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   :املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، مـن        إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شر         
يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً                       
عبده ورسوله، أرسله ربه بالرمحة واخلري واهلدى، وأظهر دينه على سائر أديان الورى، وأيده بـصحابته، أويل                 

 فجعلهم رمحة للمؤمنني وغيظاً للكافرين، ال حيبهم إال مـؤمن تقـي، وال              ،ح الدجى حالم والنهى، ومصابي  األ
  .يبغضهم إال منافق غوي

  :أما بعـد
   

   :]مكائد األعداء ضد اإلسالم[ 

زال أعداء اإلسالم على خمتلف أديام ومشارم، يكيدون لإلسالم وأهله، منذ أن أظهر اهللا هـذا                 الف
هم على ذلك احلسد والغرية، واحلقد والضغينة، اليت امتألت ا قلوم على أهل هذا              حيمل. الدين، وأعز أتباعه  

الدين، فتنوعت أساليبهم يف حرب هذا الدين، وتعددت مكايدهم؛ وذلـك بعـد أن فـشلوا يف املواجهـة                   
واألمـراء  ما استهدف اخللفاء    :العسكرية، واندحروا خائبني أمام اجليوش اإلسالمية، فكان من بني تلك املكايد          

رضي اهللا   علي و ،عثمان و ،عمر: ثالثة من اخللفاء الراشدين هم    : بالقتل غيلة وغدراً؛ حيث كان أول الضحايا      
 .عبد اهللا بن سبأ اليهودي     قُتل على إثر مؤامرة يهوديـة توىل كربها         عثمانو.  قتله جموسي حاقد   عمرـف عنهم
عن يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وامه بعدم العدل           الذي ط  ،ةذي اخلويصر  قتله مبتدع مارق، من أتباع       عليو

  )١(حننييف القسم يوم 

السعي يف الوقيعة بني املسلمني، وبث الفرقة واالختالف بني صفوفهم بالكذب           : ومن صور تلك املكايد   
أصـناف  والتزوير على اخللفاء واألمراء، وإيغار صدور العامة عليهم؛ وبالتلبيس على الناس بشىت أنواع احليل و             

 مؤلباً الناس على اخلليفة، مظهـراً الطعـن         ،عثمان يف عهد    األقطار الذي أخذ جيوب     ابن سبأ املكر، كما فعل    
 رضي اهللا عنه أوىل جـذوات       عثمان باملعروف والنهي عن املنكر، فكان مقتل        األمرعليه، وعلى أمرائه باسم     

  .تال ومتزق وتفرق، واقتاألمةنتج عنه من اختالف يف  هذه الفتنة، مث ما

هو زعزعة العقيدة الصحيحة يف نفوس      : لكن اجلانب األخطر هلذه الفتنة واملكيدة العظمى ألعداء الدين        
                                                           

  .)٣٣٨، ١٩٢، ٧/١٤١(حداث يف البداية والنهاية البن كثري انظر تفاصيل هذه األ )١(



  ٣

املسلمني، وذلك مبا أظهره هذا اليهودي املاكر يف األمة من الدعوة إىل مواالة أهل البيت وحمبتهم، مدعياً أم                  
وأحق الناس بتصريف أمر األمة من       م، فهم أهل بيته، وقرابته،    أوىل الناس باخلالفة بعد النيب صلى اهللا عليه وسل        

 باخلالفة ونـص    علي إىل القول بالوصية، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عهد إىل              البث أن دع   مث ما . بعده
الثالثـة   بإقصائه عنها، فأظهر الرباءة من اخللفاء        علياًعليه نصاً جلياً، وأن الصحابة قد اغتصبوا اخلالفة وظلموا          

  . الناس إىل ذلكا يف اخلالفة ودععليـالسابقني ل

 مل ميت وأنه سيعود قبل قيام الساعة        علياً وزعم أن    ة رضي اهللا عنه أظهر القول بالرجع      عليمث بعد موت    
  .)١(وينتقم من أعدائه

عليـه   املغلفة بستار حمبة أهل البيت ومواالم هي األساس الذي انبنـت             اليهوديةفكانت هذه الدعوة    
  .الرافضةعقيدة 

   

   :]أقوال العلماء يف نشأة الرافضة[ 

 وأن أول مـن     اليهـود  ترجع يف نشأا إىل      الرافضةأن  : وهلذا نص العلماء احملققون يف الفرق واملقاالت      
  .عبد اهللا بن سبأ اليهوديابتدع الرفض يف اإلسالم هو 

عبد أن مبدأ الرفض إمنا كان من الزنديق        : لموقد ذكر أهل الع   (:  رمحه اهللا  ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
 الذي كان    النصراين سبول وطلب أن يفسد اإلسالم كما فعل        ،اليهودية فإنه أظهر اإلسالم، وأبطن      ؛اهللا بن سبأ  

  .)٢(.)يهودياً يف إفساد دين النصارى

 ،النوخبيت و ،الكشي و ،األشعري القمي ـ املتقدمني ك  الرافضة وهذه احلقيقة قد اعترف ا كبار علماء        
 علـي وحكى مجاعة من أهل العلم من أصحاب        (:  حيث أوردوا يف كتبهم هذا النص      ،املامقاينومن املتأخرين   

وكان يقول وهو على يهوديته يف .  عليه السالمعلياً كان يهودياً فأسلم، وواىل  عبد اهللا بن سبأ   أن  : عليه السالم 
، فقال يف إسالمه بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثـل              عليه السالم ذه املقالة    موسى بعد   يوشع بن نون  

 عليه السالم وأظهر الرباءة من أعدائه، وكاشف خمالفيه فمن          عليذلك، وهو أول من أظهر القول بفرض إمامة         
  )٣(.)اليهودية إن أصل الرفض مأخوذ من :الشيعةهناك قال من خالف 

                                                           
  .)٧/١٧٤(، والبداية والنهاية البن كثري )٤/٣٤٠(تاريخ الطربي : انظر )١(
  .)٢٨/٤٨٣(جمموع الفتاوى  )٢(
، وتنقـيح املقـال     )٢٢ص(، فرق الشيعة للنوخبيت     )٧١ص(، رجال الكشي    )٢١ص( ياملقاالت والفرق لألشعري القم    )٣(

  .)٢/١٨٤(للمامقاين 



  ٤

ل التشابه الكبري بينهما يف العقيدة، فما عقيدة الوصية،          ظاهر من خال   الرافضةواألثر اليهودي يف عقيدة     
  .اليهودـ بالرافضة إال أمثلة واقعية لصلة عقيدة ،الرافضةوالرجعة، والبداء، والتقية، اليت هي أصول عقيدة 

 على كتاب اهللا بالتحريف، وكثرة الكذب فيهم، والنفاق، والطعن يف خيـار األمـة               الرافضةوما جرأة   
  . يف حب وال بغض، إال أخالق يهودية موروثةالرافضةدوان، وعدم اعتدال بالظلم والع

 ولكن املقـصود    )١(هذا موضع ذكرها    وقد نبه العلماء على ذلك قدمياً وحديثاً يف نصوص كثرية ليس          
 ،بدعة وضالالً، لنشأا الغريبة عـن اإلسـالم       : بيان أن هذه الطائفة هي من أشد الفرق املنتسبة لإلسالم         : هنا

  .وبعد عقيدا عن حقائق اإلميان

 أشد ما يكون التحذير، وذموهم مبا مل يذموا به طائفة أخرى، وما             الرافضةولذا حذر علماء اإلسالم من      
  .ذلك إال ملا اطّلعوا عليه من عظيم خطرهم على األمة، وبعدهم عن الدين

 وذلك أن منهم يهوداً يغمـصون       .الرافضةحذركم األهواء املضلة، وشرها     أ(:  أنه قال  عامر الشعيب فعن  
يف  مل يـدخلوا  ... لتحيا ضاللتهم  النصرانية ملك اليهود    بولس بن شاول  اإلسالم لتحيا ضاللتهم، كما يغمص      

  )٢().من اهللا، ولكن مقتاً ألهل اإلسالم رهبة اإلسالم رغبة وال

  )٣(.)م أهل ردة أل؛تؤكل ذبائحهم تنكح نساؤهم، وال  الالرافضة(:  أنه قالطلحة بن مصرفوعن 

  )٤(.)ال تكلمهم وال ترو عنهم فإم يكذبون(:  فقالالرافضة عن مالك وسئل اإلمام 

  )٥(.)ال أصلي خلف جهمي، وال رافضي، وال قدري(:  أنه قالأيب يوسفوعن 

مل أر أحداً من أصحاب األهواء أكذب يف الدعوى، وال أشهد بـالزور             (:  أنه قال  الشافعيوعن اإلمام   
  )٦(.)فضةالرامن 

عاشرت الناس، وكلمت أهل الكالم، وكذا، فما رأيت أوسخ وسـخاً، وال            ( :القاسم بن سالم  وقال  

                                                           
، )١/٢٢٧(، ومنهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيميـة         )٨/١٤٦١٤٦٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي       : انظر )١(

  .)١/١٥١٦٤(ومن البحوث املعاصرة بذل اهود يف إثبات مشاة الرافضة لليهود لعبد اهللا اجلميلي 
  .)١/٤٩٧(، واخلالل يف السنة )٨/١٤٦١(خرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة أ )٢(
  .)١٦١ص(بانة الصغرى خرجه ابن بطة يف اإلأ )٣(
  .)١/٦١(نقله شيخ اإلسالم يف منهاج السنة  )٤(
  .)٤/٧٣٣(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٥(
  .)٨/٤٥٧(، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٢/٥٤٥(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى  )٦(



  ٥

  )١(.)الرافضةأقذر قذراً، وال أضعف حجة، وال أمحق من 

  )٢(.)أراه على اإلسالم ما(:  قالعائشة وعمر وبكر أبا أنه سئل عمن يشتم أمحدوعن اإلمام 

ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافضي، أم صـليت خلـف اليهـود             (:  أنه قال  البخاريوعن اإلمام   
  )٣(.) وال تؤكل ذبائحهم، وال يشهدون، وال يناكحون،وال يعادون ،والنصارى، وال يسلم عليهم

واهللا يعلم، وكفى بـاهللا عليمـاً،   ( :منهاج السنة يف الرافضة يف معرض حديثه عن     شيخ اإلسالم ويقول  
 ، ال أجهل، وال أكذب، وال أظلـم       ..املنتسبة إىل اإلسالم مع بدعة وضاللة، شر منهم       ليس يف مجيع الطوائف     

  )٤(.)وال أقرب إىل الكفر والفسوق والعصيان، وأبعد عن حقائق اإلميان منهم

 منها يف مبحث    وقد مجعت طائفة كبرية   . هنا أمثلة وأقوال العلماء يف ذمهم كثرية مشهورة، وإمنا ذكرت         
اب، مراعياً التنويع يف النقل، حبسب اختالف األعصار واألمصار ليعلم إمجاع األمة قاطبة             مستقل من هذا الكت   

  )٥(. والتحذير منهمالرافضةعلى ذم 

   :]مكامن خطر الرافضة[ 

  : على األمة يف عدة أمورالرافضةويكمن خطر 

هللا عليه وسـلم،    أم أصحاب دعوة لعقيدم، وهذه الدعوة تتستر مبحبة أهل بيت النيب صلى ا            : األول
  .فيستغلون عاطفة املسلمني جتاه أهل البيت يف بث أفكارهم وعقيدم الفاسدة

املسلمني مبا يظهرون هلم مـن املوافقـة،         أم يدينون بالتقية، اليت هي النفاق احملض، فيخدعون       : الثاين
 وخـالطوهم يف    ،أهل السنة واحملبة، واملناصرة، وال يصرحون بعقيدم احلقيقية، فـاخندع م من اخندع من            

االس واملساكن، ومالت نفوسهم إليهم، حىت وصل احلال ببعضهم إىل مواالم وحمبتهم، بل االرتكـاس يف                
  .عقيدم

أم يكذبون يف نقلهم وأخبارهم، يستحلون الكذب انتصاراً ملعتقدهم؛ وهلذا جاءت كتبـهم             : الثالث
 وعلى ألسنة أئمة أهل البيت، بل تطاولوا على         ، صلى اهللا عليه وسلم    مليئة بالروايات املوضوعة على لسان النيب     

كتاب اهللا بالتحريف والتبديل، استدالالً لباطلهم وتروجياً لبدعتهم، فخدعوا بعض العامة بذلك ولبسوا عليهم              

                                                           
  .)١/٤٩٩(خرجه اخلالل يف السنة أ )١(
  .)١/٤٩٣(ملصدر نفسه ا )٢(
  .١٢٥ص) ضمن عقائد السلف مجع النشار(خلق أفعال العباد  )٣(
  .)٥/١٦٠(منهاج السنة  )٤(
  .)١١١٥٣ص(: انظر )٥(



  ٦

  .يف أصل دينهم
، وهذه األساليب    يف دعوم أساليب ماكرة، يلبسون ا على الناس، وخيدعوم ا          للرافضةأن  : الرابع

 منها وفـضحوهم ـا، انتقلـوا إىل    يءكثرية جداً، تتلون يف كل عصر مبا يناسبه، وكلما ظهر الناس على ش  
  .اليهودأسلوب آخر، وحيلة جديدة شأم يف ذلك شأن 

 على بعض علمائهم    ،أهل السنة إطالقهم األلقاب أو الكىن اليت اشتهر ا علماء         : فمن أساليبهم املاكرة  
  .مام املشهور أقوال ذلك الرافضيوبالتايل قد ينسب الناس لذلك اإل. يساً على الناستلب

إمساعيل بن :  لإلمام املشهور وهوة موافقحممد بن مروان:  على أحد علمائهم وهوالسديإطالقهم : مثل
الـسدي  ( قوإطـال  .السين على اإلمام : )السدي الكبري ( ففرق العلماء بينهـم بإطالق      الرمحن السدي  عبد

منه   على الرافضي، وإن كان حصل لبعض الناس لبس يف ذلك، فنسب ذلك اإلمام اجلليل للتشيع وهو                )الصغري
  )١(.يئبر

:  مضاهاةً لإلمام اجلليـل    أيب جعفر ـ أحد علمائهم وتكنيته ب    حممد بن رستم   على   الطربيوكإطالقهم  
ب، فلبسوا بذلك تلبيساً عظيماً، حىت إن اإلمـام          فاجتمع معه يف االسم، والكنية، واللق      حممد بن جرير الطربي   

 الـسليماين  للرفض وهو من أبعد الناس عن ذلك، لكن          الطربي نسب اإلمام    أمحد بن علي السليماين   : احلافظ
  )٢(. رمحه اهللالذهيباختلط عليه اإلمام بالرافضي وقد أشار إىل ذلك 

 ،اهللا بن مسلم بن قتيبة     عبدـ مشاة ب  تيبةبن ق  اهللا عبدـوكذلك إطالقهم على أحد علمائهم املسمى ب      
 على غرار   املعارفوزيادة يف التلبيس قام هذا الرافضي بتأليف كتاب مساه          .  وثقام أهل السنة من كبار علماء    

  )٣(. رمحه اهللاابن قتيبةـ لاملعارفكتاب 

 ويـذكرون فيهـا     ،أهل السنة أم يؤلفون بعض الكتب وينسبوا إىل أحد أئمة         :  ومن أساليبهم أيضاً  
 الذي صنفه أحـد     ،مالك املنسوب إىل اإلمام     املختصرـ ك ،أهل السنة بعض املفتريات مما يوجب الطعن على       

                                                           
: وقد نبه على هذا األسـلوب الرافـضي يف التلبـيس          ) ٤/٣٢(،  )١/٢٣٦(ميزان االعتدال للذهيب    : انظر يف ترمجتهما   )١(

  .)٣٢ص( عشرية ثينالتحفة اإلخمتصر : انظر.  رمحه اهللايالدهلو
  .)٣/٤٩٩(ميزان االعتدال : انظر )٢(
مامـة  اإل( وقد أنكر بعض احملققني املعاصرين أن يكـون كتـاب            )٣٢ص(ثين عشرية للدهلوي    خمتصر التحفة اإل  : انظر )٣(

ـ  ( من مؤلفاته قال الدكتور علي بن نفيع العلياين يف كتابه            ةاملنسوب البن قتيب  ) والسياسة ـ  عقيدة اب : )٩٠ص(): ةن قتيب
مامة والسياسة قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلف اإلمامة والسياسة رافضي خبيث أراد إدماج              وبعد قراءيت لكتاب اإل   (

  .وغري مستبعد أن يكون الكتاب املذكور البن قتيبة الرافضي والعلم عند اهللا: قلت) هذا الكتاب يف كتب ابن قتيبة



  ٧

  )١(. فذكر فيه أن مالك العبد جيوز له أن يلوط بهالشيعة

 كما أحلـق    ، مما يؤذن بتشيعه   ،أهل السنة بيات يف شعر أحد أئمة      أم يزيدون بعض األ   : ومن مكايدهم 
  : من أبيات فيهاالشافعي املتقدمني مبا نسب إىل اإلمام لرافضةابعض 

  واهتف بساكن خيفها والناهض      راكبـاً قف باحملصب من مىن يا
  :فأحلق الرافضي ا

  وصيه ونبيـه لسـت بباغضو      قف مث ناد بأنين حملمد
  لوالء أهل البيـت لسـت بناقض      أخربهم أين من النفر الذي

  )٢(قدمتموه على علي مارضي      مي الذيوقل ابن إدريس بتقد

  . رمحه اهللالشافعينسبتها إىل اإلمام  وال خيفى ما يف هذه األبيات من الركاكة اليت تقطع ببطالن
 من أخطر الفرق على األمة، وأشدها فتنة وتضليالً، خصوصاً علـى            الرافضةفلهذه األوجه وغريها تعد     

  . وفساد معتقدهمالعامة الذين مل يقفوا على حقيقة أمرهم،
 والتأثري عليه   ،أهل السنة علم عنده من      يف هذا العصر، قد أحدثوا حيالً جديدة الصطياد من ال          الرافضةو

  .بعقيدم الفاسدة الكاسدة

.  والدعوة إىل تناسي اخلالفات بني الطائفتني      ،الشيعة و السنةفمن ذلك ما أحدثوه من دعوة التقريب بني         
 وإال  ،أهـل الـسنة    جديد للدعوة للرفض، ونشر هذه العقيدة الفاسدة بني صفوف           وما هذه الدعوة إال ستار    

لبثت أن باءت بالفـشل حبمـد اهللا         لكن هذه الدعوة ما   . يقبلون التنازل عن شيء من عقيدم       ال الرافضةـف
   .وتوفيقه، مث جبهود العلماء املخلصني الذين حذروا من هذه املكيدة وأفسدوها

   :]لسماوي وكتبهحقيقة التيجاين ا[ 

 تظهر بوجهها احلقيقي، يف أسلوب      الرافضةمث إنه يف السنوات األخرية وبعد فشل دعوة التقريب، رأينا           
ماكر جديد، ممثلة يف رجل جمهول ال يعرف له ذكر يف العلم، فادعى أنه كان سنياً وأن اهللا هداه إىل عقيـدة                      

 وينفر الناس منها، هـذا مـع        أهل السنة عن يف عقيدة     ويدعو هلا، ويط   ،الرافضةالرفض مث أخذ يصحح عقيدة      
طريق تأليفه مجعاً من الكتب      القدح العظيم يف الصحابة الكرام، ورميهم بالكفر والردة عن اإلسالم، وذلك عن           

  .بثها يف الناس بعد أن شحنها باألكاذيب واألباطيل والدس والتضليل

                                                           
  .)٣٤ص( عشرية ثينخمتصر التحفة اإل: انظر )١(
  .)٣٣٥(املرجع السابق : انظر )٢(



  ٨

 وقد ذكر هو يف حديثه عن نفسه أنه          السماوي حممد التيجاين هذا الرجل هو من يعرف باسم الدكتور        
دكتوراه يف الفلـسفة مـن جامعـة الـسربون          ( وقد جاء على أغلفة كتبه حتت ذكر امسه عبارة           .تونسمن  
  : وكتبه هيتونس بعد أن طُرد من بلجيكا وبلغين أنه اآلن يعيش يف )باريسـب

  .مث اهتديت -١
  .ألكون مع الصادقني -٢

  .سألوا أهل الذكراف -٣
  .الشيعة هم أهل السنة -٤

) ٣٢٧(، والرابع يف    )٣٥٤(صفحة، والثالث يف    ) ٣٤٨(صفحة، والثاين يف    ) ٢٢٣(األول منها يقع يف     
  .لندنـكلها من احلجم املتوسط، وهي من نشر مؤسسة الفجر ب. صفحة

  :يلي وقد قرأت هذه الكتب فتبني يل من خالل قراءا ما

مـع  - بل هو جاهل بالشرع وعلومه وغاية ما يكون عليه حالـه             ،م أن املؤلف ليس من أهل العل      -١
 أنه ممن ترىب على املدارس الفكرية املعاصرة، وهذا ظاهر من خالل أسلوبه يف عرض املـسائل،                 -حسن الظن 

 حيث يصحح   ،األحاديث الصحيحة من الضعيفة    وتعامله مع النصوص وطريقته يف االستدالل، وعدم متييزه بني        
  .اً، إما عن طريق العقل، أو رد ورودها يف كتب السنة أحياناألحاديث

 وأشـهر   ،صحيح البخاري ومسلم  ومما يؤكد جهله ما صرح به ضمن حديثه عن نفسه من أنه مل يشتر               
 الذين ذكروا له    الرافضة واتصاله ببعض علماء     العراقكتب األحاديث األخرى، ومل يعرفها إال بعد رجوعه من          

سـافرت  (: يقول.  فاشترى هذه الكتب للتأكد من ذلك      الصحيحني الصحابة من     بعض املطاعن يف   -بزعمه-
موطأ  و ،صحيح الترمذي  و ،مسند اإلمام أمحد   و ،صحيح مسلم  و صحيح البخاري إىل العاصمة، ومنها اشتريت     

 تـونس  وغريها من الكتب األخرى املشهورة، ومل أنتظر الرجوع إىل البيت، فكنت طوال الطريق بني                ،مالك
  )١(.) وأحبث عن رزية اخلميسكتاب البخاري وأنا راكب يف حافلة النقل العمومية أتصفح قفصةو

 بكـل   الرافضة رافضي جلد، يقرر عقيدة      -اليت يزعم أنه اهتدى إليها    - املؤلف يف عقيدته اجلديدة      -٢
ه ردم إال القليل    صراحة، وينتصر هلا، ويعلن انتسابه إليها، والرباءة من السنة والصحابة، الذين يصرح باعتقاد            

  .منهم

 على حق، فتشيعت، وركبت على بركـة        ماميةالشيعة اإل قرأت الكثري حىت اقتنعت بأن      (:  حيث يقول 
اهللا سفينة أهل البيت، ومتسكت حببل والئهم، ألين وجدت حبمد اهللا البديل عن بعض الصحابة الذين ثبـت                  

                                                           
  .٨٨مث اهتديث ص )١(



  ٩

  )١(.)يلعندي أم ارتدوا على أعقام، ومل ينج منهم إال القل

 مل يلتزم املؤلف يف كتبه باملنهج العلمي يف التأليف، ال من حيث توثيق املعلومات من مصادرها، وال                  -٣
 وحدة املوضوعات وترابطها، بل جاءت      مراعياًمن حيث طريقة عرض املسائل وترتيبها حتت أبواب أو فصول           

ا ندر، وإذا ما أحال تكون اإلحالة يف الغالب         كتبه خالية من أي توثيق للمعلومات واإلحالة على املصادر إال م          
ال ارتباط هلا مبا قبلها أو  وأما طريقته يف عرض املسائل فإنه يبحثها حتت عناوين مستقلة  . تفي بالغرض  ناقصة ال 

 ويبحث حتته مسألة أخرى، فجاءت كتبه أشبه ما تكون مبقاالت           ةبعدها، بل إنه قد يعقد العنوان لبحث مسأل       
  . وقد ذكرت لذلك أمثلة عند نقد املؤلف ومنهجه، من غري ترتيب وال ذيبمنوعـة، مجعت

:  ومهـا الرافـضة  تركزت مادة هذه الكتب حول مسألة الصحابة بشقيها الذي سارت عليه كتب              -٤
ستدالل على ذلك باملوضوعات واملنكرات اليت ليس هلا حـظ مـن الـصحة    واال  وأبنائه عليالغلو املفرط يف    
دح املقذع يف سائر الصحابة استدالالً مبا جاء يف كتب التاريخ من أخبار، عامتها مكذوبة على                والثبوت، والق 

  .مطعن فيه على الصحابـة  والزنادقة، وقليل منها صحيح لكنه الالرافضةالصحابة هي من وضع 
  من مطـاعن، مـع     الرافضةواملؤلف مل يأت جبديد يف هذا الباب، بل هو معتمد على ما جاء يف كتب                

بـل إين أشـك يف      . ادعائه أنه قد توصل هلذه املسائل عن طريق البحث العلمي اجلاد وهو يف ذلك كـاذب               
والذي ستأيت له أمثلة مفصلة عند نقـد املؤلـف          -استقالله بتأليف هذه الكتب، للتناقض الكبري احلاصل فيها         

 للخوئيحد وال أستبعد أن يكون       ولعدم ترابط موضوعاا وتناسقها مما يبعد معه أن تكون ملؤلف وا           -ومنهجه
 املعاصرين اليد الطوىل يف أصل فكرة وضع هذه الكتـب، واملـشاركة يف              الرافضة وغريمها من علماء     الصدرو

 وتزويدهم له بكميـة     العراقتأليفها، خصوصاً وأن املؤلف صرح بأنه إمنا شرع يف البحث بعد اتصاله م يف               
  .الرافضةكبرية من كتب 

 يف طباعتها   الرافضةل هذه الكتب وما حوته من تضليل وتلبيس، وما بلغين أيضاً من سعي              مث إين بعد تأم   
وترمجتها إىل عدة لغات، وتوزيعها على كل نطاق، وتلقف العوام هلا يف بالد كثرية خلت من العلماء الـذين                   

د عليها، وكشف   عقدت العزم على الر   : زيفها وباطلها  حيذرون من هذه الكتب وخطرها، وينبهون الناس على       
  . ودفاعاً عن السنةةزيفها وافتها نصحاً لألم

وإن كنت مؤثراً أن يتوىل هذا الرد عامل من علماء األمة، إال أن معرفيت بانشغال العلماء مبا هو أعظـم                    
 رغبة يف األجر والذب عن السنة، متشبهاً بالعلمـاء          - وتقصري على ضعف مين  -على جتشـم هذا األمر     محلين  

  . غري متطاول على مقامهميف ذلك،
 وحصر املسائل الواردة فيها، واليت حتتاج إىل رد، مث مجعت من األدلـة     ةفبدأت جبرد تلك الكتب األربع    

                                                           
  .)١٥٦ص(مث اهتديت  )١(



  ١٠

وكالم أهل العلم حول كل مسألة ما يفي بالغرض يف الرد عليها، وكنت قد صنفتها حسب املوضوعات مـن                   
  .ها يف كتاب واحد حبسب ذلك الترتيب املوضوعيغري نظر إىل الكتاب الواردة فيه، متهيداً للرد علي

مث رأيت من املصلحة إفراد الرد على كل كتاب بكتاب مستقل، ملا بلغين من انتشار بعض تلك الكتب                  
مل يعرف منها عن طريق عرض املسائل عند الرد          يف بعض األماكن دون بعض فما أردت أن أعني على نشر ما           

  .تارة من سهولة على القارئ يف مراجعة مسائل كل كتاب على حدةعليها، وملا يف هذه الطريقة املخ

 الذي يعد من أكثر تلـك       مث اهتديت وها هو ذا الرد على الكتاب األول من هذه الكتب، وهو كتاب             
واحلجة  ، بالدليل الصحيح، واخلرب املوثق،    هالكتب تلبيساً وتضليالً، حيث تتبعت كل مسائله وفندت كل شبه         

 فله احلمد على ما   . واملنة فيها والفضل هللا وحده    . ر احلق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً       املقنعة، حىت ظه  
  .أنعم ويسر أوالً وآخراً

 جـاءت   -إن شـاء اهللا   -وقبل الشروع يف تفصيل الرد جعلت له مدخالً تضمن مباحث نافعة ومفيدة             
  :مقسمة على ستة مباحث
  .الرافضةـ يف التعريف ب:املبحث األول

  . يف نشأماليهود وبيان دور الرافضةنشأة : بحث الثاينامل
  .الرافضةتعريف موجز بأهم عقائد : املبحث الثالث

  . وعلمائهمأهل السنة على أئمة الرافضةمطاعن : املبحث الرابع
  . ومن عقيدمالرافضة من أهل السنةموقف : املبحث اخلامس

  . األربعةنقد عام للمؤلف ومنهجه يف كتبه: املبحث السادس
  .االنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضالوقد مسيت كتايب هذا 

سأل اهللا عز وجل كما وفق هلذا العمل بلطفه وكرمه، أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ميـن                  أهذا و 
دعني إنه مسيـع    على فيه بالقبول، وأن ينفع به من يراه من املسلمني، وأن يدحض به كيد الكائدين، وشبه املبت                

  .قريب جميب، وباإلجابة جدير

  مدخـل 
  :ويشتمل على ستة مباحث

  .الرافضةـالتعريف ب: املبحث األول
  . يف نشأماليهود وبيان دور الرافضةنشأة : املبحث الثاين



  ١١

  .الرافضةتعريف موجز بأهم عقائد : املبحث الثالث
  .مائهم وعلأهل السنة على أئمة الرافضةمطاعن : املبحث الرابع

  . ومن عقيدمالرافضة من أهل السنةموقف : املبحث اخلامس

  .نقد عام للمؤلف ومنهجه يف كتبه األربعة: املبحث السادس
   



  ١٢

   :الرافضة تعريف: األول املبحث

  )١(. تركته: أي، رفضت الشيء:الترك، يقال: الرفض يف اللغة هو

 ،عمـر  و أيب بكر ع آلل البيت، مع الرباءة من       هي إحدى الفرق املنتسبة للتشي    :  يف االصطالح  الرافضةو
  . وسبهم إياهم،وسائر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال القليل منهم، وتكفريهم هلم

ن من أصحاب حممد رسول اهللا صـلى اهللا  و هم الذين يتربؤ:الرافضةو(:  رمحه اهللا تعاىلأمحدقال اإلمام  
  )٢(.)عليه وسلم ويسبوم وينتقصوم

 -أو يسبون -الذين يشتمون   :  فقال ؟الرافضة من   :سألت أيب (:  رمحهما اهللا تعاىل   اهللا بن أمحد   عبدوقال  
  )٣(.) رضي اهللا عنهماعمر وأبا بكر

 عمر و أبا بكر وهم الذين يشتمون    (:  يف تعريفهم  )قوام السنة ـب( امللقب   القاسم التيمي  أبووقال اإلمام   
  )٤(.)حمبهمـا رضي اهللا عنهما ورضي عن

 دون غريهـا مـن      ،عمر و أيب بكر  من بني الفرق املنتسبة لإلسالم مبسبة الشيخني         الرافضة انفردت   وقد
  .الفرق األخرى، وهذا من عظم خذالم قاتلهم اهللا

 ولعنتـهما، دون    الرافـضة  أبغضتهما   عمر و بكر أبوـف(:  رمحه اهللا تعاىل   ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )٥(.)غريهم من الطوائف

وهو جعلهم حمبة الشيخني وتوليهما من عدمها هي الفـارق          :  ما يشهد هلذا   الرافضة كتب   وقد جاء يف  
كتبت (:  قال حممد بن علي بن موسى     عن   الدرازي فقد روى    النواصببينهم وبني غريهم ممن يطلقون عليهم       

 )٧(والطـاغوت  عن الناصب هل حيتاج يف امتحانه إىل أكثر من تقدميه اجلبت           )٦( عليه السالم  علي بن حممد  إىل  
                                                           

  .)٢/٤٢٢(، ومقاييس اللغة البن فارس )٢/٣٣٢(بادي آانظر القاموس احمليط للفريوز )١(
  .)١/٣٣ (ىطبقات احلنابلة البن أيب يعل )٢(
  .إسناده صحيح: وقال احملقق) ٧٧٧(أخرجه اخلالل يف السنة رقم  )٣(
  .)٢/٤٧٨(احلجة يف بيان احملجة  )٤(
  .)٤/٤٣٥(جمموع الفتاوى  )٥(
 عـشر عنـد     ، وهو أحد األئمة االثـين     يأبو احلسن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا، ويعرف بالعسكر           : هو )٦(

  .ومخسني ومائتنيثالث عشرة ومائتني، ووفاته سنة أربع : اإلمامية، كانت والدته سنة أربع عشرة، وقيل
  .)٣/٢٧٢(وفيات األعيان : انظر

وهو من أهم كتب التفـسري      -) ١/٢٤٦ (يأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كما جاء ذلك يف تفسري العياش           : يعنون ما  )٧(
  .]٥١:النساء)[ت والطَّاغُوتأَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِب: ( عند قوله تعاىل-عندهم



  ١٣

  )١()واعتقاد إمامتهما؟ فرجع اجلواب من كان على هذا فهو ناصـب

   :سبب تسميتهم رافضة 

 وتفرقهم عنه   زيد بن علي   هو رفضهم    :الرافضةطالق هذه التسمية على     إيرى مجهور احملققني أن سبب      
ومائة وذلك بعد أن     يف سنة إحدى وعشرين      ،هشام بن عبد امللك   بعد أن كانوا يف جيشه، حني خروجه على         
  .أظهروا الرباءة من الشيخني فنهاهم عن ذلك

 على سائر أصحاب رسـول      علي بن أيب طالب    يفضل   زيد بن علي  وكان  ( :أبو احلسن األشعرى  يقول  
 يف أصحابه الكوفة ويرى اخلروج على أئمة اجلور، فلما ظهر يف ،عمر وأبا بكراهللا صلى اهللا عليه وسلم ويتوىل       

 فأنكر ذلك على من مسعه منه، فتفرق عنـه الـذين            عمر و أيب بكر مسع من بعضهم الطعن على      الذين بايعوه   
  )٢(.) هلم رفضتموينزيد إم مسوا رافضة لقول :رفضتموين، فيقال: بايعوه، فقال هلم

  . رمحهم اهللا)٦(ابن تيمية، وشيخ اإلسالم )٥(الشهرستاين، و)٤(الرازي، و)٣(قوام السنة وذا القول قال 

وإمنـا مسـوا    (:  لرفضهم إمامة الشيخني، قال    الرافضةـإىل أم مسوا ب   :  يف قول آخر   األشعريذهب  و
  .)٧(.)عمر وأيب بكررافضة لرفضهم إمامة 

 اليوم يغضبون من هذه التسمية وال يرضوا، ويرون أا من األلقـاب الـيت ألـصقها ـم                   الرافضةو
 وأكثر مايستعمل   ، رضي اهللا عنه يف اخلالفة     علياًبز به من يقدم      لقب ين  الرافضة( :حمسن األمني خمالفوهم، يقول   
  .)٨(.)للتشفي واالنتقام

ـ    عند العامة، وقد تأثر بذلك بعـض الكتـاب           وقد اشتهروا ذه التسمية    الشيعةوهلذا يتسمون اليوم ب
 علياً  من شايع   مصطلح عام يشمل كل    الشيعةويف احلقيقة أن    . يطلقون عليهم هذه التسمية    واملثقفني، فنجدهم 

  .)٩(رضي اهللا عنه

                                                           
  .١٤٥حملمد آل عصفور الدرازي ص: احملاسن النفسانية )١(
  .)١/١٣٧(مقاالت اإلسالميني  )٢(
  .)٢/٤٧٨(احلجة يف بيان احملجة : انظر )٣(
  .)٥٢ص(اعتقادات فرق املسلمني واملشركني : انظر )٤(
  .)١/١٥٥(امللل والنحل : انظر )٥(
  .)١٣/٣٦(، وجمموع الفتاوى )١/٨(منهاج السنة : انظر )٦(
  .)١/٨٩(مقاالت اإلسالميني  )٧(
  .)١/٢٠(أعيان الشيعة  )٨(
  .)١/١٤٤(، وامللل والنحل للشهرستاين )١/٦٥(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر )٩(



  ١٤

  :وقد ذكر أصحاب الفرق واملقاالت أم ثالثة أصناف
  . ولرمبا ادعوا فيه األلوهية أو النبـوة، رضي اهللا عنهعليوهم الذين غلوا يف : غالية

  .ون من اخللفاء قبله وعامة الصحابةؤ ويتربعلي وهم الذين يدعون النص على استخالف :رافضةو

 أبـا بكـر    على سائر الصحابة ويتولـون       علياً الذين كانوا يفضلون     ،زيد بن علي  م أتباع    وه :زيديةو
  .)١(عمرو

 من غري تقييد هلذا املصطلح غري صحيح، ألن هذا املصطلح يـدخل فيـه               الرافضة على   الشيعةفإطالق  
  . وهم دوم يف املخالفة وأقرب إىل احلق منهم،الزيدية

 رضي اهللا عنـه     علي القدماء الذين كانوا يف عهد       الشيعةـتباسهم ب  يوهم ال  الشيعةـبل إن تسميتهم ب   
 عليرضي اهللا عنه وإمنا كانوا يرون تفضيل         عليومن بعدهم؛ فإن هؤالء جممعون على تفضيل الشيخني على          

 وهؤالء وإن كانوا خمطئني يف ذلك إال أن فيهم كثرياً من أهل العلم ومن هو منـسوب إىل اخلـري                     عثمان على
  .والفضل

 أو  ،عليـاً  املتقدمون، الذين صحبوا     الشيعةوهلذا كانت   (:  رمحه اهللا تعاىل   ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )٢(.)انعثم وعلي وإمنا كان نزاعهم يف تفضيل ،عمر وأيب بكركانوا يف ذلك الزمان، مل يتنازعوا يف تفضيل 

 وقع فيها بعض املعاصـرين تقليـداً         من األخطاء البينة الواضحة اليت     الشيعةـ ب الرافضةلذا فإن تسمية    
 يف سعيهم للتخلص من هذا االسم، ملا رأوا من كثرة ذم السلف هلم، ومقتهم إياهم، فأرادوا التخلص                  للرافضة

فكان مـن آثـار     .  على وجه العموم   الشيعةمن ذلك االسم متويهاً وتدليساً على من ال يعرفهم باالنتساب إىل            
بتدئني ممن مل يعرفوا حقيقة هذه املصطلحات من اخللط الكبري بـني أحكـام              وقع فيه بعض الطلبة امل     ذلك ما 
 فظنوا أن ما ورد يف كالم أهل        ،الرافضة ملا تقرر عندهم إطالق مصطلح التشيع على         ،الشيعة وأحكام   الرافضة

  .افة أحكامهم يف حني أن أهل العلم يفرقون بينهما يف ك،الرافضةيترتل على أنه  الشيعةالعلم املتقدمني يف حق 

فلقائـل أن   (: األئمة له مع أنه شـيعي      بعد أن ذكر توثيق    أبان بن تغلب   يف ترمجة    الذهيبيقول اإلمام   
  .كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة واإلتقان، فكيف يكون عدالً من هو صاحب بدعة؟: يقول

ع بال غلو وال حتـرف، فهـذا        فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشي     : أن البدعة على ضربني   : وجوابه
كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثـار النبويـة                   

 رضي اهللا عنـهما     عمر و أيب بكر  واحلط على    ،وهذه مفسدة بينة، مث بدعة كربى كالرفض الكامل والغلو فيه         

                                                           
  .)١/١٤٥(، وامللل والنحل للشهرستاين )١٣٧، ٨٨، ١/٦٦(مقاالت اإلسالميني لألشعري : انظر )١(
  .)١/١٣(نهاج السنة م )٢(



  ١٥

  ...وال كرامة فهذا النوع الحيتج به ،والدعاء إىل ذلك
 ،طلحـة  و ،الـزبري  و ،انعثمهو من تكلـم يف     : فالشيعي الغايل يف زمان السلف وعرفهم     : إىل أن قال  

  . رضي اهللا عنه وتعرض لسبهمعلياً وطائفة ممن حارب ،معاويةو

والغايل يف زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤالء السادة، ويتربأ من الشيخني أيضاً، فهذا ضال مفتر، ومل                 
  )١(.) أفضل منهماعلياً يعرض للشيخني أصالً، بل قد يعتقد أبان بن تغلبن يك

 مبسماهم احلقيقي الذي اصطلح عليه أهـل العلـم          الروافضأن يسمى هؤالء    : وعليه فإن من الواجب   
وجه االطالق، ملا يف ذلك من اللبس واإليهام، وإذا ما اطلق عليهم مـصطلح                على الشيعةـوعدم تسميتهم ب  

 على ما جرت     عشرية اإلثناالشيعة   أو   الشيعة اإلمامية  فينبغي أن يقيد مبا يدل عليهم خاصة كأن يقال           )التشيع(
   .به عادة العلماء عند ذكرهم واهللا تعاىل أعلم

                                                           
  .)١٦(ميزان االعتدال  )١(



  ١٦

   :نشأة الرافضة وبيان دور اليهود يف نشأهتم: املبحث الثاين

رجل يهودي امسه    : عقائدهم األخرى  نبنت عليها أ اليت   الرافضةأول من يعرف أنه دعا إىل أصول عقائد         
 رضي اهللا تعاىل عنه وأخذ يتنقل       عثمان بن عفان   أسلم يف عهد اخلليفة الراشد       ،اليمن من يهود    عبد اهللا بن سبأ   

  .بني أمصار املسلمني للدعوة هلذا املعتقد الفاسد
ثني من اهلجرة  يف شأن الرجل ضمن حوادث سنة مخس وثالرخيهات يف الطربيوهذا نص ما ذكره اإلمام 

  .النبوية الشريفة
 مث تنقل يف بلـدان      ،عثمان فأسلم زمان    ،سوداء أمه   ،صنعاء يهودياً من أهل     عبد اهللا بن سبأ   كان  : قال

 فلم يقدر على ما يريد عند أحـد         ،الشام مث   ،الكوفة مث   ،البصرة مث   ،احلجازـاملسلمني حياول ضاللتهم، فبدأ ب    
 يرجع،  عيسىلعجب ممن يزعم أن     :  فاعتمر فيهم فقال هلم فيما يقول      ،رمص فأخرجوه حىت أتى     ،الشاممن أهل   

، ]٨٥:القـصص )) [إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادُّك إِلَى معـادٍ        (: (ويكذب بأن حممداً يرجع وقد قال اهللا      
 مث قال هلـم بعـد       فقبل ذلك عنه، ووضع هلم الرجعة فتكلموا فيها،       :  قال ،عيسىفمحمد أحق بالرجوع من     

 خـامت   علـي حممد خامت األنبياء، و   :  وصي حممد؛ مث قال    علينيب ولكل نيب وصي، وكان       إنه كان ألف  : ذلك
  .األوصياء

من أظلم ممن مل جيز وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووثب علـى وصـي                 : مث قال هلم بعد ذلك    
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتناول أمر األمة

 أخذها بغري حق، وهذا وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاـضوا  عثمانإن : قال هلم بعد ذلك   مث  
 وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، تـستميلوا         ،يف هذا األمر فحركوه، وابدؤوا الطعن على أمرائكم       

 وكاتبوه، ودعوا يف السر إىل      الناس وادعوهم إىل هذا األمر، فبث دعاته وكاتب من كان استفسده يف األمصار            
  )١(.)ما عليه رأيهم

 تسري يف نفوس أناس من أهل       ابن سبأ زالت تلك العقائد اليت دعا إليها        وما. هكذا كانت بداية الرفض   
 عثمان بن عفان وتتشرا قلوم وعقوهلم حىت كان من مثارها مقتل اخلليفة الراشد ذي النورين ،الزيغ والضالل
  .ى يد هذه الشرذمة الفاسدةرضي اهللا عنه عل

 رضي اهللا عنه بدأت تلك العقائد تظهر إىل الوجود أكثر مـن             علي بن أيب طالب   حىت إذا ما جاء عهد      
  .فأنكرها أشد ما يكون اإلنكار وتربأ منها ومن أهلها ، رضي اهللا عنهعلياًذي قبل إىل أن بلغت 

 أبا الطفيل مسعت  (:  قال عمار الدهين  عن ابن عساكر  رضي اهللا عنه مارواه      عليومما صح يف ذلك عن      
                                                           

  .)٤/٣٤٠(تأريخ الطربي  )١(



  ١٧

:  ما شأنه؟ فقـال :علي على املنرب فقال     علي و - ابن السوداء  - أتى به ملببه يعين      بةجناملسيب بن   رأيت  : يقول
  )١(.)يكذب على اهللا ورسوله

  )٣(.)األسـود )٢(مايل وهلذا احلَميت(:  قالعلي عن يزيد بن وهبوعن 

مـايل وهلـذا احلَميـت      ( :علي بن أيب طالب    قال   ةشعب عن   سلمةعن   أيضاً   يزيد بن وهب  ومن طريق   
  )٤(.)عمر وأيب بكر وكان يقع يف - عبد اهللا بن سبأيعين -سود األ

وحكى املؤرخون وأصحاب الفـرق      )٥( رضي اهللا عنه بأسانيد صحيحة     عليوهذه الروايات ثابتة عن     
  . رضي اهللا عنه هو وأصحابه بالنارعلي فأحرقه ،عنه رضي اهللا علي ادعى الربوبية يف ابن سبأأن : واملقاالت

 ،الرافـضة  وكان أول من كفر مـن   ،عبد اهللا بن سبأ    ينسبون إىل    الرافضة من   السبئية( :اجلرجاينيقول  
  )٦(.) وأصحابه بالنارعلي فأحرقه ، رب العاملنيعلي: وقال

:  عليه السالم  عليـ قالوا ل  ،أعبد اهللا بن سب   هم أصحاب   ( :السبئية يف معرض حديثه عن      امللطيويقول  
 فاستتام فلم يرجعوا، فأوقدهلم ناراً ضخمة وأحرقهم وقـال          .اخلالق البارئ : ومن أنا؟ قالوا  :  قال ،أنت أنت 
  :مرجتزاً

  )أججت ناري ودعوت قنربا  ملا رأيت األمر أمراً منكراً
)٧(  

مث ادعـى بعد    ،املدائن وإمنا نفاه إىل     أابن سب  رضي اهللا عنه مل حيرق       علياًوذهب بعض املؤرخني إىل أن      
لو جئتمونا بدماغه يف سبعني صـرة مـا صـدقنا          (:  مل ميت، وقال ملن نعاه     علياًرضي اهللا عنه أن      عليموت  

                                                           
  .)١٦٧ق) (القسم املخطوط(تأريخ مدينة دمشق  )١(
) كأنه محيـت  : ( ويف حديث وحشي   يءهو وعاء السمن الذي مـتن بالـرُّب، ويطلق على املتني من كل ش           : احلَميت )٢(

، وفـتح البـاري     )١/١٤٦(القاموس احملـيط    : انظر. ) مايقال ذلك إذا كان مملوءاً     أي زقُّ كبري وأكثر   (: قال ابن حجر  
)٧/٣٦٨(.  

  .املصدر نفسه )٣(
  .املصدر نفسه )٤(
وقد أرسلت للشيخ ناصر الدين األلباين جزاه اهللا خرياً بأسانيد هذه الروايـات لدراسـتها               (: قال الشيخ سليمان العودة    )٥(

 مـن   )٩٨ص( يف صـدر االسـالم       ةحداث الفتن إاهللا بن سبأ وأثره يف       عبد) ريهفضبطها بني صحيح، وحسن صحيح لغ     
  .احلاشية

  .)١٠٣ص(التعريفات  )٦(
  .)١٨ص(التنبيه والرد على أهل االهواء والبدع  )٧(



  ١٨

  )١(.)موته

:  رضي اهللا عنه قال    عكرمة عن   :صحيح البخاري  ولعل القول األول هو الصحيح ويشهد له ما جاء يف           
لوكنت أنا مل أحرقهم لنهي رسـول اهللا        :  فقال ابن عباس ه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك       رضي اهللا عن   عليأُيت  (

من بـدل دينـه     :  عليه وسلم   ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا      ،ال تعذبوا بعذاب اهللا   : عليه وسلم صلى اهللا   
  )٢()فاقتلوه

أم ناس كانوا   : ني وفيها  يف شرح احلديث بعد أن ذكر بعض الروايات يف هؤالء احملَـرق           ابن حجر قال  
يعبدون األصنام، ويف بعضها أم قوم ارتدوا عن اإلسالم، على اختالف بني الروايات يف تعيينهم قـال بعـد                   

 ادعوا فيه االهلية الروافض طائفة من    علي أن الذين أحرقهم     امللل والنحل  يف   يينيأبو املظفر اإلسفرا  وزعم  (: ذلك
  .السبئيةوهم 

ما : وهذا ميكن أن يكون أصله.  يهودياً أظهر اإلسالم، وابتدع هذه املقالةاهللا بن سبأعبد  وكان كبريهم   
 :عليـقيل ل (:  قال عبد اهللا بن شريك العامري     من طريق    أيب طاهر املخلص  رويناه يف اجلزء الثالث من حديث       

أنت ربنا وخالقنـا    : ويلكم ماتقولون؟ قالوا  : إن هنا قوماً على باب املسجد يدعون أنك رم، فدعاهم فقال          
  )٣(.)...ورازقنا

 رضي اهللا عنه استتام ثالثاً فلم يرجعوا، فحرقهم بالنار يف أخاديد            علياً أن   : مث ساق بقية الرواية وفيها    
  :قد حفرت هلم وقال

  .)أوقدت ناري ودعوت قنربا  إين إذا رأيت أمراً منكراً

  )٤().وهذا سند حسن (:ابن حجرقال 

 أم  البخـاري  يف   عكرمة وسواء أكان ذلك بأثر      ، ثابتاً للسبئية رضي اهللا عنه     عليريق  فعلى هذا يكون حت   
  .رمحه اهللا تعاىل ابن حجرذا األثر على رأي 

  . ما يشعر مبيله للرأي األول واهللا تعاىل أعلمابن تيميةوسيأيت يف كالم شيخ اإلسالم 

 رضي اهللا عنه يف تلك الفتـرة الزمنيـة          علي   املتمثلة يف الغلو يف    الرافضةواملقصود هنا هو ظهور عقائد      

                                                           
، )١/١٧٧(، وامللل والنحـل للـشهرستاين       )١٢٣ص(، والتبصري يف الدين لإلسفرايين      )٥/٣٦(الفصل البن حزم    : انظر )١(

  .)٧/٤٦(اب للسمعاين واألنس
  .)٦٩٢٢ ح١٢/٢٦٧(فتح البارى ) باب املرتد واملرتدة... كتاب استتابة املرتدين(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٢/٢٧٠(فتح الباري  )٣(
  .)١٢/٢٧٠(فتح الباري  )٤(



  ١٩

  . يف ذلك ما قالابن عباس رضي اهللا عنه يف عقوبتهم حىت قال علياملتقدمة، وإمعان 
 رضي اهللا عنه لكل العقائد األخرى اليت ظهرت يف عهده وانتظمـت يف سـلك                علينكار  إكما ثبت   

، وكانتشار سب الصحابة واالزراء عليهم بني        وتقدميه على الشيخني   ،كتفضيله على عامة الصحابة   : التشيع له 
  .أولئك الضـالّل

علـي  البدع الشيعية يف خالفة أمري املؤمنني        وملا أحدثت (:  رمحه اهللا تعاىل   ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
فأما الغالية فإنه حرقهم    . غالية، وسبابة ومفضـلة  ) ثالث طوائف (ردها، وكانت     رضي اهللا عنه   بن أيب طالب  

ستتام ثالثـاً  أنت هو اهللا فا:  ما هذا؟ فقالوا:لنار، فإنه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام، فقال      با
  :فلم يرجعوا فأمر يف الثالث بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار، مث قذفهم فيها وقال

  أججت ناري ودعوت قنربا  ملا رأيت األمر أمراً منكراً

أما أنا فلو كنـت مل      :  فقال ابن عباس  وبلغ ذلك    ، بزنادقة فحرقهم   أيت علياًأن  ( :صحيح البخاري ويف  
 عليـه    ولضربت أعناقهم لقول النيب صـلى اهللا       ،أحرقهم لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعذّب بعذاب اهللا          

  )١()وسلم من بدل دينه فاقتلوه

 وكلمه فيه، وكان    قرقيسيا منه إيل     طلب قتله، فهرب   عمر و أبا بكر فإنه ملا بلغه من سب      : وأما السبابة 
  . ومل يكن يطيعونه يف كل ما يأمرهم به، يداري أمراءه، ألنه مل يكن متمكناًعلي

وروي عنه من   . ) إال جلدته حد املفترين    عمر و أيب بكر ال أوتى بأحد يفضلين على      (: فقال: وأما املفضلة 
  )٢(.)...عمر مث أبو بكر خري هذه األمة بعد نبيها(: أكثر من مثانني وجهاً أنه قال

إال أا بقيت حمصورة يف أفراد       رضي اهللا عنه   علي مع ظهورها يف عهد      الرافضةوعلى كل حال فعقائد     
  . رضي اهللا عنه وهي على تلك احلالعليال متثلها طائفة أو فرقة، حىت انقضى عهد 

  :الرافضة  واصفاً ذلك الواقع وما حصل بعد ذلك من تطور يف نشأةشيخ اإلسالميقول 

 رضي اهللا   احلسني من تكلم بالرفض؛ لكن مل جيتمعوا ويصري هلم قوة إال بعد مقتل              عليمث ظهر يف زمن     (
 بعد املائة األوىل، ملا أظهر الترحم علـى  زيد بن علي بن احلسني  عنه، بل مل يظهر اسم الرفض إال حني خروج          

 هو اإلمـام املعـصوم،      أبا جعفر  واعتقدوا أن    ضةالراف فسموا   ،الرافضة رضي اهللا عنهما رفضته      عمر و أيب بكر 
  )٣(.) نسبة إليهزيديةواتبعه آخرون فسموا 

                                                           
  .)٣٧ص(تقدم خترجيه  )١(
  .)٣٥/١٨١٨٥(جمموع الفتاوى  )٢(
  .)٢٨/٤٩٠(جمموع الفتاوى  )٣(



  ٢٠

 مرت يف نشأا بعدة مراحل حىت أصبحت فرقة مستقلة متميـزة بعقيـدا              الرافضةوخالصة القول أن    
  :وميكن إبراز ذلك من خالل أربع مراحل رئيسة. وامسها عن سائر فرق األمة

 :الرافـضة نبنت عليها عقيـدة     أ  إىل ما دعى إليه من األصول اليت       عبد اهللا بن سبأ   وة  دع: املرحلة األوىل 
 يف  عليـ والطعن يف اخللفاء السابقني ل     ، رضي اهللا عنه   عليـ وإحداثه القول بالوصية ل    ،كدعوته لعقيدة الرجعة  

  .اخلالفـة

  : يف ترويج فكره الضال البعيد عن روح اإلسالم أمرانابن سبأ وقد ساعد 
 ،العراق و ،مصر و ،الشام: بث دعوته يف بلدان     البيئة املناسبة لدعوته، حيث    ابن سبأ اختيار  : مر األول األ

  )١(.الطربيبعد أن أكثر التنقل بني هذه األمصار كما مر يف كالم 

فنشأت هذه الدعوة يف جمتمعات مل تتمكن من فهم اإلسالم الفهم الصحيح، وتترسخ أقدامها يف العلـم      
 رضي  عمرفقه بدين اهللا تعاىل، وذلك لقرب عهدها باإلسالم فإن تلك األمصار إمنا فتحت يف عهد                الشرعي وال 
  . وعدم التفقه عليهماحلجازهذا باإلضافة إىل بعدها عن جمتمع الصحابة يف . اهللا عنه

ط دعوتـه   أحا:  مع اختياره لدعوته تلك اتمعات فإنه زيادة يف املكر واخلديعة          ابن سبأ ن  أ: األمر الثاين 
بستار من التكتم والسرية، فلم تكن دعوته موجهة لكل أحد، وإمنا ملن علم أم أهل لقبوهلا من جهلة الناس،                   
وأصحاب األغراض اخلبيثة، ممن مل يدخلوا يف اإلسالم إال كيداً ألهله بعد أن قوضت جيوش اإلسالم عـروش                  

فبث دعاته، وكاتب مـن كـان   ( :ابن سبأن  السابق ع الطربي ومزقـت ممالكهم، وقد تقدم كالم       ،ملوكهم
  )٢(.)ما عليه رأيهـم استفسده يف األمصار، وكاتبوه، ودعوا يف السر إىل

  )٣(.)وهم يريدون غري ما يظهرون وأوسعوا األرض إذاعة(: ويقول يف سياق وصفهم

 وانـشغال  ، رضـي اهللا عنـه   عثمانإظهار هذا املعتقد، والتصريح به، وذلك بعد مقتل         : املرحلة الثانية 
الصحابة رضوان اهللا عليهم بإمخاد الفتنة اليت حصلت مبقتله، فوجد هؤالء الضالل متنفساً يف تلك الظـروف،                 
وقويت تلك العقائد الفاسدة يف نفوسهم، إال أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد حمصورة يف طائفة خمصوصة                  

 عثمان أحد سوى من ابتلي مبصيبتهم يف مقتل          وليست هلم شوكة وال كلمة مسموعة عند       ،ابن سبأ  ممن أضلهم 
 املارقني، ومما يدل على ذلك ما نقله املؤرخون يف احلوار الدائر            اخلوارجرضي اهللا عنه، وشاركهم يف دمه من        

ود واهللا الناس أنكم علـى  .. .ابن السوداء قال  ( :الطربيبني هؤالء قُبيل موقعة اجلمل، ومما جاء فيه كما ذكر           

                                                           
  . من هذا الكتاب)٣٣ص(انظر  )١(
  . من هذا الكتاب)٣٤ص(انظر  )٢(
  .)٤/٣٤١(تاريخ الطربي  )٣(



  ٢١

  )٢(.) تكونوا مع أقوام برآء، ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شئ ومل)١(جديلة

  )٣(.) إن عزكم يف خلطة الناس فصانعوهم!يا قوم:  فقالابن السوداءوتكلم (:  ويف موطن آخر

 يف  عثمانوقتلة   ،السبئيةينكر دور هؤالء     ومع هذا فإنه ال   . وهذا القول ال يقوله صاحب شوكة ومنعة      
  . بني الصحابة، بل ذلك مقرر عند أهل التحقيق للفتنة وأحداثهاإشعال نار احلرب

وبرهان ذلك أم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال حتاربوا، فلما كـان الليـل             ...(:  مقرراً ذلك  ابن حزم يقول  
 وبذلوا السيوف فيهم فدفع القوم عن       ،الزبري و طلحة أن اإلراعة والتدبري عليهم، فبيتوا عسكر        عثمانعرف قتلة   

  )٤(.)سهمأنف

 بشر ليلة، وباتوا يتشاورون وأمجعوا على أن يثريوا احلـرب مـن             عثمانوبات قتلة   ( :ابن كثري ويقول  
  )٥(.)الغلس

 رضـي   احلسنيوذلك بعد مقتل    -اشتداد أمرهم وقوم، واجتماعهم حتت قيادة واحدة        : املرحلة الثالثة 
  . واالنتقام له من أعدائهاحلسني لألخذ بثأر -اهللا عنه

ـ  الـشيعة هذه السنة حتركت     ويف(:  ضمن حوادث سنة أربع وستني للهجرة      الطربي يقول  ،الكوفةـ ب
 وتكـاتبوا يف  ،احلسني بن علي للطلب بدم الشام سنة مخس وستني للمسري ألهل     النخيلةـواتعدوا االجتماع ب  

  )٦(.)ذلك

ملا قتل (:  أنه قال األزديعبد اهللا بن عوف بن األمحر أيضاً من رواية   الطربيوكان مبدأ أمرهم ما ذكره      
 بـالتالوم والتنـدم،     الشيعة تالقت   ،الكوفة فدخل   ،النخيلةـ من معسكره ب   ابن زياد  ورجع   احلسني بن علي  

 إىل النصرة وتركهم إجابته، ومقتله إىل جانبهم مل ينصروه،          احلسنيورأت أا قد أخطأت خطأ كبرياً بدعائهم        
 إىل مخـسة    الكوفةـ مقتله إال بقتل من قتله، أو القتل فيه، ففزعوا ب          ورأوا أنه ال يغسل عارهم واإلمث عنهم يف       

 وكانت له صحبة مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وإىل            ،سليمان بن صرد اخلزاعي    إىل   :الشيعةنفر من رؤوس    
عبد إىل  و،عبد اهللا بن سعد بن نفيل األزدي وخيارهم، وإىل علي وكان من أصحاب    ،املُسيب بن جنَبة الفزاري   

 سليمان بن صرد   مث إن هؤالء النفر اخلمسة اجتمعوا يف مرتل          .رفاعة بن شداد البجلي    وإىل   ،اهللا بن وال التيمى   

                                                           
  .منعزلني يف ناحية عن الناس: واملعىن هنا أي) ٣/٣٤٧(القبيلة، والشاكلة والناصية، القاموس احمليط : اجلديلة هي )١(
  .)٤/٤٩٤(تاريخ الطربي  )٢(
  .)٤/٤٩٤(تاريخ الطربي  )٣(
  .)٤/٢٣٩(هواء والنحل الفصل يف امللل واال )٤(
  .)٧/٢٥١(البداية والنهاية  )٥(
  .)٥/٥٥١(تاريخ الطربي  )٦(



  ٢٢

  )١(.) وخيارهم ووجوههمالشيعة ومعهم أناس من ،عليوكانوا من خيار أصحاب 

 حنو من سبعة عـشر      سليمان بن صرد   وقد اجتمع إىل     ،الشيعة وكان هذا االجتماع عاماً يشمل كافة       
) !احلـسني يا ثأرات   : ( بأعلى صوته  الكوفة فنادى يف    حكيم بن منقذ   قلتهم فأرسل    سليمان تعجب   األفاً، مث مل  

  )٢(. وخرج الناس معهم فكانوا قريباً من عشرين ألفاًالكوفة أشراف أهل ةلالنخيفلم يزل ينادي حىت خرج إىل 

سليمان بن   قد التفت على     الشيعة فوجد   الكوفة إىل   عبيد الثقفي املختار بن أيب    مث إنه يف هذه األثناء قدم       
صدعا إىل إمامة املهدي     الكوفةـ عندهم ب  املختار وعظموه تعظيماً زائداً، وهم معدون للحرب، فلما استقر          در 

  وفـارقوا  ،الشيعة ولقبه باملهدي فاتبعه على ذلك كثري من         ،حممد بن احلنفية   وهو   حممد بن علي بن أيب طالب     
  سليمان بن صيريدون اخلروج على الناس ليأخـذوا       ،سليمان اجلمهور منهم مع     : فرقتني الشيعة وصارت   ،در 

 وذلك عن غري أمـر      ،حممد بن احلنفية   يريدون اخلروج للدعوة إىل إمامة       املختار وفرقة أخرى مع     ،احلسنيبثأر  
  )٣(.ةيتوصلوا إىل أغراضهم الفاسد ورضاه، وإمنا يتقولون عليه لريوجوا على الناس به، ولابن احلنفية

 الـشيعة  مبن كان معه من      درسليمان بن ص    مث يذكر املؤرخون خروج    .الشيعةفكان هذا بداية اجتماع     
ابن  واقتتلوا اقتتاالً عظيماً ملدة ثالثة أيام، يقول         )عني الوردة ( عند عني تسمى     الشام فالتقوا مع أهل     ،الشامإىل  
، مث انتهى القتـال     )٤()حيجز بينهم إال أوقات الصلوات إىل الليل        ال ،ب واملرد مثله  مل ير الشي  (:  يف وصفه  كثري

 رمحه اهللا وكثري من أصحابه، وهزميتهم، وعودة مـن بقـي مـن أصـحابه إىل                 درسليمان بن ص  بينهم بقتل   
  )٥(.الكوفة

ا كان من أمرهم،     وأخربوه مب  الكوفة إىل   سليمان فلما رجع من بقي من جيش        :املختار بن أيب عبيد   وأما  
وبعد فأنا األمـري املـأمون قاتــل اجلبـارين          (:  ومن كان قتل معه، وقال     سليمانوما حل م فترحم على      
  )٦(.) فأعدوا واستعدوا وأبشروا،واملفسدين إن شاء اهللا

، الذي كان يـأيت إليـه مـن         )٧(وقد كان قبل قدومهم أخرب الناس الكهم عن ربه        ( :ابن كثري يقول  

                                                           
  .)٥/٥٥٢(املصدر نفسه  )١(
  .)٨/٢٥٤(انظر البداية والنهاية البن كثري  )٢(
  .)٨/٢٥١(املصدر نفسه  )٣(
  .)٨/٢٥٧(البداية والنهاية البن كثري  )٤(
  .)٨/٢٥٢٥٧(النهاية ، والبداية و)٥/٥٩٥٩٩(انظر تاريخ الطربي  )٥(
  .)٨/٢٥٨(البداية والنهاية البن كثري  )٦(
  .)١٤/٢٩٧(لسان العرب . هو اجلن يتعرض لإلنسان يريه الكهانة: والرئي) رئيه: (هكذا وردت يف املصدر ولعلها )٧(



  ٢٣

  )١(.) لهمسيلمة، فإنه قد كان يأيت إليه شيطان فيوحي إليه قريباً مما كان يوحي شيطان الشيطان

 وعقد األلوية   ،خراسان و العراقمن أرض     بعث األمراء إىل النواحي والبلدان والرساتيق،      املختارمث إن   (
  )٢(.) من شريف ووضيع فيقتلهاحلسني يتتبع قتلة املختارمث شرع ... والرايات

وكان ذلك  .  ومتيزها مبسماها وعقيدا   ،الشيعة وباقي فرق    ،الزيدية عن   الرافضةانشقاق  : الرابعةاملرحلة  
هشام بـن عبـد      على   زيد بن علي بن احلسني    على وجه التحديد يف سنة إحدى وعشرين ومائة عندما خرج           

ك، وأنكر عليهم    فمنعهم من ذل   عمر و أيب بكر  الطعن على    الشيعة فأظهر بعض من كان يف جيشه من         )٣(امللك
  .الزيديةـ ومسيت الطائفة الباقية معه ب،الرافضةـفرفضوه، فسموا ب

 يف  زيد بن علي  عند خروج   :  يف اإلسالم  الرافضةإن أول ما عرف لفظ      ( :ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )٤(.) فرفضه قوم فسموا رافضة، فتوالمها،عمر وأيب بكرأوائل املائة الثانية، فسئل عن 

 فترحم  عمر و أيب بكر  فإنه ملا سئل عن      ،زيدية و رافضة إىل   الشيعة افترقت   زيدمن زمن خروج    و(: وقال
 زيـدياً  الـشيعة يرفضه من   من ملي لرفضهم إياه، ومس رافضةرفضتموين، فسموا   : عليهما رفضه قوم فقال هلم    

  )٥(.)النتسام إليه

ا ومعتقدها واهللا    فرقه مستقلة بامسه    فأصبحت ،الشيعة عن باقي فرق     الرافضةومنذ ذلك التاريخ، متيزت     
  .تعاىل أعلم

   

                                                           
  .)٨/٢٥٧(املصدر نفسه  )١(
  .)٨/٢٧١(البداية والنهاية البن كثري  )٢(
  .)٧/١٦٠(تاريخ الطربي : انظر )٣(
  .)١٣/٣٦(جمموع الفتاوى  )٤(
  .)١/٣٥(منهاج السنة  )٥(



  ٢٤

   :تعريف موجز بأهم عقائد الرافضة: املبحث الثالث

 يف الكفر والضالل، واملوغلة يف الشر والفساد، من أبعد الفرق املنتـسبة             املغدقة بعقائدها   الرافضةتعترب  
 انفردت ا مناقضة مجلة وتفصيالً حلقـائق         اليت الرافضةلإلسالم عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة بل إن عقائد         

  .ميان، كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم والتحقيقاإلسالم، وأصول اإل
 الذي ألفه   منهاج السنة  يف كتابه العظيم     -وهو اخلبري م  - رمحه اهللا تعاىل     ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    

ممـا    وبيان كذم وجهلهم، قليل من كـثري       ،لرافضةاالكتاب، من ذم     فما أذكره يف هذا   ( :الرافضةللرد على   
واهللا يعلم وكفى باهللا عليمـاً لـيس يف مجيـع           : إىل أن قال   ...أعرف تفصيله   وهلم شر كثري ال    ،أعرفه منهم 

 ال أجهل، وال أكذب، وال أظلم، وال أقـرب إىل           ..الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم مع بدعة وضاللة شر منهم        
  )١(.)صيان، وأبعد عن حقائق اإلميان منهمالكفر والفسوق والع

 اليت خالفوا فيها الكتاب والسنة وسائر األمة، مستدالً على كل مـا             الرافضةوسأذكر هنا بعض عقائد     
املعتمدة واملوثقة، وبأقوال علمائهم املشهورين املعظمني عندهم، وذلك حـىت يقـف             أقول مبا جاء يف كتبهم    

  . من كفر وضالل، وزيغ وفساد، مراعياً أن يكون العرض على سبيل اإلجيازالقارئ الكرمي على ما عند القوم

   :الرافضةفمن عقائد 

  :]عقيدة البداء هللا تعاىل عند الرافضة[ : البداء هللا تعاىلعقيدة 

  :يطلق البداء يف اللغة على معنيني

  ).الظهور بعد اخلفاء: (املعىن األول

وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا       (: ( ومنه قوله تعاىل   )٢(ر ظهوراً بيناً  ظه:  بدواً وبداًء أي   يءبدا الش : يقال
  )٣(. ظهر هلم من اهللا من العذاب مامل يكن يف حسام:أي] ٤٧:الزمر)) [يحتِسبونَ

  ).تغري الرأي عما كان عليه: (املعىن الثاين

  )٤(.) أي تغري رأيي عما كان عليه، بدا يل يف هذا االمر بداٌء:تقول( :ابن فارسقال 

  )١(.)نشأ له فيه رأي:  أي،بدا له يف األمر بداًء( :اجلوهريوقال 

                                                           
  .)٥/١٦٠(منهاج السنة  )١(
  .)٤/٣٠٢(، القاموس احمليط للفريوزآبادي )١١٣ص(مفردات القرآن للراغب األصفهاين  )٢(
  .)٤/٥٧(تفسري ابن كثري : انظر )٣(
  .)١/٢١٢(مقاييس اللغة  )٤(



  ٢٥

واهللا .  والبداء مبعنييه املتقدمني غري جائز على اهللا تعاىل؛ ألنه يستلزم اجلهل بالعواقب، وحدوث العلـم              
  .تعاىل مرته عن ذلك

  )٢(.)بعد أن مل يعلم، وذلك على اهللا غري جائز علم يءوالبداء استصواب ش( :ابن األثريقال 

 جييزون إطالق البداء على اهللا تعاىل، بل هلم يف ذلك مبالغات عظيمة تفوق حد الوصف، حىت                 الرافضةو
 الذي يعد من أصح األصول عندهم       )٣(الكايفأصبحت هذه العقيدة الفاسدة من أقوى العقائد عندهم جاء يف           

  )٤(.)مثل البداءيء ما عبد اهللا بش(:  عن بعض األئمةزرارة بن أعنيلتوحيد عن من كتاب ا) البداء(حتت باب 

  )٥(.)ما عظِّم اُهللا مبثل البداء( :أيب عبد اهللاوفيه عن 

  )٦(.)من األجر ما فتروا عن الكالم فيهلو علم الناس ما يف القول بالبداء (:  وعنه أيضاً

 الرافضة وصرح مبخالفة    )٧(املفيدا نقل إمجاعهم عليها إمامهم       كم ،الرافضةوعقيدة البداء هي حمل إمجاع      
 على إطالق لفظ البداء يف وصف اهللا تعاىل، وإن          - اإلماميةأي  -واتفقوا  : (يقول: فيها لسائر الفرق اإلسالمية   

أصـحاب   و ،املرجئـة  و ،الزيديـة  و ،اخلوارج و ،املعتزلةوأمجعت  ... كان ذلك من جهة السمع دون القياس      
  )٨(). يف مجيع ما عددناهاإلمامية على خالف ،احلديث

شنع به الناس عليهم، ولذا حاول بعضهم التخلص من هـذه             من أعظم ما   ،الرافضةوعقيدة البداء عند    

                                                                                                                                                                                     
  .)١/٧٧(الصحاح  )١(
  .)١/١٠٩(النهاية  )٢(
  . من أصح الكتب عندهم)هـ٣٢٨(كتاب الكايف أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليين املتوىف سنة  )٣(

هو أجل الكتب األربعة األصول املعتمدة، مل يكتب مثله يف املنقـول مــن آل               : الكايف يف احلديث  : (قال أغا بزرك الطهراين   
  ).١٧/٢٤٥(الذريعة  ...)الرسول

حاشية االحتجاج  ). سالمية، وأعظم املصنفات اإلمامية، والذي مل يعمل لإلمامية مثله         الكتب اإل  هو أجل : (يوقال عباس القم  
  .)٤٦٩ص(للطربسي 

  .)١/١٤٦(الكايف  )٤(
  .)١/١٤٦(املصدر نفسه  )٥(
  .)١/١٤٨(املصدر نفسه  )٦(
  ).هـ٤١٣(حممد بن حممد بن النعمان املشهور باملفيد املتوىف عام : هو )٧(

  .)١٩٠ص(الفهرست للطوسي ) انتهت إليه رياسة اإلمامية يف وقته: (يقال عنه الطوس
  .)٣٥٨ص(لؤلؤة البحرين ). من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم: (وقال عنه يوسف البحراين

  .٤٩، ٤٨أوائل املقاالت ص )٨(
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لكـن   )١(يستلزم اجلهل، وأنه نسخ يف التكوين كالنسخ يف التشريع         الفضيحة بتأول معىن البداء على اهللا بأنه ال       
 نسبة اجلهل وحدوث العلم صراحة هللا، تعاىل اهللا عما          ،تبهم، وعلى ألسنة علمائهم   أىن هلم ذلك وقد جاء يف ك      

  .يقولون علواً كبرياً

:  أنه قال يف تفسري قوله تعاىل   أيب جعفر  عن   -من أشهر كتب التفسري عندهم    - )٢(تفسري العياشي جاء يف   
 ؛، مث بدا هللا فزاد عشراً     ةكان يف العلم والتقدير ثالثني ليل     (: قال ]٥١:البقرة)) [وإِذْ واعدنا موسى أَربعني لَيلَةً    ((

  .)٣(.)ات ربه األول واآلخر أربعني ليلةفتم ميق

  .لتعلم نسبتهم حدوث العلم صراحة هللا تعاىل) كان يف العلم والتقدير: ( قوهلمئفتأمل أيها القار

جعفـر   ونـسبه إىل     )٤(دوقالصـب ومن الروايات الصرحية أيضاً فـي ذلـك مارواه إمامهم امللقب        
  )٥(.) ابينإمساعيل كما بدا له يف يءمابدا هللا يف ش(: ، أنه قال-يءوهو من ذلك بر- الصادق

  )٦(.) ابين إذ اخترمه يف حيايتإمساعيليقول ما ظهر هللا أمر كما ظهر له يف ( :تفسريه يف الصدوققال 

، فقد دلت على ذلك أقـوال علمـائهم         وكما دلت هذه الروايات يف كتبهم على نسبة اجلهل هللا تعاىل          
  .املتقدمني واملعاصرين

 معلالً ما جاء يف كتبهم من الروايـات الـيت وقتـت           شيخ الطائفة ـ امللقب عندهم ب   )٧(الطوسييقول  

                                                           
  .)١/٧٨(حق اليقني يف مفرق أصول الدين لعبد اهللا شبر : انظر )١(
  .مد بن مسعود بن عياشهو حم: العياشي )٢(

  .)٤٩٧ص(رجال الطوسي ). كان أكثر أهل املشرق علماً وفضالً وأدباً وفهماً ونبالً يف زمانه: (وصفه الطوسي بقوله
  .)١٣٠ص(مقدمة حبار األنوار )  ورئيسها وكبريها،من عيون هذه الطائفة: (وقال عنه السي

كتاب التفـسري املنـسوب إىل شـيخنا        ) علم التفسري : أي(اه من ذلك    إن من أحسن ما ورثن    : (وقال الطباطبائي يف تفسريه   
  .)١/٤(مقدمة تفسري العياشي ) العياشي

)٤٤( )٣(.  
  .هـ٣٨١حممد بن علي بن احلسني بن موسى امللقب بالصدوق، املتوىف: هو )٤(

ة التصنيف، وجودة التـأليف، فـوق أن        أمره يف العلم والفهم، والثقافة، والفقاهة، واجلاللة، الوثاقة، وكثر        ( :قال عنه السي  
  .٦٨مقدمة حبار األنوار ص...) حتيطه األقالم

  .)٦٩(كمال الدين ومتام النعمة  )٥(
  .املصدر السابق )٦(
  .)هـ٤٦٠(حممد بن احلسن الطوسي، املتوىف : هو )٧(

لة، ثقة عني صدوق، عارف باألخبار       جليل القدر، عظيم املرت    ، رئيس الطائفة  -قدس اهللا روحه  -شيخ اإلمامية   : (قال عنه احللي  
  .)١٤٨ص(رجال احللي ...) والرجال والفقه
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فالوجه يف هذه األخبـار أن      ( : عندهم، مث افتضاح كذم بعدم خروجه يف الزمن الذي حددوه          املهديخروج  
يف األوقات اليت ذكرت، فلما جتدد مـا         تنع أن يكون اهللا تعاىل قد وقّت هذا األمر        مي أنه ال  :ل إن صحت  تقو

  )١(). وكذلك فيما بعد،جتدد، تغريت املصلحة واقتضت تأخريه إىل وقت آخر

وذكـر  : ( أيضاً مصرحاً مبا هو أظهر من هذا يف نسبته اجلهل هللا، تعاىل اهللا عن ذلـك                الطوسيويقول  
ميكن محل ذلك على حقيقته بأن      : وهو أن قال  ) البداء( وجهاً آخر يف ذلك      - روحه قدس اهللا - املرتضىسيدنا  
 ألنـه قبـل     ؛بدا مبعىن أنه ظهر له من األمر ما مل يكن ظاهراً له، وبدا له من النهي مامل يكن ظاهراً له                   : يقال

بل، وأما كونـه آمـراً       يف املستق  ىينه ، وإمنا يعلم أنه يأمر أو     وجود األمر والنهي ال يكونان ظاهرين مدركني      
:  وجرى ذلك جمرى الوجهني املذكورين يف قوله تعـاىل         ،وناهياً فال يصح أن يعلمه إال إذا وجد األمر والنهي         

))    كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنحىت نعلم جهادكم موجوداً،    : أن حتمله على أن املراد     ب ]٣١:حممد)) [و
  )٢().ك بعد حصوله، فكذلك القول يف البداء، وهذا وجه حسن جداًوإمنا يعلم ذل

 يف اهللا عز وجل، ونسبتهم اجلهل له وعدم علمه بالعواقب واملـصاحل إال              الرافضةفتبني ذا بيان معتقد     
أهل العقل والفهم، بعد هذه النقول املوثقة من كتب القوم يصدق دعـوى   وال أظن أن أحداً من   . بعد وقوعها 

  . يف براءم من هذه الفضيحةةالرافض

  :وقد قال الشاعر
  يغنيك عن زحل  يف طلعة البدر ما  مسعت به تراه ودع شيئاً خذ ما

   : حتريف القرآن عند الرافضةعقيدة 

 وأن هذا املصحف ال   . حمرف ومبدل :  أن القرآن الكرمي املوجود اليوم بني دفيت املصحف        الرافضةيعتقد  
 ،ن القرآن املرتل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن الذي حرف القرآن هم الـصحابة               ميثل إال جزءاً يسرياً م    

 رضي اهللا عنه وآل البيت اليت جاءت منصوصاً عليها          عليوذلك حبذف فضائحهم الواردة يف القرآن وفضائل        
  .يف القرآن الكرمي

تبهم املشهورة واملوثقة عندهم    وقد دل على اعتقادهم هذه العقيدة الفاسدة روايات كثرية امتألت ا ك           
  :منها

 يما يستطيع أحد أن يدع    (:  أنه قال  أيب جعفر   بسنده عن  )٣(للصفّار بصائر الدرجات ما جاء يف كتاب     

                                                           
  .٢٦٣الغيبة ص )١(
  .)١/٤٧(نقالً عن جممع البحرين للطرحيي  )٢(
  .)هـ٢٩٠(حممد بن احلسن الصفار، وفاته عام : هو )٣(
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  )١(.)ظاهره وباطنه غري األوصياء أنه مجع القرآن كله

 مجعه ومـا   مامن أحد من الناس يقول إنه مجع القرآن كله كما أنزل اهللا إال كذاب، و               ما(: وعنه أيضاً 
  )٢(.) واألئمة من بعدهعلي بن أيب طالبحفظه كما أنزل إال 

  )٣(.)رآن كما أنزل أللفيتنا فيه مسمنيلو قُرئ الق( :أيب عبد اهللا عن تفسري العياشيويف 

  )٤(.)... حقنا على ذي حجىيص منه ما خفلوال أنه زيد يف كتاب اهللا ونق( :أيب جعفروفيه عن 

إن القرآن الذي جاء به     ( :أيب عبد اهللا   فعن   -بزعمهم-مقدار ما أُسقط من القرآن       بيان   الكايفوجاء يف   
  )٥(.)شر ألف آية عليه السالم إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم سبعة عجربيل

) ٦٢٣٦(تجـاوز   تدد آيات القرآن املوجود اآلن ال       وهذا يعىن أن ثلثي القرآن قد أُسقطا، حيث إن ع         
  )٦(.آية

إن األحزاب تعدل سورة البقرة،     : ()د الشيعة أجب( الذي يسمى عندهم     )٧(يم بن قيس  كتاب سل  وجاء يف   
  )٨(..).. واحلجر تسعون آية،والنور ستون ومائة آية، واحلجرات ستون آية

 وإمنا سقت هنا أمثلة يستدل ا وقد        ، املصرحة بتحريف القرآن كثرية جداً     الرافضةوالروايات يف كتب    
  .ترها عندهم كبار علمائهم وحمققيهمأخرب عن استفاضتها وتوا

                                                                                                                                                                                     
  .)٨٩ص( األنوار مقدمة حبار...).  ثقة عظيم القدر،كان وجهاً يف أصحابنا القميني: (قال عنه النجاشي

مقدمة بصائر الـدرجات    ). إنه من األصول املعتربة واملعتمدة عند األصحاب      : (وقال كوجه باغي عن كتاب بصائر الدرجات      
  .)٦ص(

  .)٢١٣ص( )١(
  .٢١٣بصائر الدرجات ص )٢(
)١/١٣( )٣(.  
  .)١/١٣(تفسري العياشي  )٤(
  .)٢/٦٣٤(أصول الكايف  )٥(
  .)١/٧(تفسري ابن كثري : انظر )٦(
  .نه من أصحاب علي رضي اهللا عنهأ، زعمـوا )هـ٩٠(سليم بن قيس اهلاليل، تويف سنة  )٧(

  ...). وأقدم كتاب صنف يف اإلسالم،هو أصل من أصول الشيعة: (قال السي يف الثناء على كتابه
مقدمـة  ). يءعنده من أمرنا ش   من مل يكن عنده من شيعتنا وحمبينا كتاب سليم بن قيس اهلاليل فليس              : (وعند الصادق أنه قال   

  .)١٨٩ص(حبار األنوار 
  .)١٢٢ص(كتاب سليم بن قيس  )٨(
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ن األخبار جاءت مستفيضة عن أئمة اهلدى من آل حممد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم                 إ (:املفيديقول  
  )١().باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظاملني فيه من احلذف والنقصان

 عنه حبسب األخبـار     اعلم أن احلق الذي ال حميص     : (-أحد كبار مفسريهم  - )٢(هاشم البحراين  ويقول  
 من  يء أن هذا القرآن الذي يف أيدينا قد وقع فيه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ش                 ،املتواترة اآلتية وغريها  

  )٣(). وأسقط الذين مجعوه بعده كثرياً من الكلمات واآليات،التغيريات

 األخبـار وتفحـص     بعد تتبع ) أي حتريف القرآن  (وعندي يف وضوح صحة هذا القول       : (ويقول أيضاً 
  )٤(). وأنه من أكرب مقاصد اخلالفة،اآلثار حبيث ميكن احلكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع

تزيد على ألفي حديث، وادعـى      ) التحريف(إن األخبار الدالة على هذا      : ()٥(نعمة اهللا اجلزائري  ويقول  
  )٦(..)..السي والعالمة ،الدامادواحملقق  ،املفيدـاستفاضتها مجاعة ك

فهذه أقوال أئمتهم وحمققيهم الكبار تقطع بتواتر واستفاضة الروايات يف كتبهم بدعوى حتريف القـرآن               
 مما جعل بعض هؤالء العلماء يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريات املذهب عندهم              ؛وتبديله، وأا تبلغ اآلالف   

  .وأكرب مقاصد اإلمامة

يات الدالة على دعوى حتريف القرآن، فإن أقوال علمائهم         وزيادة على ما جاء يف كتبهم من آالف الروا        
يتسع لنقل كالمهم    ولعل املقام هنا ال   .لتلك العقيدة الفاسدة   ومنظريهم، وأهل االجتهاد فيهم، جاءت مؤكدة     

  .هنا وإمنا أذكرمن نقل إمجاعهم على ذلك من كبار علمائهم
: أي(واتفقـوا   : (ق األمة يف هـذه العقيـدة       ناقالً إمجاعهم على ذلك، وخالفهم لسائر فر       املفيديقول  

 وسنة النيب صلى    ،أن أئمة الضالل خالفوا يف كثري من تأليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب الترتيل             ) اإلمامية
 يف مجيع مـا     اإلمامية على خالف    ،أصحاب احلديث  و ،املرجئة و ،اخلوارج و ،املعتزلةاهللا عليه وسلم وأمجعت     

                                                           
  .)٩١ص(أوائل املقاالت  )١(
  ).هـ١١٠٧(هاشم بن سليمان البحراين، تويف سنة  )٢(

وقد صـنف   كان فاضالً حمدثاً جامعاً متتبعاً لألخبار مبا مل يسبق إليه سابق سوى شيخنا السي،               : (قال عنه يوسف البحراين   
  .)٦٣ص(لؤلؤة البحرين ). كتباً عديدة تشهد بشدة تتبعه واطالعة

  .)٣٦ص(مقدمة تفسري الربهان يف تفسري القرآن  )٣(
  .)٤٩ص(املرجع نفسه  )٤(
  ).هـ١١١٢( سنة نعمة اهللا بن عبد اهللا اجلزائري، متوىف )٥(

  .)٢/٣٣٦(أمل اآلمل ). فاضل عامل حمقق جليل القدر: (قال عنه احلر العاملي
  .)٢٤٨ص(نقالً عن فصل اخلطاب  )٦(



  ٣٠

  )١().عددناه

 ،الرافضةدلة القوية، والرباهني اجللية، واألمثلة احلية اليت تقطع برسوخ هذه العقيدة يف نفوس              وإن من األ  
 ،النوري الطربسي وخمادع منهم يف التنصل من شؤم هذه العقيدة يف الظاهر، ما قام به               وتوهن حجة كل مراوغ   

 ضـخماً يف إثبـات دعـوى    ، عندما ألف كتاباً)٢()هـ١٣٢٠(أحد كبار علمائهم املتأخرين اهلالك يف سنة        
 صدره بثالث مقدمات    فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب       :  مساه ،الرافضةحتريف القرآن عند    

  :يتبعها بابان

  . يف األدلة على حتريف القرآن بزعمه:األول
  .يف الرد على القائلني بصحة القرآن من األمة: والثاين

الروايات الدالة على حتريف القرآن بزعمهم، حيـث أورد يف           يف كتابه هذا آالف      الطربسيوقد أودع   
أورده يف    هذا غـري مـا     ،رواية )١٦٠٢( الفصلني األخريين فقط من الباب األول املكون من اثين عشرفصالً         

  . والباب الثاين، واملقدمات الثالث،الفصول األخرى من هذا الباب

  )٣().دعواهم مع قلة البضاعة يصدق بهوحنن نذكر منها ما : (وقال معتذراً عن قلة ما مجعه

واعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب املعتربة اليت عليها معول أصحابنا            : (وقال موثقاً هذه الروايات   
  )٤(). واآلثار النبوية،يف إثبات األحكام الشرعية

حبثـه بـالنقول     يف كتابه هذا يف حبث مستفيض وتتبع دقيق ألقوال علمائهم مدعماً             الطربسيوقد قرر   
 واعتقاد نقصه وتبديله، هي عقيدة أجلة علمائهم وحمققيهم الـذين           ،املوثقة، أن القول بتحريف القرآن وتغيريه     
  .هم قدوم يف الدين، وحمل الثقة منهم فيه

وقال بعد أن سرد حشداً هائالً من أمساء علمائهم القائلني بالتحريف استغرقت مخس صـفحات مـن                 

                                                           
  .)٤٩ص(أوائل املقاالت  )١(
  .حسني بن حممد تقي الدين النوري الطربسي: هو )٢(

إمام أئمة احلديث والرجال يف األعصار املتأخرة، ومن أعظم علماء الشيعة، وكبار رجـال              : (... قال عنه أغا بزرك الطهراين    
 وملكات شريفة، أهلته ألن يعد يف       ، كمنت فيه مواهب غريبة    ،يات اهللا العجيبة  آ من   ةوكان آي ... اإلسالم يف هذا القرن   

 وكفى  ، وجودة التأليف  ، قلما رأت عني الزمان نظريها يف حسن النظم        ،ترك شيخنا آثاراً هامة   ...الطليعة من علماء الشيعة   
  .)٢/٥٤٥٤٥٤٩(نقباء البشر ). ا كرامة له

  .)٢٤٩ص(فصل اخلطاب  )٣(
  .)٢٤٩ص(صدر نفسه امل )٤(



  ٣١

 واحنـصار   ، القاصر، ميكن دعوى الشهرة العظيمة بني املتقدمني       ييع ما ذكرنا ونقلنا، بتتبع    ومن مج : ()١(كتابه
  )٢().املخالفني فيهم بأشخاص معينني يأيت ذكرهم

ومل يعرف مـن    : ( قال ،الطوسي وشيخ الطائفة    ،املرتضى و ،الصدوق: مث ذكر أن هؤالء املخالفني هم     
وإىل طبقتـه مل يعـرف   : ( وقال،جممع البيان صاحب كتاب    ربسيالطأنه تبعهم    ، وذكر )٣()القدماء موافق هلم  

  )٤().اخلالف صرحياً إال من هؤالء املشايخ األربعة

مث اعتذر بعد ذلك عن بعض هؤالء العلماء يف عدم قوهلم بتحريف القرآن بأن الذي محلهم على ذلـك                   
  .التقية واملداراة للمخالفني
خيفى على املتأمل    مث ال : ( من القول بعدم التحريف    التبيانبه   عما أورده يف كتا    الطوسيقال معتذراً عن    

وهو مبكان من الغرابة لو مل يكـن        ...  أن طريقته فيه على اية املداراة واملماشاة مع املخالفني         التبيانيف كتاب   
  )٥(..)..على وجه املماشاة

مد يف سورة النـساء علـى       لكنه اعت : ( فقال بعد أن ذكر قوله     الطربسيومبثل ذلك أملح يف توجيه قول       
  )٦().من آية املتعة) إىل أجل مسمى: (أخبار تضمنت نقصان كلمه

مجاع إ حيث قال بعد أن نقل       نعمة اهللا اجلزائري   : يف االعتذار هلؤالء العلماء    النوري الطربسي وقد سبق   
 وحكوا أن ما    ،يالطربس والشيخ   الصدوق و املرتضىنعم قد خالف فيها     : (علماء اإلمامية على عقيدة التحريف    
والظاهر أن هذا القول صدر منهم      .. .حتريف وال تبديل   غري، ومل يقع فيه    بني دفيت هذا املصحف هو القرآن ال      

منها سد باب الطعن عليها، بأنه إذا جاز هذا يف القرآن، فكيف جاز العمـل بقواعـده                 : ألجل مصاحل كثرية  
 كيف وهؤالء األعالم رووا يف مؤلفـام        - عن هذا  وسيأيت اجلواب - وأحكامه، مع جواز حلوق التحريف هلا     

  )٧().أخباراً كثرية تشتمل على وقوع تلك األمور يف القرآن، وأن اآلية هكذا أنزلت مث غُريت إىل هذا

 قاطبة، كما   الرافضةوذا يظهر أن القول بتحريف القرآن واعتقاد تغيريه وتبديله هو حمل إمجاع علماء              
 عن كبار علمائهم، وأنه مل خيالف يف هـذه       ة ودلت عليه النقول السابق    ، اخلطاب فصل يف   الطربسيحقق ذلك   

                                                           
  .)٢٣٠ص(فصل اخلطاب : انظر )١(
  .)٣٠ص(فصل اخلطاب  )٢(
  .٣٢املصدر نفسه ص )٣(
  .)٣٤ص(فصل اخلطاب  )٤(
  .)٣٤ص(املصدر نفسه  )٥(
  .)٣٤ص(املصدر نفسه  )٦(
  .)٢/٣٥٣٥٩(األنوار النعمانية  )٧(



  ٣٢

 محلهم على ذلك التقية واملـداراة       ، إال أربعة منهم   فصل اخلطاب العقيدة أحد من علمائهم، حىت وقت تأليف        
  وكما أثبتـت ذلـك البحـوث       ،نعمة اهللا اجلزائري  ومن قبله    ،الطربسيللمخالفني، على ما نص على ذلك       

املعاصرة اليت حبثت هذه املسألة وأيدت ذلك بذكر شواهد كثرية من الروايات الدالة على التحريف الواردة يف                 
 فيما ذهبـوا    الرافضةوموافقتهم لسائر علماء     ، مما يدل على اعتقادهم مضموا     )١(كتب هؤالء املشايخ األربعة   

  .أهل السنةـتقية ونفاقاً، وخداعاً لإليه، من اعتقاد حتريف القرآن وتبديله، وإن أظهروا خالفه 

 اليوم، ملا رأوا من تشنيع الناس عليهم يف هذه العقيدة، وهو            الرافضةوهذا املسلك هو الذي سلكه بعض       
إظهار القول بصحة القرآن ومتامه، وإبطان تلك العقيدة الفاسدة، الراسخة اجلذور يف نفوسهم، واليت عليهـا                

 وهذا ما اعترف به أحد كبار علمـائهم         ،رآن وتبديله على أيدي الصحابة    لق اعتقاد حتريف ا   :أسالفهم، وهي 
حيمـل إنكـارهم إال علـى         الذين أنكروا التحريف يف القرآن ال      الشيعةإن علماء   : ( عندما قال  )٢(املعاصرين

  )٣().التقية

سلم بعد ذلك   ينبغى مل  وال.  قدماء ومعاصرين على هذه العقيدة الفاسدة      الرافضة اتفاق علماء    افظهر ذ 
أن ينخدع ببعض أقوال املعاصرين منهم، فيما يظهرون من الرباءة من هذه العقيدة نفاقاً وخداعاً للمـسلمني،                 

  .اليت هي تسعة أعشار دينهم، وال يقوم دينهم إال عليها) التقية(على ما يبيح هلم دينهم ذلك باسم 

   !!اهلدوعون م أم أن على قلوب أقفافهل يعي املغرورون املخ

  :]عقيدة الرافضة يف اإلمامة واألئمة[ : يف اإلمامة واألئمةعقيدهتم 

 أن اإلمامة ركن عظيم من أركان اإلسالم، وأصل أصيل من أصول اإلميان، ال يتم إميـان                 الرافضةيعتقد  
  .املرء إال باعتقادها، وال يقبل منه عمل إال بتحقيقها

على الصالة، والزكـاة، واحلـج،   : سالم على مخسة أشياء   بين اإل (:  أنه قال  أيب جعفر  عن   الكليينروى  
  )٤()الوالية:  من ذلك أفضل؟ فقاليءي ش وأ: فقلت:ةزراروالصوم، والوالية، قال 

صلى اهللا عليـه     اإلقرار بنبوة النيب  : فبحسب األخبار الواردة يف أن الوالية أي      ( :هاشم البحراين ويقول  
 حبيـث ال    ض أعدائهم وخمالفيهم، أصل اإلميان مع توحيد اهللا عز وجل         وسلم إمامة األئمة، والتزام حبهم، وبغ     

  )٥(). وبناء حكم التكليف، وشرط قبول األعمال، بل إا سبب إجياد العامل،يصح الدين إال بذلك كله
                                                           

  .)١/٤٠٤٠٧( إثبات مشاة الرافضة لليهود ، وبذل اهود يف)٦٧١ص(الشيعة والقرآن، إلحسان إهلي ظهري : انظر )١(
  .أمحد سلطان أمحد من كبار علمائهم يف اهلند: هو )٢(
  .)٩٣ص(إلحسان إهلي ظهري ) الرد على الدكتور عبدالواحد وايف: (، نقالً عن)اهلند/ ط(، )١٨ص(تصحيف كتابني  )٣(
  .)٢/١٨(أصول الكايف  )٤(
  .)١٩ص(مقدمة الربهان يف تفسري القرآن  )٥(



  ٣٣

األئمة عليهم السالم، واإلذعان هلم، مـن        وال ريب يف أن الوالية واالعتقاد بإمامة      : ()١(السيويقول  
  )٢().صول الدين، وأفضل من مجيع األعمال البدنية ألا مفتاحهنمجلة أ

نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الـدين، ال يـتم           : (-وهو من علمائهم املعاصرين   - )٣(املظفرويقول  
اإلميان إال باالعتقاد ا، وال جيوز فيها تقليد اآلباء واألهل واملربني، مهما عظموا، بل جيب النظر فيها، كمـا                   

  )٤().ب النظر يف التوحيد والنبوةجي

 بإضفاء هذه القداسة الشرعية على عقيدة اإلمامة يف دينهم، حىت جعلوهـا مبرتلـة               الرافضةوال يكتفى   
التوحيد، وعليها مدار اإلميان، وقبول األعمال، بل ذهبوا مذهباً بعيداً يف غلوهم يف اإلمامة ومكانتها، فجعلوها                

يوضح ذلك مجلة مـن     . ن األرض لو بقيت بغري إمام ملادت وساخت بأهلها         لثبات األرض، وأ   ةضرورة كوني 
باب أن األرض ال تبقى بغري إمام       ( يف باب مستقل بعنوان      بصائر الدرجات  يف كتابه    ارالصفالروايات أوردها   

رض لو أن اإلمام رفع من األ     (:  أنه قال  أيب جعفر نسبوه إىل    الباب ما  ومما أورده حتت هذا   ) ولو بقيت لساخت  
  )٥(.)اخت بأهلها كما ميوج البحر بأهلهساعة لس

  )٦(.)لو بقيت بغري إمام لساخت: م؟ قالأتبقى األرض بغري إما: أنه سئل( أيب عبد اهللاوعن 

 اختارهم اهللا تعاىل واصطفاهم     ، أن األئمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر إماماً           الرافضةويعتقد  
صلى اهللا   قال رسول اهللا  : رضي اهللا عنه أنه قال     علي، نسبه إىل    )٧(لألربلي لغمةكشف ا لإلمامة جاء يف كتاب     

 الذي يفتح على يديـه مـشارق   القائم وآخرهم ،علياألئمة من بعدي اثنا عشر، أوهلم أنت يا «: عليه وسلم 

                                                           
  .، من كبار علمائهم املتأخرين املكثرين من التأليف)هـ١١١١(حممد باقر السي، متوىف سنة : هو )١(

عامل، فاضل، ماهر، حمقق، مدقق، عالمة، فهامة، فقيه، متكلم، حمدث، ثقة ثقة، جـامع للمحاسـن                : (قال عنه احلر العاملي   
  .)٢/٢٤٨(أمل اآلمل ). والفضائل، جليل القدر، عظيم الشأن

  .)٧/١٠٢(مرآة العقول  )٢(
عـامل  : (أثىن عليه أغا بزرك الطهراين فقال     ). هـ١٣٨٣(حممد بن رضا املظفر، من علمائهم املعاصرين، تويف سنة          : هو )٣(

نقباء البشر يف   ).  له سرية طيبة من يومه     ،من أفاضل أهل العلم، وأشراف أهل الفضل واألدب       ... جليل، وأديب معروف  
  .)٢/٧٧٧٧٣(ر القرن الرابع عش

  .)١٠٢ص(عقائد اإلمامية  )٤(
  .)٥٠٨ص(بصائر الدرجات  )٥(
  .)٥٠٨ص(املصدر نفسه  )٦(
  ).هـ٦٩٣(علي بن عيسى األربلي، املتوىف عام : هو )٧(

  .)١٤٥ص(مقدمة حبار األنوار ). من أكابر حمدثي الشيعة، وأعاظم علماء املائة السابعة وثقام: (قال عنه السي



  ٣٤

  )١(.»األرض ومغارا

 ،حـسن : ر إماماً، منـهم   حنن اثنا عش  (:  عليه السالم يقول   أبا جعفر مسعت  :  قال زرارة بن أعني  وعن  
  )٢(.)احلسني مث األئمة من ولد ،حسنيو

 أن إمامة هؤالء األئمة ثابتة بالنص عليهم من اهللا، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرج                 الرافضة ويزعم  
  .عليبه إىل السماء مائة وعشرين يف كل مرة يوصى بوالية 

عرج بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الـسماء         (: ل أنه قا  أيب عبد اهللا   عن   بصائر الدرجات جاء يف كتاب    
من بعده أكثر    واألئمة   عليمن مرة إال وقد أوصى اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم بوالية               ما ،مائة وعشرين مرة  
  )٣(.)مما أوصاه بالفرائض

 يف األئمة غلو يفوق الوصف، ويتجاوز كل حد، يف صور متعددة وأمثلة متنوعـة، متجهـا                 للرافضةو
  .النفوس، وتأباها العقول والفطرة السليمة، وتعارضها النصوص الشرعية

فمن ذلك وصفهم هلم بصفات الربوبية وإخراجهم عن طبائعهم البشرية إىل مرتلة رب الربية، جـاء يف                 
ـ     أنا عني اهللا، وأنا يد اهللا     (:  رضي اهللا عنه أنه قال     علي فيما نسبوه إىل     بصائر الدرجات  ا ، وأنا جنب اهللا، وأن

  )٤(.)باب اهللا

ظر، وأنا  أنا علم اهللا، وأنا قلب اهللا الواعي، ولسان اهللا الناطق، وعني اهللا النا            (: خرى أنه قال  ويف روايه أ  
  )٥(.)جنب اهللا، وأنا يد اهللا

إن اهللا تعاىل يـوم     (: -وهو من ذلك بريء   - ابن عباس  عن   )٦(عبد اهللا شبر  ـ ل علم اليقني  ويف كتاب   
  )٧(.) حساب اخللق أمجعنيعلياً حساب النبيني، ويوىل القيامة يويل حممداً

أنت مـين    !علي يا« :عليـ افتراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ل           سليم بن قيس  وروى  

                                                           
  .)٢/٥٠٧(غمة كشف ال )١(
  .٤٧٨اخلصال للصدوق ص )٢(
  .)٩٩ص(بصائر الدرجات  )٣(
  .)٨١ص(املصدر نفسه  )٤(
  .املصدر نفسه )٥(
  .، من كبار علمائهم املتأخرين)هـ١٢٤٢(عبد اهللا بن شبر، املتوىف عام  )٦(

مقدمـة  ...). ار أهل العلم  كان علماً من أعالم الشيعة، وشخصية بارزة، لذلك كان حمط أنظ          : (قال عنه حممد صادق الصدر    
  .ي: كتاب حق اليقني بقلم حممد صادق الصدر ص

  .)٢/٦٠٥(علم اليقني يف أصول الدين  )٧(



  ٣٥

أنت علَم اهللا    !علي من جحد واليتك جحد اهللا ربوبيته، يا      ...  سيط حلمك بلحمي، ودمك بدمي     ،وأنا منك 
أنت الركن األكرب يف القيامة، فمن استظل بفيئك كان فائزاً؛ ألن حساب اخلالئـق              بعدي األكرب يف األرض، و    

إليك، ومآم إليك، وامليزان ميزانك، والصراط صراطك، واملوقف موقفك، واحلساب حسابك، فمن ركـن              
  )١(.»! اللهم اشهد!هوى وهلك، اللهم اشهدإليك جنا، ومن خالفك 

ن الغيب، وأم ال حيجب عنهم شيء من أمر السماء واألرض جاء  يف أئمتهم أم يعلمو  الرافضةويدعي  
وما يكون وأنه ال     إن األئمة عليهم السالم يعلمون علم ما كان       : ( حتت باب  -أصح الكتب عندهم  - الكايفيف  

  ). صلوات اهللا عليهميءخيفى عليهم ش

 اخلـضر  و موسـى ت بني    لو كن  -ثالث مرات - )٢(ورب الكعبة ورب البنية   :  أنه قال  أيب عبد اهللا  عن  
 عليهما السالم أعطيا علـم مـا        اخلضر و موسى ألن   ؛ألخربما أين أعلم منهما وألنبأما مبا ليس يف أيديهما        

كان، ومل يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حىت تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                     
  )٣().وراثة

اهللا أكرم وأرحم وأرأف بعباده، من أن يفرض طاعة عبد على العبـاد، مث              .. .(:  أيضاً أيب عبد اهللا  وعن  
  )٤(.)حيجب عنه خرب السماء صباحاً ومساًء

إن األئمة من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم قد كانوا يعرفـون              (:أوائل املقاالت  يف كتاب    املفيدويقول  
  )٥(). ويعرفون ما يكون قبل كونه،ضمائر بعض العباد

  .واملرسلني واملالئكة املقربني  يف األئمة تفضيلهم على سائر األنبياءالرافضةغلو ومن مظاهر 

إن اهللا  « :عليـ فيما نسبه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ل           للصدوق علل الشرائع جاء يف كتاب    
رسلني، والفضل بعدي   تبارك وتعاىل فضل أنبياءه املرسلني على مالئكته املقربني، وفضلين على مجيع النبيني وامل            

  )٦(»من بعدكولألئمة  !علي لك يا

جيب اإلميان بأن نبينا وآله املعصومني أفضل من األنبياء واملرسلني ومن املالئكـة              (:عبد اهللا شبر  ويقول  

                                                           
  .)٢٤٢٤٥ص(كتاب سليم بن قيس  )١(
).  وقد كثر قسمهم برب هـذه البنيـة        ، ألنه بناها  ؛وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه السالم     : (قال ابن األثري  . هي الكعبة  )٢(

  .)١/١٥٨(النهاية 
  .)١/٢٦١(أصول الكايف  )٣(
  .املصدر نفسه )٤(
  .)٧٥ص(أوائل املقاالت  )٥(
  .)٥ص(علل الشرائع  )٦(



  ٣٦

  )١().املقربني، لتضافر األخبار بذلك وتواترها

تكوينية، ختضع لواليتها وسـيطرا     فإن لإلمام مقاماً حمموداً، ودرجة سامية، وخالفة         (:اخلميينويقول  
  )٢().مجيع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب، وال نيب مرسل

  . يف أئمتهم ادعاؤهم نزول الوحي عليهمالرافضةومن صور غلو 
ار، ولوال أنا نزاد لنفد ما عنـدنا،        إنا نزاد يف الليل والنه    (: أنه قال  أيب عبد اهللا   عن   حبار األنوار جاء يف   

إن منا ملن يعاين معاينة، ومنا من ينقر يف قلبه كيت وكيـت،             : من يأتيكم؟ قال    جعلت فداك  :أبو بصري فقال  
هـو  :  جعلت فداك من يأتيكم بذلك؟ قال      :قلت: ومنا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة يف الطست، قال         

  )٣(.)خلق أكرب من جربيل وميكائيل

 كان مـع    ،لروح خلق أعظم من جربيل وميكائيل     إن ا (:  أنه قال  أيب عبد اهللا   عن   بصائر الدرجات ويف  
  )٤(.) وهو مع األوصياء من بعده، ويرشدهرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يسدده

اعتقادهم عصمتهم من كل الذنوب واخلطايا، صغريها، وكبريها، وأنه ال جيوز           : ومن غلوهم يف أئمتهم   
  .سهو، وال غفلة، وال نسيانعليهم 

ن األئمة القائمني مقام األنبياء يف تنفيـذ األحكـام، وإقامـة            إ: ( ناقالً إمجاعهم على ذلك    املفيديقول  
احلدود، وحفظ الشرائع، وتأديب األنام، معصومون كعصمة األنبياء، وإم ال جيوز منهم صغرية إال ما قدمت                

 يف الدين، وال ينسون شيئاً من األحكام، وعلى هذا          يءمنهم سهو يف ش   ذكر جوازه على األنبياء، وإنه ال جيوز        
ظنه الفاسد من هـذا       إال من شذ منهم، وتعلق بظاهر روايات هلا تأويالت على خالف           اإلماميةمذهب سائر   

  )٥().الباب

 اعتقادنا يف األنبياء والرسل واألئمة أم معصومون مطهرون من كل دنس، وأـم ال              :الصدوقويقول  
ـ                     يءيذنبون ال صغرياً وال كبرياً، وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة يف ش

  )٦().من أحواهلم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر

                                                           
  .)١/٢٠٩(حق اليقني  )١(
  .)٥٢ص(احلكومة اإلسالمية  )٢(
  .)٢٦/٥٣(حبار األنوار للمجلسي  )٣(
  .)٤٧٦ص(بصائر الدرجات  )٤(
  .)٧٢، ٧١ص(أوائل املقاالت  )٥(
  .)٢/١٥٧(ئد اإلثين عشرية إلبراهيم املوسوي الزجناين نقالً عن عقا )٦(



  ٣٧

ونعتقد أن اإلمام كالنيب جيب أن يكون معصوماً مـن مجيـع             (:حممد رضا املظفر  ومن املعاصرين يقول    
هر منها وما بطن، من سن الطفولة إىل املوت، عمداً، وسهواً، كما جيب أن يكـون                الرذائل والفواحش ما ظ   

  )١().معصوماً من السهو، واخلطأ، والنسيان

يزال حمفوظاً هلم؛ ألن األئمة الذين       حنن نعتقد أن املنصب الذي منحه األئمة للفقهاء ال         (:اخلميينويقول  
اإلحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمني، كانوا على علم بـأن           نتصور فيهم السهو، أو الغفلة، ونعتقد فيهم         ال

  )٢().يزول عن الفقهاء من بعدهم مبجرد وفاـم هذا املنصب ال

 يف غيهم وضالهلم، وال يزال الشيطان ينقلهم من ضاللة إىل أخرى، يف جوانب              الرافضة وهكذا يتمادى   
 فوق منازل األنبيـاء واملرسـلني، ومالئكـة اهللا          كثرية متعددة، متثل معتقدهم الفاسد يف األئمة حىت رفعوهم        

ائعهم البشرية إىل   املقربني، بل أخرجوهم بذلك الغلو املفرط الذي ال يهتدي بشرع، وال حيكمه عقل، عن طب              
 أعظم الناس تأذياً م لكثـرة       الرافضة ولذا كان أئمة أهل البيت الطاهرين املطهرين من عقيدة           ،مقام الربوبية 

  . نسبتهم تلك العظائم هلم على ماسيأيت نقل كالمهم يف ذلك مفصالً إن شاء اهللا تعاىلكذم عليهم و

  :]عقيدة الرافضة يف الصحابة[ : يف الصحابةعقيدهتم 

 من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم موقف العداوة والبغضاء، واحلقد والضغينة، يـربز               الرافضةيقف  
  .ابة، اليت تزخر ا كتبهم القدمية واحلديثةذلك من خالل مطاعنهم الكبرية على الصح

 اعتقادهم كفرهم وردم إال نفراً يسرياً منهم، على ماجاء مصرحاً به يف بعض الروايـات                :فمن ذلك 
  .الواردة يف أصح كتبهم، وأوثقها عندهم

 ،ال ثالثة  اهللا عليه وسلم إ    كان الناس أهل ردة بعد النيب صلى      (: ل أنه قا  أيب جعفر  عن   الكليينفقد روى   
 رمحة اهللا وبركاته عليهم،     ،سلمان الفارسي  و ،أبو ذر الغفاري   و ،املقداد بن األسود  : ومن الثالثة؟ فقال  : فقلت
ءوا بـأمري املـؤمنني     يبايعوا حىت جا    أن اهؤالء الذين دارت عليهم الرحا وأبو     : عرف أناس بعد يسري، وقال     مث

  )٣()مكرهاً فبايع

ىت قـال    فلم يزل يسأله ح    أبا عبد اهللا  سأل  ( : أنه عبد امللك بن أعني    عن   للمفيد االختصاصويف كتاب   
إا فتحت على   : هلك الناس أمجعون أهل الشرق والغرب، قال       !ابن أعني أي واهللا يا    : فهلك الناس إذاً، فقال   

أبـو ساسـان     و ،عمـار  وحلقهم   املقداد و ،أبو ذر  و ،سلمان الفارسي الضالل، أي واهللا هلكوا إال ثالثة نفر        

                                                           
  .)١٠٤ص(عقائد اإلمامية  )١(
  .)٩١ص(احلكومة اإلسالمية  )٢(
  .)٨/٢٤٢٤٦(الروضة من الكايف  )٣(



  ٣٨

  )١(.) فصاروا سبعةأبو عمرةو ،حذيفة و،األنصاري

  .وقد نقل إمجاعهم على تكفري الصحابة علماؤهم احملققون
 ،البـصرة  مـن أهـل    على أن الناكثني والقاسطني  ،اخلوارج و ،الزيدية و ،اإلماميةواتفقت   (:املفيدقال  

  )٢(). النار خملدون أمجعني كفار ضالل ملعونون حبرم أمري املؤمنني، وأم بذلك يف،الشامو

 وكفروا الصحابـة، ووقعـوا     ،علي قالوا بالنص اجللي على إمامة       اإلمامية (:نعمة اهللا اجلزائري  ويقول  
املعصومني عليهم الـسالم، ومؤلـف هـذا          وبعده إلـى أوالده   ،جعفر الصادق فيهم، وساقوا اإلمامـة إىل     

  )٣().الكتاب من هذه الفرقة وهي الناجية إن شاء اهللا

 يف الصحابة ال يقف عند هذا احلد من اعتقاد تكفريهم وردم، بل يعتقدون أم شـر                 الرافضةح  وقد
 ،عثمان و ،عمر و بكر أبا: خلق اهللا، وأن اإلميان باهللا ورسوله ال يكون إال بالتربؤ منهم، وخاصة اخللفاء الثالثة             

  .وأمهات املؤمنني

 ،عثمان و ،عمر و ،أيب بكر : نا نتربأ من األصنام األربعة    أن: وعقيدتنا يف التربؤ   (:حممد باقر السي  يقول  
 ومن مجيع أشياعهم وأتباعهم، وأم شر خلـق         ،أم احلكم  و ،هند و ،حفصة و عائشة:  والنساء األربع  ،معاويةو

  )٤().يتم اإلميان باهللا ورسوله واألئمة إال بعد التربؤ من أعدائهم اهللا على وجه األرض، وأنه ال

:  ويف أمهات املؤمنني   ، يف اخلالفة  عليـ يعتقدون يف اخللفاء الثالثة السابقني ل      لرافضةاـوبناء على هذا ف   
  .أم يعذبون أشد العذاب يوم القيامة مع شرار اخللق وطواغيت البشر

جب يف نار جهنم، يتعوذ أهل النار من شـدة          : الفلق: ( يف تفسري سورة الفلق    )٥(تفسري القمي  جاء يف   
ة حره أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم، ويف ذلك اجلب صندوق من نار، يتعوذ أهـل                حره، فسأل اهللا من شد    

 من اآلخـرين، فأمـا      ةاجلب من حر ذلك الصندوق، وهو التابوت، ويف ذلك التابوت سته من األولني، وست             
 ،موسى ونفرعالنار، و   يف إبراهيم الذي ألقى    إبراهيم منرودفابن آدم الذي قتل أخاه، و     : الستة الذين من األولني   

فهـو  :  أما الستة الذين من اآلخرين     .النصارى والذي نصر    ،اليهود الذي اختذ العجل، والذي هود       السامريو

                                                           
  .)٦ص(االختصاص  )١(
  .)٤٥ص(أوائل املقاالت  )٢(
  .)٢/٢٤٤(األنوار النعمانية  )٣(
ة النص ونقله إىل العربية الشيخ حممد عبدالستار التونسوي يف كتابه بطالن            وقد قام بترمج  ) فارسى) (٥١٩ص(حق اليقني    )٤(

  .)٥٣ص(عقائد الشيعة 
  .هـ٣٠٧علي بن إبراهيم بن هاشم، املتوىف : هو )٥(

  .)١٢٨ص(مقدمة حبار األنوار ). ثقة يف احلديث، ثبت معتمد، صحيح املذهب، مسع فأكثر وصنف كتباً: (قال عنه النجاشي



  ٣٩

  )١(). لعنهم اهللابن ملجم و،اخلوارجاألول والثاين، والثالث، والرابع، وصاحب 

 اخلالفـة، وبـالرابع     رضي اهللا عنه يف    عليـاخللفاء الثالثة السابقني ل   : ويعنون باألول والثاين والثالث   
وقد جـاء   .  يف كتبهم عند الطعن يف الصحابة      الرافضة رضي اهللا عنه وهذه من الرموز اليت يستخدمها          معاوية

يؤتى جبهنم هلا (:  أنه قالجعفر الصادقـل  اليت ينسبها كذباً وزوراً،العياشيتوضيح أكرب هلذه الرموز يف رواية      
: للثالـث، والرابـع   : ، والبـاب الثالـث    )٢(حلبتر:  زريق، وباا الثاين   للظامل وهو  :باا األول : سبعة أبواب 

 فهـم   )٣(لعسكر بن هوسر، والباب السابع أليب سالمة      :  والسادس ،عبد امللك ـل:  والباب اخلامس  ،معاويةـل
  )٤()أبواب ملن تبعهم

شد من هذا،    يف حقدهم على خيار أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه إىل أ             الرافضةويتمادى  
ـ   :  قال أيب اجلارود عن   . وهو من أكرب الكذابني األفاكني     الصدوقـفريوي من يلقب عندهم ب     أيب ـقلـت ل

، )٥(.)يـساره   ورجل عن ميينه، ورجل عـن      إبليس: أخربين بأول من يدخل النار؟ قال     (:  عليه السالم  جعفر
  . رضي اهللا عنهماعمر وأبا بكروظاهر أم يعنون بالرجلني 

شكال وإمنا اإل : ( يقول إبليسار أشد من     يعذب يوم القيامة يف الن     عمر إىل أن    مة اهللا اجلزائري  نعويذهب  
 وقت ختلفه، ألنه قد ظهرت منه املناكري وارتد عـن           عمر بن اخلطاب  ـ ل أم كلثوم   عليه السالم  علييف تزويج   

طان يغل بسبعني غـالً مـن   الدين ارتداداً أعظم من كل من ارتد، حىت إنه قد وردت روايات اخلاصة أن الشي          
حديد جهنم، ويساق إىل احملشر، فينظر ويرى رجالً أمامه تقوده مالئكة العذاب، ويف عنقه مائة وعشرون غالً                 

ما فعل الشقي حىت زاد علي يف العذاب، وإمنا أغويت اخللـق،            : من أغالل جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول      
 .علي بـن أيب طالـب    ما فعلت شيئاً سوى أين غصبت خالفة        : ان للشيط عمروأوردم موارد اهلالك؟ فيقول     

 ومل يعلم أن كل ما وقع يف الدنيا إىل يوم القيامة مـن الكفـر            ،والظاهر أنه استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه      

                                                           
  .)٢/٤٤٩(لقمي تفسري ا )١(
روي : (نقل الشيخ إحسان إهلي ظهري رمحه اهللا عن أحد علماء الرافضة الكبار يف اهلند أنه فسر هذين املصطلحني بقولـه                    )٢(

: ألنه كان أزرق العينني، واملراد من الثـاين       ) أبو بكر : (الثعلب، فاملراد من األول   : مصغر أزرق، واحلبتر معناه   : أن الزريق 
  .٢٠٧الرد على الدكتور علي عبد الواحد وايف ص). دهائه ومكرهكناية عن ) عمر(

ـ       (:ذكر حمقق تفسري العياشي معاين هذه الرموز فقال يف معىن عسكر بن هوسر             )٣(  أو بـين    ةكناية عن بعض خلفاء بين أمي
).  أهل اجلمل  العباس، وكذا أيب سالمة كناية عن أيب جعفر الدوانيقي، وحيتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وساير                

  .)٢/٢٤٣(حاشية تفسري العياشي 
  .)٢/٢٤٣(تفسري العياشي  )٤(
  .)٢٥٥ص(عمال وعقاب األعمال ثواب األ )٥(



  ٤٠

  )١().والطغيان، واستيالء أهل اجلور والظلم، إمنا هو من فعلته هذه

بل تقـرم إىل اهللا      استباحة لعنهم، :  اهللا عليه وسلم   وقد بلغ من حقد هؤالء على أصحاب النيب صلى        
  . فإن هلم يف لعنهما واملبالغة يف ذلك أمراً يفوق الوصف،عمر وأبا بكر: بذلك، وخاصة الشيخني

مـن لعـن    (:  أنه قال  - رمحه اهللا  زين العابدين افتراء على   - أيب محزة الثمايل   عن   كاظمفقد روى املال    
 عنه ألف ألف سيئة، ورفع له سبعون ياهللا له سبعني ألف ألف حسنة، وحم كتب اجلبت والطاغوت لعنة واحدة   

 ،علي بن احلـسني   فمضى موالنا   :  ومن أمسى يلعنهما لعنة واحدة كتب له مثل ذلك، قال          ،ألف ألف درجة  
 !مثـايل  هـات يـا   : ياموالي حديث مسعته من أبيك قال     :  فقلت .أيب جعفر حممد الباقر   فدخلت على موالنا    

من لعنـهما لعنـة     : فقال. موالي بلى يا :  أحتب أن أزيدك؟ فقلت    !مثاىل نعم يا : فقال.  عليه احلديث  فأعدت
 يكتـب   ، ومن أمسى لعنهما لعنة واحدة مل      يب عليه ذنب يف ذلك اليوم حىت ميس       واحدة يف كل غداة مل يكت     
  )٢(.)عليه ذنب يف ليلة حىت يصبح

يعنون ما  (دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش      : ألذكارومن األدعية املشهورة عندهم الواردة يف كتب ا       
:  رضي اهللا عنه وهو يتجاوز صفحة ونـصف وفيـه          عليـ وينسبون هذا الدعاء ظلماً وزوراً ل      )عمر و أبا بكر 

وطاغوتيها، وأفكيها، وابنتيهما اللذين خالفـا        والعن صنمي قريش وجبتيها    ،اللهم صل على حممد وآل حممد     
إىل أن جـاء يف     [ ...تابـك دا إنعامك، وعصيا رسولك، وقلبا دينك، وحرفا ك       أمرك، وأنكرا وحيك، وجح   

نفاد  اللهم العنهما يف مكنون السر، وظاهرالعالنية، لعناً كثرياً أبداً، دائماً سرمداً، ال انقطاع ألمده وال              ]: آخره
م، واملسلمني هلم، واملائلني    لعدده، لعناً يعود أوله واليروح آخره، هلم وألعوام، وأنصارهم، وحمبيهم، ومواليه          

اللهم عـذم   ): قل أربع مرات  (إليهم، والناهضني باحتجاجهم، واملقتدين بكالمهم، واملصدقني بأحكامهم،        
  )٣().عذاباً يستغيث منه أهل النار، آمني رب العاملني

 عليـه   عليـاً إن  (:  أنه قال  ابن عباس وهذا الدعاء مرغب فيه عندهم، حىت إم رووا يف فضله نسبةً إىل             
 ،بدر إن الداعي به كالرامي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف             :كان يقنت ذا الدعاء يف صلواته، وقال       السالم

  )٤(.) بألف ألف سهم،حنني و،أُحدو

 ذكـر أن شـروحه بلغـت        غا بزرك الطهـراين   آوهلذا كان هذا الدعاء حمل عناية علمائهم، حىت إن          

                                                           
  .)١/٨٨٢(األنوار النعمانية  )١(
  .)١٥٧ص(بواسطة الشيعة وأهل البيت إلحسان إهلي ظهري ). ٥١٣ص(أمجع الفضائح ملال كاظم  )٢(
، وهذا الكتاب األخـري     )٢١٢١٥ص(، وحتفة عوام مقبول     )١١١١٤ص(يارات واألذكار   مفتاح اجلنان يف األدعية والز     )٣(

  .اخلميين: مسائهم على غالف الكتاب، ومنهم أموثق من مجاعة من كبار علمائهم املعاصرين، ورد ذكر
  .)٢/١٠١(علم اليقني يف أصول الدين حملسن الكاشاين  )٤(



  ٤١

  )١(.العشرة

أما املعاصرون منهم فهم على عقيـدة       . تبهم القدمية وعلى ألسنة علمائهم املتقدمني      فهذا ما جاء يف ك    
سلفهم سائرون وا متمسكون، وسأكتفي للداللة على هذا مبا جاء عن إمامهم املقـدس وآيتـهم العظمـى                  

  .-وذلك خشية اإلطالة- اخلميين
 وما قاما به من خمالفات للقرآن،       إننا هنا ال شأن لنا بالشيخني،      (:كشف األسرار حيث يقول يف كتابه     

صلى اهللا    ابنة النيب  فاطمةومن تالعب بأحكام اإلله، وماحلاله وحرماه من عندمها، وما مارساه من ظلم ضد              
  )٢().إىل جهلهما بأحكام اإلله والدين أوالده، ولكننا نشري عليه وسلم وضد

 على إيراد شواهد مـن خمالفتـهما        وهنا جند أنفسنا مضطرين   : (ويقول عن الشيخني رضي اهللا عنهما     
  )٣().الصرحية للقرآن لنثبت بأما كانا خيالفان ذلك

 أبـا بكـر   لقد ذكر اهللا مثان فئات تستحق سهماً من الزكاة، لكن           : (ويقول متهمهما بتحريف القرآن   
  )٤().ومل يقل املسلمون شيئاً ،عمرأسقط واحدة من هذه الفئات، بإيعاز من 

الذي كد وجد وحتمل املصائب من أجل   الرسول... ع أم أعطوا الرسول حق قدره     الواق: (ويقول أيضاً 
 والنابعة مـن أعمـال      ، القائمة على الفرية   ابن اخلطاب  وأغمض عينيه ويف أذنيه كلمات       ،إرشادهم وهدايتهم 

  )٥().الكفر والزندقة

 هو موجود يف كتبهم من       يف الصحابة، وليعلم أن ما أوردته هنا غيض من فيض مما           الرافضةفهذه عقيدة   
ة والدين عن إطالقها على أكفر الناس، بينما تنشرح ا          وءمطاعن، وسباب، وشتائم بذيئة، يترته أصحاب املر      

 ، ووزرائـه  ، وخلفائه ، وتسارع ا ألسنتهم يف حق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ،الرافضةصدور  
 ويف احلقيقة إن املسلم إذا ما تأمـل         ،اهللا أعظم األجر واملثوبة   ليه من   وأصهاره، بل ويعدون ذلك ديناً يرجون ع      

  : فإنه البد له من موقفني؛حال هؤالء الناس وما هم عليه من بعد وضالل
 األمـر . موقف استشعار نعمة اهللا، وعظم لطفه، وسابغ كرمه أن أنقذه من هذا الضالل            : املوقف األول 

