا سوء وىافون ر�ه  وىشون يوصل �ن به
 و�اته  سعادته  ذلك ع ورتب منه ، و�حبها عليه ، بها اهللا �ث� اعت الؤمن� صفات من اهللا من
 �ع لحقيقهما لال قاال الي ماقاال -عنهما اهللا رض- والشيخان. اةنيا ف منه بوفه  اآلخرإ ف

 من غ�هما به وسبقا تعا  اهللا عند اععظي  اعفضل ذلك استحقابه الي اهللا من الوف مقامات
  نبيها بعد األمة هذه �فضل فكنا األمة

 
 ما ذلك لوال و�نهما ومعصيتهما، تاعفتهما ع الشيخ� خوف شدإ الرافض حل �ن: الا� الوجه
 اععل ، لوازم من والشية لوفا �ن العلوم من فِنه بالشع اععظي  جهله من فهذا هذا، لما حصل
 نفس ف الشية قو�ت اععل  ذلك ماقوي و� ،{اععلماءُ  عباده من اهللا ىش لنما{: تعا  قال كما

 ت�ذت  وما كث�اً، ولديت  قليالً  لضحدت  �عل  ما تعلمون لو واهللا: (ألصحابه �الب قال ولا اععبد،
 اعطاعة، ع اإلستقامة يورث كه وهذا )اهللا ل  تأرون الصعدات ل  ولرجت  اعفرش، ع باعنساء
 و�قام اهللا ذكر عن بيع وال تارإ تلهيه  ال رجال{: تعا  قال تعا ، اهللا ل  واالنقطاع اععبادإ، وحسن
 الضاجع عن جنو�ه  تتجاف{ وقال ،{واألبصار اعقلوب فيه تتقلب يوماً  ىافون الز�إ و�يتاء الصالإ
 تالزمهما دلل واععبادإ بالوف عباده اهللا فُوُْصف {ينفقون رزقناه  واا وطمعاً  خوفاً  ر�ه  يدعون

  .واجتماعهما
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 ما{: الدفار وصف ف تعا  قال اععمل، وترك للتفر�ط وصاحب فِنه الوف عدم هذا و�عدس
 ناو� الائض� مع �وض و�نا السد� نطع  نك ول  الصل� من نك ل  سقرقالوا ف سلد� 
  .الوف وعدم اععمل بعدم فوصفه } اآلخرإ ىافون ال بل ك{: قال �ن ل  ،}اةين بيوم ن�ذب

 
  .اععاول� الؤمن� صفات �خص من هو الي بالوف، الشيخ� ذمه ف الرافض جهل يتب� و�هذا

 
 ف وعمر �ر،ب �ب عن ثبت ما بنظ� -السالم عليها- ور�  عن �خَ تعا  اهللا �ن: الاعث الوجه
  .}منسياً  �سياً  و�نت هذا قبل مت يالت� قاعت{: قول

 
خلق ل : (�ي منسياً  �سياً  مع� ف عباس ابن قال

ُ
  .)شيئاً  �ك ول  �

  .)يُذكر وال يُعرف ال شيئاً : (�ي قتادإ وقال
ْقط: (هو ��س بن الر�يع وقال    .)السف

 
 منذ مات �باك لت ياحسن: (السن البنه المل ميو قال �نه عنه القل ف تقدم كما -ع عن وثبت

 )سنة عش�ن
 ل  فِن بهذا؟ مذوووون هؤالء فهل )تعضد شجرإ �� لوددت واهللا( :قول ذر �ب عن ثبت كما

  هؤالء؟ عن ثبت ما بمثل الشيخ� ف اعقدح فل  مذووم� ي�ونوا
 

 و�نه النة، ف بمقامه وتبشه الالئ�ة عليه تت�ل اععادي الؤمن لن الرافض قول �ن: الرابع الوجه
 عليه  تت�ل استقاووا ث  اهللا ر�نا قالوا الين لن{: تعا  عقول بهذا رش� وهو �زن، وال ىاف ال

 اعبشارإ هذه فِن اآلية لع� السقي  وفهمه اععظي  جهله من فهذا ،}تزنوا وال تافوا �ال الالئ�ة
 كمجاهد: الفس� �ئمة عن ونقلوه الفسون ذلك ذكر كما الوت، دعن ت�ون لنما اآلية ف الواردإ

 دائماً  فهو ال، �م بهذا يبش هل اليدري ذلك قبل والسل  وغ�ه  وابنه �سل ، بن وز�د والسدي
 لدمال بهما الالئق هو بل طبيِ، �ور ر�هما من الشيخ� وخوف ل، ىت  ب  اليعل  وجل، خائف
 �شارإ هذا ع والرشك}اععلماء عباده من اهللا ىش لنما{: يقول واهللا به، اومعرفتهم باهللا علمهما
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  فِن بالنة للشيخ��الب
 

 والرستطيعون �شء ترتفع ال اعت قلو�ه ، ف الراسخة الؤمن� صفات �خص من اهللا من الوف
 هللا األمة �خش ملسو هيلع هللا ىلصالب كن ولذا خوفاً، ازداد هللا وطاعة وعلماً  ليماناً  اععبد ازداد كما بل دفعها،
 وهدذا ،)ل و�تقا�  هللا ألخشا�  ل� واهللا �ما: (قول ف عليه و�قس  نفسه عن بذلك �خَ كما
 آدم ذر�ة من البي� من عليه  اهللا �نع  الين �ولك{: قول ف عنه  اهللا �خَ كما اهللا �نبياء حال
 الرحن آيات عليه  تت� لذا واجتبينا هدينا نوا و�سائيل لبراهي  ذر�ة ومن نوح مع حلنا وان
 اهللا �نبياء و�ذلك األمة، وسائر الشيخ� من هللا خشية �عظ ملسو هيلع هللا ىلص الب كن فِذا} و��ياً  سجداً  خروا
 �ن السقي  بفهمه يرى الؤعف كن و�ذا ذلك، ف عليهما لوم فأي بالشك، منهما هللا خشية �عظ  ه 

 -عنهما اهللا رض-الشيخ� ف و�قدح بالنة، اهللا من مبش نهأل ىاف ال �ن الؤمن ع الواجب
 اهللا اصطفاه  الين اهللا رسل ه  صحيحاً  اد ه ما كن لو الوف بعدم الاس �و� فِن بالوف،
 النه ف اةرجات بأع ووعده  برساله،

 
 اهللا من والوف هللا،ا من خوفهما شدإ هو قاال ما ع للشيخ� الاول �ن ظاهر �نه: الاوس الوجه
 الرذيلة الصفات من اهللا من الوف عدم �ن كما اععقالء، باتفاق بها المدوح اعفاضلة الصفات من

 و�صفون )اهللا ىاف فالن( بقول  مدحه �رادوا من الاس يصف ولذا اععقالء، عند بها الذووم
 بوف للشيخ� الرافض ذم �ن فتب� )اهللا ىاف ال فالن( :فيقولون ذلك بعدس ذمه �رادوا من
  .والظر اععقول �هل عند اععجب ف غية لنه بل واععقل، بالشع معارض اهللا،
 ورستدثه، ذنبه ورستعظ  ورستقله، عمله رستصغر دائماً  فهو اإليمان، كول وؤمن ك حال وهذا
 لضعف ذنبه، تقلورس عمله، رستعظ  فِنه اعفاسق، بالف ل، تعظيمه وقوإ باهللا علمه لدمال وذلك

 يرى الؤمن لن: (قال �نه -�- وسعود بن عبدا� عن الخاري روى ر�ه ع وجر�ته نفسه ف اإليمان
 به فقال �نفه ع ورّ  كذباب ذنو�ه يرى اعفاجر و�ن عليه يقع �ن ىاف جبل تت قاعد كأنه ذنو�ه
 القص� واستشعار الفس، لوم ف األمة سلف وخيار الصحابة، عن اآلثار كثت ولذا  .)هدذا
  باهللا وعلمه  ليمانه  لدمال
 حسن يا: (السن البنه قال لنه حت عظيماً  ندماً  المل يوم ندمه من -�- ع عن ثبت ما ذلك فمن
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 األور �ن �ر ل  ل� ياب�: قال هذا عن �نهاك كنت قد �به يا: ل فقال سنة، عش�ن منذ مات �باك لت
  .)هذا يبلغ
 ل  فضمه السن ابنه ع �خذ تندر، الرؤوس ع ور�ى المل يوم اعقتال اشتد لا �نه: (يةروا وفيه

 .)هذا؟ بعد يرج خ� �ي ياحسن؟ هللا لنا: قال ث  صدره،
 - سلمان ع دخال وسعود بن وعبدا� مالك بن سعد �ن( السيب بن سعيد عن نعي  �بو وروى
 �حد �فظه فل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول للنا عهده عهد: فقال عبدا�؟ �با يا يبديك ما: فقاال فبك يعودانه

  .)الراكب كزاد �حد�  بالغ ل�ن: قال منا
 

 .)تعضد شجرإ �� لوددت واهللا: (قال �نه - ذر �ب وعن
 

 رب و� اصبحت قال اهللا رسول يابن اصبحت كيف سئل ح� عنه اهللا رض ع بن الس� وهاهو
 ادفع وال مااحب اجد وال بعم� ورتهن وانا ب �دق والساب يطلب� والوت اما� والار فو�

  ؟ م� افقر فق� فأي ع� عفا شاء وان عذب� شاء فان غ�ي بيد واالوور مااكره
 

 وهو الز�ن ب�اء و�بك السلي  تململ يتململ ليته يقبض عنه اهللا رض طاعب اب ابن ع وهذا
 الرجعة ثالثا طلقتك قد فيك ل الحاجة هيهات �شوقت ل ام تتعرض اب غ�ي غري يادنيا يقول
  اعطر�ق ووحشة السفر و�عد الزاد قلة من آه آه كب� وخطرك حق� وعيشك قص� فعمرك فيها ل

  

 السلف عبدالرحن ابو
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 بالسل رمر ع حليجا� يدعء
 �عل  �نه قيل حت ل الحص الي الدث� الطاب بن عمر عل  عن و�سمع((  اليجا� يقول

 اعت اآليات من اععديد ف بتأييدها اعقرآن ي�ل اعت آرائه من كث� ف رّ�ه وافق �نه وقيل الصحابة
ا الار�خ من الصحيح وع�نّ . والب عمر فيها ىتلف

ّ
 بعد حت اعقرآن يوافق ل  عمر �نّ  ع يدل

 ل فقال الاء �جد فل  �جنبت ل� الؤمن� يا�م�: الفق خالفته �يام الصحابة �حد سأل عندما نزول،
 لنا: ععمار وقال بذلك يقنع ل  عمر وع�ن باليم  يذّكره �ن ياس بن عمار واضّطر تصّل  ال: عمر

 الي الب سنة من علمه و�ين اهللا كتاب ف الّ�عة اليّم  آية من عمر عل  فأين تملت، ما �ّملك
 )) الوضوء علّمه  كما اليم  كيفية علّمه 

 
((  قال �بيه عن �بزى بن الرحن عبد بن سعيد عن جاء لنما اللفظ، بهذا األثر هذا الخاري يرو ل  1

صب فل  �جنبت ل�: فقال الطاب بن عمر ل  رجل جاء
ُ
 بن ععمر ياس بن عمار فقال الاء، �

 فذكرت فصلّيت، فتمّعدت �نا و�ما صّل،تُ  ل  �نت فأما و�نت، �نا سفر ف كّنا �نّا تذكر �ما: الطاب
 فضب هدذا، ي�فيك كن لنما:  وسل  عليه اهللا ص� الب فقال وسل  عليه اهللا ص� للنب ذلك
 ) و�فيه وجهه بهما وسح ث  فيهما، ونفخ األرض ب�فيه وسل  عليه اهللا ص� الب

 
 كنت  و�ن { تعا  قول بظاهر �أخذو اليم  للجنب �� ال كن الطاب بن عمر �ن العلوم من 2

 عمار ذكره حت كذلك عمر و�ق}  تْغتسلوا حت سبيل  بري لال ُجنُباً  وال { وقول}  فاّطهروا ُجنباً 
 قال عمار يا اهللا اتّق وسل ، رواية ف جاء كما ععمار قال ولذا ذلك، يتذكر ل  ولدنه بينهما بالادثة
 فلعلك فيه، وتتثّبت ترو�ه فيما �ي ) عمار يا اهللا اتق(  مرع قول مع�((  وسل  شارح الووي
 ل  شئت لن:عمار ل قال ولا (( هذا من �تذكرشيئاً  وال معك كنت فِ� عليك، اشتبه �و �سيت
 �تذّكره ال كو� من يلزم ال �ي((  تملت ما �ملك وعيس تولت ما نولك: عمر ل فقال به �حّدث

 ل  عمر �ن األور ف ما فّك )) به الحّدث من منعك ل فليس ألور،ا نفس ف حقاً  ي�ون ال �ن
 عليه يعاب اا هذا ُ�عل حت معصوماً  عيس �نه و�عتقد الادثة هذه يتذكر
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 الي )ص( الب سنة من علمه و�ين اهللا، كتاب ف ال�عة اليم  آية من عمر فأين(  قول و�ما
 هذه يعل  فعمر وسخفه، جهله عظي  ع لال يدل ال فهذا ) وءالوض علّمه  كما اليم  كيفية علّمه 
 سبحانه فاهللا ال؟ �م النب �شمل هل � عنده الشكة وع�ن اليم ، كيفّية و�عل  �هلها ول  اآلية
 ماءً  تدوا فل  اعنساء الوست  �و اعغائط من من�  �حدٌ  جاء �و سفر ع �و ورض كنت  و�ن { يقول

 فّسها اآلية ف اعت والالوسة اآلية، هذه ف داخالً  النب ير ل  وعمر}  يباً ط صعيداً  فتيمموا
  .الر�إ لس لن الوضوء وجوب يرى كن للك بالماع ال الد بمالوسة

 
 اعقرآنية الصوص تاعف بأحكم خالفته ف فح�  رسول وسنة اهللا كتاب ع وتّر�((...  يقول ث 

 مقابل و�تأول �تهد الطاب بن عمر و�ن((  آخر ووضع ف و�قول )) الش�فة البو�ة والسنة
 فيح�  الدي  اعقرآن من الص�ة الصوص مقابل ف بل البو�ة السن من الص�ة الصوص

 و�اهللا فأقول )) عليهما و� قب عنهما �ن� و�نا اهللا رسول عهد ع كنتا متعتان: كقول بر�يه،
  :الوفيق

 
 ل  الاس لرشاد ير�د كن و�نما تر� ، ن� �ّرمها ل  عمر �ن فالصحيح الج متعة لحر�  باعنسبة 1
 الىلو وحت الج، ل  باععمرإ المتع بدل اعقران ف للتغيب �ولو�ة ن� هو هنا وال� �فضل هو ما

 ف االعتمار تُرك يثب السهوعة من كن المّتع وألن الّسنة، �يام باق العتمر�ن من الرام اهللا بيت
 سبيل ع المتع عن فنهاه  العتمر�ن من اهللا بيت ىلوا �الّ  عمر �راد ولذا الج، �شهر غ�

 يقول عمر سمعت((  قال عباس ابن فعن لباحته عمر عن ثبت فقد و�ال الحر� ، ع ال اإلختيار
 يع� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول افعله وقد اهللا، كتاب عف و�نها التعة، عن �نها�  ال ل� واهللا

 واععمرإ، بالج �حرمت ل� :ععمر قال �نه الديث من جزء ف معبد بن الّصب وعن )) الج ف اععمرإ
 الج �شهر غ� ف االعتمار �ن شك وال ، وسل  عليه اهللا ص� نبيك لسنة هديت: عمر ل فقال
  .اعفقهاء من الدث� باتفاق التعة من �فضل

 
 لبراهي  عن وسل  صحيح ف ذلك ثبت كما مطلقاً  الج متعة �ّرم كن �نه ذر �ب عن �يضاً  ثبت 2

 عليه اهللا ص� �مد ألصحاب الج ف التعة كنت((  قال عنه اهللا رض ذر �ب عن �بيه عن اليّ�
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 اعقدح يقتض وسأعة ف الطأ كن فِذا عند�  الرضي� الصحابة من ذر و�بو ،)) خاصة وسل 
  !فقط عمر مثاعب عن الحث � اعقضية كنت لذا ا� �يضاً  ذر �بو رشمل �ن فينبغ واعطعن

 
 والسبب صحيح، �نه ع كتبه  ف السنة �هل يرو�ه بديث رستدل اليجا� �ن اعقارئ ِلالحظ 3

خرى بآثار �ثبّت  وقد عمر، ف يطعن الديث �ن اعتقاده
ُ
 شك وال الرواية هذه ىاعف ما عمر عن �

  باطلة اآلثار هذه �ن
ً
 عمر صاعح ف �نها والسبب وعقالً  ش 

 
مها وسل  عليه اهللا ص� الب ألن بل نفسه تلقاء من عمر �ّرمها فل  اعنساء لتعة و�اعنسبة  حرف

ثه، �باه �ن اله� سَإ بن الر�يع عن صحيحه ف وسل  �خرج فقد  �ص اهللا رسول مع كن �نه حدف
 قد اهللا و�ن اعنساء، من االستمتاع ف ع�  �ذنُت  كنت قد ل� الاس �يها يا((  فقال وسل  عليه اهللا
م  شيئاً  آتيتموهن اا تأخذوا وال سبيله فليخّل  شء منهنف  عنده كن فمن اعقيامة، يوم ل  ذلك حرف
 اهللا عبد و�خوه ع، بن �مد بن السن عن الزهري عن صحيحيهما ف ووسل  الخاري و�خرج))
 التعة، عن ن� وسل  عليه اهللا ص� الب لن :عباس البن قال عنه اهللا رض علياً  �ن((  �بيهما عن
 األخرى الرواية ف لشكل وال اعفتح  م ُحّرم التعة فنكح ،)) خيَ زمن األهلية، المر لوم وعن
مت ل  �نها والصحيح خيَ يوم حّرمت �نها فيها اعت  المر لوم حّرمت خيَ  م بل((  خيَ  م رف

 عليه، ذلك عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع فأن�ر المر ولوم التعة يبيح عباس ابن و�ن األهلية،
م وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن: ل وقال م اعنساء متعة حرف  ع فقرن خيَ، يوم المر لوم وحرف
 كن عباس ابن ألن عنهما، اهللا رض عباس البن ذلك روى لا اّلْكرِ  ف بينهما عنه اهللا رض

ا ذلك عن رجع �نه عنه اهللا رض عباس ابن روى وقد. يبيحهما  ،)) عنهما ال� حديث بلغه لمف
 �بو((  وقال ،)) بالتعة ال األهلية بالمر يتعلق )خيَ يوم ( قول((  يقول عيينة بن سفيان كن ولذا
 المر، لوم عن خيَ يوم ن� �نه ع حديث مع�: يقولون اععل  �هل سمعت صحيحة ف ةعوان
 ث  �بيحت، ث  خيَ يوم حّرمت �نها وقيل ،)) اعفتح يوم عنها نُ� و�نما عنها فسدت التعة و�ما

 عليه اهللا ص� الب ف  من اعفتح  م باالتفاق تر�مها ثبت فقد اععموم وع �خرى، ورإ حّرمت
  .وسل 
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 حّرمت اعنساء متعة �ن و��ف  الق ل  فأناب بص�ته اهللا فتح شيِ  ل  القيقة بهذه اعتف عقد 5
مها ل  عمر و�ن وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ف  �ب بن ع ذلك ع �قرفه وقد نفسه تلقاء من �رف

 عمر الليفة من بأور ُحّرمت التعة بأن ةاعقائل اعفقهية الظر�ة لن )( فيقول عنه اهللا رض طاعب
 اععرف و� بالواز يأور ول  خالفته مدإ ف الحر�  �قر الي ع االمام عمل يفندها الطاب بن

 لظهار ورستطيع الد مبسوط ي�ون عندما سيما ال حجة االمام عمل فقهائنا ر�ي وحسب الشيِ
 �ن قبولا ف واشتط الالفة قبول عن اعتذر نعل  كما ع واالمام. ونواهيه اهللا �واور و�يان الر�ي

 منذ �رمه كنت �نها يع� الحر�  ع ع االمام اقرار فِذن. اةوعة ادارإ ف اجتهاده ل ي�ون
 الشيعة ع حجة االمام وعمل فيها اهللا ح�  و�ب� يعارضها لكن ذلك ولوال )ص( الرسول عهد

 �هل((  �ن نعل  هنا ومن ،)) الائط عرض ف بها يض�وا �ن نافقهائ رستطيع كيف �دري ولست
 ،والشيعة وسل  عليه اهللا ص� الب عن رووه فيما الراشدين اللفاء من وغ�ه علياً  اتبعوا السنة
  خاعفه من قول واتبعوا ، وسل  عليه اهللا ص� الب عن رواه فيما علياً  خاعفوا عش�ة االث�

 
 لا((  قال عمر ابن فعن للناس و�علنه عمر ذلك ع نبه الحر�  بأور الاس من �الدث يعل  ل  ولا
 ثالثاً، التعة ف لا �ذن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن: فقال الاس خطب الطاب، بن عمر و�
 رشهدون بأر�عة يأتي� �ن لال. بالجارإ رجته لال �صن وهو يتمتع �حداً  �عل  ال! واهللا. حرمها ث 
 عن ن� �نه لوال عمر اهللا رح ((  السيب بن سعيد قال للك (( حرمها لذ بعد �حلفها اهللا رسول �ن

 واألحاديث اعقرآنية الصوص ىاعف من حقاً  عرفت هل اليجا� فأسأل ،)) جهاراً  الزنا لصار التعة
  !هداية من فحيهال لله  هديت الين شيعتك لنه  البو�ة

  

 كمة الرابع وعقن ، رجال ار�عة و� بالينة ثبوته مع شعبة بن الغ�إ عن الزنا حد در� عمر ن� ومنها
  .السلم� من رجالً  به اهللا يفضح ال رجل وجه �رى:  للشهادإ جاء لا ل قال فقد الد تدر�

  

 وتلقينه ، ينبغ كما الرابع شهادإ ععدم يثبت ول  ، ثبوته بعد ي�ون لنما الد درء �ن والواب
 وابن الخاري كتار�خ العتَإ الوار�خ ف يثبت قد لذ ، اععدوان �هل من و�هتان كذب الشاهد
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 هذا �عل :  قال ؟ كأصحابك ��شهد:  ل قالوا ابيه ابن ز�اد وهو الرابع جاء لا �نه وغ�هما األث�
 ورجل� – بطنه تت تفيها �ى ٠ وستبطنها ور�يته و�نتهازاً  حثيثاً  ونفساً  �لساً  ر�يت ل� ، اعقدر
 األم� بمحض ذلك وقع وقد.  ال:  قال ؟ الدحلة ف كليل ر�يت هل:  عمر فقال ، حار �ذنا كأنهما
 به اهللا يفضح ال رجل وجه �رى((  وعفظ ؟ الفت�ن الزور �ر�اب يا اللق� فأين.  الصحابة من وغ�ه
 لذا سيما وال ، الشهود مع الص  حال هو كما ال� ذلك ف الغ�إ قال لنما (( السلم� من رجالً 
 فقد ، العصوم عفعل فعله لكن الد در� لو عمر ان ع.  لالكه ووجب ح�  عليه يتتب كن
 فل  ، للقطع ووجباً  لقراراً  بالسقة و�قر � الؤمن� �م� ل  جاء ردالً  �ن ) اعفقيه(  ف بابو�ه ابن روى
  الادي تعا  هللاوا ، يده يقطع

 
 من غنمت  لنما و�علموا[  تعا  بقول الابت المس من سهمه  اليت �هل يعط ل  عمر �ن ومنها 

 اهللا ح�  خاعف فقد[  السبيل وابن والساك� والتا� اعقر� ولى وللرسول خسه هللا فِن ، شئ
  تعا 

 كنا وعمر ب�ر �با �ن وتقيقه. سل و عليه اهللا ص� الب عفعل ووافق عمر فعل �ن والواب 
 الب زمن ف ذلك كن كما ووساكينه  عفقرائه  و�عطيانه المس من اعقر� ذوى سه  ىرجان

 خس ل  �ن ل  الشافعية وذهب ، اإلمامية من كث� وجع النفية وعليه وسل  عليه اهللا ص�
 هاش  ب� ب� و��ون ، األنثي� حظ لمث ل�كر بينه  و�قس  ، وفق�ه  غنيه  فيه رستوى المس
 بن �مد عن واةارقط� اعطحاوى روى فقد عمر كعمل عمل �يضاً  واألم� ، غ�ه  دون والطلب
 �ور و� لا طاعب �ب بن ع الؤمن� �م� لن:  الس� بن �مد جعفر �با سأعت:  قال �نه لسحق
 غ� ل .  وعمر ب�ر �ب وسلك واهللا به سلك : فقال ؟ اعقر� ذوى سه  ف يصنع كن كيف الاس
 يضلل ومن ؟ للطعن �الً  ي�ون واألم� الب عفعل ووافقاً  عمر فعل كن فِذا ، رواياته  من ذلك
  والبث اعغباوإ من السالمة تعا  �سأل ، ل هادي فال اهللا
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 وحلجارة للسا وحلاجه حلمعة خطبة ترك
ْوا ُو�ُِذا:  لمعةا سورإ ف تعا  بقول

ُ
وْ  ِتُاُرإً  ُر�

ُ
ِ  ِعندُ  ُما قُْل  قُائِماً  ُوتُُرُ�وكُ  لُِلُْها انُفّضوا لُْهواً  � َف  ُخْ�ٌ  ا

ُ  الُّجاُرإِ  ُوِمنُ  اللفْهوِ  ّمنُ  َف ِْ�ُ  ُخْ�ُ  ُوا اِز   )١١( الرف

 وتر�وه الشام من جاءت اعت اعع� ل  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن انفضوا الصحابة �ن قالوا
 ، بالجارإ و�شتغلوا اللهو ل  وتوجهوا المعة خطبة ف وحده

 .اةيانة عدم ع دلل وذلك 

 االداب ع واقف� ذاك لذ ي�ونوا ول  ، )١( الجرإ زمن بدء ف وقعت لنما اعقصة هذه �ن والواب
 و�ع  اعغالء يز�د اإلبل ذهبت لو �ن وظنوا ، اعغلة ف رغبة وز�د للناس و�ن ، ينبغ كما الشعية
 عليه اهللا ص� عنده قائم� كنوا وعمر ب�ر كأب الصحابة كبار بل جيعه  ىرجوا ول  ، الالء
 بعذاب سبحانه يوعده  ول  )٣(  عليه  رشنع ل  ولا ، ) ٢(  الصحيحة األحاديث ف ثبت كما وسل 
  �يضاً  وسل  عليه اهللا ص� الرسول يعاتبه  ول 

 -------------------------------

 كث� ابن للحافظ المعة سورإ تفس� ف كما قبلها ال الصالإ بعد المعة خطبة كنت عندما ) ١( 
 . وراسيله ف داود اب عن

 . وعمر ب�ر �بو فيه  رجالً  عش �ثنا الب مع ثبتوا الين ان عبدا� بن جابر حديث ف ) ٢( 

 دحية باعقافلة جاء الى و�ن ، الدينة ل  الجار�ة اعقافلة وصول عند خرجوا ال�ين ع �ى ) ٣( 
 . خليفة بن
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 وححد لاف ف وؤمن�ح أمسات مع حلز��
 .. و�عد.  و�ر�ته ورحته علي�  اهللا سالم 

 : ُعنه اهللا رُِض  اععوام بن الز�� حديث عن الواب هاك
 �� بن السن وحدثنا الث� بن �مد حدثنا : قال )٣/١٨٣/٩٦٨()) هوسند((  ف اعبار �خرجه
 عبد عن �بيه عن عروإ بن هشام نا قال الض�ر معاو�ة �بو نا قال لدررس بن لسحاق نا قاال األرزي

 ، بُارُِدإٍ  ُغُداإٍ  ِف  �و ، بُارُِدإٍ  ُلْلُةٍ  ِف  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللا ُص�ف  اهللاِ  رُُسوُل  بعث� : قال �بيه الز��عن بن اهللا
 ُطرُُف  عف  فطرح ، ِلُاٍف  ِف  �ُِسائِه بعُض  معه وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللا ُص�ف  اهللاِ  ُورُُسوُل  جئُت  ث  ، فذهبُت 

 . الفوِْب  ُطُرُف  �و ، ثُوٍْب 
 

 وال ، اإلسناد هذا غ� ل نعل  وال ، الز�� لال رواه نعل  ال الديث وهذا: ((  اعبار ب�ر �بو قال
 . )( الرواية هذه ع لدررس بن لسحاق تابع �حدا نعل 

 
 ، )١/٣٣٣()) الكول )) ف عدى وابن ، )١٣٩٤()) السنة((  ف  ص  �ب ابن كذلك و�خرجه
 الديث ف قالوا �نه  لال ، لدررس بن لسحاق طر�ق من ثالثته  )٣/٤١٠()) الستدرك((  ف والا� 

 . ))افهل ف فأدخل�(( 
 

 النقيص منه �راد واضعه �ن بالديث تمرس من رشك ال ، ووضوع كذب الديث وهذا:  قلت
 رواية وسل ٌ  رستج� كيف لذ ، الؤمن� �مهات و�زواجه ، وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللا ُص�ف  الب ع واعتشنيع
 كما وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللا ُص�ف  الب ومع ، )) لافه ف فأدخل�((  الستقبحة اللفظة هذه ع الديث

  . رستحق بما واضعه اهللا فعاول ، !! زوجاته لحدى و�هتاناً  زوراً  وافتى زع 
 

 ب�ر �بو قال كما به تفرد وقد ، الصي األسواري يعقوب �بو وهو ، لدررس بن لسحاق وواضعه
 حات  �ب وسو�د الض�ر او�ةمع و�ب و�بان همام عن يروي ، األش الدذاب هذا و�سحاق.  اعبار

.  الديث يضع كذاب:  مع� بن �� قال.  األثبات القات سائر يرو�ه ال اا ، والواطيل الناك�
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 ضعيف الديث وا�:  زرعة �بو وقال.  الديث متوك:  اعنسائ وقال.  الاس تر�ه : الخارى وقال
 ضعيف : الرازي حات  �بو وقال.  مندرإ حاديث� معاو�ة و�ب لبراهي  بن سو�د عن روى ، الديث
 . الديث مندر:  اةارقط� وقال.  الديث

 
 ، الصإ �هل من ، اإلسواري لدررس بن لسحاق: ((  )) الجروح� )) ف حبان بن حات  �بو وقال
 ع بن نص:  عنه روى.  والص�� ، والدوفي� ، �� بن همام عن يروى . يعقوب �بو كنيته

 . )( بالدذب يرميه مع� بن �� و�ن ، الديث رسق كن.  الصإ و�هل ، الهض�
 
 

 خ� لك اهللا وفقه شحاتة �حد �مد �بو:  الشيخ اجابة هذه
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 أرقاب�م ع ينقلبتم  
 و�مه ب�ر �ب تألف من آية الصحف ف �ن الرافضة قال 

 ع انقلبت  قتل �و مات �فِين الرسل قبله من خلت قد رسول لال �مد وما: (تعا  قول و� 
 .١٤٤ آية/ عمران آل سورإ )شيئاً  اهللا يض فلن عقبيه ع ينقلب وُمن �عقاب� 

 رجاالً  لن: ((الطاب بن عمر قال )وسل  عليه اهللا ص�( الرسول تو� عندما �نه: ذلك ف وحجته  
 عليه اهللا ص�( اهللا رسول و�ن تو�، )سل و عليه اهللا ص�( اهللا رسول �ن يزعمون النافق� من

 ث  للة �ر�ع� قومه عن غب فقد عمران، بن ووس ذهب كما ر�ه، ل  ذهب ولدنه مات، ما )وسل 
 ووس، رجع كما )وسل  عليه اهللا ص�( اهللا رسول ع�جعن واهللا. مات: قيل �ن بعد لله  رجع

 �بو فقام: قالوا. ))مات )وسل  عليه اهللا ص�( اهللا رسول �ن زعموا و�رجله ، رجال، �يدي فليقطعن
 الاس، �يها: ((قال ث  عليه و�ث� اهللا، فحمد. �نصت عمر، يا رسلك ع: فقال. عمر ع ورد ب�ر،

 وما: (اآلية تال ث  يموت، ال ح اهللا فِن اهللا، يعبد كن وُمن مات قد �مداً  فِن �مداً، يعبد كن ُمن
 ع ينقلب وُمن �عقاب�  ع انقلبت  قتل �و مات �فِين الرسل قبله من تخل قد رسول لال �مد
  ١٤٤ آية/ عمران آل سورإ )شيئاً  اهللا يض فلن عقبيه

 عمر ع بها رد ب�ر �ب كم من �نها وزعموا

 .)وسل  عليه اهللا ص�( الرسول وفاإ �ن�ر عندما 

 
 :الشبهة هذه تفنيد

 السذاجة، و�هذه مطلقاً، يع� ال الاس وتهدئة عمر، ع رده ف يةاآل لذه ب�ر �ب تالوإ �رد لن
 :جهت� من وذلك قالا، �و بها، تفوه ب�ر �ب كم من �نها

 تعا ، اهللا كم و�نها اعقرآن، من �نها و�علمون �فظونها، ب�ر �بو ومنه  الصحابة، جيع لن: األو�
 .سن� ببضع )وسل  عليه اهللا ص�( الرسول وفاإ قبل ونزعت عمران، آل سورإ ف وترتيبها
 ف ورد وقد. نزولا وتار�خ ووكن، نزولا، سبب يعلمون الصحابة من الدث� الدث� �ن: الانية

 ع تعا  اهللا من عتاباً  �حد، غزوإ ف نزعت قد )رسول لال �مد وما: (اآلية �ن الصحيحة الروايات



 

256 

ُحد، غزوإ ف السلمون �صيب عندما هلن حيث. اعقتال من عفراره  الصحابة،
ُ
 ر�اعية و�ست �

 ص�( اهللا رسول �ن القاتلة، ب� وشاع ر�بته، وجحثث وجهه، وشج ،)وسل  عليه اهللا ص�( الرسول
 سلول، بن �ب بن عبدا� ل  رسول لا لت: السلم� بعض قال هنالك قتل، قد )وسل  عليه اهللا

 كن لن: النافق� من �ناس وقال بأيديه ، و�عقوا. جلسوا و�عضه . نسفيا �ب من �ماناً  لا فيأخذ
 قتل، �مد كن لن: مالك بن ��س ع  الض بن ��س فقال. األول بدين�  فالقوا قتل، قتل �مد
 ما ع فقاتلوا ،)وسل  عليه اهللا ص�( اهللا رسول بعد بالياإ تصنعون وما يُقتل، ل  �مد رب فِن
  السلم� يع�  هؤالء قال اا للك �عتذر ل� ��: ((قال ث  عليه، مات ما ع وتواوو عليه، قاتل
 عرف ُمن �ول �ن وروي. قتل حت فقاتل �سيفه، شد ث   النافق� يع�  هؤالء قال اا للك و�بر�
 فرالغ تت عينيه عرفت: قال �نه ورد فقد مالك بن كعب: هو )وسل  عليه اهللا ص�( اهللا رسول

 ،)وسل  عليه اهللا ص�( اهللا رسول هذا ��شوا، السلم�، معش يا: صو� بأع فناديت تزهران،
 ع �صحابه )وسل  عليه اهللا ص�( الب الم ث . عنه ينافحون �صحابه من ثالثون لله فا�از
نا قلو�نا، فرعبت قتلت، �نك الَ �تانا و�بنائنا، بآبائنا، فديناك اهللا، رسول يا: فقالوا اعفرار،

ّ
 فول

 .اآلية آخر ل  )الرسل قبله من خلت قد رسول لال �مد وما: (اآلية هذه تعا  اهللا فأنزل. مدبر�ن
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 حوتعة تر�م أدلة
  

 :البو�ة السنة من التعة تر�  �دعة

 ، تعةال ن�اح وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول فيها حرم اعت األحاديث بعض ي� وفيما
 ... عمر وابن وسَإ وسلمة ع حديث ومنها

 عن ن� وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن: "  طاعب �ب بن ع عن ع بن �مد عن -١
 ].١[[1[  اإل�سية المر لوم �رل وعن ، خيَ يوم اعنساء متعة

 ن�اح عن وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول ن� : " قال �بيه عن سَإ بن الر�يع وعن -٢
 ].٢[[2[  اعفتح  م التعة

 �وطاس  م وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول رّخص: "  قال �بيه عن سلمة بن لياس وعن -٣
 ].٣[[3[  عنها ن� ث  ، ثالثا التعة ف

 عليه اهللا ص� اهللا رسول لن:  فقال الاس خطب ، الطاب بن عمر و� لا:  قال عمر ابن وعن -٤
 رجته لال �صن وهو يتمتع �حدا �عل  ال ، واهللا ، حرمها ث  ، ثالثا التعة ف لا �ذن وسل  آل وع

 لذ بعد �حلها وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن رشهدون بأر�عة يأتي� �ن لال ، بالجارإ
 ].٤[[4[  حرمها

 قال حرام فقال التعة عن عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد سأل رجال �ن اهللا عبد بن سال  وعن -٥
 يوم حرمها وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن عل  عقد واهللا:  فقال فيها يقول فالنا فان: 

 ].٥[[5[  وسافح� كنا وما خيَ

 فقال التعة بنكح يأور عباس ابن لن ل فقيل عمر بن اهللا عبد �ت:  قال اهللا عبد بن سال  وعن -٦
 عباس ابن كن وهل:  قال به يأور لنه ب� قالوا ، هذا يفعل عباس ابن �ظن ما اهللا سبحان:  عمر ابن
 رسول عنها نهانا:  عمر ابن قال ث  وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول كن لذ صغ�ا غالما لال
 ].٦[[6[  وسافح� كنا وما وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا
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 . اإلجاع من التعة تر�  �دعة

 عليه اهللا ص� الب ل�"  متعة" الس� الكح هذا تر�  ع الصحابة �جع فقد:  اإلجاع و�ما
 . عنه وسل  آل وع

 �يام النَ ع وهو عنه اهللا رض عمر عنها ن� حينما الصحابة شورى ف اإلجاع هذا انعقد وقد
 ].٧[[7[  الصحابة و�قره ، خالفته

 السلف جاعو� والسنة الدتاب ظاهر من اإلباحة بعد الظر ثبوت ع دللنا وقد:  الصاص قال
 وال تر�مها ع ذلك مع األوصار فقهاء اتفق وقد بينا ما ع األول الصدر ب� فيها خالف وال...

 ].٨[[8[  ىتلفون

 وتعلقوا الستبدعة من طائفة لال فيه ىاعف ول  تر�مه ع اإلجاع انعقد:  الازري وقال
 [ .]9]9]فيها ل  دالعة فال منسوخة �نها ذكرنا وقد ذلك ف الواردإ باألحاديث

 ف قاعدته  ع يصح وال الشيعة بعض عن لال كإلجاع التعة تر� :  السن معال  ف الطاب قال و
 بن جعفر عن اليهق ونقل �سخت �نها ع عن صح فقد بيته آل و ع ل  الختلفات ل  الرجوع
 . بعينه الزنا � فقال التعة عن سئل �نه �مد

  الروافض لال اععلماء جيع من تر�مها ع ذلك بعد اإلجاع ووقع: " .. عياض اعقاض وقال
]10]]١٠.[ 

 ].١١[[11[  الروافض من لله يلتفت ال من لال تر�مها ع اللف و السلف �جع: "  اعقرطب وقال

 : العقول من التعة تر�  �دعة

 ومقاصد اجتماعية ومقاصد ألغراض وؤ�دا شع لنما ،و فقط الشهوإ القتضاء شع ما الكح لن
 الوع و�قاء...... األسإ وت�و�ن األوالد و��اب الفس س�ن مثل ، للها به يتوسل �خرى

 حافزا لدون ، اعفطرإ ف تأصلت لنما النس غر�زإ وان ، اإل�سان ب�رامة يليق وجه ع اإل�سا�
 الرجل يتسافد كيال ، السامية القاصد تلك �قق �ن شأنه من الي"  الشوع الصحيح الكح"  ع

 اعت كلسلعة تصبح لذ..... . وامتهانها اذاللا و لفسها الر�إ تضييع ذلك و� ، اليوان �سافد ، والر�إ
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 باعت�ية و�تعهده  فيه رستقرون الي اليت �دون ال حيث باألوالد فيض ، يد ل  يد من تنتقل
 اعت السامية الش�فة وظيفتها عن الر�إ ونزع ، خلقه ف اهللا سنة لجرى تغي� وهذا. .... والأديب
 عناء من زوجها للها رس�ن زوجة ولدون ألدائها اعفطري ت�و�نها و�ح�  لا، تعا  اهللا خلقها
 �"  األسإ"  ت�ون و�ذلك ، الصالة اعنشأإ تنشئته  وتتو� ، �والدها ع تنو �ما وت�ون الياإ

 يتخرج �ن يتصور وال لله  ومن واععلماء واععباقرإ واععظماء والساسة للقادإ ، اعطبيِ الحضن
 و�ال بأبنائه  واألمهات اآلباء تعهد فيها ينقطع اعت الظيفة الش�فة األسإ غ� ف هؤالء �مثال
 []12]12]... كها األمة ع الَم اعقضاء ذلك و� ، االجتماع واال�الل اإلباحية كنت

 و�ية ، الياإ ف الشاكة و والحبة لألعفة عقدا ي�ون �ن الكح عقد من الدي  الشارع �راد عقد
 و�ذا.... واحد عرد ع �و واحد شط ع الشهوإ قضاء لال منه يقصد ال عقد من تجء وش�ة �عفة
 !!؟ وجهه فليحول فرغ

 !!؟ زنا الكح من بالات الوع هذا ي�ن ل  لذا الزنا يقع كيف

 ؟ الوطر قضاء ع اعطر�ف� ب� باعتاض يقع الزنا �عيس

 من الوع هذا مثل �بيح لذا التعة ع تتتب اعت الفاسد عن الزنا ع تتتب اعت الفاسد تقل وهل
 !؟ الكح

 ؟ �بناءه  الاس يعرف فديف

 لا التمتع مفارقة بعد... �و.... يوما ٤٥ �و حيضت� �و بيضة رحها الر�إ استَاء يضمن الي ذا ومن
 ؟ حائل �م حاول � هل نفسها لعرف ،

 .... التعة نتيجة الرار اليش هذا ع ينفق الي فمن �بناءه  الاس يعرف ل  و�ذا

 �ن يقولون بالتعة اعقائل� �ن والسيما ؟.. لسبيله ووض وطره منه  ك قض وقد اععاقدون و�ين
 ! ععان بال انتف الوة نف لو التعة صاحب

 صندو� من عليه  ولصف ، التعة ألبناء اإليواء دور لناء تنمية خطة ىصص �ن الجتمع ع �ن
 كولة وفاء بعدإ التعة صاحبة �لزووا ألنه  التعة وشع وعتشدر!  والهاد جتماعاال الضمان
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  األجل� ألبعد

 ! اععدإ تنت� حت للتسول الامع �مام وتلس اةكن ولقفل

 تعطلت فقد لؤالء �بوابها فتحت وان و� ، هؤالء ع باإلنفاق لنوء اةول وخزائن الال بيوت �ن
 هذه إلحدى حدث ما وهذا..... الال بيوت ف األووال تب �جلها من اعت األخرى الياإ ورافق
 . واستساغتها التعة استحلت حينما اةول

 زواج �سبب ليران ف عقيط وليون ر�ع ل  �شار رفسنجا� �ن:  الشيعية"  الشاع"  �لة كتبت فقد
 ].١٣[[13[  التعة

 ].١٤[[14[  خلفها اعت الدث�إ الشكت �سبب التعة زواج بتعطيل هدد رفسنجا� لن:  وقاعت

 األرث الدينة: "  بأنها التعة اارسة شاعت حيث اإليرانية الشيعية"  وشهد"  مدينة وصفت وقد
 ].١٥[[15[  آسيا ف األخالق الصعيد ع ا�الال

 ألنه.. واعفساد للخلل معرضة جاعة ، كهؤالء- حساب بغ� الشهوات منها تنطلق اعت الماعة �ن
 .... لألسإ فيها حرمة وال ، للبيت فيها �من ال

 الاحثات لحدى نقلته فيما يقول! "  هاش  وال"  و�دع وشبق بنه  التعة يمارس وشاىه  �حد هذا
 ، �جلها من و�ص� م�لا ل  يذهب �ن اور�إ منه طلبت الرات لحدى ف: "  نصه ما عنه الشيعيات

 لا فقال نواياها بطبيعة  لا هاش !  الال ي�ن ل  ، �طول عفتإ يبق �ن الر�إ منه طلبت الصالإ بعد
 فقال"  بيننا سا سيبق الي هذا"  عليها التعارف باععبارإ الر�إ نطقت عندئذ ، للمغادرإ وضطر لنه
 " ...... ساعت� قضاء"  باستطاعته وع�ن ، معها الليل قضاء رستطيع ال لنه لا

 �ي رفض رستطيع ال انه ورارا ل وقال ،!  اةينية وظيفته ف سعيدا هاش  الال كن:  �يضا وتقول
 يزور كن لنه يقول ،!!  الالث �و!! الساعت� ، متعة عقد �ي مدإ تتجاوز ل  للمتعة اور�إ من عرض
  �ساسا اةين رجال ب� ينتش التعة زواج فان.. هاش !  الال ر�ي حسب..... سابقا اليوت ف اعنساء

]16]]١٦.[ 

 وصار�عها ع اعفحشاء ألبواب وفتح األسإ ة ئ  وتقو�ض الصحيحة الزوجية للحياإ هدم هذا لن
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 ! براء منه  واةين اةين رجال من و�نه ... اإلسالم تت رستتون من قبل من

 هؤالء �مثال بأن واعقول"  الزنا هذا" لن�ار لال ، متعصب غ� �ايد ل�سان ألي يم�ن ال لنه
 د ئ " صاحب عنه روى فيما - الصادق قال و�ما ، عليه  الشع الد لقامة �ب زناإ الرجال
 بهذا �تزوجك فيقول الر�إ الرجل يلق:  قال ل صفه:  لقا التعة ن�اح عن سأل رجال لن" :  اإلسالم
 ].١٧[[17[  فاجر لال هذا يفعل وما زنا هذا:  قال يوم� �و يوما �و وقعة واةرهم� اةره 

 !!!  اعفواجر لال عندنا يفعله ما:  قال التعة ف اهللا عبد �ب عن ال�  بن هشام عنه روى وفيما

 !! والنس التعة �صحاب من شاكته ع ومن التست الال هذا �مثال �ي

 :عليها والرد الخاعف� شبهات

 ، التعة ن�اح حل استمرار�ة ع و�وهام �شبهات -عش�ة االثنا وه - بالتعة اعقائلون تعلق
 الشبهات وهذه! لتعةا لباحة ع.... واععقل واإلجاع والسنة الدتاب من زعمه  حسب فاستدلوا

 �دله  �ن ، التعة ن�اح ووضوع ع يطلع ل  لن يبدو قد وع�ن اععندبوت بيت من �وهن �
 : و� واهية شبهات لنها ح� ف ودامغة قو�ة

 من ١٩٦ اآلية و� الج متعة �ش�ع ف �حداهما �دمت� آيت� الدر�  اعقرآن ف لن:  قالوا: �وال
 ].١٨[[18[  اعنساء سورإ من ٢٤ اآلية و� اعنساء متعة �ش�ع ف واألخرى القرإ سورإ

 منهن به استمتعت  فما { وجل عز اهللا قول وهو لباحتها نص ف الدر�  اعقرآن حسبنا و�ن:  قالوا
 التعة ن�اح اآلية هذه ف الذكور باالستمتاع الوحيد �مة بِجاع والراد}  فر�ضة �جورهن فآتوهن

 . السنة �هل عند الفس� وصادر �وثق ف الع� بهذا نزولا ذكر وعقد ،

 ع يدلا آيات من بعدها وما قبلها ما ل  بالظر التعة ن�اح ع دال اآلية سياق لن:  قالوا: ثانيا
 غض ع دوالأري الحلالت عن الحرمات شأن بيان بصدد اآليات فِن ، التعة �شأن اختصاصها

 �ووال ع الطاول من األو� الاهلية عليه كنت ما ع الزوجات تمتلدها اعت األووال عن الظر
 ......ضعفهن لانب استغالال �سائه 

 ما ببعض لذهبوا تعضلوهن وال كرها اعنساء ترثوا �ن ع�  �ل ال آمنوا الين �يها يا { تعا  قال
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 )١٩.... (}  آتيتموهن

 شيئا منه تأخذوا فال قنطارا لحداهن وآتيت  زوج وكن زوج استبدال �ردت  و�ن { وجل عز وقال
 ميثاقا من�  و�خذن بعض ل  بعض�  �فض وقد تأخذونه و�يف مبينا و�ثما بهتانا �تأخذونه

 )٢١....(}غليظا

 )٢٢......( }  آباؤ�  ن�ح ما والتندحوا { قال ث 

 و�نات األخ و�نات وخاالت�  وعمات�  � و�خوات و�نات�  �مهات�  علي�  حرمت{
 الالت ور�ائب�  �سائ�  و�مهات الرضاعة من و�خوات�  �رضعن�  الالت و�مهات�  األخت

 وحالئل علي�  جناح فال بهن دخلت  ت�ونوا ل  فِن بهن دخلت  الالت �سائ�  من حجور�  ف
 )٢٣.....(}  �صالب�  من الين �بنائ� 

 )٢٣....(}  خت�األ ب� تمعوا و�ن{

 )٢٤....(}  اعنساء من والحصنات{

 )٢٤....(}  ذع�  وراء ما ع�  و�حل{

 ال�  ث  الحرمات وتفصيل حقوقهن وهض  األزواج ع الغ تر�  من الدف اكتمل هنا ل 
 تتميما اعقرآن ل فيتعرض الذكورإ اآليات ف مذكور غ� آخر ح�  بق لذ عداهن ما بتحليل
 )٢٤..... ( }  فر�ضة �جورهن فآتوهن منهن به استمتعت  فما { قال إللفائد

  هناك �ن ذلك من فتعرف
ً
 األو� ح�  رشملهن ال وقد ذكرهن التقدم غ� األزواج من آخر نو 

 ما �يضاً  للهن فادفعوا بهن الستمتع اعنساء و�ما:  فقال هذه لفصيل آخر بيان ل  الاجة فمست
 . �يضاً  اةائميات زواج ف كذلك ال�  كن كما بأجورهن تذهبوا وال جر� من عليه توافقت 

 �ولك تص األخ�إ وهذه ) اإلماء: (  ن�احهن �وز الالت اعنساء من ثالاً  قسماً  تعا  بّ�  ث 
 �ن طوالً  من�  رستطع ل  ومن{ تعا  قال الرات:  الحصنات يندحوا �ن طوالً  رستطيعون ال الين
 بقول الديث ينت� ث }  الؤمنات فتيات�  من �يمان�  ولدت ما فمن الؤمنات حصناتال يندح
 حدي  علي  واهللا علي�  و�توب قبل�  من الين سن و�هدي�  ع�  لب� اهللا ير�د { تعا 
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... { 

 الؤقت الزواج(  التعة ل  تهدف عنها البحوث اآلية بأن اعقول ترجيح ع تدلا ودتنفة قرائن تلك
 .... لهمال �و ت�رار حصول ما دون من بعض مع بعضها الرتبطة اآليات سياق ينسج  و�ذلك )

 فِنها التعة ليان كنت لذا �ما واحدإ سورإ ف الدرار للزم اةائ  بيان ف اآلية هذه كنت فلو
 من ع�  طاب ما فان�حوا { تعا  بقول تبينا الم� وولك فاةائ ...  جديد مع� ليان ت�ون
 }�يمان�  ولدت ما �و فواحدإ تعدلوا �ال خفت  فِن ور�اع وثالث مث� اعنساء

 ما فمن الؤمنات الحصنات يندح �ن طوالً  من�  رستطع ل  ومن { تعا  بقول مب� اإلماء ون�اح
 �جورهن وآتوهن �هلهن بِذن فِن�حوهن {: قال �ن ل }  الؤمنات فتيات�  من �يمان�  ولدت

 قد اهللا �ن والاصل}  �جورهن فآتوهن منهن به استمتعت  فما { هذه بآيتها مبينة والتعة.}بالعروف
 { الصداق ليتاء وجوب ث } اعنساء من ع�  طاب ما فان�حوا { اةائ  الكح السورإ �ول ف ب�

 يم� ولك �و طعمنق �و دائ  بنكح عداها ما لحالل ث  الكح �رمات ث }  صدقاتهن اعنساء وآتوا
 ف ز�ادإ بعد �و األجل انقضاء قبل تديده وجواز التعة ن�اح ف الهر ليتاء وجوب ث 

 ].]19]19]اعفر�ضة

 !! الؤقت الزواج �و التعة ن�اح بها يراد"  االستمتاع" عفظة لن:  قالوا: ثالا

 بعرف صار فقد وااللذاذ االنتفاع ع واقعاً  األصل ف كن و�ن والمتع االستمتاع عفظ لن:  نقول
 كنت االستمتاع عفظة وألن..... اعنساء ل  �ضيفت لذا السيما الع� اععقد بهذا تصوصاً  الشع
 نفس ع حله من فالبد بذلك اعقرآن عفظ وورد"  الؤقت الزواج"  منها يراد الاس �عراف ف دائرإ
 �مثال الاس �عراف ع التتبة و�ش�عاته �حكمه جيع ف اعقرآن �سلوب قوف جر�ا التداول الع�
 لال الشع ف به رستفاد ال االستمتاع عفظ �طلق فِذا.... ذلك ل  وما واعغنيمة والر�ح والر�ا اليع
 داععق لال ير�دون وال بها يقول ال وفالن بالتعة يقول فالن:  يقولون �نه  ترى �ال باألجل اععقد

 ف نازعة مدنية اآلية فِن شك بال التعة ن�اح اآلية ف الذكور باالستمتاع فالراد.... الخصوص
 رشهد ما ع الجرإ بعد وسل  آل وع عليه اهللا ص� الب عهد من األول الصف ف اعنساء سورإ

 وردت واآلية مع�!!  �جر لزاء وؤقتا تمتعا باعنساء يتمتعون آنذاك الاس كن وقد آياتها معظ  به
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 [ .]20]20]عليه يتفقان الي باألجر الوفاء وؤ�دإ الار�ة للعادإ وفقا

 .االستمتاع جواز ع ذلك فدل عليه باألجر �عقبه و االستمتاع ذكر تعا  اهللا لن:  قالوا:  رابعا

.....  صداق �و مهر هو بل اةائ  الكح ف جر� وال" �جورهن"  بلفظة صحت اآلية لن:  قالوا:  خاوسا
 ]. ....]21]21]عليه شاهد ال تأو�ل العهود معناه غ� ع اللفظ فحمل

 بنفس الهر جيع اآلية ب�  للمر�إ لوجب اةائ  الكح اآلية بهذه الراد كن لو:  قالوا: سادسا
 ..... اععقد

 الراد كن لو انه والماع االنتفاع به الراد ي�ون �ن �وز ال اآلية ف"  االستمتاع"  عفظ �ن يدل واا
 مهورهن يع�}  �جورهن فآتوهن { قال ألنه اععقد بنفس الهر جيع لا لوجب اةائ  الكح عقد به

... .. التعة عقد ف ب�مال األجر �ب لنما و خالف بال واجب غ� وذلك الفس�ن �رث عند
 ونصفه واعفسخ بالوت �ب قد ألنه باطل وهو الهر لعطاء �ب ل  االست�اذ �صل ل  لو ما بالف
 ينتفع ال من يلزم ال �ن لوجب كذلك كن لو ألنه..... اةخول قبل ذلك من شء حصل لذا باعطالق

 تامة خلوإ بها الخ وان الهر نصف لزمه اةخول قبل طلقها لو انه علمنا وقد الهر من شء من بها
 [٢٢[[22[  و�نتفع يلتذ ل  وان اعفقهاء من كث� عند الهر جيع لزمه

 هذا معناها ي�ون �ن يقتض وذلك باالستمتاع الهر لعطاء بوجوب �ورت اآلية لن:  قالوا:  سابعا
 �ن يقتض وذلك باالستمتاع الهر لعطاء وجوب علق اهللا ألن . " التعة ن�اح"  الس� اععقد

 ].٢٣[[23[  الماع دون الخصوص اععقد هذا معناه ي�ون

  وس� �جل ل "  بز�ادإ اآلية يقرؤون كنوا الصحابة من جاعة لن[: ٢٤[[24[  وقالوا:  ثامنا

 كعب بن �مد عن ٧/٢٠٥ الدَى السن ف بِسناده ٤٥٨ التو� اليهق ب�ر �بو الافظ �خرج فقد
 فما “ اآلية هذه يقرؤون و�نوا اإلسالم �ول ف التعة كنت: "  قال عنهما اهللا رض عباس ابن عن

 الشافِ الووي ز�ر�ا �بو الافظ[ ٢٥[[25[  وذكر. الديث"  وس� �جل ل  منهن به استمتعت 
 ل  منهن به استمتعت  فما:  قر� وسعود بن اهللا عبد �ن ٩/١٨١ وسل  صحيح شح ف ٦٧٦ و�الت

 ]..]26]26] �جل

 . الحدمات من بل منسوخة غ� التعة آية لن:  قالوا:  تاسعا
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"  تفس�ه ف الزتشي منه  منسوخة غ� التعة آية �ن رووا السنة علماء �رابر من جاعة لن
 . الحدمات من التعة آية لن عباس ابن عن نقل حيث"  الدشاف

 . ال فقال ؟ منسوخة � هل التعة آية:  سئل عتيبة ابن ال�  �ن غ�ه ونقل:  وقالوا

 ]..]27]2]7تنسخ ل  و�نها التعة ف اآلية هذه ب�ول صح الصحاب حص� بن عمران لن:  وقالوا

 آية نزعت:  قال حص� بن عمران عن ثقات كه  رجال بِسناد ٤٣٦ص٤ وسنده ف �حد �خرج فقد
 آية ت�ل فل  وسل  آل وع عليه اهللا ص� اهللا رسول مع بها وعملنا وتعا  تبارك اهللا كتاب ف التعة

 .مات حت وسل  آل وع عليه اهللا ص� الب عنها ينه ول  تنسخها

  اعفقهية و�تبه  وتفاس�ه  السنة صحاح �رث ف ووجودإ ونظائرها الروايات هذه لن:  وقالوا
]28]]٢٨.[ 

 ، مدنية و� اعنساء سورإ ف التعة آية ألن وستحيل األزواج بآية التعة آية �سخ لن:  قالوا:  شا
  النسوخ ع الاسخ تقدم ورستحيل وديتان ماو�تاه رج والعا الؤمنون سورإ ف األزواج وآية

]29]]٢٩.[ 

 حافظون عفروجه  ه  والين { قول ف األزواج آية �سختها التعة لن"  يقولون السنة �هل لن: وقالوا
 زوجةب وعيست بمملو�ة عيست بها التمتع �ن االعتبار ع} �يمانه  ولدت ما �و �زواجه  ع لال
 ذلك وراء ابتغ فمن { تعا  قول عموم ف فتدخل لرث وال نفقة وال طالق وال لا عدإ ال ألنه

 من نزل ما آخر و� الدنية اعنساء سورإ آيات من التعة آية ،فان خطأ وهذا}  اععادون ه  فأولك
 آيات ومن"  الؤمنون " سورإ آيات من اآلية هذه ألن ودية}  �زواجه  ع لال { وآية الدر�  اعقرآن
 .........زماناً  التقدم بالك زماناً  التأخر الد� �سخ يم�ن وال وديتان و�تاهما"  العارج"  سورإ

 بأخبار ينسخ ال فالدتاب.....  الواحد بَ ال متواتر بَ �و قرآنية بآية يثبت لنما اعنسخ لن:  وقالوا
 . . اآلحاد

 ما نصف ع�  { األزواج ووار�ث آية �سختها التعة آية لن يقولون لسنةا �هل لن:  قالوا:  عش �حد
 }�زواج�  ترك
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 لذا الرض ف عليها والعقود واعقاتلة كلكفرإ الزوجة فيها ترث ال كث�إ وواضع الشع و�:  قالوا
 ولال انقضاء قبل اععدإ عن خروجها مع الزوجة حق ترث قد �نها كما اةخول قبل فيه زوجها مات
 خاص ةلل هو لنما التعة ف الوارث عدم �ن ع. عدساً  وال طرداً  الزوجية يلزم ال فاإلرث لذاً 

 اإلمامية �ئمة ب� خالفية السأعة وهذه فيها بالوارث يقول من الشيعة فقهاء من هناك لن ل  وضافاً 
 : �قوال ثالثة وفيها

 . الوار�ث آية ظاهر ب�  مطلقاً  يتوارثان -�

 . الشط مع يتوارثان -ب

 . شطا و�ن بينهما لرث ال -ج

 نفس لن حيث من ذلك و�وز الدتاب به فخصص!  الاص باةلل األخ�ان اعقسمان خرج وقد
 اتباع بلزوم اعقائل� مع نتفق �ننا ع الوارث توجب ال وؤقتة اععالقة فتدون ، بأجل وؤجل الكح
 الدتابية ن�اح جوزوا السنة �هل جهور لن مع زوجان بها تمتعوال التمتع ألن الوار�ث آية ظاهر
  واتفقوا اةائ  باععقد
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  حلستان من هر�رة أب تَئة ف حلَهان
 " اعقيامة يوم اهللا رؤ�ة"  الوسوي الس� عبد استنكر

 ورص ف الاصإ باعع� اعقيامة يوم اهللا رؤ�ة"  )٢( رق  حديث الس� عبد �ورد )٦٤ص( ف 
ِب  ل  اإلسناد الشيخان �خرج" تتفلة

ُ
نُاس قُاُل  :ُقُال ُهُر�ُْرإُ  �

ُ
ِ  رُُسوُل  يُا :ٌ� َف ِقيُاُمِة؟ يُْومُ  ُر�فنُا نُُرى ُهْل  ا

ْ
 اع

ْمِس  ِف  تُُضاّرونُ  ُهْل : ُ�ُقاُل  َُُها عُيُْس  الشف ِ  رُُسوُل  يُا ال: قُالُوا ُسُحاٌب؟ ُدو َف ُقُمرِ  ِف  تُُضاّرونُ  ُهْل  قُاُل  ا
ْ
 اع

ُْدرِ  ُلْلُةُ 
ْ
، رُُسوُل  يُا ال:قُالُوا ُسُحاٌب  ُدونُهُ  عُيُْس  ال ِ َف ِقيُاُمةِ  يُْومُ  تُُرْونُهُ  فُِِنفُ� ْ  قُاُل  ا

ْ
ُ  ُ�ُْمعُ . ُكُذلُِك  اع َف  ا

ْعبُدُ  ُكنُ  ُمنْ  ُ�يُُقوُل  الفاُس  ْعبُدُ  ُكنُ  ُمنْ  ُ�يُتْبُعُ  فُلْيُتفِبْعهُ  ُشيْئًا ُُ ْمُس  ُُ ْعبُدُ  ُكنُ  ُمنْ  ُو�ُتْبُعُ  الشف ُقُمرُ  ُُ
ْ
 اع

ْعبُدُ  ُكنُ  ُمنْ  ُوُ�تْبُعُ  ُواِ�يُت  ُُ ةُ  ُهِذهِ  ُوُربُْق  اعطف مف
ُ ْ
ِريِه ُ  ُمنُافُِقوُها ِ�يُها األ

ْ
ُ  ُ�يُأ َف  اعفِت  الّصوُرإِ  ُ�ْ�ِ  ِف  ا

ْعِرفُونُ  نُا ُ�يُُقوُل  ُُ
ُ
ِ  َُُعوذُ  ُ�يُُقولُونُ  ُرّ�ُ� ْ  � َف َُنُا ُهُذا ِمنُْك  بِا تِيُنُا ُحتف  ُمُك

ْ
تُانُا فُُِِذا ُرّ�نُا يُأ

ُ
 ُعُرْ�نُاهُ  ُرّ�نُا �

ِريِه ُ 
ْ
ُ  ُ�يُأ َف ْعِرفُونُ  اعفِت  الّصوُرإِ  ِف  ا نُا ُ�يُُقوُل  ُُ

ُ
نُْت  ُ�يُُقولُونُ  ُرّ�ُ� ْ  �

ُ
 ِجْسُ  ُوُ�ْضُُب  ُ�يُتْبُُعونُهُ  ُرّ�نُا �

ِ  رُُسوُل  قُاُل  ُجُهنف ُ  َف ُرونُ  ا
ُ
ُل  فُأ وف

ُ
�ُ  ُمنْ  � ِلُب  ُو�ِهِ  ُسلّ ْ  ُسلّ ْ  اللفُه ف  يُْوُمئِذٍ  الّرُسِل  وُُدُ ءُ  ُ�ِ  ُشوْكِ  ِمثُْل  ُكُ

ْعُدانِ  ُما السف
ُ
تُ ْ  � ُْ

ُ
ْعُدانِ  ُشوْكُ  ُر� ِ  رُُسوُل  يُا بُُ�  قُالُوا السف َف ُها قُاُل  ا َف ْعُدانِ  كِ ُشوْ  ِمثُْل  فُِِ ُها ُ�ْ�ُ  السف َف

ُ
َ  

ُ
 ال

ْعلُ ُ    ِعُظِمُها قُْدرُ  ُُ
ف
ُ  لِال َف ْ�ُمالِِه ْ  الفاُس  ُ�تُْخُطُف  ا

ُ
نُْجو ُ� ف  الُْمُخرُْدُل  ُوِمنُْه ُ  بُِعُمِلهِ  الُْمو�ُُق  ِمنُْه ُ  بِأ ُُ 

  لُِذا ُحتف 
ُ
ُ  فُُرغ َف ُقُضاءِ  ِمنُ  ا

ْ
ُرادُ  ِعبُاِدهِ  ُ�ْ�ُ  اع

ُ
  ُو�

ُ
ُرادُ  ُمنْ  الفارِ  ِمنُ  ُىِْرجُ  نْ �

ُ
نْ  �

ُ
نْ  رُْشُهدُ  ُكنُ  ِومفنْ  ُىِْرجُ  �

ُ
� 

ُ  الُ 
ُ
ُ  لال لِل َف ُورُ  ا

ُ
نْ  الُْمالئُِ�ةُ  �

ُ
َُُه ْ  ُىْرُِجوُه ْ  � مُ  الّسُجودِ  آثُارِ  بُِعُالُمةِ  ُ�يُْعِرفُو ُ  وُُحرف َف نْ  الفارِ  ُعُ  ا

ُ
� 

ُرُل 
ْ
ثُرُ  آُدمُ  ابِْن  ِمِن  تُأ

ُ
َُُه ْ  الّسُجودِ  � ُقاُل  ُماءٌ  ُعلُيِْه ْ  ُ�يُُصّب  اْمتُِحُشوا قُدِ  ُ�يُْخرُِجو ُُ  ُ

ُ
ُيُاإِ  ُماءُ  ل

ْ
 ُ�يُنْبُتُونُ  ال

ِبفةِ  َُبُاُت 
ْ
يِل  ِف  ال يِْل  ُحِ  ِر�ُُها بُِ� قُشُ  قُدْ  رُّب  يُا ُ�يُُقوُل  الفارِ  ُعُ  بِوُْجِههِ  ُمْقِبٌل  ِمنُْه ْ  رُُجٌل  ُو�ُبُْق  السف
ْحُرقُِ� 

ُ
ُ  يُْدُعو يُُزاُل  فُال الفارِ  ُعِن  وُْجِ�  فُاْصِْف  ُذُكُؤُها ُو� َف ْ�ُطيْتُُك  لِنْ  عُُعلفُك  ُ�يُُقوُل  ا

ُ
نْ  �

ُ
عُِ�  �

ُ
 �ُْسأ

تُِك  الُ  ُ�يُُقوُل  ُ�ْ�ُهُ  لُُك  الُ  وُِعزف
ُ
ْسأ
ُ
  قُّر�ِْ�  رُّب  يُا ُذلُِك  ُ�ْعدُ  ُقوُل ُُ  ُ� ف  الفارِ  ُعِن  وُْجُههُ  ُ�يُْصُِف  ُ�ْ�ُهُ  �

ُ
 لِ 

ُنفةِ  بُاِب 
ْ
عُيُْس  ُ�يُُقوُل  ال

ُ
نْ  ُزُ�ْمُت  قُدْ  �

ُ
عُِ�  الُ  �

ُ
ْغُدرُكُ  ُما آُدمُ  اْ�نُ  ُو�ْلُُك  ُ�ْ�ُهُ  �ُْسأ

ُ
 يُْدُعو يُُزاُل  فُال �

ْ�ُطيْتُُك  لِنْ  عُُعّ�  ُ�يُُقوُل 
ُ
عُِ�  ُذلُِك  �

ُ
تُِك  الُ  وُل ُ�يُقُ  ُ�ْ�ُهُ  �ُْسأ لُُك  الُ  وُِعزف

ُ
ْسأ
ُ
ُ  ُ�يُْعِطي ُ�ْ�ُهُ  � َف  ُ�ُهودٍ  ِمنْ  ا

نْ  ُوُوُواِ�يُق 
ُ
ُ  الُ  �

ُ
ل
ُ
  ُ�يُُقّرُ�هُ  ُ�ْ�ُهُ  رُْسأ

ُ
ُنفةِ  بُاِب  لِ 

ْ
ى فُُِِذا ال

ُ
ُ  ُشاءُ  ُما ُسُدُت  ِ�يُها ُما ُر� َف نْ  ا

ُ
 ُ� ف  رُْسُدُت  �

ُقوُل  ْدِخلِْ�  رُّب  ُُ
ُ
ُنف  �

ْ
ُقوُل  ُ� ف  ةُ ال ُوعُيُْس  ُُ

ُ
نْ  ُزُ�ْمُت  قُدْ  �

ُ
عُِ�  الُ  �

ُ
ْغُدرُكُ  ُما آُدمُ  اْ�نُ  يُا ُو�ْلُُك  ُ�ْ�ُهُ  �ُْسأ

ُ
� 

ُْعلِْ�  الُ  رُّب  يُا ُ�يُُقوُل 
ُ
ْشُق  ت

ُ
ِذنُ  ِمنْهُ  ُضِحُك  فُُِِذا ؟!)اهللا( يُْضُحُك  ُحتف  يُْدُعو يُُزاُل  فال ُخلِْقُك  �

ُ
�  ُ

ُ
 ل
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يُل  ِ�يُها ُدُخُل  فُُِِذا ِ�يُها لِ بِاّةُخو ِْ  ُ
ُ
ُقاُل  ُ� ف  ُ�يُتُُم�ف  ُكُذا ِمنْ  ُرُمنف  ل ُُ  ُ

ُ
 ُرنُْقِطعُ  ُحتف  ُ�يُتُُم�ف  ُكُذا ِمنْ  ُرُمنف  ل

ُماِ�ّ  بِهِ 
ُ ْ
ُ  ُ�يُُقوُل  األ

ُ
 . ُمُعهُ  ُوِمثْلُهُ  لُُك  ُهُذا ل

 اعفت مهول حديث وهذا: ( قائال الش�ف ويالب الديث هذا مفنداً  و�ول يصول الؤعف �خذ ث 
 العض و�عرفون بعضها يندرون تتلفة صورإ هللا ت�ون �ن عنده  �وز فهل اععقول �ر�اب لله

 دون عالمة ساقه كنت شء و�أي ؟ عليه وعالمة ل آية ت�ون ساقا هللا ان يرون وهل ؟ اآلخر
 الضحك؟ عليه �وز وهل وثانيا �وال فيأتيه  واالنتقال الر�ة عليه توز وهل ؟ األعضاء من غ�ها
  ؟)الكم لذا وزن و�ي

 ، اعقيامة يوم اهللا رؤ�ة معتقده  ف عليه  اإلن�ار السنة �هل ع الرد مقصده الؤعف لن: قلت
 اععقل ال�تمله ما ك من والسانيد الصحاح تطه�"  كتابه مقدمة ف يتخرص كما مقصده وعيس

 فغرض ،"  الرؤ�ة حول كمة"  سماه عليه  الرد ف وستقال كتاباً  �عف للك"  هر�رإ �ب حديث من
 من �رث رواه للمؤمن� اآلخرإ ف تعا  اهللا رؤ�ة حديث �ن يعل  �نه لذ السنة �هل ع الرد الؤعف
 هو ذاوه!!  ل دهل�اً  هر�رإ �با اتذ ولدنه ، وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول عن صحابياً  عش�ن
 هل:(  فقول الؤعف شبهات ع عجاعة ف نرد حال ك ع ، الدتاب مقدمة ف بينت كما غرضه
  ؟) اآلخر العض و�عرفون بعضها يندرون تتلفة صورإ هللا ت�ون �ن عنده  �وز

 عليه توز ال وتعا  سبحانه اهللا �ن يعتقد �ن وسل  ك ع �ب �نه اعل :  الوزي ابن قال:  قلت
 - الديث بهذا �ي - به تمسك: بطال ابن عن نقال حجر ابن وقال. وتألف هيئة � اعت لصورإا

 ل  اهللا وضعها اععالمة بمع� ي�ون �ن الحتمال فيه ل  حجة وال ، صورإ هللا فأثبتوا الجسمة
 كذا األور وصورإ كذا حديثك صورإ تقول و�ما صورإ واععالمة اةلل رس� كما معرفته ع دلال

 ...  الصفة بالصورإ الراد �ن غ�ه و�جاز ، حقيقة لما صورإ ال واألور والديث

 الشاكة وجه ع خرج الكم ي�ون �ن الطاب و�جاز ، االعتقاد صورإ معناه �ن:  ال� ابن ونقل
 .. .  واعطواغيت واعقمر الشمس ذكر من تقدم لا

 ، اةنيا ف مثله يعهدوا ل  اا ، الالئ�ة وصورإ ، اعقيامة بأهوال يأتيه :  اععلماء من غ�ه قال و
  عرفناه، ر�نا جاء لذا:  و�قولون ، الال تلك من فيستعيذون
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 يرفع كأنه شدإ عن �ي:  ساق عن فيدشف يعرفون اعت الصورإ و� ، عطفه من يعرفونه بما �ت �ي
 يبعث كما ، بها ليمانه  يمتحن إصور:  بعضه  وقال ، شدرا فيسجدون ، الهوعة االشدائد تلك

 .  منك باهللا نعوذ:  فيقولون اةجال

 دون عالمة ساقه كنت شء و�أي ؟ عليه وعالمة ل آية ت�ون ساقاً  هللا ان يرون وهل:( قول و�ما
 ؟ الضحك عليه �وز وهل وثانيا �وال فيأتيه  واالنتقال الر�ة عليه توز وهل األعضاء من غ�ها
 .  ؟ )الكم الذ وزن و�ي

 يقر� �ال ، سبقه قبل من �حداً  �ن �عل  وال ، مثيل ل عيس قبيح جهل ع يدل هذا كمه لن: قلت
ن لالف  يُنُظُرونُ  ُهْل  {: تعا  قول يقر� �ال ،!  الدر�  اعقرآن"  باععالمة"  عقبوه الي هذا

ُ
تيُُه ُ  �

ْ
 فِ  اهللاُ  يأ

ُغُمامِ  ّمنُ  ُظلُِل 
ْ
ْورُ  ُوقُِضُ  ُوالُْملئُدةُ  اع

ُ
ن لالف  يُنُظُرونُ  ُهْل  {: تعا  قول و ،[ ٢١٠/  القرإ[ }  األ

ُ
تيُُه ُ  �

ْ
 يأ

وْ  الُْملئُدةُ 
ُ
ِتُ  �

ْ
وْ  ُرّ�ُك  يُأ

ُ
ِتُ  �

ْ
 . ]١٥٨/ األنعام[ }  ُرّ�ُك  ُءايِت  ُ�ْعُض  يُأ

ِت  لُِذا ُكف  {:تعا  وقول رُْض  ُدكف
ُ
 . ]٢٢-٢١ اعفجر[ }  ُصّفا ُصّفا ُوالُْملُُك  ُرّ�ُك  وُُجآءُ  ُدكّ  ُدكّ  األ

 اهللا اختص لذا لال متصور يتصور �ن يم�ن وال يعقل، ال �ال وهذا: (  بقول اهللا لرؤ�ة لن�اره و�ما
 .  )..  اةنيا الياإ ف العهودإ األبصار خواص فيه ت�ون ال ببص اآلخرإ اةار ف الؤمن�

 �هل من الهتدون واألئمة والابعون الصحابة وه  للرؤ�ة الثبت� ، ع�  الخاعف� لن: �وال: قلت
 .  من�  عدداً  و�وفر اععقالء، �رث هؤالء اععال�، ف صدق قدم ل  ان والديث اعفقه

 عقال وستحيلة غ� ادنة تعا  اهللا رؤ�ة �ن بأجعه  السنة �هل مذهب �ن اعل :  الووي قال
 من طائفة وزعمت الكفر�ن دون تعا  اهللا يرون الؤمن� و�ن اآلخرإ ف اوقوعه ع �يضاً  و�جعوا

 وستحيلة رؤ�ته و�ن خلقه من �حد يراه ال تعا  اهللا �ن الرجئة و�عض والوارج العتعة الدع �هل
 الصحابة واجاع والسنة الدتاب �دعة تظافرت وقد قبيح وجهل ص�ح خطأ قالوه الي وهذا ، عقال
 عش�ن �و ورواها للمؤمن� اآلخرإ ف تعا  اهللا رؤ�ة اثبات ع األمة سلف من ه بعد فمن

 البتدعة واعتاضات وشهورإ فيها اعقرآن وآيات وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول عن صحابياً 
 كتب ف وستقاإ و� شبهه  باق و�ذلك السنة �هل من التكم� كتب ف وشهورإ �جو�ة لا عليها

 .. لكما
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 ف اهللا رؤ�ة جواز ل  األمة وجهور السنة �هل ذهب:  بطال ابن عن نقال اعفتح ف حجر ابن وقال
 ف وحاال �دثا الر� كون توجب الرؤ�ة بأن وتمسدوا الرجئة و�عض والعتعة الوارج ومنع اآلخرإ
 وما قال ث  تقدم ما �و ذكر ث  ، ِ ب يتعدى ال ألنه خطأ وهو بمنتظرإ}  نُاِظُرإ {: قول و�ولوا ، وكن

 ف اععل  بم�عة بالر� تعلقها ف والرؤ�ة ، ووجود تعا  اهللا �ن ع األدعة عقيام فاسد به تمسدوا
 .  الر� فدذلك حدوثه يوجب ال بالعلوم اععل  تعلق كن فِذا بالعلوم تعلقه

 ]. ١٠٣/ األنعام[ }  األبُْصُ  تُْدِرُ�هُ  الُ  {: عزوجل بقول وتعلقوا قال

 . ]١٤٣/ األعراف[ } تُُر�ِ  عُن {:لوس عزوجل وقول

 ال االدراك نف و�أن ، اآليت� دل� ب� جعا اةنيا ف األبصار تدر�ه ال �نه:  األول عن والواب
 . بقيقته لحاطة غ� من الشء رؤ�ة إلوكن الرؤ�ة نف رستلزم

 من ظهر وما �بداً، يتعارضان ،وال الصحيحة الابتة والسنة اعقرآن ىاعف ال الصحيح اععقل �ن ع
 ونفسه ترك لذا اععقل �ن ع ، اععقل ف كمال عدم �و ، القل ف صحة ععدم فِنه ، اعظاهر ف تعارض

 . برهان صفه لذا لال رؤ�ته باستحاعة ��  ل  ،

 هذه لدون ف اعتساف ي� فيها واعتسف لسفاف ك هذه بفلسفته االؤعف هذا �سّف  وقد
 والديث!  للها الاس ودعوت بها اععمل نفسك �لزمت ح� اعقيامة يوم عليك حجة األحاديث

 بوهمك تدرك قد �نت"  للراوي العصوم االمام قول وهو"  اإلدراك"  مع� ذهنك ل  يقرب األول
 " .  ببصك تدر�ها وال تدخلها ل  اعت وال�ان والند السند

 تدر�ه ال: )ع(جعفر ألب قلت: قال العفري هاش  �ب اعقاس  بن داود عن الكي� وىر فقد
 تدرك قد �نت ، اععيون �بصار من �دّق  اعقلوب �وهام هاش  �با يا:فقال ؟ األبصار يدرك وهو األبصار
 ففدي تدر�ه ال اعقلوب و�وهام ببصك تدر�ها وال تدخلها ل  اعت وال�ان والند السند بوهمك
 .  اععيون �بصار

 يعبد كيف �سأل �مد �ب ل  كتبت: قال اسحاق بن يعقوب عن بِسنادهما والصدوق الكي� وروى
 ، يرى �ن آبائ وع عّ  والنع  وووالي سيدي جّل  يوسف �با يا )ع( فوقع ؟ يراه ال وهو ر�ه اععبد
 نور من بقلبه رسول �رى وتعا  تبارك اهللا لن )ع( فوقع ر�ه؟ اهللا رسول ر�ى هل سأله و: قال
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 .  �حّب  ما عظمته

 عليه فدخل )ع(جعفر �با حضت: قال �بيه عن ، سنان بن عبدا� عن والصدوق الكي� وروى
 تره ل  بل: قال ؟ ر�يته:  قال ، تعا  اهللا: قال ؟ تعبد شيئ �ي جعفر �با يا:  ل فقال الوارج من رجل

 بالواس يدرك وال باعقياس يعرف ال اإليمان، بقائق اعقلوب ر�ته وع�ن األبصار بمشاهدإ اععيون
 هو، لال � ال ، اهللا ذلك حدمه ف �وز ال باععالمات معروف ، باآلبات ووصوف ، بالاس رشبه وال
 .  رساله �عل حيث �عل  اهللا:  يقول وهو الرجل فخرج: قال

 )ع( �م�الؤمن� ل  حَ جاء: قال عبدا� �ب عن ، الوص� السن �ب عن والصدوق الكي� وروى
 و�يف: قال ، �ره ل  ر�اً  �عبد كنت ما و�لك: فقال ؟ عبدته ح� ر�ك ر�يت هل �م�الؤمن� يا: فقال
 .  اإليمان بقايق اعقلوب ر�ته وع�ن األبصار وشاهدإ ف اععيون تدر�ه ال و�لك: قال ؟ ر�يته

: قال )ع(الرضا السن �ب عن العفر، هاش  �ب عن )١١ ح ١١٢ ص" (الوحيد"  ف الصدوق وروى
:  عزوجل قول تقرء �ما: قال ، ب�: قلت!  ؟ اعقرآن تقرء �ما: فقال ؟ يوصف هل عزوجل اهللا عن ساله

 ؟ � اوم: قال ، ب�: قلت األبصار؟ فتعرفون: قال ، ب�: قلت}  األبُْصُ  يُْدرِكُ  ُوُهوُ  األبُْصُ  تُْدِرُ�هُ  الُ  {
 يدرك وهو األوهام تدر�ه ال فهو اععيون �بصار من �رث اعقلوب �وهام لن: فقال اععيون �بصار: قلت

 .  األوهام

 .  �حاديثه  تفه  ال إلنك العصوم�، �ئمتك ع رد هذا فقولك

  
 :  اليت آل طر�ق من اعقيامة يوم تعا  اهللا رؤ�ة جواز

 . بِختصار األحاديث هذه بعض و�لك

 �ن ف باب"  ف الوس��� �مد والحقق� اععلماء ععمدإ ) ٤١١-٤/٤١٠" (األخبار لا " ف جاء فقد
 رسمعون النة �هل �ن ف: (  ونصه - طو�ل حديث وهو - الديث هذا"  صوته رسمعون النة �هل

 لشتغال فيه ريذك حديث ف )ع( قال عنده  األشياء �ل وهما لله و�نظرون وىاطبه  تعا  صوته
 ترون كيف النة �هل يا:  اععرش تت صوتاًمن رسمعون لذ كذلك ه  فبينما:  النة بنع  الؤمن�

 الظر واشتهينا الصوت سمعنا قد ، ثوابنا الواب وخ� منقلبنا النقلب خ�:  فيقولون ؟ منقلب� 
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 حاجب �عف سبعون قومفي الجاب اهللا فيأور اليعاد تلف وال وعدته وقد ثوابنا �عظ  وهو
 دار ل  ينتهوا حت اععرش ظل ف فيسَون واللل ال� وعليه  واعَاز�ن الوق ع ف��بون
 سمعنا سيدنا يا:  فيقولون الصوت فيسمعون والدرامة والسور والور الهاء دار اهللا دار و� السالم
 الدنون وتعا  تبارك وجهه ل  ظرونين حت ، وتعا  سبحانه ل  فيتج� وجهك و�رنا منطقك لاذإ
 حق عبدناك ما سبحانك: فيقولون سجدا وجوهه  ع ىروا حت يتمالدون فال ناظر ع� ك من

 رفعوها رفعوا فِذا....  عمل بدار هذا عيس رؤس�  لرفعوا عبادي يا:  فيقول قال عظي  يا عبادتك
 يا.. واسقوه  �طعموه  والئ�ت يا : يقول ث  ضعفا سبع� وجهه نور من وجوهه  �شقت وقد

 وجوهه  و�عَ اللج من بياضا �شد يمسك اععرش تت من ر�ح فيأتيه  طيبوه  والئ�ت
 لاذإ حسبنا سيدنا يا فيقولون وجهه ل  الظر من فيستمدنون الث�إ �س� وجنو�ه  وجباهه 
 ل  �ن�  �عل  ل� الرب لفيقو حوال به نبتغ وال بدال به نر�د ال وجهك ل  والظر منطقك

 يا:  فيقولون:  قال �زواج�  ل  ارجعوا وشتاقات لل�  �زواج�  وان وشتاقون �زواج� 
 قال تعّدون اا سنة آالف سبعة المعة ب� ما زورإ جعة ك ع�  فِن قال شطاً  لا اجعل سيدنا

 �زواجه  يبشوا حت. ... حلة سبعون رمانة ك ف خض رمانة منه  رجل ك فيعطى فينصفون
: وقاعت ، سوء غ� من فأن�رته وجهه ل  نظرت منها د� فلما: قال النان �بواب ع قيام وهن

 وقد هدذا �رون �ن تلوم� حبيبت: فيقول: قال هدذا �نت وما عندي من خرجت عقد حبيب
 نظرإ للها ينظرف عنها يعرض ث  ، وجهه نور من وج� فأشق وتعا  تبارك ر� وجه ل  نظرت
 وقد هدذا، �رون �ن تلوم� حبيب:  فنقول هدذا ماكنت و عندك من خرجت عقد حبيبت: فيقول
 ، ضعفا سبع� ر� وجه ل  الاظر وجه من وج� فأشق ر� وجهه ل  الاظر وجه ل  نظرت
 . ) لله  يضحك والرب اليمة باب من فنعانقه

: قال )ع( اهللا عبد �ب عن حيد بن  ص  عن ) نعيمها و نةال باب ٢٧ح٨/١٢٦" (الحار"  و�
 ثوابها يب� ل  اهللا فِن ، الليل صالإ لال اعقرآن ف ثواب ول لال اععبد يعمله حسن عمل مامن(

 {: قول ل } وطمعا خوفا ر�ه  يدعون الضاجع عن جنو�ه  تتجاف {:فقال عنده خطرها ععظي 
 ل  اهللا بعث المعة يوم كن فِذا ، جعة يوم ك ف الؤمن� عباده ف مةكرا هللا لن: قال ث }  يعملون
 ع ر�ك رسول هذا: ل فيقال فالن ع ل اسأذنوا: فيقول النة باب ل  فينت� حلة معه ولك الؤمن
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 ر�ينا ما النة �باحك والي سيدنا يا:  فيقلن ؟ �حسن عّ  تر�ن شيئ �ي ألزواجه: فيقول الاب،
 لال �شيئ يمرّ  فال باألخرى و�تعطف بواحدإ فيتر ، ر�ك للك بعث هذا من �حسن شيئا عليك
 خّروا لله نظروا فِذا ، وتعا  تبارك الرب ل  ت� اجتمعوا فِذا ، الوعد ل  ينت� حت ل �ضاء
 ؤونة،ال عن�  رفعت قد عبادإ يوم وال سجود يوم هذا عيس رؤوس�  ارفعوا عبادي: فيقول سجدا

 �يدي�  ف ما مثل ع� : فيقول النة، �عطيتنا ، �عطيتنا اا �فضل شيئ و�ي يارب:  فيقولون
نُا {:قول وهو يديه ف ما مثل ضعفا �سبع� جعة ك ف الؤمن ف�جع ، ضعفا سبع� ُْ ُ

ُ
 وهو}  ُوِز�دٌ  ُوة

 .  ) المعة يوم

 ف تعا  اهللا رؤ�ة �ثبت فقد الرابع ووصيك اوكلم كم لك نورد ، الرواية هذه فه  �ستطع ل  و�ذا
 .  توضيحه سيأت كما اآلية عدست ح� ف ، السجادية الصحيفة ف جاء كما اآلخرإ

 " برؤ�تك عقائك يوم �عيينا واقدر: (  نصه ما تعا  اهللا رحه السجاد االمام قال

 لمامه ألن الؤعف، يتدع ،كما نيااة ف �بصاره  غ� ببص اآلخرإ ف الؤمن� تصيص �تاج ال بل
لُْسُت  {:  ل  اهللا قال ح� ، اعقيامة يوم قبل ر�وه �نه  يقول العصوم

ُ
 }  بُُ�  قُالُوا بُِرّ�ُ� ْ  �

  
: قال )ع( اهللا عبد �ب عن بص� �ب عن بِسناده ) ٢٠ح١١٧ص" (الوحيد"  ف الصدوق �خرج فقد
 اعقيامة يوم قبل ر�وه وقد ، نع : قال ؟ اعقيامة يوم الؤمنون هيرا هل عزوجل اهللا عن �خَ�: ل قلت

لُْسُت  {:  ل  قال ح�: قال ؟ مت: فقلت ،
ُ
 الؤمن� و�ن: قال ث  ، ساعة سدت ث }  بُُ�  قُالُوا بُِرّ�ُ� ْ  �

 فداك جعلت ل:  فقلت:  بص� �بو قال ؟ هذا وقتك ف تراه �لست ، اعقيامة يوم قبل اةنيا ف ع�ونه
 �ن قدر ث  تقول ما بمع� جاهل مندر �ن�ره به حدثت لذا فِنك ، ال فقال ؟ عنك بهذا فأحدث

 واللحدون الشبهون يصفه عما اهللا تعا  ، باعع� كلرؤ�ة باعقلب الرؤ�ة وعيست �فر �شبيه ذلك
 . 

 ذكره عن"  األم� فالؤع"  �عرض الي تعا  اهللا رحه السجاد االمام كم من الرؤ�ة اثبات وجاء
 ف طمسها فحاول ،"  الوضوع ف نصوصها من �ض� ما و�لك"  بقول األذكر بعض ع واقتص هنا

 وهدذا ، الدرام ورور هدذا عليها وورّ  طمسها لا صاله ف الصوص هذه كنت ولو ، مهدها
 د ء ف قال.  األدعية هذه كو�ل ،"  والدعيس الدذب آية"  �ور يفضح �ن اهللا شاء وع�ن ، يفعلون
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 وال:(  الحب� د ء وهو آخر د ء ف وقال.  ) عقائك يوم للك بالظر �عينه  و�قررت: (  التوسل�
 ل  بالظر ومنحته بقضائك وضيته عقائك ل  وشوقته: (  وهو آخر د ء و�.  ) وجهك ع� تصف
.  ) رؤ�تك جيل ل  الظر عن وشتاقيك تجب الو):  الزاهدين مناجاإ وهو آخر د ء و�. ) وجهك

 ف آخروهو د ء و�.  ) برؤ�تك عقائك يوم �عيينا واقدر: (  الفتقر�ن مناجاإ وهو آخر د ء و�
 .  ).. عقائك ل  شوقاً  رغبت(  الموم استدشاف

 السجاد �دعية ببعض واستشهاده ، )٣٩ص" ( الرؤ�ة حول كمة"  كتابه ف الس� عبد عفقه ما �ما
 عليه �ستعج  كيف لذ الؤعف هذا �ور وغر�ب ، اععرب ب�الم جهل هذا فِن ، الرؤ�ة نف ع

 بلوغ عن األلسن قصت لع�: (  السجاد بقول استشهاده فمثال.  اععالّمة درجة ل  وصل وقد اللغة
 ل  الظر دون اراألبص وا�صت ، جالك كنه لدراك عن اععقول وعجزت باللك، يليق كما ثنائك

  معرفتك عن باععجز لال معرفتك ل  طر�قا للخلق تعل ول  ، وجهك سبحات

 �بصار رؤ�ته عن قصت الي ، بعده ي�ون آخر بال واآلخر ، قبله كن �ول بال األول هللا المد
 . )... الواصف� �وهام نعته عن وعجزت ، الاظر�ن

 وهذا الرؤ�ة نف ع يدل واحد د ء يورد �ن الؤعف رستطع  ل بل ، ؟ اهللا رؤ�ة اهللا رحه نفيه فأين
 و�ضابه  والفيد والجلس اعطوس شيعة بل ، اليت �هل شيعة عيسوا و�تباعه �نه يدل اا ، عجيب

 �هل مذهب و�ما اعقيامة، يوم تعا  الاري رؤ�ة نفوا الين وغ�ه  العتعة عقائد من وهذا بل ،! 
 .  اعقيامة يوم تعا  اهللا برؤ�ة اعقائل� السلف من السنة �هل هبمذ ع ه  اليت
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 أقار�ه رنه حهللا رض رثمان تالة حقيقة 
 تولته عنه اهللا رض عفان بن عثمان الور�ن ذي الاعث الراشد الليفة حول �ث�ت اعت الشبه من

 .�قار�ه
 

 عثمان خالفة ف الوالإ �سماء ع العرف غينب اعقضية هذه حج  معرفة �جل من ، اهللا ف �حبت
 : وه  عنه، اهللا رض

 
 .) الدوفة(  وقاص �ب بن سعد -1
 .)الدوفة ، الصإ(  األشعري ووس �بو -2
 .)�رمينيا �ذر�يجان، ، الدوفة(  شعبة بن الغ�إ -3
 .)وص(  اععاص بن عمرو -4
 .)همذان قرقيسياء،(  الج� عبدا� بن جر�ر -5
 .)�رمينيا ، قنس�ن( اعفهري وسلمة بن حبيب -6
 .)حص(  الولد بن خاة بن الرحن عبد -7
 .) الحر�ن(  اععبدي سوار بن اهللا عبد -8
 .)الحر�ن ، عمان(  القف اععاص �ب بن عثمان -9
 .)سجستان(  الار� ز�اد بن الر�يع -10
 .)خراسان(  السل� اليث  بن قيس -11
 .)المن(  المي� �مية بن يع� -12
 .)ودة( الخزو� اععاص بن خاة -13
 .)ودة(  الض� عمرو بن اهللا عبد -14
 .)صنعاء ، الُنُد(  الخزو� ر�يعة �ب بن اهللا عبد -15
 .)األردن(  السل� سفيان بن عمرو األعور �بو -16
 .)فلسط�(  الدنا� اعفراس حدي  بن علقمة -17
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 .)خراسان(  سعد بن مانعث بن عم� -18
 .)سجستان(  الليث عمر بن اهللا عبد -19
 .)كرمان(  غبيس بن الرحن عبد -20
 .)فارس(  المي� معمر بن اهللا عبيد -21
 .)خراسان(  اعيشدري �حر بن �م� -22
َج� اعفضيل بن عمران -23  .)سجستان(  اع
 .)كرمان(  المي� عمرو بن  ص  -24
 .)الصإ سواد(  الحر �ب بن الص� -25
 .)الروذ ورو الشاهجان، ورو(  قيس بن األحنف -26
 .)بلخ(  اع��وع قرإ بن حبيب -27
 .)هراإ(  زه� بن اهللا عبد بن خاة -28
 .)�ذر�يجان(  قيس بن األشعث -29
 .)الري(  قيس بن سعيد -30
 .) فارس مدن بعض ع(  اعيشدري حسان بن هرم -31
 .) فارس مدن بعض ع( اععبدي حيان بن هرم -32
 .) فارس مدن بعض ع(  راشد بن الر�ت -33
 .) فارس مدن بعض ع(  راشد بن النجاب -34
 .) فارس مدن بعض ع(  الجي� اعتجان -35
 .) همذان(  اععج� اعنس� -36
 .)�صبهان(  األقرع بن السائب -37
 .) ماه(  اع��وع حبيب بن مالك -38
 .)الوصل(  الزا� سالمة بن حدي  -39
 .) �رمينيا ، الاب(  الاه� ر�يعة بن سلمان -40
 .)حلوان(  الهاس بن عتيبة -41
 .)ماسباذان(  األسدي حبيش -42
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 .)�ذر�يجان ، �رمينيا ، جوخ(  المان بن حذيفة -43
 .) الدينة ع عثمان نائب(  ثابت بن ز�د -44
 .)المامة(  عنَياع عمرو بن سَإ -45
 .)حص(  األنصاري سعد بن عم� -46
 .)الشام بالد من الحر نواح ع(  اعفزاري قيس بن اهللا عبد -47

 
 :�سماؤه  الالة فه  الوالإ من عنه اهللا رض عثمان �قر�اء �ما
 .)الشام(  سفيان �ب بن معاو�ة -1
 .)الدوفة(  اععاص بن سعيد -2
 .) الدوفة(  عقبة بن الولد -3
 .)فارس ، الصإ(  كر�ز بن  ور بن اهللا عبد -4
 .)وص(  السح �ب بن سعد بن اهللا عبد -5
 .)سجستان(  سمرإ بن الرحن عبد -6
 .) ودة(  اععبش� عدي بن ع -7
 .)الحر�ن(  ال�  بن وروان -8
 

 عدد بلغ ح� ف ، لاً وا المس� عن يز�د عدده  �ن نالحظ الوالإ ألسماء الص هذا خالل من
 ، تقر�باً  السبع تبلغ و�نسبة ، فقط والإ ثمانية ، الوالإ �ولك من – عنه اهللا رض – عثمان �قر�اء

 ، – عنه اهللا رض – عثمان استخالف قبل الناصب بعض تق�وا الين الصحابة من ومعظمه 
 كن �نه ع يدل اا – عنه اهللا ضر – عثمان �قر�اء كثإ ع قياساً  ضئيلة �سبة تعد السبع و�سبة
 – عثمان عهد �ن وذلك ، غ�ه  من �و منه  اععسدر�ة �و اإلدار�ة الدفاءإ فيه يتوس  من ىتار
 .تعطيلها وعدم األمة طاقات جيع تنيد رستوجب اا ، وفتوحات جهاد عهد كن � عنه اهللا رض
:  اهللا رحه – تيمية ابن يقول ذلك و� – عنه اهللا رض – عثمان بها ينفرد ل  األقارب وتولة

 .)بمال و�ما ، بوالية لما : �قار�ه بعض ىص كن عمر بعد األور تو� من فعامة و�الملة(
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 �ن نندر ال �ننا كما ، �مية ب� �ب كن – عنه اهللا رض – عثمان �ن نندر ال و�ن: ( �يضاً  وقال
 .)�قار�ه و� علياً 

 
 عباس بن اهللا وعبيد ، الصإ ع عباس ابن:  �قار�ه استعمل قد و� لذ علياً  ووجدنا: ( �يضاً  وقال
 هانئ �م �خته ابن وهو ، هبَإ بن وجعدإ ، والدينة ودة ع اععباس اب� معبداً  و وقثماً  ، المن ع
 .)وص ع ، وةه و�خو اور�ته ابن وهو ، ب�ر �ب بن و�مد ، خراسان ع ، طاعب �ب بنت

 
 فقد ، �ذنبوا لن عزل  �و عليه  الدود لقامة من تمنعه ل  �قار�ه – عنه اهللا رض – عثمان وتولة
 بن سعيد عزل �نه كما ، الدوفة عن وعزل – عنه اهللا رض – عقبة بن الولد ع المر حد �قام

 ! ون�ب من عليه  وع� �هلها بعض منها �خرجه ح� الدوفة عن � عنه اهللا رض – اععاص
 

 ذنب ع يدل ال الدوفة �هل لخراج �رد: (بقول السأعة هذه ع – اهللا رحه – تيمية ابن علق وقد
 فتح الي وهو وقاص �ب بن سعد ع قاووا قد ، والٍ  ك ع يقووون كنوا اعقوم فِن ، ذاك يوجب
 غ�ه شدوا وقد ، مثله نائب عليه  يتول ول  ، الشورى �هل �حد وهو ، كسى جنود و�س ، الالد
 – الطاب بن عمر عليه  ود  ، وغ�ه  ، شعبة بن والغ�إ ، اععاص بن وسعيد ، ياس بن عمار مثل
 .)عليه  فلبّس ع عبّسوا قد لنه  ا�: ( فقال – عنه اهللا رض

 
 �ذنبوا قد ع ونواب ، بذنبه راضياً  عثمان ي�ون �ن يوجب ال ذلك فمجرد ، ذنباً  �ذنب �نه قدر و�ذا
 و�نما ، كث�إ ذنو�اً  يذنبون وسل  عليه اهللا ص� الب نواب من واحد غ� كن بل ، كث�إ ذنو�اً 

  .)ذلك و�و ، اعتداء �و ، حق استيفاء �و ، حد لقامة من عليه �ب ما ترك لذا مذنباً  اإلمام ي�ون

  اعغيث �مد بن خاة اةكتور
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 رنسما حهللا رض ع للقتا حوؤمن� أم خروج شبسة 
  

 وخرجت ع عقتال اليوش جيشت عنها اهللا رض  �شة الؤمن� �م �ن الشبهة هذه صاحب يقول
 ... مبايعته ع الاس اجتمعت الي اعطاعة مفروض زمانها لمام ع
 

 .. الوفيق و�اهللا نقول
 رض عثمان بقتلة والطالة الحلإلص خرجت و�نما التة للقتال الؤمن� �م خروج ي�ن ل "  �وٍال�ٍ�ً
 الز�� لا فقال:  وسنده ف �حد اإلمام ذكره ما للحص ال منها كث�إ ذلك ع واألدعة عنه اهللا

  الاس ب� بك يصلح �ن وجل عز اهللا عس ترجع�
. 

 : قولا عنها اهللا رض الؤمن� �م عن حبان ابن رواه ما و�يضا

 السلمون ف�اك تقدم� بل معها كن من بعض لفقا راجعة �� اال �ظن� ما 

  بينه  ذات وجل عز اهللا فيصلح 
 

 يلزمنا �ن ألحد �ق فال �صالً  زمان لمام �سمه كتبنا ف ش عندنا عيس نقول"  ثانياً 

 . بها نؤمن ال عفظة ف 
 

 الدينة ف كن و�نما اععراق ف عنه اهللا رض ع ي�ن ل "  ثالاً 

 . عنه اهللا رض عثمان قتلة حيث للعراق ذهبت الؤمن� و�م 
 

 االمام ع الؤمن� ام خروج ف قلنا ان الشبهة لصاحب نقول �خ�اً 

  االمام ع خرجوا الين الوارج مثل مثلها خارجية حدمها فسيدون 
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 ؟ عليها ال�  فديف

  ؟ الشع وال�  الد عليها اإلمام يق  ل  لاذا

  ( �ماه يا(  ب يناديها و�ن و�ررمها ودة لل رمةود معززإ � دها بل
 

 بغت فِن بينهما فأصلحوا اقتتلوا الؤمن� من طائفتان و�ن:  يقول واهللا فتنة حصل ما �ن نقول لذن
 باععدل بينهما فأصلحوا فاءت فِن اهللا �ور ل  تفء حت تبغ اعت فقاتلوا األخرى ع لحداهما
  ط�القس �ب اهللا لن و�قسطوا

 
 صحيح لسناده : األرنؤوط شعيب عليق ٢٤٦٩٨ رق  حديث ٩٧ ص ٦ الزء �حد وسند -1
 

 ع صحيح لسناده : األرنؤوط شعيب ال ٦٧٣٢ رق  حديث ١٢٦ ص ١٥ الزء حبان بن صحيح-2
 الشيخ� شط

=============== 

  

   �شة الؤمن� �م وخروج المل حرب ف وقع لا وولخصا

 عقيها قد و�ن – و �شة والز�� طلحة فسار ، السلمون توجع صَاً  عنه عثمان قتل ال �نه األو� 
 من اعتضه  بمخرجه  وجهه اهللا كرم ع عل  فلما ، الصإ �و – عمرتها من مقبلة و� الَ

 دينةال �هل رستنفران وعماراً  السن ابنه و�رسل ، ففاتوه ، اإلسالم عصا رشق ما �دث لال الدينة
 تعا  اهللا كرم اإلمام جاءه  لذا حت ، مالا و�يت باهلها �ستعانوا الصإ قدووا ولا ، الدوفة واهل
 وانتص ، كن ما و�ن عثمان قتلة فثار ، بذلك الساعون وسع الكمة واجتماع الصلح حاول وجهه
 خلون ععش اععص صالإ ل  الميس يوم الهار ارتفاع من قتال  و�ن ، وجهه تعا  اهللا كرم ع
 . اآلخرإ جادى من
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 )) اإلصالح لال �ردت وما.  ولك((  قاعت )) لك اهللا غفر((  فقال الؤمن� �م ل  جاء ع ظهر ولا
 ، اعطلحات طلحة �م الارث بنت سنيه ع الصإ ف دار �عظ  و� خلف بن عبدا� دار انزلا ث 

 رجل� بالاب لن الؤمن� �م� يا:  رجل فقال عندها وجلس عتهو�اي به ورحبت ثالث بعد وزارها
 ثيابهما من �ردهما وان ج�إ مائة منهما واحد ك �� ان عمر بن اعقعقاع فاور  �شة من يناالن
 . ففعل

 من �ا لن واذن ومتاع وزاد ور�ب من ينبغ ما ب�ل للها بعث الصإ من الروج ارادت ولا
 الوم كن ولا.  �مداً  اخاها معها وس� اور�إ �ر�ع� معها و�رسل ، القام �ب �ن لال يرجع ان اليش
 ب� يا: ((  وقاعت ل  ودعت الاس فودعت الودج ف الاب ع فوقف ع جاء فيه ارتلت الى

 الر�إ ب� ي�ون ما لال اعقدي  ف طاعب �ب بن ع و�� بي� كن ما لنه ، بعضاً  بعض�  يغتب ال
 زوجة و�نها ، ذلك لال و�ينها بي� كن ما واهللا ، صدقت((  ع فقال )) األخيار لن و�نه ، و�حائها
  معها وسار )) واآلخرإ اةنيا ف وسل  عليه اهللا ص� نبي� 

ً
 بقية معها بنيه وسح ، �مياالً  وود 

 . الوم ذلك

 من العاولة هذه فف.  خارها تبل حت تبك وقع ما ذكرت لذا ذلك بعد عنها تعا  اهللا رض و�نت
 – عنها اهللا رض وحاشاها – �فرها من الشيعة تزعمه ما خالف ع دلل عنه اهللا رض األم�
 ع ، العر�ة غبار من نقية و� لال ر�ها ل  تذهب ل  �نها ع دلل كن ما ع و��ائها ندمها و�
 ولدنها �جتهدت لنها واحد غ� وقال.  ذلك ف الية حسنة نتك �نها ع يدل ما كمها ف �ن

 تعا  اهللا رض و�ونها ) ١(  �جتهاده ع �جر بل الخطئ الجتهد ع لث  وال االجتهاد ف �خطات
 . فيه ر�ب ال اا االجتهاد �هل من عنها

 بِحدا�ن كأ� زواجهأل يوماً  قال وسل  عليه اهللا ص� �نه لجتهادها يبطل لنه الشيعة قاعت نع 
  �شة نزله قيل وودة الصإ ب� م�ل والو�ب ح�اء يا ت�ون �ن فِياك ، الو�ب كب تنبحها
 . ترجع ول  ال� ف ص�ح وهو الديث فتذكرت كبه ونبحتها

 بالرجوع همت طلحه بن �مد من وتقيقه ذلك سمعت لا �نها عندنا الابت �ن ذلك عن والواب
 الاحية تلك دهاق� من رجالً  ثمان� مع ال�  بن وروان لا شهد هذا ومع عليه توافق ل  نها� لال
 ف ووجوداً  عيس )) ح�اء يا ت�و� �ن لياك((  �ن ع ، الو�ب وعيس آخر وكن الكن هذا �ن
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 فال كن لو �نه ع ، االجتهاد يناف ص�ح ن� الَ ف فليس السنة �هل عند عليها العول الدتب
 ل  علمت �نها لو ، الكن هذا طر�قها ف �ن تعل  ل  ح� فسارت �جتهدت ألنها �يضاً  �ذوراً  يرد

 جرم فال ، لفعله �شئ اور ال� هذا بعد الديث ف وعيس.  عليه الوافقة ععدم الرجوع يمدنها
 . شبهة بال به الأوورإ ال� ذات لصالح من قصدته ما ع ورت

 فقد طلحة و�ما.  عنه اهللا رض اإلمام بيعة ع لال يموتا فل  عنهما اهللا رض والز�� طلحة واما
 ؟ �نت من:  ل فقال رمق آخر ف المل يوم بطلحة وررت:  قال �نه �ز�إ بن ثور عن ال�  روى
 هذه:  وقال فبايع� يدى فبسطت ، �بايعك يدك ��سط:  فقال ، ع الؤمن� �م� اصحاب من:  قلت
 اهللا ص� ورسول تعا  اهللا صدق �رَ اهللا:  فقال فأخَته علياً  فأتيت.  نفسه وفاضت ، ع بيعة
 . عنقه ف و�يعت لال النة طلحة يدخل �ن سبحانه اهللا اب وسل  عليه

 ل نتو� علياً  لقاتلن:  ل الب قول وذكره به وخال وجهه تعا  اهللا كرم ع ناداه فقد الز�� و�ما
 نادماً  اععسدر�ن من فخرج ، ابداً  �قاتلك ال جرم ال ، اةهر ��سانيه شيئاً  اذكرت� عقد:  فقال ، ظال 
 واستاذن �سيفه جاء �نه اعفر�ق� عند ثبت وقد.  جرووز بن عمرو قتله مظلوماً  السباع بوادي وقتل
 اهللا رسول سمعت ؟ تفتخر صفية �بن �بقتل:  فقال ، الز�� قاتل �نا:  فقال ، ل ياذن فل  األم� ع
 .  )) بالار صفية ابن قاتل �ش((  يقول وسل  عليه اهللا ص�

 �ن السن عن واليهق حات  �ب ابن �خرجه ما ونظ�ه ، قيل ما ع الشبهة فلقيام قتله عدم واما
 فغضب ، وسل  ل�:  يقول وهو فر قد رجالً  منه  واحد فقتل ، يتطرقون ذهبوا الصحابة من �ناساً 
 السدى �خرجه فيما �سامة قتل و�ذا.  اعقاتل يقتل ول  شديداً  غضباً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 يقبل ول  جداً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فالمه ، اهللا رسول �مد اهللا لال � ال:  يقول رجالً 
 لست السالم لل�  �عق لن تقولوا وال[  تعا  قول ونزل ؟ اهللا لال � وال �نت كيف:  ل وقال عذره
 يطلبه ل  لذا اعقصاص الا�  ع �ب هل �نه ف �ختلفوا اععلماء بأن آخرون و�جاب اآلية[  وؤمناً 
 �يضاً  وروى.  يقع ول  طلب بدون الوجوب يرى ال ان وجهه تعا  اهللا كرم األم� وععل ؟ ال �م الو�
 �نا �رون �ن ألرجو ل� ، �خ بابن ورحباً ((  �بيه ووت بعد طلحة بن عمر جاءه لا قال األم� �ن

 سر ع لخواناً  غل من صدوره  ف ما ونزعنا: [  فيه  تعا  اهللا قال الين من والز�� وطلحة
 . متطهر�ن طاهر�ن لال يذهبا ل  عنهما تعا  اهللا رض �نهما ع يدل و�وه وهذا ))[  متقابل�
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 حدود لقامة ع ع الؤمن� �م� مع والعاون اإلصالح �رادت ألنها ، واصابت �جتهدت لنها )١(
 قتلة جرائ  من اخرى جر�مة كنت المل وقعة ف سفدت اعت واةماء.  الجرم� اعقتلة ف اهللا

 ، عثمان قتلة ع الدود لقامة ل  توفقوا ولو ، معها ومن بعا�شة وال بع� شئ منها يلحق ال عثمان
.  وجهه تعا  اهللا كرم ع قتل ولا ، الروافض وال الوارج وجدت ولا ، ذلك بعد الوادث لغ�ت
 . عنا تف وقد عليها يطلعنا قد حدمه شئ ك ف هللا وع�ن
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ُُّسا يُا   ُ
غْ  حلرفُساُل  َ

ّ
نِْزلُ  ُما بُل

ُ
ُْك  أ  ُرّ�ك ِمنْ  يِلُ

  
 اعق� تفس� 

 بتفس�اعق� اعق� رذك
 
  الا� الزء ف

  سبأ سورإ من ٢٠ لآلية تفس� ٢٠١ الصفحة
 } ظنه ابليس عليه  صدق عقد و {
 

 : قول ف للناس الؤمن� �م� ينّصب �ن نبّيه اهللا �ور لا:  قال
 } ع ف ر�ك من الك انزل ما بلّغ الرسول �يها يا {
 

  فقال خ  بغدير
 " وواله �فع وواله كنت من" 
 

 : ابليس ل  فقال رؤوسه  ع اعتاب حثوا و ، األرَ لبليس ا  األبالسة فجاءت
 : فقالوا ؟ ماع� 

 ، اعقيامة يوم ا  شء �لها ال عقدإ الوم عقد قد الرجل هذا لنّ 
  ، ىلفو� عن ِعدإ فيه وعدو� قد حول الين لنّ  ، ك:  لبليس ل  فقال
 } ظنه ابليس عليه  صدق وعقد { ولرس ع اهللا فأنزل

  
 : اعق� رواية ع تعليق

 اععل  و�هل الفس�ن بأقوال الجرإ من الانية السنة ف نزعت الائدإ سورإ ف البليغ آية �ن العلوم
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 غدير �ن والعلوم وسل  عليه اهللا ص� الرسول هجرإ قبل ودة ف نزعت �ي ودّية سبأ سورإ �ن ث 
 هذه ب� جع كيف �عل  فال ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول الوداع حجة بعد كنت وحادثته خ 

 الاطلة الرواية بهذه وخرج اعق� الالك كها اآليات

 الدعب ع

  
 اهللا رحه كث� ابن قال

ُها يُا(  ُّ
ُ
نِزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
ّ�ُك  ِمن لُِلُْك  � َّ  رُِساُلُهُ  بُلفْغُت  ُما�ُ  ُرْفُعْل  عف ْ  ُو�ِن رف ْعِصُمُك  ُوا  الفاِس  ِمنُ  ُُ

َف  لِنف  ْهِدي الُ  ا ُقْومُ  ُُ
ْ
ُكفِِر�نُ  اع

ْ
 ) ٦٧:  الائدإ( )اع

 ما جيع بِبالغ ل وآوراً ، الرساعة باس  وسل  عليه اهللا ص� �مداً  ورسول عبده تاطباً  تعا  يقول 
 . اعقيام �ت  به وقام، ذلك والسالم الصالإ ل�فض عليه امتثل وقد، به اهللا �رسله

  
 عن، لسماعيل عن سفيان حدثنا، يوسف بن �مد حدثنا: اُالية هذه تفس� عند الخاري قال

 وسل  عليه اهللا ص� �مداً  �ن حدثك من: قاعت، عنها اهللا رض  �شة عن، وسوق عن الشعب
ُها يُا( ليقو اهللا، كذب فقد عليه اهللا �نزل اا شيئاً  كت  ُّ

ُ
نِزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
ّ�ُك  ِمن لُِلُْك  �  عف ْ  ُو�ِن رف

َّ  رُِساُلُهُ  بُلفْغُت  ُ�ُما ُرْفُعْل  ْعِصُمُك  ُوا َف  لِنف  الفاِس  ِمنُ  ُُ ْهِدي الُ  ا ُقْومُ  ُُ
ْ
ُكفِِر�نُ  اع

ْ
 هاهنا رواه هدذا، )اع

 . طوالً م صحيحه من وواضع ف �خرجه وقد تتصاً 

  
 عن طرق من سننهما من الفس� كتاب ف واعنسائ واعتمذي، اإليمان كتاب ف وسل  رواه و�ذا
: قاعت �نها �يضاً  عنها الصحيح� و�، عنها اهللا رض عنها، األجدع بن وسوق عن، الشعب  ور

ِْف { اُالية هذه لدت  اعقرآن من شيئاً  كتماً  وسل  عليه اهللا ص� �مد كن لو ُ  ُما َُْفِسُك  ِف  ُوتُ َف  ا
ُْش  ُمبِْديهِ 

ُ
ُ  الفاُس  ُوت َف ُحّق  ُوا

ُ
ن �

ُ
ُْشاهُ  �

ُ
 . ) ٣٧ األحزاب() ت

  
 عن عباد حدثنا، سليمان بن سعيد حدثنا: الرمادي منصور بن �حد حدثنا: حات  �ب ابن وقال
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 �ن فيخَوننا يأتونا ناساً  لن: ل قالف رجل فجاء، عباس ابن عند كنا: قال �بيه عن، عنتإ بن هارون
 تعا  اهللا �ن تعل  �ل : عباس ابن فقال للناس وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يبده ل  شيئاً  عند� 

ُها يُا: ( قال ُّ
ُ
نِزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
ّ�ُك  ِمن لُِلُْك  �  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ورثنا ما واهللا ؟ ) رف

 ، جيد لسناد وهذا، بيضاء ف سوداء

  
 �ب بن عع� قلت: قال السوائ اهللا عبد بن وهب جحيفة �ب رواية من الخاري صحيح ف وهدذا
 البة فلق والي ال: فقال ؟ اعقرآن ف عيس اا الوح من شء عند�  هل: عنه اهللا رض طاعب
 ؟ الصحيفة هذه ف وما: قلت، الصحيفة هذه ف وما اعقرآن ف رجالً  اهللا يعطيه فهماً  لال، اعنسمة و�ر�
 .ب�افر وسل  يقتل ال و�ن، األس� وفكك، اععقل: قال

  
 ل شهدت وقد، اعتسلي  وعلينا الالغ الرسول وع الرساعة اهللا ِمن: الزهري قال: الخاري وقال
، الوداع حجة يوم تهخطب ف الحافل �عظ  ف بذلك واستنطقه ، األمانة و�داء الرساعة بِبالغ �مته
 �ن اهللا عبد بن جابر عن وسل  صحيح ف ثبت كما، �عفاً  �ر�ع� من �و �صحابه من هناك كن وقد

 �نت  فما، ع� وسؤولون لن�  الاس �يها« يومئذ خطبته ف قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 لله  و�ندسها السماء ل  �صبعه يرفع فجعل، ونصحت و�ديت بلغت قد �نك �شهد: قالوا »؟ قائلون
  »بلغت هل ا�« و�قول

: قال، عباس ابن عن، عدرمة عن، غزوان ابن يع� فضيل حدثنا، نم� ابن حدثنا: �حد اإلمام قال 
: قالوا ؟ هذا ب� �ي: قال، حرام يوم: قالوا ؟ هذا يوم �ي »الاس �يها يا«: الوداع حجة ف اهللا رسول قال
 و�عراض�  ودماء�  �وواع�  فِن«: قال، حرام شهر: قالوا ؟ هذا شهر �ي:  قال، حرام ب�

 رفع ث ، وراراً  � دها ث  »هذا شهر�  ف، هذا ب��  ف، هذا يوم�  كحرمة حرام علي� 
 .وراراً  »؟ بلغت هل ا�« فقال السماء ل  �صبعه

 ترجعوا ال: اعغائب الشاهد بلغفلي �ال« قال ث ، وجل عز ر�ه ل  لوصية واهللا: عباس ابن يقول: قال 
 بن �� عن، الدي� بن ع عن الخاري روى وقد »بعض رقاب بعض�  يضب كفاراً  بعدي
 .�وه به غزوان بن فضيل عن، سعيد
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 بلغت فما، به �رسلتك ما الاس ل  تؤد ل  و�ن يع�} رساله بلغت فما تفعل ل  و�ن{: تعا  وقول
 تفعل ل  و�ن{ عباس ابن عن طلحة �ب بن ع وقال وقع لو ذلك ع يتتب ما عل  وقد �ي، رساله

 ، رساله تبلغ ل  ر�ك من للك �نزل اا آية كتمت لن يع�} رساله بلغت فما

  
 لا: قال �اهد عن، رجل عن سفيان حدثنا، عقبة بن قبيصة حدثنا، �ب حدثنا: حات  �ب ابن قال

 عّ  �تمعون وحدي و�نا �صنع كيف، رب يا: قال} ر�ك من للك �نزل ما بلغ الرسول �يها يا{ نزعت
 .به الوري وهو سفيان طر�ق من جر�ر ابن ورواه} رساله بلغت فما تفعل ل  و�ن{ ف�عت ؟

  
 ع ووؤ�دك وناصك حافظك و�نا رساعت �نت بلغ �ي} الاس من يعصمك واهللا{: تعا  وقول

 الب كن وقد، يؤذيك �سوء للك منه  �حد يصل فلن تزن وال تف فال، به  ومظفرك �عدائك
 ،�رس اُالية هذه نزول قبل وسل  عليه اهللا ص�

 �ن �دث ر�يعة بن  ور بن اهللا عبد سمعت: قال �� حدثنا، يز�د حدثنا: �حد اإلمام قال كما 
 جنبه ل  و� للة ذات رسه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن تدث كنت عنها اهللا رض  �شة
 فبينا: قاعت »الليلة �رس� �صحاب من صالاً  رجالً  لت« قال ؟ اهللا رسول يا شأنك ما فقلت: قاعت

 بك جاء ما«: فقال. مالك بن سعد �نا: فقال »؟ هذا من« فقال، السالح صوت سمعت لذ، ذلك ع �نا
، نومه ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا سولر غطيط فسمعت:قاعت. اهللا رسول يا ألحرسك جئت: قال »؟

 اهللا ص� اهللا رسول سهر: عفظ و�، به األنصاري سعيد بن �� طر�ق من الصحيح� ف �خرجاه
 و�ن، عنها اهللا رض بعا�شة دخول بعد هجرته �ثر ع يع� الدينة مقدمه للة ذات وسل  عليه
 .منها ثنت� سنة ف ذلك

 حدثنا، لبراهي  بن وسل  حدثنا، وص نز�ل، الصي ورزوق بن لبراهي  ناحدث: حات  �ب ابن وقال
 الب كن: قاعت  �شة عن، شقيق بن اهللا عبد عن، الر�ري عن قدامة �با يع� عبيد بن الارث
 الب فأخرج: قاعت} الاس من يعصمك واهللا{ اُالية هذه نزعت حت ُ�رس وسل  عليه اهللا ص�
 وهدذا »وجل عز اهللا عصم� فقد انصفوا الاس �يها يا« وقال اعقبة من ر�سه سل و عليه اهللا ص�
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 ث ، به لبراهي  بن وسل  عن كهما، الهض� ع بن نص وعن، حيد بن عبد عن اعتمذي رواه
 لبراهي  بن وسل  طر�ق من وستدر�ه ف والا�  جر�ر ابن رواه وهدذا، غر�ب حديث وهذا: قال
 �ب عبيد بن الارث عن منصور بن سعيد رواه و�ذا، ىرجاه ول ، اإلسناد صحيح: ا� ال قال، به

 ،به  �شة عن، شقيق بن اهللا عبد عن، الر�ري عن قدامة

 عليه اهللا ص� الب كن: قال، شقيق ابن عن الر�ري عن هذا بعضه  روى وقد: اعتمذي قال ث  
 لسماعيل طر�ق من جر�ر ابن رواه هدذا: قلت.  �شة ريذك ول ، اُالية هذه نزعت حت ُ�رس وسل 
 ،ورسالً  شقيق بن اهللا عبد عن الر�ري عن كهما، وهيب طر�ق من وردو�ه وابن، علية بن

 بن والر�يع، جر�ر ابن رواهما، اعقرظ كعب بن و�مد جب� بن سعيد عن ورسال هذا روى وقد 
 خاة حدثنا، الصي رشدين بن �حد حدثنا، �حد بن سليمان حدثنا: قال ث ، وردو�ه ابن رواه، ��س
 مالك بن عصمة عن، ووهب بن اهللا عبد عن الختار بن اعفضل حدثنا، الصدف السالم عبد بن

 من يعصمك واهللا{ نزعت حت. بالليل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �رس كنا: قال الظ�
 ،الرس فتك} الاس

 بن كردوس حدثنا، الغدادي الكتب نص �بو حد بن �مد بن حد حدثنا، �حد بن سليمان حدثنا 
، الدري سعيد �ب عن، عطية عن ورزوق بن فضيل عن الرحن عبد بن يع� حدثنا، الواسطي �مد
 ترك} الاس من يعصمك واهللا{ اُالية هذه نزعت فلما، �رسه فيمن اهللا رسول ع  اععباس كن: قال

 .الرس وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

   

ْالِ  بُاب
ُ
ِ  ق َف   ح

ُ
ُُّسا يُا: "ُرُعال ُ

غْ  حلرفُساُل  َ
ّ
نِْزُل  ُما بُل

ُ
ُْك  أ  " ُرّ�ُك  ِمنْ  يِلُ

ِ  قُْولِ  بُاب -٤٦ َف   ا
ُ
ُها يُا: "ُرُعا  ُّ

ُ
نِْزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل  َ

ُ
 بُلفْغُت  ُ�ُما ُرْفُعْل  لُ ْ  ُو�ِنْ  ُرّ�ُك  ِمنْ  )١(  لُِلُْك  �

تِهِ 
ُ
ِ  ِمنْ : الّزْهِرّي  ُوقُاُل  ،"رُِساال َف ِ  رُُسولِ  وُُعُ  الرُّساعُةُ  ا َف ُ  ُص�ف  ا َف   وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
ُُالغ  وُُعلُيْنُا )٢(  الْ

ُ  ُوقُاُل  اعتفْسِليُ ، َف   ا
ُ
  ِلُْعلُ ُ : "ُرُعا 

ُ
بْلُُغوا قُدْ  نْ �

ُ
ِت  �

ُ
  ُوقُاُل " ُرّ�ِه ْ  رُِساال

ُ
بِْلُغُ� ْ : "ُرُعا 

ُ
ِت  �

ُ
 ،"ُرّ�  رُِساال

ُلفُف  ِح�ُ  ُمالٍِك  ْ�نُ  ُكْعُب  ُوقُاُل 
ُ
ُ  ُص�ف  الفِبّ  ُ�نْ  ت َف ُ  فُُسُ�ُى: "وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا َف ُ  )٣(  ُ�ُملُُ� ْ  ا

ُ
 ُورُُسول

ْعُجبُُك  لُِذا: ُ �ُِشةُ  ُوقُاعُْت  ،"ُوالُْمْؤِمنُونُ 
ُ
ُ  فُُسُ�ُى اْ�ُملُوا ُ�ُقْل  )٤(  اْوِرئٍ  ُ�ُمِل  ُحْسنُ  � َف   ُ�ُملُُ� ْ  ا
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)٥(  ُ
ُ
  ُوالُْمْؤِمنُونُ  ُورُُسول

ُ
نفُك  ُوال ُحٌد، رُْستُِخفف

ُ
ِدتُاُب  ُذلُِك " )٦( : ُمْعُمرٌ  ُوقُاُل  �

ْ
ُقْرآنُ  ُهُذا" اع

ْ
 ُهًدى" اع

عُةٌ  ُ�يُانٌ  )٧( " لِلُْمتفِق�ُ 
ُ
  ُكُقْوِلِ  وُِدال

ُ
ِ  ُحْ� ُ  ُذِعُ� ْ : "ُرُعا  َف ِ  ُحْ� ُ  ُهُذا ا َف   ا

ُ
 " ُر�ُْب  ال

ُ
 تِلُْك " ُشكف  ال

ْعِ� " آيُاُت  ْعُالمُ  ُهِذهِ  ُُ
ُ
ُقْرآنِ  �

ْ
ُفلِْك  ِف  ُكنْتُ ْ  لُِذا ُحتف " ُوِمثْلُهُ  اع

ْ
ْعِ� " بِِه ْ  وُُجُر�ْنُ  اع �ٌُس  ُوقُاُل  بُِ� ْ  ُُ

ُ
� :

ُ  ُص�ف  الفِبّ  ُ�ُعُث  َف ُ  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا
ُ
  ُحُراًما ُخال

ُ
تُُؤّم�ِنُوِ�  ُوقُاُل  قُْوِمهِ  لِ 

ُ
بُلّغُ  �

ُ
ِ  رُُسولِ  رُِساعُةُ  )٨(  � َف  ُص�ف  ا

 ُ َف  . ُ�ُّدُ�ُه ْ  فُُجُعُل  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ�نُا -٥٧٣٠ ُفْضُل  ُحدف
ْ
ْعُقوُب  ْ�نُ  اع ُ�نُا ُُ ِ  ُ�بْدُ  ُحدف َف ّ�ّ  ُجْعُفرٍ  ْ�نُ  ا ُ�نُا الرف ُ�نُا ُسلُيُْمانُ  ْ�نُ  الُْمْعتُِمرُ  ُحدف  ُحدف

ِ  بُيْدِ �ُ  ْ�نُ  ُسِعيدُ  َف ُ�نُا الفُقِفّ  ا ِ  ُ�بْدِ  ْ�نُ  بُْ�رُ  ُحدف َف  بِْن  ُجبُْ�ِ  ُ�نْ  ُحيفةُ  بِْن  ُجبُْ�ِ  ْ�نُ  ُوِزُ�ادُ  الُْمُزِ�ّ  ا
نُا الُْمِغُ�إُ  قُاُل  ُحيفةُ  ُ َُ ْخ

ُ
ُ  ُص�ف  نُِبّينُا � َف نفهُ  ُرّ�نُا رُِساعُةِ  ُ�نْ  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
  ُصارُ  ِمنفا قُِتُل  ُمنْ  َ

ُ
ُنفةِ  لِ 

ْ
 . )٩(  ال

ُ�نُا -٥٧٣١ دُ  ُحدف ُ�نُا يُوُسُف  ْ�نُ  ُ�ُمف ْعِبّ  ُ�نْ  لِْسُماِ�يُل  ُ�نْ  ُسْفيُانُ  ُحدف وقٍ  ُ�نْ  الشف  ُ �ُِشةُ  ُ�نْ  ُوْسُ
ُ  رُِضُ  َف ثُُك  ُمنْ  قُاعُْت  ُ�نُْها ا نف  ُحدف

ُ
ًدا � ُ  ُص�ف  ُ�ُمف َف دٌ  ُوقُاُل  ُشيْئًا ُكتُ ُ  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا �ُنُا ُ�ُمف بُو ُحدف

ُ
 ُ ِورٍ  �

ُعُقِدّي 
ْ
ُ�نُا اع ِب  بِْن  لِْسُماِ�يُل  ُ�نْ  ُشْعبُةُ  ُحدف

ُ
ْعِبّ  ُ�نْ  ُخاِةٍ  � وقٍ  ُ�نْ  الشف  ُمنْ  قُاعُْت  ُ �ُِشةُ  ُ�نْ  ُوْسُ

ثُُك  نف  ُحدف
ُ
ُ  ُص�ف  الفِبف  � َف ُ  لِنف  تُُصّدقْهُ  فُُال  الُْوْحِ  ِمنْ  ُشيْئًا ُكتُ ُ  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا َف   ا

ُ
ُقوُل  ُرُعا  ُها يُا ُُ ُّ

ُ
َ 

نِْزُل  ُما بُلّغْ  الرفُسوُل 
ُ
تُهُ  بُلفْغُت  ُ�ُما ُرْفُعْل  لُ ْ  ُو�ِنْ  ُرّ�ُك  ِمنْ  لُِلُْك  �

ُ
 . )١٠(  رُِساال

ُ�نُا -٥٧٣٢ تُيْبُةُ  ُحدف ُ�نُا ُسِعيدٍ  ْ�نُ  ُْ ْ�ُمِش  ُ�نْ  ُجِر�رٌ  ُحدف
ُ ْ
ِب  ُ�نْ  األ

ُ
 قُاُل  ُشُْحِبيُل  بِْن  ُ�ْمِرو ُ�نْ  ُوائٍِل  �

ِ  ُ�بْدُ  قُاُل  َف ِ  رُُسوُل  يُا رُُجٌل  قُاُل  ا َف ّي  ا
ُ
نِْب  � ُ  الف َُ ْر

ُ
ِ  ِعنْدُ  � َف نْ  قُاُل  ا

ُ
ِ  تُْدُعوُ  � ف  ُ� ف  قُاُل  ُخلُُقُك  ُوُهوُ  ّدانِ  َِ

يْ 
ُ
نْ  ُ� ف  قُاُل  �

ُ
كُ  ُرْقتُُل  � ُ نْ  ُتُافُةُ  ُوةُ

ُ
ْطُع ُ  � يْ  ُ� ف  قُاُل  ُمُعُك  ُُ

ُ
نْ  قُاُل  �

ُ
نُْزُل  ُجارِكُ  ُحِليلُةُ  تُُزاِ�ُ  �

ُ
ُ  فُأ َف  ا

ينُ  تُْصِديُقُها ِ
ف
  ُوال

ُ
ِ  ُمعُ  يُْدُعونُ  ال َف   آُخرُ  لِلًُها ا

ُ
ْقتُ  ُوال مُ  اعفِت  الفْفُس  لُونُ ُُ ُ  ُحرف َف   ا

ف
ُّق  لِال

ْ
  بِال

ُ
 يُْزنُونُ  ُوال

ْفُعْل  ُوُمنْ  ثُاًما يُلُْق  ُذلُِك  ُُ
ُ
ُ  يُُضاُ�ْف  �

ُ
ُعُذاُب  ل

ْ
يُةُ  اع

ْ
 . )١١(  اآل

  
  

 
- والبلفغ تلوقة، اععباد و�فعال اععبد، فعل ذلك وترك وتبليغه اعقرآن تالوإ �ن: باعتجة القصود -١

 ابتداء و�ما فعله، هو الي البليغ �رد لال الكم من ل عيس البلّغ ألن تلوق؛ غ� -اهللا كم
 . تلوق غ� اهللا وهو وابتد�ه ��شأه لن فهو الكم
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 فعله هو والبليغ ،"الالغ اهللا رسول وع: "قول اهدوالش اهللا، رحه- الزهري من عظي  كم هذا -٢
 . تلوق غ� اهللا كم فهو البلفغ �ما تلوقًا، فيدون

 ل ، فعل ف� للقرآن قراءته  ذلك ومن تلوقة، ف� و�عمال  اععباد، ل  اععمل لضافة: الشاهد -٣
 . تلوق غ� اهللا كم واعقرآن

 ل ، فعل ف� للقرآن قراءته  ذلك ومن تلوقة، ف� و�عمال  اععباد، ل  اععمل لضافة: الشاهد -٤
 . تلوق غ� اهللا كم واعقرآن

 ل ، فعل ف� للقرآن قراءته  ذلك ومن تلوقة، ف� و�عمال  اععباد، ل  اععمل لضافة: الشاهد -٥
 . تلوق غ� اهللا مك واعقرآن

 . اللغوي عبيدإ �بو الث� ابن هو -٦

 . البليغ من نوع الداية �ن الناسبة -٧

 . عغ�ه والكم البليغ �رد لال ل عيس والبلّغ فعله، هو اهللا رسول رساعة تبليغه �ن: الشاهد -٨

 . اعغ� رساعة تبليغ والرساعة" ر�نا رساعة عن: "الشاهد -٩

 . التك  فهو اهللا، هو ل واآلور فِعلُه، الرسول تبليغ �ن: الشاهد -١٠

 الرد وفيه الار، بليلة والزنا الوة، وقتل هللا، الد د ء من لله  اععباد �فعال لضافة: الشاهد -١١
 . واعقدر�ة الَ�ة ع

-http://www.sh
rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=b03996.htm&docid=1
5#10 

  
 ؟ لرافضةا عند الرساعة وسل  عليه اهللا ص� الرسول بلغ هل

 اعفارسية باللغة وهذا

  

http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=b03996.htm&docid=15#10
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=b03996.htm&docid=15#10
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=b03996.htm&docid=15#10
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 يزعمون كما رساله ف يوفق ل  و�يضا

   
  ) صوت(  وسل  عليه اهللا ص� بالرسول يطعن آغئ جابر الرافض
  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �بون �نه  يقولون

 



 

292 

 وأرواها رنسا حهللا رض ع�شة حوؤمن� أم غ�ة ف أحاديث  
 اهللا رسول ع الشديده باعغ�إ �بيها وعن عنها اهللا رض  �شة �منا الصديق بنت الصديقة �شتهرت 

 بيته ف تر�ت اعت و� ال و�يف والسالم الصالإ عليه ل حبها فرط من وذلك وسل  عليه اهللا ص�
 ب� ومات عندها وتمرض لافها ف وهو وسل  عليه اهللا ص� عليه الوح ونزل علومه من ونهلت
 كث�ا �سليما وسل  عليه اهللا ص� رهاوسح �رها

  
  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن:  وسل  عند  �شة حديث

 ، �صنع ما فر�ى ، فجاء ، عليه فغرت:  قاعت ، لالً  عندها من خرج

 ) ؟ �غرت ؟  �شة يا لك ما: (  فقال 

 ؟ مثلك ع مث� يغار ال ل وما:  فقلت 

 . ) شيطانك جاءك �قد(  : وسل  عليه اهللا ص� فقال 

 ، ) نع : (  قال ؟ شيطان مِ �و ، اهللا رسول يا:  قاعت 

 ، ) نع : (  قال ؟ ل�سان ك ومع:  قلت 

 . ) �سل  حت عليه � ن� ر� وع�ن ، نع : (  قال ؟ اهللا رسول يا ومعك:  قلت 

 . ٢٨١٥:  ورقمه.  ٤/٢١٦٨ : وسل  رواه 

  
 ع غرت ما وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء من �حد ع غرت ما: قاعت عنها اهللا رض  �شة عن

 يقطعها ث  الشاإ ذبح ور�ما. ذكرها ي�ث وسل  عليه اهللا ص� الب كن وع�ن ر�يتها، وما خد�ة،
: فيقول خد�ة، لال اور�إ اةنيا ف ي�ن ل  كأنه: ل قلت فر�ما خد�ة، صدائق ف يبعثها ث  �عضاء

 . وة منها ل و�ن نت،و� كنت لنها

 ].الخاري رواه[
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 اهللا ص� اهللا رسول ع خد�ة �خت خو�� بنت هاعة استأذنت: قاعت عنها اهللا رض  �شة عن
 من تذكر ما: فقلت. فغرت: قاعت هاعة، ا�: فقال. للك فارتاع خد�ة استئذان فعرف وسل  عليه
 ! منها؟ خً�ا اهللا �بدلك قد اةهر، ف هلدت الشدق� حراء قر�ض، عجائز من عجوز

 ].ووسل  الخاري رواه[

 حبها وشدإ عليه بغ�تها ععلمه خد�ة حق ف قاله عما وتغاض وسل  عليه اهللا ص� الب وعذرها
 ل

  
 الؤمن� �مهات لحدى فأرسلت �سائه، بعض عند وسل  عليه اهللا ص� الب كن: قال ��س عن

 الصحفة فسقطت الادم، يد بيتها ف وسل  عليه اهللا ص� الب اعت �تفض. طعام فيها بصحفة
 ف كن الي اعطعام فيها �مع جعل ث  الصحفة، فلق وسل  عليه اهللا ص� الب فجمع. فانفلقت
 فدفع بيتها، ف هو اعت عند من بصحفة �ت حت الادم حبس ث . �م�  غرت: و�قول الصحفة،
 . فيها كست اعت بيت ف الدسورإ و�وسك صحفتها، كست اعت ل  الصحيحة الصحفة

 ].الخاري رواه[

 �م�  غرت: قول ع وسل  عليه اهللا ص� الرسول يزد ول  �تلفته، ما بضمان اعغ�إ �لزمت هنا 

  
  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حبيبة الصديق بنت الصديقة عن اهللا فرض

 �ب من �نف رغ  إواآلخر اةنيا ف وزوجته
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  حلكعبةِ  بناءِ  أثناء وسلم رليه حهللا ص� حلب تعري شبسةٌ  
  
 الزمانان سعود اعفاضل الشيخ كنبه 
َّ  ُ�بْدِ  ْ�نُ  ُجابِرُ  من الصحيح� ف نف :" ُ�ُّدُث  ا

ُ
َّ  رُُسوُل  � نُْقُل  ُكنُ  -وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللاُ  ُص�ف  - ا  ُمُعُه ُ  ُُ

 ِ
ْ
ُ  ُ�ُقاُل . لُِزاُرهُ  وُُعلُيْهِ  لِلُْدْعبُِة، ُجاُرإُ ال

ُ
ُعبفاُس، ل

ْ
هُ  اع ِخ  اْ�نُ  يُا: ُ�مف

ُ
 ُعُ  فُُجُعلْتُهُ  لُِزارُُك، ُحلُلُْت  لُوْ ! �

ُِجاُرإ ُدونُ  ُمنِْدِبُك،
ْ
 ُذلُِك  ُ�ْعدُ  ُرؤُي  اُ�مُ  قُاُل .ُعلُيْهِ  ُمْغِشّياً  فُُسُقُط  ُمنِْدِبِه، ُعُ  فُُجُعلُهُ  فُُحلفُه،: قُاُل .ال

ُْومِ 
ْ
  . "ُعْرُ�اناً  ال
 

 اهللا ص� – الب ع كذب فهذا � وسل  عليه اهللا ص� – الب تعرى كيف رشنعون الدع �هل و�د�
  : يأت بما ي�ون هؤالء ع والرد يزعمون كما – وسل  عليه

 
 

 )٣٦٤( صحيحه ف الخاري اإلمام �خرجه فقد عليه غبار ال اإلسناد صحيح الديث هذا:  �وال
 . وغ�ها الصالإ ف العري كراهية باب – الصالإ كتاب
 قررش بنت لا ": - اهللا رحه – الزهري وقال – وسل  عليه اهللا ص� – الب بعثة قبل الديث فهذا

  . الل  والسالم الصالإ عليه الب يبلغ ل  الدعبة
 

 بل اععالج �ثناء العري كجواز ، راجحة شعية لصلحة كن لن �وز اععل  �هل عند العري:  ثانياً 
 شعية ضوابط ضمن الاجة عند الر�إ من الرض ووضع ل  اعطبيب ينظر �ن جواز ع خالف ال
 كن – وسل  عليه اهللا ص� – الب فتعري ، بقدرها تقدر والضورات ، الية وصالح اهللا تقوى مع
 وع الجارإ حل ع بها يتقوى لك  تقه ع ثو�ه يضع لك لصلحة كن وثانياً  �وال العثة قبل
 . الدعبة بناء و� وعال جل هللا بها يتقرب قر�ة
َ�ه برجوله قومه اتهمه لا السالم عليه ووس اهللا لب حدث كما  �خرجه كما وهذا قالوا اا اهللا ف

اِ�يُل  ُ�نُو وُكنُ : قال - عنه اهللا رض – هر�رإ �ب حديث من الشيخان ْغتُِسلُونُ  لِْسُ نُْظرُ  ُعُراإً  ُُ ُُ 



 

295 

  ُ�ْعُضُه ْ 
ُ
ْغتُِسُل  ُووُس  ُوُ�نُ  ُ�ْعٍض  سو�إ لِ  ِ : ُ�ُقالُوا وُْحُدُه، ُُ َف ْمنُعُ  ُما ُوا نْ  ُووُس  ُُ

ُ
ْغتُِسُل  � نفهُ  لِال ُمُعنُا ُُ

ُ
َ 

إً  فُُذُهُب  :قال )فتق ذو �ي(آُدرُ  ْغتُِسُل  ُورف ُُجرُ  ُ�ُفرف  ُحُجرٍ  ُعُ  ْوُ�هُ ثُ  فُوُُضعُ  ُُ
ْ
 لِثْرِهِ  ِف  ُووُس  فُُجمعُ ! بِثُْو�ِهِ  ال

ُقول اِ�يُل  ُ�نُو َُُظرُ  ُحتف !ُحُجرُ  ثُْوِ� ! ُحُجرُ  ثُْوِ�  :ُُُ   لِْسُ
ُ
ِ : ُ�ُقالُوا ُووُس  سو�إ لِ  َف ٍس  ِمنْ  بُِموُس  ُما ُوا

ْ
 بُأ

ُُجِرض�اً؟ ثُْوُ�هُ  طفقف ُووُس  فأخذ نظر�له حت بعد الجر فقام
ْ
ُُجِر�ُنُُدباً  لِنف  فوا� بِال

ْ
وْ  ِستفةٌ  بِال

ُ
� 

  . )١( ُسبُْعةٌ 
 

 وقد ، يزعمون كما العصوم السادس ووصيه  لمامه  رواه و الرافضة عند الديث هذا ثبت وقد
  . �يضا تفاس�ه  ف الشيعة مفسو �خرجه

 
 ما لوس عيس يقولون كنوا اسئيل ب� �ن:" )ع(عبدا� �ب عن بص�، �ب عن اعق� تفس� فف -

 يغتسل يوماً  فكن الاس من �حد فيه اليراه ووضع ل  ذهب اإلغتسال �راد لذا ووس و�ن للرجال
 لله اسائيل بنو نظر حت عنه فتباعدت الصخرإ فأورا� صخرإ ع ثيابه وضع وقد نهر شط ع

ُها: "  اهللا زل�ن قالوا كما عيس �نه فعلموا ُّ
ُ
ينُ  يُ� ِ

ف
  ال

ْ
  الُ  ُءاُمنُوا

ْ
ينُ  تُُ�ونُوا ِ

ف
هُ  ُووُس  ُءاُذْوا ُكل

ُ
ف� َُ ا اهللاُ  ُ�  ِومف

 
ْ
  . )٢[ ( ٦٩/األحزاب" [  وُِجيًها ِعنُدا�ِ  ُوُ�نُ  قُالُوا

 
 حيياً  نك السالم عليه ووس �ن:"  فقال الديث هذا �ثبت اليان �مع ف اعطَس مفسه  �ن ث 

 فوضع يغتسل ورإ فذهب �درإ و�ما برص �ما ب�ه ععيب لال مّنا يتست ما فقال وحده يغتسل ست�اً 
 الرجال كأحسن عر�اناً  اسئيل بنو فرآه السالم عليه ووس فطلبه بثو�ه الجر فمر حجر ع ثو�ه
َ�ه خلقا   . )٣" ( قالوا اا اهللا ف

 
 ال الديث �هل من جاعة قال: "  )٢٥٠ ص(قصصه ف ريالزائ اهللا نعمة علمائه  رئيس قال

 السالم عليه ووس يتعمده ل  الوضع ذلك ع ل رؤ�ته  و�ن الصحيح الَ ورود بعد فيه استبعاد
 ، لله �سبوه عما تبعيده ل  وضافاً  ثيابه لحصيل عر�اناً  وشيه و�ن ال �م لله ينظر �حد لن يعل  ول 

  ." النفرات من عيس
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 و�ن الصحيح الَ ورود بعد فيه استبعاد ال:  قال كما والماعة السنة �هل كذلك �ن ونقول:  ثالاً 

 . النفرات من ذلك فليس - وسل  عليه اهللا ص� – الب يتعمده ل  الوضع ذلك ع ل رؤ�ته
 

 الاس �مام يفالعر � عليه وسالمه ر� صلوات – الاس �مام تعرى �نه الديث ف عيس:  رابعاً 
 ال  ر�اً  الاس �مام وش – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن اةلل فأين ، الروءإ خوارم من متعمداً 
 . !! لله ينظر الك و�ن فقط العري �جل من و�نما لشء
 ل اعقول وهذا ، الاس �مام وتعرى وش - وسل  عليه اهللا ص� - الب �ن الديث هذا ف فليس
 رجل� انفردت الدعبة قررش بنت لا " : " اعفتح"  ف الافظ ذلك ذكر كما ف اعطَا� ندع شاهد
 عليها و�عل مناكبنا ع فنضعها �زرنا نأخذ جعلنا ، �خ وابن �نا فدنت ، الجارإ ينقلون رجل�
 ل  ببصه شاخص وهو فسعيت صع لذ �ما� هو فبينما ، �زرنا عبسنا الاس من دنونا فِذا ، الجارإ
 اهللا �ظهر حت فدتمته قال عر�انا �وش �ن نهيت:  قال ؟ شأنك ما:  �خ البن فقلت قال السماء
  . " نبوته

 
 ، الدبائر من عيس ولدنه ، ذنب �نه تعرى لن ظهرت لصلحة العري �ن افتاض ع:  خاوساً 

 عمه �مام تعرى حينما للك ، إالروء خوارم ومن النوب كبائر من معصووون األنبياء �ن وعقيدتنا
 . ذلك بعد عر�انا رؤي وما عليه و�غش ذلك ع يقر ل  فقط

 
 للتعري ودعوإ جنس دين فدين�  ؟؟ اععورات كشف وشأن شأن�  ما للرافضة نقول:  سادساً 

 : االد ء هذا تؤ�د اعت األوور بعض وسأذكر حقيقة وهذه واعفاحشة
 و� وسل  رجل اور�إ ل  و�نظر ، الؤمن� وىون اعنساء عورات ل  ينظر كن بأنه الب يتهمون - 1

  !!! عر�انة تغتسل
 

 بن ز�د دار قصد – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول لن:  الرضا قال: "  )٢٢/٢١٧( األنوار بار فف
  . " خلقك الي سبحان: "  لا فقال تغتسل اور�ته فر�ى �راده �ور ف حارثة
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 ال – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول كن: "  قال السالم عليهما �مد بن جعفر عن نيروو - 2
 عليه اهللا ص� – الب يضع فديف باعغة كب�إ اور�إ وفاطمة"  فاطمة ثدي ب� وجهه يضع حت ينام

  . - عنها اهللا رض – ثدييها ب� وجهه – وسل 
 

 ما وهذا!!  ثياب بدون  ر�اً  سيدون �نه يظهر لا اعغائب عش الا� العصوم لمامه  �ن يزعمون - 3
  ر�اً  سيظهر �نه الهدي ظهور عالمات من �ن: "  الرضا اإلمام عن والعما� اعطوس الشيخ رواه
  . )٣٤٧ ص( الق� حق"  الشمس قرص �مام

 
 السن �ب عن )٦/٥١٢(  الكف ف الكي� رواه ما وهذا اععورإ من عيس اةبر عنده  الرافضة - 4

 اعقضيب ستت فِذا باإللت� وستور اةبر فأما ، واةبر اعقبل عورتان اععورإ: "  قال السالم عليه
  . " اععورإ ستت فقد واليضت�

 
 عيس من عورإ ل  الظر: "  قال الصادق جعفر فعن السلم� غ� من اععورات ل  الظر جواز - 5

  . (6/512( الكف"  المار عورإ ل  نظرك مثل بمسل 
 

 �مام عورته و��شف المام يدخل كن الاقر �مد الاوس العصوم لمامه  �ن يزعمون - 6
 ألب فقال ؟ المام هذا لن:  فقلت...  بالدينة حاما دخلت: "  قال اةابق اهللا عبيد فعن ، الاس
 كن قال ؟ يصنع كن كيف:  فقلت نع :  قال ؟ يدخله كن : فقلت السالم عليه ع بن �مد جعفر
 ل فقلت ، بدنه سائر فأط� و�دعو� لحليله طرف ع يلف ث  يليها وما  نته فيط� يبد� يدخل
  . )٦/٥٠٨ الكف.(  - الغلظة عورته يقصد -"  ر�يته قد �راه �ن ت�ره الي : األيام من يوماً 
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  أ�ل موسل وآل رليه حهللا ص� حلب أنّ   
ً
  حلصب ع ُذبح طعاما

  
 الرحي  الرحن اهللا �س 
 اعطاهر�ن اعطيب� آل وع )اهللا عبد بن �مد( اهللا خلق �شف ع والسالم والصالإ اهللا �س 

 بعد،، �ما اةين يوم ل  بِحسان اتبعه  ومن اليام� اعغر و�صحابه
 

 : الصب و الصن  ع ذبح طعاما �رل - وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن شبهة ع الرد
 

  . عليها يذبون الدفار كن اعت والجارإ األصنام �:  الصب تعر�ف
 

 بن سعيد بن هشام بن نفيل    عن    السعودي    حدثنا    يز�د    حدثنا:  قال ) ١/١٩٠( �حد اإلمام �خرج
    قال    جده    عن    �بيه    عن    نفيل بن عمرو بن ز�د

   نفيل بن عمرو بن ز�د    بهما فمر    حارثة بن وز�د    هو    بمدة    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول كن:"  
 اهللا ص�    الب ر� فما قال    الصب    ع ذبح اا آرل ال ل�    �خ ابن يا فقال لما    سفرإ    ل     فدعواه 

 ر�يت قد كما كن �ب لن اهللا رسول يا قلت قال    الصب    ع ذبح    اا شيئا �رل ذلك بعد    وسل  عليه
 �مة اعقيامة يوم يبعث فِنه ل فأستغفر نع  قال ل فاستغفر واتبعك بك آلمن �در�ك ولو و�لغك
 . " واحدإ

 
 : الشبهة

 ؟ هاعلي ذبح اا يأرل و�يف ، واألصنام الصب ع الرسول يذبح كيف والزنادقة البتدعة قال

 

 : حلرد
 – وسل  عليه اهللا ص� – الب رؤي فما:  قال ) �نصاب�  ع تذبون اا آرل ال ل�(  رواية:  �والً 
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 . تصح وال مندرإ ) الصب ع ذبح اا شيئاً  �رل ذلك بعد
 
 هروا وقد ، عمر ابن حديث من )٥٣٦٩ رق (  �حد اإلمام �خرجه:"  - اهللا رحه � األلا� الشيخ قال -

 السن الوجيه مع تتناف و� ، مندرإ ز�ادإ وفيه )١٦٤٨( عمرو بن ز�د بن سعيد حديث من �يضا
 رؤي فما : قال ) �نصاب�  ع تذبون اا آرل ال ل�(  بعد قول و� الؤعف الديث به وجه الي
 من �نها ز�ادإال هذه وعلة الصب ع ذبح اا شيئاً  �رل ذلك بعد – وسل  عليه اهللا ص� – الب
 ، اختالطه بعد منه سمع هارون بن يز�د عنه الديث هذا وراوي اختلط قد و�ن السعودي رواية
 �ن السند ع تعليقه ف صح حيث شاكر �مد �حد الشيخ األستاذ حضإ صنعا �سن ل  وللك
 ابن حديث نم معناه ثبت ألنه اختالطه مع صححه لنما �نه سطور بعد صح ث  ، صحيح لسناده
 عليها ينبه �ن عليه فكن ، الندرإ الز�ادإ فيه وعيس ، الدتاب ف الي هذا يع� صحيح �سند عمر
 . " عمر ابن حديث ف �يضاً  ثابت معناها �ن �حد يتوه  ال حت

 
 ائواعنس )٢٧٥٥(  اعبار �خرجها فالرواية ، �يضا الهب اإلمام بالكرإ الز�ادإ هذه ع ح� :  ثانياً 
 سلمة �ب عن عمرو بن �مد طر�ق من )٧٢١١( يع� و�بو )4663( واعطَا� )٨١٨٨( الدَى ف

 مع خرجت قال حارثة بن ز�د عن ز�د بن �سامة عن بلتعة �ب بن حاطب بن الرحن عبد بن و��
 . الديث ... اهللا رسول

 
 ال - علقمة بن عمرو ابن يع� � مد� سنده ف:"  )٢٢٢-١/٢٢١( البالء �عالم س� ف الهب قال -

 . " بينة ن�ارإ بعضه و� ، به �تج
 

 ، الهب قال كما بينة ن�ارإ و�... "  و�ذا كذا لصب ذبناها شاإ:"  مندرإ اععبارإ وهذا : ثالاً 
 اهللا ص� – بالب تليق وال تتمل ال الملة وهذه ، فقط عليه ال للنصب ذبوها �نه  ف نص وهذا
 وقال"  �وهام ل صدوق:"  الافظ فيه قال علقمة بن عمرو بن �مد سندها و� – وسل  يهعل

 . " به �تج ال -:"  )٢٢٢-١/٢٢١( البالء �عالم س� ف الهب وقال[ ١" [ بقوي عيس:"  وغ�ه الوزجا�
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 بن مع�ف  حدثنا ) ٥٤٩٩(  الخاري قال ، الخاري صحيح ف جاءت كما � الصحيحة الرواية:  رابعاً 
 سمع �نه: سال  �خَ�: قال عقبة بن ووس �خَنا: قال الختار ابن يع� اععز�ز عبد حدثنا: قال �سد
ُح، بأسفل َُُفيل بن عمرو بن ز�د عق �نه: " وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن �دث، اهللا عبد ُ  -بُ�ْ
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع يُ�ل �ن قبل وذاك - ) واد هو و�قال ، النعي  طر�ق ف وكن( 

 ال ل�: قال ث  منها، يأرل �ن فأب ل ، فيها سفرإ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  فُقّدم الوح،
 . " عليه اهللا اس  ُذكر اا لال آرل وال �نصاب� ، ع تذبون اا آرل

 
 ووس حدثنا: قال سليمان بن فضيل حدثنا: قال ب�ر �ب بن �مد حدث� )3826 ( الخاري وقال -
 اهللا ص� الب �ن:" عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد عن اهللا، عبد بن سال  حدثنا: قال عقبة بن

 وسل  عليه اهللا ص� الب ع ي�ل �ن قبل ب�ح، بأسفل نفيل بن عمرو بن ز�د عق وسل  عليه
 آرل لست ل�: ز�د قال ث  منها، يأرل �ن فأب سفرإ، وسل  عليه اهللا ص� الب ل  فقدمت الوح،

 قررش ع يعيب كن عمرو بن ز�د و�ن. عليه اهللا اس  ذكر ما لال والآرل �نصاب� ، ع تذبون اا
 ع تذبونها ث  األرض، من لا و�نبت الاء، السماء من لا و�نزل اهللا، خلقها الشاإ: و�قول ذبائه ،

 . "ل و�عظاما للك لن�ارا .اهللا اس  غ�
 
 فأب – وسل  عليه اهللا ص� – للنب فقدووها عقررش السفرإ كنت:"  - اهللا رحه – بطال ابن قال -
 وقال ، منها يأرل �ن فأب ، عمرو بن لز�د – وسل  عليه اهللا ص� – الب فقدمها ، منها يأرل �ن

 . )١١/٥٤٠ اعقاري عمدإ" (  �نصاب�  ع ذبح ما لنأر ال لنا:  �والً  قدووها الين عقررش تاطباً 
 

 ف فليس ؟ السفرإ هذه من �رل – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن الديث ف يدل ما �ين : خاوساً 
 – للنب قدمت السفرإ �ن الديث ف ما غية و�نما منها، �رل – وسل  عليه اهللا ص� – �نه الديث

 . منها يأرال ول  ولز�د – وسل  عليه اهللا ص�
 

 السفرإ ل وقدمت عرضت – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن الصحيح ف الابت هو فهذا:  سادساً 
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 و�خرجه.  ووس عن وهيب عن عفان طر�ق من )٢/٦٩( �حد عند جاء نع  ، منها يأرل �ن فامتنع
 ": بلفظ عمر ابن عن سال  عن عقبة بن ووس عن زه� عن آدم بن �� طر�ق من )2/90( �حد
 ما آرل ال ل� قال ث  منها يأرل �ن فأب ل  فيها سفرإ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لله فقدم

 . " عليه اهللا اس  ذكر اا لال آرل وال �نصاب�  ع تذبون
 
 – وسل  عليه اهللا ص� – للنب قدمت السفرإ �ن الخاري صحيح رواية �ن يتضح بيانه سبق فمما -
 . المد وهللا الوز لز �و طاعن عطعن وجه فال ، منها يأرل ول  لز�د قدمت ث  ، منها يأرل �ن فضفر
 
 السفرإ قدم – وسل  عليه اهللا ص� – الب و�ن ، �حد عند جاءت اعت الرواية صحة افتضنا ولو -

 هذا منها يفه  قد كن و�ن ، لصن  ذبت �و نصب ع ذبت �نها ع دلل يوجد ال فدذلك ، لز�د
  .ص�ة عيست ولدنها

 
 لنما السفرإ ف ما �رل من عمرو بن ز�د امتناع:"  ٣/١٦٥٧"  الديث �عالم"  ف الطاب قال:  سابعاً  -

 رسول كن وقد ، �رله من فت�ه األنصاب ع ذبح اا فيها الي اللح  ي�ون �ن خوفه �جل من كن
 ذبائه  فأما ، ألصنامه  يذبونها كنوا اعت ذبائه  من يأرل ال – وسل  عليه اهللا ص� – اهللا

 بفعله  لال واقعة الكإ يرى ال كن وألنه ، منها يت�ه كن �نه األخبار من شء ف �د ل  فِنا لأرلته 
 ول  ، معه  مقيماً  ، ظهرانيه  ب� كن فقد ، الشك �هل ذبائح تر�  وقبل ، عليه الوح نزول قبل
 عن الاهلية ف تت�ه اععرب من وقبائل قررش و�نت ، اليتة �رل ف لال عنه  يتم� كن نه� يُذكر
 لأرل الشاإ لفسه يذبح ألن ذاك لذ يتّسع ي�ن ل  – وسل  عليه اهللا ص� – وععله ، اليتات �رل
 ل  و�ذا ، هيأرل وال اللح  يهجر كن �نه �خباره من استفاض فيما كن وال ، الضعة �و الشلو منها

 ، شء ذبائه  تر�  ف عليه ي�ل ول  ، غ�ه ل  السبيل �د وال الشك �هل ذكإ لال بضته ي�ن
 من واختياراً  ، ل وجل عز اهللا من ت��هاً  اليتات من ت�ه �ن بعد لأرلته  يذبونه ما �رل لال فليس
 عز اهللا من عصمة ألصنامه  البائح �تنب ن� و�عد ، منها وتقززاً  ، لا استقذاراً  عت�ها اعطبع جهة
 . " بها األصنام تعظي  ف رشار�ه  لال ل وجل
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 ، اعفضيلة بهذه ز�د من �و� كن – وسل  عليه اهللا ص� – فالب:  قيل فِن:"  السهي� قال:  ثامناً 
 ، �رل ي�ون �ن تقدير وع ، منها �رل – وسل  عليه اهللا ص� – �نه الديث ف عيس �نه فالواب

 دين من بقايا الاهلية �هل عند كن و�نما ، بلغه �شع ال يراه بر�ي ذلك يفعل كن لنما فز�د
 تر�  نزل و�نما ، عليه اهللا اس  يذكر ل  ما تر�  ال ، اليتة تر�  لبراهي  شع ف و�ن ، لبراهي 

 اصل لا البائح �ن مع ، برمة وال بل توصف ال الشع قبل األشياء �ن واألصح اإلسالم، ف ذلك
 ." ... اعقرآن نزول ل  ذلك واستمر الشع تليل ف
 
 بعد ت�ون لنما الوا� ألن ، كلمتنع لنها:"  البوإ قبل األنبياء عصمة ف عياض اعقاض وقال -

 قبله من �شع لله يوح �ن قبل متعبداً  ي�ن ل  – وسل  عليه اهللا ص� – والب ، الشع تقر�ر
 . " ... الصحيح ع
 

 القدم اللح  �ن ز�د توه :"  - اهللا رحه – األلا� الشيخ قال كما كذلك الوجيهات ومن:  تاسعاً 
 ذبائح يطع  ال – وسل  عليه اهللا ص� – �مد بيت �ن به القطوع ومن ، اهللا حرم ما جنس من لله

 ].٢" [ به وسّ  ذلك ل �مد حفظ وقد ، مذهبه عن واإلعالن لفسه اإلستيثاق �راد وع�ن ، األصنام
 
 

 فعله فقد الصب ع ذبح الي هو حارثة بن ز�د �ن افتض لو:"  - اهللا رحه – الهب قال:   شاً 
 معه �ن ل  ز�داً  ألن ، لله ذلك فنسب ، معه كن �نه لال � وسل  عليه اهللا ص� – الب �ور غ� من
 يمس �ن ز�داً  منع قد السالم عليه وهو ذلك �وز و�يف ، لبيه �عطاه ام والوفيق اععصمة من

 . " �ال هذا ، للصن  يذبح �ن يرض فديف ، نبوته قبل هو وسه وما ، صنماً 
 
 [٣"[ عنده يذبون كنوا صن  عند ذلك واتفق هللا ذبح ي�ون �ن:"  �يضا وقال -
 
 : الحث نتيجة -
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 ، الصب ع ذبح اا �رل �و الصب ع ذبح – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن الديث ف عيس : -1
 . منها يأرال ول  ولز�د � وسل  عليه اهللا ص� – للنب قدمت السفرإ �ن الديث ف ما وغية

 
 �ن فرفض – وسل  عليه اهللا ص� – للنب قدمت السفرإ �ن الخاري صحيح ف اعت الرواية : -2
 . المد وهللا الوز لز �و طاعن عطعن وجه فال ، منها يأرل ول  لز�د قدمت ث  ، منها يأرل

 
 �ن ز�د وامتنع ، لز�د السفرإ قدم – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ن �حد عند رواية جاءت : -3
 ولدنها هذا منها يفه  كن و�ن ، للصن  �و للنصب البح ع دلل �ي يوجد ال و�ذلك ، منها يأرل

  . ص�ة عيست
 

 فيها الي اللح  ي�ون �ن خوفه �جل من كن لنما السفرإ ف ما �رل من عمرو بن ز�د امتناع : -4
 من يأرل ال – وسل  عليه اهللا ص� � اهللا رسول كن وقد ، �رله من فت�ه األنصاب ع ذبح اا

 . ألصنامه  يذبونها كنوا اعت ذبائه 
 

 من فعله فقد الصب ع ذبح الي هو حارثة بن ز�د �ن فتضا لو:"  - اهللا رحه – الهب قال :-5
 معه ي�ن ل  ز�داً  ألن ، لله ذلك فنسب ، معه كن �نه لال – وسل  عليه اهللا ص� – الب �ور غ�
 يمس �ن ز�داً  منع قد السالم عليه وهو ذلك �وز و�يف ، لبيه اهللا �عطاه ما والوفيق اععصمة من

 . " �ال هذا ، للصن  يذبح �ن يرض فديف ، نبوته قبل هو وسه وما ، صنماً 
 

 رؤي فما:  قال ) �نصاب�  ع تذبون اا آرل ال ل�(  فيها اعت الروايات بعض ف جاء ما �ما :-6
 ، مندرإ الرواية وهذه ) الصب ع ذبح اا شيئاً  �رل ذلك بعد – وسل  عليه اهللا ص� – الب

 . - اهللا رحهما – األلا� واإلمام الهب ماماإل بالكرإ عليها ح� 
 

 . اععال� رب هللا المد �ن دعوانا وآخر
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 . ٥٨٧٩ رق  ترجة الضعفاء ف الغ�[ 1[
 . ( ٨٢ ص الس�إ فقه[ ( 2[
  . (1/135 البالء �عالم س�[ ( 3[
 

 الس� �نصار ووقع من اهللا حفظه الزمانان سعود الشيخ عليها رد
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  رمر للك ع لاال يقال رمر 
  
  :فأقول 

َه اور�إ يرج  �ن �راد عمر �ن وهو سبب لا الملة هذه  ها فتك �نونة بأنها ع فأخ  هذه وقال حدف
 ل  �شار والي القوعة، هذه فقال ع فنبهه حاول اور�إ يرج  �ن �راد عمر �ن آخر �ثر و� القوعة
 ذكر الي الطهر ابن ل  لضافة الضإ، الر�اض ف اعطَي و�ب باالستيعا ف اعَ عبد ابن ذلك
 ابن عن اعفضائل، ف �حد ذكرها فقد األو� للرواية باعنسبة و�ما السياق، بهذا الروايت� هات�
 ع فلقيه  ع�جوها بها فذهبوا برجها فأور زنت قد اور�إ �ت((  الطاب بن عمر �ن النب ظبيان
 ما فقال عمر ل  فرجعوا ورده  �يديه  من ع فانتعها برجها عمر فأور زنت، قالوا ذه؟ل ما فقال

 شبه وهو فجاء ع ل  فأرسل علمه قد لشء لال ع هذا فعل ما قال ع، يع� ردنا قالوا رد� ؟
 عن اعقل  رفع: يقول وسل  عليه اهللا ص� الب سمعت �ما قال هؤالء؟ رددت لك ما فقال الغضب

 ع قال ب� قال يعقل؟ حت البت� وعن ي�َ، حت الصغ� وعن رستيقظ، حت الائ  عن ثالثة
 وقد ،)) يرجها فل  �دري ال و�نا قال �دري ال عمر فقال. بها وهو �تاها فلعله فالن ب� مبتالإ هذه

 ))رعم للك ع لوال(( عمر مقوعة منها �ي ف �جد فل  مظانها من الرواية تتبعت
 

 ال(  قال عندما الر�إ بنون يعرف ال كن �نه و� القوعة لذه عمر قول عدم تثبت نفسها القوعة ث 
 فلماذا عليه ذنب وال الر�إ �ور عنه خف ألنه معذور الاعة هذه ف ي�ون عمر �ن شك وال ) �دري
 ذماً  يعتَ اا هذا فهل منه ضعاً توا ذلك قال كن فِن! عمر؟ يهلك ولاذا عمر؟ للك ع لوال لذاً  يقول

  ؟!ل
  

 قد شيبة �ب ابن فوجدت عنها بثت فقد حاول اور�إ يرج  �ن �راد عمر �ن و� األخرى الرواية �ما
 عمر، ل  فرفعها حاول و� جاء ث  زوجها، عنها غب اور�إ �ن((  �شياخه عن سفيان �ب عن روى

: عمر فقال بطنها، ف ما ع لك سبيل فال عليها سبيل لك ي�ن لن: معاذ فقال برجها فأور 
 عجزت :فقال عمر ذلك فبلغ اب�،: قال �بوه رآه فلما ثنيتان، ل غالماً  فوضعت تضع، حت احبسوها
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 )) عمر هلك معاذ لوال معاذ، مثل ي�ن �ن اعنساء

  
 ،)) مثله ع عن �بيه عن اعقاس  عن حجاج عن األحر خاة حدثنا(( شيبة �ب ابن قال ث  

 ال �رطاه بن الجاج((  الهب و�قول الدعيس، كث� ضعيف، �رطاه ابن وهو الجاج سنده و� 
  ،)) به �تج

 اعطَي �ب ذكرها اعت الرواية �ما فيها، حجة ال ضعيفة الرواية فهذه

 وفصال وحله ( يقول تعا  اهللا لن: ع ل فقال �شهر، لستة وةت اعت الر�إ رج  �راد عمر �ن (( 
 عمر فتك  م�، ف واعفصال �شهر ستة فالمل}   م� ف وفصال { تعا  وقال ) شهراً  ثالثون
 .)) األسود �ب بن حزم �ب عن السمان ابن و�خرجه اععقي�، �خرجه عمر، للك ع لوال: وقال رجها

  
 مطر بن عثمان الرواية هذه سند و� األسود، �ب بن حرب �بو والصواب خطأ حزم �بو قول: قلت 

 الشيبا�

 مطر بن عثمان: الدي� بن ع وقال �شء، عيس حديثه، ي�تب ال ضعيف: مع� بن �� قال
  الديث، مندر الديث، ضعيف: حات  �بو وقال الديث، ضعيف: ُزرعة �بو وقال جداً، ضعيف

 وقال بثقة عيس: اعنسائ وقال ،ضعيف: داود �بو وقال حديثه، ي�تب ال: الغدادي صاعح وقال
  .األثبات عن الوضو ت يروي ان مطر بن عثمان كن: حبان ابن وقال الديث، مندر: الخاري

 عن معصوماً  هو وعيس وعلمه، عمر فضل ف تقدح ال ف� صحيحة، الروايات هذه �ن فرضنا ولو
 الق وضع اهللا �ن وال علمه ف قدحت وال ل، منقصة اعقضية هذه تصبح حت والزلل الطأ ف الوقوع

 ث  قضية �عف مائة من قضية عليه خفيت فِذا((  قضية من اكث ف اهللا ح�  وافق فقد لسانه، ع
 الق ل  رجوعه هو وفقهه علمه ع يدل والي ، )) ذلك ف عيب فأي فذكرها �سيها كن �و عرفها
  مثلبة؟ �و مذمة ذلك ف فهل بر�يه تمسده وعدم
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 فسا تر�ناه ما - بروحية ب�ر أبا تفرد بعدم حل�فرة يفحام  
 صدقة

 فهو تر�ناه ما(  رواية �فتى �نه عنهه تعا  اهللا رض الصديق ب�ر �بو ع الرافضة يفتي ما كث�ا 
 منه  خطأ ب�ر �بو به تفرد الديث هذا �ن اععلماء بعض يه  وقد الشه�إ فدك قصة ف ) صدقة
  اع�فرإ يدي كما للصديق الدذب ينسب �ن الصيبة ع�ن
(  ل قائال اإلسالم شيخ عليه ورد الديث بهذا �نفرد ب�ر �بو �ن ال� الطهر �بن شيخه  كم وهذا
 تر�نا ما نورث ال وسل  عليه اهللا ص� الب قول فِن كذب بها انفرد رواية ل  ذلك ف والجأ قول
 عوف بن الرحن وعبد وسعد والز�� وطلحة وع عثمانو وعمر ب�ر �بو عنه رواه صدقة فهو

 ف ثابتة هؤالء عن والرواية هر�رإ و�بو وسل  عليه اهللا ص� الب و�زواج الطلب عبد بن واععباس
  السنة منهاج ) وشهورإ والسانيد الصحاح

 : عنه اهللا ضر الصديق غ� الديث روى من و�نقل اإلسالم شيخ لكم وؤ�ذا باهللا وستعينا فأقول
 

 ص� قول �ن زع  من قول الدحض الَ ذكر(  : صحيحه ف اهللا رحه اعبست حبان �بن اإلمام قال
 �حاديث عدإ وساق ) عنه اهللا رض الصديق به تفرد ) صدقة تر�نا ما نورث ال: (  وسل  عليه اهللا
.  اهللا رحه و�جاد و�حسن وعالوض هذا ع األبواب تبو�ب ف وتفن عمر و هر�رإ و�ب  �شة عن

 . ب�وت الرساعة طبعة ٥٧٥ ص عش الرابع الزء
 

 : للحديث ومنوعة تتلفة �مثلة وهذه
 قال قال حذيفة عن الديث جاء ٢٢٣ ص اعقاهرإ الرم� دار طبعة:  للطَا� األوسط العج  ف

 . صدقة تر�نا ما نورث ال:  الب
َا� و�  . عنه اهللا رض اسعب �بن عن جاء �يضا اعط
 

 وعبدالرحن والز�� وطلحة وسعد وعثمان عمر عن روي الديث �ن الامع صحيح ف األلا� وقال
 .هر�رإ �ب و  �شة و عوف بن
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  ؟ يورث هل وسل  عليه اهللا ص� الب باب - ٢:  مالك ووطأ و�
 نفقة بعد تر�ت ما دينارا ثتور تقس  ال:  قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن هر�رإ �ب عن

 .صدقة فهو  و� ووؤونة �سائ
 

 ) للوقف اعقي  نفقة باب: (  باب ف الخاري و�
 ما دينارا ورثت يقتس  ال:  قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن: عنه اهللا رض هر�رإ �ب عن

 . صدقة فهو  و� ووؤونة �سائ نفقة بعد تر�ت
 ف كن الميع عن اهللا رض الطاب �بن عمر عند واععباس ع نزاع ف اعطو�لة الخاري رواية و�

:  الطاب بن عمر ل  فقال وقاص �ب بن وسعد والز�� عوف بن الرحن وعبد عثمان الجلس نفس
 اهللا رسول �ن تعلمون هل واألرض السماء تقوم بِذنه الي باهللا ��شد�  عمر قال عمر قال حيث
 ؟ نفسه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ير�د.  ) صدقة تر�نا ما نورث ال(  قال وسل  يهعل اهللا ص�
 ص� اهللا رسول �ن �تعلمان اهللا ��شدكما فقال وعباس ع ع عمر فأقبل ذلك قال قد الرهط قال
   .ذلك قال قد قاال ؟ ذلك قال قد وسل  عليه اهللا

 عوف بن وعبدالرحن واقاص �ب بن وسعد والز�� مانوعث واععباس ع من ك لقرار ع يدل وهذا
 المس فرض باب(  الخاري صحيح ف و� ) صدقة فهو ماتر�ناه(  رواية صحة ع عنه  اهللا رض

 . األبواب من غ�ه و� ) صدقة تر�نا ما نورث ال وسل  عليه اهللا ص� الب قول(  و�اب )
 ما نورث ال انا:  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال لقا عنه اهللا رض عمر عن:  �حد وسند و�

 .صدقة تر�نا
 والز�� وطلحة الرحن ععبد يقول عنه اهللا رض عمر سمعت �وس بن مالك عن : �يضا السند و�

 ان �علمت  تقوم بِذنه الي ورإ سفيان وقال واألرض السماء به تقوم الي باهللا �شدت�  : وسعد
 شعيب تعليق نع  ا� قالوا صدقة تر�نا ما نورث ال انا قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

 . الشيخ� شط ع صحيح لسناده:  األرنؤوط
 

 ) وسل  عليه اهللا ص� الب تر�ة ف جاء ما باب ١٢: (  الوطأ و�
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 ص� الب �زواج ان: الؤمن� �م  �شة عن الز�� بن عروإ عن شهاب بن عن مالك حدث� - 1802
 �ب ل  عفان بن عثمان يبعث ان �ردن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول تو� ح� وسل  عليه اهللا

 قال قد �عيس  �شة لن فقاعت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من م�اثهن فيسأله الصديق ب�ر
 .صدقة فهو تر�نا ما نورث ال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

 هر�رإ �بو و و �شة عمر من ك رواه ) صدقة فهو تر�ناه ما(  رواية و�حدد ديثال هذا �ن فالتيجة
  .عباس بن وعبدا� وحذيفة

  .وقاص �ب بن وسعد والز�� عوف بن الرحن وعبد عثمان واععباس ع و�قره
 ١١: عندنا ي�ون فالتيجة
 فديف الشيعة عند عش �اإلث األئمة بعدد الديث رواإ فيدون الصديق ب�ر �بو نز�د و صحاب
 !!؟؟ ب�ر �بو اختاع من الديث هذا لن رافضة يا تقولون
 . اععال� رب هللا والمد
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 .حلنة أهل كسال سيدح ورمر ب�ر أبا 
 شبابا؟ ي�ونون النة و�هل النة �هل كهول من ي�ونا كيف: الشبهة

 ل  وثالث� ثالث من وقيل األر�ع� ل  سنة �ثالث ع زاد ُمن الرِجال من الُدْهل « األث� ابن قال
 .اععاقُِل  اللي ُ  هاهنا بالُدهل �راد وقيل. المس� تمام

  رجال �نّ  وفيه 
ُ
 و�ُِفتِْحها اس  �نه ع الاء ب�س يُروى كِهل ِمن �ْهِلك ف ُهْل  فقال معه اِلهاد سأل

  ُكْهال وصار �ُسنف  ُمن فيه  هل �ي ةالُدهوع من وهما وضارُُب  ضارٍِب  بُِوزن ُ�ْعل �نه ع

�ر سعيد �بو عليه ورّده ُعبيد �بو قال كذا  ف ُكهل وغ�ُ  ُكْهٌل  �هله ف الرجُل  ُىْلُف قد وقال الضف
ات ات ف وُسنُُده  الُمِلمف  الُمِهمف

 الي وهو ُظْهره مُمُقدف  وهو اُلع� كِهل من مأخوذ وهو ُوُض  كِهل وتمي  اععرب كِهل ُوُضُ  و�قولون 
 الُمْحِمُل  عليه ي�ون

ْلُف ُمن بأْورِ  اعِقيام ف عليه ُرْعتِمد ُمن �ْهِلك ف هل بقول �راد و�نما 
ُ
ك ِصغارِ  من ت ِ

ُ
 يُِضيعوا لالّ  ُوة

ُصيِْبيُةٌ  لالّ  ُه  ما ل قال تُراه �الُ 
ُ
 ِصغار �

 ف الرجُل  ُىْلُف ل�ي تقول اععرب �ن ع وزُ  الكِهل سعيد �بو و�نُ�ر فجاِهدْ  فِفيه  وقال فأجابه 
 بالون كِهنٌ  وماِل  �هله

ا ُكُهونا يْ�ُهنُه كُهنُه وقد   س بالالم �نه فُظنف  السامعُ  �ْخُطأ �و الون من ُمبُْدعة الالم ت�ون �ن فِمف
ُفُق  غب لذا واعِعشاء الصالإ �وقات ف المن ل  كتابه و�  �وائِلُه �ي الليل ُكواِهُل  تُْذهب �ن ل  الشف
 �وْساطه ل 

 ُجْع والُدواِهل وتُواِلها �عجازُها وُ�تْبُُعها وُهواِديها �ْعناقُها تتقّدم اعت السائرإ باإلبِل لِلفيل �شبيها 
ْهر �ْع  ُمُقّدم وهو كِهل  اعظف

 الفهاب ع ُوْشِفيةً  كنت هاكأن �ماِكنها ف �ثْبُتُها �ي ُكواِهلها ع الّرؤوُس  وقُّررُ   �شة حديث ومنه 
 .)١/٣٢٢قتيبة البن الديث غر�ب ١١/٦٠١ اععرب لسان ٣/٢٨٨ واعفائق ٨١٨ص الهاية( «والُهالك

 



 

311 

 كهل فالن يقال عليه العتمد اععاقل الرئيس اللي  هنا بالدهل الراد « اعقدير فيض ف الناوي وقال
 �ن من �ولك لله صار ما �ن ع اللمات ف  وسيده الهمات ف عمدته  �ي و�هله  فالن ب�

 ثالث من وقيل �ر�ع� ل  ثالث� عن زاد من الدهل الهاية فف عليه متفق ناهز من الدهل
 .)١/٨٩اعقدير فيض( »الشيب وخطه الالث� جاوز من الصحاح و� خس� ل  وثالث�
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 حلرحفضة رليسا دندن حلت حوستدرك شبسة 
  

 :بعد اما ، وااله ومن وصحبه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ والمد� هللا �س 
 

 .و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم
 وع�ن والماعة السنة اهل ع الدعيس �اولون زالوا وال كنوا اعت الرافضة شبهة ع رد فهذا

 :الوفيق و�اهللا فأقول هيات هيهات
 بن �مد اععباس �بو حدثنا ]٥٥٦٤: [ رق  حديث ٤١٠ ص ٣ ج الصحيح� ع الستدرك ف جاء

 �بيه عن عروإ بن هشام ثنا حازم بن �مد ثنا لدررس بن لسحاق ثنا اعقزاز سنان بن �مد ثنا يعقوب
 فأتيته باردإ غداإ ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �رسل�:  قال �بيه عن الز�� بن اهللا عبد عن
 اهللا ص� اهللا رسول بعث� .)ا،ه. () ثالثة فصنا اللحاف ف فأدخل� لافه ف �سائه ضبع مع وهو
 لاف، ف �سائه بعض معه اهللا ورسول جئت ث  فذهبت باردإ، غداإ ف �و باردإ، للة ف وسل  عليه
 . ٢٦٦٢ الضعيفة السلسلة ووضوع )ثالثة فصنا( ثو�ه طرف ع فطرح

 
 :السند مِ الحظ
 :وغ�ه داود �بو كذبه اعقزاز سنان نب �مد

 البيل  ص  و�ب ب�� �ب بن و�� عبادإ بن روح عن روى الصي اعقزاز سنان بن �مد  1
 عنه وسأعت قال الرحن عبد نا ببغداد انا واتيته الوقت ذلك ف وستورا و�ن بالصإ �ب عنه كتب
  الرح حديث فذهب عبادإ بن روح عن نواال حديث روى كذاب هو فقال خراش بن الرحن عبد

  ٢٧٩ \٧ حات  اب البن والعديل

 
َسا�  ب�ر بن �مد سمع معروف خَ صاحب اعقزاز سنان بن �مد  2  وعنه اععقدي  ور و�با اع

  ١٨٠\٦ ل�هب ال�ان بثقة عيس يقول خراش وابن بالدذب داود �بو رماه وجاعة الصفار لسماعيل
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 \٢ ل�هب الضعفاء ف الغ� خراش وابن داود �بو بالدذب رماه وشهور اعقزاز انسن بن �مد  3
٥٨٩. 

 
 :السند ف الزلا

  : ادررس ابن اسحاق
 روى جعفر بن و�براهي  حات  �ب وسو�د هشام عن روى الصي االسوارى لدررس بن لسحاق  1

 الصي سنان بن يز�د عنه روى �مد �بو قال ذلك يقوالن زرعة و�با �ب سمعت الث� بن �مد عنه
 فقال عنه زرعة �بو سئل الديث ضعيف فقال عنه �ب سأعت الدي� بن ع تر�ه يقول �ب سمعت
 الرح مندرإ �حاديث معاو�ة و�ب لبراهي  بن سو�د عن روى الديث ضعيف الديث وا�

  ٢١٣\٢ والعديل
 

  ١٨ \١ للنسائ والتو�� الضعفاء األسواري ل يقال الديث متوك بصي لدررس بن لسحاق  2

 
 يضع �شء عيس �� قال و�بان همام عن يروي الصي األسواري يعقوب �بو لدررس بن لسحاق  3

 الديث ضعيف الرازي وقال الديث وا� زرعة �بو وقال الديث متوك اعنسائ وقال الديث
  ٩٩\١ الوزي البن ��والتو الضعفاء الديث مندر اةارقط� وقال

 
 مث� وابن شبه بن عمر وعنه و�بان همام عن يعقوب �بو الصي األسواري لدررس بن اسحاق  4

 بن يح وقال الديث مندر اةارقط� وقال تر�ه الخاري وقال واه زرعه �بو وقال الدي� ابن تر�ه
  ٣٣٤\١ ال�ان الديث يضع كذاب مع�

 
 وسند ف اةارقط� قال عياش بن لسماعيل عن روى األهوازي الوال� رسلدر بن لسحاق ١٠٨٦  5

 فصارت الس� فتصحفت األصل ف الذكور األسواري و�ظنه قلت ضعيفا كن اععلل كتاب من الز��
  ١٠٨٧. هاء
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 تر�ه مث� وابن شبة بن عمر وعنه و�بان همام عن يعقوب �بو الصي األسواري لدررس بن لسحاق

 بن �� وقال الديث مندر اةارقط� وقال الاس تر�ه الخاري وقال واه زرعة �بو وقال دي�ال بن
 الديث رسق كن حبان بن وقال الديث ضعيف حات  �بو وقال انت� الديث يضع كذاب مع�
 نب �مد وقال مع� بن �� قال ما لا يب� ول  حديثه ي�تب ال مع� بن �� قال اعبار وقال
  �قرب الضعف ل  وهو �حاديث ل عدي بن وقال متوك بصي اعنسائ وقال الديث وا� الث�
  ٣٥٢ \ ١ حجر البن ال�ان لسان

 
 اعتستي عثمان بن السن سمعت يعقوب �با اعغرماء بصي اإلسواري لدررس بن لسحاق ١٥٧  6

 ب�ر �ب بن الرحن عبد حدثنا ثالدي وا� لدررس بن لسحاق يقول الث� بن �مد سمعت يقول
 حاد بن حدثنا األحاديث يضع �شء عيس بصي لدررس بن لسحاق قال �� عن عباس عن

 حدثنا النيدي حدثنا كذاب الصي لدررس بن لسحاق يقول مع� بن �� سمعت اععباس حدثنا
 الخاري قال قولي حاد بن سمعت عنه سدتوا الصي اإلسواري لدررس بن لسحاق قال الخاري
 متوك بصي لدررس بن لسحاق اعنسائ وقال الاس تر�ه اإلسواري يعقوب �بو لدررس بن لسحاق
 حدثنا االسباط لبراهي  بن �مد حدثنا السمنا� يو�س بن �مد بن اهللا عبد حدثنا الديث
 عليه اهللا �ص الب عن  �شة عن عروإ عن الزهري عن قتادإ عن همام حدثنا لدررس بن لسحاق
 بن لسحاق عن يرو�ه ال الديث وهذا الشيخ قال فصاعدا دينار ر�ع ف السارق يد تقطع قال وسل 

 الوهاب عبد حدثنا  �شة ع اوقفوه وغ�ه  الوض عمر و�بو الوارث عبد بن الصمد وعبد لدررس
 لدررس بن حاقلس حدثنا الث� بن �مد حدثنا قاال الوري هارون بن وووس عصمة �ب بن

 الز�� عن الز�� بن اهللا عبد عن �بيه عن عروإ بن هشام حدثنا الض�ر معاو�ة �بو حدثنا اإلسواري
 لاف ف �سائه بعض ومعه فجئت بارد يوم ف حاجة ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعث� قال

 بِسناده لسحاق حدثنا ديز� بن عباس حدثنا الفاح بن �مد بن �مد حدثناه لافه ف فأدخل�
 من �ول شنيع حديث هذا عباس قال اسخنها فجعلت وقال الز�� بن اهللا عبد يذكر ول  �وها
 بن لسحاق يرو�ه �يضا الديث وهذا الشيخ قال مع� بن �� عليه فوثب الياط فالن به حدث
 بن اهللا ععبد الرجال عفاءض ف الكول �قرب الضعف ا  ورواياته ذكرته ما ول معاو�ة �ب عن لدررس
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  ٣٣٣\١ الرجا� عدي
 
 الدشف الديث يضع كذاب مع� بن �� قال يعقوب �بو الصي اإلسواري لدررس بن لسحاق  7

  ٦٣ \١ للطرابلس الثيث
 

 بن آدم حدثنا قال األعراب بن حدثنا اعقدر ا  يذهب كن بصى األسوارى لدررس بن لسحاق  8
 بن آدم وحدثنا الاس تر�ه الصي األسوارى لدررس بن لسحاق يقول خاريال سمعت قال ووس
 بن �مد حدثنا كذاب الصي األسوارى لدررس بن لسحاق يقول الخاري سمعت قال ووس
 عيس بصى لدررس بن لسحاق يقول مع� بن �� سمعت قال �مد بن عباس حدثنا قال عيس
  ١٠٠ \ ١ للعقي� الضعفاء األحاديث يضع �شء

 
 �� بن همام عن يروى يعقوب �بو كنيته الصإ �هل من اإلسواري لدررس بن اسحاق  9

 �� و�ن الديث رسق كن الصإ و�هل الهض� ع بن نص عنه روى والص�� والدوفي�
 بن السائب عن الزهري عن يز�د بن يو�س عن رجاء بن اهللا عبد عنه روى بالدذب يرميه مع� بن

 فاصاب� المس من نصيبنا سوى نفال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول نفلنا قال �بيه عن يز�د
  بعثنا كن قال �بيه عن الزهري رواه معناه لنما مقلوب وهذا اللوا� ع بن السن عنه روى شارف
 اهللا ص� اهللا لرسو ونفلنا بع�ا  عش اثنا سهماننا فبلغ س�ة ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
  ١٣٥ \١ الجروح� ف حبان ابن جيعا و�سناده متنه فاقلب بع�ا بع�ا وسل  عليه

 
 حت �دري ال قال الصدق �هل �ل عندك فمحله قلت اشبه قال حزإ بن لبراهي  عنه روى قلت  10

 شبه ثاحدي حديثه من كتبت قلت شيئا حديثه من تفظ هل ل قال ث  شيئا حديثه من ع يعرض
 الب عن هر�رإ �ب عن جده عن �بيه عن �دث قلت هو ما قال عنه حزإ بن لبراهي  عن الاطل
 �عظ  ما اهللا سبحان فقال اهللا لال ال ال �هل عن تدفع اهللا لال � ال تزال ال قال وسل  عليه اهللا ص�
 اهللا رسول قال قال مالك نب سهيل �ب عن لال وسل  عليه اهللا ص� الب عن هذا �عرف ما قال ما

 األسواري لدررس بن لسحاق قلت الشيخ هذا حديث تتق ان ينبغ ل قال ث  وسل  عليه اهللا ص�
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  مناك� �حاديث حات  �ب بن وسو�د معاو�ة �ب عن حدث الديث ضعيف قال

َذع سؤاالت   ٥٤٣ – ٥٤٢ \١ زرعة الب اع
 

 يضع �شء عيس بصي لدررس بن لسحاق يقول �� سمعت:  اةوري رواية مع� ابن تار�خ  11
  ٢٥٠ \ األحاديث

 
  ٣٣٥\ ٤ كذاب الصي لدررس بن لسحاق يقول �� سمعت  12
 

  ٣٦٥\١ داود الب االجري ابوعبيد سؤاالت �شء عيس فقال لدررس بن لسحاق عن داود �بو سئل  13
 

 ع قال )٢٢١ قيس بن وسلي  ب�وت _�اععر اعتاث لحياء دار ٢ ص ٤٠ج( األنوار بار الجلس
 غ�ه لاف ل عيس لاف ل و�ن غ�ي خادم ل عيس وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع سافرت
 لاف ثالثتنا علينا عيس  �شة و�� بي� ينام وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول و�ن  �شة ومعه
 اللحاف يمس حت  �شة و�� بي� وسطه نم اللحاف بيده �ط الليل صالإ ل  قام فِذا غ�ه

 ".تتنا الي اعفراش
 لاف ف او بيت ف اوراءإ مع وجد من ٧٩باب

 
 الؤمن� �م� لن:  قال السالم عليه عبدا� �ب عن[  الج� ووس عن ، سعد عن ، �بيه عن: [  ع

 بينة بال:  قلت سوط� �و سوطا لال مائة واحد بيت ف اورءإ مع وجد رجال ضب عليه اهللا صلوات
 . ٩٤\٧٦ الحار. التمه الينة كنت لو"  ادر�وا: "  قال �نه ترى �ال:  قال ؟
 

http://www.aalulbayt.org/html/ara/books/behar/behar76/108
.htm 

: قال الذاء عبدالرحن عن ��، بن صفوان عن عبدالبار، بن �مد عن االشعري، �بوع  1
 .ج�إ مائة ج�ا واحد لاف ف والر�إ الرجل وجد لذا  :يقول السالم عليه دا�عب �با سمعت
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 بن �مد عن بز�ع، بن لسماعيل بن �مد عن عيس، بن �مد بن �حد عن ��، بن �مد  2

 لاف ف يوجدان والر�إ الرجل ف السالم عليه عبدا� �ب عن الدنا�، الصباح �ب عن اعفضيل،
 . ١٨٢\٧ الكف.مائة مائة اج� واحد

 
7/112.html-http://www.aalulbayt.org/html/ara/bo...afi 

 
 عن مهران بن وسماعة السالم عليه عبدا� اب عن الشحام ز�د عن صاعح بن الفضل عن يو�س

 غ� مائة ��ان فقال: قال واحد لاف ف يوجدان والر�إ الرجل ف السالم عليه عبدا� اب
  ٤٠\١٠ االحكم تهذيب.سوط

 
10/a3.html-http://www.aalulbayt.org/html/ara/bo...zib 

 
 العز�ر يوجب ما باب  124
 مهران بن وسماعة ٧٩٢ السالم عليه عبدا� �ب عن الشحام ز�د عن صاعح بن الفضل نع يو�س
 غ� مائة مائة ��ان: فقال واحد لاف ف ان يوجد والر�إ الرجل ف السالم عليه عبدا� �ب عن

  ..سوط
 

 . ٢١٤\٤ االستبصار
 

4/a125.html-http://www.aalulbayt.org/html/ara/bo...ar 
 

 وال عليه اهللا ص� الرسول ان فيها الشيعة فرواية السنة ورواية الشيعة رواية ب� اعفرق الحظ اخ�ا
 !!!!!!!!!!! واحد فراش ف عمه ابن مع زوجته ترك وسل 

 

http://www.aalulbayt.org/html/ara/books/al-kafi-7/112.html
http://www.aalulbayt.org/html/ara/books/tahzib-10/a3.html
http://www.aalulbayt.org/html/ara/books/estebsar-4/a125.html
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 اسحاق ايضا وفيها الرح من فيه ما و�ينا اعقزاز سنان بن �مد ففيها ضعيفة ف� السنة رواية اما
 . بالصادر جرح من فيه ما و�ينا ادررس بن
 

 زوجته يتك ل  وسل  وال عليه اهللا ص� فالرسول السنة عند الرواية صحت لو جدال نقول ذلك ومع
 .ابدا طعن فال اعفرق فهنا بمفردهما الز�� مع
 

 :واخ�ا
 هو فما ذلك بينت كما جدا ظاهر الشيعة عند واحد لاف ف اوراءإ مع وجد ان الرجل ح�  ما

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذلك بعد الشيعة قول
 . ابدا جواااااااااااااااااب عنده  الشيعة اظن ما كب� سؤال

 
 . واح�  اعل  واهللا هذا
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 حلاواء ف للرجل� حوسح شبسة 
  الرافضة كتب من الوضوء ف للرجل� السح شبهة ع الرد

ُها يُا( وجل عز قال ُّ
ُ
ينُ  َ ِ

ف
ْمتُ ْ  لُِذا آُمنُوا اُل ُْ  

ُ
ُالإِ  لِ  يِْديُُ� ْ  وُُجوُهُ� ْ  فُاْغِسلُوا اُلصف

ُ
  ُو�

ُ
 اُلُْمُرافِِق  لِ 

رُْجلُُ� ْ  بُِرُءوِسُ� ْ  ُواْوُسُحوا
ُ
  ُو�

ُ
ُدْعبُْ�ِ  لِ 

ْ
 ].٦: اُلُْمائُِدإِ [ )اُع

 
يِْديُُ� ْ ( و )وُُجوُهُ� ْ ( ان الواضح من

ُ
 لن كما )فُاْغِسلُوا( اعغسل للفعل به مفعول منهما ك )�

يِْديُُ� ْ (
ُ
 الا، الر برف �رور لس  ف� )رُُءوِسُ� ْ (ِ �ما )وُُجوُهُ� ْ ( ع معطوف به مفعول )�

رُْجلُُ� ْ (بينما
ُ
 الرافضه لن �قول وللك )وافُاْغِسلُ ( للفعل به مفعول �نها يع� وهذا به مفعول ف� )�

 وال الرس  سوى اععر�يه اللغه من يعرفون ال الين األ ج  تفس� لتبعوا بل �بدا اعقرآن يتبعون ال
 األعراب يعرفون

 
 ف رجليه يغسل كن والسالم الصالإ عليه رسول ان ع تدل روايات فيها كتبه  ان واععجيب

 الوضو،
 

 حلروحيات هذه و�لك
  : ١٥٧ ص ١ ج الشهرستا� ع السيد - ) ص( الب وضوء

 فقد( .  اعغارات ) ف القف رواه والي وص و�هل ب�ر �ب بن �مد ل  ع األمام كتاب ف جاء ما
 ثالث واستنشق ، ورات ثالث وتمضمض ، ورات ثالث كفيك واغسل: . . .  منه الطبوع ف جاء

 ثالث الشمال يدك ث  ، الرفق ل  ورات ثالث م�ال يدك ث  ، ورات ثالث وجهك واغسل ، ورات
 ثالث اعيسى رجلك اغسل ث  ، ورات ثالث الم� رجلك اغسل ث  ، ر�سك اوسح ث  ، ورات
 يتوضأ كن هدذا الب ر�يت فِ� ، ورات

 
  : ٣٠٥ ص ١ ج الوري ال�زا - الوسائل وستدرك

 ث  ) ع(  قال ان ل  بعد اما وص واهل �مد  ل ) ع(  ع كتب قال عباءإ عن السن بن اهللا عبد
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 ثالث واستنشق ورات ثالث وتمضمض ورات ثالث كفيك اغسل الصالإ تمام من فانه الوضوء
 ثالث الشمال يدك ث  الرفق ل  ورات ثالث الم� يدك ث  ورات ثالث وجهك واغسل ورات
 اعيسى رجلك اغسل ث  ورات ثالث الم� رجلك اغسل ث  راسك اوسح ث  الرفق ل  ورات
 وآل عليه اهللا ص� الب قال يتوضأ كن هدذا وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت فا� ورات ثالث
 االيمان نصف الوضوء

 
 

  : ٢٤٤ ص ١ ج القف �مد بن ابراهي  - اعغارات
 كيف صلواتك �مد يا انظر والوضوء الصالإ ف.  ١ خوفا ل �شده  هللا طاعة الاس �حسن ان

 فانه لوقتها تصليها و�ن[  تففها وال باالر�ن تفظها و�ن[  تتمها �ن لك ينبغ امام �نت فانما تصليها
 من ذلك ينقص وال عليه ذلك لث  كن اال ٣ نقص ٢ صلواته  ف فيدون بقوم يص� امام من عيس

 ثالث وتمضمض ، ورات الثث كفيك اغسل ، ٥ الصالإ تمام من فانه الوضوء ث .  ٤ شيئا صلواته 
 الرفق ل  ورات ثالث الم� يدك ث  ، ورات ثالث وجهك واغسل ، ورات ثالث واستنشق ، ورات

 ث  ، ورات ثالث الم� رجلك اغسل ث  ، ر�سك اوسح ث  ، الرفق ل  ورات ثالث الشمال يدك ث  ،
 الب قال.  يتوضأ كن هدذا - وآل عليه اهللا ص� - الب ر�يت فا� ، ورات ثالث اعيسى اغسل
 عن بها تعجل وال ، ٢ لوقتها فصلها اعظهر صالإ انظر.  االيمان نصف الوضوء:  ١ وآل عليه اهللا ص�

 تؤخرها وال ، عفراغ الوقت
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 حلشافِ حإلمام شعر ببيت حلرحفضة حستشساد شبسة 
  

 اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد

  � بعد �ما اةين يوم ل  بِحسان تبعه  ومن حبهوص آل وع 
  : فيه يقول الي عليه اهللا رحة الشافِ اإلمام شعر ببيت رستشهدون الرافضة من الدث�

 
� القالنِ  فليشهدِ  ... �مدٍ  آلِ  حّب  رفضاً  كن لن

ُ
  رافض �

 
 . به و�تج رستشهد من منه 

 
 . توقيعه ف يضعه من ومنه 

 
  . �عخ.... الشافِ قول ي�في� يقول وآخر

 
 . النحرفة اعفاسدإ عقيدته  و�  لله  و�نتسب يؤ�ده  الشافِ اإلمام بأن منه  زعماً 

 
 . عقيدته  صلب من بل ، الرافضة ع بديد عيس هذا وع�ن واالفتاء الدذب ع� هو وهذا

 
  : اليان و�لك ، ل  ال عليه  حجةٌ  � ، بل باطلة اةعوإ وهذه

 
ٌ  لِلرفْحُِن  ُكنُ  لِن قُْل "  وجل عز اهللا يقول

ُ
نُا ُوة

ُ
ُل  فُأ وف

ُ
ُعابِِدينُ  �

ْ
 وة للرحن فليس[ " ٨١:  الزخرف[ اع

 عَ قد ، كب�اً  علواً  يقولون عما اهللا تعا  ووزاعمه  الش�� عقول استبعاداً  ذلك و�نما ، سبحانه
 استبعاداً  ) �مد آل حب رفضاً  كن لن(  اهللا رحه شافِال قال و�ذا ) لن(  ب اآلية ف وجل عز اهللا
  . رفضاً  وسل  عليه اهللا ص� �مد آل حب ي�ون �ن منه
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 وهديه منهاجه ع والس� باإلسالم المسك كن لن:  و�ذنابه  اععلماني� ع رداً  الوم نقول وهدذا
  . ( هذا من فهذا. (  ومتخلفون رجعيون بأننا فأشهدوا ورجعية تلفاً 

 
 ) الرافضة من بالزور �شهد �حداً  يرى ل  فِنه: (  الروافض ف اهللا رحه الشافِ اإلمام ر�ي حقيقة �ما
  ( ٨٩ص ١٠ج(  البالء م �عال س�

 
  : شعره �بيات من بيت ف وقال

 
  اعتقادي وال دي� الرفض ما...  ك:  قلت ؟ ترفضت قالوا

 
 ماذا وع�ن.  ضده  هو بما رستشهدوا ال و�ن وجوهه  ع ستحوار �ن بالرافضة األو� من واآلن
  . حجة اععقل !؟ تقول

 
  :عليه  رداً  اإلسالم شيخ يقول

 
 .ناصب �� القالن فليشهد* * *  �مدٍ  صحب حب نصباً  كن لن
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 حلصديق ب�ر أب فضائل أن�ر من ع حلرد 
  

 الرحي  الرحن اهللا �س 
 �شف ع والسالم والصالإ �حبابه، منازل النة ف ورفع عباده، من شاء من لفض الي هللا المد

  :و�عد والرسل�، األنبياء
 ومعرفة. آخر�ن عند اعنسيان وطواه العض عنه غفل نهج به ، واإلقتداء الصحابة س�إ قراءإ فِن

 رواه[ { �حب من مع الرء {:  الرسول قال وقد بذلك، اهللا ل  وتقرب لحبته  سبٌب  وفضائله  س�ته 
 عن وجهاده ، و�الئه  اإلسالم ف لسابقته  األر�عة اللفاء ف وال� اعفضل و�تأرد]. وسل 

 ب�ر �ب حب: للحسن وقيل ،) السنة من فضلهما ومعرفة وعمر ب�ر �ب ُحّب : ( قال �نة وسوق
 . ) فر�ضة بل ال،: ( قال السنة؟ من وعمر

 
 السور يعلمونه  كما وعمر ب�ر �ب حب �والده  يُعلمون كنوا السلف �ن : (الوزي ابن ذكر وقد
  .وفضائله  ودينه  الصحابة عل  بيان يتأرد هذا وع. ) اعقرآن من
 

 يوم ل  السلمون فيه خ� فك والصحابة الراشدون اللفاء و�ما: ( تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 من والجاإ النة، ودخول واععبادات، والعارف، واععل ، ن،واعقرآ واإلسالم، اإليمان، من اعقيامة
 اةين بلّغوا الين الصحابة فعله ما بَ�ة هو فِنما اهللا، كمة وعلو الدفار، ع وانتصاره  الار،

 وخ� اعقيامة، يوم ل  اعفضل عنه  اهللا رض فللصحابة باهللا، آمن وؤمن و�. اهللا سبيل ف وجاهدوا
 الصحابة، سائر من واةين اةنيا ف خ� ب�ل �قوم كنوا فه  الراشدين، اللفاء ل� تبع الصحابة

 لصحبة اهللا اختاره  قوم ت�لفاً، و�قلها علماً، و�عمقها قلو�اً، و�برها األمة، هذه �فضل واهللا كنوا
 خالقه � من استطعت  بما وتمسدوا آثاره ، ف واتبعوه  فضله ، ل  فاعرفوا دينه و�قامة نبية

 . ) الستقي  الدى ع كنوا فِنه  ودينه 
 

ابُِقونُ : تعا  كقول كث�إ آيات ف الس� ل  و�عد عنه  ورض ورسول عليه  اهللا �ث� وقد  ُوالسف
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لُونُ  وف
ُ
نُصارِ  الُْمُهاِجِر�نُ  ِمنُ  األ

ُ
ينُ  ُواأل ِ

ف
َّ  رفِضُ  بِِِْحُسانٍ  ارفبُُعوُه  ُوال : تعا  وقول[ ١٠٠:لو�ةا[ ُ�نُْه ْ  ا

دٌ  ِ  رفُسوُل  ّ�ُمف َف ينُ  ا ِ
ف
اء ُمُعهُ  ُوال ِشدف

ُ
ارِ  ُعُ  � ُدفف

ْ
عاً  تُُراُه ْ  بُيْنُُه ْ  رُُحُاء اع داً  ُركف ِ  ّمنُ  فُْضالً  يُبْتُُغونُ  ُسجف َف  ا

ثُرِ  ّمنْ  وُُجوِهِه  ِف  ِسيُماُه ْ  ُورِْضُواناً 
ُ
ِ�يِل  ِف  ُوُمثُلُُه ْ  الفْوُراإِ  ِف  ُه ْ ُمثُلُ  ُذلُِك  الّسُجودِ  � ِ

ْ
ْخُرجُ  ُكُزْرٍع  اإل

ُ
� 

هُ 
ُ
ْعِجُب  ُسوقِهِ  ُعُ  فُاْستُوُى فُاْستُْغلُُظ  فُآُزرُهُ  ُشْطأ ارُ  بِِه ُ  ِلُِغيُظ  الّزرفاعُ  ُُ ُدفف

ْ
ُ  وُُعدُ  اع َف ينُ  ا ِ

ف
 آُمنُوا ال

اِلُاِت  وُُعِملُوا ْغِفُرإً  ِمنُْه  الصف ْجراً  مف
ُ
  ].٢٩:اعفتح[ ُعِظيماً  ُو�

 
 ث  يلونه ، الين ث  فيه، جئت الي اعقرن: اعقرون خ� { :قال �نه الب عن الصحيح� ف ثبت وقد
: الراشدون اللفاء لألمة، نفعاً  و�رثه  و�جله  الصحابة �فضل ومن]. وسل  رواه[}  يلونه  الين

َّ  رض وع وعثمان، وعمر، �بو��ر،   .�جع�  عنه ا
 

  :األول الليفة عن س�ع بِ�از وسنتحدث
 عنه اهللا رض الصديق �بو��ر

 �بو��ر، و�نيته كعب، بن ورإ ف الب مع و�تمع كعب، بن  ور بن عثمان بن عبدا� هو
 األووال جع تاجراً  و�ن. �شهر وستة �سنت� اعفيل  م بعد ب�ر �بو وة قحافة، �ب لس  هو وعثمان

 الرسول وصفة وقد. الرجال من �سل  من �ول وهو �نفقها، ح� اإلسالم بها نفع اعت ظيمةاعع
حداً  اهللا رسول صعد: قال مالك بن ��س فعن بالصديق،

ُ
 به  فرجف وعثمان وعمر �بو��ر ومعه �

  ].وسل  رواه[}  وشهيدان وصديق نب عليك فِنما �حداً، اثبت { :فقال
 

 عفان، بن عثمان: ومنه  الصحابة، �رابر يديه ع فأسل  الصحابة من اهللا ل  د  من �ول و�بو��ر
  .�جع� عنه  اهللا رض عبيدإ، و�بو عوف، بن وعبدالرحن والز��، وطلحة،

 و�ن]. اعتمذي رواه[}  �بو��ر يده وذات صحبته ف عف  الاس �منّ  من لن {:  الرسول عنه قال وقد
 ما {:  اهللا رسول قال: قال هر�رإ �ب وعن. نفسه مال ف يقض كما ب�ر �ب مال ف يقض اهللا رسول
 لك لال ومال �نا وهل: ( وقال �بو��ر فبك]. �حد رواه[}  ب�ر �ب مال نفع� ما قط مال نفع�

 بن و ور بالالً  �عتق فقد باةعوإ واعقيام اةين إلقامة كن هذا ب�ر �ب و�نفاق. ) اهللا يارسول
  .كث� غ�هماو فه�إ
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 فقال ماًال، ف ذلك فوافق نتصدق، �ن اهللا رسول �ورنا: ( قال عمر عن داود �ب وسن اعتمذي و�

 ما ب�ر، �با يا {: فقال عنده، ما ب�ل �بو��ر و�ت مثله،: فقلت}  ألهلك؟ �بقيت ما {:  الب
 . ) �بداً  شء ل  �سابقه ال: قلت ورسول، اهللا ل  �بقيت: قال}  ألهلك؟ �بقيت

 
  .عنهما اهللا رض الصديق ابنة  �شة لله الرسول �ساء �حب و�نت

 
 مات، �ن ل  اهللا بعثه ح� من الرسول صحب فِنه ورتبة، و�عالها الصحبة، سنام ذروإ ب�ر وألب
 اهللا قال اعغار ف معه واختبأ معه هاجر فقد فيها، �حد رسبقه ول  الصحبة، �وقات �شد ف صحبه فقد
وهُ  لِالف : تعا  هُ  ُ�ُقدْ  تُنُصُ َّ  نُُصُ ْخرُُجهُ  لِذْ  ا

ُ
ينُ  � ِ

ف
  ال

ْ
ُغارِ  ِف  ُهُما لِذْ  اثْنُْ�ِ  ثُاِ�ُ  ُ�ُفُروا

ْ
ُقوُل  لِذْ  اع  لُِصاِحبِهِ  ُُ

ُْزنْ  الُ 
ُ
َف  ِلنف  ت نُزُل  ُمُعُنا ا

ُ
َّ  فُأ يفُدهُ  ُعلُيْهِ  ُسِدينُتُهُ  ا

ُ
 األمة �تق والصديق ،[٤٠:الو�ة[ وُْهاتُرُ  عف ْ  ِبُنُودٍ  ُوَ

ْرُق  وُُسيُُجنفبُُها: تعا  قال والسنة، الدتاب بدالعة
ُ ْ
ِي )١٧( األ

ف
ُ  يُْؤِ�  ال

ُ
كف  ُمال ُتُ ُحدٍ  ُوُما )١٨( ُُ

ُ
 ِعنُدهُ  ِأل

ُْزى َّْعُمةٍ  ِمن
ُ
  )١٩( ت

ف
ْعُ  ُرّ�هِ  وُْجهِ  ابِْتُغاء لِال

ُ ْ
  ].٢٠-١٧:الليل[ األ

 
  .ب�ر �ب ف نزعت �نها اععل  �هل من واحد غ� ذكر قدو
 

 الصحابة، �زهد �نه: منها كث�، غ�ه عن بها اهللا مّ�ه اعت والصائص اعفضائل من ب�ر وألب
 وهو قط، رُُسؤهُ  ول  ، اهللا رسول ل  اللق �حب و�نه وسل ، عليه ص� اهللا رسول بعد الاس و�شجع
 روى كما النة، يدخل من �ول وهو اعتسلي ، و�زك الصالإ �فضل يهعل الب بعد األمة �فضل
 رواه[}  �مت من النة يدخل من �ول ب�ر �با يا لنك �ما {: ب�ر ألب قال الب �ن سننه ف �بوداود

: واحد يوم ف فيه اجتمعت خصال ف وتأول .. اهللا رسول بعد بالالفة الاس �حق وهو]. الا� 
 من�  تبع فمن: قال �نا،: �بو��ر: فقال صائماً؟ الوم من�  �صبح من {: ألصحابه اهللا رسول قال

 في�  هل: قال �نا،: �بو��ر قال ور�ضاً؟  د من في�  هل: قال �نا، :�بو��ر فقال جنازإ؟ الوم
  ].وسل  رواه[}  النة دخل لال اورىءٍ  ف اجتمعن ما: قال �نا،: �بو��ر فقال بصدقة؟ تصدق من
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 ثا� ي�ون �ن ل كتب فقد اإلسالم، ف اثن� ثا� الرسول مع ي�ون �ن ب�ر ألب اهللا كتب او�م
  .بدر يوم ف للرسول نُصب الي اععررش ف اثن� ثا� ي�ون و�ن ثور، غر ف اثن�

 
 الرسول وفاإ بعد بايعوه فقد لسالمه، وسابقة وفضله الرسول من وقر�ه بمكنه الصحابة وععل 
 ف للناس لعلن �بو��ر لا وقف عنيفة، وصدمة وفزع حزن ذا الرسول وفاإ �ور كن وقد ة،بالالف
 اهللا فِن اهللا يعبد كن ومن مات، قد �مداً  فِن �مداً  يعبد كن من الاس، �يها: ( قائالً  عميق ليمان
يّتُونُ  َفُه ُو�ِ  ُميٌّت  لِنفُك  لرسول وجل عز اهللا قول الاس ع تال ث  ،) يموت ال حّ    ].٣٠:الزور[ مف
 

 لإلسالم خ�ٌ  والاصة اععامة سياسته كنت وقد. واألنصار الهاجر�ن من بِجاع اليعة وتمت
 �يها: ( قال اليعة �خذ بعد اهللا رسول وسجد ف خطيباً  قالا كمة ف �وجزها كفة، الاس و والسلم�

ت قد ل� الاس،
ّ
 الصدق فقّووو�، �سأت و�ن فأعينو�، �حسنت فِن ب�� ، ولست علي�  ُول

 في�  واعقوي اهللا، شاء لن ل الق آخذ حت عندي قوٌي  في�  والضعيف خيانة، والدذب �مانة،
َّ  سبيل ف الهاد قوم يدع ال اهللا، شاء لن منه الق آخذ حت عندي ضعيٌف   اهللا ض�ه  لال ا
 فِذا ورسول، اهللا �طعت ما �طيعو� بالالء، اهللا عمه  لال قط قوم ف اعفاحشة �شيع وال بالل،

 . ) علي�  ل طاعة فال ورسول اهللا عصيُت 
 

 و�لغ ز�د، بن �سامة جيش فأنفذ و�شه، اةين هذا لدمة باععمل �تبعها جامعة شاولة خطبة و�
 و�سامة قدميه، ع ماشياً  توديعه ف سار �ن الرسول جهزه الي اليش لذا ب�ر �ب ت�ر�  من

  .السمحة ومبادئه اإلسالم تعال  فيها عظيمة بوصية اليش �وص وقد راكب،
 

 وفاإ بعد وقعت اعت للردإ وقف فقد الوفقون، الرجال لال ل ينهض ال عظي  بعمل �بو��ر قام ث 
 الصالإ ب� فّرق من ألقاتلن واهللا: ( الشهورإ كمته وقال لونة، وال فيه هوادإ ال ووقفاً  الرسول
. ) منعها ع عقاتلته  اهللا رسول ل  يؤدونها كنوا عقاالً  منعو� لو واهللا الال، حق الز�إ فِن والز�إ،

 ف رغبة اععر�ية؛ الز�رإ خارج ب�ر �ب عينا انطلقت الرتدين ع اعقضاء وجل عز اهللا رس ولا
هف الور، ل  اعظلمات من الاس و�خراج اةين هذا �ش  فارس �رض ف الهاد ل  اليوش وجف
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 �بوعبيدإ الروم جبهة قائد وع عنه، اهللا رض الولد بن خاة اعفرس جبهة قائد ع وجعل والروم،
 فيها اهللا فتح اعت اع�ووك ووقعة اععظيمة الواقع �و� و�نت .عنه اهللا رض الراح بن  ور

  .وراءها وما الروم �رض للمسلم�
 

 فقام عنه، اهللا رض ثابت بن ز�د ل  بذلك عهد وقد الدر� ، اعقرآن جع ب�ر �ب �عمال ّل �ج ومن
 بعده من انتقلت حت ب�ر، �ب عند ووضعت كها ُجعت صحف ف الصحف كتب حت باألور

  .�جع� عنه  اهللا رض عثمان ل  ث  عمر، ل 
 

 سنت� خالفته مدإ و�نت ، الرسول وارب ودفن ه١٣ سنة اآلخر جادى ف وتو� �بو��ر ورض
  .عنه اهللا رض الطاب بن عمر ل  بعده من للخالفة وعهد �شهر، وثالثة

 
 .والسلم� لإلسالم قدم ما جزاء األو�؛ الزاء واجزه ب�ر، �ب عن ارض ا�

 
  ام� ا�

 

 حلشيعة كتب من حلصديق ب�ر أب فضائل
  

  عنه اهللا رض الصديق ب�ر ابو ف روايات
 �وره وعقد سنة، ل لعرف و�نا اثن�، وثا� اعغار لصاحب لنه بها، الاس �حق ب�ر �با نرى و�نا)

 ].٣٣٢ص ١ج الشيِ الديد �ب البن" الالغة نهج شح[" )ح وهو بالصالإ اهللا رسول
 
 

 ،"وعمر ب�ر �بو نبيها بعد األمة هذه خ�: خطبته ف قال السالم عليه علياً  لن
 ترك لذ حراء جبل ع وسل  عليه اهللا ص� الب مع كنا �ننا( روى الي وهو هذا يقول ال ول 
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 ].للطَس" االحتجاج[" )وشهيد وصديق نب لال عليك عيس فِنه قر،: ل فقال البل،
 

 "اععباس بن اهللا عبد عند وللة الس�، عند وللة السن، عند للة يتعش الؤمن� �م� كن
 ].١٤ص" اإلرشاد"]

 تالاً، وللقرآن رحيماً، للفقراء واهللا كن ب�ر، �با اهللا رح  الصديق يذكر وهو يقول عباس ابن فهذا
 و�الليل. آوراً  و�العروف زاجراً، النهيات وعن خائفاً، اهللا ومن  رفاً، و�دينه ناهياً، الندر وعن
  �صحابه فاق صائماً، و�الهار قائماً،

ً
 ٢كتاب ٥ج" الوار�خ ناسخ[" )وعفافاً  زهداً  وساده  ،و�فافاً  ور 

 ].طهران ط 144 ،١٤٣ص
 

 �وجب والي اعقوم، عند الا� العصوم اإلمام - ع بن السن وهو �ال عّ  الؤمن� �م� ابن يقول
 - زعمه  حسب اعقوم ع اتباعه اهللا

 )السمع بم�عة م� ب�ر �با لن: (لقا �نه السالم عليه اهللا رسول ل  و�نسبه الصديق، ف يقول
 ].ليران ط ١١٠ص" األخبار معا� كتاب" �يضاً  ،٣١٣ص ١ج" األخبار عيون["
 

 ع الشوط لحدى من جعل حت حد ل  وعمر ب�ر �با يؤقر عنهما اهللا رض ع بن حسن و�ن
 وس�إ اهللا، رسول وسنة ب�تاب، الاس ف و��  يعمل لنه( عنهما اهللا رض سفيان �ب بن معاو�ة
 ط ٢ج ٢١٢ص" اآلمال منت�[" الصال� اللفاء - األخرى اعنسخة و� - ، )الراشدين اللفاء
 ].ليران

 
 �ب ف فقالوا اععراق، من نفر لله جاء �نه عنه روى فقد ع، بن السن بن ع للقوم الرابع اإلمام
 الهاجرون{ �نت  تَو� �ال: ل  قال  كمه من فرغوا فلما عنه ، اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر

 ؟}الصادقون ه  �ولك ورضواناً  اهللا من فضالً  يبتغون و�ووال  دياره  من �خرجوا الين األولون
 ف �دون وال لله  هاجر من �بون قبله  من واإليمان اةار تبوؤا الين { فأنت : قال ال،: قالوا

 قد �نت  �ما: قال ال،: قالوا ؟} خصاصة به  كن ولو �نفسه  ع و�ؤثرون �وتوا اا حاجة صدوره 
َ�ت   يقولون {: فيه  اهللا قال الين من لست  �ن�  �شهد و�نا اعفر�ق�، هذين �حد من ت�ونوا �ن ت
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 ع�، اخرجوا ،} آمنوا ل�ين غالً  قلو�نا ف تعل وال باإليمان سبقونا الين وإلخواننا لا اغفر ر�نا
 ].ليران تَ�ز ط ٧٨ص ٢ج لألر��" اعغمة كشف"] " ب� اهللا فعل

 
 عن السالم عليهما ع بن �مد جعفر �با سأعت: قال اهللا عبد بن عروإ عن العف اهللا عبد �ب عن

 فوثب الصديق؟ وتقول: قلت: قال سيفه، الصديق ب�ر �بو ح� قد به، بأس ال: فقال السيف؟ حلية
 اةنيا ف قوالً  ل اهللا صدق فال الصديق ل يقل ل  فمن الصديق، نع : فقال اعقبلة، واستقبل وثبة،

 ١ص ٢ج" اعغمة كشف" ["واآلخرإ
 

  "اعَهان" تفس�ه ف الشيِ الحرا� رواه كما الصديق سماه بالوح الاطق
 عن �ب حدث�: قال لبراهي ، بن ع عن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول جده ألن لال هذا يقل ول 

 قال اعغار ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن لا: قال السالم، عليه اهللا عبد �ب عن رجال بعض
 تبت�( �بت� األنصار ل  وانظر الحر، ف تعوم و�صحابه جعفر سفينة ل  �نظر كأ� :ب�ر ألب
 فرآه ، عينيه ع فمسح فأرنيه ،: قال! نع : قال اهللا؟ رسول يا وتراه : ب�ر �بو فقال �فنيته ، ف )خ

 ].١٢٥ص ٢ج" اعَهان" ["الصديق �نت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل فقال
 

 اهللا نور اعقاض رواه كما وعمر ب�ر �ب عن سئل - بالسادس اللقب جعفر اهللا عبد �بو
 حق ف تقول ما! اهللا رسول ابن يا: فقال السالم، عليه الصادق اإلمام عن سأل رجالً  لن"الشوشتى

 رحة فعليهما عليه، وماتا حق، ع كنا قاسطان،  دالن لمامان: السالم عليه فقال وعمر؟ ب�ر �ب
 ].وص ط ١٦ص ١ج للشوشتي" الق لحقاق" ["اعقيامة يوم اهللا
 

 ٢ج" اعغمة كشف" ["ورت� ب�ر �بو وة� عقد: "يقول كن �نه األر�� رواه جعفر عبدا� ابو عن
 ].١٦١ص
 

 واقعة رسد وهو فيقول - العصوم عش الادي اإلمام - اععسدري بالسن اللقب ع بن حسن
 اهللا رض ب�ر ألب قال فراشه ع الوم عن عنه اهللا رض علياً  سأل �ن بعد اهللا رسول �ن الجرإ
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 ما ع تمل� الي �نت بأنك وتعرف �طلب، كما تطلب ب�ر �با يا مِ ت�ون �ن �رضيت: عنه
 ف �عذب اةنيا عمر عشت لو �نا �ما! اهللا رسول يا: ب�ر �بو قال اععذاب؟ �نواع ع� فتحمل دعيه�

 ل  �حب ذلك لكن �بتك ف ذلك و�ن ميخ فرح وال ص�ح ووت عّ  ي�ل ال عذاب �شد جيعها
 فقال فداءك، لال ووةي ومال �نا وهل تاعفتك، ف ولو�ها االك لميع مالك و�نا فيها �تنع  �ن من

 لسانك ع جرى لا ووافقاً  ووجد قلبك، ع اهللا اطلع �ن جرم ال: والسالم الصاله عليه اهللا رسول
" اععسدري السن تفس�" ["الدن من والروح السد، من والر�س والص، السمع بم�عة م� جعلك

 ].ليران ط ١٦٥ ،١٦٤ص
 

: ل وقالوا عنده، يوماً  حضوا ز�داً  بايعوا الين فهاو�شا الدوفة رؤساء من ناساً  لن" روايه وهذه
 من فيهما �سمع ل  كما خ�اً  لال فيهما �قول ما: قال وعمر؟ ب�ر �ب حق ف تقول ماذا اهللا، رحك
 ناسخ" ["رسول وسنة اهللا ب�تاب وعمالً  غ�نا، �حد وال ظلمانا ما خ�اً، لال )البوإ بيت( بيت �هل

 ]."اععابدين ز�ن اإلمام �حوال" عنوان تت ٥٩٠ص ٢ج" الوار�خ
 

 رجال" ["كفراً  كن �ن�ره ومن وؤمناً، كن عرفه من األرض، ف اهللا باب سلمان لن: ع فيه وقال
 ].٧٠ص" الدش
 صالإ، وال بصوم ب�ر �بو سبق�  ما: صحابته ف يقول كن اهللا رسول لن: يقول السلمان فهذا

 ].٨٩ص للشوشتي" الؤمن� الس�"] "قلبه ف وقر �شء وع�ن
 

 اعبشارإ، بتلك يبش سمعته حيث الب من: قال تبش؟ �ين ومن كيف علياً  الصديق سأل" رواية و�
 ٢ج" الوار�خ تار�خ" ["اهللا رّسك! السن �با يا اهللا رسول من �سمعت� بما سرت�: ب�ر �بو فقال
 ]."ب�ر �ب عزام" عنوان تت ١٥٨ص ٢ كتاب

 
 ل�نب�" الجفية اةرإ" ["ب�ر �ب ظهر من اب� �مد: يقول السالم عليه ع و�ن" روايه ايضا وهذه

 ].ليران ص ١١٣ص الالغة نهج شح الشيِ
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  نقال رنه حهللا رض حلصديق حنتقص وون

فُلُ ْ {: تعا  اهللا قال الصديق لنتقص و�قول 
ُ
رِْض  ِف  رُِسُ�وا �

ُ ْ
ْعِقلُونُ  قُلُوٌب  لُُه ْ  ُ�تُُدونُ  األ وْ  بُِها ُُ

ُ
 آُذانٌ  �

ُها بُِها رُْسُمُعونُ  َف   فُِِ
ُ
بُْصارُ  ُرْعُ�  ال

ُ ْ
ُقلُوُب  ُرْعُ�  ُوعُِ�ن األ

ْ
 } الّصُدورِ  ِف  اعفِت  اع

 
 من توفيق الصافية فاععقيدإ اعفدر وخصوصا كه الدن يفسد الي اعقلب ع� القيق اعع� لن
 ما جيعا األرض �هل اهللا  تب عقد اعغار ورحلة للصديق وعودإ �تهو�ص اعقلب حياإ ودلل اهللا
وهُ  لِالف {: تعا  قول ف الصديق خال هُ  ُ�ُقدْ  تُنُصُ َّ  نُُصُ ْخرُُجهُ  لِذْ  ا

ُ
ينُ  � ِ

ف
  ال

ْ
 ِف  ُهُما لِذْ  اثْنُْ�ِ  ثُاِ�ُ  ُ�ُفُروا

ُغارِ 
ْ
ُقوُل  لِذْ  اع ُْزنْ  الُ  لُِصاِحِبهِ  ُُ

ُ
َف  لِنف  ت نُزُل  ُمُعنُا ا

ُ
َّ  فُأ يفُدهُ  ُعلُيْهِ  ُسِدينُتُهُ  ا

ُ
 وُُجُعُل  تُُروُْها عف ْ  ِبُنُودٍ  ُوَ

ينُ  ُكُِمةُ  ِ
ف
  ال

ْ
َّ  ُوُ�ُِمةُ  الّسْفُ�  ُ�ُفُروا ُعلْيُا ِ�ُ  ا

ْ
َّ  اع  �ستث� اإلع� الطاب وهذا } ُحِدي ٌ  ُعِز�زٌ  ُوا

 . كه  اعبش دون اآلية بهذه ىاطب ول  عليه اهللا ص� الب مع كن ألنه الصديق
 

 خطب ح� عليه تعا  اهللا رحة الصديق ب�ر �با �ن : �بيه عن الارث بن عمرو عن اعطَي ذكر
  } تزن ال لصاحبه يقول لذ { : بلغ فلما اقر�:  قال �نا:  رجل قال ؟ ) الو�ة سورإ(  يقر� �ي� :  قال
 

 .صاحبه هللاوا �نا:  وقال ب�ر �بو ب�ى
 معنا اهللا لن تزن ال

 رستحقها لرجل تقال رائعة كمة � � 
 ف و�نا وسل  عليه اهللا ص� للنب قلت :قال عنه اهللا رض ب�ر �ب عن ��س عن الخاري �خرج
  ) ثاله  اهللا باثن� ب�ر �با يا ظنك ما(  فقال ألبصنا قدميه تت نظر �حده  �ن لو اعغار

 
 : شيبة �ب نو�ب الا�  وروى

 آل من خ� ب�ر �ب من لوم و عمر آل من خ� ب�ر �ب من لليلة اهللا و:  الطاب بن عمر قال )
 ساعة يمش فجعل ب�ر �بو معه و اعغار ل  لنطلق سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول خرج عقد عمر
 تمش الكر مب� �با يا:  فقال سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول ل فطن حت خلفه ساعة و يديه ب�
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 الرصد �ذكر ث  خلفك فأوش اعطلب �ذكر اهللا رسول يا:  فقال ؟ خلف ساعة و يدي ب� ساعة
 بعثك الي و نع :  قال دو� بك ي�ون �ن �حببت شء كن لو ب�ر �با يا:  فقال يديك ب� فأوش
 يا وكنك:  ب�ر �بو قال اعغار ل  انتهيا فلما دونك ب ت�ون �ن لال ولمة من لدون كنت ما بالق
َ�ه و فدخل اعغار لك �ستَئ حت اهللا رسول  الجرإ رستَئ ل  �نه ذكر �عاله ف كن لذا حت است
 ف�ل اهللا رسول يا انزل:  قال ث  استَئ و فدخل الجرإ استَئ حت اهللا رسول يا وكنك:  فقال
 ) عمر آل من خ� الليلة للك نفس الي و:  عمر فقال
 عنه اهللا رض ع بذلك شهد كما در�ه ورفيق اةنيا ف وسل  عليه اهللا ص� الب صاحب �رَ اهللا

 س�ره ع وضع وقد الطاب بن ععمر فدعوا قوم ف لواقف ل� : عباس �بن عن الخاري روى حيث
 مع اهللا علك� �ن ألرجو كنت ل� اهللا رحك يقول مندب ع ورفقه وضع قد خلف من رجل لذا

  كث�ا أل� صاحبيك
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 ر�يباته أم وسلم رليه حهللا ص� حلرسال بنات 
 عفان بن عثمان زواج بعضه  �ن�ر الالثة اللفاء و�األخص الصحابة ع الرافضة حقد من 

 الرسول ر�يبات هن كثوم و�م رقية �ن وزعموا وسل  عليه اهللا ص� الرسول بنات من عنه اهللا رض
 ث  ، فقط فاطمة لال النات من عنده ي�ن ل  الرسول بأن وقالوا بناته ولسن وسل  عليه اهللا ص�
 ص� الرسول تزوجها اعت الوحيدإ الدر � و�رضاها عنها اهللا رض خد�ة السيدإ �ن بعضه  قال
 !! خد�ة بنات النات بأن األول قول  وناقضوا وسل  عليه اهللا

 وسل  عليه اهللا ص� الرسول بنات كثوم و�م قيةر بأن كتبه  ومن سنثبت ولدننا

   

 حلكر�م حلقرآن من حآلية هذه حوعاند فليقرأ كتبسم ف حلروحيات نذكر أن وقبل

 �د� ذلك جالبيبهن من عليهن يدن� الؤمن� و�ساء و�ناتك ألزواجك قل الب �يها يا/  تعا  قال
 يؤذين فال يعرفن �ن

 نتكب إل يقلقل ولم لناتك قل

  أنفسسم حلرحفضة كتب من أدلة وهذه

 دخل: "  قال �نّه الصادق جعفر اهللا عبد �ب ل  بالصدوق الشيعة عند اللّقب اعق� بابو�ه ابن �سند 
 بنة يا واهللا:  تقول و� تصا�ها فاطمة ع مقبلة  �شة فِذا م�ل وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول
 مقالها فسمع ، كبعضنا لال � ما ، علينا لا كن فضل و�ّي  ، فضالً  علينا ألّوك �ن تر�ن ما خد�ة
 ؟ �ّمد بنة يا يبديك ما:  لا فقال ، ب�ت وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فاطمة ر�ت فلما ، عفاطمة
 ، ح�اء يا ُمه: قال ث  آل و عليه اهللا ص� اهللا رسول فغضب فبديت، ، فنتّقصتها �� ذكرت: قاعت
 اهللا عبد وهو طاهراً  م� وةت اهللا رحها خد�ة و�ن ، الودود الولود ف بارك وتعا  تبارك اهللا فِنّ 
 ، رحه اهللا �عق  ان و�نِت  ، وز�نب ، كثوم و�م ، ورقية ، وفاطمة ، اعقاس  م� ووةت ، الطهر وهو
 "  شيئاً  ت�ي فل 

 .٤٠٥ - ٤٠٤/  ٢ للصدوق الصال
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 أخرى روحية

 :عفظه ما عباس ابن عن شّبة ابن روى 
 بن عثمان ال� �سلفنا الق :)ص( قال  وسل  وآل عليه اهللا صّ�   اهللا رسول بنت رقية ماتت لا

 .مظعون
 

 يفلت �: )ع( اهللا عبد ألب قلت: قال بص� �ب فعن قتلها، قد عثمان �ن الروايات بعض من ورستفاد
 لا رقية لن اعقَ، ضغطة من يفلت من �قل ما منها، باهللا نعوذ: فقال: قال �حد؟ اعقَ ضغطة من

 ل�: للناس وقال عيناه فدمعت السماء ل  ر�سه فرفع قَها ع)ص( اهللا رسول وقف عثمان قتلها
 من رقية ل هب ا�: فقال :قال اعقَ، ضغطة من واستوهبتها لا فرققت عقيت، وما هذه ذكرت
 ٦ج: األنوار وبار. ٦ح... اعقَ ف السأعة باب ٢٣٦ص ٣ج: فالك - ل اهللا فوهبها اعقَ ضغطة

 ١٠٢ح ٨ب ٢٦١ص
------------------ 

 

 أيضا ثابته حلروحية وهذه
 

  ١٢٠/ الاعث الزء الهذيب ف ورد
لِ  ُدُ ءُ  وف

ُ
دُ  ُعن ُرُوُضانُ  ُشْهرِ  ِمنْ  يُْومٍ  � ْعُقوُب  ْ�نُ  ُ�ُمف ّ  ُ�نْ  ُُ �ِيهِ  نْ �ُ  لِبُْراِهي ُ  بِْن  ُعِ

ُ
 ُ�ْبُوٍب  ابِْن  ُعِن  �

ّ  ُ�نْ  ُقاِس ِ  ُعُ  ُصّل  اللفُه ف  .... ):  قُاُل  السالم عليه الُصاِعح اعُعبْد ُ�نْ  ِرئُاٍب  بِْن  ُعِ
ْ
اِهرِ  وُ  اع  اْ�ُ�ْ  اعطف

يفةُ  ُعُ  ُصّل  اللفُه ف  نُِبيُّك  ُْ ُعنْ  وُ  نُِبيُّك  بِنِْت  ُر
ْ
مّ  ُعُ  ُصّل  اللفُه ف  يُها�ِ  نُِبيفُك  آُذى ُمنْ  اع

ُ
ثُومٍ  �

ْ
 وُ  نُِبيُّك  بِنِْت  ُك

ُعنْ 
ْ
ْهِل  ِف  نُِبيفُك  اْخلُْف  اللفُه ف  نُِبيُّك  ُذّر�فةِ  ُعُ  ُصّل  اللفُه ف  ِ�يُها نُِبيفُك  آُذى ُمنْ  اع

ُ
 �نا طبعا... (  بُيْتِهِ  �

 فها� كوله ير�دها من وع�ن الرواية هذه ع�  اختصت

]120[ 
 اةنيا ف وآل �مد ع السالم االخر�ن، ف وآل �مد ع السالم االوع�، ف وآل �مد ع السالم

 السالم، عنا نبيك �مدا ابلغ والرام الل ورب والقام الر�ن ورب الرام ال� رب ا� واالخرإ،
 والشف والقام وال�عة والوسيلة ةواعغبط والدرامة والسور والضإ الهاء من �مدا اعط ا�
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 تعطى ما فوق �مدا واعط خلقك، من �حدا تعطي ما �فضل اعقيامة يوم عندك والشفاعة والرفعة
 و�زك و�طهر اطيب �مد وآل �مد ع صل ا� غ�ك، �صيها ال كث�إ اضعافا ال� من الالئق
 ا� الراح�، �رح  يا خلقك من �حد وع واالخر�ن االوع� من احد ع صليت ما و�فضل و�ن�
 ا� دمه، ف شك من ع اععذاب وضاعف  داه من و د وااله من ووال الؤمن� �م� ع ع صل
 السن ع صل ا� فيها، نبيك آذى من واععن السالم وآل عليه �مد نبيك بنت فاطمة ع صل

 دمهما ف شك من ع اععذاب وضاعف  داهما من و د ماوااله من ووال السلم� اما� والس�
 من ع اععذاب وضاعف  داه من و د وااله من ووال السلم� امام الس� بن ع ع صل ا�
 اللف ع صل ا�( :تقول ث  السالم عليه  ه  آخر ل  االئمة من واحدا واحدا اذكر ث .)ظلمه
 اعقاس  ع صل ا� فرجه وعجل  داه من و د وااله من ووال السلم� امام بعده من الجة

 كثوم ام ع صل ا� فيها، نبيك آذى من واععن نبيك بنت رقية ع صل ا� نبيك، اب� واعطاهر
 ا� بيته، �هل ف نبيك اخلف ا� نبيك، ذر�ة ع صل ا� ،فيها نبيك آذى من واععن نبيك بنت

 ا� واععالنية الس ف الق ع و�نصاره  ومدده  عدده  من اجعلنا ا� الرض،ا ف ل  م�ن
 و� وطاغ باغ ك بأس ووؤمنه وؤمن ك وعن وعنه  عنا و�ف ودمائه  ووتره  بذحله  اطلب
 .تنديال و�شد بأسا اشد انك بناصيتها آخذ انت دابة

 
  رافض ووقع من ١٢٠ صفحة �نظر و�يضا
 العفر�ة �سمه

 تدها ١٢٠ صفحة األواخر اععش ف ة ءا
 

 http://www.aljaafaria.com/makteba/thdeb/j3/data/a8.html 

 عقيدإ �ن و�علموا وسل  آل وع عليه اهللا ص� بالب طعنا و�فا�  رافضة يا اهللا فأتقوا
 الكفرون كره ولو نوره مت  اهللا وع�ن اةين لدم الدذب ع بنيت �سياد� 

 الدعب ع/  و�تبه
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 هر�رة أبا كيس من هذح حديث شبسة 
  

 ٥٠٤٠ -: الديث
 اهللا رض هر�رإ �بو حدث� قال صاعح �بو حدثنا األعمش حدثنا �ب حدثنا حفص بن عمر حدثنا
 الد من خ� اععليا والد غ� ترك ما الصدقة �فضل(  وسل  عليه اهللا ص� الب قال: قال عنه

 �طعم� اععبد و�قول تطلق� �ن و�ما تطعم� �ن لما الر�إ تقول . ( عولت بمن وابد� السف�
 ص� اهللا رسول من هذا سمعت هر�رإ �با يا فقالوا.  تدع� �ن ل  اطعم� االبن و�قول واستعمل�

 هر�رإ �ب كيس من هذا ال قال ؟ وسل  عليه اهللا
 2048 ص الاوس الزء الخاري

 
 منه اعتاف كيس هذا وقول السالم عليه اهللا رسول ع و�دلس يفتي هر�رإ �بو:  الرافض يقول
  .. السالم عليه اهللا رسول ع وافتاءه تدعيسه ع
 

  ... حلافيق و�اهللا نقال

 رسول من هو كما الديث ونقلوا عليه  اهللا رضوان الصحابة من واحد من �رث ذكره الديث -1
  السالم عليه اهللا

 :عنه اهللا رض حزام ابن حدي  عن �بيه عن هشام حدثنا وهيب حدثنا لسماعيل نب ووس حدثنا
 تعول بمن وابد� السف� الد من خ� اععليا الد(  قال وسل  عليه اهللا ص� الب عن
 العد �ب بن ز�اد بن وهو يز�د حدثنا قال ووس بن اعفضل �نبأنا قال عيس بن يوسف �خَنا -2
 قائ  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فِذا الدينة قدمنا قال الحار� طارق نع شداد بن جامع عن
 ث  و�خاك و�ختك و�باك �وك تعول بمن وابد� اععليا العطي يد:  يقول وهو الاس ىطب النَ ع

  تتص �دناك �دناك
 صحيح:  األلا� الشيخ قال
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  عدإ طرق عن وير وانما فقط هر�رإ �ب نقل ع يقتص ل  الديث *
 تقول:  قال لا وذلك السالم عليه الرسول قول من وعيس قو� من �ي كيس من هذا هر�رإ �ب وقول
 �ن ل  اطعم� االبن و�قول واستعمل� �طعم� اععبد و�قول تطلق� �ن و�ما تطعم� �ن لما الر�إ

 كيس من هذا ال قال ؟ وسل  يهعل اهللا ص� اهللا رسول من هذا سمعت هر�رإ �با يا فقالوا.  تدع�
 عليه الرسول قول لع� مثال و�عطاء للسائل الصورإ لقر�ب هر�رإ �بو ض�ه الثال فهذا هر�رإ �ب

 رسول قول من �و ر�يك من تقول شء هر�رإ �با يا قالوا(  قال للبخاري شحه ف حجر وابن السالم
 من �ي لألرث الكف ب�س هو كيس نم وقول كيس من هذا قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 ) الواقع مع الرفوع الديث من فهمه اا استنباطه من �نه ل  لشارإ حاصله

 صادق غ� انه ولو هر�ره اب كيس من بل قال لا واال بالقل هر�ره اب صدق ع دلل الص وهذا
 لالسالم جعل الي هللا والمد وحلته االسالم ع القد هو وع�ن اهللا رسول من سمعته نع  عقال
 حلته وعن عنه يذودون اسودا



 

338 

 حلبل..  حلبل سار�ة يا 
  

  والرافضة الٌصوفية يتوٌهمه ما فيها وعيُس  ُصحيحة"  الُبل ُسار�ة يا"  قٌصة

 قصة حول:  ١١١٠ ر ١٠١ ص/  ٣ ج"  الصحيحة السلسلة"  ف اهللا رحه األلا� اةين ناص اععالمة قال
  " البل سار�ة يا ، البل سار�ة اي " -
 حدثنا شيبة �ب بن عثمان بن �مد حدثنا : ( 2 / 215 / 1 ) " اعفوائد"  ف خالد بن ب�ر �بو رواه
 فاستعمل س�ة بعث عمر �ن نافع عن الساج الرحن عبد عن خوط بن �يوب حدثنا يو�س بن �حد

 ل  �غر قد سار�ة فوجدوا.  فذكره:  فقال المعة يوم ىطب عمر فبينما ، سار�ة ل يقال رجال عليه 
 . شهر وس�إ بينهما و المعة يوم الساعة تلك ف البل

 
 األر�ع�"  ف السل� الرحن عبد �بو رواه ع�ن" .  القر�ب"  ف كما متوك خوط بن �يوب و:  قلت

 ابن عن طرق من ) حلب تطوطة - ١/  ١٨١/  ٢" (  البوإ دالئل"  ف اليهق و ) 2 / 3 ) " الصوفية
 ٧(  عساكر ابن رواه الوجه هذا من و.  �وه به نافع عن عجالن ابن عن �يوب بن �� �خَ� وهب

 عن:  قاال �نهما لال ) 29 - 28 ) " بمرو وسمو ته من النتق"  ف والضياء ) ٢/  ٦٣/  ١٣(  و ) ١/  ٦/ 
 بن لياس حدث� و:  عجالن ابن قال: "  اليهق كذا و آخره ف زادا و...  عمر �ن عمر ابن عن نافع
 ال الت و اإلسناد غر�ب هذا:  ) اهللا عبد �با يع�(  الا�  قال " : الضياء قال و ،"  ذلك بنحو قرإ

 . " هذا غ� لسنادا ل �حفظ
 

 و"  الضياء"  رواية مثل. " ... وهب بن اهللا عبد قال و: "  فقال ) ١٣١/  ٧" (  الداية"  ف كث� ابن وذكره
 ، عمر فسأل ، اليش رسول قدم ث .  ثالثا البل سار�ة يا ، البل سار�ة يا:  ينادي فجعل:  عفظه
 فأسندنا ، ثالثا البل سار�ة يا:  مناديا سمعنا لذ كذلك �ن فبينما ، هزمنا الؤمن� �م� يا:  فقال

 هذا و: "  كث� ابن قال ث .  بذلك تصيح كنت لنك:  عمرع فقيل:  قال.  اهللا فهزمه  بالبل ظهورنا
 . " بعضا بعضها رشد طرق فهذه: "  قال و �خرى طرقا ل ذكر ث  ، قال كما هو و" .  حسن جيد لسناد
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 هما و والواقدي عمر بن سيف ع مدارها للها الشار اعطرق �رث فِن ، نظر هذا ف و:  قلت
 مالك حديث من صحته ف: "  كث� ابن قال . �وه به نافع عن مالك ع لحداها مدار و ، كذابان

 عن مهران بن ميمون عن السائب بن فرات عن ) 65 / 5 ) " اعغابة �سد"  ف األث� ابن رواه و" .  نظر
 ف ل فعرض وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول منَ ع المعة يوم ىطب كن �نه �بيه عن عمر ابن

 ل  بعضه  الاس فتلفت ظل  الئب استع من ، البل البل حصن بن سار�ة يا:  الق �نه خطبته
 لك سنح شء ما:  ع ل قال صالته من فرغ فلما ، قال اا لخرجن اهللا و صدق:  ع فقال بعض

 و:  قال ، ظل  الئب استع من ، البل البل سار�ة يا:  قولك:  قال ؟ هو ما و:  قال ؟ خطبتك ف
 الش�� �ن خ�ي ف وقع لنه قال ، سمعوه قد السجد �هل جيع و نع :  قال ؟ م� ذلك كن هل

 و ظفروا قد و وجدوا من قاتلوا لله عدلوا فِن ، ببل يمرون و�نه  ، �رتافه  فر�بوا لخواننا هزووا
 �نه فذكر شهر عدب باعفتح اعبش� فجاء:  قال.  سمعته �نك تزع  ما م� فخرج ، هلدوا جازوا لن

 بن سار�ة يا:  يقول عمر صوت رشبه صوتا البل جاوزوا ح� الساعة تلك ف الوم ذلك ف سمع
 . علينا اهللا ففتح لله فعدلا : قال ، البل البل حصن

 
 . " الديث مندر: "  الخاري قال ، السائب بن فرات ، جدا واه سند هذا و:  قلت

 
 به يته  بما يته  ، اعطحان ز�اد بن �مد من قر�ب"  �حد قال و ،"  متوك"  : غ�ه و اةارقط� قال و

   . " )1(ذاك
 

"  عمر مناداإ لال فيه عيس و عجالن ابن طر�ق لال اعطرق هذه من شء يصح ال �نه تقدم اا فتب�
 . �سببه انتصاره و لدائه اليش سماع و"  البل سار�ة يا
 
"  فأنه ، عنه بغر�ب ذلك عيس و ععمر تعا  اهللا من للاما كن لنما الذكور الداء �ن فيه شك ال اا و

 ، ليشا حال ل كشف عمر �ن فيه عيس ع�ن و وسل  عليه اهللا ص� الب عن ثبت كما"  �دث
 ع و لألولاء الدشف من يزعمونه ما ع بذلك التصوفة بعض فاستدالل ، اعع� ر�ي رآه  �نه و

 النفرد اععال� رب صفات من ذلك و ال كيف ، الاطل �بطل من اعقلوب ف ما ع اطالعه  لوكن

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=6201a8d11652fe0b679132584d59ec97&postid=520017#hash1_520000#hash1_520000
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 واهللا الاطل زع ال ذلك هؤالء يزع  كيف شعري لت و.  الصدور ف ما ع واالطالع اعغيب بعل 
  . *( رسول من ارتض من لال �حدا غيبه ع يظهر فال ، اعغيب  ل : *(  كتابه ف يقول وجل عز
 

 اعغيب ع يطلعون لنه  يقال �ن يصح حت اهللا رسل من رسل األولاء �ولك �ن يعتقدون فهل
 . عظي  بهتان هذا سبحانك!!  لياه  اهللا بِطالع

 
 تقع قد اعت للعادإ الارقة األوور من فهو ، كشفا عنه اهللا رض ععمر وقع ما �سمية صح لو �نه ع
 يدل �نه ع فضال منه صدر الي ليمان ع يدل بالي مثله صدور �رد فليس ، �يضا الكفر من
 ، استدراج فهو لال و كرامة فهو وسل  من صدر لن للعادإ الارق لن اععلماء يقول للك و واليته ع
:  للسماء كقول الزمان آخر ف األرَ اةجال يد ع تقع اعت الوارق مثل هذا ع يض�ون و

 . الصحيحة األحاديث به جاءت اا ذلك غ� و ، فتنبت نباتك �نبت : لألرض و فتمطر ، �مطري
 
 

 " ة�ل من السادسة السنة من"  �غسطس"  عدد من الوم قر�ته ما ذلك ع الديثة األمثلة ومن
 شابة فتاإ"  قصة ٢٣ ص"  المس الواس وراء باألعغاز الملوء اععال  هذا: "  عنوان تت"  الختار
 ثالثة بعد خطبتها فسخت معه ور�رإ معارك و�عد ، خطيبها من للزواج �فر�قيا جنوب ل  ذهبت
 يا �واه: "  طاعانق بال �عماقها ف تصيح � و ، اضطراب ف غرفتها تذرع اعفتاإ �خذت و ، �سابيع
 منها تلقت �سابيع �ر�عة بعد و ؟ لا حدث ما بذكر �مها تزعج �ال قررت لدنها و"  ؟ �فعل ماذا...  �ماه

 �ماه يا �واه: "  قائلة تصيح� سمعتك عندما السل  �هبط كنت عقد ؟ حدث ماذا: "  فيها جاء رساعة
  . " ؟ �فعل ماذا... 
 
