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٢١١٣-٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

.- ١٩٦٤الخياط، محسن، 

مقدمة [تأليف الحاج محسن الخياط؛ / االفصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح 
قسم الشؤون العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء- . بعة األولى الط–]. محمد علي الحلو. اللجنة العلمية

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية . الفكرية والثقافية 

).١٥١قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. مجلد٢

.يحتوي على هوامش ألئمة المصادر: تبصرة ببليوغرافية

، نبي االسالم، )ص(محمد . ٣. دفع مطاعن–صفات –اهللا . ٢. ريفدراسة وتع–االحاديث الموضوعة . ١
دفع –ايمان –. هـ. ق٣–٩١، )ع(ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم . ٤. دفع مطاعن–. هـ١١-هـ .ق٥٣

. هـ ٢٣-هـ . ق٤٠عمر بن الخطاب، . ٦. شبهات. هـ ١٣-هـ . ق٥١ابو بكر، عبد اهللا بن ابي قحافة، . ٥. مطاعن
٢٠معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن صخر، . ٨. شبهات –. هـ٥٨- هـ . ق٩عائشة بنت أبي بكر، . ٧. شبهات –
. شبهات –محدثوا اهل السنة . ١٠. شبهات –احاديث –الصحابة . ٩. شبهات–احاديث –. هـ ٦٠-هـ . ق

الحلو، . الف. دقع مطاعن–القرآن . ١٢. دودشبهات ور–احاديث اهل السنة –عقائد الشيعة االمامية . ١١
.السلسلة. ج. العنوان. ب . ، مقدم-١٩٥٧محمدعلي، 

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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حيِمالرمِنحالراِهللاِمسِب

}دهاِس ولِلن انيَذا بهتَّقِنيِعظٌَة لِلْمومو ى{

١٣٨اآلية / رة آل عمرانسو

}ا إِلَى مالَوتَع مِإذَا ِقيلَ لَهُُآولَ اإِلَىأَنْزولِوسقَالُوا الر
ؤهم الآباءأَولَو كَانآءنَآبءاعلَيهِحسبنا ما وجدنَا

ونلَمعئًاييالشوونتَدهي{

١٠٤اآلية / سورة املائدة
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ءاإلهدا
بِعثَتِهَِلبإىل من كان غريباً قَ

ها وكان غريباً بعد
ِهِتستشهاده بني أُمإوبقي غريباً بعد 

ِهماتِوبعد مِهيف حياتِ.طُّؤذَ مثله من األنبياء قَم يإىل من لَ
ب نإىل متعاىل رمحةً للعاملنيَثع ا ه

قسيم الن هتنخ نار واجلَإىل مةن
ة ندة نساء أهل اجلَيسمن إبنتهإىل

ةنشباب أهل اجلَاديسبطاهإىل من سِ
) عليه وآله وسلمرسول ا صلى ا(

.راجياً منه القبول،أُهدي هذا اجلهد املتواضع

محسن جعفر أمحداحلاج
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٧

مقدمة اللجنة العلمية
ومسلم وابن ماجة اهتم املسلمون مجيعاً بصحاح أهل السنة، كالبخاري   

والترمذي والنسائي وغريها، والعجيب أن هذا االهتمـام نـال كـال الفـريقني،              
وحيث أفردوا هلا دراسات خاصة تعطي انطباعها عمـا ورد فيهـا، إال أن كـال              
الدراستني اختلفتا يف رؤيتهما بعـدما اختلفتـا يف هـدفهما، فمدرسـة الـصحاح       

ذاريــة لكـل مــا ورد فيهـا، وأقــصد   اعت-املتبعـة هلــا أوجـدت دراســة تفـسريية    
االعتذارية كون كثري من األحاديث ال تنسجم ورؤيتها السياسية، -بالتفسريية  

فالسياسية السلطوية اليت اتبعها بعضهم اغرقت يف تقديس الرمـز ونزهتـه عـن     
كل ما يشني قداسته املقتعلـة، يف حيـث تقـدم الـصحاح مـسحاً شـامالً لـسرية              

والبـد أن تتقـاطع     خبوا مدرسـة الـسلطة والـسلطان،        بعض الصحابة الذين انت   
حالة التقديس مع كل ما ورد يف الصحاح، لذا فالبد من قـراءة تفـسريية تنقـذ        
موقف بعض الصحابة الذين اسسوا ملدرسة السلطنة السياسية القاهرة، والبد           

سة وحالة الترتيه، وهكذا تبتعـد  امن اجياد اعذار تغدق على هؤالء مسحة القد  
من مدارس السلف عن الرؤية املوضوعية أو الروح التقديـة، لـذا فهـي         الكثري

تسعى اىل إغالق الباب النقدي الذي سيطال هـؤالء، وباملقابـل فـان املدرسـة          
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن...................................................٨

علـى  االمامية سعت اىل مالحقة هذه الصحاح ومساءلتها موضوعياً واحلفـاظ      
عطيات تارخيية النظرة الوسيطة يف التعامل مع الصحابة الذين حاكمتهم وفقاً مل    

حالة التضوج والبحث املوضوعي من أجـل سـالمة املعتقـد وصـحة     ترقى اىل   
املبادئ، فقد حبث االمامية يف صحاح اهل السنة حبثـاً موضـوعياً جتـردوا عـن             
نظرة التقديس، واحنازوا اىل احلق ليقفوا على مدى تأثري القداسـة الشخـصية،          

ات، ولعل الباحث االستاذ حمسن يف تأسيس مثل هذه املدونوالدواعي الفئوية  
اخلياط ساهم يف مثل هذه احملاوالت النقدية وكان بارعاً يف التنقيب عن الكـثري    
من متناقضات الصحاح وتقاطعاـا مـع الثوابـت الدينيـة والتارخييـة، ممـا أدى            
بدراسته اىل أن تكون حافزاً يف القراءة النقدية، أو كوا امنوذجـاً يف التأسـيس      

لــصحاح، ومل خيطــر يف البــال أن يتنــافس ذوو املــصاحل الــسياسية أو  النقــدي ل
االعتبارات الشخصية يف املساومة على احلديث النبوي الـذي طاردتـه دواعـي           
السلطة وحاصرته رغباا اجلامعة يف السيطرة على العقل املسلم الذي تاجرت 

تبـاري  وعلـى حـساب الثابـت الـديين، والقيمـي االع     به اجندات ثقافية فكرية     
العقائدي، من هنـا جـاءت دراسـة الباحـث حمـسن اخليـاط يف كتابـه املوسـوم                    

وبـذلك  " االفصاح عـن املتـواري مـن أحاديـث املـسانيد والـسنن والـصحاح              "
ســتكون الدراســة بنقديتـــها املوضــوعية حمفــزاً للجميـــع يف مالحقــة هـــذه      

ديث يف الصحاح ليكون االفـصاح عنـها امنوذجـاً يف تـشذيب احلـ         " املتواريات"
.وذيب تارخيية املمتحن

عن اللجنة العلمية
السيد محمدعلي الحلو
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مةاملقد
الــصالة والــسالم والعــاملني،احلمــد هللا ربعلــى الــذي بثَــعاهللا رمحــةًه

سـيد  ،)عظـيم لـقٍ نـك لعلـى خ  إو(: يف كتابه الكـرمي بقولـه      هبوخاطَ ،للعاملني
.وآله الطاهرينحممٍدأمجعنياخلالئق 

علـيهم  هـل البيـت     أفهناك من حيـاول النيـل مـن أتبـاع مدرسـة             ..وبعد
 و الـثقلني أبـاخلليفتني  صلى اهللا عليه وآله وسـلم    النيب  بعد   نيكالسالم املتمس،

عنـهم الـرجس وطهـرهم    اُهللاذهـب أذين هـل بيتـه الّـ   أي أ، تهوعتركتاب اهللا   
.نهان موؤمبر)شيعةي الأ(هم ،يتهموم باتهاماٍت باطلٍةحيث . تطهرياً

   ها يف            يف  ولو أمعنتتـدم واألباطيـل والتـشنيعات لوجهالنظـر لتلـك الـت
وتنطبــق علـيهم إنطباقــاً  الـصحابة، ســنةتبــاع مدرسـة  أاحلقيقـة حاصــلة عنـد   

كامالً، يف حني أنّ مذهب أهل البيت عليهم السالم تستطيع أنْ تقـيم الـدليل           
.صريٍحوبشكٍلعليه وعلى صحته من كُتب خصومه

،تباع مدرسـة سـنة الـصحابة      ماً من أ  لو ناظَر أو ناقَش أَحد الشيعة عاِل      ف
أو مـسند  ،البخـاري أو مـسلم    كتـابي   إرجع إىل   :هفإنك ترى الشيعي يقول ل    
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والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن.........................................................١٠

ال )إقرأ(ني املُنتمي إىل أمِةالسبينما ترىة ما نقـول،  ِليتبين لك صحفالن،  
وال يعرف حمتويات كُتبه األساسية ملعرفة ،)!هصحاحسننه ووهمسانيد(يقرأ 
!.ف، بل يتعصب وجيهلوإذا قرأَ ال يفهم، وإذا فهم ال ينِص.دينه

واألعجب من ذلك أنْ جتـد أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم             
جـوا  ، ليحت !ر ِمن أصـحاا   أكث)سنة الصحابة (تباع  كُتِب أ  على ما يف   نيمطِّلع

.ا عليهم مبا فيها من روايات

:يقولفها هو إبن حزم األندلسي 
ال معىن إلحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم ال يصدقونا، وال معىن          (.. 

إلحتجاجهم علينا بروايام، فنحن ال نصدقها، وإنما جيب أنْ حيتج اخلصوم 
سواًء صدقه احملتج عليه احلجة بِه، بعضهم على بعٍض مبا يصدقه الّذي تقام

أو لَم يصدقه، ألنّ من صدق بـشيٍء لزمـه القـول بـه أو مبـا يوجبـه العلـم         
الضروري، فيـصري اخلـصم حينئـٍذ مكـابراً منقطعـاً أن ثبـت علـى مـا كـان                   

)١(.)..عليه

أنذكرها، هي أنْواحلقيقة اليت البدومسانيدهمصحاحهم(ـع لنّ املتتب ،(
:مايليفيها جيد 

املقدسـة، والـيت ينكرهـا       اإلهليـة سيم ورؤية الـذات     جتد  حاديث تؤي أ-١
.الكرميالقرآن

،صـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم الــنيبحاديـث يف الطعــن يف عــصمة  أ-٢

.١٢صفحة / اجلزء الرابع/ الفصل يف األهواء وامللل والنحل)١(
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١١..............................................................................................................................المقدمۀ

.!وجعله شخصاً عادياً

يب بكـر وعمـر     أ(خـصوصاً   ،  كرامـة الـصحابة    حاديث متس أتدليس  -٣
.)وعثمان ومعاوية

صـلى اهللا   النيب  فاء، وتفضيلهم على    موضوعة يف مدح اخلل   حاديث  أ-٤
.عليه وآله وسلم

.ساطري واخلرافاتحاديث مكذوبة تشبه األأ-٥

.هل البيت عليهم السالمأبكرامة حاديث مكذوبة متسأ-٦

أليـِة مدرسـةٍ  . الكتـب احلديثيـة  روايـٍة وردت يف  كـلّ   علينا حتليل لذا
على القـرآن الكـرمي، فـإنْ       اهوعرِض. كانت، حتليالً علمياً، وبدون تعصٍب    

..عرض اجلداراه، وإالّ فنضرب ِباهِبنأخذُهتوافَقَ

إذا روي لكم عنـي  (:صلى اهللا عليه وآله وسلم  قال النيب األعظم    فقد  
)١(.)لوه، وإّال َفردوهقَه فاقبحديث فاعرضوه على كتاب ا، فإن وافَ

ي َفليتبـوأ مقعـده مـن    ن كَـذب علَـ  مـ (:صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     وقال  
)٢(.)النار

، وخالل أربع سنواٍت منه وسدادٍ وبتوفيقٍ تعاىل، ل على اهللاِ  وبعد التوكّ 
الـصحابة، سنة  حاح أتباع مدرسة    ِصووسننِ  مسانيِدِمن   جمعتِمن البحِث،   

طرحهـا بـني    يـتم   و،كثر تناوهلا ية على املسائل اليت قد      الدالّروايات  من ال  نزراً
.٣٥صفحة / ١٠اجلزء / التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي)١(
.وسلم)وآله(اب إمث من كذب على النيب صلى اهللا عليه ب/ كتاب العلم/ صحيح البخاري)٢(
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والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن.........................................................١٢

،ىت تطلّب األمر ذلـك مهاى بعضللّقاً عمع،تنيها بني دفّ  توجعل،  احلني واآلخر 
بـاع احلقيقـة، ولتوضـيح أنّ   إتليكون سـهل التنـاول للبـاحثني الـذين يرومـون       

صحاح واملــسانيدهــذه الــنفــسه مــن ثبــترية يشعــيثنــاإلماميــةذهب اإلمــ
.ها من رواياتمبا فياملخالفني ى حتجاج علوميكن اإل، والسنِن

صــلى اهللا علـى حممــٍد وآلــه  احلمـد هللا رب العــاملني، و آخـر دعوانــا أنِ و
.م تسليماًوسلّالطاهرين
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الفصل االول

سةة املقدهليالذات اإل
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١٥

!!يضحك!! يتكلّم!! يتحرك!! يرى. .رب العزة
سـعيد أخـربين : قالريالزهعنشعيب،أخربنا: قالاليمانأبوحدثنا

يا: قالواالناسأن: أخربمهاهريرةأباأن: الليثييزيدبنوعطاءاملسيب،بن
بدر،ليلةالقمريفمتارونهل: (قالالقيامة؟يومربنانرىهلاهللا،رسول

الشمسيفمتارونفهل: (قالاهللا،رسولياال: قالوا. )سحابدونهليس
يومالناسحيشر،كذلكترونهفإنكم: (قال،ال: قالوا. )سحابدواليس

ومنـهم الشمس،يتبعمنفمنهم،هفليتبعشيئايعبدكانمن: فيقولالقيامة،
منافقوهـا، فيهـا األمةهذهوتبقىالطواغيت،يتبعمنومنهمالقمر،يتبعمن

أنا: فيقولاهللافيأتيهمءجـا فـإذا ربنـا، يأتيناحىتمكانناهذافيقولونكم،رب
فيـدعوهم ربنـا، أنـت فيقولـون ربكـم، أنـا : فيقـول اهللافيأتيهمعرفناه،ربنا

بأمتـه، الرسـل مـن جيوزمنأولفأكونجهنم،ظهراينبنيالصراطفيضرب
،سـلّم سـلّم اللـهم : يومئـذٍ الرسلوكالمالرسل،إالأحديومئذيتكلموال
: قـالوا . )لـسعدان اشوكرأيتمهلالسعدان،شوكمثلكالليب،جهنمويف
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................١٦

اهللا،إالِّعظَِمهـا قَـدر يعلـم الأنهغريالسعدان،شوكمثلفإا: (قالنعم،
ينجـو، مثيخردلمنومنهمبعمله،يوبقمنفمنهمبأعماهلم،الناسختطف

مـن يخرجواأناملالئكةاهللاأمرالنار،أهلمنأرادمنرمحةاهللاأرادإذاحىت
أنالنـار علىاهللاوحرمالسجود،بآثارويعرفومجومفيخراهللا،يعبدكان

أثـر إالّالنـار تأكلـه آدمابـن فكـل النـار، مـن فيخرجـون الـسجود، أثرتأكل
فينبتـون احليـاة، ماءعليهمفيصبحشواامتقدالنارمنفيخرجونالسجود،

ويبقـى العبـاد، بـني القـضاء مـن اهللايفـرغ مثالسيل،محيليفاِحلبةُتنبتكما
ِقبـلَ بوجهـه مقبـل اجلنـة، دخـوالً النـار أهلآخروهووالنار،اجلنةبنيرجلٌ
وأحـرقين رحيهـا، قـشبين قـد النـار، عـن وجهياصرفربيا: فيقولالنار،

: فيقـول ذلـك؟ غـري تسألأنبكذلكفُِعلَإنْعسيتهل: فيقولذكاؤها،
عـن وجهـه اهللافيـصرف ثـاق، وميعهـد مـن يشاءمااهللافيعطيوعزتك،ال

مثيـسكت، أناهللاشاءماسكتجتها،رأىاجلنة،علىبهأقبلفإذاالنار،
العهـود أعطيـت قـد أليس: لهاهللافيقولاجلنة،بابعندقدمينربيا: قال

أشـقى أكـون الربيا: فيقولسألت؟كنتالذيغريتسألالأنوامليثاق،
ال: فيقـول غـريه؟ تـسأل الأنذلكأُعطيتإنعسيتفما: فيقولخلقك،

إىلفيقدمـه وميثاق،عهدمنشاءماربهفيعطيذلك،غريأسألالتك،وعز
والـسرور، النـضرة مـن فيهـا ومـا زهرـا، فـرأى باـا، بلـغ فإذااجلنة،باب

: اهللافيقـول اجلنـة، أدخلـين ربيـا : فيقـول يسكت،أناهللاشاءمافيسكت
تـسأل الأنوامليثـاق، العهـد أعطيـت قدأليسأغدرك،مادم،آبنياوحيك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧........................................................................................المقدسۀاإللهیۀالذات: الفصل األول

عزاهللافيضحكخلقك،أشقىجتعلينالربيا: فيقولأعطيت؟الذيغري
انقطعتإذاحىتفيتمىن،تمن: فيقولاجلنة،دخوليفلهيأذنمثمنه،وجلّ

بـه انتهتإذاحىت،ربهيذَكّرهأقبلَوكذا،كذاِمن: وجلّعزاهللاقالأمنيته،
أليباخلـدري سـعيد أبـو قـال . )معـه ومثلهذلكلك: تعاىلاهللاقالاألماين،

ذلـك لـك اهللاقـال : (قالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولإن: هريرة
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمنأحفظمل: هريرةأبوقال. )أمثالهوعشرة
: يقـول مسعتـه إين: سـعيد أبـو قـال . )معـه ومثلهذلكلك: (قولهإالوسلم  

)١(.أمثالهوعشرةلكذلك

.!)منهوجلّعزاهللافيضحك(الروايةيفالحظ: أقول

الـضحك معـىن نّإيقـول مـن الـصحابة سنةمدرسةتباعأنِمفهناك
ورؤية،الفِمفتححيثمننعرفهالذيالضحكهوالضحكبينما،)الرضا(

...هاةواللّضراِساأل

:ففي السلسلة الصحيحة لأللباين

)ِحضكناربِغوقرب،عبادهقنوطمنوجلّعزرزينأبوفقال،ِهِري :
يـضحك ربمـن نعـدم لـن : فقـال . نعم: قال؟وجلّعزالربيضحكوأَ

)٢(.)خرياً

:وضمن تعليقه على احلديث، يقول األلباين

.٨٠٦احلديث. السجودفضلباب/ االذانكتاب/ البخاريصحيح)١(
.٢٨١٠احلديث . ٧٣٢صفحة/السادساجلزء)٢(
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أنهواملعىنهللا،والضمري": ةماجبنإحاشية"يفالسندياحلسنأبوقال..(
قربمععليهوقعشربأدىناخلريمنمأيوساًيصريالعبدأنّمنيضحكتعاىل
إىلحنٍةوِمبالٍءومن،عافيٍةإىلمرٍضومن،خٍريإىلشرمناحلالتعاىلتغيريه
)١(.)بالرضاتفسريهميكنالهذاعلىالضحكلكن. وفرحٍةسروٍر

حـدثنا حممـد بـن جعفـر،     : قـاال . ملثىن وحممد بـن بـشار  حدثنا حممد بن ا  
قـال رسـول اهللا   : مسعت أنس بن مالـك، قـال    : عن قتادة، قال  حدثنا شعبة،   

،األعـور الكـذاب    تهوقد أنذر أم   إالّ ما من نيب   :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
٢(..ربكم ليس بأعوروإنّ،ه أعورأال إن(

ذهــاب ِحــس إحــدى : روالعــ/ يف لــسان العــرب إلبــن منظــور: أقــول
.إذا ذهب بصرها. ..العينني

للمقارنة، إذن فإنّ اهللا ، فطاملا أن هناك وجهاً)إحدى(ومتعن يف كلمة 
!.ن، وليست عني واحدة كالدجالان إثنتاله عين،تعاىل شأنه

ما يؤيده قول الشيخ حممد صاحل هو و. ، هذا ما يفهم من الرواية!نعم
أحد كبار العلمـاء مـن أتبـاع        الّذي يعترب   ،)هـ١٤٢١(توفّى سنة   امل العثيمني

:مدرسة سنة الصحابة

.!..ونؤمن بأنّ هللا تعاىل عينني إثنتني حقيقيتني... (

.٧٣٧الصفحة / نفس املصدر السابق)١(
احلـديث  . معـه بـاب ذكـر الـدجال وِصـفَتِه ومـا         / كتاب الفـنت وأشـراط الـساعة      / صحيح مسلم  )٢(

٧٣٩٩.
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)١(.)وأمجع أهل السنة على أنّ العينني إثنتان...

:مرة أخرىوكذلك يؤكّد العثيمني جتسيمه للذات اإلهلية املقدسة 

لو كان اُهللا يرى، لزم أنْ يكون : دلّة نفاة الرؤية العقلية فقالواوأما أ(.. 
.جسماً، واجلسم ممتنع على اهللا تعاىل، ألنه يستلزم التشبيه والتمثيل

أنه إن كان يلزم من رؤية اهللا تعاىل أن يكون جـسماً،            : والرد عليهم 
وقني، ألنّ اهللا لكننا نعلم علم اليقني أنه ال مياثـل أجـسام املخلـ        فليكن ذلك، 
ــو الــسمِيع الْبــصِري {: تعــاىل يقــول هو ءــيــهِ ش ــيس كَمِْثلِ ، )١١: الــشورى. (}لَ

مـون، ولـيس يف الكتـاب    على أنّ القول باجلسم نفياً أو إثباتاً ِمما أحدثه املتكلّ    
)٢(. )والسنة إثباته ونفيه

:إبن تيمية)شيخ اسمني(ويقول 

الجسماًيكونالوماجسماً،إالّيكونالبنفسهالقائماملوجود.. (
)٣()..والعقولالفطرةإىلأقربهذاأنّاملعلومومنإالّ معدوماً،يكون

وأما كون الباري جسماً أو ليس جبسٍم، حىت يقال األجسام كلّهـا            ..(
ها حمدثة، فِمن املعلوم أنّ الكتاب والسنة واإلمجاع، لَم تنطق بأنّ األجسام كلّ

)٤()..محدثة، وأنّ اهللا ليس جبسٍم، وال قال ذلك إمام من أئمة املسلمني

.١٦صفحة / عقيدة أهل السنة واجلماعة)١(
.٢٥٢صفحة / العقيدة الواسطية إلبن تيمية)٢(
.٩٤صفحة / اجلزء األول/ مطبعة احلكومة/ بيان تلبيس اجلهمية إلبن تيمية)٣(
.١١٨صفحة / نفس املصدر السابق)٤(
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إنّ القول بأنّ اهللا ليس جبسٍم وال جـوهٍر وال متحيـٍز، وال داخـل      (.. 
العالَِم وال خارجه وحنو ذلك، ليس هو قولُ أحٍد من سلف اُألمِة وال أئمتها، 

، وال آثار أنبيائه، بـل متـواتر عـِن    وال له أصلٌ يف شيٍء من كتب اهللا املُرتلة  
)١(. )..السلف واألئمة إنكار هذا الكالِم، وتبديع أهله

ألنّ فَمن إدعى أنه ليس هللا حد فقد رد القرآنَ، وإدعى أنه ال شيٌء،(
الـرحمن  {: اهللا تعاىل وصف حد مكانه يف مواِضـع كـثريٍة مـن كتابـه، فقـال      

تُم مـن ِفـي الـسماِء أَن يْخـِسف بُِكـم        {. )٥: طه. (}استَوىعلَى الْعرِش    أَأَِمنـ
 ــور َتم ــإَِذا ِهــي ــي  {. )١٦: امللــك. (}اَألرض َف آل . (}إِنِّــي مَتوفِّيــك وراِفعــك ِإَل

م الطَّيـب    {. )٥٥: عمران فهـذا كلّـه ومـا    . )١٠: فاطر. (}إِلَيهِ يصعد الْكَلـِ
هد ودالئل على احلد، ومن لَم يعترف به، فقـد كفـر بترتيـل اهللا    أشبهه شوا 

)٢(. )..تعاىل وجحد آيات اهللا تعاىل

ــظ ..( ــسم(إنّ لف ــك )املتحيــز(و)العــرض(و)اجل ألفــاظٌ : ، وحنــو ذل
إصطالحيةٌ، وقد قدمنا غري مـرٍة أنّ الـسلف واألئمـة لَـم يتكلّمـوا يف ذلـك يف         

ثباٍت، بل بدعوا أهـل الكـالم بـذلك، وذمـوهم غايـة      حق اهللا، ال بنفٍي وال بإ  
الذم، واملتكلّمون بذلك من النفاة أشهر، ولَم يذم أحد من السلف أحداً بأنـه           

)٣(. )..جمسم، وال ذم اسمة

.الوجه الثامن والثالثون/ ٤٩٨صفحة / اجلزء الثاين/ نفس املصدر السابق)١(
.٦٠٧صفحة / اجلزء الثاين/ جممع امللك فهد/ بيان تلبيس اجلهمية إلبن تيمية)٢(
. الوجه السابع واألربعون. ٣٧٢صفحة / اجلزء األول/ نفس املصدر السابق)٣(
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متعن اآلن يف كالٍم لإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم، يف         : أقول
:خطبٍة له يف التوحيد

لساٍن ولَهواٍت، ويسمع ال ِبخروٍق وأدواٍت، يقولُ وال يلِفظُ، يخِبر ال ب(
      ـبِغضويرضى ِمن غِري ِرقّـٍة، وي ِحبي ،ضِمروال ي ريدحفّظُ، ويتحفَظُ وال يوي

     هكون أراد نقٍّة، يقولُ ِلمشمن غِري م بغضوي :  ،عقـروٍت يفيكون، ال ِبص كُن
  ،عسمـِل    وال ِبِنداٍء يقَب ِمـن يكُن لَم،ثَّلَهوم أنشأَه ِفعلٌ ِمنه سبحانه هما كالموإن

)١(. )...ذلك كائناً، ولو كانَ قدمياً لكانَ إهلاً ثانياً

.٥٥ص / ١٣ج / دار الكتاب العريب/ شرح ج البالغة إلبن أيب احلديد)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢

رب العزةِ جلَّ شأنه؟صلى ا عليه وآله وسلم هل رأى النيب 
وٍق، حدثنا وكيع، عن إمساعيل بن أيب خالد، عـن عـامر، عـن مـسر        .. 

وسـلم  ) وآلـه (يا أُمتاه، هل رأى حممد صلى اهللا عليه          :قلت لعائشة : قال
لقد قَف شعري ِمما قُلت، أين أنت ِمن ثالٍث من حـدثكَهن  : ربه؟ فقالت 
رأى ربه فقد وسلم ) وآله(من حدثك أنّ حممداً صلى اهللا عليه : فقد كَذَب؟

كَذَب . أَتدركـه األبـصار وهـو يـدرك األبـصار وهـو اللطيـف              ال ت : مث قَر
)١(..اخلبري

!:الحظ كالم النووي، معترضاً على قول عائشة بإستحالة الرؤية

لَـم  : قال النووي تبعاً لغريه   . )ال تدركه األبصار  : قرأَت مثُ(: قوله(..
تنِف عائشة وقوع الرؤية حبديٍث مرفـوٍع، ولـو كـان معهـا لَذَكَرتـه، وإنمـا         

     ِمن هتِت اإلستنباط على ما ذَكَردوقد خالفهـا غريهـا مـن        ظاهر اآلية إعتم ،
الصحابة، والصحايب إذا قال قوالً وخالَفَه غريه منهم، لَـم يكـن ذلـك القـول                

.٤٨٥٥احلديث . سورة والنجم/ كتاب تفسري القرآن/ يصحيح البخار)١(
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)١(. )..واملراد باإلدراك يف اآلية اإلحاطة، وذلك ال ينايف الرؤيةحجةً إتفاقاً، 

:لنرجع لعائشة، مرة أخرى: أقول
حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم، عـن داود، عـن             : ثين زهري بن حـرب    حد

يـا أبـا عائـشة،    : كنت متكئاً عند عائشة، فقالت: الشعيب، عن مسروق، قال  
      فقد أعظم علـى اهللا الفريـة، قلـت ،ن تكلّم بواحدٍة منهن؟   : ثالثٌ مـنمـا ه

فقد أعظم رأى ربهوسلم ) وآله(من زعم أنّ حممداً صلى اهللا عليه : قالت
يا أم املؤمنني، أَنظريين، : وكنت متكئاً فجلست، فقلت: قال. على اهللا الِفرية

: التكـوير . (}وَلقَد رآَه بِاُألفُقِ الْمـبِِني {: ألَم يقُِل اُهللا عز وجلّ   . وال تعجليين 
ذه اُألمـةِ  أنا أول ه: فقالت؟ )١٣: النجم. (}ولَقَد رآَه نَزلًَة أُخرى {. )٢٣

إنمـا هـو   : فقـال .وسـلم ) وآلـه (سأَلَ عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه        
لَم أَره على صورته اليت خلق عليها غري هاتني املـرتني، رأيتـه منـهبطاً           جربيلُ،

أو لَم تسمع : فقالت. من السماء ساداً ِعظَم خلِقِه ما بني السماء إىل األرض      
بِري  ال ُتد {: أنّ اهللا يقول   . }رِكُه األَبصار وهو يدرِكُ األَبصار وهو اللَّطِيف اْلخـَ

ــام( ــول . ؟)١٠٣: األنع ــسمع أنّ اهللا يق ــم ت ـشٍر أَن  {: أو لَ لِبـ ــا كَــان مو
ما يشاء إِنَّه علِي فَيوحِي بِإِذْنِهِ ءِ حِجاٍب أَو يرسَِل رسوًالوحيا أَو مِن ورايكَلِّمه اللَّه إِّال

كِيم٢(...؟)٥١: الشورى. (}ح(

:قول الصحايب أيب ذر الغفاري يف املوضوعاآلن، هاك : أقول
.٦٠٧ص / كتاب التفسري/ ٨ج / فتح الباري بشرح صحيح البخاري)١(
وهـل رأى  . ولقـد رآه نزلـةً أخـرى   : باب معىن قول اهللا عز وجلّ/ كتاب اإلميان / صحيح مسلم  )٢(

.٤٤٦احلديث . وسلم ربه ليلة اإلسراء؟)وآله(النيب صلى اهللا عليه 
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حدثنا وكيع، عن يزيـد بـن إبـراهيم، عـن قتـادة، عـن عبـد اهللا بـن                   .. 
 ،هل وسلم ) وآله(سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالشقيق، عن أيب ذر

)١(.نور أنى أراه: قالرأيت ربك؟

وحـدثين  )ح. (حدثنا حممد بن بشار، حدثنا معاذ بـن هـشام، حـدثنا أيب     
حجاج بن الشاعر، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، كالمهـا عـن قتـادة،          

لو رأيت رسـول اهللا صـلى اهللا   : قلت أليب ذٍر: عن عبد اهللا بن شقيق، قال  
كنـت  : عن أي شيٍء كنت تسألُه؟ قـال     : لسألته، فقال وسلم  ) وآله(عليه  

؟ قال أبو ذركرب هل رأيت فقال: أسألُه ،نوراً: قد سألت ٢(.رأيت(

؟، رضي اهللا عنهوهل هناك من يشك يف صدق قول أيب ذر: أقول

ي سـلَيمانُ  أَخبرنا محمد بن نصر بِن نوفٍَل ِبمرو حدثَنا أَبـو داود الـسنِج       
         ـنـٍل عيمو زا أَبثَنداٍر حمع نةُ با ِعكِْرمثَندٍد حمحم نب رضا النثَندٍد حبعم نب

قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه : قَالَ أَبو ذَر: ماِلِك بِن مرثٍَد عن أَِبيِه قَالَ
أَصدق - علَى ِذي هلجٍة - ما تِقلُّ الْغبراُء وال تِظلُّ الْخضراُء (:وسلم) وآله(

 أَِبي ذَر فَى ِمنأَوو- ميرِن مى ابِبيِه ِعيسقَالَ- ش ،المِه السلَيعا ونِبيلَى نع :
نعـم  : (نعِرف ذَِلـك لَـه؟ قَـالَ    يا نِبي اللَِّه أَفَ   : فَقَام عمر بن الْخطَّاِب  فَقَالَ     

ِرفُوا لَهفاع(.

رأيـت  : ويف قوله. نور أنى أراه  : باب يف قوله عليه السالم    / كتاب اإلميان / نفس املصدر السابق   )١(
.٤٥٠احلديث . نوراً

.٤٥١احلديث / نفس املصدر السابق)٢(
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)١(.)٢٣٤٣الصحيحة (-حسن صحيح: تعليق الشيخ األلباين

:رأي الشيخ األلباين، الحظ )هداك اهللا(واآلن 

ربه تبارك وتعاىل؟وسلم ) وآله(هل رأى الرسول صلى اهللا عليه : س

لَم ير ربه بعينه، وإنما وسلم )وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه الراجح: ج
وسلم ) وآله(، وِمما يدلّ على ذلك أنّ النيب صلى اهللا عليه رآه ببصريته وقلبه  
فأوضح أنه رأى   .؟)نور، أنى أراه  (: هل رأيت ربك؟ قال   : قد سئل صراحةً  

أنّ حجابه النور، ولَوال: نوراً مينع اإلنسان أن يرى ربه، وجاء يف حديٍث آخر 
، وكال احلديثني   يٍءهذا احلجاب ألحرقَت سبحات وجهه تبارك وتعاىل كلّ ش        

)٢(.. )صحيح اإلمام مسلم(خمرج يف 

:واآلن الحظ رأي إبن تيمية يف الرؤية

سـِئلَ  : حدثين عكرمة، قـال   : قال -يعين إبن أبان     -حدثين احلكم   .. 
ألـيس  : ن عبـاس  قلت أنا إلب  . نعم: هل رأى حممد ربه؟ قال    : إبن عباسٍ 

ال : ؟ قال)١٠٣: األنعام. (}ال ُتدِرُكه اَألبصار{: يقول الرب عز وجلّ
   لك إذا جتَلّـى بنـوره ال       : كانت كلمته يل   )و(أُم ،ذاك نوره الّذي هو نـوره

)٣(..يٌءيدركه ش

باب ذكر إثبـات الـصدق والوفـاء      / ١٠اجلزء  / التعليقات احلسان على صحيح إبن حبان لأللباين       )١(
.٧٠٩١احلديث . ٢١٨-٢١٧ص / عنهأليب ذر رضي اهللا

.٥١صفحة / فتاوى الشيخ األلباين)٢(
، ١٨٣ويف هـامش الـصفحة   . ١٨٣و١٨٢ص/ اجلـزء الـسابع  / بيان تلبيس اجلهميـة إلبـن تيميـة     )٣(

، وأخرجـه  )٤٨٣/ ١(أنظـر التوحيـد إلبـن خزميـة     : يقول حمقق الكتاب الدكتور حممد البريـدي    
!
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:وعقّب إبن تيمية على احلديث بقوله

)ه رآهرى فهذا التفسري من إبن عباس يقتضي أنما ييقول (بالبصرية، فإن
إنتهى . )..إذا لَم يتجلَّ بنورِه الّذي هو نوره)ِرصأي بالب: احملقّق يف اهلامش
.كالم إبن تيمية

صلى اهللا رؤية النيب (رأيت من املناسب أن أذكر طرق حديث      : أقول
: عند إبن تيمية)!رٍدأمشابهيئِة ِبِلربِه،عليه وآله وسلم

حـدثنا األسـود بـن عـامر        : )قـال (أبنا احلـسن بـن ناصـح        : قال اخلالل 
أنّ النيب : شاذان، ثنا محاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن إبن عبـاس  

. ، يف حلّـٍة محـراء  رأى ربه جعداً، قططاً، أمرٍدوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه   
)١(.)حلٍّة خضراء(والصواب 

"
إسناده ضعيف ورجاله ثقات، لكـن احلكـم   : ، وقال األلباين  )١٩٠/ ١(إبن أيب عاصم يف السنة      

).٥٢١/ ٣(وأخرجه الاللكائي يف شرح العقائد . بن أبان فيه ضعف ِمن ِقبل ِحفِظِه
وعلّق حمقّق الكتاب الدكتور حممد البريدي يف . ١٩٨–١٩٦صفحة / نفس املصدر السابق )١(

بـدون  ٣٤٧ص / اإلسناد الدارقطين يف الرؤيـة  أخرجه ذا   : (هامش نفس الصفحة، بقوله   
، وإبنه عبـد اهللا  )٢٨٥/ ١(وأخرجه أمحد يف املسند  . إخل، ورجاله ثقات  ... قوله شاباً جعداً  

، )٤٤٠(، بـرقم  )١٩١/ ١(، وإبن أيب عاصـم يف الـسنة   )٩٤٧(، برقم )١٧٥/ ١(يف السنة  
ــرقم  ــاب/ ، ط)١٩١/ ٢(، والبيهقــي يف األمســاء والــصفات)٩٤٧(والاللكــائي ب . دار الكت

ويقول حمقق الكتـاب الـدكتور   .). رجاله رجال الصحيح  ): ٧٨/ ١(وقال اهليثمي يف امع     
حلٍّة (، وفيه )٢١٤/ ١١(ذَكَره اخلطيب يف تاريخ بغداد : (البريدي يف هامش نفس الصفحة

اجلـوزي يف  ، ومـن طريقـه إبـن    )٦٧٧/ ٢(وإبن عدي يف الكامـل     . ، ولَم حيكم عليه   )محراء
مـن  ١٣٣وأنظر إبطـال التـأويالت ص   . وضعفوه) ٥١٢/ ٢(، والاللكائي   )٣٦/ ١(العلل  
).املطبوع
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:، بقولهوينقل إبن تيمية رواية الدارقطين

حدثنا عبد اهللا بن جعفر بـن      : ورواه احلافظ أبو احلسن الدارقطين، فقال     
حـدثنا  : خشيش، حدثنا حممد بن منصور الطوسي، ثنا أسود إبن عامر، قـال           

عن النيب صـلى اهللا  محاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن إبن عباٍس،           
مرد، جعداً، قططاً، يف حلٍّة أنه رأى ربه عز وجلّ شاباً، أ:وسلم) وآله(عليه 

)١(.خضراء

ورواه القطيعـي، والطـرباين،   :نقل رواية القطيعـي والطـرباين، بقولـه      مثّ ي 
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا األسود بن عـامر،     : قاال
: حدثنا محاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن إبـن عبـاٍس، قـال            : قال

رأيـت ربـي يف صـورة شـاب          :وسـلم ) وآلـه (اهللا عليـه     ىقال رسول اهللا صل   
)٢(.أمرٍد، له وفرةٌ، جعد، قططٌ، يف روضٍة خضراء

ـا اىلناضـرة يومئـذٍ وجوهشـأنه جـل اهللاأنّتفـسريها هـل .. نـاظرة ر
!يرى؟

:الكرميكتابهيفوتعاىلتباركاهللايقول

ـو يـــدرُِك اَأل   { هـو ارــصاألَب رُِكــهال تُد   الَْخـــبِري اللَّطِيــف ـو هـو ارــص١٠٣(/}ب(
.االنعام

.١٩٧الصفحة/ نفس املصدر السابق)١(
: ويقول حمقق الكتاب الدكتور حممـد البريـدي يف هـامش نفـس الـصفحة         / نفس املصدر السابق  )٢(

. ).سبق خترجيه يف الّذي قبله(
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.طه)١١٠(/}يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم وال يحِيطُون بِهِ عِلْما{

يعَلـم مـا بـين       {: تعـاىل قولـه االول: جزئنيمنتتركبيةاآلوهذه
مْلَفها خمو ِديِهما{: تعاىلهقولوالثاين. }َأيبِهِ عِلْم حِيطُونال يوالضمري. }و

..وتعاىلسبحانهاهللاىليعودبِه: قولهيفارور

. }يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خْلفَهم{هألنمحييطاهللاأنّ: يةاآلومعىن
يحِيطُون ال{ولكنهم. }وهو يدرُِك اَألبصار{:تعاىللقولهمعادالًويكون
..}ال ُتدِرُكه اَألبصار{تعاىلقولهويساوي. }ِبِه ِعْلما

.االعراف١٤٣/}قَالَ رب َأرِنِي أَْنظُر إِلَيك قَالَ لَن تَرانِي{

علىوالدليل.بداًأقهاحتقّعدمعلىالدالبدياألبالنفيهناجابةفاإل
:احلكيمالذكريف)لن(كلمةستعمالإمواردتتبعهوذلك

ا وَلــِو      {:تعــاىلكقولـه  ابـْخلُُقـوا ذُبي ونِ اللَّـهِ َلــند ِمـن ونعَتــد الَّـِذين إِن
وا لَهعتَماحلج٧٣(/}اج(.

}ملَه اللَّه ْغفِري فَلَن ةرم عِنيبس ملَه تَغْفِرتَس التوبة٨٠(/}إِن(.

ــتَْغفَ{ ــيهِم َأسـ ــر اللَّـــه لَهـــم  ســـواء علَـ ــم لَـــن يْغفِـ ــم تَـــستَْغفِر لَهـ ــم أَم لَـ ٦(/}رت لَهـ
.)املنافقون

}       فَلَــن ــار ــم كُفَّ هــاتُوا و م ـبِيلِ اللَّــِه ثُــم سـ ــن وا عـد صـوا وــر إِن الَّــذِين َكَف
ملَه اللَّه غْفِرحممد٣٤(/}ي(.

}و ودهالْي كنضَى عتَر لَنوممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارصالبقرة١٢٠(/}ال الن(.
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لْ لَـن تَْخرجـوا               { تَأْذَنُوكَ لِلْخُـروجِ فَقـُ فَاسـ مهـن فَإِن رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَـٍة مِ
غـري ىلإ..)التوبـة سـورة مـن ٨٣اآليةمن (/}معِي َأبدا ولَن تَُقاتِلُوا مِعي عدوا  

. التأبيدتفيد)لن(انّيفالصرحيةاآلياتمنذلك

..الرمحةنتظارإهو)ناظرةهاربىلإ(منواملراد

انِهِم ثَمنـا قَلِـيال   إِن الَّذِين يـشَترون بِعهـِد اللَّـِه       {: وتعاىلسبحانهقال مـأَيو
ةِ وال  ه وال ينُظـر ِإلَـ  يكَلِّمهـم اللَّـ  خِـرِة وال  َق لَهـم ِفـي اَآل     خال أُولَئِك ال  امـاْلقِي مو يـ هِمي

أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزعمرانآل)٧٧(/}ي.

مشولوعدمساحتهعنطردهمهو}وال ينُظر ِإَليهِم{قولهمنواملراد
وتعاىلسبحانههنإف. إياهممشاهدتهعدمال،عليهمتعطّفهوعدمهلم،رمحته

.).االبصاريدركوهو(اجلميعىير

واألَرض {:مـن سـورة الزمـر      ٦٧ةملباركـ ة ا آليـ ا هكذا احلال يف تفسري   و
ــهِ    ــات بِيمِينِ طْوِيم اتماوالــســةِ و اماْلقِي مــو ي ــضَتُه ــا قَب مِيعــضة  ، }ج ــراد بالقب ــيس امل فل

، تعاىل سبحانه واليمني معنامها احلقيقي، وهو إثبات اليد اليمىن والقبضة هللا
يتصرف فيها  فقبضته أي حتت قدرته،   بل املراد معنامها اازي،   . عن ذلك 

ي إثبـات متـام قدرتـه    أ.أي يف سلطانه، وحتت هيمنتـِه      وبيمينِه. كيف يشاء 
طنته على السموات واألرض ومن فيهن وما فيهن، حبيث لسبحانه وتعاىل وس

..حدجالله أال خيرج من سلطانه وقدرته جلّ

بَقـى  وي{:الـرمحن سورة من ٨٨ةاملباركة  آلييف ا  للوجهوكذلك احلال   
والَّـذِين  {:الرعـد سـورة من٢٢اآليةو،}لِ واإلِْكـراِم وجه ربك ذُو اْلجال   
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   هِمبهِ رجو تِغَاءوا ابرباٍة   {:الرومسورة من  ٣٩اآليةو ،}ص وما آتَيتُم مـِن زَكـَ
اللَِّهتُِريد هجو فتفسريه هنا، ليست اجلارحة املعروفة من اجلوارح، كما .}ون

.بل تفسريه هو الثواب!!.لإلنسان

فاملراد بِه ، }فَأَينما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّـهِ  {: من سورة البقرة   ١١٥ويف اآلية   
..هةُاِجل

ُكـلُّ  {: صمـن سـورة القـص    ٨٨يف اآليـة    }ههجو{وأخرياً لتفسري   
سـورة  /كتـاب التفـسري  /صحيح البخاري(:راجع، }وجههشيٍء هالِك إِالّ 

...كَهإالّ ملْ:أي: البخاري يقولأنّلترى. )القصص
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٣١

جهنم يوم القيامة؟؟كيف ميأل ا عز وجّل
) وآلـه (عن النيب صلى اهللا عليـه   ،نسأعن ،قتادة عن،حدثنا شعبة . .
طُّقَ: حىت يضع قدمه فتقوليلقى يف النار وتقول هل من مزيد،      : قالوسلم  

)١(..طّقَ

أبو سـفيان اِحلميـري سـعيد بـن         حدثنا حممد بن موسى القَطّان، حدثنا       
كثر ماكان أو-عن ايب هريرة رفعه ، حدثنا عوف، عن حممٍد، حيىي بن مهدي  

فيـضع  د؟ يقال جلهنم هـل امـتألِت وتقـول هـل مـن مزيـ           -يوقفه ابو سفيان    
)٢(.طّقَطُّقَ: الرب تبارك وتعاىل قدمه عليها فتقول

حتاجت  :وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه      : عن ايب هريرة قال   ..
ثــرت بــاملتكربين واملتجــربين وقالــت اجلنــة مــايل  أُ:اجلنــة والنــار فقالــت النــار

للجنة انِت رمحيت اليدخلين اال ضعفاء الناس وسقَطُهم، قال اهللا تبارك وتعاىل 
ارحم بِك من أشاء من عبادي وقال للنار امنا انت عذاب اعذّب بك من اشاء      

. ٤٨٤٨احلديث .. )وتقول هل من مزيد: (باب قوله/ كتاب التفسري/ ريصحيح البخا)١(
.٤٨٤٩احلديث / نفس املصدر السابق)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٣٢

ا النار فال متتلئ حىت يـضع رجلـه   فأم،من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها    
، وال يظلم اهللا عز فهناك متتلئ ويزوى بعضها اىل بعض،طّقَطُّقَطُّقَ: فتقول

)١(!ينشئ هلا خلقاًوجلّاهللا عزنة فإنّا اجلوأموجل من خلقه احداً، 

..قتادة بن دعامة. .يف الرواية االوىلالحظ 

)٢(!ليلرأيته كحاطِبنعم، :قال؟عن الشعيب قيل له رأيت قتادة..

حيـثُ  يل،يف اللِّبطَاحلَ جامع: -يف أصل معناه     -ليل   حاطب: أقول
مـع كـلّ شـيٍء، ال يميـز اجليـد مـن          ال يرى ما يجمع، ويضرب به املَثَلُ أنْ جي        

..الرديء

...سعيد بن حيىي بن مهدي.. .ويف الرواية الثانية

)٣(!!ليس بالقوي: قال الدارقطين

يعلم اهللا تعـاىل     مألَ: هوهنا،  نتباه  ما يثري اإل  أو ،قاليما قلّأ: أقول
..وكذلك اجلنة! بظرفية جهنم وبعدد الداخلني فيها؟

؟؟فيكوننيقول له كُنْأراد شيئاً أذا إتعاىل مث أليس اهللا

!! )ِفإكت(بل يكفيه القول للنار ! وملاذا يضع رجله يف النار حىت متتلئ؟
..فتكتفي

َقـالَ فَـالْحق والْحـق    {:٨٥و٨٤نيص اآليـت  يقول اهللا تعاىل يف سورة    

.٤٨٥٠احلديث / نفس املصدر السابق)١(
.٤٨٤٨ترمجة / ٥١٠ص/ ٢٣ج / ذيب الكمال للمزي)٢(
.٢٣٧٩ترمجة / ١٠٩صفحة / ١١اجلزء / نفس املصدر السابق)٣(
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٣٣........................................................................................المقدسۀاإللهیۀالذات: الفصل األول

.. }ك مِنهم أَجمعِنيألَمألَن جهنم مِنك ومِمن تَبِع)٨٤(َأقُولُ 

ففي هذه االية داللة على انّ جهنم ستمتلئ من اجلـن واالنـس، فـال      
!!داعي لوضع الرجل يف جهنم حىت متتلئ

اجلنة أكرب مما يلزم الذين سـوف        قلَاهللا خ  نّأنرى   ،ويف الرواية الثالثة  
!!!الحسابوختباٍرإفينشئ خلقاً جديداً ويدخلهم اجلنة من دون ! !يدخلوا

الـرأي  : موضـوع / وللمزيد، راجع الفصل الثاين عـشر مـن الكتـاب         
..خاري ومسلميف صحيحي الب،املُفِحم
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٣٤

يف الصىل السماء الدنياإالعزة ينزل حاح، رب!!
لُزنتي: قالوسلم ) وآله(، انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه هريرةعن ايب ... 

: السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقولتبارك وتعاىل كل ليلٍة إىل ربنا
)١(!من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعِطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟

يــأيت حبــديٍث آخــر فهــو . ).أبــو هريــرة(الحــظ راوي احلــديث الــسابق
!مناقٍض له

ما مـن  : قالوسلم ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه، هريرةعن ايب   .... 
اللـهم أعـِط منفقـاً      : بح العباد فيه إالّ ملكان يرتالن فيقول أحدمها       يوٍم يص 

)٢(..اللهم أعِط ممسكاً تلفاً: خلفاً، ويقول اآلخر

ؤالء أم يبعث ه، يرتل بنفسه كل ليلةالعظيم هل هذا الرب ، فأحكم بنفسك
نزول الرب أم املَلَكَني؟! ؟أيهما يتقبله عقلكو؟الذين خلقَهم من أجل ذلك

. باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليـل      / اب صالة املسافرين وقصرها   كت/ صحيح مسلم  )١(
. ٤٤ص/ كتاب الـدعوات / اجلزء الثالث/ صحيح سنن الترمذي للشيخ األلباين . ١٧٨٢احلديث  
احلـديث  . باب الدعاء والصالة من آخر الليل / كتاب التهجد / صحيح البخاري . ٣٤٩٨احلديث  
.٧٤٩٤احلديث . )ريدون ان يبدلوا كالم اهللاي(باب / وكتاب التوحيد. ١١٤٥

ا {: بــاب قولـه تعـاىل  / كتـاب الزكـاة  / صـحيح البخـاري  )٢( فَأَمـ ـنطَـى ماتَّقَـى أَعقَ) ٥(وــدصو
.١٤٤٢احلديث . }بِالْحسنى
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٣٥

ومشالٌ، أَْله ين، مينيدي ِثنتان منهما ميني، واألخرى مشال؟ا؟ ثالثةٌم
وما عدد أصابعه؟

:يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

)١(. )..ونؤمن بأنّ هللا تعاىل يدين كرميتني عظيمتني(.. 

!)يمٌ(كلتا َيَدي اهللا تعاُّـ هنا 

حدثَنا : ِبي شيبةَ، وزهير بن حرٍب، وابن نميٍر، قَالُواحدثَنا أَبو بكِْر بن أَ
نةَ، عنييع نانُ بفْيٍرو سماٍر -عِدين نِني ابعي-    ـنٍس، عـِن أَوـِرو بمع نع ،

ِبـي صـلَّى اُهللا علَيـِه       يبلُـغُ ِبـِه الن    : عبِد اِهللا بِن عمٍرو، قَالَ ابن نميٍر وأَبـو بكْـٍر          
) وآله(قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه :وِفي حِديِث زهيٍر قَالَ،وسلم) وآله(

ِإنَّ الْمقِْسِطني ِعند اِهللا علَى مناِبر ِمن نوٍر، عن يِمِني الـرحمِن عـز               :وسلم
 ،ِمنيِه ييدا يِكلْتلَّ، وجلُواوا ومو ِليِهمأَهو كِْمِهمِدلُونَ ِفي حعي ٢(.الَِّذين(

.١٦صفحة / عقيدة أهل السنة واجلماعة)١(
ل وعقوبـة اجلـائر، واحلـثّ علـى الِرفـق        باب فضيلة اإلمـام العـاد     / كتاب اإلمارة / صحيح مسلم  )٢(

.٤٧٤٢احلديث . بالرعية، والنهي عن إدخال املشقّة عليهم
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٣٦

!)يمٌ وشماٌل(وهنا هللا تعاُّـ 

وحدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عـن عمـر بـِن حمـزةَ،                 
قَالَ رسولُ اِهللا صـلَّى  : بن عمر، قَالَعن ساِلِم بِن عبِد اِهللا، أَخبرِني عبد اِهللا      

ثُـم   .يطْـِوي اُهللا عـز وجـلَّ الـسماواِت يـوم الِْقيامـِة             :وسـلم ) وآله(اُهللا علَيهِ   
ونَ؟ أَنا الْمِلك، أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبر: يأْخذُهن ِبيِدِه الْيمنى، ثُم يقُولُ

ِضنيطِْوي اَألري اِلِه،ثُمقُـولُ  ِبِشمي ونَ؟    : ثُـمـاربالْج ـنأَي ،ِلـكـا الْمأَن  ـنأَي
)١(الْمتكَبرونَ؟

كمـا قـال البخـاري، أو        )مخـسةٌ (وهل عدد أصابع اهللا تعـاىل       : أقول
، كما قال إبن حنبل؟)ستةٌ(

،عبيدة، عـن عبـد اهللا  حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن   .. 
: فقالوسلم ) وآله(جاء حبر من األحبار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

، على إصبٍع، واألرضني على إصبٍعيا حممد، إنا نِجد أنّ اهللا جيعل السموات 
رجٍع، والشعٍ واملاَء والثرى    على إصبعٍ ، وسائر اخلالئقِ    على إصبعلى إصب ،

حـىت بـدت    وسـلم   ) وآلـه (فـضحك الـنيب صـلى اهللا عليـه           ،نا امللك أ: فيقولُ
:وسـلم ) وآلـه (نواِجذُه تصديقاً لقول احلَبِر، مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه        

وما قدروا اهللا حـق قـدرِه، واألرض مجيعـاً قبـضته يـوم القيامـة، والـسموات                  
)٢(.مطويات بيمينه، سبحانه وتعاىل عما يشركونَ

.٧٠٨٦احلديث . كتاب صفة القيامة واجلنة والنار/ نفس املصدر السابق)١(
. ومـا قـدروا اهللا حـق قـدره    : بـاب قولـه  / سورة الزمـر -كتاب تفسري القرآن  / صحيح البخاري  )٢(

.٤٨١١احلديث 
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٣٧........................................................................................المقدسۀاإللهیۀالذات: الفصل األول

 نع ،اِهيمرِإب نِمِر، عتعِن الْموِر بصنم نانُ، عبيا شثَندح ،سونا يثَندح
جـاَء حبـر ِإلَـى رسـوِل اِهللا     : عِبيدةَ السلْماِني، عن عبِد اِهللا بـِن مـسعوٍد، قَـالَ    

د، أَو يا رسـولَ اِهللا، ِإنَّ اَهللا عـز          يا محم : فَقَالَ ،وسلم) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    
، علَـى ِإصـبعٍ   ، واَألرِضـني    علَـى ِإصـبعٍ   وجلَّ يوم الِْقيامِة يحِملُ الـسماواِت       

، وساِئر علَى ِإصبٍع، والْماَء والثَّرى علَى ِإصبٍع، والشجر علَى ِإصبٍعوالِْجبالَ 
فَضِحك رسولُ اِهللا صلَّى : قَالَ. أَنا الْمِلك: يهزهن فَيقُولُعلَى ِإصبٍعِق الْخلْ

وما : حتى بدت نواِجذُه تصِديقاً ِلقَوِل الْحبِر، ثُم قَرأَ        ،وسلم) وآله(اُهللا علَيهِ   
ِميعاً قَبج ضاَألرِرِه، وقَد قوا اَهللا حرِةقَدامالِْقي موي هتض.

)١(..إسناده صحيح على شرط الشيخني: تعليق األرنؤوط

/ باب مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعـاىل عنـه  / اجلزء السابع / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )١(
.٤٣٦٨احلديث . ٣٧٧صفحة 
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الثانيلفصل ا

القرآن الكريم
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٤١

 هعمَأبو بكرٍأالقرآن الكريم جكان جمموعاً يف عهد م
؟؟صلى ا عليه وآله وسلم النيب 

اق انّ زيد بن ثابت     باخربين ابن الس  : عن الزهري قال  .. يف رواية طويلة  
بكـر   وبـ أأرسـل إيلّ    : االنصاري رضي اهللا عنه وكان ممن يكتب الـوحي قـال          

إنّ القتل قـد  : مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال ابو بكر انّ عمر أتاين فقال     
إستحر يوم اليمامة بالناس وإين أخـشى ان يـستحر القتـل بـالقراء يف املـواطن                 

قال ابو . وإني ألرى أن تجمع القرآن،أن جتمعوهفيذهب كثري من القرآن إالّ
؟ )وآله(كيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه:لعمرقلت: بكر

)١(..هو واهللا خري:فقال عمر

. .!!يف احلديث اآلنف الذكر نالحظ بأنّ القرآن غري جمموع

:تيةحاديث اآليف األضالحظ التناق

احلـديث  . لقد جـاءكم رسـولٌ مـن أنفـسكم عزيـز عليـه            : باب/ كتاب التفسري /صحيح البخاري  )١(
٤٦٧٩.
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٤٢

نـا وشـداد بـن معقـل علـى ابـن           أدخلت  : رفيع قال  عن عبد العزيز بن   
أتـرك الـنيب صـلى اهللا عليـه     :فقال له شـداد بـن معقـل   ،عباس رضي اهللا عنه 

)١(.تنيني الدفّماترك إالّ ماب: قال؟من شيءوسلم ) وآله(

)٢(..يف املصحفأي ما،بني الدفتنيمابأنّ العسقالين بن حجرإذكر وي

فكـان يتعاهـد     ،ذات حسبٍ  أةًمرإين أيب   حكَأن: العن عبد اهللا بن عمرو ق     ..
ِنعم الرجل مـن رجـل، ملْ يطـأ لنـا فراشـاً، وملَ     : كنته فيسأهلا عن بعِلها فتقول  

فلمـا طـال ذلـك عليـه، ذكـر للـنيب صـلى اهللا عليـه         . يفتش لنا كنفاً مذ أتينـاه   
: ؟ قـال كيف تـصوم )له النيب (قال  . ألقين به، فلقيته بعد   : فقالوسلم  ) وآله(

،صـم يف كـل شـهر ثالثـة    : قـال . قال كل ليلة  وكيف ختِتم؟ : قال. كل يوم 
)٣(..واقرأ القرآن يف كل شهر

ــة  ــرآن كــان   . .يف احلــديث)خــتم(الحــظ كلم ــى أنّ الق ــدلّ عل ــي ت فه
خـتم  : فقـد جـاء يف املنجـد يف اللغـة         .. جمموعاً، إذ لوال ذلك ملّا أمكن ختمـه       

كلّـه   قـرأه : خـتم الكتـاب   : املـوارد للـشرتوين    ويف أقـرب  . كلّه قرأه: الكتاب
هموأت...

 اِن وبكلّ صراحٍة بأنّ !! الحظ مسلم والبخاري يف صحيحيهماثُمِقري
..صلى اهللا عليه وآله وسلمالقرآنَ كان جمموعاً يف عهد الرسول األكرم 

)وآلـه (تـرك الـنيب صـلى اهللا عليـه     باب من قـال مل ي    / كتاب فضائل القرآن  / نفس املصدر السابق  )١(
.٥٠١٩احلديث . وسلم إالّ مابني الدفتني

.٦٥يف الصفحة ٥٠١٩عند شرحه للحديث / ٩ج / فتح الباري بشرح صحيح البخاري)٢(
.٥٠٥٢احلديث . باب يف كم يقرأ القرأن/ كتاب فضائل القرآن/ صحيح البخاري)٣(
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٤٣....................................................................................................الکریمالقرآن: الفصل الثانی

سألت أنـس بـن    : حدثنا حفص بن عمر، حدثنا مهّام، حدثنا قَتادة قال        
: ؟ قالوسلم ) وآله(من جمع القرآنَ على عهِد النيب صلى اهللا عليه:مالٍك
كلّهم من األنصاِر أُبي بن كعٍب، ومعاذ بن جبٍل، وزيد بن ثابٍت، وأبو ،أربعةٌ

)١(....زيٍد

دِع البخاري وصـحيحه جانبـاً، واجعـل احلـق نـصب عينيـك        : أقول
: وأِجب بشجاعٍة وجرأٍة على هذا السؤال

؟ ليجمعـهُ  وتـرك القـرآن غـ مجمـوٍع    صلى اهللا عليه وآله وسـلم      هل مات رسول اهللا     

َوَخّلَفـهُ  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     أْم َجَمَعـُه َّـ حياتـِه     ؟ِمْن بعدهِ  الصحابُة

؟مجموعًا بعَدُه

حدثنا اإلسود بن عامر، حدثنا شريك، عـن الـركني، عـن القاسـم بـن             
) وآلـه (قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      : حسان، عـن زيـد بـن ثابـت، قـال          

حبـلٌ ممـدود مـابني الـسماء     كتـاب اهللا،  : إني تـارك فـيكم خليفـتني       :وسلم
وعتريت أهل بييت، وإنهمـا لـن يتفرقـا          واألرض، أو بني السماء إىل األرض،     

.حىت يردا علي احلوض

وإنهما : حديثٌ صحيح بشواهدِه دون قوله: تعليق شعيب األرنؤوط
لسوء حفظ شريك، ،وهذا إسناد ضعيف. يتفرقا حىت يردا علي احلوضلن

من فـضائل اُبـي بـن كعـٍب ومجاعـٍة مـن األنـصار        باب/ كتاب فضائل الصحابة / صحيح مسلم  )١(
بـاب  / كتـاب فـضائل القـرآن    / صحيح البخاري . ٦٣٦٩و٦٣٦٨احلديثني. رضي اهللا تعاىل عنهم   

.٥٠٠٣احلديث . .وسلم)وآله(القُراء من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
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)١(..وهو ابن عبداهللا النخعي

األرنؤوط ذا اجلزء املهم من احلديث، والذي فيه شعيب طَعن : أقول
على وجوِد هادٍم ِمن رحياًوصواضحاًهدم ألكرب مبانيِه ومعتقداتِه، كونه دليالً

ألبنية الضالل والنفاق، غري صلى اهللا عليه وآله وسلم عترة الرسول األعظم
.، وهو اإلمام املهدي سالم اهللا عليهمفتِرٍق عن القرآن

بـأيب  )عنـا خـرياً   تعاىل  جزاه اهللا   (وبالطعِن بشريٍك، فقد طعن األرنؤوط      
، يف ماهيبـه يف صـحيح  اإستشهدماألنه،مسلٍم النيسابوريعبداهللا البخاري و 

٢(..!!دةمواضع متعد(

الوارد يف مسند اإلمام أمحد، يرى )الصحيح(حلديث اخلليفتني ظُواملالِح
،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الّذي خلّفَه النيب األكرم      )اهللاكتاب  (أنّ القرآن   

.البد أن يكون جمموعاً ومرتباً
رٍة وإالّ كيف ميكن للمسلمني أنْ يتمسكوا بكتاٍب يتألّف من أوراٍق مبعث

أو حمفوظة يف صدِر هذا الصحايب وذاك؟؟؟هنا وهناك

..!!ال ميكن أنْ يطلق على النصوص املُبعثرة)الكتاب(مع أنّ 

.٢١٥٧٨ث احلدي/ باب حديث زيد بن ثابت/ ٤٥٦ص / ٣٥ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل )١(
٧٠٨احلديث .باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب      / كتاب األذان : صحيح البخاري : راجع )٢(

وكتـاب  -١٠١٦احلـديث  . باب من إكتفى بـصالة اجلمعـة يف اإلستـسقاء   / وكتاب اإلستسقاء  -
كتـاب  : وصـحيح مـسلم  .. ١٢٥٠احلـديث   . بـاب فـضل مـن مـات لـه ولـد فاحتـسب             / اجلنائز

بـاب جـواز دخـول مكـة بغـري      / وكتـاب احلـج  -١٠٣٩احلديث . باب القراءة يف الصبح  / الصالة
ــديث . إحــرام ــوع -٣٣٢٨احل ــاب البي ــنح / وكت ــاب األرض تم ــديث . ب ــاب -٣٩٧٦احل وكت
-٥٩١١احلــديث . وكتــاب الــشعر-٥٨٤٥احلــديث . بــاب إجتنــاب اــذوم وحنــوه/ الــسالم

.٦٥٣٨احلديث . الوالدين، وأنهما أحق بهباب ِبر / وكتاب الِبر والصلة واآلداب
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٤٥

)١٧اآلية -سورة احلاقّة (. }ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ َثماِنيٌة{
ما هذه الثمانية؟

:يقول إبن تيمية

ضهم إعــادةَ ِقــراَءِة اَألحاِديــِث الْمــذْكُورِة ِفــي الْعِقيــدِة ؛ وطَلَــب بعــ.. (
    هودقْصم فْترا فَعِضهعِفي ب نطْعِلي.ِن ِفـي  : فَقُلْتِللطَّع تددعتك قَد إسكَأَن

تعنتـوا حتـى   وكَانوا قَد-حِديِث الْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب      : حِديِث اَألوعالِ 
: ظَِفروا ِبما تكَلَّم ِبِه زِكي الديِن عبد الْعِظيِم، ِمن قَـوِل الْبخـاِري ِفـي تأِْرِخيـِه           

.-عبد اهللاِِ بن عِمريةَ ال يعرف لَه سماع ِمن اَألحنِف 

لُ    : فَقُلْتأَه اهور هأَن عِديثُ مذَا الْحـِن ماجـه   هابِن كَأَِبي داود ونالس
والترِمِذي وغَيِرِهم، فَهو مرِوي ِمن طَِريقَيِن مشهوريِن، فَالْقَدح ِفي أَحِدِهما 

: أَلَيس مداره علَى ابِن عِمريةَ؟ وقَد قَالَ الْبخاِري: فَقَالَ. ال يقْدح ِفي اآلخِر
عِف؟ال يناَألح ِمن اعمس لَه فر.

ِرطَ : فَقُلْتتِحيِد، الَِّذي اُشواِب التخزمية ِفي ِكت نِة اباَألِئم امإم اهور قَد
ِفيِه أَنه ال يحتج ِفيِه إالّ ِبما نقَلَه الْعدلُ عن الْعدِل موصوالً إلَى النِبي صلَّى 
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ِه اُهللا عوسلم) وآله(لَي.

اِعِه : قُلْتمِرفَةَ سعفَى ما نمإن اِريخالْبفِْي، ولَى النع مقَدم اتاِإلثْبو
 هرغَي ِرفذَا فَِإذَا عاِس ِبهِرفَةَ النعِف مني ِف، لَمناَألح ِن - ِمنِة اباِم اَألِئمكَِإم

كَانت معِرفَته وِإثْباته مقَدماً علَـى نفْـِي غَيـِرِه          : ِإلسنادما ثَبت ِبِه ا    -خزمية  
)١(. ).وعدِم معِرفَِتِه

:وإليك احلديث من توحيد إبن خزمية: أقول

أخربنا الدشـتكي عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا        : حدثنا أمحد بن نصر، قال    
عن عبـد اهللا بـن   حرب، ثنا عمرو بن أيب قيس، عن مساك بن     : الرازي، قال 

، عن العباس بن عبد املطلب، أنه كان جالـسا          عمرية، عن األحنف بن قيس    
جالس فـيهم،  وسلم ) وآله(يف البطحاء يف عصابة ورسول اهللا صلى اهللا عليه         

نعم، : هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: إذ علتهم سحابة، فنظروا إليها، فقال
: فقالوا. واملزن:وسلم) وآله(عليه هذا السحاب، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
وهل : والعنان، مث قال:وسلم) وآله(واملزن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فـإنّ  : ال واهللا ما ندري، قـال : تدرون كَم بعد ما بني السماء واألرض؟ قالوا  
إما واحدة، وإما اثنتان، وإما ثالث وسـبعون سـنة إىل الـسماء    : بعد ما بينهما  

فـوق الـسماء    : اليت فوقها كذلك، حتى عدهن سبع مساواٍت كـذلك، مث قـال           
مث فوق ذلك مثانيـة  السابعة حبر بني أعاله وأسفله، مثل ما بني مساٍء إىل مساٍء،          

            كما بني مساٍء إىل مساٍء، مث فوق ظهـورِهن كَِبِهنور أوعاٍل، ما بني أظالِفِهن

.١٩٢صفحة / مناظرة يف العقيدة الواسطية: باب/ اجلزء الثالث/ جمموع الفتاوى)١(
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أخرجه . بني مساٍء إىل مساٍء، واُهللا فوق ذلكالعرش، بني أعاله وأسفله مثل ما 
.أبو داود

ورواه الوليـد بــن أيب ثــور، عـن مســاك، عــن عبـد اهللا بــن عمــرية، عــن    
كنـا جلوسـا    : حدثين عبـاس بـن عبـد املطلـب، قـال          : األحنف بن قيس قال   

، فـذكر  ....وسـلم ) وآله(بالبطحاء يف عصابة فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه       
وفوق السماء السابعة حبر، ما بني أسـفله     (:اه، غري أنه قال   احلديث مبثل معن  

.)وأعاله كما بني مساٍء إىل مساٍء، وفوق البحر مثانية أوعاٍل

ثنـا  : حدثناه عباد بن يعقوب الـصدوق، يف أخبـاره املتـهم يف رأيـه قـال       
يدل هذا اخلرب على أن املـاء الـذي ذكـره اهللا           : الوليد بن أيب ثور، قال أبو بكر      

كتابه أن عرشه كان عليه، هـو البحـر الـذي وصـفه الـنيب صـلى اهللا عليـه              يف
: يف هذا اخلرب، وذَكَر بعـد مـا بـني أسـفله وأعـاله، ومعـىن قولـه            وسلم  ) وآله(

وكـان اهللا عزيـزاً   . وكـان اهللا عليمـاً حكيمـاً   : وكان عرشه على املـاء، كقولـه     
.)١(حكيماً

تتمعن كثرياً يف آراء وأحاديث ، بعد أنْ)هداك اهللا(التعليق لك : أقول
!.القوم

.٢٣٤صفحة / اجلزء األول/ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلّ إلبن خزمية)١(
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٢٢٣البقرة }نِساؤُكم حرث لَُكم َفأُتوا حرَثُكم أَنَّى ِشْئتُم{تفسري
ءالـصحابة يف مــسألة وط سـنة  ختتلـف آراء ائمـة وعلمـاء اتبـاع مدرسـة      

ــالتحرمي، ويــستوجب طــالق الزوجــة   وبعــضهم . الــدبر، فبعــضهم يقولــون ب
!اجلواز، ومنهم من مارسها فعالًيصرحون ب

:يقول الشافعي

لَفتافَاخنابحاِنِفيأَصياِءإتسِفيالناِرِهنبأَدبونَفَذَهذَاِهبمهإلَىِمن
)١(.. تحِرِميِهإلَىوآخرونَ،إحالِلِه

اخربنـا ابـن عـون، عـن نـافع،      : اخربنا النضر بن مشيـل : حدثنا اسحاق 
كان ابن عمر  اذا قرأ القرآن، مل يتكلم حـىت يفـرغ منـه، فأخـذت عليـه           :قال

؟تـدري فيمـا أُنزلَـت   : يوماً، فقرأ سورة البقرة، حـىت انتـهى إىل مكـاٍن، قـال     
)٢(.مث مضىقال أُنزلَت يف كذا وكذا،ال، : قلت

.١٨٦صفحة / اجلزء اخلامس/ كتاب اُألم)١(
احلـديث  ).نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنـى شـئتم        (باب  / ب التفسري كتا/ صحيح البخاري  )٢(

٤٥٢٦.
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: حدثين ايوب، عن نافع، عن ابن عمر: حدثين أيب: وعن عبد الصمد  
} رفَأتُوا ح أَنَّى شِئْتُم رواه حممد بن حيـىي بـن سـعيد،    .يأتيها يف: ، قال}ثَكُم

)١(.عن أبيه عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر

:العسقالينل إبن حجروقي

أورد البخــاري هــذا : قــال ابــو بكــر بــن العــريب يف ســراج املريــدين(.. 
سألة مشهورة، صنف وامل!!بياضاًكرتو،يأتيها يف: احلديث يف التفسري، فقال

وبـين أنّ حـديث   فيها حممد بن سحنون جزءاً وصنف فيها ابن شعبان كتابـاً،    
٢(.)..ابن عمر يف إتيان النساء أدبارهن(

:يقول الطربيو

حدثين يعقوب، قال حدثنا هـشيم، قـال اخربنـا ابـن عـون، عـن نـافع،          
ذات يـوم هـذه     كان ابن عمـر إذا قُـرئ القـرأن ملْ يـتكلم، قـال فقـرأت                 : قال

رَثكُم أَنَّـى ِشـْئتُم              {: اآلية َفـأتُوا حـ لَُكـم ثـرح كُماؤأتـدري  : ، فقـال  }ِنـس
قال نال، : فيمن نزلت هذه االية؟ قلت٣(زلت يف إتيان النساء يف أدبارهن(

:ويقول الشوكاين

نـساؤكم  : قرأت ذات يـومٍ : وأخرج البخاري وغريه، عن نافٍع، قال  .. 

.٤٥٢٧احلديث / نفس املصدر السابق)١(
باب نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا    / كتاب التفسري / اجلزء الثامن / فتح الباري بشرح صحيح البخاري    )٢(

.١٨٩ص / حرثكم أنى شئتم
.٣٩٤حة صف/ اجلزء الثاين/ تفسري جامع البيان)٣(
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ال، قال : هذه اآلية؟ قلتنزلتأتدري فيم أُ: ل إبن عمرفقاحرث لكـم،   
.من أدبارهننزلَت يف إتيان النساء

فأتوا حرثكم أنـى شـئتم، قـال    : وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال      
.يف الدبر، وقد روي هذا عن إبن عمر من طرٍق كثرية

: يف قُبلها؟ فقالِمن دبرها: ويف رواية عند الدارقطين أنه قال له نافع
)١(.ال، إالّ يف دبرها

أخرجه البخاري يف صحيحه عن اسحاق بن (بأن اخلرب ابن حجر ؤكّد يو
:)!راهويه مبهماً

مجيع ما أخرج عن ابن :وقد عاب االمساعيلي صنيع البخاري فقال.. (
عمر مبهفائدة فيهالم..

ِباِإلسـنادِ تفْـِسِريهِ وِفـي ِدِهمـسن ِفـي راهويـهِ بـن ِإسـحاق أخرجهافقد..
قَوِلـهِ ِإلَـى انتهـى حتـى (مكَـان ِإلَـى انتهـى حتـى قَوِلـهِ بـدلَ وقَـالَ ،الْمذْكُوِر
كُماؤثٌِنسرحفَأتوالَكُمثكُمرىحمأَنونَ: فَقَالَ)ِشئْترداأَتِفيمِزلَتِذِهأُنه

)٢(.)أدبارهنِفيالنساِءِإتياِنِفينزلَتقَالَال:قُلْت؟اآليةُ

الم يف صحته، بل هـو علـى شـرط    كَا الماخلرب مِ أنّضح  تإ،ا تقدم موِم
.وإنْ نقَلَه مبهماً،بل أخرجه البخاري. البخاري ومسلم

ويـسَألُونَك عـِن الْمِحـيِض ُقـْل هـو       {: تفـسري قولـه تعـاىل     / تفسري سورة البقرة  / تفسري فتح القدير  )١(
.٢٢٩و٢٢٨صفحة / اجلزء األول/ }َأذًى َفاعَتزِلُوا النساء فِي الْمِحيِض

.١٩٠و١٨٩صفحة / اجلزء الثامن/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري)٢(
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:قال احلافظ جالل الدين السيوطيو

اين يف االوسـط، واحلـاكم   والطـرب ،خرج احلسن بـن سـفيان يف مـسنده       أو
نساؤكم ما نزلت إن: عن ابن عمر قال   ،حسنٍ بسنٍدوابو نعيم يف املستخرج   

..اآلية، رخصة يف إتيان الدبر... حرث لكم

بنمحمدعنواخلطيبالشاِفِعيمناِقبِفيوالْحاِكمالطَّحاِويوأخرج
صـلى النِبـي عنصحما: فَقَالَعنهسأَلَالشاِفِعيأَناحلكمعبدبناهللاعبد
.حاللأَنهوالِْقياس،شيءتحِرميهوالتحِليلهِفيوسلم ) وآله(علَيِهاهللا

الْحسنبنمحمدناظرالشاِفِعيأَناحلكمعبدابنعنالْحاِكموأخرج
لَهفَقَالَ،الْفرجِفييكونِإنماثالْحرِبأَنالْحسنابنعلَيِهفاحتجذَِلكِفي

أَوساقيهابنيوطئهالَوأَرأَيت: فَقَالَفَالْتزمه،حمرماًالْفرجسوىمافَيكون
فَكيف: قَالَ، ال: قَالَأفيحرم: قَالَ، ال: قَالَ؟حرثذَِلكأَِفي،أعكااِفي

احتتجقولالِبمِبِهت.

الْجِديدِفيوأما،الْقَِدميِفيذَِلكيقُولكَانَالشاِفِعيلَعلَّ: الْحاِكمقَالَ
فَصرِرِميحح١(. ِبالت(

والقول بأنّ اآلية حينئذ تكون دليالً على (.. :ويقول العالّمة اآللوسي
الزمـة إذ ذاك،  -مـن  -من عدم التدبر يف أنّ  ئٌجواز اإلتيان من األدباِر ناش    

من أي مكان، ال يف أي مكان، فيجوز أن يكـون املـستفاد حينئـذ         فيصري املعىن 
تعميم اجلهات مـن القـدام واخللـف والفـوق والتحـت والـيمني والـشمال، ال            

.٦٣٨صفحة / اجلزء األول/ در املنثورال)١(
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، فال دليل يف اآلية ملن جوز إتيان املرأة يف دبرها كإبن تعميم مواضع اإلتيان
)١(.)مشهورةٌعمر، واألخبار عنه يف ذلك صحيحةٌ

:هِننسيفالنسائيوقال 

اخربنـا معـن، قـال     : خربنا حممد بن عبد اهللا بـن عمـار املوصـلي، قـال            أ
حدثين خارجة بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن يزيد بن رومان،              

، أنّ ابن عمر كـان اليـرى بأسـاً ان يـأيت     عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر    
)٢(..ما علمته حرام: قولومسعت مالكاً ي: قال معن. الرجل امرأته يف دبرها

سـألت   :خرج اخلطيب يف رواة مالك، عن ايب سـليمان اجلرجـاين، قـال            أو
.الساعة غسلت رأسي منه: احلالئل يف الدبر؟ فقال يلءوطْمالك بن انس عن

أَنه: مالكعنوهبابنطَِريقمنالنكَاحكتابِفيجريرابنوأخرج
.مباح

الْقَاِسمبناهللاعبدعنالْفرجبنأصبغطَِريقنمالطَّحاِويوأخرج
وطْءيعِنـي ،حـالل هأَنـ ِفييشكديينِفيِبِهيقتدأأحداًأدركْتما: قَالَ

نِمنيأبشيءفَأَي: قَالَمثَّ،)لكمحرثٌِنساؤكُم: (قَرأَمثَّ،دبرهاِفيالْمرأَة
)٣(؟هذَا

.البقـرة - ١٤٦اآلية / }نهم لَيكْتُمون الْحق وهم يعلَمـون    وإِن فَرِيقًا ِم  {

.١٢٤الصفحة / ٢ج / تفسري روح املعاين)١(
.٨٩٨٠احلديث . ٣١٥صفحة / اجلزء اخلامس/ السنن الكربى للنسائي)٢(
.٦٣٨صفحة / اجلزء األول/ الدر املنثور)٣(
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!عوذتني، لَيستا من كتاب االصحابي عبد ا بن مسعود يقر بأن امل

تحريـف  البالزيادة والـنقص و  )عشرية ياإلمامية اإلثن (ّتهمون  َيأتباع ُسّنة الصحابة  

!!القرآنَّـ 

عـن لبابـة، أيببـن عبدةحدثناسفيان،حدثنا،اهللاعبدبنعليحدثنا
يا: قلتكعٍببنيبأُسألت: قالزرعنعاصم،وحدثنا.ححبيشبنزر
اهللارسـول سـألت : يبأُفقالوكذا،كذايقولمسعوٍدابنأخاكإنّاملنذِرأبا

نقـولُ فـنحن : قـال .فقلت،)يلقيل(: يلفقالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى
)١(.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقالكما

ِزرعـن بهدلَـةَ، بنعاِصمأَخبرناسلَمةَ،بنحمادحدثَناعفَّانُ،حدثَنا
يكْتـب الكَـانَ مـسعودٍ ابـن ِإنَّ: كَعـبٍ بـنِ ُألبـي قُلْـت : قَـالَ حبـيٍش، بِن

وعِنالْميِفِهِفيذَتحصفَقَالَ،م :دهـولَ أَنَّأَشسـلَّى اِهللارـهِ اُهللاصلَيوآلـه (ع (
قُـلْ : فَقَالَفَقُلْتها،الْفَلَِق،ِبربأَعوذُقُلْ: لَهقَالَِجبِريلَأَنَّ: أَخبرِنيوسلم  

ديث احلـ . )النـاس بـرب أعـوذ قـل سـورة (النـاس سورة/ القرآنتفسريكتاب/ البخاريصحيح )١(
٤٩٧٧.
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) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى النِبـي قَـالَ مانقُولُفَنحن. فَقُلْتهاالناِس،ِبربأَعوذُ
.وسلم

أجلمنحسنإسنادوهذا،صحيححديثٌ:األرنؤوطشعيبتعليق
ابـن هـو : عفـان . توبـع وقـد احلـديث، حسنصدوقفهوبهدلة،بنعاصم
)١(.البصريالصفَّارمسلم

محمـد حـدثَنا أَشـكَاٍب، بِنيِنالْحسبنمحمدحدثَِني،اِهللاعبدحدثَنا
نةَأَِبيبديبِنعٍن،بعامثَندِنأَِبي،حِش،عماَألعنأَِبيع،اقحِإسنِدعبع

: ويقُولُمصاِحِفِه،ِمنالْمعوذَتيِنيحكاِهللاعبدكَانَ: قَالَيِزيد،بِنالرحمِن
.اِهللاِكتاِبِمنلَيستانهماِإ

رجــال،ثقــاترجالــهصــحيح،إســناده:األرنــؤوطالــشيختعليــق
بـن اهللاعبـد بـن الرمحنعبدابنهو: معنبنعبيدةأيببنحممد. الصحيح

مهـران بـن سـليمان هـو : واألعمـش امللك،عبد: أبيهواسماهلُذَيل،مسعود
وعبــدالـسبيعي، اهللاعبــدبـن عمــروهـو : إســحاقوأبـو الكــويف،اَألسـدي 

)٢(.الكويفالنخعيقيسابنهو: يزيدبنالرمحن

.٢١١٨٦احلديث / ١١٣صفحة / ٣٥اجلزء / حنبلبنأمحداإلماممسند)١(
.٢١١٨٨احلديث / ١١٨صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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القول السديد يف عدم التحريف والزيادة والنقص يف القرآن ايد
. }إِنَّـا َنحـن نَزلْنـا الـذِّكْر وإِنَّـا َلـه لَحـافِظُون              {بسم اهللا الرمحن الـرحيم      

..٩اآلية / سورة احلجر

ألتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم يف )الصحيح(الحظ اإلعتقاد 
: القرآن الكرمي

بـاب اإلعتقـاد يف   / اإلعتقادات:هيف كتاب)الصدوق(يقول شيخ الطائفة   
:القرآن

إعتقادنا يف القرآن أنه كالم اهللا ووحيه، وترتيله، وقوله، وكتابه، وأنه (
ِمن خلفه، وأنه القصص احلق، وأنه قـولٌ        ال يأتيه الباطل من بني يديه وال        

.)..فصل، وما هو باهلزل، وأن اهللا تعاىل حمدثه ومرتله، وحافظه، وربه

:ويف باب اإلعتقاد يف مبلغ القرآن، يقول

صلى اهللا عليه وآله إعتقادنا انّ القرآن أنزله اهللا تعاىل على نبيه حممد (
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لناس، ليس بـأكثر مـن ذلـك،    هو ما بني الدفّتني، وهو ما يف ايدي ا     وسلم  
ومن نسب إلينا إنا نقول .. ومبلغ سوِرِه عند الناس مائة وأربع عشرة سورة

.. ).إنه أكثر من ذلك فهو كاذب

!! يف حني نرى أتباع مدرسة سنة الصحابة يقولون بالتحريف والنقص
:واألمثلة على ذلك

قاً يف اجلاهليـة،  كانت عكاظ وجمنة وذو ااز اسـوا : عن ابن عباس قال  
لـيس علـيكم جنـاح ان تبتغـوا       (فلما كان االسالم فكأم تأمثوا فيـه، فرتلـت          

)١(. قرأها ابن عباس،)يف مواسم احلجفضالً من ربكم

فحـدثين عبيـد بـن عمـري أنـه كـان يقرأهـا يف               : قـال . .:قال ابـن حجـر    
)٢(. املصحف

)عبـاس  قرأهـا ابـن   . يف مواسم احلـج   (: ويقول القسطالين يف شرحه   
حيتجممافهي،وهي شاذّة ولكن صح إسنادها)يف مواسم احلج(كذلك بزيادة 

)٣(.بقرآنوليسبه

تعتـرب مـن   )يف مواسـم احلـج  (الحظ التحريـف، حيـث أنّ مجلـة       : قولأ
!!اآلية ومكملة هلا

. }ة َفانَْتـشِروا فَـِإذَا ُقـضِيتِ الـصال   {:باب ما جاء يف قوله تعاىل/ كتاب البيوع/ صحيح البخاري  )١(
.٢٠٥٠احلديث 

صـفحة  / باب التجـارة أيـام املوسـم والبيـع يف أسـواق اجلاهليـة          / كتاب احلج  /٣ج  / فتح الباري )٢(
.١٧٧٠احلديث . ٥٩٤

.٤صفحة / ٦اجلزء / إرشاد الساري)٣(
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ا لنـدع   أقرؤنا أُبي وأقـضانا علـي، وإنـ       .. قال عمر : عن ابن عباس قال   
ال أَدع شيئاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا        : أنّ أُبياً يقول  من قول أُبي، وذاك     

!! }مـا ننـسخ ِمـن آيـة أو ننـسأها       {: وقد قـال اهللا تعـاىل      ،وسلم) وآله(عليه  
)١(. )من سورة البقرة١٠٦اآلية (

:يقول ابن حجر يف شرح احلديث

)٢(. ).ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها(.. 