  .الذي يستوجب شكر اهللا على ذلك

                                                           
  .)٨/١٩٢(الذريعة إىل تصانيف الشيعة : انظر )١(
  .)١٢٦ص(كشف األسرار  )٢(
  .)١٣١ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)١٣٥ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)١٣٧ص(كشف األسرار  )٥(



  ٤٢

موقف االتعاظ واالعتبار، مبا بلغ ؤالء القوم من زيغ واحنراف، يعلمه من له أدىن ذرة               : ثاينواملوقف ال 
واحدة مل تكتـب      صباحاً ومساًء، وزعمهم أن من لعنهما لعنة       عمر و أيب بكر من عقل، كتقرم إىل اهللا بلعن       

  .هذاعليه خطيئة يف يومه 

امللل السماوية يدركون إدراكاً ضرورياً مـن        وذلك أن عامة العقالء من هذه األمة، بل ومن أصحاب         
أمة من األمم بلعن أحد من الكفار، ولو كان من أكفر الناس، بل ما تعبـدهم بلعـن     دين اهللا، أن اهللا ما تعبد     

بلعـن   الرافضةومساًء، يف أوراد خمصوصه تقرباً إىل اهللا كما تتقرب           إبليس اللعني املطرود من رمحة اهللا صباحاً      
 -مع اطالعي على الكثري منـها     - أنفسهم   الرافضة بل إين ال أعلم فيما اطلعت عليه من كتب           .مرع و أيب بكر 

 الذين هم   الوليد بن املغرية   أو   ،أمية بن خلف   أو   ،أيب جهل أا تضمنت دعاًء خمصوصاً أو غري خمصوص يف لعن          
ـ      إبليسن   وتكذيباً لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، بل وال يف لع          ،أشد الناس كفراً باهللا     ئ يف حني أن كتبهم متتل

  . كما يف دعاء صنمي قريش وغريه،عمر وأيب بكربالروايات يف لعن 

ففي هذا عربة لكل معترب فيما يبلغ بالعبد من الضالل إن هو أعرض عن شـرع اهللا، واتبـع األهـواء                     
ال مييز حقـاً مـن       كيف يزين له سوء عمله، وقبيح أفعاله حىت يصبح ال يعرف معروفاً من منكر، و               ،والبدع

باطل، بل يتخبط يف الظلمات، ويعيش يف سكرة الشهوات، وهذا ما أخرب اهللا عنه يف كتابه وبني حال أصحابه                   
:  وقـال  ،]٨:فاطر)) [أَفَمن زين لَه سوُء عمله فَرآه حسناً فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاُء ويهدي من يشاءُ              (: (يف قوله 

قُلْ من  (: (، وقال ]١٠٤:الكهف)) [الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدُّنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاً          ((
              إِمو ذَابا الْعونَ إِمدوعا يا مأَوى إِذَا رتاً حدم نمحالر لَه ددمفَلْي اللَةي الضكَانَ ف      ـوه نونَ ملَمعيةَ فَساعا الس

   .]٧٥:مرمي)) [شر مكَاناً وأَضعف جنداً

   : الرجعةعقيدة 

املزعوم - املهدي رجعة بعض األموات بعد موم إىل احلياة الدنيا، وذلك يف زمن خروج              الرافضةيعتقد  
  .-عندهم

 يف األصل يراد ا رجـوع األمـوات إىل          اعلم أن الرجعة   (:الرجعة يف كتاب    )١(أمحد األحسائي يقول  
  )٢().ورجعوا إليها الدنيا، كأم خرجوا منها

                                                           
  .، يعد من كبار علمائهم املتأخرين)هـ١٢٤١(أمحد بن زين الدين األحسائي، متوىف سنة  )١(

مل يعد يف هـذه     ... رة الدهر، وفليسوف العصر   ترمجان احلكماء املتأهلني، ولسان العرفاء واملتكلمني، غ      : (نسارياقال عنه اخلو  
) ١/٨٨٩(روضـات اجلنـات     ) خلإ...األواخر مثله يف املعرفة والفهم، واملكرمة واحلزم، وجودة السليقة وحسن الطريقة          

  .)٣٠٣٠٨ص(بواسطة الشيعة والتشيع إلحسان إهلي ظهري 
  .)٤١ص(الرجعة  )٢(



  ٤٣

 احلجـة   القائمالرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام        : (-وهو من علمائهم املعاصرين   - الزجناينويقول  
، وقـوم مـن      ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، بظهور دولته      ؛عليه السالم، ممن تقدم موم من أوليائه وشيعته       

اخلزي مبا   وليبتلوا بالذل و   ؛ شيعته يأعدائه ينتقم منهم، وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيد           
 ختتص مبن حمض اإلميان، وحمض الكفر والبـاقون          عشرية ثيناإلمامية اإل  وهي عندنا    ،يشاهدونه من علو كلمته   

  )١().سكوت عنهم

     ض الكفر من أعدائهم          فالرجعة عندهم هي لألئمة، ومن حموهم يعنون  -ض اإلميان من أوليائهم، ومن حم
 والقصد من ذلك هو إظهار العز والنصر لألئمة ومواليهم، واالنتقـام مـن              -بذلك الصحابة رضي اهللا عنهم    
  . وقد دلت على هذا روايام وأقوال علمائهم املتقدمني، يف كالمه املتقدمالزجناينأعدائهم، كما نص على هذا 

إِنَّ الَّـذي   (((: أنه قال يف تفسري قوله تعـاىل      :  رمحه اهللا  علي بن احلسني   نسبة إىل    تفسري القمي جاء يف   
 املـؤمنني،  يرجع نبيكم صلى اهللا عليه وآله، وأمري( :قال ]٨٥:القصص)) [فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادُّك إِلَى معادٍ     

  )٢(.)واألئمة عليهم السالم

  .عمر وأبو بكر-دهم للعذاب بزعمهم وممن يرجع عن

ويف األخبار  : ( بعد أن ذكر لعن الشيخني، وأنه من ضروريات املذهب عندهم          نعمة اهللا اجلزائري  يقول  
 أخرجهما من قربيهما، املدينة عليه السالم، إذا ظهر وأتى صاحب الزمانوهو أن موالنا : ما هو أغرب من هذا    

 له  يوسف وطرح إخوة    ،هابيل قابيلكقتل  : من الظلم املتقدم على زمانيهما    فيعذما على كل ما وقع يف العامل        
 وعبادة من عبد النريان،     ،صاحل خائفاً يترقب، وعقر ناقة      موسى وإخراج   ،منرود يف نار    إبراهيميف اجلب، ورمي    

 القـوم،  ، وهذه الرواية كافية الداللة على سخف عقـول )٣()فيكون هلما احلظ األوفر من أنواع ذلك العذاب   
  . رضي اهللا عنهماعمر وأيب بكروشدة حقدهم وبغضهم خلريي هذه األمة بعد نبيها 

  :وقد جاءت أقوال علمائهم موضحة ومفصلة لبيان من يرجع من األموات
 أن اهللا تعاىل يعيد عند ظهور إمام الزمان         : إليه الشيعة اإلمامية اعلم أن الذي قد ذهب      ( :املرتضى يقول  

 عليه قوماً ممن كان تقدم موته من شيعته، ليفوز بثواب نصرته ومعونته، ومشاهدة دولتـه،                 صلوات اهللا  املهدي
  )٤(.)ون من ظهور احلق، وعلو كلمة أهلهويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذون مبا يشاهد

                                                           
  .)٢/٢٢٨ (ةعقائد اإلمامية اإلثين عشري )١(
  .)٢/١٤٧(تفسري القمي  )٢(
  .)١/١٤١(ية ناألنوار النعما )٣(
  ).٢٩(الرجعة ألمحد األحسائي  )٤(

  .عن أيب علي الطربسي) ٢/٨٢٣) (علم اليقني يف أصول الدين(كالماً قريباً من هذا نقله صاحب : وانظر أيضاً



  ٤٤

عتهم وأعدائهم، ممن   واملراد ا رجوع األئمة عليهم السالم وشي      : ( يف بيان معىن الرجعة    حسائياألويقول  
  )١().حمض من الفريقني اإلميان أو الكفر حمضاً

  . أمهية بالغة، ومكانة عالية، دلت عليها روايام وأقوال علمائهمالرافضةولعقيدة الرجعة عند 

  )٣(.)ن ال يؤمن برجعتنا، ويقر مبتعتنام ليس منا(:  أنه قالالصادق عن )٢(علم اليقنيجاء يف كتاب 

  )٤().اعلم أن الرجعة سر من اهللا، والقول ا مثرة اإلميان بالغيب (:حسائياألأمحد ويقول 

فقد تكررت يف أحاديثهم، وأدعيتهم، وزيارام، حىت إن من         : (ويقول أيضاً يف معرض استدالله للرجعة     
  )٥(). بأن الرجعة من متمات اإلميان عندهم، والقول ا شعارهـميتتبع آثارهم حصل له العلم القطع

  . كما نقل ذلك غري واحد من أئمتهم،الرافضةوهلذا كان القول بالرجعة وتقريرها، حمل إمجاع 

 على وجوب رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامـة، وإن              اإلماميةواتفقت   (:املفيديقول  
  )٦().كان بينهم يف معىن الرجعة اختالف

 على  اإلماميةخوهلا حتت املقدور، فالطريق إىل إثباا إمجاع        وإذا ثبت جواز الرجعة، ود     :املرتضىويقول  
  )٧().خيتلفون يف ذلك وقوعها، فإم ال

فإن ثبوت الرجعة من ضروريات     : الضرورة: ( ضمن ذكره األدلة على إثبات الرجعة      احلر العاملي ويقول  
 فال تـرى    ،الشيعةلك من مذهب     عند مجيع العلماء املعروفني املشهورين، بل يعلم العامة أن ذ          اإلماميةمذهب  

  )٨(). يصرح بإنكار الرجعة وال تأويلهااإلمامية ويعلم له تصنيف من ،أحداً يعرف امسه

وقد نقل اإلمجاع على ثبوا العلماء، وهو عندنا حجة لكشفه عن قول املعـصوم               (:األحسائيويقول  

                                                           
  .)١١ص(الرجعه  )١(
  .علم اليقني يف أصول الدين حملسن الكاشاين )٢(

كان فاضالً، عاملاً، ماهراً، حكيماً، متكلماً، حمدثاً، فقيهاً، شاعراً، أديباً، حسن التصنيف،            : (العاملي مثنياً على املؤلِّف   قال احلر   
  .)٢/٣٠٥(أمل اآلمل ) علم اليقني: وذكر فيها... من املعاصرين، له كتب

  .)٢/٨٢٧(علم اليقني حملسن الكاشاين  )٣(
  .)١١ص(الرجعة  )٤(
  .)٢٤ص(سه املرجع نف )٥(
  .)٤٨ص(أوائل املقاالت  )٦(
  .)٣٠ص(نقالً عن الرجعة لألحسائي  )٧(
  .)٦٠ص(االيقاظ من اهلجعة يف إثبات الرجعة  )٨(



  ٤٥

  )١().عليه السالم

آحاد ليمكن تأويلها أوطرحها، وإمنا ثبتت بأخبـار        إن الرجعة مل تثبت خبصوص أخبار       : (ويقول أيضاً 
  على أن أكثرهم إمنا عول على اإلمجاع الذي هو مقطوع به، وال            ،مضى عليها عمل العلماء واعتقادهم    متواترة  

  )٢(). عليه السالم من أوليائه وأعدائهالقائم بأن اهللا حيي أمواتاً عند قيام حيتمل التأويل

ترتاب بعدما مهدت وأوضـحت لـك يف         أين ال أظنك  : هذا فاعلم يا أخي   فإذا عرفت   : (ويقول أيضاً 
 عليها يف مجيع األعصار، واشتهرت بينهم كالشمس يف رابعة النهار، حـىت           الشيعة القول بالرجعة، اليت أمجعت   

ـّع املخـالفون علـيهم يف               ،نظموها يف أشعارهم    واحتجوا ا على مجيع املخالفني يف مجيع أعصارهم، وشن
  )٣().ذلك

 احلقة، والفرقة احملقة، بل هي مـن        الشيعةاعلم أن ثبوت الرجعة مما أمجعت عليه         (:عبد اهللا شبر  ويقول  
  )٤().ضروريات مذهبهم

وأقواهلم يف تقرير هذه العقيدة الفاسدة اليت نقـلَت إمجاع علمائهم عليها كثرية جداً، وإمنا سقت هنـا                 
  .بعضها

اإليقاظ من   الذي ألف كتاب     احلر العاملي ـف بعض علمائهم الكبار ك    بالتألي) عقيدة الرجعة (وقد أفرد   
 اليت تنتصر هلـذه     وغريها من املؤلفات اخلاصة    ،الرجعة الذي ألف كتاب     األحسائي و .اهلجعة يف إثبات الرجعة   

عليـه  وأهل بيت النيب صلى اهللا      . العقيدة الفاسدة، مبئات الروايات املكذوبة على األئمة، وتدعي تواترها عنهم         
  .وآله وسلم منها ومنهم برآء

   

  :]عقيدة الرافضة يف التقية[ : التقّيةعقيدة 

 وهلم يف فـضلها     ،نة كبرية، ومرتلة رفيعة من دينهم      املشهورة، اليت حتتل مكا    الرافضةالتقيـة من عقائد    
  .مبالغات كبرية

ائي، وال إميـان ملـن ال        آب التقيـة من ديين ودين   (: -بزعمهم- قال   أبا جعفر  أن   احملاسن و الكايفففي  

                                                           
  .٢٤الرجعة ص )١(
  .٢٥املرجع نفسه ص )٢(
  .)٣٠ص(الرجعة  )٣(
  .)٢/٣(حق اليقني  )٤(



  ٤٦

  )١(.)تقيـة له

  )٢(.) التقية، وال دين ملن ال تقية لهإن تسعة أعشار الدين يف( :أيب عبد اهللاوفيهما أيضاً عن 

إنه مـن   ! ال واهللا ما على وجه األرض شيء أحب إىل اهللا من التقية، ياحبيب            (:  أنه قال  أيب جعفر وعن  
  )٣(.)من مل تكن له تقية وضعه اهللا ! ياحبيب،كانت له تقيـة رفعه اهللا

ـَبِء،         .. .(:  أنه قال  أيب عبد اهللا  وعن   ـَبء؟ قـال   : قلتما عبد اهللا بشيء أحب إليه من اخل : وما اخل
  )٤(.)التقية

ن ال يتخذْ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَوليـاَء مـن دو        (: ( حيتجون هلذه العقيدة الفاسدة بقوله تعاىل      الرافضةو
وال حجة هلم يف    )٥(]٢٨:آل عمران )) [الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيٍء إِالَّ أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً             

  .هذه اآلية وال غريها من النصوص

 ا أوالً مـن     ية حجة عليهم، فإن هذه اآلية خوطب      وهذه اآل : ( رمحه اهللا  ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
ال يتخذ الْمؤمنونَ الْكَـافرِين أَوليـاَء مـن دون          ((: فقيل هلم . كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من املؤمنني        

نِنيمؤوهذه اآلية مدنية باتفاق العلماء، فإن سورة آل عمران كلها مدنية، وكـذلك              ]٢٨:آل عمران )) [الْم ،
 على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن أحد منهم            املدينةـملائدة، ومعلوم أن املؤمنني ب     وا ، والنساء ،البقرة

 من أعظم الناس إظهـاراً      الرافضةو...  مع اجلمهور  الرافضةيكتم إميانه، وال يظهر للكفار أنه منهم كما تفعله          
 والقصائد الـيت يف مـدحهم        وال يظهر أحدهم دينه حىت إم حيفظون من فضائل الصحابة          ،أهل السنة ملودة  

ـ           ،أهل السنة  ما يتوددون به إىل      ،الرافضةوهجاء   هم  وال يظهر أحدهم دينه كما كان املؤمنون يظهـرون دين
إِالَّ أَنْ تتقُوا منهم    (: (وأما قوله تعاىل  .  فعلم أم من أبعد الناس عن العمل ذه اآلية         ،للمشركني وأهل الكتاب  

  . إال مصانعة:جماهد، قال ]٢٨:آل عمران)) [تقَاةً

ليس يف قليب، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليـه،              والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساين ما      
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يـستطع          «: كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

  )٦(.»ميانفبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإل

                                                           
  .)٢٥٥ص(، واحملاسن للربقي )٢/٢١٩(أصول الكايف  )١(
  .)٢٥٩ص(، واحملاسن للربقي )٢/٢١٧( أصول الكايف )٢(
  .)٢٥٧ص(أورده الربقي يف احملاسن  )٣(
  .)٢/٢١٩(أورده الكليين يف الكايف  )٤(
  .)١١٠ص(نوار الوضية وممن نص على استدالهلم ا حسني بن حممد العصفور يف األ )٥(
  .)٤٩ح ١/٦٩) (كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنكر من االميان(رواه مسلم  )٦(



  ٤٧

فاملؤمن إذا كان بني الكفار والفجار، ومل يكن عليه أن جياهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه    
ليس يف قلبه، إما أن يظهر دينه، وإما أن يكتمه، وهو مع هذا ال         يكذب ويقول بلسانه ما    وإال فبقلبه، مع أنه ال    

 وهو مل يكن موافقاً هلم علـى        ،فرعونآل فرعون وامرأة    يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن          
ـ           مجيع دينهم، وال كان يكذب، وال يقول بلسانه ما         ، يءليس يف قلبه، بل كان يكتم إميانه، وكتمان الدين ش

  )١(). آخريءوإظهار الدين الباطل ش

اإلسـالم وقواعـد     يف هذه اآلية، بل إن عقيدة التقية عندهم مناقضة ألصل            للرافضةفتبني أنه ال حجة     
  .الشريعة

ال يستطيع أن يظهره املسلم من دينه عند الكفار، دون إظهار دينهم             كتم ما : فالتقية الواردة يف اآلية هي    
: أنـه قـال    أيب جعفر فقد رووا عن    . يظهرون من عقائد خمالفيهم غري ما يعتقدون       الرافضةوموافقتهم فيه، و  

  )٢(.) إذا كانت اإلمرة صبيانية،جلوانيةخالطوهم بالربانية، وخالفوهم با(

  )٣().املراد ا إظهار موافقة أهل اخلالف فيما يدينون به خوفاً: ( مبيناً معىن التقية عندهمالبحراينويقول 

أن يقول اإلنسان قوالً مغايراً للواقع، أو يأيت بعمل منـاقض ملـوازين             : التقية معناها  (:اخلميينويقول  
  )٤(). أو ماله،أو عرضه ،الشريعة، وذلك حفاظاً لدمه

  . يبيحون التقية على كل حالالرافضةوالتقية الواردة يف اآلية إمنا هي يف حال اخلوف، و
 ليكون سجيته   ؛ يأمنه ليس منا من مل جيعلها شعاره ودثاره مع من        (:  أنه قال  الصادق عن   الطوسيروى  
  )٥(.)مع من حيذره

ند اإلكراه، ال يعدو أن يكون رخـصة، وتـرك           من الدين ع   يءوما دلت عليه اآلية من جواز كتم ش       
  .الشرع، بل إنه من أعظم اجلهاد يف سبيل اهللا الرخصة واألخذ بالعزمية جائز يف

تقية له، والتقية هي تـسعة أعـشار          فاألخذ بالتقية عندهم واجب، بل إنه ال دين ملن ال          :الرافضةوأما  
  .الدين عندهم، كما تقدم يف روايام

إن تارك  : لو قلت لك   !داود يا(:  عنه أنه قال له    داود الصرمي  من مسائل     بن حممد  عليوقد رووا عن    

                                                           
  .)٦/٤٢٤٢٤(منهاج السنة  )١(
  .)٢/٢٢٠(أصول الكايف  )٢(
  .)١/٢٠٢(الكشكول  )٣(
  .)١٤٧ص(كشف األسرار  )٤(
  .)٢٢٩ص(أمايل الطوسي  )٥(



  ٤٨

  )١(.)التقية كتارك الصالة لكنت صادقاً

  )٢(.)عتنا استعمال التقيةأشرف أخالق األئمة، والفاضلني من شي(:  أنه قالالباقروعن 

  . حىت يف العباداتيء جييزون التقية يف كل شالرافضةو

ما منكم أحد يصلي صالة فريضة يف وقتها، مث يصلي معهـم            (:  أنه قال  أيب عبد اهللا   عن   الصدوقروى  
  )٣(.)ذلك فارغبوا يف ،صالة تقية وهو متوضئ إال كتب اهللا له ا مخساً وعشرين درجة

أحدمها من تثـق    : تصل خلف أحد إال خلف رجلني      ال: وقال يل أيب يف رسالته إيلّ     ( :الصدوقويقول  
  )٤(.)خلفه على سبيل التقية واملـداراةسيفه وسطوته، وشناعته على الدين، وصل  ر تتقيبدينه وورعه، وآخ

ليس هذا من أيامـك،     :  يف يوم شك وهو يتغذى، فقال      أيب العباس أنه دخل على    ( :الصادقورووا عن   
أنـه  ت، وأنا واهللا أعلم     ادن، فدنوت وأكل  :  ما صومي إال صومك، وال فطري إال فطرك، فقال         :الصادقفقال  

  )٥(.)من رمضان

ومعلوم لدى اخلاص والعام من املسلمني، مناقضة هذا ألصل دين اإلسالم القائم على وجوب اإلخالص               
يقبل من األعمال إال ما كان خالصاً لوجهه،         هللا يف األعمال، واملتابعة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم فيها وأن اهللا ال            

  .على وفق سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

 إمنا هي نفاق حمض، بكل صورها وأشكاهلا،        ،الرافضة خالل هذا العرض يتبني أن عقيدة التقية عند          ومن
 ويدينون به، ويتعاملون به مع املسلمني باسم التقية         الرافضةوأن اإلسالم بريء منها ومن أهلها، وأن ما يقرره          

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنـوا     (( :ني حاهلم بقوله  كان عليه املنافقون يف عهد البعثة الذين فضحهم اهللا وب          هو حقيقة ما  
  ].١٤:البقرة)) [قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ

اموا إِلَى الصالة قَاموا كُسالَى يراُءونَ النـاس        إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَ       (: (وبقوله
  ].١٤٢:النساء)) [وال يذْكُرونَ اللَّه إِالَّ قَليالً

 ومكرهم، وأال ينخدعوا مبا يظهرون      الرافضةفعلى املسلمني اليوم أن يكونوا على حذر ويقظة من حيل           
 يقوم عليها دينهم، وتبىن عليها عقيدم، كعقيدة حتريـف          هلم من املوافقة، وإخفاء تلك العقائد الفاسدة، اليت       

                                                           
  .)٣٢٠ص(األصول األصيلة لعبد اهللا شبر  )١(
  .)٣٢٣ص(املصدر السابق  )٢(
  .)١/٢٦٦(حيضره الفقيه  من ال )٣(
  .)١/٢٦٥(من ال حيضره الفقيه  )٤(
  .)٣/٧٣(الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي للنباطي  )٥(



  ٤٩

القرآن، وتكفري الصحابة، وحقدهم الدفني على األمة وعلمائها، وغريها من عقائدهم املقررة يف كتبهم، وليعلم         
 ومبا يظهرون هلم من املوافقة يف الدين أن دينهم يقوم على ذلك النفـاق               أهل السنة أولئك املخدوعون م من     

 إىل اليوم، وأن هذا املسلك ميثل عقيدة أصيلة عندهم هي تسعة أعـشار              الرافضةخلداع، من يوم أن عرفت      وا
 فهل يعي املغـرورون ويتنبـه       ، كتبهم القدمية واحلديثة   بذلكدينهم، وال إميان ملن مل حيققها، على ما صرحت          

  !الغافلون؟

   



  ٥٠

   :مائهممطاعن الرافضة على أئمة أهل السنة وعل:  الرابعاملبحث

 من بني طوائف األمة حبقدهم العظيم، وطعنهم الشديد، على سائر سلف األمة وعلمائها              الرافضةانفرد  
  . املعاصرين، على ما هو معلوم لدى املطلع على كتبهمالسنةابتداء من الصحابة إىل علماء 

اوة نابعة مـن بغـض       لسلف األمة وعلمائها يدرك أن هذه العد       الرافضةويف احلقيقة إن املتأمل لعداوة      
مؤسسي هذا املذهب اخلبيث هلذا الدين وأهله، حيث وضعوا ألتباعهم الطعن يف نقلة هذا الدين وعلمائه بقصد            

  .هدمه من أساسه
 تزداد حبـسب مكانـة      الرافضةوإن من األدلة الظاهرة، والرباهني الساطعة، على صحة هذا أن عداوة            

وهلذا جيد املطلع على أقواهلم وكتبهم، أنه قد ورد فيها من املطاعن            . يهالرجل يف اإلسالم، وسبقه إليه، وبالئه ف      
 علـي  رضي اهللا عنهما ما مل يرد يف حق غريمها من الصحابة حىت من الذين اختلفوا مع                  عمر و أيب بكر يف حق   

ابة عموماً  رضي اهللا عنه وذلك ملكانتهما العالية يف الدين وحسن بالئهما فيه، كما أن هلم من املطاعن يف الصح                 
املطاعن يف أئمة اإلسالم وعلمائه ما ليس يف من هم دوم            ما ليس يف من بعدهم من السلف، وكذلك هلم من         

  .يف الفضل

الـذين  - أهل السنة  يف الوقت الذي يطعنون فيه يف خيار أئمة          الرافضةأن هؤالء   : وأغرب من هذا كله   
 ويرموم مبا يرموم به من      -بته احملبة الشرعية الصحيحة    رضي اهللا عنه وحم    عليهم أعظم الناس حتقيقاً ملواالة      

 الذين يفسقونه، وإذا ما ذكـروهم،       النواصب الذين يكفرونه، و   اخلوارجالكفر، والنفاق، يغضون الطرف عن      
  . من الذم والقدحأهل السنةفإم ال يذكروم مبا يذكرون به أئمة 

الصحابة، فإين أذكر هنا بعض مطاعنهم على أئمة وإن كان احلديث قد سبق بذكر بعض مطاعنهم على          
  : وعلمائهم، الذين هم خيار األمة بعد الصحابةأهل السنة

 حيـث أورد يف الـد       الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي     يف كتابه    )١(النباطيفمن ذلك ما أورده     
يف ذكر رواـم    ( :عنون له بقوله   وعلمائهم   أهل السنة الثالث من هذا الكتاب فصالً خاصاً بالطعن على رواة          

  ).والطعن فيهم
:  من بعد الصحابة   أهل السنة قال بعد الطعن يف طائفة كبرية من فقهاء الصحابة ويف سياق طعنه يف أئمة               

 كـان  :الـسعدي  كـذاب، وقـال   :وكيع كان كذاباً بإمجاع احملدثني، وقال  :اجلزري قال   ،مقاتل: ومنهم(

                                                           
  ).هـ٨٧٧(زين الدين علي بن يونس العاملي النباطي، متوىف عام : هو )١(

كتاب الـصراط   : كان عاملاً، فاضالً، حمققاً، مدققاً، ثقة، متكلماً، شاعراً، أديباً، متبحراً، له كتب منها             (:قال عنه احلر العاملي   
  .)١/١٣٥(أمل اآلمل ).  إىل مستحقي التقدمياملستقيم



  ٥١

  ...حسوداً
 فال ينكر عليه، فلمـا      علياً على ولده، وكان يسمعه يلعن       للحجاج كان مؤدباً    نحممد بن سريي  : ومنهم

  .ال أطيق أمسع شتمه:  خرج من املسجد وقالاحلجاجلعن الناس 

  .هشام بن عبد امللك كان يف شرطة سفيان الثوري: ومنهم
 يلعن  بد امللك ع إنه كان يضع األحاديث لبين مروان وكان مع          :سفيان بن وكيع   قال   ،الزهري: ومنهم

  . بطريقني أنه قتل غالماً له)١(الشاذكوين وروى .علياً

 ،علي بن احلـسني    أنه تأىب من حضور جنازة       أبو معشر  روى   ،احلجاز فقيه   ،سعيد بن املسيب  :  ومنهم
  .علي بن احلسنيركعتني أحب إيلَّ من حضور : وهو ابن ناقل هذا الدين، وحممود عند سائر املسلمني، وقال

  .اجلنة والنار خيربان:  روى،خالد الواسطي: ومنهم
  .هشام بن عبد امللكـ كان شرطياً لمنصور بن املعتمر: ومنهم

  .احلسني وختلف عن احلجاج كان على عطاء اخليل يف زمرة ،سعيد بن جبري: ومنهم
 إىل  احلجـاج  وخرج يف جنـد      ،احلسني وختلف عن    ،ابن األشعث  خرج مع    ،احلسن البصري : ومنهم

  . قتله الكفار، وخذله املنافقون، فنسب مجع املهاجرين واألنصار إىل النفاق:عثمان وقال يف ،خراسان
 بل أخذا عطاءمهـا منـه       ،صفني إىل   عليمل خيرجا مع    :  اهلمدانيان مرة و ،مسروق بن األجدع  : ومنهم

  ... يأخذ له املكساهللا بن زياد عبيدـ لالبصرةـ يلي اجلسر بمسروق وكان ،قزوينوهربا إىل 

  .قبلك من اليهوديةما خرجت :  مبحجنه فشجه، فقال لهأبو ذر ضربه ،كعب األحبار: ومنهم
 إىل  اهللا بن زيـاد    عبيد ويف جيش    ،ابن األشعث  وخرج مع    ،احلسني ختلف عن    ،إبراهيم النخعي : ومنهم

  .خراسان
  . عليه السالماحلسني خرج إىل قتال ،أبو إسحاق السبيعي: ومنهم

 أنه سرق من بيت املال الشاذكوين وأسند ،احلسني وختلف عن ،ابن األشعثرج مع  خ،الشعيب:  ومنهم
  . كانوا اليؤمنون على دعائه،مرة و،مسروقاً و،شرحياًمائة درهم يف خفية، وأن 

                                                           
  .أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد املنقَري البصري، املعروف بالشاذكوين، من أهل البصرة: هو )١(

هو أضعف عندي من كل     : وذكره البخاري فقال  . يتهم بشرب النبيذ، وغري ذلك، وكان يتهم بوضع احلديث        : قال السمعاين 
  ).هـ٢٣٤(هو ليس بثقة، مات سنة :  أبو عبدالرمحن النسائيوقال. ضعيف

  .)٣/٣٧١(انظر األنساب 



  ٥٢

أبـو بكـر     وبني يديه شطرنج، وروى      الشعيبدخلت على   :  قال أيب حنيفة  إىل   لول إىل   العطاروأسند  
الفـضل  يهون عليه أن تقوم الصالة وهو يلعب بالشطرنج والنرد، وروى             كان ال  الشعيب أن   املغرية عن   الكويف

 يلعب بالشطرنج، فإذا مر عليه من يعرفه أدخـل رأسـه يف             الشعيب أنه رأى    النضر بن حمارب   عن   بن سليمان 
  .قطيفته

محاد : م مثل  أنه أول من وضع العشور، وروى فقهاؤه       أبو عاصم النيلي   روى عنه    ،خالد احلذّاء : ومنهم
  . مبرتلة العجل الذي اختذه بنو إسرائيلعلياًإنا لنرى :  وغريه،بن زيد

وقد ذكر علمـاؤهم أن     . فهذا اختالف من أخذوا عنهم أمر دينهم واعتمدوا يف االحتجاج على قوهلم           
  )١().عامة من تعلق م علم احلديث مبتدعة

وبعض ما ذكره منقول بنـصه مـن         لنيل منهم  وا أهل السنة  يف الطعن على أئمة      النباطيهذا ما ذكره    
  )٢(.ابن شاذانـل اإليضاحكتاب 

 الصوفيةظلمة حالكة يف بيان أحوال      : ( حتت عنوان  األنوار النعمانية  يف كتابه    نعمة اهللا اجلزائري  ويقول  
ق، اعلم أن هذا االسم وهو التصوف كان مستعمالً يف فرقة من احلكماء الزائغني عن طريق احل               : ()النواصبو

احلـسن  ـمث قد استعمل بعده يف مجاعة من الزنادقة، وبعد جمئ اإلسالم استعمل يف مجاعة من أهل اخلالف ك                 
 وحنوهم، وقد كانوا يف طرق من اخلالف مع األئمـة علـيهم             ،أيب هشام الكويف   و ،سفيان الثوري  و ،البصري

هم، وباحثوهم وأرادوا إطفاء نـور      السالم، فإن هؤالء املذكورين قد عارضوا األئمة عليهم السالم يف أعصار          
اهللا، واهللا متم نوره ولو كره الكافرون، والذي وجد منهم يف أعصار علمائنا رضوان اهللا عليهم، قد عارضهم                  

  )٣().ورد عليهم، وصنف علماؤنا كتباً يف ذمهم والرد عليهم

لذين هم محلـة العلـم،    من خيار األمة بعد الصحابة وهم التابعون وأتباعهم، ا    الرافضةفهذا هو موقف    
وإمنا ذكرت هنا مناذج من طعنهم فيهم، بغية االختصار، وإال فكتبهم تزخـر             . وقدوة الناس يف اخلري والفضل    

  .بالكثري من املطاعن والشتائم على أولئك األخيار

مـة   فقد بالغوا يف الطعن عليهم حبسب مقامهم يف األ         أهل السنة  وأما أئمة املذاهب الفقهية األربعة عند       
  .وانتفاع الناس بعلومهم

  : وها هي ذي مناذج من مطاعنهم عليهم

                                                           
  .)٣/٢٤٢٥٤(الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي  )١(
  .)٤٤٧ص(اإليضاح : انظر )٢(
  .)٢/٢٨١(األنوار النعمانية  )٣(



  ٥٣

   : يف اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللاطعنهم 

يف ختطئة كل واحد من األئمة      : ( ضمن فصل خاص عقده للطعن يف األئمة األربعة بعنوان         النباطييقول  
  ...: وفيه أمور،أبو حنيفةاألول ( ):األربعة

  . وضع احلديث على وفق مذهبهنيفةأبو ح أجاز :الغزايلقال 
 لو أدركين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألخذ بكـثري مـن          :أبو حنيفة  قال   ،يوسف بن أسباط  وعن  

  ...أقوايل
  : فكتب إليه شعراًمساوراً فلما تنسك عاب مساور يشرب مع أبو حنيفة كان :جمالس ابن مهديويف 

  بغري شتمي وانتقاصي  إن كـان فقهك ال يتـم

  من األداين واألقاصي  اقعد وقم يب حيث شئتف
  وأنا مقيم على املعاصي  فلطال ما زكّيتين

  يف أباريق الرصاص  أيام تعطيىن وتأخذ

 ،ن وأكاذيب على هذا اإلمام اجلليـل      ماذكره من مطاع   خلإ)١(...) مبال وكف عنه   أبو حنيفة فأنفذ إليه   
  .عليه من اهللا ما يستحق

عليه السالم وأنا أقول خالفاً لقوله، وحكي عنه         علي قال   : فكان يقول  يفةأبو حن وأما   (:البحراينويقول  
 يف مجيع أقواله وفتاواه، ومل يبق إال حالة السجود، فما أدري أنه يغمض              جعفر بن حممد  أنه كان يقول خالفت     

  )٢(). الناس بنقيض فعله وأفيت،عينيه أو يفتحها حىت أذهب إىل خالفه

   :ه اهللا يف اإلمام مالك رمحطعنهم 

واهللا ما اقتتلوا   :  ويقول ،الزبري و طلحة و عثمان و علياً يذكر   مالكاًكان  : ( ضمن طعنه عليه   النباطييقول  
  .إال على الثريد األعفر

:  ليسمع منه احلديث فسمع يف داره املزمار واألوتار فأنكر عليه فقال           مالك على   حممد بن احلسن  ودخل  
  .إنا ال نرى به بأساً

 وحلقه ومحله على    مالكاً ضرب   جعفر بن سليمان   أن   أيب داود  و ابن حنبل  وغريها عن    لياءحلية األو ويف  

                                                           
  .)٣/٢١٣(الصراط املستقيم  )١(
  .)٣/٤٦(الكشكول ليوسف البحراين  )٢(



  ٥٤

  )١().نا فعدلوا فيناما أقول يف قوم ولو : فسئل عنهم فقالاخلوارجعلى رأي  بعري، وروي أنه كان

   

   : يف اإلمام الشافعي رمحه اهللاطعنهم 

  .ابن إدريسسود اهللا وجه :  أنه قالاشبن عيأيب بكر عن : ( يف معرض طعنه عليهالنباطييقول 
  .غري فقيه وال مأمون:  فقالالثوري عند الشافعي ذكر :عمار بن زريقوقال 

  ... ال حيدث إال وجلانبه غالم أمرد حسن الوجهالشافعي كان :القاضي بن شهريوقال 

ته وجب على زوجها    إذا أبصر امرأة وأعجب   :  ونسب نبينا إىل الرغبة يف احلرام حيث قال        :النباطيوقال  
  )٢().طالقها

   : يف اإلمام أمحد رمحه اهللاطعنهم 

يعد من    ال ، يستعمل احلياكة  ، جاهل، شديد النصب   ،ذي الثدية هو من أوالد    : ( يف ترمجته  الكشييقول  
  )٣().الفقهاء

  )٤(). ولو قليالًعلياًيكون الرجل سنياً حىت يبغض   ال:أمحديف مسند جعفر قال  (:النباطيويقول 

 وكشفت له   تأمل أمري املؤمنني مجاعتكم،    وقد:  نسخة للحنابلة فيها   الراضي باهللا ووقع  : ( ويقول أيضاً 
 يزين حلزبه احملظور، ويركب م صعاب األمور، ويـديل          إبليس فوجده كاللعني    ،اخلربة عن مذهب صاحبكم   

  )٥().هلم حبل الغرور

   : اإلمامان احملدثان البخاري ومسلموأما 

 أخباراً مجة يف فضائل أهل البيت صحيحة على         مسلم و البخاريكتم  : ( يف الطعن عليهما   اطيالنبفيقول  
  )٦().شرطهما

 بعد أن ذكر مجلة من األحاديث املوضوعة والضعيفة زعم أن الـشيخني قـد أسـقطاها مـن                   ويقول

                                                           
  .)٣/٢٢٠(ط املستقيم إىل مستحقي التقدمي الصرا )١(
  .)٣/٢١٢١٩(الصراط املستقيم  )٢(
  .)٣/٢٢٣(يف الصراط املستقيم : إىل مستحقي التقدمي نقله عن الكشي، النباطي )٣(
  .)٣/٢٢٤(الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي  )٤(
  .)٣/٢٢٥(الصراط املستقم إىل مستحقي التقدمي  )٥(
  .)٣/٢٣٢(املصدر نفسه  )٦(



  ٥٥

كيف يرجحون  فهذه األحاديث إن كانت مل تصل إىل الشيخني مع شهرا، فهو دليل قصورمها ف             : (-كتابيهما
كتابيهما ويلهجون بذكرمها على غريمها، وإن وصلت إليهما فتركا روايتها ونقلها كان ذلك من أكرب التهمة                

  )١(). والرجوع عن السبيل الواضح إىل االعتساف،واالحنراف

 ، وال أكثر درجة منـه     ،ما رأينا عند العامة أكثر صيتاً منه       (:البخاريويقول أيضاً يف طعنه على اإلمام       
  )٣().غشت بدراً، كتم احلق وأقصاه، وأظهر الباطل وأدناه )٢(فكأنه جيفة علت، أو كلفة

 وعلمائهم، توضح مدى حقدهم وبغضهم،   أهل السنة  يف حق أئمة     الرافضةفهذه مناذج مما جاء يف كتب       
  .وشدة عدائهم هلم

 ،م يف الطعن يف الـسلف     وليعلم القارئ أين إمنا سقت هنا أمثلة فقط وإال فقد تركت نصوصاً أخرى هل             
  . وتأمثاً من نشرها بني الناس، ترتهاً عن نقلها؛ ونيل عظيم من أعراضهم ودينهم،فيها قدح شنيع

 من سـلف    الرافضة رمحه اهللا يف بيان موقف       ابن تيمية وأختم احلديث هنا بنقل مهم عن شيخ اإلسالم         
  .األمة وأئمتها تأكيداً ملا تقدم نقله من كتبهم

 وعامة املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم      ،عثمان و ،عمر و ،أبا بكر  كفّرت   الرافضة: (هللايقول رمحه ا  
صلى اهللا عليه وسلم مـن املتقـدمني         أمة حممد  بإحسان، الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، وكفروا مجاهري        

  .واملتأخرين
ة، أو ترضى عنهم كما رضي       العدال ؛واألنصار ،واملهاجرين ،عمرو ،أيب بكر فيكفرون كل من اعتقد يف      

أيب  و،سعيد بن املـسيب مثل : اهللا عنهم، أو يستغفر هلم كما أمر اهللا باالستغفار هلم، وهلذا يكفرون أعالم امللة  
 ،أيب حنيفة  و ،األوزاعي و ،مالك:  ومثل ،إبراهيم النخعي  و ،عطاء بن أيب رباح    و ،أويس القرين  و ،مسلم اخلوالين 

أيب سـليمان    و ،فضيل بن عيـاض    و ،أمحد بن حنبل   و ،الشافعي و ،الثوري و ،محاد بن سلمة  و ،محاد بن زيد  و
  .وغري هؤالء ،سهل بن عبد اهللا التستري و،اجلنيد بن حممد و،معروف الكرخي و،الداراين

ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، ألن أولئك عندهم كفـار أصـليون، وهـؤالء                 
  .من الكفر األصليمرتدون، وكفر الردة أغلظ باإلمجاع 

 وأكثر املهاجرين واألنصار، وأزواج الـنيب       عمر و أبا بكر  يرون   -عندهم-وأكثر حمققيهم   : إىل أن قال  

                                                           
  .)٣/٢٣٤(املصدر نفسه  )١(
لـسان العـرب   . هو سواد يكـون يف الوجـه  : لون بني السواد واحلمرة، وقيل: محرة كَدرة تعلو الوجه، وقيل   : الكلفة )٢(

)٩/٣٠٧(.  
  .)٣/٢٢٦(الصراط املستقم إىل مستحقي التقدمي  )٣(



  ٥٦

 وسائر أئمة املسلمني وعامتهم ما آمنوا باهللا طرفة عني قـط، ألن             ،حفصة و ،عائشة: صلى اهللا عليه وسلم مثل    
 ومنهم من يرى أن فرج      ،السنةه كما يقوله بعض علماء      اإلميان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطالً من أصل        

 البد أن متسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على           حفصة و عائشةالنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي جامع به         
  )١(). ألن وطء الكوافر حرام عندهم؛زعمهم

   

                                                           
  .)٢٨/٤٧٤٨١(جمموع الفتاوى  )١(



  ٥٧

   :موقف أهل السنة من الرافضة ومن عقيدهتم:  اخلامساملبحث

  

   :قف أهل البيت من الرافضة ومن عقائدهممو: أوالً 

 ومن عقائدهم، فهم    الرافضة يف موقفهم من     أهل السنة أئمة أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم كسائر          
وهم من أشد الناس ذماً ومقتاً هلم وذلك لنـسبتهم          . يعتقدون ضالهلم واحنرافهم عن السنة، وبعدهم عن احلق       

 الرافـضة ثرة كذم عليهم، وقد تعددت عبارات أهل البيت وتنوعت يف ذم            تلك العقائد الفاسدة إليهم، وك    
  . وبراءم من عقيدم

  : جاء عنهم يف براءهتم من عقائد الرافضة وتأصيلهم عقيدة أهل السنةفمما 

 أبوخري هذه األمة بعد نبيها      ( :الكوفة رضي اهللا عنه وتواتر عنه أنه قال وهو على منرب            عليما ثبت عن    
  )١(.) رضي اهللا عنهماعمرمث  بكر

  )٢(.)يفضلين أحد على الشيخني إال جلدته حد املفـتري ال(:  وعنه رضي اهللا عنه أنه قال

من أن ألقى اهللا مبثل عمله       إيلما خلفت أحداً أحب     ( :عند تشييعه  عمر أنه قال يف حق      الصحيحنيويف  
ك أين كنت أمسع كثرياً رسول اهللا صـلى اهللا          مي اهللا إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا مع صاحبيك، وذل          أ و ،منك

 وإن  ،عمر و أبو بكر  وخرجت أنا و   ،عمر و أبو بكر  ودخلت أنا و   ،عمر و بكر أبوذهبت أنا و   :عليه وسلم يقول  
  )٣(.)كنت ألظن أن جيعلك اهللا معهما

لـى  تقدم، وتدل ع    يف الشيخني كما   الرافضة رضي اهللا عنه تناقض عقيدة       عليوهذه اآلثار الثابتة عن     

                                                           
، وصححه األلبـاين يف ظـالل اجلنـة،         )٥٥٦ص(، وابن أيب عاصم يف السنة       )١/١٠٦(د  أخرجه اإلمام أمحد يف املسن     )١(

، وحممد بن عبدالواحد املقدسـي يف       )٢٨٣ص(، ورواه أبو نعيم يف كتاب اإلمامة        )٧/١٣٦١٣٩٧(وأخرجه الاللكائي   
 شيخ اإلسـالم  قال). ٢٩٦ص(، وأبو حامد املقدسي يف رسالة يف الرد على الرافضة    )٧٣ص(النهي عن سب األصحاب     

وقد تواتر عنه من الوجوه الكثرية أنه قال علـى منـرب     : (ابن تيمية ضمن حديثه عن براءة علي رضي اهللا عنه من الرافضة           
رواه  فيمـا  .وبذلك أجاب ابنه حممد بن احلنفية      .بكر، مث عمر   أبو :خري هذه األمة بعد نبيها    : الكوفة وقد أمسع من حضر    

كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صـلى        (، وانظر األثر يف البخاري      )١/١١٢(سنة  منهاج ال ) البخاري يف صحيحه  
  .)٣٦٧١ح٧/٢٠(فتح الباري ). اهللا عليه وسلم لو كنت متخذاً خليالً

، وأبو حامد املقدسي يف رسالة يف الرد       )٥٦١ص(، وابن أيب عاصم يف السنة       )٢/٥٦٢(خرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة        أ )٢(
  .)٢٩٨ص(فضة على الرا

، ومـسلم   )٣٦٨٥، ح ٧/٤١(فتح الباري   ) كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب       (أخرجه البخاري يف     )٣(
  .)٢٣٨٩، ح٤/١٨٥٨) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه(



  ٥٨

أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه        ومن عقيدم، وتوليه للشيخني وسائر     الرافضةرضي اهللا عنه من      عليبراءة  
اهللا مبثـل عمـل    وسلم، وحبه هلم، وإقراره للشيخني بالفضل عليه، وعقوبته من فضله عليهما، ومتنيه أن يلقى      

ينسبه إلـيهم    طيبني املطهرين من كل ما     فرضي اهللا عنه وعن سائر أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال            .عمر
  . املارقنياخلوارجو ،الرافضةأهل البدع من 

 ومـن عقيـدم،     الرافضة رضي اهللا عنه جاءت أقوال أبنائه، وأهل بيته، يف الرباءة من             عليمث من بعد    
  :  وإليك طرفاً من أقواهلم يف ذلك.أهل السنةوانتصارهم لعقيدة 

  :عنهما احلسن بن علي رضي اهللا قول 

كذبوا (:  مبعوث قبل يوم القيامة، قال     علياً تزعم أن    الشيعة إن   :للحسنقلت  :  قال عمرو بن األصم  عن  
  )١(.) اقتسمنا ماله وال، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه؛الشيعةـواهللا ما هؤالء ب

: الفـة، قـال   إنك تريد اخل  : يقولونإن الناس   :  رضي اهللا عنهما   للحسن بن علي   قيل   أبو نعيم وروى  
 حياربون من حاربت، ويساملون من ساملت، فتركتها ابتغاء وجه اهللا، وحقـن             ،كانت مجاجم العرب يف يدي    (

  )٢(.)صلى اهللا عليه وسلم دماء أمة حممد

   

  : احلسني بن علي رضي اهللا عنهماقول 

اللهم : (-ىل أعدائه الذين كاتبوه ووعدوه بالنصر، مث تفرقوا عنه وأسلموه إ        - العراقكان يقول يف شيعة     
  )٣(). وأحصهم عدداً، غروين، وخدعوين، وصنعوا بأخي ما صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرهمالعراقإن أهل 

مث كان نتيجة غدرهم وخذالم له استشهاده رضي اهللا عنه هو وعامة من كان معه من أهل بيته، بعد                   
اة جسيمة، يتفطر هلا قلـب كـل        بة عظيمة، ومأس  فكان مقتله رضي اهللا عنه مصي     . أن تفرق عنه هؤالء اخلونة    

 بإقامة تلك املـآمت     احلسني الذين يظهرون اليوم حتسرهم وندمهم على مقتل         ،الشيعة توىل كربها هؤالء     ،مسلم
 وأعظم غـدرهم    !املبتدعة يف يوم عاشوراء من كل سنة، فقبحهم اهللا ما أكذب دعواهم يف والية أهل البيت               

  !! وخذالم هلم

  :ي بن احلسني رمحه اهللا علقول 

حـبكم   زال بنا أحبونا حب اإلسالم، وال حتبونا حب األصنام، فما          !العراقيا أهل   (: ثبت عنه أنه قال   
                                                           

  .)٣/٢٦٣(لذهيب يف السري ، وأورده ا)٢/١٧٥(، ويف فضائل الصحابة )١/١٤٨(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(
  .)٢/٣٧(حلية األولياء  )٢(
  .)٣/٣٠٢(أورده الذهيب يف السري  )٣(



  ٥٩

  )١()حىت صار علينا شيناً

اهللا عنهم، فلمـا     رضي   عثمان و عمر و أيب بكر  فقالوا يف    ،العراقأنه جاءه نفر من أهل      :  وعنه رمحه اهللا  
ربوين أنتم املهاجرون األولون الذين أُخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضالً مـن اهللا              أال خت (: فرغوا قال هلم  

فأنتم الذين تبوؤا الدار واإلميان مـن       :  قال !  ال:  أولئك هم الصادقون؟ قالوا    ، وينصرون اهللا ورسوله   ،ورضواناً
ن على أنفسهم ولو كان ـم        ويؤثرو ، وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أتوا       ،قبلهم، حيبون من هاجر إليهم    

أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عـز  :  قال! ال: خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون؟ قالوا        
علْ في قُلُوبِنـا    والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تج             (: (وجل

  )٢(.)م اخرجوا فعل اهللا بك]١٠:احلشر)) [غالًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رُءوٌف رحيٌم

  : حممد بن علي الباقرقول 

 أحسن ما يكـون مـن       عمر و أيب بكر  على أن يقولوا يف      فاطمةأمجع بنو   (:  أنه قال  حممد بن علي  عن  
  )٣(.)القول

 أبا بكـر  يزعمون أم حيبوننا، ويتناولون      العراقـإن قوماً ب  ( :جابر اجلعفي ـأنه قال ل   وعنه رمحه اهللا    
 منـهم،   يء أين أبرأ إىل اهللا تعاىل منهم، واهللا بر        يزعمون أين أمرم بذلك؛ فأخربهم     رضي اهللا عنهما، و    عمرو

، إن مل أكن أستغفر هلمـا،       نالتين شفاعة حممد    ال ،و وليت؛ لتقربت إىل اهللا بدمائهم     والذي نفس حممد بيده ل    
  )٤(.)إن أعداء اهللا غافلون عنهماوأترحم عليهما، 

 ،هللا إين ألتوالمها، وأستغفر هلما    وا(:  فقال عمر و أيب بكر  عن   أبا جعفر سألت  :  قال بسام الصرييف وعن  
  )٥(.)داً من أهل بييت إال هو يتوالمهاوما أدركت أح

  : زيد بن علي رمحه اهللاقول 

                                                           
، والذهيب يف السري    )٣/١٣٧(، وأورده أبو نعيم يف احللية       )٧/١٣٩٨(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة          )١(

)٤/٣٩٠(.  
  .)٣/١٣٧(أورده أبو نعيم يف احلليه  )٢(
، وأبو حامد املقدسي يف الرد على )٤/٤٠٦(أ، وأورده الذهيب يف السري ) ١٥/٣٥٥( عساكر يف تاريخ دمشق      أخرجه ابن  )٣(

  .)٣٠٢ص(الرافضة 
، وأورده البيهقـي يف كتـاب االعتقـاد         )٧٥ص( عن سب األصحاب     يالواحد املقدسي يف النه    أخرجه حممد بن عبد    )٤(

  .)٣٠٣ص(، وأبو حامد املقدسي يف الرد على الرافضة )٣٦١ص(
ب، وأورده ابن كثري يف البدايـة        )١٥/٣٥٥(، وابن عساكر يف تاريخ دمشـق       )٥/٣٢١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات       )٥(

  .٣٠٤، وأبو حامد املقدسي يف الرد على الرافضة ص)٤/٤٠٣(، والذهيب يف السري )٩/٣٢١(والنهاية 



  ٦٠

آل )) [وسيجزِي اللَّـه الـشاكرِين    ((مث تال    ، إمام الشاكرين  أبو بكر كان  ( :أنه قال  زيد بن علي  عن  
  )١(.)عليمن   هي الرباءةأيب بكرالرباءة من  :مث قال ]١٤٤:عمران

 فإن شئت فتقـدم،    ، رضي اهللا عنهم   علي الرباءة من    ،عمر و أيب بكر الرباءة من   (: وعنه رمحه اهللا أنه قال    
  )٢(.)وإن شئت فتأخر

  : جعفر بن حممد الصادققول 

 :فقـال  .املدينة أتاهم وهم يريدون أن يرحتلوا من        جعفر بن حممد   أن   :اجلبار بن عباس اهلمداين    عبدعن  
من زعم أين إمام معصوم مفترض الطاعة؛ فأنا منه          :إنكم إن شاء اهللا من صاحلي أهل مصركم، فأبلغوهم عين         (
  )٣(.)يء فأنا منه بر؛عمرو أيب بكر، ومن زعم أين أبرأ من يءبر

توهلمـا   !سامليا  :  فقال عمر و أيب بكر  عن   جعفر وابنه   أبا جعفر سألت  :  قال ةسامل بن أيب حفص   وعن  
 جـدي، ال    أبو بكـر  أيسب رجل جده؟     !سامل يا   :جعفروابرأ من عدومها؛ فإما كانا إمامي هدى، مث قال          
  )٤().ن مل أكن أتوالمها وأبرأ من عدومهانالتين شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة إ

أيب  شيئاً، إال وأنا أرجوا من شـفاعة         عليما أرجوا من شفاعة     (:  أنه كان يقول   جعفر بن حممد   وعن  
  )٦(.))٥( مثله، لقد ولدين مرتنيبكر

  .) عن رجلني قد أكال من مثار اجلنةإنك تسألين(:  فقالعمر وأيب بكروعنه رمحه اهللا أنه سئل عن 

  )٧()عمر وأيب بكربرئ اهللا ممن تربأ من (: ه أنه قالوعن

 وأشهد باهللا إنه لبـار يف       ،جعفر الصادق قلت هذا القول متواتر عن      : ( معقباً على هذا األثر    الذهيبقال  

                                                           
ب، وأورده   )٦/٣٢٤(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق       )٧/١٣٠٢(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة          )١(

  .)٥/٣٩٠(الذهيب يف السري 
  .)٧٥ص(الواحد املقدسي يف النهي عن سب األصحاب  أخرجه حممد بن عبد )٢(
  .)٦/٢٥٩(أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء  )٣(
، وأورده  )٧/١٣٠١( اعتقاد أهل السنة     ، والاللكائي يف شرح أصول    )٢/٥٥٨(أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة          )٤(

  .)٦/٢٥٨(الذهيب يف السري 
وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر التيمي، وأمها هي أمساء بنـت                 : (قال الذهيب يف ترمجة جعفر بن حممد       )٥(

  .)٦/٢٥٥(سري أعالم النبالء )ولدين أبو بكر الصديق مرتني: عبدالرمحن بن أيب بكر، وهلذا كان يقول
  .)٦/٢٥٩(، وأورده الذهيب يف السري )٧/١٣٠١(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٦(
  .)٦/٢٦٠(أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء  )٧(



  ٦١

  )١(.)الرافضةقوله، غري منافق ألحد، فقبح اهللا 

 إمامتهم وواليتهم، وينسبون    ةالرافضفهذه هي أقوال أئمة أهل البيت، الطيبني، الطاهرين، الذين تدعي           
كل ما يلصقونه     ومن دينهم، وبراءم منهم ومن     ،الرافضةإليهم عقيدم؛ جاءت موضحة ومبينة موقفهم من        

 وأن هؤالء األئمة من أهل البيت       ،م من عقائدهم املكفرة، ومطاعنهم على خيار الصحابة، وأمهات املؤمنني         
 فهي عقيدم اليت ا يدينون، وعليهـا يوالـون          ، يف كل كبري وصغري    ، ظاهراً وباطناً  ،أهل السنة على عقيدة   
 ظامل هلم، فرمحهم اهللا رمحـة واسـعة، وقـبح اهللا            ، وأن من نسب هلم غري ذلك فهو كاذب عليهم         ،ويعادون
  .  ما أعظم فريتهم عليهم وأشد أذيتهم هلمالرافضة

   :أقوال املنسوبني للتشيع من األئمة املتقدمني: ثانيا 
)٢(  

 عمـر  و أيب بكـر   األوىل ما يفضلون على      الشيعةأدركت  : ( قال ليث بن أيب سليم    عن   الاللكائيروى  
  )٣().أحداً

 يف هذا املسجد عشرين سنة، وناسـاً        املسيب بن جنبة الفزاري   جالست  : ( أنه قال  سلمة بن كهيل  وعن  
 صلى اهللا عليه وسلم إال خبـري،        مسعت أحداً منهم تكلم يف أحد من أصحاب رسول اهللا           كثرياً، فما  الشيعةمن  

  )٥().)٤(عثمان وعليوما كان الكالم إال يف 

 أو كانوا يف ذلـك      ،علياً املتقدمون، الذين صحبوا     الشيعةوهلذا كانت    (:ابن تيمية ويقول شيخ اإلسالم    
عترف بـه    وهذا مما ي   ،عثمان و علي وإمنا كان نزاعهم يف تفضيل       ،عمر و أيب بكر الزمان، مل يتنازعوا يف تفضيل      

  )٦(). األكابر من اآلوائل واألواخرالشيعةعلماء 

: ال أفضل أحداً، قال   : أرأيت من قال  : ()٧(شريكـقلت ل :  قال إبراهيم بن أعني   عن   الاللكائيوروى  

                                                           
  .)٦/٢٦٠(سري أعالم النبالء  )١(
خني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما،       تقدمي علي على عثمان، دون التعرض للشي      : التشيع يف اصطالح العلماء املتقدمني هو      )٢(

  .وقد تقدم يف كالم الذهيب أن هذا قد وجد يف التابعني وتابعيهم، مع الدين، والورع، والصدق
  .من هذا الكتاب) ٣١ص(نص كالمه : انظر

  .)٦/٢٥٥(، وأورده الذهيب يف السري )٧/١٣٠٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
  .ي اهللا عنهمايف املفاضلة بينهما رض: أي )٤(
  .)٧/١٣٦٨(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٥(
  .)١/١٣(منهاج السنة  )٦(
  .شرِيك بن عبد اهللا النخعي، القاضي أبو عبد اهللا، أحد األعالم، كانت وفاته سنة سبع وسبعني ومائة: هو )٧(



  ٦٢

  )١().؟عمر وأبو بكرهذا أمحق أليس قد فُضل 

أيب لغين أنك تنال مـن      ب:  فقال شريكاً عبد اهللا بن مصعب الزبريي    لقي  :  قال سليمان بن أيب شيخ   وعن  
  )٢().!!عمر وأيب بكر فكيف أنال من ،الزبريواهللا ما أنتقص  (:شريك فقال ؟عمر وبكر

قُبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستخار املسلمون        : ( يقول شريكاًمسعت  :  قال حفص بن غياث  وعن  
 فقام مبا قام به مـن       ،عمر أبو بكر ف   فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد غَشُّونا، مث استخل            ،أبا بكر 

 فلو علموا أن فيهم أفضل      ،عثماناحلق والعدل؛ فلما حضرته الوفاة جعل األمر شورى بني ستة فاجتمعوا على             
  )٣().منه كانوا قد غَشُّونا

 ،عبد اهللا بن إدريس   فأخربين بعض أصحابنا من أهل احلديث أنه عرض هذا على            (:علي بن خشرم  قال  
احلمد هللا الذي أنطق ذا لسانه، فواهللا إنـه         : نعم، قال :  قلت ؟حفص أنت مسعت هذا من      :ريسابن إد فقال  

  )٤(). لشيعيشريكاًلشيعي، وإن كان 

 إال من قبيل الكـالم فـيمن        -إن شاء اهللا  -هذا التشيع الذي ال حمذور فيه       : قلت: ( معقباً الذهيبقال  
  )٥(...).ؤدب فاعله رضي اهللا عنه من الصحابة، فإنه قبيح يعلياًحارب 

أيب  على   علياًما انشرح صدري قط أن أفضل       : ( يقول )٦(الرزاق عبدمسعت  :  قال سلمة بن شبيب   وعن  
  )٧(). من مل حيبهم فما هو مبؤمن أوثق عملي حيب إياهم،علياً وعثمان، ورحم اهللا -فرمحهما اهللا- بكر

ـ      إ عليأفضل الشيخني بتفضيل    : ( أيضاً أنه قال   الرزاق عبدوعن    يب إزراء أن    ىيامها على نفـسه، كف
  )٨(). رضي اهللا عنهعلياًأخالف 

                                                                                                                                                                                     
  .فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده: قال عنه الذهيب

  .)٨/٢٠٢٠٢(سري أعالم النبالء : انظر
  .)٨/٢٠٥(، وأورده الذهيب يف السري )٧/١٣٦٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  .)٨/٢٠٦(أورده الذهيب يف السري  )٢(
  .)٨/٢٠٩(املصدر نفسه  )٣(
  .املصدر نفسه )٤(
  .املصدر نفسه )٥(
  .عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، أبو بكر الصنعاين: هو )٦(

  ).حافظ، مصنف، شهري، عمي يف آخر عمره، وكان يتشيع( :قال ابن حجر
  .)٣٥٤ص(تقريب التهذيب 

  .)٩/٥٧٤(أورده الذهيب يف السري  )٧(
  .املصدر نفسه )٨(



  ٦٣

احلسن بـن زيـد     كنت يوماً حبضرة    : ( قال أيب السائب عتبة بن عبد اهللا اهلمداين       عن   الاللكائيوروى  
 اضـرب   !يا غـالم  :  فقال ، بذكر قبيح من الفاحشة    عائشةوكان حبضرته رجل ذكر     .. .طربستانـ ب الداعي
معاذ اهللا هذا رجل طعن على النيب صلى اهللا عليه وسلم،           : هذا رجل من شيعتنا، فقال    : علويون فقال له ال   ،عنقه

الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيبـات أُولَئـك           (: (قال اهللا عز وجل   
خبيثة فالنيب صلى اهللا عليه وسلم       عائشةفإن كانت   ] ٢٦:النور)) [ يقُولُونَ لَهم مغفرةٌ ورِزٌق كَرِميٌ     مبرُءونَ مما 

  )١().فضربوا عنقه وأنا حاضر. خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه

أقوال أئمة السلف وأهل العلم من بعـدهم يف         [ :أقوال أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم      : ثالثاً 
  :]ضة اإلماميةالراف

اتفق سائر أئمة الدين، وعلماء املسلمني، املعتد بأقواهلم يف األمة، واملقتدى بأفعاهلم فيها، جـيالً بعـد                 
جيل، وعصراً بعد عصر، منذ عصر الصحابة حىت هذا العصر الذي نعيش فيه على اختالف أزمام وبلدام،                 

 على ؛قهاء، ومؤرخني، وحمققني يف الفرق واملقاالت      ومفسرين، وف  ،وعلى تنوع مذاهبهم وعلومهم، من حمدثني     
 وتضليلهم، والتحذير منهم، وكوم أبعد الناس عن احلق، وأشدهم زيغاً واحنرافاً، وأقرم للكفـر               الرافضةذم  

  .والعباد واإلحلاد، وأخطرهم على الدين

ق املنتسبة لألمة أجهـل،      أنه ليس يف الفر     وعقيدم الرافضةكما تضافرت كلمة احملققني منهم يف أقوال        
وال أكذب، وال أسخف، وال أسفه، وال أظلم، وال أجرأ على حدود اهللا، وال أعظم خذالناً، وال أكرب خسراناً                   

  . وما ابتليت األمة مبثلهم،يف الدنيا واآلخرة منهم
  :وفيمايلي طائفة من أقواهلم يف ذلك

   

  :)هـ٦٢( علقمة بن قيس النخعي رمحه اهللا قول 

 رضي اهللا عنه    علي يف   الشيعةلقد غلت هذه    : ( قال علقمة عن   الشعيب بسنده عن    د اهللا بن أمحد   عبروى  
  )٢(.)عيسى بن مرمي يف النصارىكما غلت 

  :)هـ١٠٥( عامر الشعيب رمحه اهللا قول 

عبد اهللا  ومن هذه اآلثار ما رواه       )٣(-وكان من أعرف الناس م    - الرافضةنقلت عنه آثار كثرية يف ذم       

                                                           
  .)٧/١٢٦٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  .)إسناده صحيح: (، وقال احملقق)٢/٥٤٨(السنة لعبد اهللا بن أمحد  )٢(
  .)١/٢٢(منهاج السنة : انظر. سالمذكره شيخ اإل )٣(



  ٦٤

  )١(.)الشيعةمارأيت قوماً أمحق من : ( وغريه عنه أنه قالمحدبن أ

  ).رمخاً من الطري لكانوا الشيعةلوكانت ( :أنه قال رمحه اهللا وعنه

  .)٣)(٢()اخلشبيةقوماً أقل عقوالً من  نظرت يف هذه األهواء وكلمت أهلها فلم أر: (وقال

وكـان  .  لفعلوا عليعلى أن أكذب هلم على      لو شئت أن ميلؤا هذا البيت ذهباً وفضة،         : ( وعنه أنه قال  
  )٤(). من الطري لكانوا رمخاً، ولو كانوا من الدواب لكانوا محراًالشيعةلو كانت : يقول

 وذلك أن منهم يهوداً يغمـصون اإلسـالم لتحيـا           ،الرافضةأحذركم األهواء املضلة وشرها     : (وقال
مل يدخلوا يف اإلسـالم     : مث قال  . لتحيا ضاللتهم  النصرانية اليهود ملك   بولس بن شاول  ضاللتهم، كما يغمص    
  )٥(). ولكن مقتاً ألهل اإلسالم،رغبة وال رهبة من اهللا

  :)هـ١١٢( طلحة بن مصّرف رمحه اهللا قول 

  )٦(). ال تنكح نساؤهم، وال تؤكل ذبائحهم، ألم أهل ردةالرافضة: ( بسنده عنه أنه قالابن بطةروى 

على وضـوء، ألخربتـك مبـا تقـول          لوال أين  (:لحة بن مصرف  طقال  :  قال احلسن بن عمرو  وعن  
  )٧(.)الرافضة

   

  :)هـ١٥٠( اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا قول 

 أبا بكـر  اجلماعة أن تفضل    (:  يقول أبا حنيفة مسعت  :  أنه قال  محاد بن أيب حنيفة    عن   ابن عبد الرب  روى  

                                                           
  .)٧/١٤٦١(، والاللكائي يف شرح السنة )١/٤٩٧(، وأخرجه اخلالل يف السنة )٢/٥٤٩(السنة لعبد اهللا بن أمحد  )١(
إنا ال نقاتل بالـسيف إال مـع إمـام          : كما كانوا يسمون اخلشبية لقوهلم    : (قال شيخ اإلسالم  : من أمساء الرافضة القدمية    )٢(

  ).قاتلوا باخلشب ف،معصوم
  .)١/٣٦(منهاج السنة 

  .)٢/٥٤٨(أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة  )٣(
  .)٧/١٢٦٧(أخرجه الاللكائي يف شرح السنة  )٤(
النـصرانية  (، واللفظ للاللكائي غري عبـارة       )١/٤٩٧(، واخلالل يف السنة     )٨/١٤٦١(أخرجه الاللكائي يف شرح السنة       )٥(

  .أا غري واضحة، فأكملتها من السنة للخالل ليستقيم املعىن :ذكر احملقق) لتحيا ضاللتهم
  .)١٦١ص(اإلبانة الصغرى  )٦(
بو نعيم يف حلية األولياء     أ، وأورده   )٧/١٢٦٩(، والاللكائي يف شرح السنة      )٢/٥٥٧(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى        )٧(

)٥/١٥(.  



  ٦٥

  )١(.)ى اهللا عليه وسلم وال تنتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا صلعثمان وعلياً وعمرو

  :)هـ١٥٥( مسعر بن كدام رمحه اهللا قول 

 تنح عـين    :مسعرفقال له   .. .يء فكلمه بش  الرافضة لقيه رجل من     مسعر بن كدام  أن   (:الاللكائيروى  
  )٢().فإنك شيطان

  :)هـ١٦١( سفيان الثوري رمحه اهللا قول 

  )٤().)٣(عليبغض أن أذكر فضائل أ  وأناالروافضتركتين : ( قالسفيان عن مؤمل بن إمساعيلروى 

:  فقـال  ؟عمر و أبا بكر  ورجل يسأله عن من يشتم       سفيانمسعت  : ( قال حممد بن يوسف الفريايب   وعن  
فزامحه الناس حىت حالوا بيين وبينـه، فقلـت         : ال، وال كرامة، قال   : نصلي عليه؟ قال   :كافر باهللا العظيم، قال   

ال متسوه بأيديكم، ارفعوه باخلشب حىت      :  إله إال اهللا مانصنع به؟ قال      ال: ما قال؟ قلنا هو يقول    : للذي قريباً منه  
  . )٥().تواروه يف قـربه

  :)هـ١٧٩( اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا قول 

الذي يشتم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليس هلم          : ( أنه قال  مالك بسنده عن اإلمام     اخلاللروى  
  )٦().سهم، أوقال نصيب يف اإلسالم

من سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس له يف الفـيء              : ( عنه أنه قال   الاللكائيوروى  
للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَـضالً مـن اللَّـه              (: (حق يقول اهللا عز وجل    

: هؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين هاجروا معـه مث قـال              . اآلية] ٨:احلشر)) [ورِضواناً
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ     (: (هؤالء األنصار، مث قال   . اآلية] ٩:احلشر)) [والَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ   ((

      ينا الَّذانِنوِإلخا ولَن را اغْفنبر انا بِاِإلميقُونبرسول   فمن سب أصحاب   ،فالفيء هلؤالء الثالثة  ] ١٠:احلشر)) [س

                                                           
  .)١٦٣ص(االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  )١(
  .)٨/١٤٥٧(أخرجه الاللكائي يف شرح السنة  )٢(
كان سفيان رمحه اهللا من أهل الكوفة اليت يشيع فيها الرفض، فكان يرى أن يف ذكر فضائل علي رضي اهللا عنـه تقويـة                         )٣(

فـة؛  إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي، وإذا كنت بالكو        : (يشهد هلذا مارواه عطاء بن مسلم عنه أنه قال له         : لبدعتهم
  .)٧/٢٦٠(سري أعالم النبالء ). فاذكر مناقب أيب بكر وعمر

  .)٧/٢٥٣(أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء  )٤(
  .)٧/٢٥٣(أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء  )٥(
  .)١٦٢ص(، وأخرجه ابن بطة يف االبانة الصغرى )١/٤٩٣(للخالل : السنة )٦(



  ٦٦

  )١(). وال حق له يف الفيء،هللا صلى اهللا عليه وسلم فليس من هؤالء الثالثة

  )٢().عنهم فإم يكذبون ال تكلمهم وال تروِ: ( فقالالرافضة عن مالك سئل العزيز أشهب بن عبدوقال 

  :)هـ١٨٢( يوسف رمحه اهللا  القاضي أيبقول 

  )٣().ال أصلي خلف جهمي، وال رافضي، وال قدري: ( أنه قالأيب يوسف بسنده عن الاللكائيروى 

  :)هـ١٩٨( عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا قول 

  )٤(.)الرافضة و،اجلهمية: مها ملتان (:الرمحن بن مهدي عبدقال  :البخاريقال 

  :)هـ٢٠٤( اإلمام الشافعي رمحه اهللا قول ١

أكذب يف الدعوى، وال أشهد بالزور       مل أر أحداً من أصحاب األهواء،     (: ثبت بنقل األئمة عنه أنه قال     
  )٥(.)الرافضةمن 

  :)هـ٢٠٦( يزيد بن هارون رمحه اهللا قول ١

يكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية إال          : ( يقول يزيد بن هارون   مسعت   :مؤمل بن إهاب  قال  
  )٦().يكذبون فإم الرافضة

  :)هـ٢١٢( حممد بن يوسف الفريايب رمحه اهللا قول ١

  )٧(). إال زنادقةاجلهمية والرافضةما أرى : ( عنه أنه قالالاللكائيروى 

، ...كـافر :  قـال  ؟عمر و أبا بكر  ورجل يسأله عمن شتم      الفريايبمسعت  :  قال موسى بن هارون  وعن  
ال متسوه بأيديكم ارفعـوه     : ال إله إال اهللا؟ قال    : وهو يقول ال، وسألته كيف يصنع به      : فيصلى عليه؟ قال  : قال

                                                           
  .)٧/١٢٦١٢٦٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
، وذكر أنه رواه ابن بطة يف اإلبانة الكربى ومل أجـده يف اجلـزء               )١/٦١(ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة          )٢(

  .املطبوع من الكتاب
  .)٤/٧٣٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
  .)١٢٥ص( مجع علي سامي النشار، وعمار الطاليب) عقائد السلف(خلق أفعال العباد ضمن جمموعة  )٤(
  .)٨/١٤٥٧(، والاللكائي يف شرح السنة )٢/٥٤٥(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى  )٥(
 ، وعزاه البن بطة يف اإلبانة الكربى، ومل أجده يف القسم املطبوع من الكتاب        ،)١/٦٠(نقله شيخ اإلسالم يف منهاج السنة        )٦(

  .ولعله يف القسم املخطوط
  .)٨/١٤٥٧(ة شرح أصول اعتقاد أهل السن )٧(



  ٦٧

  )١().باخلشب حىت تواروه يف حفرته

  :)هـ٢١٩( أيب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي رمحه اهللا قول ١

فلم نؤمر إال باالستغفار هلم،     : (الترحم عليهم   بعد أن ذكر الصحابة ووجوب     أصول السنة قال يف كتابه    
  )٢().نتقصهم أو أحداً منهم، فليس على السنة، وليس له يف الفئ حقفمن يسبهم، أو ي

  :)هـ٢٢٤( القاسم بن سالم رمحه اهللا قول ١

عاشرت الناس، وكلمت   : ( يقول أبا عبيد القاسم بن سالم    مسعت  :  قال عباس الدوري  عن   اخلاللروى  
 ولقد  ،الرافضة وال أمحق من     أهل الكالم، وكذا، فما رأيت أوسخ وسخاً، وال أقذر قذراً، وال أضعف حجة،            

مـثلكم ال   :  ورافضي، أو رافضيني وجهمي، وقلـت      ،جهميني: وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثالثة رجال      
  )٣().يساكن أهل الثغور فأخرجتهم

  :)هـ٢٢٧( أمحد بن يونس رمحه اهللا قول ١

ذبيحـة رجـل    إنا ال نأكـل     : ( يقول أمحد بن يونس  مسعت  :  قال عباس الدوري  عن   الاللكائيروى  
  )٤().رافضي، فإنه عندي مرتد

  :)هـ٢٤١( اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا قول ١

  : منهاالرافضة عدة روايات عنه يف ذم اخلاللروى 

: من شتم أخـاف عليـه الكفـر مثـل         (:  قال أبا عبد اهللا  مسعت  :  قال احلميد عبد امللك بن عبد    عن  
  )٥(.) ال نأمن عليه أن يكون مرق من الدين؛ عليه وسلممن شتم أصحاب النيب صلى اهللا:  مث قال،الروافض

سألت أيب عن رجل شتم رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم              (:  قال عبد اهللا بن أمحد   وعن  
  )٦(.)ما أراه على اإلسالم: فقال

اه على  ما أر :  قال ؟عائشة و عمر و أبا بكر  عن من يشتم     أبا عبد اهللا  سألت  (:  قال أيب بكر املروذي  وعن  

                                                           
  .)١٦٠ص(، وابن بطة يف اإلبانة الصغرى )١/٤٩٩(أخرجه اخلالل يف السنة  )١(
  .٤٣أصول السنة للحميدي ص )٢(
  .)١/٤٩٩(السنة للخالل  )٣(
  .)٨/٤٥٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
  .)١/٤٩٣(السنة للخالل  )٥(
  .)١/٤٩٣(املصدر نفسه  )٦(



  ٦٨

  )١(.)اإلسالم

ال، وإذا سلم   : ( سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال         أبا عبد اهللا   أن   إمساعيل بن إسحاق  وعن  
  )٢().عليه ال يرد عليه

  :)هـ٢٥٦( اإلمام البخاري رمحه اهللا قول ١

ـ          : (قال يف كتاب خلق أفعال العباد      ود ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافضي، أم صليت خلف اليه
  )٣().والنصارى، وال يسلم عليهم، وال يعادون، وال يناكحون، وال يشهدون، وال تؤكل ذبائحهم

   

  :)هـ٢٦٤( أيب زرعة الرازي رمحه اهللا قول ١

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه            : ( بسنده عنه أنه قال    اخلطيبروى  
 إلينا هـذا  ى، وإمنا أد ول صلى اهللا عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق        وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرس      

 وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتـاب         ،القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
  )٤().والسنة، واجلرح م أوىل وهم زنادقة

 ،الـسنة  عـن مـذاهب      أبا زرعة باه و  أنه سأل أ   :الرمحن بن أيب حامت    عبد من طريق    الاللكائيوروى  
 كفـار، وإن    اجلهميـة وإن  : (واعتقادمها الذي أدركا عليه أهل العلم يف مجيع األمصار، ومما جاء يف كالمهما            

  )٥(). رفضوا اإلسالم،الرافضة

  :)هـ٢٧٦( عبد اهللا بن قتيبة رمحه اهللا قول ١

وأساليبهم يف تفسري القرآن الدالة على       عن أهل الكالم      بعد حديثه  تأويل خمتلف احلديث  : قال يف كتابه  
 للقرآن، وما يدعونه من علم باطنه، مبا وقع إلـيهم مـن             الروافضوأعجب من هذا التفسري، تفسري      : (جهلهم
وهو جلد جفر ادعوا أنه كَتب فيه هلم اإلمام، كل ما حيتاجون إىل علمه، وكل ما يكـون إىل يـوم                     ... اجلفر
  ....القيامة

وال نعلم يف أهل البدع واألهـواء، أحـداً ادعـى           ... م أكثر أهل البدع افتراقاً وحنالً     وه:  إىل أن قال  

                                                           
  .)١/٤٩٣(املصدر نفسه  )١(
  .)١/٤٩٤(ملصدر نفسه ا )٢(
  .)١٢٥ص) (ضمن عقائد السلف(خلق أفعال العباد  )٣(
  .)٤٩ص(الكفاية  )٤(
  .)١/١٧٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٥(



  ٦٩

  : أصحابه بالنار وقال يف ذلكعلي فأحرق عليـ ادعى الربوبية لعبد اهللا بن سبأالربوبية لبشر غريهم، فإن 
  أججت ناري ودعوت قنربا  راً منكراًملا رأيت األمر أم

  )١(...). ادعى النبوة لنفسهاملختار بن أيب عبيدفسه غريهم، فإن وال نعلم أحداً ادعى النبوة لن

  :)هـ٣٢١( اإلمام الطحاوي رمحه اهللا قول ٢

وحنب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نفرط يف حب أحد منـهم، وال                : (قال يف عقيدته  
دين، وإميان،  :  خبري، وحبهم  نتربأ من أحد منهم، ونبغـض من يبغضهم، وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم إال            

  )٢().كفر، ونفاق، وطغيان: وإحسـان، وبغضهم

  :)هـ٣٢٩( احلسن بن علي بن خلف الربهباري رمحه اهللا قول ٢

 ؛اجلهمية و ،املعتزلة و ،الرافضةواعلم أن األهواء كلها ردية، تدعوا إىل السيف، وأردؤها وأكفرها           : (قال
  )٣().ندقةفإم يريدون الناس على التعطيل والز

   

  :)هـ٣٨٥( أيب حفص عمر بن شاهني قول ٢

 ،عمـر  و ،أبـو بكـر   : وإن أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          (:اللطيفقال يف كتاب    
 عليهم السالم، وإن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم أخيار أبرار، وإين أدين اهللا                 علي و ،عثمانو

: ، وإين بريء من كل بدعـة      ...سبهم، أو لعنهم، أو ضلّلهم، أو خوم، أو كفّرهم        مبحبتهم كلهم، وأبرأ ممن     
  )٤().من قدر، وإرجاء، ورفض، ونصب، واعتزال

  :)هـ٣٨٧( ابن بطة رمحه اهللا قول ٢

 فأشد الناس اختالفاً، وتبايناً، وتطاعناً، فكل واحد منهم خيتـار           :الرافضةوأما   (:اإلبانة الكربى قال يف   
جهاد، وال   إنه ال صالة، وال صيام، وال     :  وكلهم يقول  ،ن خالفه عليه، ويكفر من مل يتبعه      فسه يلعن م  مذهباً لن 

 فال دين له، ومن     ؛ وإنه من ال إمام له     ،شراء، إال بإمام   مجعة، وال عيدين، وال نكاح، وال طالق، وال بيع، وال         
  ... فال دين له؛مل يعرف إمامه

                                                           
  .)٧٧٩ص(تأويل خمتلف احلديث  )١(
  .)٦٨٩ص(العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أيب العز  )٢(
  .)٥٤ص(كتاب شرح السنة  )٣(
  .)٢٥٢٥٢ص(ذاهب أهل السنة كتاب اللطيف لشرح م )٤(



  ٧٠

لذي أعلى اهللا أمره وشرف قدره، ونزهه أن خيلط به جناسـات أهـل   ولوال ما نؤثره من صيانة العلم، ا   
الزيغ، وقبيح أقواهلم، ومذاهبهم، اليت تقشعر اجللود من ذكرها، وجتزع النفوس من استماعها، ويرته العقـالء                

  )١().ذلك ما فيه عربة للمعتربين ألفاظهم وأمساعهم عن لفظها، لذكرت من

  :)هـ٣٨٧(  اإلمام القحطاين رمحه اهللاقول ٢

  :نونيتهقال يف 

  من كلِّ إنسٍ ناطقٍ أو جان   احلَصىئمن وط إن الروافض شرُّ

  ورموهم بالظلمِ والعدوان  ابهـمدحوا النيب وخونوا أصح
  جدالن عند اهللا منتقضان  حبوا قرابته وسبوا صحبه

)٢(  

  :)هـ٥٣٥( اهللا أيب القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين رمحه) قوام السنة (قول ٢

 أن يكفر من خالفه     القدرية يف املذهب أن يكفر الصحابة، ومن        الروافض و اخلوارجومن بلغ من    : (قال
، ورأى السيف واستباح الدم؛     ةمن املسلمني، وال نرى الصالة خلفهم، وال نرى أحكام قُضام وقضائهم جائز           

  )٣().فهؤالء ال شهادة هلم

  :)هـ٥٤٣(اهللا  أيب بكر بن العريب رمحه قول ٢

 يف  الـروافض  ما رضيت    ،عيسى و موسى يف أصحاب    ،اليهود و النصارىرضيت   ما (:العواصمقال يف   
  )٤().حكموا عليهم بأم قد اتفقوا على الكفر والباطل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، حني

  :)هـ٥٤٤( القاضي عياض رمحه اهللا قول ٢

  )٥().إن األئمة أفضل من األنبياء: يف قوهلم الرافضةوكذلك نقطع بتكفري غالة : (قال

  :)هـ٥٩٧( ابن اجلوزي رمحه اهللا قول ٢

 رضي اهللا عنه، محلهم على أن وضعوا أحاديث كـثرية يف فـضائله،   علي يف حب   الرافضةوغلو  : (قال

                                                           
  .)٢/٥٥٦(اإلبانة الكربى  )١(
  .)٢١ص(نونيه القحطاين  )٢(
  .)٢/٥١١(احلجة يف بيان احملجة لقوام السنة  )٣(
  .)١٩٢ص(العواصم من القواصم  )٤(
  .)٢/١٠٧٨(الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  )٥(



  ٧١

ة يطول  يف مسائل كثري  ... مجاعوهلم مذاهب يف الفقه ابتدعوها، وخرافات تخالف اإل       ... أكثرها تشينه وتؤذيه  
 وضعها على وجه ال يستندون فيه إىل أثر وال قيـاس، بـل إىل               إبليسذكرها خرقوا فيها اإلمجاع، وسول هلم       

  )١(). أكثر من أن حتصىالرافضةالواقعات، ومقابح 

  :)هـ٧٢٨( شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أقوال ٢

بعقيدم، وله يف الـرد علـيهم كتابـه     و،الرافضةـ رمحه اهللا من أخرب الناس ب     ابن تيمية شيخ اإلسالم   
كمـا لـه     ،الرافضة الذي مل يؤلف يف بابه مثله، والناس من بعده عالة عليه يف الرد على                منهاج السنة : العظيم

ورد باطلهم، فجزاه اهللا عن اإلسالم خري ما جـزى بـه             ،الرافضةرسائل أخرى عظيمة النفع يف دحض شبه        
  .ة، وااهدين أعداءهاعلماء األمة، الذابني عن السن

 هي لـك    -حقها أن تكتب مباء الذهب    - وفضحهم   الرافضة من كالمه يف ذم      نبذاً: ئوإليك أيها القار  
 درة عمرِيـة تقْمع ا رؤوسهم      للرافضةوشدة خطرهم، و   ،الرافضةأيها السين درر وضيئة، تعرف ا حقيقة        

  .وأنوفهم
واهللا يعلم وكفى باهللا عليماً، ليس يف مجيـع          (:منهاج السنة   يف الرافضةقال رمحه اهللا ضمن حديثه عن       

 وال أقـرب إىل     ،ال أجهل، وال أكذب، وال أظلـم      : الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم مع بدعة وضاللة شر منهم        
  )٢().الكفر والفسوق والعصيان، وأبعد عن حقائق اإلميان منهم

 إال منافقاً، أو جاهالً     ؛ وال جهمي  ،ال يكون رافضي   إما منافق، وإما جاهل، ف     :الرافضةوهؤالء  : (ويقول
مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ال يكون فيهم أحد عاملاً مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع                      

مفرط يف   فإن خمالفتهم ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكذم عليه ال خيفى قط إال على                . اإلميان به 
  )٣().ل واهلوىاجله

 بل البد لكل منهم من شـعبة مـن          ، أكثر منه يف سائر الطوائف     الرافضةوالنفاق والزندقة يف    : (ويقول
  )٤().النفاق

وأيضاً فغالب أئمتهم زنادقة إمنا يظهرون الـرفض        ... فبهذا يتبني أم شر من عامة أهل األهواء       : (وقال
  )٥().ألنه طريق إىل هدم اإلسالم

                                                           
  .)١٣١٣٧ص(تلبيس إبليس  )١(
  .)١/١٦٠ (منهاج السنة )٢(
  .)١/١٦١(منهاج السنة  )٣(
  .)٢/٤٦(املصدر نفسه  )٤(
  .)٢٨/٤٨٤٨٣(جمموع الفتاوى  )٥(
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، ة وإما عقلي  ة، فإن األدلة إما نقلي    ؛القوم من أضل الناس عن سواء السبيل      : ( وضالهلم ويقول عن جهلهم  
: والقوم من أضل الناس يف املنقول واملعقول يف املذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس مبـن قـال اهللا فـيهم                    

))          عابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقعن أَو عمسا نكُن قَالُوا لَووالقوم مـن أكـذب النـاس يف        ] ١٠:امللك)) [ريِو
 ،النقليات، ومن أجهل الناس يف العقليات، يصدقون من املنقول مبا يعلم العلماء باالضطرار أنه من األباطيـل                

  )١().جيالً بعد جيل ويكذبون باملعلوم من االضطرار املتواتر أعظم تواتر يف األمة

 وما  ، ومعرفة األدلة  ،وا أهل علم وخربة بطريق النظر واملناظرة       يف األصل ليس   الرافضةإن  : (ويقول أيضاً 
يدخل فيها من املنع واملعارضة، كما أم من أجهل الناس مبعرفة املنقوالت واألحاديث واآلثار والتمييز بـني                 

  )٢().صحيحها وضعيفها

، بل كلهم متفقون    مث من املعلوم لكل عاقل أنه ليس يف علماء املسلمني املشهورين أحد رافضي            : (ويقول
 وكتبهم كلها شاهدة بذلك، وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك مع أنه ال              ، وتضليلهم الرافضةعلى جتهيل   

  ... وذكر جهلهم وضالهلمالرافضةأحد يلجئهم إىل ذكر 
 واهللا يعلم أين مع كثرة حبثي وتطلعي إىل معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجالً له يف األمة لسان                  

  )٣().إنه يعتقده يف الباطن:  فضالً عن أن يقالاإلماميةصدق يتهم مبذهب 

 كان رافضياً؟ أم    مالك وأصحاب   أمحد و الشافعيفهل عرف أحد من فضالء أصحاب       : (ويضيف قائالً 
 فإنه من أشد الناس إنكاراً للرفض، وقد ام طائفة من أتباع األئمة بامليل              ؛فاضل منهم  يعلم باالضطرار أن كل   
  )٤(). ومل يعلم عن أحد منهم أنه ام بالرفض لبعد الرفض عن طريق أهل العلم،إىل نوع من االعتزال

 أكذب  الرافضةوقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد على أن          : (ويقول عن اشتهارهم بالكذب   
  )٥().لكذبالطوائف، والكذب فيهم قدمي، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة ا

  .مث ساق اآلثار يف ذلك عن السلف... 
 أظهر منه يف سائر طوائف أهل       الرافضةواملقصود أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب يف          : (ويقول

  )٦().القبلة
                                                           

  .)١/٨(منهاج السنة  )١(
  .)١/٥٨(املصدر نفسه  )٢(
  .)٤/١٣١٣١(املصدر نفسه  )٣(
  .)٤/١٣٥(منهاج السنة  )٤(
  .)١/٥٩(املصدر نفسه  )٥(
  .)١/٦٦(املصدر نفسه  )٦(



  ٧٣

 من املنتـسبني    ، وتكذيباً باحلق  ،وليس يف الطوائف املنتسبة للقبلة أعظم افتراء للكذب على اهللا         : (ويقول
  )١(). وهلذا ال يوجد الغلو يف طائفة أكثر مما يوجد فيهم؛إىل التشيع

  )٢().علم أم من أكذب خلق اهللا  يف كتام وخطامالرافضةفمن جرب : ويف اجلملة: (ويقول

 الرافضةوقد عرف العارفون باإلسالم أن      : (ويقول عن عدائهم للمسلمني ومناصرم الكفرة واملشركني      
 كان وزيرهم مرة يهودياً، ومرة نـصرانياً أرمينيـاً، وقويـت            القاهرة كانوا ملوك    متيل مع أعداء الدين، وملا    

 املنـافقني،  الرافـضة  يف دولة أولئك مصر بسبب ذلك النصراين األرميين، وبنوا كنائس كثرية بأرض      النصارى
  )٣().من لعن وسب فله دينار وأردب: وكانوا ينادون بني القصرين

ال حيـصل بدولـة املـسلمني،         ألنه حيصل هلم ا من العز ما       ؛ ودولتهم  حتب التتار  الرافضةو: (ويقول
 على قتال املسلمني، وهم كانوا من أعظم األسـباب يف           النصارى و اليهود هم معاونون للمشركني و    الرافضةو

 وكانوا من أعظم الناس معاونة هلـم        ،الشام و العراق و خراسانـدخول التتار قبل إسالمهم إىل أرض املشرق ب       
 وأمثاله مع اخلليفة، وقـضيتهم      ابن العلقمي  وسيب حرميهم، وقضية     ، وقتل املسلمني  ، أخذهم لبالد اإلسالم   على
  )٤(). مشهورة يعرفها عموم الناسحلب مع صاحب حلبيف 

 واملشركني على أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته           النصارى و اليهودوهؤالء يعاونون   : ( ويقول
 وغريها بأهل بيت النبـوة، ومعـدن        بغدادـوا املشركني من الترك والتتار على ما فعلوه ب        املؤمنني، كما أعان  
  . وغريهم من أهل البيت املؤمنني من القتل والسيب وخراب الديار،الرسالة ولد العباس

  )٥().وشر هؤالء وضررهم على أهل اإلسالم ال حيصيه الرجل الفصيح يف الكالم

ومـن محاقـام    : (محاقام الدالة على سخف عقوهلم مع شدة الضالل       ويقول رمحه اهللا ذاكراً بعض      
: متثيلهم ملن يبغضوم باجلماد أو احليوان، مث يفعلون بذلك اجلماد أو احليوان ما يرونه عقوبة ملن يبغضونه، مثل                 

ف شعرها   ويعذبوا بنت  عائشة جيعلوا   ،احلمرياء تسمى   عائشة لكون   -وقد تكون نعجة محراء   -اختاذهم نعجة   
  .عائشةـوغري ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة ل

هذا مثل ضرب   :  مسناً، مث يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون        وءاًاختاذهم حلساً ممل  : ومثل
  . وشرب دمهعمر

                                                           
  .)٢/٣٤( نفسه راملصد )١(
  .)٢/٤٦٧(منهاج السنة  )٢(
  .)٢٨/٦٣٧(جمموع الفتاوى  )٣(
  .)٢٨/٥٢٥٢٨(املصدر نفسه  )٤(
  .)٢٥/٣٠٩(جمموع الفتاوى  )٥(



  ٧٤

 مث يعاقبون احلمارين    ،عمرـ واآلخر ب  ،أيب بكر ـتسمية بعضهم حلمارين من محر الرحا أحدمها ب        :ومثل
  .عمر وأيب بكرـل لك العقوبة عقوبةجعالً منهم ت

 ،وتارة يكتبون أمساءهم على أسفل أرجلهم، حىت إن بعض الوالة جعل يضرب رجلي من فعل ذلـك                
  . وال أزال أضرما حىت أعدمهماعمر وأبا بكرإمنا ضربت : ويقول

  . ويلعنهماعمر وأيب بكرمن يسمي كالبه باسم : ومنهم

تسمى كليب باسم أصحاب    : يضارب من يفعل ذلك، ويقول    ) بكري(: من إذا مسى كلبه فقيل له     : ومنهم
  .النار

:  ويقولـون  ،عمر ملا قتل    للمغرية بن شعبة   الكافر الذي كان غالماً      أبا لؤلؤة اوسي  من يعظم   : ومنهم
  )١(). رضي اهللا عنهعمر فيعظمون كافراً جموسياً باتفاق املسلمني لكونه قتل !أيب لؤلؤةواثارات 

 البد أن حفصة وعائشةومنهم من يرى أن فرج النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي جامع به            : (ويقول أيضاً 
  )٢().متسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم

 وبيـان   ،الرافضةفما أذكره يف هذا الكتاب من ذم         (:منهاج السنة  يف   شيخ اإلسالم ومع هذا كله يقول     
  )٣().رفه منهم، وهلم شر كثري ال أعرف تفصيلهمما أع كذم وجهلهم قليل من كثري

 وأمعن يف ذلك مبا مل يتـرك        ،الرافضة فإنه قد نصح لألمة، وفضح       ة رمحة واسع  شيخ اإلسالم فرحم اهللا   
 ولوال ما التزمت به من املنهج       ، ودحض شبههم   وال بياناً يف ذم هذه الطائفة      ، وال تفصيالً  ،ألحد من بعده مقاالً   
 إىل هذا العصر الكتفيت بكالمه رمحه اهللا عن نقل كالم غريه من العلماء              الرافضةاء يف ذم    يف سرد أقوال العلم   
  . رمحهم اهللا أمجعني

  :)هـ٧٤٨( الذهيب رمحه اهللا قول ٣

 رضي اهللا عنه سيد كبري      عليو: ( رضي اهللا عنه   عليقال معلقاً على بعض األحاديث املوضوعة يف فضل         
 ال يرضون إال أن حيتجوا له بالباطل،        الرافضةأن يثبت مناقبه باألكاذيب، ولكن      الشأن، قد أغناه اهللا تعاىل عن       

وأن يردوا ما صح لغريه من املناقب، فتراهم دائماً حيتجون باملوضوعات، ويكذبون بالصحاح، وإذا استشعروا               
 بلعن أنفسهم    وعظموا السنة، ولعنوا الرفض، وأنكروا، فيعلنون      ،الصحيحنيأدىن خوف لزموا التقية، وعظموا      

 بأنفسهم، واجلهل بفنونه غالب على مشاخيهم وفضالئهم، فما الظن بعامتهم،           اوس وال   اليهودشيئاً ما يفعله    

                                                           
  .)١/٤٥٠(منهاج السنة  )١(
  .)٢٨/٤٨١(جمموع الفتاوى  )٢(
  .)١/١٦٠(منهاج السنة  )٣(



  ٧٥

الظن بأهل الرب واحلَـيـل منهم، فإم جاهلية جهالء، ومحر مستنفرة، فاحلمد هللا على اهلداية، فتعليمهم                فما
  )١().أفضل األعمالونصحهم وجرهم إىل احلق حبسب اإلمكان من 

  :)هـ٧٥١( ابن القيم رمحه اهللا قول ٣

 اإلحلاد والكفر، والقدح يف سادات الصحابة، وحزب رسول         الروافضوأخرج  ( :إغاثة اللهفان قال يف   
  )٢(). ومواالم، والتعصب هلم، يف قالب حمبة أهل البيت، وأنصاره، وأوليائه،اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 ىأبو يعل قال احلافظ   .  فأكثر من أن يعد    :علي يف فضائل    الرافضةوضعه   وأما ما  (:ر املنيف املناويقول يف   
أهل البيت حنـو ثالمثائـة ألـف         رضي اهللا عنه و    علي يف فضائل    الرافضة وضعت   :اإلرشاد يف كتاب    اخلليلي
  )٣(). لوجدت األمر كما قال؛ وال تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك،حديث

ولقد أصبح هؤالء عاراً على بـين آدم،        (: املهدي يف   الرافضة يف الكتاب نفسه بعد أن ذكر عقيدة         وقال
  )٤().وضحكة يسخر منهم كل عاقل

  :)هـ٧٧٤( ابن كثري رمحه اهللا قول ٣

 يتمسكون باملتشابه، ويتركـون     ، وفرقة مرذولة  ،ولكنهم طائفة خمذولة   (:الرافضةيقول يف وصف حال     
  )٦(). عند أئمة اإلسالم)٥(قدرةاألمور احملكمة امل

 ويكون ظهوره من بالد املـشرق،       ،املهديفيخرج   (:أهل السنة  عند   املهديويقول ضمن حديثه عن     
 وهم ينتظرون خروجـه يف آخـر        ، من أنه موجود فيه اآلن     :الرافضة كما يزعمه جهلة     ،سامراءالمن سرداب   

ن، شديد من الشيطان، إذ ال دليل على ذلـك، وال           الزمان، فإن هذا نوع من اهلذيان، وقسط كبري من اخلذال         
  )٧().برهان، ال من كتاب، وال سنة، وال معقول صحيح، وال استحسان

  :)هـ٨٨٨( أيب حامد املقدسي رمحه اهللا قول ٣

ال خيفى على كل ذي بصرية وفهم من        ( : بعد أن ذكر مجلة من عقائدهم      الرد على الرافضة  قال يف كتابه    

                                                           
  .)١٢٤ص(ترتيب املوضوعات البن اجلوزي تأليف حممد بن أمحد الذهيب  )١(
  .)٢/٧٥(إغاثة اللهفان  )٢(
  .)١٠٨ص(املنار املنيف  )٣(
  .)عبدالفتاح أبو غدة: األوىل، حتقيق: ط(، )١٥٢ص(املنار املنيف  )٤(
  .املقررة: هكذا وردت يف املصدر ولعل الصواب )٥(
  .)٥/٢٥١(البداية والنهاية  )٦(
  .)١/٥٥(النهاية يف الفنت واملالحم  )٧(



  ٧٦

 على اختالف أصنافها كفر صريح،      الرافضة ما قدمناه يف الباب، قبله من عقائد هذه الطائفة           املسلمني، أن أكثر  
  )١().وعناد مع جهل قبيح، ال يتوقف الواقف مع تكفريهم، واحلكم عليهم باملروق من دين اإلسالم وضالهلم

  :)هـ١٢٠٦( شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا قول ٣

فانظر أيها املؤمن إىل سـخافة رأي       : ( معلقاً على عقيدة الرجعة عندهم     لى الرافضة الرد ع قال يف رسالة    
ا ثبت قطعـاً يف      وقوهلم هذا مستلزم تكذيب م     ، يرده بديهة العقل، وصراحة النقل     هؤالء األغبياء، خيتلقون ما   

 لو كان هلم عقـل      ،وقتلة مع هؤالء احلمر تضيع ال      من عدم رجوع املوتى إىل الدنيا فااد       اآليات واألحاديث 
لكـن اهللا سـلب عقـوهلم،       .  جيعلهم مسخرة للصبيان وميج كالمهم أمساع أهل اإليقان        يءملا تكلموا أي ش   

  )٢(). لشقاوة سبقت هلم؛وخذهلم يف الوقيعة يف خلص أوليائه

النـاس   أكثر الرافضةوذا وأمثاله تعرف أن   ( :وقال بعد أن ذكر قوهلم بتجويز اجلمع بني املرأة وعمتها         
حرمه اهللا، وأن كثرياً منهم ناشئ عن نطفة خبيثة، موضوعة يف رحم حرام، ولذا                وإتياناً ملا  ،تركاً ملا أمر اهللا به    

  )٣().ترى منهم إال اخلبيث اعتقاداً وعمالً، وقد قيل كل شيء يرجع إىل أصله ال

ن يف الزنا وما أكثر ما فتحـوا   بل عن امللة، واقعو،السنة خارجون عن  اإلماميةفهؤالء  : (وقال رمحه اهللا  
  )٤().على أنفسهم أبواب الزنا يف القبل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أوالد زنا

  :)هـ١٢٥٠( اإلمام الشوكاين رمحه اهللا قول ٣

واعلم أن هلذه الشنعة الرافضية، والبدعة اخلبيثة ذيالً هو أشر ذيل، وويالً هو أقبح ويل،               : (قال رمحه اهللا  
 ملا علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم باخلسارة والبوار بأعلى صوت، عادوا الـسنة املطهـرة،                 وهو أم 

وقدحوا فيها ويف أهلها بعد قدحهم يف الصحابة رضي اهللا عنهم، وجعلوا املتمسك ا من أعداء أهل البيـت،                   
ابلها، وتعوضوا عنـها بأكاذيـب       ألهل البيت، فأبطلوا السنة بأسرها، ومتسكوا يف مق        للشيعةومن املخالفني   

 العاملني  ، املهتدين ديها  ،، مشتملة على القدح املكذوب املفترى يف الصحابة، ويف مجيع احلاملني للسنة           ةمفترا
وسموهم بالنصب، والبغض ألمري املؤمنني       من التابعني وتابعيهم إىل هذه الغاية،      ؛مبا فيها، الناشرين هلا يف الناس     

  )٥(). وأقمأهمالرافضة رضي اهللا عنه وأوالده، فأبعد اهللا بعلي بن أيب طال

  :)هـ١٢٣٩( عبد العزيز بن ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا قول ٣

                                                           
  .)٢٠٠ص(رافضة أليب حامد املقدسي رسالة يف الرد على ال )١(
  .)٣٢ص(رسالة يف الرد على الرافضة للشيخ حممد بن عبدالوهاب  )٢(
  .٣٩رسالة يف الرد على الرافضة للشيخ حممد بن عبدالوهاب ص )٣(
  .)٤٢ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)٣٠٣٠٦ص(قطر الويل على حديث الويل للشوكاين  )٥(



  ٧٧

 ،األلوسي الذي ألفه يف الرد عليهم واختصره         عشرية ثينالتحفة اإل  يف آخر كتابه العظيم      الرافضةقال عن   
 علم أن ليس هلـم يف اإلسـالم         ؛، وما انطووا عليه   ومن استكشف عن عقائدهم اخلبيثة    : (واشتهر من خالله  

ا نصيب، وحتقق كفرهم لديه، ورأى منهم كل أمر عجيب، واطلع على كل أمر غريب، وتيقن أم قد أنكرو                 
، وال خيطر بباهلم عتاب، وال مير على أذهام عذاب أو عقاب، فإن جـاءهم               احلسي، وخالفوا البديهي األويل   

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه         ((ذا جاءهم احلق كذبوه وردوه      الباطل أحبوه ورضوه، وإ   
] ١٨-١٧:البقـرة )) [صم بكٌْم عمٌي فَهم ال يرجِعـونَ       * ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُماٍت ال يبصرونَ       

 الران، فال يعون وال يسمعون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ولقد تعنتوا بالفسق والعصيان                على قلوم  ىولقد غش 
 ويا  !ويلهم من تضييعهم اإلسالم     فاتبعوه من دون اهللا ورسوله، فيا      إبليسيف فروع الدين وأصوله، فصدق ظن       

  )١(...).!فيه من حرية الشبه واألوهام خسارم مما وقعوا

  :)حرسها اهللا(ار العلماء يف اململكة العربية السعودية  بعض هيئة كبأقوال ٣

جاء يف إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ضمن اإلجابة عن سـؤال عـن معتقـد                  
  )٢(...). مذهب مبتدع يف اإلسالم أصوله وفروعهالشيعة اإلماميةمذهب  (:الرافضة

أن القرآن الذي   :  قد نقلوا يف كتبهم عن أئمتهم       عشرية يناإلث الشيعة اإلمامية إن  : (... ويف فتوى أخرى  
 ، والنقص منـه   ، بالزيادة فيه  يق حفاظ القرآن من الصحابة حمرف      رضي اهللا عنه عن طر     عثمان بن عفان  مجعه  

فـصل اخلطـاب يف     وتبديل بعض كلماته ومجله، وحبذف بعض آيات وسور منه يعرف ذلك من قرأ كتاب               
 يف حتريف القرآن، وأمثاله مما ألف حسني بن حممد تقي النوري الطربسيي ألفه  الذحتريف كتاب رب األرباب

 كما أم يعرضون عن دواويـن الـسنة         ،ابن املطهر ـ ل منهاج الكرامة ـ ودعماً ملذهبهم ك   للرافضةانتصاراً  
ـ           صحيحي البخاري ومسلم  ـك الصحيحة اً،  فال يعتربوا مرجعاً هلم يف االستدالل على األحكام عقيدة وفقه

وال يعتمدون عليها يف تفسري القرآن وبيانه، بل استحدثوا كتباً يف احلديث، وأصلوا ألنفسهم أصوالً غري سليمة                 
ثـين  وع إىل أقوال األئمة اال    يرجعون إليها يف متييز الضعيف يف زعمهم من الصحيح، وجعلوا من أصوهلم الرج            

  .خل الفتوىإ)٣(...) املعصومني يف زعمهمعشر

وال أئمة السلف، وأهل العلم من بعدهم، مضافة إىل ما سبق أن تقدم من أقوال أئمة أهل                 فهذه بعض أق  

                                                           
  .)٣٠٣٠١ص(ثين عشرية خمتصر التحفة اإل )١(
وقد جاءت هذه الفتوى مذيلة بتوقيعات كـل        ) ٩٤٢٠(فتوى رقم   ) ٢/٢٦٨(فتاوى اللجنة الدائمة مجع أمحد الدويش        )٢(

 الشيخ عبد اهللا بـن      ،)نائب رئيس اللجنة  ( الشيخ عبدالرزاق عفيفي     ،)رئيس اللجنة (مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز      : من
  .)عضو(غديان 

  . وهذه الفتوى موقعة من قبل اللجنة املذكورة يف الفتوى السابقة،)١١٤٦١(فتوى رقم ) ٢/٢٦٩(فتاوى اللجنة الدائمة  )٣(



  ٧٨

 من خالل تلـك النـصوص       ،الرافضةالبيت رضي اهللا عنهم جاءت كلها مقررة ومرسخة موقفهم املوحد من            
كـل خـري     ووصفهم هلم بكل شر ورذيلة وأم أبعد الناس عن           ،للرافضةاملتواترة عنهم واملتضافرة يف ذمهم      

 وبيان شدة خطرهم، حىت     ، إمعاناً منهم يف التحذير من شرهم      ، وعبارات متنوعة  ،يف سياقات متعددة   ،وفضيلة
 :-ابـن تيميـة   وهو شيخ اإلسالم    - اخلبري بأحواهلم بعد أن بلغ الغاية يف ذمهم          ،قال الرجل املتبحر يف أمرهم    

على ما تقدم بذلك النقل عنـه       ) يف الكالم  وشر هؤالء وضررهم على أهل اإلسالم الحيصيه الرجل الفصيح        (
  )١(.موثقاً

 خرياً، فإم قد أدوا لألمة حق النـصيحة،         الرافضةفجزى اهللا هؤالء األئمة وسائر العلماء احملذرين من         
واجتهدوا يف ذلك حىت قامت بأقواهلم وحتذيرام احلجة على اخللق، وظهر لكل من له أدىن حظ مـن فهـم،    

 وأقرب ما تكون للظلم واجلور، وأم أشد الناس مشاقة          ، أبعد ما تكون عن احلق     الرافضة أن: ومعرفة بالشرع 
للشرع، وبغضاً ألهل اخلري والفضل، وأنه ما ابتلي املسلمون يف سالف عصورهم وحاضرها بـشر منـهم وال              

  .أخوف على الدين منهم
عليهم، وأن جيعـل هالكهـم      فنسأل اهللا الكرمي أن يقي املسلمني شرهم، وأن جيعل كيدهم ومكرهم            

  .بأيديهم إنه مسيع جميب
   

                                                           
  .من هذا الكتاب) ١٤٣ص: (انظر )١(



  ٧٩

   :نقد عام للمؤلِّف ومنهجه يف كتبه:  السادساملبحث

 البد يل من وقفة مث اهتديتقبل الدخول يف الرد املفصل على املسائل اليت ذكرها املؤلف يف كتابه األول         
، وأمانته، ومبلغه من العلـم، ليقـف        معه لبيان حاله، ومنهجه الذي سار عليه يف تأليف كتبه، ومدى صدقه           

  .القارئ على ذلك بنفسه قبل الشروع يف قراءة الرد عليه
وذلك ببيان جهل املؤلف، وغروره، وكذبه، وتدليسه، وتناقضه يف كالمه، واتباعه الظن يف أحكامـه،               

هج الذي ألزم بـه     وعدم توثيقه للنقول، وخمالفته يف كتبه ألصول التأليف اليت درج عليها أهله، وكذلك للمن             
  . املعروفة عندهمالرافضةنفسه يف التأليف، وخمالفته أيضاً لعقيدة 

 واملنـاظرة بـني     ، واملقارنة بني أقواله   ،وسيكون تقرير هذا كله باالستدالل على كل جزئية من كالمه         
  . اليت يقررها من خالل كتبه األربعة السالفة الذكرهمسائل

  : وها هو ذا تفصيل ذلك

   :هلهج: أوالً 

ليست عنده مكتبة خاصة إال بعد أن أهدى         ويـدل على ذلك ما ذكره املؤلف عن نفسه واعترافه بأنه         
وفوجئت عند دخويل إىل مرتيل بكثرة الكتب اليت وصـلت          : ( جمموعة من كتبهم، يقول    العراق يف   الرافضةله  
  )١().املكتبةفرحت كثرياً، ونظمت الكتب يف بيت خاص مسيته ........ وعرفت مصدرها،قبلي

مـسند   و ،صحيح مسلم  و ،صحيح البخاري سافرت إىل العاصمة، ومنها اشتريت      : (مث يقول بعد ذلك   
 وغريها من الكتب األخرى املشهورة، ومل أنتظر الرجـوع إىل           ،موطأ مالك  و ،صحيح الترمذي  و ،اإلمام أمحد 

 ،البخـاري ومية أتصفح كتاب     وأنا راكب يف حافلة النقل العم      قفصة و تونسالبيت فكنت طوال الطريق بني      
  )٢(...).وأحبث عن رزية اخلميس متمنياً أن ال أعثر عليها، ورغم أنفي وجدا

وكأنه أول من ابتكـر املكتبـات يف        ) مث وضعت الكتب يف مكان مسيته املكتبة      : (فليتأمل القارئ قوله  
 والكتـب   ،الـصحيحني  ذلـك    ه من بعد  ءالبيوت مث وضع هلا هذا االسم الذي ظن أنه مل يسبق إليه، مث شرا             

  .املشهورة يف احلديث بعد أن مل تكن عنده وال يعرفها
صغري، فضالً عمن يعد نفسه من العلمـاء،        تكاد ختلو منها مكتبة طالب علم      يف حني أن هذه الكتب ال     

  .ويتصدى للبحث والتأليف يف أخطر املسائل وأدقها يف باب االعتقاد

                                                           
  .)٨٨٧ص(مث اهتديت  )١(
  .٨٨املرجع نفسه ص )٢(



  ٨٠

 بأنه ليست عنده معرفة بعلـوم الـشريعة،    مث اهتديت  من كتابه    هذا وقد اعترف املؤلف يف موطن آخر      
  . أنه ال حيتاج إليها يف حبثه عن أحوال الصحابة-لفرط جهله-زاعماً 

الميكنك االجتهاد إال إذا عرفت سـبعة عـشر   : فقال: (يقول ضمن نقله حلوار دار بينه وبني عامل سين        
  .ف، والبالغة، واألحاديث، والتاريخ، وغري ذلك واللغة، والنحو، والصر،علماً، منها علم التفسري

أنا لن أجتهد ألبني للناس أحكام القرآن والسنة، أو ألكون صاحب مذهب يف اإلسالم              : وقاطعته قائالً 
 مـثالً، وال    معاوية على احلق أو     عليكال، ولكن ألعرف من على احلق، ومن على الباطل، وملعرفة أن اإلمام             

  )١(). عشر علماً، ويكفي أن أدرس حياة كل منهما، وما فعاله حىت أتبني احلقيقةيتطلب ذلك اإلحاطة بسبعة

  .وهلذا وقع املؤلف يف أخطاء وجهاالت ال ختفى على طالب يف املراحل الدنيا من التعليم: قلت

 من هؤالء املنافقون الذين نزلت - أهل السنةأي -وإذا ما سألتهم  (:سألوا أهل الذكر  افكقوله يف كتابه    
عبد اهللا بـن أيب      و ،عبد اهللا بن أيب   يف سوريت التوبة واملنافقون فسيجيبون هو        فيهم أكثر من مائة ومخسني آية     

  )٢(). وبعد هذين الرجلني ال جيدون امساً آخر،سلول

  )٣(). املعلومني لدى عامة املسلمنيابن أيب سلول و،ابن أيبـفكيف حيصر النفاق ب: (وقوله أيضاً

  :ء شنيعةفقد وقع يف أخطا

، فـسورتا   )واملنافقون) (التوبة(إنه نزلت يف املنافقني أكثر من مائة ومخسني آية يف سوريت            : قوله: األول
آية، هذا مع   ) ١١(آيه، واملنافقون   ) ١٢٩(مل تبلغا مائة ومخسني آيه يف جمموعها، فالتوبة         ) املنافقون(و) التوبة(

ليست يف املنـافقني،    ) املنافقون(الث اآليات األخرية من سورة      أنه ليس كل آيات السورتني يف املنافقني، فالث       
  .وكذلك التوبة فيها آيات كثرية ليست يف املنافقني

ومفهوم كالمه هنا أن اآليات اليت نزلت يف املنافقني حمصورة يف السورتني، وهذا خطأ آخر، فقد نزلت                 
وآل عمران والنساء  وردت بذلك آيات يف البقرةآيات كثرية يف املنافقني ليست يف السورتني املذكورتني، كما 

  . وغريها من سور القرآن)٤(واملائدة

عبـد اهللا بـن أيب بـن     وأما رجالن، وإمنا هو رجل واحد فهو      ابن سلول  غري   ابن أيب ظنه أن   : الثاين

                                                           
  .)١٥٠ص(مث اهتديت  )١(
  .)١١٩ص(سألوا أهل الذكر فا )٢(
  .)١١٩ص(املرجع نفسه  )٣(
، )٦٦٦(، ويف النساء    )١٥٤،  ١٢٠(، ويف آل عمران     )٢٠٢٠٦(،  )٢٠(يف البقرة   : على سبيل املثال  من هـذه اآليات     )٤(

  .)٥٣، ٥٢، ٤١(، ويف املائدة )١٣١٤٦(، )٧٧٣(



  ٨١

  )١(.املدينة زعيم املنافقني ورأسهم يف ،سلول

، فهذا من جهله املركب، وعظيم جرأته علـى         )مساً آخر وبعد هذين الرجلني ال جيدون ا     : (قوله: الثالث
سرية الكالم بدون علم، وال تثبت، فلو رجع هذا اازف يف الكالم إىل أشهر كتاب متداول يف السرية، وهو                   

 لوجد أن املؤلف سرد يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب أمساء طائفة كبرية من املنافقني يف أكثر مـن                    ،ابن هشام 
، هذا غري   )٢( يذكرهم بأمسائهم وأمساء آبائهم، مبيناً بعض ما نزل يف كل واحد منهم من القرآن              عشر صفحات 

  .ما ذكره املؤرخون اآلخرون، واملفسرون يف كتب التفسري

عمرو بـن    و ،معاويةوأبدلت الصحابة املنقلبني على أعقام أمثال       : (ومن جهاالت املؤلف الكبرية قوله    
وهـذا  )٣(...)وغريهم بالصحابة الشاكرين   ،كعب األحبار  و ،عكرمةو أيب هريرة  و ،املغرية بن شعبة   و ،العاص

                    كعب الكالم مع ما فيه من زيغ وضالل بعيد، سيأيت الرد عليه يف موضعه، فإنه متضمن خلطأ شنيع حيث عد
 يف عهد  ملدينةا من الصحابة وإمنا هو من التابعني، فقد أسلم بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقدم                  األحبار
، وهذا مشهور عند أهل العلم، لكن املؤلف جبهله وقع يف مثل هـذا اخلطـأ الفـادح                  )٤( رضي اهللا عنه   عمر

  .الفاضح
وعموماً فأخطاء املؤلف الدالة على جهله، وقلة بضاعته يف العلم كثرية، وإمنا سقت هنا أمثلة يستدل ا، 

   .زيد من ذلك إن شاء اهللا تعاىلقبل تفصيل الرد عليه، وسيأيت يف أثناء الرد امل

   : وإعجابه بنفسهغروره: ثانياً 

اتسمت شخصية املؤلف بالغرور املفرط، واإلعجاب بالنفس، يظهر ذلك من خالل حديثه عن نفـسه،               
  : ذلكةوتزكيته لنفسه يف مواطن كثرية من كتبه ومن أمثل

داين، وأحاطين بعنايته، وأوصـلين إىل      لذلك ظننت أن اهللا هو الذي نا      : (قوله متحدثاً عن رحلته للحج    
  )٥().األنفس دون الوصول إليه حسرة ورجاء ذلك املقام الذي متوت

  )٦().عناية ربانية أخرى، جعلت كل من يراين من الوفود حيبين، ويطلب عنواين للمراسلة: (ويقول أيضاً

                                                           
  .)٥٥٥، ٤٦٩، ٢/٦٢٠(انظر ترمجته وطرفاً من أخباره يف سرية ابن هشام  )١(
  .)٢/٥٤٥٥٧(سرية ابن هشام : انظر )٢(
  .)١٥٨(مث اهتديت  )٣(
  .)٣/٤٨٩(سري أعالم النبالء : انظر )٤(
  .)١٤ص(مث اهتديت  )٥(
  .)١٤ص(مث اهتديت  )٦(



  ٨٢

ى جماورة، فقـد ميـر      وتعدت شهريت حدود مدينيت إىل مدن أخر      : (ويقول متحدثاً عن وضعه يف بلده     
  )١().املسافر فيصلي اجلمعة، وحيضر تلك الدروس، ويتحدث ا يف جمتمعه

 قد اصطفاين من بـني النـاس   - إمساعيلويقصدون به الشيخ  - صاحب الزمان وبشروين بأن   : (ويقول
يت ما زالت ترفعين من ألكون من خاصة اخلاصة، وطار قليب فرحاً ذا اخلرب، وبكيت تأثراً ذه العناية الربانية ال              

  )٢(...).مقام سام، إىل ما هو أمسى، ومن حسن إىل ما هو أحسن

فهذه بعض أقوال املؤلف يف حديثه عن نفسه، وتزكيته هلا، وكفى بذلك قدحاً يف الرجل، ونقـصاً يف                  
: ، ويقـول  ]٣٢:الـنجم )) [قَىفَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمن ات      (: (دينه وعلمه وعقله، يقول اهللا عز وجل      

انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّـه       * أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلْ اللَّه يزكِّي من يشاُء وال يظْلَمونَ فَتيالً             ((
  .]٥٠-٤٩:النساء)) [الْكَذب وكَفَى بِه إِثْماً مبِيناً

سكني يف هذا احملذور العظيم، فإنه قد مجع إليه جرماً آخر، وهو افتخاره باملعاصـي               ومع وقوع هذا امل   
 (... :مصرـكالغناء وكثرة السفر إىل بالد الكفر، ومعرفته بتلك البالد، حيث يقول ضمن حديثه عن زيارته ل     

عـن الزهـد     وكثرة اطالعي، فإذا حتدثوا عن الفن غنيت، وإذا حتـدثوا            عجبون حلماسي وصراحيت  وكانوا ي 
 ،باريس أيضاً، وإذا حتدثوا عن الغرب حكيت هلم عن          املدنية و التيجانيةوالتصوف ذكرت هلم أين من الطريقة       

خالل العطل الصيفية، وإذا حتدثوا عن احلج فاجـأم           اليت زرا  أسبانيا و ،إيطاليا و ،هولندا و ،بلجيكا و ،لندنو
 كغـار  :الذي حج سبع مرات    يعرفها حىت  ماكن ال بأين حججت وأين ذاهب إىل العمرة، وحكيت هلم عن أ         

ثور، ومذبح إمساعيل، وإذا حتدثوا عن العلوم واالختراعات شفيت غليلهم باألرقام واملصطلحات،             حراء، وغار 
  )٣().وإذا حتدثوا عن السياسة أفحمتهم مبا عندي من آراء

أ يكرب، وركبين بعض الغرور،     واملهم من كل ما حكيته يف هذا الفصل هو أن شعوري بد           : (إىل أن يقول  
جيب : عاملاً، كيف ال وقد شهد يل بذلك علماء األزهر الشريف، ومنهم من قال يل              وظننت فعالً بأين أصبحت   

أن يكون مكانك هنا يف األزهر، ومما زادين فخراً واعتزازاً بالنفس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أذن يل                  
  )٤(..)..القاهرةـ باحلسني ادعاه املسؤول عن مسجد سيدنا يف الدخول لرؤية خملّفاته حسب ما

 والدخول  ،الرافضةفهنيئاً للمؤلف ذا الشرف، وهذه الكرامات اليت أهلته بكل جدارة العتناق عقيدة             
فنسأل اهللا بكرمـه    .  وغريهم اخلميين و ابن مطهر  و ،الطوسي) الشرك( ونصري   ،ابن العلقمي  و ،ابن سبأ مع زمرة   

                                                           
  .)١٦ص(املرجع نفسه  )١(
  .)١٧ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)٢٢٤ص (تمث اهتدي )٣(
  .)٢٤ص (تمث اهتدي )٤(



  ٨٣

  . ة والعافية وحسن العاقبة، وأن جينبنا واملسلمني طريق الضالل والغوايةوجوده السالم

   :كذبه وتدليسه: ثالثاً 

  :هناك أمثلة كثرية تدل على كذب املؤلف، وتدليسه، وتزويره يف كتبه ومن ذلك

م  ه أهل السنة واجلماعة  ـوكما قدمنا فيما سبق بأن املتسمني ب       (:الشيعة هم أهل السنة   : قوله يف كتابه  
 الناس اليـوم، ولكـن      ه هذا ما يعرف   ،علي و عثمان و عمر و أيب بكر  :القائلون خبالفة اخللفاء الراشدين األربعة    

 من اخللفاء الراشدين، ال ومل يعترفـوا        أهل السنة عند    مل يكن معدوداً   علي بن أيب طالب   احلقيقة املؤملة هي أن     
يف زمن متأخر جداً، وذلك يف سـنة ثالثـني ومـائتني             باخللفاء الثالثة    عليحىت بشرعية خالفته، وإمنا أُحلق      

 واخللفاء وامللوك واألمراء الذين حكموا املسلمني ،الشيعة أما الصحابة من غري   .أمحد بن حنبل  للهجرة، يف زمن    
علي بـن أيب   مل يكونوا يعترفون خبالفة     ،حممد بن الرشيد املعتصم    وحىت عهد اخلليفة العباسي      أيب بكر من عهد   
داً، بل منهم من كان يلعنه، وال يعتربه حىت من املسلمني، وإال كيف جيوز هلم سـبه ولعنـه علـى                      أب طالب
  )١().املنابر

أمحـد بـن     إال بعد زمن     علي مل يقبلوا خبالفة     ،أهل السنة واجلماعة  ولكل ذلك قلنا بأن     : (ويقول أيضاً 
 كمـا قـدمنا،     ،أهل احلديث نع ا    هو أول من قال ا، ولكنه مل يق        أمحد بن حنبل   بكثري، صحيح أن     حنبل

  )٢(.)عبد اهللا بن عمرـالقتدائهم ب

 بكـثري، وأن    أمحد بن حنبل   وال يرون شرعيتها إال بعد زمن        علي مل يعترفوا خبالفة     أهل السنة فزعمه أن   
 إذ أن حمبـة  ،أهل السنة واجلماعة   افتراء عظيم وكذب مشني على       ،علياًالصحابة على ذلك بل منهم من يكفر        

الراشدين الثالثة، الذين هو رابعهم، حمل اتفاق         رضي اهللا عنه ومواالته، واعتقاد صحة خالفته بعد اخللفاء         علي
 على خمتلف العصور واألمصار، من عصر الصحابة إىل اليوم، وقد بلغ من شهرة هذه املـسألة                 أهل السنة بني  

ريات املسلمات عندهم، اليت ال ينازع يف        ما أصبحت به من الضرو     أهل السنة وتواترها بني اخلاصة والعامة من      
  . أو مغرق يف اإلفك والكذب،تقريرهم هلا إالّ مفرط يف اجلهل

  .ولذا فإن دعوى الرافضي فيها من أظهر األدلة وأقوى الشواهد على شدة كذبه، وعظيم افترائه وإفكه
 أخـذت ـا فـدفعتين       من األحاديث اليت   (:مث اهتديت ومن أمثلة كذبه وتدليسه أيضاً قوله يف كتابه         

 عنـدهم   الـشيعة  وأكدت صحتها، و   ،أهل السنة واجلماعة   تلك اليت أخرجتها صحاح      ،عليلالقتداء باإلمام   

                                                           
  .)٤٥ص(الشيعة هم أهل السنة  )١(
  .)٤٤٩(املرجع نفسه  )٢(



  ٨٤

  )١(). سوف ال أستدل وال أعتمد إال األحاديث املتفق عليها من الفريقني-وكالعادة-أضعافها ولكن 