 لله الشار القال ف و . " �عماقها من فيه تصيح كنت الي الوم ار�خت مع متفقا الرساعة تار�خ كن و

 الص�إ"  باس  و�عرف"  االستشفاف"  و " الخاطر"  ب الوم رسمونه ما تت يدخل اا �خرى �مثلة
 طالا اعت ، عنه اهللا رض عمر عقصة وشابهة األمثال �قرب ألنها �وردناه بالي اكتفينا"  الانية
 ، عمر ل  باعغيب اععل  �سبة تتضمن �نها �و!  يعقل ال اا �نها عظنه السلم� من يندرها من تسمع
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 ع األولاء اطالع لوكن إلثبات رستغلونها التصوفة من لله  �شنا ان هؤالء غ� �د بينما
 جيش به �نقذ حيث ، عمر بها اهللا �ررم كرامة � و ثابتة صحيحة فاعقصة.  تطئ الك و ، اعغيب

 ع االطالع من والرافضة التصوفة زعمه ما فيها عيس ع�ن و به اعفتك �و األس من السلم�
 الي الاض اععص عرف ف ) الخاطر(  �و ) الشع عرف ف(  اإللام باب من هو لنما و ، اعغيب
 كن للك و ، اعبش ع اعغاعب هو كما ىطئ قد و الادثة هذه ف كما يصيب فقد ، معصوما عيس
 ، الخاعفة ف الوقوع خشية فعل �و قول من منه يصدر ما ك ف بالشع القيد من و� لك البد

 ال اهللا �ولاء لن �ال: *(  فقال شاول جامع بوصف تعا  اهللا وصفها اعت الوالية عن بذلك فيخرج
  . *( يتقون كنوا و آمنوا الين.  �زنون ه  وال عليه  خوف

 
  : قال من �حسن عقد و

  رس� قد الحر ماء فوق و يط� قد شخصا ر�يت لذا

 بدع و وستدرج فِنه الشع حدود ع يقف ل  و 

  
 األستاذ ق�ه و ،١٠/  ٢"  األسماء تهذيب"  ف المام بهذا ةاعقص لذه الووي بِيراد يغت فال )1

 . . اه.  مثلها ف يتساهلون فِنه  ،"  عمر س�إ"  ف اعطنطاوي

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=6201a8d11652fe0b679132584d59ec97&postid=520017#PNOTE1_520000#PNOTE1_520000
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?s=6201a8d11652fe0b679132584d59ec97&postid=520017#PNOTE1_520000#PNOTE1_520000
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 حلكا�نية حلاالية و�يان حواء ع وحوش حلفرا يحياء 
  

 يا و�نت  ةالدو�ني الوالية وتندرون وىلقون و�ميتون �يون األئمة بأن اعقول علينا تندرون كيف
 ماء ع عَ الض� بن اععالء الصحاب �ن اععثيم� شيخ�  قال فقد بها تقولون السنة �هل

 لبن فتاوى ف مات الي فرسه �حيا �شي  بن صلة �ن قال �نه و�ذاك الصحابه من وغ�ه الحر
 ١٢٦ ص ٨ج عثيم�

 
 :عليها الرد
 :اهللا رحه قال ثحي اععثيم� صاعح بن �مد الشيخ كم الرافض بت
 ل، تأييداً  و�، يد ع تعال اهللا �ر�ه للعادإ، خارق �ور والدرامة كرامة، جع ف� الدرامات، �ما · ·
 .ل�ين نصاً  �و تثبيتاً، �و ل نة، �و

 فلما �هله، لل وصل حت ماتت، �ن بعد �شي ، بن صلة وهو فرسه، ل تعال اهللا �حيا الي فالرجل - -
 سقطتت عنها، السج �عق فلما! عر�ة فِنها اعفرس، عن السج �عق : البنه قال ، �هله لل وصل
 .ل ل نة الرجل لذا كرامة فهذه. ميتة
 الحر، ماء عبور ف عنه اهللا رض الض� بن للعالء جري الي فمثل اإلسالم، لصإ اعت �ما - -
 .الار�خ ف وشهورإ وقصتها دجلة، نهر عبور ف عنه اهللا رض وقاص �ب بن لسعد جري و�ما

 .للعادإ خارق �ور فالدرامة
 .ب�رامة فليس اععادإ، وفق ع كن ما �ما
 خارقة �وور فِنها والشعوذإ، السحر �وور من احتازاً  و�، يد ع اهللا �ر�ه لنما األور وهذا · ·

 )لنت�.(كرامة هذه ت�ون فال هللا،ا �عداء يد ع بل اهللا، �ولاء غ� يد ع تري لدنها للعادإ،
 

 قال بل �مات وفالن �حيا فالن ان قال �نه من الرافض لد ه ما اهللا رحه اععثيم� الشيخ يقل فل 
 األمام بيد والوت الياإ �ن ع تنص فالشيعة اععبد وعيس الدرامة اهللا �ري وهدذا ل اهللا �حيا

  باهللا واععياذ األمام �ر�ها
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 خارقه اوور انها و� الدرامات ف السنه اهل عقيدإ وهو واضح اهللا رحه اععثيم� الشيخ كم �قول
 �ولائه يدي ع اهللا �ر�ها للعادإ

 
  اعفروق هذه وتض� الدرامة عن تماما تتلف اور فيه الدو�نية الوالية �ما
 

 األمام عنديات من �ف الدون ذرات جيع ع األمام والية � الدو�نية الوالية �ن لذ -1
 

 الدرامة ف كما آخر دون ووكن آخر دون وقت ف عبده بها اهللا يؤ�د خارقة ف� الدرامة و�ما
 الو� عند من وعيس اهللا عند من � فالدرامة

 
 ذرات جيع ع شاء �ينما شاء مت األمام �ر�ها عش�ة اإلث� عند الدو�نية الوالية لن ث  -2

 الدون
 

 وله ع اهللا �ر�ها اععادات خوارق من خارقة � اععثيم� الشيخ ب� كما رامةالد بينما
 

 األمام شاء و�ن يموت مت و�عل  و�قدر و�ميت فيح الدون ذرات جيع ع األمام �ر�ها وعيس
 يفعل ل  رشأ ل  و�ن فعل

 
 جدا خط� آخر فرق هنالك ث  -3
 

 عل  شاء و�ن �مات شاء و�ن �حيا األمام شاء فِن ماماأل من بِختيار تصل الدو�نية الوالية فِن
 باهللا واععياذ اهللا مع رب يع� الدو�ن ذرات جيع ع وهدذا

 
 رشاء ل  و�ن و� نه وله �يد اهللا شاء فِن الو� من بِختيار وعيس اهللا من بِختيار ف� الدرامة �ما
 يؤ�ده ل  اهللا
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 :بصائره ف الصفار عالمته  يصحح كما
 
  : ١٤٧ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات صائرب -

  اعقيمة يوم ل  كئن هو وما كن وما الار و والنة واالرض السوات ف بما االئمة عل  ف باب ( 6 )
 
  : ٣٣٥ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  عل  اععل  يعل  ان شاء ان بانه االمام ف باب ( 2 )
 :�بوابه بتصفح العتمدإ الشيعة كتب �حد ف الدو�نية اليةالو من شء وع�ى

 
  : 210 ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  الار اهل واسماء النة اهل اسماء فيها اعت الصحيفة عنده  السالم علهي  األئمة ف باب ( 5 )
 
  : ٢١٩ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

 وار�ن خلقه ع اهللا امناؤ انه  اهللا لرسول جرى ما ل  جرى انه السالم عليه  االئمة ف باب ( 9 )
 قد وانه  االرض ماف ع الاعغة والجة نذر �و عذر �و عل  من هبط ما ع اهللا امناء و االرض
 واليس  واععصار الطاب وفصل والوصايا الاليا النايا عل  اعطوا

 
  : ٢٤٠ ص الصفار السن بن د�م -اةرجات بصائر -

  عليه  الالئ�ة ونزول السنة تلك ف ي�ون اا اعقدر للة ف االئمة ل  يلق ما باب ( 3 )
 
  : ٢٤٩ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  . السالم عليهما والض ووس من افضل السالم عليه  االئمة ان ف باب ( 6 )
 
  : ٢٥١ ص الصفار السن بن د�م -اةرجات بصائر -

  وميكئيل جَئيل من اعظ  صور و�أته  الصوت ورسمعون ىاطبون انه  ف باب ( 7 )
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  : ٢٥٣ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  الوت ولك و وميكئيل جَئيل ل ترايا انه االمام ف باب ( 8 )
 
  : ٢٥٤ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  العضالت من والسنة الدتاب ف عيس ما االمام يله  ما باب ( 9 )
 
 
  : 255 ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  به ىَوا ان قبل الفس وحديث االضمار يعرفون انه  االئمة ف باب ( 10 )
 
  : ٢٦٢ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  عنه  غيب وه  غيبه  وافعال وسه  بافعال  شيعته  ىَون انه  االئمة ف باب ( 11 )
 
  : ٢٦٢ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  عنه  غيب وه  غيبه  وافعال وسه  بافعال  شيعته  ىَون انه  االئمة ف باب ( 11 )
 
  : ٢٧٨ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  ع داود آل بدومة حدموا ظهروا لذا انه  ع �مد آل من ئمةاال ف باب ( 15 )
 
  : ٢٨٠ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

 انفسه  ع و�تموا او�ية افواهه  ع كن لو لشيعته  السالم عليه  االئمة قول ف باب ( 17 )
 . وغ�ه والاليا النايا من يصيبه  ما بميع الخَوه 

 
  : ٢٨٢ ص الصفار السن بن �مد -ةرجاتا بصائر -
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 السادس الزء
  يصيبه  ما وسبب شيعته  اجال يعرفون انه  السالم عليه  االئمة ف باب ( 1 )

 
  : ٢٨٩ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  . اهللا باذن واالبرص االكمه و�َؤن الو� �يون انه  السالم عليه  االئمة ف باب ( 3 )
 
  : ٣٣٥ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  عل  اععل  يعل  ان شاء ان بانه االمام ف باب ( 2 )
 
  : ٣٥٣ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  . كها االلسن يتكمون انه  السالم عليه  االئمة ف باب ( 11 )
 
  : ٣٦١ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  اعط� منطق يعرفون انه  االئمة ف باب ( 14 )
 
  : ٣٦٧ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  دعوه  لذا و�يبونه  و�عرفونه  الهائ  منطق يعرفون انه  السالم عليه  االئمة ف باب ( 15 )
 
  : ٤١٠ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  . واسمائه  بوجوهه  فيها خلقوا اعت باعطينة عدوه من شيعته يعرف هان االمام ف باب ( 8 )
 
  : ٤٣٠ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  جَئيل بينهما ونزل وغ�ها باعطايف ناجاه تعا  اهللا ان الؤمن� ام� ف باب ( 16 )
 
  : ٤٥٥ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -
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  . اععباد اعمال ل  فيه و�نظر منار ب� ك ف ل يرفع االمام ف باب ( 9 )
 
  : ٤٧١ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

 . لله احتاجوا لذ يتلقاه  اعقدس روح ان ع االئمة ف باب ( 15 )
 
  : 447 ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  واالووات ياءاالح االئمة ع االعمال عرض باب ( 5 )
 
  : ٥٠٠ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  الوت ياتيه  ان قبل ذلك و�علمون يموتون مت يعرفون انه  االئمة ف باب - 9
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 ع رن تثبت ال حلشقشقية حلطبة 
  : ٤٩٧ ص ٢٩ ج الجلس اععالمة - األنوار بار 

 ما:  ع ، مع - ١ اعغاصب� التغلب� من تقدمه عمن عليه اهللا صلوات الؤمن� �م� شكية باب - 15
 بن �بان عن ، عثمان بن �بان عن ، عم� �ب ابن عن ، �بيه عن ، اعَ� عن ، عمه عن ، جيلو�ه
 عليه طاعب �ب بن ع الؤمن� �م� عند الالفة ذكرت:  قال ، عباس ابن عن ، عدرمة عن ، تغلب
 ينحدر ، الرح من اعقطب �ل منها �� �ن لعل  و�نه �خوتي  تقمصها عقد واهللا:  فقال ، السالم
 �ن ب� �رتأي وطفقت ، كشحا عنها وطو�ت ، ثو�ا دونها فسدعت ، اعط� لل ير� وال السيل ع�

 فيها و��دح ، الدب� فيها و�هرم ، الصغ� فيها رشيب ، عمياء طخية ع �صَ �و جزاء بيد �صول
 ، قذا اعقلب و� فصَت ، �حج هات ع/  ٤٩٨ صفحة / الصَ �ن فر�يت ، ر�ه يلق حت وؤمن
 الخ عقدها ، بعده فالن ل  بها فأد  لسبيله االول وض لذا حت ، نهبا تراث �رى ، شجا اللق و�

 حوزإ ف واهللا فص�ها ، وفاته بعد اآلخر عقدها لذ حياته ف رستقيلها هو بينا عجبا فيا ، بعده عدي
 كراكب فصاحبها ، منها واالعتذار فيها اععثار و��ث ، كمها و�غلظ ، وسها ىشن ، خشناء
 وتلون ، وشماس ببط - اهللا ععمر - الاس فم� ، غسق بها �سلس و�ن حرن بها عنف لن ، اععصبة

 لسبيله ضو لذا حت ، الحنة وشدإ الدإ طول ع فصَت ، وه� هن مع وهو و�لوى ، واعتاض
 صت حت منه  االول مع ف الر�ب اعتض مت!  وللشورى فيا� ، منه  ا� زع  جاعة ف جعلها
 اعقوم ثلث وقام ، لصهره آخر و�صغ ، بضعبه رجل فمال/  ٤٩٩ صفحة/  ؟ الظائر هذه ل  �قرن
 ، الر�يع نبت االبل خض  اهللا مال ىضمون �بيه ب� معه وقاووا ، ومعتلفه �شيله ب� حضنيه نافجا
 ع انثالوا قد الضبع كعرف لل والاس لال راع� فما ، مطيته به و�سبت ، عمله عليه �جهز حت
 ، طائفة ن�ثت باالور نهضت لذا حت ، عطفاي وشق ، السنان وطئ عقد حت ، جانب ك من

 �علها اآلخرإ اةار تلك : [ يقول وتعا  تبارك اهللا رسمعوا ل  كأنه  ، آخرون وورق ، اخرى وفسقت
 ع�ن ووعوها سمعوها عقد واهللا ب� ،[  للمتق� واععاقبة فساد وال االرض ف علوا ير�دون ال ل�ين

 وقيام الاض حضور لوال اعنسمة و�ر� البة فلق والي ، ز�رجها وراقه  ، �عينه  ف اةنيا احلوعت
 سغب وال/  ٥٠٠ صفحة/  ظال  كظة ع يقروا ال �ن اععلماء ع اهللا �خذ وما ، الاص بوجود الجة
 عندي هذه دنيا�  العفيت  و ، �ولا ب�أس آخرها ولسقيت ، غر�اه ع حبلها العقيت ، مظلوم
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 يا:  فقلت ، الدتاب وتناول كمه فقطع كتابا السواد �هل من رجل وناول. .  ع� خبقة من �زهد
 تلك ، عباس يابن هيهات هيهات:  فقال!  ؟ بلغت حيث ل  مقالك اطردت لو!  الؤمن� �م�

 لذ السالم عليه الؤمن� �م� كم ع كأسف قط كم ع �سفت فما . . قدرت ث  هدرت شقشقة
 )لنت�. ( �راد حيث يبلغ ل 
 

 عش�ة اإلث� الشيعة علماء ةى ضعيف وهو عباس لبن وو� عدرمة ع الطبة مدار لن: قلت
  باألجاع

 

 ركرمة ف رلمائسم قال ما و�ل�م
  : ٢٥٨ ص ال� داوود ابن -داود ابن رجال -

 لو:  قال �نه السالم عليه جعفر �ب عن زرارإ روى.  ضعيف ) كش(  عباس ابن وو� عدرمة - 323
 ما يلقنه قال ؟ ينفعه كن ب  السالم عليه عبدا� الب قيل.  لفعته الوت عند عدرمة �در�ت كنت
 )لنت�. ( عليه �نت 

 الرافضة شيخ الدش عن نقال �ي )كش( والحظة
..................................................  

  : ٥٤٠ ص ١ ج األردبي� ع �مد - الرواإ جامع -
  اصحابنا من وال طر�قتنا ع عيس عباس ابن وو�

..................................................  
  : ١٠٠ ص ٢ ج اعَوجردي ع السيد - القال طرائف -

 مات �نه " كش"  وعن"  صه"  �صحابنا من وال طر�قتنا ع عيس عباس ابن وو� عدرمة - 7605
 ، الرجل ضعف ع الرجال� كمة اتفقت وقد ، �سطر �ن من �ظهر وحال:  �قول.  االيمان غ� ع

 غ� ع مات"  يه"  و� رواية اعتبار ل  �تاج ال ظاهر ذلك ف حال �ن من"  طس"  قال ما ونع 
  . الوالية

..................................................  
  : ١٧٧ ص ١٢ ج الو� السيد - الديث رجال معج  -
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 بن �مد حدثنا: "  عباس ابن وو� عدرمة ) ٩٤(  الدش قال:  عباس ابن وو� عدرمة - 7765
 �ب ابن عن ، شاذان بن اعفضل حدث�:  قال ، الغ�إ بن ) ازداد(  ارداد ابن حدث�:  قال ، وسعود
 �در�ت لو:  السالم عليه جعفر �بو قال:  قال ، زرارإ عن ، حر�ز عن ، عيس بن حاد عن ، عم�

 �نت  ما يلقنه كن:  قال ؟ ينفعه بماذا السالم عليه اهللا عبد الب قيل ، لفعته الوت عن عدرمة
 التذت خليال اتذت لو: (  يروي ما �و وهذا:  الدش قال . ينفعه ول  جعفر �بو يدر�ه فل  عليه
  . " ضده �وجب بل مدحا ععدرمة يوجب ل :  ) خليال فالنا

..................................................  
  : ٤٣٦ ص العال  صاحب حسن الشيخ -اعطاووس الحر�ر -

 ال ظاهر ذلك ف وحال ، اعطر�ق غ� ع بأنه رشهد حديث ورد.  عباس ابن وو� ، عدرمة - 314
  . رواية اعتبار ل  �تاج

..................................................  
  : ٢١٠ ص ٣ ج الفرش - الرجال نقد -

 ازداد ابن حدث�:  قال وسعود بن �مد حدثنا:  الدش قال:  عباس ابن وو� عدرمة - 3 / 3447
 عن ، حر�ز عن ، عيس بن حاد عن ، عم� �ب ابن عن ، شاذان بن اعفضل حدث�:  قال الغ�إ بن

 اهللا عبد ألب قيل ، لفعته الوت عند عدرمة �در�ت لو:  السالم عليه جعفر �بو قال:  قال زرارإ
 ول  السالم عليه جعفر �بو يدر�ه فل  ، عليه �نت  ما يلقنه كن:  قال ؟ ينفعه بماذا:  السالم عليه
  . �صحابنا من وال طر�قنا ع عيس:  الالصة ف اععالمة وقال.  ينفعه
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 حلصحابة يبايعان حليت أهل
 �ب ل  ذلك عند فمشيت((...  ب�ر ألب بيعته يذكر هو و )عنه اهللا رض( طاعب �ب بن ع يقول: ١

 لو و اععليا � اهللا كمة(  كنت و زهق و الاطل زاغ حت األحداث تلك ف نهضت و بايعتهف ب�ر
 �طعته و مناصحاً  فصحبته اقتصد و قارب و سدد و فيس األوور تلك ب�ر �بو فتو� ) الكفرون كره
 .)٣٠٥/  ٢( للثقف اعغارات. )) جاهداً  فيه اهللا �طاع فيما

 
 وسل  وآل عليه اهللا ص� للنب خليفة ب�ر �با السلمون اختار ل  :المالس عليه ع اإلمام سئل: ٢

 وثا� اعغار لصاحب و�نه بها، الاس �حق ب�ر �با نرى لنا «: بقول السالم عليه فأجاب ل ؟ و�ماماً 
 �ب البن الالغة نهج شح/  » ح وهو بالصالإ اهللا رسول �وره وعقد سّنه، ل لعرف و�نا اثن�،
 .)٥١:ص( اليت و�هل الشيعة عن نقالً  ،)١/٣٣٢( يدالد

 
 وعمر ب�ر �با بايعوا الين اعقوم بايع� عقد بعد �ما: (  قال ع الؤمن� �م� �ن تعل  هل: ٣

 لذا واألنصار للمهاجر�ن الشورى و�نما ، يرد �ن للغائب وال ىتار �ن للشاهد ي�ن فل  ، وعثمان
 ما ل  ردوه بدعة �و بطعن خارج منه  خرج فِن ، رضا هللا ذلك كن لماماً  فسموه رجل ع اجتمعوا
 . ) تو� ما اهللا ووالإ ، الؤمن� سبيل غ� لتباعه ع قاتلوه �ب فِن ، منه خرج

 
 ان لوددت: فيقول وسج وهو وفاته بعد عنه اهللا رض اعفاروق ع دخل وقد عنه اهللا رض ع: ٤

 هذا بصحيفة تعا  اهللا اعق ان اهللا ألرجو ل�: رواية و� ، السج هذا بصحيفة تعا  اهللا اعق
 ٢٨/١٠٥ ، ١٠/٢٩٦ ، الحار ٤١٢ ، األخبار معا� ٣٣٦ ، اعقلوب لرشاد ٥٨ ، الختارإ اعفصول - السج

 
 وعمر ب�ر �ب ( عن �سأل اهللا عبد �ب ل  جاءت اعت الر�إ مع بص� �ب حديث ف ، نقر� عندما :٥
 الكف من الروضة - نع  :قال بواليتهما؟ �ورت� �نك عقيته لذا لر� فأقول: قاعت تولهما، :لا فقال )
)٨/١٠١( 
 



 

352 

 عن « الجلس قال اليعة ل  الاس ودعوتهما واعطاعة السمع ع معاو�ة والس� السن مبايعة :٦
 السالم: ل فقلت قومه من رهط دهوعن داره بفناء فوجدته معاو�ة بايع لا السن �تيت: قال سفيان
 بار١٦٩ األنبياء ت��ه ٤٤ص األصبها� اعفرج ألب اعطالي� مقاتل( »الؤمن� مذل يا عليك
 )٦٢/٢٣٧و ٥٩و ٤٤/٥٧و ٢٨/٢٥٨األنوار

 
 يأهل:"  قائالً  به وغدروا الس� قتلوا الين الس� شيعة نادى ، وصاله لعاو�ة السن تنازل لا :٧

 قد ل� و بط� ف وطعن�  ، ثق� وسلب�  ، ألب مقتل� :  لالث عن�  نفس ذهلت:  الدوفة
 كشف { اععظ  بلغ حت فشقه فخذه ف �سد ب� من رجل فطعنه ، �طيعوا و فاسمعوا معاو�ة بايعت
 ف انظروا.(} ٤٣١:١ للمسعودي الهب وروج ،١٦٢ الهمة اعفصول ،١٩٠للمفيد اإلرشاد ،٥٤٠اعغمة

 شيعة يا )كتب� 
 
 }  اليت �هل تأريد {

 
.  الفتي حد ج�ته اال وعمر ب�ر �ب ع يفضل� برجل �و� ال:  عنه اهللا رض ع قول: ١

  ١٢٨ ، اإلختصاص ١٠/٤١٧ ، الحار ٣/١٥٢ ، الستقي  الصاط ١٦٧ ، الختارإ اعفصول
 
 ولرسول هللا و�نصحه  زعمت، اكم اإلسالم ف �فضله  و�ن: (عمر صاحبه وعن عنه قال واا: ٢

 لرح بهما الصاب و�ن ععظي ، اإلسالم ف وكنهما لن وععمري اعفاروق، والليفة الصديق، الليفة
 . ط ١/٣١ للميث  الالغة نهج شح[  )عمال ما بأحسن وجزاهما اهللا رحهما شديد، اإلسالم ف
 
 األود، قّوم فقد - عمر �ي - فالن بالء هللا( : قول صاحبه ع ثنائه من »الالغة نهج« ف وجاء: ٣

 شها، وسبق خ�ها، �صاب اععيب، قليل الوب، نق ذهب السنة، و�قام اعفتنة، خلفف اععمد، وداوى
 ].)٢/٥٠٥( الالغة نهج[ )بقه واتقاه طاعته اهللا ل  �ّدى

 



 

353 

 قت� ابتغوا ،شيعة ل �نه  ونيزعم هؤالء من ل خ�اً  معاو�ة واهللا �رى( السالم عليه السن وقال :٤
 يقتلو� �ن من خ� �ه� ف به وآمن د� من به �حقن ما معاو�ة من آخذ ألن واهللا مال، و�خذوا
 �ساله ألن وواهللا سلماً، لله ب يدفعوا حت بعنق ألخذوا معاو�ة قاتلت لو واهللا بيت، �هل فيضيع

 .)٢/١٠ تجاجاالح( )�س� و�نا يقتل� �ن من خ� عز�ز و�نا
 
 }  ختاماً  {
  

 !!! العصوم�؟؟؟ غ� نصدق ،�م العصوم� اليت �هل األن صدق من
 

 مهدي�  عقول وثيقة وهذه
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 أل�؟ منصب حإلمامة هل 
 الرحي  الرحن اهللا �س  

 نهج ))! ؟؟ غ�ي المسوا دعو�: ((  يقول نفسه طاعب �ب بن وع �ع� منصب ي�ون كيف نقول
 ) ١٨١(  ص ١ ج غةالال

 و�نا، �ور�  ولتموه لن و�طوع�  �سمع�  وعع� كأحد�  فأنا تر�تمو� و�ن: ((  �يضاً  وقال بل 
 . ) ١٨٢(  ص ١ ج الالغة نهج ))!!!  �م� م� ع�  خ� وز�را ع� 

  ١٢٤:  القرإ )) لماما للناس جاعلك ل�: ((  الدر�مة باآلية استدالل  �ما 

 اهللا فهل )) اعطاغوت وعبد والناز�ر اعقردإ منه  وجعل((  تعا  قول لذن ونتفس كيف فنقول
 ! ؟؟ �ع� منصب اعطاغوت عبادإ جعل تعا 

 ؟! �ع� �ور اعقلوب قسوإ فهل )) قاسية قلو�ه  وجعلنا(( تعا  قول �و

 

 لسائيل ب� سل { عا ت قول تفس� فديف البوإ �ي" اإلتيان" مع� كن لذا ث !  الهل اهللا قبح �ال 
 ١١:  القرإ}  بينة آية من �تيناه  � 

  ١٧٥:  األعراف}  منها فا�سلخ آياتنا �تيناه الي نبا عليه  واتل {:  وقول 

 !! اععجيب بمقياس�  �نبياء �صبحوا والناز�ر اعقردإ �خوإ اللعون� لسائيل ب� �ن يع� فهذا

 وال لبراهي  وال ونوحا آدم اصطف اهللا لن: (  قول تفس فديف البوإ يع�" االصطفاء" كن و�ذا 
 ٣٣:  عمران آل ) اععال� ع عمران

 

 به آمن من فمنه *  عظيما ولك و�تيناه  والدمة الدتاب لبراهي  آل �تينا فقد(  قال ذلك و�عد 
  ٥٥ - ٥٤:  اعنساء ) سع�ا بهن  و�ف عنه صد من ومنه 

 !!  �فر �ي عنه صد من ومنه  آمن من األنبياء من هناك �ن يع� فهذا
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 سابق ومنه  مقتصد ومنه  لفسه ظال  فمنه  عبادنا من اصطفينا الين الدتاب �ورثنا ث (  و�قول
 فاطر ) الدب� اعفضل هو ذلك اهللا بِذن بال�ات

 ومن مقتصد ومنه  ل ظا منه  �ن لا فألتضح األئمة �و األنبياء ع �نزلا لو اآليات وهذه .. 32 : 
 ؟؟  قل بذلك يقول فهل ؟؟!! سابق
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  ؟ رصاه أم نساه و حمره فيما حهللا حطاع حلرسال هل  
 و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم

 الرافضه يرون الين الصحابه من وغ�ه  وعثمان وعمر ب�ر ابو صاحب بانه الب اتهام اخوا�
 اهللا ص� لحمد اتهام هو انما لالصحاب اتهام عيس حقيقته ف هو االتهام هذا وزنادقه كفار انه 
  السوء اهل صحبة بعدم نهيه �تنب ول  الصاله بالصحبه اهللا اور يمتثل ل  بانه وآل عليه

  السوء صحبة عن ونهاه الصاله بالصحبه اوره اهللا ان اةلل
  الدهف آية
ْ ((  تعا  قال َِ ِ  ُمعُ  َُْفُسُك  ُواْص

ف
ُغُداإِ  ُر�فُه ْ  يُْدُعونُ  ينُ ال

ْ
ُعِشّ  بِاع

ْ
  وُْجُههُ  يُِر�ُدونُ  ُواع

ُ
 ُ�يْنُاكُ  ُرْعدُ  ُوال

ُيُاإِ  ِز�نُةُ  تُِر�دُ  ُ�نُْه ْ 
ْ
َْيُا ال   اّة

ُ
ْ�ُفلْنُا ُمنْ  تُِطعْ  ُوال

ُ
بُعُ  ِذْكِرنُا ُ�نْ  قُلْبُهُ  � ْوُرهُ  ُوُ�نُ  ُهُواهُ  ُوارف

ُ
  )( فُُرًطا �

 الصال� اال يصاحب ول  اهللا اور امتثل الب ان نقول السنه اهل و�ن ذلك ف ص�ه آيه هذه
 الب اتهموا الرافضه ان قلب ل كن لن جليا االور يتب� بذلك االشار صحبة وترك نهيه واجتنب

 والننس منه وتزوجوا منه  تزوج بل  اعفجار صاحب انه يزعمون كما لدونه اهللا اواور اطاعة بعدم
  )( الد� ونافخ السك كحاول السوء والليس الصاعح الليس مثل  يقول الب ان

  الصال� اال اليصاحبوا ان للصحابه الب من تنبيه فيه وهذا
  الفسدي� و�صاحب مااليفعل يقول الب علي�  باهللا فهل
  مااليفعل يقول من ذم واهللا
ُها يُا(( تعا  قال ُّ

ُ
ينُ  َ ِ

ف
  ُما ُرُقولُونُ  لِ ُ  آُُمنُوا ال

ُ
ُ  ُرْفُعلُونُ  ال َُ ِ  ِعنْدُ  ُمْقتًا ،ُك َف نْ  ا

ُ
  ُما ُرُقولُوا �

ُ
 )( ُرْفُعلُونُ  ال

  اهللا سبيل عن الصد هو هل اآليات هذه من ه  اين
  ؟؟؟؟ االجابه علي� 

 الوفق واهللا
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  حلقرحبة رند حلصحابة 
  :عنه اهللا رض الصديق ب�ر �بو
 ألب قال اعغار ف وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن لا « قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن -1

 .)3/417( اعَهان ،)١/٢٨٩( اعق� تفس�/  »الصديق �نت: ب�ر
 

 وسل  وآل عليه اهللا ص� للنب خليفة ب�ر �با السلمون اختار ل : السالم عليه ع اإلمام سئل -2
 وثا� اعغار لصاحب و�نه بها، الاس �حق ب�ر �با نرى لنا«: بقول السالم يهعل فأجاب ل ؟ و�ماماً 
 �ب البن الالغة نهج شح/  »ح وهو بالصالإ اهللا رسول �وره وعقد سّنه، ل لعرف و�نا اثن�،
  .)٥١:ص( اليت و�هل الشيعة عن نقالً  ،)١/٣٣٢( الديد

 
 حلية عن السالم عليهما الاقر ع بن �مد جعفر �با سأعت: قال اهللا عبد بن عروإ عن -3

 الصديق؟: فتقول: قلت سيفه، عنه اهللا رض الصديق ب�ر �بو ح� قد به، بأس ال( فقال السيوف؟
 صدق فال الصديق ل يقل ل  فمن الصديق، نع . الصديق نع : وقال الدعبة واستقبل وثبة فوثب: قال
 .)٢/٣٦٠( لإلر�� اعغمة كشف/  )اآلخرإ ف وال اةنيا ف قوالً  ل اهللا
 

 �سماء و�مها الصديق، ب�ر �ب بن �مد بن اعقاس  بنت فروإ �م �مه الصادق جعفر اهللا عبد �بو -4
 ب�ر �بو وة� وعقد( السالم عليه جعفر قال وللك الصديق؛ ب�ر �ب بن الرحن عبد بنت

 .)٢/٣٧٤( اعغمة كشف / )ورت�
 

 وسائل ع بالواد، اللقب السالم عليه  جعفر بن ووس بن ع نب �مد اإلمام �جو�ة و� -5
  :ومنها الأوون �لس ف �رث  بن ��
 بمندر لست ( السالم عليه فقال. عمر لسان ع تنطق السدينة �ن روي وقد: �رث  بن �� فقال
 .)2/479( للطَس االحتجاج/  )عمر من �فضل ب�ر �با وع�ن عمر، فضل
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  :عنه اهللا رض لطابا بن عمر
 اعفرس عقتال الشخوص ف السالم عليه علياً  عنه اهللا رض الطاب بن عمر اعفاروق استشار -1

 قلة، وال ب�ثإ خذالنه وال نصانه ي�ن ل  األور هذا لن( السالم عليه ع اإلمام فقال بنفسه،
 كث�ون فه  قليالً  كنوا و�ن مالو واععرب جنده، وناص وعده منجز واهللا اهللا، من اهللا دين وهو

 فِنك اععرب، نار دونك و�صله  باععرب، الّرح واستدر قطباً  ف�ن. باالجتماع وعز�زون باإلسالم،
 حت و�قطارها، �طرافها من اععرب عليك انتقضت األرض هذه من – خرجت �ي – شخصت لن

  .يديك ب� اا للك �ه ف  اععورات من وراءك تدع ما ي�ون
 �شد ذلك فيدون استحت ، قطعتموه فِذا اععرب، �صل هذا: يقولوا غداً  للك ينظروا لن  ج األ لن

 .)٣٢١ ،٢/٣٢٠( الالغة نهج/  )فيك وطمعه  عليك لكبه 
 

 الصحابة، جنازته وشيع اعفجر، بالسلم� يص� وهو عنه اهللا رض اعفاروق عمر استشهد ولا -2
 الشهورإ مقوله اإلمام قال اعقَ، جوار النازإ ووضعوا الم،الس عليه ع اإلمام مقدمته  و�

 ب�ر، و�ب وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بصاحبيك يلحقك �ن اهللا ألرجو ل�( تنهمر ودووعه
 �حب ما و�� وعمر، ب�ر و�بو �نا دخلت: يقول وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت فطالا

: عن نقالً  الرتض، السيد الدى ععل  الشاف كتاب/  )السّج  هذا صحيفة ف اا بأرث اهللا �عق �ن
 .)٢٤٠:ص( الز��ي اععز�ز ععبد الرافضة فأنت  اذهبوا

 حاجة ال: قال اعقص؟ �ت�ل! الؤمن� �م� يا( ل قيل الدوفة، السالم عليه ع اإلمام نزل وعندما -3
 ل  الر�عة/  )الرحبة نازل ولد� يبغضه، كن عنه اهللا رض الطاب بن عمر ألن نزول؛ ف ل

 .)٢٤١:ص( للز��ي الرافضة فأنت  اذهبوا: عن نقالً  اعطهرا�، ألغبزرك الشيعة تصانيف
 

  :عنهما اهللا رض وعمر ب�ر �بو الشيخان
 عليه الؤمن� �م� ل  جاء قررش من رجالً  �ن( السالم عليهما �بيه عن �مد بن جعفر عن -1

 فمن الراشدين، اللفاء به �صلحت بما �صلحنا ا� :آنفاً  الطبة ف تقول سمعتك: فقال السالم،
 والقتدى قررش، ورجال اإلسالم، وشيخا الدى لماما. وعمر ب�ر �بو: وعماك حبيباي: قال هما؟
 ل  هدي رهماآثا اتبع ومن عص ، بهما اقتدى من وسل ، وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد بهما



 

359 

 .)٥٣:ص( اليت و�هل الشيعة عن نقالً  ،)٢/٤٢٨( الشاف تلخيص / )وستقي  صاط
 

 ع الشوط ضمن من جعل �ن حد ل  وعمر، ب�ر �با يوقر عنهما اهللا رض ع بن السن و�ن -2
 ءاللفا وس�إ اهللا، رسول وسنة اهللا، ب�تاب الاس ف و��  يعمل �ن سفيان �ب بن معاو�ة

 و�هل الشيعة عن نقالً  ،)٢/٢١٢( اآلمال منت�/  الصال� اللفاء: �خرى �سخة و� الراشدين،
  .)٥٦:ص( اليت

 
 من نفر لله جاء �نه: عنه روي فقد السالم، عليهما الس� بن ع اععابدين ز�ن اإلمام و�ما -3

 �ال( ل  قال كمه  من غوافر فلما عنهما، اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر �ب ف فقالوا اععراق،
 ورضواناً  اهللا من فضالً  يبتغون و�ووال  دياره  من �خرجوا الين األولون الهاجرون �نت : تَو�
 لله ، هاجر من �بون قبله  من واإليمان اةار تبوء الين فأنت : قال ال،: قالوا الصادقون؟ ه  �ولك

: قال ال،: قالوا خصاصة؟ به  كن ولو �نفسه  ع ثرونو�ؤ �وتوا اا حاجة صدوره  ف �دون وال
َ�ت  قد �نت  �ما  اهللا قال الين من لست  �ن�  �شهد و�نا اعفر�ق�، هذين �حد من ت�ونوا �ن ت

ينُ : (( فيه  ِ
ف
ُقولُونُ  ُ�ْعِدِه ْ  ِمنْ  ُجاُءوا ُوال ينُ  ُوإلِْخُوانِنُا ُلُا اْغِفرْ  ُر�فنُا ُُ ِ

ف
ُْعْل  ُوال بِاِإليُمانِ  ُسبُُقونُا ال

ُ
 ِف  ت

ينُ  ِغالّ  قُلُو�ِنُا ِ
 .)٢/٢٩١: (اعغمة كشف/  )ب�  اهللا فعل ع� �خرجوا [١٠:الش[)) آُمنُوا لِ�ف

 
 �ب حق ف تقول ما! اهللا رسول ابن يا( فقال السالم، عليه الصادق اإلمام سأل رجالً  �ن وروي -4

 رحة فعليهما عليه، وماتا الق، ع كنا قاسطان، دالن  لمامان: السالم عليه فقال وعمر؟ ب�ر
 .)٥٨:ص( اليت و�هل الشيعة عن نقالً  ،)١/١٦( للشوشتي: الق لحقاق/  )اعقيامة يوم اهللا
 

 كن �نه السالم، عليه الصادق �مد بن جعفر عن: الشاف كتابه ف الرتض السيد و�روي -5
 رسول ع �سليمه مع عليهما فيسل  اعقَ و�أت – عنهما اهللا رض وعمر ب�ر �با �ي – يتوالهما

  .)٥٩:ص( اليت و�هل الشيعة عن نقالً  ،)٢٣٨:ص( الشاف كتاب/  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا
 

 اهللا عبد �ب عند جالساً  كنت( قال بص� �ب عن الروضة ف الكي� روى فقد وض، ما يؤ�د واا -6



 

360 

 كمها؟ �سمع �ن �رسك: اهللا عبد �بو فقال عليه، �ستأذن خاة �م علينا دخلت لذ السالم، عليه
 اور�إ فِذا فتكمت، دخلت ث : قال اعطنفسة، ع معه و�جلس�: قال لا، فأذن: قال نع ،: فقلت :قال

 فأقول: قاعت تولهما، :لا فقال – عنهما اهللا رض وعمر ب�ر �ب عن �ي – عنهما فسأله بليغة،
 .)٨٨:ص( للكي� الكف روضة/  نع : قال بواليتهما، �ورت� لنك: عقيته ذال لر�

 
  :عنه اهللا رض الور�ن ذو عفان بن عثمان

 اإلمام عليه دخل عنه ، اهللا رض عثمان من رشدون السالم عليه ع ل  ناس اجتمع عندما -1
 لك؟ �قول ما �دري ما وواهللا نه ،و�ي بينك استسفرو� وقد ورائ الاس لن( فقال السالم عليه ع
 فنخَك شء ل  سبقناك ما نعل ، ما لعل ، لنك تعرفه، ال �ور ع �دلك وال تهله، شيئاً  �عرف ما

 ص� اهللا رسول وصحبت سمعنا، كما وسمعت ر�ينا كما ر�يت وقد فنبلغده، �شء خلونا وال عنه،
 و�نت منك، الق بعمل �د  الطاب ابن وال فةقحا �ب ابن وما صحبنا، كما وسل  وآل عليه اهللا

/  )يناال ل  ما صهره من نلت وقد منهما، رح  وشيجة وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  �قرب
 .)2/357( الالغة نهج

 
  :وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول عليه  يث� عنه  اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر �بو
 آبائه، عن �بيه عن الرضا ع بن �مد بن ع حدث�: قال الس�، اهللا دعب بن اععظي  عبد عن -1
 م� ب�ر �با لن( وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال �نه السالم عليه  ع بن السن عن

 اعغد من كن فلما: قال – اعفؤاد بم�عة م� عثمان و�ن الص، بم�عة م� عمر و�ن السمع، بم�عة
 سمعتك �بت، يا: ل فقلت وعثمان، وعمر، ب�ر و�بو السالم، عليه الؤمن� �م� وعنده عليه تدخل
 لله ، بيده �شار ث  نع ،: وسل  وآل عليه اهللا ص� فقال هو؟ فما قوًال، هؤالء �صحابك ف تقول
 .)565 ،٤/٥٦٤( اعَهان/  )واعفؤاد والص السمع ه : فقال

 
  :عنه اهللا رض األرت بن خباب

 راغباً، �سل  فلقد األرت بن خباب اهللا يرح ( عنه اهللا رض خباب ع الناء ف السالم عليه قال -1
 .)4/672( الالغة نهج/  )�اهداً  و ش اهللا عن ورض بالدفاف، وقنع طائعاً، وهاجر
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  :عنه اهللا رض اهللا عبيد بن طلحة

 �مد �بو �صبح عقد( قال مقتول وهو عنه اهللا رض بطلحة السالم عليه ع اإلمام ور عندما -1
 نهج/  )الدواكب بطون تت قت� قررش ت�ون �ن �رره كنت عقد واهللا �ما غر�باً، الكن بهذا

 .)٢/٤٨٧( الالغة
 

  :عنه اهللا رض اععوام بن الز��
 وسيفه، الز�� بر�س السالم عليه ع الؤمن� �م� ل  جء عندما: االحتجاج صاحب يقول -1

/  )وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول وجه عن الدرب به جّ�  ما واهللا طال( وقال سيفه فتناول
 .)١/٣٨٠( للطَس االحتجاج

 
  :الصحابة سائر
 �منة �نا( وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال السالم عليه الكظ  جعفر بن ووس عن -1

 من دنا �صحاب قبض فِذا ألمت، �منة و�صحاب يوعدون، ما �صحاب من دنا قبضت فِذا ألصحاب،
 بار/  )رآ� قد من في�  دام ما كها، األديان ع ظاهراً  اةين هذا يزال وال يوعدون، ما �مت

 اعقفاري ناص ل�كتور عش�ة االث� الشيعة مذهب �صول عن نقالً  ،)٣١٠ ،٢٢/٣٠٩( األنوار
 .)٩٢٦:ص(
 

 طو� رآ�، من ر�ى لن طو� رآ�، لن طو�( قال �نه وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن وجاء -2
 �صول عن نقالً  ،)٢٢/٣٠٥( األنوار بار ،)٢٤١ ،٢٤٠:ص( الصدوق، �مال / )رآ� من ر�ى من ر�ى لن

 .)٩٢٦:ص( للقفاري عش�ة اإلث� الشيعة مذهب
 

 �وص بالوت، و�حس السالم عليه طاعب �ب بن ع اإلمام اهللا ععنه ولج  ابن ضب وعندما -3
 اهللا واهللا �ظهر� ، ب� يظلمن فال نبي� ، �مة ف اهللا اهللا: ل قال اا و�ن السالم، عليه السن وةه
 ألب اعطالي� مقاتل/  به  �وص وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فِن نبي� ، �صحاب ف
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 .)٢/٥٩( اعغمة كشف ،)٣٩:ص( األصفها� اعفرج
 

 وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد �صحاب ر�يت عقد( بقول للصحابة السالم عليه ع اإلمام ثناء -4
 جباهه  ب� يراوحون وقياماً، سجداً  باتوا وقد غَاً، شعثاً  يصبحون كنوا عقد رشبهه ، �حداً  �رى فما

 طول من العزى ر�ب عينه � ب� كأن معاده ، ذكر من المر مثل ع و�قفون وخدوده ،
 اععاصف الر�ح يوم الشجر يميد كما ومادوا جيو�ه ، تبُلف  حت �عينه  هملت اهللا ذكر لذا سجوده ،

 .)١/٢٤٤( الالغة نهج/  )للثواب ورجاءً  اععقاب من خوفاً 
 

 حيفةالص ف كما السالم عليه اععابدين ز�ن الس� بن ع اإلمام من الصحابة ع الناء وورد -5
 الالء �بلوا والين الصحابة، �حسنوا الين خاصة �مد و�صحاب ا�( فيها قال الكولة السجادية

 حجة �سمعه  حيث ل واستجابوا دعوته، ل  وسابقوا وفادته، ل  و�سعوا و�نفوه نصه، ف السن
 وانتصوا نبوته، تثبيت ف ناءواألب اآلباء وقاتلوا كمته، لظهار ف واألوالد األزواج وفارقوا رساله،

 .الالغة دار الانية، اعطبعة السجادية الصحيفة/  )به
 

 ف هل: ر�ه سأل ووس اهللا كي  لن( تفس�ه ف يقول السالم عليه اععسدري السن وهذا -6
 صحابة فضل �ن علمت �ما! ووس يا: وجل عز اهللا قال صحابت؟ من عندك �ررم األنبياء �صحاب

 وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد كفضل الرسل�، صحابة جيع ع وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد
 و�هل الشيعة عن نقالً  الند،.ط ،)٦٥:ص( اععسدري السن تفس�/  )والبي� الرسل� جيع ع

 .)٤١:ص( اليت
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 ؟ ع�شة يا شيطانك ألبسك 
  حلضال حليجا� شبه من و�

 : حلشبسه

  �شة؟ يا شيطانك )�عبسك رواية و�( �خذك

  
 الّرد

 ذكرا واةارقط� حات  �ب ابن �ن غ� فثقة �مد �بوه �ما. الي� ابراهي  بن �مد بن سعيد فيه: قلت
 روايته �ن سفيان بن يعقوب حك فقد )سعيد( لبنه و�ما. )٩٩الورقة/٥اععلل(  �شة من رسمع ل  بأنه
 .)١/٤٢٦والار�خ العرفة. (�شء عيست الدوفة �هل عن

 
 .ضعيف وهو فضاعة بن فرج �يضا الديث ف �ن ١/١٢١ الب� اللخيص ف الافظ وذكر

 
 . اعغ�إ �صابتها ح� ) �شة يا شيطانك جاءك عقد( وسل  صحيح و�

  
 حت عليه � ن� اهللا وع�ن. نع  قال اهللا؟ رسول يا ومعك: قلت. نع  قال شيطان؟ �مِ: فقاعت

: قاعت. نع  فقال اهللا؟ رسول يا شيطان �مِ: قاعت فِنها بعا�شة اعطعن يأب الديث وسياق «ل �س
. فأسل  عليه � ن� اهللا وع�ن نع  فقال اهللا؟ رسول يا ومعك قاعت. نع  قال ل�سان؟ ك ومع

 .اليجا� ي�ذب كما ليذائه تعمد وعيس.  عليه اعغ�إ الديث فمناسبة. )٢٨١٥(
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 حلفقيه ضه� ال ومن حلكف ابكت 

  

 صحيح� حلفقيه حضه ال ومن حلكف كتاب بأن حلشيعة رلماء يصح

 ما صحة يعتقد الصدوق بابو�ه بن �مد جعفر �ب الشيخ بأن الس� طاووس ابن السيد صح
 كتابه مقدمة ف ذلك ذكر و�نه اعفقيه حضه ال من كتابه ف يرو�ه

 
  :قال ٢٣ ص 2 ج الس� طاووس ابن لسيدا - األعمال لقبال -

 �ب الشيخ ا  باسنادنا ذلك رو�نا السماء من الدعبة نزول وقت بتع� اخرى رواية من نذكره فيما
  من باسناده اهللا رحه بابو�ه بن �مد جعفر

 / ٢٤ صفحة /
 االصول من رواه وانه فيه يرو�ه ما صحة كتابه خطبة ف ضمن وقد ، اعفقيه �ضه ال من كتاب

  عليه  اهللا صلوات االئمة عن النقوعة
..................................................  

 
 و�ن الكف كتابه ف يرو�ة ما وثاقة يعتقد الكي� يعقوب بن �مد بأن الكشا� اعفيض وصح
 كتابه �ول ف ذلك ذكر الكي�

 
  : ٥٢ ص ١ ج الكشا� اعفيض - الصاف الفس� -

 �نه ثراه طاب الكي� يعقوب بن �مد االسالم ثقة من فاعظاهر ذلك ف ) ره(  وشاىنا اعتقاد واما
 يتعرض ول  الكف كتابه ف الع� هذا ف روايات روى ألنه اعقرآن ف والقصان الحر�ف يعتقد كن

  فيه رواه بما يثق كن �نه الدتاب �ول ف ذكر �نه مع فيها عقدح
 
 الاس بعقول و�ستخفاف وترهات تفاهات من الدتاب� ف ما ععجيبوا
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  الدتاب� هذين تصحيح ع اةالعة هذه ومن 

 واةوران اللف عن�  �تر�وا الدتاب� هذين من علماؤ�  بأقوال جئنا�  لذا للرافضة نقول

 الروايات هذه عفض واحد شخص بأس  تأتوا وال الوار من تتهر�وا ك ضعيفة الروايات بأن واعقول 
 اإلسالم ف اعقادحة
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 ؟ مثلبة أو منقبة حلكعبة ولد حلسالم رليه ع 
 وة الي ان والابت، دلل ال �تاج اد ء �نه رغ  عنه اهللا رض عع� منقبة هذه �ن الروافض يظن 
 بن الز�� ع  وابن خو�� بنت خد�ة �خ ابن وحدي  خو�� بن حزام بن حدي  : هو الدعبة ف

 اعطلق فأخذها حاول و� قررش من �سوإ ف الدعبة دخلت �مه �ن وذلك الدعبة ف وة اععوام
 )١... ( به حديما فوةت
 ان ل اهللا كرم ومن اللق خلق قبل باهللا وؤمن ووحد انه العتقاده  عنه اهللا رض ع ف واعطعن

 ! الدعبة ف يوة
 وشب �صنام داخلها و� والش�� للشك و�ر االسالم قبل الدعبة ألن الطبق جهله  من وهذا

 داخل والدته ف النقبة فأين �صنامه  من باعقرب داخلها يتنادوون الشك سادإ و�نت للخمر
  ؟.  ياترى الدعبه

 من الفتاح �خذ و بالدعبة طاف و السجد سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول دخل لا اعفتح  م و�
 و ز�د بن �سامة معه و الدعبة فدخل �سلمته ث  عثمان �م دونه مانعت �ن بعد طلحة بن عثمان
 الصور ب�س �ور و الوم ل  شيبة وة ف ف� اليت حجابة ل �بق و طلحة بن عثمان و بالل
 للها رش� بالرصاص وشدودإ � و عليها ور و حوالها األصنام ب�س و خارجها و الدعبة داخل

 لال صن  منه  بق فما ] زهوقا كن الاطل لن الاطل زهق و الق جاء[ : يقول هو و يده ف بقضيب
 بباب سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول وقف و الدعبة ظهر ع فأذن بالال �ور و وجهه ع خر

 طاعب �بو عنه اهللا رض ع واة ان والعلوم )٢( العروفة خطبته خطب و اعفتح يوم ثا� الدعبة
 من هو) اععرب تعبدها اعت األصنام �حد هو و�قال الاهليه ف يعبد صن  ومناف مناف عبد �سمه
 و�نت.  والدينة ودة ب� بقديد الشلل ناحية من الحر ساحل ع منصو�ا و�ن. األصنام �قدم

 اهللا �نزل ذلك و�سبب ، والزرج األوس من ل تعظيما �شد �حد ي�ن ول  قاطبة تعظمه اععرب
 . )ابهم يطوف �ن عليه جناح فال اعتمر �و اليت حج فمن اهللا شعائر من والروإ الصفا لن( :تعا 
 ٢٧٨ ص ١ الزء اعغابة �سد1 -1
 ٤٥٧ ص الا� الزء خ�ون ابن تار�خ -2
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 حلسينية حلت�ة ع حلسجاد 
 لسينيةح حلت�ة ع حلسجاد كتاب صاحب حلرحفض ع يرد حاللا� حلعالمه 

 الرحي  الرحن اهللا �س 
 الدعو وهو، لعضه  رساعة ع وقفت:  األلا� اةين ناص �مد اععالّمة سماحة اععص لمام قال

(  ص فيها جاء واا " السينية اعت�ة ع السجود"  بعنوان الشهرستا� الرعش!!  الرضا عبد السيد
 عن الديث ورد فقد.  فيها دفن من وطهارإ وقداستها لشفها، �فضل عليها السجود �ن وورد:  ) ١٥

 و�، السبعة الجب ىرق �نه:  آخر و�، السابعة األرض ل  ينور، السالم عليه  اعطاهرإ اععتإ �ئمة
 قَ ط� ع السجود �ن آخر و�، غ�ها من يقبله ل  ما عليها رسجد من صالإ اهللا يقبل:  آخر

 . األرض� يّنور الس�

 
 لا وعيس، منها براء عنه  اهللا رض اليت �هل و�ئمة، عندنا الطالن ظاهر األحاديث هذه مثلو

 !! ومعضالت وراسيل � و�نما، و�صول الديث عل  نهج ع نقدها لم�ن عنده  �سانيد

  
 راح حت، اليت �هل �ئمة عن الزعومة القول هذه بمثل بتسو�دها الرساعة وؤعف ي�تف ول  

 ، السنة �هل �ن كتبنا ف ورو�ة �نها اعّقراء يوه 

  
 األئمة بأحاديث منحصإ وقداستها السينية اعت�ة هذه فضل �حاديث وعيست:  يقول هو فها

 عن، اإلسالمية اعفرق بقية كتب �مهات ف وافرإ شهرإ لا األحاديث هذه �مثال �ن لذ، السالم عليه 
 الب لخبار"  باب ف"  الدَى الصائص"  كتابه ف السيوط رواه ما ومنها، ورواته  علمائه  طر�ق
 �رابر عن حديثاً  اععش�ن يناهز ما فيه وروى"  السالم عليه الس� بقتل وسل  عليه اهللا ص�

 . رواته  وشاه� من و�مثال "  الجمع"  ف واليث� واعطَا� نعي  و�ب واليق� كلا� ، ثقاته 
 

 واحد حديث ولو اليث� وال السيوط عند عيس �نه سل ال �يها فاعل 
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 ، وقداستها السينية اعت�ة فضل ع يدل 

 الس� �ي – فيها بقتله وسل  عليه اهللا ص� لخباره هو لنما مفرداتها عليه اتفقت اا فيها ما و�  
 وع�ن، ال ا�!!  ث�والي السيوط ع رساله ف الشيِ اد ه ما فيها ترى فهل – عنه اهللا رض

 !! اععندبوت بيت من �و� هو بما يتعلقون، و�دعه  ضالالته  تأييد سبيل ف الشيعة
 

 ، اعّقراء ع الدعيس هذا عن �وره يقف ول 

 ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع الدذب ل  تعداه بل 

 ف وسل  عليه اهللا ص� �مد نبينا هو عليها للسجود األرض من لوحة اتذ من و�ّول " : يقول فهو  
 �عظ  فيها وانهدم، �حد ف وقررش السلم� ب� الائلة الرب وقعت لا، الجرإ من الالة السنة
 اهللا ص� الب �ور، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع ، الطلب عبد بن حزإ وهو!!  لإلسالم ر�ن
 صاروا �ن ل  ت�ر�مه ف األور وا�سع، مأت  ك ف عليه!!  بالياحة السلم� �ساء وسل  عليه

َه تراب من يأخذون  جاء كما، منه السبحات و�عملون، تعا  هللا عليه ورسجدون !! به فيتَ�ون ق
- السينية اعت�ة ع السجود.. "  اعفقيه ومنه  �صحابه وعليه"  السينية واعت�ة األرض"  كتاب ف
 . ١٣ ص
 

 اعقارئ �يها فتأول � السينية واعت�ة األرض كتاب �ي – الشيعة كتب من وه الذكور والدتاب
 ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع كذب كيف الدر� 

  
 �وره و�، �خرى �رذو�ة لال دعواه ةع  رسق ل  ث ، عليه للسجود قرصاً  اتذ من �ّول �نه فادع 

 ، مأت  ك ف حزإ ع بالياحة اعنساء وسل  عليه اهللا ص�

  
 اهللا ص� الب عن ذلك يصح ال فِنه، ظاهر هو كما اعقرص اتاذ و�� هذا ب� ارتباط ال �نه ومع 

 رواه كما، ينحن �ال لياهن مبايعته ف اعنساء ع �خذ �نه عنه صح قد وهو كيف، وسل  عليه
 . عطية �م عن وغ�ها الشيخان
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 عليه اهللا ص� الب �صحاب ف قول و�، ثالة �رذو�ة ع السابقت� األرذو�ت� ب� �نه ل و�يدو
َه تراب من يأخذون صاروا �ن ل  ت�ر�مه ف األور وا�سع: "  وسل   ورسجدون به فيتَ�ون، ق
  عنه  اهللا رض الصحابة ع كذب فهذا !! " تعا  هللا عليه

 الوثنيّة هذه مثل يقارفوا �ن من وحشاه 

 رستطع ل  �نه و�صحابه وسل  عليه اهللا ص� الب ع الشيِ هذا افتاء ع دلالً  اعقراء وحسب 
 من وهو"  السينية واعت�ة األرض"  كتاب سوى السلم� وصادر من معروف لصدر ذلك يعزوا �ن

 عن والدشف �سميته ع الشيِ �رؤ ل  ما وألور، منه  مغمور ولؤعف، متأخر�ه  بعض كتب
 !! ألراذيبه وصدراً  لياه بذكره �وره ضحيفت ال حت، هو�ته

 
، بعده  من ع الدذب ل  تعداه بل األول السلف ع الدذب من سبق بما!!  حضته ي�تف ول 

 : السابق كمه تمام ل  فاسمع

  
 رسجد الدينة من لنة �سفاره ف يصحب كن ) ه٦٢ ت( األجدع بن وسوق اعفقيه الابِ �نّ "  

.  عليه رسجد شيئاً  السفينة ف حل كن من باب ، الصّنف كتابه ف شيبة �ب ابن رجه�خ كما.  عليها
 . السابق الرجع"  عليها رسجد لنة السفينة ف معه حل سافر لذا كن وسوقاً  �نّ  بِسنادين فأخرج

 
 : الدذبات من عديد الكم هذا و� ) األلا�(  قلت
 !! ذكره الي األثر خالف وهو ، براً  السفر رشمل بِطالقه فِنه"  ره�سفا ف يأخذ كن"  قول : األو�
 يأت كما منقطع ضعيف بل , كذلك وعيس، عنه ثابت �نه يعطي، ذلك يفعل كن بأنه جزمه:  الانية
 . بيانه

 عليه اختلف، س��ن بن �مد ع مداره، واحد لسناد هو و�نما، كذب"  بِسنادين" .. قول:  الالة
 : قال س��ن ابن عن لبراهي  بن يز�د طر�ق من"  ) ١/  ٤٣/  ٢(  الصنف"  ف شيبة �ب ابن فرواه ،فيه

 . عليها رسجدها يع�، السفينة ف لنة معه �مل كن وسوقاً  �ن نبئت
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.  عليها رسجد لنة السفينة ف معه حل سافر لذا كن وسوقاً  �ن:  �مد عن عون ابن طر�ق ومن
 ف فهو، س��ن ابن وهو، �مد طر�ق من واألخر، س��ن ابن طر�ق من األول اإلسناد �ن ترى فأنت

 بذلك �خذ س��ن ابن �ن فأثبت "نبئت: " عنه قال لبراهي  بن يز�د وع�ن، واحد لسناد القيقة
 قد لبراهي  بن يز�د �ن لال، روى فيما ثقة منها و� عون ابن ذلك يثبت ول ، وسوق عن بالواسطة

 ل  من ع حجة حفظ من ألن"  الصطلح"  ف مقرر هو كما تقبل �ن فيجب، السند ف بز�ادإ ءجا
 رس  ل  راوٍ  ع مداره ألن، حجة به تقوم ال، ضعيف وسوق ل  بذلك فاإلسناد عليه و�ناء، �فظ
 . الشيِ صنع كما ورحه عنه اهللا رض وسوق ل  ذلك بنسبة الزم �وز فال، �هول

 
 تر�ة من: "  قول و�"  الصنف"  ف �صل فيها عيس، ز�ادإ األثر هذا ف الشيِ �دخل عقد : بعةالرا

 الشيِ افتعل ل  تدري فهل، ر�يت كما، عنده الروايت� من ك ف ذكر لا فليس" !  النورإ الدينة
 ؟ األثر هذا ف الز�ادإ هذه

 
 للسجود ) النورإ الدينة(  البار�ة األرض من اعقرص ذاتا ع مطلقاً  دلل فيه عيس �نه ل تبّ�  عقد
 وسوقاً  �ن اعقراء لوه ، الز�ادإ هذه به �لق وللك، شيبة �ب ابن رواه ما ع تر�ه ما لذا، عليه
  عليه للسجود الدينة من اعقرص اتذ اهللا رحه

ً
 اعقرص اتاذ جواز به �لق، ذلك ل ثبت فِذا، تَ�

 !! اعقداسة ف األرض� اشتاك بامع ،كر�الء �رض من
 

 باطل القيس �ن عرفت، الشيِ اختالق من هو و�نما، ل �صل ال باطل عليه القيس �ن علمت و�ذا
 ! ؟ �عوج واععود اعظل رستقي  وهل:  قيل كما ألنه، �يضاً 

  
 ف وسل  عليه اهللا ص� الب ع حت، الدذب ع الشيعة جر�إ مبلغ الدر�  اعقارئ �يها فتأول
 اعطوائف �رذب"  األئمة من وصفه  من صدق لك يتب�، الضالل من عليه ه  ما تأييد سبيل

  ١٦٦ – ١٦٢/  ٣ - الصحيحة األحاديث سلسلة"  الرافضة
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 جعفر نقلها فقد، الرافضة علماء من الدث� وحذاف�ها برفها اعفر�ة هذه نقل وعقد : جالل يقول
 بالدتاب اإلعتصام"  كتاب و�"  ١٦٦:  ص عقائده  ف اإلمامية الشيعة مع"  كتابه ف السبحا�
 غفل و�ن الصاعح السلف عند ثابتة كنت اعقاعدإ وهذه: "  يقول �نه اععجيب ومن"  ٨٦:  ص والسنة
 ٥٢:  ص والسنة الشيعة ب� فقهيات " كتابه ف سالم  طف!!  الستبص ونقلها" !!  نقلها عن الار�خ

 �هل من ةينه  والحتاط� الورع� السلف فقهاء بعض جرى الصائبة الظرإ هذه ووفق: "  وقال" 
 و�نقلون ي�ذبون �عله  الي، األستبصار هذا ل  فهنيئاً ، الدث� غ�ه  ونقلها" !!  األو� اعقرون
 حقيقة بأنها الاس يوهمون حت الدذبة
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 حلعلماء أسماء ف حلرحفضة تدليس 
 الرحي  الرحن اهللا �س 
ُها ُّ

ُ
ْسُماءِ  بِتُُشابُهِ  ُرْغُتْ  ُوال اْحُذرْ ...  الُسّ�ّ  َ

ُ
 األ

 
  . و�عد هللا المد
  .]٥٥:  األنعام" [  الُْمْجِرِم�ُ  ُسِبيُل  ُوعِتُْستُبِ�ُ  " : تعا  قال
يْ  " : كث� ابن قال

ُ
"  الُْمْجِرِم�ُ  ُسِبيُل  ُوِعتُْستُبِ�ُ  " ُوقُِرئُ  ُسِل لِلرّ  الُْمُخاِعِف�ُ  الُْمْجِرِم�ُ  ُطِر�ُق  ُوِلُْظُهر �

يْ 
ُ
د يُا ُوِعتُْستُبِ�ُ  � وْ  ُ�ُمف

ُ
  .ه.ا. الُْمْجِرِم�ُ  ُسِبيُل  ُتُاُطب يُا �

 
  . عليه  والدعيِس  اللبيِس  ف الدِع  �هِل  طرقِ  من �ذروا �ن السنةِ  ألهِل  الهمةِ  األوورِ  من لن
 ف خصوصاً  والرافضةِ  ، عموماً  البتدعةِ  طرقِ  من طر�قةً  السنةِ  ألهِل  �ب�ُ  �ن د�و الوضوع هذا و�

  . السنةِ  �هِل  ع وتدعيسه  تلبيسه 
 

 هذا استخدووا الرافضةِ  من التناظر�ن �ن �دُ "  الستقلة قناإ"  ف حصلت اعت للمناظرإِ  والتابعُ 
  . األسلوُب 

 
 عن علينا يدخلون �نه  � السنةِ  �هِل  ع واللبيِس  الدعيِس  ف الرافضةُ  يتبعها اعت الديدإُ  �ما

 �شابه �سماءً  و�ضعون... "  كذا اآلخرُ  اععال ُ  وقال ، كذا اعفال� اععال ُ  قال : و�قولون السنةِ  طر�ِق 
  . رافضةٌ  األصِل  ف وه  ، السنةِ  �هِل  عند معتَ�ن علماءٍ  �سماءُ 

 
 �سماءِ  ف ينظرون �نه  وكيده  ومن: "  ) ٣٢ ص" (  عش�ة اإلث� الحفة تتص"  ف األلوس قال

 ذلك حديِث  روايةُ  �سندوا واللقِب  االس ِ  ف منه  ألحدٍ  ووافقاً  وجدوهُ  فمن السنةِ  �هِل  عند العتَ�ن
َُ  �ئمته  من لمامٌ  �نهُ  يعتقدُ  السنةِ  �هِل  من ل وقوف ال فمن ، لله الشيِ ...  روايتهِ ب و�عتدُ  بقولِ  فيعت

  . الفصيِل  من �شءٍ  عليها نأت للك �مثلةً  ذكر ث . ه.ا" .



 

373 

 
  : الّسّدي - 1

  . السدي ل  يقاُل  رجالن هناك
 

  . الصغ� السدي:  والا� ، الدب� السدي:  األول
 وال ، ئُق القا ل  وتتضحُ  ، بينهما السنةِ  �هُل  يم� لك منهما واحدٍ  ِك  ترجةِ  من شءٍ  ع ولقف
  . الرافضةِ  ب�ذِب  يغتوا

 
 �ب بن الرحن عبد بن لسماعيل:  الدب� السدي ترجة عند )٣/١٣٢" ( الدمال تهذيب"  ف الزي قال

 ب� وو� : وقيل ، ترمة بن قيس بنت ز�نب وو� ، األعور الدو� اعقرش �مد �بو ، الّسّدي كر�مة
 ، الّسّدي فس� بالدوفة الامع باب ُسدإِ  ف يقعد و�ن ، الدوفة س�ن ، حجازي من �صله ، هاش 
  .ه.ا. الدب� السدي وهو

 
 �بان بن �مد وقال.  صدره ليته غطى قعد لذا كن:  األهوازي عبدان قال : ترجته ف جاء واا

 دسعي �بو:  منه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب من نفرا �در�ت:  السدي عن ، الُعف
 �مداً  عليه فارق الي الال ع منه  �حدٌ  عيس �نه يرون كنوا.  عمر وابن ، هر�رإ و�بو ، الدري

  . عمر بن اهللا عبد لال ، وسل  عليه اهللا ص�
 

 بن �مد وهو ، الصغ� السدي وروان بن �مد:  )٢٦/٣٩٢( �يضا الزي عند قال الصغ� السدي �ما
 بن ز�د بن الرحن عبد وو� ، الدو� السدي الرحن عبد بن للسماعي بن اهللا عبد بن وروان

  .ه.ا. الطاب
 

 كتب ف ترجة ول ، غل رافض وهو ، السنة �هل عند الدذاب� الوضاع� من الصغ� والسدي
 �بو:  والصغ� الدب� السدي ترجة ف فقال )٣١٢ – ٢/٣١١( للق�"  واألعقاب الد�"  مثل الرافضة
 نظ� كن ، وغ�ه"  البيان"  كتاب ف �قوال العروفة الفس الدو� الرحن عبد بن اعيللسم �مد
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 يع�(  الشيخ عده بآرائه  الدر�  اعقرآن يفسون ان ومقاتل والشعب والكب وقتادإ �اهد
 ، الرابعة من باعتشيع ر� مته  صدوق �نه حجر ابن وعن ، والاقر السجاد �صحاب ف ) اعطوس

 مثل األئمة عنه روى ، السدي لسماعيل تفس� الفاس� �مثل:  اإلتقان ف قال �نه السيوط وعن
 وثقه:  اعتمذي وقال ، ع بن الس� ور�ى مالك بن ��س �درك �نه حك.  انت� وشعبة الوري
 . الدب� ديالس وهو ، 128 سنة حدود ف تو�.  وغ�ه  اعقطان سعيد بن و�� وشعبة الوري سفيان

 
 عن روى ، الدو� الرحن عبد بن لسماعيل بن اهللا عبد بن وروان بن �مد حفيده الصغ� والسدي

 وقال ، بها وحدث بغداد قدم:  وقال الغدادي الطيب ذكره الفس� كتاب الكب السائب بن �مد
 سدإ منسوب ل  وبمنس الهملت� اةال و�شديد الس� بض  والسدي ، الديث متوك ضعيف انه

  .ه.ا. السدود اعطاق من يبق ما و� ، الدوفة وسجده
 

  . رافض واآلخر س� �حدهما رجالن اعطَي جر�ر بن �مد ذلك ومن:  اعطَي � 2
 

 ف وة ، اإلمام الفس الؤرخ جعفر �بو اعطَي اآلو� كث� بن يز�د بن جر�ر بن �مد فهو الس� �ما
َستان آول  اليان جامع: "  �شهرها من وصنفات عدإ ل ، ه ٣١٠ ف بها وتو� ببغداد ستوطنوا ، ط
 تار�خ"  ف الغدادي الطيب منه  اععلماء من كث� تفس�ه ع �ث� وقد ،"  اعقرآن آي تأو�ل عن

 حامد �ب عن )١٢/١٦٣( �يضا الطيب وقال" .  مثله �حد يصنف ل : "  قال حيث )٢/١٦٣" ( بغداد
"  �يضا وصنف" .  كث�ا ي�ن ل  جر�ر ابن تفس� تصيل ف الص� ل  رجل سافر لو: "  فرايي�اإلس

 صاحب اعطَي اإلمام كن وقد ،"  اعفقهاء اختالف"  و ،"  واللوك الرسل تار�خ"  و ،"  اآلثار تهذيب
 من كث� فقهاع ف مذهبه ودرس ، و�تباع �نصار ول ، العروفة األر�عة كلذاهب وستقل مذهب
 �ب مذهب ل  �سبة بالر�ري العروف الهروا� ز�ر�ا بن الُمعاف اعفرج �بو �شهره  ومن ، اععلماء
  . جعفر

 
  : فائدإٌ 
 سليمان بن الر�يع ع ضيفا حل فقد به ي�� وة ل ي�ن ول  يتوج ل  اعطَي جر�ر ابن اإلمام
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ّ�ة تتاج:  ل وقالوا هسدنا وكن ف الر�يع �صحاب جاءه عندما وص ف  فيه يعمل و ء – وز�ر قُْصِ
 .قط حالل وال حرام ع ساو�� حللت وما ل وة ال فأنا اعقص�ة �ما:  ل  فقال ، وحار�ن ، - الاء

 
 ، توالف ل رافض: "  فقال )٣/٤٩٩" ( ال�ان"  ف الهب اإلمام ل ترج  فقد الرافض اعطَي �ما
  .ه.ا. الدنا� اععز�ز عبد بالرفض رماه ،"  اليت �هل عن الرواإ " كتاب منها

 
ُوافض ِمنُ  ُهوُ :  الدتفاِ�ّ  اعُعِز�ْزِ  ُ�بْدُ  قُاُل : "  فقال )١٤/٢٨٢" ( الس�"  ف �يضا ل وترج   ُصّنف ، الرف
إ كتباً  ُ  ، ضُاللِه  ِف  ُكِثْ�ُ

ُ
ْهِل  ُ�نْ  الّرُواإ: "  ِكتُاب ل

ُ
  .ه.ا" . اِإلُماُمة ِف  الستشد " : ُوِ�تُاب ،"  اُليْت �

 
 ال�ان"  ف الهب الافظ ذلك ذكر كما السنة �هل طَي و�� بينه اعتاج  علماء بعض خلط وقد
 كن: "  فقال الافُظ  السليما� ع بنُ  �حدُ  �قذع: "  السنة �هل طَي ترجة عند فقال )٣/٤٩٩" (

 اإلسالم �ئمة كبار من جر�ر ابن بل ، الكذب باعظن رج  وهذا ، لسليما�ا قال كذا ، للروافض يضع
 اععلماء كم فِن ؛ والوى بالاطل نؤذيه �ن لا �ل وال ، الطأ عن عصمته ندع وما ، العتمدين
تُأ� �ن ينبغ بعض ف بعضه    .ه.ا. اآلت �راد السليما� فلعل ، كب� لمام مثل ف سيما وال ، فيه ُُ

 
  . الرافض رست  بن جر�ر بن �مد هو واآلت
 ولو:  فقال السليما� ب�الم اغت ان شيوخه �حد عن )٥/١١٥" ( اللسان"  ف حجر ابن الافظ وقال

 وقد...  عَرت – الرافض رست  بن جر�ر بن �مد يقصد – اآلت لال �راد ما السليما� �ن حلفت
 �بو وقال:  تفس�ه �وائل ف الصاط ع الكم ف فقال لسليما�ا ب�الم حيان �بو شيوخنا شيخ اغت
 ، السأعة آخر ل ...  قررش عغة من الصاد برف الصاط : اإلمامية �ئمة لمام وهو اعطَي جعفر
 فل  ، و�عده عصه ف القل �ئمة – جر�ر ابن اإلمام �ي – ترجه فقد ، به يغت لال عليه ونبهت
 ، تصانيفه و�ثإ ومعاصته و�نيته و�سبته عقبه واس  اسمه ف االشتاك ضه نماو� ، بذلك يصفوه
  .ه.ا. الطيب قال ، تعا  اهللا عند واععل 
 ،"  الصطف �شارإ"  كتاب ذلك من الروافض صنفها كتبا السنة �هل جر�ر ابن ل  كتب �سبت وقد
 تار�خ"  ف س�� ذلك ذكر كما ألولاءا و�رامات ، الشيعة ودرجات ، اعتشيع م�عة ف كتاب وهو
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 ل ترج  الشيعة فقهاء من ثاعث اعطَي ع بن �مد جعفر ألب والدتاب ، )١/٢٩١" ( اععر� اعتاث
  . )٣/١١٧" ( الشيعة تصانيف ل  الر�عة"  ف اعطهرا� �غبزرك

 
 تقيق"  كتاب ف �زون� �مد اةكتور ذكرها ألسباب الرفض بتهمة ابت� قد جر�ر ابن واإلمام
 مبحث فهو لله فل�جع (201 � ١/١٨٧" ( والحدث� اعطَي روايات من اعفتنة ف الصحابة وواقف
  . جدا نفيس

 
"  الس�"  ف الهب الافظ ل ترج  فقد الس� �ما ، وشيِ س� اثنان قتيبة وابن:  قتيبة ابنُ  � 3
بُو ، اعُفنُْونِ  ُذو ، ْ�ُ الُدبِ  ، اعُعالفُمةُ  " : فقال )١٣/٢٩٨(

ُ
دٍ  � تُيْبُةُ  بِن  ُوْسِل ِ  بنُ  اهللاِ  ُ�بْدُ  ، ُ�ُمف نُُورِّي  ُْ ُْ ...  اّة

َِيِْفهِ  ِذْكرُ   ،"  اعُقْرآنِ  ُوْشِكِ  " ِكتُاُب  ،"  الُعارِِف "  ِكتُاُب  ،"  الُِديِْث  ُغِر�ُْب "  ،"  اعُقْرآنِ  ُغِر�ُْب : "  تُُصا
ُدِب "  ِكتُاُب  ،"  الُِديِْث  ُوْشِكِ "  ِكتُاُب 

ُ
ْخبُارِ  ُ�يُْونِ "  ِكتُاُب  ،"  الُكتِِب  �

ُ
"  الّشُعُراءِ  ُطبُُقاِت "  ِكُتاُب  ،"  األ

ْعُالمِ "  ِكتُاُب  ،"  الُمُسائِِل "  ِكتُاُب  ،"  الُهْجو " ِكتُاُب  ،"  اعُفُرِس "  ِكتُاُب  ،"  اعُغلُِط  لِْصُالِح "  ِكتُاُب  ،
ُ
� 

إِ   ،"  اعِفْقهِ "  ِكتُاُب  ،"  الّرؤُ�ا " ِكتُاُب  ،"  الوُْحِش "  ِكتُاُب  ،"  اِإلبِل "  ِكتُاُب  ،" الُميِْسِ "  ِكتُاُب  ، " اّلبُوف
ُدِب "  ِكتُاُب  ،"  الّصيُامِ "  ِكتُاُب  ،"  الفْحوِ  ُجاِمعِ  " ِكتُاُب  ،"  الّشْعرِ  مُعاِ� "  ِكتُاُب 

ُ
"  ِكتُاُب  ، " اعُقاِض  �

ُقْوُل  ُمنْ  ُعُ  الرفدِ  نُواءِ "  ِكتُاُب  ،"  اعِقُراءاِت "  ِكتُاُب  ،"  اعُقْرآنِ  لِْعُراِب "  ِكتُاُب  ،"  اعُقْرآنِ  ِبُلِْق  ُُ
ُ
 ،"  األ

ِشُ�ةِ "  ِكتُاُب  ،"  ُواعُعُج ِ  اعُعُرِب  ُ�ْ�ُ  اعتفْسِوُ�ةِ  " ِكتُاُب 
ُ
  .ه.ا" . األ

 
 وعبد غلٍ  رافض قتيبة بن اهللا وعبد: "  ) ٣٢ ص" (  �ةعش االث� الحفة تتص"  ف األلوس وقال
 ذلك فصنف ،"  العارف"  ب سماه كتابا صنف وقد ، السنة �هل ثقات من قتيبة بن وسل  بن اهللا

  .ه.ا. لإلضالل قصداً  �يضا بالعارف وسماه ، كتابا الرافض
 

 هو – الاء بفتح – بُطة فابن ، رافض اآلخرو س� �حدهما بُطة وابن بُطة وابن:  بُطة وابنُ  بُطة ابنُ  � 4
 ، الُمُحّدُث  ، اعُفِقيْهُ  ، اعُعابِدُ  ، اعُقْدُوإُ  ، اِإلُمامُ : "  فقال )١٦/٥٢٩" ( الس�"  ف الهب ل ترج  الس�
بُو ، اعِعُراقِ  ُشيْخُ 

ُ
دِ  بنُ  اهللاِ  ُ�بُيْدُ  اهللاِ  ُ�بْدِ  � دِ  بِن  ُ�ُمف ِّي اععُ  ُحُْدانُ  بِن  ُ�ُمف َُ ةُ  اْ�نُ  ، الُنْبُِ�ّ  ْد  ، ُ�طف

ُى اِإلبُانةِ  " ِكتُاِب  ُوُصنُّف  َْ اٍت  ثُُالِث  ِف "  الُد ُ   .ه.ا. ُ�ُ�ف
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 يقصد – اععامة عند:  فقال )١/٢٢٧" ( واألعقاب الد�"  ف اعق� ل ترج  فقد الرافض بُطة ابن �ما
"  اإلبانة " صاحب النب� اععدَي بطة بن حدان نب �مد بن اهللا عبيد اهللا عبد �بو – السنة �هل
 – الشيعة يع� – وعندنا . ه ٣٨٧ سنة تو� ، بغداد خطيب وقدحه ، علمائه  من جع مدحه الي
 ،"  ق "  ب ال�عة كب� كن:  وقال " جش"  ذكره الي الؤدب اعق� بُطة بن جعفر بن �مد جعفر �بو

  .ه.ا. بالض  والشيِ باعفتح النب�:  �شوب شهر ابن وعن.  خاع واععل  واعفضل األدب كث�
 

 فتجده  ، اععلماء �سماء ف الرافضة وعبس دلس كيف الستقلة مناظرات ف ر�ينا:  ُحجر ابنُ  � 5
 – اهللا حفظه – الميس عثمان الشيخ وخاصة السنة �هل وشايخ وع�ن ،"  حجر ابن قال: "  يقولون

: "  عثمان الشيخ ف�د" .  الحرقة الصواعق صاحب: "  فيقول" .  ؟ حجر ابن من: "  �سؤال عليه  يرد
 الس  لطالقك وعند ، اععسقال� حجر ابن وعيس اليت� حجر ابن هو الحرقة الصواعق صاحب

 ليضاح من بد فال.  اليت� حجر ابن وعيس ، اععسقال� حجر ابن األذهان ل  يتبادر فِنه حجر ابن
  . الوكب� تقصد من

 وهذه ، به يدينون دين والدذب ، السنة �هل حق ف جداً  كث�إ الرافضة وكئد �ن �د ؛ هذا و�عد
 واختصها ، السنة �هل ضد وكئده  من جلة"  عش�ة االث� الحفة"  صاحب عد وقد ، �حدها
 وديدإ ك ع دورُ  ، وكئده  من وديدإ عش�ن فذكر ،"  عش�ة االث� الحفة تتص " ف األلوس

  . يناسبها بما
 

  . اجتنابه وارزقنا باطال الاطل و�رنا ، اتباعه وارزقنا حقا الق �رنا ا�
 

 كتبه
َف  ُ�بْد يْل �مد بن ا ُْ  ُز
 ه 1424 رجب 25
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 �فر فقد نعثال أقتلاح 
 �م مقدمته  و�(  : قائال  �شة الؤمن� �م عثمان قتلة مقدمة ف �نّ  الرافض اليجا� يدع 

 نعثالً  اقتلوا(  تقول فكنت األشهاد رؤوس ع دمه واباحة بقتله تنادي كنت اعت  �شة الؤمن�
 وتاج اععرب ولسان اعفر�د واععقد األث� وابن اعطَي ل  :بالاوش اعقول هذا يعزو ث  ) �فر فقد

 اععروس،

  

  :فأقال

 كن((  اععقي� فيه قال وزاح  بن نص ع مدارُها ذلك اعتق  �شة �ن تزع  اعت الرواية هذه - � 
 �بو وقال تر�وه ج�، رافض((  الهب وقال ، )) كث� وخطأ اضطراب حديثه و� اعتشيع ل  يذهب
 وقال(( ، )) ضعيف: اةارقط� وقال متوك، الديث، وا�: حات  �بو وقال كذاباً، كن :خيثمة

 الضعفاء عن روى وزاح  بن نص: �مد بن صاعح وقال مائًال، الق عن زائفاً  نص كن: الوزجا�
 وع ، )) مذهبه ف غل وزاح  بن نص: الس� بن �مد اعفتح �ب الافظ وقال مناك�، �حاديث

 الاقضة الصحيحة للروايات تاعفتها ل  لضافة للها يلتفت وال عليها يعول ال الرواية فهذه ذلك
  .لا

 

 وسوق فعن قاتليه، ع ودعت عثمان لقتل تألت  �شة �ن تظهر الابتة الصحيحة الروايات - ب
 يذبح كما تذبونه قر�تموه ث  اة�س، من الق كلوب تر�تموه:  �شة قاعت((  قال ثقة تابِ

:  �شة فقاعت عليه، بالروج تأور�نه  الاس ل  كتبت عملك هذا فقلت: وسوق قال الدبش،
 .هذا �لس جلست حت بياض ف �سواد لله  كتبت ما الكفرون به و�فر الؤمنون به آمن اليو

 كنت �نها  �شة عن فضائله ف �حد و�خرج ،)) لسانها ع كتب �نه يرون فكنوا: األعمش قال
 �حببت ام فوا� عثمان شأن من كن الي فأما منسياً  �سياً  كنت لت�((  عثمان مقتل ف �ي تقول
 شبة ابن وروى ،))..  قتلت قتله �حببت لو حت مثله م� انتهك لال قط �ور عثمان من ينتهك �ن
ان بن طلق عن  اهللا ععن مظلوماً، قتل: قاعت عثمان؟ الؤمن� �م� قتل في : ععا�شة قلت((  قال ُحشف
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 فسمع الّشعب ف حنيفة ابن مع كنا((  قال العد �ب بن سال  عن اعفضائل ف �حد و�خرج ،)) قتلته
 من الضجة سمع عشية الؤمن� �م� سمعت هل! عباس بن يا: فقال عباس، ابن وعنده ينتقص رجالً 
 تلعن  �شة هذه: فقال فجاء الصوت؟ هذا ما فانظر اذهب: فقال فالن بن فالن فبعث الر�د قبل
 قتلة اععن ا� والبل، السهل ف عثمان قتلة �ععن و�نا: عّ  فقال يؤّمنون والاس عثمان قتلة

 و� فف  �ما: فقال وعلينا عليه النيفة ابن �قبل ث  والبل، السهل ف عثمان قتلة اععن ا� عثمان،
  .)) هذا كن قد: قال! ب� قلنا؟ عدل؟ شاهدا عباس ابن

  

 هذا ووقفها �ب يوفق فديف عثمان بدم تطاعب خرجت  �شة �ن الؤرخ� جيع عند العلوم - ت

  .عليها ص�ح كذب اعقول هذا �ن لال! ؟) �فر فقد نعثال لقتلوا(  وقولا 

 قال. اإلرث بموضوع عالقة ولا الؤرخ� بعض ذكرها طر�فة قّصة هنا �ذكر و�الناسبة: ((  يقول ث  
 خالفته �يام عثمان ع ودخلتا وحفصة  �شة جاءت: الالغة لهج شحه ف العت� الديد �ب ابن

 وقال جالساً  فاستوى متدئاً  عثمان و�ن. )ص( اهللا رسول من ارثهما لما يقس  �ن منه وطلبتا
 معش �ن: قال )ص( اهللا رسول �ن وشهدتما ببول يتطّهر بأعراب جئتما الالسة وهذه �نت :ععا�شة
 لاذا يورّث الرسول كن و�ذا ا،هذ بعد تطلبان فماذا يورّث ال حقيقة الرسول كن فِذا نورث ال األنبياء
 )) �فر فقد نعثالً  �قتلوا: وقاعت غضبة عنده من فخرجت حقها؟ فاطمة منعت 

  

  :أقال 
 لذه �جد فل  بالاوش �شار كما ) ٢٢٣ ٢٢٠( ص عش السادس الزء ف الهج شح فتحت 1 -  

 �ن:  �شة عن عروإ عن لزهريا عن مالك عن((  الرواية هذه وجدت وع�ن! �ثراً  الدذو�ة الرواية
 رسأل ب�ر �ب ل  عفان بن عثمان يبعث �ن توّ�  لا �ردن وآل وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج

، قال �و م�اثهنف   تر�نا ما نورث ال وسل  عليه اهللا ص� الب قال قد �عيس لنّ  فقلُْت : قاعت ثمنهنف
 اعت اعقصة تناقض ترى كما و� الصحيح، ف ووسل  الخاري مثلها �خرج الرواية وهذه )) صدقة
  .كتابه ف اليجا� ذكرها
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 �هل من عيس ألنه حجة �ي فيه عيس الديد �ب البن الهج شح ع اليجا� عزو �ّرد 2 - 

 هذه ع اععثور �ستطع ل  فِ� ذلك ومع وثمينها، غّثها األحاديث من كتابه ف فيضع بالديث العرفة
 فاألحاديث اععموم وع اليجا�، عنديّات من ت�ون �ن و�خش لله، الشار الوضع ف قصةاع

  .هللا والمد وتّرده الَ هذا ت�ّذب عنهما اهللا رض وعثمان  �شة من ك وس�إ الصحيحة
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 مصحف من ورقة دحجن أ�لت 
َا� رواه  صحيح ف األلا� وصححها )١/٦٢٥( سننه ف ماجة وابن )٨/١٢( األوسط العج  ف اعط
 .١٥٨٠ رق  ماجة ابن سن

 
 لذهاب �ستطيع ال ورقة �رلت لذا واةاجن. كث�إ السلم� وصاحف فِن فيه حجة ال هذا وع�ن
 ول  اعقرآن من �وراق عندها وحدها  �شة وعيست السلم� آالف مئات صدور من اعقرآن آيات
 وسل  عليه اهللا ص� . الب ع تت�ل آية ك بةكتا ف التخصص� الوح كتبة من ت�ن

 
 .�رف اعقرآن بأن الرافضة قول قول ع السنة مع وساومة إل�اد يا�سة �اوعة هذا لن
 

 عن جابر عن «: و�  �شة برواية شبيهة رواية من الحر�ف لزمه  تر�فا عنده  هذا كن وعئ
 ل  �ال: اآلية هذه لال فيه ما ذهب وقد فوجدوه حرال ف وصحف وقع: يقول سمعته: قال جعفر �ب
 .)باب بدون اعقرآن فضل كتاب ٢/٤٦٢ الكف( »األوور تص� اهللا
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  بابسا وع حلعلم مدينة أنا ، بابسا وع حلكمة مدينة أنا 
  

 بابسا وع حلكمة مدينة أنا 

 .. األعمش عن معضل يثالد هذا:  )٥/١٧٧( الضعفاء ف الكول ف عدي ابن قال 

 ٤/١٤٤ال�ان لسان وانظر - معاو�ة �ب من الصلت �بو سقه وقد

  ٢١/٢٧٧الدمال تهذيب: «الديث بهذا افتضحوا خلق من � :  اععل  �هل قال وقد 

َذع سؤاالت   ١/٥١٩ اع

 *********** 
 

  بابسا وع حلعلم مدينة أنا

 الديث من اععلماء ووقف

  ١/١٩٧ ال�ان لسان - »مندر الديث « قال ث . ورفو  ابرج عن الافظ ذكره
 

 . �بوابها والصحابة اععل  مدينة الب: باطل حديث هذا:  اعقرطب قال

 اععر� ابن ب�ر اب من منقول كم من وععله

 ٢٢٠ ص ٩ ج ٥ م - «لياه وستحسنا ينقله فهو حال ك وع 
 

 .»ضعيف وهو صاعح بن مالسال عبد وفيه : (9/114( اليث� وقال
 

  الم من الصلت باب يليق ما الهب وذكر

 . )١١/٤٤٧ �ألعالم س�( الديث هذا عنه وذكر
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 .)٢/١٤٥ االعتدال م�ان( ووضوع الديث هذا �ن مط� عن ونقل

 معاو�ة، �ب عن الصلت �ب كذب ذكر ال�ان من )٥/٢٢٠( و� 

 . سلمة بن �حد منه سقه 

 .باطل بأنه الَ الهب يصف ال�ان من )٧/١٦٥( و�
 

  )٢/٢٠٥ والتو�ون الضعفاء( ف الوزي ابن وقال

 .بثقة عيس متوك: �اة بن اسماعيل بن عمر فيه
 

 .»ووضوع مندر حديث هذا » )١/١٩٢ الضعفاء ف الكول( ف عدي ابن وقال
 
 .شيئا فيه �ك ول  )٤/٣٤٨و ٢/٣٧٧ بغداد تار�خ( ف وذكره 
 
  الديث هذا يرو ل  جعفر �بو قال » قال )٧/١٧٢( و� 

 .«فدذبوه الصلت �بو رواه �حد القات من معاو�ة �ب عن

 الديث؟ هذا الغدادي الطيب يصحح �ين فمن 
 
 مناك� �حاديث روى » الصلت �با �ن ابراهي  بن اسحاق عن نقل )١١/٤٨( و� 

  بابها وع اععل  مدينة �نا ع عن �اهد حديث روى ل قيل 

 .»به سمعنا فما هذا �ما هذا عليه تندر الي هذا ل قيل بهذا سمعنا ما قال
 
 هذا الصلت �ب بال مع� بن �� معرفة عدم ذكر الطيب لن بل ·

 :قول الطيب فتعقب .حال ل تب� ث . صحيح الديث عن فقال 
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 .غ�ه و�ةمعا �ب عن عدد رواه قد اذ. بباطل عيس �نه بمع� 
 
 الصلت �با األئمة من جاعة ضعف وقد: اعقول ل  انت� الطيب �ن غ� 

 )١١/٥٠( الديث هذا بغ� فيه وت�لموا 

 .وزائغ وضال كذاب �نه ع تدل فيه كث�إ �قواال ذكر ث  

  قائال فيها وطعن الرواية هذه مع� بن �� عن نقل وللك 

 الرواية؟ لذه الصيح للخطيب أ�ف. )١١/٥٨( «�صل ل عيس كذب بأنها
 

 رواية عن �� قال « (3/9( الرجال ومعرفة اععلل و�

 .»سوء رجل كذب هذا: �اة بن اسماعيل بن عمر ابن 
 

 .واهية بأنها كها رواياته عن )١/٢٣٦( للعجلو� الفاء كشف و�
 

 . جدا ضعيف: )صاعح بن السالم عبد( الصلت �بو فيه

 .)٣/١٢٦ الستدرك. (مأوون وال بثقة عيس بأنه مبينا الهب عقبهوت الا�  وثقه

 األووي عثمان فيها ووضوعة و�ها االعمش عن طرق ثالث من وروي 

 .ورسقه الديث يضع كذاب بأنه مته  وهو 

 عدي ابن شيخ ضعف لشدإ جدا ضعيفة األعمش عن �خرى طر�ق وهناك 

 .عقبة بن سعيد وجهاعة حفص بن �حد 

 الضعف شديد ب� كها معاو�ة �ب عن طر�قا عش �حدى حوال كوهنا 

 ١/٣٥١ الوضو ت - بوضعه الوزي ابن ح� . ووضوع و�� 
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 اللسان ف حجر ابن الافظ ووقف
 

 ٦/٣٠١ - ال�ان لسان ف وقال
 

 «باطل بَ �ت « الدندي �شار بن �� 142

 .بابها وع اععل  مدينة نا� رواية هو حجر ابن الافظ عند الاطل والَ 

 روايته عن الافظ قال عقبة بن سعيد ترجة و� 

 ٤٨-٣/٤٧ لسان -. «اختلقه ععله «اععل  مدينة �نا » 
 

 رواه الي )مط�( ع �ن�ر اعفقيه �مد بن جعفر 513

 الا�  وستدرك ف كث�إ طرق ل الديث وهذا » قائال بالوضع عليه وح�  

 .)2/155) »بالوضع عليه اعقول يطلق �ن ينبغ فال �صل للحديث ي�ون �ن �حوالا �قل 
 

 .ودذوب تتلق والوضوع. �صل ل فالضعيف. صحيحا ي�ون فال �صل للحديث كن و�ذا
 

 .اعفلسطي� الَ�� هرون �ب �مد بن اسماعيل 1342

  وفيه ودذو�ا حديثا �ورد وقد «الديث رسق كن » حبان ابن قال 

 » الوزي ابن قال «بعدك من وخليفتك وز�رك �رب �بو »

 .«طاهر ابن عن كذاب قول نقل لنما 

 السند بصحة يبالون ال كنوا لو .السنة �هل لنصاف فتأول 

 ١/٤٨٢ - السند هذا لصححوا ومتح��ن 
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 ١/٤٧١ - الدذاب بأنه الوصوف وهو. الث� ع بن اسماعيل 1316
 

  ١/٢١١- الوضاع بالدذاب الوصوف اليث� يز�د بن اهللا عبد بن احد 513
 

 الض�ر معاو�ة �ب عن برجان حدث كو� سلمة بن �حد 574

 .)1/190) .الديث رسق كن حبان بن قال 
 

 .الهذيب تهذيب ف منه الافظ ووقف
 
 .ايوب بن صاعح بن السالم عبد ترجة )٦/٣١٩ تهذيب)

  .الديث هذا منها كروذ مناك� �حاديث ل �ن الروزي عن نقل 

 ٦/٣٢٠ - «عليه يندر الي هذا » الافظ قال
 
 الديث الافظ روى طاعب اب بن ع ترجة )٧/٣٣٧ تهذيب(

 )روي( قائال المر�ض بصيغة 
 
 . �اة بن اسماعيل بن عمر ترجة )٧/٤٢٧ تهذيب(

 وع اععل  مدينة �نا عباس بن عن �اهد عن األعمش عن معاو�ة �ب حديث زرعة �بو قال » قال
 . »فيه افتضحوا قد خلق من �  بابها
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 حزة ودم هند 
  عنه اهللا رض حزإ دم من و�ر�ئة واإلسالم الاهلية ف بطلة عتبة بنت هند

  
 الرحي  الرحن اهللا �س 
 . اعقرشية اععبشمية شمس عبد بن ر�يعة بن عتبة بنت هند لنها -
 �ب بن معاو�ة الليفة �م و� ، و�عده اإلسالم قبل  لة شهر ل  كن الالت اععرب �ساء لحدى -

 .عنهما اهللا رض سفيان
 ، وحزم ، وثقة ، وجر�إ ، فصاحة ففيها ، اععرب من اعنساء ب� قدرها ترفع صفات ذات هند كنت -

 .و�نفة نفس لا اور�إ و�نت ، الدمة وترسل الشعر تقول. ور�ي
 .تر�ته ث  ، �باناً  ل فوةت ، الخزو� الغ�إ بن كهةاعفا من �بوها زوجها

: لا فقال. ع تعرضه حت رجالً  تزوج� فال �وري ولدت قد اور�إ ل�: يوم ذات ألبيها وقاعت -
 حت منهما واحداً  لك وسمياً  ولست ، قووك من رجالن خطبك قد لنه: يوماً  لا قال ث . لك ذلك
 وذلك ، غفلته من هوجاً  به تاع� ، الدر�  والسب ، والصمي  لشفا فف:  األول �ما ، لك �صفه

 ، معك كن ولت و�ن ، تابعك تابعته لن ، اإلجابة حسن ، الصحابة حسن ، شيمته من لسجاح
 األر�ب والر�ي ، السيب السب فف اآلخر و�ما ، ضعفه ف بر�يك وت�تف� ، مال ف عليه تقض�

 ، به  توعر جانبوه و�ن ، به  �سهل اتبعوه لن ، يؤدبونه وال �هله يؤدب ، تهعش� وعز ، �رومته بدر ،
 قد ، مقهور فغ� نوزع و�ن ، م�ور فغ� جاع لن ، اعقبة حجاب وشديد ، اعط�إ س�ع ، اعغ�إ شديد
 . حالما لك بينت
 ، لبائها دبع تل� �ن تعص  ل  لن عس فيما لا وؤات لدر�مته، وضياع فسيد األول �ما: قاعت

 ع� هذا ذكر اطو. ��بت ما خطأ فعن ��بت و�ن ، �حقت بوة ل جاءت لن ، جفائها تت وتضيع
 آخذإ و�� ، لوافقة ل و�� ، لوامقة هذا ألخالق ل�:  الدر�مة الرإ فبعل اآلخر و�ما ، ل �سمه فال

 حر�  عن الدافع ي�ون �ن لري هو�ين بي� السليل و�ن ، تلفت وقلة ، قبت لزو� مع العل بأدب
 عند زمّيل وال وواك غ� ، ألرومتها الزائن ، حقيقتها عن الحا� ، كتيبتها عن والائد ، عش�ته
 لعقاء لله تلق� وال فزوجه:  قاعت ، حرب بن سفيان �بو ذاك:  قال ؟ هو فمن ، الوادث ضعضعة
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 ف بعلمه لك ىر السماء ف اهللا استخر ، الضس الواطس سوم تمسه وال ، السلس التسلس
 .اعقضاء

 

 ذات كنت كما ، اعفعال �امد ع دوماً  ترص و�نت ، حرب بن سفيان �ب من هند وتزوجت -
 لا فقالوا ، البوغ فيه فتوسموا ، معاو�ة ابنها ومعها الاس بعض رآها يوم ذات فف ، واسع طموح
 لال رسد ل  لن ث�لته:  واسع وتطلع لباء ف فقاعت الديح هذا يعجبها فل . قومه ساد  ش لن:  عنه
 .قومه

 ، عتبة بن الولد و�خوها ، شيبة وعمها هند واة اععر�ة هذه ف قتل الدَى بدر ووقعة كنت ولا -
 : فأجابت هند يا تبد� من فسألها ، النساء مع القت عكظ و� ، الرثاء ور ترثيه  فراحت
  ير�دها باغ ك من وحاميهما*******  كيهما بطح�األ عميد �ب�ي

 ولدها المار والا� وشيبة*******  فاعل� و�ك ال�ات عتبة �ب
  عديدها ين� ح� منها اععز و�*******  طاعب آل من الجد آل �ولك

 
 ، قررش نم الش�� مع خرجت فقد الارز، اععسدري دورها عتبة بنت لند كن �حد يوم و� -

 ، اعنساء من فئة وتزعمت ، اعقتال ع اعقرشي� ترض هند وراحت ، سفيان �بو زوجها يقوده  و�ن
 : ترتز و� ، اةفوف بن يض فرحن
 المارق ع نمش*******  طارق بنات �ن
 نفارق تدبروا و�ن******* نعانق تقبلوا لن

 :قولا وتردد
 األدبار حاإ و�ها*******  اةار عبد ب� �يها

 بتار ب�ل ض�اً 
 

 الطلب عبد بن حزإ قتل ع حرب بن وحش حرضت قد عتبة بنت هند كنت العر�ة هذه و� -
 ن�ان صدره ف تؤجج فكنت ، حزإ قتل هو لن لا عبداً  و�ن بالر�ة وعدته حيث ، عنه اهللا رض
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 .واشتف اشف ، دسمة �با ليه:  ل وتقول ، اععدوان
 ونزعت بطنه فشقت ، الياإ فارق وقد حزإ ل  هند جاءت عنه اهللا رض حزإ وحش لقت ولا

 : صوتها بأع فصخت وشفة صخرإ وعلت عفظتها ث  ووضغتها ، كبده
 سعر ذات الرب بعد والرب*******  بدر بيوم جز�نا�  �ن
 و��ري وعمه �خ وال*******  صَ من ل عتبة عن كن ما

 صدري غليل وحش شفيت*******  نذري ضيتوق نفس شفيت
 قَي ف �عظ� ترم حت*******  عمري ع وحش فشدر

 

 لرادإ شاءت حيث ، ودة فتح يوم لإلسالم صدرها تعا  اهللا شح حت الشك ع هند و�قيت -
  د ، ودة فتح ، اعفتح للة عشية فف ، اإلسالم ظل ف بطلة ل  الاهلية بطلة تنقلب �ن تعا  اهللا
 �ال قررش معش يا:  يصيح وهو وسلماً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عند من حرب بن سفيان �بو
 دخل فمن ، به ع�  قبل ال بما �تا�  قد وسل  عليه اهللا ص� �مداً  لن ، فأسلموا �سلمت قد ل�
 �هل يا �نت اعقوم ةطليع بئس: تردد و� �شار�ه فأخذت هند لله فقامت. آمن فهو سفيان �ب دار
 هذه تغرن�  ال و�ل� :  سفيان �بو فقال ، قوم طليعة من قبح ، األحس اةس  الميت اقتلوا ودة
: فقالوا. آمن فهو سفيان �ب دار دخل فمن ، به ع�  قبل ال ما جاء�  قد فِنه ، �نفس�  من

. آمن فهو السجد دخل ومن آمن، فهو بابه عليه �غلق ومن: قال. دارك عنا تغ� وما ، اهللا قاتلك
 .السجد و�  دوره  ل  الاس فتفرق

 

. لله فخذ� �مداً  �تابع �ن �ر�د لنما: سفيان �ب لزوجها هند قاعت ودة عفتح الا� الوم و� -
 حق عبد قد اهللا �ن �ر ل  واهللا ل�: فقاعت. باألوس الديث هذا ت�ره� ر�يتك قد: لا فقاعت
  قياماً  وصل� لال باتوا لن واهللا ، الليلة هذه ف لال لسجدا هذا ف عبادته

ً
: لا فقال. وسجوداً  ور�و 

 اهللا رض عفان بن عثمان ل  فذهبت ، معك قووك من برجل فاذهب ، فعلت ما فعلت قد فِنك
 .و�ايعت فأسلمت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  بها فذهب عنه
 سفيان �ب زوجها مع الهاد ف اشت�ت حيث ، ليمانية ثقافة السلمة هند وتزداد ، األيام وتمض -
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:  فتقول الروم قتال ع السلم� ترض و�نت ، حسناً  بالء فيها و�بلت ، الشه�إ اع�ووك غزوإ ف
 .السلم� معش يا �سيوف�   جلوه 

 اهللا فرض. للهجرإ عشإ �ر�ع سنة توفيت حت �اهدإ وؤمنة وسلمة حياتها بقية هند وظلت -
 .قدير شء ك ع لنه ، ورحها لا وغفر ، و�رضاها عنها

 
  السحيبا� الميد ععبد ، الصحابيات س� من صور

 
 :هو فهذا عنه اهللا رض حزإ دم من بر�ئة كونها ع اةلل اما

 اةالئل ف واليهق )٣/٥٠١( وسنده ف �حد و )٤٠٧٢ برق (  صحيحه ف الخاري �خرج - ١ 
 ابن �نظر ، حديثه و الخاري �سند لسحاق ابن و ) ٥١٧-٢/٥١٦( تتصاً  تارىه ف اعطَي و )٣/٢٤١(

:  قال الضمري �مية بن عمرو بن جعفر عنه رواه الي نفسه وحش حديث من ، )١٠٥-٣/١٠٢( هشام
 ف لك هل:  اهللا بيدع ل قال حص قدمنا فلما ، الشام ل  اليار بن عدي بن اهللا عبيد مع خرجت
:  لا فقيل عنه فسألا:  قال ، حص رس�ن وحش كن و ، نع :  قلت ؟ حزإ قتل عن �سأل وحش

 فسلمنا بيس� عليه وقفنا حت فجئنا قال ، - الوء كب� زق:  �ي – ُحيت كأنه قصه ظل ف ذاك هو
:  اهللا عبيد فقال ، رجليه و عينيه لال وحش يرى ما بعمامته متعجر اهللا عبيد و:  قال ، السالم فرد ،
 يقال اور�إ تزوج اليار بن عدي �ن �عل  ل� ، واهللا ال:  قال ث  لله فنظر:  قال ؟ �تعرف� وحش يا
 ، - يرضعه من �طلب �ي – ل �ستضع فدنت بمدة غالماً  ل فوةت ، اععيص �ب بنت قتال �م لا

 ر�يتك ما اهللا و:  لسحاق ابن زاد – قدميك ل  �نظر فلدأ� ياهل فناولها �مه مع اعغالم ذلك فحملت
 فلمعت فأخذتك بع�ها ع و� ناولدها فِ� ، طوى بذي �رضعتك اعت السعدية �وك ناولك منذ
 رواية ف قول يوضح هذا و:  الافظ قال ، فعرفتها عّ  وقفت �ن لال � فما ، رفعتك ح� قدوك ل

 ب� و ، هو فدأنه حله الي اعغالم بقدم قدميه شبه �نه يع� )قدميك ل  �نظر فدأ�( الاب
 – )٧/٤٢٦( اعفتح.  باعقافة تامة ومعرفة مفرط ذكء ع ذلك فدل ، سنة خس� من قر�ب الرؤ�ت�

 بن طعيمة قتل حزإ لن ، نع :  قال ؟ حزإ بقتل تَنا �ال:  قال ث  وجهه عن اهللا عبيد فدشف:  قال
 �ن فلما:  قال ، حر فأنت بع� حزإ قتلت لن:  مطع  بن جب� ووالي ل فقال ، اليار بن عدي
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 ، اعقتال ل  الاس مع خرجت – واد بينه و بينه �حد بيال جبل وعين� – عين�  م الاس خرج
 فقال ، الطلب عبد بن حزإ لله فخرج:  قال ؟ مبارز من هل:  فقال سباع خرج للقتال اصطفوا فلما

 عليه شد ث :  قال ؟ وسل  عليه اهللا ص� رسول و اهللا �تاد ، الظور مقطعة �نمار �م ابن يا سباع يا: 
 ، صخرإ تت لمزإ كمنت و:  قال – قتله عن كناية � و عدماً  ص�ه �ي – الاهب كأوس فكن ،

 من خرجت حت – واععانة لسإا ب� ما قيل و ،  نته – ثنته ف فأضعها بر�ت رميته م� دنا فلما
 فيها فشا حت بمدة فأقمت ، معه  رجعت الاس رجع فلما ، به اععهد ذاك فكن:  قال ، ور�يه ب�

 ال لنه:  ل فقيل ، رسالً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فأرسلوا ، اعطائف ل  خرجت ث  ، اإلسالم
:  قال رآ� فلما ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا ولرس ع قدمنا حت معه  فخرجت:  قال ، الرسل يهّيج
 فهل:  قال ، بلغك ما األور من كن قد:  قلت ؟ حزإ قتلت �نت قال ، نع :  قلت ، وحش �نت

(  الدب� ف اعطَا� و )٦/١٢١(  الجمع ف اليث� عند رواية و� - ؟ ع� وجهك تغيب �ن �ستطيع
 وحش:  ل فقال ، وسل  عليه اهللا ص� الب �تيت:  قال ، وحش حديث من حسن بِسناد )٢٢/١٣٩
 فقاعت ، بيده يه� ول  بيدي �ررمه الي هللا المد و ، نع :  قلت ؟ حزإ قتلت:  قال ، نع :  قلت ؟
 فاستغفر اهللا رسول يا:  فقلت ؟ حزإ قاتل هو و �تبه:  - وسل  عليه اهللا ص� للنب �ي – قررش ل
 وحش:  قال و ثالثة صدري ف ودفع ، ثالثة األرض ف وسل  عليه اهللا ص� هللا رسول فتفل ، ل

 اهللا رسول قبض فلما ، فخرجت:  قال.  - اهللا سبيل عن لصد قاتلت كما اهللا سبيل ف فقاتل �خرج
 به فأرافئ �قتله عع� وسيلمة ل  ألخرجن:  قلت ، الدذاب وسيلمة فخرج وسل  عليه اهللا ص�
 جل كأنه جدار ثلمة ف قائ  رجل فِذا:  قال ، كن ما �وره من فكن ، الاس مع فخرجت:  قال ، حزإ
 ثدييه ب� فأضعها ، بر�ت فرميته قال ، - الرب غبار من الرماد مثل لونه �ي – الر�س ثائر �ورق
 قال : قال ، هامته ع بالسيف فض�ه األنصار من رجل ووثب:  قال ، كتفيه ب� من خرجت حت

 ع جار�ة فقاعت:  قول عمر بن اهللا عبد سمع �نه رسار بن سليمان فأخَ�:  اعفضل بن عبدا�
 .  األسود اععبد قتله الؤمن� �م� وا:  بيت ظهر

 
 بها احتج اعت الضعيفة االحاديث من طرفا وهذا

 :شيئ منها يصح ال الها اعفعل هذا �سب من 
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 فل  فالكتها عتبة بنت هند ل  وحلها حزإ كبد عن بقر ياً وحش �ن ، عقبة بن ووس روى - ١
 . ضعيف فهو ، لسناد دون )٤/٤٣( والهاية الداية ف كث� ابن ذكره.  �ستسيغها �ن �ستطع

 
 الرجال آذان من اتذت هنداً  �ن زاد و ، حزإ كبد عن بقرت اعت � هنداً  �ن لسحاق ابن وروى - ٢
 هشام ابن.  وحشياً  قرطتها و قالئدها و خدمها �عطت و ، قالئد و ) خالخل �ي(  خدماً  �نفه  و
 . ضعيفة ف� ، كيسان ابن شيخه ع ووقوف منقطع بِسناد )٣/١٣٣(
 
.  مطع  بن جب� سيده ع�اها ودة ل  كبده حل حزإ قتل عندما وحشياً  �ن الواقدي روى و - ٣

 . جداً  يفةضع فروايته ، متوك والواقدي ، )١/٣٣٢( الغازي
 
 كبده و�خرج حزإ بطن شق وحشياً  �ن رو�ا – اإلمتاع ف – والقر�زي الواقدي �ن الشا� ذكر و - ٤
 و كبده من فقطعت ، حزإ جثة حيث ل  معه جاءت ث  ، عفظتها ث  فمضغتها هند ل  بها جاء و

.  ودة بذلك قدمت حت خدمت� و ومعضدين ُوُسُدت� جعلت ث  ، �ذنيه قطعت و �نفه جدعت
 المع تفيد الشا� للها �شار اعت القر�زي و الواقدي رواية ععل و.  )٤/٣٢١( والرشاد الدى سبل
 . ضعيفة � و.  الضمون ف وتوافقهما ، لسحاق وابن عقبة ابن روايت ب�
 

 اعت تالروايا طرق جيع لضعف ذلك و ، الش� اعفعل هذا من بر�ئة عنها اهللا رض هنداً  وتبق
  بثته والمثيل حزإ كبد ببقر لتهمتها

 جناته فسيح واسدنها عتبة بنت هند عن اهللا فرض
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 رندهم حألئمة من أفضل ملسو هيلع هللا ىلص حلرسال أن حلرحفضة زرم 
 و�� وسل  عليه اهللا ص� الرسول فضائل ب� كتبه  من القارنة هذه س�ى �قوال  من وللتأرد 

 األئمة و�رامات فضائل
 

 عليه اهللا ص� اهللا رسول لال األنبياء جيع من �فضل عش األث� األئمة �ن بأقوال  الرافضة زع 
نِزُل  بُِما الرفُسوُل  آُمنُ  : تعا  بقول اعقرآن ف آية وجود من برغ  وسل 

ُ
ّ�هِ  ِمن لُِلْهِ  �  آُمنُ  ُكّ  ُوالُْمْؤِمنُونُ  رف

 َّ ُحدٍ  ُ�ْ�ُ  َُُفّرُق  الُ  ِلهِ ُورُسُ  ُوُ�تُِبهِ  ُوُوآلئُِ�ِتهِ  بِا
ُ
  رُّسِلهِ  ّمن �

ْ
ُطْعنُا ُسِمْعنُا ُوقُالُوا

ُ
 ُو�ُِلُْك  ُر�فنُا ُ�ْفُرانُُك  ُو�

 ٢٨٥- القرإ � الُْمِص�ُ 
 

 وسل  عليه اهللا ص� الرسول يفضلون الرافضة باعفعل فهل ، بذلك قول  جدال لصدق اععموم ع
 األئمة ع
 

 وع عش األث� األئمة و�� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ب� والقارنة اعفرق اهللا ف �حبت ع�ى
 علمائه  و�قوال كتبه  من الرافضة عند عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع ر�سه 

 
 العمانية األنوار – فاطمة �عطي ع بينما ، صالة زوجة يعطى ل  وسل  عليه اهللا ص� الب (1)

 
 العمانية األنوار – ع �عطي كما شجاعة يعط ل  وسل  عليه اهللا ص� الب (2)

 
 كتاب – الو� �حيوا فِنه  األئمة �ما ، الو� �حيا وسل  عليه اهللا ص� الب �ن يذكر ل  )3)

 ١/٤٧٠ للميت السالم عليه لحياءه باب جَائيل بن لشاذان اعفضائل
 

 بالشهادت� مباشإ ت�ل  ع بينما ، الهد ف ت�ل  وسل  عليه اهللا ص� الب �ن يذكر ل  (4)
 14 / ٣٥ – األنوار بار – والوصية
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 ع بينما ، منها الروج �و النة دخول طاعته ع متتب عيس وسل  عليه اهللا ص� الب (5)

 تفس� مقدمة – اهللا �طاع و�ن عصاه من الار و�دخل اهللا عص و�ن �طاعه من النة يدخل
 ٢٣ صفحة اناعَه

 
 ل  �سيفه األرض و�ضب واحدإ يد ف ع �مله شّده ع رجال �ر�عون يتعاون الي خيَ باب (6)
  العمانية األنوار – السابعة األرض ل  يصل �ن
 

 �حد غزوإ ف حاه اهللا �ن لوال يقتل و�د ر�اعيته وت�س �رح وسل  عليه اهللا ص� الب بينما
 

 �ب ابن آل مناقب - عبادإ ذكره ع بينما ، عبادإ وسل  عليه اهللا ص� الب كرذ �ن يذكر ل  (7)
 ٦/  ٣ آشوب شهر ألبن – طاعب

 
 الصطف �شارإ ) ع بوالية �ي(  الار من ع من براءإ معه من لال اعقيامة يوم الصاط �وز ال (8)

 ١٤٥/  ٥ ) الرافض(  اعطَي ع بن لحمد الرتض لشيعة
 

 _ بينه  حدما وسل  عليه اهللا ص� الب �علون ال بينما ، بينه  ح�  ع �علون الالئ�ة (9)
 وؤسسة طباعة اعغفاري �رَ ع عليه علق وقد ٢١٣ هللا الشمس سجود باب للمفيد االختصاص

 ب�وت األعل�
 

 ص� والب ، اعقيامة يوم ل  ولحبيه ل رستغفرون ولك �عف سبع� ع وجه نور من اهللا ىلق (10)
 ٣٢٠/  ٢٣ األنوار بار – ذلك ل يذكر ل  وسل  عليه اهللا
 

 – واألئمة عع� خدام ه  بينما ، وسل  عليه اهللا ص� للنب خداما كنوا الالئ�ة �ن يذكر ل  (11)
 335 / ٢٦ األنوار بار
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  ذلك عنه ريذك ل  وسل  عليه اهللا ص� الب بينما ، السحاب ف يط� ع (12)

 
  138 /39 باره ف الجلس و�يضا ٥٤٢/  ١ الحرا� لاش  العاجز مدينة

 
 – ل ذلك فليس وسل  عليه اهللا ص� الب �ما ، ووشيئته ع تدب� من واعَق الرعد (13)

 33 / ٢٧ والحار ٣٢٧ للمفيد االختصاص
 

 وسل  عليه اهللا ص� الب بينما ، عفخذا من و�وةون النب من �مهاته  به  تمل األئمة ك (14)
 ٢٦٤ اإلمامة ودالئل ٣٩٤ الورى �عالم و ، 2/ ٥١ الحار - اعفرج من وىرج بطنها ف �مه به تمل

 
 خلقت ما فلواله قل  و�ا ي�تب �ن �وره لا للقل  قال اهللا �ن حيث اللق اهللا خلق لا ع لوال (15)
  ٢٢٤/ ٢ الكشا� للفيض الواف – ألجله لال خلقته ما اللق

 
 شب من بل األذفر كلسك هما بل قذارإ وال نت وال استخباث فيه عيس وغئطه  األئمة بول (16)
 هذه وسل  عليه اهللا ص� للنب وعيس ، النة دخول واستوجب الار عليه اهللا حرم ودمه  بول  من

 440 �الكباي�ا األخوند اهللا آلية الوالية �نوار – الدرامة
 

 ، شاءوا مت باطنها من الهب سبائك وىرجون ومفاتيحها األرض خزائن عنده  واألئمة ع (17)
 عند ورهون ودرعه و�موت جنبه ف يطبع حت الص� ع ينام وسل  عليه اهللا ص� الب بينما

 �مد بن جعفر ووة باب ٣٩٤،٣٩٥/  ١ الكف – يهودي
 

 اهللا ص� الب معه  ي�ن ل  بينما ، فيه ه  اا و�اه  �زماته  ف بياءاألن جيع مع حض ع (18)
 وسل  عليه

 31 / ١ العمانية األنوار -
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 ث  كب ر�س ل  ر�سه يتحول �خسأ ل و�قول ل فينظر ع �مام صوته الاس من �حد �طال لذا (19)
 الر�س فيعود شفتيه فيحرك ع يقوم كن كما ر�سه ل لعيد اععفو وطلب اإل�سان هذا تراجع لذا
 �مد اةين ععماد الناقب ف الاقب – ذلك عنه يذكر ل  وسل  عليه اهللا ص� الب بينما ، كن كما
 343 اعطوس ع بن
 

 الصطف �شارإ – بداخلها يوة ال وسل  عليه اهللا ص� الب بينما ، الدعبة بداخل يوة ع (20)
 الدعبة ف ع والدإ كيفية ١/٨ اعطَي ع بن لحمد الرتض لشيعة

 
 بصورإ يتصور درجان وهذا مالك بن درجان و�سمه ج� وهو السلم� الن من خليفة ل ع (21)
 بن لشاذان اعفضائل – الن ع خليفة ل ي�ن ل  وسل  عليه اهللا ص� الب بينما ، عظي  ثعبان

 ٥٢/ ١ العاجز مدينة – عثمان بن عمرو �سمه �خرى وايةر و� الؤمن� �م� معاف� باب جَائيل
 الحرا� لاش 

 
 الاء تصب �ن يأورك اهللا لن:  قائال وسل  عليه اهللا ص� الب و�أور ماء من بِبر�ق يأت جَ�ل (22)
 الالئ�ة لن الب فيقول رسقط الي الاء �ين الب ع فيسأل ، قطرإ منه رسقط وال ع يد ع
 اهللا ص� الب بينما ، به و�تَ�ون وجوهه  به فيغسلون يدك من يقع الي الاء �خذ ع سابقتت

 السابق الرجع نفس -ذلك عنه يذكر ل  وسل  عليه
 

 ب�ر �بو وه  وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب �مل ع �ن وذلك ، ر�ح �ساط ةيه ع (23)
 فال الصحابة عليه  فيسلمون الدهف �صحاب ل  �حر من �ساط ع و��س والز�� وطلحة وعمر

 لِ ُ  ع ل  يقول ث  ، وسل  عليه اهللا ص� الب حياإ ف وهذا فيجيبوه ع عليه  رسل  ث  �يبونه 
 نب ع لال نرد �ن �ذن معنا عيس اهللا رسول خليفة يا فيقولون ؟ الب �صحاب ع السالم تردوا ل 
 عليك الؤمن� �م� يا نع  قالوا ؟ اهللا رسول �صحاب يا �سمعت  ألصحابه ع فقال ، نب وص �و

 الصدر – ر�عة فاتته  وقد فلحقوها الدينة ف الرسول مع الصالإ للحق نرجع هيا فقال ، السالم
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 ١٥٥ السابق
 
 فةخلي يا يلقبونه كنوا حيث الطاب بن عمر عهد ف لال يذكر ل  الؤمن� �م� عقب لن تنبيه )

 �نت  بل ، اهللا رسول خليفة خليفة خليفة يا �سمونه خليفة جاء �فكما ل  فقال اهللا رسول خليفة
 ( الؤمن� بأم� فلقب �م��  و�نا الؤمنون

 
 الكف – اعقادرإ اهللا و�د اهللا وجنب اهللا وع� اهللا ووجه اهللا لسان ه  ع ر�سه  وع األئمة (24)

 وسل  عليه اهللا ص� للنب هذا يذكر ل  نمابي ، الوحيد كتاب ١/١١٣
 

 كتاب ١/٣٣٧ الكف – رشاء من ل  و�دفعها رشاء حيث يضعها لإلمام كها واآلخرإ اةنيا (25)
 لإلمامة كها األرض �ن باب الجة

 
 ) والضاط اعفساء هو الجوإ(  السك كر�ح و�واه  تتون� و�وةون �نبون ال األئمة (26)
 الجة كتاب ١/٣١٩ الكف

 
 وعال جل اهللا صفات �عطوه  حت لألئمة الروافض تز�ية من فيض من غيض اهللا ف �حبت وهذا
 جهل بعد اععل  وهو بالداء اهللا يتهمون ح� بزعمه  اهللا صفات من �فضل صفات �عطوه  بل

 قيامةاع يوم ل  ي�ون وما كن ما كه اعغيب فيعلمون األئمة �ما الفاء بعد واعظهور
 ؟؟؟؟؟؟؟ عنده  األئمة من �فضل الرسول بأن روايته  نصدق ووصادره  كتبه  من ذكرنا ما بعد فهل
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 حلسادي سبأ بن حهللا ربد 
 حلسادي سبأ بن حهللا ربد ملتسم وؤسس حلشيعة ين�ار ع حلرد 

 بإثبات أنفسسم حلرحفضة روحيات ل�م سنسد ثم حلسادي هذح من جانبا لذكر أوال
 وجاده

  
  خيال ال حقيقة سبأ ابن

  القدمة

 الرحي  الرحن اهللا �س  

 من �عمالا، وسيئات �نفسنا شور من باهللا ونعوذ و�ستهديه، و�ستغفره و�ستعينه �مده هللا المد لن
 �ن و�شهد ل، ش�ك ال وحده اهللا لال � ال �ن و�شهد ل، هادي فال يضلل ومن الهتدي فهو اهللا يهد

 : بعد �ما. كث�اً  �سليماً  وسل  و�صحابه آل وع عليه اهللا ص� ورسول عبده �مداً 

 والحل واللل اعفرق كتب و�صحاب والؤرخون والعديل الرح و�هل الحدثون اتفق فلقد
 � تلك. يهودية خبيثة شخصية وجود ع اععل  فنون بعض ف الاصة والدتب واألدب، واعطبقات
 ب� الستط� الش و�ذر. خط� بدور قام الي السوداء بابن اللقب سبأ بن اهللا عبد شخصية
 عنه، اهللا رض عثمان عهد ف اإلسالم �ظهر و�غراض، �هواء نفسه ف ومن والشعو�ي� النافق�
 طاعة عن لفته  السلم� بالد وطاف و�بته، عنه اهللا رض ع من والقرب الصالح و�ظهر
 �هل من �حد عند يُر�د ما ع يقدر فل  دوشق دخل ث  الدوفة، ث  بالصإ ث  جازبال فبد� األئمة،
 والاقدين النافق� بعض و��اتب يُراسل و�خذ بها، واستقر وص ل  فذهب فأخرجوه. الشام

 وذر البيث، معتقده بينه  يبث و�خذ ونظمه  األعوان، حول وجع السلم�، خليفة ع الاقم�
 عليه اهللا ص� الصطف وصهر اللفاء ثاعث قتل ع ترؤوا حت واإلن�ار المرد روح ع به 

 رسول حرم حرمة يُرْعْوا ول . و�رضاه عنه اهللا رض اةار شهيد عفان، بن عثمان اعقرآن جامع وسل ،
 . الرام الشهر وال للقرآن بتالوته يبالوا ول  وسل  عليه اهللا ص� اهللا
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 نفرّ  وه  اعقرن، هذا من الاض اععص ف لال عقل من ووسدة عل ، من حْظ  ل من هذا يندر ول 
 الين ج�تنا �بناء من وفدره  لدارسه  الُزعف ومتقرب ل  ومتابع حاقد وستشق ب� ما قليل

 . بألسنتنا يتكمون

 وتمسدوا الص�ح الق جانبوا جيعاً  وهؤالء الوم، شيعة بعض من وكبر مندر �و جاهل ووسل 
 . اععندبوت بيت من �و� � متناقضة بأقوال

  
  ...هنا انقر الدتاب لحميل

   

 حلرحفضة أقاحل من حلسادي هذح وجاد أثبت من سنذكر حآلن

 يصف هو و ) ه١٥٧ ت(  – �� بن لوط – تنف �ب لسان ع )٥/١٩٣( اعطَي تار�خ ف ورد - ١ 
 علفة بن الستورد بقتال الدوفة ع معاو�ة وال شعبة بن الغ�إ كفه والي الر�اح قيس بن معقل

 .  الدذاب� الفت�ن السبئية من بأنه فيصفه ، �صحابه و الارج

 .  )٢/٥٢٨(  هوديةال اععنص�ة كتابه ف الزغيب �حد اةكتور ذكره ) ه٢٨٣ ت(  األصفها� - ٢

 زعموا فرقة و: (  ي� ما ) ٢٣-٢٢ ص(  اإلمامة وسائل كتابه ف ) ه٢٩٣ ت(  األرَ الاشئ �ورد - ٣
 السبئية ه  هؤالء و ، بعصاه اععرب رسوق حت يموت ال �نه و ، يمت ل  ح عنه اهللا رض علياً  �ن

..  الدائن س�ن و..  يهودياً  صنعاء �هل من رجالً  سبأ بن اهللا عبد كن و ، سبأ بن اهللا عبد �صحاب
(  . 

 �مد اةكتور تقيق م ١٩٦٣ طهران ٢٠ ص(  اعفرق و القاالت كتابه ف ) ه٣٠١ ت(  اعق� نقل و – ٤
 عثمان و عمر و ب�ر �ب ع اعطعن �ظهر من �ول سبأ بن اهللا عبد �ن ) ف�وي وشدور جواد

َ� و ، والصحابة  �ب بن ع �ي(  نعاه ل�ي قالوا السبئية �ن(  و.  بذلك �وره اً علي �ن واّدع ، منه  ت
 صدقناك ما عدالً  سبع� قتله ع فأقمت خر�ة بدماغه واهللا جئتنا لو اهللا ياعدو كذبت:  ) طاعب

 )� وضوا ث  األرض و�ملك بعصاه اععرب رسوق حت يموت ال و�ن يقتل ول  يمت ل  �ن وععلمنا

 لا �نه فيذكر سبأ ابن �خبار عن ) ٢٣ ص(  الشيعة فرق كتابه ف ) ه٣١٠ ت ( الوبت يتحدث و - ٥
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 ع �قمت و صإ سبع� ف بدماغه جئتنا لو كذبت:  نعاه ل�ي قال ، بالدائن ع نِ سبأ ابن بلغ
 .األرض يملك حت يموت ال و ، يقتل ل  و يمت ل  �نه ععلمنا عدالً  سبع� قتله

 سبأ بن عبدا� �ن السالم عليه ع �صحاب من اععل  �هل من جاعة كوح ) ٤٤ ص(  ف يقول و
 بعد وص نون بن يوشع ف يهوديته ع وهو يقول و�ن السالم عليه علياً  ووا  فأسل  يهودياً  كن

 ع ف وآل عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد لسالمه ف فقال باعغلو السالم وعليهما وآل نبينا ع ووس
 من اعَاءإ و�ظهر السالم عليه ع لمامة بفرض اعقول شهر من �ول وهو ذلك بمثل السالم يهعل

 من مأخوذ الرفض �صل لن الشيعة خاعف من قال هنا فمن:  الوبت يقول. تاعفيه و�شف �عدائه
 . الهود

 �ن: (  ) ٣٠٥ ص ( اإلسالمية الكمات ف الز�نة كتابه ف ) ه٣٢٢ ت(  الرازي حات  �بو يقول و - ٦
 ، الو� �ي �نه و ، اإلل هو علياً  �ن يزعمون كنوا السبئية من بقول قال من و سبأ بن اهللا عبد

 .  ووته بعد غيبته وادعوا

 �ن:  قول الاقر �مد جعفر �ب ل  �سنده )٩٩-٩٨ ص(  الرجال ف ) ه٣٤٠ ت(  الدش روى و - ٧
 ذلك عن تعا  ، اهللا هو – السالم عليه – الؤمن� �م� �ن يزع  و ، إالبو يّدع كن سبأ بن اهللا عبد
 ف سبأ بن اهللا عبد فيها تلعن الس� بن ع و الصادق جعفر عن وشابه �قوال هناك و.  كب�اً  علواً 
 .  الدتاب نفس من ) ١٠٠ ، ٧٠ ص( 

 �ب ل  �سنده ) الءكر� للمطبو ت األعل� وؤسسة ط ٩٨ ص الدش رجال(  ف الدش يروي و
 علواً  ذلك عن اهللا تعا  اهللا هو الؤمن� �م� �ن وزع  البوإ يدع كن سبأ بن عبدا� �ن(  جعفر
 �نك روع ف �عق كن وقد هو �نت نع :  وقال بذلك فأقر وسأل فد ه الؤمن� �م� ذلك فبلغ كب�ا
 ث�لتك هذا عن فارجع الشيطان منك سخر قد و�لك:  الؤمن� �م� ل فقال نب و�� اهللا �نت
 )� بالدائن نفاه �نه والصواب بالار فأحرقه يتب فل  �يام ثالثة واستتابه فحبسه فأب وتب �وك

 ، )١/٢١٣(  اعفقه �ضه ال من كتاب ف ) ه٣٨١ ت(  اعق� بابو�ه بن الصدوق جعفر �بو يذكر و - ٨
 .  اة ء �ثناء السماء ل  الدين رفع عنه هللا رض ع ع يعتض هو و سبأ ابن ووقف

 من اعغالإ ذكر )٢٥٧ ص(  الصدور عقائد شح كتاب ف ) ه٤١٣ ت(  الفيد الشيخ عند جاء و - ٩
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 األلوهية ل  ذر�ته من واألئمة ع الؤمن� �م� �سبوا الين – السبئية يقصد – باإلسالم التظاهر�ن
 .  بالار والحر�ق باعقتل ؤمن�ال �م� فيه  فح�  ، والبوإ

 ل  رجع سبأ ابن �ن )٢/٣٢٢(  األحكم تهذيب كتبه ف ) ه٤٦٠ ت(  اعطوس جعفر �بو قال و - ١٠
 .  اعغلو و�ظهر اع�فر

 .  ) ٢٢٨-١/٢٢٧( طاعب �ب آل مناقب ف ) ه٥٨٨ ت(  آشوب شهر ابن - ١١

 �م� قتل فلما: (  نصه ما )٢/٩٩(  الالغة نهج شح ف ) ه٦٥٥ ت(  الديد �ب ابن ذكر و - ١٢
 .  يتبعونه و يصدقونه فرقه و طائفة ل صارت و ، مقاله سبأ ابن �ظهر – السالم عليه – الؤمن�

 �صناف ضمن سبأ ابن ل  )٢/٧١( الرجال كتابه ف ) ه٧٢٦ ت(  الّ�  ع بن السن �شار و - ١٣
 .  الضعفاء

 ل  ورجعه اعتشيع �صل �ن ، - الز�دية الشيعة �ئمة من هو و – ) ه٨٤٠ ت(  الرتض ابن يرى و - ١٤
 .  ) ٦ ، ٥ ص(  الرتض البن اععروس تاج.  اإلمامة ف بالص اعقول �حدث من �ول ألنه ، سبأ ابن

 �لوهية يزع  ولعون غل سبأ ابن �ن )١/٤٨٥( الرواإ جامع كتاب ف ) ه١١٠٠ ت(  األردبي� يرى و - ١٥
 .  نبوته و ع

 . ) ٢٨٧-٢٥/٢٨٦( األطهار األئمة �خبار ةرر الامعة األنوار بار ف ) ه١١١٠ ت(  الجلس - ١٦

 بن اهللا عبد قال: (  )٢/٢٣٤(  العمانية األنوار كتابه ف ) ه١١١٢ ت(  الزائري اهللا نعمة يقول - ١٧
 كن لنه قيل و الدائن ل  السالم عليه ع فنفاه حقاً  اإلل �نت عنه اهللا رض طاعب �ب بن عع� سبأ

 .  ع ف قال ما مثل ووس ف و نون بن يوشع ف يقول الهودية ف و�ن فأسل  يهودياً 

 ) ٦٢ ص( اعقرآن تفس� ف األسار وشكإ و األنوار ورآإ مقدمة ف ) ه١١٣٨ ت(  اععاو� طاهر - ١٨
 . 

 سبأ ابن ذكر جاء )٢/١٨٣( الرجال �حوال ف القال تنقيح بهكتا ف ) ه١٣٢٣ ت(  الامقا� عند و - ١٩
 .  عليه متقدمة شيعية وصادر من الؤعف ساقها عدإ نقوالت ضمن

 ان وجود يندرون ال الين العاص�ن الشيعة من هو و ) ه١٣٦٩ ت(  الظفري حس� �مد �ما - ٢٠
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 .  ) ١٠ ص(  شيعةال تار�خ.  اتصال �ي به للشيعة ي�ون �ن ينف كن و�ن سبأ

 التهامه سبأ ابن ععن الي الصادق جعفر لسان ع عنده سبأ ابن ذكر جاء فقد الوا�ساري �ما - ٢١
 .  )٣/١٤١( النات روضات.  واعتو�ر بالدذب

  

 ؟ رحفضة يا ملت�م مؤسس تنكرون هذح بعد هل
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 حلفاسق يمامة 
 

. ع به واقتدى. وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مالن. اعفاسق لمامة نقبل الين �ن لسنا: �وال
 ورستمتع.  الؤمن لورته ف يعمل فاجر �و بر �م� من للناس بد ال و�نه »: فقال بذلك �شهد و�تب� 

 به و�ؤخذ. السبل به وتأمن. اععدو به و�قاتل اعفئ، به و�مع. االجل فيها اهللا و�بلغ. الكفر فيها
 .)٩٢ الالغة نهج( فاجر من ورستاح بر به �حرست حت اعقوي من للضعيف

 

 عنها السن وتنازل. واعطاغوت البت تو� بل. اعفاسق فقط عيس تو� �نه كتب�  روت وقد: ثانيا
 علينا؟ تعتضوا �ن قبل العصوم� ع اعتضت  فهال. الكفر بل اعفاجر باعفاسق تصفونه لن

 

 اإلمام فيختار لماما وسل  عليه اهللا ص� الب ىتار دماعن ع�ن مباحة اعفاسق لمامة نع : ثالا
 . فضيلة و�يما فضيلة األمثل واختياره. األمثل

 

 ع بها احتج فضيلة وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ف بالاس لص� لماما ب�ر �ب تقدي : رابعا
 . اإلمامة ف ب�ر �ب �ولو�ة ع

 

 مثل غ�ها كث�إ فضائل القتان و�نما. للصالإ تقديمه جردل فضيلته تثبت ل  ب�ر و�بو: خاوسا
. وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  الرجال �حب و�ونه. اعغار ف وسل  عليه اهللا ص� الب صحبته

 .الصالإ قر�نة تأت ث 
  

 لال آبائ من �حد ي�ن ل  لنه:  مهدي�  يقول ٣٠٨ صفحة للطَس اإلحتجاج كتاب ف �نه علما
 ف اعطواغيت من ألحد بيعة وال �خرج ح� �خرج و�� زمانه عطاغية بيعة عنقه ف وقعت وقد
  عنق
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 ع تبغض ع�شة بأن حإلدعء
 ال عّ  لإلمام عدائية وواقف لا الؤرخون سّجل وقد الدراهية هذه ك فلماذا((  اليجا� يقول  

 ففرحت قتل عثماناً  بأن اعطر�ق ف �علموها عندما ودة من راجعة كنت فقد تفس�ها، يم�ن
 السماء �ن وددت: وقاعت غضبت علياّ  بايعوا قد الاس �ن علمت عندما ولدنفها شديداً  فرحاً 

 ع ع للثورإ اعفتنة نار �شعل و�د�ت رّدو� وقاعت طاعب �ب ابن يليها �ن قبل األرض ع انطبقت
 بأن ) :)ص( الرسول قول الؤمن� �م �سمع �فل  عليها، خونالؤر سّجله كما اسمه ذكر تر�د ال الي
 ) عع� ببغضه  لال النافق� نعرف ال كنا(  الصحابة بعض قال حت ) نفاق و�غضه ليمان ع حّب 

 ذلك ك سمعت شك ال �نها ...( وواله فع� وواله كنت من(  الب قول الؤمن� �م �سمع �ول  
 ،)١٨()) هللا شدراً  سجدت بموته سمعت لا لنها بل سمها تذكر وال تبه ال ولدنها

  

  :فأقال 

 ع �شار ألنه طاعب �ب بن ع الؤمن� �م� ت�ره  �شة الؤمن� �م بأن الرافض اليجا� يقول 
 !بتطليقها؟ وسل  عليه اهللا ص� الب

 !معها؟ اآلالف خروج نفّس  فديف علياّ  ت�ره  �شة كنت لذا ل فأقول 

 ععا�شة؟ الاس هؤالء ووافقة سبب فيه يب� اليجا� عند منطق سبب هناك فهل 

 الدره؟ لذا سبب من هل.. فأسأل بنع ، �جاب فِذا �يضاً؟ ي�رهونه هؤالء �م 

هُ  جواباً  للك يملك ل  و�ذا فحيهال، جواباً  يملك كن فِن  �ّشُ
ُ
  !!الاس �ضل من �نه فأ

  

 ع، اس  ذكر تر�د ال �نها  �شة ع سجلوا لؤرخ�ا �ن اليجا� يدع ث 

 الؤرخون؟ هؤالء من �سأل و�نا 

 الكذب؟ من الصادق نعرف حت لا تدده  �ن �ستطيع فهل 
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عت اعت الراجع � وما   عليها؟ عوف

 فمها، بمأل ع ذكرت  �شة �ن العلوم الصحيح وع�ن 

 فأتيت: قال م� �عل  فهو علياً  لئت: فقاعت السح نع  �شة سأعت((  قال هانئ بن ش�ح فعن 
 نمسح �ن يأورنا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن: فقال :قال الف� ع السح عن فسأله عليا
 قال هانئ بن ش�ح ل  �سنده وسل  �خرج كما ،)١٩()) ثالثاً  وللمسافر وللة، يوماً  الف� ع
  .(20))( �عخ... فسله طاعب �ب بابن عليك :فقاعت الف� ع حالس عن �سألا  �شة �تيت))

 
 وواله فع� وواله كنت من:  الب قول الؤمن� �م �سمع �ول  : و�قول ع فضل ف حديثان يذكر ث  
 هللا سجدت بموته سمعت لا �نها بل اسمه تذكر وال تبه ال ولدنها ذلك ك سمعت شك ال �نها.. 

 ، !!شدراً 

  

  :قالفأ 

 تذهب ول  عثمان بدم للطلب لنما لشء ال خاعفته ولدنها علياً  تبغض ال  �شة بأن قلت عقد �
 لإلصالح �اوعة ف الاس رغبة تت ذهبت للك الاس ب� اإلصالح �جل من ذهبت بل عقتال
 غفر: لا لوقا  �شة ل  جاء الصإ، ل  ع وصل وح�((  ) الهب شذرات ( ف اععماد ابن و�ذكر

 خروجها و�ما((  بقول ذلك اععر� ابن و�وضح ،)٢١()) اإلصالح لال �ردت ما ولك،: قاعت لك، اهللا
 عظي  من لله صاروا ما للها وشدوا بها الاس تعلّق وع�ن لرب خرجت فما المل، حرب ل 

 ل  وقفت لذا منها االستحياء ف وطمعوا اإلصالح، ف بر�تها ورجوا الاس وتهارج اعفتنة،
 و�ن { اآلية،...} �واه  من كث� ف خ� ال { تعا  اهللا بقول  ولة فخرجت ذلك � وظّنت اللق،

 �ب ل  كتبت  �شة �ن((  حبان ابن ونقل ،)٢٢())}  بينهما فأصلحوا اقتتلوا الؤمن� من طائفتان
 وصلحة خرجت وقد علمت، قد ما عثمان �ور من كن قد لنه : عّ  قبل من الدوفة وال وهو ووس
 �ور صالح من �بّون ما يأتيه  حت باععافية والرضا منازل  ف باعقرار قبل�  من فمر الاس، ب�

 )) السلم�
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 رستند ال الي الدشوف الدذب من فهذا عع� بغضها �سبب وعيس  �شة خروج سبب هو فهذا 
  .صحيح دلل �ي ل 

  

 استق اعت الراجع ل  بالاوش رش� ث  )) شدراً� سجدت بموته سمعت لا �نها بل(( ...  قول �ما
 سنة حوادث �رخوا الين الؤرخ� و� الدَى واعفتنة األث� وابن اعطَي((  و� هذا اد ؤه منها

 �ثراً  اةعوى لذه �ر فل  �ر�ع� سنة حوادث ف األث� وابن اعطَي ل  ،فرجعت )) للهجرإ �ر�ع�
  !�رذبه ما �بوه �
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 وسلم رليه حهللا ص� حهللا رسال س أذحرت ع�شة 
ُسف  ُو�ِذْ  { تعا  قال ، - وسل  عليه اهللا ص� – اهللا رسول س �ذاعت  �شة لن:  قالوا 

ُ
  الفِبّ  �

ُ
 لِ 

ْزُواِجهِ  ُ�ْعِض 
ُ
ا ُحِديثاً  � ْت  فُلُمف

ُ
ْظُهُرهُ  بِهِ  َُبفأ

ُ
ُ  ُو� َف ْعُرُض  ُ�ْعُضهُ  رفُف عُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
ا ُ�ْعٍض  ُعن ُو� ُها فُلُمف

ُ
 بِهِ  َُبفأ

كُ  ُمنْ  قُاعُْت 
ُ
نبُأ
ُ
ِ�ُ  قُاُل  ُهُذا �

ُ
ُعِلي ُ  َُبفأ

ْ
ُِب�ُ  اع

ْ
 } } ٣{ ال

  

 :  حلرد

 اهللا رض الؤمن� �مهات وحفصة  �شة هما اآلية هذه ف القصود �ن الصحيح ف ثبت قد:  �والً  - 
  . عنهن

 :قاعت عنها اهللا رض  �شة عن:"  الخاري صحيح فف - 
 فواطيت عندها، و�مدث جحش، بنت ز�نب عند عسال رشب وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن
 ال،: (قال مغاف�، ر�ح منك �جد ل� مغاف�، �رلت: ل فلتقل عليها دخل �يتنا: ع وحفصة �نا

 بذلك تَي ال حلفت، وقد ل، �عود فلن جحش، بنت ز�نب عند عسال �شب كنت ولد�
  . ")�حدا

  

 ترم ل  الب �يها يا{: ف�عت )ل �عود وعن جحش، بنت ز�نب عند عسال ش�ت بل:" ( رواية و� -
  " . الب �س لذ: وحفصة ععا�شة} اهللا ل  تتو�ا لن - ل  - لك اهللا �حل ما

  

 بعد كتاب �صح ف مدّون الادثة هذه بل لقيقةا طمس �اولون ال والماعة السنة �هل: ثانياً  -
 ع اعقبطية مار�ة لار�ته اهللا رسول تر�  هو الُمُس  والديث ، الخاري صحيح ف اهللا كتاب
  . عنها اهللا رض جحش بنت ز�نب زوجته عند اععسل �رل عن امتناعه �و ، نفسه

  

 اهللا رض – وحفصة  �شة �فر ع يدل}  قلو��ما صغت فقد { تعا  قول قول  �ما: ثالا -
 ص الطاب فصل ف اعطَس الوري ذكرها كما"  قلو��ما زاغت فقد"  قراءته  ألن ، - عنهما
  . اع�فر هو الز�غ وقالوا ، ٣/١٦٨ الستقي  الصاط ف والياض ٣١٣
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 هذه ف واليل والز�غ ، غ� ال باعغ�ه متعلق اليل وهذا ، اليل الز�غ ألن �يضاً  باطلة اةعوى وهذه -
 وال اعنساء جبلة من فاعغ�إ ، اع�فر ل  اإلسالم عن ز�غاً  عيست الضائر ب� واعغ�إ السأعة
  . البلية األوور ع وؤاخذإ

  

 عليه اهللا ص� – اهللا رسول اجتناب �بة ل  قلبيهما مال قد عنهما اهللا رض وحفصة و �شة -
 – وسل  عليه اهللا ص� – الرسول تر�  ل  قلو�هما ماعت �و نفسه ع �مهماوتر ، جار�ته – وسل 

  . مثالً  كععسل ل مباحاً  كن لا
  

 ذلك يرى و�ن – وسل  عليه اهللا ص� – الب حياإ ف حاصلة الب �زواج ب� اعغ�إ: رابعاً  -
 وسل  عليه اهللا ص� – اهللا ولرس يغضب ،ول  اعنساء طبائع من هذا ألن ، هذا ع و�قرهن و�بتس 

 وسل  عليه اهللا ص� الب كن: " قال ��س عن حديث من الخاري ف كما ، غ�تهن من يغضب –
 اهللا ص� الب اعت فض�ت طعام، فيها بصحفة الؤمن� �مهات لحدى فأرسلت �سائه، بعض عند
 فلق وسل  عليه اهللا ص� الب فجمع فانفلقت، الصحفة فسقطت الادم، يد بيتها ف وسل  عليه

 لادم حبس ث  )�م�  غرت: (و�قول الصحفة، ف كن الي اعطعام فيها �مع جعل ث  الصفحة
 صحفتها، كست اعت ل  الصحيحة الصحفة فدفع بيتها، ف هو اعت عند من بصحفة �ت حت

  كست اعت بيت ف الدسورإ و�وسك
  

  . السالم عليه  هاجر من السالم عليه  لبراهي زوجة سارإ غ�إ و�ذلك 
  

 عز اهللا ل  ورجعا تابتا قد فهما ،}  اهللا ل  تتو�ا لن { بقول الو�ة ل  د هما وجل عز اهللا:  خاوساً  -
 { – وسل  عليه اهللا ص� – �مداً  وصفيه وحبيبه نبيه اهللا  تب كما لما اهللا من عتاب وهذا ، وجل

 الخاعفة بمفهوم نأخذ قائل يقول هل}  �زواجك ورضاإ تبتغ لك اهللا �حل ما متر ل  الب �يها يا
 ورضات يبتغ ل  – وسل  عليه اهللا ص� – الب بأن و�قول معدوسة و�فهامه مندوسة فطرته لن
  . اععال� ب� قدره  يع� حت و�صطفيه  و�ؤدبه  �زواجه و�ر� نبيه ير� اهللا و�نما ، اهللا
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نْ  ُولُْوالُ ( تعا  قول نظ� وهذا -
ُ
ُذقْناكُ  لِذاً *  قُِليالً  ُشيْئاً  لُِلِْه ْ  تُْرُ�نُ  ِكدتف  عُُقدْ  ثُبفتْنُاكُ  �

ُ
 ِضْعُف  أل

دُ  ُ� ف  الُْمُماِت  وُِضْعُف  الُيُاإِ  ِ
ُ
 تطع وال اهللا اتق الب �يها يا { تعا  قول ونظ� )نُِص�اً  ُعلُيْنُا لُُك  ُالت

 الكفر�ن يطيع كن �نه �و التق� من عيس الرسول بأن  قل يقول هل}  نافق�وال الكفر�ن
  .والنافق�

  

 . الاهل� من نوح كن فهل}  الاهل� من ت�ون �ن �عظك ل� { لوح تعا  و�قول 
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 رنه حهللا رض حلعاص بن رمرو رن حلشبسات رد 
  عنه اهللا رض اععاص نب عمرو سيدنا عن اكذيب شيِ ووقع ف �ش 

 : االكذيب تلك ع نرد وهنا
  اععاص عمرو�ن سيدنا ام حول
  اععاص بن عمرو سيدنا واة حول

 بعورته تقاه فا اععاص بن عمرو بارز ع ان زعمه 
  يلعنه والرسول وسل  عليه اهللا ص� الرسول يهجو عمرو سيدنا ان زعموا
  اجتمعوا اذا ووعمر معاو�ة ب� فرقوا ان رواية �سبوا
=== 

 
  عنه اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا ام حول ماذكر ع الرد
  تتصإ بمقدمة امهد ان اود

  عنه اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا ام حول قيل ما ع للرد اعود ث 
 

 زنا ابن بانه السالم عليه عيس سيدنا الهود اته  عقد
 خَ يذكر حينما اذا بتَئتها اعقرآن نزل حت عنها هللا رض  �شة الؤمن� ام اتهمت و�ذلك

 السالم عليه عيس سيدنا كما منه افضل هو من اته  فقد اععاص بن عمرو سيدنا ام حول مدسوس
 بن عمرو سيدنا من للنيل االعداء اكذيب من عده فيم�ن عنها اهللا رض  �شة وامنا ور�  وامه

 ذوي(  اععرب دهاإ �حد و�عد، و�بطال  قررش فرسان من عمرو ان ردنا ف نقول وللك اععاص
 . القط  ف ودفن سنة ٩٣ اععمر من ول وص ف تو�.  ) األوور ف والص�إ الراي

 عكظ �سوق بيعت وقد ) الابغة(  وتلقب، ع�إ ب� من حرولة بنت سل� تدع سبية �مه كنت
 وائل بن اععاص ل  صارت ث  جد ن بن اهللا عبد منه اشتاها ث ، الغ�إ بن اعفاكه فاشتاها،

 ه  �مه من �خوإ اععاص بن ععمرو فكن آخر�ن �زواجا �مه وتزوجت ،عمرا ابنه ل فوةت السه�
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 . اعفهري اعقيس عبد بن نافع بن وعقبة، اععدوي �ثاثة بن عروإ

 ابن/  اعغابة د�س و�تاب اعَ عبد ابن/ االصحاب معرفة ف االستيعاب كتاب من بتصف نقلت
 االث�

 
 نهج شح كتاب فهو الَ هذا منه نقل الي الصدر اما افتاء فهذا بغيا كنت انها اعقول �ما

 ) االبرار ر�يع( كتاب ان اقول للزتشي االبرار ر�يع كتاب عن نقله الي الديد اب البن الالغة
 كتابه عن الزتشي قال اا اقتبسو اعتسلية عقصد كتبه اعفه بل للتار�خ ورجعيا كتاب عيس

 حقائق عن الدشاف ف الاظر�ن خواطر اجام به قصدت كتاب وهذا(  )األبرار ر�يع(
 عن والنفيس وخباياه، علمه ودائع استخراج ف اعفدر باجاعة التعبة قلو�ه  وترو�ح ال��ل،
 فيه والظر ول، لن فيهاتر مطاععته ت�ون و�ن وخفاياه، غواوضه باستيضاح الددودإ �ذهانه 
َجة مثمرإ، وحديقة وزهرإ روضة ل  فأخرجته اختل، لن �حاضا  برفارفها، مياسة بزخارفها، مت
 وت� ر�اها، بعبق األنوف وتفع  ورآها، بآنق اععيون وتقر ثمرها، بيانع وتل� زهرها، برايع وتمتع
 ظلها برد ل  الفوس وتطب ياض،اعف مائها خر�ر ل  اآلذان و�ستنصت جناها، بطيب األفواه

 الستأ�س، نزهة األغر�د، الستملحة وطيورها �المالد، بغصونها األعطاف وتميل اعفضفاض،
 طيب من �ين. �نيس ك عن سال به ��س ومن جليس، ك عن استغ� به خال من القتبس، ونهزإ
 وان سم�، من فيال السمر �ردت �ن. وجيل عزإ كث� غزل ذل من و�ين وعقيل، مالك نديما ندامه
 �و �جفانك باةمع رشق ما ففيه البدية اععظات بغيت وان خب�، ع سقطت فقد الَ طلبت
 ).�سنانك بضاحده يفر ما ففيه الضحدة اللح

 
 احد ف �ش فقد عليه  اهللا رضوان الصحابة ف اعطعن و�اوله  الشيعة حال هو كما واضيف
 االئمة امهات من عدد ان نذكره  عنه اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا عن ذيباك الشيعة وواقع
 الحد كتاب من انقل وهنا سبايا �و جواري ابناء ه  كالنبياء العصوم� من الشيعة يعده  الين
(  بالصدوق الشيعة يلقبه اعقّ�  بابو�ه بن الس� بن ع بن �ّمد ابوجعفر الشيِ اةين رجال
 ) العمة واتمام يناة اكمال
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 : الصدوق قال
 عمرو ابو حدثنا قال اسماعيل بن السن حدثنا قال اعطاعقا� اسحق بن ابراهي  بن �مد حدثنا -

 عبد بن �مد حدثنا قال السل� �مد بن اهللا عبد حدثنا قال اعقطان نص بن �مد بن سعيد
 ووس اب بن صدقة عن عمرو اب بن اساععب حدثنا قال �مد بن سعيد بن �مد حدثنا قال الرحن

 فعهد الصادق بابنه د  الوفاإ عند )ع( الاقر ع بن �مد جعفر ابو احتض لا -:  قال نضإ اب عن
 ال ان لرجوت والس� السن تمثال فّ  امتثلت لو:  الس� بن ع بن ز�د اخوه ل فقال عهدا اله

 � وانما بالرسوم اععهود وال ، بالمثال عيست االمانات ان سنال ياابا:  فقال ، مندرا �تيت ت�ون
  ينت بما حدثنا ياجابر:  ل فقال اهللا عبد بن بابر د  ث  ، وتعا  تبارك اهللا حجج عن سابقة اوور
 � فاذا السن بمولود ألهنئها فاطمة ووالت ع دخلت جعفر ياابا نع : جابر ل فقال ؟ الصحيفة ف

 فيها قاعت ؟ معك اراها اعت الصحيفة هذه ما اعنسوان ياسيدإ فقلت ، بيضاء درإ من دهابي صحيفة
 لدنه افعل لدنت ال� لوال ياجابر:  قاعت ، فيها ألنظر ناول� : لا فقلت وةي، من األئمة اسماء
 ظاهرها من اباطنه ا  تنظر ان لك مأذون ولدنه ، نب بيت اهل او نب وص او نب اال يمسها ان ن�
 . وهب بنت آمنة امه الصطف اهللا عبد بن �مد اعقاس  ابو: فيها فاذا فقر�ت:  جابر قال.. 

 . مناف عبد بن هاش  بن اسد بنت فاطمة امه الرتض طاعب اب بن ع السن ابو
 . اعَ ع بن السن �مد ابو
 . �مد بنت فاطمة امهما الق ع بن الس� اهللا عبد ابو
 ) سبية. (  شاهنشاه ابن يزدجرد بنت شهر�انو�ه امه اععدل الس� بن ع �مد ابو
 . ب�ر اب بن �مد بن اعقاس  بنت فروإ ام امه الاقر ع بن �مد جعفر ابو
  )جار�ة �مه.(  حيدإ اسمها جار�ة امه القة جعفر بن ووس ابراهي  ابو
  )جار�ة �مه(  �مة اسمها جار�ة امه الرضا ووس بن ع السن ابو
  )جار�ة �مه. (  خ�ران اسمها جار�ة امه الزك ع بن �مد جعفر ابو
  )جار�ة �مه(  سوسن اسمها جار�ة امه االم� �مد بن ع السن ابو
  )جار�ة �مه(  السن بام وت�� سمانة اسمها جار�ة امه الرفيق ع بن السن �مد ابو
 نرجس اسمها جار�ة امه اعقائ  خلقه ع اهللا حجة هو لسنا بن �مد اعقاس  ابو
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 اعغيبة سداب ف اختف انه يدعون الين الشيعة مهدي. (  اجع� عليه  اهللا صلوات 

  )جار�ة ألم ينسب ساوراء ف 
 ٣٠٥ ص ٢٧ باب العمة واتمام اةين اكمال:الصدوق اعق� بابو�ه بن
 
 لشيعية؟ا اععقيدإ حسب الواري هذه ح�  ما

  )يظلمون ألنفسه  نت�ه  ع�ن و نظلمه  عن( 
 
 لسماعيل بن �مد بن جعفر عن ، سليمان بن ع عن ، لسماعيل بن �مد عن ، وعنه  ٤ ] ٢٦٨٠٩[ 
 ل  يوما فدخل ، يطؤها و�ن تدمه جار�ة ل كنت ل ع  ابن عن رسأل لله كتب �نه ، الطاب بن

 حبلت �نها ث  بها فجر الرجل �ن فأقرت ، الار�ة فهدد بها فاستاب تدثه رجال معها فأصاب م�ل
 ال ذلك فِن ، تبعهما فال منك وشابهة فيه �و لك الوة كن لن:  ) السالم عليه(  فدتب ، بوة فأتت
 .  �مه و�ع فبعه منك وشابهة فيه وال منك عيس الوة كن و�ن ، لك �ل

 ووةت فحملت اعطهر ذلك ف غ�ه ووطئها �مته وطئ من ح�  باب  ٥٥/ الشيعة وسائل
 
 عن ، الس� بن �مد عن ، �� بن �حد بن �مد عن بِسناده السن بن �مد  ١[  ٢٦٨١٦[ 

 طهر ف جار�ة ثالثة �و رجالن وطئ لذا:  قال ) السالم عليه(  عبدا� �ب عن ، عمار بن معاو�ة
 صاحب ع الوة قيمة و�رد وةه الوة كن قرع فمن ، ينه ب الوال �قرع ، جيعا فادعوه فوةت واحد

 عليه الار�ة رد الشتي من وةت وقد فاستحقها رجل وجاء جار�ة رجل اشتى فِن:  قال ، الار�ة

 /  الشيعة وسائل.  بقيمته وةها ل و�ن 
 

 رد مع الوة الاق ف باعقرعة ح�  واحد طهر ف عليها وقعوا لذا الار�ة ف الش�ء �ن باب  ٥٧
  اعقيمة باق

========== 
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 ابت انه سل  و عليه اهللا ص� �مد سيدنا ان يقول كن اععاص بن عمرو واة ان اعقول ع الرد

ُعُرب �ُُكنُْت  
ْ
ُ  ُكنُ  ُمنْ  �ُُسّ�  اع

ُ
ُنُونُ  ُماُت  ُ� ف ، ُوُ�نُات ُ�نُونُ  ل

ْ
ُنُات ُوُ�ِقُ  ال

ْ
 : ال

ْ�ُت 
ُ
 عقرطبا تفس� �

  ) االبت هو شانئك ان(  تفس�

 بن عقبة وقيل ، وائل بن اععاص وقيل ، جهل �بو هو فقيل الذكور الشانئ تعي� ف الاقلون اختلف
يًْضا ُ�بفاس ِابْن ُوقُاُل  �بولب هو وقيل معيط �ب

ُ
ْشُف بْن ُكْعب ِف  نُُزعُْت  وُِعْدِرُمة �

ُ ْ
 ِمنْ  وُُجُاُعة األ

ار  .  رْشقُرُ  ُكفف

 
 ( تعا  قال الدر�مة اآلية نتذكر ذلك قال �باه ان لو حت و

ف
ال
ُ
ْخُرى ِوْزرُ  ُواِزُرإٌ  تُِزرُ  َ

ُ
ن )٣٨( �

ُ
 عفيُْس  ُو�

�ُسانِ  ِ
ْ
  لِإل

ف
 الج  ) )٣٩( ُسُع  ُما لِال

 
=== 
 ) االبت هو شانئك ان( 

 من االسماء من بعدد نزعت انها )االبت هو شانئك ان(  حول تفس�ه ف كث� ابن ذكرها بروايات ورد
  كث� ابن تفس� من ادناه نصه ما اورد وهنا وائل بن اععاص بينه 

 
ْ�ُتُ  ُهوُ  ُشانِئُُك 

ُ ْ
 األ

  قُْول
ُ
ْ�ُت  ُهوُ  ُشانِئُك لِنف "  ُرُعا 

ُ ْ
يْ "  األ

ُ
د يُا ُمبِْغضك لِنف  � ُّق  الُْهُدى ِمنْ  بِهِ  ِجئْت ُما ُوُمبِْغض ُ�ُمف

ْ
 ُوال

 
ْ
ُْهانُواع اِطع َُ ْ�ُت  ُهوُ  الُْمبِ� ُواّلور السف

ُ ْ
قُّل  األ

ُ ْ
ُذّل  األ

ُ ْ
 وُُسِعيد ُوُ�ُاِهد ُ�بفاس ِابْن قُاُل  ِذْكره الُْمنُْقِطع األ

تُاُدإ ُجبُْ�  بْن ُْ ُعاص ِف  نُُزعُْت  ُو
ْ
د ُوقُاُل  ُوائِل بْن اع  نُ كُ :  قُاُل  ُروُمان بْن يُِز�د ُ�نْ  لِْسُحاق بْن ُ�ُمف

ُعاص
ْ
َف  رُُسول ُذِكرُ  لُِذا ُوائِل بْن اع َف  ُص�ف  ا ُقول وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا ْ�ُت  رُُجل فُِِنفهُ  ُدُعوهُ  ُُ

ُ
�  

ُ
ُ  ُعِقب ال

ُ
 فُُِِذا ل

َُْقُطعُ  ُهلُُك  نُْزُل  ِذْكره ِا
ُ
َف  فُأ ِب  بْن ُ�ْقبُة ِف  نُُزعُْت  ُعِطيفة بْن ِشْمر ُوقُاُل  الّسوُرإ ُهِذهِ  ا

ُ
 ِابْن ُوقُاُل  ُمُعيْط �

يًْضا ُ�بفاس
ُ
ْشُف بْن ُكْعب ِف  نُُزعُْت  وُِعْدِرُمة �

ُ ْ
ار ِمنْ  وُُجُاُعة األ  . قُُررْش ُكفف
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ُبفار ُوقُاُل 
ْ
ُ�نُا اع اِ�ّ  ُ�ُْ�  بْن ُز�ْد ُحدف ُسف

ْ
ُ�نُا ال ِب  ِابْن ُحدف

ُ
 ُ�بفاس اِبْن ُ�نْ  ِعْدِرُمة ُ�نْ  ُداوُدُ  ُ�نْ  ُعِدّي  �

ْشُف بْن ُكْعب قُِدمُ :  قُاُل 
ُ ْ
ة األ ُ  ُ�ُقاعُْت  ُمدف

ُ
نُْت  قُُررْش ل

ُ
  ُسيّده ْ  �

ُ
ال
ُ
  تُُرى �

ُ
َُ  ُهُذا لِ  نْ  ِمنْ  الُْمنْبُِت  الصف

نفهُ  يُزُْع  ؟ قُْومه
ُ
ْنُ  ِمنفا ُخْ�  َ

ُ
ْهل ُو�

ُ
ُِجيج �

ْ
ْهل ال

ُ
ُدانُة ُو� ْهل السف

ُ
  ُ�ُقاُل  الّسُقايُة ُو�

ُ
 قُاُل  ِمنْهُ  ُخْ�  َْتُ ْ �

عُْت  ْ�ُت  ُهوُ  ُشانِئُك لِنف "  ُ�ُ�ُ
ُ ْ
ُبفار ُرُواهُ  ُوُهُدُذا" األ

ْ
 ُصِحيح لِْسنُاد ُوُهوُ  اع

 
ِب  ِف  نُُزعُْت  قُاُل  ُ�ُطاء ُوُ�نْ 

ُ
َف  لِرُُسولِ  ِابْن ُماُت  ِح� وُُذلُِك  لُُهب � َف  ُص�ف  ا   فُُذُهُب  وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
 بُو�

  لُُهب
ُ
�ِ�ُ  لِ  د بُِتُ  ُ�ُقاُل  الُْمْشِ نُْزُل  اللفيْلُة ُ�ُمف

ُ
َف  فُأ ْ�ُت  ُهوُ  ُشانِئُك لِنف "  ُذلُِك  ِف  ا

ُ ْ
 " .  األ

 
ِب  ِف  نُُزعُْت  ُ�بفاس ِابْن ُوُ�نْ 

ُ
ْ�ُت  ُهوُ  ُشانِئُك لِنف "  ُوُ�نْهُ  ُجْهل �

ُ ْ
ْعِ� " األ ُع ّ  ُوُهُذا ُعُدّوك ُُ  ُمنْ  يعُجِ  ُُ

نْ  بُِذلُِك  ِاتفُصُف   ُوُ�ْ�ه ْ  ُذِكرُ  ِومف
 

 اعقرطب تفس�/  اعطَي تفس�/  كث� تفس�ابن راجع

======================== 

  
 بعورته تقاه فا اععاص بن عمرو بارز ع ان زعمه 

 ولو علياً  ألبارزن واهللا للك؟ نصيحت ف وتتهم� ع، عن ،�تب:لعاو�ة قال عمراً  �ن وذكروا: قال
 وو� ع، عنه فانصف بعورته فاتقاه فصعه، ع فطعنه عمرو، فبارزه. عقائه �ول ف ووتة �عف مت

 وال �ل ال ما وت�هاً  وت�رما، حياء �حد، عورإ ل  قط ينظر ل  عنه اهللا رض ع و�ن .دونه بوجهه
 بةقتي ابن والسياسة اإلمامة وجهه اهللا كرم بمثله، �مل

 
 من قتيبه البن النسوب )والسياسة االمامة( كتاب ي�ون �ن العاص�ن الحقق� من عدد �ن�ر
  وؤعفاته



 

416 

 
 االمامة لدتاب قراءت و�عد: (٩٠ص:  )قتيبه ابن عقيدإ) كتابه ف اععليا� نفيع بن ع اةكتور قال

 هذا لدماج �راد خبيث رافض والسياسة اإلمامة وؤعف �ن عندي ترّجح فاحصة قراءإ والسياسة
  قتيبة ابن كتب ف الدتاب

  بتصف نقل

 
 اعت الصادر جيع ان ذكر فقد) الدَى واعفتنة اععرب الؤرخون( ولح  �مد عدنان اةكتور قال

 اعت والروايات الصادر ومقارنة والسياسة االمامة كتاب ل بان تذكر ل  قتيبة ابن وصنفات ذكرت
 �ش� والسياسة االمامة كتاب ف وردت اعت التفرقة االسانيد مع وؤعفاته ف ةقتيب ابن عليها اعتمد

 ب� واضحة اختالفات توجد كما اله االدتاب �سبة صحة عدم يؤ�د اا بينهما كب� تباين وجود ال
 واالعفاظ باالسانيد يهت " قتيبة ابن ان اذ والسياسة االمامة وصاحب قتيبة ابن واسلوب منهج
  االسانيد ف يتساهل فهو الذكور، الدتاب ف ووجود هو ما بعدس وؤعفاته، وواضيع و�نّوع مةالعلو

 عدنان اةكتور الدَى واعفتنة اععرب الؤرخون كتاب٥٤ص-" رواياته ف المِ االسناد و�عتمد
 اهللا عبد ل�كتور ))اععل� الحقيق م�ان ف والسياسة اإلمامة كتاب(( كذلك وراجع ولح  �مد

 عسيالن
========== 

  يلعنه والرسول وسل  عليه اهللا ص� الرسول يهجو عمرو سيدنا ان زعموا
 من كتاب �ي و� السند مع وسل  عليه اهللا ص� �مد سيدنا به ععن الي الديث نص نر�د و�سأل
 الستة االحاديث كتب

=========== 
  اجتمعوا اذا وعمرو معاو�ة ب� فرقوا ان رواية �سبوا

 الستة االحاديث كتب من كتاب �ي و� سنده مع الديث نص اين نر�د و�سأل
========== 
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 بن �مد : امثال من شيعة لدونه  كذبة روايات يوردون والدتب الرواإ بعض ان والحظة علينا
 : سبأي شيِ وهو الكب السائب

 : �بيه عن سليمان بن معتمر عن الاه� خالد بن ب�ر �بو قال

 .الكب �حدهما كذابان بالدوفة كن

 
 :سلي  �ب بن لث عن سليمان بن معتمر عن الص� بن عمرو وقال

 .وروان بن �مد يع� والسدي الكب: كذابان بالدوفة 

 .�شء عيس: مع� بن �� عن اةوري عباس وقال

 .ضعيف: مع� بن �� عن صاعح بن معاو�ة وقال

 .الكب عن سفيان عن �دثان الرحن عبد وال �� سمعت ما: الث� بن �مد ووس �بو وقال

 .مهدي وابن سعيد بن �� تر�ه: الخاري وقال

 وجابر ل� �ب ابن :عنه  تروي ال ثالثة: لزائدإ قيل: الحار� يع� بن �� عن اةوري عباس وقال
 العف جابر و�ما �ذكره فلست حسن �ل �ب ابن آل و�� فبي� ل� �ب ابن �ما: قال والكب العف

 ورضة ورضت: يوماً  يقول فسمعته لله �ختلف فدنت الكب و�ما بالرجعة يؤمن كذاباً  واهللا فكن 
 �روي ال واهللا: فقلت �سيت كنت ما فحفظت ف ف فتفلوا �مد آل فأتيت �حفظ كنت ما فنسيت
 .فت�ته شيئاً  عنك

 به ت�ل  لو: ورإ وقال �فر به ت�ل  من �شء يتك  الكب سمعت: عوانة �ب عن األصمِ وقال
 .فجحده عنه فسأله �فر ثانية

: فقال اععالء بن عمرو �ب باب ع جزء �بو للنا جلس مهدي ابن عن غياث بن الواحد عبد وقال
 فماذا: قال كفر �نه �شهد: يقول سمعته :فقال زر�ع بن يز�د بذلك فحدثت: قال كفر الكب �ن �شهد
 عليه اهللا ص� الب فقام وسل  عليه اهللا ص� الب ل  يوح جَ�ل كن :يقول سمعته: قال ؟زع 
 ع يضب ر�يته ولد� هذا يقول �سمعه ل  �نا: يز�د قال ع ل  فأوح ع وجلس لاجة وسل 
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 اهللا عبد �صحاب الرافضة من صنف ه : اععقي� جعفر �بو :قال!! سبأي �نا سبأي �نا: و�قول صدره
 سبأ بن

 الزي/ الرجال اسماء ف الدمال تهذيب .
 