.)ِسهاأونن(والصحيح 

فـال وجـود   ! ترى ماذا يقول اتباع مدرسة سنة الصحابة عن الرواية؟      
!!للنسخ هنا

ثنا سفيان، عن شعبة، عن جعفر بـن ايـاس، عـن جماهـد، عـن ابـن              .. 
أخطأ : قال، حىت تستأِنسواال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم : عباس يف قوله تعاىل

.تستأذنواالكاتب حىت

)٣(. مسلموعلى شرط البخاري:قال الذهيب يف التلخيص

:الحظ قول الفخر الرازي

واعلَم أنّ هذا القول من ابن عباس فيه نظر، ألنه يقتضي الطعن يف (..

.٤٤٨١احلديث . باب قوله ما ننسخ من آية أو ننِسها/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)١(
صـفحة  }ا نَنـسخ مِـن آَيـٍة أَو نُنـسِها    مـ {: بـاب قولـه  / كتاب التفـسري  / اجلزء الثامن / فتح الباري )٢(

.٤٤٨١احلديث . ١٦٧
.٦٣٣/ ٣٤٩٦احلديث . ٤٣٠صفحة / كتاب التفسري/ ٢ج / املستدرك على الصحيحني)٣(
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القرآن الذي نقل بالتواتر، ويقتضي صحة القرآن الذي مل ينقل بالتواتر، وفتح 
)١(. ).هذين البابني يطرق الشك إىل كلّ القرآن وأنه باطل

:وسيويقول اآلل

من روى عن ابن عباس إنه قال ذلك فهـو طـاعن يف    : قال أبو حيان  
)٢(. القولٌء من ذلكياإلسالم، ملحد يف الدين، وابن عباس بر

:ويقول إبن كثري

)٣(. عباسوهذا غريب جداً عن ابن

روى أبو القاسم بن سالم يف كتـاب فـضائل القـرآن، عـن أيب معاويـة،               
أنـه كـان     :عن عمر بـن اخلطـاب     ألسود،  عن األعمش، عن إبراهيم، عن ا     

سناد صحيح، وكذا   اإلوهذا  ". غَيِر املَغضوِب علَيِهم وغَير الضالّني    : "يقرأ
)٤(..يب بن كعب أنه قرأ كذلكحكي عن أُ

:يقول إبن حجر العسقالين

)ال(لْعرِبيـة  قَـالَ أَهـل ا  )}غَير الْمغْضُوب علَيهِم وال الـضَّالِّني  {باب  (قَوله  
زاِئدة ِلتأِْكيِد معنى النفْي الْمفْهوم ِمن غَير، ِلئَالّ يتوهم عطْـف الـضالِّني علَـى              

غَيـر الْمغـضوب    (ويؤيـده ِقـراَءة عمـر       وِقيلَ ال ِبمعنى غَيـر،      . الَِّذين أَنعمت 

.١٧١صفحة / ٢٣اجلزء/ التفسري الكبري)١(
.١٣٣ص / ١٨ج / تفسري روح املعاين)٢(
.٣٥ص / ٦ج / تفسري إبن كثري)٣(
.٥٥صفحة / اجلزء األول/ السابقنفس املصدر)٤(
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  الِّنير الضغَيو ِهملَيِحيٍح، ، ذَ)عاٍد صنور ِبِإسصنن مِعيد بسد ويبو عا أَبهكَر
)١(...وِهي ِللتأِْكيِد أَيضا

:ويقول إبن تيمية

يـا أَيهـا   {: وقد أمر اهللا املؤمنني باالجتماع لعبادته يوم اجلمعة، فقال  (.. 
     مِم اْلجـو يـ الِة ِمــنلِلــص ــوا إَِذا ُنــودِينآم الَّــِذين   ِِا ِإلَــى ذِْكــرِ اوـع ــةِ فَاسـأي}ع ، :

اقصدوا واعمدوا واهتموا يف مسريكم إليها، وليس املراد بالسعي هاهنا املـشي            
ومـن أَراد اآلخِـرة وسـعى لَهـا     {: السريع، وإمنا هو اإلهتمام ـا، كقولـه تعـاىل    

 مِنؤم وها وهيعب وإبـن مـسعود  وكان عمـر بـن اخلطـا   .١٩: اإلسـراء / }س
)٢(. )"فامضوا إىل ذكر اهللا: "يقرآا

لقـد  : عن أيب أمامة بن سهل بـن حنيـف، أنّ خالتـه أخربتـه، قالـت               ...
الشيخ والشيخةُ إذا : آية الرجموسلم ) وآله(أَقرأَنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

.زنيا فارمجومها ألبتة ِبما قَضيا من اللّذة

)٣(. صحيح: تلخيصتعليق الذهيب يف ال

قدم أصحاب عبد اهللا على أيب الدرداء، فطلبـهم        : عن إبراهيم، قال  .. 
فـأيكم  : كلّنـا، قـال  : أَيكم يقرأ على قراءة عبـد اهللا؟ قـال     : فوجدهم، فقال 

؟ قال )والليل إذا يغشى(كيف سِمعته يقرأ : أحفَظُ؟ فأشاروا إىل علقمة، قال

.١٥٩صفحة / ٨اجلزء / فتح الباري إلبن حجر)١(
.١٤٥ص / اجلزء الثامن/ وكذلك تفسري إبن كثري.١٦٠ص / ٢٢اجلزء / جمموع الفتاوى)٢(
.٤٧/ ٨٠٧٠احلديث . ٤٠٠ص / ٤ج / املستدرك على الصحيحني)٣(
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أشهد أنـي مسعـت الـنيب صـلى اهللا عليـه        : قال. )والذكر واألنثى : (علقمة
وما خلق الـذكر  : (يقرأ هكذا، وهؤالء يريدوين على أن أقرأ وسلم  ) وآله(

)١(.، واِهللا ال أُتابعهم)واألنثى

: عن القعقاع بـن حكـيم، عـن أيب يـونس مـوىل عائـشة، أنـه قـال                  ... 

: هـذه اآليـة فـآِذني   إذا بلَغـت : ، وقالتأَمرتين عائشة أنْ أكتب لَها مصحفاً     
فلمـا بلَغتهـا آذَنتهـا،    )٢٣٨/ البقرة(}ةِ الْوسـطَى وا علَى الصلَواِت والـصال   حافُِظ{

 لَيع لَتحافظوا على الـصلوات والـصلوة الوسـطى وصـالة العـصر      : فأَم

) وآله(مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقوموا هللا قانتني، قالت عائشة
)٢(.سلمو

عـشر رضـعاتٍ    : كان فيما أُنزل من القـرآن     : أنها قالت ، عن عائشة .. 
، فتوفّي رسول اهللا صلى اهللا  معلوماٍت يحرمن، مث نِسخن، خبمٍس معلوماٍت     

)٣(. وهن فيما يقرأ من القرآن،وسلم) وآله(عليه 

، لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبِري عشراً      : عن عائشة، قالت  .. 

ولقد كانت يف صحيفٍة حتت سريري، فلما مات رسول اهللا صلى اهللا عليـه   
!.... وتشاغَلنا مبوته، دخلَ داِجن فَأَكَلَهاوسلم ) وآله(

.٤٩٤٤حلديث ا... سورة الليل/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)١(
بـاب الـدليل ملـن قـال الـصالة الوسـطى هـي        / كتاب املساجد ومواضع الـصالة / صحيح مسلم  )٢(

.١٤٣٧احلديث . صالة العصر
.٣٦١٤احلديث. باب التحرمي خبمس رضعات/ كتاب الرضاع/ نفس املصدر السابق)٣(
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)١(.!! )حسن(: تعليق األلباين

حديثٌ حسن عن عائشة، فيه إقرار منها بأنّ املصحف املوجود : أقول
الّذي كان يف عهد الـنيب األعظـم   حالياً بني أيدي املسلمني، ليس املصحف     

، ألنّ آيات الرجم ورضاعة الكبري ساقطةٌ منه،        !صلى اهللا عليه وآله وسلم    
!!.بإعتبار أنّ داِجناً قد أكلها

-١٥٩٣يث احلـد . ١٤٨صـفحة   / بـاب رضـاع الكـبري     / ٢ج  / صحيح سنن إبن ماجـة لأللبـاين       )١(
١٩٧٥.
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هل هناك آيات نازلةٌ يف القرآن الكريم، حبق رجلٍ واحدٍ 
ولكن بصيغِة اجلمع؟؟

}   أن قَوم مإذْ ه كُمطوا إلَيسبيكُمنع مهأيدِي فَكَف مهسـورة  ..}أيدِي
.١١اآلية . .املائدة

)١(..).غَورث بن احلارث(الّذين جاء ذكرهم يف اآلية هو ،القَوم

}  موهشعوا َلكُم َفاخمج قَد الناس إن الناس مقاَل لَه سـورة آل  ..}اّلذين
.١٧٣اآلية .. عمران

)٢(..).أبو سفيان(اآلية هو الّذين جاء ذكرهم يف ،الناس

ـةِ لَيخْــرِجن األَعــز مِنهــا األَذَّل      { نــا إىل املَدينـعجر ـئِن ســورة ..}يقولــون لـَ
..٨اآلية . .املنافقون

/ كتـاب املغـازي   / صـحيح البخـاري   . ٥٧صـفحة   / اجلزء الثالث / تفسري القرآن العظيم إلبن كثري     )١(
.٤١٣٦احلديث / باب غزوة ذات الرقاع 

.١٥١الصفحة / اجلزء الثاين/ تفسري إبن كثري)٢(
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عبداهللا بـن أُبـي بـن    (: ، الذين جاء ذكرهم يف القرآن الكرمي هو     يقولون
)١(..).سلول

} و ســوُلهرو ُا ُكملِــيإّنمــا و    ؤتــونيو لَوةالــص قيمــوني ــذين ــذين آمنــوا الّ الّ
راكِعون مهو كَوة٥٥اآلية . .سورة املائدة..}الز.

آية الوالية املباركة النازلة حبق سيد األوصياء اإلمام علي بن أيب يف
هم مرض وبغض له ، نرى بأنّ الكثري من الّذين يف قلوِبعليه السالمطالب

رتوهلـا بـشأن    ون ب يرض، وال اآليات السابقة يقولون خبالف عليه السالم،   
نّ اآلية فيها مفردات تدلُّ     محتجني بأ ،  عليه السالم  أمري املؤمنني شخِص

، وليس شخص   !على أنّ الزكاة دِفعت من قبل جمموعة من األشخاص        
!واحد

وملعرفة نـزول اآليـة بـشأن اإلمـام علـي عليـه الـسالم أَم ال؟ راجـع                   
ِنفـاِق إبـن    القطـف الـداين مـن       :موضـوع / الثاين عشر من الكتاب    الفصل

.احلَراينتيمية

.١٥١الصفحة / اجلزء الثامن/ نفس املصدر السابق)١(
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يؤكّدان وجود نقص يف )!صحيحيهما(البخاري ومسلم يف 
!القرآن الكريم

وأنــذر : ملــا نزلــت: ، قــالعــن ســعيد بــن جــبري، عــن ابــن عبــاس.. .
ل اهللا صلى اهللا عليه ، خرج رسوورهطَك منهم املُخلَِصنيعشريتك األقربني، 

مـن هـذا؟   : فقـالوا ". يـا صـباحاه  : "حـىت صـعد الـصفا فهتـف     وسلم  ) وآله(
أرأيـتم إن أخـربتكم أنّ خـيالً ختـرج مـن سـفح هـذا                : " فاجتمعوا إليه، فقال  

فـإني نـذير لكـم    : " قال. ما جربنا عليك كَِذباً: قالوا" اجلبِل أَكُنتم مصدِقي؟  
. تباً لك، ما جمعتنا إالّ هلذا؟ ثُـم قـام       : قال أبو هلبٍ  ". يدبني يدي عذاٍب شد   

.)١(هكذا قرأها األعمش يومئذ. وقد تبتبت يدا أيب لَهٍب وتب : فرتلت

: ملَـاّ نزلـت هـذه اآليـة       : عن سعيد بن جبري، عن ابن عبـاس، قـال         ... 
صلى اهللا ، خرج رسول اهللاورهطك منهم املخلصنيوأنذر عشريتك األقربني  

من هـذا   : ، فقالوا "يا صباحاه ":حىت صعد الصفا، فهتف   وسلم  ) وآله(عليه  

.٤٩٧١احلديث . )تبت يدا أيب هلٍب وتب(سورة املَسد / لتفسريكتاب ا/ صحيح البخاري)١(
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يا بين فالٍن، يا بين فـالٍن،    : "فاجتمعوا إليه، فقال  . حممد: الذي يهتف؟ قالوا  
: ، فـاجتمعوا إليـه فقـال   "لـب يا بين فالٍن، يا بين عبِد مناٍف، يـا بـين عبـِد املطّ         

: قالوا" نّ خيالً خترج بسفح هذا اجلبِل أكنتم مصدِقي؟أَرأيتكُم لو أخربتكم أ   "
: قـال ". فإني نذير لكم بني يدي عـذاب شـديد        : "ما جربنا عليك كذباً، قال    

تبـت  : فرتلت هذه الـسورة   . تباً لك أما مجعتنا إالّ هلذا؟ مث قام       : فقال أبو هلبٍ  
)١(.لسورة، كذا قرأ األعمش إىل آخر اوقد تبيدا أيب هلٍب 

ورهطك منهم  (: عند الرجوع للقرآن الكرمي، نرى بأنّ عبارة      : أقول
: ٢١٤املباركـة بعـد اآليـة    )راءالـشع (، غـري موجـودة يف سـورة       )املخلصني

}ِبنياَألْقر َتكشِريع َأْنِذرو{ .!

)املسد(، فإنها غري موجودة يف سورة )وقد تب: (وكذلك بالنسبة لعبارة
؟ ؟ترى أين ذَهبتا!.. }َتبت يدا َأِبي َلهٍب{: األوىلد اآلية املباركة بع

.٥١٤احلديث . وأنذر عشريتك األقربني: باب يف قوله تعاىل/ كتاب اإلميان/ صحيح مسلم)١(
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صلى ا عليه وآله وسلم كرم الرسول األ
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 عليه وآله وسلمرسول ا الذي كان نبياً وآدم بني ،صلى ا
!!يأكل مما ُذبِح على النصب واالصنام... الروح واجلسد

ثنـا  : قـاال  ،محد بن حممد بن مـسلمة العـرتي       أو ،و النضر الفقيه  بأحدثنا  
،ثنـا إبـراهيم بـن طهمـان       ،وحممد بن سنان العويف    ،عثمان بن سعيد الدارمي   

قلـت  : قـال  ،عن ميسرة الفجر   ،عن عبد اهللا بن شقيق     ،عن بديل بن ميسرة   
وآدم بـني  : ت نبيـاً؟ قـال    نىت كُ م:وسلم) وآله(لرسول اهللا صلى اهللا عليه      

...الروح واجلسد
)١(..صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعن،ساريةبنالعرباضوعن
...طينتهيفملنجدلٌآدموإنّالنبينيخامت: مكتوباهللاعندإين: قالأنه

)٢(.صحيححديثٌ : تعليق الشيخ األلباين

/ كتاب تواريخ املتقدمني من االنبيـاء واملرسـلني  / اجلزء الثاين/ املستدرك على الصحيحني للحاكم   )١(
.٢١٩/ ٤٢٠٩احلديث . ٦٦٥صفحة .. سلني وخامت النبينيذكر أخبار سيد املر

-٥٧٥٩احلـديث   / بـاب فـضائل سـيد املرسـلني       / ١٦٠٤ص  / مشكاة املصابيح بتحقيق األلباين    )٢(
)٢١(.
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،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  ل الوحي عليه قبل أنْ يرتومن دالئل نبوته  
.ر عليهجتسليم احلَ

بـن إبـراهيم عـن كري،بأيببنحيىيحدثناشيبة،أيببنبكرأبووحدثنا
اهللارسـول قال: قالرة،مسبنجابرعنحرب،بنماكِسثينحدطهمان،

قبلَعلَيميسلّكانِبمكةَحجراًألعرفإني:وسلم) وآله(عليهاهللاصلى
)١(.اآلنَألعِرفُهإنيأُبعثَ،ْأن

:ح لغريه جلّ جاللهذبكيف يلعن اهللا تعاىل من ي، )هداك اهللا(الحظ 

: زهـري قال مروان عن كالمهاوسريج بن يونس   زهري بن حرب    : حدثنا
أبو الطفيـل   ثناحد،  منصور بن حيان  حدثنا،مروان بن معاوية الفزاري   حدثنا

فأتـاه  -عليـه الـسالم      -علي بـن أيب طالـب     كنت عند : قالعامر بن واثلة  
: قـال ؟إليـك يـسر وسـلم   ) وآلـه (لى اهللا عليـه   صـ ما كان النيب    فقال ،رجل

شـيئاً إيلّيـسر وسـلم  ) وآلـه (لى اهللا عليـه صـ ما كـان الـنيب   : فغضب، وقال 
   يكتمه الناس غري أن   ـ   : أربـع، قـال  بكلمـاتٍ  ثينه قد حـدفقـال مـا هيـا أمـري  ن

لغـري اهللا، حبـ ذَناهللا مـ نعـ ولَ،والدهنعلَنم اهللاُ نعلَ :قال: قال ؟املؤمنني
)٢(.منار األرضرين غَاهللا منعولَ، حدثاًمآوى ن ماهللانعولَ

وحبيب نيرسلالحظ البخاري وهو يساوي بني خامت االنبياء وامل: أقول

وسـلم، وتـسليم     )وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبنسبفضلباب/ الفضائلكتاب/ مسلمصحيح )١(
.٥٩٦٢احلديث . احلَجر عليه قبل النبوة

.٥١٤٦احلديث . باب حترمي الذبح لغري اهللا، ولعن فاعله/ كتاب األضاحي/ صحيح مسلم)٢(
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٧١................................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

يف ! ميةيب قحافة وآل اخلطاب وآل أُأوبني آل ،صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا،
صب واالصنامأكل ماذُبح على الن..

اخربنـا  -يعـين ابـن املختـار        -حدثنا معلّى بن اسد حـدثنا عبـد العزيـز           
موسى بن عقبة قال اخربين سامل انه مسع عبد اهللا يحدث عن رسول اهللا صلى           

وذلـك  ،أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيـل بأسـفل بلـدٍح       وسلم  ) وآله(عليه   اهللا
فقدم اليه ،الوحيوسلم ) وآله(قبل أن يرتلَ على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سفرة فيها حلم، فأىب أن يأكل منها، مث وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وال آكل إالّ مما ذُكر اسم اهللا ا تذحبون على انصابكم،مِمإني ال آكلُ(:قال

)١(.)عليه

هي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فَيهـلّ        :األنصاب/تاج العروس 
.عليها ويذبح لغري اهللا

، واختـار مـن كـان يـذبح علـى           )زيداً(اهللا  ترى ملاذا لَم يختِر   : أقول
!؟متاً لألنبياء واملرسلنيما لَم يذكَر اسم اهللا عليهِ ِليكون خااألنصابِ ويأكلُ ِم

عـن كـلّ مـا أُحـيط     ءون إنّ أتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم يـدر       
مـن شـبهاٍت وأقاويـل،      صلى اهللا عليه وآله وسلم      األكرم مبسألة عصمة النيب  

.قبل النبوِة وبعدها، فهو بنظرهم معصوم يف أمور الدين والدنيا

}  رو اللَّـه ذُونؤي الَِّذين ِة      إِناَآلخِـرا ونْيِفـي الـد اللَّـه مهن َلعـ ـوَله٥٧اآليـة  }س /
..األحزاب

.٥٤٩٩ح/ باب ماذبح على النصب واالصنام/ كتاب الذبائح والصيد/ صحيح البخاري)١(
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٧٢

صلى ا عليه وآله والبخاري يتّهم النيب .. قتل النفس حرام
!!باالنتحار يف صحيحهوسلم 

مـن  (: قـال ،وسـلم ) وآلـه (، عن النيب صلى اهللا عليه هريرةعن ايب   ..
تى من جبٍل فَ   رقَدى فيه، خالداً خملداً فيها        نف لَتسه، فهو يف نار جهنم يترد
خالـداً  سمه يف يده يتحساه يف نار جهنم،فَ، ومن حتسى سماً فقتل نفسه،       بداًأ

ومن قتل نفسه حبديدٍة، فحديدته يف يـده يجـأُ ـا يف بطنـه يف        خملّداً فيها أبداً،  
)١(.)بداًأنار جهنم، خالداً خملداً فيها 

ليخلد ! !صلى اهللا عليه وآله وسلمالت االنتحار من النيب الحظ حماو
!!يف النار

حـدثنا الليـث، عـن عقيـل، عـن ابـن شـهاب،           : حيـىي بـن بكـري     حدثنا  
: قال الزهـري :معمرحدثنا : عبد الرزاقحدثنا : وحدثين عبد اهللا بن حممد   

ئ بـه رسـول اهللا صـلى اهللا   ِدأول ما بـ :فأخربين عروة، عن عائشة  أا قالت   
من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال       وسلم  ) وآله(عليه

. ٥٧٧٨احلديث . باب شرب السم والدواء به/ كتاب الطب/ صحيح البخاري)١(
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جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأيت حراء فيتحنث فيـه، وهـو التعبـد، الليـايل                
ذوات العدد، ويتزود لذلك، مث يرجـع إىل خدجيـة فتـزوده ملثلـها، حـىت فجئـه         

أ، فقـال الـنيب صـلى اهللا      اقر: احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فيه، فقال        
مـا أنـا بقـارئ، فأخـذين فغطَّـين حـىت بلـغ مـين                : فقلـت (:وسلم) وآله(عليه

مـا أنـا بقـارئ، فأخـذين فغطَّـين الثانيـة       : اقرأ، فقلت : اجلهد، مث أرسلين فقال   
مـا أنـا بقـارئ، فأخـذين       : اقـرأ، فقلـت   : حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال      

قرأ باسم ربك الذي خلق إ:اجلهد، مث أرسلين فقالفغطَّين الثالثة حىت بلغ مين  
ها ترجف بوادره، حىت دخل فرجع ِب. )يعلملَم اإلنسان ماملَّع-حىت بلغ   -

: فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقـال      . )زملوين زملوين : (على خدجية، فقال  
لـت  فقا. )قد خـشيت علـى نفـسي   : (وأخربها اخلرب، وقال . )يا خدجية، ما يل   (

كـال، أبـشر، فـواهللا ال خيزيـك اهللا أبـداً، إنـك لتـصل الـرحم، وتـصدق          : لـه 
مث انطلقت  . احلديث، وحتمل الكلَّ، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق        

به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى بن قصي، وهـو             
وكان يكتب الكتاب تنصر يف اجلاهلية،ءاًابن عم خدجية أخي أبيها، وكان امر

العريب، فيكتب بالعربية من اإلجنيل ما شاء اهللا أن يكتب، وكـان شـيخاً كـبرياً         
: أي ابن عم، امسع من ابن أخيك، فقـال ورقـة       : قد عمي، فقالت له خدجية    

مـا رأى، فقـال   وسـلم  ) وآله(عليهابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه النيب صلى اهللا 
لى موسى، ياليتين فيها جـذعاً، أكـون حيـاً         هذا الناموس الذي أنزل ع    : ورقة

أو (:وسـلم ) وآلـه (فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         . حني خيرجك قومـك   
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نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي،   : فقال ورقة . )خمرجي هم 
رتـ وفَي، تـوفّ مث مل ينـشب ورقـة أنْ      . وإن يدركين يومك أنصرك نـصراً مـؤزراً       

فيما بلغنا، حزناً ،وسلم) وآله(حزن النيب صلى اهللا عليه الوحي فترة حىت  
.غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال

يـا  : فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جربيل، فقـال       
فـإذا  فيسكن لذلك جأشـه، وتقـر نفـسه فريجـع،       . حممد، إنك رسول اهللا حقاً    
تبدى له جربيـل   جبٍلفإذا أوىف بذروة  دا ملثل ذلك،  طالت عليه فترة الوحي غ    

)١(.له مثل ذلكفقال

..إنّ من رواة هذه الرواية حيىي بن بكري املخزومي، ف)هداك اهللا(الحظ

!!يحتج بهيكتب حديثه وال: قال أبو حامت

)٢(!ليس بثقة: وقال يف موضع آخر! ضعيف: وقال النسائي

!.و معمر بن راشد..وكذلك عبد الرزاق بن مهام

!روي عنه احاديث مناكري. .!فيه نظر: قال النسائي

ث بأحاديـث يف الفـضائل مل يوافقـه عليهـا أحـد،             حـد : وقال ابن عدي  
!ومثالب لغريهم مناكري

!حاديثألكنه خيطئ على معمر يف .. .:وقال الدارقطين

وسـلم  )وآلـه (باب أول ما بدئ به رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          / كتاب التعبري / صحيح البخاري  )١(
.٦٩٨٢احلديث . من الوحي الرؤيا الصاحلة

.٦٨٥٨ترمجة / ٤٠١ص / ٣١ج / ذيب الكمال للمزي)٢(
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)١(.إنّ عبد الرزاق كذّاب: وقالوا فيه

لقد روى عبد الرزاق هذا احلديث الـذي   .. )هداك اهللا (الحظ وتأمل 
!!حنن بصدده عن معمر

يعلم بأنه نيب ورسول؟ الصلى اهللا عليه وآله وسلم وهل أنّ رسول اهللا 
عِلمت بنبوته قبله وكذلك النـصراين ورقـة         )عليها السالم (يف حني أن خدجية     

!!بن نوفل

!)فيما بلَغنا(زن الوحي وحرتفَو:مث ان عائشة تقول يف الرواية

!؟من الذي أبلغ عائشة بذلكترى 

وحماولة إلقاء النفس من أعايل اجلبال وفكرة االنتحـار عـاودت الـنيب            
وايضاً كان يظهر له جربيل كما يف املـرة االوىل  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   

كيف تصدق ذلك؟ وكيـف تقبـل لنفـسك ان تكـون مرتبـة            ! فيسكن حزنه 
!فيه هذه الرواية بعد القرآن مباشرة؟الصحيح الذي ورد

!البخاري صحيح؟كتاب ما يف كلّحد بأنّأوكيف تقبل بأن يقول 

نبياء أُويل العزم، بل خامت االنبياء واملرسلني حياول االنتحار أنيب من 
بـاهللا العلـي     قـوة إالّ  حول وال من رؤوس اجلبال، هل تصدق ذلك؟ ال      

!!العظيم

.٥٠٤٤ترمجة / ٦١١-٦٠٩صفحة / اجلزء الثاين/ ميزان االعتدال للذهيب)١(
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صلى فكيف دخل بيت رسول ا!! ملعون. ..صوت املزمار
!؟ا عليه وآله وسلم 

:وسـلم ) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : ن انس بن مالك قال    ع
..مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة:صوتان ملعونان يف الدنيا واآلخرة

)١(.رواه البزار ورجاله ثقات

صــلى اهللا عليــه وآلــه ل الـنيب  سلــسلته الــصحيحة قــولبـاين يف  األورد أَو
:وسلم

)٢(وصوت ويٍل عند مصيبة،صوت مزماٍر عند نعمة: صوتان ملعونان

األكرم النيب  الحظ البخاري يف صحيحه يؤكّد وجود مزمارة الشيطان عند          
:صلى اهللا عليه وآله وسلم

حدثنا ابن وهب، قـال اخربنـا عمـرو، ان حممـد بـن              : حدثنا امحد، قال  
دخـل علـي    : سدي حدثـه، عـن عـروة، عـن عائـشة، قالـت            عبد الرمحن اال  

.٤٠١٧ديث احل/ ١٠٠صفحة/ ٣ج / جممع الزوائد للهيثمي)١(
.٤٢٧احلديث . ٧٩٠صفحة / اجلزء األول/ سلسلة االحاديث الصحيحة)٢(
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وعندي جاريتان تغنيان بغناٍء بعاث،      ،وسلم) وآله(لى اهللا عليه    رسول اهللا ص  
وقـال  فأنتـهرين، ، ودخـل ابـو بكـر،      فأضطجع على الفراش، وحول وجهه    

فأقبل عليه رسول !؟وسلم ) وآله(مزمارة الشيطان عند النيب صلى اهللا عليه
)١(.، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا)دعهما: (السالم فقالاهللا عليه

:ويقول إبن حجر العسقالين يف شرح احلديث

)..لُــهةُ(قَوــارمطَاِنِمزيِر)الــشِنــيالِْمــيِمِبكَــسعــاَءيأَوالِْغنفَألنَّ،الــد
ويطْلَـق ،الـصِفري لَـه الَّـِذي الصوتوهوالزِمِريِمنمشتقالِْمزمارأَِوالِْمزمارةَ

،ِبهايزمرالَِّتيالْمعروفَةُاآللَةُِبِهوسميت،الِْغناِءوعلَىالْحسِنالصوِتعلَى
عــِنالْقَلْــبتــشغلُفَقَــد،تلِْهــيأَنهــاِجهــِةِمــنالــشيطَاِنِإلَــىوِإضــافَتها

.)٢()..كِْرالذِّ

:بن منظورإيقول 

رمماِرالزباِملزرمزِمرزيرمزراًويمِمرياًزراناًوزمغَوزى يف القصبن..

ويقال للقصبة اليت يزمارةرا زم..زمواملزمار والزمارة ما ي٣(..فيهر(

.يف زماننا هذا)الناي(ويعين بذلك : أقول

نيب املغنيتني وعائشة، فيكون قد مسع احلرمة من الإنتهر بكٍربا أومبا أنّ 

.٩٤٩احلديث . باب اِحلراب والدرق يوم العيد/ كتاب العيدين/ صحيح البخاري)١(
بـاب احلـراب والـدرِق يـوم     / كتـاب العيـدين   / اجلـزء الثـاين   / فتح الباري بشرح صحيح البخاري    )٢(

.٩٤٩ديث احل. ٤٤٢صفحة / العيد
.٣٢٧صفحة / باب زمر/ اجلزء الرابع/ لسان العرب)٣(
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.!يفعلالهنا يقول مانيب فال،صلى اهللا عليه وآله وسلم

رأى حرمة ذلك مـن تلقـاء نفـسه، فكيـف حيـرم ذلـك               با بكرٍ أأو أنّ   
!؟صلى اهللا عليه وآله وسلم وحبضرة الرسول االكرم 

أَم ! ؟اهللا عليـه وآلـه وسـلم         صـلى فهل تأخذون بقول النيب االكـرم       
!حبديث البخاري؟
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 عليه وآله وسلم(رسول ا يعدِلُ بني زوجاتهال)صلى ا!!
عـروة، بنهشامعنسليمان،عنأخي،حدثين: قال،إمساعيلحدثنا

كُـن وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولنساءأنّ:عائشةعنأبيه،عن
سلمةأماآلخرواحلزبوسودة،وصفيةوحفصةائشةعفيهفحزبحزبني،
قـد املـسلمون وكـان ،وسـلم ) وآلـه (عليه  اهللاصلىاهللارسولنساءوسائر
عنـد كانـت فـإذا عائشة،وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولحبعلموا

،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول إىليهديهاأنيريدهديةأحدهم
عائـشة، بيـت يفوسـلم   ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولكانذاإحىترهاأخ

بيـت يفوسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولإىلااهلديةصاحببعث
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـي كلّ: هلـا فقلـن سـلمة أمحزبمفكلّعائشة،

صـلى اهللارسـول إىليهـدي أنأرادمـن : فيقولالناس،ميكلّوسلم  ) وآله(
نـسائه، بيـوت مـن كـان حيـث إليـه افليهـده هديـة، وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللا
يلقـال مـا : فقالـت ها،فـسألن ،شـيئاً هلـا يقـل فلـم قلن،مباسلمةأمهتمفكلّ
هلـا يقـل فلـم ،أيـضاً إليهـا دارحـني متـه فكلّ: قالـت ميهفكلّهلا،فقلن،شيئاً
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فـدار ،يكلمِكحىتميهكلّ: اهلفقلن،شيئاًيلقالما: فقالتفسألنها،،شيئاً
ثوبيفوأنايأِتينملَالوحيفإنّعائشةيفتؤذيينال: هلافقالمته،فكلّإليها

مثاهللا،رسـول يـا أذاكمناهللاإىلأتوب: فقالت: قالت،عائشةإالمرأٍة،إ
هننَإنوعإىلفأرسلت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولبنتفاطمةد

العدلاهللاينِشدنكنساءكإنّ: تقولوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول
بلـى، : قالـت ؟أحـب مـا نيحتـب أالنيـة بيـا :فقـال متهفكلّ،بكرأيببنتيف
نلْفأرسـ ترجـع، أنْتفأبـ إليـه، ارجعـي : فقلـن ،نهتفأخرب،إليهنتعجرفَ

العـدل اهللاكندِشنـ ينساءكإنّ:وقالتفأغلظت،فأتته،جحش،بنتزينب
قاعـدة وهـي عائـشة تناولـت حـىت هاصـوت فَرفَعتقحافـة، أيببنإبنتيف

عائـشة، إىللينظـر وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولنّأحىتفسبتها،
فنظـر : قالتأسكتتها،حىتزينبعلىتردعائشةفتكلمت: قالم،تكلّهل
)١(بكرأيببنتهاإن:وقالعائشة،إىلوسلم ) وآله(يهعلاهللاصلىالنيب

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       أم سلمة تطلب من النيب      نرى أنّ   يف الرواية   
ال تـؤذيين يف  : ه، وهو يقول هلائحيث كان من بيوت نسا    إليه  يهدى اهلدايا    انْ

هـن أرسـلن   مث ان.. !!امـرأة إالّ عائـشة  عائشة فإنّ الوحي مل يأتين وأنا يف ثوب       
نّ إ:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بيهـا فاطمة الزهراء عليها الـسالم لتقـول أل    

نساءك يِشندنالعدل يف بنت ايب بكرك!

احلـديث  . باب من اهدى اىل صاحبه وحترى بعض نسائه  / فضلهاو كتاب اهلبة / صحيح البخاري  )١(
٢٥٨١.
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زينب بنت جحش تطلـب العـدل يف بنـت إبـن ايب قحافـة           نرى  وكذلك  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    النيب ويقول هلا ! وترفع صوا يف حضرته وتسب عائشة   

!!نت ايب بكرإا ب:وسلم

كن حزبني، حزب فيه عائشة وحفصة    نساء النيب (،الروايةمث نرى يف    
.)وسودة، واحلزب اآلخر فيه أم سلمة وسائر زوجاته

     ي إىل عـدم         !! مث الحظ اخلالفات اليت كانت بينهنوالتنـاحر الـذي يـؤد
، صـوان يف حـضرته  أورفـع  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   األكرم حترام النيب  إ

!.هيددب بني يذا خالف األوه

هذا الرسول الذي كان يصلح بني املسلمني واملتخاصمني، هذا املصلح 
!!الذي صاحلَ بني األوس واخلزرج ال ميكنه أن يصلح بني زوجاته

صـلى اهللا  وكان املسلمون قـد علمـوا حـب رسـول اهللا        : وتقول الرواية 
صـلى اهللا عليـه   ه  عرفوا ميلـ  اجلميع علموا و   نّأي  أ.. عائشةلعليه وآله وسلم    

!!وجاتهعدم عدالته بني زلعائشة، ووآله وسلم 

ــِل {ورغــم قــول اهللا تعــاىل  يالنــساء، نــرى ١٢٩}َفــال تَمِيُلــوا ُكــلَّ الْم
كـان قـد جـرح    إذ ،اليعمـل ـذه اآليـة   صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا 

كـلّ امليـلِ  ميـلُ ، وكـان ي ه القلـيب حببـ رألنه كان قد جاه!! شعور بقية زوجاته  
!!ولَم يكن عادالً مع زوجاته،لعائشة

سـلمة أبوينرأخب: قالالزهري،عنشعيب،أخربنااليمان،أبوحدثنا
صـلى اهللارسـول عندحننبينما: قال،اخلدريسعيدأباأنّالرمحن،عبدبن
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منرجلٌوهويصرة،اخلوذوأتاهإذ،ماًسِقمِسقْيوهووسلم  ) وآله(عليهاهللا
أعدلُ،لَمإذايعِدلُومنويلك،: فقالإعدل،اهللارسوليا: فقالمتيم،بين
)١(..أَعِدلُأكُنلَمإنْوخِسرتِخبتقد

عندما كلّمته أم سـلمة يف ذلـك، وطلبـت العـدل           ، ف )هداك اهللا (الحظ  و
إالّ  مـرأةٍ إنا يف ثـوب     أيأتين و  متؤذيين يف عائشة فإنّ الوحي لَ     بينهن، أجاا ال  

!!عائشة

كلة فاملـش ! فما الداعي لذكر انّ الوحي مل يأتين االّ وانا يف حلـاف عائـشة       
..وما متّ ذكره آنفاً)حلاف عائشة(والربطَ بني ! قائمة يف العدل بني الزوجات

هـو الـسبب الرئيـسي يف     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        أليس النيب االكرم    
..فتأمل! اكل بني زوجاته بأقواله وحركاته وسكناتههذه املش

ن مـن  بلَـ طَ صلى اهللا عليه وآله وسلم     ن نساء النيب  جند أ مث يف الرواية    
!!التدخل)عليها السالم(الزهراءالسيدة فاطمة

النيب يف قوٍل او عمٍل )عليها السالم(مىت راجعت الزهراء ! !عجباً واهللا
طيلة عمرها؟

ابن ايب أويس، هذا الراوي الذي حتوم حوله الشبهات ولكن امساعيل 
!!يف ذلك القولزهراء عليها السالمينتقص من السيدة النْأراد أ

: مسعت حيىي بـن معـني يقـول       : معاوية بن صاحل قال   :فقد قال العقيلي  

/ وصحيح البخـاري  . ٢٤٦٥احلديث  .وصفاماخلوارجذكرباب/ الزكاةكتاب/مسلمصحيح )١(
.٣٦١٠احلديث .اإلسالميفالنبوةتعالماباب/ املناقبكتاب
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.ابو أويس وابنه ضعيفان

)١(!!يساوي فلسنيامساعيل بن أيب أويس ال: حيىي بن معاوية يقول

:يقول ابن عديو

)٢(.ابن ايب اويس كذاب: النضر بن سلمة املروزي يقول

:يقول املزيو

ما كنت اضع بر: مسعت امساعيل بن ايب اويس يقول: سلمة بن شبيب
)٣(!! ختلفوا يف شيٍء فيما بينهمإذا إاحلديث الهل املدينة 

؟، ِمن راٍو كهذا الراويفهل بعد هذا تقبل روايةً كهذه الرواية

.١٠١ترمجة / ١٠٢-١٠١ص / اجلزء األول/ الضعفاء ومن نسب اىل الكذب)١(
.١٥١ترمجة / ٣٢٣ص / اجلزء األول/ الكامل يف ضعفاء الرجال)٢(
.٤٥٩ترمجة / ١٢٩-١٢٤ص / اجلزء الثالث/ ذيب الكمال)٣(
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يف الصحاح!! عن صالتهصلى ا عليه وآله وسلم هتاون النيب 
: قـال ،ثنا سيار بن حامت، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابـت، عـن انـٍس     .. 

...ت قرة عيين يف الصالةلَوجِع.. .:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

..هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه

)١(.مسلمشرطعلى: التلخيصيفيبالذهتعليق

حبـه  يويعبر ا عن املسرة ورؤية مـا     ،هدوء العني وسعادا  : رة العني ق
.االنسان

) وآلـه (قال النيب صلى اهللا عليه     . .:قال يل جرير بن عبد اهللا     : حدثنا قيس 
ها غلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروِبتإنْ استطعتم أن ال:وسلم

)٢(..ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروافسبح حبمد: مث قاللوا،فافع

: أخـربين قـال  : قـال الوليـد بـن عيـزار     ، حدثنا شـعبة  ، حدثنا ابو الوليد  
أومـأَََ بيـده اىل   و-أخربنا صاحب هـذه الـدار   : مسعت أبا عمرٍو الشيباين يقول  

.٥/ ٢٦٧٦احلديث . ١٧٤صفحة / كتاب النكاح/ اجلزء الثاين/ املستدرك على الصحيحني)١(
.٥٧٣احلديث . باب فضل صالة الفجر/ كتاب مواقيت الصالة/ صحيح البخاري)٢(
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العمـل  أي:وسـلم ) وآلـه (سألت النيب صـلى اهللا عليـه  : قال-اهللا  دار عبد 
اىل اهللا عز ١(.....الصالة على وقتها: وجل؟ قالأحب(

مـع قولـه يف     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          الحظ تناقض عمل الـنيب      
حيث نراه يف الروايات التالية يصلي الصبح والشمس !! األحاديث آنفة الذكر

!!)أي صالّها قضاءاً(مرتفعة 
سـرنا مـع   : ة، عـن ابيـه قـال   حدثنا حصني، عن عبد اهللا بن ايب قتاد   ...

لـو عرسـت بنـا      : ليلةً، فقـال بعـض القـوم      وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه     
انـا أُوقظكـم،    : قال بالل . )أخاف أن تناموا عن الصالة    : (يارسول اهللا، قال  

فاستيقظ النيب فاضطجعوا، وأسند بالل ظهره اىل راحلته، فغلبته عيناه فنام،          
بالل، أين يا: وقد طلع حاجب الشمس، فقالسلم و) وآله(صلى اهللا عليه 

رواحكـم  أان اهللا قـبض   (: نومةٌ مثلها قطّ، قـال     ت علي يماأُلِق: قال ماقلت؟
. )حني شاء، وردها علـيكم حـني شـاء، يـابالل، قـم فـأذّن بالنـاس بالـصالة                   

)٢(!!ىفصلّبياضت قامإرتفعت الشمس وإا فلمفتوضأ، 

كُنا يف سفٍَر مع : أبو رجاٍء عن ِعمرانَ قالحدثنا : حدثنا عوف قال…
وإنا أسرينا حتـى كُنـا يف آخـر الليـل وقَعنـا             وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه   

فمـا أيقظَنـا إالّ حـر الـشمِس، وكـان           وقْعةً وال وقْعةَ أحلى عند املسافِر منها،      
، فنـسي عـوف مثّ عمـر ابـن          أولَ من استيقظ فالنٌ مث فالنٌ يسميهم أبو رجاٍء        

ووصـينا اإلِْنـسان   {: بـاب الـرب والـصلة وقـول اهللا تعـاىل     / كتـاب األدب / نفس املصدر السابق  )١(
.٥٩٧٠احلديث .. }بِوالِديهِ حسنا

.٥٩٥احلديث . باب االذان بعد ذهاب الوقت/ كتاب مواقيت الصالة/ خاريصحيح الب)٢(
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إذا نام لَم يوقَظْ حـىت  وسلم ) وآله(وكان النيب صلى اهللا عليه  اخلطاِب الرابع،   
فلمـا اسـتيقظ عمـر    يكون هو يستيقظ، ألنا الندري ما حيـدث لـه يف نومـه،              

ورأى ما أصاب الناس، وكان رجالً جليداً، فكبر ورفع صوته بالتكبري، فما 
يرفع صوته بالتكبري، حىت استيقظَ بصوتِه النيب صلى اهللا عليـه   زال يكبر، و  

أو -الضـري : (وسلم، فلما استيقظ شكَوا إليه الـذي أصـام، قـال         )وآله(
فَسار غري بعيٍد، مث نزل فدعا بالوضوء فتوضـأ،  )ارتِحلوا، فارحتلَ -اليضري

)١(!.ونودي بالصالة فصلّى بالناس

عمر بـن اخلطـاب جـاء يـوم اخلنـدق بعـدما             عن جابر بن عبداهللا أنّ      …
صلي أُدت يارسول اهللا، ماِك: غربت الشمس، فجعل يسب كفّار قريٍش، قال

) وآلـه (قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه        . العصر، حىت كادت الشمس أنْ تغرب     
إىل بطْحانَ، فتوضأَ للصالة، وتوضأنا هلا، افقُمن )واِهللا ما صلّيتها  (:وسلم
)٢(.املغربمثّ صلى بعدهار بعدما غربت الشمس،العصفصلى

ومـن حـافظ عليهـا وعلـى أدائهـا يف      .. إنّ الصالة عمـود الـدين     : أقول
هنا نرى بأنّ عمر كان أحـرص علـى         و ..ذلكوقتها فله األجر والثواب على    
فصلّى العـصر قبـل   ،صلى اهللا عليه وآله وسلمأداء الصالة يف وقتها من النيب  

بعدما صلى اهللا عليه وآله وسلم  ، بينما صالّها النيب األكرم      أن تغيب الشمس  
؟؟مالكم كيف حتكمون، !غابت الشمس

.٣٤٤ح. باب الصعيد الطيب وضوء املسلم، يكفيه املاء/ كتاب التيمم/ نفس املصدر السابق)١(
. باب من صلى بالناس مجاعةً بعـد ذهـاب الوقـت   / كتاب مواقيت الصالة/ نفس املصدر السابق )٢(

.٥٦٩ح
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! عائشة وهي حائضيباشرصلى ا عليه وآله وسلم النيب 
) وآلـه (نـا والـنيب صـلى اهللا عليـه          أغتسلُأكنت: عن عائشة قالت  ...
رين فــأتزر فيباشــرين وأنــا أموكــان يــب، مــن إنــاٍء واحــٍد، كالنــا جنــوســلم 
...حائض

كانت إحدانا اذا كانت حائضاً، فأراد رسول اهللا : عن عائشة قالت...
ن يباشرها، أَمرها أَنْ تتزر يف فور حيضتها مث أوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه  

) وآلـه (وأيكُم يملك إربـه كمـا كـان الـنيب صـلى اهللا عليـه                : ، قالت يباشرها
)١(إربه؟ميلكوسلم 

والرغبة يف اجلماع،الشهوةاحلاجة، و: اإلرب.

أَنَّفَـاعلَم الْبـابِ أَحكَـام وأَمـا ..:شرحه للحـديث يقول النووي يف  
...أَقْسامالْحاِئِضمباشرةَ

املباشرة فيما فوق السرة وحتـت الركبـة بالـذَكَِر أو     : القسم الثاين ... 

.٣٠٢و٣٠٠و٢٩٩األحاديث . باب مباشرة احلائض/ كتاب احليض/ يصحيح البخار)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٨٨

)١(..بإتفاق العلماءوهو حاللٌ، أو غري ذلك، مساللّوأبالقُبلِة واملعانقِة 

،سرةطار األإن الخيرج عن أجيري بني الزوج وزوجته جيب إنّ كل ما
وباخلصوص ماجيري بني الزوجني من االمور اليت أحلّها اهللا !! و خارج البيتأ

ولو كانت عائشة تريد أن تبين حكماً شرعياً فما الداعي لذكر.. تعاىل لعباده
!التفاصيل؟

) وآلـه (عن أمساء بنت يزيد، أا كانت عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          
لعلّ رجالً يقولُ ما يفعـلُ بأهِلـِه،   : والرجال والنساء قعود عنده فقال وسلم  

إي واهللا يا رسول : فقُلت. فأَرم القوم. ولعلّ امرأةً تخِبر مبا فعلَت مع زوجها
فال تفعلـوا، فإنمـا مثـلُ ذلـك مثـلُ      : قال. ن، وإنهم ليفعلون  اهللا، إنهن ليقُل  

.الشيطان لَِقي شيطانةً يف طريٍق فَغِشيها والناس ينظرون

أخرجه أمحد، وله شاهد من حديث أيب هريـرة  (:تعليق الشيخ األلباين 
عند ابن أيب شيبة، وإيب داود والبيهقي، وابن السني، وشاهد ثـاٍن رواه البـزار             

فاحلديث ذه الـشواهد  . )احللية(عن أيب سعيد، وشاهد ثالثٌ عن سلمان يف    
)٢(..)صحيح، أو حسن على األقل

.)أي سكتوا ولَم يجيبوا(فأَرم القوم : أقول

ولـو  الـصرب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        النيب  يكن باستطاعة  مألَ: أقول
؟؟وله تسع زوجاتخصوصاً؟غريهاواحدة وغداً سيكون عندلليلٍة

.٢٠٥-٢٠٤صفحة / باب مباشرة احلائض فوق اإلزار/ كتاب احليض/ ٣ج / املنهاج)١(
.١٤٢صفحة / آداب الزفاف يف السنة املطهرة لأللباين)٢(
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٨٩................................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

م يكن باستطاعته صلوات اهللا عليه وآله تغيري ليلة هذه الزوجة بتلك؟ألَ

!!انّ النيب كان ميلك إربه: وعائشة تقول يف الرواية

فَمـن باســتطاعته أن يــسيطر علــى شـهوته ورغبتــه اجلنــسية فــاَألوىل بــه   
..الصرب

رجل حيـب اجلـنس    واعلم انّ مباشرة احلائض تقيم لنا الشخص وانه       
صلى اهللا عليه وآله    وحاشا النيب !! مام شهواته أاًويكون تابعاً هلواه وضعيف   

!!ان يكون كذلكوسلم

واعلم كذلك بـأن الرجـل العـادي يـأنف مـن مباشـرة احلـائض فكيـف               
؟صلى اهللا عليه وآله وسلماألعظم بالنيب 

 طابع الشهوة له صلى اهللا عليه وآله وسلم ذا كان الرسول الكرمي إثُم
أُم املؤمنني وفاة بعدملاذا كان يتزوج األرامل واملطلقات!! والغريزة اجلنسية 

!؟بثالث سنواٍتخدجية عليها السالم
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٩٠

،صلى ا عليه وآله وسلمرب العزة يف قرآنه نفى سحر النيب 
!!وعائشة تتّهمه به

املون للرسـول   يف نفي التهمة اليت يتهمهـا الظـ        يقول الباري عز وجلّ   
َنحـن أَعَلـم بِمـا    {:وهـي مـة الـسحر   ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     الكرمي  

        ـونتَتَّبِع إِن ونقُـولُ الظَّـالِمى إِذْ يـونَج م إِذْ هـو كإِلَي ونتَمِعسبِهِ إِْذ ي ونتَمِعسإِّالي
الجارورحساإلسراءسورة ٤٧اآلية . (}م.(

حدثنا هشام، قال حـدثين ايب، عـن     : حدثنا حيىي : مد بن املثىن  حدثين حم 
نه أليه إ، حىت كان يخيل     سِحروسلم  ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه      : عائشة

)١(!م يصنعهصنع شيئاً ولَ

؟هل نصدق الرواية أم نصدق اهللا عز وجل

ه انـ وسـلم  صلى اهللا عليه وآلـه    تتهموا النيب    نْأمر  وكيف يسيغ لكم األ   

تـاب اجلزيـة   ك/وصـحيح البخـاري  . ٥٧٢٢احلـديث  . باب السحر/ كتاب السالم / صحيح مسلم  )١(
.٣١٧٥احلديث . باب هل يعفى عن الذمي اذا سحر/ واملوادعة
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٩١................................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

طويلـة؟ ألنّ  لفتـرةٍ يـه علاًسيطرممسحور، وكيف جتوزون ان يكون الشيطان  
..السحر من عمل الشيطان

هذه ختلقت ا، فروت الروايةحينماهي املسحورةعائشة مث ملاذا مل تكن 
!القصة املوهومة؟

أَوهـذَا أَدِريوالعمـرةَ، أَِخـي ابـنِ عـنِ يحيـى، حدثَناسفْيانُ،حدثَنا
،هرغَينةَعرمعإ: قَالَتكَتتةُشاِئشافَطَالَعاهكْوش،انٌفَقَِدمسةَِإنِدينالْم

،بطَبتيبوفَذَهنابأَِخيههأَلُونسينا،عِعهجاِهللا: فَقَالَووكُمونَِإنتعنتتعن
نعـم : قَالَـت لَهـا، جاِريـةٌ سحرتهامسحورةٌامرأَةٌهِذِه: قَالَبٍة،مطْبوامرأٍَة
تدوِتيأَنْأَرمت،قتقَالَفَأُع :تكَانةً،وربدما:قَالَتوهِفيِبيعدبِ أَشـرالْع
.ِمثِْلهاِفيثَمنهاواجعلُواملَكَةً،

رجـال ثقـات رجالـه صـحيح، األثـر هـذا : نـؤوط تعليق الشيخ األر  
)١(..الشيخني

م فتتوه،تكون السيدة عائشة هي املسحورةأنْ؟أيهما تقبلون: أقول
هـو املـسحور والعيـاذ    صلى اهللا عليه وآله وسلم نيبيكون ال مأَ ،احلادثة
!باهللا؟

.٢٤١٢٦احلديث / ١٥٤ص / مسند عائشة/ ٤٠ج / مسند اإلمام أمحد)١(
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٩٢

!ينهى عن االستلقاء، ووضع الِرجِل على األُخرىب العزةر
!يفعله يف مسجدهصلى ا عليه وآله وسلم نيب األكرم وال

ان : يقولوسلم ) وآله(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه    :عن قتادة ...
على عرشه واستلقى ووضع إحـدى رجليـه        ستوى، إ اهللا ملا فرغ من خلقه    
)١(!إا ال تصلح للبشر: على االخرى وقال

نِعيِدعِنساِرِث،بالْحنعبِدعِنيٍن،بينـا : قَـالَ حنيـا بأَن ـاِلسِفـي ج
: فَقَـالَ نـاس، ِإلَيـهِ وثَـاب يتحـدثُ فَجلَسالنعماِنبنقَتادةُجاَءِإذْالْمسِجِد

طَِلقاانِبننابٍنيينِعيٍدأَِبيِإلَىحستِبرفَأُخهكَى،أَنتطَ: قَالَاشافَانـى لَقْنتح
الْيـسرى، علَـى الُـيمىن ِرجلَـه راِفعـا مـستلِْقيا فَوجـدناه سـِعيدٍ أَِبيعلَىدخلْنا

قَرصـةً فَقَرصـها سـِعيدٍ أَِبـي ِرجـلِ ِإلَـى يدهقَتادةُفَرفَعوجلَسنا،علَيِهفَسلَّمنا
،أَردتذَاك: قَالَأَوجعتِني،أَِخييابناللَِّهسبحان: يٍدسِعأَبوفَقَالَشِديدةً،

خلْقَهقَضىلَمااللَّهِإنَّ: " قالوسلم ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّىاللَِّه،رسولَِإنَّ
ِمـن َألحٍدبِغيينال: قَالَثُماُألخرى،علَىِرجلَيِهِإحدىرفَعثُماستلْقَى

.١٧٩احلديث . ١٨٧صفحة / اجلزء األول/ إبطال التأويالت)١(
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٩٣................................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

.أَبداًأَفْعلُهالواللَِّهجرمال: سِعيٍدأَبوفَقَالَ" هذَايفْعلَأَنْخلِْقي
مـع وهـم ِثقَـات، كُلُّهـم ِإسـناده حـِديثٌ هـذَا : لُالْخالّمحمٍدأَبوقَالَ

طُِثقَِتِهمرِنشيِحيحِلٍمالصسمالْبواِري١(.خ(

حـدثين عبيـد اهللا   ،اخربنـا روح بـن عبـادة     ،وحدثين اسحاق بن منـصور    
عن ايب الزبري، عن جابر بن عبـد اهللا، انّ الـنيب صـلى         )يعين ابن ايب االخنس   (

يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على       ال: قالوسلم  ) وآله(اهللا عليه   
)٢(اُألخرى

يف ،صلى اهللا عليه وآله وسلمعظم ، الحظ النيب األ)هداك اهللا(واآلن 
!!:مسجده وهو يضع رجالً على األخرى

حدثنا ابن شهاب، عن : حدثنا ابراهيم بن سعد: حدثنا امحد بن يونس
يضطجع وسلم  ) وآله(أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه       ،عباد بن متيم، عن عمه    

)٣(..حدى رجليه على االخرىإرافعاً يف املسجد، 

سـعيد علـى   نقض عثمان . ١٨٢رقم / ١٨٩-١٨٨صفحة / اجلزء األول/ نفس املصدر السابق )١(
لإلمام عثمان بن سعيد الدارمي املتوفّى . املريسي اجلهمي العنيد فيما إفترى على اهللا يف التوحيد    

. ٢٤٩-٢٤٨صـفحة  / اجلـزء األول / السنة بتحقيق الشيخ االلباين   . ٥١٣صفحة  / هـ ٢٨٠سنة  
ه إلبـن  دفـع شـبه التـشبي   . ١٨رقـم  / ١٣صـفحة  / ١٩اجلـزء  / املعجم الكبري للطـرباين . ٥٦٨رقم  

جممـع الزوائـد   . ٤٤٨صـفحة  / األمساء والـصفات للبيهقـي    . ١٦٥صفحة  / اجلزء األول / اجلوزي
.١١٥٧٩احلديث . ٣١٦صفحة / اجلزء السابع/ للهيثمي

بـاب يف منـع االسـتلقاء علـى الظهـر، ووضـع إحـدى        / كتـاب اللبـاس والزينـة     / صحيح مـسلم   )٢(
.٥٥٢٤احلديث . الرجلني على االخرى

احلــديث . بــاب االســتلقاء، ووضــع الرجـل علــى االخــرى / كتــاب اللبـاس / خــاريصـحيح الب )٣(
٥٩٦٩.
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٩٤

صلى ا عليه وآله وسلم مرأة ختتلي بالرسول ا.. لصحاحيف ا
!وتستخرج هوامهلتُفلي رأسه الشريف

كان وسلم ) وآله(ان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن انس بن مالك... 
يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانـت ام حـرام حتـت عبـادة بـن             

ــالــصامت، فــدخل عليهــا رســول اهللا صــ  يومــاً، وســلم ) وآلــه(ه لى اهللا علي
وسلم ) وآله(فأطعمته مث جلست تفلي رأسه، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه

)١(....مث استيقظ وهو يضحك

:يقول القسطالين يف شرحه

تفتش شعر رأسه لتستخرج : يعين...فاطعمته وجعلت تفلي رأسه. .
،رم مـن قبـل خاالتـه      ا كانت منه ذات حم    ألنهكانت تفلي رأسه    إنما  و !هوامه
وقيل كانـت احـدى خاالتـه صـلى       ،عبد املطلب كانت من بين النجار      مأألنّ  

كتـاب  / وصـحيح مـسلم  . ٧٠٠١احلـديث  . باب الرؤيـا بالنـهار  / كتاب التعبري / صحيح البخاري  )١(
.٤٩٥٦احلديث .. باب فضل الغزو يف البحر/ االمارة
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٩٥................................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

)١(.من الرضاعةوسلم ) وآله(اهللا عليه

:العسقالينويقول ابن حجر 

الْخلْـوةِ جـواز وسلم  ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىالنِبيخصاِئِصِمنأَنَّ..
ِملْحانَِبنِتحراٍمأُمِقصِةعنالصِحيحالْجوابوهو،ِإلَيهاالنظَِروِباَألجنِبيِة

والمحرِميـةٌ بينهمـا يكُـن ولَـم سـه أروتفِْليِتهاِعندهاونوِمِهعلَيهادخوِلِهِفي
)٢(.. زوِجيةٌ

ٍة، إذا كانت شهوة النساء تقع يف قلبه أجنبيبميكنه اخللوة كيف : أقول
؟ مبجرِد مرورِهن أمامه

 ..نةَعاِويعِنيمعيناِلٍح،ابصنعرهـنِ أَزـِعيدٍ بس ،اِزيـرقَـالَ الْح :
تِمعاسةَ أَبـشكَب ،ـاِريمـولُ كَـانَ : قَـالَ اَألنسـلَّى اِهللارـهِ اُهللاصلَيوآلـه (ع (
اِهللارسولَيا: فَقُلْنااغْتسلَ،وقَِدخرجثُمفَدخلَ،أَصحاِبِهِفياِلساجوسلم 

ٌءكَانَقَديلْ،: قَالَ؟شأَجترةُ،فُالِبيمنقَعةُقَلِْبيِفيفَووهاِء، شـسالن
تيفَأَتضعاِجيبوا،أَزهتبفَأَصلُفَكَذَِلكوا،فَافْعهفَِإناِثـلِ ِمنأَم ـاِلكُممأَع
.احلَالِلِإتيانُ

)٣(...حسنإسنادوهذالغريه،صحيح: تعليق األرنؤوط

.٣٦صفحة / اجلزء اخلامس/ إرشاد الساري)١(
احلـديث  . ٢٠٣ص / باب ضـرب الـدف يف النكـاح والوليمـة       / كتاب النكاح / ٩ج  / فتح الباري )٢(

٥١٤٧.
.١٨٠٢٧احلديث . ٥٥٧ص / باب حديث أيب كبشة األمناري/ ٢٩ج / مسند اإلمام أمحد)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٩٦

أزهـر  وسـلم   ) وآلـه (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      :عن انس قال  ... 
ن مِـ وال مسست ديباجة حريٍر أَلْـين  ،إذا مشى تكفّأ   ،كأنّ عرقه اللؤلؤ   ،اللون

عنـربةً  ت مـسكةً وال  ممشوال ،وسلم) وآله(سول اهللا صلى اهللا عليه      كف ر 
)١(.وسلم) وآله(أطيب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

خص بالكرامة صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم النيب شخص ك: أقول
أسه والطهارة املادية واملعنوية من اهللا تعاىل، كيف يعقل أن ترىب اهلوام يف ر        

!!الشريف؟ وهذا من عالئم القذارة وعدم اإلهتمام بالنظافة

احلـديث  . وسـلم )وآلـه (باب طيب رائحة النيب صـلى اهللا عليـه   / كتاب الفضائل / صحيح مسلم  )١(
٦٠٧٦.
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 عليه وآله وسلم رسول ا لسان عائشة وهو صائمصلى ا ل وميصقبي!!
حدثنا عبداهللا بن ربيع، ثنا حممد بن معاوية، ثنا أمحد بن شعيب، أخربنا            

الرمحن بن عوف، قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد         
أهـوى الـنيب    :عن طلحة بن عبداهللا بن عثمان القرشـي، عـن عائـشة قالـت             

وأنا صائم : إني صائمةٌ فقال: ِليقَبلين، فقُلتوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه
)١(..فَقَبلَين

أنا حممد بن دينـار، عـن سـعد بـن أوس،          : حدثنا هشام بن سعيد، قال    
كان رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالتعن مصدع أيب حيىي األنصاري،

.مص لساايقبلها وهو صائم، ويوسلم ) وآله(عليه 

)٢(..إسناده صحيح: تعليق محزة الزين

عـن سـعد بـن أوس، عـن        حدثنا حممـد بـن دينـار،      : حدثنا عفّان، قال  

.٢٠٨-٢٠٧ص/ اء اليت ال تفَطّر الصائمبيان األشي/ كتاب الصيام/ ٦ج / حزماملُحلّى إلبن )١(
.٢٥٨٤٢احلديث / ١٠٢صفحة / اجلزء الثامن عشر/ املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل)٢(
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وسلم ) وآله(عن عائشة انّ النيب صلى اهللا عليه مصدع أيب حيىي األنصاري، 
لها وهو صائمقبكان ي،ويمص١(.هالسان(

:رواة هذا احلديث

ه البخاري  عنروى  : عفّان بن مسلم بن عبد اهللا الصفّار البصري       -١
.ومسلم

)٢(.األلباينحممد ناصر الدين صحح له الشيخ : حممد بن دينار-٢

)٣(.صحح له الشيخ األلباين: سعد بن أوس-٣

)٤(. روى عنه مسلم يف صحيحه: ألنصاريِمصدع أيب حيىي ا-٤

كان يقَبلُ عائشة من صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب يف احلديث نرى أنّ     
.!وهي تحدثُ مبا جرى بينها وبني زوجها للناس!! فمها

) وآلـه (عن أمساء بنت يزيد، أا كانت عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          
لعلّ رجالً يقولُ ما يفعـلُ بأهِلـِه،   : قالوالرجال والنساء قعود عنده ف وسلم  

إي واهللا يا رسول : فقُلت. فأَرم القوم.ولعلّ امرأةً تخِبر مبا فعلَت مع زوجها

.٢٤٩١٦احلديث / ٣٩٩صفحة / ٤١اجلزء / حتقيق شعيب األرنؤوط/ مسند اإلمام امحد)١(
بـاب مـا جـاء ال حتـرم املـصة وال      / كتـاب الرضـاع  / اجلزء األول/ اينصحيح سنن الترمذي لأللب   )٢(

.١١٥٠احلديث . ٥٨٧صفحة . املصتان
. ٢٢٢٤احلــديث . ٤٨٥صــفحة . كتــاب الفــنت/ اجلــزء الثـاين / صـحيح ســنن الترمــذي لأللبــاين )٣(

.٣٤٩٢احلديث . ٤٣٨صفحة . كتاب الدعوات/ وكذلك يف اجلزء الثالث
وكتـاب صـالة املـسافرين    . ٥٧٧احلـديث  . وجوب غَسل الرجلَني بكماهلمـا باب/ كتاب الطهارة )٤(

.١٧٣٥احلديث . باب جواز النافلة قائماً وقاعداً/ وقصرها
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فال تفعلـوا، فإنمـا مثـلُ ذلـك مثـلُ      : قال. اهللا، إنهن ليقُلن، وإنهم ليفعلون    
.نظرونالشيطان لَِقي شيطانةً يف طريٍق فَغِشيها والناس ي

أخرجه أمحد، وله شاهد من حديث أيب هريرة : (تعليق الشيخ األلباين
يب داود والبيهقي، وابن السني، وشاهد ثـاٍن رواه البـزار          أوعند ابن أيب شيبة،   

فاحلديث ذه الـشواهد  . )احللية(عن أيب سعيد، وشاهد ثالثٌ عن سلمان يف    
)١(.).صحيح، أو حسن على األقل

.)أي سكتوا ولَم يجيبوا(أَرم القوم ف: أقول

وفيها مـن املمارسـات الـشاذة الـيت كـان ميارسـها              ،الحظ الرواية التالية  
وفيهـا قـضايا احلـيض    ،مع زوجاتهصلى اهللا عليه وآله وسلم الرسول االكرم  

 حدى نساء هذا الزمان احملافظـات ترضـى   إنعتقد بأنّ  سل اليت ال  والنفاس والغ
!!شفه ألي أحدأن ترويه وتك

ِحـضت وأنـا مـع      : سلمة قالت أُم  نّأثتهحد ،عن زينب بنت ايب سلمة    
خذت أفانسللت فخرجت منها ف،يف اخلميلةوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه

:وسـلم ) وآلـه (لى اهللا عليـه   فقـال يل رسـول اهللا صـ        ،ثياب حيضيت فلبـستها   
ين انّ الـنيب  تثَدوح: قالت. يف اخلميلةقلت نعم فدعاين فأدخلَين معه    ؟أنِفسِت

نا والنيب أوكنت اغتسل ،ها وهو صائمبلكان يقَوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 
)٢(..من إناٍء واحٍد من اجلنابةوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه

.١٤٢صفحة / آداب الزفاف يف السنة املطهرة لأللباين)١(
.٣٢٢احلديث . باب النوم مع احلائض/ كتاب احليض/ صحيح البخاري)٢(
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حاسـيس  له من املشاعر واأل  صلى اهللا عليه وآله وسلم      صحيح انّ النيب    
ين البــشر، ولكــن كــل تلــك العواطــف واملــشاعر لغــريه مــن بــوالعواطــف مــا

متناهيٍة، فـال إفـراط يف النـوازع البـشرية     والشهوات قد ضبطتها العصمة بدقٍة      
..تفريطوال

تزوج السيدة خدجية صلى اهللا عليه وآله وسلم يضاً بأن النيب أمواعلَ
عليها السالم ومكث معها إىل وفاـا رضـوان اهللا عليهـا، وكـان للرسـول        

كرم من العمر ثالث ومخسون سنة، أي أنّ ريعان شبابه وعنفوان فتوته قد اال
قضاها مع تلك السيدة اجلليلة، فلو كان غارقاً يف شهواته لتزوج من سواها 

..يف حياته، أي يف شبابه

صلى اهللا عليه إنّ الروايات الواردة يف مصادركم تؤكّد أن النيب : أقول
ملـؤمنني خدجيـة سـالم اهللا عليهـا مـدة ثـالث       بقي بعد وفاة أم ا  وآله وسلم   

. )عائشة(سنواٍت، مثّ تزوج 

ــِه مــصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم تــرى كيــف كــان  سيطراً علــى غريزت
!عائشةبته مع زواجِهءاجلنسية؟ أَم أنّ الغريزة جا
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 عليه وآله وسلم رسول ا ييصلى اقبل يتزوج بصفية بنت ح
!!نتهاء عدهتاا

) وآله(قال عمر بن اخلطاب  حبضرة اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه       
أجعلـها  أنْ  ولو قدرت علـى      ،نصف عدة احلرة   ،حيضتانعدة اَألمة    :وسلم

  ه لَ أل ،وهذا يدخل يف باب اإلمجاع     ،حيضة ونصف ففعلتم ينكر عليه أحد ن
)١(..من الصحابة

عن إبن ،عن نافع،بن عمرعن عبد اهللا ،عبد الرزاق(،بسنٍد صحيٍحو
)٢(.)عدة األمة حيضة:قال،عمر

حدثنا عبد العزيز بن صـهيب، عـن        : حدثنا امساعيل بن علية، قال    ...
...انس،

.٢٢٠صفحة / اجلزء األول/ خ للنحاسالناسخ واملنسو)١(
.١٢٨٧٠احلديث / ٢٢١صفحة / ٧اجلزء / مصنف عبد الرزاق الصنعاين)٢(
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خيرب، صلى اهللا عليه وآله وسلم ن غزا رسول اهللا أيف هذا احلديث وبعد 
:القـ . أعطـين جاريـة مـن الـسيب    ! جمع الـسيب، جـاء ِدحيـة، فقـال يـانيب اهللا        

خذ صفية بنت حيٍي، فجاء رجل اىل الـنيب صـلى اهللا         أ، ف )ذهب فخذ جاريةً  إ(
دحية صـفية بنـت حيـيٍ  سـيدةَ           عطيتأ! يانيب اهللا : فقال ،وسلم) وآله(عليه  

هـا، فلمـا نظـر    ، فجـاء ِب   )هاأُدعوه بِ (: قال! التصلُح إالّ لك  ! قُريظة والنضري؟ 
، )خذ جاريةً من السيب غريهـا     : (قال،وسلم) وآله(اليها النيب صلى اهللا عليه    

يـا :فقال له ثابت  . جهاوتزووسلم  ) وآله(فاعتقها النيب صلى اهللا عليه    : قال
حـىت اذا كـان بـالطريق    صدقها؟ قال نفسها، أعتقَها وتزوجهـا،   أما  ! ابا محزة 

زجهها له ت ا له من الليل، فأُمليم، فأهدوآله(صبح النيب صلى اهللا عليه أس (
)١(..عروساًسلم و

أال تذكِّرك هذه الرواية خبالد بن الوليد عندما زىن بزوجة مالك : أقول
؟؟بعد مقتلهبن نويرة

ياعدو اهللا، قتلت امرأً مسلماً مثّ نـزوت علـى امرأتـِه،            : قال عمر ...
)٢(..َألرجمنك

.٣٧١احلديث . باب مايذكر يف الفخذ/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
.١٧ص / ٢ج / تاريخ اإلسالم للذهيب)٢(
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يها يصّلصلى ا عليه وآله وسلم والنيب . .الصالة عمود الدين
!مجاعةً وهو جنب

حيثّ على الصالة والتوجـه  صلى اهللا عليه وآله وسلم   األكرم  نيب  كان ال 
ويأمرنــا . .إليهــا والتطيــب قبلــها، وختــصيص ثــوب نظيــف وخــاص للــصالة

ومـع ذلـك نـرى يف صـحاح      . .بالتوجه اجلسمي والقليب اخلالص هللا عز وجـلّ       
!!الصحابة خالف ذلكسنة أتباع مدرسة 

اخربنـا  : حـدثنا عثمـان بـن عمـر، قـال     : عبد اهللا بن حممد، قـال حدثنا  
أُقيمـت الـصالة،   : عن ايب هريرة قـال يونس، عن الزهري، عن ايب سلمة،   

،وسلم) وآله(لينا رسول اهللا صلى اهللا عليهإوعدلت الصفوف قياماً، فخرج 
، مث ، مث رجع فاغتسل)مكانكم: (فلما قام يف مصالّه ذكر أنه جنب فقال لنا

)١(!!لينا، ورأسه يقطر، فكبر فصلّينا معهإخرج 

وباب اذا قـال   . ٦٣٩احلديث   ؟باب هل خيرج من املسجد لعلٍة     / كتاب االذان / صحيح البخاري  )١(
!
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!!قطب حاجبيك اىل رأسك واقرأ هذه الرواية، أ)هداك اهللا(واآلن 

إىلوســلم ) وآلــه(عليــهاهللاصــلىالــنيبخــرج:قــال،هريــرةأيبعــن
يقطـر رأسهوكان،فاغتسلَانطلقمث،ثواكَمفَ،إليهمأشارمثُ،ربوكَالصالة

نـسيت يوإن،باًنجإليكمتجرخينإ:قالانصرفافلم،همِبىصلّف،ماًء
.!!الصالةيفتمقُحىت

، الـروض   )١٠٠٩(املـشكاة   : صـحيح حـسن :األلبـاين عليق الشيخ   ت
)١(.)٢٣١-٢٢٧(، صحيح أيب داود )١٠٨٨(

قد ،)كأئمِة مساجدكم(، غري معصوٍم ال ميكن ألي إنساٍن عادي: قولأ
جاميف الليل، أو      ع و    إزوجته ىنـس يحتلم، ويطلع عليه الفجر     ،ـبنج ـهأن

!؟صلى اهللا عليه وآله وسلم كيف بالنيب ف

كبـاٍر مـن   (نّ واضعي مثل هذه الرواية ما وضعوها إالّ لتربير وجـود    إ
!!كانوا ميكثون أغلب ارهم على جنابتهم من اللّيل)!الصحابة

حدثنا حميد عن بكٍر عـن      : األعلى قال ا عبد حدثن: حدثنا عياش قال  
وسـلم  ) وآلـه (لِقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب رافع عن أيب هريرة قال    

 بنحـلَ              وأنا جالر ـتيفأت لَلْتى قعـد، فانـسمعه، حت تيشدي، فمفأخذَ بي ،

"
بـاب اذا ذكـر يف املـسجد أنـه        / وكتاب الغـسل  . ٦٤٠احلديث. االمام مكانكم حىت رجع انتظروه    

.٢٧٥احلديث .. جنب خيرج
بـاب  / كتـاب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا      -٥/ الـد األول  / صحيح سنن إبن ماجة لأللبـاين      )١(

.١٢٣٣-١٠١٤احلديث . ٣٦١ة صفح/ ما جاء يف البناء على الصالة١٣٧
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: لت له، فقالأين كُنت يا أبا ِهر؟ فقُ    : فاغتسلت، مث ِجئت وهو قاِعد، فقال     
سنجال ي إنّ املؤمن ،بحان اهللا يا أبا ِهر١(.س(

صلى اهللا عليه أنّ رواييت البخاري، واليت فيهما النيب ..الحظ هداك اهللا
ما على اجلنابة، مرويتان هريرة أصبحا وهوأب!! وراوية اإلسالم!! وآله وسلم

!!عن أيب ِهر نفسه

.٢٨٥احلديث ... باب اجلُنب خيرج وميشي يف السوق/ كتاب الغسل/ صحيح البخاري)١(
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!!ال يعرف كم صلّىعليه وآله وسلم صلى االنيب الكريم 
) وآلـه (صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : عن ايب هريرة قال   .... 

ها ابو هريرة، ولكن نسيت امس:حدى صاليت العشي، قال ابن سريينإوسلم 
، فقـام اىل خـشبٍة معروضـٍة يف املـسجد     فصلى بنا ركعتني مث سـلّم : أنا، قال 

، ووضع يده اليمىن على اليسرى وشبك بني اصابعه         فاتكأ عليها كأنه غضبان   
ووضع خده االمين على ظهـر كفـه اليـسرى وخرجـت الـسرعان مـن ابـواب             

ويف قصرت الصالة، ويف القوم ابو بكر وعمر فهابا أن يكلماه : املسجد فقالوا
يقال له ذو اليدين، قال يارسول اهللا أنـسيت أَم         ،القوم رجلٌ يف يديه طولٌ    

ِت الصالة؟ قال  قَصلَ: رولَأم نسر، فقالمأكما يقول ذو اليـدين، : تقص
و أفقـالوا نعـم، فتقـدم فـصلى مـاترك مث سـلّم مث كبـر وسـجد مثـل ســجوده          

أطول، مث رفع رأسه وكبر مث كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه            
 ر فروكبم، فيقـول  ما سـألوه مث سـلّ     ب :بأنّ عمـران بـن     ن مث : حـصني قـال  ئـت

)١(.سلّم

.٤٨٢احلديث . باب تشبيك األصابع يف املسجد/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
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١٠٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

هل كان ذو اليدين وغريه من الصحابة متوجهني خاشعني اىل           :أقول
!؟صلى اهللا عليه وآله وسلم رم حال الصالة اكثر من النيب 

اليدين وهو عمري بن عمرو بن نضلة اخلزاعي قد استشهد اذمث اعلم انّ
يرة اليزال يركـع    بن بضٍع وثالثني سنة، وكان ابو هر      إيف معركة بدر، وهو     

)١(!!ويسجد لغري اهللا ذلك احلني

  ِدبا هريرة قَ أيضاً أنّ   أومعلومصلى اهللا عليـه آلـه   على النيب االكرم م
نتهاء من معركة خيرب اليت حدثت يف السنة السابعة بعد اهلجرة، بعد اإلوسلم 

اليدين املستشهد يف بدر قبـل أكثـر مـن    يفكيف ذا الدوسي يروي عن ذ    
.!!سة اعوام؟ فتأملمخ

ن ينسى كم صـلّى، وكـل       أصلى اهللا عليه وآله وسلم      حاشا رسول اهللا    
هم واحلكّام الذين كانوا يصلّونأقارب مايقال يف ذلك فهو لتربير ما صدر من 

!يدرون كم صلّواوال،سكارى

: قالوار،جحبنوعليحرب،بنوزهريشيبة،أيببنبكرأبووحدثنا
.الـداناج اهللاعبـد عنروبة،عأيبابنعن،-ةيلَعبنإوهو-عيلإمساحدثنا

بـن حيـىي أخربنـا : -لـه واللفـظ -احلنظلـي إبـراهيم بـن إسحاقوحدثنا)ح(
عـامر ابنموىلفريوز،بناهللاعبدحدثنااملختار،بنالعزيزعبدحدثنامحاد،

عفانبنعثمانشهدت: قالساسان،أبو،املنذربنضنيححدثناالداناج،

-١٦٧صـفحة   / ذو اليـدين، ويقـال ذو الـشمالني       / اجلـزء الثالـث   / الطبقات الكربى إلبـن سـعد      )١(
١٦٨.
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٠٨

عليـه دِهشفَـ ؟مكُأزيـد : قـال مثركعـتني، الـصبح صلّىقد،بالوليِدوأُِتي
فقـال  . أُوشـِهد آخـر، أَنـه يتقيـ        .اخلمـر شـرب أنهرانمحأحدمهارجالن،

)١(..إنه لَم يتقيأ حىت شِربها: عثمانُ

، ورغـم  !ُألمـهِ عثمـان بـن عفّـان     )اخلليفة(هو أخو    ،الوليد هذا : أقول
:، حيث يقولحاله هذا، الحظ الذهيب ودفاعه عنه

)٢(..!شجاعاً قائماً بأمر اجلهاد-اهللا يساحمه و-وكان مع فسقِه ... 