  :مث ذكر عدة أحاديث منها
  ).اأنا مدينة العلم وعلي با: ( حديث-

  .)وأطيعوا  فامسعوا له؛ وخليفيت من بعدي، ووصييي،إن هذا أخ: ( حديث-
 مـن  عليـاً جنـة عدن غرسها ريب فليوال   من سره أن حييا حيايت، وميوت ممايت، ويسكن       : ( حديث -

  )٢(...).بعدي، وليوال وليه

مدة عنـدهم، ومل   املعتأهل السنةوهذا كذب وتدليس، فإن هذه األحاديث املذكورة مل ترد يف صحاح           
 وسيأيت الكالم يف الرد على املؤلف يف ذلك، وإمنا أردت هنا            )٣(حيكموا بصحتها، بل حكموا ببطالا ووضعها     

  )٤(.بيان كذبه فيما ادعاه

زرت : ( على احلجاج بالضرب يقول    املدينة املنورة ومن صور كذبه أيضاً ما زعمه من اعتداء اجلنود يف           
على أرواح أهل البيت، وكان بالقرب مين شيخ طاعن يف السن يبكي، وعرفت من               وكنت واقفاً أترحم     البقيع

 بكائه أنه شيعي، واستقبل القبلة وبدأ يصلي، وإذا باجلندي يأيت إليه بسرعة، وكأنه كان يراقب حركاته وركله                
ـ                  ال عليـه   حبذائه ركلة وهو يف حالة سجود، فقلبه على ظهره وبقي املسكني فاقداً للوعي بضع دقـائق، وا

اجلندي ضرباً وسباً وشتماً، ورق قليب لذلك الشيخ وظننت أنه مات، ودفعين فضويل، وأخذتين احلمية، وقلت                
اسكت أنت والتتدخل حىت ال أصـنع بـك          :حرام عليك ملاذا تضربه وهو يصلي؟ فانتهرين قائالً       : للجندي
  )٥(...).مثله

ي يعلمه كل من زار هذه البالد مـن املـسلمني،            ما يف كالمه هذا من الكذب واالفتراء، الذ        ىفال خيف 
حجاجاً، أو معتمرين، أو غريهم من أصحاب األعمال واحلاجات، وما أكثرهم، حيث يقدرون يف كل سـنة                 
باملاليني، وكلهم يشهد ويلمس ما يعيشه احلجاج والزائرون من أمن وأمان، وراحة بدنية ونفسية، عن طريـق     

سنية السلفية من مرافق ومنشآت، ووسائل حديثة يف خمتلـف اـاالت، خلدمـة               ال السعوديةما توفره الدولة    

                                                           
  .)١٧٢ص(مث اهتديت  )١(
  .)١٧١٧١٩١ص(مث اهتديت  )٢(
، واملقاصد احلـسنة    )١٦٣ص(، والتذكرة يف األحاديث املشتهرة للزركشي       )١/٣٥٧(املوضوعات البن اجلوزي    : انظر )٣(

، )٤/٤١٠(، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة          )١/٢٠٣(، وكشف اخلفاء للعجلوين     )١٦٩ص(للسخاوي  
  .)٣/١٣٩(تلخيص للذهيب مع املستدرك للحاكم ، وال)٧/٢٩٣٥٤(ومنهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .من هذا الكتاب) ٥٨٩، ٥٥١، ٥١٣ص : (انظر )٤(
  .)٨٨٣ص(مث اهتديت  )٥(



  ٨٥

احلجاج والزائرين، مث جتنيد القوة البشرية يف الدولة للسهر على تقدمي كافة التسهيالت هلم، مع حسن املعاملة                  
ملعتمرون، مـن   والرفق م، حىت أصبحت رحلة احلج والعمرة أشبه ما تكون برته سياحية ملا يالقيه احلجاج وا               

  .راحة وطمأنينة، بفضل اهللا مث مبا تقدمه الدولة من خدمات

يف مواسم احلج، ومع هذا فالدولة وفقها         فالكل يعلم أم أهل شغب وإثارة للفنت، خصوصاً        الرافضةأما  
هـو  اهللا تدفع شرهم بأيسر السبل، وتقابل السيئة باحلسنة، مع حفظها وحمافظتها على أمن هذه البالد الـذي                  

  .واجبها أمام اهللا مث املسلمني
وهذا أمر الخيفى حبمد اهللا على كل مطلع على األحداث، ويعلمه على وجه اخلصوص ماليني احلجاج                

 الرافـضة  فعلى من يلبس هذا األفـاك األثـيم، صـنيعة            ،ذين يقصدون هذه البالد يف كل سنة      واملعتمرين، ال 
  ! ودسيستهم على املسلمني؟؟

   : كالمهتناقضه يف: رابعاً 

املؤلف متناقض يف كالمه وأحكامه اليت يقررها، فما يكاد يذكر مسألة ويقررها إال وينقضها يف موطن                
آخر، حىت أصبح هذا األمر مسة بارزة يف كتبه، وال عجب فهذه من أبرز مسات أهل األهـواء والبـدع، ألن                     

ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا       (: ( تعاىل أقواهلم وأحكامهم إمنا تبىن على آراء الرجال وأهوائهم، يقول اهللا         
  ].٨٢:النساء)) [فيه اختالفاً كَثرياً

  :ومن هذه التناقضات

يكفينا على ذلك دليل واحد يعطينا احلجة البالغـة، وكمـا            (:الشيعة هم أهل السنة    قوله يف كتابه     -١
والـوا أهـل      الذين الشيعةيف القرن الثاين للهجرة كرد فعل على        مل يعرفوا إال     أهل السنة واجلماعة  قدمنا بأن   

 يرجعون فيه إىل السنة النبويـة       ؛ وعبادام، وكل معتقدام   ،البيت وانقطعوا إليهم، فإننا ال جند شيئاً يف فقههم        
  )١().املروية عن أهل البيت

 هـم   أهل السنة واجلماعة  أن  ب: وإذا شئنا التوسع يف البحث لقلنا     : (يعارض هذا قوله يف الكتاب نفسه     
الذين حاربوا أهل البيت النبوي، بقيادة احلكام األمويني والعباسيني، ولذلك لو فتشت يف عقائدهم وكتـب                
احلديث عندهم فسوف ال جتد لفقه أهل البيت شيئاً عندهم يذكر، وسوف جتد كل فقههم وأحاديثهم منسوبة                 

  )٢().ألعداء أهل البيت

 وفقههم ترجع إىل أهل البيت، ويف الـنص الثـاين         أهل السنة أن كل معتقدات     يففي النص األول يدع   

                                                           
  .)٣٠٠ص(الشيعة هم أهل السنة  )١(
  .)٢٩٥ص(املرجع نفسه  )٢(



  ٨٦

 أخذوا كل معتقدام وفقههم من أعداء أهل البيت وليس لفقه أهـل             أهل السنة يناقض ذلك متاماً، ويزعم أن      
  .البيت عندهم أي ذكر

سنة، ومل يزيدوا عليهـا      تقيدوا مبصادر التشريع من الكتاب وال      الشيعةوجتدر اإلشارة إىل أن     : ( قوله -٢
  )١().الكافية عند أئمتهم لكل مسألة من املسائل اليت حيتاج الناس إليها شيئاً، وذلك لوجود النصوص

وبدأت سلسلة الفقهاء اتهدين منذ ذلك العهد اىل اليوم تتواىل بدون انقطاع، ويف كل              : (يعارضه قوله 
م يف أعماهلم، حسب الرسائل العلمية اليت يستنبطها كل          يقلدو ،للشيعةعهد يربز مرجع واحد أو عدة مراجع        

مرجع من الكتاب والسنة، وال جيتهد إال يف األمور املستحدثة اليت عرفها هذا القرن، بسبب التقـدم العلمـي                   
  )٢().والتكنولوجي

 بنصوص الكتاب والسنة، ومل يزيدوا عليها، لوجود النصوص        تقيدوا الشيعةيثبت أن    :ففي النص األول  
  .الكافية عندهم لكل مسألة

 تتواىل يف كل عصر، وأم يستنبطون من        الشيعةيقرر أن سلسلة الفقهاء اتهدين من       : ويف النص الثاين  
  .النصوص ما حيتاجون إليه من األحكام يف املسائل املستحدثة

سلمني من عهـد     واخللفاء، وامللوك، واألمراء، الذين حكموا امل      ،الشيعةأما الصحابة من غري     ( قوله   -٣
 علي بن أيب طالـب      مل يكونوا يعترفون خبالفة    ،حممد بن الرشيد املعتصم    وحىت عهد اخلليفة العباسي      ،أيب بكر 

  )٣().أبداً، بل منهم من كان يلعنه، وال يعتربه حىت من املسلمني

  بـن حنبـل    أمحد إال بعد زمن     علي مل يقبلوا خبالفة     أهل السنة واجلماعة  ولكل ذلك قلنا بأن     : (وقوله
  )٤().بكثري

  )٥(.ونصوص أخرى كثرية يف هذا املعىن

 فكانت ببيعة املهاجرين واألنصار له، بدون فرض وال إكراه          عليأما خالفة   : (مث يعارض هذا كله بقوله    
  )٦(.)الشام من معاويةوكُتب ببيعته إىل اآلفاق، فأذعنوا كلهم إال 

                                                           
  .)١٣٨ص(الشيعة هم أهل السنة  )١(
  .)١٤٤ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)٤٥ص(الشيعة هم أهل السنة  )٣(
  .)٤٨ص(رجع نفسه امل )٤(
  .)٢٤١٥٢٢٢٣٠ص(انظر الشيعة هم أهل السنة  )٥(
  .)٢٣٢ص(الشيعة هم أهل السنة  )٦(



  ٨٧

مىت حصل اإلمجاع    ،أهل السنة واجلماعة  قالته من    ومن يقول مب   ابن عمر وهل من سائل يسأل     : (وبقوله
  )١().؟علي بن أيب طالبعلى خليفة يف التاريخ كالذي حصل ألمري املؤمنني 

  )٢(). اليت أمجع عليها املسلمونعلينراه ميتنع عن بيعة : ( رضي اهللا عنهماابن عمروكذلك قوله يف حق 

! ؟أمحد بن حنبل   حىت زمن    علي مل يعترفوا خبالفة     ةأهل السن دعواه بأن   :  وحنن ال نعلم أي أقواله نصدق     
  !أم القول بأم أمجعوا على خالفته وأذعنوا هلا من أول يوم بدون فرض وال إكراه؟

 على اإلطالق، وكـانوا     هو أعلم الصحابة   علياًويف هذا الصدد سجل لنا التاريخ أن اإلمام         : ( قوله -٤
ال أبقـاين اهللا    ( : يقـول  أبو بكر فهذا   .نه رجع إىل واحد منهم قط      ومل نعلم أ   ،يرجعون إليه يف أمهات املسائل    

  )٣(.)عمر هللك عليلوال : ( يقولعمر، وهذا )احلسنملعضلة ليس هلا أبو 

 فنبذوه وتركوه حبيس داره، ومل يشركوه       علي بن أيب طالب   إم أبعدوا   : (وهذا يتعارض متاماً مع قوله    
 سالم اهللا عليه    علي يوفعالً فقد بق  ... وحيقروه، ويبعدوا الناس عنه    من أمرهم طيلة ربع قرن، ليذلوه        يءيف ش 

 رهني البيت، يعمل اجلميع علـى حتقـريه،         عثمان وخالفة   عمر وخالفة   أيب بكر على تلك احلالة مدة خالفة      
  )٤().وإطفاء نوره، وإخفاء فضائله ومناقبه

 اهللا عليه وسلم وحاولت القـضاء       وهذا مل يعجب قريش فثارت ثائرا بعد وفاة حممد صلى         : ( قوله -٥
ه يف اخلالفة، ومساملته هلم،      وتضحيته حبق  علي باحلطب ولوال استسالم     فاطمةعلى عترته كلها، فأحاطوا بيت      

  )٥().عليهم، وانتهى أمر اإلسالم من ذلك اليوم يلقض

ل رضـي   ه: وهذا الكالم يعارضه بالكلية وينقضه من أساسه يف جواب سؤال زعم أنه ورد عليه وهو              
 باألمر الواقع، ومل يسكت، بل      عليال مل يرض اإلمام     : ( باألمر الواقع، وبايع اجلماعة؟ فيجيب قائالً      علياإلمام  

 مل يسكت، وبقي طيلة حياتـه       عليـف... احتج عليهم بكل شيء، ومل يقبل أن يبايعهم رغم التهديد والوعيد          
دليالً على ذلك ما قالـه يف خطبتـه املعروفـة           كلما وجد فرصة إال وآثار مظلمته، واغتصاب حقه، ويكفي          

  )٦().بالشقشقية

 على مودة أهل البيت عليهم الصالة والسالم، واختلفـوا يف           وقد اتفق املسلمون بال خالف    : (له قو -٦
                                                           

  .)٢٣١ص(املرجع نفسه  )١(
  .)٢٣٢ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)١٧٣ص(مث اهتديت  )٣(
  .)٢٥٢ص(سألوا أهل الذكر فا )٤(
  .)١١١١١ص(الشيعة هم أهل السنة  )٥(
  .)٢٥٢٥١ص(سألوا أهل الذكر فا )٦(



  ٨٨

  )١().غريهم

أهـل الـسنة    ترى هلم وجوداً عنـد       ولذلك فإنك ال  ( :يعارض هذا قوله ضمن حديثه عن أهل البيت       
جد يف قائمة أئمتهم وخلفائهم الذين يقتدون م واحد من أئمـة أهـل البيـت علـيهم                   وال يو  ،واجلماعة
  )٢().السالم

.  عندما توىل اخلالفة بادر بإرجاع الناس إىل الـسنة النبويـة           علياًأضف إىل ذلك أن اإلمام      : ( قوله -٧ 
  )٣(...).بيت املال  فعله هو توزيعيءوأول ش

عود بالناس إىل السنة النبوية، حىت يثور عليه الصحابة، الـذين            أن ي  علي بن أيب طالب   ويكفي  : (وقوله
  )٤(.)عمرأُعجبوا مبا ابتدعه 

 مل جيرب الناس على البيعة بالقوة واإلكراه، كما فعل اخللفاء من قبله، ولكنه              علياًإن أمري املؤمنني    : (وقوله
  )٥(). ومل يبدل، ومل يغري، بأحكام القرآن والسنة-سالم اهللا عليه-تقيد 

 عليه السالم هـو املعـارض       علي بن أيب طالب   وإذا كان   : (وهذا كله تعارضه أقوال له آخرى كقوله      
الوحيد، الذي حاول كل جهوده يف أيام خالفته، إرجاع الناس للسنة النبوية بأقواله وأفعاله وقضائه، ولكـن                 

  )٦(...).بدون جدوى، ألم شغلوه باحلروب الطاحنة

 قد حـاول   -سالم اهللا عليه  -احهم تشهد على صدق ما ذهبنا إليه، من أنه          وهذه كتبهم وصح  : (وقوله
هـو    كمـا قـال    ،حضاا، ولكن ال رأي ملن ال يطاع      بكل جهوده إحياء السنة النبوية، وإرجاع الناس إىل أ        

  )٧().بنفسه

رقني، وقضى خالفته يف حروب دامية، فرضت عليه فرضاً، من الناكثني، والقاسطني، واملا           : (وقوله أيضاً 
  )٨(). وهو يتحسر على أمة حممد،ومل خيرج منها إال باستشهاده سالم اهللا عليه

فهذه أمثلة ملا جاء يف كتبه من تناقضات وتعارضات، ولو أردت االسترسال يف ذكر ما وقع فيه املؤلف                  
                                                           

  .)١٦٤ص(سألو أهل الذكر فا )١(
  .)٢٣٨ص(الشيعة هم أهل السنة  )٢(
  .)١٨٩ص (الشيعة هم أهل السنة  )٣(
  .)١٩٠ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)١٩٨ص(املرجع نفسه  )٥(
  .)٢٦٠ص(املرجع نفسه  )٦(
  .)١٨٢ص(الشيعة هم أهل السنة  )٧(
  .)٨١ص(ألكون مع الصادقني  )٨(



  ٨٩

اً على عـدم    من هذه التناقضات لذكرت الكثري منها، إذ أن كتبه مليئة بذلك، غري أين أكتفي مبا تقدم، حرص                
اإلطالة ولتحقق املقصود مبا ذكر حيث تبني من خالل هذا العرض تناقض الرجل واضطرابه، وشكه وارتيابه،                

  . مما يسقط الثقة بنقله، أو االعتداد حبكمه

   :اتباعه اهلوى والظن يف أحكامه: خامساً 

النصوص، واالسـتعانة   املؤلف ال يبين أحكامه وما يقرره من مسائل على منهج صحيح، كاالستدالل ب            
وإمنا له طريقة غريبة يف ذلك، وهي تأصيل املسائل وتقريرها مبجرد           . بكالم أهل العلم يف حبث املسائل وحتقيقها      

والروايات التارخيية اليت ينفيهـا أو يقررهـا         اهلوى والظن، بل امتدت طريقته هذه لتشمل األحاديث النبويـة        
يستند ملربر معقول، أو نقل مقبول، وهذه الطريقة سائدة يف كتبـه،             ي ال بغلبة الظن واهلوى والرأي ارد الذ     

  :فمن ذلك. وإمنا أذكر هلا أمثله
إن أولئك الذين حكموا املسلمني يف عهد الدولة األمويـة وعلـى             (:سألوا أهل الذكر  افقوله يف كتابه    

 د اهللا هو مبعوث برسالة من عند اهللا،        بن عب  تقدوا يوماً من األيام بأن حممد      مل يع  ،معاوية بن أيب سفيان   رأسهم  
  )١().هو نيب اهللا حقاً، وأغلب الظن أم كانوا يعتقدون بأنه كان ساحراًو

فهذا حكم خطري على حكام املسلمني الذين جاءوا بعد عهد اخللفاء الراشدين واستغرق حكمهم جل               
 وحـصل يف    ، القرن املفـضل الثـاين      والثلث األول من   ،قرن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي هو خري القرون         

عهدهم من الفتوح وعز اإلسالم واملسلمني، والقيام بالسنة ونصرة أهلها ما دل على صدق إميام وتدينـهم،                 
 ما ،واشتهر من أخبارهم يف العدل والتقوى والصالح بني األمة خاصها وعامها، على مر العصور، وكر الدهور

عمر والتابعي الكبري    ،معاوية بن أيب سفيان   ن ذلك يف حق الصحايب اجلليل       بلغ حد التواتر، خصوصاً ما ثبت م      
أطلق هـذا احلكـم      حىت إذا ما جاء هذا األفاك األثيم يف هذا العصر املتأخر،            رضي اهللا عنهما   العزيز بن عبد 

رسالته، حكماً   ومل يعتقدوا صدق     ،اجلريء، بأن هؤالء احلكام مل يصدقوا يوماً ببعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم            
بل مل يكتف ذا حىت أعقب هذا احلكم حبكم         .  وإن كان زوراً وتاناً    ،جمرداً من أي دليل وال يعتضد ألي نقل       

وأغلب الظن أم يعتقدون أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   :  الظن حيث يقول   ةآخر مصرحاً أن مستنده فيه غلب     
 فعليه من   ، حق خيار األمة، ومستنده فيها غلبة الظن عنده        هكذا يصدر هذا ارم األحكام يف     ... كان ساحراً 
  .اهللا ما يستحق

وأغلب الظن أن القائلني مببدأ الشورى يف اخلالفة، ومؤسسي هذه النظرية، هم الذين             : (ونظري هذا قوله  
  )٢(.)غدير خمصرفوا نزوهلا عن حقيقتها يوم 

                                                           
  .)٤١ص(سألوا أهل الذكر فا )١(
  .٧١ألكون مع الصادقني ص )٢(



  ٩٠

 بـأن   علي بن أيب طالب   لى أمري املؤمنني    وأغلب الظن أنه اشترط ع     (:الرمحن بن عوف   عبدوقوله عن   
  )١(...). هذا العرضعليحيكم فيهم بكتاب اهللا وسنة الشيخني فرفض 

ولذلك أعتقد شخصياً بأن بعض الصحابة نسب النهي عن املتعة وحترميها إىل النيب صـلى               : (وقوله أيضاً 
  )٢().وتصويب رأيه ،عمر بن اخلطاباهللا عليه وسلم لتربير موقف 

ابل هذا الطعن والتهم الباطلة يف حق أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وخيار سلف األمة من                  ويف مق 
أئمة املسلمني وعلمائهم، القائمة على اهلوى والظن، واردة من أي دليل، جنده يف الوقـت نفـسه ميجـد                   

  . ويثين على دينهم، ويعظمهم،الرافضة
كنـت  : ( وهم يطوفون بالقبور ويتمسحون ا     لرافضةل ورؤيته   ،للعراقفيقول ضمن حديثه عن زيارته      

أنظر إىل الشيوخ الطاعنني يف السن، وعلى رؤوسهم عمائم بيض وسود، ويف جباههم آثار السجود، وزاد يف                 
هيبتهم تلك اللحى اليت أعفوها، وتنطلق منها روائح طيبة، وهلم نظرات حادة مهيبة، وما أن يدخل الواحـد                  

، وتساءلت يف داخلي أميكن أن تكون هذه الدموع كاذبة؟؟ أميكن أن يكون هـؤالء               منهم حىت جيهش بالبكاء   
  )٣().الطاعنون يف السن خمطئني؟؟

بل قد استهوتين عبادام، وصـالم ودعـاؤهم، وأخالقهـم، واحتـرامهم            : (ويقول يف موطن آخر   
  )٤().متنيت أن أكون مثلهم لعلمائهم، حىت

 من حيث الصحة والضعف، فله يف ذلك طريقة غريبة ال أظـن أن              طريقته يف احلكم على األحاديث     أما
 الذين خيضعون اآلحاديث لعقوهلم فما وافقها أخذوا به، وما          يها، حىت من أصحاب املنهج العقلي     أحداً سبقه إل  

 وحيذف ويزيـد    ،حاديث هلواه، فتراه يصحح ويضعف    األ خالفها ضعفوه وتركوه، وأما هذا الرجل فإنه خيضع       
اهلوى والظـن غـري      ديث، بل قد يصحح جزءاً من احلديث، ويضعف اجلزء اآلخر، كل ذلك مبجرد            يف اآلحا 

  : وال موثق ألحكامه، ومن ذلك،مستدل لكالمه
رج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن  خ«:  قالابن عمر من حديث    مسلمإيراده احلديث الذي رواه     

  )٥(.»ن الشيطان، يعين املشرقرأس الكفر من هنا من حيث يطلع قر:  فقالعائشةبيت 

عربة بالزيـادة الـيت      وال( :-يعين املشرق -قال بعد إيراده هذا احلديث وقد حذف منه العبارة األخرية           
                                                           

  .)١٧٩(الشيعة هم أهل السنة  )١(
  .)١٩٥ص(ألكون مع الصادقني  )٢(
  .)٣٣٧ص(مث اهتديت  )٣(
  .)٤٣ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)٢٩٠٥ ح٤/٢٢٢٨...) (باب الفتنة من املشرق... كتاب الفنت(رواه مسلم  )٥(



  ٩١

  )١().يعين املشرق، فهي واضحة الوضع ليخففوا ا عن أم املؤمنني، ويبعدوا هذه التهمة عنها: أضافوها بقوهلم

 -رضي اهللا عنـها   - عائشةعن  « البخاريث الصحيح الذي رواه     ومن األحاديث اليت طعن فيها، احلدي     
 فأراد النيب صـلى اهللا عليـه        صفيةحججنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت            : قالت

  )٢(.» إا حائض! يارسول اهللا:يريد الرجل من أهله فقلت وسلم منها ما

خـرى،  ب جمامعة زوجه، على مشهد وعلم من زوجتـه األ         عجباً هلذا النيب الذي حي    : (حسبه اهللا :  قال
  )٣().تعلم املعنية باألمر من ذاك شيئاً فتعلمه بأا حائض، بينما ال

 أبـا بكـر   أن  « :صحيحه يف   مسلم الذي رواه    عثمان و عائشةوذا األسلوب نفسه يطعن يف حديث       
 أيب بكـر  ـ فأذن ل  ،عائشةبس مرط   استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه ال            

 فأذن له وهو على تلك احلال فقضى إليه حاجته مث           عمروهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف، مث استأذن          
 امجعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حـاجيت مث         عائشةـل:  مث استأذنت عليه فجلس وقال     :عثمانانصرف، قال   

  .احلديث)٤(»...انصرفت

أي نيب هذا الذي يـستقبل أصـحابه وهـو          ( : متهكما غامزاً احلديث بالوضع    قال بعد إيراده احلديث   
 جلس، وأمر زوجته    عثمانمضطجع يف مرط زوجته على فراشه، وجبانبه زوجته يف لباس مبتذل، حىت إذا جاء               

  .-يستحق  من اهللا ماي على هذا املفتر-)٥()بأن جتمع عليها ثياا

عرضـت  أبشخصية النيب صلى اهللا عليه وسلم        أخرى تتعلق  وكالمه عن هذين احلديثني وعن أحاديث       
 فإن فيـه    ؛ واام للصحابة بوضعها   ،فيه من تكذيب باألحاديث الصحيحة     مع ما -عن نقل كالمه فيها لبشاعته    

 السامية الرفيعة، وتعريضاً بزوجاته     ه ونيالً من مقامه الشريف، وأخالق     ،طعناً يف ذات النيب صلى اهللا عليه وسلم       
مجـاع  إ رمحه اهللا    ابن تيمية وقد ذكر شيخ اإلسالم     . ت العفيفات، وهذا كفر صريح بإمجاع املسلمني      الطاهرا

  . أو عابه، أو تنقّصه، ونقل عبارام يف ذلك،العلماء على كفر من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 أو كـافراً، فعليـه      لماً كان كل من شتم النيب عليه الصالة والسالم، أو تنقّصه، مس         ( :أمحد قال اإلمام   

  .) وأرى أن يقتل وال يستتاب،القتل

أو  (:ابن القاسم ، قال   )من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم قُتل ومل يستتب         ( :مالك عن   ابن القاسم وقال  
                                                           

  .)١٠٥ص(سألوا أهل الذكر فا )١(
  .)١٧٣٣، ح٣/٥٦٧) (باب الزيادة يوم النحر(اب احلج رواه البخاري يف كت )٢(
  .)٢٦٦ص(سألوا أهل الذكر فا )٣(
  .)٢٤٠٢، ح٤/١٨٦٦) (رضي اهللا عنه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان(صحيح مسلم  )٤(
  .)٢٦٧ص(سألوا أهل الذكر فا )٥(



  ٩٢

  ). وقد فرض اهللا توقريه،، أو تنقّصه، فإنه يقتل كالزنديقشتمه، أو عابه
 وسخ وأراد به    -وروي برده - صلى اهللا عليه وسلم      إن رداء النيب  : من قال ( مالك عن   ابن وهب وروى  

  .)عيبه قتل

  .إنه مرتد:  أو برئ منه، أو كذبه، وأصحابه فيمن تنقصهأبو حنيفةوكذلك قال 
 فهـو   ؛ كل من تعرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا فيه استهانة            :الشافعيوكذلك قال أصحاب    

  . فإن االستهانة بالنيب كفر؛كالسب الصريح
فقد اتفقت نصوص العلماء من مجيع الطوائـف علـى أن           : ( بعد ذكره هذه النقول    شيخ اإلسالم قال  

 وهم يف استتابته على ما تقدم من اخلالف، وال فرق يف ذلك بني أن يقصد عيبـه،                  ،التنقص له كفر مبيح للدم    
 أو يفعـل غـري      ، وميزح ، بل يهزل  ؛ آخر حصل السبُّ تبعاً له، أو ال يقصد شيئاً من ذلك           يءلكن املقصود ش  

  )١().ذلك

مجيع من سب النيب صلى اهللا عليه وسـلم، أو          : ( قال القاضي عياض مجاع على ذلك أيضاً      كما نقل اإل  
 من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء علـى           ة أو خصل  ، أو دينه  ، أو نسبه  ،عابه، أو أحلق به نقصاً يف نفسه      

م فيه حكـم   واحلك، فهو ساب له   ؛ والعيب له  ،والغض منه لشأنه، أ طريق السب له، واإلزراء عليه، أو التصغري        
 ،تري فيه، تصرحياً كان أو تلوحياً      فصالً من فصول هذا الباب عن هذا املقصد، وال من          الساب يقتل، وال نستثين   

 ال يليق مبنصبه على طريق الذم، أو عبـث يف       أو متىن مضرة له، أونسب إليه ما       ، أو دعا عليه   ،وكذلك من لعنه  
 مما جرى من البالء واحملنـة       يءجهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر، ومنكر من القول وزور، أو عيره بش            

وهذا كله إمجاع من العلماء وأئمة الفتوى من        . عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية اجلائزة واملعهودة لديه        
  )٢(). رضوان اهللا عليهم إىل هلم جراةلدن الصحاب

   :الفة املؤلف ألصول التأليف اليت درج عليها أهلهخم: سادساً 

مل يلتزم املؤلف يف كتبه باملنهج العلمي املتعارف عليه بني الباحثني واملؤلفني، ال من حيث الطريقـة يف                  
العلمـي   كما أنه مل يلتـزم التحقيـق      . من حيث توثيق املعلومات من مصادرها      عرض املسائل وترتيبها، وال   

  . بل جاءت كتبه خالية من كل ذلك، االستدالل ملا يعرضه من مسائل وموضوعاتالصحيح املبين على

أما طريقته يف عرض املسائل فإنه مل يلتزم منهجاً واضحاً يف عرضها، كتقسيم مسائل البحـث علـى                  

                                                           
  .، من الكتاب نفسه)٥٢٥٢٧ص(يف النقول قبله : ، وانظر)٥٢٧ص(الصارم املسلول  )١(
  .)٢/٩٣٢(الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  )٢(



  ٩٣

 أو األخذ بطريقـة     )١(-كما هو معروف يف مناهج البحث احلديثة      - أو أبواب متناسبة     ،مباحث جتمعها فصول  
 مع الدقة يف العرض والترتيب، بل كانت        ، أو أبواب مستقلة   ،مني القائمة على عرض املسائل حتت فصول      املتقد

طريقته قائمة على وضعه عناوين ال ارتباط هلا مبا قبلها أو بعدها من عناوين آخرى، هذا مع تكراره للعنـاوين                    
 مجعت  ةه ما تكون مبقاالت صحفي    يف املوضوع الواحد يف أكثر من موطن يف كتاب واحد، مما جعل كتبه أشب             

  .من غري ذيب وال ترتيب

 عـن  ألكون مع الصادقنيفمن األمثلة لعدم ترابط املوضوعات وترتيبها ترتيباً موضوعياً حديثه يف كتابه        
وهذا العنوان يشعر بأنه سبق أن حبث املسألة، وإمنا جـاء           ) تعليق على الشورى  : (مسألة الشورى حتت عنوان   

شواهد آخرى على   : (يق عليها، يف حني أن هذا مل حيصل، وإمنا جاء هذا العنوان بعد مبحث بعنوان              دور التعل 
  ).االختالف يف الثقلني: (مث ما يلبث أن يضع عنواناً آخر بعد التعليق على الشورى فيقول )عليوالية 

مث ينتقـل   )  النبويـة  اختالف املذاهب السنية يف الـسنة     : (وبعد هذا مببحث يعقد عنواناً جديداً بعنوان      
يبحث مسألة اخلمس   - وبعده مببحثني    )أهل السنة القضاء والقدر عند    : (ملوضوع جديد بعد هذا مببحث فيقول     

، وهكذا فاملؤلف ال يسري يف حبثه على منهج علمي، وإمنا يعقد عناوين خمتلفة يف موضـوعاا، مث                  )٢(مث التقليد 
صفحات يف الغالب كالماً جمرداً من أي حتقيق علمي، مث ما يلبث            يتحدث حتتها مبا ال يتجاوز ثالث إىل أربع         
  .أن ينتقل إىل موضوع آخر بالطريقة نفسها

 اليت جـاءت    الشيعة هم أهل السنة   : تقدم، أنقل مجلة من بعض عناوين كتابه       وزيادة يف التمثيل على ما    
  .متتابعة مع اختالف موضوعاا

اخللفـاء  (،  )الـشيعة اخللفاء الراشدون عند    (،  )أهل السنة عند  التقليد واملرجعية   : (وهي حبسب ترتيبها  
، )تنبيه البد منه  (،  )أهل السنة واجلماعة  النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يقبل تشريع         (،  )أهل السنة الراشدون عند   

  ). ألهل البيت تكشف عن هويتهمأهل السنةعداوة (

  )٣(.دون ربط ملوضوعاا  وهذه العناوين حتدث عنها كلها يف ثالث عشرة صفحة فقط

خمالفة (،  )فصل اخلطاب يف تقييم األصحاب    (عقده هذه العناوين ذا الترتيب      : ومن األمثلة أيضاً لذلك   
القول بعدالـة الـصحابة خيـالف صـريح         (،  )نظام احلكم يف اإلسالم   (،  ) للسنن النبوية  أهل السنة واجلماعة  

                                                           
، حيث قسمه إىل فصول وإن كان مل يلتزم منهجاً علمياً يف عـرض  )سألوا أهل الذكرفا(يستثىن من هذا طريقته يف كتابه       )١(

  .كتبه املسائل حتتها كعادته يف سائر
  .من كتابه ألكون مع الصادقني )١٥٤ص(ىل إ) ١١١ص(هذه املباحث من :انظر )٢(
  .)١٤١٥٩ص(الشيعة هم أهل السنة : انظر )٣(



  ٩٤

  )١().السنة

سائل فليت أن املؤلف اقتصر يف حبث كل مسألة على مـوطن            ومع هذا االضطراب الكبري يف عرض امل      
 وحـشو   ،واحد، بل جند أنه يعرض املسألة يف أكثر من موطن، من كل كتاب من كتبه يف تكرار ممل للنفوس                  

  .للكالم مبا ال طائل حتته
وضع مـن    حبثها يف أكثر من م     ، ودعواه خمالفتهم هلا   ، من السنة النبوية   أهل السنة مثل حبثه ملسألة موقف     

  .السنةأهل الشيعة هم : كتابه
  ).يف خمالفتهم للسنة: ( حتت عنوان)٢٩ص(يف : األول

  ). ال يعرفون السنة النبويةأهل السنة: ( حتت عنوان)٤٥ص(يف : الثانـي

  ). وحمق السنةأهل السنة: ( حتت عنوان)٥٢ص(يف : الثالث
  ). للسنن النبويةةأهل السنة واجلماعخمالفة : ( حتت عنوان)٢٨٧ص(يف :  الرابع

أهـل   و ،النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمر املسلمني باالقتداء بعترته        : ( حتت عنوان  )٢٩٥ص(يف  : اخلامس
  ). خيالفونهالسنة

  :أهل السنة هم الشيعة حبثها يف موطنني من كتاب ،أهل السنةـومثل مسألة التعريف ب
  .)أهل السنةالتعريف بأئمة : ( حتت عنوان)٧٥ص(يف : األول

  ). وأقطامأهل السنةأئمة : ( حتت عنوان)١٧٠ص(يف : الثاين

 من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم حبثها يف موطنني متباعدين             أهل السنة وكذلك مسألة موقف    
  :من الكتاب نفسه

  ). كيفية الصالة على حممد وآلهأهل السنة واجلماعةحتريف : ( حتت عنوان)١٦٤ص(: األول
  ). والصالة البتراءأهل السنة: ( حتت عنوان)٣٠٣ص(: والثاين

  .وهذه أمثلة من كتاب واحد فقط، وأما بالنظر إىل جمموع كتبه فحدث وال حرج
وأما عدم توثيقه للمعلومات من مصادرها، فهذا ظاهر لكل من اطلع على كتبه، بل هو الغالب عليهـا                  

  .وسأكتفي هنا بذكر أمثلة فقط
صحتها مع عدم عزوه إىل مصادرها من        ديث املنكرة واملوضوعة، وادعاؤه   فمن ذلك إيراده بعض األحا    

                                                           
  .)٢٨٢٩٢ص(املرجع السابق : انظر )١(



  ٩٥

  :كتب السنة مثل

  )١(.»كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه«: حديث

  )٢(.»اختالف أميت رمحة«: حديث

  )٣(.» قائد الربرة وقاتل الكفرةعلي«: حديث

  )٤(.» بأيهم اقتديتم اهتديتم،أصحايب كالنجوم«: حديث

  )٥(.»رتليت من ريب مين مبعلي«: حديث

  )٦(.»حالل حممد حالل إىل يوم القيامة«: حديث

  )٧(.» وللمرأة كفر،الغرية للرجل إميان«: حديث

وكذلك نسبته بعض األقوال واألفعال للصحابة مما ال تليق مبكانتهم من غري اإلحالة على مصدر كنسبته                
 بعد ذلك مـن     احلسنيومنعت  . ا جبوار أبيها   رضي اهللا عنه   فاطمةرضي اهللا عنها أا منعت من دفن         عائشةـل

ال تدفنوا يف بييت من     (: وتقول وأا ركبت بغلة وخرجت تنادي    .  جبوار جده صلى اهللا عليه وسلم      احلسندفن  
  )٨(.)ال أحب

وكذلك )٩(. رضي اهللا عنه بعد موته على قرب جده        احلسن رضي اهللا عنه طاف بأخيه       احلسنيوزعمه أن   
ويذكر املؤرخون أشياء عجيبة وغريبـة،      : ( حيث يقول  ، واجلرائم الشنيعة  ،لتهم العظيمة رميه عموم الصحابة با   

وقعت يف تلك األيام، من أولئك الصحابة الذين أصبحوا فيما بعد خلفاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمراء                  
  .املؤمنني

  .كحملهم الناس على البيعة بالضرب، والتهديد بالقوة

                                                           
  .)١٨٠ص(مث اهتديت  )١(
  .)٢١٢٦ص(ألكون مع الصادقني  )٢(
  .)٤٥ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)١٦ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)١٦٢ص(املرجع نفسه  )٥(
  .)١٩٣ص(املرجع نفسه  )٦(
  .)٨٠ص(سألوا أهل الذكر فا )٧(
  .)١٦٥ص(مث اهتديت  )٨(
  .)١٦٦ص(املرجع نفسه  )٩(



  ٩٦

  . وكشف وعصر بطنها بالباب الذي كانت وراءه، حىت أسقطت جنينها،ةفاطموكاهلجوم على بيت 
  . مكتفاً، وديده بالقتل إن رفض البيعةعليوإخراج 

 حقوقها من النحلة، واإلرث، وسهم ذوي القرىب، حىت ماتت غاضبة علـيهم، وهـي               الزهراءوغصب  
  .تدعو عليهم يف كل صالة

ألبرياء من املسلمني، والدخول بنسائهم من غري احترام        وكهتكهم للمحارم، وتعدي حدود اهللا يف قتل ا       
  .للعدة

وكتغيريهم أحكام اهللا ورسوله املبينة يف الكتاب والسنة، وإبداهلا بأحكام اجتهادية ختـدم مـصاحلهم               
  .الشخصية

  . صلى اهللا عليه وسلممدينة رسول اهللا وطرده من أيب ذر وكنفي 

  )١(...).نهم الرجس، وطهرهم تطهرياًوكسب ولعن أهل البيت، الذين أذهب اهللا ع

  .يسندها ملصدر موثوق إىل غري ذلك من التهم امللفقة، اليت مل يقدم عليها دليالً، أو
 األحكام على آرائه الشخصية اردة مـن        وإمنا بناؤه وأما عدم حتقيقه للمسائل حتقيقاً علمياً صحيحاً،        

  : ومن أمثلة ذلك،كل دليل، فهذا كثري يف كتبه
 على احلكم بعد الـصلح الـذي   معاوية واستوىل ،عليوملا استشهد اإلمام  (:هتديتامث ه يف كتاب  قول

أهل السنة  إذاً فتسمية   ) عام اجلماعة ( هو أمري املؤمنني، مسي ذلك العام        معاوية وأصبح   ،احلسنأبرمه مع اإلمام    
اع سنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          واالجتماع عليه، وليست تعين اتب     معاوية دالة على اتباع سنة      ،واجلماعة
  )٢().وسلم

 يف هذا الصدد يرتاح ضمريك، ويـسلم عقلـك          الشيعة اإلمامية ومبجرد اطالعك على عقيدة     : (وقوله
علـى    أو تشبيه هللا تعاىل، ومحلها على ااز واالسـتعارة، ال          ،بقبول تأويل اآليات القرآنية، اليت فيها جتسيم      

  )٣().فاظ كما تومهه البعضعلى ظواهر األل وال ،احلقيقة

عتقد بأنه مسع بأن بعض الصحابة يريـد        أ رأيه يف البيعة؟ أكاد      عمرواملهم أن تعرف ملاذا غري      : (ويقول
  )٤(). أبداًعمرال يرضاه   وهذا ما،عمر بعد موت علي بن أيب طالببيعة 

                                                           
  .)١٥١٦٠(سألوا أهل الذكر فا )١(
  .)٢٠٣ص(مث اهتديت  )٢(
  .)٢٧ص(ألكون مع الصادقني  )٣(
  .)٨٨ص(املرجع نفسه  )٤(



  ٩٧

الكفار راداً بذلك على اهللا     ويقول منتقداً مقدار ما يخرج من املال للزكاة يف الشرع، وأخذ اجلزية من              
 من الزكاة، وهـي     أهل السنة واجلماعة  فال ميكن لدولة اإلسالم أن تعتمد على ما خيرجه          : (يف حكمه وشرعه  

متثل يف أحسن األحوال اثنني ونصف باملائة، وهي نسبة ضعيفة ال تقوم حباجة الدولة من إعداد القوة، ومن بناء                   
 ويضمن حياته،   ،رقات، فضالً عن أن تضمن لكل فرد دخالً يكفي معاشه          واملستشفيات، وتعبيد الط   ،املدارس

كما ال ميكن لدولة اإلسالم أن تعتمد على احلروب الدامية، وقتال الناس لتضمن بقاءها، وتطـور مؤسـساا      
  )١().على حساب املقتولني الذين مل يرغبوا يف اإلسالم

املؤلف من غري حتقيق علمي يستند لدليل شرعي، أو         فهذه مناذج لبعض املسائل واألحكام، اليت يقررها        
تلك األحكام على اعتقاداته الشخصية، وآرائه الضالة املنحرفـة، فيكـذب            لقول أحد من العلماء، وإمنا يبين     

بالنصوص، ويرد أحكام اهللا، ويقرر أحداثاً تأرخيية بظنون كاذبة، وهوى دفني يف النفس، حيمله على كل ذلك                 
  .  وعقيدا، فعليه من اهللا ما يستحقللرافضة وحبه وانتصاره ، سلف األمة وخيارهاحقده العظيم على

  :خمالفة املؤلف للمنهج الذي ألزم به نفسه: سابعاً 

املؤلف مل خيالف أصول التأليف وقواعده املتعارف عليها عند أهل العلم فحسب، بل خالف حىت املنهج                
يلي بعض القواعد واألصول، اليت وعد املؤلف أن يلتزمها يف كتبـه            وسأبني فيما   . الذي ألزم به نفسه يف كتبه     

  :وحبثه للمسائل، مث خمالفته هلا بعد ذلك، مستدالً على كل ذلك بنماذج من كالمه
  . والعدل، والتجرد، وعده بتجرده من العاطفة، واهلوى، والتعصب، والتزامه اإلنصاف-١

 أن أجترد من العاطفـة ألكـون حياديـاً          -ن هداين إ-وقد عاهدت ريب     (:مث اهتديت يقول يف كتابه    
  )٢(). فأتبع أحسنه؛ وألمسع القول من الطرفني،موضوعياً

فال أتعصب ملذهيب، وال أقيم وزناً لغـري         وقد عاهدت ريب أن أكون منصفاً     : ( ويقول يف الكتاب نفسه   
  )٣().احلق

هللا يف حبثه، وال تأخذه العاطفة فيميل       فعلى الباحث هنا أن يتقي ا      (:سألوا أهل الذكر  افويقول يف كتابه    
 فيضل عن سبيل اهللا، إمنا واجبه أن خيضع للحق، ولو كان احلق مع غريه، وحيرر نفسه                 ؛عن احلق، ويتبع اهلوى   

  )٤().من الرواسب، والعواطف، واألنانية

                                                           
  .)١٥٢ص(املرجع نفسه  )١(
  .)٩٢ص(مث اهتديت  )٢(
  .)١٠١ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)٣٦ص(سألوا أهل الذكر فا )٤(



  ٩٨

هـذا مـن    هذا ما ذكره املؤلف عن منهجه يف البحث، فهل التزم ذا؟ إليك أيها القارئ اإلجابة على                 
  :كالمه

 ودعاؤهم، وأخالقهـم، واحتـرامهم      ،بل قد استهوتين عبادام، وصالم     (:الرافضةيقول مثنياً على    
  )١().متنيت أن أكون منهم لعلمائهم، حىت

 وما إن قرأت فيه بضع صـفحات،        ،شرف الدين املوسوي   للسيد   املراجعاتمث قرأت كتاب    : (ويقول
 وكنت أمحلـه يف بعـض األحيـان إىل          ،شداً، فكنت ال أتركه إال غصباً     حىت استهواين الكتاب، وشدىن إليه      

  )٢().املعهد

 -على ما أظـن   - اليت اعتمدت    أهل السنة ولست أدري كيف أقنع نفسي، أو غريي، بآراء         : ( ويقول
  )٣().أقوال احلكام من بين أمية

ها إىل النيب صـلى اهللا       بأن بعض الصحابة نسب النهي عن املتعة وحترمي        عتقد شخصياً أولذلك  : (ويقول
  )٤().وتصويب رأيه ،عمر بن اخلطاب لتربير موقف ؛عليه وسلم

 هو الذي أثار بقية احلاضرين، ودفعهم إىل التردد         عمر بن اخلطاب  ويدفعين هذا االحتمال بأن     : (ويقول
  )٥().والتخلف عن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .اعه اهلوى يف أحكامهفهذه أمثلة ملا جاء يف كالم املؤلف من اتب

على ) (استهواين(و) استهوتين: (ولك أن تتأمل أيها القارئ عباراته املتقدمة اليت صدر ا أحكامه كقوله           
  .لتعلم مدى التزامه مبا وعد به من التجرد من العاطفة واهلوى... .)دفعين االحتمال) (اعتقد شخصياً) (ما أظن

 ،للرافـضة مه اإلنصاف واحليادية، فيكذّب ذلك تعصبه الشديد        وعد به من نبذ التعصب والتزا      وأما ما 
  .وأئمتهم ،وعقيدم ،أهل السنةعليهم، وعلى عقيدم، يف مقابل طعنه يف  ولعقيدم الفاسدة، وثناؤه

 فهي باالختيـار    ،أهل السنة واجلماعة  أما اخلالفة عند     (:أهل السنة يقول معرباً عن رأيه يف اخلالفة عند        
بذلك فتحوا الباب الذي ال ميكن غلقه على أي واحد من األمة، وأطمعوا فيها كل قـاص ودان،       والشورى، و 

                                                           
  .)٤٣ص(مث اهتديت  )١(
  .)٨٧ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)١٥٠ص(ألكون مع الصادقني  )٣(
  .)١٩٥ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)٩٥ص(مث اهتديت  )٥(



  ٩٩

  )١().وكل غث ومسني، وحىت حتولت من قريش إىل املوايل والعبيد، وإىل الفرس واملماليك، وإىل األتراك واملغول

خلالفة أصل من أصـول      يف القول بأن ا    الشيعةفما أعظم عقيدة    : ( يف اخلالفة  الشيعةويقول عن عقيدة    
 ، ورأي رشيد، يقبله العقـل     ،الدين، وما أعظم قوهلم بأن هذا منصب هو باختيار اهللا سبحانه، فهو قول سديد             

ويرتاح إليه الضمري، وتؤيده النصوص من القرآن والسنة، ويرغم أنوف اجلبابرة املتسلطني، وامللوك والسالطني،              
  )٢().ويفيض على اتمع السكينة واالستقرار

 مـن القـول     الـشيعة وما ينـسب إىل      (:الرافضةويقول ضمن حديثه عن عقيدة حتريف القرآن عند         
القرآن   يف الشيعة وجود، وإذا ما قرأنا عقيدة       الشيعةبالتحريف، هو جمرد تشنيع وويل، وليس له يف معتقدات          

  ... فسوف جند إمجاعهم على ترتيه كتاب اهللا من كل حتريف؛الكرمي

 ،الشيعة منها إىل    أهل السنة ـهي أقرب ل  ) نقص القرآن والزيادة فيه   (إن هذه التهمة    .. .]:لإىل أن قا  [
ـ   الـشيعة وذلك من الدواعي اليت دعتين إىل أن أراجع كل معتقدايت، ألين كلما حاولـت انتقـاد                  ، يء يف ش

ى مر األيام، ومن خالل     وعل. واالستنكارعليهم، إال وأثبتوا براءم منه وإلصاقه يب، وعرفت أم يقولون صدقاً          
  )٣().واحلمد هللا البحث اقتنعت

 واامـه هلـم   ، وواليتهم، ومصرحاً باعتناقه هلا مع تربئه من الصحابة،الرافضةويقول مثنياً على عقيدة     
 وركبت على بركة اهللا سفينة أهل       ، على حق، فتشيعت   الشيعة اإلمامية وقرأت الكثري حىت اقتنعت بأن      : (بالردة

سكت حببل والئهم، ألين وجدت حبمد اهللا البديل عن بعض الصحابة، الذين ثبت عندي أم ارتدوا                البيت، ومت 
على أعقام، ومل ينج منهم إال القليل، وأبدلتهم بأئمة أهل البيت النبوي، الذين أذهب اهللا عنـهم الـرجس،                   

  )٤(...).وطهرهم تطهرياً

أحكامه، بل ظلمه وكذبـه يف      واإلنصاف يف     العدل فهذه مناذج من أقوال املؤلف، الدالة على بعده عن        
  فيما عندهم من احلق، كحديثه     أهل السنة  وتصحيحها، وختطئة    الرافضةعلى بعض عقائد      وذلك بثنائه  ،أقواله

 الشنيعة من عقائـدهم، كزعمـه   الرافضة أو إنكاره أن تكون بعض عقائد      ،عن اخلالفة وموقف الفريقني منها    
يف املشتهرة يف كتبهم القدمية واحلديثة، وامع عليها بني علمـائهم، ونـسبة تلـك    براءم من عقيدة التحر  

  .ظلماً، وزوراً، وتاناً أهل السنةـالعقيدة ل

 ومن الصحابة، ورميه هلم بالردة، مدعياً       ،أهل السنة  وبراءته من عقيدة     الرافضةمث تصرحيه باعتناقه عقيدة     

                                                           
  .)١١٢ص(ألكون مع الصادقني  )١(
  .)١١٤ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)٢٠٢٠٢ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)١٥٦ص(مث اهتديت  )٤(



  ١٠٠

  مما ، املقيتة الرافضةبذلك على أهل اجلهل والغفلة، ودعوم لعقيدة        أنه توصل لذلك بعد حبث ودراسة، ليلبس        
بل هو رافضي يدعو ملا هو عليه من كفر وضالل، كغـريه مـن              . زعم يدل على عدم حياديته وإنصافه كما     

  .الرافضةزنادقة 

  .الشيعة والسنة زعمه أن ما يف كتبه ال خيرج عن احلق، وأنه ال يذكر من املسائل إال ما اتفق عليه -٢
فكتايب األول والثاين حيمالن عناوين من القرآن الكرمي، وهو أصدق الكالم وأحسنه، وكل مـا               : (يقول

 ومـا   ،شيعة و ،سنة: مجعته يف الكتابني إن مل يكن احلق، فهو أقرب ما يكون إليه، ألنه مما اتفق عليه املسلمون                
  )١().ثبت عند الفريقني أنه صحيح

نه ثبتت صحته عند الطرفني، ونلزمهم       أل ؛ فهو صحيح  الشيعة و أهل السنة يه  ولكن ما اتفق عل   : ( ويقول
به كما ألزموا أنفسهم، وما اختلفوا فيه حىت لو كان صحيحاً عند أحدهم فال يلزم الطرف الثاين بقبوله، كما                   

  )٢().ال يلزم الباحث احليادي قبوله واالحتجاج به

 جمردة من أي دليل، وما      ،رب ما يكون إليه، دعوى باطلة     فدعواه أن ما يف كتبه إن مل يكن احلق فهو أق          
 أن كتبه أبعد ما تكون عن احلق، ويكفي على ذلـك            ؛من مبتدع إال وهو يدعي هذا، واحلق الذي ال مرية فيه          

 اليت هي أغرق عقائد الفرق يف الكفر والضالل، وأبعـدها           الرافضةدليالً أنه إمنا ألّفها لالنتصار والدعوة لعقيدة        
  . وسيأيت بيان ذلك مفصالً عند الرد عليه إن شاء اهللا تعاىل،هذا من حيث اإلمجال ..قائق اإلميانعن ح

فهذا كذب حمـض،  :  ويلزمهم بذلكالشيعة والسنةاتفق عليه  وأما زعمه أنه ال يذكر من املسائل إال ما   
بـن أيب    علـي ء قدمياً بأن    واملعروف عند العلما  : (هي ذي أمثلة من أقواله تدل على نقيض ادعائه، يقول          وها
  )٣().صلى اهللا عليه وسلم  هو املرشح للخالفة من قبل الرسول،طالب

  : وضمن أجوبته عن بعض األسئلة اليت زعم أا وجهت إليه

لقد عني صلى اهللا عليه     (ملاذا مل يعني الرسول صلى اهللا عليه وسلم له خليفة؟           ... يقول يف جواب سؤال   
 وأشهد على ذلك صحابته الذين حجوا معه،        ،علي بن أيب طالب   حجة الوداع، وهو    وآله وسلم خليفة له بعد      

  )٤().وكان يعلم بأن األمة ستغدر به وتنقلب على أعقاا

شك بأنه كان يعلـم   ال: (هل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم مبوعد موته؟ قال       : وإجابة عن سؤال  

                                                           
  .)٨-٧ص(مع الصادقني ألكون  )١(
  .)٣٥ص(سألوا أهل الذكر فا )٢(
  .)٣١٨ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)٢٤٢ص(سألوا أهل الذكر فا )٤(



  ١٠١

علم بذلك قبل خروجه حلجة الوداع، ومن أجل ذلك مساها حجة           مسبقاً مبوعد وفاته، يف الوقت املعلوم، وقد        
  )١().الوداع، وبذلك علم أكثر الصحابة دنو أجله

من خـالل   : ( ليصلي بالناس؟ يقول   أبا بكر هل عني الرسول صلى اهللا عليه وسلم        : وجواباً عن سؤال  
 ليصلي بالناس، اللهم إال إذا اعتقدنا       رأبا بك الروايات املتناقضة نفهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعني             

  )٢(). يف هجرانه، ومن اعتقد بذلك فقد كفرعمر بن اخلطابما قاله 

ألن (ملاذا حاربوا مانعي الزكاة، رغم حترمي النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلـك؟              : ويقول جميباً عن سؤال   
ن حجة الوداع وصحبة النيب صلى       وهم راجعون م   غدير خم   يف عليبعض الصحابة الذين حضروا بيعة اإلمام       

 فاطمـة وال شك بأن بعض األخبار وصلت إليهم بأن         .. .أيب بكر ـعن أداء الزكاة ل     امتنعوا ،اهللا عليه وسلم  
 حىت أيب بكرـ لكل ذلك رفضوا إعطاء الزكاة ل؛ امتنع عن بيعتهم علياًختاصمت معهم، وغضبت عليهم، وبأن      

  )٣().يتبينوا األمـر

.  وفيما تقدم دليل على كذبه فيما ادعاه       -اعرضت عنها اختصاراً  -هذا اهلراء يف كتبه     وأمثلة كثرية من    
 وال يعدو أن يكون تكراراً لـشبههم        ،الرافضةما هو موجود عند     ه يف كتبه ال خيرج يف احلقيقة ع       وأن ما يقرر  
فلعنة اهللا  .. .!أهل السنة   بل من قال به من     !أهل السنة  من عقيدة    ةوإال فأين ماذكره يف أجوبته السابق     . وأقواهلم

  .على الكاذبني
  .أهل السنة زعمه أنه ال يستدل من األحاديث إال مبا صح عند -٣

 ،أهل السنة واجلماعـة    من صحاح    الشيعةوملَّا آليت على نفسي، فإين ال أستدل إال مبا حيتج به            : (يقول
  )٤().فإين اقتصرت على ذلك

أحباث الكتاب ال أستدل إال مبا هو ثابـت          دت به يف كل   وأنا بدوري وكالعادة، حسبما تعه    : (ويقول
  )٥(.)واجلماعة أهل السنةوصحيح عند 

وأخذت على نفسي عهداً وأنا أدخل هذا البحث الطويل العسري أن أعتمد األحاديـث              : (ويقول أيضاً 
  )٦(.)الشيعة وأهل السنةالصحيحة، اليت اتفق عليها 

                                                           
  .)٢٤٣ص(املرجع نفسه  )١(
  .)٢٤٥ص(املرجع نفسه  )٢(
  .)٢٥٢ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)١٧ص(ألكون مع الصادقني  )٤(
  .)٢٣٢ص(ألكون مع الصادقني  )٥(
  .)٨٨ص(مث اهتديت  )٦(



  ١٠٢

 كما سبق   ،ا امتألت به كتبه من األحاديث املنكرة واملوضوعة       وهذه أيضاً دعوى كاذبة يشهد لبطالا م      
  )١(.أن تقدم هلا أمثلة فيما مضى مما يغين عن إعادا هنا

جهله، وقلة علمه، مع اتباعـه      : وبعد هذا النقد العام للمؤلف ومنهجه يف كتبه، الذي ظهر من خالله           
نتقـل مـن    أ ؛ق يف النقل، والعدل يف احلكـم      للهوى والظنون، وبعده عن التحقيق العلمي، القائم على الصد        
  .مث اهتديتاإلمجال إىل التفصيل وذلك بالرد عليه مفصالً يف كتابه األول 

   .وهذا هو أوان الشروع يف ذلك، سائالً اهللا الكرمي العون والتوفيق، واإلصابة والتسديد

                                                           
  .من هذا الكتاب) ١٨٧ص: (انظر )١(



  ١٠٣

  :]تابه مث اهتديتالرد على التيجاين الضال يف ك[ : على املؤلف يف كتابه مث اهتديتالرد

   

   : الرد على املؤلف يف مسمى الكتاب وبيان خمالفته للحق والصواب

 الـيت   ،التيجانيةانتقاله من عقيدته السابقة، وهي الطريقة       :  ويعين بذلك  ،مث اهتديت : مسى املؤلف كتابه  
 اليت زعم أنه اهتـدى      ،الرافضة يف صدر الكتاب، مث انتقاله إىل عقيدة         )١(صرح باعتناقه إياها هو وسائر أسرته     

 وركبت على بركـة     ، على حق، فتشيعت   الشيعة اإلمامية وقرأت الكثري حىت اقتنعت بأن      : (حيث يقول . إليها
  )٢(...).اهللا سفينة أهل البيت، ومتسكت حببل والئهم

))  صـادقني  قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنـتم     (: (ما زعمه من اهلداية دعوى حتتاج إىل بينة وبرهان        : قلت
 !، وإال فكم من كافر عتيد، جبار عنيد، يدعي اإلميان واهلداية، وهو رأس يف الكفر والـضاللة                ]١١١:البقرة[

وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً           (: (كما أخرب اهللا عن اليهود والنصارى يف قوله       
قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُم إِالَّ مـا أَرى ومـا          (: ( يف قوله  فرعون ، وعن ]١٣٥:البقرة)) [نَ من الْمشرِكني  وما كَا 

   ادشبِيلَ الرإِالَّ س يكُمدبِيلِ       (: (، وقوله يف وصف أهل الضالل     ]٢٩:غافر)) [أَهالـس ـنع مهدُّونـصلَي مهإِنو
 ونَ أَنبسحيونَ ودتهم مـذُوا          (: (، وقوله ]٣٧:الزخرف)) [هخات ـمهاللَةُ إِنالض هِملَيع قفَرِيقاً حى ودفَرِيقاً ه

  ].٣٠:األعراف)) [الشياطني أَولياَء من دون اللَّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ
 هم  الرافضة هي أفسد عقيدة، و    ؛يزعم أنه اهتدى باعتناقها    اليت   الرافضة أن عقيدة    وإذا ثبت هذا فليعلم   

أضل فرقة انتسبت إىل اإلسالم، وأبعد طائفة عن احلق، وأجهلها به، وأقرب طائفة إىل الكفر واعرقهـا فيـه،                   
، وباتفاق احملققني يف الفرق،     )٣(- الرافضةعلى ما تقدم نقل كالمهم مفصالً يف ذم         -وهذا باتفاق أئمة اإلسالم     

عرقها أ أبعد الفرق عن الدين، و     الرافضةين هم أعرف الناس مبذاهب الناس، ومقاالم، حيث صرحوا بأن           الذ
  .يف الضاللة

  )٤(.)الرافضةوما نعلم أهل فرية أشد سعياً يف إفساد اإلسالم وكيده من  (:ابن حزمقال 

 وأراد أن   ،اليهودى دين   كان على هو   ابن السوداء  إن   :أهل السنة وقال احملققون من     (:البغدادي وقال  
 عليـه   عيسى يف   النصارى وأوالده، لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت        علييفسد على املسلمني دينهم بتأويالته يف       

                                                           
  .)١١١ص(مث اهتديت : انظر )١(
  .)١٥٦ص(مث اهتديت  )٢(
  .)١١١١٩ص: (انظر )٣(
  .)٤/٥٧(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم  )٤(



  ١٠٤

  )١().هواء يف الكفر حني وجدهم أعرق أهل األالرافضة السبئيةالسالم، فانتسب إىل 

 يف احلال على شيء مـن الـدين،         وليسوا: ( وبعض معتقدام  الرافضة بعد أن ذكر     يينيسفرااإلويقول  
وليس مقصودهم من هذا الكالم حتقيق الكالم يف اإلمامة، ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن                

  )٢().أنفسهم

وإمنا هو الكفر، والزندقة واإلحلاد، الذي تشربته قلـوم،         ! !الرافضةفأي هدى يف االنتساب إىل هؤالء       
  .وعقوهلم

وحـسبه ذمـاً، أن     - وإعالنه اعتناق عقيدم الفاسدة،      ،للرافضةيادة على انتسابه    فز: وأما هذا األفاك  
 فإين أورد هنا من كالمه على وجه اخلصوص، ما يدل على زيف ما ادعـاه مـن اهلدايـة،                    -يكون رافضياً 

ليـه  وانغماسه يف الكفر والغواية، فإين أخشى أن يظن ظان أن الرجل قد لُبس عليه، وما عرف حقيقة مـا ع                   
  . أمثلة من كالمه تنبئك عن حقيقة حالهئ، فإليك أيها القارهلم القوم، وإال ما انتسب

ألن كتاب اهللا وحده ال يكفي للهداية، فكم من فرقة حتتج بكتـاب اهللا              : (... يقول عن القرآن الكرمي   
ـ   : ( كما ورد ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما قال            ،وهي يف الضاللة    ، للقـرآن  ئراكم من ق

، فكتاب اهللا صامت، ومحال أوجه، وفيه احملكم واملتشابه، والبد لفهمـه مـن الرجـوع إىل                 )والقرآن يلعنه 
  )٣().الراسخني يف العلم، حسب التعبري القرآين، وإىل أهل البيت حسب التفسري النبوي

بني، الذين يكذبون مبا أخرب أم من الضالني املكذ!! فهل من يعتقد هذا االعتقاد يف كتاب اهللا من املهتدين    
ذَلك الْكتاب  (: ( كما يف قوله   ،اهللا عنه يف صريح كالمه وصفاً لكتابه، من أنه جعله هدى يهدي لليت هي أقوم              

    نيقتلْمًدى له يهف بي(: (، وقوله ]٢:البقرة)) [ال ر      مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُروقوله  ]٩:اإلسراء)) [إِنَّ ه ،
، ]٦٤:النحل)) [وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِالَّ لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهًدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ             (: (تعاىل

إىل غري  ]٨٩:النحل)) [وبشرى للْمسلمنيونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيٍء وهًدى ورحمةً (: (وقوله تعاىل
  .ذلك من اآليات يف هذا املعىن

وإذا كان هذا الرجل يصرح بأن القرآن ال يكفي هلداية اخللق، فهذا أكرب دليل على ضالله، بل كفـره                   
  .والتحقيق  العلميوإحلاده، لتكذيبه لصريح القرآن، مما ال يسع جهله العوام، فكيف مبن يدع

 أن هذا القرآن هدى للمتقني واملؤمنني،        وهو أن اهللا أخرب يف هذه اآليات       : آخر يدل على ضالله    ووجه

                                                           
  .)٢٣٥ص(الفرق بني الفرق للبغدادي  )١(
  .)٤١ص(يين يسفراالتبصري يف الدين لإل )٢(
  .)١٨٠ص(مث اهتديت  )٣(



  ١٠٥

 وما جيد مـن     ،الهوهو بطبيعة احلال إمنا يعرب عن ح      -فإذا كان املؤلف يرى أن هذا الكتاب ال يكفي يف اهلداية          
وا هًدى وشفَاٌء والَّذين ال يؤمنونَ في آذَانِهِـم         قُلْ هو للَّذين آمن   (: ( اهللا قال يف وصف كتابه      فليعلم أن  -نفسه

  ].٤٤:فصلت)) [وقٌْر وهو علَيهِم عًمى أُولَئك ينادونَ من مكَاٍن بعيٍد

)) مني إِالَّ خـساراً   وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّـال           (: (وقال عز وجل  
  ].٨٢:اإلسراء[

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيُّكُم زادته هذه إِمياناً فَأَمـا             (: ( ويقول تعاىل يف وصف املنافقني    
 في قُلُوبِهِم مرٌض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجِسهِم ومـاتوا          وأَما الَّذين  * الَّذين آمنوا فَزادتهم إِمياناً وهم يستبشرونَ     

  ].١٢٥-١٢٤:التوبة)) [وهم كَافرونَ
 ئلقـار ومن خالل هذه اآليات، مع دعوى املؤلف أن القرآن ال يكفي يف هداية اخللق، يتبني لك أيها ا                 

 أم من املنـافقني     !ين زادهم القرآن إمياناً وهدى؟    حال الرجل، ومن أي الفريقني هو، أهو من أهل اإلميان الذ          
  !الذين زادهم رجساً إىل رجسهم وهو عليهم عمى؟

فإذا كان  : (وإذا كان هذا هو موقفه من القرآن، فإن موقفه من السنة ال خيتلف عن ذلك بل أشد، يقول                 
كتاب صامت ال ينطق، وهو     القرآن وهو كتاب اهللا العزيز يتطلب من يقاتل يف سبيل تفسريه، وتوضيحه، ألنه              

  )١().محال أوجه متعددة، وفيه الظاهر والباطن، فكيف باألحاديث النبوية

فقول الرسول صلى   : ( وإمنا تزيد األمر تعقيداً    ؛ويقول أيضاً زاعماً أن السنة ليست احلل لقضايا املسلمني        
وتـأويالً،   ل لقضيتنا بل يزيدنا تعقيداً    اهللا عليه وآله وسلم بأنه ترك كتاب اهللا وسنة نبيه، ليس هو احلل املعقو             

  )٢().واليقطع دابر املشاغبني واملنحرفني

ومـا  (: ( يقول تعاىل  ،وقوله هذا وموقفه من السنة غين عن كل توضيح يف براءته من الدين ومروقه منه              
: ، ويقول ]٣٦:األحزاب)) [لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم   كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنٍة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ            

فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا                  ((
  ].٦٥:النساء)) [تسليماً

فاملتمعن يف هذه األحاديث العديدة، الـيت       : ( عليه وسلم فيقول يف حقهم     وأما أصحاب النيب صلى اهللا    
 يف صحاحهم ومسانيدهم، ال يتطرق إليه الشك يف أن أكثر الصحابة قـد بـدلوا                أهل السنة أخرجها علماء   

                                                           
  .)١٢٨ص(ألكون مع الصادقني  )١(
  .)١٢٩ص(ألكون مع الصادقني  )٢(



  ١٠٦

  )١(). إال القليل الذي عرب عنه مل النعم،وغريوا، بل ارتدوا على أدبارهم بعده صلى اهللا عليه وسلم

 أم ارتدوا علـى أعقـام       وجدت حبمد اهللا البديل عن بعض الصحابة، الذين ثبت عندي         : (قولوي
 ،الـرجس  ، ومل ينج منهم إال القليل، وأبدلتهم بأئمة أهل البيت النبوي، الذين أذهـب اهللا عنـهم                ىالقهقر

  )٢().وطهرهم تطهرياً

ري سنة الرسول، وحـىت أحكـام اهللا،        مرحى هلؤالء الصحابة، الذين ال يتورعون عن تغي       : (ويقول أيضاً 
  )٣().للوصول إىل أغراضهم الدنيئة، وأحقادهم الدفينة، ومطامعهم اخلسيسة

فهذه من األسباب القوية اليت جعلتين أنفر من أمثال هؤالء الصحابة، ومن تابعيهم الذين              : (ويقول أيضاً 
 ،خالـد بـن الوليـد      و ،عثمان و ،عمر و ،بكرأيب  يتأولون النصوص، وخيتلقون الروايات اخليالية لتربير أعمال        

 وإخوام، اللهم إين استغفرك وأتوب إليك، اللهم إين أبرأ إليك من أفعال هؤالء              ،عمرو بن العاص   و ،معاويةو
وأقواهلم اليت خالفت أحكامك، واستباحت حرماتك، وتعدت حدودك، واغفر يل ما سبق من مـواالم، إذ                

  )٤().كنت من اجلاهلني

 هم وسائر سـلف     ،لك من مطاعنه على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتكفريه إياهم           إىل غري ذ  
األمة، مما يدل على ما تنطوي عليه نفس الرجل من حقد وضغينة على اإلسالم وأهله، ونفاق باطن حيمله على                   

  .الوقيعة يف خيار األمة وأصفيائها من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني
ابـن  قوله بردة الصحابة إال القليل منهم كفر ظاهر وصريح، كما نص على ذلك شيخ اإلسالم                 بل إن   

وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أـم         : ( حيث قال يف تفصيل حكم من سب الصحابة        ، رمحه اهللا تعاىل   تيمية
اً، أو أـم فـسقوا       إال نفراً قليالً ال يبلغون بضعة عشر نفـس         -عليه الصالة والسالم  -ارتدوا بعد رسول اهللا     

من الرضى عنهم، والثنـاء     : عامتهم، فهذا ال ريب أيضاً يف كفره، ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع              
عليهم، بل من شك يف كفر مثل هذا، فإن كفره متعني، فإن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار                    

هو القـرن   : وخريها] ١١٠:آل عمران )) [خير أُمٍة أُخرِجت للناسِ   كُنتم  ((أو فُساق، وأن هذه اآلية اليت هي        
 ،األول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضموا أن هذه األمة شر األمم، وأن سابقي هذه األمة هم شـرارها   

  )٥().وكفر هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم

                                                           
  .)٦٦٦ص(مث اهتديت  )١(
  .)١٥٦ص(مث اهتديت  )٢(
  .)١٢٨ص(املرجع نفسه  )٣(
  .)١٨٨ص(املرجع نفسه  )٤(
  .)٥٨٥٨٧ص(الصارم املسلول على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )٥(



  ١٠٧

 ويتمىن أن ميوت علـى عقيـدة        أهل السنة م يتربأ فيه من     وأخرياً أختم النقل عن هذا الرجل، بنص مه       
 فنسأله سبحانه أن مييتنا على      معاوية بن أيب سفيان   وإذا كانت السنة واجلماعة من ابتكار       : (الرفض حيث يقول  

  )١().البيت عليهم السالم  وأهلعلي بن أيب طالببدعة الرفض، اليت أسسها 

ارئ موضع هذا الرجل من الدين، ومدى صدق ما يدعيه          وذه النصوص الصرحية من كالمه يظهر للق      
أن هذا الرجل مع مـا      : على أين قبل أن أختم احلديث عن هذه اجلزئية أشري اىل نقطة مهمة وهي             . من اهلداية 

يدعيه من أنه مل يكن رافضياً مث اهتدى لعقيدة الرفض، إال أنه صرح يف بعض كالمه بانتمائه يف األصل ألسرة                    
وبذلك أكون قـد    : ( وأنه ذا يكون قد رجع اىل أصله حيث يقول         ،العراقسادة، قد فرت من     تنتسب اىل ال  

رجعت إىل أصلي، فقد كان أيب وأعمامي حيدثوننا حسب الشجرة اليت يعرفوا أم من السادة الذين هربـوا                  
ثـارهم حـىت     وبقيـت آ   تـونس  حيث أقاموا يف     أفريقيا حتت الضغط العباسي، وجلأوا إىل مشال        ،العراقمن  
  )٢().اليوم

 وتلطخ أسرته ذه العقيدة قدمياً، مث إدراكه شؤمها بعد تلك الـسنني             ،وهذا مما يشري اىل أصله الرافضي     
  . فنسأل اهللا مبنه وكرمه العافية والسالمة، مما فيه عربة لكل معترب،الطويلة

   

   : والرد عليه،ىل احلقيقة إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث اليت تقود إ: املؤلفقول 

من أهم األحباث اليت اعتربها احلجر األساسـي يف كـل            (:مث اهتديت من كتابه    )٨٩ص(قال املؤلف   
 هو البحث يف حياة الصحابة، وشؤوم، وما فعلوه، وما اعتقدوه، ألم عماد             ،البحوث اليت تقود إىل احلقيقه    

-لمات ملعرفة أحكام اهللا، ولقد سبق لعلمـاء اإلسـالم    وعنهم أخذنا ديننا، وم نستضيء يف الظ       ،كل شيء 
 ،أُسد الغابة يف متييز الـصحابة     :  البحث عنهم وعن سريم، فألفوا يف ذلك كتباً عديدة أمثال          -لقناعتهم بذلك 

 وغريها من الكتب اليت تناولت حياة الـصحابة         ،ميزان االعتدال  وكتاب   ،اإلصابة يف معرفة الصحابة   وكتاب  
  .)أهل السنة واجلماعةحليل، ولكنها من وجهة نظر بالنقد والت

خل كالمه، هذا كالم    ا...  إن البحث يف حياة الصحابة من أهم األحباث اليت تقود اىل احلقيقة            :قوله: قلت
 فهذا حق، فهـم     ؛ للتأسي م يف العلم والعمل     ؛ ومعرفة أخبارهم  ، فإن كان القصد منه دراسة أحواهلم      ،جممل

 ،وعن طريقهم تلقينا الكتاب والسنة، وتفقه أهل العلم فيهما على أيديهم، فمن متسلك ديهم              ،محلة العلم إلينا  
 فهو مـن اهلـالكني      ؛ واتبع غري سبيلهم   ، فهو على سبيل جناة وفالح، ومن احنرف عن طريقهم         ؛واقتفى أثرهم 

د ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سـبِيلِ         ومن يشاقق الرسولَ من بع    (( :اخلاسرين، كما أخرب اهللا عن ذلك بقوله      
                                                           

  .)٨٧ص(الشيعة هم أهل السنة  )١(
  .)١٥٩ص (مث اهتديت )٢(



  ١٠٨

  ].١١٥:النساء)) [الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصرياً
  .هم خيار املؤمنني الذين من خالف هديهم استحق ذلك الوعيد: فالصحابة

 والنظر يف قبول روايام وأخبارهم، مما       ،حيث العدالة وإن كان يقصد البحث عن أحوال الصحابة من         
وال آراه  -هو ذريعة للقدح فيهم، والنيل من أعراضهم، واحلط من شأم ومقامام العالية الرفيعة يف الـدين،                 

فنقول .  لزعمه بعد ذلك أن تلك الكتب اليت ذكر قد تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل              -إال يقصد ذلك  
  . لقد ارتقيت مرتقى صعباً، وجتشمت خطراً، وعرضت نفسك ملا ال حول لك به وال قدرة!سكنيم يا: له

  الوعلُ ة قَرنىفَلَم يضرها وأَوه  كناطحٍ صخرةً يـوماً ليوهنها
)١(  

  فلو كان البحث يف أحوال الصحابة بالنقد والتعديل منهجاً متبعاً    ،من سعادة العبد أن يعرف قدر نفسه      و
به وقد أغلق العلماء      فلست من فرسان ميدانه، وال ممن يسابق يف مضماره، فكيف          ؛يف أهل العلم ونقّاد الرجال    

 وانصرفت ههمهم عن دراسته، وذلك لتعديل اهللا تعاىل هلؤالء الصحابة، وثنائه عليهم أمجل الثنـاء،                ،باب حبثه 
، وتزكية الرسول صلى اهللا عليه وسـلم هلـم يف            يف حمكم كتابه   ، والرب والتقوى  ،ووصفه هلم باإلميان واهلدى   

  .صريح سنته، وذكره الكثري من فضائلهم، ويه األمة عن التعرض هلم وسبهم
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحساٍن رضي اللَّه    (( :فمن ذلك قوله تعاىل   

مهنعيمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحرِي تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضر١٠٠:التوبة)) [ و.[  

 قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ     لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما فـي            (: (وقوله تعاىل 
  ].١٨:الفتح)) [السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من       : ((وقوله سبحانه 
  ].١٠:احلديد)) [وكُالًّ وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تعملُونَ خبٌِريبعد وقَاتلُوا 

محمٌد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً              (: (وقوله عز وجل  
اللَّه نالً مونَ فَضغتباناًيورِض٢٩:الفتح)) [ و[.  

  .إىل غري ذلك من اآليات يف فضل الصحابة وهي كثرية
  :وأما ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضلهم والثناء عليهم

                                                           
شـرح ابـن    : انظر. هذا البيت لألعشى ميمون بن قيس من الميته املشهورة، وهو من شواهد ابن عقيل يف شرح األلفية                 )١(

  .)٢/١٠٩(عقيل أللفية ابن مالك 



  ١٠٩

 رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          عمران بن حصني  فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث        
 فال أدري ذكر بعـده قـرنني أو       :عمران، قال   )١(»الذين يلوم، مث الذين يلوم    خري أميت قرين، مث     «: أنه قال 
  .ثالثة

ال تـسبوا   «:  رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال            أيب سعيد اخلدري  ورويا أيضاً عن    
  )٢(.» ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهنفق أحدكم مثل أحد ذهباًأ فلو ،أصحايب

النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه         رضي اهللا عنه عن    أيب موسى األشعري  من حديث    صحيح مسلم  ويف  
ـ                  «: قال  ىالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب فـإذا ذهبـت أت

  )٣(.»أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون

 الصحيحة الصرحية، وما يف معناها من النصوص األخرى، املتضمنة حسن الثناء من اهللا              ففي هذه األدلة  
 وهلذا  ،هتهم، وأنه ال يبحث عن عدالتهم     ورسوله على هؤالء الصحابة، أكرب دليل على عدالتهم وطهارم ونزا         

  .كان أئمة اإلسالم متفقني على عدالتهم

واألخبار يف هذا املعىن تتسع، وكلها      : (ى عدالة الصحابة   بعد أن ذكر األدلة عل     اخلطيب البغدادي يقول  
 طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتـهم، فـال          يرد يف نص القرآن، ومجيع ذلك يقتض      مطابقة ملا و  

  .... إىل تعديل أحد من اخللق-هلم املطلع على بواطنهم-حيتاج واحد منهم مع تعديل اهللا تعاىل 

  )٤().افة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاءهذا مذهب ك: إىل أن قال

  )٥().الصحابة كلهم عدول، من البس الفنت وغريهم، بإمجاع من يعتد به( :النووي وقال 

 ملا أثىن اهللا عليهم يف كتابه العزيـز،         أهل السنة واجلماعة  والصحابة كلهم عدول عند      (:ابن كثري وقال  
م يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم، وما بذلوه من األموال واألرواح بني يدي            ومبا نطقت به السنة النبوية يف املدح هل       

                                                           
كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن صحب النيب أو رآه من                 : (رواه البخاري يف   )١(

  ).٣٦٥٠، ح٧/٣(فتح الباري ) لمنياملس
  .)٢٥٣٥، ح٤/١٩٦٤) (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة مث الذين يلوم مث الذين يلوم(ومسلم يف 

فـتح البـاري    )  لوكنت متخذاً خليالً   :كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : (رواه البخاري يف   )٢(
  ).٣٦٧٣، ح٧/٢١(

  .)٢٥٤٠، ح٤/١٩٦٧( )كتاب فضائل الصحابة، باب حترمي سب الصحابة رضي اهللا عنهم(ومسلم 
  .)٤/١٩٦١) (كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أمان ألصحابه(صحيح مسلم  )٣(
  .)٤٤٩(الكفاية يف علم الرواية  )٤(
  .)٢/١٩٠( تدريب الراوي هلنووي مع شرحالتقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير ل )٥(



  ١١٠

  )١(). رغبة فيما عند اهللا من الثواب اجلزيل، واجلزاء اجلميل؛رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلـك أمـر             :للصحابة بأسرهم خصيصة وهي    (:ابن امللقن وقال  
  .على اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة، وإمجاع من يعتد به لكوم ؛مفروغ منه

 مث إن األمة جممعـة علـى تعـديل مجيـع            -إىل أن قال بعد أن ساق بعض النصوص يف الثناء عليهم          -
         م، ونظـراً         الصحابة، ومن البس الفنت منهم كذلك بإمجاع العلماء الذين يعتد م يف اإلمجاع إحساناً للظن

دم نقلة الشريعة، هلم من املآثرإىل ما مته٢(). وكأن اهللا تعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكو(  

 والنظر يف أحواهلم على عدالة الصحابة، وأنه ال يـسأل           ، فظهر ذا اتفاق العلماء املعنيني بنقد الرجال      
ينه من أهل البـدع      بل مل خيالف يف ذلك إال متهم يف د         ،خيالف يف ذلك أحد ممن يعتد بقوله      عن عدالتهم ومل    

  .والزندقة
وهلذا عد العلماء قدمياً أن الطعن يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عالمـة أهـل البـدع             

  .والزنادقة، الذين يريدون إبطال الشريعة جبرح رواـا
إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم أنـه                 (:أبو زرعة قال  

زنديق، وذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والـسنن                   
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلرح م                 

  )٣().أوىل، وهم زنادقه

الً يذكر أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            إذا رأيت رج  (:  أنه قال  أمحدوعن اإلمام   
  )٤(.) فامه على اإلسالم؛بسوء

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم أنه  واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب  (:الرباريوقال اإلمام   
  )٥(). وقد آذاه يف قربه،إمنا أراد حممداً

وهو أن البحث يف حياة الصحابة وشؤوم حبثاً عـن          (يه حبثه   الذي بىن عل  -فتبني ذا أن قول املؤلف      
قول باطل من أصله، وهو طريق كل زنديق وملحد إىل الطعن يف            ) عدالتهم من البحوث اليت يقود إىل احلقيقة      

                                                           
  .)١٥٤ص(الباعث احلثيث  )١(
  .)٢/٤٩٤٩٣(املقنع يف علوم احلديث  )٢(
  .)٤٩ص(رواه اخلطيب يف الكفاية  )٣(
  .٥٦٨وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف الصارم املسلول ص) ٢٠٩ص(ذكره ابن اجلوزي يف مناقب اإلمام أمحد  )٤(
  .)٥٤ص(شرح السنة  )٥(



  ١١١

  :اإلسالم، كما نص على ذلك العلماء، وذلك ظاهر من وجهني
 من الثناء عليهم باخلري والفضل،      ةواطن متعدد أنه تكذيب ملا ثبت يف الكتاب والسنة يف م        : الوجه األول 

والشهادة هلم باإلميان والصدق، وما تواتر يف األمة بالنقل الصحيح من عظيم جهادهم يف سبيل اهللا، وحـسن                  
بالئهم يف الدين، وإيثارهم ما عند اهللا والدار اآلخرة على هذه احلياة العاجلة، مما أصبحوا به مضرب األمثال يف                   

  .رع، وقدوة الناس يف العلم والعملالزهد والو

أن الطعن يف عدالتهم قدح يف الشرع كله، فهم محلته إىل األمة، وهلذا ال يوجد أحد يطعن                 : الوجه الثاين 
يف عدالتهم إال ويضعف إميانه، وتصديقه بالنصوص بقدر ما يطعن يف الصحابة، وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل                  

  .حال من ابتلي بالطعن يف الصحابة
بقيت مـتحرياً ثالثـة   : ( وهذا ما اعترف به املؤلف نفسه عندما خاض البحث يف حياة الصحابة بقوله        

أشهر، مضطرباً يف نومي، تتجاذبين األفكار، ومتوج يب الظنون واألوهام، خائفاً على نفسي من بعض الصحابة                
لى هذا خشيت على نفـسي،      وع... الذين أحقق يف تأرخيهم فأقف على بعض املفارقات املذهلة يف سلوكهم          

 أردت فيها االنقطاع عن البحث يف مثل هذه األمور اليت تشككين يف صـحابة               ،واستغفرت ريب مرات عديدة   
  )١(...). وبالتايل تشككين يف ديين،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أُسـد  ذكر منـها    إن العلماء ألفوا يف ذلك كتباً تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، و           : (وأما قوله 
  .ميزان االعتدال و،اإلصابة و،الغابة

فهذا غري صحيح، بل افتراء عظيم على العلماء مبا هم منه برآء، وال أدري ما الذي حيمل هذا الرجـل                    
  !أم الكذب والتلبيس على الناس؟! ؟على هذا، أهو اجلهل

جم الصحابة ومتييزهم عن غريهم، دون       فهما يف ترا   اإلصابة و أُسد الغابة : أما الكتابان األول والثاين ومها    
 وهذا أمر معلوم لدى صغار طالب العلم، وال حيتـاج يف إثباتـه إىل               ،تعرض هلم جبرح وال تعديل كما زعم      ال

يعلم ذلك من العامة الذين قد يطلعون علـى          من ال  دليل، وإمنا أشري هنا إىل ما يدفع كذبه وتلبيسه على بعض          
ن هذين الكتابني قد تناوال حياة الصحابة بالنقد والتحليل، قول باطل ال أساس              إن ما زعمه من أ     :كتبه، فأقول 
  :وبيان بطالنه وكذبه من عدة وجوه. له من الصحة
 يدينان هللا بعدالة الصحابة، ويعرفان هلـم        ،أهل السنة أن هذين الكتابني إلمامني جليلني من أئمة        : أوالً

 رمحهما اهللا تعاىل، وقد نـص       ابن حجر  للحافظ   اإلصابة و ،األثريابن   لإلمام   أُسد الغابة ـفضلهم ومكانتهم، ف  
كل منهما على عدالة الصحابة يف مقدمة كتابه، وبينا أن الصحابة كلهم عدول ال يبحث عن عدالتـهم، وال                   

                                                           
  .)١٤١٤٨ص(اهتديت مث  )١(



  ١١٢

  .يتطرق إليهم اجلرح حبال
رح والتعديل، فإم   والصحابة يشاركون سائر الرواة يف مجيع ذلك، إال يف اجل         : ( رمحه اهللا  ابن األثري قال  

، كلهم عدول، ال يتطرق إليهم اجلرح، ألن اهللا ورسوله زكياهم وعدالهم، وذلك مشهور ال حيتاج لـذكره                
  )١(). كثري منه يف كتابنا هذايءوجي

 على أن اجلميـع  أهل السنة اتفق  : ( رمحه اهللا ضمن حديثه عن حال الصحابة من العدالة         ابن حجر وقال  
: يف ذلك، فقال    فصالً نفيساً  الكفاية يف   اخلطيبك إال شذوذ من املبتدعة، وقد ذكر        عدول، ومل خيالف يف ذل    

 اخلطيـب ، مث ساق كـالم      )٢()عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم وإخباره عن طهارم واختياره هلم           
  .بتمامه، وساق بعده بعض األدلة الدالة على عدالة الصحابة وفضلهم

ن يقرر كل واحد من هذين اإلمامني القول بعدالة الصحابة، وأنه ال يبحث يف              فكيف يسوغ يف عقل أ    
 وال يتعرض هلم بنقد وال بتجريح يف مقدمة كتاب، مث ينقض ذلك يف الكتـاب نفـسه بتجـريح                    ،عدالتهم
  . والطعن فيهم،الصحابة

 حىت يتميز الـصحابة     أن هذين الكتابني قد ألفا للتعريف بالصحابة، ومجع أكرب قدر من أمسائهم،           : ثانياً
  :عن غريهم كما صرح بذلك املؤلفان

فرأيـت أن   : ( بعد أن ذكر بعض الكتب اليت ألفت يف مجع أمساء الصحابة والتعريف م             ابن األثري قال  
  )٣().أمجع بني هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها

 ميزت فيـه الـصحابة مـن        فجمعت كتاباً كبرياً يف ذلك،    : ( معرفاً بكتابه يف مقدمته    ابن حجر وقال  
  )٤().غريهم

 ومسى  أسد الغابة يف معرفة الصحابة    :  كتابه ابن األثري  ى هذا مع أن عنواين الكتابني ينبئان عنهما فقد مس        
 أو عبارة قريبة    ،) يف نقد الصحابة   : ولو أرادا اجلرح والتعديل لقاال     ،اإلصابة يف متييز الصحابة   :  كتابه ابن حجر 

  . من بعد الصحابةة الكتب اليت ألفت يف نقد الروايفمنها، كما هو احلال 

 وكتاب  أُسد الغابة يف متييز الصحابة     :ابن األثري على أن املؤلف أخطأ يف امسي الكتابني فزعم أن كتاب           
  . فخلط بني عنواين الكتابني وهذا مما يدل على جهله مااإلصابة يف معرفة الصحابة :ابن حجر

                                                           
  .)١/١٠(أسد الغابة  )١(
  .)١/١١١(اإلصابة  )٢(
  .)١/١٠(أسد الغابة  )٣(
  .)١/٤(اإلصابة  )٤(



  ١١٣

 من نقدمها للصحابة، فما على القـارئ إال أن          يد بكذب ما ادعى هذا املفتر     ني يشه واقع الكتاب : ثالثاً
  .يتصفح هذين الكتابني فهما موجودان منتشران، ليعلم حظ هذا الرجل من الصدق، وموقعه من العلم

من قريب أو مـن       فإن مؤلفه مل يتعرض فيه للصحابة بذكر ال        الذهيب لإلمام   ميزان االعتدال وأما كتاب   
 ومل يتعرض فيه لذكر أحد من األئمة املوثقني املتفق على عدالتهم، ألن أصل موضوع الكتاب يف نقد                  بعيد، بل 

  .الضعفاء واروحني من الرواة

وقد احتوى كتايب هذا على ذكر الكذابني الوضاعني املتعمدين قاتلـهم  : ( يف مقدمة الكتابالذهيبقال  
  )١().وا مسعوا، مث على املتهمني بالوضع والتزوير ومل يكون؛أم مسعوا اهللا، وعلى الكذابني يف

مث ذكر بقية طبقات اروحني عند أهل العلم، وذكر أنه ذكر يف كتابه من تكلم فيه مع ثقتـه، بـأدىن              
  . وبأقل جرح،لني

 وغريمها من الـصحابة فـإين أسـقطهم جلاللـة           ابن عدي  و ،البخاريإال ما كان يف كتاب      : (مث قال 
هم يف هذا املصنف، فإن الضعف إمنا جاء من جهة الرواة إليهم، وكذا ال أذكر يف كتـايب                  الصحابة، وال أذكر  

 ،الـشافعي  و ،أيب حنيفة من األئمة املتبوعني يف الفروع أحداً جلاللتهم يف اإلسالم وعظمتهم يف النفوس، مثل              
  )٢(). عند الناس وال، وما يضره ذلك عند اهللا، فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره على اإلنصاف،البخاريو

 أن دعوى هذا الرافضي يف هذا الكتاب من أنه تعـرض لنقـد الـصحابة                ئوذا يظهر لك أيها القار    
وجترحيهم دعوى باطلة، تدل على فرط جهل صاحبها، وعدم معرفته بأمهات املصادر يف الرجال، مع ادعائـه                 

  .التحقيق العلمي املبين على التوثيق والتدقيق
   

 والـرد   ، ومتزقها ، وأدى إىل تفرقها   ،ختالف الصحابة هو الذي حرم األمة العصمة      زعم املؤلف أن ا    
   :عليه

واملشكل األساسي يف كل ذلك هو الصحابة، فهم الذين اختلفوا يف أن يكتب             : ()٨٩٠ص(قال املؤلف   
فهم هذا  هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الكتاب، الذي يعصمهم من الضاللة إىل قيام الساعة، واختال                

 ، وتنازعـت  ، وتفرقـت  ،هو الذي حرم األمة اإلسالمية من هذه الفضيلة، ورماها يف الضاللة، حىت انقسمت            
 وذهبت رحيها، وهم الذين اختلفوا يف اخلالفة، فتوزعوا بني حزب حاكم، وحزب معارض، وسبب               ،وفشلت

ختلفـوا يف تفـسري كتـاب اهللا،         وهم الذين ا   ،معاوية وشيعة   ،عليشيعة  : ذلك ختلف األمة، وانقسامها إىل    

                                                           
  .)١/٣(ميزان االعتدال  )١(
  .)١/٢(ميزان االعتدال  )٢(



  ١١٤

 وامللل والنحل، ونشأت من ذلك املـدارس        ، فكانت املذاهب والفرق   ،وأحاديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم     
 أملتها دوافع سياسية حمضة، تتصل بطموحات اهليمنـة         ،الكالمية والفكرية املختلفة، وبرزت فلسفات متنوعة     

  .على السلطة واحلكم

 لوال الصحابة، وكل خالف نشأ وينـشأ إمنـا يعـود إىل             يءومل خيتلفوا يف ش    ،فاملسلمون مل ينقسموا  
  ).اختالفهم يف الصحابة

فهم الذين اختلفوا يف أن يكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الكتاب، الـذي        ( :قوله: قلت
  .)الفضيلةاالختالف هو الذي حرم األمة من هذه  يعصمهم من الضاللة إىل قيام الساعة، وأن هذا

ملا اشتد بالنيب صلى اهللا     : ( رضي اهللا عنهما قال    ابن عباس يشري بذلك إىل ما رواه الشيخان من حديث         
 إن النيب صـلى اهللا عليـه        :عمرائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده، قال          : عليه وسلم وجعه، قال   

قوموا عـين وال ينبغـي عنـدي        : اللغط، قال وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب اهللا حسبنا، فاختلفوا، وكثر          
  )١().التنازع

وقد ذكره الرافضي بنصه يف موضع آخر سيأيت قريباً مستدالً به على طعنه يف الصحابة، ولذا أؤجل الرد                  
قتصر اآلن يف الرد على الشبهة اليت أثارها هنـا،          اعليه يف ذلك، وتوجيه احلديث إىل موطنه الذي ذكره فيه، و          

 ورماها يف الضاللة والتفرق إىل قيـام  ،اختالفهم هذا هو الذي حرم األمة اإلسالمية من العصمة   وهو زعمه أن    
  .الساعة

إن قوله هذا باطل، وهو يعين أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد ترك تبليغ أمته ما                 : واجلواب على هذا  
 مات على ذلك، وأنـه ـذا        فيه عصمتها من الضالل، ومل يبلغ شرع ربه رد اختالف أصحابه عنده حىت            

يا أَيُّها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّـه                 (: (خمالف ألمر ربه يف قوله    
  .]٦٧:املائدة)) [يعصمك من الناسِ

لَقَـد جـاَءكُم    (: ( ومرتهاً بتزكية ربه له يف قوله      ، من ذلك  وإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم مربأً       
  ]١٢٨:التوبة)) [رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيٌز علَيه ما عنِتُّم حرِيٌص علَيكُم بِالْمؤمنِني رُءوٌف رحيٌم

 يف  ابن كثري كره  أي على هدايتهم، ووصول النفع الدنيوي واألخروي هلم، ذ        : فوصفه باحلرص على أمته   
  .)٢(تفسريه

                                                           
ب كتاب الوصية، بـا   : (ومسلم. )١١٤، ح ١/٢٠٨(فتح الباري   ) كتاب العلم، باب كتابة العلم    : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)٣/١٢٥٩) ( يوصي فيهيءترك الوصية ملن ليس له ش
  .)٢/٤٠٤(انظر تفسري ابن كثري  )٢(



  ١١٥

يشك فيه من يف قلبه أدىن  وإذا كان هذا األمر معلوماً باالضطرار من دين اإلسالم عند اخلاص والعام، ال         
مثقال ذرة من إميان، أن هذا الرسول الكرمي قد بلغ كل ما أُمر به، وكان أحرص ما يكون على أمته، مبا هـو                       

لدالة على ذلك، علمنا علماً يقينياً ال يشوبه أدىن شك، أنه لو كان األمر              متواتر من جهاده وتضحيته، وأخباره ا     
كما يذكر هذا الرافضي من الوصف هلذا الكتاب من أن به عصمة األمة من الضالل يف دينها، ورفع الفرقـة                    

عليه وسلم  واالختالف فيما بينها، إىل أن تقوم الساعة، ملا ساغ يف دين وال عقل أن يؤخر رسول اهللا صلى اهللا                    
 وقد ثبت من سريته أنه )١(ليتركه رد اختالف أصحابه عنده   كتابته إىل ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان        

لرمبا راجعوه أحياناً يف بعض املسائل جمتهدين، فما كان يترك أمر ربه لقوهلم، كمراجعة بعضهم له يف فـسخ                   
 الوداع، وكذلك مراجعة بعضهم له يوم احلديبيـة،         احلج إىل عمرة يف حق من مل يسق اهلدي، وذلك يف حجة           

رضي اهللا عنه، فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هذا خلالفهم، ولو                   )٢(أسامةويف تأمري   
قدر أنه تركه يف ذلك الوقت لتنازعهم عنده ملصلحة رآها فما الذي مينعه من أنه يكتبه بعد ذلك، وقد ثبت أنه                     

 يوم اإلثنني على ما جاء مـصرحاً بـه يف           -عليه الصالة والسالم  - فقد كانت وفاته     ،ك عدة أيام  عاش بعد ذل  
  . وحادثة الكتاب يوم اخلميس باالتفاق)٣(الصحيحني يف أنسرواية 

خشي أن ال يقبلوه منه، ويعارضوه فيه، كما تنازعوا عنده أول مرة،            : فإن أىب الرافضي إال جداالً، وقال     
من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك          (: (لك وإمنا عليه البالغ كما قال تعاىل      ال يضره ذ  : قلنا

  .]٨٠:النساء)) [علَيهِم حفيظاً

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكتب ذلك الكتاب حـىت              ،الرافضة و السنةفإذا ثبت هذا باتفاق     
 الستحالة ذلـك    ؛ أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه، وال على ما يصفه هذا الرافضي من املبالغة               مات، علمنا 

  .على الرسول صلى اهللا عليه وسلم

: ولما دل عليه القرآن من أن اهللا قد أكمل له وألمته الدين، فأنزل عليه قبل ذلك يف حجـة الـوداع                    
  ].٣:املائدة)) [تممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَ((

إين تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها       «: وكما أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف قوله         
  )٤(.»ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

                                                           
  .)٢٥١ص(ثين عشرية خمتصر التحفة اإل: انظر. ذكر هذا الوجه من الرد الدهلوي )١(
، ٨/١٥٢(،  )٤٨٤٤، ح ٨/٥٨٧(،  )١٧٨٥، ح ٣/٦٠٦(األحاديث يف ذلك من صحيح البخاري مـع الفـتح           : انظر )٢(

  .)٤٤٦٩، ٤٤٦٨ح
  .)٤١٩، ح١/٣١٥(، وصحيح مسلم )٤٤٤٨، ح٨/١٤٣(صحيح البخاري مع الفتح : انظر )٣(
 ة، ضمن حديث العرباض بن سارية يف موعظة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذا ابن ماج         )٤/١٢٦(أخرجه أمحد يف املسند      )٤(

ظالل اجلنة مع كتاب السنة البن أيب       : نظرا. ، وقد صحح احلديث األلباين مبجموع طرقه يف ظالل اجلنة         )١/١٦(يف سننه   



  ١١٦

عت يف الضاللة، وحرمت العصمة بسبب عـدم        فإذا تقرر بطالن ما يدعي هذا الرافضي من أن األمة وق          
  .ذلك الكتاب الختالف الصحابة عندهكتابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلم 

 فليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول صلى اهللا عليه وسلم من كتابة ذلك الكتاب هو أن يكتب هلم                   
  .اءكتاباً يبني فيه فيمن تكون اخلالفة من بعده كما ذكر ذلك العلم

ومل تكن كتابة الكتاب مما أوجبه اهللا عليه أن يكتبه أو يبلغه يف             : ( رمحه اهللا  ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك ملا ترك صلى اهللا عليه وسلم ما أمره اهللا به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لـدفع                       

  )١(). ورأى أن اخلالف البد أن يقع،أيب بكرالرتاع يف خالفة 

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقد    : (وقال يف موضع آخر   
قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف     «:  رضي اهللا عنها قالت    عائشة عن   الصحيحنيجاء مبيناً كما يف     

أنا أوىل، ويـأىب اهللا     : قول قائل  يل أباك وأخاك حىت أكتب كتاباً، فإين أخاف أن يتمىن متمن، وي            يادع: مرضه
  ....)٢(»أبا بكرواملؤمنون إال 

والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتـاب            ]: إىل أن قال بعد ذكر روايات احلديث      [
 فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب ال يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم                  ،عائشةـالذي ذكره ل  
  )٣(.)أبا بكر ويأىب اهللا واملؤمنون إال: (عهم على ما عزم عليه كما قالأن اهللا جيم

لو : فإن قيل: ( يف توجيههالدهلويفيقول ) لن تضلوا بعدي: (وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث     
خلطـأ يف   للضالل معان، واملراد به ههنا عدم ا      : قلنا) لن تضلوا بعدي؟  : (مل يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال       

 أسامة وإجازة الوفد بنحو ما كان جييزه، وجتهيز جيش          ،جزيرة العرب تدبري امللك، وهو إخراج املشركني من       
  )٤().منه، ال الضاللة والغواية عن الدين

 وحزب معارض، وسبب ذلـك      ،وهم الذين اختلفوا يف اخلالفة فتوزعوا بني حزب حاكم        : (وأما قوله 
  ..).معاويةوشيعة  ،علية ختلف األمة وانقسامها إىل شيع

 رضي اهللا عنـه مل يكـن يف         عليأن اخلالف بني الصحابة رضي اهللا عنهم يف عهد          : فاجلواب على هذا  
 رضي اهللا عنهم، ومل     معاوية و ،عائشة و ،الزبري و ،طلحة:  رضي اهللا عنه هم    علياخلالفة، فإن الذين اختلفوا مع      

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٦ص(عاصم 

  .)٦/٣١٦(منهاج السنة  )١(
  .)٢٣٨٧، ح٤/١٨٥٧) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر::(أخرجه مسلم يف صحيحه )٢(
  .)٢٥، ٦/٢٣(منهاج السنة  )٣(
  .)٢٥١ص(خمتصر التحفة االثين عشرية  )٤(



  ١١٧

 عثمانأحد المن هؤالء وال من غريهم، أنه أوىل باخلالفة بعد مقتل            يكن هؤالء ينازعونه يف اخلالفة بل مل يدعِ         
 ألنه أفضل من بقي، وقد كانوا يقرون له بالفضل، وإمنا أصل اخلالف بـني هـؤالء                 ؛عليرضي اهللا عنه من     

 وقتل قتلته، فقد كانوا يرون تعجيـل ذلـك واملبـادرة            عثمان هو يف املطالبة بدم      علياملذكورين و  الصحابة
 رضي اهللا عنه قُتل مظلوماً، وعلـى        عثمان رضي اهللا عنه ال ينازعهم يف أن         عليصاص منهم، وقد كان     باالقت

 ويستتب له األمـر، ألن قتلـة        ،وجوب االقتصاص من قتلته، وإمنا كان يرى تأجيل ذلك حىت دأ األوضاع           
  .الصحابة بني املدينة كثري وقد تفرقوا يف األمصار كما كانت طائفة كبرية منهم يف عثمان

 لبعض، وإمنا همومع هذا كله فإن اختالفهم رضي اهللا عنهم مل يصل م إىل الطعن يف الدين، واام بعض       
  . وإن كان خيطئه فيه؛ ويرى أنه جمتهد يف رأيه،كان كل فريق يرى ملخالفه مكانته يف الفضل والصحبة

يندفع ا ما يثريه هؤالء املغرضـون        ،أهل السنة فههنا ثالث مسائل مقررة عند أهل العلم والتحقيق من          
  : وهيعليمن شبه حول الفتنة اليت حصلت يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم يف خالفة 

 رضي اهللا عنه أحد     علياًأن اخلالف الذي حصل بينهم مل يكن حول اخلالفة، ومل ينازع            : املسألة األوىل 
  .علي أوىل باخلالفة من من خمالفيه فيها، ومل يدعِ أحد منهم على اإلطالق أنه

 أو تأخريه، مع اتفاقهم على وجـوب        عثمانأن اخلالف بينهم إمنا هو يف تعجيل قتل قتلة          : املسألة الثانية 
  .تنفيذ ذلك

يف الدين، وإمنا يرى كل فريق منهم أن خمالفـه           أم مع اختالفهم مل يتهم بعضهم بعضاً      : املسألة الثالثة 
  .لرسول صلى اهللا عليه وسلمليف اإلسالم، والصحبة بالفضل  جمتهد متأول، يعترف له

 وفيها توضيح حلقيقة اخلالف بني الصحابة وتربئة        ،ظيمة، دلت عليها األخبار الصحيحة    وهذه مسائل ع  
 والزنادقة، وهي أصل كبري يف الرد على هؤالء ينبغي لطالب العلـم أن              الرافضةلساحتهم من كل مايرميهم به      

  : أيها القارئ بسط األدلة على تقريرهايتعلمها بأدلتها، وإليك

 أحد من خمالفيه فيها،     علياًأن اخلالف الذي حصل بينهم مل يكن يف اخلالفة، ومل ينازع            : املسألة األوىل 
  . رضي اهللا عنهعليومل يدع أحد منهم أنه أوىل ا من 

لى مبايعته باخلالفـة    اجتماع الصحابـة رضي اهللا عنهم ع     : ومن أقوى األدلة، وأكرب الشواهد على هذا      
 رضي اهللا عنهما، وقد دلت علـى ذلـك الروايـات            الزبري و طلحة رضي اهللا عنه مبا فيهم       عثمانبعد مقتل   

  .الصحيحة املنقولة عنهم يف ذلك
 رضي اهللا عثمانكنت مع أيب حني قتل (:  قال،حممد بن احلنفية بسنده إىل    تارخيه يف   الطربيمنها مارواه   

إن هذا الرجل قد قتـل والبـد   : ، فأتاه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا    عنه فقام فدخل مرتله   
للناس من إمام، وال جند اليوم أحداً أحق ذا األمر منك، ال أقدم سابقة، وال أقرب من رسول اهللا صـلى اهللا                      



  ١١٨

 ما حنن بفاعلني حىت     ! ال واهللا  :ال تفعلوا، فإين أكون وزيراً، خٌري من أن أكون أمرياً، فقالوا          : عليه وسلم، فقال  
  .) وال تكون إال عن رضا املسلمني،ففي املسجد فإن بيعيت ال تكون خفياً: قال نبايعك،

فلقد كرهت أن يأيت املسجد خمافة أن يشغب عليه، وأىب          ( :عبد اهللا بن عباس    فقال   ،سامل بن اجلعد  قال  
  )١(.) فبايعوه مث بايعه الناس،هو إال املسجد، فلما دخل دخل املهاجرون واألنصار

 رضي اهللا عنـه واجتمـع املهـاجرون         عثمان حني قتل    املدينةـكنت ب (:  قال أيب بشري العابدي  وعن  
ال حاجة يل يف أمركم أنـا       :  هلم نبايعك، فقال   أبا احلسن يا  :  فقالوا ،علياً فأتوا   الزبري و طلحةواألنصار فيهم   

خل الرواية، وفيها متام البيعـة      إ)٢()....ما خنتار غريك  : واهللا، فقالوا معكم، فمن اخترمت فقد رضيت به، فاختاروا        
  .رضي اهللا عنه عليـل

ــضها   ــر بعـ ــثرية ذكـ ــذا كـ ــات يف هـ ــروالروايـ ــن جريـ ــهات يف ابـ   )٣(رخيـ
 طلحـة  واتفاقهم على بيعته مبا فـيهم        ، رضي اهللا عنه   عليـوهي دالة على مبايعة الصحابة رضي اهللا عنهم ل        

  .السابقة رحاً به يف الرواية كما جاء مص،الزبريو

 بايعا مكرهني فهذا ال يثبـت بنقـل صـحيح،           الزبري و ،طلحة وأما ما جاء يف بعض الروايات من أن         
  .والروايات الصحيحة على خالفه

إن :  يقـول  ،حممد بن سريين  أما أنا فأشهد أين مسعت      (:  قال عوف بن أيب مجيلة    عن   الطربيفقد روى   
 أنت أحق، وأنت أمري املؤمنني، فابسط       :طلحةفقال  . ألبايعك !طلحة سط يدك يا   اب :طلحةـ جاء فقال ل   علياً

  )٤(.) يده فبايعهعلييدك، فبسط 

 طلحةيعين  - هل كان هذان الرجالن      ،أبا موسى يا  :  فقال أيب موسى أنه قام إىل    ( عبد خري اخلَيواينّ  وعن  
  )٥(.)...نعم:  قالعلياً ممن بايع - الزبريو

 وذكر أن هذا مما ال يليق ابن العريب ما يدعى من أما بايعا مكرهني، اإلمام احملقق         كما نص على بطالن     
حاشا هللا أن يكرها، هلمـا      : ، قلنا ]الزبري و طلحةأي  [فإن قيل بايعا مكرهني     : (رمحه اهللا   قال عليـما، وال ب  

بيعة ما وتتم، ومن بايع بعد ذلـك        وملن بايعهما، ولو كانا مكرهني ما أثر ذلك، ألن واحداً أو اثنني تنعقد ال             

                                                           
  .)٤/٤٢٧(تاريخ الطربي  )١(
  .).٤/٤٢٤٢٨(تاريخ الطربي  )٢(
حتقيق : (، وقد قام جبمع هذه الروايات ودرسها الدكتور حممد أحمزون يف كتابه القيم            )٤/٤٢٤٢٩(تاريخ الطربي   : انظر )٣(

  .)٢٠/٥٧٥(مواقف الصحابة يف الفتنة 
  .)٤/٤٣٤(تاريخ الطربي  )٤(
  .)٤/٤٨٦(املصدر نفسه  )٥(



  ١١٩

  .فيهما، وال يف بيعة اإلمام فهو الزم له، وهو مكره على ذلك شرعاً، ولو مل يبايعا ما أثر ذلك

  . ومل يكن كذلك، أول من بايعطلحة، فذلك ظن من القائل أن )١( وأمر ال يتم، يد شالء:وأما من قال

) القفا(اخترع هذا احلديث من أراد أن جيعل يف         : قلنا )فَيبايعت واللُّج علي قَ   ( :طلحةفإن قيل فقد قال     
  .، فكانت كذبة مل تدبر)٢(، وتلك لغة هذيل ال قريش)هوي) (اهلوى(، كما جيعل يف )قفى(لغة 

لو صح فال متعلق هلم فيه، فإن يداً شلّت يف وقاية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله                 ) يد شالء : (وأما قوهلم 
 أمر، ويتوقى ا من كل مكروه، وقد مت األمر على وجهه، ونفذ القدر بعـد ذلـك علـى                    وسلم يتم هلا كل   

  )٣().حكمه

 رضي اهللا عنه كان يف      علي رضي اهللا عنه فقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خالفه مع            معاوية وكذلك  
  . بل كان يقر له بذلك، ومل ينازعه يف اخلالفة، رضي اهللا عنهعثمانقتل قتلة 
ال :  أم أنت مثله؟ فقال    علياًأنت تنازع   :  وقالوا معاوية أنه جاء وأناس معه إىل       مسلم اخلوالين أيب  فعن  (

 ،اً، وأنا ابن عمـه     قُتل مظلوم  عثمان وأحق باألمر مين، ولكن ألستم تعلمون أن         ،واهللا إين ألعلم أنه أفضل مين     
  )٥(.))٤( فلم يدفعهم إليه، فكلموهعلياًفأتوا وأسلم له،  ؛عثمان فليدفع إيلّ قتلة :توه، فقولوا لهأوالطالب بدمه ف

أما دخـال   ( رضي اهللا عنهما     أيب أمامة  و أيب الدرداء  بسنده إىل    ابن ديزيل  من طرق    ابن كثري  يويرو
عالم تقاتل هذا الرجل؟ فواهللا إنه أقدم منك ومن أبيك إسالماً، وأقرب منك              !معاويةيا  :  فقاال له  معاويةعلى  

 وإنـه آوى قتلتـه،      ،عثمانأقاتله على دم    : اهللا عليه وسلم، وأحق ذا األمر منك، فقال       إىل رسول اهللا صلى     
  )٦(.)الشاممث أنا أول من أبايعه من أهل  ؛عثمان فليقدنا من قتلة ٢٣٩ :فاذهبا إليه فقوال له

                                                           
 وكان بيده اليمىن شلل، ملا وقى ـا         ،أن أول من بايع علياً طلحة رضي اهللا عنهما        : تإشارة إىل ما جاء يف بعض الروايا       )١(

: انظر. أول يد بايعت أمري املؤمنني شالء ال يتم هذا األمر         : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فقال رجل يف القوم           
  .)٧/٢٣٧(، والبداية والنهاية البن كثري )٤/٤٣٥(تاريخ الطربي 

اللُّج ليس من لغة قريش بل من لغة طي، قـال ابـن             : وكذلك) ٤/٩٤(ذكره ابن األثري يف النهاية      . لغة طي : قيل هي و )٢(
انظـر  . ، وقيل هو السيف أيضاً بلغة هذيل وطوائف من الـيمن          )٤/٢٣٤(النهاية  ) السيف بلغة طي  : هو بالضم : (األثري

  .)٢/٣٥٤(لسان العرب 
  .)١٤١٤٩ص(العواصم من القواصم  )٣(
 فأىب معاوية رضـي اهللا عنـهما        ،سبب ذلك أن علياً رضي اهللا عنه طلب من معاوية أن يدخل يف البيعة وحياكمهم إليه                )٤(

  .)٢/١٤٧(، وحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة حملمد أحمزون )٧/٢٦٥(البداية والنهاية : انظر. مجيعاً
، وقال حمققوا   )٣/١٤٠(، وأورده الذهيب يف سري أعالم النبالء        )ب١٦/٣٥٦(أخرجه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق         )٥(

  .رجاله ثقات: الكتاب
  .)٧/٢٧٠(البداية والنهاية  )٦(



  ١٢٠

  رضـي اهللا   عليـ ل معاوية وهي دالة على عدم منازعة       )١(والروايات يف هذا كثرية مشهورة بني العلماء      
  . وهلذا نص احملققون من أهل العلم على هذه املسألة وقرروها؛عنهما يف اخلالفة

 فإنه ال ينكر إمامته، وال يدعيها لنفسه، وإمنا كان          علياً وإن قاتل    معاويةإن   (:اجلويينيقول إمام احلرمني    
  )٢(). ظاناً منه أنه مصيب وكان خمطئاًعثمانيطلب قتلة 

 رضـي اهللا    معاوية و عليأن ما جرى بني      أهل السنة واجلماعة  من اعتقاد   و (:ابن حجر اهليتمي  ويقول  
 كما مر فلم ـج      عليـل  يف اخلالفة لإلمجاع على أحقيتها     عليـ ل معاويةفلم يكن ملنازعة     عنهما من احلروب  

 يـة معاو إليهم، لكون    عثمان تسليم قتلة    علي ومن معه طلبوا من      معاوية الفتنة بسببها، وإمنا هاجت بسبب أن     
  )٣(.)عليابن عمه فامتنع 

 ومل  ،علياً مل يدعِ اخلالفة، ومل يبايع له ا حني قاتل           معاويةو: ( رمحه اهللا  ابن تيمية  ويقول شيخ اإلسالم    
... بذلك ملن سأله عنه     يقر معاوية ويقرون له بذلك، وقد كان       ،يقاتل على أنه خليفة، وال أنه يستحق اخلالفة       

 باخلالفة، وال جيوز أن يكون خليفة مع        عليـ ل كفئاً معاوية مقرة مع ذلك بأنه ليس       )٤(وكل فرقة من املتشيعني   
 ؛وسائر فـضائله   ،وشجاعته ،ودينه ،وعلمه ،وسابقيته ،علي فإن فضل    ؛ رضي اهللا عنه   عليإمكان استخالف   

  )٥().كانت عندهم ظاهرة معروفة

من الذين خالفوه وال من غريهم، وـذا         ال رضي اهللا عنه أحٌد يف اخلالفة        علياًفثبت ذا أنه مل ينازع      
  .وانقسامها  هذا الرافضي من أن الصحابة تنازعوا يف اخلالفة، وترتب على ذلك تفرق األمةهيبطل ما ادعا

 ،عثمان وخمالفيه رضي اهللا عنهم إمنا هو يف تقدمي االقتصاص من قتلة             عليأن اخلالف بني    : املسألة الثانية 
  .على وجوب تنفيذه مع اتفاقهم ؛أو تأخريه

 مبا ثبت يف ذلك من األخبار، واآلثار الدالة على أهل السنة وهذه املسألة مقررة أيضاً عند أهل العلم من        
 وإمنا كان يرى تأجيل ذلك حىت       ،عثمان رضي اهللا عنه ال ينازع خمالفيه يف وجوب االقتصاص من قتلة             علياًأن  

 مث قام يف أمرهم من األعراب       ،املدينة عنه كانوا قد متكنوا من        رضي اهللا  عثمانوذلك أن قتلة    . يستتب له األمر  

                                                           
حتقيق مواقـف  : (، وقد مجع هذه الروايات الدكتور حممد أحمزون يف كتابه       )٧/٢٦٢٧٠(البداية والنهاية البن كثري     : انظر )١(

  .)٢/١٤١٥٠) (الصحابة يف الفتنة
  .)١١٥ص(عة األدلة يف عقائد أهل السنة واجلماعة مل )٢(
  .)٢١٦ص(الصواعق احملرقة  )٣(
أي من املتشيعني لعثمان أو علي رضي اهللا عنهما، وقد كان املطالبون بدم عثمان رضي اهللا عنه قد انضموا إىل معاويـة                       )٤(

  .ومع هذا ما كانوا يفضلونه على علي رضي اهللا عنهم أمجعني
  .)٣٥/٧٧٣(اوى جمموع الفت )٥(



  ١٢١

  . رضي اهللا عنه متعذراًعليوبعض أصحاب األغراض اخلبيثة ما أصبح قتلهم يف أول عهد 
 يف عـدة مـن      الزبري و طلحة بعدما دخل    عليواجتمع إىل   (:  حيث يقول  الطربييشهد هلذا ما ذكره     

اشترطنا إقامة احلدود، وإن هؤالء القوم قد اشتركوا يف دم هذا الرجل وأحلّوا             إنا قد    !علييا  : الصحابة، فقالوا 
!  إين لست أجهل ما تعلمون، ولكين كيف أصنع بقوم ميلكوننا وال منلكهـم             !يا إخوتاه : بأنفسهم، فقال هلم  

ترون هاهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خاللكم يسومونكم ما شاءوا، فهل                
  )١(.)فال واهللا ال أرى إال رأياً ترونه إن شاء اهللا: ال، قال: موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا

 ورؤوس الصحابة رضي اهللا عنـهم       الزبري و طلحة دخل عليه    عليوملا استقر أمر بيعة      (:ابن كثري ويقول  
وأنه ال ميكنه ذلـك      ؤالء هلم مدد وأعوان،    بأن ه   فاعتذر إليهم  ،عثمانوطلبوا منه إقامة احلدود، واألخذ بدم       

  )٢().يومه هذا

 رضي اهللا عنه يف بداية األمر، أما بعد ذلك فإن األمور أصبحت أكثر تعقيـداً،                عليفكان هذا هو عذر     
وأشد اشتباهاً، خصوصاً بعدما اقتتل الصحابة رضي اهللا عنهم يف معركة اجلمل بغري اختيار منهم، وإمنا بسبب                 

 للوقيعة بينهم، كما تقدم بيان ذلك، فلم يكن أمر االقتصاص مقدوراً عليه بعـد               عثمانيت دبرها قتلة    املكيدة ال 
 وال لغريه من خمالفيه، وذلك لتفرق األمة وانشغاهلا مبا هو أوىل منه مـن تـسكني                 ،عليـهذه األحداث ال ل   

  . ورأب الصدع،الفتنة
 ،عثمان مع تفرق الناس عليه متمكناً من قتل قتلة          يعلمل يكن   : ( رمحه اهللا  ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    

 ألم كـانوا عـسكراً،      ؛ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدنامها أوىل من العكس       . إال بفتنة تزيد األمر شراً وبالءً     
 فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولوال ذلك مل        -وإن كان قليالً  -وكان هلم قبائل تغضب هلم، واملباشر منهم للقتل         

  . قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق؛عثمان ليقتلوا قتلة البصرة إىل الزبري وطلحةوا، وملا سار يتمكن
 وصار أمرياً على مجيع املسلمني، ومع هذا        ،علي قد أمجع الناس عليه بعد موت        معاويةومما يبني ذلك أن     

  )٣().كانوا قد بقوا  الذينعثمانفلم يقتل قتلة 

 رضي اهللا عنه فاملقصود هنا أنه ال خيالف بقية الصحابة املطالبني بدم             يعلوعلى كل حال فأياً كان عذر       
 رضي اهللا عنه على ما تقدم تصرحيه بذلك يف إجابته           عثمان رضي اهللا عنه يف وجوب االقتصاص من قتلة          عثمان

 كيـف    إين لست أجهل ما تعلمون، ولكن      !يا إخوتاه ( : حيث قال  عثمان ملا طالباه بقتل قتلة      الزبري و طلحةـل
أنه ال يرى إال ما يرون يف هذا األمر،         : ، مث أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار       )أصنع بقوم ميلكوننا وال منلكهم    

                                                           
  .)٤/٤٣٧(تاريخ الطربي  )١(
  .)٧/٢٣٩(البداية والنهاية البن كثري  )٢(
  .)٤/٤٠٤٠٨(منهاج السنة  )٣(



  ١٢٢

  .وهذا مما يدل على إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على هذه املسألة، واهللا تعاىل أعلم
 يتهم بعضهم بعضاً يف الدين، وإمنا       أن الصحابة رضي اهللا عنهم الذين اختلفوا يف الفتنة مل         : املسألة الثالثة 

 وحسن  ،كان يرى كل فريق منهم أن خمالفه وإن كان خمطئاً، فهو جمتهد متأول، يعترف له بالفضل يف اإلسالم                 
  .الصحبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

م وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضاً مبا ثبت من ثناء الصحابة بعضهم على بعض رضي اهللا عنـه                  
طلحة بـن    رضي اهللا عنه بعد معركة اجلمل أنه كان يتفقد القتلى فرأى             عليما جاء عن    (: أمجعني، فمن ذلك  

 )١(يعز علي أن أراك جمدوالً     !أبا حممد عليك   رمحة اهللا :  مقتوالً فجعل ميسح التراب عن وجهه ويقول       عبيد اهللا 
  )٣(.))٢(إىل اهللا أشكو عجري وبجري: حتت جنوم السماء، مث قال

 رضـي اهللا    علي ومعه سيفه لعله جيد عنده حظوة فاستأذن عليه فقال           الزبري قاتل   ابن جرموز وملا جاءه   
بشر «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  قال علياًويف رواية أن     )ال تأذنوا له وبشروه بالنار    (: عنه

  .» بالنارابن صفيةقاتل 

  )٤(.)ا فرج الكرب عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمطال م( :الزبريوقال ملا رأى سيف 

خبري، :  قالت ؟كيف أنت يا أُمه   :  رضي اهللا عنهما فقال    عائشة إىل   عليوبعد انتهاء معركة اجلمل ذهب      (
  )٥(.)ولك: يغفر اهللا لك، قالت: قال

القعقاع بـن    فبعث    رضي اهللا عنها   ةعائش رضي اهللا عنه بلغه أن رجلني شتما         علياًأن  ( :الطربيوذكر  
وأخرجهمـا مـن     ألكنهما عقوبة، فضرما مائة مائـة     : اضرب أعناقهما، مث قال   :  فأتى ما، فقال   عمرو
  )٦(.)ثياما

 رضي اهللا عائشةـ لعلي يف جتهيز طلحة بن األعلم و حممد بن عبد اهللا بن سواد      من طريق    الطربيوروى  
 أو  ،زاد  بكل شيء ينبغي هلا مـن مركـب، أو         عائشة يعلهز  ج(:  قاال البصرةعنهما ملا أرادت أن ترحتل من       

متاع، وأخرج معها كل من جنا ممن خرج معها إال من أحب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من نـساء أهـل                      
  . فبلَّغهاحممدجتهز يا :  املعروفات، وقالالبصرة

                                                           
  .)١/٢٤٨(ثري النهاية البن األ:  على األرض قتيالًملقياًمرمياً : أي )١(
  .)٣/١٨٥(مهومي وأحزاين، النهاية البن األثري : أي )٢(
  .)٧/٢٥٨(ري البداية والنهاية البن كث )٣(
  .)٧/٢٦٠(ذكر هذه الروايات ابن كثري يف البداية والنهاية  )٤(
  .)٤/٥٣٤(أورده الطربي يف تأرخيه  )٥(
  .)٤/٥٤٠(تاريخ الطربي : انظر )٦(



  ١٢٣

خرجت على الناس وودعوها،    فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه، جاءها حىت وقف هلا، وحضر الناس، ف            
 تعتب بعضنا على بعض استبطاًء واستزادة فال يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك،                 !يابين: وقالت

.  يف القدمي إال ما يكون بني املرأة وأمحائها، وإنه عندي على معتبيت من األخيار              عليإنه واهللا ما كان بيين وبني       
 وإا لزوجة نبيكم صلى اهللا عليه       ، ما كان بيين وبينها إال ذلك      ،دقت واهللا وبرت   يا أيها الناس، ص    :عليوقال  

  )١(.)وسلم يف الدنيا واآلخرة

 من روايـة    الطربي يوم اجلمل ما رواه      علي رضي اهللا عنه وكان يف جيش        عمارومما ثبت من ذلك عن      
ال : أتريد أن تقتلين؟ قال   : الرمح فقال  ب )٢( يوم اجلمل فجعل حيوزه    الزبري  على عمارمحل  ( : قال مالك بن دينار  

  )٣(.)انصرف

:  يوم اجلمل بـالرمح فقـال      الزبري حىت حاز    عمارأقبل  (:  قال عامر بن حفص   أيضاً عن    الطربيوروى  
  )٤(.)أبا عبد اهللاال يا :  قال!أبا اليقظانأتقتلين يا 

 الـيت   صفني، أما يف موقعة     وهذا كله فيما دار بني الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني يف معركة اجلمل            
  . رضي اهللا عنهمامعاوية وعليدارت بني 

 بسنده إىل   إسحاق بن راهويه   عن   ابن تيمية  رضي اهللا عنه على ما نقله شيخ اإلسالم          عليفقد ثبت عن    
ال تقولوا إال خرياً    :  رجالً يغلو يف القول فقال     صفني يوم اجلمل أو يوم      عليمسع  (:  عن أبيه قال   جعفر بن حممد  

  )٥(.)نا بغينا عليهم، وزعمنا أم بغوا علينا فقاتلناهمأإمنا هم قوم زعموا 

  مـا  معاويةسألوه عمن قُتل من أصحاب       عليأن أصحاب   ( :مكحول بسنده عن    حممد بن نصر  وعن  
  )٦(.)هم مؤمنون: هم؟ قال

حابس فإذا  ،صفني على قتلى - األشتروهو متوكئ على - عليمر (:  قالعبد الواحد بن أيب عونوعن 
 معهم يا أمري املـؤمنني عليـه عالمـة          حابس اليماين  إنا هللا وإنا إليه راجعون هذا        :األشتر فقال    مقتول اليماين
  )٧(.) واآلن هو مؤمن:علي أما واهللا لقد عهدته مؤمناً، قال ،معاوية

                                                           
  .)٤/٥٤٤(تاريخ الطربي  )١(
  .)٥/٣٤٣(لسان العرب : انظر.  سارها يف رفق:احليز واحلوز هو السوق اللني، ومنه حاز األبل حيوزها )٢(
  .)٤/٥١٢(تاريخ الطربي  )٣(
  .)٤/٥١٢(تاريخ الطربي  )٤(
  .)٥/٢٤٢٤٥(منهاج السنة  )٥(
  .)٥/٢٤٥(منهاج السنة  )٦(
  .)٥/٢٤٥(املصدر نفسه  )٧(



  ١٢٤

جاء يف حـواره   رضي اهللا عنه واعترافه بفضله كما علي رضي اهللا عنه فقد تقدم ثناؤه على      معاويةوأما  
ال واهللا إين ألعلم أنه أفضل مين وأحق        :  أم أنت مثله؟ فقال    علياًأنت تنازع   ( : ملا قال له   أيب مسلم اخلوالين  مع  

  .خل كالمهإ)١(.)...باألمر مين

صف يل  :  فقال له  معاوية دخل على    ضرارة بن ضمرة الصُّدائي   (  أن حلية األولياء  يف   أبو نعيم وقد روى   
أما إذ البد فإنه كان واهللا بعيد املـدى، شـديد           : ال أعفيك، قال  :  تعفيين يا أمري املؤمنني، قال     أو:  فقال ،علياً

  .وذكر كالماً طويالً يف وصف علمه وشجاعته وزهده. )...القوى، يقول فضالً، وحيكم عدالً
م  على حليته ما ميلكها، وجعل ينشفها بكمه، وقـد اختنـق القـو             معاويةفوكفت دموع   :  إىل أن قال  

  )٢(. رمحه اهللاأبو احلسنكذا كان : بالبكاء، فقال

فهذه بعض اآلثار املنقولة عن الصحابة رضي اهللا عنهم ممن وقع بينهم اخلالف، يف ثناء بعـضهم علـى                   
 وحتام يف اهللا، رغم ما حصل بينهم من اختالف وحروب نشأت عن اجتـهاد               ،بعض وتعظيم بعضهم لبعض   

ة األمة، وإقامة دين اهللا وشرعه، ومع هذا فقد كان كـل منـهم ينـصف                كل منهم فيما يرى أنه فيه مصلح      
صاحبه، وال حيمله خالفه له يف االجتهاد على الطعن عليه يف الدين، واالعتداء والظلم، بل كان يـشهد كـل              

 وهذا لعمر اهللا هو الفضل، فـإن اإلنـصاف عنـد            ،ليه من الفضل والسبق إىل اإلسالم     منهم ألخيه مبا هو ع    
ة عزيز، وهو يف الناس قليل، إال ملن علت درجام يف اإلميان، وزكى اهللا نفوسـهم وطهرهـا مـن                    اخلصوم

صلى اهللا عليه وسلم الذين اصطفاهم اهللا بعلمه لصحبة نبيه، فنـسأل اهللا              الشهوات، أمثال أصحاب رسول اهللا    
لَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُـونَ      وا(: (أن يرزقنا حمبتهم مجيعاً، وحسن األدب معهم، وأن جيعلنا ممن قال فيهم           

)) ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غالًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رُءوٌف رحـيمٌ                  
  ].١٠:احلشر[

تفسري كتاب اهللا، وأحاديث رسول اهللا صلى        لذين اختلفوا يف  وهم ا : (وأما قول املؤلف يف حق الصحابة     
اهللا عليه وسلم، فكانت املذاهب والفرق، وامللل والنحل، ونشأت من ذلك املـدارس الكالميـة والفكريـة                 

  .... وبرزت فلسفات متنوعة،املختلفة
 نشأ وينشأ إمنـا     فاملسلمون مل ينقسموا، ومل خيتلفوا يف شيء لوال الصحابة، وكل خالف          : إىل أن قال  

  ).يعود إىل اختالفهم يف الصحابة
أن هذا من أكرب التلبيس والتمويه، والطعن على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا هم منه                 : فجوابه

برآء، فما ينقل عن الصحابة من اختالف يف التفسري، ويف فهم بعض األحاديث، مل يترتب عليه ما ذكر مـن                    
                                                           

  .من هذا الكتاب) ٢٣٨ص(انظر  )١(
  .)١/٨٨٥(حلية األولياء  )٢(



  ١٢٥

  . والفلسفات املتنوعة،الكالمية واملدارس ،نشأة الفرق

، وغالب مـا ينقـل عـن      )١(اختالف تنوع، واختالف تضاد   : وذلك أن االختالف ينقسم إىل قسمني     
ابن الصحابة يف تفسري بعض اآليات، من باب اختالف التنوع ال اختالف التضاد كما بني ذلك شيخ اإلسالم                  

  . رمحه اهللاتيمية
 قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر مـن خالفهـم يف التفـسري،             اخلالف بني السلف يف التفسري    : ( قال

  )٢().وغالب مايصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع، ال اختالف تضاد

  :مث ذكر رمحه اهللا أن اختالف التنوع يرجع إىل أمرين
 املعـىن   أن يعرب كل واحد من السلف بعبارة غري عبارة صاحبه، تدل على املعىن يف املسمى غري               : األول

بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن،      :  مثال ذلك تفسريهم للصراط املستقيم فيقول بعضهم       ،اآلخر مع احتاد املسمى   
طريق العبودية، أو   : هو السنة واجلماعة، ويقول آخر    : هو اإلسالم، أو دين اإلسالم، ويقول آخر      : ويقول آخر 

 أو العمل بطاعة    ،ناب احملظور، أو متابعة الكتاب والسنة     طريق اخلوف والرجاء واحلب، أو امتثال املأمور واجت       
  . أو حنو هذه األمساء والعبارات،اهللا

أن يذكر كل واحد من السلف االسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه املستمع على                : الثاين
أل عن مسمى لفـظ     النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي س             

  )٣(.هذا فاإلشارة إىل نوع هذا، ال إىل هذا الرغيف وحده: فأُري رغيفاً وقيل له) اخلبز(

مفسري السلف من الصحابة والتابعني هو       وعامة االختالف الثابت عن    (:ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم    
  )٤().من هذا الباب

على ما ينقل عن الصحابة من اخـتالف يف         وهو الغالب   -ومن هنا يظهر أن هذا النوع من االختالف         
 ال أثر له يف االختالف يف استنباط األحكام من اآليات، وتنازع األمة من بعدهم يف ذلك، فضالً أن                   -التفسري

  .يكون سبباً لنشأة الفرق والنحل، واملدارس الفلسفية والكالمية كما يدعي الرافضي

 وهو اختالف التضاد فما يثبت عنهم من ذلك سواء يف           ،أما اختالف الصحابة الراجع إىل القسم الثاين      
التفسري، أو يف األحكام، فقليل وهو ليس يف األصول العامة املشهورة يف الدين، وإمنا يف بعض املسائل الدقيقـة   

                                                           
  .)٦/٥٨(جمموع الفتاوى : انظر )١(
  .)١٠ص(مقدمة يف أصول التفسري  )٢(
  .)١٣/٣٨٣٨٢(، وجمموع الفتاوى )١١٢ص(مقدمة يف أصول التفسري لشيخ االسالم ابن تيمية : انظر )٣(
  .)١٣/٣٨١(جمموع الفتاوى  )٤(



  ١٢٦

  .اليت هي حمل اجتهاد ونظر
 من اخلالف    رمحه اهللا بعد أن ذكر أن عامة ماينقل عن الصحابة والسلف           ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    

ومع هذا فالبد من اختالف خمفف بينهم، كما يوجد مثـل ذلـك يف              : (يف التفسري من باب اختالف التنوع     
عند العامة أو اخلاصة،     األحكام، وحنن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختالف، معلوم بل متواتر              

رمـضان،   لزكاة ونـصبها، وتعـيني شـهر       ومواقيتها، وفرائض ا   ، ومقادير ركوعها  ،كما يف عدد الصلوات   
  .والطواف، والوقوف، ورمي اجلمار، واملواقيت وغري ذلك

مث اختالف الصحابة يف اجلد واإلخوة، ويف املشركة وحنو ذلك اليوجب ريبـاً يف مجهـور مـسائل                  
  )١(...).الفرائض

مة، ونشأة البدع كما    وهذا النوع من االختالف بني الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكن سبباً يف تفرقة األ              
أهـل  زعم هذا الرافضي املفتري، ذلك أنه مل يكن يف األصول العامة هلذا الدين، اليت حصل اخلالف فيها بني                   

 وأهل البدع، وإمنا كان يف مسائل جزئية ودقيقة، االجتهاد فيها سائغ واخلطأ فيها مغفور، ألنه ناشئ عن                  السنة
ت يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أفراداً منهم أخطأوا يف بعـض               اجتهاد من غري تعمد للمخالفة، وقد ثب      

 رضي اهللا عنه ملا اختذ عقالني أحدمها أسود، واآلخـر أبـيض،             عدي بن حامت  املسائل جمتهدين، كما يف قصة      
طُ اَألبيض من الْخـيط     حتى يتبين لَكُم الْخي   (: ( منه أن هذا هواملقصود من قوله تعاىل       )٢(فجعل ينظر إليهما ظناً   

النيب صلى اهللا عليه وسلم من       ، واختلف الصحابة إىل فريقني يف فهم قصد       ]١٨٧:البقرة)) [اَألسود من الْفَجرِ  
، فصلى فريق منهم يف الطريق، وفريق آخر مل يـصل إال يف             )٣(»ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة       «: قوله

 حاطب بن أيب بلتعـة    ضهم رضي اهللا عنهم بعض املخالفات متأولني، كما يف قصة           كما حصل لبع  . بين قريظة 
 يف حوادث كثرية يطول ذكرها، ومع هـذا مل          )٥( رضي اهللا عنه مع بين جذمية      خالد، وقصة   )٤(رضي اهللا عنه  

                                                           
  .)١٧ص(مقدمة التفسري  )١(
فـتح  ،  )اآلية] ١٨٧:البقرة[..).وكُلُوا واشربوا : (كتاب الصوم، باب قول اهللا تعاىل     : (انظر احلديث يف صحيح البخاري     )٢(

) كتاب الصوم، باب أن الدخول يف الصوم حيـصل بطلـوع الفجـر            : (، وصحيح مسلم  )١٩١٦، ح ٤/١٣٣(الباري  
)٢/٧٦٦(.  