 طعنه  ف حجه فال العروف� الدذاب� من وهو السنه �هل رجال من وعيس الشيعة رجال من الكب
 عنه اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا ف
== 

 
 رافض شيِ الوزي ابن سبط

 وطائفة جده عن روى: الوزي بن سبط الظفر و�ب اةين شمس الؤرخ الواعظ قزغ بن يوسف
 �نف بل ينقله فيما بثقة �ظنه وما الكيات بمناك� فيه يأت فتاه الزمان ورآإ كتاب و�عف

 وستمائة وخس� �ر�ع سنة مات اععافية اهللا �سأل ذلك ف وؤعف ول ترفض لنه ث  و�ازف
 تعا  اهللا رحه ال قال الوزي بن سبط ووت جدي بلغ لا السوس اةين �ي الشيخ قال بدوشق

  حجر ابن/  ال�ان لسان. انت� للحنفية مدرسا الوعظ ف بار  كن: قلت رافضيا كن

== 

 : صف� وقعة كتاب صاحب وزاح  بن نص
 ، اعغارات: �مثال �خرى كتب ول ه،٢١٢ سنة التو� الدو� النقري وزاح  بن نص كتب �حد وهو

 . )٤٥( ع بن الس� مقتل عدي، ابن حجر مقتل ل،الم كتاب

 
 :اععقي� فيه قال اعغاع�، الشيعة �عالم من هذا وزاح  بن ونص

 ف ا�رافه يمثل نموذجا ل ساق ث  كث�، وخطأ اضطراب حديثه و� اعتشيع ل  يذهب كن 
 . " الزور: ٣٣ يةاآل"  )) به وصدق بالصدق جاء والي: (( تعا  قول تفس� ف الرو�ات
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 " تنف �بو"  �� بن لوط
 رواية، )٥٨٥( اعطَي تار�خ ف ورو�اته بلغت حت والدث�ن )ه ١٥٧ ت(  التقدم� رواإ من وهو
 سنة األوو�ة اةوعة سقوط حت الرسول وفاإ من ابتد�ت اإلسال� الار�خ فتات من مهمة فتإ و�
 . )٤٥( ه ١٣٢

 
 شيِ: عدي ابن عنه قال ولذا قدميه �خص حت �ذنيه شحمة من اعتشيع ف غرق الراوي وهذا
 �تق

 
 عقص اضافه

 اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا ف وسل  عليه اهللا ص� الب قول هو يهمنا ما وذاك هذا وفوق 
  عنه

 
 الش�ف الديث ف جاء كما عنه اهللا رض اععاص بن عمرو سيدنا فضائل
 قال حبيب �ب بن يز�د حدثنا قال ليعة ابن حدثنا قال حسن حدثنا �ب دث�ح اهللا عبد حدثنا
 �ن ع �بايعك اهللا رسول يا قلت-:قال اععاص بن عمرو �ن شف بن قيس عن قيس بن سو�د �خَ�
 و�ن قبله كن ما �ب اإلسالم لن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال ذنب من تقدم ما ل تغفر

 عليه اهللا ص� اهللا رسول من حياء الاس ألشد كنت لن فوا� عمرو قال قبلها كن ما تب الجرإ
 عز باهللا لق حت �ر�د بما راجعته وال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من عي� وألت فما وسل 
 �حد اإلمام وسند. منه حياء وجل

== 

 عنه اهللا رض صاععا بن عمرو لسيدنا وسل  عليه اهللا ص� الب من الشهادإ

 "اععاص بن عمرو وآمن الاس �سل : "عنه وسل  عليه اهللا ص� الرسول قال 

 ].واعتمذي �حد اإلمام رواه[ 
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 السيادإ ووضع
 بن وعثمان الولد بن وخاة اععاص عمرو�ن سادتنا بقدوم وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فرح فلقد
 بأفالذ ودة رمت� ( قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول رآه  فلما جيعا عنه  اهللا رض طلحة

 ال�إ خ�إ وعثمان خاة رفيقيه وهومع سادتها من وسيد ودة قادإ من قائد عمرو اذن ) �ربادها
 كبدها وافالذ

  
 قررش صاعح من ل الشهادإ

 قال قال    وليدة �ب ابن    عن    المح عمر بن نافع    عن    �سامة �بو    �خَنا    منصور بن لسحق    حدثنا 
 اعتمذي رواه قررش صاعح من    اععاص بن عمرو    لن    يقول   وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول سمعت 

 :  قال اععاص بن عمر عن
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 حلخي� آية 
 رنسا حهللا رض ع�شة حوؤمن� أم رن حلرحفض حليجا� يقال 

 ) منها خ�اً  ر�ه يبدل و�ن باعطالق اهللا هددها حت وسل  يهعل اهللا ص� الب ع تظاهرها و�(  

  �شة الؤمن� �م بهما يذم بيت� قال عباس ابن �ن واد ئه 

  

  :فأجيب 

 النوب ف للوقوع معّرض بل النوب، من الواقع ف معصوم غ� ل�سان ك �ن وّرإ غ� قلت - �
 فليس غ�ها، �و  �شة النب، ف �حد وقع فلو سل و عليه اهللا ص� الب خال والصغ�إ، الدب�إ
 �عل �ن العقول من وال القبول من فليس ذلك، من اععصمة ألحد عيس ألنه بمستغرب ذلك

 لّدا، �وراً  جاءت و�أنها عليها و�طعن وساوئها، من منه وتابت  �شة فيه وقعت ذنٍب  من اليجا�

 فغضب فاطمة مع جهل �ب بنت يتوج �ن عنه اهللا رض طاعب �ب بن عّ  �راد عندما بالضبط 
  ابنته  يندحوا �ن ف استأذنو� مغ�إ بن هاش  ب� لن((  الديث ف وقال وسل  عليه اهللا ص� الب

 و�ندح ابنت يطلّق �ن طاعب �ب بن ير�د �ن لال آذن، ال ث  الآذن، ث  آذن، فال طاعب، �ب بن ع
  ،))...ابنته 

 ذلك، ع �قدم هو لن فاطمة، بتطليق عع�ّ  وسل  عليه اهللا ص� الب من تهديد رىت كما وهذا
  جهًال؟ الاس �شد من هو من لال! عّ  ووساوىء مطاعن من األور هذا �عل �ن العقول من فليس

 
 صحيح فغ� منها خ�ٌ  وسل  عليه اهللا ص� �مد �ي يبدل و�ن باعطالق هددها اهللا �ن قول �ما ب 

 وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء اجتمع:  قال عنه اهللا رض عمر عن صحيحه ف الخاري �خرج فقد

  اآلية هذه ف�عت من�ن خ� �زواجاً  يبدل �ن طلّق�ن لن ر�ه عس: لن فقلت عليه، اعغ�إ ف 

 للك الطليق ف وسل  عليه اهللا ص� لبيه اهللا من تي� و�نما تهديداً  عيست ظاهر هو كما فاآلية 
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 �ن فرض وع زوجاته، بقية �يضاً  �شمل بل وحدها  �شة تص ال �نها ل  لضافة الخي�، آية سميت
 عع� وسل  عليه اهللا ص� الب تهديد ف هل فأقول باعطالق اهللا هّددها وقد  �شة تص اآلية

 ! ذّماً؟ يعتَ ما فاطمة بتطليق

ُّمله ما فك كذلك كن فِن
ُ
 خطأ �رّد �خطأ ع �ن اعتَت و�ن ّع، فسيصيب اعطعن من عا�شةع ت

 ؟!تيجا� يا شئت ما فاخت تماماً  مثله فعا�شة عليه، يطعن ما فيه وعيس عنه ورجع

  
 فينقضها اليت� هذين ر�كة فمع الشعر، من بيت� الؤمن� �م عن قال �نه عباس ابن ع اد ؤه �ما 
 البن استأذن �نه((   �شة وو� ذكوان عن اعفضائل ف �حد �خرج فقد اتها،وف عند حقها ف قال ما

 عباس ابن هذا فقال الرحن عبد بن اهللا عبد اخيها لبن وعندها تموت و�  �شة ع عباس
 بن اهللا عبد لا فقال تز�يته ومن عباس، ابن من دع� فقاعت بنيك، خ� من وهو عليك رستأذن

 لن ل فأذن قاعت ولودعك عليك عيسل  ل فأذ� اهللا دين ف فقيه اهللا لدتاب قارئ �نه الرحن عبد
 و�� بينك ما فوا� الؤمن� �م يا ��شي فقال وجلس سل  ث  عباس ابن فدخل ل فأذن قال شئت
 �ن لال �صحابه قال �و وحز�ه �مد األحبة وتلق وصب قال �و ونصب �ذى ك عنك يذهب �ن

 عليه اهللا ص� اهللا رسول �زواج �حب كنت: عباس ابن فقال و�يضاً،: فقاعت ،جسدك روحك يفارق
 ف فليس سماوات سبع فوق من براءتك وجل عز اهللا و�نزل طيباً، لال لحب ي�ن ول  لله وسل 

 ص� الب فاحتبس األبواء للة قالدتك وسقطت الهار، وآناء الليل آناء فيه يت� لال وسجد األرض
 غ� ع اعقوم �صبح حت طلبها ف قال �و ابتغائها ف معه والاس ال�ل ف وسل  عليه اهللا
 سبيلك، ف  مة للناس رخصة ذلك ف فكن اآلية،}  طيباً  صعيداً  فتيّمموا { وجل عز اهللا فانزل ماء

 ،)) امنسيّ  �سيا كنت �� لو لوددت فوا� هذا من عباس ابن يا دع�: فقاعت لبار�ة، انك فوا�

  
 �ي: قلت((  بقول عليه  احتج عنه اهللا رض طاعب �ب ابن ع قاتله  الين للخوارج مناقشته و�
 ما منها و�ستحلّون  �شة، �م�  �فتسبون .يغن  ول  رسب ول  قاتل: قوع�  و�م عباس ابن

 �فرت  فقد غ�ها، من �ستحّل  ما منها �ستحل لنا قلت  فِن �م� ؟ و� غ�ها، من �ستحلّون
 من بالؤمن� �و� الب { يقول تعا  اهللا ألن ،)!!!( �فرت  فقد بأمنا، عيست قلت  وألن ،)(!!
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 من فخرجت: قلت. بمخرج منهما فأتوا ضالل�، ب� تدورون فأنت .}�مهاته  و�زواجه �نفسه 
 ،))... نع ،: قالوا هذه؟

 درالص الجهوعة الرواية هذه ترد الصحيحة الروايات فهذه

  .اليجا� خزعبالت من وععلها
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  رنه حهللا رض رمر حوؤمن� أم� بيت ف وحالختالط حلسفار 
 

  حشيش ع - لعداد
 منها واتذوا باألجانب واختالطها الر�إ سفور د إ �لسنة ع اشتهرت اعت اعقصة هذه حقيقة 

 �م� ف مطعن الرافضة يتخذها كما ياماأل هذه ف �نيابها عن كشت اعت اعفتنة هذه عتو�ج دلالً 
 عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن�

 
 : اعقصة مت:  �والً 

 �م� ل  برساعة قومه من رجالً  �رسل قيس بن سلمة اسمه عمر قواد من قائد عن تتحدث اعقصة
 ل أذنف وسلمت فاستأذنت حجرإ دخل ث  داًرا فدخل )عمر �ي( فاتبعته: "الرجل قال ، الؤمن�
 للف  فنبذ ، لًفا �شوت� �دم من وسادت� ع متدئ )�ساط( وسح ع جالس هو فِذا عليه فدخلت
 ، غداءنا كثوم؛ �م يا:  فقال ، ُست� عليه بيت فيها ُصفة ف ُ�ْهوٌ  و�ذا ، عليها فجلست بِحداهما
 كثوم �م يا:  الطاب بن عمر الؤمن� �م� فقال يُُدق ل  ولح ُعرْضها ف بز�ت خبإ لله فأخرجت

  هذا من معنا تأرل� للنا ترج� �ال
 . ال� �هل من �راه وال نع :  قال رجل حس عندك �سمع ل�:  قاعت
 ، اور�ته الز�� كسا و�ما ، اور�ته جعفر ابن كسا كما لدسوت� الرجال ل  �خرج �ن �ردتف  لو:  قاعت
 �م� واور�إ ، طاعب �ب بن ع بنت كثوم �م:  يقال �ن ي�فيك ما �و:  قال اور�ته، طلحة كسا و�ما

 . اه". هذا من �طيب ألطعمتك راضية كنت فلو ُكّ :  فقال عمر؟ الؤمن�
 

 : الخر�ج:  ثانيًا
 عبد حدث�:  وقال )٥٥٨ ،٥٥٧-٢" (واللوك األو  تار�خ" كتابه ف اعطَي جر�ر ابن �خرجها اعقصة

ل �بو حدثنا:  قال ، جناب �بو �خَنا:  قال ، عون بن جعفر حدثنا:  قال ، اععبدي كث� بن اهللا  الحجف
 .اعقصة..  الؤمن� �م� �ن بر�دإ بن سليمان عن ورثد بن وعلقمة الدري ت� عن الّردي�
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 : الحقيق:  ثالًا
 : باععلل وسلسل اعقصة لسناد
 . الكب جناب �بو اعقصة سند ف:  األو�

 حيفة �ب بن ��:  وقال )٢١١٢-٥٩ ،٢١٢-٧" (الرجال ضعفاء ف الكول" ف عدي ابن اإلمام رده�و -١
 . بالدوفة التشيع� جلة من وهو...  ح حية �ب واس  ، كو� الكب جناب �بو
 ".الديث متوك:  حية �ب بن �� واسمه الدو� جناب �بو: " قال �نه ع بن عمرو عن نقل ث 
 : وقال )١١٢ -١١١-٣" (الجروح�" كتاب ف حبان ابن اإلمام ورده� -٢
 من سمع ما القات ع يدلس ان و�ن ، الدوفة �هل من: الكب جناب �بو حية �ب بن ��" -�

 �حد عليه وحل ، اعقطان سعيد بن �� فوّهاه ، الشاه� عن يرو�ها اعت الناك� به فاعتق الضعفاء
 ".شديًدا الً ح حنبل بن
 ؟ جناب �بو:  مع� بن لح� قلت:  قال �بان بن جعفر سمعت:  قال ودحول �خَنا:  قال ث  -ب
 . �شء عيس:  قال
 جناب �بو حية �ب بن ��: "وقال )٢٩٥( ترجة" الصغ� الضعفاء" كتابه ف الخاري اإلمام و�ورده -٣

 ".يضعفه اعقطان �� و�ن ، ومائة خس� سنة مات: نعي  �بو قال ، الكب
 �بو ، حية �ب بن ��: "وقال )٦٤٠( ترجة" والتو�� الضعفاء" كتابه ف اعنسائ اإلمام و�ورده -٤

 " .كو� ، ضعيف ، الكب جناب
 الكب جناب �ب عن �ب سأعت:  )٥٨٧-١٣٨-٩" (والعديل الرح" كتابه ف حات  �ب ابن قال -٥

 غ�هما الاب ف ي�ن ل  فِذا:  قلت.  هذا وال هذا ال:  فقال ؟ الكء �� �و للك �حب هو:  فقلت
 .باعقوي عيس ، شيئًا منه ت�تب ال:  قال ؟ �رتب �يهما
 . األو� اععلة � هذه:  قلت

 . يعرف ال الردي� الحجل �بو �يًضا اعقصة سند ف الانية
 قد فِنه عنه اهللا رض عمر عن الرواية سنه تتمل ال إبُر�د بن سليمان �يًضا اعقصة سند و�:  الالة

 . اعقصة بهذه حدثه من يذكر ول  عمر خالفة من خلت سن� لالث ُوة
 . )١٣٩-٩" (والعديل الرح" ف حات  �ب ابن قال للك
 سمعت:  نقول وقفنا فِذا بر�دإ وابن والضحاك عطاء عن �دثنا جناب �بو كن:  هارون بن يز�د قال
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 .�صحابنا من �خذت لنما منه �سمعه ل :  فيقول ؟ الديث هذا فالن من
 .واالنقطاع و�هوع� متو�� من سندها ف لا واهية اعقصة تصبح اععلل بهذه:  قلت
 و�ادلون بها فرحوا" اعطَي تار�خ" ف اعقصة هذه وجدوا لذا واالختالط السفور د إ لن: " فائدإ

 الخر�ج ب� ففرق هيهات وع�ن للقصة ثبوتًا اععزو ف �ن �سبون وه  اعطَي جر�ر البن بعزوها
 . آنًفا بينا كما والحقيق
 �خبار من رسمعه لا ناقل �رد بأنه )١٣-١" (الار�خ" مقدمة ف صح فقد ذلك ب� اهللا رحه واعطَي
 ، الاض� بعض عن هذكرنا خَ من هذا كتاب ف ي�ن فما: " قال حيث قائليها ل  رسندها وحكيات

 القيقة ف مع� وال ، الصحة ف وجًها ل يعرف ل  �نه �جل من سامعه رستشنعه �و قائله رستندره اا
 ع ذلك �دينا لنما وَنفا للنا، ناقليه بعض قبل من �ت و�نما ، قِبلنا من ذلك ف يؤت ل  �نه فليعل  ،

ّدي ما �و
ُ
 ".للنا �
 : اعقصة هذه حول اهللا رحه باز بن اععز�ز دعب الشيخ قول:  رابًعا
 رب هللا المد: " )٢٠٥ -٢٠٤-٤" (متنوعة ومقاالت فتاوى �موع" كتابه ف اهللا رحه الشيخ قال

 : بعد �ما ، �جع� و�صحابه آل وع �مد األم� رسول ع والسالم والصالإ اععال�
 عمر الؤمن� �م� عن - اهللا رحه -" اعطَي ر�رج ابن تار�خ" من النقوعة اعقصة ع اطلعت فقد
 .اعقصة..."  حجرإ دخل ث  داًرا فدخل فاتبعته: "نصه ما قال حيث عنه اهللا رض الطاب بن

  
 : ودراية رواية باطلة اعقصة وهذه 

 ال مبه  ل  اعقصة وتنت� بالدذب مته  و�عضه  الضعفاء من جاعة ع مدارها فألن:  الرواية �ما
  الرواية حيث من بطالنها يعل  و�ذلك ، عمر عن رواها الي وهو حال تعرف وال هو من يعرف

 

 : وجوه فمن اةراية حيث من �ما
 اععظيمة وغ�ته الجاب ف وشدته عنه اهللا رض عمر س�إ من معلوم هو لا وتاعفتها شذوذها -١

 . الجاب آية اهللا �نزل حت �ساءه وسل  عليه اهللا ص� الب �جب �ن ع وحرصه
 والسنة اعقرآن دل وقد ، اععل  �هل من غ�ه وال ، عمر ع تف ال اعت اإلسالم ألحكم تاعفتها -٢
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 ودواعيها اعفتنة رسبب وجه ع واعنساء الرجال ب� االختالط وتر�  االحتجاب وجوب ع البو�ة
. 
 ع ووضوعة فاعقصة حال و��ل ، تأولها من كل تتضح اعت الشديدإ الكرإ من متنها ف ما -٣

 واختالطهن األجانب للرجال اعنساء �سفور اعفساد ل  ل�عوإ �و سمعته ع للتشو�ه شك بال عمر
 . اععافية اهللا �سأل ، سيئة �خرى لقاصد �و به 

 ببطالن علًما اعقراء ع�داد الوجزإ الكمة هذه تر�ر ر�يت الاطل و�بطال الق بيان ف وللمشار�ة
 ل  جيًعا يهدينا �ن السئول واهللا ، وغ�ها ذكرها الساعف للوجوه السقوط غية ف و�نها ، اعقصة هذه
 اهللا وص� قر�ب سميع لنه �عمالا وسيئات �نفسنا شور من لخواننا وسائر يعيذنا و�ن السبيل سواء
 .اه" . �مد نبينا ع وسل 
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  ز�د بنت عت�ة مع حلطاب بن رمر حادثة شبسة  
 يوم ل  اعطاهر�ن اعطيب� آل وع �مد نبينا ع و�ارك وسلّ  اهللا وص� ، اععال� رب هللا المد 

 : بعد �ما ، اةين

 ووضوعها عن انتعوها قد ، سعدٍ  ابن طبقاِت  ف روايةٍ  ع �شغيباً  الرافضة كتب ف ر�يُت  فقد
  وجدوا قد ه �ن ور�وا ، سياقها من وخلعوها

ً
 - وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسولِ  خليفةِ  ع اسك

 �ب بن ع الؤمن� �م� ابنة كثوم �م زوج و ، حفصة وسل  وآل عليه اهللا ص� الب زوجةِ  �ب
 - وجهه و�رم عنه اهللا رض طاعب

 
 ف تقدحُ  �نها منه  زعماً  ، و�تبه  وصنّفاته  ف الرواية هذه يوردون الين اعقومِ  هؤالء من وعجب

 . اععظي  الرجل هذا
 

 هذه ع �ردف  �ن �حببُت  ، وسل  وآل عليه اهللا ص� الب صحابة عن اةفاِع  ف اإلسهام ف مّ�  ورغبةً 
 .. الشبهة

  

 حلشبسة

 : ٢٦٥/  ٨ سعد البن الدَى اعطبقات ف جاء
 تت كنت ز�د بنت  ت�ة �ن ز�د بن ع �خَنا سلمة بن حاد حدثنا وسل  بن عفان �خَنا
 وجعل تزوج ال وجعلت فتبتلت بعده تزوج ال �ن عليها واشتط عنها فمات ب�ر �ب بن اهللا عبد

 عمر فقال �يضا عمر فأبت لا فذكره لا اذكر� لولها عمر فقال تأب وجعلت ىطبونها الرجال
 قال فرغ فلما فندحها نفسها ع غلبها حت فعار�ها عليها فدخل عمر فأتاها لياها فزوجه زوجنيها

 سأتهيأ فِ� تعال �ن لا ووالإ لله فأرسلت يأتيها ال وتر�ها عندها من خرج ث  بها �فف �ف �ف �ف
 "لك
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 كثوم �م ظالمة ، ٥٥ ص الشهرستا� ع للسيد كثوم �م زواج ، ٣٨/  ١٠ لألمي� اعغدير : انظر
 . قو�ة وؤاخذات:  فصل تت اععاو� ورتض جعفر للسيد

 
 ! يتبعونه  الي اعقوم و�ئس ، االستدالل كيفية يعرفون ال الين اععلماء و�ئس

 

 حلشبسة هذه رن حلاحُب 

 االلوس 

 :  وساران لُ  الشبهة هذه عن الواب:  نقول
 . اةراية و الرواية

 
 : الرواية حيث من
  جد ن بن ز�د بن ع:  سندها ف/ ١

 ضعيف:  وهو
 . �شئ عيس:  فقال ، عنه حنبل بن �حد لسئ
 الديث ضعيف:  قال ورإً  و

 . باعقوي وعيس حديثه ي�تب:  اععج� وقال
:  انظر. (  رّفاع وَنفه ، األحاديث يقلب �نّه وذكروا ، يضّعفونه اععلماء من كث�اً  عدداً  الزي نقل وقد

 ) ٢٠/٤٣٤ للمزي الدمال تهذيب
 

 : )٢/١٠٣ الجروح�(  كتابه ف اعبست حبان ابن وقال
 عن يرو�ها اعت الناك� فيها وتبّ�  ، حديثه ف ذلك كث حت ، اآلثار ف ىطئ و ، األخبار ف يه  كن

 اه. به االحتجاج ترك فاستحق ، الشاه�
 

 )١٩٤ الرجال �حوال ف الشجرإ( اه. بديثه �تجّ  ال ، ضعيف الديث وا�:  الوزجا� وقال
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 عن قال سعدٍ  ابن �ن - الرواية منه الرافضة �خذ الي الدتاب نفس - سعد ابن طبقات ف جاء و

 : جد ن بن ع بن ز�د
 )٧/٢٥٢ سعد ابن طبقات( اه.  به �تجّ  ال و ، ضعف فيه و ، الديث كث� و�ن

 
 ها.  باعقوي وعيس ، حديثه يُ�تب:  جد ن بن ز�د بن ع: )٣٤٦ القات( ف اععج� وقال

 
 اه. حفظه سوء ع متفق  جد ن ابن �ي  ز�د بن وع:  ٨/٢٠٩ اإلصابة ف اععسقال� حجر ابن قال
 

 وهو ، األئمة من واحد غ� فيه ت�ل :  صفحة/  األول الزء الهاية و الداية ف كث� ابن وقال
 ٦/٢٣٤ �يضاً  وانظر اه. الديث مندر

 
 العديل و الرح: مثل من ، آنفاً  الذكورإ الصادر غ� نم تضعيفه ف ّصحت اعت الصادر انظر[ 

/ ٣ األرناؤوط شعيب: ط الهذيب تقر�ب ، ٢/٤٤٧ ل�هب الضعفاء ف الغ� ، ٦/١٨٦ حات  �ب البن
 القات ، ٥/٢٠٦ البالء �عالم س� ، ٣/٢٢٩ للعقي� الدب� الضعفاء ، ٧/٣٢٢ الهذيب تهذيب ، ٤٣

 [ وغ�ها ، ٣/١٢٩ العتدالا م�ان ، ٣٤٦ للعج�
 
 :  فيها �نف / ٢

ً
 انقطا 

 
  األثر ف فيدون ، ز�د بن  ت�ة يلُق  ل  جد ن بن ز�د بن فع�ّ 

ً
 و به االحتجاج من يمنع انقطا 

 . عليه االعتماد
 

 ) ٨/٢٦ الهاية و الداية(  �ر�ع� و لحدى سنة توفيت فعات�ة
 
 !!!! ه ١٣١  م ف تو� جد ن بن ز�د بن ع و
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 : ٣٦٩ص طبقاته ف خّياط بن خليفة قال
 اه. ومائة وثالث� لحدى سنة اعطاعون ف مات..  ز�د بن ع
 

 : ٢٩٨ص تأرىه ف خياط بن خليفة وقال
 اه.  جد ن بن ز�د بن ع اعطاعون ف تو�.....  ومائة ثالث� و لحدى سنة و�
 

 : ٥/٢٠٦ جد ن بن ع ترجة ف البالء �عالم س� ف الهب وقال
 غَ من خَ ف اععَ(  ف و�ذا ، اه. ومئة وثالث� لحدى سنة ومات...  يز�د دوعة ف -�ظنّ  - وة
١/١٧٢ ( 
 

 :٢/١٠٣ الجروح� ف حبان ابن وقال
 اه. ومائة ثالث� و لحدى: قيل وقد ، ومائة وعش�ن سبع سنة بعد مات

 
 : ٢٠/٤٤٤ الدمال تهذيب ف الزي وذكر
 اه. ١٣١ وقيل ، ١٢٩ تو� �نه
 

 : ٣/١٢٩ االعتدال م�ان و�
 اه. ومائة ثالث� و لحدى سنة مات

 
 اه.  ١٣١ سنة مات �نه ٣/٤٣ القر�ب ف حجر ابن وذكر

 
  م ف كن -عنه اهللا رض- الطاب بن عمر زواج لن لذ ، ه ١٢  م كنت فقد - صّحت لو - والادثة

 ه١٢
 ) ٦/٣٥٣ الهاية و الداية ، ٣٨٥/ ٣ اعطَي تار�خ ، اإلصابة هاوشب.  ١٣/٧٤ االستيعاب(



 

432 

 
 !!!سنة٥٠:  تقر�باً  جد ن بن ز�د بن ع ووة و�� - صحت لو- الادثة فب�
 !! اععش السن� من قر�باً  جد ن بن ع ووة و��  ت�ة وفاإِ  و��

 
 ! السند اتّصال فأين
 ! ز�د بن ع عنه  روى من و�ين

 
 : ١/٣٥٨ دوشق تار�خ ف عساكر ابن يقول لكول
 اه! .؟ يدر�ه ل  من عن رواه بما فديف!  �در�ه من عن رواه فيما يضّعُف  جد ن بن ز�د بن ع
 

 رق ( ١٣/٦٣٣ اععمال ك�:  كتاب من الرواية هذه ينقلون �نه  - الروافض خيانة ف - واععجيب
  اه. منقطع وهو:  الدتاب وؤعف و�قول ، الندي للمتق )٣٧٦٠٧

 الرواية هذه سند ع الندي التق كم الرافضة ينقِل  فل 
 ؟ اللئام روافضنا يا اععلمية األمانة فأين

 
 : األثر وفه  ، اةراية حيث من
 من هذا وذكر ، الطاب بن عمر زوجات لحدى:  � - عنها اهللا رض - ز�د بنت  ت�ة �ن/ ١

 ! �حد يندره ال وهذا ، -عنه اهللا رض- الطاب بن ععمر ترج 
 

 سنة ف الطاب بن عمر وتزوّجها:  )١٣/٧٤ اإلصابة بهاوش( االستيعاب كتابه ف عبداعَ ابن قال
 اه. طاعب �ب بن ع وفيه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب د  و عليها فأول  ه١٢

 تأر�خ ، ٨/٢٣ والهاية الداية ، ٣/١٩٩ اعطَي تار�خ:  عمر زوجات من  ت�ة �ن ذكروا الين ومن
 البن الطاب بن عمر مناقب ، ١٣/٣٣ اإلصابة ، )الراشدين باللفاء الاص اعقس ( ٢٧٥ص اإلسالم
  ٣/٥٤ الار�خ ف الكول ، ٢٦٠ وةيهما و الشيخان:  كتابه ف الالذري ، ٢٣٨ الوزي
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 �ب بن عبدا� تت كنت  ت�ة لن: الق حيث ٣٢/٣٣٦ األنوار بار:  الشيعية الصادر ومن( 
 ) اه. الز�� ث  عمر عليها فخلف ب�ر

 
 ) فزوّجه(  األثر ف قال حيث ، الزواج عقد بعد كن ) ععات�ة عمر عراك وهو(  اعفعل ذع�  �ن/ ٢
 . عنه �جنبّية وعيست ، زوجته  رك �نه يع� ،

 ؟ اعقرآن عغةِ  فصيحُ  الشعو�يّون يُفه  كيف وع�ن
 
 آخر من �ستنبطه ) عمر فيها غلها اعت(  الليلة تلك عليها يُدخل �ن  ت�ة رفض �سباب من /٣

 الهيؤ ف � فالسأعة ، )لك سأتهيأ فِ� تعال: ( الطاب بن ععمر  ت�ة قاعت حيث ، األثر
 الوم من وفوال ل نفسها تهيئ ول  ، تُْدُعه ل  تر�ده ال كنت ولو ، اععرس لليلة الكول واالستعداد

 . الاس جيع عند ومعروف ووجود ، منه الرهبة و اععرس من األول
 
 . الليلة تلك من  ت�ة ترّهب ع -فقط- دلل ، منها الطاب بن عمر تأفف/ ٤
 
 الطاب بن عمر تب كنت ، ز�د بنت  ت�ة �ن/ ٥

:  )٢/٤٦ للباج النتق طبعة و� ، ٣٢٦ صفحة(  مالك ووطأ و شيبة �ب وابن عبدالرّزاق وصّنف فف
ُس  ُرُقبُّل     ُكنُْت   الطاب بن عمر اور�إ نفيل بن عمرو بن ز�د ابنة  ت�ة �ن

ْ
اِب  بِْن  ُ�ُمرُ     ُر� ُطف

ْ
   ال

نُْهاُها    فُُال  ُصائِ ٌ  ُوُهوُ   ُُ   " 
 )٨/٣٦٥( الوضع نفس ف اعطبقات ف سعد ابن:  األثر هذا روى و�ذلك
 ؟ اللئام ف احيلتن ما وع�ن

 
 : �يضاً  ذلك ومن
 لو:  الزواج بعد تقول و�نت ، فيه للصالإ السجد يمنعها �ال الكح عقد عند عليه شطت قد �نه

 !  الستجبُت  منعت�
 ! لزوجها الصالة اععابدإ الزوجة هذه �بة كيف ر�يت  هل
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 ؟ تطيعه و�يف
ثُِ� :  مالك ووطأ ف جاء[   بِْن  ُ�ْمِرو بِْن  ُز�ْدِ  بِنِْت  ُ تُِ�ةُ  ُ�نْ  ُسِعيدٍ  بِْن  ُ�ُْ�  ُ�نْ  ُمالِك ُ�نْ  وُُحدف

إِ  َُُفيٍْل 
ُ
اِب  بِْن  ُ�ُمرُ  اْوُر� ُطف

ْ
ُها ال َف

ُ
ِذنُ  ُكنُْت  َ

ْ
اِب  ْ�نُ  ُ�ُمرُ  �ُْستُأ ُطف

ْ
  ال

ُ
ِ  ُ�تُُقوُل  فُيُْسُدُت  الُْمْسِجدِ  لِ  َف  ُوا

ْخرُُجنف 
ُ ُ
  أل

ف
نْ  لِال

ُ
ْمنُُعُها ُال فُ  ُرْمنُُعِ�  �  [ للمساجد اعنساء خروج باب ، للصالإ الداء كتاب.  ُُ

 
 : و�يضاً 
َه و�شهد ، الرافضة تعّظمه والي- لؤلؤإ �بو:  الجوس قتله عندما رثته قد -عنها اهللا رض- �نها  ق

 : فقاعت ، -اةين شجاع بابا ض�ح:  الس�
 

 الجيِب  اإلمام ع تمّ�  ال********  و�يِب  بعَإٍ  جودي عي�ف 
 الثو�ِب  و الياج يوم الُمعل  باعفارس النون فجعت�

 ُشُعوِب  كأس الون سقته قد********  ووتوا:  الؤس و ، اعفراء ألهل قل
 

 : ترثيه �يضاً  وقاعت
 العمود قلب تضّمن اا******   ئدٌ  عي� فعاد ، الرقاد منع

 صعيد و صفائحٌ  ائر�نللز*******  دونه و الؤمن� �م� �ب�ي
 

 : �يضاً  وقاعت
 منيب للقران تالٍ  بأبيُض ******  دّره درف  فال ف�وزُ  فّجع�
 �يب الائبات ف ثقةٍ  �خ******  اععدا ع غليظ ، األد� ع عطوٍف 

 قطوب غ� ال�ات ل  س�ع*******  فعله اعقول ي�ذب ال يقل ما مت
 
 ، ٣٦٤ للبالذري الشيخان ، ٣/٦١ األث� البن الكول ، ١٣/٧٤ )ابةاإلص بهاوش( االستيعاب:  انظر[ 

 [٧/١٤٠الهاية و الداية
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 ؟ الطاب بن ععمر األول رفضها سبب ماهو/ ٦
 و�ّبها ، بها متّيماً  القابل ف هو كن وقد ، ب�ر �ب بن عبدا�:  األول زوجها تّب  كنت �نها هو
 �ال - حلفت:  �ي - � وآعت ، بعده التتّوج:  مات لو �نه - فاته و بلق - معها فاتّفق ، شديداً  حّباً 

 : تقول كنت وللك ،، كذلك بعده تتّوج
 �غَا خدُي  ينفّك  وال ، عليُك *****  حز�نةً  عي� تنفّك  ال فآلُت 

 
 . تقبله �ال -الطاب بن عمر ومنه - �حد جاءها لو اعطبيِ فمن

 . به فقبلت ، وّلها ع الدرإ  دفأ ، بها رغب قد عمر وع�نف 
 �عطاه قد الي الال طلبت قد - عبدا�:  األول الزوج �خت -  �شة �ن األخبار جاءت وللك
 ) ٨/٢٣ والهاية الداية ، ١٣/٣٣ اإلصابة:  مثالً  انظر(  بعده تتّوج ال لك شطاً  ليّاها

 
 ع� ي�ّفر فِنّه ، منها �حسن غ�ها فوجد يم� ع حلف لو الرء �ن الش�عة ف العروف ومن
 . خ� هو الي و�أِت  ، السابقة يمينه
 منها خ�اً  غ�ها فرآى يميناً  حلف من ندب باب ، األيمان كتاب(  وسل  صحيح ف ذلك ورد كما

 ) ١٦٥٠ حديث
 ) ١٠٣٤ حديث(  مالك ووطأ و

 ) ١٥٣٠(  اعتمذي وجامع
 ) ٣/٤٤٥ الآلل عوال ، ١٦/٥٣ الوسائل وستدرك:  ديثال ذكرت اعت الشيعية الصادر ومن( 

 .. االنقطاع و اععزو�ة من خ�ٌ  الزواج �ن ومعلومٌ 
 ؟ عّمها ابن من بالزواج بالك فما

ميه  و الصحابة �خيار من كونه عن فضالً   ! مقدف
 
 واعفاحشة باالغتصاب اليت آلل الشيعة اتّهام/ ٧
 

 و ، اغتصاباً  كن ، طاعب �ب بن ع بنت كثوم �م:  السيدإ من بالطا بن عمر زواج ن ل: قالوا فقد
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 : زواجهما عن فيه يقول ، الصادق لعفر �سبوه حديثاً  ذلك ف رروا
 ، حسن حديث:  قال ٢٠/٤٢ الكف ع شحه ف الجلس وقال ٥/٣٤٦ الكف" [  غصبناه فرجٌ  ذاك"

 [ ، ٢٠/٥٦١ الشيعة وسائل
 

تفه  فديف  ! الوف و والضعف!  باةياثة طاعب �ب نب ع ُُ
 ! عنده  كفرٍ  رجٍل  من تغتصب ابنته و�تك

 عظي  بهتان هذا..  ر� سبحانك
َ� - السلم� - و�ن  .اليت آل ع عدواناً  و زوراً  و ظلماً  النسو�ة األقوال هذه من اهللا ل  ن
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 حلاا ىش لكنه بيده حلرجم آية ي�تب أن ير�د رمر 
 الحر�ف لقر�... الاس ىش لدنه بيده الرج  آية ي�تب �ن ير�د عمر : حلرحفض يقال 
 .٦٣٢٨ الخاري صحيح كتاب الصدر اهللا كتاب.ف
 

 حلشبسة رد 
 : الخاري صحيح ف وردت كما الرواية

 : قال طو�ل حديث عنه اهللا رض الطاب بن عمر اعفاروق الليفة قال ان فبعد
 الرج  آية اهللا �نزل اا فكن الدتاب عليه و�نزل بالق    وسل  عليه اهللا ص�    �مدا    بعث اهللا لن������

 طال لن فأخش بعده ورجنا    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول رج  ووعيناها وعقلناها فقر�ناها
 اهللا �نزلا ر�ضةف بتك فيضلوا اهللا كتاب ف الرج  آية �د ما واهللا قائل يقول �ن زمان بالاس
 �و البل كن �و الينة قامت لذا واعنساء الرجال من �حصن لذا ز� من ع حق اهللا كتاب ف والرج 

 �ن ب�  �فر فِنه آبائ�  عن ترغبوا ال �ن اهللا كتاب من نقر� فيما نقر� كنا لنا ث  االعتاف   
 عليه اهللا ص�    اهللا رسول لن ث  �ال آبائ�  عن ترغبوا �ن ب�  �فرا لن �و آبائ�  عن ترغبوا
 ...................... ورسول اهللا عبد وقولوا    ور�  ابن عيس    �طري    كما    تطرو�    ال    قال    وسل 

 
 : اععسقال� حجر ابن تعليق:  الواب

 قول �و �سببها خطب اعت للقصة اآلباء عن الرغبة عن والزجر الرج  قصة عمر ليراد ومناسبة
 األحكم ف �عمل ال يقول من زجر ل  الرج  بقصة �شار �نه " فالنا لايعت عمر مات لو " : اعقائل

 بل ، الليفة مات لذا اعتشاور باشتاط تص�ح اعقرآن ف وعيس اعقرآن ف وجدته بما لال الشعية
، السنة طر�ق من مأخوذ وهو اعقرآن من يت� فيما عيس الرج  �ن كما السنة جهة من ذلك يؤخذ لنما
 ل  �وز فال األب م�عة للرعية يت�ل الليفة �ن ل  �شار فدأنه اآلباء عن الرغبة عن الزجر و�ما
 من ل ظهر الي هذا، األب طاعة تب كما �شطها طاعته عليه  �ب بل غ�ه ل  يرغبوا �ن

  . تعا  اهللا عند واععل  الناسبة
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 . وغلو ران قلو�ه  ع ل�ين ومفسا ووضحا حجر ابن كم فهذا

 االية يعتَ ل  عمر الؤمن� ام� ان �د جيدا بالرواية تمعن لو بص�إ ل من لك وج� واضح هو كما
 . الحفوظ اعقران من

 . اهللا كتاب من عيست النها الصحف ف يثبتها ل  انه الؤمن� ام� قال ولذا.  باقٍ  حدمها وع�ن
 

 : فيقول افضل �شك الرواية يورد بالأثور الفس� ف نثورال اةر و�
  : يقول فسمعته الاس خطب الطاب بن عمر ان عوف بن الرحن عبد عن واعنسائ احد واخرج

  !  .  . الرج  بال ما  : يقولون ناس وان اال

 قائلون، يقول ان ولوال بعده ورجنا وسل ، عليه اهللا ص� الب رج  وقد ال�، اهللا كتاب و� 
  . نزعت كما الثبتها منه عيس ما اهللا كتاب ف زاد عمر ان  : متكمون و�تك 

  

 . اهللا كتاب من اية يعتَها ال الؤمن� ام� عمر بان جليا يتضح هذا فمن
 
 ال عداها وما قرآنا رس� اةفت� ب� الجموع اهللا كتاب ف ووجودإ آية ك �ن السأعة هذه ف ونفيد 

 السابقة السماو�ة الدتب ف تعا  اهللا كم وحت اعقدسية واألحاديث النسوخة كآليات قرآنا رس�
 جل اهللا كم تبق ولدنها اعقرآن من آية عيست بأنها عنه اهللا رض عمر قال لا ، قرآنا �س� ال

 . وعال

  

  وح�سلت بدحئسا رمت�

 كتبه  واجل اصح ف العفر�ة الشيعة عند كرتذ الرج  اية ان واالور الوضوع ف اعغر�ب
 . الدبار علمائه  وصححها
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 : الجلس وصححه الكف ف الديث هذا وال� 
ِ  ُ�بْدِ  ُ�نْ  يُو�ُُس  ُ�نْ  بِِِْسنُاِدهِ  وُ  -٣ح َف بُو قُاُل  قُاُل  ِسنُانٍ  بِْن  ا

ُ
ِ  ُ�بْدِ  � َف  ِف  الرفْج ُ  )السالم عليه( ا

ُقْرآنِ 
ْ
ِ  قُْوُل  اع َف يْخُ  ُزُ�  لُِذا ُجلف  وُ  ُعزف  ا يُْخةُ  وُ  الشف ُتفةُ  فُارُْجُوُهُما الشف

ْ
ُهُما ال َف ْهُوإُ  قُُضيُا فُِِ  .الشف
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 موسل رليه حهللا ص� حلب ىالف رمر أن 
 

 م�له فوق �نفسه  ي�لون فسيجده  الرواية هذه مثل ف الظر �معن ومن((  اليجا� يقول
 لو حت الصحابة ألفعال الؤرخ� بعض تصحيح رستتبع هذا لن بل و�صيبون، ىطئ بأنه عتقدونو�

 كما )ص( اهللا رسول من �رث والقوى اععل  من بم�عة الصحابة بعض لظهار �و الب فعل خاعفت
 ف و�روون الطاب، بن عمر و�صاب بدر �سى قضية ف �خطأ الب بأن حدموا عندما ذلك حصل

 )) الطاب بن لال منها ينج ي�ن ل  بمصيبة اهللا �صابنا لو: قال )ص( بأنه ودذو�ة روايات كذل
 

  :�قول
 قال ��س عن صحيحه ف الخاري �خرج فقد �وور عدإ ف ر�ه وافقه قد عمر �ن الصحيح ف ثبت 1
 { ف�عت وصّ�  لبراهي  مقام من اتذنا لو اهللا، رسول يا فُقلُت : ثالث ف ر� وافقُت : عمر قال )(

 فِنه �تجب، �ن �ساءك �ورت لو اهللا، رسول يا: قلت الجاب، وآية.}وصّ�  لبراهي  مقام من واتذوا
َّ  ي�لّمهن  عليه اعغ�إ ف وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء واجتمع الجاب، آية ف�عت واعفاجر اع

ُ  �ن طلفق�نف  لن ر�ه عس: لنف  فقلت
ُ
 و�خرجه ،)١٠()) اآلية هذه ف�عت منُ�نف  �اً خ �زواجاً  يُبدل

 يا: قلت ثالث، ف ر� وافق� �و ثالث، ف ر� وافقت: عمر قال((  بلفظ آخر ووضع ف الخاري
 الجاب، آية اهللا فأنزل بالجاب، الؤمن� �ّمهات �ورت فلو واعفاجر، اعَ عليك يدخل اهللا رسول
 �و انتهيُتف  لن: قلت عليهن، فدخلُت  �سائه، بعض وسل  عليه اهللا ص� الب معاتبة و�لغ�: قال

 ف �ما عمر، يا: قاعت �سائه لحدى �تيت حت من�ن، خ�اً  وسل  عليه اهللا ص� رسول اهللا لبّدعنّ 
 طلفق�نّ  لن ر�ُهُ  عس { اهللا فأنزل �نت؟ تعظهنّ  حت �ساءه، يعُظ  ما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

 )١١()) اآلية.}ُوسِلمات من�نف  خ�اً  �زواجاً  يبّدل �ن

 و� لبراهي ، مقام ف ثالث ف ر� وافقت: عمر قال((  قال عمر ابن عن صحيحه ف وسل  �خرج
 .)١٢()) بدر �سارى و� الجاب،

سارى �سوا فلما: عباس ابن قال((...  طو�ل حديث من عمر عن �يضاً  و�خرج 
ُ
 اهللا رسول قال األ

سارى؟ هؤالء ف ترون ما: وعمر ب�ر ألب وسل  ليهع اهللا ص�
ُ
 بنوا ه ! اهللا نب يا ب�ر �بو فقال األ
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 لإلسالم، يهديه  ان اهللا فعس الدفار ع قوإ لا فتدون فدية، منه  تأخذ �ن �رى واععشإ، اعع ّ 
 �رى ما! اهللا رسول يا واهللا ال :قلت الطاب؟ ابن يا ترى ما:  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال
 عنقه، فيضب عقيل من علياً  فمتُّ�ن �عناقه ، فنضب تمّدنا �ن �رى ولد� ب�ر، �بو ر�ى الي

 رسول فهوِي وصناديدها، اع�فر �ئمة هؤالء فِن عنقه، فأضب ( ععمر �سيباً (  فالن من وتُمّد�
 اهللا رسول فِذا جئت اعغد من كن فلما قلُت، ما يْهوُ  ول  ب�ر �بو قال ما وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 �نت تبك شء �ي من �خَ�: اهللا يارسول قلت يبديان، قاعدين ب�ر و�بو وسل  عليه اهللا ص�

 ص� اهللا رسول فقال لكئ�ما، تباكيُت  ب�اءً  �جد ل  و�ن ب�يت ب�اءً  وجدت فِن وصاحبك،
 �د� عذابه  ُعّ  عرض قدع اعفداء، �خذه  من �صحابك عّ  عرض ل�ي �ب�ي:  وسل  عليه اهللا
 لٍب  كن ما { وجل عز اهللا و�نزل ) وسل  عليه اهللا ص� اهللا نب من قر�بة شجرإ(  الشجرإ هذه من
 اعغنيمة اهللا فأحّل  ،}  طيباً  حالالً  غنمت  اا فكوا قول ل  األرض ف يثخن حت �سى ل ي�ون �ن
 )١٣()) ل 

 ذلك فليُظهر ودذو�ة روايات اليجا� عنها قال و�ذا يحةوصح ثابته ترى كما الروايات وهذه 
 الصحابة بعض �ن �بداً  تع� ال الروايات وهذه الرب، واععقل اعفاضح بالهل ال الواضح، باةلل
 األوور بعض ف �تهد فالرسول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من �رث والقوى اععل  من عنده 

 يعتَ وسل  عليه اهللا ص� الب عن يصدر ما ك وعيس الصلحة سبب الوح، بها ي�ل ل  اعت
 نهاك وقد عليه تصّ�  اهللا رسول يا(( عمر ل فقال �ب بن اهللا عبد النافق� ر�س ع صّ�  كما وحياً 
 ال �و ل  استغفر { فقال ر� خ�� لنما : وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال عليه؟ تص� �ن ر�ك
 عليه فص�: قال منافق، لنه: قال السبع�، ع وسأز�ده { ورإ سبع� ل  �ستغفر لن ل  ر�ستغف
َه ع تق  وال �بداً  مات منه  �حد ع تصّل  وال { اهللا فأنزل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول }  ق

(()١٤( 

 الْدي ُسْوقه ف قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن وثبت واضح، هو كما بالدتاب، ثابت األور وهذا 
 )) ألحللت الْدي مِ �ن ولوال �هديت، ما استدبرت، ما �وري من استقبلت لو((  الوداع حجة ف

 ز�نب عند عسالً  رشب ال �ن حلف عندما وحفصة  �شة زوجتاه لر�ي رجع عندما و�يضاً  )١٥(
زواجك ورضاُت  تبتغ لك اهللا �حل ما تّرم ل  الب �يها يا { قول اهللا فأنزل جحش بنت

ُ
 واهللا �
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 هذه ل يب� اعقرآن نزل لا الوح طر�ق عن به يقوم ما ك كن فلو )١ الحر� ( }  رحي  غفور
 اهللا ص� الب قدر من لنقاص هذا يُعتَ الصحابة �حد �رث �و حادثة ف اهللا يوافق �ن وعيس األوور
 ذلك يقول فال وسل  عليه اهللا ص� الب نم �رث علماً  يملدون الصحابة بعض �ن �و وسل  عليه
 ف �صحابه رستش� كن الب �ن ثبت وقد وسل  عليه اهللا ص� الب بأفعال الاس �جهل هو من لال

  .األسى قضية ف كما الوح بها ي�ل ل  اعت األوور من كث�
 
 اةكتور ردف  فقد عش�ة، األث� الرافضة من لخوانك بها �تجّ  فلماذا باطلة الروايات هذه كنت لذا 2

 بديث عليه �تجاّ  ( والصحيح الشيعة(  كتابه ف الوسوي ووس اةكتور ع اعقزو�� اةين عالء
 �نه ثالث ف ر� وافقت فيه يقول الي عمر رواية و� مالك بن ��س عن جاء ولذا((  فقال ��س
 �ستقر�هنّ  فجعلت عليهّن، فدخلت �ساؤه، )ص( اهللا رسول �ذين ما بعض بلغ�: عمر قال قال،

 عمر يا: فقاعت ز�نب ع �تيت حت من�نّ  خ�اً  اهللا لبدله �و لنته�ّ : �قول فيما فقلت و�عظُهن،
 طلّق�ن لن ر�ه عس { تعا  اهللا فأنزل �نت، تعظنا حت �ساءه يعظ ما )ص( اهللا رسول ف كن ما
... {(( 

 )١٧()) الصحاح روايات من جلة هذه((  و�قول عمر عن رى�خ روايات عدإ يذكر ث  )١٦(
 فمرإ �للونها، األحاديث ببعض السنة �هل ع �تّجون عندما �نه  الرافضة هؤالء ف واعغر�ب
 مدحاً  فيها �ن ظنوا فِذا ضعيفة، تصبح لك ذاته الوقت ف قابلة ولدنها صحيحة عنده  ت�ون
 الي الديث �ن كيف يفّس  الي هو األور هذا وععل تلقائياً، ضعيفة رواية ل  �ّولونها لصحاب

 حديث و�ي صحيحاً، يصبح صحاب ف طعناً  يظّنه فيما كتبه  من السنة �هل ع اليجا� به �تج
  مقبول وغ� ودذوب حديث ل  يتحول لصحاب مدحاً  فيه �ن يظن

ً
 فِ� خَ� وحسب! وعقالً  ش 

  ؟!اليجا� للمحلل الابع الديث الحليل معمل ل  ناّللو هذا ف اعفضل �رجع
 
 يّدعون فِنه  )(! الاس ب� السنة �هل ينفثه الي الضالل بهذا ومتأثر م�عج اليجا� �ن يبدو 3
 اععل  من بم�عةٍ  بعضه  و�ن وسل  عليه اهللا ص� الرسول فعل من خ� الصحابة �فعال بعض �ن

 الب �ن و� بها �ت �ين من �دري لست برواية و�تج وسل  عليه اهللا ص� الرسول من �رث والقوى
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 ل  و�اعطبع ؟!الطاب ابن لال منها ينج ي�ن ل  بمصيبة اهللا �صابنا لو: قال وسل  عليه اهللا ص�
 ص� نبيه اهللا يصيب فديف سندها، ف الحث قبل متناً  و�اطلة ودذو�ة ألنها وصدر ألي يعزوها

 عليه اهللا ص� الب بها يقع فالصيبة فقط كذلك وعيس! بمصيبة الدرام و�صحابه  وسل عليه اهللا
((  ) باهللا واععياذ(  اليجا� يقول ث  باهللا، لال قوإ وال حول فال ؟! عمر لال �� �صحابه وجيع وسل 

 الش� عفاسدا االعتقاد هذا من! ) باهللا واععياذ( الب للك عمر لوال: يقول حال  لسان و�أن.. 
 و�ب الشق� بعد اإلسالم عن بعيد هو االعتقاد هذا يعتقد الي �ن وععمري بعده، قبح ال الي
 و�ضله هواه لله اتذ من �فر�يت { تعا  اهللا قال قلبه، من الشيطان يطرد �و عقله يراجع �ن عليه
}  تذكرون �فال اهللا بعد من يهديه فمن غشاوإ بصه ع وجعل وقلبه سمعه ع وخت  عل  ع اهللا
(()١٨(. 

  :�قول
 عن �رشف لك سأضطر هدايةً  �ز�ده وحت االعتقاد، ذلك يعتقد فيمن اليجا� ح�  هو هذا لذن
 والقوى اععل  من بم�عة و�ظهره  وسل  عليه اهللا ص� الب م�عة عن الصحابة بعض يرفع الي
 من األصول(  كتابه ف �ئمته  كبار من وهو ) كي�ال(  يورد عليه، وسالمه ر� صلوات منه �رث
 يقول ما كث�اً  كن طاعب �ب بن عّ  �ن ع السنة �هل عند كلخاري م�له ف يعتَ الي ( الكف
 جيع ل �قّرت عقد واليُْس  اععصاء صاحب و�نا األرَ اعفاروق و�نا والار النة ب� اهللا قسي  �نا(( 

 ُحوُله مثِل  ع ُحلُت  وعقد وسل  عليه اهللا ص� لحمد به �قّروا ما �ِبمثل والرسُل  وحوالر الالئ�ة
عِطيُت  وعقد الّرب ُحوعةُ  و�ُ 

ُ
 واأل�ساب والاليا النايا ُعلّمت قبْ�، �حدٌ  للها سبق� ما ِخصاالً  �

ْعُزب ول  سبق� ما يُفتْ� فل  اِلطاب وفْصل ، غب ما ع�ف  ُُ ؤُّدي اهللا بِذنِ  �ّش ا ع�ف
ُ
 ك عنه، و�

 �نبياء من �عظ  عّ  ) �بناء(  جعلوا بل بذلك ي�تفوا ول  )١٩()) بِعلْمه فيه وّدن� اهللا من ذلك
 قال الولد بن اهللا عبد عن ) اليت �هل فضائل(  كتابه ف الصفار فروخ �مد لمامه  فيورد ؟!اهللا
: قلت )ع( الؤمن� و�م� وووس عيس ف الشيعة قولي شء �ّي  :)ع( اهللا عبد �بو ل قال(( 

 قد )ع( الؤمن� �م� �نّ  �يزعمون: فقال قال )ع( الؤمن� �م� من �فضل وووس عيس لن: يقولون
 �بو قال �حداً  الرسل من اععزم �ولو ع يقّدوون ال وع�ن نع  قلت )ص( اهللا رسول عل  ما عل 
 تعا  اهللا قال: قال �خاصمه  منه ووضع �ّي  و�: قلت قال اهللا ب�تاب فخاصمه  )ع( اهللا عبد
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 تبارك اهللا وقال شء، ّك  لوس ي�تب ل  لنه}  علماً  شء ّك  من األلواح ف ل و�تبنا { لوس
 ع بك وجئنا { )ص( لحمد تعا  اهللا وقال}  فيه تْتلفون الي بعض ع�  وألبّ�  { ععيس وتعا 
 �مد بن جعفر وهو اهللا عبد �ب وعن (20)(( { شء لك تبياناً  الدتاب عليك لاونزّ  شهيداً  هؤالء

 باععل ، وفّضله  الرسل من اععزم �ولو خلق اهللا لن((  قال!! طاعب �ب بن عّ  بن الس� بن عّ  بن
 عل  وعلّمنا يعلموا ل  ما )ص( اهللا رسول وعل  علمه  ف عليه  وفّضلنا وفّضله ، علمه  و�ورثنا
 اليجا� ل�كتور العازي بأحرّ  �تقدم �ن لال رسع� ال ذلك و�عد ؟!!)٢١()) وعلمه  )ص( الرسول

 للباطل هدايته ع
  ) اهتديت ث (  كتابه ف اليجا� ع رده ف اععسقال� خاة للشيخ ) ضللت بل(  كتاب من
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 رنه حهللا رض رثمان حلليفة رن حلشبسات رد 
 بن عّ  وعديل ، وسل  عليه اهللا ص� الب بنتا كثوم، و�م رقية زوجتاه الور�ن، ذو عفان بن عثمان 

 وقفاً  وجعله رومة بئ واشتى اععسإ، جيش جّهز والدرم، الود وعنوان عنه، اهللا رض طاعب �ب
 هذا ف باعطعن الار�خ حقيقة رشّوه �ن حاول الي اليجا� هذا من رُسل  ل  ولدنه للمسلم�،
 اهللا ص� اهللا رسول ِحّب  عن وذاباً  لا مفنداً  كتابه من شبهاته �سد سوف وهأنذا الليل الصحاب

 الوفيق و�اهللا فأقول بالنة �شه والي وسل  عليه

  
  :ذلك ف عليه والرد عثمان قتل ع �جعوا الصحابة بأن اليجا� اّد ء 

 الور�ن ذي عثمان سيدنا السلم� خليفة يقتل كيف �حده  سأعت ما و�ذا((  اليجا� هذا يقول
 عندما وع�ن بملت�، كه الوضوع و�ن� وقتلوه جاؤوا �فرإ وه  الص�� بأن فسيجيبك

 �نفسه  الصحابة ه  األو� باةرجة عثمان قتلة �ن وجدت الار�خ وقراءإ للبحث اعفرصة وجدت
 تقول فكنت األشهاد رؤوس ع دمه و�باحة بقتله تنادي نتك اعت  �شة الؤمن� �م مقدمته  و�
 وشاه� من وغ�ه  ب�ر �ب بن و�مد والز�� طلحة �د كذلك. ) �فر فقد نعثالً  اقتلوا( 

 الصحابة �ن الؤرخون و�دثنا االستقاعة، ع لجَوه الاء شب من ومنعوه حاصوه وقد الصحابة
 كفن، وال غسل بدون ) كو�ب حش(  ف فدفن السلم� ابرمق ف جثته دفن منعوا الين ه 

 األخرى � اعقضية وهذه وسلم�، عيسوا قتلوه الين و�ن مظلوماً  قتل �نه يقال كيف اهللا، سبحان
 الين الصحابة ع ��  ذلك وعند مظلوماً  عثمان ي�ون �ن فأّما ب�ر، و�ب فاطمة كقضية
 جنازته وتتبعوا وعدواناً  ظلماً  السلم� خليفة قتلوا ألنه  روون� قتلة بأنه  قتله شار�وا �و قتلوه

 �فعال من اقتفه لا عثمان قتل استباحوا الصحابة هؤالء �ن �و وميتاً  حياً  و�هانوه بالجارإ �صبونها
 الار�خ كّذبنا لذا لال وسط احتمال هناك وعيس الار�خ، كتب ف ذلك جاء كما اإلسالم مع تتناف

 قاطع نفٌ  االحتماع� ك و� )(!! ) قتلوه الين ه  �فرإ وه  الص�� بأن(  بالمو�ه و�خذنا
 غ� قتلته ي�ون �و  دل غ� عثمان ي�ون �ن فِّما استثناء دون �جع� الصحابة عداعة لقوعة
ه  عدول

ّ
 عضال بعداعة قائل� اليت �هل شيعة دعوى وتبق. دعوانا نبطل و�ذلك الصحابة من و�

 ،)) اآلخر دون منه 
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  :أ�اذيبه ع ردحً  أقال 

 ورده كذبه ف  قل رشك ال اا فهذا �نفسه  الصحابة ه  األو� باةرجة عثمان قتلة �ن قول �ّما 1 - 
  عثمان، قتل ف رشار�وا ل  عليه  اهللا رضوان فالصحابة

 اهللا رض ولدنه بانبه ووقفوا عنه مانعوا فِنه  ذلك من اععدس ع بل �صًال، بذلك يرضوا ول 
 عنه اةفاع من فمنعه  اعفتنة خش عنه

 عمر بن اهللا عبد فعن وسل  عليه اهللا ص� الب �علمه كما مظلوماً  سيقتل �نه يعل  كن وألنه 
  عنه، اهللا رض عثمان يع� )) مظلوماً  هذا فيها يقتل((  فقال اعفتنة ذكر عنه اهللا رض

 فسدت رستأذن، آخر جاء ث (( ...  منه جزء ف األشعري ووس �ب عن يحهصح ف الخاري و�خرج
  ، )) عفان بن عثمان فِذا ستصيبه، بلوى ع بالنة و�شه ل لئذن: قال ث  هنيهة

 يديه يرفع ع فهذا عقتله غضبه  و�علنوا عثمان عن اةفاع ف الصحابة خيار شارك عقد �قول
 للك �بر� ل� ا�((  يقول حضينه رافعاً  علياً  ر�يت: قال ل� بن حنالر عبد فعن اعقتله ع يدعوا
 ،)) عثمان دم من

 فقال شاعها، ورفوع سفينة فمرت اعفرات، شاطء ع ع مع كنا: (( قال سعد بن عم�إ وعن 
 ما باره من بر ف ��شأها والي}  كالعالم الحر ف النشآت الوار ول { وجل عز اهللا يقول: ع

  ،)) قتله ع ماألت وال عثمان قتلت

 ل فأذن ذراع، خسمائة مِ لنف : عثمان ل  �رسل علياّ  �ن (( عنه اهللا رض اهللا عبد بن جابر وعن
 �ن �حب ما خ�اً، جز�ت عثمان �ي قال. دوك به رستحّل  شيئاً  تدث فِنك اعقوم، من فأمنعك
 ،)) سبب ف دم يهراق

 انطلق((  قال س��ن بن �مد فعن عثمان عن اةفاع ف شار�وا الصحابة و�والد ع �والد وحت 
: عثمان فقال اةار، دخلوا حت السالح شاك كه  ووروان الز�� وابن عمر وابن والس� السن
 )( بيوت�  ولزمت  �سلحت�  فوضعت  رجعت  لا علي�  اعزم
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 قررش شبان من �ر�عة �ما� اةار من فأخرج ان،عثم مقتل شهدت: (( قال صفية وو� كنانة وعن
 بن اهللا وعبد ع، بن السن عنه، اهللا رض عثمان عن يدر�ون كنوا �موع�، باةم، ولطخ�
 ،)) ح�  بن ووروان حاطب، بن و�مد الز��،

 نعثما ع دخال األنصار من معه آخر ورجالً  األنصاري قتادإ �با �ن الرحن عبد بن سلمة وعن 
 علي�  قال اعقوم؟ هؤالء ظهر لن ت�ون من مع قاال ث  لما فأذن الج ف فاستأذن �صور وهو

 كنت حيث الماعة الزووا: قال فيه  الماعة و�نت اعقوم هؤالء �صابك لن �ر�يت قاال بالماعة
 لنظر السن �ثر ع فرجعنا داخالً  ع بن السن عقينا اةار باب بلغنا فلما عنده من فخرجنا قال
 يا عثمان ل فقال شئت بما فمر� يدك طوع لنا الؤمن� �م� يا قال عليه السن دخل فلما ير�د ما
 ،)) اةماء هراقة ف ل حاجة فال بأوره اهللا يأت حت بيتك ف فاجلس ارجع �خ ابن

 اخرج: اةار يوم ععثمان قلت((  قال الز�� بن اهللا عبد عن الصنف ف شيبة �ب ابن و�خرج
 ،)) فأب: قال لالل، قتال  واهللا منه، بأقل اهللا نص قد من معك فِن فقاتله ،

 ،)) �بداً  �قاتله  ال واهللا ال: عثمان فقال قتال ، لك اهللا �حل عقد (( الز�� البن �خرى رواية و� 

 تافة ىرج �ن انعثم عليه عزم حت سيفه وتق� اةار يوم ورت� درعه عمر ابن عبس وقد((  و 
 ،)) يقتل �ن

 اعزم: قال معك، الضب طاب الوم: ععثمان قلت((  قال عنه اهللا رض هر�رإ �ب عن الياط وروي 
  ،)) لخرجن عليك

 بالاب، األنصار هذه: فقال عثمان ل  ثابت بن ز�د جاء (( قال س��ن ابن عن شيبة �ب ابن و�خرج
 ،)) فال قتال �ما: قال ورت�، اهللا �نصار ن�ون �ن شئت لن: قالوا

 فعلت  فيما انقّض  �حداً  �ن لو واهللا: يقول ز�د بن سعيد سمعت((  قال ثقة حازم �ب بن قيس وعن 
 ،)) ينقّض  �ن �قوقاً  كن عثمان ابن ف

 اهللا رض األنصاري وسعود �بو لله فر�ب حذيفة، بوجع سمعنا((  قال اععبس الر�يع بن خاة وعن
 �رض ول  �قتل، ول  �شهد، ل  ل� ا�: فقال عثمان، قتل ذكر ث : قال الدائن، ل  فيه  �نا نفر ف عنه
(( 
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 �نه  �ما: فقال عثمان الؤمن� �م� ل فذكر حذيفة عق �نه )) صحبة ل اهللا عبد بن جندب وعن 
 ،)) ارال ف: قال قاتلوه؟ فأين قلت النة، ف: قال هو؟ فأين قلت: قال! سيقتلونه

 للف  �حبف  األرض ل  السماء من �خرّ  ألن((  قال ب�رإ �ب عن والهاية الداية ف كث� ابن وروى 
 ،)) عثمان قتل ف �ُشك �ن من

 عنه اهللا رض عثمان قتل لن: عنه اهللا رض األشعري ووس �بو قال((  ثقة الهدي عثمان ابن وعن 
 ،)) دماً  به فاحتلبت ضالالً  كن ولدنه لناً، األمة به احتلبت هًدى كن لو

 عثمان رميت �� ّس� ما: قال عنه اهللا رض وسعود ابن عن((  ثقة تابِ  ور بن كثوم وعن 
  ،))ذهباً  �حد مثل ل و�ن �خطأ �م �صاب �سه 

 فِن: يقول عثمان ل  �سامة بعث�((  قاعت ز�د بن �سامة ووالإ ر�طة ل  بِسناد شبة ابن وروى
 ،)) عصاك من �طاعك من يقاتل بمأمنك تلحق حت وخرجت اةار لك نقبنا حببت�

 نقاتل �ن شئت لن (( �صور وهو ععثمان قال بدراً  شهد العمان بن حارثة عن الخاري و�خرج 
 ،)) دونك

 عثمان تقتلوا ال((  قال عنه اهللا رض سالم بن اهللا عبد عن الصحابة فضائل ف �حد و�خرج 
  )( �بداً  جيعاً  تصلّوا ل  فعلت  لن فِن� 

 و�نه  حص�، حصن ف كن اإلسالم لن((  قال الندب بن سمرإ �ن تارىه ف عساكر ابن وروى
 اعقيامة، يوم ل  ثلمته  رسّدوا عن و�نه  شطة، شطوا و�نه  عثمان، بقتله  ثلمة اإلسالم ف ثلموا
 )) فيه  تعد ول  فأخرجوها الالفة فيه  كنت الدينة �هل و�ن

 الج ووس  ع عثمان خليفة و�ن عباس ابن عقيت((  قال عمر ابن �ن عمر ابن وو� نافع وعن 
 �رون �ن فتُمّنيُت  باعقسط، يأورون الين لن لنه واهللا: وقال �وره فعّظ  بقتله، فأخَته قتل  م

 )) يومئذ قتلت

 �نه  جيداً  نعل  عنه اهللا رض عفان بن مانعث مقتل من اععظي  الصحابة لوقف السد هذا و�عد 
 اليجا� هذا بها يتمتع اعت األمانة �يضاً  ونعل  الليل، الصحاب هذا بقتل يرضوا ول  رشار�وا ل 
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 اةرجة ف الدرام الصحابة ه  عثمان قتلة �ن واكتشف الار�خ درس �نه ادع عندما الفتي
 الكذب�، ع اهللا ععنة �ال فأقول! هدذا األو�،

  
 عن الصحابة دفاع تثبت اعت الشيعة روايات بعض �سوق حجة �ي اةع لذا ي�ون ال وحت 

 السعودي يقول حيث عنهما اهللا رض والس� السن وابنيه طاعب �ب بن ع مقدمته  ف عثمان
 مع والس� السن بابنيه بعث قتله ير�دون �نه  علياً  بلغ فلما((...  الهب وروج كتابه ف الشيِ
 طلحة و�عث اهللا، عبد ابنه الز�� و�عث منه ، يمنعوه �ن و�وره  لصته، بابه ل  بالسالح وواله
 )) اةار عن فصّدوه  ذكرنا، بمن اقتداء آباؤه  �رسله  الصحابة �بناء و�رث �مداً، ابنه

 عثمان نص ع الاس �رضون نفر بالدوفة وقام(( ...  الالغة نهج شح ف الديد �ب ابن و�قول 
 الصحابة، من هؤالء و� الكتب، وحنظلة �و� �ب بن وعبد عمر بن عقبة منه  الدينة �هل و� نه
 مالك بن و��س حص� بن عمران بالصإ وقام وغ�ه ، وش�ح واألسود وسوق الابع� ومن

 ووص بالشام وقام وغ�هما، انحي بن وهرم شور بن كعب الابع� ومن الصحابة، من وغ�هما
 هؤالء يا: فقال النَ ع وقام بالاس فصّ�  المعة يوم عثمان وخرج والابع�، الصحابة من جاعة

 فا�وا وسل  عليه اهللا ص� �مد لسان ع ولعونون �ن�  يعلمون الدينة �هل لن فوا� اهللا، اهللا
 جبلة، بن حدي  فاقعده ذلك �عل  �نا نع  فقال ي،األنصار سلمة بن �مد فقام بالصواب، الطأ
 السجد، من �خرجوه  حت الاس فحصبوا اعقوم وثار وهب، بن قت�إ فاقعده ثابت بن ز�د وقام

 مع الدينة �هل من نفر واستقل داره فادخل عليه، مغشياً  النَ عن صع حت عثمان وحصبوا
 فأرسل هر�رإ، و�بو ثابت، بن وز�د! السالم عليه عّ  بن والسن وقاص، �ب بن سعد منه  عثمان
 )) فانصفوا تنصفوا �ن علي�  عزمت عثمان لله 

 
  

 :قسم� ع فه  وقتلوه عليه وتآلوا عثمان ع خرجوا الين �ما 2-

 والصإ الجاز ف فتنّقل الاس، لضالل حاول الي الهودي سبأ بن اهللا عبد �تباع: األول اعقس  
 الرسول بعد الوص �ن وادع الرُجعة، ل  ووضع بها فأقام وص �ت ث  منها، فطرد الشام ث  وفةوالد
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 من استُْفِسدُ  من و�تب د ته بث ث  وص، �هل من كث� �ش به فافتت ّع، هو وسل  عليه اهللا ص�
  �رادوا ما ع بالس واتفقوا و�تبوه األوصار

  اععرب و�و�اش األعراب وه  عثمان ع لواتما الين من:  الا� اعقس  
ُ
ُصول

ُ
 ف الردإ �هل من و�

 يا((  عثمان قات� ف الدود لقامة اشتطا عندما والز�� عطلحة يقول عّ  وهاهو ب�ر، �ب زمن
 قد هؤالء هاه ! نملده  وال يملدوننا بقوم �صنع كيف ولد� تعلمون، ما �جهل لست ل� لخوتاه،
 ))... �عراب�  لله  وثابت دان� ،عب معه  ثارت

 اإلسالم عن فرجعوا قوم وارتد(( يقول حيث الوبت عش�ة االث� اإلمامية لمام يقّره ما وهذا 
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حياإ ف البوإ ادع كن وقد وسيلمة نبّوإ ل  حنيفة بنو ودعت
 وقتل وسيلمة وقتل فقاتله  الخزو� الغ�إ بن دالول بن خاة عليها اليول لله  ب�ر �بو فبعث
 حت واحد �ور ع جيعاً  هؤالء يزل ول  الردإ �هل فسموا ب�ر �ب ل  منه  رجع من ورجع قتل من

 حت غ�ه  من وقليالً  بيته �هل خاصة لال وقاتل خاذل ب� وصاروا �حدثها �ووراً  عثمان ع نقموا
 )) قتل

 اععدب حرب بن اعغافق و�ت�سه  وص من جاؤو الين ه  عثمان ع ملةال يتع  الي و�ن 
 الار�خ كتب وع�ن! الار�خ قر� يدع كما ألنه ذلك يندر اليجا� وع�ن بالص��، ُعرفوا الين

 واليان، والمهيد األث�، وابن ، اعطَي تار�خ راجع الصّ�ون، ه  عثمان قتلة �ن ع تمع وغ�ها،
 الديد، �ب البن الالغة نهج وشح سعد، ابن وطبقات والهاية، والداية الهب، وجوور

 .  األعث  البن واعفتوح االسال�، والار�خ اعَ، عبد البن واالستيعاب

 اليجا�؟ قر� تار�خ �ي واعقّراء ��ساءل ذلك و�عد

  !!والغّفل� قالم تار�خ لنه تار�خ، �ي عيس وع�ن الار�خ حقاً  قر� �نه �عتقد 

   

 اعت  �شة الؤمن� �م مقدمته  و�(   �شة الؤمن� �م عثمان قتلة مقدمة ف �نّ  يدع ث  3 -
 يعزو ث  ) �فر فقد نعثالً  اقتلوا(  تقول فكنت األشهاد رؤوس ع دمه واباحة بقتله تنادي كنت
  :فأقول اععروس، وتاج اععرب ولسان اعفر�د واععقد األث� وابن اعطَي ل  :بالاوش اعقول هذا
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 كن((  اععقي� فيه قال وزاح  بن نص ع مدارُها ذلك قاعت  �شة �ن تزع  اعت الرواية هذه -�
 ،)) كث� وخطأ اضطراب حديثه و� اعتشيع ل  يذهب

 لديث،ا وا�: حات  �بو وقال كذاباً، كن :خيثمة �بو وقال تر�وه ج�، رافض((  الهب وقال 
  ،)) ضعيف: اةارقط� وقال متوك،

 عن روى وزاح  بن نص: �مد بن صاعح وقال مائًال، الق عن زائفاً  نص كن: الوزجا� وقال
 مناك�، �حاديث الضعفاء

 ،)) مذهبه ف غل وزاح  بن نص: الس� بن �مد اعفتح �ب الافظ وقال 

 الصحيحة للروايات تاعفتها ل  لضافة للها يلتفت الو عليها يعول ال الرواية فهذه ذلك وع 
  .لا الاقضة

  

 وسوق فعن قاتليه، ع ودعت عثمان لقتل تألت  �شة �ن تظهر الابتة الصحيحة الروايات - ب
 يذبح كما تذبونه قر�تموه ث  اة�س، من الق كلوب تر�تموه:  �شة قاعت((  قال ثقة تابِ

:  �شة فقاعت عليه، بالروج تأور�نه  الاس ل  كتبت عملك هذا فقلت: وقوس قال الدبش،
 .هذا �لس جلست حت بياض ف �سواد لله  كتبت ما الكفرون به و�فر الؤمنون به آمن والي
 ،)) لسانها ع كتب �نه يرون فكنوا: األعمش قال

 منسياً  �سياً  كنت لت�((  عثمان مقتل ف �ي تقول كنت �نها  �شة عن فضائله ف �حد و�خرج 
 مثله م� انتهك لال قط �ور عثمان من ينتهك �ن �حببت ما فوا� عثمان شأن من كن الي فأما
 ،))..  قتلت قتله �حببت لو حت

ان بن طلق عن شبة ابن وروى   قتل: قاعت عثمان؟ الؤمن� �م� قتل في : ععا�شة قلت((  قال ُحشف
 ،)) قتلته اهللا ععن مظلوماً،

 رجالً  فسمع الّشعب ف حنيفة ابن مع كنا((  قال العد �ب بن سال  عن اعفضائل ف �حد و�خرج 
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 قبل من الضجة سمع عشية الؤمن� �م� سمعت هل! عباس بن يا: فقال عباس، ابن وعنده ينتقص
 قتلة تلعن  �شة هذه :فقال فجاء الصوت؟ هذا ما فانظر اذهب: فقال فالن بن فالن فبعث الر�د
 عثمان، قتلة اععن ا� والبل، السهل ف عثمان قتلة �ععن و�نا: عّ  فقال يؤّمنون والاس عثمان
 ابن و� فف  �ما: فقال وعلينا عليه النيفة ابن �قبل ث  والبل، السهل ف عثمان قتلة اععن ا�

  )) هذا كن قد: قال! ب� قلنا؟ عدل؟ شاهدا عباس

  

 هذا ووقفها ب� يوفق فديف عثمان بدم تطاعب خرجت  �شة �ن الؤرخ� جيع عند العلوم - ت
  .عليها ص�ح كذب اعقول هذا �ن لال! ؟) �فر فقد نعثال لقتلوا(  وقولا

  

 وقد )(!! الصحابة وشاه� من وغ�ه  ب�ر �ب بن و�مد والز�� طلحة �د كذلك(  قول و�ما 4 - 
  :�قول ذلك ع وجواباً . ) االستقال ع لجَوه الاء شب من نعوهوم حاصوه

  

 �رث من ألنه لن�اره يم�ن ال ثابت �ور فهذا الصحابة وشاه� من ب�ر �ب بن �مد �ن �ما - �
 عليه اهللا ص� الب ألن ؟!�شهر األر�عة يقرب ما صاحبه لذ وسل  عليه اهللا ص� للنب الصاحب�

  ؟!وشهور؟ صحاب من فيال ؟!!!�شهر �ر�عة عمره من ب�ر �ب بن �مد يت  ول  توّ�  وسل 

  

 فأين اعفاضح، ال� من فهذا ؟!الاء شب من ومنعوه عثمان حاصا قد والز�� طلحة �ن �ما - ب
 حدوا بمصدر يأت بأن �تّداه و�نا هذا؟ كذبهُ  اليجا� منه استق الي الصدر هو وما الابت؟ القل
  !ل بعداً  وع�ن اعّتهات، هذه مثل يذكر

 
 وحاوال بل األل  غية عثمان عقتل تألّا والز�� طلحة �ن تب� الابتة الصحيحة الروايات - ت 

 صائف يوم ف عليه فدخلت �صور، وهو عثمان ل  الز�� بعث� )) قال حبيبة �ب فعن عنه اةفاع
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: فقلت الز��، بن اهللا وعبد عمر، بن اهللا وعبد هر�رإ، و�بو ّع، بن السن وعنده كرس، ع وهو
 فِن �ن�ث، ول  �بّدل ل  طاعت ع ل�: لك و�قول السالم يقرئك وهو اععوام بن الز�� للك بعث�
 وعدو� عوف بن عمرو ب� فِنّ  �قمت، شئت و�ن اعقوم، من رجالً  و�نت معك اةار دخلت شئت
 الي هللا المد �رَ، اهللا :قال الرساعة سمع فلما. به آوره  ما ع مضوني ث  باب، ع يصبحوا �ن

 لّل، �حّب  ووكنك اعقوم، من رجالً  لال ي�ن ال اةار يدخل لن: ل قل ث  السالم �قرئه �خ، عص 
 من �ذناي سمعت ما �خَ�  �ال: فقال قام هر�رإ �بو الرساعة سمع فلما عّ�، بك يدفع �ن اهللا وعس
: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لسمعت �شهد: قال ب�،: قالوا ؟ وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسو

 ل  و�شار وحز�ه، األم� ل : قال اهللا؟ رسول يا منها النج فأين: فقلنا و�وور، فت بعدي ت�ون
 ع �عزم: عثمان فقال الهاد؟ ف لا فأذن الصائر، �ودننا قد: فقالوا الاس فقام. عفان بن عثمان

 )) يقاتل �ال طاعة عليه ل كنت من

 شق ف جالس طلحة فِذا السجد، ع �شف عثمان �ن((  الصحابة فضائل ف اةاقط� وروى 
: قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن تعل  هل باهللا �شدتك: قال ليك: قال طلحة يا: قال السجد،

: قال طلحة يا: فقال نع ، ا�: طلحة قال مال، من فاشت�تها لسجد،ا ف يز�دها قطعة رشتي من
 قال ث  نع ، ا�: طلحة قال مائة؟ ع اععسإ جيش ف حلت تعلم� هل باهللا �شدتك: قال ليك،
  )) مظلوماً  لال عثمان �عل  ال ا�: طلحة

  

 من واالقتصاص عثمان، بدم ال�الط �وائل من كنا والز�� طلحة �ن ف لثنان ىتلف ال - ج
 والشار�� عثمان، قتل ع الحرض� من كنا لن شعري فليت السبب، لذا لال ىرجا، ول  قاتليه،

  !الر�مة؟ ف رشار�ونه  وه  قتال  ير�دون ان ووقفهما مع� فما حصاره ف

  

 ف فدفن السلم�، مقابر ف جّثته دفن منعوا الين ه  الصحابة �ن الؤرخون و�دثنا(  يقول ث  5 - 
 من الؤرخون قال ما ةي وتقق(  يقول آخر ووضع و� ؟!) كفن وال غسل بدون ) كو�ب حش( 
 )يهودية �رض و� كو�ب بش دفن �نه
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 بعضه  يقتلون الين والمج الر ع من �موعة �نه  ع الصحابة يصور �ن اليجا� هذا ير�د - �

َه ف فيضعونه السلم�، باق مثل يدفن �ن من الصحابة خ�إ ونو�منع بل بعضاً،  وال غسل دون ق
 للضالل، الهتدي هذا من اعقول هذا �ستغرب ال و�نا!! ت�ف�

 األفعال هذه �ن �علمه �ن و�حّب  ، وسل  عليه اهللا ص� الب صحابة بمحّبة يوماً  قلبه رشعر ل  ألنه 
 وه  ال و�يف و�فعال ، بطباعه  �و� � وسل  عليه اهللا ص� الب بصحابة للصاقها ير�د اعت

  !األو� اعفتنة راع الهودي سبأ بن اهللا عبد �حفاد

  

 يهودية �رض و� كو�ب حش ف فدفن السلم� مقابر ف دفنه منعوا الصحابة بأن اد ؤه �ما - ب
 ألن لطالقاً، كذلك ت�ن ول  يهودية، �رض عيست كو�ب حش ألن الطبق جهله ع لال يدّل  فال

 ف دفن تو� وعندما األنصار من رجل وهو كو�ب من عثمان اشتاه وقد اعبستان، بمع� حش
  ذلك؟ ف شء فأي مال، من اشتاه الي �ستانه

  

 ألن يهودية �رض و� كو�ب بش دفن �نه من الؤرخون قال ما ةى وتقق((  قائالً  يضيف ث 
 تلك اشتى الالفة ع سفيان �ب بن معاو�ة استو� ولّما اهللا، رسول بقيع ف هدفن منعوا السلم�
  )!!!( الهود من األرض
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  رليه سكينته حهللا فأنزل معنا حهللا ين تزن ال لصاحبه يقال يذ 
 ؟[معنا اهللا لن تزن ال[  وسل  عليه اهللا ص� الب قول مع� ما 

  نفسه؟ ع ىاف كن ب�ر �بو �عيس فيها؟ داخال ب�ر �بو �عيس  

  
  جبناء فراشه ع ىلف ل  �نه كما الب لن

  اعغيب؟ يعل  عند�  الب �عيس. فيه طعنا ذلك كن و�ال جبناء يصطحب ل  فِنه 

 �نه واةلل وسل  عليه اهللا ص� الرسول ع حزنه كن بل نفسه ع ي�ن ل  ب�ر �ب حزن �ن ث  
 دخل ح� و�يضا اعطلب عليه ىش خلفة وورإ اعطر�ق ل رسوثق �مامه إور يمش الجرإ ف كن
 ص� اهللا رسول وتفل دوابه من ةغ حت فيه اعت الفر وسد اعغار �مان من لتأرد الرسول قبل اعغار
َ�ت ال�غة وكن ع وسل  عليه اهللا  ف

 ؟ جبانا ي�ون �زن من ك وهل 

ُ  ال( لوط لسيدنا الالئ�ة قاعت
ُ
  ْف ت

ُ
ُْزنْ  ُوال

ُ
ْهلُُك  ُمنُّجوكُ  لِنفا ت

ُ
  ُو�

ف
تُُك  لِال

ُ
ُغابِِر�نُ  ِمنُ  ُكنُْت  اْوُر�

ْ
 اع

  جبانا؟ لوط سيدنا كن فهل. )٣٣

ِْتُها ِمن ُ�نُاُداُها( لر�  جَ�ل وقال 
ُ
  ت

ف
ال
ُ
ُْزِ�  َ

ُ
ْتُِك  ُرّ�ِك  ُجُعُل  قُدْ  ت

ُ
ّ�ا ت  . )٢٤ ُسِ

ُْزنُوا ُوالُ  تُِهنُوا ُوالُ ( للمؤمن� تعا  وقال 
ُ
نتُ ُ  ت

ُ
ْعلُْونُ  ُو�

ُ
 . )١٣٩عمران آل( )ّمْؤِمِن�ُ  ُكنتُ  ِلن األ

  جبناء؟ ت�ونوا وال ذلك مع� هل

  

 . الص سياق بسب معانيه تتعدد )مع( عفظ

  والأييد؟ الص �م اععل  تفيد )كنت  �ينما مع�  وهو(

  والأييد؟ الص �م اععل  تفيد )التق� مع اهللا �ن واعلموا(
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  ُرّ�ُك  يُوِح  لِذْ ( 
ُ
ّ�  الُْمآلئُِ�ةِ  لِ 

ُ
  ُمُعُ� ْ  َ

ْ
ينُ  ُ�ثُبّتُوا ِ

ف
  ال

ْ
ِق  آُمنُوا

ْ
ع
ُ
ينُ  قُلُوِب  ِف  ُسأ ِ

ف
  ال

ْ
 )الرفْعُب  ُ�ُفُروا

  وتأييد؟ نص معية �م عل  معية العية هذه هل

  

 ف ىاعف وال. ب�ر �ب ع الناء ثبت الصاحبة وال اععل  معية ال الص معية العية كنت فِذا
 . عنيد جبار وكبر �و جاهل لال الأييد معية هنا العية كون

 تثبت �خر آيات ف غ�ه و� فيه �دها فِننا اآلية هذه ف ب�ر �ب ع السدينة �د ل  و�ذا 
 . ب�ر �ب ف فقط وعيس �صحابه ك ع السدينة

  

ُ  رُِضُ  دْ عُقُ [  تعا  قال َف بُايُِعونُُك  لِذْ  الُْمْؤِمِن�ُ  ُعِن  ا ُْت  ُُ
ُ
ُجُرإِ  ت نُْزُل  قُلُو�ِِه ْ  ِف  ُما ُ�ُعِل ُ  الشف

ُ
ِدينُةُ  فُأ  السف

ثُاُ�ُه ْ  ُعلُيِْه ْ 
ُ
 . )١٨:اعفتح[ (قُِر�باً  ُ�تْحاً  ُو�

ينُ  ُجُعُل  لِذْ [  تعا  وقال  ِ
ف
ُِميف  قُلُو�ِِه ُ  ِف  ُ�ُفُروا ال

ْ
يفةُ  ةُ ال ُاِهِليفةِ  ُحِ

ْ
نُْزُل  ال

ُ
ُ  فُأ َف  رُُسوِلِ  ُعُ  ُسِدينُتُهُ  ا

لُْزُوُه ْ  الُْمْؤِمنِ�ُ  وُُعُ 
ُ
ُحقف  ُوُ�نُوا الفْقُوى ُكُِمةُ  ُو�

ُ
ْهلُُها بُِها �

ُ
ُ  ُوُ�نُ  ُو� َف ءٍ  بُِ�ّل  ا  . )٢٦:اعفتح[ (ُعِليماً  ُشْ

نُزُل  ُ� ف [  تعا  وقال 
ُ
�  َّ نُزُل  الُْمْؤِمِن�ُ  وُُعُ  رُُسوِلِ  ُعُ  ُسِدينُتُهُ  ا

ُ
ُب  تُُروُْها عف ْ  ُجنُوًدا ُو� ينُ  وُعذف ِ

ف
 ال

 
ْ
ُكفِِر�نُ  ُجُزاء وُُذلُِك  ُ�ُفُروا

ْ
تُوُب  ُ� ف  ٢٦ اع ُُ  َّ َّ  رُُشاء ُمن ُعُ  ُذلُِك  ُ�ْعدِ  ِمن ا  ]. ٢٧ رفِحي ٌ  ُ�ُفورٌ  ُوا

  

 بيعة و� غزواته ف و�نما هجرته ف فقط عيس وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع رب� �بو كن وقد
 .الشجرإ
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  قلا��ما صغت فقد حهللا يل تتا�ا ين 
 واجتناب جار�ته اجتناب من وسل  عليه اهللا ص� الب كرهه ما حب ف الق عن وماعت زاغت 

 قلو��ما صغت قد لذ لدما خ�ا كن تتو�ا لن �ي.. واعنساء اععسل �ب السالم عليه و�ن.. اععسل
 . غ� ال باعغ�إ متعلق الز�غ وهذا )١٨/١٢٤اعقرطب(

  

 . اع�فر ل  االسالم عن ز�غا عيس السأعة هذه ف ز�غ وهذا

 وال ببقائهما يقر �ن وحاشاه منه، زواجهما �قر بل منهما ذلك عل  بعدما يطلقهما ل  والرسول
 ل  الرسول و�ن بالبوإ اعطعن هذا من يلزم ألنه. الرافضة فيه ينفخ ما رستحق وراأل كن لن يطلقهما
 . اعطالق �ستحق من يطلق

  

 . اآلية هذه مع� عن سئل عندما وذلك »وحفصة  �شة هما« يقول �ن عمر الق يمنع ول 

  

 ب�ر �بو هما الؤمن� صاعح فِن األخرى منهما ك مظاهرإ ع اتفقنا قد وحفصة  �شة كنت و�ذا
 ابنته منهما ك بتو�يخ ابنتيهما ضد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وعمر ب�ر �بو ظاهر فقد وعمر
 )اعطَي تفس�( وعمر ب�ر �بو �ي )الؤمن� وصاعح( اآلية شح ف الروايات وردت وقد. ذلك ع

  

 �دى اا ىطب �ن �وز ال من خطب عليا �ن كما. معصومة عيست ذلك ومع اليت �هل من و �شة
 .وسل  عليه اهللا ص� الب غضب ل 

  
 تعا  قال اللتان الر�تان من:  قائال اآلية هذه عن عنهما اهللا رض عمر الؤمن� �م� عباس ابن سأل
 ) قلو��ما صغت فقد اهللا ل  تتو�ا لن: ( 
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 ساق ث  ) قول ف يتدد �و ذلك يندر ول (  و �شة حفصة هما عباس ابن يا لك عجبا وا:  عمر فقال 
 : قائال الديث

 �ساؤنا فطفق ، �ساؤه  تغلبه  قوما وجدنا الدينة قدمنا فلما ، اعنساء نغلب قوما قررش معش كنا 
  ، �سائه  من يتعلمن

 ، تراجع� � فِذا اور�ت عّ  يوما فغضبت:  قال ، باععوال ز�د بن �مية ب� دار ف م�� و�ن:  قال
  ، تراجع� �ن أن�رتف

 وتهجره ، ع�اجعنه وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج لن فوا� ؟ �راجعك �ن تندر ما:  فقاعت
 الليل، ل  الوم لحداهن

 ؟ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �تراجع�:  فقلت حفصة ع فدخلت فانطلقت:  قال

  نع :  قاعت ؟ الليل ل  الوم لحدا�ن وتهجره:  قلت ، نع :  قاعت

 رسول عغضب عليها اهللا يغضب �ن احدا�ن �فتأمن ، وخس من�ن ذلك فعل من خاب قد:  قلت
 وال ، لك بدا ما مال من وسلي� ، شيئا �سأله وال اهللا رسول تراجِ ال ؟ هلدت قد � فِذا ،

  )  �شة ع�ي(  منك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  و�حب �وس  � جارتك كنت لن يغرنك

 يوما ي�ل ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  اع�ول نتناوب و�نا ، األنصار من جار ل و�ن:  قال
  ، ذلك بمثل وآتيه ، وغ�ه الوح بَ فيأتي� ، يوما و�نزل

 ث  باب فضب عشاء �ت ث  يوما صاحب ف�ل ، لغزونا اليل تُنعل غسان �ن نتحدث و�نا:  قال
  لله فخرجت ، دا�نا

!  و�طول ذلك من �عظ  بل ، ال:  قال ، ؟ غسان �جاءت ؟ ذاك وما:  فقلت ، عظي  �ور حدث:  فقال
 ، �ساءه وسل  عليه اهللا ص� الرسول طلق

 ، كئنا هذا �ظن كنت ، وخست حفصة خابت قد:  فقلت

  ، تبك و� حفصة ع فدخلت ، نزعت ث  ثياب ع شددت الصبح صليت لذا حت

 الش�ة هذه ف معتل هذا هو ، �دري ال:  فقاعت ؟ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �طلق�ن:  فقلت
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  للّ  خرج ث  اعغالم فدخل ، ععمر استأذن فقلت �سود ل غالما فأتيت ،

 ، بعضه  يبك جلوس رهط عنده فِذا ، النَ �تيت حت فانطلقت ، فصمت ل ذكرتك:  فقال
 ، �جد ما غلب� ث  ، قليال فجلست

 ، فصمت ل ذكرتك:  فقال خرج ث  فدخل ، ععمر استأذن:  فقلت اعغالم فأتيت 

 خرج ث  فدخل ، ععمر استأذن:  فقلت اعغالم فأتيت �جد ما غلب� ث  ، النَ ل  فجلست فخرجت
 ، فصمت ل ذكرتك قد:  فقال للّ 

 ص� اهللا رسول ع فسلمت فدخلت ، لك �ذن دق ، ادخل:  فقال يدعو� اعغالم فِذا مدبرا فولت
 صاعح حديث ف يعقوب وحدثنا �حد اإلمام قال(  - حص� رول ع متدئ هو فِذا ، وسل  عليه اهللا
  - ) جنبه ف �ثر قد حص� رمال: 

  ال : وقال للّ  ر�سه فرفع ؟ �ساءك اهللا رسول يا �طلقت : فقلت

 الدينه قدمنا فلما ، اعنساء نغلب قوما قررش معش و�نا اهللا ولرس يا ر�يتنا لو ، �رَ اهللا : فقلت
  ، �سائه  من يتعلمن �ساؤنا فطفق ، �ساؤه  تغلبه  قوما وجدنا

  ، تراجع� �ن فأن�رت ، تراجع� � فِذا اور�ت عّ  يوما فغضبت 

 وتهجره ، جعنهع�ا وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج لن فوا� ؟ �راجعك �ن تندر ما:  فقاعت
 الليل، ل  الوم لحداهن

 عغضب عليها اهللا يغضب �ن احدا�ن �فتأمن ، وخس من�ن ذلك فعل من خاب قد:  فقلت
  ؟ هلدت قد � فِذا ، رسول

 يغرنك ال:  فقلت حفصة ع فدخلت اهللا رسول يا:  فقلت ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فتبس 
  �خرى فتبس  ، منك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول  ل و�حب �وس  � جارتك كنت �ن

 اليت ف ر�يت ما فوا� ، اليت ف ر�س فرفعت فجلسُت  ، نع  قال ؟ اهللا رسول يا �ستأ�ُس :  فقلت
 ، ثالثة �هبة لال الص يرد شيئا

  ، اهللا عبدوني ال وه  والروم فارس ع وسع فقد ، �متك ع يوسع �ن اهللا رسول يا اهللا ادعُ :  فقلت
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 ، اةنيا الياإ ف طيباته  ل  عجلت قوم �ولك ؟ الطاب ابن يا �نت شك �ف:  وقال جالسا فاستوى

  اهللا رسول يا ل استغفر:  فقلت

 . وجل عز اهللا  تبه حت عليهن ووجدته شدإ من ، شهرا عليهن يدخل �ال �قس  و�ن

  واعنسائ واعتمذي ووسل  الخاري الديث هذا روى وقد

  
 و�ن بيت ك ف �صل �ور وهذا �سائة ع وجد قد وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن يتب� و�هذا
 عليه اعغ�إ تصبه  �ساءه و�ذلك ، و�بغض و�ب و�رض يزعل �شا وسل  عليه اهللا ص� الرسول
 اهللا ص� الرسول ء�سا  تب و�ذلك وجل وجل عز اهللا  تبه الادثة هذه و� ، وسل  عليه اهللا ص�
 وسل  عليه
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  ر�ك وجه و�بق 
 وجه فِنه  األئمة ه  الشيعة عند اآلية تفس� �ن يفوت�  ال �ن نود اآلية مع� ع�  نذكر �ن قبل 

 . اهللا

 . )١/٣٣٤اعفقيه �ضه ال من( »اهللا ل  الوجه �ي « الصدوق قال 

 بأن وقال الصدوق تناقض ث  »وحججه نبياؤه� �ي اهللا وجه مع� بأن فقال خاعفه الحقق ع�ن 
 ٤/٣األنوار بار ٢/١٩٠للطَس االحتجاج ٢/١٠٦الرض �خبار عيون( واألئمة األنبياء ل  الظر معناه

 . )١/١٩اععطاردي اهللا ععز�ز الرضا وسند ١/٣٠٠اعَاه� نور ٣١و

 آل مناقب( »اهللا حدود و�ن اآليات و�ن اهللا وجه �ن « آشوب شهر البن طاعب �ب آل مناقب و� 
 . )١٠/٢٥٣الحار سفينة وستدرك ٣/٦٣طاعب �ب

  

 . )٢/٣٤٥اعق� تفس� ١٩٦-٢٤/١٩٢األنوار بار( »اهللا وجه �ن « �يضا الجلس وعند

 . )٣٩/٨٨األنوار بار( ع وجه �ي »ر�ك وجه و�بق « الجلس وعند 

 . )٤/٥نواراأل بار( »دينه �ي اهللا وجه « الجلس وعند 

 . )٤/٦األنوار بار. (ذاته �ي »اهللا وجه « التناقض الجلس وعند 

 ٦/٣٢٣( »بوجهه اإل�سان ظهور باألدعة اعظاهر ر�ك �ي »ر�ك وجه و�بق « الجلس وعند 
٨٧/٢٣٢( . 

 . )٨٣/٢٠٦األنوار بار( اهللا ل  الوجه فث  �ي »ر�ك وجه و�بق « الجلس وعند 

 . )٣/١٢٥الكف �صول شح( وقيوميته عنايته �ي اهللا وجه ا�الازندر وعند 

 وستدرك( »و�حبها طلبها من ولعون ولعونة اةنيا « حديث الوسائل وستدرك ف وروى 
 وعدم باععمل اهللا ل  الوجه منها فه  �نه يؤ�د اا. )٣/٣٥٥الحار سفينة وستدرك ١٢/٣٨الوسائل
 . �ن قولن ما وهذا. اآلخرإ بعمل اةنيا طلب



 

462 

 الدون فجميع... قيد بال الطلق الوجود هو وتعا  سبحانه اهللا لن « األنصاري لبراهي  الشيخ وعند 
 الالل ذو ر�ك وجه و�بق فان عليها من ك ) تعا  قول مع� عنده وهذا »ومظهره اهللا وجه هو

 . )١ ص اهللا �ولاء( »واإلكرام

  

  رندنا معناها

 . )١١٢القرإ( )�سن وهو هللا هوجه �سل  من ب� ( 

ْحُسنُ  ُوُمنْ  ( 
ُ
نْ  ِديناً  � ْسلُ ُ  ِومف

ُ
ِ  وُْجُههُ  � ف  . )١٢٥:اعنساء( )ُ�ِْسنٌ  ُوُهوُ  َِ

ينُ  ُرْطُردِ  ُوال (  ِ
ف
ُغُداإِ  ُر�فُه ْ  يُْدُعونُ  ال

ْ
ُعِشّ  بِاع

ْ
 . )٥٢:األنعام( )وُْجُههُ  يُِر�ُدونُ  ُواع

 )  ْ َِ ينُ  ُمعُ  َُْفُسُك  ُواْص ِ
ف
ُغُداإِ  ُر�فُه ْ  يُْدُعونُ  ال

ْ
ُعِشّ  بِاع

ْ
 . )٢٨:الدهف( )وُْجُههُ  يُِر�ُدونُ  ُواع

ِ  ُمعُ  تُْدعُ  ُوال (  َف اً  ا
ُ
ُ  ال آُخرُ  لِل

ُ
  لِل

ف
ءٍ  ُكّ  ُهوُ  لِال   ُهالٌِك  ُشْ

ف
ُ  وُْجُههُ  لِال

ُ
ُْ� ُ  ل

ْ
 )تُرُْجُعونُ  ُو�ُِلْهِ  ال

 . )٨٨:اعقصص(

ُ  ُوُمنْ  (    وُْجُههُ  ْسِل ْ ر
ُ
ِ  لِ  َف ُعْرُوإِ  اْستُْمُسُك  ُ�ُقدِ  ُ�ِْسنٌ  ُوُهوُ  ا

ْ
  الُْو�ُْق  بِاع

ُ
ِ  ُو�ِ  َف ُوورِ  ُ قِبُةُ  ا

ُ ْ
 )األ

 . )٢٢:عقمان(

ُ�ُمنْ  ( 
ُ
ْهُدى وُْجِههِ  ُعُ  ُمِدّباً  ُُْمِش  �

ُ
نْ  � مف

ُ
ْمِش  � اٍط  ُعُ  ُسِوّ�اً  ُُ  . )٢٢:اللك( )ُوْستُِقي ٍ  ِصُ

  

  معني�؟ أم وححدح مع� للاجه هل

 الر�ب الوجه: معني� ع الوجه �ن علماؤ�  قال فقد. الشيعة عند والوجه اعقصد الوجه مع� 
ْهِل  ِمنْ  ُطائُِفةٌ  ُوقُاعُْت  ) تعا  قال كما وصدره شء ك �ول بمع� والوجه.. عينان فيه الي

ُ
ِدتُاِب  �

ْ
 اع

ي آِمنُوا ِ
ف
نِْزُل  بِال

ُ
ينُ  ُعُ  � ِ

ف
.. )٧٢:عمران آل( )يُرِْجُعونُ  عُُعلفُه ْ  آِخُرهُ  ُواْ�ُفُروا الفُهارِ  وُْجهُ  آُمنُوا ال

 : اعفرزدق وقال )هللا وجهه �سل  ان دينا �حسن ومن ) تعا  قول ذلك من باعفعل اعقصد والوجه
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  الكرم بنات وروان آل ل  ر�ئب شدت ح� وج� و�سلمت

 : يقول اعفراء و��شد. ل  و�رادت قصدي تجعل �ي 

  واععمل الوجه لله اععباد رب �صيه ل  ذنبا اهللا �ستغفر 

 بصالت قصدي قصدت �ي. واألرض السماوات فطر ل�ي وج� وجهت: الصالإ ف قول  ومنه 
-٣/٤٦األمال. (والاحية والهة الهاب والوجه..  )اعقي  ل�ين وجهك فأق  ) تعا  قول ومنه. وعم�

٤٧( . 

 »هالك فهو غ�ه ل  به يتقرب فعل ك �ن بمع� )وجهه لال هالك شء ك ) تعا  قول وفس 
 . )٣/٥٠األمال(

 تعليقه �ثناء )ر�ك وجه و�بق ) تعا  وقول )وجهه لال هالك شئ ك) اآليت� ب� اعطَس وجع 
 . )٤٥٣األخالق رموك( »فيها ما ولعون ولعونة اةنيا « حديث ع

  والوجه اعقصد بمع� يأت فالوجه لذن 

 واععش باعغداإ ر�ه  يدعون الين مع نفسك واصَ( تعا  قال كما وجهه به �ر�د ما اآلية ومع� 
 الشيعة يفعل كما ال. فقط هللا د ئه  ف اإلخالص �ي اهللا ل  د ئه  وجهة �ي. )وجهه ير�دون
 . بد ئه  وقاتالخل وجه ير�دون بد ئه 

 . وجهه لال هالك شء ك: األخرى اآلية مثل. اهللا ل  فيه اععمل وجه كن ما بمع� فسوه اععلماء 

 : الشاعر ليد قال وقد

  باطل اهللا خال ما ك �ال

 .اهللا هو عليا بأن تص�ح فيه الشيعة تفس� ع�ن 

 ع وجه يبق �ي )ر�ك وجه و�بق ) فقالوا 
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 رند حت وحوسكر حلبيذ رشب كن رمر أن: حفضةحلر قال 
 هوفات

 النبوذ اععسل �و المر �تول يبالون وال ينبذون و�نوا. الاء ف ينبذ ما و�صلها وشت�ة كمة البيذ
 ال؟ �م وسدر ل  الاء مع
 

 .عذبا طعمه فيص� بالاء ىلط تمر هو البيذ

 .الاء ف منبوذ رتم وهو الالب �شاب الوم رس� ما مثل 
 

 والنت  والزفت اةباء ف الاء نبذ عن ن� بعدما �جازه ث  األور �ول البيذ عن الب ن� وقد
  .وسدر ا  الاء مع النبوذ المر تول فيها رسع �وان ألنها والق�

 
 »وسدرا ش�وا� وال. كها األسقية ف فاش�وا سقاء، ف لال البيذ عن ونهيت� » وسل  صحيح فف
 .اعظروف ماء ف و�وه المر لعقاء يع�

َد السقاء ألن استثناها لنما. قر�ة ف لال �ي. سقاء ف لال   الاء، ي

 .اعظروف ف ما اشتداد فيه يقع ما رشتد فال 
 

 .فيش�ه للنب الاء ف المر تنبذ الار�ة و�نت
 )وسدرا يص ول  تدرش ل  الي البيذ لباحة: باب( هدذا وسل  بوب وقد

 عبيد، بن �� عن شعبة حدثنا �ب حدثنا. اععنَي معاذ بن عبيدا� حدثنا: �حاديث عدإ وفيه 
 لذا فيش�ه الليل �ول ف ل ينتبذ اهللا رسول كن :يقول عباس ابن سمعت: قال الهرا�، عمر �ب

 سقاه شء بق فِن .اععص  ل واعغد األخرى والليلة واعغد تجء اعت والليلة ذلك يومه �صبح
 .فصب به �ور �و الادم
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 البيذ ذكروا: قال .الهرا� �� عن شعبة حدثنا. جعفر بن �مد حدثنا. �شار بن �مد حدثنا ·
 للة من: شعبة قال. سقاء ف ل ينتبذ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن« فقال عباس ابن عند

 .صبه �و الادم سقاه شء، منه فضل فِن. اععص ل  والالثاء آالثن� يوم فيش�ه االثن�،

 
 - كر�ب و�ب ب�ر ألب واللفظ -لبراهي  بن و�سحاق كر�ب و�بو شيبة �ب بن ب�ر �بو وحدثنا ·
. عباس ابن عن عمر، �ب عن األعمش، عن معاو�ة �بو )حدثنا: اآلخران وقال. �خَنا: لسحاق قال(

 وساء ل  اعغد و�عد واعغد الوم فيش�ه .الز�يب ل ينقع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن :قال
 .يهراق �و فيسق به يأور ث . الالة

 
 :قال .عباس ابن عن عمر، �ب بن �� عن األعمش، عن جر�ر �خَنا. لبراهي  بن لسحاق وحدثنا ·
 فِذا. اعغد و�عد واعغد يومه يش�هف. السقاء ف الز�يب ل ينبذ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن .

 .�هراقه شء فضل فِن .وسقاه ش�ه الالة وساء كن

 يا تزعمون كما السدر لشارب كثوم �م ابنته يزوج �ن طاعب �ب بن ع يرض كيف وسؤالا·
 ؟ رافضة

 
  السدر؟ رشب �ن الوت سدرات يعا� لن يم�ن هل: �نفس�  سأل  وهل

 .اإلنصاف من �رووون �ن�  ع يدل اا
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 وححدة بطلقة حلالث حلطالق �عل رمر 
  

 اهللا ص� اهللا رسول عهد ع اعطالق كن((  قال عباس ابن فعن الالث اعطالق الوضائه باعنسبة
 لن: الطاب بن عمر فقال واحدإ، الالث طالق عمر، خالفة من وسنت� ب�ر و�ب وسل  عليه
 ،)) عليه  فأوضاه عليه ، �وضيناه فلو �ناإ فيه ل  كنت قد �ور ف استعجلوا قد الاس

  
 جاءت حت ذلك ع األور وظل واحدإ، طلقة تقع ثالثاً  اور�ته طلّق لذا الرجل �ن يب� الديث هذا 

 الاس تهاون ر�ى عندما وع�ن الائنة، الواحد اعطلقة عمر �بق األول� السنت� و� عمر خالفة
  تأديباً  ذلك ف عليه  رشدد �ن �راد فيه وعبثه  الطليق ف

ً
 من وهذا ثالثاً  اعطالق فأوقع ل  ورد 

  منه  واحداً  علياً  �ن شك وال ذلك ع زمانه ف الصحابة وافقه وقد عنه اهللا رض وفقهه اجتهاده

 �عل  وهو باععلة ورتبطاً  جعله لنما ال�  ينسخ ل  فِنه ورسول اهللا حرم لا تليالً  ذلك وعيس 
 وجل، عز اهللا �مام رعيته عن السؤول االمام �نه ل  لضافةً  ذلك ف وسل  عليه اهللا ص� الب بمراد

 �و الطلوب عن تقاعسوا لن للصواب يرده  و�ن يصلحه  لا و�رشده  رسوسه  �ن عليه فيجب 
 الصحابة �فاضل من �نه ثبت قد وعمر و�نفعه ، يصلحه  ما ع يعمل و�ن القوق، ف قّصوا

 به اهللا يرفع الي الطأ من فهذا �خطأ �نه فرض وع سائغ، اجتهاد هذا واجتهاده باةين، و�علمه 
 الصحابة، خيار وعلمه بفضله اعتف وقد الؤاخذإ،

 )) عمر لسان ع تنطق السدينة �ن نبعد كّنا ما((  قال عّ  عن الشعب روى فقد 

  
 �ب� لو واهللا باهللا، و�عرفنا اهللا دين ف و�فقهنا اهللا، ب�تاب �علمنا عمر كن((  وسعود ابن وقال 

 )) الاس يعرفه بّ�  �ور هذا �ن يع� الساع�، طر�ق من

  
 وقال عليه  لرجح كّفة ف األرض �هل عل  ووضع م�ان كّفة ف وُضع عمر عل  �ن لو((  �يضاً  وقال 

 )) مرع ذهب يوم ذهب اععل  �عشار �سعة ألحسب ل�
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 )) به فخذوا عمر صنع ما فانظروا شء ف الاس اختلف لذا((  �اهد وقال 

  
  )( كذا يقول وال كذا يقول ال م�اناً  عمر كن لنما((  الهدي عثمان �بو وقال 

  
 شك وال )) بعدي من الراشدين اللفاء وسنة �سنت علي� ((  وسل  عليه اهللا ص� الب قال وقد
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بذلك �ور كما به و�قتدى راشدي ةخليف عمر �ن

  
 عش�ة االث� الرافضة كتب من �نقل لك فسأضطر الكم، بهذا يقتنع عن اليجا� ععل وع�ن

 واصفاً  عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع اعقوم وص يقول عمر، ف اليت �هل ر�ي ةيه  والعتمدإ
 السّنة، و�قام اعفتنة خلّف اععُمد، وداوى األوُد قّوم فقد فالن بالء هللا((  بقول عمر ح�  زمن
 رحل بّقه، واتقاه طاعته، اهللا ل  �ّدى ّشها، وسبق خ�ها �صاب اععيب قليل الوب نقف  ذهب

 )) الهتدي رستيقن وال الضاّل فيها يهتدي ال متشّعبة، طرقٍ  ف وتر�ه 

  
 )) بّرانه اةين ضب حت واستقام فأقام والٍ  ووله ((  �يضاً  عنه وقال

  
 وتو�(( ...  بقول عمر والية وصف علياً  �ن يذكر القف ابراهي  اعقوم إلمام ) اعغارات(  كتاب و�
  ،)) القيبة ميمون الس�إ، ورضّ  و�ن األور عمر

  
 فتُلُْقُه  بنفسك، اععدو ذاه ل  �س مت لنك((  ل قال الروم غزو ل  الروج ف عمر شاوره وعندما

 لله، يرجعون ورجع بعدك عيس بالده ، �قص دون كنفة للمسلم� ت�ن ال فتُندب، �شخصك
 و�ن تب، ما فذاك اهللا �ظهرك فِن والصيحة، الالء �هل معه واحفز �ُْر�اً، رجالً  لله  فابعث
خرى ت�ن

ُ
 )) للمسلم� ومثابة للناس ردءاً  كنت األ
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 اليجا� ادع الي) و�صولا الشيعة �صل(  كتابه ف اعغطاء كشف آل �مد اآلخر امه �م و�قول 
 ( والا� األول الليفة �ع� الليفت� �ن ) طاعب �ب بن عّ  �ي(  ر�ى وح�)) !بقراءته تمتع �نه
 ول  وحاعفت وتوسيع النود وته� الوحيد كمة �ش ف الهد �قص بذال )! وعمر ب�ر �بو �ي

 )) وسال  بايع )! انظر؟(  رستبدا ول  رستأثرا

  
 باس  �والده �حد وس� بل وفقط ذلك وعيس الطاب، بن عمر من كثوم �م ابنته ع زّوج للك 

 �حد رشك ذلك بعد فهل الطاب بن عمر للخليفة وتقديره حبه ع تدلالً  األر�� باعتاف عمر
  !وقلبه؟ عمر لسان ع الق وضع اهللا بأنّ 
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 ع خالفة ف بالطعن حتسامه ف تيمية حبن رن دفاع 
  الرحي  الرحن اهللا �س 

 : بعد �ما ، بهداه اهتدى ومن �صحابه و آل ع و اهللا رسول ع سل  و اهللا ص� و المد

 تيمية بنا اإلسالم شيخ عن تنقل كتابات و وؤعفات ونقر� �قواالً  األخرى و اعفينة ب� �سمع فِننا
 تلك �صول بثت فلما ، عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع خالفة ف اعطعن ظاهرها �قواالً  اهللا رحه

 : �صناف ع وجدتها اهللا رحه كمه ف األقوال

 . واضحاً  افتاءً  عليه افتى و اإلسالم شيخ ع كذب من صنف - ١

 . مبتوراً  رفاً � نقالً  اهللا رحه اإلسالم شيخ عن نقل من منه  و - ٢

 رد باب من غ�ه عن نقالً  ذكرها قد تيمية ابن كن و ، اهللا رحه تيمية البن �قواالً  نقل من ومنه  - ٣
 . الصوم للزام باب من و بالشبهة الشبهة

 . واالعتقاد القر�ر سياق ف ال الروافض ع الرد سياق ف اهللا رحه اإلسالم شيخ ذكره ما منها - ٤

 حسن ع اعظن سوء قدووا و ، �بون كما فسوه و هؤالء �خذه غوضاً  ولتبساً  كن ما ومنها - ٥
 . اعظن

 سياقها من بتجر�دها �و ، بت �و بتحر�ف بعضه  نقلها اعت األقوال تلك مناقشة �ر�د ال هنا �نا و
 ع خالفة ف هللا رحه تيمية ابن قررها اعت األقوال �برز �ن هو ، كه هذا من هدف و�نما ؛ اععام
 ألسباب عنه الاقلون �غفلها واعت ، االعتقاد و القر�ر و الب� سياق ف ُذُكُرها و ، عنه اهللا رض
 . بها �عل  اهللا

 اهللا رض ع خالفة ف اعطعن ظاهرها اعت األقوال تلك اهللا رحه تيمية ابن عن ينقلون الين ععل و
 من ىرجونها و اهللا رحه الشيخ �قوال ل  فيذهبون ، النحرفة ئه ألهوا االنتصار ير�دون لنما ، عنه

 الين كحال حال  ، آرائه  لدمة بها رستشهدون ث  يبتونها �و ، تفس�ها رسيئون �و سياقها
 . وسل  عليه اهللا ص� للنب ينسبونها و الوضوعة األحاديث رستخدوون
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 : � القاعة هذه من الدف كن و

 . عنه اهللا رض ع خالفة عن ودفاعه تيمية ابن اإلسالم لشيخ الصحيحة األقوال لظهار – ١

 �و ، األقوال هذه لثل غمطه  مع ، بالصب يتهمونه من ضد اهللا رحه اإلسالم شيخ عن اةفاع - ٢
 اهللا رحه تيمية ابن اإلسالم شيخ يته  ث  األقوال هذه يعرف منصفاً  �ظن ال و ، بها معرفته  عدم
 . عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع �عداء من بأنه

 يعنيه وال تيمية ابن ير�ده ال سياق ف رسوقها �و اهللا رحه اإلسالم شيخ �قوال �رف من ع الرد - ٣
 ف اعطعن ظاهرها ف اهللا رحه اإلسالم لشيخ �قواالً  يوردون الين العاص�ن الؤرخ� من كث� مثل ،

 الشتبهة األقوال بتلك يتمسدون و لثباتها ف الحدمة األقوال يت�ون و ، عنه اهللا رض ع خالفة
 و القائق يظلمون اععمل بهذا ه  و ؛ تقر�ر و تر�ر سياق عيس و رد سياق سياقها كن اعت �و

 . رشعروا ل  �و شعروا اإلسالم شيخ يظلمون

 : عليه النبيه ينبغ اا و

 النب� حامد ابن و بطة وابن حزم كبن غ�ه عن نقله لنما اهللا رحه تيمية ابن ع انتقد اا كث�اً  �ن
 بالشبهة الشبهة رد باب من ضعفاً  األرث الشيعة �قوال ع للرد الضعيفة األقوال يورد فهو ، غ�ه  و
 اعت األقوال تلك يذكر ال ، مذهبه  و السنة �هل عقيدإ يذكر و يقرر عندما لدنه و ، - ذكرت كما -
 .  عنه اهللا رض ع لالفة طعناً  و تنقصاً  – بباطل �و بق – منها يفه  قد

 كولة براءإ طياتها ف تمل بأنها �جزم ، كث�إ �قواالً  اهللا رحه تيمية البن وجدت �ن� القيقة و
 منها رنذك ، جداً  كث�إ � و ، عنه اهللا رض ع خالفة ف يطعن �نه دعوى ف اهللا رحه تيمية البن
 : ي� ما

 اهللا رسول قال:  قال سفينة عن جهان بن سعيد عن:  فقال ، سفينة حديث اإلسالم شيخ �ورد - ١
 ، ) اللك: (  قال �و ) رشاء من ولده اهللا يؤ� ث  ، سنة ثالثون البوإ خالفة: (  وسل  عليه اهللا ص�
 عل و ، عشإ اثنتا عثمان و ، عش عمر و ، سنتان ب�ر �ب مدإ �وسك:  سفينة ل قال سعيد قال
 ب� �ستاه كذبت:  قال ، بليفة ي�ن ل  علياً  �ن يزعمون هؤالء لن:  لسفينة قلت:  سعيد قال ، كذا

 . ) ١/٥١٥( النهاج.  األئمة من غ�ه و �حد صححه صحيح الديث.  وروان ب� يع� ، الزرقاء
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 بهذا الراشدين اللفاء من عنه اهللا رض علياً  �ن مةاألئ عليه الي الصحيح و:  اهللا رحه قال و - ٢
 بذلك �سميه والصحابة الؤمن� �م� نفسه رس� كن ع فزمان ، - سفينة حديث يقصد – الديث

 حار من �ضل فهو الالفة ف عنه اهللا رض بع� ير�ع ل  من و:  اهللا رحه حنبل بن �حد اإلمام قال ،
 . ) ٤/٤٧٩( اعفتاوى �موع.  ورتبة يفةخل فلك هذا مع و ، �هله

 و�ن اتباعه وجب بالص ثبت وما بالص ثابت و�مامته خالفته اعتقاد ع�ن:  اهللا رحه قال و - ٣
 . ) ٤/٤٤٠( اعفتاوى �موع.  تر�ه األرابر بعض كن

 ع �حداً  تلقا وال ، قاتله من لمامة ع �حداً  يقاتل ل  عنه اهللا رض ع و:  اهللا رحه قال و - ٤
 وال طلحة وال  �شة ال ، منه باإلمامة �حق �نه خالفته زمن ف قط �حد ادع وال ، نفسه لمامته
 قتل بعد وسابقته ع بفضل معتف� كنوا األمة ك بل ، الوارج وال ، و�صحابه معاو�ة وال الز��
 . )٦/٣٢٨( نهاجال.  خالفته زمن ف يماثله من الصحابة ف يبق ل  �نه و ، عثمان

 بعض كن و�ن ، منه باإلمامة �حق غ�ه �ن ف طائفتان يتخاص  ل  ، ع و�ذلك:  اهللا رحه قال و - ٥
 اهللا ص� �مد لبوإ كرهاً  كن من الاس من فِن منه البد فهذا األر�عة من �حد لوالية كرهاً  الاس
 . )٦/٣٢٩( النهاج.  لفاءال بعض لمامة ي�ره من فيه  ي�ون ال فديف ، وسل  عليه

 تُنازع وال ، ع من �فضل هو من ) الالثة اللفاء(  بعده  الصحابة ف عيس و:  اهللا رحه قال و - ٦
 طائفة تفّضل ل  و ، منه �فضل ع جيش ف عيس �نه ف عثمان خالفة بعد السلم� من طائفة

 ل  عرضت لشبهة ذلك مع قاتلوه فِن ، �ةمعاو عليه يفضل �ن فضالً  ، الز�� و طلحة عليه معروفة
 باس  الز�� و طلحة قط يتس ف  ول  دونه اإلمام �نه وال منه �فضل غ�ه �ن ع ال ل اعقتال ي�ن فل 

 . )٦/٣٣٠( النهاج.  ذلك ع �حد بايعهما وال اإلمارإ

 الراشدين اللفاء آخر ، عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع الؤمن� �م� كن و:  اهللا رحه وقال - ٧
 . ) ٣/٤٠٦( اعفتاوى �موع.  الهدي�

 من �ضل هو:  قال و ع خالفة ف توقف من تبديع �حد عن النصوص ع�ن:  اهللا رحه وقال - ٨
 عيس �نه ف السنة �ئمة من �حد وال �حد يتدد ول  ، مناكحته عن ن� و ، بهجرانه و�ور ، �هله حار
 تو�ز بعينه ال – خاعفه من �و ع – �حدهما فتصو�ب ، ذلك ف شدوا وال منه بالق �و� ع غ�
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 كن لن و الصب من نوع فيه ضال مبتدع لال يقول ال هذا و بالق منه �و� ع غ� ي�ون ألن
 . ) ٤/٤٣٨( اعفتاوى �موع.  متأوالً 

 .  )٣٥/٢٦( اعفتاوى �موع.  داً ج كث�إ بع� تمت الالفة �ن ع �حد نصوص:  اهللا رحه وقال - ٩

 عن فضالً  الز�� و طلحة من �فضل علياً  �ن ع متفقون السنة �هل جاه� و:  اهللا رحه قال و - ١٠
 . ) ٤/٣٥٨( النهاج.  وغ�ه معاو�ة

 النة ل  يدعوه  ، الاغية اعفئة تقتله عمار و�ح(  حديث ع الكم عند اهللا رحه قال و - ١١
 . للبخاري اللفظ و عليه متفق صحيح حديث.  ) الار ل  و�دعونه

 ، النة ل  داع طاعته ل  اةاع لن و طاعته وجوب و ع لمامة صحة ع يدل �يضاً  هذا و:  قال
 فمقاتله هذا ع و ، ع قتال �وز ي�ن ل  �نه ع دلل هو و ، الار ل  داع مقاتلته ل  اةاع و�ن

 من بتخطئة ال�  هو و ، ألصحابنا اعقوع� �صح هو و تأو�ل بال باغ �و تأوالً م كن و�ن تطئ
 اعفتاوى �موع.  التأوع� الغاإ قتال ذلك ع فرعوا الين واعفقهاء األئمة مذهب هو و علياً  قاتل

)٤/٤٣٧( . 

 وؤمنون – خاعفوه و ع – �نه  ع السلف لجاع السنة و بالدتاب ثبت:  اهللا رحه وقال - ١٢
 اعفتاوى �موع. ل القاتلة اعطائفة من بالق �و� كنوا معه والين طاعب �ب بن ع �ن و وسلمون

)٤٣٣/ ٤( . 

 كما الاغية اعفئة قتلته عماراً  �ن مع و ، فارقه ان بالق �و� كن علياً  �ن مع:  اهللا رحه قال و - ١٣
 لا ي�ون ال و ، كه بالق نقر و ، اهللا عند من ءجا ما ب�ل نؤمن �ن فعلينا ، الصوص به جاءت
 من فأما ، والسنة الدتاب اتباع هو ذلك و اععدل و اععل  سبيل �سلك بل ، عل  بغ� نتك  وال هوى

 . )٤/٤٥٠( اعفتاوى �موع.  واالختالف اعفرقة منشأ فهذا ، بعض دون الق ببعض تمسك

 به جاء الي هو – ياس بن عمار �ي – قتله الي �ن تأول معاو�ة �ن يروى و:  اهللا رحه قال و - ١٤
 يع� – حزإ قتلنا لذاً  فنحن:  بقول الأو�ل هذا رد علياً  و�ن ، مقاتليه دون – طاعب �ب بن ع �ي –

 . )٣٥/٧٧( اعفتاوى �موع.  الصواب هو ع قال ما �ن ر�ب ال و ، - �حد يوم

 �م� قاتله  ، بقتال  وسل  عليه اهللا ص� الب �ور الين لارقونا والوارج:  اهللا رحه قال و - ١٥



 

473 

 الصحابة من اةين �ئمة قتال  ع اتفق و ، الراشدين اللفاء �حد طاعب �ب بن ع الؤمن�
 ، الصحابة من غ�هما و وقاص �ب بن سعد و طاعب �ب بن ع ي�فره  ول  بعده  من و والابع�

 السلم� �ووال ع و�غروا الرام اةم سفدوا حت ع يقاتله  ول  قتال  مع وسلم� جعلوه  بل
 �موع.  �ووال  يغن  ول  حر�مه  رسب ل  لذا و كفار ألنه  ال ، بغيه  و ظلمه  ةفع فقاتله 
 . )٣/٢٨٢( اعفتاوى

 طاعب �ب بن ع ؤمن�ال �م� خالفة ف خرجوا لا – الوارج �ي – هؤالء و:  اهللا رحه قال و - ١٦
 عليه اهللا ص� الب بأور سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب و هو قاتله  ، عنه اهللا رض
 . )٣/٣٨٢( اعفتاوى �موع.  اإلسالم �ئمة جيع قتال  ع اتفق و قتال  ع تضيضه و وسل 

 ، قاتلته فطائفة خالفته ف افتقوا لا �السلم �ن – السنة �هل �ي – يقولون و:  اهللا رحه قال و - ١٧
 ذكر ث  – الصحيح� ف ثبت كما ، بالق اعطائفت� �و� و�صحابه هو كن ، معه قاتلت طائفة و

 فُعل  �صحابه و ع فقتله  ورقوا الين الارقون الوارج ه  فهؤالء:  - قال �ن ل  ، الوارج حديث
 . ) ٤/٣٥٨( النهاج.  �صحابه و عنه اهللا ضر معاو�ة من بالق �و� كنوا �نه 

 و بالق �و� علياً  �ن الديث علماء و السنة �ئمة – رشك �ي – رستب ل  و:  اهللا رحه قال و - ١٨
 .  ) ٤/٤٣٨( اعفتاوى �موع.  الص عليه دل كما لله �قرب

 سعيد �ب حديث ف كما بالق اعطائفت� �و� ه  و�صحابه علياً  بأن اععل  مع:  اهللا رحه قال و - ١٩
 �و� فيقتله  السلم� من فرقة ح� ع مارقة تمرق: ( قال وسل  عليه اهللا ص� الب عن

 . ) ٣٥/٥١( اعفتاوى �موع.  الشام حرب ف هذا و )بالق اعطائفت�

 �نه وسل  هعلي اهللا ص� الب عن سعيد �ب عن الصحيح� ف �خرجنا قد و:  اهللا رحه قال و - ٢٠
 هؤالء و ) بالق اعطائفت� �و� يقتله  السلم� من فرقة ح� ع اةين من مارقة تمرق: (  قال

 ع فقتله  ع خالفة ف السلم� ب� اعفرقة حصلت لا ورقوا الين الرور�ة الوارج ه  الارقون
 و معاو�ة من بالق �و� طاعب �ب بن ع �ن ع الصحيح الديث هذا فدل �صحابه و طاعب �ب بن

 .  ) ١٨ ص(  الشيطان �ولاء و الرحن �ولاء ب� اعفرقان.  �صحابه

 ظنوناً  عثمان و بع� يظن من – ومعاو�ة ع فر�ق – اعفر�ق� جهال ف كن و:  اهللا رحه قال و - ٢١
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 الار هو و �لف ع كن و ، عثمان بقتل �ور �نه بع� يُظن كن:  وعثمان علياً  منهما اهللا بر� كذبة
 ع من ر�ب بال معلوم هذا و ، قتله ع يماعئ ول  بقتله رض ال و يقتله ل  �نه يم� بال الصادق
 . ) ٣٥/٧٣( اعفتاوى �موع.  عنه اهللا رض

 رحه و�نه عنه، اهللا رض طاعب اب بن ع من روحه اهللا قدس اإلسالم شيخ ووقف بينت ان بعد و
 كتابه ف الراش صاعح بن سليمان الشيخ نقله ما هنا اعرض �بته، ف السلف منهج عمتب اهللا
 .بالصب تيمية ابن اتهام ل  به  ادت اعت األسباب عن )ناصبيا ي�ن ل  تيمية ابن اإلسالم شيخ(

 فيدحض الصحابة، ف وطعنه  طاعب اب ابن ع ف وغلوه  الرافضة قول يب� اهللا رحه فالشيخ
 اهل والماعة السنة اهل قول يعرض ث  عنه، اهللا رض ع ف وقدحه  الواصب بقول ل قو

 ينقل الشيخ ف يطعن من ألن مبتورا الكم روحه اهللا قدس عنه فينقل الالف، هذا ف الوسطية
 .للشيخ و�عز�ه الواصب عن نقله

 رض ع ف الدذوب اعغلو من جارف سيل امام اإلسالم وشيخ( ؛٤٧ص الراش صاعح الشيخ يقول
 فماذا – عليه  اهللا رضوان – الصحابة ف اعطعن سبيل ف األراذيب من متدفقه ح  و�مام عنه اهللا

  يصنع؟

 :خيار�ن ل �د الدتاب هذا �مام اإلسالم شيخ  شها اعت اعظروف لذه التأول لن
 اعطعون بدفع اإلسالم شيخ يقوم ان هو الآلف؛ و�صحاب اععلماء عند الشهور وهو األول؛ اليار
 شيخ قام صحاب ع طعن �و �شبهة الرافض ر� فكما تتلفة، و�نها كذبها ببيان الصحابة عن

  )�الصحاب هذا عن لنفيه �قتدار ب�ل برده �و بردها اإلسالم

 ل  فاته خال ف �تدمون ان الص  كن لو �ي الرافض، غ� الص  كن لو ومقبول جيد خيار وهو
 .باعطبع كذلك عيسوا والرافضة )الص�ح اععقل �و الصحيح القل

 وواجهة ف فعال مفعول يراه ألنه اإلسالم شيخ اختاره الي وهو الا�؛ اليار( ؛٤٨ص الراش قال
 الروافض بأس لدف طر�قة �جدى �ن يرى اليار وهذا(قال ث  )�الستط� وغلوه  الروافض �راذيب

 اعطرف بذاك اعطرف هذا مقابلة �ي والواصب، الوارج من خصومه  �شبهات شبهاته  مقابلة هو
 . الوسط الصحيح الر�ي بينهما من لخرج ل، القابل
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 عنه  اهللا رض – وعثمان وعمر ب�ر �ب – الالثة اللفاء �حد ف طعنا �و شبهة الرافض قال فكما
 .عنه اهللا رض ع ف والوارج بللنواص وشابهة �شبهة اإلسالم شيخ قابلها –

 و�فه  الروافض، لحراج بقصد و�نما باهللا، واععياذ – عنه اهللا رض – ع تنقص بهذا يقصد ال وهو
 من واحد ع سيثبتونه اله  اعطعون من شء من ما ألنه الصحابة، ع تهجمه  ف اإلستمرار عن

 . عنه اهللا رض ع ف ل ااثال والواصب الوارج وسيثبت لال الصحابة

 �وزارها الصحابة ع حر�ه  تضع �ن ل  سيضطرون الهاية ف ألنه  الروافض، �لسنة ىرس وهذا
 �ن ل  سيبادرون فعندها عنه، اهللا رض – ع ف يناقضها بما تقابل و�راذيبه  شبهه  يرون عندما
 . �سوء احد يمسسها �ن ع وكنة ع حفاظا الشبهات ترديد وعدم السل  ىتاروا

 ل  ما وهذا جيعا، شه  من عيسل  بالروافض الواصب بها ضب اإلسالم شيخ من حيلة فهذه
 .اعظالة الهمة بتلك باتهامه بادر من عنه تاهل �و يفهمه

 نقله كما - اهللا خزاه  – الرافضه ع رده ف اإلسالم شيخ طر�قة ليان كف اظنه مثاال �سد وهنا
 :لراشا الشيخ
 استحلوا الين وه  وااله، ومن عع� اععداوإ نصبوا الين وهؤالء( روحه؛ اهللا قدس اإلسالم شيخ قال
 الوارج الواصب فهؤالء )الرادي ولج  بن الرحن عبد( رؤوسه  �حد وقتله كفرا، وجعلوه قتله

 حجة من فِن ورتدين، كفار كنوا معهما ومن طاعب اب �بن وع عثمان لن قالوا؛ لذا الارقون
 اهللا مدح من الصحيحة والسنة بالدتاب ثبت وما الصحابة، ليمان من تواتر ما عليه  السلم�

 ومن الصوص، من ذلك و�و النة، اهل من بأنه  و�خباره عنه ، ورضاه عليه ، اهللا وثناء ل ، تعا 
 . �مثالو طاعب �ب بن ع ليمان يثبت �ن يمدنه ل  الجج هذه يقبل ل 

 عطلب اللك؛ ع قاتل و�نه ظالا، فاسقا �و كفرا، كن عليا لن للرافض؛ الاصب هذا قال لو فأنه
 وصف� بالمل وسل ؛ عليه اهللا ص� �مد �مة من اللة اهل من قتل و�نه ل�ين، ال الر�اسة؛
 �هل قاتل بل مدينة، فتح وال كفرا، وسل  عليه اهللا ص� الب بعد يقاتل ول  وؤعفة، �لوفا وحروراء
 �ن يم�ن ل  – عنه اهللا رض – عع� البغضون الواصب تقول الي – الكم هذا و�و اعقبلة،
 . كه  األوع� السابق� �بون الين والماعة؛ السنة اهل لال الواصب هؤالء �يب
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 وهجرته  ليمانه  بالواتر ثبت و�وه ، والز��، وطلحة، وعثمان، عمر، ب�ر، �بو ل ؛ فيقولون
 الب ثناء الصحيحة باألحاديث وثبت عنه ، والرض عليه ، اهللا ثناء اعقرآن ف وثبت وجهاده ،

 متخذا كنت لو: (عنه الستفيض الديث ف كقول وعموما، خصوصا عليه  وسل  عليه اهللا ص�
 فِن �دثون، قبل�  األو  ف كن لنه: (وقول ،)خليال ب�ر ابا ألتذت خليال األرض اهل من

: عع� ف وقول ؟)الالئ�ة منه �ستح ان رستح �ال: (عثمان عن وقول ،)فعمر �مت ف ي�ن
 نب لك: (وقول ،)يديه ع اهللا يفتح ورسول، اهللا و�به ورسول، اهللا �ب رجال الرآية ألعط�(

 . ذلك و�مثال )الز�� وحوار� حوار�ون،

 �هل ذلك يم�ن كما الواصب، من عليا يبغض من ع الجة لقامة يمدنه فال الرافض و�ما
 اعفتاوى �موع( ض�ة، ونور روحه اهللا قدس اإلسالم شيخ كم انت� ،)الميع �بون الين السنة،

)٤٦٩ – ٤/٤٦٨((  

 واسعة ةرح اهللا فرحه حجرا، بالصب لتهامه �اول من ك تلق  كث�إ اإلسالم شيخ عن والقوالت
 ف اإلسالم شيخ مع و�ا�  وجعنا األع، اعفردوس جنة ف والصديق� اهللا اولاء بقية مع وجعه
 .الاة العي  دار
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  يبايع ولم وتغيب فر رثمان 
 به اته  اا عثمان بَاءإ رشهد عمر ابن 

   ووهب بن اهللا عبد بن عثمان    عن 
 هذا فمن قال    قررش    قالوا هؤالء من فقال جلوسا قوما فر�ى    اليت    حج    وص    �هل من رجال �ن 

 �تعل     اليت    هذا برمة اهللا    ��شدك    فحدث� شء عن سائلك ل� فقال فأتاه    عمر ابن    قالوا الشيخ
 قال نع  الق رشهدها فل  الرضوان بيعة عن تغيب �نه �تعل  قال نع  قال    �حد    يوم فر    عثمان    �ن

 سأعت ما لك �ب� تعال    عمر ابن    ل فقال �رَ اهللا قال نع  قال رشهد فل     بدر    يوم تغيب �نه �تعل 
 �و    عنده كنت فِنه    بدر    يوم تغيبه و�ما ل وغفر عنه عفا قد اهللا �ن فأشهد    �حد    يوم فراره �ما عنه
 رجل �جر لك    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول ل فقال    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول ابنة    تته
 �حد كن فلو الرضوان بيعة عن تغيبه و�ما    عليلة    و�نت عليها    ىلف    �ن و�وره وسهمه    بدرا    شهد
   اهللا رسول بعث    عثمان    وكن    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول لعثه    عثمان    من    ودة    ببطن    �عز

 قال    ودة    ل     عثمان    ذهب ما بعد الرضوان بيعة و�نت    ودة    ل     عثمان    وسل  عليه اهللا ص� 
   هذه فقال يده ع بها وضب    عثمان    يد هذه الم� بيده    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول فقال

 معك اآلن ذابه اذهب ل قال    ععثمان 

 الخاري رواه

 غلبه �ي  ) ووس آدم فحج (   : السالم عليه وقول  . السالم عليه آدم ع اهللا تو�ة اآلية هذه ونظ� 
 من �رله �سبب النة من وذر�ته نفسه لخراج ف آدم لوم �راد السالم عليه ووس �ن وذلك بالجة؛
 منه ع تاب سنة بأر�ع� �خلق �ن قبل ع تعا  اهللا درهق �ور ع �فتلوم� (   : آدم ل فقال الشجرإ؛

   ) لوم عليه يتوجه ال ل ذنب ال ومن ل ذنب فال عليه تاب ومن

   



 

478 

 رنسا حهللا رض ع�شة ألمنا حلغسل تعليم حديث شبسة ع حلرد  
  شعبة    حدث� قال    الصمد عبد    حدث� قال    �مد بن اهللا عبد    حدثنا

  قال    حفص بن ب�ر �بو    حدث� الق   

  �شة    ع     �شة    و�خو �نا دخلت    يقول    سلمة �با    سمعت

    وسل  عليه اهللا ص�    الب غسل عن �خوها فسألا

 حجاب و�ينها و�يننا ر�سها ع و�فاضت فاغتسلت صاع من �وا بِناء فدعت 

 
 �وه و بالصاع لاعغس باب -ابغسل كتاب -الخارى رواه

 
 اعطر�قة؟ بهذه األغراب �مام تغتسل و تتدشف ان الؤمن� ألم كيف فقالوا

 

  حلاحب

 �خوها هو فاألول �ارمها من كنا بل الؤمن� �م عن �جنبي� ي�ونا ل  الديث هذا ف الضور �ن
 ، كثوم �م �ختها �رضعته الرضاع من خاله � و سلمة �بو هو الا� و صاحة الرواية نصت كما
 بينهما و الؤمن� �م ب� حجاب وجود ع الديث نص لذ باطل فهو �مامهما ت�شفت �نها قول �ما
 

 ألنها للمحرم نظره �ل اا جسدها و� ل ر�سها ف عملها ر�يا �نهما ظاهره: [ عياض اعقاض قال
 الظر للمحرم �ل ال اا بدنها افل�س ستت و�نما كثوم �م �ختها �رضعته الرضاع من سلمة �ب خاعة
 .لله
 باعفعل العلي  استحباب ع دالعة  �شة فعل و�.  مع� بضتهما الغتسالا ي�ن ل  و�ال:  قال
 �ما:  معا األور�ن ع يدل ما لما ثبت والدمية للديفية �تمال السؤال كن ولا الفس ف �وقع ألنه

 .[ بالصاع فباالكتفاء الدمية و�ما الاء لفاضة ع فباالقتصار الديفية
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 عن الصارى �ساء تجبه ال ما �ارمها عن حجبت اعت اعفاضلة العلمة الؤمن� �م در �

 نفس متعتك ب�لمة الرافضيات تجبه ال وما اع�فر كنا�س ف األجانب
 فقاعت وفاته بعد حت الطاب ابن عمر عن احتجبت �ن حياؤها بها وصل اعت � و ال كيف

 : عليها اهللا رضوان
 واب زوج هو انما واقول ثو� واضعة وا� وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فيه الي بيت ادخل كنت(

 )عنه اهللا رض عمر من حياء ثياب ع وشدودإ وانا اال دخلت ما فوا� معه  عمر دفن فلما
 
 * ىرجاه ول  الشيخ� شط ع صحيح حديث هذا: قال و الستدرك ف الا�  رواه*
  
  

  

  



 

480 

 ل فاسمعاح بعدي من وخليفت ووصي أخ ) ع يع�(  هذح ين 
 وأطيعاح

 :وسنداً  متناً  باطل الديث هذا 
  اسحاق بن �مد ثالثة، ع رواياته فمدار: السند ناحية من �ما

 .اعقدوس عبد بن اهللا وعبد اعقاس  بن اعغفار وعبد
 

 .صحته ف تتلف فهو الديث راوي: سحاقا بن �مد �ما
 

 :اعقاس  بن اعغفار عبد و�ما

 بثقة، عيس رافض، األنصاري ور�  �بو « الهب عنه قال 

 الشيعة، رؤوس من كن: و�قال الديث، يضع كن: الدي� بن ع قال 

 �شء، عيس: �� بن عباس وروى 

 عنده ، باعقوي عيس: الخاري وقال 

 ور�  �ب عن حّدثنا لذا عبيدإ �بو كن: حنبل بن �حد وقال 

 نر�ده، ال: يقولون الاس يضج 

 .٢/٦٤٠ االعتدال م�ان- عثمان ف بباليا �ّدث ور�  �بو كن: �حد وقال 
 

 عفان بن عثمان ف الثاعب يروي ان كن « حّبان ابن عنه وقال

 به، االحتجاج ز�و وال األخبار يقلّب ذلك ومع رسدر حت المر ورشب 

 .١٤٣ص حبان البن الجروح� كتاب- »مع� بن و�� حنبل بن �حد تر�ه 
 



 

481 

 .٢١٠ص للنسائ والتو�� الضعفاء- »الديث متوك « اعنسائ وقال
 

 األئمة وضّعفه الديث بوضع وغ�ه الدي� بن ع اتهمه شيِ كّذاب متوك « كث� ابن عنه وقال
 .٣/٣٦٤كث� بنا تفس�- »اهللا رحه 

 
 : اعقدوس عبد بن اهللا عبد و�ما

 وغ�ه، األعمش عن روى الري، نزل رافض كو� « الهب عنه قال

 اليت، �هل فضائل ف يرو�ه ما  مة: عدي بن قال 

 خبيث، رافض �شء عيس: �� قال 

 بثقة، عيس: وغ�ه اعنسائ وقال 

 ضعيف،: اةارقط� وقال 

 .٢/٤٥٧االعتدال م�ان- »خشبياً  و�ن اعقدوس عبد بن اهللا عبد: �بومعمر وقال 
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نت 
ُ
ِت  تُبُّ�  ع �ُيا أ ُفاح ُما ألمف

ُ
  بُعِدي ِمنْ  �ِيهِ  حْخُتل

  
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 حديث

نُت 
ُ
ِت  تُبُّ�  �   بُعِدي ِمنْ  ِ�يهِ  اْختُلُُفوا ُما ألمف

 . �بيه عن ل� �ب بن الرحن وعبد ، فارياعغ ذر و�ب ، مالك بن ��س: حديث من روي 

  
 )ا مالك بن ��س حديث: �والً ( 

 . طرق من عنه روي

 . عنه الصي السن: األو� اعطر�ق

: ف الا�  اهللا عبد و�بو ،]2] الجروح�: ف حبان وابن ،]1] العج : ف األعراب ابن �خرجها
 بن العتمر: نا ، صد بن ضار نعي  �ب عن ،]4] تارىه: ف عساكر ابن والافظ ،]3] الستدرك
 قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ا ��س عن ، السن عن يذكر �ب: سمعت: قال ، الي� سليمان

ت تُبُّ�  �نت: عع�  .بُعدي ِمنْ  فيه اْختُلفوا ما ألمف

  
 . ىرجاه ول  ، الشيخ� شط ع صحيح حديث هذا: الا�  اهللا عبد �بو قال

اب: مع� ابن قال ، ضار وضعِ  من اعتقده فيما هو بل:  قائالً  -:  - الهب الافظ وتعقبه   كذف

 .]5] ووضوعٌ  حديٌث  هذا اإلسالم تار�خ: ف وقال

 :علل عدإ لسناده ف: �قول

  
 . اعّطحان ُصُد بن ِضار نعي  �بو: األو�
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 .]6] الديث متوك: الخاري قال

تُهُ  ]7] السن: ف اعتمذي وقال ُْ  . الخاري: �ي صد بن ضار يُُضّعُف  ور�

 . صد بن ضار نعي  و�بو ، الخِ نعي  �بو: بانكّذا بالدوفة: مع� ابن وقال

 .]8] �شء حديثه عيس: فقال ، صد بن ضار وذكر �� سمعت: قال النيد ابن سؤاالت:  و�

 ي�تب ، صدوق وفرائض قرآن صاحب الي� صد بن ضار: يقول �ب سمعت حات  �ب ابن وقال
 اهللا ص� الب عن ، ��س عن ، السن عن ، �بيه عن ، معتمر عن حديثا روى ، به �تج وال ، حديثه
 . بالديث العرفة �هل يندرها الصحابة لعض فضيلة ف وسل  عليه

 .]10] بثقة عيس: آخر ووضع ف وقال ،]9] الديث متوك: اعنسائ وقال

 .]11] تر�وه:  اعقّبا� ز�اد بن �مد بن الس� وقال

 من سمعها لذا حت القات عن القلو�ات يروي �نه لال باعفرائض  لاً  فقيهاً  كن: حبان ابن وقال
 عن روى الي وهو ، ي�ذبه مع� بن �� كن ، والوهن بالرح عليه شهد اععل  ف دخيال كن

 ألمت تب� �نت: عع� قال - وسل  عليه اهللا ص� - الب �ن ��س عن ، السن عن ، يه�ب عن العتمر
 .]12]بعدي من فيه اختلفوا ما

 من جلة ف وهو كث�إ �حاديث ول ، بالدوفة العروف� من هذا صد بن وضار: عدي ابن وقال
 .]13] بالدوفة اعتشيع ل  ينسبون

 .]14] مناك� عنده: الساج وقال

 .]15] عنده  باعقوي عيس: الا�  �حد �بو وقال

 . ]16] يتشيع ضعيف: قانع ابن وقال

 .]17] ويباعق عيس:  الغوي وشيخة: ف األخض ابن �مد �بو وقال

  رفاً  و�ن ، باعتشيع ور� وخطأ �وهام ل صدوق: فقال القر�ب: ف حجر ابن الافظ و�ساهل
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 .]18] باعفرائض

 ، الطأ و األوهام كث� كن �نه لال ، الرازي حات  �بو قال كما نفسه ف صدوق الرجل �ن يبدو والي
 متوك وغ�ه الخاري فيه وقال ، مع� ابن فدذبه ، األئمة تر�ه حت الناك� حديثه ف قعفو

 ، الرازي حات  �بو فأن�ره ، عليه بالديث والعرفة اععل  �هل �ن�ره اا هذا وحديثه ، الديث
 . تعا  اهللا رحهما حبان وابن

  
 و�:  حجر ابن الافظ قال وقد ، السن من عبالسما العتمر واة الي� سليمان يصح ل : الانية
ثنا �و سمعت قال لذا صاعح س��ن وابن السن عن روى ما سعيد بن �� عن الخاري تار�خ  حدف
[19[. 

 .]20] رسمعه ل  ما وغ�ه السن عن يدلس كن لنه قيل: الهب الافظ وقال

  
 حديث ف قال فِذا ، الدعيس كث� السن كن: الهب الافظ قال ، الصي السن تدعيس: الالة
 ما فعدوا ، و�وه هر�رإ كأب ، منه  رسمع ل  لنه قيل عمن سيما وال ، احتجاجه ضعف فالن عن
 .]21] النقطع جلة ف هر�رإ �ب عن ل كن

 تلميذه ز�د بن كع� رسقطه  ث  ضب ك عن يأخذ كن فِنه الصي السن تدعيس.. :.�يضاً  وقال
[22[. 

  
 .عنه اعغفاري �ش�: الانية اعطر�ق

  
: �نا ، اهللا عبد بن اهللا هبة اعقاس  �بو �خَنا: قال ،]23] دوشق تار�خ: ف عساكر ابن الافظ �خرجها

: نا ، الظفر بن �مد: نا ، الجار اهللا عبيد بن �مد بن اهللا عبيد اعقاس  �بو: �نا ، الطيب ب�ر �بو
 ، لسحاق �ب عن ، المال حزإ �ب عن ، �بوب بن السن: نا ، �ب: نا ، وروان بن �مد بن لسحاق

 تغسل� �نت:  عع� وسل  عليه اهللا �ص اهللا رسول قال: قال ا، مالك بن ��س عن ، اعغفاري �ش� عن
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 . بعدي ل  وتب� ، لدي ف وتوار��

 : علل عدإ فيه ، جًدا ضعيف لسناد وهذا: �قول

  
ال اعقطان وروان بن �مد بن لسحاق: األو�  . الدو� اعغزف

 ثهمابدي ُ�تج ان عيسا ، الدو� اعقطان وروان بن �مد ابنا و�سحاق جعفر: ( اةارقط� قال
([24[. 

اج �مد الس� �بو وقال  .]25] فيه يتكمون كنوا:  الُجف

 �ن ُىَ� الدوفة من الُمُعّدل الس� بن �مد بن �مد طاهر �بو للّ  كتب: الغدادي الطيب وقال
 فيها ، مئة وثالث عشإ ثما� سنة: قال ، حدثه  افظال سفيان بن حاد بن �حد بن �مد السن �با

ال ُوْروان بن �مد بن لسحاق اععباس �بو مات  و�ن ، األول ر�يع من ُخلُون ألر�ع الميس يوم ، اعُغزف
قفة مقامه �رث  سعيد ابن و�ن ، يُْ�تب وال يقر� ُ�ِسنُ  عيس و�ن ، السن� ف الدوفة ل  وُ�قدمُ  ، بالرف

 ف منه فيلقيه ، �بيه كتاب ف زع  ، عنده من السماع ل ُىُّرج - عقدإ بن اععباس �با: يع� –
 بعد الشء ير�� فكن ، سماعه من شيئاً  �رى �ن �شت� سعيد البن: وقلت ، عليه و�قر� ، اإلوالء
 ]26].) �عل  فاهللا ، ُعْس 

  
 . الاعغزف  وروان بن �مد: الانية

 .]27]متوك ، ثقة عن �دث ي�اد ال لل حاطب الشيعة من شيخ: اةارقط� قال

  
يلة وو� ع �بو �بوب بن السن: الالة  .ُبِ

 وُحنُان ، سال  بن وجعفر ، ُحّ  بن صاعح بن والسن ، الصادق جعفر عن روى: حجر ابن الافظ قال
 عيس بن �مد بن �حد: عنه روى ، آخر�ن ف صهيب بن وُ�ّباد ، زرارإ بن عحوصا ، ُسِدير بن

 ذكره ، وآخرون الطاب �ب وابن ، س��ن بن و�مد ، اععطار ع بن و�و�س ، حدي  بن ومعاو�ة
 .]28] الشيعة رجال ف اعطوس
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 .  الّمال صفية �ب بن ثابت: هو ، المال حزإ �بو: الرابعة

 .]29]رافضٌ  ضعيٌف : حجر ابن الافظ قال

  
 .  اختلط قد و�ن مدلس ، السبيِ لسحاق �بو: الاوسة

  
 عن روى السبيِ لسحاق و�بو ، لسحاق �ب شيوخ من وهو ، عليه �قف ل  ، اعغفاري �ش�:  السادسة

  الوزجا� قال كما ، عنه  لسحاق �بو حك ما لال اععل  �هل عند عنه  ينتش ول  ، يعرفون ال قوم
]30] 

  
 . عنه ، جندب بن اعقاس : الالة اعطر�ق

  
: ف عساكر وابن ،]]32 الناقب: ف الوارز� طر�قه ومن ،]31] األولاء حلية: ف نعي  �بو �خرجه
 . ]34] الوضو ت: ف الوزي وابن ،]33]تارىه

 بن اعقاس  عن ، حص�إ بن الارث عن ،  �س بن ع: ثنا ، ميمون بن �مد بن لبراهي  عن 
 قام ث  ، ) وضوءا ل اسدب ��س يا( :  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال ، ��س عن ، جندب
 السلم� وسيد ، الؤمن� �م� الاب هذا من عليك يدخل من �ول ��س يا: ( قال ث  ، ر�عت� فص�

 ، و�تمته ، األنصار من رجالً  اجعله ا� قلت: ��س قال ، ) الوصي� وخات  ، الحجل� اعغر وقائد ،
 يمسح جعل ث  ، فاعتنقه ، وستبشاً  فقام ، ع: فقلت ، ) ؟ ��س يا هذا من: ( فقال ، ع جاء لذ

 ما شيئاً  صنعت ر�يتك عقد ، اهللا رسول يا: ع قال ، بوجهه ع عرق و�مسح ، بوجهه وجهه عرق
 فيه اختلفوا ما ل  وتب� ، صو� و�سمعه  ، ع� تؤدى و�نت يمنع� وما: ( قال ، قبل من ب صنعت
 .) بعدي

 .) �وه ��س عن ، اعطفيل �ب عن العف جابر رواه(  : نعي  �بو قال 
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 :علل بثالث معلول وهو ، جداً  ضعيف لسناد هذا: �قول 

  
 .به �ظفر ل  ، جندب بن اعقاس : األو�

  
 .]35]) ضعيف: ( حجر ابن الافظ قال ، الدو� األسدي: هو ، ُ �ِس بن ع: الانية

  
 بن لبراهي : ( الهب الافظ وقال ،[36[  حات  �ب ابن ل بيض ، ميمون بن �مد بن لبراهي  :الالة
 �ب بن شيبة �بو عنه روى ، عجيباً  خَاً   �س بن ع عن روى ، الشيعة �جالد من ، ميمون بن �مد
 .]37]) وغ�ه ب�ر

 اعفضل �ب شيخنا خط من ونقلت: ( قال ث  ، هذا ��س حديث وهو ، الَ حجر ابن فظالا وذكر
 .]38]) بثقة عيس الرجل هذا �ن الافظ

 و� ، الرواية هذه ع �قف ل  ، ) �وه ��س عن ، اعطفيل �ب عن العف جابر رواه: (  نعي  �ب وقول 
 .]39] رافضٌ  ضعيٌف : حجر ابن الافظ وقال ، معروف فيه والكم ، العف جابر لسنادها

  
 )اعغفاري ذر �ب حديث: ثانياً ( 

 �نا ، الالج �مد �بو: �نا ، اليدا�: �نا ، �ب �نبأنا: قال ،[40[  ) اعفردوس وسند: ( ف اةيل� �خرجه 
: ثنا ، اععطار خلف بن ع بن �مد: ثنا ، القف عبيد بن �حد: ثنا ، اهللا عبد بن �مد اعفضل �بو

 بن سهل جده عن ، �بيه عن ، اععباس بن الهيمن عبد: ثنا ، �مد بن لبراهي  بن جعفر بن ووس
 ما ألمت ومب� ، عل� باب ع: (  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال ذر �ب عن ، سعد

 .) بعدي من به �رسلت

 :بعلل معلول وهو ، جداً  ضعيف لسناد هذا: �قول

  
 .اععباس بن الهيمن عبد: األو�
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 .]41]) الديث مندر ، �بيه عن: ( الخاري قال

 .]42]) الديث مندر: ( الرازي حات  �بو وقال

 .]43]) الديث وكمت: ( اعنسائ وقال

 ف ذلك فحش فلما ، وهمه كثإ من عليها يتابع ال مناك� بأشياء �بيه عن ينفرد: (حبان ابن وقال
 .]44]) به االحتجاج بطل روايته

 .[45[  ) شء ال مندرإ �حاديث ، آبائه عن سهل بن عباس بن الهيمن عبد: (نعي  �بو وقال

  
 .العفري �مد بن لبراهي  بن جعفر بن ووس: الانية

 .[46[  ) نظر حديثه ف: ( اععقي� قال

ٍَ  مالك اإلمام عن تفرد لنه:  حجر ابن الافظ قال وقد  .]47] جداً  مندرٍ  ب

  
 .اععطار خلف بن ع بن �مد: الةال

 �هل فضائل ف يضع بأنه يتهمونه السلف و�ن ، اعفضائل من شيئاً  روى لذا مته  وهو: عدي ابن قال
 .]48] غ�ه  مثاعب و� ، اليت

 بن ع بن �مد الشيخ هذا و�رو�ه: قال ث  ، األشقر حس�: ترجة ف طر�قه من مندراً  حديثاً  و�سند
 عندي فيه والالء ، الديث مندر وهو ، عجائب الضب هذا من عنده هذا ع بن و�مد ، خلف

 .]49]خلف بن ع بن �مد من

 ول ، الديث مندر ع بن �مد يرى عدي ابن �ن لالف  فيه ت�ل  قد األشقر حس� كن و�ن: �قول
 :األشقر ترجة آخر ف لقا ولذا ، عجائب

 اإلن�ار فيه الديث من عنه يروى ما ك وعيس ، الديث من هذا غ� ل األشقر والس�( 
 �يلون الدوفي� ضعفاء من جاعة ألن ، عنه يروي من قبل من كن ور�ما ، قبله من ي�ون

 . ) فيه ما بعض حديثه ف هذا حسينا �ن ع ، األشقر حس� ع بالروايات
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 .]50]) اععقل حسن مأووناً  ثقة خلف بن ع بن �مد كن: ( منصور بن �مد وقال

 . �عل  واهللا ، العديل ع مقدم الفس الرح �ن العلوم ومن

 �ظفر ل  ، القف عبيد بن و�حد ، اهللا عبد بن �مد اعفضل و�بو ، الالج �مد �بو �يضاً  اإلسناد و�
 . به 

   
 ) �بيه عن ، ل� �ب بن الرحن عبد حديث: ثالاً ( 

 اللك عبد الظفر �بو األئمة مهذب �نبأ�: قال ،]51] الناقب: ف الوارز� �حد بن الوفق �خرجه 
 �مد منصور �بو: ��خَ ، اعباز ع بن الس� بن �مد: �خَ� ، لجازإً   المدا� �مد بن ع بن
 الافظ عمرو بن �مد ب�ر �بو: حدث� ، جعفر بن �مد بن هالل: �خَ� ، اععز�ز عبد بن ع بن
: حدث� ، الاش� ع بن السن: حدث� ، كتابه من  الزاز ووس بن ع السن �بو: حدث� ،

: قال ، ل� �ب ابن الرحان عبد عن ، فاختة �ب بن ثو�ر عن ، ور�  �بو: حدث� ، �بان بن لسماعيل
 ع تعا  اهللاُ  ففتح ، ا طاعب �ب بن ع ل  خيَ يوم الرايةُ  وسل  عليه اهللا ص� الب دفع: �ب قال
 منك و�نا م� �نت: ل وقال ، ووؤمنة وؤمن ك وو�: �نه الاس فأعل  ُخ ّ  غدير يوم و�وقفه ، يده
 ، ووس من هارون بم�عة م� �نت:  ل وقال ، ال��ل ع قاتلت كما الأو�ل ع تقاتل: ل وقال
 ل  تب� �نت: ل وقال ، الوثق اععروإ �نت: ل وقال ، حار�ت لن وحرب ، سالت لن سل  �نا: ل وقال
 . الديث....  بعدي عليه  اشتبه ما

 بن وثُو�ر ، الديث متوك قاس اع بن اعغفار عبد: وهو ، ور�  �بو فيه ، جداً  ضعيف لسناد هذا: �قول
 . �عرفه ال من �يضاً  وفيه ،]52] بالرفض ر� ، ضعيف: حجر ابن الافظ قال ، اله  �بو ، فاِختُة �ب

  
 وسل  وصحبه آل وع �مد نبينا ع اهللا وص� �عل  واهللا

 كتبه

 الدواري ارحه بن خليفة اععز�ز عبد �بو

 ١٤٢٧ ، الانية جادى  ١٢ ، تالسب 
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 :حلاحش
 .) ٢٣٨٩: رق (  ]1]

[2[  )٣٨٠/  ١ ( . 

[3[  )١٢٢/  ٣ ( . 

 عبد عن الحاو� طر�ق من:  والانية ، باألعرا ابن طر�ق من: األو�: طر�ق� من ) ٣٧٨/  ٤٢(  ]4]
  صد بن ضار عن ، واصل بن األع

 .) ٥٩٠/  ٥: (  - �شار – اإلسالم تار�خ ]5]

 .) ٢٢٢/  ٢: (  للعقي� الدب� الضعفاء ]6]

 . ) ١٩١/  ٣$ :  السن ]7]

 . ) ٢١٤: رق (  ]8]

 .#  ٣١٠: رق $ : والتو�� الضعفاء ]9]

 . ) ٣٠٥/  ١٣: ( الدمال تهذيب ]10]

 . ) ٣٠٥/  ١٣: ( الدمال تهذيب ]11]

 .) ٣٨٠/  ١: ( الجروح� ]12]

 . ) ١٠١/  ٣: ( الكول ]13]

 :الهذيب ]14]

 . ) ٣٠٥/  ١٣: ( الدمال تهذيب ]15]

 :الهذيب ]16]

 ) ٣٢/  ٧: ( لغلطاي الدمال تهذيب لكمال ]17]
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 . ) ٢٩٩٩: رق (  ]18]

 ٣: (  واألوسط ، ) ٢١/  ٤(  للبخاري الدب� الار�خ و� ، ) ١٧٧/  ٤: ( الهذيب تهذيب ف هدذا ]19]
 واهللا ، ) ١٣١٥: رق ( #  العد ابن وسند$ :  ف وهدذا ،#  حدثنا$  من بدل#  قلت$  ، ) ٤٥٢/ 

 . �عل 

 .) ٢١٢/  ٢: ( ال�ان ]20]

 .) ٥٢٧/  ١: ( ال�ان ]21]

 .) ٤٧٣/  ٤: ( البالء �عالم س� ]22]

[23[  )٣٨٦/  ٤٢ ( . 

: (  ماكوال البن اإلكمال ، ) ٤٣١/  ٧: ( بغداد تار�خ ، ) ٧٠: رق : (  ل�ارقط� الا�  سؤاالت ]24]
٣٩٣/  ٦ ( . 

 . ) ٤٣٢/  ٧: ( بغداد تار�خ ]25]

 . ) ٤٣٢/  ٧: ( بغداد تار�خ ]26]

 .) ٤٥٨: رق : ( اعَقا� سؤاالت ]27]

 .) ٢٤٨/  ٢: ( ال�ان لسان ]28]

 .) ٨٢٦: رق : ( القر�ب ]29]

  ) ١٠٧: رق : (  الرجال �حوال ف لشجرإا ]30]

[31[ ) ٦٣/  ١ (. 

 . ) ٧٥: رق  ( ]32]

[33[ ) ٣٨٦/  ٤٢ (. 

[34[ ) ١٥١/  ٢ (. 
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 .) ٤٧٩١: ( القر�ب ]35]

 .) ١٢٨/  ٢: ( والعديل الرح ]36]

 .) ٦٣/  ١: ( االعتدال م�ان ]37]

 .) ١٠٧/  ١: ( ال�ان لسان ]38]

 . ) ٨٨٦: رق : ( القر�ب ]39]

 .) ٢١: ص(  ) ع اععل  مدينة باب حديث بصحة اعع� اللك فتح: ( كتاب من نقالً  ]40]

 ) ٢٤٣: رق : ( والضعفاء ، ) ١٣٧/  ٦: ( الدب� الار�خ ]41]

 .) ٦٨/  ٦: ( والعديل الرح ]42]

 .) ٣٨٦: رق : ( والتو�� الضعفاء ]43]

 .) ١٤٩/  ٢: ( الجروح� ]44]

 .) ١٣٨: رق : ( الضعفاء ]45]

 [46[ 
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  رمر من أفقه حلاا ك
 حلرحفض حليجا� يقال

 ) الجال ر�ات حت عمر من �فقه الاس ك:  يقول الطاب بن عمر وهذا( 

 �شياء عن �سألوا ال { و�قول يدميه حت باةرإ و�ض�ه السائل فينتهر اهللا كتاب من آية عن ورسأل 
  .)} �سؤ�  ع�  تبد لن

  

  أقال

 اعقول لذا �ن شك وال )عمر نم �فقه �حد ك(  قول عنه روي بل اللفظ بهذا عيست الرواية هذه
 �خرجه ما � بتمامها فالرواية سبب، دون ذلك يقول عمر �ن لوه  �خفاه اليجا� وع�ن سبب
 فحمد الاس، عنه اهللا رض الطاب بن عمر خطب( ( قال الشعب عن سننه ف منصور بن سعيد
 شء من �رث ساق �حد عن بلغ�ي ال فِنه اعنساء، صداق ف تغالوا ال �ال: وقال عليه، و�ث� اهللا

 نزل ث  الال، بيت ف ذلك فضل جعلت لال لله سيق �و وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ساقه
 كتاب بل: قال قولك؟ �م يتبع �ن �حق اهللا �رتاب الؤمن� �م� يا: فقاعت قررش من اور�إ ل فعرضت

 ف يقول وجل عز واهللا اعنساء، صداق ف لوايغا �ن آنفاً  الاس نهيت: قاعت ذلك؟ فما وجل، عز اهللا
 ورت� ) عمر من �فقه �حد ك: ( عمر فقال } شيئاً  منه تأخذوا فال قِنطاراً  لحداهن وءاتيت  {: كتابه

 ف رجل فليفعل �ال اعنساء صداق ف تغلوا ال �ن نهيت�  ل�: للناس فقال النَ ل  رجع ث  ثالثاً، �و
 األو� علّتان، ففيه: السند ناحية من فأما ومتناً، سنداً  باطلة الرواية هذه: قلت ، )) ل بدا ما مال

 الرازي �ب ابن يقول عمر، يدرك ل  الشعب ألن ) منقطع هذا: ( روايته عقب اليهق قال االنقطاع،
 . )) ورسل عمر عن الشعب: يقوالن ُزرعة و�با �ب سمعت( ( ) الراسيل(  كتاب ف

  
 ابن و�ن اعقطان، يح كن:  الخاري عنه قال سعيد، ابن وهو �اة سنده ف �ن: انيةال واععلّة 

 سعيد بن �اة:  الوزجا� وقال ضعيف كو�:  اعنسائ وقال الشعب عن عنه يروي ال مهدي
 حديثاً  يرفع �شء، عيس:  فقال �اة عن حنبل بن �حد سأعت عدي ابن وقال حديثه يضّعف
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 وقال �فوظ، غ� يرو�ه ما  مة: �يضاً  عدي ابن وقال الاس، احتمله وقد الاس رفعهي ال مندراً 
 عقد باعقوي، عيس:  حجر ابن وقال  الديث وا� ضعيف: �يضاً  وقال بديثه �تج ال: مع� ابن
   عمره آخر ف تغ�

  

  :الالة لألسباب وذلك ن�ارإ ففيه :الت ناحية من و�ما

 �ب عن داود �بو روى فقد الصحيح، بالسند الهور ف الغاالإ عن نهيه ص�اً  عمر عن ثبت �نه - � 
 اةنيا، ف ودرمة كنت لو فِنها اعنساء، بُصْدقِ  تغالوا ال �ال: فقال عمر خطبنا ( قال السل� اععجفاء

  وال �سائه، من لور�إ وسل  عليه اهللا ص� الب بها �وال�  لكن اهللا عند تقوى �و 
ُ
 اور�إ ْصِدقُِت �

 الهور ف الغاالإ عن عمر ن� يظهر الصحيح الديث فهذا ) �وقية عشإ ثنت من �رث بناته من

  .األخرى الرواية بطالن يظهر وهو 
  

 الصداق �ور وتيس� الهور ف الغاالإ عدم ع الث ف ص�ة صحيحة لصوص تاعفتها - ب
 الا�  �خرجه ما و�يضاً  ،))�رسه الكح خ�((  قال عمر عن سننه ف داود �بو �خرجه ما: منها
 يُمن من((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل قال :قاعت  �شة عن اعظمآن ووارد ف حبان وابن
 رجل جاء( ( قال هر�رإ �ب عن صحيحه ف وسل  �خرجه وما ،)) صداقها وقِلّة �ورها �سهيل الر�إ
 وسل  عليه اهللا ص� الب ل فقال .األنصار من اور�إ تزوجت ل�: فقال وسل  هعلي اهللا ص� الب ل 
 ع: قال تزوجتها؟ �  ع: قال للها، نظرت قد: قال شيئاً، األنصار عيون ف فِن للها؟ نظرت هل: 

 هذا عرض من اعفضة تنحتون كأنّما �واق؟ �ر�ع ع : وسل  عليه اهللا ص� الب ل فقال �واق، �ر�عة
 األحاديث هذه وغ� ،)) منه تصيب بعث ف نبعثك �ن عس وع�ن نعطيك، ما عندنا ما البل،
  .الصداق تقليل ع تث اعت

  

 نهيه ف عمر ع بمفهومها معتضة } قِنطاراً  لحداُهنف  وآتيت  { الر�إ بها استدعت اعت اآلية هذه - ت
 الصداق ع اعقادر دفع جواز عليه تدل ما فغاية عمر، يهتوج تناف ال اعنساء، مهور ف الغاالت عن

 لن�ار بدلل رستطيعه، �و عليه يقدر ال ما اععاجز ت�ليف ال باعقنطار باآلية عنه النوه الدث�
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 �و وحالما يتناسب ال ذلك لدون صنيعهما �واق بأر�ع األنصار من اور�إ التوج الرجل ع الب
  .الهور ف الغاالإ ع تدل اآلية تكن لو فيما هذا لدثته،

 

 اعقرطب قال الدثإ، ف الباعغة جهة ع تمثيل ألنه الصداق ف الغاالإ لباحة ع تدل ال و�نها �ما 
 ألن الغاالإ، جواز اآلية تعطي ال: قوم وقال((  الهور ف الغاالإ �جاز من قول حك �ن بعد اهللا رحه

 �حد، يؤتيه ال الي اععظي  اعقدر هذا وآتيت : قال كأنه الباعغة، جهة ع هو لنما باعقنطار المثيل

 )النة ف بيتاً  ل اهللا ب� قطاإ كمفحص ولو وسجداً  هللا ب� من ( وسل  عليه اهللا ص� كقول وهذا 

 �بو نقله فما ثانية جهة من و�ما جهة من هذا ، )) قطاإ كمفحص وسجداً  ي�ون ال �نه ومعلوم 
 ع يدل ال}  وآتيت  { تعا  قول ألن الغاالإ ع فيها دالعة ال(  قال �نه الرازي اعفخر عن نحيا

 جائز نفسه ف الشط ذلك كون آخر لشء شطاً  الشء جعل من يلزم وال اعقنطار، ليتاء جواز
 �ن سبق اا �ستخلص ،) خ�ت� ب� فأهله قتيل ل قتل من(  وسل  عليه اهللا ص� كقول الوقوع
 �حب لو اعقادر الرجل �ن يفيدان ومفهومها نصها و�ن الهور غالء بِباحة لا عالقة ال الدر�مة اآلية

  زوجته لعطاء
ً
 ابن اإلسالم شيخ قال ما وهذا جائز، فهذا قناط� �و قنطاراً  للها فدفع نفسه من تطو 

 بأس فال كث�اً  صداقاً  اور�ته ييعط �ن فأحب ووجد رسار ل كن ومن( ( قال فقد اهللا رحه تيمية
 ))} شيئاً  منه تأخذوا فال قنطاراً  لحداهن وآتيت  { تعا  قال كما بذلك،

  

  !عمر وعل  فقه مقدار ونعل  متناً، سنداً  الديث هذا بطالن ل  �لص اليان هذا و�عد 

 ع�  تبد لن �شياء عن �سألوا ال( وقال �دماه حت باةرإ آية عن سأل من ضب عمر �ن قول �ما 
 هذه ف عنها بثت فقد النثور، واةر كث� ابن وتفس� اةار� سن ل  عزاها واعت ) �سؤ� 
 وكن ك ف ووجودإ الدتب هذه �ن هللا والمد �صًال، �ثر لا يوجد وال ؟!�ثراً؟ لا �جد فل  الصادر
 ثالث كتب تأعف كيف يعرف �ن ير�د من فيها فليبحث الرافضة، كتب مثل تفية � وعيست
  ؟؟!�ضاً  كذباً  �ر�اعها
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 حلنساء متعة ب�ر أب بنت أسماء تمتع شبسة ع حلرد 
 : و�عد هللا المد 

 اعنساء متعة تمتعة الصديق ب�ر �ب بنت �سماء �ن الرافضة رشيع ما كث�ا
 : ي� ما ل فدتب �ستفس(  اهللا حفظه الاس  قزار فيصل ) اعفاضل للشيخ فأرسلت

 : اعنساء متعة ف ب�ر �ب بنت �سماء حديث ف تتص بث
 

 متعة عن فسألاها عنها اهللا رض �سماء ع دخلنا ) اعقري وسل  وهو فيه الراوي يقول الي
 ) وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عهد ع فعلناها:  فقاعت ، اعنساء

 عنها اهللا ضر �سماء عن اعقري وسل  عن شعبة ع مداره والديث
 : عفظه ف شعبة عن واختلفوا �ر�عة شعبة عن رواه وقد

  عليه واختُلف شعبة عن اعطيالس داود �بو فرواه )1( 
 وسند )اعنساء متعة ) بلفظ به شعبة عن دواد �ب عن غيالن بن و�مود حبيب بن يو�س فرواه - �

 ٣/٣٤١ وستخرجه ف نعي  و�ب ٥/٣٢٦ واعنسائ 1/227 اعطيالس
 ) بلفظ به شعبة عن داود �ب عن الصفار اهللا عبد بن وعبدإ اعفالس ع بن عمرو ورواه -ب

  ٣/٣٤١ وستخرجه ف نعي  و�ب ٢٤/١٠٣ الدب� ف اعطَا� - اعنساء فيه عيس(  التعة عن فسألاها
 وسل  - ءاعنسا فيه عيس(  التعة عن فسألاها ) بلفظ شعبة عن مهدي بن الرحن عبد ورواه )2( 
  ٣/٣٤١ وستخرجه ف نعي  و�ب ٢/٩٠٩
(  - اعنساء متعة �م الج متعة �دري ال:  وسل  قال ) فيه شعبة وقال به شعبة عن غندر ورواه )3( 

  ٢/٩٠٩ وسل 
 : اعقري وسل  قال حيث قصة وفيه(  الج متعة ) بلفظ به شعبة عن عبادإ بن روح ورواه )4( 
 الز�� ابن �م هذه:  فقال.  عنها ين� الز�� ابن و�ن ، فيها فرخص جال متعة عن عباس ابن سأعت)

 عليها فدخلنا:  قال.  فاسألوها عليها فادخلوا فيها رخص وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن تدث
 ٢/٩٠٩ وسل (  فيها وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول رخص قد:  فقاعت ، عمياء ضخمة اور�إ فِذا

َا�و ٦/٣٤٨ و�حد   ٣/٣٤١ وستخرجه ف نعي  و�ب ٢٤/٧٧ الدب� ف اعط
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 : ألوور اعنساء متعة ال الج متعة هو الديث عفظ من والراجح الحفوظ �ن يتب� و�هذا

 
 و�حفظ عددا �رث هو من فيه خاعف وقد اعطيالس داود �بو لال )اعنساء متعة ) يذكر ل  �نه : �والً 
 داود �ب رواية ع روايته  تقدم وهؤالء ، عبادإ بن وروح مهدي بن الرحن وعبد غندر مثل منه

 ع اطالع �د� ل لن ب� وهذا خصوصاً  شعبة و� عموماً  داود �ب من و�حفظ عدداً  �رث ألنه 
 . القات طبقات

 
 واياتالر من واألرجح ، اعنساء متعة ذكر ف عنه الرواإ يتفق فل  عليه اختُلف قد دواد �با �ن : ثانياً 
 : ألوور ، اعنساء ذكر دون )التعة( عفظ هو عنه

 الدتب �صحاب شيوخ ومن األثبات الفاظ من اعفالس ع بن فعمرو �حفظ عنه رواتها �ن )1( 
 ولدنه ثقة كن و�ن فهو حبيب بن يو�س �ما ، الخاري ل روى ثقة الصفار عبدإ و�ذلك ، الستة
 األول� �ن لال ثقة غيالن بن و�مود الستة الدتب اب�صح من �حد ل يرو ول  هذين بدرجة عيس
 . منه �حفظ

 . يقدم �ن لزم ف�ا شعبة عن الماعة لرواية الوافق اللفظ هو التعة عفظ �ن )2( 
 

 وسؤال عنهما اهللا رض عباس ابن ل  ذهابه  و� اعقصة ذكر فيها عبادإ بن روح رواية �ن : ثالاً 
 األور هذا لذ ، راو�ها حفظ ع يدل وهذا ، عنها اهللا رض �سماء ل  ل  لحاله ث  الج متعة عن
 .االختالف عند الروايات ترجيح طرق من الديث وقائع وتفصيل اعقصة ذكر وهو
 عنه شعبة عن غندر رواية ف كما ذلك ف شك قد �سماء عن الراوي وهو اعقري وسل  �ن : رابعاً 
 . شعبة عن الرواإ �وثق من غندر �ن والعلوم(  الج تعةم �م اعنساء متعة �دري ال ) فقال

 
 لباحة ألن ، فعلتها �نها فيه ذكرت وقد ، اعنساء متعة عن الديث ي�ون �ن المتنع من �نه : خاوساً 
 ، �بدياً  تر�ماً  حرمت ث  ، قول ع خيَ غزوإ ف �و الصحيح ع اعفتح غزاإ ف كنت باعنساء المتع
 اهللا رض  �شة من �رَ كنت فِنها ، اععوام بن بالز�� ذاك لذ وزوجة كنت عنها اهللا رض و�سماء
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 ف وولود �ول وهو ، اهللا عبد بابنها حاول و� وهاجرت ، الجرإ قبل الز�� تزوجت وقد ، عنها
 ، تمتعت بأنها يقال فديف ، عنه معلوم هو كما غ�إ الصحابة �شد من هو زوجها لن ث  ، اإلسالم
 الب يغادر ول  ، اعفتح غزوإ ف كنت لنما التعة لباحة فِن ، الطهرإ اعطاهرإ و� ذلك من حاشاها

 من كنت قد عنها اهللا رض �سماء ت�ن ول  ، اعقيامة يوم ل  حرمها حت ودة وسل  عليه اهللا ص�
 من عتسافر �صالً  نت� ول  التعة فيها �بيحت اعت اعفتإ �شهد فل  ، اعفتح غزوإ ف اليش ضمن
 !! زوجها وجود مع تمتعت �نها يعقل فهل ، �رم غ�

  . اعنساء متعة ال الج متعة عن الديث �ن لذاً  فالصحيح
 �عل  واهللا
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 ع من وأنا م� ع روحية ع حلرد 
 ع من و�نا م� ع«: بديث الرافضة استدالل 

 عليه والرد »ع لال ع� يؤدي وال
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 . وصحبه آل وع �مد بعده نب ال من ع والصالإ وحده هللا المد
 و�عد
 الي الوحيد الشخص هو علياً  اإلمام �ن ف ص�ح اآلخر هو الش�ف الديث هذا الرافضه يدع
 �ب عن عوضاً  األرَ الج يوم براءإ �سورإ بعثه عندما قال وقد عنه، لؤدي الرساعة صاحب �هله

 لال ع� يؤدي ال �ن �ور� اهللا لن: فقال شء فّ  �نزل اهللا يارسول: و�قول يبك ب�ر �بو ورجع ب�ر،
 .ع �و �نا
 

 الواب
 )1) .»ن�اره فيه ومتنه اإلسناد ضعيف«: كث� ابن فيه قال

 ع وجعفر وز�د ع تنازع قصة ف  زب بن اعَاء حديث وهو آخر وجه من ثابت الديث صْدر
 ع�ن )٢(الصحيح� ف والديث «منك و�نا م� �نت«: عع� قال الب �ن وفيه حزإ ابنة كفاعة
  .بيانه تقدم كما عغ�ه ذلك مثل الب قال بل ع خصائص من هذا عيس

 .٥/٣٤ والهاية والداية ،٢/٣٣٣ كث� ابن تفس� (1) 
 .٤٩٣ ص تر�ه تقدم (2)

 من عظي  ألصل معارض فهو -تقدم كما- سنده ثبوت عدم فمع )ع لال ع� يؤدي ال: (قول  و�ما 
 �و اععل  من شيئاً  منه سمع من ك حق ف الرسول عن والبليغ اععل ، �ش وجوب وهو اةين �صول
 قام الب �ن الشهور مطع  بن جب� حديث هذا ع دل كما �حد ف حص غ� من عنه، بلغه

ُ : (فقال م� من باليف   اهللا نُضف
ً
 فقه حاول ورّب  فقيه، غ� فقه حاول فرب فبلغها مقاعت سمع اْور�

 )٢.()منه �فقه هو من ل 
 حرمة تعظي  ذكر �ن بعد قال ث  الحر، يوم خطبه  الب �ن ب�رإ �ب حديث من الصحيح� و�
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 ،)٣()منه ع�و هو من يبلغ �ن عس الشاهد فِن اعغائب، الشاهد لبلغ( واألعراض واألووال اةماء
 عنه، تبلغ �ن �مته اععظي  الشهد هذا ف الب فرّغب

  
 وابن ،٣٤-٥/٣٣ )السماع تبليغ ع الث ف جاء ما باب اععل ، كتاب: (ف اعتمذي �خرجه (2)
 .١/٤٥ ماجه ابن صحيح ف األلا� صححه وقد ،١/٨٥ )علما بلّغ من باب القدمة،: (ف ماجه
 الاري فتح ،)اعغائب الشاهد لبلغ الب قول باب اععل ، كتاب( :ف الخاري �خرجه (3)

 .١٦٧٩ح ،٣/١٣٠٦ )اةماء تر�  تغليظ باب اعقسامة، كتاب: (ووسل  ،٦٧ح ،١/١٥٧،١٥٨
 والفظ الضبط حصل ما مت بل اعفقه، شطه من عيس عنه الالغ �ن و�� منه، سمعت ما وتؤدي 

 اةين، ف الاس وقدوإ واعفقه، اععل  �هل ه  الين حابةالص ب�بار فديف الالغ، للسامع جاز
 ف لألمة سنته ونقلوا األحاديث، عنه �صحابه بلغ ولذا عنه، بالالغ الاس �و� فه 

 منه، سمع من ك عنه يبلغ كن و�نما منه ، معروف عدد ف �صوراً  ذلك ي�ن حياته،و�عدااته،ول 
 ف �صوراً  عنه الالغ الب �عل �ن هذا بعد الرافضه يتصور فديف اهللا، لال عدده  �ص ال ان
 .الواقع و�رده اةين يأباه اا هذا لن!! الصحابة من غ�ه دون ع
 �ب ورجوع ب�ر، �ب عن عوضاً  براءإ سورإ عنه يبلغ علياً  بعث الب �ن من الرافضه يذكره وما

 �ن والابت الصحيحة، بالروايات وردود دذبف ع لال ع� يؤدي ال ل الب قول ث  يبك، ب�ر
 ف ينادي من ب�ر �بو فأور الج، ف ب�ر �ب لورإ تت كن وقد ب�ر، ألب وؤ�داً  علياً  بعث الب
 .ب�ر �ب لورإ تت الميع و�ن ع بينه  من و�ن اهللا رسول به �ور بما الج �يام الاس
 يوم وؤذن� ف الجة تلك ف ب�ر �بو بعث�: (قال -- هر�رإ �ب حديث من الخاري ماروى ع

: عبدالرحن بن حيد قال. عر�ان باليت يطوف وال وشك، اععام بعد �ج ال �ال بم� نؤذن الحر،
 الحر يوم م� �هل ف ع معنا فأذن :هر�رإ �بو قال. بَاءإ يؤذن �ن فأوره علياً  اهللا رسول �ردف ث 
 وشك، اععام بعد �ج ال
 )1) .)عر�ان باليت يطوف وال
 البديالً  ب�ر ألب تأييداً  كن لنما علياً  الب بعث و�ن الرافضه، دعوى بطالن ع الديث فدل
  مع حج ان كغ�ه لورته تت داخل وع الج، �م� هو �بو��ر كن بل عليه، �م�اً  وال عنه،
 .الصحابة من ب�ر �ب
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 الب رد زعمه  ف الرافضه ع رده معرض ف قال حيث تيمية ابن اإلسالم شيخ األور هذا قرر كما
 .وكنه ع و�عث ب�ر �با
 �با استعمل الب فِن اععام، و�الواتر اععل  �هل باتفاق كذب هذا �ن: �حدها: وجوه من والواب»

 جلة من وع اععام، ذلك الج للناس �قام الي هو بل رجع، وال يرده ل  �سع، سنة الج ع ب�ر
 �هل عند التواتر اععل  من وهذا معه، من كسائر بأوره و�أتمر بدفعه، و�دفع خلفه يص� رعيته
 لنه: يقال فديف بأورالب اععام ذلك الج �قام الي هو �باب�ر �ن ف اثنان، فيه ىتلف ل  اععل ،
 !برده؟ �وره

 �لها وال اععقود يعقد ال �ن جار�ة تكن  دته  عهده ،ألن الش�� ل  لنبذ بع� �ردفه وع�ن
 بيته �هل من رجل �و الطاع اال
  

 .٣٦٩ح ،١/٤٧٧ الاري فتح ،)اععورإ رست ما باب الصالإ، كتاب: (ف الخاري �خرجه (1)
 )1) .»�حد ك من ذلك يقبلون ي�ونوا فل  

 ع خالفة ع لذكورا بالديث استدالل  ف الرافضه حجة فساد الدرام اخوا� ع�  يظهر و�هذا
 اعت الناسبة �ن كما لألصول، معارض الت مندر هذا مع وهو به الجة تقوم ال ضعيف حديث و�نه

 تأم� بعد ب�ر �بو يرجع ل  لذ دعواه  ببطالن �شهد بها الديث وعلق سببه، كنت �نها يزعموا
 الاس ف ينادي كن من و�عث ، الب عهد و�لغ بالاس، حج بل هو، يرده ول  الج، ع ل الب

 .اهللا رسول عهد تنفيذ ف ب�ر �ب بأور يأتمر كن الي ع النادين هؤالء ب� من و�ن بذلك،
 

 وسلف  اهللاُ  وص�ف  ُ�يٌب، ُسميعٌ  لنفه الّق  ع والباُت  دينه، ف واعفقهُ  رضاه، فيه لا الوفيُق  اهللاُ  و�سأل
 .�جع� و�صحابه آل وع �مد نبيّنا ع و�ارك
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 بدرة حلام من خ� حلصالة قال من شبسة ع حلرد 
 

 السنة �هل مذهب وهو..  الاجية اعفرقة مذهب تعا  اهللا بأذن هو..  والماعة السنة �هل مذهب
 اعتسلي  و�ت  الصالإ �فضل عليه والرسل األنبياء خات  سنة يتبعون �هله ألن

 
 لال �هله عرفت وما..  ععباده �رتض الي وجل عز اهللا دين هو الماعةو السنة �هل ومذهب
 كن من كئن �حداً  ذلك ف �اولون وال �ابون ال .. والبتدع� للبدع �ار��
 : وتعا  تبارك الاري عنه قال الي اةين هو .. والماعة السنة �هل مذهب

ُْومُ {
ْ
ينُ  يُئُِس  ال ِ

ف
  ال

ْ
ُْشوُْه ْ  فُالُ  يِنُ� ْ دِ  ِمن ُ�ُفُروا

ُ
ُْومُ  ُواْخُشْونِ  ت

ْ
ْرُملُْت  ال

ُ
ْرُمْمُت  ِدينُُ� ْ  عُُ� ْ  �

ُ
 ُو�

 3 اآلية من الائدإ سورإ {ِدينًا اإلِْسُالمُ  عُُ� ُ  ُورُِضيُت  نِْعُمِت  ُعلُيُْ� ْ 
 

 : األدعة و�ل� ...  األذان �عفاظ من � )) الوم من خ� الصالإ((  لا
 بالل عن السيب بن سعيد عن الزهري عن معمر عن البارك بن اهللا عبد ثنا افعر بن عمر حدثنا

 الوم من خ� الصالإ فقال نائ  هو فقيل اعفجر بصالإ يؤذنه وسل  عليه اهللا ص� الب �ت �نه
  ذلك ع األور فثبت اعفجر تأذين ف فأقرت الوم من خ� الصالإ

 صحيح : األلا� الشيخ قال
 ماجة ابن سن: الصدر

 ماجة ابن: الؤعف اس 
 فيها والسنة األذان كتاب :اعفق� الدتاب
 األذان ف السنة باب: اعفق� الاب
 1 :الزء

 ٢٣٧: الصفحة
 716 :الديث رق 

------------------------------ 
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 قلت الق جده عن �بيه عن �ذورإ �ب بن اللك عبد بن �مد عن عبيد بن الرث ثنا وسدد حدثنا
 اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا تقول : وقال ر�س مقدم فمسح قال األذان سنة علم� اهللا رسول يا

 رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد تقول ث  صوتك بها ترفع �رَ
 اهللا لال � ال �ن �شهد شهادإبال صوتك ترفع ث  صوتك بها تفض اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا

 ع ح الصالإ ع ح اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد
 الصالإ الوم من خ� الصالإ قلت الصبح صالإ كن فِن اعفالح ع ح اعفالح ع ح الصالإ

  اهللا لال � ال �رَ اهللا �رَ اهللا الوم من خ�
 

 صحيح : األلا� الشيخ قال
 داود �ب سن: الصدر

 داود �بو: الؤعف اس 
 الصالإ كتاب: اعفق� الدتاب
 األذان كيف باب: اعفق� الاب
 ١: الزء

 ١٣٦: الصفحة
 500 :الديث رق 

-------------------------------- 
 

 بن اللك عبد جدي سمعت قال ذورإ� �ب بن اللك عبد بن لسماعيل بن لبراهي  ثنا الفي� حدثنا
 يقول �ذورإ �با سمع �نه يذكر �ذورإ �ب
 �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا حرفا حرفا األذان وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع �عق
 اهللا لرسو �مدا �ن �شهد اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد
 اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد
 خ� الصالإ اعفجر ف يقول و�ن قال اعفالح ع ح اعفالح ع ح الصالإ ع ح الصالإ ع ح
  الوم من
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 صحيح:  األلا� الشيخ قال
 داود �ب سن: الصدر

 داود �بو: ؤعفال اس 
 الصالإ كتاب: اعفق� الدتاب
 األذان كيف باب: اعفق� الاب
 ١: الزء

 ١٣٧: الصفحة
 504 :الديث رق 

------------------------------------ 
 

 و�م �ب �خَ� قال السائب بن عثمان عن جر�ج بن عن حجاج حدثنا قال السن بن لبراهي  �خَنا
 حن� من وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول خرج لا: قال �ذورإ �ب عن إ�ذور �ب بن اللك عبد

 فقال به  �ستهزئ نؤذن فقمنا بالصالإ يؤذنون فسمعناه  نطلبه  ودة �هل من عشإ  ش خرجت
 فأذنا للنا فأرسل الصوت حسن ل�سان تأذين هؤالء ف سمعت قد : وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 ع و�رك ناصيت ع فمسح يديه ب� فأجلس� تعال �ذنت ح� فقال آخره  و�نت رجل رجل
 اآلن تؤذنون كما فعلم� اهللا رسول يا كيف قلت الرام اليت عند فأذن اذهب قال ث  ورات ثالث

 �مدا �ن �شهد اهللا اال � ال �ن �شهد اهللا اال � ال �ن �شهد �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا بها
 �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد اهللا اال � ال �ن �شهد اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا رسول
 اعفالح ع ح اعفالح ع ح الصالإ ع ح الصالإ ع ح اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا رسول
 �رَ اهللا ورت� اإلقامة وعلم� قال الصبح من األو� ف الوم من خ� الصالإ الوم من خ� الصالإ

 اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا اال � ال �ن �شهد اهللا اال � ال �ن �شهد �رَ اهللا �رَ اهللا �رَ اهللا
 قامت قد اعفالح ع ح اعفالح ع ح الصالإ ع ح الصالإ ع ح اهللا رسول �مدا �ن �شهد

 كه الَ هذا عثمان �خَ� جر�ج بن قال اهللا لال � ال �رَ اهللا �رَ اهللا الصالإ قامت قد الصالإ
  �ذورإ �ب من ذلك سمعا �نهما �ذورإ �ب بن اللك عبد �م وعن �بيه عن
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 صحيح:  األلا� الشيخ قال
 اعنسائ سن: الصدر

 اعنسائ: الؤعف اس 
 األذان كتاب: اعفق� الدتاب
 السفر ف األذان باب: اعفق� الاب
 ٢: ءالز

 ٧: الصفحة
 633 :الديث رق 

----------------------------------------- 
 

 �ذورإ �ب عن سلمان �ب عن جعفر �ب عن سفيان عن اهللا عبد �نبأنا قال نص بن سو�د �خَنا
 اعفالح ع ح األول اعفجر �ذان ف �قول و�نت وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول �ؤذن كنت قال

  اهللا لال � ال �رَ اهللا �رَ اهللا الوم من خ� الصالإ الوم من �خ الصالإ
 صحيح:  األلا� الشيخ قال

 اعنسائ سن: الصدر
 اعنسائ: الؤعف اس 

 األذان كتاب: اعفق� الدتاب
 اعفجر �ذان ف الثو�ب باب: اعفق� الاب
 ٢: الزء

 ١٣: الصفحة
 647 :الديث رق 

------------------------------------ 
 

 عن عبيد بن الارث حدثنا قال وسهد بن وسدد حدثنا قال المح الباب بن اعفضل �خَنا
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يا قلت قال جده عن �بيه عن �ذورإ �ب بن اللك عبد بن �مد
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 بها ورفع �رَ اهللا �رَ هللا �رَ اهللا �رَ اهللا تقول وقال ر�س مقدم فمسح قال األذان سنة علم�
 �ن �شهد اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد تقول ث  صوته
 � ال �ن �شهد اهللا لال � ال �ن �شهد بالشهادإ صوتك ترفع ث  صوتك بها واخفض اهللا رسول �مدا

 ع ح اعفالح ع ح الصالإ ع ح الصالإ ع وح ورت� اهللا رسول �مدا �ن �شهد اهللا لال
 �رَ اهللا �رَ اهللا الوم من خ� الصالإ الوم من خ� الصالإ قلت الصبح صالإ كنت فِن اعفالح

  اهللا لال � ال
 

 حبان ابن صححه
 بطرقه صحيح حديث : األرناؤوط شعيب الشيخ قال

 حبان ابن صحيح: الصدر
 حبان ابن: الؤعف اس 

 الصالإ كتاب: اعفق� لدتابا
 األذان باب: اعفق� الاب
 ٤: الزء

 578 :الصفحة
 ١٦٨٢: الديث رق 

 
 : سؤال واآلن

 )الوم من خ� الصالإ(  �حدث الي هو و�رضاه عنه اهللا رض ) اعفاروق  (الطاب بن عمر كن لو
 !؟؟ و�رضاه عنه هللا رض ) السبط� �با(  طاعب �ب بن ع �عغاها �و عليها �عتض فهل

 
 ....األه  والسؤال

 العصوم� و�والده علياً  �ن �شهد...  اهللا و� علياً  �ن �شهد( نداء لوضع ع�  الشع الرج ما
 األذان ف )اهللا حجج
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 الداء هذا وضع ع قاص�ن كنا ورسول اهللا وهل اهللا رسول سنة ع شيئا تز�دوا �ن ع�  و�يف
 وجل عز اهللا دين ف وابتداع ... نظر فيها وسأعة لضافات�  �ن �و الداء ل  هتضيفو حت األذان ف
 ؟؟؟
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  فرأيتماه - شبسة ع حلرد 
ً
  كذبا

ً
 غدرحً  آثما

 :قال حدثه   �وس بن مالك    �نّ     الزهري    عن صحيحه ف وسل  روى 
   مفضيا    س�ر ع جالسا بيته ف دتهفوج قال الهار تعا  ح� فجئته    الطاب بن عمر    لل �رسل

 وقد قووك من �بيات �هل    دف    قد لنه  ،  مال    يا :  ل فقال  ،  �دم    من وسادإ ع متدئا    رمال    ل  
   فجاء قال    مال    يا    خذه قال غ�ي بهذا �ورت لو قلت قال بينه  فاقسمه فخذه    برضخ    فيه  �ورت

: عمر  فقال    وسعد    والز��    عوف بن الرحن وعبد    عثمان  ف الؤمن� �م� يا لك هل: فقال ،    يرفا 
 يا: عباس فقال لما فأذن ، نع : قال ،    وع    عباس   ف لك هل: فقال جاء ث  فدخلوا ل  فأذن نع  

 الؤمن� �م� يا �جل اعقوم فقال ، الائن اعغادر اآلث  الكذب هذا و�� بي� اقض الؤمن� �م�
 .للك قدووه  كنوا قد �نه  لل ىيل : �وس بن مالك   فقال  ،   و�رحه  بينه  فاقض

 
 عليه اهللا ص�    اهللا رسول �ن �تعلمون واألرض السماء تقوم بِذنه الي باهللا ��شد�  :   عمر  فقال
 الي باهللا ��شدكما: فقال   وع    اععباس    ع �قبل  ث نع  قالوا صدقة تر�نا ما نورث ال    قال    وسل 
 تر�ناه ما نورث ال: قال  وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول �نّ  �تعلمان واألرض السماء تقوم بِذنه
 ل  باصة  وسل  عليه اهللا ص�    رسول خص كن وعز جل اهللا لنّ  : عمر فقال ، نع : قاال ، صدقة

 قر� هل �دري ما } وللرسول � اعقرى �هل من رسول ع اهللا    �فاء    ما {  قال هغ� �حدا بها ىصص
 ،    الض� ب�    �ووال بين�     وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول فقس : قال ،    ال �م قبلها اعت اآلية
 عليه اهللا ص�    اهللا ولرس فكن الال هذا بق حت دون�  �خذها وال علي�     استأثر    ما فوا�
 السماء تقوم بِذنه الي باهللا ��شد�  قال ث     الال �سوإ    بق ما �عل ث  سنة نفقة منه يأخذ    وسل 

 نع  قاال ذلك �تعلمان اعقوم به �شد ما بمثل    وعليا    عباسا    �شد ث  نع  قالوا ذلك �تعلمون واألرض
 وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول و� �نا :   ب�ر �بو   قال    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول تو� فلما قال

 قال : ب�ر �بو   فقال ، �بيها من اور�ته م�اث هذا و�طلب �خيك ابن من م�اثك تطلب فجئتما  ، 
 واهللا خائناً  غدراً  آثماً  كذباً  فر�يتماه(  صدقة تر�ناه ما نورث ما (   وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول
 وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول و� و�نا   ب�ر �بو   تو� ث  ، للحق تابع راشد بار لصادق لنه يعل 

 ث  فولتها ، للحق تابع راشد بار لصادق ل� يعل  واهللا خائناً  غدراً  آثماً  كذباً  فر�يتما�   ب�ر �ب   وو�  
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 ع للدما دفعتها شئت  لن :فقلت ، للنا ادفعها فقلتما حد،وا و�ور�ما جيع و�نتما وهذا �نت جئت�
 فأخذتماها  وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول يعمل كن بالي فيها تعمال �ن اهللا عهد عليدما �ن

 ذلك بغ� بيندما �قض ال واهللا وال ، بيندما ألقض جئتما� ث : قال ، نع : قاال �رذلك؟: قال ، بذلك
 .لل فرداها عنها عجزتما فِن ساعةال تقوم حت

 
 كذب� وعمر ب�ر �با يرى كن السالم عليه علياً  �نّ  ع الديث دل: االثناعشي الشيِ قال

 .غدر�ن خائن�
 

 :حلاحب
 فاسد الطالن، ب� باطل قول غدر�ن، خائن� آثم� كذب� وعمر ب�ر �با يرى كن علياً  بأن اعقول
 :وجوه نم وذلك اعفساد، ظاهر

 
 و�ذا متأخر، بأفضليتهما وحدمه متقدم، فهو ظاهره ع �موال كن لن الكم هذا: يقال �ن: �ولا
 ثبت قوال كن �ي ل  ننسب �ن �وز ال ألنه منهما، التأخر اعتُمد الجتهد قو� ب� المع تعذر

 ي�ن ل  ما ع اطالعه منها: كث�إ ألسباب اعتاجع ي�ون وقد عنه، تراجعه الصحيحة باألسانيد
 اعتمد اا �قوى االستنباط ف وجه ظهور �و حدمه، مناط وفساد ظنه، لطِ تبينه �و األدعة، من يعل 
 .عليه
 .اععال� رب هللا والمد الاطل، �بطل من األثر بهذا االستدالل �ن فظهر

 
 ما بأسوء األخذ وورد وارد هو بل ظاهره، ع �مول الكم هذا بأن �سل  ال �ن: يقال �ن: ثانيها
 ف اةخول بعدم صاحبه نصيحة رسمع ل  كمن والزجر، اععتاب ف مباعغة اعفعل، من لزومه �تمل
 �نصحك، �ل  :صاحبه ل فقال الصفقة، تلك وغب األور، ذلك خسارإ ل استبان �ن بعد ندم ث  �ور،

 ُ�تمل ما بأسوء �خذه و�نما اليع؟ �وور ف �فه  ال �حق ال� لك �ر�د ال كذبا ور�يت� قو� فنبذت
 �ن لصاحبه الصاحب تاعفة من يلزم فال و�ال والزجر، والو�يخ القر�ع ف مباعغة عمله من لزمه
 .ذلك فيه يظن
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 .ت�لفه وعدم الحمل هذا عقوإ الديث، هذا �عفاظ اععلماء من كث� عليه حل الي هو وهذا
 

 لدتة، صحبته ف لوقوعه غ�ه بلفظ الشء ذكر و� الشاكة، سبيل ع �مول لنه :يقال �ن: ثالها
 ما بمثل عليه فاعتدوا علي�  اعتدى فمن: (�يضا وقول ،)فنسيه  اهللا �سوا: (تعا  قول ف كما

 الشاعر: وقول ،)تملوا حت يمل ال اهللا لن: (وسل  عليه اهللا ص� الب وقول ،)علي�  اعتدى
 .)الاهلينا جهل فوق فنجهل علينا �حد �هلن ال �ال( الشه�إ قتهمعل ف الاه�

 
 بنفس ب�ر �ب وع عليه واععباس ع غضب س� الطاب بن عمر �ن و�قو�ه، هذا ع يدل واا
 ف والدتة يزد، ول  ينقص، ل  برف، حرفا غدرا، خائنا آثما كذبا كونه من عليا اععباس به سب ما

 ف �سع �و الر�ي، ف اختالف �و فه ، سوء عن ناشئ هو لنما هذا غضبه  �ن ل  تنبيهه  ذلك
 .ترى كما قوي �مل وهو الصومات، هذه و� السب، هذا ك عليه يتتب �ن رستدع وال ال� ،

 
 الرض، ساعة يقره ال اا اعغضب حاعة ف اإل�سان من يصدر ما ع �مول ذلك �ن: يقال �ن: رابعها
 عليه دعت لا الحاول، �قوى عندي وهذا نفسه، من ذلك يعرف واحد و� الاس، ب� كث� وهذا

 علي ، به اهللا ما الش من آدم ابن ع منها يدخل اعت األبواب من اعغضب �ن من الشعية الصوص
 عن �وال فن� الدث�، الشء اععناية من عنه ال� يو� وسل  عليه اهللا ص� الب وجدنا وللك

 قال تغضب، ال يقول ذلك ُك  ورات، فعاوده تغضب، ال: الوصية منه طلب من وقال اعغضب،
 .)كه الش �مع اعغضب فِذا ، قال ما اهللا رسول قال ح� ففدرت: (:الصحاب

 
 الب �ن نذكر والصف، وال�  الصور ع اعقدرإ ف باعغا تأث�ا يؤثر اعغضب �نّ  ع ول�العة

 ألن ،)غضبان وهو اعقاض يقض ال: (فقال غضبان، وهو يقض �ن اعقاض منع وسل  هعلي اهللا ص�
 وال ب�ر �با ال ذلك من رستث ول  ال� ، ف ذلك فيؤثر اإلدراك كمال عن اععقل �جب اعغضب

 لن عليه يُؤمن وال الديث، هذا ح�  هذا تت داخل آدم ابن فك غ�هما، وال عليا وال عمر
 الرض ف اععدُل ( وسل  عليه اهللا ص� الب جعل وللك واليف، الور من ضباعغ ساعة ح� 

 .األحر الدَ�ت من �عز لدونه لال ذلك وما النجيات من )واعغضب
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 ،)ورت� فاسدت غضبت لذا: (فقال بالسدوت اعغضبان وسل  عليه اهللا ص� الب �ور �يضا وللك
 ل  بيث الام اإلغالق حاعة ل  اعغضب به وصل الي اعغضبان طالق ابطل الشارع �د �ننا حت
 .)لغالق ف طالق ال: (وسل  عليه اهللا ص� قول ذلك ودلل يقول، بما رشعر يعد

 الاعة، هذه ف تصف �ي لصدار وعدم للسدون �م�ن ما �نح بأن اعغضبانُ  �ور �يضا وللك
 اعغضب حاعة ف تصف �ي ألن ،)جعفليضط لال و فليجلس، قائ  هو و �حد�  غضب لذا: (فقال
 .عقباه تمد ال ما ل  يؤدي قد
 

 عليه اهللا كي  ووس فهذا ذلك، من شء من رسلمون ال تعا  اهللا بعصمة العصوم� األنبياء لنّ  بل
 ف كن ولو لله، �ره وليته األنبياء من نب بر�س و�خذ األلواح، �عق غضب لا والسالم، الصالإ
 ف به يعذر ال بما اعغضب حاعة ف منه يصدر بما اإل�سان يعذر وع�ن ذلك، فعل لا ضالر حاعة
 بما العض بعضه  يعذرون فِنه  اععلماء، عن فضال اععوام ب� عليه متعارف وهذا الرض، حاعة
 قاعدإ الديث �هل قرر وللك الرض، حاعة ف صدر ما يعذرون ال بما اعغضب حاعة ف منه  صدر
 عرف لذا األقران �ن و� الواطن، هذه مثل ف الزلل من الرء تعص  نوعها، من فر�دإ بابها، ف نفيسة

 الذووم، المذهب عصبيات من �و اةنيا، هذه �وور من شء بينه  وشجر صالحه ، وتيقن فضله ،
: ذلك ف و�قولون لله، يلتفت وال الصفح، عنه وُ�ضب العض، بعضه  ف ب�المه  يؤ�ه ال فِنه
 ف واععباس ع من صدر ما لجعل هذا ك بعد آت يأت فديف. )يروى وال يطوى األقران كم(

 التشابهات للها تُرد �دمة عقيدإ ظاهرها، ع األثر �عفاظ حل صح لن اعغضب، حاعة
 سانيدباأل ثبت ما ذلك �جل من و�ُتك والفر�عات، الفاصيل لله تُرجع راسخا و�صال والحتمالت،
َه، فوق الشيخ� بأفضلية عنه اهللا رض ع شهادإ من الدث�إ، واعطرق الصحيحة،  ذلك وتعلي  من

 األل ؟؟؟ واععذاب الشديد، باععقاب تاعفه وتهديد و�نصاره، لشيعته
 

 �حكم وفقه والسنة، الدتاب قر�  ل  عن فضال وسلما، �و كفرا كن سواء  قل هذا يفعل ال ا�
 .الطهرإ �عةالش
 هللا والمد لله، يرجع �صل وال عليه، ينب� �ساس ل عيس �نه وظهر الرافضة، به رستدل ما فبطل
 .اععال� رب
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 :خاوسها

 سب �يضا اععباس �ن والحظة فينبغ ظاهره، ع �مول األثر ف الوارد السباب بأن سلمنا: يقال �ن
 شعيب رواية ف كما ، �يضاً  اععباس سب علياً  و�نّ  وعمر، ب�ر �با ع به سب ما بنفس علياً 

 اعفتح، ف الافظ قال كما )استبا: (شهاب بن عن عقيل رواية و� ،)وعباس ع فاستب: (و�و�ُس 
 من يلزم ما �ضعاف ع ف اعطعن ذلك من فسيلزم ظواهرها ع األثر هذا �عفاظ حلنا �ن فِن

 :وجوه من وذلك وعمر، ب�ر �ب ف اعطعن
 
 :الاصب الق
 سب فمن ،)�بيه صنو الرجل ع ) الديث و� وسل ، عليه اهللا ص� الب وع  عمه، سب علياً  لنّ   1

 ألبيه، سبه جهة من: جهت� من وذلك اهللا، شاء ما اعفسق من بلغ قد فع� �باه، سب فدأنما عمه
 .وسل  عليه اهللا ص� الب ألب سبه جهة ومن

 
 قال فقد السب، وهو �ال منه، وُ�نقص الواجب، اإليمان كمال يناف ما األخالق من فيه لنّ : يقال ث   2

 )الذيء اعفاحش وال اللعان، وال باعطعان، الومن عيس: (وسل  عليه اهللا ص� الب
 
 يفضحوا �ن الدماء سجايا وال اععقالء شي  من عيس لذ الدب�، قبيح القدير، سء رجل و�نه  3

 �لسنته ، ع الديث هذا يصبح حت الاس، �مام الب بيت آل �سار صةخا بيوته ، �سار
 �مد بيت آل اعداء �عدى عند لما و�توسطوا خصومتهما، طاعت قد واععباُس  علياً  �نّ  و�تحدثوا

 !!!!!!اةاء � كنت باعت فداو�: نواس �ب مذهب ع بعض، من بعضهما ع��ح
 
 فيه اجتمع قاض ح�  يطلب جاء لذ اععل ، طلبة صغار عنها يت�ه درجة الهل من بلغ قد و�نه  4

 ف والشط واعغدر، واليانة، واإلث ، اعظل ، من عغ�ه، �تمع ل  ما عداله ف اعقادحة األوور من
 .عدالُ  ي�ون �ن اعقاض
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 �ي �ن ذلك ، ارالدف عوام من بل السلم� عوام من شأناً  �قل �عله ما واعغباء الالدإ من فيه و�ن  5
 ب� اععدل و� عظيمة، وصلحة لحقيق لال نصب ما اعقاض �ن يعل  كفرا، �و كن وسلماً   قل،
 حا�  يدي ب� مثول من ع رستفيدها فائدإ فأي �هلها، ل  القوق ورد الظلوم، و�نصاف الاس،

 وتلُف  حقوقه، وضياعُ  �يه،ر من وسخر�تُه  بعقله، الاس شماتةُ  لال ا� غدر؟ خائن ظال  آث 
 .عليه و�اال يتأوله ما وُعوْدُ  وصاله،

 
 هذه ف بدمه يرض عمه، وهو لله، الاس �قرب �عل بيث واألمانة اعقضاء من عيس و�نه 6

 .بيته وآل الب �عداء �عدا عند اعقضية عرض عن به ورستغ� السأعة،
 

 وع  ع تازي من �� لخراج عن األور بنا قص لا الرافضة بعقول األثر هذا ف ننظر ذهبنا ولو
  . -باهللا عياذاً  - وسل  عليه اهللا ص� الب

 
َ� لدننا  علينا �فظ و�ن اععافية، تعا  و�سأل ، اهللا رسول �صحاب ف اعطعن من تعا  اهللا ل  ن

 .�ً تفضيال خلق ان كث� ع وفضلنا خلقه، من كث�ا به ابت� اا  فانا الي هللا والمد عقولا،
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 ي�ان ما ك يعلم حذيفة أن شبسة 
  اعقيامة يوم ا  كئن هو وما ي�ون وما كن ما يعلمون األئمة �ن �ستندرون كيف الرافض يقول 

 :وسل  يروي كما ذلك يعل  وحذيفة
  ] ٢٢١٦ صفحة - ٤ جزء[  وسل  صحيح

 
 نافع بن ب�ر �بو وحدث� شعبة حدثنا جعفر بن �مد حدثنا �شار بن �مد وحدثنا ) 2891 ) - 24

 �خَ� :قال �نه حذيفة عن يز�د بن عبدا� عن ثابت بن عدي عن شعبة حدثنا غندر حدثنا
 ل  �� لال سأله قد لال شء منه فما الساعة تقوم �ن ل  كئن هو بما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 ؟ دينةال من الدينة �هل ىرج ما �سأل

 

 :حلرد
 ل  �� لال(( فقال لستث� �نه واةلل اعقيامة يوم ا  كئن هو ما ك يعل  انه يقل ل  حذيفة �قول
 ))؟ الدينة من الدينة �هل ىرج ما �سأل

 
 الي وهو اهللا رسول يعرفها واعت �اعة ال ستحصل اعت الساعة �شاط عن يتك  حذيفة لن ث 

َه  فما الساعة تقوم �ن ل  كئن هو بما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �خَ� حذيفة فقال بها �خ
 ؟ الدينة من الدينة �هل ىرج ما �سأل ل  �� لال سأله قد لال شء منه
 

 حذيفه ا  �وح وال نفسه من ذلك يعل  حذيفه وعيس حذيفة ىَ والرسول

 الرافضه لعتقاد ف األمام عند كما 
 

 الساعة بأشاط �صحابه فيخَ ل يوح والسالم الصالإ عليه لالرسو لن ث 

 وسل  صحيح من السعة و�شاط اعفت كتاب ف فالديث 
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َه بل ل يوح فال حذيفة �ما  الرسول ى
 الب ووت بعد ل  يوح اهللا و�ن )عندياته  من �ي( ة� علمه  �ن تعتقد فالشيعة الشيعة �ئمة �ما

 باهللا واععياذ
 
  : ١٤٧ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات ائربص -

 اعقيامة يوم ل  كئن هو وما كن وما الار و والنة واالرض السوات ف بما االئمة عل  ف باب ) 6 )
  : ٣٣٥ ص الصفار السن بن �مد -اةرجات بصائر -

  عل  اععل  يعل  ان شاء ان بانه االمام ف باب ) 2 )
  : ٥٠٠ ص الصفار السن بن مد� -اةرجات بصائر -
 ع عليه  الوت ياتيه  ان قبل ذلك و�علمون يموتون مت يعرفون انه  االئمة ف باب - 9 
 

 اععال� رب هللا والمد الرافض كذب يتب� و�هذا
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 حهللا دون من يدرانسم لح أحياء حلشسدحء 
  �نفسه  عن الض دفع رستطيعوا ل  �ووات ءوهؤال اعقبور تدعو لا و�سأل الرافض مع نتحاور ح� 

 الكم من هذا وغ� لا ورشفعون د ءنا ورسمعون ر�ه  عند �حياء وه  شهداء األئمة لن يقول
 الاطل

  نقال

  ُوالُ  {:  تعا  قال
ْ
ْقتُُل  لُِمنْ  ُرُقولُوا َّ  ُسبيِل  ِف  ُُ ْوُواٌت  ا

ُ
ْحيُاء بُْل  �

ُ
  ١٥٤قرإال} �ُْشُعُرونُ  الف  ُوعُِ�ن �

ُْسُبف  ُوالُ  {:  �خرى آية ف وقال
ُ
ينُ  ت ِ

ف
  ال

ْ
َّ  ُسِبيِل  ِف  قُِتلُوا ْوُواتاً  ا

ُ
ْحيُاء بُْل  �

ُ
 آل} يُْرُزقُونُ  ُرّ�ِه ْ  ِعندُ  �

 ١٦٩عمران

 عندنا وعيس ر�ه  عند ؟ �ين وع�ن �حياء ه  نع 

 واألو� د ئه  ف �اجج�  فلن نيُرزقو من ه  كنوا فلو يُرزقون يقل ول  يُرزقون تعا  قال بل
 يُرزقون �نه  بما يرزقه  من د ء

 تقس  وهل ؟ لوفاته  اععدإ يعتدن ول  بعده  من يتوجن ل  زوجاته  �ن بمع� �حياء ه  هل ث 
 ؟ ال �م م�اثه 

 �ووات �نه  يع� فهذا الورثة تقاسمها �ووال  و�ن وفاته  ع اععدإ قض� �ساءه  �ن قلت  فِن
 اةنيا ف بأحياء عيسواو

 ؟ اهللا دون من تدعونه  ح� رسمعون�  كيف لذاً 

ُوْرتُِ�  ُما لِالف  لُُه ْ  قُلُْت  ُما{:  السالم عليه عيس لسان ع تعا  اهللا قال 
ُ
نِ  بِهِ  �

ُ
�  

ْ
َف  اْ�بُُدوا  ُرّ�  ا

ا ُشِهيداً  ُعلُيِْه ْ  ُوُ�نُت  ُوُر�فُ� ْ  ا ِ�يِه ْ  ُدْمُت  مف يْتُِ�  فُلُمف نُت  ُكنُت  تُُو�ف
ُ
يُب  � ِْ نُت  ُعلُيِْه ْ  الرف

ُ
 ُكّ  ُعُ  ُو�

ءٍ   ١١٧الائدإ} ُشِهيدٌ  ُشْ

 عليه  و�نت يقول وهاهو الزمان آخر وسي�ل لله اهللا رفعه بل يمت ل  عيس اهللا نب �ن يعل  و�نا
 عليه  الرقيب �نت كنت توفيت� فلما فيه  دمت ما شهيدا
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 ؟ حوائ�  و�قضوا عن�  الض يدفعوا حت �نفسه  عن الض يدفعوا �ن ألئمةا استطاع وهل

  تُْدُعوُه ْ  لِن{:  تعا  قال
ُ
ِقيُاُمةِ  ُوُ�ْومُ  عُُ� ْ  اْستُُجابُوا ُما ُسِمُعوا ُولُوْ  ُدُ ءُ� ْ  رُْسُمُعوا ال

ْ
 يُْ�ُفُرونُ  اع

ِكُ� ْ    �ِِشْ
ُ
 ١٤فاطر} ُخبِ�ٍ  ِمثُْل  يُنُبّئُُك  ُوال

  

 مسم حستفسار هناك ثم

 قيل و�يضا عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع غ� اهللا سبيل ف شهيدا مات عش اإلث� األئمة من من
 كر�الء ف شيعته �يدي ع استشهد والس� وسموما مات السن �ن

 شهداء ي�ونوا ك مقتوال مات منه  �حد فال بعده  الين �ما فقط الالثة هؤالء

  

 : محأله وحلسؤحل

 ؟ اهللا دون ه  �م اهللا مع يتساوون ه  وهل ؟ ال �م هللا عباد األئمة هل

 اللة من وخرجت  و�ش�ت  �فرت  فقد اهللا مع يتساوون و�نه  هللا عبادا عيسوا �نه  قلت  فِن

 ع و�جيبوا اآلية هذه �قر�وا ع�  نقول دونه ه  بل معه يتساوون ال و�نه  هللا عبادا �نه  قلت  و�ن
  �نفس�

فُُحِسُب  {
ُ
ينُ  � ِ

ف
ن ُ�ُفُروا ال

ُ
تفِخُذوا � ْوِلُاء ُدوِ�  ِمن ِعبُاِدي ُُ

ُ
ْ�تُْدنُا لِنفا �

ُ
 نُُزالً  لِلُْكفِِر�نُ  ُجُهنف ُ  �

 ١٠٢الدهف}

  
 الدعب ع/  كتبه
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 حلسائل� بق أسألك 
 

 :منها ، وردت ألحاديث الوسل بواز والصوفية الرافضة رستدل

 ولحأل حلديث

  عنه اهللا رض الدري سعيد �ب عن 
ً
 ل� ا�: فقال الصالإ، ل  بيته من خرج من: (( ورفو 

 عليه اهللا �قبل...بطراً  وال �شاً  �خرج ل  فِ� هذا، اشاي بق و�سألك عليك، السائل� بق �سألك
 ))بوجهه

 
 ماجه وابن )٦٢٥( الصنف ف ةشيب �ب وابن )١٢٩٩( وسنده ف العد وابن )٣٢١( �حد اإلمام رواه
 وغ�ه  )٧٧٨( رق 

 
 ضعيف وعطية الدري، سعيد �ب عن اععو� عطية رواية من ألنه ضعيف لسناده الديث وهذا
  .ضعفه ع �مع :)٨٨١" (الضعفاء" ف الهب وقال" األذكر" ف الووي اإلمام قال كما

 
 و�ن الفس� عنه فيأخذ )الكب( يأت كن عطية �ن و�لغ� الديث ضعيف: �حد اإلمام وقال

 .الدري سعيد �بو �نه يوه  ، سعيد �بو قال: فيقول ؟!!! سعيد بأب ي�نيه
 

 .مدلساً  شيعياً  كن كث�اً، ىطىء صدوق: القر�ب كتابه ف حجر ابن الافظ وقال
 

 ضعيف معروف، تابِ: لوقا ، الرابعة الرتبة "الدلس� طبقات" كتابه ف حجر ابن الافظ �ورده
  .اعقبيح بالدعيس وشهور الفظ

 
 ال الدعيس من الوع وهذا ، الشيوخ تدعيس هو ، حجر ابن الافظ �راده الي اعقبيح والدعيس

 �ن �حد اإلمام عن ور كما ثبت حيث ، الاعة هذه مثل ف خاصة ، بالسماع الص�ح معه يصلح



 

519 

 ، سعيد �ب الصحاب عن رواية �يضاً  ول ، سعيد �با ي�نيه )الكب( كذاب شيخ ل اععو� عطية
 رسميه من عن اععنعنة �و بالسماع روايته فح�  ، الا� عن بالرواية األول عن الرواية يدلس فكن
 .ضعف من فيه ما مع ، بها �تج ال سعيد �با

 

 حلا� حلديث

 باهللا، آمنت اهللا، �س : قال الصالإ ل  جخر لذا اهللا رسول كن: قال �نه عنه اهللا رض بالل حديث 
 ل  فِ� هذا، ترج وبق عليك، السائل� بق ا� ، باهللا لال قوإ وال حول ال اهللا، ع تو�ت
 الديث.. بطراً  وال �شاً  �خرج

 
 �ب عن اععقي� نافع بن الوازع طر�ق من )٨٢: (رق " والليلة الوم عمل" كتابه ف الس� ابن رواه
 .عنه اهللا عبد بن جابر عن الرحن عبد بن لمةس
 

 ع متفق وهو اععقي� نافع بن الوازع رواته �حد ضعيف حديث": األذكر" ف الووي اإلمام قال
  .الديث مندر و�نه ضعفه،

 
 هذا من" األفراد" ف اةارقط� �خرجه جداً، واه حديث هذا: تر�ه بعد حجر ابن الافظ وقال
 ذلك، من �شد فيه واعقول. الديث مندر و�نه ضعفه ع متفق وهو الوازع، به تفرد :وقال الوجه
 يروي: الا�  وقال الديث، متوك وجاعة، حات  �بو وقال بثقة، عيس: واعنسائ مع� ابن فقال

  .ووضوعة �حاديث
 

  .�فوظة غ� كها �حاديثه: عدي ابن وقال
 

 .الديث هذا مندر: الخاري وقال
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 حلالث لديثح

 ذكر، من �حق �نت ا�: اة ء بهذا د  �وس و�ذا �صبح، لذا اهللا رسول كن: قال �مامة �ب عن 
 وبق لك، هو حق و��ل واألرض، السماوات ل �شقت الي وجهك بنور �سألك.. عبد من و�حق

 . ...عليك السائل�
 

 ع �مع ضعيف وهو جب�، بن فضال وفيه ا�،اعطَ رواه: ()١٠/١١٧" (الزوائد �مع" ف اليث� قال
 )به االحتجاج �ل ال: (آخر ووضع ف وقال. )ضعفه

 
: �يضاً  وقال. حديثه من عيس ما عنه يروي �مامة، �با سمع �نه يزع  شيخ: فضال عن حبان ابن وقال
 .ل �صل ال �حاديث يروي بال، به االحتجاج �وز ال
 

 .�فوظة غ� كها �حاديثه: )٢٥/١٣" (الكول" ف عدي ابن وقال
 

 .مناك� صاحب فضال: اإليمان شعب كتابه ف اليهق عنه وقال
 

 �نواع �حد ل  تعود و�نما �بداً، بالخلوق� الوسل ع تدل ال ف� ضعيفة كونها مع األحاديث وهذه
 بق الوسل هافي ألن وجل، عز صفاته من بصفة تعا  اهللا ل  الوسل وهو ، الشوع الوسل

 د ئه ، لجابة �نه شك ال تعا ؟، اهللا ع السائل� حق هو فما. الصل� اش وبق اهللا ع السائل�
 يغفر �ن هو السجد ل  السل  اش حق و�ذلك وجل، عز صفاته من صفة عباده د ء اهللا و�جابة

 ذلك ك. النة يطيعه ان خلقه ضبع و�دخال ورحته، تعا  اهللا ومغفرإ النة و�دخله ل، اهللا
 .وتعا  تبارك ل صفات
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 ع وصية أن�رت ألنسا ع�شة تقدير 
 واالحتام القدير هذا هذا ك  �شة استحقت كيف ��ساءل هذا ك و�عد((  اليجا� يقول 

 �شة  من �فضل � من وفيهن كث�ات فزوجاته الب، زوج �ألنها والماعة، السنة �هل من 
 �ب ابنة ألنها �م...  يقول ث  واإلصابة واالستيعاب اعتمذي ل  بالاوش ورش� نفسه الب بتص�ح
 ذكروا عندما قاعت حت عع�ّ  الب وصّية لن�ار ف الدب� اةور ععبت اعت � ألنها �م! ب�ر
 فد  صدري ل  لسندته و�� )ص( الب ر�يت عقد قال من قاعت :عع� �وص الب �ن عندها

 )) ع ل  �وص فديف شعرُت  فما فمات فا�نت باعطست

  

  :حلشانئ لذح فأقال 

 الب زوجة ألنها والماعة السنة �هل من و�رث، واالحتام القدير هذا ك استحّقت  �شة 1 - 
  يقول سبحانه واهللا �يضاً  طيبة ألنها ل زوجة ت�ون ألن اختارها الي اعطيب وسل  عليه اهللا ص�

َّءون �ولك للطيبات، واعطيبون للطيب� واعطيبات للخبيثات والبيثون للخبيث� البيثات {  اا م
 والسن والشعب جب� بن وسعيد وعطاء �اهد((  قال )٢٦ الور( }  كر�  ورزق مغفرإ ل  يقولون
 )) اعطَي جر�ر بن ختارهوا اإلفك، و�هل  �شة ف نزعت: والضحاك ثابت �ب بن وحبيب الصي

َءون �ولك { وقول  )) واععدوان اإلفك �هل يقول عما بعداء ه  �ي: }  يقولون اا م

 اهللا ص� الب ف الطاعن �عظ  من هذا يعتَ �ال خبيثة  �شة �ن لثبات اليجا� �اول وعندما 
 ؟!!}...للخبيث� البيثات { يقول واهللا ال فديف !وسل ؟ عليه

} .. �مهاته  و�زواجه �نفسه ، من بالؤمن� �و� الب { يقول فاهللا اإليمان ف �منا ألنها نقدرهاو 
  - ٥األحزاب

  
 الب بتص�ح  �شة من �فضل � من وفيهن كث�ات فزوجاته الب، زوج �ألنها((  قول �ما 2-

 ،...واإلصابة واالستيعاب اعتمذي ل  بالاوش رش� ث  )) نفسه
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  �شة فضل باب- اعفضائل �بواب ع اعتمذي سن فتحت فأقول 

 فاجتمع: قاعت  �شة، يوم بهداياه  يتحرون الاس كن: قاعت  �شة((  عن الديث هذا فوجدت 
 ال�، نر�د و�نا  �شة، يوم بهداياه  يتحرون الاس لن :سلمة �م يا: فقلن سلمة �م ل  صواحبات

 سلمة، �م ذلك فذكرت. كن ما �ين لله يهدون الاس يأور اهللا لرسول فقو�  �شة، تر�د كما
 الاس �ن ذكرن قد صواحبات لنّ  اهللا رسول يا: فقاعت الكم، فأ دت للها  د ث  عنها، فأعرض
: ( قال :ذلك قاعت الالة كنت فلما كنت، ما �ين يهدون الاس فأورِ   �شة يوم بهداياه  يتحرون

إٍ  ِلاِف  ف و�نا الُوحُ  ع نزل ما فِنّهُ   �شة، ف تُؤذي� ال سلمة �م يا
ُ
 ،)) ) غ�ها منُْ�نف  اور�

 السالسل، ذات جيش ع استعمله وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن((  اععاص بن عمرو وعن 
 ) �بوها: لقا الرجال؟ من: قلت  �شة،: قال للك؟ �حب الاس �ي اهللا رسول يا ( :فقلت فأتيته: قال

 �بوها: قال الرجال؟ من قيل  �شة،: قال للك؟ الاس �حب من اهللا رسول يا قيل((  قال ��س وعن ،
((،  

 واآلخرإ اةنيا ف زوجته � :يقول ياس بن عمار سمعت((  قال األسدي ز�اد بن اهللا عبد وعن
  ،))  �شة :يع�

 ُكُفضلِ  اعنساء، ع  �شة فضل :قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن((  مالك بن ا�س وعن
�دِ  عام سائِرِ  ع اعثف  ،)) اعطف

ُائيُل  لنف  :وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل قال: قاعت  �شة وعن  َْ ْقُر� ِج  :فقلت السالم، ُعلُيِْك  ُُ
 ،)) اهللا ورحة السالم وعليه

 فسألا قط، حديث وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب علينا اشك ما((  قال ووس �ب عن
 ،)) علماً  منه عندها وجدنا لال  �شة،

 الب �زواج فضل باب فتحت ث  ،))  �شة من �فصح �حداً  ر�يت ما((  قال طلحة بن ووس عن 
 ص� اهللا رسول ع دخل: (( قاعت حي بنت صفية عن الديث هذا فوجدت وسل  عليه اهللا ص�
 و�يف: قلِت  �ال) فقال ل، ذلك فذكرت كم، و �شة حفصة عن بلغ� وقد وسل ، عليه اهللا

 �ررم �ن: قالوا �نه  بلغها الي و�أن) ووس وع� هارون، و�ب �مد، وزوج مّ�، خ�ا ت�ونان
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 عمه و�نات وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج �ن: وقالوا منها، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع
((،  

 وصفية  �شة فضل ف الواردإ األحاديث � هذه

  

  :فأقال 

 ذلك ف الص�ة األدعة لضافر وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء �فضل  �شة �ن شك ال .� 
  .ووسل  الخاري �مثال الديث كتب �صح من والصحيحة

  
 اهللا ص� الب ألن حفصة �و  �شة من �فضل �نها يظهر ما فيه فليس صفية لديث باعنسبة .ب

 بالف حقها ف وحفصة  �شة ذكرته ما مقابل ف لستضائها �راد قال ما لا قال حينما وسل  عليه
  .�سائه جيع ع  �شة فضل وسل  عليه اهللا ص� الب فيها يؤ�د اعت الص�ة األحاديث

  
 ثحدي هذا((ف اإلسناد ضعيف الديث وع�ن صفية حديث صحة فرض ع ذلك �قول .ت

 ،))بذلك لسناده وعيس الدو�، هاش  حديث من لال نعرفه ال غر�ب

  �شة ترجة ف و�ما ذلك غ� يذكر ول  الذكور الديث نفس ترجتها ف ذكر فقد االستيعاب و�ما 
 الزهري عن ف�وى وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج �عل  من �نها فأثبت الدث� فضائلها ف ذكر فقد
 لكن اعنساء جيع وعل  وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج جيع عل  ل   �شة عل  عج لو( ( قول
  ،)) �فضل  �شة عل 

 بن عمرو حديث وسل  عليه اهللا ص� الب عند و�فضلهن اعنساء �حب �نها لثبات ف ساق ث 
 .قليل قبل سبقا ال�ان ��س وحديث اععاص،

 الص�ح فيه واحد حديث بها يوجد ال صحتها عن بالغاض اذكره اعت الروايات فك اإلصابة و�ما 
 السابق الديث لال  �شة ع حفصة بتفضيل
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 عع� وسل  عليه اهللا ص� الب وصية لن�ار ف الدب� اةور ععبت ألنها �ما((  قول �ما 3 -

 ،)) اعخ ... الديث ذكر ث  قاعت حت 
  

  :فأقال 

 يدع كما وسل  عليه اهللا ص� الب وصية لن�ار ف الدب� اةور عنها اهللا رض  �شة تلعب ل  �
 اإلن�ار �ستطيع  �شة كنت لا حقاً  عع� �وص وسل  عليه اهللا ص� الب كن فلو اليجا� هذا
 ف �سمع ول  عندها وتوّ�  ورض الب �ن وهو علمها حسب � تعرفه ما قاعت ولدنها األمة، �مام
  .شئ �ي منه اعقضية هذه

  

 بذكره ي�تف وال الاس �مام ذلك يذكر �ن بد ال يوص، �ن وسل  عليه اهللا ص� الب �راد لذا ب
 عع� �وص وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ع األدعة �ن يدع واليجا� اور�ته، عند

 فديف ّع، الفاستخ ف ص�ة �نها وادع كتابه، ف بعضها ذكر وقد ومعلومة وستفيضة بالالفة
 ! عع�؟ الوصية لن�ار ف الدب� اةور ععبت  �شة �ن فيقول يتهّوك

 فقول السنة �هل نظر ف حجة عيست تزع  كما عّ  لمامة ع اعظاهرإ األدعة هذه ك كنت فِذا
  .الق هو ي�ون �ن �ْحرى  �شة

 

 عليه اهللا ص� الب وصية رتند �ن يم�ن ال الصديق بنت الصّديقة عنها اهللا رض  �شة - ج 
 و�فضلهنّ  زوجاته خ� و� واآلخرإ، اةنيا ف اعطّيب زوجة اعطّيبة ف� حقاً، هذا كن لن عع�ّ  وسل 

 فديف األرض، �ساء خ� من ألنها لال ال�عة هذه استحقت وما وسل  عليه اهللا ص� للنب و�حبهنّ 
 الرواية ل  و�أت فيّدذبها، الصادقة الرواية ل  أتي الي الدذب خصلة ع التمّرس اليجا� نصدق
 هداية، �صحاب بأنه  الاس �ضّل  ع و�دع الاس �ش بأنه  الاس خ� و�ته  فيصدقها، الكذبة

  !الؤمن�؟ �مهات �ساء خ� ون�ّذب نصدقه هل حال، هذا برجل فديف 
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  حلزور رشسدحن أنسما وحلز�� طلحة ع حليجا� حدعء 
 

 �ر�د وع�ن  �شة الؤمن� �م تار�خ عن الحث �ر�د ال فأنا هذا ك من ودع�((  اليجا� يقول
 ،)ص( اهللا رسول �واور عن وتلّفه  اإلسالم لبادئ الصحابة من كث� تاعفة ع اإلستدالل
 الو�ب ماء  �شة ازتج لا قالوا الؤرخون، عليه �جع واحداً  دلالً  الؤمن� �م فتنة من و��في�
 فبدت المل، صاحبة � ت�ون �ن لياها ونهيه اهللا رسول زوجها تذير تذكرت كبها ونبحتها
 �ن اهللا فأقسموا جعًال، ل  جعلوا رجالً  بمس� جاؤوها والز�� طلحة وع�ن. رّدو� رّدو� وقاعت
 ف زور شهادإ �ّول �نها نالؤرخو و�ذكر الصإ، حت وس�ها فواصلت الو�ب بماء عيس هذا

 السنة �رخوا الين الؤرخ� من وغ�ه  والدائ� األث� وابن اعطَي ل  الَ هذا يعزو ث  اإلسالم
 �هؤالء اإلشكل، لذا حل ع الّ�إ اععقول �صحاب يا السلمون �يها دلّونا... يقول ث  وثالث� ست
! )ص( اهللا رسول بعد اعبش �فضل و�عله  ه بعدال �ن ��  الين األجالّء الصحابة ه 

 )) الار ل  تقود اعت الو�قة الدبائر من )ص( اهللا رسول عّدها اعت الزور شهادإ فيشهدون

  

 :فأقال 

 �ثراً  الَ لذا وجدنا لا األث� وابن اعطَي كتاب فتحنا لو ألننا جداً  �سيط اإلشكل هذا حل 1 -  
 ةالرواي هذه لال ا�

 فأخذوا الصإ، ل  انصفوا قار بذي عّ  م�ل والز�� طلحة بلغ لا �نه بلغ�: قال الزهري، فعن(( 
 الو�ب،: فقالوا هذا؟ ماء �ي: فقاعت الكب، نُباح عنها اهللا رض  �شة فسمعت النُْدِدر، ع

 وعنده يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت قد ع�، ل� راجعون، لله و�نا هللا لنا: فقاعت
 فزع  الز�� بن اهللا عبد فأتاها الرجوع، فأرادت. ) الو�ب كب تنبحها َيفت�نّ  شعري لت(  �ساؤه
 يمآلن الدتاب� �ن هللا والمد ، )) وضت حت يزل ول . الو�ب هذا لنّ  قال من كذب: قال �نه

 اليجا� بهذا وصلت درجة �ي ل   لعل الق عن يبحث الي اعقارئ عليهما ولّطلع األسواق،
 اهللا عبد و�نما والز��، طلحة ذكر ع تأت ال واضح هو كما األث� وابن اعطَي ورواية !الدذب جر�إ
 فجاءت الو�ب، هذا لن قال من ّكذب: الز�� ابن �نّ  مقوعة وحت زور، شهادإ فيها وعيس الز��، بن
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 .)قال �نه فزع (  قال الزهري ألن تمر�ضية، بصيغة

 
ٌَ  والز�� عطلحة اليجا� ينسبه الي الَ هذا -2  :لسبب� باطل خ

 
 و�عالهما الاس �صدق من بالنة لما الشهود عنهما اهللا رض والز�� طلحة �ن فيه شك ال اا - �

 !كهذا �ورٍ  ف زور شهادإ رشهدا �ن من و�جّل  �خالقاً،

  
 ثقة الج� حازم �ب بن قيس فعن الو�ب خَ ف صحيحة ةرواي تعارضه الدذوب الَ هذا - ب
 هذا، ماء �ي: فقاعت الكب عليها نبحت  ور ب� ديار بعض عنها اهللا رض  �شة بلغت لا((  قال
 ذات اهللا و�صلح الاس و�راك تقد� بعد ال الز�� فقال راجعة لال �ظن� ما: قاعت الو�ب قالوا
 لذا بِحدا�ن كيف: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت راجعة الل �ظن� ما: قاعت بينه 
 الؤمن� �م فتنة من ي�في� يقول �ن الهتدي هذا رستح ال ذلك ومع ، )) الو�ب كب نبحتها
 منك �ر�د وع�ن ؟،!اليال اإلجاع هذا لثبات منك �ر�د ال ؟!الؤرخون عليه �جع واحداً  دلالً 

 ع �رشدتك قد �ن� �عتقد للتيجا� �قول ذلك و�عد الدذوب؟، الَ هذا فيه يذكر واحداً  وصدراً 
 .التعال الدب� هللا والمد اإلشكل لذا حل
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 حل�م ع وحستا� وحلر�ر، حلهب يلبس معاو�ة 
 يز�د حبنه و�ا� بالقاة،

 رنه حهللا رض معاو�ة حلليفة ف حلرحفض حليجا� مطارن من 

 عنه اهللا رض علياً  قاتل من �برز من كن عنه اهللا رض سفيان �ب بن معاو�ة �ن به السل  من 
 لال اليجا� من كن فما صف� معر�ة ف عع� القابل الانب ز مة مثل والي عثمان مقتل �شأن
 الصحاب هذا ع اليجا� اد ءات �سوق وسوف والضالل باعظل  واتهمه عليه غضبه جام صب �ن

 هادياً  اجعله ا�((  وسل  عليه اهللا ص� الب عنه قال الي الوح كتب عن ومدافعاً  لا مفنداً 
  ))به واهد مهدياً 

  
 مع يل� نراه الشبهة لجّرد وعزل  والته بمحاسبة اشتهر الي الطاب بن عمر �ن((  اليجا� يقول

 عليه يعتض ول  حياته طيلة عمر و�قّره ب�ر �بو وّاله وقد �بداً  �اسبه وال سفيان �ب بن معاو�ة
 يلبس معاو�ة بأنّ  ل و�قولون معاو�ة من رشتدون الين الساع� كثإ رغ  واللّوم، باععتاب حت

 اععرب، كسى فِنه دعوه: �يبه  عمر فكن الرّجال، ع اهللا رسول حرمهما ال�ين والر�ر الهب
 عثمان و� ولّما باععزل وال بالقد احد ل يتعّرض ل   ماً  عش�ن من رث� الوالية ف معاو�ة واستمر
 وتعبئة اإلسالمية اعثوإ ع االستيالء من وّدنته �خرى واليات لله �ضاف السلم� خالفة
 واعغضب باعقوإ ال�  ع واالستيالء األمة لمام ع بالورإ للقيام اععرب و�و�اش اليوش

 وهذه يز�د المر شارب اعفاسق ابنه بيعة ع واعقهر باعقّوإ وارغمه  السلم� رقاب ف والحّ� 
 )) الدتاب هذا ف تفصيلها بصدد طو�لة �خرى قّصة

  

  :فأقال 

 ومن بها يتمتع اعت الصال بعض عن يتخ� �ن رستطيع ال رسوقه ما ك ف اليجا� �ن يبدو 1 -  
 ك عند العروف وع�ن! حياته طيلة عمر فأقره معاو�ة و� قد ب�ر �با �ن يدع فهو! الهل ضمنها
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 خالفة ف عليها والا و�ق الشام، سفيان �ب بن يز�د و� قد ب�ر �با �ن اللفاء س�إ درس من
  .سفيان �ب بن معاو�ة �خاه و� يز�د تو� فلما عمر و�قره عمر

  
 هذا رستق �ين ومن ذلك؟ ع اةلل هو فما اً �بد �اسبه وال معاو�ة مع يل� كن عمر �ن �ما 2 - 

  :الشاعر يقول كما ل فأقول و�ال لله يرشدنا وصدر من فهل اإلد ءات؟ هذه اليجا�

  
  !�دعياء �صحابها بينات عليها تقيموا ل  ما واة وي

  
 وعليه عمر ع دخل معاو�ة �ن((  الداية ف كث� ابن �ورد فقد ذلك بالف رشهد الابت وع�ن

 وجعل بها، يض�ه فجعل باةرإ لله وثب عمر ذلك ر�ى فلما الصحابة، للها فنظر خضاء حلة
 �م� يا ض�ته ل : اعقوم ل فقال �لسه ل  عمر فرجع ف، اهللا اهللا الؤمن� �م� يا: يقول معاو�ة

 ذلك غ� بلغ� ولو خ�، لال بلغ� وما خ�اً، لال ر�يت ما واهللا: فقال مثله؟ قووك ف وما الؤمن�؟
  )) شمخ ما منه �ضع �ن فأحببت بيده و�شار ر�يته وع�ن ر�يت ، ما غ� للك م� لكن

  
 الهب يلبس معاو�ة بأن ل و�قولون معاو�ة من رشتدون الين الساع� كثإ رغ (...  قول �ما 3 - 

 ،) اععرب كسى فِنه دعوه: �يبه  مرع فكن الرجال، ع اهللا رسول حرمهما ال�ين )(! والر�ر

  

  :فأقال 

 ودث فقد والار�خ الواقع ي�ذبه معاو�ة من رشتدون الين الساع� كثإ رغ  قول �ما - � 
 بقوإ �جابوه �نه  ةرجة ووالية حب عالقة به  عالقته و�نت الشام �هل ��   ماً  �ر�ع� معاو�ة
  .عثمان بدم لألخذ

  
 فأرجو! والر�ر الهب يلبس بأنه عل  عندما اععرب كسى بأنه معاو�ة ف قال قد عمر �نّ  �ما - ب
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 معاو�ة عمر يضب �ن واعغر�ب الدذب، هذا منه استق الي الصدر ل  يرشدنا �ن الؤعف من
  !الحّرم؟ والر�ر الهب يلبس عندما عليه ورسدت مباحة، خضاء حلّة للبسه

  
 بن عمر كن((  قال الد� الرحن عبد �ب عن اةنيا �ب ابن رواه ما وه عمر عن الرواية �ما - ت

  )) اععرب كسى هذا :قال معاو�ة ر�ى لذا الطاب

  
 باععزل وال بالقد �حد ل يتعرض ل   ماً  عش�ن من �رث الوالية ف معاو�ة واستمر(  يقول ث  4 - 
 اإلسالمية الورإ ع اإلستيالء من ودنته �خرى واليات لله �ضاف السلم� خالفة عثمان و� ولا
...( 

  

  :فأقال 

 عليه اهللا ص� الب �ن ثبت قد فِنه عثمان �و عمر ف مطعن �ي للشام معاو�ة تولة ف عيس - � 
 وسل  عليه اهللا ص� الب �وراء من الدث� كن بل تو� حت �ران ع سفيان �بو �بوه و� قد وسل 
 بن خاة واستعمل �مية، بن اععاص �ب بن �سيد بن عّتاب ودة ع استعمل فِنه((  ة�مي ب� من

 ص� الب مات حت عليها يزل ول  المن، وصنعاء ُمْذحج صدقات ع �مية بن اععاص بن سعيد
 استعمله اععاص بن سعيد بن و�بان عر�نة، وقرى وخيَ تيماء ع عمرو واستعمل وسل ، عليه اهللا
 اهللا ص� الب مات حت عليها يزل فل  الض�، بن اععالء عزل ح� وبرها برها حر�نال ع

  )( �د ل  س�ة منها سايا ع �م�اً  ذلك قبل و�رسله وسل  عليه

  
 تبه رعيته و�نت السياسات �فضل من رعيته مع سياسته كنت الشام معاو�ة و� وعندما - ب

 �ع� وال �ناإ �بعد وال سؤدداً  �رث وال حلماً  �عظ  �حداً  ر�يت ما :جابر بن قبيصة قال((  و�ّبه 
  �رحب وال ترجاً،

ً
 شديداً، سيئاً  كماً  معاو�ة رجل �سمع: بعضه  وقال. معاو�ة من بالعروف با 

 رواية و�. رعيت �حد ذنب عن حل� يضيُق  �ن اهللا من الستح ل�: فقال عليه؟ سطوت لو ل فقيل
 ، )) حل� من �عظ  �حد جرم ي�ون �ن ألستح ل�: فقال �حلمك؟ ما الؤمن� �م� يا: رجل ل قال
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 ذلك ف يبذلوا �ن ل ووثقوا ذلك ع و�ايعوه عثمان بدم الطالة �راد عندما ل استجابوا للك
  ذلك قبل �رواحه  اهللا ينف �و يدر�وابثأره �و و�ووال ، �نفسه 

  
 للقيام اععرب و�و�اش اليوش وتعبئة اإلسالمية الورإ ع استو� �نه معاو�ة ع اد ؤه �ما - ت

 من فهذا السلم� رقاب ف والح�  واعغصب باعقوإ ال�  ع واالستيالء األمة لمام ع بالورإ
 عنه اهللا رض طاعب �ب بن عّ  لمامة ع اعتض وال ال�  �راد ما فِنه معاو�ة ع الدذب �رَ
 يع� عن(  الس�(  ف الهب �ورد فقد ذلك، بعد طاعته ف يدخل ث  عثمان قتلة بتسليمه طاعب بل
 �م علياً  تنازع �نت: ل فقالوا معاو�ة ل  معه وناس الوال� وسل  بو جاء((  قال �بيه عن عبيد بن