.٤٤٧٣احلديث . اخلمرحدباب/ احلدودكتاب/ مسلمصحيح)١(
.٦٧ترمجة / ٤١٥صفحة / اجلزء الثالث/ ِسير أعالم النبالء)٢(
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١٠٩

ينسى صلى ا عليه وآله وسلم النيب !بعد أن نسِي كم صلّى
!آيات من القرآن الكريم

ايب وائـل، عـن عبـد    حدثنا سفيان، عن منصور، عـن       : بو نعيم أحدثنا  
: ِبئس ما ألحدهم يقـول    :وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه      :اهللا، قال 

)١(!!بل هو نسي! نسيت آية كيت وكيت؟

:يقول إبن حجر العسقالين

فمنــهم مــن جعــل ذلــك مــن ! ختلــف الــسلف يف نــسيان القــرآنإو(.. 
ما مـن   :قالوفاً  من طريق الضحاك بن مزاحم موق      خرج ابو عبيد  أو! الكبائر

صابكم من أوما : ألنّ اهللا يقول،هثَدحالّ بذنٍب أَإهيِسحٍد تعلّم القرآن مث نأ
)٢(.).!عظم املصائبأونسيان القرآن من .أيديكمتبسمصيبة فبما كَ

بأنّ اإلعراض عن التالوة إحتج )وياينّالر(على أنّ  بن حجر   ؤكّد إ وي

.٥٠٣٩احلديث . باب نسيان القرآن/ كتاب فضائل القرآن / صحيح البخاري)١(
بـاب نـسيان القـرآن    / كتـاب فـضائل القـرآن   / اجلزء التاسـع / فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٢(

.٥٠٣٩احلديث . ٨٦صفحة / وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١١٠

ونسيانه يدلّ علـى عـدم االعتنـاء بـه والتـهاون        !يتسبب عنه نسيان القرآن   
)١(.!بأمره

من ياٍتآلصلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم الحظ نسيان النيب : أقول
:!الكرميالقرآن

رجالً يقـرأ  وسلم ) وآله(مسع النيب صلى اهللا عليه     : التقعن عائشة   .. 
!!سورة كذايرمحه اهللا لقد أذكرين كذا وكذا، آيةً من: فقاليف املسجد، 

رجالً وسلم ) وآله(عن عائشة، قالت مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه      .. 
لقد اذكـرين كـذا وكـذا آيـة، كنـت      ! يرمحه اهللا: فقال،يقرأ يف سورٍة بالليل   

)٢(!!أُنسيتها من سورة كذا وكذا

وسـلم  ) وآلـه (يـهِ علَاللَّهصلَّىالنِبيِمنالنسيانُ:اِإلسماِعيِليقَالَ(.. 
عـن يتـذَكَّره الَّـِذي ِنـسيانه أَحـدهما :ِقـسمينِ علَـى يكُـونُ الْقُـرآنِ ِمنِلشيٍء
) وآلـه (علَيـهِ اللَّـه صـلَّى قَوِلِهيدلُّوعلَيِه،الْبشِريِةِبالطِّباِعقَاِئموذَِلك،قُرٍب

كَمـا أَنـسى ِمـثْلُكُم بـشر أَنـا ِإنمـا (الـسهوِ ِفـي عوٍدمـس بـن حِديِثِفيوسلم  
الْمـشار وهـو ،ِتالوِتِهنسِخِإرادِةعلَىقَلِْبِهعناللَّهيرفَعهأَنْوالثَّاِني)تنسونَ

فَأَمـا :قَـالَ )اهللاشاَءامالِّإىتنسفَالسنقِْرئُك(تعالَىقَوِلِهِفيِباالسِتثْناِءِإلَيِه
ملُالِْقساَألواِرضفَعِريعاِلسوِلِهِلظَاِهِرالزالَىقَوعا(تِإن ـنحـا نلْنزن الـذِّكْر

أَوآيـةٍ ِمـن ننـسخ مـا تعـالَى قَوِلـهِ ِفـي فَـداِخلٌ الثَّـاِني وأَمـا )حلافظونلَهوأَنا

.نفس املصدر السابق)١(
.٥٠٣٨و٥٠٣٧احلديثني. باب نسيان القرآن/ كتاب فضائل القرآن/ صحيح البخاري)٢(
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١١١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

)١(.)سهانن

صلى اهللا نيبالصحابة يف مهانِة السنة تباع مدرسة أالحظ متادي : أقول
.!عليه وآله وسلم

وأنه يف الصالة ، !فسجد سجدة السهو، فيقولون بأنه سهى يف صالته
وأنه يخيل إليه أنه صـنع  ،  !ومل يكن قد إغتسل من اجلنابة     ،  تذّكر انه جنب  
!!ن مسحوراًأي أنه كا، شيئاً ومل يصنعه

!!وأنه ينسى آيات من القرآن الكرمي وحيتاج إىل من يذَكّره ا

يارسول اهللا إين مسعت منك حـديثاً كـثرياً       : قلت: قال هريرةعن أيب   .. 
قــال. فأنــساه : ،هطْتــسفَب ،طْ رداءكــِه مثّ قــالابــس ــدِه في ــمه، : فغــرف بي ض

حديثاً بعد فما نسيت ،هتمم٢(..فَض(

    نفسه صـلى اهللا  إذا كان رسول اهللا : السؤال املهم هنا، والذي يطرح
لديه القدرة على أن جيعل شخصاً مثل أيب هريرة ال ينسى عليه وآله وسلم 

ال صلى اهللا عليه وآله وسلم شيئاً، وهي آيةٌ من آياِت نبوتِه، فكيف جتعلونه 
!يستطيع أن يستخدم تلك القدرة لنفِسِه؟

بـاب نـسيان القـرآن    / كتـاب فـضائل القـرآن   / اجلـزء التاسـع  /فتح الباري بشرح صحيح البخاري   )١(
.٨٦صفحة / يقول نسيت آية كذا وكذا؟وهل 

)وآلـه (باب سـؤال املـشركني أن يـِريهم الـنيب صـلى اهللا عليـه         / كتاب املناقب / صحيح البخاري )٢(
.٣٦٤٨احلديث. وسلم آية
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١١٢

!!صلى ا عليه وآله وسلمعبدا البخاري يحبِطُ عملَ رسول ا واإلمام أب
حـدثنا حيـىي بـن أيب     : حـدثنا هـشام قـال     : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال    

كُنـا مـع بريـدة يف غَـزوٍة يف يـوٍم ذي      : عن أيب املليح قال،عن أيب ِقالبة  ،كثري
: قالوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه بكِّروا بصالة العصِر، فإنّ : غَيٍم فقال

ِبطَ عملُهصالة العصِر فقد ح ترك ن١(..م(

،عن إبـن عمـر  ،عن نافع،أخربنا مالك: حدثنا عبداهللا بن يوسف قال    
الّذي تفوته صالة العـصِر،    : قالوسلم  ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه     

ومالُه أهلُه ِترما و٢(..كأن(

:صلى اهللا عليه وآله وسلمبخاري وهو يحِبطُ عمل رسول اهللا الالحظ
حدثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عـن جـابربن      : حدثنا معاذ بن فضالة قال    

عبداهللا أنّ عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلنـدق بعـدما غربـت الـشمس، فجعـل            
دت حىت كـا   يارسول اهللا، ما ِكدت أُصلّي العصر،     : يسب كفار قريٍش، قال   

   ،بها(:وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليهالشمس تغرواهللا ما صلّيت(،

.٥٥٣احلديث .. باب من ترك العصر/ كتاب مواقيت الصالة/ صحيح البخاري)١(
.٥٥٢احلديث .. ه العصرباب إمثُ من فاتت/ املصدر السابق)٢(
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١١٣..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

فصلّى العصر بعدما غربـت    وتوضأنا هلا، فتوضأ للصالة، إىل بطْحانَ، فقُمنا
)١(.مث صلّى بعدها املغربالشمس،

وهو الذي كان كثري البكاء دائمـاً  أين كان أبو بكٍر يف هذا اليوم؟   : أقول
كما مذكور يف الكـثري مـن الـصحاح، وهـذا يـدلّ علـى حرصـه                 ! !صلواته يف

هـا؟ وأيـن   عليها، فكيـف نـسي هـذه الـصالة؟ ولَـم يـذَكّر الـنيب والـصحابِة ِب             
الصحايب ذو اليدين، الذي غالباً ما كان يذَكّر الـنيب بعـدد ركعـات الـصلوات                

.!اليت كان يصلّيها

والـصحابة خـري   عليه وآله وسلم     صلى اهللا عن النيب    جزى اهللا عمر  و
وهو الّذي أيقظهم ذات مـرٍة لـصالة       . همفهو الذي ذكّرهم بصالِت   ..اجلزاء

صلى اهللا عليـه وآلـه   نيب  ولكن بعد شروق الشمس، ليصلّي م ال      ! الصبح
)٢(.!الصالة قضاءًًوسلم 

بأنّ اإلمام   )الصحيحة كما تزعمون  (ها أنتم تؤكّدون يف مصادركم      و
علي وأبيه ،صلى اهللا عليه وآله وسلمأفضل من جده عليه السالم   احلسني

ألنه مل يترك صالته وهو يف !! عليه السالم، والصحابة أمجعنيبن أيب طالٍب 
.حومة الوغى يوم استشهد يف طف كربالء

وصحابته تركوها أونسوها صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم بينما النيب 
.!رمعهام ِب، فذَكَّرهيوم اخلندق

.٥٩٦احلديث .باب من صلى بالناس مجاعةً بعد ذهاب الوقت/ املصدر السابق)١(
.٣٤٤احلديث . باب الصعيد الطيب وضوء املسلم، يكفيه املاء/ كتاب التيمم/ املصدر السابق)٢(
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١١٤

!ويتعرىويناقض نفسه.. عن التعريينهىصلى ا عليه وآله وسلم النيب 
..الحظ النهي عن التعري

إزار  أقبلـت حبجـٍر أمحلـه ثقيـل وعلَـي         : عن املسور بن خمرمـة قـال      ...
حىت بلغت به ،أستطع أن أضعهلَم ومعي احلجر ،إزاريفإحنَلَّ : قال،خفيف

ىل ثوبك إإرجع :وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه اىل موضعه، 
وال،فخذه١(..مشوا عراةت(

!؟كيف يتعرى}وإِنَّك لَعلى خلٍُق عظِيٍم{ِهالحظ الذي نزلت حبقّ

حـدثنا زكريـاء بـن    : حـدثنا روح، قـال   : حدثنا مطر بـن الفـضل، قـال       
أنّ : مسعت جـابر بـن عبـد اهللا حيـدث       : حدثنا عمرو بن دينار، قال    : اسحاق

-كـان ينقـل معهـم احلجـارة للكعبـة      وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه    
   ه -فقال له العباس    -وعليه إزارهأخي يا:-عم لَـ ! بنو   ،إزارك للْـتح

فَحلّـه، فجعلـه علـى منكبيـه     : قـال ! فجعلت على منكبيك دون احلجارة؟ 
)٢(..ا رؤي بعد ذلك عرياناًفسقط مغشياً عليه، فم

.٧٨٦احلديث . باب اإلعتناء حبفظ العورة/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
بـاب  / وكتاب مناقـب االنـصار  . ١٥٨٢احلديث . باب فضل مكة / كتاب احلج / ح البخاري صحي)٢(

!
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ما بين البيت   لَ: قالعن عبداهللا بن عثمان بن خثيم، عن أيب الطُفيل        ...
ينقـل معهـم،    وسـلم   ) وآله(صلى اهللا عليه  والنيبكان الناس ينقلون احلجارة     

فألقى احلجر، ،تكشف عورتكال:يفنوِد، فأخذ الثوب ووضعه على عاتقِه
ولبس ثوبه.

..صحيح اإلسناد، ومل خيرجاههذا حديث 
)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

وفيهـا يفـتح   .. أقول هاكُم هذه الرواية!! إن قلتم ذلك عندما كان صبياً 
الباب لزيد بن حارثة وهـو عريـان     صلى اهللا عليه وآله وسلم      الرسول االكرم   

.!عندما كان نبياً
ة ورسول اهللا صلى اهللا عليه قَِدم زيد بن حارثة املدين    : عن عائشة قالت  

فقام اليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه  يف بييت، فأتاه فقرع الباب،وسلم  ) وآله(
عرياناً جير ثوبه، واهللا مارأيته عرياناً قبلـه والبعـده، فاعتنقـه       وسلم  ) وآله(

لهوقَب!
)٢(.!حسنهذا حديثٌ: قال الترمذي

،الفـتح ، والدرايةيِهة يف كتابنقل احلافظ ابن حجر هذه الرواي   : لوأق
..ساكتاً عنه،للروايِةناقالً حتسني الترمذي

"
.٣٦٤احلديث . باب كراهية التعري يف الصالة/ وكتاب الصالة. ٣٨٢٩احلديث . بنيان الكعبة

.٤/ ٧٣٥٧احلديث . ١٩٩ص / ٤ج / كتاب اللباس/ املستدرك على الصحيحني)١(
. بــاب ماجــاء يف املعانقــة والقُبلــة / االســتئذان واآلدابكتــاب/ ٧٦ص / ٥ج / ســنن الترمــذي)٢(

.٢٧٣٢احلديث 
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١١٦

:حاديث اهلدايةأقال يف الدراية يف ختريج فقد 

املدينـة  قَالت قدم زيد بن حارثـة  ،وروى الترمذي من حديث عائشة    ...
فقام ِإليه عرياناً،يف بييتوسلم ) وآله(فقرع الباب ورسول اهللا صلى اهللا عليه 

ال قبله وال بعدهواهللا ما رأيته عرياناً،ثَوبهجير،حسن :وقال،لهفاعتنقه وقب
)١(.غريب

:بخاريبشرح صحيح الفتح الباريوقال يف 

زيـد بـن حارثـة املدينـة     قـدم : وأخرج الترمـذي عـن عائـشة قالـت        ...
النيب ِإليه فقاميف بييت، فقرع الباب،  وسلم  ) وآله(ورسول اهللا صلى اهللا عليه    

.. لَهفاعتنقه وقَب، ثوبهجيرعرياناًوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

)٢(.حسنحديثٌ: قال الِترمذي

ملاذا مل ترِو عائشة يوماً موقفاً عن أيب بكٍر أو أيب قحافةَ مـثالً،       : أقول
.وهم عراةٌ؟

ٍد وال جيـوز ألحـ    أَم أنّ التعري ِمن فضائِل من كان على خلُـٍق عظـيم؟           
!أنْ يشاركهمن الصحابة

صلى اهللا عليه أنت كما صنع رسول اهللاهل تصنع... م باهللا عليكثُ
!؟وآله وسلم

.٢٣١فحة ص/ اجلزء الثاين)١(
بـاب املعانقـة، وقـول الرجـل كيـف أصـبحت؟ احلـديث              / ٦٠ص/ كتاب اإلسـتئذان  /١١اجلزء  )٢(

٦٢٦٦.
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١١٧

يف الصحاحصلى ا عليه وآله وسلم الرسول األعظم )حياء(
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا حممـد بـن غالـب، أنـا موسـى بـن           

عـن  ن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جـبري،        ثنا جرير بن حازم، ع    إمساعيل،
احلياء واإلميـان قُِرنـا      :وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه    : إبن عمر  قال   

.مجيعاً، فإذا رِفع أحدمها رِفع اآلخر

.فقد إحتجا برواته ومل يخرجاه.هذا حديث صحيح على شرطهما

)١(.على شرطهما: تعليق الذهيب يف التلخيص

كان النيب صلى اهللا عليه : ايب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قالعن ...
)٢(..حياًء من العذراء يف ِخدرهادشأَوسلم ) وآله(

.٥٨/ ٥٨احلديث . ٧٣صفحة / اجلزء األول/ كتاب اإلميان/ املستدرك على الصحيحني)١(
. ٣٥٦٢احلـديث  . وسلم)وآله(باب صفة النيب صلى اهللا عليه / كتاب املناقب/ صحيح البخاري )٢(

.٦١٠٢احلديث . باب من لَم يواجه الناس بالعتاب/ وكتاب االدب
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١١٨

:كيف نوفّق بني هذه الروايات وبني: أقول

من الِبراز؟صلى اهللا عليه وآله وسلم عدم تسترِه 

وخرج لم  وس) وآله(إتبعت النيب صلى اهللا عليه      : عن أيب هريرة قال    ..
ابِغين أحجاراً أسـتنِفض ـا، أو   : حلاجِتِه فكان ال يلتِفت، فدنوت منه، فقال  

فوضعتها إىل فأتيته بأحجاٍر بطَرِف ثيايب، ،حنوه، وال تأِتين بعظٍم وال روٍث     
)١(.فلما قضى أتبعه ِبِهنجنبه، وأعرضت عنه،

إذا قَعـدت  : ناسـاً يقولـون   إنّ: ، أنه كان يقول   عن عبداهللا بن عمر   ... 
لقد : على حاجتك فال تستقبل القبلةَ وال بيت املقدس، فقال عبداهللا بن عمر

) وآلـه (ارتقيت يوماً على ظهر بيٍت لنا، فرأيت رسول اهللا صلى ااهللا عليه           
)٢(...على لبنتِني مستقبالً بيت املقدس حلاجتِهوسلم 

بن عمر فوق ظهر البيت؟ وهل اهللا عبدليتنا نعلم ملاذا إرتقى : أقول
بيوت الناس وعورام؟جيوز له النظر إىل

  هصلى اهللا عليه وآله وسلم      وأنـباطِة   .. بال وهو واقفوهـو علـى س
!؟قوٍم)مزبلة(

وسـلم  ) وآلـه (رأيـتين أنـا والـنيب صـلى اهللا عليـه            : عن حذيفة قـال   ... 
يقـوم أحـدكم، فبـال،    فأتى سباطة قوٍم خلف حائٍط، فقـام كمـا         ،نتماشى

.١٥٥احلديث . باب اإلستنجاء باحلجارة/ كتاب الوضوء/ نفس املصدر السابق)١(
ــاب / صــحيح البخــاري. ٦١٨احلــديث . طابةبــاب اإلســت/ كتــاب الطهــارة/ صــحيح مــسلم)٢( كت

.١٤٥احلديث . باب من تربز على لبنتني/ الوضوء
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١١٩..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

)١(!!فانتبذت منه، فأشار إيلّ فجئته فقمت عند عقبِه حىت فرغ

!!فأشار إيلّ أن أُدنُ ِمني وكُن قريباً مين. أي ابتعدت عنه: فانتبذت منه

مع صلى اهللا عليه وآله وسلم وكيف ميكن التوفيق بينها وبني مسابقته 
!عائشة؟

،ٍرفَسيفوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعكانتهاأنعائشةعن
:فقال،ينقَبسفَهتقْسابحماللّتلْمحافلم،رجليعلىهتقْبسفَهتقْفسابقالت
..ةقَبالسبتلكهذه

)٢(.صحيح: تعليق الشيخ األلباين

أيـن احليـاء واهلَيبـة النبويـة املقدسـة، واملرتلـة للـزعيم اإلسـالمي                : أقول
؟ فهـا هـو يتـسابق وهـو يف تلـك الـسن            صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         على  األ

!املشرفة على الستني مع صِبيٍة يف مقتبل عمرها

.)وال ندري السباق كان أمام أنظار الصحابة، أَم بعيداً عنها؟(

!يرويه مسلم يف صحيحهوكيف نوفّق بينها وبني ما

إنّ رجالً : قالتوسلم ) آلهو(عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه     ... 
عـن الرجـل جيـامع أهلـه مث         وسـلم   ) وآله(سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه       

جالسة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعائشةالغسل؟عليهمايكِْسلُ، هل

.٢٢٥احلديث . باب البول عند صاحبه، والتستر باحلائط/ كتاب الوضوء/ صحيح البخاري)١(
حة صـف / باب يف الـسبِق علـى الِرِجـل   / كتاب اجلهاد/ اجلزء الثاين/ صحيح سنن أيب داود لأللباين )٢(

.٢٥٧٨احلديث . ١١٨
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)١(.!ي ألفعل ذلك أنا وهذه، مث نغتسلإن:وسلم) وآله(

!!:الحظ شرح النووي للرواية

إنـي ألفعـل ذلـك أنـا وهـذه مث       وسـلم   ) وآلـه (عليـه    قوله صلى اهللا  .. (
، ولَم فيه جواز ِذكْر مثل هذا حبضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة: نغتسل

ـذه العبـارة   وسـلم  ) وآلـه (حيصل به أذى، وإنما قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه           
جوب، للووسلم ) وآله(وفيه أنّ فعله صلى اهللا عليه ليكون أوقع يف نفسِه،   

٢(.).ل جواب السائلولوال ذلك لَم حيص(

أيةُ مصلحٍة تتكلّم عنها يا نووي؟ وأي وجوب تتحدث عنه؟   : أقول
علينا تنفيـذه،   صلى اهللا عليه وآله وسلم     ألَم تعلم بأنّ كلّ ما يأمر به النيب       

 برهاٍن منه ؟صلى اهللا عليه وآله وسلمبدون إتيان أي

ــرحي  ــرمحن ال ــسم اهللا ال ــوُل َفُخــذُوه  {: مب سالر ــا آَتَــاكُم مــورة .. }و س
.٧اآلية / احلشر

وعائشة جالسة وتـرى وتـسمع ذلـك،    ،املصيبة أنّ السائل كان رجالً    
فعل ذلك أنا ألإين :ليها قائالًإأشار صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم والنيب 
عليـه وآلـه    صـلى اهللا    هواألعظم منها، أنّ مسلماً أورد حـديثاً عنـ        .!وهذه
!يناقض تصرفه اآلنف الذكر،وسلم

حدثنا مروان بن معاوية، عن عمر بن محزة ، دثنا أبو بكر بن أيب شيبة     ح

.٧٩٩احلديث . باب نسخ املاء من املاء، ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني/ كتاب احليض)١(
.٤٢ص / ٤ج / املنهاج)٢(
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ريميقـول       : الرمحن بن سعٍد قال   حدثنا عبد ،الع أبا سـعيٍد اخلُـدري مسعت :
لَةً إنّ ِمن أشر الناِس عند اهللا مِرت:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

)١(.مرأتِه وتفضي إليِه، مثّ ينشر ِسرهاإيوم القيامِة، الرجلَ يفْضي إىل 

) وآلـه (عن أمساء بنت يزيد، أا كانت عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          
لعلّ رجالً يقولُ ما يفعلُ بأهِلِه، : فقال،والرجال والنساء قعود عندهوسلم  

مبا فع خِبرمع زوجهاولعلّ امرأةً ت لَت .القوم مفأَر .إي واهللا يا رسول : فقُلت
فال تفعلوا، فإنمـا مثـلُ ذلـك مثـلُ          : قال. اهللا، إنهن ليقُلن، وإنهم ليفعلون    

.والناس ينظرونالشيطان لَِقي شيطانةً يف طريٍق فَغِشيها

أخرجه أمحد، وله شاهد من حديث أيب هريـرة  : (تعليق الشيخ األلباين  
يب داود والبيهقي، وابن السني، وشاهد ثـاٍن رواه البـزار         أعند ابن أيب شيبة، و    

فاحلديث ذه الـشواهد  . )احللية(عن أيب سعيد، وشاهد ثالثٌ عن سلمان يف    
)٢(.).صحيح، أو حسن على األقل

 القوم مجيبوا(فأَري أي سكتوا ولَم(.

صلى اهللا عليـه وآلـه   األكرم  حياء النيب بأي األحاديث تأخذ؟  : أقول
ِمن أشر الناِس مرتلةً عند ه جتعلمأَ!إجابته للسائل وأمام عائشة؟مأَ،وسلم

، وقال ه أفشى ِسر حبيبة قلبِهألن؟)والعياذ باهللا(أوكالشيطان ! اهللا يوم القيامِة
!!ما يفعلُ بأهِلِه

.٣٥٥٩احلديث . باب حترمي إفشاِء سر املرأة/ كتاب النكاح)١(
.١٤٢صفحة / آداب الزفاف يف السنة لأللباين)٢(
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١٢٢

لنيبالشيطان يبول يف أُذن ا. .يف صحيح البخاري
!!صلى ا عليه وآله وسلم

ذُِكر عند النيب صلى : عن ايب وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال... 
قـام اىل  مـا مـازال نائمـاً حـىت أصـبح،       : رجلٌ، فقيـل  وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

)١(.)بال الشيطان يف أُذنه: (الصالة، فقال

صلى اهللا عليه وآله كيف يبول الشيطان يف أُذن النيباآلن الحظ : أقول
:!وسلم

كُنـا يف سـفٍَر مـع الـنيب صـلى اهللا         : حدثنا أبو رجاٍء عن ِعمرانَ قال     ... 
وقَعنـا وقْعـةً وال وقْعـةَ       وإنا أسرينا حتى كُنا يف آخر الليل        وسلم  ) وآله(عليه

يقظ ، وكان أولَ من است  أحلى عند املسافِر منها، فما أيقظَنا إالّ حر الشمِس        
فالنٌ مث فالنٌ يسميهم أبو رجاٍء، فنسي عـوف مثّ عمـر ابـن اخلطـاِب الرابـع،                  

إذا نـام لَـم يـوقَظْ حـىت يكـون هـو           وسـلم   ) وآلـه (وكان النيب صلى اهللا عليـه       

وكتــاب . ٣٢٧٠احلــديث . بــاب ِصــفة إبلــيس وجنــوده/ بــدء اخللــقكتــاب / صــحيح البخــاري)١(
.١١٤٤احلديث .. باب اذا نام وملْ يصلِّ بالَ الشيطان يف أُذنه/ التهجد
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فلمـا اسـتيقظ عمـر ورأى مـا     يستيقظ، ألنا النـدري مـا حيـدث لـه يف نومـه،           
فما زال يكبر، ، رفع صوته بالتكبريأصاب الناس، وكان رجالً جليداً، فكبر و     

،وسلم) وآله(ويرفع صوته بالتكبري، حىت استيقظَ بصوتِه النيب صلى اهللا عليه      
ارتِحلوا، - أو اليضري- الضري : (فلما استيقظ شكَوا إليه الذي أصام، قال

فَسار غري بعيٍد، مث نزل فدعا بالوضـوء فتوضـأ، ونـودي بالـصالة               )فارحتلَ
)١(...!!ى بالناسفصلّ

سرنا مـع رسـول اهللا صـلى        : عن أبيه قال  عن عبداهللا بن أيب قتادة،    ...
لوعرسـت بنـا يارسـول اهللا،     : فقال بعض القـوم   ليلةً،وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

كم، فاضـطجعوا، ظُأنا أُوِق: قال بالل.)أخاف أنْ تناموا عن الصالة   (:قال
     إىل راحلتِه، فغلب وأسند بالل ظهره     ،فنـام عيناه فاسـتيقظ الـنيب صـلى اهللا       ته

بـالل، أيـن مـا    يـا (:فقـال وقد طلع حاجب الـشمس،   وسلم  ) وآله(عليه  
قُلت(نومةٌ مثلها قَطّ، قـال       : قال ؟ ليع تما أُلِقي) :    إنّ اهللا قـبض أرواحكـم

.)حني شاَء، وردها عليكم حـني شـاء، يـا بـالل، قُـم فـأذِّنْ بالنـاِس للـصالة                
ضت، قام فصلّىفتوا ارتفعت الشمس وابياض٢(!!أ، فلم(

الذي ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      ترى ملاذا مل يكن لرسول اهللا        :أقول
! ؟)حـراس ليليـون  (كان له أعداء كـثريون مـن قـريٍش وغريهـم مـن املنـافقني           

.!)قضاًء(حيرسونهُ عند نومه، ويوقظونه عند الفجر لكي ال يصلّي الصبح 

.٣٤٤ح. باب الصعيد الطيب وضوء املسلم، يكفيه املاء/ كتاب التيمم/نفس املصدر السابق)١(
.٥٩٥احلديث . ب االذان بعد ذهاب الوقتبا/ كتاب مواقيت الصالة/ نفس املصدر السابق)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٤

!يعذّب بسبب عدم تستّره من البول؟صلى ا عليه وآله وسلم رسول ا هل
حبـائٍط مـن    وسـلم   ) وآلـه (مر النيب صلى اهللا عليه      :عن ابن عباس قال   

فقـال الـنيب    حيطان املدينة أو مكة فسمع صوت إنسانني يعـذّبان يف قبورمهـا،             
مث قال بلى كان ،)برييعذّبان وما يعذّبان يف ك(:وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

مث دعـا جبريــدةٍ  ،وكــان اآلخـر ميـشي بالنميمــة  ،يـستتر مــن بولـه  أحـدمها ال 
فقيل لـه يارسـول اهللا ِلـم      ،فكسرها كسرتني فوضع على كل قٍرب منهما كسرةً       

)١(..قال لعلّه أن يخفّف عنهما ما ملْ تيبسا أو إىل أنْ ييبسافعلت هذا؟ 

وسـلم  ) وآلـه (أنـا والـنيب صـلى اهللا عليـه           رأيـتين : عن حذيفـة قـال    ...
فانتبذت ،فأتى سباطة قوٍم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالَنتماشى 

)٢(!فجئته فقمت عند عقبِه حىت فرغيمنه فأشار إلَ

.٢١٦احلديث . باب من الكبائر أنْ ال يستتر من بوله/ كتاب الوضوء/ صحيح البخاري)١(
وكتـاب  . ٢٢٦احلـديث  . بـاب البـول عنـد سـباطة قـوم      / كتـاب الوضـوء   / نفس املصدر الـسابق    )٢(

لبول عند صاحبه والتـستر  باب ا/ وكتاب الوضوء. ٢٤٧١احلديث . باب الوقوف والبول / املظامل
.٢٢٥احلديث . باحلائط
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١٢٥..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

ٍقلُك لعلى خنإو(: اهللا بـهفَصوومع ما؟أال يتناىف ذلك مع أدب النبوة
؟؟)عظيم

ور هذا العمل أمـام مـرأى مـن النـاس مـن عـاٍمل مـن                 صد لُبوهل يقْ 
؟ ؟العلماء، يف زماننا هذا

فيه أنّ عدم التستر والتحرز من البول وما يصيب االنـسان      ا الشك موِم
من ذلك البول يكون موِجباً للعـذاب، ونعلـم أيـضاً أنّ مـن يبـول واقفـاً مـن              

قـوف ينتِثـر ويـصيب    البديهي انّ ذلك البول النازل على االرض ومن أثـر الو       
..صاحبه وينجسه ال حمالة

ونجسه هأصاب،!واقفاًصلى اهللا عليه وآله وسلم فهل عندما بال النيب 
!الوقوف أم ال؟من أثِررنتثَإبوله الذي 
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١٢٦

وأحسن خلُقه، ،صلى ا عليه وآله وسلما تعاىل ربى النيب 
!فكيف كان يعاقر اخلمر؟

 ..احثَنددبِنعمحالر ـنب ،اقـحا ِإسثَنـدح ـديز ـنب ،ـلَمـنِ أَسـنِ عاب
اِهللاِلرسـولِ فَأَهـدى حـاللٌ، والْخمرخرجرجالًأَنَّ: عباٍسابِنعِنوعلَةَ،
حتىبِعٍري،علَىقْتادهايِبهافَأَقْبلَخمٍر،راِويةَوسلم ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّى
دجولَوسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَياِلساًوسلم ) وآله(عا: "فَقَالَ،جذَامهكع؟م "
وتعـالَى تبـارك اَهللاأَنَّعِلمـت هـلْ : "قَـالَ . لَـك أَهديتهاخمٍرراِويةُ: قَالَ

..حرمها؟

)١(..حسنإسنادوهذا،صحيححديث: رنؤوطتعليق الشيخ األ

كـان يهـدي   وقد روى أمحد وأبو يعلى من حديث متيم الـداري أنـه    (.. 
كلّ عاٍم راوية خمٍر، فلما كان عام وسلم ) وآله(لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

أفـال أبيعهـا    : حرمت جاء براوية فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك، قال         

.٢٩٧٨احلديث / ١٢٦صفحة / مسند عبداهللا بن العباس/ اجلزء اخلامس/ مسند االمام امحد)١(
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١٢٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

)١(.)إنتهى. فنهاهوأنتِفع بثمنها؟

..البعري أو البغل أو احلمار الّذي يستقى عليه: الراوية: أقول

سـنة تباع مدرسـة  أالبعثة من كتب أول الحظ روايات حترمي اخلمر يف    
:!الصحابة

) وآلـه (عليهاهللالنيب صلى عن،جبلبنمعاذأوالدرداءأيبوعن.. 
اخلمِر،شرباألوثان،عبادةبعدبيرعنهنهاينشيءٍ إنّ أول : قالوسلم  

)٢(.الرجالومالحاة

يـدعو اخللـق اىل     وسـلم   ) وآله(كان النيب صلى اهللا عليه      :قال ابو حامت  
مرحـ اب ي نه كـذّ  إ: وكان ابو جهل يقول للناس    شريك له،   الو،اهللا وحده 

)٣(..الزناواخلمر، 

وحبيـب رب  وسـلم    صـلى اهللا عليـه وآلـه      ين االحترام خلامت النبيني     أ
األرباب، يا أُويل األلباب؟

وا وعمِلُـوا      {: بـاب / ١٨ج / عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعـيين   )١( نـآم لَـى الَّـذِينع سي لـَ
ا طعِمفِيم ناحاتِ جالِح٤٦٢٠احلديث . ٢١٢صفحة / )٩٣املائدة .. (}واالص.

.٨٠٨١احلديث . ٧٦صفحة / باب حترمي اخلمر/ اجلزء اخلامس/ جممع الزوائد للهيثمي)٢(
.٦٩ص . اجلزء األول/ الثقات البن حبان)٣(
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١٢٨

!!تَزنيصلى ا عليه وآله وسلم كرم عني الرسول األ
رأى امـرأةً  وسـلم  ) وآلـه (رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   أنّعن جابر،  ... 

مثّ خرج اىل اصحابه   ! مرأته زينب، وهي متعس منيئةً هلا، فقضى حاجته       إفأتى  
فـإذا أبـصر   ! صورة شيطان وتـدبر يف صـورة شـيطان     ان املرأة تقبل يف     : فقال

)١(.!مرأةً فليأِت أهله فإنّ ذلك يرد ما يف نفسهإأحدكم 

ن يأيت أفتحركت شهوته رأى امرأةًنمِلمعىن احلديث انه يستحبو..
كانت له، فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه وجيمع نإ،و جاريتهأامرأته 

)٢(!..ددهبصوهقلبه على ما

يعلّمنا عالجأنْيريد صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب إنّ : قد تقولون
..أمٍر قد حيصل لنا

، )نبيك، وليس نبينا(فقد وقعت شهوة النساء يف قلب! أُبشرك: فأقول
!وعالَجها فعالً

باب ندب من رأى امرأةً فوقعـت يف نفـسه إىل أن يـأيتَ امرأتـه أو       / كتاب النكاح / صحيح مسلم  )١(
.٣٤٢٥احلديث .. ته فيواقعهاجاري

.١٧٨ص / ٩ج / املنهاج للنووي)٢(
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١٢٩..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

..نةَعاِويعِنيمعيناِلٍح،ابصنعرهـنِ أَزـِعيدٍ بالْس ،اِزيـرقَـالَ ح :
تِمعاسةَ أَبـشكَب ،ـاِريمـولُ كَـانَ : قَـالَ اَألنسـلَّى اِهللارـهِ اُهللاصلَيوآلـه (ع (
اِهللارسولَيا: فَقُلْنااغْتسلَ،وقَِدخرجثُمفَدخلَ،أَصحاِبِهِفيجاِلساوسلم 

ٌءكَانَقَديلْ،: قَالَ؟شأَجترةُ،فُالِبيمنقَعةُقَلِْبيِفيفَووهاِء، شـسالن
تيفَأَتضعاِجيبوا،أَزهتبفَأَصلُوا،فَكَذَِلكفَافْعهفَِإناِثـلِ ِمنأَم ـاِلكُممأَع
.احلَالِلِإتيانُ

)١(...حسنإسنادوهذالغريه،صحيح: تعليق األرنؤوط

آدمابـنِ علَـى كُِتـب :وسـلم ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى اِهللارسولُوقَالَ
ِصيبننا،ِمنالزكرالَةَ،الأَدحمنيافَالعهتيِزنظَرالن ....

)٢(..الشيخنيشرطعلىصحيحإسناده:ويقول األرنؤوط

مـن زنـا النظـر   هخـذ حظّـ  أصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النيب  إنّ  : أقول
! !ىل املرأة االجنبية فـدخل بيتـه وواقـع زوجتـه          إنظر  وحتركت شهوته، عندما  

؟ما لكم كيف حتكمون؟عقل ذلكهل ي

احلـديث  / بـاب حـديث أيب كبـشة األمنـاري    / ٥٥٧صـفحة  / ٢٩اجلـزء  / مـسند اإلمـام أمحـد   )١(
١٨٠٢٧.

.٨٢١٥احلديث . ٥٢٩ص و٧٧١٩احلديث . ١٥٣صفحة / ١٣ج / نفس املصدر السابق)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٠

!!على نسائه يف الصحاحصلى ا عليه وآله وسلم طواف النيب 
) وآله(ان النيب صلى اهللا عليه : عن قتادة، انّ انس بن مالك حدثهم.. 

)١(تسع نسوٍة-يومئذٍ -يف الليلة الواحدة، وله كان يطوف على نسائه وسلم 

ولــه يومئــٍذ تــسع !أي يجــامعهن يف ليلــة واحــدة.. .:قــال القــسطالين
)٢(!نسوة

كان النيب صلى اهللا عليـه : حدثنا أنس بن مالك قال : عن قتادة قال  ...
وهـن  يدور على نسائِه يف الساعة الواحدِة من الليل والنـهار، وسلم  ) وآله(

)٣(...ى عشرةَإحد

:يقول إبن حجر

اللَّهصلَّىالنِبيأُعِطيماتقَدمماغَيِرالْفَواِئِدِمنالْحِديِثهذَاوِفي(..

.٢٨٤احلديث . خيرج وميشي يف السوق وغريهباب اجلُنب/ كتاب الغسل/ صحيح البخاري)١(
.٧صفحة / اجلزء الثامن/ إرشاد الساري)٢(
. باب إذا جامع مثّ عاد، ومن دار على نـسائِه يف غُـسٍل واحـٍد       / كتاب الغسل / صحيح البخاري   )٣(

.٢٦٨احلديث 
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١٣١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

وِصحِةبنيِة الكَماِلعلَىدِليلٌوهو،اجلماععلىالْقُوِةِمنوسلم ) وآله(علَيِه
يطَِّلعـن ظَـاِهرةً لَيستالَِّتياَألحكَامأَنَّأَزواِجِهكَثْرِةِفيمةُوالِْحكْ.الذُّكُوِريِة

فَـضلَها ثَـم وِمن،الطَّيبالْكَِثريذَِلكِمنعاِئشةَعنجاَءوقَد،فَينقُلْنهاعلَيها
مهضعلَىباِتعاِقي١(. ).الْب(

   أنس بن مالك، ألنه      الحظ عائشة، وهي ت صلى اهللا عليه وآله    كَذّب
وهذه هي العدالة . .كان يقِسم لكلّ زوجٍة من زوجاتِه يومها وليلتهاوسلم 
..النبوية

حدثنا ِحبان بن موسى أخربنا عبـداهللا أخربنـا يـونس عـن الزهـري عـن                 
)٢(...وليلتهاوكانَ يقِْسم لكُلِّ امرأٍة منهن يومها ... :عروة عن عائشة  قالت

يف الـدنيا  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      هل كان هم النيب االكرم      : أقول
نس بـن مالـك   أنّ أللجميع اىل درجة اًمكشوف ت غريزته كان؟ وهل   )اجلنس(

!عِلم بذلك؟

:بذلك يأيت بثالث طرقأنٍسملْنّ ِعإثُم إعلَم ب

خربه بذلك، وهذا مما أصلى اهللا عليه وآله وسلم انّ النيب االكرم :أوالً
.اليليق بالذي كان على خلٍق عظيم

..وتلك مصيبةٌ!! نْ يكون قد مسعه من عائشة مثالًأ: ثانياً

علـى نـسائِه يف غـسلٍ    ومـن دار  . باب إذا جامع مث عاد    / كتاب الغسل / اجلزء االول / فتح الباري  )١(
.٢٦٨احلديث . ٣٧٩صفحة . واحٍد

.٢٥٩٣احلديث ... باب هبة الرجل إلمرأته/ كتاب اهلبة وفضلها/ صحيح البخاري)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٣٢

صلى اهللا عليه وآلـه    طّلع على النيب االكرم     إس قد   نأنْ يكون   أ: ثالثاً
، وإالّ فكان يراه خيرج من حجرة اىل اخرى، اي كان يتجسس عليِه،وسلم

كـرم وفـضِحِه منـاٍف      النيب األ  رفشاء سِ إو! لك اخلصوصيات؟ ين علم بت  أن  فِم
وآلـه  صـلى اهللا عليـه     يـضاً ماتلـك الغريـزة اجلاحمـة للـنيب           أدب واملـروءة، و   لأل

؟وسلم

ٍل أي انـه كـان جيـامعهن يف غـس         ! مـن غـري غـسل؟      هءوكيف جيامع نسا  
!!واحد

ان الـنيب  اي ؟وهل كثرة اجلماع تعين القوة،وجاء يف الشرع كراهة ذلك    
!! أُعطي من القوة مامل يعطَ غريه من البـشر     صلى اهللا عليه وآله وسلم      االكرم  

!!كما يدعي ذلك ابن حجر

،املتمـادين يف شـهوام  حكّـام يكـون هـذا تربيـراً لل   نْأمث أال يحتمل    
!قتنوا اآلالف من اجلواري؟إوالذين 
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١٣٣

عظم العملية اجلراحية الكُربى لصدر الرسول األ
!!صلى ا عليه وآله وسلم

، انه قال، مسعت انـس بـن   شريك بن عبد اهللا  حدثين سليمان، عن    ... 
من مسجد وسلم ) وآله(ليلة أُسري برسول اهللا صلى اهللا عليه       -مالك يقول   

انه جاءه ثالثة نفٍر قبل ان يوحى اليه، وهو نائم يف املـسجد احلـرام               : -الكعبة
خـذوا  : فقـال آخـرهم  ! هـو خريهـم  : وسـطهم أل أيهم هو؟ فقا : فقال أوهلم 

خريهم، فكانت تلك الليلةَ، فلم يرهم حىت أتوه ليلةً اخرى فيمـا يـرى قلبـه،          
عينـهم والتنـام قلـوم، فلـم     أوتنام عينه والينام قلبه، وكذلك االنبيـاء تنـام       

فتوالّه منـهم جربيـل، فـشق       يكلّموه حىت احتملوه، فوضعوه عند بئر زمزم،        
ِه، حىت فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم ِتبمابني حنره اىل لَجربيل 

بيده، حىت أنقى جوفه، مث اُيت بطسٍت من ذهب، فيه تور من ذهـب حمـشواً             
طبقـه،  أمث   -عروق حلقه   : يعين -امياناً وحكمة، فحشا به صدره ولغاديده     
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)١(..مث عرج اىل السماء والدنيا

اخليالية شـريك بـن عبـد اهللا بـن ايب منـر        نّ راوي هذه القصة   إ: أقول
!!املدين

!!عده ابن اجلوزي من الضعفاء واملتروكنيفقد 

)٢(!!ليس بالقوي: النسائيوقال حيىي بن معني و

هــو جهــل املالئكــة املرســلني ،نّ أول مــايثري العجــب يف هــذا احلــديثإ
..وآله وسلمصلى اهللا عليهجراء العملية اجلراحية لصدر الرسول االعظم إل

أَهكذا يؤتى االميـان  ! مث ماهو وجه االعجاز يف شق صدرِه الشريف؟ 
!واحلكمة؟

قد ،اللذان جاء ذكرمها يف القرآن الكرمي، أليس لقمان احلكيم واخلضر
؟ملئا إمياناً من دون إحالتهما اىل عمليات جراحية

نهما، وهـو  أَوىل مصلى اهللا عليه وآله وسلم  دهم  ذن خامت االنبياء وسي   إ
...تعاىل شأنهمن أُويل العزم وحبيب اهللا

مث أنّ العلم واحلكمة واالميان نور يقذفـه اهللا تعـاىل يف قلـب مـن يـشاء،             
!دون اجراء هكذا عملية

نالحظ تعجب الـنيب موسـى علـى نبينـا          .. الطويلة )اخليالية(ويف الرواية   
!!حداًأيلَرب مل اظن ان ترفع ع: وآله وعليه السالم وقوله

.٧٥١٧احلديث . )وكلّم اهللا موسى تكليماً(باب قوله / كتاب التوحيد/ صحيح البخاري)١(
.١٦٢٤ة ترمج/ ٤٠صفحة / اجلزء الثاين/ الضعفاء واملتروكني)٢(
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١٣٥..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

صلى اهللا بأن نبينا لى نبينا وآله وعليه السالمم يعلم النيب موسى عألَ
ي خلف م يصلّألَو؟افضل منه؟ وهو خامت االنبياء والرسلعليه وآله وسلم 

م ألَـ ويف بيـت املقـدس قبـل املعـراج؟؟    صلى اهللا عليه وآله وسـلم  رسول اهللا   
طاملا صلّى باالنبياء والرسل ،ه وسلمصلى اهللا عليه وآل)اخلامت(نّ نبينا أبيفهم 

!؟مجيعاًإماماً، فهو افضل منهم

حاديث تدلّ على ان مجيـع االنبيـاء والرسـل كـانوا يبـشرون         أوهناك  
،نبياء واملرسلنيامت األأنه خو،صلى اهللا عليه وآله وسلمأقوامهم بنبينا حممد 

..فضلهمأوهو 

:يقول الذهيب

اهللا حـىت جـاء سـدرة        الّإيعلمـه   مبا ال  مث عال به فوق ذلك    : قال... 
العزة فتدىل حىت كان منه قاب قوسني أو أدىناملنتهى ود نا من اجلبار رب!

)١(!!وهذا من غرائب الصحيح: ويعقّب الذهيب ويقول

-يعـين صـحيح البخـاري     -ليس يف هـذا الكتـاب       : قال اخلطايب .. 
ه يقتـضي حتديـد   نـ إف،صلشنع مذاقاً من هذا الفـ أشنع ظاهراً وال أحديثٌ  

)٢(..منهماواحٍدحد املذكورين وبني اآلخر ومتييز مكان كلّأاملسافة بني 

خيلـق اهللا  مِلم لَ(:عن حادثة شق الصدر املزيفة  ويقول حممود أبو رية   
نبياء واملرسـلني  خوانه من األإقلب رسوله الذي اصطفاه، كما خلق قلوب  

.٣٦٩٦ترمجة / ٢٧٠صفحة/ اجلزء الثاين/ ميزان االعتدال)١(
.٧٥١٧عند شرح احلديث . ٤٨٣ص / ١٣ج / فتح الباري البن حجر)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٣٦

الشيطان بغري هذه العمليةاجلراحية اليت متزق فيها نقياً من العلقة السوداء وحظّ
)١(.)قلبه وصدره مراراً عديدة؟

ا النجاسة املعنوية كالشرك بـاهللا  أمهر باملاء، انّ النجاسة املادية تطَ : أقول
     ـ طَتعاىل، والعقائد الفاسدة املتعلقة بالقلب، فـال ته  ـ طَر باملـاء، بـل تر بالتوبـة  ه

..القلب على العقائد الصحيحةواالستغفار وانعقاد 

.١٨٧ص / أضواء على السنة احملمدية)١(
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١٣٧

!!يلبس احلريرصلى ا عليه وآله وسلم رسول ا األعظم 
مسعـت ابـن الـزبري خيطـب     : قـال ،حدثنا محاد بـن زيـد، عـن ثابـت         ... 

لبس احلرير يف الدنيا، مل نم(:وسلم) وآله(قال حممد صلى اهللا عليه : يقول
)١().يلبسه يف االخرة

ائـتِ  : سألت عائشة عـن احلريـر؟ فقالـت   : طاّن، قال عمران بن حِ  ... 
فـسألت ابـن   : سـلْ ابـن عمـر، قـال     : فسألته؟ فقـال  : ابن عباس فَسلْه، قال   

، انّ رسـول اهللا     -عمـر بـن اخلطـاب     : يعين-اخربين ابو حفصٍ    : عمر؟ فقال 
ما يلبس احلرير يف الدنيا من الخالق له إن(: قالوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

)٢(..).خرةآليف ا

! يـا رسـول اهللا   : رأى حلّة ِسيراء تباع، فقال     ان عمر : عن عبد اهللا  .. 
مـا يلـبس هـذه مـن       إن(: لو ابتعتها، تلبسها للوفد اذا أتـوك، واجلمعـة؟ قـال          

بعث بعد ذلـك اىل عمـر   وسلم ) وآله(، وان النيب صلى اهللا عليه  )الخالق له 

.٥٨٣٣احلديث .. باب لبس احلرير وافتراشه/ كتاب اللباس/ صحيح البخاري)١(
.٥٨٣٥ديث احل. نفس املصدر السابق)٢(
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كَسوتنيها وقد مسعتك تقـول فيهـا       : ال عمر حلّة ِسيراء حريٍر، كساها إياه، فق     
)١(.).ما بعثت اليك، لتبيعها أو تكسوهاإن(:فقال! ماقلت؟

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        لَِبس النيب   !! هى عمر عن لبسه   نْ ن أبعد  
!!احلرير

: أنّ أباه خمرمة قـال لـه      : حدثين ابن ايب مليكة، عن املسور بن خمرمة       .. 
ينياب !عليـه أقبيـةٌ فهـو     وسـلم  ) وآله(ه بلغين انّ النيب صلى اهللا عليه       ان تقَـِدم

يف وسلم  ) وآله(يقِسمها، فاذهب بنا اليه، فذهبنا فوجدنا النيب صلى اهللا عليه         
وسـلم، فأعظمـت    )وآلـه (ادع يل النيب صـلى اهللا عليـه       ! يابين: مرتله، فقال يل  

 فقالوسلم  ) وآله(عليه أدعو لك رسول اهللا صلى اهللا     : ذلك، فقلت :يابين !
:فقـال ِفخرج وعليه ِقباٌء من ديباٍج مزرر بالـذهب    فدعوته،  ! إنه ليس جببارٍ  

)٢(.، فأعطاه إياه)هذا خبأناه لك! ياخمرمةُ(

.٥٨٤١احلديث . باب احلرير للنساء/ نفس املصدر السابق)١(
.٥٨٦٢احلديث . باب املُزرر بالذهب/ نفس املصدر السابق)٢(
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١٣٩

!!يدعو عليهصلى ا عليه وآله والنيب }..فال تقهرا اليتيممأف{: قال تعاىل
!!كيف يتعامل مع اليتيم. ).على خلٍق عظيم(حظ الذي كان ال

حـدثنا  : واللفظ لزهري، قـاال   دثين زهري بن حرب وابو معن الرقاشي،      ح
حدثين ،حدثنا اسحاق بن ايب طلحة،حدثنا عكرمة بن عمار   ،عمر بن يونس  

فـرأى رسـول    كانت عند أم سليم يتيمةٌ وهي أُم أنـس،          : انس بن مالك قال   
كَِبر آنِت هيه؟ لقد كربِت ال(:اليتيمة فقالوسلم ) هوآل(اهللا صلى اهللا عليه 

بنيـة؟  م سـليم مالـِك يـا   أفرجعت اليتيمة اىل أم سليم تبكي، فقالت      ،)ِسنِك
يكرب سني، نْ الأوسلم ) وآله(دعا علي نيب اهللا صلى اهللا عليه : قالت اجلارية

ستعجلة تلـوث  فخرجـت ام سـليم مـ   . يكرب سني ابداً او قالـت قـرين     فاآلن ال 
فقال هلا رسول اهللا .وسلم) وآله(مخارها حىت لِقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقالـت يـانيب اهللا أدعـوت    سـليم؟    أمِك يا مالَ :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
ن أأنـك دعـوت      زعمـت : سليم؟ قالت  مأُوما ذاك يا    : على يتيميت؟ قال  
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) وآلـه (قال فضحك رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           .اليكبر سنها واليكبر قرا   
يا أم سليم، أما تعلمني انّ شرطي على ربـي، انـي اشـترطت    (:مث قالوسلم  

    ما  إعلى ريب فقلتأن   عليهِ أنا بشر ما أحٍد دعوترضى كما يرضى البشر، فأي
يقربه منـها  ربةًنْ جتعلها له طهوراً أو زكاةً وقُأيت، بدعوٍة ليس هلا بأهل، مأُمن  

!!)يوم القيامة

)١(..بالتصغري، يف املواضيع الثالثة من احلديث. يتيمةوقال أبو معن

يف أحاديث كثرية جداً حيثّ على رعاية ،صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب 
أيعقـل  . ويدعو على يتيمـة   !وهنا خيالف أقواله وأمر اهللا عز وجل      . األيتام
!ذلك؟

وصــحيح . ٨٣احلــديث / ١٦٥صــفحة / اجلــزء األول/ سلــسلة االحاديــث الــصحيحة لاللبــاين )١(
احلــديث . وسـلم )وآلــه(يـه  بــاب مـن لعنـه صــلى اهللا عل  / كتـاب الــرب والـصلة واالداب  / مـسلم 
٦٦٦١.
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..صلى ا عليه وآله وسلماألكرم النيب ن ال خياف من الشيطا
!عكس عمر

خرج رسول اهللا : مسعت بريدة يقول: حدثين عبد اهللا بن بريدة، قال.. 
يف بعـض مغازيـه، فلمـا انـصرف جـاءت جاريـةٌ       وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه   

أنْ أضـرب  اًيا رسول اهللا إني كنت نـذرت إنْ ردك اهللا سـاِلم    : سوداء فقالت 
:وسلم) وآله(بني يديك بالدف وأتغنى، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فجعلَت تـضرب، فـدخل أبـو بكـر وهـي           إنْ كنِت نذَرِت فاضريب وإالّ فال،       
         ،وهي تضرب، مث دخل عثمان وهي تـضرب مث دخل علي ،مث دخـل  تضرب

يه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه عمر فألقَِت الدف حتت أستها مث قَعدت عل
إنّ الشيطان ليخاف منك يا عمر، إنـي كنـت جالـساً وهـي      :وسلم) وآله(

تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، مث دخل علي وهي تضرب، مث دخل 
. .ت أنت يا عمر ألقَِت الدفعثمان وهي تضرب، فلما دخلْ
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)١(.صحيح:يق األلباينعلت

مـن املعـازف     )الـدف (من املعلوم أنّ    : )فائدة(: األلباين الحظ تعقيب 
واملتفق على حترميها عند األئمة األعالم، كالفقهاء األربعة احملرمة يف اإلسالم، 

وغريهم، وجاء فيها أحاديثٌ صحيحةٌ خرجت بعضها يف غـري مكـان، وتقـدم              
ده يف العــرس ، وال حيــلّ منــها إالّ الــدف وحــ)١٨٠٦و٩(شــيٌء منــها بــرقم 

وسـلم  ) وآله(فكيف أجاز النيب صلى اهللا عليه      والعيدين، فإذا كان كذلك،     
- واهللا أعلم - واجلواب . ؟لَها أنْ تِفي بنذرها، وال نذر يف معصية اهللا تعاىل

من الغزو وسلم ) وآله(لَما كان نذرها مقروناً بفرحها بقدومه صلى اهللا عليه
بالضرب على الدف يف العرس وسلم  ) وآله(عليه   صلى اهللا  هقَحلْساِلماً، أَ 

وسـلم  ) وآلـه (وما ال شك فيـه، أنّ الفـرح بـسالمته صـلى اهللا عليـه          .والعيد
ولذلك يبقى هذا احلكم من الفرح يف العرس والعيد، -مبا ال يقاس -أعظم 

)٢(...ال يقاس به غريه،وسلم) وآله(خاصاً به صلى اهللا عليه 

/ باب يف مناقـب عمـر بـن اخلطـاب    / كتاب املناقب/ اجلزء الثالث/ صحيح سنن الترمذي لأللباين   )١(
.٣٦٩٠احلديث . ٥١١صفحة 

.٢٢٦١احلديث / ٣٣٠صفحة / اجلزء اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)٢(
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١٤٣

صلى ا عليه وآله وسلم نيب األكرم هل كان ال
يهاب عمر بن اخلطاب؟

.)عائشة وسودة: قُوما فاغِسال وجوهكُما، يعين(

حـدثين إسـحاق بـن    : )١٨/١ق " (الفوائد"أخرجه أبو بكر الشافعي يف      
ثنـا حممـد بـن عمـرو عـن      : ثنا محـاد : ثنا أبو سلمة  : احلسن بن ميمون احلريب   
) وآلـه (أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه :شة قالت عائ حيىي بن عبد الرمحن أنّ    

وسـلم  ) وآلـه (خبزيرٍة طبختها له، فقلت لسودة والنيب صـلى اهللا عليـه          وسلم  
.لتـأكِلن أو ُأللَطّخـن وجهـِك   : فأَبـت، فقلـت  . كُلـي : بيين وبينها، فقلت هلـا  

يب صـلى اهللا  فـضحك الـن  ! َفأَبت، فوضعت يدي يف اخلزيرة فطلَيت ا وجهها 
ألطخـي وجههـا،   : لَهـا وقـال لـسودة      )(!فوضـع فخـذه      ،وسلم) وآله(عليه  

فمر عمـر  أيضاً، وسلم ) وآله(فلطَخت وجهي، فضحك النيب صلى اهللا عليه    
أنه وسلم ) وآله(فظَن النيب صلى اهللا عليه ! يا عبد اهللا! يا عبد اهللا : فنادى

.)ثفذكر احلدي... (سيدخل فقال هلما
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٤

فما ِزلْت أهاب عمر، ِلهيبِة رسول اهللا صلى اهللا عليه          : قالت عائشة 
.إياهوسلم ) وآله(

وهذا إسـناد حـسن، رجالـه ثقـات مـن رجـال           : )قول األلباين (قلت
غري إسحاق احلريب هذا، وهو ثقةٌ، كما قال إبراهيم احلريب وعبد           ،  "التهذيب"

وأبـو  . )٣٨٢/ ٦" (تـأريخ بغـداد  "اهللا بن أمحـد والـدارقطين، وهـو متـرجم يف         
وحيىي بن عبـد    . ومحاد هو إبن سلمة   . سلمة إمسه موسى بن إمساعيل التبوذكي     

الرمحن هو إبن حاطب املدين، روى عن مجع مـن الـصحابة منـهم عائـشة، مث      
ــت احلــديث يف  ــراهيم)٤٤٧٦/ ٤٤٩/ ٧(" مــسند أيب يعلــى"رأي : ، حــدثنا إب

. فوضـح املـراد   .. " فخـذه ".. مكـان   " يده لَها فوضع ب : "وفيه. حدثنا محاد به  
.واحلمد هللا

". قليالً، يهمثقةٌ: "وإبراهيم هذا هو إبن احلجاج السامي، قال احلافظ
ــي يف   ــال اهليثم ــع"وق ــال   :)٣١٦/ ٤" (ام ــه رج ــى، ورجال ــو يعل رواه أب

حسن ١(.الصحيح، خال حممد بن عمرو بن علقمة، وحديثه(

احلــديث . ٣٦٣صــفحة / القــسم األول/ الــسابعالــد/ سلـسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــاين )١(
٣١٣١.
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١٤٥

!!ختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبداة هو الصاللتفات يف اال
!!يفعلهصلى ا عليه وآله وسلم والرسول األعظم 

وسـلم  ) وآلـه (سألت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : عن عائشة قالت  .. 
هو إخـتالس خيتلـسه الـشيطان مـن صـالة      : فقال. لتفات يف الصالة  عن اإل 

)١(...العبد

مولَى بِني لَيـٍث، يحـدثُنا       أَبا اَألحوِص، سِمعت  : الَعِن الزهِري، قَ  .. 
قَالَ : ِفي مجِلِس ابِن الْمسيِب، وابن الْمسيِب جاِلس، أَنه سِمع أَبا ذَر، يقُولُ      

قِْبالً علَـى  ال يزالُ اُهللا عز وجلَّ م:وسلم) وآله(رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه      
هنع فرصان ،ههجو فرفَِإذَا ص ،ِفتلْتي ا لَمالِتِه مِد ِفي صبالْع.

للتحسني من أجل  حمتملٌ ، وهذا إسناد  لغريهصحيح: تعليق األرنؤوط 
)٢(...أيب األحوص

.٧٥١احلديث . باب االلتفات يف الصالة/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
. ٤٠٠صـفحة  / باب حديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه    / ٣٥ج  / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )٢(

.٢١٥٠٨احلديث
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٦

صلى خيتلس من صالة النيبوهو الحظ الشيطان ، )هداك اهللا(واآلن 
!!وسلماهللا عليه وآله

يتلفّت وسلم ) وآله(كان النيب صلى اهللا عليه : عن ابن عباس، قال.. 
)١(.مييناً ومشاالً يف صالته، وال يلوي عنقه خلف ظهره

)٢(.، وقد صححه مجاعةصحيحوإسناده :عن احلديثاأللباينيقول و

هل تأخذ دينك ِمن الذي خيتلس الشيطان من صالته؟؟: أقول

بـاب مـا ال يـضر مـن االلتفـات يف       / زء األول اجلـ / موارد الظمآن إىل زوائد إبـن حبـان للـهيثمي          )١(
.٥٣١احلديث . ١٤١صفحة / الصالة

بـاب مـا ال   / كتـاب الـصالة  / اجلـزء األول / مشكاة املصابيح للخطيب التربيـزي بتحقيـق األلبـاين     )٢(
.٩٩٨احلديث . ٣١٥ص / جيوز من العمل يف الصالة، وما يباح منه
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١٤٧

يصوم صلى ا عليه وآله وسلم هل كان النيب ..يف السفَرِ
كما هو كان يف احلَضَرِ؟؟

حدثنا عبداهللا بن مسلَمة عن مالـٍك عـن حميـد الطويـِل عـن أنـس بـن            
يعـبِ   ملَـ فَ،وسـلم ) وآلـه (كُنا نسافر مع النيب صلى اهللا عليـه       : مالٍك قال 

)١(.الصائم على املفطر، وال املفطر على الصائِم

) وآله(ر مع رسول اهللا صلى اهللا عليهنساِفكُنا: ن أيب سعيٍد  قالع... 
)٢(.يف رمضانَ، فما يعاب على الصائمِ صومه، وال على املُفِطرِ إفطارهوسلم 

..الحظ النسخ يف هذه الروايات

خرج وسلم  ) وآله(عن جابر بن عبداهللا أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه         .... 
، ثُـم  مكةَ يف رمضان، فصام حتى بلغ كُراع الغميِم، فصام النـاس   عام الفتِح إىل    

إنّ : دعا ِبقَدٍح من ماٍء فَرفَعه حىت نظر الناس إليِه، ثُم شِرب، فقيلَ له بعد ذلك

وسـلم  )وآلـه (عـب أصـحاب الـنيب صـلى اهللا عليـه      باب لَـم ي   / كتاب الصوم / صحيح البخاري  )١(
.١٩٤٧احلديث . بعضهم بعضاً يف الصوم واإلفطار

بـاب جـواز الـصوم والفطـر يف شـهر رمـضان للمـسافر يف غـري               / كتـاب الـصيام   / صحيح مسلم  )٢(
.٢٦٣٤احلديث . معصية
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٨

صاةُ(: فقال. بعض الناِس قد صامصاةُ، أُولئك الع١().أُولئك الع(

كان رسول اهللا صلى اهللا : قال هعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عن      .... 
ماهـذا؟  : ليف سفٍر فرأى ِزحاماً ورجالً قد ظُلّلَ عليه فقـا         وسلم  ) وآله(عليه

الصوم يف السفِر(: فقال. فقالوا صائم ٢(.)ليس من الِبر(

وكان الِفطر آِخر األمريِن، وإنما يؤخـذُ مـن أمـِر           : الزهريقال....
)٣(..باآلِخِر فاآلِخِروسلم ) وآله(عليهرسول اهللا صلى اهللا 

فكــانوا يتِبعــونَ األحــدثَ فاألحــدثَ ِمــن أَمــِرِه، : قــال ابــن شــهاٍب...
املُحكَم اِسخالن هونري٤(.و(

:يقول السيد عبداحلسني شرف الدين املوسوي قُدس سره

)ة صوم البعض من أصحابه يف          ومه لو فُرض صحالـسفرِ  جمل األمِر ان
صلى اهللا عليـه وآلـه      معه، فإنما كان ذلك قبل إلتزامهم باإلفطار، وقبل قولِه          

صلى اهللا عليه وآلـه     وقبل قوله   .)ليس من الرب أنْ تصوموا يف السفَِر      (:وسلم
.)أُولئك العصاة. أُولئك العصاة(:عن الصائمنيوسلم 

فَمـن شـهِد   {: وحسبنا حجةً لوجوب اإلفطار يف السفِر قوله عز وجـلّ        

.٢٦٢٧احلديث / نفس املصدر السابق)١(
وسـلم ملـن ظُلّـل عليـه     )وآلـه (النيب صـلى اهللا عليـه   باب قول/ كتاب الصوم/ صحيح البخاري )٢(

 احلر الصوم يف السفِر(واشتد ١٩٤٦احلديث . )ليس من الِبر.
بـاب جـواز الـصوم والفطـر يف شـهر رمـضان للمـسافر يف غـري               / كتـاب الـصيام   / صحيح مسلم  )٣(

.٢٦٢٣احلديث. معصية
.٢٦٢٤احلديث . نفس املصدر السابق)٤(
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١٤٩..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

           رِيـدي ـراٍم أُخ أَيـ ِمـن ةـَفرٍ فَِعـدَلـى سع رِيـًضا أَوم كَـان نمو همصفَلْي رهالش كُممِن
          رس اْلعـ بُِكـم رِيـدال يو رس الْيـ بُِكـم فـإنّ يف اآليـِة داللـة علـى وجـوب      }اللَّه ،

:اإلفطاِر من وجوٍه

يف اآليِة إنما هو متوجـه للحاضـِر دون املـسافر،        إن األمر بالصوم    : أحدها
فليصمه، وإذن - أي حضر يف الشهر - فمن شهد منكم الشهر : ولفظه كما تراه

.غري مأمور، فصومه إدخالٌ يف الديِن ما ليس من الديِن تكلّفاً وابتداعاًفاملسافر

الــشهر  فَمــن شــِهد مِــنكُم  {: إنّ املفهــوم مــن قولــه تعــاىل   : ثانيهــا
همصعليـه الـصوم، ومفهـوم الـشرط        }فَلْي إنّ من مل حيضر يف الشهر ال جيب ،

حجةٌ كما هو مقـرر يف أُصـول الفقـه، وإذن فاآليـة تـدلّ علـى عـدم وجـوب            
.الصوم يف السفر بكلّ منطوقها ومفهومها

َفعِدة ِمـن  ومن كَان مِريضًا أَو علَى سفٍَر{: إنّ قوله عز وجلّ  : ثالثها
  ـراٍم أُخةٌ،        }َأياآليـة برفـِع ِعـد ةٌ من أياٍم أُخر، هذا إذا قَرأتتقديره فعليه عد ،

وعلى كـلٍّ فاآليـة   . من أياٍم أُخر  وإنْ قَرأتها بالنصِب كان التقدير فَلْيصم ِعدةً      
قائـلَ  توجب صوم أياٍم أُخر، وهذا يقتضي وجوب إفطـار أيـام الـسفر، إذ ال             

.باجلمِع بني الصوِم والقضاء، على أنّ اجلمع ينايف اليسر املدلول عليِه يف اآلية

سر       {: قوله تعاىل : رابعها اْلعـ بُِكـم ِريـدال يو رس الْيـ ِبكُم اللَّه ِريدي{ ،
. واليسر هنا إنما هو اإلفطار، كما إنّ العسر هنا ليس إالّ الصوم

)١(.)وال يريد منكم الصومة يريد اهللا منكم اإلفطار،وإذن فمعىن اآلي

.٧٣-٧١صفحة / ةمسائل فقهي)١(
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١٥٠

لدى النيب...عتبار عند رؤيتهِااهلاللِ وصغرهِ هل لكُربِ 
؟صلى ا عليه وآله وسلم 

ونبتلى ا، هي مسألةُ رؤيـة      ،  من املسائل اإلبتالئية اليت تتكرر سنوياً     
..، وحمرم احلرامذي احلجةو،وشهر شوال،اهلالل لشهر رمضان املبارك

..واخلالف يكون حول كُِرب وصغِر اهلالل حني رؤيته يف أول الشهر

فهناك من يؤكّد رؤيته، وهو أصالً غـري موجـود يف اُألفـِق، بـل يتـراءى                 
وحينئٍذ يبدأ الكالم العقيم، فيقولـونَ      .. !!أوثالث،  ِلمراِقِبِه بعد ليلٍة أو ليلتني    

.. إبن ليلتِني أو ثالٍث، إعتماداً على كُِرب حجمِه)أي اهلالل(إنه 

.}َفإِن تَنازَعتُم ِفي شيٍء َفردوه إَِلى اللَّهِ والرسوِل{بسم اهللا الرمحن الرحيم 
.)النساء/٥٩اآلية (

ينطق عن امالذي صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم  نيب  ِلنرجع إىل ال  
:الفَصِل منهونأخذ القَولَاهلوى،
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١٥١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

حدثنا حممد بن فُضيٍل، عـن حـصني، عـن     : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة     
خرجنا للعمرة، فلما نزلنا بـبطِن نخلَـةَ   : عمرو بِن مرةَ، عن أيب البختري قال     

: وقـال بعـض القـوِم   . هو ابن ثـالثٍ : تراَءينا اهلالل، فقال بعض القوِم   : قال
إنا رأينـا اهلـاللَ، فقـال بعـض         : فلقينا ابن عباٍس فقُلنا   : لقا. هو ابن ليلتنيِ  

أي ليلـةٍ   : فقـال . هو ابن ليلتنيِ  : وقال بعض القومِ  . بن ثالثٍ إهو  : القوِم
إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فقال. ليلةَ كَذا وكَذا  : فقلنا: رأَيتموه؟ قال 

)١(.).، فهو ِللَيلٍَة رأَيتموهإنّ اَهللا مده ِللرؤيِة(: قالوسلم ) وآله(

هدم :هروأظه طَهسب..

بكُم    {بسم اهللا الرمحن الرحيم      قُْل إِن كُنتُم تُحِبون اللَّـه فَـاتَّبِعونِي يحبـِ
آل عمران/٣١(/ }اللَّه(.

صلى اهللا عليه وآلـه     أرجو اهللا تعاىل أنْ نكون من الّذين يتبعون النيب          
وحسبنا اهللا ونعم .. السبيللّونا يف أوامرِه ونواهيِه، وال نتبع الّذين يِض،وسلم

..الوكيل

باب بيان أنه ال إعتبار بكُرب اهلـالل وصـغِرِه، وأنّ اهللا تعـاىل أمـده     / كتاب الصيام / صحيح مسلم  )١(
.٢٥٤٥احلديث. للرؤية
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١٥٢

خشوع يف صالة النيبال(البخاري ي مسلم ويف صحيح(
!!صلى ا عليه وآله وسلم

لَها ميصٍةصلّى يف خوسلم ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه : عائشةعن
ىل إرةً، فلما انصرف قال اذهبوا خبميصيت هذه ىل أعالمها نظإعالم، فنظر أ
)١(!هتين آنفاً عن صاليتنبجانية أيب جهٍم، فإنها ألْإيب جهٍم وائتوين بأ

ماذا دهى هذا النيب الذي يقول عنه ربه جلّ وعال يف حمكم كتابه الكرمي             
؟؟}َلقَد َكان لَُكم فِي رسولِ اللَّهِ ُأسوة حسنٌة{

خـرى يلهيـه    أو.. خـرى يـصلّيها وهـو جنـب       أو.. كم صلّى  فمرةً ينسى 
خــرى أو.. ميينـاً ومشــاالً وهـو يـصلّي   تخــرى يتلفّـ أو.. أعـالم يف ثوبـه  اعنـه 

ينا؟!ها والشمس مرتفعةيلّصهل تسخطون علينا عندما نقول ليس هذا نبي!
وصلى اهللا عليه وآله الطيـبني  .. فنبينا من الّذين يف صالم خاشعون    

إىل وولعن اهللا الطاعنني بعصمته من األولني واآلخرين، من اآلن.. هرينالطا
..قيام يوم الدين

احلـديث  . باب كراهة الصالة يف ثوٍب له أعالم/ كتاب املساجد ومواضع الصالة/ صحيح مسلم )١(
.. باب اذا صلى يف ثوٍب له اعالم ونظر إىل أعالمها / ةكتاب الصال / وصحيح البخاري . ١٢٥٢

.٣٧٣احلديث 
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١٥٣

 عليه وآله وسلم رسول ا صلى ابا كيش !!
!!ويشك بقضائه حني يحكُم

اخـربين يـونس، عـن ابـن      : حدثنا ابن وهب قال   : حدثنا امحد بن صاحل   
. .سعيد بـن املـسيب، عـن ايب هريـرة    شهاب، عن ايب سلمة بن عبد الرمحن و     

حنن أحق بالشك مـن  : قالوسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه     انّ: عنه
ــال  ــراهيم اذ ق ــالَ بلَــى      {: اب ــم تُــؤمِن َق ــالَ أَوَل ـوَتى َق ِيــي الْمـتُح ــفَأرِنِــي َكي بر

، لقد كان يأوي اىل ويرحم اهللا لوطاً. )البقرة٢٦٠(}ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي
)١(!ركٍن شديد، ولو لبثت يف السجن، طول مالبثَ يوسف، ألجبت الداعي

هـذا  )وآدم بـني الـروح واجلـسد      (ن يقـول مـن كـان نبيـاً          أيعقل  أ: أقول
الغطاء لو كُِشف يلَ (: وتلميذه علي بن ايب طالب عليه السالم يقول        ؟الكالم

.؟يف حتكمونكمكُلَما،)ما ازددت يقيناً

هو يشك يف و،صلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرم  الحظ النيب   واآلن،  
:وانه قد حيكم بغري احلق،قضائه

.٣٣٧٢احلديث . ١٢باب / كتاب احاديث االنبياء/ صحيح البخاري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٥٤

حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صاحل، عن : حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا    
نّ أ :زينب ابنة ايب سـلمة اخربتـه       إنّ: اخربين عروة بن الزبري   : ابن شهاب قال  

خربا، عن رسول اهللا صلى أوسلم ) وآله(زوج النيب صلى اهللا عليه سلمة مأُ
: انه مسع خصومةً بباب حجرته، فخرج اليهم فقال:وسلم) وآله(اهللا عليه 

 وان ،ن بعـٍض،  ِمـ بلـغَ أيكـون  أنْ بعضكم ه يأتيين اخلصم، فلعلّامنا انا بشر
 أفأحسبه صادنمسلق له حبق قضيت ما هي فأقضي له بذلك، فمنٍم، فأن

)١(!قطعةٌ من النار، فليأخذها أو ليتركها

هـذه  صلى اهللا عليه وآله وسـلم      األكرم  هل تنطبق على النيب     : أقول
:اآلية، والعياذ باهللا

}الَْفاِسقُون مه َفأُوَلئِك لَ اللَّها أَنْزِبم كُمحي لَم نماملائدة٤٧اآلية .}و.

باب من قُضي له حبق اخيه فال يأخذه، فإنّ قضاء احلـاكم  / كتاب االحكام/ نفس املصدر السابق  )١(
.٧١٨١احلديث .. ال يحلّ حراماً وال حيرم حالالً
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١٥٥

بعد فراغه من الصالةعليه وآله وسلم صلى ا هل النيب 
!مني؟األخان:كان يقول

بعد نيكبروإنهمتباع مدرسة اهل البيت عليهم السالم أشتهر عن إلقد 
.ذنالتسليم يف الصلوات ثالثاً رافعني أيديهم اىل حيال اُأل

صـلى اهللا   وهذه املسألة عندهم واردة يف الروايات الصحيحة عـن الـنيب            
:وسلمعليه وآله 

حـدثنا  : حدثنا محزة بن القاسم العلوي قـال      : حدثنا علي بن امحد قال    
حدثنا حممد بن احلسني بن زيد : جعفر بن حممد بن مالك الفزاري الكويف قال  

قلت اليب عبد   : حدثنا حممد بن سنان عن املفضل بن عمر قال        : الزيات قال 
لتسليم ثالثاً يرفع ا يديه؟ َألي ِعلٍّة يكبر املصلي بعد ا: )عليه السالم(اهللا 
ملا فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر      صلى اهللا عليه وآله وسلم      َألنّ النيب   : فقال

الاله اال اهللا وحده : فلما سلّم رفع يديه وكبر ثالثاً وقالعند احلجر االسود، 
حزاب وحده، فله امللك نده وغلب األعز جأوحده، اجنز وعده ونصر عبده و

قبـل  أمث . حييي ومييت ومييت وحييي، وهو على كل شيء قـدير      وله احلمد،   
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٥٦

تدعوا هذا التكبري وهذا القـول يف دبـِر كـلّ صـالٍة           ال: صحابه فقال أعلى  
دى مـا  أمن فعل ذلك بعد التسليم، وقال هذا القول كان قد            نّإمكتوبة، ف 

)١(.جيب عليه من شكر اهللا تعاىل ذكره على تقوية االسالم وجنده

الصحابة يشنعون علـيهم بـأم يقولـون      سنة  ا نرى انّ اتباع مدرسة      بينم
باعتبـار انّ جربيـل عليـه الـسالم كـان      !بعد االنتهاء من الـصالة خـان االمـني     

اىل املفروض عليه ان يأيت بالرسالة اىل علي بن ايب طالب عليه السالم وليس              
!!صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

علــى اتبــاع مدرســة اهــل البيــت علــيهم الــسالم، ومــع كثــرة التــشنيع 
الّ أنناإ! خان االَمني.. خان اَألمني.. خان اَألمنيفيها بأنهم يقولون مِهتهاِمإو
ِجنكتبهم احلديثية بعد القرآن الكرمي      د وهو صحيح البخـاري مـاهو   !يف أصح

:!صريح ومؤيد لدعوى اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السالم

اخـربين ابـو معبـٍد،     : حدثنا سفيان، قـال   : اهللا، قال نا علي بن عبد   حدث
نقـضاء صـالة الـنيب    إكنت أعرف : قال-رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس  

)٢(..بالتكبريوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

الـسالمي، احلـسن، بنرجببنأمحدبنالرمحنعبدالدينينز يقول
:يف شرحه هلذا احلديث)هـ٧٩٥: ىاملتوفّ(ياحلنبلالدمشقي،مثالبغدادي،

العلّـة الـيت مـن أجلـها يكبـر      / ٧٨بـاب  / ٣٦٠ص / اجلزء الثاين/ علل الشرائع للشيخ الصدوق   )١(
..املصلي بعد التسليم، ويرفع ا يديه

.٨٤٢احلديث . باب الذكر بعد الصالة/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)٢(
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١٥٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

.بهعمرٍو،نعسفيان،عنأمحد،اإلمامورواه(... 

صالةمناإلماممسلّإذاكانواالناسإن: لهقلت:عمروقال: وزاد
.تكبرياتثالثرواكباملكتوبة

: ثابـتٍ بـن علـي ثناحـد : يقـول اهللاعبـد أبـا مسعـت : حنيلٌوقال... 
ثـالث ركبىصلّإذاعباٍسبناهللاعبدبن عليرأيت: قال،واصلٌثناحد

عمرو،حديث:لهقلت.هكذا: قالالصالة؟بعد: ألمحدقلت. تكبرياٍت
اهللاصلىاهللارسولصالةانقضاءنعرفناكُ: عباٍسابنعنمعبد،أيبعن

.نعم:قالهذا؟عنأخذوههؤالءبالتكبري،وسلم ) وآله(عليه

.الشايفكتابهيفجعفٍرابنالعزيزعبدبكٍروأبهركَذَ

اهللاصلىاهللارسولعهديفكانالذيالتكبريمعىنأنّهذاِبنتبيفقد
)١(. )متواليٍةتكبرياٍتثالثهواملكتوبةالصالةعقبوسلم ) وآله(عليه

أليس من األجـدر قـراءة مـصادركم جليـاً قبـل ان تتهمـون مـن                 : أقول
هم يقولون مامل بأن،صلى اهللا عليه وآله وسلمى النيب االعظم يصلّون كما صلّ

!!يف صلواتهصلى اهللا عليه وآله وسلم يكن يقوله الرسول االعظم 

؟؟نتم من هذا احلديث الشريفأين أو

حـدثنا ايـوب،   : حدثنا عبد الوهـاب، قـال  : حدثنا حممد بن املثىن، قال    
وسلم ) وآله(لنيب صلى اهللا عليه   أتينا اىل ا  : حدثنا مالك : عن ايب قالبة، قال   

/ بـاب الـذكر بعـد الـصالة      ١٥٥/ كتـاب األذان  / اجلـزء الـسابع   / فتح الباري إلبن رجب احلنبلي    )١(
.٨٤٢احلديث . ٣٩٦صفحة 
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٥٨

وحنن شببةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، وكان رسول اهللا صلى        
او قـد  -ا ظن أنا قد اشـتهينا اهلنـا       رحيماً، رفيقاً، فلم  وسلم  ) وآله(اهللا عليه 
ارجعــوا اىل أهلــيكم : عمــن تركنــا بعــدنا؟ فأخربنــاه، قــال: ســألَنا-اســتقنا

، -وذكَر اشياء احفظهـا، أو ال احفظهـا        -وعلّموهم، ومروهم فيهم،فأقيموا  
)١(..وصلّوا كما رأيتموين اُصلّي

.٦٣١احلديث . باب االذان للمسافر اذا كانوا مجاعة/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
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١٥٩

حاحيف الص .. لٍ يف بيت رسول اجومتثالُ ر كلب
!!صلى ا عليه وآله وسلم

:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     : عن ايب هريرة، قال   ... 
)١(..و تصاويرأبيتاً فيه متاثيل تدخل املالئكة ال

عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة، عـن ابـن عبـاس،                 ...
تدخل املالئكة ال:وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه : عن ايب طلحة قال

)٢(..بيتاً فيه كلب وال تصاوير

ِإبـراِهيم بـن ِإسـحاق حـدثَنا : اَألزِديمحمـدٍ بـن اللَّـهِ عبـد أَخبرنا ...
ظَِلينا: الْحنربأَخرضالننٍلبيما: شثَندح سـوني ـنأَِبـي ب اقـحقَـالَ ، ِإس :
تِمعاساِهدجقُولُمثَِني: يدوحةَأَبريرولُقَالَ: قَالَ، هسـلَّى اللَّـهِ رص اللَّـه

فَلَـم ، الْباِرحـةَ أَتيتـك كُنـت ِإني: فَقَالَ، ِجبِريلُأَتاِني(:وسلم) هوآل(علَيِه

باب حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي إختـاذ مـا ال فيـه        / كتاب اللباس والزينة  / صحيح مسلم  )١(
.٥٥٦٤احلديث ... صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه

.٥٩٤٩احلديث . باب التصاوير/ كتاب اللباس/ صحيح البخاري)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٦٠

، رجٍلِتمثَالُالْبيِتِفيكَانَأَنهِإالّ،ِفيِهكُنتالَِّذيالْبيتأَدخلَأَنْيمنعِني
التمثَاِلِبرأِْسفَأَمر! كَلْببيِتالِْفيوكَانَ، تماِثيلُِفيِهِسترالْبيِتِفيوكَانَ

وجِعلَ، التمثَاِلرأْسيقْطَعأَنْ- التمثَالُِفيِهالَِّذي-ِبالستِروأَمر، يقطعأَنْ
هتاِنِمنادِوس ،رأَمِبالْكَلِْبوِرجكَانَ، )فأُخوواًالْكَلْبِنِجرسِللْحيسالْحِنو
-تحٍدتضنملَه-....

)١(.. صحيح: األلباينلشيخوقال ا

هل اجلنـة   أشباب   يديسهل ترضى بأن يساوي الصحاح بني       : أقول
كان قد إشتهر باملعازف، وشرب الّذي روي أنه وبني الفاسق يزيد بن معاوية، 

)٢(... والقرود... اخلمر، والصيد، وإختاذ الغلمان، والقيان والكالب

والعيـاذ  ،هـذه اآليـة   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        وهل تنطبق على النيب     
:!باهللا

}  ُلــونــا ال َتفْع َتقُوُلــوا م اللَّــهِ َأن ــدــا ِعن ســورة مــن ٣اآليــة (.}كَبــر مقْتً
الصف(.

والتعليقات احلسان علـى صـحيح   . ٣٥٦احلديث . ٦٩١ص / ١ج / السلسلة الصحيحة لاللباين   )١(
.٥٨٢٤احلديث . ٣٠٠ص / ٨ج / ابن حبان

.٦٥٩صفحة / ١١اجلزء / البداية والنهاية إلبن كثري)٢(
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١٦١

 عليه وآله وسلم رسول ا يكشف عن عورته للصحابةصلى ا!!
سـعد ثنا،احلسنيبنإبراهيمثنا،قاضيالاحلسنبنالرمحنعبدحدثنا

،الـرمحن عبـد بـن العالءأخربين،كثريأيببنجعفربنحممدأنبأ،مرميأيببن
عن مواله حممد بن عبد اهللا بن       ،جحشبنعبدانبنحممدموىلكثريأبوأنبأ

فمـر علـى معمـٍر،      وسلم  ) وآله(كنت مع النيب صلى اهللا عليه       : جحش، قال 
 عند داره يف السوق وفخذاه مكشوفتان، فقـال رسـول اهللا صـلى           وهو جالس

.غَطّ فخذك يامعمر فإنّ الفخذ عورة:وسلم) وآله(اهللا عليه 

)١(.سكت عنه الذهيب يف التلخيص

حدثنا سفيان، عن ايب النضر، موىل عمـر بـن          : حدثنا ابن ايب عمر قال    
: جـده جرهـٍد، قـال   عبيد اهللا، عن زرعة بن مسلم بن جرهد االسلمي، عن       

جبرهٍد يف املسجد وقد انكشف فخذه      وسلم  ) وآله(مر النيب صلى اهللا عليه      
.انّ الفخذ عورةٌ: فقال

احلـديث  . ٧٣٨الـصفحة   / كتـاب معرفـة الـصحابة       / اجلـزء الثالـث   / املستدرك على الـصحيحني    )١(
٢٢٨٢/ ٦٦٨٤.
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٦٢

)١(.٣١١٤، املشكاة ٢٩٨-٢٩٧/ ١اإلرواء : صحيح: تعليق األلباين

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أيب النـضر، عـن              
عن أبيه، عن جده، أنّ النيب صـلى اهللا عليـه  زرعة بن عبدالرمحن بن جرهٍد،      

أمـا عِلمـت أنّ الفخـذ     :فقـال وهو كاشـف عـن فخـِذِه        مر به وسلم  ) وآله(
.عورةٌ

)٢(.حسن بشواهده: تعليق شعيب األرنؤوط

بـأنّ الفخـذ    صلى اهللا عليه وآله وسـلم       رسول األعظم   بعد أنْ أكّد ال   
عنه وهو يكشف عورة، الِحظْه!!