فتح ) كتاب املغازي، باب مرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب          : (احلديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر       )٣(
  .)٤١١٩، ح٧/٤٠٨(الباري 

، ح ١٢/٣٠٤(فتح الباري ) كتاب استتابة املرتدين، باب ما جاء يف املتأولني     : (يف صحيح البخاري  احلديث يف هذا    : انظر )٤(
  .)٢٤٩٤، ح٤/١٩٤١...) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر: (، صحيح مسلم)٩٣٩

، ) خالد إىل بين جذميـة كتاب املغازي، باب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم       : (احلديث يف هذا يف صحيح البخاري     : انظر )٥(
  .)٤٣٣٩، ح٨/٥٦(فتح الباري 



  ١٢٧

، قد رفع    ألن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل       ؛يؤمثهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أغري األمة على دين اهللا          
  .احلرج فيه عن األمة

وهلذا مل يكن اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم يف مسائل االجتهاد سـبباً يف تفـرقهم، وتنـازعهم،                  
  .وحتزم

إنا وجدنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم اختلفـوا يف               (:قوام السنة مام  قال اإل 
  )١().ألم مل يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن هلم ؛أحكام الدين، فلم يفترقوا، ومل يصريوا شيعاً

فإذا كان التنازع منتفياً يف حقهم، بل الثابت عنهم هو التآلف واالتفاق، واحملبة والتواد، كما وصـفهم                 
  ].٢٩:الفتح)) [أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم(: (رم بقوله

  .اد سبب يف تنازع األمة وتفرقهاهختالفهم يف االجت أن افكيف هلذا الرافضي أن يدعي
بل إن األمة استفادت بسبب اختالف الصحابة يف االجتهاد، مع عدم التفرق والتمزق، من الـدروس                
والعرب، ما كان سبباً يف اجتماع األمة ال تفرقها، ووحدا ال متزقها، لكن إمنا حصل هذا ألهل املتابعة لطريقهم                   

 ،أهل الـسنة  أال وهم   . يهم، واقتفوا أثرهم يف ذلك، فلم يتفرقوا الختالف اآلراء يف االجتهاد          الذين اهتدوا د  
الذين هم أهل االجتماع واالئتالف، وفارقهم وخالفهم يف هذا سائر أهل البدع، الذين هـم أهـل التفـرق                   

  .واالختالف

جتهادات الصحابة، وأثرها يف    الصحابة هذه الثمار الطيبة املباركة ال      ولذا ملا رأى خيار السلف من بعد      
اخـتالف   األمة، وما حصل بسببها من الرمحة لألمة والتوسعة يف االجتهاد والترجيح بني أقواهلم، ما كرهـوا               

  .الصحابة بل أظهروا الفرح والرضا به

ما يسرين أن أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مل               (:  رمحه اهللا  عمر بن عبد العزيز   قال  
  )٢(.)خيتلفوا

  )٣(.)ما يسرين أن يل باختالفهم محر النعم(: ويف رواية أخرى عنه

لقد نفع اهللا باختالف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أعماهلم،            (:  رمحه اهللا  القاسم بن حممد  وقال  
  )٤(.)ال يعمل العامل بعمل رجل منهم، إال رأى أنه يف سعة ورأى خرياً منه قد عمله

                                                           
  .)٢/٢٢٢٢٨(احلجة يف بيان احملجة  )١(
  .)٤/١٢٥(، والشاطيب يف املوافقات )٣/٨٠(نقله شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى  )٢(
  .)٤/١٢٥(ذكره الشاطيب يف املوفقات  )٣(
  .)٤/١٢٥(املصدر نفسه  )٤(



  ١٢٨

 ما أحب أن أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            :عمر بن عبد العزيز   ين قول   لقد أعجب (: وقال أيضاً 
وسلم مل خيتلفوا، ألنه لو كان قوالً واحداً، كان الناس يف ضيق، وإم أئمة يقتدى م، فلو أخذ بقوله رجـل                     

  )١(.)منهم كان يف سعة

  )٢().من العلماء ومبثل ذلك قال مجاعة( :رمحه اهللا الشاطيبقال 

 إمجـاعهم حجـة قاطعـة،       :وهلذا كان بعض العلماء يقول    : ( رمحه اهللا  ابن تيمية خ اإلسالم    وقال شي 
مايسرين أن أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          (:  يقول العزيز عمر بن عبد  واختالفهم رمحة واسعة، وكان     

رجل بقول هذا،   وسلم مل خيتلفوا، ألم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاالً، وإذا اختلفوا فأخذ                
  )٣(.)ورجل بقول هذا كان األمر يف سعة

فأقوال هؤالء األئمة تدل داللة ظاهرة على أن اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم يف االجتهاد، مل يفض                 
 سبباً يف تفرق املسلمني، ونشأة الفرق املبتدعة يف اإلسالم، على ما ادعى هـذا               أو كان إىل مفسدة يف الدين،     

 وال حيزن له هـؤالء األئمـة        ، أدى اختالفهم إىل هذا أو أقل منه بكثري، فكيف يفرح خبالفهم           الرافضي، إذ لو  
  . والنصح للمسلمني،الكبار، وهم أهل الغرية على الدين

وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ أن هذه الفرق املبتدعة على كثرا واختالف مشارا ال ترجع حبمـد                  
 وإن كان بعض هـذه الفـرق        ،لصحابة، وال تستند يف بدعها لقول واحد منهم       اهللا يف أصل نشأا ألحد من ا      

ـ            عليـ ل الرافضةتدعى االنتساب لبعضهم، كانتساب       عليـ رضي اهللا عنه وأبنائه إال أن هذا غري صـحيح ف
  . كما تقدم نقل أقواهلم يف ذلك،عقيدم وأبناؤه رضي اهللا عنهم بريئون منهم ومن

 أو منـافقون    ،الفرق املبتدعة، إمنا أحدثها أول من أحدثها، إما كفار أصليون         ويف احلقيقة إن عامة هذه      
  .ظاهرو النفاق يف األمة

 الذي اعترض على النيب صلى اهللا عليه        ذي اخلويصرة  يرجعون يف أصل عقيدم ونسبهم إىل        اخلوارجـف
 ويلك ومن   : اهللا عليه وسلم    رسول اهللا صلى    اعدل، قال  !يارسول اهللا «:  فقال حننيوسلم يف قسم الغنائم يوم      

 أئـذن يل فيـه   !يارسـول اهللا :  رضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب  يعدل إن مل أعدل؟ قد خبت وخسرت، فقال         
دعه فإن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مـع صـالم،           : أضرب عنقه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )٤(.».. ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية،جياوز تراقيهم وصيامه من صيامهم، يقرأون القرآن ال

                                                           
  .)٤/١٢٥(املصدر نفسه  )١(
  .)٤/١٢٥(صدر نفسه امل )٢(
  .)٣٠/٨٠(جمموع الفتاوى  )٣(
 يفـتح البـار   ) كتاب استتابة املرتدين، باب ترك قتل اخلوارج للتألف       : (رواه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري يف        )٤(



  ١٢٩

  . الذي هو أول من ابتدع الرفضعبد اهللا بن سبأ اليهودي احلمريي ترجع يف أصل نشأا إىل الرافضةو
إن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً، أظهر اإلسـالم نفاقـاً، ودس إىل اجلهـال                (:شيخ اإلسالم يقول  

  )١().وهلذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة إلميان،دسائس، يقدح ا يف أصل ا

  .موهذا أمر مقرر مشهور عند علماء اإلسالم، متواتر عنهم يف كتبه
  . وحمققيهمالرافضةوقد اعترف ذا كبار مؤرخي 

 وأظهر الرباءة مـن     ،عليوكان أول من أشهر القول بفرض إمامة         (:عبد اهللا بن سبأ    عن   الكشييقول  
 أصل التشيع والـرفض مـأخوذ مـن         :الشيعة وكاشف خمالفيه، وأكفرهم فمن هناك قال من خالف          أعدائه،
  )٢(.)اليهودية

  )٥(.مقايناامل، و)٤(النوخبيت، و)٣(األشعري القميـك: وقد نقل هذا النص كبار علمائهم املشهورين

 اآلجـري روى   ،سوسـن  وتكلم يف القدر رجل نصراين يسمى      فأول من أظهر مقالتهم      :القدريةوأما  
كان نـصرانياً    ،سوسن  يقال له  العراقرجل من أهل    : أول من نطق يف القدر    : ( قال األوزاعي عن   الاللكائيو

  )٦(.)معبدعن  غيالن وأخذ معبد اجلهين مث تنصر، فأخذ عنه ،فأسلم

 أخذ مقالتـه    اجلهم أول من أشهر القول بتعطيل الصفات، و       ،للجهم بن صفوان   فمنسوبة   :اجلهميةوأما  
لبيـد بـن     من   طالوت وأخذها   ،طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم      عن   اجلعد وأخذها   ،اجلعد بن درهم  عن  

 ابن كثري  و ابن تيمية  ذكر هذا شيخ اإلسالم      ، الساحر، الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم        األعصم اليهودي 
  )٧(.رمحهما اهللا

  .أرسطو شرهم وهو  بل عن،اليونان فأخذوا الفلسفة عن فالسفة :الفالسفةوأما 
 ال ختتص بأمة من األمم، بل هم موجودون يف سائر األمم، وإن كان املعروف               الفالسفة (:ابن القيم قال  

                                                                                                                                                                                     
  .)٢/٧٤٤) (كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفتهم: (ومسلم). ١٢/٣٩٠(

  .)٤/٤٢٨(جمموع الفتاوى  )١(
  .٧١شي صرجال الك )٢(
  .٢٢٢املقاالت والفرق ص )٣(
  .)٢٢ص(فرق الشيعة  )٤(
  .)٢/١٨٤(تنقيح املقال  )٥(
  .)٤/٧٥٠(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )٢٤٣ص(الشريعة لآلجري  )٦(
  .)٩/٣٦٤(، والبداية والنهاية البن كثري )٥/٢٠(جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر )٧(



  ١٣٠

  )١(.)اليونانهم فالسفة :  اعتنوا حبكاية مقاالمنعند الناس، الذي

ن خـرج   وقد صار هذا االسم يف عرف كثري من الناس خمتصاً مب          : (ويقول يف التعريف مبصطلح الفلسفة    
املتأخرين اسم   عن ديانات األنبياء، ومل يذهب إال إىل ما يقتضيه العقل يف زعمه، وأخص من ذلك أنه يف عرف                 

 طريقتهم وبسطها وقررها، وهي اليت يعرفها       ابن سينا ن خاصة، وهم الذين هذب      ءو وهم املشا  ،أرسطوألتباع  
 ومقالتهم واحدة مـن     ،الفالسفةاذة من فرق     املتأخرون من املتكلمني، وهؤالء فرقة ش      -سواهابل ال يعرف    -

  )٢(). وشيعتهأرسطوإنه ليس فيهم من يقول بقدم األفالك غري : مقاالت القوم حىت قيل

  .عبد اهللا بن ميمون القداح اليهودي فبذرة يهودية بذرها :الباطنيةوأما 
، الـيت اسـتهوى ـا       وأصل هذه الدعوة امللعونة    (:الباطنية عن   حممد بن مالك بن أيب الفضائل     يقول  

...  وما كان له من األخبار املعروفة      ،الكوفة يف   عبد اهللا بن ميمون القداح    الشيطان أهل الكفر والشقوة، ظهور      
وكان ظهوره يف سنة ست وسبعني ومائتني من التاريخ للهجرة النبوية، فنصب للمسلمني احلبائل، وبغي هلم يف                 

وجعل لكل آية من كتاب اهللا تفـسرياً،        ] ١٠:فاطر)) [ أُولَئك هو يبور   ومكْر(: (الغوائل، ولبس احلق بالباطل   
 ويظهـر   ،اليهوديـة وكان هذا امللعون يعتقـد      ... ولكل حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تأويالً         

  )٣(.)سلمية يقال هلا الشامـ من ولد الشلعلع من مدينة باليهوداإلسالم، وهو من 

املبتدعة يف اإلسالم، وأول من دعا هلا وبثها يف األمة من أولئك الكفرة، والزنادقـة                فهذه أصول الفرق    
  .احلاقدين على هذا الدين

فانظر أيها املسلم كيف أن هذا الرافضي اخلبيث يربئ هؤالء الكفرة وامللحدين مما أحدثوه من البـدع                 
ق هذه التهم بصحابة رسول اهللا صـلى        العظيمة، وما نتج عنها من شر عظيم، وتفريق لوحدة املسلمني، ويلص          

   .فعليه من اهللا ما يستحق. اهللا عليه وسلم زاعماً أن هذه الفرق، إمنا نشأت بسبب اختالفهم، وأا ترجع إليهم

   :دعوى املؤلف أن الصحابة مل ميتثلوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صلح احلديبية والرد عليه 

، بعد أن ذكر على وجه اإلمجال خـرب         )احلديبيةالصحابة يف صلح    : ( حتت عنوان  )٩٣ص(قال املؤلف   
لكن بعض الـصحابة مل يعجبـهم هـذا         : (صلح النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قريش على الشروط املعروفة          

:  فقـال  عمر بن اخلطاب   وعارضوه يف ذلك معارضة شديدة، وجاءه        ،التصرف من النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 فلم نعطي :عمربلى، قال :  ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ قال:عمربلى، قال : اً؟ قالألست نيب اهللا حق   

                                                           
  .)٢/٢٦٠(اللهفان إغاثة  )١(
  .)٢/٥٢٤(املصدر نفسه  )٢(
  .)٣٣٣ص(كشف أسرار الباطنية حملمد بن مالك بن أيب الفضائل  )٣(



  ١٣١

 وهو ناصـري، قـال   ، ولست أعصيه،إين رسول اهللا: الدنية يف ديننا إذاً؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
:  ال، قـال   :عمرالعام؟ قال   بلى أفأخربتك أنا نأتيه     :  أولست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف؟ قال        :عمر

  ...فإنك آتيه ومطوف به

قوموا فاحنروا مث   : وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كتاب الصلح قال ألصحابه            : إىل أن قال  
احلقوا، فواهللا ما قام منهم رجل، حىت قال ذلك ثالث مرات، فلما مل ميتثل ألمره منهم أحد، دخل خبـاءه مث                     

 بيده، ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا           ه منهم بشيء حىت حنر بدن     خرج فلم يكلم أحداً   
  ).فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعضاً، حىت كاد بعضهم يقتل بعضاً

هل يقبل عاقل قول القائلني بأن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ميتثلون أوامر : ( مث يقول بعد ذلك معلقاً    
 عمر بن اخلطاب  فهل سلم   ... يه وسلم وينفذوا، فهذه احلادثة تقطع عليهم ما يرومون        رسول اهللا صلى اهللا عل    

أم كان يف موقفه تردد فيما أمر به الـنيب          ! هنا ومل جيد يف نفسه حرجاً مبا قضى الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟            
إىل آخره، وهل سـلم      .. أولست كنت حتدثنا   ؟أولست نيب اهللا حقاً   : صلى اهللا عليه وسلم، وخصوصاً يف قوله      

 أبا بكـر  بعدما أجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتلك األجوبة املقنعة؟ كال مل يقتنع جبوابه وذهب يسأل                  
  ...).األسئلة نفسها

 للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمر الـصلح، وكـذلك            عمرأن ما ذكره من مراجعة      : واجلواب عن هذا  
لنحر واحللق حىت حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلق، كـل هـذا               تأخر الصحابة يف بداية األمر عن ا      

  )١(.احلديبية وغريمها من كتب احلديث اليت نقلت أخبار صلح الصحيحنيصحيح ثابت يف 

 على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وال           الرافضةوعلى هذين األمرين مدار طعنه وسلفه من        
وال غريه من الصحابة الـذين       ،عمر ال   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      مطعن يف شيء من هذا على أصحاب      

  .احلديبيةشهدوا 

 ، وطـاف بالبيـت    مكةأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان قد رأى يف املنام أنه دخل              : وبيان ذلك 
يا تتفـسر   مل يشك مجاعة منهم أن هذه الرؤاحلديبية فلما ساروا معه عام ،املدينةـفأخرب أصحابه بذلك وهو ب 

هذا العام، فلما وقع أمر الصلح وفيه أن يرجعوا عامهم هذا، مث يعودوا العام القادم شق ذلك على أصـحاب                    
 رضي اهللا عنه على ما عرف به من القوة يف احلق والشدة فيـه               عمر فجعل   )٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

                                                           
، )٢٧٣٢٧٣٢، ح ٥/٣٢٩...) (كتاب الشروط، باب الـشروط يف اجلهـاد       : (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر )١(

، ٣/١٤١١) (لسري، بـاب صـلح احلديبيـة      كتاب اجلهاد وا  : (، وصحيح مسلم  )٣١٨٢، ح ٦/٢٨١) (كتاب اجلزية (و
  .)٣/٤٨٦(، ومسند أمحد )١٧٨٥ح

  .)٤/١٧٠(، والبداية والنهاية البن كثري )٢/٦٣٥(تاريخ الطربي : انظر )٢(



  ١٣٢

 تكن أسئلته اليت سأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليـه           يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويراجعه يف األمر، ومل          
وسلم لشك يف صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أو اعتراض عليه، لكن كان مستفصالً عما كان متقـرراً                   

 ويطوفون بالبيت، وأراد بذلك أن حيفز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى        مكةلديه، من أم سيدخلون     
  . ملا يرى يف ذلك من عز لدين اهللا وإرغام للمشركني،املدينةىل  وعدم الرجوع إ،مكةدخول 

 رضي اهللا عنه وكالمه املذكور شكاً بل طلباً لكشف مـا       عمرقال العلماء مل يكن سؤال       (:النوويقال  
 وقوتـه يف نـصر      ،خفي عليه، وحثاً على إذالل الكفار وظهور اإلسالم، كما عرف من خلقه رضي اهللا عنه              

  )١().املبطلني وإذالل ،الدين

  )٢(. رمحه اهللا عن بعض شراح احلديثابن حجر ونقل هذا أيضاً 

 رضي اهللا عنه كان يف هذا جمتهداً محله على هذا شدته يف احلق، وقوته يف نصرة الدين، والغرية                   عمرـف
 ألمـر اهللا    ، امتثاالً يعليه، مع ما كان قد عودهم عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املشورة وإبداء الرأ                

وقد كان كثرياً ما يستـشريهم      ] ١٥٩:آل عمران )) [فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ      (: (تعاىل
 يف أن يقعد    أحد يف الذهاب إىل العري، وأخذ مبشورم، وشاورهم يوم          بدرويأخذ برأيهم، كما استشارهم يوم      

ار مجهورهم باخلروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم اخلنـدق يف مـصاحلة              أو خيرج للعدو فأش    املدينةيف  
 فترك ذلك، وشـاورهم     )سعد بن عبادة   و ،سعد بن معاذ  ( عامئٍذ فأىب عليه السعدان      املدينةاألحزاب بثلث مثار    

 فأجابـه إىل  ، لقتال، وإمنا جئنا معتمرينء إنا مل جني:أبو بكر أن مييل على ذراري املشركني، فقال     احلديبيةيوم  
  .، يف حوادث كثرية يطول ذكرها)٣(ما قال

 رضي اهللا عنه يطمع أن يأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برأيه يف مناجزة قـريش                  عمر فقد كان   
 فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه، فعذره رسول           ،أبا بكر  وهلذا راجعه يف ذلك، وراجع       ؛وقتاهلم

  .سلم ملا يعلم من حسن نيته وصدقهاهللا صلى اهللا عليه و
أما توقف الصحابة عن النحر واحللق حىت حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلق، فلـيس معـصية                  

  .ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكر العلماء له عدة توجيهات
رجـاء نـزول وحـي     كأم توقفوا الحتمال أن يكون األمر بذلك للندب، أو ل  :قيل (:ابن حجر قال  

 ذلك العام إلمتام نسكهم، وسوغ هلم ذلك ألنه كان          مكةبإبطال الصلح املذكور، أو ختصيصه باإلذن بدخوهلم        
 فاستغرقوا يف الفكر ملا حلقهم من الذل عند أنفسهم، مع           ،زمان وقوع النسخ، وحيتمل أم أهلتهم صورة احلال       

                                                           
  .)١٢/١٤١(شرح صحيح مسلم  )١(
  .)٥/٣٤٦(فتح البارى : انظر )٢(
  .]١٥٩:آل عمران))[م في اَألمرِوشاوِره: ((عند تفسري قوله تعاىل) ١/٤٢٠(تفسري ابن كثري : انظر )٣(



  ١٣٣

ضهم، وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخـروا االمتثـال      ظهور قوم واقتدارهم يف اعتقادهم على بلوغ غر       
  )١().العتقادهم أن األمر املطلق ال يقتضي الفور، وحيتمل جمموع هذه األمور موعهم

 أم سـلمة  وجاء يف بعض الروايات أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى عدم امتثاهلم، دخل علـى                  
فإم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفـسك مـن             تكلمهم  ال !يا رسول اهللا  «: فذكر هلا ذلك فقالت   
  )٢(.» ورجوعهم بغري فتح،املشقة يف أمر الصلح

تكلم أحداً منهم كلمة حىت تنحر بدنك،        أن اخرج مث ال   « :البخاريفأشارت عليه كما جاء يف رواية       
عا حالقه فحلقه، فلما رأوا     وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلك، حنر بدنه، ود             

  )٣(.»ذلك قاموا فنحروا

وحيتمل أا فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم                (:ابن حجر قال  
أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة يف حقهم، وأنه يستمر على اإلحرام أخذاً بالعزمية يف حق نفسه، فأشارت عليه                 

ونظري ... هم هذا االحتمال، وعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله             أن يتحلل لينتفي عن   
هذا ما وقع هلم يف غزوة الفتح من أمره هلم بالفطر يف رمضان، فلما استمروا على االمتناع، تنـاول القـدح                     

  )٤().فشرب، فلما رأوه شرب شربوا

كانوا على قدر كبري من      اهللا عليه وسلم، فإم   وهذا الوجه حسن، وهو الالئق مبقام أصحاب النيب صلى          
تعظيم اإلحرام واحلرص على إكمال النسك، فلما أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتحلل ومل يفعل، ظنوا أن                  
الذي محله على هذا هو الشفقة عليهم، كما كانت سريته معهم، فكأم رضي اهللا عنهم آثروا التأسي به على                   

من التحلل، مث ملا رأوه قد حتلل أيقنوا أن هذا هو األفضل يف حقهم، فبادروا إليه، وهذا مثل                  ما رخص هلم فيه     
 وطافوا وسعوا أمرهم أن حيلوا، وأن يصيبوا        مكةما حصل منهم يف احلج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغوا              

 ومذاكرينا تقطر مـن     عرفة إىل   نذهب(: النساء وجيعلوها عمرة، فكرب ذلك عليهم لتعظيمهم لنسكهم، وقالوا        
 ي أحلوا فلوال اهلد   !أيها الناس «: ، فلما علم بذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان مل يتحلل، قال هلم             )املين

  )٥(.)فحللنا ومسعنا وأطعنا(:  رضي اهللا عنه راوي احلديثجابر قال » فعلت كما فعلتميالذي مع
                                                           

  .)٥/٣٤٧(فتح الباري  )١(
  .)٥/٣٤٧(ذكره ابن حجر يف فتح الباري  )٢(
  .)٥/٣٣٢) (كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد(صحيح البخاري مع الفتح  )٣(
  .)٥/٣٤٧(فتح الباري  )٤(
العتصام، باب ي النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى  كتاب ا(ملخصاً من حديث جابر بن عبد اهللا الذي رواه البخاري يف     )٥(

..) كتاب احلج، باب بيان وجـوه اإلحـرام       (، ومسلم   )٧٣٦٧، ح ١٣/٣٣٧(فتح الباري   ) التحرمي إال ما تعرف إباحته    
  .)١٢١٦، ح٢/٨٨٨٨٤(



  ١٣٤

 عليه وسلم على اخلري والرغبة يف التأسي برسول اهللا          وهذا كله من حرص أصحاب رسول اهللا صلى اهللا        
  .فرضي اهللا عنهم أمجعني. صلى اهللا عليه وسلم التأسي الكامل

 وذا تظهر الوجهة الصحيحة ملواقف الصحابة اجلليلة يف هذه الغزوة املباركة، اليت ازدادوا ا رفعة عند          
  .اهللا، وسبقاً يف دينه، وحمبة يف قلوب املؤمنني

إن أىب الرافضي قبول ذلك استكباراً وعناداً، وظلماً وطغياناً وأصر على ما هو عليـه مـن الكـذب                   ف
  :والتدليس، فإين أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته، ودحض شبهته حبول اهللا وقوته وهي

اهللا عليـه    كان حبضور رسول اهللا صلى       احلديبيةما بدر من الصحابة رضي اهللا عنهم يوم         : الوجه األول 
أو أنكر عليهم رسـوله     . وسلم، وقد كان الوحي يرتل عليه، فهل ذمهم اهللا بذلك؟ فإن اهللا ال يقر على باطل               

فإذا مل حيصل شيء من ذلك ومل ينقل عن أحـد مـن             . صلى اهللا عليه وسلم؟ فإنه ال تأخذه يف اهللا لومة الئم          
من يدعي هذا الرافضي أنه خمالف ومنازع، مث تتابعت         الصحابة الذين شهدوا الواقعة أم سعوا يف اإلنكار على          

األمة بعد ذلك جيالً بعد جيل على عدم اإلنكار بل الترضي على أولئك األخيار، أفاد كل ذلك حقيقة حتمية،                   
براءة الصحابة وطهارم من كل     : وضرورة شرعية عند كل متدين ذا الدين داخل يف عقد املسلمني أال وهي            

 وأن الطعن فيهم بعد هذا رد على رب العاملني، ومشاقة لرسـوله             ، والزنادقة من العظائم   لرافضةاما يرميهم به    
  .الكرمي، واتباع لغري سبيل املؤمنني

رسوله صلى اهللا عليه وسـلم بعـد         أن اهللا عز وجل قال يف سورة الفتح اليت أنزهلا على          : الوجه الثاين 
لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما           ((: )١(املدينة يف طريقه إىل     احلديبيةرجوعه من   

)) ومغانِم كَثريةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيـزاً حكيمـاً         * في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً       
  .]١٩-١٨:فتحال[

 الذين بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة ألفاً وأربعمائة رجلٍ، كما              احلديبيةوكان عدد أهل    
 آخذ بيده حتت الشجرة وهـي       عمر ألفاً وأربعمائة فبايعناه، و    احلديبيةكنا يوم   (:  رضي اهللا عنه قال    جابرذكر  
  )٢(.)مسرة

 من  -إن شاء اهللا  -اليدخل النار   «: ى اهللا عليه وسلم يقول     مسعت النيب صل   أم بشر  أن   صحيح مسلم ويف  
  )٣(.»أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها

                                                           
  .)٤/١٨٢(انظر تفسري ابن كثري  )١(
  .)١٨٥٦، ح٣/١٤٨٣..) (كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام اجليش(رواه مسلم  )٢(
  .)٢٤٩٦، ح٤/١٩٤٢..) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة(رواه مسلم  )٣(



  ١٣٥

فثبت بصريح الكتاب والسنة أن اهللا رضي عنهم، وأنزل السكينة يف قلوم، وشهد هلم الرسول صـلى                 
ا دلت عليه النـصوص، ورد      اهللا عليه وسلم باجلنة، والنجاة من النار، فالطعن فيهم بعد هذا تكذيب صريح مل             

عامة الصحابة ملناقضته لصريح الكتاب      على اهللا ورسوله، وهلذا مل يتوقف العلماء يف تكفري من كفّر، أو فسق            
  .والسنة

وأما من جاوز ذلك إىل أن    : (...  رمحه اهللا يف تفصيل حكم سب الصحابة       ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
 اهللا عليه وسلم إال نفراً قليالً ال يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أم فسقوا               زعم أم ارتدوا بعد رسول اهللا صلى      

عامتهم فهذا ال ريب أيضاً يف كفره، ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضـى عنـهم والثنـاء                      
  )١().عليهم، بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني

 فقال الرسول صـلى اهللا عليـه   :ض الروايات الصحيحة وفيها  يتعلق مبا جاء يف سياق بع     : الوجه الثالث 
  )٢(.» حىت قال ذلك ثالث مرات،فواهللا ما قام منهم رجل: قوموا احنروا مث احلقوا، قال«: وسلم ألصحابه

هل يقبل عاقل قول القائلني بأن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ميتثلـون             : (أورده املؤلف مث قال معلقاً    
  )٣(...).لى اهللا عليه وسلم وينفذوا، فهذه احلادثة تقطع عليهم ما يرومونأوامر الرسول ص

  )٤(.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه تقدمت اإلجابة عليه، وأنه ال مطعن على أصحاب: تقل

 رضي اهللا عنه ومن تعتقدون عدالته من الصحابة يف هؤالء، ويرد            عليأمل يكن   : لكن أقول للمؤلف هنا   
  .لتم فما هو جوابكم؟عليه ما ق

أيب بـن   علي  كتب  «:  رضي اهللا عنه قال    الرباء بن عازب   من حديث    الصحيحنيثبت يف   : الوجه الرابع 
 هذا ما كاتب عليـه حممـد        : فكتب ،احلديبية الصلح بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركني يوم            طالب

: ل اهللا مل نقاتلك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم          فلو نعلم أنك رسو    ،التكتب رسول اهللا  : رسول اهللا، فقالوا  
 رضـي   علياً ويف بعض الرويات أن      )٥(.»ما أنا بالذي أحماه، فمحاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده          : احمه، فقال 

                                                           
  .)٥٨٦ص( على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم لالصارم املسلو )١(
كتاب (حلكم يف   وردت هذه العبارة ضمن احلديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث املسور بن خمرمة ومروان بن ا                 )٢(

  .)٢٧٣٢، ٢٧٣١، ح٥/٣٢٩(فتح الباري ..) الشروط، باب الشروط يف اجلهاد
  .)٢٦٣ص(تقدم نقل نصه كامالً  )٣(
  .من هذا الكتاب) ٢٦٦ص(انظر  )٤(
، )٢٦٩٨، ح٥/٣٠٣(فتح البـاري   ..) كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن ابن فالن          (رواه البخاري يف     )٥(

  .)١٧٨٣، ح٣/١٤٠٩) (اجلهاد، باب صلح احلديبيةكتاب (ومسلم 



  ١٣٦

  )١(..).واهللا ال أحماه أبداً: (اهللا عنه قال

ه يف مراجعته رسول اهللا صـلى        رضي اهللا عن   عمر رضي اهللا عنه هنا نظري ما ثبت عن          عليفما ثبت عن    
 رضي اهللا عنه وهو احلق، مل يكن فيما ثبت          علي  فإذا مل يكن يف هذا مطعن على       ،اهللا عليه وسلم يف أمر الصلح     

حمبته لرسـول اهللا    ) رسول اهللا ( إمنا منعه من حمو كلمة       : رضي اهللا عنه مطعن عليه، فإن قال الرافضي        عمرعن  
 على ما فعل نصرته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإعزاز          عمروإمنا محل   : ناصلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه، قل     

  .دينه
 هو شدة حرصهم علـى      احلديبيةأن الباعث ملا صدر من الصحابة رضي اهللا عنهم يوم           : الوجه اخلامس 

 رضـي   عمرـ ورغبتهم يف األجر، يشهد هلذا أن الذي أرادوا كان أشد عليهم يف الدنيا مما أريد منهم، ف                 ،اخلري
اهللا عنه كان يريد القتال ومناجزة الكفار، وما أراده الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمر الصلح كان أهـون                    

 إمنا أرادوا إكمال النـسك، ومـا        ،عليه وأسلم، وكذلك الصحابة ملا تأخروا يف بداية األمر عن النحر واحللق           
م كان أيسر عليهم وأسهل، وإن كنا ال نـشك أن  أمرهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من التحلل يف مكا    

ما أراده الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمرهم به هو أكمل هلم وأفضل يف الدنيا واآلخرة، لكن املقصود هنـا                    
هو حسن نيام، وصدق رغبام فيما عند اهللا والدار اآلخرة، وهذا خبالف من أراد الـدنيا، كمثـل حـال                    

لون عن اجلهاد، وأعمال الرب ويتلمسون االعذار يف التأخر عنها، كما هـو معلـوم مـن                 املنافقني الذين يتثاق  
 وأعطاهم من اخلري والفضل مبا علمه عنهم مـن صـدق            احلديبيةقصصهم يف القرآن، ولذا أثىن اهللا على أهل         

بايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في      لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِني إِذْ ي      (: (الرغبة فيما عنده وطلب رضوانه فقال     
١٨:الفتح)) [قُلُوبِهِم.[  

  )٢().أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة: (ابن كثريقال 

   

دعوى املؤلف أن الصحابة مل ميتثلوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتابة الكتاب الذي أمر بـه يف              
   :يه يف ذلك والرد عل، وطعنه عليهم،مرض موته

وجممل القصة أن الـصحابة كـانوا       ): (الصحابة ورزية اخلميس  : (، حتت عنوان  )٩٥ص(يقول املؤلف   
جمتمعني يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته بثالثة أيام فأمرهم أن حيضروا له الكتف والـدواة،                    

منهم من عصى أمره وامه باهلجر، فغضب       ليكتب هلم كتاباً يعصمهم من الضاللة، ولكن الصحابة اختلفوا، و         
                                                           

، ومسلم يف الكتاب    )٣١٨٤، ح ٦/٢٨٢(فتح الباري   ) اجلزية، باب املصاحلة على ثالثة أيام     (أوردها البخاري يف كتاب      )١(
  .)٣/١٤١٠(والباب السابقني 

  .)٤/١٩١(تفسري ابن كثري  )٢(



  ١٣٧

  ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرجهم من بيته دون أن يكتب هلم شئياً
  :مث ذكر حتته كالماً طويالً، مفاده

 أن اختالف الصحابة هذا هو الذي منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كتابة الكتاب، وبالتـايل                  -
إن الرزية كل الرزية (:  رضي اهللا عنهماابن عباسضاللة، واستدل على ذلك بقول     حرم األمة من العصمة من ال     

  .)ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب

 مث ذكر أن هذا     ،علي يعتقدون بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن ينص على خالفة              الشيعة أن   -
  .ه، وليس هناك تفسري معقول غريههو الرأي الذي مييل إلي

عنـدكم  : (قـال  ، مث)إنه يهجـر : ( هو الذي عارض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال      عمر أن   -
 الذي أنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه          عمر إنه ال جيد مربراً لقول       :، وقال )حسبنا كتاب اهللا  (،  )القرآن

  قال ذلك شفقة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ال عمر بأن نةأهل السال يعي ما يقول، وذكر أن تعليل      
  .يقبله بسطاء العقول فضالً عن العلماء

 ذلك، ولذلك رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه         عمر أن األكثرية الساحقة من الصحابة كانت على قول          -
  .وسلم عدم جدوى كتابة الكتاب، ألنه علم بأم لن ميتثلوه بعد موته

لصحابة يف هذه احلادثة تعدوا حدود رفع األصوات إىل رميه صلى اهللا عليـه وسـلم بـاهلجر                   أن ا  -
  ...واهلذيان

 ،الرافـضة ما ذكره املؤلف هنا من مطاعن ليس هو أول من أوردها، وإمنا أخذها عن سلفه من                 : قلت
 وغريمهـا مـن     الصحيحني وعمدم يف ذلك ما ثبت يف        ،هم القدمية املشهورة على الصحابة    وهي من مطاعن  

ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف البيت رجال فقال            «:  رضي اهللا عنهما أنه قال     ابن عباس حديث  
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه      :  هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده، فقال بعضهم         :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

:  اهللا، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول        وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب       
قربوا يكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده، ومنهم من يقول غري ذلك، فلما أكثروا اللغو واالختالف قال رسـول                   

  .»قوموا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليـه     إن الرزية كل الرزية مـا حال بني رسول اهللا        (:  يقول ابن عباس  فكان   :عبيد اهللا قال   

  )١(.) الختالفهم ولغطهم؛وسلم وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب

                                                           
: ومـسلم . )٤٤٣٢، ح ٨/١٣٢(فتح البـارى    ) اهللا عليه وسلم  كتاب املغازي، باب مرض النيب صلى       : (رواه البخاري  )١(

 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد         :أن القائل (، ويف رواية مسلم     )٣/١٢٥٨) (كتاب الوصية، باب من ترك الوصية     (



  ١٣٨

يوم اخلميس وما يوم اخلميس، اشتد برسول اهللا        «:  رضي اهللا عنهما قال    ابن عباس ويف رواية أخرى عن     
 عند نـيب     فتنازعوا، وال ينبغي   ،ائتوين أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً       : صلى اهللا عليه وسلم وجعه فقال     

دعوين فالذي أنا فيه خري مما تـدعونين        : ما شأنه؟ أَهجر، استفْهِموه، فذهبوا يردون عليه، فقال       : نزاع، فقالوا 
 وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيـزهم،        ،جزيرة العرب أخرجوا املشركني من    : إليه، وأوصاهم بثالث، قال   
  )١(.»فنسيتها: وسكت عن الثالثة، أو قال

ا ثبت يف هذا احلديث ورواياته الصحيحة أي مطعن على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه                وليس فيم 
  .فباطلة معلومة الفساد، وقد أجاب العلماء قدمياً عن بعضها وسلم، وأما ما ذكره هذا الرافضي من مطاعن

  : الرد عليها مفصالًئوإليك أيها القار

 فغـضب   ،أمر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         إن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى       : قوله أوالً 
  ...وأخرجهم من البيت

أما اختالفهم فثابت، وقد كان سببه اختالفهم يف فهم قول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم،        : فيقال له 
  .عصيانه كما زعمت ومراده ال

 والقـصد   وسبب ذلك أن ذلك كله إمنا محل عليه االجتهاد املسوغ،         : ( يف سبب اختالفهم   القرطيبقال  
  )٢().الصاحل، وكل جمتهد مصيب، أو أحدمها مصيب، واآلخر غري مأثوم بل مأجور كما قررناه يف األصول

دعوين فالـذي أنـا فيـه       ( :ذمهم بل قال للجميع    مث ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعنفهم وال          
ال يـصلني أحـد     «:  عليه وسلم  وهذا حنو ما جرى هلم يوم األحزاب حيث قال هلم الرسول صلى اهللا            )٣()خري

 ال نـصلي إال     : فتخوف ناس فوات الوقت، فصلوا دون بين قريظة، وقال آخرون          )٤(»العصر إال يف بين قريظة    
 )٥(. فما عنف أحد الفريقني،حيث أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 االخـتالف يف هـذا      إمنا جاز للـصحابة   : ( رمحه اهللا على وجه اختالفهم هذا فقال       املازري وقد نبه   
الكتاب، مع صريح أمره هلم بذلك، ألن األوامر قد يقارا ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منـه قرينـة           

                                                                                                                                                                                     
  .)خل هو عمر رضي اهللا عنهإ... غلبه الوجع

: ومـسلم . )٤٤٣١، ح ٨/١٣٢( فتح البـاري     )وسلمكتاب املغازي، باب مرض النيب صلى اهللا عليه         : (رواه البخاري  )١(
  .)١٦٣٧، ح٣/١٢٥٧) (كتاب الوصية، باب من ترك الوصية(

  .)٤/٥٥٩(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيب  )٢(
  .تقدم ذكر احلديث وخترجيه يف الصفحة السابقة )٣(
  .)٢٥٣ص(تقدم خترجيه  )٤(
  .)٤/٥٥٩(املفهم : انظر )٥(



  ١٣٩

 على االمتناع، ملا قام     عمردلت على أن األمر ليس على التحتم، بل على االختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم              
لك عن غري قصد جازم، وعزمه صلى اهللا عليه وسلم كان إما            عنده من القرائن بأنه صلى اهللا عليه وسلم قال ذ         

بالوحي وإما باالجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإال فباالجتهاد، وفيـه حجـة ملـن قـال                   
  )١().باالجتهاد يف الشرعيات

 علمـاء   فتبني أن اختالفهم ناشئ عن اجتهاد يف فهم كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومراده، وإذا كان                
 ومل يذَموا بذلك ،األمة من بعدهم قد اختلفوا يف فهم النصوص اختالفاً كبرياً يف مسائل كثرية إىل أقوال متعددة          

ملا تضافرت به النصوص من رفع احلرج عنهم، بل أجرهم على االجتهاد على كل حال، فكيف يذم أصحاب                  
دين، بعد أن عذرهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    النيب صلى اهللا عليه وسلم باختالفهم يف مسألة جزئية جمته  

  .ترك الكتابة  بل أخذ بقول الطائفة املانعة من كتابة الكتاب، ورجع إىل قوهلا يف، ومل يعنف أحداً منهم،وسلم
وأما ما ادعاه الرافضي من أن اختالف الصحابة، وما ترتب عليه من عدم كتابة النيب صـلى اهللا عليـه                    

  ...هو الذي حرم األمة من العصمة إىل آخر كالمه يف هذاوسلم هلم ذلك الكتاب 

  )٢(.فقد تقدم الرد عليه مفصالً مبا يغين عن إعادته هنا ولرياجع يف موضعه

سلم وبني  ان الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و            ( :ابن عباس وأما استدالله بقول    
  .فيه، فال حجة له )٣()أن يكتب هلم ذلك الكتاب

يقتضي أن احلائل كان رزية، وهو رزية يف حـق مـن   : ( رمحه اهللا يف معناه    ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
 واشتبه عليه األمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خالفته حق                 ،الصديقشك يف خالفة    

  )٤().فال رزية يف حقه وهللا احلمد

عنهما ما قال ذلك إال بعد ظهور أهل األهـواء والبـدع، مـن               رضي اهللا    ابن عباس ويوضح هذا أن    
  )٦(.ابن حجر واحلافظ )٥(ابن تيميةشيخ اإلسالم  نص على هذا .الروافض واخلوارج

 أفقه من عمر واجتهاده، وقد كان عمر هذا قاله اجتهاداً منه، وهو معارض بقول ابن عباسوأيضاً فقول 

                                                           
، وبينهما اخـتالف    )١١/٩٢(، كما نقله النووي يف شرحه لصحيح مسلم         )٨/١٣٤(ابن حجر يف فتح الباري      نقله عنه    )١(

  .يسري، والذي يظهر أن يف نقل ابن حجر تصرفاً واختصاراً
  .ومابعدها) ٢٢٧ص: (انظر )٢(
  .)٢٧٧ص(تقدم خترجيه  )٣(
  .)٦/٢٥(منهاج السنة  )٤(
  .)٦/٣١٦(منهاج السنة : انظر )٥(
  .)١/٢٠٩(فتح الباري : رانظ )٦(



  ١٤٠

  )١(.ابن حجرقاله .  قطعاًابن عباس

فاختلف أهل البيت « :جاء يف احلديث  وطائفة من الصحابة معه، كما،عمربل هو معارض بقول  : قلت
  )٢(.» قربوا يكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده، ومنهم من يقول غري ذلك:واختصموا، فمنهم من يقول

 صـلى اهللا    ويعضد هذا القول موافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم له بعد ذلك وتركه كتابة الكتاب، فإنه               
 السنةعليه وسلم لو أراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن مينعه، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياماً باتفاق                     

  )٣(. فلم يكتب شيئـاًالرافضةو

 ، رضي اهللا عنـه عليوأما ادعاؤه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد بذلك الكتاب أن ينص على خالفة   
  : زاعماً أنه ليس هناك تفسري معقول غريه،ةالرافضبعد أن حكى ذلك عن 

 كذب ظاهر، خالف املشهور من      -على اإلطالق - الرافضةاجلواب على هذا أن ادعاءه أن هذا قول         و 
  .عقيدم

 ونصبه وصياً مـن بعـده،   ،علي يزعمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد نص على خالفة  الرافضةـف
م يف ذلك مبالغات كبرية، حىت زعموا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرِج به        بأمر اهللا له قبل حادثة الكتاب، وهل      

  .عليإىل السماء الدنيا مائة وعشرين مرة، يف كل مرة يوصى بوالية 

عرج بالنيب صلى اهللا عليه     (:  أنه قال  أيب عبد اهللا   فيما يرويه عن     للصفار بصائر الدرجات جاء يف كتاب    
 واألئمة  علين مرة، ما من مرة إال وقد أوصى اهللا النيب صلى اهللا عليه وآله بوالية                وآله إىل السماء مائة وعشري    

  )٤(.)من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض

 على أن   اإلماميةواتفقت  : ( حيث قال  مقاالته يف   املفيدهذا وقد نقل إمجاعهم على هذه العقيدة شيخهم         
ني عليه السالم يف حياته، ونص عليه باإلمامة بعد وفاته، وأن           رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله استخلف أمري املؤمن        

  )٥().من دفع ذلك دفع فرضاً من الدين

 من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد بذلك الكتـاب     ذب هذا الرجل وتلبيسه فيما ادعاه     وذا يظهر ك  
 تعتقد أن   الرافضة إذا كانت     فأي معىن هلذا عندهم    ،الرافضةإىل    ونسبته هذا القول   ،عليالنص على استخالف    

                                                           
  .)٨/١٣٤(فتح البارى : انظر )١(
  .)٢٧٧ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .)٢٢٩ص(تقدم تقرير هذه املسألة  )٣(
  .)٩٩ص(بصائر الدرجات  )٤(
  .)٤٤ص(أوائل املقاالت  )٥(



  ١٤١

 يف  ، واستخالفه قد جاء من اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يف أكثر من مائة وعشرين مرة                عليالنص على والية    
 الرافـضة كل مرة يعرج به إىل السماء ويوصى ا، مث تبليغ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته ذلك على ما تدعي                     

  .تابيف نصوص متواترة قبل حادثة الك

 فهـو ضـال     عليومن توهم أن هذا الكتاب كان خبالفة        : ( رمحه اهللا  ابن تيمية ولذا قال شيخ اإلسالم     
 وتقدميـه، وأمـا     أيب بكر  فمتفقون على تفضيل     أهل السنة  أما   ،الشيعة و السنةباتفاق عامة الناس، من علماء      

نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً        إنه قد   :  كان هو املستحق لإلمامة فيقولون     علياً القائلون بأن    الشيعة
  )١().معروفاً، وحينئذ فلم يكن حيتاج إىل كتاب

 فال صحة له، إذ ال دليـل        ، أم انفرد به هو    ،الرافضةوعلى كل حال فسواء ثبت هذا القول عن بعض          
األدلة على خالفـه    عليه، وإمنا مبناه على الظنون واألوهام الكاذبة، اليت ال تستند لدليل من عقل أو شرع، بل                 

 بل هو حجة عليهم يف      ،للرافضة فال حجة فيه     -مع استحالة ذلك  - وعلى فرض صحته     ،الرافضةكباقي عقائد   
  رضي اهللا عنه وهذا ظاهر، فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أراد من ذلك                عليـالوصية ل  إبطال دعوى 

من حياته، دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلـك، إذ             يف ذلك الوقت املتأخر      عليالكتاب النص على خالفة     
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات ومل يكتب الرافضة و أهل السنة ال معىن للنص عليها مرتني، وإذا ثبت باتفاق         
  .ذلك الكتاب، بطلت دعوى الوصية من أصلها

 وسلم من ذلك الكتاب، فـذهب       فليعلم أن العلماء اختلفوا يف مراد النيب صلى اهللا عليه         : وإذا تقرر هذا  
نقلـه  . بعضهم إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على األحكام لريتفع االختالف                 

  )٢(. عن بعض أهل العلمابن حجر و،النووي

 بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفنت، وقد ذكر هذا         : إن مراده صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب       : وقيل
  )٣(. ضمن االحتماالت املرادة من الكتابالقرطيب

 وإجازة الوفد بنحو ما     ،جزيرة العرب إن املراد بيان كيفية تدبري امللك، وهو إخراج املشركني من           : وقيل
  مستدالً على ذلك مبا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم          )٤(الدهلوي وذا قال    .أسامةكان جييزهم، وجتهيز جيش     

  )٥(. املتقدمابن عباسث أوصى به يف حدي

                                                           
  .)٦/٢٥(منهاج السنة  )١(
  .)١/٢٠٩(، وفتح الباري البن حجر )١١/٩٠(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )٢(
  .)٤/٥٥٨(املفهم : انظر )٣(
  .)٢٥١ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية : انظر )٤(
  .من هذا الكتاب) ٢٧٧ص: (انظر )٥(



  ١٤٢

 أيب بكـر   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن ينص على استخالف             الذي عليه أكثر العلماء احملققني    و
  .مث ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير اهللا تعاىل رضي اهللا عنه

ابن ، وشيخ اإلسالم    )٢(القرطيب وإليه ذهب    )١( عن أهل العلم قبله    سفيان بن عيينة  وقد حكى هذا القول     
  )٤(.السويدي، و)٣(تيمية

  )٥(.أيب بكر أن الكتاب كان يف أمر اخلالفة وتعيينها من غري أن يشري إىل :القاضي عياضوذكر 

قال : قالت -رضي اهللا عنها  - عائشة من حديث    الصحيحنيوقد استدل من قال ذا القول مبا جاء يف          
 وأخاك حىت أكتب كتاباً، فإين أخاف أن يـتمىن مـتمن،            أبا بكر ادعي يل   «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  )٦(.»أبا بكر أنا أوىل، ويأىب اهللا واملؤمنون إال: ويقول قائل

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريـد أن               (:ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
  .، مث ساق احلديث)٧() اهللا عنها رضيعائشة عن الصحيحنييكتبه، فقد جاء مبيناً كما يف 

فهذه أقوال أهل العلم املعتد بأقواهلم، ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه الرافضي، بـل تـدل يف                    
  .جمموعها على بطالن ما ادعاه

 كمـا دل علـى   ،أيب بكرعلى أن الذي عليه أكثر العلماء يف املراد بالكتاب هو النص على استخالف            
  . وهو من القوة مبكان واهللا أعلمالصحيحني  يفعائشةذلك حديث 

 رضي اهللا عنه وزعمه بأنه قد ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنـه ال                 عمروأما طعن املؤلف على     
  ).حسبنا كتاب اهللا(، )عندكم كتاب اهللا: (ومل ميتثل قوله، وقال) إنه يهجر: (يعي ما يقول، وقال

وذلـك أن   . يعي ما يقول فهذا باطل      ام رسول اهللا باهلجر وأنه ال      رعمأن ما ادعاه أوالً بأن      : فجوابه
 رضي اهللا عنه أصالً وإمنا قاهلا بعض من حضر احلادثة من غري أن تعـني                عمر ال تثبت عن  ) أهجر(هذه اللفظة   

                                                           
  .)١١/٩٠(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )١(
  .)٤/٥٥٨(املفهم : انظر )٢(
  .)٦/٢٢٣١٦(منهاج السنة : انظر )٣(
  .)٤٨ص(، )ء الثايناجلز(الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد : انظر )٤(
  .)٢/٨٩٠(الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم : انظر )٥(
، ٤/١٨٥٧) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فـضائل أيب بكـر الـصديق           : (هذه الرواية أخرجها مسلم يف صحيحه      )٦(

فـتح  ) ب االستخالف كتاب األحكام، با  : ( يف صحيحه  -مع اختالف يف اللفظ   -، وأخرج احلديث البخاري     )٢٣٨٧ح
  .)٧٢١٧، ح١٣/٢٠٥(الباري 

  .)٦/٢٣(منهاج السنة  )٧(



  ١٤٣

، )١() أهجر  ما شأنه  :فقالوا( قائلها، وإمنا الثابت فيها      -واليت احتج املؤلف ا   - الصحيحنيالروايات الواردة يف    
  .عمروهلذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من كالم . هكذا بصيغة اجلمع دون اإلفراد

 ويكون قائل ذلك بعض من      ،القرطيبويظهر يل ترجيح ثالث االحتماالت، اليت ذكرها         (:ابن حجر قال  
  )٢().رير ما يريدقرب دخوله يف اإلسالم، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع، قد يشتغل به عن حت

بصيغة ) قالوا( مع أنه وقع يف أكثر الروايات        عمرمن أين يثبت أن قائل هذا القول هو          (:الدهلويوقال  
  )٣().اجلمع

  )٤(.ابن حجر وذكر أنه قد صرح بذلك مجع من متأخري احملدثني ومنهم السويديوقد ذهب إىل هذا 

: (... حيث يقول يف معرض شرحه للحـديث       النوويوهذا الذي صرح به العلماء هنا هو ظاهر قول          
  ..، فقد فرق بني القولني فتأمله)غلب عليه الوجع :عمر هجر، وبقول :وهو املراد بقوهلم

 من غري دليل، بل ظاهر األدلة على خالفه،         عمرـ فثبت ذا افتراء الرافضي وظلمه بنسبته هذه اللفظة ل        
مطعن فيها على من ثبتـت عنـه مـن     تت عنه، كما أنه ال  لو ثب  عمرعلى أن هذه اللفظة ال مطعن فيها على         

 -حاشاه ذلك -يقول   صلى اهللا عليه وسلم إىل أنه اليعي ما        وما ادعاه املؤلف من نسبة قائلها رسول      . الصحابة
  : وبيان ذلك من عدة وجوه،حيتمله اللفظ باطل ال

وهـذا  ) أهجر؟(تفهام هكذا   أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أا وردت بصيغة االس         : الوجه األول 
ومتسك به املؤلف فإنه مرجوح على ما حقق ذلـك          ) هجر، ويهجر (خبالف ما جاء يف بعض الروايات بلفظ        

  )٨(.ابن حجر، و)٧(النووي، و)٦(القرطيب، و)٥(القاضي عياضمنهم : احملدثون، وشراح احلديث

  ).ال تكتبوا: (لفقد نصوا على أن االستفهام هنا جاء على سبيل اإلنكار على من قا
يف التبليـغ يف كـل     بعد أن ذكر األدلة على عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم من اخلطـأ      القرطيبقال  

، لشك عرض هلم يف صـحة       )أهجر(يستحيل أن يكون قوهلم      وعلى هذا : (أحواله، وتقَررِ ذلك عند الصحابة    
                                                           

  .)٢٧٧ص(تقدم نص احلديث بكماله وخترجيه  )١(
  .)٨/١٣٣(فتح الباري  )٢(
  .)٢٥٠ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية  )٣(
  .)١٦ص) (اجلزء الثاين(الصارم احلديد : انظر )٤(
  .)٢/٨٨٦(الشفا : انظر )٥(
  .)٤/٥٥٩(انظر املفهم  )٦(
  .)١١/٩٣(انظر شرح صحيح مسلم  )٧(
  .)٨/١٣٣(انظر فتح الباري  )٨(



  ١٤٤

ى من توقف يف إحضار الكتف والـدواة،        قوله، زمن مرضه، وإمنا كان ذلك من بعضهم على وجه اإلنكار عل           
، فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إمنـا         هذياناً كيف تتوقف أتظن أنه قال    : ن توقف وتلكأ عنه، فكأنه يقول مل    

  )١().يقول احلق ال اهلجر، وهذا أحسن ما حيمل عليه

لم، حيث إن   وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة اهلجر على الرسول صلى اهللا عليه وس             : قلت
  .قائليها أوردوها على سبيل اإلنكار امللزم، الذي ال يشك فيه املخالف، وبه تبطل دعوى الرافضي من أصلها

من غري استفهام، فال مطعن فيها على قائلها، ألن اهلجر        ) هجر(أنه على فرض صحة رواية      : الوجه الثاين 
ء، وهو عدم تبيني الكالم لبحة الصوت، وغلبة اليبس         نزاع يف عروضه لألنبيا    قسم ال : على قسمني  يف اللغة يأيت  

وهو جريان الكالم غـري املنـتظم، أو املخـالف    : باحلرارة على اللسان، كما يف احلميات احلارة، وقسم آخر 
  .للمقصود على اللسان لعارض بسبب احلميات احملرقة يف األكثر

القائل هنا أراد القسم األول، وهو أنا مل         علوهذا القسم حمل اختالف بني العلماء يف عروضه لألنبياء، فل         
  )٢().استفهموه( ضعف ناطقته، ويدل على هذا قوله بعد ذلك نفهم كالمه بسبب

عن دهشٍ وحيرٍة أصـابته يف ذلـك         أنه حيتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلها        : الوجه الثالث 
عند موت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـه             وغريه   عمراملقام العظيم، واملصاب اجلسيم، كما قد أصاب        

  )٣(.القرطيب

وعلى هذا فقائلها معذور أياً كان معناها، فإن الرجل يعذر بإغالق الفكر والعقل، إما لشدة فرح                : قلت
اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ      «: أو حزن، كما يف قصة الرجل الذي فقد دابته مث وجدها بعد يأس فقال             

  )٤(.»من شدة الفرح

 أن هذه اللفظة صدرت حبضور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكبارأصحابه، فلم ينكروا             : الوجه الرابع 
على قائلها، ومل يؤمثوه، فدل على أنه معذور على كل حال، وال ينكر عليه بعد ذلك إال مفتون يف الدين، زائغ           

  .عن احلق واهلدى، كما هوحال هذا املسكني املعرض نفسه ملا ال يطيق

عندكم كتـاب اهللا، حـسبنا      (:  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله       عمروأما ما ادعاه من معارضة      
  :وأنه مل ميتثل أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أراد من كتابة الكتاب )كتاب اهللا

                                                           
  .)٤/٥٥٩(املفهم : انظر )١(
  .)٢٥٠ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية : انظر )٢(
  .)٤/٥٦٠(املفهم  )٣(
  .)٢٧٤٧، ح٤/٢١٠٤...) (كتاب التوبة، باب احلض على التوبة(أخرجه مسلم من حديث أنس رضي اهللا عنه  )٤(



  ١٤٥

  : فالرد عليه
 كمـا   ، امتثال أمره   وعدم ، هذا أي اعتراض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          عمرأنه ليس يف قول     

  :توهم هذا الرافضي، وبيان هذا من عدة وجوه

 رضي اهللا عنه ومن كان على رأيه من الصحابة، أن أمر الرسول صلى اهللا               عمرـأنه ظهر ل  : الوجه األول 
القاضـي  رشاد إىل األصلح، وقد نبه على هذا        عليه وسلم بكتابة الكتاب ليس على الوجوب، وأنه من باب اإل          

  )١(.ابن حجر و،النووي و،رطيبالق و،عياض

صلى اهللا عليه وسلم كتابة       رضي اهللا عنه وذلك بترك الرسول      عمرمث إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد         
وهلذا عـد هـذا مـن        .الكتاب، ولو كان واجباً مل يتركه الختالفهم، ألنه مل يترك التبليغ ملخالفة من خالف             

  )٢(.رضي اهللا عنه عمرموافقات 

رد على من نازعه ال على أمر النيب صلى          )حسبنا كتاب اهللا  (:  رضي اهللا عنه   عمرأن قول   : ينالوجه الثا 
 رضـي  عمرـفإن املخاطب مجع وهم املخالفون ل )عندكم كتاب اهللا(:  وهذا ظاهر من قوله)٣(اهللا عليه وسلم 
  .اهللا عنه يف رأيه

صرية، سديد الرأي، وقد رأى أن األوىل  رضي اهللا عنه كان بعيد النظر، ثاقب الب      عمرأن  :  الوجه الثالث 
 وذلك ملصلحة شرعية راجحة للعلماء      -بعد أن تقرر عنده أن األمر به ليس على الوجوب         -ترك كتابة الكتاب    
  : يف توجيهها أقوال

مع شدة املرض، ويشهد    شفقته على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما يلحقه من كتابة الكتاب              : فقيل
فكره أن يتكلف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           )لى اهللا عليه وسلم قد غلبه الوجع      رسول اهللا ص  إن  (: هلذا قوله 

، ]٣٨:األنعـام )) [ما فَرطْنا في الْكتابِ من شـيءٍ     (: ( مع استحضاره قوله تعاىل    )٤(وسلم ما يشق ويثقل عليه    
  ].٨٩:النحل)) [تبياناً لكُلِّ شيٍء((

نافقني، ومن يف قلبه مرض، ملا كتب يف ذلك الكتاب يف اخللوة، وأن يتقولـوا        تطرق امل  يإنه خش : وقيل
  )٥(. وغريه من أهل العلمالقاضي عياضيف ذلك األقاويل نص على ذلك 

                                                           
  .)١/٢٠٩(، وفتح الباري )١١/٩١(، وشرح صحيح مسلم )٢/٥٥٩(، واملفهم )٢/٨٨٧(الشفا : انظر )١(
  .)١/٢٠٩(فتح الباري البن حجر : انظر )٢(
  .)١١/٩٣(نص عليه النووي يف شرح صحيح مسلم  )٣(
  .)١/٢٠٩(جر ، وفتح الباري البن ح)١١/٩٠(، وشرح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٨(الشفا للقاضي عياض : انظر )٤(
  .)٢/٩٢(، وشرح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٩(الشفا : انظر )٥(



  ١٤٦

العقوبة لكوا منصوصة، ورأى أن األرفق       إنه خشي أن يكتب أموراً رمبا عجزوا عنها فاستحقوا        : وقيل
  )١(.د، ملا فيه من األجر والتوسعة على األمةباألمة يف تلك األمور سعة االجتها

 رضي اهللا عنه الحظ هذه األمور كلها، أوكان الجتهاده وجوه أخرى مل             عمروال يبعد أن يكون     : قلت
يطلع عليها العلماء، كما خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة، ووافقه عليها الرسول صـلى اهللا                   

  . وهلذا عد العلماء هذه احلادثة من دالئل فقهه ودقة نظرهعليه وسلم بتركه كتابة الكتاب،

 رضي اهللا عنه فقد اتفق العلماء املتكلمون يف شرح احلديث، على أنه من              عمروأما كالم    (:النوويقال  
  )٢(). وفضائله، ودقيق نظره،عمردالئل فقه 

اب، واتهد يف الدين معذور      رضي اهللا عنه كان جمتهداً يف موقفه من كتابة الكت          عمرأن  : الوجه الرابع 
 ،إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجـران        «: على كل حال، بل مأجور لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        حبضور عمر، فكيف وقد كان اجتهاد      )٣(»وإذا حكم فاجتهد مث اخطأ فله أجر      
  .ا أراد من ترك كتابة الكتابفلم يؤمثه، ومل يذمه به، بل وافقه على م

 ولذلك رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          ،عمرإن األكثرية الساحقة كانت على قول       : وأما قوله 
  .عدم جدوى كتابة الكتاب، ألنه علم بأم لن ميتثلوه بعد موته

لـى  أن هذا الكالم مع ما فيه من الكذب على الرسول صلى اهللا عليه وسـلم، والطعـن ع                 ( :فجوابه
وذلك أن الرسول صـلى اهللا عليـه        . الصحابة مبجرد التخرص والظنون الكاذبة، فهو دليل على جهل صاحبه         

فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسـلْناك علَـيهِم       (: ( سواء استجاب الناس أم مل يستجيبوا، قال تعاىل        ،وسلم مأمور بالتبليغ  
)) فَإِنْ تولَّوا فَإِنمـا علَيـك الْـبالغُ الْمـبِني         (: (، وقال تعاىل  ]٤٨:شورىال)) [حفيظاً إِنْ علَيك إِالَّ الْبالغُ    

، فلو كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بكتابة الكتاب، ما كان ليتركـه لعـدم اسـتجابة                   ]٨٢:النحل[
لغ ما أُمر به، وما ثنـاه       أصحابه، كما أنه مل يترك الدعوة يف بداية عهدها ملعارضة قومه وشدة أذيتهم له، بل ب               

  . عن بينةى من حيىته، حىت هلك من هلك عن بينة، وحيذلك عن دعو

تركها، وقد نص على ذلك العلمـاء كـشيخ    فظهر ذا أن كتابة الكتاب مل تكن واجبة عليه، وإال ما       
مـا  : ه له بعد ذلـك    وحينئذ يكون توجيه إرادته له أوالً، مث ترك       )٤(. رمحهما اهللا  ابن حجر  و ابن تيمية اإلسالم  

                                                           
  .)٨/١٣٤(، وفتح الباري )٢/٨٨٩(الشفا : انظر )١(
  .)١١/٩٠(شرح صحيح مسلم  )٢(
فـتح البـاري    ...) كتاب االعتصام، باب أجر احلـاكم إذا اجتهـد        : (رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص يف        )٣(

  .)١٧١٦، ح٣/١٣٤٢) (كتاب األقضية، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد: (ومسلم، )٧٣٥٢، ح١٣/٣١٨(
  .)١/٢٠٩(، وفتح الباري )٦/٣١٣١٦(منهاج السنة : انظر )٤(



  ١٤٧

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم هم بالكتاب حني ظهر له أنه مصلحة، أو أوحي إليه                : ( حيث قال  النوويذكره  
  )١(). ونسخ ذلك األمر األول،ذلك، مث ظهر أن املصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك

.  ما ادعاه يف حقهـم     وذا يظهر بطالن طعن الرافضي على الصحابة يف هذه احلادثة، وينكشف زيف           
 وكالم أهـل    ، من خالل النصوص   ،وبيان توجيه مواقفهم التوجيه الصحيح الالئق مبقامام العظيمة يف الدين         

  .العلم يف ذلك

  .فلله احلمد واملنة
   

   :طعن املؤلف على الصحابة بدعوى تركهم إنفاذ جيش أسامة والرد عليه 

جممل هذه القصة أنه صلى اهللا عليـه        (،  )أسامةرية  الصحابة يف س  : ( حتت عنوان  ١٠٠قال الرافضي ص  
 وعمره مثانية   ،أسامة بن زيد بن حارثة    : وسلم جهز جيشاً لغزو الروم قبل وفاته بيومني، وأمر على هذه السرية           

أيب  و ،عمر و أيب بكر ـعشر عاماً، وقد عبأ صلى اهللا عليه وسلم يف هذه السرية وجوه املهاجرين واألنصار، ك              
كيف يؤمر علينا شاب    :  وقالوا ،أسامةهم من كبار الصحابة املشهورين، فطعن قوم منهم يف تأمري            وغري ،ةعبيد

ال نبات بعارضيه، وقد طعنوا من قبل يف تأمري أبيه، وقد قالوا يف ذلك وأكثروا النقد، حىت غضب صـلى اهللا                     
موماً، يتهادى بـني رجلـني      عليه وسلم غضباً شديداً مما مسع من طعنهم وانتقادهم، فخرج معصب الرأس حم            

: ورجاله ختطان يف األرض، بأيب هو وأمي، من شدة ما به من لغوب، فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال                    
 فقد طعنتم يف تـأمريي      أسامة ولئن طعنتم يف تأمريي      ،أسامة ما مقالة بلغتين عن بعضكم يف تأمري         !أيها الناس «

  .»ارة، وإن ابنه من بعده خلليق ان خليقاً باإلمأبيه من قبله، وأمي اهللا إنه كا

مث أخذ يطعن يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم زاعماً معارضتهم له معارضة صرحية، حيث تباطأوا                 
  .مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ومل ينفذوه حىت،أسامةعن جيش 

 فإننا سنجد اخلليفة الثـاين مـن أبـرز          وإذا أردنا أن نتمعن يف هذه القضية،      : ()١٠٣ص(إىل أن قال    
 وطلب منـه أن     أيب بكر عناصرها، إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلليفة                 

 أتأمرين أن أعزله وقد واله رسـول اهللا         !ابن اخلطاب  ثكلتك أمك يا     :أبو بكر فقال  .  ويبدله بغريه  أسامةيعزل  
  ).صلى اهللا عليه وسلم

  :جلواب على هذاوا

فمـن  :  معارضة صرحية  أسامةأن ما ادعاه من معارضة الصحابة للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تأمري              

                                                           
  .)١١/٩٠(شرح صحيح مسلم  )١(



  ١٤٨

  .أظهر الكذب، الذي ترده األخبار الصحيحة
والثابت يف هذه احلادثة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي تويف فيه أمر أصحابه باملسري إىل                

عبد اهللا بن    و ،جعفر بن أيب طالب    و ،زيد بن حارثة   حيث قتل    ،ةمؤت واإلغارة على أهل     ،الشام من   البلقاءختوم  
 املعروفة، فلما جتهز الصحابة ملا أمرهم       ةمؤت وسلم على غزوة      الذين كانوا أمراء الرسول صلى اهللا عليه       ةرواح

:  أمرياً عليهم، وقـال لـه   زيدأسامة بنبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
 وحرق عليهم، وأسرع املـسري تـسبق        )١(أُبىنسر إىل موضع مقتل أبيك، فأوطئهم اخليل وأغر صباحاً على           «

 فرد  ،عياش بن أيب ربيعة املخزومي     قوم منهم    أسامةفإن ظفرك اهللا م، فأقل اللبث فيهم، فتكلم يف تأمري            اخلرب،
 تطعنون يف إمارة    إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم     :  فخطب وقال  )٢( عليه وسلم  وأخرب النيب صلى اهللا    ،عمرعليه  

 وإن هذا ملن أحـب النـاس إيلّ         ، وإن كان من أحب الناس إيلّ      ،مي اهللا إن كان خلليقاً لإلمارة     أأبيه من قبل، و   
  )٣(.»بعده

 وكـانوا بـذلك      كانوا أفراداً من الصحابة وليس كل الـصحابة،        أسامةفظاهر أن من تكلم يف إمارة       
 وأخـرب   عمر ألم خشوا أن يضعف عن اإلمارة لصغر سنه، ومع هذا فقد أنكر عليهم               ؛جمتهدين يف ما قالوا   

 فما يعرف أن أحداً منهم تكلم فيه بعـد          ،نه جدير باإلمارة  أ فأخربهم   ،بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .ذلك

نهم أنكره عليهم بعضهم، مث اهم رسول اهللا صلى         فأي لوم على الصحابة رضي اهللا عنهم بقول أفراد م         
  .اهللا عليه وسلم فانتهوا

 حىت مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أسامة أم تباطؤوا يف اخلروج مع ،وأما ادعاء هذا الرافضي   
 امابن هـش  بادروا باالستعداد للقتال، وأعدوا العدة لذلك، فقد نقل          فلم حيصل شيء من ذلك بل إن الصحابة       

 الشام إىل   أسامة بن زيد بن حارثة    بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ( قال ابن إسحاق  بسنده عن    الطربيو
 املهـاجرون   أسـامة الناس وأوعـب مـع        فتجهز ،فلسطني من أرض    الداروم و البلقاءوأمره أن يوطئ ختوم     

  )٤().األولون

                                                           
  .)١/٧٩(بوزن حبلى موضع بالشام من جهة البلقاء، معجم البلدان لياقوت احلموي : أُبنى )١(
  .)٨/١٥٢(، وفتح الباري البن حجر )٣/١٨٤(لطربي تاريخ ا: انظر )٢(
فـتح البـاري    ) ي، باب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة        زكتاب املغا ( رواه البخاري يف     )...إن تطعنوا (: من قوله  )٣(

، ٤/١٨٨٤( )كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بـن زيـد            : (، ومسلم ٤٤٦٩، ح )٢/١٥٢(
  .)٢٤٢٦ح

  .)٣/١٨٤(، تاريخ الطربي )٤/١٤٩٩(سرية ابن هشام  )٤(



  ١٤٩

جوه املهاجرين األولني واألنـصار،      فلم يبق أحد من و     اجلرفـوعسكر ب  (:ابن سعد ـ ل الطبقاتويف  
  )١().إال انتدب يف تلك الغزوة

 استعداداً لالنطالق، لكن    اجلرفـ وخرج م وعسكر ب    ،أسامةفكان الصحابة قد يؤوا للخروج مع       «
 قـد   !يارسـول اهللا   : وقال أسامةعليه املرض فجاءه     صلى اهللا عليه وسلم اشتد     الذي حصل بعد ذلك أن النيب     

ذن يل فأمكث حىت يشفيك اهللا، فإين إن خرجـت وأنـت   ائ وأرجو أن يكون اهللا قد عافاك فأصبحت ضعيفاً 
 وأكره أن أسأل عنك الناس، فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا            ،هذه احلالة خرجت ويف نفسي منك قرحة       على

  )٢(.»عليه وسلم

 يطمئن على رسـول      هو الذي طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم التأخر يف اخلروج حىت             أسامةفكان  
 اخلروج ما تأخر عنه أحـد ممـن    أسامة ولو أراد    ، فأذن له الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ،صلى اهللا عليه وسلم   
  .كان حتت إمرته

 من اخلروج معه لو خرج، بل كـان         أسامةوال امتنع أحد من أصحاب       (:ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم    
كيف أذهـب وأنـت     : وت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       هو الذي توقف يف اخلروج ملا خاف أن مي         أسامة

 يف الـذهاب    أسـامة هكذا، أسأل عنك الركبان؟ فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املقام، ولو عزم على                 
 وقد ذهب مجيعهم معه بعد موت النيب صلى اهللا          ، مل يتخلف عنه أحد ممن كان معه       أسامةألطاعه، ولو ذهب    

  )٣().خلف عنه أحد بغري إذنـه ومل يت،عليه وسلم

 ينتظر شفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كـان يـوم               اجلرف بقي معسكراً يف     أسامةمث إن   
:  فقال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ،أسامةاإلثنني أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفيقاً فدخل عليه            

إىل معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينما هو يريد الركـوب إذ            وخرج   أسامة، فودعه   »أغد على بركة اهللا   «
 ،أبو عبيدة  و عمر فأقبل وأقبل معه     ،إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميوت       :  قد جاءه يقول   أم أمين رسول أمه   

  )٤().فانتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ميوت فتويف عليه الصالة والسالم

 إال بطلب منه أذن له فيه النيب صلى اهللا عليـه            أسامةحصل، ومل يكن تأخر خروج      فهذا هو حقيقة ما     
أصحابه بالتهيؤ للغزو، ووفاته إال ستة عشر يومـاً،          وسلم، على أنه مل يكن بني أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم           

 أمرياً على   سامةأثنني ألربع ليال بقني من صفر سنة إحدى عشرة، وعني           فقد كان ندبه أصحابه لذلك يوم اإل      

                                                           
  .)٢/١٩٠(الطبقات الكربى البن سعد  )١(
  .)٥/٤٨٨( شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة هنقل )٢(
  .)٦/٣١٣١٩(منهاج السنة  )٣(
  .)٢/١٩١(الطقبات الكربى البن سعد  )٤(



  ١٥٠

  .اجليش يف اليوم الثاين
 برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املرض فما زال مريضاً حىت توفاه اهللا يـوم                أفلما كان يوم األربعاء بد    

، ومعلوم أن هذه املدة ليست طويلة يف جتهيز جيش يف مثل ذلـك              )١(ثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول      اإل
 رسول اهللا   أسامةا قد استعدوا ويؤوا للخروج قبل هذه املدة بكثري لوال استئذان            الوقت على أن الصحابة كانو    

 يوم اخلمـيس  اجلرف قد خرج باجليش وعسكر يف  أسامةصلى اهللا عليه وسلم يف تأخري اخلروج، فقد ثبت أن           
  )٢(.أي بعد ثالثة أيام من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتهيؤ للقتال

لرافضي يف تثاقل الصحابة عن اخلروج بل إن هذا يدل على سرعة امتثاهلم رضي اهللا               وذا تبطل دعوى ا   
 )٣(إن قوامه ثالثة آالف مقاتل    : عنهم ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك بتجهيزهم جيشاً كهذا قيل            
 فرضي اهللا عنهم    ،وفقر وحاجة  بكل ما حيتاج إليه من مؤونة وعتاد يف خالل ثالثة أيام على ماهم فيه من فاقة               

  .مجيعاً، وجزاهم على جهادهم، وحسن بالئهم يف اإلسالم، خري ما جازى به احملسنني

 بتعيني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم هلمـا مث            ،عمر و أبو بكر  ةأسامأنه كان يف جيش     : وأما زعمه 
  .تثاقال عن اخلروج معه

 بل وال   ،أسامة أن يلتحقا جبيش     عمر و أبا بكر ر  أنه مل يثبت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أم         : فجوابه
مسائهم، وإمنا  أأمر غريمها بذلك، إذ مل يكن من عادته إذا أراد أن جيهز سرية أو غزوة أن يعني من خيرج فيها ب                    
  .كان يندب أصحابه لذلك ندباً عاماً، مث إذا اجتمع عنده من يقوم م الغرض عني هلم أمرياً منهم

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل تكن من عادته يف سراياه، بل             : ( رمحه اهللا  بن تيمية ايقول شيخ اإلسالم    
وال يف مغازيه، أن يعني كل من خيرج معه يف الغزو بأمسائهم ولكن يندب الناس ندباً عاماً مطلقاً، فتارة يعلمون                    

ة، وتارة يأمر الناس بصفة كما      منه أنه مل يأمر كل أحد باخلروج معه ولكن ندم إىل ذلك، كما يف غزوة الغاب               
 أن خيرج من حضر ظهره فلم خيرج معه كثري من املسلمني، وكما أمر يف غزوة السويق بعد                  بدرأمر يف غزوة    

يأذن ألحد يف التخلف كما يف غزوة         وتارة يستنفرهم نفرياً عاماً، وال     ،أحداً أن ال خيرج معه إال من شهد         أحد
  ...تبوك

 بعد مقتل أبيه، فأرسله إىل ناحية العدو الذين قتلوا أباه ملـا رآه يف ذلـك مـن                   أسامة بن زيد  وملا أمر   
 كان ممن انتدب معـه ال أن الـنيب   عمرمعه من رغب يف الغزو، وروي أن     املصلحة، ندب الناس معه فانتدب    

                                                           
  .)٢/١٨١٩١(املصدر السابق : انظر )١(
  .السابقاملصدر : انظر )٢(
  .)٨/١٥٢(، وفتح الباري البن حجر )٣/١١٢٢(كتاب املغازي للواقدي : انظر )٣(



  ١٥١

  )١(.)عمر وال غري عمرصلى اهللا عليه وسلم عني 

 وإمنا دعا أصـحابه إىل ذلـك        ،أسامة، لاللتحاق جبيش    فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعني أحداً بامسه        
  )٢(.فالتحق باجليش كبار املهاجرين واألنصار

 وثبت أنه فيمن    )٣( رضي اهللا عنه كما نص على ذلك املؤرخون،        عمر بن اخلطاب  وكان من بني هؤالء     
صلى اهللا عليه وسلم،  ملا بلغه احتضار رسول اهللا ،أسامة مع للمدينة مث عاد    ،اجلرفـ ب أسامةخرج يف معسكر    

  )٤(.ابن سعدكما تقدم بذلك النقل عن 

 استأذن ،وأمر مبسري اجليش ،أبو بكر فلما استخلف أسامة رضي اهللا عنه بقي مكتتباً يف جيش   عمرمث إن   
  . بالبقاء معه حلاجته إليهعمرـ أن يأذن لأسامة أبو بكر

 أسـامة  ففعـل    ،عمريته، وكلمه أن يترك      يف ب  أسامةرضي اهللا عنه إىل      أبو بكر ومشى   (:الواقديقال  
  )٥(). نعم:أسامةفقال  أذنت ونفسك طيبة؟: وجعل يقول له

ـ      : ( ملا شيعه يف خروجه باجليش     أسامةـ قال ل  بكر أبا أن   الطربيويذكر    عمرـإن رأيت أن تعيـنين ب
  )٦().فافعل فأذن له

  )٧(.كما نص على هذا غري واحد من املؤرخني واحملققني

 كان برغبته واختياره، وأن خروجه منه كان بطلـب اخلليفـة،      أسامة جبيش   عمرالتحاق  فثبت ذا أن    
  . رضي اهللا عنه يف ذلكعمروإذن األمري فأي لوم على 

 أصالً، فإم مسوا من التحق جبـيش  أسامة أنه مل يكن يف جيش    فالذي عليه أكثر املؤرخني    أبو بكر وأما  
  .أبا بكر  من كبار الصحابة، ومل يذكروا فيهمأسامة

فلم يبق أحد من املهاجرين األولني إال انتـدب يف تلـك             (:أسامة ضمن حديثه عن غزوة      الواقديقال  
                                                           

  .)٤/٢٧٢٧٩(منهاج السنة  )١(
  .٢٩٩تقدم نقل الروايات يف ذلك ص  )٢(
، والبدايـة   )٣/٢٢٦(، وتاريخ الطـربي     )٢/١٩٠(، والطبقات الكربى البن سعد      )٣/١١١٨(املغازي للواقدي   : انظر )٣(

  .)٢/٤٩٧(، وسري أعالم النبالء للذهيب )٦/٣٠٨(والنهاية 
  .من هذا الكتاب) ٣٠٠ص: (انظر )٤(
  .)٣/١١٢١١٢٢(املغازي للواقدي  )٥(
  .)٣/٢٢٦(تاريخ الطربي  )٦(
، ومنهاج السنة لشيخ اإلسالم ابـن       )٦/٣٠٩(، والبداية والنهاية البن كثري      )٢/١٩١(الطبقات الكربى البن سعد     : انظر )٧(

  .)٦/٣١٩ (،)٥/٤٤٨(تيمية 



  ١٥٢

أبو األعور سعيد بن زيد بن عمـرو        و ،سعد بن أيب وقاص    و ،أبو عبيدة بن اجلراح   و ،عمر بن اخلطاب  : الغزوة
  )١(..)..بن نفيل

 ومـن حـوهلم،     املدينةقبل وفاته بعثاً على أهل      ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         (:الطربيوقال  
  )٢(.)أسامة بن زيد وأمر عليهم ،عمر بن اخلطابوفيهم 

 ويف  ،الـشام استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على جيش لغـزو            (:أسامة ضمن ترمجة    الذهيبوقال  
  )٣(). والكبارعمراجليش 

 ،أيب عبيدة  و ،عمرـبعض كبار الصحابة ك    وذكروا   ،أسامة يف جيش    أبا بكر فلم يذكر هؤالء املؤرخون     
  . يف اجليش لكان ذكره أوىل وأشهرأبو بكر وغريهم، ولو كان سعدو

   فلم يبق أحد من وجوه املهاجرين األولني واألنـصار         : ( قال ابن سعد  :أسامة يف جيش    أبا بكر وإمنا عد
  )٤(..)..عبيدةأبو  و،عمر بن اخلطاب و،أبو بكر الصديق: إال انتدب يف تلك الغزوة فيهم

  )٥(.الفتح يف ابن حجروإىل هذا ذهب 

 فاستثناه رسول اهللا    أبو بكر :  ويقال ،عمر بن اخلطاب   :وكان بينهم : ( يف سياق املوضوع   ابن كثري وقال  
  )٦().صلى اهللا عليه وسلم للصالة

هل العلـم    ونقل اتفاق أ   أسامة مل يكن يف جيش      أبا بكر  رمحه اهللا بأن     ابن تيمية وقد جزم شيخ اإلسالم     
  .عليه

 كان فيهم،   عمر باتفاق أهل العلم، لكن روي أن        أسامةرضي اهللا عنه مل يكن يف جيش         أبو بكر و:(قال
  )٧(). أن يأذن له يف املقام عنده حلاجته إليه، فأذن لهأبو بكر لكن طلب منه ،أسامة خارجاً مع عمروكان 

 ،أبو بكر :  على اجليش الذي فيهم    أسامةأمر  وأما قوله إنه    : (وقال يف موضع آخر يف الرد على الرافضي       
 مل يكن يف ذلك اجليش، بـل كـان   أبا بكر فمن الكذب الذي يعرفه من له أدىن معرفة باحلديث، فإن  ،عمرو

                                                           
  .)٣/١١١٨(املغازي  )١(
  .)٣/٢٢٦(تاريخ الطربي  )٢(
  .)٢/٤٩٧(سري اعالم النبالء  )٣(
  .)٢/١٩٠(الطبقات الكربى البن سعد  )٤(
  .)٨/١٥٢(فتح الباري : انظر )٥(
  .)٦/٣٠٨(البداية والنهاية البن كثري  )٦(
  .)٦/٣١٩(منهاج السنة  )٧(



  ١٥٣

 قد روى أنه عقد له الراية قبـل         أسامةو. صلى اهللا عليه وسلم يستخلفه يف الصالة من حني مرضه إىل أن مات            
 أن يصلي بالناس فصلى م إىل أن مات النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلو قُدر أنه                 بكرأبا  مرضه، مث ملا مرض أمر      

 أن يـسافر يف مرضـه،       أسامةـ قبل املرض، لكان أمره بالصالة تلك املدة، مع إذنه ل          أسامةأُمر باخلروج مع    
  )١(). حبالأسامة عنه، فكيف إذا مل يؤمر عليه أسامةموجباً لنسخ إمرة 

 وهو قول عامة املؤرخني إال من شذ منهم، بل نقـل            .أسامة مل يكن يف جيش      أبا بكر  وذا يظهر أن    
 رضي اهللا عنه بالصالة     أيب بكر  رمحه اهللا اتفاق أهل العلم واحلديث على هذا، الشتغال           ابن تيمية شيخ اإلسالم   

  .بالناس يف مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم

 بعد أمر الرسول صلى اهللا عليه       أسامة بقي يف جيش     با بكر أإن  : على أن من قال بالقول اآلخر، مل يقل       
 بإمامة  أيب بكر وسلم له بالصالة، فهذا مل يقل به أحد من أهل العلم، ملا هو معلوم عندهم بالتواتر من اشتغال                   

 اسـتعداداً   ،اجلرفـالناس يف مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مات، يف حني أن اجليش كان معسكراً ب                
 بأمر النيب صلى اهللا  ذكر أنه مستثىن ،أسامة يف جيش    أيب بكر  أن من قال بدخول      ابن كثري وهلذا ذكر   . للخروج

  .عليه وسلم له بالصالة

  . وأما تثاقال عن اخلروج معهأسامةمن كون الشيخني يف جيش : فثبت ذا بطالن ما ادعاه الرافضي
 الذي جاء بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليـه            كان من أبرز عناصر املعارضة، وهو      عمرإن  : وأما قوله 

  . ويبدله بغريهأسامة وطلب منه أن يعزل ،أيب بكروسلم إىل 

أنه مل تكن هناك معارضة أصالً حىت يكون هلا عناصر بارزة أو غري بارزة، وإمنا هذا من أوهام                  : فجوابه
ول بقصد الطعن يف أصحاب النيب صلى        وأكاذيبهم اليت حياولون عن طريقها التلبيس على ضعاف العق         ،الرافضة

  !!الصحيح على صحة ما ادعى والعربة يف هذا بصحة النقل فأين النقل. اهللا عليه وسلم والنيل منهم
 وبراءم من كـل مـا       ، بالنقل الصحيح  أسامةعلى أنه قد تقدم بيان مواقف الصحابة املشرفة يف سرية           

  .عادته هنايرميهم به هذا الرافضي احلاقد، مما يغين عن إ
 بعض الصحابة،   ي وحده، بل رأ   عمر فليس هذا رأي     أسامة عزل   أيب بكر  طلب من    عمرإن  : وأما قوله 

وسبب هذا أنه ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم ارتدت كثري من قبائل العرب، وجنم النفاق، وتربص األعداء                   
 املدينةرهم، فخشى كبار الصحابة على       جل الصحابة وخيا   أسامةباملسلمني من كل ناحية، وقد كان يف جيش         

بعد خروج اجليش منها أن حييط ا األعداء، وفيها خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمهات املـؤمنني،      
 حىت يستقر احلال، ويفرغ من قتال املرتدين،        أسامة أن يؤجل بعث     أيب بكر والنساء، والذراري، فأشاروا على     

                                                           
  .)٤/٢٧٢٧٧(املصدر نفسه  )١(



  ١٥٤

 وأعرف باحلرب منه حرصـاً      ،أسامة عليه بعضهم أن يويل اجليش من هو أسن من           فلما أىب عليهم ذلك أشار    
  .منهم على سالمة اجليش يف ذلك الوقت العصيب الذي ميرون به

  :وذا جاءت الروايات

 رضي اهللا عنه ومجـع األنـصار يف         أبو بكر ملا بويع   : ( عن أبيه قال   عروة من حديث    الطربيفقد روى   
  وقد ارتدت العرب، إما عامة، وإما خاصة يف كل قبيلة، وجنـم            ،أسامةليتم بعث   : ، قال األمر الذي افترقوا فيه   

 واملسلمون كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية، لفقدهم نبيهم صلى اهللا عليـه             ،النصارى و اليهودشرأبت  االنفاق و 
 قد انتقـضت    -ترى اعلى م -إن هؤالء جل املسلمني، والعرب      : وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم، فقال له الناس      

 بيده، لو ظننت أن     أيب بكر  والذي نفس    :أبو بكر بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك مجاعة املسلمني، فقال           
 كما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو مل يبق يف القرى غـريي                 أسامةالسباع ختطفين ألنفذت بعث     

  )١().ألنفذنه

وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد عن اإلسالم،            فلما بلغ العرب    ( :للواقديويف روايه   
نفذ على وجهك الذي وجهك فيه رسول اهللا صـلى اهللا           ا : رمحة اهللا عليه   أسامةـ رضي اهللا عنه ل    أبو بكر قال  
وأخذ الناس باخلروج وعسكروا يف موضعهم األول، وخرج بريـده بـاللواء حـىت انتـهى إىل                  ،ه وسلم علي

سـعد بـن أيب      و ،عثمان و ،عمر ،أيب بكر ل فشق على كبار املهاجرين األولني، ودخل على         معسكرهم األو 
 إن العرب قد انتقضت عليك مـن  ! ياخليفة رسول اهللا: فقالوا ،سعيد بن زيد   و ،أبو عبيدة بن اجلراح    و ،وقاص

ـ                  دة ألهل الردة ترميم يف حنـورهم   كل جانب وإنك ال تصنع بتفريق هذا اجليش املنتشر شيئاً، اجعلهم ع، 
 أن يغار عليها، وفيها الذراري والنساء، فلو استأنيت لغزو الروم حىت يضرب             املدينةال نأمن على أهل      وأخرى

 حينئذ فنحن نأمن الروم أن      أسامة وتعود الردة إىل ما خرجوا منه، أو يفنيهم السيف، مث تبعث             ،اإلسالم جبرانه 
هل منكم أحد يريد أن يقـول شـيئاً؟    : عنه منهم كالمهم قال    رضي اهللا    أبو بكر  فلما استوعب    ،تزحف إلينا 

ـ         : ال قد مسعت مقالتنا، فقال    : قالوا  ألنفـذت هـذا    املدينةـوالذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تأكلين ب
أنفـذوا  : البعث، وال بدأت بأوىل منه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرتل عليه الوحي من السماء يقـول                 

  )٢()أسامةجيش 

 ذا وعلـى هـذا      أيب بكر  إىل   عمر نفسه، وهو الذي بعث      أسامة أن هذا هو رأي      :للطربيويف رواية   
ذا نـص     وهـاهو  ،أسامةفإن أىب ذلك فليول اجليش أقدم سناً من          :عمرـ األنصار أيضاً، وأم قالوا ل     يالرأ

 املدينةل وفاته بعثاً على أهل      ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قب       : ( قال احلسن البصري الرواية من رواية    

                                                           
  .)٦/٣٠٨(، وأورد هذه الرواية ابن كثري أيضاً يف البداية والنهاية )٣/٢٢٥(خ الطربي تاري )١(
  .)٣/١١٢١(املغازي للواقدي  )٢(



  ١٥٥

 فلم جياوز آخرهم اخلندق، حىت قبض رسول        ،أسامة بن زيد   وأمر عليهم    عمر بن اخلطاب  ومن حوهلم، وفيهم    
 ارجع إىل خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          :عمرـ بالناس مث قال ل    أسامةاهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقف       

 فإن معي وجوه الناس وحدهم، وال آمن على خليفة رسـول اهللا، وثقـل               فاستأذنه يأذن يل أن أرجع بالناس،     
 إال أن منضي فأبلغه عنا، واطلب       فإن أىب : وأثقال املسلمني أن يتخطفهم املشركون، وقالت األنصار       رسول اهللا، 

 فقال ،أسامةل  فأخربه مبا قا أبا بكر  وأتى   ،أسامة فخرج عمر بأمر     ،أسامةإليه أن يويل أمرنا رجالً أقدم سناً من         
فـإن  : قـال .  الكالب والذئاب، مل أرد قضاًء قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              لو خطفتين  :أبو بكر 

- أبو بكـر   فوثب   ،أسامةاألنصار أمروين أن أبلغك، وإم يطلبون إليك أن تويل أمرهم رجالً أقدم سناً من               
 استعمله رسول اهللا صـلى  !ابن اخلطابـمتك يثكلتك أمك وعد :  فقال له  ،عمر فأخذ بلحية    -وكان جالساً 

 !امضوا، ثكلتكم أمهاتكم: ما صنعت؟ فقال:  إىل الناس فقالوا له عمر فخرج   !اهللا عليه وسلم وتأمرين أن أنزعه     
  )١().!مالقيت يف سببكم من خليفة رسول اهللا

قتهم على املسلمني،   فظاهر من هذا أن الذي محل الصحابة على ما قالوا إمنا هو النصح لدين اهللا، وشف               
 وذلك لشدة الظروف الـيت      ،أسامة هو قول عامة الصحابة، مبا فيهم        ،أسامةوأن القول بتأجيل خروج جيش      

كانوا ميرون ا، نظراً ملوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما تبع ذلك من كثرة االرتداد، وشيوع النفاق،                   
 اجليش سيقطع مسافات بعيدة خيترق من خالهلا كثرياً من          وتربص األعداء، وطمعهم يف املسلمني، يف حني أن       

كمـا  - عمرغدرهم وردم، مما محل األنصار أن يطلبوا من          أحياء العرب الذين ال يؤمن جانبهم، وخيشى من       
 أن  ، أن يطلب من خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ما عزم على مسرية اجلـيش                 - الطربييف رواية   

 ،أسـامة ، وهذا ال مطعن فيه على       )٢( فإنه كان شاباً عمره مثاين عشرة سنة       ،أسامةهو أسن من    يويل إمرته من    
  .وإمنا للسن أثره يف احلكمة وسياسة األمور، خصوصاً يف تلك املرحلة احلرجة

 امتثاالً ألمر رسول اهللا صلى      أسامة رضي اهللا عنه على تسيري اجليش بقيادة         الصديقومع هذا فقد صمم     
ه وسلم، وثقة بنصر اهللا، فسار اجليش إىل ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأغار على أهـل                     اهللا علي 

  )٣(.املدينة قاتل أبيه وغنموا منهم ورجع اجليش ساملاً إىل أسامةتلك البالد فقتل 

 سواء من رأى منهم تسيري اجليش، أو مل يـر           أسامةوالصحابة على كل حال جمتهدون يف شأن جيش         
 أو مل ير ذلك، فما أرادوا من ذلك إال اخلري، والنصح لدين اهللا واملسلمني، وهـم                 ،أسامةلك، أو رأى عزل     ذ

   . من التهم الباطلة اجلائرةالرافضةأبعد ما يكونون على كل ما يرميهم به 

                                                           
  .)٣/٢٢٦(تاريخ الطربي  )١(
  .)٢/٥٠٠(سري اعالم النبالء للذهيب : انظر )٢(
  .)٢/١٩١(الطبقات الكربى البن سعد : انظر )٣(



  ١٥٦

 تقسيم الرافضي الصحابة إىل ثالثة أقسام وزعمه أن منهم من نزل القرآن بتوبيخهم والتحذير منهم              
   :والرد عليه يف ذلك

  :)رأي القرآن يف الصحابة( حتت عنوان )١١١ص(قال املؤلف 

قبل كل شيء البد يل أن أذكر أنه سبحانه وتعاىل قد مدح يف كتابه العزيز يف العديـد مـن املواقـع                      (
ين ، وهذا القسم من الـصحابة الـذ       ...صحابة رسول اهللا، الذين أحبوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم واتبعوه          

عرف املسلمون قدرهم من خالل مواقفهم وأفعاهلم معه، أحبوهم، وأجلوهم، وعظموا قدرهم، وترضوا عنهم              
  .كلما ذكروهم

 كمـا ال    ،الشيعة و السنةحترام والتقدير من    قسم من الصحابة، الذين هم حمط اال      وحبثي ال يتعلق ذا ال    
 ولكن حبثـي    ،الشيعة و السنة املسلمني مجيعاً من     يتعلق بالقسم الذي اشتهر بالنفاق، والذين هم معرضون للعن        

القسم من الصحابة، الذين اختلف فيهم املسلمون، ونزل القرآن بتوبيخهم وديـدهم يف بعـض                يتعلق ذا 
  ).املواقع، والذين حذرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العديد من املناسبات أو حذر منهم

 يعتقدون عدالة الـصحابة     أهل السنة ن الكذب والتلبيس، وذلك أن      ال خيفى ما يف كالمه هذا م      : قلت
هو من لقي النيب صـلى اهللا عليـه         : كلهم، وأما املنافقون فليسوا من الصحابة حبال، فالصحايب يف اإلصطالح         

 فخرج الكفار واملنافقون من حد الصحبة، ألم مل يؤمنوا بالنيب صـلى اهللا  )١(به ومات على ذلك  وسلم مؤمناً 
  .ليه وسلم، وإن كان املنافقون يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يعاملون مبا يظهرون من اإلسالمع

 هم الذين يقـسمون     الرافضةـ ف .أهل السنة  دون   ،الرافضةوتقسيمه الذي ذكره ال ميثل سوى عقيدة        
القليل منـهم، ال     ومرتدين، وعندهم أن الصحابة كلهم ارتدوا عن اإلسالم إال           ،عدول: الصحابة إىل قسمني  

يتجاوزون أربعة أو سبعة، كما جاء ذلك مصرحاً به يف بعض روايام املشهورة، اليت تقدم نقلها عند احلديث                  
  )٢(.عن معتقدهم يف الصحابة

 مـن   الرافـضة  هم أولئك األفراد الذين يستثنيهم       ؛ني يعتقدون عدالتهم  إن الفريق : فالصحابة الذين قال  
 ردم وكفرهم، وأما    الرافضة هم عامة الصحابة الذين يعتقد       ؛ذكر أنه اختلف فيه   حكم الردة، والقسم الذي     

  . فالصحابة عندهم كلهم عدول، وال يعتقدونه، فال يقرون هذا التقسيمأهل السنة

ومع فساد هذا التقسيم الذي ذكره، فكان األوىل به لو كان صادقاً فيما ادعاه من اإلنصاف أن يقـول                   
سرية هذا القسم من الصحابة وأثبت احلق يف ذلك، لكنه ذكر هذا القسم مث حكـم                  يف إين سأحبث : بعد هذا 

                                                           
  .)١/٧(اإلصابة البن حجر  )١(
  .ومابعدها) ٧٥ص(نظر ا )٢(



  ١٥٧

ولكن حبثي يتعلق ذا القسم من الصحابة الذين اختلف فيهم املسلمون، ونزل            : ( وطعن فيه فقال   ،عليه مباشرة 
 يف العديد مـن     القرآن بتوبيخهم وديدهم يف بعض املواقع، والذين حذرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

  ). أو حذر منهم،املناسبات

 وحكمه عليهم، خالفاً ملـا      ، يف أصل تقسيمه هلم    ، يف الصحابة  الرافضةفظهر أن الرجل إمنا يقرر عقيدة       
يدعيه من العدل واإلنصاف والتجرد يف احلكم، وهلذا سبق حكْمه حبثه يف سريم وأحواهلم، وذكره النصوص                

  .يقرراليت زعم أا مستنده فيما 
   .مث شرع املؤلف يف ذكر اآليات اليت زعم أا كشفت حال الصحابة ونزلت بتوبيخهم وديدهم

، )ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَـى الْكُفَّـارِ         (: طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل      
   :والرد عليه

محمٌد رسولُ  (: (حممد رسول اهللا يقول تعاىل      ذلك هو آية   املثال األول على  : ()١١٢ص(قال الرافضي   
اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في                  

   أَثَرِ السُّج نم هِموهجلَظَ               وغـتفَاس هرفَـآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي اِإلنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ود
               ـنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعالزُّر جِبعي هوقلَى سى عوتةً   فَاسـرفغم مه

  ].٢٩:الفتح)) [وأَجراً عظيماً
اليت ذكرها اهللا تعاىل دلت على التبعيض وأوحت أن الـبعض مـن             ) منهم(فكلمة  : (.. قال بعد ذلك  

تشملهم مغفرة اهللا ورضوانه، ودلت أيضاً على أن البعض من الصحابة انتفت منهم صـفة اإلميـان                  هؤالء ال 
 فهي بينما متدح خنبة من الـصحابة تقـدح يف           ،املادحة والقادحة يف آن واحد    والعمل الصاحل، فهذه اآليات     

  ).آخرين
تضمنت هذه اآلية الكرمية أبلغ الثناء واملدح من اهللا تعاىل ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 : قلت

العمـل  علو قدرهم يف الدين، ورسوخ قدمهم يف اإلميـان و          ووصفه هلم بتلك الصفات العظيمة، الدالة على      
وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُـوا الـصالحات        (: (يف قوله تعاىل  ) منهم(ما ادعاه هذا الرافضي أن       الصاحل، وأما 

مهنا تدل على انتفاء اإلميان والعمل الصاحل عن بعضهم، فهذا من فرط جهلـه،                ]٢٩:الفتح)) [مللتبعيض وأ
  .ا ال حتتمله اآلية وال يستند لقول أحد من أهل العلم يف تفسريهاوجرأته على اهللا، وكذبه عليه مب

الذين آمنوا من   وعد اهللا   : آليه لبيان اجلنس فيكون املعىن    يف ا ) من(والذي عليه املفسرون وأهل العلم أن       
  .الصحابة  وهم،هذا اجلنس
ولكنها عامة جمنسة   مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم،       ) منهم: ( يف قوله  )من(وليست   (:القرطيبقال  

: اليقصد للتبعيض لكنه يذهب إىل اجلـنس أي       ] ٣٠:احلج)) [فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان   (: (مثل قوله تعاىل  



  ١٥٨

فاجتنبوا الرجس من جنس األوثان إذ كان الرجس يقع من أجناس شىت، منها الزىن والربـا وشـرب اخلمـر        
أنفق : الصحابة، ويقال  جنس: من هذا اجلنس، يعين   : أي) منهم(يفيد ا اجلنس وكذا     ) من(والكذب فأدخل   

  )١().هذا اجلنس اجعل نفقتك: نفقتك من الدراهم أي

  )٢().من هذه لبيان اجلنس: ( يف تفسري هذه اآليةابن كثريوكذا قال 

نـوا وعملُـوا    وعد اللَّه الَّـذين آم    (: (فإن قيل مل قال    (:منهاج السنة  يف   ابن تيمية ويقول شيخ اإلسالم    
مهنم اتحالوعدهم كلهم؟: ومل يقل] ٢٩:الفتح)) [الص  

وعـدكم  : ومل يقـل  ] ٥٥:النور)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات      (: (كما قال : قيل
ج عن ذلك اجلنس، كما يف      تكون لبيان اجلنس، فال يقتضي أن يكون قد بقي من ارور ا شيء خار             ) من(و

  .فإنه ال يقتضي أن يكون من األوثان ما ليس برجس] ٣٠:احلج)) [فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان(: (قوله تعاىل
بـاب  : باب من حديد كقولك   : ثوب حرير، وكذلك قولك   : ثوب من حرير فهو كقولك    : وإذا قلت 

كليـاً فـإن     د غري املضاف إليه، وإن كان الذي يتصوره       حديد، وذلك ال يقتضي أن يكون هناك حرير وحدي        
ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإن مل يكن مشتركاً فيه يف الوجود، فإذا كانـت                  ما: اجلنس الكلي هو  

 اجلنس وإن   من هذا ] ٩:املائدة)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات     (: (لبيان اجلنس كان التقدير   ) من(
  .)٣()كان اجلنس كلهم مؤمنني مصلحني

 واستدالله ا على انتفـاء اإلميـان        ،يف اآلية تبعيضية  ) من(فتبني ذا بطالن ما ادعاه الرافضي من أن         
 ملخالفة ذلك ملا ذكره العلماء هنا، بل خمالفته لعموم نـصوص الكتـاب              ؛والعمل الصاحل عن بعض الصحابة    

 الصحابة وتزكيتهم، والشهادة هلم باإلميان والتقوى، والسبق يف ذلك، ومـا أخـرب اهللا     والسنة، القاطعة بعدالة  
عنهم من رضاه عنهم، ورضاهم عنه، ووعده هلم بأعلى الدرجات يف اجلنة، وخمالفته كذلك ملا هـو معلـوم                   

والـسبق يف   باالضطرار للمسلمني، وما انعقد عليه إمجاعهم من حسن الثناء عليهم، واالعتراف هلم بالفـضل               
الدين، وأن األمة بعدهم ال يبلغوا مراتبهم، وال يدانوهم يف الفضل، مما جيعل الطعن فـيهم طعـن يف األمـة،                     

   .القدح فيهم قدح يف الكتاب والسنةو

 والـرد   )َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ        (:  الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل     طعن 
   :عليه

                                                           
  .)١٦/٢٨٢(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  .)٤/٢٠٥(تفسري ابن كثري  )٢(
  .)٢/٣٣٩(منهاج السنة  )٣(



  ١٥٩

وما محمٌد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت مـن قَبلـه          (: (قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز     : ()١١٤ص(قال املؤلف   
وسـيجزِي اللَّـه    الرُّسلُ أَفَإِين مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شـيئاً                  

رِيناك١٤٤:آل عمران)) [الش.[  

فهذه اآلية صرحية وجلية يف أن الصحابة سينقلبون على أعقام بعد وفاة الرسول صلى              : (مث قال بعدها  
عـن  :أي-اهللا عليه وسلم مباشرة، وال يثبت منهم إال القليل، كما دلت على ذلك اآلية يف تعبري اهللا عنـهم                    

:  بالشاكرين، فالشاكرون اليكونون إال قلة، كما دل عليه قولـه سـبحانه وتعـاىل              - الينقلبون الثابتني الذين 
))كُوري الشادبع نيلٌ مقَل١٣:سبأ)) [و.([  

املدينـة  واملهم أن آية االنقالب تقصد الصحابة مباشرة، الذين يعيشون معه يف         : ()١١٥ص(إىل أن قال    
  ...).شرة بعد وفاته بدون فصل وترمي إىل االنقالب مبا،املنورة

ولو اطلع هذا املتشدق مبا ال يعلم يف كتاب خمتصر من كتـب             !! قاتل اهللا اجلهل ما أضره بأهله     :  قلت
التفسري، على سبب نزول هذه اآلية، اليت زعم أا يف الردة بعد موت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم، ورمـى                      

 من هذه الفضيحة، اليت تشهد جبهله وتقوله على اهللا بال علـم             الصحابة بذلك، مل يقل ما قال، ولكان يف ستر        
 عندما أصاب املسلمني ما أصام، وشج رسول اهللا صلى اهللا           ،أحدوال بصرية، وذلك أن هذه اآلية نزلت يوم         

إن : عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشاع يف الناس أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قتل، فقال بعض املنافقني                
  . قد قتل فاحلقوا بدينكم األول فرتلت هذه اآليةحممداً

وما محمٌد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت مـن        (: ( قال يف قوله تعاىل    الضحاك بسنده عن    تفسريه يف   الطربيروى  
 ناس من أهل االرتياب واملرض والنفاق، قالوا يوم فر الناس عـن نـيب اهللا              (،  ]١٤٤:آل عمران )) [قَبله الرُّسلُ 

:  قتل حممد فاحلقوا بدينكم األول، فذلك قولـه        :م، وشج فوق حاجبه، وكسرت رباعيته     صلى اهللا عليه وسل   
))قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتن م١(]).١٤٤:آل عمران)) [أَفَإِي(  

 عن النيب صلى اهللا     قال أهل املرض واالرتياب والنفاق، حني فر الناس       : ( قال ابن جريج وروى أيضاً عن    
  )٢().األول فرتلت هذه اآلية قد قتل حممد، فاحلقوا بدينكم: عليه وسلم

 ما قاله املنافقون ملا أُشيع يف الناس أن رسول اهللا صلى اهللا النقالب على األعقاب يف اآلية هو فاملقصود با 
يمن ارتد بعد موت النيب صلى اهللا       ومل تكن هذه اآلية ف    . ارجعوا إىل دينكم األول   : عليه وسلم قتل، وهو قوهلم    

عليه وسلم وإن كانت هي حجة عليهم، مع أا لو كانت فيمن ارتد بعد موت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                      
لكانت أظهر يف الداللة على براءة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من املرتدين، فإم هم الذين قـاتلوهم،                   

                                                           
  .)٣/٤٥٨(تفسري الطربي  )١(
  .)٣/٤٥٨(تفسري الطربي  )٢(



  ١٦٠

 املرتدين حبرم هلم، فرجع منهم من رجع إىل الدين، وهلك من هلك على وأظهر اهللا دينه على أيديهم، وخذل 
  . والصحابة مبقاتلتهم هلمالصديقردته، وظهر فضل 

آل )) [وسيجزِي اللَّه الـشاكرِين   (: (كان يقول يف قوله تعاىل    (:  رضي اهللا عنه أنه    عليوهلذا ثبت عن    
  )١(.)حابـه وأصأبا بكرالثابتني على دينهم ، ]١٤٤:عمران

  )٢(). أمني الشاكرين، وأمني أحباِء اهللا، وكان أشكرهم وأحبهم إىل اهللاأبو بكركان : (وكان يقول

يا أَيُّها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف          (: ( وقد ذهب بعض املفسرين إىل أن قول اهللا تعاىل        
هم ويحبُّونه أَذلٍَّة علَى الْمؤمنِني أَعزٍة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّـه وال يخـافُونَ              يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبُّ   

  . وأصحابه، ملا كان يف علم اهللا أم سيقاتلون أهل الردةأيب بكر، أا كانت يف ]٥٤:املائدة)) [لَومةَ الئمٍ

فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحـبُّهم      (((:  رضي اهللا عنه أنه قال يف قوله تعاىل        عليعن   بسنده   الطربيروى  
هبُّونحيوأصحابهأيب بكرـب، ]٥٤:املائدة)) [و (.  