 �لست  وع�ن م�، باألور ألحق و�نه م�، �فضل علياً  �ن ألعل  ل� واهللا ال: معاو�ة فقال مثله؟ �نت
 للّ  فليدفع ل فقولوا فأتوه عثمان، بدم �طلب و�نما عمه، ابن و�نا مظلوما، قتل عثمان �نّ  تعلمون

 ما((  بقول ذلك معاو�ة �ّرد طالا ، )) لله يدفعه  فل  بذلك فكّموه علياً  فأتْوا لُ  و�سلّ  عثمان قتلة
 �نفسه ، عش�ة االث� الشيعة وصادر ومن عّ  يؤ�ده ما هو اوهذ ، )) عثمان �ور ف لال علياً  قاتلت
 واعقوم القينا �نا �ورنا و�دء )) قول عع�ّ  خطبة ف الالغة نهج كتاب ف الرض الش�ف �ورد فقد
 ف �ست�ده  وال واحدإ، اإلسالم ف ودعوتنا واحد، ونبينا واحد ر�نا �ن واعظاهر الشام، �هل من

 و�ن عثمان دم من فيه اختلفنا ما لال واحد األور رست�دوننا، وال برسول، الصديقو باهللا اإليمان
 �و الالفة �جل من وعيس عثمان مقتل هو معاو�ة و�� بينه الالف �ن يؤ�د عّ  فهذا ، )) براء منه

  .اليجا� يدع كما السلم� رقاب ف الح� 

  
 فهذا يز�د، المر شارب اعفاسق لبنه بيعة ع واعقهر باعقوإ السلم� �رغ  معاو�ة بأن قول �ما 5 - 
 والية بعقد األخذ ع عزم ولدنه يز�د ابنه بيعة ع الاس يرغ  ل  معاو�ة فِن اعظاهر الدذب من

 وعبد ع بن الس� لال يتخلّف ول  اععهد بوالية ع��د الاس بايع فقد ذلك، ل وت  ع��د عهده
 �يضاً  كذب فهذا للخمر شارب فاسق يز�د �ن �ما. اليعة ع يرغمه  ول  معاو�ة وتو�ّ  الز��، بن اهللا

 �درى وهو يز�د عند �قام ألنه االد ء هذا ع �يب عنه اهللا رض طاعب �ب بن عّ  بن �مد وندع
 و�صحابه مطيع بن اهللا عبد وش يز�د عند من الدينة �هل رجع لا((  الداية ف كث� ابن قال به،
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 و�تك المر رشب يز�د لن: مطيع ابن فقال عليه ، فأب يز�د خلع ع فأرادوه النفية بن �مد ل 
 عنده و�قمت حضته وقد تذكرون، ما منه ر�يت ما: ل  فقال. الدتاب ح�  و�تعّدى الصالإ
 منه كن ذلك فِن: قالوا للسنة، والزماً  اعفقه عن رسأل للخ� متحر�اً  الصالإ ع وواضباً  فر�يته
 من تذكرون ما ع �فأطلع�  الشوع؟ للّ  يظهر حت رجا �و م� خاف الي وما: فقال. لك تصّنعاً 
 �ن ع�  �ل فما �طلع�  ي�ن ل  و�ن لش�ؤه، لن�  ذلك ع �طلع�  كن فلئ المر؟ شب

 �هل ع ذلك اهللا �ب ل  فقال. ر�يناه ي�ن ل  و�ن لق عندنا لنه: قالوا. تعلموا ل  بما �شهدوا
 �ن ت�ره فلعلك: قالوا شء، ف �ور�  من ولست}  يعلمون وه  بالق شهد من لال { فقال الشهادإ،

ك فنحن غ�ك األور يتو�
ّ
، وال تابعاً  عليه تر�دون� ما ع اعقتال استحل ما: قال. �ورنا نول

ً
 متبو 

 �با ابنيك فمر: فقالوا عليه، قاتل ما مثل ع �قاتل �ب بمثل جيئو� :قال �بيك، مع قاتلت فقد: فقالوا
 ع فيه الاس �ض مقاماً  معنا فق : قالوا. قاتلت �ورتهما لو: قال معنا، باعقتال واعقاس  اعقاس 
 لذاً : قالوا عباده ف هللا نصحت ما لذاً  �رضاه وال �فعله ال بما الاس آور!! اهللا سبحان: قال اعقتال،

  )) ودة ل  وخرج الاعق، �سخط الخلوق يرضون وال اهللا بتقوى الاس آور لذا :قال. ن�رهك
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  قيص�ة ملكية يل حلشارى من حلالفة حّال معاو�ة 
 اعفاسق البنه ث  �والً  لفسه واعقهر باعقوإ األمة من اليعة �خذ وقد يّ�هونه كيف((  اليجا� يقول 

  )) اعقيص�ة باللدية ىالشور نظام و�ّدل بعده من يز�د

 بنو بعده  ومن �مية بنو يتداوالها ولدية قيص�ة فأبدلا الالفة ع معاو�ة استو� ع و�عد(( 
 والسالح السيف بقوإ �و الالّحق عن السابق بنص لالّ  خليفة هناك ي�ن ول  جد عن �با اععباس

 كمال عهد وحت اللفاء عهد من اإلسال� الار�خ ف صحيحة بيعة هناك ت�ن فل  واإلستيالء،
 )) طاعب �ب بن ع الؤمن� ألم� لال اإلسالمية الالفة ع قض الي �تاتورك

 بعده من يز�د البنه ث  لفسه واعقهر باعقوإ األمة من اليعة �خذ وقد باجتهاده �دمون كيف( ( 
  ،)) اعقيص�ة اللدية ل  الشورى نظام وحّول

  

  :فأقال

 ت  بعدما وذلك ع بن السن قبل من ل سلمت و�نما واعقهر باعقوإ الالفة معاو�ة يأخذ ل  - 1 
 ب� به يصلح �ن اهللا وععل سيد، هذا اب�((  وسل  عليه اهللا ص� عقول وصداقاً  وذلك بينهما الصلح
 هللاوا استقبل((  قال الصي السن �ن صحيحه ف الخاري �خرج فقد ،)السلم� من فئت�
 حت تُو�ّ  ال كتائب ألرى ل�: اععاص بن عمرو فقال البال، امثال ب�تائب معاو�ة عّ  بن السن
 هؤالء، وهؤالء هؤالء، هؤالء �ْقتُل  لن عمرو، �ي الرجل� خ� واهللا و�ن معاو�ة ل فقال �قرنها، تْقتُل
 عبد ب� من قررش، من �رجل لله فبعث بضيعته ، ل من بنسائه ، ل من اّلاس، بأوور ل من

 عليه فاعرضا الرجل، هذا ل  اذهبا: فقال ُكر�ز، بن  ور بن اهللا وعبد سُمرإ بن الرحن عبد شمس
تياهُ . لله واطلبا ل، وقوال

ُ
 عبد بنو لنفا: عّ  بن السن فقال لله، فطلبا ل وقاال فتكفما عليه، فدخال فأ

 كذا عليك يعرض فِنه: قاال. دمائها ف  ثت قد األمة هذه و�نف  الال، هذا من �صبنا قد الطلب
 لك �ن: قاال لال شيئاً  سألما فما به، لك �ن: قاال بهذا؟ ل فمن: قال ورسألُُك، للك و�طلب و�ذا،
 ع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت :يقول ب�رإ �با سمعت وعقد: السن فقال. فصالة به،

إ اّلاس ع يُقبل وهو جنبه، ل  عّ  بن والسن النَ،  سيٌد، هذا اب� لنف (  و�قول �خرى، وعليه ورف
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 )السلم� من فِئت� ب� به يُصلح �ن اهللا وععّل 
  

 لوالية اليعة �خذ ع فعزم الاس، ووافقة ع معاو�ة حرص فقد يز�د ابنه لبايعة باعنسبة �ما 2-
 وجاءته منه ، الوافقة فجائت األوصار ووالإ اعقوم وسادات الصحابة كبار فشاور ع��د، اععهد
 الصحابة من الدث� و�ايعه يز�د بيعة ع بالوافقة الوفود

 ص� اهللا رسول �صحاب من ستون بايعه صحيحة، خالفته ) القدس اعغ� عبد الافظ قال حت 
 ،)عمر ابن منه  وسل  عليه اهللا

 �هله جع الدينة من اعفتنة عليه قامت وعندما يز�د بايع عمر ناب �ن الخاري صحيح ف ثبت وقد 
 عمر ابن جع معاو�ة، بن الدينة �هل خلع لّما((  قال نافع فعن يز�د، ع الروج من وحّذره 
. اعقيامة يوم لواء غدر لك يُنصب: يقول وسل  عليه اهللا ص� البف  سمعت ل�: فقال ووةه، حشمه

 اهللا بيع ع رجل يُبايع �ن من �عظ  غدراً  �عل  ال و�� ورسول، اهللا بيع ع الرجل هذا ابايعن قد و�نفا
 كنت لال األور، هذا ف تابع وال ُخلُُعُه، من�  �حداً  �عل  ال و�� اعقتال، ل يُنُصُب  ث  ورسول
 ،)) و�ينه بي� اعفيصل

 للك، تاعف من بد ال لذ اليعة ف لكذ يقدح وال الوافقة هذه والس� الز�� ابن خاعف وقد 
 و�ْخذ االستبداد معاو�ة �راد ولو يز�د، بيعة ع األمة ووافقة ع حرص معاو�ة �ن نعل  هنا ومن
 وهذا فرضاً، الاس ع وفرضها واحدإ، ببيعة الكتف اليجا� يدع كما واعقهر باعقوإ ع��د اليعة

  .اليعة ع الرغمه  اعقوإ سبيل معاو�ة يتخذ ول  اعفخ من خاعف قد بل معاو�ة يفعله ل  ما

  
 هذه ف الكمة و�مع الالف يُبعد حت ع��د، اليعة ألخذ معاو�ة دفع الي السبب وععل 3 - 

 لألمة صالح ع��د بتولته �نه فر�ى بالالفة الطال� و�ثإ األمة، تعيشها اعت التوتّرإ الرحلة
  .عليه واععقد الل �هل باتفاق تنةاعف ةابر وقطعاً 

  
 عندما ب�ر �بو ذلك ل  سبقه فقد يز�د، ابنه بتور�ث للخالفة جديداً  نظاماً  معاو�ة يبتدع ل  4 - 
 من �ستة وحصها بالوالية فعهد األور نفس ل  عمر عمد وقد الطاب بن ععمر باألور عهد



 

534 

  �ي لألبناء ي�ن ل  الشيخ� عهد ف االستخالف بأن اليجا� احتج لذا �ما الصحابة،
ً
 وراثياً  ولك

 الكي� ذكر فقد السن البنه بعده من بالالفة عهد عندما ع هو ذلك فعل من �ول �ن ل فأقول
 �وص ح� السالم عليه الؤمن� �م� وصية شهدت((  قال قيس بن سلي  عن )الكف �صول(  ف
 وجيع السالم عليهما النفية ابن �ي و�مداً  الُس� وصيته ع و�شهد السالم عليه السن ابنه ل 
  .))...  والسالح الدتاب لله دفع ث  بيته و�هل شيعته ورؤساء وةه

  
 ينص �ن �ب الوالية �ن و�دعون الشورى مبد� األصل ف يعارضون عش�ة االثنا الرافضة 5 - 
 وعمر ب�ر �ب خالفة  رض نفسه يجا�وال ص�ح، بنص وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عليها

 بوالية معاو�ة ع و�عتض نفسه، هو يعارضه الي الشورى نظام ع هنا يتباك فلماذا وعثمان،
 عنده  األور �ن �م! الرافضة؟ و�خوته اليجا� سيقبلها شورى جعلها لو فهل يز�د البنه اععهد
 المجوجة اإلثارإ هذه فلماذا السلم� جيع من شورى كنت ولو يقبلوها عن �نه  الواب !سيان

 يورث �ن اليجا� اعتاض األور ف ما و�غرب الشورى مبد� ع اليجا� من الدذوب والورع
 اعتقاد هو االمامية للرافضة اعتقاد �عظ  �ن درى وما! ولدية قيص�ة وراثة يز�د ابنه معاو�ة
 � فهل وهدذا لالبن األب بِستخالف طاعب �ب بن ع وة ف ولدية قيص�ة وراثية اإلمامية
  !غ�ه ؟ ع حرام ل  حالل

  
 عهد وحت اللفاء عهد من اإلسال� الار�خ ف صحيحة بيعة هناك ت�ن ل  �نه اد ءه �ما و�خ�اً 
  طاعب �ب بن ع الؤمن� ألم� لال االسالمية الالفة ع قض الي )(!! �تاتورك كمال

  

 :فأقال

 ع للتيجا� فأقول بصاً، و�عماه  جهالً  و�رثه  فهماً  الاس �قل هو من لال يقول ال الكم هذا 
 من بد ال �نه ادعيت لذا الصحيحة؟ اليعة شوط � وما هذا السقي  قولك ع استندت شء �ي

 خاعفه فقد اإلجاع عن الالثة اللفاء �بعد طاعب �ب بن ع: قلت اليعة، ع الاس لجاع
 ع السلم� توحيد قبل وتو� معارضيه و�� بينه الروب وقامت الالثة خاعف من �ضعاف
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 بذلك رشهد والار�خ الدذب �رَ من هذا: قلت باعقوإ كنت الالثة خالفة �ن قلت لذا �ما اليعة
 ع معارضو قال ولو باعقيص�ة معاو�ة استبدلا حت شورى كنت الالفة �ن قلت بنفسك و�نت
 سقطت حت خالفته ع قاتل علياً  فِن حجتك من �قوى حجته  لكنت باعقوإ الالفة �راد بأنه
 ص� الرسول من بالص ثابتة ألنها صحيحة ع خالفة �ن ادعيت و�ن السلم� من اآلالف دماء
 ذلك كن ولو ع ع الص تفيد ال سقتها اعت األدعة فك �يضاً  كذب فهذا: فأقول وسل  عليه اهللا

 �قوى ب�ر �بو هو الليفة �ن تب� اعت الصوص �ن ل  لضافة الالثة اللفاء ع بايع لا صحيحاً 
 حقاً  واعغر�ب واععوار، الطالن ظاهرإ اليجا� حجج فك ل الالفة نصية ع دلالً  و�ظهر صحة

 حت فيقول، يدري ال حيث من لقبا يقر عع�، لال صحيحة خالفة وجود ينف الي اليجا� �ن
 حق ف �لسنته  ع الق �ري كيف اهللا فسبحان! االسالمية؟ الالفة ع قض الي �تاتورك عهد

  .اععال� رب هللا والمد اليجا� ساقها اعت الشبه جيع ع رددت �ن� و�ظن معاو�ة،
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 من ليس وأنه ّع، �سّب  أمر بأنه معاو�ة ع حليجا� حدعء  
  حلاح كتبة

 اهللا رسول سنة يغ�ون الصحابة هؤالء جعلت اعت اةوافع عن كث�اً  بثت وقد((  اليجا� يقول 
 كتب(  سفيان �ب بن معاو�ة ر�سه  وع الب صحابة من و�غلبه  األوو�� �ن واكتشفت ،)ص(

 منابر فوق من وععنه طاعب �ب بن ع سّب  ع و�َه  الاس �مل كن رسّمونه كما ) الوح
 )طاعب �ب بن ع فضائل(  باب ف صحيحه ف وسل  �خرج وقد الؤرخون، ذلك ذكر كما الساجد،

 )) النابر ع الطباء يقولا سّنة اللعن ذلك باتاذ األوصار ك ف معاو�ة يع� عّمال و�ور ذلك، مثل
 واهل ع ععن ع الاس حل وقد �جراً  و�عطوه دهباجتها �دمون كيف((  آخر ووضع ف و�قول ،

 و�هل ع ععن ع الاس حل((  يقول آخر ووضع و� ، )) النابر فوق من الصطف ذر�ة اليت
 رسّمونه و�يف((  و�قول ، ))  ماً  لست� متبعة سنة و�صبحت النابر فوق من الصطف ذر�ة اليت

 ألحد معاو�ة كن  ماً، وعش�ن ثالثة طيلة )ص( اهللا رسول ع الوح نزل وقد... ) الوح كتب( 
  منها  ماً  عش

ً
 ح� ف الدينة س�ن بأنه تقول رواية ع نعث ل  اعفتح بعد �سل  ولّما... باهللا وش�

 ، ))! ترى؟ يا الوح كتابة لعاو�ة �س� فديف..... اعفتح بعد ودة رس�ن ل  )ص( الرسول �ن

  

  :فأقال 

 وس�إ بذلك، ثابت صحيح دلل يوجد وال فدذب، النابر ع من عّ  �سّب  �ور معاو�ة ان �ما 1 - 
 ألنه  لله يلتفت فال ذلك من الؤرخ� بعض يذكره ما �ما الشبهة، هذه �ستبعد واخالقه معاو�ة

 وع�ن ،الشيعة من �غلبه  �ن ل  لضافة وسقيمها، صحيحها ب� يفرقون ال القول لذا بِيراده 
ْعذروا ولدنه  والاطل، الصحيح فيها روايات كتبه  ف رووا الؤرخ� بعض

ُ
 هذه اسندوا عندما �

  ش الي اعطَي هؤالء ومن ردها، �و قبولا حيث من عليها ال�  عنستطيع رواتها ل  الرو�ات
عل  )) تارىه مقدمة ف يقول الي الرافضة، قوإ وتعاظ  سطوإ تت

ْ
 �نّ  هذا كتابنا ف الاظر ول

 األخبار من رو�ُت  ما ع هو لنما فيه، راسمه �� اشتطت اا فيه ذكره �حضت ما ك ف اعتمادي
 واستنبط اععقول، بجج لدرك ما دون فيه، رواتها ل  وسندها �نا اعت واآلثار فيه، ذاكرها �نا اعت



 

537 

 �نباء من كئن هو وما الاض�، �خبار من كن بما اععل  كن لذ منه، اعقليل اعيس� لال الفوس، بفدر
 دون الاقل� ونقل الخَ�ن بِخبار لال زمانه ، يدرك ول  رشاهده  ل  من ل  واصل غ� الادث�،

 بعض عن ذكرناه خَ من هذا كتاب ف ي�ن فما. الفوس بفُدر واالستنباط باععقول، االستخراج
 مع� وال الصحة، من وجهاً  ل يعرف ل  �نه �جل من سامعه، عهرستشن �و قارئه، رستندره اا الاض�

ت و�نما قِبُلنا، من ذلك ف يُؤُت  ل  �نه فليعل  القيقة ف
ُ
 �دينا لنما و�ناّ  للنا، ناقليه بعض قِبُل من �

 تاع الرواية يذكر �ن بالؤرخ� �تج عندما اليجا� ع �ب للك ، )) للنا �ّديُ  ما �و ع ذلك
  .رشاء كما ذلك بعد و�ز�د يرغ ث  النابر، ع من عّ  بلعن �ور معاو�ة �ن تب�

  
 اعت فالرواية �يضاً، فدذب ذلك مثل ع فضائل باب صحيحه ف �خرج وسل  �ن قول �ما 2 - 

 سعداً  سفيان �ب بن معاو�ة �ور((  قال �بيه عن وقاص، �ب بن سعد بن  ور رواه ما � يقصدها
 ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل قالنف  ثالثاً  ذكرت �ّما: فقال تراب؟ �با �ُسبف  �ن منعك ما: قالف

 عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت الفع ، ُحر من للف  �حّب  منهنف  واحدإ ل ت�ون ألن �ُسّبهُ  فلن
 رسول ل فقال والصبيان؟ اعنساء مع ت�خلففْ  اهللا، رسول يا: عّ  ل فقال مغاز�ه ف خلّفه ل يقول وسل 
. بعدي نبّوإ ال �نه لال ووس، من هارون بم�عة م� ت�ون �ن ترض �ما:  وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 : خيَ يوم يقول وسمعته
ُ
 لا فتطاولا: قال ورسول، اهللا و�ّبه ورسول اهللا �ّب  رجالً  الراية ْعط�ف  أل

ت علياً، ل ادعوا :فقال
ُ
 هذه نزعت ولّما عليه، اهللا ففتح لله، الراية ودفع ُ�يْنه ف فبصق �ْرُمد به فأ

 وحسناً  وفاطمة علياً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول د  ،}... و�بْناُء�  �بْنائنا ندعُ  تعالْوا قل {: اآلية
  )) �ه� هؤالء ا�،: فقال وُحسيناً 

  
 �ن �راد معاو�ة فِن ظاهر هو كما ولدنه ّع، �سّب  سعداً  �ور معاو�ة �ن يفيد ال الديث وهذا

 سعد رد سمع عندما معاو�ة �ن نعل  ول  السبب عن سعداً  فأجابه ّع، سب من الانع عن رستفس
 ع الاس �َ ظالاً  معاو�ة كن ولو سعد، لر�ي تصو�ب هو معاو�ة وسدوت  قبه، وال منه غضب
َه سعد ع سدت لا يجا�،ال هذا يّدع كما عّ  سب  ذلك من �دث ل  وع�ن سّبه، ع وألج
 تص�ح فيه عيس هذا، معاو�ة قول((  الووي و�قول بذلك، رض وال �سبّه يؤور ل  �نه فعل  شءٌ 
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  امتنعت هل يقول كأنه السب، من ل الانع السبب عن سأل و�نما �سبه، سعداً  �ور بأنه
ً
 خوفاً  �و تور 

  كن فِن .ذلك غ� �و
ً
 فله ذلك، غ� كن و�ن �سن، وصيب فأنت السب، عن ل و�جالالً  تور 

 و�ن�ر اإلن�ار عن وعجز معه ، رسب فل  رسّبون، طائفة ف كن قد سعداً  وععل آخر، جواب
 واجتهاده، ر�يه ف تطئه �ن منعك ما معناه �ن آخر تأو�الً  و�تمل :قالوا. السؤال هذا فسأل عليه 
  )) �خطأ و�نه واجتهادنا ر�ينا حسن لناسل وتظهر

  
 �بو الصحابة خ�إ سب عن والداإ هو يتوّرع ول  عّ  سبف  يندر اليجا� هذا �نّ  اعغرائب من 3 - 
 �ن اعقول من ل بد ال للك نفسه، اليجا� كتاب ومنها بذلك، طافحة و�تبه ! وعثمان وعمر ب�ر
 ثقفوا �ينما العة عليه  ض�ت والصغار الل ل  لنما الؤمنون،  �نه يّدعون الين الرافضة، هؤالء(( 
  )) الاس من وحبل اهللا من ببل لال

  
 �با �ن عباس ابن عن صحيحه ف وسل  �خرج فقد ثابت، فاور الوح كتبة من معاو�ة �ن �ما 4 - 

 �عطينهن ثالٌث  اهللا بن يا:  للنب فقال((  مطاعب ثالثة وسل  عليه اهللا ص� الب من طلب سفيان
 عن ووسل  السند ف �حد وروى ، ))... نع : قال يديك، ب� كتباً  تعله معاو�ة، :قال منها نع : قال
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا نب فِذا فالفّت : قال الصبيان، مع �سع غالماً  كنت((  قال عباس ابن

 باب وراء �ختبء حت فسعيت :قال لّل، لالّ  سل و عليه اهللا ص� الب جاء ما: فقلت مقبًال، خلف
 و�ن معاو�ة، ل فادع اذهب: قال حطأًإ، فحطأ� بقفاي، فأخذ: قال تناوع�، حت �شعر فل : قال دارٍ 

 الديثان فهذان ، )) حاجة ع فِنه وسل  عليه اهللا ص� اهللا نب �ِجب: فقلت فسعيُت : قال كتبُه،
  .الوح كتبة من كن معاو�ة �ن يثبتان

  
 معاو�ة كن  ماً  وعش�ن ثالثة طيلة وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع نزل الوح �ن قول �ما 5 - 
  منها  ماً  عش ألحد

ً
 �ن وسل  عليه اهللا ص� الب من طلب سفيان �با �ن قلت ؟عقد!باهللا وش�

 عليه اهللا ص� للنب ي�تب و�صبح كبذل وسل  عليه اهللا ص� الب فقبل ل كتباً  معاو�ة �عل
  !تصديقه؟ يصعب �ور هذا فهل كولة سنوات �ر�ع مدإ وسل 



 

539 

  
 الرسول �ن ح� ف الدينة س�ن بأنه تقول رواية ع نعث ل  اعفتح بعد �سل  ولا(  فيقول يهذي ث 
 ،) اعفتح بعد ودة رس�ن ل  )ص(

  :أقال 

 �ب عن اعتمذي �خرجها اعت الرواية وهل الدينة؟ س�ن معاو�ة �ن تثبت ال السابقة الرواية وهل
 رسول سمعت اجلسا فقال ر�وه ح� صفوان وابن الز��، بن اهللا عبد فقام معاو�ة خرج: قال �لز
 ال ، )) الار من مقعده فليتبّو� قياماً، الرجال ل يتمّثل �ن سه من((  يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا

! ودة؟ من معاو�ة ينادي �ن عباس ابن �ور وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ويبد وع�ن ذلك؟ تثبت
 ل اهللا �سأل وع�ن لوجدها، بث لو ألنه ) رواية ع نعث ل (  بقول اليجا� ع �عتب ال و�نا

  !اإلنصاف عقدإ من الشفاء
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 عّ  لسّب  حستنكره معاو�ة يد ع ردي بن حجر قتل سبب أنّ  
  

 وحرقه  بقتله  معاو�ة �ور اعفعل هذا واستندر الصحابة بعض للك استاء ولّما((  اليجا� يقول
 امتنعوا ألنه  �حياءً  بعضه  ودفن واصحابه الدندي عدي بن حجر الصحابة وشاه� من قتل وقد
 بن حجر قتل وقد بِجتهاده �دمون كيف((  آخر ووضع ف و�قول )) واستندروه ع ععن عن

 طاعب �ب بن ع سب عن امتنعوا ألنه  الشام ببادية عذراء ورج ف ودفنه  صَاً  ابهو�صح عدي
(( 

  

  :فأقال 

 وعده الابع�، من وآخرون الخاري فعّده! ) الشهور ) عدي بن حجر صحبة ف الاس اختلف 1 - 
  .الصحابة من اآلخر العض

  
 ف الؤرخون ذكره والي واضح تّرص فهذا ّع، سب عن امتنع ألنه حجراً  معاو�ة يقتل ل  2 -

 فيها �طال خطبة خطب قد معاو�ة قبل من الدوفة �م� ز�اد �ن هو عدي بن حجر مقتل سبب
 و�صحابه هو حصبه �ن لال حجر من كن فما الطبة ف ز�اد فمض الصالإ عدي بن حجر فنادى
 مثل يفعل حجر كن وقد األرض ف اعفساد من ذلك وعدّ  حجر من كن ما معاو�ة ل  ز�اد فدتب
  من مع ذلك

ّ
 ز�اد، قبل الدوفة تو�

 حجر �اوعة هو حجر قتل ف معاو�ة �شدد وسبب بقتله، �ور لله به جء فلما لله رسح �ن فأور 
َه السلم� عصا وشق الماعة ع الغ  األرض، ف باعفساد السِ من واعت

 سمح عثمان كن فِن عثمان ع اعفتنة �صحاب من جزء منها خرج اعت الدوفة ف وخصوصاً  
 كّفها حت اعفت عظائ  األمة ع وجرّ  بمقتله، انت� الي اعقبيل هذا مثل ف اعتسامح من �شء
 هذا �ن واعغر�ب حجر، بقتل منبتها من اعفتنة دابر قطع �راد معاو�ة فِن �نهاراً، اةماء من ذلك

 المل ف خالفته ع الارج� قاتل عندما عّ  ع يعتض الو حجر قتل �جل من يصيح اليجا�
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 وصف�،

  السلم�، من اآلالف ل  لضافة الصحابة خيار مقتل ف �سببت واعت 

  !!الليفة سلطة ع الروج وهو واحد السبب �نّ  مع

 ----------------------------

  
  و�ةمعا ف طعن الصي السن �نّ  اليجا� يدع كما

 :ذلك ف عليه والرد

 السن عن نقال ) واللك الالفة(  كتابه ف الودودي األع �بو �خرج وقد((  اليجا� يقول 
  :ل وو�قة لكنت واحدإ لال فيه ت�ن ل  لو معاو�ة ف �ن خصال �ر�ع: قال الصي

  .اعفضيلة ونور الصحابة بقايا وفيه  وشورإ غ� من األور �خذه )1)

  .اعطناب� و�ضب الر�ر يلبس ّخ�اً  سد�اً  ابنه بعده لستخالفه )2)

 .الجر وللعاهر للفراش الوة )ص ) اهللا رسول قال وقد ز�اداً  اّد ؤه )3)

  )). حجر و�صحاب حجر من ل و�ال و�ا حجر من ل و�ال فيا حجر و�صحاب حجراً  قتله )4)

  
 عنه قال الدو� األزدي يح بن لوط هو هذا تنف وو�ب تنف، �ب ع مدارها الرواية هذه 1 - 

: اةارقط� وقال وغ�ه، حات  �بو تر�ه((  ، )) به يوثق ال تاعف �خباري((  حجر وابن الهب
 وعده ، )) �تق شيِ: عدي ابن وقال �شء، عيس ورإ وقال بثقة، عيس: مع� ابن وقال ضعيف،
  .فيه حجة وال اقطس فالَ ذلك وع الضعفاء، من اععقي�

 
 معاو�ة بأن فاالد ء معاو�ة، ف مطعن �ي فيه كن لا السن، عن الكم هذا صحة فرضنا لو 2 - 
 نعل  ول  الاس جيع بايعه وقد الالفة عن ل تنازل السن ألن فباطل، وشورإ غ� من االور �خذ
 اهللا عبد ومنه  الاس بمبايعة ت  فقد يز�د استخالفه و�ما مبايعته، عن امتنع الصحابة من �حداً  �ن
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 اليعة عن تلف من تلّف وعيس الز��، بن اهللا وعبد ع بن الس� لال يتخلّف ول  عمر، بن
 الر�راعخ، يلبس خ�اً  يز�د �ن �ما معاو�ة، ف مطعن �ي يمثل وال لا بناقض

 ز�اداً  اد ؤه �ما يدعون، ما بالف فوجده يز�د عند �قام الي النفية بن �مد عّ  ابن كّذبه فقد 
 وللعاهر للفراش الوة لك هو زمعة، بن ععبد(  قال عندما وسل  عليه اهللا ص� الب حديث بالف
 وسل  عليه اهللا ص� الب ألن((  فباطل اعنسب و�اثبات للفراش ب�ونه قض �نه باعتبار )الجر

 ص� الب قال فلو اعفراش، والدإ والا� األخوإ، �حدهما: سبب� ادع عبداً  ألن اعنسب، يثبت ل 
 عليه اهللا ص� الب �ن بيد للعلة، وذكراً  للح�  اثباتاً  لكن للفراش الوة �خوك، هو وسل  عليه اهللا

 ف الصحيح ف هو و�نما به يصح ول  اعنسب عن و�عرض لا يتعرض ول  األخوإ عن عدل وسل 
 الي كدإ بن الارث فِن ز�اد بالف به �عل  فأنت معناه ) لك هو(  آخر و� ) �خوك هو(  عفظ
 هو من يعارضه �ن لال ل فهو اد ه من فك لله ينسب كن وال لفسه يّدعيه ل  فراشه ع ز�اد وة
 ، )) مالك اإلمام مذهب ع الق فيه فعل بل مغمز ذلك ف معاو�ة ع ي�ن فل  منه به �و�

 هذا �سبة صحة فرض ع السن مثل ذلك �ن�ر الواحد بالوارث يلحق ال اعنسب �ن ر�ى ومن 
 و�ما السنة، �هل ب� اجتهادية فالسأعة ك وع لله، اعنسبة هذه كذب ظهر لذا فديف ل االد ء

 هنا اإل دإ عن يغ� بما للك معاو�ة دعت اعت األسباب ذكرت فقد حجر قتل

 به مطعن �ي حقيقتها ف تمثل ال معاو�ة ع األر�عة الآخذ هذه �ن ةينا يتضح سبق واا

  .اععال� رب هللا والمد 
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 كذل ف رليه وحلرد حلسن سم معاو�ة 
 النّة �هل شباب سيد ع بن للحسن الس  دّس  وقد  دالً  صحابياً  ير�دونه كيف((  اليجا� يقول 

 النة �هل شباب سيد ع بن للحسن الس  دّس  وقد بِجتهاده �دمون كيف((  و�قول ، )) وقتله
  .))!و�خطأ اجتهد فقد اجتهاده من �يضاً  هذا: يقولون وععله  فقتله،

  
  :و� ألسباب وذلك باطل االد ء هذا: فأقول

  
 ال لله فل�شدنا عدل عن ثابت نقل اليجا� عند كن و�ن عليه صحيح دلل وال يثبت ل  �نه - �

  .اد ئه ع ببينة يأت �ن دون صحابيا يته  �ن

  
 يذمها ما لألخرى تنسب فرقة و� األهواء تتصارعه  فتنة حاعة ف الرحلة تلك ف الاس كن - ب
  .ضابط ثقة بعدل نقل لذا لال نقبله �ال فيجب ذلك لا نقل و�ذا

  
 هو قيس بن األشعث �باها �ن وقيل زوجته � فقيل معاو�ة غ� السن س ّ  الي �ن نقل عقد - ج

 القول هذه يضعف السن س ّ  بالي الضارب وهذا يز�د ابنه وقيل معاو�ة وقيل بذلك �ورها الي
 �بعد �نه مع معاو�ة الصحاب لال هؤالء من يعجبه ل  واليجا� بذلك، الابت القل يعزوها ألنه

  .الهمة هذه عن هؤالء
  

 ع ومقاتلته معاو�ة مع الصلح السن رفض حاعة ف اععقول �ستسيغها هذه اليجا� حجة - ث
 معاو�ة رس ّ  شء �ي فع� و�ايعه، بالالفة ل وسلّ  معاو�ة صاعح السن �نّ  الق وع�ن الالفة
  !عروشها ع خاو�ة هذه اليجا� حجة �ن �قول األسباب ولذه! السن؟

  
 كن فِن وسموم طعام من و�أرل السن يعلمه ل  و�يف األئمة به يعلمون الي اعغيب عل  �ين ث 
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 �نتحر قد فيدون �رل ذلك و�رغ  يعل  بأنه قلت  و�ن ععصمته لسقاط فهذا وسموم بأنه يعل  ل 
 ) عنه اهللا رض السن ف طعن شك بال وهذا(  نفسه وقتل

 !! ؟ الؤمن� مذل عقب عليه يطلقوا �ل  شيعته الس  ل دس من ي�ون ال ول  
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 وحواوارة حلكذبة حألحاديث رويي هر�رة أبا 
 وحواوارة حلكذبة حألحاديث يروي هر�رة أبا بأن للضالل حوستدي حليجا� يدعء 

 حله ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صاحب األثبات الّفاظ سيد عنه اهللا رض هر�رإ �بو
 هو رسل  ل  كث�اً  علماً  وسل  عليه اهللا البيص� عن نقل صخر، بن الرحن عبد: اسمه وترحال،
 األحاديث بوضعه وسل  عليه اهللا ص� الب ع بالدذب اتهمه الي الشانئ هذا لسان من اآلخر

  .اهللا بِذن و�فّندها الليل الصحاب هذا حق ف شبهاته �سوق وسوف فاه اهللا فّض  الدذو�ة

  
 والرد ووضوعة �حاديث وسل  عليه اهللا ص� الب عن يروي �نه هر�رإ �ب ع اليجا� اد ء: �والً 
 :ذلك ف عليه

 فقّر�وه رشتهون ما ل  روى الي هر�رإ �با به خّصوا الا� اةين نصف وععل((  اليجا� يقول 
 ع سهل و�ذلك. اإلسالم براو�ة وعّقبوه معدماً، كن بعدما اععقيق قص ل و�نوا الدينة لمارإ وولّوه
 ،)) �نفسه  تهواه ما لال رسول وسّنة اهللا كتاب من فيه عيس جديد كول دين  ل ي�ون �ن �مّية ب�

 ،)) هر�رإ و�بو اععاص بن عمرو من ك ب�ر �ب فضائل يروي كذلك((...  و�قول 

 وعرفت ر�ة �بو �مود! للشيخ الض�إ وشيخ اةين، لشف هر�رإ �ب كتاب قر�ت ث ((  �يضاً  و�قول 
 واعقوإ السلطة من ل بما األحكم غ� قس  قسمان، اهللا رسول بعد واغ� الين الصحابة بأن

 ،)) )ص( اهللا رسول ع الدذو�ة األحاديث بوضع األحكم غ� وقس  الاكمة،

   
  :كذبه ع ردحً  أقال

 قاععقي قص ل و�نو الدينة لمارإ وولوه فقر�وه رشتهون ما �مية ل� روى هر�رإ �با �ن قول �ما 1 -  
  :األسباب لذه ص�ح فدذب اإلسالم براو�ة وعقبوه معدماً  كن بعدما

  
 �حد، مع يقاتل ول  عنها العتع� من كن بل اعفتنة ف الانب� �حد مع هر�رإ �با ي�ن ل  - �
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((  وسل  عليه اهللا ص� الب حديث مثل وسل  عليه اهللا ص� الب عن �حاديث االعتال ف وروى
 ومن �ستشفه، لا �ّشف ومن الاش، من خ� فيها واعقائ  اعقائ ، من خ� فيها اعقاعد فت ستدون

 ،)) به فليعذ معاذاً  �و ولجأ وجد

  .الصحابة كبار ر�ي �يضاً  هذا و�ن 

  
 جاهل عن نقول ماذا وع�ن باألو�، الدينة ع واليته ت�ن ول  معدماً  هر�رإ �با ي�ن ل  - ب

 !الار�خ؟ ف يعبث

 �با استعمل عمر �ن((  س��ن بن �مد فعن الال يملك و�ن الحر�ن ع خالفته ف عمر والهُ  فقد 
 وعدوف  اهللا عدوّ  يا االووال بهذه استأثرت: عمر ل فقال. آالف بعشإ فقدم الحر�ن، ع هر�رإ
 كتابه؟

 .هماعدا من عدوّ  ولد� كتابه، وعدو اهللا بعدو لست: فقلت: هر�رإ �بو فقال 

عطيةٌ  ل رقيق وغلّةُ  نُتجْت، خيٌل : قلت لك؟ � �ين فمن: قال 
ُ
 قال، كما فوجده فنظروا، .تتابعت و�

 . فأب لوله، عمر د ه ذلك، بعد كن فلما

 ابن نب يوسف: فقال السالم، عليه يوسف: منك خ�اً  كن من اععمل طلب وقد اععمل ت�رهُ : فقال
 . �ميمة نب هر�رإ �بو و�نا نب ابن نب

 و�ن حل ، بغ� و�قض عل ، بغ� �قول �ن �خش: قال خساً؟: قلت فهال: قال واثنت�، ثالثاً  و�خش
  .))عرض ورشت  مال، و�نتع ظهري، يُضب

  
 وغ�ها الدينة ف التبق� الصحابة كبار من كن �نه الدينة هر�رإ ألب األوو�� تولة سبب - ت

م كن �نه عرفنا لذا خصوصاً  ناعظاهر� �عالمها ومن  غ� جاء ولو ومعاو�ة عّ  �يام ف الصالإ ف يقدف
 منه  خ� هو من رشحه وقد ال و�يف للك، الرّشح فكن الدينة، يولوه �ن الؤ�د من لكن األوو��

  .عمر وهو
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 الداهن صورإ و� وشهواتها، اةنيا ع الر�ص بمظهر هر�رإ �با يظهر �ن اآلبق هذا �اول - ث
 ذلك، هر�رإ �ب عن يقال فهل! ل فتباً  اعغر�ز�ة، وصاله ع الصول سبيل ف ي�ذب الي لألوراء

 ول  يز�يه  وال لله  اهللا ينظر ال ثالثة((  قول وسل  عليه اهللا ص� الب عن يروي الي وهو
 منها يعطه ل  و�ن رض، منها عطاه� فِن ةنيا، لال يبايعه ال لماماً  بايع رجل �حده  �ل ، عذاب
 !)) سخط

 حزمة �حد�  �تطب ألن((  قول وسل  عليه اهللا ص� الب عن يروي الي وهو يطلب و�يف 
 من ر�ى لو حال هذه الي �ن شك وال ،)( يمنعه �و فيعطيه �حداً  رسأل �ن من ل خ� ظهره ع

 اخرج كذلك؟ هر�رإ �بو كن فهل مندره، ن�سّ  ل  لن هذا عليه، رسدت �ن مندراً  شيئاً  الا� 
: فقال تصاو�ر فيها فر�ى. وروان دار ف هر�رإ �ب مع دخلت )) قال زرعة �ب عن صحيحه ف وسل 
 خلقاً  ىلق ذهب ان �ظل  ومن: وجل عز اهللا قال: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت
 ،)) شع�إ قوالخل او حّبة لخلقوا �و ذّرإ فليخلقوا كخلق؟

 يب� وهو بمروان هر�رإ �بو ور((  قال هر�رإ �ب وو� ور�  �ب عن وستدر�ه ف الا�  و�خرج 
 وووتوا بعيداً  وآولوا شديداً  ابنوا: قال يعملون، واععمال لله فجلست: قال الدينة وسط اعت داره

 شديداً  ابنوا قلت: قال هر�رإ؟ �با اي ل  تقول فماذا اععمال �دث هر�رإ �با لن: وروان فقال قر�باً،
 �صبحت  و�يف �وس كنت  كيف اذكروا ورات ثالث قررش، معش يا. قر�باً  وووتوا بعيداً  وآولوا
 بعضاً، بعض�  يأرل ال السم�، واللح  السميد الب كوا والروم، فارس �رقاء�  تدوون الوم،
َاذين، ت�ادم ت�ادووا وال  رجل من�  يرتفع ال واهللا كباراً، غداً  ت�ونوا صغاراً  الوم كونوا اع

 )) اعقيامة يوم اهللا وضعه لال درجة

  
  .اعقادح والوى اعفاضح الدذب صاحب ل  تلتفت وال الواضح للحق اعقارئ �خ فانظر 

  
 �بو خصوصاً  الصحابة فضائل ف و�روي الاس، رشت� ما يروي هر�رإ �با �ن اليجا� اد ء �ما 2 - 
 اةين لشف هر�رإ �ب كتاب قر� عندما ذلك، من تيقناً  اليجا� وازداد ووضوعة �حاديث ب�ر

  :ب التهافتة حجته داحضاً  فأقول ر�ة �بو و�مود
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 ص� الب بأحاديث علماً  �رثه  من و�نه وحفظه، وثقته هر�رإ �ب فضل ع الصحابة اتفق عقد - �

 ص� اهللا لرسول �لزمنا كنت �نت هر�رإ، �با يا((  هر�رإ ألب قال �نه عمر ابن فعن وسل  عليه اهللا
 )) لديثه و�حفظنا وسل  عليه اهللا

 ،)) وجبنفا اجت� ولدنه ال،:فقال ؟ شيئاً  هر�رإ �بو به �دث اا تندر هل((  عمر البن وقيل 

 الب عن رإ،هر� �ب عن �دث �يوب �بو فِذا الدينة، �تيت((  قال �بيه عن سلي  بن �شعث وعن 
 رسول عن عنه، �حدث و�نا سمع قد لنه: قال اهللا، رسول صاحب و�نت: فقلت وسل  عليه اهللا ص�
حّدث �ن من للّ  �حّب  ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا

ُ
 ، )) وسل  عليه اهللا ص� الب عن �

 بن لياس بن �مد فجاء الز��، ابن مع جالساً  كن �نه((  االنصاري عياش �ب بن معاو�ة وعن 
  �شة عند و�نا عباس وابن هر�رإ، �ب ل  فبعثه. اةخول قبل ثالثاً  طلّق رجل عن فسأل الد�،
 الواحدإ: فقال .معضلة جاءتك فقد هر�رإ �با يا �فته: هر�رإ ألب عباس ابن: فقال فسألما، فْذهب،
ّرمها، والالث تُبينها،

ُ
 ، )) مثله عباس ابن وقال ت

تف  فهل    !�باهر�رإ؟ يا �فِت  ل و�قول معه و�تأدب عّ  صاحب عباس ابن يوثّقه من بالدذب ه ُ ُُ

  
 ول  وترحال، حلّه ف ل ورافقاً  كن �نه وسل  عليه اهللا ص� الرسول عن روايته كثإ ف والسبب - ب

 اهللا �ص الب ورافقة ع �رص فكن يتوج، ول  يعمل ي�ن ل  لذ زوجة، وال عمل عنه رشغله
 جهاد، �و حج ل  سواءٌ  لله يذهب وكن �ي ل  وسل  عليه

 �ر�يت �مد، �با يا: فقال اهللا، عبيد بن طلحة ل  رجل جاء((  قال  ور �ب بن مالك ��س �ب فعن 
 منه �سمع من� ؟ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بديث �عل  �هو هر�رإ �با يع� الما� هذا

 �سمع، ل  ما سمع ي�ون �ن �ّما: قال يقل؟ ل  ما اهللا رسول ع يقول هو �م من� ، �سمعها ال �شياء
 عليه اهللا ص� اهللا رسول نأت كّنا وعمل، وغن  بيوتات �هل كنا لنا: ذلك عن سأحدثك �ُشّك، فال

 ل  ام سمع �نه �شك فال يِده، مع يُده اهللا، رسول باب ع ضيْفاً  وسديناً، و�ن الهار طر� وسل 
  .)) يقل ل  ما اهللا رسول ع يقول خ�ٌ  فيه �حداً  تد وال �سمع،
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 للحديث رواية الصحابة �رث جعلته اعت وسل  عليه اهللا ص� للنب ورافقته كثإ ل  لضافة - ت
 ل، وسل  عليه اهللا ص� الب تعلي  بفضل وذلك و�تقانه حفظه بقوإ يمتاز كن فقد

 �با �ن: الرحن عبد بن سلمة و�بو السيب بن سعيد �خَ�((  قال الزهري عن الخاري روى فقد 
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عن الديث ي�ث هر�رإ �با لن: تقولون لن� : قال عنه اهللا رض هر�رإ
 بمثل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن �ّدثون ال واألنصار الهاجر�ن بال ما: وتقولون ، وسل 

 ص� اهللا رسول �لزمُ  و�نت باألسواق، صْفٌق  رشغله  كن الهاجر�ن من لخو� و�ن هر�رإ، �ب حديث
 األنصار من لخو� رشغل و�ن �سوا، لذا و�حفظ غبوا، لذا فأشهد بط� ولءِ  ع وسل  عليه اهللا

  وُ�نُت  �ووال ، عمل
ً
 اهللا ص� اهللا رسول قال وقد ينسون ح� �ع الصّفة، وساك� من وسديناً  اور�

 ما وع لال ثو�ه لله �معُ  ث  هذه مقاعت �قْض حت �حدٌ  يبسُط  عن لنه :�ّدثُه حديث ف وسل  عليه
 مقاعة من �سيُت  فما صدري، ل  جعتُها مقاله اهللا رسول قض لذا حت عّ  نِمرإً  فبسْطُت  .�قول
  )) شء من تلك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

  
 اإلمام وهو عنده ثقته ومدى هر�رإ �ب ف عش االث� األئمة �حد ر�ي �سوق �ن من ل بد ال - ث

 عش االث� األئمة كبار من األر�� السن �بو شيخه  �ورد فقد الس� بن ع اععابدين ز�ن الرابع
 :فقلت الس� بن ع عند يوماً  كنت((  قال �نه ورجانة بن سعيد عن ) اعغمة كشف(  كتابه ف

 تعا  اهللا �عتق وؤمنة رقبة �عتق من وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: يقول هر�رإ �با سمعت
 فقال اعفرج، و�اعفرج الرجل والرجِل  الد، بالد لعتق �نه حت الار، من منه لر�اً  منها لرب ب�ل
 و�ن غلمانه �فره: ل عغالم فقال نع ، :سعيد فقال هر�رإ؟ �ب من هذا سمعت �نت: السالم عليه ع
 ،!)) اهللا لوجه حر �نت يبعه فل  دينار �عف اعغالم بهذا �عطاه قد جعفر بن اهللا عبد

 ل  بادر بيث الس� بن ع اإلمام نظر ف هر�رإ �ب و�مانة صدق مدى اعقارئ �خ ر�يت هل 
 �ن بالستغرب يسع للك! تردد �ي دون وسل  عليه اهللا ص� الب عن هر�رإ �بو رواه ما تنفيذ
 ال� داود ابن فيقول المدوح� الرجال جلة من و�ضعه الرجال، ف اإلمامية علماء كبار �حد يوثّقه
 ، )) وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب من معروف، هر�رإ �بو اهللا عبد(( 
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 �قق ل يتعرض وال ووضع من �رث ف ) الصال(  كتابه ف به رستشهد اعق� بابو�ه لبن �يضاً  وهذا 
 الي �ن ل  لضافة الدتاب، ف الرجال من الدث� ع تعليقه مع باعقدح غفاري �رَ ع الدتاب
 والي تالميذه، �شهر السيب، بن سعيد ابنته زوج هو األحاديث من الدث� هر�رإ �ب عن يروي
 الدش عنه يقول حاديث،األ حفظ ل وسل  عليه اهللا ص� الب تعلي  حديث هر�رإ �ب عن روى
 ، )) السالم عليه الؤمن� �م� ر�اه السيب بن سعيد((...  الرجال ف �ئمته  كبار من

 �عل  السيب بن سعيد: يقول عليهما اهللا صلوات الس� بن ع سمعت((  قال جعفر �با �ن وروى 
 ، )) زمانه ف و�فهمه  اآلثار من تقدمه بما الاس

 حجره ف وهو هر�رإ بأب ر�يه رسمع �فل ((  ر�اه ع كن لذا للضالل، الهتدي للتيجا� فأقول 
 ، )) وحاضنه؟ �وره و� وهو الاس �رذب بابنة يتوج بأن ل يأذن و�يف ير�يه؟

 صاحب يا �جبنا! ووارثه؟ الاس �رذب تالميذ �خص من وهو اععابدين ز�ن علمه يوثق و�يف 
  !الزعومة؟ الداية

  
 وعدرمة، وعروإ هر�رإ و�بو اععاص بن عمرو من ك ب�ر، �ب فضائل يروي كذلك((  قول ما� 3- 

 باةس �و بالسالح لما وحار�وه ع اإلمام ع متحاول� كنوا بأنه  الار�خ ي�شفه  كه  وهؤالء
 ))... وخصومه ألعدائه اعفضائل واختالق

  

  :فأقال 
  
 ول  وجنده، عّ  بد�ه  عندما قاتله ولدنه صحيح، فهذا عع�ّ  تالوق اععاص بن ععمرو باعنسبة �ما - �

  يقاتل انه العتقاده و�نما ك، عع� عداوته �سبب وشار�ته ت�ن
ً
 وقد لاطل، و�بطاالً  الق عن دفا 

 اإل دإ عن يغ� بما معاو�ة مبحث ف عّ  عقتال و�صحابهما ومعاو�ة دعته اعت األسباب ذكرت
 اعفئة تقتله عمار ) حديث رواإ �حد فهو صحيح فهذا ألعدائه اعفضائل ىتلق كن �نه �ما هنا،

 وعندما )) الار ف وساله قاتله لن((  قال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن �يضاً  روى بل! ) الاغية
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  .)) وساله قاتله: قال لنما: قال تُقاتله؟ ذا هو فِنك: ععمرو فقيل((  يقاتله بأنه عليه اعُتُض 

  
 �نه الوحيدإ القيقية تهمته وع�ن ؟!ع ألعداء اعفضائل واختالق اةس هذا ل  اعقارئ �خ فانظر
 �بوها،: فقال الرجال من فقلت  �شة: قال للك �حب الاس �ي((  وسل  عليه اهللا ص� الب سأل
  !به للطعن ي�ف الديث فهذا ، )) رجاالً  فعد الطاب بن عمر: قال من؟ ث : قلت

  
 الاحية هذه ف هو فليس ومعاو�ة، ع ب� للفتنة معتالً  كن فِنه هر�رإ ألب باعنسبة لما - ب

 عن هر�رإ �بو رواه ما مثل من ألعدائه اعفضائل واختالف باةس يظهر الحاول وع�ن متحاوالً 
 ع اهللا يفتح ورسول اهللا �ب رجالً  الراية هذه ألعط�ّ ((  خيَ يوم قال وسل  عليه اهللا ص� الب
 )) لياه فأعطاه طاعب �ب بن ع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فد ...  يديه

 �حب� فقد �حبهما من((  قال �نه وسل  عليه اهللا ص� الب عن �يضاً  روى فقد فقط هذا وعيس
 ؟ )) والس� السن يع� �بغض� فقد �بغضهما ومن

 )) فأحبهما �حبهما ل� ا�((  قال وسل  عليه هللا ص� الب �ن �يضاً  وروى 

  .تيجا� يا للضالل بالداية فمرح 

  
 الز�� بن عروإ �نه ل  احتمال �قرب وععل اليجا� يقصده من �دري فلست ععروإ باعنسبة �ما - ت

 فضائل ف �حاديث عمر وابن  �شة عن روى و�نه خصوصاً  منه �شهر عروإ باس  رجل يعرف ل  ألنه
 للك سن� اععش يتجاوز ل  صغ�اً  كن لذ ومعاو�ة، ع ب� اعفتنة ف عروإ رشارك ول  ب�ر �ب

  اعفت من شء ف يدخل ل  صاعح، رجل ثقة، تابِ الز�� بن عروإ: اععج� اهللا عبد بن �حد يقول

  
 غ�ه عدرمة سمها �حد يوجد فال جهل �ب بن عدرمة يقصد �نه شك فال وعدرمة قول �ما - ث
 اع�ووك ف قتل فقيل فيها استشهد اعت العر�ة ف واختلفوا ه١٣ سنة عنه اهللا رض استشهد وقد
 األمة ل  اعفت دخول قبل تو� فعدرمة ذلك وع اععام نفس ف وقعتا ألنهما �جنادين يوم وقيل
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 عن جيدإ بمعلومات يتمتع اليجا� �ن و�بدو فيه �ن فيما دخله، ما �دري فلست طو�لة �سنوات
  !ورجال اإلسال� الار�خ

  
}  رو�داً  �مهله  الكفر�ن فمهل كيداً  و�ريد كيداً، ي�يدون لنه  { يقول اهللا وع�ن((  قول �ما - ج
(( . 

  

  :فأقال

 باع�فر و�تهمونه  الدفار آيات الاس خ� ع ي�لون الين الارق� الجرم� ع �رَ اهللا 
 ي�شفه  �ن لال اهللا يأب �قول وع�ن و�أشياعه ، به  �و� اآليات هذه �ن دروا وما باهللا واععياذ
 لذا فأقول ، وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب ع حقد من صدوره  ت�نه ما وىرج الاس �مام

  .{ ينقلبون منقلب �ي ظلموا الين فسيعل  { الرافضة ألخوانه اليجا�
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 وسلم رليه حهللا ص� للرسال ةرصم يرى ال رمر 
  حلرحفض حليجا� ع ردح 

 بل الرسول بعصمة يوماً  يعتقد كن ما بأنه نفه  وسنته الب تاه التعددإ عمر وواقف ومن((  يقول
 .و�صيب ىطئ �ش �نه يرى كن

 فقط رآناعق تبليغ ف معصوم اهللا رسول بأن والماعة السّنة �هل ععلماء اعفدرإ جاءت هنا ومن 
 من اععديد ف ر�يه صوّب عمر بأن ذلك ع ورستدلون اعبش من كغ�ه ىطيء فهو ذلك عدا وما

 . )) اعقضايا

  

  :فأقال

 السيسة وقلو�ه  الدسيحة عقول  من يتخذون الين الارق� الجرم� ع اهللا ععنة �ال 1-  
 ف ذكرت وقد عليه  اهللا رضوان صحابته بأفعال �تج� وسل  عليه اهللا ص� بالب للطعن مدخال
 صلوات اعَ�ة خ� ف للطعن غطاء لال هو ما الرافضة من و�خوانه األفاك هذا طعن �ن كتاب بداية
 عليه اهللا ص� عصمته يرى ال بأنه لله صحابته �قرب لتهام من �عظ  طعن و�ي عليه وسالمه اهللا

  .و�� هو بأب به ص�ح طعن هذا �عيس وسل 

  
�: قال :الزهري عن صحيحه ف الخاري روى 2-  َُ  :حس� بن عّ  �ْخ

َه عّ  بن حس� �ن  َه طاعب بن عف  �ن: �خ  : �خ

. تُصلّيان �ال: فقال للًة، السالم عليه الب بنت وفاطمة طرقهُ  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن
َُْفسنا اهللا، رسول يا: فُقلت  للّ  يُرْجع ولُ ْ  ذلك قلنا ح� فانصف ُ�ُعثُنا، يُبُعثُنا �ن شاءُ  ِذاف اهللا، �ِيُدِ  �
 .)) جدال شءٍ  �رث اإل�سان و�ن: يقول وهو فخذهُ  يضُب  وولف  وهو سمعتُهُ  ث ف  شيئاً،

 �ن يرى بأنه نفه  و�غضبه طلبه رفض الي وسل  عليه اهللا ص� الب تاه هذا ع ووقف من فهل 
 كغ�ه و�صيب ىطئ فهو ذلك عدا وما فقط، اعقرآن بتبليغ معصوم وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
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 ! اهتماماً؟ طلبه يُعر ل  للك اعبش، من

  !للضالل؟ الهتدي اليجا� جواب هو فما

  
 بتبليغ معصوم وسل  عليه اهللا ص� الب �ن يعتقدون السنة �هل علماء �ن يّدع اليجا� 3 - 

 واحد بمصدر ولو يأت �ن لال اليجا� من �ر�د ال و�نا ل عصمة فال ذلك عدا وما وفقط، اعقرآن
 ل  ينتبه ل  اليجا� �ن هنا والضحك ذلك، ل و�نّا الدذوب، اعقول هذا مثل به يقولون السنة ألهل
وا ل  السنة �هل �ن  لا القتفون وسل  عليه اهللا ص� الب لسنة التبعون ألنه  لال السنة بأهل رُسمف

  .!ل  فهنيئاً 
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 رثمان حصار ف شار� وحلز�� طلحة أن حليجا� 
 عثمان حاصا قد والز�� طلحة �ن للضالل الهتدي اليجا� يقول 

 ؟!الاء شب من ومنعوه 

 الابت؟ القل فأين اعفاضح، ال� من فهذا 

 هذا؟ كذبهُ  اليجا� منه استق الي الصدر هو وما 

  !ل بعداً  وع�ن اعّتهات، هذه مثل يذكر واحد بمصدر يأت بأن �تّداه و�نا 

  
 األل  غية عثمان عقتل تألّا والز�� طلحة �ن تب� الابتة الصحيحة الروايات 

 عنه اةفاع وحاوال بل 

 ع وهو صائف يوم ف عليه فدخلت �صور، وهو عثمان ل  الز�� بعث� )) قال حبيبة �ب فعن 
 للك بعث�: فقلت الز��، بن اهللا وعبد عمر، بن اهللا وعبد هر�رإ، و�بو ّع، بن السن وعنده كرس،
 شئت فِن �ن�ث، ول  �بّدل ل  طاعت ع ل�: لك و�قول السالم يقرئك وهو اععوام بن الز��
 �ن وعدو� عوف بن عمرو ب� فِنّ  �قمت، شئت و�ن اعقوم، من رجالً  و�نت معك اةار دخلت
 عص  الي هللا المد �رَ، اهللا :قال الرساعة سمع فلما. به آوره  ما ع يمضون ث  باب، ع يصبحوا

 وعس لّل، �حّب  ووكنك اعقوم، من رجالً  لال ي�ن ال اةار يدخل لن: ل قل ث  السالم �قرئه �خ،
 رسول من �ذناي سمعت ما �خَ�  �ال: فقال قام هر�رإ �بو الرساعة سمع فلما عّ�، بك يدفع �ن اهللا
: يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لسمعت �شهد: قال ب�،: قالوا ؟ وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 ل  و�شار وحز�ه، األم� ل : قال اهللا؟ رسول يا منها النج فأين: فقلنا و�وور، فت بعدي ت�ون
 ع �عزم: عثمان فقال الهاد؟ ف لا فأذن الصائر، ا�ودنن قد: فقالوا الاس فقام. عفان بن عثمان

 )) يقاتل �ال طاعة عليه ل كنت من

 شق ف جالس طلحة فِذا السجد، ع �شف عثمان �ن((  الصحابة فضائل ف اةاقط� وروى 
: قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن تعل  هل باهللا �شدتك: قال ليك: قال طلحة يا: قال السجد،
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: قال طلحة يا: فقال نع ، ا�: طلحة قال مال، من فاشت�تها السجد، ف يز�دها قطعة رشتي من
 قال ث  نع ، ا�: طلحة قال مائة؟ ع اععسإ جيش ف حلت تعلم� هل باهللا �شدتك: قال ليك،
  )) مظلوماً  لال عثمان �عل  ال ا�: طلحة

  
 قاتليه، من واالقتصاص عثمان، بدم الطال� �وائل من كنا والز�� حةطل �ن ف لثنان ىتلف وال 

 ف والشار�� عثمان، قتل ع الحرض� من كنا لن شعري فليت السبب، لذا لال ىرجا، ول 
  !الر�مة؟ ف رشار�ونه  وه  قتال  ير�دون ان ووقفهما مع� فما حصاره
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 لةحلك آية �سل حلطاب بن رمر 
 �خرج يعلمها، فل  الكعة مع� عن سئل وقد((  الطاب بن بن عمر عن الرافض اليجا� يقول 

 قصور مثل ل ي�ون �ن من للّ  �حّب  الكعة �عل  �رون عئ: قال �نه عمر عن تفس�ه ف اعطَي
 بيّنهنّ  اهللا رسول ي�ون عئ ثالث: قال الطاب بن عمر عن سننه ف ماجة ابن �خرج كما الشام،
 ،)) والالفة والر�ا الكعة فيها وما اةنيا من للّ  �حب

  

  :فأقال 

 عن صحيحه ف وسل  �خرجه ما �نقل ذلك ولوضيح اعقارئ ع الرخيص الدعيس من هذا 1- 
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا نب فذكر جعةٍ  يوم خطب الطاب بن عمر �ن((  طلحة �ب بن معدان
 اهللا ص� اهللا رسول راجعت ما الكعة، من عندي �ه  شيئاً  بعدي �ُدعُ  ال ل� :قال ث  .ب�ر �با وذكر
 ف بِصبُعهِ  طعن حت فيه، ل �غلظ ما شء ف ل �غلظ ما الكعة، ف راجعته ما شء ف وسل  عليه

 فيها �قْض �عش لن و�� اعنساء؟ سورإ آخر ف اعت الصيف آيةُ  ت�فيك �ال عمر يا :وقال صدري،
 ،)) اعقرآن يقر� ال ومن اعقرآن يقر� من بها يقض بقضية،

  
 الب ألن بل اععل  ف قصوره سببه بالكعة معرفته عدم ت�ن ل  عمر �نّ  نعل  الديث هذا ومن 

 الص�ح الص فأخف الصوص، من باالستنباط االعتناء وللصحابة ل �راد وسل  عليه اهللا ص�
 الكعة لع� للوصول ت�فيه اعت اآلية  ل بِرشاده واكتف بذلك

 ) اعنساء سورإ آخر ف اعت الصيف �ية ت�فيك �ال! ياعمر ( قول ف كما 

ْفتي�  اهللا قُل رستفتونك { تعا  قول و�   } الُكعُة ف ُُ

 ما ع غ�ه وات�ال ات�ال من لوفه ل �غلظ وسل  عليه اهللا ص� الب وععل((  الووي و�قول 
 الصوص من االستنباط وتر�ه  ص�اً  عليه نص

و� و�  الرسول ل  ردوه ولو { تعا  اهللا قال وقد 
ُ
 } منُه  رستُنِْبطونه الين ععِلمه منه  األْورِ  �
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 من بيس� لال تف ال الص�ة الصوص ألن الطلو�ة الواجبات آرد من باالستنباط فاالعتناء 
 �عل  واهللا بعضها ف �و الازعة األحكم معظ  ف اعقضاء فات االستنباط ل�هم فِذا الادثة، السائل

((، 

  
 جاه� عليه اتفقت ما وهذا وة وال ل واة ال من الكعة �ن ف ب�ر �ب ر�ي يرى عمر و�ن 

 ال و�يف وفقهه، عمر عل  عظي  ع يدلل اا ر�يه ، يرى �يضاً  عّ  و�ن بعده  ومن اععلماء
  .)( به يقول ُعمر لسان ع الق وضع اهللا لن((  يقول وسل  عليه اهللا ص� لوالرسو

  
 وسل  حديث منها الكعة ف الطاب بن عمر عن �ثراً  عشإ خس تفس�ه ف اعطَي ذكر 2 - 

 عيناه ترى فال بها الصاب اإلنصاف عقدإ من ينفّك  �ن رستطيع ال اليجا� وع�ن الكر، الساعف
 . الروم قصور جز�ة مثل ل ي�ون �ن من للّ  �حب الكعة، �عل  عئ: مرع قول لال

  باإلنصاف؟ فديف �ِْسنه ال القل �ّرد حت اهللا فسبحان اليجا� نقل كما الشام قصور وعيس
 لك وسل  عليه اهللا ص� الب من الكعة معرفة �راد عمر �ن فيه ما فغاية صح لن األثر هذا �ما

 الق معرفة ع حرصه من وهذا فقط، لالجتهاد ىضع �ن وال للصواب، ووافقاً  حدمه ي�ون
  !تيجا�؟ يا عليه يذم اا هذا فهل السأعة هذه ف والصواب

  
 اهللا رسول ي�ون عئ ثالث :قال �نه عمر عن سننه ف ماجة ابن �خرجه الي الَ �ما 3 - 
 سن ضعيف ف األلا� وضّعفه عمر يدرك ل  دا�الم شاحيل بن ورإ ألن منقطع فهو اعخ...بينهن
  .لضعفه به �تج فال ماجة ابن
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 للشارى أختارهم حلين حلستة من ىالف من بقتل أمر رمر
 �ن و�لزمه  للخالفة ستةً  رّشح عمر �ن وذلك تارىية، مهزعة عثمان خالفة و�نت((  اليجا� يقول 

 فر�ق� ل  الستة انقس  و�ذا فاقتلوهما لثنان وخاعف �ر�عة اتفق لذا وقال واحداً  بينه  من ىتاروا
 ول  وقت وض و�ذا. عوف بن الرحن عبد معه  يقف الين الالثة بر�ي فخذوا جهة ك ف ثالثة
 واشتط علياً  اختار عوف بن الرحن عبد �ن واله  وعجيبة، طو�لة واعقصة فاقتلوه ، الستة يّتفق
 هذا عّ  فرفض وعمر ب�ر �ب الشيخ� وسنة رسول وسنة اهللا �تابب فيه  ��  �ن عليه

 عن وتدث التيجة وسبقاً  يعل  وهو اليعة من عّ  وخرج الليفة، هو فكن عثمان وقُِبله الشط،
 ،)) بالشقشقية العروفة خطبته ف ذلك

  

  :أقال 

 !كذبه؟ منه رستق الي الصدر ل  رش ل  فلماذا تاوله �شد وما اليجا� هذا �رذب ما 1 - 

 عفرط((  فه  اعبش لؤالء نقول ماذا وع�ن رواته و�ذب لهافته لله ينظر �ن من �قل ألنه �عيس 
 وقعت، �نها وُعل  وقعت اعت األوور ل  فيأتون والعقول، النقول ف القائق يقلبون وهواه  جهله 
 اعت األوور ل  و�أتون كنت،: فيقولون كنت، ما �نها وُ�عل  كنت ما �وور و�  وقعت، ما: فيقولون

 فليس وصالح، خ� �: فيقولون فساد، � اعت األوور و�  فساد، �: فيقولون وصالح، خ� �
 الّسع� �صحاب ف كّنا ما نعقُل  �و �سمعُ  كّنا لو وقالوا { قول من نصيب ل  بل نقل، وال عقل ال ل 
 {((.  

 
 عن اعطو�ل الديث ف صحيحه ف الخاري �خرجه فيما هو اعقضية هذه ف لابتا الق 2 -  
 بهذا �حّق  �حداً  �جدُ  ما: قال استخِلف، الؤمن� �م� يا �وِص (... ( منه جزء ف ميمون بن عمرو
 فس�ف  راض، عنه  وهو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول تُوّ�  الين الرهط، اّلفر،�و هؤالء من األور
 من ل وعيس عمر، بن اهللا عبد رشهُدُ� : وقال الرحن، وعبد وسعداً  وطلحة والز�� وعثمان علياً 
ّور، ما َيّ�  به فليستعن و�ال ذاك، فهو سعداً  اإلْوُرإ �صابت فِن الْعِز�ة كهيئةِ  شءٌ  األور

ُ
 ل  فِ� �
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ْ
وص: وقال. خيانُة وال عجزِ  عن �عزل

ُ
 حّقه  ل  يعرف �ن األوع�، جر�نبالها بعدي، من الليفة �

 من يُقبل �ن قبله  من واإليمان اةار تبوؤوا الين خ�اً، باألنصار و�وصيه ُحرمتُه ، ل  و�فظ
وصيه وسيئه ، عن يُعف و�ن ُ�سنه ،

ُ
 وغيُظ  الال وُجباإ. اإلسالم رْدءُ  فِنه  خ�اً، األوصار بأهل و�

 ومادإُ  اععرِب  �صُل  فِنه  خ�اً، باألعراب و�وصيه رضاهُ �ْ، عن ُه فضلُ  لال منه  يؤخذ ال و�ن اععدّو،
وصيه فُقرائه ، ع وُ�ردف  �وواِل  حواِش  من يُؤخذُ  �ن اإلسالم

ُ
ة � ة تعا ، اهللا بذمف  اهللا ص� رسول وذمف

تُه  لال يُ�لففوا وال ورائِه ، من يقاتل و�ن بعهده ، ل  يُو� �ن وسل  عليه ُْ  ترى كما مرفع )) طا
 �ور �نه �ما راٍض، عنه  وهو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول تو� الين الستة، هؤالء ف األور جعل

  ؟!وللة للة �عف قصص ف يلحق �ن به �و� فهذا بعضه  قتل �و بقتله 

  
 األور له فأ�ساءل واالفساد، للفت منع هو هذا �وره �ن شك فال بقتله ، �ور عمر �ن فرضنا ولو 3 -

 به سيقبل وهل! سالم؟ دون سيمر األمة خيار من الستة قتل وهل !رشعلها؟ �م اعفت يمنع بقتله 
ُورُ  اليجا�، يدع كما باعقتل عمر �ور لو ث ! السلمون؟

ُ
  بأن أل

ّ
 �ور فهل الاس من �حد األور يتو�

  !!غباءً  الاس �شدّ  لال و��تبه و�صدقه بذلك �تج ال �نه نعل  هنا ومن! عمر؟ بذلك

  
 من فهذا ) عوف بن الرحن عبد معه  يقف الين الالثة بر�ي فخذوا ( قال عمر �ن قول �ما 4 - 

 من ر�ي بأخذ يأور ول  واحداً  منه  لختاروا الستة هؤالء ف األور جعل فِنه عمر، ع �يضاً  الدذب
  عوف بن الرحن عبد اختاروا الين ه  الستة �ن الصحيح وع�ن عوف، بن الرحن عبد معه  يقف

 عبد فقال الرهط، هؤالء اجتمع دفنه من فُرغ فلما((  يقول الخاري �خرجه الي الديث نفس فف
 قد: طلحة فقال ّع، ل  �وري جعلُت  قد: الز�� فقال من� ، ثالثة ل  �ور�  اجعلوا: الرحن
: الرحن عبد فقال .عوف بن الرحن عبد ل  �وري جعلت قد: سعد وقال عثمان، ل  �وري جعلُت 
َف� َيُّ�ما سدُت  نفسه؟ ف �فضله  ُلُنُظرنف  واإلسالم، عليه واهللا لله فنجعله األور، هذا من ت

ُ
 فأ

 بيد فأخذ نع ،: قاال �فضِل� ؟ عن آلو ال �ن عف  واهللا للف  �ُ�تُجعلُونه: الرحن عبد فقال الشيخان،
 فاهللا علمت، قد ما اإلسالم ف واعقدم وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من قرابةٌ  لك: فقال �حدهما
رتُك عئ عليك رت وعئ لعدعنّ  �مف  ذلك، مثل ل فقال باآلخر خال ث  ولُطيعّن، عتسمعنّ  عثمان �مف
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 وهنا )) فبايُعوه اّةار �هل ووعج ع، ل فبايع فبايعه، عثمان، يا يدك ارفع: قال اليثاق �خذ فلما 
  .اععال� رب هللا والمد اليجا� خزعبالت جيع من عمر الؤمن� �م� براءإ تظهر

  

  نار فيصل ماقع
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 رميس بنت وأسماء حلطاب بن رمر نقاش
  حلرحفض حليجا� ع ردح 
 �سماء وعندها حفصة ع الطاب بن عمر دخل وفيه الخاري صحيح فتحت ث ((  اليجا� يقول 

 الحر�ة هذه، البشية: عمر قال عميس، بنت �سماء: قاعت هذه؟ من رآها ح� فقال يسعم بنت
 ك وقاعت فغضبت .من�  اهللا برسول �حق فنحن بالجرإ سبقنا� : قال نع ،: �سماء قاعت .هذه
 الغضاء العداء �رض ف �و دار ف و�ّنا جاهل�  و�عظ جائع�  يطع  اهللا رسول مع كنت  واهللا،
 )ص( اهللا رسول �ذكر حت شاباً  �شب وال طعاماً  �طع  ال اهللا و�يّ  رسول و� اهللا ف وذلك ةبالبش

 جاء فلما عليه، �ز�د وال �ز�غ وال �رذب ال واهللا اسأل للنب ذلك وسأذكر و�اف نؤذى كنا و�ن 
 بأحق عيس: قال. �ذاو كذا: قاعت ل، قلت فما: قال. و�ذا كذا قال عمر اهللا، نب يا: قاعت )ص( الب
 ووس �با ر�يت فلقد قاعت هجرتان السفينة �هل �نت  وع�  واحدإ هجرإ وألصحابه ول من�  ب

 ف ما �عظ  وال �فرح به ه  اةنيا من ما الديث هذا عن رسألون� �رساالً  يأتو� السفينة و�صحاب
 �ب ف شك من �ول هو )ص( اهللا رسول كن لذا: فقلت  يقول ث  )ص( الب ل  قال اا �نفسه 
 يقر ل  )ص( اهللا رسول كن و�ذا بعده، من �دث سوف ماذا يدري ال ألنه عليه رشهد ول  ب�ر

 �فّضل ال و�ن �شك �ن حق فمن عليه، فّضلها بل عميس بنت �سماء ع الطاب بن عمر بتفضيل
 ف الواردإ األحاديث ك قضانينا الديث� هذين �ن العلوم ومن القيقة و�عرف �تب� حت �حداً 
 ،)) الزعومة اعفضائل �حاديث من العقول للواقع �قرب ألنهما و�بطالنها، وعمر ب�ر �ب فضل

  

  :أقال 

 مطعناً  يمثّل الديث هذا �عل بيث ي�تب، و�يف اليجا� هذا يفه  كيف �دري لست واهللا 1 -
 ل  هاجروا الين وه   السفينة �هل فّضل وسل  هعلي اهللا ص� الرسول �ن األور ف ما ك!.. ععمر؟
 وع�ن وسل  عليه اهللا ص� الرسول صحابة من الواحدإ الجرإ �صحاب ع  الدينة ل  ث  البشة

  .فقط الانب هذا من بل االطالق ع عيس هذا تفضيله 
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 بنت �سماء ع الطاب بن عمر بتفضيل يقر ل  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن(  قول �ما 2 - 

 من�  ب بأحق عيس(  قال �سماء �جاب عندما الرسول ألن ورّ�ب جهٌل  ) عليه فّضلها بل عميس
 الين �صحابه مع جعه فقد ) هجرتان السفينة �هل �نت  وع�  واحدإ هجرإ وألصحابه ول

 حسب األو� الجرإ �صحاب من خ� فأسماء ذلك وع وحده، يعنيه ول  واحدإ هجرإ هاجروا
 ألنه عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع سيطال الفضيل هذا �ن شك وال اليجا�، لذا الهتئ اعفه 
 ع عيس الفضيل هذا �ن من �ثبتناه الي هو الصحيح اعفه  وع�ن! األو� الجرإ �صحاب من

  .فقط اليثية هذه من بل لطالقه

 
 ) و�بطلها عمر فضل ف الواردإ األحاديث ك يناقض ديثال هذا �ن العلوم من(  قول �ما 3 -  

 :فأقال  

 خرّجها وقد باطلة عمر فضل ف الواردإ األحاديث جيع �ن معلوماً  الي�ون و�يف معلوم، باعطبع 
  ؟!!الديث للتحليل معمله ف اليجا�
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 صحيح غ� عشارحء يام صيام فضل شبسة 
 وحدإ ع حرصه بزع  الوقت هذا ف لا مع� ال شبهات يث� من هناك ان ل الؤسف من لن 

 :الشبهات هذه ومن الالفات و�ؤجج الزازات يث� هذا بفعله هو بينما السلم�
 

 غ�  شوراء صيام فضل ف ووسل  الخاري الصحيح� ف الواردإ االحاديث بأن الزع  - 1
 ي�ونوا ل  صحابة عن وردت النها وسل  آلو عليه اهللا ص� الب ع ووضوعة وانها صحيحة

  شوراء والن متأخر�ن، اسلموا النه  الدينة وسل  وآل عليه اهللا ص� الب دخول وقت متواجدين
 ص� الب دخول يوم والن السالم عليه الس� االمام مقتل بعد اال االس  بهذا معروفاً  ي�ن ل 
 .اعخ.. الرام �رم شهر ف وعيس االول ر�يع رشه ف كن الدينة وسل  وآل عليه اهللا
 

 حدثاً  �و رواية نقل اذا الصحاب وان بالملة، عدول كه  الصحابة بأن نقول الشبهات هذه ع وردا
 القل هذا نقبل فِننا عدل اآلخر الصحاب ان و�ما الدث ل نقل آخر صحاب عن ىَ فِنه يدر�ه ل 

 .»الصحابة وراسيل» ب الديث عل  ف يعرف ما وهو صحيحاً  و��ون
 اور فهذا السالم عليه الس� االمام مقتل قبل االس  بهذا معروفاً  ي�ن ل   شوراء اس  ان اما

 هو وانما الاهلية ف االس  بهذا معروفاً  ي�ن ل   شوراء ان تارىه ف االث� ابن ماذكره فِن غر�ب
 بل السالم عليه الس� االمام استشهاد قبل روفاً مع ي�ن ل  انه معناه عيس فهذا اسال�، اس 
 االسالم قبل معروفاً  عيس انه غيته
 يصووونه الهود وسل  وآل عليه اهللا ص� الب وجد لا  شوراء صيام ب� المع يصح كيف واما
 لدينةا قدم لا انه» :يقول الرواية نص ان فالواب وسل  وآل عليه اهللا ص� الب هجرإ وقت و��

 ال الديث فنص »..يصووونه وجده  قدومه يوم ان الرواية ف وعيس « شوراء يوم يصووون وجده 
 تفيد � بل شهر، او يوم بعد وال الدينة فيه دخل الي الوم نفس ف يصووونه الهود وجد انه يفه 

 انه بطوطة ابن لةرح مثل اعتحال اهل كم ف حت بل اععرب عغة ف واضح وهذا العدي الوسع
 ..و�ذا كذا يفعلون وجدته  ال� ذلك قدو� وح�«: يقول ب�اً  يقدم حينما
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 اورنا وسل  وآل عليه اهللا ص� والب والصارى بالهود �شبه فيه الوم هذا صيام بأن الزع  اما - 2
 السالم عليه سوو بأخيه �شبه وسل  وآل عليه اهللا ص� الب بأن سهل عليه فالرد بمخاعفته 

 اهللا �ا عظي  يوم: فقالوا عنه، سأل  لا اهللا رسول ان» :ووسل  الخاري ف ثبت كما بالهود وعيس
 ص� اهللا رسول فقال نصومه، فنحن هللا شدراً  ووس فصامه وقومه فرعون واغرق وقومه ووس فيه
 .»فصامه من�  بموس واو� احق �ن«: وسل  وآل وسل  عليه اهللا
 ف الزن عن الاس ابعاد ارادوا الين االوو�� عمل من هو الوم هذا ف الصيام بأن الزع  اما - 3
 فهذا ضعيفة مندرإ احاديث ذلك ف ووضعوا بالناء واختضاب وز�نة فرح يوم وجعلوه الوم هذا

 ه وغرض سياسية الغراض اليت الهل اععداء ناصبوا الاصبة، ل  يقال طائفة وهؤالء صحيح
 السنة اهل  مة ان اال جسي ، وخطر عظي  مندر اور وهذا السالم، عليه  اليت بأهل الكية
 ال اععيد الن عيداً، واتاذه للفرح مناف الوم هذا ف الصيام ان ث  منه ، و�ذرون هؤالء ينبذون
 .اعطائفت� ب� توافق يوجد فال فيه يصام
 : شوراء يوم امصي من السالم عليه  اليت اهل ووقف - 4
 وردت وقد ايضاً، الشيعة مذهب هو بل وحده  السنة اهل مذهب هو عيس  شوراء يوم صيام ان

 صومه عن الاهية الروايات جاءت ح� ف معتَإ، بأسانيد الشيعة طرق من  شوراء صوم روايات
 ف االمة تاه كتابه ف الائري السي� رضا �مد السيد الاج الشيخ ذلك اكد وقد ضعيفة، بأسانيد
 قال و�ذلك ه،١٤١٣ بِيران ق  ف وطبع ١٤٥،١٤٦،١٤٨ صفحات واالئمة، الس� ع اععزاء اقامة
 الزن وجه ع  شوراء يوم صوم ومنها: الندوب الصوم انواع ف الحرا� يوسف الشيِ اعفقيه

 ) شوراء( اتاذه عنه والن� مالذوو: الجف �مد اعفقهاء شيخ وقال »٣٣٩/١٣ الاضإ الدائق»
 وانه صومه مطلق عنه الن� ان ال فيه والسور اعفرح واظهار به والَك الخاعفون يتخذه كما

 .»١٠٨/١٧ الكم جواهر« صومه جواز ف ر�ب فال حال ك وع: وقال اعتش�ق، وايام كععيد
 االمام قال فقد الز�دية، عند هو كما االسالمية اعطوائف من كث� عند وستحب  شوراء يوم وصيام
 عقول �رم شهر من  ش يوم وهو صومه يُندب  شوراء و�وم» :الز�دية علماء من الرتض احد
 ٢/.٥٥ االزهار شح «سنة ي�فر  شوراء: وآل عليه اهللا ص�
 سبيل ع�ف  شوراء، صيام ع الض ف متوافرإ السالم عليه  اليت اهل ائمة احاديث � وها

..  شوراء يوم وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول صام» :قال انه السالم عليه السن اب عن: الثال
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 الاضإ الدائق ٤٧٥/٩ الشيعة احاديث جامع - ١٣٤/٢ االستبصار -٣٠٠/٤ االحكم تهذيب
 -١٣/٧ لوافا »سنة كفارإ  شوراء يوم صيام» :قال انه السالم عليهما ابيه عن جعفر وعن١٣/.٣٧١

 .»337/7 الشيعة وسائل
 ذلك صيام من حظه كن ) شوراء يوم) صامه من«: تقول واعت العض بها رستشهد اعت الرواية اما

 حت يصح ال اسنادها فِن الكف عند رواية و� ،»الار حظهما و�ن ز�اد وآل ورجانه ابن حظ الوم
 ١٦/.٣٦٢ »الشهور ع ضعيف :»ععقولا ورآإ ف الجلس اععالمة وقال الشيعة، عند

 والوطنية االسالمية للوحدإ دعوإ: ختاماً 
 ال اةين عن اةفاع سبيل ف السالم عليه الس� االمام قدمها اعت الدب�إ الضحيات تذكر ان

 ترى ر�ينا، كما �تمعة، السلم� طوائف فِن صحيح اععدس بل الوم، هذا صيام مع يتناقض
  شوراء يوم جيعاً  يصوووا ان مثل الوم السلم� �مع شء من فما الوم، هذا صيام استحباب
 الوم هذا صاووا الين عليه  اهللا رضوان وصحابته وسل ، وآل عليه اهللا ص� الب و�تذكوا
 الشوع الزن اظهار من بأس وال اععظي ، الوم هذا ف السالم عليه  اليت اهل وصاب و�تذكروا

 رسول قال :قال انه السالم عليه طاعب اب بن ع الؤمن� ام� عن جاء فقد. الحقاً  اله اشنا الي
 ف واعطعن االحساب ف اعفخر اعقيامة، يوم ا  امت ف تزال ال ار�عة: وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا

 ٢٢/.٤٥١ االنوار بار. والياحة اال�ساب
 تنتفن وال وجهاً، تمشن وال خداً  تلطمن ال» :للنساء ودة فتح ف سل ، و وآل عليه اهللا ص� وقال
 «ثو�اً  �سودن وال جيباً  �شققن وال شعراً،

 الكف .

 527/.5  

 .اععال� رب هللا المد ان دعوانا وآخر
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 حليت آل فضائل ف وحواوارة حلضعيفة حألحاديث بعض 
 .تالها لذا قمرواع ع واس  وضحاها والشمس اعقرآن ف اس� 

  يغشاها لذا والليل �مية ب� واس  جالها لذا والهار والس� السن واس 
 
 ووضوع هو بل جدا مندر هذا:  الوزي بن قال:  الافظ قال 

  ٥/٣٢٩ ال�ان لسان - و�بوه وووس الوض �اهيل ثالثة وفيه 

  *********** 

  
 .عور� و�واري دي� يقض نب يعطها ل  خصال خس ع ف �عطيت

 بعد زانيا ي�ون �ن �خش ال فِ� الاوسة و�ما. اعقيامة يوم معه ولوائ حوض عن الائد وهو
 .»ليمان بعد كفرا وال حصان

  ٢/٤٠٤ ال�ان لسان - ع� و�سناده اععقي� رواه:  الافظ قال

  ***********  

 .واحد صعيد ف الاس اهللا جع لذا ع يا ترض �ال
 .»�يضا دعيت لال ب� داع فال �بيض�؟ ثو�� وت�س يمي� عن و�نت اععرش يم� عن �قوم �ن
  ٢/٤٠٤ال�ان لسان - مندر والَ تاعف سنده ف األزدي رواه : الافظ قال

  *********** 
  

 ف ش�هو� �زري به �شدد �خ ع �ه� من وز�را ل اجعل ا� - ووس �خ قال كما �قول ا�
 ..�وري

 .�خ بع� �زري اشدد ا� - رواية و� 
 

 : األسدي األزرق  �س بن ع ألجل: ضعيف
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 )٦/٢٤٣٢الدب� الار�خ( مع� ابن ضعفه » الخاري قال

 .)٢/٢٦٢الصغ� الار�خ( «�شء عيس « وقال 

 «ثقات قوم عن كث�إ بمناك� �دث الديث مندر » زرعة �بو وقال 

َذع سؤاالت(    )٤٢٩ص اع

 .)452 والتو�ون الضعفاء «ضعيف » اعنسائ وقال

  *********** 
  

 ع بوالية للك �تقرب ل� ا�

 :والوضع بالدذب متهمان متو�ن فيه. ووضوع 
 اععدوي سعيد �بو صاعح بن ز�ر�ا بن ع بن السن

 الدو� ل� بن �مد �بو اعفزاري ظه� بن وال�  

  ٢/٤٢٨الهذيب تهذيب - ١١٨: ٢: ١عديلوال الرح 

  *********** 

 اععرب سيد وع آدم وة سيد �نا

 قال �نه مع صححه )3/124( الا�  رواه.

 ..صدوق �نه و�رجو السن بن عمر لسناده و� » 

 .الوجي� ووس بن وعمر علوان بن الس� وضعه: فقال الهب وتعقبه «
 

 )٤/٢٩٠ال�ان نلسا( »ووضوع وهو:  الافظ قال

  ١٣٥٧للحميد الا�  استدراك تتص 
  *********** 
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 ثمرها والس� والسن عقاحها وع �صلها وفاطمة شجرإ �نا

  ٤/٧٧ال�ان لسان- ميناء وضعه ععله « الافظ قال. ووضوع
 *********** 

  
 بابها وع الدمة دار �نا

 .. مندر غر�ب حديث هذا: ذياعتم قول عن سدت نعي  و�بو اعتمذي رواه .

 . )٣٧٢٣ رق  حديث( - ش�ك عن القات من واحد عن الديث هذا نعرف وال

 نباتة بن األصبغ عن �سنده حيث نعي  اب عند الرواية سند عن وسدت

 .والعديل الرح �هل قال كما الديث متوك وهو 

 . الضعفاء ف الهب �ورده 

 . ش�ك غ� القات من �حد عن يعرف ال غر�ب حديث هذا: حجر ابن الافظ قال

  «ووضوع حديث هذا: الوزي ابن وقال. وضطرب و�سناده

  3/1777 الصابيح وشكإ

  )١/٣٤٩ الوضو ت( ودذوب بأنه الوزي ابن وح� 

  333-1/329 الصنوعة الآلعئ- والسيوط
  *********** 

 الار قسي  �نا

 ووضوع وهو لضعفاءا ف اععقي� �ورده:  الافظ قال

  ٣/٢٤٧ال�ان لسان 
  ***********  
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 واآلخرإ اةنيا ف �خ �نت

  ١٣٢٥الامع ضعيف - األلا� به صح كما ضعيف
  ***********  

 اعقيامة يوم يصافح� من و�ول.ب آمن من �ول �نت

 .الؤمن� يعسوب و�نت والاطل الق ب� تفرق اعفاروق و�نت األرَ صديق و�نت 
 

 )١٠٨٢الجموعة اعفوائد( الشو�� بوضعه ح� : ووضوع

  ١/٣٤٤ الوضو ت ف الوزي وابن 

  مته ، و�مد وا�، اإلسناد هذا « الافظ قال

  ٢/٣٠١اعبار زوائد تتص - الديث ف صدوقا كن و�ن الروافض كبار من وعباد
 *********** 

  
 تأت وال تؤ� الدعبة بم�عة �نت

  (1/399( الوضوعة األحاديث عن الرفوعة الش�عة ت��ه :ووضوع
 *********** 

 
 بعدي فيه اختلفوا ما ألمت تب� �نت

 )٣/١٢٢( الستدرك ف الا�  رواه.

 اعطحان نعي  �بو صد بن ضار وفيه 

 ل الا�  تصحيح ع تعقبه ف الهب اتهمه :

  ١/١٣٨الثيث الدشف - ضار وضع من بأنه 
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 .كذاب ضارا �ن مع� ابن عن لونق

  *********** 

  
 وار� �نت

 ١/٣٤٦ الوزي البن الوضو ت
 *********** 

 
 .بعدي وؤمن ك و� �نت

  ٣/١٣٤الستدرك - الهب و�قره الا�  صححه

 . بعدي وؤمن ك �ور و� �نت يقل ول  

 .وؤمن ك و� ع الاب هذا ومن والصإ الحبة � والوالية
 *********** 

 
 واآلخرإ اةنيا ف وعي �نت

 تضعيفه؟ ع تيمية ابن وانتقد االلا� صححه هل
  )الوضو ت. (بوضعه ح�  قد الوزي ابن وجدت عقد

 .ع وعيس عثمان فضائل ف �نه مع
 اإلمامة ال الحبة تمام يع� فِنه الشيعة ع حجة وهو

 .واآلخرإ اةنيا ف لما� �نت يع� �ن يم�ن ال لذ 

 ***********  

 .النة ف وشيعتك �نت
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  ١/٣٧٩للسيوط الصنوعة الآلعئ - ووضوع
 *********** 

 
  اعَ�ة خ� ه  �ولك وشيعتك ع يا �نت

  ١٢/٦٥٧اعطَي تفس� 
 : الدو� النذر بن ز�اد: الارود �بو فيه

 )٢١٠١ بالقر�( «مع� بن �� كذبه رافض » حجر ابن الافظ عنه قال 

 والتو�� الدذاب� عن يروي الي وهو فرقد بن عيس وفيه 

 )١/١٢٢ والعديل الرح جامع( العف جابر مثل 

 يمت ل  و�نه األرض دابة هو عليا �ن يؤمن كن الي الرافض 

 .يرجع وسوف السحاب ف هو و�نما 
  )١/١٩٠والعديل الرح جع( جب� بن وحدي 

  ٦/٢٨٤ والعديل الرح ف حات  با ابن عنه حكه كما

 ***********  

 اعقيامة يوم ر�سه عن اعتاب ينفض من ألول )ع يا �ي( لنك

 الرافضة، غالإ من وهو عباد فيه:  الافظ قال.

  ٤/١٢٩اإلصابة - شيِ وهو هاش  بن وع 

  ***********  

 .الحجل� اعغر وقائد ق�الت و�مام الؤمن� سيد لنه: ثالثا ع ف لل اهللا �وح

 . اإلسناد صحيح الناقب ف الا�  قال:  الافظ قال

 . )١/٣٤٤الهرإ لتاف( »�يضا ومنقطع جدا ضعيف هو بل :قلت
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 )٣/١٣٩الستدرك( الديث ع تعليقه ف كما الديث هذا الهب رد وقد

 .متو�ن يالراز اععالء بن �� وشيخه اععقي� الص� بن عمرو بأن قائال 

 .ووضوع الديث بأن صح بل 
 *********** 

 
 الوصي� وخات .. الؤمن� �م�.. عليك يدخل من �ول

 .ميمون بن �مد بن لبراهي  فيه.

  ١/١٠٧اععسقال� للحافظ ال�ان لسان - الشيعة �جالد من هو: الهب قال 

*********** 
 

 طاعب �ب بن ع لسالما �وع�  الوض ع واردا �وع� 

  ١١/٣٣٨الهرإ لتاف- متوك وسيف. الا�  عليه يتك  ل « الافظ قال
 

  )٢/٣٦٣والفر�ق األوهام جع ووضح( ف حكه ما و�عارضه

  مهران بن ميمون سأعت قال السائب بن اعفرات عن

  آمن عقد واهللا فقال ب�ر �بو �و لسالما الاس �ول ع �ران فقلت

 الراهب ب�ا زمن وسل  عليه هللا ص� بالب ب�ر �بو

 .ع يوة �ن قبل كن وذلك لياه �ن�حها حت خد�ة و�� بينه فيما واختلف 

 ***********  

 ووؤمنة وؤمن ك ووو� ووالنا �صبحت ع يا لك بخ بخ
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 . جد ن بن ز�د بن ع فيه

  «ضعيف الديث وا� « الوزجا� عنه قال

  )١٩٤ص الرجال �حوال ف الشجرإ( »ضعيف»

  ٤٧٣٤ القر�ب ف الافظ وقال
  )١/٢٢٦( الواهية األحاديث ف التناهية اععلل ف الوزي ابن قال

 .«ضعفاء هر�رإ �ب ل  فوقه ومن به، االحتجاج �وز ال حديث هذا »

 فيه متك : حوشب بن شهر:وفيه 

 )٢٩٤والتو�ون الضعفاء( «باعقوي عيس » اعنسائ قال .

 )٤٩٠األستار كشف( «اععل  �هل من جاعة فيه ت�ل  » اعبار وقال 

  ١/١٠٣اةارقط� سن- «باعقوي عيس » اةارقط� وقال 
  2986 الهذيب تقر�ب - قليال يه  صدوق: اعفلسطي� ر�يعة بن ضمرإ

  *********** 

  
 اهللا رسول �خو ع اهللا رسول �مد اهللا لال � ال ودتو�ا النة باب ع ر�يت

 .الؤدب داود بن حزإ يع� �بو فيه. ووضوع

  ١/٦٠٧االعتدال م�ان - «�ش عيس » اةارقط� قال 
 .متوك: الدو� الهدي الر�يع بن وسليمان

 .)٢/٢٠٧االعتدال م�ان( والهب اةارقط� تر�ه 
 .رحة �بو الزاهد رحة بن و�دح

 .والوضع الدذب �عة عدي وابن الا�  �سبه 

  *********** 
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 من و�ول ب آمن من �ول فِنه طاعب �ب بن ع فالزووا ذلك كن فِذا. فتنة بعدي من سيدون
 يعسوب والال. الؤمن� يعسوب وهو األمة هذه فاروق وهو األرَ الصديق وهو اعقيامة يوم يصافح�
 .النافق�

  ٤/١٧١اإلصابة - التو�� �حد األسدي �ش بن لسحاق فيه:  الافظ قال
 *********** 

 
 ع ل  منسوب قول - �حد معه يص� �ن قبل الب مع صليت

 .و�يع بن وسفيان العف يز�د بن جابر فيه: ضعيف لسناده 
***********  

 واآلخرإ اةنيا ف �خ ع

  ٣٨٠١لأللا� الامع ضعيف �نظر ضعيف
 *********** 

 
 فرع وجعفر �ص� ع

 :ه و �اهيل فيه. ضعيف.
 .الرواية ف الال �هول. معاو�ة بن اهللا عبد

 .»اةهر�ة يصحب معطال اةين رديء كن « حزم ابن فيه قال 
 .يتجوه ل  �هول: معاو�ة بن صاعح
 .�هول. جعفر بن لسماعيل بن �مد
 .�عرفه  ل  من فيه )٩/٢٧٣( الزوائد �مع ف اليث� قال وللك

 *********** 

 آمنا كن دخله نوم حطة باب ع
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 )٢/٢٨٦٢الدب� الار�خ( نظر فيه:  الخاري قال .األشقر حس� فيه: ووضوع

 )٢/٣١٩الصغ� الار�خ( »مناك� عنده« وقال 

 »الديث مندر« زرعة �بو قال

 . )١/٥٣١االعتدال م�ان( »للخ�إ شتام غل « الوزجا� وقال 

 )١٤٦ونوالتو� الضعفاء( »باعقوي عيس« اعنسائ وقال

  )١٩٥والتو�ون الضعفاء( اةارقط� قالا كذلك 

  3913 لأللا� الضعيفة سلسة وانظر
 *********** 

 
 الصبح كدواكب النة ف يزهر طاعب �ب بن ع

 )٣٩١٥الضعيفة سلسلة( األلا� قال كما جدا واه لسناده

  متو�ن و�هما �� �ب بن و�براهي  اعفاط� بن �� فيه 

  )١/٢٥١( الواهية األحاديث ف التناهية اععلل ف الوزي ابن صح كما

  ٤/٣٥٨اعقدير فيض - ف الناوي عنه ونقله
 *********** 

 
 �فر فقط �ب فمن اعبش خ� ع

  - «ضعيفة كها طرق من عدي ابن �خرجه:  حجر ابن الافظ قال: ووضوع ·

  ٣/٨٩اعقوس �سديد
 .اُةبُري لسحاق عن اعنسابة طاهر �ب �مد بن السن فيه ·

 .»مندر حديث هذا«: الهب قال 
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  ١٩٤٣ت ١/٥٢١االعتدال م�ان - ج� باطل» بأنه الديث هذا الهب ووصف

 ٢/٢٥٢ال�ان لسان وانظر

  ٧/٤٢١ بثابت وعيس مندر حديث هذا« الغدادي الطيب وقال 

  1/328 الصنوعة الآلعئ - بوضعه السيوط وح� 

  ١/٣٤٨ الوضو ت ف الوزي بنوا
  ١٣٦٢ت - الضعفاء ف الغ� و� ·

 ..ش�ك عن الخِ سعيد بن الر عن روى

  ١/١٥٥الضعفاء ف الغ� - »كذب الديث وهذا« الغ� ف قال 

  *********** 

 بد� من ر�س بم�عة م� ع

  ٧/١٢غدادب تار�خ - الوجه هذا من لال �رتبه ل :  وقال الطيب رواه.
  )٣٩١٣ الضعيفة سلسلة( األلا� الشيخ قال كما مظل  وسنده

 الوزي ابن لله �شار كما �اهيل كه  �سائيل دون ُمن فِن

 وردو�ه بن ب�ر �بو �ن وذكر الواهية األحاديث ف التناهية اععلل ف 

 . )١/٢١٢( األشقر حس� طر�ق من رواه قد 

 )٢/٢٨٦٢الدب� �خالار( نظر فيه:  الخاري قال

  )٢/٣١٩الصغ� الار�خ( -مناك� عنده: وقال 

 الديث مندر:  زرعة �بو قال

 . )١/٥٣١االعتدال م�ان( للخ�إ شتام غل : الوزجا� وقال 

  )١٤٦والتو�ون الضعفاء( »باعقوي عيس« اعنسائ وقال
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 )١٩٥والتو�ون الضعفاء( اةارقط� قالا كذلك

 ٣٩١٣ لأللا� يفةالضع سلسة وانظر
 .�يضا ضعيف وهو الر�يع بن قيس وفيه

 )٧/٧٠٤الدب� الار�خ( »يضعفه و�يع كن « الخاري قال 

 »عنه �روي وال حديثه �رتب ال الر�يع بن قيس« الخاري قال بل 

 .)٢/١٧٢الصغ� الار�خ( 

  »�شء عيس: يقول مع� بن �� سمعت« داود �بود وقال 

  ٣/١١٧داود �ب سؤاالت

  *********** 

 وابناها وع فاطمة

 [ اعقر� ف الودإ لال �جرا عليه �سأع�  ال قل[  اآلية عن سئل الب �ن.

 بمودته ؟ اهللا �ورك الين هؤالء من 

 وابناهما وفاطمة ع :فقال 

  8/564 الاري فتح - حجر ابن الافط قال كما االسناد ساقط الديث وهذا 

  يعرف ال مته  فيه ضعيف لسناد هذا : كث� ابن وقال

  ٢٣الشورى -األشقر حس� وهو �تق شيِ عن
 .ضعيف و�هما الر�يع بن وقيس األشقر حس� فيه

 .ضعيف سنده: وقال )٦/٧( النثور اةر ف:  السيوط وذكره
 . )٤/١١٩ الغوي تفس�. (باالتفاق ودية اآلية �ن ومعلوم

 .الجرإ من الانية ف السن ووة. ربد غزوإ بعد فاطمة تزوج وع

 بعد؟ ىلق ل  من بمودإ اآلية ت�ل فديف 
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 بعد؟ خلق قد ي�ن ل  من تود �ن قررشا اهللا خاطب �هدذا 
 الشيعة يطاعب ل  فلماذا اإلمامة ع نصا اآلية هذه كنت واذا

 : األر�عة ي�ون بأن يطالوا ل  ولاذا لمامة؟ فاطمة ت�ون بأن 

 ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ف �ئمة والسبطان وفاطمة ع
 :اآلية هذه عن سئل �نه عنهما اهللا رض عباس ابن عن الخاري روى

 . عجلت: عباس ابن فقال. �مد آل قر�: جب� بن سعيد فقال 

 قرابة فيه  ل كن لال قررش من بطن ي�ن ل  وسل  عليه اهللا ص� الب لن

 ٤٨١٨ رق  الخاري - اعقرابة من و�ين�  بي� ام تصلوا �ن لال: فقال 
 . اعقر� ف الودإ لال �جرا عليه �سأع�  ال: قال لنه:  تيمية ابن قال

 اعقر�، لوي الودإ وال للقر� الودإ لال يقل ول 

  )اعقر� لوي الودإ: (عقال اعقر� لوي الودإ �راد فلو 

 [ اعقر� ولوي وللرسول خسه هللا فأن شء من غنمت  �نما واعلموا: [ قال كما

 الوصية من اعقرآن ف ما فجميع. ووضع غ� ف وهدذا

 اال�سان قرب وذوي وسل  عليه اهللا ص� الب قر� ذوي بقوق 

 . اعقر� ف يقل ول  اعقر�، ذوي فيها قيل لنما 

 اعقر� ذوي يرد ل  �نه ع دل اإلس  دون الصدر هنا ذكر فلما

  ٤/٢٨لسنةا منهاج

 *********** 

 وصي عليا و�ن ووارث وص نب لك 

  ١/٣٥٩ الصنوعة الآلعئ - ووضوع:  السيوط قال
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  ١/٢٧٣االعتدال م�ان - كذب هذا:  الهب وقال

  *********** 

 �مت �عمال من �فضل الندق يوم ود بن ععمرو ع لبارزإ 

  ١٣/٣٣١الهرإ لتاف - ووضوع خَ هذا:  الافظ قال
 *********** 

هُ ( �حب من  .ووتت و�موت حيات �يا �ن )ُسّ
 .»طاعب �ب بن ع فليتول بيديه قضبانها غرس وجل عز ر� وعد� اعت ال� جنة ورس�ن
 )٣/١٢٨( الا�  صححه

 :وهو. ضعيف وشيخه متوك اعقاس  فيه الهب وتعقبه 
 )٧٦٧٧( القر�ب ف الافظ قال: األسل� يع� بن يح

 الحار� فسماه األسل� اس  ذكر ف �خطأ لدنه. ضعيف شيِ 

 .استغالل ��شع ذلك الراجعات ف الس� عبد واستغل 
  

*********** 

 اهللا سب فقد سب� ومن سب� فقد عليا سب من

 : ع عن رووه ما يناقض وهو الرافضة به �تج

  ٣٤/١٩األنوار بار - سب من حل ف فهو سب� من 
 �سبه و�أور ع رسب كن معاو�ة �ن ادعوا كما 

 اهللا؟ سب من ا  اإلع� النصب ذاك الالفة بتسلي  السن رض كيف
 وصححه والا�  ٦/٣٢٣ �حد رواه. مندر الديث

 . ال �م االختالط قبل �حدث يدري وال اختلط، كن السبيِ اسحاق فيه وع�ن 
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 اسحاق اب ابن يو�س ناب وهو لسائيل بأن الا� والراجح

 .متأخرا منه سمع لنما – السبيِ حفيد  –
 .روايته تقبل ل  عنعن فاذا يعنعن ل  دام ما مقبول وحديثه مدلس اسحاق و�بو
 .به بأس ال قط� اةار وقال والهب الطيب ضعفه: اععو� سعد بن �مد وفيه

 .بدعته نصإ ف لديثا وهذا ج� شيِ �نه لال ثقة: الدل عبدا� �بو وفيه 

 *********** 

 وش�فها �م�ها وع لال آمنوا الين �يها يا اهللا �نزل ما

 كما الزري بذيمة بن ع وهو اعتشيع ف ر�س وراو�ه. ذلك من عع� واستثناء الصحابة ف طعن فيه
 الديث صاعح انه مع اععقي� قال

  ٢/٤٩٧الضعفاء ف الغ� وانظر ٣/٢٢٧اععقي� ضعفاء

 .بدعته يؤ�د ما يرو ل  ما هذا مثل يقبلون والعديل الرح و�هل
 )٢١١الضعفاء( «ضعيف الديث متوك» اعنسائ قال: الدسائ �� بن ز�ر�ا وفيه

  ٢٤٠والتو�ون الضعفاء - اةارقط� قال كذا 
 �هول راشد بن عيس وفيه ١١/٢٤٦ الدب� ف اعطَا� ورواه

َه  َه الخاري قال كما مندر وخ   مندر وخ

 )٦٤٦٤-٦٥٦٦( االعتدال م�ان ف الهب عنه ونقله

 ١٢٠٤ رق  ترجة ال�ان ولسان 
 .تعلمون و�نت  �مانات�  وتونوا والرسول اهللا تونوا ال آمنوا الين �يها يا
 .منه  خ�ا ي�ونوا �ن عس قوم من قوم رسخر ال آمنوا الين �يها يا

 ؟؟؟ �يضا ع م�ها� اآليات هذه وهل

 *********** 



 

582 

 ع صدر ف صببته اال شيئا صدري ف اهللا صب ما 

 .ذلك مع ووضوع وهو )ب�ر �ب صدر ف( الديث

  ١٢٦٢ الطاعب �س� ١٠٥٦ الجموعة اعفوائد ٤٢ واالفادإ النديت ١/١٣١الوضو ت 

  *********** 

 هللا مبغض ومبغض مبغض ومبغضك هللا �ب و�ب �ب �بك 

  ٢/١٠٩ال�ان لسان - باطل وهو عدي ابن رواه:  الافظ قال
  ٩/١٣٢الزوائد �مع - األزدي وضعفه حبان ابن وثقه اعطو�ل، اللك عبد فيه: اليث� قال
  ٥/١٢٦الضعفاء ف الكول - باطل اإلسناد بهذا الديث هذا:  عدي ابن قال

  ***********  

 واحد جزء الاس و� �جزاء �سعة ع ف فجعل الدمة قسمت

 .)٣/٢٢٧االعتدال م�ان( كذب الَ هذا بأن:  الهب قال

  ١/٢٤١التناهية اععلل - ف:  الوزي ابن وقال 
  ١/٢٥٤ ال�ان لسان - اععتب به تفرد.. كذب هذا:  الافظ قال

 *********** 
 .السن �با لا عيس معضلة من يتعوذ عمر كن

 :فيه .ضعيف لسناده
 .اععدوي الرحن عبد �ب لسماعيل، بن وؤول

 )٥٧٤٧ترجة ٢/٣٠٩الكشف( الطأ كث� صدوق 

  ٣٤٧ترجة ١/١٨٣ فيه ت�ل  من - الديث مندر:  الخاري وقال 
  ٧٠٢٩ترجة - الفظ سء صدوق:  القر�ب ف الافظ قال
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 وماوارة وعيفة أخرى روحيات 
 تاءال الصالإ عّ  تصلوا وال 

 .عندنا العتمدإ الصحيحة الدتب ف ل وجود ال

 *********** 

 فاقتلوه منَي ع معاو�ة ر�يت  لذا

 .الدو� األسدي يعقوب بن عباد سعيد �بو فيه. ووضوع

 هدذا تعا  قول قر� وسعود بن اهللا عبد �ن رواية تتلق وهو 

  ٢/٣٨٠االعتدال م�ان - »بع� اعقتال الؤمن� اهللا و�ف « 

 *********** 
 عينه ففقأ صده جاءه فلما ووس ل  الوت ولك �رسل

  الروافض استندره وقد )٢٣٧٢( اعفضائل ف وسل  رواه

 .الكشا� وصححه ٩١ص للتورس�� األخبار آلعئ ف كما كتبه  ف وروي �نه مع

 *********** 

 بعدي تدثون ما �دري ال وع�ن …عليه  �شهد 

 .)٢١/٢٢١المهيد( »منقطع و�سناده ورسل الديث هذا« اعَ عبد ناب الافظ قال

  بأحد فيه العي� ل  سبيل ال  م فالديث ذلك ومع 

 خاصة ب�ر �ب ف تعيينه الديث من ير�دون الين الرافضة حال هو كما

 . مة الصحابة وخواص 

 *********** 
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 الض�ر األع� حديث

 وهب ابن طر�ق نم عيست )٤/١٣٨( �حد رواية

 .عفان بن عثمان مع الاجة صاحب حكية فيها وعيس 
 .بالنوب مثقال جئتك �نت بأب: فقال " السجد �عراب دخل

 . ووضوع مندر خَ هذا لن: الادي عبد ابن الافظ قال

 :فيه. بعض فوق بعضها ظلمات و�سناده
 )ي�ذب كن بثقة عيس( الخاري قال: عدي بن اليث 

 )كذاب( داود واب قال 

 )الديث متوك( وغ�ه اعنسائ وقال 
 )شء ف �رضاه وال الواقدي من �وثق هو( الدي� ابن قال

 ٩٣١١ ترجة ٤/٣٢٤ االعتدال م�ان -. ٧٩٧٧ ترجة ٦/٢٥١ ال�ان لسان
 �بيه عن اليث  بن �مد بن بن �حد

 .العروف� الرواإ من ل  التج  ب� من ل وجود ال
 . يز�د بن وسل  �و بأسل  اسمه ضبط من فمنه . االس  متحقق غ� وهو: صادق �بو

 .ناجذ بن اهللا عبد باس  ضبطه من ومنه 

  8167 رق  القر�ب -. ع عن روايته من يتحقق ل  يع�. ورسل ع عن وحديثه 

 ***********  

 هر�رإ �بو قول وهو- اععل  من و ئ� اهللا رسول عن حفظت

 يز�د خالفة زمن وهو الست� ور�س الصبيان لمارإ  عنه �خف 

 .�سنة يز�د خالفة قبل ومات ل اهللا فاستجاب 

 . لسعيه  وتضليله عفعله  عيبه سمعوا لذا ر�سه الور �هل قطع هر�رإ �بو و�راد 
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  وزمنه  و�حوال  السوء �وراء �سماء تب� اعت األحاديث � يبثه ل  الي فالو ء

 :و�قول السوق ف يمش و�ن. )١/٢١٦ الاري فتح(

  ١٣/١٠الاري فتح - الصبيان لمارإ وال ست� سنة تدر�� ال ا� 
 .هذا يومه  بعد اهللا كتاب يروا عن �نه  و�قس . اعقرآن الصحابة عن �خف ع 

 اعقرآن؟ لخفاء �م السوء لوراء تفاصيل لخفاء: �عظ  لخفاء فأي 

 *********** 

 خضاء حلة عليه ورد� جعدا ر� ر�يت

 الرواإ نقد كتب ف و�نما الديث كتب ف يوجد ال الديث هذا مثل 

 الوضاع� الرواإ من الدث� الهب ينقد الدتاب هذا و� ٢/٥٩٣- االعتدال كم�ان

 !!!فتأول ووسل  كلخاري الديث ف كتابا عيس فهو والدذاب�
  اللج ابن قال وع�ن ثقة هوو سلمة بن حاد طر�ق من ورو�ة الرواية وهذه

 �فظ ال كن حادا لن يقول صهيب بن عباد سمعت «

 )االلية الصفات بعض حول اععجيبة الروايات( لنها يقولون و�نوا 

  ر�يبه كن اععوجاء �ب �بن لن قيل وقد. كتبه ف دست قد 

  ١/٥٩٢االعتدال م�ان - »كتبه ف يدس فكن
  سو�د �ب بن لبراهي  و�نما حادا عيس الرواية وآفة 

  ١/١٢٧الهذيب تهذيب- »الراع اعفضل بن لبراهي  هو « اععسقال� حجر ابن الافظ قال
 ١/٩٨٩الدب� الار�خ - الديث مندر« الخاري قال

  )٤ص والتو�ون الضعفاء( الديث متوك« اعنسائ وقال 

 ١ص والتو�ون الضعفاء- و� اععلل ف اةارقط� وقال

 *********** 
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  لؤلؤ من ست دونه �ورد شاب صورإ ف ر� ر�يت

  )١/٥٩٤االعتدال م�ان( الرواإ نقد كتب ف ووجود الديث هذا

 .ووسل  كلخاري الديث كتب ف ال
 

 بصدوق ي�ن ول  الديث يفتعل كن: الروزي شاذان سلمة بن الض فيه

  ءسو بذكر يذكره �ورس �ب بن لسماعيل و�ن .

 شاذان لن �ورس �ب بن و�سماعيل األورس اععز�ز عبد وقال

 . «بالسوء وذكراه منا رسمع ول  بها يعارض ول  فنسخها كتبنا �خذ 
*********** 

 
 عثمان قاتل �نه زعموا - عدرس بن الرحن عبد

 .وقتلوه حاصوه الين وص من قدم الي اليش ع االم� كن: االستيعاب

  ١٤٤٥ االستيعاب وانظر- عثمان قاتل هو كن �نه �حد يقل ول  

  ٣:٣١٦ االعالم ٣/٣١٩االسالم تار�خ ٥/٢٤٨والعديل والرح

 .٣/٣٥٨والار�خ العرفة ٩١٦ت� بن بق ٣/١٠٠٢٩النتبه تبص�

*********** 
 

  اسائيل ب� �نبياء من �فضل �مت علماء

  بلفظ و�نما �فضل بلفظ الديث يرد ل .

  ٤٦٦ الضعيفة سلسلة - ووضوع وهو «لسائيل ب� كأنبياء �مت علماء »
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  «فيه متك  الديث » )١٦ص اعقدير فيض( ف الناوي قال

 .الرسل �مناء اععلماء وسل  عليه اهللا ص� الب قول من والصحيح
 

 . ل �صل ال ووضوع » ال�و� الوت الرحن عبد الشيخ قال

  كتبه  ف اععلماء من كث� و�ذكره الفاظ من واحد غ� قال كما

  ٢٧٨ الطاعب �س� - «الفاظ قول عن غفلة
 

***********  

 .من�  �عل  فِنه  تعلموهما وال فتهلدوا عنهما تقصوا وال فتهلدوا تقدووهما فال

 
 .ضعيف وهو جب� بن حدي  فيه وقال )٩/١٦٤و ٥/١٩٥الزوائد �مع ف اليث� رواه

 
 : الدو� األسدي جب� بن حدي  فيه

 )٢/١٩والصغ� ٣/٦٥الدب� الار�خ - »فيه يتك  شعبة كن« الخاري قال

 اعتشيع ف مغال كن« سفيان بن يعقوب وقال 

  ٣/٩٩العرفة - »الرفض ف اعغالة من ورافض مذووم هو عنه قيل: وقال

 *********** 

 ب�روحلصحابة ألب مكذو�ة فضائل
 ب�ر �ب يد ف الص �سبيح 

 ١/٢٠١ب�ر �ب فضائل باب الوزي البن التناهية اععلل
 *********** 
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 »بعدي الالفة �ولاء هؤالء« وعثمان وعمر ب�ر �ب عن الب قول 

 يصح ال حديث هذا الوزي ابن قال 

 ٢٠٥/ التناهية اععلل - كذاب عنه قالوا �شء عيس اعفضل بن �مد فيه

*********** 

 
  الوراإ ف مذكور ب�ر �با ألن ب�ر �ب الهودي حب 

  -٣٣١الوضوعة األحاديث ف الجموعة اعفوائد

*********** 
 
  خاصة ب�ر وألب  مة للناس اآلخرإ ف يتج� اهللا لن 

  -١/٢٨٦الصنوعة الالعئ - ب�ر �ب فضائل باب ٣٣٠ الجموعة اعفوائد

*********** 
 
 »ووتك بعد وخليفتك حياتك ف ز�ركو لنه « ب�ر �ب عن للنب جَ�ل قول 

  - ٣٣٢الجموعة اعفوائد 

*********** 
 
 خليفته عليا ي�ون �ن الب تم� لا ارتت السماء �ن 

  بعدك من ب�ر �بو الليفة ي�ون �ن اهللا شاء قد قل ل يقول قائال وسمع 

  - ٣٣٥الجموعة اعفوائد

*********** 
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  «وعمر ب�ر بأب النة �نز اهللا �ن« والار النة تفاخر ·

 وعمر ب�ر �ب فضائل باب ١/٣٢٣الوضو ت 

  متوك وهو �بان وفيه ووضوع الوزي ابن قال 

 عنه �حدث �ن من لل �حب �ز� ألن شعبة قال

*********** 
 

  األمة هذه يهود ه  وعمر ب�ر �ب مبغض �ن 

  - ١/٣٢٤الوضو ت - ووضوع كذب الديث هذا الطيب ب�ر �بو قال

*********** 
 وعمر ب�ر �با �حب لن رستغفرون ولك �عف ثمان� السماء ف لن 

  - ١/٣٢٧الوضو ت 
  )٣٦٣( الضعفاء ف اععقي� رواه ووضوع

 عطاء عن �بيه عن قسيط بن اهللا عبد بن يز�د بن اعقاس  عن

  اللسان ف الافظ و�قره ب�ذبه الهب صح. عباس ابن عن 

  ٣٥٢٤رق  الضعيفة سلسلة
 *********** 

 
 حرف �عف وعشون وسبعة �عف �عف اعقرآن

  ٢٠٢ اليان اعقرآن ف باعطعن السنة �هل متهما اليان ف الو� �ورده

 عنه اهللا رض عمر ع ودذو�ة رواية هذه وع�ن 

  ٤٠٧٣رق  الضعيفة وسلسلة - ٤١٣٧ الامع ضعيف
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 )٦/٣٦١( األوسط معجمه ف اعطَا� رواه

  .ميسإ بن حفص به تفرد « لوقا 
 ال�ان ف الهب �ورده وقد

 اععسقال� لياس �ب بن آدم بن عبيد بن �مد ترجة ف 

 .هذا ساق ث  )٦/٢٥١( »باطل بَ تفرد « فقال 

  ٥/٢٧٦ - ال�ان لسان ف ذلك ع حجر بن الافظ و�قره 
 *********** 

 
 و�اطن ظاهر ل اعقرآن

 .الزنادقة كم من هو بل. الديث كتب من شء ف يوجد ال ل �صل ال هذا
 .باطنا حالل لدنه ظاهرا حرام هذا: اهللا حرمه شء عن يقول �ن قائل رب
  الاطنية الزنادقة مذهب بطالن ع األدعة �قوى من هذا

 .اعقرآن بظواهر األخذ وجوب وع وصوفية شيعة من
 : فقال خلقه ع حجة قرآنه جعل اهللا

 .مأمنه �بلغه ث  اهللا كم رسمع حت فأجره استجارك الش�� من �حد و�ن 
 *********** 

 
 ب�ر �ب بعد من الليفة عهد عفان بن عثمان كتب

 لغماءإ ب�ر �ب ع فأغ� الرجل اس  وترك �حدا رس� ال �ن فأوره

 د،اععه �رنا فقال ب�ر �بو فأفاق: قال عمر، اس  فيه فدتب اععهد عثمان فأخذ 

 وجزاك، اهللا رحك: فقال �نا: عثمان فقال هذا؟ كتب من: فقال عمر، اس  فيه فِذا 
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  »�هال للك لدنت نفسك كتبت لو 

  )٢٥٢١رق  ح ١٣٢٤ص٧ج/٤�� السنة �صول شح ف الاللكئ رواه(

 منقطع سند وهذا �سل  بن ز�د فيه األول طر�ق� من

 )٢١١٧رق  الهذيب تقر�ب( حجر ابن افظال به صح كما يرسل كن �سل  بن ز�د ألن 

 األلا� الشيخ كذلك 

  ٢/٧٣األلا� ل  ترج  الين الرواإ �سا� معج  كتاب وانظر ٣٧اةهش لزاعة 

  

  



 

592 

 حلاأب كب رليسا تنبح أيت�ن 
 لال �ظن� ما فقاعت الكب نباح سمعت الو�ب ع نزعت لا  �شة �ن حازم �ب بن قيس عن

 الو�ب؟ كب عليها ينبح �يت�ن « يقول وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سمعت راجعة

 �حد ورجال واعبار يع� و�بو �حد رواه الاس ب� بك يصلح �ن اهللا عس ترجع� الز�� لا فقال 
 .الصحيح رجال

 حبةصا �يت�ن شعري لت:  عنسائه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال:  قال عباس ابن وعن 
 ما بعد تنجو ث  كث� قت� رسارها وعن يمينها عن يقتل الو�ب كب فينبحها ترج األدبب المل
  7/234 الزوائد �مع - »ثقات ورجال اعبار رواه كدت

 
 ماء هذا عيس �نه والز�� طلحة فشهد« رواية ع نبه ولدنه األلا� ب� كما صحيح الديث 

  ٤٧٥رق  حديث عند ١/٢٢٧الصحيحة سلسلة - »اإلسالم ف زور شهادإ �ول فكنت.. الو�ب
 
 وافقه �نه غ� للحديث ن�ارته اععر� ابن اعقاض األلا� الشيخ  تب وقد 

 .الزعومة الزور شهادإ كذب ف 
 
 سوف �نها ل  رش� الديث فِن. للحديث معصية فيه عيس وع�ن خطأ كن  �شة خروج و�وضح 

 والز�� طلحة ذكرها  ئدإ قفلت فلما الاس من كث� فيه و�موت فت فيه تقع وكن ف ت�ون
 .لا الاس وتقدير بَ�تها حصول ف الاس يطمع كن الي الصلح لحقيق ووقفها بأهمية

 ان الطأ فتوقع �نبياءه عليها اهللا  تب وواقف نرى كنا و�ذا. عنها اهللا رض تطئة ذلك مع و� 
 �،�و الب دون هو

 .مغاضبا ذهب الون وذا. الض به  هد ما و�س نفسا قتل فموس 

  للمحروم� فتنة ذاته ف هو بل فضائلها من شيئا ينقص ال هذا ث  
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 .واةين واععقل االنصاف من

 واآلخرإ اةنيا ف نبي�  زوجة �نها ألعل  ل� واهللا « ياس بن عمار قال وللك 

 .الخاري رواه - »� �م تطيعون لياه  لعل بها ابتال�  اهللا وع�ن 
 
 .لا �رم وهو معها كن الز�� بن اهللا عبد �ن تؤ�د روايات األلا� روى ث  

 قال عتيق �ب ابن عن الاز� اععالء بن سفيان �ب عن علية بن لسماعيل روى 

 فقاعت عمر ابن هذا لا قيل بها ور فلما فأرونيه عمر ابن ور لذا  �شة قاعت 

 ؟ وس�ي عن تنها� �ن منعك ما الرحن عبد �با يا 

 »الز�� ابن يع� عليك غلب قد رجال ر�يت قال 

  ٤/٦٩للز�لِ الراية نصب ٣/٢١١و ٢/٩٣البالء �عالم س� 
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 رسل من جنادح هللا ين 
 )عسل من جنودا هللا لن) يقول ث  فيقتله  لخاعفيه الس  يدس كن معاو�ة �ن زعموا
 البن الدمال وتهذيب للبخاري 7/211 الدب� والار�خ ٥/٤٦٢ الرزاق عبد وصنف( ف ورد

 هذين ف يرد �ن غ� من وسموما األشت مقتل بلغهما لا قالا اععاص بن عمرو �ن )٢٧/١٢٩عدي
  .اليجا� يدع كما الس  ل دس الي هو معاو�ة �ن الصدر�ن

 للك س األشت بموت سمع ال عمرو �ن )٤/٣٥( البالء �عالم س� و�

 .»عسل من جنودا هللا لن« وقال 
 

 .ععثمان عبد هو الس  ل دس الي �ن )٢٧/١٢٩( الدمال تهذيب و�
 

 بموت علموا لا عسل من جنودا هللا �ن قالوا الين ه   مة السلم� �ن )٢/٥٢٨( اعطَي تار�خ و�
 .ذلك قال الي من يع� ول  األشت
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 زنت دةقر أن 
 ف �نه سيما ال ظنه ما هذا بأن اعقول من حرج ال فِن جاهليته وقت ف ر�ى عما �خَ الصحاب

 اآلخرون اعقردإ عليها فاجتمع منه و�خذها آخر قرد فجاء بعضهما مع وقردإ قردا رآى رواية
 عليه اهللا ص� الب عن حكية هذا يأخذ ل  وهو. للز� رجا ظنها الكية صورإ فهذه. ورجوهما

 . قبلناه عنه السند وسلموصح عليه اهللا ص� الب بها �خَ ولو وسل 

 .ذلك من �عظ  هو فيما صدقناه فِننا
 
 مذهب هو الي اعفروج بِ رإ اعقائل� الرافضة من �طهر اعقردإ �ن فتب� الادثة هذه صحت لن ·

 نع :  قال ؟ فرج الخيه �ل جلالر قلت:  قال جعفر اب �مدعن عن اعطوس روى فقد. الناز�ر
 �ب عن« ٣/١٤١ االستبصار ف واعطوس ذكر. )٣/١٣٦الستبصار كتاب( منها ل مااحل ل به الباس
 .»به بأس ال فقال اعفرج  ر�ة عن اهللا عبد �با سأل �نه اعطارئ السن
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  ناح سفينة كمثل بيت أهل مثل 
  

 . نوح سفينة كمثل بيت �هل مثل
 .غرق عنها تلف ومن �ا فيها بر� من
 )٩:١٦٨( واليث� )٣/٣٧( الدب� ف اعطَا� رواه

 . متو�ن وهما جعفر اب بن والسن داهر بن اهللا عبد اسناده ف 

 .اليث� وقال
 

 :ذر اب عن طرق ثالث من وروي وهو
 .جيلة �بو األسدي صاعح بن الفضل فيه: االول اعطر�ق
 .متوك اليث� قال. داهر بن اهللا عبد وفيه اعطَا� دعن: الا� اعطر�ق
َا� عند: الاعث اعطر�ق  .متوك اليث� قال. جعفر اب بن السن وفيه اعط

 
 ف كنوا لذا اة ء ف ل ىلصون من ينج �نه �خَ اهللا ألن. هللا لالخالص تاعفة غرقة سفينة هذه

  .رش�ون ه  الذ اعَ ل  �اه  فلما لنجيه  اعفلك
 اعقبور حول باعطواف واالعتقاد .يموت ال الي اعح دون من باألووات االستغاثة

  الضب مع  شوراء ف واعقفز داء ك من شفاء اعتاب �ن واعتقاد اعط� و�رل 

 . نوح سفينة ال اعقراصنة سفينة هذا

  .والوحيد باالخالص يقوم اةين
 الشيعة علماء ب� عليه �مع ر�فت فيه ألن يصح ل  عند�  اعقرآن

 السفينة؟ �س� فديف. صحاح فيها عيس و�تب� . الزائري اهللا نعمة قرر كما 
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 ؟ حلسالم ل�د للميت حلروح تعاد هل 
 : تعال حهللا بإذن رللسما وسنب� حلشأن بسذح حديث� ورد 
  

 : حألول

  السالم عليه يرد حت هروح اهللا رد اال عليه فيسل  الرجل بقَ يمر رجل من ما
 

 :سمعان بن سليمان بن ز�اد �ب بن اهللا عبد فيه

 .»بالدذب داود �بو اتهمه متوك» )٣٣٢٦ القر�ب( ف الافظ قال 
  .»ع� فيه » )٦٢٣٤ القر�ب( ف الافظ قال: الوهري قدامة بن �مد وفيه

  
*********** 

  حلا�

 .»السالم عليه ورد عرفه لال عليه فسل  اةنيا ف يعرفه كن رجل بقَ يمر عبد من ما
 )٦/١٣٧( تارىه ف الغدادي الطيب رواه. جدا ضعيف

 بن عطاء عن �بيه عن �سل  بن ز�د بن الرحن عبد عن )١٢/٥٩٠( البالء �عالم س� ف والهب 
 :فيه فِن. هر�رإ �ب عن رسار
 .متوك: ز�د بن الرحن عبد

 ٥/٢٦٣و ١/٦١٨الدب� الار�خ - «حديثه حيص ال « الخاري قال 

 »جدا ع ضعفه « �يضا الخاري وقال 

 )٢/٢٢٩الصغ� الار�خ وانظر ٥/٩٢٢الدب� الار�خ(

 .)١٧ورقة اعتمذي علل ترتيب - «عنه �روي ال « اعتمذي علل ترتيب و� 
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 .١٨٤ الضعفاء �سا� ف الرازي زرعة �بو وذكره 

 و�خوهما ضعيفان متقار�ان الرحن عبد و�خوه �سامة « ز�د بن سامة� عن حنبل بن �حد وسئل 
 . )١/٤٣٠والار�خ العرفة( »ثقة اهللا عبد

 الديث �هل من وغ�هما الدي� بن وع حنبل بن �حد ضعفه الديث ف ضعيف « اعتمذي وقال
 .)٦٣٢رق  حديث اعتمذي جامع( »اعغلط كث� وهو

 .)٣٣٧والتو�ون فاءالضع( اعنسائ ضعفه و�ذلك 

 .)١٩٤األستار كشف - �خباره تضعيف ع اععل  �هل �جع« اعبار وقال 
 

 :  اعقبور كتاب ف اةنيا �ب ابن فرواه به �تج ال من اعطر�ق ف وع�ن عليه تو�ع وقد

 : سعد بن هشام �خَنا اعقزاز عيس بن معن ثنا الوهري قدامة بن �مد حدثنا

 ..هر�رإ �ب عن �سل  بن ز�د ثنا

 . هر�رإ �با يدرك ل  ز�دا فِن منقطع لسناد وهذا

 »هر�رإ �ب من سما  �سل  بن لز�د نعرف ال« اعتمذي قال

  ٣٨٤٦ رق  اعتمذي جامع - 
 

 الوهري قدامة بن �مد من فهو الضعف سبب و�ما

 »�شء عيس« داود �بو قال 

 بن قدامة بن �مد بتجة ترجته خلط ف وغ�ه يبالط وه  وقد « وقال الضعفاء ف الهب و�ورده 
  ٦٢٣٤رق  القر�ب ف الافظ ذلك و�رد القة الصيص �ع�

 
  الوطأ ع شحه ف اعَ عبد ابن الافظ �سنده شاهد وللحديث

 :قاعت الخزو� الر�ان بن فاطمة عن �مد بن اهللا عبيد عن
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 :شافِال صاحب الؤذن سليمان بن الر�يع �خَنا 

 عم� بن عبيد عن عطاء عن األوزاع عن ب�ر بن �ش �خَنا 

 .الديث وذكر «.. ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال عباس ابن عن 
 

 و�ما الهذيب رجال من معروفون ثقات فوقه فما سليمان بن الر�يع. غر�ب لسناد وهذا « األلا� قال
 بل تفردت �نها وظ�. الر�ان بنت فاطمة: مليةال وال اعَ عبد ابن شيخ ال. �عرفهما فل  دونهما من

 الحفوظ فِن. عباس ابن عن ل الصحيح اإلسناد بهذا سليمان بن الر�يع عن الديث بروايتها شذت
 )٨٠/١( �حكمه ف اإلشبي� الق عبد قول �ن يتب� الحقيق هذا ومن …األول باإلسناد هو لنما عنه

 �نظر-. الناوي و�قره )٤/٤١٩( اإلحياء تر�ج ف اععراق تبعه و�ن صحيح غ� »صحيح لسناده «
  ٩/٤٧٣لأللا� الضعيفة سلسلة
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 فاطمة ومصحف قرآننا 
 دوشقية سعيد �مد الرحن عبد

 .قرآنا عيس فاطمة وصحف �ن ع عقرون يصون الرافضة بق 

 
 الصحيح �ن تقر�ر ث  اعقرآن اآليات لعض الرافضة وراجع تطئة وع�ن

 الدر�  اعقرآن ع فاطمة وصحف تفضيل يع�: فاطمة وصحف من فيه الص ورد ما 

 .اعقرآن ع مهيمنا فاطمة وصحف واعتبار 

 .ال �م خطأ فيه كن لن منه يتحقق حت فاطمة بمصحف مقارنته تب اعقرآن ف ورد فما
 

 .ذلك ع األمثلة لورد واآلن
 

. )األئمة لال كه اعقرآن �مع ل  �نه( باب تت طمةفا وصحف( عفظ الكي� الحرف �ورد عقد
 رض الصادق جعفر عن راو�اً  )األئمة لال كه اعقرآن �مع ل  �نه باب – الجة كتاب ١/١٧٨ الكف(

 ١/١٨٤ الكف( » واحد حرف قرآن�  من فيه ما واهللا فاطمة، لصحف عندنا و�ن «:قال �نه عنه اهللا
 .)فاطمة ووصحف والامعة والفر الصحيفة ذكر فيه باب:  الجة كتاب

 
  كبديل فاطمة وصحف عن يتكمون اعقوم �ن يؤ�د اا

 . الصحابة جعه الي الصحف عن

 فاطمة وصحف كمة �ن فيها يزعمون اعت القية هذه تنفع وال

 .)١/٣٦٢االنتصار( »وصاحف ع �توي كتاب لنه بل قرآنا بالضورإ تع� ال « 
 

 فاطمة قرآن بذلك يعنون �نه  ع أريدال ولز�ادإ
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 : هدذا اآلية هذه -قر� �نه الصادق جعفر عن الكي� روى فقد. 
 

 العارج ذي اهللا من دافع ل عيس ) ع بوالية(  للكفر�ن واقع بعذاب سائل سأل

 ) وآل هعلي اهللا ص�(  �مد ع جَئيل بها نزل واهللا هدذا: فقال هدذا، نقرؤها ال لنا: ل فقيل 
 ٣٥/٣٢٤األنوار بار(األنوار بار ٥٨-٨/٥٧الكف( »فاطمة وصحف ف مثبت واهللا هو وهدذا

 لاش  العاجز مدينة ٥/٤١٢و ٢/٥٣١القل� نور تفس� ٥/٢٢٤للكشا� الصاف الفس� ٣٧/١٧٦و
 .)٢/٢٦٦الحرا�

 
 عليه االعتاض الصادق دفع كيف الرواية هذه الحظ

 . فاطمة وصحف ف ةالرواي هذه بأن 

 �يدينا؟؟؟ ب� الي اعقرآن ع فاطمة لصحف تفضيال هذا �عيس
  
 

 وصحف ف � و�نما ) خليال فالنا اتذ ل  لت� و�لت يا(  تعا  قول قر� �نه �يضا الجلس وروى
 .)٣٠/٢٤٥الجلس اععالمة - األنوار بار( »خليال الا� اتذ ل  لت� و�لت يا فاطمة

 
 .صحيفة �رد ال اعقرآن هو الرافضة عند القصود الصحف �ن يؤ�د فهذا

 
 اعقرآن من حروفا �ستمع و�نا اهللا عبد �ب ع رجل قر�: قال سلمة بن سال  عن

 .  اعقراءإ هذه عن كف: اهللا عبد �بو فقال. الاس يقرؤها ما ع عيس 

 . حده ع وجل عز اهللا كتاب قر�  اعقائ قام فِذا اعقائ ، يقوم حت الاس يقر� كما لقر�

 :وقال. ع كتبه الي الصحف و�خرج

 :ل  فقال و�تبه منه فرغ ح� الاس ل  ع �خرجه 
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 .وسل  عليه اهللا ص� �مد ع اهللا �نزل كما وجل عز اهللا كتاب هذا 

 . فيه لا حاجة ال اعقرآن فيه جاع وصحف عندنا هوذا: فقالوا. اللوح� من جعته وقد 

 .�بدا هذا يوم�  بعد ترونه ما واهللا �ما: فقال

 «لقرؤوه جعته ح� �خَ�  �ن ع كن لنما 

 وستند ٨/١٠٠الاضإ الدائق ٦/١٦٢الشيعة وسائل باب بدون اعقرآن فضل كتاب ٢/٤٦٣ الكف( 
 .)اع�اق للمحقق ٥/٧٤الشيعة

 
 �صحابه بعض عن مانسلي بن �مد عن ز�اد بن سهل عن �صحابنا من عدإ عن

 : ل قلت قال السالم عليه السن �ب عن 

 عندنا � عيس اعقرآن من اآليات �سمع لنا فداك جعلت 

  نأث ؟ فهل. عند�  بلغنا كما نقر�ها �ن �سن وال ، �سمعها كما 

 
 وصاحف عنده  كنت الصحابة من اععديد بأن بقول  اعطامة هذه عن الشيعة و�نافح

 ..وسعود بن اهللا عبد ووصحف  �شة كمصحف 

 .وصحف عندها ي�ون �ن فاطمة ع تندرون فلماذا 
 

 .وصحفه  و�� وصحفنا ب� القارنة لجراء ف واضحة اععبارإ �ن: والواب

 وصحفا، عفاطمة ي�ون �ن �ستندر ال و�ن 

 .تماما قرآنها ىاعف قرآننا بأن يقال �ن �ستندر و�نما 

 
 .فاطمة وصحف ع تعرض �ن �ب �خطاء فيها آيات اعقرآن ف و�ن
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 .الصحيح فهو فاطمة وصحف ف ورد فما
 .الطأ فهو اعقرآن من خاعفه وما
 

 الصحابة؟ جعه الي اعقرآن ع مهيمن قرآن فاطمة وصحف �عيس: �جيبونا واآلن

 
 .عند�  الواب
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 ولذح رنسما حهللا رض ع من أفضل أنه يرى معاو�ة كن هل 
 !؟ حلالفة نازره

 - جيد �سند - تألفه من )صف� كتاب( ف -الخاري شيوخ �حد– العف سليمان بن �� ذكر( 
 و�� ال،: قال ؟ مثله �نت �و الالفة ف علياً  تنازع �نت: "لعاو�ة قال �نه الوال� وسل  �ب عن

 ووله عمه ابن و�نا لوماً مظ قُتل عثمان �ن تعلمون �لست  وع�ن باألور، و�حق م� �فضل �نه ألعل 
 و�اكمه  اليعة ف يدخل :فقال فكّموه فأتُوْه عثمان، قتلة لا يدفع ل فقولوا علياً  فأتوا بدمه؟ �طلب

 .)٥٢٦-٥٢٥ ص الح�، ��.د األوو�ة، واةعة الراشدإ الالفة( ".لل
 

 اهللا رض ومعاو�ة ع ب� فالال �ن وحديثاً  قديماً  الاس ب� شاع: "��زون �مد اةكتور يقول
 كن بيعته عن وامتناعه ع ع األخ� هذا خروج و�ن الالفة، ف معاو�ة طمع سببه كن عنهما،
 قتيبة البن -زوًرا النسوب- )والسياسة اإلمامة( كتاب ف جاء فقد الشام، والية عن عزل �سبب

 ابن قال ما فيها ورد اعت الرواية خالل نم وذلك الالفة، اّدع معاو�ة �ن تذكر رواية اةينوري،
 األحزاب، ر�س �باه و�ن اإلسالم، طليق معاو�ة �ن اعل " :عنه اهللا رض األشعري ووس ألب الدواء

 ".كمه عليك حرم فقد كذبك و�ن خلعه، حّل  فقد صدقك فِن وشورإ، غ� من الالفة اّدع و�نه 
 

 معاو�ة يقرّ  �ن عليه و�شار عّ  ل  جاء شعبة بن الغ�إ ن� سيف عن اعطَي اإلمام تار�خ ف وجاء
 ع الواقدي طر�ق من �خرى رواية و�ورد �بقاه، �و بغ�ه استبدل طاعته ضمن لذا حت عمله، ف

تُدُها، فقد الشام ل  س: عباس البن قال علياً  �ن: فيها زاد ع�ن السابقة، الرواية �سق
ّ
 ابن و�ن ول

 ع فرفض ،-بالوالية �ي- و�عده يمنّيه معاو�ة ل  ي�تب �ن عليه و�شار ذلك، ع يوافقه ل  عباس
 ".�بداً  هذا كن ال واهللا: "بقول

 : عنهما اهللا رض اهللا عبد بن لر�ر قال معاو�ة �ن الهب الافظ ونقل

 ".ل �بايع و�نا الشام، ل �عل �ن عّ  ل  اكتب"

 معاو�ة بيعة وجوب مدى حول كن عنهما، اهللا رض ومعاو�ة عّ  ب� الالف �ن الصحيح ع�ن
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 .شء ف الالفة �ور من هذا وعيس بعده، �و عثمان قتلة ع اعقصاص توقيع قبل عع� و�صحابه
 

 قتلة من عنه اهللا رض ع يقتص �ن الشام �هل من حول ومن عنه اهللا رض معاو�ة ر�ي كن فقد
 بن العمان فيها حل اعت اللحظة منذ ووقفه  تدد وقد يعة،ال ف ذلك بعد يدخلون ث  عثمان
 فوضع ،-عثمان زوجة- نائلة �صابع ومعه بدمائه، ولّطخ عثمان،وهو قميص عنه اهللا رض �ش�

 الاس معاو�ة وندب اعقميص، �  ف معلقة واألصابع الاس ع�اه الشام ف النَ ع اعقميص
 .الشأن هذا ف الصحابة من جاعة معاو�ة مع قام وقد تلته،ق من واعقصاص عثمان بثأر لألخذ

 

 لفسه واستأمن عليه دخل فلّما طاعب، �ب بن ع ل  رسوالً  �رسل معاو�ة �ن اعطَي اإلمام و�روي
 منَ �عبسوه وقد ل ، منصوب وهو عثمان، قميص ع يبدون شيخ �عف ست� ورائ تر�ت عقد: "قال

 قتلة واهللا �ا عثمان، دم من للك �بر� ل� ا�: قال ث ! عثمان دم لبونيط م�: ع قال دوشق،
 ".اهللا رشاء �ن لال عثمان

 

 �هل مع سلده الي األسلوب نفس الشام �هل مع سلك بصف� عنه اهللا رض ع عسدر وح�
: لعاو�ة قالف بالديث بد� الي األنصاري وسعود �ب بن �ش� فيه  معاو�ة ل  وفداً  فأرسل المل،

 لك وخ� دينك ف �سل  فِنه الق، من لله يدعوك ما ل  عمك ابن و�جابة ر�ك تقوى ل  �دعوك"
 ....".�بداً  ذلك �فعل ال والرحن ال عثمان؟ دم و�طّل : معاو�ة فقال �ورك،  قبة ف
 

 �نك بلغنا قد!  عاو�ةم يا :لعاو�ة قال الوال� وسل  �با �ن" صف� وقعة: "كتابه ف وزاح  ابن وروى
 �� �ّدع لست: معاو�ة فقال! سابقته؟ لك وعيست تناوئه فديف طاعب، �ب بن ع بمحار�ة ته ّ 
 حت قتلته لا فليدفع: قال نع ،: قالوا مظلوماً  قُتل عثمان �ن تعلمون هل وع�ن اعفضل، ف مثله
 . األور هذا ل �سل 

 
: بينهما الواقف تباين ل  يرجع اععراق و�هل الشام �هل ب� اعقتال سبب �ن اععر� ابن اعقاض وذكر

 -الشام �هل �ي- وهؤالء اإلمام، ع الكمة وتألف باليعة ع ل  يدعون -اععراق �هل �ي- فهؤالء"
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 ".اعقتلة يؤوي من نبايع ال: و�قولون عثمان قتلة من المد� ل  يدعون
 

 يّدعيها وال لمامته يندر ال فِنه علياً، قاتل و�ن معاو�ة لن" دعةاأل لع" ف الو�� الرم� لمام و�قول
 .تطئاً  و�ن وصيب، �نه منه ظاناً  عثمان قتلة يطلب كن و�نما لفسه،

 

 ع، قُتل حت بها ل يبايع ول  الالفة يّدع ل  معاو�ة بأن فيقول تيمية ابن اإلسالم شيخ �ما

 . رسأل ل  بذلك يقرّ  و�ن ستحقها،ر �نه وال خليفة، �نه ع يقاتل فل  
 

 �مامة و�ب اةرداء �ب ل  بِسناده ديز�ل ابن عن: األو�: الوضوع هذا ف روايت� كث� ابن و�ورد
 �قدم لنه فوا� الرجل؟ هذا تقاتل عالم! معاو�ة يا :ل فقاال معاو�ة ع دخال �نهما عنهما، اهللا رض
 منك، األور بهذا و�حق سل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  نكم و�قرب لسالماً، �بيك ومن منك

 ث  عثمان، قتلة من فليقدنا :فقوال لله، فاذهبا عثمان، قتلة آوى و�نه عثمان، دم ع �قاتله: فقال 
 ". الشام �هل من �بايعه من �ول �نا
 

 من رجالً  �نا كنت ذلك فعل فِذا عثمان، قتلة للف  يدفع حت �قاتله ولد�: "�عث  ابن رواية و�
 ".الاس فيه دخل فيما �دخل السلم�

 

 فاستشار بذلك، كتاباً  و�عطاه بيعته ل  يدعوه معاو�ة ل  بعث علياً  �ن فتذكر الانية الرواية �ما
 �و عثمان قتلة يقتل حت يبايعوا �ن �بوا �ن فكن الشام، �هل ورؤوس اععاص بن عمرو معاو�ة
 .لله  رسلمه 

 

: لعاو�ة وجاعة الوال� وسل  �بو قال: قال �نه �بيه عن عبيد بن يع� عن الهب الافظ وروى
 وع�ن باألور، و�حق م� �فضل علياً  �ن ألعل  ل� واهللا ال،: فقال مثله؟ �نت هل علياً؟ تنازع �نت"

 فليدفع: ل فقولوا علياً  فأتوا بدمه؟ �طلب و�نا عمه، ابن و�نا مظلوماً، قُتل عثمان �ن تعلمون �لست 
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 ...". ل و�سل  عثمان قتلة للّ 
 

 قبله، من وععمر ععثمان �م�ها و�ن الشام، �هل ف معاو�ة قام ث : ")اإلصابة( ف حجر ابن و�قول
 ...".عثمان بدم اعطلب ل  فد 

 

 من ماعنه اهللا رض وع معاو�ة ب� جرى ما �ن والماعة السنة �هل اعتقاد ومن: "اليث� و�قول
 اعفتنة تهج فل ... عع� �حقّيتها ع لإلجاع الالفة ف عع� معاو�ة لنازعة ي�ن فل  الروب،
 لدون لله  عثمان قتلة �سلي  ع من طلبوا معه ومن معاو�ة �ن �سبب هاجت و�نما �سببها،
 ...".ع فامتنع عمه، ابن معاو�ة

 

 صح و�نه عثمان، بدم للمطالة خرج عنه اهللا ضر معاو�ة �ن ل  و�ش� الروايات تتضافر وهدذا
 قضية اتذ �نه افتض ولو عثمان، قتلة ع الدّ  �قي  لذا عنه اهللا رض ع طاعة ف بدخول

 لقامة من ع تم�ن لو سيحدث فماذا السلطان، ف طمعاً  ع عقتال ذر�عة ععثمان والأر اعقصاص
 .عثمان قتلة ع الدّ 

 

 اعفتنة، تلك من ووقفه ف بذلك اعتم ألنه ل، ومبايعته عع� معاو�ة خضوع لتيجةا ستدون حتماً 
 لذا معاو�ة �ن ع عثمان، قتلة ع الد لقامة �ساس ع يقاتلون كنوا معه حارب من ك �ن كما
 يقدم �ن يم�ن وال مغاورإ، بالال الوقف هذا سيدون عنه، يعلن ل  آخر شيئاً  نفسه ف ىف كن
 .�طماع ذا كن لذا عليه

 

 و�رثه  لجة، و�صدقه  الصحابة، �فاضل ومن الوح، كّتاب من كن عنه اهللا رض معاو�ة لن
 وهو زائل، ُولْك �جل من السلم� دماء و�هرق الشع الليفة يقاتل �ن يُعتقد فديف حلماً،
 ".سواه ما ع اهللا تاخت لال غ�ه و�� اهللا ب� �ور�ن، ب� �خ� ال واهللا" :اعقائل

 ،» به واهد مهدياً  هادياً  اجعله ا� «: فيه قال �نه وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ثبت وقد 
 .» اععذاب وقِه الدتاب علّمه ا� «: وقال
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 عنه اهللا رض عع� يبايع �ن رفضه ف فيظهر عنه اهللا رض عثمان مقتل من ووقفه ف الطأ وجه �ما
 اعطاعب �ن اععل  مع منه ، يمّدنه �ن منه و�لتمس بل عثمان، قتلة من االقتصاص ل  رتهمباد قبل
 . عنده الق و�طلب الا� ، ل  دعواه و�رفع اعطاعة، ف يدخل بل �� ، �ن يصح ال ل�م

 

 قام فقد معه، الق �ن ظنه ع يغلب متأوالً  �تهداً  كن عنه اهللا رض معاو�ة لن اعقول و�م�ن
 عليه  وقر� مظلوماً، قُتل وقد -عمه ابن- عثمان و� �نه وذّكره  جعه  �ن بعد الشام �هل ف باً خطي
ُقتِْل  ّف  رُْسِف فُالُ  ُسلُْطانًا لُِوِلّهِ  ُجُعلْنُا ُ�ُقدْ  ُمْظلُوًما قُِتُل  ُوُمن { الدر�مة اآلية

ْ
}  ُمنُْصوًرا ُكنُ  لِنفهُ  اع

 جيعه  الشام �هل فقام عثمان، قتل ف �نفس�  ذات تعلمو� �ن �حب �نا: قال ث  ،٣٣:اإلساء[
 �نفسه  يبذلوا �ن ع والواثيق اععهود و�عطوه ذلك، ع و�ايعوه عثمان، بدم اعطلب ل  و�جابوا
 .�رواحه  اهللا يف� �و ثأره  يدر�وا حت و�ووال 

 

 ز�اد فعن صف�، ووقعة ف عنه اهللا رض ياس بن عمار قال ما عليه يَهن الأو�ل ف الطأ وهذا
: رجل فقال ر�بته، تمس ور�بت بصف�، ياس بن عمار جنب ل  كنت :قال -صحبة ل- الارث بن

 ولدنه  واحدإ، وقبلته  وقبلتنا واحد، ونبيه  نبينا ذلك، تقولوا ال: "عمار فقال الشام، �هل �فر
 ".لله يرجعوا حت نقاتله  �ن علينا الق، عن جاروا مفتونون قوم

 خالفة ورو�ات: للز�ادإ وانظر ،١٥٢-٢/١٤٣ ��زون، �مد د اعفتنة، ف الصحابة وواقف تقيق( 
 .)٤٠-٣٥ ص اعغيث، خاة ل�كتور اعطَي، تار�خ ف معاو�ة

 

 اهللا رض ع وفاإ بعد لال خالفته يعلن ل  عنه اهللا رض معاو�ة �ن الاطل هذا يوهن واا: قلُت 
 .)١٩٢ ص ، خياط بن خليفة تار�خ: ظران. (عنه
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 ل ُغِفر كفر مسف حديث حلس� ربد حستنكر 
 ِلُ  قُاُل : قُاُل  ُمْعُمرٌ  عن وسل  �خرج": ل غفر كفر وسف:" حديث الس� عبد �ورد )١٧٣ص(ف  

ُحّدثُُك  �ال: الّزْهِرّي 
ُ
خْ  الّزْهِرّي  قُاُل  ُعِجيبُْ�ِ  ِبُِديثُْ�ِ  �

ُ
� �ِ ُ ِب  ُ�نْ  الرفْحُِن  ُ�بْدِ  ْ�نُ  ُحُيْدُ  َُ

ُ
 ُعِن  ُهُر�ُْرإُ  �

ْسُُف : قُاُل  )ص(الفِبّ 
ُ
ا َُْفِسهِ  ُعُ  رُُجٌل  � هُ  فُلُمف وُْص  الُْموُْت  ُحُضُ

ُ
نُا لُِذا :ُُ�ُقال بُنِيهِ  �

ُ
ْحِرقُوِ�  ُمّت  �

ُ
 �ُ ف  فُأ

ُْحرِ  ِف  الّر�ِح  ِف  اْذُروِ�  ُ� ف  اْسُحُقوِ� 
ْ
ِ  ال ف  قُُدرُ  عُِئْ  فُُوا�ف بُهُ  ُما ُعُذابًا ُلُُعّذبُِ�  ُرّ�  ُعُ ُحدً  بِهِ  ُعذف

ُ
 ُ�ُفُعلُوا �

ّدي لألرِْض  اهللا ُ�ُقاُل  بِهِ  ُذلُِك 
ُ
ُخْذِت  ُما �

ُ
ُ  ُ�ُقاُل  قُائِ ٌ  ُهوُ  فُُِِذا �

ُ
 ُ�ُقاُل  ُصُنْعُت؟ ُما ُعُ  ُحُلُُك  ُما: ل

وْ  رُّب  ايُ  ُخْشيُتُُك 
ُ
ُ  ُ�ُغُفرُ  ُتُاُ�تُُك  قُاُل  �

ُ
 . بُِذلُِك  ل

  �وقدت �ن بمجرد ذنبها غفر قد )الشيعية( الزانية �ن كيف سبق فيما ذكرنا
ً
 الس� جدر تت نار�

 تمسده �سبب الار من �ا قد و�نه و�رسول، تعا  باهللا الكفر )الجوس الدسى( الكفر وذلك ،!!! 
 تمسده �سبب �يضاً  الار من �ا فقد بالصبيان يلوط كن الي الشيِ وذلك.  ةالاطل! بالوالية
 رض هر�رإ �ب من رواية صدر لذا وع�ن ورفوض، غ� مقبول الس� عبد عند ذلك ك!  بالوالية

 . رواياته ف رشدك و�خذ �ن�ر عنه اهللا

 . �يضاً  الديث هذا مثل قر�ب العصوم لماوك روى الي الرواية هذه و�لك

 االمام ووالنا ل  بِسناده الصدوق روى:"  قال ) ٤/٢٧٦(الزائري اهللا لعمة" العمانية األنوار" فف
 فخاف ل جار فاعتل اعقبور ينبش رجل اسائيل ب� ف كن قال )ع(الس� بن ع اععابدين ز�ن
 قال.  جاجة للك ل فِن قال جوار �حسن قال ؟ لك جواري كيف فقال الباش ل  فبعث الوت

 ، تنبش� فال دفنت و�ذا للك �حبهما تأخذ �ن �حّب  فقال كفن� لله فاخرج ل قا حاجتك، قضيت
 �حبهما �خذ حت به يزل فل  تأخذه �ن �حب الرجل ل فقال يأخذه �ن و�ب ذلك من الباش فامتنع
 ألخذنه، �خذته �و كفنه ر�تت بأ� علمه فما دفن قد هذا الباش قال دفن فلما الرجل ومات لله
َه فأت  كن ما وترك فت�ه ذلك من الباش ففزع التفعل به و�صيح يقول صا�اً  فسمع فنبشه ق
 قل قالوا حاجة لل�  ل فِن قال ، لا كنت األب نع  قالوا ؟ ع�  كنت �ب �ي لوةه وقال ، عليه

 فِذا بالار فتحرقو� تأخذو� �ن مت �نا لذا فأحب قال ، تعا  اهللا شاء ان لله سنص� فانا ماشئت
 ت ما فلما قالوا ، الحر ف ونصف اعَ ف نصف فذروا  صفاً  ر�اً  ب تعمدوا ث  فدقو� رمادا صت
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 فيك ما اجع للبحر وقال فيك ما اجع للَ جالل جل اهللا قال ذّروه فلما به �وصاه  ما وةه به فعل
 بك بفعلوه �ن وةك به �وصيت ما ع حلك ما: وجل عز ل فقال تعا  اهللا يدي ب� قائ  الرجل فِذا
 خوفك �منت وقد خصووك سأرض فأ� جالل جل اهللا فقال ، خوفك وعزتك ذلك ع حل� قال ؟

 . لك وغفرت

  

  

  



 

611 

  كن ملسو هيلع هللا ىلص حلب بأن حديث حلس� ربد حستنكر 
ً
  جنبا

 حد ع عنه اهللا رض هر�رإ �ب ع وستندراً  ى�خر �حاديث الس� عبد �ورد )١٧٦-١٧٥ص( ف 
يُمِت :"  قول الرجل هذا سخافات ومن: ( قال زعمه ِْ

ُ
الإُ  � يُاًما الّصُفوُف  وُُعّدعُِت  الصف  لُِلْنُا فُُخُرجُ  ِْ

ِ  رُُسوُل  َف ا )ص( ا نفهُ  ُذُكرُ  ُوصّالهُ  ِف  قُامُ  فُلُمف
ُ
 . ُجنٌُب  َ

َ�:( قائالً  لديثا ف رشدك و�ول يصول �خذ ث   الي )ص(اهللا رسول ع �� وان منه اهللا ل  ن
 م�هون كفة اهللا و�نبياء نور ع نوراً  عنده الوضوء ع الوضوء و�ن طهور ع �وقاته جيع ف كن
 . ) الؤمن� وصاعح بالصديق� يليق ال اا دون هو عما معصووون وضمونه عن

 . اعتش�ع ألجل اععبادإ �ور ف األنبياء ع اعنسيان جواز:منها ائدفو الديث ف:  �والّ : قلت

 وع وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن!  اععصمة فيه تعتقد الي لماوك روى قد:  ثانياً 
 ! السجد ف �نبوا �ن ل  عنه  اهللا رض والس� والسن

 ؟ السجد ف �لس النب عن سأله: الق )ع(عبدا� �ب عن حران بن �مد عن الهذيب فف
 ص� اهللا رسول �ن �صحابنا وروى: قال الدينة ووسجد الرام السجد لال فيه يمر وع�ن ال،: قال
 اتذ �ن للّ  �وح اهللا لن: وقال �حد فيه �نب وال �حد وسجدي ف ينام ال: قال وسل  وآل عليه اهللا

 . والس� السن وع �نا لالّ  هفي �نب �ن ألحد �ل ال طهوراً  وسجداً 

 !! جنابة ع وهو بالاس صّ�  عنه اهللا رض علياً  �ن ذكروا بل

 طهر غ� ع بالاس )ع(ع صّ�  قال )ع(عبدا� �ب عن �بيه عن اععرز� بن عبدالرحن فعن
 ولبلغ يدوافأع طهر غ� ع بالاس صّ�  )ع( �م�الؤمن� �ن مناديه فخرج دخل ث  اعظهر و�نت
 . اعغائب الشاهد

 ل  تتَا وهل!  والسخافات الرافات هذه مثل يزعمون الين رواتك ع تندر ال الاهل �يها فلماذا
 ؟ منه  اهللا

 . ) تص ال آخر جهات من الفضيل وع�ن ،
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 يال حلنة رمله أحدحً  يدخل لن حديث حلس� ربد حستنكر 
 حهللا برحة

ُحًدا يُْدِخُل  عُنْ : يثهوحد )١٧٦( ص(ف 
ُ
ُنفةُ  ُ�ُملُهُ  �

ْ
نُْت  ُوال قُالُوا ال

ُ
؟ رُُسوُل  يُا � ِ َف نُا وال ال:ُقُال ا

ُ
� . 

 اهللا كتاب لخاعفته الائط عرض الديث بهذا يضب:(  قائال كعادته و�ول يصول �خذ ث 
 .}  وشدورا ي� سع و�ن جزاء ع�  كن هذا لن {: منها وحسبك ، آياته من كث� ف عزوجل

 ف الكشا� واعفيض تفس�ه، ف اعطَس شيخك ومنه  الشيعة مفس�ن من جع �ثبت قد:  قلت
 تفس�ه ف شَ اهللا وعبد تفس�ه، ف الشهدي �مد وال�زا ، تفس�ه ف الو�زي ع ،وعبد تفس�ه
 :تعا  اهللا قول ف: اليان �مع عن نقالً  وغ�ه 

ُفْوزُ  وُُذلُِك  رُِحُهُ  ُ�ُقدْ  يُْوُمئذٍ  ُ�نْهُ  يُْصُْف  ُمن {
ْ
 .]١٦/ األنعام[ } الُْمِب�ُ  اع

 يصف ال �نه اآلية مع� ي�ون �ن و�تمل:( نصه ما اآلية هذه تفس� شح ف الجلس قال
 ما بيده نفس والي:  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن روي كما اهللا لالبرحة �حد عند اععذاب

 برحته اهللا يتغمد� �ن لال �نا وال: قال اهللا رسول يا �نت وال: قالوا بعمله النة يدخل �حد الاس من
 . )... وفضل منه

 !؟ علمائك وه  الديث هذا �ثبتوا بالين الؤعف �يها ر�يك فما
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 حلغنم يرع كن ملسو هيلع هللا ىلص حلب أن حديث حلس� ربد حستنكر 
ُ  ُ�ُعُث  ُما �نه ف:حديثهو الس� عبد قال )١٧٦ص(ف  َف ُغنُ ُ  ُرُع  لِال نُِبّ  ا

ْ
 . اع

 . ) السقوط حد ل  العد ف وهذا:(  قائال كعادته و�ول يصول �خذ ث 

 تته  لنك"  الاهل �يها"  هذا فمع� ، تتدع كما السقوط حد ل  العد ف الديث هذا كن لن: قلت
 ! بذلك لسالوك وثقة العصوم لماوك

 ص� الب قال: )ع(جعفر �بو قال: جابر عن باسناده: الكف عن نقالً )٢٨رواية ٦/٢٢٦"( الحار"  فف
...  اعغن  رع وقد لال نب من وعيس �ر ها و�نا واعغن  اإلبل ل  انظر كنت ل�:  وسل  وآل عليه اهللا

 . الديث

 �رعها و�نا واعغن  اإلبل ل  �نظر كنت ل�:  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: )ع(الاقر وقال
 ... .البوإ قبل للها �نظر و�نت اعغن  رع وقد لالّ  نب من وعيس

 !؟ اليت �هل رواه وقد عنه، اهللا رض هر�رإ �ب �حاديث ف واعطعن الجوم هذا ك فل 
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 بالقدوم حلسالم رليه برحهيمي خت حديث حلس� ربد حستنكر 
 مان�حل بعد

ُقُدومِ  ُواْختُُتُ  قد )ع( لِبُْراِهي ُ  �ن ف: حديثه ومثله: الس� عبد قال )١٧٧ ص(ف 
ْ
َِ�ُ  ُ�ْعدُ  بِاع  ُ�ُما

 . عمره من ُسنُةً 

 :وجه� من الواب: قلت

  مة لذ فعله، مثل عليها يوجب اا ثمان� بعد السالم عليه لبراهي  اختنان عيس: اللهب قال: �والً 
 . به و�وره بذلك لله اهللا �وح وقت اختت و�نما المان�، يبلغ ال الاس من يموت من

 . العصوم لماوك رواه الديث هذا و: والا�

 اهللا رسول قال: قال )ع( الكظ  عن باسناد: ) ١١٣ ص( الزائري اهللا لعمة"  األنبياء قصص" فف
 ولوطا الروم �ست حيث )ع( الليل ابراهي  اهللا سبيل ف قاتل من �ول:  وسل  وآل عليه اهللا ص�

 . سنة ثمان� ر�س ع باعقدوم ابراهي  اختت من و�ول ، �يده  من واستنقذه )ع( ابراهي  فنفر )ع(

 !؟ عنه اهللا رض هر�رإ �ب ع اإلن�ار هذا فلماذا
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 حلسالم رليه آدم ُ�ْمر حديث حلس� حستنكرربد 
 هو �سمة ك ظهره من فسقط ظهره فمسح آدم اهللا خلق لذ: وحديثه س�ال عبد قال ١٧٧ ص(ف 

 ث  نور من - بر�قاً  �ي - و�يصاً  منه  ل�سان ك عي� ب� جعل ث  الر �مثال اعقيامة يوم ا  خاعقها
 ب ما و�يص �عجبه رجال آدم فر�ى ذر�تك: قال رب؟ يا هؤالء من آدم فقال آدم فقال آدم ع عرضه 
 ، سنة ست�: قال ؟ اععمر من ل جعلت � : آدم داود،قال ابنك هذا قال هذا؟ من يارب؟ الفق عينيه
 ي�تب لذن:  عزوجل اهللا فقال ، سنة مائة عمره ي�ون حت سنة �ر�ع� عمري من زده رب يا: قال

 عمري من يبق ل  �و:  آدم قال روحه عقبض الوت ولك جاءه آدم عمر انقض فلما يبدل فال وىت 
 . -الديث-! ذر�ته فجحدت فجحد قال ؟ داود البنك تعلها �ول  الوت ولك ل قال سنة ر�عون�

 .�يضاً  عنه اهللا رض هر�رإ �بو وافق الي العصوم لماوك رواه قد الديث هذا: قلت

 تبارك اهللا لن قال )ع(جعفر �ب عن المال، حزإ �ب عن - طو�ل حديث ف اععياش تفس� فف
 كورها من الحل ىرج كما فخرجوا قال ذر وه  بذر�ته صخ ث  آدم ظهر ع فمسح: وتعا 

 �بو قال - قال �ن ل - اليثاق عليه  آلخذ ظهرك من �خرجته  ذر�تك هؤالء آدم يا فقال فاجتمعوا
 فاذا )ع( الب داود باس  آدم فمر قال.  و�عماره  األنبياء �سماء آدم ع اهللا عرض ث  )ع( جعفر
 عمري من داود زدت �نا لن يارب! ؟ عمري و�رث داود عمر �قل ما رب يا فقال سنة �ر�عون عمره
 ثالث� عمره من ةاود اهللا ثبت قال ، عمري من و�طرحها عندك ل و�ثبتها ل ذلك فانفذ سنة ثالث�
 فقال تامثب عندا� ل و�نت سنة ثالث� آدم عمر من ومح مثبتا اهللا عند ل ي�ن ول  سنة

ْمُحو {: قو� فذلك )ع( �بوجعفر مّ  وُِعنُدهُ  يُثِْبُت  رُُشآءُ  ُما اهللاُ  ُُ
ُ
ِدتُِب  �

ْ
 عنده ماكن اهللا يمحو: قال} اع

 لقبض الوت ولك عليه هبط آدم عمر د� فلما قال مثبتا عنده ي�ن ل  ما ةاود و�ثبته آلدم مثبتا
 تعلها �ل  الوت ولك ل وقال ، سنة ثالثون ريعم من بق قد الوت ولك يا آدم ل فقال ، روحه
 وعرض ذر�تك من األنبياء �سماء عليك اهللا عرض حيث عمرك من واطرحتها الب داود البنك
 ولك ل فقال ، هذا �ذكر ما الوت ولك يا آدم فقال ؟ الروحاء بوادي يومئذ و�نت �عماره  عليك
 و�اها الز�ور ف ةاود فاثبتها عمرك من و�محوها ةاود ها�ثبت �ن اهللا �سأل �ل  تهل ال آدم يا الوت
 صادقاً  آدم و�ن )ع( �بوجعفر قال ذلك �عل  حت الدتاب فاحذر آدم فقال قال ؟ الكر من عمرك من
 بينه  ي�تبوا �ن اععباد اهللا �ور الوم ذلك فمن )ع( �بوجعفر قال األعفاظ جود �هل ول  يذكر ل 
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 . نفسه ع جعل ما وجحود آدم عنسيان وس� �جل ل  اوتعاولو تداينوا لذا

 السالم عليه آدم قصص �بواب ف ذلك ف األخبار وضت قد �قول:( )١٤/١٠"(الحار" ف الجلس قال
 . ) �عل  واهللا األخبار، �سائر �وفق وهو ، الائة تمام سنة ست� عليه داود عمر ف زاد �نه بعضها و�
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 ماس و آدم ححتجاج حديث حلس� ربد تغرحبوحس حستنكر  
 ".يتحاجان مثلهما وووس آدم عن:" حديثه ومثله: قال )١٧٧ص(ف 

 وقدى اعقدر�ة، من كنا �نهما تدل كيفية ع:( قائالً  البوي الديث ف رشدك �خذ كعادته ث 
 . ) عنه  ت��هه �ب ،و باألنبياء يليق ال اا كث� ل  فحجه ووس ع آدم ظهرفيها

نف  ُ�بِْدالرفْحُِن  بِْن  ُحُيْدِ  ُ�نْ  الخاري �خرجه الي الديث هذا تمام اعقارئ �يها و�لك
ُ
بُا �

ُ
 ُهُر�ُْرإُ  �

ِ  رُُسوُل  قُاُل : قُال عنه اهللا رض َف ُ  ُ�ُقاُل  ُوُووُس  آُدمُ  اْحتُجف :  وسل  وآل عليه اهللا ص� ا
ُ
نُْت  ُووُس  ل

ُ
� 

ي آُدمُ  ِ
ف
  ال

ُ
ُنفةِ  ِمنُ  ُخِطيئُتُُك  ْخرُُجتُْك �

ْ
ُ  ُ�ُقاُل  ال

ُ
نُْت  آُدمُ  ل

ُ
ي ُووُس  � ِ

ف
ُ  اْصُطُفاكُ  ال َف  بِرُِساالتِهِ  ا

ْورٍ  ُعُ  تُلُوُمِ�  ُ� ف  ُو�ُِ�الِمهِ 
ُ
ف  قُّدرُ  � بُْل  ُعُ نْ  ُْ

ُ
ْخلُُق  �

ُ
ِ  رُُسوُل  ُ�ُقاُل  � َف ُرْ�ِ  ُووُس  آُدمُ  فُُحجف  ا  . ُورف

 . عنه  اهللا رض اليت �هل �ئمة الديث هذا روى: قلت

 

 سأل )ع( ووس �ن: قال )ع(عبدا� �ب عن وسكن ابن عن عم� ابن عن بِسناده اعق� تفس� فف
 من فيك ونفخ ، بيده اهللا ىلقك �ل  �بت يا:  ووس ل فقال ، فجمع )ع( آدم و�� بينه �مع �ن ر�ه

 ب�  ووس يا:  قال ؟ عصيته فل  ؟ الشجرإ من تأرل ال �ن �ورك،و والئ�ته لك و�سجد ، روحه
 )ع(الصادق االمام قال ، ذلك فهو:  قال ، سنة بثالث�:  قال ؟ الوراإ ف خلق قبل خطيئت وجدت
 . )ع( ووس آدم فحج

 

 �وني بأن األرواح  ل  ف لما اللق قبل الطيئة وجدان:( عفظه ما الديث بيان ف الجلس وقال
 قبل كن )ع( آدم خطيئة تقدير �ن الوراإ ف وجد �نه �و ، اللوح ف ذلك ع اطلع )ع( ووس روح
 عليه غلب �ي )فحجّ :( )ع( وقول ، وسعدإ خَ ف سيأت ما األخ� ع و�دل ، سنة بثالث� خلقه

 . ) اعقدر اعقضاء ا  يرجع وهذا الجة ف

 

 يفه  والي: ( نصه ما الرواية هذه ع تعليقه ف )٢٩-٢٨ ص( ءاألنبيا كتابه ف الصاحب عبد وقال
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 قلت ، الر  ل  ومن آدم خلق قبل من ومقدرإ كئنة الطيئة �ن من )ع( آلدم ووس جواب من
 كث� ناس فيها هلك وقد اآلراء معر�ة � اعت السئلة و�  م بأعف وجوده قبل األرواح خلق
 .) وجوده قبل لخلوقه وقدره اهللا قضاء وسأعة ،و� فيها القيقة قله تع وعدم وتأوله  فهمه  لسوء

 !! الديث؟ شح ف وشائه �ثبته وما لمامه رواه ما الس� عبد يقول فماذا
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 حلحر ع حلض� حلعالء مش حديث حلس� ربد حستغرحب 
 جناده مع

( منها وحسبك اعطبيعية، الواميس ارقخو ف حديثه �رث وما:( الس� عبد قال )١٧٨ ص( ف 
 .اعفصل هذا خاتمة �علها حديثان - آنفا سمعته ما ل  وضافاً 

 الحر�ن ل  آالف �ر�عة ف بعث لا الض� بن اععال مع -زع  فيما - كن لذ حديثه: �حدهما
 . )! �حد بعده  ىوضه وال �حد قبله  خاضه ما الحر من خليج ع �توا حت فانطلقوا

 لا ابتل ما فوا�: قال وراءه اليش وسار الاء وجه ع فسار فرسه بعنان اععال �خد: هر�رإ �بو قال
 . ) الديث ؟؟ حافر وال خف وال قدم

 . الحّدث� عند به �تج وال اععل ، �هل باتفاق ووضوع الديث وهذا: قلت

 �حاديث اًرانت سواء عنه اهللا ضر هر�رإ �ب �حاديث من غليله رشف �ن الس� عبد �راد بل
 ... ووضوعة �و ضعفية �و صحيحة

 األنبياء من �فضل ألئمت� ،و�نه  ادعيت  ما �رث وما اعطبيعية الواميس خوارق تر�د كنت و�ن
 !! والالئ�ة

 معاجز ف وستقالً  كتاباً " الحرا� هاش " وُ�دع �حده  �عف عقد ذلك، ف علمائك رواه ما و�لك
 "!!معاجز مدينة"  وسّماه!  عش االث� األئمة

 عَ الي الهودي"  ومائة السبعون الاب: )٢٩٠ رواية ١/٤٣٠(الذكور كتابه ف الحرا� هاش  وذكر
 !! فجمد الاء ل  )ع(ونظر )ع(الؤمن� �م� باس  ورطة ع الاء

 فسايره طر�ق ف ورّ  )ع(الؤمن� �م� لن: قال )ع(الرضا �خبار عيون صاحب روى: قال: اعَس
 هذا يا: )ع(الؤمن� �م� نادى ث  ،!!الاء ع وعَ ور�طة، اليَي فر�ب سال، قد بوادٍ  فمرّ  خيَّي 

 الاء ل  بيده �ومأ ث  وكنك، )ع( الؤمن� �م� ل فقال جزت، كما لزت عرفت ما عرفت لو
 ذلك اليَي ر�ي فلما عليه وورّ !! فجمد
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 فما:  )ع( الؤمن� �م� ل فقال!! ؟ حجراً  الاء حّوعت حت قلت ما فت يا: ل وقال ميهقد ع �رب
 .... . اععظي  باس  اهللا دعوت �نا: اليَي فقال!! ؟ الاء ع عَت حت �نت قلت

 " !! الواء ف - اإلمام �ي -)ع( ارتفاعه: " )٣٥٦ رواية ٢/١١( و�

 ودرقته، �سيفه فد  السالسل، ذات حصن ل  ورّ  )ع(علياً  �ن النتخب صاحب روى: قال: اعَس
 وضب الائط ع نزل ث ! الواء ف ارتفع ث  ر�بته، تت والسيف قدميه تت اعتس وترك

 .... . ض�ة السالسل

 " !! خّفه �خذ الي اعط� )ع( اتباعه"  )٣٥٧ رواية ١٢-١١ ص( و�

 �حد فأخذ طائراً  اهللا فبعث لتوضأ، بليلٍ  خّفه )ع(ع نزع: الق )ع(اهللا عبد �ب عن جيلة، �ب فعن
 ... الّف  �عق ث  الصبح ل �ضاء حت!! يط� وهو اعط� يتبع )ع( ع فجعل الّف�

 ". وّدة ل  به فطار )ع(فر�به ط� من فيالً  صنع: " )١٤٢٢ رواية ٥/١٠( و�

 يز�د بن جابر ل قال: قال الميد عبد بن ةقبيص بن ورإ حدثنا: قال عمر بن شاذان حدثنا: قال
 ودة ل  ذهب حت الواء ف وطار فر�به ط� من فيالً  صنع وقد )ع(الاقر ووالي ر�يت: العف
 ؟ و�ذا ب�ذا عنك جابر �خَ�:  ل فقلت )ع(الاقر ر�يت حت منه ذلك �صدق فل  عليه، ورجع
 .ورّد� ودة ل  معه وحل� فر�ب فصنع

 "األرض تت من برٍ  حاّفة من اعفارس� لخراج:" )١٩١٦ رواية ٦/١٥٨(و�

 ب�الم ي�لّمه وهو خراسان، �هل من رجل وعنده )ع(اهللا عبد �ب عند كنت قالك بص�، �ب فعن
 رجله )ع(اهللا عبد �بو ور�ض يقول، )ع(اهللا عبد �با فسمعت فهمته، شيئ ل  رجعا ث  �فهمه، ل 

 �بو فقال.  سوجها قرابيس ع �ذقانها وضعا قد فارسان حافته ع رض،األ تت بر فِذا األرض،
 . اعقائ  �نصار من هؤالء )ع(اهللا عبد

 " . الحر انفالق خَ"  ) ١٩١٧ رواية ١٦٠-١٥٩ ص(

 سؤاع�  من بلغ ما: قال علم� ؟ من بلغ ما: ل فقال )ع(اهللا عبد �ب ل  جاء: قال الرّ�، داود فعن
 �ظهر لرّ�ه الطيع اععبد �يها: فقال الحر، شاطئ �ت حت انطلق ث  ، الرجل بيد فأخذ -قال �ن ل  -
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 رائة اععسل،و�طيب من و�ح� اللب، من بياضاً  �شدّ  ماء وظهر فيه ما آخر الحرعن فانفلق فيك ما
 عبد با يا: فقلت �جنحة، ولا ولجمة وسّجة خيالً  الواء ف فر�ى ر�سه رفع ث : قال... السك من
 !! اعقائ  خيل هذه: فقال ؟ اليل هذه ما اهللا،

 " بالر�ة نزول و السماء، ل  )ع( صعوده:" )١٩٤٥ رواية ٢٠١ص(و

 ... نور من حر�ة ومعه ونزل السماء ل  صعد )ع(جعفر بن ووس ر�يت: قال األسود، بن لبراهي  فعن

 " السماء ف وغيبو�ته الواء ف )ع( علّوه"  )٨٥١ رواية ٣/٢٣٢( و�

 بعد نزل ث  ثالثاً  بها فأقام السماء ف وغب الواء ف عال وقد ع بن السن ر�يت: قال جابر وعن
 ... والوقار السدينة وعليه الالث

 واألبرص األرمة و�براء الو� لحياء من البّيون اُعطي ما اُعطي )ع( �نه:" )١٠٢٩ رواية ٥/٥١٣(و�
 " !!! الاء ع والش

 " اإلفق سدّ  حت السماء ل  اإلمام ارتفع" 

 اإلمام من برهاناً  يرى �ن نفسه حّدث -الراوي قال -: )٣٦١ص" (اععسدري اإلمام حياإ" كتاب و�
 !!األفق سدّ  حت السماء �و لرتفع اإلمام فِذا اععسدري،

 .  لا مع� ال اعت الزعومة العاجز هذه �مثال ون�تف

 األحاديث هذه الؤعف يندر ل  فلماذا!! ؟ ) اعطبيعية الواميس خوارق( ف!! ئمةاأل حديث �رث وما
 ؟ عنه اهللا رض هر�رإ �ب �حاديث ع �ن�ر كما الزعومة
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 حلاححد بالف حوش رن حل� حديث حلس� ربد حستنكر 
 فبلغ الواحد بالخف الش عن ال� ف حديثاً  روى �نه: ومنها: الس� عبد قال )١٩٧ص( ف 

 .هر�رإ �با ألخاعفنّ  وقاعت واحد بف فمشت ذلك  �شة

 وقد.  افتاءه عليه قتيبة ابن وردّ  ، هر�رإ �ب ف لطعن الظام به احتج �يضاً  الديث هذا فِن: قلت
 فمشت حسدة خفها ف دخلت �نها:  عنها اهللا رض  �شة عن الديث هذا اللخ اعقاس  �بو ذكر
 . واحدإ خف وال واحدإ نعل ف يمش ال يقول لنه. .  هر�رإ �با ألحنّث:  وقاعت واحدإ خف ف

 . عنه  اهللا رض اليت �هل �ئمة الديث هذا روى فقد.  بالديث ينفرد ل  هر�رإ �با لن ث 

: )ومتفرقاتها وسل  وآل عليه اهللا ص� الب منا� جوامع باب ٣٢٩ - ٧٦/٣٢٨" ( الحار" فف
 اهللا ص� اهللا رسول ن� )ع(�م�الؤمن� عن آبائه عن �بيه عن �مد بن جعفر الصادق عن بِسناده
 يتنّعل �و نعل فرد ف الرجل يمش �ن ون� - قال �ن ل  - النابة عن األرل عن وسل  وآل عليه
 .. قائ  وهو

 قائ  و�نت �شب ال: قال )ع(الاقر عن بص� �ب عن )الالء آداب باب اعطهارإ كتاب ٨٠/١٩١(و�
 ..." األحوال هذه بعض ل  اإل�سان ل  ي�ون ما �سع الشيطان فِن واحدإ نعل ف تمش وال.... 

 !؟ عنه  اهللا رض اليت �هل طر�ق من وردت اعت الروايات هذه ف الس� عبد ر�ي فما
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 وحلحبّة حورأة ف حلط�ة ينما حديث حلس� ربد حستنكر  
 عن �دث هر�رإ �با �ن: فقاال  �شة ع دخال رجل� �ن: ومنها:  الس� عبد قال )١٩٧ ص( ف 

 �نزل والي كذب:قال ث  شغفاً   �شة فطارت واةابة الر�إ ف اعط�إ لنما: قال �نه )ص(اهللا رسول
 . الديث ؟ )ص(اهللا رسول عن بهذا حدث من اعقاس  �ب ع اعقرآن

 ما يتعجب وال رستغرب وال! ؟ عنه اهللا رض هر�رإ �بو يرو�ه ما الس� عبد غربرست لاذا: قلت
 !! ؟ عنه اهللا رض هر�رإ �ب ألحاديث والتفقة الوافقة األحاديث تلك األئمة يرو�ه

 !! ؟ �ئمته ع يندر وال عنه اهللا رض هر�رإ ألب الس� عبد من اإلن�ار هذا ولاذا

 الر�إ ف:  ثالثة ف الشؤم: فقال عنده، الشؤم تذاكروا: قال )ع(عبدا� ب� عن �يح بن خاة فعن
 ، ظهرها ومنعها خلقها فسوء اةابة �ما ، زوجها وعقوق مهرها فدثإ الر�إ شؤم فأما ، اةار واةابة
 . عيو�ها و�ثإ ج�انها وش ساحتها فضيق اةار و�ما
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 حلام من أحدحً  تيقظحس يذح حديث حلس� ربد حستنكر  
 يده فليغسل

 من �حد�  استيقظ مت: قال �نه )ص(الب عن روى �نه: ومنها:  الس� عبد قال )١٩٧ ص( ف 
  �شة فان�رت ؟ يده باتت �ين يدري ال �حد�  فِن اإلناء ف يضعها �ن قبل يده فليغسل نومه
 . بالهراس نصنع كيف: وقاعت به تأخذ فل  عليه

 ف عقد فقد: ) ٨٠/٣٣٣" (باره" ف الجلس فخرك �خرج فقد ، قووك رواه الديث وهذا:  قلت
 عنه اهللا رض هر�رإ �ب عن الديث هذا فيه �ثبت"  وآدابه الوضوء سن"  سماه باباً  اعطهارإ كتاب
 !! مفتي يا �ن�رته الي

 ! عنه  اهللا رض يتال �هل �ئمة ووافقه رواه بل ، الديث بهذا هر�رإ �با ينفرد ل  و�يضاً 

 :)وآدابه الوضوء سن باب اعطهارإ كتاب -٨٠/٣٣٣"( الحار"  و�

 ف يده يدخل يبل ول  نومه من رستيقظ رجل عن سأله: قال عتبة بن الدر�  عبد عن بص� �ب عن
 .فيغسلها يده باتت �ين يدري ال ألنه ، ال: قال يغسلها �ن قبل اإلناء
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 أجره حنتقص حلكب صاحب من حديث س�حل ربد حستنكر 
 طق�ح يام ك

  هر�رإ �ب عن �يضاً  وسل  صحيح ف ما ومثله: "ومنها: الس� عبد قال: )١٩٨ ص( ف 
ً
 من:  ورفو 

 �ب قول عمر البن فذكر ، ق�اط يوم ك �جره من انتقص زرع �و صيد �و ماشية كب اال اتذكباً 
 - لصلحته ايثاراً  الزرع كب يز�ادإ يتهمه - زرع صاحب كن هر�رإ �با اهللا يرح : فقال هذا هر�رإ
 ". �يضاً  وسل  اخرجه حديث ف عمر بن عبدا� بن سال  �يضاً  بهذا اتهمه وقد

 عنه اهللا رض هر�رإ �بو روايات حول وتدعيساته الس� عبد �باطيل ع �تص �ن و��ف:  قلت
 !!كذبه  ف رشك وال فيه  يثق ليا الصادق� اليت �هل روايات نذكر ،

 لال كباً  يتخذ �حد من ما: قال )ع(اهللا عبد �ب عن زرارإ فعن: )الكب باب -٦/٥٥٢"( الكف"  فف
 . ق�اط صاحبه عمل من يوم ك ف نقص

 يوم ك �جره من نقص زرع �و�ب لالضار�اً، كباً  اقت� من:  قال: ) ١٤٤ -١٤٣/ ١"(اللئال عوال" و�
 . ق�اطان

 !!؟ اقتنع وععله �ئمته �حاديث ف الس� عبد ر�ي فما
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 حألجر من فله جنازة حتبع من حديث حلس� ربد حستنكر 
 ق�حط

 من ق�اط فله جنازإ اتبع من بأن:" �دث سمعه عمر ابن �ن: ومنها: الس� عبد قال )١٩٩ ص( ف 
 فصّدق ل فروت ذلك عن رسألا  �شة ل  بعث حت قهيصد ول  هر�رإ �بو علينا �رث فقال" األجر
 . ثابت هذا ف والديث حينئذ

 ف واعتشديك اعطعن ير�د �م! ؟ اليت �هل �حاديث �هل باعفعل الس� عبد هل �دري ال: قلت
 ع اإلن�ار لاذا ؟ الؤمن� قلوب ف والغض القد و�زرع ، عنه اهللا رض هر�رإ �بو االسالم راو�ة
 !!؟ الديث هذا رووا قد اليت �هل و�ئمة هر�رإ �ب

 حت جنازإ مع وش من: يقول )ع(جعفر �با سمعت: قال بص� �ب عن: ) ٣/١٧٣" (الكف فروع"  فف
 ،واعق�اط ق�اطان ل كن تدفن حت معها وش فِذا األجر، من ق�اط ل كن رجع ث  عليها يصّ� 
 . �حد جبل مثل

 ل األجر من اهللا كتب جنازإ تبع من: )ع( �م�الؤمن� قال: قال نباته بن االصبغ نع ) ٣/١٧٣(و�
 ،وق�اط دفنها من يفرغ حت باالنتظار وق�طا ، عليها للصالإ ،وق�اط باتباعه ق�اط: قرار�ط �ر�ع

 للتعز�ة
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 لقاءه حهللا أحب حهللا لقاء أحب من حديث حلس� ربد حستنكر 
 �با سمع لذ ها� بن ش�ح بن  ور فعل و�ذلك: " نصه ما كعادته الس� عبد قال )١٩٩ ص( ف 

 يصدق فل "  عقاءه اهللا كره اهللا عقاء كره ومن عقاءه اهللا �حب اهللا اعقاء �حب من بأن: �دث هر�رإ
 . �يضاً  ثابت ذلك ف والديث منه الرادى وفاهمته ل فرته  �شة سأل حت بذلك هر�رإ �با

 �ب حديث السلف فيها ردّ  اعت الوارد استقصاء �ردنا ولو:( نصه ما تعليقه ف الس� عبد قال
 . ) هللا والمد �ردناه لا كف اعقدر وهذا الكم، بنا عطال عليه فيها و�ن�روا هر�رإ

 ل� رغ  ، شديدإ بعجاعة كتبته والي التواضع هذا كتاب لخر�ج وفق� الي اهللا المد: قلت
 ل  فاضطررت ، يطول و يزداد �خذ الدتاب �ن ر�يت عندما ذلك وغ� الشوح من كث�اً  ذفتح

 اهللا رض اليت �هل الصادق� �قوال من واعَاه� باألدعة و�يّنا فّصلنا فقد حال ك وع ، لختصاره
 .رواياته  من االستدالل هو هدف فكن ، زعمه  حسب عنه 

 و�ن�روا هر�رإ �ب حديث السلف فيها ردّ  اعت الوارد استقصاء �ردنا ولو:( الس� عبد قول و�ما
 .)...  الكم بنا عطال عليه فيها

 من لا �ساس ال باطلة كّها عنه اهللا رض هر�رإ ألب الس� عبد من الصادرإ االتهامات هذه: �قول
 اهللا رض اليت �هل لروايات ةووافق كّها اسدناها اعت الروايات ألن ، آخرها ل  �ولا من الصحة
 . وصادره  ف و�ثبتوها بها واستدلوا استشهدوا علمائ�  �ن و�ما ، عنه 

 وراجعاتك ف ادعيت كما"  الكف"  وهو كتاب و�حسن �صح ف الديث هذا ورد وقد: �قول
 جعور � اعت األر�عة الدتب - األر�عمائة األصول من �ي - منها جع ما و�حسن: ( )٣٩٠ص(

 متواترإ و�....  الكف:  و� الزمان هذا ل  األول الصدر من وفروعه  �صول  ف اإلمامية
 . )... و�تقنها و�حسنها و�عظمها �قدمها والكف بصحتها مقطوع ووضامينها

 من اهللا �صلحك: قلت: قال )ع(اهللا عبد �ب عن �صحابنا، بعض عن �ش�، بن الصمد عبد فعن
 لدره لنا فوا�: قلت. نع : قال عقاءه؟ اهللا �بغض اهللا عقاء �بغض ومن عقاءه اهللا حب� اهللا عقاء �حب
 لله �حب شيئ فليس �ب ما ر�ى لذا العاينة عند ذلك لنما تذهب حيث ذلك عيس: فقال الوت،

 �بغض شيئ فليس ي�ره ما ر�ى و�ذا حينئذ اهللا عقاء �ب وهو عقاءه �ب تعا  واهللا يتقدم �ن من
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 . عقاءه يبغض واهللا اهللا عقاء من لله

 �حب من عزوجل قول من ورد ما هذا: "الديث هذا تعا  اهللا رحه السجاد اإلمام عن روي و�ذلك
 هو لنما الروايات ف جاء كما هذا ألن ، عقائه اهللا كره اهللا عقاء كره ومن عقائه، اهللا �حب اهللا عقاء
 . )... الوت حال

 . الضالل لال الق بعد وما

  

  

  



 

629 

 حهللا حدود ف يتساهل وسلم رليه حهللا ص� حلرسالأن   
  

:  قال ير�د حسبما اهللا �حكم ف يتنازل!  الب عنوان تت)٢٧٢ص( الكر �هل فسئلوا كتابه ف قال
 رسول يا فقال رجل جاءه لذ وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عند جلوس �ن بينما: قال هر�رإ �ب عن
 تد هل: وسل  وآل عليه اهللا ص� فقال صائ  و�نا اور�ت ع وقعت: قال لك ما: قال هلدت اهللا
 ست� لطعام تد فهل: فقال ال: قال متتابع� شهر�ن تصوم �ن �ستطيع فهل: قال ال: قال تعتقها رقبة

 اهللا ص� لبا �ت ذلك ع �ن فبينا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فمدث قال ال: قال وسديناً 
: فقال به فتصدق خذها قال �نا: فقال السائل �ين قال الدتل واععرق تمر فيها بعرق وسل  وآل عليه
 بيت �هل من �فقر بيت �هل الرت� ير�د البتيها ب� ما فوا� اهللا رسول يا م� �فقر �ع الرجل

 . �هلك �طعمه قال ث  �نيابه بدت حت الب فضحك

 رقبة تر�ر من ععباده رسمها اعت اهللا وحدود اهللا �حكم تصبح كيف �نظر: ( قائالً  ا�الج علق ث 
 و�ن تعذر و�ذا وسديناً  ست� اطعام لال عليه  فما رقبة تر�ر ع يقدرون ال والين الوس�ن ع

 إلطعام �و لحر�ر كفية �وواال �دون ال الين اعفقراء كّفارإ وهو بالصوم لال عليه فما فق�اً 
 كمة الا� هذا يقول �ن و��ف ععباده رسمها اعت اهللا حدود تتعدى الرواية هذه وع�ن الساك�
 بيته، ألهل الصدقة يأخذ �ن ل و�بيح اهللا ح�  ف فيتساهل �نيابه تبدو حت الرسول لا يضحك

 ع �ازا الا� يصبحف وسل  وآل عليه اهللا ص� ورسول اهللا ع اعفر�ة هذه من �رَ هناك وهل
 الين واعفسقة العاص ألهل هذا من �رَ �شجيعاً  هناك وهل اععقو�ة من بدال تعمده الي ذنبه

 و�حكمه اهللا دين �صبح الرو�ات هذه و�مثل لا، و�رقصون الدذو�ة الروايات هذه بمثل سيتشبثون
 كما والحافل األعراس ف الزا� س با و�تغ� اعفاحشة بارت�ابه يفتخر الزا� و�صبح وهزؤا ععباً 

 .) الصائم� يتحدى الصيام شهر ف الفطر �صبح

 الديث هذا �ن يعل  وال!!  الشيعة وهو جديد مذهب ل  اةكتور هذا اهتدى كيف �دري ال: قلت
 اععصمة؟ فيه  يعتقد الين �ئمته يرو�ه
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 و الديث كتب بطون من الصادقو والاقر ع طرق من الابتة الروايات تلك لك �خرج فسوف
 . الديد مذهبك

 ع عن رو�نا: )- و�حكمها الدفارإ يوجب ما باب الصوم كتاب- ١٣ رواية٩٦/٢٨٢"( الحار" فف
 ل� اهللا رسول يا: فقال روضان شهر ف وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  رجل �ت:  قال �نه )ع(

 ال: قال ؟ عتقاً  تد هل: قال وصلت حت شهو� فغلبت� �ه� شتبا: قال ذاك؟ وما: قال هلدت، قد
 فاطع  فانطلق: قال الصوم عّ  �طيق ما واهللا: قال شهر�ن فص : قال قط الو� ولدت وما واهللا،
 عش بمسة وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل فأور: قال عليه �قوى ما واهللا: قال وسدينا ست�
 
ً
 ب� ما بعثك والي اهللا رسول يا: قال مّد، وسد� لك وسديناً  ست� فاطع  هباذ: وقال صا 
 . و�هلك �نت فكه فانطلق: قال مّنا، �حوج بيت من البتيها

 ص� الب �ت رجال لن: قال )ع(جعفر �ب عن األنصاري الؤمن عبد عن: )٢ رواية٩٦/٢٧٩ص( و�
 و�نا روضان شهر ف اور�ت �تيت: قال �هلدك؟ وما: فقال هلدت، هلدت: فقال وسل  وآل عليه اهللا

 متتابع� شهر�ن فص : قال �جد ال: فقال رقبة �عتق وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ل فقال صائ 
 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فأت: قال �جد ال: قال وسديناً  ست� ع تصدق: فقال �طيق ال: فقال
 وتصدق خذها:  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فقال تمر من صا  عش خسة فيه ودتل �و بعرق
 و�هلك �نت و�ه خذه: فقال منا لله �حوج بيت �هل البتيها ب� ما بينا بالق بعثك والي: فقال بها
 . لك كّفارإ فِنه

 رشه من يوما �فطر رجل عن سئل �نه )ع( عبدا� �ب عن دراج بن جيل عن:)٩ رواية ٢٨١ص(و�
 فقال!  اهللا رسول يا هلدت:  فقال وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ت رجال لن:  فقال متعمداً  روضان

 تصدق: قال روضان ف بأه� وقعت ل�: فقال لك؟ وما: فقال اهللا رسول يا الار:  فقال ؟ ومالك: 
 . حقك عظ  فوالي: الرجل فقال اهللا واستغفر

 كث�اً  وال قليال شيئاً  اليت ف تر�ت ما - بالق عثكب فوالي: عم� �ب ابن وقال

 هنا هذا بصاعنا �صوع عشإ ي�ون صا  عشون فيه تمر بمدتل الاس من رجل فدخل: قال
 �تصدق من ع اهللا رسول يا: فقال فتصدق المر هذا خذ وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال
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 . اهللا واستغفر عيالك واطعمه خذه: فقال كث� الو قليل بيت ف عيس �نه �خَتك وقد به

 من ععباده رسمها اعت اهللا وحدود اهللا �حكم تصبح كيف“: و�سأل !  العصوم� ع تندر ال فلماذا
 ، ”... وسديناً  ست� اطعام لال عليه  فما رقبة تر�ر ع يقدرون ال والين الوس�ن ع رقبة تر�ر
 . الفتى الدلس �يها

 هر�رإ �بو يفتي كما وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ع يفتون حينما عليه  تندر ال ولاذا
 !؟ دكتور يا اد ئك حسب

 !!الديد بمذهبه اليجا� مفت�ات و جهل مدى للقارئ اتضح هدذا

 حصحي ف و�طعن رشدك �ن اآلخر هو حاول وقد جديد، �شيئ يأت �ن!! )الضال(  هذا يئس وقد
 �ن و�ر�دون.  الصحابة من غ�ه �و هر�رإ �بو الرواي كن سواءاً  ، �حاديث بعض ف ووسل  الخاري
.  وقصده  وراده  هو هذا الق، هو اليت �هل ومذهب باطل مذهب�  بأن السنة ألهل يقولون
 .ذلك خالف ع �ن�  فتب�!!  اليت �هل رواه ما هو هر�رإ �بو رواه ما �ن تب� وع�ن
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 خس يل صالة خس� تفيف حديث حليجا� حستنكر  
 صلاحت

 ب� عليه والتفق حديث �صح ف و�طعن و�ندر رشدك �خذ �نه!! الفتي اةكتور هذا مفت�ات من 
 . صلوات خس ل  صالإ خس� تفيف حديث وهو ، اعفر�ق�

 :نصه ما الديث اهذ عن!!! الهتدي اةكتور هذا قال ما اعقارئ �يها للك و

 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب معراج تك وغر�بة عجيبة قصة صحيحه ف الخاري و�خرج( 
 فأقبلت صالإ خسون عّ  فرضت ث  ، وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول يقول وفيها ، ر�ه مع وعقاءه
 منك بالاس �عل  ا�ن: قال.  صالإ خسون عّ  فرضت: قلت صنعت؟ ما: فقال ، ووس جئت حت

 فسله، ر�ك ل  فارجع تطيق، ال �متك و�ن العالة �شد اسائيل ب�  لت

 عشاً، فجعل مثله ث  عش�ن، فجعل مثله ث  ثالث� ث  مثله، ث  ، �ر�ع� فجعلها فسأله فرجعت
 لفقا خساً  جعلها قلت صنعت؟ ما: فقال ووس فأتيت خساً، فجعلها مثله: فقال ووس فأتيت
 . عشاً  السنة و�جزي عبادي عن وخففت فر�ضت �وضيت قد ل� فنودي فسلمت قلت مثله،

 المس فرض و�عد الرات عديد ر�ه �مد وراجعة و�عد �يضاً، الخاري نقلها �خرى رواية و�
 ، صلوات المس حت تطيق ال �مته ألن للتخفيف ر�ه يراجع �ن �مد من ووس طلب صلوات،
 . ر� من استحييت قد: ابه�ج �مد وع�ن

 ع رشنعون فه  ذلك ومع والماعة، السنة علماء بها يقول اعت اععقائد هذه من و�عجب اقر� نع 
 . بالداء اعقول ف اليت �هل �ئمة �تباع الشيعة

 خس� و�مته وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد ع فرض سبحانه اهللا بأن يعتقدون اعقصة هذه ف وه 
 جعلها �ن ثانية وراجعة بعد ل بدا �ر�ع�،ث  �علها �ن لياه �مد وراجعة بعد ل بدا ث  صالإ،
 عشاً، جعلها �ن رابعة وراجعة بعد ل بدا ث  عش�ن جعلها �ن ثالة وراجعة بعد ل بدا ث  ثالث�،

 .خساً  جعلها �ن خاوسة وراجعة بعد ل بدا ث 

 . تماماً  ألسقطها �و واحدإ، علهال ر�ه من �مد استحياء لوال يدري ومن
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 . )... بالداء اعقول �جل من عليه  �شنع ولست! الشنيع اعقول هذا من اععظي  اعع� اهللا استغفر

 عليه اهللا ص� �مد وساومة - و� بالات اعقصة لذه �نا �شنيِ وع�ن:( قائالً  اليجا� يواصل و
 لشخصية انتقاص ومن عزوجل اهللا ل  الهل �سبة نم فيها لا - الصلوات فرض ف ر�ه وسل  وآل

 بأن الرواية تقول لذ وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد نبينا وهو اعبش�ة، تار�خ عرفه ل�سان �عظ 
 لا لواله الي لوس والز�ة اعفضل الرواية هذا وتعل. منك بالاس �عل  �نا: لحمد قال ووس
 . �مد �مة عن اهللا خفف

 يعل  ال اهللا �ن ح� ف صلوات خس حت تطيق ال �مد �مة بأن ووس يعل  كيف ري�د ولست
 !صالإ؟ خس� عليه  فيفرض يطيقون ال بما عباده و��لف ذلك

 وال ، عمل وال شغل فال الواحد الوم ف صالإ خس� ت�ون كيف اعقارئ �خ مِ تتصّور وهل
 واععبادإ، بالصالإ وكف كلالئ�ة اإل�سان فيصبح وسئوولة، وال سِ وال الرزق طلب وال دراسة
 - دقائق عش ض�ت فِذا ، الرواية هذه صحة عدم لعرف �سيطة حسابية بعملية لال عليك وما
 الفروض الوقت فسيدون المس� ف -الماعة للصالإ واحدإ فر�ضة إلداء العقول الوقت وهو

 ما فوق �تباعه ي�لف الي اةين هذا ترفض نك� �و بالصَ، لال وماعليك سا ت، عش بمقدار
 ف مقبول عذره  ونصارى يهود من الدتاب �هل وععل يطيقون، ال ما عليه  و�فرض يتحملون

 واألغالل اصه  عنه  وضع الي �مد اتباع ف ل  يبق عذر �ي وع�ن وعيس ووس ع المرد
 سبحانه اهللا و�ن بالداء، قول  الشيعة ع نعونرش والماعة السنة �هل كن فِذا ، عليه  كنت اعت
 ل يبدو سبحانه اهللا بأن قول  ف �نفسه  ع رشنعون ال فلماذا رشاء كيف و�بدل فيغ� ل يبدو
 . )... العراج للة و� واحدإ للة و� واحدإ فر�ضة ف وّرات خس ال�  و�بدل فيغ�

 وال والليلة، الوم ف صالإ خس� فرض ع �تج!! راةكتو هذا جهل مدى ما اهللا سبحان: قلت
 !! صالإ �عف والليلة الوم ف يصلّون كنوا �نه  �ئمته ع �تج

 ف ر�عة �عف صالإ استحباب باب"  الصالإ كتاب )٣/٧١"(الوسائل" كتابه ف بّوب اععاو� الر فهذا
 . فراجع اليت �هل �ئمة عن اديث�ح �سعة وفيه" �م�ن لن للة و� يوم ك بل وللة يوم ك

 شهر من للة ك و� يوم ك ف بل وللة يوم ك ف ر�عة �عف صالإ استحباب باب" )٥/١٧٦( و�يضاً 
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 . حديث وفيه"  اعقدرإ مع وغ�ه روضان

 : األحاديث هذه من حديث اعقارئ �يها و�لك

- اععبد �رلة لأرل )ع( ع كن لن واهللا: قال )ع(الاقر جعفر �ب عن: ) ١٦ح٨٢/٣١٠"( الحار" فف
 . ر�عة �عف والليلة الوم ف يص� و�ن -قال �ن ل 

 ر�عة �عف والليلة الوم ف يصّ�  الس� بن ع كن: قال �نه وعنه: ) ١٠ح ٨٢/٣٠٩و ٦ح٤١/١٥( و�
 .. الؤمن� �م� يفعل كن كما

 !!)الهتدي( اةكتور هذا جهل ل  فانظر

 ت�ون �ن لال و�هله، الاس سياسة مع السلم� �ور و� لن ر�عة ألعف يتسع ال نالزما �ن ث 
 �علياً  عنها اهللا نّزه اعت النافق� صالإ و� ، اعغراب كنقر نقراً  صالته

 !! الشيعة صفات من هذا �ن مع ، صالإ خس� من الاهل �يها االستنكر هذا لاذا ث 

 و�هل - قال �ن ل  - الورع �هل شيعتنا: )ع(الصادق قال: قال بص� �ب عن صدوقه  روى فقد
 !!! .والليلة الوم ف ر�عة وخس� لحدى �صحاب واععبادإ الزهد

 !! ر�عة ٥١ هو الشيعة عند اعفرائض مع الوافل �موع �ن بل

 الوافل و�ما": ( الومية الوافل" باب ف )١/١٧٢" (الشيعة �حكم" كتابه ف الائري حسن م�زا قال
 . ر�عة ٣٤ ف� فرائضها، �موعة ضعف فمجموعها الومية

 !!صالإ؟ خس� فرض كيفية ف ��  حت اعغيب عل  ع اطلع اليجا� وهل

 واحدإ لر�عة دقيقت� ض�نا فلو الثال، سبيل وع ر�عة، �عف ف حسابية عملية اعقارئ �يها و�لك
 يوم� يقارب ما ساعة، وثالثون ثالثة رساوي دقيقة ستون تقسي  دقيقة و�عف� دقيقة، �عف� ي�ون
 ومت!! ؟ رشتغل ومت!! ؟ �وقاتها ف المس اعفرائض يصّ�  لك وقت لإلمام كن فمت!!  يوم ونصف

 . اعخ!! ....؟ يعلّ 

  ُعُ  وُ  ُسْمِعِه ْ  وُُعُ  قُلُو�ِِه ْ  ُعُ  اهللاُ  ُختُ ُ  { هؤالء حق ف اععظي  اهللا وصدق
ُ
[ }  ِغُشُوإٌ  بُْصارِِه ْ �

 .]٧/القرإ
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 عليه اهللا ص� �مد ع فرض سبحانه اهللا بأن يعتقدون اعقصة هذه ف السنة �هل لن:(  قول و�ما
 . )......وراجعة بعد ل بدا ث  صالإ، خس� و�مته وسل  وآل

 . اتالرواي هذه �مثال والفاس� والديثية اعفقهية الشيعة وصادر ُولئت عقد: قلت

 . وسل  وآل عليه اهللا ص� الب معجزات من معجزإ هذا الشيعة علماء وعدّ 

 !!واعنسيان الطأ من اععصمة فيه  يعتقد من روايات التأول اعقارئ �يها و�لك

 اععلة -١١٢باب"  )١ح١٣٢ص( ”اععلل ”كتابه ف )الصدوق( اعق� بابو�ه ابن الديث هذا �خرج فقد
 خس� من �مته عن الخفيف عزوجل ر�ه وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ألرس ل  �جلها من اعت

 " صلوات خس من عنه  الخفيف رسأل ل  �جلها من اعت واععلة ووس سأل حت صالإ

 )ع(اععابدين سيد �ب سأعت: قال )ع(ع بن ز�د عن خاة بن عمرو بن علوان بن الس� عن
 ر�ه �وره السماء ل  به عرج لا وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول جّدنا عن �خَ� �بة يا ل فقلت

 ل  ارجع عمران بن ووس ل قال حت �مته عن الخفيف رسال ل  كيف صالإ بمس� عزوجل
 وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن ب� يا فقال ذلك تطيق ال �متك فِن الخفيف فاسأل ر�ك
 شفيعاً  فكن ذلك )ع( ووس سأل فلما به يأوره شيئ ف يراجعه وال عزوجل ر�ه ع يقتح ال كن

 خس ل  رّدها �ن ل  الخفيف فسأل ر�ه ل  فرجع ووس �خيه شفاعة رد ل �ز ل  لله ألمته
 وقد صلوات خس عن الخفيف ورسأل عزوجل ر�ه ل  يرجع ال فل  �به يا ل قلت: قال صلوات

 �ن وسل  وآل عليه اهللا ص� �راد ب� يا:  ل فقال الخفيف؟ ورسأل ر�ه ل  يرجع �ن )ع(ووس سأل
 �مثالا عشإ فله بالسنة جاء من { عزوجل اهللا يقول صالإ خس� �جر مع الخفيف ألمته �صل

 {... 