قـال حيـىي ابـن     . ىي بن حيىي وحيىي بن ايوب وقتيبـة وابـن حجـر           حدثنا حي 
حدثنا امساعيل، يعنون ابن جعفـر، عـن حممـد        : وقال االخرون . اخربنا: حيىي

بن ايب حرملة، عن عطاء وسليمان ابني يساٍر، وايب سلمة بن عبد الرمحن، انّ 
يف بييت، مضطجعاًوسلم ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: عائشة قالت

فأستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلـك احلـال   .كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه    
فتحـدث مث اسـتأذن عثمـان    . فتحدث مث اسـتأذن عمـر فـأذن لـه وهـو كـذلك       

: قـال حممـد  -وسـوى ثيابـه   وسـلم  ) وآله(فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: عائـشة  فلمـا خـرج قالـت     . فدخل فتحـدث   -واحدٍ قول ذلك يف يوٍم   أوال  

/ بـاب ماجـاء انّ الفخـذ عـورة      / كتـاب األدب  / اجلـزء الثالـث   / صحيح سـنن الترمـذي لأللبـاين       )١(
.٢٧٩٥احلديث . ١١٥صفحة 

.١٦٥صـفحة  / باب حديث حممد بن عبداهللا بن جحش/ ٣٧اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٢(
.٢٢٤٩٤احلديث 
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١٦٣..............................................................وسلمهوآلعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

. عمر فَلَم تهتش له ولَم تباِلِهمث دخل . تبالِهمهتش له ولَتملَدخل ابو بكٍر فَ
أال أسـتحي مـن رجـٍل    : عثمان فجلست وسـويت ثيابـك، فقـال   ثُم دخلَ   

)١(.تستحي منه املالئكة

بـن الْوِليـد حـدثَنا ثَِقيـفٍ ىمـولَ ِإبـراِهيم بـنِ ِإسـحاق بنمحمدأَخبرنا
عـن حرملَـةَ أَِبـي بـنِ محمـدِ عـن جعفٍَربنِإسماِعيلُحدثَناالسكُوِنيشجاٍع
كَانَ:قَالَتعاِئشةَأَنَّ: الرحمِنعبِدبِنسلَمةَوأَِبييساٍربِنوسلَيمانَعطَاٍء

عـن كَاِشـفًا بيِتـهِ ِفـي مـضطَِجعا وسـلم   ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّىاللَِّهرسولُ
اسـتأْذَنَ ثُـم فَتحدثَالْحاِلِتلْكعلَىوهولَهفَأَِذنَبكٍْرأَبوفَاستأْذَنَ،فَِخذَيِه

رمفَأَِذنَعلَهوهلَىوعاِلِتلْكثَالْحدحفَتأْذَنَثُمتانُاسثْمعلَسولُفَجسر
خـرج فَلَمـا فَتحـدثَ فَـدخلَ ِثيابـه وسـوى وسـلم ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّىاللَِّه

ةُقَالَتاِئشا: عولَيسلَاللَِّهرخودكٍْرأَببفَلَمشهتلَهلَماِلوبِبِهتلَثُمخد
رمعفَلَمشهتلَهلَماِلوبِبِهتلَثُمخانُدثْمعتلَسيتفَج؟فسوكابفَقَالَِثي
ِبيلَّىالنصِهاللَّهلَيِحيأَال(:وسلم) وآله(عتأَس ـلٍ ِمـنجمنـه تـستحي ر

.)املالئكة

)٢(.صحيح: تعليق الشيخ األلباين

.٦٢٣٥احلديث . باب من فضائل عثمان بن عفان/ كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم)١(
ــان لأللبــاين  )٢( احلــديث . ٤٦صــفحة / اجلــزء العاشــر/ التعليقــات احلــسان علــى صــحيح ابــن حب

٦٨٦٨.
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١٦٤

وأينأين مات ،فِند عليه وآله وسلم(رسول ا ؟)صلى ا!
: وحدثين حممد بن حـرب    . حدثين سليمان، عن هشام   : مساعيلإحدثنا  

حدثنا ابو مروان حيىي بن ايب زكرياء، عـن هـشام، عـن عـروة، عـن عائـشة،              
أيـن  (:ليتعذّر يف مرضهوسلم ) وآله(قالت ان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه   

اهللا هضبـ قَ، إستبطاًء ليوم عائشة، فلمـا كـان يـومي،     )غداً؟ أنا اليوم؟ أين أنا   
)١(.بني سحري وحنري، ودِفن يف بييت

وهو ابن اخـت مالـك بـن    ،راوي هذا احلديث امساعيل بن ايب أُويس   
..انس

!ابو أويس وابنه ضعيفان:عن حيىي..

!إبن أيب أُويس وأبوه يسرقان احلديث: خرآوقال يف موضع 

!ليس بشيء! يكذب: ه ايضاًوقال في

يـساوي  إمساعيل بن أيب أُويس ال : حيىي بن معني يقول   : قال العقيلي و

احلـديث  . وسـلم )وآلـه (باب ماجاء يف قرب النيب صلى اهللا عليـه   / كتاب اجلنائز / صحيح البخاري )١(
١٣٨٩.
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١٦٥..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

)١(!فلسني

!ومن الرواة هلذا احلديث ايضاً حيىي بن ايب زكريا الغساين

!ضعيف: عن ايب داود

)٢(!هذا رجل جممع على ضعفه: قال بشار

صلى ان النيب   مكالحظ هداك اهللا    بعد تضعيف احلديث يف البخاري،      
..رواح العاملني له الفداءأعند وفاته روحي و)الصحيح(اهللا عليه وآله وسلم 

حـدثين ،حنبـل بـن أمحدبناهللاعبدثنا،القطيعيجعفربنأمحدأخربنا
،مغـرية عن،احلميدعبدبنجريرثنا: قالشيبةبنحممدبناهللاعبدثنا،أيب
والذي احلف به ان كان : عنها قالتعن أم سلمة رضي اهللا ،  موسىأيبعن

عـدنا   ،وسـلم ) وآلـه (علي ألقرب الناس عهـداً برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه              
جـاء علـي؟ جـاء      : غداةً وهـو يقـول    وسلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

: نـك بعثتـه يف حاجـة، قالـت    أك: علي؟ مراراً، فقالت فاطمة رضي اهللا عنها   
ننـت انّ لـه اليـه حاجـة، فخرجنـا مـن البيـت               فظ: فجاء بعد، قالت أم سلمة    

فأكب عليه رسول اهللا صلى وكنت من أدناهم اىل الباب، ،فقعدنا عند الباب
وجعل يساره ويناجيه مث قُبض رسول اهللا صـلى اهللا   وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

.قرب الناس عهداًأمن يومه ذلك، فكان عليوسلم ) وآله(عليه

..سناد ومل خيرجاههذا حديث صحيح اال

.٤٥٩ترمجة / ١٢٩-١٢٧الصفحة / اجلزء الثالث/ ذيب الكمال للمزي)١(
.٦٨٢٨ترمجة / ٣١٥صفحة / ٣١اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٦٦

)١(..صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

أرأيـت رسـول اهللا صـلى    : سألت ابن عبـاس  : عن ايب غطفان قال   ... 
ي وهـو ملـستند   وفّتـ :قالٍد؟ توفّي ورأسه يف حجر أحوسلم ) وآله(اهللا عليه   

ي رسـول   وفّت: فإنّ عروة حدثين عن عائشة اا قالت      : قلت. اىل صدر عليٍ  
: فقـال ابـن عبـاس     !! بـني سـحري وحنـري     وسـلم   ) وآله(صلى اهللا عليه   اهللا

وإنه ملستند اىل وسلم ) وآله(واهللا لتوفّي رسول اهللا صلى اهللا عليه  .. أتعِقلُ
)٢(..صدر علي

فهـذه هـي عائـشة    ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   أما بالنسبة ملكان دفنِه     
حربالدفِن إالّ     تص تكن تعلم ها لَمبعد مساعها صوت املساحي يف جوف    بأن
!الليل؟

إذ !يف غِري غُرفتها؟صلى اهللا عليه وآله وسلم أليس هذا دليلٌ على دفنِه 
يف بيتها ال تعلم صلى اهللا عليه وآله وسلم من العجب كون عائشة، والنيب 

كـان  فإذا قلت إنها إعتزلت بيتها، ألنـه    بدفنه حىت تسمع صوت املساحي،    
هم هابإعتبار: بالصحابة، أقول اً  ملوءمأُم!  جالـسهم يف مواقـف ال      كانت ت

الرسول )حياء(:موضوع/من الكتابلثالثراجع الفصل ا.!.تحسد عليها
.يف الصحاحصلى اهللا عليه وآله وسلم األعظم 

حـدثين عبـداهللا بـن أيب بكـر بـن حممـد بـن        : عن إبن إسحاق، قـال   ... 

.٢٦٩/ ٤٦٧١احلديث. ١٤٩ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٥٣٢-٥٣١ص / ١ج / الطبقات للواقدي)٢(
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١٦٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

ة بنـت حممـد بـن عمـارة، عـن عمـرة بنـت        عمرو بن حزٍم، عن إمرأته، فاطم  
ما عِلمنا بدفِن رسول اهللا : ، قالتعن عائشةعبدالرمحن بن سعد بن زرارة، 

حتى سِمعنا صوت املساحي من جوف الليل، ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه
..ليلةَ األربعاء

)١(..حديث حمتمل للتحسني: تعليق شعيب األرنؤوط

ومـسند  . ١١٩٦١احلـديث   . ٣٧٧صـفحة   / كتـاب اجلنـائز   / اجلزء السابع / املصنف إلبن أيب شيبة   )١(
احلـديث  / ١٧٢صـفحة   / ٤٣واجلـزء   . ٢٤٣٣٣احلـديث   / ٣٩١صـفحة   / ٤٠اجلزء  / اإلمام أمحد 

.٢٦٣٤٩احلديث / ٣٧٠والصفحة ٢٦٠٤٩
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١٦٨

!يشك بزوجته عائشةصلى ا عليه وآله وسلم النيب! حاحالصيف
حدثنا فُليح : -فهمين بعضه امحدأو -حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود     

بن سـليمان، عـن ابـن شـهاب الزهـري، عـن عـروة بـن الـزبري، وسـعيد بـن                
املسيب، وعلقمة بـن وقـاص الليثـي، وعبيـد اهللا بـن عبـداهللا بـن عتبـة، عـن            

حني قال هلا أهل اإلفـك مـا         ،وسلم) وآله(ى اهللا عليه    زوج النيب صل   ،عائشة
وكلّهـم حـدثين طائفـةً مـن حـديثها،        :قـال الزهـري    -قالوا، فربأهـا اهللا منـه     

وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصاً، وقد وعيـت عـن كـل واحـد                
منــهم احلــديث الــذي حــدثين عــن عائــشة، وبعــض حــديثهم يــصدق بعــضاً، 

ذا إوسـلم  ) وآلـه (كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قالت -زعموا أن عائشة    
خـرج سـهمها خـرج ـا معـه،      نزواجه، فـأيته أن خيرج سفراً أقرع بني      أراد  أ

فــأقرع بيننــا يف غــزاٍة غزاهــا، فخــرج ســهمي، فخرجــت معــه بعــد مــا أُنــِزل  
احلجاب، فأنـا أُمحـل يف هـودٍج وأُنـزلُ فيـه، فـِسرنا حـىت اذا فـرغ رسـول اهللا                     

وقَفَلَ، ودنونا مـن املدينـة،      -تلك   -من غزوته   وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
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١٦٩..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

     حــىت جــاوزت ــل، فمــشيت ــوا بالرحي ــل، فقُمــت حــني اذن ــةً بالرحي أَذَنَ ليل
فـإذا عقـد   اجليش، فلما قضيت شأين أقبلـت اىل الرحـل، فلَمـست صـدري،       

فحبـسين  عقـدي، فرجعـت فالتمـست     ،  قـد انقطـع    -من جزع أظفارٍ  -يل
ودجي، فرحلوه على بعـريي     فاحتملوا ه ابتغاؤه، فاقبل الذين يرحلون يل،    

 أركب ي فيه -الذي كنتخفافاً - إذ ذاك-وكان النساء -وهم حيسبون أن
 ،ثقُلنالعلقـة مـن الطعـام، فلـم يـستنكر            مل ي اللحـم، وامنـا يـأكلن نهشغوملْ ي

، ن، فـاحتملوه، وكنـت جاريـةً حديثـة الـس     ثقل اهلودج-حني رفعوه -القوم
فجئت مرتهلم ،فبعثوا اجلمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر اجليش        

-   ـم سـيفقدونين،      -وليس فيه أحدأ بـه، فظننـت مرتيل الذي كنـت تمفأم
وكـان صـفوان بـن    فبينا انـا جالـسة، غلبـتين عينـاي فِنمـت،         فريجعون إيلّ،   

مـن وراء اجلـيش، فأصـبح عنـد مـرتيل فـرأى              -مث الـذّكواينّ   -سلَمياملُعطّل ال 
فأسـتيقظت باسـترجاعه     -وكان يراين قبل احلجاب   -سواد انساٍن نائم، فأتاين   

حـىت أتينـا    فانطلق يقـود يب الراحلـة،     فوِطئَ يدها فرِكبتها،  حني أناخ راحلته،  
وكـان الـذي     -مـن هلَـك   فهلَك  اجليش بعد ما نزلوا معرسني يف حنر الظهرية،       

 ،ي بن سلول    تولّى اإلفكنا املدينة،  -عبداهللا بن أُبا شـهراً،    فقَِدم فاشتكيت
أين ال أرى مـن الـنيب    ويـريبين يف وجعـي،    صحاب اإلفك، أيفيضون من قول    

إمنـا  رى منـه حـني أمـرض،      أاللُّطف الذي كنت    وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه  
مـن ذلـك حــىت   يٍءال اشـعر بـش  ،)كيـف تــيكُم؟ (:مث يقـول يـدخلُ فيـسلّم،  

   فخرجت ،ـلَ املناصـع       أنقَهتنـا -نا وأُم ِمـسطَح ِقبزربتالخنـرج إالّ لـيالً    ،-م
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العـرب  وأمرنـا أمـر   وذلك قبل أن نتخـذَ الكُنـف قريبـاً مـن بيوتنـا،            إىل لَيٍل، 
شي،منـ سطَح بنـت أيب رهـمٍ   مِـ مأنـا و أفاقبلـت  أو يف الـترتّه،  ،  اُألوِل يف البريةِ  

أتـسبني  !بـئس ماقُلـتِ   : فقلـت هلـا   ! تِعس ِمسطح :فقالتفعثَرت يف ِمرِطها،  
قـالوا؟ فـاخبرتين بقـول      أملْ تـسمعي مـا    !ياهنتـاه :فقالـت !رجالً شهد بـدراً؟   

فلمـا رجعـت اىل بـييت دخـل علـي           !فازددت مرضـاً اىل مرضـي     !أهل اإلفك 
)كيــف تــيكُم؟(:فــسلّم، فقــال،وســلم) وآلــه(اهللا عليــه رســول اهللا صــلى 

؟     :فقلتيووأنـا حينئـٍذ اريـد ان اسـتيقن اخلـرب ِمـن             : قالت-ائذَن يل إىل أب
فاتيـت أبـوي،    ،وسـلم ) وآلـه (فأِذنَ يل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            -ِقبِلِهما

ــه النــاس؟ فقالــت : فقلــت ُألمــي علــى نفــسك هــوين!يابنيــة: مايتحــدثُ ب
وضيئةٌ عند رجل حيبها وهلـا ضـرائر،  -قطّ-فواهللا لقلّما كانت امرأة   الشأن،

: قالـت ! ولقـد يتحـدث النـاس ـذا؟       !سبحان اهللا : فقُلت!االّ أكثَرنَ عليها  
  ،ــة حــىت اصــبحت ــك الليل ــت تل ــوٍم، الفَِب وال اكتحــلُ ِبن ،ــع ــأُ يل دم مث يرق
،علـي بـن ايب طالـٍب   وسـلم   ) وآله(عليه اصبحت فدعا رسول اهللا صلى اهللا     

فامـا اسـامة،   يستشريهما يف فراق اهله،  بن زيد حني استلبثَ الوحي،    واسامة
أهلُـك يارسـول   :فقـال اسـامة  عليه بالذي يعلم يف نفسه من الود هلُم، فأشار

يارسـول  : فقـال وأمـا علـي بـن ايب طالـٍب،        ! إالّ خرياً -واهللا-والنعلم  !اهللا
فـدعا  ! وسـِل اجلاريـة تـصدقْك   ! ملْ يضيِق اُهللا عليك، والنساء سواها كثري !اهللا

هـل رأيـتِ    !يـابريرةُ (:بريـرةَ فقـال   وسـلم   ) وآلـه (رسول اهللا صلى اهللا عليه    
إنْ رأيـت منـها امـراً    ! ال والـذي بعثـك بـاحلق     :فقالـت ،)فيها شـيئاً يريبـِك؟    
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ِمن أا جاريةٌ حديثـةُ الـسن، تنـام علـى العجـني،         اكثر   -قَطّ-أغِمصه عليها 
مـن يومـه،  وسلم ) وآله(فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فتأيت الداجن فتأكلُه 

فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        فاستعذر من عبد اهللا بـن أُبـي بـن سـلول،           
ماعلمـت  فـواهللا ! من يعِذرين ِمن رجـٍل بلَغـين أذاه يف أهلـي؟      (:وسلم) وآله(

ومـا كـان   وقد ذكـروا رجـالً مـا علمـت عليـه االّ خـرياً،             ! خرياًعلى اهلي إالّ  
انـا  ! يارسـول اهللا : فقـال ، فقـام سـعد بـن معـاذ،     )يدخلُ على اهلي االّ معي    

وإن كـان مـن إخواننـا مـن        واهللا أعِذرك منه إنْ كان من األوس ضربنا عنقَه،        
وهـو سـيد اخلـزرج،   -فقـام سـعد بـن عبـادة     ،اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك 
لَعمـر -كَـذَبت :فقـال -ولكن احتملَته احلمية وكان قبل ذلك رجالً صاحلاً،    

-كـذَبت : فقـال فقـام أُسـيد بـن حـضري،       ! والتقِدرعلى ذلـك  التقْتلُه، -اهللا
اهللالعمــر-،ــهلَنقْتجتــادل عــن امل واهللا لَن نــافقني،فإنــك منــافقــار ــاِنفث احلَي-

علـى  وسـلم   ) وآلـه (حىت مهّوا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه      اَألوس واخلزرج، 
وال ال يرقـأُ يل دمـع،     حىت سكتوا وسـكَت، وبكيـت يـومي       املنرب، فخفّضهم، 

حـىت اظـن    ويومـاً،  -قد بكيـت ليلـتني     -فأصبح عندي أبواي  كتحلُ بنوٍم، أ
، اذ -بكـي أنـا  أو-فبينا مها جالسان عندي،   : قالت،-أنّ البكاء فالق كِبدي   

فبينمـا حنـن    فجلـست تبكـي معـي،     فأِذنـت هلـا،   استأذنِت امرأةٌ من االنصار،   
ومل جيلـس  فجلـس، وسـلم  ) وآله(اذ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه     كذلك،

وقد مكث شهراً، اليوحى إليه يف شـأين        -عندي من يوم قيل يفّ ماقيل قبلها      
،فإنـه بلغـين عنـِك كـذا وكـذا     ! ئـشة اعا يـ : فتشهد، مث قال  : قالت -شيٌء
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فاسـتغفري  ،بـذنبٍ  وإنْ كنِت أملَمتِ  فإن كنِت بريئةً، فسيبرئُِك اهللا،    : قال
، فلما )!مث تاب، تاب اهللا عليهذا اعترف بذنبه،إاهللا، وتويب إليه، فإنّ العبد 

حـىت مـا   الته، قَلَـص دمعـي،  مقوسلم  ) وآله(قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه     
) وآلـه (أِجب عني رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        :أُِحس منه قطرةً، وقلت أليب    

ــه : قــال!وســلم ) وآلــه(واهللا مــا ادري مــا اقــول لرســول اهللا صــلى اهللا علي
وسـلم  ) وآلـه (عنـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       ييبأجـ :فقلت ألمي  !وسلم

) وآلـه (أدري ما اقـول لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         واهللا ما   :قالت! فيما قال 
:فقلـت قـرأ كـثرياً مـن القـرآن،       أال  ،وأنا جاريةٌ حديثةُ الـسن    : قالت !وسلم

علمت أنكم مسعـتم مـا يتحـدث بـه النـاس، ووقـر يف انفـسكم،       إين واهللا لقد 
ــه  ــدقتم ب ــم  ! وص ــت لك ــئن قل ــةٌ :ول ــي بريئ ــةٌ  -إن ــي لربيئ إن ــم -واهللا يعل

ــص ــذلكالت ــأمٍر   !دقوين ب ــم ب ــت لك ــِئن اعترف ــة  -ول ــي بريئ أن ــم -واهللا يعل
فـصرب مجيـلٌ    :(إذ قـال  واهللا ما أجد يل ولكم مثالً االّ أبـا يوسـف،          ! لتصدقُني

مثّ حتولت على فراشي، وأنا أرجو أنْ يـربئُين  ،)واهللا املستعان على ماتصفون  
يف شأين وحياً، وَألنا أحقر يف نفسي مـن  اهللا، ولكن واهللا ما ظننت أنْ يِرتلَ   

 رى رسول اهللا صلى اهللا أان يتكلم بالقرآن يف أمري، ولكين كنترجو أن ي
والخـرج  فـواهللا مـارام جملـسه،   يف النوم رؤيا يبرئين اهللا،    وسلم  ) وآله(عليه

أحد من اهل البيت، حىت أُنزل عليـه، فأخـذَه مـا كـان يأخـذه مـن البرحـاِء،                     
فلمـا سـري عـن    إنه ليتحدر منه مثل اجلُمان ِمـن العـرق يف يـوٍم شـاٍت،             حىت

، فكـان اول كلمـٍة      -وهو يـضحك   -وسلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
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:فقالـت أُمـي   ،)محدي اهللا فقد بـرأِك اهللا     إ !ياعائشةُ(:تكلّم ا، أن قال يل    
ال واهللا ال أقـوم     : فقلـت ،وسلم) وآله(قومي اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه      

    دـصبةٌ   إنّ الذين جاءوا باإل(-تعاىل-فأنزل اهللا ! الّ اهللا إإليِه وال أمحفـك ع
فلما انزل اهللا هذا يف براءيت، قال ابو بكـر وكـان ينفـق علـى              يات،اآل )منكم

ما ال أُنفق على ِمسطٍح شـيئاً أبـداً، بعـد   واهللا،: -ِمسطَِح بن أُثاثةَ، لقرابتِه منه   
إىل  )الفضل منكم والـسعة    اوال يأتِل أُولو  : (-تعاىل -فأنزل اهللا قال لعائشةَ، 

إين ُألحـب انْ يغفـراهللا      -واهللا -بلـى   : فقال أبـو بكـٍر    ،)غفور رحيم (:قوله
وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا    فرجع اىل ِمسطٍح الـذي كـان يجـري عليـه،      ! يل

مـا  ! يازينـب :أمـري فقـال   يسألُ زينب بنت جحـٍش عـن      وسلم  ) وآله(عليه
أمحي مسعي وبصري، واهللا ماعلمـت      ! يارسول اهللا : عِلمِت ما رأيِت؟ فقالت   

: قـال . فعصمها اهللا بـالورع وهي اليت كانت تساميين،   :قالتعليها إالّ خرياً،  
 ،وعبد اهللا بـن الـزبري     عن عائشة، عن هشام بن عروة،   وحدثنا فُليح .. مثلـه .

عـن  وحيـىي بـن سـعيد،     عن ربيعة بـن ايب عبـد الـرمحن،        ،وحدثنا فُليح :قال
)١(.مثله... القاسم بن حممد بن ايب بكر

ا إىل هواليت من ألف! آلل أيب قحافة)اخلالدة(إنتهت هذه الرواية : أقول
،صلى اهللا عليه وآله وسلموطعن بالنيب ،!ها مدح وإطراٌء أليب بكٍر وإبنتهياِئ

وجربئيل منهمكَِني بإنزال آيات املدح والثناء )جلّ وعال(وفيها نرى رب العزة
. فُليح بن سليمان اخلزاعي: امن رواواليت !حبقّهما

.٢٦٦١ديث احل. باب تعديل النساء بعضهن بعضاً/ كتاب الشهادات/ صحيح البخاري)١(
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...فيهاجلرح والتعديل الحظ أقوال علماء 

)١(.ليس بالقوي: قال فيه النسائي

ثالثـةٌ يتقـى   ...:مسعت حيـىي بـن معـني يقـول        : قال عبد اهللا بن أمحد    ..
!بن معرف، وأيوب بن عتبة، وفُليح بن سليمانبن طلحةحممد! حديثهم

بلغين عن حيىي بن معـني أنـه كـان يقـشعر مـن أحاديـث         :قال أبو داود  و
)٢(.فُليح

)٣(!!بالقويليسمرةوقالضعيففليحالنسائيوقال

:األلباين فيهاحملدث حممد ناصر الدين أخرياً الحظ قول الشيخ 

أخرج هلما البخاري فإنّوإنْ، بن سليمان وأباهفإنّ حممد بن فليح (... 
ــة األب  ــعفاً وخاص ــا ض ــعفه  فيهم ــد ض ــه دون   إ، فق ــىت جعل ــني، ح ــن مع ب

فليح ليس بثقـة، وال إبنـه،   : وقال يف رواية! الدراوردي، وهذا حسن احلديث 
هو من أهـل الـصدق،   : وكذلك ضعفه إبن املديين والنسائي والساجي، وقال     

حلــافظ إالّ اإلعتــراف بــضعفه، فقــال يف التقريــب ولــذلك مل يــسع ا. ويهــم :
)٤(.).صدوق، كثري اخلطأ

:خرى منهاأُخرى، ويف مصادر أُوكذلك الرواية مروية بطرق 

.٤٨٦ترمجة / ٨٧صفحة / ١ج / الضعفاء واملتروكني للنسائي)١(
.٤٧٧٥ترمجة / ٣٢٠صفحة / اجلزء الثالث/ ذيب الكمال للمزي)٢(
.١٣٢ترمجة / ٣٥٣صفحة / اجلزء السابع/ ِسيِر أعالم النبالء للذهيب)٣(
.٧٥٥احلديث . ١٧٧صفحة / اجلزء الثاين/ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)٤(
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) وآله(باب ذكر ازواج رسول اهللا صلى اهللا عليه/ املعجم الكبري للطرباين
ه كتاب إخباره صـلى اهللا عليـ  / صحيح ابن حبانو .فكقصة اإل /ننهِموسلم  

ذكر تفويض عائشة احلمد اىل الباري جلّ       / عن مناقب الصحابة  وسلم  ) وآله(
/ مسند النـساء / مسند االنصار /مسند امحد ابن حنبل   و ..نعم عليها أوعال ِلما   

.م عائشةأم رومان أحديث 

صلى اهللا عليه وآله وسلم وباجلملة داللة عامة الروايات على كون النيب 
ول العذر مما الريب فيـه، وهـذا ممـا جيـلّ عنـه مقامـه       يف ريٍب من امرها اىل نز    

لَـوال إِْذ   {: كيـف؟ وهـو سـبحانه وتعـاىل يقـول         . .صلى اهللا عليه وآله وسلم    
             بِني مـ ـذَا إِْفـكقَـالُوا ها وـريخ سِهِم اآليـة .}سمِعتُموه ظَن الْمؤمِنون والْمؤمِنات بِأَْنفـُ

. سورة النورمن ١٢

املؤمنني واملؤمنات على إساءم الظن وعدم ردهم مـامسعوه مـن           فيوبخ  
صـلى اهللا عليـه وآلـه     فمن لوازم االميان حسن الظن باملؤمنني، والنيب        .االفك
أحق من يتصف بذلك، ويتحرز من سوء الظـن الـذي مـن اإلمث، ولـه             وسلم  

.مقام النبوة والعصمة االهلية

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      على اتصافه    على انه تعاىل ينص يف كالمه     
ْل أُذُن خيـٍر            {: بذلك، إذ يقول   ومِنهم الَّـذِين يـؤذُون النبِـي ويقُولُـون هـو أُذُن قـُ

             ذُونـؤي الَّـذِينو كُمن لَكُم يؤمِن بِاللَّـهِ ويـؤمِن لِلْمـؤمِنِني ورحمـٌة لِلَّـذِين آَمنـوا مـِ
سرأَلِيم َذابع مبةوتمن سورة ال٦١اآلية }ولَ اللَّهِ لَه.
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..الصحابة بالحادثةُسّنة رأي علماء مدرسة 

هو زوجها رسول   ،  عائشة رتاب يف أمرِ  إيؤكد ابن تيمية بأنّ أول من       
صلى يعين كان !! اي انه كان اليعرفها جيداً! !صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا 

.!حيتمل وقوعها يف مثل هذه املعصية والفاحشة الكبريةم اهللا عليه وآله وسل

:فها هو يقول

قبـل ان يعلـم الـنيب    (ويف الصحيحني انه قال لعائشة يف قصة االفك       ... 
ياعائشة إنْ كنِت بريئـة     : فقال! وكان قد إرتاب يف أمرها    ،  )براءا من السماء  

ليه، فإنّ العبد اذا    إوتويب  ستغفري اهللا   افسيربئِك اهللا، وإنْ كنِت أملمِت بذنٍب ف      
)١(!اعترف بذنبه، مث تاب، تاب اهللا عليه

االفك قبل نزول ةهل كان الرسول يعلم براءة عائشة من حادث       : سؤال
الوحي كما قال احدهم؟

مل يكن النيب يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي عليه برباءا،          : جلوابا
)٢(!!ولو كان يعلم براءا ملا حار يف أمرها

، الحـظ رأي الـشيخ حممـد ناصـر الـدين األلبـاين              )هداك اهللا (واآلن  
إمام احلديث، أو حمدث (والّذي يسمونه )م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠املتوفّى سنة (

بكلّ جرأٍة ووقاحـٍة، وبـدون حيـاٍء      (فها هو يؤكّد    :عائشة )!زنا(يف   )العصر
.!!عائشةعلى جواز الزنا من ِقبل )وخجٍل

.٨٠ص / ٧ج / منهاج السنة)١(
.٩٨١١السؤال رقم / ٤اجلزء / فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء)٢(
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كم نص رأيه الصريح، تاركـاً التعليـق للقـارئ الكـرمي، ومؤمنـاً         وأُوِرد ل 
:بقول اهللا تعاىل

٥٧اآلية /}إِن الَِّذين يؤذُون اللَّه ورسوَله لَعنهم اللَّه فِي الدنْيا واآلَِخرِة{
.األحزابسورة -

ه وآله  صلى اهللا علي  أورد األلباين قول النيب     الصحيحة،  سلسلة  الففي  
:لعائشةوسلم 

إنما أنِت من بنات (فإنه قد بلَغين عنِك كذا وكذا، ! أما بعد يا عائشة"
، فإنْ كُنِت بريئةً فَسيبرئِك اهللا، وإنْ كُنِت ألْممِت بذنٍب، فاستغفري اهللا )آدم

ويف . وتويب إليه، فإنّ العبد إذا اعترف بذنبِه مث تاب إىل اهللا تـاب اهللا عليـِه            
".فإنّ التوبة من الذنب الندم: روايٍة

:تعليق األلباين على احلديث

ــاري  ( ــه البخ ــتح-٣٦٤-٣٦٣/ ٨(أخرج ــسلم )ف ، )١١٦/ ٨(، وم
١٢٠٨/ ٣(وأبـو يعلـى      )٣٦٤/ ٦(، والروايـة األخـرى لـه        )١٩٦/ ٦(وأمحد  

مــن )٧٤/ ٦(، والبغــوي )٧٥و٧٣/ ١٨(" التفــسري" ، والطــربي يف )١٢١٨و
يف حديثها الطويل عن قصة اإلفـك، ونـزول الـوحي القـرآين              ،ةحديث عائش 

}..إِن الَِّذين جاءوا ِباْلإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم{: برباءا يف آيات من سورة النور
، والزيـــادة الـــيت بـــني املعقـــوفتني هـــي أليب عوانـــة يف  )٢٠-١١(اآليـــات 

. )٣٦٤و٣٤٤/ ٨" (الفـــتح"كمـــا يف " عجمـــهم"، والطـــرباين يف "صـــحيحه"
أي وقَـع ِمنـِك علـى خـالف العـادة، وهـذا            : قال احلافظ ". أَلْممِت: " وقوله
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أَمرهـا  :" قال الـداوودي . أَلَمت بنا والليل مرخ مستورة  : حقيقة اإلملام، ومنه  
باإلعتراف، ولَم يندا إىل الكتمان، للفرق بـني أزواج الـنيب صـلى اهللا عليـه                

فيجـب علـى أزواجـه اإلعتـراف مبـا يقـع منـهن وال                وغريهـن، وسلم  ) وآله(
يكتمنه إياه، ألنه ال حيلّ لنيب إمساك من يقع منها ذلك خبـالف نـساء النـاس،     

مث تعقّبه احلافظ نقالً عن القاضي عياض فيمـا إدعـاه           ". فإنهن ندبن إىل الستر   
نـه ال حيـلّ   إ: من األمر باإلعتراف، فلرياجعه من شاء، لكنهم سلّموا له قولـه    

وذلك غريةٌ من اهللا تعاىل علـى نبيـه صـلى اهللا      . لنيب إمساك من يقع منها ذلك     
ولكنه سبحانه صان عائشة  وسـائر أمهـات املـؤمنني مـن         ،وسلم) وآله(عليه  

وإن ،ذلك كما عرف ذلك من تأريخ حيان، ونزول التربئة خبصوص عائشة         
لعدم وجود نص بإستحالة ذلك  كان وقوع ذلك ممكناً من الناحية النظرية      

يف القصة موقف وسلم ) وآله(هذا كان موقف النيب صلى اهللا عليه منهن، وِل
املتريث املترقّب نزول الوحي القاطع للشك يف ذلك الذي ينبـئ عنـه قولـه         

إنما أنِت من بنات آدم، : " يف حديث الترمجةوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه    
، .."ربئِك اهللا، وإنْ كنِت ألْممِت بـذنٍب فاسـتغفري اهللا     فإنْ كُنِت بريئةً فسي   

وفيـه أنّ الـنيب   : "ولذلك قال احلافظ يف صدد بيان ما يف احلـديث مـن الفوائـد         
نبـه  .كان ال حيكم لنفسه إالّ بعـد نـزول الـوحي          وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

لنيب صـلى اهللا عليـه   يعين أنّ ا".عليه الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة نفع اهللا به      
ففيه إشعار قوي . لَم يقطع برباءة عائشة  إالّ بعد نزول الوحيوسلم ) وآله(

بأنّ األمر يف حد نفسه ممكن الوقوع، وهو ما يدنـِدنُ حولـه كـلّ حـوادث       
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)٤١٨/ ٨(وال ينايف ذلك قول احلافظ ابن كثري        القصِة وكالم الشراح عليها،     
رأَة ُلـوٍط              ضَـرب اللَّـه مـثَال     {:يف تفسري قولـه تعـاىل      امـُنـوٍح و أَةر وا ِامـَكفَـر لِلَّـذِين

ا مـِن اللَّـهِ شـيئًا          مـهنا عغْنِيي ا فَلَممنِ فَخَانَتَاهيالِحادِنَا صعِب نِ مِنيدبع تكَانَتَا تَح
  اخِلِنيــد ــع الـ ـ م ــار ـ ــا الن ــَل ادخَلـ ــرمي(}وقِيـ ــه . ")١٠: التحـ ــراد بقولـ ــيس املـ : ولـ

يف فاحشٍة، بل يف الدين، فإنّ نساء األنبياء معصومات عن الوقوع )فخانتامها(
: )٨١/ ٦(وقال هنـاك  ". يف الفاحشة ِلحرمة األنبياء كما قدمنا يف سورة النور    

ن ما تقولون تقولو: ، أي}وتَحسبونَه هينا وهو عِند اللَّهِ عظِيم{: مث قال تعاىل" 
، وحتسبون ذلك يسرياً سهالً، ولو لَم تكـن زوجـة الـنيب صـلى       عائشةيف شأن   

لَما كان هيناً، فكيف وهي زوجة النيب صـلى اهللا عليـه   وسلم ) وآله(اهللا عليه   
فعظيم عنـد اهللا أن يقـال يف   ،اُألمي خامت األنبياء وسيد املرسلني  وسلم  ) وآله(

نّ اهللا سبحانه وتعاىل يغار ِلهـذا، وهـو سـبحانه    زوجة نبيه ورسوله ما قيل، فإ 
كما يـدل  " لَم " كذا األصل، ولعلّ الصواب :يف اهلامش يقول األلباين(ال  

يقدر على زوجة نيب من األنبياء ).."..ولَما لَم يكن ذلك: " عليه قوله اآليت
ذلك، حاشا وكـالّ، ولَمـا مل يكـن ذلـك، فكيـف يكـون هـذا يف سـيدة نـساء                      

نبيـاء زوجـة سـيد ولـد آدم علـى اإلطـالق يف الـدنيا واآلخـرة، وهلـذا قـال           األ
".}وتَحسبونَه هينا وهو عِند اللَّهِ عظِيم{: تعاىل

رنا من اإلمكان، ألنّ املقصود فال ينايف هذا ما ذك: )قول األلباين(أقول 
ا هي العصمة اليت دلّ الواردة يف كالمه رمحه اهللا وما يف معناها إنم" العصمة"بـ

عليها الوحي الذي لواله لوجب البقاء على األصل، وهو اإلمكان املـشار            
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: بقولـه وسـلم   ) وآلـه (إليه، فهي باملعىن الذي أراده الـنيب صـلى اهللا عليـه             
يف حديٍث أخرجه البخاري وغريه، وليس املراد ا " فاملعصوم من عصمه اهللا"

ليهم الصالة والسالم، وهي اليت تنـايف اإلمكـان   العصمة اخلاصة باألنبياء ع 
املذكور، فالقول ذه يف غري األنبياء إنما هو من القول على اهللا بغري علٍم،             
وهذا ما صرح به أبو بكر نفسه يف هذه القصِة خالفاً ِلهواه كأٍَب، فقد أخرج 

و بكـر  رأسـها،   البزار بسنٍد صحيٍح عن عائشة  أنه لَما نزل عذرها قَبلَ أب           
أي مساء تظلّين، وأي أرٍض تقلّين إنْ قلت ما ال : أال عذرتين؟ فقال: فقالت
، )٣٨/ ٦(لآللوسي " روح املعاين"كذا يف : يف اهلامش يقول األلباين(! أعلم؟

وهذا هو املوقف ).للطربي وأيب عوانة)٣٦٦/ ٨" (الفتح"وعزاه احلافظ يف 
ِقفَه جتاه كلّ مسألٍة لَم يأِت الشرع احلنيف مبا الذي جيب على كلّ مسلٍم أنْ ي

إنتهى كالم األلباين بشأن إمكانية . ).يوافق هوى الرجل، وال يتخذ إهلَه هواه
)١(.عائشة، والعياذ باهللا)ِزنا(

صلى اهللا عليه وآلـه     وعند الرجوع لرواية البخاري، نرى فعالً بأنّ النيب         
، الـيت كانـت   )عائـشة (يكن يبعد التهمة عـن  ومل ! كان مرتاباً من أمرها   وسلم  

حسب روايام أحب نسائه إليه، وافضلهن، بل حىت أنّ عائشة نفسها كانـت            
وذلك للشك الذي كان يـراوده      ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    واجدةً على النيب    

صـلى اهللا عليـه   قـومي اىل رسـول اهللا       : فنراها حينما تقول هلا أُمهـا     ،  !جتاهها
!!الّ اهللاإأقوم اليه، وال أمحد واهللا، الال:تقول عائشة. .موآله وسل

.٢٥٠٧احلديث . وما بعدها٢٦الصفحة / اجلزء السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

نـرى عائـشة تقـول ألبيهـا ايب بكـٍر الـذي       .. ويف املعجم الكـبري للطـرباين   
ليبـشرها بـرتول الـوحي وتربئتـها مـن      صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ارسله النيب  

يتهمهـا   كانأنه  باعتبار   !!رسلكأحبمد اهللا ال حبمد صاحبك الذي       : االفك
..ويشك يف أمرها

لتـرد  ،كيف تتعامل معـه ،  !فاملرأة اليت جتد زوجها غري مطمئنٍّ يف شرفها       
.؟على تصرفه جتاهها

جاءهـا رسـول اهللا     ! نـزل اهللا عـذرها    أن  أبعد  .. مث الحظ يف الرواية كذلك    
مث ! ليجلس عند رأسها ويأخذ بكفّها، فتنتزع يدها منه  صلى اهللا عليه وآله وسلم      

أترتعني كفِّك من رسول اهللا؟ أَو برسول اهللا تفعلني هذا؟: را ابو بكرٍ ويقوليض

صـلى اهللا  نـرى بـأنّ الـنيب االعظـم     . بن حبان ومسند امحدإويف صحيح  
فتقـول  . .أبـشري فقـد انـزل اهللا عـذرِك      : هو الذي يقول هلا   عليه وآله وسلم    

!حبمد اهللا ال حبمدك: عائشة

صـلى اهللا عليـه    ونقول ان الرسول االكـرم      . .لنرجع للرواية مرة اخرى   
يوالّذي كـان يهـو  . الذي اليستطيع فراق عائشة يف شهر رمضان     وآله وسلم   

ويف حيـضتها كـان يأمرهـا أنْ تتـزر     ! إليها ويقبلها وميـص لـساا وهـو صـائم        
ين كـان عنـدما انقطـع العقـد         أ!! وكان اليعدل بينها وبني ضراا    !!ويباشرها

كما كان أمرهم يف روايٍة أُخرى  ! ملاذا مل يأمر الناس بالبحث عنه     من رقبتها؟ و  
)١(.عند انقطاع العقد يف مناسبٍة أُخرى؟! ونام على فخذها حىت الصباح

)وآلـه (لى اهللا عليـه  بـاب قـول الـنيب صـ    / كتاب فضائل اصحاب الـنيب  / راجع صحيح البخاري   )١(
!
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٨٢

ملاذا مل   )!كما يزعمون (خرةويف اآل  ،مثّ هذه اليت هي زوجته يف الدنيا      
ركبت يف اهلودج ِمن أنها قد صلى اهللا عليه وآله وسلم يتأكد الرسول االعظم 

اهلودج دون إعالمهم بأن زوجة الرسول االكرم        اوكيف ؤالء محلو  أم ال؟؟ 
اهلودج؟يف قد ركبت صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ــشة  ــ، ومهمــا كــان وزن عائ ــدما محلــوا اهلــودج  ألَ ــذلك عن ــشعروا ب م ي
؟ووضعوه على البعري

هل البيت عليهم السالمأرأي علماء مدرسة 

فقط يقولون برباءة سة اهل البيت عليهم السالم، فإنهم ال      أما أتباع مدر  
صـلى اهللا عليـه وآلـه       ازواج االنبياء عليهم الـسالم، وخـصوصاً ازواج الـنيب           

صـلى اهللا عليـه وآلـه    بل يقولون انّ رسول اهللا   من أي فحشاٍء ومنكَر،   وسلم  
هـم ممـن   بعكـس غري مل يشك ومل يتحير للحظٍة واحدٍة يف براءة زوجتـه،  وسلم  

!!حيسبون أنفسهم ِمن مواليها
:رأي الشيخ الطوسي

كانـت امـرأة نـوٍح كـافرةً        : قال ابن عباس  : )فخانتامها(يف قوله تعاىل    (
فكـان ذلـك   تقول للناس انه جمنون، وكانت امـرأة لـوٍط تـدلُّ علـى أضـيافه،         

سـول  وما زنت إمرأة نٍيب قطّ، ملا يف ذلك من التـنفري عـن الر    تهما هلما،   نخيا
.وإحلاق الوصبة به

"
.٣٦٧٢احلديث . لو كنت متخذاً خليالً: وسلم
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ــأً      ــأَ خط ــد أخط ــا فق ــنيب اىل الزن ــن زوجــات ال ــسب أحــداً م ــن ن فم
)١(.)..عظيماً

بعـد أن ينقـل   .. يف ذيل حبث ترتيـه نـوح     املرتضى  الشريف  ل السيد   وقيو
بالفحـشاء  رأياً من بعض املفـسرين أنّ املـراد مـن اخليانـة هـي اخليانـة املرتبطـة                   

!واملنكر والعياذ باهللا

ألا تعيري عليهم السالم جيب أن يرتّهوا عن هذه احلال،االنبياء،وألنّ(
وتشيني ونقص يف القدر، وقد جنبهم اهللا تعـاىل مـادون ذلـك تعظيمـاً هلـم                 
وتوقرياً ونفياً لكلّ ما ينفر عن القبول منهم، وقد محل ابن عباس ماذكرناه من 

ما بالزنا، بل كانت إحدامها الداللة على انّ تأويل فالن انّ اخليانة مل تكن منه
)٢(.)تخرب الناس كذا واالخرى تدلّ باالضياف

ما ورد يف بعض كتـب تفاسـري   بعد أن ينقل قوالً ِمويقول الشيخ السي  
:الشيعة
فيه شناعة شديدة وغرابة عجيبة، نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي (

ود لـيس بتمامـه منـه    ، ألنّ التفسري املوج)صاحب تفسري القمي  (بن ابراهيم   
، بل فيه زيادات كثرية من غريه، فعلى أي هذه املقالة خيالفهـا             )هرس سِ دقُ(

زواج أذيال أوكلّهم يقرون بقداسة    ،املسلمون بأمجعهم من اخلاصة والعامة    
)٣(.).ما ذُكرِمصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب 

.من سورة التحرمي١٠يف ذيل اآلية. ٥٢صفحة / اجلزء العاشر/ التبيان يف تفسري القرآن)١(
.٤٤صفحة / تنـزيه االنبياء)٢(
.٢٤٠صفحة/ باب احوال عائشة وحفصة/ تاريخ نبينا/ ٢٢اجلزء / حبار االنوار)٣(
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:)صاحب التفسري(ويقول الشيخ الطربسي 

.. ه جمنـون نـ إ: كانت امرأة نوح كافرة تقول للنـاس   : باسقال ابن ع  
مرأة إتغوما ب. فكان ذلك خيانتهماوكانت إمرأة لوط تدلّ على أضيافه،    

)١(..نيب قطّ

:العالّمة السيد حممد حسني الطباطبائي، يقول ومن العلماء املعاصرين

الواجب انْ فمن. نّ تسرب الفحشاء اىل اهل النيب ينفّّر القلوب عنه       إ
يطهر اهللا سبحانه ساحة أزواج االنبياء عن لوث الزنا والفحشاء، وإالّ لغت 

صلى الدعوة وتثبت ذه احلجة العقلية عفّتهن واقعاً الظاهراً فحسب، والنيب 
نْ يرتاب يف أمِر أأعرف ذه احلجة منا، فكيف جاز له اهللا عليه وآله وسلم 

.وٍع من إفٍكو شيأأهله برمٍي ِمن راٍم 

والذي تدلّ عليه الروايات انّ حديث االفك كان جارياً بني الناس منذ 
     ِهمدتم ِبحوقد كان حكـم  ،كثر من شهٍرأبدأ بِه أصحاب اإلفك إىل أنْ خ

وهو جلـد القـاذف وتربئـة املقـذوِف         ،القذف مع عدم قيام الشهادة معلوماً     
عن حـد اصـحاب   وآله وسلم صلى اهللا عليه    فما معىن توقّف النيب     .شرعاً

اإلفِك هذه املدة الطويلة وانتظاره الوحي يف أمرها حـىت يـشيع بـني النـاس          
وتسري به الركبان ويتسع اخلرق على الراتق؟،وتتلقّاه األلسن

وما أتى به الوحي من العذر اليزيد على ما تعينه آية القذف من براءة 
.املقذوف حكماً شرعياً ظاهرياً

.٤٧٩-٤٧٨صفحة / سورة التحرمي/ اجلزء العاشر/ البيان يف تفسري القرآنجممع)١(
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الذي نزل من العذر براءا واقعـاً وطهـارة ذيلـها يف نفـس       : فإنْ قيلَ 
صلى اهللا عليه وآله تكفي له آيةُ حد القاذف، ولعل صربه األمر، وهذا أمر ال

.هذه املدة الطويلة إنما كان ألجلهوسلم 

ما تثبت باحلجة العقلية شيء ال داللة يف:قلتهذه على ذلك، وان من
إنتـهى كـالم    . .طهارة بيوت االنبياء من لوثة الفحـشاء      ة على السابقة الدالّ 
)١(. )قُدس ِسره(الطباطبائي 

وذا يتوضح للقـارئ اللبيـب رأي املدرسـتني يف نـساء االنبيـاء بـصورة           
وأي .. بـصورٍة خاصـةٍ  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      ونساء خامت االنبياء     ،عامة

 همـــه بالـــشكض لـــشرف الـــنيب ويتــه مـــن خـــالل منـــهما يتعـــر يف أزواجـ
.هل البيت عليهم السالمأتعترف ا مدرسة ال)ضعيفٍة(رواياٍت

صـلى اهللا عليـه وآلـه       إنّ إحدى إماء الـنيب      )!صحاحكم(وباملناسبة، يف 
!كانت زانيةً،وسلم

يـا أيهـا النـاس،     : خطَـب علـي، فقـال     : عن أيب عبد الـرمحن، قـال      .. 
،احلَد أقيموا على أِرقّاِئكُم،ن لَم حيصنةً لرسول من أحصن منهم، ومفإنّ أَم

، فأمرين أنْ أجِلدها، فإذا هـي حـديث   زنتوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه  
     إنْ أنا ج لَعهٍد بِنفاٍس، فخشيتدذلك للنيب صـلى اهللا         ت تلَها، فذكَرها أنْ أقت

)٢(".أحسنت : " فقال،وسلم) وآله(عليه 

.١٠٢صفحة / ١٨اجلزء / امليزان يف تفسري القرآن)١(
.٤٤٦٦احلديث . باب تأخري احلد عن النفَساء/ كتاب احلدود/ صحيح مسلم)٢(
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١٨٦

يلبس مالبس عائشة وهو مضطجع صلى ا عليه وآله وسلم النيب 
!!ويستقبل ضيوفه!!على فراشه

عن حيىي بـن سـعيد بـن العـاص، أنّ سـعيد بـن العـاص أخـربه، أنّ          ...
وعثمـان حـدثاه، أنّ أبـا بكـٍر        وسلم  ) وآله(عائشة، زوج النيب صلى اهللا عليه       

وهـو مـضطجع علـى     ،وسـلم ) وآله(استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه        
، فأذن أليب بكٍر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته،         فراشه، الِبس ِمرطَ عائشة   

مث استأذن عمر، فـأذن لـه، وهـو علـى تلـك احلـال، فقـضى اليـه          . مث انصرف 
: وقـال لعائـشة    ،مث اسـتأذنت عليـه فجلـس      : قال عثمان . حاجته مث انصرف  

يـا : فقالت عائشة .انصرفت ، فقضيت إليه حاجيت، مث    )إمجعي عليِك ثيابكِ  (
قـال  ! كما فِزعـت لعثمـان؟  ،م أرك فِزعت أليب بكر وعمر  لَرسول اهللا، مايل  

إنّ عثمــان رجــلٌ حيــي، وإنــي (:وســلم) وآلــه(رســول اهللا صــلى اهللا عليــه
)١(..)خشيت إنْ أذنت له على تلك احلال، أنْ ال يبلغ إيلّ يف حاجته

).كتاب العني(.أو كتانرداء من صوٍف أو خز:اِملرط

.٦٢٣٦ديث احل.باب ِمن فضائل عثمان بن عفان/ كتاب فضائل الصحابة / صحيح مسلم)١(
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).احمليط يف اللغة(.لبوس من أي جنٍس كان

. وهـي أكـسيةٌ مــن صـوٍف أو خـز، كـان يـؤتزر ــا      : واحـد املـروط  
.)الصحاح يف اللغة(

يكون من صوٍف ورأو غريهمب به،ا كان من خز رلسان العرب(.يؤتز.(

دي يف املنـهاج عنـ  النـوو (.هو كساٌء من صوٍف، وقد يكونُ من غريه       
.)شرحه للحديث

صـلى اهللا   هل جيوز الطعن بالنيب     من أجل تلميع صورة عثمان،    :أقول
!؟عليه وآله وسلم 

هـل جيـوز أنْ تـصورونه    .. هذا النيب األكرم الذي كان على خلٍُق عظيٍم    
لنبوة وتبعد عنه صفات ا!! يف كتِبكم احلديثية املعتربة لديكم وهو يتشبه بالنساء

!!والعصمة؟؟

أنّ رسـول اهللا    : هريـرة أخربين سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه عـن أيب           .. 
املرأةَ تلبس ِلبسة الرجلَ والرجل يلبس لبسةَ نعلَوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

.املرأة

..هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

)١(.وسكت عنه الذهيب يف التلخيص

.٦٢/ ٧٤١٥احلديث . ٢١٥صفحة / كتاب اللباس/ اجلزء الرابع/ املستدرك على الصحيحني)١(
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..)والعياذ با! ملعون(صلى ا عليه وآله وسلم رسول ا )!صحاحال(يف 
شيئاًنعالعبد إذا لَ إنَّ:وسلم) وآله(ال رسول اهللا صلى اهللا عليه       ق.. 

صعاللعنة إىل السماءت د،بط إىل األرض ،هافتغلق أبواب السماء دون مث
رجعت إىل الذي فإذا مل جتد مساغاً،ومشاالًمث تأخذ مييناً، هادونابهافتغلق أبو

،وإالّكان لذلك أهالًفإنْلُِعنرجعهاِلإىل قاِئت..

ــاين ــق األلبـ ــسن: تعليـ ــصحي:حـ ــامع )١٢٦٩(حة الـ ــحيح اجلـ ، صـ
)١(.)١٦٧٢(

) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعندالريحنعلَالًرجأنّ،عباسابنعن.. 
،بأهٍللهليسشيئاًنعلَنمهوإن،مأمورةهافإن،الريحتلعنالفقال،وسلم

رجال،غريبحديثهذاعيسىأبوقال.عليهعنةُاللِّتعأسـنده أحداًنعلم
..عمرابنبشرغري

.٤٩٠٥احلديث . ٢٠٢ص / باب يف اللعن/ كتاب األدب/٣ج/لأللباينسنن أيب داودصحيح )١(
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)١(.٢٧٦الصحيحة : صحيح:األلباينالشيخ حتقيق

ن مـ نعـ لحينمـا ي ،)نيواألمويابيةالوهنيب(إىل عنة اللّعرجهل ت : أقول
؟)صحاحهم(ثبت عندهم يف كما!عناللّاليستحق.!

ثنـا عمـر بـن قـيس     ،ثنا زائدة بن قدامـة الثقفـي   ،  حدثنا أمحد بن يونس   
...املاصر

كــان وسـلم  ) وآلــه(رســول اهللا صـلى اهللا عليـه   إنّ: انفقـال سـلم  ... 
ويرضى فيقول يف الرضا لنـاسٍ ،أصحابهن ميغضب فيقول يف الغضب لناسٍ 

،بغض رجاٍلورجاالً ،رجاٍلحب أما تنتهي حىت تورث رجاالً    :من أصحابه 
) وآلـه (عليه رسول اهللا صلى اهللا أنّ وفرقة؟ ولقد علمت   ختالفاًإوحىت توقع   

،يبضغَيفه لعنةًتنعأو لَ،ةًه سبتببيت سن أمِمٍلرجيماأ: فقالبطَخوسلم 
فإن   آدم ِدلْما أنا من و، أغضبونكما يغض  ب  ،وإن  ـ مـا بللعـاملني  ين رمحـةً  ثَع ،

يوم القيامةها عليهم صالةًلْفاجع...

اجلامعصحيح،  )١٧٥٨(الصحيحةصحيح،: الشيخ األلباين تعليق  
)٢(.)٢٧٢٨(الصغري

. ٣٧٠صـفحة / بـاب مـا جـاء يف اللعنـة    / كتاب الرب / اجلزء الثاين / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )١(
.١٩٧٨احلديث 

بـاب يف النـهي عـن سـب أصـحاب       / كتاب الـسنة  / الثالث زءاجل/ لأللباين سنن أيب داود  صحيح   )٢(
.٤٦٥٩احلديث . ١٣٤صفحة / وسلم)وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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 عليه وآله وسلم رسول ا ٌلصلى اجوإحدى نسائه ور رآخ
!!يف حلافٍ واحِدٍ

يعقـوب، ثنـا حممـد بـن سـنان القـزاز، ثنـا        حدثنا أبو العباس حممـد بـن     
عـن ابيـه، عـن    ،ازم، ثنا هشام بـن عـروة  حاسحاق بن ادريس، ثنا حممد بن      

) وآلـه (ين رسول اهللا صلى اهللا عليه       أرسلَ: (بيه، قال أعبداهللا بن الزبري، عن     
يف غداٍة باردٍة، فأتيته وهـو مـع بعـض نـسائه يف حلافـه، فـأدخلين يف           وسلم  

.)الثةحاف فصرنا ثاللّ

.هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

.ما بني الفجر وطلوع الشمس:الغداة

ب مـا   بـا / اجلـزء الثـاين   / لأللباين ةنالسختريجيفةاجلنظاللومعهعاصمأيببنإل)ةنالس(كتاب   )١(
احلـديث  . ٦١١صـفحة  / وسلم يف فضل الـزبري بـن العـوام      )وآله(ذُِكر عن النيب صلى اهللا عليه       

. ٤١٠صــفحة / كتــاب معرفـة الـصحابة  / اجلـزء الثالـث  / واملـستدرك علـى الــصحيحني  . ١٣٩٤
.١١٦٢/ ٥٥٦٤احلديث 
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وأخـرى  ! ماذا دهى هذا النيب؟ فمرةً جيالس النساء الـسافرات     : أقول
وأخرى ! وأخرى يلبس مئزر زوجته ويستقبل الصحابة! يكشف عن عورته

!زوجاتهيصرح عما جيري بينه وبني

!!واآلن يدِخلُ رجالً يف حلافه وهو مع بعض نسائه

فأين اخلُلُق العظيم الذي كان عليه؟ وإىل مىت تطعنون به وبنسائه أمهات 
!املؤمنني؟

.وهل تفعلُ أنت كما فعلَ الذي كان لك فيه أُسوةٌ حسنة؟
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١٩٢

حلق يقول ا،صلى ا عليه وآله وسلميف الصحاح، النيب األكرم 
!عندما يغضب، أَم ال؟

بـن محمـد أَخبرنـا : قَـاال يزيـد، بـن ومحمـد هـارونَ، بـن يِزيدحدثَنا
،اقحِإسِروعنمِنعٍب،بيعشنأَِبيِه،عنِه،عدقَالَج : ـا : قُلْـتـولَ يسر

:قَـالَ والـسخِط؟ الرضـا ِفي: قُلْتنعم،:قَالَِمنك؟أَسمعماأَكْتباِهللا،
،معنهِغيالفَِإنبنِفيأَقُولَأَنِْلييقّاًِإالّذَِلكح...

)١(.صحيح لغريه: تعليق شعيب األرنؤوط

عـن ،إسـحاق بـن حممـد أنا،هارونبنيزيدثنا،مسلمبنحممدثنا.. 
يلأتـأذنُ اهللارسـول يـا قلـت : قـال هجـد عـن ،أبيـه عـن ،شعيببنعمرو

مافأكتبـ : قـال والغـضب؟ الرضـا يف: قلـت ،نعـم : قـال منك؟أمسعهفإن
.. .اًحقّإالّوالغضبالرضاءعندأقولَأنالينبغي

ديث احلـ . ٥٢٤ص / بـاب مـسند عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص       / ١١ج / مـسند اإلمـام أمحـد   )١(
٦٩٣٠.
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)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

!!فهنا يف غضبه ال يقول حقّاً،صلى اهللا عليه وآله وسلمالحظ النيب 

ثنـا عمـر بـن قـيس     ،ثنا زائدة بن قدامـة الثقفـي   ،  د بن يونس  حدثنا أمح 
...عن عمرو بن أيب قرة،املاصر

كــان وسـلم  ) وآلــه(رســول اهللا صـلى اهللا عليـه   إنّ: انفقـال سـلم  ...
ويرضى فيقول يف الرضا لنـاسٍ ،أصحابهن ميغضب فيقول يف الغضب لناسٍ 

،بغض رجاٍلرجاالًو ،رجاٍلحب أما تنتهي حىت تورث رجاالً    : من أصحابه 
) وآلـه (عليه رسول اهللا صلى اهللاأنّوفرقة؟ ولقد علمتختالفاًإوحىت توقع 

،يبضغَيفه لعنةًتنعأو لَ،ةًه سبتببيت سن أمِمٍلرجيماأ: فقالبطَخوسلم 
فإن   آدم ِدلْما أنا من و، أغضكما يغضبون  ب،وإن  ـ مـا بللعـاملني  ين رمحـةً  ثَع ،
...يوم القيامةها عليهم صالةًلْجعفا

اجلـامع صـحيح ،  )١٧٥٨(الصحيحة: صحيح: الشيخ األلباين تعليق  
)٢(.)٢٧٢٨(الصغري

/ ٦٢٤٦احلــديث . ٦٠٦صــفحة / كتــاب معرفــة الــصحابة/ ٣ج / املــستدرك علــى الــصحيحني)١(
١٨٤٤.

بـاب يف النـهي عـن سـب أصـحاب       / كتاب الـسنة  / الثالث زءاجل/ لأللباين سنن أيب داود  صحيح   )٢(
.٤٦٥٩احلديث . ١٣٤صفحة / وسلم)وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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١٩٤

)احلََكم بن أبي العاص(لعم عثمان صلى ا عليه وآله وسلم لَعن النيب 
!حممد ناصر الدين األلبانيوبني البخاري
عوانة، عن ايب بشر، عن يوسـف       حدثنا ابو : حدثنا موسى بن امساعيل   

كان مروان على احلجـاز، اسـتعمله، فخطـب فجعـل يـذكر       : بن ماهك، قال  
يب بكر شيئاً،أفقال له عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد ابيه، 

انّ هـذا الـذي     : خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقـال مـروان         : فقال
فقالت عائـشة مـن وراء      . والديه أُف لكما أتعدانين   والذي قال ل  : انزل اهللا فيه  

)١(..ما أنزل اهللا فينا شيئاً من القرآن، إالّ أنّ اهللا أنزل عذري: احلجاب

الّذي قاله يءبعد التمعن يف رواية البخاري، ال ندري ما هو الش: أقول
نزل أنّ هذا الذي إ: ، وبعدما قال مروان!عبد الرمحن ملروان يف املرة األوىل

أجابه عبد الـرمحن بقـولٍ   .. والذي قال لوالديه أُف لكما أتعدانين     : اهللا فيه 
ترى؟، فماذا قال يا)!بتره البخاري يف صحيحه(

)عليكُم رجلٌ لَِعني لناحلكم بن أيب العاص: يعين. لَيدخ(.

مــن طريــق )٢٤٧/ ٢" (مــسنده"، والبــزار يف )١٦٣/ ٢(أخرجــه أمحــد 

.٤٨٢٧احلديث . باب والّذي قال لوالديه أُف لكما/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)١(
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ثنا عثمان بن حكيم عن أيب أمامة بن سهل بن حنيـف عـن           : نمريعبداهللا ابن   
:عبداهللا بن عمرو قال

وقد ذهب عمرو بن ،وسلم) وآله(ا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه    نكُ
مـا  ! اهللاوفذكر احلديث، فَ:... العاص يلبس ثيابه ليلحقين، فقال وحنن عنده      

.)بن أيب العاص(احلكم : فالندخلزلت وجالً أتشوف داخالً وخارجاً حىت 

عن عبداهللا بـن عمـرو       ال نعلمه ذا اللفظ إالّ    : "والزيادة للبزار، وقال  
".ذا اإلسناد

وقال اهليثمـي  هو إسناد صحيح على شرط مسلم،      و :)األلباين(قلت
، ورجال أمحـد رجـال    "األوسط" يف والطرباينرواه أمحد والبزار    : ")٢٤١/ ٥(
".)الصحيح(

:هدان قويان ساقهما البزاروله شا

وهو-مسعت عبد اهللا بن الزبري يقول : من طريق الشعيب، قال: أحدمها
هذا البيت  : -إىل الكعبة  مستند علـى   -وما ولد    -لقد لعن اهللا احلكم   ! ورب

.وسلم) وآله(لسان نبيه صلى اهللا عليه 

".ال نعلمه عن ابن الزبري إال ذا اإلسناد: "وقال البزار

رجاله كلهم ثقات رجـال الـشيخني؛    هو إسناد صحيح أيضاً،   و :لتق
رِعش، وهو ثقة، ومل يتفرد به كما يـ )أمحد بن منصور بن سيار  (غري شيخ البزار    

:بذلك متام كالم البزار
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".ورواه حممد بن فُضيل أيضاً عن إمساعيل عن الشعيب عن ابن الزبري"

إالّ أن يصرح   -الذي سأذكره  مع حتفّظه  -ولذلك مل يسع احلافط الذهيب    
وســكت عنــه يف ". إســناده صــحيح: "بقولــه)٥٧/ ٢" (تــاريخ اإلســالم"يف 

"ومل يعزه ألحد)١٠٨/ ٢" (رالِسي ،!

أنـا إبـن عينيـة عـن        : ثنـا عبـدالرزاق   : )٥/ ٥(وقد أخرجه أمحد أيـضاً      
.إمساعيل إبن أيب خالد عن الشعيب

.وهذا صحيح على شرط الشيخني كما ترى

أنبـأ  : )وهـو ابـن مغـراَء     (الرمحن بن معـٍن     يرويه عبد  :شاهد اآلخر وال
 هِِــيكنــت يف : قــال-مــوىل الــزبري-إمساعيــل إبــن أيب خالــد عــن عبــداهللا الب

مـا اسـتخلف    ! واهللا: املسجد، ومروان خيطب، فقال عبدالرمحن بـن أيب بكـر         
يـِه أُفٍ  والذي قـال لوالد (أنت الذي نزلت فيك : فقال مروان. أحداً من أهله 

) وآلـه (ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه       كذبت،  : الرمحن، فقال عبد  )لكما
ال نعلمــه عـن عبــدالرمحن إالّ مـن هــذا   : " وقــال البـزار لعــن أبـاك،  وسـلم  

".الوجه

خمتــصر "احلــافظ يف هوإســناده حــسن كمــا قــال اهليثمــي، وأقــر : قلــت
.)٦٨٦/ ١" (الزوائد

ياً، وهو حيىي بن زكريا بـن أيب زائـدة،   وقد وجدت إلبن مغراء متابعاً قو     
تفـسري إبـن   "كمـا يف    -وقد ساقه بسياٍق أَتم وأوضح، رواه عنه ابـن أيب حـامت           

:اهللا البهي قالعن عبد-)١٥٩/ ٤" (كثري
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إن اهللا تعـاىل قـد أرى أمـري       : إني لفي املسجد حني خطب مـروان فقـال        
فقال . إستخلف أبو بكر عمررأياً حسناً وأن يستخلفه، فقد)يزيد(املؤمنني يف 

هـا يف أَحـٍد ِمـن ِولـده،     لَعإن أبا بكر ما ج   ! أهرقلية؟: الرمحن بن أيب بكر   عبد
: فقال مـروان ! وأَحٍد ِمن أهل بيته، وال جعلها معاوية إالّ رمحة وكرامة ِلولَِدِه   

! وانأَلَست يا مر: الرمحنفقال عبد؟ )أُف لكما: (أَلَست الّذي قال لوالديه
: قال! أباك؟وسلم ) وآله(إبن اللعني الذي لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه         

! الـرمحن كـذا وكـذا؟   أنت القائل لعبد! يا مروان: ، فقالتوسِمعتهما عائشة 
تيف فالن بن فالن        ! كَذب لَتزولكن ن ،لَتزمث  )(!مث إنتحب مروان    . ما فيه ن

.فجعل يكلّمها حىت انصرفنزل عن املنرب حىت أتى باب حجرا،

.سكت عنه ابن كثري، وهو إسناد صحيح: قلت

:بإسناد آخر خمتصراً، وفيه)٤٨٢٧" (صحيحه "وأخرجه البخاري يف 

.فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا عليه! خذوه: )مروان(فقال 

.وفيه إنكار عائشة على مروان

لثـة مـن   مـن طريـق ثا     )٤٥٩-٤٥٨/ ٦" (الكـربى "وأخرجه النسائي يف    
: رواية شعبة عن حممد بن زياد قال

الرمحن فقال عبد! سنة أيب بكر وعمر: لَما بايع معاوية إلبنه قال مروان
!سنة هرقل وقيصر: بن أيب بكر

مـا هـو بـه، ولـو     ! كـذب واهللا : وفيه أن عائشة قالـت رداً علـى مـروان       

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٩٨

ول اهللا صـلى اهللا عليـه   شئت أنْ أُسمي الّذي أُنزلَت فيه لـسميته، ولكـن رسـ          
ــن وســلم ) وآلــه( ــا(لَع ــاين ()أب ســنن "ســقطت مــن: يف اهلــامش يقــول األلب

يقـول  (فََـضض  مروان، ومروان يف صـلبه      )".الدر"، وإستدركتها من  "النسائي
": الـدر  "، ويف "النهايـة "قطعةٌ وطائفة منها، كما يف : أي: األلباين يف اهلامش 

مـن  ).، فليـصحح "ع يف تفسري ابن كثريفهو تصحيف، وكذلك وق  ! )فضفض(
.لعنة اهللا

ــت ــحيح،  : قل ــناده ص ــافظ يف  وإس ــزاه احل ــتح "وع )٥٧٧/ ١٣" (الف
ــسيوطي يف  ــدر"وال ــاكم    )٤١/ ٦"(ال ــذر، واحل ــن املن ــد، وإب ــن محي ــد ب -لعب

.، وإبن مردويه-وصححه

مث وجدت حلديث الترمجة طريقاً أخرى عن ابن عمرو، مـن روايـة ابـن                
حـدثنا  : الواحد بـن زيـاد    بإسناده الصحيح عن عبد   " االستيعاب"عبد الرب يف  

حـدثنا شـعيب بـن حممـد بـن عبـداهللا بـن عمـرو بـن               : عثمان ابن حكيم قال   
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا      : عن عبداهللا بن عمرو بـن العـاص قـال          ،العاص

.فذكره.. .:وسلم) وآله(عليه

قات، وعبـد الواحـد   فإنّ رجاله كلّهم ث وهذا إسناد صحيح أيضاً،     : قلت
، ومل يتكلمــوا فيــه إالّ يف روايتــه عــن "الــصحيحني"بــن زيــاد ثقــةٌ محــتج بــه يف 

يكون لعثمان بـن حكـيم      : األعمش خاصة، وهذه ليست منها كما ترى، وعليه       
واهللا سبحانه وتعـاىل   . إسنادان صحيحان يف هذا احلديث، وذلك مما يزيد يف قوته         

"!التأريخ"وىل؛ سكت عنها الذهيب يف وهذه الطريق كالطريق األ. أعلم
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هذا، وإني ألعجب أشد العجب من تواطؤ بعض احلفّاظ املترمجني لـ      
يِهعلى عدم سوق بعض هذه األحاديث وبيان صحتها يف ترمجته، أَ)مكَاحلَ(

، وهم املعروفون بأنهم ال تأخذهم صحبة، وكونه عم عثمان بن عفانرهبة ال
أَم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت حتول بينهم وبني ! ؟يف اهللا لومة الئم

أُسـد  " ما كانوا يريدون التصريح به من احلق؟ فهذا مثالً ابن األثري يقول يف  
":الغابة

حاجة إىل ذكرهـا، إالّ أنّ  وقد روي يف لَعِنِه ونفِْيِه أحاديث كثرية، ال  "
مع حلمه وإغضائه - وسلم ) وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه : األمر املقطوع به

".ما فعل به ذلك إالّ ألمٍرعظيٍم-على ما يكره 

- مع إطالته يف ترمجته- ، فإنه "اإلصابة " وأعجب منه صنيع احلافظ يف 
: صدرها بقوله

دعـا  وسـلم   ) وآله(إنّ النيب صلى اهللا عليه      : يقال: قال إبن السكن  "
"!عليه، ولَم يثبت ذلك

عقّبه بـشيء، بـل إنـه أتبعـه بروايـات كـثرية فيهـا        وسكت عليه ولَم يت   
، وسكت عنـها كلـها   "الضعيفة"أدعية خمتلفة عليه، كنت ذكرت بعضها يف  

أنّ رسـول   : وصرح بضعف بعضها، وختمها بذكر حديث عائـشة املتقـدم         
بـديل  - ولكنـه  . لعن أباك وأنت يف صلِْبِهوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه  

أَلْمـح إىل إعاللـه مبخالفتـه روايـة البخـاري املتقدمـة،             - صحتهأنْ يصرح ب  
:فقال عقبها
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"!وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة: قلت"

ما قيمة هذا التعقّب، وهـو يعلـم أنّ هـذه الزيـادة صـحيحة               : فأقول
وليس هـذا فقـط، بـل ولَهـا      ! السند، وأنها من طريق غري طريق البخاري؟      

إكتفيـت ـا عـن ذكـر مـا قـد يـصلح              ! ضاً كما تقـدم؟   شواهد صحيحة أي  
هلكة أُميت على يدي غلمة : "فقد قال يف آخر شرحه حلديث! لإلستشهاد به

:)١٣/١١" (الفتح"من " من قريش

"      لَـدأخرجهـا  . وقد وردت أحاديث يف لعن احلكم والد مـروان ومـا و
راد ختصيص الغلمة الطرباين وغريه، غالبها فيه مقال، وبعضها جيد، ولعلّ امل

"!املذكورين بذلك

" من)احلكم(وأعجب من ذلك كلِّه حتفُّظُ احلافظ الذهيب بقوله يف ترمجة 
:)٩٦/ ٢" (تأرخيه 

وقد وردت أحاديث منكرة يف لَعنِِه، ال جيوز اإلحتجاج ا، وليس له "
"!يف اجلملة خصوص من الصحبة بل عمومها

ساق رواية الشعيب عن إبن      -دة  بعد صفحة واح   -مع أنه   ! كذا قال 
ومثل هذا التلون أو التناقض ِمما يفسح !! الزبري، مصححاً إسناده كما تقدم

ــه مــا يناســب أهــواءهم  نــسأل اهللا ! املَجــال ألهــل األهــواء أن يأخــذوا من
)١(..إنتهى كالم الشيخ األلباين. ).السالمة

احلــديث / ٧١٩صــفحة / القــسم األول/ الــد الــسابع/ سلـسلة األحاديــث الــصحيحة لأللبــاين )١(
٣٢٤٠.
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!!على الغيبليه وآله وسلم صلى ا عا عز وجلَّ النيب عهل أطلَ
ومــا كَــان اللَّــه لِــيْطلِعكُم علَــى الْغَيـــِب      {بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم    

اءشي نلِِه مسر تَبِي مِنجي اللَّه لَكِنآل عمران-١٧٩اآلية / }...و.

هيف هذه اآلية الكرمية داللة على أنّ اهللا تعاىل قادر على أنْ يطلع رسول
ألنه حبيبه وخامت ، )إكراماً له(الغيبعلى صلى اهللا عليه وآله وسلم ألكرم ا

النيب إطّالع :أي(ذلكويؤيدوليس ذلك على اهللا بعزيز، . األنبياء واملرسلني
:حذيفة بن اليمان، الصحايب)على الغيبصلى اهللا عليه وآله وسلم 

وسـلم  ) وآلـه (يـه علاهللاصلىالنيبخطَبنالقد: قال،حذيفةعن...
وجِهلَـه عِلمهمنعِلمه،ذَكَرهإالّالساعةقيامإىلشيئاًفيهاتركماخطبةً،

الرجلَ الرجلُيعِرفكمافأعِرفُهنسيت،قدالشيَءألرىكنتإنجِهلَه،من
)١(.فَعرفَهفرآهعنهغابإذا

بـن أنـس أخـربين شـهاب، ابنعنيونس،أخربينوهب،ابنأخربنا...
.٦٦٠٤احلديث . مقدوراًقدراًاهللاأمروكانباب/ القدركتاب/ البخاريصحيح)١(
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ــه(عليــهاهللاصــلىاهللارســولأنّمالــك، زاغــتحــنيخــرج،وســلم) وآل
الـساعة، فـذكر املنـرب، علىقاممسلّافلمالظهر،صالةهلمفصلىالشمس،

ينفليسألْشيٍءعنيسألينأنْأحبمن: قالمث،عظاماًموراًأُقبلهاأنّوذكر
قالهذا،مقامييفدمتمابِهأخربتكمإالّشيٍءعنتسألونينالفواهللاعنه،
اهللاصـلى اهللارسولمنذلكمسعواحنيالبكاءالناسفأكثر: مالكبنأنس
: يقـول أنوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولوأكثر،وسلم) وآله(عليه

)١(...سلوين

!:الحظ التناقض يف احلديث اآليت: أقول

أمأنّثابـت، بـن زيـد بـن خارجـة أخـربين : قـال اب،شـه ابنعن... 
: أخبرتـه وسـلم    ) وآله(عليهاهللاصلىالنيببايعتاألنصارمنإمرأةالعالء،

أبياتنـا، يففأنزلنـاه مظعـون، بـن عثمـان لنـا فطارقرعةًاملهاجروناقتسمأنه
دخـل أثوابـه، يفوكُفّـن وغُـسل تـوفّي فلمـا فيـه، تـوفّي الـذي وجعهفوجع
السائب،أباعليكاهللارمحة: فقلت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

:وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيبفقالاهللا،أكرمكلقد: عليكفشهاديت
يكرمـه فمـن اهللا،رسـول يـا أنـت بأيب: فقلتأكرمه؟قداهللاأنّيدريكوما

أدري،ماواهللاخلري،لهألرجويإنواهللاليقني،جاءهفقدهوأما: فقالاهللا؟
)٢(!يبيفْعلُمااهللا،رسولوأنا

.٦١٤٦احلديث. وسلم)وآله(عليهاهللاصلىتوقريهباب/ الفضائلكتاب/ مسلمصحيح)١(
.١٢٤٣احلديث . باب الدخول على امليت بعد املوت/ كتاب اجلنائز/ صحيح البخاري)٢(
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من أول مبعثه إىل مماته خيرب أنّ من     ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    لَم يزل   
مات على الكفر خملّد يف النار، ومن مات على االميان وإتبعه وأطاعه فهـو يف               

يعلـم مـا يفعـل بـه وـم يف           م  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل        لذلك كـان    .. اجلنة
.. اآلخرة

ما أدري ما يفعل يب أو بكم يف اآلخرة؟ فيقولـون       : وهل جيوز أن يقول   
!كيف نتبعك وأنت ال تدري أَنصري اىل خفٍض ودعٍة أم اىل عذاٍب وعقاٍب؟

:يقول الشيخ حممد مجيل محود

نـسان مهمـا    ال شك أنّ علم الغيب من خمتـصات اهللا سـبحانه، إذ اإل            "(
أُويت من قوٍة يبقى عاجزاً عن معرفة أسرار الكون الوسيع، بل هو عاجز عـن      
معرفة ما يدور يف جسمه، فاألحرى به أالّ يعرف ما يدور حوله وما جيـري يف        

.املستقبل

:والعلم بالغيب على قسمني

فيـه أحـد، وهـذا    هكُعلم إستأثر به اهللا تعاىل لنفسه، فـال يـشاِر         : األول
:على قسمني

َتعَلـم مـا ِفـي نَْفـسِي        {: هو معرفة كُنِه الباري عز إمسه، كقوله تعـاىل         -١
.١١٦/املائدة..}وال أَعَلم ما ِفي َنفْسِك إِنَّك أَنْت علَّام اْلغُيوِب

ومنه ما يستدلّ به ما روي عن النوفلي عن أيب احلـسن العـسكري عليـه      
إسم اهللا األعظم ثالثة وسبعون حرفاً : يه السالم يقول مسعته عل :السالم قال 
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كان عند آصف بن برخيا حرف فتكلّم به فاخنرقت له األرض فيما بينه وبـني              
سبأ فتناول عرش بلقيس حتى صيره إىل سليمان مثّ انبسطت األرض يف أقـلّ              

تأثر به  وسبعون حرفاً وحرف عنده تعاىل مس     وعندنا منه إثنان  من طرفِة عني،  
.يف علم الغيب

العلم الذايت الذي يتولّد منه تعاىل ال ِمن غـريه وألجـل ذلـك كـان           -٢
األئمة عليهم السالم مع ما أُخربوا من املغيبات ما ال يحـصى يتحاشـون عـن             
توصيفهم بأنهم عاملون بالغيب من عند أنفسهم، بل كـانوا ينـسبون علـومهم         

.م وِفتٍن وأحداثَ إىل التعلّم من ذي ِعلْمكلّها وما يخبرون به من مالح

           ه سبحانه إسـتبدوهذا هو معىن ما إستأثر به يف علم الغيب عنده، أي أن
ذا الِعلم وتفرد به، فال يعطيـه ألحـٍد مهمـا بلـغ يف الكمـاِل مبلغـه، فـالعلم                  
الذايت خمتص به واجب الوجود وما دونه ممكن ورشح منـه تعـاىل، ومـن هـذا              

.قبيل علم النيب واألئمة احلضوري بتوسٍط منه عز وجلّال

ِعلم يتصف به غريه سبحانه، ويشمل املالئكة والرسل واألئمـة           : الثاين
إِّال)٢٦(َلى غَيبِِه أَحدا عالِم اْلغَيِب َفلَا يظْهِر ع{: عليهم السالم، بدليل قوله تعاىل

.٢٦/اجلن}..منِ ارتَضَى

بِ ولَِكـن اللَّـه يجتَِبـي ِمـن رسـلِِه           وما كَـ  { َلـى الَْغيـع كُمْطلِعِلـي اللَّـه ان
اءشي ن١٧٩/آل عمران}...م.