  ). وأصحابهأبو بكرهذا واهللا : ( قالاحلسن البصريوعن 
 أبو بكر  عن اإلسالم جاهدهم      وأصحابه، ملا ارتد من ارتد من العرب       أبو بكر هو  : ( قال الضحاكوعن  

  ).وأصحابه، حىت ردهم إىل اإلسالم

  )٣(. وغريه من أئمة التفسريابن جريج وقتادةوذا قال 

فتأمل أيها القارئ كيف أن هذا الرافضي احلاقد يرمي أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالردة بعـد                  
لوا املرتدين، وأثىن اهللا عليهم بـذلك، واشـتهر يف   موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حني أم هم الذين قات     

األمة فضلهم مبا قاموا به من نصرة دين اهللا بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجهادهم أولئك املرتـدين                    
كثرم، مما ال جيهله أحد من عوام املسلمني اليوم، فضالً عن علمائهم، مث يأيت هذا الرافضي فيتهم هؤالء                   على

 ملا قال ما قـال،  ؛ فلو كان هلذا الرجل عقل    ،ك النصوص والواقع، بل وحىت العقل      بالردة مصادماً بذل   الصحابة
  .فيصبح أضحوكة بني الناس، ذا اهلذيان الذي يدل على سخافة يف العقل وبالدة يف الفهم

مـن الطـري     الشيعة لو كانت    ،الشيعةما رأيت قوماً أمحق من      : ( رمحه اهللا يف قوله    الشعيبولقد أحسن   
  )٤().لكانت رمخاً، ولو كانوا من الدواب لكانوا محراً

                                                           
  .)٣/٤٥٥(تفسري الطربي  )١(
  .املصدر نفسه )٢(
  .)٤/٦٢٦٢٤(تفسري الطربي  )٣(
  .)٧/١٢٦٧(، والاللكائي يف شرح السنة )١/٤٩٧ (أخرجه اخلالل يف السنة )٤(



  ١٦١

القوم من أضل الناس على السواء، فإن       : ( رمحه اهللا يف وصفهم بقوله     ابن تيمية ولقد صدق شيخ اإلسالم     
ه إما نقلية، وإما عقلية، والقوم من أضل الناس يف املنقول واملعقول، يف املذاهب والتقرير، وهم من أشب                : األدلة

  )١(]).١٠:امللك)) [وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعريِ(: (الناس مبن قال اهللا فيهم

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُْم انِفُروا ِفي َسبِيلِ            (:  الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل     طعن 
   : والرد عليه)..اثَّاقَلُْتْم إِلَى اَألْرضِ اللَِّه

يا أَيُّها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم              (: ( قال تعاىل  )١١٥ص(قال املؤلف   
        تا مفَم ةراآلخ نا ميالدُّن اةيبِالْح ميتضضِ أَريلٌ      إِلَى اَألرإِالَّ قَل ةري اآلخا فيالدُّن اةيالْح اع *     كُمـذِّبعوا يرنفإِالَّ ت

  ].٣٩-٣٨:التوبة)) [عذَاباً أَليماً ويستبدلْ قَوماً غَيركُم وال تضرُّوه شيئاً واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديٌر

بة تثاقلوا عن اجلهاد، واختاروا الركون إىل احلياة الدنيا، رغـم           هذه اآلية صرحية يف أن الصحا     : (مث قال 
علمهم بأا متاع قليل، حىت استوجبوا توبيخ اهللا سبحانه، وديده إياهم بالعذاب األليم واستبدال غريهم من                

  .املؤمنني الصادقني م

واضحة على أم تثاقلوا عن     وقد جاء هذا التهديد باستبدال غريهم يف العديد من اآليات، مما يدل داللة              
)) وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم ال يكُونوا أَمثَـالَكُم         (: (اجلهاد يف مرات عديدة، فقد جاء يف قوله تعاىل        

  ..)..]٣٨:حممد[
، واختلفـوا،   ]صلى اهللا عليه وسـلم    [ومن البديهي املعلوم أن الصحابة تفرقوا بعد النيب         : (إىل أن قال  

وأوقدوا نار الفتنة، حىت وصل م األمر إىل القتال واحلروب الدامية، اليت سببت انتكاس املسلمني وختلفهـم،                 
  ).وأطمعت فيهم أعداءهم

أنه ليس يف هاتني اآليتني مطعن على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا فيهما حث اهللا                 : وجوابه
 بغزو الـروم،    تبوكذلك عندما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف غزوة            تعاىل الصحابة على اجلهاد، و    

وكان ذلك يف زمن عسرة وفاقة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع شدة احلر وبعد السفر، فشق ذلك                  
أصحاب على بعضهم، فرتلت اآليات يف الترغيب يف اجلهاد يف سبيل اهللا، والتحذير من التثاقل عنه فاستجاب                 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمر رم

يا أَيُّها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم              (: ( يف تفسري قوله تعاىل    الطربيقال  
  أصحاب رسوله علـى غـزو      وهذه اآلية حث من اهللا جل ثناؤه املؤمنني به من         ]: (٣٨:التوبة)) [إِلَى اَألرضِ 

                                                           
  .)١٠(واآلية من سورة امللك آية ). ١/٨(منهاج السنة  )١(
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  )١(.)تبوكالروم، وذلك غزوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

شك أن هاتني اآليتني تضمنت نوع عتاب من اهللا عز وجل لبعض من ثقـل علـيهم اخلـروج يف             وال
ارعة اجلهاد، وهذا قطعاً ال يرد على عامة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين استجابوا هللا ورسوله باملس                 

  .يف اخلروج يف سبيل اهللا، وهم غالب الصحابة وأكثرهم
هذا شروع يف عتاب من ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف               : ( يف تفسري اآلية   ابن كثري قال  

  )٢(.)تبوكغزوة 

 أحد من أصحابه من غري أهل       تبوكومعلوم أنه مل يتخلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة             : قلت
كعب بـن    وهم   )٣(الصحيحني املشهور يف    كعب بن مالك  ار، إال ثالثة نفر كما دل على ذلك حديث          األعذ
 ومع هذا فقد ثبت بنص كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه               ،مرارة بن الربيع   و ،هالل بن أمية   و ،مالك

حياً يتلى يف كتابه وذلك يف قوله       وال من خلفه، أن اهللا تاب على اجلميع، وأنزل يف توبته على سائر الصحابة و              
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيـغُ                  (( :تعاىل

وعلَى الثَّالثَة الَّذين خلِّفُوا حتى إِذَا ضـاقَت علَـيهِم     *  رحيمٌ قُلُوب فَرِيقٍ منهم ثُم تاب علَيهِم إِنه بِهِم رُءوفٌ        
                     وه وا إِنَّ اللَّهوبتيل هِملَيع ابت ثُم هإِالَّ إِلَي اللَّه نأَ ملْجظَنُّوا أَنْ ال مو مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضاَألر

والتيمحالر ١١٨-١١٧:التوبة)) [اب.[  
فتضمنت هذه اآليات إخبار اهللا تعاىل عن توبته على املهاجرين واألنصار الذين اتبعوا الرسول صلى اهللا                

 واليت تسمى غزوة العسرة فلم يتخلفوا عنه مع ما أصام فيها من اجلهد والـشدة                ،تبوكعليه وسلم يف غزوة     
وايات أن النفر منهم كانوا يتناولون التمرة بينهم ميصها هذا مث يشرب عليهـا مث               والفقر، حىت جاء يف بعض الر     

  )٤(.ميصها هذا، مث يشرب عليها حىت تأيت على آخرهم

 الذين تأخروا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك            )٥(كما تضمنت توبة اهللا على الثالثة املخلفني      
  .عظيماً حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت لم هلم، وندمهم ندماًالغزوة بعد هجر النيب صلى اهللا عليه وس

                                                           
  .)٦/٣٧٢(تفسري الطربي  )١(
  .)٢/٣٥٧(تفسري ابن كثري  )٢(
، وصحيح  ٤٤١٨ ح ،)٨/١١١١٦(فتح الباري   ) كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك      : (صحيح البخاري : انظر )٣(

  .)٢٧٦٩، ح٤/٢١٢٢١٢٨) (تاب التوبة، باب حديث توبة كعب وصاحبيهك: (مسلم
  .)٢/٣٣٣(، وتفسري البغوي )٦/٥٠٢(تفسري الطربي : انظر )٤(
 قوموا حـىت    :وصفوا باملخلفني ألم خلفوا عن التوبة عندما جاءوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم واعترفوا بذنوم فقال هلم                 )٥(

  .)٦/٥٠٥( توبتهم يف اآليات املذكورة أعاله، انظر تفسري الطربي يقضي اهللا فيكم، مث أنزل اهللا



  ١٦٣

 أو غمزهم بشيء مما قد      ، فلم يبق بعد ذلك عذر ألحد يف النيل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم              
 وتوبته عليهم، وثنائه عليهم الثناء العظيم يف كتابه، وتزكية الرسول صـلى اهللا              ،يقع منهم، بعد مغفرة اهللا هلم     

  .يه وسلم هلم يف سنته رضي اهللا عنهم أمجعنيعل

 يدركون هذا وإمنا حيملهم حقدهم على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وبغضهم هلم على                الرافضةو
  .تنقصهم وسبهم بغري حق، وغمط مناقبهم، وفضائلهم الثابتة يف الكتاب والسنة، اليت ال جيهلها أحد من األمة

يات السابقة يف حث اهللا عز وجل الصحابة علـى اجلهـاد يف سـبيل اهللا،                وهلذا ذكر هذا الرافضي اآل    
إِالَّ (: (مستدالً ا على ذمهم وتنقصهم، وأغفل ما جاء يف سياق هذه اآليات وبعدها مباشرة، وهو قوله تعاىل                

 هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّـه            تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ          
 وهي صـحبة    ،أيب بكر ـوذلك حجباً منه ملا تضمنته اآلية من إثبات تلك املنقبة العظيمة ل           ] ٤٠:التوبة)) [معنا

ا، املشتملة علـى    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة، وكذلك جتاهله اآليات األخرى يف السورة نفسه              
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّـذين اتبعـوهم         (: (ثناء اهللا تعاىل على الصحابة كقوله تعاىل      

             ارها اَألنهتحرِي تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضاٍن رسبِإِح       زالْفَـو ـكداً ذَلا أَبيهف يندالخ
يمظوكاآليات املتقدمة يف توبة اهللا تعاىل عليهم، ومغفرته هلم، حيمله على ذلـك ضـغنه                ]١٠٠:التوبة)) [الْع
  . فعليه من اهللا ما يستحق، وحقده الدفني على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم،الكمني

  ). واقتتلوا ونتج عن ذلك حروب دامية تسببت يف انتكاس املسلمنيإن الصحابة اختلفوا: (وأما قوله
 طرفاً من أطرافه، فـإذا      علي رضي اهللا عنه وقد كان       عليأن اقتتال الصحابة إمنا نشأ يف عهد        : فجوابه

 فمن باب أوىل ،ل عن سالمة الرعية  ئوهللا عنه وهو إمام املسلمني واملس      رضي ا  علييرد يف ذلك ذم على       كان ال 
  . يذم بذلك غريه من الصحابةأن ال

وقد تقدم احلديث عن أسباب االختالف بني الصحابة يف الفتنة، وبيان وجهة كل فريق، وبراءم مـن                 
حد أن يذمهم بشيء منـه،  كل ما يلصق م يف ذلك، وأن عامة ما صدر منهم إمنا كانوا جمتهدين فيه، ليس أل          

و السبيل األمثل، واملنهج األقوم يف حقهم، فرضي اهللا عنـهم           مساك عما شجر بينهم والترحم عليهم ه      وإمنا اإل 
  )١(.أمجعني

 )..أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلـِذكْرِ اللَّـهِ          (:  الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل     طعن 
   :والرد عليه

آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ مـن          أَلَم يأْن للَّذين    (: (قال تعاىل : ()١١٧ص(قال املؤلف   

                                                           
  .من هذا الكتاب) ٢٤٠ص(انظر تقرير ذلك  )١(
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)) الْحق وال يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم اَألمد فَقَست قُلُوبهم وكَثٌري مـنهم فَاسـقُونَ                 
  ].١٦:احلديد[

 ،املدينةملا قدم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          :  قال دين السيوطي جالل ال ـ ل الدر املنثور ويف  
فأصابوا من لني العيش ما أصابوا، بعدما كان م من اجلهد، فكأم فتروا عن بعض ما كانوا عليه، فعوتبـوا                    

تعـاىل اسـتبطأ قلـوب      ويف رواية أخرى أن اهللا سـبحانه و       ]. ١٦:احلديد)) [أَلَم يأْن للَّذين آمنوا   (: (فرتلت
  ].١٦:احلديد)) [أَلَم يأْن للَّذين آمنوا(: (املهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن فأنزل اهللا

 مل ختشع قلوم لـذكر      ،أهل السنة واجلماعة  وإذا كان هؤالء الصحابة وهم خرية الناس على ما يقوله           
حىت استبطأهم اهللا وعاتبهم، وحذرهم من قسوة القلوب، الـيت           عشر عاماً،    ةاهللا، وما نزل من احلق طيلة سبع      

قريش الذين أسلموا يف السنة الثامنة من اهلجرة بعد فـتح            جترهم إىل الفسوق، فال لوم على املتأخرين من سراة        
أن الصحابة ليـسوا كلـهم       ستعرضها من كتاب اهللا العزيز كافية للداللة على       أ فهذه بعض األمثلة اليت      .مكة
  ..)..أهل السنة واجلماعة، كما يقول عدوالً

 من زعمه أن قلوب الصحابة مل ختشع لذكر اهللا طيلة           حبال على ما ادعاه   أن هذه اآلية ال تدل      : وجوابه
سبعة عشر عاماً، بل هذا من أقبح الكذب واالفتراء على اهللا الذي ال حتتمله اآلية، ويعرف هذا مبعرفة أقـوال                    

  .فسريها، فهذه اآلية قد اختلف املفسرون يف سبب نزوهلااملفسرين يف سبب نزوهلا وت

 نزلت يف املنافقني بعد اهلجرة بسنة، وذلك أم سألوا          :مقاتل و الكليبإا نزلت يف املنافقني، قال      : فقيل
 نحن نقُصُّ علَيـك أَحـسن     (: ( فإن فيها العجائب فرتلت    التوراةحدثنا عن   :  ذات يوم فقالوا   سلمان الفارسي 

 ما شاء اهللا، مث     سلمان، فأخربهم أن القرآن أحسن قصصاً من غريه، فكفوا عن سؤال            ]٣:يوسف)) [الْقَصصِ
، فكفوا عن   ]٢٣:الزمر)) [اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً     (: ( عن مثل ذلك فرتل    سلمانعادوا فسألوا   

 فإن فيها العجائب فرتلت هذه اآلية، فعلى هـذا تأويـل           التوراةنا عن   حدث:  مث عادوا فقالوا   ،سؤاله ما شاء اهللا   
  .يعين يف العالنية وباللسان] ١٦:احلديد)) [أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه(( :قوله

منا وبني أن عاتبنا اهللا ذه      ما كان بني إسال   ( :عبد اهللا بن مسعود   نزلت يف املؤمنني، قال     : وقال آخرون 
  )١(.)إال أربع سنني] ١٦:احلديد)) [أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه(: (اآلية

والَّذين (: (نه قال عقيب هذا    دون حممد عليهم السالم أل     عيسى و ىموسـهي خطاب ملن آمن ب    : وقيل
   وا بِاللَّهنآمهلسرم للقرآن، وأال      ،اإلجنيل و التوراةـ، أي أمل يأن للذين آمنوا ب      ]١٥٢:النساء)) [وأن تلني قلو 

  )٢(. إذ طال عليهم األمد بينهم وبني نبيهم فقست قلوم،عيسى وموسىيكونوا كمتقدمي قوم 
                                                           

  .)١٧/٢٤٠(، وتفسري القرطيب )٤/٢٩٧(تفسري البغوي : انظر )١(
  .)١٧/٢٤٠(تفسري القرطيب : انظر )٢(
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قني أو يف أهـل     إا نزلـت يف املنـاف     : فهذه أقوال املفسرين يف سبب نزول اآلية، وعلى قول من قال          
  .الكتاب، فال وجه لترتيلها على الصحابة حبال

ألن غاية ما يف اآلية هو حثهم على أن           فإا ال مطعن فيها على الصحابة،      ،وأما على القول برتوهلا فيهم    
ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل عليهم من القرآن، وأن أوان ذلك قد حان، دون أن تتعرض اآلية لـذمهم أو                     

  .تنقصهم

 فتخضع قلوم   ،أمل حين للذين صدقوا اهللا ورسوله أن تلني قلوم لذكر اهللا          : ( يف معىن اآلية   الطربيقال  
  )١().له، وملا نزل من احلق، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله صلى اهللا عليه وسلم

 تلـني عنـد الـذكر       :أما آن للمؤمنني أن ختشع قلوم لذكر اهللا، أي        : يقول تعاىل  (:ابن كثري وقال  
  )٢().واملوعظة، ومساع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه

كما ادعـى هـذا     -وليس يف اآلية ما يدل على نفي أصل اخلشوع من القلب، وهو اخلشوع الواجب               
دليل على أن   ] ١٦:ديداحل)) [أَلَم يأْن للَّذين آمنوا   (: ( بل وصف اهللا تعاىل هلم باإلميان يف قوله        -الرافضي احلاقد 

أصل اخلشوع موجود، لكنه أراد أن ينقلهم إىل درجة أعلى منه، وذلك أن اخلشوع منه ما هو واجب، ومنه ما 
  .هو مستحب

نعـم،  : فإن قيل فخشوع القلب لذكر اهللا وما نزل من احلق واجب، قيل            (:ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
فالسابقون خيتصون باملستحبات، واملقتصدون األبرار هم عموم       مقتصد، وسابق،    :لكن الناس فيه على قسمني    
  )٣().املؤمنني املستحقني للجنة

وعلى هذا فاخلطاب يف اآلية يكون يف حق من مل حيقق تلك الدرجة العالية من اخلشوع، دون من بلغها                   
ت يف طائفة مـن     نزل: ( يف سبب نزول اآلية حيث قال      الزجاج عن   الشوكايننقله   من الصحابة، يؤيد هذا ما    

  )٤().املؤمنني حثوا على الرقة واخلشوع، فأما من وصفهم اهللا بالرقة واخلشوع فطبقة فوق هؤالء

وقد ثبتت هذه املرتلة العالية من اخلشوع وكثرة البكاء لبعض الصحابة قبل نزول هذه اآلية، ومن ذلك                 
ـ  ابن الدغنة  عنها يف قصة جوار       رضي اهللا  عائشة رضي اهللا عنه من رواية       أيب بكر الصديق  ما ثبت عن     أيب ـ ل

 )٥( فابتىن مسجداً بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف         أيب بكر ـمث بدا ل  .. .(:  يف بداية البعثة وفيها    بكر
                                                           

  .)١١/٦٨١(تفسري الطربي  )١(
  .)٢/٣١٠(تفسري ابن كثري  )٢(
  .)٧/٢٩(موع الفتاوى جم )٣(
  .)٥/١٧٢(فتح القدير للشوكاين  )٤(
  .)٤/٧٣(أي يزدمحون، النهاية البن األثري  )٥(
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 رضي اهللا عنه رجالً بكّاًء ال ميلـك         أبو بكر عليه نساء املشركني وأبناؤهم، يعجبون منه وينظرون إليه، وكان          
  )١(.)املشركني  القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش مندمعه حني يقرأ

وهذه احلادثة يف بداية البعثة وهي قبل نزول اآلية قطعاً، فإن اآلية يف سورة احلديد، وسـورة احلديـد                   
  .مدنية

وأما زعمه أن نزول اآلية يف احلث على اخلشوع كان بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن، فهـذا إن                    
  .فهو معارض مبا جاء يف غريهاجاء يف بعض الروايات 

أس ثالث عشرة   إن اهللا استبطأ قلوب املؤمنني، فعاتبهم على ر       (:  رضي اهللا عنهما أنه قال     ابن عباس فعن  
  )٢(.)سنة من نزول القرآن

ـ           ( رضي اهللا عنه     ابن مسعود  عن   صحيح مسلم ويف    ةما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا ـذه اآلي
  )٣(.) سننيإال أربع] ١٦:احلديد)) [..ذين آمنواأَلَم يأْن للَّ((

 وهي دليل على أن عتاب اهللا هلم باآلية كان          ،صحيح مسلم  أصح من غريها فإا يف       ابن مسعود  ورواية  
  .يف بداية إسالمهم، خالفاً ملا زعمه الرافضي أنه بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن

  ...!أنه مل ختشع قلوب السابقني منهم فكيف مبن أتى بعدهموأما طعن الرافضي يف الصحابة بزعمه 

الصحابة رضي اهللا عنهم من أخبار تدل على          وفرية ظاهرة، يردها ما ثبت يف سرية       ،فهذه دعوى باطلة  
ينكره إال مكابر أو      مما ال  ، وكثرة بكائهم من خشيته    ،حتقيقهم أعلى مقامات اخلشوع، وشدة خوفهم من اهللا       

  .جاهل
خطب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        «:  رضي اهللا عنه قال    أنسا رواه الشيخان من حديث      فمن ذلك م  

فغطى أصحاب  : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً، قال        : وسلم خطبة ما مسعت مثلها قط، قال      
 الـصوت   :واحلنني هـو   )خنني (مسلمويف رواية   )٤(.»...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجوههم هلم حنني        

، واملقصود شدة بكائهم من موعظة رسول اهللا صلى اهللا          )٥(من األنف  :الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، واخلنني     
                                                           

، ٤/٤٧٤٧٦(فتح الباري    )كتاب الكفالة، باب جوار أيب بكر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم            : (أخرجه البخاري يف   )١(
  .)٤٧٦، ح٥٦٤، ١/٥٦٣(فتح الباري ) يكون يف الطريقكتاب الصالة، باب املسجد : (، وأخرجه أيضاً يف)٢٢٩٧:ح

  .)٤/٣١٠(، وابن كثري يف تفسريه )٤/٢٩٧(ذكره البغوي يف تفسريه  )٢(
  .)٣٠٢٧، ح٤/٢٣١٩( )..أَلَم يأْن للَّذين آمنوا: (كتاب التفسري، بـاب قوله تعاىل(أخرجـه مسلم  )٣(
، ٤٦٢١، ح )٨/٢٨٠(فـتح البـاري     ) وا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم      كتاب التفسري، باب ال تسأل    (صحيح البخاري    )٤(

  .)٢٣٥٩، ح٤/١٨٣٢..) (كتاب الفضائل، باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم(وصحيح مسلم 
  .)٨/٢٨١(فتح الباري البن حجر  )٥(
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  .عليه وسلم
فأكثر الناس البكاء، حني مسعوا ذلك من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              « :مسلمـ ويف رواية أخرى ل   

  )١(.»وسلم

مما يدل علـى شـدة خـوفهم مـن اهللا            عروفاً به وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة، بل كان بعضهم م        
 أن  أبا بكـر   رضي اهللا عنها يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم            عائشة من حديث    الصحيحنيوخشيتهم له ففي    

  .)ميلك دمعه  رجل رقيق القلب إذا قرأ القرآن الأبا بكر إن ! يا رسول اهللا:فقلت...(: يصلي بالناس

  )٢(.)ام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء إذا قبكر أباإن (: ةويف رواي

  )٣(.) خطان أسودان من البكاءعمركان يف وجه (:  قالعبد اهللا بن عيسى عن أيب نعيمـ لاحلليةويف 

  )٤().فتخنقه فيبكي حىت يسقط  يف وردهة مير باآليعمركان : ( قالهشام بن احلسنوعن 

 رضي اهللا عنـها     عائشةلى اهللا عليه وسلم فأخربته      أنه جاء إىل بيت النيب ص     ( رضي اهللا عنه     عثمانوعن  
مقتاً للدنيا، مث أحضر    :  مث قال  عثمانفبكى  :  رضي اهللا عنها   عائشةأم مل يطعموا طعاماً منذ أربعة أيام، قالت         

  )٥(.)طعاماً كثرياً وصرة دراهم هلم

 فقيـل   ،وضعت بكى  فلما   ،أنه أيت بصحفة فيها خبز وحلم     ( : رضي اهللا عنه   الرمحن بن عوف   عبدوعن  
هلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعري،               :  ما يبكيك؟ قال   أبا حممد يا  : له

  )٦(.)وال أرانا أخرنا هلا ملا هو خري منها

  )٧(. ال يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قط إال بكىابن عمروكان 

مثلة، للرد على ما افتراه هذا الرافضي يف حق الـصحابة،           وأخبارهم يف ذلك تطول، وإمنا ذكرت هنا أ       
وزعمه عدم خشوعهم وخشيتهم، وبيان براءم من طعنه وقدحه ذه األمثلة الدالة على قوة إميـام وشـدة                  

                                                           
  .)٤/١٨٣٢..) (كتاب الفضائل، باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم(أخرجها مسلم من حديث أنس  )١(
كتاب األذان، باب أهل العلم والفضل      (أخرج احلديث الشيخان واللفظ األول ملسلم والثاين للبخاري، صحيح البخاري            )٢(

كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عـرض لـه          (، صحيح مسلم    )٦٧٩، ح ٢/١٦٤(فتح الباري   ) مامةأحق باإل 
  .)١/٣١٣..) (عذر

  .)١/٥١(حلية األولياء  )٣(
  .)١/٥١(ء حلية األوليا )٤(
  .)١٨٨ص(أورده ابن قدامة املقدسي يف الرقة والبكاء  )٥(
  .)١/١٠٠(أورده أبو نعيم يف احللية  )٦(
  .)٨٦ ح١/٥٤(رواه الدارمي يف سننه  )٧(
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تزكية اهللا ورسوله هلم، وما ثبت يف الكتـاب والـسنة مـن              خوفهم من اهللا تعاىل، وحسبهم قبل ذلك وبعد       
 فرضي اهللا عنهم أمجعني، وأعلى درجام يف        ،اليت اختصهم اهللا ا على من بعدهم من األمة        فضائلهم ومناقبهم   

  .جنات النعيم

على الطعن يف الصحابة، مث الوقـوف        فثبت ذا االستعراض ملا ذكره املؤلف من آيات زاعماً أا دلت          
: قصودها، واملبينة ألسباب نزوهلا    وأقوال أهل العلم املفسرة هلذه اآليات، واملوضحة مل        ،على النصوص األخرى  

بطالن ما ادعاه الرافضي يف حق الصحابة، وأن هذه اآليات ال تدل حبال على ذم الصحابة أو تنقصهم، وإمنـا                    
امتألت به قلوم مـن حقـد         وحتريفها عن مواضعها، ما    ، على تأويلها على غري مراد اهللا منها       الرافضةحيمل  

 مـن جهـل عظـيم       الرافضةعليه هؤالء     هذا مع ما   ،ى اهللا عليه وسلم   وضغينة على أصحاب رسول اهللا صل     
  .بالشرع، ونقص كبري يف العقول، وبالدة يف األفهام، مصحوب ذلك وى وظلم وكذب وافتراء

والقوم من أكذب الناس يف النقليات، ومـن أجهـل النـاس يف             : ( يف وصفهم  شيخ اإلسالم ولذا ذكر   
 يعلم العلماء باالضطرار أنه من األباطيل، ويكذبون باملعلوم من االضـطرار            العقليات، يصدقون من املنقول مبا    

  )١().املتواتر أعظم تواتر يف األمة جيالً بعد جيل

من آيات يف الطعن على الصحابة اذكر        ويف ختام هذا املبحث املتعلق بالرد على املؤلف يف ما يستدل به           
  .ةاآليات بعد ذكر الرد املفصل عليه عند كل آيبعض األوجه العامة يف الرد على استدالله ببعض 

  :فأقول مستعيناً باهللا

خيلو  من آيات يف الطعن على الصحابة ال       الرافضةأن كل ما يستدل به املؤلف وغريه من         : الوجه األول 
  :من ثالثة أقسام

هلـم فيهـا    إما أن تكون آيات نزلت يف الكفار واملنافقني، يرتلوا على الصحابة جبهل وظلم، الحجة               
  .بوجه عند أهل العلم

وإما أن تكون آيات عامة نزلت يف حث األمة على اخلري، وأمرها به، أو حتذيرها من الشر ويها عنه،                   
وذلك كقوله  ) يا أيها الذين آمنوا   (بـ: واخلطاب فيها للصحابة وملن بعدهم من األمة، وهي مصدرة يف الغالب          

] ٥٤:املائـدة )) [وا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبُّهم ويحبُّونـه         يا أَيُّها الَّذين آمن   (: (تعاىل
لَّذين يا أَيُّها ا  (: (وقوله] ٢٧:األنفال)) [يا أَيُّها الَّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم         (: (وقوله

       لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرحوا ال تنـولِ        (: (وقوله] ٨٧:املائدة)) [آمسلرلو لَّهوا لجِيبتوا اسنآم ينا الَّذا أَيُّهي
يِيكُمحا يمل اكُمع٢٤:األنفال)) [إِذَا د[  

                                                           
  .)١/٨(منهاج السنة  )١(
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واألمثلة على هذا كثرية جداً يف      ] ١٢:احلجرات)) [بوا كَثرياً من الظَّن   يا أَيُّها الَّذين آمنوا اجتنِ    (: (وقوله 
  .القرآن، وليس فيها أي طعن على الصحابة

يا أَيُّها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ      (: (وقد خاطب اهللا تعاىل مبثل هذا رسوله صلى اهللا عليه وسلم كما يف قوله             
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك       (: (وقوله] ٦٧:املائدة)) [م تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته    إِلَيك من ربك وإِنْ لَ    

      رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش ن((: وقوله] ٦٥:الزمر)) [لَئ   م ماَءهوأَه تعبات نلَئا   وم دعب ن
      نيمالظَّال نإِذاً لَم كلْمِ إِنالْع نم اَءكال         (: (وقوله ]١٤٥:البقرة)) [جـلِ والرُّس نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرفَاص

 مجِلْ لَهعتس(: (وقوله] ٣٥:األحقاف)) [ت  ركْثتست ننمال تو *  بِرفَاص كبرلوغريهـا مـن    ]٧-٦:املدثر)) [و
 فكما أن هذه اآليات مبا تضمنته من األوامر والنواهي من اهللا لرسوله، ليس فيها أي مطعن                 ،اآليات يف معناها  

  .عليه، فكذلك ما ثبت من ذلك يف حق الصحابة ليس فيه أي مطعن عليهم

: كما يف قوله تعـاىل اهللا لبعض الصحابة،  وأما القسم الثالث من اآليات فآيات تضمنت نوع عتاب من 
))            قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني ـا   (: (وقوله تعاىل ] ١٦:احلديد)) [أَلَما أَيُّهي

     ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سوا فرانف يلَ لَكُمإِذَا ق ا لَكُموا منآم ينضِالَّذـا  ((: وقوله تعاىل] ٣٨:التوبة)) [ إِلَى اَألرا أَيُّهي
         ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختوا ال تنآم ينفهذه اآليات وما يف معناها     ] ١:املمتحنة)) [الَّذ

فراداً منهم، بل رمبا كان العتاب لفرد واحد منهم،         ليس فيها كذلك مطعن على الصحابة، وإمنا عاتب اهللا ا أ          
 ومن اخلطأ تعمـيم ذلـك علـى         )١( رضي اهللا عنه   حاطب بن أيب بلتعة   كما يف اآلية األخرية، فإا نزلت يف        

 وأيضاً فإن اهللا تعاىل خاطبهم فيها بوصف اإلميان الدال على تزكية اهللا  ،الرافضةالصحابة كلهم، كما هو صنيع      
 ابن مسعود عليهم، وهلذا أُطلق على هذه اآليات وأمثاهلا على أا عتاب من اهللا للمؤمنني، كمايف أثر                هلم وثنائه   
إال أربـع   ] ١٦:احلديد)) [...أَلَم يأْن للَّذين آمنوا   ( (ةما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا ذه اآلي         (: املتقدم
  )٣(.)تبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهمإن اهللا اس( :ابن عباسوكذلك قال )٢(.)سنني

وهلذا )٤()خماطبة اإلدالَل وكالم املُدلّيِن أَخالََّءهم طالبني حسن مراجعتهم       : (والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه    
أَنْ جـاَءه    * عبس وتولَّى ((: عاتب اهللا رسوله وخليله صلى اهللا عليه وسلم يف أكثر من آية كما يف قوله تعاىل               

ىاَألعويقـول لـه إذا رآه      ابن أم مكتوم  وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدها يكرم           ]٢-١:عبس)) [م  :
يا أَيُّها النبِيُّ لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضاةَ أَزواجِـك             ((:  وقال تعاىل  )٥(»مرحباً مبن عاتبين فيه ريب    «

                                                           
  .)٤/٣٤٤(انظر تفسري ابن كثري  )١(
  .)٣٣٦ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .)٣٣٦ص(تقدم خترجيه  )٣(
  .)١/٥٧٧( البن منظور لسان العرب )٤(
  .)١٩/٢٠٣(، والقرطيب يف تفسريه من رواية سفيان الثوري )٤/٤٤٦(ذكره البغوي يف تفسريه  )٥(
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وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمـِسك علَيـك            (: (وقال تعاىل  ]١:التحرمي)) [واللَّه غَفُوٌر رحيمٌ  
يهدبم ا اللَّهم فِْسكي ني ففختو قِ اللَّهاتو كجو٣٧:األحزاب)) [ز.[  

  .إىل غري ذلك من األمثلة يف هذا الباب

هو التأكيد على أن كل ما ثبت يف حق الصحابة من عتاب اهللا تعاىل هلم، ال يوجـب                  : ا واملقصود هن 
  .انتقاصهم به، إذا ما ثبت جنس ذلك يف حق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو باملكانة املعروفة من ربه

يق،  فيما استدلوا به من آيات للطعن يف الصحابة عنـد النظـر والتـدق              للرافضةفثبت ذا أنه الحجة     
  .والبحث والتحقيق

أنا لو سلمنا جدالً أن يف تلك اآليات اليت ذكر املؤلف ذماً لبعض الصحابة، فمن أين لـه                  : الوجه الثاين 
 عدالتهم من الصحابة، وعلـى      الرافضةاحلكم على بعضهم أم هم املعنيون ا دون البعض اآلخر، ممن تعتقد             

 ما يشاء، ويرتل تلك اآليات      ياج إىل دليل، وإال فلغريه أن يدع      ت رضي اهللا عنه، فإن هذا التعيني حي       عليرأسهم  
 النواصـب  رضي اهللا عنه أو      علي بتلك اآليات على تكفري      اخلوارجعلى من شاء من الصحابة، كما لو احتج         
أهـل   رضي اهللا عنه إال بقـول        علي حجة يدفعون ا عن      الرافضةعلى تفسيقه، فلن جيد املؤلف وال غريه من         

  .عتقاد عدالة الصحابة مجيعاً واالسنة
أن اهللا تعاىل أثىن يف كتابه على الصحابة أبلغ الثناء، وزكاهم أعظم تزكية، وأخـرب أنـه               : الوجه الثالث 

والـسابِقُونَ  (( :رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، ووصفهم باإلميان والتقوى، ووعدهم باحلسىن، كقولـه تعـاىل             
و اجِرِينهالْم نلُونَ مرِي اَألوجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضاٍن رسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ واَألنص

يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتح١٠٠:التوبة)) [ت.[  
ؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ الـسكينةَ            لَقَد رضي اللَّه عن الْم    (: (وقوله

  ].١٨:الفتح)) [علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

نهم تراهم ركَّعاً سـجداً يبتغـونَ       محمٌد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بي         (: (وقوله
فَضالً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السُّجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم فـي اِإلنجِيـلِ                   

 علَى سوقه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا            كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى     
  ].٢٩:الفتح)) [وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

لَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعـد         ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُو         (: (وقوله
  ].١٠:احلديد)) [وقَاتلُوا وكُالًّ وعد اللَّه الْحسنى

ووصفه هلم بتلك الصفات الفاضـلة        فقد تضمنت هذه اآليات ثناء اهللا عز وجل العظيم على الصحابة          
م فيه، وإخباره مبا أعد هلم يف اآلخرة من األجر والثواب واملغفرة            الدالة على علو شأم يف الدين، ومسو مكانته       
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والرضوان، واخللود يف جنات جتري من حتتها األار، مما يدل داللة واضحة على بطالن ما ادعاه الرافضي من                  
و ولَ(: (أن بعض اآليات جاءت بذمهم وتنقصهم، وذلك أنه كتاب حمكم ال يناقض بعضه بعضاً كما قال تعاىل                

  ].٨٢:النساء)) [كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً

ولو افترض وجود بعض اآليات تدل بظاهرها على ما ادعى الرافضي، فالواجب محلها على هذه اآليات                
هم متواترة، وبإميام   الصرحية القاطعة بعدالة الصحابة مجيعاً، فكيف والنصوص كلها من الكتاب والسنة بعدالت           

  .قاطعة
أن اهللا تعاىل أثىن على املستغفرين هلم السائلني اهللا تعاىل أن ال جيعل يف قلوم غالً هلـم،                  : الوجه الرابع 

الَّـذين  والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنـا           (: (فقال بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار     
فكيف يتصور بعد   ] ١٠:احلشر)) [سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غالًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رُءوٌف رحيمٌ            

تعاىل يف آيات أخرى مبا يوجب تنقصهم وبغضهم، فإن هذا من أبعد ما يكون عند أصحاب       هذا أن يذمهم اهللا   
  .يتضمن مثل ذلك كتاب اهللا احملكم املرته عن االختالف واالضطرابالعقول، أن 

] ٢٩:الفتح)) [ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار  (: (أن اهللا تعاىل جعل أصحاب نبيه غيظاً للكفار فقال        : الوجه اخلامس 
يجعـلَ اللَّـه    ولَن  (: (فمن احملال بعد ذلك أن جيعل للكفار حجة عليهم بذمهم يف كتابه، وقد قال اهللا تعاىل               

  ].١٤١:النساء)) [للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً

  .وذا يظهر زيف دعوى الرافضي يف أن القرآن قد جاء بذم الصحابة
  .فلله احلمد واملنة

   

   :طعن الرافضي على الصحابة حبديث احلوض والرد عليه 

  :)اهللا عليه وسلم يف الصحابةرأي الرسول صلى : ( حتت عنوان)١١٩ص(قال الرافضي 

بينما أنا قائم فإذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل مـن بـيين              «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 ارتـدوا بعـدك علـى       إم: ما شأم؟ قال  : إىل النار واهللا، قلت   : إىل أين؟ فقال  : هلم، فقلت : وبينهم فقال 

  .»ثل مهل النعم، فال أرى خيلص منهم إال مىأدبارهم القهقر
 ،إين فرطكم على احلوض من مر علي شرب، ومن شرب مل يظمأ أبـداً             «: وقال صلى اهللا عليه وسلم    

إنك ال تدري ما أحـدثوا      : أصحايب، فيقال : لريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونين، مث حيال بيين وبينهم، فأقول         
  .»سحقاً سحقاً ملن غري بعدي: بعدك، فأقول

 يف صحاحهم ومسانيدهم، ال يتطرق      أهل السنة حاديث العديدة اليت أخرجها علماء      فاملتمعن يف هذه اآل   
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إليه الشك يف أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغريوا، بل ارتدوا على أدبارهم بعده صلى اهللا عليه وسلم، إال القليل                    
وهـم  :  الثالـث  حاديث على القسم  ن بأي حال من األحوال محل هذه األ       الذي عرب عنه مل النعم، وال ميك      

فأصبح  فأقول أصحايب، وألن املنافقني مل يبدلوا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإال            : املنافقون ألن النص يقول   
  ).املنافق بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمناً

، وأخـرج   )١(صحيحه يف   البخاريأن هذين احلديثني اللذين ذكرمها صحيحان أخرجهما        : (واجلواب
، وللحديثني روايات أخرى أخرجهما الشيخان وغريمها من األئمة يف كتب الـسنة، وال              )٢( الثاين منهما  مسلم

زعم هذا الرافضي من القول بردة الصحابة إال القليل منهم، كما             على ما  -حبمد اهللا -حجة يف هذه األحاديث     
 عليه وسلم مما ال يقبل الـرتاع يف         وذلك أن أصحاب النيب صلى اهللا     .  أخزاهم اهللا  الرافضةهو معتقد سلفه من     

عدالتهم أو التشكيك يف إميام بعد تعديل العليم اخلبري هلم يف كتابه، وتزكية رسوله صلى اهللا عليه وسلم هلـم           
يف سنته، وثناء اهللا ورسوله عليهم أمجل الثناء، ووصفهم بأحسن الصفات، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب اهللا                  

  )٣(. عليه وسلم على ما تقدم نقل بعض النصوص يف ذلـكوسنة رسوله صلى اهللا

 وأا ال توجب    ، على أن الصحابة غري معنيني ذه األحاديث       ،أهل السنة وهلذا اتفق شراح احلديث من      
  .قدحاً فيهم

فكيف جيوز أن   : ( يف استدالهلم باحلديث على ردة الصحابة      الرافضة يف معرض رده على      ابن قتيبة  قال  
 وهو يعلم أم يرتدون علـى       ،اإلجنيل و التوراةعز وجل عن أقوام وحيمدهم، ويضرب هلم مثالً يف          يرضى اهللا   

  )٤().إنه مل يعلم وهذا هو شر الكافرين: أعقام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن يقولوا

صرة له يف الـدين،     مل يرتد من الصحابة أحد، وإمنا ارتد قوم من جفاة العرب، ممن الن             (:اخلطايبوقال  
  )٥().على قلة عددهم) أصيحايب: (وذلك ال يوجب قدحاً يف الصحابة املشهورين، ويدل قوله

هو املعلوم يف عرفنا، بل املراد م مطلق املؤمنني به           إنا ال نسلم أن املراد باألصحاب ما       (:الدهلويوقال  
 الـشافعي  وملقلـدي    ،أيب حنيفة  أصحاب   حنيفةأيب  صلى اهللا عليه وسلم املتبعني له، وهذا كما يقال ملقلدي           

 وهكذا وإن مل يكن هناك رؤية واجتماع، وكذا يقول الرجل للماضني املـوافقني لـه يف                 ،الشافعيأصحاب  
 صلى اهللا عليه وسلم هلم مع عدم رؤيتـهم يف           هنه وبينهم عدة من السنني، ومعرفت      أصحابنا، مع أنه بي    :املذهب

                                                           
  .)٦٥٨٦٥٨٧، ح ٤٦٥ -١١/٤٦٤(فتح الباري ) كتاب الرقاق، باب يف احلوض: (صحيح البخاري )١(
  .)٢٢٩، ح٤/١٧٩٣) (كتاب الفضائل، باب إثبات احلوض: (صحيح مسلم )٢(
  .)٣٤٣٤٨، ٢١٢١٧ص (:انظر )٣(
  .)٢٧٩ص(تأويل خمتلف احلديث  )٤(
  .)١١/٣٨٥(نقله عنه ابن حجر يف فتح الباري  )٥(
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  ...همالدنيا بسبب أمارات تلوح علي
ولو سلمنا أن املراد م ما هو املعلوم يف العرف، فهم الذين ارتدوا من األعراب على عهد                 :  إىل أن قال  

إنك ال تدري مـا     (: ، لظن أم مل يرتدوا كما يؤذن به ما قيل يف جوابه           )أصحايب أصحايب (:  وقوله ،الصديق
  .)أحدثوا بعدك

 أن يراد منه من ذكرت من مرتدي األعراب، حيتمـل أن            يف احلديث كما حيتمل   ) رجاالً(إن  : فإن قلت 
إن ما ورد يف حقهم من اآليات واآلحاديث وأقوال األئمة مانع مـن إرادة مـا                :  أجيب الشيعةيراد ما زعمته    

  )١(.)الشيعةزعمته 

  .مث ساق اآليات واألحاديث يف فضل الصحابة

يف أولئك املذادين عن حوض النيب صـلى اهللا         أن العلماء قد اختلفوا     : وإذا ثبت هذا فاعلم أيها القارئ     
  . بعد اتفاقهم أن الصحابة رضي اهللا عنهم غري مرادين بذلك-كما يف األحاديث-عليه وسلم 

هل تدري مـا أحـدثوا      : ( يف شرح بعض روايات احلديث عند قوله صلى اهللا عليه وسلم           النوويقال  
  :والهذا مما اختلف العلماء يف املراد به على أقـ): (بعدك

أن املراد به املنافقون واملرتدون، فيجوز أن حيشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النيب صـلى اهللا               : أحدها
أي مل ميوتوا على ما     : هؤالء مما وعدت م، إن هؤالء بدلوا بعدك        ليس: عليه وسلم للسيما اليت عليهم، فيقال     

  .ظهر من إسالمهم

يب صلى اهللا عليه وسلم مث ارتد بعده فيناديهم النيب صلى اهللا عليـه              أن املراد من كان يف زمن الن      : والثاين
: وسلم، وإن مل يكن عليهم سيما الوضوء، ملا كان يعرفه صلى اهللا عليه وسلم يف حياته من إسالمهم، فيقـال                   

  .ارتدوا بعدك
 الـذين مل    أن املراد به أصحاب املعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع           : والثالث

خيرجوا ببدعتهم عن اإلسالم، وعلى هذا ال يقطع هلؤالء الذين يذادون بالنار، جيوز أن يذادوا عقوبة هلـم، مث                   
  )٢().يرمحهم اهللا سبحانه وتعاىل فيدخلهم اجلنة بغري عذاب

  )٣(. رمحهما اهللا تعاىلابن حجر و،القرطيبونقل هذه األقوال، أو قريباً منها، 

ن يكون أولئك املذادون عن احلوض هم من جمموع تلك األصناف املـذكورة، فـإن               وال ميتنع أ  : قلت
                                                           

  .)٢٧٢٧٣ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية  )١(
  .)٣/١٣١٣٧(شرح صحيح مسلم  )٢(
  .)١١/٣٨٥(ابن حجر ـ، وفتح الباري ل)١/٥٠٤(املفهم للقرطيب : انظر )٣(
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-أصـيحايب   (أو   »أصحايب: فأقول« :الروايات حمتملة لكل هذا، ففي بعضها يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           
: ويف بعـضها يقـول     » مين ومن أميت   ! ياريب :سيؤخذ أناس من دوين فأقول    «: ، ويف بعضها يقول   )-بالتصغري

  .، وظاهر ذلك أن املذادين ليسوا طائفة واحدة)١(»ويعرفوين لريدن علي أقوام أعرفهم«

وهذا هو الذي تقتضيه احلكمة، فإن العقوبات يف الشرع تكون حبسب الذنوب، فيجتمع يف العقوبـة                
  .الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب

: رضي اهللا عنهما يف تفـسري قولـه تعـاىل          ابن عباس  و عمر عن طائفة من الصحابة منهم       يكما رو 
))   مهاجوأَزوا وظَلَم ينوا الَّذرشأشباههم جيئ أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا،       ( :واقال]: ٢٢:الصافات)) [اح

، وإذا كان النيب صـلى اهللا عليـه         )٢()وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب اخلمر مع أصحاب اخلمر         
  أو اإلحداث  »إم ارتدوا على أدبارهم   «:  كما يف قوله   ،احلوض هو االرتداد   الذود عن    وسلم قد بني أن سبب    
، فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن احلـوض كـل           )٣(»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك     «: يف الدين، كما يف قوله    

ن بعد ذلك،   بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم من األعراب، أو من كا            مرتد عن الدين سواء أكان ممن ارتد      
  .يشاركهم يف هذا أهل اإلحداث وهم املبتدعة
  .وهذا هو ظاهر قول بعض أهل العلم

 ،الروافض و ،اخلوارجـكل من أحدث يف الدين فهو من املطرودين عن احلوض، ك           (:ابن عبد الرب  قال  
وكل : ر، قال وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور وطمس احلق، واملعلنون بالكبائ        : وسائر أصحاب األهواء، قال   

  )٤().هؤالء خياف عليهم أن يكونوا ممن عنوا ذا اخلرب واهللا أعلم

 فكل من ارتد عـن ديـن اهللا، أو          :-رمحة اهللا عليهم أمجعني   -قال علماؤنا    (:التذكرة يف   القرطيبوقال  
داً مـن   أحدث فيه ما ال يرضاه، ومل يأذن به اهللا، فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه، وأشدهم طـر                  

 علـى تبـاين ضـالهلا،    الروافض على اختالف فرقها، واخلوارجـخالف مجاعة املسلمني وفارق سبيلهم، ك   
  )٥(). فهؤالء كلهم مبدلون على أصناف أهوائهااملعتزلةو

هو بسبب    فالذود عن احلوض إمنا    الرافضةوإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به             

                                                           
كتاب : (، وصحيح مسلم)١١/٤٦٤٦٥(فتح الباري  ) كتاب الرقاق، باب احلوض   : ( صحيح البخاري  الروايات يف : انظر )١(

  .)٤/١٧٩١٨٠٢) (ثبات احلوضإالفضائل، باب 
  .)٤/٤(تفسري ابن كثري  )٢(
  .من هذه الصفحة) ١(الروايات يف الصحيحني حبسب ما جاء يف احلاشية رقم : انظر )٣(
  .)٣/١٣٧(سلم نقالً عن النووي يف شرح صحيح م )٤(
  .)١/٣٤٨(التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  )٥(



  ١٧٥

والصحابة من أبعد الناس عن ذلك، بل هم أعـداء املرتـدين الـذين قـاتلوهم       يف الدين، الردة أو اإلحداث  
 رخيهات يف   الطربيروى   وحاربوهم يف أصعب الظروف وأحرجها بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما             

جنم النفـاق،   قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة يف كل قبيلة، و          (:  عن أبيه قال   عروة بن الزبري  بسنده عن   
 واملسلمون كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية، لفقد نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وقلتهم              النصارى و اليهودواشرأبت  

  )١(.)وكثرة عدوهم

ومع هذا تصدى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم هلؤالء املرتدين وقاتلوهم قتاالً عظيماً ونـاجزوهم                
ين من أهل الردة من عاد، وقتل منهم من قتل، وعاد لإلسالم عـزه وقوتـه                حىت أظهرهم اهللا عليهم فعاد للد     

  .وهيبته على أيدي الصحابة رضي اهللا عنهم وجزاهم عن اإلسالم خري اجلزاء

 أشد الناس إنكاراً عليهم، وهلذا مل تشتد البدع         -رضوان اهللا عليهم  -وكذلك أهل البدع كان الصحابة      
  .ا منها ومن أهلهاءوا ظهرت بعض بوادر البدع يف عصرهم أنكروها وتربوتقوى إال بعد انقضاء عصرهم، ومل

 ابن عمر فأخربهم أن    إذا لقيت هؤالء  ( :القدريةأنه قال ملن أخربه عن مقالة        رضي اهللا عنه   ابن عمر فعن  
  )٢(.)منهم بريء، وهم منه برآء ثالث مرات

 من أن جييئوين فيخاصموين مـن       يلّما يف األرض قوم أبغض إ     (:  رضي اهللا عنهما قال    ابن عباس  وعن  
  )٣(.) يف القدرالقدرية

وقد مـضت الـصحابة     : ( ناقالً إمجاع الصحابة وسائر السلف على معاداة أهل البدع         البغويويقول  
  )٤(). جممعني متفقني على معاداة أهل البدع ومهاجرم،والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا

ة من أهل الردة وأهل البدع، من أكرب الشواهد الظاهرة علـى صـدق              وهذه املواقف العظيمة للصحاب   
تدينهم، وقوة إميام، وحسن بالئهم يف الدين، وجهادهم أعداءه بعد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،                  

 يف رميهم هلم بالردة واإلحـداث يف        الرافضة وقمع البدع، األمر الذي يظهر به كذب         ،حىت أقام اهللا م السنة    
 حلسن صحبتهم لـه يف      ؛بل هم أوىل الناس حبوض نبيهم     . الدين، والذود عن حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم        

  .حياته، وقيامهم بأمر الدين بعد وفاته
لريدن علي ناس من أصحايب احلوض حـىت إذا         «: وال يشكل على هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

                                                           
  .)٣/٢٢٥(تاريخ الطربي  )١(
  .)٢٠٥ص(، واآلجري يف الشريعة )٢/٤٢٠(أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة  )٢(
  .)٢١٣ص(أخرجه اآلجري يف الشريعة  )٣(
  .)١/١٩٤(شرح السنة للبغوي  )٤(



  ١٧٦

ات النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم على دينه، مث ارتدوا بعد ذلك،             م  فهؤالء هم من   )١(»عرفتهم اختلجوا دوين  
كما ارتدت كثري من قبائل العرب بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهؤالء يف علم النيب صلى اهللا عليـه                     

إنك ال تدري ما أحـدثوا      «: ارتدوا بعد وفاته ولذا يقال له     وسلم من أصحابه، ألنه مات وهم على دينه، مث          
 )٢(»ىإم ارتدوا على أدبـارهم القهقـر       ،إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك      «:  ويف بعض الروايات   ،»عدكب

وأين أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       . فظاهر أن هذا يف حق املرتدين بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم            
وا الكفار واملنـافقني، وفتحـوا بـذلك        الذين قاموا بأمر الدين بعد نبيهم خري قيام، فقاتلوا املرتدين، وجاهد          

  .األمصار، حىت عم دين اهللا كثرياً من األمصار، من أولئك املنقلبني على أدبارهم
. إذا ما أطلق  ) الصحبة( يف الصحابة، وال يشملهم مصطلح       أهل السنة وهؤالء املرتدون ال يدخلون عند      
  )٣().هللا عليه وسلم مؤمناً به ومات على اإلسالممن لقي النيب صلى ا: (فالصحايب كما عرفه العلماء احملققون

  )٤(»فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم«: وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

 واحتجاج الرافضي به على تكفري الصحابة إال القليل منهم فال حجة له فيـه، ألن الـضمري يف قولـه          
 من احلوض مث يذادون عنه، فال خيلص منهم إليه إال القليـل             إمنا يرجع على أولئك القوم الذين يدنون      ) منهم(

بينما أنا قائم فإذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم             «: وهذا ظاهر من سياق احلديث فإن نصه      
، ى ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقر     إم: وما شأم؟ قال  :  قلت !إىل النار واهللا  :  أين؟ قال  : فقلت ،هلَم: فقال

ما :  قلت !إىل النار واهللا  : أين؟ قال : هلم، قلت : مث إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم، فقال           
  )٥(.»، فال أراه خيلص منهم إال مثل همل النعمى إم ارتدوا على أدبارهم القهقر:شأم؟ قال

 مث ال يصل إليـه      ،دون احلوض فليس يف احلديث للصحابة ذكر وإمنا ذكر زمراً من الرجال يذادون من             
  .منهم إال القليل

 من هؤالء   :يعين( »فال أراه خيلص منهم إال مثل همل النعم       «:  يف شرح احلديث عند قوله     ابن حجر قال  
 ألن اهلَمل يف اإلبل قليل      ؛ ال يرده منهم إال القليل     :واملعىن... الذين دنوا من احلوض وكادوا يردونه فصدوا عنه       

                                                           
، ١١/٤٦٤(فتح البـاري    ) كتاب الرقاق، باب احلوض   : (عد أخرجه البخاري يف صحيحه    جزء من حديث سهل بن س      )١(

  .)٦٥٨٢ح
كتاب : (، وصحيح مسلم)١١/٤٦٤٦٥(فتح الباري  ) كتاب الرقاق، باب احلوض   : (الروايات يف صحيح البخاري   : انظر )٢(

  .)٤/١٧٩٦) ( احلوضتالفضائل، باب إثبا
  .)١/٧(صابة يف متييز الصحابة البن حجر اإل )٣(
هامل، أي الناجي منهم قليل يف قلة النعم الضالة،         : ضوال اإلبل، واحدها  : ، وهمل النعم  )٣٥٠ص(تقدم ختريج احلديث     )٤(

  .)٥/٢٧٤(النهاية البن االثري 
  .)٣٥٠ص(تقدم ختريج احلديث  )٥(



  ١٧٧

  )١().بالنسبة لغريه

 وذا يظهر كذب الرافضي وتلبيسه، وبراءة الصحابة من طعنه وجترحيه، على أن أحاديث احلـوض يف                
 -مع أن ذلك ال يستقيم مبا تقـدم ذكـره  -اجلملة لو استقام للرافضي االحتجاج ا على ردة بعض الصحابة     

 فإن هـذا حيتـاج إىل       !؟م من الصحابة   رد الرافضةفأين الدليل على تعيني املرتدين احملدثني منهم الذين تعتقد          
- رضي اهللا عنـه      علي رضي اهللا عنه ذه اآلحاديث على ردة         علياً الذين يكفرون    اخلوارجدليل، ولو احتج    

 فإن احلروب   ،عتقدأ الواقع يشهد بصحة ما      : الذب عنه، بل لو قال اخلارجي      الرافضة ما استطاع    -حاشاه ذلك 
هم إمنا كان يف عهده دون من سبقه من اخللفاء، النقطـع الرافـضي يف               والفنت وتفرق املسلمني وسفك دمائ    

يعين صحة قول اخلارجي وال قوة حجته بل قوله فاسد، معلوم فساده باالضطرار من ديـن                 اخلصومة، وهذا ال  
اصـة يف   املسلمني مبا تواتر من األدلة القاطعة بعدالة الصحابة وتزكية اهللا ورسوله هلم، ومبا اشتهر من األدلة اخل                

 بفساد عقوهلم وضعف أفهامهم ملا قدحوا يف كل األصول الدالة علـى           الرافضة رضي اهللا عنه، لكن      عليفضل  
 مبثـل   اخلوارج إال ألزمهم    ،عليعدالة الصحابة مجيعاً، ال يستطيعون بعدها أن يقيموا حجة واحدة على عدالة             

 رمحه  ابن تيمية  ذكره شيخ اإلسالم     الرافضةى   وهذا أصل عظيم يف الرد عل      ،عثمان و ،عمر و ،أيب بكر قوهلم يف   
 علـي  فإن الرافضي ال ميكنه أن يثبت إميان         ،علي، و أيب بكر  يف   الرافضة مع   أهل السنة وهكذا أمر   ( :اهللا يقول 

 وإال فمـىت أراد     ،عثمان و ،عمر و ،أيب بكر ـوعدالته وأنه من أهل اجلنة، فضالً عن إمامته إن مل يثبت ذلك ل            
وحده مل تساعده األدلة، كما أن النصراين إذا أراد إثبات نبوة املسيح دون حممد مل تساعده               عليـإثبات ذلك ل  

إنه كان ظاملاً طالباً للدنيا، وإنه      :  الذين يفسقونه  النواصبأو   ،علياً الذين يكفرون    اخلوارجفإذا قالت له    . األدلة
املسلمني حىت عجز عن انفراده بـاألمر،       طلب اخلالفة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفاً من            

، أيب بكـر  وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، فهذا الكالم وإن كان فاسداً ففساد كالم الرافضي يف                
  )٢(...). متوجهاً مقبوالً فهذا أوىل بالتوجه والقبول،عمر و،أيب بكرأعظم، وإن كان ما قاله يف  عمرو

  .لة وزيف ما ادعاه الرافضيوذا يظهر احلق يف هذه املسأ

  .فلله احلمد واملنة
  سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم والرد عليه رمي الرافضي الصحابة بتغيري 

رأي الصحابة بعضهم يف بعض، وشهادم على أنفسهم بتغـيري        : ( حتت عنوان  )١٢٧ص(قال الرافضي   
  ).سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيـرج يـوم الفطـر             «:  قال دريأيب سعيد اخل  مث أورد أثراً عن     
                                                           

  .)١١/٤٧٤٧٥(فتح الباري  )١(
  .)٤/٤٦٨(م قريباً من هذا يف جمموع الفتاوى كالماً لشيخ اإلسال: ، وانظر)٢/٥٨(منهاج السنة  )٢(



  ١٧٨

واألضحى إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة، مث ينصرف فيقوم مقابل الناس، والنـاس جلـوس علـى                   
 قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، مث ينصرف،         بعثاًصفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع          

 يف أضحى أو فطر، فلما أتينا       املدينة وهو أمري    مروان فلم يزل الناس على ذلك حىت خرجت مع          :أبو سعيد قال  
 يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذين، فارتفع           مروان فإذا   ،كثري بن الصلت  املصلى إذا منرب بناه     

ما أعلم واهللا خري مما     : لم، فقلت ذهب ما تع   قد !أبا سعيد :  فقال !غريمت واهللا : فخطب قبل أن يصلي، فقلت له     
  )١(.»إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة فجعلتها قبل الصالة: ال أعلم، فقال

وقد حبثت كثرياً عن الدوافع اليت جعلت هؤالء الصحابة يغريون سنة رسول اهللا صـلى اهللا                : ( قال بعده 
معاوية بـن   يب صلى اهللا عليه وسلم، وعلى رأسهم        عليه وسلم، واكتشفت أن األمويني وأغلبهم من صحابة الن        

 ولعنه مـن    علي بن أيب طالب    كان حيمل الناس وجيربهم على سب        ،كما يسمونه ) كاتب الوحي  (أيب سفيان 
علـي بـن أيب      يف باب فضائل     صحيحه يف   مسلمفوق منابر املساجد، كما ذكر ذلك املؤرخون، وقد أخرج          

  ...). كل األمصار باختاذ ذلك اللعن سنة يقوهلا اخلطباء على املنابر عماله يفمعاوية مثل ذلك، وأمر طالب
 رضي اهللا عنه على ما زعمه من تغيري الصحابة للسنة من            أيب سعيد اخلدري  استدالل املؤلف بأثر    : قلت

 وإنكارهم على من    ،أعجب العجب، فليس فيه ما يدل على زعمه، بل فيه داللة على قيام الصحابة بأمر السنة               
 يف تقدميه اخلطبـة     مروان رضي اهللا عنه على      أيب سعيد اخلدري  فها، وهذا يتمثل يف إنكار الصحايب اجلليل        خال

  .على صالة العيد

وقد : ( من الصحابة، بل هو الظاهر من كالمه، لقوله بعد القصة          مروان بن احلكم  ولعل املؤلف ظن أن     
، فيكون هذا   )سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      حبثت كثرياً عن الدوافع اليت جعلت هؤالء الصحابة يغريون          

  )٢(.من مجلة جهاالته اليت سبق التنبيه على أمثلة كثرية منها

 ال تثبت له صحبة، فقد تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري ابن مثان سنني،                 مروان والصحيح أن   
  )٣(.لهوقد كان يف الطائف مع أبيه، بعد نفي النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 النيب صلى   ىيعقل ملا نف    طفالً ال  الطائف ألنه خرج إىل     ؛مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم       (:ابن األثري قال  
  )٤(.)احلكماهللا عليه وسلم أباه 

                                                           
  .)٩٥٦، ح٢/٤٤٨(فتح الباري ) كتاب العيدين، باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب: (أخرجه البخاري )١(
  .من هذا الكتاب) ١٥١٦٢ص(انظر  )٢(
  .)٩/٣١٨(، واإلصابة البن حجر )١٠/٧٠(الرب املطبوع مع اإلصابة  اإلستيعاب البن عبد: انظر )٣(
  .)٥/١٣٩(أسد الغابة  )٤(



  ١٧٩

  )١(. يف السري من كبار التابعنيالذهيبوعده 

  )٢().مل أر من جزم بصحبته (:ابن حجروقال 

أبو سـعيد    فكيف وقد أنكره من حضره من الصحابة وهو          ،وانمروعلى هذا فال يحمل الصحابة فعل       
  . رضي اهللا عنهاخلدري

  .على أن تقدمي مروان للخطبة على صالة العيد، وإن كان خطأً إال أن العلماء ذكروا أنه إمنا فعله جمتهداً

وهذا  (:)إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة       ( :مروان يف شرح احلديث بعد قول       ابن حجر قال  
  )٣().باجتهاد منه  فعل ذلكمروانيشعر بأن 

 فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك على التعيني، ومحله            أبو سعيد محل  : ( أنه قال  ابن املنري ونقل عن   
 - على األولوية، واعتذر عن ترك األوىل مبا ذكره من تغري حال الناس، فرأى أن احملافظة على أصل السنة                  مروان

  )٤(). أوىل من احملافظة على هيئة فيها ليست من شرطها-طبةوهو مساع اخل

 كان حيمل الناس وجيـربهم      معاويةإن األمويني وأغلبهم من الصحابة، وعلى رأسهم        : وأما قول املؤلف  
  : ولعنه من فوق منابر املساجد، فكالمه هذا يتضمن أمرينعليعلى سب 
كان يعين من توىل اخلالفة من بين أمية يف عهد الدولة           قوله إن األمويني أغلبهم من الصحابة، فإن        : األول

 ؟إن أغلبهم من الصحابة   -:  حىت يقال  معاوية فمن من خلفاء بين أمية من الصحابة غري          -وهو الظاهر -األموية  
 وأنا ال أعلم    ، فإن خالفته كانت يف عهد اخللفاء الراشدين كما هو معلوم          ، رضي اهللا عنه   عثمانوهذا باستثناء   

  !؟ من تلبيس املؤلف على العوام وأهل اجلهل، أم أنه اجلهل املفرطهل هذا

 ولعنه فوق منابر املساجد، وهذه دعوى حتتاج        علي كان حيمل الناس على سب       معاوية إن   :قوله: الثاين
كما ذكـر ذلـك     : (واملؤلف مل يوثق كالمه هذا، وإمنا اكتفى بقوله       . صحة النقل  إىل دليل، وهي مفتقرة إىل    

ومل حيل على أي مصدر لذلك، ومعلوم وزن مثل هذه الدعوى عند احملققني والباحثني، فكيف ا                ) املؤرخون
  .وقد صدرت من رافضي حاقد

 رضي اهللا عنه مرته عن مثل هذه التهم، مبا ثبت من فضله يف الدين، فقد كان كاتب الـوحي                    معاويةو

                                                           
  .)٣/٤٧٦(سري أعالم النبالء : انظر )١(
  .)٩/٣١٨(اإلصابة  )٢(
  .)٢/٤٥٠(فتح الباري  )٣(
  .املصدر نفسه )٤(



  ١٨٠

 أن  ةالرمحن بن عمري   عبدد صحيح من حديث      بسن سنن الترمذي  وثبت يف    )١(لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  )٢(.»اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به« :معاويةـالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال ل

خيار التابعني، وشهدوا لـه بالـدين        وكان حممود السرية يف األمة، أثىن عليه بعض الصحابة وامتدحه         
  .والعلم، والعدل واحللم، وسائر خصال اخلري

  )٣(.) إال خبريمعاويةال تذكروا ( :الشام رضي اهللا عنه قال ملا والّه بن اخلطابعمر فعن 

 فإنكم لو   ،معاويةأيها الناس التكرهوا إمارة     ( :صفني رضي اهللا عنه أنه قال بعد رجوعه من          عليوعن  
  )٤(.)فقدمتوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأا احلنظل

 وال  : فقيـل  معاوية من   )٥( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود       ما رأيت بعد  (:  أنه قال  ابن عمر وعن  
  )٦(.) أسود منهمعاوية وكان ،معاوية رمحه اهللا خري من عمرأيب : أبوك؟ قال

  )٧(.)معاويةما رأيت رجالً كان أخلق بامللك من (:  قالابن عباسوعن 

 فإنه ما أوتر إال بواحـدة       ويةمعااملؤمنني   هل لك يف أمري   ( :ابن عباس ـ أنه قيل ل   صحيح البخاري ويف  
  )٨(.)إنه فقيه: قال

                                                           
: ثالث أعطنـيهن، قـال    (: روى مسلم يف صحيحه من حديث ابن عباس أن أبا سفيان قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم                 )١(

  ).٤/١٩٤٥(صحيح مسلم ...) نعم: تباً بني يديك، قالمعاوية جتعله كا: ( وفيه)...نعم
 يف فضل معاوية حديث أيب مجرة عن ابن عباس أنه كان كاتب النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   يوأصح ما رو  : (قال ابن عساكر  
  )..٨/١٢٥(نقله ابن كثري يف البداية والنهاية ). منذ أسلم

 هذا حديث حـسن غريـب،       :، وقال )٥/٦٨٧) (اوية رضي اهللا عنه   كتاب املناقب، باب مناقب ملع    : (أخرجه الترمذي  )٢(
 فكان حقـه    ،رجاله كلهم ثقات رجال مسلم    ): (٤/٦١٥(وصحح احلديث األلباين قال يف سلسلة األحاديث الصحيحة         

  ..).أن يصحح
  .)وباجلملة فاحلديث صحيح: (وقال

  .)٨/١٢٥(أورده ابن كثري يف البداية والنهاية  )٣(
  .)٨/١٣٤ (املصدر نفسه )٤(
  .)٣/٢٢٩( السيد سيداً ألنه يسود سواد الناس، لسان العرب ي ومس،من السيادة )٥(
، وابن كـثري يف البدايـة والنهايـة         )٣/١٥٢(، وأورده الذهيب يف سري أعالم النبالء        )١/٤٤٣(أخرجه اخلالل يف السنة      )٦(

)٨/١٣٧(.  
  .)٨/١٣٧(أورده ابن كثري يف البداية والنهاية  )٧(
  .)٣٧٦٥، ح٧/١٠٣(فتح الباري ) كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر معاوية: (حيح البخاريص )٨(



  ١٨١

 وما الليث على براثنه     )١( إنا كنا لنفرقه   - معاويةيعين  - ابن هند هللا در   (:  أنه قال  عبد اهللا بن الزبري   وعن  
بأجرأ منه، فيتفارق لنا، وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل األرض بأدهى منه فيتخادع لنا، واهللا لوددت أنا                    

ت٢(.)أيب قبيس وأشار إىل ،دام يف هذا اجلبل حجر عنا به مام(  

  )٣(.) لقال أكثركم هذا املهديمعاويةلو أصبحتم يف مثل عمل (:  قالقتادةوعن 

  )٤(.) لقلتم هذا املهديمعاويةلو رأيتم (: وعن جماهد أنه قال

  )٥().اً سنني ال خيرم منها شيئعمر بن اخلطاب بسرية معاويةعمل : ( قالالزهريوعن 

أبـا  يا :  قالوا؟ةمعاويفكيف لو أدركتم   ( : وعدله فقال  العزيز عمر بن عبد   أنه ذكر عنده     األعمشوعن  
  )٦().ال واهللا، أال بل يف عدله: يعين يف حلمه؟ قال !حممد

عمر بن   مثل   ة أفضل من ستمائ   معاويةكان  : ( فقال ؟العزيز عمر بن عبد   أفضل أو    معاوية :املعاىفوسئل  
  )٧(.)زالعزي عبد

  .واآلثار عن السلف يف ذلك كثرية، وإمنا سقت هنا بعضها
  . رضي اهللا عنه العلماء احملققون يف السري والتاريخ، ونقاد الرجالمعاويةكما أثىن على 

 خال املؤمنني، وكاتب وحي اهللا، وأحد خلفاء املسلمني رضـي اهللا          معاويةو (:ابن قدامة املقدسي  يقول  
  )٨().تعاىل عنهم

 أفضل ملوك هذه األمة، فإن األربعة قبلـه         معاويةواتفق العلماء على أن      (:ابن تيمية يخ اإلسالم   وقال ش 
  )٩().كانوا خلفاء نبوة، وهو أول امللوك، كان ملكه ملكاً ورمحة

 وال كان الناس يف زمان ملك من امللـوك خـرياً            ،معاويةفلم يكن من ملوك املسلمني خري من        : (وقال

                                                           
  .)٣/٤٣٨(اخلوف والفزع، النهاية البن األثري : الفَرق هو )١(
  .)٨/١٣٨(أورده ابن كثري يف البداية والنهاية  )٢(
  .)١/٤٣٨(أخرجه اخلالل يف السنة  )٣(
  .)٨/١٣٧(لبداية والنهاية وأورده ابن كثري يف ا. املصدر نفسه )٤(
  .إسناده صحيح: ، وقال احملقق)١/٤٤٤(أخرجه اخلالل يف السنة  )٥(
  .)١/٤٣٧(أخرجه اخلالل يف السنة  )٦(
  .)١/٤٣٥(املصدر نفسه  )٧(
  .)٣٣ص(ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد  )٨(
  .)٤/٤٧٨(جمموع الفتاوى  )٩(



  ١٨٢

  )١(.)ةمعاويمنهم يف زمان 

... وأمجعت الرعايا على بيعته يف سنة إحدى وأربعني       : ( رضي اهللا عنه   معاوية يف ترمجة    ابن كثري  وقال  
فلم يزل مستقالً باألمر يف هذه املدة إىل هذه السنة اليت كانت فيها وفاته، واجلهاد يف بالد العدو قائم، وكلمة                    

  )٢().سلمون معه يف راحة وعدل، وصفح وعفواهللا عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف األرض، وامل

  )٣().وهو خري ملوك املسلمني ،معاويةوأول ملوك املسلمني  (:ابن أيب العز احلنفيوقال 

  )٤().أمري املؤمنني ملك اإلسالم: ( يف ترمجتهالذهيبوقال 

  )٥(). من خيار امللوك، الذين غلب عدهلم على ظلمهـممعاويةو: (وقال

 رضي اهللا عنه فإنه من أبعد احملال على من كانت هذه سريته، أن حيمـل                معاويةق  وإذا ثبت هذا يف ح    
 وأهـل   ، وهذا يعين أن أولئك السلف     ، وهو من هو يف الفضل     ،رضي اهللا عنه على املنابر     عليالناس على لعن    

 وهذا  ،لى الضالل  واتفقوا ع  ،العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البالغ، قد مالؤوه على الظلم والبغي             
  )٦(.»جتتمع على ضاللة إن أميت ال«حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  مما نزهت األمة عنه بنص

 رضي اهللا عنه يف امللك، وما اشتهر به من احللم والـصفح، وحـسن الـسياسة    معاويةومن علم سرية    
  .الكذب عليه للرعية، ظهرله أن ذلك من أكرب

 وقـد   عبد امللك بن مروان    مضرب األمثال، وقدوة األجيال قال    ه يف احللم     رضي اهللا عن   معاويةفقد بلغ   
  )٧(.)ما رأيت مثله يف حلمه واحتماله وكرمه( :معاويةذكر عنده 

ما رأيت أحداً أعظم حلماً، وال أكثر سؤدداً، وال أبعد أناة، وال ألني خمرجـاً،                (:قبيصة بن جابر  وقال  
  )٨(.)معاويةوال أرحب باعاً باملعروف من 

                                                           
  .)٦/٢٣٢(منهاج السنة  )١(
  .)٨/١٢٢(ة والنهاية البداي )٢(
  .)٧٢٢ص(شرح العقيدة الطحاوية  )٣(
  .)٣/١٢٠(سري أعالم النبالء  )٤(
  .)٣/١٥٩(املصدر نفسه  )٥(
، ورواه اهليثمـي يف جممـع الزوائـد         )٨٨٨٤ رقم   ٤١ص(رواه ابن أيب عاصم يف السنة من حديث أنس رضي اهللا عنه              )٦(

) ٣/٣١٣٢٠(، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة      )٤٤٢ص( مع السنة    ، وحسنه األلباين يف ظالل اجلنة املطبوع      )٥/٢١٨(
  .)١٣٣١(رقم 

  .)٨/١٣٨(البداية والنهاية البن كثري  )٧(
  .املصدر نفسه )٨(



  ١٨٣

إين :  لو سـطوت عليـه؟ فقـال       :اً شديداً، فقيل له   ئ كالماً سي  معاويةأن رجالً أمسع     (:ابن كثري ونقل  
  )١().ألستحيي من اهللا أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعييت

  )٢(.) بلى من واجه الرجال مبثل هذا:معاويةما رأيت أنذل منك، فقال ( :معاويةـ وقال رجل ل

 رضي اهللا عنه سفهاء الناس وعامتهم اـاهرين لـه بالـسب     معاويةع حلم   فهل يعقل بعد هذا أن يس     
ه  على املنابر، ويأمر والت    علي بن أيب طالب   والشتائم، وهو أمري املؤمنني، مث يأمر بعد ذلك بلعن اخلليفة الراشد            

  .احلكم يف هذا لكل صاحب عقل وفهم !؟بذلك يف سائر األمصار والبلدان

 فليس فيه ما يدل على زعمـه،        صحيح مسلم فضي على تلك الفرية مبا عزاه إىل        وأما ما استدل به الرا    
 سـعداً  معاوية بن أيب سـفيان    أمر  (:  عن أبيه قال   عامر بن سعد بن أيب وقّاص     وهو ذا إمنا يشري إىل حديث       

سلم فلـن   أما ما ذكرت ثالثاً قاهلن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و           :  فقال ؟أبا تراب ما منعك أن تسب     : فقال
  .احلديث)٣()...أسبه، ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيلّ من محر النعم

 بسبه، وإمنا سأله عن السبب املانع له من         سعداً هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر        معاويةقول   (:النوويقال  
السب فأنـت    هل امتنعت تورعاً، أو خوفاً، أو غري ذلك، فإن كان تورعاً وإجالالً له عن             : كأنه يقول . السب

 قد كان يف طائفة يسبون فلم يسب معهـم،          اًسعدمصيب حمسن، وإن كان غري ذلك فله جواب آخر، ولعل           
مـا منعـك أن     :  وحيتمل تأويالً آخر أن معناه     :قالوا. وعجز عن اإلنكار، أو أنكر عليهم، فسأله هذا السؤال        

  )٤(). أخطأختطئه يف رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا، وأنه

 وبكاء  ،معاوية رضي اهللا عنه وثنائه عليه حبضور        عليـ ل ضرار الصُّدائي  معلقاً على وصف     القرطيبوقال  
 رضي اهللا   علي بفضل   معاويةوهذا احلديث يدل على معرفة      : ()٥( فيما قال  ضرارـ من ذلك، وتصديقه ل    معاوية

 معاويـة  أن يصرح بلعنه وسبه، ملـا كـان          يةمعاوعنه ومرتلته، وعظيم حقه، ومكانته، وعند ذلك يبعد على          
موصوفاً به من العقل والدين، واحللم وكرم األخالق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب ال يصح، وأصـح                   

وهذا ليس بتصريح بالسب، وإمنـا هـو         )؟أبا تراب ما مينعك أن تسب     ( :سعد بن أيب وقاص   ـما فيها قوله ل   
ده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، وملا مسع ذلـك                عن ماسؤال عن سبب امتناعه ليستخرج      

                                                           
  .املصدر نفسه )١(
  .)٨/١٣٨(البداية والنهاية  )٢(
  .)٤/١٨٧١) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي رضي اهللا عنه: (أخرجه مسلم يف صحيحه )٣(
  .)١٥/١٧٥(شرح صحيح مسلم  )٤(
  .)٢٤٢٤٨ص(تقدم ختريج هذا اخلرب ونقل طرف منه  )٥(



  ١٨٤

  )١().ملستحقه  سكت وأذعن، وعرف احلقمعاوية

 وأراد من ذلك    ،سعدـ إمنا قال ذلك على سبيل املداعبة ل       معاويةأن  : والذي يظهر يل يف هذا واهللا أعلم      
رجالً فطناً ذكياً، حيـب مطارحـة        رضي اهللا عنه كان      معاوية رضي اهللا عنه فإن      علياستظهار بعض فضائل    

 فـألقى سـؤاله ـذا       ، رضي اهللا عنهما   علي يف   سعدالرجال واستخراج ما عندهم، فأراد أن يعرف ما عند          
وال على   :ابن عباس  فقال له    ؟عليأنت على ملة    ( :ابن عباس ـوهذا مثل قوله رضي اهللا عنه ل      . األسلوب املثري 

 جاء على   ابن عباس ـ هنا ل  معاويةفظاهر أن قول    )٢(.) اهللا عليه وسلم    أنا على ملة رسول اهللا صلى      ،عثمانملة  
 هو من هذا الباب، وأما ما ادعى الرافضي من األمر بالـسب فحاشـا               سعدـسبيل املداعبة، فكذلك قوله ل    

  : واملانع من هذا عدة أمور، رضي اهللا عنه أن يصدر منه مثل ذلكمعاوية

 رضي اهللا عنه كما تقدم حىت يأمر غريه بسبه، بـل كـان              اًعلي نفسه ما كان يسب      معاويةأن  : األول
  .معظماً له، معترفاً له بالفضل والسبق إىل اإلسالم، كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه

:  فقالوا له  معاوية ومجاعة معه دخلوا على      أبا مسلم اخلوالين  أن  : وقد ورد من غري وجه     (:ابن كثري  قال  
  .اخلرب)٣(...).واهللا إين ألعلم أنه خري مين وأفضل، وأحق باألمر مين: ثله؟ فقال أم أنت معلياًهل تنازع 

 جعـل   معاوية إىل   عليملا جاء خرب قتل     (:  قال مغرية عن   جرير بن عبد احلميد    أيضاً عن    ابن كثري ونقل  
 ، والفقـه  ، إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفـضل         !وحيك: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال   : يبكي، فقالت له امرأته   

  )٤(.)والعلم

  !.! بل وحيمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذاعلياً معاويةفهل يسوغ يف عقل ودين أن يسب 

 رضي اهللا عنه بسب أو شـتم        عليـ رضي اهللا عنه تعرض ل     معاويةأنه ال يعرف بنقل صحيح أن       : الثاين
ه معه ووفاته، فهذا من أبعد ما يكون عند أهل أثناء حربه له يف حياته، فهل من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حرب            

  .العقول، وأبعد منه أن حيمل الناس على سبه وشتمه
 رضي اهللا عنه كان رجالً ذكياً، مشهوراً بالعقل والدهاء، فلو أراد محل الناس علـى                معاويةأن  : الثالث

الفضل والـورع،    وهو من هو يف      ،سعد بن أيب وقاص   يطلب ذلك من مثل       أفكان -حاشاه ذلك - عليسب  
  !؟معاويةـفهذا ال يفعله أقل الناس عقالً وتدبرياً، فكيف ب!! مع عدم دخوله يف الفتنة أصالً

                                                           
  .)٦/٢٧٨(املفهم للقرطيب  )١(
، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة          )١٤٥ص(، والصغرى   )١/٣٥٥(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى        )٢(

)١/٩٤(.  
  .)٨/١٣٢(البداية والنهاية البن كثري  )٣(
  .)٨/١٣٣(املصدر نفسه  )٤(



  ١٨٥

 واجتمعت  ، رضي اهللا عنهما له    احلسن بن علي   رضي اهللا عنه انفرد باخلالفة بعد تنازل         معاويةأن  : الرابع
 ة وحسن الـسياس   ، بل احلكمة  !؟علي سب    ودانت له األمصار بامللك، فأي نفع له يف        ،عليه الكلمة والقلوب  

 رضي اهللا عنـه     معاوية على   ى وتسكني األمور، ومثل هذا ال خيف      تقتضي عدم ذلك، ملا فيه من دئه النفوس،       
  .الذي شهدت له األمة حبسن السياسة والتدبري

والتقارب، مـا    من اُأللفة    علي رضي اهللا عنه بعد استقالله باخلالفة وأبناء         معاويةأنه كان بني    : اخلامس
.  فأجازمها مبائيت ألف   معاوية وفدا على    احلسني و احلسنأن  ( :ومن ذلك . هو مشهور يف كتب السري والتاريخ     

  )١(). ومل تعط أحداً أفضل منا:احلسنيما أجاز ما أحد قبلي، فقال له : وقال هلما

اهللا عليه وسلم، وأمر لـه      مرحباً وأهالً بابن رسول اهللا صلى       : ( فقال له  معاوية على   احلسنودخل مرة   
  )٢().بثالمثائة ألف

 إذ كيـف    ،علـي  من محله الناس على سب       ،معاوية وهذا مما يقطع بكذب ما ادعى الرافضي يف حق          
  .حيصل هذا مع ما بينه وبني أوالده من هذه األلفة واملودة، واالحتفاء والتكرمي

  .وذا يظهر احلق يف هذه املسألة، وتتجلى احلقيقة

  .مد على نعمه وتوفيقهفلله احل

   

   :زعم الرافضي أن الصحابة غريوا حىت يف الصالة والرد عليه 

  ).الصحابة غريوا حىت يف الصالة: ( حتت عنوان)١٣٠ص(قال الرافضي 
: ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل الصالة، قـال               ( :أنس بن مالك  قال  (

   .)؟األيس ضيعتم ما ضيعتم فيه

ال أعرف  :  فقال ؟ما يبكيك : فقلت.  وهو يبكي  دمشقـ ب أنس بن مالك  دخلت على   ( :الزهريوقال  
  .)شيئاً مما أدركت إال هذه الصالة، وقد ضيعت

يتوهم أحد أن التابعني هم الذين غريوا ما غريوا بعد تلك الفنت واحلروب، أود أن أذكّر بـأن                   وحىت ال 
 وكـذلك أم    ،عثمان بن عفان  عليه وسلم يف الصالة، هو خليفة املسلمني        أول من غري سنة الرسول صلى اهللا        

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        « :صحيحيهما يف   مسلم و البخاري فقد أخرج الشيخان     .عائشةاملؤمنني  

                                                           
  .)٨/١٣٩(البداية والنهاية البن كثري  )١(
  .)٨/١٤٠(املصدر نفسه  )٢(



  ١٨٦

 صلى بعـد    عثمان صدراً من خالفته مث إن       عثمان و أيب بكر  بعد   عمر بعده، و  أبو بكر  ركعتني، و  مىنـصلى ب 
  .»أربعاً

:  تتم الصالة يف السفر؟ قال     عائشة ما بال    :عروةـقلت ل ( :الزهري قال   صحيحه يف   مسلمكما أخرج   
  .)...عثمانإا تأولت كما تأول 
  : والرد عليه

 )١(صحيحه يف   البخاري وقد أخرجهما    ، رضي اهللا عنه   أنسأن هذين األثرين اللذين ذكرمها ثابتان عن        
 إمنـا  أنساً اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما زعم الرافضي، وذلك أن       وليس فيهما أي مطعن على أصحاب رسول      

 لبين أمية، وكان يؤخر الصالة إىل آخـر  العراق الذي كان والياً على احلجاج بن يوسفقال ذلك إنكاراً على    
 رضي اهللا عنه عنـدما كـان مقيمـاً          أنس فأنكر ذلك    )٢(-كما كان على ذلك بعض أمراء بين أمية       -وقتها  

 يريـد أن    أنس الصالة، فقام    احلجاج فأخر   أنس بن مالك  كنا مع   (:  قال ثابت البناين  على ما روى     قالعراـب
واهللا ما أعرف شيئاً مما كنا عليه       : يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال يف مسريه ذلك            

  .خل كالمهإ)٣()...على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .دمشق بعد قدومه إىل الزهري وتكلم باألثر الثاين الذي رواه عنه دمشقذلك ذهب إىل  بعد أنساًمث إن 

 احلجـاج  قدمها شـاكياً مـن       ،العراق على   احلجاج يف إمارة    دمشق أنسكان قدوم    (:ابن حجر قال  
  )٤(.)الوليد بن عبد امللك للخليفة، وهو إذ ذاك

ه، وما رأى فيه    أدركه يف آخر حيات    ان الذي  رضي اهللا عنه هو وصف حلال ذلك الزم        أنسفتبني أن قول    
 رضـي اهللا عنـه      أنسو. وقتها، من قبل بعض األمراء يف عهد الدولة األموية         ري الصلوات عن  من التغيري، وتأخ  

:  قـال أنـس كان من املعمرين بربكة دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث دعا له بطول العمر، فعـن                  
اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفـر لـه، فـدعا يل    : دعو له؟ فقال   خويدمك أال ت   :أم سليم قالت  «

فدفنت مائة وثالثة، وإن مثريت لتطعم يف السنة مرتني، وطالت حيايت حىت استحييت من الناس وأرجو                : بثالث
  )٥(.»املغفرة

                                                           
  .)٢/١٣(فتح الباري ) كتاب مواقيت الصالة، باب تضييع الصالة عن وقتها(صحيح البخاري  )١(
  .)٩/٩٤(البداية والنهاية البن كثري : انظر )٢(
  .)٢/١٣(ذكره ابن حجر يف فتح الباري  )٣(
  .)٢/١٣(فتح الباري  )٤(
  ).٢/١٠٦(األدب املفرد مع شرحه فضل اهللا الصمد ) باب من دعا بطول العمر(أخرجه البخاري يف األدب املفرد يف  )٥(

  .)٢٢٤١، ح٥/٢٨٤(صحح احلديث األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة  وقد



  ١٨٧

سنة يف سنة    قبل وفاته ب   دمشقإىل   ، وكان قدومه  )١( رضي اهللا عنه كانت سنة ثالث وتسعني       أنسووفاة  
  .اثنتني وتسعني

 يف سـنة اثنـتني      الوليـد  علـى    أنس قدم: ( قال إمساعيلعن   الرزاق بن عمر   عبد روى   ابن كثري قال  
  )٢().وتسعني

أنس ومعلوم أنه يف ذلك الوقت مل يكن بقي فيه من الصحابة إال القليل، بل ذهب بعض العلماء إىل أن                    
  )٣(.رضي اهللا عنهما بن واثلة الليثي الطفيل عامر أبو هو آخر من مات من الصحابة، مث بن مالك

وعلى هذا فأي لوم على الصحابة يف تغري الناس من بعدهم، ومن كان حياً منهم فهو منكر لذلك، كما                   
  . رضي اهللا عنهأنستقدم يف األثرين عن 

 ال يعم أمصار املسلمني كلها، وإمنا كـان يف بعـض األمـصار              أنسعلى أن هذا التغيري الذي ذكره       
أن ( :بشري بن يسار األنـصاري     من حديث    البخاري دون بقية البالد، يشهد هلذا ما رواه         ،الشام و العراقـك

 مـا  :صلى اهللا عليه وسلم، قال     ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول اهللا       :  فقيل له  ،املدينة قدم   أنس بن مالك  
  )٤(.)اً إال أنكم ال تقيمون الصفوفأنكرت شيئ

إطالق : ( حيث قال  ،أنسـ رمحه اهللا عند شرحه لألثرين السابقني ل       ابن حجر  وقد نبه على هذا احلافظ      
:  فقال املدينة خاصة، وإال فسيأيت يف هذا الكتاب أنه قدم          البصرة و الشام حممول على ما شاهده من أمراء        أنس

  .األثر، مث ساق )٥()...ما أنكرت شيئاً(

 رضي اهللا عنهما    عائشة و عثمانإن أول من غري سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم هو            : وأما قول الرافضي  
  . كانت تتم الصالة يف السفرعائشة وأن ،مىن رضي اهللا عنه الصالة يف عثمانمشرياً إلمتام 
 وجـه اجتـهادمها      رضي اهللا عنهما كانا جمتهدين، وقد اختلف العلماء يف         عائشة و عثمانأن  : هفجواب

                                                                                                                                                                                     
 دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم خلادمه بطـول          كتاب الدعوات، باب   (هوروى احلديث من طريق أخرى البخاري يف صحيح       

وليس يف  ) ٤/١٩٢٨) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضل أنس      (، ورواه مسلم يف     )١١/١٤٤(فتح الباري   ...) العمر
  .)أطل حياته(رواية الصحيحني 

  .)١/١١٣(، واإلصابة البن حجر )٩/٩٤(انظر البداية والنهاية البن كثري  )١(
  .)٩/٩٤(نهاية البداية وال )٢(
  .)١٦٠ص(الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري  )٣(
  .)٧٢٤، ح٢/٢٠٩(فتح الباري ) كتاب األذان، باب إمث من مل يتم الصفوف(رواه البخاري  )٤(
  .)٢/١٤(فتح الباري  )٥(



  ١٨٨

لكن الذي صوبه أكثر احملققني وقطعوا به، أما كانا يريـان           )١(.اختالفاً كبرياً، وذكروا وجوهاً كثرية يف ذلك      
  .جواز القصر واإلمتام، فأخذا بأحد اجلائزين

أما رأيـا القـصر جـائزاً        :اختلف العلماء يف تأويلهما، فالصحيح الذي عليه احملققون        (:النوويقال  
  )٢().وهو اإلمتام متام جائزاً، فأخذا بأحد اجلائزين،واإل

 أما  : يف السفر على أقوال، وأوىل ما قيل يف ذلك         عثمان و عائشةاختلف يف تأويل إمتام      (:القرطيبوقال  
مث ذكر بقيـة    )٣().تأوال أن القصر رخصة غري واجبة، وأخذا باألكمل، وما عدا هذا القول إما فاسد وإما بعيد               

  .د عليهااألقوال ور
 هنا يف سبب تأوهلما فيه ترجيح اإلمتام على القصر على اعتبـار أن القـصر                القرطيبوهذا الذي ذكره    

 ، فيه األمران  ي فالظاهر منه أنه يستو    النوويخبالف توجيه   . أخذا باألكمل : رخصة، وأن اإلمتام عزمية ولذا قال     
  .وإمنا أخذا بأحد اجلائزين

  . رضي اهللا عنهماعائشة وإمتام ،عثمانإمتام وقد فرق بعض احملققني بني سبب 

: )عثمان تأولت كما تأول     عائشةإن  : ( حيث قال يف شرح عبارة     ابن حجر كما ذهب إىل ذلك احلافظ      
 فتكاثرت،  عثمان يف اإلمتام بتأويل، ال احتاد تأويلهما، ويقويه أن األسباب اختلفت يف تأويل              عثمانـالتشبيه ب (

  )٤(.)عائشةخبالف تأويل 

 أنه كان يرى القصر خمتصاً مبن كان شاخصاً سـائراً،           عثمانواملنقول أن سبب إمتام     : (قال بعد ذلك   
عباد بـن   بإسناد حسن عن أمحد يف أثناء سفره فله حكم املقيم فيتم، واحلجة فيه ما رواه        مكةوأما من أقام يف     
 مث انصرف إىل دار الندوة،      ،مكةـ ركعتني ب   حاجاً صلى بنا الظهر    معاويةملا قدم علينا    (:  قال عبد اهللا بن الزبري   

وكـان  : لقد عبت أمر ابن عمك ألنه كان قد أمت الصالة، قـال           :  فقاال عمرو بن عثمان   و مروانفدخل عليه   
 عرفـة  ومىن صلى ا الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، مث إذا خرج إىل    مكة حيث أمت الصالة إذا قدم       عثمان

  )٥(.) أمت الصالةمىنـن احلج وأقام بقصر الصالة، فإذا فرغ م

  . رضي اهللا عنهعثمان قوالً آخر يف سبب إمتام ابن حجرفيكون هذا الذي ذكره 

                                                           
  .)٢/٥٧٥٧١(بن حجر ، وفتح الباري ال)٢/٣٢٧(، واملفهم للقرطيب )٥/١٩٥(انظر شرح صحيح مسلم للنووي  )١(
  .)٥/١٩٥(شرح صحيح مسلم  )٢(
  .)٢/٣٢٧(املفهم للقرطيب  )٣(
  .)٢/٥٧١(فتح الباري البن حجر  )٤(
  .)٤/٩٤(، واحلديث رواه أمحد يف املسند )٢/٥٧١(فتح الباري  )٥(



  ١٨٩

وهذا رجحه مجاعـة    : ( وقال ابن بطال  وعزاه إىل    ،القرطيب بعده القول املتقدم عن      ابن حجر وهلذا ذكر   
  )١().لسبب لكن الوجه الذي قبله أوىل لتصريح الراوي با،القرطيبمن آخرهم 

 فقد جاء عنها سبب اإلمتام      عائشةوأما  ( : فيه ابن حجر  رضي اهللا عنها فيقول      عائشةوأما وجه اجتهاد    
أا كانت تصلي يف الـسفر أربعـاً،        (:  عن أبيه  ،هشام بن عروة   من طريق    البيهقي صرحياً، وهو فيما أخرجه   

إسناده صحيح وهو دال على أا تأولت أن . ) إنه ال يشق عليخيتأابن : عتني، فقالت لو صليت رك  : فقلت هلا 
  )٢().القصر رخصة، وأن اإلمتام ملن ال يشق عليه أفضل

  . سابقاً يف سبب إمتامها رضي اهللا عنهاالقرطيبوهذا موافق ملا ذكره : قلت
 أن الذي محـل     الرافضةيف معرض ردهم على     ) باب الصحابة : (هذا وقد ذكر بعض العلماء احملققني يف      

 ملا بلغه أن بعض األعراب الذين كانوا شهدوا معه الصالة يف األعـوام        مىناهللا عنه على اإلمتام يف       رضي   عثمان
  .املاضية ظنوا أا ركعتان فأراد أن يعلمهم أا أربع

 رضي اهللا عنه على اإلمتام أنه بلغه أن قوماً مـن            عثمانوإن الذي محل     (:كتاب اإلمامة   يف نعيم أبوقال  
الصالة ركعتان، كذلك صليناها مع أمـري       :  رجعوا إىل قومهم فقالوا    مىنـا معه الصالة ب   األعراب ممن شهدو  

 فألجل ذلك صلى أربعاً ليعلمهم ما يـستنوا بـه للخـالف             ،مىنـ رضي اهللا عنه ب    عثمان بن عفان  املؤمنني  
  )٣().واالشتباه

وأما ترك  : (رضي اهللا عنه   عثمانأُثريت ضد     يف معرض رده على الشبه اليت      العواصم يف   ابن العريب وقال  
فاجتهاد إذ مسع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك يف منازهلم، فرأى أن السنة رمبا أدت إىل إسقاط                  : القصر

إن املـسافر خمـري بـني القـصر         : الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن مجاعة من العلماء قالوا          
  )٤().واإلمتام

رضي اهللا عنه كان يقصر الصالة يف بداية عهده، بل بقي سبع سنني مـن                عثمانويؤيد هذا أن    : قلت
  . مث أمت بعد ذلك، فهو دليل أنه ما فعل ذلك إال ألمر طرأ،مىنـخالفته وهو يقصر الصالة ب

 سبع سنني من إمارته ال يصلي       عثمانحججت مع   (:  أنه قال  عمران بن حصني   عن   ابن أيب شيبة  روى  
  )٥(.) أربعاًمىنـإال ركعتني، مث صلى ب

                                                           
  .)٢/٥٧١(فتح الباري البن حجر  )١(
  .املصدر نفسه )٢(
  .)٣١٢ص(اإلمامة والرد على الرافضة  )٣(
  .)٩٠ص(العواصم من القواصم  )٤(
  .)٢/٢٠٧(املصنف البن أيب شيبة  )٥(



  ١٩٠

 رضي اهللا عنهما كانا جمتهدين فيما ذهبا إليه أياً كان الـسبب             عائشة و عثمانوعلى كل حال فكل من      
  .احلامل هلما على ذلك

  .وإذا ما تقرر هذا اندحضت دعوى الرافضي يف النيل منهما، وانكشفت شبهته، وبطل افتراؤه وظلمه

عثمـان بـن    ؤكدة ملا تقدم من براءة أمري املؤمنني        وزيادة على هذا أذكر هنا بعض األوجه األخرى امل        
  . رضي اهللا عنهما مما رمامها به الرافضيعائشة  وأم املؤمنني،عفان

أما جمتهدان، واتهد معذور، بل مأجور على كل حال لقول الـنيب صـلى اهللا عليـه     : الوجه األول 
  )١(.»فاجتهد مث أخطأ فله أجرإذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم «: وسلم

  . ال خيتلفون فيه، وإمنا خيالف فيه أهل البدعأهل السنةوهذا أمر مقرر عند 

وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمة، وإن كـان ذلـك يف                (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )٢().املسائل العلمية، ولوال ذلك هللك أكثر فضالء األمة

ـ     و ،الثوري و ،الشافعي و أيب حنيفة ـذا قول السلف وأئمة الفتوى ك     ه: (ويقول أيضاً   يداود بـن عل
 وغـريه،   ابن حزم كما ذكر ذلك عنهم     .  وال يف الفرعية   ،وغريهم، اليؤمثون جمتهداً خمطئاً يف املسائل األصولية      

 وال ،كفـرون ي هذا هو القول املعروف عن الصحابة، والتابعني هلم بإحسان، وأئمة الـدين، أـم ال            : وقالوا
  )٣(...).من اتهدين املخطئني، ال يف مسألة عملية وال علمية  وال يؤمثون أحداً،يفسقون

 رضي اهللا عنهما وإمنا هو قول       عائشة و عثمانأن القول بإمتام الصالة يف السفر مل ينفرد به          : الوجه الثاين 
  .طائفة من الصحابة

 رضي اهللا عنها وعـن      عائشةم الصالة يف السفر منهم      وقد رأى مجاعة من الصحابة إمتا      (:أبو نعيم قال  
 وأربعة عشر من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            ، رضي اهللا عنه   سلمان و ، رضي اهللا عنه   عثمانأبيها، و 
  )٤().وسلم

- حممد الباقر فيما نسبوه إىل الكايف عدالته كما جاء يف     الرافضة رضي اهللا عنه ممن يعتقد       سلمانو: قلت
 ،املقداد بن األسـود   ... كان الناس أهل ردة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ثالثة           (: - بريء وهو من ذلك  

                                                           
، )٧٣٥٢، ح ١٣/٣١٨(فتح الباري   ) كتاب االعتصام، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ         : (رواه البخاري يف   )١(

  .)١٧١٦، ح٣/١٣٤٢(صحيح مسلم ) كتاب األقضية، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: (ومسلم
  .)٢٠/١٦٥(جمموع الفتاوى  )٢(
  .)١٩/٢٠٧(املصدر نفسه  )٣(
  .)٣١٢(اإلمامة  )٤(



  ١٩١

  )١()... رمحة اهللا وبركاته عليهمسلمان الفارسي و،أبو ذر الغفاريو

 رضـي اهللا    عائـشة  و ،عثمان رضي اهللا عنه معذوراً يف اجتهاده بإمتام الصالة فكذلك           سلمانفإذا كان   
 ويتوجـه   ،سلمان ذا طعن يف     عائشة و عثمانكما أن الطعن يف     .  ذلك حكمهما حكمه   عنهما معذوران يف  

  .عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على حد سواء
أن الصحابة رضي اهللا عنهم سواء من قال بإمتام الصالة يف السفر، أو من قال بالقصر،                :  الوجه الثالث 

 املكي أيب جنيح عن الرمحن بن حصني عبد من طريق    أيب شيبة ابن  ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى         
اصطحب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعـضهم                (: قال

  )٢(.)يصوم، وبعضهم يفطر، فال يعيب هؤالء على هؤالء، وال هؤالء على هؤالء

ألنكر كل فريق منهم على اآلخر ما يرى          هذا، وإال  وهذا يدل على أم كانوا يرون التوسعة يف       : قلت
أنه منكر وخمالفة، فهم أقوم الناس بعد رسول اهللا بدينه، وأشدهم على املخالفني هلديـه، فرضـي اهللا عنـهم                    

  .أمجعني
 تـابعوه   مىن رضي اهللا عنه يف      عثمانأنه ثبت أن عامة الصحابة الذين شهدوا الصالة مع          : الوجه الرابع 

 رضي اهللا عنه اإلمام العـام  عثمانـل كان بعضهم إماماً خاصاً ألصحابه فصلى م أربعاً متابعة ل        على ذلك، ب  
 فخرج  ، فاعتذر له  ، يف إمتامه للصالة   عثمان كلم   الرمحن بن عوف   عبد أن   تارخيه يف   الطربيللحج على ماروى    

اعمل أنـت مبـا   : فما أصنع؟ قال: لال، قا : غُري ما يعلم؟ قال    !أبا حممد (:  فقال ابن مسعود  فلقي   الرمحن عبد
عبد الرمحن بـن  أربعاً، فصليت بأصحايب أربعاً، فقال   اخلالف شر، قد بلغين أنه صلى  :ابن مسعود تعلم، فقال   

يعين نـصلي  - قد بلغين أنه صلى أربعاً فصليت بأصحايب ركعتني، وأما اآلن فسوف يكون الذي تقول           :عوف
  )٣(.)-معه أربعاً

فقيل :  صلى أربعاً قال   عبد اهللا أن  ( عن أشياخه    معاوية بن قرة   فحدثين   :األعمشقال   سنن أيب داود  ويف  
  )٤(.)اخلالف شر:  مث صليت أربعاً قال،عثمانعبت على : له

 عليه، عثمان لو كان املسافر ال جيوز له اإلمتام، كما جيوز له القصر، ملا تابعوا   :قلت: ( معلقاً اخلطايبقال  
ن الصحابة متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز اإلمتام، وإن كـان                إذ ال جيوز على املأل م     

                                                           
  .)٨/٢٤٥(روضة الكايف  )١(
  .)٢/٢٠٨ (ةاملصنف البن أيب شيب )٢(
  .)٤/٢٦٨(تاريخ الطربي  )٣(
  .)٢/٤٩٢) (كتاب املناسك، باب الصالة مبىن: (رواه أبو داود يف سننه )٤(



  ١٩٢

  )١().االختيار عند كثري منهم القصر

 رضي اهللا عنه أنه اجتهد يف مسائل فأخطأ وخـالف بـذلك الـسنة              عليأنه ثبت عن    : الوجه اخلامس 
  . فلم يضره ذلك ملّا كان جمتهداً،متأوالً

 رضـي اهللا عنـه يف   علـي وكذلك قضى   : ( بعض هذه املسائل فقال    ن تيمية ابوقد ذكر شيخ اإلسالم     
 بـأن هلـا مهـر       بروع بنت واشق  املفوضة بأن مهرها يسقط باملوت، مع قضاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف              

وقوله ملا  .  حىت غضب النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجع عن ذلك          ،أيب جهل طلبه نكاح بنت     وكذلك. نسائها
 إمنـا   :عليأال تصليان فقال    «: قال  النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الصالة بالليل فاحتج بالقدر، ملا           مةفاطندبه و 

 وكـان   : فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولّى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقـول                ،أنفسنا بيد اهللا  
  .أيب جهلعه عن خطبة بنت  عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعلي و»... جدالًيءاإلنسان أكثر ش

 :مهر هلا إذا مات الزوج، وقوله      وأما بعضها كفتياه بأن املتوىف عنها تعتد أبعد األجلني، وأن املفوضة ال           
، مع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري نساءه ومل يكن ذلك              )إن املخرية إذا اختارت زوجها فهي واحدة      (

اخـتالف  ( يف كتاب الشافعيا حىت مات، وكذلك مسائل كثرية ذكرها      طالقاً، فهذه مل يعرف إال بقاؤه عليه      
  )٢(...).)عبد اهللا وعلي

 رضي اهللا عنه من االقتتال العظيم بني املسلمني الذي كان           عليوأعظم من هذا ما حصل يف عهد        : قلت
لك املسائل اليت    رضي اهللا عنه معذوراً يف هذا ويف ت        عليأحد أطرافه حىت قتل من قتل من املسلمني، فإن كان           

 أوىل بالعذر يف مسألة واحدة وافقه عليها من وافقه عثمانـ ف،شيخ اإلسالمخالف فيها، وهي كثرية كما ذكر       
مل أطلـت الفتنـة      من الصحابة، وعذره الباقون، هذا مع ما امتاز به عهده من عصمة دماء املسلمني، حىت إنه               

ى نفسه، وى من أراد نصرته من الصحابة عن القتال حـىت            برأسها وحاصره الثوار يف البيت آثر املسلمني عل       
 رضي اهللا عنه الذي قاتل ورغّب يف القتال معه، وهو يف كـل ذلـك                عليقتل شهيداً رضي اهللا عنه، خبالف       

وإمنا أردت دحض شبهة هذا الرافضي احلاقد مبا ال يستطيع رده وال            . معذور بل مأجور رضي اهللا عنه وأرضاه      
  .دفعه

 رضي اهللا عنهما مما رمامها به الرافضي بسبب االجتـهاد يف مـسألة              عائشة و عثمانهر براءة   وذا تظ 
  .القصر

   .فلله احلمد والفضل

                                                           
  .)٢/١٨١(معامل السنن  )١(
  .)٦/٢٢٩(منهاج السنة  )٢(



  ١٩٣

   :طعن الرافضي يف عمر رضي اهللا عنه وزعمه أنه كان جيتهد يف مقابل النصوص والرد عليه 

السنن النبوية، بـل يف      جيتهد ويتأول مقابل النصوص الصرحية من        عمر وكان   )١٣١ص(قال الرافضي   
متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا        (: مقابل النصوص الصرحية من القرآن احلكيم فيحكم برأيه كقوله        

  .)عليه وسلم وأنا أى عنهما وأعاقب عليهما
ـ   إن فَ(: رغم قول اهللا تعاىل يف سورة املائدة) ال تصلّ(ويقول ملن أجنب ومل جيد ماًء    وا مجِـدت اًء لَـم

  ).)١()فَتيمموا صعيداً طَيباً

اليت أجاب العلماء     القدمية الرافضة رضي اهللا عنه لنهيه عن املتعتني، هذه من مطاعن           عمرطعنه يف   : قلت
  .يدحض بطالن دعواهم فيها عنها مبا

ـ ابن املطهر ضمن رده على  منهاج السنة  رمحه اهللا يف     ابن تيمية قال شيخ اإلسالم     وإن : (سألة يف هذه امل
كانـت   إن املتعة (:  وكان يقول  ،عمر من   )٢( كان أعظم ياً عنها    أبو ذر ـ لكونه ى عنها، ف    عمرقدحوا يف   

، فإن كان اخلطأ يف هـذه       )٣(ويعظمونه أبا ذر ، وهم يتولون    )خاصة بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 وأفقـه،   ، أفـضل  عمر دونه، و  عمريف يقدح يف     وإال فك  ،أيب ذر املسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا يف        

  .وأعلم منه

إين (:  ملـا قـال لـه   الضُّيب بن معبد رضي اهللا عنه مل حيرم متعة احلج بل ثبت عن  عمرإن  : ويقال ثانياً 
  )٤(. وغريهالنسائيرواه  ) هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم:عمرأحرمت باحلج والعمرة مجيعاً فقال له 

إن أيب مل يرد    : إن أباك ى عنها فيقول    :  رضي اهللا عنه يأمرهم باملتعة فيقولون له        بن عمر  عبد اهللا وكان  
  ؟عمرأفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم : فإذا أحلوا عليه قال: ما تقولون

 عمـر  وإمنا كان مراد     ،لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت     :  أيضاً أنه قال   عمروقد ثبت عن    
 اهللا عنه أن يأمرهم مبا هو األفضل، وكان الناس لسهولة املتعة تركوا االعتمار يف غري أشهر احلج، فأراد                   رضي

أال يعرى البيت طول السنة، فإذا أفردوا احلج اعتمروا يف سائر السنة، واالعتمار يف غري أشهر احلج مع احلج يف                    

                                                           
  .]٦:املائدة[..).فَلَم تجِدوا ماًء(هكذا أورد اآلية فأخطأ يف النقل واآلية الصحيحة  )١(
كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد صـلى        : (روى مسلم يف صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال              )٢(

كتـاب  (صحيح مسلم   ) تصلح املتعتان إال لنا خاصة، يعين متعة النساء ومتعة احلج          ال: (ويف رواية ) اهللا عليه وسلم خاصة   
  .)٢/٨٩٧) (احلج، باب جواز التمتع

 ، وسـلمان  ،أبو ذر : سبق أن تقدم نقل رواية الكايف يف زعمهم أن الناس ارتدوا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ثالثة                   )٣(
  .ا الكتابمن هذ) ٣٨٨ص(واملقداد بن األسود، انظر 

  .)٥/١١١١٤) (كتاب مناسك احلج، باب القران: (رواه النسائي يف )٤(



  ١٩٤

  ...ريهمأفضل من املتعة باتفاق الفقهاء األربعة وغ أشهر احلج
 ، فكان يه عن املتعة على وجه االختيار       ، عن ضده  ى  ،الفاضل بالشيء  واإلمام إذا اختار لرعيته األمر    

 مث كان يـه     ،أى عنهما : وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي، بل قال       : ال على وجه التحرمي، وهو مل يقل      
  .عن متعة احلج على وجه االختيار لألفضل ال على وجه التحرمي

إنه ى عن الفسخ، والفسخ حرام عند كثري من الفقهاء، وهو من مسائل االجتهاد، فالفسخ               : وقد قيل 
 وغريه من فقهاء احلديث وغريهم ال حيرمون الفـسخ، بـل            أمحد لكن   ،الشافعي و ،مالك و ،أبو حنيفة حيرمه  

 ،عمران بن حـصني    و ،ليع:  يف هذه املسألة بل بقول     عمريستحبونه، بل يوجبه بعضهم، وال يأخذون بقول        
  .... وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم،ابن عمر و،ابن عباسو

     عن متعة النساء فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حرم متعة النساء                عمر يوأما ما ذكره من 
حممـد بـن      ابين احلسن و ،عبد اهللا عن  الزهري   وغريمها عن    الصحيحنيبعد اإلحالل، هكذا رواه الثقات يف       

 رضي اهللا عنه    ابن عباس ـ رضي اهللا عنه أنه قال ل      علي بن أيب طالب    عن   ،حممد بن احلنفية   عن أبيهما    ،احلنفية
، )١(خيرب  إنك امرؤ تائه، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم املتعة وحلوم احلمر األهلية عام                :ملا أباح املتعة  

سفيان  و ،مالك بن أنس  أحفظهم هلا، أئمة اإلسالم يف زمام، مثل         أعلم أهل زمانه بالسنة و     الزهريرواه عن   
 وغريمها، ممن اتفق املسلمون على علمهم وعدهلم وحفظهم، ومل خيتلف أهل العلم باحلديث يف أن هذا                بن عيينة 

  .حديث صحيح متلقى بالقبول ليس يف أهل العلم من طعن فيه

 علـي ، وقد تنازع رواة حـديث  )٢(ح إىل يوم القيامةوكذلك ثبت يف الصحيح أنه حرمها يف غزاة الفت     
ـ    توقيت لتحرمي احلمر فقط، أوله ولتحرمي املتعة؟ فاألول قول        ) عام خيرب : (رضي اهللا عنه هل قوله      ةابـن عيين

إا حرمت مث أحلّت مث حرمت، وادعـت طائفـة          : إمنا حرمت عام الفتح، ومن قال باآلخر قال       : وغريه قالوا 
  .بعد ذلك مث حرمت يف حجة الوداع أا أحلت :ثالثة

فالروايات املستفيضة املتواترة متواطئة على أنه حرم املتعة بعد إحالهلا، والصواب أا بعد أن حرمت مل                
حلوم احلمـر     حرمت خيرب بل عام    ،خيرب ومل حتل بعد ذلك، ومل حترم عام         مكةحتل وأا إمنا حرمت عام فتح       

  .األهلية

  ... رضي اهللا عنه ذلك عليهعلي بن أيب طالبتعة وحلوم احلمر فأنكر  يبيح املابن عباسوكان 
 اتبعوا  أهل السنة ـ رضي اهللا عنه أنه رجع عن ذلك ملا بلغه حديث النهي عنهما ف             ابن عباس وقد روى   

                                                           
كتاب النكاح، باب ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكـاح املتعـة               : (يف) إنك امرؤ تائه  : (رواه البخاري بدون   )١(

  .)١٤٠٧، ح٢/١٠٢٧ (...)كتاب النكاح، باب نكاح املتعة: (، ومسلم)٥١١٥، ح٩/١٦٦(فتح الباري ) أخرياً
  .)٢/١٠٢٥) (كتاب النكاح، باب نكاح املتعة: (رواه مسلم يف صحيحه من حديث سربة اجلهين رضي اهللا عنه )٢(



  ١٩٥

ن  فيما رواه ع   علياً خالفوا   الشيعة وغريه من اخللفاء الراشدين فيما رووه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، و             علياً
  )١().النيب صلى اهللا عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه

 منع الناس من متعة     عمرومنها أن   : ( والرد عليها  عمر على   الرافضة ضمن ذكره ملطاعن     الدهلويويقول  
النساء ومتعة احلج مع أن كلتا املتعتني كانتا يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم، فنسخ حكم اهللا تعاىل وحرم ما أحله              

هللا صلى اهللا عليه وسـلم      متعتان كانتا على عهد رسول ا     (:  من قوله  أهل السنة بحانه، بدليل ما ثبت عند      اهللا س 
عنهماىوأنا أ (.  

 وقـد روى    ،مـسلم  و البخاري الصحاح الست، وأصحها     أهل السنة أن أصح الكتب عند     : واجلواب
 عليه وسلم قد حرم هو املتعـة        أنه صلى اهللا  « سربة بن معبد اجلهين    و سلمة بن األكوع   عن   صحيحه يف   مسلم

 ومثل هذه الرواية    )٢(»القيامة بعدما كان أحلها ورخصها هلم ثالثة أيام، وجعل حترميها إذ حرمها مؤبداً إىل يوم             
 )٣( رواية األئمة عن األمري بتحرميها،     أهل السنة  وغريمها من كتب     الصحيحنييف الصحاح األخر، وقد ثبت يف       

 كانت مبدأ خيرب فمردود ألن غزوة األوطاس مث أُحلت يف غزوة   خيربان يف غزوة     أن ذلك ك   الشيعةفإن ادعت   
حممـد بـن     ابين   احلسن و عبد اهللا  عن   أهل السنة متعة النساء، فقد روى مجع من        حترمي حلوم احلمر األهلية، ال    

م أن أنادي بتحرمي    أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      «:  عن أبيهما عن األمري كرم اهللا وجهه أنه قال         احلنفية
فقد علم أن حترمي املتعة كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة أو مرتني، فالذي بلغه النـهي                      »املتعة

 ارتكاا أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها، وآيات          عمرامتنع عنها ومن ال فال، وملا شاع يف عهد          
  ...الكتاب شاهدة على حرمتها

 أركان العمرة مع احلج يف سفر واحد يف أشهر احلج قبل الرجوع             ة تأدي أعين-: ن متعة احلج  اجلواب ع و
 نعم إنه كان يرى إفراد احلج والعمـرة أوىل          - مل مينعها قط ورواية التحرمي عنه افتراء صريح        عمرأن  -إىل بيته   

سـفيان   و ،الـشافعي إلمام   التمتع، وعليه ا   : أو يف سفر واحد وهو     ، القران :من مجعهما يف إحرام واحد وهو     
: إىل قولـه  ] ١٩٦:البقـرة )) [وأَتمُّوا الْحج والْعمرةَ للَّه   (: ( وغريهم لقوله تعاىل   هإسحاق بن راهوي  و ،الثوري

))    جإِلَى الْح ةرمبِالْع عتمت نال علـى املفـرد     ، فأوجب سبحانه اهلدي على املتمتع     ،اآلية] ١٩٦:البقرة)) [فَم ، 
 وألنه صلى اهللا عليه وسـلم       ؛اً ملا فيه من النقصان، كما أوجبه تعاىل يف احلج إذا حصل فيه قصور ونقص              جرب

 املدينة كذلك، ومل حيج فيها بل رجع إىل         جعرانة وعمرة   ،حج يف حجة الوداع مفرداً، واعتمر يف عمرة القضاء        
  .مع وجود املهلة

                                                           
  .)٤/١٨١٩١(منهاج السنة  )١(
  .)٣٩٦ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .)٣٩٦ص(تقدم خترجيه  )٣(



  ١٩٦

عناه أن الفسقة وعوام الناس ال يبالون بنهي الكتـاب          فم )وأنا أى عنهما  ( عمروأما ما رووا من قول      
وأَتمُّـوا الْحـج    (: (وقوله تعاىل  ]٧:املؤمنون)) [فَمن ابتغى وراَء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ      (: (وهو قوله تعاىل  

 لَّهةَ لرمالْعوا        إال أن حيكم عليهم احلاكم والسلطان، وجيرب      ] ١٩٦:البقرة)) [و هم على مراعاة ما أمروا به وما
 ،عنه، فلذلك أضاف النهي إىل نفسه، فقد تبني لك وهللا تعاىل احلمد زيف أقواهلم، وظهر لك مزيد ضـالهلم                  

  )١(). وكلمة الصدق تسمو،واحلق يعلو

ـ       .  لنهيه عن املتعتني   عمر يف طعنهم يف     الرافضةفظهر ذا بطالن دعوى       يأما متعة احلج فلم ينه عنها 
وجه االختيار لألفضل، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس لالعتمـار يف                وإمنا كان يه على    ،حترمي

 وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقلـه          ، عن فسخ احلج إىل عمرة     عمرغري أشهر احلج، وقيل إمنا كان ي        
  )٢(.مرةألن احلج أحد النسكني فلم جيز فسخه كالع ؛املغين يف ابن قدامة

 رضـي   علي وكان   ،وأما متعة النساء فالذي حرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن كان أحلها              
 علـي  رضي اهللا عنهما فأنكر عليه       ابن عباس اهللا عنه من أشد الناس إنكاراً على من قال حبلها، وإمنا قال حبلها              

ضي اهللا عنه بتحرمي رسول اهللا صلى اهللا عليه          ر عليرضي اهللا عنه ورجع عن ذلك ملا بلغه احلديث الذي رواه            
رضي اهللا عنه بعض الصحابة وهي خمرجة يف صـحاح           عليوسلم هلا، وكذلك روى أحاديث حترمي املتعة غري         

 رضي اهللا عنه يف يه عن املتعة بعد أن ثبت حترمي رسول اهللا صلى اهللا       عمر كما تقدم، فأي لوم على       أهل السنة 
  .وم القيامةعليه وسلم هلا إىل ي

   

   :والرد عليه) فلم نصرب(طعن الرافضي على الصحابة بقول أنس  

  ).الصحابة يشهدون على أنفسهم: ( حتت عنوان)١٣٢ص(قال الرافضي 

إنكم سترون بعـدي أثـرة      : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار        « :أنس بن مالك  روى  (
   .»فلم نصرب:  قال أنس، احلوض فاصربوا حىت تلقوا اهللا ورسوله على،شديدة

 طـوىب لـك     : فقلت -رضي اهللا عنهما  - الرباء بن عازب  لقيت  (:  عن أبيه قال   العالء بن املسيب  وعن  
  .) إنك ال تدري ما أحدثنا بعده!يا ابن أخي: صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعته حتت الشجرة فقال

ين بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم حتـت الـشجرة،           وإذا كان هذا الصحايب من السابقني األولني، الذ       
ورضي اهللا عنهم، وعلم ما يف قلوم فأثام فتحاً قريباً، يشهد على نفسه وعلى أصحابه بأم أحدثوا بعد النيب           

                                                           
  .)٢٥٢٥٨ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية  )١(
  .)٥/٢٥٢(ة انظر املغين البن قدام )٢(



  ١٩٧

صلى اهللا عليه وسلم، وهذه الشهادة هي مصداق ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم وتنبأ به مـن أن أصـحابه                      
  ....)ده، ويرتدون على أدبارهمسيحدثون بع

إن من أغرب الغريب أن يطعن هذا الرافضي احلاقد، فيمن يعترف هلم بفضل الصحبة والـسبق                : قلت
الطعن عليهم، ما دلت عليه اآلية الكرمية يف الثناء على أولئك السابقني األولني وهي          لإلسالم، مضمناً كالمه يف   

ن الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم             لَقَد رضي اللَّه ع   (: (قوله تعاىل 
وهو ذا يؤكد أنه أثناء طعنه يف الصحابة غري غافل عن هذه اآلية وغريهـا               ] ١٨:الفتح)) [وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً  

اء اهللا العظيم على هؤالء الصحابة، وإخبار اهللا أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعـد هلـم                 من اآليات املتضمنة ثن   
  .جنات جتري حتتها األار

وهذا تكذيب منه صريح لنص القرآن، ورد قبيح ألخباره، ومشاقة ومعاندة ألحكامه، وهذا واهللا هـو                
ن الرد ألحكام القرآن بـشيء مـن   الكفر الصريح الذي ال يشك فيه أحد من أهل العلم، خصوصاً إذا ما اقتر     

 الذين بايعوا النيب    ،وإذا كان هذا الصحايب من السابقني األولني      : (السخرية واالستهزاء، وذلك يف قول الرافضي     
 يشهد على نفسه    ، ورضي اهللا عنهم، وعلم ما يف قلوم فأثام فتحاً قريباً          ،صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة     

خرب به صـلى اهللا      وهذه الشهادة هي مصداق ما أ      ،ا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم      وعلى أصحابه بأم أحدثو   
  .خل كالمهإ..) .عليه وسلم

الصحابة، وما ادعاه من إحـداثهم        على طعنه يف   )فلم نصرب ( رضي اهللا عنه     أنسوأما استشهاده بقول    
من قريب    الدعوى الفاسدة ال    ما يدل على تلك    أنسقول   وردم بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فليس يف        

  .أو بعيد
وبيان ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد لألنصار عهداً أم سيالقون أثرة وظلماً شديداً بعـده،                  

إنكم سترون بعدي أثرة    .. .«:  وفيه يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،أنس من حديث    الصحيحنيكما جاء يف    
  )١(.»فلم نصرب :أنسسوله على احلوض، قال شديدة فاصربوا حىت تلقوا اهللا ور

 رضي اهللا عنه متعلق مبا أوصاهم به من الصرب على ظلم الوالة واستئثارهم باحلقوق علـيهم،             أنسفقول  
 فهـذا   ،وغاية ما يدل عليه أم مل يصربوا على ظلم الوالة، خبالف ما ادعى الرافضي من اإلحداث والـردة                 

  .اليتحمله السياق وال يدل عليه

حق الوالة جاء مفـسراً يف        وأمر به غريهم يف    ،والصرب الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار         

                                                           
كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النيب صـلى         (يف    رواه البخاري  ،جزء من حديث أنس يف خرب قسمة الغنائم يوم حنني          )١(

كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفـة      (، ومسلم   )٣١٤٧، ح ٦/٢٥١(فتح الباري   ...) اهللا عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوم     
  .)١٠٥٩، ح٧٣٤، ٢/٧٣٣) (قلوم



  ١٩٨

 : رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال           ابن عباس حديث    من نيالصحيحأحاديث أخرى، ففي    
  )١(.»هليةمات ميتة جا  فإنه من خرج من السلطان شرباً،من كره من أمريه شيئاً فليصرب«

من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإنه مـن فـارق             «:  أيضاً ابن عباس ويف رواية أخرى عن     
  )٢(.»ة إال مات ميتة جاهلي،اجلماعة شرباً فمات

فتبني أن الصرب على الوالة يكون بلزوم مجاعة املسلمني، وعدم اخلروج على السلطان، وعلـى هـذا                  
 ، املتمسكني بوصية نبيهم صلى اهللا عليه وسلم       ،األنصار من الصابرين على الوالة     رضي اهللا عنه وسائر      أنسـف

إذ ال يعرف يف تأريخ األنصار أن أحداً منهم خرج على احلكام، ال يف عهد اخللفاء الراشدين، وال فيما أدركوا                    
، وقد أدرك بعـض     )٣( رضي اهللا عنه من آخر الصحابة موتاً كما تقدم         أنسمن عهد الدولة األموية، وقد كان       

 ومع هذا ال يعـرف مـن        ،العراق الذي كان أمرياً عليه عندما كان يف         احلجاج بن يوسف  األمراء الظلمة مثل    
 بـل كـان يف   ، من الظلم والبطشاحلجاجعليه، مع ما هو معروف به    سريته أنه نازعه يف سلطانه، وال خرج      

 فال خيرجه ذلك عن صربه رضي       ، السب والشتم   لرمبا تعرض له بشيء من     احلجاجذلك صابراً حمتسباً، وكان     
 وهو يعرض النـاس     احلجاجكنت يف القصر مع     : ( قال علي بن يزيد   من رواية    ابن كثري  على ما نقل     ،اهللا عنه 
 ومرة مـع   ؟عليمع   جوال يف الفنت مرة      !خبيث  هي يا  :احلجاج فقال   أنس بن مالك   فجاء   ،ابن األشعث ليايل  

 بيده ألستأصـلنك كمـا تـستأصل الـصمغة،          احلجاج أما والذي نفس     ،شعثابن األ  ومرة مع    ،ابن الزبري 
  .وألجردنك كما جترد الضب

  )٤(.)أنسفاسترجع :  قال!إياك أعين أصم اهللا مسعك:  إياي يعين األمري؟ قال:أنس يقول :قال

ي عهـده   حتقيقاً لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومتسكاً بالعهد الذأنسوهذا مما يدل على صرب  
فهذا ال يشكل على من عـرف سـرية          )فلم نصرب ( رضي اهللا عنه     أنسإليه رضي اهللا عنه وأرضاه، وأما قول        

 لشدة خوفهم مـن اهللا      ، واستعظامهم ذنوم  ، وما كانوا عليه من مقتهم ألنفسهم      ،الصحابة رضوان اهللا عليهم   
إنكم لتعملون أعمـاالً    «:  عنه أنه قال    رضي اهللا  أنس عن   صحيح البخاري تعاىل، وتعظيمهم له، ولذا ثبت يف       

  )٥(.»النيب صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات هي أدق يف أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد
                                                           

، ١٣/٥فتح الباري   )  سترون بعدي أموراً تنكروا    :يف كتاب الفنت، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         ( البخاري   رواه )١(
  .)١٨٤٩، ح٣/١٤٧٨...) (كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني(، ومسلم ٧٠٥٣ح

، ١٣/٥(فتح الباري   )  بعدي أموراً تنكروا    سترون :يف كتاب الفنت، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         (رواه البخاري    )٢(
  .)١٨٤٩، ح٣/١٤٧٧...) (كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني(، ومسلم )٧٠٥٤ح

  .من هذا الكتاب) ٣٨١ص(انظر  )٣(
  .)٩/٩٦(البداية والنهاية البن كثري  )٤(
  .)٦٤٩٢، ح١١/٣٢٩(فتح الباري ) كتاب الرقاق، باب مايتقى من حمقرات الذنوب: (رواه البخاري يف )٥(



  ١٩٩

 على اخلليفة ملا اشتد أذاه      احلجاجما قام به من شكوى       )مل نصرب (:  رضي اهللا عنه أراد بقوله     أنسولعل  
واهللا : ( ويقول احلجاج يشكو إليه    عبد امللك  بعث إىل    أنساً أن   بن عياش أيب بكر    عن   ابن كثري له على ما روى     

 وأنا خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـشر            ،لو أن اليهود والنصارى رأوا من خدم نبيهم ألكرموه        
  )١().سنني

إذ  على اخلليفة، وهـو      احلجاج شاكياً   دمشق رضي اهللا عنه قدم      أنساً أن   ابن حجر وقد تقدم نقالً عن     
  )٢(.الوليد بن عبد امللكذاك 

 كـان   احلجاج رضي اهللا عنه فإن      أنستنايف الصرب، وال تقدح يف        ال للحجاج أنسومعلوم أن شكوى    
 باحلق، وهذا جـائز يف      اً لظلمه، وانتصار  اً فرفع أمره للخليفة دفع    ،أنس ومنهم   ، مؤذياً لألخيار  ، مستبداً ،ظاملاً

، وقال عز ]٤١:الشورى)) [ن انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍولَم(: (الشرع، بل حممود قال تعاىل    
 ]٢٢٧:الشعراء)) [إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثرياً وانتصروا من بعد ما ظُلموا            (( :وجل

)) والَّـذين إِذَا أَصـابهم الْبغـي هـم ينتـصرونَ          (: (ني يف معرض الثناء عليهم    وقال تعاىل يف وصف املؤمن    
  .]٣٩:الشورى[

 مث إنه رأى بعد هذا أن األوىل هو عدم ذلك، وأن األليق مبقامه            ، رضي اهللا عنه انتصر لنفسه حبق      أنسـف
  .مواهللا تعاىل أعل )مل نصرب(: هو العفو والصفح، وعليه يترتل قوله

تقدم من   ول على ما  مفمح)٣()إنك ال تدري ما أحدثنا بعده     (:  رضي اهللا عنه   الرباء بن عازب  وأما قول   
  .مقت الصحابة رضوان اهللا عليهم ألنفسهم، لكمال إميام، وتعظيمهم لرم

يشري إىل ما وقع هلم من احلروب وغريها، فخاف غائلة ذلك، وذلـك مـن    : ( يف شرحه  ابن حجر قال  
  )٤().كمال فضله

وهذا حال كل مؤمن كامل اإلميان، فهو دائماً يستصغر عملـه ويـستقله، ويـستعظم ذنبـه                 : قلت
وقوة تعظيمه له، خبالف الفاسق، فإنه يستعظم عمله، ويـستقل ذنبـه،             ويستكثره، وذلك لكمال علمه باهللا    

  . وجرأته على ربه،لضعف اإلميان يف نفسه
إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتـت        (: هللا عنه أنه قال    رضي ا  اهللا بن مسعود   عبد عن   البخاريروى  

                                                           
  .)٩/٩٦(البداية والنهاية  )١(
  .من هذا الكتاب) ٣٧٩ص: (انظر )٢(
  .)٤١٧٥، ح٧/٤٤٩(فتح الباري ) كتاب املغازي، باب غزوة احلديبية: (أخرجه البخاري يف )٣(
  .)٧/٤٥٠(فتح الباري  )٤(



  ٢٠٠

  )١(.) وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا،جبل خياف أن يقع عليه

 ،وهلذا كثرت اآلثار عن الصحابة وخيار سلف األمة يف لوم النفس، واستشعار التقصري لكمال إميـام               
 إال من هذا الباب، ولو كان يف هـذا مطعـن            أنس بن مالك   و الرباءول   وما ق  ،وعلمهم باهللا رضي اهللا عنهم    

  .عليهما للزم ذلك الطعن على خيار الصحابة وسلف األمة، الذين نقل عنهم من أمثال ذلك ما يصعب حصره
 وتعظيمهم، فمن ذلك    الرافضةحمل تقدير    ذكر هنا بعض ما جاء من ذلك عن الصحابة الذين هم          أوإمنا  
ليـت   !حـسن يا ( :احلسننه قال البنه أ رضي اهللا عنه من ندمه يوم اجلمل ندماً عظيماً حىت عليما ثبت عن   

 إين مل أر أن األمـر يبلـغ         !يـابين :  قد كنت أاك عن هذا قال      !يا أبه : أباك مات منذ عشرين سنة، فقال له      
  )٢(.)هذا

 فـضمه إىل    احلسن ابنه   عليذ   الرؤوس تندر، أخ   عليأنه ملا اشتد القتال يوم اجلمل ورأى        (: وفيه رواية 
 )٣(.) أي خري يرجى بعد هذا؟!؟حسن إنا هللا يا: صدره، مث قال

 رضي  سلمان دخال على    اهللا بن مسعود   عبد و سعد بن مالك  أن  « سعيد بن املسيب   عن   أبو نعيم وروى  
 صلى اهللا عليه وسلم عهد عهده إلينا رسول اهللا:  فقال!؟اهللا أبا عبدما يبكيك يا : اهللا عنهم يعودانه فبكى فقاال   

  )٤(.»ليكن بالغ أحدكم كزاد الراكب: فلم حيفظه أحد منا قال

  )٥(.)واهللا لوددت أين شجرة تعضد(:  رضي اهللا عنه أنه قالأيب ذروعن 

 ، فإذا كانت مثل هذه اآلثار ال تستلزم الطعن يف هؤالء األخيار من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم                 

                                                           
، وهذا احلديث خمتلف فيه، هل      )٦٣٠٨، ح ١١/١٠٢(ي  فتح البار ...) كتاب الدعوات، باب التوبة   : (رواه البخاري يف   )١(

ي احلديث عن عبداهللا بن مسعود وهو احلارث بن         وهو من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من قول ابن مسعود، ألن را              
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واآلخر عن نفسه، وذكر هذا احلـديث مث          : أحدمها: حدثنا ابن مسعود حديثني   : سويد قال 

  ).١٧/٦١(وذكر النووي أن املرفوع هو الثاين، شرح صحيح مسلم ...) هللا أفرح بتوبة العبد(ذكر 
  .)١١/١٠٥(فتح الباري ) وكذا جزم ابن بطال بأن األول هو املوقوف، والثاين هو املرفوع وهو كذلك: (قال ابن حجر

  .، ومل يذكر قول احلسن)٤/٥٣٧(رخيه ا، والطربي يف ت)٧/٢٥١(ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية  )٢(
  .)٧/٢٥١(ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية  )٣(
  .)١/١٩٦(حلية األولياء  )٤(
 صحيح على شرط الـشيخني ومل خيرجـاه، ووافقـه           :، واحلاكم يف املستدرك، وقال    )٥/١٧٣(أخرجه أمحد يف املسند      )٥(

حلاكم النص على أن هذه العبارة من كـالم أيب ذر، وإمنـا             ، وليس يف رواية ا    )٤/٦٢٥( املستدرك مع التلخيص     ،الذهيب
والصحيح أا ليست من كالم النيب صلى اهللا        ...)  وأمسع ما ال تسمعون    ،ال ترون  إين أرى ما  : ( يف حديث  ةجاءت مدرج 

ألحاديث  يف سلسلة ا   -حفظه اهللا - وقد نبه على ذلك الشيخ األلباين        ، بل هي من كالم أيب ذر رضي اهللا عنه         ،عليه وسلم 
  .)٤/٣٠٠(الصحيحة 



  ٢٠١

يلزم   ال ، رضي اهللا عنهما   الرباء و أنس عدالتهم وفضلهم، فكذلك الشأن فيما ثبت عن         الرافضةوهم ممن تعتقد    
  .منه الطعن عليهما أو تنقصهما

وأما ما ادعاه الرافضي من أن تلك اآلثار تصديق ملا أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم من أن أصـحابه                     
  )١(. ولرياجع يف موضعه،إعادته هناسيحدثون بعده، فقد تقدم الرد على ذلك مفصالً مبا يغين عن 

   :طعن الرافضي على الشيخني ببعض ما أثر عنهما من أقوال يف شدة خوفهما من اهللا والرد عليه 

  ).شهادة الشيخني على نفسيهما: ( حتت عنوان)١٣٣ص(قال الرافضي 

ابن قال له    جعل يأمل ف   عمرملا طعن   (:  قال عمر بن اخلطاب   يف باب مناقب     صحيحه يف   البخاريخرج  (
 ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسنت             !يا أمري املؤمنني  :  وكأنه يجـزعه  عباس
 مث فارقتـه وهـو عنـك راض، مث    ، فأحسنت صحبتهأبا بكر  مث فارقته وهو عنك راض، مث صحبت         ،صحبته

  . راضون ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك،صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم

 فإمنا ذاك من من اهللا تعاىل من به         ،أما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضاه           : قال
 ورضاه فإمنا ذاك من من اهللا جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من                أيب بكر علي، وأما ما ذكرت من صحبة       

رض ذهباً الفتديت به من عذاب اهللا عز وجل         جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، واهللا لو أن يل طالع األ           
  .)قبل أن أراه

ليتين كنت كبش أهلي يسمنونين ما بدا هلم، حىت إذا كنت أمسـن              يا(: وقد سجل التاريخ له أيضاً قوله     
حيبون، فجعلوا بعضي شواء وقطعوين قديداً، مث أكلوين وأخرجوين عذرة ومل أكـن              ما أكون زارهم بعض من    

  لـك يـا    طوىب:  إىل طائر على شجرة    أبو بكر قال ملا نظر    ( ، مثل هذا  أيب بكر ـلتاريخ ل كما سجل ا  . )بشراً
 تأكل الثمر وتقع على الشجر، وما من حساب وال عقاب عليك، لوددت أين شجرة على جانب الطريق  !طائر
 مروأخرجين يف بعره ومل أكن من البشر، مجل فأكلينعلي (.  