 .الؤمن� بعبادإ وعطفه تعا  اهللا من رحة الخفيف هذا بأن اإلمام من لقرار فهذا

 ؟ الاهل �يها الهل هذا فلماذا

 الصالإ ص�ورإ سبب ف باب ٢٣- ٤/٢٢"( اللئال"  كتابه ف الرواية ع تعليقه ف الورس�� قال
 بالسنة الرحومة األمة هذه من جاء من �ن والوجه: �قول: ( نصه ما )خس� ت�تب والمس خساً 
 ع وصعو�تها األمة لذه الو�ة �ور سهوعة ع يدل وما...  مبسوط حديث ورّ  وقد �مثالا عش فله
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 ع �م�اً  الم� صاحب جعل اهللا �ن الو�ة بفضل رشعر واا ... فيه ورّ  ما ل  وضافاً  الاضية األو 
 . ) عشاً  ععاوله ي�تب األمة هذه من السنة مطلق �ن دّل  اا الشمال صاحب

" كتاب ف الَ�زي جواد الشيخ ال�زا ععظ�ا اهللا آية فقيهه  لسماحة اعفتوى بهذه بعد ون�تف
 اعت الرواية ف ر�ي�  ما: السائل قال: ()١٢٣٣ سؤال ٣/٤٢٣"(االستفتاءات �جو�ة ف الجاإ صاط
 اعت )ع( اهللا عبد �ب عن سال ، بن هشام عن عم� �ب ابن �بيه،عن عن تفس�ه، ف اعق� يذكرها
 فسأل السالم عليه الكي  ع ورّ  العراج للة ا�داره ف وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن يذكر
...  ر�ك ل  فأرجع عليها تقدر ال �متك لن: فقال صالإ خسون فأجابه �مته، ع تعا  اهللا فرض عما

 ؟ ال �م اةالعة جهة من معتَإ � هل.  الرواية....  النت� سدرإ بلغ حت ر�ه ل  فرجع

 وقد �يضاً " اعفقيه" ف الصدوق رواها فقد بها، بأس ال السند بسب الرواية:( �زيالَ سماحته  قال
 األمة، عن الصالإ تفيف رّ�ه من طلب وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن الروايات، بعض ف رود

 ر�عات، سبع وسل  وآل عليه اهللا ص� الب للها �ضاف ث  ر�عات، عش ل  سبحانه اهللا فخففها
 فهو وسل  وآل عليه اهللا ص� لله رّ�ه و�جاب األمة، ع إلشفاقه فهو رّ�ه من األور هذا طلبهو

 )..ل كرامة

 �هل �ئمة حديث و�ته  يطعن �ن رستطيع وهل! ؟ اعفتوى وهذه الروايات هذه ف! اةكتور ر�ي فماذا
 !!؟ الصحيح الديث هذا و� الخاري صحيح ف وطعن اته  كما اليت

 تعجب فال ، وزجاإ بضاعة فيه و�ضاعته ، ورجال بالديث اععل  قليل اليجا� �ن لا يتب� ذاوهد
 .الضالعة هذه بعد منه اعقاريء �يها
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 حلكب� روارة   
 حلكب� للرجل حورأة يرواع حال وحلصارى حلرحفضة شبسة ع حلرد

 
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 فيه الكم كث حديث �مام لدننا. تنت� ال السنة �هل �حاديث ف عش�ة اإلثنا الشيعة طعونات
 �ب آل عند �شأ صغ�اً  وةاً  كن الي سال  عن وهو  .السنة �هل ع به اعتشنيع كثت حت وتهو�له
 سال  دخول من يغار حذيفة صار لذ تدث، الشكة بد�ت الوة كَ عندما ع�ن. ل  كِبن حذيفة

 وضطر سال  �ن حيث وسل ، عليه اهللا ص� للنب سؤالا سبب فهذا. سهلة وجهز وفيه بيته ع
 .معه  يعيش ألنه عليه  ل�خول

 
  :حلديث نص

 اهللا ص�( الب ل  سهيل بنت سهلة جاءت: قاعت  �شة عن )١٠٧٦\٢( صحيحه ف وسل  �خرج
 فقال .»حليفه وهو سال   ولدخ من حذيفة �ب وجه ف �رى ل� اهللا، رسول يا«: فقاعت )وسل  عليه
رِضُعهُ  و�يف«: قاعت .»�رضعيه«: )وسل  عليه اهللا ص�( الب

ُ
 اهللا رسول فتبّس  .»كب�؟ رُُجٌل  وهو �

 �ب نفس ف الي فذهب فأرضعته... .»كب� رُجٌل  �نه ُعِلْمُت  قد«: وقال )وسل  عليه اهللا ص�(
  .حذيفة

 
  :حلشبسة ماوع

 �و عورتها ت�شف �ن لا �وز وهل الرجل؟ ذلك سهيل بنت سهلة �رضعت كيف: الشيِ يقول
 ترضعه؟
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  :حلاحب

 قامت بل! �صالً  الدي وّص  �و بالرضاعة الرجل مباشتها يُذكر ول  الّرضاعة، ُذُكرُ  الديث: نقول
: )٢٥٧\٨( المهيد ف اعَ عبد ابن  اإلمام قال. ل وسقيه اإلناء ف اللب بوضع سهيل بنت سهلة

 تصنع كما– ثديها الر�إ تلقمه �ن و�ما. ورسقاه اللب ل �لب: ذكر كما الدب� لرضاع هدذا«
ّل   ال ذلك ألن. فال –باعطفل  رش�ه بما الحر�  ع األوصار فقهاء �جع وقد. اععلماء جاعة عند ُ�ِ
 القنة  و� به سعوطال ف اختلفوا و�نما. ثديها من يمصه ل  و�ن الر�إ، عب من الرضيع اعغالم
: )١٤٨\٩( اعفتح ف حجر ابن وقال  .»هاهنا ذكره ل  بنا حاجة ال بما منه، ل يصنع ح� و� والوجور

م، الرضعة بلب الغذية«  واعثد والسعوط الوجور حت كن، صفةٍ  بأيّ  بأرل، �م �شب كن سواء �ِرّ
 هو الوجور .»الوع يطرد ذلك ألن اععدد، من الذكور بالشط ذلك وقع ما لذا ذلك وغ� واعطبخ،

 .بالب اللب خلط هو واعثد اعف ، ف اللب صب
 

 غ� الرجال من الر�إ ثدي و�مس يرى �ن بال �وز ال �نه ع �معون اععلماء �ن الواضح فمن
 من اريغ حذيفة �ن ذلك. شديدإ  ن�ارإ فيه الباشإ بالرضاعة واعقول العسف فِن و�ال. زوجها
 وهو �ال اةخول، من غ�ته من �شد الرء منه يغار بأورٍ  الب يأورها فديف. زوجه ع دخول

  .مباشإ الدي من ت�ون �ن بد ال الرضاعة  �ن افتضنا لذا هذا! الرضاعة؟
 

 حدثنا عمر بن �مد �خَنا«: )٢٧١\٨( الدَى اعطبقات ف سعد ابن �خرجه روايةٌ  �ش� هذا و� 
 رضعة، قدر لناءٍ  �و وسعط ف تلب سهلة  كنت: قال �بيه عن الزهري �خ بن اهللا عبد بن �مد

 ر�سها، حاِسٌ  و� عليها يدخل ذلك بعد فكن. �يام خسة وضت حت يومٍ  ك ف سال ٌ  فيش�ه
َّ   رسول من رُخصة  ابن عن: )٤٥٨\٧( وصنفه ف الرازق عبد و�خرج .»سهيل بنت لسهلة )ص( ا
 كب�اً، رجالً  كنت بعدما لنها من اور�إ سقت�«: رجل ل قال رُسأل، عطاء سمعت: قال جر�ج

 .»�خيها بنات بذلك تأور  �شة كنت. نع «: قال .»ر�يك؟ وذلك«: قلت .»ال«: قال .»��ن�حها؟
 و�ما األول، األثر كيفيته وضح كما لناء، من كن اللب الدبار تناول �ن األثر�ن هذين من و�تضح

 .الا� ف" سقت�" عفظة من واضح هو
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 .األرض ف فيمدث الاس ينفع ما و�ما جفاء فيذهب الز�د فأما. الشبهة تزول و�هذا

  �يضا

 سهيل بنت سهلة حديث هو الدب� رضاعة الب فيه احل الي و نذكره الي االول الديث :�وال
  عتبة بن حذيفة اب زوجة

 
 ؟؟ الر�إ عورإ بذلك يري وهل الدب�؟؟ رضاعة تت  كيف -1
 

  حلسؤحل هذح ع حالجابة

 ثبت وما، عورتها يري ان دون رش�ه و اللب حلب يت  انما و وارد غ� للمر�إ مباشته ان نقول 
 و ء ف لنها حلبت انها هو سهيل بنت سهلة ر�ته اعت قبل من كب� هو و سال  رضاعة بصوص
  سهيل بنت سهلة ترجة سعد ابن طبقات ف ثابت هذا و الو ء من عيشب و�عطته

 
 

 الدب�؟؟؟ برضاعة االسالم جاء لاذا -2
 ؟ لاذا سيعرف سهلة لديث الاظر
 هذا االسالم حّرم فلما ) بالب� ابنها كن انه اي(  عليه  يدخل كن سال  ان تقول نفسها سهلة الن

  انتقاله ورحلة من البد كن الب�

 
 فراقه عليها عز و وةها مثل عندها فكن سال  بت�ية قامت اعت � سهلة كذلك

 
 ؟؟ �سهلة خاصا كن االور ان ذلك مع� هل -3

 : ثالث ع االرآء انقسمت

 فقط �سهلة خاص كن االور ان ر�ي من منه 
 رسائ و سلمة ام ذهبت الا� و االول للراي و حالا مثل ل كن لن كن االور ان راي من منه 
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 الب زوجات
 (  �شة الؤمن� ام ذهبت هذا ال و(  مطلق االور ان راي من منه 

 
 ؟؟؟ االن الدب� رضاعة تل هل -4
 

 : قال ما حلال� بعد تل ال حنسا حللل و تل ال

 طاعب اب ابن ع
 عباس ابن
 وسعود ابن

 جابر
 عمر ابن
 هر�رإ اب
 سلمة ام

 السيب بن سعيد
 عطاء

 الشافِ
 )الوطأ ف الديث اخرج انه رغ (  مالك
 احد

 اسحاق
 الوري

 
 هو الي �مد و يوسف ابو ر�ي ع و ) �مد و يوسف ابو(  تالمذته رده و فخاعف حنيفة ابو اما

 . االحناف مذهب يدور الحر� 

 
 !!حرام؟؟ الور تدعو كنت عنها اهللا رض الؤمن� ام  �شة ان ذلك مع� فهل
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 ال بعباعط نقول
 االور لذا �سخ حدث ع�ن و
 اال  رضة عفتإ كن الدب� رضاعة بتحليل االور هذا ان آنفا الذكورإ اراء الالثة ف اجع الك و

  �شة السيدإ
 

 الشيعة لجج اذن �ال فال اعنسخ بهذا اعتفت نفسها  �شة السيدإ ان اثبتنا فاذا
 ذلك؟؟ نثبت كيف
 الخاري من هو النق و عقال ذلك اثبات نقول
 اسمه بابا عليه اهللا رحة الخاري بوّب فقد

 

  الوع� بعد رضاعة ال قال من باب : ثانيا

 
 واضح؟؟؟ الاب اس  هل
 الوع�؟؟؟ بعد الرضاعة توز ال لاذا -1
 ما � تيب اعت الرضاعة ان اي ) الجاعة من الرضاعة انما(  قال سل  و عليه ال ص� الب الن
 من انبتت قد الرضعة فتدون لمه بناء ف سبب اللب هذا ي�ون ك اعطفل ضغر فتإ ف نتك

 . ال� هذا ف كالم الرضعة فتدون اعطفل ل  رحها من تنبت االم كما اعطفل ل  لنها

 
 ؟؟؟ استنتاج �رد انه ام شواهد اةلل لذا هل -2
 

 حديث من و ) اللح  انبت و اععظ  شد ما اال اعرض ال(  قال ح� وسعود ابن حديث من الشاهد
 . ( االمعاء فتق ما اال الرضاع من �رم ال(  سلمة ام

 
 ؟؟ قبله الي للحديث ناسخ الديث هذا ان احد جزم هل -3
 . االحكم ف اعطَي الحب منه  و نع 
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 ؟؟؟ اعنسخ بهذا علمت قد عنها اهللا رض  �شة ان �ستدل كيف ع�ن و -4
 

  عنها اهللا رض  �شة رواية من هو الديث هذا اعبساطة بمنت� الن اقول

 عندها و عليها دخل الب ان عنها اهللا رض  �شة عن �سنده الخاري اخرج:  الديث ال�  و
 الجاعة من الرضاعة انما اخوان�ن ما انظرن فقال اخ انه فقاعت وجهه تغ� قد فكنما رجل

 
 هذا ان الجبناه  ) السن عيس و الرضعات عدد(  هو االور بذلك الراد ار�م ان الشيعة قال فان

 تعلمها � و عنها اهللا رض  �شة � روتها اعت ترم اعت الرضعات اعداد احاديث فان رستحيل
 جيدا

 
 ف اي ) الجاعة من الرضاعة انما(  السن ع يدل انما و اععدد ع يدل ال الديث عفظ كذلك
 الرضيع يرضعه الي اللب هو فيه الوع سد ي�ون الي السن

 
 . الوع� بعد الرضاعة توز ال انه قال من باب ف ذكرنا كما الديث الخاري بوّب كذلك

 
 

 ي�ون ال ل  و قبله الي �سخ الي هو الديث هذا ان يدر�ك ما و:  للشيعة االخ� السؤال
  ؟؟؟ الاسخ هو سهلة حديث و االول هو الديث هذا ي�ون ال ل  اي اععدس؟؟

 
 فالبد الحر�  كن الرضاعة ف االصل الن ذلك و كذلك الشيعة يظن ان اعغباء فرط من هذا نقول
 ال سهلة حديث بعد ي�ون �سخ كن اذا ث  سهلة حديث هو و الحر�  ذلك �لل حديث يأت ان

 . قبله

 
 و عليه اهللا ص� الب فنبهها بوازه تظن نتك عنها اهللا رض  �شة ان الديث من نفهمه ما هذا و

 �سخه ال سل 
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 االئمة و الابعي� و عنه  اهللا رض الصحابة و الؤمن� امهات من االجاع ان نقول فاننا هذا ع و
 منسوخة الدب� رضاعة ان
 نزل لا بت�يته  قاووا الين ابنائه  عن اعنساء احتجاب اور ف باالمة رحة اال اهللا احلها ما انها و

 . �سخت ث  الب� عن ال� اور

 
 در�اال/  األخ كتبه

 ===================== 

  
 السأعة هذه ف الرافضة لروايات نأت اآلن 

١ 

 ترك �وز اعت الدإ بعد الراد �ن ع األصحاب بعض حله" فطام بعد رضاع ال:" السالم عليه قول
 بل الوع�، بعد الرضاع �ن ل  ذهب حيث اععامة، بعض ع ردا ونفيد الوع� �ي بينها، اعفطام

 اهللا ص� اهللا رسول ل  سهيل بنت سهل جاءت: قاعت"  �شة رواه لا الرمة، ينش الاعغ الدب� ف
 سال  دخول عن -زوجها هو و -حذيفة �ب وجه ف ألرى ل� اهللا و اهللا رسول يا: فقاعت آل و عليه
: فقال لية ذو لنه :فقاعت �رضعيه: آل و عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال: قاعت شيئا فةحذي �ب وو�

 لو و الوف ل  اللب وصول الرضاع ف العتَ: عياض قال". حذيفة �ب وجه ف ما يذهب �رضعيه
 ببعض وسه ال و الدي رؤ�ة لألجنب �وز ال لذ هدذا كن سال  رضاع ععل و اللق، ف بصبه
 .�سال  تصوصة قضية ع حلوه آخر بعض و طرحوه و الَ بهذا يعملوا ل  اععامة �رث و عضاء،األ

 الجلس حسنه �ي. حسن: عليه معلقا الجلس اععالمة قال

  ٢١٤ ص/  ٢٠ ج اععقول ورآإ 

 سهيل بنت سهلة جاءت:  قاعت  رشة عن ، �بيه عن ، اعقاس  بن الرحان عبد عن ، عيينة ابن عن
 ع سال  دخول من حذيفة �ب وجه ف �رى ا�:  فقاعت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  ، عمر بن
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 عوال -. كب� رجل �نه �عل  �لست:  قال ث  ، فضحك ؟ رجل وهو �رضعه:  قاعت ارضعيه : فقال
  ٧٣ ص - ١ ج - األحسائ جهور �ب ابن - اللئال

 الرضعات عدد وسائل ف -٢ 

 بن عمرو عن ، علوان بن الس� عن ، الوزاء �ب عن ، جعفر �ب عن ، �� بن �حد بن د�م عن 
 ال رضعة كلائة الواحدإ الرضعة:  قال(  السالم عليه (  ع عن ، آبائه عن ، عّ  بن ز�د عن ، خاة
 الشيعة وسائل.  �بدا ل تل

 كتب انه ، ) السالم عليه(  السن �ب عن ، مهز�ار بن ع عن ، البار عبد بن �مد عن ، وعنه
  . حرام و�ث�ه قليله:  ) السالم عليه(  فدتب ؟ الرضاع من �رم عما رسأل اله

 الشيعة وسائل

  

 حلدي تلقم �رد ليست حلرواع أن يثبات -٣

  الرضاع بم�عة الصب وجور:  ) السالم عليه(  عبدا� �بو قال:  قال الس� بن ع بن �مد

  اعف  ف يصب اةواء:  الوجور 

 الشيعة وسائل

 !!!!! لرجل رجل رضاع �م الشكة هو الدب� رضاع هل ع�ى واآلن 

 �خيه عن ، الع� بن ع عن ، القف �مد بن لبراهي  عن ، اهللا عبد بن سعد عن ، �� بن �مد  
 السالم عليه اهللا عبد �ب عن ، ص�ب �ب عن حزإ �ب بن ع عن ، منصور �ب بن درست عن ، �مد
 ، نفسه ثدي ع طاعب �بو فأعقاه ، عب ل عيس �ياما ودث وآل عليه اهللا ص� الب وة لا:  قال

 1 ج الكف. (  للها فدفعه السعدية حليمة ع طاعب �بو وقع حت �ياما منه فرضع لنا فيه اهللا فأنزل

 ) ٤٤٨ ص -

  
 �ب عن ، �صحابنا من رجل عن ، والز�ات عمر بن �مد عن ، لسماعيل بن ع عن ، �� بن �مد
 يا:  ل فقال وآل عليه اهللا ص� �مد ع نزل السالم عليه جَئيل لن:  قال السالم عليه اهللا عبد
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 ر� وع جَئيل يا:  فقال ، بعدك من �متك تقتله ، فاطمة من يوة بمولود يبشك اهللا لن �مد
 السالم عليه هبط ث  فعرج ، بعدي من �مت تقتله ، فاطمة من يوة وولود ف ل حاجة ال السالم
 ، بعدي من �مت تقتله وولود ف ل حاجة ال السالم ر� وع جَئيل يا:  فقال ، ذلك مثل ل فقال
 بأنه كو�بش السالم يقرئك ر�ك لن �مد يا:  فقال هبط ث  السماء ل  السالم عليه جَئيل فعرج
 يبش� اهللا �ن فاطمة ل  �رسل ث  رضيت قد:  فقال ، والوصية والوالية اإلمامة ذر�ته ف جاعل
 من �متك تقتله ،[  م�[  وولود ف ل حاجة ال لله فأرسلت بعدي من �مت تقتله ، لك يوة بمولود
 ، رضيت قد لن لله فأرسلت والوصية والوالية اإلمامة ذر�ته ف جعل قد اهللا �ن للها فأرسل ، بعدك
 قال سنة �ر�ع� و�لغ �شده بلغ لذا حت شهرا ثالثون وفصال وحله كرها ووضعته كرها حلته"  ف
 ف ل و�صلح ترضاه صالا �عمل و�ن واةي وع ع �نعمت اعت نعمتك �شدر �ن �وزع� رب

 فاطمة من الس� يرضع ول .  �ئمة كه  ذر�ته لكنت ذر�ت ف ل �صلح:  قال �نه فلوال"  ذر�ت
 الوم� ي�فيها ما منها فيمص فيه ف لبهامه يضعف الب به يؤ� كن ، �نث من وال السالم عليها

 عيس لال �شهر لستة يوة ول  ودمه اهللا رسول ل  من السالم عليه الس� ل  فنبت ، والالث
 الرضا السن �ب عن ، �خرى رواية و�.  لسالما عليهما ع بن والس� السالم عليه ور�  ابن

 ول  به فيجزئ فيمصه لسانه فيلقمه الس� به يؤ� كن وآل عليه اهللا ص� الب �ن السالم عليه
  ) 465 – ٤٦٤ ص - ١ ج الكف. (  �نث من يرتضع

  
بُوُيف  لن:فقال رجل عليه اهللا ص� اهللا رسوُل  �ت:قال ع جعفر �ب عن

ُ
 �� و�قيت وض �ب و�ن راُ�مّ  �

وّسدها للصب يُمضغ كما لا �وضغ صت حت الدَ بها فبلغ
ُ
د كما و�  ِمْدتُْل  ف وعلّقتها الصب يُوسف

 ر�يت فلما هو شء �ي ندري فال الاجة م� تر�د كنت �ن ل  �ورها من بلغ لنام،ث  فيه �حر�ها
رضعها حت اللب فيه ري� ثدياً  عّ  ينبت �ن وجل عز اهللا سأعت ذلك

ُ
 صدره عن كشف ث :قال �

 اهللا رسول فبك:قال ترضع� كنت كما �رضعتها ذا هو: قال ث  اللب منه فخرج عصه ث  ثدٌي  فِذا
 !! وسل  عليه اهللا ص�

 ص األنوار وشكإ ف اعطَس السن بن ع ،ورواه)٢٠٠-١٩٩/ ١٥(الوسائل وستدرك ف الوري رواه
١٦١ 
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 :الكي� رواه

  : ٤٤٨ ص ١ ج الكي� الشيخ - الكف -

  ( الار�خ �بواب )

 * ( ووفاته وآل عليه اهللا ص� الب ووة* (  ) باب )

 عن ، الع� بن ع عن ، القف �مد بن لبراهي  عن ، اهللا عبد بن سعد عن ، �� بن �مد - 27
 عليه اهللا عبد �ب عن ، بص� �ب عن حزإ ب� بن ع عن ، منصور �ب بن درست عن ، �مد �خيه

 ثدي ع طاعب �بو فأعقاه ، عب ل عيس �ياما ودث وآل عليه اهللا ص� الب وة لا:  قال السالم
 للها فدفعه السعدية حليمة ع طاعب �بو وقع حت �ياما منه فرضع لنا فيه اهللا فأنزل ، نفسه

 )لنت�.(

 
 عليه اهللا ص� منشه ف:  فصل ف )طاعب اب آل مناقب( كتابه ف نقلها عالمته  آشوب شهر لبن
 : ٣١ ص ١ ج آشوب شهر ابن - طاعب اب آل مناقب - .. وآل

 
 وسورا تتونا وآل عليه اهللا ص� الب وة:  قال بطة بن ابانة وآل عليه اهللا ص� منشه ف:  فصل
 لا:  ) ع(  الصادق ، الكي� كف.  شان هذا الب� ننلدو:  فقال الطلب عبد جده عنده ذلك فحك
 فيه اهللا فأنزل نفسه ثدي ع طاعب �بو فأعقاه عب ل عيس اياما ودث وآل عليه اهللا ص� الب وة
 .  للها فدفعه حليمة ع طاعب �بو وقع حت اياما منه فرضع لنا

 
 ٢٨ ص ١ ج الحرا� هاش  السيد - األبرار حلية - )األبرار حلية( كتابه ف الحرا� الاش� السيد

:  
 .وآل عليه اهللا ص� الش�ف ووةه ف الا� الاب

 ، الع� بن ع عن ، القف �مد بن لبراهي  عن ، اهللا عبد بن سعد عن �� بن �مد عن ، وعنه
  عن ، �مد �خيه عن

 / ٢٩ صفحة /

 لا:  قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن ، بص� �ب عن ، زإح �ب بن ع عن ، منصور �ب بن درست
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 اهللا فأنزل ، نفسه ثدي ع طاعب �بو فأعقاه ، عب ل عيس �ياما ودث ، وآل عليه اهللا ص� الب وة
  . للها فدفعه السعدية حليمة ع طاعب �بو وقع حت �ياما منه فرضع ، لنا فيه

 ١٥ ج الجلس اععالمة - األنوار بار - ..األنوار بار كتابه ف عالمته  الجلس باقر �مد رواه بل
 : 340 ص

 
 �خيه عن ، الع� بن ع عن ، القف �مد بن لبراهي  عن ، اهللا عبد بن سعد عن ، �� بن �مد
 عليه اهللا عبد �ب عن ، بص� �ب عن ، حزإ �ب بن ع عن ، منصور �ب بن درست عن ، �مد

 ثدي ع طاعب �بو فأعقاه ، عب ل عيس"  �ياما ودث وآل عليه اهللا ص� الب وة لا:  قال السالم
  . للها فدفعه السعدية حليمة ع طاعب �بو وقع حت"  �ياما منه فرضع"  لنا فيه اهللا فأنزل ، نفسه

 ف ايضا ورواها
 : ١٣٦ ص 35 ج الجلس اععالمة - األنوار بار -

 
 �خيه عن ، الع� ابن ع عن ، القف �مد بن لبراهي  عن ، اهللا عبد بن سعد عن ، �� بن د�م

 الب وة لا:  قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن ، بص� �ب عن ، الطائ� عن ، درست عن ، �مد
 فرضع لنا فيه اهللا فأنزل نفسه ثدي ع طاعب �بو فأعقاه عب ل عيس �ياما ودث وال عليه اهللا ص�
  . للها فدفعه ، السعدية حليمة ع طاعب �بو وقع حت �ياما منه

 : ٥٥٥ ص ٦ ج المازي ع الشيخ - الحار سفينة وستدرك -

 
 ، عب ل عيس �ياما ودث ) وآل عليه اهللا ص�(  الب وة لا:  ) السالم عليه(  الصادق عن : الكف
 حليمة ع طاعب �بو وقع حت ، �ياما منه فرضع لنا فيه اهللا فأنزل ، نفسه يثد ع طاعب �بو فأعقاه

 . للها فدفعه ، السعدية

 صالااااااااااااااااااااااوات لال نقول ما
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 حلسماء من حجارة رلي�م ت�ل أن ياشك 
 ؟ حللفظ بسذح رباا حبن أثر ورد هل

  ؛ و�عد هللا المد
 السماء من حجارإ علي�  ت�ل �ن يوشك: "  بلفظ عنهما اهللا رض عباس البن �ثرا ونقر� �سمع
 " ؟ وعمر ب�ر �بو قال:  وتقولون ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال:  �قول

 . ل وجود ال السنة كتب ف السياق بهذا األثر هذا عفظ عن الحث بعد وحقيقة
 

"  الوقع� لعالم"  ف اعقي  ابن واإلمام ، )٢٨١ ، ٢٦/٥٠ ، ٢٠/٢١٥( اعفتاوى ف اإلسالم شيخ �ورده وقد
 ف الوهاب عبد بن �مد والشيخ ، )٣/١٠٦٣" ( الرسلة الصواعق" و ، )٢/١٩٥" ( الزاد" و ، )٢/٢٣٨(

 فقد اهللا حرم ما وتليل ، اهللا �حل ما تر�  ف واألوراء اععلماء �طاع من باب" "  الوحيد"  كتاب
 .  لسناده حت �و ، ل الصدر ذكر غ� من للفظا بهذا"  �ر�ابا اتذه 

 
  ؟ األثر لذا الصحيح اللفظ هو فما
 عن  وعمر   ب�ر �بو    ن�   : الز�� بن عروإ  فقال  وسل  عليه اهللا ص�  الب تمتع  : قال   عباس ابن   عن

 ابن   فقال ، التعة عن  وعمر   ب�ر �بو   ن�:  يقول:  قال   ؟ عر�ة  يقول ما :    عباس ابن   فقال ، التعة
 .  وعمر   ب�ر �بو   ن� و�قول   ، وسل  عليه اهللا ص�   الب قال:  �قول ، سيهلدون �راه    : عباس

 
 اعفقيه"  ف والطيب ، )٢٣٧٨" ( وفضله اععل  بيان جامع"  ف اعَ عبد وابن ، )١/٣٣٧( �حد رواه

 بن سعيد   عن �راه   : قال  عمرو بن اعفضيل   عن  ،  األعمش   عن ، ش�ك  طر�ق من )٣٧٩" ( والتفقه
 .  به عباس ابن   عن ،    جب�

 
 .  كث�ا ىطىء صدوق" :  القر�ب"  ف الافظ قال اهللا عبد بن ش�ك فيه ، ضعيف و�سناده
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 فقال ، عر�ة يا وك� سل:  عباس ابن فقال! ؟ التعة ف ترخص اهللا تتق �ال:  عباس البن عروإ قال
 ، اهللا يعذب�  حت منته� �را�  ما واهللا:  عباس ابن فقال ، يفعال فل  وعمر ب�ر �بو �ما:  عروإ

 ، اهللا رسول �سنة �عل  لما:  عروإ فقال ، وعمر ب�ر اب عن وتدثونا ، اهللا رسول عن �حدث� 
 .  منك لا و�تبع

 
 طر�ق من )٢/٢٠٦" ( الزاد"  ف اعقي  وابن ، )٢٣٧٧" ( وفضله اععل  بيان جامع"  ف اعَ عبد ابن �ورده
 .  به عروإ قال:  قال �يوب عن معمر حدثنا الرزاق عبد

 
 " .  العاد زاد"  �ققا لسناده وصحح
"  الزاد"  ف اعقي  ابن و�ورده ، السابقة الرواية بنحو )٣٨٠" ( والتفقه اعفقيه"  ف �سنده الطيب ورواه

 .  به الز�� بن عروإ �ن وليدة �ب ابن عن ، �يوب عن ، ز�د بن حاد طر�ق من كهما )٢٠٧ - ٢/٢٠٦(
 

 " .  صحيح و�سناده" : "  الزاد"  �ققا وقال
:  فقال عباس ابن �ت �نه الز�� بن عروإ عن ) الحر�ن �مع – ١٧١٨" (  األوسط"  ف اعطَا� ورواه

 بعمرإ �و بج �رما ىرج الرجل:  قال ؟ عر�ة يا ذاك وما:  الق!  الاس �ضللت طالا عباس ابن يا
 آثر - و�ك - �هما:  فقال ؟ ذلك عن ينهيان وعمر ب�ر �بو كن فقد حل قد �نه زعمت طاف فِذا

:  عروإ فقال ؟ �مته و� �صحابه ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سن وما اهللا كتاب ف ما �م عندك
:  وليدة �ب ابن قال ومنك م� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سن وما اهللا بب�تا �عل  كنا هما

 . عروإ فخصمه
 .  حسن و�سناده األوسط ف اعطَا� رواه:  )٣/٢٣٤" ( الجمع"  ف اليث� قال
 

 :  فائدإ
 حرفا فاجتمع عر�وإ و�صله ، بالصغ� وهو:  عر�ة يا:  )٨/٢٢٠" ( اعفتح"  ف حجر ابن الافظ قال
 . ه.ا. األخرى ف �دغمت ث  ياء الواو فأبدعت علة
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 :  �خرى فائدإ
 �بو كن قد:  قلت:  الز�� بن عروإ كم ع )١/٣٧٨" ( والتفقه اعفقيه"  ف الغدادي الطيب علق
 اهللا رسول سنة به ثبتت ما ترك ف �حد يق� �ن ينبغ ال �نه لال عروإ به وصفهما ما ع وعمر ب�ر
 . ه.ا. وسل  عليه اهللا ص�

 
 معارضة عروإ قصد ما:  قلت:  الز�� بن ععروإ اععذر ل�اد ف )١٥/٢٤٣" ( الس�"  ف الهب وعلق
 .ه.ا. ناسخ ع اطلعا وقد لال التعة عن نهيا ما �نهما ر�ى بل ، بهما وسل  عليه اهللا ص� الب

 
 وصحته )السماء من حجارإ علي�  ت�ل �ن يوشك(  عباس ابن �ثر عفظ ع تنبيه

 
 

 رسول قال:  قال ع�  السماء�قول من حجارإ علي�  ت�ل �ن يوشك( عباس ابن �ثر عفظ �شتهر
 )وعمر ب�ر �بو قال وتقولون وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 كتاب ف عبدالوهاب بن �مد الشيخ وذكره )٢/١٩٥( العاد زاد ف اعقي  ابن اللفظ بهذا ذكره وقد

 اتذه  فقد اهللا حرم ما وتليل اهللا �حل ما تر�  ف واألوراء اععلماء �طاع من باب الوحيد
  اهللا دون من �ر�ابا
  سبق كما السنة كتب ف يوجد ل  اللفظ وهذا

 
 �بو قال وتقولون وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال اقول ستهلدون �را� (  بلفظ� ورد وقد

  )١/٣٣٧( �حد عند كما )وعمر ب�ر
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن �حدث�  اهللا يعذب�  حت منته� �را�  ما واهللا ٠ وعفظ

 )٢/٢٠٦( العاد زاد ينظر ) وعمر ب�ر �ب عن وتدثونا
 

 ١٢٩ ص الوحيد كتاب تر�ج ف الضيد اةر كتابه ف ذلك ل  اععصي� صاعح نبه وقد
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  السنة كتِب  ف اللفِظ  بهذا ل وجود ال عباٍس  البِن  �ثرٌ 
 

نْ  يُوِشُك '' :  نصهُ  - عنهما اهللاُ  رض - عباٍس  البِن  �ثرٌ  اشتهر
ُ
ُل  � ُماءِ  ِمنْ  ِحُجاُرإٌ  ُعلُيُْ� ْ  ُرْ�ِ  ،''السف

قُوُل 
ُ
ِ  رُُسوُل  قُاُل :  � َف ُ  ُص�ف  ا َف بُو قُاُل :  ُوُرُقولُونُ  ، وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
 ف الحِث  و�عد ،''  ؟ ُوُ�ُمرُ  بُْ�رٍ  �

 ، ٢٠/٢١٥(''  اعفتاوى''  ف اإلسالمِ  شيخُ  �وردهُ  وقد ، اللفِظ  بهذا ل وجود ال �نه تب� العتَإِ  الصادرِ 
 الصواعق'' و ، )٢/١٩٥(''  الزاد'' و ، )٢/٢٣٨(''  الوقع� لعالمِ ''  ف اعقي ِ  ابنُ  واإلمامُ  ، )٢٨١ ، ٢٦/٥٠

 اععلماء �طاع من باب'' ''  الوحيد''  كتاِب  ف الوهاب عبدِ  بنُ  �مدُ  والشيخُ  ، )٣/١٠٦٣(''  الرسلة
 ذكر غ� من اللفظ بهذا''  �ر�اباً  اتذه  فقد اهللا حرم ما وتليل ، اهللا �حل ما تر�  ف واألوراء
  ؟ عنهما اهللا رض عباٍس  ابِن  ألثرِ  الصحيحُ  اللفُظ  هو ما وع�ن ، لسناده حت �و ، ل الصدر

 
ُ  ُص�ف   الفِبّ  ُرُمتفعُ   : قُاُل    ُ�بفاٍس  ابِْن    ُعِن  - ١  َف بُو    َُُ�    :الّزُ�ْ�ِ  ْ�نُ  ُعْرُوإُ   ُ�ُقاُل   وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ُ
 ُوُ�ُمرُ    بُْ�رٍ  �

ُقوُل  ُما : ُ�بفاٍس  اْ�نُ    ُ�ُقاُل  الُْمتُْعِة، ُ�نْ   ُقوُل : قُاُل    ؟ ُعُر�فةُ   ُُ ُُ : �َُُ    
ُ
 ا�ْنُ    ُ�ُقاُل  الُْمتُْعِة، ُ�نْ   ُوُ�ُمرُ    بُْ�رٍ  بُو�

ُراُه ْ    :ُ�بفاٍس 
ُ
قُوُل  ُسيُْهِلُدوُن، �

ُ
ُ  ُص�ف    الفِبّ  قُاُل : � َف بُو   َُُ�  ُوُ�ُقوُل    وُُسلفُ ، ُعلُيْهِ  ا

ُ
 .  ُوُ�ُمرُ    بُْ�رٍ  �

 
 اعفقيه''  ف والطيب ، )٢٣٧٨(''  وفضله اععل  بيان جامع''  ف اعَ عبد وابن ، )١/٣٣٧( �حد رواه

�ٍك،  طر�ق من )٣٧٩(''  والتفقه ْ�ُمِش    ُعِن  ُشِ
ُ ْ
ُفُضيِْل    ُعِن   ،  األ

ْ
ُراهُ    : قُاُل   ُ�ْمٍرو بِْن  اع

ُ
 بِْن  ُسِعيدِ    ُ�نْ  �

 .  به ُ�بفاٍس  ابِْن    ُعِن  ،   ُجبُْ�ٍ 
 .  كث�اً  ىطىء صدوق: ''  القر�ب''  ف الافظ قال اهللا عبد بن ش�ك فيه ، ضعيف و�سناده

 
 فقال ُعُر�فُة، يا �وك سل:  عباس ابن فقال! ؟ التعة ف ترخص اهللا تتق �ال:  عباس البن عروإ قال - ٢

 اهللا، يعذب�  حت منته� �را�  ما واهللا: عباس ابن فقال يفعال، فل  وعمر ب�ر �بو �ما:  عروإ
 ، اهللا رسول �سنة �عل  لما: عروإ فقال وعمر، ب�ر اب عن وتدثونا اهللا، رسول عن �حدث� 

 .منك لا و�تبع
 

 من )٢/٢٠٦(''  الزاد''  ف اعقي  وابن ، )٢٣٧٧(''  وفضله اععل  بيان جامع''  ف اعَ عبد ابن �ورده
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 .  به عروإ قال:  قال �يوب عن معمر حدثنا الرزاق عبد طر�ق
 . ''  العاد دزا''  �ققا لسناده وصحح
''  الزاد''  ف اعقي  ابن و�ورده ، السابقة الرواية بنحو )٣٨٠(''  والتفقه اعفقيه''  ف �سنده الطيب ورواه

 .  به الز�� بن عروإ �ن وليدة �ب ابن عن ، �يوب عن ، ز�د بن حاد طر�ق من كهما )٢٠٧ - ٢/٢٠٦(
 

 . ''  صحيح و�سناده'' : ''  الزاد''  �ققا وقال
َا� ورواه :  فقال عباس ابن �ت �نه الز�� بن عروإ عن ) الحر�ن �مع - ١٧١٨( ''  األوسط''  ف اعط

 بعمرإ �و بج �رماً  ىرج الرجل:  قال ؟ عر�فة يا ذاك وما:  قال!  الاس �ضللت طالا عباس ابن يا
 آثر - و�ك - �هما:  فقال ؟ ذلك عن ينهيان وعمر ب�ر �بو كن فقد حل قد �نه زعمت طاف فِذا

:  عروإ فقال ؟ �مته و� �صحابه ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سن وما اهللا كتاب ف ما �م عندك
:  وليدة �ب ابن قال ومنك م� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سن وما اهللا ب�تاب �عل  كنا هما

 .  عروإ فخصمه
 

 .  حسن و�سناده األوسط ف اعطَا� رواه:  )٣/٢٣٤(''  الجمع''  ف اليث� قال
 

ْصله ، بِالفْصِغ�ِ  وُُهوُ :  ُعُر�فة يُا:  )٨/٢٢٠(''  اعفتح''  ف حجر ابن الافظ قال:  فائدإٌ 
ُ
 فُاْجتُُمعُ  ُعُر�ُْوإ ُو�

بِْدعُْت  ِعلفة ُحْرفُا
ُ
ْدِغُمْت  ُ� ف  يُاء الُْواو فُأ

ُ
ْخُرى ِف  �

ُ ْ
 .ه.ا. األ

 قلُت :  الز�� بن عروإ كم ع )١/٣٧٨(''  والتفقه اعفقيه''  ف الغدادي الطيب علق:  �خرى فائدإٌ 
ُ  �ن ينبغ ال �نه لال عروإ به وصفهما ما ع وعمرُ  ب�ر �بو كن قد:  ُق�ف  به ثبتت ما ترك ف �حدٌ  ُُ

 . ه.ا. وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سنة
 ُمُعارُُضةُ  ُعْرُوإ قصد ُما:  قُلُْت '' :  الز�� بن ععروإ اععذر ل�اد ف )١٥/٢٤٣( '' الس�''  ف الهب وعلق
ى بُْل  ، بِِهُما وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  اهللاُ  ُص�ف  الفِبّ 

ُ
ُهُما ُر� َف

ُ
 .ه.ا.''  نُاِسخ ُعُ  اّطلُُعا ُوقُدِ  لِالف  الُمتُْعة ُعِن  نهيُا ُما َ
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 حلاب بتقص� مرونأي حليت لآ ئمةأو طالب بأ بن ع  
 رسخرون وحلشيعة

 الرحي  الرحن اهللا �س  
  : و�عد وااله ومن وصحبه آل وع اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد

  اللح واعفاء الياب تقص� السنة اهل ع و�ندرون رسخرون االثناعش�ة سمعنا ما كث�ا
  كتبه  ف ورد اا الدث� يدر�ون وال وع الب يرددون عنه  العهود هو كما

 
  تعا  اهللا رحة عليه االسالم شيخ قال كما و

 ...نقل وال ل  عقل ال الرافضة

 
 طاعب اب بن ع ان تثبت ) الكف(  اعقوم عند الدتب اصح ف وردت الروايات من �موعة وهذه
 الساق منتصف وا  الدعب� فوق ازارا يلبس كن عنه اهللا رض
 الدعب� االزار اليتعدى ان ع شددوا ائمته  وان

 السادس الج�:  الكف
 الّيُاِب  �ُْشِم�ِ  باب

 
 ّ �ِيهِ  ُ�نْ  لِبُْراِهي ُ  ْ�نُ  ُعِ

ُ
ِب  ابِْن  ُعِن  �

ُ
ِ  ُ�بْدِ  ُ�نْ  ُ�ُمْ�ٍ  � َف ِب  ُ�نْ  ِسنُانٍ  بِْن  ا

ُ
ِ  ُ�بْدِ  � َف  ) السالم عليه(  ا

ِ  قُْولِ  ِف  َف   وُ  ُربُارُكُ  ا
ُ
 . فُُشّمرْ  قُاُل  ُ�ُطّهرْ  ِ�يابُُك  وُ  ُرُعا 

 
ُُسْ�ُ 

ْ
دٍ  ْ�نُ  ال دٍ  بِْن  ُمُع�ف  ُ�نْ  ُ�ُمف ُُسِن  ُعِن  ُ�ُمف

ْ
ّ  بِْن  ال اءِ  ُعِ ْحُدُ  ُ�نْ  الْوُشف

ُ
ِب  ُ�نْ  ُ ئِذٍ  بِْن  �

ُ
 ُ�نْ  ُخِد�ُةُ  �

ِب  ُ�نْ  ُخنُيٍْس  بِْن  ُمُع�ف 
ُ
ِ  دِ ُ�بْ  � َف ُت  ِعنُْدُ� ْ  ُكنُ  ) السالم عليه(  ُعِلّياً  لِنف  قُاُل  ) السالم عليه(  ا

ُ
 فُأ

ثُْواٍب  ثُُالثُةُ  اْشُتُى وُ  ِديُوانٍ  بُِ� 
ُ
ُقِميُص  بِِدينُارٍ  �

ْ
  اع

ُ
ُدْعِب  فُْوقِ  لِ 

ْ
ُزارُ  وُ  اع ِ

ْ
  اإل

ُ
اقِ  نِْصِف  لِ   الّرُداءُ  وُ  السف

  يُُديْهِ  ُ�ْ�ِ  ِمنْ 
ُ
يْهِ  لِ  ُُ   ُخلِْفهِ  ِمنْ  وُ  ثُْد

ُ
ُتُيْهِ  لِ 

ْ
ل
ُ
  يُُدهُ  ُرُ�عُ  ُ� ف  �

ُ
ُماءِ  لِ  ُ  ُ�ُْمدُ  يُُزْل  فُلُ ْ  السف َف  ُكُساهُ  ُما ُعُ  ا

ُ  ُدُخُل  ُحتف 
ُ
ل ي اللّبُاُس  ُهُذا قُاُل  ُ� ف  ُمْ�ِ ِ

ف
نْ  لِلُْمْسِلِم�ُ  يُنْبُِغ  ال

ُ
بُو قُاُل  يُلْبُُسوهُ  �

ُ
ِ  دِ ُ�بْ  � َف  عليه(  ا
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  عُِ�نْ  وُ  ) السالم
ُ
ْقِدُرونُ  ال نْ  ُُ

ُ
ُْومُ  ُهُذا يُلْبُُسوا �

ْ
ُ  وُ  ُوُراءٍ  عُُقالُوا وُ  ُ�ْنُونٌ  عُُقالُوا ُ�ُعلْنُاهُ  لُوْ  وُ  ال َف   ا

ُ
 ُرُعا 

ُقوُل    وُ  اْرُ�ْعُها ِ�يُابُُك  وُ  قُاُل  ُ�ُطّهرْ  ِ�يابُُك  وُ  ُُ
ُ
ُرفُها ال

ُ
 . اللّبُاُس  ُهُذا ُكنُ  قُائُِمنُا مُ قُا لُِذا وُ  ت

 
إٌ  ْصُحابِنُا ِمنْ  ِعدف

ُ
دِ  ُ�نْ  ِزُ�ادٍ  بِْن  ُسْهِل  ُ�نْ  � ْعُقوُب  بِْن  يُو�ُُس  ُ�نْ  ِعيُس  بِْن  ُ�ُمف ِ  ُ�بْدِ  ُ�نْ  ُُ َف  بِْن  ا
ْعُقوُب  ِ  ُ�بْدِ  ُ�نْ  ُُ َف ُوُرِ�  قُاُل  ِهُاللٍ  بِْن  ا

ُ
بُو �

ُ
ِ  ُ�بْدِ  � َف نْ  ) السالم هعلي(  ا

ُ
ْشُتُِي  �

ُ
�  ُ

ُ
ُ  ُ�ُقلُْت  لُِزاراً  ل

ُ
 ل

ِصيُب  لُْسُت  لِّ� 
ُ
�  

ف
ُطعْ  قُاُل  ُواِسعاً  لِال ْْ هُ  وُ  ِمنْهُ  ا ِب  لِنف  قُاُل  ُ� ف  قُاُل  ُكفف

ُ
ُدْعبُْ�ِ  ُجاُوزُ  ُما وُ  قُاُل  �

ْ
  الفارِ  فُِف  اع

 
 ّ �ِيهِ  ُ�نْ  لِبُْراِهي ُ  ْ�نُ  ُعِ

ُ
ِب  ُ�نْ  ُسالِ ٍ  بِْن  ِهُشامِ  ُ�نْ  ُ�ْبُوٍب  ابِْن  ُعِن  �

ُ
ِب  ُ�نْ  بُِص�ٍ  �

ُ
 عليه(  ُجْعُفرٍ  �

نف  ) السالم
ُ
وُْص  ) وآل عليه اهللا ص�(  الفِبف  �

ُ
ُ  ُ�ُقاُل  تُِمي ٍ  بُِ�  ِمنْ  رُُجًال  �

ُ
ُزارِ  لِْسبُاُل  وُ  لِيفاكُ  ل ِ

ْ
 وُ  اإل

ُقِميِص 
ْ
ُ  وُ  ةِ الُْمِخيلُ  ِمنُ  ُذلُِك  فُِِنف  اع َف   ا

ُ
ّب  ال  . الُْمِخيلُةُ  ُ�ِ

 
ِب  ُ�نْ  ِوْهُرانُ  بِْن  ُسُماُعةُ  ُ�نْ  ِعيُس  بِْن  ُ�ثُْمانُ  ُ�نْ  ُ�نْهُ  -

ُ
ِ  ُ�بْدِ  � َف  الرفُجلِ  ِف  قُاُل  ) السالم عليه(  ا

ْرُرهُ  لِّ�  قُاُل  ثُْوُ�هُ  ُ�ُرّ 
ُ ُ
نْ  أل

ُ
  بِاعنُّساءِ  يُتُُشبفهُ  �

 
 اذناب ه  ومن عليه  اهللا رضوان اليت بآل يقتدون الين ه  من للجميع اتضح قد االن

 !!للمجوس
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 رنسما حهللا رض ع ع فاطمة غضب  
 الرحي  الرحن اهللا �س  
 

 :بعد �ما ث  لصطف الين عباده ع وسالم و�ف هللا المد
 اهللا رض فاطمة السيدإ غضب مساعةب فه  وال وع بال يتشدقون االثناعش�ة االمامية سمعنا طالا
 وارضاه عنه اهللا رض ب�ر اب الصديق ع عنها

 
 اب ف اعطعن �مل ع �مل غضبها كون او عنها اهللا رض غضبها اسباب عن الظر و�صف
 ال ام عنه اهللا رض ب�ر

 
 تعا  اهللا رحه الخارى صحيح ثبت فقد

   عن حدثه    كث� بن الولد    �ن    �ب    حدثنا    لبراهي  بن يعقوب    حدثنا    الر� �مد بن سعيد    حدثنا
    حدثه    حس� بن ع    �ن حدثه    شهاب ابن    �ن حدثه    اةؤ� حلحلة بن عمرو بن �مد 
 
   عقيه عليه اهللا رحة    ع بن حس�    مقتل    معاو�ة بن يز�د    عند من    الدينة    قدووا ح� �نه  )
 سيف معطي �نت فهل ل فقال ال ل فقلت بها تأور� حاجة من لل لك هل ل فقال    ترمة بن السور 

 ىلص ال �عطيتنيه عئ اهللا واي  عليه اعقوم يغلبك �ن �خاف فِ�    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول
   السالم عليها    فاطمة    ع    جهل �ب    ابنة    خطب    طاعب �ب بن ع    لن نفس تبلغ حت �بدا لله 

َه ع ذلك ف الاس ىطب    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول فسمعت     �تل  يومئذ و�نا    هذا من
 هعلي فأث�    شمس عبد ب�    من ل    صهرا    ذكر ث  دينها ف تفت �ن �توف و�نا م�    فاطمة    لن    فقال 

 حراما �حل وال حالال �حرم لست و�� ل فو� ووعد� فصدق� حدث� قال لياه وصاهرته ف
  )�بدا    اهللا عدو و�نت    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول بنت    تتمع ال واهللا وع�ن

 
 الرواية هذه يماثل ما اإلمامية كتب ف ثبت وقد
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  : سئل �نه ) الصادق جعفر(  عبدا� �ب عن كتابه ف بالصدوق اللقب اعق� بابو�ه ابن روى

 
 �ب لون فتغ�:  قال ؟ به يضاء اا ذلك غ� �و قنديل �و بمجمرإ معها و�مش بنار النازإ �شيع هل
  : قال ث  جالسا واستوى ذلك من )ع( اهللا عبد

 
 علياً  علمت �ما:  لا لفقا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بنت فاطمة ل  األشقياء من شق جاء لنه
 اعغ�إ من فدخلها.  ورات ثالث �قول ما حقاً :  فقال ؟ تقول ما حقاً :  فقاعت جهل �ب بنت خطب قد
 وجعل جهاداً  الرجال ع و�تب غ�إ اعنساء ع كتب تعا  تبارك اهللا �ن وذلك نفسها تملك ال ما

  . اهللا سبيل ف رالهاج للمرابط جعل ما األجر من منهن الصابرإ للمحتسبة
 

  تقها ع السن حلت الليل وجاء �وست حت متفدرإ و�قيت ذلك من فاطمة غ  فاشتد:  قال
 حجرإ ل  توعت ث  ، الم� بيدها اعيسى كثوم �م بيد و�خذت األرس  تقها ع والس� األيمن
 ، � ما اعقصة يعل  ول  يهعل وعظ  غمه للك فاشتد فاطمة ير فل  حجرته فدخل عّ  فجاء �بيها

 كثيب من شيئاً  جع ث  ، اهللا شاء ما فيه يص� السجد ل  فخرج �بيها م�ل من يدعوها �ن فاستح�
 ث  الاء عليها �فاض الزن من بفاطمة ما وسل  عليه اهللا ص� الب ر�ى فلما ، عليه وات�أ السجد
 ما يذهب �ن اهللا د  ر�عت� ص� و�ما ، اجدوس راكع ب� يص� يزل فل  السجد ودخل ثو�ه عبس

 الب رآها فلما الصعداء وتتنفس تتقلب و� عندها من خرج �نه وذلك ، واعغ  الزن من بفاطمة
 الب فحمل ، فقامت بُنية يا قو�:  لا قال قرار لا وعيس الوم يهنيها ال �نها وسل  عليه اهللا ص�
 وهو )ع( ع ل  فانت� كثوم �م بيد و�خذت الس� فاطمة توحل السن وسل  عليه اهللا ص�
 سا�ن ف� !!  تراب �با ق :  وقال فغمزه عّ  ع رجله وسل  عليه اهللا ص� الب فوضع نائ 

 من فاستخرجهما عّ  فخرج ، وطلحة ، �لسه من وعمر ، داره من ب�ر �با ل ادع!!  �زعجته
 علمت �ما!!  عّ  يا:  وسل  عليه اهللا رسول فقال.  عليه اهللا ص� اهللا رسول عند واجتمعوا منازلما

 وو� بعد آذاها ومن ، اهللا آذى فقد آذا� ومن ، آذا� فقد آذاها فمن ، منها �نا م� بضعة فاطمة �ن
  . وو� بعد آذاها كمن كن حيات ف آذاها ومن ، حيات ف آذاها كمن كن
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 ف الجلس الرواية �ورد �يضا ، الجف مطبعة ١٨٦ ، ١٨٥ ص اعق� و�هباب البن الشائع علل انظر
  ( اععيون جالء(  كتابه

 
هديت جار�ة حجر ف ر�سه ر�ت حينما ) �خرى ورإ(  عليه وغضبت

ُ
 هو وها.  �خيه قبل من ل �

  : الص
 

  : قال �نه ذر �ب عن والجلس اعق� يروي
 

هديت ، البشة بالد ل  مهاجر�ن طاعب �ب بن وجعفر �نا كنت
ُ
 آالف �ر�عة قيمتها جار�ة لعفر فأ

 فاطمة فدخلت ، فاطمة م�ل ف عّ  فجعلها ، تدمه )ع( عع� �هداها الدينة قدمنا فلما ، دره 
!!  السن �با يا:  فقاعت ، الار�ة حجر ف السالم عليه عّ  ر�س ل  فنظرت يوماً  السالم عليها
 ل  الس� ف ل تأذن:  قاعت ؟ تر�دين الي فما ، شيئاً  فعلت ما �مد بنت يا اهللاو:  فقال ؟؟ فعلتها
 الب و�رادت ، بلبابها فتجلببت ، لك �ذنت قد:  لا فقال.  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ب م�ل
  . وسل  عليه اهللا ص�

 
  ( عّ  مع معاشتها كيفية( باب ٤٤ ، ٤٣ ص األنوار بار و�يضاً  ١٦٣ ص للق� الشائع علل انظر

 
 اعقوم كتب ف ثبت كما ) ثالة ورإ(  عليه وغضبت

 
 فرجعت ليّاها يعطيها �ن ب�ر �بو امتنع ب�ر �ب من فدك طالت لا عنها اهللا رض فاطمة لن )

 عن المتناعه عّ  ع وغضبت ، وورضت يوصف ل  ما اعغيظ من جرعها وقد السالم عليها فاطمة
 اعظن� حجرإ وقعدت الن� وشيمة اشتملت!!  طاعب �ب ابن يا:  وقاعت ليّاها ووساعدته تهمناص
 قحافة �ب ابن هو فهذا ، الخنث� هؤالء من غلبت واآلن ، وقاتلته  اةهر شجعان �هلدت ما بعد

 ل سفلي �حد ينص� وال ، و�اجج� وىاصم� وظلماً  جَاً  �ب ل وهبها اعت فدك م� يأخذ
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 الئاب تأت نفس �ذللت حز�نة ورجعت غضبة فذهبت ، و�يل وال شافع ل وعيس مع� وال ناص
  ( ر� ل  و�ختص  �ب ل  �شدو لنما منسياً  �سياً  و�نت هذا قبل مّت  لت� يا ، تتحرك وال وتذهب

 
 ٢٩٥ ص للطوس األمال كتاب ف ومثله ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ص فدك بث للمجلس الق� حق كتاب انظر

 
 
 

 بن بع� الوعيد هذا يلحق �ن او� باب من �عيس بفاعله الحقاً  وعيداً  الرواية ف كن ان:  نقول هنا
 !!؟؟ حقه ف الرواية ثبتت واعت عنه اهللا رض طاعب �ب
 

 من الوعيد عن �بعد عنه اهللا رض ب�ر �بو ي�ون �ال بفاعله الحقاً  وعيداً  عليها يتتب ل  و�ن
 !!!؟؟.. عنهما اهللا رض عّ 
 

 ب� وقعت اعت الوقائع بعض ذكروا قد وغ�ه  واألر�� واعطوس الجلس ان ذكر ما ك ا  اضف
  عنه اهللا رض عّ  ع غضبها ث  ليذاءها سببت عنهما اهللا رض وفاطمة ع
 

  الروايات هذه مثل تضافر بل ورود ف االمامية راى هو فما
 

 وارضاه عنه اهللا رض ب�ر اب ع اوقعوه الى ال�  نفس عنه اهللا رض ع ع سيوقعون وهل
 !!بمدياع�؟؟ الديل سيدون ام
 

 والرشاد الداية وللجميع لا اهللا �سال
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  ؟ حلسنة أهل تتعت من حلالوة �سخبأن  حلقال 
  و�ر�ته اهللا ورحة علي�  السالم 

  �جع� وصحبه آل وع اهللا سولر ع والسالم والصالإ المد�
 

 !العاص�ن الشيعة علماء من وغ�ه الو� ادع هدذا
 راح بل ، جداً  الالوإ �سخ واستندروا ، بالحر�ف قول هو الالوإ بنسخ السنة �هل قول �نّ  ادعوا

 .واإلصالح هجر شبدة ف الفيد كلدعو الشع ال�  بهذا رستهز� بعضه 
 

 )السنة؟ �هل تت ت من )الالوإ �سخ( بوقوع اعقول هل( الالسؤ يبق ع�ن
 :)الرحي  الرحن اهللا �س ( بعد �قول
 .السنة �هل منفردات من �نه و�ّدع )الالوإ �سخ( يندر من جرم ع اةامغة األدعة هذه

 
 :٢٠٤ص ١ج )اعقرآن فقه(  كتابه ف الراوندي اعقطب يقول

 ، ال�  دون اللفظ و�سخ ، اللفظ دون ال�  �سخ: سام�ق ثالثة ع الشع ف واعنسخ )
 .)معاً  و�سخهما

 
  : ٢١٠ص ١ج )األحكم قواعد( كتابه ف ال� اععالمة و�قول

 عن وال بِسالمه رسقط وال ، االسالم صحته وشط ، اعغسل عليه �ب الجنب الكفر : � فروع )
 النسوخ دون ، خاصة حدمه النسوخ وس �رم : ب ، يبطل ل  غسله بعد السل  ارتد ولو ، الرتد
 .) خاصة تالوته

 
  : ٣٩٤ ص ١ ج )البيان(  كتابه ف اعطوس الشيخ و�قول

 افراد غ� من والالوإ ال�  �سخ �وز : قوم قال -:  اوجه �ر�عة ع اعنسخ كيفية ف واختلفوا )
 �سخ �وز:  آخرون وقال - . الالوإ دون ال�  �سخ �وز:  آخرون وقال -.  اآلخر عن منهما واحد
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 �سخ �وز:  رابعة فرقة وقاعت - . قبله كتاب من الدتاب ينسخ كما ، الحفوظ اللوح من اعقرآن
 سائر وافسدنا ، ذلك ع دللنا وقد - الصحيح وهو - معا و�سخهما ، وحده وال�  ، وحدها الالوإ
 ). اعفقه اصول ف اععدإ ف االقسام

 
  : ١٨١ ص )الوصول مبادئ(  كتابه ف ال� مةاععال و�قول

 ما و�  الناجاإ �مام كلصدقة ، بدل غ� ل  الشئ �سخ:  �وز"  �سخه �وز ما:  ف"  الرابع الحث)
 .)و�اععدس ، ال�  دون الالوإ و�سخ �ثقل هو
 

  : ١٧٠ ص )األصول معارج(  كتابه ف ال� الحقق و�قول
 و�نسخ ، بالول االعتداد كنسخ ، وواقع ، جائز الالوإ دون ال�  �سخ:  السادسة السأعة)

 ف كن انه يقال كما ، واقع:  وقيل ، جائز ال�  بقاء مع الالوإ �سخ كذلك.  اليوت ف االوساك
(  ال�  �سخ لو:  يقال ال.  �وز فانه ، معلوما ) ٣(  ) ي�ن ل  ان(  و وهذا ، �سخت ز�ادإ اعقرآن

 داللها بطالن و�ما ، ابقائها تقتض وصلحة ع رشتمل �ن الائز من فانه ، فائدإ الالوإ ف بق ) لا
 . )به اععمل �ب ال نع  ، ال�  ع باقية اةالعة فان ، �سل  فال
 

  : ١٥٦ص ٢ج ،: ٧٧ص ١ج -اعقديمة اعطبعة - )الطلب منت�(  كتابه ف ال� اععالمة و�قول
 وسه �وز ال تالوته والنسوخ اعقرآن حرمة النه وسه �رم خاصة حدمه النسوخ: عش الا� )

  .)قرآنا كونه عن لروجه حدمه بق و�ن
 

  : ٢٢٣ص ٢ج -الديدإ اعطبعة - ذاته الدتاب ف �يضاً  و�قول
 ابعت الحر�  ألن ، وسهما لما �وز �نه فالوجه ، تالوته النسوخ �و ، وتالوته حدمه النسوخ �ما)

 .)األصل ع فيبق عنه باعنسخ خرجا قد لالس 
 

  : ١١ ص ١ ج -اعقديمة اعطبعة - )األحكم تر�ر( كتابه ف و�قول
 اما وغ�ه حدمه النسوخ ب� فرق فال هاوشه لس و�وز اعقران كتابة وس للمحدث �وز ال)
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 ف حدثه تدد لذا الطن هب ومن صلوإ لك يتوضأ السلس به دام من ط لسه فيجوز تالوته النسوخ
 ) الصلوإ

 
  : ٨٣ ص ١ ج -الديدإ اعطبعة - ذاته الدتاب ف �يضاً  و�قول

 حدمه النسوخ ب� فرق وال ، هاوشه لس و�وز ، اعقرآن كتابة وس للمحدث �وز ال : الامن)
 .)لسه فيجوز تالوته النسوخ �ما ، وغ�ه

 
  : ٤٨ ص ١ ج )فوائداع ليضاح(  كتابه ف اععالمة ابن و�قول

 عن وال ، بِسالمه رسقط وال ، االسالم صحته وشط ، اعغسل عليه �ب الجنب الكفر ) األول(  )
 دون ، خاصة حدمه النسوخ وس �رم ) الا�(  ، يبطل ل  غسله بعد السل  ارتد ولو الرتد

 .) خاصة تالوته النسوخ
 

  : ٢٧٠ ص ١ ج )قاصدال جامع(  كتابه ف الدرك الحقق و�قول
 عن وال ، بِسالمه رسقط وال ، االسالم صحته وشط ، اعغسل عليه �ب الجنب الكفر:  �:  فروع)

  . يبطل ل  غسله بعد السل  ارتد ولو.  الرتد
 ، وتالوته حدمه النسوخ فأما ، خاصة تالوته النسوخ دون خاصة حدمه النسوخ وس �رم:  ب
 و�ذا ، وسه �رم فال ، فنسخت �رمات رضعات عش اعقرآن ف كن �نه ،  �شة عن روي كما

 التة فارجوهما زنيا لذا والشيخة الشيخ:  و� ، والشيخة الشيخ كآية ، حدمه دون تالوته النسوخ
 �ن و�وشك.  �صن� كنا لذا الرج  وجوب وهو باق حدمها فِن ، حدي  عز�ر واهللا اهللا من ن�اال
 تر�  ألن هذين وس �رم ل  و�نما ، الوع هذا من وسعود ابن قراءإ من وير ما بعض ي�ون
 دون حدمه النسوخ و�ما.  األصل ع فيبق ، عنه الالوإ بنسخ خرجا وقد ، لالس  تابع الس

 .) ذلك و�و لائت� عش�ن ثبات وجوب وآية ، الصدقة آية مثل ، فدث� تالوته
 

  : ٥٠ ص )النان روض( هكتاب ف الا� الشهيد و�قول
 الكيف ععدم منه الصب يمنع فال بالكف الختص الشع خطاب باب من الحر�  لن ىف وال)
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 وال تالوته النسوخ دون وغ�ه منه حدمه النسوخ ب� فرق وال تمر�نا منعه للو� رستحب نع 
 �و دره  ع كن ولو تعا  اهللا اس  عليه ودتوب شئ �و كلديث اةينية الدتب باعقرآن يلحق
 باعقرآن يلحق وال تالوته النسوخ دون وغ�ه منه حدمه النسوخ ب� فرق وال غ�هما �و دينار

 .) تعا  اهللا اس  عليه ودتوب شئ �و كلديث اةينية الدتب
 

 ٤٢٩- ٤٢٨ ص ١ ج )الر�عة( كتابه ف الرتض السيد و�قول
 عبادتان والالوإ ال�  �ن اعل  دونه الالوإ و�سخ وإالال دون ال�  �سخ جواز ف فصل)

 تقتضيه ما بسب ، االخرى دون واحدإ ك و� ، معا فيهما اعنسخ دخول فجائز ، الصلحة يتبعان
.  الناجاإ �مام الصدقة وتقدي  ، بالول االعتداد و�سخ الالوإ دون ال�  �سخ ومثال.  الصلحة
 من �ن روى ما وهو ، اآلحاد خَ جهة من النه ، به مقطوع غ� � ال دون الالوإ �سخ ومثال
 ال�  �سخ ومثال.  ذلك تالوإ فنسخت ) �لتة فارجوهما زنيا لذا والشيخة والشيخ(  اعقرآن جلة

 �نزل فيما كن: ( قاعت �نها  رشة عن روي ما وهو ، اآلحاد �خبار ف - �يضا - ووجود معا والالوإ
  (. يت� كن ذلك و�ن ، بمس فنسخ )�رمن رضعات عش( -سبحانه - اهللا
 

  : ١٥ ص ١ ج )الشموس وشارق( كتابه ف الوا�ساري الحقق و�قول
 . )باععدس اععدس �و ظاهر حدمه ف داخل غ� حدمه دون اعقرآن من تالوته النسوخ: الاوس)
 

 - :١٦٦ ص ١ ج ذاته الدتاب ف �يضاً  و�قول
 �يضا لالصل اعقرآن من ) تالوته �سخ وما(  معارض وعدم لالصل ) النسوخة الدتب وس و�وز ))

 .)عرفاً  عليه اعقرآن صدق وعدم
 

  : ٤٢ ص ٢ ج -الديدإ اعطبعة )اللثام كشف( كتابه ف الندي اعفاضل و�قول
 ) النسوخ دون(  قرآنيته لقاء تالوته دون �ي ) خاصة حدمه النسوخ وس(  عليه ) �رم : ب )

  .)عنها لروجه ) خاصة تالوته(  �و ، وتالوته حدمه
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  : ٩٦ ص ٣ ج )الدرامة مفتاح( كتابه ف اععاو� جواد �مد السيد و�قول
 .) خاصة تالوته النسوخ دون خاصة حدمه النسوخ وس �رم : الا�)
 

 - :125 ص ٢ ج )الاضإ الدائق( ووسوعته ف الحرا� الحقق و�قول
 ، الالوإ جهة من الرمة لقاء ، تالوته دون حدمه �سخ لا الحر�  شمول اعظاهر - ( الاوس )

 �رم ال فانه ، حدمه بق وان تالوته �سخت ما بالف ، عليه والدتاب واعقرآن الصحف وصدق
  .ذلك ف خالفا اعرف وال.  الصدق ععدم ، وسه

 
 - :٢١٩ ص ٢ ج )الشيعة وستند( كتابه ف اع�اق الحقق و�قول

 وال ، الجج و�سماء ، والديث ، والفس� ، النسوخة الدتب من اعقرآن غ� وس ف تر�  ال: ب
  .تالوته دون حدمه �سخ دون.  لألصل!  اعقرآن من تالوته �سخ ما
 

 باب تت ٣٧- ٣٦ ص ٣ ج -اعقديمة اعطبعة - )األصول عدإ( كتابه ف اعطوس الشيخ و�قول
 ذكرناه ما جيع( نصه ما ) ال�  دون الالوإ و�سخ الالوإ دون ال�  سخ� جواز ذكر ف فصل(

 ف اعنسخ وقوع جاز اخرى عبادإ وال�  عبادإ كنت لذا الالوإ الن فيه اعنسخ دخول جائز
 ال�  دون الالوإ �سخ جاز ذلك ثبت و�ذا عبادت� ك ف ذلك يصح كما االخر بقاء مع احديهما
 لدون نقض اال ذلك وهل الالوإ بقاء مع ال�  �سخ �وز كيف قيل فان إالالو دون وال� 
 ثابتة دامت ما دالعة ي�ون �ن فينبغ ال�  ع دالعة كنت لذا النها ال�  ع دالعة الالوإ

 دام ما ال�  ع تدل انما النها دالعة لدونها نقضا ذلك عيس ل قيل بيناه ما ع نقضا كن واال
 دالعة الالوإ ي�ن ل  غ�ه ل  وصلحة كونه من وخرج ال�  حال تغ� لذا واما لحةوص ال� 
 يتعلق ان يمتنع ال انه وذلك ال�  ارتفع لذا الالوإ بقاء ف فايدإ ال يقولوا �ن ل  وعيس عليه

 ال�  ارتفاع مع بقائها جاز ذلك يمتنع ل  و�ذا ال�  يقتض ل  وان الالوإ بنفس الصلحة
 دون الصلحة بمجرد الكم جنس يفعل �ن �وز انه ل  يؤدى الذهب هذا ان يقولوا ان ل  سوعي

 اصال فايدإ من الكم اخال لذا لله اشاروا الي الوضع ف نمنع انما النا تابونه اا وذلك االفادإ
 ذلك بها قصد و ابه ال�  تعلق االبتداء ف افادإ النها الكم ارتفاع مع الالوإ بقاء كك وعيس
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 ىاعف وذلك الصلحة من فيها لا الالوإ و�ق فنسخ ال�  ف الستقبل ف الصلحة تغ�ت وانما
 الصلحة تعلق جواز من قلناه لا فيه شبهة فال ال�  بقاء مع الالوإ �سخ واما عنه السائل سأل ما

 بقائه الالوإ زوال مع �وز فال بها ثبت قد ال�  ان يقولوا �ن ل  وعيس الالوإ دون بال� 
 ا�شقاق ان ترى اال عليه الدلول عدم اةالعة عدم ف فليس ال�  ع دالعة الالوإ ان وذلك
 اهللا ص� نبيا كونه من ) ع(  خروجه عدمهما يوجب وال نبينا نبوإ ع دال الشجرإ و�رى اعقمر
 خروج عدمه يوجب الي اععل  ل� ا ذلك و�فارق وال�  الالوإ ف اعقول كك وآل عليه
 لواز فيه ايضا شبهة فال فيهما اعنسخ جواز واما دال انه ال ووجب اععل  الن  لا كونه من اععل 
 ار�عة بت�ص الول اعتداد �سخ تعا  اهللا الن قلناه ما بميع اعنسخ ورد وقد فيما الصلحة تغ�
 ف باقية الالوإ كنت وان للعشإ الواحد ثبات و�سخ الناجات قبل الصدق �سخ �و وعش اشهر
 لذا والشيخة الشيخ قول من الرج  اية من روى ما ع ال�  و�ق الالوإ ابقاء �سخ وقد ذلك جيع
 روى و�ك خالف بال باق وال�  اهللا انزل اا ذلك كن وان ، اهللا من ن�اال التة فارجوهما زنيا
 من عند باق وال�  الالوإ �سخ قد النه وسعود بن عبدا� قرائة ف الم� كفارإ صيام تتابع
 رصعات عشإ تعا  انزل فيما كن قاعت انها  رشة عن روى ما فمثل معا �سخهما واما بذلك يقول

 ل  ولو الثال جهة ع الواضع هذه ذكرنا وانما وحدما تالوإ بنسخة فجرت بمس �سخت ث  �رمن
 كف وذلك اةلل من قدمناه ما ذلك اجاز الي الن وصحته ذكرناه ما بواز لاخ لا منها شئ يقع
 ) الاب هذا ف
 

 ٢ج اعطوس للشيخ - )ج.ط(األصول عدإ كتاب هاوش ف اعق� األنصاري رضا �مد و�قول
 ٥٠١ص
 
 �ن �ما : األول �ما:  وفائدته ودلول عنسخ �و الَ �صل عنسخ ي�ون �ن لما األخبار ف اعنسخ)

 عنا فينسخ �شئ �َ �ن كفنا قد ن�ون بأن ، الَ بذلك بتكيفنا يتعلق �و بتالوته اعنسخ ىتص
 الالوإ �سخ ألن ، اعنسخ بواز اعقائل� االصول� ب� جائز األور�ن من واحد وو� الكيف
 وقت ف وصلحة ي�ون �ن فجاز ، الشعية األحكم من يعدان األخبار ت�ليف �سخ �و مطلقا
 ثبوته لوكن ع الميع اتفق وقد فيه خالف ال اا وهذا ، فينسخه آخر ف ومفسدإ الشارع فيثبته
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 باألخبار بتكيفنا يتغ� ال عما باألخبار ت�لفنا ينسخ �ن �وز هل �نه ف الالف لنما ، و�سخه
 ) ؟ ال �م بنقيضه

 
 :الالصة

 ينقلب �ن الستحيل من ع�ن و�ستهز� وتفتي الواء ف هدذا الكم تُطلق �ن عليك السهل من
 .لا عينيه يفتح �ن و�راد الق �راد لن للعيان واضحة السنة �هل دالئل وهذه ، حقاً  باطلك

 
 



 

666 

 حلديبية صلح ف حلرسال ىالفان حلصحابة أن 
 : الديبية صلح ف الصحابة من ووقفه ف اليجا� ع الرد �وال 

 مع اععمرإ ير�د للهجرإ السادسة السنة ف خرج )ص( اهللا رسول �ن عقصةا �مل(( اليجا� يقول
 الليفة بذي و�صحابه هو و�حرم اعقرب، ف سيوفه  يضعوا �ن فأوره  �صحابه من �ر�عمائة و �عف

 ب�َ�ائها قررشا ع�ن و �ار�ا، عيس و معتمرا زائرا جاء لنما �نه قررش لعل  الدي ق�وا و
 بن سهيل ير�سه بوفد اله فبعثوا شو�تها كس و ودة ا  عنوإ دخل �مداً  بأن رسمع �ن خافت
 ف ودة ل يت�وا �ن ع �ت حيث من الرإ هذه ف يرجع �ن منه وطلبوا اععاوري ود عبد بن عمرو
 اعت الصلحة القتضاء اهللا رسول قبلها قاسية شوطاً  عليه اشتطوا وقد �يام، ثالثة اعقادم اععام
 ذلك ف و رضوه الب من الصف هذا يعجبه  ل  الصحابة بعض وع�ن عزوجل، ر�ه لهل �وح

 الق ع �لسنا: عمر قال ب�،: قال حقاً؟ اهللا نب �لست: فقال الطاب بن عمر وجاءه شديدإ معارضة
 رسول ل�: )ص( اهللا رسول قال لذاً؟ ديننا ف اةنية نعطي فل : عمر قال ب�،: قال الاطل؟ ع وعدونا

 ب�،: قال به؟ فنطوف اليت سنأت �نا تدثنا كنت �ولست:عمر قال ناصي، وهو �عصيه ولست اهللا
 �ب ل  الطاب بن عمر �ت ث  به، ومطوف آتيه فِنك: قال ال،: عمر قال اععام؟ نأتيه �نا فأخَتك

 اهللا، رسول سألا اعت األسئلة نفس سأل ث  ب�،: قال حقاً؟ اهللا نب هذا �عيس �باب�ر يا: فقال ب�ر
 ناصه، وهو ر�ه يعص وعيس اهللا لرسول لنه الرجل �يها: ل قائالً  األجو�ة بنفس ب�ر �بو و�جابه

 احلقوا، ث  فا�روا قوووا: ألصحابه قال الصلح كتاب من اهللا رسول فرغ ولا بغرزه، فاستمسك
 ث  خباءه فدخل �حد، منه  ألوره يمتثل ل  افلم ورات، ثالث ذلك قال حت رجل منه  قام ما فوا�
 �صحابه ر�ى فلما ر�سه، فحلق حاعقه ود  بيده، بدنة �ر حت �شء منه  �حداً  ي�ل  فل  خرج
 الصلح قصة �مل هذه..  بعض، يقتل بعضه  كد حت بعضاً  �لق بعضه  وجعل فنحروا قاووا ذلك
 الس� و�صحاب الؤرخون ذكرها وقد والسنة الشيعة عند عليها التفق األحداث من و� الديبية ف

 �قر� �ن ل يم�ن فال وقفة، هنا ل و�نا ووسل ، كلخاري وغ�ه  سعد وابن األث� وابن كعطَي
 اعقائل� قول  قل يقبل وهل نبيه ، تاه الصحابة هؤالء تصف من �عجب وال �تأثر وال هذا مثل
 الادثة فهذه و�نفذونها، ) ص(  اهللا رسول �واور يمتثلون كنوا عنه  اهللا رض الصحابة بأن

 ه�، �ور هو الب وواجهة ف الصف هذا بأن  قل يتصور هل مايرووون، عليه  وتقطع ت�ذبه 
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 ف �دوا ال ث  بينه  شجر فيما �دموك حت يؤمنون ال ور�ك فال { تعا  قال معذور �و مقبول، �و
  )٢())}  �سليما لمواورس قضيت اا حرجاً  �نفسه 

 : عليه رداً  قلت

 خبيئته سوء ع يدل اا منها الام الزء �خف حيث كث�اً  الرواية �جل قد اليجا� هذا �ن يبدو ١
 الديبية صلح حديث من جزء ف جاء فقد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صحابة ع تنيه ومدى

 اقبلوها رشد خطة علي�  عرض قد هذا فِن..... (( عقومه وسعود بن عروإ قول به الستشهد
 وسل  عليه اهللا ص� الب فقال وسل  عليه اهللا ص� الب ي�ل  فجعل فأتاه، ائته، قالوا. آته ودعو�

 ال واهللا فِ� قووك، �ور استأصلت لن �ر�يت �مد، �ى: ذلك عند عروإ فقال. لديل قول من �واً 
 بظرُ  اوصص: ب�ر �بو ل فقال وُ�ُدُعوُك، يفروا �ن خليقاً  الاس من اً �شواب ألرى و�� وجوهاً، �رى

 كنت يدٌ  لوال بيده، نفس والي �ما: قال ب�ر، �بو: قالوا ذا؟ من: فقال وندعه؟ عنه نفر ��ن الالت،
 كمة ت�ل  فكما وسل ، عليه اهللا ص� الب ي�ل  وجعل قال ألجبتك، بها �جزك ل  عندي لك
 الغفر، وعليه السيف ومعه وسل  عليه اهللا ص� الب ر�س ع قائ  شعبة بن والغ�إ ه،بلحيت �خذ
 يدك �ّخر: ل وقال السيف بنعل يده ضب وسل  عليه اهللا ص� الب لية ل  بيده عروإ �هوى فكما
: فقال شعبة، نب الغ�إ: قال هذا؟ من: فقال ر�سه عروإ فرفع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لية عن
 جاء ث  �ووال  و�خذ فقتله  الاهلية ف قوماً  صحب الغ�إ و�ن غدرتك؟ ف �سع �لست غدر، �ي

 عروإ لن ث  شء، ف منه فلست الال و�ما فأقبل اإلسالم �ما: وسل  عليه اهللا ص� الب فقال فأسل ،
 اهللا ص� اهللا رسول )٣(تنخ  ما فوا�: قال بعينيه، وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب يرمق جعل
 ،)(!! �وره ابتدروا �وره  و�ذا وج�ه، وجهه بها فدلك منه  رجل كف ف وقعت لال �امة وسل  عليه
 الظر لله �دون وما عنده، �صواته  خفضوا ت�لموا و�ذا وضوئه، ع يقتتلون كدوا توضأ و�ذا

 و�سى قيص ع ووفدت اللوك، ع وفدت عقد واهللا قوم �ي: فقال �صحابه ل  فرجع ل، تعظيماً 
  ر�يت لن واهللا والجاش،

ً
 وسل  عليه اهللا ص� �مدٍ  �صحاب يعظ  كما �صحابه يعظمه قط وليك

 �وره  و�ذا وج�ه، وجهه بها فدلك منه  رجل كف ف وقعت لال �امة تنخ  لن واهللا )(!! �مداً 
 �دون وما عنده، �صواته  خفضوا ت�لموا و�ذا وضوئه، ع نيقتتلو كدوا توضأ و�ذا �وره، ابتدروا

 رجل رشهادإ وسل  عليه اهللا ص� لبيه  العّظمون الصحابة ه  فهؤالء )٤()) ل تعظيماً  الظر لله
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 هذا ىف كيف واألم� النصف اليجا� هذا ل  اعقارئ �خ �ر�يت اهللا سبحان..... الش�� من
 �ول من كمه سيهدم الزء لذا بِيراده ألنه ذلك ف �عذره القيقة ف و�نا ديث،ال من الام الزء
 ! تهو�الته؟ مع الديث ف جاء ما يتوافق كيف لذ آخره ل 

 ف يظهر وال اليجا� يدع كما شديدإ معارضة وسل  عليه اهللا ص� الب الصحابة يعارض ل  ٢
 ةينه  حباً  فعلوه ما فعلوا ولدنه  وسل  عليه اهللا ص� نبيه  ةتاعف �رادوا �نه  ع يدل ما الديث

 ف جاء ما �ن اعبش�ة األعراض تعت�ه ل�سان �ي يظن كما وظنوا الكفر�ن، ع وحنقاً  وعقيدته 
 هذه ف وجلياً  ظاهراً  كن ما وهذا السلم� حق ف لجحافاً  يعتَ ما الشوط من �برمت اعت العاهدإ
 ىاعف كيف ث  وسل ، عليه اهللا ص� نبيه  مثل لله  و�وح معصووون ه  عيسواو العاهدإ،
 يبايعونك لذ الؤمن� عن اهللا رض عقد { تعا  قول فيه  ي�ل ث  �وره يمتثلون وال نبيه  الصحابة

 آليةا فهذه )١٨ اعفتح( }  قر�باً  فتحاً  و�ثابه  عليه  السدينة فأنزل قلو�ه  ف ما فعل  الشجرإ تت
 قلو�ه  ف ما ععلمه الصحابة عن برضاه و�خف الس يعل  الي ىَ فديف الديبية، صلح ف نزعت
! ) للهدى التشيع(  هذا يأت ث  اعقر�ب باعفتح و�بشه  واعطاعة والسمع والوفاء الصدق من

 اوصص الصديق قال كما لال ل �قول فال وسل ؟ عليه اهللا ص� نبيه  تاه الصحابة نيات ف عيشدك
 . )٥(؟؟! الالت بظر

 عزى وقد  الديبية، صلح ف وسل  رواية سأنقل اعقارئ ةى وضوحاً  �رث الصورإ ت�ون وحت ٣
 ِمنُ  ُمن توضح واعت الخاري رواية غ� �خرى رواية و�  كتابه هاوش ف للها نفسه اليجا�
 �خرج فقد ألوره اإلذ ن ورفض سل و عليه اهللا ص� الب �ور خاعف الي بالحديد الصحابة
 ودة �هل صاله اليت عند وسل  عليه اهللا ص� الب �حص لا((  قول  زب بن اعَاء عن وسل 
 من معه ىرج وال وقرابه، السيف السالح، بلبان لال يدخلها وال. ثالثا بها فيقي  يدخلها �ن ع

. بيننا الشوط �رتب ) طاعب �ب ابن �ي(  عع� لقا. معه كن ان بها يمدث �حدا واليمنع �هلها،
 رسول �نك نعل  لو: الش�ون ل فقال اهللا، رسول �مد عليه قض ما هذا. الرحي  الرحن اهللا �س 
. ��اها ال واهللا ال: ع فقال. يمحاها �ن عليا فأور اهللا، عبد بن �مد: �رتب وع�ن تابعناك، اهللا
 بها فأقام اهللا عبد ابن: و�تب. فمحاها وكنها فأراه وكنها، �ر� وسل  ليهع اهللا ص� اهللا رسول فقال
 �نا فسأقول الزعوم و�نصافه وتفد�ه اليجا� هذا عقلية �ستخدم �ن �ردت و�ذا )٦())... �يام ثالثة
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 وهل الصحاب، هذا تصف من �عجب وال �تأثر وال هذا مثل �قر� �ن ل يم�ن فال وقفة هنا ل
 فهذه و�نفذه، وسل  عليه اهللا ص� الب �ور يمتثل كن الصحاب هذا بأن اعقائل قول قل  يقبل

 حت وسل  عليه اهللا ص� الب من حرصا �رث نفسه يظن فهل مايروم، عليه وتقطع ت�ذبه الادثة
 هذا نبأ يقول  قال �ن �ظن فال بنفسه، و��تبها الش�فة بيده الكمة يمح �ن و�� هو بأب دفعه

 اععقلية � فهذه...  معذور �و �ومقبول ه� �ور هو وسل  عليه اهللا ص� الب وواجهة ف الصف
 ص� الب مع لصحاب فعل ك لحمل ) جاهل( لك الاب تفتح اعت اليجا� هذا بها ي�تب اعت
 الرجوع �نفسنا ن�لف وال اعخ،...تصف وسوء ألوره امتثال وعدم ل تاعفة �نه ع وسل  عليه اهللا

 �ب بن ع عفعل الفس� هذا تقبل هل اليجا� لذا فأقول األحاديث، ُشاح من اععل  �هل ألقوال
 بما ٍع  ع ت�  �ن فعليك بذلك قبلت فِن ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب تاه عنه اهللا رض طاعب

 الصحابة بق قولك ع حدمت فقد العليل هذا يعجبك ل  و�ن الصحابة، بقية ع به حدمت
 . اععال� رب هللا والمد بنفسك عقلك ع رددت قد فتصبح بالطالن الدرام

 كن �م! ؟) ص(  الرسول قض اا حرجاً  نفسه ف �د ول  هنا الطاب بن عمر سلّ  فهل((  يقول ث 
 آخره، ل  تدثنا؟ كنت لست�و حقاً؟ اهللا نب �ولست قول ف وخصوصاً  الب؟ �ور فيما تردد ووقفه ف

 �باب�ر رسأل وذهب بوابه يقتنع ل  ك القنعة، األجو�ة بتلك اهللا رسول �جابه ما بعد سل  وهل
 سل  كن لذا �دري ال الب، غرز يلزم �ن ونصحه �بو��ر �جابه بعدما سل  وهل األسئلة، نفس
 للك فعملت نفسه عن يقول تراه اذال و�ال ،)(!!ب�ر �ب بواب �و الب بواب اقتنع �و بذلك،
 القية تلف سبب �دري وال عمر، عملها اعت األعمال � ما يعل  ورسول وحده فاهللا... �عماالً 
 �وره ل  رستمع فل  احلقوا، ث  فا�روا قوووا: اهللا رسول ل  قال لذ ذلك بعد الاض�ن من الاقية
 وهل �قر�، ما �صدق ال �نا اهللا سبحان جدوى، بدون ورات ثالث عليه  كررها حت منه  �حد
 طر�ق من ورو�ة اعقصة هذه كنت ولو الرسول، �ور مع العاول ف الد لذا بالصحابة األور يصل

 الصحة من بلغت اعقصة وع�ن الدرام، الصحابة ع افتاء قالوا ما ععددت وحده  الشيعة
 ما توثيق نفس �لزمت �ن� و�ما �يضا، الماعةو السنة �هل من الحدث� ك تناقلها �ن والشهرإ
 الصحابة هؤالء عن �عتذر و�ماذا �قول؟ �ن عسا� ماذا: ومتح�اً  وسلما لال �را� فال عليه اتفقوا
 العجزات رشاهدون وه  الديبية، يوم ل  العثة من  ماً  عش�ن قرابة اهللا رسول مع قضوا الين
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 حت ي�لموه، و�يف الرسول حضإ مع يتأدبون كيف نهاراً  لالً  يعلمه  واعقرآن البوإ؟ و�نوار
 : �قول. )٧()) صوته فوق �صواته  رفعوا لن �عمال  بِحباط اهللا هدده 

َه بما سلف  عنه اهللا رض الطاب بن عمر �ن فيه شك اا ١  ولدنه وسل  عليه اهللا ص� الب �خ
 عرفنا لذا خصوصاً  بوضوح، ل تندشف ل  الشبهة ألن االتفاق شوط ع اإلعتض من شيئاً  �بدى

 الب ع الش�ون اشتط بعدما ب�ر �ب بعده ومن وسل  عليه اهللا ص� للنب تلك �سئلته �نهوجه
((  الديث فف لله  يرد �ن �ب وسلماً  جاء من �نه منها قاسيةً  شوطاً  وسل  عليه اهللا ص�
 سبحان: السلمون قال للنا، رددته لال  دينك ع كن و�ن  رجل نام يأتيك ال �نه وع: سهيل فقال....
 بن سهيل بن جندل �بو دخل لذ كذلك ه  فبينما! وسلماً؟ جاء وقد الش�� ل  يرد كيف!! اهللا

: سهيل فقال السلم�، �ظهر ب� بنفسه ر� حت ودة �سفل من خرج وقد قيوده ف يرسف عمرو
 الدتب نقض ل  لنا: وسل  عليه اهللا ص� الب فقال لّل، ترده �ن عليه يك�قاض من �ول �مد يا هذا
 ما�نا قال ل، فأجزه:وسل  عليه اهللا ص� الب قال �بداً، شء ع �صالك ل  لذاً  فوا�: قال بعد

 معش �ي: �بوجندل قال لك، �جزناه قد بل: ودرز قال بفاعل، �نا ما قال فافعل، ب�: قال لك، بمج�ه
 ف شديداً  عذاباً  عذب قد و�ن عقيت؟ قد ما ترون �ال وسلماً؟ جئت وقد الش�� ل  �رد السلم�،

 تلك �سئلته سأل ث  )) اعخ....  وسل  عليه اهللا ص� الب فأتيت الطاب بن عمر فقال قال اهللا،
 �ن ذلك ل  �ضفنا �ذاو ث  شديداً، الصحابة �غلب وع بل الطاب بن عمر ع األور وقع كن فلهذا
 ) اعخ......به فنطوف اليت سنأت �نا تدثنا كنت �وعيس(  بقول وسل  عليه اهللا ص� الب سأل عمر
 و�صحابه هو و�دخل يعتمر �نه منامه ف ر�ى �نه �خَ قد وسل  عليه اهللا ص� الب ألن وذلك
 فكن وسل  عليه اهللا ص� الب رعم سأل وتلك لذا ،)٨(عليه  شق ذلك تأخ� ر�وا فلما اليت
 ي�ن ول  الشأن، بهذا واضحة و�سئلته اةين نصإ ع وحرصاً  الش�� لذالل ع حرصاً  منه ذلك
  ذلك

ً
 اهللا، رسول فِنه غرزه الزم: ل قال لا �باب�ر �ن((  اسحاق ابن رواية ف وقع فقد باعطبع شك

 �نه يظهر والي((  اععسقال� حجر لبن اإلمام يقول كلل )٩()) اهللا رسول �نه �شهد و�نا عمر قال
 اهللا عبد ع الصالإ ف قصته ونظ�ه الشبهة عنه وتندشف اعقصة ف الدمة ع لقف منه توقف

 عمل و�نما اعقصة، هذه و� الانية بالف ال�  اجتهاده يطابق ل  األو� ف كن و�ن �ب، بن
 فيه �تهد ألنه مأجور هو بل فيه معذوراً  كن منه ماصدر فجميع و�ال لذه، الذكورإ )١٠(األعمال
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 وسل  رواية ف وقع ما هو الشبهة ل وتنج� الدمة لعل  ذلك ف توقف عمر �ن يؤ�د والي )١١())
 ف�ل((.... الراوي قول األسئلة تل�  وسل  عليه اهللا ص� للنب عمر سؤال عند الديبية قصة ف

 �و اهللا رسول يا: فقال لياه، فأقر�ه عمر ل  فأرسل باعفتح، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع اعقرآن
 عن اهللا رض عقد { تعا  قول نزل اعفتح سورإ و� )١٢()) ورجع نفسه فطابت نع : قال! هو؟ فتح

}  �باً قر فتحاً  و�ثابه  عليه  السدينة فأنزل قلو�ه  ف ما فعل  الشجرإ تت يبايعونك لذ الؤمن�
 يدخل عن((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن وسنده ف �حد وروى
 اهللا ص� للنب البايع� الؤمن� عن برضاه اهللا �خَ فقد )١٣()) والديبية بدراً  شهد رجل الار
 �ن شك وال و�واطنه ، ظواهره  صفاء عل  ألنه لاذا؟.. بالنة ل  وشهد الشجرإ تت وسل  عليه
 ث  الصحابة قلوب صفاء عن ىَ اعغيوب عالم سبحانه اهللا كن فِذا �وائله ، من الطاب بن عمر
 ! باةين؟ طعناً  هذا ي�ون �ال الصحابة قلوب ف لطعن! الهتدي الرو�بض هذا يأت

 األعمال � ما يعل  ولورس وحده واهللا((  وقول )) �عماالً  للك فعملت((  قال عمر �ن قول �ما ٢
 الص�ح عمر عن ورد فقد جهله، عظي  ع يدل فِنما شء ع دل لن فهذا )) عمر عملها اعت
 من و�عتق و�ص� و�صوم �تصدق زعت ما يقول عمر و�ن((  لسحاق ابن رواية فف ) �عماالً (  بقول
: عمر قال: عباس ابن حديث نم الواقدي وعند.  به ت�لمت الي ك� تافة يومئذ، صنعت الي
 ف الوقف من منه بدر عما ل�فر وذلك )١٤()) دهراً  وصمت رقاباً، ذلك �سبب �عتقت عقد

 وتقواه ورعه ع واضحة دالعة هذا و� عنه اهللا رض اجتهاده من �يضاً  وهذا �ول من لألور االمتثال
 سياق من واضح هو كما الش�� لو�ذال للمسلم� اععزإ لظهار لال �راد ما و�نه للحق وانابته
 . الديث

 اهللا رسول ل  قال لذ ذلك بعد الاض�ن من الاقية القية تلف سبب �دري وال(  عقول باعنسبة ٣
  ) اعخ....احلقوا ث  فا�روا قوووا

 الصحابة جلة من كن علياً  بأن وسل  رواه الي الديث ف �وضحت عقد اليجا� لذا فأقول
 و� الطاب، بن عمر ر�ي ع االتفاقية لشوط العارض� من و�ن الديبية صلح ف ض�نالا

 علياً  �ن شك فال �حد، منه  يق  فل  فا�روا قوووا ل  قال لا وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث
 �ن عسا� ماذا(  تقول و�نت عليه، وسالمه اهللا صلوات ألوره يمتثل ول  منه  واحداً  كن �يضاً 
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 �نه و�بدو ).... ماً  عش�ن قرابة اهللا رسول مع قضوا الين الصحابة هؤالء عن �عتذر و�ماذا �قول؟
 الادثة هذه ف ع عن تعتذر �ن استطعت فِذا الصحابة، هؤالء من واحداً  علياً  �ن عنك غب قد

 الي فاعطعن عع�ٍ  عذراً  تد �ن �ستطع ل  و�ذا الصحابة، بقية رشمل اعتذار يُعد هذا �ن فأعتقد
 !! لك خ� عقلك عن لعتذر �قول �ن لال رسع� ال وهنا يقيناً، ل ووجه للصحابة وجهته

 حجر ابن بينها �وور ععدإ يعود وسل  عليه اهللا ص� الب ألور الصحابة امتثال ععدم باعنسبة �ما ٤
 بِبطال الوح نزول لرجاء �و للندب بذلك األور ي�ون �ن الحتمال توقفوا كأنه  قيل((  بقول

 ألنه ذلك ل  وسوغ �سده ، إلتمام اععام ذلك ودة بدخول  باإلذن تصيصه �و الذكور، الصلح
 من لقه  لا اعفدر ف فِستغرقوا الال صورإ �لته  ي�ونوا �ن و�تمل اعنسخ، وقوع زمان كن
 باعقهر �سده  وقضاء غرضه  بلوغ ع اعتقاده  ف واقتداره  قوته  ظهور مع �نفسه  عند الل

 األوور هذه �موع و�تمل اعفور، يقتض ال الطلق األور �ن العتقاده  االمتثال �خروا �و واعغلبة
 ال للوجوب األور لن قال لن وال نفاه لن وال للفور األور �ن �ثبت لن حجة فيه وعيس لجموعه 
 ل  �وره من اعفتح غزوإ ف ل  وقع ما هذا ونظ� (( )١٥()) االحتمال من اعقصة يطرق لا للندب،
 )١٦()) ش�وا شب ر�وه فلما فشب اعقدح تناول االمتناع ع استمروا فلما روضان، ف باعفطر
 يطرق ما فأول الهالء �ما الدرام الصحابة عن لعتذروا اععلماء يضعها اعت االحتماالت � فهذه

 صدوره  ت�نه لا وذلك ذاته الوقت ف و�سخفها الحاول �سوء ع الصحابة �فعال حل هو عقول 
 . بص�ته و�ع� اهللا �صمه ان باهللا فنعوذ والدراهية القد من

 ودفعه  الاض�ن بقية �ثار الي هو الطاب بن عمر بأن االحتمال ل  و�دفع�((  فيقول يهذي ث 
 يردده ما  ذكرها رشأ ل  �عماالً  للك عمل بأنه افهاعت ع ز�ادإ  الرسول �ور عن والخلّف اعتدد ل 
 آخر ل .....به ت�لمت الي ك� تافة واعتق واتصدق �صوم مازعت: قائالً  �خرى ووارد ف ) هو( 
 ذلك وقفه الي الوقف بعد يدرك كن نفسه عمر بأن رشعرنا اا اعقضية هذه ف عنه مأثور هو ما

  )١٧()) حقيقية ولدنها وغر�بة عجيبة قصة لنها الوم،

 عمر �ن عل  كيف لذ عنه، اهللا رض الطاب بن عمر الليل الصحاب ع الرخيص اةس من هذا ١
 ف ما يعل  فهل وسل ؟ عليه اهللا ص� الرسول �ور عن واعتدد للتخلف الاض�ن بقية �ثار الي هو

 شء �ي ع ث  عمر، ع الرافض اهذ تاول ع لال ذلك يدل فال! بذلك؟ لله �وح �م عمر قلب
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 ذلك ع يدل ما فيه كن فِذا! ذلك؟ ع يدل ما الديث ف فهل عمر؟ ع تقول ف اةع هذا استند
 . الاس خ� ع جزافاً  الكم لعقاء من بدالً  لياه فل��نا وهيهات

 اهللا ص� الرسول عن تلفوا هبزعم ألنه  الصحابة بقية ف طعن �نه ع �يضاً  الكم هذا يدل �ال ٢
 هذا يمهد كيف اعقارئ �خ �ر�يت! باعطبع جلته  من طاعب �ب بن وع! عمر ر�ي ل  وسل  عليه

 الصحابة �موع ف للطعن رو�داً  �تسبوا ل  حيث من ورستدرجه  عقرائه )الهتدي( الرافض
 �دري ولست ؟!سبعة �و ثالثة لال اارتدو الصحابة بأن الرافضة اعتقاد تقبل ل  به  لصل اععظام
 من ألنه عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع األول لمامه ف يطعن �نه ل  الرافض هذا ينتبه ل  كيف

 . وسل  عليه اهللا ص� الب �ور عن التددين الصحابة

 ووارد ف هو ددهير ما( قول ث  ) ذكرها رشأ ل  �عماالً  للك عمل بأنه اعتافه ع ز�ادإ(  قول �ما ٣
! ي�تب؟ ما الرجل هذا يع� هل حقاً  �دري فلست ) اعخ...و�تصدق �صوم زعت ما: قائالً  �خرى
 �ن ير�د هنا فهو كذا، كذا فعل �نه �خرى ووارد ف )هو( يردد ث  ذكرها رشأ ل  �عماالً  يعمل فديف
 حاسة اليجا� لذا �ن وفيبد عمر، �خفاها قد ذكرت اعت غ� �خرى �عماالً  هناك �ن اعقارئ يوه 
 ووارد( بقولك تع� ماذا ث  والشاح، الحققون عنه عجز ما اكتشاف خاللا من استطاع قد ثامنة
 اعت الخاري برواية تتمسك �علك الي فما الديث؟ لذا �خرى روايات هذه �عيست ؟) �خرى
 مع األعمال هذه توضح واعت ىاألخر الروايات ف و�شدك ) �عماالً  للك فعملت(  فيها عمر يقول
 رشأ ل  �عماالً  عمل بأنه نفسه ع يعتف فلماذا! نفسه عمر هو الروايات هذه جيع ف التك  �ن

 ! ذكرها؟

 كنت فِذا اعقضية؟ هذه ف عنه الأثور هو فما..اعقضية هذه ف عنه مأثور هو ما آخر ل  قولك �ما ٤
 فألسعت عمر يدين ما وجدت لو بك فديف متشابهاً، فتجعله الواضح الص�ح عمر عقول تأت

 . الادثة هذه ف منك لغالل وهذا ذلك فأوهمت تد ل  ولدنك! )الادي( كتابك ف عت�ينه
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 حلصحابة يذم حلقرآن أن 

 بأن �ذكر �ن ل بد ال شء ك قبل((  البحث هذا بداية ف ) زعمه حسب الهتدي( اليجا� يقول 
 �حبوا الين اهللا رسول صحابة الواقع من اععديد ف اععز�ز كتابه ف مدح قد وتعا  حانهسب اهللا

 ورضاإ ابتغاء بل استدبار، وال استعالء وال معارضة غ� و� مطمع غ� ف و�طاعوه واتبعوه الرسول
 الين الصحابة من اعقس  وهذا ر�ه، خش لن ذلك عنه ورضوا عنه  اهللا رض �ولك ورسول، اهللا

 قدره  وعظموا و�جلوه  فأحبوه  )ص( معه و�فعال  وواقفه  خالل من قدره  السلمون عرف
 اإلحتام �ط ه  الي الصحابة من اعقس  بهذا يتعلق ال وبث. ذكروه  كما عنه  وترضوا
 عنلل معرضون ه  والين بالفاق اشتهر الي باعقس  يتعلق ال كما والشيعة، السنة من والقدير
 فيه  �ختلف الين الصحابة من اعقس  بهذا يتعلق بث وع�ن والشيعة، السنة من جيعاً  السلم�
 ف )ص( اهللا رسول حذره  والين الواقع، بعض ف وتهديده  بتو�يخه  اعقرآن ونزل )(!!السلمون
 من اعقس  هذا ف هو والسنة الشيعة ب� اعقائ  ) الالف( نع  منه ، �وحذر الناسبات من اععديد

 . )١())....الصحابة

 اتفاق �ل ه  من الصحابة من �ن ع متفقون �نه  ع والشيعة السنة يَز �ن اليجا� �اول هنا
 اعقس  ف هو والشيعة السنة ب� الالف وع�ن النافقون وه  �يضاً  اتفاق �ل قس  هناك و�ن

 بل �صالً  �قسام ل  الصحابة يقسمون ال السنة ل�ه �ن ذكر �نه تناس �و و�س! الصحابة من الاعث
 اةين �صول من عنده  اعقضية وهذه عدول كه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صحابة يعدون
 ترص الصحابة �قسام ف والشيعة السنة ب� الالف بأن اليجا� فاد ء فيها الالف �وز ال اعت

 �ن لال �ب هنا ولدنه الصحابة، جلة من بال عنده  سوعي فه  النافقون �ما منه، وفاضح واضح
 ل  يرجع �نه العمق بثه خالل اليجا� يؤ�ده اا �ن واعغر�ب �قسام ثالثة الصحابة من �عل

 �عناق للوي ورت�زاً  واتذه الصحابة تقسي  ف الشيعة ر�ى �قح  هنا ولدنه اعطرف� وصادر
 فمرح الصحابة ف السنة �هل قول تماماً  و�همل اههو يوافق بما و�فسها اعقرآن نصوص

  ؟!باإلنصاف

 : ذلك ف عليه والرد الصحابة ذم ع األو� باآلية استدالل: �والً 
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 قد رسول لال �مد وما { اععز�ز كتابه ف تعا  قال: ) االنقالب آية(  رسميها فيما اليجا� رستدل
 اهللا يض فلن عقبيه ع ينقلب ومن �عقاب�  ع بت انقل قتل �و مات �فِن الرسل قبله من خلت
 ع سينقلبون الصحابة �ن ف وجلية ص�ة الدر�مة اآلية فهذه}  الشاكر�ن اهللا وسيجزي شيئاً 

 اهللا تعب� ف اآلية ذلك ع دعت كما اعقليل لال منه  يثبت وال مباشإ الرسول وفاإ بعد �عقابه 
 دل كما قليلة قلة لال ي�ونون ال فالشاكرون بالشاكر�ن، ينقلبون ال الين الابت� عن �ي: عنه 
 البو�ة األحاديث �يضاً  عليه دعت و�ما}  الشدور عبادي من وقليل { وتعا  سبحانه قول ذلك ع

 : �قول عليه وللرد )٢()).... منها العض نذكر سوف واعت االنقالب، هذا فست اعت الش�فة

 والاص والنسوخ والاسخ اع�ول كأسباب الفس� بأصول يل  �ن اهللا دتابل الفس ع �ب ١
 الفس�((  ) اعَهان(  كتابه ف الزر�ش يقول الفس�، �صول حسب تفس�ه لدون وغ�ه واععام

 وديها ترتيب ث  فيها، الازعة واإلشارات و�قاصيصها وسورتها اآلية نزول عل  هو: اإلصطالح ف
 و�ملها ومقيدها، ومطلقها و مها، وخاصها ومنسوخها، وناسخها ومتشابهها، �دمهاو ومدنيها،
 وعَها ونهيها، و�ورها ووعيدها، ووعدها وحرامها، حاللا عل : فقالوا قوم فيها وزاد ومفسها،
 �الو بالفس� اععل  �هل �قوال ل  يرجع �ن فيجب الدتاب من آية لفس� الاقل و�ما )٣()) و�مثالا

 اععل  �هل من هو فال الاحيت� من بتفس�ه يلتم ل  واليجا� وصداقية، �ى لفس�ه كن لا
 ؟!سوفسطائ تفس�ه يأت �ن بد فال حال هذه كنت ومن الفس� علماء ع اعتمد هو وال بالفس�

 . األهواء �هل شأن هو وهذا

 صاح ح� �حد يوم السلم� انهزام �سبب �نها الفسون ذكر فقد اآلية نزول لسبب باعنسبة و�ما ٢
 لخوان�  ه  فِنما بأيدي�  فأعطوه  �مد قتل قد النافق� بعض فقال �مد قتل قد: الشيطان

 به تلحقوا حت نبي�  عليه ماوض ع تمضون �ال قتل قد �مد كن لن: الصحابة بعض وقال
 كبار �حد اعتف وقد )٤(}...الرسل قبله من خلت قد رسول لال �مد وما{ ذلك ف تعا  اهللا فأنزل
 معاتبة هو(( اآلية فمع� ذلك وع ،)٥(اآلية نزول سبب هو هذا بأن عش�ة االث� اإلمامية علماء
((  )٦()) قتل �مداً  لن بأحد ل  قيل ح� والزع اللع من منه  كن ما ع �مد ألصحاب اهللا
 وما الوت، ذائقة نفس فك به، جاء وما دينه عن ذلك يصفه  �ن ل  الينبغ قتل �و �مد مات فلو
 ال الوت فِن والوحيد اإلسالم ع لموتوا بل ه  وال هو ال لخ� وسل  عليه اهللا ص� �مد بعث
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 انقلبت  قتل �و مات �فِن((  فقول )٧()) بق �و وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مات سواء منه، بد
 تلو الرسل �ن علم�  مع قتل �و مات لذا دينه وتت�ون ترتدون كيف: �ي �عقاب� ، ع

 بِدباره: �ي عقبيه ع ينقلب ومن((  وقول )٨()) قتل �و بموت فقدوا و�ن بدينه  �تباعه  و�تمسك
 اهللا وسيجزي  نفسه يض و�نما الضر من  شيئاً  اهللا يض فلن  اإلسالم عن بارتداده �و اعقتال عن

 . )٩()) باإلسالم عليه  اهللا نعمة شدروا بذلك ألنه  واستشهدوا وقاتلوا صَوا الين �ي  الشاكر�ن

 اآلية بهذه صدع عندما وذلك وثباته وشجاعته ب�ر �ب عظمة ع دلل �عظ  تعتَ اآلية هذه ٣
 اهللا رسول �ن وذلك الردإ، �ور ف وثبوته الوطن، ذلك ف وثبوته((  وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ يوم
 نفس ف تعا  اهللا �وقع والكشفة باالجتماع وهموا وت�لموا النافقون هاج ووته وشاع قبض لا

 عليه الب برجوع للمنافق� الخوفة الشهورإ بطبته فقام يقبض ل  الب �ن عنه اهللا رض عمر
 عليه الب ل  نظر �ن بعد ب�ر �بو جاء ث  كمته  وتفرقت النافق� �عضاد ف ذلك ففتف  السالم
: فقال لله الاس فأصغ ب�ر �بو فتشهد كمه ف فاستمر اسدت،: ل فقال عمر كم فسمع السالم

 مات، قد �مد فِن �مداً  يعبد كن ومن يموت ال ح اهللا فِن تعا  اهللا يعبد كن من فِنه بعد �ما
 اآلية قر� لال �حد يبق ول  الاس فبك كها يةاآل وتال الرسل قبله من خلت قد رسول لال �مد وما
 عمر بطبة اهللا فنفع: الخاري ف عنها اهللا رض  �شة قاعت الوم، ذلك قبل سمعوها ما الاس كأن
 . )١٠()) �سببه الاس وشدر ب�ر �ب شدر فيها ظهر اعت الواطن من فهذا.... ب�ر �ب بطبة ث 

 الصحابة �ن ف )!هدذا( وجلية ص�ة اآلية هذه((  ) الهتدي(  اليجا� قول �ن نعل  هنا من ٤
 الفس� بأصول جهله عظي  ع لال يدل ال )) مباشإً  الرسول وفاإ بعد �عقابه  ع سينقلبون
 هو فسها كما اآلية هذه يفس واحد بعال  لأتنا �و واحداً  تفس�اً  لا فليخط و�ال الفس�ن، و�أقوال

 اهللا ص� نبيه صحابة يبش وتعا  سبحانه اهللا �ن الع� ألصبح عقليته حسب يةاآل فست و�ذا
 �رث انقالب بدوث �زم فهو ؟!!اعقر�ب الستقبل ف سينقلبون �نه  ) وضوح ب�ل(  وسل  عليه

 سينقلبون �نه  و�ؤ�د بل فقط هذا وعيس بعد، اهللا يتوفاه لا وسل  عليه اهللا ص� والب الصحابة
 ألن و�مثال هذا مثل من الراء هذا �ستغرب ال و�نا!!! مباشإً  وسل  عليه اهللا ص� الب فاإو بعد

 تصلح �علها ما والسخافة السفاهة من فيها بأقاصيص حشيت قد الرافضة ةى الفس� كتب
 قد �يضاً  اليجا� �ن و�ما اعغفار، اععز�ز لدتاب تفاس� كتب �س� �ن من فضالً  األطفال، إلضحاك
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 من يوضح �ن فالبد مباشإً  وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد سينقلبون الصحابة �رث بأن جزم
ْعُرِف  فل  األمة ع األور اختلط و�ال الابتون الصحابة ه  ومن النقلبون الصحابة ه   الصحاب ُُ
 من قس  منه  �قسام ثالثة ا  الصحابة يقسمون الشيعة �ن ذكر �نه وخصوصاً  عقبه ع النقلب من

 اعقصية هذه يبه  اعقرآن �ن �بداً  يُعتقد وال! السلمون فيه  اختلف وقس  عنه  ورض الصحابة
 رقعة ع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صحابة فيضعوا بها و�تالعبوا السفهاء لتلقفها الط�إ

 الصحابة بأن يقول �ن رستطيع �اليجا �ن �ظن وال شاءوا، من و�بقوا �رادوا من فيلفظوا الشطرنج
 يصطدم سوف ألنه عنه  وتتضف  الرافضة به  تعتف الين )(*السبعة �و الالثة ه  الابت�

 سعد الصحابة ل  باإلضافة قليل قبل �ثبّت  كما ينقلبوا ل  وعمر ب�ر �با �ن تثبت اعت بالصوص
 وسل  عليه اهللا ص� الب عنه قال الي اهللا عبيد بن وطلحة قوسه سية اندقت الي وقاص �ب بن
 عليه اهللا ص� الب ل فردفها عينه �صيبت ح� العمان بن وقتادإ ) طلحة �وجب(  �حد وقعة ف

 اعطَس ذلك �ثبت وقد فيها انقلبوا قد اعت �حد غزوإ ف كه وذلك كنت اا كأحسن فعادت وسل 
 عند العظ  اعقس  ضمن من عيسو جيعاً  وهؤالء )١١() ناعقرآ تفس� ف اليان �مع(  تفس�ه ف

 تديد عدم �ن ل  باإلضافة! الرافضينا؟ و�خوانه الهتدي اليجا� جواب هو فما الرفض �هل
 الصحابة يمدح وواضع عدإ ف ألنه الدر�  باعقرآن للطعن الجال سيفتح النقلب� من الصحابة
 بارتداده  و�بش الصحابة يذم �خرى وواضع و� الواطن،و اعظواهر وصالح بااليمان ل  ورشهد

 األصلية، وراجعه  ذلك ع و�شهد عش�ة االثنا الرافضة لله رسع ما ع� هو وهذا اةين عن
 الزالت منه  وتقع ىطئون �ش ه  لنما الصحابة �ن هو وسل  ك يعرفه �ن �ب الي والق

 { تعا  قول ف كما ووضع ما غ� ف الدر�  اعقرآن ل  شهد وصدق عدل �هل ولدنه  والنات
 عنه ورضوا عنه  اهللا رض بِحسان اتبعوه  والين واألنصار الهاجر�ن من األولون والسابقون

 فهذه )١٠٠ الو�ة( }  اععظي  اعفوز ذلك �بداً  فيها خاةين األنهار تتها من تري جنات ل  و�عد
 عن واالنقالب باالرتداد يبشه  �ن ال وسل  عليه اهللا ص� الب ألصحاب سبحانه اهللا �شارإ
 بيده نفس فوالي �صحاب �سبوا ال((  وسل  عليه اهللا ص� الب و�قول...الهتدي، يدع كما اةين

 بالص عدول كه  فالصحابة )١٢()) نصيفه وال �حده  مد بلغ ما ذهباً  �حد مثل �حد�  �نفق لو
 . قولالع والنطق النقول
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 ورتبط ووضوحه الفس� تمام ألن بعدها واعت قبلها اعت باآليات ير�طها �ن آلية الفس ع �ب ٥
 والسورإ فيها وقعت اعت واألخطاء �حد غزوإ ضمن من � اليجا� بها استشهد اعت واآلية بذلك
 بمجرد �نه  ليه ع �ن�ر اهللا �ن وذلك اعغزوإ هذه ف ل  حدث لا للمؤمن� اهللا عتاب بصدد
 النة تدخلوا �ن حسبت  �م { تعا  فقال والمحيص واالبتالء الهاد دون النة سيدخله  االيمان

 فقد تلقوه �ن قبل من الوت تمنون كنت  وعقد الصابر�ن و�عل  من�  جاهدوا الين اهللا يعل  ولا
} ...رسول لال �مد وما { قول شإمبا بعدها ذكر ث  )١٤٣  ١٤٢ عمران آل( }  تنظرون و�نت  ر�يتموه
 األنبياء من هناك �ن بعدها اعت باآليات ذكره  ث  اعغزوإ تلك ف منه  ماكن ع بعتابه  استمرار

 بعدها اعت اآلية و� بعض�  من حدث كما وماذلوا ضعفوا وما وهنوا فما الصالون معه قاتل من
 يا�يها { تعا  بقول الكفر�ن طاعة من وحذره  يماناإل وسل  عليه اهللا ص� نبيه لصحابة اهللا �ثبت
 )١٤٩ عمران آل( }  خاس�ن فتنقلبوا �عقاب�  ع يردو�  �فروا الين تطيعوا لن آمنوا الين
 الين لن { بقول ذنبه بعض �سبب اعقتال يوم تو� عمن عفا �نه آيات بعد اهللا ذكر عتابه  و�عد
 اهللا لن عنه  اهللا عفا وعقد كسبوا ما ببعض الشيطان استل  لنما المعان الق يوم من�  تولوا
 عليه اهللا ص� للرسول استجابوا قد الؤمن� �ن سبحانه اهللا يذكر ث  )١٥٥ عمران آل( }  حلي  غفور
 الين { تعا  فقال األسد حراء ل  سفيان �ب لالحقة �حد غزوإ ف اعقرح �صابه  ما بعد من وسل 

 ل  قال الين عظي  �جر واتقوا منه  �حسنوا ل�ين اعقرح �صابه  ما بعد من والرسول هللا استجابوا
 ) فانقلبوا( الو�يل ونع  اهللا حسبنا وقالوا ايماناً  فزاده  فاخشوه  ع�  جعوا قد الاس لن الاس
  ١٧٢ عمران لآ( }  اععظي  اعفضل ذو واهللا اهللا رضوان واتبعوا سوء يمسسه  ل  وفضل اهللا من بنعمة
 اهللا من بنعمة النقلبون الصحابة ه  الديح وهذا الصفات بهذه الوصوفون هؤالء �ن شك وال )١٧٤

 واالنقالب باالرتداد وسل  عليه اهللا ص� نبيه صحابة يبش اهللا �ن اليجا� يدع فديف وفضل
 ! المسوخ؟ تفس�ه ع بناءاً 

 وذلك اععنس، واألسود وسجاح بطليحة الدر�مة يةاآل تفس� يم�ن وال((  اليجا� يقول ث 
 وقد )ص( حياته ف البوإ وادعوا اإلسالم عن وارتدوا انقلبوا قد فهؤالء الصحابة، كرامة ع حفاظاً 
 اهللا ص� آلرسول! الهوعة؟ الجازفة هذه ما اهللا سبحان ؟!!)١٣()) عليه  وانتص اهللا رسول حار�ه 
 قرب عند اععنس واألسود وسيلمة ظهر عقد! ومت؟ كيف عليه  و�نتص نالرتدي يقاتل وسل  عليه
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 و�ما ، وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ قبل هلك فقط واععنس وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ
(  قاتل وقد جيعاً  القل �هل باتفاق وذلك وسل  عليه اهللا ص� وفاته بعد ارتدا فقد وسجاح طليحة
 ما ولدنه الشام ل  ففر وهزمه ) اعباخة(  معر�ة ف طليحة الولد بن خاة ) ولالسل اهللا سيف
 بنت سجاح التنبئة الر�إ ظهرت ث  لسالمه، وحسن �خرى ورإ االسالم حظ�إ ل   د �ن لث

 ث  قتال بينه  فدار تمي  ب� من جع خاعفها وقد نو�رإ بن مالك اتبعها من ر�س ع و�ن الارث
 و دت فتوجها وسيلمة والقت خز�مة بن �وس من هز�متها بعد المامة ل  بيشها جاحس سارت

 �ب بن عدرمة ومعاونيه الولد بن خاة هزمه فقد الدذاب وسيلمة و�ما اععراق األول مقرها ل 
 اليجا� هذا وع�ن هز�مة، ش عقر�اء �و الشه�إ المامة معر�ة ف حسنة بن وشحبيل جهل
 ذلك و�! الرتدين هزم الي هو وسل  عليه اهللا ص� الب بأن يدع والس�إ الار�خ هل� الي
 الهل كن لو فوا� هؤالء، وعيس الصحابة ه  وسل  عليه اهللا ص� الب بعد الرتدين �ن يظهر حت
 ألنه  منه  تر�ثاً  الز�إ منعوا و�تباعه نو�رإ بن مالك بأن اليجا� عقول و�اعنسبة!!... لبتها بقرإ

 بغدير عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع مبايعة ع نص قد وسل  عليه اهللا ص� الب �ن علموا
 الليفة بأن فوجئوا و�تباعه نو�رإ بن مالك وع�ن ؟!نفسه ب�ر �بو بايعه كما بالالفة )١٤(ُخ 

 �سفاهات الرتدين يعتذرعن الي للتيجا� فأقول....الز�إ دفع عن توقفوا للك ب�ر �بو هو البايع
 هذه يقّص  �ن ل خ� الشيعة بزعبالت وسل  عليه اهللا ص� الب صحابة ع و�تحاول الرافضة
 بمصدر يأتينا �ن �يضاً  منه و�رجو عليها يرد �ن من �قل ألنها السنة �هل غ� ع الضحدة اعقصص

 بن مالك عقضية و�اعنسبة والراجع، صادربال باالحتجاج  دته � كما الراء هذا به يثبت واحد
 . )١٥(الولد بن خاة مبحث ف تفصيلها فسيأت نو�رإ

 : ذلك ف عليه والرد الصحابة ذم ع الانية باآلية استدالل ثانياً 

 قيل لذا ماع�  آمنوا الين يا�يها { تعا  قال((  بقول ) الهاد آية(  رسميها فيما اليجا� رستدل
 ف اةنيا الياإ متاع فما اآلخرإ من اةنيا بالياإ �رضيت  األرض ل  اثاقلت  اهللا سبيل ف نفرواا ع� 
 ك ع واهللا شيئاً  تضوه وال غ��  قوماً  ورستبدل �لماً  عذاباً  يعذب�  تنفروا لال قليل، لال اآلخرإ
 ل  الر�ون واختاروا الهاد عن تثاقلوا الصحابة �ن ف �يضاً  ص�تان اآليتان هاتان}  قدير شء
 باععذاب لياه  وتهديده سبحانه اهللا تو�يخ استوجبوا حت قليل، متاع بأنها علمه  رغ  اةنيا الياإ
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 . )١()) الصادق� الؤمن� من بغ�ه  و�ِستبدال  األل ،

 رجوعه دو�ع ودة فتح بعد وذلك تبوك، غزوإ ع الض ف نزعت اآلية هذه بأن الفسون اتفق ١
 وطابت الخل فرقت حيث بالصيف بالف� �وروا وقد وحن� اعطائف من وسل  عليه اهللا ص�

 ف اعغزوإ هذه كنت حت بغ�ها وّرى غزوإ �راد لذا وسل  عليه اهللا ص� الب  دإ من و�ن المار
 تضه  اآليات هذه اهللا فأنزل الروج عليه  فشق غف� وعدو كث�إ وعقبات بعيد وسفر شديد حر
 ذلك وع )٣(اليان �مع تفس�ه ف اعطَس بذلك �قر وقد ،)٢(عنه الثاقل من وترهبه  الهاد ع

 غزو ع وسل  عليه اهللا ص� رسول �صحاب من به الؤمن� ثناؤه جل اهللا من حث((  اآلية فمع�
 ل  الثاقل هذا �ن((  شك الو )٤()) تبوك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول غزوإ ف وذلك الروم،
 من يقع ما �سبة باب هو و�نما والثاقل الباطؤ ع جيعاً  يطبقوا �ن العيد من لذ الك، من يصدر
 الهاد عن رغبة ال الهاد عن تثاقلوا الين �ن ل  باإلضافة )٥()) شائع كث� وهو الك، ل  العض
 وتضه  تعاتبه  اآليات هذه نزعت للك اعغزوإ هذه ف الشقة و�عد المار طيب من ر�وه لا وع�ن

 نزل وللك وغ�ه الدسل من ل�سان �ي يعتي ما يعت�ه  �ش الصحابة �ن ومعلوم الهاد، ع
 �خرجت �مة خ� منه  لجعل و�رهبه  و�ضه  و�وجهه  الصحابة يعل  الواطن من كث� ف اعقرآن
 . للناس

 وثمانون �سع )آمنوا الين �يها يا(  ب تبد� اعت اآليات ف�عت قرآناع تدبر لن معلوم األور وهذا
 { و} .. اعقصاص علي�  كتب آمنوا الين يأيها { تعا  قول مثل والوجيه للتعلي  كها و� ورإ
 الين يأيها { و} ..  السل  ف ادخلوا آمنوا الين �يها يا{ و} .. الصيام علي�  كتب آمنوا الين يأيها
 الين �يها يا{ و} .. الر�ا من بق ما وذروا اهللا اتقوا آمنوا الين �يها يا { و} .. رزقنا�  اا �نفقوا نواآم

 لن آمنوا الين �يها يا { و} .. بطانة تتخذوا ال آمنوا الين �يها يا { و} .. تقاته حق اهللا اتقوا آمنوا
 تقر�وا ال آمنوا الين �يها يا { و} ..  باععقود فوا�و آمنوا الين �يها يا { و} ..  �فروا الين تطيعوا
 آمنوا الين �يها يا { و} ..  الشيطان خطوات تتبعوا ال آمنوا الين �يها يا { و} .. سكرى و�نت  الصالإ

 يقول للك ، اعخ} ..  بيوت�  غ� بيوتا تدخلوا ال آمنوا الين �يها يا { و} ..  وللرسول هللا استجيبوا
 ين� ش �و به يؤور خ�ٌ  فِنه سمعك فأوعها}  آمنوا الين �يها يا { يقول اهللا سمعت لذا: ودوسع ابن
 عقدإ �ن يبدوا وع�ن الش عن نهيه  �و ال� الصحابة لعلي  جاء اعقرآ� فالسياق )(*عنه
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 ابةالصح عن يصدر تقص� �و خطأ �ي �ن يعتقدون جعلته  �ئمته  ع الرافضة �نزلا اعت اععصمة
 . ) اععصمة(  عقدإ من اععصمة اهللا فنسأل به  قدحاً  يعتَ

 ترك لن تعا  اهللا من توعد فيه فهذا} ..  �لماً  عذاباً  يعذب�  تنفروا لال { تعا  عقول باعنسبة �ما
 عنه فتثاقلوا اععرب من حيا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول استنفر: ( عباس ابن وقال الهاد

 مع خرجوا قد عليه  اهللا رضوان الصحابة �ن ومعلوم )٦() عذابه  فكن اعقطر نه ع اهللا فأوسك
 اليجا� ��ش �ن و�حب ، شء اهللا عذاب من يمسه  ول  تبوك غزوإ ل  وسل  عليه اهللا ص� نبيه 
 �بو فأما عثمان �و عمر �و ب�ر �بو ضمنه  عيس اةنيا ل  والر�ون بالثاقل يقصده  ان �حداً  �ن
 اهللا لال ألهله يبق ول  اليش لجهز وسل  عليه اهللا ص� الب ل  مال بميع جاء فقد �رب

 باآلية فذكر وسل  عليه اهللا ص� لبيه الصحبة ل �ثبت سبحانه اهللا �ن ا  باإلضافة ،)٧(ورسول
 ثا� �فروا الين �خرجه لذ اهللا نصه فقد تنصوه لال { مباشإ بصددها �ن اعت اآلية ت� اعت
 قال من: اعفضل بن الس� قال للك} ... معنا اهللا لن تزن ال لصاحبه يقول اعغار�ذ ف هما لذ اثن�
 وقال اعقرآن نص إلن�اره كفر فهو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صاحب ي�ن ل  ب�ر �با لن

 )٨(عنه اهللا رض الصديق ب�ر �ب غ� اآلية هذه ف جيعا األرض �هل وجل عز اهللا  تب: الشعب
 حجر ف فنثها دينار بأعف عثمان وجاء وسل  عليه اهللا ص� للنب مال بنصف جاء فقد عمر و�ما
 ما عثمان ض ما((  وسل  عليه اهللا ص� الب فقال اععسإ جيش وجهز وسل  عليه اهللا ص� الب
 ف خلفه وسل  عليه اهللا ص� الب ص� فقد عوف بن الرحن عبد و�ما )٩()) ورت� الوم بعد عمل
 ما لذا الين ع وال { قول فيه  تعا  اهللا �نزل الين السبعة وه  الكؤون جاء ث  )١٠(تبوك غزوإ
 �دواما �ال حزناً  اةمع من تفيض و�عينه  تولوا عليه �حل�  ما �جد ال قلت لحمله  �توك

 بن كعب منه  والارتياب شك غ� من السلم� من رنف اعغزوإ عن وتلف )٩٢ الو�ة( }  ينفقون
 خيثمة �بو �يضاً  وتلف اعغزوإ عن تلفوا الين الالثة وه  الر�يع بن وورارإ �مية بن وهالل مالك
 الالثة عن ذلك بعد تعا  اهللا تاب ث  �عفاً  ثالثون تعداده كن الي باليش لقا ث  و�بوذر

 ساعة ف اتبعوه الين واألنصار والهاجر�ن الب ع اهللا تاب عقد { تعا  فقال اعغزوإ عن التخلف�
 )١١٧ الو�ة( }  رحي  رؤوف به  لنه عليه  اهللا تاب ث  منه  فر�ق قلوب يز�غ كد ما بعد من اععسإ
  مبارك ثناء فهذا
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 حلصحابة يذم وسلم رليه حهللا ص� حلرسال أن 
 : ذلك ف عليه والرد الصحابة يذم الوض حديث �ن ع استدالل  �والً  

 من رجل خرج عرفته  لذا حت زورإ فِذا قائ  �نا بينما: ( ) ص(  اهللا رسول قال: (( اليجا� يقول
 بعدك ارتدوا لنه : قال شأنه ؟ ما قلت واهللا، الار ل : فقال �ين؟ ا  فقلت هلّ ، فقال، و�ينه  بي�
 ع فرط�  ل�: (( ) ص(  وقال ) الع  همل مثل لال نه م ىلص �رى فال اعقهقري، �دباره  ع

 بي� �ال ث  و�عرفون� �عرفه  �قوام ع ع�دنّ  �بداً، يظمأ ل  شب ومن شب عف  ورّ  من الوض
 ) بعدي غّ�  لن سحقاً  سحقاً : فأقول بعدك، �حدثوا ما تدري ال لنك: فيقال �صحاب،: فأقول و�ينه 

 ال ووسانيده ، صحاحه  ف السنة �هل علماء �خرجها اعت اععديدإ حاديثاأل هذه ف فالتمعن
 اعقليل لال ) ص(  بعده �دباره  ع ارتدوا بل بدلواوغّ�وا قد الصحابة �رث �ن ف الشك لله يتطرق
 الاعث اعقس  ع األحاديث هذه حل األحوال من حال بأي يم�ن وال الع ، بهمل عنه عَ الي
  )٩()) �صحاب فأقول: يقول الص ألن نافقون،ال وه 

اته ع وللرد  : الوفيق و�اهللا نقول تُرهف

 اللفظ، بهذا ووسل  الخاري صحيح ف يردا ل  اليجا� ذكرهما ال�ين الديث� لذين باعنسبة �والً 
 ع شبف  من ع غر�باً  عيس وهذا ل لحر�فه باإلضافة كوالً  اليجا� يورده ل  األول فالديث
 عليه اهللا ص� الب عن )(! هر�رإ �ب عن الخاري ف اعت فالرواية والناقض والدذب الحر�ف

، فقال و�ينه  بي� رجل خرج عرفته  لذا حت بُزورإ فِذا ) نائ (  �نا بينما قال وسل   �ين؟ فقلت هل ف
 حت ُزورإ، لذا ث . اعقهقري �دباره  ع دكبع ارتدوا لنه : قال شأنه ؟ وما قلت واهللا، الار ل : قال
 قال شأنه ؟ ما: قلت.  الار ل : قال �ين؟ قلت هلّ ،: فقال و�ينه  بي� من رجل خرج عرفته  لذا

 فانظر. )١٠()) الع  همل مثل لال منه  ىلص �راه فال اعقهقري، �دباره  ع بعُدك ارتدوا لنه 
 ل  الديث هذا �ن ل  باإلضافة!.. وتأول ) قائ (  ب�لمة اواستبدل )١١()نائ ( كمة حّرف كيف
 ! فتنبه صحيحه ف وسل ٌ  يروه

 ألقوال رجعت ترى هل وع�ن صحاحه ، ف السنة �هل األحاديث هذه مثل �خرج نع  �قول ثانياً 
 يظهر ولك ومبتغاك، هواك حسب تفس  دتك � كما �م األحاديث لذه شوحه  ف السنة �هل
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 . الديث عناه  فيمن السنة �هل �قوال �سوق ل طاعٍب  كل الق

 ع ارتدوا الين ه : ( قال قبيسة فعن الديث، ف الذكورإ الردإ حقيقة ف اععلماء لختلف ثالاً 
 و�نما �حد الصحابة من يرتد ل : الطاب وقال اع�فر، ع وماتوا قتلوا حت يع� ب�ر �ب عهد
((  الشهور�ن، الصحابة ف قدحاً  يوجب ال وذلك اةين ف ل نصإ ال ان راباألع جفاإ من قومٌ  ارتد
 اعفتح ف حجر ابن وقال ،)١٢()) للدبائر الرت�ب� �و النافقون ي�ون �ن �تمل: ال� ابن وقال
 اهذ: (( الووي اإلمام وقال )١٣()) ورهبةً  رغبةً  اإلسالم ف دخلوا األعراب جفاإ من قومٌ  ه  قيل(( 
 زمن ف كن من به  الراد �ن وقيل الرتدون النافقون �نه  فقيل �قوال ع به اععلماء لختلف و 

 واألهواء الدع �هل من �نه  اععل  �هل بعض وقال )١٤()) بعده لرتد ث  وسل  عليه اهللا ص� الب
 وقال )١٥()) سالماإل ع ماتوا الين والدع الدبائر �صحاب ه  قيل((  اعفتح ف حجر ابن فقال

 ل  الين الدع و�صحاب الوحيد ع ماتوا الين والدبائر العاص �صحاب به الراد �ن((  الووي
 ف �حدث من ك((  اعَ عبد بن عمر �بو الافظ اإلمام وقال )١٦()) اإلسالم عن ببدعته  ىرجوا
 �بو وقال )١٧()) األهواء صحاب� وسائر والروافض كلوارج الوض عن الطرودين من فهو اةين

 وهو فيه ، ذلك ع دّل  ما ألجل األمة، هذه غمار ف اةاخل� من �نه  األظهر((  الشاطب اسحاق
(  عقول ارتداداً، �و �صالً  �فره  كن الحض، اع�فر ألهل ي�ون ال ذلك ألن والحجيل، اعغرإ
 وهو السنة تبديل عليه �مل ما و�قرب ،بعدك �فروا قد: عقال اع�فر كن ولو ،) بعدك بدلوا قد

 �خذوا لنما الفاق �هل ألن مقصودنا عن خارج غ� فذلك الفاق، لنه قال ومن الدع، �هل ع واقع
 فالراد ذلك وع )١٨()) االبتداع ع� وهو ووضعها غ� ف فوضعوها تعبداً، ال تقية الش�عة
 و�ذلك والبتدعة األهواء ألهل باإلضافة والنافق�، الرتدين الصنف� رشمل الديث ف بالرتدين

 الق يناطح �ن لال الهتدي هذا �ب لذا وع�ن بالديث عنوا ان عيسوا الدرام الصحابة �ن لا يتب�
 من الق يظهر حت الديث عناه  فيمن شيعته بأقوال آت �ن من بد وال فأضطر ر�سه و�ر�ب
 علماء �رابر من وهو(  اعطَس اعفضل يقول �لسنته  ع الق ريُ�ْ  ان لال اهللا و�أب الاطل
 بعد �رفرت  وجوهه  اسودت الين فأما { تعا  قول تفس� عند ) اليان �مع(  تفس�ه ف ) الشيعة

 الدع �هل �نه  آخرها ف وذكر �قوال �ر�عة فذكر �قوال ع به عنوا فيمن اختلف...}  ليمان� 
 الدع �هل �نه  ورابعها((  فقال ) االرتداد(  حديث من ذلك ع استدل ث  األمة هذه من واألهواء
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 الب عن و�روى باالرتداد، �فروا الين �نه  قتادإ عن ومثله )ع( ع عن األمة هذه من واألهواء
 ر�يته  لذا حت �قوام صحب� ان الوض ع ع�دن بيده نفس والي قال �نه وسل  عليه اهللا ص�

 ارتدوا ليمانه  بعد �حدثوا ما تدري ال لنك فيقال �صحاب �صحاب �صحاب فألقوعن دو� اختلجوا
 الب عن و�روي الوارج ه : الاه� �مامة �بو فقال تفس�ه ف العلب ذكره اعقهقري، �عقابه  ع
 الديث لذا َساعط تفس� هو فهذا )١٩())...الرمية من السه  يمرق كما اةين من يمرقون �نه 
 رش ول  ،)٢٠(الديث وهذا اآلية لذه السنة �هل تفس� ع� هو وهذا و�وه  كلوارج األهواء �نه 
 مفسي كبار من(  الكشا� وهذا ، وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب �نه  ل  لشارإ �رد ولو

 األهواء �هل من �نه  ع لديثا هذا خالل من رستدل السابقة لآلية تفس�ه عند ) عش�ة االث�
 األمة هذه من الاطلة واآلراء واألهواء الدع �هل ه  )ع( الؤمن� �م� عن الجمع ف((  فيقول
 لذا حت صحب� ان الوض ع ع�دن بيده نفس والي: قال وسل  عليه اهللا ص� الب وعن

 ارتدوا انه  بعدك �حدثوا ما تدري ال لنك ل فيقال �صحاب �صحاب فألقوعن دو� اختلجوا ر�يته 
 وعن بالديث عنوا فيمن الشيعة قول هو فهذا )٢١()) تفس�ه ف العلب ذكره اعقهقري، �عقابه  ع

 ل  لشارإ �د� رش�وا ل  ألنه  الصحابة �نه  ع شيعته قول تر�ف حاول مهما اليجا� رستطيع
 راجع  تفاس�ه  من ووضع ما غ� ف الصحابة ف طعنوا  �نه ذلك ع دلل وخ� الصحابة اتهام
 من وال قر�ب المن صلة بها ل  عيس اعت اآليات من الدث� عليه  و�نزلوا  للكشا� الصاف تفس�
 ال الديث �ن نعل  هنا ومن والنة، المد وهللا ل  ال عليه  حجة لدون اآلية هذه لال بعيد،

 و�قطعه اعقلوب من الشك �ز�ل وحت للهوى متبع� مبتدع� وال ينورتد ال فالصحابة رشمله ،
 والرفض اعتشيع �هل من ضلوا الين و�زداد ليماناً  بالق السنة �هل من آمنوا الين ع�داد بالق�
تّباعه الق منه  ير�د من هداية ف وطمعاً  ضالًال، بالاطل

ْ
 ف عش�ة االث� الشيعة �قوال �سوق وا

 من معصووون �نه  �ما االبتداع، من ومطهرون االرتداد من معصووون الدرام ةالصحاب �ن
 �وثق ومن )٢٢(ووضع ما غ� ف عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع اعقوم وص ذلك ذكر فقد االرتداد
 االث� الرافضة عند العصوم اإلمام فهذا ع �والد من �ئمته  كبار ل  باإلضافة اعقوم وصادر
 والغفرإ بالرحة صالته ف ل  و�دعو والسالم الصالإ عليه �مد �صحاب يذكر )(*عش�ة

 منك فذكره (( .....  فيقول خلقه ل  اهللا رساعة وتبليغ الوحيد دعوإ �ش ف اللق سيد لصته 
 ف السن الالء �بلوا والين الصحبة، �حسنوا الين خاصة، �مد و�صحاب ا� ورضوان بمغفرإ



 

685 

 رساله، حجة �سمعه  حيث ل واستجابوا دعوته، ل  وسابقوا وفادته، ل  و�سعوا و�نفوه نصه،
 ومن به، وانتصوا نبوته تثبيت ف واألبناء اآلباء وقاتلوا كمته لظهار ف واألوالد األزواج وفارقوا
 بعروته تعلقوا لذ اععشائر هجرته  والين وودته، ف تبور عن تارإً  يرجون �بته ع منطو�ن كنوا

 من و�رضه  وفيك لك تر�وا ما ا� ل  تنس فال قرابته، ظل ف سدنوا لذ اعقرابات منه  وانتفت
 فيك هجره  ع واشدره  و�لك، لك د إً  رسولك مع و�نوا عليك اللق حاشوا و�ما رضوانك

ت ومن ضيقه ل  العاش سعة من وخروجه  قومه  ديار  ا� مظلومه  من دينك اعتاز ف كثف
 خ� باإليمان سبقونا الين وإلخواننا لا اغفر ر�نا يقولون الين بِحسان ل  الابع� ل  و�وصل
وا سمته ، قصدوا الين جزائك،  ول  بص�ته ، ف ر�ٌب  يثنه  ل  شاكته  ع ووضوا جهته ، وترف
 بدينه ، يدينون ل  وُوؤازر�ن ف�ُمكن مناره  بهداية واإلئتمام آثاره  قفوِ  ف شك ىتلجه 
تففقون بهديه ، و�هتدون  يومنا من الابع� ع وصّل  ا� لله  �دوا فيما يتهمونه  وال عليه ، ُُ

 من بها تعصمه  صالإً  منه  �طاعك من وع ُذّر�اته  وع �زواجه  وع اةين يوم ل  هذا
(  ثقته  و�روي! )٢٣())...  الشيطان كيد من هاب وتمنعه  جنفتك ر�اض ف ل  وتفسح معصيتك
 تعتَ اعت األر�عة الدتب �حد وهو  ) الكف من األصول(  كتابه ف �ئمته  كبار من وهو ) الكي�
 اهللا عبد ألب قلت: قال حازم بن منصور عن((   )٢٤(وفروعه مذهبه  �صول ف اإلمامية ورجع
 بواب فيها فتجيبه غ�ي �يئك ث  بالواب فيها فتجيب� عةالسأ عن �سألك بال ما: السالم عليه
 ص� اهللا رسول �صحاب عن فأخَ�: قلُت : قال والقصان، الز�ادإ ع الاس �يب لنا: فقال آخر؟
 �ما: فقال اختلفوا؟ بال  فما قلت: قال صدقوا، بل: قال كذبوا؟ �م �مد ع صدقوا وسل  عليه اهللا
 ث  بالواب فيها فيجيبه السأعة عن فيسأل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يأت كن الرجل �ن تعل 
 السن اإلمام وهذا )٢٥()) بعضاً  بعضها األحاديث فنسخت الواب ذلك ينسخ ما ذلك بعد �يبه

 ووس سأل عندما تفس�ه ف يقول عش الادي اإلمام عش�ة االث� عند يمثل والي اععسدري
 ووس يا: عزوجل اهللا قال صحابت من عندك �ررم األنبياء صحابة ف هل((  منها لة�سئ بضع ر�ه
 البي� آل جيع ع �مد آل كفضل الرسل� صحابة جيع ع �مد صحابة فضل �نّ  علمت �ما

 وزن لو �مد �صحاب خيار من رجالً  و�ن((  �يضاً  و�قول )٢٦()) الرسل� جيع ع �مد و�فضل
 معصووون الدرام الصحابة �ن ةينا يتب� اليان هذا و�عد )(*)) به  لرجح الرسل� صحابة جيع به

  �ئمته  كبار من وهو  اعق� ذكر فقد والدع األهواء من سالون �نه  و�ما واالنقالب االرتداد عن
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 وآل اهللا رسول �صحاب كن((  قال )ع( اهللا عبد �ب عن سال  بن هشام عن ) الصال(  كتابه ف
 وال قدري فيه  ير ول  اعطلقاء من و�عفان ودة من و�عفان الدينة من آالف ثمانية �عفاً، عش اث�

: و�قول والهار الليل يبدون كنوا ر�ي، صاحب وال معت� وال ) الوارج(  والحروري ورجء
 سالون الدرام صحابةال �ن ةينا يتب� هنا ومن )٢٧()) الم� خب نأرل �ن قبل من �رواحنا اقبض
 يا الضالل لال الق بعد فماذا بالق تنطق كتبه  وهذه �ئمته  كبار �قوال � فهذه االبتداع من

 ! تيجا�؟

 وسل  عليه اهللا ص� الرسول صحابة �نه  ع ) �صحاب(  قول ف بالديث اليجا� استدالل �ما ٤
 من الراد معرفة لا يتس� حت بعض مع هابعض الديث روايات ب� المع �ب ألنه وسل  فغ�
 ف وال الشع ف حد ل عيس جنس لس  فِنها للصحبة باعنسبة �ما((  الديث، من ) �صحاب(  قول

 بل بقْدرٍ  قّدرها وال بقيد الصحبة يقيد ل  وسل  عليه اهللا ص� والب تتلف فيها واععرف اللغة،
 اهللا ص� الب �ن اثنان عليه ىتلف ال واا )٢٨()) الرؤ�ة لال لا مطلق وال بمطلقها ال�  علّق
 ه  الذكور�ن �ن يرّجح ما وهذا ر�وه و�نه  بعده ارتدوا والين النافق� حياته ف ر�ى وسل  عليه
 ع�دن((  رفعه ب�رإ �ب حديث من حسن �سند واعطَا� �حد روى فقد والفاق، اإلرتداد �هل
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ذكره  �نه ل  باإلضافة )٢٩())ورآ� صحب� ان رجاٌل  الوض عّ 

 وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ووسل  الخاري �خرجه فيما مالك بن ��س روى فقد الصغ� بصيغة
 ر� �ى فألقوعنّ  دو� اختلجوا للّ  ورفعوا ر�يته  لذا حت صاحب� ان الوض عّ  ع�دن((  قال

ُصيْح
ُ
ُصيْحاب اب�

ُ
 ف جاء قد �نه ل  باإلضافة )٣٠()) بعدك �حدثوا ما تدري ال لنك: ل فُلُيقاعنّ  �

 ع الع� �مل �ن يصح فال ) زورإ(  وورإ ) من�  رجال(  وورإ ) �مت من �نه (  الروايات بعض
 ان يعدو ال وراأل �ن ةينا ظاهراً  فبات الصحابة ذم ع دلالً  عيس ذاته حد ف هو فقط واحد نص

 . الرافضة خزعبالت من ي�ون

 كما خاصة بمم�ات بل بأعيانه  عرفه  �نه بالضورإ عيس عرفه  �نه الديث ف قول �ما ٥
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن هر�رإ �ب عن صحيحه ف وسل  �خرجه الي الديث يوضحها

 نب يا: قالوا لبله، عن الرجل لبل الرجل يذود كما عنه الاس �ذود و�نا الوض �مت عف  ترد((  قال
. الوضوء آثار من �جل� غراً  عّ  تردون غ��  ألحد عيست سيما ع�  نع : قال �تعرفنا؟ اهللا
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ن  وهل: فيقول ولك فيجب� �صحاب من هؤالء يارب: فأقول يصلون، فال من�  طائفة ع� ولُصدف
 باعغرإ �شون والفاق األهواء �هل �ن يفيد ديثال فهذا )٣١())بعدك؟ �حدثوا ما تدري

 كما الؤمن� سيما بنفس جيعاً  �شون �نه  يع� وهذا المع مي  الي  ) من� (  وقول والحجيل
 فدل )٣٢()).. منافقوها فيها األمة هذه وتبق((.... وسل  عليه اهللا ص� قول ف الصاط حديث ف
 األقوال �قرب ألنه النافقون ه  بالديث القصود �ن �رجحه والي ،الؤمن� مع �شون �نه  ع
 . الديث سياق مع يتوافق والي الق ل 

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صحابة ع الروايات هذه حل بال اليم�ن نقول اليان هذا و�عد
 عنه  اهللا رض ومعاو�ة لحةوط والز�� وع وعثمان وعمر ب�ر �بو و�ول  واألنصار الهاجر�ن من

 عنه  ودافع صحابته عن ترضف  قد وسل  عليه اهللا ص� الب �ن: �والً  �سباب، ععدإ وذلك �جع�
 يمينه �حده  شهادإ �سبق قوم �يئ ث  يلونه  الين ث  يلونه  الين ث  قر� الاس خ�((  وقال

 عن صحيحة ف وسل  و�خرج الصحابة قرنع ال��ة �ثبت الديث هذا و� )٣٣()) شهادته و�مينه
((  فقال السماء ل  ر�سه رفع وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث من جزءٍ  ف �بيه عن بردإ �ب

 �ت ذهبت فِذا ألصحاب �منة و�نا توعد، ما السماء �ت الجوم ذهبت فِذا السماء �منة الجوم
 قال )٣٤()) يوعدون ما �مت �ت �صحاب ذهب فِذا ألمت �منة و�صحاب يوعدون، ما �صحاب
 من معناه  يوعدون ما �مت �ت �صحاب ذهب فِذا ألمت �منة و�صحاب((   لسل  شحه ف الووي
 عليه ، وغ�ه  الروم وظهور الشيطان قرن وطلوع فيه، واعفت اةين ف والوادث الدع ظهور

 �ن ل  باإلضافة )٣٥()) وسل  عليه اهللا ص� جزاتهمع من وهذه ذلك، وغ� والدينة ودة وانتهاك
 ص� اهللا رسول قال:قال عوف بن الرحن عبد فعن بالنة، �صحابه �ش قد وسل  عليه اهللا ص� الب
 ف وطلحة النة، ف وعّ  النة، ف وعثمان النة، ف وعمر النة، ف ب�ر �بو: (( وسل  عليه اهللا

 ز�د بن وسعيد النة، ف وقاص �ب بن وسعد النة، ف عوف بن الرحن وعبد ة،الن ف والز�� النة،
 اهللا عبد بن جابر عن وسنده ف �حد و�خرج )٣٦()) النة ف الراح بن عبيدإ و�بو النة، ف

 
ً
 وتو� )٣٧()) والديبية بدراً  شهد رجل الار يدخل عن((  قال وسل  عليه اهللا ص� الب ل  ورفو 
 الهاجر�ن من �حداً  �ن يثبت ل  �نه ل  باإلضافة )٣٨(راٍض  صحابته عن وهو وسل  عليه اهللا ص�

 السنة �هل �جع((  ) اعِفرق ب� اعُفْرق(  كتابه ف الغدادي اعقادر عبد اإلمام قال ارتد، قد واألنصار
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 و�� �سد و�� وفزارإ،وحنيفة، كندإ، من وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد ارتدوا الين �ن ع
 اس  الشع �طلق و�نما ودة فتح قبل الهاجر�ن من وال األنصار من ي�ونوا ل  وائل بن ب�ر

 درجوا ومنه اهللا بمد و�ولك ودة فتح قبل وسل  عليه اهللا ص� الب ل  هاجر من ع الهاجر�ن
 �رث �ن اليجا� قول مع وراأل هذا رستقي  فديف )٣٩()) الستقي  والصاط اعقو�  اةين ع

 و�قول نفسه مع يتناقض وسل  عليه اهللا ص� الرسول هل فأ�ساءل منه  اعقليل لال ارتدوا الصحابة
 و�� هو بأب بالب ص�ح طعن هذا �عيس ؟!الوض عن ارتد ان �ده ث  النة ف �نت للصحاب
 يرتدوا ل  �صحابه �ن يعل  وسل  ليهع اهللا ص� الب �ن لذن شك فال عليه وسالمه اهللا صلوات

 ال �ن اهللا ادع اهللا رسول يا فقلت((  اةرداء �ب حديث من جيد �سند اعطَا� �خرج فقد بعده
(  بقول اليجا� حرفه الي األول الديث �ن ل  باإلضافة )٤٠()) منه  لست: قال منه ، �عل�
 ف ل سيقع ما اةنيا ف منامه ف ر�ى �نه يثبت الي ) ئ نا �نا بينما(  قول والصحيح ) قائ  �نا بينما

 ص� الب �ن العقول يعرف من يقول فهل..... ذلك لكر س�تدون الين ه  الصحابة كن فلو اآلخرإ
 �ن �عتقد فال ؟!الرتدين مع سيجده فلعله اةرداء �ب كحال �صحابه حال يعل  ال وسل  عليه اهللا

 لن وسل  عليه اهللا ص� الب يقول ال لذاً  ) الهتدي(  اليجا� �مثال لال اعقول هذا مثل يقول �حداً 
 �نت((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل قال الي ب�ر �ب كمثل لله و�حب و�قرب �عظ  هو

 فِذا النة دخلت((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عنه قال الي وعمر )٤١()) الار من اهللا عتيق
 هو؟ ومن: فقلت هو �نا �� فظننت قررش من لشاب: قالوا اعقص؟ هذا لن فقلت ذهب من بقص �نا

 النة ف عثمان((  وسل  عليه اهللا ص� الرسول عنه قال الي وعثمان )٤٢()) الطاب بن عمر: قالوا
 روى والي  هر�رإ �بو الليل الصحاب وهو اإلنقالب حديث راوي ععل �دري ولست )٤٣())

!! الوض عن الدفوع� الرتدين �حد نفسه سيجد  وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد الديث
 . الديث رواية ف هر�رإ �با شار�وا صحابياً  لمان� باإلضافة

 الصحابةالين ه  من �دد �ن عليه لزاماً  فيدون القيقة بهذه اليجا� هذا يعتف ل  لذا �ما ٦
 الصحابة ع الع� هذا رسي �ن من �ذن بد فال جواب من هناك ي�ن ل  نفِ الديث رشمله 
 بن وعمارُ  والس�ُ  والسن طاعب �ب بن علياً  شّك  دون الديث فسيشمل )(*عنده  الرضي�

 وعن )٤٤(كعب بن و�ب ثابت بن وخز�مة األسود بن والقداد اعفارس وسلمان اعغفاري ذرّ  و�با ياس
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 هؤالء ع تث� �حاديث هناك �ن قال فِن ثابت بدلل لال الدرام الصحابة هؤالء اءلستثن رستطيع
 الوض عن يرتد فيمن لدخال  تاول الين الصحابة و�ذا �قول النة �هل من �نه  وتثبت الصحابة

 وسل  عليه اهللا ص� ورسول سبحانه اهللا رضا تثبت والسنة الدتاب من األدعة عشات هناك �ن
 فما النة �هل من �نه  اعقاطع باةلل وتثبت حقاّ  الؤمنون ه  و�نه  الناء غية عليه  وتث� عنه 
 . ؟!الهتدي اليجا� جواب هو

 �دثوا �و يبدلوا ل  الدرام الصحابة �ن به السلف  فمن ) بعدك �حدثوا ما تدري ال لنك(  قول �ما ٧
 اعقنوج حسن صديق �مد السيد �ورد وقد وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد شيئاً  اهللا دين ف

 الصحابة؟ حق ف تقول ما:سنّيا سأل رافضياّ  �ن: (( ) الالص اةين(  كتابه ف اهللا رحه الخاري
(  فقال. ) عنه ورضوا عنه  اهللا رض(  هذا قول به ع� كتابه، ف تعا  اهللا قال ما فيه  �قول: فأجابة

 بدلوا وما {: يقول اهللا لن: الس� فقال وسل  عليه اهللا ص� الب بعد بدلوا نه ل: ) الرافض �ي
 اليجا� هذا ادع لذا �ما )٤٥()) ذلك بعد يتغ� �نه يعل  وال �شء ىَ بِل نقول ال و�ن}  تبديال
 ف اهللا ذنبِ فسيأت اعقرآن وتر�ف اليت �هل بوالية قبول  عدم مثل الدث� �حدثوا �نه  الهتدي

 . وتفصيالً  جلة اة وى هذه يفند ما الدتاب هذا ثنايا

 لال )ص( بعده �دباره  ع ارتدوا بل وغ�وا بدلوا قد الصحابة �رث �ن(  اليجا� هذا قول �ما ٨
 فهو الديث بمع� الرافض هذا جهل ع يدل اعقول هذا. ) الع  بهمل عنه  عَ الي اعقليل

(  وسل  عليه اهللا ص� فقول بعداً، ل �قول وع�ن الصحابة ف طعنٌ  �نه يظن ما �مع لل كحاطب
 ورد من ك وعيس )٤٦(عنه فصدوا يردونه و�دوا الوض من دنوا الين هؤالء من يع� ) الع  بهمل

 اهللا ص� اهللا رسول �ن �دث كن �نه هر�رإ �ب فعن ) رهط(  بلفظ �خرى رواية ف وجاء. الوض
 يارب: فأقول الوض عن فيجلون �صحاب من ) رهط(  اعقيامة يوم ع يرد: (( قال وسل  هعلي

 )٤٧()) اعقهقري �دباره  ع ارتدوا لنه  بعدك، �حدثوا بما لك عل  ال �نك: فيقول. �صحاب
  والرهط



 

690 

  بعضسم يذم حلصحابة أن 
ً
 بعضا

 : ذلك ف عليه والرد الدري سعيد �ب بديث استدالل  

 ل  واألضح اعفطر يوم ىرج )ص( اهللا رسول كن: قال الدري سعيد �ب عن((  اليجا� يقول
 صفوفه  ع جلوس والاس الاس، مقابل فيقوم ينصف ث  الصالإ فيه يبد� شء فأول الص�
 لقا ينصف، ث  به �ور �شء يأور �و قطعه بثاً  يقطع �ن ير�د كن فِن و�أوره  و�وصيه  فيعظه 
 �تيناً  فلما فطر �و �ضح ف الدينة �م� وهو وروان مع خرجت حت ذلك ع الاس يزل فل  �بوسعيد
 فجبذ� بثو�ه فجبذت يص� �ن قبل يرتقيه �ن ير�د وروان فِذا الصلت بن كث� بناه منَ لذا الص�
 �عل  ما: فقلت. تعل  ما ذهب قد سعيد �با: فقال واهللا، غ�ت  ل فقلت يص� �ن قبل فخطب فارتفع
 وقد. الصالإ قبل فجعلتها الصالإ بعد لا �لسون ي�ونوا ل  الاس لن فقال ال�عل ، اا خ� واهللا
 ع وللرد )١())...)ص( اهللا رسول سنة يغ�ون الصحابة هؤالء جعلت اعت اةوافع عن كث�اً  بثت
 : �قول ذلك

 �ي صحبته ف اختلف وقيل الصحابة من وعيس )٢(الابع� من الهب عده فقد لروان باعنسبة ١
 عمره كن لذ الل  يبلغ ولا وسل  عليه اهللا ص� الب تو� فقد وسل ، عليه اهللا ص� الب ر�ى �نه

 عنواناً  و�ضع الصحابة ثاقل ع الابع� من الواحد فعل �مل �ن لذن الماقة فمن السن� عش
 ) �نفسه (  ف والي  والاء ) وسل  عليه اهللا ص� الب سنة تغي�ب �نفسه  ع شهادته (  صارخاً 
 فهل وسل  عليه اهللا ص� الب سنة بتغي� وشت�ون الصحابة جيع �ن ذلك من فيفه  المع، تفيد
 ! ذلك؟ من �شد حاقة توجد

 بن وعمار و�بوذر طاعب �ب بن كع� عنده  الرضي� الصحابة رستث� عن هذا بقول �نه والشك
 هذا ت�ّ  و�ظهر �رث الصورإ تتضح وحت! الجموع؟ من استثناءه  رستطيع فهل اعخ...ياس

 الرافض هذا به استشهد الي الديث بعد الاب ف جاء الي الديث �سوق الصحابة ع اليجا�
 وعمر ب�ر �بو وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع اععيد شهدت((  قال عباس ابن فعن واحد بباب

  )٣()) الطبة قبل يصلّون فكه  عنه ، اهللا رض وعثمان

 عيسوا ألنه  به  قدحاً  هذا يعد فال الصحابة من للسنة تاعفة �نه يظن ما وقوع فرض وع �قول ٢
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 ذلك يتعمد �ن دون من باجتهاده السنة ىاعف ما �حده  من يصدر ان الم�ن ومن معصوم�،
 �خَ�: قال ذئب �ب ابن عن �ته  ال من و�خَ�: ..الشافِ قال به، للتمسك سارع الق عرف فِذا
 بن عمر ل  فيه فخاصمت عيب ع منه ظهرت ث  فاستغللته غالماً  ابتعت: قال خفاف بن ت�
َه اععشية لله �روح: فقال فأخَته، عروإ فأتيت غلته برد عّ  وقض برده ل فقض اععز�ز عبد  فأخ
 )) بالضمان الراج �ن هذا مثل ف قض((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن �خَت�  �شة �ن

 فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن  �شة عن عروإ به �خَ� بما فأخَته عمر ل  فعجلت
 سنة فيه فبلغت� الق، لال فيه �رد ل  �� تعل  لنك ا� قضيته، قضاء من عّ  هذا �رس فما: عمر
 فراح وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول سنة و�نفذ عمر قضاء فأرد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن
 يرى ال ثابت بن ز�د و�ن ،)٤()) ل ع به قض الي من الراج آخذ �ن ل فقض عروإ لله

 ابن ل لفقا عباس، بن اهللا وعبد هو ذلك ف وتناظر الوداع، طواف تطوف حت تنفر �ن للحائض
 ز�د فرجع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بذلك �ورها هل األنصار�ة، فالنه فسل ال لما: عباس
 اهللا رسول فصحابة )٥()) بنحوه صحيحه ف الخاري ذكره صدقت، قد لال �راك ما: و�قول يضحك

  تعظيماً  الاس �رث من وسل  عليه اهللا ص�
ً
  ٠وسل  عليه اهللا ص� الب ألواور واتبا 

 فعل حل ألنه �عتض سعيد �با وع�ن منه باجتهاد ذلك فعل فقد وروان عفعل باعنسبة و�ما ٣
 بما األو� ترك عن اعتذر للك األولو�ة ع وروان وحله العي� ع وسل  عليه اهللا ص� الرسول
 الحافظة من و��  الطبة لسماع وهو  السنة �صل ع الحافظة �ن فر�ى الاس حال تغ� من ذكره
 األو� بالف ينصف ول  الطبة �بوسعيد حض فقد ذلك ومع )٦(شطها من عيست فيها هيئة ع

 
ً
 . لإلمام اتبا 

 سنة �ن مع األجل� �بعد تعتد زوجها التو� بأن كِفتائه السنة بالف �فت قد علياً  �ن ثبت قد ٤
 لفتائه ومثل المل بوضع تل بأنها تقتض اهللا لدتاب الوافقة عنه الابته وسل  عليه اهللا ص� الب
 األشجعيون رواه كما �سائها مهر لا بأن وغ�ه وسعود ابن �فت وقد بالوت مهرها رسقط الفوضة بأن
 غ� قد طاعب �ب بن علياً  �ن هذا يع� فال )٧(واشق بنت بروع ف وسل  عليه اهللا ص� الب عن
 فعل ب� اعفارق مع ذلك نقول يبلغه، ل  الديث �ن الم�ن من ألنه وسل  عليه اهللا ص� الب سنة

 الخاعف ع و�فتاء الصالإ شوط من شطاً  فيه ىاعف ل  ألنه اإلجتهاد فيه رسوغ الي وروان
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 .  وسل  عليه اهللا ص� الب عفعل

 وال رسوغه ما ل ابع�ال من الواحد فعل ع يعتضون الين الرافضة هؤالء من ألعجب واهللا ل� ٥
 ع و�خذها وتفصيالً  جلةً  وسل  عليه اهللا ص� ل الرسو سنة رفض من غضاضة نفوسه  ف ي�ون
 لسوء وذلك اةين ف للتشديك �و تفد�ه  لضحاعة وذلك الصحابة ف للطعن األحوال �حسن
 ع هل كذباً، السنة ع تبدون من يا ع�  فأقول و�والده ع قول ف �دورإ السنة وجعله  خبثه 
 ف وسل  عليه اهللا ص� الب رافقوا الين الصحابة و�قية السنة علموا الين ه  وحده  و�والده
 فهنيئاً ! شيئاً؟ منها يعلموا ول  السنة جهلوا قد ااته وحت حياته ف وجهاده ودعوته وترحال حله

 . الدذو�ة للسنة اتباع� 
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 حلنيا ع سانيتناف حلصحابة أن  
 اةنيا ع الصحابة تنافس ع لستدالل 

 : ذلك ف عليه والرد وسل  عليه اهللا ص� الرسول بديث 

 اآلن حوض ل  ألنظر واهللا و�� علي�  شهيد و�نا ع�  فرط ل�: ( )ص( قال((  اليجا� يقول
 �ش�وا ان علي�  �خاف ام واهللا و�� ) األرض مفاتيح �و(  األرض خزائن مفاتيح �عطيت و��

 اةنيا ع تنافسوا فقد ،)ص( اهللا رسول صدق. ) فيها تتنافسوا �ن علي�  �خاف وع�ن بعدي
 ي�� الشهور�ن الصحابة هؤالء بعض كن وقد بعضا، بعضه  و�فر وتار�وا سيوفه  سلت حت

 الز�� ثروإ �ن  وغ�ه واعطَي الهب وروج ف كلسعودي الؤرخون و�دثنا واعفضة، الهب
  عبد و�عف فرس و�عف دينار �عف خس� بلغت وحده

ً
 وص و� الدوفة و� الصإ ف كث�إ وضيا 

 ععبد و�ن. ذلك من �رث وقيل دينار، �عف يوم ك وحده اععراق من طلحة غلّة بلغت كما. وغ�ها
 ع قس  الي مال نثم ر�ع و�لغ شاإ، آالف وعشإ بع� �عف ول فرس، مائة عوف بن الرحن
 عدا دينار �عف وخس� مائة مات يوم عفان بن عثمان وترك. �عفاً  وثمان� �ر�عة وفاته بعد زوجاته
 ي�س كن ما واعفضة الهب من ثابت بن ز�د وترك �ص ال اا والضياع واألراض الواش

 بعض هذه. دينار �عف مائة بقيمة والضياع األووال عدا ما الاس، �يدي �لت حت باعفؤوس
 اعقدر بهذا ون�تف اآلن بثها ف اةخول نر�د ال كث�إ شواهد الار�خ و� اعبسيطة األمثلة
 . )٤٩()) بهرجها وراقه  �عينه  ف اةنيا حليت و�نه  الديث صدق ع ل�العة

 م �و ماالً  يمتلدون الصحابة من جعاً  �ن ف الديث هذا دخل ما واهللا �دري لست ١
ً
 فالديث تا 

 معجزات من وهذه اةنيا ف النافس يقع سوف و�نه األرض خزائن تمتلك سوف األمة هذه �نّ  ىَ
 ألن الصحابة هؤالء ع ينطبق ال الديث وع�ن به �خَ ما وقع قد فِنه وسل  عليه اهللا ص� الب

 �جل من ي�ن ل  بينه  وقع الي اعقتال �ن ل  باإلضافة بعد، األرض خزائن يمتلدوا ل  الصحابة
 �نه  مع للك �دت اعت � عثمان مقتل �سبب وقعت اعت اعفتنة وع�ن اةنيا حطام ع النافس

 ز�ادإ يأت وسوف لجتهاده ع مأجور اعفر�ق� من فك اععموم وع اعقتال، ير�دون ي�ونوا ل 
 . الدتاب هذا مباحث ف السأعة لذه توضيح



 

694 

 بها باستدالل �نه درى وما للصحابة �سء �نها بهله يظن اعت األدعة من شد� اليجا� هذا ٢
ع هو فبينما الناقض تمام نفسه مع يتناقض  ع لرتدوا قد الصحابة �رث �ن السابق البحث ف يدف
 ال وسل  عليه اهللا ص� الب �ن صاحة يفيد الي الديث بهذا هنا رستشهد اعقهقري �دباره 
 الخبط هذا ب� يوفّق فديف فيها يتنافسوا �ن عليه  ىاف ولدنه اإلرتداد من �صحابة ع ىش
 طاعب �ب بن ع ف يطعن الديث بهذا باستشهاده �نه ل  باإلضافة اليجا�، به يتمتع الي

 ذلك �رد وقد اعطرف� رشمل اةنيا ع النافس �ن �ي المع بصيغة جاء الديث ألن و�صحابه
 وتار�وا سيوفه  ُسلّت حت اةنيا ع تنافسوا فقد ) ص(  اهللا رسول صدق(  بقول نفسه ليجا�ا

 ع جيش مع كن والز�� طلحة جيش ب� وقع الي اعقتال �ن به السل  ومن ) بعضاً  بعضه  و�فر
 �ن  ا�اليج هذا فه  حسب  �يضاً  و�قتض اعطرف� لك الخطئة تصبح هذا وع طاعب �ب بن

 . والسلطة اإلمارإ �جل من تنافس علياً 

 ) واعفضة الهب ي�� ) هدذا(  الشهور�ن الصحابة هؤالء بعض كن(  الرافض هذا يقول ٣
 دخل وما الزع  بهذا جئت العتمدإ الصادر �ي ومن االد ء هذا ع دعواك �ين للتيجا� فأقول
 ! الّرقع الهل هذا ع اهللا فسبحان واعفضة، الهب ي�� ان الصحابة �حد يمتلدها اعت اعثوإ

 الدرام الصحابة هؤالء فس�إ الجر�ح �و الم ل  يدعو ما فيه عيس الصحابة هؤالء غ� �ن الشك ٤
 اهللا ص� الب ل  الاس �قرب ومن اللفاء ثاعث عفان بن فعثمان الصحابة، خيار من �نه  تثبت
 اهللا ص� الب ل  عثمان جاء: قال سمرإ بن الرحن عبد فعن ه و�ررم �جوده  ومن وسل  عليه
 ص� الب فر�يت: الرحن عبد قال. حجره ف فنثها اععسإ جيش جهز ح� دينار بأعف وسل  عليه
 الب قال وقد )٥٠()) الوم بعد عمل ما عثمان ضّ  ما: (( و�قول حجره ف يقلبها وسل  عليه اهللا
 طاعة مال من ذلك و� )٥١())عثمان فحفرها النة فله رومة بئ �فر من((   وسل عليه اهللا ص�
 )٥٢(بالنة وسل  عليه اهللا ص� الب �شه فقد عنه اهللا رض اهللا عبيد بن طلحة و�ما ورسول، هللا

 يده شلّت حت �حد غزوإ ف وسل  عليه اهللا ص� الب عن ودافع اهللا سبيل ف الجاهدين من و�ن
 فأقعد رستطع فل  الصخرإ ل  فنهض در ن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع كن: قال الز�� عنو

 اهللا ص� الب سمعت: قال الصخرإ ع استوى حت وسل  عليه اهللا ص� الب فصعد طلحة تته
 فعن ماالً  جع وقد يبيت �ن ىش عنه اهللا رض و�ن )٥٣()) طلحة �وجب((  يقول وسل  عليه
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 وهو يوماً  طلحة ع دخلت: قاعت الّر�ة عوف بنت سعدى حدثت�((  قال �� بن طلحة
 وع�ن �نت السل  ُحليلةُ  ونع  واهللا ال: قال شء؟ �هلك من رابك ععل مالك؟: فقلت )٥٤(خاثر
 فقسمه قو�، ل ادع غالم يا: قال. بقووك عليك يغمك؟ ما: فقلت.  ُ�مف� قد عندي ماٌل 
 بن طلحة �ن الصي السن وعن ، )٥٥()) �عف مئة �ر�عة: قال �عطى؟ � : الازن سأعتف.فيه 
 و�ما )٥٦(وفّرقه �صبح حت الال ذلك تافة من �رقاً  فبات �عف مئة �سبع ل �رضاً  باع اهللا عبيد
 اهللا ص� الب )٥٨(حوارى و�ن )٥٧(بالنة وسل  عليه اهللا ص� الب �شه فقد اععوام بن الز��
 حوار�اً  نب لك لن((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال )(! طاعب �ب بن ع فعن وسل  عليه
 من كسى سواري ي�� �ن ع وحرصه للمال حبه فرط ومن )٥٩()) اععوام بن الز�� حوارىف  و�ن

 �خرج فقد الوت شفا ع وهو دينه سداد ع الز�� بن اهللا عبد ابنه وص فقد! واعفضة الهب
. جنبه ل  فقمت د � المل يوم الز�� وقف لا: (( قال الز�� بن عبدا� عن صحيحه ف الخاري

 �رَ من و�ن مظلوماً، الوم سأقتل لال �را� ال و�� مظلوم �و ظال  لال الوم يقتل ال لنه بُ�ف  يا: فقال
يْ� ه� ُ

ُ
فتى ة

ُ
 وثلثه باللُث، و�وص دي� فاقض لا ما بِعْ  ب� يا: فقال ؟شيئاً  مالا من ديننا يبق �

 فثلثه اةين قضاء بعد فضٌل  مالا من فُُضل فِن اللث ثلث يقول  الز�� بن اهللا عبد ب� يع�  لنيه
 �سعة يومئذ ول وعّباد، حبيب الز��، ب� بعض وازى قد اهللا عبد وة بعض و�ن: هشامٌ  قال. لوةك
 فاستعن شء ف عنه عجزت لن ب�ّ  يا: و�قول بدينه يوصي� فجعل: اهللا عبد قال. بنات و�سع بن�
 ما فوا�: قال اهللا،: قال ووالك؟ من �بت يا: قلُت  حت �راد ما در�ُت  ما فوا�: قال. ووالي عليه
 عنه اهللا ضر الز�� فُقتل فيقضيه، دينه عنه اقض الز�� وو� يا: قلُت  لال دينه من كر�ةٍ  ف وقعُت 

 وداراً  بالصإ، ودار�ن بالدينة، داراً  عشإ و�حدى اعغابة منها �رض�، لال درهماً  وال ديناراً  يدع ول 
 اهللا ص� الب �شه الي الليل الصحاب عوف بن الرحن عبد وهذا )٦٠())...بمص وداراً  بالدوفة،

 لحسانه ل  باإلضافة )٦٢(خلفه وسل  عليه اهللا ص� الب صالإ فضيلة ول )٦١(بالنة وسل  عليه
 يقول كن وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن  �شة فعن وفاته بعد وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج ل 
 �باك اهللا فسق:  �شة تقول ث  ) الصابرون لال علي�ن يصَ وعن بعدي، يهم� لِمما �ور�نّ  لن(( 
 بمال وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج وصل كن وقد عوف نب الرحن عبد تر�د النة سلسبيل من

 ألمهات بديقة �وص عوف بن الرحن عبد �ن: (( سلمة �ب وعن )٦٣()) �عفاً  بأر�ع� بيعت
 ان �نه اليجا� يدع الي عوف بن الرحن عبد هو فهذا )٦٤()) �عف بأر�عمائة بيعت الؤمن�
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 عهد ف اعقرآن جعوا الين األر�عة �حد فهو ثابت بن ز�د الصحاب و�ما ؟!واعفضة الهب ي��
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عهد ع اعقرآن جع: قال مالك بن ��س فعن وسل  عليه اهللا ص� الب
 �خرج )٦٥())... ز�د و�بو ثابت بن وز�د جبل بن ومعاذ كعب بن �ب األنصار من كه  �ر�عة وسل 

 يجء ل وقل ز�داً  ل ادع((  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل قال اءاعَ عن صحيحه ف الخاري
 �بو لنتدبه  الين �حد وهو )٦٦())... } اعقاعدون رستوي ال { اكتب: فقال:قال. واةواإ بالدتف
 ز�د �مت �فرض((  وسل  عليه اهللا ص� الب عنه وقال )٦٧(عهده ف اعقرآن لمع الصديق ب�ر
 ف غليله رشف �ن لال الهتدي اليجا� هذا �د ل  الي الصحابة ه  فهؤالء )٦٨()) ثابت بن

 هذا فهل ؟!والنة والرضا واععداعة بالصدق وسل  عليه اهللا ص� الب ل  شهد الين وه  به  اعطعن
 ! وسل ؟ عليه اهللا ص� اهللا رسول لصحابة الروافض ي�نه الي الوق� هو

 ف حجر ابن ل ترج  فقد عنده  �روح فهو كلسعودي السنة �هل من عيس برجٍل  استشهاده و�ما ٤
 تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال )٦٩())..معتلاً  شيعياً  كن بأنه طافحة و�تبه((  بقول ) ال�ان لسان( 

 )٧٠()) تعا  اهللا لال �صيه ال ما األراذيب من السعودي تار�خ و�((  الهب وروج كتابه عن
 من وعيس الشيعة من السعودي �ن ع �دلل وحت علينا، حجة عيس بالسعودي اليجا� تجاجفاح
((  عنه وقال ) واألعقاب الد�(  كتابه ف اعق� عش�ة االث� الشيعة لمام ذكره فقد السنة �هل
 ف ) ره( اععالمة ذكره...الذل السعودي ع بن الس� بن ع السن �بو وعماده  الؤرخ� شيخ

 �ب بن عع� الوصية لثبات كتاب ومنها وغ�ها، اإلمامة ف كتاب ل: وقال )صه( من األول اعقس 
 جش( عده والسعودي: الحار مقدمة ف الجلس اععالمة قال... الهب وروج صاحب وهو طاعب

 . )٧١()) الشيعة رواإ من فهرسته ف  الجاش �ي  )

 رستطيع ماال ترك فقد عثمان يدين �نه يظن ما ع الروج كتاب من استدل اليجا� �ن ومع ٥
 اعقر�ب ف والذل والسماحة والدرم الود نهاية ف عثمان و�ن((  قال ح� كتمانه السعودي
 اةف� القد ولدنه )٧٢()) فعله ف به وتأسوا طر�قته عصه �هل من و�ث� عمال فسلك والعيد

 الصحاب ع ادع حينما يقله ل  ما السعودي عن يقّول اليجا� �ن ل  لضافةً  اله� والدعيس
 لدتابه و�عزوه زوجاته ع �عفاً  وثمان� �ر�عاً  الاعغ مال ثمن قس  �نه عوف بن الرحن عبد الليل
 ! الوتور؟ هذا عن نقول فماذا الذكور، الصدر ف �جده ول  الروج
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 ال كث�إ شواهد الار�خ و� اعبسيطة األمثلة بعض هذه(  هذيانه ايةنه ف اليجا� يقول  و�خ�اً 
 ف اةخول منك �رجو الدذاب اةع لذا فأقول )... اعقدر بهذا ون�تف اآلن بثها ف اةخول نر�د
 . والدذب الذيان من وز�داً  واعقراء ع�ى الشواهد بث
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 حلصالة ف غ�وح حلصحابة أن 
 قال الصالإ، قبل )ص( الب عهد ع كن اا شيئاً  عرفت ما مالك بن ��س قال((  اليجا� يقول
 ما فقلت يبك وهو بدوشق مالك بن ��س ع دخلت الزهري وقال. فيها ضيعت  ما ضيعت  �عيس

 الابع� �ن �حد يتوه  ال وحت. ضيعت وقد الصالإ هذه لال �در�ت اا شيئاً  �عرف ال: فقال يبديك
 ف الرسول سنة غ� من �ول بأن �ذكر ان �ود والروب، اعفت تلك بعد غ�وا ما غ�وا نالي ه 

 الشيخان �خرج فقد  �شة، الؤمن� �م و�ذلك عفان بن عثمان السلم� خليفة هو الصالإ
 �ب بعد وعمر بعده و�بو��ر ر�عت� بم� ص� )ص( اهللا رسول �ن: صحيحيهما ف ووسل  الخاري

 قال صحيحه ف وسل  اخرج كما. �ر�عاً  بعد ص� عثمان �ن ث  خالفته من صدراً  انوعثم ب�ر
  )١()) عثمان تأول كما تأوعت �نها قال السفر؟ ف الصالإ تت   �شة بال ما ععروإ قلت الزهري

 عن مهدي رواه األول فالديث واحداً  حديثاً  وجعلهما حديث� ب� اليجا� هذا خلط عقد ١
: قال الصالإ،: قيل وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ع كن اا شيئاً  �عرف ما((  قال س�� عن غيالن
  )٢()) فيها صنعت  ما صنعت  �عيس

 ع دخلت: يقول الزهري سمعت: (( قال اععز�ز عبد �خ رّواد �ب بن عثمان عن الا� والديث
 الصالإ هذه لال �در�ت اا شيئاً  ف�عر ال: فقال يبديك؟ ما: فقلت يبك وهو بدوشق مالك بن ��س
  )٣()) ضيعت قد الصالإ وهذه

 �نه  ) فيها صنعت  ما صنعت  �عيس(  قول من قصد فِنه األول مالك بن ��س لديث باعنسبة �ما ٢
 والي زع ، كما الصحابة زمن وعيس الجاج زمن ف هذا كن وقد وقتها ىرج حت يؤخرونها
 عثمان عن الديث لذا روايته ف حنبل بن �حد ذكره رافع �بو ل اليق الديث هذا ف ��س خاطب

 ما علمت  قد: ��س ل فقال والالصالإ؟ حزإ �با يا: رافع �بو فقال((  �وه فذكر ��س عن سعد بن
 ف فأخرج اعقول هذا ��س قول سبب اعطبقات ف سعد بن وروى )٤()) الصالإ ف الجاج صنع
 بن ��س مع كنا((  قال النا� ثابتاً  سمعت الار� اععر�ان بن الرحن عبد طر�ق من ��س ترجة
 فر�ب فخرج منه، عليه شفقةً  لخوانه فنهاه ي�لمه �ن ير�د ��س فقام الصالإ الجاج فأّخر مالك
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عهد ع عليه كنا اا شيئاً  �عرف ما واهللا: ذلك وس�إ ف فقال دابته
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 الغرب، عند اعظهر جعلت  قد: فقال حزإ؟ �با يا فالصالإ: رجل فقال اهللا لال � ال �ن ادإشه لال
 بن حاد طر�ق من وسنده ف عمر �ب ابن و�خرجه ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب صالإ كنت �فتلك
  )٥()) تتصاً  ثابت

 ��س قدم وقد �يضاً، اععراق ع الجاج لمارإ ف فكن الزهري رواه اآلخرالي ��س حديث �ما ٣
 ال((  ��س بقول الراد �ما اللك، عبد بن الولد ذاك لذ وهو للخليفة الجاج رشدوا لك ةوشق
 الجاج �ن صح فقد وقتها عن بتأخ�ها �ي )) ضيعت وقد الصالإ هذه لال �در�ت اا شيئاً  �عرف
 عطاء عن جر�ح �ب عن عبدالرزاق رواه لا وقتها عن الصالإ يؤخرون كنوا وغ�هما الولد و�م�ه
ر((  قال  و�نا اععص صليت ث  �جلس �ن قبل اعظهر وصليت فجئت �وس حت المعة الولد �خف

 �ب طر�ق من الصالإ كتاب ف الخاري شيخ نعي  �بو رواه وما )٦()) ىطب وهو ليماء جالس
 فص�، جحيفة �بو فقام بالصالإ الجاج فمّس  جحيفة �ب جنب ل  صليت((  قال عتبة ب�ر�ن

 و�ما ،)٧()) معه رشهدها �ن ترك الصالإ �ّخر فلما الجاج مع يص� كن �نه عمر ابن طر�ق ومن
 من شاهده ما ع �مول هو بل اإلسالم بالد جيع ف ووجوداً  هذا �ن منه يفه  فال ��س لطالق
 تقيمون ال ان�  لال شيئاً  �ن�رت ما: فقال الدينة قدم فِنه و�ال والصإخاصة، الشام �وراء

 . )٨()) حينئذ �م�ها اععز�ز عبد بن وعمر الدينة قدم �نه فيه والسبب الصفوف

 السفر باب ف هنا� القصودإ الصالإ: فأقول الصالإ ف غّ�ا �نهما ف و �شة عثمان عن قول �ما ٤
 ب� الالف روي وقد باعفقه للام �د� ل لن اععل  �هل ب� خالف فيه األور وهذا تت  �م تقص هل

 رض و �شة عمر وابن وسعود وابن وقاص �ب بن وسعد عثمان عن فروي ذلك ف �يضاً  الصحابة
 اهللا رسول �ن  �شة عن روي قد بل والابع� الصحابة جهور قول وهو السفر ف اإلتمام عنه  اهللا
 ف الصالإ �ت  كنت: فقال رجٌل  عباس ابن سألو و�قص السفر ف يت  كن وسل  عليه اهللا ص�

 عز�مة وعيس السفر ف رخصة اعقص �ن ع اةاعة السنة جاءت وقد )٩(باإل دإ يأوره فل  السفر
( }  �فروا الين يفتن�  �ن خفت  لن الصالإ من تقصوا �ن جناحٌ  علي�  فليس { تعا  عقول

 عيس: الطاب بن ععمر قلت((  قال �مية بن ع�ي عن صحيحه ف وسل ٌ  �خرج فقد )١٠١  اعنساء
: فقال الاس �من فقد  �فروا الين يفتن�  �ن خفت  لن الصالإ من تقصوا �ن جناح علي� 
 اهللا تصدق صدقة: فقال. ذلك عن وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فسأعت منه، عجبُت  اا عجبُت 
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 صالإ ف دخل لذا السافر بأن الوجوب عدم ع الشافِ واحتج )١٠()) صدقته فاقبلوا علي�  بها
 اليجا� هذا احتج لذا و�ما )١١(بمقي  وسافر يأت  ل  اعقص فرضه كن ولو باالتفاق �ر�عاً  صّ�  القي 
 بنا صّ� ((  قال ز�د بن الرحن عبد عن ووسل  الخاري �خرجه الي بالديث وسعود ابن بقول

 عنه اهللا رض وسعود بن اهللا ععبد ذلك فقيل ر�عات، �ر�ع بم�ً  عنه اهللا رض عفان بن عثمان
 رض ب�ر �ب مع وصليت ر�عت� بم� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع صليت: قال ث  فاستجع

 �ر�ع من حظي فليت ر�عت� بم� عنه اهللا رض الطاب بن عمر مع وصليت ر�عت� عنه اهللا
 ر�عتان ر�عات �ر�ع من حظي فليت(  وسعود ابن قول فأما )١٢()) متقّبلتان ر�عتان ر�عات

 ع يدل وهذا}  اآلخرإ من اةنيا بالياإ �رضيت  { تعا  قول مثل للبدلة هنا ) من( ف ) متقبّلتان
 و�نما كها فاسدإ ت�ون فِنها غ�ها من وال األر�ع من حظ ل كن لا و�ال جائزاً  اإلتمام يرى كن �نه

 ص� وسعود ابن �ن((  داود �بو روى ما و�ؤ�ده األو� تاعفة من عنده وقع لا دوسعو ابن استجع
(  اليهق رواية و�((  )١٣()) ش الالف: فقال. �ر�عاً  صليت ث  عثمان ع عبت((  ل فقيل �ر�عاً 
 �ن يعتقد ي�ن ل  �نه ع يدل وهذا األول، مثل ذر �ب حديث من وألحد ) الالف ألرره ل�
 وعن مالك عن رواية و� الالدية من اسماعيل اعقاض ووافقه  النيفية قال كما واجب قصاع

 جهور قول وهو �فضل عنده واعقص االختيار ع �نه �حد عن الشهور: قدامة ابن قال. �حد
(  قاعت حينما عنها اهللا رض  �شة بديث �يضاً  استدل لذا و�ما )١٤()) والابع� األصحاب

 تعي� ع دلل و�دل قدرت �ي ) فرضت(   �شة وقول الديث، ).....ر�عت� فرضت ما �ول الإالص
 . )١٥(السفر ف تت  كنت كونها هذا  �شة حديث تأو�ل

 كسائر تر�ه �و به األخذ ب� ت� واإل�سان اهللا من رخصة هو السفر ف اعقص �ن نعل  هنا ومن ٥
 فليت الصالإ ف غّ�وا الصحابة �ن زع  الي اليجا� هذا تفد� ضحاعة �يضاً  ونعل  الرخص
 ؟!!ر�عة فجعلوها الغرب صالإ قصوا �و! �ر�عا فصلّوها الصبح صالإ غ�وا الصحابة كأن شعري
 هذه يعرف س� �ي ألن اعتقادي ل  �قرب وهذا السنة �هل من األيام من يوم ف ي�ن ل  و�أنه

 �ورٍ  ف وسل  عليه اهللا ص� الرسول فعل لخاعف ي�ن ل  الصحاب �ن و�عل  يقيناً  اعفقهية اعقضية
 . زوجته عن فضالً  عز�مة فيه

 ير�ان كنا �نهما((  اععل  �هل بعض ذكر فقد عنهما اهللا رض و �شة عثمان تأو�ل ل  اآلن ونأت ٦
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 بالشدإ �نفسهما ع فأخذا ألمته ذلك ع باألرس �خذ ألنه قص لنما وسل  عليه اهللا ص� الب �ن
 كثوا ألنه  األعراب، �جل من بم� الصالإ �ت  عفان بن عثمان �ن((  قال الزهري وعن ، )١٦())

 سبب �ن((  اعفتح ف حجر ابن وقال )١٧()) �ر�ع الصالإ �ن لعلمه  �ر�عاً  بالاس فص�  مئذٍ 
 سفره �ثناء ف وكن ف �قام من ماو� سائراً، شاخصاً  كن بمن تتصاً  اعقص يرى كن �نه عثمان لتمام
 سبب �صل هذا ي�ون �ن عندي مانع وال((  حجر ابن قال ث  )١٨()) فيت  القي  ح�  فله

 �قرب السفر �ثناء ف اإلقامة حاعة �ن حيث من يقو�ه بل اختته الي للوجه بمعارض وعيس اإلتمام،
 و�ما((  ،)١٩()) عثمان اجتهاد لله دى� ما وهذا السائر بالف عليها الطلقة اإلقامة قياس ل 

 عن عروإ بن هشام طر�ق من اليهق �خرجه فيما وهو ص�اً، اإلتمام سبب عنها جاء فقد  �شة
 رشق ال لنه �خت ابن يا: فقاعت. ر�عت� صليت لو: لا فقيل �ر�عاً  السفر ف تص� كنت �نها(  �بيه
 �فضل عليه رشق ال لن اإلتمام و�ن رخصة، اعقص �ن وعتتأ �نها ع داٌل  وهو صحيح لسناده ) عّ 
(()٢٠(  

 لشارإ ف ) اعخ...غ�وا الين ه  الابع� �ن يتوه  ال وحت(  الرافض هذا قول �ن �قول  �خ�اً 
 بما مالك بن ��س رواية دخل فما الش� ) الرو�بض(  هذا تدعيس ع آخر دلالً  يظهر ��س لديث
 الصحابة، من وعيس الجاج فعل من الغي� �ن فيها وضحنا األو� فالرواية �شةو  عثمان عن روي
 �ال تغ� الي هو واحداً  شيئاً  �ن ةينا و�ات السابقة اعفقرإ ف وضحناه فقد و �شة عثمان فعل و�ما
 ! اليجا�؟ عقل وهو

  

  

  



 

702 

 أنفسسم ع رشسدون حلصحابة أن 
 �ثرإ بعدي ستون لن� : لألنصار قال )ص( اهللا رسول �ن الكم بن ��س روى((  اليجا� يقول 

 . نصَ فل  ��س قال. الوض ع ورسول اهللا تلقوا حت فاصَوا شديدإ

 صحبت لك طو� فقلت عنه اهللا رض  زب بن اعَاء عقيت: قال �بيه عن السيب بن اععالء وعن
 هذا كن و�ذا. بعده �حدثنا ما تدري ال لنك �خ ابن يا:فقال الشجرإ، تت و�ايعته )ص( الب

 ف ما وعل  عنه  ورض الشجرإ، تت )ص( الب بايعوا الين األوع� السابق� من الصحاب
 � الشهادإ وهذه الب بعد �حدثوا بأنه  �صحابه وع نفسه ع رشهد قر�باً، فتحاً  فأثابه  قلو�ه 
 يم�ن فهل �دباره  ع و�رتدون بعده سيحدثون به�صحا �نّ  من به وتنبأ )ص( به �خَ ما وصداق
 �هل به يقول ما ع ) �بصع� �رتع�(  �جع� كه  الصحابة بعداعة يصدق �ن هذا بعد ععاقل
 �ي للباحث يبق وال )(!!! والقل اععقل ىاعف فِنه اعقول هذا يقول والي والماعة، السنة

 : فأقول ، )١()) القيقة ل  للوصول يعتمدها فدر�ة مقاييس

: قال الزهري عن هذه، الرواية وجدت بل السياق بهذا اليجا� ذكرها اعت الرواية هذه �جد ل  ١
 ع اهللا �فاء ح� ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول قالوا األنصار من �ناساً ((  مالك بن ��س �خَ�
 اِإلبِل، من الائُةُ  قررش من رجاالً  يعطي فطفق �فاء، ما هوازن �ووال من وسل  عليه اهللا ص� رسول
. دمائه  من تقطرُ  وسيوفنا و�دعنا، قررشاً  يعطي ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسولِ  اهللا يغفرُ : فقالوا
رسُل  بمقاله ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فُحّدُث : ��س قال

ُ
بفة ف فجمعه  األنصار ل  فأ  من ُْ

ا غ�ه ، اً �حد معه  يدع ول  �دم،  ما: ( فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول جاءه  اجتمعوا فلمف
ا: فُقهاُؤه  ل  قال. ) عن�  بلغ� حديث كن ا شيئاً، يقولوا فل  اهللا رسول يا آرائِنُا ُذُوو �مف ناٌس  و�مف

ُ
� 

 األنصار، و�تك قررشاً، يعطي ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول اهللا يغفر: فقالوا �سنانه ، حديثةٌ  ِمنفا
 عهده  حديٌث  رجاالً  �عطي ل�:(  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال. دماءه  من تقطر وسيوفنا
  ل  وترجعوا باألووال، الاس يذهب �نْ  ترْضْونُ  �ما بُ�فٍر،

 يا ب�: قالوا .) بهِ  ينقلبون اا خ�ٌ  به تنقلبون ما فوا�ِ  ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا برسول رحاع� 
 تعا  اهللا تلُْقوا حت فاصَوا شديدإً  �ثرإً  بعدى سُتْون لن� : ( ل ْ  فقال رضينا، قدْ  اهللا رسول
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  )٢()) نصَ فل : ��س قال. ) الوض ع ورسول

 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول حب و�ظهر األنصار فضائل من ظاهر هو كما الديث هذا ٢
ّبه  ال األنصار: (( قائل وهو ال و�يف لألنصار  �حبه  فمن منافق، لال يبغضه  وال ُوْؤمن، لال ُ�ِ

 بغض الفاق وآية األنصار حب اإليمان آية: (( و�قول.  )٣()) اهللا �بغضه �بغضه  ومن اهللا، �حبه
 ل  وترجعوا باألووال الاس يذهب �ن ترضون �ما((  يقول الديث هذا ،و�)٤()) األنصار
 . الاس ل� لال ذلك يقول فهل )) وسل  عليه اهللا ص� اهللا ولبرس رحاع� 

 الصحابة جيع ع حجة �عل �ن يقبل فال هو ر�يه ي�ون �ن يعدو ال ) نصَ فل (  ��س وقول ٣
 . الديث شاح من �ي الز�ادإ لذه يلتفت ل  للك قول، ف �خطأ وععله

  �وز ال ٤
ً
 آيات به عتد �صالً  اعقدح منه يفه  ال الصحابة من واحد قول �مل �ن وعقالً  ش 

 . خاصة األنصار ومدح عموماً  الصحابة مدح ف و�ث�إ �دمة

 عليه اهللا ص� ورسول اهللا تلقوا حت فاصَوا((...  الديث ف وسل  عليه اهللا ص� الرسول وقول ٥
 ع وسل  عليه اهللا ص� ورسول اهللا يلقوا فلن يصَوا ل  لن �نه  منه يفه  فال )) الوض ع وسل 

 الشط �داإ رستخدم ول  زمانية �و كنت وكنية اعغاية لنتهاء ف ) ل (  بم�عة ) حت(  و! الوض؟
 وانقالبه  لحداثه  ع دلل ��س قول اليجا� �عل حت الوض ع ستلقو� صَت  ) لن(  فيقول
 لألنصار مدح األصل ف الديث �ن ل  �ضفنا ما الذ هذا ��س، نظر وجهة بصحة اعتسلي  فرض ع

 . ��س قول وعيس الجة هو وسل  عليه اهللا ص� الب وقول

 األور بداية ف للمهاجر�ن منازعته  و�اوعة الالفة من قومه ووقف �سبب ذلك ذكر ا�س وععل ٦
 ص� اهللا برسول الخ األنصار من رجالً  �ن حض�، بن �سيد عن ��س رواه ما ذلك يؤ�د الي وععل
. �ثرإ بعدي ستلقون لن� ((  فقال فالناً؟ استعملت كما �ستعمل� �ال: فقال.  وسل  عليه اهللا

 واالختصاص االستئثار: � ) األثرإ(  �ن عرفنا لذا خصوصاً  )٥()) الوض ع تلقو� حت فاصَوا
 . )٦(اةنيا بأوور

 وقع ما ل  رش�(  فهو ) بعده �حدثنا ما تدري ال لنك (  زب بن اعَاء الصحاب عقول باعنسبة �ما ٧
 �ب بن عليا �ن العلوم ومن )٧() فضله كمال من وذلك ذلك، غئلة فخاف وغ�ها الروب من ل 
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 فيدون اليجا� فه  حد ع الطاب رشمله �ن بد فال الروب هذه ف الشار�� �حد كن طاعب
 ال الديث� هذين �ن يقال �ن �ب الي الق وع�ن ، وسل  هعلي اهللا ص� الب بعد �حدث ان

 سبحانه اهللا من عنه  والرضا الصحابة مدح ف والديثية اعقرآنية األدعة �موع يرّدا �ن يم�ن
 والاطنية اعظاهر�ة وطهارته  فضله  ينف ال األخطاء ف ووقوعه  وسل  عليه اهللا ص� ورسول

 صاروخاً  يصد من كمثل مثله الصحابة عموم ف اعطعن ع األقوال هذه بمثل اليجا� فاحتجاج
  !بتس؟
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 يل وأدى حلعصمة حألمة حرم حلي ها حلصحابة حختالف أن  
 وتمزقسا تفرقسا

 �ن ف اختلفوا الين فه  الصحابة، هو ذلك ك ف األساس والشك«: ٩٠-٨٩ص الؤعف قال 
 قيام ل  الضالعة من يعصمه  الي الدتاب، ذلك وسل  ليهع اهللا ص� اهللا رسول ل  ي�تب
 حت الضالعة، ف ورماها اعفضيلة، هذه من اإلسالمية األمة حرم الي هو هذا واختالفه  الساعة،
 ب� فتوزعوا الالفة، ف اختلفوا الين وه  ر�ها، وذهبت وفشلت وتنازعت وتفرقت انقسمت

 معاو�ة، وشيعة ع، شيعة: ل  وانقسامها األمة، تلف ذلك وسبب معارض، وحزب حا� ، حزب
 الذاهب فكنت وسل  عليه اهللا ص� رسول و�حاديث اهللا، كتاب تفس� ف اختلفوا الين وه 

 فلسفات و�رزت الختلفة، واعفدر�ة الكمية الدارس ذلك من و�شأت والحل، واللل واعفرق
 . وال�  السلطة ع اليمنة بطموحات لتتص �ضة، سياسية دوافع �ولتها متنوعة

 ل  يعود لنما و�نشأ �شأ خالف و� الصحابة، لوال شئ ف ىتلفوا ول  ينقسموا ل  فالسلمون 
  .»الصحابة ف اختالفه 

 الي الدتاب، ذلك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  ي�تب �ن ف اختلفوا الين فه  قول: قلت 
  هذا و�ن الساعة، قيام ل  الضالعة من يعصمه 

 . اعفضيلة هذه من األمة حرم الي هو االختالف

ملسو هيلع هللا ىلص بالب اشتد لا: (قال -عنهما اهللا رض- عباس ابن حديث من الشيخان رواه ما ل  بذلك رش� 
 عليه اهللا ص� الب لن: عمر قال بعده، تضلوا ال كتاباً  ع�  �رتب ب�تاب ائتو�: قال وجعه،
 ينبغ وال ع� قوووا: قال اللغط، و�ث فاختلفوا، حسبنا، اهللا كتاب وعندنا لوجع،ا غلبه وسل 
  )١( .)النازع عندي

 الرد �ؤجل ولا الصحابة، ف طعنه ع به وستدالً  قر�باً  سيأت آخر ووضع ف بنصه الرافض ذكره وقد 
 �ثارها اعت الشبهة ع الرد ف اآلن و�قتص فيه، ذكره الي ووطنه ل  الديث وتوجيه ذلك، ف عليه
 الضالعة ف ورماها اععصمة من اإلسالمية األمة حرم الي هو هذا اختالفه  �ن زعمه وهو هنا،
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 . الساعة قيام ل  والفرق

 من عصمتها فيه ما �مته تبليغ ترك قدملسو هيلع هللا ىلص الرسول �ن يع� وهو باطل، هذا قول لن: هذا ع والواب 
 تاعف بهذا و�نه ذلك، ع مات حت عنده �صحابه اختالف لجرد �هر شع يبلغ ول  الضالل،

 فما تفعل ل  و�ن ر�ك من للك �نزل ما بلغ الرسول �يها يا{: قول ف ر�ه ألور

  

  ،١/٢٠٨ الاري فتح )اععل  كتابة باب اععل ، كتاب: (ف الخاري �خرجه )١(

 . ٣/١٢٥٩ )فيه يوص شئ ل يسع لن الوصية ترك باب الوصية، كتاب: (ووسل . ١١٤ح 

  )١(  .}الاس من يعصمك واهللا رساله بلغت

  وسل  عليه اهللا ص� الرسول كن و�ذا 
ً
�َ  جاء�  عقد{: قول ف ل ر�ه بت�ية وم�هاً  ذلك من م

  )٢( }رحي  رؤوف بالؤمن� علي�  حر�ص ُعِنّت  ما عليه عز�ز �نفس�  من رسول

 ف كث� ابن ذكره ل ، واألخروي اةنيوي الفع ووصول هدايته ، ع �ي: �مته ع بالرص فوصفه 
 : )٣(تفس�ه

 قلبه ف من فيه الرشك واععام، الاص عند اإلسالم دين من باالضطرار معلوماً  األور هذا كن و�ذا 
ور ما ك بلغ قد الدر�  الرسول هذا �ن ليمان، من ذرإ مثقال �د�

ُ
 ع وني� ما �حرص و�ن به، �

 �د� رشو�ه ال يقينياً  علماً  علمنا ذلك، ع اةاعة و�خباره وتضحيته، جهاده من متواتر هو بما �مته،
 من األمة عصمة به �ن من الدتاب لذا الوصف من الرافض هذا يذكر كما األور كن لو �نه شك،

 عقل وال دين ف ساغ لا عة،السا تقوم �ن ل  بينها، فيما واالختالف اعفرقة ورفع دينها، ف الضالل
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يؤخر �ن

 كن ما �خره ولو الضيق، الوقت ذلك ل  كتابته
  

 . ٦٧ الائدإ سورإ )١(

 . ١٢٨ الو�ة سورإ )٢(
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 . ٢/٤٠٤ كث� ابن تفس� انظر )٣(

 بعض ف حياناً � راجعوه لر�ما �نه س�ته من ثبت وقد )١(عنده �صحابه اختالف لجرد لت�ه
 حق ف عمرإ ل  الج فسخ ف ل بعضه  كمراجعة عقول ، ر�ه �ور يتك كن فما �تهدين، السائل

 تأم� و� الديبية، يوم ل بعضه  وراجعة و�ذلك الوداع، حجة ف وذلك الدي، رسق ل  من
 تر�ه �نه قدر ولو فه ،لال هذا من �عظ  هو فيما ر�ه �ور يتك �ن هذا بعد يتصور فهل ، )٢(�سامة

 �نه ثبت وقد ذلك، بعد ي�تبه �نه من يمنعه الي فما رآها لصلحة عنده لنازعه  الوقت ذلك ف
 به وصحاً  جاء ما ع اإلثن� يوم -والسالم الصالإ عليه- وفاته كنت فقد �يام عدإ ذلك بعد  ش

 . التفاقبا الميس يوم الدتاب وحادثة )٣(الصحيح� ف ��س رواية ف

 �ول عنده تنازعوا كما فيه، و�عارضوه منه، يقبلوه ال �ن خش: وقال جداًال، لال الرافض �ب فِن 
 ومن اهللا �طاع فقد الرسول يطع من{: تعا  قال كما الالغ عليه و�نما ذلك يضه ال: قلنا ورإ،

  

 . ٢٥١ص �ةعش االث� الحفة تتص: انظر. اةهلوي الردّ  من الوجه هذا ذكر )١(

 ،٤٨٤٤ح ،٨/٥٨٧ ،١٧٨٥ح ،٣/٦٠٦ اعفتح مع الخاري صحيح من ذلك ف األحاديث: انظر )٢(
 . ٤٤٦٨،٤٤٦٩ح ،٨/١٥٢

 . ٤١٩ح ،١/٣١٥ وسل  وصحيح ،٤٤٤٨ح ،٨/١٤٣ اعفتح مع الخاري صحيح: انظر )٣(

  )١( .}حفيظاً  عليه  �رسلناك فما تو�

 الدتاب ذلك ي�تب ل  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ن� والرافضة، السنة باتفاق هذا ثبت فِذا 
 الباعغة من الرافض هذا يصفه ما ع وال بتبليغه، �ور الي اةين من عيس �نه علمنا مات، حت

 . وسل  عليه اهللا ص� الرسول ع ذلك الستحاعة

: الوداع حجة ف ذلك بلق عليه فأنزل اةين، وألمته ل �رمل قد اهللا �ن من اعقرآن عليه دل ولُِما 
  )٢( .}ديناً  اإلسالم ع�  ورضيت نعمت علي�  و�تممت دين�  ع�  �رملت الوم{

 كنهارها للها اليضاء، مثل ع تر�ت�  ل�: (قول ف بذلك وسل  عليه اهللا ص� الرسول �خَ و�ما 
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  )٣( .)هالك لال بعدي عنها يز�غ ال

 �سبب اععصمة وحرمت الضالعة، ف وقعت األمة �ن من فضالرا هذا يدع ما بطالن تقرر فِذا 
 : عنده الصحابة الختالف الدتاب ذلك ل  وسل  عليه اهللا ص� الرسول كتابة عدم

  

 . ٨٠ اعنساء سورإ )١(

 . ٣ الائدإ )٢(

 عليه اهللا ص� الب ووعظة ف سار�ة بن اععر�اض حديث ضمن ،٤/١٢٦ السند ف �حد �خرجه )٣(
: انظر. النة ظالل ف طرقه بمجموع األلا� الديث صحح وقد ،١/١٦ سننه ف ماجه ابن و�ذا وسل 
 . ٢٦ص  ص  �ب البن السنة كتاب مع النة ظالل

 ي�تب �ن هو الدتاب ذلك كتابة من وسل  عليه اهللا ص� الرسول �راده الي �ن هذا بعد فليعل  
 . اععلماء ذلك ذكر كما بعده نم الالفة ت�ون فيمن فيه يب� كتاباً  ل 

 �و ي�تبه �ن عليه اهللا �وجبه اا الدتاب كتابة ت�ن ول «: -اهللا رحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 
 ةفع وصلحة رآه اا ذلك ع�ن به، اهللا �وره ماملسو هيلع هللا ىلص ترك لا كذلك كن لو لذ الوقت، ذلك ف يبلغه
  )١( .»يقع �ن البد الالف �ن ور�ى ب�ر، �ب خالفة ف اع�اع

 ي�تبه، �ن ير�د وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن الي الدتاب قصة و�ما«: آخر ووضع ف وقال 
 عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قاعت -عنها اهللا رض-  �شة عن الصحيح� ف كما مبيناً  جاء فقد
 �نا: قائل و�قول متمن، يتم� �ن �خاف فِ� كتاباً، �رتب حت و�خاك �باك ل ادع: (ورضه ف وسل 
 ....  )٢()ب�ر �با لال والؤمنون اهللا و�أب �و�،

 ذكره الي الدتاب ي�تب �ن ع عزم قدملسو هيلع هللا ىلص والب[: الديث روايات ذكر بعد قال �ن ل [ 
 اهللا �ن وعل  فائدإ، فيه يبق فل  الشك، يرفع ال الدتاب �ن عل  وقع، قد الشك �ن ر�ى فلما ععا�شة،
 لال والؤمنون اهللا و�أب: (قال كما عليه عزم ما ع ه �مع

  



 

709 

 . ٦/٣١٦ السنة منهاج )١(

 ،٤/١٨٥٧ )ب�ر �ب فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب: :(صحيحه ف وسل  �خرجه )٢(
 . ٢٣٨٧ح

  )١(   .»)ب�ر �با

: قيل فِن«: توجيهه ف اةهلوي فيقول )بعدي تضلوا عن: (الديث ف وسل  عليه اهللا ص� قول و�ما 
 ههنا به والراد معان، للضالل: قلنا )بعدي؟ تضلوا عن: (قال فل  دينياً  �وراً  ي�تب ما ي�ن ل  لو

 ��ه، كن ما بنحو الوفد و�جازإ اععرب، جز�رإ من الش�� لخراج وهو اللك، تدب� ف الطأ عدم
  )٢( .»اةين عن واعغواية الضالعة ال منه، �سامة جيش وته�

 ذلك وسبب معارض، وحزب حا�  حزب ب� فتوزعوا الالفة ف اختلفوا الين وه «: قول و�ما 
  »...معاو�ة وشيعة ع شيعة ل  وانقسامها األمة تلف

 مع اختلفوا الين فِن الالفة، ف ي�ن ل  ع عهد ف الصحابة ب� الالف �ن: هذا ع فالواب 
ِع  ل  بل الالفة ف ينازعونه هؤالء ي�ن ول  ، ومعاو�ة و �شة، والز��، طلحة،: ه  ع  �حد يُدف

 وقد بق، من �فضل ألنه ع؛ من عثمان مقتل بعد بالالفة �و� �نه غ�ه ، من وال هؤالء المن
 الصحابة هؤالء ب� الالف �صل و�نما باعفضل، ل يقرون كنوا

  

 . ٦/٢٣،٢٥ السنة منهاج )١(

 . ٢٥١ص عش�ة االث� حفةال تتص )٢(

 والبادرإ ذلك تعجيل يرون كنوا فقد قتلته، وقتل عثمان بدم الطالة ف هو وع الذكور�ن
 من االقتصاص وجوب وع مظلوماً، ُقتل عثمان �ن ف ينازعه  ال ع كن وقد منه ، باالقتصاص

 وقد كث� عثمان قتلة ألن األور، ل ورستتب األوضاع تهد� حت ذلك تأجيل يرى كن و�نما قتلته،
 . الصحابة ب� الدينة ف منه  كب�إ طائفة كنت كما األوصار ف تفرقوا

 لعض، بعض واتهام اةين، ف اعطعن ل  به  يصل ل  -عنه  اهللا رض- اختالفه  فِن كه هذا ومع 
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 ىطئه كن و�ن ر�يه، ف تهد� �نه و�رى والصحبة اعفضل ف وكنته لخاعفه يرى فر�ق ك كن و�نما
 . فيه

 هؤالء يث�ه ما بها يندفع السنة، �هل من والحقيق اععل  �هل عند مقررإ وسائل ثالث فههنا 
 : و� ع خالفة ف الصحابة زمن ف حصلت اعت اعفتنة حول شبه، من الغرضون

 من �حد علياً  ينازع ول  الالفة، حول ي�ن ل  بينه  حصل الي الالف �ن: األو� السأعة 
ِع  ول  فيها، تاعفيه  . ع من بالالفة �و� �نه اإلطالق ع منه  �حد يُدف

 ع اتفاقه  مع تأخ�ه، �و عثمان قتلة قتل تعجيل ف هو لنما بينه  الالف �ن: الانية السأعة 
 . ذلك تنفيذ وجوب

 بعضاً  بعضه  يته  ل  اختالفه  مع �نه : الالة السأعة 
  ل يعتف متأول، �تهد تاعفه �ن منه  فر�ق ك يرى و�نما اةين، ف

 . وسل  عليه اهللا ص� لرسول والصحبة اإلسالم، ف باعفضل

 الصحابة ب� الالف لقيقة توضيح وفيها. الصحيحة األخبار عليها دعت عظيمة، وسائل وهذه 
 ينبغ هؤالء ع الرد ف كب� �صل و� ،والزنادقة الرافضة به مايرميه  ك من لساحته  وتَئة
 : تقر�رها ع األدعة �سط اعقارئ �يها و�لك بأدلها، يتعلمها �ن اععل  عطاعب

 تاعفيه من �حد علياً  ينازع ول  الالفة، ف ي�ن ل  بينه  حصل الي الالف �ن: األو� السأعة 
 .  ع من بها �و� �نه منه  �حد يدع ول  فيها،

 عثمان مقتل بعد بالالفة مبايعته ع الصحابة اجتماع: هذا ع الشواهد و�رَ األدعة، �قوى ومن 
 ف عنه  النقوعة الصحيحة الروايات ذلك ع دعت وقد ،-عنهما اهللا رض- والز�� طلحة فيه  بما

 . ذلك

 فقام عثمان قتل ح� �ب مع كنت«: قال النفية، بن �مد ل  �سنده تارىه ف اعطَي مارواه منها 
 والبد قتل قد الرجل هذا لن: فقالوا وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب فأتاه م�ل، فدخل
 رسول من �قرب وال سابقة، �قدم ال منك، األور بهذا �حق �حداً  الوم �د وال لمام، من للناس
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 بفاعل� �ن ما واهللا ال: فقالوا �اً،�م �رون �ن من خ�ٌ  وز�راً، �رون فِ� تفعلوا، ال: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا
 . السلم� رضا عن لال ت�ون وال ُخِفّياً  ت�ون ال بيعت فِن السجد فف: قال نبايعك، حت

 عليه، رُْشغب �ن تافة السجد يأت �ن كرهت فلقد: عباس بن عبدا� فقال العد، بن سال  قال 
  )١(.»الاس بايعه ث  فبايعوه واألنصار الهاجرون دخل دخل فلما السجد، لال هو و�ب

 فيه  واألنصار الهاجرون واجتمع عثمان قتل ح� بالدينة كنت«: قال اععابدي �ش� �ب وعن 
 مع� ، �نا �ور�  ف ل حاجة ال: فقال نبايعك، هل  السن �با يا: فقالوا علياً، فأتوا والز�� طلحة
 تمام وفيها الرواية، اعخ )٢(»....غ�ك �تار ما: فقالوا ،واهللا فاختاروا به، رضيت فقد اختت  فمن

 . عع� اليعة

 )٣(تأرىه ف جر�ر ابن بعضها ذكر كث�إ هذا ف والروايات 
 ف به وصحاً  جاء كما والز��، طلحة فيه  بما بيعته ع واتفاقه  عع� الصحابة مبايعة ع داعة و�

 الرواية
 . السابقة

  

 . ٤/٤٢٧ َياعط تار�خ )١(

 . ٤٢٨-٤/٤٢٧ اعطَي تار�خ )٢(

 ف ��زون �مد اةكتور ودرسها الروايات هذه بمع قام وقد ،٤٢٩-٤/٤٢٧ اعطَي تار�خ: انظر )٣(
 . ٧٥-٢٠/٥٩ اعفتنة ف الصحابة وواقف تقيق: (اعقي  كتابه

 صحيح، بنقل يثبت ال فهذا ودره� بايعا والز�� طلحة، �ن من الروايات بعض ف جاء ما و�ما 
 . خالفه ع الصحيحة والروايات

 لن: يقول س��ن، بن �مد سمعت �� فأشهد �نا �ما«: قال جيلة �ب بن عوف عن اعطَي روى فقد 
 الؤمن�، �م� و�نت �حق، �نت: طلحة فقال. ألبايعك ياطلحة يدك ا�سط: عطلحة فقال جاء علياً 

  )١(  .»فبايعه يده ع فبسط يدك، فا�سط
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 يع�- الرجالن هذان كن هل ووس، �با يا«: فقال ووس �ب ل  قام �نه الُيْوا�ّ  خ� عبد وعن 
  )٢(   .»...نع : قال علياً  بايع ان -والز�� طلحة

ُع  ما بطالن ع نص كما   ال اا هذا �ن وذكر اععر� ابن الحقق اإلمام ودره�، بايعا �نهما من يُدف
 قال بع� الو بهما، يليق

 ولن لما ي�رها، �ن هللا حاشا: قلنا ،[والز�� طلحة �ي[ ودره� بايعا قيل فِن«: -اهللا رحه-
 ذلك بعد بايع ومن وتت ، بهما اليعة تنعقد اثن� �و واحداً  ألن ذلك، �ثر ما ودره� كنا ولو بايعهما،

، ذلك ع ودره وهو ل، الزم فهو
ً
 ذلك �ثر ما يبايعا ل  ولو ش 

  

 . ٤/٤٣٤ اعطَي تار�خ )١(

 . ٤/٤٨٦ نفسه الصدر )٢(

 . اإلمام بيعة ف وال فيهما،

 . كذلك ي�ن ول  بايع من �ول طلحة �ن اعقائل من ظن فذلك ،)١(يت  ال و�ور شالء يد قال من و�ما 

 ف �عل �ن �راد من الديث هذا اختع: قلنا )ُُْفّ  ع واللّجّ  بايعت: (طلحة قال فقد قيل فِن 
 ل  كذبة فكنت ،)٢(قررش ال هذيل عغة وتلك ،)هوي( )الوى( ف �عل كما ،)قف( عغة )اعقفا(

 . تدبر

 عليه اهللا ص� اهللا رسول وقاية ف ُشلّت يداً  فِن فيه، ل  متعلق فال صح لو )شالء يد: (قول  و�ما 
 ذلك بعد اعقدر ونفذ وجهه، ع األور ت  وقد ودروه، ك من بها و�تو� �ور، ك لا يت  وسل  وآل
  )٣( .»حدمه ع

  

 بيده و�ن -عنهما اهللا رض- طلحة علياً  بايع من �ول �ن: الروايات بعض ف جاء ما ل  لشارإ )١(
 شالء الؤمن� �م� بايعت يد �ول: اعقوم ف رجل فقال �حد، يومملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بها و� لا شلل، الم�

 . ٧/٢٣٧ كث� البن والهاية والداية ،٤/٤٣٥ اعطَي تار�خ: انظر. األور هذا يت  ال
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 عغة من بل قررش عغة من عيس اللّجّ : و�ذلك ٤/٩٤ الهاية ف األث� ابن ذكره. طّ  عغة: � وقيل )٢(
 هذيل بلغة �يضاً  السيف هو وقيل ،٤/٢٣٤ الهاية »طّ  بلغة السيف: بالّض  هو«: األث� ابن قال ّط،
 . ٢/٣٥٤ اععرب لسان انظر. المن من ائفوطو

 . ١٤٩-١٤٨ص اعقواص  من اععواص  )٣(

 ينازعه ول  عثمان قتلة قتل ف كن ع مع خالفه �ن الصحيحة بالروايات ثبت فقد معاو�ة و�ذلك 
 . بذلك ل يقر كن بل الالفة ف

: فقال مثله؟ �نت �م علياً  تنازع ت�ن«: وقالوا معاو�ة ل  معه و�ناس جاء �نه الوال� وسل  �ب فعن 
 مظلوماً، قُتل عثمان �ن تعلمون �لست  وع�ن م�، باألور و�حق م� �فضل �نه ألعل  ل� واهللا ال

 فل  فكموه علياً  فأتوا ل، و�سل  عثمان قتلة للّ  فليدفع ل فقولوا فأتوه، بدمه واعطاعب عمه ابن و�نا
  )٢(.»)١(لله يدفعه 

 �نهما« -عنهما اهللا رض- �مامة و�ب اةرداء �ب ل  �سنده ديز�ل ابن طرق من �كث ابن و�روى 
 �بيك ومن منك �قدم لنه اهللا فو الرجل؟ هذا تقاتل عالم معاو�ة يا: ل فقاال معاو�ة ع دخال

 دم ع �قاتله: فقال منك، األور بهذا و�حق وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  منك و�قرب لسالماً،
 :ل فقوال لله فاذهبا قتلته، آوى و�نه عثمان،

  

 اهللا رض- معاو�ة فأب لله و�اكمه  اليعة ف يدخل �ن معاو�ة من طلب علياً  �ن ذلك سبب )١(
 ��زون لحمد اعفتنة ف الصحابة وواقف وتقيق ،٧/٢٦٥ والهاية الداية: انظر. جيعاً  -عنهما

٢/١٤٧ . 