إذن من املمكن أنْ يطّلع اإلنسان على الغيِب بإذنه تعاىل، وليس هناك 
أي تصادٍم مع إختصاص علم الغيب به تعاىل، فهو يعلـم الغيـب أصـالةً،            
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.علٍّم ِمنه سبحانهوغريه بت

قد يصل العارف إىل أحواٍل يعجز بياا، فيفـيض عليـه سـبحانه       : أخرياً
إسـتحالٍة عقليـٍة، فبـاب الفـيض مفتـوح      وليس هنـاك أيـةُ     ،من علوم األسرار  

ـــع  {،ألصـــحاب القابليـــات لَم اللَّـــه إِنا ولَنـــب س مهنـــدِي هـــا لَن وا فِينـــداهج الَّـــذِينو
الْمسِنِني١(.)"}ح(

واهللا، اني َألعلَم النـاس بكـلّ فتنـٍة هـي           : قال حذيفة بن اليمان   ... 
ومايب إالّ أنْ يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه . كائنة، فيما بيين وبني الساعة

)٢(..أَسر إيلّ يف ذلك شيئاً، لَم يحدثه غرييوسلم ) وآله(

:ويقول إبن تيمية

س وتقدميهم له علـى األنفـ      ،وطاعة اخللق له   ،مرهوهو مع ظهور أ   ... (
بغلتـه  إالّ،لهوال بعرياًوال شاةً،وال ديناراً ف درمهاً خلّم ي مات ولَ  ،واألموال

بتاعهـا  إمـن شـعريٍ   على ثالثني صـاعاً    ،ودرعه مرهونة عند يهودي   ه،  وسالح
والبـاقي يـصرفه يف مــصاحل   ،منــه علـى أهلـه  ينفـق وكـان بيـده عقـار   ،ألهلـه 

وهـو يف كـلّ  ،من ذلكشيئاًوال يأخذ ورثته   ،ه ال يورث  فحكم بأن  ،املسلمني
مـا يطـول     ،وفنـون الكرامـات    ،اآليـات عجائـب ن  يظهر علـى يديـه مـ       وقٍت

)٣(.)..ما كان وما يكونِربخخربهم ِبوي،وصفه

.١٧٧هامش الصفحة / املراجعات)١(
وسـلم فيمـا   )وآلـه (أخبـار الـنيب صـلى اهللا عليـه     / كتاب الفنت وأشراط الـساعة    / صحيح مسلم  )٢(

.٧٢٩٦احلديث . م الساعةيكون اىل قيا
.٤٤١و٤٤٠صفحة /اخلامسزءاجل/ اجلواب الصحيح)٣(
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) وآلـه (علَيـهِ  فَأَوِلياُء اهللا الْمتقُونَ هـم الْمقْتـدونَ ِبمحمـِد صـلَّى اهللا      (.. 
فَيفْعلُونَ ما أَمر ِبِه وينتهونَ عما عنه زجر، ويقْتدونَ ِبـِه ِفيمـا بـين لَهـم      وسلم  

             ِمـن اُهللا ِفـي قُلُـوِبِهم قْـِذفيو ،ـهوٍح ِمنرالِئكَِتـِه وِبم مهـديؤِفيِه، فَي وهِبعتأَنْ ي
.الْكَرامات الَِّتي يكِْرم اُهللا ِبها أَوِلياَءه الْمتِقنيهمأَنواِرِه، ولَ

ِبالْمسِلِمني، كَما وِخيار أَوِلياِء اِهللا كَراماتهم ِلحجٍة ِفي الديِن، أَو ِلحاجٍة
.ككَذَِلوسلم ) وآله(كَانت معِجزات نِبيِهم صلَّى اُهللا علَيِه 

وكَرامات أَوِلياِء اهللا إنمـا حـصلَت ِببركَـِة اتبـاِع رسـوِلِه صـلَّى اُهللا علَيـِه         
فَِهي ِفي الْحِقيقَِة تدخلُ ِفي معِجزاِت الرسوِل صـلَّى اُهللا علَيـِه            ،وسلم) وآله(
حصا ِفـي كَفِّـِه، وِإتيـاِن الـشجِر         ِمثْلُ انِشقَاق الْقَمِر، وتسِبيِح الْ     ،وسلم) وآله(

وِإخباِرِه إلَيِه، وحِنِني الِْجذِْع إلَيِه، وِإخباِرِه لَيلَةَ الِْمعراِج ِبِصفَِة بيِت الْمقِْدِس،      
)١(. )..ِبما كَانَ وما يكُونُ

) اِء ِمنِبيِر اَألنيالَِّتي ِلغ اتِجزعا الْمأَمو "الِعلِْمبِف وفَِمثْلُ "اِب الْكَش ،
)٢(.)قَوِل عمر ِفي ِقصِة ساِريةَ، وِإخباِر أَِبي بكٍْر ِبأَنَّ ِببطِْن زوجِتِه أُنثَى

..عمريدعلىظهرما/ األصبهايننعيمأليبالنبوةيف دالئل: أقول

أمحدثنايبة،شأيببنعثمانبنحممدثنا: قالخالدبنبكرأبوحدثنا
أنّنـافٍع، عـن السراج،الرمحنعبدعنخوط،بنأيوبثنا: قاليونسبن

خيطـب عمـر فبينا. سارية:لهيقالرجالًعليهافاستعملسريةً،بعثعمر

.٢٧٤صفحة / ١١اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
.٣١٨صفحة / قاعدة شريفة يف املعجزات والكرامات: باب/ نفس املصدر السابق)٢(
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٢٠٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

.اجلَبلياساريةاجلَبل،ياسارية: فقالاجلمعةيوم

وبينـهما ،اجلمعـة يومالساعةتلكيفاجلبلإىلإحنازقدفوجدوا سارية 
.شهٍرمسريةُ

لعمر بن )املعجزة(الشيخ حممد ناصر الدين األلباين هذه دورأَ: أقول
:، وختم التعليق على هذه القضية قائالًاخلطاب

 ..كرامةٌوهي.ثابتةٌصحيحةٌةُفالقصأكربهأنقذحيث،عمرهاِباهللام
فةاملتـصو همـ عزمـا فيهـا ليسولكن،بهالفتكأواألسِرمناملسلمنيجيش

أو،)الـشرع رفعـ يف(اإلهلـام بـاب مـن هـو ماوإنالغيب،علىالعطّاإلمن
يفكمـا يـصيب فقـد ،معصوماًليسالذياحلاضرالعصرعرفيف)التخاطر(

لكـلّ البـد كانولذلكالبشر،علىالغالبهوكماخطئيوقد،احلادثةهذه
يفالوقـوع خـشية فعٍلأوقوٍلمنمنهيصدرماكلّيفبالشرعدالتقيمنويلٍّ

جـامعٍ بوصـفٍ تعـاىل اهللاوصـفها الـيت الواليـة عـن بـذلك فيخرجاملخالفة،
اء اللَّـِه ال      {: فقال،شامٍل لِيـأَو ال     أَال إِنو هِملَـيع فـوخ     ُنـونزحي ـم٦٢(ه (  الَّـذِين

تَّقُونكَانُوا يوا ون١(.. .}آم(

:، يقول األلبايناء الغليلإروويف 

إنّ :أنها قالت،وسلم) وآله(عن عائشة زوج النىب صلى اهللا عليه .. 
    لَها جادحـا حـضرته الوفـاة    ، عشرين وسقاً من ماله بالغابـة أبا بكر  كان نفلم

وال أعـز  ، بعـدى منـكِ    غـىن ىل  ما ِمن الناس أحـد أحـب إ       ، واهللا يا بنية  : قال

.١١١٠احلديث . ١٠٤-١٠١صفحة / اجلزء الثالث/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٠٨

فلـو كنـتِ   ، حنلتـِك جـاد عـشرين وسـقاً       وإنـي كنـت   ، منـكِ  علي فقراً بعدي  
ما هـو اليـوم مـالٌ وارثٌ   ، كان لِكواحتزتيهِ دتيِهجدمـا مهـا أخـواِك   ، وإنوإن ،

يا أبِت، واهللا لـو  : فقلت: قالت عائشة.على كتاب اهللا   موهفاقتِس، وأختاِك
ذو بطن : بو بكرفَمِن األخرى؟ فقال أ، أمساءيما هإن، كان كذا وكذا لتركته

.بنِت خارجة، أراها جارية

، من طريق شعيب    )١٧٨/ ٦(و ،عن مالك  )٦/١٧٠(وأخرجه البيهقى   
.بهيعن الزهر

 قول األلباين(قُلت( :على شرط الشيخني صحيح وهذا إسناد.)١(

:، فإنهم يقولون بشأايف كتبهمهذه احلادثةمإثباعند و: أقول

)٢(.بكرأيباتكراممنالقصةوهذه... 

.١٦١٩احلديث / ٦١صفحة / اجلزء السادس/ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)١(
.٣٠٣صفحة / اجلزء الثاين/ ذيب األمساء للنووي)٢(
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٢٠٩

إذن ملاذا فَعلَها النيب االكرم !جيوز اجلمع بني الصالتنيال
!؟صلى ا عليه وآله وسلم 

ليسهل على .. إنّ اهللا عز وجلّ قد أعطى الرخصة يف كثٍري من العبادات
وِليبين انّ الدين هـو ديـن يـسٍر       . .صلى اهللا عليه وآله وسلم    أمة نبيه حممد    

..دين عسروليس 

محمـدٍ بـن الْحـسين حـدثَنا : قَـالَ موسىبِنأَحمدبناللَِّهعبدأَخبرنا
ا: قَالَالذَّاِرعثَندوحٍنأَبصِمح-نيصحنٍربيما : قَالَ-نثَنـدح امِهـش ـنب
علَيـهِ اللَّـه صـلَّى اللَّـهِ رسولُقَالَ: قَالَ،عباٍسابِنعِن،ِعكِْرمةَعنحسانَ

.)عزاِئمهتؤتىأَنْيِحبكَمارخصهتؤتىأَنْيِحباهللاِإنَّ(:وسلم) وآله(

)١(.. صحيح: األلباينالشيختعليق 

: حـدثنا عمـرو بـن دينـار، قـال         : حدثنا شـعبة، قـال    : ، قال آدمحدثنا
) وآله(ى النيب صلى اهللا عليهصلّ: زيد، عن بن عباس، قال مسعت جابر بن    

)٢(.ومثانياً مجيعاً،سبعاً مجيعاًوسلم 

.٣٥٥احلديث / ٣٧٩صفحة / اجلزء األول/ التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان لأللباين)١(
.٥٦٢احلديث . وقت املغربباب / كتاب مواقيت الصالة/ صحيح البخاري)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢١٠

أبـا مسعـت : قـال حنيـف، بـن سـهل بـن عثمانبنبكرأبوأخربنا… 
حىتخرجنامثالظهر،العزيزعبدبنعمرمعصلّينا: يقولسهلبنأمامة
هذهماعميا: فقلتعصر،اليصلّيفوجدناهمالك،بنأنسعلىدخلنا

عليـه اهللاصلىاهللارسولصالةوهذهالعصر،: قالصلّيت؟اليتالصالة
)١(.معهنصلّيكنااليتوسلم ) وآله(

صلَّينا مع عمر بِن عبِد الْعِزيـزِ  : عن خالِّد بِن خالٍّد اَألنصاِري قَالَ    ...
: نِس بِن ماِلٍك فَوجدناه قَاِئما يصلِّي فَلَما انصرف قُلْناثُم دخلْنا علَى أَيوماً

ِإنما انصرفْنا اآلنَ ِمـن     : الْعصر فَقُلْنا : يا أَبا حمزةَ أَي صالٍة صلَّيت؟ قَالَ      
        سِزيِز، فَقَالَ أَنِد الْعبِن عب رمع عا ماهنلَّيِر صولَ اللَِّه : الظُّهسر تأَيي رِإن

.يصلِّي هكَذَا فَال أَتركُها أبداًوسلم ) وآله(صلَّى اللَّه علَيِه 

)٢()٤٩٦/ صحيح سنن النسائي(-صحيح: تعليق الشيخ األلباين

العقَيلـي، شقيقبناهللاعبدعنحدير،بنعمرانحدثناوكيع،حدثنا...
ثُـم .فـسكت .الـصالةَ : قالثُم.فسكت.الصالةَ: عباسإلبنرجلٌقال: قال
بـني جنمـع وكنـا بالـصالِة؟ أتعلّمنالك،أُمال: قالثُم.فسكت.الصالةَ: قال

)٣(.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعهدعلىالصالتني

.٥٤٩احلديث . العصروقتباب/ نفس املصدر السابق)١(
. ١٤٢ص / بـاب مواقيـت الـصالة     / اجلـزء الثالـث   / التعليقات احلسان على صـحيح ابـن حبـان         )٢(

.١٥١٢احلديث 
احلـديث  . احلـضر يفالـصالتني بـني اجلمـع باب/ وقصرهااملسافرينصالةكتاب/ مسلمصحيح )٣(

١٦٤٥.
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٢١١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

بـن معـاذ حـدثنا الطفيل،أبوواثلةبنعامرحدثناالزبري،أبوحدثنا... 
بنيتبوكغزوةيفوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولجمع:قالجبل،
.والعشاءاملغربوبنيوالعصر،الظهر

يحـِرج الأنْأراد: فقـال : قـال ذلك؟علىحملَهما: فقلت: قال
)١(.أُمِتِه

إِلَـى  ة لِـدلُوِك الـشمِس   أَِقـِم الـصال  {: يف معرض حديثه عـن قولـه تعـاىل       و
رآَن اْلفَجـرِ     لِ وقـُ قِ اللَّيـيقــول املباركـة مـن سـورة اإلســراء  ٧٨اآليــة . }غَـس ،

:الفخر الرازي

فإنْ فَسرنا الغسق بظهور أول الظلمة، كان الغسق عبارة عن أول ... (
وقـت  : املغرب، وعلى هذا التقدير يكـون املـذكور يف اآليـة ثالثـة أوقـات            

ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال  الزوال، ووقت أول املغرب،     
وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بني هاتني الصالتني، وأن            
يكون أول املغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً  
بني هاتني الصالتني، فهذا يقتضي جواز اجلمـع بـني الظهـر والعـصر وبـني                

)٢(.)..قاًاملغرب والعشاء مطل

، الحــظ رأي إبــن تيميــة يف موضــوع اجلمــع بــني  )هــداك اهللا(أخــرياً 
:الصالتني، وأكاذيبه

.١٦٤٧و١٦٤٨و١٦٤٦األحاديث / نفس املصدر السابق)١(
.٢٣صفحة / ٢١اجلزء / التفسري الكبري)٢(
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 ..)شيعةُوغَلَتلّونصارواحىتاآلخر،اجلانبيفعليصمعالعصري
وقتهاقبلدائماًاملغربمعالعشاءويصلّوناخلاص،وقتهاقبلدائماًالظهر

املتـواتر خـالف وهذا،األوىلوقتيفدائماًتنيالصالبنيفيجمعون،اخلاص
يفعلـه كـان مـا إناجلمعإنّف،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولةنسمن

فعلهأنهاألئمةعندتواترالذيفإنّ،األوىلوقتيفاجلمعسيماال،لسبٍب
ال،دائماًيفعلهيكنملَهأنخالفوال،نزاعففيهبغريهافَعلَهماوأما. بعرفة

،ومزدلفـة بعرفـة إالّجيمـع ملَـ الـوداع حجـة يفبـل ،السفريفوالاحلضِريف
.تبوكغزوةيفاجلمععنهروىولكن

تـرك عليـه والغالـب ،لـسببٍ نـادراً لكن،باملدينةعمجهأنأيضاًيورو
؟دائماالصالتنيبنيجيمعفكيف،اجلمع

العصرتقدميمنخريفهوالعصِروقتإىلالظهريؤخرونكانواإذاوأولئك
)١(.إنتهى هذيانه. )..التقدميجمعمنخريالتأخريجمعفإنّالظهر،وقتإىل

عـن  حـدثنا الليـث، عـن ابـن شـهاب، عـن عـروة،         : حدثنا قتيبة، قال  
صلّى العصر، والشمس وسلم ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : عائشة

)٢(..من حجرايءالفَيف حجرا، لَم يظهر

نّ أ، ال ميكن أنْ يدعي شخص )الصحيحة(بقراءة هذه الرواية: أقول
..حسب قول إبن تيمية! وكان شراً.اجلمع بني الصالتني كان مجع تأخٍري

.٢٠١صفحة / اجلزء السادس/ السنةمنهاج)١(
.٥٤٥احلديث . باب وقت العصر/ كتاب مواقيت الصالة/ صحيح البخاري)٢(
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٢١٣

!يف النار؟)صلى ا عليه وآله وسلموالد النيب (ا بن عبد املطلب هل عبد
 ....   عن انس أنّ رـا  . قال يارسـول اهللا أيـن أيب؟ قـال يف النـار        الًجفلم

)١(!.إنّ أيب وأباك يف النار: قَفّى دعاه فقال

كيف خياطب اهللا سبحانه وتعاىل حبيبه املصطفى       ،)هداك اهللا (الحظ  
ــه وآلــه وســلم  ــه ٢١٩يف اآليــة صــلى اهللا علي : مــن ســورة الــشعراء بقول

}اِجدِينفِي الس كَتقَلُّبو{ ..

دـِن          حِر بِبـش ـنب نـسثنـا الْح ،بدـؤـالٍد الْمخ ـنانُ بملَيالٍد سو خا أَبثَن
عـِن ابـِن عبـاٍس، ِفـي قَـوِل اللَّـِه عـز          مسِلٍم الْكُوِفي، ثنا سِعيد، أنبأ عطَاٌء،       

صـلَّى اللَّـه علَيـِه       -مازالَ النِبـي  : "، قَالَ "وتقَلُّبك ِفي الساِجِدين  : "وجلَّ
)٢(".يتقَلَّب ِفي أَصالِب اَألنِبياِء حتى ولَدته أُمه-وسلم ) وآله(

:، بقولهوقد أثىن إبن تيمية على إبن أيب حامت

مثل تفسري حممد بن جرير الطربي،    أهل العلم الكبار أهل التفسري،      .. (

.٥٠٦احلديث . هو يف النارباب بيان إنّ من مات على الكفر ف/ كتاب اإلميان/ صحيح مسلم)١(
.١٦٠٢٩احلديث . ٢٨٢٨ص / ٩ج / سورة الشعراء/ تفسري القرآن العظيم إلبن أيب حامت)٢(
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املنذر، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحـيم،  وابن ، وإبن أيب حامت،  وبقي بن خملد  
..فلم يذكروا فيها املوضوعاتوأمثاهلم،

وغريهـم مـن العلمـاء األكـابر     ، وأيب بكر بن املنذر،    وإبن أيب حامت  ... 
الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق، وتفاسـريهم متـضمنة للمنقـوالت الـيت              

)١(.بن أيب حامتإنتهى توثيق إبن تيمية إل. )..يعتمد عليها يف التفسري

ومما يدلّ أيضاً على أنّ أحداً من آبـاء حممـد عليـه الـسالم مـا كـان مـن                     
لَم أزلْ أُنقَلُ من أصالب الطاهرين إىل أرحام (:املشركني قوله عليه السالم

)٢(.)الطاهرات

ــا املـشركون نَجـس  {: وقـال تعـاىل   ٢٨آيــة / ســورة التوبـة . (}إِنَّم( ،
..نّ أحداً من أجداده ما كان من املشركنيإ: وذلك يوجب أن يقال

وأخرج ابن أيب حامت وابن مردويه وأبو نعيم يف الـدالئل عـن ابـن          ..
ما زال النيب صـلى اهللا  : ، قال}وَتقَلُّبك فِي الـساِجدِين {: عباس يف قوله  

.يتقلّب يف أصالب األنبياء حىت ولدته أمهوسلم ) وآله(عليه 

سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا        : ابن عباٍس قـال    وأخرج ابن مردويه عن   
أنت وأمي، أين كنـت وآدم يف اجلنـة؟ فتبـسم            بأيب: فقلتوسلم  ) وآله(عليه  

إنـي كنـت يف صـلبه، وهـبط إىل األرض وأنـا يف        : حىت بدت نواجذه، مث قال    
صـلبه، وركبـت الـسفينة يف صـلب أيب نـوح، وقُـذفت يف النـار يف صــلب أيب        

.١٧٩و١٣صفحة / ٧اجلزء / منهاج السنة)١(
.)وتقلّبك يف الساجدين(تفسري آية / ٣٣صفحة / ١٣اجلزء / التفسري الكبري للفخر اللرازي)٢(
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٢١٥..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

يلْتِق أبواي قَطُّ على سفاح، لَم يزل اهللا ينقلين من األصالب    ولَم إبراهيم،
الطَيبة إىل األرحام الطاهرة، مصفّى مهذّباً، ال تتشعب شعبتان إالّ كنت يف        

)١(.خريمها

!وهو يفدي والديِه سعداً،صلى اهللا عليه وآله وسلمواآلن الحظ النيب 

، عـن بكَـري بـن       -يعين ابن إمساعيل   -حدثنا حممد بن عباد، حدثنا حامت       
وسـلم  ) وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه،       

كان رجلٌ ِمن املـشركني قـد أحـرق املـسلمني،           : قال جمع له أَبويِه يوم أُحٍد    
)٢(...إرِم، ِفداك أيب وأُمي:وسلم) وآله(فقال له النيب صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه وآله ، فما فائدة قوله !يف النار)عبد اهللا(إذا كان : لأقو
املُشِرك (فداك أيب   : ؟ هل يريد أن يقول له     )فداك أيب وأُمي  : (ِلسعٍدوسلم  
ِجسهل هذا هو مستوى إبن أيب وقّاص؟ وهل هذا مث !.، والعياذ باهللا؟)الن

!من فضائلِه؟

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     اهللا   وعلى فرض صحة الرواية، فإنّ رسول     
وهـذا مـن   .، إالّ ألنه جيلّهما ويعظّمهمـا    )عليهما السالم (لَم يفِْد سعداً بأبويِه     

بـاهللا جـلّ شـأنه، ودليــلٌ علـى أَنهمـا آمنــا      )سـالم اهللا عليهمــا (أدلّـة إمياِنهمـا   
.. عليه السالم)إبراهيم(بوحدانيته، وكانا على ِملّة خليل الرمحن 

.٤١٨ص )/ وتقلبك يف الساجدين(تفسري آية / ٢١٨باب / ٧ج / للسيوطيتفسري الدر املنثور)١(
.٦٢٦٣احلديث .باب يف فضل سعد بن أيب وقاص/ فضائل الصحابة كتاب / صحيح مسلم)٢(
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٢١٦

السيدة آمنة بنت وهب (صلى ا عليه وآله وسلم هل والدة النيب 
مشركة؟)عليها السالم

مــا كَـان لِلنِبــي والَّـذِين َآمنــوا َأن يــسَتغِْفروا   {: بـسم ا الــرمحن الـرحيم  
/ }هم أَصحاب الْجحِيمِلِلْمشرِكِني ولَو كَانُوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّ       

.من سورة التوبة١١٣اآلية 

بعد أن ى اهللا تعاىل نبيه الكرمي بعدم اإلستغفار للمشركني، نـرى الـنيب      
يعصي ربه عز وجلّ، ويطلب اإلستغفار ألمِه آمنـة  صلى اهللا عليه وآله وسلم     

!: بنت وهب

زار رسول : اليب هريرة قأعن ، عن أيب حازم، يزيد بن كيسانعن ... 
: قـرب أمــِه فبكـى وأبكـى مــن حولـه فقــال    وسـلم  ) وآلــه(اهللا صـلى اهللا عليـه  

زور قربها فأذنَ أنْ أستأذنته يف إو!إستأذنت ربي يف أنْ أستغفر هلا فَلَم يؤذن يل
)١(!يل

وسلم ربـه عـز وجـلّ يف    )وآله(باب استئذان النيب صلى اهللا عليه     / كتاب اجلنائز / صحيح مسلم  )١(
!
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٢١٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

ه عندما وضعتصلى اهللا عليه وآله وسلم والدة رسول اهللا الحظ : أقول
وهــذا ثابــت يف ،خيــرج منــهارأت نــوراً)لــه الفــداءروحــي وأرواح العــاملني(

..السنةيف كتبدروامالصحيح ِم

أن ترى هذه ، )حسب إدعاء أتباع مدرسة سنة الصحابة(كيف ملشركٍة
وآلـه ى اهللا   صـل الـنيب   مثل نور    كيف حتمل برمحها نوراً   و؟الكرامة العظيمة 

؟هتفمن أين لكم تكفري والد.. وسلم؟

وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولعنساريةبناضالعربوعن
ــه ــالأن ــدإين: ق ــوباهللاعن ــينيخــامت: مكت ــهيفملنجــدلٌآدموإنّالنب ،طينت

رأتالـيت يأمـ ورؤيا،عيسىوبشارة،إبراهيمدعوة:أمريلبأووسأخربكم
.الشامقصورمنههالَأضاَءنورهلاجرخوقدينتعضوحني

)١(..صحيح: الشيخ األلباينتعليق

يزيـد بـن كيـسان أبـو     :ا احلـديث يف مـسلم  هذواة ِلالرنِمإنّ  الحظ  مثّ  
..إمساعيل اليشكري

لـيس  : سألت حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان فقال       : إبن املديين قال  
)٢(.هو ِممن يعتمد عليه

"
.٢٢٧٣احلديث. زيارة قرب أُمه

/ بـاب فـضائل سـيد املرسـلني       / ١٦٠٤صـفحة   / اجلـزء الثالـث   / مشكاة املصابيح بتحقيق األلباين    )١(
. )٢١(-٥٧٥٩احلديث 

.١٢٠٩ترمجة / ٢٨٥ص / ٩ج / اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢١٨

)١(..ليس ِممن يعتمد عليه...:وقال البخاري

قيلــي يف كتابـه الــضعفاء ومــن نـسب إىل الكــذب ووضــع   وذكـره الع 
)٢(. احلديث

)٣(. وذكره أيضاً إبن اجلوزي يف كتاب الضعفاء واملتروكني

!وهو يفدي والديِه سعداً،صلى اهللا عليه وآله وسلمواآلن الحظ النيب 

، عـن بكَـري بـن       -يعين ابن إمساعيل   -حدثنا حممد بن عباد، حدثنا حامت       
وسـلم  ) وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه ن عامر بن سعد، عن أبيه،      مسمار، ع 

كان رجلٌ ِمن املـشركني قـد أحـرق املـسلمني،           : قال جمع له أَبويِه يوم أُحٍد    
)٤(...إرِم، ِفداك أيب وأُمي:وسلم) وآله(فقال له النيب صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه وآله وله ، فما فائدة ق!يف النار)آمنة(إذا كانت : أقول
املُشِركَة (فداك أُمي : ؟ هل يريد أن يقول له)فداك أيب وأُمي: (ِلسعٍدوسلم 
!.، والعياذ باهللا؟)النِجسة

!فهل هذا هو مستوى إبن أيب وقّاص؟ وهل هذا من فضائلِه؟

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     وعلى فرض صحة الرواية، فإنّ رسول اهللا        
ولكومـا  . ، إالّ ألنه جيلّهمـا ويعظّمهمـا  )عليهما السالم(سعداً بأبويهِ   لَم يفْدِ   

.٣٣٠٩ترمجة / ٣٥٤ص / ٨ج / التأريخ الكبري)١(
.٢٠١٢ترمجة / ١٥٠٢صفحة / اجلزء الرابع)٢(
.٣٨٠١ترمجة / ٢١٢فحة ص)٣(
.٦٢٦٣احلديث .باب يف فضل سعد بن أيب وقاص/ فضائل الصحابة كتاب / صحيح مسلم)٤(
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٢١٩..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

.على دين إبراهيم عليه السالم

/ ٥٧اآليـة  .}إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسوَله لَعنهم اللَّـه ِفـي الـدنْيا واَآلخِـرِة      {
..األحزاب

الليل والنهار، وعلى إبنـكِ  فسالم اهللا عليِك مني أبداً ما بقيت وبقي   
الواحد القهار، واللعن الدائم على الطاعنني به وبآله املبعوث رمحةً للربية من

.الطيبني األطهار
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٢٢٠

لسعد بن أبي )واِلديِه(جمع صلى ا عليه وآله وسلم هل النيب 
!وقاص يوم أُحدٍ

قرب وسلم  ) وآله(ليه  زار رسول اهللا صلى اهللا ع     : يب هريرة قال  أعن  ... 
إستأذنت ربي يف أنْ أستغفر هلا فَلَم يؤذن : أمِه فبكى وأبكى من حوله فقـال  

)١(!زور قربها فأذنَ يلأنْ أستأذنته يف إو!يل

ا فلمـ .يب؟ قـال يف النـار  أيـن  أعن انس أنّ رجالً قال يارسـول اهللا         .... 
)٢(.!إنّ أيب وأباك يف النار:قَفّى دعاه فقال

يف صلى اهللا عليه وآله وسلم خياطب اهللا سبحانه وتعاىل حبيبه املصطفى 
.. }وَتقَلُّبك فِي الساِجدِين{: من سورة الشعراء بقوله٢١٩اآلية 

:إبن أيب حامتما جاء يف تفسري الحظ 

وسلم ربـه عـز وجـلّ يف    )وآله(باب استئذان النيب صلى اهللا عليه     / كتاب اجلنائز / صحيح مسلم  )١(
.٢٢٧٣احلديث. زيارة قرب أُمِه

احلـديث  . ب بيان إنّ من مـات علـى الكفـر فهـو يف النـار        با/ كتاب اإلميان / نفس املصدر السابق   )٢(
٥٠٦.
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٢٢١..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

شِر بـنِ  حدثَنا أَبو خالٍد سلَيمانُ بـن خـالٍد الْمـؤدب، ثنـا الْحـسن بـن ِبـ        
عـِن ابـِن عبـاٍس، ِفـي قَـوِل اللَّـِه عـز          مسِلٍم الْكُوِفي، ثنا سِعيد، أنبأ عطَاٌء،       

) وآله(مازالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه : "، قَالَ"وتقَلُّبك ِفي الساِجِدين: "وجلَّ
)١(".ى ولَدته أُمهيتقَلَّب ِفي أَصالِب اَألنِبياِء حتوسلم 

:بقولهوقد أثىن إبن تيمية على إبن أيب حامت، 

، مثل تفسري حممد بن جرير الطربي،       أهل العلم الكبار أهل التفسري    .. (
وابن املنذر، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحـيم،   وإبن أيب حامت،  وبقي بن خملد،    

..فلم يذكروا فيها املوضوعاتوأمثاهلم، 

مـن العلمـاء األكـابر      وأيب بكر بن املنذر، وغريهـم     ،  أيب حامت  وإبن... 
الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق، وتفاسـريهم متـضمنة للمنقـوالت الـيت              

)٢(.إنتهى توثيق إبن تيمية إلبن أيب حامت. )..يعتمد عليها يف التفسري

!وهو يفدي والديِه سعداً،صلى اهللا عليه وآله وسلمالحظ النيب واآلن 

بـن ريكَـ بعـن ،-إمساعيلابنيعين-حامتحدثناعباد،بنحممدحدثنا
وسـلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأنّأبيه،عنسعد،بنعامرعنمسمار،

عميِهلهجوأَبٍديوملٌكان: قالأُحجاملـسلمني، أحـرق قـد املـشركني ِمنر
:قـال ،وأُمـي أيبِفـداك ،إرِم:وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبلهفقال

تعزنصلٌفيهليسبسهٍملهفَن، تـبفـسقط، جنبـه فأص فَتعورتـه، فانكـش

.١٦٠٢٩احلديث . ٢٨٢٨ص / ٩ج / سورة الشعراء/ تفسري القرآن العظيم إلبن أيب حامت)١(
.١٧٩و١٣صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٢٢

)١(.نواِجِذِهإىلنظَرتحىت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفضحك

، فمـا  !نّ أبوي النيب يف النار   فإكما مر علينا يف احلديثَني األولَني،       : أقول
هل يريد أن يقـول     ؟)فداك أيب وأُمي  (:صلى اهللا عليه وآله وسلم    دة قوله فائ
!.فداك أيب وأُمي املُشِركَني؟:له

!هل هذا هو مستوى إبن أيب وقّاص؟ وهل هذا من فضائلِه؟

صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى فرض صحة الرواية، فإنّ رسول اهللا 
، إالّ ألنه جيلّهما ويعظّمهما، وهذا من )معليهما السال(لَم يفِْد سعداً بأبويِه 

أدلّة إمياِنهما باهللا جلّ شأنه، ودليلٌ على كوِنهما كانا على الوحدانية، وعلى 
..عليه السالم)إبراهيم(ِملّة خليل الرمحن 

.٦٢٦٣احلديث.وقاصأيببنسعدفضليفباب/ فضائل الصحابة كتاب/ مسلمصحيح)١(
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٢٢٣

ناخالِدصلى ا عليه وآله وسلم النيب والِدا! ابن تيمية وأتباعهيف مدرسة 
! يف النار

:ظ رأي إبن تيميةالح

فَلَم يك : فَبين اهللا تعاىل أنه ال توبةَ ِلمن مات كافراً، وقال تعاىل.. (
ينفعهم إميام لَما رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك   

فأخرب أنّ سنته يف عباده أنه ال ينفع اإلميان بعد رؤية البأس، فكيف . الكافرون
: ويف صحيح مسلم أنّ رجالً قال للنيب. ملوت وحنو ذلك من النصوصبعد ا

. إنّ أيب وأباك يف النار: إنّ أباك يف النار، فلما أدبر دعاه فقال: أين أيب؟ قال
إستأذنت ريب أن أزور قرب أمي، فأَِذنَ يل،  : ويف صحيح مسلم أيضاً أنه قال     

)١(. )..وإستأذنته يف أنْ أستغفر لَها فَلَم يأذن يل

من أبويه، وقد ى وسلم ) وآله(وكما خلق نبينا صلى اهللا عليه (... 
إنّ أباك : أين أيب؟ قال: عن اإلستغفار ألمه، ويف الصحيح أنّ رجالً قال له

.٣٢٦-٣٢٥صفحة / رسالة يف عذاب القرب/ اجلزء الرابع/ جمموع الفتاوى)١(
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)١(. )..إنّ أيب وأباك ىف النار: يف النار، فلما أدبر دعاه فقال

وهجومه علـى   )م١٩٩٩-هـ١٤٢٠سنة   ىاملتوفّ(أللباين  اواآلن الحظ 
صـلى اهللا  خـري اخللـق أمجعـني    ديواِلـ )كُفـرِ (العلماء الّذين يكذّبون أحاديـث   

:عليه وآله وسلم

:مسلم! الرواية اليت وردت يف صحيحذَكَر ، !ففي سلسلته الصحيحة

 "ارإنّ أيب وأباك٢(."يف الن(

:، وبعد أن يأيت بطرق احلديث، يقول األلباين١٨٠ويف الصفحة 

واعلَم أيها األخ املسلم أنّ بعض الناس اليـوم وقبـل اليـوم، ال             (... 
إستعداد عندهم لقبول هذه األحاديث الصحيحة، وتبني ما فيها من احلُكم 

بل إنّ فيهم من     ،وسلم) وآله(دِي الرسول صلى اهللا عليه    على والِ  بالكُفِر
ار التعرض لذكر هذه ستنكر أشد اإلستنكييظن أنه من الدعاة إىل اإلسالِم، لَ

، ويف إعتقادي أنّ هذا اإلستنكار إنما ينصب        !األحاديث وداللتها الصرحية  
. الّذي قالَها إنْ صـدقوا ِبهـا  ،وسلم) وآله(منهم على النيب صلى اهللا عليه    

علـى األئمـة الّـذين    : كفر بواح، أو علـى األقـلِّ  -كما هو ظاهر -وهذا  
   حوها، وهذا فسقوها وصحوـه يلـزم منـه تـشكيك              رألن ،صـراح أو كفـر

املسلمني بدينهم، ألنه ال طريق هلم إىل معرفته واإلميان به، إالّ مـن طريـق               
، بدينِهبصٍريكما ال خيفى على كل مسلٍم،وسلم) وآله(نبيهم صلى اهللا عليه 

.٢٦٢صفحة / ٢٧اجلزء / نفس املصدر السابق)١(
.٢٥٩٢احلديث . ١٧٧الصفحة / القسم األول-الد السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة )٢(
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والناس - فإذا لَم يصدقوا ا، لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم 
كان يف ذلك فتح باٍب عظيٍم جـداً لـرد           -يف ذلك خمتلفون أشد اإلختالف      

 ِلياب الذين إبتاليوم من كثري من الكُت مشاهد األحاديث الصحيحة، وهذا أمر
املسلمون بكتابام، كالغزايل، واهلويدي، وبليق، وابن عبد املنان، وأمثاهلم 

!.عيفها إالّ أهواؤهمِممن ال ميزان عندهم لتصحيح األحاديث وتض

املشفق على دينه أنْ يهدم بأقالم بعض املنتسبني -واعلَم أيها املسلم    
أنّ هذه األحاديث وحنوها ِمما فيه اإلخبار بكفِر أشخاٍص أو إميام، -إليه 

:إنما هو من األمور الغيبية اليت جيب اإلميان ا وتلقّيها بالقبول، لقوله تعاىل
ون بِالْغَيـبِ  )٢(لِك الْكَِتاب ال ريب فِيِه هدى لِلْمتَِّقني َذ )١(امل  { مِنـؤي الَّذِين{ .

وما َكان لِمؤِمنٍ ولَا مؤمِنٍة ِإذَا َقـَضى اللَّـه ورسـولُه      {: وقوله،  )٣-١: البقرة(
  ــرِهِم أَم مِــن ةــر اْلخِي ــم لَه كُــوني ا أَنــر ــاإلعراض ، )٣٦: األحــزاب. (}أَم ف

: - وأحالهما مر - عنها، وعدم اإلميان ا يلزم منه أحد أمرين ال ثالث هلما 
وإما تكذيب رواا الثقات، ،وسلم) وآله(إما تكذيب النيب صلى اهللا عليه 

.كما تقدم

وأنا حني أكتب هذا، أعلم أنّ بعض الذين ينكرون هذه األحاديث أو 
يف بعض -عفا اهللا عنا وعنه      -اطالً، كما فعل السيوطي     يتأولوا تأويالً ب  

) وآله(رسائله، إنما حيملهم على ذلك غلوهم يف تعظيم النيب صلى اهللا عليه 
وسلم ) وآله(وحبهم إياه، فينكرون أن يكون أبواه صلى اهللا عليه           ،وسلم

) وآله(كما أخرب هو نفسه عنهما، فكأنهم أشفق عليهما منه صلى اهللا عليه 
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.األلباينإنتهى كالم. )!...!وسلم

، فبعد أنْ ى عن     !الحظ التناقضات يف أقوال الشيخ األلباين     : أقول
، الحظ رأيه وطعنه بالرواة والصحاح يف )!صحاح املسلمني(:التشكيك بـ 

:، فهو يقولكتبه األخرى

 ..)بأنّالقولاوأمفقدالبخاريلهروىنمِمفهوالقنطرةجاوزالام
بأسالطالعإلهنوم.العسقاليناحلافظكأمثال،التحقيقأهلإليهيلتفت

)١(.)..نقولماصدقيعلم)التقريب(ِهكتاِبعلىبه

:يف السلسلة الصحيحةعند تعليقه على حديٍثكذلك يقول و

مـن طريـق األعـرج عـن أيب          )٧٤٤٩(وقد وقع يف رواية للبخـاري       (...
..وهي بال شك رواية شاذّة". اجلنة".. ، مكان "لناروينشئ ل: "هريرة، بلفظ

عشراتمنمثالاحلديثهذايفالشذوذهذا: )األلباينقول(فأقول
صـحيح "لــ بونيتعـص الـذي الناشـئني بعـض جهلعلىتدلّاليتاألمثلة

مـا كـلّ بـأنّ يقطعونو ،أعمىتعصباً" مسلمصحيح"لـكذاو ،"البخاري
)٢(.. )!صحيحفيهما

كتـابي البخـاري    (، الحـظ مـا يقولـه األلبـاين عـن            )هداك اهللا (خرياً  أ
:)ومسلم

)الصحيحني(وليس معىن ذلك أنّ كلّ حرٍف أو لفظٍة أو كلمٍة يف   (.. 

.١-١٤٨٩باب / ٣١٠صفحة /اجلزء اخلامس/ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)١(
.٢٥٤٠احلديث . ٩٢صفحة / اجلزء السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
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من ذلك شيٍءال ميكن أنْ يكون فيه وهم أو خطأٌ يف)القرآن(هو مبرتلة ما يف 
بعد كتاب اهللا تعاىل أصالً، الّ فَلَسنا نعتقد العصمة لكتاٍب كَ.من بعض الرواة

، وال ميكـن أنْ     )أىب اهللا أنْ يتم إالّ كتابـه      : (فقد قال اإلمام الشافعي وغريه    
يدعي ذلك أحد من أهل العلِم ِممن درسوا الكتابني دراسة تفهٍم وتدبٍر مع 
نبِذ التعصب، ويف حدود القواعد العلمية احلديثة، ال األهواء الشخصية، أو 

، مِقـراً عـدمِ   هإنتهى كالم. )..األجنبية عن اإلسالم وقواعد علمائهالثقافة  
١(.)!الصحيحني(ة كلّ ما يف إميانه بصح(

ــة . }إنّمــا املــشركون نَجــس {: قــال تعــاىل ــة -٢٨اآلي ســورة التوب
.املباركة

) .. أي خجناسٍة أبلـغُ  ب ـن كـان يعبـد    ِمثاء يف عقائدهم وأعماهلم، وأيم
)٢(. )!!.تنفع وال تضر، وال تغين عنه شيئاًة، المع اهللا آهل

ــول ــف ميكــن أنْ  : أق ــد كي ـــ يولَ ــه اُهللا ب ــن مثَّلَ ــوِر(:م الن( ــن ــويِن ِم أب
؟)!نِجسِني(

: سورة املائـدة . (}قَد جاءكُم مِن اِ نُور وكَِتاب مِبني     {: قال تعاىل 
١٥(.

ورعليه وآله وسلمصلى اهللاألكرم هو النيب : والن. .

  رين،     ونصأئمة املفس ١٦١/ ٦(الطـربي يف تفـسريه    :لامثأعلى ذلك( ،

.٢٣صفحة / شرح العقيدة الطحاوية لأللباين)١(
.٢٩٣الصفحة / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي)٢(
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، )٣١٣/ ١(، والواحــدي )٢٨٤/ ٢(وأبــو جعفــر النحــاس يف معــاين القــرآن  
/ ٦(، والقــرطيب )٣١٦/ ٢(، وإبــن اجلــوزي يف زاد املــسري )٣٧/ ١(والبغــوي 

، )٢٧٥/ ١(، والنـسفي    )٣٠٧/ ٢(، والبيضاوي   )٤٥٣/ ١(، والثعاليب   )١١٨
ــسعود  ــو ال ــة اآللوســي يف روح )١٣٩/ ١(، والــسيوطي )١/ ١(وأب ، والعالّم

.)٢٦/ ٢(، والشوكاين يف فتح القدير )١٦٦/ ١٨(املعاين 

صلٍب ورحٍم طاهريِن، أَمِمنوِلد ر على منجل والشباجلَسلّميوهل 
ني؟ِجنس:!

املزكــي، ثنــا يوســف بــن موســى  حــدثنا أبــو حممــد أمحــد بــن عبــد اهللا 
املروزي، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا الوليد بن أيب ثور، عن الـسدي، عـن عبـاد        

عليهاهللاصلىاهللارسولمعانكُ:قالعنهاهللارضيعليعنبن عبد اهللا،  
إالّلٌبجوالرجشهلَستقبإفما،نواحيهابعضيفجرفخ،مبكةَوسلم ) وآله(

.اهللارسولياعليكلسالما: قال

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

صـفحة  / اجلـزء الثـاين  / اء واملرسلنيكتاب تواريخ املتقدمني من األنبي  / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٤٨/ ٤٢٣٨احلديث . ٦٧٧
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َضهل وعليه وآله وسلم النيب ع يده اليمنى على صلى ا
اليسرى أثناء الصالة؟

، عـن سـهل بـن    عـن أيب حـازم  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك،        
راعـه  أن يـضع الرجـل اليـد الـيمىن علـى ذ           يـؤمرون كـان النـاس     :قال ،سعد

ذلـك إىل الـنيب صـلى    ينمـي  ال أعلمه إالّ : قال أبو حازم. اليسرى يف الصالة 
)١(.ينمى ذلك، ولَم يقُلْ ينمي: قال إمساعيل.وسلم) وآله(اهللا عليه 

املتأمل يف الرواية يرى بأنه لَم يعلم من الذي أَمرهم بوضع اليـد الـيمىن           
لَم يجـزم بـأنّ   -وهو أبو حازم -ديث على اليسرى، كما إن الراوي هلذا احل     

ال أعلمـه إالّ    : ولـذا يقـول   ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اآلمر بذلك هو النيب     
، فالروايـة مرسـلة وغـري واضـحة الداللـة، بـل غامـضة               !ينمى ذلك إىل الـنيب    

:الداللة، كما يفهم ذلك من العيين والشوكاين، وسائر شراح هذه الرواية

ينمـي  : ضم الياء وفتح امليم، على صـيغة اهـول، ومل يقـل   ينمى ب(/ أ  
املعلوم، فعلى صـيغة اهـول يكـون احلـديث مرسـالًً،             بفتح الياء على صيغة   

.٧٤٠احلديث . باب وضع اليمىن على اليسرى/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
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صــيغة املعلــوم يكــون احلــديث وعلــى .ألنّ أبــا حــازم مل يعــين مــن أمنــاه لــه 
)١()متصالً

ال ميكـن أن  فهذا النص الذي هو مثار لإلحتماالت ال يثبت بـه سـنة، و          
.بنحو القطع واجلزمصلى اهللا عليه وآله وسلم يسند إىل النيب الكرمي 

.وفتح امليم بلفظ اهول،بضم أوله:أي)ينمى:قال إمساعيل(/ ب 

.بلفظ املعلوم:أي)ينمي: يقلمولَ(

)٢(.إبن أيب أويس:وإمساعيل هو

وإنـه لـو كـان      .. ازمقد أعلَّ بعـضهم احلـديث بأنـه ظـن مـن أيب حـ              / ج
ملـا إحتـاج أبـو حـازم     وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه مرفوعاًً، أي ثابتاً عن النيب  

)٣(.ال أعلمه: قولهإىل

حدثنا زهري بن حـرب، حـدثنا عفـان، حـدثنا همـام، حـدثنا حممـد بـن                   
، أنهما عن علقمة بن وائل، وموىلً لَهمجحادة، حدثين عبد اجلبار بن وائل، 

وسـلم  ) وآلـه (أنه رأى الـنيب صـلى اهللا عليـه        : عن أبيه وائل بن حجر    حدثاه  
        ريه      -رفع يديه حني دخل يف الصالة كَباٌم حيال أُذُنمه فصالتحـف  -و ثُم

فلما أراد أن يركع أخـرج يديـه مـن           مث وضع يده اليمىن على اليسرى،     بثوبه،  
رفـع يديـه،   )مسع اهللا ملن محـده : (لالثوب، مث رفعهما، مث كَبر فركع، فلما قا  

.٢٧٨صفحة / ٥اجلزء / عمدة القاري شرح صحيح البخاري)١(
.٧٤٠احلديث / ٧٣٤صفحة / ٨٧باب / ٢ج / التوشيح شرح اجلامع الصحيح للسيوطي)٢(
.٢٠٢صفحة / اجلزء الثاين/ نيل األوطار للشوكاين)٣(
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)١(.فلما سجد، سجد بني كَفَّيِه

راوي (الرواية واضحة الداللـة إىل أنهـا مرسـلة، ألنّ علقمـة بـن وائـل          
.ولد بعد وفاة أبيه، فلم يسمع منه)احلديث

علقمة بن وائـل،   : عن إبن معني، أنه قال    ...:إبن حجر العسقالين   قال
)٣()٢(.عن أبيه مرسل

)٤(.. ويرى البعض إنه كان غالماًً ال يعقل صالة أبيه

ولكن النتيجة واحدة، إذ كيف يستطيع أن يتحمل احلديث من أبيـه مـن      
إذ مل أضـف إىل ذلـك جمهوليـة مـوىلً هلـم،     ! كان غالماًً ال يعقـل صـالة أبيـه؟   

!.يعرف من هو

زرعـة  ، عن عن العالء بن صاحلحدثنا نصر بن علي، أخربنا أبو أمحد،        
:بن عبد الرمحن، قال

 القدمني ووضع اليد على اليد من: يقولإبن الزبريمسعت ةصفنالس.

)٥(. ضعيف: تعليق الشيخ األلباين

باب وضع يده الـيمىن علـى اليـسرى بعـد تكـبرية اإلحـرام حتـت         / كتاب الصالة / صحيح مسلم  )١(
.٩١٠احلديث . صدره فوق سرته، ووضعهما يف السجود على األرض حذو منكبيه

.٢٤٧ص / ٧ج / ذيب التهذيب)٢(
)٣(ذيب الكمال للحافظ اِملزاهلامش-١٩٣صفحة / ١٣اجلزء / ي.
.٣١٤ص /٨ج / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٤(
. بـاب وضـع الـيمىن علـى اليـسرى يف الـصالة      / كتـاب الـصالة   / ضعيف سنن أيب داود لأللبـاين      )٥(

.٧٥٤احلديث / ٦٢صفحة 
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كان يرسل يديـه  )إبن الزبري(أنه : معارض مبا هو الثابت عنه: أوالًًًوفيه
.الصالةيف

.!لمصلى اهللا عليه وآله وسلَم يسنده إىل النيب : ثانياً

.هو التميمي األسدي الكويفو،يف السند عالء بن صاحل: ثالثاً

)١(.روى أحاديث مناكري: ال يتابع، وقال إبن املديين: قال البخاري

عن احلجاج بن أيب ، هشيم بن بشريحممد بن بكار بن الريان، عن حدثنا 
أنه كـان يـصلي فوضـع يـده    النهدي، عن إبن مسعود،، عن أيب عثمانزينب

فوضـع يـده   ،وسـلم ) وآلـه (اليمىن، فـرآه الـنيب صـلى اهللا عليـه     اليسرى على
)٢(.. اليمىن على اليسرى

   ـوهمبالتـدليس،  يف السند هشيم، وهو هشيم بن القاسم الواسطي، ر
ر يف آخر عمره، وقال حيىي بن معنيوإن٣(.ما أدراه ما خيرج من رأسه: ه تغي(

ويف السند أيضاًً احلجاج بن أيب زينب. إذن فيه كالم، فال يؤخذ بروايته
.، وهو ضعيف عندهم)أبو يوسف الصيقل الواسطي(السلمي 

يكون ضعيف احلديث، وقـال علـي بـن      أخشى أن : قال أمحد بن حنبل   

.١٦٤صفحة /٨اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)١(
ورواه . ٦٥١احلـديث  / باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة / كتاب الصالة/ دسنن أيب داو )٢(

. بـاب وضـع الـيمني علـى الـشمال يف الـصالة      / كتاب إقامة الصالة/ إبن ماجة القزويين يف سننه  
.٨٠٩احلديث 

.٥٦صفحة / ١١اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٣(
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لــيس : لــيس بــالقوي، وقــال الــدارقطين: ضــعيف، وقــال النــسائي: املــديين
)١(. بالقوي، وال حافظ

، عن زياد بن زيدالرمحن بن إسحاق، ثنا حفص بن غياث، عن عبد.. 
السنة وضع الكف على الكف :أيب جحيفة، أن علياًً رضي اهللا عنه قالعن

)٢(..يف الصالة حتت السرة

يف السند زياد بن زيد، وهو جمهولٌ كما صرح بذلك العسقالين، عن            
.أيب حامت

روى لـه  جمهـول، : زياد بن زيد السوائي األعسم الكويف، قال أبو حامت      
     على   : أبو داود حديثاًًًً واحداًً، عن علي ة يف الصالة وضع األكفنأنّ من الس

وفيه عبد الرمحن بن إسـحاق،  ،فيه نظر: األكف حتت السرة، وقال البخاري
)٣(.وهو ضعيف باإلتفاق

عـن أيب طـالوت،   يعين إبن أعني، عن أيب بـدر،    (حدثنا حممد بن قدامة     
رأيت علياًً رضي اهللا عنه ميـسك مشالـه     : أبيه قال عن   ،عن إبن جرير الضبي   

)٥()٤(.بيمينه على الرسغ فوق السرة

كان به : يف السند أبو طالوت، وهو عبد السالم النهدي، قال إبن سعد

.١٧٧صفحة / ٢اجلزء / الينذيب التهذيب إلبن حجر العسق)١(
.٦٥٢احلديث / باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة / كتاب الصالة/ سنن أيب داود)٢(
.٣١٨صفحة / اجلزء الثالث/ ذيب التهذيب إلبن حجر)٣(
.٦٥٣احلديث / باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة / كتاب الصالة/ سنن أيب داود)٤(
.٢٠٣صفحة / اجلزء الثاين/ وطار للشوكايننيل األ: راجع)٥(
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.ضعف يف احلديث، ويف السند إبن جرير الضيب، وهو غزوان بن جرير الضيب

)١(.ال يعرف: خبط الذهيب يف امليزانقرأت: قال إبن حجر

عن عبد الرمحن بن إسحاق حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد،   
أخـذ   :قـال أبـو هريـرة     : قـال ، عن سيار أيب احلكم، عـن أيب وائـل،         الكويف

)٢(.األكف على األكُف يف الصالة حتت السرة

عبد الرمحن بن إسحاق الكويف، وهو ضعيف عند الحظ السند، ففيه 
.الرجاليني

، وعـن إبـن سـعد، ويعقـوب بـن           يءضـعيف لـيس بـش     : عن إبن معني  
فيـه  : ضـعيف، وعـن البخـاري     : سفيان، وأيب داود، والنسائي، وإبـن حبـان       

)٣(..نظر

صـلى اهللا عليـه   إىل أنّ أبا هريرة مل ينسب هذا الفعل إىل النيب            ةفباإلضا
.وآله وسلم

سـليمان بـن    ، عن ثـور، عـن       يعين إبن حميد   -حدثنا اهليثم   أبو توبة،   
يضع وسلم ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قالعن طاوسموسى، 

)٤(.يده اليمىن على يده اليسرى، مث يشد بينهما على صدره وهو يف الصالة

.٦٧صفحة / اجلزء الثاين/ ذيب التهذيب)١(
.٦٥٤احلديث / باب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة/ كتاب الصالة/ سنن أيب داود)٢(
.١٢٤صفحة / اجلزء السادس/ ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٣(
.٦٥٥احلديث / ب وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة با/ كتاب الصالة/ سنن أيب داود)٤(
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وهو ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   إنّ طاوس مل يدرك النيب      : وفيه أوالًًً 
.تابعي، فالرواية مرسلة

ال ق. يثم بن محيد، وقد ضعفه أبو داود وأبو مسهراهل: ويف السند: ثانياً
مل يكن من األثبات، وال من أهل احلفظ، وقد كنت أمسكت عن : أبو مسهر

ه١(.احلديث عنه، إستضعفت(

عن قبيصة إبن حدثنا قتيبة، حدثنا أبو األحوص، عن مساك بن حرب،        
يؤمنـا  وسـلم   )وآلـه (كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           : عن أبيه قـال    هلب،

)٢(.فيأخذ مشاله بيمينه

قبيصة بن هلب، وهو قبيصة بن يزيد الطائي، وهو الحظ السند، ففيه 
)٣(.جمهول، كما عن إبن املديين والنسائي

حدثنا علي بن حممد، ثنا عبـد اهللا بـن إدريـس، وحـدثنا بـشر بـن معـاذ            
يه، عن وائـل  ثنا عاصم بن كليب، عن أب  : الضرير، ثنا بشر بن املفضل، قاال     

يصلي، فأخذ مشاله وسلم ) وآله(صلى اهللا عليهرأيت النيب : بن حجر، قال
)٤(.بيمينه

.٨٢صفحة / ١١اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)١(
/ وسـلم )وآلـه (أبواب الصالة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        / سنن الترمذي اجلامع الصحيح   )٢(

.٢٤٠احلديث . باب ما جاء يف وضع اليمني على الشمال يف الصالة
، وأنظـر ـذيب الكمـال يف أمسـاء     ٢٤٧ص  / ٧اجلـزء   / ب التهذيب إلبن حجر العـسقالين     ذي )٣(

.اهلامش-١٩٣صفحة /١٣اجلزء / للحافظ اِملزي. الرجال
.٨٠٨ح . باب وضع اليمني على الشمال يف الصـالة/ كتاب إقامة الصالة/ سنن إبن ماجة)٤(
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غالب رواياته عليها صبغة ، يالحظ أنّ كتاب سنن إبن ماجةاملتمعن يف 
.الضعف

:قال إبن حجر

كتابه يف السنن جامع جيد األبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضـعيفة         
مهما إنفرد خبـٍرب فيـه، هـو ضـعيف     : السري كان يقولجداً، حىت بلغين أنّ  

)١(. أحاديثليس فيه إالّ حنو سبعة:... وعن إبن زرعة... غالباً

عن عبد اجلبار بـن وائـل،       أخربنا أبو نعيم، ثنا زهري، عن أيب إسحاق،         
يده اليمىن يضعوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه رسول اهللا رأيت: ، قالعن أبيه

)٢(.باًً من الرسغعلى اليسرى قري

لكنه مل يسمع من أبيه، ألنه ولد بعد مـوت أبيـه، قـال إبـن حبـان يف           
من زعم أنه مسع أباه فقد وهم، ألنّ أباه مات وأمه حامل به، وقال : الثقات

وقـال إبـن   . مـات أبـوه قبـل أن يولـد         ،ال يصح مساعه من أبيـه     : البخاري
ون لَم يلْقَه، ومبعىن هذا، قال يتكلمون يف روايته عن أبيه، ويقول     .. .:سعد

أبو حامت، وإبن جرير الطربي، واجلريري، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن 
)٣(.وقبلهم إبن املديين، وآخرون،واحلاكم،والدارقطين،شيبة

.٤٦٨صفحة / ٩اجلزء / ذيب التهذيب)١(
صـفحة  / باب قبض اليمني على الـشمال يف الـصالة  / كتاب الصالة/ اجلزء األول/ رميسنن الدا  )٢(

.١٢٤١احلديث / ٣١٢
.٩٦صفحة / اجلزء السادس/ ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٣(
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حدثنا أبـو حممـد صـاعد، ثنـا علـي بـن مـسلم، ثنـا إمساعيـل بـن أبـان                       
ن القاسم بن عبـد الـرمحن، عـن         ، عن إبن أيب ليلى، ع     حدثين ِمندل الوراق،  

يأخذ كانوسلم ) وآله(صلى اهللا عليهأنّ النيب :أبيه، عن عبد اهللا بن مسعود
)١(.مشاله بيمينه يف الصالة

ويف السنِد ِمندل، وهو إبن علي العرتي، وهو ضعيف عند أهل السنة، 
ن ضعيف، وقال إب: كان البخاري أدخل مندالً يف الضعفاء، وقال النسائي       

ليس : وقال الساجي . احلديثواهي:فيه ضعف، وقال اجلوزجاين   : سعد
: وقال إبن حبـان ضعيف،: بثقة، روى مناكري، وقال إبن قانع والدارقطين     

كان ِممن يرفع املراسيل، ويسند املوقوفات من سوء حفظه، فإستحق الترك، 
)٢(.به، وال يحتجيءليس من أهل التثبت يف الرواية بش: وقال الطحاوي

، ثنا هشيمحدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز، ثنا شجاع بن خملد،           
ثالثـة  : ، عن عائـشة، قالـت     األنصاريأبان  حممد بن   عن  : منصور ثنا : قال

ووضع اليد اليمىن على اليسرى ، السحوروتأخري،اإلفطارتعجيل:من النبوة
)٣(.يف الصالة

كنه الروايـة عـن عائـشة، فهـي         وفيه حممد بن أبان األنصاري، وال مي      

صـفحة  . باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / كتاب الصالة / اجلزء األول / سنن الدارقطين  )١(
.احلديث األول/ ٢٨٣

.٢٦٦صفحة / ١٠اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٢(
صـفحة  / باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / كتاب الصالة / اجلزء األول / سنن الدارقطين  )٣(

.احلديث الثاين/ ٢٨٤

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٣٨

هـشيم، وهـو إبـن منـصور، وقـد مـر الكـالم يف        مرسلة، ويف الـسند أيـضاًً  
)١(ضعفه

، عن حدثنا النضر بن إمساعيلحدثنا إبن صاعد، حدثنا زياد بن أيوب، 
صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : إبن أيب ليلى، عن عطاء، عن أيب هريرة، قال      

، سـحورنا ونـؤخر ،إفطارنـا نعجـل أن شـر األنبيـاء   أُِمرنـا معا  :وسـلم ) وآله(
)٢(.ونضرب بأمياننا على مشائلنا يف الصالة

ىف السند النضر بن إمساعيل، هو أبو املغرية، قال أمحد والنسائي وأبـو   
: ضعيف، قال إبن حبان: - يف قوٍل - وعن إبن معني . ليس بالقوي: زرعة

لـيس بـالقوي    : وقـال احلـاكم   فحش خطأه وكثر وهمه، فإستحق التـرك،        
)٣(.عنده مناكري: عندهم، وقال الساجي

حدثنا إبن السكَني، حدثنا عبد احلميد بن حممد، حدثنا خملـد بـن يزيـد،      
) وآلـه (صـلى اهللا عليـه   ، عن عطاء، عن إبن عباس، عـن الـنيب    حدثنا طلحة 

ائلنـا يف علـى مش أنْ منـسك بأمياننـا  ... إنا معاشـر األنبيـاء أُِمرنـا   : قالوسلم 
)٤(.الصالة

.٥٦صفحة /١١اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)١(
صـفحة  / باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / تاب الصالة ك/ اجلزء األول / سنن الدارقطين  )٢(

.احلديث الثالث/ ٢٨٤
.٣٨٨صفحة /١٠اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٣(
صـفحة  / باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / كتاب الصالة / اجلزء األول / سنن الدارقطين  )٤(

.٩٤٦احلديث / ٢٨٤
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يف السند طلحة، وهو بن عمرو بن عثمـان احلـضرمي الكـويف، وهـو           
: ، متروك احلديث، قال إبـن معـني  يءال ش: ضعيف عند الكل، قال أمحد   

غري مرضي يف حديثـه، وقـال أبـو         : وقال اجلوزجاين . ، ضعيف يءليس بش 
: ل النسائيضعيف، وقا: ليس بالقوي، لين عندهم، وقال أبو داود: حامت

، كان حيىي بن معني سيئ الرأي يءليس بش: متروك احلديث، وقال البخاري
: وقـال إبـن املـديين   كان كثري احلديث، ضعيفاًًً جـداً،    : وقال إبن سعد  .فيه

ضـعيف،  : ، وقال أبو زرعة، والعجلـي، والـدارقطين    ضعيف، ليس بشيء  
كان : إبن حبانوذكره الفَسوي يف باب من يرغب، عن الرواية عنه، وقال

ِممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ال حيـلّ كتـب حديثـه، وال                
)١(. الرواية عنه إالّ على جهة التعجب

، حـدثنا وكيـع  حدثنا حممد بن خملد، حدثنا حممد بن إمساعيل احلـساين،    
حدثنا يزيد بن زياد بن أيب اجلعد، عن عاصم اجلحدري، عن عقبة بن ظهـري،       

 اليمني على الشمال وضع: قال)فصلِّ لربك واحنر(رضي اهللا عنه عن علي
)٢(.يف الصالة

)٣(. أنه أخطأ يف مخسمائة حديث: فيه وكيع، وقالوا فيه

كان حيدث بآخره من حفظه فيغير ألفاظ احلديث، كأنه : وقال املروزي

.٢١صفحة / ٥اجلزء / ن حجر العسقالينذيب التهذيب إلب)١(
صـفحة  / باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / كتاب الصالة / اجلزء األول / سنن الدارقطين  )٢(

.احلديث السادس/ ٢٨٥
.١١٠صفحة / ١١اجلزء / ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٣(
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)١(.كان حيدث باملعىن، ومل يكن من أهل اللسان

ضر بـن حممـد، حـدثنا       نـ بن جعفر اجلوزي، حدثنا      أمحد بن حممد  حدثنا  
، عن احلجاج بن أيب زينـب     حيىي بن معني، حدثنا حممد بن احلسن الواسطي،         

مـر رسـول اهللا برجـٍل وضـع مشالـه علـى       :عن أيب سفيان، عن جابٍر، قـال    
)٢(..ميينه

.وفيه احلجاج بن أيب زينب، وقد مر ضعفه

مد بن أمحد أبـو العـالء، حـدثنا    حدثنا احلسن بن اخلضر مبصر، حدثنا حم 
كـان  : عن محيـد، عـن أنـس، قـال         أبو خالد األمحر،  حممد بن سوار، حدثنا     

وهكذا، هكذا : قالقام يف الصالة إذا وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه رسول اهللا 
)٣(.عن ميينه وعن مشاله

وفيه أبو خالد األمحر، وهو سليمان بن حيان األزدي، وقد تكلّموا يف 
: ليس حبجة، وقال أبوبكر البزار يف كتـاب الـسنن         : ، قال إبن معني   حفظه

ليس ِممن يلزم زيادته، حجة، إلتفاق أهل العلم بالنقل، إنه مل يكن حافظاً، 
)٤(. م يتابع عليهاوإنه قد روى أحاديث عن األعمش وغريه، لَ

ند ِمن مالحظة ما تقـدم مـن األحاديـث، لَـم يبـق يف املقـام مـست           : أقول

.١١٤صفحة / نفس املصدر السابق)١(
صـفحة  / باب يف أخذ الـشمال بـاليمني يف الـصالة        / كتاب الصالة / ء األول اجلز/ سنن الدارقطين  )٢(

.١٣احلديث . ٢٨٧
.١٥احلديث . نفس املصدر السابق)٣(
.١٦٠صفحة / اجلزء الرابع/ ذيب التهذيب إلبن حجر العسقالين)٤(
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وإنه كان يضع ،صلى اهللا عليه وآله وسلميركَن إليه، وينسب إىل النيب الكرمي 
.يده اليمىن على اليسرى يف الصالة

إىل ذلك أنّ بعض الصحابة وأئمة املذاهب كانوا يكرهون ذلـك،     مضافاً  
ويقولــون باإلرســال، كــإبن الــزبري، واإلمــام مالــك، وإبــن ســريين، واحلــسن  

وكذلك مذهب أهـل البيـت علـيهم الـسالم علـى عـدم           البصري، والنخعي، 
.مشروعاجلواز، وإنه غري

ما أخرجه ، )عدم وضع اليد اليمىن على اليسرى(ثُم إعلم أنّ ِمن أدلّة 
:البخاري نفسه

حدثنا عبيد اهللا بن عمر،  : حدثنا ابو اسامة  : حدثين اسحاق بن منصور   
دخل املسجد يصلي ورسول أنّ رجالً: ، عن ايب هريرةعن سعيد بن ايب سعيد

: يف ناحية املسجد، فجاء فسلّم عليه، فقال لهوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه
وعليـك،  : (، فرجـع فـصلّى، مث سـلّم، فقـال         )ارجع فصلِّ، فأنك لَم تصلِّ    (

إذا قمـت اىل  : (قالفأعلمين، : ، قال يف الثالثة)ارجع فصلِّ، فأنك لَم تصلّ  
ضوء، مث استقبل القبلة فكبر، واقرأ مبا تيسر معـك مـن   الصالة، فأسبغ الو  

القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث إرفع رأسك حىت تعتدل قائماً، مث اسجد 
حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تستوي قائماً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، 

)١(.)مث إرفع حىت تستوي قائماً، مث إفعل ذلك يف صالتك كلّها

.٦٦٦٧احلـديث  . بـاب اذا حنـث ناسـياً يف االميـان        / كتـاب االميـان والنـذور     / صحيح البخـاري   )١(
.٧٥٧احلديث .. باب وجوب القراءة لالمام واملأموم يف الصلوات كلها/ كتاب االذانو
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العدل، ثنا علي بن عبد العزيـز، ثنـا حجـاج بـن             دثنا علي بن محشاذ   ح
منهال، ثنا مهام، ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، ثنا علي بـن حيـىي بـن                

أنـه كـان جالـساً عنـد رسـول اهللا           : خالد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع       
ما قضى  إذ جاء رجل فدخل املسجد فصلى، فل       ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

وعلى القـوم،  وسلم ) وآله(صالته جاء فسلّم على رسول اهللا صلى اهللا عليه     
، إرجع فصلِّ، فإنك لَم تـصلِّ   :وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       
مـا أدري مـا عبـت علـي مـن       : ، فقال الرجل  وذكر ذلك إما مرتني، أو ثالث     

إنها ال تتم صالة أحٍد :وسلم)وآله(صاليت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا عز وجلّ، يغسل وجهه ويديـه إىل املـرفقني،            
وميسح رأسه ورجلـه إىل الكعـبني، مث يكبـر وحيمـد اهللا ويمجـده، ويقـرأ مـن              
                ر ويركع ويضع كفّيه على ركبتيه حىت يطمئنالقرآن ما أذن اهللا له فيه، مث يكب

مسع اهللا ملن محده، ويستوي قائماً حىت يأخذ كل         : ستوي، مث يقول  مفاصله وي 
عظٍم مأخذه، مث يقيم صلبه، مث يكبر فيسجد فيمكّن جبهته مـن األرض حـىت    
يطمئن مفاصله ويستوي، مث يكبر، فريفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدتـه،          

دكم ال يتم صالة أح: فوصف الصالة هكذا حىت فرغ، مث قالويقيم صلبه، 
.حىت يفعل ذلك

...هذا حديث صحيح على شرط الشيخني

)١(..على شرطهما: تعليق الذهيب يف التلخيص

.٢٠٨/ ٨٨١احلديث . ٣٦٨صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء األول/ املستدرك على الصحيحني)١(
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صلى النيب يف رواييت البخاري واحلاكم، فإنّ ، )هداك اهللا(ومتعن الحظ
الفـرائض والـسنن، ومجيـع    لإلعـرايب وبدقّـة   قد عـدد   اهللا عليه وآله وسلم     

ولَـم يـذكر   . الوضوء إىل آخر الـصالة  حركات وسكنات الصالة، بدءاً من    
!.)أي وضع اليد اليمىن على اليسرى(القبض 

قُل إن كنتم تُحبون اَ فاتّبعوني يحبِبكُم {بسم اهللا الرمحن الرحيم 
آل عمران-٣١/ (}ا(.

صلى اهللا عليه األكرم أرجو اهللا تعاىل أنْ نكون من الّذين يتبعون النيب 
وحسبنا اهللا .. امرِه ونواهيِه، وال نتبع الّذين يِضلّونا السبيليف أو،وآله وسلم

..ونعم الوكيل

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤٤

 عليه وآله وسلم رسول ا يزجر وينهى عن شرب املاء صلى ا
!قائماً، وهو يفعله

أنّ الـنيب  ،عن أنٍسحدثنا قَتادة،   : حدثنا همام : حدثنا هداب بن خالد   
.زجر عن الشرِب قائماًوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

لـزهري، واللفـظ بـشار، وابـن املـثىن، بنوحممدحرب،بنزهريوحدثنا
أيبعـن قتـادة، حدثناشعبة،حدثناسعيد،بنحيىيحدثنا: قالوااملثىن،وابن

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنّاخلـدري، سـعيد أيبعـن ،األسواريعيسى
.قائماًالشربعننهىوسلم ) وآله(

عمـر حـدثنا الفـزاري، يعينمروانحدثناالعالء،بناجلبارعبدحدثين
اهللارسـول قـال : يقولهريرةأبامسعأنه،يراملُغطفانأبوأخربين،محزةبن

نــسيفمـن قائمــاً،مـنكم أحــديـشربن ال:وسـلم ) وآلــه(عليـه اهللاصـلى 
)١(.فَلْيستقئ

.٥٣٠٢و٥٣٠١و٥٢٩٧احلديث . قائماًالشربكراهيةباب/ األشربةكتاب/ مسلمصحيح)١(
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:يقول األيب عند شرح احلديث

النهي ينصرف ملن أتى ألصحابه مبـاء، فبـادر بـشربه قائمـاً قبلـهم                لعلّ(
.واستبد به، وهذا خروج عن األحسن، وهو كون ساقي القوم آخرهم شرباً

لَم خيرج مالك، وال البخاري أحاديث النهي، : )أي األيب(ويقول أيضاً 
لعــدم صــحتها عنــدمها، وإنمــا خرجــا أحاديــث اإلباحــة، وذكــر مــسلم مــن   

.ديث النهي ثالثة، كلّها معلولةأحا

حديث عن أنس وهو معنعن، وكـان شـعبة يتقـي مـن حـديث                :األول
.قتادة ما ال يقول فيه حدثنا

، قالوا عيسى هـذا غـري   أيب عيسى األسواريحديث قتادة، عن  : الثاين
مشهور، وإضطراب قتادة يف هذا الـسند كـاٍف يف كونـه معلـوالً، مـع خمالفتـه             

.وما عليه السلف واخللفأحاديث اإلباحة

عمر بن محزة، ال حيتمل مثل هـذا احلـديث ملخالفتـه غـريه            ... .:الثالث
)١(. )...له

!املاء وهو قائميشربصلى اهللا عليه وآله وسلم وهنا النيب 

الـشعيب، عـن عاصـم، عنالفزاري،أخربناسالم،ابنهوحممدحدثنا
عليـه اهللاصـلى اهللارسولقيتس: قالثهحدعنهمااهللارضيعباسابنأنّ
)٢(.قائموهوفشربزمزم،منوسلم ) وآله(

.٢٢٠٢٦احلديث /. ١٣٨ص / ٧ج / املعلمإكمال إكمال )١(
وصـحيح . ٥٣٠٣احلـديث . قائمـاً زمـزم مـن الـشرب يفبـاب / األشـربة كتـاب / مسلمصحيح )٢(

!
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حدثَنا ِإسحاق بن يوسف، عن شِريٍك، عِن الـسدي، عـن عبـِد خيـٍر،               
هـرِ  ، ومـسح علَـى ظَ   دعا ِبماٍء ِليتوضـأَ، فَتمـسح ِبـِه تمـسحاً          اًرأَيت عِلي : قَالَ

لَوال أَني رأَيـت رسـولَ   : هذَا وضوُء من لَم يحِدثْ، ثُم قَالَ  : قَدميِه، ثُم قَالَ  
وسـلَّم مـسح علَـى ظَهـِر قَدميـِه رأَيـت أَنَّ بطُونهمـا               )وآله(اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه     

وهوِئِه وضلَ وفَض ِربش ثُم ،قأَحقَالَ،قَاِئم ال : ثُم هونَ أَنمعزي الَِّذين نأَي
.ينبِغي َألحٍد أَنْ يشرب قَاِئماً؟

)١(...حديث حسن: األرنؤوطشعيب تعليق 

كيف يتم التوفيق بني هذه األحاديث املتناقضة، ويف كتاٍب واحٍد : أقول
يف بعض األحيان؟

ح هذه األحاديث من املنبع الـصايف،  فالسبب هو أنهم لَم يأخذوا شر    
، بـل   )وأهل البيـت أدرى ِبمـا يف البيـت        (وهم أهل البيت عليهم السالم،      

بود ن صالَ وجالَ، وهبأخذوها من كلّ م.

:٦٣٤صفحة / الد األول/ )اخلصال(يقول الشيخ الصدوق يف كتابه 

واحـٍد أربعمائـة   إنّ أمري املؤمنني عليه الـسالم علّـم أصـحابه يف جملـٍس           (
إياكم وشـرب  ... .:باٍب ِمما يصلح للمسلم يف دينه ودنياه، قال عليه السالم    

ه يورث الداء الّذي ال دواء لهاملاء من قيام على أرجلكم، فإن...

"
.١٦٣٧احلديث . زمزميفجاءماباب/ احلجكتاب/ البخاري

احلـديث  . بـاب مـسند علـي بـن أيب طـاب رضـي اهللا عنـه       / ٢٥٦ص / ٢ج / مسند اإلمام أمحـد   )١(
٩٤٣.
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يعين بالليل، فأما النـهار،  : مثّ يعقّب الشيخ قُدس سره الشريف، فيقول      
لعرق، وأقـوى للبـدن، كمـا قـال الـصادق عليـه       فإنّ شرب املاء ِمن قياٍم أدر ل 

..إنتهى كالم الشيخ. )..السالم

ورد قـول اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم يف كتـاب حبـار األنـوار          : أقول
بـاب آداب الـشرب     / كتاب السماء والعامل  / ٤٥٩ص  / ٦٦ج/ للشيخ السي 

.وأوانيِه

ا، فالنـهي عـن   إذن جيب على شراح هذه األحاديـث أن يفرقـوا بينـه          
..وجواز الشرب قائماً يف النهار. الشرب قائماً، يعين بالليل
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يف .. رض وما أنبتتعلى األصلى ا عليه وآله وسلم سجود النيب 
!!أتباع مدرسة سنة الصحابةمصادر

أهـل البيـت علـيهم الـسالم،     تبـاع مدرسـة   أمـن ينتقـدون   هناك الكثري مِ  
بإعتبـاره أنـه    !! ، ويعتربون هذا الـسجود شـركاً      )ربةالت(بسبب سجودهم على    

!.وليس عليها! لَها

ــاك و ــى غــري   شــواهد هن ــسجود عل ــى انّ ال ــدلّ عل ــثرية ت االرضأدميك
.يستوجب فساد الصالة

هو ما خترجه االرض مـن غـري امللبـوس وغـري املـأكول،             : وأَدمي االرض 
.كالتراب، واخلشب، واحلجر

) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالحدثنا جابر بن عبد اهللا، ... 
)١(...وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً.. .:وسلم

وهناك أحاديث كثرية متنع السجود على السجادة، وتأمر بالسجود علـى        

جِعلَـت يل  : وسـلم )وآلـه (بـاب قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه        / كتاب الـصالة  / ح البخاري صحي)١(
.٤٣٨احلديث . االرض مسجداً وطهوراً
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وهـم الّـذين يتبعـون سـنة الـنيب          ! فلماذا اهلجـوم علـى الـشيعة؟      . أدمي االرض 
!؟صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم 

نا نصر بن علي، حدثنا عيسى بن يونس، عـن االعمـش، عـن ايب              حدث
صلّى وسلم ) وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه ،سفيان، عن جابر، عن ايب سعيد

.على حصٍري
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلـم، إالّ أنّ قومـاً             : الترمذيقال

. إختاروا الصالة على االرض إستحباباً

)١(.١٠٢٩إبن ماجة : صحيح: قه على احلديثيف تعليلباينويقول األ

)٢(.نْ يسجد الرجل على الطنافسأوكان مالك يكره 

..هي البساط الذي له مخلٌ رقيق: الطنفسة: للطرحييالبحرينجممع

حـدثنا هـشيم، قـال      : بسنٍد صحيح على شرط البخـاري ومـسلم قـال         
)٣(.حمدثالصالة على الطنفسة : قال،عن ابن سريين،خربنا ابن عونأ

و أ: قـال سـفيان    -وحـصني ،  دثنا وكيع، عن سـفيان، عـن منـصور        ح
مسعـت ابـا بكـر      : ة قالت زعن ايب حازم األشجعي، عن موالته ع       -أحدمها

)٤(.عدينهى عن الصالة على الربا

بـاب مـا جـاء يف الـصالة علـى      / كتـاب الـصالة  / اجلـزء األول / صحيح سـنن الترمـذي لأللبـاين    )١(
.٣٣٢احلديث . ١٩٦صفحة / احلصري

.٧٥صفحة / اجلزء األول/ املدونة الكربى لإلمام مالك)٢(
.٤٠٧٩احلديث . ٣٤٨صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء الثالث/ املصنف البن ايب شيبة)٣(
.٤٠٨٤احلديث . ٣٤٩صفحة / نفس املصدر السابق)٤(
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.احللس الذي يلقى حتت الرحل: عةدالرب: قال اجلوهري يف الصحاح

.صولتقرر يف علم األوهنا النهي ظاهر باحلرمة، حسب ما 

حدثنا اسحاق بن إبراهيم، عن     :بسند صحيٍح على شرط الشيخني قال     
كان :قالعن ايب عبيدة،عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكرمي اجلزري،

)١(.رضالّ على األإوال يسجد :و قالأيصلّي، ابن مسعود ال

ــال ظــاهر     ــا يق ــل م ــالوجوب، وأق ــى االرض ظــاهر ب ــا الــصالة عل هن
.باإلستحباب

: عن الثـوري باإلسـناد املتقـدم، قـال    .. بسنٍد من أعلى درجات الصحة  
كان يقـوم عـن الـربدي ويـسجد      أنه  ،قال الثوري، واخربين حممد بن إبراهيم     

)٢(.احلصري: ما الربدي؟ قال: على االرض، فقلنا

،وقد روي عن زيـد بـن ثابـت وايب ذر وجـابر بـن عبـد اهللا االنـصاري                
وســعيد بــن املــسيب وغريهــم اســتحباب الــصالة علــى ،بــن عمــروعبــد اهللا 

من اختار مباشـرة االرض مـن غـري    ، وِمسنةبأنهااحلصري، وصرح ابن املسيب     
الّ إنه كان ال يصلّي واليسجد أفروى الطرباين عنه وقاية عبد اهللا بن مسعود، 

ويسجد رض، وعن إبراهيم النخعي، أنه كان يصلّي على احلصري،على األ 
)٣(.على االرض

.٩٢٦٣احلديث . ٢٥٥صفحة / اجلزء التاسع/ املعجم الكبري للطرباين)١(
.٩٢٦٤احلديث / نفس املصدر السابق)٢(
.٣٣١شرح احلديث . ٢٤٩صفحة / اجلزء الثاين/ حوذي للمباركفوريحتفة األ)٣(
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الـسجود علـى الوسـادة      : قـال حدثنا الثقفي، عن ايـوب، عـن حممـد،          
١(.ثحمد(

عنها بالشريعة: ثاملُحد هي البدعة، والبدعة منهي..

يع، عن مالك بـن عمـري،       مدثنا مروان بن معاوية، عن امساعيل بن س       ح
لـه وسـادة،   ض، فكـان يـصلّي وقـد جعـل     ِرحدثين مـن رأى حذيفـة مـ     : قال

)٢(.وجعل له لوح يسجد عليه

ارسـل إيلّ علـي بـن    : حدثنا ابن عيينة، عن رزين موىل آل عباس، قال  
)٣(..أسجد عليه،ي بلوٍح من املروةإلَلْأنْ أرِس: عبد اهللا بن عباس

وهي ، مع التعذر من السجود على االرض يصلّون على لوٍح: الحظ
ء كان لوحاً مـن الطـني أو احلجـر أو       سواقطعة من االرض للصالة عليها،    

..اخلشب

فرع يف مذاهب العلمـاء يف الـسجود علـى كمـه وذيلـه              (:يقول النووي 
قـد ذكرنـا أنّ مـذهبنا أنـه     وكور عمامته، وغري ذلك مما هو متـصلٌ بـه،       ويده  

، وبه قـال داود يف روايـٍة، وقـال مالـك      من ذلك شيء   اليصح السجود على  
)٤(.)يف الرواية األخرى يصحواألوزاعي وإسحاق وأمحد

.٢٨٢٤احلديث / ٥١٠صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء الثاين/ املصنف البن ايب شيبة)١(
.٢٨٥٠احلديث . ٥١٥صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
.٢٨٥١احلديث / نفس املصدر السابق)٣(
.٣٨٦صفحة / اجلزء الثالث/ اموع يف شرح املهذب)٤(
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إذا سجد على كور عمامته أو كمه وحنومها، فقد ذكرنا أنّ سجوده       (
، وإنْ كان ساهياً مل تبطل، باطل، فإنْ تعمده مع علمه بتحرميه بطلَت صالته

لكـن جيـب إعـادة الـسجود، هكـذا صــرح بـه أصـحابنا، منـهم أبـو حممــد يف          
)١(.)التبصرة

حدثنا هشام، عن حيىي، عن ايب سلمة،       : إبراهيم، قال حدثنا مسلم بن    
) وآله(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : سألت ابا سعيد اخلدري؟ فقال: قال

)٢(!.يسجد يف املاء والطني حىت رأيت أثر الطني يف جبهتهوسلم 

وأخربنـا أمحـد بـن     ،ثنـا مـسدد    ،املثىنثنا أبو  ،بكر بن إسحاق  حدثنا أبو 

عبـاد بـن    ثنا  : حدثين أيب قاال  ،أمحد بن حنبل  اهللا بن ثنا عبد  ،عيجعفر القطي 
عـن جـابر بـن    ،عن سعيد بـن احلـارث األنـصاري        ،بن عمرو ثنا حممد  ،عباد

وسلم ) وآله(كنت أُصلّي الظهر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبداهللا قال

دعها جلبهيت أسجيف كفّي أَض ربدذُ قبضةً من احلصى ليفآخِة احلرعليها لشد..