 سـائر  الذي كرمه اهللا على    من البشر   أن ال يكونا   ،عمر و ،بو بكر أفكيف يتمىن الشيخان    : إىل أن قال  
 فال خياف   ،نة وتبشره مبقامه يف اجل    ،كان املؤمن العادي الذي يستقيم يف حياته تترتل عليه املالئكة          خملوقاته، وإذا 

 -نا ذلك كما تعلم - رسول اهللا  اخللق بعد  فما بال عظماء الصحابة الذين هم خري      ... نزمن عذاب اهللا وال حي    
  ).عذرة يتمنون أن يكونوا

  :والرد عليه من عدة وجوه

 وتعظيمهما لرما،   ،أن هذه اآلثار املذكورة تدل على شدة خوف الشيخني من اهللا تعاىل           : الوجه األول 

                                                           
  .من هذا الكتاب) ٣٥٠ص: (انظر )١(



  ٢٠٢

 املشفقني من   ، اهللا يف كتابه على عباده اخلائفني منه        وعلو شأما يف الدين، ولذا أثىن      ،وهذا من كمال فضلهما   
فَإِنَّ الْجنـةَ هـي      * وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عن الْهوى        (: ( يف آيات كثرية كقوله تعاىل     ،هعذاب

: ، وقال تعـاىل   ]٤٦:الرمحن)) [ولمن خاف مقَام ربه جنتان    (: (وقال تعاىل  ،]٤١-٤٠:النازعات)) [الْمأْوى
)) خي ينقُونَ      الَّذفشم ةاعالس نم مهبِ ويبِالْغ مهبنَ رووقال تعاىل يف وصـف املـؤمنني       ]٤٩:األنبياء)) [ش ، :
لْقُلُـوب  رِجالٌ ال تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيٌع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصالة وإِيتاِء الزكَاة يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيـه ا                  ((

ارصاَألبافُونَ (: (وقال يف وصفهم ،  ]٣٧:النور)) [وخيو مهبنَ روشخيلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَملُونَ مصي ينالَّذو
، واآليات يف هذا كثرية، وهي تدل على أن اخلوف من اهللا من صفات املؤمنني               ]٢١:الرعد)) [سوَء الْحسابِ 

.  وجنام يف اآلخرة خبوفهم منـه يف الـدنيا         ،ىن اهللا ا عليهم، وأحبها منهم، ورتب على ذلك سعادم         اليت أث 
 الـذي اسـتحقابه   ،قاال الذي قاال إال لتحقيقهما أعلى مقامات اخلوف من اهللا          والشيخان رضي اهللا عنهما ما    

أفضل هذه األمة بعد نبيها صلى اهللا عليه         فكانا   ، وسبقا به غريمها من األمة     ،ذلك الفضل العظيم عند اهللا تعاىل     
  .وسلم

أن محل الرافضي شدة خوف الشيخني على خمالفتهما ومعصيتهما، وأما لوال ذلك مـا              : الوجه الثاين 
 فإنه من املعلوم أن اخلوف واخلشية من لوازم العلم، كما قال            ،العظيم بالشرع  حصل هلما هذا، فهذا من جهله     

قوي ذلك العلم قويت اخلـشية يف نفـس          ، وكلما ]٢٨:فاطر)) [ى اللَّه من عباده الْعلَماءُ    إِنما يخش (: (تعاىل
واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً،         «: العبد، ولذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه        

ستقامة على  ، وهذا كله يورث اال    )١(» اهللا وما تلذذمت بالنساء على الفرش، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل         
رِجالٌ ال تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيٌع عن ذكْرِ اللَّـه          (: (الطاعة، وحسن العبادة، واالنقطاع إىل اهللا تعاىل، قال تعاىل        

         و الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيتو الةإِقَامِ الصوارصافَى (( :، وقال عز وجل   ]٣٧:النور)) [اَألبجتت
فَوصف اهللا عباده   ،  ]١٦:السجدة)) [جنوبهم عن الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَ         

  .باخلوف والعبادة دليل تالزمهما واجتماعهما
مـا  (( :مصاحب للتفريط وترك العمل، قال تعاىل يف وصـف الكفـار          وبعكس هذا عدم اخلوف فإنه      

  قَري سف لَكَكُمس *     لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم *    نيكسالْم مطْعن كن لَمو *    نيضائالْخ عم وضخا نكُنا  * وكُنو
، فوصـفهم   ]٥٣:املدثر)) [كَالَّ بلْ ال يخافُونَ اآلخرةَ    (: (قال، إىل أن    ]٤٦-٤٢:املدثر)) [نكَذِّب بِيومِ الدينِ  

  .بعدم العمل وعدم اخلوف

  .وذا يتبني جهل الرافضي يف ذمه الشيخني باخلوف، الذي هو من أخص صفات املؤمنني العاملني

                                                           
: انظر.  ووافقه الذهيب  ، ومل خيرجاه  ، صحيح اإلسناد على شرط الشيخني     :، وقال )٤/٦٢٣(أخرجه احلاكم يف املستدرك      )١(

  .التلخيص مع املستدرك



  ٢٠٣

ـ  و ،أيب بكر  عليها السالم بنظري ما ثبت عن        مرميأن اهللا تعاىل أخرب عن      : الوجه الثالث  :  يف قولـه   رعم
  .]٢٣:مرمي)) [قَالَت يا لَيتنِي متُّ قَبلَ هذَا وكُنت نسياً منِسياً((

  ).مل أُخلق ومل أك شيئاً: ( يف معىن نسياً منسياً أيابن عباسقال 

  ).شيئاً ال يعرف وال يذكر: ( أيقتادةوقال 

  )١().السقْط: ( هوالربيع بن أنسوقال 

 ليـت   حسن يا( :احلسن عنه كما تقدم يف النقل عنه أنه قال يوم اجلمل البنه             رضي اهللا  عليوثبت عن   
  )٢(.)أباك مات منذ عشرين سنة

، فهل هؤالء مذمومون ـذا؟ فـإن مل   )٣()واهللا لوددت أين شجرة تعضد   (:  قوله أيب ذر  كما ثبت عن    
   فلم القدح يف الشيخني مبثل ما ثبت عن هؤالء؟،يكونوا مذمومني
 إن املؤمن العادي تترتل عليه املالئكة وتبشره مبقامه يف اجلنة، وأنـه ال              :أن قول الرافضي  : ابعالوجه الر 

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربُّنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَـةُ أَالَّ            (: (خياف وال حيزن، وهو يشري ذا لقوله تعاىل       
  حال تافُوا وخواتنوفهمه السقيم ملعىن اآلية فإن هذه البشارة الواردة         ،، فهذا من جهله العظيم    ]٣٠:فصلت)) [ز 

زيد  و السدي و مجاهدـك: يف اآلية إمنا تكون عند املوت، كما ذكر ذلك املفسرون ونقلوه عن أئمة التفسري             
يعلم مب  فهو دائماً خائف وجل، اليدري هل يبشر ذا أم ال،  ، واملسلم قبل ذلك ال)٤( وابنه وغريهم ،بن أسلم 

 ومعرفتهما به، واهللا    ، لكمال علمهما باهللا   ؛خيتم له، وخوف الشيخني من رما أمر طبيعي، بل هو الالئق ما           
صلى اهللا عليه وسلم  يشكل على هذا بشارة النيب   وال] ٢٨:فاطر)) [إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ     (: (يقول
 ،اخلوف من اهللا من أخص صفات املؤمنني الراسخة يف قلوم، الـيت ال ترتفـع بـشيء                 شيخني باجلنة فإن  لل

واليستطيعون دفعها، بل كلما ازداد العبد إمياناً وعلماً وطاعة هللا ازداد خوفاً، وهلذا كان النيب صلى اهللا عليـه                   
أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقـاكم       «: لهوسلم أخشى األمة هللا كما أخرب بذلك عن نفسه وأقسم عليه يف قو            

أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني من ذُرية         (: (، وهكذا حال أنبياء اهللا كما أخرب اهللا عنهم يف قوله          )٥(»له
        إِسو يماهرإِب ةيذُر نموحٍ ون عا ملْنمح نممو منِ           آدمحالـر ـاتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نمميلَ وائر

                                                           
  .)٨/٣٢٣٢٦(تفسري الطربي  )١(
  .)٤٠٩ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .)٤٠٩ص(تقدم خترجيه  )٣(
  .)٤/٩٩(، وتفسري ابن كثري )١١/١٠٨(تفسري الطربي : انظر )٤(
كتاب : (، ومسلم )٥٠٦٣، ح   ٩/١٠٤(فتح الباري   ...) كتاب النكاح، باب الترغيب يف النكاح     : (أخرجه البخاري يف   )٥(

  .)١٤٠١، ح٢/١٠٢٠...) (النكاح، باب استحباب النكاح



  ٢٠٤

فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أعظم خشية هللا من الـشيخني وسـائر               ] ٥٨:مرمي)) [خرُّوا سجداً وبكياً  
م عليهما يف ذلك، وإذا كان املؤلف يرى        شك، فأي لو   األمة، وكذلك أنبياء اهللا هم أعظم خشية هللا منهما بال         

رضي اهللا عنهما    بفهمه السقيم أن الواجب على املؤمن أال خياف ألنه مبشر من اهللا باجلنة، ويقدح يف الشيخني               
باخلوف، فإن أوىل الناس بعدم اخلوف لو كان ما ادعاه صحيحاً هم رسل اهللا الذين اصطفاهم اهللا برسـالته،                   

  .يف اجلنةووعدهم بأعلى الدرجات 

أنه ظاهر أن احلامل للشيخني على ما قاال هو شدة خوفهما من اهللا، واخلوف مـن اهللا            :  الوجه اخلامس 
من الصفات الفاضلة املمدوح ا باتفاق العقالء، كما أن عدم اخلوف من اهللا من الصفات الرذيلة املذموم ـا       

ويصفون من أرادوا ذمه بعكـس      ) فالن خياف اهللا  : (عند العقالء، وهلذا يصف الناس من أرادوا مدحه بقوهلم        
فتبني أن ذم الرافضي للشيخني خبوف اهللا، معارض بالشرع والعقل، بل إنه            ) فالن ال خياف اهللا   : (ذلك فيقولون 

  .غاية يف العجب عند أهل العقول والنظر

نظرت يف هذه  : ( رمحه اهللا  الشعيبكقول   ،الرافضة وذا يتبني لك أيها القارئ صدق كالم أهل العلم يف         
  .]الرافضةيعين [، )١()اخلشبية فلم أر قوماً أقل عقوالً من ، وكلمت أهلها،األهواء

مل أر أحداً من أصحاب األهواء أكذب يف الـدعوى، وال أشـهد بـالزور               : ( رمحه اهللا  الشافعيوقول  
  )٢().منهم

 فإن األدلة إما نقليـة وإمـا        والقوم من أضل الناس على السواء،     : ( رمحه اهللا فيهم   شيخ اإلسالم وقول  
: املنقول واملعقول، يف املذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس مبن قال اهللا فيهم عقلية، والقوم من أضل الناس يف  

  )٣(.)]١٠:امللك)) [وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعريِ((

   :ر خبالفه مع فاطمة رضي اهللا عنهما يف املرياث والرد عليهطعن الرافضي يف أيب بك 

 خيرج من باب مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            البخاريفهاهو  : ()١٣٦ص(قال الرافضي   
  .» بضعة مين فمن أغضبها أغضبينفاطمة«: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 عليها السالم بنت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           فاطمةن  أ( :عائشة عن   خيربكما أخرج يف باب غزوة      
 منـه   فاطمـة  أن يدفع إىل     أبو بكر  تسأله مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأىب            أيب بكر أرسلت إىل   

  .) يف ذلك، فهجرته فلم تكلمه حىت توفيتأيب بكر على فاطمةشيئاً، فوجدت 

                                                           
  .)١٢٥ص(تقدم خترجيه  )١(
  .)١٣٠ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .١/٨منهاج السنة  )٣(



  ٢٠٥

:  بشيء من التفصيل أال وهي     ابن قتيبة  باختصار وذكرها    اريالبخوالنتيجة يف النهاية هي واحدة ذكرها       
 ماتت وهي غاضـبة     فاطمة لرضاها، وأن    ى ويرض ،فاطمةأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغضب لغضب          

  ..)..عمر وأيب بكرعلى 

هم  رضي اهللا عنه اليت تناقلتها كتب      أيب بكر  املشهورة على    الرافضةما ذكره املؤلف هنا من مطاعن       : قلت
  . وتلبيسهم يف هذه املسألةالرافضةوقد رد العلماء عليهم يف ذلك حىت ظهر احلق وبطل افتراء . القدمية

الكالم بعض النقول املهمة عن أهل العلم يف         وسأذكر هنا بعض األوجه اليت تندفع ا هذه الفرية مضمناً         
  .دحضها

 )١(فـدك  طالبت ب  فاطمةفبعضها تذكر أن     متناقضة يف نقل هذه احلادثة       الرافضةأن كتب   : الوجه األول 
 )٣( رضي اهللا عنها طالبت بإرثها     فاطمة وبعضها تذكر أن     )٢(ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منحها إياها،        

وهذا تناقض واضح يدل على اضطراب القوم، وجهلهم بأصل هذه املسألة، وبالتايل سقوط ما بنوا عليها مـن                 
  .أحكام

 فإن هذا يناقض    فدك رضي اهللا عنها     فاطمةإن ما ذكر من ادعاء      : ( رمحه اهللا  تيميةابن  قال شيخ اإلسالم    
 امتنـع أن    ؛ امتنع أن يكون بطريق اهلبة، وإن كان بطريق اهلبة         ؛كوا مرياثاً هلا، فإن كان طلبها بطريق اإلرث       

م مـرته إن كـان      يكون بطريق اإلرث، مث إن كانت هذه هبة يف مرض املوت فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل                
أن يوصي لوارث، أو خيصه يف مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان يف صحته فالبد                 يورث كما يورث غريه   

 ؛أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإال فإذا وهب الواهب بكالمه، ومل يقبض املوهوب شيئاً حىت مات الواهـب                 
 وال يكون هـذا     فاطمةـ ل فدكاً عليه وسلم    كان ذلك باطالً عند مجاهري العلماء، فكيف يهب النيب صلى اهللا          

  )٥().)٤( رضي اهللا عنهماعلي أو أم أمينأمراً معروفاً عند أهل بيته واملسلمني، حىت ختتص مبعرفته 

 مبرياثها مـن    أبا بكر  رضي اهللا عنها طالبت      فاطمةأن الصحيح الثابت يف هذه احلادثة أن        : الوجه الثاين 
                                                           

قرية بينها وبني املدينة يومان، وقيل ثالثة، أرسل أهلها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد فتح خيرب، وطلبوا منه أن                       )١(
فهي مما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب، فكانت خالـصة  . يصاحلهم على النصف من مثارهم وأمواهلم، فأجام إىل ذلك   

  .)٤/٢٣٨(معجم البلدان لياقوت احلموي : انظر.  صلى اهللا عليه وسلملرسول اهللا
، وحق اليقني يف معرفة أصول الـدين لعبـد اهللا شـبر             )٢/٢٨٢(الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي للنباطي       : انظر )٢(

)١/١٧٨(.  
  .)١/١٠٢(االحتجاج للطربسي : انظر )٣(
 شهدا مبنح رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           -رضي اهللا عنهما  -أم أمين وعلياً    يف هذا رد على الرافضة يف زعمهم أن          )٤(

  .)٢/٢٨٢(الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي للنباطي : انظر. فاطمة فدكاً
  .)٤/٢٢٨(منهاج السنة  )٥(
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ال نورث، مـا    «: اعتذر إليها من ذلك حمتجاً بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف      
 بنت رسـول  فاطمةإن (:  رضي اهللا عنها قالت   عائشة على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث         »تركنا صدقة 

ا أفاء   تسأله مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مم          أيب بكر الصديق  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلت إىل        
:  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قـال         :أبو بكر  فقال   ،خيرب وما بقي من مخس      ،فدك و املدينةـاهللا عليه ب  

أغري شيئاً من    ، إمنا يأكل آل حممد صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املال، وإين واهللا ال              )ال نورث، ما تركنا صدقه    (
يت كانت عليها يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،            صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حاهلا ال         

 منها شيئاً، فوجدت  فاطمةـ أن يدفع ل   أبو بكر وألعملن فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأىب             
  )١(.) يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حىت توفيتأيب بكرفاطمة على 

قدت أن احلق معها، مث ملا رأت من عزم اخلليفـة            رضي اهللا عنها جمتهدة يف ذلك، اعت       فاطمةفقد كانت   
  .على رأيه أمسكت عن الكالم يف املسألة، وما كان يسعها غري ذلك

 باحلـديث   أيب بكر مع احتجاج    - فاطمةأي  -وأما سبب غضبها    : ( يف توجيه اجتهادها   ابن حجر قال  
:  اعتقدت ختصيص العموم يف قوله وكأا،أبو بكراملذكور فالعتقادها تأويل احلديث على خالف ما متسك به        

 بـالعموم،   أبـو بكـر   ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار ال ميتنع أن تورث عنه، ومتسك               ) ال نورث (
  )٢().واختلفا يف أمر حمتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن االجتماع به لذلك

ال يورث فيكون احلـق يف       هللا عليه وسلم  أن السنة واإلمجاع قد دال على أن النيب صلى ا         : الوجه الثالث 
  . رضي اهللا عنهأيب بكرهذه املسألة مع 

كون النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يورث ثبت بالسنة املقطـوع            : ( رمحه اهللا  ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
 فهـو   ا، وبإمجاع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فال يعارض ذلك مبا يظن أنه عموم، وإن كان عموماً                

خمصوص، ألن ذلك لو كان دليالً ملا كان إال ظنياً فال يعارض القطعي، إذ الظين ال يعارض القطعي، وذلك أن                    
 رواه غري واحد من الصحابة يف أوقات وجمالس، وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بـالقبول                  )٣(هذا اخلرب 

 أصر العم على طلب املرياث، بل من طلـب          والتصديق، وهلذا مل يصر أحد من أزواجه على طلب املرياث وال          
من ذلك شيئاً فأخرب بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم رجع عن طلبه، واستمر األمر على ذلك على عهد اخللفاء                    

                                                           
كتاب اجلهاد،  (: ، ومسلم )٤٢٤٤٢٤١، ح ٧/٤٩٣(فتح الباري   ) كتاب املغازي، باب غزوة خيرب    : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)١٧٥٩، ح٣/١٣٨٠) ( ال نورث:باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)٦/٢٠٢(فتح الباري  )٢(
، وقد تقـدم    )ةال نورث، ما تركنا صدق    : (يشري إىل احلديث الذي احتج به أبو بكر وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم               )٣(

  .حة السابقةفخترجيه يف الص



  ٢٠٧

  )١().قسم له تركة  فلم يغري من ذلك شيئاً، وال،عليالراشدين إىل 

 على بعض مناظريـه يف      و العباس السفاح  أبوبإمجاع اخللفاء الراشدين على ذلك احتج اخلليفة العباسي         
فقام رجل    أنه خطب يوماً   السفاحوقد روينا عن    : ( قال تلبيس إبليس  يف   ابن اجلوزي هذه املسألة على ما نقل      

 أعدين على من ظلمين     !يا أمري املؤمنني  :  رضي اهللا عنه، فقال    عليأنا من أوالد    :  رضي اهللا عنه قال    عليمن آل   
 اًفدك رضي اهللا عنه حني أخذ       أبو بكر  رضي اهللا عنه والذي ظلمين       علينا من أوالد    أ: ومن ظلمك؟ قال  : قال
ودام على  :  رضي اهللا عنه، قال    عمر: ومن قام بعده؟ قال   : نعم، قال : ودام على ظلمكم؟ قال   :  قال ،فاطمةمن  

: نعم، قال : لودام على ظلمكم؟ قا   :  رضي اهللا عنه، قال    عثمانومن قام بعده؟ قال     : نعم، قال : ظلمكم؟ قال 
  )٢(...).فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاناً يهرب منه ومن قام بعده؟

 رضي اهللا عنهما علـى      فاطمة من   علي رضي اهللا عنه يف اجتهاده صرح بعض أوالد          أيب بكر وبتصويب  
 أما لو ( :زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب         قال  :  قال فضيل بن مرزوق   بسنده عن    البيهقيماروى  

  )٣(.)فدك يف أبو بكر حلكمت مبا حكم به ،أيب بكركنت مكان 

 رضي اهللا عنه ومن جاء بعده مـن أوالده، مث أوالد     عليـ اتفاق أئمة أهل البيت بدأً ب      القرطيبكما نقل   
 الذين كانت بأيديهم صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أم ما كانوا يرون متلكها، وإمنا كـانوا                   العباس
عمر و ،أيب بكر عمل فيها يف عهد       ملا ويل اخلالفة مل يغريها عما      علياًإن  : (ا يف سبيل اهللا قال رمحه اهللا      ينفقو، 

 ومل يتعرض لتملكها، وال لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها يف الوجوه اليت كان من قبله يـصرفها                   ،عثمانو
 ،احلسني بن احلـسن  مث بيد ،ي بن احلسنيعل مث بيد ،حسني بن علي مث بيد   ،حسن بن علي  فيها، مث كانت بيد     

 يف  أبو بكـر الربقـاين     على ما ذكره     العباس مث توالها بنو     ،اهللا بن احلسني   عبد مث بيد    ،زيد بن احلسني  مث بيد   
 وأئمتهم، مل يرو عن واحد منهم أنـه         الشيعة وهؤالء كرباء أهل البيت رضي اهللا عنهم وهم معتمد           ،صحيحه
 أو أحد من أهل بيته ملا ظفروا        علي حقاً ألخذها    الشيعة ورثت عنه، فلو كان ما يقوله         وال ، وال ورثها  ،متلكها

  )٤().ا ومل فال

فظهر ذا إمجاع اخللفاء الراشدين، وسائر الصحابة، وأئمة أهل البيت رضي اهللا عنهم أمجعني، على أن                
 ،جرى عمل اخللفـاء الراشـدين     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يورث، وأن ما تركه صدقة، وعلى ذلك               
  .وأئمة أهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
  .)٤/٢٢٠(منهاج السنة  )١(
  .)١٣٥ص(تلبيس إبليس  )٢(
  .)٥/٢٥٣(، وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية )٦/٣٠٢(السنن الكربى  )٣(
  .)٣/٥٦٤(املفهم للقرطيب  )٤(



  ٢٠٨

أن تغضب حبق،   : الذي يغضب له هو    فاطمةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أراد بغضب          : الوجه الرابع 
 حق، بل ما كان ينتصر لنفـسه  وإال فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يغضب لنفسه، وألحد من أهل بيته بغري        

ما خري النيب   «: قالت  رضي اهللا عنها   عائشة من حديث    الصحيحنيولو حبق مامل تنتهك حمارم اهللا، كما جاء يف          
صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها مامل يأمث، فإذا كان اإلمث كان أبعدمها منه، واهللا مـا انـتقم                      

  )١(.»ط، حىت تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللالنفسه يف شيء يؤتى إليه ق

 رضي اهللا عنها على جاللتها، وكمال دينها، وفضلها، هي مع ذلك ليست معصومة، بل قـد                 فاطمةو
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرها عليها، وقد تطلب من النيب صلى              كانت تصدر منها بعض األمور اليت ما      

 عليـاً  وأرشـدها و   ،كسؤاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم خادماً فلم يعطها        : اهللا عليه وسلم الشيء فال جييبها له      
  )٢(.الصحيحني رضي اهللا عنه يف عليللتسبيح كما ثبت يف حديث 

 سألت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل هلـا  فاطمة إن :العزيز عمر بن عبد عن سنن أيب داودويف  
  )٣(. فأىبفدكاً

 جاءت لرسول اهللا صلى اهللا عليـه        فاطمةأن    رضي اهللا عنها   عائشة  من حديث  صحيح مسلم وثبت يف   
 فقال هلا رسول اهللا صـلى اهللا        ،ابنة أيب قحافة  إن أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف        «: وسلم وقالت له  

 )٤(.»...فأحيب هذه: بلى، قال:  ألست حتبني ما أحب؟ فقالت!أي بنية: عليه وسلم

 عليه وسلم لشيء من ذلك، فدل على عدم موافقته هلا يف كل شيء، بل قـد                 فلم جيبها النيب صلى اهللا    
  .تفعل األمر جمتهدة فتخطئ فال يقرها عليه، وبالتايل فأن ال يغضب لغضبها من باب أوىل

 من جنس ذلك، فقد كانت رضي اهللا عنها         أيب بكر وطلبها مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من          
للنص الصريح يف ذلك، وملوافقة الصحابة له يف رأيه، فكان إمجاعـاً             ؛أيب بكر لك مع   جمتهدة وكان احلق يف ذ    

 مستمسك بعهد رسول اهللا صلى اهللا       ، متبع للنص  ، يف ذلك قائم باحلق    أبو بكر ـمعتضداً بالنص كما تقدم، ف    
 ه، ويهتـدي   وهو إمنا يعمل بشرع    !عليه وسلم يف هذه املسألة، فكيف يتصور أن يسخط بفعله هذا رسول اهللا            

  .ديه

                                                           
كتاب الفضائل،  : (، ومسلم )٦٧٨٦، ح ١٢/٨٦(فتح الباري   ) كتاب احلدود، باب إقامة احلدود    : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)٢٣٢٧، ح٤/١٨١٣) (لم لآلثامباب مباعدته صلى اهللا عليه وس
، )٣٧٠٥، ح ٧/٧١(فـتح البـاري     ) كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أيب طالب        : (صحيح البخاري : انظر )٢(

  .)٢٧٢٧، ح٤/٢٠٩١) (كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم: (وصحيح مسلم
  .)٢٩٧٢، ح٣/٣٧٨) (، باب يف صفايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكتاب اخلراج واإلمارة: (سنن أيب داود: انظر )٣(
  .)٢٤٤٢، ح٤/١٨٩١) (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة: (أخرجه مسلم )٤(



  ٢٠٩

، )١(» بضعة مين فمن أغضبها فقد أغـضبين       فاطمة«: أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      : الوجه اخلامس 
ثبوت موجبها يف حق املعنيني إال بعد وجـود الـشروط، وانتفـاء              من نصوص الوعيد املطلق اليت ال يستلزم      

 عليـزماً لكل من أغضبها مطلقاً، لكان الزماً ل       هذا مع أن ما يف هذا احلديث من الوعيد لو كان ال           )٢(.املوانع
 رضي علي إذ أن مناسبة هذا احلديث هو خطبة ،أيب بكرـ أوىل من حلوقه ب عليـ ولكان حلوقه ب   ،أيب بكر قبل  

 له على النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما روى الشيخان من حـديث               فاطمة وشكوى   أيب جهل اهللا عنه البنة    
 فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه       ،فاطمة فسمعت بذلك    أيب جهل  خطب بنت    علياًإن  « : قال املسور بن خمرمة  

 فقام رسول اهللا صلى اهللا      ،أيب جهل  ناكح بنت    علييزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك، وهذا        : وسلم فقالت 
ـ  فحدثين وصـدقين، وإن      بن الربيع أبا العاص   أما بعد أنكحت    : عليه وسلم فسمعته حني تشهد يقول       ةفاطم

 علـي  فترك   ،بضعة مين وإين أكره أن يسوءها، واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا وبنت عدو اهللا عند رجل واحد                 
  )٣(.»اخلطبة

 )٤(.»أغضبها أغضبين  بضعة مين فمنفاطمة«: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ويف رواية

 من ذلك، والنص    فاطمة وغضب   لأيب جه  رضي اهللا عنه البنة      عليفظهر أن مناسبة احلديث هي خطبة       
 ال جيوز إخراج السبب بدليل ختصيص، ألن        :العام يتناول حمل السبب، وهو نص فيه باتفاق العلماء، حىت قالوا          

 وعلى هذا فلو كان هذا احلديث مترتالً على كل          )٥(داللة العام على سببه قطعية وعلى غريه على وجه الظهور         
  . رضي اهللا عنهعلياًوالً يف ذلك لكان أول الناس دخ ؛فاطمةمن أغضب 

فـسبب  : ( يف هذه املسألة وبعد أن ذكر احلـديث        الرافضة ضمن رده على     ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    
 والسبب داخل يف اللفظ قطعاً، إذ اللفظ الوارد على سبب ال            أيب جهل  رضي اهللا عنه البنة      علياحلديث خطبة   

  . باالتفاقجيوز إخراج سببه منه، بل السبب جيب دخوله

 عليهـا   أيب جهل  ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة       » ويؤذيين ما آذاها   ،يريبين ما راا  «: وقد قال يف احلديث   
  الحقاً لزم أن يلحق هذا الوعيد      اًراا وآذاها، والنيب صلى اهللا عليه وسلم رابه ذلك وآذاه، فإن كان هذا وعيد             

                                                           
  .سيأيت خترجيه مع ذكر رواياته يف الصفحة التالية )١(
  .)٢٨/٥٠٥٠١(، )١٠/٣٧٢(تقرير هذه املسألة يف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر )٢(
، ٧/٨٥(فـتح البـاري     ) كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            : (رواه البخاري يف   )٣(

  .)٤/١٩٠٣) (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (، ومسلم)٣٧٢٩ح
، ٧/٧٨(فـتح البـاري     ) اب مناقب قرابة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        كتاب فضائل الصحابة، ب   : (رواه البخاري يف   )٤(

  .)٣٧١٤ح
 وجـده أيب الربكـات      ، وأبيه شهاب الـدين    ،شيخ اإلسالم : املسودة يف أصول الفقه لألئمة الثالثة من آل تيمية        : انظر )٥(

  .)٣٦٠ص(، وختريج الفروع على األصول للزجناين )١١٩ص(



  ٢١٠

  )١(.)علي أبعد عن الوعيد من أبو بكرعله، كان  وإن مل يكن وعيداً الحقاً بفا،علي بن أيب طالب

 رضي اهللا عنها كانت قد رجعت عن قوهلا يف املطالبة بإرث رسول اهللا صلى               فاطمةأن  : الوجه السادس 
  .اهللا عليه وسلم، كما نص على ذلك غري واحد من األئمة يف احلديث والسري

التسليم لإلمجـاع   : جاجه عليها باحلديث   بعد احت  أيب بكر  منازعة   فاطمةويف ترك    (:القاضي عياض قال  
 مث مل يكن منها وال من ذريتها بعـد ذلـك            ،على قضية، وأا ملا بلغها احلديث وبني هلا التأويل، تركت رأيها          

  )٢(). رضي اهللا عنهمعمر و،أبو بكر اخلالفة فلم يعدل ا عما فعله عليطلب مرياث، مث ويل 

 فكان ذلك قبل أن تسمع احلديث الذي        أيب بكر ها من أبيها من      مرياث فاطمةفأما طلب    (:القرطيبوقال  
دل على خصوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، وكانت متمسكة مبا يف كتاب اهللا من ذلك، فلما أخربها                   

  )٣(). باحلديث توقفت عن ذلك ومل تعد إليهأبو بكر

تة املعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يـبني         الثاب فهذه األحاديث : ( رمحه اهللا  ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم    
 رضي اهللا عنها طلبت مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما كانت تعرف من املواريث،               فاطمةأن  

  )٤().فأخربت مبا كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت ورجعت

 عنها احتجت أوالً بالقياس، وبالعموم يف اآلية         رضي اهللا  فاطمةوقد روينا أن    : ( رمحه اهللا  ابن كثري وقال  
 بالنص على اخلصوص باملنع يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأا سلمت لـه مـا                 الصديقالكرمية، فأجاا   

  )٥().قال، وهذا هو املظنون ا رضي اهللا عنها

الصحابة، وأئمة أهـل    وما كان عليه عامة      ،أيب بكر  رضي اهللا عنها إىل قول       فاطمةفظهر ذا رجوع    
 فرضـي   ،البيت من القول بعدم إرث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا هو الالئق مبقامها يف الدين والعلم                 

  .اهللا عنها وأرضاها

 بعد ذلك، وماتـت وهـي       أيب بكر  رضي اهللا عنها أا رضيت عن        فاطمةأنه ثبت عن    : الوجه السابع 
 أبـو بكـر الـصديق      أتاها   فاطمةملا مرضت   (:  أنه قال  الشعيبه عن    بسند البيهقيروى   راضية عنه، على ما   

نعـم،  : أحتب أن آذن لـه؟ قـال  :  يستأذن عليك؟ فقالتأبو بكرهذا  !فاطمة  يا:عليفاستأذن عليها، فقال  
واهللا ما تركت الدار واملال، واألهل والعشرية، إال إبتغاء مرضـاة اهللا،            : يترضاها، فقال  فأذنت له فدخل عليها   

                                                           
  .)٤/٢٥١(منهاج السنة  )١(
  .)١٢/٧٣(رح صحيح مسلم للنووي ش )٢(
  .)٣/٥٦٣(املفهم  )٣(
  .)٤/٢٣٤(منهاج السنة  )٤(
  .)٥/٢٥٢(البداية والنهاية  )٥(



  ٢١١

  )١(.)رضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، مث ترضاها حىت رضيتوم

  )٢(.)علي أو ممن مسعه من علي مسعه من عامر الشعيبوهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن  (:ابن كثريقال 

 صحيح، وبه يزول اإلشكال يف جواز متادي        الشعيبسناده إىل   إوهو وإن كان مرسالً ف     (:ابن حجر وقال  
 )٣(.)أيب بكرم على هجر  عليها السالفاطمة

 وأخلق باألمر أن يكون كذلك، ملا علم من وفور          ، أزال اإلشكال  الشعيبفإن ثبت حديث    : (وقال أيضاً 
  )٤().عقلها ودينها، عليها السالم

 عليه، فلئن كانت غضبت     فاطمة اليت يعلقوا على غضب      أيب بكر  على   الرافضةوذا تندحض مطاعن    
 يف حمبته هلا، إال أن      اًصادق اًمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت عليه، وال يسع أحد           يف بداية األ   أيب بكر على  
 فلـم  أيب بكـر أا وجدت على ( املتقدم عائشة عمن رضيت عنه، وال يعارض هذا ما ثبت يف حديث   ىيرض

دة  زيـا  الشعيب رضي اهللا عنها راوية احلديث، ويف حديث         عائشةفإن هذا حبسب علم     )٥()تكلمه حىت توفيت  
 أثبـت،   الـشعيب  رضي اهللا عنها نفت و     عائشةـ ورضاها عنه، ف   ، وكالمها له  ، هلا أيب بكر علم، وثبوت زيارة    

ومعلوم لدى العلماء أن قول املثبت مقدم على قول النايف، ألن احتمال الثبوت قد حصل بغري علـم النـايف،                    
ها ليست من األحداث الكـبرية الـيت    رضي اهللا عن فاطمةـ ل أيب بكر خصوصاً يف مثل هذه املسألة فإن عيادة        

تشيع يف الناس، ويطلع عليها اجلميع، وإمنا هي من األمور العادية اليت ختفى على من مل يشهدها، واليت ال يعبأ                    
  .بنقلها لعدم احلاجة لذكرها

 رضي اهللا عنـه أصـالً،       أيب بكر  رضي اهللا عنها مل تتعمد هجر        فاطمةعلى أن الذي ذكره العلماء أن       
  .ها يرته عن ذلك لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اهلجر فوق ثالث، وإمنا مل تكلمه لعدم احلاجة لذلكومثل

 لشغلها  أيب بكر ـمل تلتق ب   - فاطمةأي  -مث إا   : ( املتقدم عائشة يف سياق شرحه حلديث      القرطيبقال  
 وي عن ذلك باهلجران، وإال فقـد قـال         فعرب الرا  ،مبصيبتها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملالزمتها بيتها        

 وهي أعلم الناس مبا حيل مـن        )٦(»حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث       ال«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

                                                           
  .)٦/٣٠١(السنن الكربى للبيهقي  )١(
  .)٥/٢٥٣(البداية والنهاية  )٢(
  .)٦/٢٠٢(فتح الباري  )٣(
  .املصدر نفسه )٤(
  .)٤٢٣ص(تقدم خترجيه  )٥(
فـتح البـاري    ) كتـاب األدب، بـاب اهلجـرة      : (يث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه يف       أخرجه البخاري من حد    )٦(

، ٤/١٩٨٤) (كتاب الرب والصلة، باب حترمي اهلجر فوق ثالث بـال عـذر شـرعي             : (، ومسلم )٦٠٧٧، ح ١٠/٤٩٢(



  ٢١٢

 كيف ال يكون كذلك وهي بضعة مـن         ،ذلك وحيرم، وأبعد الناس عن خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
  )١().! نساء أهل اجلنة وسيدة،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 رضي اهللا عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس         أبا بكر  فاطمةوأما ما ذكر من هجران       (:النوويوقال  
 :يعين) فلم تكلمه (هذا من اهلجران احملرم، الذي هو ترك السالم واإلعراض عند اللقاء، وقوله يف هذا احلديث                

إىل لقائه فتكلمه، ومل ينقل قط أما التقيا فلـم           اجة وال اضطرت  يف هذا األمر، أو النقباضها مل تطلب منه ح        
  )٢().تسلم عليه وال كلمته

وذا يظهر احلق يف هذه املسألة، وتبطل دعوى الرافضي وتندحض شبهته مبا مت تقريـره مـن خـالل                   
 فاطمة و ديقالص  من مطاعن الرافضي، وأن ما جرى بني       الصديقالنصوص واألخبار الصحيحة الدالة على براءة       

 رضي اهللا عنها احلق فيها فرجعت له، وعـرف هلـا          فاطمةـل يعدو أن يكون اختالفاً يف مسألة فقهية ظهر        ال
   . فرضي اهللا عنهما مجيعاً،ماتت إال وهي راضية عنه  فما، فضلها، فعادها قبل وفاا واسترضاهاالصديق

   :تها يف حرب اجلمل والرد عليهطعن الرافضي يف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مبشارك 

ونتساءل عن  : ( وما بعدها  )١٣٩ص( رضي اهللا عنها وأبيها      عائشةيقول الرافضي طاعناً يف أم املؤمنني       
 إذ كانت هي اليت قادا بنفسها، فكيف خترج أم املـؤمنني            ،عائشةحرب اجلمل اليت أشعلت نارها أم املؤمنني        

وقَرنَ في بيوتكُن وال تبـرجن تبـرُّج الْجاهليـة          (: (ستقرار فيه بقوله تعاىل    من بيتها اليت أمرها اهللا باال      عائشة
  .]٣٣:األحزاب)) [اُألولَى

 وهو ويل كـل مـؤمن       علي بن أيب طالب   ونسأل بأي حق استباحت أم املؤمنني قتال خليفة املسلمني          
  ....ومؤمنة

 من كتاب الفنت اليت متوج كموج البحر        صحيحه يف   خاريالب أخرج   :وملزيد البحث وليطمئن قليب أقول    
 ،الكوفة فقدما علينا    احلسن بن علي   و عمار بن ياسر   علي بعث   البصرة إىل   عائشة و الزبري و طلحةملا سار   : قال

 فاجتمعنا إليه فـسمعت     ،احلسن أسفل من    عمار فوق املنرب يف أعاله، وقام       احلسن بن علي  فصعدا املنرب فكان    
واآلخرة، ولكن اهللا تبـارك       وواهللا إا لزوجة نبيكم يف الدنيا      ،البصرة قد سارت إىل     عائشةإن  (:  يقول عماراً

  .)وتعاىل ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أم هي

 أيضاً يف كتاب الشروط، باب ما جاء يف بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم                البخاريكما أخرج   
 ههنـا  ، ههنا الفتنـة ،ههنا الفتنة:  فقال،عائشةخطيباً فأشار حنو مسكن   قام النيب صلى اهللا عليه وسلم       «: قال

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٥٦٠ح

  .)٣/٥٦٥٦٩(املفهم  )١(
  .)١٢/٧٣(شرح صحيح مسلم  )٢(



  ٢١٣

   .»....الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان
 أألا  ،أهل السنة واجلماعة   كل هذا التقدير واالحترام من       عائشةوبعد كل هذا أتساءل كيف استحقت       

 بتصريح النيب صـلى اهللا      عائشةضل من    فزوجاته كثريات، وفيهن من هي أف      !زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  ).عليه وسلم نفسه
  :وجوابه

  .خل كالمهإ... ار حرب اجلمل وقادا بنفسها إا أشعلت ن:أن قوله
فهذا من أظهر الكذب الذي يعلم فساده كل من له اطالع على التأريخ وأحداث موقعة اجلمل، وذلك                 

 بل إمنا وقعت بغري     ،عائشةوال   ،الزبريوال   ،طلحةوال   ،عليأن هذه املعركة مل تقع بتدبري أحد من الصحابة ال           
 ملا رأوا أن الصحابة رضي اهللا عنهم أوشـكوا          عثماناختيار منهم وال إرادة هلا، وإمنا انشب احلرب بينهم قتلة           

  : وصرح به العلماء احملققون للفتنة وأحداثها،على الصلح، كما نقل ذلك املؤرخون

 بينهم كانت على غري عزمية على احلرب        البصرةـ إن الوقعة ب   :لة من أهل العلم   وقال ج  (:الباقالينيقول  
كل واحد من الفريقني عن أنفسهم لظنه أن الفريق اآلخر قد غدر به، ألن األمـر                 بل فجأة، وعلى سبيل دفع    

ـ       عثمانكان قد انتظم بينهم ومت الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة              م،  من التمكن منهم واإلحاطـة
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، مث اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا ويبدؤوا بـاحلرب سـحرة يف العـسكرين،                 

 ويصيح الفريق اآلخر الـذي يف عـسكر         ،الزبري و طلحة غدر   :عليوخيتلطوا ويصيح الفريق الذي يف عسكر       
ريق منهم مدافعاً ملكـروه      فتم هلم ذلك على ما دبروه، ونشبت احلرب، فكان كل ف           ،علي غدر   :الزبري و طلحة

 وطاعة هللا تعاىل إذا وقع، واالمتناع منهم على         ،عن نفسه، ومانعاً من اإلشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقني         
  )١().هذا السبيل، فهذا هو الصحيح املشهور، وإليه منيل وبه نقول

األهواء، وبادروا بإراقـة    وا، فلم يتركهم أصحاب     ء وتدانوا ليترا  البصرة عليوقدم   (:ابن العريب ويقول  
يقع برهان، وال تقف احلـال       الدماء، واشتجر بينهم احلرب، وكثرت الغوغاء على البغواء، كل ذلك حىت ال           

  )٢(). وإن واحداً يف اجليش يفسد تدبريه فكيف بألف،عثمانعلى بيان، وخيفى قتلة 

من كان معهم فما أبطلوا قط إمامة        رضي اهللا عنهم و    طلحة و الزبريوأما أم املؤمنني و    (:ابن حزم  ويقول  
وال  ،علـي  حلـرب    البصرةفقد صح صحة ضرورية ال إشكال فيها أم مل ميضوا إىل            ...  وال طعنوا فيها   علي

وبرهان ذلك أم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال حتاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة             .. . وال نقضاً لبيعته   ،خالفاً عليه 

                                                           
  .)٢٣٣ص(التمهيد يف الرد على امللحدة  )١(
  .)١٥٩ص(العواصم من القواصم  )٢(



  ٢١٤

 ، فدفع القوم عن أنفسهم    ، وبذلوا السيف فيهم   ،الزبري و طلحة عليهم، فبيتوا عسكر      أن اإلراغة والتدبري   عثمان
 فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن وال تشك أن األخـرى بـدأا               ،عليفردعوا حىت خالطوا عسكر     

 لعنهم  ،انعثمبالقتال، فاختلط األمر اختالطاً مل يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة                 
  )١().يفترون من شب احلرب وإضرامها اهللا ال

وبات الناس خبري ليلة، وبات قتلة      : ( واصفاً الليلة اليت اصطلح فيها الفريقان من الصحابة        ابن كثري ويقول  
  )٢(). بشر ليلة، وباتوا يتشاورون، وأمجعوا على أن يثريوا احلرب من الغلسعثمان

 وإمنـا  ،الزبري وطلحةوال من  ،عليت فتنة اجلمل على غري اختيار من      فجر (:ابن أيب العز احلنفي   ويقول  
  )٣(.)اختيار السابقني أثارها املفسدون بغري

فهذه أقوال العلماء احملققني كلها متفقة على أن احلرب يوم اجلمل نشأت بغري قصد من الـصحابة وال                  
ب، ومل يكن ألي أحد من الصحابة أي دور         اختيار منهم، بل إم كانوا كارهني هلا، مؤثرين الصلح على احلر          

 رضي اهللا عنها كما زعم هذا الرافضي وال غريها، وإمنا أوقد جذوا             عائشة وال سعي يف إثارا، ال       ،يف نشوا 
 وهو اليوم يرمي أم املـؤمنني       ، رضي اهللا عنه   عثمانوأضرم نارها سلف هذا الرافضي احلاقد، وغريهم من قتلة          

  . ما يستحقون، ما أشد ابتالء األمة م، وأعظم جنايتهم عليها قدمياً وحديثاًبذلك، فعليهم من اهللا

وقَرنَ في بيـوتكُن وال  (: (إا خرجت من بيتها، وقد أمرها اهللا باالستقرار فيه يف قوله تعاىل           : وأما قوله 
  ].٣٣:األحزاب)) [تبرجن تبرُّج الْجاهلية اُألولَى

 رضي اهللا عنها إمنا خرجت للصلح بني املسلمني، وجلمع كلمتهم، وملا كانـت              عائشةأن  : يهفالرد عل 
بـل كـان رأي    ترجو من أن يرفع اهللا ا اخلالف بني املسلمني ملكانتها عندهم، ومل يكن هذا رأيها وحدها،           

  .بعض من كان حوهلا من الصحابة الذين أشاروا عليها بذلك

وجها إىل حرب اجلمل فما خرجت حلرب، ولكن تعلق الناس ا وشـكوا             وأما خر  (:ابن العريب يقول  
إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وارج الناس، ورجوا بركتها يف اإلصالح وطمعوا يف اإلستحياء منها إذا                  

إِالَّ مـن أَمـر   ال خير في كَثريٍ من نجواهم (: (وقفت للخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية باهللا يف قوله   
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا      (: (وبقوله] ١١٤:النساء)) [بِصدقٍَة أَو معروٍف أَو إِصالحٍ بين الناسِ      

  )٤().... حر أو عبد،واألمر باالصالح، خماطب به مجيع الناس من ذكر أو أنثى] ٩:احلجرات)) [بينهما

                                                           
  .)٤/٢٣٢٣٩(الفصل يف امللل واألهواء والنحل  )١(
  .)٧/٥(البداية والنهاية  )٢(
  .)٧٢٣ص(شرح العقيدة الطحاوية  )٣(
  .)٣/٥٦٥٧٠(أحكام القرآن  )٤(



  ٢١٥

 نفسها بأن هذا هو سبب خروجها، كما ثبت ذلك عنها يف أكثر من مناسبة ويف                عائشةوقد صرحت   
  .ةما رواي غري

 أرسل إىل علي بن أيب طالب من قبل البصرة رضي اهللا عنه وهو وايل عثمان بن حنيف أن  الطربيفروى  
يسري بـاألمر    واهللا ما مثلي  (: فقالت من يسأهلا عن سبب قدومها،       البصرة رضي اهللا عنها عند قدومها       عائشة

املكتوم، وال يغطّي لبنيه اخلرب، إن الغوغاء من أهل األمصار، ونزاع القبائل، غزوا حرم رسول اهللا صـلى اهللا                   
عليه وسلم، وأحدثوا فيه األحداث، وآووا فيه احملدثني، واستوجبوا فيه لعنة اهللا ولعنة رسوله مع ما نالوا مـن                   

 بال ترة وال عذر، فاستحلوا الدم احلرام فسفكوه، وانتهبوا املال احلرام، وأحلوا البلد احلرام،               قتل إمام املسلمني  
 غـري   ،والشهر احلرام، ومزقوا األعراض واجللود، وأقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم، ضارين مضرين             

 أعلمهم ما أتى هؤالء القوم وما       نافعني وال متقني، وال يقدرون على امتناع وال يأمنون، فخرجت يف املسلمني           
ال خير في كَثريٍ من نجواهم إِالَّ من أَمـر          (: (فيه الناس وراءنا، وما ينبغي هلم أن يأتوا يف إصالح هذا، وقرأت           

 وجـل، وأمـر     فنهض يف اإلصالح ممن أمر اهللا عز      ] ١١٤:النساء)) [بِصدقٍَة أَو معروٍف أَو إِصالحٍ بين الناسِ      
 والذكر واألنثى، فهذا شأننا إىل معروف نأمركم به وحنضكم          ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصغري والكبري       
  )١(.)عليه، ومنكر ننهاكم عنه وحنثكم على تغيريه

فإنه  (:الكوفة على   علي وايل   أيب موسى األشعري   رضي اهللا عنها كتبت إىل       عائشة أن   ابن حبان وروى  
ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بني الناس، فمر من قبلك بـالقرار يف منـازهلم،                 عثمانقتل  قد كان من    

  )٢().والرضا بالعافية حىت يأتيهم ما حيبون من صالح أمر املسلمني

 ومن كان معها يسأهلا عن سبب قدومها، دخـل عليهـا            عائشةـ ل القعقاع بن عمرو   عليوملا أرسل   
 إصـالح بـني   !أي بـين :  ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت !همأي أُ (:  فسلم عليها، وقال   القعقاع
  )٣(.)الناس

 !ولك:  قالت!غفر اهللا لك: ( رضي اهللا عنها فقال هلاعائشة إىل عليوبعد انتهاء احلرب يوم اجلمل جاء      
  )٤().ما أردت إال اإلصالح

ايف ما أمرت به من عدم اخلروج       فتقرر أا ما خرجت إال لإلصالح بني املسلمني، وهذا سفر طاعة ال ين            

                                                           
  .)٤/٤٦٢(تاريخ الطربي  )١(
  .)٢/٢٨٢(الثقات البن حبان  )٢(
  .)٧/٢٤٨(لبداية والنهاية البن كثري ، وا)٤/٤٨٨(تاريخ الطربي  )٣(
رخيـه  االطـربي يف ت ) ماأردت إال اإلصالح: (، وروى هذا األثر بدون قوهلا  )١/٤٢(نقله ابن العماد يف شذرات الذهب        )٤(

)٤/٥٣٤(.  



  ٢١٦

  .من بيتها، كغريه من األسفار األخرى اليت فيها طاعة هللا ورسوله كاحلج والعمرة
فهي رضـي اهللا عنـها مل       : (يف هذه املسألة   الرافضة رمحه اهللا يف الرد على       ابن تيمية قال شيخ اإلسالم    

 ينايف اخلروج ملصلحة مأمور ا، كما لو خرجت         األوىل، واألمر باالستقرار يف البيوت ال      تتربج تربج اجلاهلية  
للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها يف سفره، فإن هذه اآلية قد نزلت يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسـلم                     

 رضي اهللا عنـها     عائشةـوقد سافر ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك كما سافر يف حجة الوداع ب                
 أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها من التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل وفـاة             الرمحنعبد  وغريها وأرسلها مع    

النيب صلى اهللا عليه وسلم بأقل من ثالثة أشهر بعد نزول هذه اآلية، وهلذا كان أزواج النيب صـلى اهللا عليـه                      
 ،عثمان يوكل بقطارهن    عمررضي اهللا عنه وغريه، وكان       عمروسلم حيججن كما كن حيججن معه يف خالفة         

 اعتقدت أن ذلـك الـسفر مـصلحة         عائشةـ وإذاكان سفرهن ملصلحة جائزاً، ف     ،الرمحن بن عوف   عبد أو
  )١().للمسلمني فتأولت يف ذلك

  ...استباحت قتال خليفة املسلمني: وأما قول الرافضي
: جلمل عنها أا قالت بعد موقعة ا      الزهريا ما خرجت لذلك، وما أرادت القتال، وقد نقل          أفقد تقدم   

إمنا أريد أن حيجز بني الناس مكاين، ومل أحسب أن يكون بني الناس قتال، ولو علمت ذلك مل أقف ذلـك                     (
  )٢(.)املوقف أبداً

 ابن أيب شيبة  شهود موقعة اجلمل، على ماروى       وهلذا ندمت رضي اهللا عنها بعد ذلك ندماً عظيماً على         
  )٣(.)سر سريي هذاوددت أين كنت غصناً رطباً، ومل أ( :عنها أا قالت

واهللا لوددت أين مت قبل هذا اليوم بعـشرين         ( :للقعقاع بن عمرو   أا قالت    ابن األثري ـ ل الكاملويف  
  )٤(.)سنة

  . رضي اهللا عنه من احلرب بعد وقوعهاعلي رضي اهللا عنها هذا هو موقف عائشةوموقف 

  )٥(.)ردت، اللهم ليس هذا أردتاللهم ليس هذا أ(:  قال يوم اجلملعلياً أن :ابن أيب شيبةفقد روى 

  )١(.)وددت أين كنت مت قبل هذا بعشرين سنة(: وعنه رضي اهللا عنه أنه قال

                                                           
  .)٤/٣١٣١٨(منهاج السنة  )١(
  .)١٥٤ص(املغازي للزهري  )٢(
  .)٧/٥٤٣(املصنف البن أيب شيبة  )٣(
  .)٣/٢٥٤(تاريخ الكامل يف ال )٤(
  .)٧/٥٤١(املصنف البن أيب شيبة  )٥(



  ٢١٧

 رضي اهللا عنها ما أرادت القتال أوالً، وندمت أن شهدته بعد وقوعه، فلئن كـان                عائشةفثبت ذا أن    
 وهـو   :ت أا خرجت ملقصد حسن    بعدم القصد، وبالتوبة منه، هذا مع ما ثب       : ذنباً فهو مغفور هلا من وجهني     

  . مغفور هلا خطؤها،قصدها الصلح بني املسلمني، فهي بذلك مأجورة على

 رضي اهللا عنه من احلرب دليل على أنه يرى أا حرب فتنة، وهلذا متىن لو مل يدخلها، وأنه                   عليوموقف  
 قتال خمالفيه يوم اجلمل حقـاً       مات قبلها بعشرين سنة، وذلك الشتباه األمور فيها، ولكونه مل يظهر له أن يف             

ـ          الرافضةظاهراً، ولو أنه كان يعتقد يف خمالفيه ما يعتقده            عليـ فيهم من الكفر والردة عن اإلسالم حبـرم ل
رضي اهللا عنه، فإنه لو كان يعتقد فيهم هذا ملا ندم على قتاهلم ذلك الندم العظيم، ولفرح بقتلهم وقتاهلم ملا يف                     

مـع  - اخلوارجكما حصل ذلك منه بعد قتال       . ع أعدائه، وملا فيه من األجر العظيم      ذلك من عز اإلسالم وقم    
 إال أنه فرح بقتاهلم فرحاً عظيماً، وكرب اهللا سروراً بقتلهم ملّا تأكد له وصفهم، الـذي           -كونه ال يعتقد كفرهم   

 خمرجـاً يف     فيهم، على ما جـاء ذلـك       ذي الثدية عهد به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك وجود            
  )٢(.الصحيحني

 الطاعنني يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم املتـهمني هلـم             الرافضةويف هذا أكرب رد على هؤالء       
 مل يكن يتهمهم يف دينهم، وال يذمهم        ن من خمالفيه الذي   عليبالعظائم، فلو كان هلم عقول ملا حادوا عن موقف          

هلم باإلميان والتقوى، واستغفاره      بل ثبت ثناؤه عليهم، ووصفه     يتشدق به هؤالء األفاكون ارمون،     بشيء مما 
 واسـتغفارها   عائشةـ وكما مر قريباً استغفاره ل     )٣(هلم، كما تقدم نقل ذلك مفصالً فيما قد سبق من البحث          

  . فرضي اهللا عنهم مجيعاً)٤(له

 يف الدنيا واآلخرة، ولكن     واهللا إا لزوجة نبيكم   ( :عمار بقول   عائشةوأما طعن الرافضي يف أم املؤمنني       
  .)اهللا تبارك وتعاىل ابتالكم ا ليعلم إياه تطيعون أم هي

 رضي اهللا عنها بل فيه أعظم فضيلة هلا،         عائشة هذا ما يطعن به على       عمارأن ليس يف قول     : فالرد عليه 
 شرف أمسى مـن  يف الدنيا واآلخرة، فأي فضل أعظم من هذا، وأي وهي أا زوجة نبينا صلى اهللا عليه وسلم

 رضـي اهللا    عمار رضي اهللا عنها قد حتقق هلا ذلك بشهادة          عائشةهذا، فإن غاية كل مؤمن رضا اهللا واجلنة، و        
عنه الذي كان خمالفاً هلا يف الرأي يف تلك الفتنة، وأا ستكون يف أعلى الدرجات يف اجلنة بـصحبة زوجهـا                     

                                                                                                                                                                                     
  .)٣/٢٥٤(، والكامل البن األثري )٧/٥٤٤(املصدر نفسه  )١(
، )٣٦١٠، ح ٨/٦١٦١٨(فـتح البـاري     ) كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسـالم       : (صحيح البخاري : انظر )٢(

  .)٢/٧٤٧٤٩() كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل اخلوارج: (وصحيح مسلم
  .)٢٤٢٤٧ص (:انظر )٣(
  .٤٤٤تقدم ص )٤(



  ٢١٨

 :الطربي نفسه بعد انتهاء حرب اجلمل على ما نقل          ليعرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما شهد هلا بذلك           
وإـا  ... وبـرت  أيها الناس صدقت واهللا   (:  وكان فيما قال   )١(أنه جاءها فأثنت عليه خرياً وأثىن عليها خرياً       

  )٢(.)لزوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة

 املستدرك يف   احلاكموى  ر وذا قد جاء احلديث الصحيح املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما             
أما ترضني أن تكوين زوجيت يف الدنيا «:  رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا          عائشةمن حديث   
  )٣(.»فأنت زوجيت يف الدنيا واآلخرة:  قال!بلى واهللا:  قالت؟واآلخرة

 عمار األثر السابق عن     يالبخار ولذا أورد    ، رضي اهللا عنها   عائشةفيكون هذا احلديث من أعظم فضائل       
  )٤(. رضي اهللا عنهاعائشةيف مناقب 

 دليل على ضعف عقله، وقلة فهمه، وهذا مصداق ما ذكره العلماء عنهم             عائشةوطعن الرافضي به على     
أهـل األهـواء     وأنه لـيس يف )٥( وأجهل الناس يف العقليات  ، هم أكذب الناس يف النقليات     الرافضةأن هؤالء   

  )٦(. منهمأضعف حجة وال أمحق

ولكن اهللا  ( :من األثر  يف اجلزء األخري   عمار هذا حجة على الرافضي ال له، وأما قول          عمارفتبني أن أثر    
  : وبيان ذلك من عدة وجوه، رضي اهللا عنهاعائشةفليس مبطعن على  )إياها ابتالكم لتتبعوه أو

خالف ذلك، وأن ما هي عليه       رضي اهللا عنها ترى      عائشةو.  هذا ميثل رأيه   عمارأن قول   : الوجه األول 
  .هو احلق، وكل منهما صحايب جليل، عظيم القدر يف الدين والعلم، فليس قول أحدمها حجة على اآلخر

وهذا نـص   ) إا زوجة نبيكم يف الدنيا واآلخرة     : ( تضمن معنيني أوهلما قوله    عمارأن أثر   : الوجه الثاين 
 فإن كـان    ،عماروهذا قول   ) تالكم ا لتتبعوه أو إياها    ولكن اهللا اب  : (واآلخر قوله . حديث صحيح كما تقدم   

  . غري معارض للحديث فال مطعن حينئذ، وإن كان معارضاً للحديث فاحلديث هو املقدمعمارقول 

                                                           
  .)٢٤٥ص(تقدم نقل ذلك  )١(
  .)٤/٥٤٤(تاريخ الطربي  )٢(
وقال الذهيب يف التلخيص املطبوع يف حاشـية        ) حديث صحيح ومل خيرجاه   : (، وقال )٤/١٠(رواه احلاكم يف املستدرك      )٣(

تابه الصحيح املسند من فضائل الـصحابة وحكـم         كما أورد هذا احلديث مصطفى العدوي يف ك       ) صحيح: (املستدرك
  .)٣٥٦ص(بصحة احلديث 

، ٧/١٠٦(، فـتح البـاري      )-رضي اهللا عنـها   -كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة       : (صحيح البخاري : انظر )٤(
  .)٣٧٧٢ح

  .)١٣٩ص(من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد تقدم نقل النص كامالً  )٥(
  .)١٣١ص( وقد تقدم نقله وخترجيه ، بن سالّمذكره أبو عبيد القاسم )٦(



  ٢١٩

أن الشهادة بأا زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة، حكم عام باعتبـار                : الوجه الثالث 
 وآل األمر إىل تلـك      ، حكم خاص يف حادثة خاصة، فرجع احلكم اخلاص إىل العام          عماروقول  . العاقبة واملآل 
  . فانتفى الطعن،العاقبة السعيدة

 هو خمالفتها أمر اهللا يف تلك احلالة اخلاصة، وليس كل خمـالف             عمارأن غاية ما يف قول      :  الوجه الرابع 
 فهو معذور إن مل يتعمد املخالفة، فقد يكـون          مذموماً حىت تقوم عليه احلجة باملخالفة، ويعلم أنه خمالف، وإال         

  .ناسياً أو متأوالً فال يؤاخذ بذاك
 وال انتقاصها، وإمنـا أراد أن يـبني         عائشة رضي اهللا عنه ما قصد بذلك ذم         عماراًأن  : الوجه اخلامس 

روايات  وقد جاء يف بعض      ،خطأها يف االجتهاد نصحاً لألمة، وهو مع هذا يعرف ألم املؤمنني قدرها وفضلها            
اسكت مقبوحاً منبوحاً، واهللا إا لزوجة نبيكم       (:  فقال ،عائشة مسع رجالً يسب     عماراً أن   عمارهذا األثر عن    

  )١(.)يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالكم ا ليعلم أتطيعوه أو إياها

  .اً اسكت مقبوحاً منبوح:عماروحنن نقول هلذا الرافضي املتطاول على أم املؤمنني كما قال 
ههنـا  :  فقـال  عائشةإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام خطيباً فأشار حنو مسكن            « :وأما قول الرافضي  

 رضي اهللا عنها بذلك وزعمه أن الرسول        عائشة، وطعنه على    »الفتنة ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان       
  .صلى اهللا عليه وسلم أراد أن الفتنة خترج من بيتها

وقلب احلقائق والتدليس على من ال علـم         فى ما يف كالمه هذا من التضليل والتلبيس،       أنه ال خي  : فجوابه
 عائـشة  على أن اإلشارة كانت لبيت       )عائشةفأشار حنو مسكن    : (عنده من العامة وذلك بتفسريه قول الراوي      

الفهم عند من   يدل على هذا بأي وجه من الوجوه، وهذه العبارة ال حتتمل هذا              وأا سبب الفتنة، واحلديث ال    
  .له أدىن معرفة مبقاصد الكالم

 رضي اهللا عنها يقع عائشة ومسكن ،عائشة أي جهة مسكن )عائشةأشار حنو مسكن : (ن الراوي قالإف
ال إىل املسكن، ولو كانت     ) املشرق(شرقي مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فاإلشارة إىل جهة املسكن وهو             

 والفرق بني التعبريين    )عائشةإىل جهة مسكن    : ( ومل يقل  )عائشةإىل مسكن   أشار  : (اإلشارة إىل املسكن لقال   
  .واضح وجلي

 يف كتاب فرض اخلمس باب ما جاء يف بيوت أزواج الـنيب             البخاريوهذه الرواية اليت ذكرها أخرجها      
  . وليس كما زعم الرافضي أا يف كتاب الشروط)٢(صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
  .)٧/٢٤٨(نقله ابن كثري يف البداية والنهاية  )١(
  .)٣١٠٤، ح٦/٢١٠(صحيح البخاري مع فتح الباري : انظر )٢(



  ٢٢٠

 وغريمها من عدة طرق، وبأكثر من لفـظ،         الصحيحنييف كتب السنة من     وهذا احلديث قد جاء خمرجاً      
وقد جاء التصريح يف هذه الروايات بأن اإلشارة كانت إىل املشرق، وجاء النص فيها على البالد املشار إليها مبا                   

  .بأي شيء آخر يدحض دعوى الرافضي ويغين عن التكلف يف الرد عليه

  . رضي اهللا عنهماابن عمر دة طرق عنوها هي ذي بعض روايات احلديث من ع
 رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مـستقبل  ابن عمر  عن   نافع عن   ليثفعن  
  )١(.»ن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطانإأال «: املشرق يقول

يه وسلم قام عند بـاب      أن رسول اهللا صلى اهللا عل     « :ابن عمر  عن   نافعحدثين  :  قال عبيد بن عمر  وعن  
  )٢(.» قاهلا مرتني أو ثالثاً،الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان:  فقال بيده حنو املشرقحفصة

هـا إن   «:  وهو مستقبل املشرق    عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          سامل بن عبد اهللا   وعن  
  )٣(.»طلع قرن الشيطان من حيث ي،الفتنة ههنا، ها إن الفتنة ههنا، ها إن الفتنة ههنا

للمقصود باإلشارة   تفسري ويف هذه الروايات حتديد صريح للجهة املشار إليها وهي جهة املشرق، وفيها           
  .يف الرواية اليت ذكرها الرافضي

  .املشار إليها  كما جاء يف بعض الروايات األخرى للحديث حتديد البالد

ليه وسلم اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف           ذكر النيب صلى اهللا ع    «:  قال ابن عمر  عن   نافعفعن  
  )٥(.» وا يطلع قرن الشيطان،هناك الزالزل والفنت:  فأظنه قال يف الثالثة)٤( ويف جندنا!يارسول اهللا: ميننا، قالوا

 ، ما أسألكم عن الصغرية وأركـبكم للكـبرية        !؟العراقأهل   يا:  أنه قال  سامل بن عبد اهللا بن عمر     وعن  
 ،إن الفتنة جتيء من ههنـا     «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  يقول عبد اهللا بن عمر   ت أيب   مسع

  )٦(.»وأومأ بيده حنو املشرق، من حيث يطلع قرنا الشيطان

                                                           
، ١٣/٤٥(، فتح البـاري     )كتاب الفنت، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الفتنة من قبل املشرق            : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)٢٩٠٥، ح٤/٢٢٢٨...) (كتاب الفنت، باب الفتنة من املشرق: (، ومسلم)٧٠٩٣ح
  .)٤/٢٢٢٩...) (كتاب الفنت، باب الفتنة من املشرق: (خرجه مسلمأ )٢(
  .)٤/٢٢٢٩...) (كتاب الفنت، باب الفتنة من املشرق: (خرجه مسلمأ )٣(
، فـتح   )ادية العراق، ونواحيها وهي مشرق أهل املدينة      جند من جهة املشرق ومن كان باملدينة كان جنده ب         : (قال اخلطايب  )٤(

  .)١٣/٤٧(الباري البن حجر 
، ١٣/٤٥(، فـتح البـاري      )كتاب الفنت، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الفتنة من قبل املشرق            : (أخرجه البخاري  )٥(

  .)٧٠٩٤ح
  .)٤/٢٢٢٩...) (كتاب الفنت، باب الفتنة من املشرق: (أخرجه مسلم )٦(



  ٢٢١

  .ويف بعض الروايات جاء ذكر بعض من يقطن تلك البالد من القبائل ووصف حال أهلها
أال إن اإلميان ههنا،    :  فقال اليمن صلى اهللا عليه وسلم بيده حنو        أشار رسول اهللا  «:  قال أيب مسعود فعن  

عند أصول أذناب اإلبل، حيث يطلع قرنـا الـشيطان يف ربيعـة             )١(.الفدادين وإن القسوة وغلظ القلوب يف    
  )٢(.»ومضر

 وأن  )الفتنة هاهنا : (ة على بيان مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله          يفدلت هذه الروايات داللة قطع    
املقصود بذلك بالد املشرق، حيث جاءت الروايات مصرحة ذا، كما جاء يف بعضها وصف أهل تلك البالد                 

 فإن هذا قول ،عائشةوتعيني بعض قبائلها، مما يظهر به بطالن ما ادعى الرافضي من أن اإلشارة كانت إىل بيت       
والذي حيمله على هذا هـو      . ضي احلاقد  وما قال به أحد سوى هذا الراف       ،باطل، ورأي ساقط، مل يفهمه أحد     

 وألبسه اهللا بطعنه يف الصحابة لباس الـذل         ، فعليه من اهللا ما يستحق     ، رضي اهللا عنها   عائشةبغضه ألم املؤمنني    
  .واخلزي يف الدنيا واآلخرة

 أألا زوج النيب    ،أهل السنة واجلماعة   كل هذا التقدير واالحترام من       عائشةكيف استحقت   : وأما قوله 
  . بتصريح النيب صلى اهللا عليه وسلمعائشة وفيهن من هي أفضل من ، فزوجاته كثريات!لى اهللا عليه وسلمص

أما كيف استحقت كل هذا التقدير فلما ثبت من فـضائلها العظيمـة الثابتـة بالنـصوص                 :  وجوابه
  .الصحيحة

تلى إىل أن يأذن اهللا برفـع       وات، يف آيات من كتاب اهللا ت      اة اهللا تعاىل هلا من فوق سبع مس       ئفمن ذلك ترب  
إِنَّ الَّذين جاُءوا بِاِإلفْك عصبةٌ منكُم ال تحسبوه        (: (كتابه من األرض، وذلك يف قول اهللا تعاىل من سورة النور          

)) ى كبره منهم لَه عذَاٌب عظـيمٌ      شراً لَكُم بلْ هو خيٌر لَكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من اِإلثْمِ والَّذي تولَّ              
الْخبِيثَات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيبات أُولَئـك          (: (إىل قوله ] ١١:النور[

رِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمُءونَ مربا، وشرفها،  ]٢٦:النور)) [ٌق كَرٌِميمفهذه اآليات من أكرب األدلة على طهار
  .وعلو شأا يف الدين

  .ومن األدلة على فضلها من السنة
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : قال:  رضي اهللا عنها أا قالت     عائشة من حديث    الصحيحنيثبت يف    ما

 ال أرى،  وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته، ترى ما      : ، قلت  يقرئك السالم  جربيلهذا   !عائشة يا«: وسلم يوماً 
                                                           

النهاية البن األثـري    .  هم املكثرون من اإلبل    :فداد وقيل : الذين تعلوا أصوام يف حروثهم ومواشيهم واحدهم      : الفدادون )١(
)٣/٤١٩(.  

، ٦/٣٥٠(فـتح البـاري    ) كتاب بدء اخللق، باب خري مال املسلم غنم يتبع ا شـغف اجلبـال             : (أخرجه البخاري يف   )٢(
  .)٥١، ح١/٧١) (ب تفاضل أهل اإلميان فيهكتاب اإلميان، با: (، ومسلم)٣٣٠٢ح



  ٢٢٢

  )١(.»تريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كمل من الرجال   «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  رضي اهللا عنه قال    أيب موسى األشعري  وعن  
 على النساء كفضل الثريد     عائشة وفضل   ،فرعون امرأة   آسية و ،مرمي بنت عمران  كثري، ومل يكمل من النساء إال       

  )٢(.»على سائر الطعام

أين أنا  : إنْ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتفقد يقول         « : قالت عائشة عن   هشام بن عروة  وعن  
  )٣(.»فلما كان يومي قبضه اهللا بني سحري وحنري: قالت ،عائشةاليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاًء ليوم 

 فاجتمع صواحيب   :عائشةقالت   ،عائشةالناس يتحرون داياهم يوم     كان  «:  قال هشام بن عروة   وعن  
 ،عائشةوإنا نريد اخلري كما تريده       ،عائشةواهللا إن الناس يتحرون داياهم يوم        !أم سلمة يا  :  فقلن أم سلمة إىل  

ذكرت  ف : أو حيثما دار، قالت    ،فمري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان              
فأعرض عين، فلما عاد إيلّ ذكرت له ذلك فأعرض عين، فلما           :  قالت ، للنيب صلى اهللا عليه وسلم     أم سلمة ذلك  

فإنه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف حلاف امرأة           ،عائشةال تؤذيين يف     !أم سلمة يا  : كان الثالثة ذكرت له فقال    
  )٤(.»منكن غريها

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات الـسالسل            « : رضي اهللا عنه   عمرو بن العاص  وعن  
مث :  قال ؟ مث من  :أبوها، قلت :  من الرجال؟ قال   : فقلت ،عائشة: أي الناس أحب إليك؟ قال    : فأتيته فقلت : قال

  )٥(.» فعد رجاالًعمر بن اخلطاب

ظيم مكانتـها عنـد     وعلو شأا يف الدين، وع     إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على فضلها، وسبقها،        
ألي شـيء   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف هذا أكرب رد على هذا الرافضي الذي يتـساءل مكـابراً                 

                                                           
، )٣٧٦٨، ح ٧/١٠٦(، فتح البـاري     )-رضي اهللا عنها  -كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة       : (رواه البخاري يف   )١(

  .)٤/١٨٩٦) (-رضي اهللا عنها-كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة : (ومسلم
، )٣٧٦٩، ح ٧/١٠٦(، فتح البـاري     )-رضي اهللا عنها  - فضل عائشة    كتاب فضائل الصحابة، باب   : (رواه البخاري يف   )٢(

أخرجه البخاري أيضاً من طريق أنس بن مالـك يف          ...) فضل عائشة على النساء   : (واجلزء األخري من احلديث وهو قوله     
) -رضـي اهللا عنـها    -كتاب فضائل الصحابة، بـاب يف فـضائل عائـشة           : (، ومسلم يف  )٣٧٧٠(الباب نفسه برقم    

  .)٢٤٤٦، ح٤/١٨٩٥(
كتـاب  : (، ومـسلم  )٣٧٧٤، ح ٧/١٠٧(، فتح الباري    )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة     : (رواه البخاري يف   )٣(

  .)٢٤٤٣، ح٤/١٨٩٣) (فضائل الصحابة، باب يف فضائل عائشة
  .)٣٧٧٥، ح٧/١٠٧(، فتح الباري )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة: (رواه البخاري يف )٤(
، فـتح البـاري     )كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كنت متخذاً خليالً             : (لبخاري يف رواه ا  )٥(

  .)٢٣٨٤، ح٤/١٨٥٦) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر: (، ومسلم)٣٦٦٢، ح٧/١٨(



  ٢٢٣

ملا ثبت من فضلها على لسان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم،               : فنقول له !  هذا التقدير  عائشةاستحقت  
 رضي اهللا عنـها يف      خدجيةأمهات املؤمنني عدا    وتفردها بتلك املناقب العظيمة اليت مل يشاركها فيها أحد من           

  )١(. عليها كما هو ثابت يف الصحيحجربيلتسليم 

من هي أفضل منها بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه          ) أي أمهات املؤمنني  ( وفيهن   :وأما قول الرافضي  
 حمل نزاع كـبري     ئشةعا و خدجية رضي اهللا عنها وهذا غري مسلم، فاملفاضلة بني          خدجيةوسلم فلعله يريد بذلك     

 مث اختلفوا   ،فاطمة و عائشة و خدجيةبني العلماء احملققني، وذلك أن العلماء متفقون على أن أفضل نساء األمة،             
  .بعد ذلك يف املفاضلة بينهن رضي اهللا عنهن

 ويف تفضيل بعضهن    ،فاطمة و ،عائشة و ،خدجيةوأفضل نساء هذه األمة      (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )٢(). نزاععلى بعض

 خدجيةبأن سبق  : ( أمي املؤمنني أيهما أفضل؟ فأجاب     عائشة و خدجية عن   ابن تيمية  وسئل شيخ اإلسالم    
 وال غريها من أمهـات املـؤمنني،        عائشةوتأثريها يف أول اإلسالم ونصرها وقيامها يف الدين مل تشاركها فيه            

 وال  خدجية وإدراكها من العلم مامل تشاركها فيه        ،مةاأل ه إىل غ ومحل الدين وتبلي   ، يف آخر اإلسالم   عائشةوتأثري  
  )٣(). مما متيزت به عن غريها،غريها

  )٤(.)خدجية وعائشة وبقي اخلالف بني فاطمة انعقد اإلمجاع على أفضلية :وقيل (:ابن حجروقال 

 خدجيـة  ئ أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمره أن يقـر          جربيل وأن   أيب هريرة وقال يف شرح حديث     
 ألن  عائشة أفضل من    خدجية على أن    أبو بكر بن داود    استدل ذه القصة     :السهيليقال  : (لسالم من را وفيه   ا

 أنه ال خالف يف أن      ابن العريب  أبلغها السالم من را، وزعم       خدجية من قبل نفسه، و    جربيل سلم عليها    عائشة
  )٥(). ذا ومبا تقدمخدجيةة يراجح أفضل ورد بأن اخلالف ثابت قدمياً، وإن كان ال،عائشة أفضل من خدجية

 مشهور، وليس املقام هنا مقـام       عائشة و خدجية واملقصود هنا أن اخلالف بني العلماء يف املفاضلة بني          
حترير اخلالف يف ذلك، وإمنا القصد هو بيان بطالن دعوى الرافضي يف زعمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد                    

 إذ لو حصل ذلك ملا اختلف العلماء هذا االختالف الكبري           ، وصرح بذلك  شةعائ على   خدجيةنص على تفضيل    

                                                           
، فتح البـاري    )سلم خدجية وفضلها  كتاب فضائل الصحابة، باب تزوج النيب صلى اهللا عليه و         : (صحيح البخاري : انظر )١(

  .)٢٤٣٢، ح٤/١٨٨٧) (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدجية: (، ومسلم)٣٨٢٠، ح٧/١٣١٣٤(
  .)٤/٣٩٤(جمموع الفتاوى  )٢(
  .)٤/٣٩٣(جمموع الفتاوى  )٣(
  .)٧/١٠٩(فتح الباري  )٤(
  .)٧/١٣٩(فتح الباري  )٥(



  ٢٢٤

  .يف املفاضلة بينهن
وعلى كل حال فليس فضل إحدامها على اآلخرى مبطعن على املفضولة، بل يف هذا أكرب دليل على علو                  

ضل نساء األمة،    حيث إن اخلالف مل خيرج عنهن يف أن أف         عائشة و خدجية و فاطمةمكانة هؤالء النساء الثالث     
 وهذا من جهله    عائشة تنقص   عائشة على   خدجيةوهذا نقيض ما قصده الرافضي احلاقد، فإنه إمنا أراد بتفضيل           

 لو كانت ثانية أو ثالثة نساء األمة يف الفضل، وهل هذا مدعاة الحترامهـا               عائشةوقلة فهمه، فما الذي يضر      
 ،الرافضة وبه تعرف مدى ضالل هؤالء       ئ،ذا لك أيها القار   احلكم يف ه  !! وتقديرها أم للنيل منها والطعن فيها     

   . وسخف عقوهلم،وبالدة أفهامهم

وأن ذلـك مـن     ) من كنت مواله فعلي مـواله     : (دعوى الرافضي النص على خالفة علي حبديث       
   :أسباب استبصاره والرد عليه

 ميكن يل يف هذه العجالة       وال ،أما األسباب اليت دعتين لالستبصار فكثرية جداً      : ()١٦١ص(قال الرافضي   
  :إال ذكر بعض األمثلة منها

  : النص على اخلالفة-١

هو موثوق عند الفـريقني، وأن       لقد آليت على نفسي عند الدخول يف هذا البحث أن ال أعتمد إال ما             
  ...أطرح ما انفردت به فرقة دون األخرى

 واضـحاً جليـاً     علي بن أيب طالب   والباحث يف هذا املوضوع إذا جترد للحقيقة فإنه سيجد النص على            
  ...السنة والشيعةوهذا النص جممع عليه من . » موالهعليمن كنت مواله فهذا «: كقوله صلى اهللا عليه وسلم

 مث مبايعته بعد ذلك يف املسجد، فإنـه دعـوى           ، يوم السقيفة  أيب بكر مجاع املدعى على انتخاب     أما اإل 
أسامة بن  وسائر بين هاشم، كما ختلف العباس وعلي عن البيعة بدون دليل، إذ كيف يكون اإلمجاع وقد ختلف  

 ،انحذيفة بن اليم   و ،عمار بن ياسر   و ،املقداد بن األسود   و ،أبو ذر الغفاري   و ،سلمان الفارسي  و ،الزبري و ،زيد
 ،سعد بن عبادة   و ،سهل بن حنيف   و ،أيب بن كعب   و ،الرباء بن عازب   و ، األسلمي ةأبو بريد و خزمية بن ثابت  و
 وغري هـؤالء كـثريون فـأين        ،خالد بن سعيد   و ،جابر بن عبد اهللا    و ،نصاريألأبو أيوب ا   و ،بن سعد قيس  و

  !اإلمجاع ياعباد اهللا

 علـي من كنت مواله فهـذا      «: أن هذا احلديث الذي ذكره وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم          : وجوابه
صحاح، وقد اختلف العلماء يف      ومل خيرجه أحد من أصحاب ال      )١(احلاكم و الترمذي و أمحد قد أخرجه    »مواله

                                                           
، ٥/٦٣٣) (كتاب املناقب، باب مناقب علي بـن أيب طالـب         (يف  : ذي، والترم )١١٨،  ١/٨٤(أخرجه أمحد يف املسند      )١(

 صحيح على شرط الشيخني ومل      :، وقال )٣/١١٨( هذا حديث حسن صحيح، واحلاكم يف املستدرك         :، وقال )٣٧١٣ح



  ٢٢٥

  .تصحيحه كما نقل ذلك أئمة أهل الشأن
 فليس يف الصحاح لكن هو      » مواله عليـمن كنت مواله ف   «: وأما قوله  (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    

 وطائفة من أهل العلم باحلـديث       إبراهيم احلريب  و البخاريمما رواه العلماء، وتنازع الناس يف صحته، فنقل عن          
أبو العباس بـن   وقد صنف ،الترمذي أنه حسنه، كما حسنه أمحد بن حنبل طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن      أم  
  )١().يف مجع طرقه  مصنفاًةعقد

  )٢().فال يصح من طريق الثقات أصالً » موالهعليـمن كنت مواله ف«وأما : (ابن حزموقال 

  )٣(.األلباين ومن املعاصرين الشيخ ،احلاكموقد ذهب إىل تصحيح هذا احلديث 

والقصد أن العلماء اختلفوا يف تصحيح احلديث، وهذا على خالف ما ادعى الرافضي من أن احلـديث                 
  .موثق عند الفريقني، فإن من العلماء من ينكره وال يرى صحته كما تقدم

 فإن املـواالة    ،علي يف دعواهم أنه نص على خالفة        للرافضةوعلى القول بصحة احلديث فال حجة فيه        
  .اليت هي اإلمارة) الوالية(ال . اليت ضد املعاداة) املواالة(ذكورة يف احلديث هي امل

الـرب،  : تكرر ذكر املوىل يف احلديث وهو اسم يقع على مجاعة كثرية فهو            (:النهاية يف   ثريابن األ قال  
والعقيد، والصهر،   يف،واملالك، والسيد، واملنعم، واملعتق، والناصر، واحملب، والتابع، واجلار، وابن العم، واحلل          

يف احلديث، فيضاف كل واحد إىل ما يقتضيه احلديث الوارد           والعبد، واملعتق، واملنعم عليه، وأكثرها قد جاءت      
بـالفتح يف   ) فالواليـة (فيه، وكل من ويل أمراً أو قام به فهو مواله ووليه، وقد ختتلف مصادر هذه األمسـاء                  

مـن واىل القـوم، ومنـه       ) واملواالة( بالكسر يف اإلمارة والوالء املعتق،       )والوِالية(النسب، والنصرة، واملعتق،    
 رضي اهللا عنه يعـين  الشافعيقال .  حيمل على أكثر األمساء املذكورة» مواله عليـمن كنت مواله ف   «احلديث  

)) كَـافرِين ال مـولَى لَهـم      ذَلك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّـذين آمنـوا وأَنَّ الْ         (: (بذلك والء اإلسالم، كقوله تعاىل    
  )٤(.)]١١:حممد[

 ،الـشافعي  هنا للفظة املواالة يف احلديث واستشهد له بقول          ابن األثري وهذا املفهوم اللغوي الذين ذكره      
  .الرافضةهو الذي قرره العلماء احملققون يف ردهم على 

                                                                                                                                                                                     
  .)١٧٥٠، ح٤/٣٣٠(خيرجاه، وقد حكم بصحة احلديث الشيخ األلباين يف سلسلة االحاديث الصحيحة 

  .)٧/٣١٩(منهاج السنة  )١(
  .)٤/٢٢٤(الفصل  )٢(
  .أقواهلم عند ختريج احلديث يف الصفحة السابقة: انظر )٣(
  .)٥/٢٢٨(النهاية البن األثري  )٤(



  ٢٢٦

مـن كنـت مـواله      « : عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا    : فإذا احتج باألخبار وقال    (:أبو نعيم قال  
 : ومعناه ، عليه السالم  علي بن أيب طالب   ـ وهذه فضيلة بينة ل    :مقبول منك، وحنن نقول   : قيل له  » مواله يعلـف

 : واملؤمنون مواليه، دليل ذلـك قـول اهللا تبـارك وتعـاىل            عليـمن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مواله ف        
))ب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمضٍوعاُء بيلأَو مهض٧١:التوبة)) [ع...[  

 وترغيـب يف    ، وحث على حمبتـه    ، رضي اهللا عنه   عليـوإمنا هذه منقبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم ل         
 وال  ،ال حيبك إال مؤمن   «: واليته ملا ظهر من ميل املنافقني عليه وبغضهم له، وكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم              

أنت  :أسامةـ ل علي ختاصماً فقال    أسامة رضي اهللا عنه و    علياً أن   ةابن عيين وحكي عن    )١(.»يبغضك إال منافق  
 إمنا موالي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 ،لست لك موىل  : موالي فقال 

 وإمنا  ،أميةفالن موىل بين هاشم، وموىل بين       : وهذا كما يقول الناس   . » مواله عليـمن كنت مواله ف   «: وسلم
  )٢().احلقيقة واحد منهم

: وحنن جنيب باجلواب املركب، فنقول    :  بعد أن ذكر تضعيف العلماء هلذا احلديث       شيخ اإلسالم ويقول  
إن مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله فال كالم، وإن كان قاله فلم يرد قطعاً اخلالفة بعـده، إذ لـيس يف                        

مر العظيم جيب أن يبلغ بالغاً مبيناً، وليس يف الكالم ما يدل داللة بينة علـى                اللفظ ما يدل عليه، ومثل هذا األ      
)) إِنما وليُّكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنـوا        (: (كالويل واهللا تعاىل قال    أن املراد به اخلالفة، وذلك أن املوىل      

 اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصالح الْمؤمنِني والْمالئكَةُ بعـد ذَلـك            وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ   (: (، وقال ]٥٥:املائدة[
فبني أن الرسول ويل املؤمنني وأم مواليه أيضاً، كما بـني أن اهللا ويلّ املـؤمنني وأـم                  ] ٤:التحرمي)) [ظَهٌِري

 وهي تثبت من الطرفني، وإن كـان أحـد          ،اةأولياؤهم، وأن املؤمنني بعضهم أولياء بعض، فاملواالة ضد املعاد        
  ...املتواليني أعظم قدراً، وواليته إحسان وتفضل، ووالية اآلخر طاعة وعبادة

ويف اجلملة فرق بني الويل واملوىل وحنو ذلك وبني الوايل، فباب الوالية اليت هي ضد العـداوة شـيء،                   
وىل دون الثانية، والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم مل           وباب الوالية اليت هي اإلمارة شيء، واحلديث إمنا هو يف األ          

وأما كون املوىل مبعىن الـوايل       » مواله عليـمن كنت مواله ف   «: من كنت واليه فعلي واليه، وإمنا اللفظ      : يقل
  )٣().فهذا باطل، فإن الوالية تثبت من الطرفني، فإن املؤمنني أولياء اهللا وهو موالهم

ضـد العـداوة،     النيب صلى اهللا عليه وسلم هي مواالة اإلسالم الـيت هـي           فتبني أن املوالة اليت أرادها      
 وال غريه   عليواملستلزمة للمحبة واملناصرة، دون الوالية اليت هي اإلمارة، وهلذا ما استدل أحد من الصحابة ال                

                                                           
  .)١٣١، ح١/٨٦) (كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب االنصار وعلي رضي اهللا عنهم من اإلميان: (رواه مسلم )١(
  .)٢١٢٢٠ص(اإلمامة والرد على الرافضة أليب نعيم  )٢(
  .)٧/٣٢٣٢٤(منهاج السنة  )٣(



  ٢٢٧

إمنا استدل   وال يعرف هذا عن أحد من أهل العلم املعتد بأقواهلم يف األمة، و             ،عليذا احلديث على استخالف     
  . وأبعدهم عن الفهم الصحيح، الذين هم أجهل الناس مبدلوالت النصوصالرافضةبه 

 وسـائر بـين     ،العباس و ،علياً:  وذكر منهم  أيب بكر وأما دعوى الرافضي تأخر بعض الصحابة عن بيعة         
لـدليل وهـو    فدعوى جمردة من ا   : خل من ذكر  إ ،املقداد و ،أبا ذر  و ،سلمان و الزبري و ،أسامة بن زيد  هاشم، و 

 ،ابـن األثـري    و ،تاريخ الطربي ـمطالب بصحة النقل على ما يقول، وأما ما أحال عليه من كتب التاريخ ك             
 فمعلوم لكل مطلع على هذه الكتب أن أصحاا مل يلتزموا صحة ما ينقلون فيها من                ،للسيوطي تاريخ اخللفاء و

بذكر السند ليكون الباب مفتوحاً ملن أراد الدراسة        أخبار، بل ينقلون األخبار بأسانيدها، ويرون أن الذمة تربأ          
والتحقيق، وهلذا جيد املطلع على هذه الكتب أن أصحاا قد ينقلون الروايات املتعارضة يف املعىن يف املوضـع                  

  .الواحد هلذا السبب

ء يف   وإمنا جا  ،أيب بكر على أنين تتبعت الكتب املذكورة فلم أجد أا نقلت ختلف كل من ذكر عن بيعة                
 عـن  ،سعد بن عبادةو ،الزبري و،طلحة و،عليـك: بعضها ذكر بعض الروايات اليت فيها ختلف بعض الصحابة   

  )١(.تاريخ الطربيالبيعة كما يف 

  )٢(. زيادة بين هاشم:ابن األثريـ لالكاملويف 

 أيب بكـر  ـذرا ل  مث إما جاءا فاعت    أيب بكر  تأخرا عن بيعة     الزبري و علياً أن   :للسيوطي تاريخ اخللفاء ويف  
 أحق الناس ا، إنه لصاحب الغار، وإنا        أبا بكر ما غضبنا إال ألنا أخرنا عن املشورة، وإنا نرى          : ( وقاال ،وبايعا

  )٣().لنعرف شرفه وخريه، ولقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة بالناس وهو حي

 على ما دلت على ذلك النقـول        ،لصديقاوالصحيح الثابت أن الصحابة اتفقوا قاطبة على استخالف         
  .الصحيحة وأقوال احملققني من أهل العلم

بـل نبايعـك     :عمرفقال  ( :أيب بكر ـ الطويل يف خرب البيعة ل     عائشة من حديث    صحيح البخاري ففي  
 وبايعـه  ،أنت، فأنت سيدنا وخرينا، وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ عمـر بيـده فبايعـه                

  )٤(.)الناس

 حسناً فهو عند اهللا حـسن، ومـا رآه          املسلمون رآهما  (:  قال اهللا بن مسعود   عبد عن   احلاكم وروى  
                                                           

  .)٢٠٦، ٢٠٣، ٣/٢٠٢(تاريخ الطربي : انظر )١(
  .)٢/٣٢٥(الكامل يف التاريخ : انظر )٢(
  .)٨٠ص(تاريخ اخللفاء  )٣(
فتح البـاري   )  لو كنت متخذاً خليالً    :كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         (أخرجه البخاري يف     )٤(

  .)٣٦٦٨ح، ٧/١٢٠(



  ٢٢٨

  )١(.) رضي اهللا عنهبكر أبا، وقد رأى الصحابة مجيعاً أن يستخلفوا ئاملسلمون سيئاً فهو عند اهللا سي

 صلى اهللا عليه وسلم     ملا قبض رسول اهللا   (:  رضي اهللا عنه قال    ابن مسعود  عن   احلاكم و النسائيوأخرج  
 ألـستم   !يا معشر األنصار  :  رضي اهللا عنه فقال    عمر بن اخلطاب  منا أمري ومنكم أمري، فأتاهم      : قالت األنصار 

 ،أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم        بكر أباتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر           
  )٢(.)بكر أبانعوذ باهللا أن نتقدم : فقالت األنصار

 وإمجاعهم على ذلـك، علـى       أيب بكر فدلت هذه الروايات الصحيحة على اتفاق الصحابة على بيعة          
  .ماصرح بذلك الصحابة رضي اهللا عنهم

  .كما نقل هذا اإلمجاع غري واحد من األئمة

 بكر باأما كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكون أن            : ( رمحه اهللا قال   معاوية بن قرة  فعن  
خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما كانوا يسمونه إال خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، ومـا                     

  )٣().وضالل كانوا جيتمعون على خطأ

 وذلك أنه اضطر النـاس      ،أيب بكر الصديق  أمجع الناس على خالفة     : ( رمحه اهللا قال   الشافعيوعن اإلمام   
  )٤(). فولوه رقامأيب بكر وسلم فلم جيدوا حتت أدمي السماء خرياً من بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه

 بايعه املهاجرون واألنصار، الذين هم بطانة رسول        أبو بكر و: ( رمحه اهللا  ةابن تيمي ويقول شيخ اإلسالم    
 ،العربجزيرة  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذين م صار لإلسالم قوة وعز، وم قُهِر املشركون، وم فتحت                 

  )٥(.)أبا بكرفجمهور الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم الذين بايعوا 

 إين أحق ذا األمر منه، ال قرشي وال أنـصاري،           :فلما اتفقوا على بيعته، ومل يقل أحد      : (ويقول أيضاً 
، ومن قريش أمري، وهذه      بل طلبوا أن يكون منهم أمري      ،للصديق من األنصار مل تكن منازعته       فإن من نازع أوالً   

  ....منازعة عامة لقريش، فلما تبني هلم أن هذا األمر يف قريش قطعوا املنازعة
 من غري طلب منه، وال رغبة بذلت هلم وال رهبة، فبايعه الذين بايعوا الرسـول حتـت                  أبا بكر مث بايعوا   

إليه، والذين بايعوه ملا كانوا يسلمون من       العقبة، والذين بايعوه ملا كانوا يهاجرون        الشجرة، والذين بايعوه ليلة   
                                                           

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف التلخيص: وقال) ٣/٨٨٤(رواه احلاكم يف املستدرك  )١(
 هذا حديث   :وقال) ٣/٧٠(، واحلاكم يف املستدرك     )٢/٥٨) ( ذكر اإلمامة واجلماعة   -كتاب اإلمامة (أخرجه النسائي يف     )٢(

  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
  .)٧٧ص(ريخ اخللفاء اأورده السيوطي يف ت )٣(
  .املصدر نفسه )٤(
  .)١/٥٣١(منهاج السنة  )٥(



  ٢٢٩

إن فالناً  :  وال قاله أحد يف أحد بعينه      ،أيب بكر  إىن أحق ذا األمر من       :غري هجرة كالطلقاء، ومل يقل أحد قط      
  )١(.)أيب بكرأحق ذا األمر من 

 ذلك الوقت،    يف الصديقوقد اتفق الصحابة رضي اهللا عنهم على بيعة         : (رمحه اهللا  ابن كثري وقال احلافظ   
  .مث ساق الروايات الصحيحة الدالة على ذلك)٢(.)الزبري بن العوام و،علي بن أيب طالبحىت 

 رضي اهللا عنه كما دلت علـى        أيب بكر فثبت ذا اتفاق الصحابة رضي اهللا عنهم وإمجاعهم على بيعة           
  .ن يف هذاواء احملقق بعدهم، وما قرره العلمذلك الروايات الصحيحة عن الصحابة، وعن أئمة السلف من

 قد ختلف عن علياًأن (:  رضي اهللا عنها  عائشة من حديث    صحيح البخاري وال يقدح يف هذا ما ثبت يف        
 وبايعه معتذراً له بأنه ما كان       أيب بكر  رضي اهللا عنها مث إنه بعد وفاا التمس مصاحلة           فاطمة حياة   أيب بكر بيعة  

ر اخلالفة، لكنه كان يرى له حق املشورة لقرابته من رسول اهللا صلى              يف ما ساقه اهللا إليه من أم       أبا بكر ينافس  
  )٣(.)اهللا عليه وسلم

 فإن العلماء احملققني ذكروا أن هذه بيعة ثانية إلزالة ما كان قد وقع بسبب املرياث من وحـشة، مـع                    
  : رضي اهللا عنهما يف بداية األمرأيب بكرـ لعليمبايعة 

:  يف بداية عهده   أيب بكر ـ ل علي ساق بعض الروايات الدالة على مبايعة         رمحه اهللا بعد أن    ابن كثري قال  
 والذي تدل عليه اآلثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إىل ذي             ، رضي اهللا عنه   عليـوهذا الالئق ب  (

 ما  القصة بعد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما سنورده، وبذله له النصيحة واملشورة بني يديه، وأما                 
 وقد ماتت بعد أبيها عليه السالم بستة أشهر، فذلك حممول على أا بيعة ،فاطمةيأيت من مبايعته إياه بعد موت      

ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكالم يف املرياث، ومنعه إياهم ذلك بالنص من رسول اهللا صلى                    
  )٤(.)..اهللا عليه وسلم

أيب  عن بيعـة     علي بتأخر   الرافضةوقد متسك   : ( املشار إليه آنفاً   عائشة يف شرح حديث     ابن حجر وقال  
 ابن حبان ويف هذا احلديث ما يدفع حجتهم، وقد صحح         .  وهذيام يف ذلك مشهور    ،فاطمة إىل أن ماتت     بكر

 عـن   مسلموأما ما وقع يف     )  يف أول األمر   أبا بكر  بايع   علياًأن  : ( وغريه أيب سعيد اخلدري  وغريه من حديث    
فقد ضعفه  ) وال أحد من بين هاشم     ال:  قال ؟فاطمة حىت ماتت    أبا بكر  عليمل يبايع   : ( أن رجالً قال له    الزهري
 أصح، ومجع غريه بأنه بايعـه بيعـة ثانيـة           أيب سعيد  مل يسنده، وأن الرواية املوصولة عن        الزهري بأن   البيهقي

                                                           
  .)٦/٤٥٤٥٥(منهاج السنة  )١(
  .)٦/٣٠٦(البداية والنهاية  )٢(
  .)٤٢٤٤٢٤١، ح٧/٤٩٣(فتح الباري ) كتاب املغازي، باب غزوة خيرب(انظر صحيح البخاري  )٣(
  .)٦/٣٠٣٠٧(البداية والنهاية  )٤(



  ٢٣٠

: )عليمل يبايعه    (الزهري فيحمل قول    مؤكدة لألوىل، إلزالة ما كان وقع بسبب املرياث كما تقدم، وعلى هذا           
فإن يف انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من         . يف تلك األيام على إرادة املالزمة له واحلضور عنده، وما أشبه ذلك           

 املبايعة اليت   عليال يعرف باطن األمر أنه بسبب عدم الرضا خبالفته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر                 
  )١().السالم إلزالة هذه الشبهة عليها فاطمةبعد موت 

 مـن حـديث     احلاكمما رواه   :  يف بداية األمر   أيب بكر ـ ل الزبري و عليومما يشهد لصحة مبايعة     : قلت
 ملا بويع خطب الناس وذكر من عدم حرصه على اخلالفـة،            أبا بكر  وفيه أن    ،إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف    

 ما غـضبنا    :الزبري رضي اهللا عنه و    علي قال وما اعتذر به، قال       فقبل املهاجرون ما  (: وعدم رغبته فيها إىل قوله    
 إنـه   ، أحق الناس ا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           أبا بكر إال ألنا قد أخرنا عن املشاورة، وإنا نرى         

الناس  وإنا لنعلم بشرفه وكربه، ولقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة ب،لصاحب الغار، وثاين اثنني
  )٢(.)وهو حي

 وإنكاره إمجـاع    ،أيب بكر  وذا تندحض دعوى الرافضي يف زعمه أن الصحابة مل يتفقوا على مبايعة             
الصحابة على بيعته، وتبني أن ما استدل به من بعض األخبار الواردة يف كتب التاريخ بتخلف بعض األفراد عن                   

رضة الروايات الصحيحة الدالة على إمجاع الـصحابة        تثبت عند التحقيق، وال تقوى على معا        ال أيب بكر بيعة  
 اليت تناقلها احملدثون يف كتبهم، وحكموا عليها بالصحة والثبوت، وما نص عليه احملققون من               أيب بكر على بيعة   
  .الصديق من القطع بإمجاع الصحابة على بيعة أهل السنة

 مل يكن ذلك قادحاً يف صحتها، إذ أنـه           لو مل ينعقد اإلمجاع عليها من الصحابة       أيب بكر على أن خالفة    
  )٣(.ليس من شرط البيعة إمجاع الناس عليها ومبايعتهم مجيعهم، كما هو مقرر عند العلماء يف السياسة الشرعية

 ،أبا بكر بل مىت ما اتفق أهل احلل والعقد على رجل متت له البيعة، ولزمت اجلميع، وعلى هذا فال يضر                   
 -لو ثبـت  -عض األفراد عن بيعته بعد اتفاق مجهور الصحابة عليها، بل إن هذا             تأخر ب  وال يقدح يف خالفته   

  .لكان قدحاً يف حق املتخلفني عن بيعته، خلروجهم عن اجلماعة، وما اتفق عليه أهل الرأي فيهم

 وزعمه ختلف بعض األفـراد عنـها ال         ،أيب بكر مث إن هذا الرافضي مع ادعائه عدم اإلمجاع على بيعة           
ينكر رجوع هؤالء املتخلفني عن رأيهم، ودخوهلم يف البيعة بعد ذلك، بل إنه يعترف ذا، وحينئذ                يستطيع أن   

                                                           
  .)٧/٤٩٥(فتح الباري  )١(
  . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب:وقال) ٤٤٢٢، ح٣/٧٠(رواه احلاكم يف املستدرك  )٢(
وال يشترط يف أهل البيعة عدد خمصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، وال تتوقف صحتها علـى                  : (ةقال ابن مجاع   )٣(

حترير األحكام يف تدبري أهـل اإلسـالم        ). م لزمهم املوافقة إذا كان املعقود له أهالً هلا        مبايعة أهل األمصار، بل مىت بلغته     
  .)٥٣ص(



  ٢٣١

حجة له يف قول أو اجتهاد رجع عنه صاحبه إىل ما يرى أنه احلق والصواب، فكيف وقد حصل اإلمجـاع                     فال
   .تلفت عليه القلوب واألبدان من أول يومائ أول األمر، والصديقواالتفاق على بيعة 

   :إهتام الرافضي أبا بكر بالظلم مبنعه فاطمة من املرياث 

  : ضمن أسباب استبصاره بزعمه)١٦٤ص(قال الرافضي 
  :أيب بكر مع فاطمة خالف -٢(

 ،أيب بكر وهذا املوضوع أيضاً جممع على صحته من الفريقني فال يسع املنصف العاقل إال أن حيكم خبطأ                 
  .خل كالمه يف هذاإ) النساءف بظلمه وحيفه على سيدة إن مل يعتر

أبـا  تقدم الرد عليه يف هذه املسألة من أكثر من سبعة أوجه بينت فيها تفصيل هذه املسألة، وأن                  : قلت
صلى اهللا عليه وسلم، وعلى هـذا انعقـد           مرياث رسول اهللا   فاطمة كان متمسكاً بالنص يف عدم تسليم        بكر

 رضـي اهللا    أيب بكـر  ـ ومصاحلتها ل  ، عن قوهلا  فاطمةع  إمجاع الصحابة مبا فيهم أهل البيت، كما ثبت رجو        
  )١(. فلتراجع هذه املسألة يف موضعها من البحث،عنهما

   

   :دعوى الرافضي اإلمجاع على إمامة علي وفضله وعدم اإلمجاع على إمامة أيب بكر والرد عليه 

  :١٦٧قال الرافضي ص
  : أوىل باالتباععلي -٣(

علي بن أيب   ار وترك سنة اآلباء واألجداد، املوازنة العقلية والنقلية بني          ومن األسباب اليت دعتين لالستبص    
  ...أيب بكر وطالب

 الشيعة فقد أمجع على إمامته      ،علي بن أيب طالب   وقد فتشت يف كتب الفريقني فلم أجد إمجاعاً إال على           
  .... إال فريق من املسلمنيأيب بكر يف ما ورد من نصوص تثبتها مصادر الفريقني، بينما ال يقول بإمامة السنةو

 هلا سند ووجود حقيقـي  علي بن أيب طالب يف   الشيعةكما أن كثرياً من الفضائل واملناقب اليت يذكرها         
يتطرق إليها الشك، فقد روى احلديث يف فضائل   املعتمدة عندهم، ومن عدة طرق الأهل السنةثابت يف كتب    

ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا          ( : بن حنبل  أمحد مجع غفري من الصحابة حىت قال        علياإلمام  
  .)علي بن أيب طالبـعليه وسلم من الفضائل كما جاء ل

 مل يرد يف حق أحد من الـصحابة باألسـانيد           :أبو علي النيسابوري   و النسائي و القاضي إمساعيل وقال  

                                                           
  .من هذا الكتاب) ٤٢٤٣٦ص (:انظر )١(



  ٢٣٢

  ....علياحلسان ما جاء يف 
 القـائلني   أهل السنة واجلماعـة   فلم أجد له يف كتب       فقد فتشت يف كتب الفريقني       أيب بكر  أما بشأن   

  .عليبتفضيله ما يوازي أو يعادل فضائل اإلمام 

 وقد عرف موقفهـا مـن       ،عائشة املذكورة يف الكتب التارخيية مروية عن ابنته         أيب بكر على أن فضائل    
 وهو أيـضاً    ،بن عمر اهللا   عبد فهي حتاول بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة، أو عن             ،علياإلمام  

أن أفضل النـاس    :  وقد رفض مبايعته بعدما أمجع الناس على ذلك، وكان حيدث          ،عليمن البعيدين عن اإلمام     
اهللا بـن   عبد هذا احلديث أن  ذلك سواسية، يعين مث ال تفاضل، والناس بعد  عثمان مث   عمر مث   أبو بكر بعد النيب   

  ...)عادي ليس له فضل وال فضيلة من سوقة الناس كأي شخص علياً جعل اإلمام عمر
أن هذا الكالم قد تضمن من االفتراء، والكذب، والظلم، والبغي الشيء العظيم، مما يعلمه من               : واجلواب

 ووقف على النصوص، وأقوال أهل العلم يف ذلك، ولوال ما أعلـم مـن               ،له أدىن اطالع على سرية الصحابة     
 حيائهم، وعظيم جرأم على الكذب والبهتان، لتعجبت         وخسة طباعهم، وقلة   ،الرافضةسخف عقول هؤالء    

 املتجرد،  ي التحقيق العلم  يند يف حبثه للنصوص الصحيحة، ويدع     أن يصدر هذا الكالم من عاقل يزعم أنه يست        
  .خياطب الناس ذا الكالم الذي يعلم اخلاص والعام أنه حمض كذب وافتراء

 فقد أمجع على إمامتـه      ،علي بن أيب طالب    إال على     فتشت يف كتب الفريقني فلم أجد إمجاعاً       : فقوله
  . إال فريق من املسلمنيأيب بكر بينما ال يقول بإمامة ،الشيعة والسنة

 إذ ليس   ،أيب بكر فهذا القول مع ما تضمنه من الكذب فهو ليس حبجة على ما ادعى من بطالن خالفة                 
اتفقنا على  :  للمسلمني اليهودهذا القول قول     إمجاع كافة الفرق عليها، ونظري       أيب بكر من شرط صحة خالفة     

 عليه السالم، واختلفنا يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فدل هذا على صحة نبوة ما اتفقنا                  موسىصحة نبوة   
 وحممد صـلى اهللا     عيسى للمسلمني مثل هذا يف      النصارىعليه، وبطالن نبوة ما اختلفنا فيه، وكذلك لو قال          

 اليهـود  أن هذا القول فاسد من أصله، فكذلك قول الرافضي هذا فاسد كفساد قـول            عليهما وسلم، فمعلوم  
  . على حد سواءالنصارىو

ومن مكايـدهم   : ( قال التحفة اإلثين عشرية   يف   الدهلوي اإلمام   الرافضةوقد نبه على هذا يف الرد على        
 خبالف فضائل اخللفـاء     ،الفريقنيإن فضائل أهل البيت وما روي يف إمامة األمري متفق عليه عند             : أم يقولون 

. »ال يريبـك   دع ما يريبـك إىل مـا      « خمتلف فيها، فينبغي للعاقل أن خيتار ما اتفق عليه مبوجب            يالثالثة فه 
 متفـق عليهـا عنـد       عيسى و موسىإن نبوة   :  يف قوهلم  النصارى و اليهودأن شبهتهم هذه كشبهة     : واجلواب

 وترك  ،هو أن األخذ باملتفق عليه     وسلم، والذي يزيل هذه الشبهـة    الفريقني، خبالف نبوة حممد صلى اهللا عليه        



  ٢٣٣

  )١(). إمنا يكون مبقتضى العقل لو مل يوجد دليل آخر، فإن وجد فال التفات لالتفاق واالختالف،املختلف فيه

وهذه القاعدة على فسادها فإن مقدمتها اليت بنيت عليها غري مسلمة، فليس صحيحاً أن األمـة                : قلت
  : وبيان ذلك من وجهني،أيب بكر واختلفت يف إمامة عليى إمامة اتفقت عل

 ومن عداهم من فرق األمة، يظهر       ،الشيعة و السنةأنه بالنظر إىل مواقف عامة املسلمني من        : الوجه األول 
 أكثر مما اتفقت على إمامة      أيب بكر بطالن هذه الدعوى بل صحة خالفها، وهو أن األمة قد اتفقت على إمامة              

 كثري من اخللق حـىت      علي بينما خالف يف إمامة      ،الرافضة إال   أيب بكر يعرف من خالف يف إمامة       ل ال  ب ،علي
ـ        ،اخلوارجـزعمت بعض الفرق نسبته للكفر والردة ك        النواصبـ واعتقدت فيه بعض الطوائف الفـسق ك

  .وأضرام

دعواه االتفاق على إمامة     مقرراً هذا األمر يف معرض رده على الرافضي يف           ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  : وأنه نزهه املوافق واملخالفعلي

 طوائـف متعـددة،   علي رضي اهللا عنه مل يرتهه املخالفون، بل القادحون يف      علياًهذا كذب بني، فإن     (
 متفقون  اخلوارج والقادحون فيه أفضل من الغالة فيه، فإن         ،عثمان و عمر و أيب بكر  وهم أفضل من القادحني يف    

م عند املسلمني كلهم خري من الغالة الذين يعتقدون إهليته أو نبوته، بل هم والذين قاتلوه مـن                  على كفره، وه  
 أبو بكر  الذين اعتقدوه إماماً معصوماً، و     الرافضة اإلثين عشرية  الصحابة والتابعني خري عند مجاهري املسلمني من        

 عمـر  و أبا بكر  يوالون   عليـكفرون ل  امل اخلوارج و .الرافضة ليس يف األمة من يقدح فيهم إال         عثمان و عمرو
 عمـر  و أبا بكر إنه مل يكن خليفة، يوالون      :  إىل الظلم، ويقولون   علياً الذين ينسبون    املروانيةويترضون عنهما، و  

  . نزهه املؤالف واملخالف خبالف اخللفاء الثالثةعلياًإن : مع أما ليسا من أقارم فكيف يقال

 حـىت بـالكفر والفـسوق    عليأعظم وأكثر وأفضل، وأن القادحني يف     ومن املعلوم أن املرتهني هلؤالء      
 عاجزون معهم علماً ويـداً، فـال ميكـن    الرافضة وأدين، والرافضةوالعصيان طوائف معروفة، وهم أعلم من  

  )٢(). أن تقيم عليهم حجة تقطعهم ا، وال كانوا يف القتال منصورين عليهمللرافضة

 واعتقـاد   علي ويعتقدون عدالته أكثر من القائلني بإمامة        أيب بكر مة  فظهر ذا أن الذين يصححون إما     
 علي دون سائر فرق األمة، بينما يقدح يف إمامة          الرافضة وعدالته إال    أيب بكر  عدالته، بل إنه مل يقدح يف إمامة      

اعتقادهم يف  وإن كانوا ضالني يف      ،الرافضةوعدالته بل إسالمه بعض الفرق الذين هم أعلم بدين اهللا وأقوم من             
  . رضي اهللا عنهعلي

                                                           
  .)٣٦ص(خمتصر التحفة اإلثين عشرية  )١(
  .)٥٨(منهاج السنة  )٢(



  ٢٣٤

  .رضي اهللا عنه علي فيما تعتقده يف إمامة للرافضة أهل السنةأنا ال نسلم موافقة : الوجه الثاين
 أنه وصي النيب صلى اهللا عليه وسلم وخليفته على األمة مباشرة، وأن اخللفـاء     علي تعتقد يف    الرافضةـف

  .وأن خالفتهم غري شرعية عليقبله كانوا مغتصبني هلذا احلق، ظاملني ل

 ،عثمـان  و عمر و أبو بكر  أنه اخلليفة الرابع بعد اخللفاء الثالثة، وهم         علي فيعتقدون يف    أهل السنة وأما  
  .ويضللون من اعتقد تقدمه على واحد من هؤالء فشتان بني العقيدتني

 وأنـه خليفـة     علي أي اتفاق يف هذه املسألة إال على عدالة          الرافضة و أهل السنة وعلى هذا فليس بني     
 وخالفتـه، وتبقـى بقيـة       عليراشد، وبالتايل فهم ال ينتفعون من تقرير هذه القاعدة إال على إثبات عدالة              

 خارجة عن هذه القاعدة     ، مفتقرة إىل الدليل   ، اليت هي حمل نزاع بينهم وبني سائر فرق األمة         عليمعتقدام يف   
  .اليت قعدوها

أهـل   دعوى الرافضي يف احتجاجه مببدأ االتفاق واالختالف عند          وذا يظهر لك أيها القارىء بطالن     
دعوى اتفاق األمـة     هذا مع كذبه يف   .  مبا تقدم ذكره   ، وشبهة زائفة  ، وأن هذه حجة داحضة    ،الرافضة و السنة

  . مما يظهر من خالله فساد قوله وسقوط حجته مجلة وتفصيالًأيب بكر واختالفها يف خالفة عليعلى خالفة 

  .علي من الفضائل ما يوازي فضائل أيب بكرـ فلم جيد لأهل السنةعاه من أنه فتش يف كتب أما ما اد
 أوكذبه الواضح فيما عزاه، فـإن       ،أنه بقوله هذا يكشف للناس عن جهله الفاضح فيما ادعاه         : فجوابه

ي مع عظـيم     حىت إن سلف هذا الرافض     ،كمن ينازع يف طلوع الشمس يف رابعة النهار        املنازع يف هذه املسألة   
 أم قالوا بقول هذا الرجل، وإمنا يزعم        -حبسب ما اطلعت عليه من أقواهلم     -جهلهم، وكثرة كذم، ال أعلم      

ن على ما   ئو موضوعة مكذوبة، والجيتر   عثمان و عمر و أيب بكر عامتهم أن ما اشتهر يف كتب السنة من فضائل          
 الوقوف على كذب هذا الرافضي وتزويـره، إال         اجترأ عليه من الكذب والبهتان، وما على القارئ الراغب يف         

 ويقارن بني ماجاء    -  والسنن الصحيحانوأشهرها  - يف احلديث    أهل السنة أن يتصفح أقرب ما لديه من كتب        
 ليقف بنفسه على حقيقة األمر ومبلغ هذا الرافـضي مـن   علي وفضائل أيب بكرفيها من األحاديث يف فضائل  

  .العلم

 ومناقبه، اليت مل يشاركه فيهـا       أيب بكر لبعض هذه األحاديث الثابتة يف فضائل       وسأورد فيما يلي أمثلة     
ليعلم ذا بطالن دعوى الرافضي      - عثمان و عمرـك- عليمن هو أفضل من      وال ،عليأحد من الصحابة ال     

  :يف هذا األمر
  : فمن ذلك

ليه وسـلم النـاس     خطب رسول اهللا صلى اهللا ع     «:  قال أيب سعيد اخلدري  مارواه الشيخان من حديث     
فعجبنـا   ،أبو بكر فبكى  : إن اهللا خري عبداً بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهللا، قال               : وقال
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 فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املخري،          ، أن خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد خري           !لبكائه
 ولو  ،أبو بكر إن أمن الناس علي يف صحبته وماله        :  صلى اهللا عليه وسلم     أعلمنا، فقال رسول اهللا    أبو بكر وكان  

يبقني يف املسجد باب إال سـد         ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال     ،بكر أباكنت متخذاً خليالً غري ريب الختذت       
  )١(.»أيب بكرإال باب 

 جيش ذات   ىعل بعثه   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     « :عمرو بن العاص   أيضاً من حيث     الصحيحنيويف  
مث : أبوها، قلت : من الرجال؟ قال  :  فقلت ،عائشة:  قال ؟أي الناس أحب إليك   : فأتيته، فقلت : السالسل، قال 

  )٢(.»فعد رجاالً ،عمر بن اخلطابمث : من؟ قال

 آخـذاً   أبو بكـر  كنت جالساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل           «:  قال أيب الدرداء  ومن حديث   
: أما صاحبكم فقد غـامر فـسلم وقـال        : ه حىت أبدى عن ركبته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم          بطرف ثوب 

 ، شيء فأسرعت إليه مث ندمت، فسألته أن يغفر يل فـأىب علـي             ابن اخلطاب  إين كان بيين وبني      !يارسول اهللا 
 ؟أبو بكـر  أمث  :  فسأل  بكر أيب ندم فأتى مرتل     عمرثالثاً، مث إن     !أبا بكر يغفر اهللا لك يا     : فأقبلت إليك، فقال  

 فجثا  أبو بكر ال فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم يتمعر حىت أشفق                  : فقالوا
إن اهللا بعـثين    : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     ) مرتني( واهللا أنا كنت أظلم      !رسول اهللا  يا: على ركبتيه، فقال  

فمـا  ) مرتني( صدق، وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو يل صاحيب           :أبو بكر كذبت، وقال   : إليكم فقلتم 
  )٣(.»أوذي بعدها

  )٤(). ذه الفضيلة مل يشركه فيها أحدأبو بكر الصديقتفرد : ( بعد ماروى احلديثابن شاهنيقال 

ه وسـلم   قلت للنيب صلى اهللا علي    «:  رضي اهللا عنه قال    أيب بكر  عن   أنس بن مالك   عن   الصحيحنيويف  
  )٥(.» باثنني اهللا ثالثهماأبا بكرما ظنك يا : فقال لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا: وأنا يف الغار

                                                           
فـتح  )  سدوا األبواب إال باب أيب بكر      :مكتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسل         : (رواه البخاري يف   )١(

) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكـر الـصديق رضـي اهللا عنـه               : (، ومسلم )٣٦٥٤، ح ٧/١٢(الباري  
  .)٢٣٨٢، ح٤/١٨٥٤(

فـتح البـاري    )  لو كنت متخذاً خليالً    :كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : (رواه البخاري يف   )٢(
  .)٢٣٨٤، ح٤/١٨٥٦(، )كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر: (، ومسلم)٣٦٦٢، ح٧/١٨(

، فتح الباري   ) لو كنت متخذاً خليالً    :فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        : (أخرجه البخاري يف كتاب    )٣(
  .)٣٦٦١، ح٧/١٨(

  .١٥٧كتاب اللطيف البن شاهني ص )٤(
، )٣٦٥٣، ح ٧/٨(فـتح البـاري     ...) كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب املهاجرين وفضلهم      : (ري يف أخرجه البخا  )٥(

  .)٢٣٨١، ح٤/١٨٥٤) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر: (ومسلم
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أو -لقد مهمت   «:  رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          عائشة من حديث    الصحيحنيويف  
يـأىب اهللا ويـدفع     : ىن املتمنون، مث قلت    وابنه فأعهد، أن يقول القائلون، أو يتم       أيب بكر  أن أرسل إىل     -أردت
  )١(.» أو يدفع اهللا ويأىب املؤمنون،املؤمنون

مروا : مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاشتد مرضه فقال         «:  قال أيب موسى األشعري  ومن حديث   
يع أن   رجل رقيق مىت يقم مقامـك ال يـستط         أبا بكر  إن   ! يارسول اهللا  :عائشة فليصل بالناس، فقالت     أبا بكر 

 حيـاة   أبو بكـر   فصلى م    : قال ،يوسف فليصل بالناس، فإنكن صواحب      أبا بكر مري  : يصلي بالناس، فقال  
  )٢(.»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 من حـديث    البخاريعلى ماروى     رضي اهللا عنه   عليوقد شهد له الصحابة بأنه كان أفضلهم ومنهم         
مث :  قلت ،أبو بكر : ري بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال        أي الناس خ  (: قلت أليب :  قال حممد بن احلنفية  

  )٣(.)ما أنا إال رجل من املسلمني: مث أنت؟ قال:  قلت،عثمان وخشيت أن يقول ،عمرمث : من؟ قال

أنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            .. .( :أيب بكر ـ ل عمرويف خرب البيعة قال     
  . حبضور مجع من الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فكان إمجاعاً، وكان ذلك)٤()وسلم