 ب،١٦/٣٥٦ دوشق مدينة تار�خ ف عساكر ابن �خرجه )٢(
 . ثقات رجال: الدتاب �ققوا وقال ،٣/١٤٠ البالء �عالم س� ف الهب و�ورده 

  )١(.»الشام �هل من �بايعه من �ول �نا ث  عثمان قتلة من فليقدنا

 اهللا رض- عع� معاو�ة منازعة عدم ع داعة و� )٢(اععلماء ب� وشهورإ كث�إ هذا ف والروايات 
 . وقرروها السأعة هذه ع اععل  �هل من الحققون نص ولذا الالفة ف -عنهما
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 و�نما لفسه، يدعيها وال لمامته، يندر ال فِنه علياً  قاتل و�ن معاو�ة لن«: الو�� الرم� لمام يقول 
  )٣(.»تطئاً  و�ن وصيب �نه منه ظاناً  عثمان قتلة يطلب كن

 والماعة السنة �هل اعتقاد ومن«: اليت� حجر ابن و�قول 
 الروب من -عنهما اهللا رض- ومعاو�ة ع ب� جرى ما �ن
 �حقيتها ع لإلجاع الالفة ف عع� معاو�ة لنازعة ي�ن فل 
 �ن �سبب هاجت و�نما �سببها، اعفتنة تهج فل  ور كما عع�

 لله ، عثمان قتلة �سلي  ع من طلبوا معه ومن معاو�ة
  )٤(.»ع فامتنع عمه ابن معاو�ة لدون

  

 . ٧/٢٧٠ والهاية الداية )١(

 ف ��زون �مد اةكتور الروايات هذه جع وقد ،٢٧٠-٧/٢٦٨ كث� البن والهاية الداية: انظر )٢(
 . ١٥٠-٢/١٤٦ )اعفتنة ف الصحابة وواقف تقيق: (كتابه

 . ١١٥ص والماعة السنة �هل عقائد ف األدعة لعة )٣(

 . ٢١٦ ص الحرقة الصواعق )٤(

ِع  ل  ومعاو�ة«: -اهللا رحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ و�قول   قاتل ح� بها ل يبايع ول  الالفة، يدف
 يقر معاو�ة كن وقد بذلك، ل و�قرون الالفة رستحق �نه وال خليفة، �نه ع يقاتل ول  علياً،
 بالالفة، عع� كفأ معاو�ة عيس بأنه ذلك مع مقرإ )١(التشيع� من فرقة و�... عنه سأل لن بذلك
 وشجاعته ودينه وعلمه وسابقيته ع فضل فِن ع استخالف لوكن مع خليفة ي�ون �ن �وز وال

  )٢( .»معروفة ظاهرإ عنده  كنت: فضائله وسائر

 اد  ما يبطل و�هذا  ،غ�ه من وال خاعفوه الين المن الالفة ف �حدٌ  علياً  ينازع ل  �نه بهذا فثبت 
 األمة تفرق ذلك ع وترتب الالفة، ف تنازعوا الصحابة �ن من الرافض هذا

 . وانقسامها
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 تأخ�ه �و عثمان قتلة من االقتصاص تقدي  ف هو لنما وتاعفيه ع ب� الالف �ن: الانية السأعة 
 . تنفيذه وجوب ع اتفاقه  مع

  

 قد -�- عثمان بدم الطالون كن وقد ،-عنهما اهللا رض- ع �و نععثما التشيع� من �ي )١(
 . �جع� -�- ع ع يفضلونه كنوا ما هذا ومع معاو�ة ل  انضموا

 . ٧٣-٣٥/٧٢ اعفتاوى �موع )٢(

  

 اةاعة واآلثار األخبار، من ذلك ف ثبت بما السنة �هل من اععل  �هل عند �يضاً  مقررإ السأعة وهذه 
 حت ذلك تأجيل يرى كن و�نما عثمان، قتلة من االقتصاص وجوب ف تاعفيه ينازع ال علياً  �ن ع

 األعراب من �وره  ف قام ث  الدينة، من تمدنوا قد كنوا عثمان قتلة �ن وذلك. األور ل رستتب
  و�عض
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  وأبعدوح )حلغدير( نص ردوح حلصحابة أن  
ً
 حلالفة رن رليا

 �موعة ت�ونت و �شأت الصوص مقابل الر�ي واستعمال االجتهاد فدرإ من« ١٩٨ص الرافض قال
 عمر ر�ي وعضدوا ساندوا كيف الرز�ة يوم ر�يناه  وقد الطاب، بن عمر ر�سه  وع الصحابة، من

 . الص�ح الص مقابل

 خليفة علياً ملسو هيلع هللا ىلص الب بها نصب اعت اعغدير، نصوص يوماً  يقبلوا ل  هؤالء �ن �ستنتج �يضاً  ذلك ومن 
 ... السلم� ع ل

 الش�فة البو�ة السنة ل  الاس لرجاع ف كب�إ، صعو�ة وجد السلم� �وور ع اإلمام و� ولا 
دخلت اعت الدع يز�ل �ن جهده وحاول اعقرآن، وحظ�إ

ُ
 واسنة صاح بعضه  وع�ن اةين، ف �

  .»...عمراه

 يوم ع خالفة ع الص دعوى(و )الدتاب كتابة: (وسأعت ف مفصالً  عليه الرد تقدم: قلت 
   فهاهنا الالفة ع الص وسأعة ف لناقضه هنا �ش� و�نما )١.(وضالل ز�غه به اهللا اظهر بما )اعغدير

 . ومابعدها ٤٦٣ ص و ومابعدها ٢٧٦ ص انظر )١(

 �ده بينما ورده، صال ذلك ورفض اعغدير، يوم -عع� الزعومة- الوصية ع الص يقبل ل  عمر �ن
 فِنه للحقيقة، ترد لذا الوضوع هذا ف والاحث«: نصه ما يقول الدتاب هذا من آخر ووضع ف

 قال )وواله ع فهذا وواله كنت من: (ملسو هيلع هللا ىلصكقول جلياً  واضحاً  طاعب �ب بن ع ع الص سيجد
 كنا وعمر، نفسه ب�ر �با لن حت للتهنئة، وو�ب عع� فعقد الوداع، حجة من انصف بعدما ذلك
 وؤمن ك وو� و�وسيت �صبحت طاعب �ب ابن يا لك بخ بخ: يقولون لإلمام الهنئ� جاعة من

  )١( .»ووؤمنة

 . )كذبه �سيان الدذاب آفة ومن: (قالوا وقديماً !! الدذب حبال �قص ما: قلت 

 نفسه ع كلنادي كن لككذ كن فِذا �سياً، صاحبه ي�ون �ن الدذب آفة من لن: (حات  �بو وقال 
 لظة ك ف بالزي
 . )وطرفة
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  )٢( .)باعنسيان الدذاب� ع � ننا اهللا لن: (الهض� ع بن نص وقال 

   اعفاسد معتقده تقر�ر ف ل مطية الدذب اتذ لا الرافض وهذا 

 . ١٦١ص اهتديت ث  )١(

 . ٥٣-٥٢ص اععقالء روضة ف حبان ابن األقوال هذه �ورد )٢(

 ف يقرر هو فبينما سته، و�شف �وره، اهللا و�ظهر هذا، ف وقع
 وشهوداً  وو�باً  اعغدير يوم عع� عقدوا الصحابة لن: عع� الزعومة الوصية ع الص عن حديثه سياق

 بخ بخ( عبارإ يرددان كنا ال�ان وعمر، ب�ر �بو: الباِرِ�� الهنئ� مقدمة ف و�ن بالوصية، للتهنئة
 كه، هذا ينس بصفحات هذا بعد �ده )ووؤمنة وؤمن ك وو� �صبحت طاعب �ب ابن يا كل

 بل بالالفة، ع ع الص األيام من يوم ف وال اعغدير، يوم يقبلوا ل  الصحابة هؤالء �ن فيقرر
 اب�الدذ ع اهللا فلعنة الطاب، بن عمر هؤالء مقدمة و� العاند، العارض ووقف ذلك من وقفوا

 . اعظال�

 . كمه اعخ... السنة ل  الاس لرجاع ف كب�إ صعو�ة وجد علياً  لن: قول و�ما 

 ع عهدهما طيلة الاس كن بل الشيخ�، عهد ف تظهر ل  الدع فِن: �صله من باطل فكم 
 والسنة وقو�اً، ظاهراً  فيه  اةين �ور و�ن طر�قاً، لله  الدع تعرف ول  الدع، يعرفوا ل  السنة،
 يعرف ل  �نه لال آخره، ف تظهر الدع بوادر بد�ت و�ن فِنه -�- عثمان عهد و�ذلك. وشهورإ عز�زإ

 عز ف اإلسالم و�هل النتش، هو وال� السائدإ، � السنة كنت بل ظاهرإ، بدعة الاس ف
 الدع، فيه وظهرت ت،اعف فيه كثت فقد -�- ع عهد و�ما وصغار، ذل ف الش و�هل واجتماع،

 فضعف الؤمنة، السلمة اةماء فيه وسفدت األمة، وافتقت اعتشيع، وفش الوارج، خرج حيث
 علياً  لن حت الاس، ع و�سلطوا الش �هل وقوي ال�، �هل بذلك

 �د� ل من ك يعلمه �ور وهذا )١()نملده  وال يملدوننا اعقوم: (عثمان قتلة ف يقول كن -�-
 مع ع�ن الدع، �هل من وال السنة، �هل من ال السلم�، من �حد يندره وال الأر�خ ع طالعا

 . واإلنصاف الجرد

 كما القائق، وتتغ� الفاهي ، وتنعدس القاييس، فتختلف الهل، وتم�ن الوى، غلبة عند و�ما 
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 �ور تو� عندما -�- علياً  �ن يقرر ناً �حيا ف�اه عجيباً، تبطاً  األور ف يتخبط فِنه الرجل، هذا حال هو
 اإلمام �ن ذلك ل  �ضف«: السنة �هل ه  الشيعة كتابه ف يقول الدع، ونبذ السنة، طبق قد األمة
 بيت توز�ع هو فعله شء و�ول البو�ة، السنة ل  الاس بِرجاع بادر الالفة تو� عندما علياً 
  )٢( .»الال

 الاس �َ ل  علياً  الؤمن� �م� فِن ذلك ومع«: نفسه الدتاب من خرآ ووضع ف هذا وؤ�داً  و�قول 
 بأحكم -عليه اهللا سالم- تقيد وع�ن قبله، من اللفاء فعل كما واإلكراه، باعقوإ اليعة ع
  

 . ٢٤١ ص تر�ه تقدم )١(

 . ١٨٩ص السنة �هل ه  الشيعة )٢(

 .... �بداً  يبدل ول  يغ� ول  والسنة، اعقرآن

  )١( .»غ�ك �ماتها بعدما والسنة، اعقرآن �حييت يامن طاعب، �ب ابن يا لك هنيئاً : قول  ل 

 . عقب ع ر�ساً  هذا كمه ينقض آخر ووضع ف لدنه هنا الؤعف قرره ما فهذا 

 طاعب �ب بن ع كن و�ذا«: نفسه الدتاب ف فيقول 
: البو�ة للسنة الاس لرجاع خالفته يام� ف جهوده ب�ل حاول الي الوحيد، العارض هو -�-

  )٢( .»اعطاحنة بالروب شغلوه ألنه  جدوى بدون وع�ن وقضائه، و�فعال، بأقوال،

 ف خالفته وقض«: )الصادق� مع ألرون: (كتابه ف -�- ع عن حديثه معرض ف �يضاً  و�قول 
 باستشهاده لال منها ىرج ول  ارق�،وال واعفاسق�، الاكث�، من فرضاً  عليه فُرِضت دامية، حروب
  )٣( .»�مد �مة ع يتحس وهو عليه اهللا سالم

 ف اعقرآن �حكم و�نفذ للسنة، الاس � د -�- علياً  بأن اعقول! نصّدق؟ اعقوع� �ي نعل  ال و�ن 
 فعل كما بذلك فنهنئه رعيته،

  

 . ١٩٨ص السنة �هل ه  الشيعة )١(
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  .٢٦٠ص نفسه الرجع )٢(

 . ٨١ص الصدق� مع ألرون )٣(

 يعيد �ن رستطع ل : اآلخر قول بسب �نه �م قوله، �حد ف الؤعف
 تس كما عليه، فنتحس باستشهاده لال منها ىرج ل  اعت اعطاحنة، الروب �سبب للسنة، الاس

 ! ؟ملسو هيلع هللا ىلص�مد �مة ع هو

 ووقفها تدد وس�عة  جلة بِجابة ةاألم يمدّ  �ن ععله )السماوي( ع مطروح هذا ف السؤال وهذا 
 هذا ف رستع� �ن بأس وال فيه، �وقعها الي االضطراب هذا من وترجها الساسة، السأعة هذه من
 الليفة س�إ من مادرسوه ع لطلعوه العلي  من األو� الراحل ف السنة �هل تالميذ من شاء بمن

 من قبل من استفاد كما الجال، هذا ف منه  ورستفيد ل،اإلشك هذا فيحل طاعب، �ب بن ع الراشد
  )١( .كتابه بداية ف بذلك صح كما )األشف الجف( ف اععلمية الوزإ صبيان

 خالصاً  �عله �ن الدر�  اهللا �سأل )اهتديت ث : (األول كتابه ف الرافض ع الرد ختام و�هذا 
 السلم�، به ينفع و�ن زلل، �و خطأ من فيه صلح ما ل يغفر و�ن ورضاته، ل  وقر�ة لوجهه،

 . البدع� الحرف� شبه به و�دحض

 . �جع� وصحبه آل وع �مد نبينا ع و�ارك وسل  اهللا وص� 

  

 . ٥٤-٥٣ص اهتديت ث  كتاب: انظر )١(
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  أن  
ً
 عباالتبا ب�ر أب من أو� رليا

 اآلباء سنة وترك لالستبصار دعت� اعت األسباب ومن باعباالت �و� ع عنوان تت اليجا� يقول 
 السابقة األبواب ف ذكرت و�ما. ب�ر و�ب طاعب �ب بن عّ  ب� والقلية اععقلية الوازنة واألجداد،

 كتب ف فتّشت وقد. والشيعة السنة �هل عليه يوافق الي اإلجاع ع �عتمد ل� الحث هذا من
 لج �جد فل  اعفر�ق�

ً
 من ورد ما ف والسنة الشيعة لمامته ع �جع فقد طاعب �ب بن عّ  ع لالّ  ا 

 ذكرنا كّنا وقد السلم� من فر�ق لال ب�ر �ب بِمامة يقول ال بينما اعطرف�، وصادر ثبتتها نصوص
 : �قول ب�ر �ب بيعة عن عمر قال ما

 ع الشيعة مع �جعوا قد والماعة السنة �هل كن فِذا! درجات باليجا� تاوز الهل �ن يبدو ١
 هو وما ّع؟ لمامة إلثبات الصفحات هذه ك سوّد فلماذا زعمه، ع نصوص من ورد فيما عّ  لمامة

 رشهد والار�خ عّ  ع اإلجاع �صل و�يف! ّع؟ لمامة ع متفق� كنوا لذا اعطرف� ب� الالف
 السنة وصادر من ال عّ  لمامة ع لجاع �صالً  يوجد ال بل ب�ر �ب لمامة ع ثبت قد اإلجاع �ن
 �قول ث  وخرافات، و�ذب تناقض من الرافضة دين ي�تنف ما مع ، الرافضة الشيعة وصادر من وال
 طاعب، �ب بن عّ  لمامة ع �مع السنة �هل وصادر من واحد وصدر عندك كن لذا الهتدي لذا

 . الرخيص الدذب �صحاب من �نك فاعل  ذلك �ستطع ل  و�ن عليه، وتدلا تفحمنا �ن فأرجو

 األول الليفة �صبح ذلك ومع: قلت السلم� من فر�ق لال ب�ر �ب بِمامة يقول ال بينما يقول ث  ٢
 . سابقاً  بينّاه فقد اليعة عن عمر عقول باعنسبة و�ما! ل؟ منقادين به، راض� السلم� جوع ل ودانت

 ووجود سند لا طاعب �ب بن ع ف الشيعة يذكرها اعت والناقب اعفضائل من الدث� �نّ  بما يقول ث 
 : �قول الشك للها يتّطرق ال طرق عدإ ومن عنده ، العتمدإ السنة �هل كتب ف وثابت حقيق

 مدى وع �سانيدها ع و�تطلع الرافضة بها �تج اعت الروايات اعقارئ وس�ى اهللا بِذن س�ى ١
 . الزائف القول من الابت اعقول لعل  صحتها

 متواترإ �نها يع� ألنه اعقول من عجب فهذا الشك للها يتطرق ال طرق عدإ من ورو�ة �نها �ما ٢
 لو �ن� مع ذلك �قول! ذلك س�ى الواتر؟ درجة ل  وصلت ع ف ُرِو�ُت اعت األحاديث ك فهل

 عن الديث عل  �صول ��سط و�هل يعرف ال بما يهرف اليجا� اهذ �ن والقام الر�ن ب� حلفت
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 ! �حنث؟

 بن �حد قال حت الصحابة، من غف� جع ع اإلمام فضائل ف الديث يروي فقد فيقول يتابع ث 
 وقال. طاعب �ب بن عع� جاء كما اعفضائل من ص اهللا رسول �صحاب من ألحد جاء ما:  حنبل

 السان باألسانيد الصحابة من �حد حّق  ف يرد ل :  اليسابوري ع و�بو ائواعنس لسماعيل اعقاض
 : قلت ، ع ف جاء ما

 الرواإ �ن بمع� السانيد، كثإ و�تال الرواإ كثإ بل ع، فضائل ف الروايات كثإ القصود عيس ١
 كرواية كث�إ، �سانيد حدإالوا للرواية و�صبح والدذوب منها الصحيح ع مناقب ف الرواية �رثوا

 تأخر ل  يرجع ذلك وسبب واحدإ، رواية �نها مع جداً  كث�إ طرق فلها وواله فع� وواله كنت من
 يقول للك لا تعرض اعت اعطعون و�ثإ اععظيمة، واعفت األحداث من وقته ف جرى وما ع وفاإ
 من �حد حق ف يرد ل  يسابوريال ع و�بو واعنسائ اعقاض و�سماعيل �حد قال حجر ابن

 ف االختالف ووقع تأخر، �نه ذلك ف السبب و�أن ع ف جاء اا �رث الياد باألسانيد الصحابة
 الصحابة من بينها كن من كثإ من مناقبه النتشار سبباً  ذلك فكن عليه، خرج من وخروج زمانه
 .  خاعفه من ع رداً 

 تلخيص ف الهب يقول صحيح، فهو ع فضائل ف روي ما ك فليس سبق ما ل  لضافة ٢
 ثالثة ع و� عنه، اهللا رض عع� روي اا �رث اعفضائل ف الصحابة من ألحد يرو ل : الوضو ت

 وععل اعغاية ل  كث�إ و� ووضو ت وقس  كثإ، وفيها ضعاف، وقس  وحسان، صحاح: �قسام
 فضائله ف الدّذابون وضع قد بل صحيح، ع فضائل ف روي ما ك فليس �ه، وزندقة ضالل بعضها
 �حاديث ف األراذيب �صل لن الشيِ الديد �ب ابن فيقول اإلمامية يؤ�ده ما وهذا الدث�، الشء

 ع حله  صاحبه  ف تتلقة �حاديث األور مبد� ف وضعوا فانه  ،! الشيعة جهة من كن اعفضائل
 عمن وسكن �ب عن الدش رجال كتابه ف يورد ح� الدش بذلك و�قر ، خصومه  عداوإ وضعها
 ي�ذب كن لنه سعيد بن الغ�إ اهللا ععن يقول سمعته: قال ع اهللا عبد �ب عن �صحابنا من حدثه
 �صحاب من قطعة بها فوجدت اععراق وافيت قال يو�س عن و�ورد ، الديد حر اهللا فأذاقه �ب ع
 من فعرضتها كتبه  و�خذت منه  فسمعت متوافر�ن، اهللا عبد ب� �صحاب ووجدت ع جعفر �ب
 وقال ع اهللا عبد �ب �حاديث من ي�ون �ن كث�إ �حاديث منها فأن�ر ع الرضا السن �ب ع بعد
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 الطاب �ب �صحاب و�ذلك الطاب، �با اهللا ععن ع اهللا عبد �ب ع كذب الطاب �با لن: ل
 بأن ذلك بعد شاك رشك فهل ، ع اهللا عبد �ب �صحاب كتب ف هذا ايومن ل  األحاديث هذه يدسون
 . �اجج�  كتب�  ومن! شيعته من �نه  يزعمون من جهة من كذب ع فضائل من الدث�

 القيقة وع�ن وعمر، ب�ر �ب ع ع �فضلية يرى �حد اإلمام �ن اعقارئ ليهام اليجا� �اول ٣
 �حد بن اهللا عبد اإلمام يقول وعمر ب�ر �بو هو نبيها بعد األمة ههذ �فضل �ن يرى �حد اإلمام �ن
 �ب سأعت وقال ع ث  عثمان ث  عمر ث  ب�ر �بو: فأقول الفضيل �ما: يقول �ب سمعت حنبل بن

 وعمر ب�ر �بو: فقال عليه ، اهللا رضوان وع وعثمان وعمر ب�ر �ب ب� الفضيل عن اهللا رحه
 ردئ سوء قول هذا: قال بليفة عيس لنه يقولون قوماً  لن: ألب قلت اللفاء، من الرابع وع وعثمان

 �ن ولو عثمان ث  عمر ث  ب�ر �بو: الفضيل ف يقول اهللا عبد �با سمعت قال هانئ ابن وسائل و�
 ث  عمر ث  ب�ر �بو: فقال األئمة عن �ب سأعت الالفة عن ابنه سأل ث  ، �عنفه ل  ع قال رجالً 

 . والالفة الفضيل ف �حد قول هو فهذا اللفاء ف ع ث  ثمانع

 السنة �هل كتب ف ل �جد فل  اعفر�ق� كتب ف �يضاً  فتّشت فقد ب�ر ألب باعنسبة �ما يقول ث 
 : �قول ، عّ  اإلمام فضائل يعادل �و يوازي ما بتفضيله اعقائل� والماعة

 اإلنصاف، اّدع مهما منصف غ� �نه الشمس وثوق واثق ألن� عليه يعتمد فال اليجا� تفتيش �ما
 يناقض لاذا �دري لست لن� ث !! الوضوع والديث التواتر الديث ب� يفّرق ال �نه ل  لضافةً 
 الشيعة عّ  �ي لمامته ع �جع فقد قول قليل قبل ذكر قد فهو ووّرات، وّرات نفسه اليجا� اةكتور
 فر�ق لال ب�ر �ب بِمامة يقول ال بينما لنظر؟ وصادراعطرف� �ثبتتها نصوص من ردو ما ف والسنة

 فتشت فقد ب�ر ألب باعنسبة �ما يقول ماذا هنا انظره ث ! اعقارئ؟ �خ نظرت هل السلم� من
 �هل وتفضيل ؟! بتفضيله اعقائل� والماعة السنة �هل كتب ف ل �جد فل  اعفرق� كتب ف �يضاً 
 السنة �هل تتار؟ اعفر�ق� �ي للتيجا� فأقول عّ  فضائل يعادل �و يوازي ما لمامته يع� ل السنة
 لك �قدم �ن �ود للك ب�ر؟؟ �ب بتفضيل اعقائل� السنة �هل �م! ّع؟ خالفة ع �جعوا الين

 �خرى ورإ الدتاب هذا بطبع تقوم عندما و� اإلعتبار مأخذ تأخذها �ن منك �رجوا غلة، نصيحة
 اليجا� �مد اةكتور تألف... اهتديت ث  اعغالف ع فتدتب تصصك تصحح �ن الرجاء

 ! التناقضات؟ عل  ف دكتوراإ... السماوي
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 األوو�ة اةوعة �نف  ورغ  عرفنا قد ما الفوذ من ول األول الليفة هو كن ب�ر �با �ن ورغ  يقول ث 
 اختلقت َنفها ورغ  وعثمان وعمر ب�ر �ب حق ف يروي من لك ورشوإ خاصاً  عطاءً  تعل كنت
 معشار يبلغ فل  ذلك مع الدتب، صفحات بها ُسوّدت اا الدث� والناقب اعفضائل من ب�ر ألب
 : �قول.  وفضائله عّ  اإلمام حقائق عش

 عطاءً  تعل كنت األوو�ة اةوعة �ن الدذاب الشانئ هذا عرف فديف الكذب�، ع اهللا ععنة �ال
ُْل  ل  ولاذا وعثمان، وعمر ب�ر �ب حق ف يروي لن ورشوإ خاصاً 

ُ
 اعطَي ل  الرإ هذه �راذيبه ت

 ع وتنيه حقده ع يدلل �ن ير�د �م يقول ما صحة يثبت حت الار�خ كتب من وغ�ها والكول
 روى الي �ن يعل ، �ال ث  بار،الد ع فضالً  األطفال ع تنط� ال اعت األراذيب باختالق اععظماء

 رواإ من الدبار للصحابة مبطن طعن هذا فقول �يضاً؟ الصحابة ه  بزعمه عّ  فضائل ف األحاديث
 جاءنا الي اعقرآن فهل وسل  عليه اهللا ص� الب ع الدذو�ة األحاديث يروون �نه  ف األحاديث

 هو الهودي سبأ ابن �والد طر�ق عن جاءنا يال واعقرآن �يضاً؟ ودذوب هو الصحابة طر�ق عن
 اهللا ص� الب صحبوا ان اعقرون خ� ع طعنه  ف شايعه  ومن الرافضة اهللا فقاتل الحفوظ؟

 وهنا جبناء منافقون مغتصبون ظالون فأصحابه ذلك؟ من �رث نبيّنا ف طعن فأي وسل  عليه
 اهللا ورح !! والرشاوي اععطاءات بعض �جل نم صحبوه من ع الدذب ىتلقون ور�شون كذابون
 �صحابه ف طعنوا لنما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب ف طعنوا هؤالء قال ح� مالك اإلمام
 .  صالون �صحاب ل لكن صالاً  رجالً  كن ولو سوء �صحاب ل كن سوء رجل اعقائل لقول

 لال يعدون ال و�نه  حقيقته  ذلك من عيستنتج رافضةال هؤالء يدعيه ما ل  الق ير�د فِلينظرمن 
 فيدعون و�هله اإلسالم تدم� لال ير�دون ال الين الهودي سبأ بن اهللا عبد �والد من ي�ونوا �ن

 . يوسف دم من الئب كَاءإ براء منه  وه  الدرام اليت آل حب والزور بالدذب

 ب�ر �ب فضائل ف الرو�ة األحاديث حلّلت الذ �نّك ذلك ل  �ضف فيقول الهتئ هذا يضيف ث 
 ! شع وال عقل يقبلها وال فيه قيل ما تناقض �عمال من الار�خ ل سّجله ما مع تتماش ال وجدتها

 �لل �ن ير�د... العلومة األصول ىاعف �ن ير�د فقه وال ل عقل ال من ل  اعقارئ �خ انظر
 بماذا؟ �للها �ن ير�د بل متنها �و سندها ف يبحث �ن ال ب�ر �ب فضائل ف الرو�ة األحاديث

 حديثاً  وعيس. األحاديث يقول وهو ب�ر، �ب فضائل �حاديث فيحلل و�نصافه، بتجرده قُل �و بعقله
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 ف يغرسها �ن ير�د هل ترى يا فأ�ساءل ب�ر، �ب فضائل �حاديث ك �ي االستغراق تفيد و�ل واحداً 
 �لول ف بنقعها سيقوم ععله �و صحتها مدى لعل  ال �م ستنمو هل ىع� للزراعة اعقابلة اعت�ة

 . ي�تشف ماذا لنظر! اةجل؟ �رسيد ثا� عليها و�ضع الدذب

 ب�ر �ب ليمان لرجح �مت بِيمان ب�ر �ب ليمان وزن لو حديث ف ذلك شح تقدم وقد يقول ث 
 ز�د بن �سامة عليه لّؤور كن ما إليمانا من اةرجة هذه ع ب�ر �با �ن اهللا رسول يعل  كن ولو
 حت بعدي من تدث ماذا �دري ال ل� ل وقال �حد شهداء ع شهد كما ل الشهادإ من لمتنع وال

 . ١ ب�ر �بو ب�ى

 ل  �نه ل  اإلشارإ مع. فلتاجع الدتاب هذا من ووضع ما غ� ف الجج هذه عن �جبت عقد: �قول
 وقال يقول فهنا للحديث التدرر لحر�فه لضافة و�رم؟،! �لل بل ناه يزع  كما األحاديث رشح

 بعدي تدثون ما �دري ال يقول وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن مع بعدي تدث ما �دري ال ل� ل
 ! الطبع يغلب اعطبع �قول وع�ن المع، بصيغة

 . ١ تبليغها من فيمنعه إبراء سورإ منه لأخذ طاعب �ب بن ع خلفه يُرسل �ن وال يقول ث 

 كما تبليغها من ب�ر �با يمنع ل  وسل  عليه اهللا ص� الب ألن الرخيص الدذب من هذا: �قول
 وسل  عليه اهللا ص� الب �ن بالواتر ومعلوم ذلك، مثل حديث �ي ف يذكر ول  اليجا� هذا يزع 
 عنه كهما واةار� اعنسائ وسنده ف و�سحق اعطَي �خرج فقد �سع  م الج ع ب�ر �با �ّور

 �ب عن خثي  بن عثمان بن اهللا عبد حدث� جر�ج ابن طر�ق من حبان وابن خز�مة ابن وصححه
 الج، ع ب�ر �با بعث العرانة عمرإ من رجع ح� وسل  عليه اهللا ص� الب �ن جابر عن الز��
 ع فِذا ، وسل  عليه اهللا ص� الب ناقة غوإر فسمع الصبح، ثّوب باععرج كدنا لذا حت معه فأقبلنا
 ع �قرؤها بَاءإ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �رسل� بل: فقال رسول؟ �و �م�: ل فقال عليها،
 حت بمناسده ، الاس فخطب ب�ر �بو قدم بيوم اعتو�ة يوم قبل كن فلما ودة، فقدمنا الاس،

 . ٢٠ كذلك الفر يوم ث  كذلك، الحر يوم كن ث  ختمها، حت براءإ الاس ع فقر� عّ  قام فرغ لذا

 بذلك �صحابه و�أور عر�ان، باليت يطوف وال الشك اععام بعد �ج ال �ن: ينادي ب�ر �بو فكن
ة تلك ف عنه اهللا رض ب�ر �بو بعث� قال هر�رإ �ب عن الخاري �خرجه ما و�عضده  ف الُجف
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 قال. عر�ان باليت يطوف وال وشك، اععام بعد �ُجف  ال �ن بم�ُ  يؤذنون الحر يوم بعثه  الؤذن�
 هر�رإ �بو قال.  بَاءإ يؤذن �ن فأورهُ  طاعب بنأب بع�ّ  وسل  عليه اهللا ص� الب �ردُف  ث ف : حيدٌ 
 ٢١عر�ان باليت طوفي وال وشكٌ  اععام بعد �جف  ال و�ن بَاءإ، الفحر يوم م�ُ  �هل ف عّ  معنا فأذن
 : �قول

َا� �خرجه لا بيته، �هل من �حد �و الب لال األور هذا يبلّغ ال فألنه عّ  لرداف و�ما  �ب عن اعط
 عليه اهللا ص� الب فِرسال ،٢٢ منك رجل �و �نت لال عنك يؤديها عن لنه فقال فأتاه منه جزء ف رافع
 جلة من ع و�ن الج ع استخلفه الي وهو ب�ر �ب لنع وعيس السبب لذا كن عع� وسل 

 . �صحابه

 اهللا و�ّبه ورسول اهللا �ب رجالً  غداً  رايت ألعط�: خيَ ف الراية لعطاء يوم يقول �ن وال قول �ما
 يعزو ث  ٢٣ لله يعطها ول  عّ  فأعطاهال  باإليمان، قلبه اهللا امتحن فّراراً  عيس كّراراً  ورسول
 . وسل  صحيح ل  يةالروا

 �بو رواه ما هو وسل  صحيح ف ورد الي و�نما وسل ، ف اللفظ بهذا الديث هذا �جد ل : �قول
. ورسول اهللا ُ�ُب  رجالً  الراية هذه ألعطّ�  خيَ يوم قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن!  هر�رإ
 �ن رجاء لا فتساورت: قال يومئٍذ، لال إاإلمار �حببت ما: الطاب بن عمر قال. يده ع اهللا يفتح
دع

ُ
 وال اوش: وقال.لياها فأعطاه طاعب �ب بن عّ  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فد : قال لا، �

 �قاتل ماذا ع اهللا، رسول يا: فصخ يلتفت ول  وقف ث  عّ  فسار: قال. عليك اهللا يفتح حت تلتفت
 منعوا فقد ذلك فعلوا فِذا اهللا، رسول �مد و�نّ  اهللا لال � ال �نْ  رشهدوا حت قاتله : قال الاس؟
 بن عّ  فضائل عن اإلخبار الديث هذا فف ٢٤ اهللا ع وحسابه  بّقها، لال و�ووال ، دماءه  منك
 ب�ر �ب مع الراية ت�ن ول  الّته، ب�ر ألب تنقيص الديث ف وعيس عنه، اهللا رض طاعب �ب

 دون باعفضل وحده ب�ر �با ُىّص  �نْ  العقول من وعيس ب�ر، ألب يعطيها وال عع� ايعطيه حت
 غ�ه ألحد فضيلة �عطيت لو حت ل ، فضل ال الصحابة و�قية اإلمتيازات ك و�وز الصحابة جيع

 يديه ع اهللا يفتح رجالً  الراية ألعط� وسل  عليه اهللا ص� الب وقول ؟!ل مذّمة هذه �صبحت
 �ي وحده بع� تتص هذا �ن  قل يقول ال وع�ن ّع، فضائل من هذا �ن الشك ورسول اهللا �ب
 عليه اهللا ص� الب �ن ثبت بل ذلك، ف الصحابة من �حد رشار�ه وال وحده ورسول اهللا �ب ألنه



 

726 

: اعقوم من رجل فقال ورإ، من �رث للخمر ش�ه ع لحد جاء وقد حار بن اهللا ععبد شهد وسل 
 �نه لال علمت ما فو� تلعنوه، ال وسل  عليه اهللا ص� الب فقال به، يؤ� ما �رث ما اععنه، ا�
 وسل  عليه اهللا ص� الب �صحاب �ن ومعلوم به؟ تتص �نها  قل يقول فهل ٢٥ ورسول اهللا ُ�ب
 ك بل واحد، لصحاب سبقيةواأل واعفضائل والدائح األوور جيع تو� �ن القبول من فليس ُكث،

 ل ورسول اهللا شهد من �نّ  شك وال ، وسل  عليه اهللا ص� الب عند م�عة ل القر��، من صحاب
 وال ب�ر، �ب ع عّ  �فضلية ع الديث بهذا االحتجاج فبطل ورسول، اهللا �ب �نه بالصحبة

 ىتلق بأنه تتهمه الي هر�رإ �بو لليلا الصحاب هو الديث راوي �نّ  اليجا� �ذّكر �ن ��س
 لذا ليراده ب� توّفق فديف ّع، اإلمام ع التحاول� ومن ب�ر �ب فضائل ف األحاديث و�دّس 
 ! اللق؟ خ� ع والحاول بالدذب الشحون واد ئك عّ  فضل ف اععظي  الديث

 فل  بأسها �مد �مة يفوق ليمانه و�نّ  اإليمان من اةرجة هذه ع ب�ر �با �نّ  اهللا عل  ولو قول �ما
 : قلت ،٢٦ الب صوت فوق صوته رفع عندما عمله بِحباط لهدده اهللا ي�ن

 ص� الرحة نب مع معاولته  كيفية ف باألخص، وللصحابة  مة السلم� لأديب نزعت اآلية هذه
 هذا يقول فديف ىصصها، ما يأت �ن لال اللفظ  مة واآلية وتبجيله، وتوق�ه وسل  عليه اهللا

 سبب من �رث اآلية نزول سبب �نّ  ُذِكرُ  وقد عمله، بِحباط هدذا يهدده سبحانه اهللا �ن اليجا�
 نعل  هنا ومن} ...آمنوا الين �يها يا {ب وابتد�ت اآليات هذه ف�عت تمار�ا وعمر ب�ر �با �ن منها
 الاس خ� لدونوا باعقرآن، األور لذا وتنبيهه  يمه وتعل الصحابة عت�ية � اآلية هذه نزول �ن

 ف نزعت �نها وسل  روى فقد وحده، ب�ر بأب تتص وعيست وسل  عليه اهللا ص� نبيه  بصحبة
 �صوات�  ترفعوا ال آمنوا الين �يها يا: اآلية هذه نزعت لا قال �نه مالك بن ��س فعن قيس بن ثابت
 الب عن واحتبس الار، �هل من �نا: وقال قيس بن ثابت جلس. ةاآلي آخر ل  الب، صوت فوق
 شأن ما عمرو، �با يا: فقال معاذ بن سعد وسل  عليه اهللا ص� الب فسأل ، وسل  عليه اهللا ص�

شتك؟ ثابت؟
ُ
 اهللا رسول قول ل فذكر سعد فأتاه: قال �شدوى، ل علمت وما لاري، لنه: سعد قال �

نزعت: ثابت فقال ، وسل  عليه اهللا ص�
ُ
 رسول ع صوتاً  �رفع�  من �� علمت  وعقد اآلية هذه �

 رسول فقال وسل  عليه اهللا ص� للنب سعد ذلك فذكر الار �هل من فأنا ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 عليه اهللا ص� الب �شه الي ب�ر بأب فديف ٢٧ النة �هل من هو بل وسل  عليه اهللا ص� اهللا
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 فقد اإلع�، األور هذا مع والتأدب� الستجيب� �ول من كن والي وورات، ورات بالنة  وسل
 ال نزعت لا قال ب�ر �ب عن شهاب بن طر�ق من وردو�ه وابن ووصوالً  الستدرك ف الا�  �خرج
 ٢ ارالس كأخ لال �رلمك ال �ن آلت اهللا رسول يا قلت: ب�ر �ب قال اآلية،.. �صوات�  ترفعوا

 فاعقرآن خطئه، ع و�نّبه و�صيب، ىطئ بل معصوماً  عيس الصديق ب�ر �با �ن اعقول وخالصة
 . يفه  لن هذا به قدح وعيس ل مدح وهذا يرّ�يه، وسل  عليه اهللا ص� والب يؤدبه،

 واهللا عجباً : �قول ،٢ السل� اعفجاءإ �حرق ي�ن ل  و�نه..  يقول ث  عليه الواب سبق ما ي�رر ث 
 و�ظهر �شهر عّ  عن بالار فاإلحراق ل  ال عليه  حجة هو بما �تجون الين الز نف هؤالء من
ت علياً  �ن الصحيح ف ثبت قد و�نه ب�ر، �ب عن منه

ُ
 فحّرقه  الشيعة، غالإ من زنادقة بقوم �

 �ن وسل  عليه اهللا �ص الب لْ�  بالار، �حّرقه  ل  �نا كنت لو: فقال عباس، ابن ذلك فبلغ بالار،
 فبلغ فاقتلوه دينه بدل من وسل  عليه اهللا ص� الب عقول �عناقه ، ولض�ت اهللا، بعذاب يُعّذب
 فعله ما كن فِن بالار، جاعة حّرق فع�ّ . النات ع �سقطه ما اعفضل �م �بن و�ح: فقال علياً، ذلك
نْدر ال اا عّ  فعل كن و�ن منه، �ن�ر عّ  ففعل مندراً، ب�ر �بو  �و� ب�ر فأبو األئمة، ع مثله ُُ
 . ٣٠ عليه يندر ال �ن

 : قلت. ٣١ عبيدإ �ب �و عمر الرجل� �حد عنق ف األور قذف كن السقيفة يوم و�نه قول �ما

 وقد فقال الرد عن يغ� بما الاري فتح كتابه ف حجر ابن الافظ عليها �جاب الردودإ الجة هذه
 ذلك، وغ� للصالإ تقديمه بقر�نة بالالفة األحق بأنه معرفته مع هذا ب�ر �ب لقو استشك
 ك �نّ  عل  �نه ذلك ل  وانض  نفس، ع�  رضيت مثال فيقول نفسه يزك �ن استح� �نه والواب
 ف عمر دون ألنه األو� بطر�ق عبيدإ و�بو اعقصة، ف بذلك عمر �فُصح وقد ذلك، يقبل ال منهما
 عليه ذلك يندر فل  لفسه ذلك ف االختيار جعل كونه ب�ر �با و��ف السنة، �هل باتفاق اعفضل
 ووضع ف وقال ،٣٢األور من بتخلية تص�ح كمه ف عيس �نه فظهر األحق، �نه ل  ليماء ففيه �حد،
 يعتقد ي�ن ل  بأنه الرجل� هذين �حد ع�  رضيت قد ب�ر �ب بقول الشيعة بعض وتمّسك آخر
 والا� منه، تواضعاً  كن ذلك ان �حدهما: �وجه من والواب للخالفة، استحقاقه وال لمامته جوبو

 عل  �نه الاعث عغ�ه، يتَع �ن فله ل الق من كن و�ن اعفاضل، وجود مع الفضول لمامة لجو�زه
 األور لكن ذلك ف ليدخ ال �نه قدر لو �نه ل  اإلشارإ بذلك فأراد يتقدمه �ن يرض ال منهما ك �ن
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 جهاد ف غئباً  ذاك لذ كن عبيدإ �ب لدون عمر استخلف الوت حضه لّما ث  ومن فيهما، منحصاً 
قدم ألن عمر قول دّل  وقد بفتحها، متشاغال الشام �هل

ُ
 اإلحتمال صحة ع �عخ عنق فتُضب �

 . ٣٣ الذكور

 آخر ف يندم ال األمة ك ليمان ع ليمانه و�رجح اإليمان من اةرجة هذه ع هو فالي يقول ث 
 �ن يتم� ال كما الالفة، توله وع السل� اعفجاءإ حرقه وع فاطمة مع فعله ما ع حياته لظات

  ليمان �فيعادل بعرإ، �و شعرإ و��ون اعبش من ي�ون ال
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 حلز�ة وانع قتال ف ملسو هيلع هللا ىلص حلب سنة خالف ب�ر أبا أن 
 �هل من الؤرخون وسّجلها خالفته �يام �ول ف ب�ر ألب وقعت اعت الانية والادثة اليجا� يقول 

 ف تتلّخص اعت الادثة تلك الطاب بن عمر وهو لله الاس �قرب مع فيها اختلف والماعة السنة
 اهللا رسول سمعت أل� تقاتله  ال ل و�قول يعارضه عمر فكن!  وقتله  الز�إ مانِ بمحار�ة قراره
 مال م� عص  قالا فمن اهللا، رسول �مد اهللا لال � ال: يقولوا حت الاس �قاتل �ن اورت: يقول ص

 الراية �عطى ص اهللا رسول �ن: فيه جاء صحيحه ف وسل  �خرجه نص وهذا.  اهللا ع وحسابه ودمه
 لال � ال �ن رشهدوا حت ه قاتل ص فقال �قاتله ؟ ماذا ع اهللا رسول يا: ع فقال خيَ يوم ع ل 
 اهللا ع وحسابه  بقها لالّ  و�ووال  دماءه  منك منعوا فقد ذلك فعلوا فِن اهللا، رسول �مد اهللا

 حّق  الز�إ فِن والز�إ الصالإ ب� فّرق من ألقاتلنّ  واهللا: وقال الديث بهذا يقتنع ل  ب�ر �با وع�ن
 بن عمر واقتنع منعه ع عقاتلته  اهللا رسول ل  يؤدونه كنوا عقاالً  منعو� لو واهللا: قال �و الال،

 �دري ولست صدري، اهللا شح حت ذلك ع وصّمماً  ب�ر �با ر�يت لن ما: وقال ذلك بعد الطاب
 ! . نبّيه  سّنة بمخاعفته  قوم صدور اهللا رشح كيف

 و� األمة عليه اتفقت وما السنة،و للدتاب الوافق الق هو الز�إ مانِ قتال ف ب�ر �با قرار لن ١
 وخذوه  وجتموه  حيث الش�� فاقتلوا الرم األشهر ا�سلخ فِذا { سبحان اهللا يقول هذا

 غفور اهللا لن سبيله  فخلوا الز�إ وآتوا الصالإ و�قاووا تابوا فِن ورصد ك ل  واقعدوا واحصوه 
 ونفّصل اةين ف فِخوان�  الز�إ وءاتوا لصالإا و�قاووا تابوا فِن { تعا  وقول ٥ الو�ة}  رحي 

 اإلسالم ف واةخول الو�ة شوط �ن اآليت� هات� ف سبحانه اهللا فبّ�  الو�ة}  يعلموم عقوم اآليات
 بِقام �ورت  وسعود بن اهللا عبد قال للك بينهما الفر�ق وعدم الز�إ و�يتاء الصالإ لقامة منها يلزم

 الز�إ وآتوا الصالإ و�قاووا تابوا فِن { عباس بن وعن ل، صالإ فال يزك ل  ومن إ،الز� و�يتاء الصالإ
 الز�إ ليتاء �و الصالإ بأداء �خلّوا لذا �نه  ذلك و�قتض ، اعقبلة �هل دماء اآلية هذه حّرمت: قال ،}

 رض الصديق �رب �بو األول الليفة فعله ما وهذا كولة، �دائها ل  يعودوا حت قتال  يباح فِنه
 عنه اهللا رض الصديق اعتمد ولذا اآلية هذه ع معلقاً  كث� ابن قال للك الز�إ مانِ مع عنه اهللا
 و� األفعال هذه �شط قتال  حرمت حيث و�مثالا الدر�مة اآلية هذه ع الز�إ مانِ قتال ف

 بعد اإلسالم �ر�ن �شف فِن �دناها ع بأعالها ونبه واجباته، بأداء واعقيام اإلسالم ف اةخول
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 اعفقراء ل  متعد نفع � اعت الز�إ �داء و�عدها وجل عز اهللا حق � اعت الصالإ الشهادت�
 ، والز�إ الصالإ ب� اهللا يقرن ما كث�اً  ولذا بالخلوق�، التعلقة األفعال �شف و� والحاو�ج

 و�قاووا تابوا فِن { وقر� بينهما، يفّرق ل  جيعاً  الز�إو الصالإ افتضت ز�د بن الرحن عبد وقال
 ب�ر، �با اهللا رح : وقال بالز�إ، لال الصالإ يقبل �ن و�با ،} اةين ف فِخوان�  الز�إ وآتوا الصالإ

 .  �فقهه كن ما

 عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن عمر ابن عن صحيحهما ف ووسل  الخاري �خرج فقد السنة �ما ٢
 و�قيموا اهللا، رسول �مداً  و�نّ  اهللا، لال � ال �ن رشهدوا حت الاس �قاتل �ن �ورت قال ل وس

 ع وحسابه  اإلسالم، بّق  لال و�ووال  دماءه  م� عصموا ذلك فعلوا فِذا الز�إ، و�ؤتوا الصالإ،
 اإليمان، قيقبتح لال تتحقق ال والال اةم عصمة �ن بوضوح يظهر الصحيح الديث فهذا ، اهللا

 من اعقتال هنا وجب الز�إ الاس منع و�ذا الز�إ، و�يتاء الصالإ بِقامة لال يتحقق ال القيق واإليمان
 . الصديق ب�ر �بو فعله وهذا وستحقيها، ل  بها الطاعب من �خذها �جل

 االث� رافضةفال اسمه، لال لله ُهدي الي عشي االث� الذهب من يعل  ال اليجا� �ن يبدوا ٣
 بال يقتل الصالإ تارك �نّ  به الُمّسل  ومن تماماً  الصالإ مثل الز�إ �نّ  كتبه  ف يثبتون عش�ة
 �ورد فقد الرافضة به اعتف ما وهذا واحد حدمهما �ن يب� الصالإ مثل الز�إ فجعل خالف
 �ب عن الشيعة وسائل هكتاب ف اععاو� الر �مد التبحر الحدث بالحقق يصفونه والين لمامه 
 السالم عليه جعفر �ب وعن ، الصالإ مع الز�إ اهللا فرض: قاال السالم عليهما اهللا عبد و�ب جعفر
 ول  الصالإ �قام فمن}  الز�إ وآتوا الصالإ �قيموا {: فقال بالصالإ الز�إ قرن وتعا  تبارك اهللا لن: قال
 والين اعقوم لمام وهذا! بأس ال! ذلك؟ من �رث جا�الي ير�د فهل ، الصالإ يق  ل  الز�إ يؤت

 تمثل اعت األر�عة الدتب �حد وهو اعفقيه �ضه ال من كتابه ف يروي الحدث� برئيس يصفونه
 فليس الز�إ من ق�اطاً  منع من: السالم عليه اهللا عبد �ب عن واألصول اعفروع ف اإلمامية ورجع
 �عمل عع� ارجعون رّب  قال الوت �حده  جاء لذا حت {: وجل عز اهللا قول وهو وسل  وال بمؤمن
 رسول بينا قال السالم عليه جعفر �ب وعن صالإ ل التقبل �خرى رواية و�. }  تر�ت فيما صالاً 
 خسة �خرج حت فالن يا ق  فالن يا ق  فالن يا ق : قال لذ السجد ف وآل وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 عليه اهللا عبد �ب عن بص�، �ب وعن ، تز�ون ال و�نت  فيه تصلّوا ال وسجدنا من جوااخر: فقال نفر
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 يبيح بل بذلك ي�تف وال نصانّياً  �و يهوديّاً  شاء لن فليمت الز�إ من ق�اطاً  منع من قال السالم
 اهللا من حالل اإلسالم ف دمان قال �نه السالم عليه عنه تغلب بن �بّان عن فيورد صاحة قتله
 وجل عز اهللا بعث فِذا اليت �هل قائمنا وجل عز اهللا يبعث حت �حد فيهما يقض ال وتعا  تبارك
 عنقه يضب الز�إ ومانع يرجه، الحصن الزا� وجل، عز اهللا ب�  فيهما ح�  اليت �هل قائمنا

 باعطبع قتله  وعيس ايعطوه حت الز�إ لانِ قتال ب�ر �ب ع اليجا� هذا يعتض لذن فديف ،!
َّ  هدذا،!! اليال؟ اعقائ  يد ع الز�إ مانع عنق تُضب �ن من غضاضة نفسه ف ي�ون وال  فد

 !! اليجا� �يها هدايتك ع �ر�عاً 

 فقال عليه استشك قد األور فألن ب�ر �ب ع الداية ف الطاب بن عمر العتاض باعنسبة �ما ٤
ورت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال وقد الاس تقاتل كيف

ُ
 � ال يقولوا حت الاس �قاتل �ن �

 ع فاستدل اهللا ع وحسابه بقه لال ونفسه ودمه مال م� عص  اهللا لال � ال قال فمن اهللا لال
 ب� فّرق من سيقاتل بأنّه ب�ر �با عليه فردّ  بقه وهو آخره ف ينظر ول  الكم و�ظاهر اععموم
 عليه �جع اا الصالإ تارك قتال �ن ومعلوم كلصالإ، الز�إ فجعل الال حق الز�إ فِن والز�إ، إالصال

 و�قّوي يعّضد والي به، احتجّ  الي الديث من عمر تّوهمه ما لرد كفية وحدها والصالإ الصحابة،
 واستيفاء اإلسالم بق لال آخره ف جاء والي عمر ابن رواه الي الديث هو هذا، ب�ر �بو قول
 صواب ل وظهر ععمر ذلك تب� ولّما بالديث، الذكورإ األوور � والال اةم ععصمة التضمن الق
 ب�ر �ب صدر شح قد اهللا ر�يت �ن لال هو ما فوا� فقال اعقوم قتال ع تابعه ب�ر �ب قول

 هو ب�ر �بو لله ذهب ما �نّ  ع القامة والجج األدعة من ل ظهر بما ، الق �نه فعرفت للقتال
 . الق

 الصالإ تارك بأن �يضاً  و�رده عمر حديث ع الرد بنفس عليه ف�د خيَ يوم ع لديث و�اعنسبة ٥
 وسل  عليه اهللا ص� قول �ن ع األخرى، األحاديث وتصة  م فالديث قتال ع الصحابة �جع اا

 . الز�إ و�يتاء الصالإ لقامة بيّنت كما حقها فمن بقها لال عع�

 عمر اعتاض ف لن نقول عمر؟ ابن بديث الطاب بن عمر يعرف ل  كيف يتساءل �حداً  ععّل  ٦
 وععل الرواإ، من وغ�ه عمر ابن رواه ما ك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول عن �فظ ل  �نه لدلل
 �با خاعف لا الديث بهذا سمع عمر �ن ولو آخر �لس ف الز�ادات هذه سمعا هر�رإ و�با عمر ابن
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 تف قد السنة �ن ع دلل اعقصة و� حجر ابن يقول للك اآلخر بالديث واحتج الصديق ب�ر
 سنة وجود مع قو�ت ولو اآلراء ل  يلتفت ال ولذا آحاده ، عليها و�تطلع الصحابة �رابر بعض ع

 �با �ن اليجا� هذا قول �ن نعل  سبق ما عرفنا فِذا ، فالن؟ ع ذا خف كيف يقال وال تاعفها،
 �دري ولست قول �نّ  �يضاً  ونعل ! الارد وجهله الافهه �ازفاته من الديث بهذا يقتنع ل  ب�ر
 اعفلسفة بعل  اةكتوراإ شهادإ �ثّرت كيف يظهر نبيه  سنة بمخاعفته  قومٍ  صدور اهللا رشح كيف
 !! الدسيحة استنباطاته ع اعتماداً  اعقرآن وحلة اعقرون �ب اعطعن ع وحلته كتاباته، ع

 كتابه ف قال لذ قتله  اهللا حّرم الين السلم� قتال لَ�ر منه  الأو�ل، وهذا فيقول يهذي ث 
 لست السالم لل�  �عق لن تقولوا وال فتبّينوا اهللا سبيل ف ض�ت  لذا آمنوا الين �يها يا { اععز�ز
 علي�  اهللا فمنّ  قبل من كنت  كذلك كث�إ مغان  اهللا فعند اةنيا الياإ عرض بتغونت وْؤمنا
 : قلت.  خب�ا تعملون بما كن اهللا لن فتبّينوا

 �و اآلية نزول لسبب يرجع ال فهو جهله، لثبات ع األدعة تلو األدعة يضيف �ن لال اليجا� هذا يأب
 عن ينفك ال الي كلسّفود فأصبح به تلّفع الي الهل يثبت �ن ير�د بل الفس�ن، �قوال ل 

 رض عباس ابن فعن نزولا سبب صحيحه ف الخاري �خرج فقد اآلية لذه باعنسبة و�ّما! صاحبه
 ل، غنيمة ف رجل كن: عباس ابن قال}  وؤمناً  لست السالم لل�  �عق لن تقولوا وال { عنهما اهللا

 { قول ل  ذلك ف اهللا فأنزل غنيمته، و�خذوا فقتلوه علي� ، المالس: فقال السلمون، فلحقه
 ل  فهما اآلية بهذه وعمر ب�ر �ب قضية دخل ما فبا� ، اعغنيمة تلك}  اةنيا الياإ عرض تبتغون
 بغاإ الز�إ ومانعو اعقتل، غ� واعقتال قتال ، جواز ع اختلفا و�نما الز�إ مانِ ت�ف� ع ىتلفا
 وسيلمة كأمثال كفارٌ  هؤالء يقل ول  قتله  ال قتال  �جاز ب�ر و�بو باعقوإ، منه  الز�إ �خذ وجب

 ذلك ف وساعده ذرار�ه  وسب كّفاراً  واعتَه  �يضاً  الصديق قاتله  الين اععنس واألسود الدذاب
 ابن يدع ليا �مد ل فوةت حنيفة، ب� سب من جار�ة طاعب �ب بن ع واستوة الصحابة �رث

 اإلسالم، حقوق من بق �خلّوا ألنه  بل كفار ألنه  ال الز�إ مانِ قتال �جاز ب�ر فأبو النيفية،
 الز�إ مانِ ب�ر �بو يقاتل ول  للحق، ذاعناً  وستسلماً  وسلماً  جاءه من قاتل ب�ر �با �ن نعل  ول 

 ع اآلية بهذه اليجا� هذا ستشهدر فديف اةين، هذا شمولة ع للحفاظ قاتله  بل اةنيا ععرض
 !! الرو�بضة من دينك احفظ ا� فأقول �دعو �ن لال عسا� فما! الز�إ؟ مانِ مع ب�ر �ب قضية
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 يندروا ل  ز�ته  ب�ر �ب لعطاء منعوا الين هؤالء �ن ع فيقول هذيانه ف خطوات يتقدم ث 
 من وفيه  ب�ر �ب بالفة فوجئوا هؤالء لن يعةالش و�قول األور لتبينوا تأخروا ولدنه  وجو�ها
 القيقة، يفهموا حت فتّ�ثوا طاعب �ب بن عّ  ع الص منه وسمع الوداع حجة اهللا رسول مع حض

!!  الشيعة يقول بما �حتج وال �ستدل ال �ن� و�ما القيقة تلك عن لسكته  �راد ب�ر �با وع�ن
 .  فيها لبحث راألو يهّمه لن اعقضية هذه سأترك

! لله يلتفت �ن من �د� ألنه �عيس! فيه؟ تبحث ل  فلماذا األور؟ هذا يهمك �ال متسائالً  ل فأقول
 ف تأخروا الز�إ مانِ بأن يقول الي االد ء بهذا جئت �ين ومن به؟ وستدالً  كتابك ف ذكرته ولاذا
 �نك من واثق و�نا ال�، هذا آخر ل  �رب �ب بالفة هدذا فوجئوا وألنه  األور لتبينوا دفعها
 !!!  الاس يصدقك حت اكذب ث  لكذب كتاب من الرواية بهذه جئت

 الي ثعلبة قصة حياته ف ل وقعت ص الرساعة صاحب �ن هنا �سّجل �ن يفوت� ال �نّ� ع يقول ث 
 من اهللا و�غناه اهللا رسول ل ود  يتصدق �نّه اهللا و هد ذلك ف و�عحّ  باعغ� ل يدعوا �ن منه طلب
 المعة، صالإ �ض يعد ول  ابتعد حت وغنمه لبله كثإ من و�رجاؤها الدينة عليه وضاقت فضله
 �و جز�ة هذه لنّما قائالً  منها شيئاً  يعطيه  �ن رفض الز�إ ع اععاول� ص اهللا رسول لله �رسل ولّما
 من آتانا عئ اهللا  هد من ومنه { قول فيه و�نزل قتالب �ور وال اهللا رسول يقاتله ول  الز�ة، �خت
}  معرضون وه  وتولوا به بلوا فضله من اهللا آتاه  فلّما الصال�، من ولدوننّ  لّصّدقن فضله
 تقول ما حسب الرسول وامتنع ز�ته قبول اهللا رسول من وطلب يبك وهو اآلية نزول بعد ثعلبة وجاء

 السلم� دماء و�باحة الخاعفة هذه فلماذا الرسول سنة يتّبعان وعمر ب�ر �بو كن فِذا الرواية،
 بأنّ  بتأو�له خطئه تصحيح ير�دون والين ب�ر ألب العتذر�ن �نّ  ع الز�إ منع لجّرد األبر�اء
 ومن جز�ة، واعتَها الز�إ �ن�ر الي ثعلبة قصة بعد عذر ل وال ل  يبق ال الال، حق � الز�إ
 الالد ف دعوته  �سي �ن الز�إ منعوه من قتل بوجوب عمر صاحبه �قنع ب�ر �با ععّل  رييد

 الطاب بن عمر صدر اهللا شح وللك للخالفة، علّياً  نّصبت اعت اعغدير نصوص اإلسالميةإلحياء
 .  حبهلصا اليعة �خذ �جل من بالار وحرقه  فاطمة بيت ف التخلّف� بقتل هّدد الي وهو عقتال 

 �ت قد ثعلبة �ن وهو التبّق  الزء منها �خف فقد ناقصة، اليجا� بها احتج اعت الرواية هذه: قلت
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من م�عت علمت قد: فقال استخلف، ح� عنه اهللا رض ب�ر �با
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 �بو فُقبِض �قبلها؟ �نا ك،من اهللا رسول يقبلها ل : ب�ر �بو فقال صدقت، فاقبل األنصار من وووضِ
 ل : فقال صدقت، اقبل الؤمن�، �م� يا: فقال �تاه، عمر و� فلما يقبلها، ول  عنه اهللا رض ب�ر
 عثمان و� ث  يقبلها، ول  فُقِبض �قبلها؟ �نا ب�ر، �بو وال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يقبلها
 �بو وال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول يقبلها ل  :فقال صدقته يقبل �ن فسأل فأتاه عنه اهللا رض
 هذه �خف لاذا �دري ولست ١ عنه اهللا رض عثمان خالفة ف ثعلبة وهلك �قبلها؟ �نا عمر وال ب�ر

 ومتناً  سنداً  ساقطة الرواية هذه بأن ��ّشه ولد� الالثة، للخلفاء مدحاً  فيه �ن اعتقد فلعلّه الرواية،
 عبيد بن وعمرو األلا� يز�د بن عّ  ع الرواية فمدار السند ناحية فمن تدالل،االس مقام تقوم وال
 مندر: الخاري وقال ١ ضعيف حجر ابن عنه قال يز�د بن فع� �روحان، وهما الصي عثمان �بو

 يح وقال ٢٠ متوك: اةارقط� وقال بقوي، عيس: ُزرعة �بو وقال بثقة، عيس: اعنسائ وقال الديث،
 كث� الديث وا�: يعقوب وقال كها، ضعاف � �مامة �ب عن اعقاس  عن يز�د بن ع: مع� نب

 ي�تب ال: مع� ابن عنه قال عبيد بن عمرو و�ما ٢١ الديث ذاهب: الا�  وقال الندرات،
 عيس: حنبل بن �حد وعن ٢٢ ي�ذب: و�و�س �يوب وقال الديث، متوك: اعنسائ وقال حديثه،
 صاحب الديث متوك: ع بن عمرو وقال �شء، عيس: مع� بن يح وعن عنه، �دث ن� بأهل
 �ن من �وضح و� السند ناحية من الديث م�عة � فهذه ٢٣الديث متوك: حات  وقال بدعة،
 األث� وابن واليهق حزم ابن ضّعفها فقد الرواية لذه اععلماء لضعيف باإلضافة عليها �علّق

 . وغ�ه  والسيوط حجر وابن واليث� والهب واعقرطب

 : الالة لألسباب وذلك �يضاً  باطلة ف� الت ناحية من و�ما

 اهللا رسول لسان وع كتابه ف اهللا قررها اعت الش�عة �صول فمن الدر�  للقرآن اعقصة تاعفة �
 { شأنه جل قال عليه، اهللا تاب تاب، ث  السماء عنان ذنو�ه بلغت لو الائب �ن وسل  عليه اهللا ص�
 و�ن عليه  اهللا يتوُب  فأولك قر�ب من يتو�ون ث  بُهاعةٍ  الّسوء يعملون ل�ين اهللا ع الو�ةُ  لنما
 تُبُت  ل� قال الوت �حده  حض لذا حت السيئات يعملون ل�ين الو�ة وعيست حديماً، عليماً  اهللا
 قول �يضاً  ذلك ودلل ١ اعنساء}  �لماً  عذاباً  ل  اعتدنا لك�و كّفار وه  �ُيموتون الين وال اآلن

 { تعا  عقول بيان وهو ٢٤ يغرغر ل  ما اععبد تو�ة يقبل تعا  اهللا لن وسل  عليه اهللا ص� الرسول
 ال و�نها فقط الاعة هذه استثنت فاآلية}  اآلن تُبت ل� قال الوت �حده  حض لذا... الو�ة وعيست
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 الوت، قبل ما وهو الو�ة فيها تقبل الاعة هذه غ� ان ع يدل خطاب دلل وهذا و�ة،ال تقبل
 و�رد وسل  عليه اهللا ص� الرسول ع صدقته يعرض فجاء نصوحاً  تو�ة تاب ثعلبة �ن تؤ�د واعقصة
 اهللا �ن و�خَوه تو�ته، قبول رفضوا لدنه  عنه  اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر �با فجاء وراراً  تو�ته

 وال يديها ب� من الاطل يأتيها ال اعت اعقاطعة الصوص من تقّدم ما خالف وهذا تو�ته يقبل ل 
: قيل فِن ، ٢٥ الشورى}  السيئات عن و�عفو عباده عن اّلو�ةُ  يقبُل  الي وهو { تقرر واعت خلفها،

 { اععلي  الشاكر قال صاعيهو ع الو�ة باب ل  اهللا فتح فقد النافق� حت: قلت. منافق ثعلبة �ن
صلحوا تابوا الين لال نُص�اً  ل  ِتد وعنْ  الار من األسفل اةرك ف النافق� لنّ 

ُ
 باهللا واعُتصموا و�

ولك هللا دينه  و�ْخلصوا
ُ
 اهللا يفعُل  ما عظيماً، �جراً  الؤمن� اهللا يُؤِْت  وسوُْف  الؤمن� مع فأ

 عن تَاً  الرحي  اعغفور وقال ، ٧ ٥ اعنساء}  عليماً  شاكراً  اهللا نو� وآمنْتُ  شُدْرت  لن بِعذابُ� 
 جهلوا الين اععصاإ قلوب ف تنّ�  واعقصة ، ٧٤ الو�ة}  ل  خ�اً  يك يُتو�وا فِنْ ...  { النافق�
 ال اعت الصفة تلك اهللا، رحة من والأس اعقنوط صفة السيئات واجتحوا النوب بعض فاقتفوا
 ولو ل  عغفر اهللا واستغفروا خطايا، األرض بُقراب لله �توا لو �نه  الاس �ّش  الي ورسول هللا �بها

 اهللا قال وسل  عليه اهللا ص� قال ل ، فيغفر فيستغفرون ىطئون بأناس اهللا الستبدل  رستغفروا ل 
 بلغت لو آدم ابن يا. ل�با وال منك كن ما ع لك غفرت ورجوت� دعوت� ما لنك آدم ابن يا: تعا 

بال، وال لك غفرت استغفرت� ث  السماء ُعنان ذنو�ك
ُ
 األرض بُقراب اتيت� لو لنك آدم ابن يا �

 نفس والي وسل  عليه اهللا ص� وقال ٢٥ مغفرإ بقرابها ألتيتك شيئاً  ب �شك ال عقيت� ث  خطايا
 . ٢٦٢٧ ل  فيغفر اهللا يستغفرونف يذنبون بقوم ولاء ب�  اهللا لهب تذنبوا ل  لو بيده

 صاحبها عرض عن والود استبعادها، وجوب ف و�ز�د و�ردها، اعقصة هذه يدحض آخر �ور ب
 سنة ف اختلف وقد القيقة، ع وفاإ سنة ل تُعل  ال عنه اهللا رض حاطب بن ثعلبة �ن هو ودينه،
 وهذا عنه، اهللا رض عثمان خالفة ف متوً�  جعلوه اعقصة هذه فأصحاب. عديدإ �قوال ع وفاته
 لنه وقيل �حد، ف استشهد لنه وقيل! واه واحد بِسناد �ت واعقصة ألنه السند حيث من وردود اعقول

 �و �حد ف استشهاده كن وسواء. حجر وابن اعَ عبد ابن ذكره الا� واعقول خيَ، غزوإ ف استشهد
 اعقائلة للقصة معارض وهو بعضه  عند وسل  عليه هللا ص� اهللا رسول حياإ ف تو� فالرجل خيَ،
 عليه، يعتمد ال اإلسناد ضعيف وهو اعقصة، مع وارداً  االحتمال دام وما عثمان، خالفة ف هلك بأنه
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 �سفاً، اعقصة ينسفان وهما غ�هما يذكر ل  لذ الاعث، �و الا� االحتمال ل  الص� علينا يتع� فِنه
 اعقوع�، هذين بأحد صحيح خَ ورود لا يتب� ل  لذ الصدد هذا ف الوقف �و. جذورها و�قتلعان

 . بهما �و

 �داءها، ير�د عبادإ من �حداً  يمنعوا �ن رستطيعون ال عنه  اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر �با لن ت
 قد عنه اهللا رض ب�ر و�بو هذا، من لعجب لننا بل وحاشاه  اهللا سبيل عن صادين كنوا و�ال
 ل  يؤدونه كنوا عقاالً  منعو� لو واهللا وقال تعا  اهللا دين عن* ورتدين واعتَه  الز�إ، مانِ ربحا

 لر�د منعه مع الز�إ، لانِ قتال ينسج  فديف ، عليه عقاتلته  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول
 كن اعت النطقة قراءف ع مال ز�إ ىرج �ن ثعلبة بِوكن ي�ن �ل  ث  ذلك؟ من الز�إ اخراج
 . اّد ءاته مع تصطدم ألنها اعقصة لقية اليجا� ذكر عدم ف الس هو هذا وععل فيها؟ يعيش

 اإلسال �حكم من العروف لنّ  ث
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  حلالد بن خال قضية ف ب�ر أب من حليجا� ماقف  
 : ذلك ف عليه والرد الولد بن خاة من اليجا� ووقف  

 بن عمر فيها واختلف خالفته �ول ف ب�ر ألب وقعت اعت الالة الادثة �ما جا�الي يقول
 بن مالك قتل الي الولد بن خاة قّصة � تلك: والبو�ة اعقرآنية الصوص فيها تأّول وقد الطاب
 اورءاً  لتقت اهللا عدوّ  يا: لاة يقول عمر و�ن. الليلة نفس ف بها فدخل زوجته ع ونزا صَاً  نو�رإ
 عمر، يا هبه وقال عنه دافع ب�ر �با وع�ن باألحجار، ألرجّنك واهللا اور�ته، ع نزوت ث  وسلماً 
 لذا!! األرابر من لصحاب الار�خ سّجلها �خرى فضيحةٌ  وهذه ، خاة عن لسانك فأرفع فأخطأ تأّول

 ف �قول �ن عسا� ماذا! ! السلول اهللا سيف ب وعقبناه بل وقداسة، احتام ب�ل ذكرناه ذكرناه،
 ير�وع وسيد تمي  ب� سيد!!!  الليل الصحاب نو�رإ بن مالك يقتل األفعال تلك مثل يفعل صحاب

 بمالك غدر خاةاً  �ن الؤرخون حّدث وقد. والشجاعة والدرم اعفتوإ ف األمثال وضب وهو
 مالك زوجة النهال بنت ل� يه وف بالبال �وثقوه  جاعة وصلّوا الّسالح وضعوا �ن و�عد و�صحابه

 يا: مالك ل وقال بمالا، خاة وفت منها �جل ير ل  �نه و�قال بالمال اععرب �ساء �شهر من و�نت
 األنصاري قتادإ و�بو عمر بن اهللا عبد وتدّخل فينا، ��  الي هو فيدون ب�ر �ب ل  ابعثنا خاة
 ل  مالك فالفت �قتله ل  لن اهللا �قاع� ال: وقال خاة فرفض ب�ر �ب ل  يبعثه  �ن خاة ع و�لّا

 فيها ودخل زوجته ل� ع وقبض عنقه بضب خاة فأور قتلت�، اعت هذه: لاة وقال ل� زوجته
 : الوفيق و�اهللا �قول الليلة تلك ف

 اإلنصاف يّدع يفك الدذاب الشانئ هذا ع الردود سد ف الدء قبل اعقارئ يالحظ �ن بد ال ١
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صحابة ع وحنقه تاوله مدى وس�ى منه، براءإ ف وهما واععدل
 يذكر ال حيث �نوفه ، و�س اعفرس فلول هازم الولد بن خاة الليل الصحاب ع تاوله ومدى

 اعت الروايات و�تجاهل الرافضة، من لخوانه لالّ  بها و�تج للها يلتفت ال واعت الدذو�ة الرواية لال
 مبتغاه تدم �نها يعتقد عندما علينا بها �تج طالا اعت و� الارىالعروفة كتب ك �وردتها

 . ظنه خاب وع�ن السنة �هل من للنيل بغيته فيها �د ال حينما و�تجاهلها

 مالك مقتل خَ عن وتتحدثان اليجا� هذا �خفاهما واللتان الؤرخون ذكرهما اللتان الروايتان ٢
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 : هما نو�رإ بن

 ل  من ب�ل يأتوا و�نْ  اإلسالم بداعية و�وره  السايا بث الطاح خاة قدم ولا...  األو� الرواية
 فدفوا اعقوم �ّذن فِن م�الً  نزلوا لذا يؤّذنوا �ن ب�ر �بو �وصاه  قد و�ن. يقتلوه �نْ  امتنع و�ن �ب
 �قروا فِن الز�إ، عن فسائلوه  اإلسالم داعية ل  �جابو�  و�ن وانهبوا تلوافاق يؤذنوا ل  و�ن عنه 
 ير�وع بن ثعلبة ب� من معه نفر ف نو�رإ بن بمالك اليل فجاءته قال فقاتلوه  �بوا و�ن منه  فاقبلوا

 افلم وصلّوا و�قاووا �ذنوا قد �نه  شهد فيمن فكن قتادإ �بو فيه  و�ن. فيه  الس�ة فاختلفت
 و� �سا�  دافئوا فنادى منادياً  خاة فأور شء لا يقوم ال باردإ للة ف فحبسوا به  �ور اختلفوا

، األزور بن ضار فقتل فقتلوه  اةْفء لال يرد ول  اعقتل �راد �نه اعقوم فظن اعقتل كنانة عغة ف
ً
 مالك

  �صابه وراً � اهللا �راد لذا: فقال. منه  فرغوا وقد فخرج الواعية خاة وسمع

 وع سجاح، متابعة من منه صدر ما ع فأنّبه نو�رإ بن مالك استدع خاةاً  �ن الانية الرواية و�ما
 �هو: فقال ذلك، يزع  صاحب�  لن: مالك فقال الصالإ؟ قر�نة �نها تعل  �ل : وقال الز�إ منعه

 .  عنقه فض�ت عنقه، اضب ضار يا بصاحبك؟ وعيس صاحبنا

 فل  زوجته �سبب نو�رإ بن مالك قتل �راد خاةاً  �ن تّدع واعت اليجا� اعتمدها اعت وايةالر �ما ٣
 �ب تار�خ الالة الراجع ع بالاوش اليجا� عزاها واعت وشذوذها، لكرتها اهتمامه  يع�وها
 الراجع هذه عضب وراجعة فبمجّرد ، األعيان ووفيات السحنة ابن وتار�خ العقو� وتار�خ اعفداء،
 البن األعيان وفيات كتاب راجعنا فلو القل، ف اليجا� هذا لسالل الق عن باحث لك يتضح
 اعقصة �ورد خلكن فِبن ، اليجا� �وردها ما بالف اعقصة يورد لوجدناه مالك مقتل خَ ف خلكن

 رض الصديق ب�ر �ب خالفة ف  عقتال عنه اهللا رض الولد بن خاة خرج ولا...  الال الحو ع
 ف خاة فكمه فيها، وتّصف ز�ته  �خذ وقد ير�وع ب� قومه مقدم وهو مالك ع نزل عنه اهللا

 ال معاً  والز�إ الصالإ �ن علمت �ما: خاة ل فقال الز�إ، دون بالصالإ آت ��: مالك فقال معناها،
 صاحباً؟ لك تراه وما: خاة قال ذلك، يقول بكصاح كن قد: مالك فقال �خرى، دون واحدإ تقبل
 بذلك �و قال، قاتلك، ل�: خاة ل فقال طو�الً  الكم ف تاوال ث  عنقك، �ضب �ن هممت عقد واهللا
 قتادإ و�بو عنهما اهللا رض عمر بن اهللا عبد و�ن.ألقتلنك واهللا تلك؟ بعد وهذه: قال صاحبك؟ �ورك

 ل  ابعثنا خاة، يا: مالك فقال كمهما، فدره �وره، ف خاةاً  فكما نحاض� عنه اهللا رض األنصاري
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: خاة فقال جرمنا، من �رَ ُجْرمه ان غ�نا لله بعثت فقد فينا، ��  الي هو فيدون ب�ر �ب
 زوجته ل  مالك فالفت عنقه، بضب األسدي األزور بن ضار ل  وتقّدم �قلتك، لن اهللا �قاع� ال
 عن برجوعك قتلك اهللا بل: خاة ل فقال المال غية ف و�نت قتلت�، اعت هذه: لاة وقال  متم �م

 �خ فقارن ، عنقه فضب عنقه، اضب ضار يا: خاة فقال اإلسالم، ع �نا مالك فقال اإلسالم،
 ليجا�ا هذا به يتمتع الي الدعيس مدى لعرف اليجا� هذا �ورده بما الرواية هذه اعقارئ

 الليلة تلك ف بها ودخل زوجته ل� ع وقبض مالك زوجة بلي� خاة زواج بأور يقول وهو الهتدي،
 فقيل اور�ته، خاة وقبض يقول �ده للدتاب نرجع عندما وع�ن األعيان، وفيات لدتاب و�عزوها

 ؟! فأجابته نفسه ل  خطبها ث  حيض بثالث اعتدت لنها وقيل بها، وتزوج اعفيئ من اشتاها لنه
 كيف لعرف الق ير�د من ولنظره األسواق يمأل والدتاب ذلك من �شد واغالل كذب يوجد فهل

 رستح وال واةجل بالدذب الوءإ بالكول كتٌب  تُؤعّف بيث بمكن السهوعة من الدذب �صبح
 ف و�قول عقصةا خلكن ابن ي�مل ث  الصادق�؟ ومع والقوى بالداية يعنونوها �ن من وؤعفوها
 �سدها ل  �ي!  عليهما واععهدإ كتابيهما ف والواقدي الذكور وثيمة الواقعة هذه سد هدذا نهايتها

 لار�خ و�اعنسبة. عليهما يرجع الرواية ف طعن فأي كتابيهما ف جاءت كما نقلتها بل بها وستوثقاً 
 نو�رإ بن مالك ل  يندفئ �ن الولد بن خاة ل  و�تب فقال مه� بأسلوب اعقصة �ورد فِنه العقو�
 رآها فلّما اور�ته، واتبعته يناظره، نو�رإ بن مالك فأتاه ند�ه ، كن لنه وقيل لله  فسار اع��وع،
  فنظر �قتلك حت مثابتك ف ما نلت ال واهللا: فقال �عجبته

ً
 فِذا!  اور�ته وتزوج عنقه، فضب مالك

 وآثار الرواية هذه وتلفيق ن�ارإ مع الرافضة، به يتمتع الي والخّرس الدذب للك �ضفنا
 الق ألصبح السل  الطل هذا لار�خ ووصادمتها األخرى للروايات معارضتها مع فيها الحر�ف
 بد فال اليجا�، لدذب �يضاً  والخاعف الدذوب الكم لذا اعقارئ عجب ينقض وحت واضحاً،

ظهر �ن
ُ
 عشّي  لثنا رافض فهو واالتاه، النبع حيث من اليجا� �خو قو�فالع العقو�؟ هو من �
 بالالفة يعتف ال فهو اإلمامية الشيعة نظر وجهة من اإلسالمية اةوعة تار�خ يعرض هذا كتابه فف
 �ّرخ وعندما. بالوص ع ورس� الشيعة عند األئمة �سلسل حسب و�بنائه طاعب �ب بن عع� لال

 يتك ل  ث .. فالن األور تو� قال و�نما الالفة عقب عليه  يُِضْف  ل  وعثمان وعمر رب� �ب لالفة
 �خباراً  عنها اهللا رض  �شة عن ذكر فقد الصحابة كبار و�ذلك فيه، يطعن �ن دون منه  واحداً 
 السقيفة خَ وعرض. سفيان �ب بن ومعاو�ة اععاص بن وعمرو!  الولد بن خاة عن و�ذلك سيّئة
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 هو الي طاعب �ب بن ع من الالفة سلب ع وؤاورإ حصلت قد �نه فيه ادع وشيناً، رضاً ع
 و�تممت دين�  ع�  �رملت الوم { تعا  اهللا قول �ن ذكر �ن ل  اعغلو به و�لغ نظره، ف الوصّ 

 واتصل طاعب �ب بن ع الؤمن� �م� ع نزعت قد}  دينا اإلسالم ع�  ورضيت نعمت علي� 
 لما و� والرفض اعتشيع �هل من قومه طر�قة � االتهامات سياق ف وطر�قته الفر، يوم عليه اهللا

 يتحّرف حت و�له سياقه غ� ف عرضه �و عليه واإلضافة الَ ف اعت�د �و بالكية الَ اختالق
 ف كما الز�إ بوجوب يؤمن وال ورتدٌ  �نه معتقداً  نو�رإ بن مالك قتل خاةاً  �ن نعل  هنا ومن معناه،
 لذا اليجا� للها عزا اعت الكر السابقة الصادر لعض لضافة الار�خ، كتب ذكرتها اعت الرواية
 اتهامات وتصبح زوجته �جل من مالك قتل ير�د خاة جعل ل  وتر�فها عليها الوضع آثار تاهلنا
 . لا وزن ال عليها بناه وما لاة اليجا�

 ألرجنفك واهللا اور�ته، ع نزوت ث  وسلماً  اورءاً  قتلت اهللا عدوف  يا: لاة قال عمر �ن اد ؤه �ما ٤
 الواضح، ال� من فهذا ، واإلصابة والعقو� اعفداء و�ب اعطَي تار�خ ل  و�عزوها. باألحجار
 �وردها فقد اعطَي ار�خت و�ما! �ثراً؟ الملة لذه تد فال واإلصابة العقو� تار�خ وراجعة فبمجرد
 تتلف اسحاق بن فمحمد اسحاق، بن و�مد حيد ابن ع مدارها بها �تج ال ضعيفة رواية ضمن

 كث�: السدوس يعقوب عنه قال ضعيف، الرازي حيان بن حيد بن �مد هو حيد صحتهوابن ف
 الذهب رديء: الوزجا� لوقا بثقة، عيس: اعنسائ وقال نظر، فيه حديثه: الخاري وقال الناك�،

 ناحية من وحت بها، �تج ال اإلسناد ضعيفة الرواية فهذه القر�ب، ف حجر ابن وضّعفه ، ثقة غ�
 هيئة ف السجد دخل الدينة قدم فلما. خاةاً  استقدم ب�ر �با لن تقول ألنها �يضاً  فباطلة الت

 قتلت اعظهر بقاصمة التوّعدإ الكمة تلك ل وقال وحّطمها �سهمه ونزع عمر لله فقام. اعظافر اعقائد
 �ن يظن. ي�لمه ال خاة اإلسالم و�طل باألحجار ألرجنك واهللا اور�ته، ع نزوت ث  وسلماً  رجالً 
 هو كما اعقضية هذه ف ب�ر �ب ر�ي يعرف الطاب بن عمر كن لذا فأقول مثله ب�ر �ب ر�ي

 فنْهنُههُ  خاة، ع عمر واشتد اعقضية، ف تاوال ألنهما ليهما،ع خاة يقدم �ن قبل الرواية ف مذكور
 عليه اهللا ص� اهللا رسول به ز�ه بما وز�ه خاةاً  وقرظ خاة، عن لسانك ارفع: ل وقال ب�ر �بو

 هذا بعد الطاب بن ععمر ساغ فديف �شيمه فال الكفر�ن ع اهللا سلّه سيف خاةاً  لن فقال وسل 
 الرجل ذلك الطاب بن عمر لن: قائل يقول قد الليفة؟ ر�ي تاعفاً  الصنيع هذا باة يصنع �ن
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 �ن بعد الشدإ تلك ذهبت و�ين: قلنا �حد، لر�ي متخاذل غ� ر�يه مع يقف الي اةين، ف الشديد
 رسول �صحاب من معه ومن هو قدره و�ما وقع كما األور بقيقة لله و�فض ب�ر �با خاة قابل
 شملة؟ �م ابن يا للّ  هل : الساخرإ الكمة بهذه يتوعده عمر ع وخرج وسل  عليه هللا ص� اهللا

 عنه، رض قد ب�ر �با �ن عمر فعرف. فصولا الرواية بها تت  اعت الز�لة الصورإ تلك ف �رانت
 وع�ن و�ّطمها، �سهمه و��ع خاةاً  يلق �ن قبل عمر عند العرفة وهذه بيته ودخل ي�لمه فل 

 جدالً  فرضنا ولو! ؟ به قذف اا بريء خاةاً  �ن وعرف ر�يه غ� عمر لن �م يغفلون؟ �و ينسون الرواإ
ْقتُل ال �ن فيها ب�ر �ب ر�ي كن اجتهاد، وسأعة ت�ون �ن هذا غية: فيقال بقتله �شار قد عمر �ن ُُ 

 وال الشيعة، عند وال سنةال عند ال: ب�ر �ب من بأعل  عمر وعيس قتله، فيها عمر ر�ي و�ن خاةاً،
 �وز فديف الراجح، هو عمر قول �ن شع بدلل يظهر ول  عمر، لر�ي ر�يه ترك ب�ر �ب ع �ب
 .  وديناً؟ علماً  الاس �قل من هو من لال ب�ر ألب عيباً  هذا مثل ُ�ُْعل �ن

 احتام ب�ل ذكرناه ذكرناه، لذا األرابر، من لصحاب الار�خ سجلها �خرى فضيحة وهذه قول �ما ٥
  السلول اهللا سيف ب وعقبناه بل وقداسة

 فرحه عظي  ع �يضاً  و�دل النافق� ر�س عن يتك  �نه يظن النصف هذا كم رسمع من عجباً؟
  �وجد ألنه

ً
 ألننا علينا و�عتب بل وسل  عليه اهللا ص� الب صحابة من صحاب ع بزعمه خطأ

 ص� الب صحابة من لصحاب تقدير وال احتام ال يقول حال لسان نو�أ!! وقداسة باحتام نذكره
 عليه اهللا ص� �مد اللق لمام هو بذلك عقبه فالي السلول اهللا سيف عقب �ما ، وسل  عليه اهللا

 ز�داً  نع وسل  عليه اهللا ص� الب �ن: عنه اهللا رض ��س عن الخاري صحيح ف ثبت كما وسل 
صيُب، ز�دٌ  الراية �خذ فقال خَه ، يأتيه  �ن قبل للنفاس واحةر وابن وجعفراً 

ُ
 جعفرٌ  �خذها ث ف  فأ

صيب،
ُ
صيُب  رواحة بن �خذ ث ف  فأ

ُ
 فتح حت اهللا، سيوف من سيٌف  �خذها حت: تذرفانِ  وعيناه.  فأ

 م�الً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع نزلا قال هر�رإ �ب عن اعتمذي و�خرج ، عليه  اهللا
 و�مر فالن، اهللا عبد نع : فيقول فالن،: فأقول هذا؟ من هر�رإ �با يا: اهللا رسول فيقول يمرون، فجعل
 هذا فقلت الولد، بن خاة ور حت اهللا، عبد بئس فيقول فالن،: فأقول هر�رإ �با يا هذا من: فيقول
 اليجا� يصنع فماذا ، اهللا سيوف من سيف خاة، اهللا عبد نِْع ُ : قال. اهللا رسول يا الولد بن خاة
 ب�ل وسيقول والعقول النطق تاعف ألنها  دته � كما سيحللها �نه شك ال األحاديث بهذه
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 !! قطعاً  باطل حديث سور

 �ن �ثبتوا فالؤرخون والار�خ الواقع يقره ال الي فهذا جليل صحاب نو�رإ بن مالك بأن قول �ما ٦
 ب� الصدقات الز�إوفرق يؤدي ي�ن ول  وسل  عليه اهللا ص� الب إوفا بعد ارتدف  قد كن مالك
 قول ومع� ؟!ذلك يزع  صاحب�  كن قد: ل قال الز�إ بأور وجادل لاة به جء وعندما قومه،
 قول هو وهذا صاحب�  بقول وسل  عليه اهللا ص� الب ذكر وثانياً  �والً  هذا بالز�إ يقر ل  �نه ذلك

 وهذه عقتله كفياً  بالز�إ وحده اإلقرار وعدم وسل  عليه اهللا ص� �مد بنوإ يقروا ل  الين الش��
 الرافض العقو� بالف خلكن وابن األغ� ف األصفها� ذلك ف بما الؤرخ� جيع ذكرها الرواية

  �ن ذلك بعد يقال فديف بالدذب العروف
ً
 آخر دلالً  ؤرخونال ذكر قد بل...  جليل؟ صحابّ  مالك

 متمماً  عمر واستنشد مالك، �خو نو�رإ بن متم  الطاب بن عمر الق فقالوا ورتداً  مالك ووت ع
 : فيها اعت قصيدته متم  و��شده �خاه، به ر� ما بعض

  كأ� تفرقنا فلما*  يتصد  عن قيل حت اةهر من حقبة جذيمة كندماُ�ْ  و�نا
ً
 اجتماع عطول ومالك

  معاً  للة نبت ل 

 رثيت ما بمثل ز�داً  �خ فأر� الشعر �حسن �� ولوددت الأب� واهللا هذا: قال ذلك عمر سمع فلما
 لقاعة عنه اهللا رض عمر فس رثيته، ما �خوك عليه مات ما ع مات �خ �ن لو: متم  قال. �خاك
 ص�اً  متم  قول آخر ياقس ف وجاء ، متم  به عزا� ما بمثل �خ عن �حد عزا� ما: وقال متم 
 �حد عزا� ما عنه اهللا رض عمر فقال ورتدا �خ ومات وؤمناً  مات �خاك لن الؤمن� �م� يا فقال
 ! مالك؟ ردإ ع دلالً  ذلك من �وضح يوجد فهل ،١ عنه به عز�ت� اا بأحسن �خ عن

 ذكر فقد الق خالف فهذا لليلةا نفس ف بها دخل �نه اليجا� واد ء مالك باور�إ زواجه عن �ما ٧
 وتزوج...  بقول خاة زواج اعطَي وذكر ١بها ُ�ُنا حلت ولا مالك اور�إ اصطف خاةاً  �ن كث� ابن
 ،٢١ مالك اور�إ تمي  �م خاة وتزوج الكول و� ،٢٠ ُطهرها لنقض وتر�ها النهال، ابنة تمي  �م خاة
 األث� ابن لكر و�ال حلت لا تزوجها بل الليلة نفس ف ابه دخل �نه اليجا� يدع كما يقل ول 

 اعفء من اشتاها �نه فقيل اور�ته، خاة وقبض اليجا� به استشهد الي خلكن ابن و�قول ذلك،
 من واعقراء فأ�ساءل ؟،!٢٢ فأجابته نفسه ل  خطبها ث  حيض بثالث اعتدت �نها وقيل بها، وتزوج

! الهتدي؟ اليجا� �يها يا جواب من فهل! الليلة؟ نفس ف مالك اور�إب دخل خاةاً  �ن عرفت �ين
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َ�ت بعدما مالك اور�إ تزوج قد خاة كن فِذا  ! عليه؟ يذم اا هذا فهل حيضتها من است

 و�قتلون اهللا حرمات رستبيحون الين الصحابة هؤالء ف �قول �ن عسا� ماذا فيقول ي�ابر ث 
 تندح ال اإلسالم فف اهللا، حّرمها اعت اعفروج ورستبيحون الفس ىهو �جل من السلمة الفوس

 هواه لله اتذ خاةاً  وع�نّ  اععز�ز، كتابه ف اهللا حددها اعت اععّدإ بعد لال زوجها التو� الر�إ
 : �قول ٢٣ فتّدى

 ةيه  حجة وال ،الاس ب� يطعنون الين سائره  اعفاسدإ الكبر�ن النافق� ع اهللا ععنة �ال ١
 بصحابة باعطعن وذلك اععظي ، اةين هذا ع اةف� القد ع لال يدل ال الي والحاول الاطل لال

 واعقادإ اةين، هذا عن واّلاب� للسنة والافظ� للدتاب الاول� وسل  عليه اهللا ص� الب
 وع�ن السلم� نفوس من الكيةب اةين هذا تدم� رسهل حت اععال�، رب سبيل ف الجاهدين

 . تيجا� يا السحر بطل

 السلمة الفوس و�قتلون اهللا حرمات رستبيحون ال وسل  عليه اهللا ص� الب صحابة �ن شك ال ٢
 يغ� بما خاة عذر قليل قبل �وضحت وقد واعَهان اةلل يعوزه اد ءٌ  فهذا الفس هوى �جل من
 و�غلق قلبه تعفن من لال يقول ال فهذا اهللا حرمها اعت اعفروج رستبيحون �نه  و�ما اال دإ عن
 �يضاً  و�رضاها بالالل مالك باور�إ دخل خاةاً  �ن نفسها اليجا� وصادر من �ظهرت فقد فؤاده

 ! فتدى هواه �شيعه اتذ اليجا� وع�ن

 قومه وقتل وظلماً  صَاً  زوجها قتل �ن بعد عنده للعدإ قيمة و�ي فيقول عمايته ف اليجا� و�تتابع
 خاة فعله اا شديداً  غضباً  غضب الي قتادإ و�ب عمر بن اهللا عبد �شهادإ وسلمون وه  �يضاً 

 تار�خ ل  يعزوها ث  الولد بن خاة عليه لواءٍ  ف �بداً  ي�ون ال �ن و�قس  الدينة ل  راجعاً  وانصف
 : فأقول ٢٤ ابةواإلص اعفداء �ب وتار�خ العقو� وتار�خ اعطَي،

 برجه خاةاً  هدد عمر �ن تدع اعت الرواية نفس � للطَي اليجا� يعزوها اعت الرواية هذه ١
 . ٢٥ضعيفة رواية �نها ذكرت وقد باألحجار،

 . الدذبة تثبت لك �همية ذا �ور الراجع ت�ث� �ن يبدو وع�ن اإلصابة ف �ثراً  الرواية لذه �جد ل  ٢

 �بو رس� ال �ن خاة يض� وال مالك شأن ف خاة تأول ما خالف وهو مارآه فهذا قتادإ �بو ر�ي �ما ٣
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 يفعل فلماذال  صحيحاً  قتادإ �بو فعل كن و�ذا الصواب، فعل �نه �عتقد ألنه غزواته ف معه قتادإ
 عنه هللا رض فقهه ع لال يدل ال فهذا! اليش؟ مع سار ث  ر�يه بِبداء اكتف الي عمر ابن ذلك

 و�نا ،٢٦تأولوا فقد �خطأوا لن و�نه  هوى عن يصدرون ال مالك قتل ع وافقوه ومن خاةاً  �ن وعلمه
 مع! بالطالن؟ فعله ع وح�  خاة؟ ضد قتادإ �بو ووقف �يّد لاذا اليجا� النصف �سأل �ن �ر�د
 قتل الي األزور بن ضار صف ف يقف ل  مثالً  ولاذا ظّنه، ما بسب األور تأول قد كهما �ن

،
ً
  قتل ضار �ن �خبارنا ير�د فهل لاة ووافقاً  رّدته معتقداً  مالك

ً
 مع وقف و�نه نفسه، ف لوى مالك

 !! بِنصافك للصحابة لحراجاً  كفاك ث  كفاك للتيجا� فأقول! الق؟ عن منافحاً  قتادإ �ب

 يفّرق وال بالروايات يغرقه الي ب�ر بو� الصديق كتابه ف هيك لس� اجوج ب�المٍ  رستشهد ث 
 الين علمائنا من و�مثال هيك األستاذ �سأل �ن لا وهل بقول يهذي ث  وسقيمها، صحيحها ب�

 و�ذا خاة؟ ع الد ب�ر �بو يق  ل  لاذا �سأل ، �ن لا هل ، الصحابة كرامة ع حفاظاً  يراوغون
 عليه يق  ول  اليش قيادإ عن بعزل اكتف فلماذا ارمالص اععدل مثال هيك يقول كما عمر كن
 وهل ذكر؟ كما اهللا كتاب احتام ف للمسلم� يضب مثل �سو� ذلك ي�ون ال حت الشع الد

 األ جيب تصنع! السياسة ما �دراك وما السياسة لنها ك اهللا؟ حدود و�قاووا اهللا كتاب احتووا
 : فأقول ،٢٧ الدار عرض قرآنيةاع بالصوص وتضب القائق وتقلّب

 العتقاد خاة دعت اعت األسباب ذكرت وقد ورتداً  رآه ألنه مالك قتل خاة �ن سبق فيما بينت عقد
 �ن الادثة هذه ف يقال ما غية اععموم وع مالك، ردإ بوضوح تظهر نظري ف �سباب و� ذلك
 �سامة رواية مثلها اعقضية وهذه خاة قتل �� ال وهذا متأوالً  فيدون مالك قتل ف �خطأ لن خاةاً 
 �قتلته: �سامة يا:  وسل  عليه اهللا ص� الب ل وقال. اهللا لال � ال: قال الي الرجل قتل لا ز�د بن
 ال قال �ن بعد �قتلته �سامة يا اهللا؟ لال � ال: قال �ن بعد �قتلته �سامة يا اهللا؟ لال � ال: قال �ن بعد
ارإ وال دية وال قُوُداً  عليه يوجب ول  قتله، عليه فأن�ر هللا؟ا لال �  جر�ر بن �مد روى وقد. كفف

 السالم لل�  �عق لن تقولوا وال { تعا  قول: اآلية هذه �ن وقتادإ عباس ابن عن وغ�ه اعطَي
 وسل  عليه اهللا ص� الب بعث غطفان، من رجل ورداس، شأن ف نزعت ٤ اعنساء}  وؤمناً  لست
  الليث، غعب عليه  ، قومه ل  جيشاً 
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  حويال� ع حلا� ع حلرد  
 حياة ف حلاا ف رنه حهللا رض حلصديق ب�ر أب صالة روحيات أسانيد ف طعنه ف

 وسلم رليه حهللا ص� حلب

  حلصقعب يبرحهيم بن ماجد:  بقلم

  الرحي  الرحن اهللا �س 

 وتوصلت ، فيه قيل ما وسَت ، نواحيه �ه  من الَ عن بثت عقد: (  الهرس بداية ف اليال� قال
 ....  القال وحق...  الال واقع ل  ذلك ضوء ع

 فيه ينظروا �ن �رجو ، قبل من الطروق وال السبوق غ� الحث هذا...  واعفضل الحقيق �هل فِ 
 �ن واهللا نود و�نا ، ) باهللا لال توفيق ماو...  واالعتساف العصب عن بعيداً ...  اإلنصاف بع�

 �بعد هو �نه اهللا يعل  وع�ن ؟؟؟ ال �م صواب ع �ن هل ع�ى كمه ف صادقاً  اليال� ي�ون
 ، شاهد و�صدق ، دلل �رَ يأت وفيما ، واالعتساف العصب ل  و�قر�ه  ، اإلنصاف عن الاس
 .  برهان و�وضح

 ر�ي يؤخذ �ن الروايات عرض عند والعديل الرح علماء عند ليهاع التفق اعقواعد من لن ث 
 من بديث �حدنا يأت عندما فمثالً  ، عليها ال�  عند كتبه من الرواية �خذ ت  الي اعفر�ق
 الال و�ذلك ، الشيعة علماء �قوال ع باالستناد الرواية ع ��  �ن بد ال ، للكي� الكف كتاب

 والماعة السنة �هل علماء بأقوال نأخذ �ن بد فال ، الخاري صحيح من بديث �حدنا استشهد لذا
 الشيعة علماء بآراء السنة كتب ف األحاديث رواإ ع ��  �ن �راد من �ما ، الرواإ ع ال�  ف
 ، الشيعة رواإ ع حدمه  ف والماعة السنة �هل علماء بآراء - �يضاً  – يرض �ن ل بد ال فهذا ،

 معظ  فِن و�ذلك ، والماعة السنة �هل علماء عند الرواية مقبو� غ� الشيعة رواإ معظ  ألن 
 ك ع ال�  من بد فال لذاً  ، الشيعة علماء عند الرواية مقبو� غ� والماعة السنة �هل رواإ
 .  علمائه و�أقوال ب�تبه فر�ق

 حيث!!  الائط عرض اعقاعدإ بهذه ضب قد اليال� الؤعف �ن الذكورإ الرساعة ف والالحظ
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 �ب بن بردإ و�ب ، مالك بن و��س ، األشعري ووس و�ب ، و �شة ، عمر بن عبدا� ع ح� 
 ف اعتمد حيث ، �له ف ي�ن ل  ب�  عليه  اهللا رضوان ، وائل و�ب ، الز�� بن وعروإ ، ووس
 وع ، العت� الشيِ الديد �ب البن الالغة نهج شح ف �و ، الشيعة كتب ف ورو�ات ع طعنه
 ، برمتها الشيعة كتب ف وردت اعت الروايات جيع لسقاط و� ، بالثل القابلة من �قل فال ؛ ذلك

 الشيِ الذهب ي�ون سهوعة و��ل وهدذا ، والماعة السنة �هل عند فيه  مطعون رواتها ألن 
 !!!  السهوعة بهذه ستدون الرد وسأعة �ن �تصور رن� ول  ، اآلبدين �بد ل  انهار قد

 وسند ل  باإلضافة الَ هذا عن الستة الدتب ف ذكرت اعت الروايات الؤعف ذكر الرساعة بداية ف
 هو وعلومه الديث كتب ف الاقد هذا تبحر ع يدل الي اللطيف واعطر�ف ، �حد اإلمام
 !! لستةا الدتب ف مالك اإلمام ووطأ لدراجه

 اهللا شاء لن �له ف يأت ، جداً  كب� مأزق ف �وقعه قد للموطأ لدراجة �ن ل  لضافة ، وتعجب فاقر� 
 .  تعا 

 فرواية المد وهللا وع�ن ، الَ هذا تذكر جاءت اعت األسانيد بعض �غفل قد التتبع الؤعف لن ث 
 ألن ، فيها �والظر يذكرها ل  اعت األسانيد قبا تتبع عن تغنينا ذكرها اعت الروايات من واحدإ
 ، روايات من هو اختاره بما ولح�  ، األحوال من حال بأي الشك للها ير� ال الَ �سانيد

 .  وغ�هما ووسل  الخاري صحيح ف وردت اعت الروايات من �غفله عما ولعرض

 ذكرت:  والحظة. (  كلال الرواإ حسب تبةور و� ، ذكرها اعت لألسانيد نقده ف معه اآلن ولبد�
 .  ) لالختصار باععنعنة األسانيد جيع

 :  عنه اهللا رض األشعري ووس �ب �حاديث )١

 عن ، بردإ �ب عن ، عم� بن عبداللك عن ، زائدإ عن ، حس� عن ، نص بن لسحاق عن:  الخاري
 .  ووس �ب

 عن ، عم� بن عبداللك عن ، زائدإ عن ، ع بن حس� عن ، شيبة �ب بن ب�ر �ب عن:  وسل 
 .  ووس �ب عن ، بردإ �ب
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 �ب عن ، عم� ابن عبداللك عن ، زائدإ عن ، ع بن حس� عن ، �بيه عن ، عبدا�:  �حد اإلمام
 .  ووس �ب عن ، ووس �ب بن بردإ

 :  ي� ما األسانيد لذه نقده ف قال

 وصدره ل  و�حال ، )  �شة عن تلقاه ي�ون �ن �تمل:  وقال حجر ابن يهعل نص ، ورسل لنه( 
 عن قول: (  قال حيث ، اإلسناد هذا عن حجر ابن قال ما ع نظرإ للق وع�ن ، الاري فتح وهو
...   �شة فيه عيس ورسال الوطأ �سخ �رث ف وهو ووصوال مالك عن جاعة رواه كذا  �شة عن �بيه

 .  ) بالل �و  �شة عن تلقاه ي�ون �ن و�تمل الصحابة وراسيل من ووس �ب حديث ن� واعظاهر

 مع النازل باب ومن ، عنها اهللا رض ععا�شة ذكر فيه عيس الوطأ �سخ �رث �ن حجر ابن ذكر فهنا
 عن لما نقل فِنه ؛ عنه اهللا رض األشعري ووس �ب وراسيل من الديث كن لو فحت:  الصوم

 ذلك ومع ، يعقوب نفس ف لاجة فقط  �شة تذكر ذلك ومع ، عنهما اهللا رض بالل عن �و ، شة �
 فهذا ؛  �شة عن ورسالً  الديث كن لو فحت ؛ درجة آخر ل  الصوم مع النازل باب ومن ، كه

 الص�ح دون بعض عن بعضه  فنقل ، عدول كه  الصحابة ألن ، اإلطالق ع فيه بقادح عيس
 .  شائع كث� وهذا ، حرج فيه عيس

 حيث ، عدي بن حجر قتل ف ضلع ل ، �ثي  فاسق الرجل وهذا: ( اهللا رحه بردإ بأب طعنه ف قال ث 
 .  ) شهادته ل  �دت زور شهادإ جاعة ف  عليه شهد

 الشاذ تحقيقب يقوم �ن ؛ األخبار من تواتر لا وطعنه تقيقه ل  باإلضافة الحقق هذا من نتم� و�نا
 ل  و�الرجوع ، األطباء �عيت قد الندوسة اععقول وع�ن ، لا قليالً  نفسه يفرغ و�ن ، �يضاً  منها

 �ب ع يدور اهللا رحه بردإ �ب ف تطعن اعت الروايات هذه مدار �ن �د اهللا رحه اعطَي تار�خ 
 : مع� بن �� عنه قال وقد ، الحتق الشيِ لوط بن �� تنف

 : اةارقط� وقال ، الديث متوك:  حات  �بو وقال ، بثقة عيس 

 .  اإلسناد هذا ل ور�ئاً  فهنيئاً !!!  ضعيف �خباري 

 اهللا رض ياس ابن عمار قاتل  اعغادية ألب قال �نه �يضاً  وروي: (  فهو ذكره الي الا� الَ و�ما
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 الار تمسك ال:  وقال فقبلها.  يدك فناوع�:  قال.   نع:  قال ياس؟ بن عمار قتلت �نت �:   عنه تعا 
 الشيِ الديد �ب ابن رواه وقد ، الشيِ الديد �ب البن الهج شح ل  الرجع �حال وقد ، )!  �بداً 

 ترجة ل �جد ل  عياش وابن ، النتوف عياش ابن عن السعودي عبدالرحن عن منقطع بِسناد
 .  الغال عتشيعه االحتجاج مقام ف ساقط فهو الشهور لؤرخا هو كن لن والسعودي ،

 : الق عن الائل اليال� لذا األور �صلة ف انظروا ث 

 رحه بردإ �ب لضعيف األثي  اعفاسق لوط بن �� وبزعبالت ، الروايات من البتور بالنقطع �تج 
 اإلمام ( : والقل الديث وصيارفة والعديل رحال علماء فيه قال والي ، البت القة تعا  اهللا

 ...  االجتهاد �ئمة من و�ن...  البت اعفقيه

 . ) ثقة تابِ كو� اععج� وقال الديث كث� ثقة كن سعد ابن قال

 !!  فياللعجب ، ) البالء �عالم س� ف اعتجة راجع ( 

 :  بقول عم� بن عبداللك تضعيف ذكر ث 

ّ  «وهو(   ، كب� حد ل  صحيح األعالم هؤالء عن ذكره فما » جداً  الديث وضطرب «و » سمدل

 حفظه تغ� لنما اهللا رحه عم� بن عبداللك �ن وهو ، األعالم هؤالء كم تتمة ابتلع قد كن و�ن 
 هل وع�ن ، اععمر هذا بلغ من حفظ يتغ� �ن رستغرب وال ، سن� ١٠٣  ش حيث ، حياته آخر ف

 كبار رواه ما ب� الفر�ق يت  و�نما ، ال باعطبع !؟ الحر ف رواياته بميع نر� �ن لكذ مع�
 روايات �ما ، ووثقة صحيحة عنه �صحابه قدماء فروايات هذا وع ، صغاره  رواه وما تالمذته،
 كبار من وهو ، اهللا رحه قدامة بن زائدإ هو هنا عم� بن عبداللك عن والراوي ، فال عنه األصاغر

 عقراءإ لله بالرجوع اليال� قام الي الهذيب تهذيب ف حجر ابن عليه نص كما الابع� �تباع
 ألن ، بقليل عم� بن عبداللك ت� اعت اعطبقة ف �نه الابع� �تباع كبار من كونه ومع� ، اعتجة

 ، عم� بن عبداللك حاب�ص كبار من زائدإ كن بل ، الابع� صغار طبقة من عم� بن عبداللك
 عن زائدإ فرواية وللك ، اختالطه قبل طو�لة فتإ الزووه وان ، الروايات من الدث� ل رووا وان

 .  عليها غبار ال عم� بن عبداللك

 ما و�لك ، عم� بن عبداللك وثّق من ذكر واإلنصاف اععلمية األمانة من فكن ؛ سبق ما ل  لضافة
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 ابن وقال ، نم� وابن واعنسائ مع� وابن اععج� وثقه فقد ، عم� بن عبداللك ف اععلماء قال
 تتلف الديث وضطرب:  حنبل بن �حد وقال ، عبداللك حفظ من يعجب الوري كن:  مهدي
 ابن وقال ، حديث� �و حديث ف �خطأ �نه لال ثقة:  مع� ابن عن اعَ� ابن وقال ، الفاظ عليه
 عنه اعقدماء رواية من الشيخان ل و�خرج ، ) الستة الدتب �صحاب �ي(  الماعة به جاحت:  حجر

 لدَ حفظه تغ� �نه عليه عيب و�نما ، التابعات ف عنه التأخر�ن بعض رواية ومن ، االحتجاج ف
 …… حبان ابن وال ، الكول ف عدي ابن يذكره ول  ، سن� وثالث مائة  ش ألنه سنه

 ومنه (  عنه اعقدماء رواية �ما ، حياته آخر ف حفظه لسوء كن لنما الضعيف �ن سبق اا فواضح 
 .  االحتجاج مقام ف وقائمة ، مقبوعة ف� ) قدامة بن زائدإ

 مع� لوضيح باجة اليال� السيد الديث ف اإلسالم حجة �ن فيبدو ؛ الدعيس لهمة باعنسبة �ما
 .  الحدث� عند الدعيس

 �نه ووهماً  يلقه ول   صه عمن �و ، منه رسمعه ل  ما عقيه عمن الراوي يروي �ن:  هو دعيسفال
 القة صح لذا تماماً  الدعيس و�نتف ؟ هو من تب� ال يصفة عنه روى من يصف �ن �و ، منه سمع

 سدعف  ي�ون �ن عن فضالً  ، صدوقاً  كن لن الدلس� كبار من كن و�ن حت ، ل شيخه بتحديث
 بن عبداللك ألن ، هنا مقام �ي لا عيس الدعيس تهمة �ن والالحظ ، عنه ورد لطأ ورت� �و ورإ

 عم� بن عبداللك ف اعطعون فجميع هذا وع ، ل اهللا رحه بردإ �ب بتحديث صح اهللا رحه عم�
 .  لا اعتبار ال ساقطة

 بن قيس �و يقطر بن عبدا� ذبح الي هو  هذا  كوعبدالل: (  بقول ينت� ال الي هراءه يواصل ث 
 ابن بأور ر� لا فانه ، الدوفة �هل ل  السالم عليه الس� اإلمام رسول وهو ، الصيداوي وسهر
 لنما « : قال عليه ذلك عيب فلما ، عم�فذبه بن عبداللك �تاه ؛ رمق و�ه اعقص فوق من ز�اد
 .  ) »!  �ر�ه �ن �ردت

 معارضته  ف الرافضة �عجب وما ، باطلة ساقطة احتججت اعت الرواية لن:  الائال� الذ فنقول
 كتابه ف الادثة هذه ذكر قد اهللا رحه كث� ابن �ن ومع ، منها بالاطل األحاديث من للمتواتر
 ) ١٦٨ ص ٨ جزء(  والهاية الداية
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 .  �والً  هذا لوط نب �� تنف �ب روايات من ألنها �يضاً  ساقطة �نها لال 

 بن عبداللك هو وسهر بن قيس قتل الي الشخص �ن:  طامة من بعدها ما اعت اعطامة و�:  ثانياً 
 و�قال اللخ� و�قال اعقرش عم� بن عبداللك فهو ، بصدده �ن الي الراوي �ما ، الج� عم�

 . الشهورإ الشيعية اع�اهة قمة � هوهذ!!!  بالج� يعرف ال لطالقاً  وع�ن ، باعقبطي و�عرف الدو�

 ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول صاحب األشعري ووس �ب ع باعطعن اليال� هذا �تئ ث 
 �م� اإلمام ووالنا �عداء �شهر من فِنه ، نفسه األشعري ووس �ب ف الكم ث  ( : عنه يقول حيث

 السالم عليه ع اإلمام مع الهاد عن الدوفة بأهل قعدي المل يوم كن فقد ، السالم عليه الؤمن�
 عليه اإلمام كن �ن الال به بلغ وقد ، الالفة عن السالم عليه اإلمام خلع الي هو صف� و� ،

 .  ) �تباعه من وجاعة معاو�ة مع قنوته ف يلعنه السالم

 ذكرناه لا خاضع الشيعة كتب من األشعري ووس �ب ع ال�  لن:  الاهل هذا ع رداً  �قول
 ما وهذا ، والماعة السنة �هل نظر وجهة من رواياته  بنقد الشيعة رضا رستلزم ذلك �ن من سابقاً 

 وت�راراً  وراراً  ذكرنا كما والصحابة ، صحاب األشعري ووس و�بو ، اإلطالق ع الشيعة يرضاه ال
 عنه اهللا رض األشعري ووس �ب عداء ع داالستشها �ما ، والماعة السنة �هل عند عدول كه 

 بن عيس ببغض للمسلم� الصارى كتهام فهذا ، اعقتال عن الاس نهيه ف طاعب �ب بن عع� 
 !!!!!!  فيه األلوهية اعتقاد عن الاس ينهون ألنه  السالم عليهما ور� 

 �ب ففعل ، الساع من خ� والاش ، الاش من خ� اعفتنة ف واعقاعد ، فتنة زمان الزمان كن وقد
 عن اعفت اعتال ف الدث�إ الروايات وردت وقد ، الصواب ع� هو عنه اهللا رض األشعري ووس
 اهللا ص� اهللا رسول �ور التباعه عنه اهللا رض ووس �بو يُالم فلماذا ، وسل  عليه اهللا ص� الب
 يضمر رجالً  الحدي  وسأعة ف عنه طاعب �ب بن ع يو� �ن كه ذلك من و�عجب!! ؟؟ وسل  عليه

 فهل!!!!!  المل ووقعة ف عنه الثبط� ومن ، عنه النحرف� �شهر من و��ون والغض اععداء ل
!!! ؟؟ والغض اععداء هذا ك ل يضمر رجالً  يو� �ن اةرجة هذه ل  �حقاً  طاعب �ب بن ع كن

 !!!  ذلك ع �رره قد و�نه ، ووس �ب تو�يل ل  دعته اعت األسباب ف قيل ومهما

 هذه رجالً  وص�ها تديد ف يو� بأن واألمة اإلمامة �ور ف متساهالً  عنه اهللا رض ع كن فهل
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 !!!؟؟؟ الشيعة يزع  فيما صفته

 !!؟؟ الق ف طاعب �ب بن ع شجاعة �ين ث  

 تاعفته  ف الشيعة من األول الرعيل حال هو هذا كن لذا!!! ؟؟ ل و�تباعه شيعته طاعة و�ين 
 !!! ؟؟؟ وراءه  بمن باع�  فما ؛ ألئمته 

 اهللا رض ومعاو�ة األشعري ووس �با يلعن كن عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع �ن روي ما و�ما
 ف هنا و�ن ، األسانيد من خالة الروايات �ن:  األول:  وجه� من وردود هذا فِن صالته ف عنهما
  قيمة، �و وزن �ي لا عيس ، النثور كلباء � فِنما ثابتاً  لسناداً  تمل ال رواية و� ، عل� نقاش مقام

 و�قول ، الشام �هل ععن عن اععراق �هل ين� عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع كن فقد:  الا� و�ما
 ث  ، عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع من التوقع هو وهذا ، ععان� ت�ونوا �ن ع�  �رره ل� : ل 
 !!! ؟؟؟ بنفسه نفسه عن و�ه الي هو رجالً  يلعن لاذا

 ما ذلك فمن ، اليت �هل مدح ف الروايات بعض روى قد عنه اهللا رض األشعري ووس �با لن ث 
 قبلفأ ىطب وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت:  قال األشعري ووس �ب عن: (  ماجة ابن رواه

 فأخذهما وسل  عليه اهللا ص� الب ف�ل و�قومان يعثان �حران قميصان عليهما وحس� حسن
 �صَ فل  هذين ر�يت"  فتنة و�والد�  �وواع�  لنما"  ورسول اهللا صدق فقال حجره ف فوضعهما

 .  صحيح:  األلا� الشيخ قال.  ) خطبته ف �خذ ث 

 ، عليها غبار ال صحيحة عنه اهللا رض األشعري ووس �ب عن وردت اعت الالثة اعطرق فجميع
 هذا ع الرد ف اإلفحام من للمز�د وع�ن ، بها وحسبه ، الروايات بهذه ي�تف النصف واععاقل
 مقام ف قامت قد األسانيد من سبق بما كنت و�ن ، األسانيد بقية ف الظر ن�مل العاجز

 .  والتابعات الشواهد باب ومن ، الصحيحة اعطرق ز�ادإ باب من يةالق ف ننظر �ننا لال ، االحتجاج

 :  عنهما اهللا رض الطاب بن عمر بن عبدا� �حاديث )٢

 عبدا� بن حزإ عن ، شهاب ابن عن ، يو�س عن ، وهب ابن عن ، سليمان بن �� عن:  الخاري
 .  �بيه عن
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 الزهري عن معمر عن عبدالرزاق عن  رافع البن واللفظ - حيد بن وعبد رافع بن �مد عن:  وسل 
 الزهري واته  ، الزهري رواية ع الديث� مدار �ن ذكر  �شة عن عمر بن عبدا� عن حزإ عن

 ، مع� بن �� عند �روح رجل وهو الزهري شهاب بن �مد: (  قول منها اتهامات بعدإ 
 . ) اةهلوي وعبدالق

 : ي� ما الاشية ف اهللا هرح مع� بن لح� وترج  

 الديث �ئمة �عل  �نه ع اتفقوا ، والعديل الرح �ئمة ومن ، ووسل  الخاري شيوخ من هو ( 
 . وسقيمه بصحيحه

 !!  ) وغ�ها ٤٢٩|٢ الفاظ تذكرإ:  ف ل ترج .  ه ٣٠٢ سنة تو� 

 قد الزهري اإلمام ألن ، الرثاء ل  واهللا يدعو الاهل الؤعف هذا حال لن:  �قول �ن ع �ز�د فال
 وع�ن ، األمثال بها تضب اعت حفظه قوإ وع ، وثاقته وع ، الديث ف رسوخه ع اععلماء �طبق

 كجامع تماماً  ، تمحيص �و تدقيق �و تمي� دون ، رشاؤون كيفما يقرؤون الشيعة ُكّتاب كعادإ الؤعف
 :  هو اهللا رحه الزهري اإلمام ألن ، اعقاذورات لال يهاف يرى ال ، الديقة ل  دخول عند اعقمامة

 ، باالتفاق ثقة وهو ، ب�ر �بو اعقرش الزهرى شهاب بن اهللا عبد بن اهللا عبيد بن وسل  بن �مد
 ، اعقطان سعيد بن و��!!  مع� بن و�� ، ��س بن ومالك ، اععز�ز عبد بن عمر:  وثقه وقد

 و�بو ، الدي� بن وع ، ومعمر ، الذ  ب�ر و�بو ، دينار بن عمروو ، و�يوب ، وقتادإ ، وودحول
 ، واعنسائ ، لسحاق بن وعبدالرحن ، والليث ، كيسان بن وصاعح ، الزناد و�بو ، سعد وابن ، زرعة
 : الهذيب تقر�ب ف اهللا رحه حجر ابن عنه قال بل ، اإلسالم علماء و�قية ، مالك بن وعراك

 !!!!  وثبته و�تقانه جالله ع متفق ، الافظ اعفقيه 

 !!!!!! ل تضعيف مع� بن �� عن يرد ول 

 !!! تغتفر ال خطيئة يعتَ فيه اعطعن ف الفد� �رد لن بل 

 ف ما ك وهذا ، األعمش من �حفظ الزهري �ن مع ، الزهري ع األعمش مع� ابن فضل و�نما 
 .  األور
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 : بقول اهللا حهر الزهري ف طعونه يواصل ث 

 «:  الديد �ب ابن قال: (  �يضاً  وقال ،!!!  ) السالم عليه الؤمن� �م� عن النحرف� �شهر من و�ن ( 
 :  قال شيبة بن �مد عن عبدالميد بن جر�ر وروى ، عنه النحرف� من الزهري و�ن

 ذلك فبلغ.  منه فناال علياً  يذكران جالسان الز�� ابن وعروإ الزهري فِذا ، الدينة وسجد شهدت
 اهللا ل  �باك حا�  �ب فِن ، عروإ يا �نت �ما:  فقال عليهما وقف حت فجاء الس� بن ع

 تماماً  عليه والرد ، ) �بيك ك� ألر�تُك بمدة كنت فلو ، زهري يا �نت و�ما ، �بيك ع ألب فح� 
 السنة �هل رواإ ع حجة عيست الشيِ الديد �ب ابن روايات �ن وهو ، الراء من سبق ما ع كلرد

 .  النقطاعها سنداً  ساقطة �نها عن فضالً  ، والماعة

 !!!  ) اللع� سعد بن عمر عن الرواإ ومن: (  الزهري عن و�قول يواصل ث 

 عليها عث و�ين ، الروايات هذه � فأين ، سعد بن عمر عن اهللا رحه الزهري لرواية باعنسبة:  و�قول
 !! ؟؟ اليال� ذاه

 ع البس قد األور �ن و�بدو ، مباشإ عنه يرو ل  �نه يع� وهذا ، عنه �رسل �نه الهب ذكر عقد
!!  الس� قاتل سعد بن عمر وعيس!!  سعد بن  ور عن الزهري روى حيث ؛ السد� اليال� هذا
 تعتمد الراوي وثاقة كنت و�ذا ؟ والماعة السنة �هل عليها ��  حت الروايات هذه � �ين ث 
  فلماذا ؛ عنه روى من وثاقة ع
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  شعبة بن حوغ�ة رن حلزنا حدرمر  درأ  
 تدر� كمة الرابع وعقن ، رجال ار�عة و� بالينة ثبوته مع شعبة بن الغ�إ عن الزنا حد در� عمر �ن 

 . السلم� من رجالً  هب اهللا يفضح ال رجل وجه �رى:  للشهادإ جاء لا ل قال فقد الد

 وتلقينه ، ينبغ كما الرابع شهادإ ععدم يثبت ول  ، ثبوته بعد ي�ون لنما الد درء �ن والواب
 وابن الخاري كتار�خ العتَإ الوار�خ ف يثبت قد لذ ، اععدوان �هل من و�هتان كذب الشاهد
 هذا �عل :  قال ؟ كأصحابك ��شهد:  ل قالوا ابيه ابن ز�اد وهو الرابع جاء لا �نه وغ�هما األث�
 ورجل� – بطنه تت تفيها �ى ٠ وستبطنها ور�يته و�نتهازاً  حثيثاً  ونفساً  �لساً  ر�يت ل� ، اعقدر
 األم� بمحض ذلك وقع وقد.  ال:  قال ؟ الدحلة ف كليل ر�يت هل:  عمر فقال ، حار �ذنا كأنهما
 به اهللا يفضح ال رجل وجه �رى((  وعفظ ؟ الفت�ن الزور �ر�اب يا اللق� فأين.  الصحابة من وغ�ه
 لذا سيما وال ، الشهود مع الص  حال هو كما ال� ذلك ف الغ�إ قال لنما )) السلم� من رجالً 
 فقد ، العصوم عفعل فعله لكن الد در� لو عمر ان ع.  لالكه ووجب ح�  عليه يتتب كن
 فل  ، للقطع ووجباً  لقراراً  بالسقة و�قر � الؤمن� �م� ل  جاء ردالً  �ن ) اعفقيه(  ف بابو�ه ابن روى
 . الادي تعا  واهللا ، يده يقطع
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  حإلسالمية وحلفتاحات حلردة حروب حال شبسة  
  الرحي  الرحن اهللا �س 

  -: بعد �ما ث  ، اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد

 اهللا رض الصديق ب�ر �با �ن ثبت هل:  يقول سؤال طو�لة فتإ منذ األفاضل اإلخوإ �حد سأع�
 .  اإلسالمية اعفتوحات ف اإلسالم ل  رجعوا �ن بعد بالرتدين استعان قد عنه

 من الرد ع يطلعوا ل  ل�ين باألخص و..  اعفائدإ لع  باإلجابة السؤال هذا �ش �عيد �ن فأحببت
 .. قبل

 
 الستشق� بعض جعلت ، لسالمية فتوحات من تالها ما و..  عنها نتج ما و الردإ حروب ووضوع لن

 قد كفار األصل ف ه  اعفتوحات هذه ف شار�وا الين لن:  يقولون و اعفتوحات هذه ف يطعنون
 يتغلغل ل  اإليمان فِن اإلسالم ل  � ده  و ب�ر �بو حار�ه  �ن بعد حت و ، اإلسالم عن ارتدوا
 ..  هدذا و..  �خرى ورإ قلو�ه  ف بعد

 الدتاب من كث� فيه وقع قد و ، مه  ووضوع اإلسالمية اعفتوحات و الردإ حروب ووضوع و
:  العمي  عفظ ع معتمدين بالردإ - شك بال الصحابة ضمنه  من يدخل – �قواماً  واتهموا والؤعف�

 �م قول �و ، ) بينهما الناطق و�عض والدينة ودة سوى يبق ول  ، جيعاً  اععرب ارتدت وقد( 
 اهللا رسول قبض لا: (  )١٤/٥٧٢( الصنف ف شيبة �ب ابن عند كما عنها اهللا رض  �شة الؤمن�

 .  ) الفاق واش�ب قاطبة اععرب ارتدت وسل  عليه اهللا ص�

 الدينة و اعطائف و ودة عدا ما باععر ك ارتد قد طالا �نه: (  الستشق� من الشبهة هذه تأت ث 
: (  قالوا ، �سلموا �نه :  ل  قلنا لذا و ، ) الرتدين من الدث� فيها كن اعفتوحات جيوش �ن بد فال
 ينضموا ل  �نه : (  يقولون لما و ، ) عليه ودرهون بل ، به جديدون ألنه  سطح لسالمه  لن لما

 !  ) لإلسالم دخلوا قد �نه  ع دلل فال بالال و الز�إ ع إلجباره  كنت فالرب باألصل لإلسالم

 الشبهة هذه بطلت فِن ، ارتدوا قد اععرب جيع بأن زعمه  بِبطال �والً  نقوم الشبهة هذه ع للرد و
 بعدها ي�ون ال ، نتيجتها و األو� الشبهة بطلت فِن ، لا نتاجاً  تعتَ اعت األخرى شبهته  بطلت
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 .  اإلسالمية اعفتوحات حر�ة ف شار�وا الرتدين أنب للقول �ال

 و فيه تناوعت ، اععر�ية اعقبائل ردإ ووضوع حول وصغر بث ، طو�لة فتإ منذ كتبت قد و�نت
 الصديق ب�ر �ب خالفة ف حدثت اعت الردإ فتنة جوانب من هاماً  جانباً  ، س�عة و شمولة بنظرإ
  -: هو الانب هذا و ، وسل  عليه اهللا ص� الرسول وفاإ لثر ، عنه اهللا رض

  ؟ اعفتنة هذه ف اإلسالم ع ثبتوا الين ه  من - ١

  ؟ الدّتاب بعض يقول كما اععرب ك ارتد هل و - ٢

  ؟ اآلخر العض يقول كما معظمه  ارتد �م - ٣

 

 تار�خ ف عتمدإال الراجع و الصادر بعض من وستخلصة هامة تارىية حقائق ، الظرإ هذه تَز و
 اعطائف و ودة و الدينة خارج السلم� األفراد و الزعماء و اعقبائل �ن ع تدل حيث ، اعفتإ هذه

 .  الدّتاب بعض يفهمنا �ن حاول كما معظمه  �و جيعاً  يرتدوا ل  ،

 عدم �و ، العمي  من �شء اعفتنة هذه تناولوا الين بعض مفاهي  تصحح سوف الظرإ هذه لن و
 ، السلم� الدّتاب بعض جانب من الناول هذا مثل لن بل ، الزئية الظرإ �و الوضوعية و اةقة

 فتنة قرن بأنه اعقرون خ� وصف و ، بالردإ الصحابة بعض اتهام هو و شع �ظور ف يدخله 
 ص� سولالر عقول تاعفة هذا ف و ، عنه  اهللا رض الصحابة بينه  من و ، السلم� معظ  شملت

 و )٣٦٥٠( الخاري:  �خرجه.  ) يلونه  الين ث  يلونه  الين ث  قر� الاس خ�: (  وسل  عليه اهللا
 .  )٦٤٢٤( رق  وسل 

 ومن ووالحدإ وستشق� من ديننا ألعداء يعطي اعفتإ هذه تار�خ تناول ف النهج هذا مثل لن ث 
 كن فيه الاس دخول و�ن ، ضعيفاً  كن بأنه و ، الماإلس ف بها يطعنون اعت الجج ، نهجه  ع سار

 .  اعتقاد عن وال رغبة ال رهبة و�ن شكياً 

 ف مبسوط هو كما خارجها و الدينة داخل ، اإلسال� الجتمع ف النافق� وجود يندر ال فالاحث
 ه  ، الكشفة �و حةباعفاض األخ�إ عرفت لنه حت الو�ة و النافق� سورإ خاصة و ، الدر�  اعقرآن
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 ع وردوا الدينة �هل من و منافقون األعراب من حوع�  ان و {تعا  اهللا قول فيه  نزل الين
 } … نعلمه  �ن تعلمه  ال الفاق

  ١٠١/الو�ة

  
 األسود خرج فقد ، اعفت إلثارإ وواتياً  يرونه ظرف �ي رستغلون كنوا النافق� هؤالء لن حيث

 ف جاء كما ، الجري اععاش اععام ف الوداع حجة بعد وسل  عليه اهللا ص� لرسولا ع ، اععنس
 عن ارتد لنه يقال حت وسلماً  كن �نه يعرف ول  ، ) ٧/٦٩٣( اعفتح مع الخاري:  انظر.  الصحيح
 الخاري.  تبعته بعده من األور �مد ل جعل لن:  قال الي ، الدذاب وسيلمة كذلك و ، اإلسالم

:  انظر.  �صالً  اإلسالم تدخل ل  و نصانية كنت ، الميمية سجاح كذلك و ، ) ٧/٦٩٠( اعفتح مع
 .  ) ٦/٣٢٠( الهاية و الداية

 بدراسة الحدث� الؤرخ� �و الاحث� قبل من تظ ل  فِنها وقعت اعت اعفتنة هذه �حداث �ما
 و قادتها دور و ، اعفتنة هذه ف ثبتت اعت يةاإلسالم الماعة ووقف ع ساطعاً  الضوء تلق ، منفردإ
 .  المر ع كعقابض� كنوا حت بدينه  المسك و ، قمعها ف �فرادها

 جا ت و قادات و قبائل هناك لن بل ، الاس لك شاولة ت�ن ل  �نها اعفتنة هذه حقائق من كن و
 �ن القيقة لذه �ر�د لذا و ، الردإ فيها ظهرت اعت الناطق من منطقة ك ف بدينه  تمسدوا و�فراد
 الديثة الراجع �ما ، اعفتنة بهذه اهتمت اعت األساسية الصادر ع االعتماد من فالبد جلية ت�ون

 ع األمثلة و ، اةقة عدم من شء و اعقصور بعض فيه كن تناولا ع�ن ، الر�ة هذه تناوعت فقد
 بعض ف الردإ �حداث سد �ثناء عليها الرد سأتناول اعت و ، ءاآلرا بعض بِيراد �رتف كث�إ ذلك

 بالواجب �شعر لدن� و ، وؤعفيها انتقاص �و تر�ح هدف عيس األمثلة هذه �ذكر ح� �نا و ، الناطق
 من �نزلا ما ي�تمون الين لن {تعا  قول باب من ، األساتذإ هؤالء آراء �ورد و �ذكر �ن ع

 و تابوا الين لال ، الالعنون يلعنه  �ولك الدتاب ف للناس بيناه ما بعد من الدى و الينات
 }  الرحي  الواب �نا و عليه  �توب فأولك بينوا و �صلحوا

  ١٦٠-١٥٩/القرإ
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 وقع لذا و ، الصواب و الطأ �تمل اجتهاداً  ي�ون �ن يعدوا ال األساتذإ هؤالء �ورده ما �ن �عتقد و ،
 للها الوصول هو فهدف القيقة كنت �ياً  ع�ن و ، قصده  حسن ف واحدإ لظة �شك فال األول
 .  �مينة علمية مناقشة عَ

 الكولة القيقة لرؤ�ة اإلوكن بقدر ساطعة األضواء �سليط اهللا شاء لن الالة السطور ف سأحاول و
 يغوص �و يمحص �ن دون وعالوض هذا ف كتب من ع كف رد ذلك ف و ، الستطاع قدر والشاولة

 �َ�ن كنوا بأنه  اعفات� السلم� يتهمون ح� الستشق� ع رد هو و�ذلك ، الصادر بطون ف
 .  الرتدين من كن معه  جاهد من و�ن الهاد ع

 األفراد و الزعماء و اعقبائل �ن ع يدل ما �جد ل  �ن� � اعقارئ رستخلصها حقيقة �ول لن
 .  الفر �ولك ذكر كما ، جيعاً  ارتدوا قد السلم�

 ، عنه اهللا رض ب�ر �بو كن و اهللا رسول تو� لا: (  عنه اهللا رض هر�رإ �ب عن الخاري �خرج
(  اهللا رسول قال قد و الاس تقاتل كيف:  عنه اهللا رض عمر فقال ، اععرب من �فر من �فر
 و بقه لال نفسه و مال م� عص  فقد قالا فمن ، اهللا لال � ال يقولوا حت الاس �قاتل �ن �ورت
 لو واهللا الال حق الز�إ فِن ، الز�إ و الصالإ ب� فرق من ألقاتلن واهللا:  فقال ) اهللا ع حسابه
 هو ما فوا�:  عنه اهللا رض عمر قال.  منعها ع عقاتلته  اهللا، رسول ل  يؤدونه كنوا عناقاً  منعو�

 .  )٣/٣٠٨( اعفتح مع الخاري.  ) الق �نه فعرفت عنه اهللا رض ب�ر �ب صدر اهللا شح ن� لال

 بتبليغ ودة خارج من السلم� بعض قام بل ، فحسب الدينة �هل ع اإلسالم انتشار يقتص ل 
 قامت ولا ، عنهما اهللا رض اةوس عمر بن واعطفيل اعغفاري ذر �بو فعل كما ، قبائله  ل  اةعوإ
 رغ  اعقبائل ةعوإ الوادي ل  اة إ بِرسال وسل  عليه اهللا ص� الرسول اهت  بالدينة اإلسالم دوعة

 الديبية صلح  م كن لا و ، معونة بئ و الرجيع ف حدث كما ، بالوفود تدق كنت اعت األخطار
 ودة فتح كن ث  ، الوقت ذلك ف اععال  و�وراء ولوك ل  الرسائل وسل  عليه اهللا ص� الرسول وجه
 حروب ف اإلسال� القل ور�ز الحور هذا شك قد و ، ) ه٩(   م اعطائف دخول تبعه و ، ) ه٨(   م
 .  الردإ

 الالثة الدن هذه سكن �ن ل  يعود اإلسالم ع بأرملهما واعطائف وودة الدينة �هل ثبات وععل
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 اإلسالم تعال  ع وتعرفوا ، سواه  من �رث البو�ة الوجيهاتو اإلسالمية اعت�ية من حظاً  نالوا
 .  اةين ف وتفقهوا ، كثب عن

 �سبب و لسالمه  لأخر اعقلوب ف اإليمان تغلغل عدم ل  ، األخرى الناطق ف الردإ عواول وترجع
 ، القاف الستوى ضعف مع بالفاء التسمة األعراب طبيعة و ، اةعوإ تبليغ فيه ت  الي الزمن قص
 ، مهينة ض�بة العض اعتَها اعت للز�إ باعنسبة وخاصة اةين تعال  فقه ضعف ل  جر اا

 الائية الالد تلك ف عميقة الزاعت اعقبلية اععصبية �ن كما ، األخرى واععبادات الصالإ واستثقلوا
 وع ، بالز مة �و� ف� و�الال قررش من عدإ و عدداً  �ضخ  �نها اعقبائل ترى حيث ، �د وسط و

 .  قررش ل�  بالضوع ترض ت�ن ل  األقل

 قمع ف ، اإلسالم ع ثبتوا الين األفراد و اعقبائل من قوي سند ع اإلسالمية اةوعة اعتمدت قد و
 ف قبيلته ف ثبت من و ، قبائل من حولا وما واعطائف وودة الدينة �هل ع اعتمدت فقد ، الردإ

 .  الرتدين ع للقضاء اليوش ته� ف ، – سيأت كما – الردإ وراكز

  -: الجاز ف ثبت ان

 بعد عوناً  و سنداً  كنوا حيث ، ذلك ع الؤرخون اتفق قد و ، الدنيون و القفيون و الديون ثبت
 اعقبائل بعض �ن غ� ، ذبيان و غطفان قبائل �مثال الرتدين قمع ف اإلسالمية ل�وعة وجل عز اهللا

 و بُ�ّ  و ُجهينة و ِغفار و ُوز�نة �مثال لسالمها ع ثبتت قد ، اعطائف و الدينة و ودة ب� القيمة
 و الّساإ �هل و ُهذيل و طء و ، سلي  ب� من طوائف و عبس و ، ثقيف و ، �سل  و �شجع بعض
 الب �ن حيث ، )٣/٢٤٢( اعطَي ر�ختا و )٤٢-٤١ص( للكع الردإ حروب انظر.  خثع  و بيلة
 فعندما ، ُجهينة و وز�نة و غفار و �سل  ل  األنصاري مالك بن كعب بعث قد وسل  عليه اهللا ص�
 ، عنه اهللا رض ب�ر �ب الليفة ل  صدقاته  �ّدوا وسل  عليه اهللا ص� الرسول وفاإ خَ بلغه 
 مع صدقاتها �شجع بعثت و.  الدعب سفيان بن ��ش مع بصدقاته  بعثوا لذ ، كب بنو فعل و�ذلك
 ب�ر �بو بعث و.  الرتدين قتال ع كه بذلك عنه اهللا رض فاستعان.  األشجِ رخيلة بن وسعود
 جيعها ت�ن ل  غطفان و �سد قبيلت حت و ، ل فاستجابوا ، الردإ �هل بهاد يأوره  لله  الصديق

 )٦٧ص( للكع الردإ حروب.  اإلسالم ع ثبتوا جاعة منها كن بل ، ردته ف ، األسدي طليحة مع
 .  ) ١/١٢( �عث  البن اعفتوح كتاب و
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 ، ب� و عذرإ و قضاعة و كب و جذام ، مثل الجاز شمال قبائل �ن:  ماجد النع  عبد. د زع  قد و
 الامة الراجع من يُعد يال كتابه ف قال ما هذا ، الز�رإ قبائل من غ�ها مثل اإلسالم عن ارتدت

 الار�خ:  كتابه انظر.  ورات عدإ طبع لنه حت ، اإلسالمية و اععر�ية الامعات بعض ف األساسية و
:  انظر ، خزعبالت و �وابد و طامات فيه كتاب هو و ، )١٥٩-١٥٨ ،١٤٦ص( اععر�ية ل�وعة السياس

 .  )٢/١١٧( اععلماء منها حذر كتب

 عنه اهللا رض ب�ر ألب مطيعاً  و لإلسالم تلصاً  يبق ل  لنه:  يقول الي حسن  لبراهي ع هناك و
 الب وفاإ بعد طليحة ل  انضمت حولا من و غطفان �ن ذكر و ، اعطائف و ودة و الدينة سكن لال

 وعةاة - اععر�ية اةوعة - الاهلية - اععام اإلسال� الار�خ:  كتابه انظر.  وسل  عليه اهللا ص�
 .  )٢٢١-٢١٩ص( اععباسية

 و الهودية اش�بت و اععرب ارتدت فقد: ( كتب الي سال  عبداععز�ز السيد. د هو الاعث و
 الصانية

 حت وسل  عليه اهللا ص� نبيه  عفقد الشاتية الليلة ف الط�إ كعغن  السلمون صار و الفاق �  و
 العيدإ الناطق ف السلم� بعض ووقف صورإ �ني ل  حينها و.  )… ب�ر �ب ع اهللا جعه 
 ارتدت قد خاّصته  و اععرب  مة �ن يذكر الردإ من ب�ر �ب ووقف عن حديثه عند و.  واضحة
 و طء و غطفان و �سد بأن يقول ، طليحة ردإ عن حديثه معرض ف و.  ثقيف و قررش باستثناء
 الاهلية عص منذ اععرب تار�خ - اععر�ية اةوعة �ختار:  كتابه انظر.  لله جيعها انضمت قد كنانة
 عنها اهللا رض ععا�شة �ثر ، اةكتور كتبه الي وهذا.  )٤٤٢ ، ٤٣٣ص( األوو�ة اةوعة سقوط حت
 و ، )٤/٢٣٥( لسناد بدون هشام ابن ساقه و ، )١٠٢ص( هذا من قر�ب بلفظ تارىه ف خياط ابن ذكره
 اععرب بعض:  هذا بقولا تع� عنها اهللا رض  �شة ع�ن و ، )١٤/٥٧٢( الصنف ف شيبة �ب ابن

 .  وسل  عليه اهللا ص� الرسول وفاإ عند الدينة هاجوا الين و ، الدينة من اعقر�ب�

 و ارتدوا و بالرإ اإلسالم عن خرجوا قد و�سد غطفان و طء ب� �ن ، طلس �سعد �مد. د يذكر و
 ع و عثمان و عمر و ب�ر �بو:  الراشدون اللفاء:  كتابه انظر.  ياألسد طليحة التنبئ تابعوا

 .  )٢٠ص(

 الردإ كنت..  اعظرف ذلك ف و:  يقول حيث ؛ �يده و قالوا ما ع ، اعطنطاوي ع الشيخ زاد و
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 اهللا ص� الرسول كن اعت رؤوسه  النافقون رفع و ، الدينة ف الفاق فاستشى الاس �ور وانتقص
  الدينة ل  تصل األخبار جعلت و ، بالق �ذلا قد وسل  ليهع

ً
 بعد قبيلة ارتدوا اععرب بأن تبا 

 تصل ل  وساجد ثالثة لال كها الز�رإ ف يبق ل  حت ، الشي  ف الار انتشار الردإ وانتشت ، قبيلة
 .  ) ١٣ص(  الصديق ب�ر �بو:  كتابه انظر.  والحر�ن والدينة ودة ؛ � و الردإ �هلها ل 

 و ودة عدا ما اععر�ية الز�رإ وجه فيه غطت حداً  الردإ بلغت و…: ( بر�غش حسن السيد يقول و
 اعقبائل و األعراب ارتدت و ، األسدي طليحة عليه  و طء و غطفان و �سد ارتدت و ؛ الدينة
 آخر وكن ف رش� عندما وليق ما يؤ�د و ، كنانة ب� و ذبيان و ورإ ب� و عبس ب� من الدينة حول
 الردإ ظاهرإ:  كتابه انظر.  وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد كها ارتدت قد اععر�ية الز�رإ �ن ل 
 .  )١١٩ ، ١٠١-١٠٠ص( األول اإلسال� الجتمع ف

 ف ناراً  تضمت األرض �ن و ، اإلسالم عن ارتدت قد كها اععرب �ن هيك حس� �مد يضيف و
 .  ) ٧١ص( ب�ر �بو الصديق:  كتابه انظر.  اععر�ية الز�رإ بهش

 اهللا ص� الرسول وفاإ قبيل انتفضت قد اععر�ية اعقبائل �ن يقرر الي ، سور اةين جال. د كذلك و
 اإلسالمية اععر�ية اةوعة ف السياسية الياإ:  كتابه انظر.  وفاته لثر ع خطبها زاد و وسل  عليه
 .  )٢٠-١٩ ص(  الجرإ بعد الا� و األول ن�اعقر خالل

 
 .  البحث هذا يتناول الي بالانب يتعلق فيما ، الردإ فتنة عن األساتذإ هؤالء قال ما هذا

 ٤٨٣-٣/٤٨١( اإلصابة ف ترجته انظر )ه١٣ت( - األزور بن لضار كن فقد اعقبائل من ثبت فيمن �ما
 ب� من الصالح �هل ل  كتب لذ ؛ قبيلته ثبات ف اعفعال اةور ، - ) ٣٣٩-٤/٣٣٨(الدب� الار�خ و )

 .  باإلسالم المسك ل  يدعوه  �سد

 - اععقي� خو�� بن ر�يعة حرب �بو ، ر�يعة بن  ور ب� من النطقة هذه ف اإلسالم ع ثبت ان و
َه و �سبه انظر  ذّكره  و قومه وجه ف وقف يال ، - )٢/٢١٠( اعغابة �سد و )٢/٤٦٣( اإلصابة:  ف خ

 فيها قتل اعت معونة بئ مأساإ ل  لشارإ - معونة بئ يوم السلم� قتل ف اعطفيل بن ععاور بِ نته 
-٧/٤٣٧( اعفتح مع الخاري ف خَه  انظر ، باعقّراء عرفوا الصحابة من سبع� �و �د وش�و
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 .  ل رستجيبوا ل  لدنه  ،- )٤٣٨

 من كن - جعفر بن األحوص عوف بن عالثة بن علقمة �سإ ،  ور ب� من كذلك يرتد ل  ان و
 ف جاء كما ، بايع و هاجر و �سل  ث  ، )٣/١٢٦( االستيعاب ف جاء كما ، قلو�ه  الؤعفة

 .  - )٣١١ ، ١/٢٧٢(اعطبقات

 ف قام ألنه ؛ اإلسالم عن يرتد ،ل  صعصعة بن  ور ب� سادات �حد هب�إ بن قّرإ �ن الرجح من و
 الرجوع و اهللا تقوى منه  طلب و ، عنه اهللا رض الولد بن خاة من توفاً  و ل  �ذراً  خطيباً  قومه
 مع حواره ف و.  )٨٨-٨٣ص( الردإ حروب و )١/١٦( �عث  البن اعفتوح كتاب:  انظر ، دينه ل 

 و ، الرتدين من السلب ووقفه ررب و ، ردته عدم ع يدل ما �مامه مثل عندما عنه اهللا رض الصّديق
 و ، الرتدين  رض هو لن منه ذلك سلب من فتخوّف ، وة و مال ل كن بأنه للمسلم� ل نته عدم
 .  )٤٣٩-٥/٤٣٨( اإلصابة:  انظر.  عنه اهللا رض الصديق عنه عفا لذا

 كما السل� اعفجاءإَ خ ف جاء ما ، اإلسالم ع هوازن بعض و  ور ب� بعض ثبوت ع يدل اا و
 �با ذلك فبلغ ، هوازن و  ور و سلي  ف وسل  ك ع غرإ شنّ  �نه من ، اعطَي عند رواية تقول
 و )٣/٢٦٤( اعطَي تار�خ.  لله رس� �ن و ل �مع �ن يأوره ، حاجز بن طر�فة ل  فأرسل ب�ر
 و )٢/٧٧٦( االستيعاب و )٢/٢٠٢( ب�ري ل�يار ، الفيس �نفس �حوال ف الميس تار�خ ، كذلك
 .  ) ٥١٩-٣/٥١٨( اإلصابة و ، )٣/٧٥( اعغابة �سد

 ب�ر �بو �قس  وللك ، الرتدين عفتك تعرضه  ف سبباً  ذلك كن و ، ُذبيان ب� من جاعة ثبتت و
 لالكو و )٦/٣١٣( الهاية و الداية:  انظر.  ز�ادإ و السلم� من قتلوا بمن قبيلة ك من يقتل �ن
 .  )٣/٢٤٦( اعطَي و )٢/٣٤٥(

 حاجز بن معن ل  كتب ، ب�ر �بو و� عندما فِنه للك و ، سلي  ب� من جا ت كذلك ثبت و
 منه  و الاس لك الوت �سنة ذكره  و حسناً  قياماً  فيه  قام قد و ، ثبتوا الين هؤالء ع فاستعمله

 وجه عندما و ، كث� خلق لله فاجتمع ، الشأن هذا ف اعقرآن من آيات عليه  قر� و األنبياء و الرسل
 و ، المامة لنطقة اعغر�ية توم ل  خيَ ش� النطقة � - الضاحية ل  الولد بن خاة ب�ر �بو
 و السلم� من معه من و هو باة يلحق بأن معن ل  كتب ، - األسدي طليحة فتنة تفجرت فيها
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 ، كب ب� من جا ت اإلسالم ع ثبت ان و ، حاجز بن ر�فةط عمله ع رستعمل �ن منه طلب
  والً  �رسله وسل  عليه اهللا ص� الب عّمال من كن - الكب األصبغ بن اعقيس اورؤ ر�سه  ع
 ثبتت و ، ارتد الي الكب وديعة ل  معه بمن الس� منه طالاً  ب�ر �بو لله كتب قد و ، - كب ل 
 ، وسل  عليه اهللا ص� الب  ول ال�  بن عمرو ر�سه  ع اعق� ب� من جا ت ةالنطق هذه ف

 ثبتت و ، ردتهما عقمع ناحيته ف الردإ زعي� الوائ� معاو�ة و ُزميل ل  رس� �ن الصديق لله فدتب
 .  )٣/٢٤٣( اعطَي عند جيعاً  خَه  انظر.  قضاعة من جاعة كذلك

 عزم فلما ؛ كب� شأن قومه ف ل كن حيث ، هوازن من اععاوري الصعق بن يز�د بن معاذ ثبت و
 ل  يقبح و ، اإلسالم ل  الرجوع ع فيها �ثه  طو�لة خطبة فيه  خطب و جعه  الردإ ع قومه
 �رد قد و.  قومه من �طاعه بمن و بأهله ارتل منه يقبلوا ل  فلما ، اهللا غضب من �ذره  و الردإ
 .  )٣٠٢-٦/٣٠١( اإلصابة.  اعَ عبد ابن و ، حجر ابن منه  ، الؤرخ� من واحد غ� ةالقيق هذه

  … طء ردإ خَ

 قد طء �ن الدتاب بعض زع  فقد ، قص�إ وقفة ل  �تاج لسالمها و ردتها خَ فِن طء �ما
 ارتدت

 اللفاء س� ف وفاءال لتمام:  كتابه ف بك الضي �مد الشيخ قال فقد ، األسدي طليحة ساندت و
 ل  و ، ارتدت حت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بموت علمت �ن بعد لثت ما اععرب لن:  )٢٢ص(

  �حد يبق
ً
 و �سد و طء �ن و ، غ�ه  من قليالً  و باعطائف ثقيفاً  و ، قررش لال منه  بدينه متمسك

 .  األسدي طليحة تابعوا و ارتدوا قد غطفان من تبعه  من

 ، اعطائ حات  بن عدي �ن � القيقة ع�ن ، الر�ي هذا تؤ�د �خرى �مثلة من قليل قبل ذكرت ام و
 عليه اهللا ص� الرسول وفاإ خَ بلغه فعندما ، نفسه من تم�ن الي اإلسالم ع ثباته ف يتدد ل 

 متعلل� ه لل يردها �ن ف فراودوه ، قومه صدقات من ل اجتمعت عظيمة لبل بوزته كنت و وسل 
  ووقفاً  منه  وقف لدنه ، غطفان و �سد من ج�انه  بعض برّدإ و وسل  عليه اهللا ص� الب بوفاإ
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  حلنيا سماء يل للة ك حلرّب  نزول  
 الديث - الليل من األخ� اللث ف للة ك وعال جل اهللا نزول الرافضة استندر 

 علمائه  ومن مدإالعت كتبه  من الروايات ستدون عليه  وردا

 :  اليت �هل طر�ق من اع�ول حديث اثبات

 بن هشام عن بِسناده والزناقة النو�ة ع الصادق احتجاج حديث ف توحيده ف الصدوق �خرج
 اععرش ع الرحن {: قول عن سأل:  قال - )ع( عبدا� �با �ت الي الزنديق حديث ف ال� 
 خلقه من بائن اععرش ع وستول هو و�ذلك ، نفسه وصف بذلك: )ع( عبدا� �بو قال}  استوى

 ، ل �تاز اععرش �ن وال ، ل حاو�اً  اععرش ي�ون �ن ال و ، ل حاوالً  اععرش ي�ون �ن غ� من
 السموات كرسيه وسع {: قال ما ذلك من ونقول ، اععرش واسك ، اععرش هوحاول: نقول ولدّنا

 و�ن ل حاو�اً  الدرس �و اععرش ي�ون �ن ونفينا ، ثبته ما والدرس اععرش من فثبتنا}  واألرض
  لله �تاجون خلقه بل خلق اا شيئ ل  �و وكن ل  عزوجل ي�ون

 �بو قال ؟ األرض �و تفضوها �ن و�� السماء ل  �يدي�  ترفعوا �ن ب� اعفرق فما:  السائل قال
 �يديه  برفع وعباده �ولاءه �ور عزوجل ولدنه ، سواء وقدرته و�حاطته علمه ف ذلك: )ع( عبدا�

 اهللا ص� الرسول عن واألخبار اعقرآن ثبته ما فثبتنا الرزق معدن جعله ألنه اععرش �و السماء ل 
 قال.  كه األمة فرق عليه �مع وهذا عزوجل اهللا ل  �يدي�  ارفعوا: قال ح� وسل  وآل عليه

 صحت قد الرو�ات ألن ذلك:  نقول: )ع( �بوعبدا� قال اةنيا؟ اءالسم ل  ي�ل �نه: فتقول:  السائل
 قال حدثت، صفة اععرش عن وحوول اععرش عن حال قد �عيس نزل فاذا:  السائل قال ، واألخبار به

 عليه الال باختالف تنتقل الي االخلوق� من يوجد ع ما منه ذلك عيس )ع( �بوعبدا�
 وال الال عليه �دث ال وتعا  تبارك هو بل حال ا  حال من و�ول نقلهي وناقلة والسأمة والالعة
 منه خال وكن ا  وكن عن تنح مت الي الخلوق ك�ول نزول ي�ون فال الدوث عليه �ري
 ع السابعة السماء ف هو كما فيدون وحر�ة معاناإ بغ� اةنيا السماء ل  ي�ل ولدنه ، األول الكن
 شاء حيث نفسه �ولاءه و�رى عظمته عن ي�شف لنما ، اةنيا السماء ف هو كذلك اععرش

 .  سواء والعد اعقرب ف قدرته،ومنظره من ماشاء و��شف
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 السن �ب ا  كتبت: قال عيس بن �مد عن بِسناده الوحيد كتاب من كفيه ف الكي� �خرج و

 ي�ل و�نه ، استوى اععرش ع ووضع دون ووضع ف اهللا �ن لا روي قد ياسيدي: )ع( �مد بن ع
 ل  يرجع ث  عرفة عشية ي�ل �نه وروي ، اةنيا السماء ل  الليل من األخ� الصف ف للة ك

 ،و�تديف الواء يالقيه فقد ، ووضع دون ووضع ف كن لذا: ذلك ف ووالك بعض فقال ، ووضعه
 الثال هذا ع ثناؤه جل عليه يتديف فديف ، بقدره شيئ ك ع يتديف رقيق جس  والواء عليه

 اةنيا السماء ف كن لذا �نه و�عل  تقديرا �حسن هو بما ل القدر وهو عنده ذلك عل : )ع( فوقع ؟
 .  و�حاطه وولك وقدرإ علما سواء ل كها األشياء اععرش ع هو كما فهو

: )ع( قول: (  نصه ما الديث هذا ع تعليقه ف رياعغفا �رَ ع السيد الكف ومعلق وصحح قال
 .  ) ذلك معرفة علي�  وعيس سبحانه عنده نزول كيفية عل  �ي عنده ذلك عل 

 هو هذا نع .  تعا  اهللا رحه  السلف مذهب وهو الأو�ل عدم هو اإلمام مذهب �ن يدل جيد وهذا
 قال ، والتعطيل تأو�ل وال مثيلت وال ت�ييف دون لثبات اهللا صفات ف اليت �هل مذهب

 .  ذكره سبق كما واألخبار به صحت قد الرو�ات ألن ذلك:  نقول: )ض( �بوعبدا�

  
 هر�رإ �ب لديث الوافقة عنه  اهللا رض اليت �هل طر�ق من الروايات ذكر ف اعقارئ �خ يا نعود
 .  عنه اهللا رض

 من الاق اللث ف ي�ل وتعا  تبارك اهللا لن: يقول )ع( اهللا عبد �با سمعت:  قال العف جابر فعن
 وهل ؟ ل فأغفر رستغفر وستغفر من وهل ؟ عليه يتوب تائب من هل فينادي ، اةنيا السماء ل  الليل
 .  فأنصه ينص� مظلوم من وهل ؟ ل فأ�سط يدعو� مقتور من وهل ؟ عنه فأفك يدعو� داع من

 جهور �ب بابن العروف االحسائ ع بن �مد التتّبع الحقق شيخه  رالتوات اع�ول حديث و�ثبت
 اةنيا السماء ل  ي�ل تعا  اهللا لن:" حديث: )٤٤ رواية ١/١١٩( السابع اعفصل" اللئال عوال" كتابه ف
 " .  شعبان من الصف للة ي�ل و عرفة، �هل ل  عرفة عشية و��ل الليل، من األخ� اللث ف

 من عرفة كيوم الش�فة األوقات ة ئه يتصد �ن: األول:( نصه ما الكشا� �سن �دثه  وقال
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 قال ، الليل سا ت من السحر ووقت األسبوع، من المعة و�وم الشهور، من روضان ،وشهر السنة
 ثلث يبق �ح اةنيا السماء ل  للة ك اهللا ي�ل:( وعقول}  رستغفرون ه  و�األسحار {: تعا  اهللا

 .  )ل فأغفر رستغفر� من فأعطيه، رسأع� من ل، فأستجيب يدعو� من: فيقول األخ� الليل

: فقال ؟ �فضل الليل �ي"  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول وسئل:( آخر ووضع ف �يضاً  وقال
 من الّر�اح وانتشار شاععر بِهتاز األخبار وردت الليل آخر ومن ، الاق يع�" اعغابر الليل نصف
 . )األخبار من وغ�ها اةنيا السماء ل  الّبار ونزول عدن جنات

 داع من هل: فيقول اةنيا السماء ل  للة ك ف تعا  اهللا ي�ل:(  بقول آخر حديث ف ذكر�يضاً 
 . )ل فأستجيب

 ..  لج ع األرض ل  ي�ل تعا  اهللا �ن الشيعة طرق من الرواية هذه و�لك

 ي�ل اهللا لن:  يقول )ع(�باعبدا� سمعت: قال سنان بن عبدا� عن كتابه، ف اع�س ز�د ومارواه
 فال ، وشماال يميناً  عرفات �هل بفخذيه يصال �فرق جل ع األرض ل  الزوال �ول ف عرفه يوم ف

 عند يناديان ازم�ال بيال ولد� اهللا و� الاس و�قر الغرب عند كن لذا حت كذلك يزال
 رب آم� آم�:  جالل جل و�قول السماء ل  يصعد والّرب ، سلّ  سلّ  يارب:  ر�يت الي الضيق
 .  كب�اً  وال ص�عاً  ترى ت�اد ال ف�لك ، اععال�

 رسول ع خيس ك تعرض األعمال لن:  يقول سمعته قال عبدا� �ب عن خاة، بن سليمان وعن
 .  وتعا  تبارك الرب هبط عرفة يوم كن فِذا وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا

 ف وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول عن )ع(ع عن آبائه عن �بيه عن جعفر �ب عن عطاء عن
 عن فنحهما وحواء آدم ل  �هبط �ن ذلك بعد جَئيل ل  �وح اهللا �ن ث : قال: فيه قال طو�ل حديث
 لالئ�ت بيت �ر�ن فارفع �رض ل  والئ�ت من ظالل ف �هبط �ن �ر�د �أل بيت قواعد وواضع
 وتعا  تبارك البار �ن و�خَهما الروإ من فأنزلما �تاهما جَئيل �ن ث  قال...  آدم وة من وللق

 سينا طور من وحجر الروإ من وحجر الصفا من بجر الرام اليت قواعد فرفع األرض ل  هبط قد
 .. .  السالم جبل من جروح

ُغُمامِ  ّمنُ  ُظلٍُل  ِف  {: تعا  قول ف )ع(�بوجعفر قال قال جابر عن
ْ
 ي�ل: قال} األْورُ  ُوقُِضُ  والُْملُيُدةُ  اع
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 .  ي�ل ح� فهذا الدوفة ظهر ف ي�ل ح� هو �يها ف واليعل  نور من قباب سبع ف

 غ�ه شيئ وال اهللا كن جابر يا )ع(الاقر ع بن �مد جعفر �بو قال: قال العف يز�د جابر�ن وعن
 نور من معه اليت �هل وخلقنا �مداً  خلق �ن خلقه خلق من ابتدء ما فأول �هول وال معلوم وال

 �هل �نوارنا وهبط الالئ�ة و اعغمام من ظلل ف األرض ل  هبط اهللا �ن ث  - قال �ن ل  - عظمته
 " .  سمائه ف سبحنا كما �رضه ف �سبحه يديه ب� فوفاً ص نوراً  و�وقفنا معه اليت

 المعة للة كن لذا قال ،)ع( عبدا� �ب عن ظبيان، بن يو�س عن ) ١٤٦/  ٣" ( اعَهان"  وتفس�
 .  العمور اليت فوق اععرش ع كن اعفجر طلع فِذا اةنيا سماء ل  وتعا  تبارك الرب هبط

 ع خيس ك تعرض األعمال �ن: يقول سمعته قال )ع( عبدا� �ب ،عن خاة بن سليمان وعن
  ُوقِدمنُا {: وتعا  تبارك اهللا قول وهو وتعا  تبارك الرب هبط عرفة يوم كن فاذا اهللا رسول

ُ
 ما لِ 

 
ْ
 . }  ّمنْثُوًرا ُهبآءً  فُُجلْنُهُ  ُعِمٍل  ِمنْ  ُعِملُوا

 من ظل ف األرض ل  هبط وتعا  تبارك اهللا �ن:  قال )ع(جعفر �ب عن ، المال حزإ �ب عن و
 .  وودة اعطائف ب� واد وهو الروحاء ل يقال بوادي آدم ع الالئ�ة

 عبادإ من شيئ تقص �و تضيع �ن فِياك وحرمة حقاً  للجمعة لن: قال )ع(عبدا� �ب عن �بان وعن
 فيه ،و�محو السنات فيه يضاعف هللا فِن كها الحارم وترك الصاعح باععمل لله والقرب اهللا

 واة ء بالصالإ تييها �ن استطعت فِن للته مثل يومه �ن وذكر: قال اةرجات فيها و�رفع السيئات
 فيه و�محو السنات فيه فيضاعف اةنيا سماء ل  المعة للة �ول من ي�ل ر�ك فِن فافعل

 .  كر�  واسع اهللا فِن السيئات

.  المعة للة �ول من ي�ل ر�ك فِن قول:( نصه ما الرسان حسن السيد جةال الدتاب �قق قال
 نزول:  تعا  ب�ول الراد �و ، الرحة والئ�ة نزول الراد ي�ون العليل باب من ي�ون �ن �تمل

 ع اععطف مقام ل  اععظمة عرش من نزول الراد ي�ون �ن و�م�ن �ازا ورحتمه للمالئ�ة
 .  ) اععباد

 لن:  يقول )ع( �باعبدا� سمعت قال، الثمِ عمرو بن عبدالدر�  عن �يضاً " اعَهان" تفس� و�
 ي�رها كرإ آخر وهو العلوم الوقت يوم فقال ، عليه ذلك اهللا فأب يبعثون يوم ل  �نظر� قال ابليس
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 خلفه  ل  رجعوا دق )ع(الؤمن� �م� �صحاب ل  �نظر فدأ� - قال �ن ل  - )ع( الؤمن� �م�
 البار يهبط ذلك فعند اعفرات ف �رجله  بعض وقعت قد اله  �نظر و�أ� ، قدم مائة اعقهقري
  نور من حر�ة بيده �مامه اهللا ورسول األور وقض والالئ�ة اعغمام من ظل ف عزوجل

 كن لذا �نه تعلم �ما: )ع(الس� بن ع قال: قال )ع(اهللا عبد �ب عن عّمار، بن معاو�ة وعن
 غَاً  شعثاً  �تو� عبادي ل  انظروا: يقول ث  اةنيا، سماء ل  والئ�ته ف اهللا برز عرفة عشّية
 .  ودعو� فسألو� وراء وراء من رسوالً  لله  �رسلت

  
 :  ذلك وغ�!!  األئمة عقبور تعا  وز�ارته الرّب  نزول

 مدينة من نقال الرواية هذه االسالم بجة قباللّ  تق �مد م�زا اععّالم اععال  شيخه  روى 
 بن �مد ع �ب عن �بيه عن هارون بن �مد الس� �بو �خَ� قال:  اعطَي دالئل عن العاجز
 سنان بن �مد عن ع بن الس� عن �بيه عن اعقاس  �ب بابن العروف الس� بن �حد عن همام
 كن من فيه  نادى الاء و�صحابه )ع(الس� منع لا )ع( عبدا� �بو قال: قال عمر بن الفضل عن

 ارتووا حت الرجل رشب يزل فل  واحده  راحة ف �بهامه فيجعل رجل رجل فأتاه فليجئ ظمآن
 )ع(الس� قاتلوا فلما اةنيا دار ف اععال� من �حد ش�ه ما شابا ش�ت عقد واهللا بعضه  فقال
 فيجيبه آبائه  بأسماء رسميه  منه  رجال رجال الس� �عقد لغربا عند الاعث الوم ف فكن
 ورسقيه  النة طعام من معه  و�أرل فيطعمه  بالائدإ يدعو ث  حول من فيقعد الرجل بعد الرجل

 قال عقلوا لو عليه  كّرر وعقد الدوفي� من عدإ رآه  عقد واهللا )ع( عبدا� �بو قال ث  شابها من
 لالّ  الؤمن� من �حد يبق فال رضوي لبال �ت ث  بالده  ل  منه  واحد ك فعاد  لرسله خرجوا ث 
 الؤمنون ورائه  ومن!  االنبياء وجيع!  وعيس وووس ابراهي  به حّف  قد نور من س�ر ع وهو �تاه
 قام لذا و اعقائ  يقوم �ن ل  الال بهذه فه  قل )ع(الس� يقول ما ينظرون الالئ�ة ورائه  ومن
 من �رض وال سماوي �حد يبق فال كر�الء يأت حت )ع(الس� بينه  فيها وافو )ع(اعقائ 

 ع!!  معه و�قعد!!  و�صافحه )ع(الس�!! يزور تعا  اهللا �ن حت )ع(بالس� حّفوا لالّ  الؤمن�
 .  مطلب لورائها ال شيئ فوقها عيس اعت الرفعة واهللا هذه مفضل يا!! س�ر

 الديث هذا الدتاب هذا وصنف الش�ف تق �مد يقول: ( نصه ما الرواية ع تعليقه ف قال ث 
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 قلبه اهللا امتحن وؤمن �و ورسل نب �و مقرب ولك لالّ  �تملها ال اعت!! الستصعبة األحاديث من
 !!! . ) لإليمان

 فليس خلقه لدء وساوقا ل حاصل القام فهذا )ع( العصوم و�ما:( آخر ووضع ف الجة هذا قال
 من األول اعقس  ف ذلك ف الديث ص�ح ورّ  كما األحوال من حال ف حجاب حجته و�� اهللا ب�

 رؤ�ته  اللق لطيق اعفانية اةار هذه ف باععرض اععوارض بعض يلبسوا )ع( �نه  نع  الدتاب
 لق ذنب غ� من تعا  اهللا ل  واستغفاره  ب�ائه  ف!! األسار �حد هو و ت�ميله  من فيتمدنوا
 يزوره  القام ذلك ل  خلص الاقية اةار ل  وانتقلوا اععرض اللباس هذا خلعوا فِذا فافه  ذواته 
 ح�  مع اععبودية ح�  التاد!!  واحد س�ر ع!! معه و�قعدون!! و�صافحه !!  تعا  الرب

 .  ) الر�و�ية

  
 ؟)السالم عليه( الس� قَ ف لك هل:  )السالم عليه( عبدا� �بو ل قال: قال المال صفوان عن
 لله الالئ�ة مع يهبط جعة للة ك يزوره واهللا �زوره ال و�يف: قال فداك؟ جعلت وتزوره: قلت

 ندرك )٣( جعة ك ف ف�وره فداك جعلت: قلت ،)٢( االنبياء �فضل و�مد واالوصياء، واالنبياء
 وذلك )السالم عليه( الس� قَ ز�ارإ لك ي�تب ذلك الزم صفوان، يا  نع: قال الرب، ز�ارإ

 . ١٨٣: الز�ارات كول.  تفضيل وذلك تفضيل
 . لدررس بن �حد عن: الصدر ف )١(
 .النة ف: ز�ادإ الصدر ف )٢(
 .)السالم عليه: (ز�ادإ الصدر ف )٣(
 . ١١٢: الز�ارات كول  ٢

 عش الرابع الزء الشيعة وسائل
  )السالم عليه( الس� ز�ارإ استحباب تأرد باب  ٥٧
 جعة يوم و� جعة للة ك
)٤٨٢()٤٧٩( 
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 ل  الزوال اول ف عرفة يوم ف ي�ل اهللا ان يقول )ع( اهللا عبد ابا سمعت قال سنان بن اهللا عبد عن 
 عند كن لذا تح كذلك يزال وال وشماال يمينا عرفات اهل بفخديه يصال افرق جل ع االرض
 سل  سل  رب يا ر�يت الي الضيق عند يناديان الازم� ببال ولد� اهللا و� الاس ونفر الغرب
 ص�عا ترى الت�اد ف�لك اععال� رب يا ام� ام� جالل جل و�قول السماء ل  يصعد والرب

  والكس�ا
 

صول كتاب
ُ
  عش الستة األ

  اعّ�س ز�د اصل
 ٥٤ص

  
 الز�ارات كول كتاب من نصها وهذا للمجلس األنوار وبار اعق� قولو�ه إلبن ز�اراتال كول

 
 :  ١٤١ ص قولو�ه بن �مد بن جعفر -الز�ارات كول

 ، القطي� عبيد بن عيس بن �مد عن ، اهللا عبد بن سعد عن ، اهللا رحه اب حدث� - ١[  ١٦٦[ 
 ، ) السالم عليه(  اهللا عبد اب عن ، يعفور اب ابن عن ، اعقماط سعيد اب عن ، سنان بن �مد عن
 ) السالم عليها(  فاطمة م�ل ف ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول بينما/  ١٤٢ صفحة: /  قال

 ف ل تراءى االع اعع� ان �مد بنت يا فاطمة يا:  قال ث  ساجدا وخر ب�ى لذ حجره ف والس�
 عليه(  الس� �تب �مد يا:  ل وقال ، هيئة و�هيا صورإ �حسن ف هذه ساعت ف هذا بيتك

 - �مد يا:  ل فقال ، عي� ب� ما وج�إ فؤادي وثمرإ ور�انت عي� قرإ نع :  فقلت ، ) السالم
 ورحت وصلوات بر�ت عليه وولود من بورك - ) السالم عليه(  الس� ر�س ع يده ووضع

 سيد انه اما ، ونازعه وناواه وناصبه قتله من ع ون�ال وخز� وعذاب خطيوس وععنت ، ورضوا�
 . الديث وذكر - واالخرإ اةنيا ف واالخر�ن االوع� من الشهداء

  
 :  ٨٩ ص قولو�ه بن �مد بن جعفر -الز�ارات كول 
 سليمان بن حدان عن ، اععطار �� بن �مد عن ، يعقوب بن و�مد اب حدث� - ١[  ٩٠[ 
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 وهب اب عن ، يو�س عن ، الجاج بن منيع عن ، الما� �مد بن اهللا عبد عن ، اليشابوري
 ول  اتيتك فداك جعلت:  فقلت ، ) السالم عليه(  اهللا عبد ابا فأتيت الدينة دخلت:  قال ، الصي

 ، الك نظرت ما شيعتنا من انك لوال ، صنعت ما بئس:  قال ، ) السالم عليه(  الؤمن� ام� قَ ازر
 ما فداك جعلت:  قلت ، الؤمن� و�زروه االنبياء و�زوره ، الالئ�ة مع تعا  اهللا يزوره من تزور اال

 ول كه  االئمة من اهللا عند افضل ) السالم عليه(  الؤمن� ام� ان فاعل :  قال ، ذلك علمت
 . فضلوا اعمال  قدر وع ، اعمال  ثواب

  
 اهللا رحه تيمية ابن اإلسالم شيخ بأن الرافضة قول �ما

َه عن نزل   وعال جل اهللا نزول مثل من

 كن الي النَ درج من درجة ب�ول اةنيا سماء ل  اهللا ع�ول مّثل تيمية ابن الشيخ بأن:  قول 
 وسجلها ورآها بنفسه بطوطة ابن حضها الواقعة هذه و�ن المعة، يوم عليه ىطب

 فنقول

 ع رداً  تيمية ابن حياإ ف اليطار بهجة اععالمة كتبه ما انظر اعفر�ة هذه ع وللرد ، كذب هذا لن 
 النَ درج من درجة ب�ول اةنيا سماء ل  اهللا ع�ول يمثّل ل  تيمية فابن.  بطوطة ابن

 ! الرب جلوس كيفية مّثل الي هو العصوم لماوك ،وع�ن 

 الروايات هذه و�لك

 ع ر�يت:  قال المال حزإ �ب عن ، ذكر عمن ، عم� �ب ابن عن ، �بيه عن ، لبراهي  بن ع عن
 ي�رهون الاس لن:  فقلت ، فخذه ع رجليه لحدى واضعا قاعدا ) السالم عليهما(  الس� بن
 اللسة هذه

 تأخذه وال يمل ال ربوال ، للمالعة اللسة هذه جلست انما ل�:  فقال ، الرب جلسة لنها : و�قولون
  . نوم وال سنة

 :تألف الا� الزء - الكف من االصول
 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة
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 ٦٦٢ ص اللوس باب - اععشإ كتاب - ه ٣٢٩/  ٣٢٨ سنة التو�
  
 جلس : قال عثمان بن حاد عن ، ) شاءالو عن ، �مد بن مع�(  عن ، األشعري عبدا� �ب وعن 

 ، فداك جعلت:  رجل ل فقال ، اعيسى فخذه ع الم� رجله متور� ) السالم عليه(  عبدا� �بو
 خلق من وجل عز اهللا فرغ ان لا الهود قاله شء هو لنما ، ال:  فقال ، ودروهة جلسة هذه

 اهللا(  : وّجل عزّ  اهللا فأنزل ، عيست�ح للسةا هذه جلس ، اععرش ع واستوى ، واالرض السموات
  . هو كما متور� ) السالم عليه(  عبدا� �بو و�ق ) نوم وال سنة تأخذه ال اعقيوم اعح هو لال � ال

 :تألف الا� الزء - الكف من االصول
 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة
 ٦٦٢ ص اللوس باب - اععشإ كتاب - 329 / 328 سنة و�الت
 منها ي�ره وما اللوس كيفية من مارستحب باب  الج كتاب - عش الا� الزء- الشيعة وسائل 
  ١٢٨-١٠٤ ص -
 
 عليه( الس� بن ع ر�يت :قال المال عن ذكره، عمن عم�، �ب ابن عن �بيه، عن ع، عن 

: و�قولون اللسة هذه ي�رهون الاس لن: فقلت فخذه، ع رجليه لحدى اواضع قاعدا )السالم
 . والنوم سنة تأخذه وال يمل ال والرب للمالعة، اللسة هذه جلست لنما ل�: فقال الرب، جلسة لنها
 ٤٢ الزء - االنوار بار
 بفضله والؤاعف الخاعف واقرار وعلمه، �خالقه وكرم باب

 وعبادته وصوته وخلقه خلقه وحسن
  ١٠٨ ص - ٥٦ عليه وسالمه اهللا صلوات

 ؟ رافضة يا تفتون هذا �فبعد 

   
  

  



 

773 

 حلسنة أهل رند حألئمة تقليد  
 لال تقليده  �ب ال ألنه األر�عة، األئمة من �حد وال تقليد �ب ال: �نه الشبهة هذه من الراد 

 .تقليده  وجوب ع فيهما دلل يوجد وال السنة، �و الدتاب من بدلل

 ال� يرد �ن يقتض ألنه خاصة الذكور�ن تقليد من النع � اعقضية ت�ون �ن يم�ن ال: فنقول
 .باالتفاق يرد ل  وهو خاصة، تقليده  عن

 . يعمه  بلفظ تقليده  عن ال� ورود من بد فال 

 به ال� ورد عه �م بلفظ فأتنا رفضته فِن اععلماء، عفظ غ� الذكور�ن األئمة يع  عفظاً  �د وال
 .فيه لنظر اتباعه  وجوب عن

 مطلقاً، اععلماء تقليد عن �و القليد، مطلق عن ال� يرد �ن ورادك لك يت  لك بد فال قبلته و�ن 
 .حصاً  تصوص� علماء تقليد بوجوب األور يرد �و

 ال ألننا باالتفاق، فباطل تصوص� علماء تقليد وجوب وهو الاعث �ما. الالثة ببطالن اعقول لا 
 اعقرآن من األخذ و��اب القليد عن ال� لثبات ف كوالً  فصالً  عقدت وألنك دلالً  عليه �د

 .ل�سان ك من مباشإ والسنة

 .األول لبطال رستلزم لبطال ألن لبطال، عن غنية الا� لبطال فف األول و�ما 

 تقليد بوجوب يقول السنة �هل من �حد فال يّن�مع تقليد من الوجوب منع تر�د كنت لذا �نك فاعل 
 .اععا�ّ  ع وال الجتهد ع ال اععلماء، من بعينه واحد

 -�تهد �ي–  ل  �ي يق� �ن ل فألن اععا� و�ما عندنا، القليد ل �وز ال فألنه الجتهد �ما 
 . مذهبه عن الظر بصف بعلمه ووثوق

 ولو �دلها معرفة اععينية ع و�وجبون القليد، �روون السنة فأهل اععقائد ف �ما. اععمليات ف هذا
 .لجاالً 

 �صول ف ال به نقول ال ألنا العي�، ع �حد تقليد وجوب من بالنع علينا استداللك سقط و�ذلك 



 

774 

 .فروعه ف وال اةين

  .اععلماء تقليد يوجب السنة �و الدتاب ف دلل وجود عدم �سل  ال �ننا واعل 

 العي�، ع وال وجو�اً  اععلماء ل  دينه مهمات من ل يعرض فيما بالرجوع مطاعب اععا� فِن
 ): تعا  قول الدر�  اعقرآن من واةلل

ْ
لُوا
ُ
ْهُل  فُاْسأ

ُ
  رُّدوهُ  ُولُوْ )و ، )ُرْعلُُمونُ  الُ  ُكنتُ ْ  لِن اّلْكرِ  �

ُ
 لِ 

  الرفُسولِ 
ُ
ْوِ�  ُو�ِ 

ُ
ْورِ  �

ُ
ينُ  عُُعِلُمهُ  ِمنُْه ْ  األ ِ

ف
 .)ِمنُْه ْ  رُْستُنِبُطونُهُ  ال

. القليد مطلق عن ال� النتفاء الستلزم )مطلقاً  اععلماء تقليد عن ال�( انتفاء يؤخذ ومنه 
 اععلماء عن األخذ فيص�. اععلماء عموم ف ةخول  األر�عة، اعفقه �ئمة تقليد جواز منه و�ؤخذ
 .علماء لدونه  األر�عة األئمة �حد عنه األخذ �وز نوا اععال ، غ� ع واجباً 

 النف � معتَإ فقهية مذاهب �ر�عة لال فيها عيس السنة �هل من السلم� بالد لن: نقول ث 
 غ�ها اعفقه �بواب جيع ف متكول مقعد مأصل لذهب وجود وال والنب�، والشافِ والالك

 ع لال يفتيه �حداً  �د عن لنه رستفت؟ فمن السؤال تدعرس شء للعا� عرض فِن. باالستقراء
 .الذاهب هذه �حد

 اإلمامية مذاهب من غ�ه �و العفري الذهب يعتَوا �ن السنة �هل ع �ن كوك مع� كن فِن 
 .حصول يتصور ال اا فذلك األر�عة، الذاهب وشايخ ل  يرجعون كما سادته  ورستفتون

 من بقية ل  كن لن الثل علي�  رشتطوا �ن عليه  ع�ن يوماً  ذلك ع لقر�با �هل يوافق و�ن 
 ال ألنه  الياط، س ّ  ف المل يلج حت بذلك يرضوا عن الشيعة �ن عندها وسيفاجأون الدرامة،
 .شء ف ووافقته  �بون وال تقية، لال بمذهبه  والعبد السنة �هل اتباع ��ون

 جواز عدم ع اةلل يقي  �ن رستطيع ال ألنه القليد يوجب دلل بانتفاء ذرعت الكتب فِن و�خ�اً 
 بيان سبق وقد. حصاً  اليت آل من األئمة تقليد وجوب ل  الوصول الهاية ف فمقصده. القليد
 وجوب حجة وفساد اإلمامية، عند تعيينه  طر�قة ع اةلل عفقد وذلك تعينه  ععدم فساده

 تقليد وجوب ع االستدالل ف يفيدك ال اا القليد مطلق وجوب �و جواز نف وع�ن. اتباعه 
 .تقليده  من منع مطلقاً  اععلماء تقليد وجوب من فالنع اليت، آل من األئمة

 . اعتش�ع وصادر من وصدراً  ولدونه  كعصمته  آخر ةلل تقليده  وجوب اد ء �ما 
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 كن لذا ألئمته  اععصمة إلثبات باجة ي�ونوا ل  إلماميةا �ن ر�ي و�. وض اا فساده بان فقد
 شعية بأدعة �توا لو ي�فيه  و�ن به ، واالئتمام ل  والوالء اتباعه  الاس ع يوجبوا �ن وراده 

 .فتأول. واعقدوإ األئمة منه  تعل 

 :ي� بما ل وححتجّ . )تقليدهم رن حألئمة ن�: (قالم

 ".�خذناه �ين من يعرف ل  ما بقولا، يأخذ �ن ألحد �ل ال: " حنيفة �ب قول -١ 

 ال بالجة، مطاعب �تهد فهو باةلل عل  من ألن القليد، بمنع تص�ح هو وهذا: "الشو�� قول -٢
 ".بّجة يطاِعب وال اعقول يقبل الي فِنّه مق�

 قولا من بأحسن جاءنا فمن عليه، قدرنا ما �حسن وهو ر�ي، هذا قولا: "حنيفة �ب اإلمام قول -٣
 ".منا بالصواب �و� فهو

 ". فيه شّك  ال الي الق هو به تفت الي هذا حنيفة، �با يا: " حنيفة ألب قيل -٤

 ".فيه شّك  ال الي الاطل ععله �دري ال: "فقال

 فقال عنه، ن�تب فدّنا السن، بن و�مد يوسف �بو ومعنا حنيفة �ب ل  �تلف كنا: "زفر قال -٥
 .مّ�  �سمعه ما ك ت�تب ال! يعقوب و�ك: يوماً 

 ".غد بعد فأتر�ه غداً  الر�ي و�رى غداً، فأتر�ه الوم الر�ي �رى قد فِّ�  

 الدتاب وافق ما فّك  ر�ي، ف فانظروا و�صيب، �خطئ مثل�  �ش �نا لنما: " مالك اإلمام قول -٦
 ".فاتر�وه والسنة الدتاب يوافق ل  ما و� فخذوه، والسّنة

 و�ذلك حنيفة، �بو و�ذلك تقليده، عن ين� مالك فهذا: "اإلمام كم ع معلقاً  حزم ابن قال -٧
 ".تقليده من بالنع مالك من تص�ح هذا �ن ىف وال" :الشو�� وقال". الشافِ

 ".بمستيقن� �ن وما ظّناً  لالّ  نظنّ  لن: "مالك قول -٨

ينُ ): وجل عز اهللا يقول عليه، يتبع -فضل ل كن و�ن– قوالً  جلر قال ما ك عيس: "مالك قول -٩ ِ
ف
 ال

ُقْوُل  رُْستُِمُعونُ 
ْ
ْحُسنُهُ  ُ�يُتفِبُعونُ  اع

ُ
�(. 
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 ما: فقلت يبك، فر�يته عليه فسلمت فيه مات الي ورضه ف مالك ع دخلت: "اعقعنب قال -١٠
 ُض�ت �� لوّددت م�، بالكء �حق ومن �ب�ي، ال ومال قعنب ابن يا" :ل فقال يبديك؟ الي
 ".بالر�ي �فت ل  ولت� لله، سبقت فيما السمعة ل كنت وقد سوطاً 

  �ن روي -١١
ً
 �شهب ل  فنظر ثالث، �نها - فيه رجعة ال الي اعطالق �ي – الّتة طالق ف �فت مالك

 � فأقول غداً  عنها سأرجع عع� ر�كيد ما .قرآناً  جعلتموه قوالً  قلت كما �نا ا�ها،: فقال كتبها، قد
 ".واحدإ

 حديث من صحّ  فما قو�، بالف قال وسل ، عليه اهللا ص� الب و�ن قلت ما: "الشافِ قول -١٢
 ".تق�و� وال �و�، وسل  عليه اهللا ص� الب

 تق�� ال راهي ،لب يا: "للمز� الشافِ قال -١٤.وسل ، عليه اهللا ص� اهللا رسول دون �حد يقّ�  ال -١٣
 ".دين فِنه لفسك ذلك ف وانظر �قول، ما ك ف

 تعا  اهللا ألنّ . خطأ فيها يوجد �ن بدف  وال جهداً، آُل  ول  الدتب هذه �عفت عقد: "الشافِ قال -١٥
َّ  ُ�ْ�ِ  ِعندِ  ِمنْ  ُكنُ  ُولُوْ ) :يقول   ا

ْ
 ىاعف اا هذه كتب ف وجدت  فما. )ُكثًِ�ا اْخِتالُفًا ِ�يهِ  لُوُُجُدوا

 ".عنه رجعت فقد والسنة الدتاب

، تق� وال تق��، ال: "�حد قول -١٦
ً
 حيث من وخذ الورّي  وال األوزاع، وال الشافِ، وال مالك

 "�خذوا

؟ �م �تبع األوزاع: ألحد قلت: "داود �بو قال -١٧
ً
 جاء ما هؤالء، من �حداً  دينك تق� ال" :قال مالك

 ".به ذفخ الب عن

 ".الرجال دينه يق� �ن الرجل فقه قلة من: "�حد قول -١٨

 يفتنون قومٌ . الديث ل  لال يلتفت ال" :فقال سواه، ما وترك مالك قول حنبل بن ألحد ذكر -١٩
 ".بالديث يبالون وال رجل قول يتق�ون هدذا

 به واستحلت اةماء، به سفدت الي الر�ي هذا ما �دري ما: "مالك تالميذ من سحنون قول -٢٠
 ".القوق به واستحقت اعفروج،
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 �ن و�عد: "خليفات قال ،"القليد فساد ف األعصار �هل ب� خالف ال لنه: "اعَ عبد ابن قول -٢١
 فهمه لن و�بطال للتقليد نف كه وهذا" :":اعَ عبد ابن قال القليد ذم ف اعقرآن من آيات �ورد

 ".لرشده وهدي

 ".اليت تقليد �وز وال اعّح، لال يق� فال قّ�  من: "ال�الاق قول -٢٢

 القليد عن و�نهون عليه و�ضون باالجتهاد يأورون واللف السلف زال ما: "السيوط قال -٢٣
 قي  وابن شامة و�ب اعَ عبد وابن حزم وابن الز� القليد ذم ف صنف وقد و��رهونه، و�ذوونه
 ".يطالح الحر وصاحب الوز�ة

 رستطع ول  القليد، حرمة يرى الجري السابع اعقرن �دد يعد الي اععيد دقيق ابن كن: "قول -٢٤
 منه طلب �نه اععيد دقيق ابن اإلمام شيخه عن األدفوي الؤرخ روى" وفاته عند لال بذلك الص�ح

 القليد تر�  ف � فِذا �خرجوها، مات فلما فراشه، تت وجعلها ووته، ورض ف و�تبها ورقة،
 ".مطلقاً 

: الدية اعفتوحات كتاب صاحب عر� بن اةين مح �ي اععر�، ابن األرَ الشيخ قال: "قول -٢٥
 .اه" ميت وال حّ  تقليد ال عندنا، �وز ال اهللا دين ف والقليد

 آرائه  ع صال تقدي  و� القليد، من النع ف األر�عة الذاهب �ئمة فنصوص: "الشو�� قول -٢٦
 ترك ل  غ�ه  �رشدوا لنما اععلماء و�يضاً  وغ�ه ، �تباعه  من  رف ع تف ال غ�ه  وآراء

 ".القليد من النع عنه  صح فِنه ذلك، عن ونهوا تقليده 

 ألنه اععقل منفعة لبطال القليد و� فيه، ق� فيما ثقة غ� ع الق� �ن اعل : "الوزي ابن قول -٢٧
 ".للتدبر قُخل

 يقول �ن ألحد �وز ال :و�قولون تقليده  عن ينهون األر�عة األئمة و�ن: "سابق السيد قول -٢٨
 ".الصحيح الديث هو مذهبه  �ن وصحوا دللنا، يعرف �ن غ� من قولا

 والسنة، الدتاب من الشع ال�  السل  يأخذ �ن اإلسالم ف األصل: "الهنساوي سال  قول -٢٩
  و�فعال �قوال تصبح حت ألحد عصمة ال ألنه

ً
  حنيفة، �ب و�قوال. تاعفة تتمل ال اهللا من ش 
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 نص البو�ة، والسنة الدتاب من لله استندت بما بل بذاتها، ولزمة عيست وغ�ه  والشافِ ومالك
 اه". األر�عة األئمة هؤالء ذلك ع

 ن� لا تعرض اعت اإلشكالت �رَ من( :قال قد ل،األقوا من وض ما بِيراد الدء قبل الكتب و�ن
 .اه. )تقليده  عن األر�عة األئمة

 معناه جهة من ووجه ألنه علينا، رشك ال �قوال  من الكتب عرض فيما الوارد ال� هذا لن فنقول 
 .إلشكلا لك فسنحل �مالً  لا تد ال بأنك استشكلا �رد بعرضها ورادك كن فِن. به الخاطب �و

 .منه انتهينا فقد معين� تقليد وجوب عدم بيان منه الراد كن و�ن 

  عنه من� القليد �ن الراد كن و�ن 
ً
 ع صحيح غ� فهذا الدراهة �و الحر�  يفيد نهياً  ش 

 بتقليده الشع تاعفة من يتحلل لك �تهداً  ل�سان ك ي�ون �ن يقتض ذلك ألن. لطالقه
 فهو و�ذلك الدر� ، اعقرآن بنص �نت تمنعه الي يطيقون ال بما للناس ت�ليف فهو. اآلخر�ن
  الُْمْؤِمنُونُ  ُكنُ  ُوُما) :تعا  اهللا عقول تاعف

ْ
  ُطآئُِفةٌ  ّمنُْه ْ  فِْرقُةٍ  ُكّ  ِمن َُُفرُ  فُلُْوالُ  ُكآففةً  ِلُنِفُروا

ْ
ُهوا ُتُُفقف

ّ
 ل

  اّةيِن  ِف 
ْ
 .بعض دون بعضه  ع الف� �ن فأخَ. )قُْوُوُه ْ  ُوِلُنِذُروا

 اععال  معرفته وجوب ف ورستوي به، بالهل �حد يعذر ال الشع اععل  من قدراً  هنالك �ن واعل 
 اا المر وشب والسقة واعقتل الزنا وحرمة والصيام، الصالإ ووجوب اإلجالة، كععقائد واععاّ�،

 وشارق ف السلمون و�عرفه اهللا، كتاب ف نصاً  اعغاعب ف وووجود بالضورإ، اةين من معلوم هو
 . فيه يتنازعون وال و�تناقلونه ومغار�ها األرض

 اعتدد �و �حوال �شد ف الدفاية فرض �و الدب حدمه ي�ون �ن لما العرفة هذه عن الزائد واعقدر
 سل  وعئ. مطلقاً  تقليده  من األئمة يمنع �ن استحاعة عرفنا ذلك ومن. الال بسب بينهما
 دون العض ع حلها من بد فال رسل ، وال تقليده ، عن ال� ع النقوعة �قوال  دالعة ا�صار
 القليد حل �و االجتهاد، آالت و�تقان اععلوم تصيل ع كلض �خرى معا� ل  صفه �و العض،
 .والعصب الص�إ ع� يصاحبه الي الذووم الوع ذلك ع عنه الن�

 )القليد فساد( باب وقر� نفسه �تعب الكتب �ن لو ينحّل  اإلشكل من كب�اً  قدراً  �ن والقيقة،
 وال. هناك من الصوص بعض نقل حيث اعَ عبد البن وفضله اععل  بيان جامع كتاب من كوالً 
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 بِحاله �تفن و�نما القليد، بث حيث السنة �هل علماء كتب من كب� عدد ل  �يله �ن نر�د

 .عنه و�نقل فيه يقر� كن الي نفسه اعَ عبد ابن كتاب ل  

 بهيمة ب� فرق ال قال حت –عليه  وشنع والق�ين القليد ذم �ن بعد اعَ عبد ابن لوجد فعل فلو 
 ازعةال عند علمائها تقليد من لا بدّ  ال اععامة فِن اععامة؛ عغ� كه وهذا" :يقول -يق� و��سان تقاد،
 منها سبيل ال درجات اععل  ألن ذلك؛ عل  ل  اعفه  بعدم تصل وال الجة، ووقع تتب� ال ألنها بها،
 .�عل  واهللا الجة طلب و�� اععامة ب� الائل هو وهذا �سفلها، بنيل ل  �عالها ل 

 )  تعا اهللا بقول الرادون و�نه  علمائها تقليد عليها اععامة �ن اععلماء تتلف ول  
ْ
لُوا
ُ
ْهُل  فُاْسأ

ُ
� 

 .)ُرْعلُُمونُ  الُ  ُكنتُ ْ  لِن اّلْكرِ 

 فيها اعت بالعا� لهلها -�عل  واهللا– وذلك واعفتيا، االجتهاد لا �وز ال اععامة �ن ع و�جعوا 
 [١[]1]اه. )اععل  ف واعقول والحر�  الحليل �وز

 بها الازعة عند ععلمائها تقليدها ووجوب اععامة اجتهاد حرمة ع اععلماء لجاع انعقد هل: فأقول
 !األر�عة؟ األئمة ر�ي اعتبار دون اعَ عبد ابن نقله كما

 .مطلقاً  القليد ��ون ال �نه  ذلك بعد يّدع فديف 

 .لالجتهاد بالتأهل� خاص حنيفة �ب قول بأن )١( عن �يب فِنا ذلك ومع

 ف متفقه مفتيه بأن السائل يثق بأن �ي بالملة، العرفة ع اععامة به �ر�د لن وليؤ �ن و�تمل 
 .معتَ دلل من بل عنده من �شء يأت ال اةين

 بأنه الق� وعرف ومق�، �تهد ل  الاس قس  الشو�� و�أن اعَ عبد ابن ب�الم )٢( عن و�جيب 
 وقوع منه فيلزم  ص العر�ف بهذا الق� �ن �يع كن فِن بجة يطاعب وال اعقول يقبل الي

 ال الجتهدين ع كمه حل وجب و�ال كب�، خطأ وهو الرام ف السلم� من األعظ  السواد
 . اععامة

 اهللا رحه وورعه تواضعه ع دال هو بل القليد، عن ال� ع فيه دالعة ال بأنه )٣( عن و�جيب
 .تعا 
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. سؤال عن لهاه  القليد عن الاس ين� كن فلو �ناساً  يفت و�أنه ،)٣( عن به �جبنا بما )٤( وعن 
 ما ك ت�تب ال قول و�أن القليد، ترك وجوب منهما من يلزم فال بمثله )٦(و ،)٥( عن و�جيب
 فه  قد خليفات كن فِن العض، كتابة جواز منه فيؤخذ العض، ال الك كتابة عن ن� �سمعه

 . القليد لوع لجازإ فهذه القليد، الدتابة من 

 ىطئ �ش �نه يعل  ألنه ورعه، شدإ من عنه الدتابة عن نهيه �ن ونرى ذلك �سل  ال �ننا ع
 و�مثله تطئاً، فيها ي�ون قد وسائل ف الاس يتبعه �ن احتمال قل عنه القل قل فكما و�صيب،

 ثمان� �وض بأنه منه واعتافاً  فعل، ما ع ندماً  يسع لعخ...  لت� قول لذ ،)١٠( ف ورد ما عن �يب
 ّسء عن الرجوع من ل بد وال اهللا ع متجرئاً  كن �  �درك ووته عند ث  و�فت �تهد حوالً 

 لألشعري السلفية تنسبه اا ومثله هذا فِن اععظي ، النب هذا من تائباً  اهللا للق يفعل كن ما 
 .اعبش عقول ال الهائ  غرائز ترفضه اا هذا لن �قول علمائنا، نم وغ�ه  والرازي واعغزال

 الدتاب ع وعرضه كمه ف والظر متابعته وع االجتهاد ع عطالبه حثه كمه من و�ؤخذ 
 �ورده ما يقال ال. والسنة الدتاب وافق فيما عنه األخذ جواز منه و�ؤخذ. ونقده لنقيحه والسنة
 ألنا منهما؛ بل منه �خذاً  عيس والسنة الدتاب وفق ع منه األخذ �ن من لفيدا اعقول ف الشو��

 قيّسه ما الراد بل و�مض، �تاج ما منهما الار يتناول مفتوحاً  كتاباً  عيسا والسنة الدتاب: نقول
 نك لو و�ال الذاق، من و�ث� اععامة ع ىف اا الش�عة ف مقررإ �صول ع اعفروع من اإلمام
 األئمة من وغ�ه مالك عن �خذ ما �س� �ن جاز كيف عليه ومنصوصاً  الشع ف متقرراً  حدماً 
 ال االجتهاد طر�ق من اععملية الشعية باألحكم اععل  بأنه اعفقه تعر�ف من معلوم وهذا فقهاً،
 بعدم )٨( وعن. ال� �اول توضيح من بثه وض ما ب�فاية )٧( عن و�جيب. اعقاطع الص
 . ال� ع دالله

 .اعفقه �صول ف مب� هو كما الا� ، به ح�  فيما الق مظنة االجتهاد مب� و�أنّ 

 وال اجتهاده، بصحة الجتهد قطع عدم ف عيب ال �نه ععل  و�فه  يقر� ان بهذا الستدل كن ولو 
 �نها �ورها غية �دعة ع اةين �صول من �صالً  يب� فيمن اععيب ك اععيب بل. �دله ظنية ف عيب
 .ووضعه ف سنذكره كما عش الا� واإلمام اإلمامة ف حاع�  هو كما وهمية، � بل ظنية



 

781 

 ع النب� الشيعة بفقه فليأتنا اعظن، غلبة ع فقه  ابتناء السنة �هل ع يعيب الكتب كن و�ن 
 لا وانظر ووراجعه ، �تهديه  الفاخت و�دلل بنصه  �يضاً  اعظن ع مب� الشيعة فقه لن! الق�
 السأعة ف ىتلفون تراه " :يقول و�تهديه ، وراجعه  عن اععاو� الر الدب� الشيعة �دث يقول

 فيها ىتلفوا ل  فرعية وسأعة تبق ل : �قول شئت لو بل �ز�د، �و ثالث� �و قوالً  عش�ن ع الواحدإ
 الش�ف الدى عل  وهو عنده  األئمة �رابر من شهادإ وهذه[٢[]2]اه". متعلقاتها بعض ف �و

...  الواقفة مذهب يذهب ان وستنده ىلو ال جيعه بل وجهوره اعفقه معظ  فِن: "يقول الرتض
 وشبه ق� و�  كثإ، �ص ال ومن وفالن كفالن حلول و�صحاب وتمسة وخطابية غالإ و� 
 باألوس عليه اهللا رحة بابو�ه بن جعفر �با لال منه  ألحد استثناء غ� من كه  �اعقّميّ  و�ن �َ،

 و�سل  تلص رواية �ي شعري فليت به، وتنطق بذلك �شهد وتصانيفه  و�تبه  �َإ وشبهة كنوا 
 [٣[]3]اه". �َ وشبه ق� �و غل �و واقف وفرعها �صلها ف ي�ون �ن من

 لله  ير� ال معصوم� �ئمة عن هو لنما لألحكم �خذه  �ن ل  ب�المه رش� الكتب �ن واعل 
 .اعظن سوى تفيد ال آحاد بأخبار عنه  منقول ذلك �ن و�س الشك؛

 .فتأول. الديث ف منهجاً  ل  �ن سل  لن هذا 

 .بص�إ غ� ع القليد عن ال� وغيته وسلّ  بأنه )٩( عن و�جيب

 جائز غ� الجتهد حق ف والقليد اجتهاده، ع الجمع وهو داوود ألب �حد كم بأن )١٧( نوع 
 فال الاقال� اعقاض عن نقله صح فِن اإلحكم ف حزم ابن كم راجعت �� )٢٢( وعن. باالتفاق

  للقاض رسل 
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 رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام 
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 
 فه  الرافضه يفت�ه الي وعيس القيق عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن� ام� ب�س هو هذا

 عنه اهللا رض عمر الؤم� ام� ع والقد بالدذب معروف�
 

 ١- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 : و�سبه اسمه:  �وال
 بن عدي بن رزاح بن قرط بن عبدا� بن ر�اح بن عبداععزى بن نفيل بن الطاب بن عمر هو

 ) ١(  حفص �بو.  اععدوي اعقرش لؤي بن كعب
 : و�سبها �مه اس :  ثانيا
 الغ�ه بن هشام بنت حنتمه وقيل.  تزوم بن عمر بن عبدا� بن الغ�ه بن هاش  بنت حنتمه �
 يع� ذالك قال ومن عمر �بو قال. عمه �بنت ت�ون األول وع جهل �ب �خت ت�ون هذا فع�
 لنما كذلك وعيسا هشام اب� والارث جهل �ب �خت لكنت كذلك كنت ولو اخطأ فقد هشام بنت
 و�ب الارث واة وهشام حنتمه واة فهاش .  �خوان الغ�ه اب� وهشاما هاشماُ  ألنه عمهما �بنت �

 . ( الر�� ذو( عمر جد لاش  يقال و�ن جهل
 . خال جهل و�بو جهل �ب �خت هشام بنت �:  نعي  �بو قال جهل �ب �خت عمر �م:  منده �بن وقال
 . لسحاق ابن عن ورواه
 يعقبوا فل  �والد لاش  و�ن عمر �بو قال كما جهل �ب ع  �بنت ف� هاش  بنت حنتما:  الز�� وقال
 ) .٢( 
 كن وقد هصيص بن عمرو بن سه  بن سعد بن عدي بن قيس عبد بنت الشفاء ف�:  حنتمه �م �ما

 ) 3 ) . يعقبوا فل  وة الغ�ه بن لاش 
 : و�سبه الطاب اس :  ثالاُ 
 بن كعب بن عدي بن رزاح بن قرط بن عبدا� بن ر�اح بن ععزى عبدا بن نفيل بن الطاب هو
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 الطاب:  عبداععزى بن نفيل ووة.  اعفهميه حبيب �ب بن جابر بنت حيه �مه.  اععدوي اعقرش لؤي
 )4 (  نه وعبد، نفيل بن
 بن ز�د:  ألمهما �خوهما و فه  بن، حبيب �ب بن جابر بنت حيه:  و�مهما، اعفجار ف قتل ل بقيه ال

 ) ٥. (  نفيل بن عمر
 الصحيح عنه اهللا رض الطاب بن عمر �م�الؤمن� �سب هو هذا:  قلت

 �م� ع حقده و الزندقة و بالدذب معروف� الرافضة الن كتبه  ف الرافضة يرو�ه الي عيس و
 . عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن�

 
 

 كعب ف وسل  عليه اهللا ص� الرسول مع الؤمن� �م� �سب يلتق -1
 ١٣٨ -١٣٧ ص ٤ ج �عغابه �سد -2
 ٣٠١ ص قررش �سب -3
 الطاب �خو وهو رجل اس  نه  عبد -4
 ٣٤٧ ص قررش �سب -5
 

 ٢- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 عمر �سب باب ) 203 ( صفحه ) ٣١(  الزء ف األنوار بار ف الجلس رواها اعت األحاديث �ما

 : ( ٢٦(  رق  عليه اهللا صلوات الؤمن� �م� و�� بينه جرى وما �حوال نوادر و�عض ووفاته ووالدته
 : قال رواه الي األول الديث

 يندح ال الزا�(  : فقال الزوا� ن�اح وجل عز اهللا حرم ث :  لبراهي  بن ع قال:  اعق� تفس� -1
 ع رد وهو ) ١(  ) الؤمن� ع ذلك حرم وشك �و زان لال يندحها ال والزانية وش�ه �و زانيه لال
 الرجل يقدر ال اةنيا ف بذلك العروفات الشهورات وهن بهن واعتو�ج بالزوا� المتع رستحل من
 . تصينهن ع
 يغن� �ن الر�اب و ) ٢(  حنتمه و ساره:  بالزنا وستعلنات �ن ودة �ساء ف اآلية هذه نزعت و

 ) ٣. (  �مثالن من اعنساء ف بعدهن وجرت ن�احهن اهللا فحرم اهللا رسول بهجاء
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 رواية و�(  هدذا السند هذا وجدت ) اعق� تفس�(  لله �شار الي الصدر ل  رجعت عندما �قول
 الرافضة علماء قال ماذا وانظر السابق الديث نفس ذكر ث  ) ٤(  ) ع جعفر ب� عن ود الار �ب
 : ود الار �ب عن
 : رجال ف الدش قال -�

 ع جعفر �بو بذلك وسماه الز�ديه من السحو�يه لله و�سبت سحوب س� ود الار �با �ن حك
 . اعقلب �ع�، �ع� ودفوفا ود الار �بو و�ن الحر رس�ن �ع� شيطان اس  سحو�ا لن وذكر
 ) ٥(  واعقلب الص �ع� فاسق ود الار �ب �ن ع تدل اعت األحاديث بعض وذكر
 : ال� اععالمة وقال -ب

 و مهملة وراء �عف بعدها العجمه بالاء الار� الهملة باةال المدا� الارود النذر�بو بن ز�اد
 واله الذهب ز�دي الابِ األع� الدو� واعقاف والراء الهملة الضمومة بالاء الر� قيل و قاف

 الاروديه تنسب
��� 
 

 ) ٣(  آيه الور سورإ -1
 عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن� �م� �م حنتمه و�قصد -2
 ٢٠٣ ص ٣١ ج األنوار بار -3
 ٩٦ -٩٥ ص ٢ج اعق� تفس� -4
 ٢٢٩ ص الدش رجال -5
 

 ٣- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 خرج لا وتغ� السالم عليه الصادق عن روي السالم عليه جعفر �ب �صحاب من كن الز�ديه من
 و الز�ديه ف منه اكث �صحابنا حديث ف حديثه اعغضائري ابن وقال ز�د عن وروي ) رض(  ز�د

 وقال االرج� ب�ر بن �مد رواه ما و�عتمدون عنه سنان بن �مد رواه ما ي�رهون �صحابنا
 الهملة والاء والراء الضمومة الهملة بالس� السحوب األع� ود الار �بو النذر بن ز�اد الدش
 �ع� شيطان باس  سحو�ا ورس� ذمه ف سبه وال مذووم الواو بعد واحده نقطه تتها النقطع والاء
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 ) 1 ) . الحر رس�ن
 عند العصوم األمام الن به �تج ال ضعيف ديثال هذا لن منصف قارئ لك فيتب�:  قلت

 . السحوب الارود �بو وهو الديث راوي ف طعن قد جعفر �ب وهو الرافضة
 : الجلس وقال الا� الديث -2

 وهو الكب روى:  الواصب للزام كتاب وصاحب الق كشف كتاب ف ض�ه اهللا نور اععالمة وقال
 فوقع مناف عبد بن لاش  حبشيه �مه صهاك كنت:  قال الثاعب كتاب ف ) ٢(  السنه �هل رجال من

 .الطاب بن عمر جد بنفيل فجاءت ر�اح بن اععزى عبد عليها وقع ث  هاش  بن نفيل عليها
 الاهلية �ن�حت لن:  القل صحة ف اعقدح بعد شح ف الشهرستا� روز�هان بن اعفضل وقال
 وة منها وة لن ث  �وراه ع جاعه يقع �ن:  منها:  اوجه �ر�عة ع الوار�خ �ر�اب ذكره ما ع

 . الاهلية �ن�حت من هذه كن ور�ما الر�إ تصدق �و اعقائف فيه �� 
 ك و�ن الثاعب ف ذلك مثل لاعد.  الاهلية ف زنا تقق ما صح لو بأنه:  الشح شارح عليه �ورد و

 كون الاهلية ان�حة من لن �حد من رسمع ول  عليها منه ن�احا ذلك كن �وراه ع وقع من
 ) ٣. (  الاس من جاعه ن�اح ف واحد شهر �و واحد يوم ف واحده �وراه
 ان�حة ووضوعنا عيس وع�ن صحيح فهو، الشهرستا� روز�هان بن اعفضل كم �ما : قلت

 عنه اهللا رض الطاب بن عمر �سب بل الاهلية
��� 
 

 223 ص ال� ةاععالم رجال -1
 ١٢ ص سيأت كما السنه �هل رجال من عيس الكب الن كذب وهذا -2
 ٢٠٤ - ٢٠٣ ص ٣١ ج األنوار بار -3
 
 

 ٤- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 وقال كذب ألنه عليه وردودإ الق يعرف ال الي الق كشف كتاب صاحب �وردها اعت والرواية

 ) ١. (  بعد فيما نب� سوف كما كذب هذاو �لسنه �هل رجال من الكب لن
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 : وقال ب�ذبه اعقراء يوه  �ن و�اول جديد من للدذب الجلس  د ث 
 اهللا عبد بن ر�اح بن عبداععزى بن نفيل ابن:  االستيعاب ف اعَ عبد ابن ذكره ما ع الطاب لن ث 
 عمر بن اهللا عبد بن لغ�ها بن هاش  بنت حنتمه و�مه اعقرش كعب بن عدي بن رزاح بن قرط بن
 ولو اخطأ فقد ذلك قال ومن الغ�ه بن هشام بنت حنتمه:  عمر �م ف طائفة وقاعت قال تزوم بن

 � و�نما كذلك وعيس الغ�ه بن هشام بن والارث هشام بن جهل �ب �خت لكنت كذلك كنت
 وهشام عمر �م حنتمه واة لاش  لخوان الغ�ه بن هشام بن والارث الغ�ه بن هشام الن عمه بنت
 ) ٢. (  جهل و�ب الارث واة
 ما ع الطاب لن ث : (  قال االستيعاب ف ذكر عبداعَ ابن لن ذكر الجلس الن كذب هذا : قلت
 ل  يرجع عندما قارئ لك يتضح الدذب هذا ) اعخ.... نفيل ابن االستيعاب ف عبداعَ ابن ذكره
 وهو.  السابق الكم نفس ذكر ث .  اعخ... نفيل بن الطاب بن عمر:  اآلت لوقا االستيعاب كتاب
 من عمر اس  اسقط الجلس الن كذب وهذا عمر �م اس  مثل الطاب �م اس  لن يب� �ن حاول
 ) ٣. (  االستيعاب ف اعَ عبد ابن ترجة
 : وقال شهراشوب بن �مد عن الجلس �ورده الي �ما

 و الطلب ععبد حبشيه �مه كنت صهاك لن:  وغ�ه شهراشوب بن �مد عن بنالصحا بعض وحك
 . بالطاب فجاءت نفيل عليها فوقع اإلبل ل ترع كنت

 صوف من خرقه ف فلفتها بابنه فجاءت عليها فوقع صهاك ف رغب الل  بلغ لا الطاب لن ث 
 حنتمه وسماها ور�اها فأخذها ورمية هالغ� بن هاش  فرآها.  اعطر�ق ف ووالها من خوفا ورمتها
 يوما الطاب رآها بلغت فلما

��� 
 ١٥ - ١٤ ص راجع -1
 ٢٠٤ ص ٣١ ج األنوار بار -2
 ص ج االستيعاب -3
 

 ٥- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 ععمر خاال و وجدا �با فكن الطاب بن بعمر فجاءت لياه فان�حها هاش  من وخطبها فيها فرغب
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 ) ١. (  فتدبر ل وعمه و�ختا �ما نتمهح و�نت
 شهراشوب ابن عن نقل �ين من الجلس �دد ول  الرافضة علماء من شهراشوب بن �مد لن:  �قول
 . كععادإ الضعيفة األخبار من �و الجلس كذب من الَ هذا هل نعل  وال الكم هذا
 : اعق� عباس واألعقاب الد� كتاب صاحب وقال
 الشيعة فخر الازندرا� السوري شهراشوب بن ع بن �مد ابوجعفر اةين رشيد:  بشهراشو ابن

 ) ٢. (  اعخ...  الزخار التالط  والحر واعفضائل الناقب آثار �ي الش�عة ووروج
 : الاعث الديث -3
 لسنا عن �بيه عن لبراهي  بن ع عن بِسناده األصحاب لعض اةرر عقد كتاب ف وجدت:  قال
 ع الصادق عن الز�ات ابن عن �بوب بن
 و�نت حبشيه و�نت اإلبل ترع و�نت عجز ذات و�نت الطلب ععبد جار�ه صهاك كنت:  قال انه

 منه فحملت عليها فوقع اإلبل ورع ف وعشقها فهواها عمر جد نفيل للها فنظر الكح ل  تميل
 بنتمه منه فحملت عليها فوثب عجزها فأعجبه صهاك �مه ل  نظر اللوغ �درك فلما بالطاب

 بن الغ�ه بن هشام فوجدها ودة اشحام ب� و�عقتها صوف ف فجعلتها �هلها من خافت وةتها فلما
 وةا يتخذه يتيما ر� من انه اععرب شيمة كنت و بالنتمه وسماها ور�اها م�ل ل  فحملها الولد
 فكن عمر منها فأوة فتوجها هشام من وخطبها للها فمال الطاب للها نظر حنتمه بلغت فلما

 : الع� هذا ف ) ع(  الصادق ل  و�نسب، وعمته و�خته �مه حنتمه و�نت وخال وجده �باه الطاب
 

 وعمته �خته و�مه وواةه خال جده من
 ) ٣. ( بيعته اعغدير يوم يندر وان الو� يبغض �ن اجدر

��� 
 

 ٢٠٤ ص ٣١ ج األنوار بار -1
 ٣٢٢ -٣٢١ ص ١ ج واألعقاب الد� -2
 205 - ٣٠٤ ص ٣١ ج األنوار بار-3
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 ٦- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 : علت� فيه الن فيه �تج ال ضعيف الديث وهذا:  قلت
 . هاش  ولدنه هشام عيس حنتمه �با لن:  األو�
 الجلس لن ووجدت ) اةرر عقد( دذابال الجلس لله �شار الصدرالي ل  ورجعت:  الانية
 بن �� �ما و ثقة �بوب بن السن الن عنه بدال �بوب بن السن ووضع �بوب بن �� حرف
 . �هول فهو �بوب

 : فقال الديد �ب ابن عن الجلس ذكره ما �ما
 الكم ف"  فاجر فيه ضب وال  هر فيه رسه  ل "  السالم عليه قول شح ف الديد �ب ابن قال
 بن زهره من عيسوا وقاص �ب بن سعد آل لن:  يقال و�ما طعن ��سابه  ف �صحابه من جاعه ل  روز

، اعقبط من وص ارض من اععوام بن الز�� آل لن:  يقال و�ما قحطان من عذره ب� من وانه  كب
 ) ١. (  اععزى عبد بن �سد ب� من وعيسوا

 رواإ من �ناسا لن الطاب بن عمر بلغ:  قررش مفاخرات كتاب ف عثمان �بو شيخنا قال:  قال ث 
 وذكر ليا� :  فقال النَ ع فقام �سالفه  ف و�ثلبونه  الاس يقصبون اآلثار حلت األشعار
 ل  فيه وصمه ال من لال األبواب هذه من اعقوم ىرج ال:  قلت فلو األصول عن والحث اععيوب
 . �حد من�  ىرج

 كذبت:  فقال �رج الؤمن� �م� يا و�نت �نا كنت لذا:  فقال نذكره �ن ن�ره قررش من رجل الفق
 . اقعد ق� بن ق� يا لك يقال كن بل

 خاةا �باه يبغض عمر و�ن الخزو� الغ�ه بن الولد بن خاة بن الهاجر هو قام الي الرجل: قلت
 المل يوم ع مع الهاجر و�ن معاو�ة مع الرحن عبد وه�خ و�ن جدا الر�ي علوي كن الهاجر والن

 مع الغ�ه بن الولد و�ن.الهاجر من بلغه عمر بلغ الي الكم ع�ن عينه الوم ذلك وفقئت
 ذكر بيده اةروع يصنع حدادا الوحيد ورس� اععدل ورس� قررش ر�انة و�ونه قررش ف جالله

 . ارفالع كتاب ف قتيبه ابن فيه ذلك
 انه وقال اللفاء �مهات كتاب ف الَ هذا الدائ� السن �بو وروى

��� 
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 دلل عليه عيس كذب وهذا -1
 

 ٧- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 بقصة �دج �ن �شفق انه �خ �بن يا تلمه ال:  فقال الدينه ف السالم عليه �مد بن جعفر عنه روي
 : قال ث  الطلب عبد بن الز�� �مة وصهاك عبداععزى بن نفيل
 عذاب ل  آمنوا الين ف اعفاحشة �شيع �ن �بون الين لن"  وتال السنه يعدو ل  فانه عمر اهللا رح 
 . انت� ) ١" (  ال 
 عمر �سب رداءإ السالم عليه ب� كيف انظر به رماه غ�ه بذنب حدجه : الوهري قال:  بيان

 ) ٢. (  تقيه مدحه ث  لأل�ساب عرضال عن ال� ف مباعغته وسبب
 : اعق� عنه وقال شيِ معت� هذا الديد �ب ابن لن:  �قول و

 الؤرخ األديب اعفاضل الدائ� الديد �ب بن الس� بن �مد بن �مد بن الميد عبد اةين عز
 االعتال هبهمذ كن الشهورإ السبع اعقصائد وصاحب الدرمه الالغة نهج شارح الشاعر الدي 

 : بقول ) ع(  الؤمن� �م� مدح ف قصائده لحدى ف لفسه شهد كما
 يتشيع من ك الجلك �هوى. . . .  و�ن� االعتال دين ور�يت
 : فقال عش�ه االث� الحفه تتص ف االلوس وذكره
 من و�وه، وجهه اهللا كرم ع األم� بألوهية اعقائل� عن عبارإ ه :  اعغالإ الشيعة الرابعة اعفرق
 تلون يتلون و�ن  عباراته بعض ف الديد �ب ابن لن وعندي:  روحه اهللا روح الد قال.  الذيان
 كرم األم� يمدح كقول، هذيان من الشه�إ السبع قصائده ف ل و� ، اعفرقة هذه من و�ن الر�اء

 : وجهه تعا  اهللا
 ) ٣.(  ظافر قالمة �و ع� كعفطة . . . . حسامه لوال اإلسالم لنما �ال

 : وقول
َعن. . . .  والت واالين األعراض عن �ل  ) ٤.( باععناص �شبيهه و��
 : �يضا وقال

 ) ٥.(  ور�وب انك شك من بها عذرت. . . .  اعت الر�و�يه �خالق تقليت
��� 
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 ) ١١(  آيه الور سورإ -1
 ٢٠٦ ص ٣١ ج األنوار بار -2
 باهللا واععياذ ع� كعفطة لكن عنه اهللا رض ع حسام لو� اإلسالم لن عيد كيف والحظ -3
 تعا  اهللا بصفات عنه اهللا رض ع يصف كيف والحظ -4
 ور�وب عنه اهللا رض ع لن شك من يعذر يقول وهنا -5
 

 ٨- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 : عليهما وسالمه اهللا رضوان وع ب�ر �ب ف قول الرافض اعطو� سق ومنه
 ) ١. (  اهللا انه قيل من و�� . . . . خالفته ف شك من ب� � 
 رض طاعب �ب بن ع يألون الين الشيعة غالإ من ألنه الديد �ب ابن كم ف حجه فال:  قلت
 . عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن� �م� ع و�قدون عنه اهللا
 : الجلس قال الرابع الديث -4
 عن الس� عن الكف روضة ف تر�ته اهللا طيب الكي� رواه ما هو، الز�� �مة قصة من لله �و� وما
 : قال سماعه عن زرعة عن هالل بن احد

 فقال، آذا� قد اععمري هذا لن:  ل فقاعت عقي� رجل بار�ه الطاب بن عمر وة من رجل تعرض
 .فاعطر�ق �عقاه و فقتله عليه فشد، أدخلتهف، اةهل� وادخليه عديه لا

، �مد بن جعفر لال به نقتل وعن كفو لصاحبنا ما:  وقالوا، واععثمانيون واععمر�ون الدر�ون فاجتمع
:  فقال، عليه اعقوم اجتمع وقد فلقيته، قبا �و وض قد )ع( اهللا عبد �بو و�ن، غ�ه صاحبنا قتل وما

 �حد به نقتل وما، غ�ك �حد صاحبنا قتل ما:  وقالوا، عليه وثبوا وراءه جاءوا فلما:  قال، دعه 
 فخرجوا، السجد فادخله  بأيديه  فاخذ، منه  قوم فاعتل، جاعه من�  لكم�:  فقال!  غ�ك
، به يأور وال، هذا يفعل مثله ي�ون �ن اهللا معاذ، �مد بن جعفر اهللا عبد �بو شيخنا يقولون وه 

 . فانصفوا
 دعوته  نع :  قال! سخطه ؟ من رضاه  اقرب كن ما فداك جعلت:  فقلت معه فمضيت:  قال

 �م:  فقال ؟ فداك اهللا جعل� الصحيفة هذه ما:  فقلت!  الصحيفة �خرجت و�ال اوسدوا:  فقلت
 ل  هار�ا فخرج الز�� فطلب، فاحبها نفيل بها فسطر، الطلب عبد بن للز�� �مة كنت الطاب
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:  قال ؟ هاهنا تعمل ما اهللا عبد �با يا:  ل فقالوا، ثقيف به فبصت خلفه الز�� رجفخ.  اعطائف
 الز�� وخرج.  الشام ل  منه فهرب، نفيل بها سطر جار�ت

��� 
 

 بع� اهللا انه قيل من و�قصد عنه اهللا رض الصديق ب�ر �بو هو خالفته ف شك من ف و�قصد -1
 عنه اهللا رض طاعب �ب بن
 

 ٩- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 وما:  قال، حاجه للك ل اهللا عبد �با يا:  ل فقال اةومه ولك ع فدخل الشام ل  ل تاره ف

 ل لظهر:  قال، عليه ترده �ن فاحب، وةه �خذت قد اهلك من رجل:  فقال ؟ اللك �يها حاجتك
 �يها يضحدك ما:  فقال، ضحك اللك رآه فلما اللك ع دخل اعغد من كن �ن فلما، اعرفه حت
:  فقال!  يضط جعل لن �سته يملك ل  دخلت قد رآك لا، عر�يه وةته الرجل هذا �ظن ما:  اللك
 يدفع �ن، كها قررش ببطون عليه تمل الز�� قدم فلما.  حاجتك قضيت ودة ل  صت لذا اللك
 فالن اب� ف فعل ما علمت  �ما، عمل و�ينه بي� ما:  فقال الطلب بعبد عليه تمل ث  فأب، ابنه لله

 ابن هذا ابن وان دول ل الشيطان لن:  الز�� ل  فقال، و�موه فقصدوه.  لله انت  اوضوا وع�ن
 واخط حديد ل اح� �ن ع السجد باب من ادخلوه وع�ن، علينا يت�س �ن آمن وعيس، الشيطان

 معنا يضب وال �والدنا ع تأور وال، �لس ف يتصدر �ال ابنه وع عليه و�تب، خطوطا وجهه ف
 .�سه 
 لذا:  ل  فقلت، عندنا الدتاب فذلك، الدتاب عليه و�تب، بالديد وجهه وخط ففعلوا:  قال

 . فاوسدوا، فضيحت�  ففيه الدتاب �خرجت و�ال �وسدت 
 عليه اهللا عبد �با اععباس وة فيه اص وخ و�رثا ىلف ل  وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول وو� وتو�

 . السالم
 �بو وقال لا الوالء:  ع بن داود:  فقال، ل  فجلس السنه تلك ف حج قد اللك عبد بن هاش  و�ن
 �طواق غدا ألطوقنك واهللا:  فقال، معاو�ة قاتل �باك لن ع بن داود فقال، ل الوالء بل اهللا عبد

 عيس واد انه �ما : فقال.  األزرق وادي بعرإ من ع �هون هذا كوك:  ع بن داود ل فقال المام



 

792 

 خرج اعغد من كن �ن فلما . ع�  جلست غدا كن لذا:  هشام فقال قال، حق فيه ألبيك وال لك
 فلما يديه ب� الدتاب اهللا عبد �بو فوضع.  هشام ل  وجلس كر�اسه ف كتاب ومعه اهللا عبد �بو
 الدتاب فر� الاهلية �در� قد شيخ� و�نا الضم�ي وعكشة الزاع الندل ل ادعوا:  قال قراه

��� 
 

 ١٠- رمر �سب ف طعن ون حلجر يلقام
 �رى اهللا عبد �با يا:  هشام وقال �ميه بن اععاص خط نع :  قاال الطوط؟ هذه تعرفون:  فقال للهما
 : يقول وهو فخرج قال لك الءبالو. قضيت : قال نع :  فقال ؟ عند�  �جدادي خطوط

 حاضإ لا العل و�نت. . . .  لا عدنا اععقرب  دت لن
 اهللا وعبد طاعب وألب الز�� ألم �مة كنت نثيله فان:  قال ؟ فداك جعلت الدتاب هذا ما:  قلت قال

 لا عبد هذا وابنك �منا من ورثناها الار�ة هذه : الز�� ل فقال فالن فأوةها الطلب عبد فأخذها
 . قررش ببطون عليه فتحمل

 عليه فدتب �سه  معنا يضب وال �لس ف هذا ابنك يتصدر ال �ن ع خله ع �جبتك:  فقال قال
 ) ١. (  الدتاب هذا فهو عليه واشهد كتابا
 : وذكره اععَتائ الدرخ هالل بن احد فيه ضعيف الديث هذا:  قلت
 : فقال رجال ف داود ابن -1
 الساكنة والراء الفتوحة الفردإ والاء الفتوحة الهملة باعع� اععَتائ.  جعفر ابن هالل بن حدا

 منها يعرف الرواية صاعح ) كش(  اسكف بناحية قر�ه عَتا ل  منسوب.  والد فوق الثناه والاء
 ولعون مذووم ) كش(  السالم عليه اععسدري �مد �ب سيدنا من كث�ه ذووم فيه روى وقد و�ندر

 من �بوب بن السن عن رواه فيما لال حديثه ف الوقف �رى ) غض(  دينه ف مته  غل ) ست( 
 و �صحابنا جله منه الدتاب� هذين سمع وقد نوادره من عم� �ب بن �مد و الشيخة كتاب

 ) ٢. (  ومائت� وست� سبع سنه ومات ومائه ثمان� سنة وة فيها اعتمدوه
 ) ٣. (  اللعنه فيه وردإ فيمن فصل، ف �يضا كتابه ف كرهوذ
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 ساردة ب� سقيفة 
 ه ١١ سنة

 ارتبط وقد ،الدينة ف وغ�ه  األنصار فيها �تمع كن �لس �و بديوان �شبه، ساعدإ ب� سقيفة
 ديقالص ب�ر �ب مبايعة فيها ت  حيث ه١١ سنة، وسل  عليه اهللا ص� الرسول بوفاإ السقيفة اس 
 آراءه  السلمون فيه تبادل الي االجتماع بهذا األمة اهللا وعص  ،للمسلم� خليفة عنه اهللا رض
 .كذلك والهاجرون، بدلوه  األنصار فأد  ،الالفة حول

 السقيفة خَ )٣٦٦٨ رق  حديث( الصحابة فضائل كتاب ف صحيحه ف الخاري اإلمام و�روي
 عن بالل بن سليمان حدثنا اهللا عبد بن لسماعيل حدثنا :اهللا حهر فيقول السلم� خليفة واختيار
 لن" :قاعت وسل  عليه اهللا ص� الب زوج  �شة عن الّز�� بن عروإ �خَ� :قال عروإ بن هشام
، �م� منا: فقالوا ساعدإ ب� سقيفة ف عبادإ بن سعد ل  األنصار اجتمعت مات لا اهللا رسول

 و�ن، ب�ر �بو فأسدته يتك  عمر فذهب،عبيدإ و�بو وعمر ب�ر �بو ه لل فذهب، �م� ومن� 
 ث  ،ب�ر �بو يبلغه �ال خشيت �عجب� قد كماً  هيّأت قد �� لال بذلك �ردت ما واهللا:يقول عمر

 .الوزراء و�نت  األوراء �ن: كمه ف فقال، الاس �بلغ فتك  ب�ر �بو ت�ل 

 األوراء ولدنا، ال :ب�ر �بو فقال. �م� ومن�  �م� منا، نفعل ال واهللا ال: النذر بن حباب فقال 
 فقال. عبيدإ �با �و عمر بايعوا، �حساباً  و�عزه  -قررشاً  يقصد– داراً  اععرب �وسط ه ، الوزراء و�نت 
 بيده عمر فأخذ وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  و�حبنا وخ�نا سيدنا فأنت ،�نت نبايعك بل: عمر

 ".الاس و�ايعه

 السقيفة ف السلم� اجتماع فصّوروا كمته  توحدت وقد السلم� يروا �ن اإلسالم ألعداء يرق ل 
 رض طاعب �ب بن ع وع وسل  عليه اهللا ص� الب بيت آل ع ووؤاورإ للخالفة اغتصاب بأنه
 ،ب�ر �ب خالفة فضه ر �سبب كن عنهما اهللا رض واععباس ع غياب بأن وقالوا، خاصة عنه اهللا

 وسل  عليه اهللا ص� الب بتغسيل ال�شغال  كن االجتماع عن اععباس وعّمه ع تغيب بأن علماً  
 .بعد فيما هذا واختياره  بيعته  السلم� شار�وا وقد، اععوام بن الز�� ل  لضافة

 بتخو�ف تمت ب�ر ألب اليعة �ن اّدعوا لذ رووه بما اععنان ألنفسه  اإلسالم �عداء �طلق وقد
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 ف الهاجر�ن من فيه يتواجد ي�ن ل  الي الوقت ف ،والهاجر�ن الطاب بن عمر من وتهديد
 �موع يرهبوا �ن اثن� �و لشخص يم�ن فديف، عبيدإ و�بو وعمر ب�ر �بو ه  ثالثة لال السقيفة
 .وشدإ قوإ �هل وه  األنصار

 عّفقوا الهاجر�ن و�ن ،واعقتال بالرب والهاجر�ن قررشاً  توّعدوا األنصار �ن اّدعوا هؤالء �ن كما
 �وور كها وهذه، وسل  عليه اهللا ص� الب ووت بعد الز مة ل  لدون )قررش من األئمة( حديث

 مع تتناقض فِنها ،والعديل الرح �ئمة رواياته  ردّ  الين الوّضاع� رواتها ل  فِضافة ،تصح ال
 عموم كن فقد، وو�اتها اةنيا عن واععزوف والقوى اإليثار من عنه  فعر وما الصحابة عداعة

 ب�ر �ب وكنة يعرفون كنوا األنصار �ن كما، بالالفة �حق والهاجر�ن قررشاً  �ن يرون األنصار
 .وسل  عليه اهللا ص� الب بعد األمة �فضل و�نه، عنه اهللا رض الصديق

 قررش بمكنة ب�ر �بو ذّكره عندما عنه اهللا رض عبادإ بن سعد األنصار سيد حال كن و�ذلك
 هذا والإ قررش :قاعد و�نت قال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن سعد يا علمت وعقد: قائالً 
َّ  األور َّه  تبعاً  الاس ف  .األوراء و�نت  الوزراء �ن صدقت: سعد قال ،عفاجره  تبع وفاجره ، ع

 .)شاكر �حد اععالمة تحقيقب ١/١٨ �حد اإلمام وسند( 

 ص� الب بيت آل ومنه  واألنصار الهاجرون فيها اشتك،  مة بيعة ب�ر �ب مبايعة كنت هدذا
 بادىء ف حدث الي االختالف و�ما، ب�ر �ب خالفة جيعا هؤالء ارتض وقد، وسل  عليه اهللا

 . ب�ر �ب خلف ألمةا وتوحدت، تبدد ما س ن، نظر وجهات اختالف يعدو فال األور

 ع ورسالها مهامها ل  انطلقت ما فس ن، خطاها وسدد، الدث بهذا األمة اهللا عص  وقد
 � كنت اليعة هذه لن بل ،األمة ف شخاً  سببت السقيفة حادثة �ن من الاقدون رشيعه ما عدس
 بعد ب�ر �بو به قام ما واةلل، واةعوإ للجهاد وانطالقه  ووحدته  السلم� تماسك ف السبب
 اهللا شح ب�ر �با �ن كما،نصاً  �يديه  ع اهللا حقق وقد، الشام توم ل  �سامة �نفذجيش �ن ذلك

 .اإلسالم به اهللا حفظ الي األور ذلدوهو ف خلفه الصحابة وتوحد، الرتدين لقاتلة صدره
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 :لالستادإ

 ,٣٧ص الطيب اةين �ب اععالمة بتحقيق ععر�ا بن ب�ر �بو اإلمام – اعقواص  من اععواص  -١ 

 ,١٠٥ص الليفة حامد. د – الالف من الراشدي اععص تار�خ ف وقع فيما اإلنصاف -٢

 . ١٧ص الميس عثمان الشيخ – الار�خ من حقبة -٣
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 حوسيار زوحج شرية 
 والماعة السنة ألهل كشبهة يقذفه �ن قبل السيار زواج ماهو الرافض يعرف �ن �ب 

 والفقة الس�ن حق عن الر�إ تنازل منها شوط ول ودائ  ووثق شع زواج السيار زواج لن
 الس�ن حق ول الولود هذا ع الفقة الزوج ع �ب زوجها من طفال الر�إ هذه ت� ح� وع�ن
 و�ذا الزوجة و� فقةوووا وشهود عقد ففيه الحرم التعة زواج عن ىتلف �شعيته السيار وزواج
  ترثه ذمته ع و� الزوج مات

 : األقوال هذه و�ل�  �يضا الرافضة الزواج هذا جّوز وقد

 التعة ووشوعية السيار؟ زواج حقيقة

 اعطبس اةين �  الشيخ اععالمة: ل قدم

 القاع السي� ع �مد: تألف

  
 الرحي  الرحن اهللا �س 

 :تقدي 

 .اعطاهر�ن وآل �مد ع اهللا وص� اععال� رّب  هللا المد

 زواج حقيقة( الوقر كتابه ع تعا  اهللا حفظه السي� ع �مد السيد �طلع� فقد: بعد �ما
 قي  كتاب حجمه وصغر اختصاره ع �نه والق منه واستفدت فطاععته )التعة ووشوعية السيار
 الوزات ف �مثال اهللا و�ّث  خطاه، اهللا وسدد سعيه اهللا شدر للموضوع�، شاولة دراسة ع �توي
 .اععلمية

 تلبية  تواضع و��ل  فأقول بالوضوع يتعلق اا الشء بعض كتابة م� طلب اهللا حفظه لنه ث 
 :عطلبه

 الزوجة �ن غ� اةائ ، الشع الزواج هو: اععرف وعند الس�عة، الز�ارإ: معناه السيار زواج لن
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 .حقوقها من وغ�ها  كنت لن  االو� الزوجة و�� بينها اععدل ور ية والفقة اعقس  قح عن تتنازل

 .اععقد خارج �و االسقاط، ع بينهما واتفاق اععقد ف الزوج من اشتاط عَ يت  النازل وهذا

 ع  الشاهدين حضور حت  وشوطه بأر�نه الام الزواج وصاديق من وصداق هو هذا لن واعظاهر
َه ما  سواء لإلسقاط قابل الق لن: منها وال� ، الق ب� فروقاً  هناك �ن بما: فنقول السنة �هل يعت

 .للك قابل غ� فهو ال�  بالف التيجة، شط �و اعفعل شط بنحو

 للزوجة فيجوز والفقة، اععدل ر ية و�ذلك الزوج، ع حقوقها من هو لنما اعقس ، ر ية �ن و�ما
  اإلرث تأخذ ال �ن ع يصالها او عغ�ها تهبها �ن عليها رشتط ان لالّ   خارجه �و اععقد ف اسقاطها

 .بذلك فقهائنا بعض صح كما

 اعفاسد الشط �ن ع مب� فهو الوارث عدم كشتاط األحكم من ح�  اسقاط اشتط لو ث 
 .ال �م مفسد

 المهور فعند خارجه �و اععقد مت ف شتاطاال بنحو النازل ف اختلفوا فقد: السنة �هل عند �ما
 ذلك ف خاعف ث ، رّده �و الشط، بمقتض اععمل حينئذٍ  فلها  خارجه الشط كن لذا  اععقد صحة
 .اعظاهري حزم ابن

 والشط، اععقد بطالن  نقل ف  والشافِ اعظاهر�ة فعن  عنده   اقوال ففيه: اععقد ف اإلشتاط و�ما
 .الشط و�طالن اععقد صحة: الشافعية ومذهب  رواية ف  نابلةوال الوري وعن

 .معاً  والشط اععقد صحة: واالوزاع  رواية ف  والنابلة األحناف وعن

http://www.hashem.150m.com/zaw.htm  
 فتوى وهذه

 للفروق تفصيل وهذا 
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 رليسا وحلرد حلشسادت� شسد من ت�ف� دراى  
 �ت �ين فمن اهللا رسول �مدا �ن و�شهد اهللا لال � ال �ن �شهد فقط لثنتان هادت�الش �ن لعل  �وال 

  والرابعة الالة بالشهادإ الرافضة

 آذان ف وؤخرا جاءت واعت الرابعة �ما ) اهللا و� عليا �ن و�شهد(  الرافضة عند الالة الشهادإ طبعا
  وستقلة وشار�ة ف تفصيال تر�د وحدها هذه ) اهللا حجة المي� �ن و�شهد(  الصفو�� الرافضة

 شوط وليان فقط باللسان قول عيست ف� والماعة السنة �هل ع تف ال شوط للشهادت� لن
 ي�فر كيف سو�ا �ستعرض ث  السأعة بهذه اععلماء �قول ع�  سأدرج الشهادت� ووستلزمات

 اعفاسد معتقده  ف خاعفه  من ك الرافضة

  
  منهما ك �ستلزمه وما معناهما انالشهادت

  
 : بقول بعضه  نظمها شوط سبعة اإلخالص لكمة اععلماء ذكر

  
  لا واعقبول وانقياد �بة*******  مع وصدقك و�خالص يق� عل 

 شطا للها بعضه  �ضاف وقد والسنة، الدتاب من لألدعة والتبع باالستقراء مأخوذإ الشوط وهذه
 ولبق ونظمه ثامنا،

  �لا قد األنداد من اإلل سوى*******  بما منك اع�فران ثامنها وز�د

 دون من يعبد بما و�فر اهللا، لال � ال قال من:  -وسل  عليه اهللا ص�- قول من الشط هذا و�خذ
  وسل  رواه - ودمه مال حرم اهللا؛

 يب� ما �عظ  من وهذا: بعده قال ث  الوحيد، كتاب ف اهللا رحه الوهاب عبد بن �مد الشيخ وذكره 
 بل عفظها، مع معناها معرفة وال بل والال، ل�م  صما بها اللفظ �عل ل  فِنه اهللا، لال � ال مع�
 حت ودمه مال �رم ال بل ل، ش�ك ال وحده اهللا لال يدعو ال كونه وال بل بذلك، اإلقرار وال
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 لعخ؛.. ودمه مال �رم ل  تردد �و شك فِن ،اهللا دون من يعبد بما اع�فر ذلك ل  يضيف

 حق خالص من شيئا صف من ك و�ن اهللا، سوى من عبادإ بطالن يعتقد �ن الشط هذا ومع� 
 من �شأت وغ�ها و�قاع وقباب قبور من اهللا سوى العبودات ك وان وشك، ضال فهو عغ�ه اهللا

 عليه ه  ما بطالن ف شك �و صوابه  ف رددت �و ذلك ع �قره  فمن وخرافاته ، الش�� جهل
 . اهللا غ� يعبد ل  ولو اهللا، لال � ال قال ولو بموحد، فليس

 
 بعض عليها فنذكر -اهللا رحه - اةعوإ �ئمة كتب ف الشهورإ � السبعة الشوط فِن ذلك ومع

 . للتوضيح األدعة

 
نفهُ  فُاْعلُ ْ : تعا  قول ودلله اععل : )فأولا(

ُ
َ  

ُ
ُ  ال

ُ
  لِل

ف
ُ  لِال َف  .  ا

 وهو مات من -وسل  عليه اهللا ص�- اهللا رسول قال: قال -عنه اهللا رض- عثمان عن وسل  وروى
 .  النة دخل اهللا لال � ال �ن يعل 

 
 وهو الهل، اععل  وضد اععمل، من منهما ك �ستلزمه وما الشهادت� بمدلول القيق اععل  والراد
 الف ومدلول اإلل، مع� جهلوا حيث معناها، تاعفة ف األمة هذه من لش��ا �وقع الي

 تدل بما اععالون الش�ون خاعفه الي وهو معناها، الكمة هذه من اعقصد �ن وفاته  واإلثبات،
ُجُعُل : قالوا حيث عليه،

ُ
لُِهةُ  �

ْ
نِ : وقالوا ُواِحًدا لِلًُها اآل

ُ
ُوا اْوُشوا � َِ  .  آلُِهِتُ� ْ  ُعُ  ُواْص

 بد فال بالشهادت� �ت من �ن والع� والر�ب، اعظن �رد �و والوقف الشك وضده الق�: )وثانيها(
 عليه اهللا ص�- �مد نبوإ وصحة تعا ، اهللا للية �حقية من يقول، ما صحة و�عتقد بقلبه، يوقن �ن

 ص�- �مد بعد البوإ ادع من ك ولق و�طالن الأل، من نوع بأي اهللا غ� للية و�طالن -وسل 
 هاتان تنفعه ل  اهللا غ� عبادإ بطالن ف توقف او معناها، صحة ف شك فِن -وسل  عليه اهللا

 اهللا ص�- الب عن -عنه اهللا رض- هر�رإ �ب عن وسل  رواه ما الشط هذا ودلل الشهادتان؛
 الصحيح و� ، النة دخل لال فيهما شاك غ� دعب بهما اهللا يلق ال: الشهادت� ف قال -وسل  عليه
 لال � ال �ن رشهد الائط هذا وراء من عقيت من:ل قال -وسل  عليه اهللا ص�- الب �ن �يضا عنه
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ُما: بقول الؤمن� -تعا - اهللا مدح وقد ، بالنة فبشه قلبه بها وستيقنا اهللا َف ينُ  الُْمْؤِمنُونُ  لِ ِ
ف
 آُمنُوا ال

 ِ َف ُتُدفُدونُ  ُر�ِْبِه ْ  ِف  ُ�ُه ْ  قُلُوُ�ُه ْ  ُواْرتُابُْت : بقول النافق� وذم يُْرتُابُوا لُ ْ  ُ� ف  ُورُُسوِلِ  بِا ُُ  . 
 شك وال ، كه اإليمان والق� اإليمان، نصف الصَ: قال -عنه اهللا رض- وسعود ابن عن روي وقد
 عليه الرسول وعطاعة وحده، الرب ععبادإ تنبعث هجوارح فِن الشهادت� بمع� ووقنا كن من �ن

 . والسالم الصالإ

 
 يردهما ولدنه بمدلولما، و�وقن الشهادت�، مع� يعل  من هناك فِن للرد، الناف اعقبول: )وثالها(