)٣(.على شرط مسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

نبئْت: قَالَِسِريين،ابِنعِنِإبراِهيم،بنيِزيدحدثَنا: قَالَوِكيع،حدثَنا

)٤(.هاعلَييسجديعِنيالسِفينِة،ِفيلَِبنةًمعهيحِملُكَانَمسروقًاأَنَّ

.٤٢٤صفحة / نفس املصدر السابق)١(
.٨٣٦احلديث . باب من مل ميسح جبهته وأنفه حىت صلّى/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)٢(
.٢٨/ ٧٠١احلديث . ٣٠٩صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء األول/ املستدرك على الصحيحني)٣(
.٦٦٦٥احلديث . ٤٣٧صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء الرابع/ املصنف البن ايب شيبة)٤(
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، أنـه كـان   يـضاً عـن مـسروق   أروى ابن ايب شيبة بسنٍد صحيٍح، وذكره        
بـن ســريين بــسندٍ  إيـضاً عــن  أوحكــاه. حيمـل لبنــة يف الـسفينة ليــسجد عليهـا   

)١(.صحيٍح

علـى  الحظ رأي الشيخ إبن تيمية يف مسألة الصالة،)هداك اهللا(أخرياً  و
:السجادة

هـلْ مـا فَعلَـه    : دةً ِفي الْجـاِمِع ويـصلِّي علَيهـا     وسِئلَ عمن يبسطُ سجا   (
ِبدعةٌ أَم ال؟

ــابفَأَج :ــالَِمنيالْع بهللا ر ــدــثُ . احلَميِة ِبحادلَــى الــسجالةُ عــا الــصأَم
       اِجِرينهالْم لَِف ِمنةَ السنِذِه سه كُنت فَلَم ،لِّي ذَِلكصى الْمرحتاِر،  يـصاَألنو

ومن بعدهم ِمن التاِبِعني لَهم ِبِإحساِن علَـى عهـِد رسـوِل اهللا صـلَّى اهللا علَيـِه            
بلْ كَانوا يصلُّونَ ِفي مسِجِدِه علَى اَألرِض، ال يتِخذُ أَحدهم ،وسلم) وآله(

.سجادةً يختص ِبالصالِة علَيها

وقَد رِوي أَنَّ عبد الرحمِن بن مهِدي لَما قَِدم الْمِدينةَ بسطَ سـجادةً،             
ِسِه، فَِقيلَ لَهبِبح اِلكم رفَقَالَ: فَأَم ،ِديهم نِن بمحالر دبع هإن : تِلما عأَم

عا ِبدِجِدنسِة ِفي مادطَ السجسةٌ؟أَنَّ ب

وِفي الصِحيِح، عن أَِبي سِعيٍد اخلدري، ِفي حِديِث إعِتكَاِف النِبي صلَّى 
) وآلـه (إعتكَفْنـا مـع رسـوِل اهللا صـلَّى اهللا علَيـِه        : قَالَوسلم  ) وآله(اهللا علَيهِ   

ى معتكَِفِه، فَِإني   من إعتكَف فَلْيرِجع إلَ   : وِفيِه قَالَ  -فَذَكَر الْحِديثَ    .وسلم

.١٠٦صفحة / اجلزء الرابع/ عمدة القاري للعيين احلنفي)١(
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فَلَقَد رأَيت يعِني : وِفي آِخِرِه. رأَيت هِذِه اللَّيلَةَ ورأَيتِني أَسجد ِفي ماٍء وِطٍني
فَهـذَا بـين أَنَّ   .صِبيحةَ إحدى وِعشِرين علَى أَنِفِه وأَرنبِتِه أَثَر الْماِء والطِّـِني      

وكَانَ مسِجده مسقُوفاً ِبجِريِد النخِل، ينـِزلُ ِمنـه         . انَ علَى الطِّنيِ  سجوده كَ 
وربما وضعوا ِفيِه الْحصى، كَما ِفي . الْمطَر، فَكَانَ مسِجده ِمن ِجنِس اَألرِض

ن عمر عن الْحصى سأَلْت اب: سنِن أَِبي داود، عن عبِد اهللا بِن الْحاِرِث، قَالَ
مِطرنا ذَات لَيلٍَة، فَأَصبحِت اَألرض مبتلَّةً،   : الَِّذي كَانَ ِفي الْمسِجِد، فَقَالَ    

فَجعلَ الرجلُ يأِتي ِبالْحصى ِفي ثَوِبِه فَيبسطُه تحته، فَلَما قَضى رسـولُ اهللا    
)١(.).ما أَحسن هذَا؟: الصالةَ، قَالَسلم و) وآله(صلَّى اهللا علَيِه 

أدمي (بعـد كـلّ هـذه األدلّـة علـى احلـثّ علـى الـسجود علـى            : أقول
يكَفَّرونَ ِبحجـة أنهـم   )عليهم السالم(أتباع مدرسة أهل البيت   .. )األرض

!.يسجدون للتربة، وليس عليها

آلـه وسـلم   صـلى اهللا عليـه و  ترى هل يخالفون ما كـان يفعلـه الـنيب       
!؟ناملنتجبووأصحابه

.١٦٣صفحة / مسألة الصالة على سجادٍة يف املسجد/ ٢٢اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
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!بعد موتِِه أَم ال؟)يورث(صلى ا عليه وآله وسلم هل الرسول األعظم 
صلى اهللا أبو بكر يؤكّد أنّ فاطمة الزهراء عليها السالم ال ترثُ النيب        

!:!عليه وآله وسلم

عن عائـشة، أن فاطمـة عليهـا الـسالم، أرسـلت إىل أيب بكـر تـسأله            ...
فيما أفاء اهللا على رسـوله صـلى   وسلم  ) وآله(ها من النيب صلى اهللا عليه       مرياث

الـيت  وسـلم  ) وآلـه (تطلب صدقة النيب صلى اهللا عليه    ،وسلم) وآله(اهللا عليه   
إن رسول اهللا صـلى  : فقال أبو بكر  باملدينة وفدك، وما بقي من مخس خيرب،        

)١(..صدقةال نورثُ، ما تركنا فهو: قالوسلم ) وآله(اهللا عليه 

عن عائشة، أا أخربته، أن فاطمة بنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                 ...
أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليـه             وسلم  ) وآله(
فقال وما بقي من مخس خيرب، . مما أفاء اهللا عليه باملدينة، وفدكٍ ،وسلم) وآله(

وسـلم  )وآلـه (باب مناقـب قرابـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه              / كتاب املناقب / صحيح البخاري  )١(
.٣٧١٢و٣٧١١احلديث . وسلم)وآله(السالم بنت النيب صلى اهللا عليه ومنقبة فاطمة عليها 
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٥٦

)١(...ال نورثُ: قالوسلم ) وآله(ه إنّ رسول اهللا صلى اهللا علي: أبو بكر

:يقول جالل الدين السيوطي

بو أفقال ! من ذلك ِعلماًأحٍد واختلفوا يف مرياثه، فما وجدوا عند (... 
إنا معاشر االنبياء : يقولوسلم ) وآله(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بكر

)٢(.)...نورثال

فهو حـديث  ! يب بكر فقط أغري   ِهرِوي منّ احلديث لَ  أد لنا   هذا يؤكّ : أقول
..آحاد

صلى اهللا قبل النيب يورثون األنبياء ، كيف كان)هداك اهللا(الحظ واآلن 
:عليه وآله وسلم

قال جابر بن نوح ويزيد بن هارون، كالمهـا عـن إمساعيـل بـن أيب               (... 
يِرثُ مايل، : لقا. يِرثُِني ويِرثُ ِمن آِل يعقُوب: خالد، عن أيب صاحل يف قوله
)٣(. ).وهذا إختيار إبن جرير يف تفسريه. ويِرثُ ِمن آِل يعقوب النبوةَ

يـرثين مـن بعـد وفـايت        : يقـول . وقوله يرثين ويرث من آل يعقـوب      (.. 
، وذلك أنّ زكريا كان مـن ولـِد يعقـوب،           مايل، ويرث من آل يعقوب النبوة     

.وبنحو الذي قُلنا يف ذلك قال أهل التأويل
ال نـورثُ مـا   : وسلم)وآله(باب قول النيب صلى اهللا عليه      / كتاب اجلهاد والسري  / صحيح مسلم  )١(

.٤٥٩٦احلديث . تركنا فهو صدقة
. ٦٠صفحة . فيما وقع يف خالفتِه/ تاريخ اخللفاء)٢(
ــثري )٣( ــن ك ــسري إب ــ/ تف ــة  . ١٨٩ص / ٥زء اجل ــة املبارك ــسريه لآلي ــد تف ــِرث مِــن آَلِ  {: عن يرُِثنِــي وي

قُوبعي{.
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ثنـا جـابر بـن نـوح، عـن          : حدثنا أبو كُريـب، قـال     :كْر من قال ذلك   ِذ
يـرث  : يرثين ويرث من آل يعقـوب، يقـول       : إمساعيل، عن أيب صاحل، قوله    

)١(. )مايل ويرث من آل يعقوب النبوةَ

يؤكّد للصحابة بأنّ زيداً ،صلى اهللا عليه وآله وسلموهنا نرى بأنّ النيب 
!:، ويرثُه)إبنه(

ذلـك أخرجـه    وسلم  ) وآله(لما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه        ف. .-١
فلما رأى ذلك أبوه وعمه أنّ زيداً إبين يرثين وأَِرثُُه، اشهدوا : إىل احلجر فقال

)٢(..طابت أنفسهما وانصرفا

أختتار العبوديـة علـى احلريـة وعلـى أبيـك           ! وحيك يا زيد  : فقاال...-٢
مـا أنـا    . أيت من هـذا الرجـل شـيئاً       نعم قد ر  : قال! وعمك وعلى أهل بيتك   

) وآلـه (فلمـا رأى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        . بالذي أختار عليـه أحـداً أبـداً       
إشـهدوا أنّ زيـداً إبـين    . يا من حـضر : فقالذلك أخرجه إىل احلجر،    وسلم  

٣(..يرثين وأَِرثُه(

ذلك أخرجه إىل وسلم ) وآله(فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه   ..-٣
فلمـا رأى   . يا من حضر، إشهدوا أنّ زيداً إبين، يرثين وأَِرثُـه         : فقال ،احلجر

)٤(..ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا

.٤٧صفحة / ١٦ج / تفسري الطربي)١(
.باب ذكر من إمسه زيد/ ٥٩٩ص / ٢ج / إلبن حجر العسقالين. االصابة)٢(
.احيلترمجة زيد بن حارثة بن شر/ ١٦٢ص / ١ج / إلبن عبد الرب القرطيب. االستيعاب)٣(
.ترمجة زيد بن حارثة/ باب الزاي/ ٣٩٥ص / ١ج / أسد الغابة إلبن األثري)٤(
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حرصـه عليـه   وسـلم   ) وآلـه (فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ..-٤
)١(..فطابت نفس أبيه وعمهإشهدوا أنه حر، وإنه إبين يرثين وأَِرثُه، : قال

يـا  :عند ذلـك وسلم ) وآله(حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه      فقال  ..-٥
)٢(..إشهدوا أنه إبين، يرثين وأَِرثُهمعشر قريش،

..ال ماٍلإنها وراثة ِعلٍْم،: إن قيلَ: أقول

هل يصح . ؟)وأَِرثُه(:صلى اهللا عليه وآله وسلمكيف قال النيب : قُلنا
!.ما هذا اهلراء؟!. ؟حارثةِعلْم زيد بنأنّ الرسول األكرم روحي فداه، يِرثُ

.٥٦٤صفحة / اجلزء السادس/ الدر املنثور للسيوطي)١(
.١١٨صفحة / ١٤اجلزء / اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب)٢(
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٢٥٩

؟؟صلى ا عليه وآله وسلم هل جيوز إفشاء سِر النيب األعظم 
عبـد بـن حممـد حدثنا،ميمونبنمهديحدثنافروخ،بنشيبانحدثنا

اهللاعبـد عنعلي،بناحلسنموىلسعد،بناحلسنعنيعقوب،أيببناهللا
يـومٍ ذاتوسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أردفَين: قال،جعفربن

)١(.الناسِمنأحداًبهأُحدثُالحديثاً،إلَيفأَسرخلفه،

:شرحه للحديثعند ،قال شبري أمحد العثماين

)٢(..واهللا أعلم بذلك احلديث)ال أُحدثُ به أحداً من الناس(قوله 

عـن عوانـة، أبـو حـدثنا حـسني، بـن فـضيل اجلحدريكاملأبوحدثنا
صـلى الـنيب أزواجكـن : قالتعائشة،عنمسروق،عنعامر،عنفراس،

مـا متشي،فاطمةفأقبلتواحدة،منهنيغادرملعنده،وسلم  ) وآله(عليهاهللا
فلمـا شـيئاً، وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمشيةمنمشيتهاختطئ

. ماعنـه اهللارضـي جعفـر بـن اهللاعبـد فـضائل بـاب / فـضائل الـصحابة     كتاب/ مسلمصحيح )١(
.٦٢٩٨احلديث

.٦٢٢٠احلديث. ١٠٨ص / ١١ج / موسوعة فتح امللهم بشرح صحيح مسلم)٢(
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مثمشالـه، عـن أوميينـه عـن أجلـسها مثبابنيت،مرحباً: فقالا،رحبرآها
فقلـت فضحكت،الثانيةسارهاجزعهارأىفلماشديداً،بكاءفبكتسارها

مثبالسرار،نسائهبنيمنوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولخصِك: هلا
قالماسألتها،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقامفلماتبكني؟أنِت
علـى أُفشيكنتما: قالت؟وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللالرسولِك

)١(...رهِسوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

!ة، وهي تفشي ِسر زوجها لعائشةالحظ اآلن، حفص

ىصـل اهللارسولدخل:قالعمرعن،عباسابنعنالدارقطينىرو
-معهاحفصةهتدجوفَحفصة،بيتيفماريةولدهمبأُوسلم  ) وآله(عليهاهللا

يبعتنصـ ما!بييتدخلهات: لهفقالت-أبيهابيتإىلغابتحفصةوكانت
،لعائـشة هذاريتذكُال(: هلافقال. عليكهوايننِمإالّنسائكبنيمنهذا

وهــيعليــكمرحــتوكيــف: حفــصةقالــت،)قربتــهاإنْحــرامعلــيفهـي 
ال(:وسلم) وآله(عليهاهللاىصلالنيبفقال. يقراأالّهالَفلَحفَجاريتك؟

َألريِهذكُتكَذَفَ. )ٍدحرتفـاعتزلَ ،شهراًنسائهعلىيدخلالفآىل،لعائشةههن
..}َلــكاَُأحــلَّمــاتُحـرم ِلــم{وجــلّعــزاهللافــأنزلليلــة،وعــشرينتــسعاً
)٢(.اآلية

باب من ناجى بني يدي الناس، ومل يخرب بسر صاحبه، فـإذا  / كتاب اإلستئذان/ صحيح البخاري  )١(
فـضائل باب/ فضائل الصحابة كتاب/ مسلموصحيح. ٦٢٨٦و٦٢٨٥احلديثان . مات أخبر به  

.٦٣٤١احلديث. والسالمالصالةعليهاالنيببنتفاطمة
.١٧٩صفحة / ١٨اجلزء / )القرطيبتفسري(القرآنألحكاماجلامع)٢(
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دِيثًا أَزْواِجـِه بعضِإِىلالنبِيأَسروإِذْ{: تعاىلقوله:القرطيبويقول حـ{ .
علىماريةحترمييعين، حديثاًحفصةإىلالنيبرأسإذواذكرأي،٣/التحرمي

...ذلكإياهاستكتامهإونفسه

عبـاس ابنعنصاحلأيبعنالكليبعن،سننهيفالدارقطينىرو.... 
حفصةطلعتإ: قال، }حدِيثًاأَزْواجِِهبعضِإِىلالنبِيرأَسوإِذْ{: تعاىلقولهيف

خـربي تال: (فقـال إبـراهيم مأُمـع وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاىصلالنيبعلى
...عليهاهللافأظهره،عائشةترفأخبحفصةتقَلَفانطَ... )عائشة

وكانتـا بينهما،كانتٍةملصافاعائشةبهترأخبأي)ِبِهنبأَتفَلَما(.... 
متظاهروسلم) وآله(عليهاهللاىصلالنيبنساءعلىنيت.

...)هرأَظْهوِهاللَّهلَيأي)عأطلععلىاهللاهـ قـد هاأننبومعـىن .. .بـه أت
}فرعضَهعبضرأَعونٍضععب{عمنإليهأوحيمابعضحفصةفرهـا أن

...ختربهاأنْعنهاهانمباعائشةأخربت

)١(.واحدةطلقةهاقَلّطَبأنْوسلم ) وآله(عليهاهللاىصلالنيبوجازاها

لطفٍل، وهو صلى اهللا عليه وآله وسلم لقد أسر الرسول األعظم : أقول
عبد اهللا بن جعفر حديثاً وأوصاه بعدم إفشائِه ألحٍد، وهذا دليلُ علو مكانة 

النيب إبن جعفٍر عنده، وأهلي وقد .صلى اهللا عليه وآله وسلمتِه أيضاً حلفظ سر
 إليِه، ومات وأخذَ ذلك السر رته، حبفظ ما أسق عبد اهللا أمر النيب ووصيطب

معه، ولَم يعلم به أحد إىل يومنـا هـذا، ومنـهم شـارح احلـديث                )احلديث(

.١٨٦الصفحة / نفس املصدر السابق)١(
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..لنيب إليهواهللا أعلم بذلك احلديث الّذي أسره ا: العثماين، الّذي قال

             وكذلك، نرى أنّ السيدة فاطمة الزهراء عليهـا الـسالم حفظـت ِسـر
يف .. إىل أن إنتقل إىل الرفيق األعلى،صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

حني أنّ حفصة أفشت ِسره فوراً، بالرغم من أمِر ووصية النيب هلا بعدم إفشاء 
.هذا السر، وخصوصاً لعائشة

سـورة  ٨٠/}من يطِعِ الرسول فقد أطـاع ا    {:الرمحن الرحيم بسم اهللا   
.النساء

سورة ٢٣/ } ومن يعصِ اللَّه ورسولَه َفإِن َله َنار جهنم خاِلدِين فِيها َأبدا{
...اجلن
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٢٦٣

!أبغض الناس له، وملعونون،صلى ا عليه وآله وسلمالنيب بعض خلفاء 
)١(.هم من قريشثين عشر خليفة كلّإىل إمر عزيزاً ا األيزال هذال

:فيقول!! )اإلثين عشر(يذكر إبن تيمية أمساء هؤالء 

ماضـياً  ولفظ البخاري اثين عشر أمرياً، ويف لفٍظ ال يزال أمر الناس  ... (
وهلم أثنا عشر رجالً، ويف لفٍظ ال يزال اإلسالم عزيزاً إىل أثين عـشر خليفـة،                 

أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان،        : وهكـذا كـان فكـان اخللفـاء       . كلّهم من قريش  
 ،ومنعةٌوعلي ن إجتمع الناس عليه وصار له عزتولّى م وابنه معاوية،:ثُم

وبعد ذلك ،العزيزمث عبد امللك وأوالده األربعة، وبينهم عمر بن عبديزيد،
يـة تولّـوا   فإنّ بـين أم حصل يف دولة اإلسالم من النقص ما هو باٍق إىل اآلن،       

)٢(.)..على مجيع أرض اإلسالم، وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة

شطراً من خلفائه، أو صلى اهللا عليه وآله وسلم الحظ كيف يلعن النيب 

.٣٧٦حديث . ٧٢٠-٧١٩ص / القسم الثاين/ الد االول/ سلسلة االحاديث الصحيحة)١(
.٢٣٨ص / ٨ج / منهاج السنة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٦٤

:األمراء من بعده

) وآلـه (صـلى اهللا عليـه    كان أبوه احلَكَم من أكـرب أعـداء الـنيب         قد  و(... 
صـلى اهللا  ملدينة، مث طـرده الـنيب    وإنما أسلم يوم الفتح، وقدم احلكم ا       ،وسلم
إىل الطائف، ومـات ـا، ومـروان كـان أكـرب األسـباب يف              وسلم  ) وآله(عليه  

حصار عثمان، ألنه زور على لسانه كتاباً إىل ِمصر بقتِل أولئك الوفـد، ولَمـا               
كان متولّياً على املدينة ملعاوية كان يسب علياً كل مجعة على املنـرب، وقـال لـه              

  لِْبِه على لـسان نبيـه،             : احلسن بن عليلقد لعن اهللا أباك احلَكَم وأنت ىف ص
)١(. )..لعن اهللا احلَكَم وما ولَد: فقال

كنت :حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أيب حيىي قال.. 
بني احلسني واحلـسن ومـروان يتـشاتمان، فجعـل احلـسن يكـف احلـسني فقـال           

أَقُلْت أهلُ بيٍت ملعونون؟: فقالبيٍت ملعونون، فغضب احلسنأهل : مروان
أنت يف ووسلم ) وآله(اهللا لقد لَعنك اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه           وفَ

لِْب أَبيك٢(.إسناده صحيح: قال احملقق حسني سليم أسد.. ص(

ألنّ .. صـحيح ـذا اإلسـناد   : احلافظ إبن حجر العسقالين عنه  قال  و
)٣(..يع رواته ثقاتمج

عـوف بـن الـرمحن عبدعن،عوفبنالرمحنعبدموىلميناءعن... 

.٢٥٩صفحة / ترمجة مروان بن احلكم/ ٨اجلزء / بداية والنهاية إلبن كثريال)١(
.٦٧٦٤احلديث / ١٣٥صفحة / ١٢اجلزء / مسند أيب يعلى)٢(
.٤٤٥٥احلديث / ٢٦٥صفحة / الد الثامن عشر/ املطالب العالية)٣(
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٢٦٥..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

وسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيببهيِتأُإالّمولودٍدألحيولدالكان: قال
امللعون،الوزغبنإالوزغهو:فقالاحلكمبنمروانعليهلَدِخفأُ،لهفدعا

..امللعونابن

)١(.ح اإلسناد، ومل خيرجاههذا حديث صحي

)لٌ لعنيعليكم رج احلكم بن أيب العاص: يعين. ليدخلَن(.

:يف تعليقه على هذا احلديث، يقول األلباين

...وقد وردت أحاديث يف لعن احلَكَم والد مروان وما ولَد(.. 

)احلَكَـم (وأعجب من ذلك كلّه حتفّظُ احلافظ الذهيب بقوله يف ترمجـة            .. 
:)٩٦/ ٢(تأرخيه من

وقد وردت أحاديث منكرة يف لعنِه، ال جيوز اإلحتجاج ا، ولـيس لـه           (
)٢(! )يف اجلملة خصوص من الصحبة بل عمومها

ساق رواية الشعيب عن الـزبري  -بعد صفحة واحدة    -مع أنه   ! كذا قال (
ـال  ومثل هذا التلون أو التنـاقض ِممـا يفـسح ا       !! مصححاً إسناده كما تقدم   

)٣(.)نسأل اهللا السالمة! أهواءهمألهل األهواء أنْ يأخذوا منه ما يناسب 

صلى اهللا عليه وآله واآلن الحظ من هم أبغض الناس إىل النيب األكرم 
:وسلم

.١٨٥/ ٨٤٧٧احلديث . ٥٢٦صفحة / كتاب الفنت واملالحم/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٣٢٤٠احلديث . ٧١٩ص / القسم الثاين/ الد السابع/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)٢(
.٧٢٤صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٦٦

عن أيب محزة جارهم، عن محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن مطـرف،             .. 
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولإىلاألحياءأبغضكان: قالبرزة،أيبعن

. حنيفةوبنو،وثقيف،ةيمأُبنووسلم 

)١(.إسناده حسن: حمقق الكتاب حسني سليم أسديف اهلامش، يقول 

رسـول إىلاألحياءأبغضأو،الناسأبغضكان: قالبرزةأيبوعن
.حنيفةووبنثقيفوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا

وبنــو،وثقيــف،ةيــمأُبنــو: قــالهأنــالّإ:وزاديعلــىوأبــوأمحــدرواه
بـن مطرفبناهللاعبدغري،الصحيحرجالورجاهلمالطرباينوكذلك،حنيفة

)٢(.ثقةوهو،الشخري

اهللارضيعليعن: مرذيعمروعن،إسحاقأيبعن،سفيانثنا.. 
: قـال ،)٢٨-بـراهيم إ/ }وأَحلُّـوا َقـومهم دار الْبـواِر       {: وجـلّ عزقولهيفعنه
اهللاقطـع فقـد املغريةبنوافأم،املغريةوبنوةأميبنوقريشمناألفجرانهم

. حنيإىلعواتفمةأميبنوامأو، بدٍريومدابرهم

)٣(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

صلى اهللا عليه والقرآن الكرمي يصرح بأنّ الذين يأتون بعد موت النيب 

.٧٤٢١احلديث . ٤١٧صفحة / ١٣اجلزء / مسند أيب يعلى)١(
.١٦٧٣٤احلديث . ٦٤صفحة / باب فيمن ذم من القبائل وأهل الِبدع/ ١٠ج / جممع الزوائد)٢(
. ٣٨٣صـفحة   / تفـسري سـورة إبـراهيم      -كتاب التفسري   / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )٣(

.٤٨٠/ ٣٣٤٣احلديث 
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٢٦٧..............................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىاألکرمالرسول: الفصل الثالث

هم من الذين إصطفاهم اهللا تبارك وتعاىل، وهم املعصومون من م وآله وسل
من سورة فاطر املباركة، بيان واضح ال لَبس ٣٢ففي اآلية  .. اخلطأ والزلل 
.}ُثم َأورْثنا اْلِكَتاب الَِّذين اصَطَفينا ِمن ِعباِدَنا{: فيه لصفام

لعن أشخاصاً من بـين  ،سلمصلى اهللا عليه وآله و فهل تصدق بأنّ النيب     
أُمية، هم من أبغض الناس إليه، وبشر ِبِهم يف آٍن واحٍد، ليكونـوا خلفـاَء مـن        

!بعده؟
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الرابعالفصل 

صلى ا عليه وآله وسلم بو طالب عم النيبأ

ووأبعليهمبيتِهوأهلُاه سالم ا
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٢٧١

بي طالب عليه أع لعمهِ ديمملاذا لَلم صلى ا عليه وآله وسالرسول االكرم 
!!من نار جهنموَتركَه يف ضحضاحالسالم باهلداية؟

ســعيد بــن عــن الزهــري،عــن معمــر،أخربنــا عبــد الــرزاق،حــدثنا .. 
الوفاة، دخل عليه النيب صـلى  أبا طالب لَما حضرت  : قالأبيه،  عن  ،  املسيب

فقـال الـنيب   وعبـد اهللا بـن أيب أميـة،    أبـو جهـل    وعنده  م  وسل) وآله(اهللا عليه   
ال إله إالّ اهللا، أحاج لك ِبهـا      : أي عم، قل  :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
عن ملّة أترغبأبا طالب يا :وعبد اهللا بن أيب أميةأبو جهل عند اهللا، فقال 
ألستغفرنّ لك ما لَم : وسلم ) وآله(فقال النيب صلى اهللا عليه عبد املطلب؟ 

  لَتزعنك، فَن هأن :}   رِكِنيـشوا لِلْمتَغْفِرسي وا أَننآَم الَّذِينو بِيلِلن ا كَانم
)١(.}ولَو كَانُوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِ

ــول ــاري: أقـ ــا خبـ ــا كَـــان{! يـ ــسَتغِْفروا   مـ ــوا أَن يـ ـ نآَم ــِذين لِلنِبـــي والَّـ
    ابــــحأَص ــــمَأنَّه ــم ــا تَبــــين لَهــ ــو كَــــاُنوا ُأولِــــي قُربــــى مِــــن بعــــِد مــ لِلْمــــشِرِكني ولَــ

ما كان للنيب والّـذين آمنـوا أن     : باب قوله / سورة براءة  -كتاب تفسري القرآن    / صحيح البخاري  )١(
.٤٦٧٥احلديث . يستغفروا للمشركني
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٧٢

، تلَـ زالـيت ن ِروهي مـن أواخـر الـس   براءة،  من سورة    ١٣٣اآلية  ./ }الْجحِيم
!.السالم توفّي مبكّة، وأبو طالب عليه )مدنية(وهي 

 لَتيف صحيحه والبخاري نفسه يقرزسورٍة ن ١(!.بأنّ سورة براءة آِخر(

 أيب هريرةألصلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم الحظ دعاء النيب ثُم م ،
:!ىل االسالمإاستجابة دعائه ودخوهلإو.. بعد أن طلب إبنها ذلك منه

بـن عكرمـة حـدثنا اليمامي،نسيوبنعمرحدثناالناقد،عمروحدثنا
أدعوكنت: قالهريرة،أبوحدثينالرمحن،عبدبنيزيدكثريأيبعنعمار،

وهياإلسالمإىليأمشركة،مينيوماًهافدعوتتعاهللاصلىاهللارسوليففأمس
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولفأتيت،أكرهماوسلم  ) وآله(عليه
،علـي فتـأىب اإلسـالم إىليمـ أُأدعـو كنتإيناهللارسوليالتقأبكي،وأنا

فقـال هريرةأيبأميهديأناهللافادع،أكرهمافيكتينعفأمساليومهاوتعدفَ
فخرجـت .هريرةأيبأمهِدإهماللّ:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

إىلفـصرت جئـت فلما،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللانيببدعوةمستبشراً
أبـا يـا مكانـك : فقالـت قـدمي، خشفيأمتعِمسفَ،جماٍفهوفإذاالباب،
عنتوعجلَدرعهاتولبستفاغتسلَ: قال،املاءخضخضةومسعت،هريرة

اهللا،إالإلــهالأنأشــهدهريــرةأبــايــا: قالــتمثالبــاب،ففتحــتمخارهــا،
عليـه اهللاصلىاهللارسولإىلفرجعتقال،ورسولهعبدهحممداًأنوأشهد

وكتـاب  . ٤٣٦٤ح . باب حج أيب بكر بالناس يف سنة تسع  / كتاب املغازي / نفس املصدر السابق   )١(
.٤٦٠٥ح.... }يسَتْفتُونَك قُِل اللَّه يفِْتيُكم فِي الَْكلَالَِة{/ سورة النساء/ تفسري القرآن
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،ربِشأَاهللارسوليا: قلت: قالالفرح،منأبكيوأنافأتيته،وسلم) وآله(
)١(..عليهوأثىناهللافحمدهريرة،أيبأمدىوه،دعوتكاهللاستجابقد

م أيب ألصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        النيبن يدعو   أأِمن العدل   : أقول
ويترك الدعوة لعمه ايب طالٍب الذي ا،هدايتهوِباالسالميف الدخول بهريرة

حىت شهد له بذلك العدو،كفّله وآواه ورباه ومحاه ودافع عنه دفاع املستميت
، ولَم يـذكر    كان مهيئاً لقبول الدعوة   الّذي  ووالصديق واملوايل واملخالف؟  

!!هريرةأيب بسوٍء كما ذَكَرته أُم)إبن أخيه(يوماً 

وال (مشركاً، ألنّ املشركني كانوا )املُحامي(مثّ ال ميكن أن يكون ذلك 
كما يؤكّد ،صلى اهللا عليه وآله وسلميعادون اإلسالم ونيب اإلسالم )يزالون

يف سورة املائدةرب ة جلّ شأنه٨٢اآلية/العز :} ةاوداسِ عالن دأَش نَلَتِجد
..}ا اْليهود والَِّذين َأشرُكواِللَِّذين َآمنو

.٢٤٩١احلديث.الدوسيهريرةأيبفضائلمنباب/ فضائل الصحابة كتاب/مسلمصحيح)١(
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٢٧٤

والذي آواه يف صلى ا عليه وآله وسلمالذي أجنب النيب 
!!ومجيع الصحابة يف اجلنة!!النار

.سورة التوبة-٢٨اآلية .}إنّما املشركون نَجس{: تعاىلال ق

مـن كـان يعبـد مـع     أي خبثاء يف عقائدهم وأعماهلم، وأي جناسٍة أبلغ ِم        
!!.تنفع وال تضر، وال تغين عنه شيئاًاهللا آهلة، ال

             عـن سـبيل اهللا، ونـصٍر للباطـل، ورد دوأعماهلم ما بني حماربٍة هللا، وص
)١(...للحق، وعمٍل بالفساد يف األرض ال يف الصالح

انـه مسـع   :عن يزيد، عن عبد اهللا ابن خباب، عن ايب سعيد اخلدري   ...
:وذُِكـر عنـده عمـه ابـو طالـب فقـال      وسلم ) وآله(ليه رسول اهللا صلى اهللا ع 

لعلّه تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاٍح من النار، يبلغ كعبيه، 
٢(.دماغهيغلي منه أُم(

ـنفَعهم  {: من سورة املدثر يقول تعاىل٤٨يف القرآن الكرمي يف اآلية       فَما تَ

. ٢٩٣الصفحة / للسعدي. الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي)١(
.٦٥٦٤احلديث .باب صفة اجلنة والنار/ كتاب الرقاق/ صحيح البخاري)٢(
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اِفعِنيُة الــشــَفاع ش{.ة١٨ويف االيــةالعــز مــن ســورة غــافر يقــول رب :} ــا م
      طَـاعفِيٍع يلَا شِميٍم وح مِن عليه تطبق، إلنطالب كافراًوفلو كان اب..}لِلظَّالِمِني

صـلى اهللا عليـه وآلـه    وبالتايل فشفاعة الرسول االكـرم    .. اآليتان اآلنفتا الذكر  
:اآليتحلديث يدخل يف اعليه السالم اله نأمث هل . !مرفوعة عنهوسلم 

نا وكافل اليتيم يف أ: (قال،وسلم) وآله(عن النيب صلى اهللا عليه     .. 
)١(..ه السبابة والوسطىي، وقال بأصبع)اجلنة هكذا

..ستثناء كما يظهرإاحلديث عام بدون الحظ أنّ 

عليه السالم هو الذي آوى الـنيب صـلى اهللا عليـه    أبو طالبألَم يكن   مثّ  
!؟والدهأليه من إحب أه حىت كان الذي رباه وتكفّلوهو ؟وسلم ) وآله(

نـت  أهـذا الـدين الـذي    مـا :)عليـه الـسالم  (بنه عليوهو الذي قال إل   
أمـا  : فقال ابو طالب  يا أبِت آمنت باهللا وبرسوله وصلّيت معه،        : عليه؟ قال 

)٢(..فألِْزمه،ىل اخلِريإدعونا إالّ يإنه ال

ا فلمـ .يب؟ قـال يف النـار  أين أيارسول اهللا :لعن انس أنّ رجالً قا  .... 
)٣(!!باك يف النارأيب وأنّ إ:قَفّى دعاه فقال

زار رسول : يب هريرة قالأعن ، عن أيب حازم، يزيد بن كيسانعن ... 
: كـى وأبكـى مــن حولـه فقــال   بقـرب أمــِه ف وسـلم  ) وآلــه(اهللا صـلى اهللا عليـه  

.٦٠٠٥احلديث . باب فضل من يعول يتيماً/ كتاب االدب/ نفس املصدر السابق)١(
.٣٨صفحة . أول من أسلمذكر االختالف يف / اجلزء الثاين/ الكامل يف التاريخ إلبن االثري)٢(
.٥٠٦احلديث .نّ من مات على الكفر فهو يف النارأباب بيان / كتاب االميان/ صحيح مسلم)٣(
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زور قربها فأذنَ أنْ أستأذنته يف إو!يؤذن يلملَستغفر هلا فَأنْ أي يف ستأذنت ربإ
)١(!يل

ــرواة ِل ــو إمساعيــل  يز: ا احلــديثهــذالحــظ مــن ال ــد بــن كيــسان أب ي
..اليشكري

لـيس  : حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان فقال       سألت: إبن املديين قال  
ن ي٢(.عتمد عليههو ِمم(

)٣(..ليس ِممن يعتمد عليه.. .:قال حيىي القطان

وذكـره العقيلــي يف كتابـه الــضعفاء ومــن نـسب إىل الكــذب ووضــع    
)٤(. احلديث

)٥(.وذكره أيضاً إبن اجلوزي يف كتاب الضعفاء واملتروكني

وسـلم ربـه عـز    )وآلـه (باب استئذان الـنيب صـلى اهللا عليـه       / كتاب اجلنائز / نفس املصدر السابق   )١(
.٢٢٧٣احلديث. وجلّ يف زيارة قرب أُمه

.١٢٠٩ترمجة / ٢٨٥ص / ٩ج / ن أيب حامتاجلرح والتعديل إلب)٢(
.٣٣٠٩ترمجة / ٣٥٤ص / ٨ج / التأريخ الكبري للبخاري)٣(
.٢٠١٢ترمجة / ١٥٠٢صفحة / اجلزء الرابع)٤(
.٣٨٠١ترمجة / ٢١٢صفحة / اجلزء الثالث)٥(
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٢٧٧

يف الصحاح)طالبيبأزوجة (فاطمة بنت أسد 
محد بن بالويه، ثنا إبراهيم بن اسحاق احلـريب،   أحدثين ابو بكر حممد بن      

ول أسـد بـن هاشـم    أكانت فاطمة بنـت  : ي قالاهللا الزبري ثنا مصعب بن عبد     
هامشية ولدت من هامشي، وكانت مبحٍل عظيٍم من االعيان يف عهد رسول اهللا     

عليـه يت يف حيـاة رسـول اهللا صـلى اهللا          وتوفّ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه  
:ولُيقُوِلذَِلك،أَسداًعِلياسموكَانَ، ى عليهاوصلّ،وسلم) وآله(

)١(حيدرهأُميسمتِنيالَِّذيأَنا

حدثين بكري بن حممد احلداد الصويف مبكة، ثنا احلسن بن علي بن شـبيب               
يب، عـن الـزبري بـن    أاملعمري، ثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة الباهلي، ثنـا         

كنا جلوساً عنـد سـعيد بـن املـسيب فمـر بنـا علـي بـن                  : سعيد القرشي، قال  
هللا منه، فقام اليه سعيد بن املسيب وقمنا دعبأم أر هامشياً قطّ كان ، ولَ احلسني

يا ابا حممد، اخربنـا عـن   : معه، فسلّمنا عليه فرد السالم علينا، فقال له سعيد      

ومـن مناقـب امـري املـؤمنني        -كتاب معرفة الـصحابة       / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.١٧١/ ٤٥٧٣احلديث . ١١٦صفحة / علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه
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: ، قـال )رضـي اهللا عنـهما  (م علي بن ايب طالـب       أُفاطمة بنت اسد بن هاشم      
ملا ماتت : علي بن ايب طالب يقولمسعت امري املؤمنني : نعم، حدثين ايب، قال

يف وسلم ) وآله(فاطمة بنت اسد بن هاشم كفّنها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قميصه وصلّى عليها، وكبر عليها سبعني تكبرية، ونزل يف قربها فجعل يومي 
يف نواحي القرب، كأنه يوسعه ويسوي عليها وخرج من قربها وعيناه تذرفان، 

يارسـول اهللا، رأيتـك   :ا ذهب، قال له عمـر بـن اخلطـاب   فلم،وحثا يف قربها 
نّ هذه املـرأة    إياعمر،  : فقالحٍد،  أفعلت على هذه املرأة شيئاً مل تفعله على         

، ان ابا طالب كان يصنع الصنيع، وتكـون لـه املأدبـة،       ينتلدمي اليت و  أُكانت  
وان أعود فيه، وكان جيمعنا على طعامه، فكانت هذه املرأة تفضل كلّه نصيباً ف

جربيل عليه السالم اخربين عن ريب عز وجلّ انها من اهـل اجلنـة، واخـربين            
)١(جربيل عليه السالم ان اهللا تعاىل امر سبعني الفاً من املالئكة يصلّون عليها

ام علي :حدثنا اسحاق بن امحد اخلزاعي املكّي، ثنا الزبري بن بكار، قال
طمة بنت اسد بن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن           فا: بن ايب طالب رضي اهللا عنه     

سـلمت، وهـاجرت اىل    أوقد  انها اول هامشية ولدت هلامشي،      : قصي، ويقال 
باملدينة، وماتت، ودفنها رسول اهللا وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

)٢(...وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

.١٧٢/ ٤٥٧٤احلديث . نفس املصدر السابق)١(
عبـد بـن بدراًشِهدعنهاللَّهرضيطَاِلٍبأيببنعِليِنسبةُ/ اجلزء األول / املعجم الكبري للطرباين   )٢(

بـن غَاِلـبِ بـن لُـؤي بـن كَعـبِ بنمرةَِكالِب بن بنقُصيبنمناِفعبدبنهاِشِمبنالْمطَِّلِب
.١٥١احلديث . ٩٢صفحة / الْحسِنأَبايكنىماِلٍكبنِفهِر
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٢٧٩............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

م ام علي ملا ماتت فاطمة بنت اسد بن هاش    : عن انس بن مالك قال    .. 
فجلس عند وسلم ) وآله(بن ايب طالب دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه       

مي، جتوعني وتشبعيين، وتعرين أيرمحِك اهللا، فأنِك كنِت امي بعد :رأسها فقال
وتكسيين، ومتنعني نفـسِك طيـب الطعـام وتطعمـيين، تريـدين بـذلك وجـه اهللا          

الثاً، فلما بلغ املاء الـذي فيـه الكـافور        والدار االخرة، مث أمر ان تغسل ثالثاً ث       
خلع رسول اهللا صلى مث  ،بيدهوسلم  ) وآله(سكبه رسول اهللا صلى اهللا عليه     

مث دعا رسول اهللا قميصه وألبسها اياه، وكفّنها فوقه،وسلم ) وآله(اهللا عليه
اسامة بن زيد وابـا ايـوب االنـصاري وعمـر بـن       وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

فلما بلغوا اللحد حفَره رسول اهللا صلى وغالماً اسود حيفرون قربها، اخلطاب 
فلما فرغ دخل رسول اهللا صلى اهللا واخرج ترابه بيده،وسلم ) وآله(اهللا عليه

احلمد هللا الذي حييي ومييت وهو : مث قال،فاضطجع فيهوسلم ) وآله(عليه 
عليهـا  عوِسأَجتها، وي فاطمة بنت اسد، ولقّنها ح  محي ال ميوت، اغفر ُأل    

واالنبياء الذين ِم،نبيكمدخلها حبققَنك ،ليب١(رحم الرامحنيأفإن(

تبقــى جائعــة وتطعــم ، مهــاجرة، مــسلمة، مــرأة جليلــة الــشأنإ: أقــول
وبعـد  ،  وتعـرى وتكـسي الـنيب االعظـم       صلى اهللا عليه وآله وسلم      رسول اهللا   

رتل يف قربها ويضطجع فيه ويدعو وي، وفاا يبكي عليها النيب ويكفنها بقميصه
يب أتـرى ملـاذا مل يأمرهـا الـنيب بـالطالق مـن زوجهـا الكـافر               . ويستغفر هلا ،  هلا

تسكن اجلنة وسبعون هذه الّيت؟ )الصحابةسنة على رأي أتباع مدرسة (طالب
!لفاً من املالئكة يصلّون عليهاأ

.٣٥٢٨احلديث / ١٢١صفحة / ٣ج / حلية االولياء)١(
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٢٨٠

!!راً شرعيةجيهل أُموعليه السالم بي طالب أاالمام علي بن 
أنْكنت رجالً مذّاًء، فـأمرت املقـداد      : قال عن علي ... حدثنا مسدد 

)١(!!فيه الوضوء: فسأله، فقالوسلم ) وآله(يسأل النيب صلى اهللا عليه 

يف الرواية مساء العجيبة والطريفة للرواة، واليت جتعل القارئ يشكمن األ
سـم مـسدد وهـو      إاليت جاء فيها    كما يف هذه الرواية      ،سم الراوي إمن خالل   

! بن مسرهد بن مسربل بن مستوردإ

)٢(..مرعبلبنمسربلبنمسرهدبنمسدد:البخاريقال

مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن     : ويقول الذهيب 
)٣(!!سديرندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن املستورد األأ

لو كُتب أمام نسِبِه بسم اهللا .. .:ابةسقال الشريف الن: وقال ابن ماكوال
)٤(.!الرمحن الرحيم كان رقية للعقرب

.١٣٢احلديث . باب من استحيا فأمر غريه بالسؤال/ كتاب العلم/ صحيح البخاري)١(
.٢٠٨ترمجة / ٥٩٣صفحة / اجلزء العاشر/ عالم النبالءِسيِر أ)٢(
.٥٩٤صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
.٥٩٥صفحة / نفس املصدر السابق)٤(
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٢٨١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

حكـام  باألن يبين جهل االمام علي عليـه الـسالم  أوي ايريد الر هنا،
منها قول واليت ، سالم اهللا عليههاملروية يف علمحاديث وتكذيب األ،الشرعية

:االمام عليه السالم

حممدناإبراهيم،بنإسحاقناحممد،بنزةمحنافتح،بنأمحدوحدثين
أيبعن،اهللاعبدبنوهبعنمعمر،عنثور،بنحممدثنااألعلى،عبدبن

فـواهللا ،سلوين: ويقولخيطبوهوعنهاهللارضيعلياًشهدت: قالالطفيل
عـن وسـلوين ،بـه مثتكُدحـ إالّالقيامةيومإىليكونشيٍءعنتسألوينال

تلَزنبسهٍلأم،بنهارأمتلَزنبليٍلأعلموأناإالّآيةمنهمافواهللا،اهللاكتاب
..جببلأم

)١(..ورجاله ثقات. إسناده صحيح: تعليق احملقق

!.ما املسألة لبيان حكٍم شرعيطالَ؟ملاذا اخلجل من السؤالمثّ

مـري  أأليس هذا أبو موسى األشـعري وهـو يـسأل إمـرأةً سـؤاالً كـسؤال        
؟؟عليه السالمننياملؤم

فقُمت فاستأذنت على عائشة،    : ل أبو موسى  وقي.. .:رواية طويلة في  ف
إنـي أسـتحييِك، فقالـت ال     -أو يـا أم املـؤمنني      -يا أُماه   : فأُِذنَ يل، فقلت هلا   

           ،ـكمـا أنـا أُمفإن ،كتلَـدالـيت و كأُم سائالً عنه ا كُنتتستحيي أنْ تسألَين عم
سلَ؟ قالتفم: قلتالغ ا يوِجب :قَطْتقال رسول اهللا صلى . على اخلبِري س

إذا جلس بني شعِبها األربِع ومس اِخلتانُ اِخلتانَ، فقد :وسلم) وآله(اهللا عليه

.٧٢٦احلديث / ٤٦٤صفحة / اجلزء األول/ جامع بيان العلم وفضله إلبن عبد الرب)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٨٢

)١(.وجب الغسلُ

هذه الرواية يف كتـب أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت        تورد: ولألمانة أقول 
.عليهم السالم

عن أبيه، عن الـصفّار،   ،  عن أمحد بن حممد   ي عنه، روى الشيخ الطوس  
عن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى، واحلـسني بـن احلـسن بـن أبـان، مجيعـاً عـن                   

سـألته  : عن أيب عبد اهللا عليه الـسالم، قـال         صفوان، عن إسحاق بن عمار،    
إنّ علياً عليه السالم كان رجالً مـذّاًء، فاسـتحىي أنْ يـسأل        : عن املذي، فقال  

ملكـان فاطمـة عليهـا الـسالم، فـأمر      ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     رسول اهللا 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    املقداد أن يـسأله وهـو جـالس، فـسأله، فقـال لـه الـنيب              

)٢(.سيٍءليس ب:وسلم

والرواية هنا ضعيفة السند، وإن وثّقها بعض األعالم، وذلـك ألنّ يف   
. بن احلسن بن الوليدطريقها أمحد بن حممد بن احلسن، وهو أمحد بن حممد         

.ولَم يثبت توثيقه، وإنْ وثَّقَه العالّمة احللّي، والشهيد الثاين، وغريمها
فتحصل أنه مل تثبت وثاقة الرجل    : قال احملقّق السيد اخلوئي رمحه اهللا     

.بوجٍه
: قال الشهيد الثاين يف درايته: ومن هنا، قال الفاضل التفريشي: وقال

)٣(.أعرف مأخذه، وال)إنه من الثقات(

.٧٩٨احلديث ... باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
.١٧صفحة / اجلزء األول/ كتاب التهذيب)٢(
.٢٥٦صفحة / اجلزء الثاين/ معجم رجال احلديث للسيد أبو القاسم اخلوئي)٣(
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٢٨٣

علي بن بينما أمري املؤمنني،!لصحابة صادقون، ويؤخذُ بأقواهلما
!!وأم أمين اليؤخذُ بشهادهتمابي طالب عليه السالمأ

اخربين عبـد اهللا  : اخربنا هشام بن يوسف ان ابن جريح اخربهم قال    ... 
ا بيتني وحجرة بن عبيد اهللا بن ايب مليكة ان بين صهيب موىل بن جدعان ادعو 

: فقال مروان،اعطى ذلك صهيباً وسلم  ) وآله(ان رسول اهللا صلى اهللا عليه       
عطى رسول ابن عمر، فدعاه، فشهد أل:من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا     

صهيباً بيتني وحجرة، فقضى مروان بشهادته وسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه
)١(.له

بـن سـنان الرومـي،    إب هو نّ بين صهيإ(:يقول إبن حجر العسقالين  
اعطى ذلـك  وسلم ) وآله(الرسول صلى اهللا عليه أنّ دعوا بيتني وحجرة و   إ

فقـضى  ،صهيباً فقال مروان من يشهد لكما قالوا ابن عمر يشهد لنا بذلك      
)٢(.بتصرفقوله إنتهى ).مروان بشهادة ابن عمر وحده

.٢٦٢٤احلديث .. باب حدثنا إبراهيم بن موسى/ كتاب اهلبة/ صحيح البخاري)١(
ألحـٍد أنْ يرجـع يف هبتـه    بـاب ال حيـلُّ  / كتـاب اهلبـة  / ٥ج / فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )٢(

.٢٦٢٤احلديث . ٢٣٧ص / وصدقته
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٨٤

لى اهللا عليهقال النيب ص: عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهم قال     ....
يِجـئْ  فَلَـم . لَو قَد جاء مالُ البحريِن قَد أعطيتك هكـذا وهكـذا     وسلم  ) وآله(

فلمـا جـاء مـال    ،وسـلم ) وآلـه (مالُ البحرين حتى قُِبض النيب صلى اهللا عليه       
) وآلـه (الـنيب صـلى اهللا عليـه      من كـان لـه عنـد      : فنادىالبحريِن أمر أبو بكٍر   

وسلم ) وآله(إنّ النيب صلى اهللا عليه:فَلْيأِتنا، فَأتيتهُ فقُلتِعدةٌ أو دينوسلم 
خـذْ  : قال يل كذا وكذا، فَحثى يل حثيةً، فَعددتها، فإذا هي مخسمائٍة وقال           

)١(.مثلَيها

ِمـن الْعـدل الواِحـد خبـر قَبولوِفيِه(.. :يقول إبن حجر العسقالين   
اًشاِهدجاِبرِمنيلْتِمسلَمبكْرأَباَألنَِّلنفِْسِه،نفْعاًذَِلكجرولَوالصحابة

)٢(. )..دعواهِصحةعلَى

فعل أبو بكر هكذا مع الزهـراء عليهـا الـسالم، أَم أنهـا لَـم               هالّ: أقول
!.)العدول(تكن من 

لـسالم  ليهمـا ا عواالمام علي لفاطمـة    ،مينأُم أ هادة  كذلك مت رفض ش   و
!!يف قضية فدك

لو شهدت خدجية وفاطمة وعائشة، وحنوهن ِممن       (.. :يقول إبن تيمية  
نصف مرياث رجل، وديتـها      ي من أهل اجلنة، لكانت شهادة إحداهن هنعلم أن
احلـديث  . باب من تكفّل عـن ميـٍت دينـاً فلـيس لـه أنْ يرجـع              / كتاب الكفالة / صحيح البخاري  )١(

٢٢٩٦.
باب من تكفّل عـن ميـٍت دينـاً    / كتاب الكفالة/ اجلزء الرابع/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري    )٢(

.٢٢٩٦احلديث / ٤٧٥صفحة / فليس له أنْ يرجع

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

فكـون املـرأة مـن أهـل اجلنـة ال           .نصف دية رجٍل، وهذا كلّه باتفاق املسلمني      
ها، فكيف وقـد يكـون اإلنـسان ِممـن     يوجب قبول شهادا، جلواز الغلط علي     

)١(.).يكذب، ويتوب من الكذب مث يدخل اجلنة

صلى اهللا ومن املعلوم أنّ أم أمين رضي اهللا عنها هي حاضنة رسول اهللا          
.وتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة،عليه وآله وسلم

روحـاِء، فَعطـشت،    وهي الّـيت لَمـا هـاجرت، أَمـست ِباملُنـصرِف دونَ ال            
ولَيس معها ماٌء وِهي صاِئمةٌ، وجِهدت، فَدلِّي علَيها ِمن السماِء دلْو ِمـن مـاٍء          

:ِبِرشاٍء أَبيض فَشِربت، وكَانت تقُولُ

 طَــِش ِبالــصِللْع ــتضرعت لَقَــدو ،طَــشع ذَِلــك ــدعِني بــابــا أَصــي م وِم ِف
تِطشا عاِجِر، فَم٢(.اهلَو(

هـِذِه بِقيـةُ أَهـِل     : يقـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          وكان رسـول اهللا     
)٣(.. بيِتي

هل ميكن بعد كلّ ما متّ ذكره أن تكون أم أمين قد شهدت زوراً؟: أقول

ذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له إ:جاء يف سنن ايب داود
)٤(.حيكم بهنأ

.٢٣٨صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
/ ، وِسـيِر أعـالم النـبالء للـذهيب    ٣٠٩ص / ٤ج / مصنف عبد الرزاق الصنعاين  : راجع يف ذلك   )٢(

.١٦٩صفحة / اجلزء الثامن/ ، واإلصابة للحافظ إبن حجر٢٢٤صفحة / اجلزء الثاين
.من طريق الواقدي٦٣صفحة / ٤ج / ، واحلاكم٢٢٣صفحة / ٨ج / أخرجه إبن سعد)٣(
.٣٠٨صفحة / ٢٠باب / كتاب االقضية/ اجلزء الثالث/ الد الثاين)٤(
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، الـذي ال   عليه السالم  فهل كان ابو بكر شاكّاً يف صدق االمام علي        
      الصراط إال جبواٍز مكتوٍب منه دوالّذي هو مع القرآن والقـرآن     !؟جيوز أَح

..يوم القيامةولن يتفرقا إىل .معه
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  :وروى السماك أنّ أبا بكٍر قال له      

)١(..ال جيوز أَحد الصراطَ إالّ من كَتب له علي اجلواز:يقولم وسل) وآله(

،التيمـي سعيدأبوحدثينقال،أبيهعن،الربيدبنهاشمبنعليثنا.. 
،اجلمـل يـوم عنـه اهللارضـي علـي مـع كنت: قالذرأيبموىلثابتأيبعن
ذلكعيناهللافكشف،الناسيدخلمابعضدخلين،واقفةعائشةرأيتفلما
فأتيتاملدينةإىلذهبتفرغفلما،املؤمننيأمريمعفقاتلت،الظهرصالةعند

ماواهللاإينفقلت،سلمةأمأليبمـوىل ولكـين ،شـراباً والطعاماًأسألجئت
طـارت حـني كنـت أيـن : فقالـت قـصيت عليهافقصصت،مرحباًفقالت،ذر

الـشمس زوالعنـد عـين ذلـك اهللاكشفحيثإىل: قلت؟مطائرهاالقلوب
علـي : يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت،أحسنت: تقال
.احلوضعلييرداحىتقايتفرلن،عليمعوالقرآنالقرآنمع

ِثقَــةٌعقَيــصاُءهــوالتيِمــيســِعيٍدوأَبــو،اِإلســناِدصــِحيححــِديثٌهــذَا
.يخرجاهمولَمأْمونٌ،

)٢(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

يف فـضائله رضـي اهللا عنـه وكـرم اهللا         / الفـصل الثـاين   / اجلزء الثاين / الصواعق احملرقة إلبن حجر    )١(
.٣٦٩صفحة . وجهه

.٢٢٦/ ٤٦٢٨احلديث . ١٣٤ص / الصحابةكتاب معرفة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨٧

م الصحابة كانت صالته كصالة رسول ا ِمن ن
؟؟صلى ا عليه وآله وسلم 

مسعـت الزهــري  : عـن عثمـان بــن ايب رواد اخـي عبـد العزيــز قـال     ... 
؟فقلـت مـا يبكيـك   ،نس بن مالك بدمـشق وهـو يبكـي        أدخلت على   : يقول
ــال ــا  أال: فق ــت أعــرف شــيئاً مم ــصالة إالّ درك ــذه ال ــد  ،ه ــصالة ق ــذه ال وه

)١(.ضيعت

ذا الصالة اليت هي عمود الـدين قـد ضـيعوها فكيـف             إ!! سبحان اهللا 
ضيعوها من مجيع جوانبها، مـن وقتـها،       . فالذين ضيعوا الصالة  !بالسنن؟

الة فكيف كانت إذَنْ ص   .يضاًأوالتغيري يف كيفية السجود والركوع والقراءة       
الصحابة؟ وكيف كان ركوعهم وسجودهم؟

صلى اهللا عليه وآله الحظ مِن الذي كان يصلي مثل صالة رسول اهللا 
..وسلم

.٥٣٠احلديث . باب تضييع الصالة عن وقتها/ كتاب مواقيت الصالة/ صحيح البخاري)١(
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صلّيت خلف علي بن ايب طالب رضي : عن مطَرف بن عبد اهللا قال...
اهللا عنه انا وعمران بن حصني فكان اذا سجد كبر، واذا رفع رأسه كبـر، واذا     

كبر، فلما قـضى الـصالة اخـذ بيـدي عمـران بـن حـصني                 ض من الركعتني  
لقد : و قالأ،وسلم) وآله(قد ذكّرين هذا صالة حممد صلى اهللا عليه : فقال

)١(..وسلم) وآله(صلّى بنا صالة حممد صلى اهللا عليه 

لنسأل كيف كان يصلي من كان على دكّة احلُكم قبل االمام علي عليـه         
صـلى اهللا   ره صالة النيب    كّذظة هذا الصحايب وت   وانظر مالح ! السالم، وبعده؟ 
.عليه وآله وسلم

هو الوحيد الـذي كـان   بن أيب طالب عليه السالم    فهل كان االمام علي   
؟؟اهللا عز وجلرمأيصلي الصالة الصحيحة كما 

.٧٨٦احلديث . باب إمتام التكبري يف السجود/ كتاب االذان/ نفس املصدر السابق)١(
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٢٨٩

.. عليها السالمالقوم هجموا على دار فاطمة الزهراء
رقَهمام عفماذا فعل اإل!!وأرادوا حعليه السالم؟لي!

اهللارسـول قـرأ : قـال وبريـدة مالـك بنأنسعنمردويهبنإأخرج.. 
فقـام ،}..رفعُتأنانِذَأبيوتٍيف{اآليةهذهوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

إليهفقام. األنبياءبيوت: قالاهللا؟رسولياهذهبيوٍتيأَ: فقالرجلٌإليه
. نعم: قال، وفاطمةعليلبيِتمنها؟البيتهذااهللارسوليا: فقالبكٍرأبو

)١(..فاضلهاأَنِم

النيب صلى اهللا عليـه     أنّوأخرج بن أيب عاصم من حديث بن عمر         ..(
)٢(.)..ِفداِك أبوِك: قال لفاطمةوسلم ) وآله(

:يقول ابن تيمية

مـن  يٍءيقـدم علـى علـي والـزبري بـش     لَمبا بكر أوحنن نعلم يقيناً أنّ     .. (

.٢٠٣صفحة / اجلزء السادس/ الدر املنثور للسيوطي)١(
فـداك أيب  : باب قـول الرجـل  / كتاب األدب/ اجلزء العاشر / شرح صحيح البخاري  فتح الباري ب   )٢(

.٦١٨٥احلديث . ٥٦٩صفحة / وأُمي
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وغاية مـا والً وآخراً، أذى، بل وال على سعد بن عبادة املتخلف عن بيعته  األ
من مال اهللا الـذي   شيءٌ  لينظر فيه    ،)ي بيت فاطمة  أ(يقال أنه كبس البيت     

أمه ويقسعطيه ملستحقه، ثُن يه لو تركه هلم جلازم١(. ).رأى ان(

غاروا أي أ: فالنكبسوا دار : يقول ابن منظور يف كتابه لسان العرب
.عليه فجأةً

زمرتـه، كمـا اعتـرف بـذلك ابـن      واحلـاكم ِلبـ قِ نذن اهلجوم حصل ِمـ    إ
..تيمية

:ويقول امحد بن عبد ربه االندلسي

بـو  ألـيهم  إا علي والعباس والزبري، فقعدوا يف بيت فاطمة حىت بعـث           فأم
، مهلْقـاتِ إنْ أبوا ف  : وقال له .بكر عمر بن اخلطاب ِليخرجهم من بيت فاطمة       

يا : فقالت، ن يضرم عليهم الدار، فَلَِقيته فاطمةأبقبٍس من ناٍر على أقْبلَف
و تدخلوا فيما دخلت فيـه   أنعم،  : قال!لتحرق دارنا؟  جئت! ابن اخلطاب 

)٢(...ةماُأل

:٨٢ص/يقول الشاعر حافظ إبراهيم يف ديوانه
   

   

:ل ابن قتيبة الدينوريوقيو

.٢٩١صفحة . اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
.٢٤٧صفحة / سقيفة بين ساعدة/ اجلزء الرابع/ العقد الفريد)٢(
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٢٩١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

تفقّد قوماً ختلفوا عن بيعتـه عنـد علـي كـرم اهللا وجهـه،      .. .وإنّ ابا بكر 
     فـأَ فبعث اليهم عمر، فجاء فنـاداهم وهـم يف دار علـين خيرجـوا، فـدعا   أوا ب

! و ألحرقنها على من فيهاأوالذي نفس عمٍر بيده لتخرجن : وقالب باحلط
وإنْ: فقال! فيها فاطمةنَّإ! با حفصأيا : فقيل له!!

فـدقّوا  ،مث قام عمر فمشى معه مجاعة، حـىت أتـوا بـاب فاطمـة       :ويقول
ماذا !يا أبِت يارسول اهللا:الباب، فلما سِمعت اصوام نادت بأعلى صوا  

)١(!ا بعدك من ابن اخلطاب وابن ايب قحافةلقين

:ويقول الديار بكري

منـهم علـي بـن ايب       أنّ رجاالً من املهـاجرين غـضبوا يف بيعـة ايب بكـر،            
فجاءمها عمر بن فدخال بيت فاطمة بنت رسول اهللا  طالب والزبري بن العوام،     

)٢(..اخلطاب يف عصابة من املهاجرين واالنصار

:ويقول الطربي

الّ علـى ثـالثٍ   إمـن الـدنيا    شـيء    ي ال آسـى علـى     نـ إ:...ابـو بكـر   قال  
، يءكشف بيت فاطمة عن شأم فوددت أني لَ...،ني تركتهنأت ددن وهتلْعفَ

)٣(.وإن كانوا قد غلقوه على احلرب

ــسياسة )١( ــة وال ــزء األول/ االمام ــن ا  / اجل ــي ب ــة عل ــت بيع ــف كان ــه كي ــرم اهللا وجه ــب ك / يب طال
.٣٠صفحة

.١٦٩صفحة / ذكر بيعة ايب بكر/ اجلزء الثاين/ الد االول/ تاريخ اخلميس)٢(
.٣١٥صفحة / ذكر امساء قضاته وكتابه وعماله/ اجلزء الثالث/ الد الثاين/ تأريخ الطربي)٣(
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أَسـلَم، بـن دزيـ حدثَناعمر،بناِهللاعبيدحدثَناِبشٍر،بنمحمدحدثَنا
) وآلـه (عليهاهللاصلىاِهللارسوِلبعدبكٍْرَألِبيبوِيعِحنيأَنه،   أَسلَمأَِبيِهعن

عليـه اهللاصلىاِهللارسوِلِبنِتفَاِطمةَعلَىيدخالَِنوالزبيرعِليكَانَ،وسلم
بـن عمـر ذَِلـك بلَـغَ فَلَمـا أَمِرِهم،ِفيعونَويرتِجفَيشاِورونها،وسلم) وآله(

اهللاصلىاِهللارسوِلِبنتيا: فَقَالَفَاِطمةَ،علَىدخلَحتىخرجالْخطَّاِب
ِمـن وما،أَِبيِكِمنِإلَيناأَحبأَحدالْخلِْقِمنماواِهللا،وسلم) وآله(عليه
هؤالَِءاجتمعِإِنِبماِنِعيذَاكمااهللا،وأَيم،ِمنِكأَِبيِكبعدِإلَينابأَحأَحٍد
فَرِك،الندأَنِْعنرآمأَنِْبِهمقرحِهميلَيعتي١(..الب(

:وللمزيد راجع املصادر التالية

تـاريخ  و .اخلـالف علـى املـاء     / ١٦٣ص /وقعة صفني لنصر بن مـزاحم     
ــربي ــصر يف و.١٠١ص/ ٣ج/الط ــاريخ ايب   أاملخت ــروف بت ــشر املع ــار الب خب
ص/ ٢ج/تــاريخ اليعقــويبو.ذكــر اخبــار ايب بكــر/ ١٥٦ص / ١ج/ الفـداء 
ص / ٤ج /عالم النـساء لعمـر رضـا كحالـة        أو .خرب سقيفة بين ساعدة   / ١٢٦
/ ٥٩٤ص/ ٢ج/مروج الذهب للمسعوديو.ترمجة فاطمة بنت حممد / ١١٤

/٣ج/شرح ج البالغة البن ايب احلديدو.)ذكر خالفة ايب بكر(يوم السقيفة  
.٣٢٠ص 

ويقــول احملقــق يف . ٣٨٢٠٠احلــديث . ٥٧٩صــفحة / كتــاب املغــازي/ املــصنف إلبــن أيب شــيبة)١(
من طريق البزار، عن أمحـد     ٩٧٥: ٣)اإلستيعاب(رواه إبن عبد الرب يف      : هامش نفس الصفحة  

.بن حيىي، عن حممد بن بشر، به
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٢٩٣............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

هذه املصادر تثبت بشكل امجايل وقوع هذا احلدث اجللـل يف ذلـك      إنّ  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    رغم مساع القوم قول الرسول الكرمي    ،  اليوم املشؤوم 

)١(..أُذكّركم اهللا بأهل بييت ثالثاً:وسلم

! ن إحترام هذه الوصية؟فأي

رقُبـوا حممـداً صـلى اهللا عليـه    أ:عن أيب بكـر قـال    ،  عن إبن عمر  .... 
)٢(.يف أهل بيتهوسلم ) وآله(

خياطـب بـذلك  )رقبوا حممداًً يف أهل بيتـه ا(قوله..(:يقول إبن حجر
إحفظوه فيهم فال : الناس ويوصيهم به، واملراقبة للشيء احملافظة عليه، يقول

)٣(.)..سيئوا إليهموال تتؤذوهم

عليهم السالم، وعدم اإلساءة أين احملبة املزعومة ألهل البيت   :أقول
!؟إليهم

ثَنـا محمـٍد، بـن الْفَـضلُ حـدثَنا الْحسِن،بِنالْمؤمِلبنمحمدأَخبرِني
ميعنناٍد،بماحثَنِليدالْونِلٍم،بسمعاِفٍعأَِبيناِعيلَ رـمـنِ ِإساِفـٍع، بر ـنع
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         :قال أبو سـعيد اخلـدري     : قَالَنضرةَ،أَِبي

.. باب من فضائل علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه     / فضائل الصحابة كتاب /صحيح مسلم  )١(
.٦٢٥١احلديث 

باب مناقـب قرابـة    / وسلم )وآله(النيب صلى اهللا عليه      كتاب فضائل أصحاب  / صحيح البخاري  )٢(
ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت الـنيب صـلى اهللا عليـه        / وسلم )وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

.٣٧١٣احلديث . وسلم)وآله(
.٩٨ص / ٧ج / فتح الباري)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٩٤

إنّ وتشريداً،ويت قتالًإنّ أهل بييت سيلْقَونَ ِمن بعدي ِمن أُم     :وسلم) وآله(
..زوموبنو خم،وبنو املغرية،أشد قومنا لنا بغضاً بنو أُميةَ

)١(.هذا حديثٌ صحيح اإلسناد، ومل يخرجاه

ا ملاذا مل يدافع علي بن ايب طالب عليه السالم عـن الزهـراء عليهـا          أم
صلى اهللا فالسبب، النّ الرسول الكرمي .. السالم؟ وسكت إزاء هذا اهلجوم

! وأخبـره بأنـه سـوف يظلـم      ،أوصاه بالصرب مراٍت عديدة   عليه وآله وسلم    
..لصربوعليه با

صـلى اهللا عليـه وآلـه    قال النيب : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال     ..
: يف سالمٍة ِمن ديين؟ قال: قال)ك ستلقى بعدي جهداًنإما أ(: لعليوسلم 

.. من دينكيف سالمٍة

)٢(..على شرط البخاري ومسلم: التلخيصيف الذهيب تعليق

ثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابو حفص عمر بن امحد اجلُمحي، مبكة،
ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن امساعيل بن سامل، عن ايب ادريس األودي، 

) وآلـه (ا عهد إلَي النيب صلى اهللا عليه منّ ِمإ: عن علي رضي اهللا عنه قال 
.بعدهية ستغدر ِبمنّ اُألأوسلم 

)٣(..صحيح:قال الذهيب يف التلخيص

.٢٠٨/ ٨٥٠٠احلديث. ٥٣٤ص / كتاب الفنت واملالحم/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٢٧٥/ ٤٦٧٧احلديث . ١٥١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / نفس املصدر السابق)٢(
.٢٧٤/ ٤٦٧٦احلديث . ١٥٠صفحة/ نفس املصدر السابق)٣(
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٢٩٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

خرجت أنـا والـنيب صـلى اهللا        : عنهما قال  عن ابن عباس رضي اهللا    ...
وعلي رضي اهللا عنه يف حشان املدينة، فمررنا حبديقة فقال     وسلم  ) وآله(عليه  

فحـديقتك  : ما أحسن هذه احلديقة يا رسول اهللا؟ فقـال  : علي رضي اهللا عنه   
مث أومأ بيده إىل رأسه وحليته مث بكى حىت عال بكـاؤه،      يف اجلنة أحسن منها،     

)١(.ضغائن يف صدور قوم ال يبدوا لك حىت يفقدوين: يك؟ قالما يبك: قيل

حدثين حممد بن أيب بكٍر املُقَدمي، حدثَنا فُضيلُ : )بن أمحدعبد اهللا قال  (
بن سلَيمانَ يعِني النميِري، حدثَنا محمد بن أَِبي يحيى، عن ِإياِس بـِن عمـرٍو              

قَـالَ رسـولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه     :ي، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلـٍب، قَـالَ    اَألسلَِم
ِإنه سيكُونُ بعِدي إخِتالف، أَو أَمر، فَِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ :وسلم) وآله(

)٢(.السلْم، فَافْعلْ

بتلى بعدي فال ياعلي إنك ست   :وسلم) وآله(قال له صلى اهللا عليه      و
قاِتلَن٣(.!ت(

-١١اجلـزء  / واملعجـم الكـبري للطـرباين    . ٧١٦احلـديث   . ٢٩٣صفحة  / اجلزء الثاين / مسند البزار  )١(
.١١٠٨٤احلديث / ٧٣صفحة 

وقـال  . ٦٩٥احلـديث  . ٨٤صـفحة  / مسند علي بـن أيب طالـب    / اجلزء الثاين / ند لإلمام أمحد  املس )٢(
املُـساِلم، الـذَكَر   : الـسلم، بفـتح الـسني وكـسرها       .... إسناده صحيح (: احملقق أمحد حممد شاكر   

.).واألنثى واملفرد واجلمع يف ذلك سواء
.١٨٨صفحة / كنوز احلقائق للمناوي)٣(
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٢٩٦

عثمان منقبةٌ، وسكوت علي بن أبي طالب ِلماذا سكوت
عليه السالم جنب؟

عنـد اخلــوض يف تفاصـيل األحــداث الـيت جــرت عنـد حماصــرة ومقتــل     
اخلليفة عثمان بن عفان يف داره، وعدم دفاعه عن نفسه، يقول أتبـاع مدرسـة               

لعثمـان  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ة النيب  سنة الصحابة بأنّ السبب هو وصي     
!!بعدم القتال، والصرب، لنيل اجلنان، ومعانقة احلور احلسان

: ، حدثين أيب، نا محاد بن أسامة أبو أسامة، عن هشام قالعبد اهللاحدثنا 
اهللاقاِتلْهم، فو: قلت لعثمان يوم الدار: بن الزبري قالحدثين أيب، عن عبد اهللا

فدخلوا عليه فقتلوه : قالال أُقاتلهم أبداً، واهللا:قتاهلم، فقال لهلقد أحلّ لك 
فقال بن الزبري على الدار،ر عبد اهللاوقد كان عثمان أم: مث قالوهو صائم،

)١(.بن الزبريمن كانت يل عليه طاعة فليطع عبد اهللا: عثمان

أبـو  فحـدثين قـال قـيس   : قـال إمساعيل بن أيب خالد، ، عن  وكيعحدثنا  
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : حصرعثمان  قال يوم الدار حني       أن  : سهلة

.٧٤٤احلديث / ٢٥٤ص / ٢ج / باب فضائل عثمان/ صحابة ألمحد بن حنبلكتاب فضائل ال)١(
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٢٩٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

فكانوا يرونه ذلك : قال قيس، عليهفأنا صابرإيلّ عهداً، عهد وسلم ) وآله(
.اليوم

)١(..إسناده حسن: تعليق شعيب األرنؤوط

عائشة، عن   سهلةأيب  ، عن   قيسحدثنا  : قالإمساعيل  ، عن   حيىيحدثنا  
دعوا يل بعض أصحايب  أُ:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       :قالت
علـي؟  إبـن عمـك     : ال، قلـت  : قـال عمـر؟   ال، قلت   : بكر؟ قال أبو: قلت
جعـل   تنحـي، : نعم، فلما جـاء قـال     : قالعثمان؟  : قلت: ال، قالت : قال

يـا أمـري   : فيها قلنـا رِصالدار وحكان يومفلما يتغير،عثمان يساره، ولونُ 
عهد وسلم ) وآله(ال، إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : قاتل؟ قالأال تاملؤمنني

.نفسي عليهوإني صابرعهداً، إيلّ 

)٢(..حديث صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط

 ..ناِعيلَعمِنِإساِلـٍد، أَِبـي بخ ـنسِ عـنِ قَـيـاِزٍم، يأَبِـ بح ـنأَِبـي ع
وسلم ) وآله(أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه    ،عن عائشة عثْمانَ،مولَىسهلَةَ،

بكـر؟،  أبـو : قلـت : رجالًًً من أصحايب قالت-لَيت عنديأو-إدِع يل : قال
: ال، قلت: إبن عمك علي؟، قال: قلت، ال: عمر؟، قال: قلت،  ال: قال

فجعل الـنيب   : قالقومي،:فجاء عثمان، فقال  : نعم، قالت : فعثمان؟، قال 
فلما : يسر إىل عثمان، ولونُ عثمان يتغير، قالوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

.٥٠١احلديث / ٥٣٠صفحة / اجلزء األول/ مسند األمام أمحد بن حنبل)١(
.٢٤٢٥٣احلديث / باب مسند عثمان بن عفان/ ٢٩٧ص / ٤٠اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٩٨

ال، أنّ رسـول اللّـه صـلى اهللا عليـه     : تقاتل؟ قال أال: كان يوم الدار قلنا   
.صابر نفسي عليهعهد إلَي أمراً، فأناوسلم ) وآله(

)١(.صحيح: لذهيب يف التلخيصتعليق ا

:وسـلم ) وآلـه (قال رسول اللّـه صـلى اهللا عليـه         : عن عائشة قالت  .. 
    أبوبكر؟ قال : إدعوا يل بعض أصحايب، قلت :  ـر؟ قـال   : ال، قلـتمال، : ع

؟ قال   : قلتعلي كمع إبن : ؟ قال : ال، قلتنا جاء قـال  ،  عثمان: مفلم :
: فلما كان يوم الدار وحِصر، قلنا، عثمان يتغيرفجعل يساره، ولونُ ، تنحي

وسلم ) وآله(أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه : يا أمري املؤمنني أال تقاتل؟ قال
)٢(.عليهعهد إلَي عهداً، وإني صابر نفسي

قلـت  : عن عبد اللّـه بـن الـزبري، قـال    عن هشام بن عروة، عن أبيه،       ..
بأقلّ منه، واهللافقاِتلْهم، فإنّ معك من قد نصر اهللاأخرج: لعثمان يوم الدار

بن طع عبد اهللامن كان يل عليه مسع وطاعةٌ فلي: فأىب، وقال: إنه حلاللٌ، قال
)٣(.يومئٍذ على الدار، وكان يومئٍذ صائماًهرأمالزبري، وكانَ

اهللاوم، فَقاِتلْه: قلت لعثمان يوم الدار:عن عبداللّه بن الزبري قال.. 
فدخلوا عليه: قالال واللّه ال أقاتلهم أبداً، : لك قتاهلم، فقالاُهللالقد أحلّ

ر عبد اللّه بن الزبري علـى الـدار، وقـال           وقد كان عثمان أم   : وهو صائم، قال  
.١٤١/ ٤٥٤٣احلديث . ١٠٦ص .كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
وقال حـسني سـليم     . ٤٨٠٥احلديث  . ٢٣٤صفحة  / مسند عائشة / اجلزء الثامن / مسند أيب يعلى   )٢(

..إسناده حسن: أسد يف اهلامش
.٣٨٢٣٨احلديث . ٦٠٥صفحة / كتاب املغازي/ ٢٠اجلزء / املُصنف إلبن أيب شيبة)٣(
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)١(.من كانت يل عليه طاعة فليطع عبد اللّه بن الزبري: عثمان

عيل بن أيب خالد، عن قـيس إبـن  أبوبكر، ثنا أبو أسامة، عن إمسا  حدثنا  
أال:لَما كان يـوم الـدار قيـل لعثمـان    : عثمان قالأيب حازم أبو سهلة، موىل 

عهـد إلَـي   وسلم ) وآله(نّ رسول اهللا صلى اهللا عليه إ: فقال فتقاِتل؟خترج
.فريونه ذلك اليومقال أبو سهلة،صابر عليهوأناعهداً، 

)٢(.صحيح: تعليق الشيخ األلباين

 ذكَرلعلي بن أيب طالٍب، وأهل بيته عليهم )!غدر الصحابة(وعندما ي
، يكَذّبون مـا جـرى عليـه    )أي أتباع مدرسة سنة الصحابة    (السالم، نراهم   

، من هجوٍم وحماولة )صلى اهللا عليه وآله وسلمبضعة الرسول األكرم (وعلى 
وقاصم ظهور ، وذلك بأنه ليس من املعقول لداحي باب خيرب!إحراق دارها

مشركي قريش أن يكون جباناً، ويبقى مكتوف اليـدين إزاء مـاجرى، دون        
.الدفاع عن زوجته فاطمة الزهراء عليها السالم

واجلواب على ذلك، هو أنّ النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله، كان قد 
أخبره عليه السالم مبا سيلقى من اجلهد والغدر من الصحابة، وعليه أن يصرب 

:على كلّ ذلك
}     ـملَه ُكـوني ا َأنرأَم ولُهسرو ٍة إَِذا قََضى اللَّهمِنؤال ممٍِن وؤلِم اَكانمو

رة ِمـن أَمـِرهِم ومـن يعــصِ اللَّـه ورسـولَه َفقَـد َضــلَّ َضـالًال مِبينـًا          مــن ٣٦اآليـة  . }اْلخِيـ
.سورة األحزاب

.٢٧٣٥احلديث . من املهاجرينطبقات البدريني/ الطبقات الكربى إلبن سعد)١(
. ١١٧٥احلديث / ٣٢٨الصفحة / اجلزء الثاين/ ختريج السنة للشيخ األلباينيفظالل اجلنة)٢(
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ه ببخارى، ثنا سهل بن املتوكل، ثنا امحد بـن          اخربنا امحد بن سهل الفقي    
يونس، ثنا حممد بن فضيل، عن ايب حيان التيمي، عن سـعيد بـن جـبري، عـن          

وسـلم  ) وآلـه (قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه     : ابن عباس رضي اهللا عنـهما قـال       
هداً    (: لعليديين؟ قـال     : ، قال )أما إنك ستلقى بعدي ج يف : يف سالمٍة ِمن

. .سالمٍة من دينك
)١(..على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، عن امساعيل بن سامل، عن ايب ادريس       .. 
إنّ ِمما عهد إلَي النيب صلى اهللا عليه : عن علي رضي اهللا عنه قالاألودي، 

..أنّ اُألمة ستغدر ِبي بعدهوسلم ) وآله(
)٢(..صحيح: صقال الذهيب يف التلخي

قـال يل رسـول اهللا صـلى اهللا     : عن حيان األسدي، مسعت علياً يقـول      
إنّ األمة ستغدر ِبك بعدي، وأنت تعيش علـى ملّـيت،           :وسلم) وآله(عليه

هـِذهِ وِإنَّأَبغـضِني، أَبغـضك ومـن أَحبِنـي، أَحبـك من،  وتقتلُ على سنيت  
بضختسِمنِني-ذَاهعيهتيِلحأِسِهِمنر-.

)٣(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

حدثين حممد بن أيب بكٍر املُقَدمي، حدثَنا فُضيلُ : )قال عبد اهللا بن أمحد  (
عمـروٍ  بن سلَيمانَ يعِني النميِري، حدثَنا محمد بن أَِبي يحيى، عن ِإياِس بـِن            

.٢٧٥/ ٤٦٧٧احلديث . ١٥١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٢٧٤/ ٤٦٧٦احلديث . ١٥٠صفحة/ اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني)٢(
.٢٨٤/ ٤٦٨٦احلديث . ١٥٣ص / كتاب معرفة الصحابة/ نفس املصدر السابق)٣(
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قَـالَ رسـولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه     :اَألسلَِمي، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلـٍب، قَـالَ    
ِإنه سيكُونُ بعِدي إخِتالف، أَو أَمر، فَِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ :وسلم) وآله(

)١(.السلْم، فَافْعلْ

   ِليع نو برما عثَندٍر، قَاالحمعم نب دمحمةَ     : ، وـارمع ـنب ِمـيا ِحرثَنـدح
حـدثَِني ميمـونُ الْكُـرِدي،    : حدثَنا الْفَضلُ بن عِمريةَ، قَـالَ    : بِن أَِبي حفْصةَ، قَالَ   

رسـوِل اِهللا صـلى اهللا      كُنت أَمِشي مـع     : عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، عن عِلي، قَالَ      
يا رسـولَ اِهللا، مـا      : وهو آِخذٌ ِبيِدي، فَمررنا ِبحِديقٍَة، فَقُلْت      ،وسلم) وآله(عليه  

لَـك ِفـي الْجنـِة أَحـسن ِمنهـا، ثُـم مررنـا ِبـأُخرى،         : أَحسنها ِمـن حِديقَـٍة، فقَـالَ    
ا أَ    : فَقُلْتولَ اِهللا مسا رِديقٍَة، قَالَ يح ا ِمنهنسـا،     : حهِمن نـسـِة أَحنِفـي الْج لَك

لَك ِفي الْجنـةِ   : حتى مررنا ِبسبِع حداِئق، كُلُّ ذَِلك أَقُولُ ما أَحسنها، وهو يقُولُ          
يا رسولَ : ش باِكياً، فَقُلْتفَلَما خال لَه الطَِّريق اعتنقَِني، ثُم أَجهأَحسن ِمنها، 

ضغاِئن ِفي صدوِر قَوٍم الَ يبدونها لَـك ِإالَّ ِمـن بعـِدي،             : اِهللا ما يبِكيك؟ قَالَ   
ِديِني؟ قَالَ: قُلْت ٍة ِمنالمِفي س :ِديِنك ٍة ِمنالم٢(.ِفي س(

بتلى بعدي فال ياعلي، إنك ست:وسلم) وآله(قال له صلى اهللا عليه و
قاِتلَن٣(!!ت(

وقـال  . ٦٩٥احلـديث  . ٨٤صـفحة  / مسند علي بـن أيب طالـب    / اجلزء الثاين / املسند لإلمام أمحد   )١(
املُـساِلم،  : الـسلْم، بفـتح الـسني وكـسرها    ... إسـناده صـحيح  : حمقق الكتاب أمحد حممد شـاكر  

.ى واملفرد واجلمع يف ذلك سواءالذَكَر واألنث
/ اجلـزء الثـاين  / ومـسند البـزار  . ١١٠٨٤احلـديث  . ٧٣صفحة / ١١اجلزء  / املعجم الكبري للطرباين   )٢(

.٧١٦احلديث . ٢٩٢صفحة / مسند علي بن أيب طالب
.١٨٨صفحة / كنوز احلقائق للمناوي)٣(
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يف )عليه السالم(بن أبي طالبٍ مام علي اإلسبحاحالص!!
معرفته بأن علياً عليه ،صلى اهللا عليه وآله وسلمنيب من عالمات نبوة ال

لذلك كان .صلى اهللا عليه وآله وسلمالسالم سوف يسب ويشتم بعد وفاته 
بـن أيب  ألنّ اإلمام علي . وهللا تعاىللي كالساب لَهيؤكّد على أنّ الساب لع   

الـيت  و،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     نيب  نفس ال مبرتلة  عليه السالم هو    طالب  
وضحتمن سورة آل عمران٦١يةاآله :}ُكمَأْنُفسا ونَأْنُفسو{.

عن عبد الرمحن بن عوف، قال ملا افتتح رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         .. 
مكة، إنصرف إىل الطائف فحاصرهم تسع عشرة أو مثان عشرة   وسلم  ) آلهو(

أيهـا النـاس إنـي فـرطٌ        : فلم يفتتحها، مث ارحتل روحةً أو غدوةً فـرتل مث قـال           
ذي نفـسي بيـده   والّـ لكم، فأوصيكم بعتـريت خـرياً، وإنّ موعـدكم احلـوض،         

ولَ ،الصالة ليقيمنيـالً    أو   ،الزكاةَ ؤتنجإلـيهم ر ـي أو كنفـسي،      ألبعثَنمن
فليضِربن أعناق مقاتلتهم، ولَيسِبين ذراريهم، قال فرأى الناس أنه أبو بكر أو 

)١(.هذا: عمر، فأخذ بيد علي فقال

بـاب فـضائل    / كتـاب املناقـب   / ٢٠٨صـفحة   / ١١اجلـزء   / املطالب العالية إلبن حجر العسقالين     )١(
!
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أبـا مسعـت : قـال ،البجلـي عثمـان بـن بكـري ثنـا ،والقبنجندلثنا.. 
،غالموأناتججح: يقولاجلديلاهللاعبدأبامسعت: يقولالتميميإسحاق
الناسوإذا،باملدينةفمررتعنقواحد، فـاتبعتأُعلـى فـدخلوا ،مهسـلمة م

،ربعيبنشبيبيا: تقولهاتعفسِم،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبزوج
رجلٌهافأجابجاٍفجلف:قالت،متاهأُيايِكلب:يساهللاصلىاهللارسولب
؟طالبأيببنفعلي: قالت؟ذلكىنوأَ:قال؟ديكمنايفوسلم ) وآله(عليه
صلىاهللارسولمسعتيفإن: قالت،الدنياعرضنريدأشياَءلنقولاإن: قال
سبفقدينسبنوم،ينسبفقداًعليبسنم: يقولوسلم ) وآله(عليهاهللا
.تعاىلاهللا

)١(..التلخيصيفالذهيبعنهسكتو

أنّ ، عن مسعٍر، عن زياد بن عالقة، عن أبيـه، عـن عمـه،             ثنا شعبة .. 
يـا  : بن شعبة سب علي بن أيب طالٍب، فقام إليه زيد بن أرقم فقـال         املغرية

ـى عـن سـب    وسـلم  ) وآله(مغرية أَلَم تعلم أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
األموات؟ فَِلم تسب علياً وقد مات؟

)٢(.على شرط مسلم:يف التلخيصالذهيب تعليق 

"
/ كتــاب الفــضائل/ ١٧اجلــزء / ومــصنف إبــن أيب شــيبة. ٤٠٢١احلــديث . علــي رضــي اهللا عنــه

.٣٢٧٤٩احلديث . ١٠٧صفحة 
.٢١٤/ ٤٦١٦احلديث . ١٣٠ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.١١٥/ ١٤١٩احلديث . ٥٤١ص / كتاب اجلنائز/ ١ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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)١(. األلباينحممد ناصر الدين صحح احلديث الشيخ كذلك و

عليه لإلمام عليفيها شتمالحظ أمحد بن حنبل، فهو يبتر روايةًواآلن 
!!السالم

حدثنا األوزاعي، عن شـداد أيب عمـار،      : حممد بن مصعب، قال    حدثنا
فلمـا قـاموا   ذكروا عليـاً، فـ دخلت على واثلة بن األسقع، وعنده قوم،        : قال

؟ وسـلم  ) وآلـه (أال أُخربك مبا رأيت من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        :قال يل 
قالت       : بلى، قال : قلت ،فاطمة رضي اهللا عنها أسأهلا عن علي ه : أتيتتوج

فجلست أنتظره حىت جاء رسـول  .وسلم) وآله(إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  
ومعه علي وحسن وحسني رضي اهللا عنهم،       وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

آخذٌ كلّ واحٍد منهما بيده، حـىت دخـل فـأدىن عليـاً وفاطمـة، فأجلـسهما بـني           
حسناً وحسيناً، كلّ واحٍد منهما علـى فخـذِه، مثّ لـف علـيهم               سلَجيديه، وأَ 

نكُم    إِنَّمـا يرِيـد اللَّـ     {: مثّ تـال هـذه اآليـة       -كساًء: أو قال  -ثوبه، عـ ذْهِب لِيـ ه
ريا    اللهم هـؤالء  : ، وقال)٣٣: األحزاب(}الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهـِ

أهل بييت، وأهل بييت أحق..