 عثمان مث   عمر أحداً، مث    أيب بكر ـنعدل ب  كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال        (:  قال ابن عمر وعن  
  )٥(.)مث نترك أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم

 عنه من املناقب والفـضائل العظيمـة الـيت مل        رضي اهللا  أيب بكر الصديق  فهذه مناذج مما ورد يف فضل       
!! االستقـصاء   أو أحدمها فقط من غري استقصاء لذلك، فكيف مع         الصحيحنييشاركه فيها غريه، مما جاء يف       

وأما ما جاء يف كتب السنة عامة من فضائله األخرى اليت شـاركه فيهـا بعـض                 !! فكيف مبا جاء يف غريمها    
  .ا أجل من أن تستوعب يف هذا املقام وبقية اخللفاء فإعمرـالصحابة ك

وأشري هنا إىل ما تضمنته األحاديث املتقدمة من تلك املناقب اليت اختص ا دون غريه من عامة الصحابة        

                                                           
، ١٠/١٢٣(، فـتح البـاري      ...)إين وجـع  : كتاب املرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول       : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)٢٣٨٧، ح٤/١٨٥٧) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر: (مسلم، و)٥٦٦٦ح
  .)٤٢٠، ح١/٣١٦) (كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر: (أخرجه مسلم )٢(
، فـتح   ...) لو كنت متخذاً خلـيالً     :كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : (أخرجه البخاري يف   )٣(

  .)٣٦٧١، ح٧/٢٠(اري الب
، فـتح   ...) لو كنت متخذاً خلـيالً     :كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         : (أخرجه البخاري يف   )٤(

  .)٣٦٦٨، ح٧/٢٠(الباري 
  .)٣٦٩٧، ح٧/٥٥٤(، فتح الباري ...)كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان: (أخرجه البخاري يف )٥(
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  :فمنها
  .نه أمن الناس عليه يف صحبته وماله أ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقه-١

  .»أبا بكر كنت متخذاً غري ريب خليالً ال ختذت لو« : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقه-٢

  . أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تسد األبواب يف املسجد إال بابه-٣
  . إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أحب الرجال إليه، وابنته أحب النساء إليه-٤

  .ستغفاره له ثالثاً غضب النيب صلى اهللا عليه وسلم له حىت متعر وجهه، وانتصاره له، وا-٥
  . إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صدقه من غري تردد وال شك، بعد ما كذبه قومه-٦

 ومل يقل ذلك ألحد غريه، مما       »هل أنتم تاركو يل صاحيب    «:  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقه        -٧
  .يدل على اختصاصه من الصحبة مبا مل يبلغه غريه

 وثاين اثنني يف الغار، وقول النيب صلى اهللا عليـه           ،صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة      أنه صاحب النيب     -٨ 
  .»ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما«: وسلم له
 إرشاد النيب صلى اهللا عليه وسلم الستخالفه، ومهّه أن يكتب بذلك كتاباً، مث تركه ذلك ثقة بـاهللا                   -٩
 غريه، وهذا من أعظم مناقبه، وأنه ال خيتلف يف فضله بعد الـنيب               ويأىب املؤمنون  ،وأن اهللا يأىب غري ذلك    . ويقيناً

  .صلى اهللا عليه وسلم

 رضي اهللا عنه أنه خري الناس بعد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،               عليشهادة الصحابة له مبا فيهم      -١٠
 من خيـار    سيدهم، وخريهم، وأحبهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف مجع كبري            :  له بأنه  عمروشهادة  

  .الصحابة، فلم ينكر ذلك عليه أحد فدل على إمجاعهم على ذلك
  . وصالته بالناس يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم،تقدمي النيب صلى اهللا عليه وسلم له يف الصالة-١١

 وال غريه، فكيف يـدعي  علي فيها أحد من الصحابة على اإلطالق، ال الصديقفهذه املناقب مل يشارك     
 مـع أن هـذه      ،عليـ من الفضائل ما يثبت ل     أيب بكر ـ فلم جيد ل   أهل السنة لرافضي أنه فتش يف كتب      هذا ا 

 فكيـف   ، وهي مشهورة، ال تكاد ختفى على أحد من صغار طالب العلم           الصحيحنياألحاديث قد جاءت يف     
  !مبن يدعي البحث والتحقيق العلمي

اركه فيها غريه، فينبغي أن يعلم أن ما ثبـت يف            من الفضائل اليت مل يش     أيب بكر ومقارنة مبا ثبت يف حق      
ليست هي من خصائصه، بل قد يشاركه فيها غريه من الصحابة، وذلك              رضي اهللا عنه من الفضائل     عليحق  

  : من الفضائلعليأن من أجل ما ثبت يف حق 
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ت أما ما ذكر  « :علي بن أيب طالب    أنه قال وقد ذكر عنده       صحيح مسلم  يف   سعد بن أيب وقاص   حديث  
صلى اهللا عليه وسلم ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيلّ من محر الـنعم، مسعـت                  ثالثاً قاهلن له رسول اهللا    

 خلفـتين مـع     ! يارسول اهللا  :عليخلّفَه يف بعض مغازيه، فقال له       قد  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له         
 ،موسـى  من هارونترضى أن تكون مين مبرتلة     أما  : النساء والصبيان؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

:  وحيبه اهللا ورسوله، قال    ،ألعطني الراية رجالً حيب اهللا ورسوله      :خيربإال أنه ال نبوة بعدي، ومسعته يقول يوم         
 فأيت به أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه ففتح اهللا عليه، وملا نزلـت هـذه                  علياًادعوا يل   : فتطاولنا هلا فقال  

 فاطمة و علياً، دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ]٦١:آل عمران )) [فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا وأَبناَءكُم    (: (اآلية
  )١(.»اللهم هؤالء أهلي:  فقالحسيناً وحسناًو

ى  علعلي إال أا ليست مما اختص به     ،علي بن أيب طالب   ـفهذا احلديث مع ما فيه من املناقب العظيمة ل        
  : رمحه اهللابن تيميةغريه من الصحابة، كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم 

ـ     صحيحه يف   مسلمفهذا حديث صحيح رواه     : ( قال بعد أن ذكر احلديث      عليـ وفيه ثالث فضائل ل
 :علـي  فقال له    ه فإن قوله وقد خلفه يف بعض مغازي       ،عليلكن ليست من خصائص األئمة، وال من خصائص         

أما ترضى أن تكون مـين  «:  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ؟ النساء والصبيان   ختلفين مع  !يارسول اهللا 
 غـري واحـد ومل   املدينةليس من خصائصه، فإنه استخلف على   »نيب بعدي   إال أنه ال   موسى من   هارونمبرتلة  

 النيب صـلى اهللا     فبني له ...  اختلفين مع النساء والصبيان    :علييكن هذا االستخالف أكمل من غريه، وهلذا قال         
 على قومه ألمانتـه عنـده،       هارون استخلف   موسى فإن   ،عليه وسلم أن االستخالف ليس نقصاً وال غضاضة       

 استخلف نبياً، وأنا ال نيب بعدي، وهذا تشبيه يف أصـل       موسىوكذلك أنت استخلفتك ألمانتك عندي، لكن       
 عليـاً  صلى اهللا عليه وسلم استخلف        على مجيع بين اسرائيل، والنيب     هارون استخلف   موسىاالستخالف فإن   

 أيب بكـر   ليس بأعظم من تشبيه      هارونـعلى قليل من املسلمني، ومجهورهم استصحبهم يف الغزاة، وتشبيهه ب         
أيب  وكل مـن     ،هارون فإن هؤالء األربعة أفضل من       ،موسى و نوحـ وهذا ب  ،عيسى و إبراهيمـ هذا ب  ،عمرو

 له فيه أشـباه  علي مع أن استخالف ،عليالتشبيه أعظم من تشبيه   شبه باثنني ال بواحد، فكان هذا        عمر و بكر
 وال التشبيه بنيب    ،وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس هلذين فيه شبيه، فلم يكن االستخالف من اخلصائص             

  .يف بعض أحواله من اخلصائص

ادعو : فتطاولنا، فقال : ألعطني الراية رجالً حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، قال         «:  وكذلك قوله 
 ، وهذا احلـديث أصـح مـاروي   » فأتاه وبه رمد فبصق يف عينيه ودفع الراية إليه ففتح اهللا على يديه           ،علياًيل  
 فإن  ،عليـ من غري وجه، وليس هذا الوصف خمتصاً باألئمة وال ب          الصحيحني من الفضائل أخرجاه يف      عليـل

                                                           
  .)٤/١٨٧١) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب: ( مسلمأخرجه )١(



  ٢٣٩

حيب اهللا ورسوله، لكن هذا احلديث من أحسن ما حيتج به           اهللا ورسوله حيب كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي          
 فإن الـنيب    اخلوارجـن منه وال يتولونه، والحيبونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه، ك          ءو الذين يترب  النواصبعلى  

  ...صلى اهللا عليه وسلم شهد له بأنه حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله

 كما شركوه يف حديث الكساء، فعلم أن        ،حسني و ،حسنو ،فاطمةوكذلك حديث املباهلة شركه فيه      
  )١().بالذكور، وال باألئمة، بل يشركه فيه املرأة والصيب ذلك ال خيتص بالرجال، وال

 رضي اهللا عنه من فضائل يف أحاديث أخرى ال يعين اختصاصه ا، كقول              عليوكذلك ما جاء يف حق      
  .، بل قد تثبت لغريه)٢(»نا منكأنت مين وأ«: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقه

ليس من خصائصه، بل قـال       »أنت مين وأنا منك   « :عليـإن قوله ل   (:ابن تيمية  يقول شيخ اإلسالم    
 وإذا مل يكن من خصائصه بل قد شاركه يف ذلك غريه، من هو دون اخللفاء         جليبيبـذلك لألشعريني، وقاله ل   

  )٣(). وال على اإلمامةالثالثة يف الفضيلة، مل يكن داالً على األفضلية

 فهـو   )٤(» وال يبغضك إال منافق    ،إنه ال حيبك إال مؤمن    «: ونظري هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم له        
مسعت رسول اهللا صلى اهللا     :  قال الرباء بن عازب   ألنه ثبت أنه قال مثل هذا لألنصار، فعن          ؛ليس من خصائصه  

وال يبغضهم إال منافق، من أحبهم أحبه اهللا، ومـن أبغـضهم            الحيبهم إال مؤمن،    «: عليه وسلم يقول لألنصار   
  )٥(.»أبغضه اهللا

هكذا نقول وهذه من أشـهر الفـضائل        : (قلنا...) ال حيبك إال مؤمن   : ( بعد ذكر حديث   أبو نعيم قال  
اخلالفـة    ولو أوجب هذا اخلرب خالفـة، لوجبـت إذاً         ، وال حيبه إال مؤمن    ، ال يبغضه إال منافق    ،وأبني املناقب 

  .مث ساق احلديث)٦()ألنصار، ألنه قال مثله يف األنصارل

 رضي اهللا عنه ومناقبه الثابتة يف األحاديث الصحيحة قد تبني عدم اختصاصه ا              عليفهذه أعظم فضائل    
 مـن   أيب بكـر  ـ يف الفضل، يف حني أن ما ثبت ل        أيب بكر دون غريه، بل قد ثبت مثلها يف حق من هو دون            

                                                           
  .)٨/٤١٤٢١(، )٥/١٣٦(أيضاً تقرير شيخ اإلسالم هلذه املسألة يف منهاج السنة : ، وانظر)٥/٤٤٥(منهاج السنة  )١(
  .)٤٢٥١، ح٧/٤٩٩(، فتح الباري )كتاب املغازي، باب عمرة القضاء: (أخرجه البخاري يف )٢(
: ، وقد ذكر شيخ اإلسالم هذا الكالم مفصالً مع ذكر األدلة عليه املشار إليها هنا قبل ذلك، انظره                 )٥/٣٠(منهاج السنة    )٣(

  .)٥/٢٢٩(يف الكتاب نفسه 
كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضي اهللا عنه من             : (أخرجه مسلم من حديث علي رضي اهللا عنه        )٤(

  .)٧٨، ح١/٨٦) (اإلميان
  .)٧٥، ح١/٨٥) (كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي من اإلميان: (أخرجه مسلم )٥(
  .)٢٤٤ص(الرد على الرافضة  )٦(



  ٢٤٠

 وال من هو أفضل منه، على ما تقدم تقريره باألدلة الصحيحة الـصرحية،    علي أحد ال    الفضائل مل يشاركه فيها   
  .الدالة على بطالن دعوى الرافضي وظهور كذبه

ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          (:  رمحه اهللا أنه قال    أمحدـوأما ما نسبه الرافضي ل    
  .)عليـوسلم من الفضائل كما جاء ل

 من الصحيح والضعيف، وهذا ال خيالف ما يرو  فمحمول على جمموع ماأمحدن اإلمام فهذا إن ثبت ع
  .هو مقرر عندنا، وأما الصحيح فال ميكن أن يكون كذلك

 من الفضائل ما مل يصح لغريه كـذب، ال          عليـصح ل : وقول من قال   (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
 لكن أكثر ذلك من نقل مـن        ؛ له مامل يرو لغريه    يرو: المن أئمة احلديث، لكن قد يق     وال غريه    ،أمحديقوله  

  )١().علم كذبه وخطؤه

 فهـو   أيب علي النيسابوري   و النسائي و القاضي إمساعيل ـ وكذلك ما نقله الرافضي عن باقي األئمة ك       
فإن كان املقصود باملنقول الصحيح فال ميكن أن يثبت ذلك عن األئمة، ألن الواقـع                :شيخ اإلسالم كما قال   

  .شهد خبالف هذا، وإن كان املقصود من ذلك جمموع املنقول من الصحيح وغريه فلذلك وجهي

 سواء من الصحيح، أو الضعيف، أو املوضـوع،         ،عليوالسبب واهللا أعلم يف كثرة ما يروى من فضائل          
  :يرجع إىل أمرين

لروايات املوضـوعة    رضي اهللا عنه ودعواهم حمبته، ووضعهم كثرياً من ا         عليـ ل الرافضةانتساب  : األول
  .يف فضائله، على ما هو معلوم من كتبهم، وعلى ما صرح به العلماء املشتغلون باحلديث ونقده

 رضي اهللا عنه محلهم على أن وضعوا أحاديث كـثرية           علي يف حب    الرافضةوغلو   (:ابن اجلوزي يقول  
  )٢().يف فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه

 ولـبعض األئمـة     أمحدـ بعد نقله األثر املتقدم املنسوب ل      الفتح يف    رمحه اهللا  ابن حجر ما ذكره   : الثاين
وكأن السبب يف ذلك أنه تأخر ووقع االختالف يف زمانه، وخروج من خرج عليه، فكان ذلـك                 : (حيث قال 

سبباً النتشار مناقبه، من كثرة من كان بينها من الصحابة، رداً على من خالفه، فكان الناس طـائفتني، لكـن                    
 مث اشتد اخلطـب فتنقـصوه،       ، ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه      عليمث كان من أمر       قليلة جداً،  املبتدعة

 وزادوا حىت كفروه، مضموماً ذلـك منـهم إىل          ، على بغضه  اخلوارجواختذوا لعنه على املنابر سنة، ووافقهم       
بني له من بين أمية وأتباعهم،       واحملار ،اخلوارج واملبتدعة من    ،أهل السنة :  ثالثة علي فصار الناس يف حق      ،عثمان

                                                           
  .)٨/٤٢١(منهاج السنة  )١(
  .)١٣٦ص(تلبيس إبليس  )٢(



  ٢٤١

 إىل بث فضائله، فكثر الناقل لذلك لكثرة من خيالف يف ذلك، وإال فالذي يف نفس األمر أن                  أهل السنة فاحتاج  
  )١(). أصالًأهل السنة واجلماعةلكل من األربعة من الفضائل إذا حرر مبيزان العدل، ال خيرج عن قول 

ابـن   أو عن    ،علي وقد عرف موقفها من      عائشةروية عن ابنته     م أيب بكر وأما قول الرافضي إن فضائل      
  .علي وهو من البعيدين عن عمر

 قد نقلها كثري من الصحابة، ليست مقصورة على         أيب بكر فإن فضائل   : فهذا من أظهر الكذب وأوضحه    
هذه كتب السنة    و ،ابن عمر  أو   عائشة أا حمصورة فيما نقلته      يواحد أو اثنني أو قريباً من ذلك، فضالً أن يدع         

 تشهد بصحة هذا، فما على طالب احلق إال أن يرجع إليها ليقف على جليـة األمـر               الصحيحانويف مقدمتها   
واليت تضمنت أكثر من عـشر       أيب بكر ويكفي داللة على هذا أن ما تقدم نقله من النصوص يف فضل             . بنفسه

صورة يف روايتها على من ذكر، بـل مل          اليت مل يشاركه فيها غريه ليست مق       أيب بكر مناقب هي من خصائص     
 كتاباً بالوصية له، أيب بكر ـ وهو إرادة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب ل          ، منها إال حديثاً واحداً    عائشةترو  

 يف قـصة    جبري بن مطعم   كحديث   ،عائشة ثابتة بأحاديث أخرى من غري طريق        أيب بكر واإلشارة الستخالف   
 أرأيت إن جئت فلـم      !يارسول اهللا «:  اهللا عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت        املرأة اليت جاءت للنيب صلى    

 الذي يف السنن أن     حذيفة وكحديث   )٢(الصحيحني، وهذا احلديث يف     »أبا بكر إن مل جتديين فأيت     : أجدك قال 
د روى حديثاً    فق ابن عمر ، وأما   )٣(»عمر و أيب بكر اقتدوا باللذين من بعدي     «: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     

 مـن   ،عثمـان ، وهذا ثابت دون ذكر      )٤(عثمانـ مث ل  ،عمرـ مث ل  ،أيب بكر ـواحداً أيضاً يف تقدمي الصحابة ل     
 مث  أبو بكـر   وأن أفضل الناس بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم           علي بن أيب طالب   عن أبيه    حممد بن احلنفية  طريق  
  )٥(.عمر

عمرو  و ،أبو سعيد اخلدري   و ،علي بن أيب طالب   بة منهم   وأما بقية األحاديث فقد رواها عدد من الصحا       
 على ما تقدم نقل أحاديثهم آنفاً، كما روى         أبو موسى األشعري   و ،أنس بن مالك   و ،أبو الدرداء  و ،بن العاص 

                                                           
  .)٧/٧١(فتح الباري  )١(
، فتح البـاري    ) لو كنت متخذاً خليالً    : اهللا عليه وسلم   كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى      : (أخرجه البخاري  )٢(

  .)٢٣٨٦، ح٤/١٨٥٦) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب بكر: (، ومسلم)٣٦٥٩، ح٧/١٧(
يف املقدمـة،   : (ة، وابن ماج  )٣٦٦٢، ح ٥/٦٠٩) (كتاب املناقب، باب يف مناقب أيب بكر وعمر       : (أخرجه الترمذي يف   )٣(

، وصـححه   )٣/٧٩(، واحلاكم يف املستدرك     )٩٧، ح ١/٣٧) (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     باب يف فضائل أصحاب     
ـ       )١٢٣٣، رقم   ٣/٢٣٣(ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة           ة، ويف صـحيح ابـن ماج

  .)٨٠، ح١/٢٣(
  .)٤٨٨ص(تقدم خترجيه  )٤(
  .)٤٨٨ص(تقدم خترجيه  )٥(



  ٢٤٢

 ،عمر بـن اخلطـاب  :  من غري هؤالء مجع كبري من الصحابة، منهم على سبيل املثال ال احلصر    أيب بكر فضائل  
عبـد   و ،اهللا بن عمرو   عبد و ،هريرة أبو و ،عمار بن ياسر   و ،عبد اهللا بن الزبري    و ،ابن عباس و ،الرباء بن عازب  و

أبـو   و ،سفينة موىل أم سـلمة     و ،جابر بن عبد اهللا    و ،أبو أمامة  و ،عمرو بن عنبسة   و ،حذيفة و ،اهللا بن مسعود  
أنه :  يف دعواه   وإمنا ذكرت هنا بعض ما يستدل به على كذب الرافضي          )١( وغريهم ممن يصعب حصرهم    ،بكرة

  .رضي اهللا عنهما ابن عمر وعائشة إال أيب بكرمل يرو فضائل 

أيب  ابنـة    عائشة على روايتهما فليسا متهمني يف روايتهما، فكون         أيب بكر  على أنه لو اقتصرت فضائل      
 ائشةع ألن عدالة الصحابة أمر مقطوع به، فكيف بأم املؤمنني           ؛ ليس قادحاً يف قبول ما تروي من فضائله        بكر

على ما هي عليه من وفور العلم والدين، والقرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واام هذا األفاك األثيم                    
أم املؤمنني بوضع األحاديث يف فضائل أبيها، هذا من أعظم البهتان، الذي نسأل اهللا تعاىل أن جيازيه به جـزاء                    

 فهذه فرية أخرى ال تقل عن       عليمدعياً أنه كان من البعيدين عن        ذه التهمة أيضاً،     ابن عمر وأما اامه   . وفاقاً
  .سابقتها، ودعوى جمردة من أي دليل

 مـن   علـي ولو أخذنا مبقياس الرافضي هذا يف نقد الروايات، لكان هذا وارداً على ما يروى يف فضل                 
 نفسه من  علي بل ما يروي      تشيعهم له من الصحابة،    الرافضة يها أبناؤه وأهل بيته، ومن تدع     األحاديث اليت نقل  

 وال يبغضين إال    ، إيلّ أن ال حيبين إال مؤمن       األمي  إنه لعهد النيب   ، وبرأ النسمة  ،والذي فلق احلبة  «: فضائله كقوله 
روته من فضائل أبيها رضي اهللا عنهما فالتهمة واردة           رضي اهللا عنها متهمة يف ما      عائشة فإن كانت    )٢(»منافق

 هل بيته، ومن يدعى تشيعهم له، فيما ينقلونه من فضائله، بل إن التهمة يف الوضـع                وأبنائه، وأ  ،عليهنا على   
 مل ختتلف األمة عليه، ومل تفترق عنـه، بـل           أبا بكر  ذلك أن    ،أيب بكر ـ أقوى من التهمة يف الوضع ل      عليـل

رقت يف عهده،    فإن األمة افت   عليكانت جمتمعة عليه، ومل تشك يف فضله، فما كان حمتاجاً هلذا أصال، خبالف              
 فكان حمتاجاً ملا جيمـع      ، ففسقه أقوام، وكفره آخرون    ،وقاتلته طائفة منها، وتنكرت له طوائف من أهل البدع        

 ، يف الوضع لـه    أيب بكر الناس عليه، وكان الدافع لدى حمبيه وشيعته أقوى يف الوضع له، من الدافع ألهل بيت                
 رضي اهللا عنه من األحاديث أكثر       عليذا فإن املوضوع يف فضل       متاماً لعدم احلاجة إليه، وهل     بل إن الثاين منعدم   

 أو غريه من الصحابة، لكن هذا ليس من صنيع أحد من أهل بيته املعـروفني                أيب بكر بكثري مما وضع يف فضل      
بالعلم والعدالة، ناهيك أن ينسب شيء من ذلك له، أو ألحد من أبنائه أو املوالني له من الصحابة، فإم أبعد                    

ناس عن ذلك، بل هم الصادقون املصدقون يف كل ما ينقلون وما يروون، فمن اعتقد فيهم غري ذلك فقد باء                    ال

                                                           
كتاب السنة، باب يف    : (يف سنن أيب داود   : ئل أيب بكر باإلضافة إىل ما تقدم خترجيه يف الصحيحني         األحاديث يف فضا  : انظر )١(

كتاب املناقب، باب مناقب أيب بكر الصديق، وباب يف مناقب أيب           : (، وسنن الترمذي  )٥/٢٣١) (التفضيل، وباب اخللفاء  
  .)٣/٦٨٦(، واملستدرك للحاكم )٥/٦٠٦١٧) (بكر وعمر

  .)٤٩٤ص (تقدم خترجيه )٢(



  ٢٤٣

 فهم حبمد اهللا يعتقدون يف الصحابة كلـهم         أهل السنة وأما  .  من اإلمث والبهتان   الرافضة وناله ما نال     ،باخلسران
غريهم، وال يتطرق لديهم الشك فيما ينقـل         والعدالة املطلقة، والصدق واألمانة فيما خيربون به عن أنفسهم أ         

عن الصحابة من أخبار يف الفضائل وغريها إذا ما ثبتت النسبة إليهم، وأسندوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   
وسلم، وإمنا أردت من هذا بيان فساد قول الرافضي، ودحض حجته، وكشف شبهته، واهللا تعاىل مـن وراء                  

  .القصد

 بعدما أمجع الناس على ذلك، فدعوى جمردة عن         علي أنه رفض مبايعة     ابن عمر عن   وأما قول الرافضي    
الدليل، وهو مطالب بصحة النقل إلثبات ذلك، فكيف به ومل يوثق كالمه بنقل، ومل حيل على مصدر، فكان                  

، غري أين أذكر هنا بعض ما يدل علـى كذبـه          . حق مثل هذه الدعوى أن اليعبأ ا، وال يتكلف الرد عليها          
  .ويقطع الشك الذي قد يثريه يف النفوس

 رضي اهللا عنه كانت باتفاق أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعرف بينـهم                عليإن بيعة   : فأقول
تنازع يف ذلك، كما تقدم تقرير ذلك بنقل الروايات الدالة على اتفاق الصحابة على استخالفه، وأم كـانوا                  

 من أعيان الصحابة وكبارهم، وممن ال يغفل له رأي لو كان            ابن عمر د كان   ، وق )١(يرون أنه أوىل الناس بذلك    
 رضي اهللا عنه كانت يف وقت       عليأن بيعة   : وإمنا الذي حصل  . خمالفاً، والنتشر ذلك بني الناس، ونقلته املصادر      

 ال نبايع   :ا يف البيعة وقالو   - ابن عمر ومنهم  - فتريث بعض الصحابة     عثمانفتنة وتفرق بني الناس، بسبب مقتل       
ـ       أيب مليح  من طريق    رخيهات يف   الطربيروى ذلك    حىت يبايع الناس على ما     :  وفيـه  عليـ يف خـرب البيعـة ل

 ،، وعمامة خز، ونعاله يف يده، متوكئاً على قوس        )٢(وطاق  إىل املسجد فصعد املنرب وعليه إزار      عليوخرج  ...(
: ايع حىت يبايع الناس، واهللا ما عليك مين بأس، قال          ال أب  : بايع، قال  :علي فقال   سعدـفبايعه الناس، وجاءوا ب   
 ال أرى :، قال)٣(ائتين حبميل : ال أبايع حىت يبايع الناس، قال     : بايع، قال :  فقال ابن عمر ـخلوا سبيله، وجاءوا ب   

  )٤(.) دعوه أنا محيله:عليخلِّ عين أضرب عنقه، قال  :األشترمحيالً، قال 

مث إما بايعا بعـد ذلـك،       .  يف بداية األمر   عليـ يف البيعة ل   رابن عم  و سعدوقد كان هذا التوقف من      
 فقد كان هذا شرطهما، وهذا من متام فقههما رضي اهللا عنهما فإما لو بايعـا                ،عليبعدما اجتمع الناس على     

ما بعـد   ومما يدل على بيعته   .  وبايع الناس غريه لتبعهما يف بيعتهما خلق كثري، ولتفرق الناس افتراقاً عظيماً            علياً
 فأحلوا عليه،   عليفرجعوا إىل   : ( رضي اهللا عنه حيث قال     عليـ يف سياق أحداث البيعة ل     ابن كثري ذلك ما نقله    

 وذلك يوم اخلميس الرابع والعشرون من ذي احلجة، وذلـك بعـد           ...  بيده فبايعه وبايعه الناس    األشتروأخذ  
                                                           

  .من هذا الكتاب) ٢٣٤ص: (انظر )١(
  .)١٠/٢٣٣(الطيلسان األخضر، لسان العرب البن منظور : الطيلسان، وقيل: قال ابن األعرايب هو: الطاق )٢(
  .)١١/١٨٠(الكفيل ضامن، لسان العرب : أي) احلميل غارم: (هو الكفيل ومنه احلديث: احلميل )٣(
  .)٤/٤٢٨(تأريخ الطربي  )٤(



  ٢٤٤

 فلما كان يوم اجلمعة وصعد على املنرب بايعـه          ،عليال يصلح هلا إال     : مراجعة الناس هلم يف ذلك وكلهم يقول      
  )١(...).من مل يبايعه باألمس

 ،سـعد  و ،ابن عمر  كانت يف يومني يوم اخلميس، ويوم اجلمعة، فلعل من نقل ختلف             عليفتبني أن بيعة    
وهـذا  وبعض الصحابة، كان يف اليوم األول من البيعة، مث إم بايعوا يف اليوم الثاين، فلم يتخلف منهم أحد،                   

  .الذي قرره املؤرخون الذين نقلوا خرب البيعة

لـيس  :  ملبايعته قال  عثمان بعد مقتل    عليإن الناس حني هرعوا إىل      ( :الثقات يف كتاب    ابن حبان يقول  
 فهو اخلليفة، فلم يبق أحد من أولئك إال أتى إليه، فطلب            بدر فمن رضي به أهل      ،بدرذلك إليكم، وإمنا ألهل     
  )٢(.)ن الناس، فخرج إىل املسجد فبايعوهأن تكون على مٍإل م

 فتراكمت عليه اجلماعة    ،علي بن أيب طالب    أقبل الناس يهرعون إىل      عثمانملا قتل   ( :ابن عبد ربه  ويقول  
سـعد بـن أيب      و ،الـزبري  و ،طلحةأين  :  ليبايعوا فقال  بدر إمنا ذلك ألهل     ،ليس ذلكم إليكم  : يف البيعة، فقال  

سنة  يعه املهاجرون واألنصار، وذلك يوم اجلمعة لثالث عشرة خلت من ذي احلجة            فأقبلوا فبايعوا مث با    ؟وقاص
  )٣(.)مخس وثالثني هجرية

  )٤(. يف البيعةابن عمرمث إن الروايات الصحيحة جاءت مؤكدة دخول 

بعـث إيلّ   (:  قال ابن عمر  عن أبيه عن     ،عمر بن نافع   عن   ،سفيان بن عيينة   من طريق    الذهيبفقد روى   
أذكـرك اهللا   :  فسر فقد أمرتك عليهم، فقلت     ،الشامإنك رجل مطاع يف أهل       !أبا عبد الرمحن   يا:  فقال علي

 حفـصة ـوقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبيت إياه، إال ما أعفيتين فأىب علي، فاستعنت عليه ب                 
يف الطاعة، إذ كيف يوليه      ودخوله   ،ابن عمر وهذا دليل قاطع على مبايعة      )٥(.)...مكةفأىب، فخرجت ليالً إىل     

  . وهو مل يبايععلي

ما (:  أنه قال حني احتضر    ابن عمر  عن   أيب بكر بن أيب اجلهم     من طريق    :ابن عبد الرب  ـ ل االستيعابويف  
  )٦(.) رضي اهللا عنهعليالفئة الباغية مع  آسى على شيء إال تركي قتال

                                                           
  .)٧/٢٣٨(لبداية والنهاية ا )١(
  .)٢/٢٦٢٦٨( الثقات البن حبان :انظر )٢(
  .)٤/٣١٠(العقد الفريد  )٣(
على سبيل املثال، كتاب حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنـة          : قد عنيت بعض الدراسات احلديثة جبمع هذه الروايات، انظر         )٤(

  .)٢/٥٧٥(للدكتور حممد أحمزون 
  .)رجاله ثقات: (، وقال حمققو الكتاب)٣/٢٢٤(سري أعالم النبالء  )٥(
  .)٦/٣٢٦(االستيعاب البن عبد الرب املطبوع حباشية كتاب اإلصابة البن حجر  )٦(



  ٢٤٥

 فإنه كان ممن    ، للقتال عليعدم خروجه مع     وأنه إمنا ندم على      ،عليـوهذا مما يدل أيضاً على مبايعته ل      
فـإن  . اعتزل الفتنة، فلم يقاتل مع أحد، ولو كان قد ترك البيعة لكان ندمه على ذلك أكرب وأعظم ولصرح به                  

 نفسه أن الـنيب     ابن عمر لزوم البيعة والدخول فيما دخل الناس فيه واجب، والتخلف عنه متوعد عليه برواية              
  )١(.»من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: صلى اهللا عليه وسلم قال

 فإنه خمتلف فيه بني الصحابة وقد اعتزله عامة الصحابة، فكيـف            ،عليوهذا خبالف اخلروج للقتال مع      
 على ترك هذا القتال، وال يندم على ترك البيعة لو كان تاركاً هلا، مع ما فيـه مـن                    ابن عمر يتصور أن يندم    
  .الوعيد الشديد

 رضي اهللا عنهما حيث ثبت      عليـ البيعة ل  ابن عمر كله يظهر كذب الرافضي فيما ادعاه، من ترك         وذا  
فيه من صدق    املقربني منه، الذين كان حيرص على توليتهم، واالستعانة م، ملا رأى           أنه كان من املبايعني له بل     

 الطاعنني عليهم مبا ليس  ، املفرقني بينهم  الوالء والنصح له، فرضي اهللا عنهما وسائر الصحابة والقرابة، وقاتل اهللا          
  .فيهم من املارقني وامللحدين

وكان حيدث أن أفضل الناس بعد النيب صـلى اهللا عليـه             (:ابن عمر وأما قول الرافضي ضمن طعنه يف       
 ابن عمـر ويعين هذا أن   : (، مث قال  ) مث ال تفاضل والناس بعد ذلك سواسية       ،عثمان مث   ،عمر مث   ،أبو بكر وسلم  
  ). من سوقة الناس، كأي شخص ليس له فضلعلياً اإلمام جعل

 لكـن   ،أيب بكر  وقد تقدم ذكره عند ذكر فضائل        ،ابن عمر أن هذا األثر صحيح مشهور عن       : فجوابه
رضـي اهللا    ابن عمر مث طعن بذلك على     ) والناس بعد ذلك سواسية   : (ليس منه، وهو قوله    الرافضي زاد فيه ما   

 ومل تثبت عنـه يف      ،ابن عمر  وعامة الناس يف الفضل، وهذه الزيادة مل يقلها          عليعنهما وزعم أنه يرى مساواة      
  .شيء من طرق هذا األثر

  : من طريقنيابن عمر عن البخاريفإن هذا األثر رواه 

كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى اهللا عليه          (:  عنه أنه قال   نافع عن   حيىي بن سعيد  من طريق   : األوىل
  )٢(.) رضي اهللا عنهمعثمان بن عفان مث ،عمر مث ،بكرأبا وسلم فنخري 

كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسـلم ال          : ( عنه أنه قال   نافع عن   عبيد اهللا بن عمر   من طريق   :  والثانية
، )٣() مث نترك أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينـهم       ،عثمان مث   ،عمر أحداً، مث    أيب بكر ـنعدل ب 

                                                           
  .)١٨٥١، ح٣/١٤٧٨..) (كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني: (أخرجه مسلم )١(
، ٧/١٦(، فتح الباري    )لنيب صلى اهللا عليه وسلم    كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أيب بكر بعد ا        : (أخرجه البخاري يف   )٢(

  .)٣٦٥٥ح
  .)٤٨٨ص(تقدم خترجيه  )٣(



  ٢٤٦

  )١(.سننه يف أبو داودن هذه الطريق وقد أخرجه م

كنـا نقـول    (:  قـال  ابن عمر  عن   اهللا بن عبد  سامل هذا األثر من طريق ثالثة عن        أبو داود كما أخرج   
 عثمـان  مث   ،عمر مث   ،أبو بكر  أفضل أمة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعده          :ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي      

  )٢(.)رضي اهللا عنهم

لصحيحة املشهورة، مل ترد فيها تلك الزيادة اليت زعم الرافضي، وحيث إنه مل يعز هذه               فهذه طرق األثر ا   
  .الزيادة ملصدر، فال عربة هلا وال مبا علقه عليها من مطاعن ال أصل هلا

مث نترك أصحاب النيب صلى اهللا عليـه        : (وأما إن زعم الرافضي أن ماذكره هو مفهوم ما جاء يف األثر           
رد بأن هذا الفهم غري مسلم، فترك املفاضلة شيء، واعتقاد املـساواة شـيء آخـر،                ) موسلم ال نفاضل بينه   

يعتقد تساوي البـاقني يف       هو ترك املفاضلة بني الصحابة بعد أولئك الثالثة، ال أنه كان           ابن عمر والثابت عن   
 يف الفضل   عليساوي   وال حيتمله لفظه بوجه، ناهيك عن دعوى الرافضي أنه يعتقد ت           ،الفضل، فإن هذا مل يقله    

مع أي شخص عامي، ال فضل له وال صحبة، فإن هذا من أبطل الباطل الذي ال يقول به أقل النـاس علمـاً                       
النيب صـلى اهللا      فضله وقدره بني أصحاب    عليـ الذي كان يعرف ل    ابن عمر وفهماً، فكيف بالصحايب اجلليل     

  .عليه وسلم

  .هلذه الشبهةوقد نص على هذا العلماء يف شرح احلديث قطعاً 
وجه ذلك واهللا أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي األسنان منهم، الذين كان رسول اهللا صلى                (:اخلطايبقال  

 رضوان اهللا عليه يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه، وكان        
 ،عثمـان  وجهه، وال تأخريه ودفعه عن الفضيلة بعد          كرم اهللا  عليـ اإلزراء ب  ابن عمر حديث السن، ومل يرد     

  )٣().وال غريه من الصحابة ،ابن عمروفضله مشهور، ال ينكره 

 علـي  هذا كان قبل أن ينعقد اإلمجاع على أفضلية          ابن عمر  عن بعض العلماء أن قول       :ابن حجر ونقل  
  )٤(.بعد اخللفاء الثالثة

الصحابة يف عهد النيب صلى اهللا عليـه         ن سائداً بني   إمنا حيكي ما كا    ابن عمر ـوعلى كل حال ف   : قلت
وسلم من املفاضلة بني الصحابة على حنو ما ذكر، وما كان يعرب عن رأيه اخلاص، وهو صـادق يف خـربه،                     

وعندئذ يظهر لك أيها القـارئ      . والطعن يف صحة هذا القول ال يرد عليه وحده، وإمنا يرد على عامة الصحابة             
                                                           

  .)٤٦٢٧، ح٥/٢٢٥) (كتاب السنة، باب يف التفضيل: (سنن أيب داود )١(
  .)٤٦٢٨، ح٥/٢٦) (كتاب السنة، باب يف التفضيل: (سنن أيب داود )٢(
  .)٤/٢٧٩(معامل السنن  )٣(
  .)٧/١٦(فتح الباري : انظر )٤(



  ٢٤٧

 فإن الذي   ابن عمر وأما بعد هذا العهد الذي يصفه       .  هذا األثر، ومدى بعده عن احلق      مقدار ضالل الطاعن يف   
  .أهل السنة بعد اخللفاء الثالثة، وعلى ذلك نص العلماء احملققون من علي هو تفضيل أهل السنةاستقر عليه أمر 

، واألجناد علـى أن      من العلماء، والعباد، واألمراء    أهل السنة وقد اتفق    (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )١(). رضي اهللا عنهمعلي مث ،عثمان مث ،عمر مث ،أبو بكر: يقولوا

 رضي اهللا عنه من أن خري       علي بن أيب طالب   ويقرون مبا تواتر به النقل عن أمري املؤمنني         : (ويقول أيضاً 
 كما دلـت عليـه    رضي اهللا عنهم عليـ ويربعون ب  ،عثمانـ ويثلثون ب  ،عمرمث   ،أبو بكر هذه األمة بعد نبيها     

  )٢().اآلثار

أمجعـني يف الفـضل كترتيبـهم يف         وترتيب اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنـهم       (:ابن أيب العز  ويقول  
  )٣().اخلالفة

 رضي اهللا عنهما من مطاعن هذا الرافـضي وكـشف           ابن عمر وذا يظهر احلق يف هذه املسألة وبراءة        
  .ا مل جيد يف كالمه ما يطعن به عليهكذبه وتزويره يف كالم هذا الصحايب اجلليل ملّ

   

ودعواه أنه من أسباب استبصاره والـرد       ) أنا مدينة العلم وعلي باهبا    : (استدالل الرافضي حبديث   
   :عليه

  : ضمن ذكره ألسباب استبصاره املزعومة)١٧٢ص(قال الرافضي 
  :علي األحاديث الواردة اليت توجب اتباعه أي -٤(

     أهـل الـسنة     تلك اليت أخرجتها صـحاح       عليا فدفعتين لالقتداء باإلمام     من األحاديث اليت أخذت
 سوف ال أسـتدل وال أعتمـد إال         -وكالعادة- عندهم أضعافها ولكن     الشيعة وأكدت صحتها، و   ،واجلماعة

  :األحاديث املتفق عليها من الفريقني، ومن هذه األحاديث
  ): باايعلأنا مدينة العلم و( حديث -أ

ده كاف لتشخيص القدوة اليت ينبغي اتباعه بعد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم، ألن               وهذا احلديث وح  
  ... أوىل أن يقتدى به من اجلاهل:العامل أوىل باالتباع، أي

                                                           
  .)٣/٤٠٦(جمموع الفتاوى  )١(
  .)٣/١٥٣(جمموع الفتاوى  )٢(
  .)٧٢٧ص(شرح الطحاوية  )٣(



  ٢٤٨

 هو أعلم الصحابة على اإلطالق، وكـانوا        علياًويف هذا الصدد سجل لنا التاريخ أن اإلمام         : إىل أن قال  
  . نعلم أنه رجع إىل واحد منهم قطيرجعون إليه يف أمهات املسائل ومل

  .)أبو احلسنال أبقاين اهللا ملعضلة ليس هلا (:  يقولأبو بكرفهذا 

  .)عمر هللك عليلوال (:  يقولعمروهذا 
  .) إال كقطرة يف سبعة أحبرعليما علمي وعلم أصحاب حممد يف علم (:  يقولابن عباس وهذا 

دوين، واهللا ال تسألونين عن شيء يكون إىل يوم القيامة سلوين قبل أن تفق(:  نفسه يقول عليوهذا اإلمام   
إال أخربتكم به، وسلوين عن كتاب اهللا فواهللا ما من آية إال وأنا أعلم بليل نزلت أم بنـهار، يف سـهل أم يف                        

  .)جبل
أبو قال  ] ٣١:عبس)) [وفَاكهةً وأَباً (: (يف قوله تعاىل  ) األب( عندما سئل عن معىن      أبو بكر بينما يقول   

  ).أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين إن أقل يف كتاب اهللا مبا ال أعلم بكر

أن كالمه هذا قد اشتمل من الكذب، والظلم، والبغي، وقلب احلقائق، ولبس احلق             : واجلواب عن هذا  
 وكان من أهل العدل واإلنصاف، وبيان ذلك على         ،أهل السنة بالباطل، ما يعلمه من له أدىن اطالع على كتب          

  :جه االختصارو
كذب موضـوع،   :  وأكدت صحته  أهل السنة أن هذا احلديث الذي ذكره وزعم أنه أخرجته صحاح          

 وإليك أيها القارئ أقواهلم يف احلديث وحكمهم عليه لتعلم مدى           .أهل السنة كما حكم بذلك أهل العلم من       
  .كذب هذا الرجل

  . هذا احلديث كذب ليس له أصل: بن معنيحيىي قال 
  .أيب الصلتـ هذا احلديث موضوع يعرف ب:يعدابن وقال 

  .صلى اهللا عليه وسلم  هذا خرب ال أصل له عن رسول اهللا:أبو حامت بن حبانوقال 

  .أبا الصلت قبح اهللا:  عن هذا احلديث فقالأمحد بن حنبلوسئل 
  . ليس له وجه صحيح:البخاريوقال 

  . مضطرب غري ثابت:الدارقطينوقال 

  )١(.ر إنه منك:الترمذيوقال 
                                                           

، وكـشف اخلفـاء   )١٧٠ص(، واملقاصد احلسنة للسخاوي  )١/٢٦٥(انظر أقواهلم يف كتاب املوضوعات البن اجلوزي         )١(
  .)١/٢٠٥(للعجلوين 



  ٢٤٩

  )١(. ال أصل له وعده يف املوضوعات:ابن اجلوزيوقال 

، وهلذا إمنا يعد يف     )٢( أضعف وأوهى  ، باا عليحديث أنا مدينة العلم و     (:ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم    
 وبني أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس       ،ابن اجلوزي  وذكره   .الترمذياملوضوعات، وإن رواه    

 صلى اهللا عليه وسلم إذا كان مدينة العلم، ومل يكن هلا باب إال باب واحد، ومل يبلغ عنه العلم                    متنه، فإن النيب  
دأمر اإلسالم إال واحٌد فَس....  

وهذا احلديث إمنا افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحاً، وهو مطرق الزنادقة إىل القـدح يف                ]: إىل أن قال  [
  )٣().الصحابةدين اإلسالم، إذا مل يبلغه إال واحد من 

 ثقة مأمون، قـال     أبو الصلت  و :احلاكم قال   ،موضوع: ( معلقاً على احلديث   التلخيص يف   الذهيبوقال  
  )٤().ثقة وال مأمون  ال واهللا ال:الذهيب

  )٥(.)العلل يف الدارقطينوهذا حديث مضطرب غري ثابت، كما قاله  (:العجلوينوقال 

  )٦(. إنه موضوع:األلباينوقال 

  .الن احلديث وسقوط احتجاج الرافضي بهفظهر ذا بط

 هو أعلم الصحابة على اإلطالق، وأم كـانوا         علياًوأما قول الرافضي وقد سجل لنا التاريخ أن اإلمام          
   :يرجعون إليه يف أمهات املسائل، ومل نعلم أنه رجع إىل واحد منهم

 دليل صحيح، وإمنا هي جمـرد        يف كتبهم، وليس عليها    الرافضة وفرية قدمية يرددها     ،فهذا كذب صريح   
دعوى باطلة ال أساس هلا من الصحة، وال ثبات هلا أمام النقد والتحقيق، بل األدلة وأقوال علماء األمة تـدل                    

  . وقد تقدم نقل بعض النصوص يف ذلك،عمر مث أبو بكرعلى خالف ذلك، وأن أعلم األمة بعد نبيها 

  )٧(.) أعلمناأبو بكروكان (: ى اهللا عليه وسلم يف حديث ختيري النيب صلأيب سعيد اخلدريكقول 

أنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه           ( :أيب بكر ـ يوم السقيفة ل   عمروكذلك قول   

                                                           
  .)١/٢٦٥(املوضوعات  )١(
  .)٧/٥١٢(منهاج السنة : انظر). م عليأقضاك(من حديث تكلم عليه قبله وهو  )٢(
  .)٤/٤١٠(، وجمموع الفتاوى )٧/٥١٥١٦(منهاج السنة  )٣(
  .)٣/١٣٧( مع املستدرك التلخيص )٤(
  .)١/٢٠٣(كشف اخلفاء  )٥(
  .)٢/١٣(ضعيف اجلامع الصغري  )٦(
  .)٤٨٥ص(تقدم خترجيه  )٧(



  ٢٥٠

خيفى، وقد كان حبضور كبار الصحابه وأهل الـرأي          ، وهذا يتضمن تقدمه عليهم يف العلم، كما ال        )١()وسلم
  .حد، فكان إمجاعاً منهم على قوله أعمرفيهم، فلم ينكر ذلك على 

 كان أعلم الصحابة، وعدوه مـن الكـذب         علياً يف دعواهم أن     الرافضةولذا رد العلماء احملققون قول      
  .الصريح

عد رسـول اهللا     كان أعلم الناس ب    علياً إن   : يف الرد على الرافضي يف قوله      ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
ن أعلم النـاس    أ ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم،        مينعون ذلك،  هل السنة أواجلواب أن    (:صلى اهللا عليه وسلم   

 أعلـم   أبا بكـر  أن    وقد ذكر غري واحد اإلمجاع على      ،عمر مث   ،أبو بكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        بعد
الصحابة كلهم، ودالئل ذلك مبسوطة يف موضعها، فإنه مل يكن أحد يقضي وخيطب ويفيت حبضرة النيب صلى                 

 فـإم   ،أبو بكر  رضي اهللا عنه، ومل يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إال فصله               أبو بكر  عليه وسلم إال     اهللا
 ي مث شكوا يف مدفنه فبينه، مث شكوا يف قتـال مـانع            ،أبو بكر شكوا يف موت النيب صلى اهللا عليه وسلم فبينه          

)) خلُن الْمـسجِد الْحـرام إِنْ شـاَء اللَّـه آمـنِني           لَتد(: ( وبني هلم النص يف قوله تعاىل      ،أبو بكر الزكاة فبينه   
  ....، وبني هلم أن عبداً خريه اهللا بني الدنيا واآلخرة، وحنو ذلك، وفسر الكاللة فلم خيتلفوا عليه]٢٧:الفتح[

 وغريمها فتاوى كثريه ختالف النصوص،      علي و عمرـ فتيا ختالف نصاً، وقد وجد ل      أيب بكر ـومل حيفظ ل  
  ... كتاباًكبرياً يف ذلكحممد بن نصر املروزي ومجع ،ابن مسعود وعلي جملداً يف خالف الشافعي مجع حىت

اجلبار السمعاين   منصور بن عبد   منهم اإلمام    علي أعلم من    أبا بكر وقد نقل غري واحد اإلمجاع على أن        
 ،علـي من    أعلم أبا بكر  أن   السنة اإلمجاع من علماء   تقومي األدلة أحد أئمة الشافعية، وذكر يف كتابه        املروزي
 كما كان يفعل ذلـك إذا       ،وخيطب ىم يفيت ويأمر وينه    كان حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسل       أبو بكر كيف و 

 وغري ذلـك مـن   ،حننيخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وإياه يدعو الناس إىل اإلسالم، وملا هاجرا، ويوم         
  .املرتبة لغريهاملشاهد وهو ساكت يقره، ومل تكن هذه 

 فهما  ،عمر و بكر أباوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مشاورته ألهل الفقه والرأي يقدم يف الشورى               
يقـول   مث سـاق الروايـات يف ذلـك       )٢().اللذان يتكلمان يف العلم، ويتقدمان حبضرته على سائر الصحابة        

الدعوى كذب صـراح وافتـراء، ألن علـم         هذه  : ( يف هذه املسألة   الرافضة يف صدد الرد على      الفريوزآبادي
كثرة استعمال الـنيب    : كثرة روايته وفتواه، والثاين   : أحدمها: الصحايب رضي اهللا عنه إمنا يعرف بأحد وجهني       

صلى اهللا عليه وسلم إياه، فمن احملال أن يستعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم من ال علم له، وهذا مـن أكـرب                       
 للصالة حبضرته طـول     أبا بكر   وىل  وسعته، فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد        الشهادات وأبينها على العلم   

                                                           
  .)٤٨٨ص(تقدم خترجيه  )١(
  .)٧/٥٠٥٠٣(منهاج السنة  )٢(



  ٢٥١

 وغريهم، فآثره علـيهم     ،أيب و ،ابن مسعود  و ،عثمان و ،عمر و ،عليـ ك :علته، ومجيع أكابر الصحابة حضور    
اء والـصبيان    يف الغزو، ألنه ما استخلفه إال على النس        علياًمجيعاً، وهذا خبالف استخالفه صلى اهللا عليه وسلم         

 أعلم الناس بالصالة وشرائعها، وأعلم من املذكورين ـا،       أبا بكر وذوي األعذار، فوجب ضرورة أن يعلم أن        
  )١().وهي عمود الدين

 رضـي اهللا    علي يف العلم على غريه من الصحابة مبا فيهم          أيب بكر  مث ذكر أمثلة أخرى تدل على فضل        
  .عنهم مجيعاً

  . كان أعلم الصحابة، وبطالن قوله وفسادهعلياًفضي يف أن وذا يظهر كذب دعوى الرا

إن الصحابة كانوا يرجعون إليه يف أمهات املسائل وال يرجع إىل واحد منهم، فقـد             : وأما قول الرافضي  
ما كان الصحابة يرجعون إليه، وال إىل غريه وحده         : ( رمحه اهللا على هذه الدعوى حيث قال       شيخ اإلسالم رد  

 رضي اهللا عنـه، فيـشاور       عمر، بل كان إذا نزلت النازلة يشاورهم        ة، ال واضحة وال مشكل    يف شيء من دينه   
ابن  حىت يشاور    ،أبا موسى األشعري   و ،زيد بن ثابت   و ،ابن مسعود  و ،الرمحن بن عوف   عبد و ،علياً و ،عثمان
ابـن  قد سئل    تارة، و  عمر تارة، و  أيب بن كعب   تارة، و  علياً وكان أصغرهم سناً، وكان السائل يسأل        ،عباس
 ؛ أعلم منـه   علي وما ذاك ألنه أعلم منه، بل        ،علي وأجاب عن املشكالت أكثر من       ،علي أكثر مما سئل     عباس

  .علياًلكن احتاج إليه من مل يدرك 

 هـو   علياً شيئاً من العلم، واملنقول أن       علي رضي اهللا عنه فما ينقل عنه أحد أنه استفاد من            أبو بكر فأما  
  )٢().ث صالة التوبة وغريهالذي استفاد منه كحدي

فهذا ليس دليالً على أنه أفضل منهم أو         ،علياًن  و كانوا يشاور  عثمان و عمر و أبا بكر ولو ثبت أن    : قلت
 ،عمـر  و ،أيب بكـر  ـك: أعلم منهم، وهذا ظاهر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يستشري أصحابه             

ومعلوم أن هـؤالء    ] ١٥٩:آل عمران )) [اوِرهم في اَألمرِ  وش(( وأهل الرأي منهم، استجابة ألمر ربه        ،عثمانو
 يـشاور   أبو بكر الصحابة ال يقاسون قطعاً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الفضل والعلم، وكذلك كان                

 ،احلـسن  يشاور من هو دونه يف الفضل كابنه         علي وبعض الصحابة، وهو أفضل منهم وأعلم، بل كان          عمر
  .م، وهو أفضل وأعلم بالدين منهم وغريهابن عباسو

 فما كـان    ،عثمان و عمر و أبا بكر  ما كان يرجع إىل أحد منهم فإن كان يقصد           علياًوقول الرافضي إن    
 مدة حيام من أهل الوالية حىت حيتاج إىل مشورم، بل كانوا هم اخللفاء الذين ينظرون يف أمر األمـة،                    علي

  .نفهم الذين يستشريون الناس وال يستشارو
                                                           

  .٢٥٢٥٢د على الرافضة أليب حامد املقدسي صالر )١(
  .)٨/٦٦١(منهاج السنة  )٢(



  ٢٥٢

 ما كان يستشري أحداً من الصحابة مطلقاً، وال يرجع إليهم، فهذا من أكرب              علياًأن  : وأما إن كان يقصد   
الكذب عليه، فمشاورته بعض الصحابة يف فترة خالفته مشهورة معروفة يف كتب التأريخ، ال ميكن أن تنكـر                  

ابـن  وا قبله أو عزهلم، فأشار عليـه         رضي اهللا عنهما يف إقرار عمال األمصار الذين كان         ابن عباس كمشاورته  
بعد موقعة اجلمل هل      ففعل، واستشار الناس   البصرة ابن عباس  أن يويل    أبو بكرة  أن يقرهم، وأشار عليه      عباس

 فأشار عليه قوم ذا، وآخرون ذا، فخـرج         ، أم يبعث جنداً وال خيرج بنفسه      ، مبن معه من اجلند    الشاميدخل  
 إىل من كان معه     عليلك من سريته كثرية يصعب حصرها، وهي تدل على رجوع           ، وأمثله ذ  )١(بنفسه يف اجلند  

  .من الصحابة وغريهم من أهل الرأي يف املشورة

كان ذلك مدحاً يف     مما يدل على كذب الرافضي فيما ادعاه على أنه لو ثبت عدم مشاورته ألصحابه ملا              
رم من اخلصال الفاضلة املمدوح ا يف الدين        حقه، بل يعد عيباً ونقصاً، وذلك أن الرجوع ألهل الرأي ومشو          

واستشار النيب صلى   ] ٣٨:الشورى)) [وأَمرهم شورى بينهم  (: (والعقل، وقد امتدح اهللا تعاىل املؤمنني يف قوله       
 رضـي اهللا  علياً فتبني أن هذا الرافضي يصف   ،علي وهم أفضل من     ،انعثم و عمر و ،أبو بكر اهللا عليه وسلم، و   

مبا يعيبه ويشينه ويقدح فيه من حيث يظن أنه ميدحه، وهذا من أكرب األدلة على سخف عقـول هـؤالء                    عنه  
  . وبالدة أفهامهمالرافضة

فال يعـرف يف     )أبو احلسن ال أبقاين اهللا ملعضلة ليس هلا       (:  من أنه قال   أيب بكر ـأما ما نسبه الرافضي ل    
يف  ومل أجـده   ،مناقب اخلـوارزمي  و ،رياض النضرة الو ،االستيعاب من كتب احلديث وإمنا أحاله على        يءش

 لكون أصحاا مل يلتزموا الصحة يف كل ما         ؛يدل على ثبوته   املصدرين األولني مع أن وجوده يف هذه الكتب ال        
يوردون فيها، بل قد يأيت يف هذه الكتب كثري من األحاديث الضعيفة، والروايات املنكرة الشاذة على ما هـو                   

ع عليها من أهل العلم مما يقطع بعدم صحة كل ما فيها من أخبار، لكن هذا الكالم جاء يف             معلوم عند كل مطل   
 عمـر كان (:  أنه قالسعيد بن املسيبرضي اهللا عنه من طريق  عمرـ منسوباً لالرياض النضرة  ويف   االستيعاب

 مـدى صـحة نـسبته       ومل يذكر املصدران هلذا األثر سنداً يعرف به       )٢()أبو احلسن يتعوذ من معضلة ليس هلا      
  .عمرـل

ومن تأمل سرية الشيخني عرف خمالفة هذا الكالم للواقع وبعده عن احلقيقة، وذلك أنه ثبـت لألمـة                  
 وغريه من الصحابة، وقيامهما بأمر األمة بعد        علي فضل الشيخني على     ،املتواترة  واألخبار ،بالنصوص الصحيحة 

 أو مبا تعرضت له األمـة  ، سواء ما يتعلق منها بالعلم،التالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وقدرما على حل املعض       
 رضي اهللا عنه يف ذلـك،       عليـمن األحوال العصيبة بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري أن حيتاجا ل              

                                                           
  .)٧/٢٣٢٥٢٦٥(البداية والنهاية البن كثري : انظر )١(
  .)٢/١٦١(، والرياض النضرة للمحب الطربي )٨/١٥٧(االستيعاب البن عبدالرب املطبوع مع اإلصابة  )٢(



  ٢٥٣

 رضـي اهللا    عليأكثر من احتياجهما ألقرانه من كبار الصحابة، وهلذا اجتمعت عليهما األمة ما مل جتتمع على                
الكفار، واألخذ على أيدي املبتدعة والفـسقة،        ل يف عهدمها من نشر العلم، وعز اإلسالم، وجهاد         وحص ،عنه

 من املعضالت العظيمة كالفتنة مبوت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم              أبو بكر  وواجه   ،عليـمامل حيصل مثله ل   
أيب ليت كان حلها على يـد  وارتداد كثري من قبائل العرب، واالختالف يف أمر اخلالفة، وغريها من املعضالت ا            

  أوأبو بكـر رضي اهللا عنه مثلها، فكيف يتصور بعد هذا أن يدعو  علياً بالعلم والقوة يف احلق، مامل يواجه  بكر
  . ذا الدعاء واحلال من أمرمها وأمره ما ذكرعمر

  .)عمر هللك عليلوال : ( قالعمرإن : وأما قول الرافضي

 عمـر  اهللا عنه بعض املؤرخني يف قصة املرأة انونة اليت زنت فأراد      رضي عمرإمنا نقله عن    : فهذا القول 
عن انون حىت يربأ وعن النائم حىت يستيقظ، وعن         : أما علمت أن القلم رفع عن ثالثة      ( :عليرمجها فقال له    

 هللـك   علـي لـوال   (:  يقول عمرفكان  : وجاء يف بعض كتب التأريخ    . ) رمجها عمرفترك  . الصيب حىت يعقل  
  )١(.)عمر

 ن ليست معروفة يف احلديث، ومل يذكرها احملدثون الذي        )عمر هللك   عليلوال  : (وهذه الزيادة وهي قوله   
ـ     عليرووا هذا احلديث، فإن هذا احلديث أخرجه مجع من احملدثني من عدة طرق عن                أيب ـ رضي اهللا عنه ك

ء من طرق احلديث، هذا وقد مجـع         ومل ترد هذه الزيادة يف شي      )٢(أمحدواإلمام   ،ةابن ماج  و ،الترمذي و ،داود
 فذكرا طرقاً أخرى منقولة عن بعض كتب السنة األخرى،          )٤(األلباين، وكذا الشيخ    )٣( طرق احلديث  ابن حجر 

  .فلم أعثر فيها هلذه الزيادة على ذكر
 الرافضي عند ذكـره هلـذا   ابن املطهر رمحه اهللا يف رده على ابن تيميةوقد نص على هذا شيخ اإلسالم   

  )٥().إن هذه الزيادة ليست معروفة يف هذا احلديث: ( فقالعمرـ املنسوب لاألثر

 رضي اهللا عنه عندما أراد رجم تلك املرأة كان جمتهداً، فلو أخطأ عمرومما يشهد لضعف هذه الزيادة أن    
  .مل يكن آثاماً فكيف يكون هالكاً

                                                           
  .)٨/١٥٧(ابة االستيعاب البن عبد الرب املطبوع مع اإلص: انظر )١(
كتاب احلدود، بـاب  (، وسنن الترمذي، )٤/٥٥٥٦٠...) (كتاب احلدود، باب يف انون يسرق: (سنن أيب داود  : انظر )٢(

، )١/٦٥٦٥٩) (كتاب الطالق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم      : (، وسنن ابن ماجة   )٤/٣٢) (من ال جيب عليه احلد    
  .)١٥٨، ١٥٥، ١٤٠، ١١٨، ١/١١٦(واملسند لإلمام أمحد 

  .)١٢/١٢١(فتح الباري : انظر )٣(
  .)٢٩٧، ح٢٧(إرواء الغليل : انظر )٤(
  .)٨/٦٢: (، وانظر الكتاب نفسه)٦/٤٥(منهاج السنة  )٥(



  ٢٥٤

 وال دينه، قال بعد     ،عمر يقدح يف علم      رمحه اهللا أن اخلطأ يف مثل هذه املسألة ال         شيخ اإلسالم بل قد نبه    
ورجم انونة ال خيلو إما أن يكون مل يعلم جبنوا فال يقدح ذلك يف علمه باألحكام، أو كان                  ( :كالمه السابق 

ذاهالً عن ذلك فذُكّر، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر يف الدنيا، وانون قد يعاقب لدفع عدوانه على                   
ء واانني، والزنا هو من العدوان فيعاقب على ذلك حىت يتبني له أن هذا من باب حـدود اهللا                   غريه من العقال  

  ...تعاىل، اليت ال تقام إال على املكلف

تفاق، إال يف   ة، لدفع عدوام جائز بالنص، واال     كالصيب، وانون، والبهيم  : ففي اجلملة قتل غري املكلف    
) رفع القلم عن ثالثـة (بيات، وباملنجنيق، وقتلهم لدفع صياهلم، وحديث بعض املواضع كقتلهم يف اإلغارة، وال 

من ال قلم عليه ال حد عليـه،        : يدل على منع احلد إال مبقدمة أخرى، وهو أن يقال          إمنا يدل على رفع اإلمث، ال     
هما حيتـاج إىل     والفصل بين  ،وهذه املقدمة فيها خفاء، فإن من ال قلم عليه قد يعاقب أحياناً، وال يعاقب أحياناً              

  )١().علم خفي

ما علمي وعلم أصحاب حممد يف علم علـي إال كقطـرة يف             (:  أنه قال  ابن عباس ـوأما نسبة املؤلف ل   
 علـي  وكتبهم عل أفـضلية  أهل السنةلقد أمجعت صحاح    : ( فلم يعزه ملصدر وإمنا قال يف احلاشية       )سبعة أحبر 

ل الصحابة أنفـسهم  ا من أقواالستيعابجاء يف  ثال ماامل وتقدمه يف العلم على كل الصحابة، راجع على سبيل 
  )٢().فيه وتقدميهم له

 مـع   ،االستيعاب يف كتاب    ابن عباس ـوهذا من أكرب التلبيس ليوهم القارئ أن هذا األثر الذي نسبه ل           
ن  على أ  أهل السنة  فأراد أن يدعمه مبا ادعى من إمجاع صحاح          الرافضةأنه ال يوجد فيه، ولعله أخذه من كتب         

ـ                   علياً ابن ـ كان أفضل الصحابة وأعلمهم، وهذا لوثبت ملا كان فيه أي داللة على صحة نسبة هذا األثـر ل
  . كان أعلم الصحابة شيء آخرعلياً شيء، وما ادعى من أن ابن عباسـ فنسبة األثر ل،عباس

فإن معناه باطل    دون النظر يف سنده،      ابن عباس ـوالناظر يف معىن هذا األثر يعلم فساده وبطالن نسبته ل         
 رضي اهللا عنه عن طبيعته البشرية إىل مضاهاة اخلالق يف علمه، بل لو قيـل                علياًقطعاً، وفيه من الغلو ما خيرج       

فإن هذا التفاوت العظيم يف نسبة العلم ال        ! !عليـهذا األثر يف نيب من األنبياء لكان هذا غلواً ظاهراً فكيف ب           
فلما ركبا يف   «:  وفيها الصحيحني يف   موسى مع   اخلضر مبا ثبت يف قصة      يكون بني املخلوقني، وهذا شبيه جداً     

مـا   !موسى  يا :اخلضرالسفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر يف البحر نقرة أو نقرتني، قال له                
 كـثرياً مـا   الرافضة، و)٣(»من علم اهللا، إال مثل ما نقص هذا العصفور مبنقاره من البحر     نقص علمي وعلمك  

                                                           
  .)٦/٤٤٦(منهاج السنة  )١(
  .)١٧٣ص(مث اهتديت  )٢(
، ٦/٤٣٤٣٢(فتح البـاري    ) مكتاب أحاديث األنبياء، باب حديث اخلضر مع موسى عليه السال         : (أخرجه البخاري يف   )٣(



  ٢٥٥

ـ            ،عليـعمدون لصفات اهللا تعاىل ويثبتوا ل     ي ابن ـ كما هو معلوم من كتبهم، وكما يف هذا األثر املنسوب ل
 رضي اهللا عنهما زوراً وتاناً والذي يأباه الدين والعقل، وتظهر عليه آثار الوضع، وأما ما ادعـاه مـن                    عباس

أهـل  فكذب صريح وافتراء عظيم على  كان أفضل الصحابة وأعلمهم،     علياً على أن    أهل السنة إمجاع صحاح   
وقـد   ،عمر كان أعلم الصحابة وأفضلهم، مث من بعده         أبا بكر الصديق   متفقون على أن     أهل السنة  فإن   ،السنة

تقدم تقرير ذلك بنقل اآلثار يف ذلك عن الصحابة، وأقوال أهل العلم من بعدهم، مما يغين عن إعادتـه هنـا                     
  )١(.ولرياجع يف موضعه

فلم يقل ذلك للصحابة الذين هم أقرانه        )سلوين قبل أن تفقدوين   ( :علي الرافضي من قول     ذكره وأما ما 
 فدخل يف الدين من مل يتفقه فيه، فاحتـاج النـاس إىل             ،العراقيف العلم، وإمنا قاله يف آخر عهده، ملا انتقل إىل           

  .علمه، فكان حيثهم على السؤال والتفقه
 مل يكـن    علياًال ريب أن    : ( يف استدالهلم ذا األثر    الرافضة على    يف الرد  ابن تيمية  يقول شيخ اإلسالم    

 بني املهاجرين واألنصار، الذين تعلموا كما تعلم، وعرفوا كما عرف، وإمنا قال هذا ملـا                ،املدينةـيقول هذا ب  
ب عليه   وقد دخل يف دين اإلسالم خلق كثري ال يعرفون كثرياً من الدين، وهو اإلمام الذي جي                ،العراقصار إىل   

 فكان يقول هلم ذلك ليعلمهم ويفتيهم، كما أن الذين تأخرت حيـام مـن الـصحابة                 ،أن يفتيهم ويعلمهم  
واحتاج الناس إىل علمهم نقلوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية مل ينقلها اخللفـاء األربعـة، وال                    

  .ن عندهم قد علموها كما علموهاأكابر الصحابة، ألن أولئك كانوا مستغنني عن نقلها، ألن الذي

 وحنوهم من الصحابة مـن      ،أيب سعيد  و ،جابر و ،أنس و ،عائشة و ،ابن عباس  و ،ابن عمر ـوهلذا يروى ل  
أعلم من هؤالء كلهم، لكن هؤالء احتاج الناس إليهم          عليو عمر و .عمرـ وال ل  ،عليـاحلديث ما اليروى ل   

لسابقني فاحتاجوا أن يسألوهم، واحتـاج أولئـك أن         لكوم تأخرت وفام، وأدركهم من مل يدرك أولئك ا        
  .يعلموهم وحيدثوهم

أيب  و ،معـاذ  و ،ابن مسعود ـهو من هذا الباب، مل يقل هذا ل       ) سلوين( :الكوفةـ ملن عنده ب   عليفقول  
 وهلذا مل يكن هـؤالء      ،عثمانو عمرـ وأمثاهلم، فضالً عن أن يقول ذلك ل       ،سلمان و ،أيب الدرداء  و ،بن كعب 
 وال من هو دوم من الصحابة، وإمنا كان يستفتيه          ،ابن مسعود وال   ،أيب وال   معاذ، فلم يسأله قط ال      ممن يسأله 

 )٢().املستفيت كما يستفيت أمثاله من الصحابة

، فتلك منقبـة    ) إن قلت يف كتاب اهللا مبا ال أعلم        ،أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين     ( :أيب بكر وأما قول   

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٣٨٠، ح٤/١٨٤٧) (كتاب الفضائل، باب من فضائل اخلضر عليه السالم: (، ومسلم)٣٤٠١ح

  .من هذا الكتاب) ٥١٥١٩ص(انظر  )١(
  .)٨/٥٥٨(منهاج السنة  )٢(



  ٢٥٦

ي اهللا عنه تدل على عظيم ورعه، وكمال احتياطه لدينه، وهلذا ذكر العلمـاء              رض أيب بكر الصديق  ـعظيمة ل 
 مسألة واحدة أخطأ فيها، خبالف غريه من الصحابة فإم جيتهدون فيصيبون            أيب بكر ـاحملققون أنه ال يعرف ل    

  .تارة وخيطئون تارة

ريعة غلط فيهـا، وقـد       مسألة من الش   أيب بكر ـويف اجلملة ال يعرف ل     (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
  )١().عرف لغريه مسائل كثرية

ويستطرد مبيناً فضله يف العلم على غريه من الصحابة، وما رفع اهللا على يديه مـن االخـتالف بـني                    
تني، ومثل العول، وغـري     ياجلد، واإلخوة، ومثل العمر   :وقد تنازعت الصحابة بعده يف مسائل، مثل      : (الصحابة

 وغري  )٣(ةلبتأ و )٢(بكلمة، واخللية والربية   زعوا يف مسائل احلرام، والطالق الثالث     ذلك من مسائل الفرائض، وتنا    
  .ذلك من مسائل الطالق

 ،عمـر وكذلك تنازعوا يف مسائل صارت مسائل نزاع بني األمة إىل اليوم، وكان تنازعهم يف خالفـة                 
ل العلم والدين، وأما يف خالفـة       نزاع يف اجتهاد حمض كل منهم يقر صاحبه على اجتهاده، كتنازع الفقهاء أه            

 فقوي الرتاع يف بعض األمور، حىت صار حيصل كالم غليظ من بعضهم لبعض، ولكن مل يقاتل بعضهم                  عثمان
  .بسيف وال غريه بعضاً باليد وال

  . فتغلظ الرتاع، حىت تقاتلوا بالسيوفعليوأما يف خالفة 
 يف مسألة واحدة من مسائل الدين، وذلك لكمال          فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع      أيب بكر وأما يف خالفة    

 من احلجـة    الصديق وعدله، ومعرفته باألدلة اليت تزيل الرتاع، فلم يكن يقع بينهم نزاع إال أظهر               الصديقعلم  
 ابتداء، وقليل مـن     الصديقاليت تفصل الرتاع ما يزول معها الرتاع، وكان عامة احلجج الفاصلة للرتاع يأيت ا               

  )٤(.)أبو بكر الصديق أو غريه فيقره مرعذلك يقوله 

طريق كل راسخ يف العلم،       عند حد علمه من مناقبه العظيمة، فإن هذا        أيب بكر  فتبني من هذا أن توقف      
  .علم ومنهج كل عامل كامل، فإن العامل إذا كمل فقهه وترسخ علمه منعه من أن يقول على اهللا بال

ذي هو أعلم اخللق بربه، يقف عند مامل يرتل عليه فيه وحي،            ولذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال       
باب ما كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          ( يف كتاب االعتصام     البخاريحىت يأتيه الوحي من اهللا، وقد ترجم        

                                                           
  .)٥/٤٩٧(منهاج السنة  )١(
لـسان  ) كناية عن الطالق  . أنت برية، وخلية  : قال هلا كلمة تطلَّق ا املرأة ي    : اخللية: (من كنايات الطالق جاء يف اللسان      )٢(

  .)١٤/٢٤١(العرب البن منظور 
  .)١٦ص(خمتار الصحاح للرازي : هو طالق املرأة ثالثاً، انظر )٣(
  .)٥/٤٩٤٩٩(منهاج السنة  )٤(



  ٢٥٧

ال أدري، أو مل جيب حىت يرتل عليه الوحي، ومل يقل برأي وال قيـاس               : يسأل مما مل يرتل عليه الوحي فيقول      
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح        « :ابن مسعود ، وقال   ]١٠٥:النساء)) [بِما أَراك اللَّه  (: (عاىللقوله ت 

  )١(.»فسكت حىت نزلت اآلية

أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم وقد عاده يف مرضه كيف أصنع يف مايل؟               « :جابروأورد حتته حديث    
 )٢(.»ريثفما أجابين بشيء حىت نزلت آية املوا: قال

كـان  (:  قـال  مالك حدثين   : قال ابن وهب  من طريق    جامع بيان العلم وفضله    يف   ابن عبد الرب  وروى  
 عن الشيء فـال جييـب حـىت يأتيـه           يسأل ؛ وسيد العاملني  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمام املسلمني       

  )٣(.)الوحي

 موجهني األمة ،يهم صلى اهللا عليه وسلم متأسني فيه بنب، وكذلك كبار الصحابة كانوا حمققني هلذا األمر    
  :إليه

وكيـف اهلـرب يـا أمـري     :  قالوا،إذا سئلتم عما التعلمون فاهربو(:  رضي اهللا عنه أنه قال  عليفعن  
  )٤(.)اهللا أعلم: تقولون:  قال!املؤمنني؟

  )٥(.)اهللا أعلم: وأبردها على الكبد، إذا سئلت عما ال أعلم أن أقول(: وعنه رضي اهللا عنه أنه قال

 نِعم ما   :ابن عمر ال علم يل ا، فلما أدبر الرجل، قال         (:  أن رجالً سأله عن مسألة فقال      ابن عمر وعن  
  )٦(.)ال علم يل به:  سئل عما ال يعلم فقال!ابن عمرقال 

  )٧(.)ال أعلم نصف العلم: قول الرجل فيما ال يعلم( :أبو الدرداءوقال 

  )٨(.)أعلم فقد أصيبت مقاتلهإذا ترك العامل ال ( :ابن عباسوقال 

فتبني ذا أن التورع من القول على اهللا بال علم، والتوقف عند ذلك دليل فضل وخري، وال يطعن على                   

                                                           
  .)١٣/٢٩٠(صحيح البخاري مع فتح الباري  )١(
  .)٣/٢٩٠(صحيح البخاري مع فتح الباري  )٢(
  .)٣٥٦ص(بيان العلم وفضله جامع  )٣(
  .)١/٧٤(أخرجه الدارمي يف سننه  )٤(
  .)١/٧٤(املصدر السابق  )٥(
  .)٣٥٤ص(، وأورده ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم )١/٧٤(املصدر السابق  )٦(
  .)٣٥٧ص(أورده ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم  )٧(
  .٣٥٦املصدر السابق ص )٨(



  ٢٥٨

متطاول، وكيف يطعن على أحد ذا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى هـذا                 العلماء بذلك إال جاهل   
تدعي مـن     ما الرافضة رضي اهللا عنه الذي تدعي فيه        عليم  األمر، ومن بعده خيار أصحابه وفقهاؤهم، مبا فيه       

 أيب بكر بل ثبت عنه أنه قال مثل قول         ) اهللا أعلم  : أن أقول ملا ال أعلم     ،دوأبردها على الكب  (: الغلو املفرط يقول  
مساء   أو ،أي أرض تقلين  (: رضي اهللا عنه قال    علي عن   أيب البختري  بسنده من طريق     الرب ابن عبد على ماروى   

 )١(.)ال أعلم  إذا قلت يف كتاب اهللا ما،ظلينت

 فالقول واحد سواء بسواء، بـل       ،أيب بكر  فكيف يطعن به على      ،عليفإن مل يكن هذا موجباً للطعن يف        
  . كما تقدم نقل ذلكأيب بكر مامل يثبت عن عليثبت يف هذا الباب من اآلثار عن 

 ممـا   ،علي مبا هو موجود يف      أيب بكر طعن يف   وذا يلزم الرافضي، ويظهر تناقضه وظلمه وبغيه، حيث ي        
يدل على اتباعه اهلوى يف أحكامه وجمانبته العدل يف أقواله، مع ما يدعيه من التجرد واإلنصاف يف البحـث،                   

   !!فلعنة اهللا على الكاذبني الظاملني

   :والرد عليه) أنت مين مبرتلة هارون من موسى: (استدالل الرافضي حبديث 

  :علي يف معرض ذكره األحاديث اليت ذكر أا توجب اتباع )١٧٤ص(قال املؤلف 

  .» إال أنه ال نيب بعديموسى من هارونأنت مين مبرتلة  !علييا «: حديث-ب(

 بـالوزارة،   علـي وهذا احلديث كما ال خيفى على أهل العقول فيه ما فيه من اختصاص أمري املؤمنني                
 هو أفضل الصحابة، واحلديث كما هو معلوم جممع عليه بـني            علياًوفيه أيضاً أن اإلمام     ... والوصاية، واخلالفة 

  ).املسلمني

 رضي اهللا عنه وهلذا     علي وهو من فضائل     )٢(أما احلديث فصحيح، وقد أخرجه الشيخان وغريمها      : قلت
  .ذكره العلماء يف مناقبه

فغري صحيح، فلـيس    والوصاية واخلالفة     بالوزارة عليوأما ما ادعاه الرافضي من الداللة على اختصاص         
 عنـدما أراد    علـي يف احلديث أي داللة على ما ذكر، وذلك أن هذا احلديث قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم ل                 

 املدينةـ بعد أن استنفر الناس للخروج معه، فلم يبق ب         املدينة وكان قد استخلفه على      ،تبوكاخلروج إىل غزوة    
أختلفـين يف النـساء     (:  فجاء للنيب وقـال لـه      ،عليعلى  إال النساء والصبيان وأصحاب األعذار، فشق ذلك        

                                                           
  .٣٥٣جامع بيان العلم ص )١(
، )٣٧٠٦، ح ٧/٧١(، فـتح البـاري      ...)كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أيب طالـب         : (صحيح البخاري  )٢(

، واملـسند   )٢٤٠٤، ح ٤/١٨٧٠...) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالـب          : (وصحيح مسلم 
  .)٦/٣٦٩(، )٦/٤٣٨(لإلمام أمحد 



  ٢٥٩

  )١(.»موسى من هارونأما ترضى أن تكون مين مبرتلة «: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. )والصبيان

، ومعلوم  )٢( فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك        ،إمنا خلفه ألنه يبغضه   : إن بعض املنافقني قال   : وقيل
 املدينـة  فقد استخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم على          ،عليـاالستخالف مل يكن خاصاً ب    من السرية أن هذا     

 ،أم مكتـوم   عبـد اهللا بـن     :بدر أو معتمراً، فقد استخلف يف غزوة        ، أو حاجاً  ،غريه عندما كان خيرج غازياً    
ك، واستخلف   على اختالف يف ذل    ابن أم مكتوم   أو   ،سباع بن عرفطة الغفاري   : واستخلف يف غزوة بين سليم    

 ويف غزوة   ،أبا ذر الغفاري  :  يف غزوة بين املصطلق    املدينة واستعمل على    ،بشري بن عبد املنذر   : يف غزوة السويق  
عويـف بـن    :  ويف عمرة القضاء استعمل    ،خيرباستعمله أيضاً يف غزوة       كما نميلَةَ بن عبد اهللا الليثي     :احلديبية

 أبا دجانة الـساعدي   :  ويف حجة الوداع   ،ني بن عتبة الغفاري   كلثوم بن حص   :مكة ويف فتح    ،األضبط الديلي 
 باالستخالف، وأنه   علي وهذا مما يدل على عدم اختصاص        )٣( يف مواطن متفرقه من السرية     ابن هشام ذكر هذا   

 اليت يعلقوا على هذا احلديث، كـدعوى        الرافضةقد شاركه يف ذلك مجع من الصحابة، وبالتايل تبطل مزاعم           
  . وأنه أفضل الصحابةيعلـالوصية ل

تضمنه هو   يف احتجاجهم ذا احلديث، وأن غاية ما       الرافضةوقد نبه العلماء قدمياً على هذا، وردوا على         
 يف حال غيبته، تطييباً لـنفس  هارونـ لموسى باستخالف   ،عليـتشبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم استخالفه ل       

 على احلديث من أوهام باطلة، ال حيتملها لفظ احلديث وال           افضةالر وإظهاراً لكرامته عنده، دون ما بنته        ،علي
  .مناسبته

قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال            ] الرافضي: أي: [فإن قال  (:أبو نعيم يقول اإلمام   
 يف حياته مبرتلـة     املدينةكذلك نقول يف استخالفه على      : قيل له  »موسى من   هارونأنت مين مبرتلة    « :عليـل

 فذكر  ،املدينةـب  إذ خلفه  تبوك وإمنا خرج هذا القول له من النيب صلى اهللا عليه وسلم عام              ،موسى من   هارون
بل خلفتك كمـا    «: فذكر له قوهلم فقال    املنافقون أنه ملّه وكره صحبته، فلحق بالرسول صلى اهللا عليه وسلم          

هل شاركه يف النبوة كما شارك      :  قيل له  املدينةمل يرد استخالفه على     : ، فإن قال الطاعن   »هارون موسىخلف  
نعم كـذب،   :  فهل كان أخاه يف النسب فإن قال       :ال، قيل له  :  كفر، وإن قال   ،نعم:  فإن قال  ،موسى هارون

فإذا بطلت أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد صح وجه االستخالف، وإن جعل استخالفه يف حياتـه علـى                  
ـ             أصالً، فقد كان صلى اهللا عليه وس       املدينة ابن أم  ـلم يستخلف يف كل غزاة غزاها غريه مـن أصـحابه، ك

                                                           
، فتح البـاري    )كتاب املغازي، باب غزوة تبوك    : (صحيح البخاري : ، انظر جاء توضيح ذلك يف بعض روايات احلديث       )١(

  .، وصحيح مسلم حبسب ما جاء يف اإلحالة السابقة)٤٤١٦، ح٨/١٢٢(
  .)٥/٧(، والبداية والنهاية البن كثري )٣/١٠١٠٤(تاريخ الطربي : انظر )٢(
، ٤/١٢٤١(،  )١١٩٧،  ١١٥٤،  ١١٣٣،  ٣/١١١٣(،  )٨٠٦،  ٨٠٤،  ٢/٦٥٠(انظر السرية النبويـة البـن هـشام          )٣(

١٤٥٧(.  



  ٢٦٠

  )١().وغريمها من خلفائه ،خفاف بن إمياء بن رخصة و،مكتوم

 وال تعـرض فيـه      عليـوهذا احلديث ال حجة فيه ألحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة ل            (:النوويوقال  
لنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا قال هـذا         لكونه أفضل من غريه أو مثله، وليس فيه داللة الستخالفه بعده، ألن ا            

 بـل   ،موسى املشبه به مل يكن خليفة بعد        هارون ويؤيد هذا أن     تبوك يف غزوة    املدينة حني استخلفه يف     عليـل
 بنحو أربعني سنة على ما هو مشهور عند أهل األخبـار والقـصص،              موسى وقبل وفاة    ،موسىتويف يف حياة    

  )٢().قات ربه للمناجاة وإمنا استخلفه حني ذهب ملي:قالوا

ال يوجب له فضالً على من سواه، وال         وهذا: ( باحلديث الرافضة بعد أن ذكر احتجاج      ابن حزم  وقال  
 عليهما السالم، وإمنـا ويل      موسى مل يل أمر بين إسرائيل بعد        هارون ألن   ؛عليه السالم  استحقاق اإلمامة بعده  

 عليهمـا   اخلـضر  وصاحبه الذي سافر معه يف طلب        سىمو فىت   يوشع بن نون   عليه السالم    موسىاألمر بعد   
 وإذا مل   ،املدينةالسالم، كما ويل األمر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحبه يف الغار الذي سافر معه إىل                   

 على بين إسرائيل فصح أن كونه       موسى خليفة بعد موت     هارون نبياً، وال كان     هارون نبياً كما كان     يعليكن  
 إمنا هو يف القرابة فقط، وأيضا فإمنا        موسى من   هارونه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبرتلة          رضي اهللا عن  

مث قد اسـتخلف    .. .تبوك يف غزوة    املدينةقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا القول إذ استخلفه على              
 نه، فصح أن هذا االسـتخالف ال       رضي اهللا ع   علي يف أسفاره رجاالً سوى      تبوك وبعد   ،تبوكعليه السالم قبل    

  )٣(). فضالً على غريه، وال والية األمر بعده، كما مل يوجب ذلك لغريه من املستخلفنيعليـيوجب ل

وقـول  : ( يف استدالهلم ذا احلديث    الرافضة رمحه اهللا يف سياق رده على        ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم    
السياق، ال يقتضي    ه الشيء بالشيء يكون حبسب ما دل عليه       القائل هذا مبرتلة هذا، وهذا مثل هذا، هو كتشبي        

 فيما دل عليه السياق، وهو استخالفه يف مغيبه كمـا           ،هارونوكذلك هنا هو مبرتلة     ... املساواة يف كل شيء   
 بل وال هو مثل استخالفاته، فـضالً أن         ،علي وهذا االستخالف ليس من خصائص       ،هارون موسى استخلف

 أفضل منه يف كثري من الغزوات، ومل تكن تلـك االسـتخالفات             علياستخلف من   يكون أفضل منها، وقد     
  ؟علي إذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتفضيله على عليتوجب تقدمي املُستخلَف على 
 مـن جـنس     موسى من   هارون غري واحد، وأولئك املستخلفون منه مبرتلة        املدينةبل قد استخلف على     

 وكانـت   تبـوك االستخالف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام           بل كان ذلك     ،علياستخالف  
 فإنه كان قد أسـلمت      تبوك فأما عام    ،املدينةاحلاجة إىل االستخالف أكثر، فإنه كان خياف من األعداء على           

                                                           
  .)٢٢٢٢٢ص(اإلمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)١٣/١٧٤(شرح صحيح مسلم  )٢(
  .)٤/١٥١٦٠(الفصل  )٣(



  ٢٦١

 ومل  ،الـشام ـ وظهر اإلسالم وعز، وهلذا أمر اهللا نبيه أن يغزو أهل الكتاب ب            مكة وفتحت   ،احلجازـالعرب ب 
 أحداً من املقاتلة،    علي حتتاج إىل من يقاتل ا العدو، وهلذا مل يدع النيب صلى اهللا عليه وسلم عند                 املدينةكن  ت

  )١().كما كان يدع ا يف سائر الغزوات بل أخذ املقاتلة كلهم معه

 للخالفة دون غريه من     عليواستدل حبديث الباب على استحقاق      : ( يف شرح احلديث   ابن حجر  وقال  
 إال يف حياته ال بعد موته       موسى مل يكن خليفة     هارونوأجيب بأن    ،موسىكان خليفة    هارونحابة، فإن   الص

  .اخلطايب باتفاق أشار إىل ذلك موسىألنه مات قبل 
:  وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله     ،موسى من   هارون معىن احلديث أنه متصل يب نازل مين مرتلة          :الطييبوقال  

عرف أن االتصال املذكور بينهما، ليس من جهة النبوة، بل من جهة ما دوـا، وهـو   ف) إال أنه ال نيب بعدي (
 للـنيب   علي دل ذلك على ختصيص خالفة       ،موسى املشبه به، إمنا كان خليفة يف حياة         هاروناخلالفة، ملا كان    

  )٢().صلى اهللا عليه وسلم حبياته واهللا أعلم

 رضي اهللا عنه ـذا      عليعىن واحد وهو عدم اختصاص      فهذه أقوال العلماء احملققني كلها دائرة على م       
 فيه من الوصية أو األفضلية على غريه، وأن تشبيه النيب صلى اهللا عليه              الرافضةاالستخالف وال بشيء مما تدعيه      

 ليس من كل وجه، فقد دل النص على نفي النبوة، ودل الواقع على نفي االستخالف بعد                 هارونـوسلم له ب  
إال االستخالف يف احلياة      فلم يبق  ،موسى ملوته يف حياة     هارونمعلوم من حال املشبه به وهو       املمات؛ كما هو    

 ال تنتفع منه بشيء يف تقريـر        الرافضةـ ف ،علينزاع فيه لكنه ليس من خصائص        يف حال الغيبة، وهذا أمر ال     
   . من املستخلفني الذين تقدم ذكرهمعليعقيدا إال وهو ثابت يف حق غري 

   :والرد عليه) من كنت مواله فعلي مواله: (ل الرافضي حبديثاستدال 

 مواله، اللهم وال من وااله، وعاد       عليمن كنت مواله فهذا     «:  حديث -ت: ()١٧٤ص(قال الرافضي   
  .»من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار

 على من نصبه رسول اهللا صلى اهللا        عثمان و عمر و أيب بكر وهذا احلديث وحده كاف لرد مزاعم تقدمي        
عليه وسلم ولياً للمؤمنني بعده، وال عربة مبن أول احلديث مبعىن احملب والنصري، لصرفه عن معناه األصلي الذي                  
قصده الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وذلك حفاظاً على كرامة الصحابة، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                  

بلـى  :  قـالوا  ؟ألستم تشهدون بأين أوىل باملؤمنني من أنفسهم      «: ك احلر الشديد قال   عندما قام خطيباً يف ذل    
  ...).وهذا نص صريح يف استخالفه على أمته » موالهعلي فمن كنت مواله فهذا : فقال عندئذ!يارسول اهللا

                                                           
  .)٤/٤١٦(من الكتاب نفسه، وجمموع الفتاوى ) ٥/٣٤(أيضاً : ، وانظر)٧/٣٣٣٣٢(منهاج السنة  )١(
  .)٧/٧٤(فتح الباري  )٢(



  ٢٦٢

حجـة   تقدم الرد عليه يف استدالله ذا احلديث، ونقل كالم أهل العلم يف معىن احلديث، وأنه ال               : قلت
احلديث إمنا هي    وأن الوالية املذكورة يف   .  على غريه من الصحابة، وال استخالفه      علي على تفضيل    للرافضةفيه  

والْمؤمنـونَ  (: (الوالية ثابتة للمؤمنني فيما بينهم قـال تعـاىل          وهذه )١(مواالة اإلسالم اليت هي ضد العداوة     
   عاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمويل املؤمنني كما    واهللا عز وجل وليهم مجيعاً، وكذلك رسوله      ] ٧١:التوبة)) [ضٍو

  .]٥٥:املائدة)) [إِنما وليُّكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا(( :قال تعاىل

وأمـا  )٢() مـواله  يعلـمن كنت موالة ف   : (على أنه تقدم اختالف العلماء يف صحة احلديث وهو قوله         
  . اليت ذكرها املؤلف هنا فباطلة، وقد أنكرها العلماء وذكروا أا مزيدة يف احلديثالزيادة

فال ريب أنـه    . اخل)  وعاد من عاداه   ،اللهم وال من وااله   : (وأما الزيادة وهي قوله   ( :شيخ اإلسالم قال  
قوله : حدمهاأ:  وأنه حدث حبديثني   حسني األشقر  سأله عن    العباس أن   أمحد عن   ،سننه يف   األثرمكذب، ونقل   

أبو فأنكره   »اللهم وال من وااله وعاد من عاداه      «: واآلخر. »إنك ستعرض على الرباءة مين فال تربأ      « :عليـل
  )٣().يشك أن هذين كذب  جداً ملعبد اهللا

) خلإ... مواله اللهم وال مـن واله      عليـمن كنت مواله ف   ( :وأما قوله : وقال رمحه اهللا يف بعض فتاويه     
وأما الزيـادة   )  مواله عليـمن كنت مواله ف   ( وليس فيه إال     ،الترمذي من األمهات إال يف      فهذا ليس يف شيء   

  .زيادة كوفية:  فقالأمحدفليست يف احلديث، وسئل عنها اإلمام 
  :وال ريب أا كذب لوجوه

أن احلق ال يدور مع معني إال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألنه لو كان كذلك لوجب اتباعه يف                   : أحدها
 ينازعه الصحابة يف مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كاملتوىف عنها زوجها              علياًكل ما قال، ومعلوم أن      

 فمـا انتـصروا،     صفنيخالف الواقع، قاتل معه أقوام يوم       ) خلإ...اللهم انصر من نصره   : ( وقوله .وهي حامل 
 وبـين أميـة     معاويةعه، وكذلك أصحاب     مل يقاتل م   العراق الذي فتح    سعدـك: وأقوام مل يقاتلوا فما خذلوا    

  . ونصرهم اهللا،الذين قاتلوه فتحوا كثرياً من بالد الكفار

خمالف ألصل اإلسالم فإن القـرآن قـد بـني أن           ) اللهم وال من وااله وعاد من عاداه      : (وكذلك قوله 
  )٤().بعضهم على بعض املؤمنني إخوة مع قتاهلم وبغي

 وما  )...اللهم وال من وااله   (:  فيه، وأما الزيادة وهي قوله     للرافضةفتبني أن الثابت من احلديث ال حجة        
                                                           

  .ا الكتابمن هذ) ٤٦٤٦٨ص: (انظر )١(
  .من هذا الكتاب) ٤٦٤، ٤٦٣ص: (انظر )٢(
  .)٧/٣١٩(منهاج السنة  )٣(
  .)٤/٤١٧(جمموع الفتاوى  )٤(



  ٢٦٣

   . بين بطالا رواية ودرايةشيخ اإلسالم ألا كذب كما قرر ذلك ؛فال عربة هلا. بعدها

   :والرد عليه)  وال يؤدي عين إال علي،علي مين وأنا من علي: (استدالل الرافضي حبديث 

  .)علي وال يؤدي عين إال أنا أو ،يعل مين وأنا من علي(  حديث-ث ()١٧٥ص(قال الرافضي 

 هو الشخص الوحيد الذي أهلـه صـاحب         علياًوهذا احلديث الشريف هو اآلخر صريح يف أن اإلمام          
 أبـو بكـر    ورجع   ،أيب بكر الرسالة ليؤدي عنه، وقد قاله عندما بعثه بسورة براءة يوم احلج األكرب عوضاً عن               

  ..)..عليإن اهللا أمرين أن ال يؤدي عين إال أنا أو :  فقال، أنزل يفّ شيء!يارسول اهللا: يبكي ويقول
  .أن هذا احلديث ذا اللفظ ال يثبت: وجوابه

  )١().ةضعيف اإلسناد ومتنه فيه نكار (:ابن كثريقال فيه 

 علي رضي اهللا عنه يف قصة تنازع        الرباء بن عازب  صدر احلديث ثابت من وجه آخر وهو حديث         : قلت
 »أنت مين وأنـا منـك     « :عليـ وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ل         محزة على كفالة ابنة     جعفر و يدزو

ذلك لغريه    بل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل        علي لكن ليس هذا من خصائص       )٢(الصحيحنيواحلديث يف   
  )٣(.كما تقدم بيانه

 فهو معارض ألصل عظيم مـن       -كما تقدم - فمع عدم ثبوت سنده      )عليال يؤدي عين إال     : (وأما قوله 
أصول الدين وهو وجوب نشر العلم، والتبليغ عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حق كل من مسع منه شيئاً                    

 املشهور أن النيب صلى     جبري بن مطعم   أو بلغه عنه، من غري حصر يف أحد كما دل على هذا حديث               ،من العلم 
 فرب حامل فقه غري فقيه، ورب       ،نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فبلغها     «:  فقال مىن من   اخليفـاهللا عليه وسلم قام ب    

  )٤(.»حامل فقه إىل من هو أفقه منه

 رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطبهم يوم النحر، مث              أيب بكرة  من حديث    الصحيحنيويف  
لغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلـغ         ليب« :قال بعد أن ذكر تعظيم حرمة الدماء واألموال واألعراض        

وتؤدي مـا     فرغّب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املشهد العظيم أمته أن تبلغ عنه،              ،)٥(»من هو أوعى منه   
                                                           

  .)٥/٣٤(، والبداية والنهاية )٢/٣٣٣(تفسري ابن كثري  )١(
  .)٤٩٣ص(تقدم خترجيه  )٢(
  .من هذا الكتاب) ٤٩٤ص: (انظر )٣(
املقدمة، باب  : (، وابن ماجة يف   )٥/٣٣٤) ( احلث على تبليغ السماع    كتاب العلم، باب ما جاء يف     : (أخرجه الترمذي يف   )٤(

  .)١/٤٥(، وقد صححه األلباين يف صحيح ابن ماجة )١/٨٥) (من بلّغ علما
، ١/١٥٧(، فتح البـاري     ) ليبلغ الشاهد الغائب   :كتاب العلم، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        : (أخرجه البخاري يف   )٥(

  .)١٦٧٩، ح٣/١٣٠٦) (كتاب القسامة، باب تغليظ حترمي الدماء: (، ومسلم)٦٧، ح١٥٨



  ٢٦٤

مسعت منه، وبني أن البالغ عنه ليس من شرطه الفقه، بل مىت ما حصل الضبط واحلفظ جاز للسامع الـبالغ،                    
ين هم أهل العلم والفقه، وقدوة الناس يف الدين، فهم أوىل الناس بالبالغ عنه، وهلذا               فكيف بكبار الصحابة الذ   

مماته، ومل يكن ذلك حمصوراً يف عدد معـروف          بلغ أصحابه عنه األحاديث، ونقلوا سنته لألمة يف حياته، وبعد         
 بعد هذا أن جيعل النيب      منهم، وإمنا كان يبلغ عنه كل من مسع منه، ممن ال حيصي عددهم إال اهللا، فكيف يتصور                

  .إن هذا مما يأباه الدين ويرده الواقع!!  دون غريه من الصحابةعليصلى اهللا عليه وسلم البالغ عنه حمصوراً يف 

 ،وما ذكره املؤلف من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث علياً يبلغ عنه سورة براءة عوضاً عن أيب بكر                   
فكـذب مـردود     »علـي ال يؤدي عين إال     « :لى اهللا عليه وسلم له     يبكي، مث قول النيب ص     أيب بكر ورجوع  

 وقد كان حتت إمرة     ،أيب بكر ـ مؤيداً ل  علياًبالروايات الصحيحة، والثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث           
ن  من ينادي يف الناس أيام احلج مبا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكا                أبو بكر  يف احلج، فأمر     أيب بكر 

  .أيب بكر رضي اهللا عنه وكان اجلميع حتت إمرة عليمن بينهم 

 يف تلـك احلجـة يف       أبو بكر بعثين  « : رضي اهللا عنه قال    أيب هريرة  من حديث    البخاريروى   على ما 
 محيد بـن عبـد  قال .  أال ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريانمىنـمؤذنني يوم النحر، نؤذن ب   

 يف علي فأذن معنا :أبو هريرةقال  .  فأمره أن يؤذن برباءة    علياًسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        مث أردف ر   :الرمحن
  )١(.»وال يطوف بالبيت عريان  يوم النحر ال حيج بعد العام مشرك،مىنأهل 

 إمنا كـان تأييـداً      علياًفدل احلديث على بطالن دعوى الرافضي، وأن بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم              
 داخل حتت إمرته كغريه ممـن       علي هو أمري احلج، و    أبو بكر بديالً عنه، وال أمرياً عليه، بل كان          ال أيب بكر ـل

  . من الصحابةأيب بكرحج مع 

 حيث قال يف معرض رده على الرافضي يف زعمه رد الـنيب             ابن تيمية كما قرر هذا األمر شيخ اإلسالم       
  . مكانهعلي وبعث أبا بكرصلى اهللا عليه وسلم 

 وبالتواتر العام، فإن النيب صلى اهللا عليه        ،أن هذا كذب باتفاق أهل العلم     : أحدها: اب من وجوه  واجلو(
 علي على احلج سنة تسع، مل يرده وال رجع، بل هو الذي أقام للناس احلج ذلك العام، و                 أبا بكر وسلم استعمل   

ا من العلم املتواتر عنـد أهـل         كسائر من معه، وهذ    ، ويدفع بدفعه، ويأمتر بأمره    ،من مجلة رعيته يصلي خلفه    
فكيف  النيب صلى اهللا عليه وسلم      هو الذي أقام احلج ذلك العام بأمر       بكر أباالعلم، مل خيتلف فيه اثنان، يف أن        

  !إنه أمره برده: يقال

 لينبذ إىل املشركني عهدهم، ألن عادم كانت جارية أن ال يعقد العقود وال حيلها               عليـولكن أردفه ب  

                                                           
  .)٣٦٩، ح١/٤٧٧(، فتح الباري )كتاب الصالة، باب ما يستر العورة: (أخرجه البخاري يف )١(



  ٢٦٥

  )١().فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد ، أو رجل من أهل بيته،اال املطاع

وأنه  ،عليوذا يظهر لك أيها القارئ فساد حجة الرافضي يف استدالله باحلديث املذكور على خالفة               
 وهو مع هذا منكر املنت معارض لألصول، كما أن املناسبة اليت زعـم أـا       ،حديث ضعيف ال تقوم احلجة به     

 بعد تأمري النيب صلى اهللا عليه وسلم له على          أبو بكر حلديث ا تشهد ببطالن دعواه إذ مل يرجع         سببه، وعلق ا  
احلج، ومل يرده هو، بل حج بالناس، وبلغ عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبعث من كان ينـادي يف النـاس      

 يف تنفيذ عهد رسول اهللا      يب بكر أ الذي كان يأمتر بأمر      ، رضي اهللا عنه   عليبذلك، وكان من بني هؤالء املنادين       
   .صلى اهللا عليه وسلم

   :والرد عليه) إن هذا أخي ووصيي وخليفيت: (استدالل الرافضي حبديث 

 حديث الدار يوم اإلنذار قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشرياً إيل              -ج ()١٧٦ص(قال الرافضي   
وهذا احلديث هو أيضاً من األحاديث       »ه وأطيعوا  فامسعوا ل  ، وخليفيت من بعدي   ، ووصيي ،إن هذا أخي  « :علي

خل إ...ات النيب صلى اهللا عليـه وسـلم       الصحيحه اليت نقلها املؤرخون، لبداية البعثة النبوية، وعدوها من معجز         
  .كالمه

أن هذا احلديث كذب موضوع، مل يرد يف شيء من كتب احلديث ال الصحاح، وال الـسنن،                 : وجوابه
  .وإليك أيها القارئ بعض أقواهلم يف احلديث. ذلك العلماء احملققون يف احلديثوال املسانيد، كما قرر 

  )٢().هذا حديث موضوع (:ابن اجلوزيقال 

إن هذا احلديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث، وقد تقـدم             (:ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم    
 وقد صدق يف    ،دىن علم باألخبار ونقلتها    أن سائر هذه األحاديث موضوعة، يعلم ذلك من له أ          ابن حزم كالم  

أن هذا احلديث ومثله ضـعيف، بـل كـذب           ذلك، فإن من له أدىن معرفة بصحيح احلديث وضعيفه ليعلم         
موضوع، وهلذا مل خيرجه أحد من أهل احلديث يف الكتب اليت حيتج مبا فيها، وإمنا يرويه من يرويه يف الكتـب                     

  )٣(....)اليت جيمع فيها بني الغث والسمني

إن هذا احلديث ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت يستفيدون منها علم النقل،              : (وقال يف موطن آخر   
  ...ال يف الصحاح، وال يف املسانيد والسنن واملغازي والتفسري اليت يذكر فيها اإلسناد الذي حيتج به

 إال وهو يعلم أنه كـذب       إن هذا احلديث كذب عند أهل املعرفة باحلديث، فما من عامل          ]: إىل أن قال  [

                                                           
  .من الكتاب نفسه) ٦/٤٩٣(أيضاً : ، وانظر)٨/٢٩٦(منهاج السنة  )١(
  .)١/٢٥٩(املوضوعات  )٢(
  .)٧/٣٥٤(منهاج السنة  )٣(



  ٢٦٦

  )١().موضوع

 فـإن   ،مطرواملتهم ذا وما قبله     : ( أنه موضوع قال   مطر بن ميمون األسكاف    يف ترمجة    الذهيبوذكر  
  )٢(). ثقة شيعي، ولكنه آمث برواية هذا اإلفكعبيد اهللا

  )٣(.)مطرموضوع آفته  (:السيوطيوقال 

  )٤(.ونقل كالم أهل العلم فيه ئد اموعةالفوا من املوضوعات يف كتابه الشوكاينعده  وكذا

فتبني أن هذا احلديث كذب موضوع ال أصل له، كما اتفقت على ذلك أقوال أهل العلم احملققـني يف                   
والعجب من هذا الرافضي وعظيم جرأتـه       . األحاديث، املعنيني بدراسة أسانيدها، ومتييز صحيحها من سقيمها       

 أهل السنة املشتهر يف األمة وضعها وبطالا، ويزعم اتفاق صحاح         على الكذب، حيث ينقل هذه املوضوعات       
  .عليها

وأخذت على نفسي عهداً، وأنا أدخل هذا البحث الطويل العسري          : (حيث يقول واصفاً منهجه يف كتابه     
  )٥(.)الشيعة والسنةأن أعتمد األحاديث الصحيحة اليت اتفق عليها 

أهـل   تلك اليت أخرجتها صحاح      عليين لالقتداء باإلمام    خذت ا فدفعت  أمن األحاديث اليت    : (ويقول
أعتمد إال   سوف ال أستدل وال-وكالعادة- عندهم أضعافها ولكن الشيعةوأكدت صحتها، و ،السنة واجلماعة

  )٦().األحاديث املتفق عليها من الفريقني

من األحاديث إال ما صـح      يذكر يف حبثه     فانظر أيها القارئ إىل شدة افترائه وعظيم كذبه يف ادعائه أالّ          
 مث إيراده تلك املوضوعات املنكرات، اليت يأباها الدين، وينكرها أهل العلم، ويستهجنها ذوو              ،أهل السنة عند  

صلى   من غري خوف من اهللا يردعه، وال استحياء من الناس مينعه، فما أصدق قول النيب   ،العقول والفطر السليمة  
  )٧(.» فاصنع ما شئتإذا مل تستح«: اهللا عليه وسلم عليه

   :والرد عليه يف ذلك) الثقلني: (استدالل الرافضي حبديث 

                                                           
  .)٧/٢٩٣٠٢(ج السنة منها )١(
  .)٤/١٢٨(ميزان االعتدال  )٢(
  .)١/٣٢٦(الأللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة  )٣(
  .)٣٤٦ص(الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة : انظر )٤(
  .)٨٨ص(مث اهتديت  )٥(
  .)١٧٢ص(مث اهتديت  )٦(
  .)٣٤٨٤، ح٦/٥١٥(باري ، فتح ال)٥٤كتاب أحاديث األنبياء، باب : (أخرجه البخاري يف )٧(



  ٢٦٧

  ).األحاديث الصحيحة اليت توجب اتباع أهل البيت: ( حتت عنوان)١٧٩ص(قال الرافضي 
 إين تركت فـيكم مـا إن        !أيها الناس  يا«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  حديث الثقلني  -١(

  .»كتاب اهللا وعتريت أهل بييت :أخذمت به لن تضلوا

كتاب اهللا فيه اهلدى    :  وإين تارك فيكم الثقلني أوهلما     ،يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب     «: وقال أيضاً 
   .» أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت،والنور، وأهل بييت

 الـشيعة  وجـدنا    ،واجلماعةأهل السنة   وإذا أمعنا النظر يف هذا احلديث الشريف الذي أخرجه صحاح           
 :عمر قول   أهل السنة واجلماعة  بينما اتبع   .  والعترة النبوية الطاهرة   ،كتاب اهللا : وحدهم هم الذين اتبعوا الثقلني    

  .)حسبنا كتاب اهللا(
  :مث ذكر كالماً طويالً حتته ملخصه

وزعم أن من عرف     »...عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين    « : اتبعوا الصحابة وقد رووا    أهل السنة أن  
  . وما استنبطوه بآرائهم مقابل النصوص الصرحية ال ميكن أن يركن ملثلهم، وما فعلوه،أحوال الصحابة
والسنة اليت يتبعوا سنة اخللفاء الراشدين، أو هي مروية عن هؤالء، وزعم أن سنة الرسول صلى                :  قال

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعهم مـن            يف صحاحهم  أهل السنة اهللا عليه وسلم مل تدون على ما روى         
  ! إبان خالفتهمعمر وأبو بكركتابة سنته، وكذلك فعل 

  ).تركت فيكم سنيت: (فال يبقى بعد ذلك حجة يف قولنا: قال

 )١(» كتاب اهللا وعتريت   :تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا       «أن احلديث األول وهو     : وجواب هذا 
 وعتريت أهل بـييت   « :وأما قوله : ( قال ،ابن تيمية  كما نقل ذلك شيخ اإلسالم       ،علم وقد ضعفه أهل ال    ،مل يصح 

 فضعفه، وضـعفه    أمحد بن حنبل   وقد سئل عنه     ،الترمذي، فهذا رواه    »وأما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض      
 ال جيتمعون   ال يصح، وقد أجاب عنه طائفة مبا يدل على أن أهل بيته كلهم            : غري واحد من أهل العلم، وقالوا     

  . وغريهىأبو يعلوحنن نقول بذلك، كما ذكر ذلك القاضي : على ضاللة، قالوا
 بل هـم املـربؤون      ،الرافضة من خصائص مذهب     شيء على   -وهللا احلمد -لكن أهل البيت مل يتفقوا      

  )٢().منه املرتهون عن التدنس بشيء

علـي  الـدكتور   : أهل العلـم  كما مجع طرق هذا احلديث وحكم بضعفها مؤيداً كالمه بالنقول عن            

                                                           
، ١٧،  ١/١٤(، وأمحد يف املسند     )٣٧٨٦، ح ٥/٦٦٢) (كتاب املناقب، باب يف مناقب أهل البيت      : (أخرجه الترمذي يف   )١(

٥٩، ٢٦(.  
  .)٧/٣٩٣٩٥(منهاج السنة  )٢(



  ٢٦٨

  )١(.حديث الثقلني وفقهه:  يف كتابهالسالوس

يوشك أن يأيت رسول ريب، وإين تارك فيكم الثقلني، أوهلما كتاب اهللا فيـه              «: وأما احلديث الثاين وهو   
، فحديث صحيح رواه اإلمـام      » أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت          ،اهلدى والنور، وأهل بييت   

 فإن الذي تضمنه احلديث وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم           ،للرافضة لكن ليس فيه حجة      )٢(صحيحه يف   مسلم
 صلى اهللا عليه وسلم بأهل بيته بإعطائهم حقـوقهم،          ه، وأن فيه النور واهلدى، مث وصيت      بكتاب اهللا والعمل به   

  .ضيوالتحذير من ظلمهم، وليس فيه أي ذكر لألمر باتباعهم كما زعم الراف

 إذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قالـه،           مسلمواحلديث الذي يف     (:ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم    
أمر قد تقدمت الوصية به يف حجة الوداع قبل ذلك، وهو مل يأمر              فليس فيه إال الوصية باتباع كتاب اهللا، وهذا       

مة م يقتضي أن يذكروا ما تقدم األمر به قبل          وتذكري األ )  اهللا يف أهل بييت    كمأذكر: (باتباع العترة ولكن قال   
  )٣(.)خم غدير واالمتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل ،من إعطائهم حقوقهم: ذلك

 وغاية ما يعتمـد     ،فثبت ذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر باتباع أهل بيته بنص صحيح صريح               
 لكنها ليـست صـرحية يف   ةتثبت ا حجة، وإما أحاديث صحيح ة ال يف هذا إما أحاديث ضعيف  الرافضةعليه  

  .دعواهم، كما هو الشأن يف احلديثني السابقني

  : على تقرير معتقدهم لعدة أمورللرافضةمث إنه على فرض ثبوت ذلك فليس فيه حجة 
هم، وأئمة أهل    يكون فيما اتفقوا عليه، وانعقد عليه إمجاع       -إن ثبت -أن األمر باتباع أهل البيت      : األول

 وأبناؤه الـذين تـدين   علي:  ومن عقيدم، وعلى رأس هؤالء    الرافضةالبيت وسادم متفقون على الرباءة من       
 اتفـاق   شيخ اإلسالم  وكما نقل    )٤( بإمامتهم، وتدعي متابعتهم، كما تقدم نقل أقواهلم يف ذلك مفصلة          الرافضة

 ابن عبـاس  ـأئمة العترة ك  : (حيث يقول  اعتقاد إمامتهما سائر أهل البيت وأئمة العترة على تقدمي الشيخني، و        
 يف اإلمامة واألفضلية، وكذلك سائر بين هاشم من العباسيني واجلعفريني وأكثـر             عمر و أبا بكر وغريه يقدمون   

 ،أمحـد  و ،الـشافعي  و ،أيب حنيفة  و ،مالك وفيهم من أصحاب     ،عمر و ،أيب بكر العلويني، وهم مقرون بإمامة     
  .اإلمامية فيهم من وغريهم، أضعاف من

 ،احلسني بن علي  والنقل الثابت عن مجيع علماء أهل البيت من بين هاشم من التابعني وتابعيهم، من ولد                
 والنقول عنهم ثابتـة     ،علي وكانوا يفضلوما على     ،عمر و ،أبا بكر أم كانوا يتولون    :  وغريمها احلسنوولد  

                                                           
  .١٢٨الكتاب املذكور ص: انظر )١(
  .)٢٤٠٨، ح٤/١٨٧٣) ( رضي اهللا عنه، باب من فضائل علي بن أيب طالبةكتاب فضائل الصحاب: (صحيح مسلم )٢(
  .)٧/٣١٨(منهاج السنة  )٣(
  . من هذا الكتاب١١١١٩ص : انظر )٤(



  ٢٦٩

  )١(...).متواترة

أهل السنة   لكان أسعد الناس بذلك هم       ل البيت حجة، وإمجاعهم دليالً    فظهر ذا أنه لو كان اتفاق أه      
  . الذين هم أبعد الناس عن عقيدم، وقد تواترت عنهم النصوص بذمهم والرباءة منهمالرافضة دون ،واجلماعة

ـ                  : الثاين ة أن األمر باتباع أهل البيت لو ثبت لكان معارضاً مبا هو أقوى منه، وهو أن إمجاع األمة حج
ابـن  بالكتاب والسنة، والعترة بعض األمة، فيلزم من ثبوت إمجاع األمة إمجاع العترة ذكر ذلك شيخ اإلسالم                 

  )٢(. رمحه اهللاتيمية

 أيب بكـر   :اقتدوا باللذين من بعدي   «أنه معارض أو خمصص بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           :  الثالث
يت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها         عليكم بسن «:  وبقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٣(»عمرو

فهذان النصان صرحيا الداللة فيمن جيب على األمة متابعته بعد نبيها صلى اهللا عليه وسلم ولـو                 )٤(»...بالنواجذ
  .ثبت األمر مبتابعة أهل البيت ملا قوي على معارضة هذين النصني الصحيحني الصرحيني املشهورين بني العلماء

 وكذلك احلـديث الثـاين      )٥(إنه بلغ درجة الشهرة والتواتر املعنوي     :  عن احلديث األول   الدهلويال  ق
وحيفظه الكـبري     مشهور يف األمة وقد تلقاه العلماء بالقبول والتسليم،        »عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين    «

ها ليس بصريح، والصريح ليس     والصغري، وأما ما ذكره من النصوص يف دعوى متابعة أهل البيت فالصحيح من            
بصحيح كما تقدم بيان ذلك، وغاية ما ميكن أن يقال فيها على فرض الصحة أن تكون خمصـصة باحلـديثني                    

  .املتقدمني، اللذين مها أصح وأصرح يف أحقية املتابعة
ع عـدم    يف تقرير معتقدهم باألمر مبتابعة أهل البيت لو ثبت، فكيف به م            الرافضةفتبني ذا عدم انتفاع     

  !!الصحة والثبوت
  .)حسبنا كتاب اهللا(:  يف قولهعمر اتبعوا سنة أهل السنةإن : وأما قول املؤلف

  .كالمه خلإ... اتبعوا سنة اخللفاء الراشدينإم : وقوله أيضاً

                                                           
  .)٧/٣٩٦(منهاج السنة  )١(
  .)٧/٣٩٧(منهاج السنة : انظر )٢(
التلخـيص مـع    : ، وصححه ووافقه الذهيب، انظـر     )٣/٧٩(، واحلاكم   )٥/٦١٠(، والترمذي   )٥/٣٩٩(أخرجه أمحد    )٣(

  .)١٢٣٣، رقم ٣/٢٣٣( األحاديث الصحيحة سلسلةه األلباين يف املستدرك، وصحح
، وابـن ماجـة     )٥/٤٤(هذا حديث حسن صـحيح      : ، والترمذي، وقال  )٥/١٣(، وأبو داود    )٤/١٢٦(أخرجه أمحد    )٤(

 ،، وصححه األلباين  )١/٩٩٦(املستدرك مع التلخيص    .  ووافقه الذهيب  ،، واحلاكم وصححه  )١/٥٧(، والدارمي   )١/١٥(
  .)١/٥٨(صحيحه عن الضياء املقدسي، حاشية مشكاة املصابيح ونقل ت

  .)١٧٤ص(انظر خمتصر التحفة اإلثين عشرية  )٥(



  ٢٧٠

حيث اتبعوا سنة اخللفاء الراشدين الذين أوصـى        .  بل إنه من أعظم مناقبهم     أهل السنة فهذا مما ميدح به     
لى اهللا عليه وسلم األمة بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ، فهم يف احلقيقة متبعون ألمر الـنيب                 النيب ص 

 رضي اهللا عنه ثاين اخللفاء الراشدين، وكان ملهماً مـسدداً           عمرو. صلى اهللا عليه وسلم الذي أوصاهم بذلك      
  .ثناء عليه يف مناسبات كثرية قد ثبتت النصوص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبدحه، وال،محدثَاً

 !ابن اخلطاب يا  «:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له        سعد بن أيب وقاص    من حديث    :الصحيحنيففي  
  )١(.» إال سلك فجاً غري فجك؛فجاً والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً

 فـإن  ، األمم قبلكم حمدثونقد كان يكون يف«:  أيضاً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      الصحيحنيويف  
 إىل غري ذلك من النصوص الكثرية يف فضله رضي اهللا           )٢(» منهم عمر بن اخلطاب  يكن يف أميت منهم أحد فإن       

 واليت ال يتسع املقام لذكرها، وهذا يدل داللة واضحة أنه رضي اهللا عنه كان على احلق واهلدى، وأن من                    ،عنه
 كذلك ملا اتبعوا سنة النيب صلى اهللا عليـه          أهل السنة  كما أن    ،والفالحتابعه يف هديه كان على سبيل الرشاد        

 وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عصمهم اهللا بذلك من الزيغ واالحنراف الذي وقع فيـه مـن تنكـب      ،وسلم
  . املخذولونالرافضة وعلى رأسهم هؤالء ،طريقهم، وسلك غري مسلكم من أهل البدع الزائغني عن احلق

من يذم األمة ويقدح فيها مبتابعتها لسنة نبيها صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه              ن هذا زيغاً وضالالً   وأبعد م 
  . كما فعل هذا الرافضي احلاقد،الراشدين املهديني

 الكتاب الذي   ةذلك، عند ذكر حادث    فقد تقدم الرد عليه يف    ) حسبنا كتاب : ( يف قوله  عمرـوأما غمزه ل  
 هذا، وأنه ال مطعـن      عمرسلم كتابته يف مرض موته، وبيان الوجهة الصحيحة لقول          أراد النيب صلى اهللا عليه و     

  )٣(.فيه عليه حبمد اهللا فلرياجع يف موضعه من البحث

 يف صحاحهم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منع          أهل السنة إن السنة مل تدون، وقد روى       : وأما قوله 
 إبان خالفتيهما فال يبقى بعد هذا حجـة يف          عمر و ،أبو بكر من كتابة السنة لئال ختتلط بالقرآن، وكذلك فعل         

  ).تركت فيكم سنيت: (قولنا

:  إن هذا القول كفر صريح، وطعن قبيح يف صاحب الرسالة، ورد عليه يف قولـه               :أن يقال له  : فجوابه
] ٩:احلجر)) [نا لَه لَحافظُونَ  إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِ    (: (كما أنه تكذيب ظاهر لقوله تعاىل     ) تركت فيكم سنيت  (

                                                           
: ، ومسلم )٣٦٨٣، ح ٧/٤١(، فتح الباري    )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب       : (أخرجه البخاري يف   )١(

  .)٢٣٩٦، ح٤/١٨٦٣) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه(
، )٣٦٨٩، ح ٧/٤٢(، فـتح البـاري      ...)كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب       : (أخرجه البخاري يف   )٢(

  .)٢٣٩٨، ح٤/١٨٦٤) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه: (ومسلم
  .)٢٩٢٩٣ص: (انظر )٣(
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فإن الذكر هنا يشمل الوحيني الكتاب والسنة، كما هو مقرر عند أهل العلم، فالسنة حمفوظة حبفظ اهللا، كمـا                 
  .أن القرآن حمفوظ أيضاً

 السنة يف بداية العهد وصدر اإلسالم ال يستلزم فقدها وذهاا، بل            ةوما ذكره املؤلف من النهي عن كتاب      
عن الكتابة يف بدايـة      ا حيفظوا يف الصدور، وذلك لكمال عنايتهم ا وحرصهم عليها، وقد علّلَ النهي            كانو

وأُمر الناس حبفـظ     (:اخلطيب البغدادي األمر خبوف االتكال على الكتابة وترك احلفظ، أو قلة العناية به، قال             
ى الكتاب، ألن ذلك يـؤدي إىل اضـطراب         السنن إذ اإلسناد قريب، والعهد غري بعيد، وي عن االتكال عل          

احلفظ حىت يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب قوي لذلك احلفظ الذي يصحب اإلنسان يف كل مكان، ولذا قـال         
 ذم االتكـال    سفيان يكتب، أفال ترى أن      سفيانوكان  :  بئس مستودع العلم القراطيس، قال     :سفيان الثوري 

ب احتياطاً واستيثاقاً، وكان غري واحد من السلف يستعني على          على الكتاب وأمر باحلفظ، وكان مع ذلك يكت       
 فيؤدي ذلك   ،حفظ احلديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقنه حما الكتاب خوفاً من أن يتكل القلب عليه                

  )١(). وترك العناية باحملفوظ،إىل نقصان احلفظ

ـّص لـبعض        مث إنه ينبغي أن يعلم أن النهي عن كتابة السنة يف بداية األ             خمر ليس على إطالقه حيث ر
  .من ساء حفظه بالكتابة

سـعيد بـن   احلفظ، فرخص يل   يء  كنت س (:  قال الرمحن بن حرملة   عبد بسنده عن    الرب ابن عبد روى  
  )٢(.) يف الكتاباملسيب

  )٣().الكتاب أحب إلينا من النسيان: ( قالأيب قالبةوعن 

كون عند القدرة على احلفظ، لئال يستغىن ا عن احلفـظ،            وهذا يدل على أن النهي عن الكتابة إمنا ي        
أما عند العجز عن احلفظ فال مينع من الكتابة، بل قد جاء األمر من النيب صلى اهللا عليه وسلم                   . الذي هو أنفع  

  .بالكتابة عاماً، مما يدل على جواز الكتابة عند زوال احملظور، وحتقق املصلحة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب خطبة        « رضي اهللا عنه      هريرة أيب من حديث    صحيح البخاري ففي  

  )٤(.»...اكتبوا أليب فالن:  فقال!اكتب يل يارسول اهللا:  فقالاليمنفجاء رجل من أهل 

  )٥(.»قيدوا العلم بالكتاب«:  رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأنس بن مالكوعن 
                                                           

  .)٥٨ص(تقييد العلم للخطيب البغدادي  )١(
  .)١٢٢ص(ان العلم وفضله جامع بي )٢(
  .)١٢١ص(املصدر نفسه  )٣(
  .)١١٢، ح١/٢٠٥(فتح الباري ) كتاب العلم، باب كتابة العلم(أخرجه البخاري يف  )٤(
: ، قال األلباين بعد دراسة طرقه     )١٢٠(الرب يف جامع بيان العلم وفضله        ، وابن عبد  )٧٠ص(رواه اخلطيب يف تقييد العلم       )٥(



  ٢٧٢

اء الراشدين بإباحة كتابة العلم والترخيص فيه، بل وأمرهم بالكتابة          وكذلك ثبتت اآلثار عن بعض اخللف     
  .ومباشرم هلا بأنفسهم

 كتب له فرايض الـصدقة      أبا بكر أن  ( كان حيدث    أنس بن مالك   أن   :أيب بكر  يف ذلك عن     يفمما رو 
  )١(.)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت سنها

قيـدوا العلـم    :  يقـول  عمر بـن اخلطـاب    مسعت  ( : قال عمرو بن أيب سفيان    أن   عمرومما جاء عن    
  )٢(.)بالكتاب

فهـم أعطيـه رجـل      إال كتاب اهللا، أو.ال: هل عندكم كتاب؟ قال   (:  سأله أبا جحيفة  أن   عليوعن  
العقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم      : فما يف هذه الصحيفة؟ قال    : مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة، قال قلت       

  )٣(.)بكافر

لك كثرية عن اخللفاء الراشدين، وعن غريهم من الصحابة، وهي دالة على كتابتهم للـسنة               واآلثار يف ذ  
  .تقييد العلم يف كتاب اخلطيب البغداديوتدوينها، وقد ذكر كثرياً منها 

 وإبطال لدعواه يف أن السنة مل تدون، وبالتايل فال يعتمـد عليهـا وال    ،ويف هذا دحض لشبهة الرافضي    
 الذين عنـوا    ،و مل تدون السنة بالكتابة فهي حمفوظة يف صدور أهلها من الصحابة والتابعني            يوثق ا، على أنه ل    

طرية حىت لكأن السامع هلم وهم حيدثون ا يسمعها من           ا عناية كبرية تفوق كل وصف، فبلّغوها األمة غضة        
أهل العلم ورجال احلديث،    مث تلقاها من بعدهم جهابذة      .  لكمال ضبطهم هلا   ،صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