 ص�- �مدا وعرفوا وحده، اهللا بِلية شهدوا فقد والصارى الهود علماء حاعة وهذه وحسدا، كَا
َُْفِسِه ْ  ِعنْدِ  ِمنْ  ُحُسًدا: يقبلوه ل  ذلك ومع �بناءه ، يعرفون كما -وسل  هعلي اهللا

ُ
ُ  ُما ُ�ْعدِ  ِمنْ  �  تُبُ�ف

ُّق  لُُه ُ 
ْ
 .  ال
 ولدنه  -وسل  عليه اهللا ص�- �مد وصدق اهللا لال � ال مع� يعرفون الش�ون كن وهدذا

َفُه ْ  -تعا - قال كما قبول، عن رستدَون يُل  لُِذا نُواكُ  لِ   لُُه ْ  ِْ
ُ
ُ  ال

ُ
  لِل

ف
ُ  ِلال َف ُونُ  ا َِ  -تعا - وقال رُْستُْد

َفُه ْ    فُِِ
ُ
الِِم�ُ  ُوعُِ�نف  يُُ�ّذبُونُُك  ال ِ  بِآيُاِت  اعظف َف  .  ُ�ُْحُدونُ  ا

 
 لظهار ولواعقب باألفعال، االتباع هو االنقياد �ن اعقبول و�� بينه اعفرق وععل االنقياد،: )ورابعها(

 وعدم واإلذ ن، االستسالم هو االنقياد وع�ن االتباع، جيعا منهما و�لزم باعقول، ذلك مع� صحة
نِيبُوا -تعا - اهللا وقال اهللا، �حكم من لشء العقب

ُ
  ُو�

ُ
ْسِلُموا ُرّ�ُ� ْ  لِ 

ُ
ُ  ُو�

ُ
 .  ل

ْحُسنُ  ُوُمنْ  -تعا - وقال
ُ
نْ  ِدينًا � ْسلُ ُ  ِومف

ُ
ِ  وُْجُههُ  � ف   وُْجُههُ  رُْسِل ْ  ُوُمنْ  -تعا - وقال ُ�ِْسنٌ  ُوُهوُ  َِ

ُ
ِ  لِ  َف  ا

ُعْرُوإِ  اْستُْمُسُك  ُ�ُقدِ  ُ�ِْسنٌ  ُوُهوُ 
ْ
 .  الُْو�ُْق  بِاع

 سنته، بقبول -وسل  عليه اهللا ص�- للنب االنقياد فأما وحده، بعبادته -تعا - هللا االنقياد هو فهذا
  ُوُرّ�ُك  فُُال : بقول -تعا - اهللا ذكره فقد بدمه، والرض به جاء ما واتباع

ُ
 ُ�ُّدُموكُ  ُحتف  يُْؤِمنُونُ  ال

  ُ� ف  بُيْنُُه ْ  ُشُجرُ  ِ�يُما
ُ
ُدوا ال َُْفِسِه ْ  ِف  ُ�ِ

ُ
ا ُحرًُجا �  .  �ُْسِليًما ُورُُسلُّموا قُُضيُْت  ِومف

 . ر�ه من به جاء لا و�ذعنوا دواينقا �ي لدمه، �سليما رسلموا �ن ليمانه  صحة ف فاشتط
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 عليه اهللا ص�- عنه الصحيح الديث ف ذلك اشتاط ورد وقد الدذب، وضده الصدق: ) وخاوسها(
 و�ن�ر بلسانه، قالا من فأما ،> ح_مت/< النة دخل قلبه من صادقا اهللا لال � ال قال من -وسل 

ِ  لُرُُسوُل  لِنفُك  �ُْشُهدُ : قالوا �نه  النافق� عن اهللا حك كما تنجيه، ال فِنها بقلبه؛ مدلولا َف - وقال ا
ُ  -تعا  َف ْعلُ ُ  ُوا ُ  لِنفُك  ُُ

ُ
ُ  لُرُُسول َف  .  عُُكِذبُونُ  الُْمنُافِِق�ُ  لِنف  رُْشُهدُ  ُوا

 
ُقوُل  ُمنْ  الفاِس  ُوِمنُ  -تعا - بقول كذبه  وهدذا ِ  آُمنفا ُُ َف ُْومِ  بِا

ْ
ِخرِ ا ُو�ِال

ْ
 .  بُِمْؤِمِن�ُ  ُه ْ  ُوُما آل

 
ُ  فُاْ�بُدِ  -تعا - اهللا قال الشك، وضده اإلخالص: )وسادسها( َف ُ  ُتِْلًصا ا

ُ
  اّةينُ  ل

ُ
ال
ُ
�  ِ ف  اّةينُ  َِ

ُالُِص 
ْ
ِوْرُت  لِّ�  قُْل  -تعا - وقال ال

ُ
نْ  �

ُ
ْ�بُدُ  �

ُ
�  ُ َف ُ  ُتِْلًصا ا

ُ
ُ  قُِل : وقال اّةينُ  ل َف ْ�بُدُ  ا

ُ
ُ  ُتِْلًصا �

ُ
 .  ِديِ�  ل

 ال قال من �شفاعت الاس �سعد: قال -وسل  عليه اهللا ص�- الب عن هر�رإ �ب عن الصحيح و�
 حرم اهللا فِن عتبان حديث ف -وسل  عليه اهللا ص�- قول مع� وهو ، قلبه من خالصا اهللا لال �
 دون وحده، هللا اععبادإ ت�ون �ن فاإلخالص.  اهللا وجه بذلك يبتغ اهللا لأل � ال قال من الار ع
 اهللا ص�- �مد اتباع ف اإلخالص و�ذا ورسل، نب وال مقرب ولك ال عغ�ه، شء منها يصف �ن

 ما ل  الحا�  ترك و�ذا والخاعفات، الدع وترك وتديمه، سنته، ع باالقتصار -وسل  عليه
 ل  بها ح�  �و رضيها من فِن للش�عة، وصادمة و� ابتدروها، و دات قوان� من اعبش وضع
 . الخلص� من ي�ن

 
 رسول، و�بة اهللا، �بة اععبد ع فيجب والغضاء، الدراهية من لضدها النافية الحبة: ) وسابعها(

 صحيحة كنت مت الحبة فهذه طاعته؛ و�هل �ولائه و�بة واألقوال، األعمال من �به ما ك و�بة
 و�عبد -وسل  عليه اهللا ص�- رسول و�تبع اهللا، يطيع الصادق اععبد فتى الدن، ع آثارها ظهرت

 �ذر وتراه واألعمال، األقوال من وواله �به ما ك ل  ورسارع بطاعته، و�ت�ذ عبادته، حق اهللا
 ف وليذإ للنفس ة�بو� العاص تلك كنت ولو و�بغضه ، �هلها و�مقت عنها، و�بتعد العاص
 الحبة؛ صادق فهو كذلك كن فمت بالكره، حفت والنة بالشهوات، حفت الار بأن ععلمه اععادإ
 من عندك �ور يبغضه ما كن لذا: فقال ر�؟ �حب مت -اهللا رحه- الصي الون ذو سئل ولذا
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 .  الصَ
 الب اتباع �بته ععالمة اهللا شط وقد ة،باطل فدعواه يوافقه ول  اهللا �بة ادع من:  بعضه  و�قول

ّبونُ  ُكنْتُ ْ  لِنْ  قُْل  -تعا - قول ف -وسل  عليه اهللا ص�- ِ
ُ
ُ  ت َف ُ  ُ�ِْببُْ� ُ  فُاتفِبُعوِ�  ا َف  عُُ� ْ  ُو�ُْغِفرْ  ا

 .  ُذنُو�ُُ� ْ 

 األعمال، من لزمه�ست وما -وسل  عليه اهللا ص�- الب �بة ع األدعة بعض ذكرنا �ن سبق وقد
 . تعا  اهللا �بة فدذلك

  
 منهما ك �ستلزمه وما معناهما الشهادتان اهللا حفظه جَ�ن بن اععالمة ووقع وهذا

http://www.ibn-
jebreen.com/book.php?cat=1&book=72&toc=4672 

  
 ؟ الشوط بهذه يقووون الرافضة فهل الشهادت� شوط سبق اا عرفنا

 رسجدون �نه  كما وغ�ها والشفاء كلرزق الخلوق رستطيعها ال �وور ف اهللا غ� نيدعو نراه  لنا
 عنده  العتمدإ كتبه  �مهات من والوثائق بالصور عقائده  ف ذلك وضحنا وقد للقبور

 و�ظنه  ينطق ل  �م بالشهادت� نطق سواء خاعفه  من ك الرافضة ي�فر كيف ع�ى واآلن
 بهما ينطق ل  من قبل �بالشهادت نطق من ي�فرون

  
 ردإ �هل الاس كن: قال جعفر �ب عن روي نصه ما للكي� ٢٤٦ ص ٨ ج الكف روضة كتاب ف جاء
  اعغفاري ذر و�بو اعفارس وسلمان األسود بن القداد ثالثة لال وآل عليه اهللا ص� الب بعد

 
 

 يناسب وما والصاب الخاعف� ر�ف باب"١٩٩ ص ٢٨جزء" للمجلس األنوار بار كتاب ف جاء
 ذلك
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 ل لن:  فقلت خلواته بعض ف معه كنت:  قال الس� بن عع� وو� عن الراسا� ع �ب عن
 .�حبهما من كفر ، كفران:  فقال وعمر؟ ب�ر �ب عن:  الرجل� هذين عن تَ� �ال حقاً  عليك

 
 

 الار باب"٣٠١ ص ٨ جزء" الدتاب نفس ف �يضاً  وجاء
 لبت الا� و�ابها ، زر�ق وهو للظال  األول بابها ، �بواب سبعة لا بهن  يؤ�:  قال بص� �ب عن

 السابع والاب ، هوس بن ععسدر والسادس ععبداللك والاوس لعاو�ة والرابع ، للثاعث والاعث
 �تبعه  لن �بواب فه  ، سالمة ألب
 عن كناية عسدر ي�ون �ن و�تمل قال �ن ل  عمر هو بتوال ، ب�ر �ب عن كناية الزر�ق:  بيان

  �شة
 
 

 الي عفان بن عثمان فهذا ، �حد من منه  سل  وما االتهامات بأقذر ور� وت�ف� وععن سب
نْ ( شئنه ف اهللا �نزل والي بنتيه وسل  عليه اهللا ص� الب زوجه مف

ُ
 ُساِجداً  اللفيِْل  آنُاء قُانٌِت  ُهوُ  �

ِخُرإُ  ُ�ُْذرُ  ماً ُوقُائِ 
ْ
ينُ  رُْستُوِي ُهْل  قُْل  ُرّ�هِ  رُْحُةُ  ُوُ�رُْجو اآل ِ

ف
ْعلُُمونُ  ال ينُ  ُُ ِ

ف
  ُوال

ُ
َفُما ُُْعلُُمونُ  ال رُ  لِ ْولُوا ُُتُُذكف

ُ
� 

ُاِب 
ْ
ل
ُ ْ
 ) ٩:  الزور( )األ
 عثمان عن اععاو� �بو�مد اعفاجر وؤعفه قال ) القدي  وستحق ل  الستقي  الصاط(  كتاب ف

  ٣٠ص الاعث الزء ف عنه اهللا رض
  ) برجها �ور ث  فقار�ها لحد بالر�إ �ت انه( 

 .  باةف يضب و�ن و�تخنث به يُلعب ان عثمان كن:  الثاعب كتاب ف الكب قال

  
 عنها اهللا رض  �شة اهللا رسول لبيبة ١٦٥ ص بالزنا اتهاما الزء نفس ف �يضاً  �ورد ث 

 �جع كما لا ال الزنا عن لبينا ت��ه ذلك:  قلنا"  يقولون اا مَؤون �ولك"  قول ف اهللا بر�ها:  قالوا
 الفسون

 شيئا اهللا من عنهما يغنيا ل  �نهما ولوط نوح اور�ت عن اهللا �خَ وقد...  الصفحة نفس ف قال �ن ل 
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 وحفصة ععا�شة اهللا من تعر�ضاً  ذلك و�ن
 

 ل  به يتقر�ون اا � وع�ن جائزإ فقط عنده  الصحابة ععن وسأعة �ن اعقارئ �خ عتقدت وال  
 !! الصحابة للعن األ�سب واألوقات األما�ن و�تخ�ون بل ، اهللا
  ٩٣ص الرابع الزء ) األخبار لا (  كتاب ف جاء الي النبيه لذا �نظر
 فقل البال ف كنت لذا ، عليه  لللعن و��سبها والاالت واألوقات األودنة �شف �ن �عل : تنبيه
 �باب�ر ث  عمر �ععن ا� ، الال من بفراغ وراراً  والطه� واإلستَاء الخلية من واحد ك عند
 �و شمر ث  وعمر سعد بن ث  وعمر ز�اد ابن ث  وعمر يز�د ث  وعمر معاو�ة ث  وعمر عثمان ث  وعمر
 ل  بأفعال  رض من و�ععن ال�  و�م وهند وحفصة  رشة �ععن ا� ، وعمر عسدره  ث  عمر
 . اعقيامة يوم
 
 ماض ف فقط كن جيعاً  عليه  اهللا رضوان الصحابة وت�ف� وععن سب �ن ظان يظن ال ولك 

 لك العاص زمننا ف اةالئل بعض اعقارئ �خ لك نورد األقوال هذه تر�وا الزمن هذا ف �ما الرافضة
 .سلفه  عن خلفه  يتغ� ول  بقوا ما دينه  هذا �ن تتأرد

 
 رض الطاب بن عمر مقتل ذكرى يوم الكتب يعتَ الصواف ياس� للعالمة ) اةرر عقد(  كتاب ف
 شنيعة ب�لمات عمر وصف �ن بعد الوم ذلك ف واالبتهاج باعفرح و�أوره  ل  عيداً  عنه اهللا

  
  العض بعضه  الرافضة ي�فر كيف

 اعتشيع ضورات من بل السلمات من عنده  العض يعدها ئلوسا ف

 وا�رافه  غيه  ف وتمادوا كب�اً  مبلغاً  والضالل الوى فيه  بلغ قوم ع بغر�ب عيس هذا وع�ن
 !!  عقباه تمد ل  ما ل  وصلوا �ن ل 
 

 لو: (  قال �نه ) اعقوم عند السابع العصوم وهو الكظ  ووس اإلمام(  السن �ب عن الكي� روى
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 .  ) ٢٢٨/  ٨(  الكف من الروضة.  ) ورتدين لال وجدته  لا شيعت م�ت
 

 !!  به تفدر عقل لك من يا فتنبه شيعته ف الكظ  ووس اإلمام كم هو فهذا
 

 .  يعتقدها من الرافضة علماء بعض فيها �فر اعت السائل بعض نذكر سوف واآلن
 

 :  واألئمة األنبياء سهو بعدم قال من الرافضة علماء بعض ت�ف�:  األو� اللقة
 
 :  واألئمة األنبياء سهو ف الرافضة معتقد -

 والطأ واعنسيان واعغفلة السهو من معصوم� واألئمة األنبياء �ن الرافضة علماء �رث يعتقد
 �ن عصوميه م بعض قول من �د �نا ح� ف - نظر ذلك و� - ذلك ع اإلجاع ينقل و�عضه 
 !!  اعقول بهذا يقول من ي�فر من منه  بل علمائه  بعض و�ذلك اللعنة رستحق اعقول بهذا اعقائل

 
 :  اعغيب يعلمون األئمة بأن يقولون �نه  ع تدل اعت الروايات من رواية و�ل� 

 �ب عن عمر بن �حد عن سعيد بن الس� عن �مد بن �حد عن األنوار بار ف الجلس روى
 عيس وسأعة عن فداك جعلت �سألك ل�:  ل فقلت قال ) ع(  عبدا� �ب ع دخلت:  قال بص�
 لن:  قال ث  ) عبدا� �بو �ي(  سدت ث  قال: (  قال �ن ل  الرواية ذكر ث ..  ك� رسمع �حد هاهنا
 ، اععل  واهللا هو هذا فداك جعلت:  قلت:  قال الساعة تقوم �ن ل  كئن هو وما كن ما ععل  عندنا
 بالليل �دث ما:  قال ، اععل  هو شء فأي فداك جعلت:  قلت:  قال ، بذاك هو وما ععل  لنه:  قال

 ) ٣٨/  ٢٦(  للمجلس األنوار بار )اعقيامة يوم ل  الشء بعد والشء األور بعد األور والهار
 .  ) ١(  باب ) ٧٠(  رواية

 
 :  واألئمة ألنبياءا سهو بعدم اعقائل� بعض ·
 رئاسة لله انتهت(  فيه قالوا الي العمان بن �مد بن �مد عبدا� �بو ) ه ٤١٣ ت(  الفيد/  ١

 .  ) وقته ف اإلمامية
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 جوازه ذكر قدم ما لال صغ�إ عليه  توز وال ، األنبياء كعصمة معصووون األئمة لن: (  الفيد قال
 .  ٥٧ ص السبحا� جعفر لؤعفه اإلمامية الشيعة مع.  ) األحكم من شيئاً  ينسون وال ، األنبياء ع
 
 الدتب من وهما ) االستبصار(  و ) الهذيب(  كتاب صاحب اعطائفة شيخ ) ه ٤٦٠ ت(  اعطوس/  ٢

 كمه انظر ، اعطوس ع بن الس� بن �مد جعفر �ب:  الرافضة روايات مدار عليها اعت األر�عة
  ٤٢ ، ٤٠ ص الشيعة مع كتاب نقله كما ٣٨ و ٣٠ سأعةو عقائده ف
 

 :  قال حيث
 السهو وعن ، كها والنوب اععيوب عن مطهر�ن معصوم� كنوا األنبياء جيع: (  ٣٠ السأعة

 .  )..  اللحد ل  األعمار �ول من واألقوال األفعال ف واعنسيان
 

 عمداً  و�ب�إ صغ�إ ، كها النوب من مطهر�ن معصوم� األئمة ي�ون �ن �ب: (  ٣٨ السأعة
 وارتفع ، اعقلوب من �له  لسقط العصية فعلوا لو �نه بدلل ، واألقوال األفعال ف السهو ومن وسهواً 
  عش االث� األئمة غ� معصوم وال ، الضل� بالضاع� يهدون و�يف ، الوثوق

ً
 فثبت ، لجا 

  ).  لمامته 
 
 ع بن يوسف بن السن منصور �بو اةين جال باععالمة اللقب ) ه ٧٢٦ ت(  ال� مطهر ابن/  ٣
 .  الس� وقيل الطهر بن

 :  اإلمامة ف الدرامة منهاج ف قال حيث
 
 عغرض تقع لنما �فعال و�ن بواجب ىل وال قبيحاً  يفعل ال حدي  عدل اهللا �ن ل  اإلمامية ذهبت( 

 ل  األصلح هو ما يفعل باععباد رءوف و�نه ، اععبث وال اعظل  يفعل ال و�نه ، وحدمة صحيح
 �نبيائه لسان ع باععقاب وتوعده  الواب ووعده  ، لجباراً  ال تي�اً  كفه  تعا  و�نه ، واألنفع
  ) العاص وال اعنسيان وال الطأ عليه  �وز ال بيث العصوم� ورسله
 .  ) ١٢٤ ، ١٢٣/  ١(  تيمية البن السنة منهاج انظر
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 �ول من و�ب�ها صغ�ها والعصية والسهو الطأ عن معصووون األنبياء و�ن: (  آخر ووضع ف وقال
 .  عنه  النف� ولزم العثة فائدإ فانتفت يبلغونه بما وثوق يبق ل  و�ال آخره ل  اععمر
 .  ) ٩٩/  ٢(  تيمية البن السنة منهاج.  ) تقدم كما ذلك ف كألنبياء معصووون األئمة و�ن

 
(  فيه قالوا الي بالجلس اللقب القصود بن تق �مد بن باقر �مد:  ) ه ١١١١ ت(  الجلس/  ٤

 .  ) الدقق الحقق اععالمة والسلم� اإلسالم شيخ
 

 عليه  األئمة عصمة ع اتفقوا اإلمامية �ن اعل : (  بقول األئمة عصمة ع اإلجاع نقل وقد
 الأو�ل ف لطأ وال �سياناً  وال عمداً  ال �صالً  ذنب منه  يقع فال و�ب�ها صغ�ها نوبال من السالم

  ) ٢٠٩/  ٢٥(  للمجلس األنوار بار.  ) سبحانه اهللا من لإلسهاء وال
 .  ) ٦(  باب ) ٢٣(  رواية

 
 فيه قالوا اعغطاء كشف آل رضايان �مد بن ع بن الس� �مد:  ) ه ١٣٧٣ ت(  اعغطاء كشف/  ٥

  ) الشيعة علماء وشاه� �شهر ومن ، العاص�ن اإلسالم رجال كبار من: ( 
 

 اإلمامة �ن يعتقد �ن يع� باإلمامة االعتقاد وهو خاوساً  ر�ناً  زادوا اإلمامية الشيعة وع�ن: (  قال
 �ن ورشتطون الالحق ع ينص سابق ك عش اث� ف متسلسلة واإلمامة … كلبوإ لع� منصب
 .  ) به القة لزاعت و�ال والطيئة الطأ عن كلب معصوماً  ي�ون
 .  ٩٨ ص اعغطاء لكشف و�صولا الشيعة �صول

 
 مظفر آل عبدا� الشيخ بن �مد الشيخ بن رضا �مد الشيخ:  ) ه ١٣٨٣ ت(  الظفر رضا �مد/  ٦

 .  ) اعفضل �هل و�شف اععل  �هل �فاضل من: (  فيه قالوا ، الجف
 

 جيع من معصوماً  ي�ون �ن �ب كلب اإلمام �ن نعتقد: (  �فاضله  من هو الي الرجل هذا قال
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 �ن �ب كما سهواً  �و عمداً  الوت ل  اعطفوعة سن من بطن وما منها ظهر ما واعفواحش الرذائل
 من نقال.  ٩٥ ص الظفر رضا لحمد اإلمامية عقائد.  ) واعنسيان والطأ السهو من معصوماً  ي�ون
 .  ٣٠ ص النيد ععبدا� والشيعة السنة ب� هادئ حوار

 : المي� وصطف السيد بن!!  اهللا روح آغ سيده  وهو:  باإلمام اللقب الالك المي�/  ٧
 .  ) م ١٩٨٩ ت( 
 

 يزال ال للفقهاء ) ع(  األئمة منحه الي النصب �ن نعتقد �ن: (  اإلسالمية الدومة ف قال
 فيه ما ب�ل اإلحاطة فيه  ونعتقد اعغفلة �و السهو فيه  تتصور ال الين األئمة ألن ، ل  �فوظاً 
.  ) وفاته  بمجرد بعده  من اعفقهاء عن يزول ال النصب هذا بأن عل  ع كنوا للمسلم� وصلحة
 .  ٩١ ص اإلسالمية الومة

 
 :  مغنية جواد �مد/  ٨

 ف الع� بهذا اععصمة رشتطون اإلمامية والشيعة: (  نصه ما ععصمةا مع� ب� �ن بعد قال حيث
 .  ٣٨ ص ال�ان ف الشيعة.  ) الب ف شط � كما تماماً  اإلمام

 .  اععقلية باألدعة لا ووستدالً  ، لا وؤ�داً  اععصمة اشتاط ف التقدم� �ئمته  �قوال سد ث 
 
 :  السماوي اليجا� �مد/  ٩

 وخصوصاً  اعتهات هذه عن األنبياء ي�هون فه  اليت �هل �ئمة ل  استناداً  الشيعة �ما: (  لقا حيث
 عن معصوم وهو كب�إ �و كنت صغ�إ والعاص والطايا النوب عن م�ه بأنه و�قولون �مداً  نبينا
 .  ٣٠ ص الصادق� مع.  ) والسحر والسهو واعنسيان الطأ
 .  ٨٣ ص ) اليجا� �مد ا�ال كشف(  كتاب من نقالً 

 
 :  السبحا�/  ١٠

 ث .  ) وسل  عليه اهللا ص� الب بعد اإلمام عصمة لزوم ع اةلل: (  بقول السأعة لذه عنون حيث
 .  األئمة عصمة ع نظره ف تدل اعت األدعة سد
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 .  ٦٠ ص اإلمامية الشيعة مع انظر
 

  القول هذه بذكر �شغلنا�  �ن و�عد
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 حإلسالم ع مات طالب أبا أن قالم  
 مب� لذ وردود اعطعن وهذا، الصحيح� ف اعت طاعب �ب �فر روايات ف الشيعة من الدث� يطعن 

 القد ف األمانة وعدم العصب اجتمع و�ذا اععلمية األمانة عدم وع ، الذهب والوى العصب ع
 .. ل قيمة ال وردودا القد �و الحث �صبح

 
 ُرْهِدي ال لِنفُك  {: تعا  قول تفس�ه ف لبراهي  بن ع:  اعق� تفس� فف، بذلك �شهد كتبه  وهذه
ْحبُبُْت  ُمنْ 
ُ
 كن وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فِن طاعب �ب ف نزعت: قال ،[  ٥٦:  اعقصص[ } �
 مات فلما بنفس �عل  �نا �خ يابن فيقول ، اعقيامة يوم بها �نفعك اهللا لال � ال قل ع  يا: يقول
 ، الوت عند بها ت�ل  �نه وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول عند الطلب عبد بن اععباس شهد
 تفس�..  اعقيامة يوم انفعه و�رجوا منه �سمعها فل  �نا �ما:  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال
 . (( ٢٣٠/  ٣((  واعَهان )) ٥٦: ص اعقصص ))، )( 142 / ٢((  اعق�

 
 اهللا ص� اهللا رسول قال: ( )١٠ص" ( الراوندي نوادر"  كتابه ف )الشيِ( الراوندي اهللا فضل وقال
 عليه الضحضاح به �بلغ حت الحي  �صل من �خرجه ع� عذاباً  الار �هل �هون وسل  وآل عليه
 .) دماغه منهما يغ� نار من نعالن

 
 طاعب �ب لسالم ف الاس اختلف: الالغة نهج شح ف الديد �ب ابن عن نقالً  سالجل وقال
 �بو الشيخ:  منه  بذلك العتعة شيوخنا بعض وقال وسلماً  لال مات ما :والز�دية اإلمامية فقال

 شيوخنا ومن واععامة الديث �هل من الاس �رث وقال وغ�هما، اإلسكف جعفر و�بو اللخ اعقاس 
 عليه اهللا ص� اهللا رسول لن:  وشهوراً  حديثاً  ذلك ف و�رون قومه دين ع مات: وغ�ه  الص��

 اععرب تقول �ن لوال: فقال تعا ، اهللا عند غداً  بها لك �شهد كمة ع  يا قل: ووته عند قال وسل  وآل
: قال لنه: وقيل!  األشياخ دين ع �نا: قال لنه وروي عينك، بها ألقررت الوت عند جزع طاعب �با �ن
 . ذلك غ� وقيل الطلب عبد دين ع �نا
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ينُ  لِلنفِبّ  ُكنُ  ُما {:تعا  قول �ن الحدث� من كث� وروى ِ
ف
ن ُءاُمنُوا ُوال

ُ
�ِ�ُ  رُْستُْغِفُروا �  ُكنُوا ُولُوْ  لِلُْمْشِ

ْو�ِ 
ُ
ُ  ُما ُ�ْعدِ  ِمن قُْرُ�  � َفُه ْ  لُُه ْ  تُبُ�ف

ُ
َ  

ُ
ُِحي  ْصُحُب �

ْ
�ِيهِ  لِبُْرِهي  اْسِتْغُفارُ  ُكنُ  ُما وُ  ال

ُ
وِْعُدإٍ  ُعن لِالف  أل  مف

ا لِيفاهُ  وُُعُدُها ُ  فُلُمف ُ  تُِب�ف
ُ
نفهُ  ل
ُ
ّ  ُعُدوّ  َ َّ  

ُ
� ف َُ  اهللا رسول ألن طاعب �ب ف �نزعت ،[114-113 : الو�ة[ } ِمنْهُ  ُر

 . ووته بعد ل استغفر وسل  وآل عليه اهللا ص�
 

ْحبُبُْت  ُمنْ  ُرْهِدي ال لِنفُك  {:تعا  قول �ن ورووا
ُ
 . طاعب �ب ف نزعت} �

 
 لن: ل فقال طاعب �ب ووت بعد !وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  جاء )ع(علياً  �ن ورووا
 � والصالإ ص�،ي رآه �نه عنه �حد ينقل ل  به واحتجوا ؟ فيه تأور� الي فما قض قد الضال عمك
 . شيئا تر�ته من يأخذا ل  وجعفرا علياً  و�ن والكفر، السل  ب� الفرقة

 
 حق ف صنع لا عذابه بتخفيف وعد� قد اهللا لن: قال �نه وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن ورروا
 استغفرت لو: لفقا و�وك ألبيك استغفرت لو: ل قيل لنه �يضاً  عنه ورووا . نار من ضحضاح ف و�نه
 من حجرإ ف طاعب و�با وآمنة اهللا عبد �ن ،و يصنعا ل  ما للّ  صنع فِنه طاعب ألب الستغفرت لما

 . (( ١٥٥/  ٣٥((  الحار ف ذلك ك انظر.  جهن  حجرات
 

 بينما كفر، بأنه اعقرآن ذكره الي كآزر األنبياء آباء ف ذلك يفعلوا ل  لنه  واألور واألد�: قلت
 !! عمه ف نزعت اآلية و�ن كفر عيس بأنه زعمت اعقوم يدإعق
 

 : طاعب �ب ليمان ع يزعمون كما تدل السنة كتب ف الروايات ببعض رستدلون لنه  كما
 

 بن اهللا عبد بن اععباُس  حدث� لسحاق ابن قال: (  لسحاق لبن برواية الشيعة �تج : األو� الشبهة
  قلها ع  �ي:  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال قال �ن لل...  عباس ابن عن �هله بعض عن معبد
 لوال  واهللا �خ، ابن يا: طاعب �بو فأجابه اعقيامة، يوم الشفاعة بها لك استحل  الوحيد كمة �ي

 عقلتها، الوت، من فز  قلتها لنما �ن� قررش تظن و�ن بعدي، من �بيك ب� وع عليك السبة تافة
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 شفتيه، �رك فوجده لله اععباس نظر طاعب، �ب من الوت تقارب فلما ، بها ألسك لال ا�قول وال
 ص� اهللا رسول فقال يقولا، �ن �ورته اعت الكمة �خ قال عقد �خ ابن يا: قال ث  بأذنيه لله فأصغ

 )) ٢٨/  ٢((  هشام البن البو�ة الس�إ.  ) �سمع ل  :وسل  وآل عليه اهللا
 

 االس  ف لبهام وهذا �هله بعض عن قول وهو حال يعرف ال مبهماً  فالسند �اهيل فيه لسناده:  نقول
 من يذكر ل  لدنه ثقة عباس بن معبد بن اهللا عبد بن عباس.. انفرد لو فيه يتوقف ومثله والال،
 نب عباس طر�ق من )) ٤٣٢/  ٢((  الستدرك ف الا�  رواه طر�قه ومن عباس ابن عن حديثه
 ٣٤٦/  ٢((  اةالئل ف اليهق رواه الا�  طر�ق ومن. عباس ابن عن �بيه عن معبد بن اهللا عبد
 �ب حال عن اععباس سؤال ف : ( تنبيه. (  عباس ابن عن �هله بعض عن معبد بن عباس عن ))

 ا�ب �ن"  رس  لك من فيه �سند عباس ابن حديث من لسحاق ابن �خرجه ما ضعف ع يدل ما طاعب
 اهللا لال � ال يقول �ن - وسل  عليه اهللا ص� - الب عليه عرض �ن بعد الوت منه تقارب لا طاعب
 الكمة �خ قال عقد واهللا، �خ ابن يا:  فقال لله فأصغ شفتيه �رك وهو لله اععباس فنظر قال، فأب
 منه �صح هو الي الديث ذاه ععارضه صحيحاً  طر�قه كن لو الديث وهذا"  يقولا �ن �ورته اعت

 لا " : قال ع حديث من الارود وابن خز�مة وابن واعنسائ داود �بو وروى. يصح ال �نه عن فضالً 
 لنه:  قلت. فواره اذهب:  قال، مات قد الضال الشيخ عمك لن اهللا رسول يا:  قلت طاعب �بو مات
  مات

ً
 من فيه �رث الرفض �هل بعض جعه زءج ع ووقفت..  الديث"  فواره اذهب فقال، وش�
 ف اليهق رواه والديث.  شء ذلك من يثبت وال طاعب �ب لسالم ع اةاعة الواهية األحاديث
 . " الوقت ذلك ف اععباس �سل  ي�ن ول  منقطع لسناد هذا: "  وقال )) ٣٤٦/  ٢((  اةالئل

 
 كن طاعب �با �ن: (  )) ١٨٣/  ١((  الشفاء بكتا ف عياض اعقاض رواه حديث �:  الانية الشبهة
 سبقت كما  ثبت فقد باإلسالم، وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد مبعث من قومه عقيدإ بطالن يرى

 ع كن كما �بدا، لوثن رسجدوا ول  قط، بصن  يهيموا ل  الين النفاء، التأل� من كن �نه  اإلشارإ
 . ) تماما الطلب عبد �بوه ذلك

 
 بن جهل بأب الق ُش�ق بن األخنس �ن روي فقد ,طاعب �ب ليمان ع دلل عيس هذا �ن:  نقول
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 غ�نا �حدٌ  عندنا عيس فِنه ؟ كذب �م هو �صادٌق  �مد عن �خَ� ال�  �با يا:  ل فقال هشام
 والسقاية ءباللوا قصّ  بنو ذهب لذا وع�ن، قط كذب وما لصادق �مداً  لن واهللا:  جهل �بو فقال

 يقولون الي لحزنك لنه نعل  قد { تعا  اهللا فأنزل ؟ قررش لسائر ي�ون فماذا والبوإ والجابة
 / 1 )( الفاس� وصفوإ )) ٢٠٥/  ١٢((  الدب� الرازي تفس�].. ٣٣:  األنعام[}  ي�ذبونك ال فِنه 

383 )) . 
 

 �ذى ودفع عنه وذاد وحاه وسل  عليه هللا ص� الب نص من كفراً  ي�ون كيف:  الالة الشبهة
 القوعة هذه عليه تقول �ن تتجر� فهل ، الدث�ون عنها عجز �ووراً  وفعل ، �خيه ابن الدفارعن
 وسل  عليه اهللا ص� الب حقه ف وقال!  لبراهي  دين ، النيفية دين ع كن �نه اععل  مع ، الشنيعة

 . ( �بوطاعب مات حت ه�رره ما قررش م� ناعت ما واهللا: ( 
 

 بنطق لال اإلسالم �هل من يُعد ال والرجل ، الار�خ ف ومعلومة مذكورإ طاعب �ب �عمال:  نقول
 . وتصديق لقرار من اعقلب ف ما ع ل�العة الشهادت�

 
 !؟ كفراً  وسل  عليه اهللا ص� الب ع  ي�ون كيف:  الرابعة الشبهة
 ُواِزُرإٌ  تُِزرُ  ُوال {:  يقول واهللا ، زوجاته لحدى �و �بنائه �حد �و �هله فر� لن الرء يض وماذا:  نقول
ْخُرى ِوْزرُ 

ُ
 ول  ، األوور هذه مثل ل  حصل اللق صفوإ وه  األنبياء وهؤالء ،[ 56 : اعقصص[}  �
  ُمنْ  ُرْهِدي ال لِنفُك  {:  يقول سبحانه واهللا قدره  من �ط �ن �و ، س�ته ِ  ف ذلك يقدح

ُ
 ْحببُْت �

ُ  ُوعُِ�نّ  َف ْهِدي ا  قد ألنه ، وقوعه �ستندر ال �ن علينا ينبغ األور فهذا، [١٨:  فاطر[}  رُُشاءُ  ُمن ُُ
 ، كفر واةه لبراهي  وهذا ، ع�فرهما الار ف زوجته و�يضاً  �بنائه �حد فنوح السابق� لألنبياء وقع

َّ  ص� الصطف وع  ، الار ف لوط واور�إ  ف و�نه بها عليه ندعو سورإ �سببه �نزعت وسل  هعلي ا
 . رشاء ُمن و�ضل رشاء ُمنْ  يهدي سبحانه اهللا بيد فاألور ، الار

 
 دون فقط للمؤمن� الشفاعة �ن مع، لشك وسل  عليه اهللا ص� الب رشفع كيف : الاوسة الشبهة

 ؟؟ الش��
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: قسم� ع و� اععظ�، شفاعته و� ة، م شفاعة وسل  عليه اهللا ص� للرسول لن:  نقول

 عس {: عنه  قال والي الحمود، القام � اععظ�، وشفاعته الاس، آلحاد وشفاعة ألمته، شفاعته 
 ال ما الحش بأهل واعغ   الدرب يبلغ ح� وذلك[ ٧٩:  اإلساء[}  �موداً  مقاماً  ر�ك يبعثك �ن

 نوح وهدذا فيعتذر آدم فيأتون  ر��  عند ع�  عرشف من تنظرون �ال بعضه  فيقول يطيقون،
 �ول  الاس، لميع فيشفع وسل ، عليه اهللا  ص� �مد نبينا ل  يأتون حت وعيس وووس و�براهي 
 والحاسبة اهللا ع األعمال عرض ل  والول، الدرب  ذلك من لخرجوا وفاجره ، و�ره  وآخره ،

 ع وال الؤمن�، ع مقصورإ عيست اععظ� فشفاعته رإهر�  �ب حديث من الصحيح� ف كما
  .�مته

 
 عن الصحيح�  فف شيئاً، باهللا رشك ال �مته من مات من ك نائلة ف� ألمته الاصة شفاعته �ما
 ك فتعجل وستجابة دعوإ نب  لك"  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قال قال عنه اهللا رض هر�رإ �ب
 من مات من تعا  اهللا شاء لن نائلة ف�  اعقيامة يوم ألمت شفاعة دعو� اختبأت و�� دعوته نب
 فف طاعب، �ب ععمه شفاعته األفراد ببعض الاصة شفاعته ومن  "شيئاً  باهللا رشك ال �مت

 ععله: "فقال عمه عنده وذكر وسل  عليه اهللا ص� الب سمع �نه الدري سعيد  �ب عن الصحيح�
 .  "دماغه منه يغ� كعبيه يبلغ الار من ضحضاح ف فيجعل اعقيامة يوم شفاعت  تنفعه

 
 فما {: الش��  عن تعا  قول مع" شفاعت تنفعه ععله"  وسل  عليه اهللا ص� قول �ستشك وقد

 عةانو الشفاعة لن: يقال �ن : األول طر�قان بينهما وللجمع[ ٤٨:  الدثر[}  الشافع� شفاعة تنفعه 
 �نه  هو: الشافع� شفاعة تنفعه  ال ب�ونه   الراد لن يقال �ن: الانية اعطر�قة اآلية، بهذه كفر لك
 الديث لبوت بالشافعة طاعب �بو وخص عنه ، ىفف  ال �نه  الراد وعيس الار من بها ىرجون ال

 خص -طاعب �با يع� -بأنه و�جيب(  الاري فتح ف حجر ابن قال  اععموم، خصص الي الصحيح
 مع� ىاعف اآلية ف النفعة مع� وقيل وسل ، عليه اهللا ص� الب خصائص  من عدوه وللك
 جزم و�هذا بالحقيق، النفعة الديث و� الار، من اإلخراج اآلية ف بها والراد الديث،  ف النفعة

 حيث  من لإلن�ار مع� فال طاعب، �ب شأن ف الرواية صحت العث، ف اليهق وقال اعقرطب 
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 الرشفع �نه ف الصادق  الَ لوجود امتنعت قد الدفار ف الشفاعة �ن عندي ووجهته الرواية، صحة
 …بتخصيصه الَ ثبت  من منه ىص �ن فيجوز كفر، ك حق ف  م وهو �حد فيه 

 
 يدل هذا و� اهللا بوجود مّقر نه� تفيد واعت طاعب �ب �شعار ببعض استدالل  �:  السادسة الشبهة

 . ليمانه ع
 

 �ن اععبد اعتقاد وهو الر�و�ية توحيد فهذا، الش�� عن حكية تعا  اهللا ذكره الكم هذا �ن:  نقول
 النفرد الضار الافع الميت الحي وانه الدب� واللك والرزق باللق النفرد الرب هو تعا  اهللا

 ذلك ف ل عيس رشاء ما ع اعقادر و�ه ال� و�يده كه األور ل الي ألضطرارا عند اة ء بِجابة
 بل اإلسالم حصول ف اععبد ي�ف ال الوحيد وهذا ) اعقدر(  ب األيمان ذلك ف و�دخل ش�ك
 مقرون بهذا مقرون �نه  الش�� عن حك تعا  اهللا ألن األليه توحيد من بالزمة يأت �ن البد
 واألبصار السمع يملك �من واألرض السماء من يرزق�  من قل { :تعا  قال وحده هللا لوحيدا بهذا
}  تتقون �فال فقل اهللا فسيقولون األور يدبر ومن اعح من اليت وىرج اليت من اعح ىرج ومن

 [32 : يو�س[
 

 من نزل من سأله  ئوع { وقال[ ٨٨:  الزخرف[}  اهللا لقوعن خلقه  من سأله  وعئ { تعا  وقال
 جيع �ن يعلمون كنوا فه [ ٦٤:  اععندبوت[ { اهللا لقوعن ووتها بعد من األرض به فأحيا ماء السماء
 وه  لال باهللا �رثه  يؤمن وما { عنه  تعا  قال بل وسلم� بذلك ي�ونوا ول  وحده هللا ذلك

 اهللا غ� فد ؤه  و�فره  ش�ه  ماو� الر�و�ية توحيد هو عنه  فأيمانه [ ١٠٧:  يوسف[}  وش�ون
 وهذا الش�يات من ذلك وغ� وزعمه  والعظي  والذر بالبح ل  وتوجهه  ألصناه  وسؤال  تع�

 من �عظ  به اإلقرار ع مفطوره اعقلوب بل آدم ب� من معروفه طائفة نقضيه لل يذهب ل  الوحيد
 . بغ�ه اإلقرار ع مفطوره كونها

 
 الذل ب�ر �ب عن ب�ار بن اععباس عن اعغالب ز�ر�ا بن �مد طر�ق من روي:  ابعةالس الشبهة

 رسول فقال ع� قد شيخ وهو قحافة بأب ب�ر �بو جاء قال عباس بن عن صاعح �ب عن الكب عن
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 ألنا بالق بعثك والي اهللا يأجره �ن �ردت قال آتيه حت الشيخ تر�ت �ال وسل  عليه اهللا ص� اهللا
 / ١((  الضإ الر�اض..  عينك قرإ بذلك �لمس �ب بِسالم م� طاعب �ب بِسالم فرحا �شد نتك

397 )) . 
 

:  اععقي� وقال، كذاب:  اةارقط� قال ب�ار بن اععباس وفيه، وا� الرواية هذه لسناد �ن:  نقول
 . (( ٢٩٣ ٢( ( رق  ترجة االعتدال م�ان انظر..  والناك� الوْه  حديثه ع اعغاعب

 
  وؤمن مات طاعب �با �ن زع  ف اعقوم بها يتعلق اعت الواهية األحاديث بعض و�:  الامنة الشبهة

 
 �بيه عن الاش� عيس بن لسحاق طر�ق ومن:  قال حيث اإلصابة ف حجر ابن ذكرها قد:  ونقول
 �خ بن سمعت يقول طاعب �با سمعت يقول رافع �با سمعت يقول نفيل ب� وو� الهاجر سمعت
 و�مد غ�ه معه يعبد ال وحده يعبدا� و�ن األرحام بصلة بعثه ر�ه لن يقول عبدا� بن �مد

 ص� اهللا رسول �ن الوز�  ور �ب عن عمرو بن صفوان عن البارك بن طر�ق ومن األم� الصدوق
 بن عبدا� طر�ق ومن رح  وصلتك يقول وهو طاعب �ب جنازإ معارضا خرج وسل  عليه اهللا

 بن معمر عبيدإ �ب طر�ق ومن عمك بن الزم طاعب �بو ل قال �سل  لا �نه ع عن �بيه عن ضم�إ
 لا طاعب �ب بن لعفر قال طاعب �با �ن حص� بن عمران عن �بيه عن اععجاج بن رؤ�ة عن الث�
 ز�ر�ا بن �مد طر�ق ومن وسل  عليه اهللا ص� الب مع جعفر فص� عمك بن جناح قبل �سل 

 جاء قال عباس بن عن صاعح �ب عن الكب عن الذل ب�ر �ب عن ب�ار بن اععباس عن اعغالب
 حت الشيخ تر�ت �ال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال ع� قد شيخ وهو قحافة بأب ب�ر �بو
 بِسالم م� طاعب �ب ِسالمب فرحا �شد كنت ألنا بالق بعثك والي اهللا يأجره �ن �ردت قال آتيه
-113 / ٤((  الصحابة تمي� ف اإلصابة..  واهية األحاديث هذه و�سانيد عينك قرإ بذلك �لمس �ب

116 )) . 
 

 ؟؟ كفر �و وؤمن مات طاعب �با هل ف الحث من اعفائدإ � ما:  الاسعة الشبهة
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 ص� الب منه   ص من وخصوصاً ، ر�ف ع �و ليمان ع ماتوا ه  هل هؤالء معرفة �ب:  نقول
 ف ي�ون �ن �وز ال فمثالً ، �خرى شعية �حكم تُب� ال�  فبهذا، ل قر�ب و�ن وسل  عليه اهللا
 الين هؤالء هل نعل  ال و�ن باألحاديث سنأخذ فديف، وسل  غ� شخص الديث �و الرواية سند
(  �و ) عنه اهللا رض(  كفر ع نطلق �ن �وز ال و�ذلك! ؟ وش�ون �و وؤمنون الديث لا نقلوا
 . ذلك ك عن الار�خ ف الحث علينا لزم ولذا، ذلك �شباه �و ) اهللا رحه

 
 ؟؟ وؤمناً  مات �نه تقول الشيعة عند �حاديث وهناك كفراً  ي�ون كيف : اععاشإ الشبهة

 
، و�ناقضه يعارضه ما ول الل حديث ةيه  عيس الشيعة فِن األحاديث تلك صحة فرض ع:  نقول
 عشي االثنا الشيِ اللدهنوي ع دةار السيد فيقول:  ذلك ف �نفسه  الشيعة علماء �قوال وهاك

 ي�اد ال جداً  تتلفة األئمة عن الأثورإ األحاديث لن:  )الند لدهنو ط ٥١ص( األصول �ساس ف
 لرجوع سبباً  ذلك صار حت يضاده ما �ِزائهو لال خَ يتفق وال ينافيه ما مقابل و� لال حديث يوجد
 ."..الس اعتقاد عن الاقض� بعض

 
 هداية" كتابه ف الدرك اةين شهاب بن حس� وشيخه  ومدققه  وحديمه  و�ققه   له  و�قول
 :  )ه١٣٩٦ األو� اعطبعة ١٦٤ص" (األطهار األئمة طر�ق ل  األبرار
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 حلعصمة رقيدة نقد  
 العصوم� األئمة من الامن اإلمام وهو الرضا لإلمام قيل حيث ٣٥٠ص ٢٥ج نواراأل بار ف جاء
 ف السهو عليه يقع ل  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن يزعمون قوماً  الدوفة ف لن(  الشيعة عند

 .) هو لال � ال الي اهللا هو رسهو ال الي لن – اهللا ععنه  – كذبوا:  فقال ، صالته
 . األئمة عص عن متأخراً  ظهر لنما اعقول هذا �ن ع يدل الي الرضا اإلمام رد اهللا ر ك اي فتأول

 السالم عليه(  جعفر �بو قال:  قال �ع� بن زرارإ عن بِسناده الس� بن ع بن �مد  ١[  ١٠٣٧٥[ 
 ، سهوا يع� ، وه  فيهن وعيس اعقراءإ وفيهن ر�عات عش اععباد ع تعا  اهللا فرض الي كن:  )

 االول� ف شك فمن ، قراءإ فيهن وعيس الوه  وفيهن سبعا ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فزاد
 . بالوه  عمل االخ�ت� ف شك ومن ، يق� ع و��ون �فظ حت � د

 اعداد �بواب من ١٣ الاب من ١٢ الديث ف الكي� عن �ورده ، ٦٠٥ | ١٢٨ اعفقيه 
 
 ، زرارإ عن ، عبدا� بن حر�ز كتاب من نقال ) السائر(  آخر ف �دررس ابن ورواه  ٢[  ١٠٣٧٦[ 

 الوه  وفيهن سبعا ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول وزاد ، ر�عت� صالإ ك اهللا فرض و�نما:  وزاد
 .  قراءإ فيهن وعيس

 ١٨ | ٧٤:  السائر وستطرفات
 
 الس� �مد بن ر�يع عن ، ال�  بن ع عن ، �صحابنا بعض نع ، �مد بن ع وعن  ٩[  ١٠٣٨٣[ 
 عليه اهللا ص�(  اهللا برسول عرج لا:  قال ) السالم عليه(  جعفر �ب عن ، سليمان بن عبدا� عن ،

 زاد ) السالم عليهما(  والس� السن وة فلما ، ر�عت� ر�عت� ، ر�عات عش بالصالإ نزل ) وآل
(  اهللا رسول زاد فيما السهو �ب و�نما  قال �ن ل   ر�عات سبع ) وآل عليه اهللا �ص(  اهللا رسول
  ٩.  صالته استقبل االول� الر�عت� اعفرض �صل ف شك فمن ، ) وآل عليه اهللا ص�
 من ٦ الديث ف منه قطعة و�ورد ، ١٣ الاب من ١٤ الديث ف بتمامه �ورده ، ٢ | ٤٨٧:  ٣ الكف
 . اعفرائض اعداد �بواب من ٢١ الاب
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 بن جعفر عن ، الس� بن �مد عن ، عبدا� بن سعد عن بِسناده السن بن �مد  ٢[  ١٠٤١٥[ 
 الغرب صلينا لنا:  ) السالم عليه(  عبدا� الب قلت:  قال الصي الغ�إ بن الارث عن ، �ش�
(  اهللا رسول انصف قد �عيس ؟ �عدت  ول :  قالف ؟ الصالإ فأعدنا ، الر�عت� ف فسل  االمام فسها
 )٢! ( ؟ �تممت  �ال ؟ بر�عت� فأت  ر�عت� ف ) وآل عليه اهللا ص�

 . ١٠٢٠ | ٢٣٠:  ١ اعفقيه
 
 �ب عن ، عم�إ بن سيف عن ، فضاعة عن ، الس� عن ، �مد بن �حد عن ، وعنه  ٤[  ١٠٤١٧[ 

 لنما:  بعضه  فقال ، سلمت ر�عت� صليت �ن فلما ، بالغر بأصحاب صليت:  قال الض� ب�ر
 ، نع :  فقلت ؟ �عدت ععلك:  فقال ) السالم عليه(  عبدا� �با فأخَت فأعدت ، ر�عت� صليت
 سها ) وال عليه اهللا ص�(  اهللا رسول لن ، ر�عة فت�ع تقوم �ن �ز�ك كن لنما:  قال ث  فضحك
 . ر�عت� للها فأضاف قام ث :  فقال الشماع� يذ حديث ذكر ث  ، ر�عت� ف فسل 

 . ١٤٠٩ | ٣٧٠:  ١ واالستبصار ، ٧٢٤ | ١٨٠:  ٢ الهذيب  ٤
 

 مهز�ار بن ع عن ،  ور بن عبدا� عن ، �مد بن الس� عن.  ٣ | ٣٥١:  ٣ الكف ف الكي� ورواه
 . ر�عة فت�ع:  قول ل  مثله ، فضاعة عن ،
 
(  عبدا� �با سأعت:  قال جيل عن ، عم� �ب ابن عن ، سعيد بن الس� عن ِسنادهو�  ٧[  ١٠٤٢٠[ 

 حديث فذكر ؟ الاس يروي فما:  قلت ، رستقبل:  قال ؟ قام ث  ر�عت� ص� رجل عن ) السالم عليه
 . استقبل برح ولو ، وكنه من يَح ل  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول لن:  فقال الشماع� ذي
 . ١٤٣٤ | ٣٤٥:  ٢ الهذيب  ٧
 
(  عبدا� �با سأعت:  قال بص� �ب عن ، سماعة عن ، حس� عن ، فضاعة عن ، وعنه  ١٠[  ١٠٤٢٣[ 

 فما:  قلت ، الصالإ رستقبل:  قال ، حاجته ف فذهب قام ث  ر�عت� ص� رجل عن ) السالم عليه
 اهللا ص�(  اهللا رسول لن:  فقال ؟ ر�عت� ص� �ح رستقبل ل  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول بال

 . ووضعه من ينتقل ل  ) وآل عليه
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 . ١٤٣٥ | ٣٤٦:  ٢ الهذيب  ١٠
 
:  قال ) السالم عليه(  عبدا� �ب عن ، سماعة عن ، زرعة عن ، السن عن ، وعنه  ١١[  ١٠٤٢٤[ 

 بالاس ص� ) وآل عليه اهللا ص� ( اهللا رسول فان ، السهو سجدتا عليه فليس فأتمه سهوه حفظ من
 ؟ ذاك وما:  فقال ؟ شء الصالإ ف �نزل ، اهللا رسول يا:  الشماع� ذو ل فقال ، سها ث  ر�عت� اعظهر
 ، نع :  فقالوا ؟ قول مثل �تقولون:  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فقال ، ر�عت� صليت لنما:  قال
 �ر�ع �نها وظن ر�عت� ص� من �ر�يت قلت:  قال ، السهو سجدت وسجد ، الصالإ به  فأت  فقام
:  قال ، �ولا من الصالإ رستقبل:  قال ؟ ر�عت� ص� لنما �نه ذهب ما بعد ذكر ث  وانصف فسل 
 صالته من بق ما ل  �ت  و�نما ، الصالإ رستقبل ل  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول بال فما:  قلت

 �لسه من يَح ل  كن فان ، �لسه من يَح عن ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول لن:  فقال ؟
 . االول� الر�عت� حفظ قد كن لذا صالته من نقص ما فليت 

 الاب من ٤ الديث ف �يضا صدره �ورد ، ١٤٠٥ | ٣٦٩:  ١ واالستبصار ، ١٤٣٨ | ٣٤٦:  ٢ الهذيب  ١١
 . ١ | ٣٥٥:  ٣ الكف ف ي�الك ورواه.  االبواب هذه من ٢٣
 . مثله ، مهران بن سماعة عن ، عيس بن عثمان عن ، �مد بن �حد عن ، �� بن �مد عن

 
 �ب عن ، اعقماط سعيد �ب عن ، سنان ابن عن ، يز�د بن عمر بن ووس عن ، وعنه  ١٥[  ١٠٤٢٨[ 

 �و ر�عت� �و ر�عة ف فانصف سها جلر بم�عة هو لنما:  قال  حديث ف  ) السالم عليه(  عبدا�
 ١٥. ) وآل عليه اهللا ص�(  الب سهو ذكر ث  ، صالته ع يب� �ن عليه فانما ، الدتو�ة من ثالث

 . اعقواطع �بواب من ١ الاب من ١١ الديث ف بتمامه و�ورده ، ١٤٦٨ | ٣٥٥:  ٢ الهذيب 
 
:  قال االعرج سعيد عن ، العمان بن ع عن ، يسع بن �مد بن �حد عن و�ِسناده  ١٦[  ١٠٤٢٩[ 

 ر�عت� ف سل  ث  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ص�:  يقول ) السالم عليه(  عبدا� �با سمعت
 ر�عت� صليت لنما:  قال ؟ ذلك وما:  فقال ؟ شء الصالإ ف �حدث ، اهللا رسول يا:  خلفه من فسأل

 الصالإ فأت  صالته ع فب� ، نع :  فقال ، الشماع� ذو يدع و�ن ؟ دينال ذا يا �رذلك:  فقال ،
  الكم لكن سجدت� وسجد  قال �ن ل   �ر�عا
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 . ١٤٣٣ | ٣٤٥:  ٢ الهذيب
 . ٦ | ٣٥٧:  ٣ الكف مثله ، �مد بن �حد عن ، �� بن �مد عن الكي� ورواه

 
 عن سأله:  قال الشحام ز�د عن ، جيلة �ب عن ، فضال نب ع بن السن عن ، وعنه  ١٧[  ١٠٤٣٠[ 

 ل   فليعد ستا �و خسا ص� �نه استيقن لن:  قال ؟ ر�عات خس �و ، ر�عات ست اععص ص� رجل
 فانما الصالإ يت  ل  �نه يعل  فال فتك  انصف ث  ثالث �و ر�عت� ص� �نه استيقن هو و�ن  قال �ن

 �س ث  ر�عت� بالاس ص� ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا نب فان ، منها قب ما الصالإ يت  �ن عليه
 الاس �يها:  فقال ؟ شء الصالإ ف �حدث ، اهللا رسول يا:  الشماع� ذو ل فقال ، انصف حت

 . صالته من بق ما فأت  فأقام ، ر�عت� لال تصل ل  ، نع :  فقالوا ؟ الشماع� ذو �صدق
 من ٣ الديث ف منه وقطعة ١٤ الاب من ٥ الديث ف صدره �ورد ، ١٤٦١ | ٣٥٢:  ٢ الهذيب  ١٧

 االبواب هذه من ١٩ الاب
 
 عمرو عن ، علوان بن الس� عن ، الوزاء �ب عن ، سعد عن بِسناده السن بن �مد  ٩[  ١٠٥١٦[ 
 اهللا ص�(  اهللا رسول بنا ص�:  قال ) السالم عليه (  ع عن ، آبائه عن ، ع بن ز�د عن ، خاة بن

 ؟ شء الصالإ ف ز�د هل ، اهللا رسول يا:  اعقوم ل فقال ، انفتل ث  ر�عات خس اعظهر ) وآل عليه
 سجد ث  جالس وهو و�َ اعقبلة فاستقبل:  قال ، ر�عات خس بنا صليت:  قال ؟ ذاك وما:  قال

 . الرغمتان هما:  ليقو و�ن ، سل  ث  ر�وع وال قراءإ فيهما عيس سجدت�
 . ١٤٣٢ | ٣٧٧:  ١ واالستبصار ، ١٤٤٩ | ٣٤٩:  ٢ الهذيب  ٩
 
 مهران بن سماعة عن ، عيس بن عثمان عن ، �مد بن �حد عن ، �� بن �مد وعن  ٥[  ١٠٥٦٩[ 

 فِن ، يذكرها ح� يصليها:  قال ؟ الشمس طلعت حت الصبح يص� �ن �س رجل عن سأله:  قال
 ح� صالّها ث  الشمس طلعت حت اعفجر صالإ عن رقد ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول

 ٥. ص� ث  ذلك وكنه عن تنح ولدنه ، استيقظ
 . االبواب هذه من ٥ الاب من ١ الديث ف و�ورده ، ٨ | ٢٩٤:  ٣ الكف 
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 �بيه عن ، عبدا� بن حد� بن ع عن:  ) الوحيد(  ف بِسناده الس� بن ع بن �مد  ٦[  ١٠٥٧٠[ 
 عن ، اعطيار بن حزإ عن ، االحر �بان عن ، ال�  بن ع عن ، عبدا� �ب بن �حد جده عن ،

 اهللا ص�(  اهللا رسول فنام والصوم بالصالإ �ور اهللا لن:  قال  حديث ف  ) السالم عليه(  عبدا� �ب
 �صابه  لذا لعلموا فصل )١( ) قمت فاذا(  اوقظك و�نا انيمك �نا:  فقال ، الصالإ عن ) وآل عليه
 اصحك و�نا اورضك �نا الصيام و�ذلك ، هلك عنها نام لذا:  يقولون كما عيس ، يصنعون كيف ذلك
 . فاقضه شفيتك فاذا
 . ١٠ | ٤١٣:  الوحيد  ٦
 . فاذهب:  الصدر ف )١(

 )٢( مثله ، ال�  بن ع عن ، خاة بن �مد بن �حد عن ، �صحابنا من عدإ عن الكي� ورواه
 . ٤ | ١٢٦:  ١ الكف )٢.(
 
 �با سمعت:  قال االعرج سعيد عن ، الر�اط عن ، �بوب بن السن عن و�ِسناده  ٢[  ١٠٥٧٥[ 

 حت اعفجر صالإ عن ) وآل عليه اهللا ص�(  رسول �نام اهللا لن:  يقول ) السالم عليه(  عبدا�
 الديث ، اعفجر ص� ث  اعفجر قبل )١[ ( اللت�[  الر�عت� فص� د�فب قام ث  ، الشمس طلعت

 . ١٠٣١ | ٢٣٣:  ١ اعفقيه.
 
 عن ، عيس بن عثمان عن ، �مد بن �حد عن ، �� بن �مد عن ، يعقوب بن �مد  ١[  ١٠٦٢٠[ 

 هايصلي:  قال ؟ الشمس طلعت حت الصبح يص� �ن �س رجل عن سأله:  قال مهران بن سماعة
 ث  الشمس طلعت حت اعفجر صالإ عن رقد ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فان ، يذكرها ح�

 . ص� ث  ذلك وكنه عن تنح ولدنه ، استيقظ ح� صالها
 االبواب هذه من ١ الاب من ٥ الديث ف �ورده ، ٨ | ٢٩٤:  ٣ الكف

 وآل عليه اهللا ص�– الب سهو يندرون – اهللا  ععنه – والفوضة اعغالإ لن بابو�ه ابن  له  يقول" 
 �ن كما فر�ضة الصالإ ألن البليغ ف رسهو �ن لاز الصالإ ف رسهو �ن جاز لو:  يقولون – وسل 

 وجل عز اهللا من سهوه ألن كسهونا وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سهو وعيس … فر�ضة البليغ



 

823 

.  السهو ح�  �سهوه الاس ولعل  ، دونه معبوداً  ر�اً  يتخذ فال تلوق �ش �نه لعل  �سهاه و�نما
 ص� الب عن السهو نف اعغلو ف درجة �ول: يقول الولد بن �حد بن السن بن �مد شيخنا و�ن
 . وسل  وآل عليه اهللا
 ٢٣٤ ص١ج اعفقيه �ضه ال من كتاب من
 

 : الرضا فقه وعن
 ث  الدتو�ة من الر�عت� فري فسل  سها رجل عن سأل ورجل مالسال عليه اععال  عن يوماً  و�نت... 
 اهللا ص� اهللا رسول �ن السالم عليه وقال السهو سجدت وعيسجد فليتمها قال صالته يت  ل  �نه ذكر
 بتقص� �ورت اهللا رسول يا الدين ذو فقال الر�عت� ف فسل  اعظهر يوماً  ص� وسل  وآل عليه

 يا نع  فقالوا ؟ الدين ذو صدق للقوم وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال ؟ �سيت �م الصالإ
 سجدت وسجد سل  ث  ر�عت� للها فص� فقام ر�عت� للها فص� فقام ر�عت� لال تصل ل  رسول
 . )٣( السهو
  ه ١٤٠٦ ، ١ ط ، ) ع(  اليت آل وؤسسة تقيق ، ١٢٠ ص الرضا اإلمام فقه

 

 �ب عن بص� �ب عن وسكن ابن عن فضاعة عن الس� عن احد عن بوب� بن ع بن �مد
 الاء يصبها ل  ظهرك من لعة بقيت قد ل فقيل النابة من �ب اغتسل: قال السالم عليه عبدا�

 .بيده اللمعة تلك وسح ث  سدت لو عليك كن ما ل فقال
 عليه اهللا رضوان الفيد للشيخ القنعة شح ف االحكم تهذيب
 قدر اعطوس السن بن �مد جعفر اب اعطائفة شيخ تألف
 ه ٤٦٠ التو�
 االول الزء
 النابة من اعغسل و�يفية االغسال باب -١٧
]٣٧٣[[٣٦٦] 
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 عن ، سعيد بن الس� عن �مد، بن �حد عن ، �صحابنا من عدإ عن ، يعقوب بن �مد  ١[ ٢١٠٣[
 فقيل النابة من �ب اغتسل:  قال ) السالم عليه(  عبدا� ب� عن ، سنان بن عبدا� عن ، فضاعة

 اللمعة تلك وسح ث ! ؟ لوسدت عليك كن ما:  ل فقال ، الاء يصبها ل  ظهرك ف لعة �بقيت قد:  ل
 .)١(بيده
 .١٥ | ٤٥:  ٣ الكف
 ٢ ج الشيعة وسائل كتاب

 من وح�  ، اعغسل ف بلل اعغ� اعالم وجوب عدم باب 
 فيه شك �و اععضو بعض �س
 ٢٦٠  ٢٤١ ص
 
 عن بص� �ب عن وسكن ابن عن فضاعة عن الس� عن احد عن �بوب بن ع بن �مد ١ )١١٠٨(

 الاء يصبها ل  ظهرك من لعة بقيت قد ل فقيل النابة من �ب اغتسل: قال السالم عليه عبدا� �ب
 للشيخ القنعة شح ف االحكم تهذيب.بيده ةاللمع تلك وسح ث  سدت لو عليك كن ما: ل فقال
 عليه اهللا رضوان الفيد
 قدر اعطوس السن بن �مد جعفر اب اعطائفة شيخ - تألف
 ه ٤٦٠ التو�
 االول الزء
 النابة من اعغسل و�يفية االغسال باب١٧
]١٥ -[٣٧٣[[٣٦٦ 
 
 سنان، بن عبدا� عن فضاعة، عن سعيد، بن الس� عن �مد، بن �حد عن �صحابنا، من عدإ -

 الاء، يصبها ل  ظهرك ف لعة �بقيت قد: ل فقيل النابة من �ب اغتسل: قال )ع( عبدا� �ب عن
 )١.(بيده اللمعة تلك وسح ث  سدت، لو عليك كن ما: ل فقال

 الاعث الزء - الكف من اعفروع
 اهللا رحه الرازي الكي� اقاسح بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة: تألف
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 ه ٣٢٩/  ٣٢٨ سنة التو�
 شوح عدإ من مأخوذإ نافعة تعليقات مع
 اعغسل عند يقال وما طيب غ� وكن ف يغتسل والرجل و�عده قبله والوضوء اعغسل صفة باب

 اعغسل عند الات  وتو�ل
]٤٦[[٤٤] 

 

 السالم عليه عبدا� �ب عن عبدا� بن ر�ِ عن عيس، بن حاد عن �بيه، عن لبراهي ، بن ع ١
 الؤمن� �م� و�ن السالم عليه و�رددن اعنساء ع رسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن: قال

 تعجب� �ن �توف: يقول و منهن الشابة ع رسل  �ن ي�ره و�ن اعنساء ع رسل  السالم عليه
 .االجر من �طلب اا �رث ع فيدخل صوتها
-  اععشإ كتاب - الا� الزء - الكف من االصول

 اعنساء ع اعتسلي  باب
 :تألف

 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة
 ه ٣٢٩/  ٣٢٨ سنة التو�

 شوح عدإ من مأخوذإ نافعة تعليقات مع
 ٢٤٧ ص  ٢٢٨ ص ٢٠ ج الشيعة وسائل

 
 السالم عليه عبدا� �ب عن ، عبدا� بن ر�ِ عن ، عيس بن حاد عن ، �بيه عن ، ع:  ك ١٦
 �م�الؤمن� كن و ، السالم عليه و�رددن اعنساء ع رسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن:  قال

 تعجب� �ن �توف:  يقول و ، منهن الشابة ع رسل  �ن ي�ره و�ن اعنساء ع رسل  السالم عليه
 . االجر من �طلب اا �رث ع فيدخل صوتها
 ٤٠ج:  االنوار بار
 السالم عليه وورعه وتقواه زهده:  ٩٨ باب
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]٣٤٠[[٣٣١] 
 . ٥٠ و ٤٩:  اعغمة كشف

 
 بن ر�ِ عن ، عيس بن حاد عن ، �بيه عن ، لبراهي  بن ع عن ، يعقوب بن �مد  ١[  ١٥٦٨٥[ 

 ع رسل  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول كن:  قال ) لسالما عليه(  عبدا� �ب عن ، عبدا�
 �ن ي�ره و�ن اعنساء ع رسل  ) السالم عليه(  الؤمن� �م� و�ن ، السالم عليه و�رددن اعنساء
  ١.  األجر من �طلب اا �رث ع فيدخل ، صوتها يعجب� �ن �توف:  و�قول ، منهن الشابة ع رسل 
 . ١ | ٤٧٣:  ٢ الكف
 ١٢ ج الشيعة وسائل كتاب

 ع و�راهته ، اعنساء ع الرجل �سلي  جواز باب  ٤٨
 عليه ردهن وجواز ، الشابة

  ٧٨  ٥٤ ص

 

 عن ، عم� �ب ابن عن ، يز�د بن يعقوب عن ، �بوب بن ع بن �مد عن و�ِسناده  ٤[  ١٤٦٤٧[ 
 السندي بن وع ، الس� بن �مد عن ، وعنه ، ) السالم عليه(  اهللا عبد �ب عن ، عمار بن معاو�ة

 اهللا رسول لن ) السالم عليه(  اهللا عبد �ب عن ، عمار بن معاو�ة عن ، صفوان عن ، كه  واععباس
 بالج الاس ف و�ذن(  عليه اهللا �نزل ث  ، �ج ل  سن� عش بالدينة �قام ) وآل عليه اهللا ص�( 

 بأن �صواته  بأع يؤذنوا �ن الوذن� فأور )١( ) عميق فج ك من أت�ي ضاور ك وع رجاال يأتوك
 و�هل الدينة حض من به فعل  ، هذا  مه )٢( من �ج ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول
 تابع� كنوا و�نما ، ) وسل  وآل عليه اهللا صّ� (  اهللا رسول )٣( فحج فاجتمعوا ، واالعراب اععوال
 ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فخرج ، فيصنعونه شيئا يصنع �و ، فيتبعونه به يؤورون ما ونينتظر

 �ت حت خرج ث  ، اغتسل الشمس فزاعت الليفة ذي ل  انت� فلما ، اعقعدإ ذي من بق� �ر�ع ف
 اليداء ل  انت� حت وخرج ، مفردا بالج )٤( وعزم ، اعظهر فيه فصّ�  الشجرإ عند الي السجد

 �ر�عا �و بدنة وست� ستا الدي وساق ، مفردا بالج فلّب  ، سماط� ل الاس فصف االول اليل عند
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 ر�عت� وص� ، �شواط سبعة باليت فطاف الجة ذي من �ر�ع سلخ ف ودة ل  انت� حت ، وست�
 الصفا لن:  قال ث  طوافه �ول ف استلمه كن وقد ، فاستلمه الجر ل   د ث  ، لبراهي  مقام خلف
 والروإ الصفا ب� السِ �ن يظنون كنوا السلم� و�ن ، به اهللا بدء بما فابد� اهللا شعائر من والروإ
 اعتمر �و اليت حج فمن اهللا شعائر من والروإ الصفا لن: (  تعا  اهللا فانزل ، الش�ون صنعه شء
 اهللا فحمد الما� الر�ن فاستقبل عليه فصعد الصفا �ت ث  )٥( ) بهما يطوف �ن عليه جناح فال

 ع وقف كما عليها فوقف الروإ ل  ا�در ث  ، متسال القرإ سورإ تقر� ما مقدار ود  عليه و�ث�
 سائق لال �لوا �ن الاس يأور �ن فأوره الروإ ع وهو جَئيل �ت ث  ، سعيه من فرغ حت )٦( الصفا
 عليه اهللا ص�(  اهللا رسول وقف فلما ، نع :  فقال ؟ مناسدنا من نفرغ ول  ��ل:  رجل فقال ، هدي
 هذا لن:  قال ث  ، عليه و�ث� اهللا فحمد بوجهه الاس ع �قبل السِ من فراغه بعد بالروإ ) وآل

 مثل �وري من استقبلت ولو �ل �ن هديا رسق ل  من آور �ن يأور�  خلفه ل  بيده و�ومأ  جَئيل
 �ل �ن الدي لسائق ينبغ وال ، الدي سقت ولد� ، �ورت�  ما مثل لصنعت استدبرت الي
 ل فقال ؟ تقطر )٧( وشعورنا حجاجا لخرجن:  اعقوم من رجل ل فقال:  قال ، �له الدي يبلغ حت
 جشع  بن مالك بن ساقة ل فقال ، �بدا بعدها تؤمن عن لنك �ما:  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول

 لا �م هذا ععامنا به �ورتنا الي فهذا ، الوم خلقنا )٩( كأنما ديننا علمنا ، اهللا رسول يا:  الدنا� )٨(
 �صابعه شبك ث  ، اعقيامة يوم ل  لالبد هو بل:  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ل فقال ؟ رستقبل
 المن من ) السالم عليه(  ع وقدم ، اعقيامة يوم ل  الج ف اععمرإ دخلت:  وقال بعض ل  بعضها

 قد و� ) السالم عليها(  فاطمة ع فدخل ، بمدة وهو ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ع
 رسول �ورنا:  فقاعت ؟ فاطمة يا هذا ما:  فقال ، وصبوغة ثيابا عليها ووجد ، طيبة ر�ا فوجد �حلت

 ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ل  ) السالم عليه(  ع فخرج ، ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا
 عليها ، �حلت قد فاطمة ر�يت ل� اهللا رسول يا:  فقال ) السالم عليها(  فاطمة ع و�رشا وستفتيا

 ، ياع و�نت ، بذلك الاس �ورت �نا:  ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فقال ، وصبوغة ثياب )١٠(
 ل فقال ، ) وسل  وآل عليه اهللا صّ� (  الب كهالل لهالال:  اهللا رسول يا:  قلت:  قال ؟ �هللت بما

:  قال ، هدي ف ش��ي و�نت ، مث� لحراوك ع �ن:  ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول
 فلما ، اةور ي�ل ول  ، صحابهو� هو بالطحاء بمدة ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ف�ل
 ع �نزل الي اهللا قول وهو ، بالج و�هلوا يغتسلوا �ن الاس �ور الشمس زوال عند اعتو�ة يوم كن
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 فخرج )١١( ) لبراهي  ولة فاتّبعوا: (  نبيه
 والغرب واععص اعظهر فص� م� �توا حت بالج مهل� و�صحابه ) وآل عليه اهللا ص�(  الب

 و�منعون جع و� الزدعفة من تفيض قررش فكنت ، معه والاس غدا ث  ، واعفجر االخرإ اععشاءو
 من لفاضته ي�ون �ن ترجو وقررش ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول فأقبل ، منها يفيضوا �ن الاس
 الاس �فاض يثح من افيضوا ث (  ) وآل عليه اهللا ص�(  نبيه ع اهللا فأنزل ، يفيضون كنوا حيث

 ر�ت فلما ، بعده  كن ومن منها لفاضته  ف و�سحاق و�سماعيل لبراهي  يع� )١٢( ) اهللا واستغفروا
 كنوا ل�ى شء �نفسه  ف دخل كأنه وضت قد ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول قبة �ن قررش
 ، قبته فض�ت االراك لبيا عرنة بطن و� نمرإ ل  انتهوا حت وكنه  من االفاضة من يرجون
 ) وسل  وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول خرج الشمس زاعت فلما ، عندها �خبيته  الاس وضب
 ث  ، ونهاه  و�وره  الاس فوعظ ، بالسجد وقف حت اللبية وقطع اغتسل وقد )١٣( قررش ومعه
 يبتدرون الاس فجعل هب فوقف الوقف ل  وض ث  ، و�قامت� واحد بأذان واععص اعظهر ص�

 ووضع عيس لنه ، الاس �يها:  فقال ، ذلك مثل ففعلوا ، فنحاها جنبها ل  يقفون ناقته �خفاف
 مثل وفعل الاس فتفرق ، الوقف ل  بيده و�ومأ ، ووقف كه هذا وع�ن ، بالوقف ناقت �خفاف

 انت� لذا حت باةعة اسال و�ور �فاض ث  ، الشمس قرص اعقرص وقع حت فوقف ، بمزدعفة ذلك
 ص� حت �قام ث  ، و�قامت� واحد بأذان االخرإ واععشاء الغرب فص� الرام الشعر و� الزدعفة ل 
 تطلع حت اععقبة جرإ المرإ يرووا ال �ن و�وره  ، بالليل هاش  ب� ضعفاء وعجل اعفجر فيها

 به جاء الي الدي و�ن ، اععقبة جرإ فر� م� ل  انت� حت �فاض الهار ل �ضاء فلما ، الشمس
  �ر�عا ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول
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 حلس� بقتل أمر يز�د بأن زرمسم  
 عنه اهللا رض الس� مقتل حول كث�ا يطرح ووضوع

 بها ينفع ان سبحانه اهللا �سال اعت الردود بعض وهنا
====== 

 
 ؟ عنه  اهللا رض معاو�ة سيدنا ومته عم ابن والس� السن سيدنا بايع هل
 

 السؤال
 ال ام نع 
 

 بعصمته خدش فهذا فعله وتطا وواالته تدع فديف العصوم من افه  انت فهل نع  كن فاذا
 

 شها اهللا وقانا و�ز�د عنه اهللا رض الس� نا سيد ب� حدثت اعت للفتنة باعنسبة
 لملنا فاذا الس� مقتل عن وسؤال كن يز�د نا قلنا فلو يز�د عنه وسؤل عيس الس� ومقتل
 اهللا ص� الب عمة عبدالطلب بنت صفية امه اعت اععوام بن الز�� مقتل وسؤلة كذلك ع سيدنا
 ع سيدنا مع و�ن جرووز عمرو�ن قتله فقد وسل  عليه
 للمدرس/  واسوإ قدوإ ع االمام كتاب من حوار انقل هنا
 الز�� بقتل جرووز بن ياور ل  ع سيدنا ان تب�

 
ت:  طلحة قال )

ف
ل
ُ
 . عثمان ع الاس َ

 بدم تطلب طلحة يا.  الب� الق هو اهللا �ن و�علمون الق دينه  اهللا يوفيه  يومئذ: "  ع فقال
 ، عرسك وخبفأت ، بها تقاتل )ص( اهللا رسول بعرس جئت طلحة يا ، عثمان قتلة اهللا فلعن ؟ عثمان

 . ٦٨"  ؟ ايعت�ب �ما
ر ث   الز�� اعتل ولا ، العر�ة فاعتل ، )ص( اهللا رسول مع الواقف ببعض الز�� )ع( اإلمام ذكف
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 فأخذ )ع( اإلمام ل  حر�ه والمة �سيفه و د ، به فغدر جرووز ابن تبعه ، الدينة تلقاء وتوجه الرب
 : و�قول السيف يقلّب اإلمام

 . ! " )ص( اهللا رسول وجه عن بالدر به كشف طالا سيف "
 ابن قاتل �ش: "  يقول )ص( اهللا رسول سمعت ل�:  فقال ، الؤمن� �م� يا الائزإ:  جرووز ابن فقال
 . ! " بالار ) الز��(  صفيه

 . ٦٩ قتل فيمن معه  فقتله الهروان �هل مع عّ  ع جرووز ابن خرج ث 
 ع يدناس من باور عيس الز�� قتل جرووز ابن
 

== 

 يز�د من باور يقتل ل  الس� و�ذلك
 بن ع االمام لسان ع كتب�  ف ورد كما هذا الس� قتل ير�د ي�ن ل  معاو�ة بن يز�د ان بل

 عنه اهللا رض السن
 

 االحتجاج كتاب
 الرواإ ثقات روت عليه ادخل لا معاو�ة بن يز�د ع اععابدين ز�ن الس� بن ع احتجاج

 
 كنت فان قت�، تر�د انك بلغ� يز�د يا: السالم عليه الس� بن ع ل قال ث 

 يز�د ل فقال. وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول حرم ل  يؤديهن من اعنسوإ هؤالء مع فوجه قات�، البد
 عقتال متولا كنت ولو �بيك، بقتل اورته ما اهللا فو ورجانة، ابن اهللا ععن غ�ك، يؤديهن ال: اهللا ععنه
 الدينة ل  واعنساء وحله جائزته احسن ث  قتلته، ما
 

 فاذا
 الز�� مقتل ع سيدنا ير�د ول  ياور ل  مثلما الس� مقتل ير�د ول  ياور ل  يز�د
 شيِ جرووز بن عمرو الز�� قتل فالي
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 ايضا شيِ ر�ِ بن وشبث الوشن ذي بن شمر شيِ الس� قتل والي

 الس� خذلوا ث  اله  للقدوم الس� كتبوا فقد الالء سبب الشيعة بل
= 

 
 للحس� الشيعة خذالن عن روي وما

 بن وهانئ عقيل بن وسل  قتل ، فظيع خَ �تانا فقد : بعد �ّما«:  فيه كتاباً  الاس ل  )الس�( �خرج
 ، حرِج  غ� ف فلينصف االنصاف من�  �حّب  فمن شيعتنا، خذلا وقد يقطر، بن وعبدا� عروإ
 الورى اعالم . « ذمام عليه فليس

 
 الشيعة ع عنه اهللا رض الس� االمام د ء
 قائالً  شيعته ع عنه اهللا رض الس� االمام د  عقد وتصيبه  تالحقه  اعت عليه  الس� االمام

 ترض ال و ، قددا ئقطرا واجعله  ) و�حزاباً  شيعاً  �ي(  فرقاً  ففرقه  ح� ل  متعته  لن ا�: " 
 لعالم ، ٢٤١ للمفيد اإلرشاد {"  فقتلونا علينا عدوا ث  ، لنصونا دعونا فِنه  ، �بدا عنه  الوالإ
 اعغمة كشف ،٩٤٩ للطَس الورى

== 
 

 الشيِ الوشن ذي بن شمر الس� قاتل
 ومبغض قتلة بارك من السابغة، �بو الكب، الضباب قرط بن  شحبيل واسمه  الوشن ذي بن شمر

 يوم وشهد بالشجاعة ووصوفاً  هوازن ف الّرئاسة ذوي من �وره �ول ف كن الّسالم، عليه الس�
 ش�ف �� تعل  لنك ا�ّ :الصالإ بعد يقول السبيِ لسحاق �بو سمعه الّسالم، عليه عّ  مع صف�
 كيف و�ك: فقال! ؟ اهللا سولر ابن قتل ع �عنت وقد لك اهللا يغفر كيف: ل فقال!!! ل فاغفر
وراءنا لن نصنع،

ُ
 قام لّما �نه ث ّ . الُمر هذه من ّشاً  كّنا خاعفناه  ولو! �اعفه  فل  بأورٍ  �ورونا هؤالء �

 من جع فُفُجأه  خوزستان قرى من قر�ة  الكتانية ل  وسار الدوفة من فخرج الشمر، طلب الختار
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 ُعمرإ �بو منه وتمّ�ن قليالً  فطاعنه  ثيابه عبس من يتمّ�ن �ن قبل الشمر ل  فَز الختار، رجال
عقيت فقتله

ُ
 ،١٥٢:٣ ال�ان لسان ،449:1 االعتدال م�ان ،٩٢:٤ الار�خ ف الكول. للكب جثته و�
 176  ١٧٥:٣ األعالم ،٧١٤:١ الحار سفينة ،٧٢ األ�ساب جهرإ
 ٢٧٠/  ٧ والهاية الداية - ٥٥/  ٤ األث� ابن
=== 
 عنه اهللا رض الس� قتلوا الين الونة الشيعة الحد شعر هنا
 
  الشيِ قيس بن زحر قال و

 احد ع اإلاله فص�
  الع  تمام الليك رسول
  بعده من و نب رسول

  الدع  اعقائ  خليفتنا
  الب وص عليا عنيت
 االو  غواإ عنه �اة

 
 ذي بن شمر و ر�ِ بن شبث معه صف� شهد كما صف� و المل )ع( ع مع شهد هذا زحر و

 من باهللا نعوذ سوء خاتمة ل  فكنت كر�الء يوم السالم عليه الس� حار�وا ث  الضباب الوشن
 .الاتمة سوء
 9 ص ١ ج )ع(اليت  اهل ائمة رحاب ف و

 اععاو� السي� االم� �سن السيد
 

--- 
 ر�ِ بن شبث

  ر�ِ بن ) شيث(  شبث - 5687
 خاطبه وعقد ، الحار�� من و�ن الدوفة ل  اعقدوم منه وطلب ، ) السالم عليه(  الس� كتب
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 : فنادى  شوراء يوم ) السالم عليه(  الس�
 بن يز�د و�ا ، االشعث بن قيس و�ا ، �بر بن حجار و�ا ، ر�ِ بن شبث يا

 لك جند ع تقدم و�نما ، الناب واخض المار �ينعت �ن ل ت�تبوا �ل  ، الارث
 وسل  خروج و�ن فصل(  �واسط ف االرشاد ف الفيد الشيخ ذكره ، لعخ. .  �ندإ
 . ( الالثاء يوم بالدوفة - عليه اهللا رحة - عقيل ابن
== 

 عفان بن عثمان الليفة ع ثاروا الين من شبث ان واضيف
 

== 
 حدث ما الشيعة وتميلها ز�نب
 طاعب اب بن ع بنت ز�نب خطبة
 االمام يقول
 غ�ه  قتلنا فمن علينا يبدون هؤالء ان السالم عليه اععابدين ز�ن

 
 حذي  عن وتأنيبا ل  تقر�عا الوم ذلك ف... الدوفة �هل بضإ طاعب اب بن ع بنت ز�نب خطبة

 ور�ضا، نو� كر�الء، من باعنسوإ اععابدين ز�ن الس� بن ع ات لا قال )٢(االسدي ش�ك بن
 عليه اععابدين ز�ن فقال. يبدون معهن والرجال اليوب، وشققات ينتدبن الدوفة اهل �ساء واذا

 ز�نب فاومت غ�ه ، قتلنا فمن علينا يبدون هؤالء ان: - اععلة نهدته وقد ضئيل بصوت - السالم
 قط خفرإ ارواهللا ل  :االسدي حذي  قال. بالسدوت الاس ل  السالم عليهما طاعب �ب بن ع بنت
 انصتوا بان الاس ل  اشارت وقد السالم، عليه ع لسان ع وتفرغ تنطق كأنها منها، انطق

 اهللا ص� رسول ع والصالإ تعا  اهللا حد بعد - قاعت ث  االجراس، وسدنت االنفاس فارتدت
 وال )٤(اععَإ رقأت فال اال! !  والذل واعغدر، )٣(التل اهل يا الدوفة اهل يا بعد اما - وآل عليه
 ايمان�  تتخذون )١(ان�اثا قوإ بعد من غزلا نقضت اعت كمثل مثل�  انما الزفرإ، هد�ت
 وغمز االماء وولق والدذب، )٤(والشنف واععجب، )٣(الصلف اال في�  هل )٢(بين�  دخال

 ان انفس�  ع�  قدمت ما بئس اال )٧(ولحودإ ع كفضة او )٦(دمنة ع كمرع او )٥(االعداء
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 احرى فان�  فاب�وا واهللا اجل!  اخ؟ اتبدون خاةون، انت  اععذاب و� علي�  اهللا سخط
 )٩(ابدا ترحضوا وعن )٨(�شنارها ومنيت  بعارها، ابليت  فقد قليال، واضحدوا كث�ا، فاب�وا بالكء
 حر�� ، ووالذ النة، اهل شباب وسيد الرساعة، ومعدن البوإ خات  سليل قتل ترحضون وا�

 مقاتلت�  عند اله والرجع نازل� ، ومفزع )١٠(كم�  واس سلم� ، ومقر حز��  ومعاذ
 لوم تزرون ما وساء انفس� ، ع�  قدمت ما االساء �جت� ، ومنار )١١(حجج�  ومدرإ

 و�ؤت  الصفة، وخست االيدي، وتبت السِ، خاب عقد!  ن�سا ون�سا!  تعسا فتعسا بعث� ،
 عليه اهللا ص� لحمد كبد اي و�ل�  اتدرون والسدنة، العة علي�  وض�ت اهللا، نم بغضب

 سفدت ؟ ل دم واي!  هتدت ؟ ل حرمة واي!  ابرزت ؟ ل كر�مة واي!  ن�ثت ؟ عهد واي!  فرثت ؟ وآل
 بها جئت  عقد!  هدا البال وتر االرض وتنشق منه يتفطرن السماوات ت�اد ادا شيئا جئت  عقد! 

 )١٣(السماء وال او االرض، كطالع )١٢(خرقاء فقماء سوداء، عنقاء، صلعاء، شوهاء
����������������������������������� 

 .عنده عيس بما يمتح الى: الصلف )٣. (وخديعة خيانة: اى )٢. (ابرام بعد واقسدته حلته :اى )1)
. الص: اعفضة )٧. (الز�لة: منةاة )٦. (واععيب اعطعن: اعغمز )٥. (حق بغ� العض: الشنف )4)

 زعي  الدرإ )١١. (جرح�  دواء :اى )١٠. (تغسلوها عن اى )٩. (اععار: الشنار )٨. (اعقَ: واللحودإ
 فال الارج ل  اععليا ثناياها كنت اذا واعفقهاء .اعقبيحة: الشوهاء )١٢. (عنه  التك  ولسانه  اعقوم
 .ولؤها: االرض طالع )١٣. (اءالمق :والرقاء. السف� ع تقع
 

 الشيعة ع عنه اهللا رض الس� االمام د ء
 قائالً  شيعته ع عنه اهللا رض الس� االمام د  عقد وتصيبه  تالحقه  اعت عليه  الس� االمام

 ضتر ال و ، قددا طرائق واجعله  ) و�حزاباً  شيعاً  �ي(  فرقاً  ففرقه  ح� ل  متعته  لن ا�: " 
 لعالم ، ٢٤١ للمفيد اإلرشاد {"  فقتلونا علينا عدوا ث  ، لنصونا دعونا فِنه  ، �بدا عنه  الوالإ
 اعغمة كشف ،٩٤٩ للطَس الورى

 
--- 

 الز�د
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 :الشيعة من وووقفه اهللا رحه اععابدين ز�ن الس� بن ع اإلمام
 : فقال حقيقته  من و�شف  ره  هرو�ظ عواره  فأبان اععابدين بز�ن اللقب الس� بن ع و�ما
 �حبوا الصارى و�ن عز�ر، من ه  وال منه  عز�ر فال قالوا، ما فيه قالوا حت عز�راً  �حبوا الهود لن

 من قوماً  لن ذلك، من سنة ع و�نا عيس، من ه  وال منه  عيس فال قالوا ما فيه قالوا حت عيس
 منا ه  فال عيس، ف الصارى قاعت وما عز�ر ف الهود قاعت ما فينا يقولوا حت سيحبونا شيعتنا

 . منه  �ن وال
 فضل رواه ما و�يضاً  قبل، رو�ناها اعت كلرواية المسة لال منه  يبق ول  وتر�وه، خذلوه وشيعته هذا،
 ].١٠٧ص" الدش رجال[" شاذان بن
 : قال �نه الاقر بن جعفر ذكر كما ثالثة �و

 - مطع  بن وجب� اعطو�ل �م بن و�� الكب� خاة �بو ثلثه، لال )ع( الس� قتل بعد الاس ارتد
 ].١١٣ص" الدش رجال" ["األنصاري اهللا عبد بن وجابر : فيه وزاد مثله حزإ بن يو�س وروى

 
 :)الشيعة من و�أسهما اهللا رحهما الصادق وابنه الاقر اإلمام)

 : قال حت حد ل  الشيعة من يا�ساً  فكن الاقر �مد و�ما
  لا �ر�اعه  ثلثه لكن شيعة لا كه  الاس كن لو

ً
" الدش رجال" ["�حق اآلخر والر�ع شكك

 ].١٧٩ص
 : روى كما خسة �و �ر�عة لال الشيعة من تلصون الاقر ألبيه ي�ن ل  �نه جعفر ورش�

 به  �ب، ذكر �يون و�وواتاً، �حياءاً  شيعت �وم ه  السوء، عنه  به  صف سوء به  اهللا �راد لذا
 من:  فقلت ب�ى ث .  اعغاع� وتأيول البطل� انتحال اةين هذا عن ينفون بدعة، ك اهللا ي�شف

 بص� و�بو وزرارإ اععج� بر�د و�وواتاً  �حياء ورحته عليه  اهللا صلوات عليه  من:  فقال ه ؟
 ].١٢٤ص" الدش رجال" ["وسل  بن و�مد
:  قال �نه زرارإ عن سال  بن هشام عن روي فدما هؤالء، ع وال حت يعتمد ال نفك الاقر و�ما

 : فقال اععمال؟ جوائز عن جعفر �با سأعت
" الدش رجال" ["السلطان �عمال �حرم ل� هشاماً  يبلغ �ن زرارإ �راد لنما:  قال ث  به، بأس ال
 ].١٤٠ص
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 : يقول اهللا عبد �با سمع �نه وسمع روى وعقد �يضاً، جعفر عن فأعرفه  ؟ هؤالء كن و�يف ث 
 ].١٣٤ص" الدش رجال" ["زرارإ اهللا ععن بر�داً، اهللا ععن
 ].١٥٥ص الدش رجال" ["بص� �ب وجه ف �شغر كن الكب لن:  فقالوا بص� �بو و�ما

 
 : خاطب حيث بقول شيعته عن شدواه �ظهر فِنه الاقر بن جعفر و�ما
 األصول" ["حديثاً  �رتمه  �ن استحللت ما حديث ي�تمون وؤمن� ثالثة من�  �جد لو واهللا �ما
 ].الند ط ٤٩٦ص ١ج" الكف من

 : بنفسه رواه كما يعفور بن اهللا عبد ور�ديه �حد ل قال ذلك وألجل
 و�تولون يتولون�  ال �قوام من عجب فيدث الاس �خاعط ل�:  السالم عليه اهللا عبد ألب قلت"

 "الصدق وال الوفاء وال األمانة تلك ل  عيس يتولون�  و�قوام ووفاء، وصدق �مانة ل  ناً وفال فالناً 
 ].طهران ط ٣٧٥ص ١ج" الكف من األصول"]

  ذلك وفوق
ً
 ل  يفضوها ال حت تتلفة بفتاوى لال يفتيه  ي�ن ل  ذلك وألجل كه، اعقوم ف شكك

 .مفصالً  بيانه ور كما والخاعف� األعداء
 : يقول ما كث�اً  كن و�نه
 ].٢١٣ص" الدش رجال" ["يعفور بن اهللا عبد لال �وري و�طيع وصيت يقبل �حداً  وجدت ما

 : فقال شيعته خاطب وورإ
 رجالً  لال بقو� و�أخذ يطيع� �حداً  وجدت ما واهللا ل� ّع؟ الاس حلت  قد وللناس ع�  ما

" الكف من األصول"] "بقو� و�خذ �وري فأتبع بوصية هو�وصيت �ورته فِ� يعفور، بن اهللا عبد واحداً 
 ].٢١٥ص
 
 )للشيعة ووصفه الكظ  ووس اإلمام)

 الكم، نت  و�ه مثله، القيقة ليان ومانع جامع وصف يعرف ال بوصف وصفه  فِنه ووس ابنه و�ما
  قال فِنه
 خلص لا تمحصته  ولو رتدين،و لال وجدته  لا امتحنته  ولو واصفة، لال �جده  ل  شيعت م�ت لو
 األرائك، ع ات�ؤوا طالا لنه  ل، كن ما لال منه  يبق ل  غر�لة غر�لته  ولو واحد، األف من
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 ].٢٢٨ص ٨ج" الكف من الروضة" ["ع شيعة �ن:  فقالوا
 ،شيعته  �نه  يدعون الين ف وآراءه  �قوال  � وهذه عنه اهللا رض ع بيت �هل ه  فهؤالء
 للناس و�ظهرون اللعنات، عليه  و��يلون الو�الت، عليه  ي�بّون وه  و�بوه  �تباعه 
 اكتفينا ولدننا منه ، واعَاءإ عليه  ععناته  �رث وما تاهه ، صدوره  ف ي�نون وما حقيقته 

 ع بيت ألهل الشيعة ي�نه ما القيقة بيّّنا �ننا كما والداية البص �راد لن كفية ألنها اعقدر بهذا
 ع القاط ووضعنا �نفسه ، اعقوم كتب من وسل  عليه اهللا ص� الب بيت وألهل عنه اهللا رض

 يتبص؟ بص� من وهل يتعقل؟  قل من فهل الروف،
 و�رزقنا حقاً  الق ير�نا �ن �سأل واهللا شهيد، وهو السمع �عق �و قلب ل كن لن لكرى ذلك ف لن

 .ننيب و�له نتو� وعليه السبيل سواء ل  الادي وهو اجتنابه، و�رزقنا باطالً  لاطلا و�ر�نا اتباعه،

  ؟ من �م ؟ معاو�ة بن يز�د �م ؟ معاو�ة �م ؟ السنة �هل �ه :  الس� قتل من

  
 قتلوا الين ه  الس� شيعة �ن وتؤ�د تقرر الشيعة كتب من اععديد �د �ننا الفاجئة القيقة لن

 به غدروا ، اععراق �هل من �عفاً  عشون الس� بايع"  األم� �سن السيد قال فقد.  الس�
 .} ٣٤:١ الشيعة �عيان {"  وقتلوه �عناقه  ف و�يعته عليه وخرجوا

 
 ع تقدم �نما و ، المار �ينعت قد �ن لل ت�تبوا �ل : "  يقتلوه �ن قبل يناديه  الس� تعساً  و�نو
 بأيدينا كن سيفاً  علينا فشحذت  ، وال� استصختمونا ع ح� الماعة �يها ع�  تباً  �ندإ؟ جند

 ع يداً  و ، سحقاً  و �ولائ�  �لاً  فأصبحت  ، وعدونا عدو�  ع �ضمناها ناراً  وحششت  ،
 سفهاً  نقضتموها ث  اعفراش كتهافت للنا تهافت  و ، الباب كط�إ بيعتنا ل  استسعت .  �عدائ� 

 .} للطَس االحتجاج {"  األمة هذه عطواغيت عداً ب ،
 

 اععبد هذا �دعوت "  ل  فقال كر�الء ف واقف وهو الس� �صحاب �حد ، يز�د بن الر ناداه  ث 
 ال ؟ �يدي�  ف كألس� فصار لقتلوه عليه عدوت  ث  ، �سلمتموه جاء�  لذا حت ، الصاعح

 .}٢٤٢ الدى بأعالم الورى لعالم ، ٢٣٤ فيدللم اإلرشاد {" اعظمأ يوم اهللا سقا� 
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 ) و�حزاباً  شيعاً  �ي(  فرقاً  ففرقه  ح� ل  متعته  لن ا�: "  قائالً  شيعته ع الس� د  وهنا

"  فقتلونا علينا عدوا ث  ، لنصونا دعونا فِنه  ، �بدا عنه  الوالإ ترض ال و ، قددا طرائق واجعله 
 . { ٣٨و١٨:٢ اعغمة كشف ،٩٤٩ للطَس الورى لعالم ، ٢٤١ للمفيد اإلرشاد {
 

 يبد� �ساءها ر�ى الدوفة الس� بن ع دخل لا �نه تارىه ف العقو� الشيِ الؤرخ و�ذكر
  ٢٣٥:١ العقو� تار�خ { غ�ه  قتلنا من �ي " ؟ قتلنا فمن علينا يبد� هؤالء: "  فقال و�صخن

 
 يا�هل:"  قائالً  به وغدروا الس� قتلوا الين الس� شيعة نادى ، الهوص لعاو�ة السن تنازل ولا

 قد ل� و بط� ف وطعن�  ، ثق� وسلب�  ، ألب مقتل� :  لالث عن�  نفس ذهلت : الدوفة
 كشف { اععظ  بلغ حت فشقه فخذه ف �سد ب� من رجل فطعنه ، �طيعوا و فاسمعوا معاو�ة بايعت
 . {٤٣١:١ للمسعودي الهب وروج ،١٦٢ الهمة اعفصول ،١٩٠للمفيد اإلرشاد ،٥٤٠اعغمة

 
 �نفسه  ه  ونصته الس� �شييع زعموا الين �ن بالء تب� صفحاتها بأرقام الشيعة كتب فهذه
 يومنا ل  قتلوه من جنازإ ف يمشون واليزالون ، بالكء وتظاهروا ، اةووع عليه ذرفوا ث  قتلوه الين
 ع �و� باب من الكء الي�ون فلماذا اليت ألهل الحبة شدإ يعدس الكء هذا كن ولو ، هذا
 ارت�بت اعت اعطر�قة عن تقل ال بها قتل اعت اعفظاعة فِن ، وسل  عليه اهللا ص� الب ع  حزإ
 مأتماً  لوته اليقيمون فلماذا ، كبده واستؤصلت حزإ بطن بقر حيث عنه اهللا رض الس� حق ف

 من هذا �عيس ؟ والناجر بالسيوف �نفسه  و�ض�ون ، ثيابه  و�مزقون وجوهه  فيه يلطمون سنو�اً 
 عليه اهللا ص� الب ووت ع الكء هذا الي�ون لاذا بل ؟ وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل
 كسى نةاب تزوج ألنه جده من �فضل الس� �ن �م ؟ شء ك تفوق بموته الصيبة فِن! ؟ وسل 

 اعفارسية؟
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 صارته ع آدم حهللا خلق حديث حلس� ربد حستنكر  
 الخاري الشيخان �خرج": صورته ع آدم اهللا خلق" حديث الس� عبد �ورد )٥٩ص(فف:  �والً  

زفاقِ  طر�ق من ووسل  امٍ  ُ�نْ  ُمْعُمرٍ  ُ�نْ  ُ�بُْدالرف بو به حّدثنا ما هذا: قال منبه بن ُهمف
ُ
 ُعِن  ُر�ُْرإُ هُ  �

ُ  ُخلُُق  :ُقُال )ص(اهللا رسول َف ُ  ُصوُرتِهِ  ُعُ  آُدمُ  ا
ُ
 بن سعيد طر�ق من �حد وزاد ِذُراً ، ِستّونُ  ُطول

  هر�رإ �ب عن السيب
ً
ا: قال عرضاً  �ذرع سبعة ف:  ورفو  وُلُِك  ُعُ  فُُسلّ ْ  اْذُهْب  قُاُل  ُخلُُقهُ  فُلُمف

ُ
� 

ُها ُ�ُّيونُُك  ُما فُاْستُِمعْ  ُجلُوٌس  ُالئُِ�ةِ الْمُ  ِمنُ  الفُفرِ  َف يفتُُك  فُِِ ِ
ُ
يفةُ  ت ِ

ُ
ُالمُ : قُاُل  ُذّر�فتُِك  ُوت  ُعلُيُْ� ْ  السف

ُالمُ  ُ�ُقالُوا ، ُورُْحُةُ  ُعلُيُْك  السف ِ َف ِ  ُورُْحُةُ  فُُزاُدوهُ  ا َف ُنفةُ  يُْدُخُل  ُمنْ  فُُكّ  ا
ْ
 ستون وطول آُدمُ  ُصوُرإِ  ُعُ  ال

 
ً
ُلُْق  يُُزلِ  فُلُ ْ  ، ذرا 

ْ
نُْقُص  ال  .  اآلنُ  ُحتف  ُ�ْعدُ  ُُ

 ع �وز ال اا وهذا:(قائال الش�ف البوي الديث هذا ف ورشدك و�ول يصول الؤعف و�خذ
 عن �خذه لنما هر�رإ �با وععل. )ع( �وصيائه  ع وال األنبياء من غ�ه ع وال )ص(اهللا رسول
 السابعة اعفقرإ ع� هو لنما الديث هذا وضمون فِن ، غ�ه �و األحبار كعب صديقه بواسطة الهود

 و�لك - اعقدي  اععهد - الهود كتاب من الدو�ن اصحاحات من األول االصحاح من واععش�ن
 .  خلقه  وانث ذكرا خلقه اهللا صورإ ع صورته، ع اال�سان اهللا فخلق: قال عفظه بع� نصها

 رواه وورإ...  كب�ا علوا اعظالون يقول عما اهللا وتعا  ، والشبيه والديفية الصورإ عن اهللا قدست
 اهللا فِن وجهك �شبه من ووجه وجهك اهللا قبح:  يقل وال الوجه فليجتنب �حد�  ضب لذا:  بلفظ
 . )صورته ع آدم خلق

 الاصة بطرقه  قووك رواه الديث هذا لن الس�، عبد و�باطيل مفت�ات ع لرد و�تص:  قلت
 اعفحص ف باعغ �نه يزع ..تدعيسه كشف لال رسعنا ال و�ن الطلقة، اععصمة فيه  يعتقدون من عن

 لال �د فل  ، الق� صبح وظهر الق وجه �سفر حت هر�رإ �ب �حاديث عن النقيب ف و�غرق
 ! .  �تقاه ما اهللا سبحان ، عليه األن�ار

 الامن الديث )٢٦٤ص" (حديثاً  األر�ع� ز�دإ" كتابه ف المي� الديث هذا صحة �ثبت عقد
 ع اهللا حجج اليت �هل طر�ق من �ورد والي" صورته ع آدم خلق اهللا �ن"  بعنوان والالثون

 : الديث نص و�لك اعتقاده ، حسب خلقه
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: فقال صورته ع آدم خلق زوجلع اهللا �ن يروون عما )ع(جعفر �با سأعت: قال وسل  بن �مد فعن
 كما نفسه ل  فأضافها الختلفة الصور سائر ع واختارها اهللا اصطفاها ، تلوقة �دثة صورإ �

 ث  ،}روح من فيه ونفخت {: وقال}  بيت {: تعا  فقال نفسه ل  والروح نفسه ل  الدعبة �ضاف
 �يّد وقد دائماً، به ورستشهد والشيعة، السنة ب� الشهورإ األحاديث من الديث وهذا: ( المي� قال

  صدروه )ع(الاقر اإلمام
ّ
 .  ) منه القصود بيان وتو�

 سأل لن: ( نصه ما" الَ تأو�ل"  عنوان تت اعفوائد ك�" ف الدراجك �مد شيخه  علق وقد
 آدم خلق تعا  اهللا لن: قال �نه وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن الروي الَ مع� ما: فقال ، سائل
 فما ، ظاهره ع ي�ن ل  فِن ، بلقه تعا  ل اعتشبيه يقتض الَ هذا ظاهر �وعيس ، صورته ع

 خلق �نه والع� ، تعا  اهللا ل   ئدإ الاء ت�ون �ن هذا عن األجو�ة �حد:  قلنا: الواب:  ؟ تأو�له
 ، آدم ل   ئدإ الاء ت�ون �ن ومنها.  تتاره ل  الشيئ يضاف وقد ، �ختارها اعت الصورإ ع

 كتنقل غ�ها عن للها ينتقل ل  ، عليها شوهد اعت صورته ع خلقه تعا  اهللا �ن الراد و��ون
 ث  صغ�ا طفال و�وة ، خلق بعد من خلقا ،وىلق وضغة علقة ث  نطفة �حده  ي�ون الي �والده
 .  عليها مات اعت صورته ع خلق بل ، كذلك )ع( آدم ي�ن ول  ، كهال شابا ث  غالما يص�

:  و�قول ل اعغالم وجه يضب وهو األنصار من برجل الب ورّ  قال السن عن الزهري رواه ما منها و
 خلق اهللا لن ، قلت بئسما:  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ل فقال ، �شبهه من ووجه وجهك اهللا قبح
 .  )هللا والمد صحيحة �جو�ة وهذه.  الضوب صورإ يع� ، صورته ع آدم

 الشيخ و المي� يعل  �ن ير�د �م! ؟ الدراجك الشيخ من �م! ؟ المي� من �عل "  الس� عبد"  فهل
 !! . ؟ الديث عل  و�مثال الدراجك

:( نصه ما الديث لذا شحه عند الوحيد كتاب معلق السي� هاش  السيد الحقق شيخه  وقال
 �ن ع هنا )ع( اإلمام ذكره ما فالع� تعا  اهللا ل  يرجع لما الضم� فان:  �تملة وجوه الكم هذا

 االوكن ورتبة ف صفته ع آدم خلق تعا  �نه الع� �و نظائرها ف كما �ش�فية االضافة ي�ون
 خلق تعا  �نه فالع� )ع( آدم ل  يرجع و�ما ، االلهة بالالفة وودرما باخالقه للتخلق قابال وجلة
 ف عغ�ه دخل ال كما األرحام ف لألجنة الصور اللك دخل دون من صورته ع آدم ذات جوهر
 لوهر ي�ن ول  �وره ابتداء من هذه صورته ع آدم خلق تعا  �نه الع� �و غ�ه ذات و ذاته ته�
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 خلق تعا  �نه الع� �و ، غ�هما ل  اععلقة ل  نو�ةال كلصورإ صورإ ل  صورإ من انتقال جسمه
 رجل ل  يرجع و�ما ، عمره آخر ل  بدئه من وجسمه وجهه يتغ� ول  عليها قبض اعت صورته ع آدم

 .  ) فراجع عش الا� الاب من عش والادي اععاش الديث ف به فس كما آخر رجل رسبه

 وآل عليه اهللا ص� الب سمع: قال )ع( ع عن ثمامة بن الورد �ب عن بِسناده الصدوق �خرج و
 خلق اهللا فِن ، هذا تقل ال مه،: فقال ، رشبهك من ووجه وجهك اهللا قبح:  لرجل يقول رجال وسل 
 .  صورته ع آدم

 خلق اهللا لن: قالوا و �ّول الديث هذا من الشبهة تر�ت: ( نصه ما الديث شح ف الصدوق قال
 .  ) و�ضلوا معناه ف فضلوا ، صورته ع آدم

:(  �ن تقية يقول! �بداً  يفلح فال واةجل والدذب القية رستعمل ورإ �  ) الس� عبد( وسد�
 الديث هذا وضمون فِن ، غ�ه �و األحبار كعب صديقه بواسطة الهود عن �خذه لنما هر�رإ �با
 كتاب من الدو�ن اصحاحات من األول الصحاحا من واععش�ن السابعة اعفقرإ ع� هو لنما

 .  ) الهود

 باهللا نعوذ! ؟ غ�ه �و!! األحبار؟ كعب بواسطة الهود عن �خذوا اليت �هل من واألئمة المي� فهل
 .  والهتان االث  هذا من

 عنه اهللا رض هر�رإ �ب ع يتحاول �ن لال"  الس� عبد"  و�أب الديث يروون فطاحل �ر�عة
: (  دجال فيقول ، ال باعطبع! ؟"  واةجل الدذب آية" رستح هل وع�ن!للباطل ونصإ للحق دحضاً 

:  بلفظ رواه وتارإ ، سمعت كما رواه فتارإ  دته � كما الديث هذا ف تطور قد هر�رإ �با �ن ع
 ضب لذا: بلفظ رواه صورته،وورإ ع آدم خلق اهللا فِن الوجه فليجتنب �خاه �حد�  قاتل لذا

 ع آدم خلق اهللا فِن وجهك �شبه من ووجه وجهك اهللا قبح: يقل وال الوجه فليجتنب �حد� 
 .  ) صورته

 يا: )ع(للرضا قلت: قال ، خاة بن الس� عن بِسناده الصدوق �خرج الي الرواية هذه ل  فاستمع
 ، اهللا قاتله : فقال ، صورته ع آدم خلق اهللا لن: قال اهللا رسول �ن يروون الاس لن اهللا رسول ابن
 اهللا قبح ، لصاحبه يقول �حدهما فسمع ، يتسابان برجل� ورّ  اهللا رسول لن ، الديث �ول حذفوا عقد
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 ع آدم خلق عزوجل اهللا فِن ، ألخيك هذا تقل ال عبدا� يا: فقال ، رشبهك من ووجه وجهك
 . صورته

 !! بعينه؟ الديث لذا روايته  ف �ئمتك ع تندر ل  الس� عبد يا فلماذا

 تزع  ، وغ�ه  ثمامة بن الورد و�ب خاة، بن والس� وسل  بن كمحمد رواتك ع تندر ل  ولاذا
 صبح وظهر الق وجه �سفر حت هر�رإ �ب �حاديث عن النقيب ف و�غرقت اعفحص ف باعغت �نك

 ! . ؟ السلم� ع واةعيس الدذب من هذا �عيس ،!!  عليه اإلن�ار لال تد فل  ، الق�

 هذه ووضع يعل  فهو ، باطلة ته  من عفقه وما و�ذبه، تدعيسه مدى اعقاري �يها تدرك هنا ومن
 درجة ل  وصل ومن الشيعة، �تهدي كبار من يعتَ ألنه ، عنده الديث علماء و�قوال األحاديث
 ، والحو والرجال والفس� والديث مالك عل  الدتب،كدتب ك قر� و�ن البد عنده  االجتهاد

 ورشف هر�رإ �ب من ينتق  �ن فقط ير�د"  اآلية" هذا وع�ن ، عنده "  اهللا بآية"  عقب لا و�ال ،...و
 الاس ك �ن يظن فهو ، وعلمائه العصوم�، �ئمته ف اعطعن ل  ذلك �دى ولو ، األسود وحقده غليله

 .  والنقيب الحث عناء �نفسه  �هدوا �ن ير�دون وال يقر�ون ال ، مثله!  مغفل�

  ست� آدم طول كن لذا �نه:(  تنبيهان عنوان تت قول و�ما
ً
 ي�ون �ن �عضائه تناسب مع �ب ذرا 

  عش سبعة عرضه
ً
 �ر�عة طول ي�ون �ن �ب �ذرع سبعة عرضه كن و�ذا ، الراع وسبع ذرا 

  وعش�ن
ً
 �ب بال فما طول سبِ بقدر خلقه استواء مع �ساناال عرض ألن الراع ونصف ذرا 

  ستون طول يقول هر�رإ
ً
 ف وشوهاً  خلقته ف متناسب غ� آدم كن فهل ؟ عرضاً  �ذرع سبعة ف ذرا 

 ! ك ؟ تر�يبه

ْحُسِن  فِ  اِإل�ُسنُ  ُخلُْقنُا عُُقدْ  { اعقائل� �صدق وهو تعا  اهللا قال بل
ُ
 . }  ُرْقِو�  �

 عن األر�عة الدتب و�تقن �فضل �نه تقول الي كفيه ف الكي� ثقتك رواه قد الديث اهذ لن: قلت
 !! األنبياء من �فضل و�أنه  اععصمة فيه  تعتقد الي �ئمتك

 ، �بوب بن السن عن �بيه، عن ، ابراهي  بن ع عن بِسناده )٣٠٨ ح ١٩٥ ص(الكف روضة فف
 ل  به هبط ح� السالم عليه آدم طول كن �  )ع( بدا�ع �با سأعت قال سليمان بن مقاتل عن

 آدم �هبط لا عزوجل اهللا لن )ع( طاعب �ب بن ع كتاب ف وجدنا قال ؟ حواء طول كن و�  األرض
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 ما اهللا ل  شك و�نه �فق دون ور�سه الصفا بثنية رجاله كنت األرض ل  السالم عليها حواء وزجته
 حر من يصيبه ما شك قد آدم لن السالم عليه جَ�ل ل  عزوجل اهللا حفأو الشمس حر من يصيبه

  سبع� طول وص� فأغمزه الشمس
ً
 وثالث� خسة طولا فيص� غمزإ حواء و�غمز بذراعه ذرا 

 
ً
 .  بذراعها ذرا 

 ل  شك لنه: يقول بل!  األفق دون ور�سه الصفا بثنية كنت آدم رج� لن:"  يقول العصوم لماوك فهذا
  سبع� طول وص� فأغمزه..  الشمس حر من يصيبه ما اهللا

ً
 ف متناسب غ� آدم كن فهل ،!  ذرا 

  ؟ تر�يبه ف وشوهاً  خلقته

 !! .  األخبار وشكت من الديث هذا عّدوا علماءك لن

 من التأخرون عده الديث هذا �قول: ( نصه ما )٣٥ص( األنبياء قصص ف الزائري اهللا نعمة قال
 .  )....  وجه� من األخبار وشكت

 .  فراجعهما الوجه�، هذين الزائري ب� ث 

 حل ف )١/٤٠٥(األنوار وصابيح"  كتابه ف الش�ف الديث هذا شح قد شَ عبدا� السيد �ن كما
 .  شئت لن فراجعها ، وجوه عشإ من" األخبار وشكت

 هذا لن لعل :( قال وجوه، عدإ من الديث هذا شح ) ١٧٧ -٢٦/١٧١( ورآته ف الجلس �ن كما
 �حالم باليبة عنها رجعت اعت واععو�صات الاظر�ن �فهام ح�ت اعت العضالت من الَ

  ) واعقاص�ن الكول�
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 اات و�مات حيات �يا أن سه من 
 . حيات �يا �ن سه من حديث - ١٩١ص الرافض قال 

 عدن جنة ورس�ن اات، و�موت حيات، �يا �ن سه من: ( وآل عليه اهللا �ص اهللا رسول قال 
 خلقوا عت� فِنه  بعدي، من بيت بأهل ولقتد وله، ولوال بعدي، من علياً  فليوال ر�، غرسها

 �نال  ال صلت فيه  اعقاطع� �مت، من بفضله  للمدذب� فو�ل وعل�، فه� ورزقوا طينت، من
 . )عتشفا اهللا

 �ي للمسل  تتك وال الأو�ل، تقبل ال اعت الصحيحة، األحاديث من نرى كما هو الديث وهذا 
 اهللا ص� اهللا رسول عتإ اليت بأهل و�قتد علياً، يوال ل  و�ذا حجة، ك عليه تقطع بل اختيار،
 الي الحث لخال بأنه: هنا اإلشارإ وتدر اهللا، رسول جده  شفاعة من �روم فهو وآل، عليه
 ع كن لن ووعيد تهديد من فيه لا واستعظمته الديث، هذا صحة ف الدء ف شددت به قمت

 قر�ت عندما الوطأإ وخفت الأو�ل، يقبل ال الديث هذا �ن وخصوصاً  اليت، و�هل ع مع خالف
 يع� بن �� هلسناد ف قلت«: قول الديث �خرج بعدما اععسقال� حجر البن اإلصابة كتاب ف

 و�زال »وهوواه الحار�
  �ن تصورت لذ بذه� علق الي اإلشكل بعض اعقول بهذا حجر ابن

 يوقف� �ن �راد وتعا  سبحانه اهللا وع�ن بثقة، عيس وهو الديث، واضع هو الحار� يع� بن ��
 )البهان راهي لب مقاالت ف عقائدية مناقشات: (كتاب يوماً  وقر�ت ب�اولها، القيقة ع

 الين القات من هو الحار� يع� بن �� �ن تب� لذ الال جلية ع الدتاب هذا و�وقف� 
 باب ف �حاديث ل ىرج الخاري فوجدت بنفس وتتبعت والخاري، وسل  الشيخان اعتمده 

 الدود باب ف صحيحه ف وسل  ل �خرج كما ،٣١ عدد صفحة ف الاعث جزئه من الديبية غزوإ
 ... ١١٩ عدد صفحة ف الاوس جزئه من

 الصحابة �ور يندشف لال القيقة، تغطية جهده  �اولون علمائنا بعض �ن ذلك بعد وعرفت 
  .»وقدوته  �وراءه  كنوا الين واللفاء

 الواب
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 ه  الضعف �و بالصحة األحاديث ع ال�  ف والرجع فدذب، الديث صحة من اد ه ما �ن 
 األفاك الاهل الرافض هذا ال والورع، الصدق �هل والماعة، السنة �هل من اععل  هذا جهابذإ
 . بوضعه بل بضعفه اععلماء ح�  قد الديث وهذا

  ١ .»يصح ال«: منده ابن قال 

 حدمه ف الا�  كم ع معلقاً  اللخيص ف الهب وقال 
  

 . ٤/٣٥ اإلصابة ف حجر ابن الافظ منده ابن عن نقله )١(

  
 ل  فهو ر�يك، واللفظ ضعيف، وشيخه متوك شيبة �ب بن واعقاس  الصحة، ل ��«: الديث بصحة
  ١ .»�قرب الوضع

  
 األحاديث سلسلة ف بالوضع الديث ع األلا� اةين ناص �مد اععالمة ح�  كما 

 . السنة �هل ندع الديث صحة اد ئه ف الؤعف كذب يظهر و�هذا ،)٢(الضعيفة

 ع�د ضعفه حجر ابن و�ن الديث، هذا روى قد الحار� يع� بن �� بأن الرافض اد ء و�ما 
 عدإ ل و�خرجا الشيخ�، رجال من هو الحار� يع� بن �� �ن مع القيقة، وىف الديث،
 . الصحيح� ف �حاديث

 و�نما الحار�، يع� بن ��: سنده ف يرد ل  الديث هذا فِن واللبيس، الدذب �عظ  من فهذا 
 واليث� اللية، ف نعي  �بو رواه و�ذا الا� ، �خرجه كما األسل� يع� بن ��: طر�ق من روي
 . القاد بذلك صح كما ضعيف: األسل� و�� ،)٣(طر�قه من الزوائد �مع ف

  

 . ٣/١٣٩ الستدرك مع اللخيص )١(

)٢٩٩-٢/٢٩٤ )٢ . 
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 الزوائد و�مع ،٤/٣٤٩ نعي  ألب األولاء وحلية ،٤٦٤٢ح ،٣/١٣٩ للحا�  الستدرك: انظر )٣(
٩/١٠٨ . 

  )١(.»�شء عيس األسل� يع� ابن«: مع� بن �� قال 

  )٢(.»الديث وضطرب«: الخاري قال 

  )٣.(ثقة فهو الحار� يع� بن �� بالف وهذا 

 بريء وهو القائق، وقلب باعتو�ر حجر البن رميه ف الؤعف وافتاء الديث، ضعف بهذا فظهر 
 كتاب ف قال �نه حصل الي و�نما اله ، هذه عن م�ه ومثله -واسعة رحة اهللا رحه- ذلك ك من

: فلفظة ،)٤(»واه وهو الحار� يع� بن �� اسناده ف قلت«: �سنده الديث ذكر �ن بعد االصابة
 وذلك )األسل�( هو قطعاً  والقصود اعنساخ، من �وتصحيف حجر، ابن من وه  )الحار�(

 : �وور ععدإ

 . الديث سند ف �صالً  يرد ل  الحار� �ن: األول 

 . الحار� ال األسل� وهو الديث راوي �راد �نه فتب� فالن سنده ف: قلت: قال حجر ابن �ن: الا� 

 كً  لن حيث س اإل ف الرجل� ب� الدب� اعتشابه: الاعث 

   
 . ٧/٢٦٨٨ عدي البن الضعفاء ف الكول )١(

  نفسه الصدر )٢(

 . ٤/٤١٥ ل�هب االعتدال م�ان: انظر )٣(

 . ٤/٣٥ اإلصابة )٤(

 . الطأ هذا مثل حصول ف قوي سبب وهذا يع� بن ��: منهما

 ع األسل� �� ف اععلماء ذكره لا مناسب الراوي نقد ف حجر ابن ذكره الي ال�  �ن: الرابع 
 اا فيه، كمه  نقل تقدم ما
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 . حجر ابن كم ف الراد هو �نه ع يدل

 بأن يقطع اا )١(القر�ب ف األسل� وتضعيف الحار�، بتوثيق صح نفسه حجر ابن �ن: الاوس 
 . اعنساخ من خطأ �و وه  اإلصابة ف ماوقع

 �صل الطأ هذا ومثل الرافض، هذا به رماه اا -اهللا رحه- حجر ابن براءإ ع يدل اا كه وهذا 
. شء ف اععال  يض وال اعنساخ، من خطأ �سبب �و للعال ، وه  �سبب لما اععل ، �هل كم ف كث�اً 
 ف الرافضة طر�قة وهذه قال، بما اإلمام هذا اتهام ع والدذب، الوى �مله الرافض هذا ع�ن

 سبيل ف باعظل  الاس ور� واعتو�ر، الدذب عن يتورعون ال �نه  اعفاسد، قده لعت االنتصار
 وسل  وآل عليه اهللا ص� رسول وسنة اهللا كتاب ع تطاول  هذا من و�شد ير�دون، ما تقر�ر

 ثقة و�ي هذا، بعد منه  يرج خ� فأي نصوصهما لدلوالت الص�ح واإلن�ار والغي�، بالحر�ف
 . و�خباره  قله ن ف تبق

  

 ٥٩٨ص الهذيب تقر�ب: انظر )١(
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 جده رند يدفن أن طالب أب بن ع بن حلسن حوؤمن� أم منع  
 

 وعيف كتب�م ف حلديث هذح للرحفضة أقال
 أم حستأذن و�يف رنه حهللا رض ع بن حلسن دفن قصة سأذكر حهللا شاء ين بطالنه بيان و�عد

 حهللا شاء ين دفنه ومكن رنسا هللاح رض فرويت حوؤمن�
 

 : الرافضة كتب ف الديث �وال �قول
  الكف ف

  بالرحبط رليك رندهم سخيفة � و�م كملة حلقصة وعرفة
http//:www.al-shia.com/html/ara/book...afi-١/١٣١.html 

 
 السالم عليهما ع بن الس� ع والص االشارإ باب
 ز�اد، ابن عن �صحابنا، من وعدإ[ الكي� قال[ صاعح بن ب�ر عن �بيه، عن لبراهي ، بن ع - ١(( 
 عليه جفعر ابا سمعت قال وسل  ابن �مد عن اله ، بن هارون عن اةيل�، سليمان بن �مد عن

 ل� �خ يا: السالم عليه للحس� قال الوفاإ السالم عليهما ع نب السن حض لا: يقول السالم
 فقاعت..........  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  وجه� ث  فهيئ� مت �نا لذا فاحفظها، بوصية اوصيك

  ))........ حجابه، اهللا رسول ع و�هتك بيت ف يدفن ال فِنه بيت، عن ابن�  �وا
 

 ٣٠٤ص ٣ج حلعقال مرآة ف حوجلس قال
 . ضعيف : حألول حلديث

 وسل  بن �مد عن اله ، بن هارون عن سليمان، بن �مد عن سهل، عن االسناد، و�هذا - ٣(( 
 يا: للحس� قال السالم عليهما ع بن السن احتض لا: يقول السالم عليه جعفر �با سمعت: قال
 السل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  وجه� ث  فهيئ� مت �نا فِذا فاحفظها، بوصية اوصيك ل� �خ

 اوقف فلما........... بالقيع، فادف� رد� ث  السالم عليها فاطمة ا� ل  اصف� ث  عهدا به الحدث

http://www.al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-1/131.html
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 لدفن ع بن السن �قبلوا قد لنه : لا وقيل الَ  �شة بلغ وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قَ ع
 فوقفت - سجا االسالم ف ر�بت اور�إ �ول فكنت - �سج بغل ع مبادرإ فخرجت اهللا رسول مع

 )).......... حجابه، اهللا رسول ع يهتك وال شئ فيه يدفن ال فِنه بيت، عن ابن�  �وا: وقاعت
 

 ٣١٣ص ٣ج حلعقال مرآة ف حوجلس قال
 . ضعيف حلالث حلديث

  
 : األمال ف اعطوس قال

 عبد بن وزاح  حدثنا:  قال ، الهلب بالل بن ع السن �بو حدثنا:  قال ، �مد بن �مد حدثنا 
 ب�ار بن اععباس حدثنا:  قال ، اعغالب ز�ر�ا بن �مد حدثنا:  قال ، بمص الصي عباد بن الوارث

 . عباس ابن عن ، عدرمة عن ، الذل ب�ر �بو حدثنا:  قال ،
 بن و�مد الطاح ابن صاعح بن �مد حدثنا:  قال ، الواسطي د�م بن �حد وحدثنا:  اعغالب قال

 . عباس ابن عن ، صاعح �ب عن ، الكب عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا:  قاال ، الواسطي الصلت
 ع بن الس� بن ع بن الس� حدثنا:  قال ، اعطائ اعفضل بن اهللا عبيد عيس �بو وحدثنا:  قال
 سالم بن �مد حدث�:  قال ، ) السالم عليه (  طاعب �ب بن ع بن الس� نب ع بن عمر بن

 قاال ، الصلت بن و�مد ، صاعح بن �مد حدثنا:  قال ، الواسطي �مد بن �حد حدثنا:  قال ، الدو�
 بن الس� دخل:  قال ، عباس ابن عن ، صاعح �ب عن ، الكب عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا: 

 فقال ، فيه تو� الي ورضه ف ) السالم عليهما(  ع بن السن �خيه ع ) السالم عليهما(  ع
 ........  ؟ �خ يا تدك كيف:  ل

  واحدا واحدا ولأخذها �سانيد عدإ هنا ةينا �قول 

 : األول
 ز�ر�ا بن �مد حدثنا:  قال ، بمص الصي عباد بن الوارث عبد بن وزاح  حدثنا:  قال ، الهلب 

 ابن عن ، عدرمة عن ، الذل ب�ر �بو حدثنا:  قال ، ب�ار بن اععباس حدثنا:  قال ، اعغالب
   عباس
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 : وشاك عدإ هنا ةينا

 . الصي عباد بن عبدالوارث بن وزاح  -١
 ) غفاري أ�َ ع و و� حألستاذ حس�(  فيه قال

 

 : حلامش ف حألمال �ققا
 !!!!!) الرجال كتب ف عبدالوارث بن وزاح  عنوان ع نعث ل ( 

 ) ١٠٥(  صفحة ب�وت الفيد دار �ش
 

 ) ١٤٨٤٩(  رق  تت ٧ ج الرجال عل  وستدر�ت كتابه ف الشاهرودي المازي ع وقال
 ) يذكروه ل  الصي عباد بن عبدالوارث بن وزاح ( 

  ةيه  �هول فهو الرافضة علماء يعرفه ال فالرجل
 . ع� و�هول حال هول�

 
 

  حلانية حوشكة
 . ب�ار بن اععباس -٢

(  ب�ار بن ععباس[ الو� لعج  ولخص وهو[  ورتض عبسام الرجال معج  من القال ز�دإ ف جاء
 ٥٦٣ ص ١ ج ) �هول
 ) ٦١٦٣ - ٦١٦٢ - ٦١٧٢(  برق  ) الواهري لحمد(  الديث رجال معج  من الفيد ف وجاء

 ) �هول(  الضب ب�ار بن اععباس
 . يعرف ال فالرجل الرجال عل  وستدر�ت كتاب ف باألس  الشاهرودي المازي ع وذكره
 . �هول فهو �حد توثيقه ع ينص ول 
 . األول اإلسناد عنسف ي�ف سبق ما وع�ن �يضا الذل ب�ر �بو وفيه
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 باألراذيب يتعلقون الين الرافضة هذا
 دينا اتذوها واعت الرافضة �راذيب ةك ةالسني اعغارإ و�ستمر

 �ماله ف اعطوس قال الال للسند �نتقل اعطوس كتاب ف األول السند �سف بعد
  

 عبد بن وزاح  حدثنا:  قال ، الهلب بالل بن ع السن �بو حدثنا:  قال ، �مد بن �مد حدثنا
 ب�ار بن اععباس حدثنا:  قال ، اعغالب ز�ر�ا بن �مد حدثنا:  قال ، بمص الصي عباد بن الوارث

 . عباس ابن عن ، عدرمة عن ، الذل ب�ر �بو حدثنا:  قال ،
 

 بن و�مد الطاح ابن صاعح بن �مد حدثنا:  قال ، الواسطي �مد بن �حد وحدثنا:  اعغالب قال
 . عباس ابن عن ، صاعح ب� عن ، الكب عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا:  قاال ، الواسطي الصلت

 
 ع بن الس� بن ع بن الس� حدثنا:  قال ، اعطائ اعفضل بن اهللا عبيد عيس �بو وحدثنا:  قال
 سالم بن �مد حدث�:  قال ، ) السالم عليه (  طاعب �ب بن ع بن الس� بن ع بن عمر بن

 قاال ، الصلت بن و�مد ، صاعح بن �مد دثناح:  قال ، الواسطي �مد بن �حد حدثنا:  قال ، الدو�
 بن الس� دخل:  قال ، عباس ابن عن ، صاعح �ب عن ، الكب عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا: 

 ل فقال ، فيه تو� الي ورضه ف ) السالم عليهما(  ع بن السن �خيه ع ) السالم عليهما(  ع
 ........  ؟ �خ يا تدك كيف: 

  
 : الا� واآلن �نت� فاألول

 بن و�مد الطاح ابن صاعح بن �مد حدثنا:  قال ، الواسطي �مد بن �حد وحدثنا:  اعغالب قال
  عباس ابن عن ، صاعح �ب عن ، الكب عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا:  قاال ، الواسطي الصلت

 : فيه حلغالب قبل وحإلسناد حلغالب حلسند هذح ف أقال 
 الصي عباد بن الوارث عبد بن وزاح 
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 : �يضا السند ف �قول للرافضة تطي  لز�د وع�ن السلسة ك ف وهو ذكره سبق الي الجهول وهو
 .٣٢٤ ص ٢ ج ) �هول: (  القال ز�دإ ف )) الصلت بن �مد((  -١
 

  وفيه
 الرافضة وجده فِن الرافضة رجال بكت ف �ثر ل �جد ل  �قول )) الطاح بن صاعح بن �مد((  -٢

  به فليتحفونا
 

 . توثيقه ع نص ومن وجوده لا يتب� حت الال �هول فهو هذا وع
 

 . �يضا وفيه
 )) الما� يو�س بن عمر((  -٣

  �حد يوثقه ل  الال �هول فهو )) يذكروه ل ((  الشاهرودي قال
 ) ١١١٥٢(  برق  ٦ ج

 خَ وال حس وال ل  رذك ال �اهيل كه فالسند
 

 : الاعث للسند �نتقل ث 
  �اهيل السند ف اعغالب شيوخ �ن األول اإلسناد ف ور كما و �يضا اعغالب طر�ق عن وهو

 : ع�  عزاء وال واألخ� الاعث سند�  هذا �قول الرافضة عيون تقر لك وع�ن

  
 ع بن الس� بن ع بن الس� حدثنا:  قال ، اعطائ اعفضل بن اهللا عبيد عيس �بو وحدثنا:  قال
 سالم بن �مد حدث�:  قال ، ) السالم عليه (  طاعب �ب بن ع بن الس� بن ع بن عمر بن

 قاال ، الصلت بن و�مد ، صاعح بن �مد حدثنا:  قال ، �مدالواسطي بن �حد حدثنا:  قال ، الدو�
 بن الس� دخل:  قال ، عباس ابن عن ، صاعح �ب عن ، بالك عن ، الما� يو�س بن عمر حدثنا: 

 فقال ، فيه تو� الي ورضه ف ) السالم عليهما(  ع بن السن �خيه ع ) السالم عليهما(  ع
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 ........  ؟ �خ يا تدك كيف:  ل

 : �يضا ففيه
 ٦٦٥ ص ١ ج )) �هول((  القال ز�دإ ف )) اعفضل بن اهللا عبيد((  -١
 

  وفيه
 )) طاعب �ب بن ع بن الس� بن ع بن عمر بن ع بن الس� بن ع بن الس�((  -٢

 ٤٥٠٢ برق  ٣ ج )) يذكروه ل ((  الشاهرودي قال
 . �هول هو هذا فع�

 
  توثيقه ع نص �حدا �ن يذكر ول  الستدر�ت ف الشاهرودي ذكره )) الدو� سالم بن �مد((  -٣
 ١٣٤٣٧ برق  ٧ ج

 . توثيق عيس معلوم هو كما وهذا[  ٤١١١[  الصادق جعفر �صحاب من اعطوس وقال
 )) الديث رجال معج  من الفيد((  كتابه ف الواهري �مد بقول و�خت 

 )) �هول ) ع(  الصادق �صحاب من الدو� وواله  الدري سالم بن �مد(( 
١٠٨٥٩ - ١٠٨٥٤ - ١٠٨٨١ 

 
  وفيه

 . الما� يو�س بن عمر حدثنا:  قاال ، الصلت بن و�مد ، صاعح بن �مد حدثنا -٤
 . �اهيل �نه  معنا ور

 �سمعونها اعت األراذيب هذه �سبب ص� اهللا عليه وسل  الب زوجة تلعنون هل الرافضة �ين واآلن
 نهار؟؟؟ لل
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 وهل حصل ام حقيقة نعرف لك ظلمات ور ما غ� صحيح �سند يأت �ن رافض �ي من �طلب وهنا
  واقعية حقيقة �م رافضية �سطورإ هو
 
 عن تفس�ه ف اهللا رحه األلوس قال ما عرض �ر�د الرافضة �راذيب �سف فبعد الوضوع رستمر و 

 : اهللا رحه قال الرافضية الرافة هذه
 تعا  اهللا رض  �شة �ن منها للها �ر�ب يلتفت وال عليها يعول ال �راذيب الاب هذا ف ول (( 

 بعد ندمت ث  البار�ة الجرإ ف اةفن ف �ستأذنها ح� عنه تعا  اهللا رض للحسن �ذنت عنها
 ع السهام ورمت اةفن ومنعت السجد و�تت لا بغلة ع ور�بت عنه تعا  اهللا رض وفاته

 ال�اث و�دعت اعطاهرإ الش�فة جنازته
 :  يقول عنهما تعا  اهللا رض عباس لبن و��شأ

  تفيلت عشت و�ن**  تبغلت تملت
 ولدت الك فيف**  المن من اعتسع لك
 

 حاجة �ي شعري ولت عنه تعا  اهللا رض الَ ذلك ل  �سبته ب�ذب تنادي الشعر هذ ور�كة
 رض لنها ث  بابها ألغلقت النع بصدد كنت فلو البار�ة الجرإ تلك كن ووسدنها الر�وب ل  لا
 الؤمن� �مهات �خواتها سائر ل  باعنسبة األوفر الظ اععقل من ولا بها يظن كيف عنها تعا  اهللا
 . اه))
 

  عقل خفة من فيه وما الرافضة قول سخف ليان كف وهذا
 

 بن للحسن الؤمن� �م �ذن {{ ف للرافضة ورإ حقيقة وهو الوضوع من اآلخر للقس  سننتقل واآلن
 }} نفس طيب عن نفسها ع آثرته و�نها{{ }} وصاحبيه وسل  عليه اهللا �ص الب عند باةفن ع
 [  ٢٦١ صفحة - ١ جزء[  اعغابة �سد ف جاء
 . عنه اهللا رض ع بن السن اإلمام عن الكم سياق ف
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 كنت فلقد وسل  عليه اهللا ص� الب مع يدفن �ن منها يطلب  �شة ل  �رسل الوفاإ حضته ولا( 
 ب� يع� اعقوم �ظن وما بيتها ف فادف� �ذنت فِن م� �ستح فلعلها ذلك ل  فأجابت منها طلبت
 ل  الس� جاء تو� فلما اعغرقد بقيع ف وادف� ذلك ف تراجعه  فال فعلوا فِن سيمنعونك لال �مية

 ) و�رامة نع :  فقاعت ذلك ف  �شة
 

 [  ٢٨٩ صفحة - ١٣ جزء[  دوشق تار�خ و�
(  الب زوج  �شة ل  �رسل الوت بنفسه عرف فلما بطن �صابه طاعب �ب بن ع بن حسن �ن( 

 بق نع  فقاعت بيتها ف ) وسل  عليه اهللا ص�(  الب مع يدفن �ن ل تأذن �ن ) وسل  عليه اهللا ص�
 ) به اؤثرك و�نا فيه ادفن �ن احب كنت قد واحد قَ ووضع

 
 [  ١١٥ فحةص - ١ جزء[  االستيعاب و�
 ف ذلك سألا و�ن بيتها ف وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول مع يدفن �ن  �شة ل �باحت كنت وقد(

 عليه اهللا ص� اهللا رسول مع بيتها ف فأدفن ل تأذن �ن مت لذا  �شة ل  طلبت كنت وقد ورضه
 طابت فِن للها ذلك اطلبف مت �نا فِذا حياء منها ذلك كن ععلها �دري ال و�� نع  فقاعت وسل 
 نع  فقاعت للها ذلك فطلب  �شة الس� �ت السن مات فلما .......... بيتها ف فادف� نفسها
 ) و�رامة

 اهللا رض الؤمن� �م دفنت و�ين عنه اهللا رض السن دفن و�ين حصل الي ما ذلك بعد سأذكر و
  جيعا عنه 

  
 بيتها ف عنه اهللا رض ع بن السن دفن من تمانع ل  عنها هللا رض الؤمن� �م �ن تب� �ن بعد
  ص� اهللا عليه وسل  جده عند

 : السن ووت بعد حصل لا ننتقل
 . بهذا �عل  اهللا منه يمت ل  �م وسموما مات هل وفاته سبب ف اختلف و السن تو�
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 [  ٢٨٩ صفحة - ١٣ جزء: [  دوشق تار�خ ف جاء
(  الب زوج  �شة ل  �رسل الوت بنفسه عرف فلما بطن �صابه طاعب �ب بن ع بن حسن �ن(( 

 بق نع  فقاعت بيتها ف ) وسل  عليه اهللا ص�(  الب مع يدفن �ن ل تأذن �ن ) وسل  عليه اهللا ص�
 السالح عبسوا ذلك �مية بنو سمعت فلما به اؤثرك و�نا فيه ادفن �ن احب كنت قد واحد قَ ووضع
 بالقيع عفان بن عثمان يدفن ال واهللا فقال ال�  بن وروان بذلك قام الي و�ن بها تألووافاس

 و�لغ باعقتال وهموا السالح هاش  بنو وعبست ) وسل  عليه اهللا ص�(  اهللا رسول مع حسن و�دفن
 فال هذا األور بلغ لذا السن ع�  يقول رسول ل  فقال هاش  ب� ل  فأرسل ع بن السن ذلك

 اهللا ص�(  اهللا رسول ابنة فاطمة جنب ل  فدفن بالقيع فاطمة �� جنب ل  ادفنو� به ل حاجة
 )) ) وسل  عليه

 
  ٣٠٨ صفحة - ١٣ جزء: [  اعفتح ف اهللا رحه حجر ابن الافظ قال
 فتنة بذلك يقع ل  ان عنده  يدفنه ان اخاه �وص ع بن السن ان طرق من سعد بن وذكر(( 
 )) بالقيع فدفن �مية بنو ذلك عن صدهف
 

 [  ٤٤ صفحة - ٨ جزء[  والهاية الداية
 ب� تقع اعفتنة و�دت مات يوم ع بن حسن شهدنا يقول اهللا عبد جابر سمعت قال عتيق �ب عن( 

 خاف فان اهللا رسول مع يدفن �ن �خيه ل  عهد قد السن و�ن ال�  بن ووروان ع بن الس�
 ع بن حس� يومئذ فكمت جابر قال............. فأب بالقيع فليدفن ش �و قتال ذلك ف ي�ون �ن

 ففعل �مه مع بالقيع فادفنه ترى ما �ب ال كن �خاك فان فتنة تث وال اهللا اتق اهللا عبد �با يا فقلت
 ف  �شة رستأذن بعث سنال �ن رواية و� هذا من �وا هر�رإ �ب عن الواقدى روى وقد.................

 اهللا رسول مع يدفن ندعه ال وقالوا �مية بنو و�سلح السالح الس� عبس مات فلما ل فأذنت ذلك
 ))!!  الجرإ ف ع بن السن و�دفن بالقيع عثمان �يدفن وسل  عليه اهللا ص�

 
 ؟؟ اعقتال بتك عنه اهللا رض الس� �قتع الي من
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 [  ٤٤ صفحة - ٨ جزء[  يةوالها الداية ف جاء
 الس� ع عمر وابن وجابر هر�رإ و�بو وقاص �ب بن سعد �شار اعفتنة وقوع الاس خاف فلما(( 
 قائما[  هر�رإ �با �ن............. [  عنه اهللا رض بالقيع �مه قَ من قر�با �خاه ودفن فامتثل اليقاتل �ن
 حب الوم مات الاس �يها يا صوته بأعال ينادى هوو ع بن السن مات يوم اهللا رسول وسجد ع

 ب�اه وقد الزحام من �حدا رسع القيع كن ما حت لنازته الاس اجتمع وقد فاب�وا اهللا رسول
 . )) سبعا واعنساء الرجال

 
 [  ١١٦ صفحة - ١ جزء[  االستيعاب و�
 رسول البن لنه واهللا �بيه مع يدفن �ن السن يمنع ظل  لال هو ما واهللا فقال هر�رإ �با ذلك بلغ(( 
 لن �خوك قال قد �عيس ل وقال اهللا وناشده فكمه الس� ل  انطلق ث  وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 رشهده فل  القيع ل  وحله فعل حت به يزل فل  السلم� مقَإ ل  فردو� قتال ي�ون �ن خفت
 )) اععاص بن سعيد لال �مية ب� من يومئذ

 
  ووكنه السن قَ وصف
  اعفتنة تنشب كدت �ن بعد للبقيع ع بن السن حل

 
 [  ٢٩٠ صفحة - ١٣ جزء[  دوشق تار�خ ف جاء
 �ن منه  وض ان اه� من شئت ومن ووالي واخَ� فائد قال فاطمة جنب ل  القَإ ف فدفن(( 
 نبيه خوخة و�� فاطمة قَ ب� الاس وطر�ق وهب ابن نبيه دار ف اعت الوخة وواجه فاطمة قَ
 قَ بالجارإ متطابق� قَ�ن القَإ ف �ن الفار منقذ ل وقال فائد قال اذرع سبع اعطر�ق اظن قال

 ل وقال فائد قال �ر�هما ال فنحن ) وسل  عليه اهللا ص�(  الب زوج  �شة وقَ ع بن حسن
 ص�(  الب زوج  �شة وقَ ع بن حسن قَ لجارإبا متطابق� قَ�ن القَإ ف �ن الفار منقذ
 )) �ر�هما ال فنحن ) وسل  عليه اهللا
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 ؟؟ النة �هل شباب سيد ع بن السن تو� مت
 

 [  ١١٥ صفحة - ١ جزء[  االستيعاب
 �سع سنة مات فقيل وفاته وقت ف واختلف بالدينة عنهما اهللا رض ع بن السن ومات((

 سن� عش معاو�ة لمارإ من وض ما بعد خس� سنة من األول ر�يع ف مات بل وقيل و�ر�ع�
 �م�ا و�ن اععاص بن سعيد عليه وص� اعغرقد ببقيع ودفن وخس� لحدى سنة مات بل وقيل

 )) قدمتك ما سنة �نها لوال وقال �خيه ع للصالإ الس� قدمه بالدينة
 

 ؟؟؟ الؤمن� �م فيه دفنت فهل الؤمن� �م يتب ف يدفن ل  السن كن لن سؤال وهنا
 اهللا شاء لن الاتمة ف ذلك ذكر سيأت

  اهللا شاء لن ستأت الادثة هذه من باعفوائد خاتمة للحديث و

  ل وهب قد كن الي الكن بق بالقيع الزهراء فاطمة �مه بقرب عنه اهللا رض السن دفن �ن بعد 
 ؟ الؤمن� �م فيه تدفن ل  فلماذا خالا

 
 عنها اهللا رض  �شة عن �بيه عن هشام عن وغ�ه  الدب� ف واعطَا� الخاري روى
 �زك ال بالقيع صواحب مع وادف� معه  تدف� ال عنهما اهللا رض الز�� بن اهللا عبد �وصت �نها: ( 
 ) �بدا به
 

 ) عنهما اهللا رض وعمر ب�ر و�ب ل وس عليه اهللا ص� الب قَ ف جاء ما باب: (  باب الخاري
 

 [  ٣٠٧ صفحة - ١٣ جزء[  حجر ابن - الاري فتح ف الافظ قال
 بمجرد بل ف عيس بما �حد ع يث� ان �ي للمجهول الناء ع القيلة الكف بفتح ) �زك ان �رره( 

 وهذا فيهن عيس ف لع� دونهن من بذلك خصصت ا� فيظن �سائه سائر دون عنده مدفونة كو�
 ) الواضع غية ف منها
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 [  ٧ صفحة - ٤ جزء[  الستدرك الا�  عند وجاء
 و عليه اهللا ص� اهللا رسول مع بيتها ف تدفن �ن نفسها تدث كنت و: (  عنها رض  �شة قاعت
 اجه�زو مع �دفنو� حدثا سل  و عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد �حدثت ل�:  فقاعت ب�ر �ب و سل 

 ) بالقيع فدفنت
  ىرجاه ل  و الشيخ� شط ع صحيح حديث هذا

 ووسل  الخاري شط ع:  اللخيص ق الهب تعليق
 بعدم و�قرارها وتواضعها عنها اهللا رض منها تو�ة دلل الص فهذا حدثا �حدثت قد كنت لن �قول
 . عنها اهللا رض القو للخ� رجاعة توابة �نها و منها وقع قد كن لن األو� فعل

 
 : اهللا رحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

  [ ٤١٩ صفحة - ٢٧ جزء[  اعفتاوى �موع
 فعلت هناك تدفن وال بالقيع صواحباتها مع تدفن �ن �وصت عنها اهللا رض  �شة لحتضت ولا( 

 .) به تزك �ن تواضعا هذا
 

 [  ٣٠٨ صفحة - ١٣ جزء[  حجر بنا - الاري فتح : اهللا رحه حجر ابن الافظ وقال
 �فضل انها �حد يظن ان خشية معه  تدفن ان  �شة كرهت انما الهلب عن بطال بن قال( 

 ) وصاحبيه وسل  عليه اهللا ص� الب بعد الصحابة
 

 ؟ عليها ص� ومن عنها اهللا رض قَها نزل ومن الؤمن� �م توفيت مت
 

 [  ٦٠٩ صفحة - ١ جزء[  ستيعاباال ف اهللا رحه عبداعَ ابن قال
 �بيه عن عروإ بن هشام عن عيينة بن سفيان عن الداي� وذكره وخس� سبع سنة  �شة وتوفيت( 

 خلت للة عشإ لسبع الالثاء للة وخس� ثمان سنة توفيت لنها:  قيل وقد خياط بن خليفة وقال
 قَها ف ونزل هر�رإ �بو عليها وص� بالقيع الوتر بعد فدفنت لال تدفن �ن �ورت روضان من
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 بن اهللا وعبد ب�ر �ب بن �مد ابن اهللا وعبد �مد بن واعقاس  الز�� ابنا وعروإ اهللا عبد:  خسة
 )والَ الس� �هل من وجاعة والز�� الوجيه بن صاعح ذلك ذكر �عل  فاهللا ب�ر �ب بن الرحن عبد

 
 [  ٢٣٢٦ صفحة - ١ جزء[  الوفيات ف الواف

 لالً  تدفن �ن و�ورت وخس� ثمان وقيل الجرإ من وخس� سبع سنة عنها اهللا رض وتوفيت( 
 الز�� ابنا وعروإ اهللا عبد:  خسة قَها ف ونزل هر�رإ �بو عليها وص� بالقيع الوتر بعد فدفنت
 ) ب�ر �ب بن الرحن عبد بن اهللا وعبد ب�ر �ب بن �مد بن اهللا وعبد �مد بن واعقاس 

 
 [  ٥ صفحة - ٤ جزء[  الستدرك الا�  عند وجاء

 األنصار اجتمع و للتها من تدفن �ن فأورت الوتر بعد روضان من عشإ السابع للة  �شة ماتت( 
 . بالقيع فدفنت اععوال �هل نزل منها ناسا �رث للة تر فل  حضوا و
 

 عنها اهللا رض  �شة ع ص� هر�رإ �با شهدت : قال نافع عن جر�ج ابن فحدث�:  عمر ابن قال
 ) هر�رإ �با فاستخلف السنة تلك اعتمر وروان كن و يندره ال الاس ف عمر ابن و بالقيع

 
 ظلك لال ظل ال يوم عرشك ظل تت معه  و�جعنا والسن الؤمن� �م �رح  ا�
  آم� ا�

  
  اعقصة هذه من الستفادإ واةروس اععَ �خذ سأحاول الوعة هذه و�عد

 . ذكره سبق اا اعفوائد واستنتاج الشار�ة لخوا� جيع من �تم� و
 

 : ي� ما �ستفيد �ن يم�ن
 ف يقوم لنما اإلسالمية الشخصيات من الواقف و�ناء باالستدالل الرافضة عند األصل �ن -١

 . اعقصة هذه كحال �ةودذو بأنها علمه  مع بها فيستدلون الدذو�ة اعقصص ع األساس
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 �هل عليه و�سال  ةيه  ثبت بما لال رستدلون ال والماعة السنة �هل �ن[  السابق عدس[  -٢
 . تعا  اهللا دين ف صدق قدم ل  ان الواقف �خذ باب ف كن لن وخصوصا الأر�خ

 
 . جده بوار فنيد بأن للحسن عنها اهللا رض  �شة الؤمن� �م منع قصة بطالن اعفوائد من -٣
 
 قولا ذلك ع ودل جده بقرب ي�ون بان فرحها و ع بن للحسن الؤمن� �م قلب صفاء ومنها -٤
 . )) و�رامة نع ((  اإلذن طلبها لا
 
 �نفذت لنها بل العض يظن كما حياته حال ف للحسن �اولة ي�ن ل  الؤمن� �م لذن �ن -٥

  اا عنه اهللا رض السن وفاإ بعد حت بالرض وعدها
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 حلصحابة سّب  شبسة ع حلرد 
  قلو�ه  ف ما فعل  الشجرإ تت يبايعونك لذ الؤمن� عن اهللا رض عقد: تعا  اهللا قال 

 اهللا هل هو والسؤال .صحاب ١٤٠٠ قرابة و�نوا عليه  برضوانه شهد شاهدا به و�ف اهللا رشهد فهنا
 نقول �ن !وسل ؟ عليه اهللا ص� نبيه وفاإ بعد لستقبلا ف سي�فر من ع برضوانه رشهد وجل عز

 بايعوا الين الؤمنون و�نما كه  عنه  رضاه ع دلال عيس رضاه بأن يقولون الروافض و ال باعطبع
 عن تذوده  الالئ�ة و�ذلك ..كفارا بعدي ترجعوا ال : حديث واةلل بايع من ك وعيس منه 

 �حدثوا ما تدري ال الالئ�ة فتقول �صحاب �صحاب وسل  عليه اهللا ص� الرسول فيقول الوض
 به الاس �لصق �نه  ع دلل وهذا بعدك،

 :وجوه من الرد نقول �ن فهنا 

 صحيح حديث ف �سماءً  نر�د �صحاب؟ بأصحاب القصود من لا تقولوا ل  �ن�  :األول الوجه
 عندنا بما لال تفسوه �ن ع�  �ق فال ندناع من ذكرتموه الي الديث هذا ألن عندنا من ص�ح

  .العتَون علمائنا ب�الم �و

 عمر و ب�ر كأب ه  الديث هذا تعمي  بدلل بعده �فروا الي �صحابه لا قلت  لن :الا� الوجه
 و وسلمان ذر و�ب والسبط� طاعب �ب بن ع و�ين لك فأقول و و و طلحة و الز�� و عثمان و

 بأحاديث �برار عند�  ه  ع�ن و لا قلت  فِن !الديث؟ هذا تعمي  رشمله  ل  لاذا !القداد؟
 �ع عثمان و عمر و ب�ر �بو �ن عندنا ثبت كذلك و لك فنقول السنة كتب من عند�  ثبتت
  .�جع� عنه  اهللا رض غ�ه و السن �ب من برا و قدرا

 كفارا، بعدي ترجعوا ال: بديث �ستشهدون نت � :اآلية لوضوع سيعيدنا الي وهو الاعث الوجه
 يبق ل  �نه كتب�  من تعتفون �ن�  بدلل السابق ف وسلما كن �نه بد ال لل�فر يرجع والي
 �ن�  واععجيب القداد و ذر �ب و كسلمان اعقليل لال وسلما وسل  عليه اهللا ص� الرسول وفاه بعد
 عليه اهللا ص� الرسول وفاإ بعد اإلسالم ع ثبت من مع �حاديث ف ياس بن عمار اس  تذكروا ل 

 .ووضوعنا عيس وهذا ؟!لسالمه ع بق ان ترجونه  �نت  فهل وفاطمة السبط� تذكروا ول  وسل 

 ذر و�ب القداد عن اهللا رضوان إلثبات فقط نزعت الرضوان آية �ن تقولون ال �ن�  والشاهد
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 مع وع�ن النافق� بدون آمنوا الين �يضا �شمل اآلية ن� تقول الشيعة وع�ن .وع وسلمان
 ذر و�ب القداد بالف وؤمنا كن من حت فيه  اآلية نزعت الين من الميع �فر الشديد األسف
  كفارا بعدي ترجعوا ال: الديث ودلله  ثبتوا الين وع وسلمان

 عنه  رض �نه �خَ اهللا ألن نقص ك من و�مال وعظمته الاعق ع وتر� اهللا ع عدوان وهذا
 فنقول �فروا تقولون و�نت  عنه  برضوانه اآليات �شهد هذا يومنا ل  يت� قرآناً  وجعله بذلك وشهد
 �عدى و��ونون الستقبل ف سي�فرون �نه  يعل  �نه رغ  �ناس عن برضاه اهللا رشهد وهل ع� 
  !الستقبل؟ ف �عدائه �ة عن الاض ف برضاه اهللا رشهد وهل !نبيه؟ وفاإ بعد �عدائه

 ةوعة رئيسا كنت لو ألحده  �قول .ال �م نع  بواب �يب وال الشيعة �سأل و�نا اآلن ل  واهللا
 �عدائك �عدى وسيدونون سيخونونك وزرائك �ن علمت �نت ث  الستقبل عل  قدرإ اهللا و�عطاك

 �نت و�سمعه  الميع يقرئه ورسوما بوت�ت الاس وتمع الأل ع ستقف هل سنوات عشإ بعد
 بأووال وسأرافئهما عندي قدرهما من وسأرفع وز�راي عن راض �� �شهد�  ل� قائال بصوتك
 ع سيعينه  ألنه باععقل تل غباء ذو سفيه لال نع  يقول ال واهللا ؟!هذا ستفعل هل !وقصور؟
 .ستهلده قوإ ل  و�ب� عليه �سلطه 

 وع�ن منه  ولده ع سيقض الي الرجل يأت ال لك لسائيل ب� �بناء يقتل فرعون كن وللك
ُُقُطهُ : تعا  قال عدوه بيت ف ينشأ وجعله ووس اهللا حفظ

ْ
 لِنف  وُُحُزنًا ُعُدّوا لُُه ْ  ِلُُدونُ  فِرُْعْونُ  آُل  فُال

لُ ْ  قُاُل : لوس فرعون لسان ع تعا  وقال ، ُخاِطئِ� ُكنُوا وُُجنُوُدُهُما ُوُهاُمانُ  فِرُْعْونُ 
ُ
 ِ�ينُا نُُرّ�ُك  �

  ِسنِ�ُ  ُ�ُمِركُ  ِمن ِ�ينُا ُوُلِثُْت  ُوِلًدا

 وسببا وحزنا عدوا ل سيدون القطه الي الولود هذا �ن يعل  فرعون كن لو هل شيعة يا بر�� 
 �مام ي�َ هالكه سبب ع�ى عوده رشتد حت و�غذيه ورسمنه س��يه هل وهالكه ولده لزوال
 اعقت� من السالم عليه ووس ي�ون �ن رجاء لسائيل ب� �بناء يقتل كن هو ؟!يوم بعد يوما عينه

 ولر�ما يلتقطونه تر�ه  ولا ال  ف ألغرقه طفل وهو ووس بأور يعل  فرعون كن لو .منه عيست�ح
  .هالكه �ور من لتأرد لر�ا لر�ا قطعه

 !تزعمون؟ كما لوصيه و وسل  عليه اهللا ص� ولرسول ل الستقبل اء�عد عن برضاه اهللا رشهد فديف
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 يعل  الي اعبش رب هو اهللا وع�ن �ش ألنه السالم عليه ووس وستقبل �ور يعل  فال فرعون �ما
 �ما !عنه؟ �نفس�  ت�هون شيئا يفعل �نه ت�ون فديف الستقبل تفاصيل ك و�عل  و�خف الس

  ؟!�ستحون

 الار �صحاب اع�فرإ من الستقبل ف رسدون من عن برضاه رشهد �ن رستحيل وجل عز اهللا لن ث 
 ي�فر �ن رستحيل بأنه و�عجاز شهادإ و� بالنة ل  شهادته نفسها � عنه  برضاه اهللا شهادإ ألن
 تتم� و�ضدها قيل و�ما اإلسالم ولة ع لال يموتوا �ن ورستحيل الشهادإ تلك بعد �حد منه 
 اءاألشي

 وزوجته هو الار سيدخل لب �ب وسل  عليه اهللا ص� الرسول ع  بأن �خَ وجل عز اهللا �ن نرى
 وهذه الار ل  �ن �خَ اهللا ألن اهللا من لعجاز وهذا اع�فر ع لال يموتا ل  وزوجته �نه والالحظ

 هذه بعد يأس بل لسالمهما ف الرسول طمع �ن �صل ول  تتبدل ال وشهادته عليهما سخطه شهادإ
 عنه قال الي عنه اهللا رض الطاب �بن كعمر �سل  الدفار من غ�ه �ن رغ  لسالمه  من السورإ

 هو اهللا ألن و�سل  حصل وع�ن عمر �سل  لا رعمر حا �سل  لو لسالمه من يأسه  ف السلمون
 .اعظاهر لال ترى ال والاس و�حوالا اعقلوب يرى الي

 بق ولدنه مدإ من و�الا سنة ٩٥٠ فيه  ولث قومه دعوإ من لسالما عليه نوح تعب و�ذلك
وِحُ : لعجاز فيه وحيا عليه اهللا �نزل �ن ل  يدعوه 

ُ
  ُو�

ُ
نفهُ  نُوٍح  لِ 

ُ
  قُْوِوُك  ِمنْ  يُْؤِمنُ  عُنْ  َ

ف
 قُدْ  ُمنْ  لِال

ْفُعلُونُ  ُكنُوا بُِما تُبْتُئِْس  فُُال  آُمنُ   لو ألنه الوح هذا بعد يؤمنوا �ن حيلرست بأنه لعجاز فيه لخبار ، ُُ
 التة �صل ال وهذا الستقبل ف �خَ ما خالف يقول اهللا لكن الوح ذلك بعد منه  واحد آمن
 عليه نوح استمر هل هنا والسؤال .تماما به �خَ ما لال ي�ون عن �نه �عل  وهو الستقبل خاعق فاهللا

 السفينة يصنع و�د� تر�ه  بل ال الواب به؟ يؤمنوا عن نه � لله اهللا �وح �ن بعد قومه يدعو السالم
ُفلُْك  يُْصنُعُ  وُ : تعا  قول واةلل

ْ
  ُعلُيْهِ  ُورف  ُكفُما وُ  اع

ٌ
 فُِِنفا ِمنفا �ُْسُخُروا لِنْ  قُاُل  ِمنْهُ  ُسِخُروا قُْوِمهِ  ِمنْ  ُوُأل

ِريهِ  ُمنْ  ُرْعلُُمونُ  فُُسوُْف  * �ُْسُخُرون ُكُما ِمنُْ� ْ  �ُْسُخرُ 
ْ
ّل  ُىِْز�هِ  ُعُذاٌب  يُأ  ، ُمِقي ٌ  ُعُذاٌب  ُعلُيْهِ  ُوُ�ِ

 لال قومه يدعوا كن !منه؟ قومه عهده ما عن تغ� لاذا ؟!السالم عليه لوح جرى ماذا اهللا سبحان
 خَ بعد وع�ن لسالمه  ع حرصا معه  استطاعه ما ك وفعل و�هر اةعوإ ف ل  ورس ونهارا
 ك من بالاء عليه  سيأت الي سخره  من رسخر و�صبح فت�ه  رسلموا عن �نه  عل  لعجزا الوح
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 رسلموا ول  اع�فر ع ماتوا ألنه  �خَ كما تماما العجز اهللا وح �ور وت  تلظى نار و�عدها وكن
 ل  اهللا وخت  به يؤمنوا عن كونه  ف عليه  �سخطه شهد فاهللا ، نارا فأدخلوا �غرقوا تعا  قال

  .منها باهللا نعوذ سوء باتمة

 ِ�ُ  و: تعا  قول واةلل اةعوإ عن يتوقف ل  السالم عليه نوح ألن �خطأت �نت قائل قال فِن
ِْري

ُ
بُالِ  ُوْوٍج  ِف  بِِه ْ  ت ِ

ْ
  وُ  ُمُعنُا اْرُكْب  يُاُ�ُ�ف  ُمْعِزلٍ  ِف  ُكنُ  وُ  اْ�نُهُ  نُوحٌ  نُاُدى و ُكل

ُ
ُكفِِر�نُ  ُمعُ  تُُ�نْ  ال

ْ
  اع

 اةلل و اعغرق من لنجو معه  ير�ب �ن فأوره وسلما ظنه و�نما لإلسالم �بنه يدعو ال هنا هو فأقول
 ِمنْ  ابِْ�  لِنف  رُّب  ُ�ُقاُل  ُر�فهُ  نُوحٌ  نُاُدى وُ : قول كفر غ� وسلما كن ابنه �ن السالم عليه نوح ظن ع
ْهِ� 

ُ
ُّق  وُْعُدكُ  لِنف  وُ  �

ْ
نُْت  ال

ُ
ْحُ� ُ  ُو�

ُ
ُاِكِم� �

ْ
َه ل؟ اهللا جواب كن فماذا ، ال  ابنه قلب ف بما اهللا �خ

 لِنفهُ  نُوحُ  يُا قُاُل : فقال الصدور تف ما يعل  اهللا وع�ن السالم عليه نوح يعلمه ل  الي اع�فر من
ْهِلُك  ِمنْ  عُيُْس 

ُ
ِ�  فُُال  ُصاِعٍح  ُ�ْ�ُ  ُ�ُمٌل  لِنفهُ  �

ْ
ع
ُ
ِعُظُك  لِّ�  ِعلْ ٌ  بِهِ  لُُك  عُيُْس  ُما �ُْسأ

ُ
نْ  �

ُ
 ِمنْ  تُُ�ونُ  �

ُاِهِل�،
ْ
ُعوذُ  لِّ�  رُّب  قُاُل : السالم عليه نوح فقال ال

ُ
نْ  بُِك  �

ُ
لُُك  �

ُ
ْسأ
ُ
  ِعلْ ٌ  بِهِ  ِل  عُيُْس  ُما �

ف
 ِل  ُرْغِفرْ  ُو�ِال

ُرنْ  ُوتُرُْحِْ� 
ُ
�ن ِمنْ  � ُاِسِ

ْ
 فلو يعل  ال وهو لكفر يدعو كن ألنه لسؤالا هذا عن نوح استغفر فهنا ، ال

 .�صال الجاإ لسفينة د ه لا كفر ابنه �ن نوح عل 

 وذو واعفاروق كلصديق الروافض يزع  كما به اللتصق� �عدائه عن نبيه اهللا ىَ ل  لاذا نقول وهنا
 وع� لب �بو اهللا وع� السالم عليه لوح نوح ابن اهللا ع� كما العي� وجه ع وغ�ه  الور�ن

 ع تص� ال و: رسول ناهيا تعا  وقال دفنه بعد حت حياته ف النافق� ر�س اهللا وع� زوجته اهللا
َه ع تق  وال �بدا مات منه  �حد   كفرون وه  وماتوا ورسول باهللا �فروا لنه  ق

  كما النافق� ر�س ع برضوانه اهللا رشهد ل  لاذا
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 )) حلشبسات رد (( ش�ط أباطيل ع ب�حلك حلرد 
 ف دار وقد، الرافض دور واألخر الس� دور �حده  فيه يمثل ش�ط بعمل الرافضة بعض قام عقد
 ونبد�، رافض عمل �ي منها ىلوا ي�اد ال واعت، واللبيسات األراذيب من الدث� الوار هذا
 . الردود هذه تعا  اهللا بعون

  . وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد افتقوا م�السل �ن قول )1)
 

 ف الصحابة �ختلف فقد، التهالك ووضوعه به يبد� �ن ير�د والي، الواضح الدذب من هذا �ن نقول
 كن وع�ن، عديدإ �خرى �شياء ف اختلفوا كما وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد الليفة هو من

 األصلي� السلم� ب� اآلن الال هو كما متضار�ة وعيست واحدإ وطر�قته  ومذهبه  دينه 
 بفرقه  والوارج بفرقها كلرافضة اإلسالم عن و��رف خرج ان غ�ه  و�� السنة �هل ه  والين
 وذلك وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وفاإ من ) ٢٥(  بعد لال تظهر ل  مثالً  الرافضة ففرقة، ذلك وغ�
 عقيدته عن ل ستاراً  اليت �هل و�بة اإلسالم من اتذ الي الم� الهودي بأس �بن �علن �ن بعد

 فرق(  اإلمامية عند الجة كتابه ف الوبت ووس بن السن التك  لمامه  يقول للك، البيثة
 ووا  فأسل  يهودياً  كن سبأ بن اهللا عبد �ن السالم عليه ع �صحاب من جاعة وحك((  ) الشيعة
 القاعة بهذه السالم عليه ووس بعد نون بن يوشع ف يهوديته ع وهو يقول و�ن السالم عليه علياً 
 من �ول وهو ذلك بمثل السالم عليه ع ف وآل وسل  عليه اهللا ص� الب وفاإ بعد لسالمه ف فقال
 قال هناك فمن تاعفيه و�ُشُف  �عدائه من اعَآءإ و�ظهر السالم عليه ع لمامة بفرض اعقول شهر
 �ن و�د بل. )٢٢( ص الشيعة فرق ))!!!!  الهودية من مأخوذ الرفض �صل �ن الشيعة خاعف من

 القينا �نا �ورنا و�دء: (( قال حيث واحد مذهب ع والصحابة هو �نه حقيقة ع يؤ�د عّ  اإلمام
 وال واحدإ، اإلسالم ف تناودعو واحد، ونبينا واحد ر�نا �ن واعظاهر الشام، �هل من واعقوم

 دم من فيه اختلفنا ما لال واحد األور رست�دوننا، وال برسول، والصديق باهللا اإليمان ف �ست�ده 
  .)٦٤٨( ص ٣ج الالغة نهج )) براء منه و�ن عثمان

 
  . الس� ع وسل  عليه اهللا ص� الب حزن قول )2)
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، باعفؤوس الرؤوس وشق والطب� صوت مع ب�اء � واعت حةواليا، شء والكء الزن لن نقول

 ولو الرافضة �ر� فل ، آخر شء السواد وعبس اليوب وشق واللط  والوس بالسالسل الوجه وضب
 �و األوور هذه يفعل كن بأنه وسل  عليه اهللا ص� الب ع واحداً  حديثاً  يرووا �ن كعادته  كذباً 
 ث ، هذا بعدس عنه  روي كما بذلك يأوره  �ئمته  عن حديث يأت ل  بل ،باهللا واععياذ بها �ور

 �رم �صالً  اعقياس �ن ل  باإلضافة! ؟؟ فاسد قياس �نه مع األشياء بهذه والكء الزن يقيسون كيف
 بالصدوق الشيعة عند اللقب اعق� بابو�ه بن الس� بن �مد شيخه  وهذا! ؟؟ مذهبه  ف و�اطل

 رواه"  الاهلية عمل من الياحة: " للها رسبق ل  اعت وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول اظ�عف من: قال
 و�وسف ،٢/٩١٥ الشيعة وسائل ف اععاو� الر رواه كما ٢٧٢ – ٤/٢٧١ اعفقيه �ضه ال من ف الصدوق
  .٣/٤٨٨ الشيعة �حاديث جامع ف اعَوجردي حس� والاج ٤/١٦٧ الاضإ الدائق ف الحرا�

 
  . طاعب �ب بن ع ف ) ول�  لنما(  آية نزول قول )3)
 

 لذ الال واو عيست الواو �ن:  فمنها األراذيب من كها الاب هذا ف رو�ت اعت الروايات �ن فنقول
 الصحابة سائر يتو� فال الر�وع حال ف الز�إ �عطى ُمن لال يتو� �ن رسوغ ال لكن كذلك كن لو

 عيس الصالإ نفس ف الز�إ و�يتاء ، وستحٍب  �و واجٍب  بعمل ي�ون لنما الدح �نف :  ومنها.  واعقرابة
 الصالإ ف ليتاؤها كن لو �نه:  ومنها.  شغالً  الصالإ ف فِن ، اللة علماء باتفاق وستحباً  وال واجباً 
 ومنها.  �م�ن واعقعود ماعقيا ف ليتاؤها بل ، الر�وع حال وغ� الر�وع حال ب� فرٌق  ي�ن ل  حسناً 

 �يضا ل ي�ن ل  �نه:  ومنها.  وسل  عليه اهللا ص� الب عهد ع ز�إٌ  عليه ي�ن ل " علّياً " �ن: 
 لنه  ل فقيل كسى ل  كتاباً  وسل  عليه اهللا ص� الب كتب حت الوات  يلبسون كنوا وال خات ٌ 

دٌ ( فيها ونقش وِرق ِمن خاتماً  فاتذ تتوماً  لال كتاباً  يقبلون ال  غ�ِ  ليتاءُ  �نف :  ومنها. )اهللا رسوُل  �مف
:  ومنها.  الز�إ ف الات  لخراج �زئ ال يقولون اعفقهاء �رث فِنف  الات  ليتاء ِمن خ�ٌ  الز�إ ف الات 

 ال عفورا ع وىرجها ، ابتداءً  ىرجها �نْ  الز�إ ف والدح ، السائل �عطاه �نه فيه الديث هذا �ن
 الؤمن� بمواالإ واألور الدفار وواالإ عن ال� سياق ف الكم �نف :  ومنها.  سائٌل  رسأل �ن ينتظر
  . الكم سياق عليه يدل كما
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  . عّ  ف اآلية نزول ع �جعوا الستة الدتب �صحاب بأن قول )4)
 

 علياً  �ن تذكر اعت �حاديث بعض ذكر ن� و�عد الدر�مة اآلية لذه تفس�ه ف كث� ابن اإلمام يقول
 ابن تفس� )) رجالا وجهاعة �سانيدها لضعف بالكية منها شء يصح وعيس: ((  قال باتمه تصدق
 وهذا، و�فندها الروايات تلك �سانيد يعرض الفس�ن كبار من �مام قول فهذا ) ٥٩٨(  ص ٢ ج كث�
  . الزعوم اإلجاع ذلك وجود عدم ع قاطع دلل

 
  . ستة صحاح هناك بأن قول )5)
 

 الصحاح: " الستة الدتب ع التأخر�ن بعض لطالق �يضاً  الطأ فمن: ((  األلا� اإلمام يقول
، اعتمذي ومنه ، الصحة يلتووا ل  السن �صحاب ألن، األر�عة والسن الصحيح� �ي، "الستة
"  ف السيوط قال ولذا، وغ�ه  واععراق، كث� وابن، الصالح كبن الصطلح علماء بينه ما وهو

 ي�ونوا ل  من واعنسائ فقد غ�ه حيث الضعيف ث  وجد ما �قوى داود �بو يروي" : ١٧ ص �عفيته
 عليه الي �ساهل وهن فِن به  ماز ومن:  قيل، ماجة ابن بالمسة �لقوا واآلخرون، ل تر� اتفقوا
  . ) ٢٢(  ص اعتمذي سن يفضع" .  والنتق واةرا� صحيحة �طلقا

 
  . عّ  ف نزعت ) األقر�� عش�تك و�نذر(  قول )6)
 

 يومئذ ه (  الطلب عبد ب� �ن الديث فف، اعقوم عليه تعود الي الدذب من هذا �ن نقول
 عن فضالً  رجالً  اععش�ن يبلغوا ل  �نه  رشهد والار�خ )ينقصونه �و رجالً  يز�دون رجالً  �ر�عون

 واعت وثبوتها صّحتها ع الديث �هل اتفق �خرى برواية معارضة الرواية هذه لن كما! ر�ع�األ
 والستحق الوص هو و�نه عّ  خالفة ع الص�ح الص ادعوا طالا والرافضة، وسل  الخاري رواها
 وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الديث فف، وزاعمه  يدحض الديث وهذا، النصب لذا الوحيد

 بذلك عّ  ىص ول  بعده من وخليفته ووصيه �خوه فسيصبح نصته يقبل من و�ن لصته قومه د 
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 وؤازرته رفضوا عقومٍ  وسل  عليه اهللا ص� الب يقول كيف ث ، ورات ثالث عنه و�عرض بل
 فهل الرسل الب يطيعوا ل  �نفسه  ه ! و�طيعوا؟ ل فاسمعوا خليفت هذا وحار�وه، بل ونصته

 �بو((  الهب عنه قال اعقاس  بن اعغفار عبد ففيه ضعيف الديث �ن كما! ؟ صغ�اً  صبياً  سيطيعون
  .)٦٤٠( ص ٢ج ل�هب االعتدال م�ان )) بثقة عيس رافض، األنصاري ور� 

 
  . عّ  ف نزعت ) هوى لذا والج (  قول )7)
 

 ف الرافضة كتب ف حت االضطراب وحسبك، ذلك ف السند صحيحة واحدإ رواية تأت ل  �نه نقول
 وقت �ن:  رواية و� ، اعفجر طلوع بعد:  رواية و� ، اعفجر طلوع مع:  رواية فف ، الج  نزول وقت
 ، الك اععهد �وائل ف اعقصة كون ب� االضطراب و�يضا.  الشمس ضوء ع غلب حت ضحوإ نزول
 الج  �ن الصغ� ةى حت العلوم فمن كه هذا عن عيداو�.  الجرإ بعد الدينة ف كونها و��
 حيث ، والجوم الدواكب ب� فرقا هناك و�ن الرارإ شديدإ غزات من وستديرإ كتلة عن عبارإ

 ف الازل ي�ون �ن ينبغ وال ، الجوم ضوء تعدس الدواكب بينما ، ذاتية لضاءإ ذات الجوم لن
 كو�با ي�ون �ن ينبغ ال ، الشمس �و ، اةنيا ضوء ضوءه غلب يوال عنه اهللا رض ع دار ع �و

 افتضنا ولو ، الج  هو الضء لنما ، وضيئة غ� حجر�ة كتلة ألنه ، السابقة الروايات بعض ف كما
 �ن عن فضال.  ذلك من الدينة �و ودة ف ع دار ي�ون فأين ، األرض بج  هو �  �صغر �ن

 ت�ون الدواكب من شهب بانفصال قيل و�نما ، ومداراتها وستقرها عن زولت ال والدواكب الجوم
: قائال الرواية بهذه اله�  ل  بعضه  ذهب بل.  ألحد كرامة �و فضيلة وعيست ، للشياط� رجوما

 األرض �ستوعبه ال لج  ع دار استيعاب يعقل فديف.. األرض من �رَ هو الجوم �صغر لن
  ١٥١ ، معروف لاش  ، واألخبار اآلثار ف الوضو ت ٢١٧ ، للتستي ، خيلةاة األخبار.  بأرملها

 
  طالوت ع�  بعث اهللا �ن(  قول )8)

ً
  . السلم� حال عن تعَ ) ولك

 
 �مة خ� كنت ((  فيه  تعا  اهللا قال الين الدرام الصحابة الرافض هذا رشبه كيف �دري ال نقول

 ععن((  فيه  تعا  قال الين لسائيل بب� )) عنه ورضوا عنه  اهللا رض((  وقول )) للناس �خرجت
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 �شد �و كلجارإ ف� ذلك بعد من قلو��  قست ث ((  وقول )) لسائيل ب� من �فروا الين
 ع�  �وز فال لسائيل كب� الصحابة كن ولو فحت!!  والناز�ر اعقردإ منه  جعل وقد )) قسوإ

  ؟!! اللق وخ� اللق ش ب� فاسد بقياس لذن فديف، دين�  ف انوع ألنه اعقياس
 

  . �ع� منصب اإلمامة لن قول )9)
 

 ))! ؟؟ غ�ي والمسوا دعو�: ((  يقول نفسه طاعب �ب بن وع �ع� منصب ي�ون كيف نقول
 ع� �سم وعع� كأحد�  فأنا تر�تمو� و�ن: ((  �يضاً  وقال بل ) ١٨١(  ص ١ ج الالغة نهج

 ١٨٢(  ص ١ ج الالغة نهج ))!!!  �م� م� ع�  خ� وز�را ع�  و�نا، �ور�  ولتموه لن و�طوع� 
 تفسون كيف فنقول ١٢٤:  القرإ )) لماما للناس جاعلك ل�: ((  الدر�مة باآلية استدالل  �ما.  )

 عبادإ جعل تعا  اهللا فهل )) اعطاغوت وعبد والناز�ر اعقردإ منه  وجعل((  تعا  قول لذن
 �ال ؟! �ع� �ور اعقلوب قسوإ فهل )) قاسية قلو�ه  وجعلنا(( تعا  قول �و! ؟؟ �ع� منصب اعطاغوت

 �  لسائيل ب� سل { تعا  قول تفس� فديف البوإ �ي" اإلتيان" مع� كن لذا ث !  الهل اهللا قبح
:  األعراف}  منها فا�سلخ آياتنا �تيناه الي نبا يه عل واتل { : وقول ١١:  القرإ}  بينة آية من �تيناه 

 اععجيب بمقياس�  �نبياء �صبحوا والناز�ر اعقردإ �خوإ اللعون� لسائيل ب� �ن يع� فهذا ١٧٥
 وال لبراهي  وال ونوحا آدم اصطف اهللا لن: (  قول تفس فديف البوإ يع�" االصطفاء" كن و�ذا!! 

 والدمة الدتاب لبراهي  آل �تينا فقد(  قال ذلك و�عد ٣٣:  عمران آل ) اععال� ع عمران
 ٥٥ - ٥٤:  اعنساء ) سع�ا بهن  و�ف عنه صد من ومنه  به آمن من فمنه *  عظيما ولك و�تيناه 

 الدتاب �ورثنا ث (  و�قول!!  �فر �ي عنه صد من ومنه  آمن من األنبياء من هناك �ن يع� فهذا
 هو ذلك اهللا بِذن بال�ات سابق ومنه  مقتصد ومنه  لفسه ظال  فمنه  عبادنا من ااصطفين الين

 ظال  منه  �ن لا فألتضح األئمة �و األنبياء ع �نزلا لو اآليات وهذه..  ٣٢:  فاطر ) الدب� اعفضل
  !؟؟  قل بذلك يقول فهل ؟؟!! سابق ومن مقتصد ومنه 

 
  . اةنيو�ة األوور ف � ) بينه  شورى و�وره (  القصود �ن قول )10)
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 رشاوره  بأن األور و�ن، عليه وسالمه اهللا صلوات الدر�  للنب تاطبة جاءت اآلية هذه �ن نقول
 ف اعتشاور ي�ون �ن يم�ن فال، لطالقاً  فيه خالف ال فهذا، مثالً  كلروب اةنيو�ة األوور ف

 ستة �م ر�عات �ر�عة اعظهر صالإ �عل هل ر�ي�  ما:  ل وس عليه اهللا ص� يقول كأن!!  اةين �وور
 �ب شء هناك وع�ن ؟!! شعبان �م روضان شهر تصوووا �ن ع�  األ�سب هو ما:  يقول �و! ؟؟

 ع اإلمام ولتك!!  دنيو�اً  وعيس دينياً  �وراً  الالفة منصب من جعلوا الرافضة �ن وهو عليه النبه
 واألنصار، للمهاجر�ن الشورى و�نفما: ((  يقول حيث الالغة نهج وهو كتبه  �صح من عليه  يرد
 بِدعٍة، �و بُِطْعٍن، خارجٌ  �ورِِه  من خرج فِن رِض، هللا ذلك كنُ  لماماً، وُسّموْهُ  رُجٍل، ع اجتمعوا فِنِ 
ه الؤمن�، سبيل غ� اتّباعهِ  ع قاتلوهُ  �ُب  فِنْ  منه، ُخُرجُ  ما ل  رُّدوه

ف
  ما اهللا ووال

ف
 الالغة نهج )) تو�

 الاس ه  صاحبه باختيار يقوم ومن دنيوي منصب � اإلمامة �ن ع اإلمام �ثبت فقد ) ١٣٧(  ص
 . واألنصار الهاجر�ن ه  الوقت ذاك ف كنوا والين �نفسه 

  . للنبوإ امتداد اإلمامة لن قول )11)
 

 � فما )) دين�  ع�  �رملت الوم((  تعا  قول ذلك ودلل، �رتمل قد تعا  اهللا دين �ن نقول
 و��ل بتش�ع �يضاً  هو يأِت  اإلمام �ن االمتداد هذا من اعقصد كن و�ن! ؟؟ ذلك بعد لإلمام الاجة
 �فر �ي الوجود ف �ن نعل  فال اع�فر هو هذا ي�ن ل  لن بل، بواح �فر فهذا، اإلمام ع الوح

، وسل  عليه اهللا ص� اهللا عبد بن �مد بعد �نبياء بوجود قالوا الين اعقاديانية قول ع� هو فهذا!! 
 هو �ين ث !!  لمام �نه يقولون والرافضة نب �نه يقولون فأولك!!  اللفظ ف فقط االختالف وع�ن

 اختفاءه من الدمة � وما! ؟؟ للبش�ة وورشدا ومبشا هاديا وجوده من البد الي األمام هذا
 �ن العقول من وهل ؟!! �عمال بمباشإ و�قوم الاس و�هدي ىرج ال ولاذا! ؟ سنة �عف من ألرث

 األور كن و�ذا! ؟؟ سدابه ف تتبئ السلم� ورشد ح� ف �عمال يباش الصارى ورشد ي�ون
 يؤمن العض يبق كيف �دري لست فوا�! ؟ اععلماء و�� بينه اعفرق فما اإلرشاد ع مقتص
  !اععقول؟ وته� القول تاعف بعقيدإ

 
  . اإلمامة يع� اعغدير حديث �ن قول )12)
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 هذه وععل مفلس لال به �تج ال فهذا خليفة، علياً  �ن ع دلالً  عيس يطاق ال الي الر ف وقوفه
 ذكر ث  ُخ  عغدير بالهاب و�وره  الاس وسل  عليه اهللا ص� الب جع حال ف عقالً  تقبل الجة

 وواالإ ذكر اعغدير عند اعطر�ق و� الوداع حجة من  ئداً  كن قال ما قال عندما ولدنه الديث، ل 
 يعرفوه، �ن �ب ما بأه  فيها خطبه  اعت الوداع حجة ف لكرها اإلمامة بالواالإ يقصد كن فلو عّ 
  هذا ي�ن ل  لا وع�ن فاشهد، ا� بلّغت، هل �ال يقول و�ن

ً
 ولأريد، يذكره فل  اسللن بالغ

 اعفضائل ف احد رواه ما هو والصإ الب �نها ع عّ  بمواالإ وسل  عليه اهللا ص� الب مقصد
 رجعنا فلما علياً، علينا واستعمل وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بعثنا((  قال �بيه عن بر�دإ ابن عن

لا
ُ
 من رجالً  و�نت ر�س فرفعت غ�ي شكه مال �نا شدوته فِما صاحب� ؟ صحبة ر�يت  كيف: سأ

 خصائص )) وله فع�ّ  وله كنت من: فقال احرّ  قد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول وجه و�ذا ودة،
 �ن نعل  هنا ومن. صحيح: الحققان وقال )٩٤٧( برق  اعفضائل ف و�حد )٧٧( برق  الؤمن� �م�

  .والصإ الب � القصودإ الوالإ
 

  . صحيحه ف اعغدير حديث �خرج وسل  اإلمام �ن قول )13)
 

:  ونصه ) ٢٤٠٨(  رق  حديث ف وسل  �خرج فقد، اعقوم عليه تعود الي الدذب من هذا �ن نقول
.  به واستمسدوا اهللا ب�تاب فخذوا ، والور الدى فيه اهللا كتاب �ّولما:  ثقل� في�  تارك و�نا

 �هل ف اهللا �ذّكر�  ، بيت �هل ف اهللا �ذّكر� .  بيت و�هل:  قال ث .  هفي ورّغب اهللا كتاب ع فحّث 
 ؟ بيته �هل من �ساؤه �عيس ؟ ز�د يا بيته �هل ومن:  حص� ل فقال.  بيت �هل ف اهللا �ذّكر�  ، بيت
 ع لآ ه :  قال ؟ ه  ومن:  قال.  بعده الّصدقة حرم من بيته �هل وع�نْ  ، بيته �هل من �ساؤه:  قال
 هذا ف وعيس )).  نع :  قال ؟ الصدقة حرم هؤالء ّك :  قال.  عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل

 ع فالث، حقه  ومعرفة بره  ع الث فيه لنما، اليت �هل و�تباع المسك ع دلل �ي الديث
  . سواه دونما الدر�  باعقرآن والمسك األخذ

 
  . اعغدير حادثة بعد كن ) بلغ الب �يها يا(  آية نزول �ن قول )14)
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 تعا  قول نزل حت الاس يتفرق ل  لذ اةين تمام من كن طاعب �ب بن ع تعي� �ن الرافضة يقول

.  ضعيف هو و الوراق مطر رواها ضعيفة �حاديث ذلك ع ساقوا و ،}  دين�  ع�  �رملت الوم {
 األحاديث تاعف الروايات هذه فِن األسانيد عفض ل  و�اإلضافة ، )٢/٢٥٦( الهذيب تقر�ب

 الخاري راجع.  الوداع حجة ف نزعت}  دين�  ع�  �رملت الوم { اآلية �ن �ثبتت اعت الصحاح
 اهللا �ن للناس لب� الوداع حجة ف نزعت �نها:  اععلماء فيقول الدر�مة اآلية عن �ما.  )٥/٢٨٥(

 ) ٤/٥١( للطَي اليان جامع الش�� و�جالء الرام بال� ده فِفرا دينه  ل  �رمل وتعا  سبحانه
 اعنسبة �ما ، غ�ه ف وال ع حق ف ال ، ذاك لذ نزل �شع �ورٌ  خ  غدير ف ي�ن ل  �نه فعل . 

 الس�إ انظر.  الجة ذي من عش الامن يوم بالحديد و الوداع حجة بعد كنت فقد اعغدير لادثة
 كذلك وسل  صحيح ف الديث روي كما. ) ٦٧٨ ص(  رزق لهدي األصلية الصادر ضوء ف البو�ة

 �ن �راد لو وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن ف ت�من فاألهمية الوداع حجة بعد حدثت �نها بما و. 
 يؤجله ول  الاس الجتماع عرفة يوم و� الج �ثناء ف ذلك عفعل ، عع� بالوصية �و جديد �شع يبلغ
 من كث�إ �ميال بعد ع تقع والجفة ، الليفة ذا هو الدينة �هل ميقات �ن كما ، الج بعد ل 

 ، ل  كدلل به لتمسدوا الرافضة به رستدل شء �ي هناك عيس و ، الحفة ف يقع واعغدير اليقات
 مع سافروا ينال ه  الدينة �هل من بق ومن بالدها ل  انطلقت قد الوفود و انت� قد الج فِن
 ل  فِنه الَ بهذا الاس �دث �ن وسل  عليه اهللا ص� الرسول �راد فلو وسل  عليه اهللا ص� الب
 يأخذون كنوا الاس ألن الوس  ف عفعل األور هذا يبلغ �ن فعالً  �راد �نه لو و ، الج نهاية ل  يؤجله
  . الوصية هذه بلغل كب�إ فرصة فكنت ، مناسده  وسل  عليه اهللا ص� عنه

 
  ! الفس�ن ك ذكرها اعقصة تلك �ن قول )15)
 

 اعطَي تفس� فتحنا فلو!!  الدذب هو ومعبودي لع� يقول من عن بغر�ب هذا عيس نقول
 السلم� تفاس� �شهر من تُعد واعت والوري والصنعا� و�اهد الوزي وابن والالع� واعقرطب

 الدري سعيد �ب عن: ((  وقال تفس�ه ف كث� ابن ذكرها فقط لنما!!  ذلك نم حرفاً  فيها وجدنا لا
 فع� وواله كنت من"  عع� قال ح� خ  غدير يوم - وسل  عليه اهللا ص� - اهللا رسول ع نزعت �نها
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 السالم عليه - ورجعه يع� الجة ذي من عش الامن الوم �نه وفيه هر�رإ �ب عن رواه ث "  وواله
 يوم �نزعت �نها ور�ة وال فيه شك ال الي الصواب بل هذا وال هذا ال يصح وال الوداع حجة من -

:  األمثال ف قيل وقديماً !!  بالصدق فمرح ) ١٥(  ص ٢ ج كث� ابن تفس� ))!!  جعة يوم و�ن عرفة
  !! رافض من �رذب

 
  . عّ  والية �ن�ر من ف نزعت ) واقع بعذاب سائل سأل(  قول )16)
 

 حال نب� وسوف، الفس�ن بقية نقلها ومنها تفس�ه ف العلب ذكرها الدذو�ة اعقصة هذه نقول
 اهللا ص� الب قال ما �ن ع كه  الاس �جع، اهللا بِذن قليل بعد الاعف وتفس�ه هذا العلب
 ذلك بعد ودة ل  يرجع  ل وسل  عليه اهللا ص� والب، حجة من ورجعه كن خ  بغدير وسل  عليه
 ف شاع و خ  بغدير هذا قال �ن بعد انه يذكر الديث هذا و� الدينة ل  الوداع حجة من رجع بل

 �ن كما)!!( خ  غدير قصة كنت مت يعل  ل  فهذا بمدة واألبطح باألبطح وهو الارث جاءه الالد
 فهذه الجرإ قبل بمدة نزعت ودية إالسور هذه فان و�يضا )(!! الصحابة ف يُعرف ال الرجل هذا

 { قول �يضا و ؟!! بعده نزعت ت�ون فديف ذلك من �رث �و سن� بعش قبل خ  غدير قبل نزعت
 قبل باالتفاق بدر عقيب نزعت قد و األنفال سورإ ف}  عندك من الق هو هذا كن �ن ا� قالوا و�ذ

 اهللا ص� للنب الش�ون قال ما �سبب نزعت ها�ن ع متفقون الفس� و�هل كث�إ �سن� خ  غدير
 �ن اهللا قالوا و�ذ { بقول يقولونه كنوا بما نبيه ذكر اهللا و�ن �مثال و جهل كأب الجرإ قبل سل  عليه
 ر�ك قال و�ذ { كقول قول  اذكر �ي}  السماء من حجارإ علينا فأمطر عندك من الق هو هذا كن

 �ن ع فدل تقدم ما ك يذكر بان يأوره ذلك �و و}  �هلك من غدوت ذو� { قول �و}  للمالئ�ة
  . السورإ هذه نزول قبل كن اعقول هذا

 
  . عّ  خالفة تع�"  ووس من هارون بم�عة م� �نت"  قول )17)
 

 ل  اعت اعغزوإ و� تبوك، غزوإ ف علياً  استخلف �نه وهو سبب وسل  عليه اهللا ص� الب عقول �ن
 �م� خصائص ف جاء كما، يبغضه ألنه استخلفه لنما النافقون فقال عنها الخلف ف ألحد يأذن
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 قال، ما وقال الب ل  عّ  خرج ولذا، صحيح لسناده: الحقق وقال )٤٣( برق  للنسائ الؤمن�
 ألن ل، نقصاً  يوجب ال االستخالف �ن ل و�بان عّ  قلب يطيب �ن وسل  عليه اهللا ص� الب فأراد
 ) رضيت رضيت: فقال(  بذلك ع فرض نقصاً، ذلك يعدّ  فديف قومه ع هارون استخلف ووس
 عليه اهللا ص� الب قول فكن )٩٢( ص ٧ج اعفتح راجع �حد عند السيب ابن رواية ف جاء كما

 لا وسل  عليه اهللا ص� الب ع يعتض ل  لو عّ  �ن ذلك ومع�. لال عيس عّ  عتضية هذا وسل 
 رسافر �و يغزو ورإ ك ف رستخلف كن وسل  عليه اهللا ص� الب �ن الس�إ ف الابت، بذلك خصه
 من ك �ن ذلك وسبب ووس، من هارون بم�عة منه �نه استخلفه ان ألحد يقل ل  ولدنه فيها

  . الملة هذه ل يقول �ن �تج فل  نقص، نوع استخالفه ف �ن يظن ل  استخلفه
 

  . ع لمامة ف براءإ بآية استدالل )18)
 

 ذلك يؤدي ال �ن عهد ونبذ وصلح و�برام نقض ف مقاوعة بينه  كن لذا اععرب د�ب من كن �نه نقول
  قرابته ذوي من يليه من �و السيد
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  وردود شبسات ؟ شارى مأ نص حلالفة هل 
 واذكر االنتنت ف الرافضة يث�ها اعت الشبهات بعض راذك ان القبلة اعفت�إ هذه ف احببت خوا�ل

 من اعقصد الجال هذا ف الجتهدين الجاهدين احد قبل من ام قب� من الرد كن سواء عليها الرد
 هذه اول واذكر الشبه هذه الرافضة طرح ما مت منها لالستفادإ وووجودإ جاهزإ اجو�ة جع هو ذلك
 : و� الشبه
 ؟؟؟ شورى ام نص الالفة هل

 :االدعة ا  راجع وهذا السنة اهل ب� خالف فيها السأعة
 اهللا رسول بعد الصديق ب�ر اب خالفة ع الص منها يفه  اعت االدعة بعض بوجود قال من فمنه 
 : منها بعضا هنا واذكر وسل  وال عليه اهللا ص�

  :حالو� حلروحية
: فقال ورضه، فاشتد وسل  عليه اهللا ص� الب ورض: "قال عنه اهللا رض األشعري ووس �ب وعن

 رستطع ل  مقاوك قام لذا رقيق، رجل لنه اهللا، رسول يا:  �شة قاعت ،[بالاس فليصل ب�ر �با وروا[
 فليصل ب�ر �با وري: [فقال فعادت، ،[بالاس فليصل ب�ر �با وري: [فقال بالاس، يص� �ن

 عليه اهللا ص� اهللا رسول حياإ ف بالاس فص� الرسول، فأتاه ،[يوسف صواحب فِن�ن بالاس،
 .)ووسل  الخاري �خرجه". (وسل 

 

 : حلانية حلروحية
 نفر ف عنده و�نا– وسل  عليه اهللا ص� بالب استعز لا: "قال عنه اهللا رض زمعة بن عبدا� وعن
 يص� ب�ر �با وروا: [وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال الصالإ، ل  بالل د ه -الاس من

 للناس، فصل ق  عمر، يا: فقلت غئباً، ب�ر �بو و�ن الاس، ف عمر فِذا فخرجنا، قال ،[بالاس
 �بو فأين: [قال -�هراً  رجالً  عمر و�ن- صوته وسل  عليه اهللا ص� الب سمع فلما فدَ، فتقدم
 �ب ل  فبعث ،[والسلمون ذلك اهللا يأب ن،والسلمو ذلك اهللا يأب والسلمون، ذلك اهللا يأب ب�ر؟
 ".بالاس فص� الصالإ، تلك عمر ص� �ن بعد فجاء ب�ر،
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 الب خرج ،)زمعة ابن قال( عمر صوت وسل  عليه اهللا ص� الب سمع �ن لا: "قال رواية ف زاد
].. قحافة �ب ابن اسبال لصل ال، ال، ال،: [قال ث  حجرته، من ر�سه �طلع حت وسل  عليه اهللا ص�
 .حسن حديث وهو داود �بو �خرجه" مغضباً  ذلك يقول

 

 : حليدث هذح ع حلعليق
 :ي� ما اعفوائد من الديث هذا و�
 �شف الصالإ ألن لمامته، ع دلل بالاس لص� ب�ر �با وسل  عليه اهللا ص� الرسول اختيار )١

 الرسول فتقدي  اعقائد، لال اليش يؤم ال كن وللك ئد،واعقا اإلمام مهمة و�مامتها للمسلم�، عمل
 ألن الشئون ك ف للناس لماماً  عينه بل ارتضاه قد �نه األدعة �عظ  من بالاس لص� ب�ر ألب

 .السلم� شئون �عظ  و� اععنوان � الصالإ
 تقديمه ع لدل �عظ  بالاس لص� ب�ر ألب وسل  عليه اهللا ص� الرسول اختيار �ن و�ذلك
 رسول رضيه" وقالوا الصحابة بذلك استدل كما. بعده من باألور واعقيام السلم� �وور لو� وتز�يته

 واإليمان، الشهادت� بعد اإلسالم �عمال �عظ  � الصالإ �ن وذلك". ةنيانا نرضاه �فال ةيننا، اهللا
 وآتوا الصالإ �قاووا األرض ف ودناه  لن الين{: تعا  قال كما والوالإ اللفاء �عمال �عظ  و�
 اةين �عمال �عظ  �نها رشعرنا حت �والً  بالصالإ فبد�} الندر عن ونهوا بالعروف و�وروا الز�إ،
 ووته ورض ف الاس لؤم ب�ر ألب وسل  عليه اهللا ص� الرسول واختيار األوور، والإ �فعال و�عظ 
 .البوإ وخالفة السلم� إلمامة الصديق اختار وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن ع اةالالت �صح

 
 وسل  عليه اهللا ص� الرسول �ن ع يدل ب�ر �ب تولة ع وسل  عليه اهللا ص� الرسول لصار )٢
 الصديق تولة و� و�بينها للها يرشد �ن دون السلم� لمامة و� األوور �ه  لدع ي�ن ل 

 .اليان �ت  اإلمامة

 : حلالة حيةحلرو
 عليه اهللا ص� الب اور�إ �تت: قال �بيه عن مطع ، بن جب� بن �مد عن بِسناده الخاري روى
 الصالإ عليه قال الوت، تقول كأنها �جدك، ول  جئت لن �ر�يت قاعت لله، ترجع �ن فأورها وسل 
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 ].ب�ر �با فأت تدي� ل  لن: [والسالم
 

 ص� وصدقه نبوته دالئل من ودالعة منه، صادق وخَ وسل  عليه اهللا ص� الرسول من شهادإ وهذه
 عنه، اهللا رض الصديق هو لنما وسل  عليه اهللا ص� وفاته بعد لله س�جع الي �ن وسل  عليه اهللا
 �بو هو لنما وسل  عليه اهللا ص� الرسول بعد الرجع �ن ع ل�العة و�صح هذه من �بلغ شهادإ فأي
 .عنه اهللا رض ب�ر

 

 : حلرحبعة حلروحية
 قال عنه، اهللا رض هر�رإ �با سمع السيب ابن �خَ� قال الزهري، عن بِسناده الخاري اإلمام روى

 ما منها ف�عت دلو، عليها قليب ع ر�يت� نائ  �نا بينا: [يقول وسل  عليه اهللا ص� الب سمعت
 ث  ضعفه، ل يغفر واهللا ضعف نزعه و� ذنو�� �و ذنو�ا بها ف�ع قحافة �ب ابن �خذها ث  اهللا، شاء

 الاس ضب حت عمر نزع ي�ع الاس من عبقر�ا �ر فل  الطاب ابن فأخذها غر�ا استحاعت
 ].بعطن

 

 تأت ث  قص�إ ت�ون الصديق خالفة و�ن عمر ث  ب�ر ألب ت�ون لنما الرسول بعد الالفة لن
 حت عظ�، دوعة ل  اإلسالم دوعة و�ستحيل عفتوحا وتعظ  الال يفيض حيث اعفاروق خالفة
 عددها و�ثإ األمة استقرار ل  و�شارإ كناية وهذه اإلبل ورقد هو )واععطن.. (بعطن الاس يضب
 .سوقها وقيام

 

 : الاوسة الرواية
 السيدإ عند وهو ورضه اوائل ف وسل  وال عليه اهللا ص� قال انه صحيحه ف وسل  االمام اخرج

 اهللا و�اب قائل و�قول متمن يتم� ان اخاف فِ� كتابا اكتب حت واخاك اباك ل ادع((  �شة 
 . ))اباب�ر لال والؤمنون

 

 بعده اللفاء اسا� ع ينص ان اراد والسالم الصالإ عليه الب ان الديث علماء بعض قال وهنا
 . االختالف بينه  اليقع حت
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 عليه اهللا رسول بعد الليفة ان ع واضحة اشارات فيها يوجد اديثاالح هذه ان:  اعقول خالصة
  عنه اهللا ابو��ررض هو والسالم الصالإ

 

 شورى واوره ((  تعا  اهللا قول ع استندوا فهوالء شورى الالفة ان ا  ذهبوا الين قول اما
 . الصحابة ب� فيها ت  وما السقيفة واقعة ع استندوا و�ذلك ))بينه 

 

 الشيعة عند ووجود هو الدب� العارض وانما ، ابدا تعارض فيها وعيس �ساطة ب�ل الساعة � هذه
 منصوص جيعا وانه  عش االث� لألئمة الناقض وعدم اععصمة يدعون انه  لذ عش�ة االث�
 اهللا رض ع فنجد ، العصوم� االئمة بعض من الناقض الواقع ف �د ولدننا تعا  اهللا من عليه 
 النصوص  االمامة عن و�تنازل عنه اهللا رض السن ابنه يات ث  عنه اهللا رض معاو�ة قاتل عنه

 ث  مقاتل اعف اععش�ن قرابة يده تت كن انه مع الرافضة عند ))كفر(( لرجل  تعا  اهللا من عليها
 معاو�ه بن يز�د ع رجخ ح� عنه اهللا رض الس� العصوم االمام فعل ف الناقض كذلك �د
 . فقط مقاتل رجال وسبعون بضعة لال يده تت ي�ن ول 

 ؟؟؟؟؟ معصوم والك ؟؟؟ النتاقض ماهذا
 

 قال لا واضح نص هناك كن ولو ب�ر �بو ع واضيح نص �ي هناك ي�ن ل  انه الرافض قال فان
  شها اهللا و� فلتة كنت �نها عمر

 
 : فالواب

 رض الصديق ب�ر اب خالفة ع وسل  وال عليه اهللا ص� الب من ص�ح صن هناك عيس:  اوال
 . عنه اهللا
 : )) شها اهللا و� فلته(( عنه اهللا رض عمر مقوعة:  ثانيا
 بينما اعقاريء ع الدعيس منها اعقصد ل  يروق ما الروايات من ياخذون دائما هنا الرافضة ان �د
 .  االساس من شبهته  لطلت �شحها كولة الرواية لا نقلوا الرافضة لوان �د

 
 : منها القصود لتب� شحها اذكر ث  كولة اععبارإ انقل هنا و
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  �حصنت لذا الزنا من الب� رج  باب الدود كتاب الخاري صحيح ف وردت اععبارإ هذه اوال
 : كولة اععبارإ هنا وانقل

نف  بُلُُغِ�  لِنفهُ  ُ� ف ((
ُ
ُقوُل  ِمنُْ� ْ  ئًِال قُا � ُُ  ِ َف ْعُت     ُ�ُمرُ     ُماُت  قُدْ  لُوْ  ُوا ُُ نف     فُُال     فُُالنًا    بُا ْغُتف نْ  اْوُرؤٌ     ُُ

ُ
� 

ُقوُل  َفُما ُُ ِب     ُ�يُْعةُ  ُكنُْت  لِ
ُ
ْت  فُلْتُةً     بُْ�رٍ  �   ُوُرمف

ُ
ال
ُ
ُها � َف ُ  ُوعُِ�نف  ُكُذلُِك  ُكنُْت  قُدْ  ُو�ِ َف ُها ُ� وُ  ا  ُوعُيُْس  ُشف

ْ�نُاُق  ُرْقُطعُ  ُمنْ  ِمنُْ� ْ 
ُ ْ
ِب     ِمثُْل  لُِلْهِ  األ

ُ
 .)) بُْ�رٍ  �

 
 : الشح االن واذكر
 : اهللا رحه حجر ابن الافظ الخاري شارح قال
 (  قْول(( 

ُ
ال
ُ
ُها � َف    ) ُو�ِ

يْ  
ُ
ِب  ُ�يُْعة �

ُ
  .  بُْ�ر �

 
   ) ُكُذلُِك  ُكنُْت  قُدْ (  قُْول 
يْ  
ُ
حُ ، فُلْتُة � ْعُراِبّ  ِابْن ُ�نْ  ُ�ْعلُب ُحُك ، ُمالِك ُ�نْ  ِعيُس  بْن لِْسُحاق ِرُوايُة ِف  بُِذلُِك  ُوُصف

ُ ْ
ْخرُُجهُ  األ

ُ
 ُو�

ُفتُوح ِف  ُسيْف
ْ
َف  ُ�بْد بْن ُسالِ  ُ�نْ  �ُِسنُِدهِ  اع ْوه ُ�ُمر بْن ا

ُ
ُفلْتُة:  قُاُل  �

ْ
 ُهْل  ِ�يُها رُُشّك  اعفِت  اللفيْلُة اع

وْ  رُُجب ِمنْ  ِ�ُ 
ُ
م ِمنْ  ُوُهْل  ُشْعبُان � وْ  الُْمُحرف

ُ
ُعُرب ُكنُ ، ُصُفر �

ْ
  اع

ُ
ْشُهر ِف  الّسُالح رُْشِهُرونُ  ال

ُ ْ
ُُرم األ

ْ
 ال

ُ  ُمنْ  فُُكنُ 
ُ
ر ل

ْ
َْتُُهزُ  اللفيْلُة تِلُْك  ُجاُءْت  فُُِِذا تُُر�فُص  ثُأ ُفرُْصة ِا

ْ
بِْل  ِمنْ  اع نْ  ُْ

ُ
تُحُ  � قُُ ْهر ِا�ِْسُالخ قف  الشف

ن نْ  ُ�يُتُُم�ف ّ  لِيُقاع يُِر�د ِومف تفب آِمنٌ  ُوُهوُ  بِهِ  الشف ّ  ُذلُِك  ُعُ  ُ�يُُتُ ُدِث� الشف
ْ
ُيُاإ ُ�ُمر فُُشبفهُ ، اع

ْ
 الفبُِو�فة ال

ْهرِ  ُُرام بِالشف
ْ
ُفلْتُة ال

ْ
ُْعُ  بُِما ُواع ْهل ِمنْ  ُو

ُ
إ � َف  ُوُوُ�  الرّدف ِب  بِبُيُْعةِ  ُذلُِك  ُشف  ا

ُ
عُ  لُِما بُْ�ر � ُْ  ِمنْ  ِمنْهُ  ُو

  قُاُل  ُكُذا، ُشْوُكته ْ  ُو�ِْخُاد قِتُال ْ  ِف  اّلُهوض
ُ
ْو�

ُ ْ
نْ  ُواأل

ُ
ُقال � ُاِمع:  ُُ

ْ
ُفرُْصة ِانِْتُهاز بُيْنهُما ال

ْ
 عُِ�نْ ، اع

ْخذ ُ�نْ  يُنُْشأ ُكنُ 
ُ
ر �

ْ
ّ  الفأ ُدِث� الشف

ْ
َف  فُُوُ�  اع ِب  ُ�يُْعة ُ�نْ  يُنُْشأ فُلُ ْ  ُذلُِك  ُشف  الُْمْسِلِم�ُ  ا

ُ
 ُشّ  بُْ�ر �

ُطاُعهُ  بُْل 
ُ
ُيُْعة ُحُضُ  ُمنْ  ُكّه ْ  الفاس �

ْ
َف  ُوُ� "  قُْول ُوِ� .  ُ�نُْها ُغُب  ُوُمنْ  ال ُها ا   لِيُماء"  ُشف

ُ
 الفْحِذير لِ 

  ُحيُْث  ُذلُِك  ِمثْل ِف  الُْوقُوع ِمنْ 
ُ
ّ  ُوقُوع ِمنْ  يُْؤُمن ال   .  ُواِالْخِتُالف الشف

 
َف  ُوعُِ�نف (  قُْول  ُها ُوُ�  ا    ) ُشّ
يْ  
ُ
ُعُجلُة ِف  ُما ُوقُاُه ْ  �

ْ
ّ  ِمنْ  ُغِلًا اع نف ، الشف

ُ
ُعاُدإ ِمنْ  ِأل

ْ
نف  اع

ُ
ِلع لُ ْ  ُمنْ  � طف ِْدُمة ُعُ  ُُ

ْ
ء ِف  ال ْ ِي الشف

ف
 ال
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ْفُعل   ُ�ْغتُة ُُ
ُ
ُ  ُوقُدْ ، يُرُْضاهُ  ال اعه ْ  ُسبُب ُ�ُمر ُ��ف ِب  بِبُيُْعةِ  لِْسُ

ُ
نْ  ُخُشْوا لُِما بُْ�ر �

ُ
بُايِع � نُْصارُ ، ُُ

ُ ْ
 ُسْعد األ

بُو قُاُل ، ُ�بُاُدإُ  بْن
ُ
ِب  بِبُيُْعةِ  ُ ُجلُوا:  ُ�بُيُْدإ �

ُ
ْور ِانْتُِشار ِخيُفة بُْ�ر �

ُ ْ
نْ  األ

ُ
تُُعلفق ُو�   نْ مُ  بِهِ  ُُ

ُ
 رُْستُِحّقهُ  ال

ّ  ُ�يُُقع اوُِدّي  ُوقُاُل .  الشف ُها"  فُلْتُة ُكنُْت "  قُْول ُمْعُ� :  اةف َف
ُ
ُعْت  َ ُْ يع ُمعُ  ُوُشوُرإ ُ�ْ�  ِمنْ  ُو  ُكنُ  ُمنْ  ُجِ

نْ  يُنْبُِغ 
ُ
نُْ�رُ ، رُُشاُور �

ُ
ُدُرابِيِسّ  ُهِذهِ  ُو�

ْ
ّ  ُصاِحُب  اع ِِ افِ

ْ  بُْل :  ُوقُاُل  الشف نف  ُمُرادال
ُ
بُا �

ُ
 ُمُعهُ  ُوُمنْ  بُْ�ر �

  ُذُهابه ْ  ِف  ُرُفلفتُوا
ُ
نُْصار لِ 

ُ ْ
ُعوا األ ُُ بُا ُ�بُا

ُ
تِِه ْ  بُْ�ر �   ُمنْ  ُوِ�يِه ْ ، ِبُْضُ

ُ
 ُ�يُْعته ِمنْ  ُعلُيْهِ  ُ�ِب ُما ُُْعرِف ال

ِم� ِمنفا:  ُ�ُقاُل 
ُ
ِم� ُوِمنُْ� ْ  �

ُ
ُفلْتُةِ  فُالُْمُراد، �

ْ
عُ  ُما بِاع ُْ نُْصار ُتُاعُُفة ِمنْ  ُو

ُ ْ
ُراُدوهُ  ُوُما األ

ُ
ُعة ِمنْ  � ُُ  ُسْعد ُمبُا

نف "  فُلْتُة ُكنُْت "  قُْول ُمْعُ� :  ِحبفان ِابْن ُوقُاُل  ُ�بُاُدإُ  بْن
ُ
ء، ُكِث� ُوُأل  ُ�ْ�  ُ�نْ  ُكنُ  ِابِْتُداُءُها � ْ  لُِذا ُوالشف

ُقال ُكُذلُِك  ُكنُ  ُُ  ُ
ُ
ُفلْتُة ل

ْ
ّ  ِمنْ  ُ�ُْدث عُُعلفهُ  ُما ِ�يهِ  يُتُُوقفع�ُ  اع ، ُ ُدإ ُذلُِك  ِف  ُىُاِعف ُمنْ  بُِمُخاعُُفةِ  الشف

َف  فُُدُف  ّ  الُْمْسِلِم�ُ  ا  ، ُ ُدإ ُذلُِك  ِف  الُْمتُُوقفع الشف
ُ
نف  ال

ُ
ِب  ُ�يُْعة �

ُ
  .  ُشّ  ِ�يُها ُكنُ  بُْ�ر �

 
ْ�نُاُق  ُرْقُطع ُمنْ  ِ�يُ� ْ  ُوعُيُْس (  قُْول 

ُ ْ
ِب  ِمثْل لُِلْهِ  األ

ُ
   ) بُْ�ر �

اِبّ  قُاُل   ُطف
ْ
نف  يُِر�د:  ال

ُ
ابِق � ِي ِمنُْ� ْ  السف

ف
  ال

ُ
ُفْضل ِف  يُلُْحق ال

ْ
  اع

ُ
  يُِصل ال

ُ
عُة لِ  ِب  ُمْ�ِ

ُ
 فُُال ، بُْ�ر �

ْطُمع ُحد ُُ
ُ
نْ  �

ُ
ُقع � ُُ  ُ

ُ
عُ  ُما ِمثْل ل ُْ ِب  ُو

ُ
ُعةالْمُ  ِمنْ  بُْ�ر ِأل ُُ ُ  بُا

ُ
  ل

ً
ال وف

ُ
يُِس� الُْمُأل  ِف  �

ْ
 الفاس ِاْجتُِماع ُ� ف  اع

ُقوا لُِما ُعلُيْهِ  ِاْخِتُالفه ْ  وُُعُدم ُعلُيْهِ  ُقف
ُ
ْوره ِف  ُ�ْتُاُجوا فُلُ ْ  ِاْستِْحُقاقه ِمنْ  ت

ُ
�  

ُ
  َُُظر لِ 

ُ
  ُوال

ُ
 ُوُشاُوُرإ لِ 

ْخُرى
ُ
َْتُُ� .  ِمثْله ُذلُِك  ِف  ُ�ْ�ه ُوعُيُْس ، � ًصا ِا   لُِشاُرإ ُوِ�يهِ .  ُولُخف

ُ
  الُْمُسارُُعة ِمنْ  الفْحِذير لِ 

ُ
 ِمثْل لِ 

  ُحيُْث  ُذلُِك 
ُ
ِب  ِمثْل ُهنُاكُ  يُُ�ون ال

ُ
يُامه ِمنْ  الُْمْحُموُدإ الّصُفات ِمنْ  ِ�يهِ  ِاْجتُُمعُ  لُِما بُْ�ر � ْور ِف  ِْ

ُ
� 

َف  نْ  الفامّ  ُوُورُعه، بِالّسيُاُسةِ  ُوُمْعِرفُته، ُخلُقه وُُحْسن، لِلُْمْسِلِم�ُ  ُجانِبه ُوِع�، ا   ِومف
ُ
 ِمثْل ِ�يهِ  يُوُجد ال

  ِصُفاته
ُ
ُعته ِمنْ  يُْؤُمن ال ُُ ي اِالْختُِالُف  ُوُشوُرإ ُ�ْ�  ُ�نْ  ُمبُا ِ

ف
ّ  ُ�نْهُ  يُنُْشأ ال ُ ، الشف َف  ُرْقُطع"  بُِقْوِلِ  ُوُ�

ْ�نُاق
ُ ْ
  اِظرالف  ِعُدْونِ "  األ

ُ
ابِق لِ   ُسبْقه يُِر�د ُمنْ  ُسبْق ِمنْ  ُمْقُصوده ُ�ُْصل لُ ْ  فُُِِذا، ِلُنُْظر ُ�نُُقهُ  ُرْمتُدّ  السف

يُل  َُْقُطُعْت  ِْ وْ ، ُ�نُقه ِا
ُ
نف  �

ُ
  ُرْمتُدّ  الُْمتُُسابُِقْ�ِ  ِأل

ُ
ْ�نُاق ُرْؤُ�تهُما لِ 

ُ ْ
ابِق يُِغيب ُحتف  األ ، الفُظر ُ�نْ  السف

 ُ َف ُقال، ُمثُل ُهوُ :  اّل� ِابْن ُوقُاُل .  ُ�نُقه بِانِْقُطاِع  َُُظره ِاْمِتنُاع ُ�نْ  ُ�ُع ُُواد لِلُْفُرِس  ُُ
ْ
ُعْت  ال ْ�نُاق ُرُقطف

ُ
� 

ُيْل
ْ
ُاقه ُدون ال

ُ
عُ ، ل ُْ ِب  ِرُوايُة ِف  ُوُو

ُ
ُْنُ  ُوِمنْ "  الُْمْذُكوُرإ ُمْعُش  �

ُ
ِب  ِمثْل ُلُا �

ُ
  ُرُمدّ  بُْ�ر �

ُ
نُا� ُْ " .  لُِلْهِ  ْ�نُا

 (( 
 

 : تعا  اهللا رحه االلوس عش�ة االث� الحفة صاحب وقال
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 كما اخر مع او وحدي فالنا ابايع عمر مات ان:  يقول كن رجل زجر ف عمر من صدر الكم هذا(( 
 رجل� عةبي ان اعقول رده ف اعفاروق كم فمع� ، عليها االور استقر ث  ب�ر اب مبايعة ف كن

 كنت وان ب�ر اب و�يعة صحيحة عيست واععقد الل اهل ووراجعة سابق تأول غ� من شخصا
 ل�ائل اهلها وصادفت �لها حلت فقد للمشورإ فرصة وجود وعدم االنصار مناقشة �سبب فجأإ
 )شها اهللا و�( مع� وهذا و�وها الصالإ كِمامة ماهنالك ع اعقائمة واعقرائن ذلك ع اةاعة

 االفضلية ف اي )ب�ر اب مثل واي� (الشيعة رواها اعت الرواية هذه اخر و� بها غ�ه فاليقاس
 . كمه انت�.  )) الشورإ ا  االحتياج وعدم وال��ة

 
  )) شها اهللا و� فلته ب�لمة((  القصود ما اتضح اخوا� االن

 
 شورى وعيست تعا  اهللا من نص � انما الالفة بأن الرافض يقول ح� انها و� واحدإ نقطة بق
 : ل نقول فاننا
 عنه اهللا رض معاو�ة قاتل عنه اهللا رض ع فنجد فِننا احد بيد وال شورى عيست الالفة ان طالا
 لرجل  تعا  اهللا من عليها النصوص  االمامة عن و�تنازل عنه اهللا رض السن ابنه يات ث 
 ف الناقض كذلك �د ث  مقاتل اعف اععش�ن قرابة يده تت كن انه مع ضةالراف عند ))كفر((

 لال يده تت ي�ن ول  معاو�ه بن يز�د ع خرج ح� عنه اهللا رض الس� العصوم االمام فعل
 . فقط مقاتل رجال وسبعون بضعة
 ؟؟؟ الالفةب تعا  اهللا من لمام ع واحد والص ؟؟؟؟؟ معصوم والك ؟؟؟ النتاقض ماهذا

 
 في�كره تعقيب او اضافة ةيه كن من ف�لك القص يعت�ه قد فردي �هود الحث هذا:  والحظة

 اة ء ول
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 حليت؟ أهل هم من  
ُحدٍ  لُْسُتف  الفِبّ  �ُِساء يُا { تعا  اهللا قال

ُ
ُْضْعنُ  فُال ارفُقيُْتف  لِنِ  اعنُّساء ّمنُ  ُكأ ُقْولِ  تُ

ْ
ي ُ�يُْطُمعُ  بِاع ِ

ف
 ِف  ال

ْعُروفًا قُْوالً  ُوقُلْنُ  ُوُرٌض  قُلِْبهِ  فْجنُ  ُوال ُ�يُوتُِ�نف  ِف  ُوقُْرنُ } ٣٢{ مف َُ جُ  ُر ّ َُ ُاِهِليفةِ  ُر
ْ
  ال

ُ
و�

ُ ْ
قِْمنُ  األ

ُ
 ُو�

الإُ  ُكإُ  ُوآِر�ُ  الصف ِطْعنُ  الزف
ُ
ُ  ُو� َف ُ  ا

ُ
ُما ُورُُسول َف ُ  يُِر�دُ  لِ َف ْهُل  الرّْجُس  ُعنُ� ُ  ِهُب ِلُذْ  ا

ُ
ُيِْت  �

ْ
 ُوُ�ُطّهُرُ� ْ  ال

تُْ�  ُما ُواْذُكْرنُ } ٣٣{ ُرْطِهً�ا ِ  آيُاِت  ِمنْ  ُ�يُوتُِ�نف  ِف  ُُ َف ِْدُمةِ  ا
ْ
ُ  لِنف  ُوال َف  { {٣٤{ ُخِبً�ا عُِطيًفا ُكنُ  ا

 شعر من ورّحل ورط وعليه داإغ وسل  وآل عليه اهللا ص� الب خرج: قاعت  �شة الؤمن� �م وعن
 ع جاء ث  فأدخلها فاطمة جاءت ث  معه فدخل الس� جاء ث  فأدخله ع بن السن فجاء �سود

 .} تطه�اً  وُ�طّهر�  اليت �هل الرجس عن�  يُذهب �ن اهللا ير�د لنما { :قال ث  فأدخله

 :العليق
 �ساء يا { وتعا  تبارك اهللا قال كما وسل  وآل هعلي اهللا ص� الب �ساء ف نزعت لنما الطه� آية -1

 قوالً  وقلن ورض قلبه ف الي فيطمع باعقول تضعن فال اتقيت لن اعنساء من كأحد لست الب
َجن وال بيوت�ن ف وقرن معروفاً   اهللا و�طعن الز�إ وآت� الصالإ و�قمن األو� الاهلية تَج ت
 ف يت� ما واذكرن تطه�اً  وُ�طّهر�  اليت �هل الرجس عن�  يُذهب �ن اهللا ير�د لنما ورسول

 �نها يوقن اآليات هذه سياق يراع فالي {خب�اً  عطيفاً  كن اهللا لنّ  والدمة اهللا آيات من بيوت�ن
 { تعا  قول �نّ  بنفسه سيجد اآليات ف يدقق من بل ، خاصة وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ساء ف

َجن وال وت�نبي ف وقرن  لنما ورسول اهللا و�طعن الز�إ وآت� الصالإ و�قمن األو� الاهلية تَج ت
 هو كما فيها والطاب واحدإ آية { تطه�اً  وُ�طّهر�  اليت �هل الرجس عن�  يُذهب �ن اهللا ير�د
 .الب عنساء ووجه واضح