)٢(..حديث صحيح: تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط

وفيها أنه ، فها هو إبن كثري يرويهاالغري املبتورة، أما الرواية الصحيحة،
:!!، فقد شتموهعليه السالمندما ذكروا اإلمام علي بن أيب طالبع

.٢٣٩٧احلديث . ٥٢٠صفحة / ٥ج / سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
.١٦٩٨٨احلديث / ١٩٥ص / ٢٨ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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عنـد جلـالس يإنـ : قـال عمـار أيببن   شدادعناحملاريب،كلثومعن.. 
: قـال قـاموا افلمـ فشتموه،رضي اهللا عنه    علياًذكرواإذ،األسقعبنواثلة

عليهاهللاصلىاهللارسولعنديإن،موهتشذيالّهذا عنأخربكحىتجلسإ
فـألقى رضـي اهللا عنـهم،      وحـسني وحسنوفاطمةعليجاءإذوسلم  ) وآله(

أهـل هـؤالء هـم اللّ: "قـال مثلـه، كـساءً عليهموسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى
)١(..".تطهرياًمهرهوطَالرجسعنهمبأذِههماللّبييت،

فـدخل ،اتـه حجبعضيفمعاويةمِدقَ:قـال ،وقاصأيببنسعدنع
لرجـلٍ هـذا تقول:وقال،سعدفغضب،منهفنالَ،علياًفذكرواسعدعليه

من:يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت مـواله كنـت فعلـي
،بعدينيبالهأنإالّ،موسىمنهارونمبرتلةمينأنت:يقولهومسعت،مواله
ومسعتُأل:يقولهع ناليومالرايةِطيرالًجورسولهاهللاحيب.

)٢(.٣٣٥/ ٤الصحيحة : صحيح: تعليق األلباين

:احلسن احلنفي املعروف بالسنديواإلمام أبويقول 
)٣(.. أي نالَ معاوية من علي ووقع فيه وسبه: قوله فنالَ منه

وهــو مــن أعــالم (الــدكتور موســى شــاهني الشــنيالــسبوصــرح ب
:)األزهر

.٣٦٦صفحة / اجلزء السادس/ تفسري إبن كثري)١(
ويعلّـق يف . ١٢٠-٩٨احلـديث  / ٥٨صـفحة  / اجلـزء األول / صحيح سـنن إبـن ماجـة لأللبـاين     )٢(

.فنالَ منه، أي نال معاوية من علي وتكلّم فيه: فيقول)فنالَ منه(احلاشية على قوله 
.٨٦ص / ١ج / شرح سنن إبن ماجة)٣(
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املأمور به، حمذوف لصيانة اللسان : أيب سفيان سعداًأمر معاوية بن... (
...والتقدير أمره ِبسب علي رضي اهللا عنهعنه، 

أمر معاوية سعداً أنْ يسب     .. .:فقال ما منعك أنْ تسب أبا تراب؟      ... 
،اً فامتنع؟: فقال لهعليكعن١(.... ).ما م(

أمـر سـعداً بـسب اإلمـام علـي عليـه            وإعترف إبن تيمية بأنّ معاويـة       
:السالم

:فقال،فأىببالسبمعاويةهرأماملَسعدحديثوأما(

اهللارسـول نهقـالَ ثالثٌ:فقال؟طالبأيببنعليتسبأنْكعنمما
يإلَـ أحبنمنهواحدةيليكونألنْهأسبفلن،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

)٢(.)..صحيحهيفمسلمرواهصحيححديثٌفهذا،احلديث.لنعمامحرنِم

تعترب أصح من الّذين يسبون اهللاروااالّيت الكتب احلديثيةهل: أقول
ِهللا تعاىل السابوهل أنّوال حيق ألي أَحٍد الطعن ا؟، القرآنالكتب بعد 

ما لكُم كيف حتكمون؟من أهل اجلنة؟

.٥٤١٣احلديث / ٣٣٣ص / ٩ج / فتح املنعم شرح صحيح مسلم)١(
.٤٢صفحة / اجلزء اخلامس/ منهاج السنة)٢(
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!الصحابة؟َأمِ ، حبق علي بن أبي طالب عليه السالم،)والبغضةبرواية احمل(
يفبحبهمأحبنفمبعدي،غرضاًخذوهمتتالأصحايب،يفاهللاهللا(

هم،أحبفِبأبغضهمنومأبغضهم،غضيبآذاين،فقدآذاهمنومآذايننوم
.)يأخذهأنيوشك،اهللاآذىفقد

: األلباينالشيخ قال

والترمـذي ،)٣/١٣١/٣٨٩(التـاريخ يفالبخاريأخرجه.. "فضعي"(
ويف،)٥٥-٥/٥٤و ٤/٨٧(وأمحـد ،)مـوارد -٢٢٨٤(حبـان وابن،)٣٨٦١(

أيبوابـن ،)٤و١/٤٨/٢(زوائـده يفاهللاعبـد وابنـه ،)٣و ١/٤٧/١(الفضائل
والعقيلـي ،)٨/٢٨٧(احلليـة يفنعـيم وأبـو ،)٢/٤٧٩/٩٩٢(السنةيفعاصم

،)٢/١٩١/١٥١١(الـشعب يفوالبيهقـي ،)٤/١٦٧(عـدي نواب،)٢/٢٧٢(
-إبـراهيم بـن سعدعنطريقمنكلهم،)٩/١٢٣(بغدادتاريخيفواخلطيب

:-سعدبنإبراهيم: بعضهموقال

بـن اهللاعبـد عـن زيـاد بـن الـرمحن عبـد عـن رائطةأيببنعبيدحدثنا
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وقـال . كرهفـذ :وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قال: قالمغفل،
.الوجههذامنإالّنعرفهالغريب،)حسن(حديث:الترمذي

بعـض دونالنـسخ بعـض يفزيـادة )حسن(: وقوله:)األلباين(قلت،
نظر" الترمذي" يفثبواويفعليه،تعليقهيفاسالدعاألستاذذلكذكركما

مجعاهعزفقديأيت،ملانقدييفرواتهأحدحلالمناٍفوهوسيماوالعندي،
ياملـز احلـافظ قبلـه ومن،)١/٩٣(اإلحياءختريجيفالعراقيمنهم،للترمذي

بـن الـرمحن عبـد ترمجةيفوكذلكاه،إيحتسينهعنهيذكروافلم،"التحفة"يف
كـثري ابـن قبلهومن،"الكبرياجلامع" يفالسيوطيوتبعهم". التهذيب" منزياد

الترمذيعبارةيفذكرهقدالتحسنيجدتوقدلكين،"األحزاب/ التفسري" يف
وهـو أالالترمـذي، بكتـاب معرفـة وأكثـر مجيعـاً هـؤالء منأقدممناملتقدمة
عـن ثابـت التحسنيأنفالظاهر،)١٤/٧١" (السنةشرح"يفالبغورياحلافظ

املعروف،تساهلهمنفهوعنهصحفإنالقدمية،كتابهنسخبعضيفالترمذي
".نظرفيه":احلديثعقبخاريالبشيخهقالفقد

،زيـاد بنالرمحنعبدراويهقبلمن-أعلمواهللا-ذلكولعلّ: ُقلت
قـال ولـذلك . عنـه رائطـة أيبابـن طريـق مـن الروايـة ـذه إالعرفيالفإنه

".نظرفيه: البخاريقالعرف،يال": امليزانيفالذهيب

أنـه وذكـر ،اللـسان يفاحلـافظ هوأقرلِـ اختيفمفـسر وأنـه امسـه، يفف "
قـال أنـه معـني ابنعنروىوهناك. زيادبنالرمحنعبدترمجةيف" التهذيب

".أعرفهال":فيه
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علـى فوجدتهتقدمةاملاملصادريفتتبعتهقدإليه،أشارالذيواالختالف
:التاليةاألربعةالوجوه

.الطائفييعلىبنالرمحنعبدبناهللاعبد-١

.زيادأيببنالرمحنعبد-٢

.زيادبنالرمحنعبد-٣

.اهللاعبدبنالرمحنبدعأوزيادبنالرمحنعبد-٤

. يعـرف الأنهاحلافظعنسبقماديؤكّامِمختالفاإلهذاإنّ: فأقول
فـأورد اجلماعـة، عـن شذّولكنه،"عديابنكامل"وقعاألولالوجهوعلى

،)الطـائفي يعلـى بـن الـرمحن دعبـ بـن اهللاعبـد (ترمجةحتتبإسنادهاحلديث
".نظرفيه" :)الرمحنعبدبناهللاعبد(يفاملتقدمالبخاريقولفيهاوروى

ــأوهم ــنف ــصنيعهعــدياب ــذاب ــائفيحــديثاحلــديثأنه ــذا،الط ه
!عليهاملعلقذلكعلىتبعهفقد،مطلقاًبهلهوالعالقه

حـدثنا : فقـال البـاهلي رشـيد بـن محزةآنفاإليهااملشارالطرقوخالف
مالكبنأنسعنبشربنعمرعنرائطةأيببنعبيدةعنسعدابنإبراهيم

عليـه اهللاصلىالنيبعن-شكإبراهيم-مالكبنأنسعنثهحدنعمأو
.حنوهوسلم ) وآله(

).٢/٢٧٣(العقيليأخرجه

للثقاتخمالفتهمع-هذامحزةفإن،منكرةبلشاذةروايةوهذه: ُقلت
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هـذا ويف":العقيلـي قـال مث. الرجـال كتـب منلديفيماترمجةلهأجدمل-
".اللفظهذاخبالفالوجههذاغريمناإلسنادجيدةأحاديثالباب

اليتاألحاديثتلكومن.حريهاِبوهونكارته،إىليشريهوكأن: ُقلت
." ..أصــحايبواتــسبوال":وســلم) وآلــه(عليــهاهللاصــلىقولــهإليهــاأشــار

الــشيخنيبروايــة)٤٧٩-٢/٤٧٨" (اجلنــةظــالل"يفجخمــروهــو،احلــديث
.)٤/٥٥٦/١٩٢٣" (الصحيحة"يفبعضهاجتخرشواهدوله. وغريمها

هـذا يف" الظمـآن مـوارد "علـى قاملعلّـ الدارايناألخخلطلقد: )تنبيه(
اهللاعبد(وهوطبقتهيفآخروبني)الرمحنعبدبناهللاعبد(راويهبنياحلديث

بـرقم فيـه هـو األول،"حبانابنثقات"يفوكالمها)الروميالرمحنعبدابن
وذاكزيـد، بـن محـاد وهـو عنهآخربرواية)٥/١٧(برقمواآلخر،)٥/٤٦(

علـى وبناًء،واحداًإليهاملومىفجعلهمارائطة،أيببنعبيدةبروايةسبقكما
وذكرهواحد،منأكثرعنهوىروقد":)٧/٢٢٦(وقال! إسنادهنحسذلك
"!حديثهالترمذينوحس،)٥/١٧" (الثقات"يفحبانابن

بنمحادعنهروىالذيالروميترمجةإىليشري)٥/١٧(فالرقم: ُقلت
احلفاظمجيعخالفقدبذلكفهواحلديث،ذالهعالقةوالسبق،كمازيد

ذلـك يفعـه قأووإمنـا . مجتنيالتـر بـني تفـريقهم يفواملتـأخرين منـهم املتقدمني
ــه ــه،إعجاب ــرارهبرأي ــعمبــاواغت ــادتنيمــن" الثقــات"مطبوعــةيفوق ــنيزي ب

منسهواًمنقولتانزيادتانأماعليهأجريتهالذيالتحقيقأظهرمعكوفتني،
انتفـاع سرييـ ت"كتـايب يفذلـك وأودعـت ! ىاألخـر الترمجـة مـن اخالنسبعض
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.إمتامهاهللاريس"حبانابنثقاتبكتاباخلالن

نـسخ أنالتخريجمنعرفتفقد" حديثهالترمذينوحس: "قولهوأما
اســتغرابهعنـه نقلـوا احلفـاظ أكثــروأنالتحـسني، إثبـات يفخمتلفـة الترمـذي 
بنإكـ ،احلفـاظ عنـد اهـول راويهحبالالالئقوهوالتحسني،دونللحديث

.بيانهتقدمكمامسهإبطضيفاالختالفعلىذكرهتقدمممنوغريهمعني

حـسن : "قولـه الترمـذي عـن نقـل أنبعـد أنهإليهاملومىغرائبومن
األصــولوجــامع.. .بــرقم" األشــرافحتفــة" وانظــر: "بقولــهأتبعــه" غريــب

".٥/٥١٤كثريوابن... برقم

سـتغراب اإلعنـه نقالماإن" كثريابن"و "التحفة"أنسبقاممعرفتوقد
يففهـل "! الترمذيأخرجه: "قولهإالّفيهفليس" ألصولاجامع"وأما! فقط
هـذا يفاحلداثـة هـي أمالواقـع، خيـالف مباوإيهامهمالقراءعلىتدليسذلك

!فائدة؟بدونالكتابوتضخيمالسطورتكثريهوأمالعلم؟

ةعلّـ إىلاإلشـارة يفجداًالكالمصخلَقد" التيسري"يفاملناويرأيتمث
".وغرابةضطرابإإسنادهويف":فقالاحلديث

يفاحلـديث عقـب فقـال ،الـوهم ذاكإىلسـبق قـد حبـان ابنرأيتمث
روىبـصري الرومي،الرمحنعبدبناهللاعبدهذا":)٩/١٨٩" (اإلحسان"

".زيدبنمحادعنه

البخـاري مـام لإلتبعـاً " ثقاته"يفعليهجرىالذيالتفريقذافخالف
/١٦" (اإلحـسان "علـى قاملعلّـ هـذا علـى هنبـ وقـد . بيانـه سـبق كماوغريه،
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ــشرياً،)٢٤٥ ــكإىلم ــالرقمنيذل ــدمنيب ــه،)٤٦و٥/١٧(املتق ــملولكن هيتنب
)١(.)عليهالتنبيهمتقدكمااألوىلالترمجةيفوقعالذيللخلط

والبغض، حبق من قالَها النيب ةبحملالحظ الرواية الصحيحة يف ا: أقول
!: ؟عليه وآله وسلم صلى اهللاألعظم 

األعمـش، عـن معاوية،وأبووكيع،حدثناشيبة،أيببنبكرأبوحدثنا
عـن األعمـش، عـن معاويـة، أبوأخربناله،واللفظحيىي،بنحيىيوحدثناح

إنهالنسمة،وبرأاحلَبة،فَلَقوالّذي: عليقال: قالزر،عنثابت،بنعدي
مؤمن،إالّيحبينالأنْ: إيلّوسلم  ) وآله(ليهعاهللاصلىاألميالنيبلعهد
)٢(.منافقإالّيبغضينوال

من أحب علياً فقد أحبين، ومن أحبين فقد أحب اهللا عز وجلّ، ومن              
.أبغض علياً فقد أبغضين، ومن أبغضين فقد أبغض اهللا عز وجلّ

،)١/ ٥/ ١٠()املنتقـاة الفوائد  (رواه املخلص يف    : تعليق الشيخ األلباين  
ت رسـول اهللا صـلى اهللا       عِمأشهد أني سـ   : قالتبسنٍد صحيٍح عن أُم سلمة،    

)٣(..فَذَكَره: يقولوسلم ) وآله(عليه 

العـوام أيببنبكرأبوثنا،ببغداداملقريحيىيبنعثمانبنأمحدأخربين

.٢٩٠١احلديث . ٤٤٣حة صف/٦اجلزء /واملوضوعةالضعيفةالسلسلة)١(
احلـديث  . مـن اإلميـان    وعلـي األنصارحبأنّعلىالدليلباب/ اإلميانكتاب/ مسلمصحيح )٢(

٢٤٠.
.١٢٩٩احلديث / ٢٨٨-٢٨٧صفحة / اجلزء الثالث/ سلسلة األحاديث الصحيحة)٣(
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عثمـان أيببـن عـوف ثنـا ،األنـصاري أوسبـن سـعيد زيدأبوثنا،الرياحي
رسولمسعت: قال.لعليكحبدأشما:لسلمانلٌرجقال: قال،النهدي

نومـ ،ينبأحـ فقـد اًعليـ بأحنم: يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
.أبغضينفقداًعليأبغض

)١(.ومسلمالبخاريشرطعلى: التلخيصتعليق الذهيب يف

ــو يعلــى  ــد اهللا   حــدثنا : وقــال أب ــن عب ــا ب ــن ســعيد، ثنــا زكري ســويد ب
: الصهباين، عن عبد املؤمن، عن أيب املغرية، عن علـي رضـي اهللا عنـه، قـال               

فقال فَوجدين يف جدوٍل نائماً، ،وسلم) وآله(طَلَبين رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ىل ومن مات حيبك بعد موتك ختم اُهللا تعا.... :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

له باألمِن واإلميان ما طلعت مشس أو غربت، ومن مات يبغضك مات ميتةً  
)٢(..جاهليةً

، احلمد هللا الّذي هدانا هلذا وما كُنا لنهتدي لوال أن هـدانا اهللا          : أقول
خري خلقعلى  مهاللّ لِّوصوسـلّ ، حممٍد وآله الطيبني الطـاهرين أمجعني كم

باألمن واإلميان مـا طَلَعـت مشـس أو غربـت حببـي           يل   وإختم .تسليماً كثرياً 
.. ووالييت لعلي بن أيب طالٍب عليه السالم

.٢٤٦/ ٤٦٤٨احلديث . ١٤١ص / ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
بـاب فـضائل علـي رضـي اهللا       / كتـاب املناقـب   /١٦اجلزء  / ية إلبن حجر العسقالين   املطالب العال  )٢(

.٣٩٤٢احلديث / ١٤٠الصفحة / عنه
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٣١٤

أبا بكر وعمر (هل اإلمام علي عليه السالم سمى أوالده 
مودة وحمبةً للخلفاء الثالثة؟)وعثمان

بن تسمية أمري املؤمنني عليبأتباع مدرسة سنة الصحابة تبجح كثرياً ما ي
أيب طالٍب عليه السالم أبنائه بأمساء اخللفاء، ويغفلون أنّ التسمية حبد ذاا ال 

، وال تدلُّ ةٌكون التسمية بأمساء أكفر الكفّار جائزتما ب، بل رتدلُّ على شيٍء
..على مودٍة وحمبٍة للمسمى بإمسه

..إبن تيمية احلراين)!مهشيخ(على لسان إليكم اجلواب، و: أقول

يف الصحابة من امسه عمرو، ويف املشركني من امسـه عمـرو، مثـل            و(...
عمرو بن عبد ود، وأبو جهل إمسه عمرو بن هـشام، ويف الـصحابة خالـد بـن          
سعيد بن العاص من السابقني األولني، ويف املشركني خالد بن سفيان اهلـذيل،         

اسـم أبيـه   ويف الصحابة من إمسه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كـان   
هشاماً، ويف الصحابة من إمسه عقبة، مثل أيب مسعود عقبة ابن عمرو البدري، 
وعقبة بن عامر اجلهين، وكان يف املشركني عقبة بـن أيب معـيط، ويف الـصحابِة               
علي وعثمان، وكان يف املشركني من إمسه علي، مثل علي بن أمية بن خلف،           
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٣١٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

لم، ومثل هـذا  أيب طلحة، قُتل قبل أن سقُتل يوم بدر كافراً، ومثل عثمان بن  
واملؤمنون يكرهون إمساً من وسلم ) وآله(فَلَم يكن النيب صلى اهللا عليه كثري، 

األمساء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار، فلو قُدر أنّ املسمني ذه األمساء 
النيب صلى كفار لَم يوجب ذلك كراهة هذه األمساء، مع العلم لكلّ أحٍد بأنّ 

كان يدعوهم ا، ويقر الناس على دعائهم ا، وكثري وسلم ) وآله(اهللا عليه 
يعلم وسلم ) وآله(منهم يزعم أنهم كانوا منافقني، وكان النيب صلى اهللا عليه

)١(. )..أنهم منافقونَ، وهو مع هذا يدعوهم ِبها

، !األمسـاء على فرض تسمية أبناء اإلمام علي عليه السالم ـذه         : أقول
لَيتكُم تقولون لنا ملاذا لَم يسم اخللفاء الثالثة أوالدهـم بأمسـاء حـسٍن وحـسٍني            

!ومحسٍن وعلي؟

.١٦ص / ١ج / منهاج السنة)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٦

بن أبي طالٍب مام علي اإل..الصحابةسنة مدرسةأتباع مصادر يف 
!!على مشالهي ويضع يده اليمنىيصّلعليه السالم

ميـسك مشالـه   -رضـي اهللا عنـه       -اً  ليـ ع رأيـت : قال الضبي عن جريرٍ 
.بيمينه على الرسغ فوق السرة

)١(.ضعيف: تعليق األلباين

:آخرويف لفٍظ

طَـالُوت، أَبـو الْجريريشداٍدبنالسالَِمعبدحدثَنا: قَالَوِكيع،حدثَنا
نانعوغَزنِريٍربالجيبض،نكَانَ: لَقَا،أَِبيِهعِليإذَاع الَةِ ِفـي قَـامالـص

عضوهِمينلَىيِغِه،عسالُفَالَرزي ـى كَـذَِلكتح كَـعرـى يتـا مم ،كَـعأَنِْإالَّر
ِلحصي،هبثَوأَوكحيهدس٢(.ج(

/ بـاب وضـع الـيمىن علـى اليـسرى يف الـصالة       / كتـاب الـصالة   / ضعيف سنن ايب داود لأللبـاين      )١(
.٧٥٧احلديث . ٦٢صفحة 

/ وضـع الـيمني علـى الـشمال       ١٦٧بـاب   / كتـاب الـصالة   / زء الثالـث  اجلـ / مصنف ابن ايب شيبة   )٢(
.٣٩٦١احلديث . ٣٢٢صفحة 
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٣١٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

...جمهول)جرير الضبي(ألنّ الراوي للحديث !! الرواية ساقطة

:ن حجرقال اب

)١(.).فاليعر(أنه قرأت خبط الذهيب يف ميزان االعتدال 

}فَـصلِّ لِربـك وانْحـر     {بأسانيد متعددة عن علي عليه السالم يف قولـه          
ِفيصدرهعلىوضعهامثَّاليسرىساعدهوسطعلىاليمنىيدهوضع: قال

)٢(..الصالة

: كما نبه عليه احلافظ ابن كثري قائالً. وهذه الرواية ضعيفة بشىت طرقها

تحـت اليـسرى اليـد علىاليمنىاليِدوضعوانحرِبقَوِلِهالْمراد: وِقيلَ
)٣(. يِصحوالعِليعنهذَايروىالنحِر،

باالضافة اىل معارضة هذا احلـديث مبـا روي باسـانيد كـثرية عـن االمـام         
عطيناك الكـوثر علـى الـنيب صـلى         إنا أ ا نزلت سورة    ملَ: الأنه ق سالم  عليه ال 

ـا ريب؟ قـال اـا    رما هذه النحرية اليت أم: قال جلربيلوسلم ) وآله(اهللا عليه  
ليست بنحرية، ولكن يأمرك اهللا اذا حترمت للصالة انْ ترفع يـديك اذا كبـرت           

)٤(. واذا ركعت واذا رفعت رأسك من الركوع

قيامه يف الصالة ميسك طَولَ انه كان اذا     ،ن االمام علي عليه السالم    عو

.٧٧صفحة / اجلزء الثاين/ ذيب التهذيب)١(
.٦٥٠صفحة / اجلزء الثامن/ الدر املنثور للسيوطي)٢(
.٤٧٦ص / ٨ج / تفسري إبن كثري)٣(
.٦٥٠صفحة / اجلزء الثامن/ الدر املنثور)٤(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣١٨

  ــيمىن ذراعــه اليــسرى يف أصــل الكــف ــاً نْأالّ إ،بيــده ال و حيــك أيــسوي ثوب
.)١(اًجسد

مـساك  إىل إوهذه الرواية إنْ صحت لكانت دليالً على أنه كان يلجـأ    
..الصالةكونه من سنن خرى طلباً للراحة، الحدى يديه باألإ

هل بيته علـيهم    أ إضافة إىل ذلك، انّ الثابت عن اوالد االمام وسائر        
... املنع من التكتف بصورة قاطعةالسالم، هو

)٢(!فكيف ميكن التصديق مبخالفتهم له عليه السالم يف ذلك؟

.١١٣صفحة / اجلزء الرابع/ ى إلبن حزماحمللّ)١(
..٥١٩-٤٨٣الصفحات / حممد رضا السيستاين. حبوث فقهية: راجع)٢(
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٣١٩

مام احلسني عليه السالم؟ملصيبة اإلصلى ا عليه وآله وسلم هل بكى النيب 
!تربة كربالء؟وهل قبل

جالساً وسلم ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن ام سلمة قالت
، فـدخل احلـسني رضـي    اليدخل علي أحد، فانتظرت: قال. ذات يوم يف بييت 

يبكــي، وسـلم  ) وآلــه(اهللا عنـه، فـسمعت نــشيج رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه    
) وآله(صلى اهللا عليه   فاطّلعت فاذا حسني رضي اهللا عنه يف حجره، والنيب        

فقـال  . علمـت حـني دخـل    واهللا مـا  : فقلـت  ،ميسح جبينه وهو يبكي   وسلم  
: جربيل عليه السالم كان معنا يف البيـت قـال  إنّ وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه  

هلـا  رٍض يقـالُ  أمتك ستقتل هذا ب   أُنّ  إ: قال. يف الدنيا فنعم   أما: أتِحبه؟ قلت 
.وسـلم ) وآلـه (تربتها فأراها النيب صـلى اهللا عليـه       كربالء، فتناول جربيل من     

مـا إسـم هـذه االرض؟    :فلما أُحيطَ حبسني رضـي اهللا عنـه حـني قُتـل، قـال       
.وبـالء وسـلم   ) وآله(صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه       : فقال. كربالء: قالوا

رض كــرٍب أ،وســلم) وآلــه(صــدق رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ويف روايــٍة
.وبالء
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٢٠

)١(..رواه الطرباين باسانيد ورجال أحدها ثقات: ثميقال اهلي

... نِدعبِناللَِّهعِببهِنوةَ،بعمِني: قَالَزتربأَخ  سلمة رضي اهللا   أُم
اضطجع ذات ليلـة للنـوم،      وسلم  ) وآله(ان رسول اهللا صلى اهللا عليه        :عنها

ائر دون مارأيت بـه  فاستيقظ وهو حائر، مث اضطجع فرقد، مث استيقظ وهو ح    
ما هذه : ويف يده تربة محراء يقبلها، فقلتاملرة االوىل، مث اضطجع فاستيقظ

أخبرين جربيل عليه   :وسلم) وآله(التربة يارسول اهللا؟ قال صلى اهللا عليه        
أِرين : الصالة والسالم انّ هذا يقتل بأرض العراق للحسني، فقلت جلربيـل        

..ا، فهذه تربتهاتربة االرض اليت يقتلُ

.هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

)٢(.على شرط البخاري ومسلممر هذا : الذهيب يف التلخيصتعليق 

حدثنا ابو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد اخربنـا شـرحبيل بـن مـدرك عـن                 
انه سـار مـع علـي وكـان صـاحب مطهرتـه، فلمـا           : عبد اهللا بن جني عن ابيه     

إصرب أبا ،إصرب أبا عبد اهللا: وى، وهو منطلق اىل صفني فنادى علي   حاذى نين 
دخلت علـى الـنيب     : وماذا يا أبا عبد اهللا؟ قال     : قلت ،عبد اهللا بشط الفرات   

يـانيب  :قلـت : قال،ذات يوم وعيناه تفيضان  وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
جربيل من عنديبل قام : أغضبك أحد؟ ماشأن عينيك تفيضان؟ قال: اهللا
كمِشأُنْ ألك هل: فقال: قال.نّ احلسني يقتل بشط الفراتأثين فحد،قبلُ

.١٥١١٦احلديث . ٣٠٢صفحة / اجلزء التاسع/ جممع الزوائد للهيثمي)١(
.٢٠٩/ ٨٢٠٢احلديث . ٤٤٠ص / كتاب تعبري الرؤيا/ ٤اجلزء / املستدرك على الصحيحني)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

قال فمد يده فقبض قبضةً من تراٍب فأعطانيها، .نعم: من تربته؟ قال قلت
)١(.فلم أملك عيني أنْ فاضتا

ثنـا   ،بو األحوص حممد بن اهليثم القاضي، ثنا حممد بن مـصعب          أثنا  .. 
ها أن: الفضل بنت احلارثأم عن ،ايب عمار شداد بن عبد اهللاعن ،وزاعياأل

يارسـول اهللا اين  : فقالتوسلم ) وآله(دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه     
: ما هو؟ قالـت : هو؟ قالت إنه شديد، قال  رأيت حلماً منكراً الليلة، قال ما     

فقـال رسـول اهللا   . يف حجـري ووضـعت رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعـت  
رأيـِت خـرياً، تلـد فاطمـة ان شـاء اهللا غالمـاً،          :وسـلم ) وآله(صلى اهللا عليه    

فولدت فاطمة احلسني، فكان يف حجري كما قـال رسـول           . فيكون يف حجركِ  
فدخلت يوماً اىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه      .وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

ذا عينا رسـول اهللا     مث حانت مني إلتفاتة فإ    فوضعته يف حجره،    وسلم  ) وآله(
يـانيب اهللا  : فقلـت : قالتريقان من الدموع،وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

تاين جربيـل عليـه الـصالة والـسالم فـأخربين انّ            أ :بايب انت وامي مالَك؟ قال    
.وأتاين من تربته محراء. نعم: فقال!هذا: فقلت. أميت ستقتل إبين هذا

)٢(م خيرجاهولَ. رط الشيخنيهذا حديث صحيح على ش: قال احلاكم

)٣(...له شواهد عديدة تشهد لصحته. .:األلباينوقال عنه

وقـال حمقـق الكتـاب حـسني سـليم      . ٣٦٣احلـديث  . ٢٩٨صفحة / اجلزء األول/ يعلىمسند ايب  )١(
رواه امحـد، وأبـو     : وقـال  ١٨٧/ ٩)جممـع الزوائـد   (وذَكَـره اهليثمـي يف      ... إسناده حـسن  : أسد

.يعلى، والبزار، والطرباين، ورجاله ثقات
.٤٨١٨/٤١٦احلديث . ١٩٤صفحة / اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني)٢(
. ٨٢١عند تعليقه على احلديث ٤٨٤صفحة / اجلزء الثاين/ سلسلة االحاديث الصحيحة)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٢٢

له صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني هل البيت أالبكاء على أنّ علمإو
ثوابعظيم..

..احلسني عليه السالمعبد اهللا وأبقاله االمام هذا ماو

محد بن حنبل رمحه اهللا رأيت يف كتاب ا: حدثنا امحد بن اسرائيل قال
عن ابيه،ثنا الربيع بن منذرق،ثنا اسود بن عامر ابو عبد الرمحن،خبط يده

فينـا دمعـةً أو قطـرت عينـاه     دمعتا عيناهنم: كان حسني بن علي يقول   : قال
)١(.ةاجلنأثواه اهللا عز وجلّ،فينا قطرةً

:رجال السندإليك تراجم : أقول

وهـو  . محدأمام صحاب اإلأعابد الناسك من ال :محد بن اسرائيل  أ*
محد بن سلمان بن احلسن بن اسرائيل بن يـونس ابـو بكـر الفقيـه احلنبلـي           أ

وروى عنه ابو بكر . روى عنه عبد اهللا بن امحد بن حنبل. املعروف بالنجاد 
.املسندعموكان صدوقاً عارفاً ج. القطيعي

روى عن . قة احلفّاظمن طب،ثقةٌِلح، صا،صدوق:سود بن عامرأ*
)٢(.من رجال مسلم والبخاري. الستة

)٣(.ثقةٌ:الربيع بن منذر*

وقـال  . ١١٥٤احلـديث  . ٦٧٥صـفحة  / اجلـزء األول  / فضائل الصحابة لإلمـام أمحـد بـن حنبـل          )١(
أمحد بن إسرائيل شيخ القطيعي لَـم أجـده، والبـاقون       : حمقق الكتاب وصي اهللا بن حممد عباس      

.. ثقات
.٢٢٦ص / ٣ج / ذيب الكمال للمزي)٢(
.٣٥٦صفحة / اجلزء األول/ معرفة الثقات للعجلي)٣(
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٣٢٣............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

)١(.ن رجال مسلمِمثقةٌ: منذر الثوري*

على سبطه صلى اهللا عليه وآله وسلم نيب إذا ثبت البكاء من ال: أقول
عليه (مضجع ولده احلسنيوتقبيله لتربة كربالء، باعتبار أنها تكون الشهيد، 

يف املستقبل، كيف ال جيوز لنا أن نقَبلَ تلك التربة ونقَدسها، بعد أنْ )لسالما
وأهـل بيتـه    عليه السالم،   حلسني  إلمام ا أُريقت عليها تلك الدماء الطاهرة ل     

وأصحابه؟

أن تهامجوا أتباع مدرسة أهل )!وأنتم علماء القوم(وهل يصح منكم 
تراب كربالء؟ فتلِبسوا الواقع البيت عليهم السالم، ألجل سجودهم على      

!على أتباعكم، فيظنون بأنّ الشيعة كفّار ومشركون، يعبدون األصنام؟

.٢٤٢صفحة / اجلزء الثامن/ اجلرح والتعديل إلبن أيب حامت)١(
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٣٢٤

صلى هل مها كتاب ا وعرتة النيب ،)اخلليفتانأو الثقالن (
؟؟ نتِهكتاب ا وسمَأ؟ا عليه وآله وسلم 

ة علـى أنّ الـنيب   الـصحاب سـنة  إتفقت مدرستا أتباع أهل البيـت، وأتبـاع         
. خلّف أو ترك من بعده ثَقَلَني، أحـدمها كتـاب اهللا     صلى اهللا عليه وآله وسلم      

..وأنهما لن يتفرقا، إىل يوم القيامة

، مـع القـرآن    بـه  أن يعـرف، لكـي يمكننـا التمـسك        فالثقل الثاين، جيب    
نا رسول اهللا       ئَالِّلورا مـ الّـذي  ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  نضلّ، وحسبما أم

وما آتانا جيب أن نأخذه، وما انا    .. إن هو إالّ وحي يوحى    ينطق عن اهلوى،  
!!جيب أن نتركَه،صلى اهللا عليه وآله وسلمعنه 

فمن النصوص الصحيحة، واليت إتفق عليها أتباع املدرستني، تبـين بـأنّ         
أن يردا على الـنيب  الثقل أو اخلليفة الثاين الّذي ال يفترق مع القرآن الكرمي إىل           

احلـوض، هـو عترتـه املُتمثّلـة بأهـل بيتـه الطيـبني        صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        
..الطاهرين عليهم السالم

حدثنا نصر بن عبد الرمحن الكويف، حدثنا زيد بن احلسن هو األمناطي،             
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٣٢٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

رأيـت رسـول اهللا   : عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا، قال 
يف حجته يوم عرفـة، وهـو علـى ناقتـه القـصواء        وسلم  ) وآله(ه  صلى اهللا علي  

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذمت به لن : خيطب، فسمعته يقول
.تضلّوا، كتاب اهللا وعتريت أهل بييت

)١(.التحقيق الثاين-٦١٤٣املشكاة : صحيح: تعليق األلباين

حـدثنا  : بـن فـضيل قـال    كـويف، حـدثنا حممـد       الحدثنا علـي بـن املنـذر        
األعمش، عن عطية، عن أيب سعيد واألعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن 

إنـي تـارك    :وسـلم ) وآله(صلى اهللا عليه    قال رسول اهللا  : زيد بن أرقم قاال   
فيكم ما إنْ متسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدمها أعظم من اآلخر، كتاب اهللا 

وعتريت أهل بييت، ولن يتفرقا حىت يردا حبلٌ ممدود من السماء إىل األرض، 
.علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

، ٩٧٨-٩٧٧، الروض النضري ٦١٤٤املشكاة : تعليق الشيخ األلباين 
)٢(. ٣٥٧و٣٥٦/ ٤الصحيحة 

حدثنا شريك عن الركَني، عن القاسـم بـن حـسان، عـن زيـد بـن          .... 
إنـي تـارك فـيكم    :وسـلم ) وآله(عليهقال رسول اهللا صلى اهللا : ثابت، قال 

مابني السماء إىل أوكتاب اهللا حبلٌ ممدود مابني السماء واألرض،: خليفتني

صــحيح ســنن و.١٧٦١احلــديث . ٣٥٥صــفحة / الــد الرابـع / سلـسلة األحاديــث الــصحيحة )١(
.٣٧٨٦احلديث. ٥٤٢صفحة / ٣ج / الترمذي لأللباين

.٣٧٨٨احلديث . ٥٤٣صفحة / ٣ج / صحيح سنن الترمذي لأللباين)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٢٦

.احلوضحىت يردا عليوإنهما لن يتفرقا،وعتريت أهل بييتاألرض،

وإنهما : دون قوله،حديثٌ صحيح بشواهدِه: تعليق شعيب األرنؤوط
      قا حىت يردا عليـريك،          . احلوضلن يتفرلـسوء حفـظ ش ضـعيف وهذا إسناد
)١(..وهو ابن عبداهللا النخعي

طَعن شعيب األرنؤوط ذا اجلزء املهم من احلديث، والذي فيه : أقول
على وجوِد هادٍم ِمن واضحاً وصرحياًهدم ألكرب مبانيِه ومعتقداتِه، كونه دليالً

لضالل والنفاق، غري مفتِرٍق عن ألبنية اصلى اهللا عليه وآله وسلم نيب عترة ال
.، وهو اإلمام املهدي سالم اهللا عليهالكرميالقرآن

)جـزاه اهللا تعـاىل عنـا خـرياً        (وبالطعِن بشريٍك، فقد طعن األرنـؤوط       
!!، يف مواضع متعددةماهيبه يف صحيحاإستشهدمامسلم، ألنهبالبخاري و

:صحيح البخاري: راجع

احلـديث  . صالة عنـد بكـاء الـصيب   أخـف الـ   بـاب مـن      /كتاب األذان -١
٧٠٨.

.بـاب مــن إكتفـى بـصالة اجلمعـة يف اإلستــسقاء    / كتـاب اإلستـسقاء  -٢
.١٠١٦احلديث 

احلــديث . بــاب فــضل مــن مــات لــه ولــد فاحتــسب/ كتــاب اجلنــائز-٣
١٢٥٠.

.٢١٥٧٨احلديث/ ٤٥٦فحةص/ ٣٥زء اجل/مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
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٣٢٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

:صحيح مسلم
.١٠٣٩احلديث . باب القراءة يف الصبح/ كتاب الصالة-١
.٣٣٢٨احلديث . جواز دخول مكة بغري إحرامباب / كتاب احلج-٢
.٣٩٧٦احلديث . باب األرض تمنح/ كتاب البيوع-٣
.٥٨٤٥احلديث . باب إجتناب اذوم وحنوه/ كتاب السالم-٤
.٥٩١١احلديث . كتاب الشعر-٥
. بـاب ِبـر الوالـدين، وأنهمـا أحـق بـه           / كتاب الِبر والصلة واآلداب    -٦
.٦٥٣٨احلديث 

:)لن يتفرقا(الشيخ األرنؤوط صحح الرواية بلفظ لكن : أقول

حـدثَنا قَـالَ فُـضيلٍ بـن محمدحدثَنا-كُوِفى-الْمنِذِربنيعِلحدثَنا
شماَألع،نةَعِطيع،نِعيٍديأَِبعسشماَألعو،نِبيـبِ عـنِ حثَاِبـتٍ يأَبِـ ب،

نِدعيزِنبقَمِضأَرير ـا اللَّـهمهنـولُ قَـالَ :قَـاالَ عسعليـه اهللاصـلى اللَّـهِ ر
أَحـدهما يبعـدِ تـِضلُّوا لَـن ِبـهِ تمسكْتمِإنْماِفيكُماِركتيِإن:وسلم) وآله(

ظَمأَعِرِمناآلخابلٌاللَِّهِكتبحوددمماِءِمنمِضِإلَىالسِتاَألررِعتلُيوأَه
قَالَ.ِفيِهمايتخلُفُوِنكَيففَانظُرواالْحوضيَعلَيِرداحتىيتفَرقَاولَنيبيِت

.غَِريبحسنحِديثٌهذَا

)١(.حديث صحيح: تعليق األرنؤوط

)وآلـه (بـاب مناقـب أهـل بيـت الـنيب صـلى اهللا عليـه           / ٦اجلزء  / اجلامع الصحيح سنن الترمذي   )١(
.٢٥٩صفحة . وسلم
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٢٨

مـد بـن   حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني بن مصلح الفقيـه بـالري، ثنـا حم        
أيوب، ثنا حيىي بن املغرية السعدي، ثنا جرير بن عبداحلميـد، عـن احلـسن بـن                

قـال رسـول    : عبداهللا النخعي، عن مسلم بن صبيح، عن زيد بن أرقم  قـال            
كتـاب اهللا وأهـل     إني تارك فيكم الـثقلني    :وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

..، وإنهما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوضبييت

)١(.البخاري ومسلمعلى شرط : تعليق الذهيب يف التلخيص

نـرى الـصحابة، سـنة أتباعمصادريفالواردةاألخرى،النصوصومن
مـردودةٌ ولكنهـا .صلى اهللا عليه وآله وسـلم     )النيبنةس(هوالثاين،الثقلبأنّ
مـع ستورداليتلألسبابوذلكالسالم،عليهمالبيتأهلمدرسةأتباععند
: طُرٍقأربعةُوهي، )مصادرهم(منجاءطريٍقكلّ

األولالطريق

الفــضلبــنالعبــاسأنبــأالفقيــه،إســحاقبــنأمحــدبكــرأبــوحــدثنا
الفـضل بـن حممـد إمساعيـل وأخـربين أُويـس، أيببنإمساعيلثنااألسفاطي،
: عبـاس ابـن عنعكرمة،عنالديلي،زيدبن ثورعنجدي،ثناالشعراين،

الـوداع حجـة يفالنـاس خطـب وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولأنّ
كتاب: أبداًتضلّوافلنبهإعتصمتمإنمافيكمتركتقدإني.....:فقال

)٢(..وسلم) وآله(عليهاهللاصلىنبيهوسنةاهللا

.٣٠٩/ ٤٧١١احلديث . ١٦٠ص/ كتاب فضائل الصحابة/٣ج/املستدرك على الصحيحني)١(
.٣١/ ٣١٨احلديث/ ١٧١فحةص/العلمكتاب/ اجلزء األول/الصحيحنيعلىاملستدرك)٢(
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٣٢٩............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

.أُويسأيببنإمساعيل: وسببه.. ضعيفاحلديث
وابنـه أويـس ابـو : يقـول معـني بـن حيىيمسعت: قالصاحلبنمعاوية

.ضعيفان
)١(!!فلسنياليساويأويسأيببنامساعيل: يقولمعاويةبنحيىي

)٢(.كذاباويسايبابن:يقولاملروزيسلمةبنالنضر

اضعكنتمابر: يقولاويسايببنامساعيلمسعت: شبيببنسلمة
)٣(! !همبينفيماشيٍءيفاختلفواذاإاملدينةألهلاحلديث

الثانيالطريق

الـسكن بـن عيـسى بـن حممـد أنبـأ الفقيـه، إسـحاق بـن بكـر أبوأخربنا
عـن ،الطلحـي موسـى بـن صـاحل ثنـا الضبي،عمروبنداودثناالواسطي،
صلىاهللارسولقال: قالهريرةأيبعنصاحل،أيبعنرفيع،بنعبدالعزيز

كتـاب : بعـدمها تضلّوالنئنيشيفيكمتركتقدإين:وسلم) وآله(عليهاهللا
)٤(.احلوضعلييِرداحىتيتفرقاولنوسنيت،اهللا،

.الطلحيموسىبنصاحل: وسببه.. ضعيفاحلديث
)٥(.احلديثمنكرفهو 

.١٠١ترمجة/ ١٠٢-١٠١فحتان صال/١ج/للعقيليالكذباىلنسبومنالضعفاء)١(
.١٥١ترمجة/٣٢٣فحة ص/زء األولاجل/إلبن عديالرجالضعفاءيفالكامل)٢(
.٤٥٩ترمجة/ ١٢٩-١٢٤فحة ص/زء الثالثاجل/للمزيالكمالذيب)٣(
.٣٢/ ٣١٩احلديث/ ١٧٢ص/ العلمكتاب/ ١اجلزء /للحاكمالصحيحنيعلىاملستدرك)٤(
.٥٩فحةص/ زء األولاجل/ الصادباب/ للبخاريالصغريالضعفاء)٥(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٣٠

)١(.احلديثمتروكالطلحيموسىبنصاحل

)٢(.شيءبليسموسىبنصاحل: قالمعنيبنحيىي... 

بـشٍئ، ليـسا موسىبنوإسحاقسىموبنصاحل: معنيبنحيىيعن
)٣(.حديثهمايكتبوال

،يرضهلَمكأنهأدري،ما: فقالعنهأيبسألت: أمحدبنعبداهللاوقال
يـروي كان: حبانإبنوقال،حديثهمنشيء   علىيتابعال: العقيليوقال
،معمولةٌأنهاهلااملستمعيشهدحتى،اإلثباتحديثيشبهالماالثقاتعن
. بهاإلحتجاججيوزالمقلوبةٌأو

)٤(.املناكرييروي،متروك: نعيمأبووقال

الثالثالطريق

حـدثنا : قـال سعيد،بنأمحدحدثنا: قالحيىي،بنعبدالرمحنوحدثنا
حـدثنا : قـال الفرائـضي، زيدبنعليحدثنا: قالالديلي،إبراهيمبنحممد

: قـال جده،عنأبيه،عنعوف،بنعمرونبعبداهللابنكثريعناحلنيين،
ماتضلّوالنأمرينفيكمتركت:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال

.٥٧فحة ص/ زء األولاجل/ الصادباب/ للنسائيواملتروكنيالضعفاء)١(
.٥٩فحة ص/ زء الرابعاجل/ الطلحيموسىبنصاحلباب/ للعقيليالكبريالضعفاء)٢(
.٩٦فحة ص/ ١٣زء اجل/ وصاحلصاعدإمسهمنباب/ للمزيالكمالذيب)٣(
.٣٥٤فحة ص/ زء الرابعاجل/الصادحرفباب/ إلبن حجرالتهذيبذيب)٤(
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٣٣١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

)١(.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىنبيهوسنةاهللاكتاب: مامتسكتم

.عوفبنعمروبنعبداهللابنكثري: وسببه.. ضعيفاحلديث

.يءبشليساحلديثمنكراهللابدعبنكثري: حنبلبنأمحدقال

.حديثهنكتبال: حيىيقال

.احلديثمتروك: والدارقطينالنسائيقال

.الكذبأركانمنركنهو: الشافعيقال

حيـلّ الموضـوعة نـسخة جـده، عـن أبيـه، عـن روى: حبـان إبنقال
)٢(.التعجبجهةعلىإالّعنهالروايةوالالكتب،يفذكرها

.يءبشليس: نيمعإبنقال

علىأمحدوضربالكذب،أركانمنركن: داودوأبوالشافعيوقال
.حديثه

.متروك: وغريهالدارقطينوقال

.بثقةليس: النسائيوقال.باملتنيليس: حامتأبووقال

أحـد يكنملاخلصومة،كثريوكانرأيته:املدينعبداهللابنمطرفقال
)٣(.عنهيأخذُأصحابنامن

احلـديث / ٣٣١فحةصـ / ٢٤زء  اجلـ / رالبـ عبـد بـن إل واألسـانيد املعاينمناملوطّأيفماِلالتمهيد)١(
١٢٨.

.١٤٨فحة ص/ زء األولاجل/ إلبن اجلوزياملوضوعات)٢(
.٤٠٧فحة ص/ زء الثالثاجل/ للذهيباإلعتدالميزان)٣(
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الرابعالطريق

وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنّهغـ لَبأنـه : مالٍكعن...
)١(.نبيهوسنةاهللاكتاب: مامتسكتمماتضلّوالنأمريِنفيكمتركت:قال

صلى اهللا والنيبمالٍكاإلمامبني)كما ترى(متصٍلوغري،مرسلٌوهو
.!عليه وآله وسلم

:، الحظ رأي إبن تيمية يف احلديثني)اهللاهداك (واآلن 

: وأما لفظ العترة، ففي صحيح مسلم، عن زيد بن أرقم، أنـه قـال      (.. 
بغـديٍر يـسمى خمـاً بـني مكـة          وسـلم   ) وآله(خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       

إني تارك فيكم الثقلني، أحدمها أعظم من اآلخر كتاب اهللا، : واملدينة، وقال
عتريت أهل بييت، أُذكّركم اهللا يف أهل بييت، أُذكّركم اهللا : وقالوحض عليه، 

يف أهل بييت، أُذكّركم اهللا يف أهل بييت، ففيه أمر بإتباع القرآن، وأنه وصـى               
كتـاب اهللا  : ما إنْ متسكتم به لن تـضلّوا بعـده  : وأما قوله. اُألمة بأهل بيته  

، )كتاب اهللا وسنيت(: وقوله.ريهوعتريت، فقد رواه الترمذي، وضعفه أمحد وغ
)٢(. ).روي يف حديٍث ضعيٍف

.٢٦١٨احلديث / ٤٨٠صفحة / اجلزء الثاين/ مالكلإلماماملوطّأ)١(
وعن قول إبن تيميـة   . ٢٤١-٢٤٠صفحة  / اجلزء الثامن / جممع امللك فهد  / تلبيس اجلهمية  بيان )٢(

يف هـامش الـصفحة    )راشد بـن محـد الطيـار      : د(بتضعيف أمحد للحديث، يقول محقّق الكتاب       
٢٤١) :فَـهعأعثر على تضعيف اإلمام أمحد يف املراجع املتوفّرة عندي)ض ولَم ،.
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٣٣٣

منعشر بعد الرسول األعظم ثنااال)اخللفاء أو األمراء(م ه
!؟صلى ا عليه وآله وسلم 

: حـدثنا شـعبة، عـن عبـد امللـك         :حدثنا غُنـدر  :حدثين حممد بن املثىن   
:يقـول وسـلم  ) وآله(اهللا عليهمسعت النيب صلى :مسعت جابر بن سمرة قال    

كلّهم من (:ه قالإن: يبأ، فقال كلمةً مل امسعها، فقال )عشر أمرياًيكون إثنا(
)١(.)قريش

دخلت مـع ايب علـى الـنيب صـلى اهللا عليـه     :عن جابر بن مسرة قال   ... 
ينقضي حىت ميضي فيهم اثنـا  مر الإنّ هذا األ:فسمعته يقول ،وسلم) وآله(

ماقـال؟  : أليبفقلـت : قال. مث تكلّم بكالٍم خفي علَي    : قال. عشر خليفة 
)٢(.كلّهم من قريش: قال

:االلباين يف سلسلة االحاديث الصحيحةأورد و

.يزال هذا االمر عزيزاً اىل اثين عشر خليفة كلهم من قريشال

وهو يقرئنـا  كنا جلوساً عند عبد اهللا بن مسعود،   :عن مسروق قال  ... 

.٧٢٢٣و٧٢٢٢احلديثني . باب حدثين حممد بن املثىن/ كتاب االحكام/ صحيح البخاري)١(
.٤٧٢٦احلديث . باب الناس تبع لقريش، واخلالفة يف قريش/ كتاب االمارة/ صحيح مسلم)٢(
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هل سألتم رسـول اهللا صـلى اهللا        ،يا ابا عبد الرمحن    :قال له رجلٌ  ف ،القرآن
: ؟ فقال عبد اهللا بن مسعودكَم تمِلك هذه االمة من خليفةوسلم ) وآله(عليه

       العراق قبلك منذ قدمت نعم ولقد سألنا رسـول  : مث قال. ما سألين عنها أحد
)١(..ِة نقباء بين اسرائيلإثنا عشر كَعد: فقالوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه 

، ويف بعضها )خليفة(حظ بأنّ يف الروايات جاءت مرة كلمة ال: أقول
إثـين  هم نأتفقوا على إقد -أي املسلمني -نرى انهم  ناولكن،)أمرياً(كلمة  

..عشر شخصاً

مـراء  و األأالصحابة كـشف املـراد باخللفـاء        سنة  تباع مدرسة   ألقد حاول   
ــئم مــع   مــصادرهم احلديثيــةيف )عــشرثــيناإل( ــهم ويلت ــا يتفــق مــع مذهب ، مب

وحـاولوا  .ىل شـيء إمعتقدهم، فذهبوا ذات اليمني وذات الـشمال اليهتـدون        
علـيهم الـسالم،   ثـين عـشر  اإلاألئمة  ن يصرفوا هذه االحاديث عن      أجاهدين  

وصــاف الــواردة فيهــا، فتــاهوا وجيعلوــا يف غريهــم ممــن التنطبــق علــيهم األ
قـر  أوقـوال غريبـة،   أمنهم  ىت ذهبوا اىل مذاهب عجيبة، وصدرت     حوحتيروا،

عترف بعضهم بعدم وضـوح معـىن هلـذه االحاديـث تـركن        إو! بعضهم بالعجز 
!!اليه النفس

هذا احلديث قد أطلت البحث عنه، وتطلّبت مظانه، : قال ابن اجلوزي
 عنه فما رأيت ٢(! !حداً وقع على املقصود بهأوسألت(

.٣٧٦احلديث . ٧٢٠-٧١٩صفحة / القسم الثاين/ الد االول/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
.٤٩٩صفحة / اجلزء األول/ كشف املشكل)٢(
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يعين - حداً يقطع يف هذا احلديث أألْق لَم : طال عن املهلّببن بإوقال 
)١(!!-معينيٍءبش

..مه، وتعريفه لَ)األئمة(الحظ رأي إبن تيمية يف : أقول

أنّ األئمة هم األمراء والة األمور، وأنه يكره وينكَر مـا يأتونـه مـن               .. (
تـهم، بـل يطـاعون يف طاعـة اهللا،     اليد مـن طاع    )ترتَعن(ترتَع   معصية اهللا، وال  

هـم، ويِحب النـاس ويـدعو لَ  وأنّ منهم خياراً وشراراً، من يحب ويدعى له،      
)٢(.)..ويبغضونه ويدعون عليه،ومن يبِغض ويدعو على الناس

: فيقول!! عشرثينمساء هؤالء اإلإبن تيمية أيذكر و

) وآلـه (صـلى اهللا عليـه   الـنيب بـن مسـرة أنّ  عن جـابر ،ويف الصحيحني(
، خليفة كلـهم مـن قـريش   عشرإىل اثينال يزال هذا األمر عزيزاً: قالوسلم 

وهلـم أثنـا   ماضـياً ال يزال أمر النـاس ويف لفٍظ،عشر أمرياًولفظ البخاري اثين
مـن  هـم كلّ،عشر خليفةإىل أثينال يزال اإلسالم عزيزاًويف لفٍظ،عشر رجالً

ى تولّمثُ،وعلي،وعثمان،وعمر،أبو بكر:اخللفاءفكانوهكذا كان. قريش
إن ممث عبد امللك ،وابنه يزيد،معاوية:ومنعةٌجتمع الناس عليه وصار له عز

وبعـد ذلـك حـصل يف دولـة     ،العزيـز وبينـهم عمـر بـن عبـد    ،وأوالده األربعة
يع أرض وا على مجبين أمية تولّفإنّ،إىل اآلناإلسالم من النقص ما هو باٍق

. ٢١١صفحة  / باب اإلستخالف / كتاب األحكام / ١٣اجلزء  / فتح الباري البن حجر العسقالين     )١(
.٧٢٢٣و٧٢٢٢احلديثني 

.١١٧صفحة / اجلزء األول/ منهاج السنة)٢(
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)١(. )..وكانت الدولة يف زمنهم عزيزة،اإلسالم

باإلثين عشر صلى اهللا عليه وآله وسلم دالالت تشري إىل مقصود النيب 
..خليفةً أو أمرياً

مـام مـات    إمن مات بغـري    :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       
)٢(.ميتة جاهلية

ــول الطــربي  ــسري يق ــد تف ــْل ال أَســ {:عن ــرا إِالّ أَلُقُ ــهِ أَج لَيع ِفــي  كُم ةدــو اْلم
:٢٣الشورى /}اْلقُربى

لكم على مـا جئـتكم بـه    أسأمعىن ذلك قل ملن تبعك من املؤمنني ال  . ..
)٣(..نْ تودوا قرابيتأالّ إجراً أ

يفةالْمـود إِّالأَجـرًا عليـه أَسـأَلُكُم القُـْل {نزلَتلَماقال،  عباٍسبنعِنو
ــالوا،}الْقُربــى ــولَ:ق سيارــن ماِهللا وــك تابالِءقَرــؤ هــِذين ــتالَّ بجــاو نلَيع

)٤(.وابناهماوفَاِطمةُعِلي:قالمودتهم؟

خيتلف املسلمون يف انّ االسالم يكون عزيزاً منيعاً قائماً،         وال: أقول
بأئمة اهل البيت عليهم السالم، الذين امجعت الناس يكون ماضياً صاحلاًروأم

االمة على ام عصمة هلا من الضالل، وامانٌ هلا من الفرقة واالختالف، سيما 

.٢٣٨صفحة /اجلزء الثامن/ نفس املصدر السابق)١(
.صحيح لغريه: األرنؤوطوقال. ١٦٨٧٦احلديث . ٨٩ص / ٢٨ج /مسند أمحد بن حنبل)٢(
.٥٢٧ص / ٢١ج / تفسري الطربي)٣(
.١٢٢٥٩احلديث . ٤٤٤ص / ١١ج و٢٦٤١احلديث . ٤٧ص /٣ج / للطرباينالكبرياملعجم)٤(
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على العترة النبوية الطاهرة )اخلليفة(اطلق لفظ صلى اهللا عليه وآله وسلم انه 
كتاب ،)خليفتني(اين تارك فيكم : حيث قال)اخلليفتني(يف حديث الثقلني او 

)١(..اهللا وعتريت اهل بييت، واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض

...}يوم نَدعوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم{: عز وجلَّال اهللا قَ

ِبِإماِم زماِنِهم : وعن سِعيِد بِن جبيٍر عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما... 
وجعلْناهم أَئِمةً {: هم ِفي الدنيا ِإلَى ضاللٍَة أَو هدى، قَالَ اُهللا تعالَىالَِّذي دعا

ـدون بَِأمِرنَــا   هـي{ /.  ِــاءِبيقَــالَ ٧٣-اَألنو ، :}     ِإلَــى ونعـد ـةً يـ أَئِمـ مـاه لْنـعجو
)٢(.٤١-الْقَصِص./ }النارِ

صلى اهللا مراء الذين بشر النيب و اُألأاء اخللفنّأا تقدم ميتضح ِم: أقول
منيعـاً  اً  م بأنّ االسالم يكون ـم عزيـز       هفَصم أُمته، وو  عليه وآله وسلم    

امهم مملوءة يأن تكون أوأمر الناس يكون م صاحلاً ماضياً، الميكن قائماً،
!م اهللاٍث بأحكابمٍر وعها ليايل جموٍن وخبانتهاك حرمات اهللا، ولياليهم كلّ

والقرآن الكرمي يصرح يف آياته البينات بأنّ الذين يأتون بعد موت رسول   
هم من الذين اصطفاهم اهللا تبارك وتعاىل وهم صلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللا  

.املعصومون من اخلطأ والزلل

/ وجممـع الزوائـد للـهيثمي   . ٢١٥٧٨احلـديث  / ٤٥٦صـفحة  / ٣٥اجلـزء  / مسند امحد بـن حنبـل   )١(
ــال . ١٤٩٥٧احلــديث . ٢٥٦صــفحة / اجلــزء التاســع ــيوق ــد : اهليثم . رواه امحــد وإســناده جي

احلــديث . ٤٨٢صــفحة / الــد األول/ صــحيح اجلــامع الــصغري: وصــححه الــشيخ األلبــاين يف
٢٤٥٧.

.١٠٩صفحة / اجلزء اخلامس/ تفسري معامل الترتيل للبغوي)٢(
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ــتني   ــي اآلي ــه     ٣٢و٣١فف ــبس في ــح ال لَ ــان واض ــاطر بي ــورة ف ــن س م
..لصفام

} يحالَّذِي أَوو       هِ إِن يـدي ني ا بـ ًقا ِلمـدـصم قاْلحـ والْكَِتاِب ه مِن كا إِلَين
 صِريب اِدهِ لَخَبِريبِعِب ادِنَا)٣١(اللَّهعِب ا مِننطَفَياص الَّذِين ا الْكِتَابثْنرأَو ثُم{.

ين ؤالء كان يعصلى اهللا عليه وآله وسلم وذا ميكننا القول بأنّ النيب 
االثـين عـشر   أمرياً، والذين كلّهم من قـريش، االئمـة   االثين عشر خليفةً أو   

.املعصومني سالم اهللا عليهم امجعني

هـل البيـت   أئمـة  أالّ يف إيوجد هذا العدد  وال.. نعم، هذا كان مراده   
..هل البيتأتباع مدرسة أعتقد م يوالذين . عليهم السالم

سـنة   هل خفي علـى اعـالم مدرسـة       : لذهن هو إىل ا والسؤال الذي يتبادر  
بأوضـح  صلى اهللا عليه وآله وسـلم    الصحابة هؤالء اخللفاء، الذين وصفهم النيب       

الصفات اليت ا امتازوا عن سواهم؟ أم أنهم أخفوا بيان ذلك للناس؟

صلى اهللا عليه وآلـه  نيب النّ زعم خفاء هذه املسألة يرجع اىل الطعن يف     إ
ة كي ختفى على علمـاء االمـة، وهـذا        يف بيان هذه املسألة اهلام     بالتقصريوسلم  

   يكـن يتحـدث بـالكالم     ملصلى اهللا عليه وآله وسلم      ه  اليصدر من مسلم، فإن
..املوهوم أو املُبهم، والسيما يف اهم املسائل وهي مسألة اخلالفة واالمامة

أو ملـاذا  الـصحابة؟ سنة إذن، ملاذا خفيت هذه املسألة عن علماء مدرسة       
أخفوها؟
}ونلَمعي مهو قالْح ونكْتُملَي مهفَرِيقًا مِن إِنالبقرة-١٤٦اآلية . }و.
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٣٣٩

!؟)ملعونون(أهل بيت النبوة صلوات ا وسالمه عليهم أمجعني، هل هم 
يف أهل وسلم ) وآله(أرقُبوا حممداً صلى اهللا عليه: قال..عن أيب بكر  

)١(.بيته

وقد روى اإلمام أمحد والترمذي وغريمها عن أم سلمةَ أن هذه اآليةَ ملا (
ِكـساَءه علـى علـي وفاطمـةَ     وسـلم   ) وآله(نزلت أدار النيب صلَّى اللَّه علَيِه       

اللهم هؤالء أهلُ بييت، فأَذِْهـب  : "واحلسِن واحلسِني رضي اهللا عنهم، فقال  
".رياعنهم الرجس وطَهرهم تطه

: وسنته تفَسر كتاب اهللا وتبينه، وتـدلُّ عليـه وتعبـر عنـه، فلمـا قـال       
- مع أن سياق القرآن يدلُّ على أن اخلطاب مع أزواجه -" هؤالء أهلُ بييت"
بأنْ ِلع قمن أهِل بيتِه كما دلَّ عليه القرآن، فهؤالء أَح ه وإنْ كُنمنا أنّ أزواج

، والعرب تطِلق هذا بيته، ألنَّ صلةَ النسب أقوى من صلة الصهريكونوا أهلَ

باب مناقـب قرابـة    / وسلم )وآله(كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه        / صحيح البخاري  )١(
.٣٧١٣احلديث ... ومنقبة فاطمة عليها السالم/ وسلم)وآله(سول اهللا صلى اهللا عليه ر
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٤٠

)١(..البيان لإلختصاص بالكمال ال لإلختصاص بأصل احلكم

ولَما بين سبحانه أنه يريد أن يذِْهب الرجس عـن أهـِل بيِتـه ويطَهـرهم                
ألقـرِب أهـِل بيتـِه وأعظِمهـم       وسـلم   ) وآله(تطهرياً، دعا النيب صلَّى اللَّه علَيِه       

وسيدا شـباب أهـل      -رضي اهللا عنهما     -علي وفاطمةُ   : إختصاصاً به، وهم  
اجلنة، جمع اهللا لَهم بني أنْ قَضى لَهم بـالتطهري، وبـني أنْ قَـضى لَهـم بكمـال         

ذهاب فكان يف ذلك ما دلَّنا على أنَّ إ،وسلم) وآله(دعاء النيب صلَّى اللَّه علَيِه 
الرجِس عنهم وتطهريهم نعمةٌ من اهللا ليسِبغها عليهم، ورمحةٌ من اهللا وفـضلٌ             

)٢(. )...يبلغومها مبجرد حوهلم وقوملَم

مروان بن احلكم، وهو يلعن الّذين أَذهب اهللا )امللعون(الحظ : أقول
عليـه  صلى اهللاعنهم الرجس، وطهرهم تطهرياً، وأَوصى ِبهم النيب األكرم     

، !كيف يعتربه أتباع مدرسة سنة الصحابة من الثقاِت العـدول          ،وآله وسلم 
..)!!الصحيحة يف نظرهم(ومن الرواة يف كتبهم احلديثية 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي، حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن             
ن، كنـت بـني احلـسني واحلـسن ومـروان يتـشاتما      :السائب، عن أيب حيىي قـال   

)٣(....أهل بيٍت ملعونون: فقال مروانفجعل احلسن يكف احلسني،

.إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد

.٧٥و٧٤صفحة / اجلزء الثالث/ جامع املسائل البن تيمية)١(
.٧٥الصفحة / نفس املصدر السابق)٢(
.٦٧٦٤احلديث / ١٣٥صفحة / ١٢اجلزء / مسند أيب يعلى)٣(
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٣٤١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

مروان يف نفس صلى اهللا عليه وآله وسلم أنظر كيف لَعن النيب : أقول
: املصدر السابق

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي، حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن             
كنـت بـني احلـسني واحلـسن ومـروان يتـشاتمان،        :ىي قـال  السائب، عن أيب حيـ    

أهل بيٍت ملعونون، فغضب احلسن     : فجعل احلسن يكف احلسني فقال مروان     
؟ فواهللا لقد لَعنك اهللا على لسان نبيه صلى         أَقُلْت أهلُ بيٍت ملعونون   : فقال

.وأنت يف صلِْب أَبيكوسلم ) وآله(اهللا عليه 

هححسابقاً، وهذا احلديث ص رحمقّق الكتاب حسني سليم أسد، كما م
.فالِحظْ، وتأَملْ

عـوف بـن الرمحنعبدعن،عوفبنالرمحنعبدموىلميناءعن.... 
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيببهيِتأُإالّمولودٍدألحيولدالكان: قال

امللعون،الوزغبنإزغالوهو:فقالاحلكمبنمروانعليهلَدِخفأُ،لهفدعا
..امللعونابن

)١(.خيرجاهمولَ،اإلسنادصحيححديثهذا: قال احلاكم

.١٨٥/ ٨٤٧٧احلديث . ٥٢٦ص / الفنت واملالحمكتاب/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)١(
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٣٤٢

 األئمة(أولياء ا( أأفضل من نبياء ا)عليهم صلوات ا(
بشهادة عمر بن اخلطاب

نّ إ:وسـلم ) وآلـه (قال النيب صلى اهللا عليه     : عمر بن اخلطاب قال   عن  
ما هم بأنبياء وال شـهداء يغـبطهم االنبيـاء والـشهداء يـوم      اًاسمن عباد اهللا ُألن 

هـم  :يارسول اهللا ختربنـا مـن هـم؟ قـال    :قالواالقيامة مبكام من اهللا تعاىل، 
نّ إاهللا أرحـاٍم بينـهم وال أمـواٍل يتعاطوـا، فـو     قوم حتابوا بروح اهللا على غـري      

ذا إحيزنـون  خاف النـاس، وال ذا  إخيافون  م على نور، ال   إوجوههم لنور، و  
ــاس،  ــرأ هــذه اآلحــزن الن ــةوق ــاء اللَّــهِ ال{:ي لِيأَو الأَال إِنو هِمــي ــوف علَ خ ــم ه

نُونزحي{.

)١(.٤٨-٤٧/ ٤التعليق الرغيب : صحيح: تعليق األلباين

تؤكد على انّ كلّ من يدخل اجلنة يرجع الشريفة حاديث األإنّ : أقول

. ٣٥٢٧احلـديث  . ٣٧٩ص / باب يف الرهن/ كتاب البيوع/ ٢ج / صحيح سنن أيب داود لأللباين  )١(
..إسناده جيد: ، وقال٢٤٢صفحة / اجلزء الرابع/ وأخرجه إبن كثري يف تفسريه
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٣٤٣............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

أي ! فإذا كان االنبياء شباباً هنـاك فمـن هـم سـادم؟          ... مرهاىل شباب ع  
!! فضلهمأ

..ناِصٍم،ععنع،ِزرنِدعباِهللاعِضياُهللارهنقـال رسـول    :قَالَ،ع
احلسن واحلسني سيدا شـباب اهـل اجلنـة،      :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه     اهللا

. وأبومها خري منهما

)١(.صحيح: التلخيصتعليق الذهيب يف 

وهذا يعين بأندا مجيع االنبياء واملرسلني سالم اهللا عليهم امجعني، هما سي
وأمـري املـؤمنني   صلى اهللا عليه وآله وسلم     واملوجودين يف اجلنة عدا رسول اهللا       

ــه الــسالم ــه وســلم  نّ الرســول الكــرمي أل،علي ــه وآل ــول يف صــلى اهللا علي يق
.وأبومها خري منهما:احلديث

هو انّ ،عليه السالماملنتظراملهدي والدليل اآلخر على أفضلية االمام 
السالم يصلّي خلفه حني ظهـوره عليـه     ى نبينا وآله وعليه     السيد املسيح عل  

.فضل من املأمومأمام حتماً واإل.. السالم

كيف أنتم إذا نزل ابن     :صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا    فقد  
)٢(.منكممرمي فيكم وإمامكم

)٣(..)خلفهمرميبنعيسىييصلّذيالّانِم(: وقال أيضاً

.٣٧٧/ ٤٧٧٩حلديث ا. ١٨٢ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٣٤٤٩احلديث . باب نزول عيسى بن مرمي/ كتاب احاديث االنبياء/ صحيح البخاري)٢(
.٢٢٩٣احلديث . ٣٧١صفحة / اجلزء اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)٣(
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٣٤٤

،صلى ا عليه وآله وسلمتعصي النيب عليها السالم الزهراءفاطمة 
!!وتتبوُأ مقعدها من النار

عـن ايب سـعيد   ،وابن مردويـه ،وابن ايب حامت   ،يعلىبوأو ،خرج البزار أ
دعا رسول اهللا صلى اهللا }وآتِ ذَا الُْقربى حقَّه{نزلت آيةمالَ: اخلدري قال

)١(.فاطمة وأعطاها فدكوسلم ) وآله(عليه

:يقول جالل الدين السيوطي

فقال ابو ! حٍد من ذلك ِعلماًأواختلفوا يف مرياثه، فما وجدوا عند ... 
ء إنا معاشر االنبيا: يقولوسلم ) وآله(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: بكر

...نورثال

فهو حديث !يب بكر فقطأنّ احلديث مل يروه غري أهذا يؤكد لنا : أقول
)٢(..آحاد

اخربين عروة بن الزبري أنّ عائشة اخربته انّ فاطمـة          : عن ابن شهاب قال   

.٢٧٣صفحة / اجلزء اخلامس/ الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي)١(
.٧٣صفحة /تأريخ اخللفاء)٢(
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٣٤٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

أبـا بكـر     تسـألَ وسـلم   ) وآلـه (ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه      )عليها السالم (
ال :قـال وسـلم  ) وآلـه (اهللا صلى اهللا عليـه  انّ رسول:فقال ابو بكر   ،مرياثها
فَهجرت ابا بكر، فلم )عليها السالم(فغضبت فاطمة . تركنا صدقةما،نورث

)١(..)شهرأمدة ستة (تزل مهاجرته حىت توفّيت 

هـا ماتـت وهـي      أنالـصحيح عنـدي،   و. .:يقول إبن أيب احلديد املعتـزيل     
)٢(.أالّ يصلّيا عليهاتوصوأنها أَواجدةٌ على أيب بكٍر وعمر

عن أيب هريرةَ، أَنَّ فَاِطمةَ جاَءت أَبـا بكْـٍر وعمـر تـسأَلُ ِمرياثَهـا مـن        ... 
سِمعنا رسـولَ اِهللا صـلى اهللا       : فَقَاال ،وسلم) وآله(رسول اِهللا صلى اهللا عليه      

أُكَلِّمكُمـا أَبـداً،     واِهللا ال : قالـت إنـي ال أُورثُ،     : يقـول وسـلم   ) وآله(عليه  
.فَماتت وال تكَلِّمهما

)٣(.صحيح: تعليق األلباين

معنى ال أُكَلِّمكُما تعِني يف هذا الِْمرياِث أَبداً، أَنتما     : قال عِلي بن ِعيسى   
...صاِدقَاِن

، كيــف يعلّــق الترمــذي علــى احلــديث، )هــداك اهللا(الحــظ : أقــول
!!. نفسهويضحك على

عـن علـي، بـن عمـر بـن علـي عـن علي،بنزيدبنحسنيدثناح.. 

.٣٠٩٣احلديث . باب فرض اخلمس/ كتاب اخلمس/ صحيح البخاري)١(
.٥٠صفحة / اجلزء السادس/ دار إحياء الكتب العربية/ شرح ج البالغة)٢(
.١٦٠٩احلديث . ٢١٤ص / ٢ج / صحيح سنن الترمذي لأللباين)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٤٦

رضـي علـي بـن احلـسني عناحلسني،بنعليعنأبيه،عنحممد،بنجعفر
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قالعنه،اهللارضيعليعنعنه،اهللا

ــلم  ــةوس ــيلفاطم ــهااهللارض ــضباهللاإنّ: " عن ــضبِك،يغ ــىلغ ويرض
.)١("ضاِكلر

على احلديث األول محدي بن عبد ايد السلفي وقد علَّق حمقّق الكتاب 
هـذا حـديثٌ   (:بأنه وجد يف هامش النسخة األصـلية للكتـاب العبـارة التاليـة            

رواه احلـارث عـن   صحيح اإلسناد، وروي من طرٍق، عن علي عليه السالم،       
..)ته وأصح إسناٍد قرأتهعلي، وروي مرسالً، وهذا احلديث أحسن شيٍء رأي

)٢(.. رواه الطرباين، وإسناده حسن: وقال، هليثمياورواه 

)٣(. كما صححه احلاكم النيسابوري

بل حسني بن زيد : ، بقولهيف التلخيصضعف احلديث الذهيب إالّ أنّ 
!!منكر احلديث

حح حديثاً آخر حلسني، فقد صلذهيبنفاق ا)هداك اهللا(الحظ : أقول
:بن زيد

عن شهاب بن عبـد ربـه، عـن عمـر بـن علـي،               ،حسني بن زيد  ثنا  ...
ــبري للطـــرباين)١( ــم الكـ ــديث / ٤٠١ص/ ٢٢، ويف ج ١٨٢احلـــديث / ١٠٨ص / ١ج / املعجـ احلـ

١٠٠١.
.١٥٢٠٤احلديث / ٣٢٨صفحة / ٩اجلزء / جممع الزوائد)٢(
باب ذكر مناقب فاطمة بنت رسـول اهللا  / ١٦٧صفحة / اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني  )٣(

.٣٢٨/ ٤٧٣٠احلديث / وسلم)وآله(صلى اهللا عليه 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

أشهد أنّ أيب حدثين عن أبيه عـن علـي   : مشيت مع حممد بن علي فقال   : قال
مبكة وسلم ) وآله(رضي اهللا عنهم، أنّ اهللا عز وجلّ عمر نبيه صلى اهللا عليه            

. ثالث عشرة سنة

)١(!صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

 وكذلك صحر أعالم النبال  (هله أحاديث يف كتاب    حهذا !. )ءِسي أَلَيس
ألهل بيت النبوة عليهم الصالة والسالم؟ِهوعدائِهونصبِهبغضدليل 

اهللارسـول أعطـى : قـال عمر،ابنعنأخربنا عبيد اهللا، عن نافع،     ...
يعطيفكانزرع،أومثٍرمنخيرجمابشطرخيربوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

شـعري، مـن وسـقاً وعشرينمتر،منوسقاًمثاننيوسق،مائةسنةكلأزواجه
أنوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأزواجخيرخيـرب، قَسمرمعيِلوفلما

فمنهنفاختلفن،عام،كلاألوساقلَهنيضمنأوواملاء،األرضلَهنيقطع
عائشةفكانتعام،كلاألوساقإختارمنمنهنوواملاء،األرضختارإمن

)٢(..واملاءاألرضختارتاإمنِموحفصة

كان صلى اهللا عليه وآله وسلم يتبين من هذه الرواية، بأنّ النيب : أقول
، وكان ومن ضمنهم أزواجه،قد قسم خيرب حال حياته الشريفة بني املسلمني

من )إرثهن(اه، كُن يأخذنَ نصيبهن وبعد وفاته روحي فد. منهن نصيبلكلٍّ
؟)حنن معاشر األنبياء ال نورث(:كيف يقولفذلك، 

.١/ ٤٢٥٧احلديث / كتاب اهلجرة/ ٣صفحة / نفس املصدر السابق)١(
.٣٩٨٠احلديث . باب املساقاة واملعاملة جبزٍء من الثمر والزرع/ كتاب املساقاة/ صحيح مسلم)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٤٨

:يقول الفخر الرازي

احملتاج اىل معرفة هذه املسألة ما كان االّ فاطمة وعلي والعباس، إنّ(..
بو بكر فإنه ماكان أهل الدين، وأما أوهؤالء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء و

، ألنه ماكان خيطر ببالـِه أنـه يـورث مـن          البتة اىل معرفة هذه املسألة    حمتاجاً
ىل إبلّغ هذه املسألة نْ يأ، فكيف يليق بالرسول عليه الصالة والسالمالرسول

ن الحاجة له إليها، وال ين له إبلّغها ماحلاجة؟إىل م ١(.)!ىل معرفتها أشد(

ة بنت النيب صـلى اهللا عليـه       أنها كانت إذا ذكرت فاطم     :عن عائشة ... 
.دهالَما رأيت أحداً كان أصدق هلجةً منها، إالّ الذي و: قالت)وآله(

)٢(.على شرط مسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

شهادة عائشة للزهراء عليها السالم يف هذا احلديث، دليلٌ على : أقول
. )فدك(صدق إدعائها عندما سألت أبا بكٍر مرياثها من أبيها 

) وآلــه(عليــهاهللاصــلىاهللارســولأناألنــصاري،أيــوبأيبعــن... 
فيعـرض يلتقيانلياٍل،ثالثفوقأخاهيهجرأنْملسلٍمحيلّال: قالوسلم  

)٣(.بالسالميبدأالذيوخريمها،هذاويعرضهذا

نالحظ يف الرواية االوىل بأنّ الزهراء عليها السالم هجرت ابا بكٍر ستة 
صلى النيبفهل عصِت .يوماًنيثالثإذا كان الشهر.. ليلة١٨٠أي ..شهرأ

.١٧١صفحة / اجلزء التاسع/ التفسري الكبري)١(
. ٣٥٤/ ٤٧٥٦احلديث / ١٧٥ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
.٦٥٦٨احلديث.. ثالثفوقاهلجرحترميابب/واآلدابوالصلةالربكتاب/ مسلمصحيح)٣(
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وهذا يستدعي منا البحث منـذ      ؟ أم هناك تفسري آخر؟    اهللا عليه وآله وسلم   
إىل حلظة وفاا، ماذا حصل معها؟ صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب حلظة وفاة 

شخص آخـر غـري الـذي    هل ماتت ومل تبايع إمام زماا؟ أو أنّ إمام زماا  
؟تباع مدرسة سنة الصحابةيعتقد به أ

مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         :.. حدثنا عبيداهللا بن معاٍذ العنربي    
ال حجـةَ  لَقـي اهللا يـوم القيامـة،   يداً من طاعٍة، علَمن خ :يقولوسلم  ) وآله(

،لهنقه بيعةٌ،وم١(.جاهليةًتةًًمات مين مات وليس يف ع(

رسـول مسـع أنهذر،أيبعنحدثهاألسود،أباأنيعمربنحيىيعن...
وهـو أبيـه لغـري إدعـى رجٍلمنليس: يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا

،النـار مـن مقعدهوليتبوأا،منفليسلهليسماإدعىومنكَفَر،إالّيعلمه
)٢(.عليهحارإالّكذلكسولياهللاعدو: قالأوبالكفر،رجالًدعاومن

يف حـق  -عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أنـه خاصـمته أروى        ...
أنا أنتقص من حقهـا شـيئاً؟    : إىل مروان، فقال سعيد    -زعمت أنه إنتقصه هلا   

من أخذ شرباً : يقولوسلم ) وآله(أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه يطو٣(..قه يوم القيامة من سبع أرضنيمن األرض ظلماً، فإن(

درجعل له ما غصبه ظلماً مثل الطوق يف : التطويق: يف النهايةوأنْ ي
.٤٨١٤احلديث . باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني/ كتاب اإلمارة/ صحيح مسلم)١(
احلـديث  . يعلـم وهـو أبيـه عـن رغـب مـن إميـان حـال بيانباب/ اإلميانكتاب/ املصدر السابق )٢(

٢١٧.
.٣١٩٨احلديث ... نيباب ما جاء يف سبع أرض/ كتاب بدء اخللق/ صحيح البخاري)٣(
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هو أنْ يطوق حملَه يوم القيامة، أي يكلّف، : العنق، تنكيالً وتعذيباً، وقيل
..فيكون من طوق التكليف

اهللا عليـه  عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول اهللا صلى ...
من إقتطع شرباً من األرض ظُلمـاً، طوقـه اهللا إيـاه يـوم              : قالوسلم  ) وآله(

)١(.القيامة من سبع أرضني

إن قلتم ال،بأرض فدك؟تبالزهراء عليها السالم طالَأنّ هل : أقول
:ناوإن قلتم نعم، فيلزم من قولكم أمر. كذبتم

ما النار، ألنها إدعتمن مقعدها تبوأت)والعياذ باهللا(إما أنّ الزهراء 
هالَليس.!

باإلشارِةبيبواللّ..ال األمرين مروِك!. بكٍر قد غصب حقّهاانّ أبإأو 
فْيهم.!