الذين سخرهم اهللا حلفظ السنة وهيأهم لذلك، مبا رزقهم من قوة يف احلفظ، وفطنة يف الفهم، فدونوا الكـثري                   
 ورووها للناس، مع متام الضبط، ودقة الوصف، وشدة احلرص على نقلها كما جاءت عن               ،منها يف املصنفات  

 من جيل إىل جيل يف الصدور والسطور، إىل هذه العـصور،            رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبقيت حمفوظة       
حىت علمها الكبري والصغري، والذكر واألنثى، وهذا من عظيم منة اهللا على هذه األمة، اليت ال يعلم قـدرها وال                    

   .يستشعرها أهل البالدة والغباء، والزيغ والضالل، من أمثال هذا الرافضي اجلاهل املارق

 وطعنـه يف أيب     ، بكر وعمر وعثمان خالفوا سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم          دعوى الرافضي أن أبا    
   :بكر حبرب املرتدين والرد عليه

                                                                                                                                                                                     
: ، وانظـر  )٢٠٢٦، ح ٥/٤٤(سلسلة األحاديث الصحيحة    ) ديث صحيح مبجموع هذه الطرق    وال شك عندي أن احل    (

  .)٤٤٣٤، ح٢/٨١٦(صحيح اجلامع 
  .)٨٧ص(رواه اخلطيب يف تقييد العلم  )١(
  .)٨٨ص(املصدر نفسه  )٢(
  .)١١١، ح١/٢٠٤(فتح الباري ) كتاب العلم، باب كتابة العلم(أخرجه البخاري يف  )٣(
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 ما يناقض سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم   عثمان و عمر و أيب بكر إن من سنة    ( )١٨١ص(قال الرافضي   
  .ويبطلها كما ال خيفى

أهل الـسنة    وسجلها   ،هللا عليه وسلم مباشرة   وإذا كانت أول حادثة وقعت بعد وفاة رسول اهللا صلى ا          
حنن معاشـر األنبيـاء ال      «:  الذي احتج حبديث   أيب بكر ـ ل فاطمة الزهراء  واملؤرخون هي خماصمة     واجلماعة
  ... وأبطلته بكتاب اهللافاطمة، هذا احلديث الذي كذبته » ما تركناه صدقة،نورث

 أهل الـسنة واجلماعـة    ه، وسجلها املؤرخون من      يف أيام خالفت   أيب بكر ـاليت وقعت ل  : واحلادثة الثانية 
 تلك احلادثة اليت تتلخص يف قراره مبحاربـة مـانعي           ،عمر بن اخلطاب  اختلف فيها مع أقرب الناس إليه وهو        

 زكام مل ينكروا وجوا، ولكنهم تأخروا ليتبينوا األمر،         أيب بكر على أن هؤالء الذين منعوا إعطاء       ... الزكاة
 وفيهم من حضر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجـة             ،أيب بكر  هؤالء فوجئوا خبالفة      إن :الشيعةويقول  

  ). فتريثوا حىت يفهموا احلقيقةعلي بن أيب طالبالوداع، ومسع منه النص على 

ا،  يعبأ النيب صلى اهللا عليه وسلم دعوى باطلة ال    خالفوا سنة  ،عثمان و ،عمر و ،أبا بكر إن  : قوله: قلت
)) قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صـادقني      (: (ا يف ميزان احلق مامل يؤيدها باحلجة والربهان، قال تعاىل         وال وزن هل  

  .]١١١:البقرة[
أنه ليس أحد من اخللـق      : وقد علمت األمة بالنقل املتواتر، الذي ال ميكن أن يندفع أو يتطرق إليه شك             

 وأكثر مناصرة له، وأعظم جماهدة وبالًء فيـه،         ،أقوم بدينه، وأعلم به   أقرب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و       
 رضي اهللا عنهم، فإن هؤالء هم خلفاء الرسول صلى اهللا عليه            علي و ،عثمان مث من بعدمها     ،عمرو ،أيب بكر من  
ء  منهم باالقتداعمر و،بكر أبا وأصهاره الذين أخرب أم على اهلدى، وأوصى بالتمسك بسنتهم، وخص     ،وسلم
، فال يطعن فيهم بعد هذا إال ناقص يف العقل ال يدري ما يقول، أو ضال مضلّ حائد عن السبيل، وهلذا                     )١(ما

 وال من أهل البدعة املنتـسبني  ،أهل السنةال يعرف يف األمة أحد تنقص الشيخني، أو تعرض هلما بقدح ال من  
افضي هنا يف اخللفاء الثالثة واامهم مبخالفة الـسنة         وما طعن هذا الر   .  املخذولني الرافضةهلذه امللة، غري هؤالء     

وطعنه هذا مـن    .  الذين هم أسخف الناس عقوالً، وأضعفهم حجة ودليالً        الرافضةإال امتداداً ملطاعن سلفه من      
يف رده ونقضه ملخالفته ملا هو معلوم لألمة بالضرورة من قيام هـؤالء              حيث اجلملة هو أضعف من أن يتكلف      

منا أقتصر هنا على ما ذكره من       إ وحسن بالئهم فيه، و    ، عليه وسلم   الدين بعد رسول اهللا صلى اهللا      اخللفاء بأمر 
  .أمثلة ملا ادعاه من خمالفة هؤالء اخللفاء للسنة، مع بيان بطالن ما ادعاه وكذبه يف ذلك

يهـا، وبيـان     يف املرياث فقد تقدم الرد عليه ف       أيب بكر ـ ل فاطمةوهي قوله خماصمة    : أما احلادثة األوىل  

                                                           
  .)٥٦٠ص(ث وخترجيه تقدم ذكر احلدي )١(
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  )١(.مزيد عليه هنا كذبه وتلبيسه مبا ال

 بقتال املرتدين، الذين منعوا الزكاة بعد موت النيب         أيب بكر وهي طعنه يف    : وأما ما ذكر يف احلادثة الثانية     
  . وارتدوا عن اإلسالم،صلى اهللا عليه وسلم

فتأمل أيها القارئ طعن هذا     . فهذا مما أظهر اهللا به أمره، وكشف ستره، وما هو عليه من زندقة وإحلاد             
 ويف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودفاعه عن املرتدين الذين ارتدوا عن الـدين                 أيب بكر املنافق يف   

  . وختطئة الصحابة يف قتاهلم، لتعلم موقعه من الدين،بعد موت الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واعتذاره هلم
 فرد العلماء عليهم يف     ، الذين سبقوه هلذا   الرافضةال مقلد إلخوانه من     على أن املؤلف بطعنه هذا ما هو إ       

  .ذلك، حىت ظهر للناس زيف دعواهم وشدة افترائهم

واجلـواب  : ( بعد نقله كالمه يف املسألة     ابن املطهر  رمحه اهللا يف رده على       ابن تيمية  يقول شيخ اإلسالم    
ان املرتدين، ما حتقق به عند اخلاص والعام أم إخـوان           احلمد هللا الذي أظهر من أمر هؤالء إخو       : بعد أن يقال  

 تـبني   ،املرتدين حقاً، وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم بألسنتهم، فإن اهللا ال يزال يطلع على خائنة منـهم               
))  مـن اللَّـه شـيئاً      ومن يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَه      ((عدوام هللا ورسوله، وخليار عباد اهللا وأوليائه املتقني،         

  : من كان له علم بالسرية، ومسع مثل هذا الكالم جزم بأحد أمرين:، فنقول]٤١:املائدة[
إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة، وإما أنه من أجرأ الناس على الكذب، فظـين أن هـذا                    

 اعتبار منهم لذلك، وال نظر يف أخبار         ينقلون ما يف كتب سلفهم، من غري       الرافضةاملصنف وأمثاله من شيوخ     
اإلسالم، ويف الكتب املصنفة يف ذلك حىت يعرف أحوال اإلسالم، فيبقى هذا وأمثاله يف ظلمة اجلهل بـاملنقول                  

  ...واملعقول

 أنه قاتل املرتدين، وأعظم النـاس       -أوهلم وآخرهم - عند األمة    أيب بكر ومن أعظم فضائل    : إىل أن قال  
 ،مـسيلمة الكـذاب  ـ ومل يكن قتاله هلم على منع الزكاة، بل قاتلهم على أم آمنـوا ب   ردة كان بنو حنيفة،   

 كانت من بين حنيفة، وذا احتج من        علي سرية   حممد بن احلنفية   أم   احلنفيةوكانوا فيما يقال حنو مائة ألف، و      
 أن يـسيب    علـي تجاز  إذا كان املرتدون حماربني، فإذا كانوا مسلمني معصومني فكيف اس          جوز سيب املرتدات  

  .من ذلك السيب نساءهم ويطأ
ال نؤديها إليـك،    : يكونوا يؤدوا، وقالوا   وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون، ومل         

 أمحد بن حنبـل   ـ ك الصديقبل امتنعوا من أدائها بالكلية، فقاتلهم على هذا، مل يقاتلهم ليؤدوها إليه، وأتباع              
 إمنا  الصديقحنن نؤديها وال ندفعها إىل اإلمام، مل جيز قتاهلم لعلمهم بأن            : إذا قالوا : مها يقولون  وغري ،أيب حنيفة و

                                                           
  . من هذا الكتاب)٤٢٤٣٦ص( :انظر )١(
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ولو عد هذا املفتري الرافضي من املتخلفني عن        . أنا أؤديها بنفسي  : من قال  قاتل من امتنع عن أدائها مجلة، ال      
ه لبين حنيفة، بل كفر بين حنيفة من بعض          لكان ذلك من جنس عد     ،النصارى و ،اليهود و ،اوس أيب بكر بيعة  

 وهؤالء مرتدون، وأولئك    ، فإن أولئك كفار ملِّيُّون    ،اوس و ،النصارى و ،اليهودالوجوه كان أعظم من كفر      
يقرون باجلزية، وهؤالء ال يقرون باجلزية، وأولئك هلم كتاب أو شبه كتاب، وهؤالء اتبعوا مفترياً كذاباً، لكن                 

  )١().شهد أن حممداً ومسيلمة رسوال اهللا، وكانوا جيعلون حممداً ومسيلمة سواءأ: كان مؤذنه يقول

  : كانوا قسمنيأبو بكرفتبني ذا أن الذين قاتلهم 
بنو حنيفة، وهؤالء ال يـشك مـسلم يف           وهم ،مسيلمة الكذاب قد ارتدوا بالكلية واتبعوا     : قسم منهم 

  . ووجوب قتاهلم،كفرهم

 وال دفعوها إىل اخلليفة، فكان قتـاهلم        ، الزكاة مطلقاً فلم يؤدوها بأنفسهم     امتنعوا من تأدية  : وقسم آخر 
فَإِذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجـدتموهم         (: (قال تعاىل  واجباً مأموراً به من اهللا ورسوله     

))  مرصٍد فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ فَخلُّـوا سـبِيلَهم           وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ    
 عن النيب   ابن عمر  عن   الصحيحني وإيتاء الزكاة، ويف     ، وإقام الصالة  ،فعلق ختلية السبيل على اإلميان    ] ٥:التوبة[

ن ال اله إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا،           أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أ      «: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم، وأمواهلم، إال حبقهـا وحـسام علـى             

  )٢(.»اهللا

وأولئـك  .  إله إال اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، شرطاً لعصمة الدماء واألموال           أن ال فجعل شهادة   
 وكان معه وعلى رأيه سائر      ، رضي اهللا عنه   أبو بكر أدية الزكاة مل يتحقق فيهم الشرط، فقاتلهم        املمتنعون عن ت  

  .الصحابة الذين باشروا قتاهلم بأنفسهم
 أمـا   ، رضي اهللا عنه   عمرفكذب صريح على     ،أبا بكر  خالف يف ذلك     عمرأن  :  وأما دعوى الرافضي  

 وال غريه، ومل يشكوا يف كفرهم وردم، وأمـا          عمر  الصحابة، ال   فلم خيالف يف قتاهلم أحد من      مسيلمةقوم  
 بعـد   أيب بكر  يف بداية األمر عدم قتاهلم، لكنه ما لبث أن رجع عن رأيه إىل قول                عمرفقد رأى   : مانعوا الزكاة 
  .يف ذلك أن تبني له احلق

مـن  السنة والتاريخ ال خيفى على أحد         أمر مشهور يف كتب    ،أيب بكر  عن رأيه وموافقة     عمرورجوع  

                                                           
  .)٨/٣١٣١٣٢٤(منهاج السنة  )١(
، فتح الباري   ]٥:التوبة)[فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم       (كتاب اإلميان، باب    : (أخرجه البخاري يف   )٢(

، ١/٥٣(،  ) ال إله إال اهللا حممٌد رسول اهللا       :ان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا      كتاب اإلمي : (، ومسلم )٢٥، ح ١/٧٥(
  .)٢٢ح



  ٢٧٦

  :الصحيحنيأهل العلم، ومل ينكره أحد منهم، وهو ثابت يف 
 كيف تقاتل الناس وقد قـال       : رضي اهللا عنهما   أيب بكر ـ قال ل  عمرأن  «:  رضي اهللا عنه   أيب هريرة فعن  

 ، ال إلـه إال اهللا : ال إله إال اهللا، فمن قـال  :ا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولو      :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
 فإن ، واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة:أبو بكرين ماله ونفسه إال حبقه، وحسابه على اهللا؟ قال        عصم م 

الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها،                   
  )١(.» للقتال فعرفت أنه احلقأيب بكر صدر فو اهللا ما هو إال أن رأيت أن اهللا قد شرح: قال عمر

 أنكر قتال أهل الردة، فمن أعظـم        عمروأما قول الرافضي إن     : ( رمحه اهللا  ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم    
 وأصحابه، ولكن كانت طائفة أخرى      مسيلمةبل الصحابة كانوا متفقني على قتال        ،عمرالكذب واالفتراء على    

وبني  ،الصديق أوالً شبهة يف قتاهلم، حىت ناظره       عمرـداء الزكاة، فهؤالء حصل ل    مقرين باإلسالم وامتنعوا عن أ    
  )٢(). والقصة يف ذلك مشهورة،له وجوب قتاهلم فرجع إليه

 على قتال املرتدين الذي يعد مـن        أيب بكر ـوذا يظهر بطالن دعوى الرافضي، وشدة ضالله يف ذمه ل         
 وإغراقه يف الزيـغ  ، وهذا مما يؤكد فرط جهل املؤلف بالتاريخ،يةابن تيمأعظم مناقبه، كما ذكر شيخ اإلسالم    

  .والضالل

  .فنسأل اهللا العافية والسالمة من حاله
 خالـد مـن     لعدم االقتصاص  أيب بكر وطعنه يف    ،مالك بن نويرة   بقتله   خالد بن الوليد  طعن املؤلف يف     

  والرد عليه يف ذلك
عمر بن   يف أول خالفته، وخالفه فيها       أيب بكر ـيت وقعت ل  وأما احلالة الثالثة ال    (:)١٨٣ص(قال املؤلف   

 صرباً، مالك بن نويرة   الذي قتل    ،خالد بن الوليد   وقد تأول فيها النصوص القرآنية والنبوية، فهي قصة          ،اخلطاب
  .ونزا على زوجته فدخل ا يف نفس الليلة

 واهللا ألرمجنـك    ، على امرأتـه    مث نزوت  ، قتلت امرءاً مسلماً   !يا عدو اهللا  ( :خالدـ يقول ل  عمروكان  
  .)باحلجار

وهذا فضيحة أخرى  )خالد تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن !عمر هبه يا (:  دافع عنه وقال   أبا بكر ولكن  
سـيف اهللا   : (إذا ذكرناه ذكرناه بكل احترام وقداسة، بـل ولقبنـاه         !! سجلها التاريخ لصحايب من األكابر    

                                                           
كتاب : (، ومسلم)١٢/٢٧٥(فتح الباري  ...) كتاب استتابة املرتدين، باب قتل من أىب قبول الفرائض        : (أخرجه البخاري  )١(

  .)٢٠، ح١/٥١(، )اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا
  .)٨/٣٢٧(منهاج السنة  )٢(
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  ).املسلول
 النيب صلى اهللا عليه وسلم قصة مشهورة، إذ بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم                له يف حياة   خالد بن الوليد  و

صـبأنا صـبأنا،    :  أسلمنا فقالوا  :بين جذمية ليدعوهم إىل اإلسالم، ومل يأمره بقتاهلم، فلم حيسنوا أن يقولوا            إىل
قتلهم، ملا تبني هلم    م، ودفع األسرى إىل أصحابه وأمرهم بقتلهم، وامتنع البعض من             يقتل، ويأسر  خالدفجعل  

خالد بن  اللهم إين أبرأ اليك مما صنع       « :قال: أم أسلموا، وملا رجعوا وذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم          
   .»... قاهلا مرتنيالوليد

 خالد بن الوليد   أين هي عدالة الصحابة املزعومة اليت يدعوا؟ وإذا كان           :فهل لنا أن نسأل   : إىل أن قال  
 وعلـى   ، ويسلطه على املسلمني واألبريـاء     ،أفكان ربنا يسل سيفه   ) بسيف اهللا (ئنا، حىت لقبناه    وهو من عظما  
  ...احملارم فيهتكها

فهذه من األسباب القوية اليت جعلتين أنفر من أمثال هؤالء الصحابة، ومن تـابعيهم الـذين يتـأولون                  
عمـرو بـن     و ،معاوية و ،خالد بن الوليد  و عمر و أيب بكر النصوص، وخيتلقون الروايات اخليالية، لتربير أعمال       

 وإخوام، اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إين أبرأ إليك من أفعال هؤالء وأقواهلم اليت خالفـت     العاص
  ).أحكامك، واستباحت حرماتك، وتعدت حدودك، واغفر يل ما سبق من مواالم إذ كنت من اجلاهلني

وليت، وأن جيزيك مبا قلت، وأن ينتقم ألوليائه منك، وأن يـري            ت وحنن نسأل اهللا أن يوليك ما     : قلت
املسلمني فيك، ويف أمثالك آية تكون عربة للمعتربين يف الدنيا، وأن يلحقك يوم القيامة بإخوانـك املنـافقني                  

  .الطاعنني يف أولياء اهللا، املؤذين هلم بغري ما اكتسبوا إنه مسيع جميب

  . ودخوله بزوجته مع أنه كان مسلماًمالك بن نويرةتله  بق،خالد بن الوليدوأما طعنه يف 
 سجاحإنه صانع   : إنه كان ممن منع الزكاة، وقيل     :  قد اختلف يف أمره فقيل     مالك بن نويرة  أن  :  فجوابه

صدر منه من متابعة      رضي اهللا عنه فأنبه على ما      خالدـإنه ملا أُسر وأُيت به ل     :  وقيل ،اجلزيرةحني قدمت أرض    
 إن صاحبكم كان يزعم ذلـك،       :مالكأمل تعلم أا قرينة الصالة؟ فقال       (: منعه الزكاة، وقال   وعلى   ،سجاح
، وإن ثبت عنه هذا فهذا يـدل علـى        )أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر بضرب عنقه، فضربت عنقه        : فقال
يه، أن ادفئـوا     فنادى مناد  -وكان ذلك يف ليلة شديدة الربد     - ملا أسره ومن كان معه       خالداًإن  (: وقيل. ردته

 فلما مسع الداعية خرج وقد      ،مالك بن نويرة   ضرار بن األزور  أسراكم فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم، وقتل         
  )١(.)إذا أراد اهللا أمراً أصابه: فرغوا منهم، فقال

 إما أن يكون لواحد من هذه األسباب املذكورة، وإمـا           :مالك بن نويرة  ـ ل خالدوعلى كل حال فقتل     

                                                           
  .)٦/٣٢٦(والبداية والنهاية البن كثري . ، وما بعدها)٣/٢٧٨(تاريخ الطربي : انظر )١(
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وحينئذ .  مل يرد قتله أصالً، وإمنا قتل خطأً، فإن كل ذلك حمتمل           خالداًون لسبب آخر مل نعلمه، وإما أن        أن يك 
 معذور على كل حال، سواء أكان قتله حبق لسبب يوجب قتله، أو خبطأ ناشئ عن تأويل يعذر به، أو                    خالدـف

  .لوم عليه فيه بغري قصد ال

 كان خمطئاً يف قتـل      خالداً فهذا إن ثبت فلكونه يرى أن         وقوله له ما قال،    خالد على   عمر وأما غضب   
  .)إن يف سيفه رهقاً(:  ومع هذا فما كان يتهمه يف دينه، بل كان يقول،مالك

، فمنهم من كـان علـى       ههاً، وهلذا اختلف الصحابة يف قتل      كان مشتب  مالك بن نويرة  وقد تقدم أن أمر     
 يف ذلـك    خالداً يرى أن    الصديق بقتله، وقد كان     الدخ ة يف ختطئ  عمر ومنهم من كان على رأي       ،خالدرأي  

  )١(.) تأول فأخطأعمر هبه يا( :عمرـكان جمتهداً معذوراً ولذا قال ل

واملقصود أن كل واحد من الصحابة كان جمتهداً يف إحقاق احلق، وأمرهم دائر بني األجر واألجـرين،                 
ور، وال ينتقصهم يف شيء مـن هـذا إال          فمجتهد مصيب له أجران، وجمتهد خمطئ له أجر واحد وخطؤه مغف          

جاهل بأصول الشرع، أو زائغ عن احلق، كهذا الرافضي الذي امتأل قلبه حقداً وضغينة على أصحاب رسـول                  
هم عليه من املقامات الشريفة العاليـة   اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسخر نفسه للطعن فيهم، والنيل منهم، مع ما 

ال الرب والتقوى، وتعديل اهللا هلم يف كتابه والرسول صلى اهللا عليه وسـلم يف               يف الدين، والسبق إىل سائر خص     
  .سنته، وما جعل اهللا هلم يف قلوب املؤمنني من احلب والوالء، وما نشر هلم بينهم من الذكر احلسن ومجيل الثناء

  . بقتله بين جذمية وبراءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من فعلهخالد وأما طعنه يف 

أي : صبأنا: صبأنا صبأنا، ومعىن  :  قتلهم متأوالً وذلك أنه ملا دعاهم إىل اإلسالم قالوا         خالداًأن  : ابهفجو
 خالـد ، فلم يقبل    )٢(انتقلنا من دين إىل دين، وقد كانت قريش تطلق على من أسلم أنه صابئ على سبيل الذم                

 وغريه أنكروا ابن عمرـصحابة كمنهم ذلك حيث مل يصرحوا باإلسالم، يف حني أن بعض من كان معه من ال            
 ، أسـلمنا  :فلم حيسنوا أن يقولـوا    ( راوي احلديث    ابن عمر عليه، ألم عرفوا أم أرادوا اإلسالم، ولذا قال         

  .لهم، غري مذموم بفعله، وإن كان خمطئاً فيهت متأوالً يف قخالدوقد كان )٣()صبأنا صبأنا: فجعلوا يقولون

 نقم عليهم العدول عن لفظ اإلسالم، ألنه فهم عنهم أن ذلك وقع             لدخاحيتمل أن يكون     (:اخلطايبقال  
  )٤().على سبيل األنفة، ومل ينقادوا إىل الدين فقتلهم متأوالً

                                                           
  .)٣/٣٧٨(أورده الطربي يف تارخيه  )١(
  .)٨/٥٧(فتح الباري : انظر )٢(
، فـتح البـاري   )بن الوليد إىل جذميـة كتاب املغازي، باب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خالد : (أخرجه البخاري يف  )٣(

  .)٤٣٣٩، ح٨/٥٥٧(
  .)٨/٥٧(فتح الباري البن حجر  )٤(
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: أسلمنا، فقالوا : فلم حيسنوا أن يقولوا   : ( يف معرض حديثه عن هذه احلادثة      ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم    
 هذا ليس بإسالم، فقتلهم، فأنكر ذلك عليه من معه من أعيـان             إن: منهم، وقال  صبأنا صبأنا، فلم يقبل ذلك    

 وغريمها، وملا بلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم رفـع            ،عبد اهللا بن عمر    و ،سامل موىل أيب حذيفة   ك: الصحابة
 ألنه خاف أن يطالبه اهللا مبا جرى علـيهم مـن            »خالداللهم إين أبرأ إليك مما صنع       «: يديه إىل السماء وقال   

  ...عدوانال

زال يؤمره ويقدمه، ألن األمري إذا   عن اإلمارة، بل ماخالداًومع هذا فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعزل  
 معانداً للنيب صلى اهللا عليـه       خالدجرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأُقر على واليته، ومل يكن               

  )١().لدين مبرتلة غريه، فخفي عليه حكم هذه القضيةوسلم، بل كان مطيعاً له، ولكن مل يكن يف الفقه وا

:  صبأنا أي  : فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، ألن قوهلم       خالدوأما  : ( يف شرح احلديث   ابن حجر وقال  
  )٢(). بذلك حىت يصرحوا باإلسالمخالدخرجنا من دين إىل دين، ومل يكتف 

 :ذمية لظنه أم مـا أرادوا اإلسـالم بقـوهلم    إمنا قتل بين ج خالداًفهذه أقوال أهل العلم، تدل على أن        
 ومل يكن بفعله هذا عاصياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا كان جمتهداً متـأوالً، ألن اللفـظ                    ،)صبأنا(

  .الذي ذهب إليه وارد  واالحتمال،مشتبه

ا ال يوجب الطعن يف     وأما براءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من فعله فلخشية املؤاخذة به من اهللا، وهذ              
 آخر، وذلك أن العبد ال يؤاخذ بشيء مـن          يء فالرباءة من الفعل اخلاطئ شيء، وتأثيم صاحبه وذمه ش         ،خالد

 وتنتفي عنه املوانع اليت يعـذر       ،األخطاء سواء يف باب االعتقاد، أو يف باب الفروع إال بعد أن تقام عليه احلجة              
  .أهل السنةالعتقاد عند هو مقرر يف أصول ا ا عند اخلطأ، على ما

  .خل كالمهإ... صحابة املزعومة اليت يدعوافهل لنا أن نتساءل أين هي عدالة ال: أما قول الرافضي
إن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة، وإمجاع األمة، وال يتوصل أحد إىل القدح فيهـا إال                : فيقال له 

 والسنة، املتضمنة أحسن الثناء عليهم وأبلغه من اهللا ورسوله،          بعد إنكار النصوص القاطعة بعدالتهم من الكتاب      
ولذا كان القدح يف الصحابة عالمة الزنادقة واملالحدة، وقد تقدم فيما مضى من البحث عـرض النـصوص                  
وأقوال أهل العلم يف القطع بعدالة الصحابة، مما يغين عن إعادا، وإمنا أكتفي هنا مبا ذكره اإلمامان اجللـيالن                   

  . رمحهما اهللا تعاىل يف حكم من طعن يف الصحابة وقدح فيهمأمحد وبو زرعةأ
إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم أنـه                 (:أبو زرعة قال  

                                                           
  .)٤/٤٨٦(منهاج السنة  )١(
  .)٨/٥٧(فتح الباري  )٢(
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والقرآن حق، وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والـسنن          زنديق، وذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندنا حق،         
 وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلـرح           ،صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      أ

  )١().م أوىل وهم زنادقة

إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـسوء،               ( :أمحدوقال اإلمام   
  )٢(.)فامه على اإلسالم

 وذلك باامه الصحابة بالردة     ،هو أعظم منه   على الطعن فقط، بل تعدى إىل ما      وهذا الرافضي مل يقتصر     
  .كلهم، إال القليل منهم

 يف صحاحهم ومسانيدهم، ال     أهل السنة فاملتمعن يف هذه األحاديث العديدة اليت أخرجها علماء         : (يقول
رهم بعده صلى اهللا عليه وسلم إال       يتطرق إليه الشك يف أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغريوا، بل ارتدوا على أدبا             

  )٣().القليل، الذي عرب عنه مل النعم

 على حق، فتشيعت وركبت علـى بركـة اهللا          الشيعة اإلمامية وقرأت الكثري حىت اقتنعت بأن      : (ويقول
ثبت عندي   سفينة أهل البيت، ومتسكت حببل والئهم، ألين وجدت حبمد اهللا البديل عن بعض الصحابة الذين              

  )٤(). ارتدوا على أعقام، ومل ينج منهم إال القليلأم

فهل يبقى جمال للشك بعد هذا يف كفر هذا الرجل وزندقته، وبراءته من اإلسالم، وأنه ما أراد بكتبـه                   
. هذه اليت تقوم على الزندقة واإلحلاد إال هدم أصول هذا الدين، وتقويض دعائمه بالطعن يف رواته ومحلته لألمة            

   .ض ومبطناً الكفر احملض، كما هو طريق كل زنديق وملحد يف الكيد لإلسالم وأهلهمظهراً الرف

   :...)مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح: (احتجاج الرافضي حبديث 

  : ضمن ذكره األحاديث اليت زعم أا توجب اتباع أهل البيت)١٨٩ص(قال الرافضي 

إمنا مثل أهل بييت فيكم، مثل سفينة نوح يف         «: سلم حديث السفينة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و         -٢(
  .»قومه، من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق

  .»إمنا مثل أهل بييت فيكم، مثل باب حطّة يف بين إسرائيل، من دخله غفر له«

أن مـن   : ووجه تشبيههم بالسفينة  :  هذا احلديث مث قال    الصواعق احملرقة  يف كتابه    ابن حجر وقد أورد   

                                                           
  .)٤٩ص(رواه اخلطيب يف الكفاية  )١(
  .٥٦٨ابن تيمية يف الصارم املسلول ص ، وشيخ اإلسالم)٢٠٩ص(ذكره ابن اجلوزي يف مناقب اإلمام أمحد  )٢(
  .)١١١٢٠ص(مث اهتديت  )٣(
  .)١٥٦ص(مث اهتديت  )٤(



  ٢٨١

 وأخذاً دي علمائهم، جنا من ظلمات املخالفات، ومن ختلف عـن            ،ظمهم، شكراً لنعمة مشرفهم   أحبهم وع 
  ...).ذلك غرق يف حبر كفر النعم، وهلك يف مفاوز الطغيان

 كذب عليهم، كمـا هـي       أهل السنة هذان احلديثان ال يصحان، وادعاء املؤلف صحتهما عند         : قلت
إيرادهم املنكرات املتفق على وضعها أو ضعفها بني العلمـاء وادعـاء             يف   ،الرافضةطريقته، وطريقة سلفه من     

  .فلعنة اهللا على الظاملني الكاذبني ،أهل السنةصحتها، عند 

مثل أهل بييت   : (وأما قوله  (:منهاج السنة  عن احلديث األول، يف رده على الرافضي يف          شيخ اإلسالم قال  
وال هو يف شيء من كتب احلديث اليت يعتمد عليها، فـإن            ال يعرف له إسناد صحيح،       فهذا): مثل سفينة نوح  

  )١().كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل، الذين يروون املوضوعات فهذا يزيده وهناً

 أنكر ما رأيت له حديث      :ابن عدي قال  ): (ي هذا احلديث  ورا (مفضل بن صاحل   يف ترمجة    :الذهيبقال  
  )٢().وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر: قلت.  يكون مستقيماًأن  وسائره أرجو،احلسن بن علي

  )٣().هذا ذا اإلسناد ضعيف: ( بعد إيراده للحديثابن كثريوقال 

  )٤(.ضعيف اجلامع يف حممد ناصر الدين األلباينكما حكم بضعفه العالمة 

 وهو  حنشو وهو ضعيف،    ،سويد بن سعيد  فيه  : ( حيث قال  رياض اجلنة  يف   مقبل الوادعي وكذا الشيخ   
  )٥(). وهو منكر احلديثمفضل بن صاحل وهو أضعف منه، وابن املعتمر

 الصغري يف   الطرباينرواه   (:اهليثميفقد حكم العلماء بضعفه جلهالة رواته، قال عنه         :  وأما احلديث الثاين  
  )٦(). وفيه مجاعة مل أعرفهم،األوسطو

فإن أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن           حجة فيهما،    للرافضةومع هذا فلو ثبت احلديثان ملا كان        
وأقواهلم يف ذمهم والرباءة منهم ومن عقيدم مشهورة، وقد تقدم نقل طرف منـها              . أبعد الناس عن عقيدم   
  )٧(.فيما مضى من البحث

                                                           
  .)٣٩٥/(منهاج السنة  )١(
  .)٣/١٦٣(تضعيف الذهيب له أيضاً يف التلخيص مع املستدرك : ، وانظر)٤/١٦٧(ميزان االعتدال  )٢(
  .)٤/١١٤(تفسري ابن كثري  )٣(
  .١٩٧٤انظر ضعيف اجلامع الصغري رقم  )٤(
  .)٢١٣ص(عداء السنة رياض اجلنة يف الرد على أ )٥(
  .)٩/١٦٨(جممع الزوائد  )٦(
  .)١١١١٩ص: (انظر )٧(



  ٢٨٢

 فهو توجيه ملعىن احلديث لو ثبت، فإذا تقرر عدم ثبوت احلديث، فال حجة              ابن حجر اهليتمي  وأما كالم   
كمه حكم كالم غريه من العلماء معروض على النصوص، فما وافقها فهو حق مقبول، وما خالفهمـا                 فيه وح 

الذي جاء هـذا    - الصواعق احملرقة  وكتابه   ،الرافضة من أشد الناس على      ابن حجر على أن   . فهو خطأ مردود  
املتابعة ألهل البيت،    هو يف الرد عليهم وعلى غريهم من الزنادقة، وهذا يدل أنه مع تقريره وجوب                -النص فيه 

أهـل   بل كان يعلم براءة أهل البيت منه، وإمنا هو يف احلقيقة انتصار لعقيدة               ،الرافضةمل يقصد تصحيح معتقد     
  . الذين هم على عقيدم وال يتميزون عنهم بشيء يف دينهم،السنة

   

   :]والرد عليه...) من سره أن حييا حيايت: (احتجاج الرافضي حبديث[ 

  .)من سره أن حييا حيايت( حديث -٣ ()١٩١ص(ضي قال الراف
من سره أن حييا حيايت، وميوت ممايت، ويسكن جنة عدن غرسها           «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بأهل بييت من بعدي، فإم عتريت خلقوا من طينيت، ورزقـوا                 علياًريب، فليوال   
  .» ال أناهلم اهللا شفاعيت،بني بفضلهم من أميت، القاطعني فيهم صليتفهمي وعلمي، فويل للمكذ

وهذا احلديث هو كما نرى من األحاديث الصحيحة، اليت ال تقبل التأويـل، وال تتـرك للمـسلم أي                  
 ويقتد بأهل البيت عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،           ،علياًاختيار، بل تقطع عليه كل حجة، وإذا مل يوال          

بأنه خالل البحث الذي قمت به شـككت يف         : روم من شفاعة جدهم رسول اهللا، وجتدر اإلشارة هنا        فهو حم 
 وأهل البيـت،    عليالبدء يف صحة هذا احلديث، واستعظمته ملا فيه من ديد ووعيد ملن كان على خالف مع                 

ـ  اإلصـابة وخصوصاً أن هذا احلديث ال يقبل التأويل، وخفت الوطأة عندما قرأت يف كتاب               ابن حجـر   ـل
 ـذا   ابن حجر وأزال  ) واه  وهو  احملاريب ىحيىي بن يعل   يف إسناده    :قلت: ( بعدما أخرج احلديث قوله    العسقالين

 هو واضع احلديث، وهو لـيس        احملاريب ىحيىي بن يعل   القول بعض اإلشكال الذي علق بذهين إذ تصورت أن        
مناقشات عقائدية يف   : ة بكاملها، وقرأت يوماً كتاب    بثقة، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أن يوقفين على احلقيق         

  .مقاالت إبراهيم اجلبهان

 هو من الثقات الذين اعتمـدهم        احملاريب ىحيىي بن يعل  وأوقفين هذا الكتاب على جلية احلال إذ تبني أن          
 مـن   احلديبيـة  خيرج له أحاديث يف باب غزوة        البخاري وتتبعت بنفسي فوجدت     ،البخاري و مسلمالشيخان  

 يف باب احلدود من جزئه اخلـامس يف         صحيحه يف   مسلم، كما أخرج له     )٣١(زئه الثالث يف صفحة عدد      ج
  ...١١٩صفحة عدد 

وعرفت بعد ذلك أن بعض علمائنا حياولون جهدهم تغطية احلقيقة، لئال ينكشف أمر الصحابة واخللفاء               
  ).الذين كانوا أمراءهم وقدوم



  ٢٨٣

 فكذب، واملرجع يف احلكم على األحاديث بالصحة أو الضعف          أن ما ادعاه من صحة احلديث     : وجوابه
 وهـذا   ، أهل الصدق والورع، ال هذا الرافضي اجلاهل األفاك        ،أهل السنة واجلماعة  هم جهابذة هذا العلم من      

  .احلديث قد حكم العلماء بضعفه بل بوضعه

  )١().ال يصح (:ةابن مندقال 

القاسم أىن له الصحة، و   : (بصحة احلديث   يف حكمه  اكماحل معلقاً على كالم     التلخيص يف   الذهيبوقال  
  )٢(). متروك وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إىل الوضع أقرببن أيب شيبة

، )٣(سلسلة األحاديث الـضعيفة    على احلديث بالوضع يف      حممد ناصر الدين األلباين   كما حكم العالمة    
  .لسنةأهل اوذا يظهر كذب املؤلف يف ادعائه صحة احلديث عند 

 ضعفه لريد احلديث، ابن حجر قد روى هذا احلديث، وأن        احملاريب ىحيىي بن يعل  وأما ادعاء الرافضي بأن     
  .الصحيحني وأخرجا له عدة أحاديث يف ، هو من رجال الشيخني احملاريبىحيىي بن يعلوخيفي احلقيقة، مع أن 

 وإمنـا روي    ، احملاريب ىحيىي بن يعل   :فهذا من أعظم الكذب والتلبيس، فإن هذا احلديث مل يرد يف سنده           
جممـع   يف اهليثمـي  و،احلليـة  يف أبو نعيم وكذا رواه ،احلاكم كما أخرجه  األسلميىحيىي بن يعل : من طريق 
  . ضعيف كما صرح بذلك النقاد:حيىي األسلمي، و)٤( من طريقهالزوائد

  )٥(). ليس بشيء األسلميىابن يعل (:حيىي بن معني قال 

  )٦().مضطرب احلديث (:البخاريقال 

  )٧(. فهو ثقة احملاريبىحيىي بن يعلوهذا خبالف 

 بالتزوير وقلب احلقائق، وهو بريء من       ابن حجر ـفظهر ذا ضعف احلديث، وافتراء املؤلف يف رميه ل        
 بعد  صابةاإل ومثله مرته عن هذه التهم، وإمنا الذي حصل أنه قال يف كتاب              -رمحه اهللا رمحة واسعة   -كل ذلك   

                                                           
  .)٤/٣٥( احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ةنقله عن ابن مند )١(
  .)٣/١٣٩(التلخيص مع املستدرك  )٢(
)٢/٢٩٢٩٩( )٣(.  
  .)٩/١٠٨(د ، وجممع الزوائ)٤/٣٤٩(، وحلية األولياء أليب نعيم )٤٦٤٢، ح٣/١٣٩(املستدرك للحاكم : انظر )٤(
  .)٧/٢٦٨٨(الكامل يف الضعفاء البن عدي  )٥(
  .املصدر نفسه )٦(
  .)٤/٤١٥(ميزان االعتدال للذهيب : انظر )٧(



  ٢٨٤

ابـن   وهم من    )احملاريب: (، فلفظة )١() وهو واه   احملاريب ىحيىي بن يعل   يف اسناده    :قلت: (ر احلديث بسنده  أن ذك 
  : وذلك لعدة أمور)األسلمي( أوتصحيف من النساخ، واملقصود قطعاً هو ،حجر

  . مل يرد أصالً يف سند احلديثاحملاريبأن : األول

  .احملاريب ال األسلميني أنه أراد راوي احلديث وهو يف سنده فالن فتب: قلت:  قالابن حجرأن : الثاين
 وهذا سبب قـوي يف      ىحيىي بن يعل  : منهما سم حيث إن كالً   التشابه الكبري بني الرجلني يف اال     : الثالث

  .حصول مثل هذا اخلطأ
 علـى   حيىي األسلمي  يف نقد الراوي مناسب ملا ذكره العلماء يف          ابن حجر أن احلكم الذي ذكره     : الرابع

  .ابن حجريدل على أنه هو املراد يف كالم  تقدم نقل كالمهم فيه، مماما 

  مما يقطع بأن مـا     )٢(التقريب يف   األسلمي وتضعيف   ،احملاريب نفسه صرح بتوثيق     ابن حجر أن  : اخلامس
  . وهم أو خطأ من النساخاإلصابةوقع يف 

فضي، ومثل هذا اخلطأ حيصل كثرياً       رمحه اهللا مما رماه به هذا الرا       ابن حجر وهذا كله مما يدل على براءة       
لكن هـذا   . يف كالم أهل العلم، إما بسبب وهم للعامل، أو بسبب خطأ من النساخ، وال يضر العامل يف شيء                 

 يف االنتـصار ملعتقـدهم      الرافضةالرافضي حيمله اهلوى والكذب، على اام هذا اإلمام مبا قال، وهذه طريقة             
 والتزوير، ورمي الناس بالظلم يف سبيل تقرير ما يريدون، وأشد من هذا             الفاسد، أم ال يتورعون عن الكذب     

تطاوهلم على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بالتحريف والتغيري، واإلنكار الـصريح ملـدلوالت                 
   . فأي خري يرجى منهم بعد هذا، وأي ثقة تبقى يف نقلهم وأخبارهم،نصوصهما

 ، وأن أول من فتح هذا الباب عمـر        ،كانوا جيتهدون مقابل النصوص   دعوى الرافضي أن الصحابة      
   :والرد عليه يف ذلك

استنتجت من خالل البحث،    : ()مصيبتنا يف االجتهاد مقابل النص    ( حتت عنوان    )١٩٧ص(قال الرافضي   
، أن مصيبة األمة اإلسالمية اجنرت عليها من االجتهاد الذي دأب عليه الصحابة مقابـل النـصوص الـصرحية                 

فاخترقت بذلك حدود اهللا، وحمقت السنة النبوية، وأصبح العلماء واألئمة بعـد الـصحابة يقيـسون علـى                  
  ...اجتهادات الصحابة، ويرفضون بعض األحيان النص النبوي، إذا تعارض مع ما فعله الصحابة

 رأيه مقابـل    اخلليفة الثاين، الذي استعمل   : ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو         
النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فعطل سهم املؤلفة قلوم، الذين فرض اهللا هلم سهماً                  

                                                           
  .)٤/٣٥(اإلصابة  )١(
  .)٥٩٨ص(تقريب التهذيب : انظر )٢(



  ٢٨٥

  ).ال حاجة لنا فيكم: من الزكاة، وقال
ال خيفى ما يف كالم هذا الرجل من الكذب والتلبيس، وقلب احلقائق، وعظيم اجلرأة على إنكـار      : قلت

ـ             ما هو معلوم بالض    سنة، رورة من الدين والتأريخ والواقع، وذلك يف رميه للصحابة برفض النصوص، وترك ال
الصحابة املقطوع به يف املسلمني، أنه ما عرفـت األمـة             مع أن املعلوم من حال     ،ومعارضتها بأقواهلم وآرائهم  

لقيام ا أيمـا قيـام،      مثلهم يف شدة احلرص على النصوص، وحسن املتابعة هلا، وقوة العزمية يف األخذ ا، وا              
وتطبيقها يف كافة الظروف واألحوال، حىت أصبحو بذلك مضرب األمثال، وقدوة األجيال، على مر الـسنني                

حىت إن عوام املسلمني إذا ما رأوا من رجل صدق التدين، وحسن االستقامة،             . والقرون، يف القوامة بأمر الدين    
وما ذلك إال ملـا     )  على الصحابة، أو كأنه يعيش بني الصحابة       كأنه تربى : (قالوا يف وصفه على سبيل التمدح     

  .اشتهر يف األمة واستفاض من عدالة هؤالء الصحابة، ورسوخ قدمهم يف الدين، وقوة متسكهم به

ومرجع هذا كله إىل ما تضافرت عليه نصوص الشرع، مما يطرق أمساع املسلمني يف كل وقت وحـني،     
سن الصفات، والثناء عليهم بأمجل الثناء، والشهادة هلم باإلميان والتقوى،          من وصف اهللا ورسوله للصحابة بأح     

هلم جنات جتري من حتتها األار، وأن رسوله قد مات وهو راض             وأن اهللا قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأعد       
  .عنهم، مبشرهم باخلري من رم

كهم بالشرع، ال أرى أنه حيتاج      ولذا فإن طعن هذا الرافضي يف الصحابة مبا يقدح يف دينهم، وعدم متس            
  .إىل تكلف رد، لرسوخ االعتقاد يف األمة بعدالتهم، واستفاضة النصوص بعلو شأم يف الدين ومكانتهم

 رضـي اهللا عنـه يف       عمر وإمنا أشري هنا على وجه اخلصوص، إىل كذب ما ادعاه الرافضي من توسع              
 يف هذا األمر على من ال علم عنده من العامـة وأهـل              االجتهاد والعمل برأيه مقابل النصوص، خلشية التلبيس      

  .اجلهل

  :وبيان كذبه وفساد ما ادعاه يف ذلك يكون من عدة وجوه

أن هذه دعوى جمردة عن احلجة والدليل، ال قيمة هلا عند أهل النظر والتحقيق، إذ املؤلف                : الوجه األول 
  .مل يقدم عليها دليالً واحداً، يدل على ثبوت ما ادعاه

 ذا قدح يف النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أوصى األمة باتباع سنته،              عمرأن الطعن يف    : جه الثاين الو
عليكم .. .« العرباض بن سارية   منهم، وذلك يف قوله كما يف حديث         عمروسنة اخللفاء الراشدين، وقد كان      

  )١(.»بالنواجذ وعضوا عليها ،بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا

اقتدوا باللذين  «: رضي اهللا عنه أنه قال     حذيفة كما يف حديث     عمر و أيب بكر ـوكذلك أمره باالقتداء ب   

                                                           
  .)٥٦٠ص(تقدم خترجيه  )١(



  ٢٨٦

  )١(.»عمر وأيب بكرمن بعدي 

واطراح السنة، وأنه أول من غري وبدل، لـزم           على ما يدعي الرافضي من العمل بالرأي،       عمرذا كان   إف
 واالقتداء به، وال    عمر غري ناصح هلا بأمره باتباع سنة        ، وسلم غاشاً ألمته   من هذا أن يكون النيب صلى اهللا عليه       

 حصل بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يكن معلوماً له             عمرميكن للخصم أن يدعي أن ذلك التغيري من         
  :النطق بتلك األحاديث وذلك لسببنيعند 

 كانت يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسـلم،           للسنة عمرأن الرافضي ذكر يف كالمه أن معارضة        : األول
  .وزعم أنه عارض النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أكثر من مناسبة

وما ينطق عن   ((أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يشرع من عند نفسه، وإمنا هو مبلغ عن ربه                 : الثاين
 خفي على النيب صلى اهللا عليه وسلم،        عمرفلو كان حال    ،  ]٤-٣:النجم)) [إِنْ هو إِالَّ وحٌي يوحى     * الْهوى

 كـان   عمر ممن ال ينطق عن اهلوى، علمنا أن         عمرـفلما جاء األمر باالقتداء ب    !! أفكان خيفى على رب العاملني    
  .على احلق واهلدى، على رغم أنف هذا الرافضي احلاقد

خيافون يف اهللا لومة الئم، أنه كان يعمل         رضي اهللا عنه شهد له الصحابة الذين ال          عمرأن  : الوجه الثالث 
 يف  ابن أيب شيبة   يف خالفته، فقد روى      أبو بكر  وما كان عليه     ،فيهم بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم        

جزاك اهللا خرياً قد كنت تعمل فينـا        ( : بعد طعنه فقالوا له    عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إىل       عمرخرب مقتل   
  )٢(.)... ال تعدل عنها إىل غريها، جزاك اهللا أحسن اجلزاء،ع سنة صاحبيكبكتاب اهللا، وتتب

ومتىن لو لقي اهللا مبثل عمله كما ثبت         ، يغبطه على ما كان عليه من اخلري       علي بن أيب طالب   وهلذا كان   
 على سريره فتكنفه الناس يـدعون       عمروضع  «:  رضي اهللا عنهما أنه قال     ابن عباس  من حديث    الصحيحنييف  
 عمـر  فترحم على    ،علي بن أيب طالب   صلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعين إال رجل آخذ منكيب، فإذا              وي

 إنْ كنت ألظن أن جيعلـك اهللا مـع          ! اهللا مبثل عمله منك، وأمي اهللا      ىما خلفت أحداً أحب إيلّ أن ألق      : وقال
 ودخلت أنـا    ،عمر و أبو بكر هبت أنا و  ذ: صاحبيك، وحسبت أين كثرياً أمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول          

  )٣(.»عمر وأبو بكر وخرجت أنا و،عمر وأبو بكرو

 أيب بكـر  رضي اهللا عنهما إن مل جيد للمسألة حكماً يف الكتاب أو السنة أفىت بقول    ابن عباس وقد كان   
ألمر فكـان   سئل عن ا    إذا ابن عباس كان  (:  قال زيديعبد اهللا بن أيب      بسنده عن    الدارمي على ما روى     ،عمرو

                                                           
  .)٥٦٠ص(تقدم خترجيه  )١(
  .)٧/٤٤٠(املصنف البن أيب شيبة  )٢(
: ، ومسلم )٣٦٨٥، ح ٧/٤١(، فتح الباري    )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب       : (بخاري يف أخرجه ال  )٣(

  .)٢٣٨٩، ح٤/١٨٥٩) (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر(



  ٢٨٧

يف القرآن أخرب به، وإن مل يكن يف القرآن وكان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرب به، فإن مل يكن فعن                       
  )١(.) فإن مل يكن قال فيه برأيه،عمر وأيب بكر

 ورسوخ قدمه يف الدين، وعظم شأنه يف        ،عمرففي هذه النقول عن الصحابة املتضمنة حسن الثناء على          
 علـى   عمر من   علي بالسنة، أكرب دليل على دحض دعوى الرافضي اجلائرة، كما أن يف موقف              العلم والعمل 

 على ما يعتقد فيـه      عمرفإذا كان   . وجه اخلصوص إلزاماً هلذا الرافضي بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته          
  ولم يفـيت   ، مبثل عمله  ن يلقى اهللا   رضي اهللا عنه أ    عليهذا الرافضي من القول بالرأي، وترك السنة، فلم يتمىن          

  !! كانا ضالني يف هذاابن عباس وعلياً وهو اإلمام اجلليل من أئمة أهل البيت بقوله أم أن ابن عباس

 وأقواله املأثورة عنه، يدل على بطـالن دعـوى          ، رضي اهللا عنه   عمرأن الثابت من سرية     : الوجه الرابع 
 بالنصوص، والوقـوف عنـدها، وأقوالـه يف ذلـك     الرافضي، فقد كان رضي اهللا عنه من أشد الناس متسكاً   

  :مشهورة

سيأيت أنـاس جيـادلونكم     (:  وغريمها بسند صحيح عنه أنه قال      اآلجري و الدارميفمن ذلك ما أخرجه     
  )٢(.)بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا بشبهات القرآن، فجادلوهم

 رضي اهللا عنـه يف      عمرالً خاصاً يف املنقول عن       فص أعالم املوقعني  يف كتابه    ابن القيم وقد أورد اإلمام    
  .التحذير من الرأي

أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتـت منـهم أن             (:  أنه قال  عمرومما جاء فيه عن     
  .)يرووها، فاستبقوها بالرأي

  .)اتقوا الرأي يف دينكم(: وعنه أنه قال

  )٣(.)لى اهللا عليه وسلم، ال جتعلوا خطأ الرأي سنة لألمةالسنة ما سنه اهللا ورسوله ص(: وقال أيضاً

  )٤().يف غاية الصحة عمروأسانيد هذه اآلثار عن  (:ابن القيمقال 

فكيف يظن مبن هذا قوله، أن يعارض النصوص برأيه واجتهاده، فإن هذا من أبعد احملال عنـد التأمـل                   
  .واالعتبار

                                                           
  .)١/٧١(سنن الدارمي  )١(
، وذكـر احملقـق أن      )١/٢٥٠(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى       )٥٢ص( يف الشريعة    ي، واآلجر )١/٦٢(أخرجه الدارمي    )٢(

  .)١/١٢٣(إسناده صحيح، وأخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
  .)١/٥٥٥(أعالم املوقعني  )٣(
  .)١/٥٥(املصدر نفسه  )٤(



  ٢٨٨

سهم املؤلفة قلوم جهل بالشرع ومقاصده، وتطاول        عطل   عمرإن  : إن قول الرافضي  : الوجه اخلامس 
هلذا الرافضي به، وذلك أن سهم املؤلفة قلوم فرض يف الشرع تألفاً لبعض               رضي اهللا عنه مبا ال علم      عمرعلى  

 وللحاجة إليهم، فلما قوي اإلسالم وكثر أتباعه اجتمـع رأي  ،الناس من سادات الناس وكربائهم على اإلسالم 
اهللا عنهم على عدم إعطاء املؤلفة قلوم شيئاً، لعدم احلاجة إليهم، ولزوال السبب الذي كانوا               الصحابة رضي   
  .يعطون من أجله

ملا أعز اهللا اإلسالم وأهله، وقطع دابر الكـافرين لعنـهم اهللا،            : قال بعض علماء احلنفية    (:القرطيبقال  
  )١().رضي اهللا عنهم على سقوط سهمهم أيب بكراجتمعت الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني يف خالفة 

  )٢(). أم أعطوهم شيئاً،علي وال ،عثمان وال ،عمرمل ينقل عن ( :ابن قدامةوقال 

وهذا يدل على اتفاق الصحابة على عدم إعطاء املؤلفة قلوم يف ذلك العهد، وأن هذا هو الذي عليـه                   
طع بسقوط سهم املؤلفة قلوم ونسبته للـصحابة         رضي اهللا عنهم لكن الق     علي و ،عثمان و ،عمراخللفاء الثالثة   

فاملشهور عن الصحابة هو عـدم      .  حمل نظر  -كما نص على ذلك بعض علماء احلنفية ونقلوا إمجاعهم عليه         -
 وهذا ال يلزم منه أم كانوا يرون سـقوط سـهم            ،ابن قدامة شيئاً، كما نقل ذلك عنهم       إعطاء أهل التأليف  

حيتمل أم رأوا منع أولئك املعاصرين هلم، لعز اإلسالم، وعدم احلاجة إليهم من غري              املؤلفة قلوم بالكلية، بل     
  .قطع بسقوط سهمهم يف كل عصر عند احلاجة إليهم

فمنهم مـن   : يشهد هلذا أن العلماء من بعد الصحابة اختلفوا يف سقوط سهم املؤلفة قلوم على قولني              
 وأن عطاءهم حبسب احلاجة إليهم، فإن احتيج إلـيهم          يرى سقوط سهمهم، ومنهم من يرى أن سهمهم باق،        

أُعطوا، وإال مل يعطوا، وهذا بناًء على ما فهموه من فعل الصحابة، الذي كان حمتمالً لكل واحد من هـذين                    
  .القولني

قال ) املؤلفة قلوم : أي(واختلف العلماء يف بقائهم     : ( ناقالً اخلالف بني العلماء يف املسألة      القرطيبيقول  
 مالـك انقطع هذا الصنف بعز اإلسالم وظهوره، وهذا مشهور من مذهب           :  وغريهم الشعيب و ،احلسن و ،مرع

  ...وأصحاب الرأي
 ملا عمرهم باقون ألن اإلمام رمبا احتاج أن يستأنف على اإلسالم، وإمنا قطعهم            : وقال مجاعة من العلماء   

  . من إعزاز الدينىرأ
  . أعلم نسخاً يف ذلكال:  عنهم فقالالزهري سألت :يونسقال 

                                                           
  .)٨/١٦٨(تفسري القرطيب  )١(
  .)٩/٣١٦(املغين  )٢(



  ٢٨٩

 فعلى هذا احلكم فيهم ثابت، فإن كان أحد حيتاج إىل تألفه، وخياف أن تلحـق                :أبو جعفر النحاس  قال  
  .املسلمني منه آفة، أو يرجى أن حيسن إسالمه بعد، دفع إليه

  . إن احتيج إليهم يف بعض األوقات أُعطوا من الصدقة:القاضي عبد الوهاب قال 

 الذي عندي أنه إن قوي اإلسالم زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما              : العريب ابنوقال القاضي   
  )٢(.))١(»بدأ اإلسالم غريباً وسيعود كما بدأ« الصحيحكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيهم فـإنّ يف 

  :ومن خالل هذا العرض ألقوال الصحابة والعلماء يف املسألة يتبني لنا أمران
 وحده، وإمنا هو قـول      عمرن القول مبنع املؤلفة قلوم عطاياهم ملا قوي اإلسالم مل يكن قول             أ: األول

 كما نقـل ذلـك      ،علي و عثمان :عمرعامة الصحابة، وهو الذي درج عليه عمل اخلليفتني الراشدين من بعد            
مـل بـه اخلليفتـان       يف قول شاركه فيه عامة الصحابة، وكان على الع         عمرالعلماء عنهم، فلم التشنيع على      

 رضي اهللا عنـه أنـه       علي تعتقد يف    الرافضةوإذا كانت   !!  رضي اهللا عنهما   )علي و عثمان(الراشدان من بعده    
 يف أمر قـد     عمرفما بال هذا الرافضي يطعن يف        اإلمام املعصوم من اخلطأ، املرته عن السهو، والغفلة، والزلل،        

  ! وسنه لألمة من بعده؟حكم به اإلمام املعصوم عنده، طيلة مدة خالفته،

أن منع املؤلفة قلوم من عطاياهم، يف حال عز اإلسالم وعدم احلاجة إليهم ال يقتضي سـقوط                 : الثاين
 عمرـسهمهم بالكلية عند املانع هلم يف تلك احلال، وبالتايل فنسبة القول بسقوط سهم املؤلفة قلوم بالكلية ل                

اياهم يف ذلك العهد، تبقى حمل نظر، حىت يرد النص الصحيح منهم            ولغريه من الصحابة مبنعهم أهل التأليف عط      
ملؤلفـة   يف دعواه أنه عطل سـهم ا       ،عمروهذا مما تندفع به مطاعن الرافضي على        . بالتصريح باحلكم املذكور  
  . اهللا تعاىلقلوم، مع ثبوته يف كتاب

 مثله، أو أكثر منه     علي عن    رضي اهللا عنه من القول بالرأي، ثبت       عمرأن ما يثبت عن     : الوجه السادس 
  . من باب أوىلعلي ذا، قدح يف عمر فالقدح يف ،عمريف مسائل هي أعظم من املسائل اليت تكلم فيها 

:  بـالقول بـالرأي    عمـر  رمحه اهللا يف رده على الرافضي يف طعنه على           ةابن تيمي يقول شيخ اإلسالم    
 ،أبو بكر  كان من أقوهلم بالرأي، وكذلك       علي بل   ،ه رضي اهللا عن   عمرواجلواب أن القول بالرأي مل خيتص به        (
 يف  علي وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يقولون بالرأي، وكان رأي             ،ابن مسعود  و ،زيد و ،عثمانو

  .دماء أهل القبلة وحنوه من األمور العظائم

 ، عن مسريك هذا   أخربنا( :عليـقلت ل  : قال قيس بن عباد   عن   احلسن وغريه عن    سنن أيب داود  كما يف   

                                                           
  .)١٤٥، ح١/١٣٠...) (باًكتاب اإلميان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غري: (أخرجه مسلم )١(
  .)٨/١٦٨(تفسري القرطيب  )٢(



  ٢٩٠

ما عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم إيلّ         : أعهد عهده إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال            
 شيئاً، كما   صفني رضي اهللا عنه يف قتال اجلمل و       عليوهذا أمر ثابت، وهلذا مل يرو       )١() ولكنه رأي رأيته   ،شيئاً

 املارقني، وأمـا    اخلوارجلصحيحة هو وغريه من الصحابة يف قتال         بل روى األحاديث ا    ،اخلوارجرواه يف قتال    
  . فلم يرو أحد منهم فيه نصاً، إال القاعدون فإم رووا األحاديث يف ترك القتال يف الفتنةصفنيقتال اجلمل و

ومعلوم أن الرأي إن مل يكن مذموماً، فال لوم على من قال به، وإن كان مذموماً فال رأي أعظم ذماً من                     
حة للمسلمني، ال يف دينهم، وال يف دنياهم،        لأي أريق به دم ألوف مؤلفة من املسلمني، ومل حيصل بقتلهم مص           ر

  .بل نقص اخلري عما كان، وزاد الشر على ما كان

 وغريه يف مسائل الفرائض والطالق أوىل أن ال يعاب،          عمرفإذا كان مثل هذا الرأي ال يعاب به، فرأي          
  ... وامتاز برأيه يف الدماء،ذا الرأي شركهم يف هعلياًمع أن 

 فبلغت شـيئاً    ابن مسعود  و عليمن قول     املسائل اليت تركت   حممد بن نصر املروزي    و الشافعيوقد مجع   
 رضي اهللا عنه أا تعتد أبعد       عليكثرياً، وكثري منها قد جاءت السنة خبالفه كاملتوىف عنها احلامل، فإن مذهب             

 سـبيعة األسـلمية    يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما جاءته           ابل بن بعكك  أبو السن األجلني، وبذلك أفىت    
 زوجها قد تـويف عنـها       ن وكا )٢(» بل حللت فانكحي من شئت     السنابل أبوكذب  «: وذكرت ذلك له قال   

  . يف حجة الوادعمكةـب
ـ     - وغريه عليـك- عمرفإن كان القول بالرأي ذنباً فذنب غري         اء  أعظم، فإن ذنب مـن اسـتحل دم

املسلمني برأي، هو ذنب أعظم من ذنب من حكم يف قضية جزئية برأيه، وإن كان منه ما هو صواب، ومنه ما                     
 رضي اهللا عنه أسعد بالصواب من غريه، فإن الصواب يف رأيه أكثر منه يف رأي غريه، واخلطأ                  عمرـهو خطأ ف  

الذي مصلحته أعظم، هو خري وأفـضل       يف رأي غريه أكثر منه يف رأيه، وإن كان الرأي كله صواباً فالصواب              
  . رضي اهللا عنه كانت مصاحلها أعظم للمسلمنيعمرمن الصواب الذي مصلحته دون ذلك، وآراء 

 فوق القائلني بالرأي من الصحابة فيما حيمد، وهو أخف منهم فيما يذم، وممـا               عمر: فعلى كل تقدير  
قد كـان يف األمـم قـبلكم        « :وسلم أنه قال  النيب صلى اهللا عليه       عن الصحيحنييدل على ذلك ما ثبت يف       

  )٤().)٣(»عمرـحمدثُون، فإن يكن يف أميت أحد ف

                                                           
  .)٥/٥٠) (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكالم يف الفتنة: (بو داود يفأأخرجه  )١(
كتـاب  : (، ومسلم )٣٩٩١، ح ٧/٣١٠(، فتح الباري    )١٠كتاب املغازي، باب    : (أخرجه البخاري بغري هذا اللفظ يف      )٢(

  .)١٤٨٤، ح٢/١١٢٢) (ملتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلملالطالق، باب انقضاء عدة ا
  .)٥٦٢ص(تقدم خترجيه  )٣(
  .)٦/١١١١٤(منهاج السنة  )٤(



  ٢٩١

   .ا رماه به مم رضي اهللا عنهالفاروقفثبت ذه األوجه بطالن دعوى الرافضي، وبراءة 

   :وأبعدوا علياً عن اخلالفة والرد عليه يف ذلك) الغدير:(دعوى الرافضي أن الصحابة ردوا نص 

من فكرة االجتهاد واستعمال الرأي مقابل النصوص نشأت وتكونت جمموعة           ()١٩٨ص(افضي  قال الر 
 مقابل  عمر وقد رأيناهم يوم الرزية كيف ساندوا وعضدوا رأي          ،عمر بن اخلطاب  من الصحابة، وعلى رأسهم     

  .النص الصريح

لنيب صلى اهللا عليه وسلم      اليت نصب ا ا    ،الغديرومن ذلك أيضاً نستنتج أن هؤالء مل يقبلوا يوماً نصوص           
  ... خليفة له على املسلمنيعلياً

 أمور املسلمني وجد صعوبة كبرية، يف إرجاع الناس إىل الـسنة النبويـة الـشريفة        عليوملا ويل اإلمام    
  ...).وحظرية القرآن، وحاول جهده أن يزيل البدع اليت أُدخلت يف الدين، ولكن بعضهم صاح واسنة عمراه

 )الغدير يوم   عليدعوى النص على خالفة     (و) كتابة الكتاب : (عليه مفصالً يف مسأليت   تقدم الرد   : قلت
 مل يقبـل    عمرأن   هنا وإمنا أشري هنا لتناقضه يف مسألة النص على اخلالفة فها         )١(.ظهر اهللا به زيغه وضالله    أمبا  

 يف موضع آخر مـن       ورفض ذلك النص ورده، بينما جنده      ،الغدير يوم   - عليـاملزعومة ل -النص على الوصية    
علي بـن أيب    والباحث يف هذا املوضوع إذا جترد للحقيقة، فإنه سيجد النص على            : (هذا الكتاب يقول ما نصه    

 قال ذلك بعدما انصرف     » مواله عليمن كنت مواله فهذا     «:  واضحاً جلياً كقوله صلى اهللا عليه وسلم       طالب
 كانا من مجاعة املهنئني لإلمـام       ،عمر نفسه و   بكر أبا موكب للتهنئة، حىت إن      عليـمن حجة الوداع، فعقد ل    

  )٢(.)صبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنةأ !ابن أيب طالببخ بخ لك يا (: يقولون

  ).ومن آفة الكذاب نسيان كذبه: ( وقدمياً قالوا!!ما أقصر حبال الكذب: قلت

كان كاملنادي على نفسه    إن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسياً، فإذا كان كذلك             (:أبو حامت وقال  
  ).باخلزي يف كل حلظة وطرفة

  )٣().إن اهللا أعاننا على الكذابني بالنسيان (:نصر بن علي اجلهضميوقال 

وقع يف هذا، وأظهر اهللا أمره، وكشف        وهذا الرافضي ملا اختذ الكذب مطية له يف تقرير معتقده الفاسد          
 يوم  عليـ إن الصحابة عقدوا ل    :عليـالوصية املزعومة ل  سياق حديثه عن النص على       ستره، فبينما هو يقرر يف    

 اللذان كانا يرددان    ،عمر و أبو بكر : الغدير موكباً مشهوداً للتهنئة بالوصية، وكان يف مقدمة املهنئني املبارِكني         

                                                           
  .بعدها وما) ٤٦٣ص(ومابعدها و) ٢٧٦ص(انظر  )١(
  .)١٦١ص(مث اهتديت  )٢(
  .)٥٥٣ص(أورد هذه األقوال ابن حبان يف روضة العقالء  )٣(



  ٢٩٢

جنده بعد هذا بصفحات ينسى هـذا        )أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة     !ابن أيب طالب  بخ بخ لك يا     (عبارة  
 باخلالفة، بل وقفـوا     علي وال يف يوم من األيام النص على         ،الغديرر أن هؤالء الصحابة مل يقبلوا يوم        كله، فيقر 

  . فلعنة اهللا على الكذابني الظاملني،عمر بن اخلطابمن ذلك موقف املعارض املعاند، ويف مقدمة هؤالء 

  .كالمهخل إ...  الناس إىل السنة وجد صعوبة كبرية يف إرجاععلياًإن : وأما قوله
فإن البدع مل تظهر يف عهد الشيخني، بل كان الناس طيلة عهدمها على السنة، مل          : فكالم باطل من أصله   

. يعرفوا البدع، ومل تعرف البدع إليهم طريقاً، وكان أمر الدين فيهم ظاهراً وقوياً، والسنة عزيـزة مـشهورة                 
ظهر يف آخره، إال أنه مل يعـرف يف النـاس    فإنه وإن بدأت بوادر البدع ت   ، رضي اهللا عنه   عثمانوكذلك عهد   

بدعة ظاهرة، بل كانت السنة هي السائدة، واخلري هو املنتشر، وأهل اإلسالم يف عز واجتماع، وأهل الشر يف                  
 ،اخلـوارج  رضي اهللا عنه فقد كثرت فيه الفنت، وظهرت فيه البدع، حيث خرج              عليذل وصغار، وأما عهد     

فكت فيه الدماء املسلمة املؤمنة، فضعف بذلك أهل اخلري، وقوي أهل الشر            وافترقت األمة، وس   وفشى التشيع، 
القـوم ميلكوننـا وال     ( :عثمـان  رضي اهللا عنه كـان يقـول يف قتلـة            علياًوتسلطوا على الناس، حىت إن      

أهـل   وال ينكره أحد من املسلمني، ال مـن          ،وهذا أمر يعلمه كل من له أدىن اطالع على التأريخ         )١()منلكهم
  . وال من أهل البدع، لكن مع التجرد واإلنصاف،السنة

وأما عند غلبة اهلوى، ومتكن اجلهل، فتختلف املقاييس، وتنعكس املفاهيم، وتتغري احلقائق، كمـا هـو                
 رضي اهللا عنه عندما توىل أمـر        علياًحال هذا الرجل، فإنه يتخبط يف األمر ختبطاً عجيباً، فنراه أحياناً يقرر أن              

 عندما  علياًأضف إىل ذلك أن اإلمام       (:الشيعة هم أهل السنة   سنة، ونبذ البدع، يقول يف كتابه       األمة قد طبق ال   
  )٢().توىل اخلالفة بادر بإرجاع الناس إىل السنة النبوية، وأول شيء فعله هو توزيع بيت املال

جيرب النـاس    مل   علياًومع ذلك فإن أمري املؤمنني      : (ويقول مؤكداً هذا يف موضع آخر من الكتاب نفسه        
القرآن والـسنة،     بأحكام -سالم اهللا عليه  -على البيعة بالقوة واإلكراه، كما فعل اخللفاء من قبله، ولكن تقيد            

  ....ومل يغري ومل يبدل أبداً

  )٣().من أحييت القرآن والسنة، بعدما أماا غريك  يا!ابن أيب طالبهنيئاً لك يا : إىل قوله

  . يف موضع آخر ينقض كالمه هذا رأساً على عقبفهذا ما قرره املؤلف هنا لكنه

 عليه السالم هو املعارض الوحيد، الذي حـاول         علي بن أيب طالب   وإذا كان   : (فيقول يف الكتاب نفسه   

                                                           
  .)٢٤١ص( خترجيه متقد )١(
  .)١٨٩ص(يعة هم أهل السنة الش )٢(
  .)١٩٨ص(الشيعة هم أهل السنة  )٣(



  ٢٩٣

بأقواله، وأفعاله، وقضائه، ولكن بدون جدوى ألـم        : بكل جهوده يف أيام خالفته إرجاع الناس للسنة النبوية        
  )١().شغلوه باحلروب الطاحنة

وقضى خالفتـه   (:ألكون مع الصادقني:  رضي اهللا عنه يف كتابه   عليويقول أيضاً يف معرض حديثه عن       
يف حروب دامية، فُرِضت عليه فرضاً من الناكثني، والفاسقني، واملارقني، ومل خيرج منها إال باستشهاده سـالم        

  )٢(). وهو يتحسر على أمة حممد،اهللا عليه

 رضي اهللا عنه أعاد الناس للسنة، وأنفذ أحكام القرآن          علياً القول بأن    ! دق؟وحنن ال نعلم أي القولني نص     
النـاس   مل يستطع أن يعيـد    : املؤلف يف أحد قوليه، أم أنه حبسب قوله اآلخر         يف رعيته، فنهنئه بذلك كما فعل     

على أمة حممد   للسنة، بسبب احلروب الطاحنة، اليت مل خيرج منها إال باستشهاده فنتحسر عليه، كما حتسر هو                
  !صلى اهللا عليه وسلم؟

 لعله أن ميد األمة بإجابة عاجلة وسريعة حتدد موقفها مـن            السماويوهذا السؤال يف هذا مطروح على       
هذه املسألة احلساسة، وخترجها من هذا االضطراب الذي أوقعها فيه، وال بأس أن يستعني يف هذا مبن شاء من                   

علي بـن أيب    درسوه من سرية اخلليفة الراشد        من التعليم ليطلعوه على ما      يف املراحل األوىل   أهل السنة تالميذ  
 فيحل هذا اإلشكال، ويستفيد منهم يف هذا اال، كما استفاد من قبل من صبيان احلوزة العلميـة يف                   ،طالب

  )٣(. كما صرح بذلك يف بداية كتابهالنجف األشرف

 أسأل اهللا الكرمي أن جيعله خالـصاً لوجهـه،    اهتديتمث: وذا ختام الرد على الرافضي يف كتابه األول       
وقربة إىل مرضاته، وأن يغفر يل ما حصل فيه من خطأ أو زلل، وأن ينفع به املسلمني، ويدحض به شبه احملرفني                 

  .املبدلني

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   فهرس املصادر واملراجع
  املراجع السنيةاملصادر و: أوالً

   القرآن الكرمي
  ):الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة( اإلبانة الصغرى -١

رضا بن نعسان معطـي، نـشر املكتبـة الفيـصلية           : لإلمام عبيداهللا بن حممد بن بطة العكربي، حتقيق       
                                                           

  .)٢٦٠ص(املرجع نفسه  )١(
  .)٨١ص(ألكون مع الصدقني  )٢(
  .)٥٥٤ص(كتاب مث اهتديت : انظر )٣(



  ٢٩٤

  .)هـ١٤٠٤(
  ):ذمومـة وجمانبة الفرق امل،اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية( اإلبانة الكربى -٢

رضا بن نعسان معطي، دار الرايـة، الطبعـة األوىل          : لإلمام عبيداهللا بن حممد بن بطة العكربي، حتقيق       
  .)هـ١٤٠٩(

  : أحكام القرآن-٣

  .حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: أليب بكر حممد بن عبداهللا ابن العريب، حتقيق
  : الصمد األدب املفرد مع شرحه فضل اهللا-٤

حمب الدين اخلطيب، املكتبة الـسلفية، الطبعـة   : أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، خرج أحاديثه 
  .)هـ١٤٠٧(الثالثة، 

  : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل-٥

  .)هـ١٤٠٥(حملمد ناصرالدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
  :ة األصحاب املطبوع بذيل اإلصابة البن حجـر االستيعاب يف معرف-٦ 

طه حممـد الـزيين، مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة          : أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب، حتقيق       
  .)هـ١٤١٤(

  : أسد الغابة يف معرفة الصحابة-٧
 دار  الشيخ علي حممد عوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود،       : لعزالدين علي بن حممد بن األثري، حتقيق      

  .الكتب العلمية، بريوت، لبنان
  : اإلصابة يف متييز الصحابة-٨

طه حممد الزيين، مكتبة ابـن تيميـة، القـاهرة          : لإلمام شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق       
  .)هـ١٤١٤(

  : أصول السنة-٩

 نشر وتوزيـع    بن سليمان الغفيلي،  عبداهللا  .د: حتقيق) هـ٢١٩ت(ميدي  أليب بكر عبداهللا بن الزبري احل     
  .)هـ١٤١٦(دار البخاري، املدينة املنورة، ط األوىل 

  :االعتقـاد-١٠



  ٢٩٥

كمـال يوسـف احلـوت، عـامل الكتـب، ط األوىل            : أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيـق       
  .)هـ١٤٠٣(

  :اعتقادات فرق املسلمني واملشركني-١١

  .)هـ١٤٠٢(مية، بريوت، لبنان لفخرالدين الرازي، مبراجعة على سامي النشار، دار الكتب العل
  : أعالم املوقعني عن رب العاملني-١٢ 

مكتبة : طه عبدالرؤوف سعد، الناشر   : لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، تعليق           
  .)هـ١٣٨٨(الكليات األزهرية 

  : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان-١٣
حممد سـيد كـيالين،     : ، حتقيق )هـ٧٥١( اجلوزية، املتوىف سنة     أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن قيم       

  .)هـ١٣٨١(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر 

  : اإلمامة والرد على الرافضة-١٤
حتقيق الدكتور علي بن حممد ناصر الفقيهـي، مكتبـة          ) هـ٤٣٠(للحافظ أيب نعيم األصبهاين، املتوىف      

  .)هـ١٤٠٧(نة املنورة، الطبعة األوىل العلوم واحلكم، املدي
  : االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء-١٥

  .دار الكتب العلميـة) هـ٤٦٣(لإلمام أيب عمر يوسف بن عبدالرب، املتوىف سنة 
  : األنسـاب-١٦

مـر  عبداهللا ع : حتقيق) هـ٥٦٢(لإلمام أيب سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور السمعاين، املتوىف سنة            
  .)هـ١٤٠٨(البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل 

  : الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث-١٧

أمحد شاكر، مكتبـة دار التـراث، الطبعـة الثالثـة           : حتقيق) هـ٧٧٤ت(إلمساعيل بن عمر بن كثري      
  .)هـ١٣٩٩(

  : البداية والنهاية-١٨ 
علي جنيب عطوي، دار الريان للتراث، الطبعة األوىل        . حم، د أمحد أبو مل  . د: للحافظ ابن كثري، حتقيق   

  .)هـ١٤٠٨(
  : بذل اهود يف إثبات مشاة الرافضة لليهود-١٩



  ٢٩٦

  .)هـ١٤١٤(تأليف عبداهللا اجلميلي، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، الطبعة الثانية 
  : بطالن عقائد الشيعة-٢٠

  .نشر اإلسالمية العاملية، فيصل أباد، باكستانحممد عبدالستار التونسوي، دار ال

  : تاريخ اخللفاء-٢١
ر الشيخ قاسم الرفاعي، الشيخ حممد العثمـاين، دا       : حتقيق) هـ٩١١ت(لإلمام جالل الدين السيوطي     

  .)هـ١٤٠٦( القلم، بريوت، لبنان، ط األوىل
  ):تاريخ األمم وامللوك( تاريخ الطربي -٢٢

  .حممد أبو الفضل إبراهيـم: حتقيق) هـ٣١٠ت(ربي أليب جعفر حممد بن جرير الط
  : تاريخ مدينة دمشق-٢٣

  .اهللا بن عساكر، خمطوط الظاهرية أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة

  : تأويل خمتلف احلديث-٢٤
حممد حمي الدين األصـفر، املكتـب       : حتقيق) هـ٢٧٦ت(لإلمام أيب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة         

  .)هـ١٤٠٩(وىل اإلسالمي، ط األ
  :التبصري يف الدين-٢٥ 

  .كمال يوسف احلوت، ط األوىل، عامل الكتب: أليب املظفر اإلسفرائيين، حتقيق
  :حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات الطربي واحملدثني-٢٦

  .)هـ١٤١٥( مكتبة الكوثر، الرياض، ط األوىلحممد أحمزون، . د
  :ةالتذكرة يف األحاديث املشتهر-٢٧

مصطفى عبدالقادر عطـا، دار     : حتقيق) هـ٧٩٤ت(لبدر الدين أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا الزركشي         
  .)هـ١٤٠٦(الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

  :ترتيب املوضوعات-٢٨

كمال ابن بسيوين زغلول، دار الكتب      : علق عليه ) هـ٧٤٨ت(لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب        
  .)هـ١٤١٥(بريوت، لبنان، ط األوىل العلمية، 

  :التعريفات-٢٩



  ٢٩٧

  .أليب احلسن اجلرجاين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
  ):تفسري القرآن العظيم(تفسري ابن كثري -٣٠

ط دار إحياء التراث العـريب، بـريوت        ) هـ٧٧٤ت(للحافظ عمادالدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري        
  .)هـ١٣٨٨(

  ):معامل الترتيل( تفسري البغوي -٣١ 

بن عبدالرمحن العك، مـروان     خالد  : حتقيق) هـ٥١٦ت(ني البغوي   لإلمام أيب احلسني حممد بن احلس     
  .)هـ١٤٠٦(سوار، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط األوىل 

  ):جامع البيان يف تأويل القرآن( تفسري الطربي -٣٢
دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط األوىل           ) هـ٣١٠ت(أليب جعفر حممد بن جرير الطربي       

  .)هـ١٤١٢(

  ):اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطيب -٣٣
حممود . د: حممد إبراهيم احلفناوي، خرج أحاديثه    : أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، تعليق       

  .)هـ١٤١٤(حامد عثمان، دار احلديث، القاهرة، ط األوىل 
  : التهذيب تقريب-٣٤

حممـد عوامـة، دار     : تقدمي ومقابلة ) هـ٨٥٢ت(لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر          
  .)هـ١٤٠٦(الرشيد، سوريا، حلب، ط األوىل 

  : التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير مع شرحه تدريب الـراوي-٣٥
  .)هـ١٣٨٥( ط الثانية) هـ٦٧٦ت( شرف النووي لإلمام زكريا حيىي بن

  : تقييد العلم-٣٦

يوسف العـش، دار    : حتقيق) هـ٤٦٣ت(للحافظ أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي           
  .م١٩٧٤إحياء السنة النبوية، ط الثانية 

  : تلبيس إبليس-٣٧ 
  .دار املدين للطباعة والنشر) هـ٥٩٧ت(للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي البغدادي 

  : التلخيـص-٣٨



  ٢٩٨

لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، املطبوع حباشية املستدرك للحاكم، دار الكتب العلمية، بريوت،               
  .)هـ١٤١١(لبنان، ط األوىل 

  : التمهيد والرد على امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة-٣٩

بـريوت،  ،  ةادي أبو ريد  حممد عبداهل  حممود حممد اخلضريي،  : حتقيق) ـه٤٠٣ت(أليب بكر الباقالين    
  .)هـ١٣٦٦( لبنان، دار الفكر العريب

  : التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع-٤٠
حممد زاهد الكوثري، مكتبة املـثىن بغـداد،   : تعليق) هـ٣٧٧ت(حملمد بن أمحد بن عبدالرمحن امللطي  

  .)هـ١٣٨٨(مكتبة املعارف، بريوت 
  : الثقـات-٤١

مطبعـة جملـس دائـرة      ) هـ٣٥٤ت(ن بن أمحد أيب حامت التميمي البسيت        لإلمام احلافظ حممد بن حبا    
  .)هـ١٣٩٥(املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، اهلند 

  : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله-٤٢

تقدمي عبدالكرمي اخلطيب، دار الكتب     ) هـ٤٦٣ت(لإلمام أيب عمر يوسف بن عبدالرب النمري القرطيب         
  .)هـ١٤٠٢(سالمية، القاهرة، ط الثانية اإل

  : احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة-٤٣ 
حممد بن ربيع مدخلي    . د: للحافظ قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين بتحقيق           

  .)هـ١٤١١( ط األوىل دار الراية للنشر،) اجلزء الثاين(والشيخ حممد بن حممود أبو رحيم ) اجلزء األول(
  : حلية األولياء وطبقات األصفياء-٤٤

  .الناشر مكتبة اخلاجني مبصر) هـ٤٣٠ت(للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين 

  : خلق أفعال العباد-٤٥
علـي سـامي    : املطبوع ضمن عقائد السلف، مجـع     ) هـ٢٥٦ت(لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري      

  .ليب، الناشر منشأة املعارف باألسكندريةالنشار، عمار مجعي الطا
  : الرد على الدكتور علي عبدالواحد يف كتابه بني الشيعة وأهل السنة-٤٦

  .)هـ١٤٠٥(دارة ترمجان السنة، الهور، باكستان، ط األوىل إإلحسان إهلي ظهري، 
  : رسالة يف الرد على الرافضة-٤٧



  ٢٩٩

اب خليل الرمحن، الدار الـسلفية، اهلنـد، ط         عبدالوه: حتقيق) هـ٨٨٨ت(أليب حامد حممد املقدسي     
  .)هـ١٤٠٣(األوىل 

  :رسالة يف الرد على الرافضة-٤٨

  .)هـ١٤٠٠(ناصر بن سعد الرشيد، ط الثانية : للشيخ حممد بن عبدالوهاب، حتقيق
  : الرقة والبكاء-٤٩ 

وسـف، دار   حممد خري رمضان ي   : حتقيق) هـ٦٢٠ت(ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي         
  .)هـ١٤١٥(القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، ط األوىل 

  : روضة العقالء ونزهة الفضالء-٥٠
حممد عبدالرزاق محزة، حممد حامد     : حتقيق) هـ٣٥٤ت(لإلمام احلافظ أيب حامت حممد بن حبان البسيت         

  .)هـ١٣٩٧(الفقي، دار الكتب العلمية 

  :نة رياض اجلنة يف الرد على أعداء الس-٥١
  .)هـ١٤٠٥(للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار األرقم، ط الثانية 

  : الرياض النضرة يف مناقب العشرة-٥٢
  .أليب جعفر أمحد الشهري باحملب الطربي، جشيت كتب خانة فيصل آباد

  : من فقهها وفوائدهاوشيء سلسلة األحاديث الصحيحة -٥٣
  :للشيخ حممد ناصرالدين األلباين

  . طبعة مكتبة املعارف بالرياض-٢. ب اإلسالمي طبعة املكت-١
  : السـنة-٥٤

الشيخ حممد  : املكتب اإلسالمي، حتقيق  ) هـ٢٨٧ت(أليب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين         
  .)هـ١٤٠٥(ناصرالدين األلباين، ط الثانية 

  : السـنة-٥٥

زهراين، دار الرايـة للنـشر      عطية ال .د: حتقيق) هـ٣١١ت(أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل         
  .)هـ١٤١٠(والتوزيع، ط األوىل 

  : السـنة-٥٦ 



  ٣٠٠

حممد سعيد القحطاين، دار ابن     .د: حتقيق) هـ٢٩٠ت(أليب عبدالرمحن عبداهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل         
  .)هـ١٤٠٦(القيم، ط األوىل 

  :ابن ماجة سنن -٥٧

حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحياء      : قيقحت) هـ٢٧٥ت(لإلمام احلافظ أيب عبداهللا بن يزيد القزويين        
  .الكتب العربية

  : سنن أيب داود-٥٨
عزت عبيـد الـدعاس،     : تعليق) هـ٢٧٥ت(لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين         

  .عادل السيد، دار احلديث، محص، سـورية
  ):اجلامع الصحيح( سنن الترمذي -٥٩

إبراهيم عطوه عـوض، شـركة      : حتقيق) هـ٢٩٧ت(ورة الترمذي   أليب عيسى حممد بن عيسى بن س      
  .مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

  : سنن الدارمي-٦٠

ع العلمي،  فؤاد أمحد زمزيل، خالد السب     :حتقيق) هـ٢٥٥(دالرمحن الدارمي   لإلمام احلافظ عبداهللا بن عب    
  .)هـ١٤٠٧( دار الريان، ط األوىل

  : السنن الكربى-٦١
  .دار الفكر) هـ٤٥٨ت(لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي 

  ):اتىب(سنن النسائي -٦٢ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب      ) هـ٣٠٣ت(لإلمام احلافظ أيب عبدالرمحن بن شعيب النسائي        

  .)هـ١٣٨٣(مبصر، ط 

  :سري أعالم النبالء -٦٣
نؤوط، مؤسـسة   شعيب األر : حتقيق) هـ٧٤٨ت(ن الذهيب   لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثما       

  .)هـ١٤١٣( الرسالة، ط التاسعة
  :السرية النبوية-٦٤

  .أليب حممد عبدامللك بن هشام، دار الفكر، القاهرة
  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة-٦٥



  ٣٠١

أمحد بن سـعد    . د: حتقيق) هـ٤١٨ت(أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي           
  .محدان الغامدي، دار طيبة للنشر، الرياض

  :شرح السنة-٦٦

حممد سعيد القحطاين، دار . د: حتقيق) هـ٣٢٩ت(لإلمام أيب حممد احلسن بن علي بن خلف الرباري   
  .)هـ١٤٠٨(ابن القيم، ط األوىل 

  :شرح صحيح مسلم-٦٧
  .)هـ١٣٤٧(ط األوىل باألزهر، وي، املطبعة املصرية، لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النو

  :شرح العقيدة الطحاوية-٦٨ 
عبداهللا بن عبداحملسن   . د: حتقيق) هـ٧٩٢ت(لإلمام القاضي علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي            

  .)هـ١٤١٣(التركي، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الثانية 

  :الشريعـة-٦٩
حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية،       :حتقيق) هـ٣٦٠ت(ن احلسن اآلجري    لإلمام أيب بكر حممد ب    

  .)هـ١٤٠٣(بريوت، ط األوىل 
  :شذرات الذهب-٧٠

ـ ١٠٨٩ت(لإلمام أيب الفرج عبداحلي بن العماد احلنبلـي          دار املـسرية، بـريوت، ط الثانيـة        ) هـ
  .)هـ١٣٩٩(

  :الشفا بتعريف حقوق املصطفىصلى اهللا عليه وسلم-٧١
علي حممد البجـاوي، الناشـر، دار       :  موسى اليحصيب األندلسي، حتقيق    للقاضي أيب الفضل عياض بن    

  .الكتاب، بريوت

  :الشيعة وأهل البيت-٧٢
  .)هـ١٤٠٤(دارة ترمجان السنة، الهور، باكستان، ط السابعة إللشيخ إحسان إهلي ظهري، نشر 

  :الشيعة والتشيع-٧٣
  .)هـ١٤٠٤(كستان، ط الثانية للشيخ إحسان إهلي ظهري، نشر ادارة ترمجان السنة، الهور، با

  : الشيعة وحتريف القرآن-٧٤ 



  ٣٠٢

  .)هـ١٤٠٤(دارة ترمجان السنة، الهور، باكستان، ط الرابعة إشر للشيخ إحسان إهلي ظهري، ن
  : الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد-٧٥

فهـد  . دسعد الـشهري،    . د: حتقيق) هـ١٢٤٦ت(للعالمة أيب الفوز حممد أمني بن علي السويدي         
  .جازي اجلهين، رسائل علمية مطبوعة على اآللة الكاتبة. السحيمي، د
  : الصارم املسلول على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم-٧٦

حممـد حمـي الـدين      : حتقيق) هـ٧٢٨ت(لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية          
  .)هـ١٣٩٨(الكتب العلمية عبداحلميد، من توزيع إدارات البحوث العلمية، دار 

  : الصحاح يف اللغة والعلوم-٧٧
  .للعالمة أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، دار احلضارة العربية، بـريوت

  : صحيح البخاري-٧٨

املطبوع مع فتح الباري البن حجر،      ) هـ٢٥٦ت(لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري         
  .حمب الدين اخلطيب، الناشر دار املعرفة، بريوت: ي، تصحيحترقيم حممد فؤاد عبدالباق

  : صحيح اجلامع الصغري-٧٩
  .)هـ١٤٠٨(للشيخ حممد ناصرالدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط الثالثة 

  :ابن ماجة صحيح سنن -٨٠ 
  .)هـ١٤٠٧(مكتب التربية العريب، لدول اخلليج، ط األوىل : للشيخ حممد ناصرالدين األلباين، الناشر

  : صحيح مسلم-٨١
حممد فؤاد عبـدالباقي،    : حتقيق) هـ٢٦١(لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري         

  .املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا

  : الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة-٨٢
عبدالوهاب عبداللطيف،  :  عليه خرج أحاديثه وعلق  ) هـ٩٧٤ت(لإلمام أمحد بن حجر اهليتمي املكي       

  .)هـ١٣٨٥(الناشر مكتبة القاهرة، ط الثانية 
  : ضعيف اجلامع الصغري-٨٣

  .)هـ١٤١٠(للشيخ حممد ناصرالدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط الثالثة 



  ٣٠٣

  : طبقات احلنابلة-٨٤
  .وت، لبنان، الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر، بريىقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعللل

  : الطبقات الكربى-٨٥

  .أليب عبداهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي، دار صادر، بريوت
  : ظالل اجلنة يف ختريج السنة-٨٦

  .)هـ١٤٠٥(للشيخ حممد بن ناصرالدين األلباين، املطبوع مع كتاب السنة البن أيب عاصم، ط الثانية 
  : صدر اإلسالم عبداهللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف-٨٧ 

  .)هـ١٤٠٥(للشيخ سليمان بن محد العودة، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيـع، ط األوىل 
  : العقد الفريد-٨٨

  .)هـ١٣٨١(أليب عمر أمحد بن حممد بن عبدربه األندلسي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط الثانية 

  : عقيدة ابن قتيبة-٨٩
  .)هـ١٤١٢(مكتبة الصديق، ط األوىل للدكتور علي بن نفيع العلياين، 

  : العقيدة الطحاوية-٩٠
املطبوعة مع شرحها البن أيب العـز احلنفـي،         ) هـ٣٢٢ت(لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي        

  .)هـ١٤١٣(عبداهللا بن عبداحملسن التركي، وشعيب األرنؤوط، ط الثانية . د: بتحقيق
  :صلى اهللا عليه وسلم صحابة بعد وفاة النيبالعواصم من القواصم يف حتقيق مواقف ال-٩١

حمب الـدين اخلطيـب، دار      : حتقيق) هـ٥٤٣ت(بن العريب   القاضي أيب بكر حممد بن عبداهللا       لإلمام  
  .)هـ١٤٠٥(الكتب السلفية، ط األوىل 

  : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء-٩٢

  .)هـ١٤١٢(مكتبة العبيـكان، ط الثانية مجع الشيخ أمحد بن عبدالرزاق الدويش، طبع ونشر 
  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري-٩٣

  .مطبعة املعرفة، بريوت) هـ٨٥٢ت(لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين 
  : فتح القدير بني فين الرواية والدراية من علم التفسري-٩٤ 

  .شردار الفكر للطباعة والن) هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين 



  ٣٠٤

  :الفرق بني الفرق -٩٥
 الدين عبداحلميد، دار املعرفة، حممـد حمي: حتقيق) هـ٤٢٩ت(غدادي لعبدالقاهر بن ظاهر بن حممد الب    

  .بريوت، لبنان

  : الفصل يف امللل واألهواء والنحل-٩٦
رمحن عبدال.حممد إبراهيم نصر، د   .د: لإلمام أيب حممد علي بن أمحد املعروف بابن حزم األندلسي، حتقيق          

  .)هـ١٤٠٥(عمرية، دار اجليل، بريوت، 
  : فضائل الصحابة-٩٧

وصي اهللا بن حممد عباس، ط جامعة أم القرى،         : حتقيق) هـ٢٤١ت(لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حنبل       
  .)هـ١٤٠٣(ط األوىل 

  : الفوائد اموعة-٩٨

دالوهاب عبـداللطيف،   عبدالرمحن بن حيىي املعلمي عب    : حتقيق) هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين     
  .مطبعة السنة احملمدية

  : القاموس احمليط-٩٩
  .لبنـانبادي، ط عامل الكتب، بريوت، آللعالمة حممد بن يعقوب الفريوز 

  :قطر الويل على حديث الويل-١٠٠
  .إبراهيم هالل، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان. د: حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق

  :يف التاريخ الكامل -١٠١ 
 بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبدالكرمي املعروف بابن األثـري، دار              عليللعالمة عزالدين أيب احلسن     

  .)هـ١٣٨٥(صادر بريوت، لبنان 

  :الكامل يف ضعفاء الرجال-١٠٢
  .)هـ١٤٠٤(لإلمام احلافظ أيب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين، دار الفكر، ط األوىل 

  : ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن،ف لشرح مذاهب أهل السنةالكتاب اللطي-١٠٣
عبداهللا بن حممد البصريي، مكتبة الغرباء      .د: حتقيق) هـ٣٨٥ت(أليب حفص عمر بن أمحد بن شاهني        

  .)هـ١٤١٦(األثرية، ط األوىل 



  ٣٠٥

  :من اعتقاده وبيا، وكيفية مذهبهم،كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة-١٠٤
  .حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا: حتقيق) هـ٤٧٠ت(لك بن أيب الفضائل احلمادي حملمد بن ما

  :كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النـاس-١٠٥

  .دار إحياء التراث العريب، بريوت) هـ١١٦٢ت(للشيخ إمساعيل بن حممد العجلوين 
  :الكفاية يف علم الرواية-١٠٦

منشورات املكتبـة العلميـة     ) هـ٤٦٣ت( بكر أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي         لإلمام أيب 
  .باملدينة املنورة

  :الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة-١٠٧ 
  .)هـ١٤٠٣(لإلمام جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان 

  :لسان العرب-١٠٨

د بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر، بريوت، ط الثالثة            لإلمام أيب الفضل مجال الدين حمم     
  .)هـ١٤١٤(

  :ملع األدلة يف عقائد أهل السنة-١٠٩
ـ : حتقيق) هـ٤٧٨ت(لعبدامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين املعروف بإمام احلرمني            حـسني   ةفوقي

  .)هـ١٣٨٥(حممود، القاهرة، الدار املصرية للتأليف 
  :قاد اهلادي إىل سبيل الرشادملعة االعت-١١٠

بـدر  : حتقيـق ) هـ٦٢٠ت(قدامة املقدسي    مد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن      لإلمام موفق الدين أيب حم    
  .)هـ١٤٠٦(البدر، ط األوىل 

  :جممع الزوائد ومنبع الفوائد-١١١

الثانيـة  الناشر دار الكتب، بريوت، لبنان، ط       ) هـ٨٠٧ت(للحافظ نورالدين علي بن أيب بكر اهليثمي        
  .م١٩٦٧

  :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية-١١٢
  .)هـ١٣٩٨(مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد، تصوير الطبعة األوىل 

  :خمتار الصحاح-١١٣ 



  ٣٠٦

  .م١٩٨٦للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، بريوت، 
  :يةخمتصر التحفة اإلثين عشر-١١٤

: تأليف شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي، اختصره وهذبه السيد حممود شكري األلوسـي، حتقيـق       
  .)هـ١٣٧٣(حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، القاهرة، 

  :املستدرك على الصحيحني-١١٥

 بـريوت،   مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية،     : لإلمام أيب عبداهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق     
  .)هـ١٤١١(لبنان، ط األوىل 

  :مسند اإلمام أمحد-١١٦
  .ملتزم النشر والطبع، دار الفكر العريب) هـ٢٤١ت(لإلمام أيب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل 

  :املسودة يف أصول الفقه-١١٧

 وشـيخ   جمدالدين عبدالسالم بن عبداهللا، وشهاب الدين عبداحلليم بن عبدالسالم،        : لألئمة من آل تيمية   
  .اإلسالم أمحد بن عبداحلليم، مطبعة املدين، مصر

  :مشكاة املصابيح-١١٨
حممد ناصرالدين األلباين، املكتـب اإلسـالمي، ط الثالثـة          : حملمد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، حتقيق     

  .)هـ١٤٠٥(
  :املصنف يف األحاديث واآلثار-١١٩ 

حممد عبدالسالم شاهني، دار الكتب     : حتقيق) هـ٢٣٥ت(لإلمام أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة          
  .)هـ١٤١٦(العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

  :معامل السنن شرح سنن أيب داود-١٢٠

عبدالسالم عبدالـشايف، دار الكتـب      : ترقيم) هـ٣٨٨ت(لإلمام أيب سليمان بن محد اخلطايب البسيت        
  .)هـ١٤١١(العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل 

  : البلدانمعجم-١٢١
  .)هـ١٣٩٩(لإلمام أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي، دار إحياء التراث العريب، بريوت 

  :املغـازي-١٢٢



  ٣٠٧

سهيل زكار، دار الفكر،    . د: حتقيق) هـ١٢٤ت(لإلمام حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن شهاب الزهري          
  .)هـ١٤٠٠(ط األوىل 

  :املغـازي-١٢٣

  .الكتـب ماردسن جونس، بريوت، عامل: ققيحملمد بن عمر الواقدي، حت
  :املغـين-١٢٤

عبداهللا بـن   . د: حتقيق) هـ٦٢٠ت(ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي             
  .)هـ١٤٠٦(عبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة، القاهرة، ط األوىل . عبداحملسن التركي، د

  :مفردات ألفاظ القرآن-١٢٥ 
صفوان عـدنان داوودي، دار القلـم، الـدار الـشامية، ط األوىل             : مة الراغب األصفاين، حتقيق   للعال

  .)هـ١٤١٢(

  :املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم-١٢٦
 الدين ديب مستو، يوسـف      حمي: حتقيق )هـ٦٥٦ت(س أمحد بن عمر القرطيب      لإلمام احلافظ أيب العبا   

  .)هـ١٤١٧( الكلم الطيب، دمشق، بريوت، ط األوىل دار ابن كثري، بريوت، دمشق، دار... على بديوي
  :املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة-١٢٧

حممد عثمان اخلـشت، دار الكتـاب        :حتقيق) هـ٩٠٢ت(الرمحن السخاوي   للعالمة الشيخ حممد عبد   
  .)هـ١٤٠٥( العريب، ط األوىل

  :نيمقاالت اإلسالميني واختالف املصل-١٢٨
، مكتبة  )هـ١٣٨٩( الدين عبداحلميد، ط الثانية      حممد حمي : حتقيق) هـ٣٣٠ت(شعري  أليب احلسن األ  

  .النهضة املصرية

  :مقاييس اللغة-١٢٩
  .)هـ١٤١١(عبدالسالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط األوىل : أليب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق

  :مقدمة يف أصول التفسري-١٣٠
حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية، القـاهرة، ط        :  بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيق     لشيخ اإلسالم أمحد  

  .اخلامسة
  :املقنع يف علوم احلديث-١٣١ 



  ٣٠٨

عبداهللا يوسف اجلديع، دار فـواز      : لإلمام احلافظ سراج الدين عمر بن علي املشهور بابن امللقن، حتقيق          
  .)هـ١٤١٣(للنشر، اإلحساء، ط األوىل 

  :نحلامللل وال-١٣٢

األستاذ أمحد فهمي حممـد، دار      : حتقيق) هـ٥٤٨ت(لإلمام أيب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين        
  .)هـ١٤١٣(الكتب العلمية، ط الثانية 

  :املنار املنيف يف الصحيح والضعيف-١٣٣
  :لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية

  .عات اإلسالمية، الطبعـة األولـى حتقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبو-١
  .)هـ١٤٠٨(أمحد عبدالشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، :  حتقيق-٢

  :مناقب اإلمام أمحد-١٣٤

عبـداهللا بـن عبداحملـسن التركـي، ط األوىل          . د: للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي، حتقيق      
  .)هـ١٣٩٩(

  :منهاج السنة-١٣٥
دارة الثقافة والنشر جبامعـة     إحممد رشاد سامل، طبع     : ية، حتقيق ليم بن تيم  لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحل    

  .)هـ١٤٠٦(اإلمام حممد بن سعود اإلسالميـة، ط األوىل، 
  :املوافقات يف أصول الشريعة-١٣٦

  .عبداهللا دراز، املكتبة التجارية مبصر: ترقيم) هـ٧٩٠ت(أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب 
  :املوضوعـات-١٣٧ 

توفيق محدان، دار الكتب العلميـة،      : حتقيق) هـ٥٩٧ت(أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي        
  .)هـ١٤١٥(بريوت، لبنان، ط األوىل 

  :ميزان االعتدال يف نقد الرجال-١٣٨

  .علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر: أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق
  :لنهاية يف غريب احلديثا-١٣٩

  ).هـ٦٠٦ت(لإلمام أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري 



  ٣٠٩

  :النهاية يف الفنت واملالحم-١٤٠
حممد أمحد عبـدالعزيز، املكتـب الثقـايف للنـشر          : حتقيق) هـ٧٧٤ت(أليب الفداء إمساعيل بن كثري      

  .والتوزيع، القاهرة

  :النهي عن سب األصحاب-١٤١
 الدين جنيب، دار العروبـة،      حمي: حتقيق) هـ٦٤٣ت(احد املقدسي   حممد بن عبدالو  لإلمام أيب عبداهللا    

  .)هـ١٤١٣(الكويت، دار ابن العمـاد، بـريوت، ط األوىل 
  :نونية القحطاين-١٤٢

حممد أمحد سيد أمحد، مكتبـة وادي       : أليب حممد عبداهللا بن حممد األندلسي القحطاين، تصحيح وتعليق        
  .)هـ١٤٠٩(التوزيع، ط األوىل 

  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-١٤٣

حممد حمي الدين عبداحلميد، ط     : حتقيق) هـ٨٦١ت(أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان           
  .م١٩٤٨األوىل 

  مصادر ومراجع الرافضة:  ثانياً
  : االحتجـاج-١

وعات، بريوت، لبنان، ط    أليب منصور أمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي، منشورات األعلمي للمطب           
  .)م١٩٨٣_هـ١٤٠٣(الثانية 

  : االختصـاص-٢
علي أكرب الغفاري، منـشورات مجاعـة       : تصحيح وتعليق ) باملفيد(حممد بن حممد بن النعمان امللقب       
  .املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم، إيران

  : أصل الشيعة وأصوهلا-٣
، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات،      )هـ١٤٠٢(حممد احلسني آل كاشف الغطاء، ط الرابعة        

  .بريوت، لبنان
  : أعيان الشيعة-٤

  .تأليف حمسن األمني العاملي، طبعة دار التعارف، بريوت
  : أمايل الطوسي-٥



  ٣١٠

  .)هـ١٤٠١(تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطوسي، ط الثانية 
  : أمل اآلمل-٦

  .محد احلسيين، نشر دار الكتاب اإلسالمي، قم، إيرانأ: حتقيق) احلر العاملي(حممد بن احلسن 

  : األنوار النعمانية-٧
  .تأليف نعمة اهللا املوسوي اجلزائري، مطبعة شركة جاب تربيز، إيران

  : األنوار الوضية يف العقائد الرضوية-٨ 
  .بحراينبن خلف بن أمحد العصفور الأبو أمحد أمحد : البحراين، حتقيقحسني بن الشيخ حممد العصفور 

  : أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات-٩
تأليف الشيخ املفيد بن حممد بن حممد النعمـان، نـشر دار الكتـاب اإلسـالمي، بـريوت، لبنـان                    

  .)م١٩٨٣_هـ١٤٠٣(

  :اإليضـاح-١٠
ـ ١٤٠٢(أليب حممد الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري، الطبعة األوىل    ، منـشورات  )م١٩٨٢_هـ

  .لمطبوعات، بريوت، لبنـانمؤسسة األعلمي ل
  :اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة-١١

  .تأليف حممد بن احلسن احلر العاملي، املطبعة العلمية، قم، إيران
  :حبار األنوار اجلامعة لدور أخيار األئمة األطهار-١٢

الوفـاء ، مؤسسة)هـ١٤٠٣(لسي، ط الثانية تأليف حممد باقر ا.  
  :سري القرآنالربهان يف تف-١٣

  .)هـ١٣٩٣(هلاشم بن سليمان احلسيين البحراين، املطبعة العلمية، قم، إيـران، ط 

  :بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد صلى اهللا عليه وسلم-١٤
منشورات األعلمـي، طهـران، تـاريخ الطبعـة         ) الصفار(أليب جعفر بن حممد بن احلسن بن فروخ         

  .)هـ١٣٦٢(
  :ولحتفة عوام مقب-١٥ 

  .مطبعة حيدر بريس، الهور) جمهول املؤلف(



  ٣١١

  :تفسري العياشي-١٦
  .نشر املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران) بالعياشي(حملمد بن مسعود بن عياشي املعروف 

  :تفسري القمي-١٧

  .، مطبعة النجـف)هـ١٣٨٧(أليب احلسن علي بن إبراهيم القمي، ط الثانية 
  : تنقيح املقال يف علم الرجال-١٨

  .)هـ١٣٥٢( املطبعة املرتضوية يف النجف سنةعبداهللا املامقاين، طبع يف 
  :تمث اهتدي-١٩

  .حممد التيجاين السماوي، مؤسسة الفجر، لندن. د
  :ثواب األعمال وعقاب األعمال-٢٠

علي أكرب الغفاري، الناشر قم كتيب جنفي،       : أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابوية القمي، تعليق          
  .بة الصدوق، طهرانمكت

  ):فارسي(حق اليقني -٢١

  .تأليف حممد باقر السي، مدير انتشارات علمية إسالمية بازار شـريازي
  :حق اليقني يف معرفة أصول الدين-٢٢

  .عبداهللا شرب، دار الكتاب اإلسالمي
  :احلكومة اإلسالمية-٢٣ 

  .آية اهللا اخلميين، من منشورات املكتبة اإلسالمية الكربى
  :اخلصـال-٢٤

علي أكرب الغفاري، نـشر     : تصحيح) الصدوق(أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي           
  .مكتبة الصدوق، دار التعارف

  :الذريعة إىل تصانيف الشيعة-٢٥

  .)هـ١٤٠٣(غا بزرك الطهراين، دار األضواء، بريوت، لبنان، ط آل
  :رجال الطوسي-٢٦

  .)هـ١٣٨٠(سي، املطبعة احليدرية يف النجف، أليب جعفر حممد بن احلسن الطو



  ٣١٢

  :رجال العالمة احللي-٢٧
ـ ١٣٨١(الطبعة الثانية   ) بالعالمة(احلسن بن يوسف بن علي بن املطهر احللي املعروف            )م١٩٦١_هـ

  .منشورات املطبعة احليدرية بالنجف

  ):معرفة أخبار الرجال(رجال الكشي -٢٨
  . دهوينمبباي املطبعة الصفوية ببلـدة تأليف حممد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي،

  :الرجعـة-٢٩
  .أمحد بن زين الدين األحسائي، الطبعة الثانية منشورات مكتبة العالمة احلائري العامة، كربالء

  :الشيعة هم أهل السنة-٣٠
  .للدكتور حممد التيجاين السماوي، مؤسسة الفجر، لندن

  :الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي-٣١ 

املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية،     :  الدين حممد علي بن يونس العاملي النباطي، عنيت بنشره         لزين
  .مطبعة احليدري

  :عقائد اإلمامية-٣٢
  .، مطبوعات النجاح، القاهرة)هـ١٣٩١(حممد رضا املظفر، ط الثالثة 

  :عقائد اإلمامية اإلثين عشرية-٣٣
  .سسة الوفاء، بريوت، لبنانتأليف املوسوي الزجناين النجفي، مؤ

  :علل الشرائع-٣٤
أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها يف     

  .)م١٩٦٦_هـ١٣٨٥(النجف 

  :علم اليقني يف أصول الدين-٣٥
  ).ع وتارخيهاليوجد مكان الطب(باملوىل حمسن الكاشاين : تأليف حممد بن املرتضى املدعو

  :الغيبـة-٣٦
  .النعمـان لطوسي، ط الثانية، طبع يف مطابعأليب جعفر حممد بن احلسن ا

  :فرق الشيعة-٣٧



  ٣١٣

  .، منشورات دار األضواء، بريوت، لبنان)م١٩٨٤_هـ١٤٠٤(للحسن بن موسى النوخبيت، ط الثانية 
  :سألوا أهل الذكراف -٣٨

  . لندنللدكتور حممد التيجاين السماوي، مؤسسة الفجر،

  :ثبات حتريف كتاب رب األربابإفصل اخلطاب يف -٣٩ 
  .حسني بن حممد تقي النوري الطربسي، طبعة حجرية

  :الفهرسـت-٤٠
  .، مؤسسة بريوت، لبنان)م١٩٨٣_هـ١٤٠٣(أليب جعفر الطوسي، ط الثالثة 

  :الكـايف-٤١
اشر دار الكتب اإلسالمية،    علي أكرب الغفاري، الن   : أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليين، تصحيح وتعليق       

  .طهران

  :كتاب سليم بن قيس الكويف-٤٢
  .منشورات مؤسسة األعلمي، بريوت، لبنان

  :كشف األسرار-٤٣
سـليم اهلـاليل، ط األوىل      : حممد البنداري وعلـق عليـه     . د: روح اهللا اخلميين، ترمجه عن الفارسية     

  .، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان)م١٩٨٧_هـ١٤٠٨(
  :لغمة يف معرفة األئمةكشف ا-٤٤

أليب احلسن علي بن عيسى األربلي، الناشر مكتبة بين هامشي، تربيز، املطبعة العلمية، قم، تاريخ الطبـع                 
  .)هـ١٣٨١(

  :الكشـكول-٤٥

  .طهـران صـدار مكتبـة نينـوي احلديثـة،ليوسـف البحـراين، إ
  :كمال الدين ومتام النعمة-٤٦ 

  .ط الثانية، نشر دار الكتب اإلسالمية، طهران) الصدوق(ني أليب جعفر حممد بن علي بن احلس
  :ألكون مع الصادقني-٤٧

  .للدكتور حممد التيجاين السماوي، مؤسسة الفجر، لندن



  ٣١٤

  :لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث-٤٨
ط الثانيـة   حممد صادق حبر العلوم، دار األضواء، بريوت، لبنـان،          : ليوسف بن أمحد البحراين، حتقيق    

  .)م١٩٨٦_هـ١٤٠٦(

  :جممع البحرين-٤٩
  .)هـ١٣٦٢(السيد أمحد احلسيين، الناشر مرتضوي، تاريخ الطبع : لفخر الدين الطرحيي، حتقيق

  :احملاسـن-٥٠
  .تأليف أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ط الثانية، الناشر دار الكتب اإلسالمية، قم، إيران

  :املسائل اخلراسانية احملاسن النفسانية يف أجوبة -٥١
ـ ١٣٩٩(تأليف حسني بن الشيخ حممد آل عصفور الدرازي البحــراين، ط األوىل              ، )م١٩٧٩_هـ

  .منشورات دار املشرق العريب الكبري، بريوت، البحرين

  :مرآة العقول يف شرح أخبار الرسول-٥٢
  .، دار الكتب اإلسالمية، طهران)هـ١٤٠٤(حممد باقر السي، ط الثانية 

  :فتاح اجلنانم-٥٣ 
  .نشر مكتبة املاحوزي، البحرين) جمهول املؤلف(

  :املقاالت والفرق-٥٤
  .م١٩٦٣سعد عبداهللا األشعري، نشر مؤسسة مطبوعايت عطاين، طهران 

  :حيضره الفقيه من ال-٥٥
أليب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، بـريوت،                

  .لبنان

  :اء البشر يف القرن الرابع عشرنقب-٥٦
غا بزرك الطهراين، مطبعة سعيد مشهد، نشر دار املرتـضى للنـشر، مـشهد إيـران، ط الثانيـة                   آل

   .)هـ١٤٠٤(



  ٣١٥

 الفهرس

  ١................................................ االنتصار للصحب واآلل من افتراءات السماوي الضال 

  ١...........................................................القسم األول الرد عليه يف كتابه مث اهتديت   

  ١...................................................................عامر الرحيليإبراهيم بن / الدكتور
  ٢............................................................................................:املقدمة

  ٢......................................................................:]مكائد األعداء ضد اإلسالم  [
  ٣....................................................................:] العلماء يف نشأة الرافضةأقوال [

  ٥............................................................................:]مكامن خطر الرافضة [
  ٧..................................................................: ]حقيقة التيجاين السماوي وكتبه [

  ١٢....................................................................:تعريف الرافضة:  املبحث األول

  ١٣...........................................................................:  سبب تسميتهم رافضة 
  ١٦............................................:شأمنشأة الرافضة وبيان دور اليهود يف ن: املبحث الثاين

  ٢٤..................................................:تعريف موجز بأهم عقائد الرافضة: املبحث الثالث
  ٢٤.........................................:]عقيدة البداء هللا تعاىل عند الرافضة  [: عقيدة البداء هللا تعاىل 

  ٢٧................................................................: عقيدة حتريف القرآن عند الرافضة
  ٣٢.....................................:]عقيدة الرافضة يف اإلمامة واألئمة  [: عقيدم يف اإلمامة واألئمة 

  ٣٧................................................:]عقيدة الرافضة يف الصحابة [: عقيدم يف الصحابة
  ٤٢...................................................................................: عقيدة الرجعة

  ٤٥...........................................................:]ة الرافضة يف التقيةعقيد  [: عقيدة التقية

  ٥٠.......................................:مطاعن الرافضة على أئمة أهل السنة وعلمائهم:  املبحث الرابع
  ٥٣...............................................................: طعنهم يف اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا 

  ٥٣..................................................................: طعنهم يف اإلمام مالك رمحه اهللا 
  ٥٤................................................................: طعنهم يف اإلمام الشافعي رمحه اهللا 



  ٣١٦

  ٥٤...................................................................: طعنهم يف اإلمام أمحد رمحه اهللا 
  ٥٤............................................................: وأما اإلمامان احملدثان البخاري ومسلم

  ٥٧........................................: ومن عقيدمموقف أهل السنة من الرافضة: املبحث اخلامس 

  ٥٧.................................................:موقف أهل البيت من الرافضة ومن عقائدهم :  أوالً
  ٥٧............................:  السنة فمما جاء عنهم يف براءم من عقائد الرافضة وتأصيلهم عقيدة أهل 

  ٥٨..............................................................: قول احلسن بن علي رضي اهللا عنهما 
  ٥٨.............................................................: قول احلسني بن علي رضي اهللا عنهما

  ٥٨....................................................................: قول علي بن احلسني رمحه اهللا 
  ٥٩.........................................................................: قول حممد بن علي الباقر 

  ٥٩.......................................................................: قول زيد بن علي رمحه اهللا 

  ٦٠.....................................................................: قول جعفر بن حممد الصادق
  ٦١...................................................:أقوال املنسوبني للتشيع من األئمة املتقدمني   :  ثانيا

أقوال أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم يف الرافضة          [:أقوال أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم      :  ثالثاً
  ٦٣...............................................................................................:]اإلمامية

  ٦٣...................................................:)هـ٦٢( قول علقمة بن قيس النخعي رمحه اهللا   
  ٦٣............................................................:)هـ١٠٥( قول عامر الشعيب رمحه اهللا 

ـ ١١٢( قول طلحة بن مصرف رمحه اهللا     ٦٤......................................................:)ه
ـ ١٥٠( حنيفة رمحه اهللا  قول اإلمام أيب   ٦٤........................................................:)ه

  ٦٥.........................................................:)هـ١٥٥( قول مسعر بن كدام رمحه اهللا 

  ٦٥..........................................................:)هـ١٦١( قول سفيان الثوري رمحه اهللا 
  ٦٥....................................................:)هـ١٧٩( قول اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا  

  ٦٦.....................................................:)هـ١٨٢( قول القاضي أيب يوسف رمحه اهللا 
  ٦٦...................................................:)هـ١٩٨( قول عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا 



  ٣١٧

  ٦٦........................................................:)هـ٢٠٤( قول اإلمام الشافعي رمحه اهللا ١
ـ ٢٠٦( قول يزيد بن هارون رمحه اهللا  ١   ٦٦.......................................................:)ه

  ٦٦...............................................:)هـ٢١٢( قول حممد بن يوسف الفريايب رمحه اهللا  ١

  ٦٧.....................................:)هـ٢١٩( قول أيب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي رمحه اهللا    ١
  ٦٧......................................................:)هـ٢٢٤( قول القاسم بن سالم رمحه اهللا ١

ـ ٢٢٧( قول أمحد بن يونس رمحه اهللا ١   ٦٧........................................................:)ه
  ٦٧..................................................:)هـ٢٤١( قول اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  ١

  ٦٨.......................................................:)هـ٢٥٦( قول اإلمام البخاري رمحه اهللا ١
  ٦٨......................................................:)هـ٢٦٤(محه اهللا  قول أيب زرعة الرازي ر١

ـ ٢٧٦( قول عبد اهللا بن قتيبة رمحه اهللا   ١   ٦٨......................................................:)ه

ـ ٣٢١( قول اإلمام الطحاوي رمحه اهللا ٢   ٦٩......................................................:)ه
  ٦٩.....................................:)هـ٣٢٩( قول احلسن بن علي بن خلف الرباري رمحه اهللا   ٢

  ٦٩......................................................:)هـ٣٨٥( قول أيب حفص عمر بن شاهني ٢
  ٦٩..............................................................:)هـ٣٨٧( قول ابن بطة رمحه اهللا   ٢

ـ ٣٨٧( قول اإلمام القحطاين رمحه اهللا ٢   ٧٠.......................................................:)ه
  ٧٠......................:)هـ٥٣٥(اعيل بن حممد األصبهاين رمحه اهللا  أيب القاسم إمس) قوام السنة( قول ٢

  ٧٠.....................................................:)هـ٥٤٣( قول أيب بكر بن العريب رمحه اهللا  ٢
ـ ٥٤٤( قول القاضي عياض رمحه اهللا ٢   ٧٠........................................................:)ه

  ٧٠..........................................................:)هـ٥٩٧( قول ابن اجلوزي رمحه اهللا  ٢

  ٧١...............................................:)هـ٧٢٨( أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا   ٢
  ٧٤...............................................................:)هـ٧٤٨( قول الذهيب رمحه اهللا ٣

  ٧٥.............................................................:)هـ٧٥١( قول ابن القيم رمحه اهللا  ٣
  ٧٥.............................................................:)هـ٧٧٤( قول ابن كثري رمحه اهللا   ٣



  ٣١٨

  ٧٥....................................................:)هـ٨٨٨( قول أيب حامد املقدسي رمحه اهللا ٣
  ٧٦...................................:)هـ١٢٠٦( قول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا   ٣

ـ ١٢٥٠( قول اإلمام الشوكاين رمحه اهللا ٣   ٧٦.....................................................:)ه

  ٧٦.......................................:)هـ١٢٣٩( قول عبد العزيز بن ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا ٣
  ٧٧............................:)حرسها اهللا( أقوال بعض هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية  ٣

  ٧٩.................................................: نقد عام للمؤلِّف ومنهجه يف كتبه: املبحث السادس
  ٧٩.....................................................................................:جهله:  أوالً

  ٨١......................................................................:غروره وإعجابه بنفسه:  ثانياً
  ٨٣.............................................................................:كذبه وتدليسه :  ثالثاً

  ٨٥..........................................................................: تناقضه يف كالمه :  رابعاً

  ٨٩...........................................................:اتباعه اهلوى والظن يف أحكامه:  خامساً
  ٩٢.........................................:ملؤلف ألصول التأليف اليت درج عليها أهلهخمالفة ا:  سادساً

  ٩٧...................................................:خمالفة املؤلف للمنهج الذي ألزم به نفسه:  سابعاً
  ١٠٣................:]الرد على التيجاين الضال يف كتابه مث اهتديت [ :يتالرد على املؤلف يف كتابه مث اهتد 

  ١٠٣..................................: الرد على املؤلف يف مسمى الكتاب وبيان خمالفته للحق والصواب
  ١٠٧.......:إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم البحوث اليت تقود إىل احلقيقة، والرد عليه : ف قول املؤل

  ١١٣.:  زعم املؤلف أن اختالف الصحابة هو الذي حرم األمة العصمة، وأدى إىل تفرقها، ومتزقها، والرد عليه
  ١٣٠........: دعوى املؤلف أن الصحابة مل ميتثلوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صلح احلديبية والرد عليه 

 صلى اهللا عليه وسلم بكتابة الكتاب الذي أمر به يف مرض            دعوى املؤلف أن الصحابة مل ميتثلوا أمر النيب       
  ١٣٦.................................................................:موته، وطعنه عليهم، والرد عليه يف ذلك

  ١٤٧............................: طعن املؤلف على الصحابة بدعوى تركهم إنفاذ جيش أسامة والرد عليه

 تقسيم الرافضي الصحابة إىل ثالثة أقسام وزعمه أن منهم من نزل القرآن بتوبيخهم والتحذير منـهم                
  ١٥٦....................................................................................:والرد عليه يف ذلك

، والـرد   )ٌد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ       محم(:  طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل     



  ٣١٩

  ١٥٧..................................................................................................:عليه
  ١٥٨.: والرد عليه)وما محمٌد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرُّسلُ (:  طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل

 يا أَيُّها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه            (: طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل      
  ١٦١........................................................................:  والرد عليه)..اثَّاقَلْتم إِلَى اَألرضِ 

 والـرد   )..أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه        (: طعن الرافضي على الصحابة بقوله تعاىل      
  ١٦٣..................................................................................................:عليه

  ١٧١............................................:طعن الرافضي على الصحابة حبديث احلوض والرد عليه  

  ١٨٥........................................: زعم الرافضي أن الصحابة غريوا حىت يف الصالة والرد عليه 
  ١٩٣............:لرافضي يف عمر رضي اهللا عنه وزعمه أنه كان جيتهد يف مقابل النصوص والرد عليه  طعن ا 

  ١٩٦.....................................:والرد عليه) فلم نصرب (طعن الرافضي على الصحابة بقول أنس  

  ٢٠١........:طعن الرافضي على الشيخني ببعض ما أثر عنهما من أقوال يف شدة خوفهما من اهللا والرد عليه 
  ٢٠٤....................:طعن الرافضي يف أيب بكر خبالفه مع فاطمة رضي اهللا عنهما يف املرياث والرد عليه    

  ٢١٢.............:طعن الرافضي يف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مبشاركتها يف حرب اجلمل والرد عليه 
وأن ذلك من أسـباب     ) واله فعلي مواله  من كنت م  : (دعوى الرافضي النص على خالفة علي حبديث       

  ٢٢٤...................................................................................:استبصاره والرد عليه
  ٢٣١...............................................: إام الرافضي أبا بكر بالظلم مبنعه فاطمة من املرياث  

  ٢٣١.........:ضي اإلمجاع على إمامة علي وفضله وعدم اإلمجاع على إمامة أيب بكر والرد عليهدعوى الراف 
  ٢٤٧...:ودعواه أنه من أسباب استبصاره والرد عليه ) أنا مدينة العلم وعلي باا :  (استدالل الرافضي حبديث  

  ٢٥٨...........................: والرد عليه) أنت مين مبرتلة هارون من موسى:  (استدالل الرافضي حبديث  

  ٢٦١................................:والرد عليه) من كنت مواله فعلي مواله :  (استدالل الرافضي حبديث  
  ٢٦٣..............: والرد عليه) علي مين وأنا من علي، وال يؤدي عين إال علي:  (استدالل الرافضي حبديث  

  ٢٦٥..............................:والرد عليه) إن هذا أخي ووصيي وخليفيت:  (استدالل الرافضي حبديث  
  ٢٦٦............................................:والرد عليه يف ذلك) الثقلني:  (استدالل الرافضي حبديث  

لى اهللا عليه وسلم، وطعنه يف أيب بكـر         دعوى الرافضي أن أبا بكر وعمر وعثمان خالفوا سنة النيب ص           



  ٣٢٠

  ٢٧٢..............................................................................:حبرب املرتدين والرد عليه 
  ٢٨٠................................: ...)مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح   :  (احتجاج الرافضي حبديث 

  ٢٨٢................................:]والرد عليه...) من سره أن حييا حيايت:   (احتجاج الرافضي حبديث[ 

دعوى الرافضي أن الصحابة كانوا جيتهدون مقابل النصوص، وأن أول من فتح هذا الباب عمر، والرد                 
  ٢٨٤..........................................................................................:عليه يف ذلك

  ٢٩١..........:وأبعدوا علياً عن اخلالفة والرد عليه يف ذلك) الغدير:(دعوى الرافضي أن الصحابة ردوا نص 
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