 )مي ( من بدالً  اعنسوإ بنون عنهن َّ يع ل  فل  كذلك األور كن لذا :اعتساؤل ل  يدعونا هذا ععل و
 �هل ر�س هو وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �نّ  هنا الرء يقول �ن يم�ن ما �نّ  غ� الماعة؟

ُرْعُجبِ�ُ  { السالم عليه لبراهي  ف تعا  قال كما �ساءه مع اآلية ف شك بال داخل وهو بيته
ُ
ْورِ  ِمنْ  �

ُ
� 

 َّ َّ  رُْحُُت  ا ْهُل  ُعلُيُْ� ْ  ُوُ�ُرُ�تُهُ  ا
ُ
ُيِْت  �

ْ
يدٌ  لِنفهُ  ال يدٌ  ُحِ ِ

 عليه لبراهي  إلور�إ الطاب �نّ  مع { �ف
َّ  اليت �هل وس� ف وزوجته السالم عليه لبراهي  دخل لا ولدنه السالم  مي (  ب جيعاً  عنه  ع

 ع ) �هل(  �سمية لطالق لنّ  بل ، تغليباً  { علي�  و�ر�ته اهللا رحة { تعا  قول ف الماعة )



 

884 

 ل  �نه مع { بأهله وسار األجل ووس قض فلما { السالم عليه ووس عن تعا  قول ف وارد الزوجة
 وآل عليه اهللا ص� الب �ساء اآلية تع� �ن ف اععجب فما ، زوجته سوى عليه ووس مع ي�ن
 !!الماعة؟ ) مي ( حقهن ف و�ستخدم وسل 

 خاصة الب �ساء ف بل عليه  تعا  اهللا رضوان الدساء �صحاب ف ت�ل ل  اآلية �نّ  �ديؤ اا -2
 ألصحاب د  الدساء حديث ف وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �نّ  ذلك ، نفسه الدساء حديث
 فِذا ) الرجس عنه  �ذهب ا� ، بيت �هل هؤالء ا�(  بقول الرجس عنه  اهللا يذهب بأن الدساء
 ص� اهللا رسول من كهذا ة ء اةاع فما الرجس بِذهاب فيها اهللا �خَ وقد فيه  نزعت اآلية كنت
 الدساء �صحاب وجل عز اهللا يض  �ن هذا د ءه من اهللا رسول �راد و�نما!! وسل ؟ وآل عليه اهللا
 لرادإ وهو اآلية نتهتضم الي الع� ف اآلية فيهن نزعت الالت �ساءه ل  ر�ب بال بيته �هل من وه 

 .الرجس ورفع الطه�

 لورود ال الدساء لديث الدساء �صحاب عن الرجس �ذهب وجل عز اهللا بأنّ  يقولون السنة �هل لنّ 
 صلوات الب �ساء هن الالت الؤمن� �مهات فع� �حد ع بها االستدالل جاز لن اعت الطه� آية
 .بيته و�هل عليه اهللا

 فاطمة والسيدإ ع اإلمام و�تعدى عليه اهللا صلوات الب �ساء يتعدى يتال �هل مع� -3
 �هل من �ساؤه(  فيه سئل الي األرق  بن ز�د حديث ف كما غ�ه  ل  والس� السن و�المام�

 وآل جعفر وآل ع آل وه  الصدقة ُحرووا الين بيته �هل وع�ن بيته �هل من �ساؤه: قال بيته؟
 �ب بن عقيل وآل الطلب عبد وابن عباس آل �يضاً  يتضمن اليت �هل فمفهوم ) اساععب وآل عقيل
 آل �يضاً  اليت �هل وس� ف و�دخل األرق ، بن ز�د حديث بدلل طاعب �ب بن جعفر وآل طاعب
 عبد بن واععباس الارث بن لر�يعة وسل  وآل عليه اهللا ص� الرسول عقول الطلب عبد بن الارث
 ) الاس �وساخ � لنما ، �مد آلل تنبغ ال الصدقة لنّ  ( الطلب

 �حد ك يعرفه بدي� ألور اععجب من ىلو ال الدساء �صحاب عصمة ع باآلية االستدالل -4
 فيه  نزعت الين األطراف كأحد عليها اهللا رضوان فاطمة السيدإ يذكر الدساء حديث �نّ  وهو
 به  الناطة الهمة الحتياج اععصمة صفة األئمة ع �ضف وجل عز اهللا بأنّ  يقولون واإلمامية ، اآلية
 �و نبية فاطمة السيدإ فهل كذلك األور كن لذا:  والسؤال ، اهللا شع وتدي  الاس لمامة و� للك
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ضفيت ألجلها اعت اعغاية وما!! اععصمة؟ صفة عليها تُضف لك األئمة من
ُ
 ك هل اععصمة؟ عليه �

 !!؟ اععصمة يُعطى اهللا عنده مقام ل من ك �و اهللا �به من
 الرساعة و�من الوح مبلغو ألنه  عليه  �ضفاها األنبياء ع اععصمة صفة �ضف لّما وجل عز اهللا لنّ 

  وال عقالً  ال تقبله يم�ن ال ما فِنّ  نناقشها، �ن دون األئمة عصمة قبلنا �ننا لو و السماو�ة،
ً
 ش 

 !!لمام حت ال و بنب عيس من باععصمة يتصف �ن

 عليه الب جع تطه�هن، لرادإ ف و ) الؤمن� �مهات(  الب �ساء ف نازعة اآلية كنت لّما -5
 �مهات نال الي الطه� ينال  بأن ل  لدعو ، اليت �هل خواص من وه  الدساء �صحاب الصالإ
 اهللا من طالاً  )تطه�اً  وطهره  الرجس ه عن �ذهب ، وخاصت بيت �هل هؤالء ا�( قائالً  الؤمن�

 قد اهللا رسول ر�ت �ن بعد سلمة �م فحرصت ، ل �هل شك بال وهو اعفضل هذا ينال  �ن وجل عز
 والسالم الصالإ عليه الب د ء بر�ة وتنال معه  ت�ون �ن والس� والسن وفاطمة علياً  جع
(  سلمة �م فقاعت ، ل  طلبه سبب ووضحاً  اآلية قر�ي و�ن الصالإ عليه الب يدعو �ن قبل ذلك و�ن
 �زواج من �نت خ� ا  لنك(  قال �خرى رواية ف و ) خ� ع لنك(  : قال ، ) اهللا رسول يا معه  و�نا
 اهللا يُذهب بأن وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول لا يدعو �ن ف سلمة ألم حاجة ال لذ ) الب
 �برز من وهذا ، والسالم الصالإ عليه الب �ساء باق و� فيها نزعت اآلية �ن طالا الرجس عنها

 ع والسالم الصالإ عليه الب حرص الي الدساء �صحاب ف ال فيها نازعة اآلية كون ع اةالئل
 �ن نذكر. قال ما وقال والسالم الصالإ عليه الرسول جعه  لا فيه  نازعة اآلية كنت ولو ل  اة ء
 وسل  ف  �شة عن الرو�ة الرواية ا  انظر(  �شة بيت ف نزعت بل سلمة ام بيت ف ت�ل ل  اآلية
 ع د  ث  سلمة ام بيت ا  الرسول جاء الحقة فتإ ف و نزولا بعد ث  ،)الشيعة بها رستدل اعت و�

 .ل  د  و بالدساء غطاه  و الس� و السن و فاطمة و

 اآلية فيه  نزعت لن �ور فيه بل الرجس بذهاب لخبار فيه عيس { تطه�اً  و�طهر�  {تعا  قول -6
 عنساء الوجه الكم وسياق ، تطه�هن ير�د وجل عز اهللا ألنّ  ، الطه� لن �صل لك طاعته باعتام
 اهللا �و� �خرى واجتناب �وور بفعل للهن للياً  توجيهاً  يتضمن كن عليه وسالمه اهللا صلوات الب
 و�امتثال  ، ل  �وره بمقتض الرجس عنه  لذهب الوجيهات هذه اعتام منهن ير�د �نه وجل عز

 آخر�ن ف وجل عز اهللا استخدم الطاب من المط وهذا ، الطه� �صل لوصاياه وحفظه اهللا ألور
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 وقول { طهر� ل ير�د وع�ن حرج من علي�  لجعل اهللا ير�د ما { للمؤمن� تعا  قول ف كما
 هنا فاإلرادإ { عن�  ىفف �ن اهللا ير�د { تعا  وقول { و�هدي�  ع�  لب� اهللا ير�د { تعا 

 اهللا �راد من ك لطهر كذلك األور كن ولو ، فعالً  حصلت �نها ال والرضا والحبة لألور متضمنة
 يدخلوا �ن كه  للبش الثال سبيل ع ير�د وجل عز اهللا �نّ  هو ذلك يوضح مثال و��سط ، طهارته
 �نه و� الشأن هذا ف قدر�ة كونية سبحانه ل لرادإ وهناك ، �بة لرادإ � اإلرادإ وهذه النة

 اععادل وتعا  سبحانه اهللا ألنّ  ، النة سيدخل اعبش ك ما و�نّ  و�فر وؤمن اعبش من سيدون
 ع �بوراً  اإل�سان كن ولو ، بمجازاته دلاعع �صل لك والش ال� عمل ف الر�ة اعبش �عطى
 اهللا فِرادإ سبيًال، ذلك ل  وجد ما الش �راد لو ألنه �صالً  �ازاته اععدل من كن لا فقط ال�

 .حدوثها يوجب ل  نفسه اهللا ألنّ  تققها الواجب من ما ولدنه �بة لرادإ كه  اعبش لدخال

 الرجس عنه  اهللا يُذهب بأن ل  د  وآل عليه اهللا ص� الب �نّ  الدساء حديث وضمون لنّ  -7
 عنه  اهللا �ذهب الين التق� من ي�ونوا بأن ل  د  ي�ون �نّ  ذلك وغية ، تطه�اً  و�طهره 
 الؤمن� ك تطه� ير�د وجل عز اهللا فِنّ  ، الؤمن� ع واجب الرجس واجتناب ، وطهره  الرجس
 .بالطه� و�حقه  الاس �و� ه  اليت �هل نك و�ن ، فقط اليت �هل وعيس
 علي�  نعمته ولت  لطهر�  ير�د وع�ن حرج من علي�  لجعل اهللا ير�د ما { تعا  اهللا يقول

 و�ب الواب� �ب اهللا لنّ  { تعا  وقال { بها وتز�يه  تطهره  صدقة �ووال  من خذ { و�قول {
 تطه� ير�د بأنه كذلك �خَ اليت �هل تطه� ير�د بأنه وجل عز اهللا �خَ فدما ، { التطهر�ن
 اآليات نصت الين للمؤمن� هذا لصل للعصمة وقوع الطه� لرادإ ف كن فِن ، كذلك الؤمن�

 .تطه�ه  وجل عز اهللا لرادإ ع

 قرآناع ف شائع استخدام وهو اعفواحش عن ال�ه بل اععصمة يع� ال اآلية ف الوارد الطه� -8
 بأنها يقول �حد من وما { بها تز�يه  و تطهره  صدقة �ووال  من خذ { تعا  قال كما الدر� 
 وغ�ها {فطّهر ثيابك و { تعا  قول ف و�ذلك ، اعفواحش من ال�ه بل اععصمة هنا بالطه� قصدت

 { تعا  قول ف كما الشك به يُراد و يُطلق ،) اعقذر(  �صله ) الرجس(  عفظ و�الملة ، اآليات من
 كقول والشو�ات كلطعومات الحّرمة البائث به و�ُراد وُ�طلق ، { األوثان من الرجس فاجتنبوا

وح فيما �جد ال قل { تعا 
ُ
 ل  �و وسفوحاً  دماً  �و ميتة ي�ون �ن لال يطعمه طاع  ع �رماً  للّ  �
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 الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب يسوال المر لنما { وقول { فسق �و رجس فِنه خ��ر
 لذهاب ف ي�ون بيث النب مطلق بمع� ) الرجس(  عفظ اعقرآن استخدم �ن يثبت ول  {

 .ععصمته لثبات �حد عن الرجس

 عليه اهللا ص� اهللا رسول و�نّ  الطه� لرادإ ع بل الطه� وقوع ع تنص ال اآلية �نّ  يؤ�د اا -9
 فيهن نزعت الالت الؤمن� �مهات زوجاته لق ما الدساء �صحاب يلحق �ن ع حرص وسل  وآل
 ل  خرج لذا كن �نه من وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ثبت ما تطه�هن لرادإ و� اآلية

 عن�  يُذهب �ن اهللا ير�د لنما { اليت �هل يا الصالإ: و�قول وفاطمة ع بباب يمر الصالإ
 ، الماعة لصالإ الروج ع علياً  وحاضاً  باآلية لياه  مذّكراً  { تطه�اً  يطهر�  و اليت �هل الرجس

 .الطه� �صل اهللا و�طاعة اعفرائض ع بالحافظة لذ

 فِنّ  ، والسالم الصالإ عليه الب �ساء ف ال الدساء �صحاب ف نزعت اآلية �نّ  فرض ع -10
 وع�ن { الؤمن� عن تعا  قال كما اعقرآن بنص �يضاً  عغ�ه  واقع اآلية به جاءت الي الطه�
 مع� الطه� لرادإ مع� ف كن ولو ، اآليات من وغ�ها { علي�  نعمته ولت  لطهر�  ير�د

 ال يقول ال ما وهذا ، تطه�ه  اهللا لرادإ ع اآلية لص الؤمن� جيع بعصمة اعقول لوجب اععصمة
 من نوع السأعة ف �عيس!! آخر�ن؟ دون �ناس ع الطه� نظر�ة تطبق يففد ، والشيعة السنة

 .اععلمية النهجية وعيس الزاجية

 يصفون ث  الدساء �صحاب ل  و�صفونها باآلية يتمسدون �نه  الشيعة علماء ف اععجيب و
 �خرى آيات هنفس الوقت ف يتناسون ث  الدساء �صحاب عصمة لثبات ل  الطه� لرادإ من معناها
 ع بانقالبه  و�قولون فيه  يقدحون بالقابل ه  بل الصحابة لطه� وجل عز اهللا لرادإ ف نزعت

 اععقل فيها ُ�ار عجيبة مفارقات ، اآلية بنص تطهر�ه  لرادإ ع نص وجل عز اهللا �نّ  مع �عقابه 
 .�صحابه ف يفعله وما العصب لنه ، واحدإ لجابة لال لا تد وال

 قيل فِن ، اإلمامة ع دلل عن الحث بصدد و�ن ، اإلمامة مع� ع يدل ال الرجس لذهاب -11
 ف تقول وماذا:  قيل ، لمامته وجبت معصوماً  كن من و�نّ  اععصمة اإلمامة وستلزمات من بأنّ 

 الو�ال عليها البد� نفس تطبيق ��ستطيع الدساء؟ �صحاب �حد � اعت الزهراء فاطمة السيدإ
 وت�فرون الدتاب ببعض �فتؤمنون { تعا  اهللا قال: قيل ال،: قال فِن!! األئمة؟ �حد بأنها اعقول
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 الوى يوافق بما باةلل اعتشبت ع�ن ، ببطالنه تقر �و بالائة مائة تّدعية ما تطبق �ن فِما { ببعض
 اعطر�ق هذا رسلك من ى�ر ما و ، الدر�  باعقرآن تالعب لال القيقة ف هو ما ىاعفه ما طرح و

 .اهللا كتاب فه  ف الطأ ع اإلصار ل  العصب �ره و يّدعيه ما يّدع هو و الق يطلب

 

 الدساء حديث و الطه� آية عن الز�د

 و باطله  تؤ�د �دعة ل�اد عن يعجزون عندما الضالل �هل د�ب عقد. الرحي  الرحن اهللا �س 
 من التشابه بأتباع ورض قلو�ه  ف الين �سلوب واستخدام م�السل ع اعتشورش ع ضالله 
 اهللا قال وقد ، �هوائه  مع يتناسب بما تفس�ها �و ظالله  يناسب ما واقتطاع واألحاديث اآليات
 تأو�له وابتغاء اعفتنة ابتغاء منه ما�شابه فيتبعون ورض قلو�ه  ف الين فأما(  حال هذا فيمن تعا 
 �هل عجز ولّما. )ر�نا عند من ك به آمنا يقولون اععل  ف والراسخون اهللا اال �لهتأو يعل  وما

 ) والس� والسن وفاطمة ع(  ع اليت �هل عفظ اقتصار يثبت بدلٍل  األتيان عن الضالل
 �ن )( يذكر صحيح دلٍل  �خذ ل  عمدوا اللفظ هذا من وسل  عليه اهللا ص� الب زوجات و�خراج

 بيت �هل هؤالء ا� وقال ، ب�ساء والس� والسن وفاطمة ع جلُل  وسل  عليه اهللا ص� الب
 �و بديث قاعت �نها  �شة عن ورد وما )) خ� ع �نت وكنك ع انت قال و�نا سلمه �م فقاعت
 ال حكمواأل اةين وألن �خر�ن لله يهدي و �قواًما الق عن يع� اهللا �ن شك ال و. وسل  عند ذلك
 �صح هو اا غ�ه رفض و اةلل بهذا باالستدالل الرافضة فعل كما جزء و�تك جزء منها يؤخذ

 يمحو اتضح اذا الق ألن الق ايضاح وجب سياقها، مع اليتناسب تفس�ا األيات وتفس� و�وضح
 ينفع ما و�ما جفاءً  فيذهب الز�د فأما والاطل الق اهللا يضب كذلك(  : تعا  اهللا قال قد و الاطل
 ) األرض ف فيمدث الاس

 :�زواجه منه  وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل �ن ع األدعة و�ما
 فيطمع باعقول تضعن فال اتقيت لن الاس من كأحد لست الب �ساء يا: (  تعا  اهللا قال :�والً 
 و�قمن األو� الاهلية تَج َجنت وال بيوت�ن ف وقرن ، معروفا قوالً  وقلن ورض قلبه ف الي

 و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا ير�د لنما ورسول اهللا و�طعن الز�إ و�ت� الصالإ
 لن والس� للحسن �م و�ختك ألخت و�وك أل� اآلية هذه ف الطاب لن علي�  فبا� ، ) تطه�ا
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 قد وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ولوال ، وسل  عليه اهللا ص� الب عنساء اآليات هذه ف الطاب
 ع منه حرصا بيته �هل من �يضا ه  والس� والسن وفاطمة عليًا �ن السنة من اعت باألدعة وضح
 ع األيه ف اليت �هل بلفظ القصود القتص بيته �هل مع فأدخله  اععظي  اعفضل هذا رشمله  ان

 اهللا ير�د لنما( تعال قول �ن قائل يقول وقد ، معه  غ�ه  دخول �ثبتت األدل ع�ن فقط �سائه
 من عنه فالواب األيه عن وستقال نزل ) تطه�ا و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب
 :وجوه

 الرسول و�أور تتلفة �وقات ف ت�ل الحو هذا ع األيات �جزاء و�عض األيات من الدث� �ن: �والً 
 ما�ثبته ع و�فه  اعقيامه يوم ا  يت� قر�نا لدون الناسب الكن ف وضعهاب وسل  عليه اهللا ص�
 �ن شك وال الحو هذا ع األيه هذه اثبت وسل  عليه اهللا ص� والرسول الهايه ف فيه ورسول اهللا

 ضعوو ف لعله اعقر�ن يقرا من يفهمه الي الراد غ� ع الع� ولو�ن ر�ه ب�تاب �عل  الرسول
 قال و�نما ) منه ورسول اهللا يَاء( خطأ عبسا فيه �عل ووضع ف وضعه و�ن لإللباس منعا وستقل

 ف استقام لا �زاءه األيات �خذنا لو و منه  اععقالء حت يندرها ذلك ف وحجته  الضالل �هل بهذا
 .مع� اهللا كتاب

 �يه عيس)  تطه�ا و�طهر�  اليت �هل جسالر عن�  لذهب اهللا ير�د لنما(تعا  قول ان:  ثانيا �
َجن وال بيوت�ن ف وقرن( � كوله واأليه �يه من جزء بل وستقله  و�قمن األو� الاهلية تَج ت
 و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا ير�د لنما ورسول اهللا و�طعن الز�إ و�ت� الصالإ
 األحزاب سورإ) ٣٣) (تطه�ا

 و�ناقظ آخر�ن لطاب األخر والزء قوم لطاب جز�ها و�عل األيه مع� يفصل �ن د�را من:  ثالا
 اةلل بل دلل عليه يوجد ماال وهذا دلل ا  �تاج منها اهللا وراد بغ� األيه و�فس الواضح الع�
 والس� والسن وفاطمة عليًا د  األيه نزول بعد وسل  وآل عليه اهللا ص� الب ألن خالفه
 �شمله  األيه �ن ولب� اععظي  اعفضل هذا رشمله  ان ع منه حرصا ل  ود  بالدساء وجلله 

 بها يقصد األيه �ن قلنا و) عقولا �عغينا لو و(لو و خاصه عنساءه �نها منها ل�هن التبادر ألن �يضا
 لوضيح فائده �ي ل وس وآل عليه اهللا ص� الب عفعل كن لا فقط والس� والسن فاطمه و ع
 اععبث من فعله �صبح و واضح �ور
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 :ةياآل عن كث� ابن قال

 اآلية هذه نزول سبب ألنهن ههنا اليت �هل ف وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج دخول ف نص
 عن جر�ر ابن وروى الصحيح ع غ�ه مع �و قول ع وحده لما واحدا قوال فيه داخل اع�ول وسبب
 تطه�ا و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا ير�د لنما السوق ف ينادي نك �نه عدرمة
 حرب بن ع حدثنا قال حات  �ب ابن روى وهدذا خاصة وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء ف نزعت

 عباس ابن عن عدرمة عن الحوي يز�د عن واقد بن حس� حدثنا الباب بن ز�د حدثنا الوص�
 الب �ساء ف نزعت قال اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا ير�د لنما قول ف هاعن اهللا رض
 خاصة وسل  عليه اهللا ص�

 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ساء شأن ف نزعت �نها باهلته شاء من عدرمة وقال

 غ�هن دون فقط الراد �نهن �ر�د و�ن فصحيح غ�هن دون اع�ول سبب �ن �نهن الراد كن فِن
 ذلك من �ع  الراد �ن ع تدل �حاديث وردت قد فِنه نظر هذا فف

 �شمله  و�نما فقط الب �ساء ع التقتص األيه �ن و�يان للحق السنه �هل ينتص كيف تأول(( 
 ))وغ�ه 

:  وقيل وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء به يراد قيل:  الزجاج قال:  األيه ذكر �ن بعد اعقرطب وقال
 بعد بيانه مايأت ع بيته �هل ه  الين و�هله �ساؤه به يراد

 : وسائل ثالث فيه:  قال ث 

 �هل �ن تعطي األعفاظ هذه والدمة اهللا آيات من بيوت�ن ف يت� ما واذكرن:  تعا  قول األو�
 ه  : عباس وابن وعدرمة عطاء فقال ه  من اليت �هل ف اععل  �هل �ختلف وقد �ساؤه اليت
 عقول وسل  عليه اهللا ص� الب وسا�ن به �ر�د اليت �ن ل  وذهبوا معهن رجل ال خاصة زوجاته
 والس� والسن وفاطمة ع ه :  الكب منه  فرقة وقاعت بيوت�ن ف يت� ما واذكرن:  تعا 

 �هل رجسال عن�  لذهب:  تعا  بقول واحتجوا السالم عليه الب عن �حاديث هذا و� خاصة
 ع خرج الصحيح ع �نه لال و�طهر�ن عن�ن لكن خاصة للنساء كن ولو بالي  و�طهر�  اليت
 اهللا قال ب� ه :  فيقول و�ساؤك اور�تك �ي �هلك كيف:  لصاحبه الرجل يقول كما األهل عفظ
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  مة �نها آليةا من يظهر والي اليت �هل علي�  و�ر�ته اهللا رحة اهللا �ور من �تعجب�:  تعا 
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ألن و�طهر� :  قال و�نما وغ�ه  األزواج من اليت �هل جيع ف

 الزوجات �ن اآلية فاقتضت الذكر غلب والؤنث الذكر اجتمع و�ذا فيه  كن وحسينا وحسنا وعليا
 سلمة �م �ن �ما �عل  واهللا الكم سياق عليه يدل لن والخاطبة فيهن اآلية ألن اليت �هل من

 وحسينا وحسنا وفاطمة عليا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فد  بيت ف اآلية هذه نزعت:  قاعت
 الرجس عنه  �ذهب ا�:  وقال اآلية وقر� بيت �هل هؤالء:  وقال خيَي كساء تت معه  فدخل

 �خرجه خ� ع و�نت وكنك ع �نت:  الق اهللا رسول يا معه  و�نا:  سلمة �م فقاعت تطه�ا وطهره 
 الدساء ف ر�س �دخلت سلمة �م وقاعت:  اعقش�ي وقال غر�ب حديث هذا:  وقال وغ�ه اعتمذي
 نع :  قال اهللا رسول يا منه  �نا:  وقلت

 و�عمامه اععباس فيدون اعنسب بيت به يراد اليت �ن ع يدل فهذا هاش  بنو ه :  العلب وقال
:  قول ي�ون الكب قول وع �جع� عنه  اهللا رض �رق  بن ز�د عن �وه وروي منه  عمامه� و�نو

 ع وسل  عليه اهللا ص� الب �زواج وجل عز اهللا �ور تاطبة �ي تعا  اهللا تاطبة ابتداء واذكرن
 اععل  �هل قال والدمة تعا  اهللا آيات من بيوتهن ف مايت� بذكر العمة وتعديد الوعظة جهة

 وقال ماقبله ع منسوق واذكرن:  قول �ن والصحيح السنة والدمة اعقرآن اهللا آيات:  بالأو�ل
 وال عن�  صار ف�لك الذك� باس  لناثا �ن و�ن فسماهن مذكر فاألهل �هل عقول عن� 
 الصاعح السلف زمن ف كن لو ما الفس� هذا ف �شياء ل توجد فِنه و�شباهه الكب بقول اعتبار
 كن اهللا لن قول ل  ألزواجك قل الب �يها يا:  قول من كها فاآليات عليه وحجروا ذلك من لنعوه
 شء هذا و�نما!  عغ�هن منفصال كما الوسط ف صار فديف بعض ع بعضها منسوق خب�ا عطيفا
 والس� والسن وفاطمة عليا  د اآلية هذه عليه نزعت لا السالم عليه الب �ن األخبار ف جرى
 هؤالء ا�:  فقال السماء ل  بيده �لوى ث  عليه  فلفها كساء ل  وسل  عليه اهللا ص� الب فعمد
 ل  وسل  عليه اهللا ص� الب من دعوإ فهذه تطه�ا وطهره  الرجس عنه  �ذهب ا� بيت �هل
 فص�ها وافقه ومن الكب فذهب األزواج بها طبخو اعت اآلية ف يدخله  �ن �حب اآلية نزول بعد
 ال��ل من خارجة ل  دعوإ و� خاصة ل 
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 سلمة �م بديث احتجوا فقط بعض دون األدعة ببعض يأخذون ال والماعة السنة �هل وألن
 عليه اهللا ص� الب بيت �هل من �يًضا ه  والس� والسن وفاطمة عليًا �ن ع  �شة وحديث
 عفظة �ن خاصة ، فقط �زواجه ه  الب بيت بأهل القصود �ن قال من قول وردوا �زواجه اكم وسل 
 و�هل السنه �هل ب� اعفرق اخو� وتأولو(((، فيه ه  ان اليت رب يعول  من تع� اليت �هل

 والسن وفاطمة عليا �يضا رشمل اليت �هل �ن اظهار ف للحق السنه �هل ينتص و�يف الدعة
 الضالل �هل �ن و�يف عغ�ه  شمولا السنه �بانت فقد فقط اعنساء ذكرت وان االيه و�ن س�وال

 �ساء وه  باأليات الخاطب فيخرجون الدر�مة األيات ف الواضح الق عطمس جاهدين رسعون
 ))) بها ىاطب منل  ع األيه و�قصون الب

 اهللا رحة اهللا �ور من اتعجب� قالوا: (  وزوجته هي لبرا عن الالئ�ه لسان ع تعا  اهللا يقول: ثانياً 
 �و بعد يأتوا ل  الين �والده ه  لبراهي  بيت �هل فهل)  �يد حيد لنه اليت �هل علي�  و�ر�ته
 ، لبراهي  زوجة اليت �هل من �ن فعل  لبراهي  لزوجة الطاب وجه سبحانه اهللا �ن �م ابنته زوج

 �هل اهللا قال وحينما عباراته يفهمون عرب قومٍ  ع و�نزل ، فصيح عر�ٌ  اعقرآن �ن شك ال: ثالاً 
 اععر�ية اللغة ف اليت �هل كمة ألن وسل  عليه اهللا ص� �زواجه ه  اليت �هل �ن علموا اليت
 بها يقصد األيه �ن الصحابه من �حد يفه  ل  ،و فيه ه  ان اليت رب يعول  من بها و�راد تطلق
 لذهب اهللا ير�د لنما السوق ف ينادي كن �نه عدرمة عن جر�ر ابن روى وللك لبا �ساء غ�

 وهدذا خاصة وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء ف نزعت تطه�ا و�طهر�  اليت �هل الرجس عن� 
 عن واقد بن حس� حدثنا الباب بن ز�د حدثنا الوص� حرب بن ع حدثنا قال حات  �ب ابن روى
 عن�  لذهب اهللا ير�د لنما قول ف عنها اهللا رض عباس ابن عن عدرمة عن لحويا يز�د

 خاصة وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء ف نزعت قال اليت �هل الرجس

 وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ساء شأن ف نزعت �نها باهلته شاء من عدرمة وقال

 علياً  �ن يب� �ن و�راد حرص وسل  عليه اهللا �ص الب �ن ع دلل فهو سلمة �م حديث و�ما
 ص� الب و�ن فقط زوجاته ع تقتص اآلية �ن يُفه  لال بيته �هل من والس� والسن وفاطمة

 وفاطمة عليا رشمل �ن �سائه به اهللا خص الي اععظي  اعفضل رشمل �ن ع حر�صا وسل  عليه اهللا
 الب من لكنته  والس� السن وابنيها
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 : الديث ذكر �ن بعد اعقرطب قال

 خوطب اعت اآلية ف يدخله  �ن �حب اآلية نزول بعد ل  وسل  عليه اهللا ص� الب من دعوإ فهذه
 ال��ل من خارجة ل  دعوإ و� خاصة ل  فص�ها وافقه ومن الكب فذهب األزواج بها

 ا  فأنت ص�ة األيه ف اهللا ذكرك قد اي خ� ا  انك قال اهللا يارسول و�نا سلمة �م قاعت لا وللك
 .خ�

 خ� ا  انك( - الرافضة يذكرها ل  - �خرى روايه فف معناه تفس للحديث االخرى الروايات ان ث 
 �هل من الب �زواج �ن بيان ف ص�ة األية ألن ايضاح ا  األور �تاج فال)  الب �زواج من �نت

 اليت

 عن ورزق بن فضيل حدثنا عطية بن السن حدثنا كر�ب �بو حدثنا جر�ر ابن قال ( الروايه ونص
 اهللا ير�د لنما بيت ف نزعت اآلية هذه لن قاعت عنها اهللا رض سلمة �م عن سعيد �ب عن عطية

 رسول يا فقلت اليت باب ف جالسة و�نا قاعت تطه�ا و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب
 اهللا ص� الب �زواج من �نت خ� ل  لنك وسل  عليه اهللا ص� فقال اليت �هل من �لست اهللا

 اهللا رض والس� والسن وفاطمة وع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول اليت و� قاعت وسل  عليه
 ) عنه 

 خ� ع �نت وكنك ع �نت قال روايه و�

 عليا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فد  بيت ف ةاآلي هذه نزعت:  قاعت سلمة �م ان(  الروايه ونص
:  وقال اآلية وقر� بيت �هل هؤالء:  وقال خيَي كساء تت معه  فدخل وحسينا وحسنا وفاطمة
 ع �نت:  قال اهللا رسول يا معه  و�نا:  سلمة �م فقاعت تطه�ا وطهره  الرجس عنه  �ذهب ا�

 ا  األور �تاج فال األيه ف عليه اهللا جعلها الي وكنها ع �نها فأخَها)  خ� ع و�نت وكنك
 و�بنائهما وفاطمة ع األيه ف يدخل �ن بيان ا  �تاج الي وانما األيه من �صح

 )و�نت قال( - �يضا الرافضه يذكرها ل  - �خرى روايه و�

 عن العدل �ب عن عوف حدثنا جعفر بن �مد حدثنا ٦/٢٩٦ �حد اإلمام قال: (  الروايه ونص
 عليه اهللا ص� اهللا رسول بينما قاعت حدثته عنها اهللا رض سلمة �م لن قال �بيه عن اعطفاوي عطية
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 اهللا رسول ل فقال قاعت بالسدإ عنهما اهللا رض وعليا فاطمة لن الادم قاعت لذا يوما بيت ف وسل 
 ع فدخل قر�با اليت ف فتنحيت تفقم قاعت بيت �هل عن فتنح قو� وسل  عليه اهللا ص�

 ف فوضعهما الصبي� فأخذ صغ�ان صبيان وهما عنه  اهللا رض والس� السن ومعهما وفاطمة
 وقبل األخرى بالد عنها اهللا رض وفاطمة يديه بأحدى عنه اهللا رض عليا واعتنق فقبلهما حجره
 قاعت بيت و�هل �نا الار ل  ال للك ا� وقال سوداء خيصة عليه  و�غدق عليا وقبل فاطمة
 وغ�ته �زواجه ع الب حرص وتأول) ..... و�نت وسل  عليه اهللا ص� قال اهللا رسول يا و�نا فقلت
 تأو�الت وتاول بالنح فأورها معه  عنه اهللا رض ع كن حيث تتنح �ن سلمه �م �ور حيث

 ف عنه اهللا رض ع مع زوجته يدخل �ن وسل  ليهع اهللا ص� الب من ير�دون كنو فهل الرافضه
 متا  سألموهن واذا(  للمؤمن� قال الي اهللا �ور اتباع ع و�حرص حياء �شد وهوه الدساء

 ) حجاب وراء من فاسئلوهن

 �ه� من �نت قال �خرى روايه و�

 سلمة �م عن شبحو بن شهر عن بهرام بن الميد عبد عن و�يع عن كر�ب �ب عن(  الروايه ونص
 حدث� ت� بن خاة حدثنا كر�ب �بو حدثنا جر�ر ابن قال �خرى طر�ق بنحوه عنها اهللا رض
 قال زمعة بن وهب بن اهللا عبد وعن وقاص �ب بن عتبة بن هاش  بن هاش  حدث� يعقوب بن ووس

 والسن وفاطمة اعلي جع وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول لن قاعت عنها اهللا رض سلمة �م �خَت�
 قاعت بيت �هل هؤالء قال ث  وجل عز اهللا ل  جأر ث  ثو�ه تت �دخله  ث  عنه  اهللا رض والس�

 �ه� من �نت وسل  عليه اهللا ص� فقال معه  �دخل� اهللا رسول يا عنها اهللا رض سلمة �م

 ابن قال �خرى طر�ق به �ش بن �مد عن شيبة �ب ابن ب�ر �ب عن) ٢٤٢٤ برق ( وسل  ورواه و�ما
 ابن يع� اععوام عن يز�د بن �مد حدثنا الارث �بو يو�س بن س�ج حدثنا �ب حدثنا حات  �ب

 ع عن فسألها عنها اهللا رض  �شة ع �ب مع دخلت قال ل ع  ابن عن عنه اهللا رض حوشب
 اهللا رسول ل  الاس �حب نم كن رجل عن �سأع� عنها اهللا عنه اهللا رض فقاعت عنه اهللا رض
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت عقد لله الاس و�حب ابنته تته و�نت وسل  عليه اهللا ص�
 بيت �هل هؤالء ا� فقال ثو�ا عليه  فأعق عنه  اهللا رض وحسينا وحسنا وفاطمة عليا د 

 فقال بيتك �هل من و�نا اهللا رسول يا فقلت منه  فدنوت قاعت تطه�ا وطهره  الرجس عنه  فأذهب
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 وسل  عليه اهللا ص� الب �ن من واضح فيه الواب فِن)  خ� ع فِنك تنح وسل  عليه اهللا ص�
 األيه ف اهللا لاذكره خ� ع �نها الب و�خَها فيه وع اعغطاء ف معه  تدخل �ن  �شة من يرد ل 

 ف وابنائهما وفاطمة عليا يدخل �ن ف ورغبة اهللا رسول من ةرح وانما اليت �هل من �نها ف ص�ا
 بيته �هل ف فيدخلو اعفضل بذلك اهللا رشمله  حت فذكره  عنسائه اهللا ذكره الي اععظي  اعفضل

 عن جيعا ت� بن وشجاع حرب بن زه� حدث�) ٢٤٠٨ برق (صحيحه ف وسل  وقال آخر حديث
 انطلقت قال حبان بن يز�د حدث� حيان �بو حدث� لبراهي  بن لسماعيل حدثنا زه� قال علية ابن
 حص� ل قال لله جلسنا فلما عنه اهللا رض �رق  بن ز�د ل  سلمة بن وعمر سَإ بن وحص� �نا
 معه وغزوت حديثه وسمعت وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ر�يت كث�ا خ�ا ياز�د عقيت عقد

 عليه اهللا ص� اهللا رسول من سمعت ما ياز�د حدثنا كث�ا اخ� ياز�د عقيت عقد خلفه وصليت
 اهللا رسول من �ع كنت الي بعض و�سيت عهدي وقدم س� كَت عقد واهللا �خ ابن يا قال وسل 
 اهللا ص� اهللا رسول فينا قام قال ث  فيه ت�لفوا فال وماال فاقبلوا حدثت�  فما وسل  عليه اهللا ص�
 وذكر ووعظ عليه و�ث� تعا  اهللا فحمد والدينة ودة ب� خسا يدع ماءب خطيبا يوما وسل  عليه
 ثقل� في�  تارك و�نا فأجيب ر� رسول يأتي� �ن يوشك �ش �نا فأنما الاس �يها �ال بعد �ما قال ث 

 اهللا كتاب ع فحث به واستمسدوا اهللا ب�تاب فخذوا والور الدى فيه تعا  اهللا كتاب �ولما
 ل فقال ثالثا بيت �هل ف اهللا �ذكر�  بيت �هل ف اهللا �ذكر�  بيت و�هل قال ث  فيه ورغب لوج عز

 من بيته �هل وع�ن بيته �هل من �ساؤه قال بيته �هل من �ساؤه �عيس ز�د يا بيته �هل ومن حص�
 قال ه عن اهللا رض عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل ع آل ه  قال ه  ومن قال بعده الصدقة حرم
 من �ساؤه(( بقول السؤال ع ز�د جوابا الصحاب قول وتأول)  نع  قال بعده الصدقة حرم هؤالء ك
 ذكره  من بيته �هل من ان بل عليهن اليقتص بيته �هل بان عقب ث )) بيته �هل

 : لألحاديث الختلفه الروايات ذكر �ن بعد كث� بن قال

 ث  �عل  واهللا نظرا �سانيدها بعض ف فِن صحت لن لتقدمةا واألحاديث اعقرآن ب� �يضا وجعا(
 ير�د لنما تعا  قول ف داخالت وسل  عليه اهللا ص� الب �ساء �ن اعقرآن تدبر فيه رشك ال الي
 بعد تعا  قال ولذا معهن الكم سياق فِن تطه�ا و�طهر�  اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا
 ع وتعا  تبارك اهللا ي�ل بما واعملن �ي والدمة اهللا آيات من بيوت�ن ف يت� ما كهواذكرن هذا
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 العمة هذه واذكرن واحد وغ� قتادإ قال والسنة الدتاب من بيوت�ن ف وسل  عليه اهللا ص� رسول
 بنت الصديقة و �شة الاس سائر دون بيوت�ن ف ي�ل الوح �ن الاس ب� من بها خصصت اعت

 الرحة هذه من و�خصهن اعغنيمة بهذه و�حظاهن العمة بهذه �والهن عنهما اهللا رض الصديق
 ع نص كما سواها اور�إ فراش ف الوح وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول ع ي�ل ل  فِنه اععميمة

 ول  سواها ب�را يتوج ل  ألنه اهللا رحه اععلماء بعض قال ٣٧٧٥خ عليه وسالمه اهللا صلوات ذلك
 الز�ة بهذه تصص �ن فناسب عنها اهللا ورض وسل  عليه اهللا ص� سواه فراشها ف رجل معها ن ي

 كما اعتسمية بهذه �حق فقرابته بيته �هل من �زواجه كن لذا وع�ن اععلية الرتبة بهذه تفرد و�ن
 اهللا ص� اهللا رسول �ن ١٣٩٨ وسل  صحيح ف ثبت ما رشبه وهذا �حق بيت و�هل الديث ف تقدم
 من فهذا هذا وسجدي هو فقال يوم �ول من القوى ع �سس الي السجد عن سئل لا وسل  عليه
 ذاك كن لذا وع�ن األخر األحاديث ف ورد كما قباء وسجد ف نزعت لنما اآلية فِن اعقبيل هذا

 واهللا كبذل بتسميته �و� وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فمسجد يوم �ول من القوى ع �سس
 )�عل 
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 رندهم ناصب س� ك ليس بزرمسم كذبسم  
  

 حلشيعة رند حلاصب مفسام

 دون معرفتها �حد رستطيع ال و�عقاب و�� ووصطلحات رووز ع الشيعة كتب �رث حفلت 
 . معانيها �هلون العاص�ن من السنة �هل �رث و�ن الشيعة كتب قراءإ ف المرس

  
 ولقر�ب ذلك يدرك ال فيها ل خلفيه ال الي واعقارىء كتبه  ف وردت ف ذلك من كث�ا �ن �د
 األول كتبه  ف ورد فمثال �ورها من بص�إ ع لدون �مثلة نورد الدر�  اعقارىء فه  ل  ذلك

:  باألول فالقصود الم بصيغة وردت فِذا.  الدنايات من ذلك وغ� وزر�ق وحبت والاعث والا�
 ب�ر �با: وحبت. لما عنهما اهللا رض وعثمان عمر:  والاعث والا�.  عليه اهللا انرضو الصديق
 . االستطراد �ش وع�ن كث�إ واألمثلة.  عنهما اهللا رض عمر: وزر�ق

.  منها القصود يعرف من قليل وع�ن كتبه  ف كث�ا ترددت"  الواصب"  �و"  الاصب"  و�مة 
 ع الوقوف دون منا الشيعة ووقف نفه  �ن يم�ن ال حيث هذه النارس ف الكمة هذه وألهمية

 ". الواصب"  مع�

 بيته و�هل عليه اهللا رضوان عليا يبغضون الين:  تع� بأنها السنة �هل عند متعارف الوصب 
 و�قية وعمر ب�ر �با يتولون الين السنة �هل:  الشيعة عند تع� الكمة هذه ع�ن.  و�لعنونه 

 . �جع� عليه  اهللا رضوان١ ابةالصح

  
 ذلك ع العرف ذلك عفه  سبيل وخ� براء منه ه  بما نتهمه  وال الشيعة ع نتقول ال �ننا

 . خصومه  كتب من ال الشيعة كتب من الصطلح

 بعدم نتهمه  لال" الوصب" مع� بيان ف العتمدين علمائه  �قوال بعض نورد سبق لا وتأريدا 
 . القام يناسب بما عليها نعلق و�عدها يةالوضوع
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 حلاصب وتقيق حلرحزي حس�

 : بعدها وما" ١٤٥ص"  الراسانية السائل �جو�ة ف الفسانية الحاسن"  كتابه ف يقول

.  عليما يرد وما.  لألقوال والعرض الجال فيه وا�سع واعقيل واعقال فيه كث فقد الاصب تقيق و�ما
 فيه جاء الي بالاصب �دراك فا ال الخاعف مطلق �فر عرفت بعدما �له هذا عيس يثبتها وما

 الراد هو كن لال الشك ذكر فيها اهللا كتاب من آية من ما بل. والكفر الشك �نه والروايات اآليات
 . بها والع� منها

  
 ابن رواه ما ع السالم عليه ع غ� تقدي  هو.  قدمنا ما فهو األخبار عليه دعت الي معناه و�ما

 كتبت: قال ووس بن ع بن �مد ل  باإلسناد الرجال كتاب عن نقال السائر وستطرفات ف لدررس
 تقديمه من �رث ل  امتحانه ف �تاج هل الاصب عن:  السالم عليه �مد بن ع يع� - لله

 . ناصب فهو هذا ع كن من بالوا فرجع ؟ لمامتهما واعتقاد )٢( واعطاغوت )١( البت

  
 ع يقدم من: قال بعده الاصب عن سئل �نه ) ص( الب عن للرواندي الالغة نهج شح ف وما
 . يغ�ه ع

  
 عليه يقه  ل  فما - التأخر�ن علمائنا �رث عليه كما- اليت ألهل اععداوإ �ظهر بمن تفس�ه و�ما
 . دلل

  
 سنان بن اهللا عبد ل  بأسانيد الشيعة وصفات واععلل األعمال عقاب فف.  ينفيه ما األخبار ف بل

 تد ال ألنك �هل لا نصب من الاصب عيس:  قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن خنيس بن والع�
 تتولوننا �ن� ! يعل  وهو ع�  نصب من الاصب وع�ن �مد وآل �مدا �بغض �نا:  يقول �حدا

 . واضح اعتمدوه ما نف ف ظهروه و.  شيعتنا من و�ن� 
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 اععداوإ باشتاط هذه ألن الهج وشح السائر خَي و��. األخبار هذه ب� الخاعفة يتائ بما نع 
 ال �نه لا ظهر والي.  السالم عليه عليه اعغ� تقدي  �رد الروايت� تينك ف واالكتفاء.  شيعته  ل 

 . لشيعه  اععداوإ ونصب ، القدي  ذلك ب� الالزم ع ولاصة اععامة من األدعة عقيام بينهما منافاإ

  
 . قلناه ما ل ظهر العاشإ ف وطر�قته  صفاته  بعض ع واطلع �حوال  )٣( تأول من �ن و�الملة

  
 ل يقال ما هو الاصب بأن تنادي السالم عليه  �خباره  بل.  به اععادإ اقتضت لا الكبرإ فِن�ار

 . سنيا نده ع

  
 هذه تروى ما قال: قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن واععلل الكف ف الرو�ة �ذينة بن حسنة فف

 . الديث. . .. وسجوده  ور�وعه  �ذانه  ف:  فقال ؟ فيماذا فداك جعلت:  فقلت ؟ الاصبة

  
 . الوم ف كعب بن �ب رآه األذان ن�:  قالوا الين اعتسن �هل ه  فيه بالاصبة الراد �ن ف كم وال

  
 ونصب القدي  �رد �ع� – الالثة الذاهب بهذه اعقائل� ب� والالف اع�اع �ن لك فظهر

 كما.  السالم علي  ل  اععداوإ ونصب.  الدنية عفوائد ف �م� �مد اعتمد كما.  لشيعته  اععداوإ
 . بينهما الزمال من عرفت لا عفض خالف الشهور �خيار هو

  
 ف الوسوي الس� �ب اةين نور السيد الحقق السيد:  منه  التأخر�ن من جاعة بهذا صح وقد

 عن النقول وهو.  الاقب الشهاب ف يوسف الشيخ اععالمة النصف شيخنا و�ختاره.  الدية اعفوائد
 من يظهر كما اععادإ وشهادإ به األخبار الئام قوته ع شاهدا و�فاك )٤( اةين نص� الواجة
 . �حوال 
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.  الحقيق ف ذكر ما ع اقتصنا استطرادا ذكرناه و�نما. معناه تقيق مقام عيس القام هذا �ن وحيث
 ه. ا..الجال واسع فالحث و�ال

   

 حلاصب مع� وتقيق حلعام� حلسن أبا

"  والأو�الت الطون من الون"  باب ٣٠٨ ص"  راألسا ووشكإ األنوار ورآإ"  تفس�ه مقدمة ف قال 
)٥( . 

  
 اعغاشية سورإ ف ورد وقد  داه �ي عفالن ونصب ، �قمته �ن الشء نصبت الصحاح ف: الاصبة

 عليه ع بأعداء الاصبة تأو�ل ع يدل ما هناك اهللا شاء لن وسنذكر )) ناصبة  ولة((  تعا  قول
 بالعني� ناصبة األئمة �عداء كه هذا فع� األور والإ من غ�ه نصب نو�م  ده من و�ذلك السالم

 .ظاهر وهو

 بالعني� وناصبة لألئمة اععداوإ نصب ان القيقة ف فهو األئمة غ� نصب من ك �ن الق و�ذلك
 . لد ء ل  الحبة �دع و�ن �يضا

  
 �م� �ن:  عنه اهللا رض �بيه عن ارالم ميث  بن صاعح عن صحيح �سند �ماله ف الشيخ روى وقد

 قل ف �تمع ال ذلك �ن مبغضنا �ب من �بنا ل : طو�ل ل حديث آخر ف قال السالم عليه الؤمن�
 عليه قال �ن ل .  عدوه  اآلخر و�ب قوما بهذا �ب جوفه ف قلب� من لرجل اهللا جعل ما واحد

 وميكئيل وجَ�ل عدوه اهللا �ن فليعل  علينا �عب من حب فيه وجد فِن قلبه فليمتحن: السالم
 . الكفر�ن عدو واهللا

 رجل: السالم عليه جعفر ألب قال جابر بن لسماعيل �ن الصحيح عن يقص ال �سند اعفقيه و�
َء وال السالم عليه الؤمن� �يمر �ب  تلط هذا: قال خاعفه ان للّ  �حب هو و�قول عدوه من يت
 . عدو وهو
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 لا نصب من الاصب عيس: قال )ع( الصادق عن خنيس بن مع� عن األخبار ومعا� للاعع و�
 يعل  وهو ع�  الاصب وع�ن �مد وآل �مدا �بغض �نا: يقول رجال تد ال ألنك اليت �هل

 . شيعتنا من و�ن�  تتولونا �ن� 

  
 للنب ينصب كن كما ناةي هذا ع لال لك ينصب ال �نت �نت لك نصب من: )ع(الاقر قول و�ؤ�د

 . الديث ٠٠٠

  
: قال )ع( الاعث السن �با عيس بن ع بن �مد وكتبات من السائر وستطرفات ف نقل وقد

 واعتقاد واعطاغوت البت تقدي  من �رث ل  امتحانه ف �حتاج هل الاصب عن �سأل لله كتبت
 ه ا.. ناصب فهو هذا ع كن من: الواب فرجع ؟ لمامتهما

  
 ل  الي الكزرا� اللطيف ععبد ال اععالمة بدي الواهر ف عنه يعَ الي الش�ف السن �ب= 

 . انت�.  الستعان و� الشتك اهللا ل  بعد، يتوة

  
 الكزرا� ل  القدمة هذه �سبت"  اعقرآن وتر�ف الشيعة"  كتاب من األو� اعطبعة ف �نن واعتف

 ضمن"  والفسون الفس�"  تعا  اهللا رحه الهب الشيخ كتاب ع اعتمادا و�اععا من بدال
 والالة الانية اعطبعات ف وع�ن ط اعقرآن وتر�ف الشيعة علماء"  الدتاب من الا� اعفضل
 اءسو ل  يهدي واهللا النبيه وجب لا الكزرا� ال اععاو� تألف من بأنها �ثبت الدتاب من والرابعة
 . السبيل

  

 حلاصب وتعر�ف حلزحئري حهللا نعمة

 : ٢٠٧-٢/٢٠٦"  العمانية األنوار"  كتابه ف قال 

 ف ورد الي الاصب مع� بيان ف األول:  �ور�ن ببيان يت  اا فهو و�حكمه و�حوال الاصب و�ما
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 اإلمامية علماء بِجاع �س كفر و�نه والجوس والصا� الهودي من ش و�نه �س �نه األخبار
 . عليه  اهللا رضوان

  
 عليه هللا ص� �مد بيت آلل اععداوإ نصب من: به الراد �ن هو األصحاب �رث لله ذهب فالي
 باب ف األحكم ورتبوا الهر وراء ما و�عض الوارج ف الوجود هو كما ببغضه  وتظاهر وسل  وآل

 . الع� بهذا الاصب ع وعدمه الكح ازوجو واإليمان واع�فر والجاسة اعطهارإ

  
 �ن ل  فذهب األخبار غرائب ع اإلطالع من روحه اهللا قدس الا� الشهيد شيخنا تفطن وقد

 . فيه  بالوقوع وتظاهر السالم عليه  اليت �هل لشيعة اععداوإ نصب الي هو:  الاصب

  
 سوى الصب من ىرج فال هذا وع. األوصار ك ف األعصار هذا ف تاعفينا �رث حال هو كما

 . األو� هو الع� وهذا ذلك و�و واعنساء واللة والق�ين منه  الستضعف�

  
  

 : قال السالم عليه الصادق عن معتَ بِسناد"  الشائع علل"  كتاب ف الصدوق رواه ما عليه و�دل

  
 �مد، وآل �مدا �بغض �نا: يقول رجال تد ال ألنك اليت، �هل لا نصب من الاصب عيس

 . كث�إ �خبار معناه و�. شيعتنا من و�ن�  تتولونا �ن�  يعل  وهو ك  نصب من الاصب وع�ن

 : وسل  وآل عليه اهللا ص� الب عن روى وقد

 . عليه ع غ� تقدي  الواصب عالمة من �ن

 عليه غ�ه تقدي  الراد ي�ون بأن لاألو ل  �يضا �جاعها و�م�ن خاصة ال شاولة خاصة وهذه
 من �شأ لنما ععيه غ�ه تقديمه  فِن والستضعفون، الق�ون ولخرج ، والزم االعتقاد وجه ع

 . سبيل بهذا والزم اإلطالع ل  ل  فليس و�ال. و�سالفه  وآبائه  علمائه  تقليد
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 مع. و�مثال حنيفة �ب ع الاصب عفظ �طلقوا وخواصه  السالم عليه  األئمة �ن الع� هذا و�ؤ�د

 و�ن.  لله  انقطاع ل كن بل السالم عليه  اليت ألهل اععداوإ نصب ان ي�ن ل  حنيفة �با �ن
 السيد قول يقول هذا ومن:  �قول و�نا ع قال:  و�قول آرائه  ىاعف كن نع  الودد، ل  يظهر

 نظرا. كه  الخاعف� بنجاسة العاص�ن وشاىنا و�عض روحهما اهللا قدس لدررس اين، الرتض
 قد وألنك ، يطلق حيث اللفظ هذا فيتناول  والسنة كتاب ف عليه  والشك اع�فر إلطالق
 . ه ا ٠٠٠ الع� بهذا نواصب �رثه  �ن تققت

  
 اةرازي حس� صاحة ذلك ع نص وقد السنة �هل ه  الشيعة عند فالواصب

 �با:  الراشدين الالثة اللفاء فّضل من ك يمع� �ي غ�ه عنه اهللا رض ع ع قّدم من و�يضا
 . عليه وتفضيله  لمامته  واعتقد عنه  اهللا رض وعثمان وعمر ب�ر

 رجاالت خيار ععن �خذوا الين الشيعة عند ناصب فهو ببه  عليه و�نع  تعا  اهللا رزقه من و�
 . بذلك لال ياشيع الشيِ يصبح ال دينا اإلسالم

  
 حول الشيعة علماء كم قراءإ فينبغ السنة �هل كفة �شمل" الواصب"  الاصب"  كمة فِن وعليه
 ولذا تاهنا ووقفه  حقيقة ع العرف مفتاح ذلك ألن الشيعة عند الاصب مع� مفهوم

 . الع� هذا استيعاب فأرجو كب�إ �همية العر�ف
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  تليلية نقدية درحسة .. خم غدير قصة 
  الرحي  الرحن اهللا �س 

  -: بعد �ما ث  ، اهللا رسول ع والسالم والصالإ هللا المد

 قصة باألحرى �و اعغدير حادثة عن يتحدث ووضوع كتابة ف األفاضل اإلخوإ �حد لرغبة تلبية
 ع �حقية ف و جهة من �شيعه  ف عليه يعتمدون �ساساً  الرافضة يتخذها واعت ، ُخ  غدير

 ، البوإ عص من عغ�ها يعطوه ل  ما األهمية من الادثة لذه فأعطوا ، �خرى جهة من بالالفة
 هذه عن ��اً  عش �حد ف طبع كتاباً  الجف األمي� الس� عبد وهو الروافض �حد �عف حيث
  باس  الادثة

  األدب و السنة و الدتاب ف اعغدير

  .. اعقصد وراء من واهللا..  صغرال الحث هذا كتبت ،

 ما ك ف الرافضة نصدق ال �ن علينا الواجب �نه وهو مه  شء ع انبه �ن �ود �بد� �ن وقبل بداية
 ، �بصاره  طمس كما بص�ته  اهللا طمس قد .. بهت قوم فه  ، شبه من يث�ون ما ك و يقولون

 من يعلمها كث� ألغراض و ، وواضعها غ� ف ع�ن الابتة بالوقائع و الصحيحة باألحداث رستدلون
 اةس ف الرافضة رستغلها اعت الوسائل لحدى � هذه اعغدير قصة و..  حاوره  �و قرب عن عرفه 

  -: منها ، الار�خ هذا عتشو�ه و لدعته  للتو�ج الالة وسائل ، هؤالء استخدم قد و ، واعت�يف

  . الدذب و االختالق -1

  . اعتشو�ه بقصد منها القصان �و الادثة ع ز�ادإال اختالق -2

  . لألحداث الاطل الأو�ل -3

  . الحاسن لخفاء و الثاعب لبراز -4

  . تارىية حوادث لأييد األشعار صناعة -5

  . الز�فة الرسائل و الدتب وضع -6
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 �نظر الوسائل هذه معرفة ف للز�ادإ و . مقصده و معناه عن ينحرف حت سياقه غ� ف الَ وضع -7
 . )٥٥٧ص( صاول بن �مد اإلسال� الار�خ كتابة منهج: 
 

 يقرب بما رابغ شق يقع ، غدير به الحفة عند واد هو و ، الدينة و ودة ب� ووضع:  هو ُخ  ُغديرُ 
:  هو واعغدير ، اعغدير لله �سب صباغ رجل اس  خ  و ، اعغر�ة الوم رسمونه و ، كيالً  )٢٦( من

 ( ٦١ ص(  الالدي ععاتق الجرإ طر�ق ع و )٢/٣٨٩( ال�ان معج :  انظر.  الطر ماء من وستنقع
.  

  .. اعقصة جذور لتعرف ، الادثة هذه سبقت اعت األحداث ل  نأت واآلن

 و  اعغنائ لخّمس المن ل  الولد بن خاة خلف طاعب �ب بن ع وسل  عليه اهللا ص� الب �رسل
 اعغنائ  ف كنت ، اعغنائ  ع ّخس فلما ، ) 8/65( اعفتح:  انظر ، الخاري قال كما ، الُمس يقبض
 ، اغتسل وقد مغطى ر�سه و خرج علياً  لن ث  ، الُمس ف فصارت ، السب ف ما �فضل � وصيفة
 ذلك العض فدره ، بها فتسى ل صارت السب ف كنت اعت الوصيفة �ن فأخَه  ، ذلك عن فسألوه

 علياً  يبغض ان كن و ، وسل  عليه اهللا ص� الب ل  خاة ب�تاب الصيب بن بر�دإ وقدم ، منه
 �تبغض بر�دإ يا : وسل  عليه اهللا ص� الب فسأل ، ع فعله ما تضمن الي خاة كتاب ع فصدق
 ذكره.  ذلك من �رث الُمس ف ل فِنه بغضهت ال:  وسل  عليه اهللا ص� الب فقال ، نع :  فقال ؟ علياً 
 ثقة هو و عطية بن الليل عبد غ� الصحيح رجال رجال اليث� قال ) ٥/٣٥٠( السند ف �حد اإلمام
:  عنه الهذيب تقر�ب ف حجر ابن وقال ، )٩/١٢٧( الزوائد �مع . ع� وفيه بالسماع صح وقد

 بيان عند حديثه يعتَ:  )٨/٤٢١( القات ف حبان بنا قال و )3747( رق  ترجة.  يه  صدوق
َه ف السماع  ف الخاري و�خرجه ، منها وهذا:  قلت.  ثبت دونه كن و ، القات عن رواه لذا خ
  . ( ٨/٦٦( اعفتح انظر.  الغازي كتاب ف تتصاً  الصحيح

 معه وساق ، وسل  عليه اهللا ص� الب مع الج لدرك المن من ع رجع ، الوداع حجة كنت فلما
 وسل  عليه اهللا ص� الرسول للق ع تعجل وقد ، )١٢٨١( برق  صحيحه ف وسل  ذكر ، الدي
 كن الي اعب من حلالً  الند الرجل ذلك فدسا ، الند ع �صحابه من رجالً  واستخلف ، بمدة
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 هذا ما و�لك:  لائبه فقال ، اللل ه علي فِذا ، للقاه  ع خرج ودة من اليش دنا فلما ، ع مع
 ل  به  تنت� �ن قبل انزع ، و�لك:  قال ، الاس ف قدووا لذا به لتجملوا اعقوم كسوت:  قال! ؟

.  ع به  صنع لا شدواه اليش فأظهر ، اعب ل  ردها و اللل ف�ع ، وسل  عليه اهللا ص� الرسول
 اةالئل – اليهق سياق من �قرب السياق هذا:  كث� ابن قال و )٤/٦٠٣( الس�إ ف هشام ابن ذكره

 الداية:  انظر.  اعنسائ شط ع جيد لسناد هذا:  اليهق رواية عن قال �نه رغ  ، - )٥/٣٩٨(
 عبد بن اهللا عبد بن �� حدث� و لسحاق بن �مد قال:  هو هشام ابن لسناد و ) ٥/٩٥( والهاية
 ، �يضاً  كث� ابن نقله هدذا و ،: ..  قال ، ر�نة بن يز�د بن طلحة بن يز�د نع عمرإ �ب بن الرحن

  . ( ٩/٢٧٣( العديل و الرح:  انظر.  ر�نة بن يز�د عن طلحة بن يز�د:  هو والصحيح

 بِبله  �ن بجة الصدقة لبل ع ير�وا و ير�بوا �ن منه طلبوا عنه اهللا رض ع �صحاب و�ن كما
 ل  ذهب فعندما ، ) للمسلم� كما سه  منها ع�  لنما: (  وقال ذلك عليه  فأب ، ضعفاً  و خلالً 
 قد اإلبل �ن عرف عل جاء فلما ، ذلك ع فوافق ، لياه منعه  ع كن ما خليفته �صحابه سأل الج

 سعيد �بو فشكه ، وتضييقاً  غلظة منه ذلك ع �صحاب بعض عد و ، والمه خليفته فذم ن ر�بت
 ، ع من السلك هذا ع وسل  عليه اهللا ص� الرسول فوافق ، وسل  عليه اهللا ص� الب ل  دريال

 ف اليهق:  انظر . ( عالنية وال ساً  �بداً  �سوء �ذكره ال واهللا: ( ..  وقال ، شدواه ع سعيد �بو فندم
 )٥/١٢٠( الداية ف كث� ابن �وردو ، تتصاً  )٣/٨٦( السند ف و�حد ، مطوالً  )٣٩٩-٥/٣٩٨( اةالئل
 الدتب �صحاب من �حد يروه ول  اعنسائ شط ع جيد لسناد وهذا:  عنها وقال اليهق رواية
  . الستة

 علياً  �شدوا ال ، الاس �يها:  فقال خطيباً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قام علياً  الاس اشتك فلما
 هشام البن البو�ة الس�إ:  انظر.  رُشتك �ن من – اهللا سبيل ف �و – اهللا ذات ف ألخشن لنه فوا� ،
  . حسن و�سناده ) ٣/٨٦( �حد اإلمام ووسند )٤/٦٠٣(

 ل  ودة من وسل  عليه اهللا ص� الب عودإ �ثناء ُخ  غدير ف كنت الطبة هذه �ن ذكر قد و
 السند.  وواله فع� وواله كنت من:  الطبة هذه ف وسل  عليه اهللا ص� الب قال اا و ، الدينة

 للطَا� الدب� العج  و ، صحيح لسناده و )٢/٥٧٢( �حد لإلمام الصحابة فضائل و )٥/٤١٩(
 فيه:  قلت.  ثقات �حد رجال و اعطَا� و �حد رواه:  )٩/١٠٤( الجمع ف اليث� قال و )١٧٤-٤/١٧٣(
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 ، به بأس ال:  )١٥٧٥( رق  ترجة القر�ب ف حجر ابن عنه لقا ، الخِ عقيط بن الارث بن حنش
  . ( 4/340( الصحيحة السلسلة:  انظر.  ثقات رجال جيد لسناد هذا:  اهللا رحه األلا� وقال

 بماء خطيباً  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول فينا قام:  قال �رق  بن ز�د عن وسل  عند كما رواية ف و
 ر� رسول يأتي� �ن يوشك �ش �نا لنما الاس �يها بعد �ما:  فقال.  الدينة و ةود ب� ، خا يدع

 و اهللا ب�تاب فخذوا ، الور و الدى فيه اهللا كتاب �ولما ، ثقل� في�  تارك ل� و ، ر� فأجيب
 قالا ، بيت �هل ف اهللا �ذكر�  ، بيت �هل و قال ث  ، فيه رّغب و اهللا كتاب ع فحث ، به استمسدوا

  . )٦١٧٥ رق ( وسل  صحيح.  ثالثاً 

  ش ما نصف  ش لال قط نب يبعث ل  لنه الاس �يها يا:  عليه و�ث� اهللا حد �ن بعد رواية ف و
دع �ن �وشك و�� ، قبله الي

ُ
جيب �

ُ
 قام ث  ، اهللا كتاب بعده تضلوا عن ما في�  تارك و�� ، فأ

 ١٧٢-٥/١٧١( للطَا� الدب� العج .  وواله فع� وواله كنت من : فقال عنه اهللا رض ع بيد و�خذ
  . )٤/٣٣٥( الصحيحة السلسلة.  ثقات رجال:  اهللا رحه األلا� قال و )

 مع نزلا:  قال �رق  بن ز�د عن �حد اإلمام وسند ع اهللا عبد ز�ادات ف ُخ  غدير خَ ورد قد و
 فخطبنا:  قال ، بهج� فصالها بالصالإ فأور ، خ  وادي ل يقال دبوا وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول

 ، تعلمون �لست :  فقال ، الشمس من سمرإ شجرإ ع بثوب وسل  عليه اهللا ص� اهللا لرسول ُظلل و
 ، وواله علياً  فِن وواله كنت فمن:  قال ، ب�:  قالوا ؟ نفسه من وؤمن ب�ل �و� ل� �شهدون �لست 
 اليث� وقال ) ٥/٢٠٢( للطَا� الدب� والعج  )٤/٣٧٢( السند.  وااله من ووال  داه من  د ا�
 بقية و ، جاعة ضعفه و ، حبان ابن وثقه الصي اهللا عبد �بو ميمون فيه و:  ) ٩/١٠٤( الجمع ف

 قر�بال ف حجر ابن قال ، صحيح لسناده )١٤/٢٠٧( البالء �عالم س� �قق قال و.  ثقات رجال
-٢/٥٦٣( الصحابة فضائل ف �حد اإلمام ورواه.  الرابعة من ، ضعيف:  ميمون عن )٧٠٥١( رق  ترجة
 ٣/١١٠( الستدرك ف الا�  و )١/٤٣) السن ف ماجة وابن ، الحقق قال كما صحيح لسناده و )٥٩٦

 اععالة الطاعب ف حجر ابن ذكره كما السند ف شيبة �ب ابن و )٥/٢٩٧( السن ف واعتمذي )
 ف اعنسائ و )٢/٦١( واألسماء الد� ف اةوالب و )٦٠٧-٢/٦٠٤( السنة ف  ص  �ب وابن ) ٤/٦٠(

 ، )١٩١-٣/١٩٠( األستار كشف ف اعبار و )٦٨-١٢/٦٧( الصنف ف شيبة ابن و ، )٧٢ ص( الصائص
 ، الوجه هذا من اعنسائ به تفرد: (  هالحدا ف قال ، طرق عدإ من )٥/٢٣٥( الداية ف كث� ابن ورواه
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:  �حد رواية من:  )٥/٢٣٥( �خرى ف وقال ، ) صحيح حديث وهذا:  الهب اهللا عبد �بو شيخنا قال
 مناقشة عن ) ٢٤٠-٥/٢٣٤( والهاية الداية الظر.  السن شط ع ثقات ورجال جيد لسناد هذا و

  . )٤/٣٣٠( الصحيحة ف اهللا رحه األلا� مةاععال طرقه جع وقد . الديث هذا روايات

 �ما ، ) وواله فع� وواله كنت من(  : وسل  عليه اهللا ص� قول �ع� ، متواتر الديث و�ول:  قلت
 و )٥/٥١٤( والهاية الداية:  انظر.  اإلسناد قو�ة فز�ادإ )  داه من و د وااله من وال ا�: (  قول

  . )٢٧٧ ص(  للسيوط التواترإ األحاديث ف إالتناثر األزهار قطف

:  انظر.  اععر� حبة طر�ق من ورد فقد ، الشيعة الرواإ من عدد نقله قد خ  غدير خَ �ن نالحظ و
 حبة طر�ق من عقدإ ابن نقله و كهيل بن سلمة عنه رواه قد و )٦/٢٢٢٢( الرجال ضعفاء ف الكول
  . )١/٣٧٢( الصحابة تمي� ف اإلصابة:  انظر.  جداً  ضعيف بِسناد

  . (1107-3/1106( الرجال ضعفاء ف الكول:  انظر ، قرم بن سليمان طر�ق من و

 )٦/٢٢٢٢( الرجال ضعفاء ف الكول و )٢/٦١٣( الصحابة فضائل:  انظر.  كهيل بن سلمة طر�ق من و
  . )١١٠-٣/١٠٩( للحا�  الستدرك و

  . )١/٤٣( ماجة ابن سن و )4/281( �حد اإلمام وسند:  رانظ.  جد ن بن ز�د بن ع طر�ق من و

 وتار�خ )١/٤٢٨( يع� �ب وسند و )١/١١٩( �حد اإلمام وسند:  انظر.  ز�اد �ب بن يز�د طر�ق ومن
  . )١٤/٢٣٦( بغداد

 و )٢/٦٨٢( الصحابة فضائل و )٤/٣٧٠( �حد اإلمام وسند:  انظر.  خليفة بن فطر طر�ق ومن
  . )٩/٤٢( حبان ابن صحيح بتتيب اإلحسان و )١١٣ ص( ع خصائص

 هذا:  اعتمذي قال و )5/632( الصحيح الامع:  انظر.  الضبِ سليمان بن جعفر طر�ق من و
  . ( ٣/١١٠( الستدرك انظر و ، سليمان بن جعفر حديث من لال نعرفه ال غر�ب حسن حديث

 )٥٩٢( الصحابة فضال و ، تتصاً  )١٥/٢٢٥( الرزاق عبد وصنف:  انظر.  الرزاق عبد طر�ق ومن
 . خ  غدير ذكر ع ينص ل  لدنه
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  .. األحاديث تليل ل  نأت واآلن

 علياً  �رسل قد وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول كن فقد ، معناه به يظهر سبب األحاديث لذه:  قلت
 ع �صحاب وجد �وور عدإ لتحص هذا سفره و� ، الوداع لجة الدينة من خروجه قبل المن ل 
 سهمه ف وقعت اعغنيمة ع قس  ولا ، جيلة جار�ة السلمون غن  فيما كن:  منها ، عليه �نفسه  ف
  . �صحابه عليه فأن�ر ، بها فتسى ،

 الب ل  سبقه  و ، رجالً  �صحابه ع استخلف الج بدنو �حس لا عنه اهللا رض علياً  �ن:  و�يضاً 
 كنت اعت الياب من حلة �صحابه من واحد ك و�سا الرجل عمد و ، بمدة وسل  عليه اهللا ص�
 شدواه اليش فأظهر منه  فانتعها ن حلل عليه  فِذا للقاه  ع خرج و اليش دنا لا و ، ع مع
.  

 لبل واير�ب �ن منه طلبوا ، ضعفاً  لبله  ف �ن ر�وا عندما عنه اهللا رض ع �صحاب �ن:  �يضاً  و
 و ، عليه  استخلفه من ذلك �عطاه  للحج ع ذهب لا و ، ذلك فأب ، لبله  ير�وا و الصدقة
  . هذا فعله ع المه الصدقة لبل ف خلالً  ور�ى ع عقيه  عندما

 �هل ب� باألخص و الجيج ف فيه الكم واشتهر ع ف واعقال اعقيل كث األوور هذه �سبب و
 رغ  الادثة ألن ، الج ووس  �ثناء ذلك يفعل �ن وسل  عليه اهللا ص� الرسول يرد ول  ، الدينة

 للمنافق� يُم�ن ال حت الدينة يصل حت يؤخره ل  �نه كما ، الدينة �هل ف �دودإ بقيت انتشارها
 ءو�ثنا ، الج من وسل  عليه اهللا ص� فراغه بعد و ، وكئده  ف الادثة هذه مثل استغالل من

َ� خطيباً  الاس ف قام ، الدينة ل  عودته  ، �شأنه نوه و فضله ع نبه و قدره من رفع و ع ساحة ف
 األوور بعض عليه و�خذوا ، المن ف معه كن من باألخص و الاس من كث� نفوس ف وقر ما ع��ل

 الس�إ دراسة ع ضواء� و.  ) ١٠٥-٥/١٠٤( الهاية الداية انظر.  �صحابه من ل جرى ما �سبب ،
  . ( ١١٤-١١٣ ص( الشا� صاعح

 يعرفوا ل  ل�ين ع فضل بيان هذه خطبته من �راد وسل  عليه اهللا ص� الب �ن ع يدل اا و
 تغ� ، - جفوإ ع من ر�ى قد و�ن – ع من يتنقص الصيب بن بر�دإ عنده قام عندما �نه ، فضله
  . الديث..  �نفسه  من بالؤمن� �و� �لست بر�دإ يا:  وقال  وسل عليه اهللا ص� الب وجه
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 ف تيمية ابن اإلمام عنه �جاب فقد ع خالفة لثبات ع الواقعة بهذه الشيعة به رستدل ما و�ما
 نص �نه ع يدل ما – اعغدير حديث يقصد – الديث هذا ف عيس:  فقال )٨٥-٤/٨٤( السنة منهاج

 الالفة به الراد كن ولو ، عليه يدل ما اللفظ ف عيس و ، �صالً  الالفة به يرد ل  لذ ، ع خالفة ع
  اععظي  األور هذا مثل يبلغ �ن لوجب

ً
 . اعخ..  بيناً  بالغ

 
 و.  اهللا كتاب هو ، يضل ال به التمسك جعل و به بالمسك �ورنا الي �ن ع يدل وسل  عفظ و

 ما في�  تر�ت قد و:  قال و عرفة يوم خطب لا الوداع حجة ف جابر عن الديث هذا غ� ف جاء
  . )٢٩٤١ رق ( وسل  صحيح.  اهللا كتاب به اعتصمت  لن بعده تضلوا عن

 طاعب �ب بن عع� بينة فضيلة هذه : ( ٥٥ ص(  اإلمامة تثبيت ف األصبها� نعي  �بو اإلمام وقال
 ذلك دلل ، وواله ولؤمنون فع� وواله وسل  عليه اهللا ص� الب كن من:  ومعناه ، عنه اهللا رض
 بعضه  �فروا والين { وقال}  بعض �ولاء بعضه  والؤمنات والؤمنون{ تعا  و تبارك اهللا قول

 اهللا بأن ذلك { وتعا  تبارك قول عليه واةلل ، واحد اععرب كم ف والوا  والو� { بعض �ولاء
 و� ال �راد و�نما ، وواله  هو و بيده وه  ل  و� ال �ي}  ل  وو� ال لكفر�نا و�ن آمنوا الين وو�
 ىرجه  آمنوا الين و� اهللا { اهللا قال و}  الؤمن� صاعح و جَ�ل و وواله هو اهللا فِن { وقال ، ل 
 ،}  اعغالون ه  اهللا حزب فِن آمنوا والين ورسول اهللا يتول من و { : قال و}  الور ل  اعظلمات من

 ف ترغيب و �بته ع وحث ، عنه اهللا رض عع� وسل  عليه اهللا ص� الب من منقبة هذه و�نما
  . �ه.  ل بغضه  و عليه النافق� ميل من ظهر لا واليته

 فقد ، بعده ع والية ع نص فيه فليس الواالإ حديث و�ما:  ) ٣٥٤ ص(  االعتقاد ف اليهق قال و
 �نه هو و ، ذلك من وسل  عليه اهللا ص� الب مقصود ع دل ما اعفضائل كتاب ف طر�قه من كرناذ
 يذكر �ن وسل  عليه اهللا ص� الب فأراد ، بغضه و�ظهروا ، منه الشكإ كثت ، المن ل  بعثه لا

 كنت من: (  فقال ، معاداته ترك و وواالته و �بته ع بذلك �ثه  و ، لياه �بته و به اختصاصه
  داه من و د وااله من وال ا� ، وواله فع� وواله كنت من(  الروايات بعض ف و ) وله فع� وله

 و ، بعضاً  بعضه  يعادي ال بعضاً  بعضه  يوال �ن السلم� وع ، وودته و اإلسالم والء به والارد )
 الب ععهد لنه اعنسمة بر� و البة فلق والي(  : قال �نه عنه اهللا رض ع عن ثبت ما مع� ف هو
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  . �ه.  ) منافق ل  يبغض� وال وؤمن لال �ب� ال �نه لل وسل  عليه اهللا ص� األ�

 و الشيعة جهلة من كث� يفت�ه ما �ما و:  )٧/٢٢٥( الهاية و الداية ف كث� ابن اإلمام قال و
 و فدذب بالالفة ع ل  – وسل  عليه اهللا ص� لبا يقصد _ �وص �نه من األغبياء اعقصاص

 وصيته تنفيذ ترك ع بعده ااألته  و الصحابة تو�ن من كب� خطأ منه يلزم ، عظي  افتاء و بهت
  . لسبب ال و لع� ال غ�ه ل  لياها صفه  و لله �وص من ل  ليصالا و

 فع� وواله كنت من(  خ  غدير خَ ف ورد يال الديث صحة ف تيمية ابن اإلمام شدك قد و
 اعفتاوى �موع:  انظر.  كذبه فقد )  داه من و د وااله من وال ا�(  الص باق و�ما ) وواله

 تدع كما الالفة ل  لشارإ فيه عيس الديث �ن ل  �شار الرافض ع رده ف لدنه ، ) ٤١٨ -٤/٤١٧(
  . )٣٢٠-٧/٣١٩( السنة منهاج:  انظر.  الديث هذا بمثل احتجاجه  عند الشيعة

 تذكرإ ف الهب قال كما �جزاء �ر�عة ف خ  غدير حديث طرق اهللا رحه اعطَي اإلمام جع قد و
  . ذلك بوقوع وجزمت ، رواياته سعة فبهر� شطره ر�يت:  )٢/٧١٣( الفاظ

 �عداؤه استغل فقد ، بالرفض اتهامه ف األرَ األثر اعغدير لديث اعطَي اإلمام لصحيح كن قد و
 عقيدته من واليل به اعتشه� سالح وستخدم� باله  يقذفونه فقاووا الذكور للحديث تصحيحه

 صحح ألنه باعتشيع نبذ و�نما: (  بالرفض اتهامه �سباب بيان ف اهللا رحه حجر ابن الافظ يقول ،
  . )٥/١٠٠( ال�ان لسان ) خ  غدير حديث

 �هل علماء من كث�اً  لن بل ، الديث هذا صحح الي الوحيد عيس اهللا رحه اعطَي اإلمام و : قلت
  .. معنا ور كما صححوه السنة

 الديث هذا ع رتبوها اعت التائج ف الشيعة خاعف اهللا رحه اعطَي اإلمام فِن ذلك ع وعالوإ
  -: ي� فيما تتلخص كب�إ تاعفة

 من خليفة عع� وسل  عليه اهللا ص� الرسول تعي� ع نص خ  غدير حديث بأن قالوا قد فالشيعة
 رضا عع� اإلمامية عقائد:  انظر.  اعغدير يوم الؤمن� بِورإ ل اليعة و�خذ ، للوح و�ميناً  ، بعده

  . ( ٦١-٦٠ ص(  الظفر

 تعا  قول نزل حت الاس يتفرق ل  لذ اةين تمام من كن طاعب �ب بن ع تعي� �ن كذلك ذكروا و
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 �رَ اهللا: (  حديثاً  وسل  عليه اهللا ص� الرسول لسان ع ساقوا و ،}  دين�  ع�  �رملت الوم {
 للسيوط النثور اةر:  انظر.  ) بعدي من عع� بالوالية و ، برساعت الرب رضا و اةين تمام ع
 عليه اهللا ص� اهللا رسول نصب لا ضعيف ند�س عساكر وابن وردو�ة ابن �خرجه:  قال و )٢/٢٥٩(

 الوم { اآلية بهذه عليه جَ�ل هبط بالوالية ل فنادى خ  غدير يوم – خليفة �ي – علياً  وسل 
 فيه و ، )٨/٢٩٦( بغداد تار�خ ف منه قر�باً  الغدادي الطيب و�خرج.  �ه. }  دين�  ع�  �رملت

 فِن األسانيد ضعف ل  و�اإلضافة ، )٢/٢٥٦( هذيبال تقر�ب:  انظر.  ضعيف هو و الوراق مطر
 نزعت}  دين�  ع�  �رملت الوم { اآلية �ن �ثبتت اعت الصحاح األحاديث تاعف الروايات هذه
  . )٥/٢٨٥( الخاري.  الوداع حجة ف

 قدف ، جذر�ة تاعفة الديث هذا ع رتبوها اعت التائج ف الشيعة خاعف فقد اعطَي اإلمام و�ما
 ث  الصديق ب�ر �بو باإلمامة و�واله  وسل  عليه اهللا ص� الب بعد بالالفة الاس �حق �ن �ثبت
 ف ترتيبه  و�ن ، �جع� عنه  اهللا رض طاعب �ب بن ع ث  عفان بن عثمان ث  الطاب بن عمر

  ص�ح انظر . اإلمامة ف كتتيبه  اعفضل
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 اآذحه ام �ذيؤي ّ� م   بضعة طمةاف   ايِنفم   
 الاطل اإلفتاض رستخدووا ما كث�اً  و�ث�اً  �نفسه  ع حت بالدذب الرافضة يقوم ما كث�اً  

 الرافضة رستخدمه اا..  ونوره الق ُسلطان �مام يتهاوى �ن الق هذا يلبث ال..  ُمدع حق إلثبات
 الب حديث و�رضاهما عنهما اهللا رض كهما �و الشيخ� �حد ثل  ف رستحقون ما اهللا من عليه 
ُما : (  وسل  عليه اهللا ص� َف  من الديث بمع سأقوم وهنا ) آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     لِ

 رافض �ي رسع ال الزمة بنتيجة �رج ث  ومن حقيقتها ع و�يانها السأعة لكمال ف لخلص وضانه
 .... لن�ارها

 
 : األول

 ترمة بن السور    عن    وليدة �ب ابن    عن    دينار بن عمرو    عن    عيينة ابن    حدثنا    الولد �بو    حدثنا 
ْغُضبُُها ُ�ُمنْ  ِمّ�  بِْضُعةٌ     فُاِطُمةُ  (    قال    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول �ن   عنهما اهللا رض   

ُ
ْغُضبُِ�  �

ُ
� 

( 
 وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قرابة مناقب و�يضاً /  السالم عليها فاطمة مناقب/  ريالخا صحيح
 ومنقبة

 
 : الا�

   ترمة بن السور    �ن    حس� بن ع    حدث� قال    الزهري    عن    شعيب    �خَنا    المان �بو    حدثنا 
   وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول فأتت    فاطمة    بذلك سمعتف    جهل �ب    بنت    خطب    عليا    لن :   قال 
 اهللا ص�    اهللا رسول فقام    جهل �ب    بنت ناكح    ع    وهذا لناتك تغضب ال �نك قووك يزع  فقاعت 

ا : (  يقول �شهد ح� فسمعته    وسل  عليه مف
ُ
نُْ�ْحُت  ُ�ْعدُ  �

ُ
بُا    �

ُ
ُعاِص  �

ْ
�ِ  ْ�نُ  اع ثُِ�     يعِ الرف  وُُصُدقُِ�  فُُحدف

ْرُرهُ  ُو�ِّ�  ِمّ�  بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     ُو�ِنف 
ُ
نْ  �

ُ
ِ  رُُسوُءُها � َف   ُوا

ُ
ْتُِمعُ  ال

ُ
ِ  رُُسولِ  بِنُْت  ت َف ُ  ُص�ف     ا َف    وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا

ِ  ُعُدوّ  ُو�ِنُْت   َف  .  الطبة    ع    فتك ) ُ�ُتُكُ  ُواِحدٍ  رُُجٍل  ِعنْدُ  ا
   الب سمعت    وسور    عن    الس� بن ع    عن    شهاب ابن    عن    حلحلة بن عمرو بن �مد    وزاد 
 قال فأحسن لياه وصاهرته ف عليه فأث�    شمس عبد ب�    من ل صهرا وذكر    وسل  عليه اهللا ص� 
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 . ل فو� ووعد� فصدق� حدث�
 . اععاص �بو منه  وسل  عليه اهللا ص� الب �صهار ذكر/  الناقب/  اريالخ صحيح

 
 : الاعث

 ص�    اهللا رسول سمعت قال    ترمة بن السور    عن    وليدة �ب ابن    عن    الليث    حدثنا    قتيبة    حدثنا 
ُذنُوا    الُْمِغُ�إِ  ِن بْ  ِهُشامِ  بُِ�     لِنف : (  النَ ع وهو يقول    وسل  عليه اهللا

ْ
نْ  ِف  اْستُأ

ُ
نِْدُحوا � ف     ابْنُتُُه ْ     ُُ  ُعِ

ِب  ْ�نُ 
ُ
  ُ� ف  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب  �

ُ
  ُ� ف  آُذنُ  ال

ُ
  آُذنُ  ال

ف
نْ  لِال
ُ
ِب  اْ�نُ     يُِر�دُ  �

ُ
نْ     ُطاِعٍب  �

ُ
ُطلُّق  �    ابْنُتُُه ْ  ُو�ُنِْدحُ  ابْنُِت  ُُ

ُما  َف ُراُ�ُها ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�  بُْضُعةٌ  ِ�ُ  فُِِ
ُ
 . قال هدذا ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�  �

 واإلنصاف اعغ�إ ف ابنته عن الرجل ذب/  الكح/  الخاري صحيح
 

   وليدة �ب ابن    عن    عمرو    عن    سفيان    حدثنا    الذل لبراهي  بن لسمعيل معمر �بو    حدث� :  الرابع
   قال    ترمة بن السور    عن 
ُما : (  وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول قال  َف  ) آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     لِ

 والسالم الصالإ عليها الب بنت فاطمة فضائل/  الصحابة فضائل/  وسل  صحيح
 

 : الاوس
   يو�س ابن    قال    سعد بن الليث    عن    كهما    سعيد بن وقتيبة    يو�س بن اهللا عبد بن �حد    حدثنا 
 حدثه    ترمة بن السور    �ن    الي� اعقرش وليدة �ب بن اهللا عبيد بن اهللا عبد    حدثنا    لث    حدثنا 
   الُْمِغُ�إِ  بِْن  ِهُشامِ  بُِ�     لِنف  : (  يقول وهو النَ ع    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول سمع �نه   
ُذنُوِ�  

ْ
نْ  اْستُأ

ُ
نِْدُحوا � ف     ابْنُتُُه ْ     ُُ ِب  ْ�نُ  ُعِ

ُ
  ُ� ف  لُُه ْ  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب  �

ُ
  ُ� ف  لُُه ْ  آُذنُ  ال

ُ
  لُُه ْ  آُذنُ  ال

ف
نْ  لِال

ُ
� 

ِب  اْ�نُ     ُ�ِبف 
ُ
نْ     ُطاِعٍب  �

ُ
ُطلُّق  � َفُما    ابْنُتُُه ْ     ُو�ُنِْدحُ  ابْنُِت  ُُ    ُراُ�ُها ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�     بُْضُعةٌ     ابْنُِت  فُِِ

 ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�  
 والسالم الصالإ عليها الب بنت فاطمة فضائل/  الصحابة فضائل/  وسل  صحيح

 
 : السادس
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 بن اهللا عبد    عن    وليدة �ب ابن    عن    �يوب    عن    علية ابن لسمعيل    حدثنا    منيع بن �حد    حدثنا 
ُما : (   فقال    وسل  عليه اهللا ص�    الب ذلك فبلغ    جهل �ب    بنت ذكر    عليا    �ن   الز�� َف     فُاِطُمةُ     لِ
نْ  ُما ُوُ�نِْصبُِ�     آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بُْضُعةٌ 

ُ
 ) ُصبُُها�

   الز�� ابن    عن    وليدة �ب ابن    عن    �يوب    قال هدذا    صحيح حسن حديث    هذا    عيس �بو    قال 
 روى    وليدة �ب ابن    ي�ون �ن و�تمل    ترمة بن السور    عن    وليدة �ب ابن    عن واحد غ� وقال 

 جيعا عنهما
 وسل  عليه اهللا ص� �مد بنت فاطمة فضل ف جاء ما/  اهللا سولر عن الناقب/  اعتمذي سن

 
 : السابع

   قال    ترمة بن السور    عن    وليدة �ب ابن    عن    الليث    حدثنا    قتيبة    حدثنا 
ُذنُوِ�     ِغُ�إِ الْمُ  بِْن  ِهُشامِ     بُِ�  لِنف  : (    النَ ع وهو يقول    وسل  عليه اهللا ص�    الب سمعت 

ْ
 ِف  اْستُأ

نْ 
ُ
نِْدُحوا � ف     ابْنُتُُه ْ     ُُ ِب  ْ�نُ  ُعِ

ُ
  ُ� ف  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب  �

ُ
  ُ� ف  آُذنُ  ال

ُ
  آُذنُ  ال

ف
نْ  لِال

ُ
ِب  اْ�نُ     يُِر�دُ  �

ُ
نْ     ُطاِعٍب  �

ُ
� 

ُطلُّق  َفُها ابْنُتُُه ْ  ُوُ�نِْدحُ  ابْنُِت  ُُ    ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�     ُراُ�ُها    ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�     بُْضُعةٌ     فُِِ
   عن    وليدة �ب ابن    عن    دينار بن عمرو    رواه وقد    صحيح حسن حديث    هذا    عيس �بو    قال 
   هذا �و    ترمة بن السور 

 وسل  عليه اهللا ص� �مد بنت فاطمة فضل ف جاء ما/  اهللا رسول عن الناقب/  اعتمذي سن
 

 : الامن
 عبيد بن اهللا عبد    حدث�    الليث    حدثنا    �حد    قال    الع�    سعيد بن وقتيبة    يو�س بن �حد    حدثنا 

 ليهع اهللا ص�    اهللا رسول سمع �نه   حدثه    ترمة بن السور    �ن    الي� اعقرش وليدة �ب بن اهللا
ُذنُوِ�     الُْمِغُ�إِ  بِْن  ِهُشامِ  بُِ�     لِنف : (  يقول النَ ع    وسل 

ْ
نْ  اْستُأ

ُ
نِْدُحوا � ّ     ِمنْ     ابْنُتُُه ْ     ُُ ِب  بِْن  ُعِ

ُ
� 

  ُ� ف  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب 
ُ
  ُ� ف  آُذنُ  ال

ُ
  آُذنُ  ال

ف
نْ  لِال
ُ
ِب  اْ�نُ     يُِر�دُ  �

ُ
     ُطاِعٍب  �

ُ
ُطلُّق  نْ � ُما    ابْنُتُُه ْ     ُوُ�نِْدحُ  ابْنُِت  ُُ َف  فُِِ

ُراُ�ُها    ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�     بُْضُعةٌ     ابْنُِت 
ُ
 ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�     �

 اعنساء من بينهن �مع �ن ي�ره ما/  الكح/  داود �ب سن
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 : الاسع
   �ن    الس� بن ع    �خَ�    الزهري    عن    شعيب    �نبأنا    المان �بو    حدثنا    �� بن �مد    حدثنا 
َه    ترمة بن السور   ص�    الب بنت فاطمة    وعنده    جهل �ب    بنت خطب    طاعب �ب بن ع    �ن   �خ

 قووك لن فقاعت    وسل  عليه اهللا ص�    الب �تت    فاطمة    بذلك سمعت فلما    وسل  عليه اهللا
 اهللا ص�    الب فقام    السور    قال    جهل �ب    ابنة ناكحا    ع    وهذا لناتك تغضب ال �نك يتحدثون

ا   : (   قال ث  �شهد ح� فسمعته    وسل  عليه مف
ُ
نُْ�ْحُت  قُدْ  فُِِّ�  ُ�ْعدُ  �

ُ
بُا    �

ُ
ُعاِص  �

ْ
�ِيعِ  ْ�نُ  اع ثُِ� فُ     الرف  ُحدف

دٍ  بِنُْت  فُاِطُمةُ     ُو�ِنف  فُُصُدقُِ�  نُا ِمّ�     بُْضُعةٌ     ُ�ُمف
ُ
ْرُرهُ  ُو�

ُ
نْ  �

ُ
ُها ُرْفِتنُوُها � َف ِ  ُو�ِ َف   ُوا

ُ
ْتُِمعُ  ال

ُ
ِ  رُُسولِ  بِنُْت  ت َف  ا

ِ  ُعُدوّ  ُو�ِنُْت  َف بًُدا ُواِحدٍ  رُُجٍل  ِعنْدُ  ا
ُ
   الطبة عن    ع    ف�ل قال ) �

 اعغ�إ/  الكح/  ماجه ابن سن
 

 : اععاش
 بن السور    عن    وليدة �ب بن اهللا عبد    عن    سعد بن الليث    حدثنا    الصي حاد بن عيس    حدثنا 

 الُْمِغُ�إِ  بِْن  امِ ِهشُ  بُِ�     لِنف  : (    يقول النَ ع وهو    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول سمعت  قال    ترمة
ُذنُوِ�    

ْ
نْ  اْستُأ

ُ
نِْدُحوا � ف     ابْنُتُُه ْ     ُُ ِب  ْ�نُ  ُعِ

ُ
  ُ� ف  لُُه ْ  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب  �

ُ
  ُ� ف  لُُه ْ  آُذنُ  ال

ُ
  لُُه ْ  آُذنُ  ال

ف
نْ  لِال

ُ
� 

ّ     يُِر�دُ  ِب  ْ�نُ  ُعِ
ُ
نْ     ُطاِعٍب  �

ُ
ُطلُّق  � ُما    ابْنُتُُه ْ     نِْدحُ ُو�ُ     ابْنُِت     ُُ َف    ُراُ�ُها    ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�     بُْضُعةٌ     ِ�ُ  فُِِ

 ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�  
 اعغ�إ/  الكح/  ماجه ابن سن

 
 : عش الادي

 الز�� بن اهللا عبد    عن    وليدة �ب بن اهللا عبد    عن    �يوب    �خَنا قال    لبراهي  بن لسماعيل    حدثنا 
نف  : (    فقال    وسل  عليه اهللا ص�    الب ذلك فبلغ    جهل �ب ابنة    ذكر    عليا    �ن 

ُ
ِب  اْ�نُةُ     ُذُكرُ     ُعِلّيا    �

ُ
� 

ُ  ُص�ف     الفِبف  ُذلُِك  ُ�بُلُغُ     ُجْهٍل  َف َفمُ     ُ�ُقاُل     وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا  ُوُ�نِْصبُِ�     آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بِْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     الِ
نُْصبُُها ُما

ُ
� ( 

 بن الز�� بن اهللا عبد حديث/  �جع� عنه  اهللا رض الدني� وسند �ول/  �حد اإلمام وسند
 تعا  اهللا رض اععوام
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 : عش الا�

   حس� بن ع    عن    الزهري    عن �دث    العمان    سمعت قال    �ب    حدثنا    جر�ر بن وهب    حدثنا 
 ص�    الب ل     فاطمة    فأتت بالكح فوعد    جهل �ب ابنة    خطب    عليا    �ن   ترمة بن السور    عن 

 �ب ابنة    خطب قد    عليا    و�ن لناتك تغضب ال �نك يتحدثون قووك لن فقاعت    وسل  عليه اهللا
َفُما: (  وقال عليه و�ث� اهللا فحمد    وسل  عليه اهللا ص�    الب فقام    جهل نُا ِمّ�  بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     لِ

ُ
 ُو�

ْرُرهُ 
ُ
نْ  �

ُ
بُا    وُُذُكرُ     ُرْفِتنُوُها    �

ُ
ُعاِص  �

ْ
�ِيعِ  ْ�نُ  اع ْرُثُ     الرف

ُ
     ُوقُاُل  الفنُاءُ  ُعلُيْهِ  فُأ

ُ
ِ  نُِبّ  اْ�نُةِ  ُ�ْ�ُ  ُ�ُْمعُ  ال َف  ا

ِ  ُعُدوّ  ُو�ِنِْت  َف  ذلك    ع    فرفض ) ا
 ال�  بن ووروان الزهري ترمة بن السور حديث/  الدوفي� وسند �ول/  �حد اإلمام وسند
 عنهما اهللا رض

 
 : عش الاعث

 حلحلة بن عمرو بن �مد    حدث�    كث� بن الولد    عن    �ب    حدثنا    لبراهي  ابن يع� يعقوب    حدثنا 
 بن يز�د    عند من    الدينة    قدووا ح� �نه    حدثه    الس� بن ع    �ن حدثه    شهاب ابن    �ن    اةؤ�
 قال بها تأور� حاجة من لل لك هل فقال    ترمة بن السور    عقيه    ع بن حس�    مقتل    معاو�ة
 يغلبك �ن �خاف فِ�    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول سيف معطي �نت هل ل قال ال ل فقلت
   خطب    طاعب �ب بن ع    لن نفس تبلغ حت �بدا لله ىلص ال �عطيتنيه عئ اهللا و�ي  عليه اعقوم

 ع ذلك ف الاس ىطب وهو    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول فسمعت    فاطمة    ع    جهل �ب ابنة 
َه نُا ِمّ�  بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     لِنف : (  فقال    �تل     يومئذ و�نا هذا من

ُ
ُوفُف  ُو�

ُ
ت
ُ
نْ  �

ُ
 ث  قال ) ِديِنُها ِف     ُرْفُتُ     �

ثُِ� : (  لقا فأحسن لياه    وصاهرته    ف عليه فأث�    شمس عبد ب�    من ل    صهرا    ذكر  فُُصُدقُِ�  ُحدف
ُحّرمُ  لُْسُت  ُو�ِّ�  ِل  فُُوُ�  ُووُُعُدِ� 

ُ
�  

ً
  ُحُالال

ُ
ِحّل  ُوال
ُ
ِ  ُوعُِ�نْ  ُحُراًما � َف      ُوا

ُ
ْتُِمعُ  ال

ُ
ِ  رُُسولِ  اْ�نُةُ  ت َف  ُص�ف     ا

 ُ َف ِ  ُعُدوّ  ُواْ�نُةُ     وُُسلف ُ  ُعلُيْهِ  ا َف بًُدا ُواِحًدا ُمُكنًا ا
ُ
� ( 

 ال�  بن ووروان الزهري ترمة بن السور حديث/  الدوفي� وسند �ول/  �حد اإلمام وسند
 عنهما اهللا رض
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 : عش الرابع
َه    ترمة بن السور    �ن    حس� بن ع    �خَ�    الزهري    عن    شعيب    �خَنا    المان �بو    حدثنا   �خ
 فلما    وسل  عليه اهللا ص�    الب ابنة فاطمة    وعنده    جهل �ب ابنة    خطب    اعبط �ب بن ع    �ن  

 تغضب ال �نك يتحدثون قووك لن ل فقاعت    وسل  عليه اهللا ص�    الب �تت    فاطمة    بذلك سمعت
 ح� فسمعته    وسل  عليه اهللا ص�    الب فقام    السور    قال    جهل �ب ابنة    ناكح    ع    وهذا لناتك
ا: (  قال ث  �شهد مف

ُ
نُْ�ْحُت  فُِِّ�  ُ�ْعدُ  �

ُ
بُا    �

ُ
ُعاِص  �

ْ
�ِيعِ  ْ�نُ  اع ثُِ�     الرف  بِنُْت  فُاِطُمةُ     ُو�ِنف  فُُصُدقُِ�  فُُحدف

دٍ  نُا ِمّ�  بُْضُعةٌ     ُ�ُمف
ُ
ْرُرهُ  ُو�

ُ
نْ  �

ُ
ُها    ُرْفِتنُوُها    � َف ِ وُ  ُو�ِ َف      ا

ُ
ْتُِمعُ  ال

ُ
ِ  رُُسولِ  اْ�نُةُ  ت َف ِ  ُعُدوّ  ُواْ�نُةُ  ا َف  رُُجلٍ  ِعنْدُ  ا

بًُدا ُواِحدٍ 
ُ
 الطبة    ع    فتك قال ) �
 ال�  بن ووروان الزهري ترمة بن السور حديث/  الدوفي� وسند �ول/  �حد اإلمام وسند
 عنهما اهللا رض

 
 : عش الاوس

 �ب بن اهللا عبيد بن اهللا عبد    حدث� قال    سعد ابن يع� الليث    حدثنا    اعقاس  بن هاش     حدثنا 
: (  يقول النَ ع وهو    وسل  عليه اهللا ص�    اهللا رسول سمعت    قال    ترمة بن السور    عن    وليدة

ُذنُوِ�     الُْمِغُ�إِ  بِْن  ِهُشامِ  بُِ�     لِنف 
ْ
نْ  ِف  اْستُأ

ُ
نِْدُحوا � ف     ابْنُتُُه ْ     ُُ ِب  ْ�نُ  ُعِ

ُ
     قُاُل  ُ� ف  لُُه ْ  آُذنُ  فُُال     ُطاِعٍب  �

ُ
 ال

  قُاُل  ُ� ف  آُذنُ 
ُ
ُما آُذنُ  ال َف ُراُ�ُها    ُما    يُِر�بُِ�     ِمّ�     بُْضُعةٌ     ابْنُِت  فُِِ

ُ
 ) آُذاُها ُما ُوُ�ؤِْذيِ�     �

 ال�  بن ووروان الزهري ترمة بن السور حديث/  الدوفي� وسند �ول/  د�ح اإلمام وسند
 عنهما اهللا رض

 
 اهللا رض عمر اعفاروق و الصديق ب�ر �ب الشيخ� �حد ذكر يأت ل ..  بمجموعها األحاديث هذه

 الب يبعث ول  كث �و قل �شء و�رضاها عنها اهللا رض فاطمة �غضبا ي�ونا ل  و�الال..  عنهما
ُما : (  وسل  عليه اهللا ص� لقول ) عنهما اهللا رض الشيخ�(  منهما وسل  عليه اهللا ص� َف     فُاِطُمةُ     لِ
 .. ) آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بُْضُعةٌ 

 
 بل فقط ذا وعيس..  عليه  ووردوداً  باطالً  يُصبح الاب هذا ف الجوس الرافضة به رستدل ما ك فِذاً 
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 عنه اهللا رض ع حق ف نزول يلزم عنهما اهللا رض الشيخ� حق ف قالوه ما �ن تأريداً  يلزمه 
ُما (  قول ع وسل  عليه اهللا ص� الب بعث الي لذ..  و�رضاه َف  آُذاُها ُما يُؤِْذيِ�  ِمّ�     بُْضُعةٌ     فُاِطُمةُ     لِ

 ... و�رضاها عنه اهللا رض فاطمة غ� من عنه هللا رض ع تزوج ف عليه الية ماكن هو )

 الشيعة طرق ومن

 رحة ذر �ب عن صاعح، �ب عن لسائيل، بن �مد عن و�يع، عن عرفة، بن السن عن سعد، عن
 جار�ة لعفر فاهديت )١( البشة بالد ل  مهاجر�ن طاعب �ب بن وجعفر �نا كنت: قال عليه اهللا

 ف ع فجعلها تدمه، )السالم عليه( عع� �هداها الدينة قدمنا فلما دره ، آالف �ر�عة قيمتها
 .فاطمة م�ل

 يا: فقاعت الار�ة حجر ف )السالم عليه( ع ر�س ل  فنظرت يوما )السالم عليها( فاطمة فدخلت
 ف ل تأذن قاعت تر�دين؟ الي فما شيئا فعلت ما �مد بنت يا واهللا ال: فقال فعلتها، السن �با

 .لك �ذنت قد: لا فقال )وال عليه اهللا ص�( اهللا رسول �ب م�ل ل  الص�
 عليه( جَئيل فهبط )وال عليه اهللا ص�( الب و�رادت بَقعها، وتَقعت باللا، فتجللت
 فال عليا �شدو �قبلت قد فاطمة هذه لن: لك و�قول السالم يقرئك اهللا لن �مد يا: فقال ،)السالم
 عليا، �شد� جئت: )وال عليه اهللا ص�( اهللا رسول لا فقال فاطمة فدخلت شيئا، ع ف نهام تقبل
 .لرضاك �نف غ  ر: ل فقو� لله ارجِ: لا فقال الدعبة، ورب لي: قاعت

 
 ع لا فقال - ثالثا تقولا - لرضاك �نف رغ  السن �با يا: ل فقاعت )السالم عليه( ع ل  فرجعت
 عليه اهللا ص�( اهللا رسول من واسو�تاه ،)وال عليه اهللا ص�( اهللا رسول وحبيب خلي� ل  �شدوت
 عطائ من فضلت اعت دره  مائة االر�ع و�ن اهللا، لوجه حرإ الار�ة �ن فاطمة يا اهللا اشهد ،)وال

 جَئيل فهبط ،)وال عليه اهللا ص�( الب و�راد وانتعل تلبس ث . الدينة �هل فقراء ع صدقة
 :فقال )السالم عليه(

 فاطمة، رض ف الار�ة بعتقك النة �عطيتك قد: عع� قل: لك و�قول السالم، يقرئك اهللا لن يا�مد
 شئت من الار من و�خرج برحت، شئت من النة فأدخل بها، تصدقت اعت دره  باالر�عمائة والار

 .والار النة ب� اهللا قسي  �نا: )السالم عليه( ع قال فعندها بعفوي،
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 ). (*حبشة ل  هجرإ ذر الب اليعرف )١* ( )هاوش* (
 ١٦٣ ص للق� الشائع علل
 ٤٤ ، ٤٣ ص األنوار بار
 ) عّ  مع معاشتها كيفية( باب

 
 الب ل  فأسّ  بذيله يتعث وهو وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول جده ع ع بن السن دخل
 م�ل �ت حت والسالم الصالإ عليه الب قام ث  لونه تغ� وقد فر�يته ساً  والسالم إالصال عليه
 يا: قال ث  خفيفاً  هزاً  لله هزها ث  بيده وسل  وآل عليه اهللا ص� الب فأخذ ع جاء ث  … فاطمة

 )لرضاها وترض عغضبها تغضب الالئ�ة فِنّ  فاطمة وغضب لياك السن �با
 ٤٣/٤٢ األنوار بار

 
 : سئل �نه ) الصادق جعفر(  عبدا� �ب عن كتابه ف بالصدوق اللقب اعق�
 �ب لون فتغ�:  قال ؟ به يضاء اا ذلك غ� �و قنديل �و بمجمرإ معها و�مش بنار النازإ �شيع هل
 : قال ث  جالسا واستوى ذلك من )ع( اهللا عبد
 علياً  علمت �ما:  لا فقال وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بنت فاطمة ل  األشقياء من شق جاء لنه
 اعغ�إ من فدخلها.  ورات ثالث �قول ما حقاً :  فقال ؟ تقول ما حقاً :  فقاعت جهل �ب بنت خطب قد
 وجعل جهاداً  الرجال ع و�تب غ�إ اعنساء ع كتب تعا  تبارك اهللا �ن وذلك نفسها تملك ال ما

 . اهللا سبيل ف الهاجر للمرابط جعل ما األجر من منهن الصابرإ للمحتسبة

 
  تقها ع السن حلت الليل وجاء �وست حت متفدرإ و�قيت ذلك من فاطمة غ  فاشتد:  قال

 حجرإ ل  توعت ث  ، الم� بيدها اعيسى كثوم �م بيد و�خذت األرس  تقها ع والس� األيمن
 ، � ما اعقصة يعل  ول  عليه وعظ  غمه للك فاشتد طمةفا ير فل  حجرته فدخل عّ  فجاء �بيها

 كثيب من شيئاً  جع ث  ، اهللا شاء ما فيه يص� السجد ل  فخرج �بيها م�ل من يدعوها �ن فاستح�
 ث  الاء عليها �فاض الزن من بفاطمة ما وسل  عليه اهللا ص� الب ر�ى فلما ، عليه وات�أ السجد
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 ما يذهب �، اهللا د  ر�عت� ص� و�ما ، وساجد راكع ب� يص� يزل فل  دالسج ودخل ثو�ه عبس
 الب رآها فلما الصعداء وتتنفس تتقلب و� عندها من خرج �نه وذلك ، واعغ  الزن من بفاطمة
 الب فحمل ، فقامت بُنية يا قو�:  لا قال قرار لا وعيس الوم يهنيها ال �نها وسل  عليه اهللا ص�
 وهو )ع( ع ل  فانت� كثوم �م بيد و�خذت الس� فاطمة وحلت السن وسل  عليه اهللا ص�
 سا�ن ف� !!  تراب �با ق :  وقال فغمزه عّ  ع رجله وسل  عليه اهللا ص� الب فوضع نائ 

 من فاستخرجهما عّ  فخرج ، وطلحة ، �لسه من وعمر ، داره من ب�ر �با ل ادع!!  �زعجته
 علمت �ما!!  عّ  يا:  وسل  عليه اهللا رسول فقال.  عليه اهللا ص� اهللا رسول عند واجتمعوا لمامناز
 وو� بعد آذاها ومن ، اهللا آذى فقد آذا� ومن ، آذا� فقد آذاها فمن ، منها �نا م� بضعة فاطمة �ن
 . وو� بعد آذاها كمن كن حيات ف آذاها ومن ، حيات ف آذاها كمن كن
 اعق� بابو�ه البن الشائع للع

 ١٨٦ ، ١٨٥ ص
 ، الجف مطبعة
 كتابه ف الجلس الرواية �ورد �يضا

 ) اععيون جالء( 

 
 : الروايات ع تعليقه ف الجلس اععالّمة وقال

 الاس ع فضلهما عظهور ؛ الصلحة من ضب ا  يرجع بما ماءّوعة منازعتهما ع الشتملة االخبار
 جهته علينا خف وّما لكذ غ� او ،
 ١٤٦/  ٤٣ باراالنوار.
 

 : اقول
 خطا ع احده  ان يع� بالالف اقراره و�الا  معصوم� انه  تناس او السد� هذا و�س
 !! خطا ع كهما او صواب ع واالخر
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 وىطئ وممعص(  اخطا و�الا  اهللا اغضب انه فيع� عنه  اهللا رض فاطمة اغضب ع ان اقر فاذا
(!! 

 !! عنهما اععصمة اسقط فقد اع�ا ت يَر ان ع اص وان
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 ؟ حلطأ رن معصامان وحألئمة حلكساء أصحاب هل 
  

 وخاعفت بل والسالم الصالإ عليه الرسول اغضبت الزهراء ان تؤ�د روايات اهللا باذن االن وسنورد
 عنهما اهللا رض وزوجها � اهللا اور ترد و بل سنته

  
 ع بن السن عن ، اعقطان السن بن �حد عن:  ) االخبار معا�(  و� ) اععلل(  ف ١٠[  ٢٧٤٣٢ [

 ب�ر و�ب كث� بن عباد عن ، ب�ار بن اععباس عن ، الوهري ز�ر�ا بن �مد عن ، السدري
 عليه اهللا ص�(  الب و�ن فوةت بالسن فاطمة حلت لا:  قال جابر عن ، الز�� �ب عن ، الذل
 كنت ما:  فقال ، سمه ع يا:  فاطمة وقاعت صفراء ف فلفوه ، بيضاء خرقة ف يلفوه �ن �وره  ) وآل

 وقبله فأخذه ) وآل عليه اهللا ص�(  الب وجاء ، ) وآل عليه اهللا ص�(  اهللا رسول باسمه السبق
 عليه اهللا ص�(  اهللا رسول ل  قال ث  يمصه ) السالم عليه(  السن فجعل ، فيه ف لسانه و�دخل

 ، بالصفراء ور� فيها فلفه بيضاء برقة فد  ، بيضاء خرقة ف تلفوه �ن لل�  �تقدم �ل :  ) وآل
(  الب جاء الس� وةت فلما ، السن وسماه:   قال �ن ل   اعيسى ف و�قام الم� �ذنه ف و�ذن
 . الس� فسماه:   قال �ن ل   السنب فعل كما به ففعل ) وآل عليه اهللا ص�
 . ٦ | ٥٧:  االخبار ومعا� ، ٧ | ١٣٨:  الشائع علل

 ٢١ ج الشيعة وسائل
 قَ وتر�ة اعفرات وماء بالمر الولود تنيك استحباب باب  ٣٦

 وجلة ، السماء فبماء واال ) السالم عليه(  الس�
 االوالد �حكم من
 )٤١١( ) ٤٠٩ ( 
 
 عن ، ب�ار بن اععباس عن ، وغ�ه السابق باالسناد ) االمال(  و� ) اععلل(  و�  ١٣[  ٢٧٤٣٥[ 

 ، ) السالم عليه(  الس� بن ع �بيه عن ، ع بن ز�د عن ، المال حزإ �ب عن ، ميمون بن حرب
 صفراء رقةخ ف لله فاخرج ) وآل عليه اهللا ص�(  جاء ) السالم عليه(  الس� وةت لا فاطمة �ن
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:   قال �ن ل   فيها فلفه بيضاء خرقة و�خذ بها ر� ث  ، صفراء خرقه ف تلفوه �ن �نه�  �ل :  فقال
 . الديث ، السن:  فسّماه
 . ٣ | ١١٦:  الصدوق و�مال ، ٥ | ١٣٧:  الشائع علل

 ٢١ ج الشيعة وسائل
 قَ وتر�ة اعفرات وماء بالمر الولود تنيك استحباب باب  ٣٦

 وجلة ، السماء فبماء واال ) السالم عليه(  الس�
 االوالد �حكم من
 )٤١١( ) ٤٠٩ ( 
 
 الوشاء، عن �مد، بن مع� عن �مد، بن والس� الوشاء، عن �مد، بن �حد عن ��، بن �مد 

 لسالما عليها فاطمة حلت لا: قال السالم عليه عبدا� �ب عن خد�ة، �ب عن  ئذ، بن �حد عن
 غالما ست� السالم عليها فاطمة لن: فقال وآل، عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  جَئيل جاء بالس�

 كرهت وضعته وح� حله كرهت السالم عليه بالس� فاطمة حلت فلما بعدك، من �متك تقتله
 علمت لا كرهته هاولدن ت�رهه غالما ت� ام اةنيا ف تر ل : السالم عليه �بوعبدا� قال ث  وضعه،

 كرها ووضعته كرها امه حلته حسنا بواةيه اال�سان ووصينا"  اآلية هذه نزعت وفيه: قال سيقتل، �نه
 ". )١(شهرا ثالثون وفصال وحله

 االول الزء — الكف من االصول
 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة: تألف

 [لجةا كتاب[
 السالم عليهما ع بن الس� ووة باب

]٤٦٦[[٤٦٤] 
 
 عبدا� �ب عن ، ودرم بن سال  عن  ئذ بن �حد عن ، الوشاء عن ، عيس ابن عن ، سعد عن 

 لن:  فقال اهللا رسول ل  جَئيل جاء السالم عليه بالس� فاطمة حلت لا:  قال السالم عليه
 وضعته وح� حله كرهت الس� فاطمة حلت فلما ، بعدك نم امتك تقتله وةا ست� فاطمة
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 ولدنها فتدرهه غالما ت� اما اةنيا ف ر�يت  هل:  السالم عله �بوعبدا� قال ث  وضعه كرهت
 امه حلته حسنا بواةيه اال�سان ووصينا"  اآلية هذه نزعت وفيه:  قال سيقتل �نه علمت النها كرهته
 . ) ١" (  شهرا ثالثون وفصال هوحل كرها وضعته و كرها
 قبل �يئه"  جَئيل جاء"  بقول الراد �و حلها قرب الع� ععل"  حلت لا"  السالم عليه قول:  بيان
 وحسنا ، للسببية بواةيه قول ف الاء الأو�ل هذا ع وععله به شعرت ثانيا حلت بقول �و ذلك

 فع� ، حسنا ليصاء �ي �ذوف لصدر صفة فهو بالحر�ك حسنا اعقراءات بعض و� وصينا مفعول
 الدوفة �هل قر�:  اليان �مع ف قال وصيا جعلناه"  وصينا"  بقول الراد ي�ون �ن �تمل هذا

 الاء بفتح حسنا السل� عبدالرحان و�ب السالم عليه ع عن وروى حسنا والاقون لحسانا
 . انت� والس�

 . �يضا اعظاهر و�تمل االخبار سائر ف كما الؤمن� و�م� اهللا رسول والواةان
 . ٥٦ و ٥٥ ص الز�ارات كول ف والديث ١٥:  االحقاف ) ١(  ) ٢٣٢
 ٤٤:  االنوار بار
 �شهادته وآل عليه اهللا ص� ونبينا �نبياءه تعا  اهللا اخبار:  ٣٠ باب

]٢٤٠[[٢٣١] 
 
 �با سمعت:  قال �بيه عن ، عبدا� بن �مد عن ، د�ح �خيه عن ، حاد بن �مد عن ، سعد عن 

 بغالم ��شك �ال �مد يا عليك السالم:  ل فقال اهللا رسول جَئيل �ت:  يقول السالم عليه عبدا�
 فقال الانية لله  د ث  السماء ل  فانقض:  قال[  فيه ل حاجة ال:  فقال ؟ بعدك من امتك تقتله
 ال:  فقال ذلك مثل ل فقال الالة عليه انقض ث  السماء ل  فانعرج فيه ل جةحا ال:  فقال ذلك مثل

 . نع :  فقال عقبه ف الوصية جاعل ر�ك لن:  فقال ) ٢[ (  فيه ل حاجة
 بعدي من امت تقتله بغالم فبش� �تا� جَئيل لن:  لا فقال فاطمة ع فدخل اهللا رسول قام ث 

 . لذن ، نع :  فقاعت عقبه ف الوصية جاعل ر� لن:  لا فقال ، فيه ل حاجة ال:  فقاعت
 لعالم لوضع"  كرها ووضعته كرها امه حلته"  فيه اآلية هذه ذلك عند وتعا  تبارك اهللا فأنزل:  قال

 مقتول النه كرها وضعته و ، مقتول بأنه كرها فحملته ، بقتله لياها جَئيل
 ٤٤:  االنوار بار
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 �شهادته وآل عليه اهللا ص� ونبينا �نبياءه تعا  اهللا راخبا:  ٣٠ باب
]٢٤٠[[٢٣١] 
 
 بن ع بن �مد عن ، اععلوي جعفر بن �مد بن جعفر عن ، الاش� سعيد بن �مد بن السن 

 ص� الب كن:  قال قيس بن �مد عن ، معش �ب عن ، االسود �ب بن صاعح بن حسن عن ، خلف
 فخرج الدث عندها فأطال عليها فدخل السالم عليها بفاطمة بد� سفر من قدم لذا وال عليه اهللا
 اليت لاب وستا ) ١(  وقرط� وقالدإ ورق من وسدت� السالم عليها فاطمة فصنعت سفر ف ورإ

 فوقف عليها دخل وال عليه اهللا ص� اهللا رسول قدم فلما السالم عليهما وزوجها �بيها عقدوم
 ص� اهللا رسول عليه  فخرج عندها ودثه عطول ينصفون �و يقفون يدرون ال ابال ع �صحابه

 لنما �نه السالم عليها فاطمة فظنت النَ عند جلس حت وجهه ف اعغضب عرف وقد وال عليه اهللا
 ف�عت ، والست واعقرط� واعقالدإ السدت� من ر�ى لا وال عليه اهللا ص� اهللا رسول ذلك فعل

 وقاعت وال عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  به فبعثت ، الست ونزعت:  ووسدتيها وقرطيها قالدتها
 فعلت:  قال �تاه فلما ، اهللا سبيل ف هذا اجعل:  وتقول السالم ابنتك عليك تقر�:  ل قل:  للرسول
 من اهللا عند تعدل اةنيا كنت ولو �مد آل من وال �مد من اةنيا عيست ورات ثالث �بوها فداها
 . عليها فدخل قام ث  ماء ش�ة كفرا فيها �سق ما بعوضة جناح ال�
 ٤٣:  االنوار بار
 عليها اهللا صلوات ومعجزاتها �حوالا و�عض وفضائلها مناقبها:  ٣ باب
 ]٢٠[[  ١١ ] 
 
 بيه� عن ، لسماعيل بن ووس عن الزاز �� بن �مد عن ، عيس ابن عن ، �بيه عن ، لدررس ابن 
 اهللا ص� اهللا رسول لن:  السالم عليه ع قال:  قال السالم عليه  آبائه عن ، جعفر بن ووس عن ،

 بها ورمت فقطعتها عنها فأعرض قالدإ عنقها ف و�ذا السالم عليها فاطمة ابنته ع دخل وال عليه
 قال ث  اعقالدإ فناوله لسائ جاء ث  فاطمة يا م� �نت:  وال عليه اهللا ص� اهللا رسول لا فقال ،

 . عت� ف وآذا� د� �هرق من ع وغضب اهللا غضب اشتد:  وال عليه اهللا ص� اهللا رسول
 مثله السالم عليه جعفر بن ووس عن:  كشف
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 ٤٣:  االنوار بار
 عليها اهللا صلوات ومعجزاتها �حوالا و�عض وفضائلها مناقبها:  ٣ باب
 ]٣٠[[  ٢١ ] 
 
 عميس بنت �سماء*  حدثت�:  قال السالم عليه  الس� بن ع عن ، آبائه عن ، لرضاا عن:  صح 

 ذهب من قالدإ عنقها و� وال عليه اهللا ص� اهللا رسول دخل لذ جدتك فاطمة عند كنت:  قاعت
 يغرنك ال:  وال عليه اهللا ص� الب فقال ل فيئ من ل اشتاها السالم عليه طاعب �ب بن ع كن

 فس فأعتقتها رقبة بها واشتت و�اعتها فقطعتها البابرإ لاس وعليك �مد بنت يقولوا �ن الاس
 . بذلك وال عليه اهللا ص� اهللا رسول
 ٤٣:  االنوار بار
 عليها اهللا صلوات ومعجزاتها �حوالا و�عض وفضائلها مناقبها:  ٣ باب
 ]٣٠[[  ٢١ ] 

َّ  رحه( المدا� رجعف بن ز�اد بن احد حدثنا  ٧٤٢/١١  اسماعيل بن سهل عمرابن حدثنا:  قال، ) ا
 عبد عن، سفيان عن، هشام بن حدثنامعاو�ة:  قال، الصائغ اسماعيل بن ز�د حدثنا:  قال، اةينوري

 بعض ف ودة دخل ) السالم عليه( الؤمن� ام� ان:  قال، ر�ِ بن خاة عن، عم� بن اللك
 والضيف، بيتك اليت، اليت صاحب يا:  يقول وهو باستارالدعبة تعلقام اعرابيا فوجد، حوائه
 الؤمن� ام� فقال الغفرإ الليلة منك قراي فاجعل، ))١٣٤٨(( قرى ضيفه من ضيف ولك، ضيفك

َّ :  فقال نع : قالوا ؟ االعراب كم اما�سمعون:  الصحابه) السالم عليه(  . ضيفه يرد ان من اكرم ا
 منك اعز فال، عزك ف عز�زا يا:  يقول وهو الر�ن بذلك متعلقا وجده الانية الليلة كن فلما:  قال
 وآل �مد بق، الك واتوسل، الك اتوجه، هو كيف احد يعل  ال عز ف، عزك بعز اعز�، عزك ف

 ام� فقال:  قال غ�ك احد يصفه ال ما ع� واصف، احدغ�ك يعطي� ال ما اعط�، عليك �مد
َّ  هذا:  الصحابه) السالم عليه( الؤمن� َّ  رسول حبيب به اخَ�، بالس�انية االكَ االس  وا  ا

َّ  ص�(  . عنه صفها وقد الار صف وسال، فاعطاه النة سال، ) وآل عليه ا
 ىلو وال، وكن ال�و�ه من يا:  يقول وهو الر�ن بذلك متعلق وهو وجده الالة الليلة كن فلما:  قال
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 عليه( الؤمن� ام� اله فتقدم:  قال، دره  آالف ار�عة االعراب ارزق، كن كيفية بال، وكن منه
 عنك يصف ان وساله، فاعطاك النة وساله، فقراك اعقرى ر�ك ساعت، اعراب يا:  فقال ) السالم
 انت:  االعراب قال طاعب اب نب ع دره  آالف ار�عة �سال الليلة هذه و�، عنك صفها وقد الار
 َّ  : قال اعراب يا سل:  قال حاجت انزعت و�ك، بغيت وا
 دره  واعف، دارا به اشتي دره  واعف، دي� به اقض دره  واعف، للصداق دره  اعف ار�د

َّ  ص�( الرسول بمدينة داري عن فسل ودة من خرجت فاذا، اعراب يا انصفت:  قال منه اتعيش  ا
 .) وآل هعلي
 ص�( الرسول مدينة ا  ) السالم عليه( الؤمن� ام� طلب ف وخرج، اسبو  بمدة االعراب فاقام
 َّ  ع بن الس� فقال ؟) السالم عليه( ع الؤمن� ام� دار ع يدع� من:  ونادى، ) وآل عليه ا
 فقال ع بن الس� ابنه وانا، ؤمن�ال دارام� ع ادلك انا:  الصبيان ب� من ) السالم عليهما(

 : قال ؟ اوك من:  قال ) السالم عليه( طاعب اب بن ع ام�الؤمن�:  قال ؟ ابوك من:  االعراب
َّ  رسول:  قال ؟ جدك من:  قال اععال� �ساء سيدإ الزهرا فاطمة  الطلب عبد بن عبداّ�  بن �مد ا
 قد:  قال ع بن السن �مد ابو:  قال ؟ اخوك من:  قال و��خ بنت خد�ة:  قال ؟ جدتك من:  قال

 . الاب ع بمدة الضمان صاحب االعراب ان ل وقل، الؤمن� ام� ا  اوش، بطرفيها اةنيا اخذت
 صاحب نه ا يزع ، بالاب اعراب، ابه يا:  فقال ) السالم عليهما( ع بن الس� فدخل:  قال

 .ال ا�:  قاعت ؟ االعراب ياكه ش عندك، فاطمة يا:  قالف:  قال بمدة الضمان
  قال اعفارس سلمان عبداّ�  ابا ل ادعوا:  وقال، وخرج ) السالم عليه( الؤمن� ام� فتلبس:  قال

َّ  رحة( اعفارس سلمان اله فدخل  غرسها اعت الديقة اعرض، عبداّ�  ابا يا:  فقال، ) عليه ا
َّ  رسول َّ  ص�( ا  الديقة وعرض، السوق ا  سلمان فدخل:  قال الجار ع ل ) وآل عليه ا
 وار�ع� دره  آالف ار�عة فاعطاه، واحضاالعراب، الال واحض، دره  اعف عش باث� فباعها
 . نفقة درهما
 فاخَها، ) مالسال عليها( فاطمة ا  االنصار من رجل ووض، فاجتمعوا الدينة سؤال ا  الَ ووقع
َّ  آجرك:  فقاعت، بذلك  حت، يديه ب� وصبو�ة واةراه  ) السالم عليه( ع فجلس اشاك ف ا
 .واحد دره  معه يبق ل  حت، رجال رجال يعطي وجعل، قبضة قبضة فقبض، اصحابه اله اجتمع
 : قال ؟ واةي لك غرسه الي الائط بعت، ع  بن يا: ) السالم عليها( فاطمة ل قاعت ال�ل ات فلما
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 الساعة بذل اذلا ان استحييت اع� ا  دفعته:  قال ؟ المن فاين:  قاعت وآجال  جال منه ب�، نع 
 ي�ن ل ، الوع ف مثلنا وانك اال اشك وال، جائعان وابناي، جائعة انا:  فاطمة قاعت �ساع� ان قبل
َّ  رسول ع ) السالم عليه( جَئيل فهبط اب و�ينك بي� ��  دره  منه لا َّ  ص�( ا  عليه ا
 ان لك عيس:  عفاطمة وقل السالم م� عليا اقرا:  و�قول السالم يقرئك �مدالسالم يا:  فقال ) وآل

َّ  رسول ات فلما. بثو�ه تلز� وال يديه ع تض� َّ  ص�( ا  ) السالم عليه( ع م�ل ) وآل عليه ا
 باع، ابه يا:  قاعت ؟ عع� والزمة لك ما، بنية يا: لا فقال، ) السالم عليه( عع� والزمة فاطمة وجد

:  فقال طعاما به �شتي درهما منه لا �بس ول  دره  اعف عش باث� ل غرسته الي الائط
 : لك اقول ان واور�، السالم ر�ه من عليا اقرئ:  و�قول، السالم ر� من يقرئ� جَئيل ان، يابنية
َّ  استغفر فا�: ) السالم عليها( فاطمة قاعت يديه ع تض� ان لك عيس  قاعت.ابدا اعود وال، ا
 ات ان لث فما، ناحية ف ع وزوج ناحية ف ) السالم عليه( اب فخرج: ) السالم عليها( فاطمة

َّ  ص�( اب :  ل فقلت ؟ ع� ابن ناي، فاطمة يا:  فقال، هجر�ة سود دراه  سبعة ومعه ) وآل عليه ا
َّ  رسول فقال خرج َّ  ص�( ا  يبتاع ل فقو� ع� ابن فاذاجا، اةراه  هذه هاك: ) وآل عليه ا
 اجد فا�، ع� ابن رجع:  فقال، ) السالم عليه( ع جاء حت رس�ا اال لثت فما طعاما بها ع� 
 هاتيه: ) السالم عليه( ع قال طعاما هب لا تبتاع شيئا ال دفع وقد، نع :  قاعت ؟ طيبة رائة

َّ  �س :  فقال، سودهجر�ة دراه  سبعة اله فدفعت َّ  رزق من وهذا، طيبا كث�ا َّ  والمد ا  عز ا
 . وجل
 : قال ؟ الو� ال� يقرض من:  يقول وهو واقف برجل هما فاذا، السوق فاتيا، مِ ق ، حسن يا:  قال ث 
َّ  اي:  قال ؟ ))١٣٤٩(( تعطيه، ب� يا  : السن فقال، اةراه  ) السالم عليه( ع فاعطاه ابه يا وا
 . الدث� يعطي ان ع قادر اعقليل يعطي الي ان، ب� يا نع :  قال كها؟ اةراه  اعطيته، ابتاه يا

 :الصدر
 ابن الس� بن ع بن �مد جعفر اب الصدوق للشيخ.......  االمال )االحاديث �موعه( االمال
 . اعق� بابو�ه بن ووس
 .ه ٣٨١ التو�
 . تقيق
 . العثة وؤسسة  االسالمية اةراسات قس 
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 . العثة وؤسسة ف واعنش اعطباعة ور�ز

 الوشاء، عن �مد، بن مع� عن �مد، بن والس� الوشاء، عن �مد، بن �حد عن ��، بن �مد 
 السالم عليها فاطمة حلت لا: قال السالم عليه عبدا� �ب عن خد�ة، �ب عن  ئذ، بن �حد عن

 غالما ست� السالم عليها فاطمة لن: فقال وآل، عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  جَئيل جاء بالس�
 كرهت وضعته وح� حله كرهت السالم عليه بالس� فاطمة حلت فلما بعدك، من �متك تقتله
 علمت لا كرهته ولدنها ت�رهه غالما ت� ام اةنيا ف تر ل : السالم ليهع �بوعبدا� قال ث  وضعه،

 كرها ووضعته كرها امه حلته حسنا بواةيه اال�سان ووصينا"  اآلية هذه نزعت وفيه: قال سيقتل، �نه
 ". )١(شهرا ثالثون وفصال وحله

 االول الزء — الكف من االصول
 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة: تألف

 [الجة كتاب[
 السالم عليهما ع بن الس� ووة باب

]٤٦٦[[٤٦٤] 
 
 �ب عن �صحابنا، من رجل عن والز�ات، عمر بن �مد عن لسماعيل، بن ع عن ��، بن �مد 

 يا: ل فقال وآل عليه اهللا ص� �مد ع نزل السالم عليه جَئيل لن: قال السالم عليه عبدا�
 السالم ر� وع جَئيل يا: فقال بعدك، من امتك تقتله فاطمة، من يوة بمولود يبشك اهللا لن �مد

 مثل ل فقال السالم عليه هبط ث  فعرج بعدي، من امت تقتله فاطمة، من يوة وولود ف ل حاجة ال
 جَئيل فعرج بعدي، من امت تقتله وولود ف ل حاجة ال السالم ر� وع جَئيل يا: فقال ذلك،
 ذر�ته ف جاعل بأنه و�بشك السالم يقرئك ر�ك لن �مد يا: فقال هبط ث  السماء ل  السالم عليه

 تقتله لك، يوة بمولود يبش� اهللا �ن فاطمة ل  �رسل ث  رضيت قد: فقال والوصية، والوالية االمامة
 اهللا �ن للها فأرسل بعدك، من امتك تقتله ،[م�[ وولود ف ل اجةح ال لله فارسلت بعدي من �مت
 ووضعته كرها حلته"  ف رضيت، قد لن لله فارسلت والوصية والوالية االمامة ذر�ته ف جعل قد

 �شدر �ن �وزع� رب قال سنة �ر�ع� و�لغ �شده بلغ لذا حت شهرا ثالثون وفصال وحله كرها
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: قال �نه فلوال"  ذر�ت ف ل و�صلح ترضاه صالا �عمل و�ن واةي وع ع �نعمت اعت نعمتك
 انث، من وال السالم عليها فاطمة من الس� يرضع ول .�ئمة كه  ذر�ته لكنت ذر�ت ف ل �صلح
 الس� ل  فنبت والالث، الوم� ي�فيها ما منها فيمص فيه ف لبهامه فيضع الب به يؤ� كن
 السالم عليه ور�  ابن عيس لال �شهر لستة يوة ول  )١(ودمه اهللا رسول ل  من المالس عليه

 .السالم عليهما ع بن والس�
 الَ هذا ف الش�ف مقامه اهللا اع  و� البل اةين شف السيد الجة اععالمة لسيدنا )١(

 .جة فوائد ففيه اهللا جار ووس اجو�ة راجع نظر وامثال
 االول الزء — الكف من االصول
 اهللا رحه الرازي الكي� اسحاق بن يعقوب بن �مد جعفر اب االسالم ثقة: تألف

 [الجة كتاب[
 السالم عليهما ع بن الس� ووة باب

]٤٦٦[[٤٦٤] 
 
 ل  السالم عليه جَئيل جاء السالم عليهما فاطمة حلت لا قال السالم عليه الصادق عن الكف ف
 فلما بعدك من امتك تقتله غالما ست� السالم عليهما فاطمة لن فقال وآل عليه اهللا ص� اهللا سولر

 اةنيا ف تر ل  قال ث  وضعه كرهت وضعته وح� حله كرهت السالم عليهما بالس� فاطمة حلت
 اخرى رواية و� االية هذه نزعت وفيه قال سيقتل �نه علمت لا كرهته ولدنها ت�رهه غالما ت� ام
 والوالية االمامة ذر�ته ف جاعل بأنه و�بشك السالم يقرؤك ر�ك لن �مد يا فقال جَئيل هبط ث 

 لكنت ذر�ت ف   اصلح قال �نه فلوال قال فرضيت بذلك فاطمة �ش ث  رضيت ل� فقال والوصية
 ص� الب به يؤ� و�ن انث من وال فاطمة من السالم عليه الس� يرضع ول  قال �ئمة كه  ذر�ته
 عليه الس� ل  فنبت والالثه الوم� ي�فيه ما منها فيمص فيه ف ابهامه فيضع وآل عليه اهللا

 عليهما ور�  بن عيس لال �شهر لستة يوة ول  ودمه وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  من السالم
 . السالم عليه والس� السالم

 . ونقص اعق� وزاد منها يقرب ما لسالما عليه عنه اععلل و�
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 حدثنا: قال بهلول بن تمي  حدثنا: قال حبيب، بن عبدا� بن ب�ر حدثنا: قال اعقاس ، بن حزإ 
: السالم عليه عبدا� الب قلت: قال الاش�، كث� بن عبدالرحان عن الواسطي، حسان بن ع

 وهما السالم، عليه السن وة ع اعفضل المالس عليه الس� لوة جاء �ين من فداك، جعلت
 ص� �مد ع نزل السالم عليه جَئيل ان به، تأخذون �را�  ال: فقال واحد؟ شع ف �ر�ان

: فقال!  بعدك من �متك تقتله غالم لك يوة: فقال بعد السالم عليه الس� وة وما - وآل عليه اهللا
 .فيه ل حاجة ال جَئيل، يا

 �نه تعا  اهللا عن ىَ� السالم عليه جَئيل ان: ل فقال السالم، عليه عليا د  ث  الثا،ث فخاطبه
 ل حاجة ال: السالم عليه ع فقال )فيه ل حاجة ال: فقلت( بعدك، من �متك تقتله غالم لك يوة
 .والزانة الوراثةو )٢٦( االمامة وةه و� فيه ي�ون لنه: قال ث  ثالثا، عليا فخاطب اهللا، رسول يا فيه

 عليها فاطمة قاعت!  بعدي من �مت تقتله بغالم يبشك اهللا ان: السالم عليها فاطمة ل  فأرسل
 .فيه ل حاجة ال: السالم

 والوراثة )٢٧( االمامة فيه و��ون ي�ون، �ن من البد: الها �رسل ث  ثالثا، فيه فخاطبها
 .اهللا عن رضيت: ل فقاعت.والزانة
 لستة - قط - وولود يعش ول  وضعته، ث  �شهر، ستة فحملته السالم، عليه بالس� توحل فعلقت
 .سلمة �م فدفلته ور� ، بن وعيس السالم، عليه الس� غ� �شهر
 يروى، حت فيمصه الس�، ف  ف لسانه فيضع يوم ك ف يأتيه وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول و�ن

 من وال السالم عليها فاطمة من يرضع ول  وآل، عليه اهللا ص� هللا رسول ل  من لمه اهللا فأنبت
 .قط لنا غ�ها
 رب قال سنة �ر�ع� و�لغ �شده بلغ لذا حت شهرا ثالثون وفصال وحله: " فيه تعا  اهللا فأنزل

 ف و�صلح ترضاه صالا �عمل و�ن واةي، وع ع �نعمت اعت نعمتك �شدر �ن �وزع�
 .)٣٠( هدذا خص وع�ن �ئمة، كه  لكنوا )٢٩" ( ذر�ت ل �صلح: " قال لوف)٢٨".(ذر�ت

  �� بن �حد عن السن، بن �حد عن )٢٠٥ ص ١ ج( اععلل ف الصدوق رواه - ٣٠
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 وحلسنة للقرآن تالفتسم ع يدل حألر�عة حألئمة حختالف أن 
 عند من وال اهللا عند من فليست كث� اختالف فيها األر�عة الذاهب �ن و�ما( اليجا� يقول 

 ،)اعقرآن يناقض ال الرسول ألن رسول

 ولد� هنا، اعفقهية لختالفاته  سبب و�ظهار اهللا، رحه  األر�عة األئمة عن اةفاع �ر�د ال: �قول 
 اهللا ص� رسول وعند اهللا عند من عيست �نها ع يدل األئمة اختالفات �ن قول ع العليق �ر�د
 ؟؟ وسل  وآل عليه

 جعفر �بو عش�ة االث� اعطائفة شيخ كم لقل فسأضطر كذلك األور كن لذا للتيجا� فأقول 
 األر�عة األئمة اختالف فاق عش�ة االث� مذهب ف االختالف �ن فيه يثبت والي اعطوس،
 �نفسه 

 من السالم عليه  ةاألئم �ي عنه  ورد ما ذكرت وقد(...  نّصه ما )األصول عدإ( كتابه ف فيقول 
 ما األحكم تهذيب كتاب و� باالستبصار، العروف كتاب ف باعفقه تتص اعت الختلفة األحاديث

 �ن من �شهر وذلك بها، اععمل ف اعطائفة اختالف �رثها ف وذكرت حديث، آالف خسة ع يز�د
 والشافِ حنيفة �ب فاختال ع يز�د وجدته األحكم ف اختالفه  تأولت لو �نك حت ىف

 ؟!!)ومالك

 وسل  وآل عليه اهللا ص� رسول عند من وال اهللا عند من عيس مذهب إلتباعه اليجا� فأهنئ 
 . اعفق� لإلختالف التفلسف فهمه حسب

 �ن ولخصها طو�لة قصة البحث هذا ف اليجا� يذكر: )الق هدى( مبحث ف عليه الرد و�خ�اً 
 واحدإ؟ ورضعة �رضعتهما قد األخرى اععش�إ من اور�إ تزوج �فرادها �حد �ن ت�تشفان عش�تان
 الين اعفقهاء من الدث� ل  فذهبوا الصيبة، لذه حّل  عن األهال وبث صدمة، األور ذلك فأحدث
 بن عع�ّ  بفتوى االشكل هذا حل الي اليجا�، )اععالّمة( ع وقعوا حت الزواج هذا برمة �فتوه 

 ؟!رضعة عشإ خس الرضاعة بلغت لذا الزواج �ّرم علياً  �ن فيها زع  طاعب ب�

 كتب من دعواه صدق ع األدعة ل  �ظهر ث  اعفتوى، هذه �سبب اعقضاإ لحاكمة تعرض و�عدها 
 ف الوض ودون منتصاً، ظافراً  منها وخرج العضلة، هذه فحل! �يضاً  السنة كتب ومن الشيعة،
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 : �قول كذبها، �و اعقصة هذه صدق

 رضعات بمس الحر�  طائفة، فقاعت ذلك تّرم اعت الرضعات عدد ف السنة �هل فقهاء اختلف ١
 وعطاء وسعود وابن واسحاق الز�� بن اهللا وعبد  �شة وفتوى �حد عن ورواية الشافِ قول وهو

 وابن )(! طاعب �ب بن عّ  قول وهو بينهما، يفّرق ول  و�ث�ه الرضاع قليل حّرم وقس  وطاووس،
 والوري واألوزاع ومالك وحاد وال�  وقتادإ والزهري وودحول والسن السيب وابن عباس

 عن ورواية وداود عبيد و�بو ثور �بو وقل وهو رضعات بثالث لال الحر�  يرى وقس  والليث،
 عن الصحيح ف ثبت ال رضعات خس فوق لال الرضاع �رم ال �نه اهللا شاء لن والصحيح وغ�ه ،
 بمس �ُسْخنُ  ث  ُ�ّرمُن، معلومات رضعات عش: اعقرآن من �نزل فيما كن( قاعت �نها  �شة

  فيما وُهنف  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فتُُوّ�ُ  معلومات،
ُ
 . )٣()اعقرآن من يُقر�

 واحد بدلل يأت فل  كذب فهذا كمةالا السلطة �هواء يالئ  بما يفت مالك اإلمام �ن اد ؤه �ما ٢
 بتقليده �حداً  يأور ل  ألنه فيه قدح هذا يعتَ فال مالك اإلمام �حد ق� ولو ذلك، ل و�ّ�  ذلك ع

 والسنة الدتاب وافق ما فك ر�ي، ف فانظروا و�صيب، �خطئ �ش �نا لنما( قال �نه عنه وثبت
 . )هفاتر�و والسنة الدتاب يوافق ل  ما و� فخذوه،

 الابت ألن ّع، ع فدذب رضعة عشإ خس الرضاعة بلغت لذا الزواج �رم علياً  �ن اد ؤه �ما ٣
 �هل من احد به يقل ل  الشاذ اعقول وهذا الحر� ، ف كث�ه مثل الرضاع قليل �ن يري علياً  �ن

 كتابه ف اعطوس ف�وي عجيباً، تّبطاً  هذا ف تّبطوا عش�ة االث� الرافضة وع�ن لطالقاً، اععل 
 روايات عش�ة االث� مذهب وفروع �صول تمثل اعت األر�عة الدتب �حد وهو )األحكم تهذيب(

 �هل لنا: )ع( اهللا عبد ألب قلت( قال زرارإ بن عبيد فعن رضعات، اععش جواز ف�وي متناقضة
 ت�شف �ن الر�إ استحيت افر�م واعنساء، الرجال فيه �تمع والزن اعفرح كن فر�ما كث�، بيت
 �رم الي فما ذلك، ل  ينظر �ن الرجل استحيا ور�ما الرضاع، و�ينه بينها الي الرجل عند ر�سها
 عشُ : يقال كن: فقال واةم؟ اللح  يُنبت الي فما: فقلت واةم، اللح  �نبت ما: فقال الرضاع؟ من

 من �رم فهو اعنسب من �رم ما: الوق ذا، دع: فقال رضعات؟ بعش �رم فهل: قلت رضعات،
 فأما اللح ، و�نبت اععظ  شد ما لال الرضاع من �رم ال( قال )ع( اهللا عبد �ب عن و�روى ،)الرضاع
 ال اععش �ن يروي ث  ،)بأس فال متفرقات �نف  لذا عشاً  بلغ حت والالث والرضعتان الرضعة
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 ،)ترم ال رضعات عش: يقول سمعته( قال اهللا عبد �ب فعن �يضاً، ترم ال عش المس بل ترم،
 �اول ث  ،)ترم ال رضعة عشإ خس: يقول )ع( اهللا عبد �با سمعت( قال يز�د بن عمر عن و�روى
 ع �موعة معناها، ف وما كّها األخبار فهذه( فيقول التضار�ة، الروايات هذه ب� الوفيق اعطوس

 الي الَ ذلك تضمن وقد ترم، فِنها متوالة كنت لذا أماف متفرقات، الرضعات كنت لذا �نه
 ال: قال رضعات اععش ذكر لّما قول وهو )ع( اهللا عبد �ب عن وسل ، بن هارون خَ وهو قدمناه
 اععش �ن يقرر اعطائفة فشيخ ،)تّرم فِنها متوالة كنت �نها ع فدّل  متفرقات، �نّ  لذا به بأس

 ل  فانظر تّرم ومتوالات وشبعات رضعة عشإ المس �ن يقرر واليجا� ّرمت التوالات رضعات
  ؟!والناقض الضارب هذا

 الرضعات من �رم ل  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب �ن  �شة عن وفيه الخاري فتح �نه قول �ما ٤
 وقد وسل  هو مثلها روى الي لنما الرواية هذه مثل يرو ل  الخاري ألن فدذب فوق فما خسة لال
 . السابقة اعفقرإ ف الديث ذكر

 كمسل  السنة �هل كتب من اعقضية هذه ف والر�إ الرجل زواج صحة ع اليجا� استشهد عقد ٥
 هذه ف لشيعته الجة � ما �دري فلست اعقضاإ، اعتمدها واعت شلتوت، وفتاوي رشد وابن

 . الادثة

 �ن تظهر الصحيحة األدعة �ن منه  واحداً  يعرف ل  واعقضاإ اععلماء ءهؤال ك �نّ  �صدق �راد ال ٦
! الاس هؤالء ك يعتي جهل هناك كن فِن حال ك وع الزواج، تّرم ال رضعات المس دون

 والسنة، الدتاب اتباع يوجب الي والماعة السنة �هل منهج عن ابتعاده  وهو �سيط فالسبب
 �سنة استشهد عندما دعواه صدق ع اليجا� به استدل الي النهج ووه الذووم، القليد وعيس
 ! ذلك؟ بعد السنة �هل يصيب قدح �و عيب فأي وسل ، وآل عليه اهللا ص� الرسول
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 حلسنة ألهل أنسا يزرمان كتب وأسماء مؤلف� أسماء 
 الهب وروج: كتاب صاحب السعودي الس� بن ع 
 

 :السنة �هل من وعيس شيِ هبأن الشيعة اعتاف
 : ١٥٠ ص ٤ ج الرجالة اعفوائد كتابه ف اععلوم بر السيد يقول

 .)الهب وروج كتاب وصنف السعودي ع ابن الس� بن ع الشيِ اعفاضل الشيخ ومنه (
 

 : ٢٥٤ ص رجال ف الجاش و�قول
 كتاب ، اةيانات �صول ف القاالت كتاب ل الذل ، السن �بو السعودي ع بن الس� بن ع(

 كتاب ، االمامة ف الصفوإ كتاب ، االسار �ش كتاب ، الياإ س كتاب ، االستبصار كتاب ، الزعف
 لثبات رساعة ، اةيانات �صول ف واالبانة ، اةرجات ف العال كتاب ، الوالية تقيق ل  الداية
 االو  من الزمان �خبار ، الصيص صعوإ ابن ل  رساعة ، السالم عليه طاعب �ب بن عع� الوصية
  اعفهرست كتاب ، الوهر ومعادن الهب وروج كتاب ، الالة واالحوال الاضية

 
 : ١٨٦ ص )األقوال خالصة( كتابه ف ال� الشيِ اععالمة و�قول

 كتاب منها ، وغ�ها مامةاال ف كتب ل ، الذل السن �بو ، السعودي ع بن الس� بن ع - ٤٠(
 . )الهب وروج كتاب صاحب وهو ، ) السالم عليه(  طاعب اب بن عع� الوصية اثبات ف
 

 : ١٣٧ ص رجال ف ال� داوود ابن و�قول
 وهو السالم عليه عع� الوصية لثبات"  كتاب ل ل  السن �بو السعودي:  ع بن الس� بن ع(

 .)"  الهب وروج"  صاحب
 

 : ٢٥٢ ص ٣ ج )الرجال نقد( كتابه ف الفرش و�قول
 عع� الوصية لثبات كتاب:  منها ، كتب ل ، الذل السن �بو ، السعودي:  ع بن الس� بن ع( 
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 .) الهب وروج و�تاب ، السالم عليه طاعب �ب ابن
 

 : ١٨٠ ص ٢ ج )اآلول �ول( كتابه ف اععاو� الر و�قول
 ف كتاب منها ، وغ�ها االمامة ف كتب ل.  الذل السن �بو ، السعودي ع بن �الس بن ع( 

 وذكره.  اععالمة قال - الهب وروج صاحب وهو ، السالم عليه طاعب �ب بن عع� الوصية لثبات
 �ش كتاب ، االستبصار كتاب ، الزعف كتاب ، اةيانات �صول ف القاالت كتاب ل:  وقال الجاش

 العال و�تاب ، الوالية تقيق ل  الداية كتاب ، االمامة ف الصفوإ كتاب االسار �ش كتاب ، الياإ
 ، السالم عليه طاعب �ب ابن عع� االمامة لثبات ف ورساعة ، اةيانات �صول ف واالبانة واةرجات

 الهب وروج الالة، خبارواال الاضية االو  من الزمان �خبار ، الصيص صعوإ ابن ل  ورساعة
 حواش ف الشهيد وقال.  انت� - ٣٣٣ سنة ل  الرجل هذا و�ق.  اعفهرست كتاب ، الوهر ومعادن
 ، االستبصار اسمه و�تابا ، االنتصار اسمه كتابا ل �ن الهب وروج ف السعودي ذكر:  الالصة
 و�تاب ، اةيانات �صول ف االتالق و�تاب ، االوسط اسمه الهب وروج من �رَ آخر و�تاب
 االزهار حدائق و�تاب ، اآلثار وطرائف االخبار وزاهر و�تاب ، الصإ و�تاب ، والجارب اعقضاء

 . انت� ) اللوازب االحكم ف الواجب و�تاب ، وآل عليه اهللا صلوات �مد آل �خبار ف
 

 : ١٧٧ ص ١ ج )القال طرائف( كتابه ف اعَوجردي ع السيد و�قول
 ف كتاب منها وغ�ها االمامة ف كتب ل ، الذل السن �بو السعودي ع بن الس� بن ع - ٩٥٣

 ثالث سنة ا  بق"  صه"  الهب وروج صاحب وهو السالم عليه طاعب �ب بن عع� الوصية اثبات
 " . جش"  وثالثمائة وثالث�

 
 : ٦٧٩ ص ١ ج )اععارف� ةهدي( كتابه ف الغدادي باشا لسماعيل و�قول

 االديب وص نز�ل الورخ السعودي السن �بو الغدادي الذ  ع بن الس� بن ع - السعودي(
 اخبار.  واععج  اععرب من االو  اخبار.  الوصية اثبات الدتب من ل ٣٤٦ سنة بمص تو� يتشيع كن

.  الار�خ ف االوسط اةيانة اصول ف االمانة.  خالار� ف الدثان اباده ومن الزمان اخبار.  الوارج
 اخبار ف االذهان حدائق.  واالشاف النبيه.  االئمة اسماء ف اليان.  اليوإ �شى.  االبرار �شى



 

938 

 االرواح راحة.  اةهر ساعف ف كن وما اععلوم ذخائر.  اععال� وس اللك خزائن.  صلع  الب بيت
.  اةنيا عجائب.  الياإ س.  االعصار ساعف ف ور لا واالستذكر الرسائل.  الو وا اللوك اخبار ف

.  الجارب ف اعقضايا كتاب.  الصفرإ كتاب.  الزعف كتاب.  االنتصار كتاب.  االستبصار كتاب
 صفحة. /  اللوازب االحكم ف الواجب كتاب.  اةيانات اصول ف واالبانة اةرجات ف العا  كتاب
.  اآلثار وطرائف االخبار وزاهر.  ��ات ف مطبوع الار�خ ف الوهر ومعادن الهب وروج/  ٦٨٠

 .) الوالية تقيق ل  الداية.  اةيانات اصول ف القاالت.  والمالك السالك
 

 : ١١٠ ص ١ ج الشيعة تصانيف ل  الر�عة ووسوعته ف اعطهرا� بزرگ آقا و�قول
 ع بن الس� بن ع السن �ب للشيخ ) السالم عليه طاعب �ب بن عع� وصيةال لثبات:  ٥٣٦( 

 فيه ٣٤٦ سنة التو� وغ�ه الهب وروج صاحب وهو الصحاب وسعود ابن وة من الذل السعودي
 وآل نبينا ع آدم ةن من االنبياء من الجج لتصال كيفية وذكر حجة من تلو ال االرض �ن لثبات
 و� السالم عليه  قائمه  ل  االوصياء و�ذلك وآل عليه اهللا ص� نبينا خاتمه  ل  السالم وعليه
 ر�يع شهر وهو �شهر وثمانية سنة وسبع� خسة الوقت هذا ل  السالم عليه للحجة لن يقول �واخره
 وعَ ، والهل لاععق جنود تعداد ف رواياته و�ول ) اعخ اععال� رب هللا المد �ول(  ٣٣٢ سنة االول
 الحار ف الجلس اععالمة ورسميه السالم عليه طاعب اب بن عع� االمامة باثبات الجاش عنه
 �مد م�زا الشعراء �م� بمباشإ ١٣٢٠ سنة طبع الضاف بذف الوصية ب�تاب عنه القل عند

 الي(  بزرك بم�زا الدعو عيس م�زا بن معصوم م�زا بن صادق �مد بن حس� �مد بن صادق
 ع وصححه واستنسخه اعطهرا� اعفراها� السي� ) اعقاجاري شاه ع فتح السلطان وز�ر كن

 .) ب�ر�الء اعطهرا� الس� عبد الشيخ اععراق� شيخ �سخة
 

 �يضاً  شيِ الار�خ صاحب العقو�
 

 : ٢٩٦ ص ٣ ج الشيعة تصانيف ل  الر�عة كتابه ف اعطهرا� بزرگ آقا قال
 واضح بن وهب بن جعفر بن اسحاق يعقوب �ب بن �حد الرحاعة للمؤرخ ) العقو� تار�خ:  ١١٠٤( 

 ال�ان كتاب صاحب ٢٨٤ سنة التو� بالعقو� والعروف واضح بابن الد� اععباس الكتب
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 ما تار�خ �ولما/  ٢٩٧ صفحة/  جزءين ف كب� وتارىه ١٣٥٧ سنة الجف و� قبال لدن ف الطبوع
 سنة لدن ف الزءان طبع ٢٥٢ سنة اععباس العتمد خالفة ل  االسالم بعد فيما والا� االسالم قبل

 ان"  اعقنوع اكتفاء"  و� ، الذهب شيِ واضح ابن �ن وفيه الطبو ت معج  ف كما م ١٨٨٣
 .  السنية دون اعتشيع ل  غرضه ف يميل كن العقو�

 رافضياً  كن بل شافعياً  عيس شافِال الدنج
 

 كتاب ف، الشافِ الدنج حياإ عن نبدإ )) شيِ(( اعفتالوي حد مهدي الشيخ الحقق ذكر
 : الحقق يقول ما ولخص لل�  و، ))الزمان صاحب �خبار ف اليان((
 
، ل العاص�ن الؤرخ� �رث تاهله فقد، الشافِ الدنج الافظ لياإ كولة ترجة ع نقف ل 

 ورآإ( الوني� و، )الروضت� ع اليل( ف شامة �ب و )األعيان وفيات( ف خلكن ابن �مثال
 )الفاظ تذكرإ( ف الهب و، )الزمان

 
 : يقول و
 : �نه ترجته ف الدتب هذه ف جاء ما وخالصة(

 نز�ل الشافِ الدنج ررشاعق الوف� �مد بن يوسف بن �مد اةين فخر اهللا عبد �بو الافظ
 ل  و، الشيعة ل  ميله �سبب، األووي الامع داخل ه ٦٥٨ سنة ف مقتوال فيها مات �نه و، دوشق
 .)والدته تار�خ عن شيئا الدتب هذه تذكر

 
 و اةروس إلعطاء، الوصل مدينة ف بالصباء الش�ف بالشهد �لس )ه٦٤٧( سنة ف كن و

 ذلك و، )ع(اليت �هل فضائل ف �دثه  كن و، الاس من كب� عدد ذاه درسه �ض و، الواعظ
 . لؤلؤ اةين بدر األم� عهد ع
 
 �ب ابن ع مناقب ف اعطاعب كفاية(( كتاب كتابيه لألف اةاع السبب حصل السنة هذه ف و
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 ))الزمان صاحب �خبار ف اليان((  كتاب و )) )ع(طاعب
 

 الاس عوام يد ع، بدوشق االووي الامع ف، ٦٥٨  م قتل الدنج فظالا �ن الؤرخون ذكر
 بجة، عقتله آخر مَرا بعضه  و�ضاف، الشيعة ل  ميله �سبب الشام �هل من عليه التحاول�

 بالده �هل من اعغائب� �ووال ع ل بتنصيبه  قبول و التار مع تعاوله
 
 صاحب �خبار ف اليان(( و ))طاعب �ب ابن ع اقبلن اعطاعب كفاية(( الشه�ان كتاباه و

 )! طبعاً  الرافض بالشك( البوإ بيت ألهل حبه مدى ع ل رشهدان تارىيتان وثيقتان ))الزمان
 

 :الام الكم هذا الدنج عن كث� ابن الافظ كم من وجدته واا
 
 عظيما قتاال فاقتتلوا روضان من �نواععش الاوس المعة يوم جالوت ع� ع اجتماعه  فكن(

 كتبغانو�ن الغول �م� وقتل هائلة هز�مة السلمون فهزمه  و�هله لالسالم المد وهللا الصإ فكنت
 اليش واتبعه  الشمس آقوش اةين جال االم� كتبغانو�ن قتل الي لن قيل وقد بيته من وجاعة

 شديدا قتاال الظفر اللك مع حاه صاحب النصور لكال قاتل وقد ووضع ك ف يقتلونه  االسال�
 كتبغانو�ن جاعة من �س وقد اععسدر �تابك و�ن الستعرب �قطاي اةين فارس االم� و�ذلك
 و�ن حص صاحب االشف و�ستأمن عنقه بضب الظفر فأور اععادل بن اععز�ز بن السعيد اللك
 رد و�ذلك حص لله ورد الظفر اللك فأمنه كه الشام ع نائبا هوالكوخان جعله وقد التار مع
 ام� مانع بن مهنا بن عيس اةين شف لالم� سلمية و�طلق وغ�ها العرإ وزاده النصور ل  حاه

 ان ل  وكن ك ف يقتلونه  التار الشجعان من وجاعة الندقداري بيَس االم� واتبع اععرب
 فتبعه  روضان من واععش�ن السابع االحد يوم منه  بدوشق من وهرب حلب ل  خلفه  وصلوا

 المد وهللا اعبشارإ بذلك وجاءت �يديه  من االسارى ورستفدون فيه  يقتلون دوشق من السلمون
َه ع  و�يد شديدا فرحا اهللا بنص الؤمنون وفرح اعقلعة من اعبشائر دق فجاو�تها بلطفه لياه  ج
 فتبادر كرهون وه  اهللا دين وظهر والنافق� والهود الصارى اهللا و�بت داتأيي و�هله االسالم اهللا
 و�عقوا و�حرقوها فيها ما فانتبهوا الصليب منها خرج اعت الصارى كنيسة ل  السلمون ذلك عند
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 كنيسة بعض و�حرق نارا وقو�ره  بيوته  اهللا ووأل الصارى ل  كث�إ دور فاحتق حولا فيما الار
 عبدإ من كن كما اعطغيان من منه  ي�ن ل  لنه ل  فقيل الهود بنهب طائفة وهمت عاقبةال

 اعفخر ل يقال الاس �ووال ع للتتار وصانعا كن رافضيا شيخا الامع وسط اععامة وقتلت الصلبان
 اهللا حهقب السلم� �ووال ع ل  االا وشقيا اعطو�ة خبيث كن الدنج �مد بن يوسف بن �مد
 كمه انت� ) اععال� رب هللا والمد ظلموا الين اعقوم دابر فقطع النافق� من مثله جاعة وقتلوا
 معتلاً  صار ث  غلاً  شيعياً  كن و�نما السنة �هل من عيس الديد �ب اللهابن رحه

 
 �ب ترجةابن ف )ه١٤١١ سنة ب�وت ف اإلسالمية اةار طبعة( ٥/١٩ النات روضات صاحب قال

 : الديد
 

 الدي  الدائ� الديد �ب ابن...  الس� �ب بن الميد عبد اةين عز الؤرخ األديب الكول الشيخ
 �رابر من هو الشهور، )الالغة نهج شح( صاحب: الديد �ب بابن العروف العت� األصو�
 زي ف كن و�ن واعطهارإ، اععصمة بيت ألهل اووال التبحر�ن، البالء و� ظ  التتبع�، اعفضالء

 )...اعفر�ق� ب� الحاكمة ف اإلنصاف غية منصفا ، والماعة السنة �هل
 

 :١/١٨٥ واألعقاب الد� كتابه ف اعق� وقال
 وتقيل در�ه  ف فسار والغاالإ الطرف و اعتشيع الدائن �هل ع اعغاعب و�ن الدائن ف وة(( 

 اإلساف وذهب �شيع و غل وفيها طر�قته  ع السبع باععلو�ات العروفة اععقائد نظ  و مذهبه 
 ..) غلاً  قالاً  اعت األبيات بعض اعق� ذكر ث ..( مذهب ك األبيات من كث� ف
 ف جاهز�ا معتلاً  السحر �سخة صاحب يقول كما واصبح االعتال ا  وجنح بغداد ا  خف ث 

 . غلاً  شيعياً  كن ان بعد شحه اكث
 . )) عنه �بيه عن ال� اهللا آية يروى ، ٦٥٥ سنة بغداد ف وتو�

 ، رافضياً  عيس لدنه شيِ" ال��ل شواهد"  وؤعف السك� الا� 

 بذلك ل  رُسلّ  وال لله  الرافضة �سبه وقد 
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 : ١٩٤ ص ٤ ج الشيعة تصانيف ل  الر�عة كتابه ف بزراعطهرا� آقا قال
 اهللا عبد بن اهللا عبيد اعقاس  �بو الا�  الشيخ وهو" "  ال��ل شواهد"  وؤعف السك� الا� (

 جده ل  النسوب اليسابوري اععاوري اعقرش حسكن بن �مد بن �حد بن �مد بن �حد بن
 ا� ال �نه وذكر ) ٣٩٠ ص - ٣ ج(  الفاظ تذكرإ ف الهب كذلك ترجه كما كغضبان حسكن
 كن �نه وذكر ، عثمان زمن خراسان افتتح الى  ور بن اهللا عبد ذر�ة من الداد بابن العروف
(  اليسابوري اليع بن الا�  اهللا عبد �ب وعن جده عن وحدث وجع صنف االسناد    معمرا
 ) ٥٢٩ والتو� ٤٥١ الولود(  اعفارس اسماعيل بن اعغافر عبد عنه اكث وقد قال �ن ل  ) ٤٠٥ التو�
 ل ووجدت ، و�ر�عماية �سع� بعد تو� وقد/  ١٩٥ صفحة/  ، وفاته فيه اجد ل  لدنه تارىه ف وذكره
 . )�شيعه ع يدل �لسا

  هجر�ة ١٢٩٤:  سنة التو� ، النف اعقندوزي لبراهي  بن سليمان

 )الودإ ينابيع( كتاب صاحب
 

 آغ ع�ن بذلك الشيعة علماء يّصح ل  و�ن عشي لث� يِش وؤعفه �نّ  يعل  كتابه يتأول من
 ) ٢٥/٢٩٠ الشيعة تصانيف ل  الر�عة( كتابه ف الشيعة وصنفات من هذا كتابه عدّ  طهرا� بزرك
 جعفر عن ١/٢٣٩ الودإ ينابيع كتابه ف ذكره ما عش�ة اإلث� الشيعة من كونه مظاهر من وععل

 وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول مع يرى السالم عليه ع كن: قال السالم عليه  آبائه عن الصادق
 ، البوإ ف ش��اً  لدنت األنبياء خات  �� لوال: ل وقال ، الصوت ورسمع الضوء الرساعة قبل وسل 
 .األتقياء و�مام األوصياء سيد �نت بل ، ووارثه نب وص فِنك نبياً  ت�ن ل  فِن

 ، الوصي� سيد ع و البي� سيد �نا: "  ) آل و عليه اهللا ص�ف (  اهللا لرسو قال:  قال جابر عن وروى
 ) ١٠٤/  ٣ الودإ ينابيع". (  الهدي اعقائ  �خره  و ع �ول  عش لثنا بعدي �وصيائ لن و

 و �وصيائ لن جابر يا: "  ) آل و عليه اهللا ص�ف (  اهللا رسول قال:  قول �يضاً  اهللا عبد بن جابر وعن
 ع بن �مد ث  ، الس� بن ع ث  ، الس� ث  ، السن ث  ، ع �ول  بعدي من السلم� �ئمة

 بن ووس ث  ، �مد بن جعفر ث   السالم م� فأقر�ه عقيته فِذا ، جابر يا ستدر�ه  بالاقر العروف
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 اسمه ، اعقائ  ث  ، ع نب السن ث  ، �مد بن ع ث  ، ع بن �مد ث  ، ووس بن ع ث  ، جعفر
 وشارق يديه ع تعا  و تبارك اهللا يفتح الي ذاك ع بن السن بن �مد ، كنيت كنيته و اس�

 اهللا لمتحن من لال بِمامته اعقول ع يثبت ال غيبة �ولائه عن يغيب الي ذاك ، ومغار�ها األرض
 .) اععراق/  الجف ، اليدر�ة طبعةال طبعة ، ٥٩٣/  ٢:  الودإ ينابيع" (  لإليمان قلبه

 
 .ذلك اّدع ولو األحوال من بال سنياً  ي�ون �ن يم�ن ال الروايات هذه مثل يروي من فِنّ 

  الا� 

 س� ف الهب عنه قال. متشيعة بيئة ف �يضاً  اعفرس بالد ف �شأ فارسياً  كن الا�  اهللا عبد �بو
 عن الروي �مد بن اهللا عبد لسماعيل �بو وقال .»اعتشيع ل  يميل و�ن«: )١٦٨\١٧( البالء �عالم

 العصب شديد كن«: طاهر ابن عنه وقال .»خبيث رافضّ  الديث، ف ثقةٌ «: الا�  اهللا عبد �ب
 و�ن. والالفة القدي �وال بذلك يتظاهر. بيته �هل وعن ف اعتسن يظهر و�ن. الاطن ف للشيعة
 .»منه يعتذر عاو�ةم عن غلاً  منحرفاً 

 
 من فيه الا�  �ن ع متفقون اععل  �هل لن«: )٩٧\١( الدَى اعفتاوى ف اإلسالم شيخ قال

 واةارقط� اعتمذي تصحيح دون تصحيحه �ن حت. الصحيح باب ف واعتسامح اعتساهل
 دون تصحيحه بل ووسل ؟ الخاري بتصحيح فديف. نزاع بال )التساهل� من وهما( و�مثالما
 من التساهل� �شد من وهما( و�مثالما اعبست حبان بن حات  و�ب خز�مة بن ب�ر �ب تصحيح

 من خ�ٌ  ُتتارته، ف القدس الواحد عبد بن �مد اهللا عبد �ب الافظ تصحيح بل. )التقدم�
. ديثال يعرف من عند ر�ب بال الا�  كتاب من خ�ٌ  الاب هذا ف فدتابه. الا�  تصحيح
 يُُصّحِح  ما و�ث�اً . �رجح �و تصحيحه مثل ي�ون )الشديد �ساهله رغ ( �حياناً  اعتمذي وتس�
 .»لا �صل ال ووضوعة بأنها ُ�ُْزمُ  �حاديُث  الا� ُ 

 
  :اعقائل قال فدما الا�  تصحيح و�ما«: )٢٤٥ص" (اعفروسية" ف اعقي  ابن وقال

  األصابع فروجُ  خانته الاء ع*  كقابٍض  –اعغداإُ – ل� من فأصبحُت 
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 يعِدُل  ال بل. اُلّتة ر�ساً  به يرفعون وال شيئاً، الا�  بتصحيح الديث ِعلُل �ِطّباء الفاظ يعبأ وال 
. بالديث اععل  �هل عند شك بال ووضوعة �شياء يصّحح بل. الديث ُحسِن  ع يدّل   وال تصحيحه

 �هل يعبأ وال اهللا، رسول سنة ع بمعيارٍ  فليس ذلك، يعرف ال بالديث  ل عل  ال من كن و�ن
 �تج ال �ن ل" الدخل" كتاب ف �خَ وقد جاعٍة، �حاديُث   يصّحح نفسه والا� . شيئاً  به الديث

  .انت� .»هذا بعضه  ع الدذب و�طلق به ،
 

 الا�  غفلة
 ُوستدُر�ِهِ  ف يصّحح لدنه وق،صد لمامٌ «: )٢١٦\٦" (االعتدال م�ان" ف الا�  عن الهب قال

 ُعِلُ ، و�ن. ذلك ُ�هل وّمن هو فما عليه؟ خِفيُت هل �دري، فما. ذلك من وُ��ِثُ  ساقطة،  �حاديُث 
ِّ  هو  ثُ . عظيمة خيانةٌ  فهذه   .»...للشيخ� ُرُعّرٍض  غ� من بذلك، وشهورٌ  شي
 تصنيفه عند �نه: عنه االعتذار ف قيل«: قال ث  )٢٣٢\٥( ال�ان لسان ف حجر ابن ذلك وذكر

 ذلك ع و�دّل . عمره آخر ف وغفلة تغّ�  ل حصل �نه بعضه  وُذكر. عمره �واِخر ف  كن للُمستدرُك،
 �خرج ث . به  االحتجاج من ومنع عنه ، الرواية بتك وقطع ل،" الضعفاء"   كتاب ف جاعةً  ُذكر �نه

. �سل  بن ز�د بن الرحن ععبد حديثا �خرج: �نه ذلك من !وصّححها  ،"وستدر�ه" ف بعضه  �حاديث
 من– تأولها من ع تف ال ووضوعة، �حاديث �بيه عن  روى: "�نه فقال الضعفاء ف ذكره قد و�ن
 ثبُُت  الدتاب، هذا ف ذكرته  الين فهؤالء: "الدتاب  آخر ف وقال". عليه فيها اِلمُل  �ن –الصنعة �هل

جُ�ه وال مبيّناً، لال الّرحُ  �ستحّل  ال ألن� ِصدقُه  عندي
ُ
 ال �ن اعِعل ِ  عطاعِب  �ختارُ  والي. تقليداً   �

  .»"!!�صالً  هؤالءِ  حديُث  يُ�تُُب 
 .»ضعفه ع �جعوا«: الوزي ابن عنه قال حت جداً، ضعيٌف  �سل  بن ز�د بن الرحن عبد و: قلت
 عليها ح�  قد كن �حاديثاً  وستدر�ه ف يصّحح كن و�ذلك! �بيه عن الا�   ل روى وقد

 ع ِصحاحُ  �نها وزع  �حاديث الا�  جع«: األرووي �مد  بن لبراهي  قال. قبل من بالضعف
 �صحاب عليه فأن�رها". وواله فع� وواله كنت  من" و اعط� حديث: منها ووسل ، الخاري شط

 عن ُسئِل الا�  �ن )١٠٤٢\٣(   الفاظ رإتذك ف الهب ذكر ث  .»قول ل  يلتفتوا فل  الديث،
 تغّ�  ث «: الهب قال .»  �   الب بعد ع من �فضل �حد كن لا ُصحّ  ولو. يصح ال«: فقال اعط� حديث

 كث�إ �حاديث " الستدرُك" ف �ن ر�ب وال". ُوستدر�ه" ف اعط� حديث و�خرج الا� ، ر�ي
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 نعل   وال: قلت .»فيه بِخراجها" الستدرك" ُشانُ  ووضوعة �حاديث فيه بل. الصحة شط ع عيست
  .اعط� لديث تصحيحه بعد الصحابة سائر ع ع لفضيل بالا�  اعتشيع وصل لن

 ف �و" الصحيح�" ف وجودها نف اعت الدث�إ األحاديث هو ذلك من األوضح الخليط ع�ن
 بل. شديدإ غفلةٌ  وهذه. كب�اً  قدراً " الستدرك" ف بلغت وقد. �حدهما ف �و  منهما و� �حدهما،

 نفس من آخر ووضعٍ  ف ذلك ينف ث  ل، الصحيح صاحب  تر�ج يذكر الواحد الديث ف تده
  الشخ� ابن حديث ف قال ما ومثال. الدتاب

ً
: الا�  قال...". مال مال آدم ابن يقول"   ورفو 

: قلت .»تتُصاً  قتادإ عن شعبة  حديث من �خرجه قد  وسل«: )٥٨٢\٢( الصحيح� ع الستدرك
 آخر ووضعٍ  ف اللفظ  بنفس الا�  �ورده ث . قتادإ عن همام حديث من ٢٩٥٨# بتمامه �خرجه بل
  .»ُىرِجاه ول  اإلسناد، صحيحُ  حديٌث  هذا«: وقال ،)٣٥٨\٤(

 �صول من كنت الا�  ةرواي ألن مٍت، �و لسنادٍ  ف تر�ف حصول هذا يع� فال هذا �ية ع
 ع �حكمه ف اللل هذا فسبب غفلة، فأصابته المان� وجاوز شاخ و�نما. حفظه  من ال الدتو�ة
 �ن ل  التبه مع. ي�مله �ن قبل الا�  مات وسودإ هو" الستدرك"   غعب �ن عدا. الديث
 وسودته؟ �ّرر ول  اعغفلة �صابته �ن بعد فديف  حياته، ك ف متساهالً  �صالً  كن الا� 

 فدتبه. بالستدرك ىّصونه  لنما باعتساهل، للحا�  وِذْكُرُه  هذا«: )٤٧٢\٢( النديل ف العل� قال
 ف ل وقع بما اعتشّبث �ن يتب� و�هذا . �عل  فيما فيها، اا �شءٍ  �حدٌ  يغمزه ل  والعديل الرح ف

. وجيه فهو الستدرك ف اعت �حكمه ف اعتوي  �اب ال كن لن ألجله، فيه و��المه  الستدرك
. للك وجه فال و�وه، والعديل الرح ف الستدرك غ� ف  �حكمه ف �و روايته ف للقدح كن و�ن
 ف وال� . عغ�ه يقع كما نادرٌ  فهو خطأ ل وقع لن: اععارف� األئمة من  غ�ه كحال ذلك ف حال بل

  .»الوفق واهللا عداه، ما وقبول فيه �خطأ �نه ع اةلل مقا  ما بِطراح ذلك
" الستدرك" ف األحاديث ع �حكمه نرفض ولدننا لألسانيد، الا�  ضبط نصحح �ننا فالالصة

  ".الستدرك" خارج بغ�ها  ونعتَ كّيًة،

 معتلاً  صار ث  غلاً  شيعياً  كن و�نما السنة �هل من عيس الديد �ب ابن
 

  صاحب قال
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 تيمية يبن حإلسالم شيخ ع بطاطة يبن حلرحالة بفر�ة حستداللم  
 الرافض استدالل 

 رشاء كيف لتحدث �ال تيمية ابن فوجد السلطان بقوإ النحرفة اععقائد عن اععلماء سدت هدذا
 �ن فصادف ةبطوط ابن الشه� الرحاعة ذلك وهو اهللا ف تيمية ابن اعتقاد عيان شاهد لا نقل وقد

 وهو المعة يوم فحضت بدوشق ذاك لذ و�نت:  قال، األووي السجد ف تيمية ابن درس يوما حض
 اةنيا السماء ل  ي�ل اهللا لن:  قال �ن كمه جلة من فكن و�ذكره  الامع منَ ع الاس يعظ

 . النَ من درجة ونزل هذا ك�و�
 اعفقيه هذا ل  اععامة فقامت، به مات�ل  عليه و�ن�ر اءالزهر بابن يعرف مالك فقيه فعارضه
 فأن�روا، حر�ر شاشية ر�سه ع وظهر عمامته سقطت حت كث�ا ض�ا والعال باأليدي وض�وه
 . ذلك بعد وعزره �سجنه فأور النابلة قاض وسل  بن اةين عز دار ل  واحتملوه لاسها عليه

 ٩٥ص بطوطة ابن رحلة -

  
 الواب

 شء، بأي يتعلق الفلس ع�ن.بعوضة جناح اععل� ال�ان ف تعدل ال �دب ل�شاء بطوطة ابن لةرح
 .كعقله عقول  الاس �ن يتوقع وهو

  
 الاسع الميس يوم دوشق ل  وصول كن لذ ىطب يره ول  تيمية ابن من رسمع ل  بطوطة ابن �ن 

 قلعة ف اإلسالم شيخ سجن و�ن ه )٧٢٦( ئةوسبعما وعش�ن ستة  م البارك روضان شهر من عش
 من ععش�ن اإلثن� للة تعا  اهللا توفاه �ن ل  فيه ولث اععام ذلك من شعبان شهر �وائل دوشق

 لذ وهو الامع منَ ع يعظ بطوطة ابن رآه فديف هجر�ة وسبعمائة وعش�ن ثمانية  م اعقعدإ ذي
 .السجن ف ذاك

 
 قال كرس، ع �لس كن و�نما الامع منَ ع الاس يعظ تيمية ناب اإلسالم شيخ ي�ن ل  
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 المع �يام اععز�ز الدتاب تفس� ف و�خذ اععال  ف صيته و�عد �وره اشتهر وقد: عنه الهب الافظ
 .حفظه من كرس ع

 
 اهللا علو لثبات �ب �نه من كتبه جيع ف الشيخ ذكره ما ىاعف بطوطة ابن ذكره الي هذا �ن 

 ذكره الي وهذا تعطيل، بال ت��ها اللوق� صفات وشابهة عن وت��هها �شبيه بال لثباتا وصفاته
 .الحذير غية منه و�ذر اإلسالم شيخ عنه ين� �شبيه بطوطة ابن

 
 اسمه وستقل كتاب اع�ول ووضوع ف تيمية ابن اإلسالم لشيخ 

 ذكره ما فيه وعيس ومتداول مطبوع وهو اع�ول حديث شح
 الدذب ي�ون كيف �ر�ت .رب هللا والمد �صله من و�بطله عليه يرد ما فيه بل بطوطة، ابن

 ..�صلها ما يدرى ال متهالدة برواية و�تمسك الشيخ كتب تتك ؟؟..الق عن والغافل
 ؟؟؟؟...!!!! السنة �هل به �فحمت  الي اععل� الحقيق هو هذا

 ------------------

 
 ول  بها يبصون ال �ع� ول  بها يفقهون ال قلوب ل  واإل�س الن من كث�ا لهن  ذر�نا وعقد
 اعغافلون ه  �ولك..�ضل ه  بل كألنعام �ولك بها رسمعون ال آذان
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  حليت وآل حلصحابة ب� حلغض ف قالم 
 اليت آل يبغضون الصحابه و�ن الصحابة يبغضون اليت آل �ن مقتضاه وذلك 

  
 عع� ابن وجود و� العض عن تفية ظلت حقيقة ع يطلعون عندما بالصدمة الدث� رشعر قد

:  الس� مع ماتوا ان �ن الشيعية الصادر ذكرت فقد!!!  وعمر ب�ر �بو منهما ك اس  للحس� وابن
 الس� بن عمر كن الجلس يقول. )١(الس� بن ب�ر �بو و�ذلك.  الس� �خو ع بن ب�ر �بو
 بأن فقال األصفها� ذلك ف وخاعفه )٢()كر�الء ف الس� مع استشهد ان طاعب �ب بن ع بن

 )٣()�س�ا كن و�نما يقتل ل  الس� بن عمر

 : ف� اليت �هل بعض �سماء �ما
 )٤(وعثمان وعمر ب�ر بأب �والده بعض س� فقد: عنه اهللا رض ع الليفة )�(
 )٥.(ب�روعمر بأب �والده منه  واحد ك س� فقد: عنهما اهللا رض السنان )ب(
 )٦.(بعا�شة وابنته ب�ر بأب وةه س�: - اهللا رحه- جعفر بن ووس )ج(
 )٧.(بعا�شة ابنته س� قد: - عنه اهللا رض - اععابدين ز�ن )د(
 )٨.(بعا�شة ابنته س�:  الادي �مد بن ع )ه(

 هذه بأن الرافضة زع  �ما و. )ص( الرسول ألصحاب )ع( اليت �هل بة� ع يدل فِنما دل ان وهذا
 بن الرحن عبد و وحش و سفيان �بو و جهل �بو �والده  رسمون ال لاذا و فنقول �سميات �رد
 فيسمو اليت بأهل الرافضة يقتدي ال لاذا ث  هامان؟ و فرعون و ز�اد و الجاج و يز�د و ولج 
 !عثمان؟ و مرع و ب�ر بأب �بنائه 

 لر� فأقول:  فقاعت. تولهما:  فقال!! ��تولما:  وعمر ب�ر �ب عن سأله إلور�إ الصادق جعفر يقول
 )٩.( نع :  فقالا بواليتهما؟؟ �ورت� لنك عقيته لذا

 بذلك �تصفه:  الرجل فقال!! بالصديق ب�ر �با الاقر وصف ح� الاقر �صحاب من رجل وتعجب
 )١٠.(اآلخرإ ف قوال ل اهللا صدق فال الصديق ل يقل ل  فمن الصديق نع : اقرال فقال!!!! ؟؟؟

 الصديق؟ ب�ر بأب الشيعة ر�ي فما
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 ************** والوثيق الرجع*************
 ٥٨٢ ص- الجلس: اععيون جالء )١(

 ٦٤ ص ٢ج - األر�ي�:  اعغمة كشف
 ١٤٢و٨٧ ص - األصفها�:  اعطالي� مقاتل
 ٢٦٣ ص - السعودي:  واإلشاف بيهالن
 ٥٨٢ ص: اععيون جالء )٢(
 ١١٩ ص:  اعطالي� مقاتل )٣(
 ٢٠٣ ص - اعطَس:  الورى لعالم)٤(

 ١٨٦ ص - للمفيد:  اإلرشاد
 ٢١٣ ص ٢ ج:  العقو� تار�خ
 ١٨٢ص:  اععيون جالء

 ٦٤ ص ٢ج:  اعغمة كشف
 ١٤٢ ص:  اعطالي� مقاتل

 ٢١٣ ص: الورى اعالم)٥(
 ٥٨٢:  اععيون ءجال

 ١١٩و ٧٨: اعطالي� مقاتل
 ٢٢٨ ص:  العقو� تار�خ
 ٢٦٣ ص: النبيه

 ٢١٧و ٩٠ ص ٢ج:  اعغمة كشف )٦(
 ٥٦١ ص:  اعطالي� مقاتل

 ٣٣٤ ص ٢ج:  اعغمة كشف )٧(
 ٢٨٣ ص:  الهمة اعفصول

 نفسه )٨(
 ١٠١ ص ٨ج:  الكف روضة)٩(
 ١٧٤ ص ٢ ج: اعغمة كشف )١٠(
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 حليت آل ف حلسنة أهل ورلماء حلصالح حلسلف أقاحل

 بوجوب و��انه  �زمانه  اختالف ع ، جيل بعد جيالً  اععل  و�هل السلف �ئمة عن القل تواتر
 ص� الب وصية وحفظ ، به  واععناية و�كرامه  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت �هل �بة
 �هل �عفها اعت الصنفات كثإ وععّل  ، العتمدإ �صول  ف ذلك ع ونّصوا ، فيه  وسل  وآل هعلي اهللا

 .ذلك ع دلل �رَ ومناقبه  فضائله  ف السنة
 :ذلك ف �قوال  من طائفة و�لك

 
 ه١٣ تار�خ - عنه اهللا رض الصّديق ب�ر �ب وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول خليفة قول
 ص� اهللا رسول عقرابة بيده نفس والي: قال �نه عنه اهللا رض عنه صحيحيهما ف انالشيخ روى
 قرابت من �صل �ن للّ  �حُب  وسل  وآل عليه اهللا
 

 ه ٢٣ تار�خ - عنه اهللا رض الطاب بن عمر الؤمن� �م� قول
!  واهللا: ماعنه اهللا رض للعباس قال �نه الطاب بن عمر عن ٤/٢٢ اعطبقات ف سعد ابن روى

 كن لسالوك ألنّ  ، �سل  لو - واةه يع�- الطاب لسالم من للّ  �حب كن �سلمت يوم إلسالوك
  الطاب لسالم من وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ل  �حب

 
 ه 42 تار�خ - عنه اهللا رض ثابت بن ز�د قول
 ابن فجاء ، ع��بها بغلته ل قُّر�ت ث  ، جنازإ ع عنه اهللا رض ثابت بن ز�د ص�: قال الشعب عن

 وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ع  ابن يا عنه خل: ز�د فقال ، بر�به فأخذ عنهما اهللا رض عباس
 .والدَاء باععلماء نفعل هدذا: فقال ، وسل 

 
 �ن ر�بهب �خذه ع عباس ابن كفأ ثابت بن ز�د �نّ : الديث هذا ف بعضه  وزاد: اعَ عبد ابن قال
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ورنا هدذا: وقال يده قّبل
ُ
  وسل  عليه اهللا ص� نبينا بيت بأهل نفعل �ن �

 يندرها من اععل  �هل من الز�ادإ وهذه: قال 
 

 ه 60 تار�خ - عنه اهللا رض سفيان �ب بن معاو�ة قول
 

 ل فقال ، �لسه ف عليه دخل ع بن السن �نّ : والهاية الداية كتابه ف كث� ابن الافظ �ورد
 .�عف بثالثمائة ل و�ور ، وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بابن و�هالً  ورحباً : معاو�ة

 
 بمائت فأجازهما عنه اهللا رض معاو�ة ع وفدا عنهما اهللا رض والس� السن �نّ  �يضاً  و�ورد
 .منا �فضل �حداً  تعط ول : الس� فقال ، قب� �حدٌ  بهما �جاز ما: لما وقال ، �عف

 
 ه ٦٨ تار�خ - عنهما اهللا رض عباس ابن قول

 
 فقال ، الس� بن ع اععابدين ز�ن فأت عنهما اهللا رض عباس ابن عند كنت: عبيد بن رز�ن قال
 البيب ابن بالبيب ورحباً : عباس ابن ل

  
 السنة �هل علماء �قوال

 
 ه ٣٢١ تار�خ - اعطحاوي �مد بن �حد جعفر �ب قول -
 

 عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب و�ب: )اعطحاو�ة اععقيدإ( الشهورإ عقيدته ف اهللا رحه قال
َ� وال ، منه  �حد حب ف نُفرط وال ، وسل  وآل  و�غ� ، يُبغضه  من ونُبغض ، منه  �حد من نت
 ب� لال نذكره  وال ، يذكره  الق
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 اعطاهرات و�زواجه وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �صحاب ف اعقول �حسن ومن: �يضاً  وقال
 الفاق من برئ فقد ، رجس ك من القّدس� وذر�اته ، د�س ك من
 
 ه 329 تار�خ - اعَ�هاري ع بن السن اإلمام قول -
 

 وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول من عقرابته  ، فضله  هاش  ل� واعرف: )السنة شح( ف قال
 اعقوم ووو� ، اإلسالم ف وحقوقه  قدره  فاعرف ، األفخاذ وجيع ، واععرب قررش لفض وتعرف ،

 اهللا ص� اهللا رسول ووصية األنصار فضل واعرف ، اإلسالم ف حقه  الاس لسائر وتعرف ، منه 
 و�راماته  فضله  واعرف ، تنساه  فال الرسول وآل ، فيه  وسل  وآل عليه

 
 ه ٣٦٠ تار�خ - اآلجري س�ال بن �مد ب�ر �ب قول -
 

 وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت �هل �بة ووؤمنة وؤمن ك ع واجٌب : )الش�عة( كتاب ف قال
 والس� والسن ، وذر�تها ووةها وفاطمة ، وذر�ته ووةه طاعب �ب بن ع: هاش  بنو ، وسل 

 اهللا رض وذر�ته ووةه واععباس ، ووةه زإوح ، وذر�ته ووةه اعطيار وجعفر ، وذر�تهما و�والدهما
 و�كرامه  �بته  السلم� ع واجب ، وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت �هل هؤالء ، عنه 

 ل  واة ء عليه  والصَ مداراته  وحسن واحتمال 
 
 ه ٣٨٧ تار�خ - اعقحطا� األندلس �مد بن اهللا عبد اإلمام قول -
 

 :الونية ف اهللا رحه قال
 عرفان �يما علياً  واعرف حقه  واجب اليت ألهل واحفظ

 طائفتان الار تص� فعليه قدره ف تزد وال تنتقصه ال
 ثا� للاً  األخرى وتنصه خليفة ترتضيه ال لحداهما
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 ه ٦٢٠ تار�خ - القدس قدامة ابن الوفق قول -
 

 �مهات وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول اج�زو عن اعتض السنة ومن: االعتقاد لعة ف قال
َءات الطهرات الؤمن�  بنت الصّديقة و �شة ، خو�� بنت خد�ة �فضله  ، سوء ك من ال
 قذفها فمن ، واآلخرإ اةنيا ف وسل  وآل عليه اهللا ص� الب زوج ، كتابه ف اهللا بر�ها اعت الصّديق

 اععظي  هللابا كفر فهو منه اهللا بر�ها بما
 
 ه 728 تار�خ - تيمية ابن اإلسالم شيخ �قوال -
 

 ، و�تولونه  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت �هل و�بون: الواسطية اععقيدإ ف قال
ذّكر� : خ  غدير يوم قال حيث وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول وصية فيه  و�فظون

ُ
 ف اهللا �

 نفس والي: فقال هاش  ب� �فو قررش بعض �نّ  لله اشتك وقد عمه للعباس وقال ، بيت �هل
 ب� من واصطف ، لسماعيل ب� اصطف اهللا لنّ : وقال ، وعقرابت هللا �بو�  حت يؤمنون ال بيده

 ب� من واصطفا� ، هاش  ب� قررش من واصطف ، قررشاً  كنانة من واصطف ، كنانة لسماعيل
 هاش 

 
 فيه رش�ه  ال األمة ع حقاً  وسل  وآل عليه اهللا ص� �مد آلل �نّ  ر�ب وال:  اهللا رحه وقال

 قررشاً  �نّ  كما ، قررش بطون سائر رستحقه ال ما والواالإ الحبة ز�ادإ من ورستحقون ، غ�ه 
 اعقبائل من قررش غ� رستحقه ال ما والواالإ الحبة رستحقون

 
 ه ٧٧٤ تار�خ - كث� ابن الافظ قول -
 

 فِنه  ، و�كرامه  واحتامه  لله  باإلحسان واألور ، اليت بأهل الوصاإ نندر وال: ( الفس� ف قال
 متّبع� كنوا لذا سيما وال ، و�سباً  وحسباً  فخراً  األرض وجه ع وُجد بيت �شف من طاهرإ ذر�ة من
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 ذر�ته و�هل وع ، و�نيه عباسكع سلفه  عليه كن كما ، اللية الواضحة الصحيحة البو�ة للسنة
 .)�جع� عنه  اهللا رض

 
 ه 840 تار�خ - الما� الوز�ر لبراهي  بن �مد قول -
 

: الصحيح فف ، معه  ي�ون و�ن ، ووواالته  �بته  وجوب ع التواترإ المة الصوص دعت وقد
 بيت �هل ىص واا ، )�حب من مع الرء( وفيه ، تابوا حت تؤمنوا وال ، تؤمنوا حت النة تدخلوا ال

 اليت �هل الرجس عن�  لذهب اهللا ير�د لنما{ تعا  اهللا قول وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول
 فِنه  ، بمناقبه  واالعتاف واحتامه  وتوق�ه  وتعظيمه  حبه  للك فيجب ، {تطه�اً  و�طهر� 

  الشه� واعفضل الّمة ناقبال و�هل ، والطه� والودإ الباهلة آيات �هل
 
 ه ١٣٧٦ تار�خ - السعدي ناص بن الرحن عبد اععالمة قول -
 

 ، وجوه من واجبة وسل  وآل عليه اهللا ص� الب بيت �هل فمحبة:  اللطيفة النبيهات كتابه ف قال
 :منها
 .وسوابقه  وفضله  إلسالمه : �والً 

 .بنسبه واتصال  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب قرب من به يتمّ�وا لا: ومنها
 فيه ورّغب عليه حّث  لا: ومنها

 
 ه ١٣٧٧ تار�خ - الد� �حد بن حافظ الشيخ قول -
 

 األخيار السادإ وتابعيه األطهار الصطف بيت و�هل : الوصول سل  ف اهللا رحه قال
 األروان خاعق عليه  �ث� اعقرآن ُ��  ف فكه 

 
 اهللا رحه - عثيم� بن صاعح بن د�م الشيخ قول -
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 ص� اهللا رسول بيت آل �بون �نه  والماعة السنة �هل �صول ومن :الواسطية اععقيدإ شح ف قال
 ي�رهونه  وال ، وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول من وللقرابة ، لإليمان �بونه  ، وسل  عليه اهللا
 �بداً 

  
 السالم عليه -يتال آل فضل ف الُسنة ُعلماء �قوال من
 

 :-اهللا رحه-السلف �مد بن عبدا� �مد �ب نونية من-1
 

 أحيا� يذح ر� بسا ألق....  ُسنفةٌ  وحلقرحبةِ  حلصحابة حُب 
.... 

 :السلف اليت هذا ناقل يقول
 ..اععداء السالم عليه  اليت آل نصبوا الين-للحق اهللا هداه -الواصب بالف وهذا
 .اععداء عليه  اهللا رضوان الصحابة نصبوا الين-للحق اهللا داه ه-الرافضة �و

 لال �حد لسالم رستقي  فرض،ال والصحابة اليت آل حب بأن بُ� كما يعتقدون السنة فأهل
 ..حول  حام ومن والرافضة الاصبة من يرفضه  من ببه ،ورفض

 
 الرافضة لد ءات بالف السنة قول وهذا

 
 ختمه طو�ل ب�الم الكم هذا ع اهللا رحه-اععثيم� صاعح بن �مد عفقيها اععالمة يُعلُق  -2

 :الواسطية اععقيدإ ع العليقات ف بقول
 

 طائفتان حليت أهل ف ولاح وحلين
 � علياً  �ن بعضه  ادع حت م�له  فوق و�نزلوه  فيه  غلو حيث الروافض: األو�
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 واعفعل باعقول وآذوه  اليت آلل اععداوإ نصبوا الين الوارج وه  الواصب: الانية

 
 اهللا رحه-الشافِ اإلمام قال -3
 
 �نزل اعقرآنِ  ف اهللا من فرٌض .....  ُحب�  اهللا رسول بيت �هل يا

 ل صالإ ال علي�  يصل ل  من.....  �ن�  اعفخر عظي  من ي�في� 

 باب تت الواسطية عقيدته ف تعا  اهللا رحه تيمية بن عبداللي  بن �حد اإلسالم شيخ يقول -4
 والماعة السنة �هل عند وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل وكنة

 
 ص� اهللا رسول وصية فيه  و�فظون و�توعفونه  وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول بيت �هل و�بون"

 عمه،وقد للعباس �يضاً  الوق ))بيت �هل ف اهللا �ذّكرُ� : ((خ  غدير يوم قال حيث وسل  عليه اهللا
 هللا �بو�  حت يؤمنون ال بيده نفس والي: ((فقال هاش  ب� �فو قررش بعض �ن لله اشتك

 كنانة من واصطف كنانة لسماعيل ب� من واصطف لسماعيل ب� اصطف اهللا لن: وقال ))وعقرابت
 هاش  ب� من واصطفا� هاش  ب� قررش من واصطف قررشاً 

 
 السابق اإلسالم شيخ لكم شحه ف -اهللا حفظه-اعفوزان صاعح الشيخ ليقو -5
 

 رسول بيت �هل ُ�بون و�نه  والماعة السنة �هل عند اليت �هل وكنة هذا ف اهللا رحه الشيخ ب�
 .وسل  عليه اهللا ص� اهللا

 جعفر وآل ع آل وه  الصدقة عليه  ُحّرمْت  الين وسل  عليه اهللا ص� الب آل ه  اليت و�هل
 من و�ناته وسل  عليه اهللا ص� الب و�زواج عبدالطلب بن الارث و�نو اععباس وآل عقيل وآل
 اليت �هُل  الرّجُس  عن�  لُذِهُب  اهللا يُر�د لنما: تعا  قال كما بيته �هل
 وسل  عليه اهللا ص� الب احتام من ذلك و��روونه ؛ألن و�توونه  �بونه  السنة فأهل

إ لال �جراً  عليه �سأعُ�  ال قل{: تعا  بذلك،قال �ور ورسول اهللا وألن و�كرامه  ف الودف
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 .الشيخ ذكر ما بذلك،منها السنة من نصوص ،وجاءت}اعُقْر�
 و�نيه،وعّ  كععباس سلفه  عليه كن الِملّة،كما ع وستقيم� للسنة متبع� كنوا لذا وذلك
 لعخ..........اليت �هل من كن ولو �بته توز ال فِنه اةين ع رُستِق  ول  نةالس خاعف من �ما.و�نيه

 
 اهللا رحه -السعدي ناص بن عبدالرحن اعفقيه اععالمة قال -6

 :وجوه من واجبة وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل فمحبة
 .وسوابقه  وفضله  إلسالمه :�والً  منها
 .بنسبه واتصال  وسل  عليه اهللا ص� الب قرب من به يتم�وا لا ومنها
 .فيه ورغب عليه حث لا ومنها
 وسل  عليه اهللا ص� الرسول �بة عالمة من ذلك ف ولا

 ب� والصحابة اليت آل ف السنة �ه� وسطية ف -اهللا حفظه-اعفوزان صاعح الشيخ يقول -7
 والواصب الرافضة

 

 وحلاسط حالرتدحل ماقف حليت،وأنه وأهل ةحلصحاب من وحلمارة حلسنة أهل ماقف"
 وحلفاء وحلغلا وحلفر�ط حإلفرحط ب�

 
 .بِحسان اتبعوه واألنصار،والين الهاجر�ن من األوع� السابق� سيما ال الؤمن� جيع يتولون
 اعت اليت �هل حقوق وم�له ،و�رعون وفضله  الصحابة قدر اليت،و�عرفون �هل و�تولون
 ل  اهللا شعها

 
َءون  �ب بن ع حق ف فيه ،و�غلون و�طعنون الصحابة رسّبون الين الروافض طر�قة من و�ت

 اليت و�هل طاعب

 
 فيه  و�طعنون و��فرونه  اليت ألهل اععداوإ ينصبون الين الواصب طر�قة ومن
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 اهللا رحه-السعدي اععالمة قال -8

 كث� و�ايعه اععباس ب� دوعة �وائل ف خرج الي ع بن ز�د اللقب بهذا الروافض س� من و�ول
َ� �ن منه وطلبوا وعمر ب�ر �ب ف ناظروه الشيعة،ولا من  تفرقوا اهللا رحه فأب منهما يت

 ه  من ومنه  اعغالة كث�إ،منه  فرقاً  و�نوا" الرافضة: "ل  قيل يومئذ رفضتمو�،فمن:عنه،فقال
 معروفة ذلك،وفرقه  دون

 
 وجود ل  و�ن وسل  عليه هللا ص� الب بيت ألهل واألذية اععداوإ نصبوا الين فه  صبالوا و�ما
 ."هللا والمد وجود ه  عيس طو�ل زمن معروفة،ومن سياسية و�وور ألسباب األمة هذه صدر ف
 

 :قلُت 
 ف بقايا ل  مازال �م -عديده سن� بر�قه  خفت قد كنوا و�ن -الواصب اختفوا هل �عل  وال

 .�عل  واهللا �جدى هذا لكن بالواصب الوارج صلة وثق وغ�ها،ولو ُعمان

خَُت  الاِب  هذا ف الُسنةِ  �هلِ  ُكتُب  فِن اآلن؛و�  و�ذُكُرهُ  عليه وقفت ما بعض الُدتب هذه
ُ
 كث�إ،و�

 �هل حق عن كنت �شها اهللا سهل تُطوطةٌ  اإلسالمية الامعة ف اةكتوراه ةرجة رساعة ُهناك بأن
 .الام الوضوع هذا ف الُسنةِ  ألهل الصادر من كث�اً  وذكر اليت
 .اليت �هل لقوق تطرقت والبد اععقيدإِ  ُكتُب  �ن كما
 اليت �هل حق ف غلو والاصبة،فالرافضة الرافضة ب� وسطيته  الاب هذا ف السنة �هل يم� وما
... السالم عليه  اليت آلل حقوقه بعض فوص وجل عز اهللا صفات بعض ت��ل ببعه  حدا �ن ل 

 �هل وعدو اليت آل عدو الاصبة و�شهر اععداء اليت آل ناصبوا الين الاصبة �و الاصبية و��
 .رستحق ما اهللا من عليه القف يوسف بن الجاج السنة علماء قتل الي الُسنة
 جداً،عقاض هام ها،وهو�حد مع البيب �خ بك سأقف واألبواب الُدتب بعض عرض و�عد

 ".به اهللا نفع اةرورش عبدا� بن صاعح السيد شيخنا اعقطيف
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 حرام وتنقصه  و�صحابه و�زواجه بيته آل سب: "-اهللا رحه-عياض اعقاض الُسنة �عالم �حد قال
 ."فاعله ولعون

 
 آل ومناقب ضائلف لكر �بواباً  والستون الا� الدتاب صحيحه ف-اهللا رحه-الخاري اإلمام �فرد

 .الثال سبيل ع اليت،منها
 "عنه اهللا رض السن �با الاش� اعقرش طاعب �ب بن ع مناقب باب"
 ."عنه اهللا رض الاش� طاعب �ب بن جعفر مناقب باب"
 ."وسل  عليه اهللا ص� اهللا رسول قرابة مناقب باب"

 ."وسل  عليه اهللا ص� الب بنت السالم عليها فاطمة منقبة باب
 ."عنها اهللا رض  �شة فضل باب"

 .-اهللا رحه-الخاري اإلمام صحيح ف فيض من غيض هذا
 

 كتابه ف منه واععش�ن الاوس الزء ف الصحيح كتابه ف �فرد فقد -اهللا رحه-وسل  اإلمام �ما
 :منها �بواباً  واألر�ع� الرابع

 ."عنهما اهللا رض والُس� السن فضائل"
 ."وسل  عليه اهللا ص� الب بيت �هل ضائلف"
 ."والسالم الصالإ عليها الب بنت فاطمة فضائل"
 ."عنه اهللا رض طاعب �ب بن ع فضائل من"
 ."عنه اهللا رض جعفر بن عبدا� فضائل"
 . "عنها اهللا رض  �شة فضائل"

 .السالم عليه الب بيت آل مناقب ِذكرِ  ف فيض من غيض هذا
 

 .. عقيدتنا ف اعقرآن مع عندنا اعُعمدإ ُهما السابق� الدتاب� �ن ومومعل
 

 ."اليت �هل فضائل" سماه وستقالً  ُجزءً  �عف فقد اهللا رحه-اعبار اإلمام �ما
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 اليت آل فضائل ِذكرِ  ف عديدإ الناقب،�بواباً  ف جامِعهِ  ف �بواباً  اهللا رحه-اعتمذي اإلمام �فرد وقد

 :م،منهاالسال عليه 
 ."السن و�بو تراب �بو ُكنيُتان عنه،ولُ  اهللا رض طاعب �ب بن ع مناقب باب"
 ."طاعب �ب بن ع ببغضه  الُمنافق� نعرف ُكنا:األنصار قول باب"

 .السالم عليه ع فضائل ِذكرِ  ف الدث�إ األبواب من وغ�ها
 ."عنه اهللا رض عبدالُمطلب بن اععباس وهو وسل  عليه اهللا ص� الب ُ� ُ  اعفضل �ب مناقب باب"
  مناقب باب"
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 ؟ ال أم حلشمس قرص بغياب يتحقق حلغروب هل  
 الشفق؟ بذهاب �م اعقرص �سقوط هو هل – والشيعة السنة عند باعغروب االعتداد 

 �برز من وععل ، وفقهية عقدية قضايا عد ف اإلمامية الشيعة مع طوائفه  �شت السلمون ىتلف
 الشمس بغروب االعتداد قضية السلم� جهور اإلمامية الشيعة فيها خاعف اعت اعفقهية اعقضايا

 �ذان ووعد ف السلم� تاعفته  ل  ذلك و�دى ، األحر الشفق �م اعقرص بغياب باالعتداد هو هل
 شيعةال علماء ذهب بل ، الد هذا عند تقف ال اعقضية �نّ  واععجب ، الصائ  و�فطار الغرب
 �و اعغروب ووعد قبل روضان ف يفطرون السنة �هل و�أنّ  السنة �هل ع اعتشنيع ل  و مته 
 !  ووعدها قبل الغرب لصالإ يأذنون

 
 قرص بغياب ي�ون لنما الشمس بغروب باعقول اععَإ �نّ  �حد ع تف ال اعت اعظاهرإ القيقة
 نناقش ال �ننا لال الشمس ألشعة امتداد هو الي األحر بالشفق ال رؤ�ته ع اعقدرإ وعدم الشمس

 .الاكمة الشعية الصوص خالل من بل اإلطار هذا خالل من اعقضية هذه

 
 ا  سنش� لدننا ، اععلماء �قوال و� البو�ة السنة ف معروفة ف� السنة �هل عند اعقضية �ما

 ذكرته كما والسالم الصالإ عليه الب قول! الدث��ن عن تف ر�ما لقيقة بياناً  الشيعية الصوص
 الشيعة كتب

 
 اعقرص غب لذا(  وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال السالم عليه الاقر جعفر �ب عن
 رق  حديث ) روضان شهر فضائل كتاب(  الالثة األشهر فضائل ) الصالإ وقت ودخل الصائ  �فطر
 ٩٤ص ٧٦

 
 السالم عليه  اليت �هل �ئمة ر�ي
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 وما:  قلت ، كرسيها غب لذا: فقال ، اعغروب وقت عن سئل �نه السالم عليهما �حدهما عن روي
 �حاديث جامع ) تره فل  لله نظرت لذا: قال ، قرصها؟ يغيب مت فقلنا قرصها: قال ، ؟ كرسيها
 خرقد بن داوود رواية ومثلها ٢٢ رواية ١٧٥ص ٤ج الشيعة

 
 يص� وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول كن: قال �نه السالم عليه اهللا عبد �ب عن روي وما

 ث  معه فيصلون ميل نصف ع منازل  ، سلمة بنو ل  يقال األنصار من ح معه و�ص� الغرب
 ف٢٣ رواية ١٧٥ص ٤ج الشيعة �حاديث جامع ) سهامه  وواضع يرون وه  منازل  ل  ينصفون
 عند الغرب يص� السالم عليه كن: قال ) حديث ف(  السالم عليه اهللا عبد �ب عن الستدرك

 ١٧٣ص ، ٤ص ٤ج الشيعة �حاديث جامع. الجوم تظهر �ن قبل اعقرص سقوط

 عن عنده جالس و�نا ) اهللا عبد �ب سأل �ي(  بص� �بو سئله(  قال األزدي �مد بن ب�ر وعن
 ، المرإ الشفق وآية قال ، الشفق غب لذا: لقا اآلخرإ اععشاء وقت عن سئلته ث  … اعع� الور
 ١٨ص االسناد قرب ) هدذا بيده وقال: قال

 النثور الدرش شبه مِ لنّ  ل قلت: قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن المال صفوان عن وعنه
 غب لذا: فقال ب؟ �رفق ذلك ي�ون جيعاً  �صليها ث  الشفق غيبو�ة عند حت الغرب صالإ فأؤخر
 ٦١ص االسناد قرب ) وجل عز هللا لك وما �نت فِنما الغرب فصل اعقرص

 !  اليت �هل �ئمة لسان ع اللعون الطاب �بو قول هو الشفق بذهاب باالعتداد اعقول

 
 قول  ف اليت �هل يتبعون ال �نّه  لال اليت �هل �تباع �نه  يدعون اإلمامية الشيعة �نّ  رغ 

 �هل �ئمة لسان ع اللعون اعغال الطاب �بو يتبعون و�نما ، الشمس صقر بغياب اعغروب بتحقق
 !  الشيعة كتب سطرتها حقيقة وهذه ، اليت

 ل وقيل ، فضلها طلب الغرب �خر من ولعون ولعون: قال السالم عليه اهللا عبد �ب عن اعفقيه ف
 ) الطاب �ب اهللا عدو عمل من هذا: فقال ، الجوم �شتبك حت الغرب يؤخرون اععراق �هل لنّ 

  ٢٥٠ص ١ج الافع الختص شح ف الدارك جامع
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 الغرب يصلون و�نوا الدوفة �هل  مة �فسد كن الطاب �با لنّ : ( قال السالم عليه الرضا وعن
  ) الاجة ولصاحب والائف للمسافر ذلك و�نما الشفق يغيب حت

 �هل تتبع بل القيقة ف اليت اهل عليه هو بما تعتد ال االمامية الشيعة ان يتب� كه هذا من
  الطاب ابو امثال والنحرف� األهواء
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 ملك ر� ماس حهللا نب لطم حديث حلس� ربد حستنكر  
 حوات

 صحيحيهما ف الشيخان �خرج": الوت ولك ع� ووس عط :" حديث الس� عبد �ورد )٧٦ص( ف
ِب  ل  باالسناد

ُ
  الُْموِْت  ُولُُك  جاء: قُاُل  ُر�ُْرإُ هُ  �

ُ
 ووس فلط : قال.  ر�ك �جب: ل فقال )ع(ُووُس  لِ 

رُْسلْتُِ�  لنك: فقال تعا  اهللا ل  اللك فرجع: قال ، ففقأها الوت ولك ع�
ُ
�  

ُ
 الُْموُْت  يُِر�دُ  ال ُ�بْدٍ  لِ 

ُ  فُرُدف  قُاُل  عي� ففقأ َف ُ  ُ�ُقْل  لُِلْهِ  ارِْجعْ  ُوقُاُل  ُ�يْنُهُ  لُِلْهِ  ا
ُ
 يُُدك فُُضعُ  الياإ تر�د كنت فِن تر�د الياإ ل

 .  الديث ُسنُةٌ  بها تعيش فِنك ُشْعُرإٍ  من بيدك توارت فما ثُْورٍ  ُمْتِ  ع

 بِختصار قال ما نذكر فيه، و�شدك الديث هذا ع الشبة اعقاء ف كعادته و�ول يصول �خذ ث 
 بالق �يليق ، والئ�ته ع وال �نبيائه ع وال تعا  اهللا ع �وز ال اا فيه ما ترى و�نت:(  قائال
 الوت و��ره.... .؟؟ البار�ن بطش اعغضب عند يبطش من عباده من يصطف �ن وتعا  تبارك
  ؟ )... الاهل� كراهة

 قال. جديد �شء أتي ل !!  اعفطن فالؤعف ، قبل من اععل  �هل عنه �جاب قد الديث هذا لن: قلت
 اختيارا لله بعثه ،و�نما حينئذ روحه قبض ير�د وهو لوس الوت ولك يبعث ل  اهللا �ن:(  حجر ابن

 وقد.... ، الوت ولك �نه يعل  ول  لذنه بغ� داره دخل آدمياً  ر�ى ألنه الوت ولك ووس عط  و�نما
 لا ابراهي  عرفه  ولو ، ابتداء يعرفه  فل  آدمي� صورإ ف لوط و�  ابراهي  ل  الالئ�ة جاءت
 . قومه من عليه  خاف لا لوط ولوعرفه  الأرول ل  قدم

 يراه  وقد ، الرجال صور ف يتمثلون الالئ�ة �ن والسنة بالدتاب ثبت:  اععل  �هل بعض قال و
 من اقر� ، مالسال عليه لوط ومع لبراهي  مع قصته  ف كما آدم ب� من فيظنه  األنبياء بعض كذلك
رُْسلْنُا { السالم عليها ور�  ف عزوجل وقال ، ٨٠-٦٩ اآليات هود سورإ

ُ
ا لُُها فُتُمثفُل  ُروُحنُا لُِلُْها فُأ  �ُُشً

ُعوذُ  لِّ�  قُاعُْت  ُسِوّ�ا
ُ
 ]. ١٧/ ور� [}  تُِقّيا ُكنُت  لِن ِمنُك  بِالرفْحُِن  �

 كن فمن ، واإلحسان واإلسالم اإليمان عن السؤال حديث ف ما و�شهرها ذلك من �شياء السنة و�
 ولك يتمثل �ن مانع ال �نه عل  وصدقاً  كن ومن ، معه كمنا فليس فيه ورتاباً  �و كه لذا جاحداً 
 . ووس يعرفه فال ووس ل  و�أت رجال الوت
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 األنبياء يأتون اكنو الالئ�ة سائر بل ، الوت ولك بأن تدل اعت اليت �هل روايات بعض و�لك
 الالئ�ة رؤ�ة يطيقون ال األنبياء فيه  بما اعبش ألن ، القيقية صورإ ع وعيست �ش، صورإ ع
 .  القيقية الصورإ ع

 ، عمران بن ووس �ت الوت ولك لن: قال ،)ع( الصادق عن: )ووس سلوك ف ١/٩١" ( اللئال"  فف
 من روحك �قبض جئت: ل قال ؟ حاجتك ما: قال الوت، ولك ا�ن: قال ؟ �نت من: فقال عليه، فسلّ 

 بهما حلت وقد كيف: ووس ل فقال يدك فمن قال ؟ ر� به ت�لمت وقد كيف قال لسانك،
 ، هذا غ� �شياء وعدّ : قال!  سيناء طور بهما وطأت وقد و�يف ل فقال رجليك، من: فقال ؟ الور�ة

 ما ووس فمدث ذلك، تر�د الي �نت ت�ون حت �تر�ك �ن ت�ور فِ�:  الوت ولك ل فقال: قال
: الرجل ل فقال اعقَ؟ هذا حفر ع �عينك �ال: ووس ل فقال قَاً  �فر وهو برجل ورّ  ث  اهللا، شاء
 هو؟ كيف لنظر اللحد ف يضطجع �ن الرجل و�راد اللحد ولد اعقَ حفر حت فأ نه: قال. ب�

 رب يا: فقال النة، من وكنه فر�ى ووس فاضطجع فيه، اضطجع �نا: السالم عليه ووس فقال
 �فر الي و�ن: قال اعتاب عليه واستوى اعقَ ف ودفته روحه الوت ولك فقبض للك اقبض�
 .  ووس قَ يعرف ال ف�لك ، آد� بصورإ ولك اعقَ

 لذا لالّ  يميته ال �ن اهللا سئل �نه وىر وقد:( ) السالم عليه لبراهي  سلوك ف باب ١/٩٦" (  لا " و�
  فر�ى خرج ل قدرت اعت �يامه استدمل فلما سأل

ً
 �عجزه قد كب� فان شيخ صورإ ع ولك

 اختياره غ� ع سبيله من �ران وشابه وطعامه ليته، ع �ري ععابه الوف عليه وظهر الضعف،
َه عمرك؟ �  شيخ يا ل فقال ، : فقال فاستجع �سنة السالم عليه ابراهي  مرع ع يز�د بعمر فأخ

 .  )الوت فسئل الال، هذا ل  سنة بعد �ص� �نا

  وهب تعا  اهللا لن: ألصحابه يوم ذات قال )ع( داود بن سليمان لن �بيه عن )ع(الرضا وعن
ً
 ال ولك

 نظر لذا..  ،اعط� منطق وعلم� والوحوش واعط� والن واال�س الر�ح ل سخر بعدي من ألحد ينبغ
  قدخرج واللباس والوجه حسن الشاب ل 

  ؟ اعقص هذا ل  �دخل من:  ل قال سليمان به بص فلما ، قصه زوايا بعض من عليه

 دخلت و�اذنه ر�ه اعقص هذا �دخل� الشاب قال ؟ دخلت من فباذن الوم فيه �خلو �ن �ردت وقد
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 روحك ألقبض جئت: قال ؟ جئت وفيما: قال الوت كول �نا: قال ؟ �نت فمن م� به �حق ر�ه: فقال
 " . سوري يوم فهذا به �ورت لا اوض: قال

 ووزن فضة مثاقيل �ر�عة حلقته وزن )ع(�م�الؤمن� به تصدق الي الات  �ن )ع(الصادق وعن
 الهب من �حال و�ر�عة فضة حل ستمأإ الشام خراج قيمته حراء ياقوته و� مثاقيل خسة فصه
 عليه اهللا ص� الب ل  به و�ت اصبعه من الات  و�خذ )ع( �م�الؤمن� قتله حَان بن عطوق وهو
 .  اصبعه ف فجعله الب فاعطاه اعغنائ  جلة من وسل  وآل

 صورإ ف اهللا �رسله ولك كن السائل ذلك �ن األخبار بعض ف وروى: )٣/٢٦( �يضاً "  اللئال"  و�
 ....  وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سجدو ل  سائل رجل

 فقال صورته، ف ل يت�ى �ن جَئيل سئل وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن شهاب ابن وعن
 وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول فخرج ، تفعل �ن �حب ل�: قال ، ذلك تطق ل  لنك جَ�ل
 ح� وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ع فغش ، صورته ف جَئيل فأتاه مقمرإ للة ف الصّ� 

 ص� اهللا رسول فقال كتفيه ب� واألخرى صدره ع يديه احدى واضع سنده وجَائيل �فاق ث  رآه
 الديث اسافيل ر�يت لو: جَئيل فقال هدذا اهللا خلق ان شيئاً  �رى كنت ما:  وسل  وآل عليه اهللا
 .  األرض ف وورإ السماء ف ورإ �مد غ� صورته ف نبياءاأل من �حد رآه ما بعض وقال

 فكن �ضياف �با كن السالم عليه ابراهي  لن: قال )ع( عبدا� �ب عن الشحام ز�د عن بِسناده و
 فِذا داره ل  رجع و�نه األضياف يطلب الفاتيح و�خذ بابه و�غلق يطلبه  خرج عنده ي�ونوا ل  لذا
 - ر�ها بِذن دخلتها: قال اةار؟ هذه دخلت من بِذن عبدا� يا: فقال اةار ف رجل شبه �و برجل هو

..  ر�ك �رسل�: قال ث  اهللا فحمد جَ�ل لنه السالم عليه ابراهي  فعرف - ورات ثالث ذلك يردد
 .  الديث

 رسول رآىو: "..  الرواية هذه )٧/٣٠٥" (الحجة"  كتابه ف الكشا� �سن و�دثه  �ورده ما ذلك ومن
 " .  فصعق باألبطح جَ�ل صورإ وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا

  �ن:"  )٤٥٤( للنوري" الرحن نفس"  كتاب و�
ً
 " . ثعبان صورإ ع كن الالئ�ة من ولك

 :  الشيعة كتب ف الوت للك السالم عليه ووس اهللا نب عط  حديث
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 اهللا نعمة فهذا ، وصادره  ف عالّمت�  رواه قد ، الوت للك السالم عليه ووس عط  حديث لن ث 
 السالم عليه ووس سلوك ف"  باب كتابه ف �ثبته الورس��� نب و�مد كتابه، ف �ثبت الزائري

 الوت ولك عطمه قصة و� فيها، وزهدها اةنيا دار ف السالم عليه ووس سلوك ف: (نصه ما قال
 ....  قبضها ف ل واحتيال روحه، قبض �راد ح�

 لقبض الوت، ولك جاء ل  لنه روى قد ، للموت كراهة األنبياء �شدّ  السالم عليه ووس كن وقد
 يدك ضع �ن لله اهللا فأوح الوت، �ب ال عبد ل  �رسلت� لنك يارب فقال فأعور، فلطمه روحه،
 �نته فقال ، الوتة فقال الوت، لفقا ؟ ماذا ث : فقال ، سنة يدك دارتها شعرإ ب�ل ولك ثور مت ع
 .  )(  ر�ك �ور ل 

 اعطباع �ن: ( نصه ما األر�� عيس بن ع كم من نقال الكشا� �سن الدب� �دثه  وقال
 األنبياء �ن حّت  للها ومائلة للحياإ �بة منه، الفور عن مطبوعة الوت كراهة ع �بوعة اعبش�ة
 قدسه �ال من ومنازل  اهللا من ووكنته  �خطاره  وعظ  اديره مق شف ع السالم عليه 
 منه ونفروا الوت و�رهوا للها لوا وما الياإ �حّبوا �ووره  لله وتنت� �حوال  لله تؤول بما وعلمه 
 ووس حكية و�ذلك ، وشهورإ داود مع حياته �يام وامداد عمره طول مع السالم عليه آدم ،وقصة
 .  السالم عليه ابراهي  و�ذلك!! الوت ولك مع السالم عليه

 ف الجلس رواه ما ع وشهور خَ ف جاء قد بل ،! ؟ اععلماء هؤالء من اععلماء �شباه يا �نت فأين
 ف الجلس قال طو�ل خَ ف الصادق جعفر عن عمر بن مفضل عن سنان بن �مد عن باره
  �ن الؤرخ� من اعةج ذكره ما ل  �شارإ ععله �قول: (  شحه

ً
 عطمة نص بت الالئ�ة من ولك

 صورإ تعا  اهللا رده ث  اال�سان يفعله ما يعقل ذلك مع وهو �سد صورإ ف الوحش ف وصار ووسخه
 .  )... (  اال�س

 !!  اعَاق جَ�ل عط 

 قبض د�را ح� الوت ولك عطمه قصة ف ما علمنا قد رسأل �ن لسائل اعفصل هذا �ختت  �ن وقبل
 ل  وع�ن ، للموت كراهة األنبياء �شدّ  السالم عليه ووس كن وقد قبضها ف ل واحتيال روحه،
 !! .  اعقوم روايات و�لك ، اعَاق ضب حدمة نفه 
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َاق واسافيل وميكئيل ج��ل جاء قال: )ع( عبدا� �ب عن ، سال  بن هشام فعن  اهللا رسول ل  باع
 فتضعضعت ثيابه عليه اآلخر وسوي بالر�ب وواحد بالام واحد فأخذ ل وس وآل عليه اهللا ص�

  بعده ير�بك وال قبله نب ر�بك فما براق يا اسد� لا قال فلطمها اعَاق

  ورفعته به فرقت قال مثله
ً
 . ).. (  اآليات ير�ه جَ�ل ومعه الدث� عيس ارتفا 

 الغل دون بدابة وسل  وآل عليه اهللا ص� اهللا رسول ا  جَ�ل جاء قال ، غن  بن عبدالرحن وعن
 انه جَ�ل فقال ، �متنعت ير�ب �ن �راد فلما الص مد خطوها يديها من �طول رجالها المار وفوق
 .  )... (  فر�ب قال باالرض لصقت حت فتواضعت �مد

 اععقل ف السالمة اهللا �سأل اعَاق، من وسل  وآل عليه اهللا ص� الب سقط وّرإ �  �دري ال ث 
 ما يعجبه ال كن لن ، اليت �هل �ئمة رواه ما اقتنع الس� عبد ععل!! .  والهل الهور عن والعد
 .  عنه اهللا رض هر�رإ �با رواه
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