.٤١٤٨احلديث . باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها/ كتاب املساقاة/ صحيح مسلم)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥١

بنة اكشف املثالب من رواية زواج عمر من 
عليه السالماإلمام علي بن أبي طالب

الصحابة، سنة درسة يتشبثُ ا أتباع مباطلة وضعيفة، هناك روايات 
!تشبث الغريق بالِقشِة، لتنقذَه من الغرق

.رواية زواج عمر بن اخلطاب من إبنة اإلمام علي عليه السالم: منهاو
وذلك إلثبات أنّ الصلح كان قائماً بني اإلمام سـالم اهللا عليـه وعمـر، الـذي        

م، بعـد مفارقـة الـنيب      ثَبت أنه جم على بيت اإلمام أيام تولّي أيب بكر للحك          
وإغــضاب . للــدنيا، وإلتحاقــه بــالرفيق األعلــىصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

صـلى اهللا   الِصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء عليهـا الـسالم، وإلتحاقهـا بأبيهـا              
!!على عمر وأيب بكر)دةٌِجوا(وهي عليه وآله وسلم 

حقّق والعالّمة املُعليقاتالحظ املصادر اليت أوردت هذه الرواية، مع ت
)للهجرة١٤٢٠املتوفّى سنة(السلفي الكبري املعاصر حممد ناصر الدين األلباين 

..هايلع
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.يبسونيببسإالّ،القيامِةيوممنقطعٍبسونسبٍبكلّ

:يقول الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف تعليقه على احلديث

)خمرمةبنواملسورطاباخلبنوعمرعباسبنعبداهللاحديثمنوير
.عمربنعبداهللاو

١-حـدثين ،العدينالعزيزعبدبنموسىفريويهعباسابنحديثاأم
سبعة"يفاملخلصأخرجه. مرفوعاًعباسابنعنعكرمةعنأبانبناحلكم
يفواخلطيـب ،)١/ ١٢٩/ ٣" (الكـبري املعجم"يفوالطرباين،)٥١/ ١(" جمالس

ــاريخ" ــروي،)٢٧١/ ١٠(" الت ــالمذم"يفواهل ــضياء،)١٠٨/ ٢(" الك يفوال
".املختارة"

أبـان بـن كـم احلَفـإنّ الـشواهد، يفحـسن إسنادوهذا: )األلباين(قلت
.احلفظئسيصدوقالعدينوموسى.أوهامله،عابدصدوق

بـن إبـراهيم يرويـه : األوىل: طـرق عنـه فلـه عمـر، حـديث أماو -٢
رفاعةبينموىلهو-القيسيسعدبنالليثناحدث: املروزيرستمبنمهران

اللخمـي ربـاح بـن علـي بـن موسىعن-مبصرمائةو سبعنيو إحدىسنةيف
أيببـن علـي إىلاخلطـاب بـن عمـر خطـب : قالعامربنعقبةعنأبيهعن

علـى حيملينما! احلسنأبايا: فقالإليه،دهتردروأكثَفاطمة،منبنتهإطالب
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـن مسعتـه حديثٌإالّ،كإليديتردكثرة

. وصهرسببالبيتأهلمنكميليكونأنتببفأح: )فذكره(: يقولوسلم 
عمـر، املؤمننيأمريإىلاثَعبمث،تنيفزفاطمةمنبنتهإبفأمرعليفقام
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قـد : ألبيـكِ قـويل : وقـال بـساقها، فأخـذ إليهاقامرآهاافلم قـد ،رضـيت
قد،رضيترضيت،أمـري لـكِ قـال مـا : هلـا قالأبيهاإىلاجلاريةجاءتافلم

قدألبيِكقويلوقالبساقي،ذَخأَقمتافلم،ينلَبوقَدعاين: قالتاملؤمنني؟
فأَ،رضيتكَنهاحإياه،كـان حىتفعاشاخلطاب،بنعمربنزيدلهفولدت

وابـن ،)٢٥٧/ ١/٧٣(" الفوائـد "يفالشافعيبكربوأأخرجه. ماتمث،رجالً
هـذا، رستمابنترمجةيف)١٨٢/ ٦(" التاريخ" يفواخلطيب،)٢/ ٦(عدي

،مبعـروفٍ لـيس : فيـه فقـال عـدي ابـن اأمو ،تعديالًوالجرحاًفيهيذكرومل
.الثقاتعناحلديثمنكر

يفوردفقدالساق،عنالكشفوأماالتقبيل،ذكرفيهماوأنكر: قلت
زاد(،أبيـه عـن حممدبنجعفرعنطرقمن: الثانيةهيو الطريق،هذهغري

رضـي علـي إىلخطـب اخلطاببنعمرأنّ: )احلسنيبنعليعن: بعضهم
اهللاعبـد أخـي بـن إلأرصدهاإين: فقالنيها،حِكنأَ: فقالكلثوم،أمعنهاهللا
أمرهـا مـن يرصـد أحدناسالمنمافواهللاأنكحنيها،:عمرفقالجعفر،بن
: فقـالوا وين؟نـ هتأال: فقـال املهـاجرين عمرفأتى،عليهحكَفأن،أرصدهما
اهللارسـول بنـت فاطمـة ابنةو عليبنتكلثومأم: فقالاملؤمنني؟أمرييانمِب

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مسعـت يإن،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى
وابـن ،)٥٢١-٥٢٠" (ننهسـ "يفمنـصور بـن سعيدأخرجه.فذكره:وسلم
ــاتيفســعد ــي،)٤٦٣/ ٨(الطبق ــديفوالثقف ــم(الفوائ ــسوخيت٤٠رق ،)من

ــاكمو ــادةو،)١٤٢/ ٣(احل ــه،الزي ــذال ــيوك ــالو،)٦٤-٦٣/ ٧(البيهق ق
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بـني يعـين ".منقطعقلت: "بقولهالذهيبهدور،"!اإلسنادصحيح: "احلاكم
بـن علـي ابـن وهو-حممدبنيأكثرنقطاعاإلبنيفهو. عمرو سنياحلبنعلي

حتـت احلافظعننقلهمتقدماراجعو .عمرو -طالبأيببنعليبناحلسني
٣٣٠/ ٦(" دمـشق تاريخ"يفعساكرابنأخرجهو .)٩٩(املتقدماحلديثفقه
الباقراحلسنيبنعليبنحممدجعفرأيبعن،آخرينطريقنيمن،)٣٣١-

معـضالً بكاربنالزبريطريقمنلهروايٍةويف. حنوهفذكره...عمرقال: قال
هـا، كَتجزوفقـد رضـيت فإنْإليك،هاأبعثُأنا: عليلهفقال: إسنادبدون

ذلكفقالت،لكقلتالذيردالبهذا: لهقويل: هلاوقال،ٍدربِبإليههاثَعبفَ
علـى يـده وضـع و عنـك، اهللارضـي رضيتهقد،لهقويل: هلافقاللعمر،

لكـسرت املؤمننيأمريكأنلوال! هذا؟أتفعلُ: لهفقالتها،فَشكَفَساقها،
مثّ! أنفكخرجأَفَأباها،جاءتحىتتخبرتقالتواخلرب،ه :بثْعشيِخإىلينت
...ملهـاجرين اجملسإىلعمرفجاء،ِكزوجهفإنة،ينبيامهالً: فقال! سوٍء

.احلديث

ــة ــال: الثالث ــرباينق ــبري"يفالط ــدثنا: )١/ ١٢٤/ ١(" الك ــدح ــنحمم ب
بنجعفرعن،عيينةبنسفيانأخربنا،اطاحلنسهلبناحلسنأخربنا،عبداهللا

فـذكره : يقـول اخلطـاب بـن عمـر مسعـت : قـال جـابر عن،أبيهعن،حممد
-٩٥،٩٦رقـم " (املختـارة "يفالـضياء أخرجـه الطرباينطريقومن.مرفوعاً

).بتحقيقي

ذكـره فقـد هـذا، اطاحلنـ غـري حفـاظ ثقـات رجالـه إسـناد وهذا: قلت
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والجرحـاً فيـه يـذكر وملاحلنطـة، بيـع إىل)اطاحلنـ (النـسبة هذهيفالسمعاين
/ ١" (اجلـرح "يفكمـا ،اجلعفـري سـهل بناحلسنهأنعنديحتملوي. تعديالً

ذكـر فقدهامشه،يفماعلى،"حبانابنثقات"يفكما،اجلعفيأو،)١٧/ ٢
وقـد . ثقٍةعنإالّيرويالأنهعلموقد. زرعةأبوعنهروىهأنحامتأيبابن
ابــنثقــات"يفرأيــتمث. أعلــمواهللا. )١٧٣/ ٩" (امــع" يفاهليثمــيقــهوثّ

أسـامة أيبعـن يـروي ،)كـذا (اطاخليسهلابناحلسن: " )١٨١/ ٨" (حبان
".احلضرميعنهروى. الكوفينيو

يفالطـرباين شـيخ اهللاعبـد بنحممدهواحلضرميفإنّهذا،فهو: قلت
تيـسري "يفهقتـ حقّكمـا ،)اطاحلنـ (: والصوابتصحيف،)اطاخلي(و احلديث،
.ِهنموِهِمربكَإمتامهيلاهللارسي،"االنتفاع

عمـر بـن اهللاعبـد مسعـت أبيـه عـن يعفـور أيببـن يـونس عن: الرابعة
" يفالطـرباين أخرجـه . مرفوعـاً فذكره: يقولاخلطاببنعمرمسعت: يقول
أبـو و ،)٢/ ١٦٥/ ٣(" الفوائـد "يفافالـصو عليأبوو )١/ ١٢٤/ ١" (الكبري
.)٢٠٠-١٩٩/ ١" (أصبهانأخبار" يفنعيم

رجـال مـن هـذا يـونس الـشواهد، يفأيـضاً حـسن إسـناد وهذا: قلت
،صـدوق : " التقريـب يفاحلافظوقالاألئمة،منمجاعةفهعضلكنمسلم،

كثرياًخطىءي."

بـن سـيف عـن عكاشةبنحممدفقالمبتابعته،يفرحالنمِمتوبعوقد
عن،عبيدبنسعدبنخالدعن،الثوريسفيانعن،سفيانأختبنحممد
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.)٢٤٧/ ٢"(الفوائد"يفاممتأخرجه. بهعمرابنعننافع

".بوهكـذّ : " احلـافظ قالهذا،سيفآفتهموضوع،إسنادوهذا: قلت
كـان وإن. اعوضـ ابكـذّ فهوالكرماين،العكاشيكانإنْعكاشةبنحممدو

ترمجـة يفجـاء فقـد مـشكل، وهـذا . ضـعيف فهـو الكـويف، عكاشةبنحممد
طين،الـدارق بينـهما قفرلكنواحد،هماأنحتملفي،كوفياًبوهنسهمأناألول
ــضع: "األوليففقــال ــه". ضــعيف: " اآلخــرويف". احلــديثي جــرىوعلي
.أعلمفاهللا.بينهماقاففرالعسقالين،والذهيب

: )٣٤/ ٢(" احلليـة " يفنعـيم أبـو وعنـه ،أيـضاً الطـرباين قـال : اخلامسة
محـزة بـن إبـراهيم أخربنـا ،املـديين النـوفلي سـليمان بنحممدبنجعفرحدثنا

أبيـه عـن ،أسلمبنزيدعن،الدراورديحممدبنالعزيزعبدناأخرب،الزبريي
يفعلـي قـام مثه،فـسار طالـب أيببـن علـي اخلطـاب بـن عمـر دعـا : "قال

عمر،كلثومأمتزويجيفهمرفشاوواحلسني،وعقيالًالعباسفوجد،ةالصفّ
العمىإالالسنونوالشهورواأليامتزيدكما! علييا: وقالعقيلفغضب

رجـ يومـضى -هاعـد ألشـياء -ليكوننو ليكوننتلْعفَلئنواهللاأمرك،يف
هتـ جرأخعمـر ةدرولكـن نصيحة،منهماذاكواهللا: للعباسعليفقالثوبه،

بـن عمـر ينرأخبـ قدلكنو عقيل،يافيكرغبةذاكماواهللاأماترى،ماإىل
ركَذَفَـ .. .:يقـول وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولمسعهأناخلطاب
النـوفلي غـري ،"الـصحيح "رجـال ،ثقـات كلـهم رجالـه إسنادوهذا. احلديث

" يفشــاهنيبـن إمنـه املرفـوع أخـرج و.ترمجــةلـه أجـد فلـم ،الطـرباين شـيخ 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

،أعـني بـن حممـد بـن احلـسني أخربنـا ،شبيببنسلمةعن،)١/ ٢(" األفراد
سلمةاحلديثذادتفر: "وقال. بهأبيهعن،لمأسبنزيدبناهللاعبدأخربنا

".غريهبهأعلمالشبيب،بن

أعنيبنحممدبناحلسنيشيخهلكنمسلم،شيوخمنثقةوهو: قلت
.أعرفهمل

يزيـد حـدثنا : القطانحبان)بن(أسدبنسنانبنأمحدعن: السادسة
:قـال اخلطـاب نبـ عمـر أنّ،رافـع أيبابـن حـدثين ،محـاد أخربنا،هارونبن

احلــافظأخرجــه. فــذكره:وســلم) وآلــه(عليــهاهللاصــلىاهللارســولمسعــت
.)١٩٢ق/ ٢(" السفرمعجم" يفالسلفي

عبـد مسـه إو،رافـع أيبابـن غـري ،اظحفّـ ثقاترجالهإسنادهذا: قلت
: معـني ابـن وقـال سـلمة، ابـن وهـو هـذا، محادغريعنهيرِوملفإنهالرمحن،

بـن عمـر يـدرك ملتـابعي فهـو ". الرابعةمنمقبول: "احلافظلوقا". صاحل"
.اخلطاب

. حنـوه بـه اخلطـاب بـن عمرأنّأبيهعن،حسنبنحسنعن:السابعة
.منقطٍعضعيٍفبسنٍدالبيهقيأخرجه

" املعــارفدقــائقمــناللطــائف" يفاملــديينموســىأبــورواه: الثامنــة
النـضر حدثنا،احلنفيعمروبنعالءالعنبسندهالدارقطينطريقمن)٢/١(

طالبأيببنعليمسعت: قال،اليشكريعلقمةبنعقبةحدثنا،منصوربن
كئيـب هـو و بعثمـان مـر هأنـ :اخلطاببنعمرأخربين: يقولعنهاهللارضي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٥٨

وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول بنتبزوجتهأصيبحني،حزين،
: يقـول وسـلم    ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللاولرسـ مسعـت يإنـ : فقالفسأله
".النضرغرياإلسنادذايروِهمل":قالو.فذكره

لكـن . ضعيفوهو،)٨٣/ ١/١١(عساكرابنرواهطريقهومن: قلت
.ابكذّاحلنفيعمروبنالعالءعنهالراوي

علـي إىلخطباخلطاببنعمرأنّ،حصنيبناملستظلعن: التاسعة
: عمرقالجعفر،أخيبنإلهادتأعديإن: فقال،بصغرهاعليهلّفاعتبنته،إ
اأردتماواهللايإن ،ـ البـاءةيإن وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مسعـت (

-٢٦٦(رقـم " املختـارة " يفاملقدسـي الـضياء أخرجـه . فذكره: يقولوسلم  
. بـه املـستظلّ عـن ،غرقـدة أيببـن شـبيب عـن ،شـريك طريقمن)بتحقيقي
.بهستشهديصدوقوهواحلفظ،ئسيوشريك

،والطـرباين ،)٣٢٣/ ٤(أمحـد فرواه،خمرمةبنراملسوحديثاأمو -٣
رافـع أيببـن اهللاعبيـد عن،خمرمةبنراملسوبنتبكرأمطريقمنوالبيهقي

بنـت بكـر أموفيـه : ")٩/٢٠٣(الزوائـد جممـع يفاهليثمـي قال. مرفوعاًعنه
قواوثّرجالهبقيةوقهايوثّومل،أحدجيرحهاوملر،املسو."

يـوم منقطـع وصهٍرنسٍبكلّ:بلفظفهوعمر،ابنحديثاأمو -٤
بنسليمانعن)٢/ ١٩/٦٠(عساكرابنأخرجه. وصهرينسيبإالّ،القيامة

عـن ،يزيـد بـن إبراهيمعن،السالمعبدبنإبراهيمأخربنا:األقطعبنعمر
.مرفوعاً: يقولعمرابنمسعت: قالجعفربنادعببنحممد
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:لٌلَِعوفيه،جداًضعيفإسنادوهذا: قلت

.متروك-املكياخلوزيهوو-يزيدبنإبراهيم: األوىل

.ضعيف-املكياملخزوميهوو-السالمعبدبنإبراهيم: الثانية

بنـه إفيـه يذكرملو أبوحامت،عنهكتب،األقطععمربنسليمان: الثالثة
احلديثأنّالقولومجلة. احلالجمهولفهو،تعديالًوالجرحاً)١٣١/ ١/ ٢(

)١(..إنتهى كالم األلباين. .).أعلمواهللا. صحيحالطرقهذهمبجموع

نكاحهاإىليدعوهماإىلينظرأناستطاعفإناملرأة،أحدكمخطبإذا
)٢(.فليفعل

:ثيقول الشيخ األلباين معلّقاً على احلدي

راويـه عملدهوأيله،ترمجناماِلالداللةظاهرواحلديث:احلديثفقه(
مثلـه صـنع وقـد عنـه، اهللارضـي اهللاعبـد بنجابراجلليلالصحايبوهوبه،

والحجـة، مـا وكفـى قبلـه، الذياحلديثيفذكرناهكما،مسلمةبنحممد
منمذهبذلكبعدنايضرـ فقط،الكفنيوالوجهإىلبالنظراحلديثدقيهألن
ماالسيحجة،بدونالصحابةلفهموتعطيلٌ،ٍدمقينصبدونللحديثتقييد
"التلخيص"يفاحلافظفقالاخلطاب،بنعمرالراشداخلليفةبفعلدتأيوقد

:)٢٩٢-٢٩١ص(

-٥٢٠(" سـننه "يفمنـصور بـن وسـعيد الـرزاق عبـد روى:)فائدة(

.٢٠٣٦احلديث / ٥٨صفحة/٥اجلزء/ الصحيحةاألحاديث سلسلة)١(
.٩٩احلديث / ٢٠٤صفحة/األولاجلزء/ نفس املصدر السابق)٢(
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بـن يعلـ بـن حممـد عن،ديناربنعمروعنسفيانو ،عمرأيبوابن،)٥٢١
: لهفقيل(صغرها،لهفذكركلثوم،أمبنتهإعليإىلخطبعمرأنّ:احلنفية

فهـي ضـيت رفـإنْ ،إليـك هـا ِبأبعـثُ : )علـي له(فقال،)هدفعاِو،كدرإنْ
ننياملؤمأمريأنكلوال: فقالتيها،ساقَعنفشكَفَإليه،افأرسل،كمرأتإ
.نيوالكفّالوجهغرينظريالهإن: قالنمعلىشكليوهذا. عينكتكْكَصلَ

ــةمــذهبهــوستــشكالهإإىلاحلــافظأشــارالــذيالقــولوهــذا احلنفي
.الشافعيةو

نظـر ي: داودوقال":)٢٦-٢٥/ ٣(" السننذيب" يفمالقيبنإقال
:رواياتثالثأمحدوعن. جسدهاسائرإىل

.يديهاووجههاإىلينظر: إحداهن

.وحنومهاوالساقنيكالرقبة،غالباًيظهرماينظر: والثانية

ينظرأنْجيوزهأنعلىنصهفإنوغريها،عورةهاكلّإليهاينظر: والثالثة
.!"دةمتجرإليها

الـصحابة وتطبيقاحلديث،ظاهرإىلاألقربهيالثانيةوالرواية: قلت
.أعلمواهللا، له

مـا )إىل(النظرجوازوجهو":)٤٥٤/ ٧(" املغين" يفقدامةبنإوقال
غريمنإليهاالنظريفأذناملَوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأنّغالباًيظهر

الوجهإفرادميكنالإذ،عادةًيظهرمامجيعإىلالنظريفأذنٌهأنمِلععلمها،
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إليـه النظـر فـأبيح غالبـاً يظهـر وألنـه ،الظهـور يفلـه غريهمشاركةمعبالنظر
إىلمنـها النظـر فـأبيح الشارع،بأمرإليهاالنظرلهأبيحمرأةإهاوألنكالوجه،

".احملارمكذواتذلك

احلامـد، حممـد الشيخلفضيلة،"أباطيلعلىردود"كتابعلىوقفتمث
مـن نيالكفّـ و الوجـه غـري إىلالنظـر جبـواز فالقول":)٤٣ص(يقولبهفإذا

صـدورها بأترقّماكنت،مثلهنِمبالغةجرأةٌوهذه".قبليالباطلٌاملخطوبة
القـول بـبطالن اجلـزم جيـوز والبيانـه، سـبق كمـا ،خالفيةاملسألةأنّإذمنه،

يصنعملوهواألحاديث،كهذهودليلهحجتهعنباإلجابةإالّملذهبهاملخالف
الأنْاءرالقُـ موهأَفَـ إشـارة، أدىناألحاديثإىلرِشيملهإنبلذلك،منشيئاً

األحاديــثهــذهفــإنّتــرى،كمــاخالفــهوالواقــع،أصــالًالقــولهلــذادليــل
خلـصوص خمـالف وهـو الكيـف فـضيلته، قالماخالفعلىتدلّبإطالقها

،"نكاحهاإىليدعوهما: ")٩٩(احلديثيفوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىقوله
يفومثلـه فقـط، والكفـان الوجـه منـه املـراد لـيس هأنـ يعلـم فقٍهذيكلّفإنّ

الكانـت وإنْ: ")٩٧(احلـديث يفوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىقوله،الداللة
".علمت

وتأيمـع عملهعنهم،اهللارضيالصحابةبعملذلكد اهللاصـلى تهسـن
كـال فـإنّ ،اهللاعبـد بـن وجـابر ،مسلمةابنحممدومنهم،وسلم) وآله(عليه

همـا أنعاقـل ماأفيظننكاحها،إىليدعوهمامنهالريى،خلطيبتهأختبمنهما
عنكشفالذياخلطاببنعمرومثل؟فقطالكفنيوالوجهإىلللنظرختبآ
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اخلليفـة أحـدهم الـصحابة كبـار منثالثةٌفهؤالء. عليبنتكلثومأميساقَ
مــنهلــمخمــالفوالالكفــني،ولوجــهامــنأكثــرإىلالنظــرأجــازواالراشــد

األحاديـث هـذه مـع خمالفتـهم سـتجاز إكيـف أدريفالأعلم،فيماالصحابة
أحـداً خـالف مـن علـى القيامةيقيمواأنالشيخبأمثاليعهدو !الصحيحة؟

كمـا تثبـت العنـه الروايـة كانـت ولـو الصحيحة،ةنللسباعاًإتالصحابةمن
! يحالتراوركعاتعدديففعلوا

: البحـث آخـر يفقـال هأنـ ،وعنـه اعناهللاعفاالشيخأمرعجيبومن
ــتُم    {: تعــاىلاهللاقــال" ُكن ــوِل إِن سالرِإَلــى اللَّــِه و وهدءٍ َفــرــي ِفــي ش ُتمــازَع تَن َفــِإن

إىلاهوإيأنفسنافندعو.! }خير وأَحسن تَـأْوِيال خِرِ ذَلِك نون بِاللَّهِ والْيومِ اآلَ   تُؤمِ
وال،املستعانواهللا. تنتبيبعدما،ةنالسإىلاملسألةهذهدور،اآليةهذهحتقيق
.باهللاإالقوةوالحول

-ـا العلمـاء مجـاهري وقولاملسألة،هذهيفاألحاديثةصحومعهذا
عـن املتـأخرة العصوريفاملسلمنيمنكثريأعرضفقد-السابقخالفعلى

حـدود يفولـو ،همفتـاتِ إىلبـالنظر للخاطـبِ اليـسمحون همفـإن ـا، العمل
بعـضهم أنّالبـارد الـورع عجائـب نوِمزعموا،منهم،عاًتور.الضيقالقول
يراهـا أنْيـأىب مث! شـرعيٍ حجاٍببغريسافرةًالشارعإىلباخلروجبنتهإليأذنُ

.!الشارعبثيابأهلهاوبنيدارها،يفاخلاطب

. بنـام علـى يغارونالالذيناملستهتريناآلباءبعضهؤالءمقابلويف
وهـن رهنصويـ أنْرللمـصو فيـسمحون األوربـيني، ألسـيادهم منـهم تقليداً

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٣............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

مشروع،غريسفوراًسافراترجلٌرواملصوأجنيبكـافراً يكـون وقد،عنهن،
ينتـهي ،مثخطبتـهن ونيريـد همأنبزعمان،الشببعضإىلنصورهنميقدمثّ

حرارةوليطفئواا،لواليتغزمعهم،بنامصوروتظلّخطبة،غريعلىاألمر
إليـه إنـا و هللاوإنـا . اليغـارون الـذين لآلبـاء فتعـساً أال!.إليهـا بالنظرالشباب
)١(.إنتهى كالم األلباين.. ).راجعون

! لّـة قلمـهِ  الشيخ األلبـاين، بز )محدث العصر(الحظ إعتراف  : أقول
وإعترافه ، عندما صحح حديث زواج عمر من إبنة اإلمام علي عليه السالم

:وطَلَِبِه املغفرة من اهللا تعاىلباخلطأ،

.عرقوبيهاإىلوانظريعوارضها،يمشّ

)٤٤ص(" أباطيلعلىردود"كتابهيفاحلامدحممدالشيخدورأَ"تنبيه("
إعاللـه منـه وحذفذلك،إىليشرينأدوناحلافظتلخيصعنخترجيهنقلو

مـن إليـه النظـر يبـاح مـا "عنوانحتتهدورأَ!! إياهأمحدستنكارإو،  للحديث
املخطوبـة إىلامـرأة إرسـال جـواز علـى بـه سـتدل إو،"خمطوبتـه إىلاخلاطـب 
الوجهغريإىلاخلاطبمنالنظرجبوازالقولوأنّ. للخاطبتصفهامثلتراها،

القـول هلـذا املؤيـدة األحاديثلذكريتعرضومل. باطلطوبةاملخمنالكفنيو
يفعليـه تددروقـد . ملذهبـه التأييـد سـوى شـرعية حجـة بـدون أبطلهالذي

ــسلة ــثسل ــصحيحةاألحادي ــدجــتوخر،)٩٩-٩٥(ال ــها،يري ويفخطبت
الـصحابة منرواتهبعضوأنّ" نكاحهاإىليدعوهماإىلينظرأنْ: " بعضها

.٢٠٥صفحة / اجلزء األول/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
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إىلينظرأنللرجلوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىأمرهفيهاأحاديثربعةأفيها
.وفقهاًعلماًتزددفراجعهاجها،تزوإىليدعوهمامنهالريىأيتخبكانمن

تلخيص"عننقالً)١/١٥٦(املذكوراملصدريفذكرتكنت: "تنبيه"
رواية،ديةاهلنالطبعةمن)٢٩٢-٢٩١ص(العسقالينحجربنإل"احلبري
وهـو ،عمـرو أيب: األصـل (عمرأيببنإومنصورابنوسعيدالرزاقعبد
عمرأنّاحلنفيةبنعليبنحممدعنديناربنعمروعنسفيانعن،)خطأ

طَخساقيهاعنكشفعمرأنّوفيهاالقصة،. .كلثومأمبنتهإعليإىلب.

-حجـر بنإعلىينمعتماداًإاإلسناد،صحيحةمئٍذوياتهربعتإوقد
كلثـوم، أمأخووهواحلنفية،بنإهوراويهاأنّأفادوقد-الثقةاحلافظوهو

الـشيخ بتحقيـق ،"الـرزاق عبدفمصن"بعطُافلمعليه،ودخل،رمعوأدرك
يلنيبـ ت)١٠/١٠٣٥٢(فيـه إسنادهاعلىووقفتاألعظمي،الرمحنحبيب

" احلنفيـة بـن إ": ".. التلخـيص "يفقولـه وأنّ،نقطاعـاً إوإرسـاالً السنديفأنّ
جعفـر أيبعـن ديناربنعمرو": "... فاملصن"يفهفإنسببه،أدريال،خطأ
الـشيخ ذكـر كمـا )٥٢٠رقـم ٣(منصوربنسعيدعندهووكذلك. ".:قال

أيببـن علـي بـن احلـسني ابـن علـي بنحممدمسهإهذاجعفروأبواألعظمي،
ذكـره كمـا " علـي ابنحممد"بـعمرأيبابنروايةيفىمسمجاءوقدطالب،
،"االسـتذكار " يفالـرب عبـد بـن إكـذلك هوسـاقَ ،"اإلصـابة "يفنفـسه احلافظ
أبوكنيتهألنّاحلنفية،بنإليسالقصةفراويوعليهعمر،أيبابنإىلبإسناده

كمـا ،طالـب أيببـن علـي بناحلسنيبنعليبنحممدهوماوإنالقاسم،

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٥............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

التابعني،صغارمنوهو. الباقروهوجعفر،بأيبىكنيالذيهوألنهتقدم،
يفكما،رسالًمطالبأيببنعليأبيهدوج،واحلسنياحلسنيِهدجعنروى

وفاتـه بعدولدوقدكيفعمر،الو،اًعليدركيملفهووغريه،" التهذيب"
.منقطعاًاإلسنادفيكون،يقيناًالقصةيدركملفهوسنة،عشرينمنبأكثر

الواجبمنأنّفرأيتهـذه أهتبلَأنْ-العلميةلألمانةأداًء-علي
أنْاملسؤولهوتعاىلواهللا. االنقطاعمنيلنيبتماللقراءنيبأُوأنْالفرصة،

مالنايغفرلَّزأفكارنا،الصوابعنونبتأقالمنا،لهتمسؤولخريهإن.(..
)١(..إنتهى كالم األلباين

روايةً، أراد منها أن يبين لنـا       ! وقد أورد البخاري يف صحيحه    : أقول
ويثِبت أنّ أم كلثوم، وهي بنت اإلمام علي عليه السالم قد تزوجها عمر،            

!وتكون هذه الرواية مساِندة لرواية كيفية زواج عمر من أم كلثوم

أيببـن ثعلبـة قـال ،شـهاب ابنعنيونس،أخربنااهللا،عبدأخربنا.. 
فبقـي املدينـة، نـساء مـن نـساءٍ بـني مروطاًمقَس،اخلطاببنعمرإنّ: مالك
اهللارسولإبنةهذاأعطاملؤمنني،أمرييا: عندهمنبعضلهفقالجيد،مرطٌ
فقال- عليبنتكلثومأميريدون- عندكاليتوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

اهللارسـول بـايع األنـصار، ِممـن   نـساء مـن سليطوأُمأحق،سليٍطأُم: مرع
يـوم الِقـرب لنـا تزفـر كانـت فإنهـا : عمـر قال،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

.١٢٧٣احلديث / ٤٣٢صفحة /٣ج/ واملوضوعةالضعيفةاألحاديث لسلةس)١(
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)١(."خيطُت: تزفر: " اهللاعبدأبوقالأُحد،

، وقـال  عن يونٍس، عن ابن شهابٍ  حدثنا الليث،   حدثنا حيىي بن بكري،     
ة بن أيب مالك إنّ عمر بن اخلطاب  قَسم مروطاً بني نساٍء مـن نـساء أهـل                ثعلب

يا أمري املـؤمنني إعـطِ   :املدينة، فبقي منها مرطٌ جيد، فقال له بعض من عنده 
الـيت عنـدك، يريـدون أُم       وسلم  ) وآله(هذا بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه        

، وأم سليط من نساء األنصار أُم سليط أحق بِه: فقال عمركلثوم بنت علي،
فإنهـا كانـت    : قـال عمـر    ،وسـلم ) وآله(ِممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه        

)٢(.تزِفر لنا الِقرب يوم أُحٍد

.إعلم أنّ من رواة هذه الرواية يونس بن يزيد األيلي: أقول

ئرأيت يونس بن يزيد األيلي وكان سـي : عن أمحد بن حنبل قال وكيع    
.احلفظ

ما رأيت أحداً أروى عن الزهـري مـن      : قال عبدالرزاق عن ابن املبارك    
فإبراهيم : معمر إالّ ما كان من يونٍس، فإنه كتب كل شيء، قيل أليب عبداهللا     

وأي شيٍء روى إبراهيم بن سعد عن الزهري؟ إالّ أنه يف قلّة       : بن سعد؟ قال  
.نسورأيته حيمل على يو: قال. روايته أقلّ خطأً من يونس

كان جييء عن   : أنكر أبو عبداهللا على يونس وقال     : قال أبو بكر األثرم   

احلـديث  . الغـزو يفالنـاس إىلالقـرب النـساء محـل بـاب / والسرياجلهادكتاب/البخاريصحيح )١(
٢٨٨١.

.٤٠٧١احلديث . باب ذكر أُم سليط/ كتاب املغازي/ نفس املصدر السابق)٢(
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لَـم يكـن   : سعيد بأشياء ليس من حديث سـعيد، وضـعف أمـر يـونس وقـال            
يعرف احلديث، وكان يكتب أُرى أول الكتاب فينقطع الكـالم، فيكـون أولـه               

.عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه

نس يروي أحاديث مـن رأي الزهـري جيعلـها عـن       ويو: قال أبو عبداهللا  
! سعيد

.يونس كثري اخلطأ عن الزهري: قال أبو عبداهللا

يف : مسعت أبا عبداهللا أمحد بـن حنبـل يقـول         : وقال أبو زرعة الدمشقي   
! حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري

من أثبـت يف الزهـري؟  : سِئل أمحد بن حنبل : وقال أبو احلسن امليموين   
! روى أحاديث منكرة: فيونس؟ قال: قيل له. معمر: قال

)١(!ليس حبجة، ربما جاء بالشيء املنكر.. .:قال حممد بن سعد

الحظ ما قاله علماء اجلرح والتعديل يف يونس بن يزيد، ناهيك : أقول
.عن ابن شهاٍب الزهري الذي كان خمالفاً ألهل البيت عليهم السالم

واملُحدثون، املخالفون واملبغضون ألمري املؤمنني علي الرواِةلقد إستغلّ
بن أيب طالب عليه السالم، وجود زوجة لعمر بن اخلطاب، إمسها أم كلثوم، 

، وهذا اإلسم مشاِبه إلسم بنت اإلمام علي بن أيب طالب )وهي بنت أيب بكر(
ي بنت فاطمة عليه السالم، فأرادوا زوراً وتاناً أن يثبتوا بأنّ هذه الزوجة ه

.٧١٨٨ترمجة / ٥٥٧-٥٥١صفحة / ٣٢اجلزء / مزيذيب الكمال لل)١(
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!!بكرأيبت بنتالزهراء عليها السالم، وليس

:وا عائشةخأَ.. 

للوارث،اليوماملال: لعائشةقالبكرأباأنّبةاِهلبابىفباملهذّيفكرذُ
ماوإنأَماهـ أَهـذان : قالت،ختاِكوأُواِكخواخـ فَ،يذو: قـال ؟يختـا أُنم

.جاريةهاأظنيفإنخارجة،بنِتبطِن

: فهمـا واهـا أخفأمـا وأختاك،وأخواكأنِتيرثينماإنالكالمهذامعىن
بكـر، أيببنتاإكلثوموأمفأمساء،ختاهاأُاوأمبكر،أيببناإوحممدالرمحنعبد
ـ : عائـشة فقالـت بكر،أيبكالموقتيفمالًِحكانتاليتيهكلثوموأمنم

ذويهـ : فقالاألخرى؟نمفَأمساء،يوهواحدةٌأختيلماإنتعين؟يختاأُ
احلمـل أظـن يفـإن خارجة،بنتبطنيفيالذاحلمليعينخارجة،بنِتبطِن
أيبكـالم حـال حـامالً وكانـت ،بكٍرأيبزوجةيهخارجةوبنت،بناًإالبنتاً
.بكر

جمـرور وبنـتِ بنـت، إىلمـضاف وهـو ن،منـو غريجمرور،بطِن: وقوله
هريـرة أيببـن زيـد بـن خارجـة بنـت حبيبـة مسهـا إخارجـة وبنـت باإلضافة،

)١(.عنهتعاىلاهللايرضبكرأيبكراماتمنالقصةوهذه،ياألنصار

:عائشةختاأُ... 

وأختــاك،واكأخـ مـا همـا إن: لعائـشة بقولـه بكـر، أبـو مـا هأرادتـان للّا
هاأظنيفإن،خارجةبنِتبطِنذو: فقال؟يختاأُنمفَ،يواأخهذان: قالت

.٣٠٣صفحة / اجلزء الثاين/ ذيب األمساء واللغات للنووي)١(
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أمسـاء يفبيامامتقدوقداملهذب،مناهلبةبابيفالقصةهذهترِكذُ. جارية
بكـر، أيببنـت أمسـاء ماهاألختانهاتانو األخوة،يفالرابعالنوعيفالرجال

موأُالقـصة، إيـضاح هنـاك تقـدم وقـد مـالً، حكانـت الـيت يوهكلثوم،موأُ
)١(.اخلطاب،نبعمرهاجتزوهذهكلثوم

قد يكَذّب البعض وجود إبنة أليب بكر بإسم أُم كلثوم، فأذكر له مصدراً 
:وثوق ِبها، يؤكّد وجودهااملصادر عشرات امل، من )صحيحاً(مهماً و

بنـت كلثومأمعنحكيم،بناملغريةأخربين: قالجريج،ابنعن...
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى يبالـن أعـتم : قالـت عائشة،عنأخربتهأنها،بكرأيب

خـرج مثاملـسجد، أهـل نـام وحـىت الليـل، عامـة ذهـب حىتليلةذاتوسلم  
)٢(..أميتعلىأشقأنلواللوقتهاإنه: فقالفصلى،

هل خفي على اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم شخصية : أقول
عمر، ليختاره صهراً؟

:وسـلم ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قال،هريرةأيبعن...
األرضيففتنةتكنتفعلواأالّفأنكحوه،ودينه،خلُقَهترضونَمنأتاكمإذا

.عريضوفساد

)٣(.هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: قال احلاكم

.٣٦٩صفحة / اجلزء الثالث/ نفس املصدر السابق)١(
.١٤٥٤احلديث . وتأخريهاالعشاءوقتباب/ الصالةومواضعاملساجدكتاب/ مسلمصحيح)٢(
.٢٤/ ٢٦٩٥احلديث . ١٧٩صفحة / كتاب النكاح/ جلزء الثاينا/ الصحيحنيعلىاملستدرك)٣(
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، نرى رأي الصحابةةمن مصادر أتباع مدرسة سن صحيحة يف روايةٍ و
..السالم الصريح يف عمر بن اخلطاباإلمام علي بن أيب طالب عليه 

فرأيتمـاين  :فعمر يخاطب اإلمام علي عليه السالم والعباس، بقولـِه        
)١(.خائناً! غادراً! آمثاً! كاذباً

الّذين أوردوا حديث الزواج، يريدون أنْ يومهوا القـارئ بـأنّ           : أقول
طمة الزهراء فادار على من هجوم اإلمام علي عليه السالم قد نِسي ما جرى 

. !!يريدون نفي الرزية كامالًكأنهم بن اخلطاب، أو إِقبلعليها السالم، من 
!. موضوع اهلجوم/ من الكتابرابعراجع الفصل ال

:يف رواية، يقول وحشي، قاتل محزة بن عبد املطلب عليه السالمو

 ...رآينفلمـا ،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول علـى قدمت
مـن كـان قد: محزة؟ قلت قتلتأنت: قالنعم،: ؟ قلت وحشيآنت: قال

)٢(..عنيوجهكتغيبأنْتستطيعفهل:قالبلغك،مااألمر

،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    يف هذا احلديث، يتبين بأنّ النيب       : أقول
قد حلمزة بن عبد املطلب عليه السالم، فإنه ِهتِلقَنِم،وحشيهلورغم ما عم

.عفا عنه، بشرط أن يغيب وجهه عنه

وكل هذا ينطبق على الّذين هجموا على دار الزهراء عليها الـسالم،        
!ر صهراً له؟معيكونَأنْفكيف يرضى اإلمام علي بن أيب طالبٍ عليه السالم

.٤٥٩٣احلديث . يءباب حكم الف/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح مسلم)١(
.٤٠٧٢احلديث .عنهاهللارضيعبداملطلببنمحزةقتلباب/املغازيكتاب/ البخاريصحيح)٢(
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٣٧١

البنت الوحيدة عليها السالم هل كانت السيدة فاطمة الزهراء 
؟يه وآله وسلم صلى ا علللنيب األكرم

عن الزهري، عن أنس، أنّ رجالً كـان جالـساً مـع الـنيب صـلى اهللا         ... 
فجاء بين له فأخذه فقبله وأجلسه يف حجره، مث جـاءت         ،وسلم) وآله(عليه  

:وسلم) وآله(بنيةٌ له فأخذها فأجلسها إىل جنبه، فقال النيب صلى اهللا عليه 
)١(.لبنت يف التقبيلأي بني اإلبن وا. فما عدلْت بينهما

إعدلوا بني أوالدكم، إعـدلوا     :صلى اهللا عليه وآله وسلم    يقول النيب   و
)٢(.بني أوالدكم، إعدلوا بني أوالدكم

بينمـا حنـن عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا            : قـال  ،أنّ أبا سعيد اخلدري   ... 
ن بين  وهو يقِْسم ِقسماً، إذ أتاه ذو اخلويصرة، وهو رجلٌ م         وسلم  ) وآله(عليه  

.٢٩٩٤احلديث / ١٢٤٩صفحة / ٦اجلزء / سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
رواه : ويقــول األلبــاين. ١٢٤٠احلــديث / ٢٤٤صــفحة / اجلــزء الثالــث/ نفــس املــصدر الــسابق)٢(

، )١٣٣و ١٣٢/ ٢(، والنـسائي    )١١٠/ ٢(، وأبـو داود     )٧٣/ ١/ ٢(البخاري يف التاريخ الكـبري      
.)٣٧٥و٢٨٨و٢٧٥/ ٤(وأمحد 
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ويلك، ومن يعِدلُ إذا لَم أعدلُ، قد : يا رسول اهللا إعدل، فقال: متيم، فقال
)١(..ِخبت وخِسرت إنْ لَم أكُن أَعِدلُ

يف الروايات الصحيحة، نرى أنّ املسلمني علموا حب رسـول      : أقول
إنّ أي  .. إلبنته فاطمة الزهراء عليها السالم    صلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللا  

لفاطمة، صلى اهللا عليه وآله وسلم اجلميع علموا وعرفوا ميل النيب االكرم 
!!وعدم عدالته بني بناته

اليعمـل مبـا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ورغم ذلك، نرى رسول اهللا     
، ألنه كان قد جاهر حببه القليب، وكان يميلُ كلّ امليِل لفاطمة الزهراء!يقول

!.كن عادالً مع بناته، ولَم يعليها السالم

:، الحظ قول اهللا تعاىل٣و٢اآليتني / ويف سورة الصف املباركة

}    لُونا ال تَْفعم تَقُولُون وا لِمنآَم ا الَّذِينها أَيَتقُوُلـوا  . ي َأن ِا دقْتاً عِنم ركَب
لُونا ال تَْفعم{.

:للزهراء عليها السالمصلى اهللا عليه وآله وسلمالحظ اآلن ميل النيب 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي، حـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن سـامل               
القزاز، حدثنا حسني بن زيد بن علي، عن علي بن عمر بن علي، عن جعفر       
بن حممد، عن أبيه، عن علي بن احلسني، عن احلسني بن علي رضي اهللا عنه، 

وسـلم  ) وآله(صلى اهللا عليه قال رسول اهللا: عن علي رضي اهللا عنه، قال  

/ وصحيح البخـاري . ٢٤٦٥حلديث ا. باب ذكر اخلوارج وصفام   / كتاب الزكاة / صحيح مسلم  )١(
.٣٦١٠احلديث . باب عالمات النبوة يف اإلسالم/ كتاب املناقب
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)١(".اهللا يغضب لغضبِك، ويرضى لرضاِكإنّ: "لفاطمة رضي اهللا عنها

:الحظ نفاق الذهيب، فقد صحح حديثاً آخر حلسني بن زيد: أقول

عن شهاب بن عبـد ربـه، عـن عمـر بـن علـي،               ،حسني بن زيد  ثنا  ...
ن أبيه عـن علـي   أشهد أنّ أيب حدثين ع: مشيت مع حممد بن علي فقال   : قال

       وجلّ ع رضي اهللا عنهم، أنّ اهللا عزممبكة وسلم ) وآله(نبيه صلى اهللا عليه     ر
. ثالث عشرة سنة

)٢(! صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

أَلَيس هذا !. )ِسير أعالم النبالء (وكذلك صحح له أحاديث يف كتابه       
يهم الصالة والسالم؟دليل بغضِه ونصبِه وعدائِه ألهل بيت النبوة عل

:وعن آية التطهري يقول إبن تيمية

هـذه اآليـةَ     وقد روى اإلمام أمحد والترمذي وغريمها عـن أم سـلمةَ أنّ           (

، ويف اجلـزء  ١٨٢احلـديث  / ١٠٨صـفحة  / اجلـزء األول / مكتبة إبن تيمية  / املعجم الكبري للطرباين   )١(
وقد علَّـق حمقّـق الكتـاب محـدي عبـد ايـد الـسلفي علـى              .١٠٠١احلديث  / ٤٠١صفحة  / ٢٢
هذا حديثٌ صـحيح  (: ديث األول بأنه وجد يف هامش النسخة األصلية للكتاب هذه العبارة         احل

اإلسناد، وروي من طرٍق، عن علي عليه السالم، رواه احلارث عن علي، وروي مرسالً، وهذا        
         ـهإسـناٍد قرأت وأصـح ٩اجلـزء   / ورواه اهليثمـي يف جممـع الزوائـد       .. ).احلديث أحسن شيٍء رأيته /

كمـا صـححه احلـاكم      .. رواه الطرباين، وإسـناده حـسن     : وقال. ١٥٢٠٤احلديث  / ٣٢٨حة  صف
باب ذكر مناقب فاطمـة بنـت رسـول         / كتاب معرفة الصحابة  / ٣اجلزء  / النيسابوري يف مستدركه  

إالّ أنّ الــذهيب ضــعف . ٣٢٨/ ٤٧٣٠احلــديث . ١٦٧ص / وســلم)وآلــه(اهللا صــلى اهللا عليــه 
!!. بل حسني بن زيد منكر احلديث: بقولهاحلديث يف التلخيص، 

.١/ ٤٢٥٧احلديث / كتاب اهلجرة/ ٣صفحة / اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني)٢(
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ِكـساَءه علـى علـي وفاطمـةَ       وسلم  ) وآله(ا نزلت أدار النيب صلَّى اللَّه علَيِه        ملَ
الء أهـلُ بـييت، فأَذِْهـب    اللـهم هـؤ  : "واحلسِن واحلسِني رضي اهللا عنهم، فقال    

)١(. )".عنهم الرجس وطَهرهم تطهرياً

:قوله تعاىلعند تفسريلطربييقول ا

}  ا إِّال  قُْل ال أَسرهِ أَجلَيع ـى أَلُكُمبفِي الْقُر ةدومـن سـورة   ٢٣اآليـة  / }الْم
مـا  لكم علـى أمعـىن ذلـك قُـلْ ِلمـن تبعـك مـن املـؤمنني ال أسـ                .. .:الشورى

)٢(.جئتكم به أجراً إالّ أنْ تودوا قرابيت

عليهأَسأَلُكُمالُقْل{نزلَتلَماقالعنهمااللَّهرضيعباٍسبنعِنو
الَّـِذين هـؤالءِ قَرابتـك اِهللا ومـن  يارسولَ:قالوا،}الْقُربـى يفالْمودةإِّالَأجرًا

تبجاونلَيعو؟ممهتقالد:ِليةُعفَاِطماوماهناب٣(.و(

منوحديثاًكالماًأشبهكانأحداًرأيتما: قالتأاعائشةعن... 
عليـه تلَـ خدإذاوكانـت ،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللابرسولفاطمة

رحاب،بيدهاأخذَفإليهاوقامجملسهيفوأجلسها،لهافقب.

)٤(.صحيحبل: التلخيصيفلذهيباليق تع

أخرج البزار، وابويعلى، وابن ايب حامت، وابـن مردويـه، عـن ايب سـعيد              

.٧٤صفحة / اجلزء الثالث/ جامع املسائل)١(
.٥٢٧ص / ٢١ج / تفسري الطربي)٢(
.١٢٢٥٩يث احلد. ٤٤٤ص / ١١ج و٢٦٤١احلديث . ٤٧ص /٣ج / للطرباينالكبرياملعجم)٣(
.٣٣٠/ ٤٧٣٢احلديث. ١٦٧ص / ٣اجلزء / املستدرك على الصحيحني)٤(
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دعا رسول اهللا صلى اهللا }وآتِ ذا القربى حقّـه {آية لَما نزلت : اخلدري قال 
)١(.فاطمة وأعطاها فدكوسلم ) وآله(عليه

)٢(سيدة نساء أهل اجلنةفاطمة:وسلم) وآله(وقال النيب صلى اهللا عليه 

حدثنا أبو الوليد، حدثنا إبن عيينة، عن عمرو بـن دينـار، عـن إبـن أيب                 
وسـلم  ) وآلـه (مليكة، عن املسور بـن خمرمـة، أنّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             

)٣(.فاطمةُ بضعةٌ مني، فَمن أغضبها أغضبين: قال

مـسروق،  حدثنا موسى، عن أيب عوانة، حدثنا فراس، عن عامر، عـن          
..حدثتين عائشة

يـا فاطمـةُ، أال   : )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    أَي رسـول اهللا   (قال  .. 
)٤(.ترضني أنْ تكوين سيدة نساء املؤمنني؟ أو سيدة نساء هذه اُألمة

بقية بناته وغضبهن صلى اهللا عليه وآله وسلم ملاذا مل يذكر النيب : أقول
عطهن كما أعطى الزهراء عليها السالم؟ وملاذا يف أحاديثه الشريفة؟ وملاذا مل ي

.٢٧٣صفحة / اجلزء اخلامس/ الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي)١(
باب مناقـب قرابـة    / وسلم )وآله(كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه        / صحيح البخاري  )٢(

وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت الـنيب صـلى اهللا عليـه      )وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
.وسلم)وآله(

بـاب مناقـب   / وسـلم  )وآلـه (كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليـه         / نفس املصدر السابق   )٣(
وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السالم بنـت الـنيب صـلى اهللا    )وآله(قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه     

.٣٧١٤احلديث . وسلم)وآله(عليه 
بـاب مـن نـاجى بـني يـدي النـاس، ولَـم يخِبـر بـسر          / كتـاب االسـتئذان   / نفس املـصدر الـسابق     )٤(

.٦٢٨٦و٦٢٨٥احلديثان . صاحبه، فإذا مات أخبر بِه
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؟ )!أختهن(مل يدِخلهن حتت الكساء ليشملهن بآية التطهري املباركة، أسوةً بـ         
فاطمـة  )الزهـراء (وملاذا يف يوم املباهلة مل يأخذ معه ملباهلة النصارى سوى          

وأهل اجلنة؟ وملاذا لَم يبشر غريها لتكون سيدةً لنساء املؤمنني، عليها السالم؟ 
وِلمتكُلَمأليس هذا جفاٌء ؟ صلى اهللا عليه وآله وسلم ألبيها غريها بضعةًن

؟)!بناته(حبق بقية 

 أو رصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         عائـشة،كان الـنيب     ما وكما تؤكّـد     ب
:!مسحوراً عندما فعل ذلك مع فاطمة عليها السالم

سِحر، حىت كان وسلم ) آلهو(انّ النيب صلى اهللا عليه : عن عائشة.. 
)١(!.نه صنع شيئاً، ولَم يصنعهأيخيل إليه 

صـلى اهللا عليـه   النيب رأي الصحابة يف بنت  )هداك اهللا (واآلن الحظ   
:الوحيدةوآله وسلم 

فحدثنا بشرح هذا احلديث الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنا احلسن بن علي 
مبكة، ثنا سفيان، عـن إمساعيـل بـن          بن زياد السري ثنا حامد بن حيىي البلخي       
كنـت باملدينـة، فبينـا أنـا أطـوف يف         : أيب خالد، عن قيس بـن أيب حـازٍم قـال          

السوق، إذ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قوماً جمتمعني على فـارٍس قـد ركـب       
دابةً وهو يشتم علي بن أيب طالٍب، والناس وقوف حواليه، إذ أقبل سـعد بـن          

مـا هـذا؟ فقـالوا رجـلٌ يـشتم علـي بـن أيب        : م فقالأيب وقاص، فوقف عليه  

احلـديث  . .بـاب هـل يعفـى عـن الـذمي اذا سـحر      / كتاب اجلزية واملوادعة / نفس املصدر السابق   )١(
٣١٧٥.
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٣٧٧............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

يا هذا، على ما تشتم : طالب، فتقدم سعد فأفرجوا له، حىت وقف عليه فقال 
علي بن أيب طالب؟ ألَم يكن أول من أسـلم؟ ألَـم يكـن أول مـن صـلّى مـع                  

؟ ألَم يكـن أزهـد النـاس؟ ألَـم يكـن      وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه  
) وآله(يكن خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه ألَم:وذكر حىت قال؟ أعلم الناس

) وآلـه (صـلى اهللا عليـه   ؟ ألَم يكن صاحب رايـة رسـول اهللا  على إبنتهوسلم  
...يف غزواته؟وسلم 

)١(. على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

الـرمحن،  يا أبـا عبـد      : أنّ رجالً جاءه فقال    ،عن نافع، عن ابن عمر    .. 
إىل آخر }وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤمِنِني اقْتَتَلُوا{: أال تسمع ما ذكر اهللا يف كتابه

يا ابن أخي، أعير : اآلية، فما مينعك أن ال تقاتل كما ذكر اهللا يف كتابه؟ فقال   
: تعـاىل ذه اآلية وال أقاتلُ، أحب إيلَّ ِمن أن أعير ذه اآليـة الـيت يقـول اهللا    

وَقاتِلُوهم حتَّـى  {: فإنّ اهللا يقول: إىل آخرها، قال}ومن يقْتُْل مؤمِنا متَعمدا  {
قد فعلنا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا     : ، قال ابن عمر}تَكُون فِتْنـٌة   ال

إذ كان اإلسـالم قلـيالً، فكـان الرجـل يفـنت يف دينـه، إمـا                وسلم  ) وآله(عليه  
فلما رأى أنه ال يوافقه . ه، حىت كَثُر اإلسالم فلم تكن فتنةٌ نما يوِثقو يقتلونه وإ 

مـا قـويل يف   : بـن عمـر  إفما قولُك يف علي وعثمان؟ قال       : قالفيما يريد،   
أما عثمان، فكان اهللا قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي، وعثمان؟

- وأشار بيده - وختنه وسلم ) وآله(علي فإبن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

.١٧١٩/ ٦١٢١احلديث . ٥٧١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / لصحيحنياملستدرك على ا)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٧٨

)١(.وهذه إبنته أو بنته حيث ترون

صلى اهللا عليه وآله كان ختناً للنيب     نهنا قارنَ إبن عمر بني م     : أقول
..وغريه،وسلم

كُنا نقول على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             : عن ابن عمر قال   .. 
عطـي علـي بـن أيب طالـب ثـالث         النيب وأبو بكر وعمر، ولقـد أُ      وسلم  ) وآله(

خصاٍل، ألنْْْْْ يكون يل إحداهن أَحـب إيلّ ِمـن أنْ يكـون يل الـدنيا ومـا فيهـا،         
.، وغلق األبواب، والثالثة يوم خيربتزوجيه فاطمة وولدت له

)٢(..إسناده جيد: الشيخ األلباينتعليق 

و احلـارث،  حدثنا أيب، حدثنا سريج بن يـونس أبـ     : قال ابن أيب حامت   ...
: ، عن عم لـه قـال  -ابن حوشب   : يعين -حدثنا حممد بن يزيد، عن العوام       

تسألين :فقالتدخلت مع أيب على عائشة، فسألتها عن علي رضي اهللا عنه، 
،وسـلم ) وآلـه (عن رجٍل كان من أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه     

)٣(.....وكانت حتته إبنته وأحب الناس إليه؟

، )إبنته: (الحظ األحاديث، فعبداهللا بن عمر، وعائشة، يقوالن: أقول

احلـديث  . باب وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة/ سورة البقرة/ كتاب تفسري القرآن  / صحيح البخاري  )١(
احلـديث  . بـاب وقـاتلوهم حـىت ال تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلّـه هللا              / وسورة األنفال . ٤٥١٥
٤٦٥٠.

. ٣٤٥صـفحة  / يف فضل أيب بكر وعمر وعثمان    -١٩٦باب  / ٢ج  / ج السنة ظالل اجلنة يف ختري    )٢(
.١١٩٩احلديث 

.يف تفسري آية التطهري املباركة.. ٣٦٨ص / ٣١باب / ٦ج / تفسري إبن كثري)٣(
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٣٧٩............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

صلى اهللا عليه فإذا كانت هناك بنات أُخريات للنيب . )إحدى بناتِه(ولَم يقوال 
إلنتفت هذه اخلصلةُ من اخلصال الثالث الّيت ذَكَرها ابن عمـر            ،وآله وسلم 

..فتأمل..وعائشة

سلمني لبيِت عثمان، لَم حيتج بنو أُمية وأعوان عثمان ويف أيام حصار امل
عدما كان أهل املدينة ينادونه    ، ب )ذي النورين (على اجلماهري الغاضبة بلقِب     

!)نعثَلْ(بـ

)١(ن املنافقون يسمون عثمان بِهإسم يهوِدي كان باملدينة، كا: نعثلو

تخداٍم أثنـاء الـصراع     إلستخدمه األمويون خـري اسـ      ولو كان له واقعاً   
...وأربعني يوماًوالعنيف، والّذي دام أكثر من مخسٍةالدامي 

.٤٥٥حاشية الصفحة / ١٩اجلزء / ذيب الكمال للحافظ اِملزي)١(
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٣٨٠

هنضة اإلمام احلسني عليه السالم وخروجه إىل كربالء، 
هل كانت موجبة للشر والفِتَن؟؟

يكـن ملمـا الفسادمنوقتلهخروجهيفوكان(... :يقول إبن تيمية   
حيصلملالشرودفعاخلريحتصيلمنهدصقَمافإنّ،بلدهيفدعقَلوحصلَ

سبباًذلكوصار،بذلكاخلريونقص،وقتلِهخبروجهالشرزادبل،شيءمنه
ِماحلسنيقتلوكان،عظيٍملشرامأوجالِفب١(. )...نت(

بـن اهللاعبـد عـن ،عيـاش بـن إمسعيـل حـدثنا ،عرفـة بـن احلسنحدثنا
رسـول قـال :قـال ،مرةبنيعلىعن،راشدنبسعيدعن،ثيمخبنعثمان

مـن اهللاأحب،حسنيمنوأنامينحسني:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
األسباطمنسبطحسني،حسيناًأحب.

)٢(.١٤٤ماجةبنإ: حسن:األلباينحتقيق

.٥٣٠ص / ٤ج / منهاج السنة)١(
بـاب  / كتـاب املناقـب  / ٥٣٩صـفحة  / اجلـزء الثالـث   / نن الترمـذي لأللبـاين    صحيح وضعيف سـ    )٢(

.٣٧٧٥احلديث . مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما
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٣٨١............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

يفواتفاقهماطريقتهماحاِدتإيفاملبالغةمعناه:)منهوأنامينهذا(... 
)١(..تعاىلاهللاطاعة

عند التمعن يف هذا اجلزء من املعىن الّذي بينه النووي يف شرحه : أقول
أراد مـن  صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ، نفهم منه أنّ النيب      )٢٤٧٢(للحديث  

: ، أن يقول)املذكور يف صحيح سنن الترمذي آنفاً(قوله يف احلديث الشريف 
..كيإنّ احلسني ينهج نهجي، ويسلُك مسلَ

أخرج النـاس مـن   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    فعندما بِعثَ النيب األكرم     
الظلمات إىل النور، أي مـن ظلمـات الـشرك إىل نـور الوحدانيـة واإلسـالم،                  
وكذلك فعل حفيده اإلمام احلسني عليه الـسالم، حيـث سـلك طريـق جـده،               

دة احلـق،   بعد أن رأى أنّ اإلسالم واملسلمني يف خطر، بعد إحنـرافهم عـن جـا              
..فأراد عليه السالم أن يصحح للمسلمني مسريهم

.٢٤٧٢احلديث .٢٦صفحة . عنهاللَّهرِضيجلَيِبيٍبفَضاِئِلِمنباب/ ١٦اجلزء / املنهاج)١(
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٣٨٢

!من هو إمام املسلمني يف هذا العصر؟
ومن مات وليس يف عنقه بيعة :وسـلم ) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه  

)١(.مات ميتة جاهلية

من مات وليس عليه امام مات   :وسلم) وآله(وقال صلى اهللا عليه     .. 
)٢(.ميتة جاهلية

:إبن حزم األندلسييقول 

)٣(..)الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يِبيت لَيلَتيِن ليس يف عنِقِه إلماٍم بيعةٌ(

هي املعاقدة واملعاهدة على السمع والطاعـة، ولعلّهـا مـأخوذة            :البيعةو
من البيع، فكأنّ من بايع اماماً قـد بـاع نفـسه لالمـام، وأعطـاه طاعتـه ومسعـه         

وسلـسلة  . ٤٨١٤حـديث   . مجاعة املـسلمني   باب وجوب مالزمة  / كتاب االمارة / صحيح مسلم  )١(
.٩٨٤حديث / ٧١٥صفحة / اجلزء الثاين/ االحاديث الصحيحة لاللباين

إسناده : وقال االلباين . ١٠٥٧احلديث  . ٥٠٣صفحة  / اجلزء الثاين / كتاب السنة إلبن أيب عاصم     )٢(
..حسن ورجاله ثقات

.٧٦٨مسألة .٣٥٩صفحة / كتاب اإلمامة/ اجلزء التاسع/ املُحلّى)٣(
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٣٨٣............علیهماهللاسالمبیتِهوأهلُوأبواهوسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیعمطالبأبو: الفصل الرابع

ونتصردون االمام الغابر      .. ه ،وعليه فال تقع البيعة االّ مع االمام احلاضر احلي
امليت، النّ امليت التتحقـق معـه املعاهـدة، واعتقـاد امامـة االئمـة املاضـني ال                 

.يستلزم حتقق البيعة هلم

ِصـفَةِ علَىأَي،الِْميِمِبكَسِرِهي:)جاِهِليةًِميتةًمات(:النوويقال
ِتِهمومثُِمنيحمىهضالفَوامِإمم١(..لَه(

..وعن وائل بن حجر، بضم احلاء وسكون اجليم(.. 

رسول اهللا .. قال سأل سلمة بن يزيد اجلُعفي، بضم اجليم وسكون العني
يانيب اهللا، أرأيت، أي أخِبرين، إن قامت علينا أمـراء يـسألونا، بتـشديد     : فقال

حقّهـم، أي مـن الطاعـة واخلدمـة،     يطلبونـا : يخفّف، صفة أمـراء أي   النون و 
أي مـن العـدل وإعطـاء الغنيمـة، ويف نـسخة لـو              : ومينعونا بـالوجهني، حقّنـا    
هذا جزاء الشرط على تأويل األعالم،      : ييبقال الط ضيعونا حقّنا فما تأمرنا؟     

أطيعـوا فعـالً،   ظاهراً، وأطيعوا باطنـاً، أو امسعـوا قـوالً، و         : امسعوا، أي : قال
ما كلّفوا مـن العـدل وإعطـاء حـق         : فإنما عليهم ما محلوا، بتشديد امليم، أي      

     الرعية، وعلـيكم مـا حـة، وكـأنّ         : لـتم، أي  ممـن الطاعـة والـصرب علـى البلي
ُقْل أَطِيعوا اللَّه وَأطِيعـوا الرسـولَ فَـإِن تَولَّـوا َفإِنَّمـا     {: احلديث مقتبس من قوله تعاىل  

ــاُغ         ـوِل إِلَّــا الْبَل سـَلــى الرـا ع مـوا وــد ـوه تَهَت ُتطِيعـ ِإنو ــتُم ــا حمْل م ُكمــي ـَل وعَل مـــا ح ــهِ م َليع
بِني٥٤: النور./ }الْم     ه جيب على كلّ أحد ما كلّف بـه ومل يتعـدوحاصله أن ،
ليس على قدم اجلار وارور على عامله لإلختصاص، أي : قال الطييب. حده

.٢٣٨صفحة / ١٢اجلزء / املنهاج)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٨٤

األمراء إالّ ما محله اهللا وكلّفه عليهم من العدل والتسوية، فإذا مل يقيموا بذلك 
فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم مـا كلّفـتم بـه مـن الـسمع والطاعـة                  

. وأداء احلقوق، فإذا قمتم مبا عليكم فاهللا تعاىل يتفـضل علـيكم، ويثيـبكم بـه        
.رواه مسلم

من خلع يداً من : مسعت رسول اهللا يقول: مر، قالوعن عبد اهللا بن ع    
وملا كان وضـع اليـد      : قال الطييب . أي طاعٍة كانت قليلة أو كثرية     : طاعة، أي 

كنايةً عـن العهـد وإنـشاء البيعـة، جلـري العـادة بوضـع اليـد علـى اليـد حـال              
املعاهدة، كنى عن النقض خبلع اليد، ونزعها يريد من نقض وخلع نفسه عـن    

آمثاً وال عـذر لـه،   : مام، لقي اهللا تعاىل يوم القيامة، وال حجة له، أي       بيعة اإل 
وهو معـىن مـا   ومن مات وليس يف عنقه بيعة، أي إلماٍم مات ميتة جاهلية،          

)١(.)..اشتهر على األلسنة، وذكره السعد يف شرح العقائد

رجـٍل مـن   ويف صالة عيسى عليه السالم خلف..(:يقول ابن حجر و
ع كونه يف آخر الزمان وقرب قيام الساعة داللةٌ للـصحيح مـن       مة م هذه األ 

)٢(.).واهللا أعلم.ٍةحبجخلو عن قائٍم ِهللاترض النّ األأقوال األ

خلو االرض ِمن قائٍم حبجٍة إما ظاهر       تبلى ال (..:ويقول ابن عساكر  
مستور،مغمور ا خائفناته فيكمألنْ ال،وإم٣(. ).تبطلَ حجج اهللا وبي(

.٢٣٣صفحة . ٧اجلزء / مرقاة املفاتيح للقاري)١(
.٣٤٤٩احلديث . ٤٩٤ص / ٦ج / فتح الباري)٢(
.٢٥٥صفحة / ٥٠اجلزء / تاريخ دمشق)٣(
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:ويقول ابن تيمية

غـريه  مـا نـالَ  هلْـ نفلم ي،فيه طائفة قائمة ظاهرة على احلق     تزالوال...(
به القـائمني  اهللاما ينطق ِل،  ديان من حتريف كتبها وتغيري شرائعها مطلقاً      من األ 

هـل  أويبـصرون بنـوره      ،الـذين يحيـون بكتـاب اهللا املـوتى         ،حبجة اهللا وبيناتـه   
ض لن ختلـو مـن قـائٍم هللا حبجـة لكـيال تبطـل حجـج اهللا                  فإنّ االر ،العمى
)١(. )..وبيناته

ما هو الدليل على حياة القائم الذي ال تخلو منه األرض؟

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب عـن : أبيـه عـن ،املنكدربنحممدعن...
هنيهـةٌ الليلمنذهبحىتالعشاءصالةرأخوقد،ليلٍةذاتخرجهأنوسلم  

نتظـر ن: فقـالوا ؟تنتظـرون مـا : فقـال ،املسجديفينتظرونوالناس،ساعةٌأو
هـا نإأمـا : قـال مث،نتظرمتوهـا إمـا صـالةٍ يفتزالـوا لـن إنكم: فقال،الصالة
الـسماء إىلرأسـه رفـع مث،مـم اُألمـن قبلكمكاننمِمأحدهاصلّيملَصالة
مــاالــسماءأتـى النجــوممــستطُفـإنْ ،الــسماءألهــلأمـانٌ النجــوم:فقـال 

وأهـل ،يوعـدون ماأصحايبأتىتضِبقُفإذا،ألصحايبأمانٌوأنا،يوعدون
)٢(..دونيوعمايتمأُأتىبييتأهلذهبفإذا،يتمُألأمانٌبييت

محمـد ثَنـا ِبالري،الْفَِقيهمصِلٍحبِنالْحسيِنبنمحمدبكٍْر،أَبوحدثَنا
نب،وباأَيىثَنيحينةِ بِغـريالْم ،ِديعـا الـسثَن ِريـرج ـنـدِ ببِميـِد، عـنِ الْحع

.١٣١-١٣٠صفحة / ٢٥اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
.١٥٢٤/ ٥٩٢٦احلديث . ٥١٧ص / الصحابةكتاب معرفة / ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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: عن زيد بن أرقـم  قـال       صبيٍح،بِنمسِلِمعنالنخِعي،اِهللاعبِدبِنالْحسِن
كتاب تارك فيكم الثقلَنييإن:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

...احلوضيلَهما لن يتفرقا حىت يردا عوإن،اهللا وأهل بييت

..هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ولَم يخرجاه

)١(.البخاري ومسلمعلى شرط : تعليق الذهيب يف التلخيص

، ِمـن إمـاٍم مفـروض    عليه ال جيوز أن خيلو عصر من العصور    : لوأق
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الذي أرسل حممداً    من ِقبل    الطاعة، منصوبٍ 

              لَـم أَم روهيأبوا، وسواء ناص لَم راً ونذيراً، سواء أىب البشر أَمشاهداً ومبش
يناصروه، أطاعوه أَم لَم يطيعوه، وسواء كان حاضـراً أَم غائبـاً عـن أعـني        

غيبتـه يف  ك ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اخللق، إذ كما يصح أن يغيب النيب        
الغار والشعب، صح أن يغيب اإلمام، وال فرق يف حكم العقل بـني طـول         

.الغيبة وقصرها

صلى اهللا يعين إستمرار وجود كتاب اهللا تعاىل مع عترة الرسول هذاو
ة اإلمام وهذا اإلستمرار ال ميكن توجيهه إال بافتراض والد،عليه وآله وسلم

مولوداً الفترق الكتاب عن العترة الطاهرة، ، إذ لو ملْ يكن املهدي عليه السالم
..)لن يتفرقا(: صلى اهللا عليه وآله وسلموهذا غري ممكن لقوله 

إما عدم صحة احلديث الشريف، وهذا غري ممكن : فنحن أمام خيارين
إلمجاع املسلمني بصحته، وإما اإلقرار بوجود متأهٍل من العترة للتمسك به، 

.٣٠٩/ ٤٧١١احلديث . ١٦٠صفحة / نفس املصدر السابق)١(
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..ب عناوهو غري معروف بل غائ

}...يوم نَدعوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم{: عز وجلَّال اهللا قَ

ِبِإماِم زماِنِهم : وعن سِعيِد بِن جبيٍر عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما... 
قَالَ اُهللا ت ،دىه اللٍَة أَوا ِإلَى ضينِفي الد ماهعالَىالَِّذي دةً {: عأَئِم ماهلْنعجو

ــا ــاِء ./ }يهـــدون ِبأَمرَِنـ ــال٧٣َ-اَألنِبيـ ــدعون إَِلـــى  {: ، وقَـ ــًة يـ ـ َأئِم مــاه ـ لْنعجو
)١(.٤١-الْقَصِص./ }النارِ

الذي هو أفضل من أيب بكٍر اخلليفةُ وإمام زماننا، من هو ترى : أقول
؟وعمر

، أنّ القائم هو اإلمام )عشريةاإلثين(هل البيت جواب أتباع مدرسة أ
، من أهل البيت عليهم السالم، الّذين بشر )اخللفاء(الثاين عشر من األئمة   

وهو اإلبن الوحيـد  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم  ِبهم الرسول األعظم حممد     
لإلمام احلسن العسكري بن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن           

الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن     موسى
واملولود يف سامراء، يف القرن . احلسني بن علي بن أيب طالٍب عليهم السالم

. الثاين اهلجري

والروايات الدالّة على والدته سالم اهللا عليه وعلى آبائه الطاهرين من 
.كثريةٌ وال تحصى)عشريةاإلثينأي (مصادرهم 

يكذّب والدته عليه السالم، ! ها هو إبن تيمية، وكعادته املألوفة: أقول
.١٠٩صفحة / ٥اجلزء / تفسري البغوي)١(
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:ويدلّس على علماء التأريخ واألنساب

عليـه حممـد املهـدي موالنـا وولـده )الْمطَهر قصد ِإبن ي(الرافضيقال(
اهللاصـلى اهللارسولقالقالعمرابنإىلبإسنادهاجلوزيابنروىم،السال
ميـأل ،مسيإكـ مسـه إولـدي مـن رجـل الزمانخرآيفخيرجوسلم   )وآله(عليه

بـن حممـد ذكـر قدفيقالُ،املهديهوفذلك،وراًجتئَِلمكماعدالًاألرض
باألنـساب العلـم أهـل مـن وغريمهـا قـانع بـن البـاقي وعبـد الطربيجرير

واإلمامية،عقبوالنسللهيكنملالعسكريعليبناحلسنأنّ،والتواريخ
)١(. )..ولدلهكانأنهيزعمونالذين

، مـن كتـب أتبـاع       بعض املـصادر   مإليك: هإلبن تيمية وألتباع  وأقولُ  
دون ذكر أي ، تذكر وتؤكّد والدته عليه السالموهي مدرسة سنة الصحابة، 

اخللفاء األحد (األئمة ا مات مك، وهذا دليلٌ على أنه لَم يمت، !خبٍر لوفاته
:لسالم، الّذين سبقوهعليهم ا)عشر

١-. ..ن رأى  اأمم لقّب العسكري، ملقامه بسرفي ى   . عليـسموكانـت ت
...وأمه أُم ولَد، العسكر

 ...  من ر وأعقبـد   لَني، مها اإلمام    جاحلـسن العـسكري رمحـه       أبـو حمم
وهو والـد اإلمـام حممـد املهـدي         اهللا، كان من الزهد العلَم على أمٍر عظيم،         

)٢(..وهو القائم املنتظر عندهم. ه اهللا ثاين عشر األئمة عند اإلماميةرمح

.٨٧صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
.٣٤٩و٣٤٧الصفحتان / عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب)٢(
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خمتصر حتفة األزهار وزالل األار يف نسب أبناء األطهار، كتاب يف -٢
هناك شجرة للنسب، فيهـا عقـب حممـد اجلـواد بـن علـي الرضـا بـن موسـى                     

... الكاظم

النقـي  (احلـسن علـي   حممد اجلواد إبن إمسه أبا   )لإلمام(فيها أنّ    وضحمو
وللعسكري إبن إمسه .. احلسن العسكريأبا حممٍد، وللهادي إبن إمسه   )اهلادي

)١(..أبا القاسم حممد

بن حممـد بـن علـي       احلسن بن علي  ،  روالد اإلمام املنتظَ  العسكري-٣
بن موسى بن جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي       الرضا

أحد أئمة الشيعة الّذين أبو حممد العسكري،هللا عنهم،  بن أيب طالب، رضي ا    
وهـو  احلسن العـسكري، لكونـه نـزل سـامراء،     : يدعون عصمتهم، ويقال له   

)٢(.والد منتظر الرافضة

بن علـي بـن حممـد بـن علـي الرضـا بـن موسـى بـن جعفـر              احلسن-٤
:أبو حممد اهلامشي احلسيينالصادق، 

لـشيعة عـصمتهم، ويقـال لـه احلـسن      أئمة الـشيعة، الّـذين تـدعي ا        أحد
وهـو والـد منتظـر    العـسكر،  االعسكري، لكونه سكن سامراء، فإنها يقال هلـ    

.الرافضة

يـدعوه الرافـضة القـائم اخللـف       الّـذي ،  وأما إبنه حممد بـن احلـسن      ... 

.٥٧٥الصفحة )١(
. ٣٣٥٢رقم الترمجة / ٧٠صفحة / ١٢الد / الوايف بالوفيات)٢(
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عـاش بعـد أبيـه    سنة ست ومخـسني،  : احلجة، فولد سنة مثان ومخسني، وقيل 
ولَم ،ِدمع سنتني، ثُمعلم كيف مات١(...ي(

! !عليه السالمبعد عدم إستطاعته إنكار الوالدة املباركة لإلمام: أقول
التدليس على القارئ، ليومهه مبوتـه، صـلوات اهللا          تهالحظ ختبطه، وحماول  

.وسالمه عليه وعلى آبائه الطاهرين

وجـد  تالشجرة الزكية يف األنساب وِسير آل بيت النبوة،  يف اية كتاب  - ٥
نرى عقب اإلمام جعفر الصادق إبن حممد البـاقر،        ،هناك مشجرات، ويف أحدها   

من أوالده موسى الكاظم، وملوسى الكاظم ولد إمسه علي الرضا، وللرضا ولد           و
إمسه حممد اجلواد، وللجواد ولد إمسه علي اهلادي، وللهادي ولـدين، مهـا جعفـر،        

)٢(..املهديوللعسكري ولد إمسه حممدواحلسن العسكري، 

وكان عمره عنـد  :يف ذكر أيب القاسم حممد احلجة اخللف الصاحل        -٦
وفاة أبيه مخس سنني، آتاه اهللا فيها احلكمة، كما أُوتيها حيـىي عليـه الـسالم           

وكان مربوع القامة، حـسن الوجـه والـشعر، أقـىن األنـف، أجلـى               .. صبياً
)٣(.اجلبهة

.. أبو حممد: كنيته.. .-٧

ولد باملدينة سنة إحدى    . خلالص والسراج، وأشهرها العسكري   ا: ألقابه

. ١٦٢رقم الترمجة / ٦٩صفحة / الد السادس/ تأريخ اإلسالم)١(
.)٢٤(اللوحة رقم )٢(
.الفصل احلادي عشر/ ٣٥٣صفحة / الد األول/ أخبار الدول وآثار اُألول)٣(
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.أو إثنتني وثالثني ومائتني

بن احلسن العسكري وهو اإلمام حممد املهدي .. خلّف ولده حممداً... 
بن علي التقي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر            

حلـسني بـن علـي بـن أيب      بـن ا   الصادق بن حممد الباقر بن علي زيـن العابـدين         
.طالٍب رضي اهللا عنهم أمجعني

ولد يوم اجلمعة منتصف شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني، وقيل سـنة         
.ست وهو الصحيح

احلجة، واخللف الصاحل، والقـائم،     : ألقابه... أبو القاسم : كنيته... 
ولَما توفّي أبوه كـان     ... واملنتظر، وصاحب الزمان، واملهدي وهو أشهرها     

)١(..مره مخس سننيع

بـن علـي    وهو حممد املهدي بن احلسن العسكري       : حممد املهدي (-٨
اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الـصادق        
بن حممد الباقر بن علـي زيـن العابـدين بـن احلـسني الـشهيد بـن علـي بـن أيب           

.طالب عليهما السالم

وكان عمره حني توفّي أبوه مخس .. هللاأبو القاسم، وأبو عبد ا: وكنيته
.سنني

تنتهي تأتيين مشجرات يف وقتنا احلاضر(:ويقول الشريف أنس الكُتيب
نسبتها إىل علي بن حممد املهدي بن احلسن العسكري، وهذا أمر يثري العجب، 

.١٥٠صفحة / الّد الرابع/ مسط النجوم العوايل)١(
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وجيعل التوقّف والتحقيق فيه واجبفَ، وهو ما دين لكتابة هذاع.

ٍر، واألمر مسلَّم بني السنة والشيعة، كِّبتفى يف ِسن مفاإلمام املهدي إخ
.على إختفائه وغياب أخباره وعدم ظهوره

فقد ولد املهدي بسر من رأى يف ليلة النصف من شـعبان سـنة مخـٍس      
..وهو وحيد أبيه. ومخسني ومائتني من اهلجرة النبوية املباركة

عسكري، وهذا إطـالق يف     ومن املؤرخني من نفى عقب أبيه الزكي ال       
القول مبا يوجب أنْ ال يعتد به، فاحلسن بن علي اهلادي عقبه مسلَّم يف إبنه   

والثابت عند أهل العلم من متقدمني ومتأخرين إنقطاع خبره، . حممد املهدي
)١(. )..وعدم معرفة قربه، وال مكانه

ومـائتني ثالثـني سـنة يفاملـذكور العسكرياحلسنوالدةوكانت. .-٩
بـسرمن األوىلمجـادى يفوقيـل ،األولربيعيفومائتنيستنيسنةيفيوتوفّ
هواملذكورالعسكريواحلسن،املذكورالزكيعليأبيهجانبِإىلودفنرأى
عـشر ثـاين هواملذكوراملنتظروحممد،السردابصاحباملنتظرحممدوالد

.واحلجةواملهديالقائملهيقالواِإلماميةرأىعلىعشراالثيناألئمة

)٢(....ومائتنيومخسنيمخسسنةيفاملذكوراملنتظروولد

بـن موسـى بنعليبنحممدبنعليبنحممدبنعليبنعفرج-١٠
أخـو ،احلـسيين طالـب أيببـن علـي بـن احلـسني بـن علـي بنحممدبنجعفر

.٩٩و٩٨الصفحتني / ذرية البضعة البتولاألصول يف)١(
.٣٦١ص / باب خالفة املستعني أمحد بن حممد املعتصم/ ١ج / املختصر يف أخبار البشر)٢(
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ووالد،اإلماميةةاألئممنعشراحلاديوهو،العسكريلهيقالالذياحلسن
)١(..السردابصاحبحممد

اإلمام حممد بن احلسن العسكري بن علـي اهلـادي بـن حممـد           ...-١١
اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي احلسيين 
أبو القاسم، الّذي تلقّبه الرافضة بـاخللف وباحلجـة، وباملهـدي، وبـاملنتظر،         

امتة اإلثين عـشر إمامـاًًًًًً عنـدهم، ويلقّبونـه أيـضاً            وبصاحب الزمان، وهو خ   
)٢(...باملنتظَر

وأم اإلمام حسن بن علي، امللقّب بالزكي واخلالص والعسكري   . .-١٢
.أُم ولَد، إمسها سوسن

وأُم اإلمام حممد بن حسن، امللقّب باحلجة والقائم واملهـدي أُم ولَـد،         
)٣(.)إمسها نرجس

- التعليقات الرضية (ظ توثيق الشيخ األلباين ملؤلّف كتاب واآلن، الح
ــك )األصــل ــاب  ، وذل ــن اجلــزء األول يف مقدمــة كت ــة م ــصفحة الثالث يف ال

:، حيث يقول..التعليقات

 ..)  ة النافعة اليت انتـهج مؤلّفهـا         )األصل(فالكتابمن الكتب الفقهي
والدليل، بعيـداً عـن     رمحه اهللا تعاىل طريقةَ أصحاب احلديث، قياماً باحلجة         

.٤٦٠صفحة / باب من إمسه جعفر/ اجلزء الثاين/ لسان امليزان)١(
.٢٨٢صفحة / اجلزء الثالث/ شذرات الذهب)٢(
.١٥١ص . بيان إعتبار الكفاءة يف النكاح/ لنكاحكتاب ا/ ٢ج / التعليقات الرضية)٣(
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.هإنتهى كالم. )..التقليد ومحِض األقاويل

   طيل عمـر أيعلى أن ي ا بالنسبة لطول عمره الشريف، فاُهللا قادروأم
..شخٍص إذا أراد

فها هو إبن تيمية جييب عن سؤال حول اخلضر عليه السالم، وهل هو 
حي إىل اآلن؟ 

)١(...فهو حي: وأما حياته: فيقول يف اإلجابة

يكـون يف هـذه األمـة       : قـال  ،عن حممـد   ،عن عوف  ،حدثنا أبو أسامة  
)٢(.خليفة ال يفَضلُ عليه أبو بكٍروال عمر

األفضل من (أليس مبقدور اهللا تعاىل أن يطيل عمر هذا اخلليفة : أقول
. ؟)أيب بكر وعمر

:قول املناوييأخرياً، 

اخلربهذا: )لسمهوديبري ا احلافظ الك  يقصد(الشريفقال: نبيهت(.. 
أهالًيكونمنوجودفهميكلّيفالطاهرةوالعترةالبيتأهلمنبهكللتمس

أنّكمـا ،بـه التمـسك إىلاملذكوراحلثّهيتوجحىت،الساعةقيامإىلزمٍن
أهـل ذهـب ذهبـوا فإذا،األرضألهلأماناًكانوافلذلك،كذلكالكتاب
)٣(. )..األرض

.٣٣٩ص / ٤ج / جمموع الفتاوى)١(
.٣٨٨٠٥احلديث . ٢٩٣ص / ٢١ج / املصنف إلبن أيب شيبة)٢(
.عند شرح حديث الثقلني١٥صفحة / اجلزء الثالث/ فيض القدير)٣(
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٣٩٧

النيب موسى على نبينا وآله وعليه السالم أفضل من ..يف صحيح البخاري
!!صلى ا عليه وآله وسلمالنيب 

قال ،  إستب رجالن من املسلمني ورجل من اليهود      :قال هريرةعن ايب   
والذي اصـطفى  : قال اليهوديوالذي اصطفى حممداً على العاملني، ف    : املسلم

فذهب ،فرفع املسلم يده عند ذلك فَلَطَم وجه اليهودي،موسى على العاملني
فقال النيب صلى اهللا عليه،فأخربهوسلم ) وآله(اليهودي للنيب صلى اهللا عليه

فإنّ الناس يـصعقون يـوم القيامـة         ،التخيروين على موسى   :وسلم) وآله(
فال ،فإذا موسى باطش جانب العرش،أَول من يفيقفأكونُ،فأُصعق معهم

)١(!!من استثىن اهللاأو كان ِم،أدري أكانَ فيمن صعق فأفاق قَبلي

. ٢٤١١حلـديث ا. بـاب مايـذكر يف االشـخاص واخلـصومة      / كتاب اخلصومات / صحيح البخاري  )١(
٣٤٠٨احلــديثني . )وانّ يــونس لَِمــن املرســلني(بــاب وفــاة موسـى، وبــاب  / وكتـاب بــدء اخللــق 

بـاب نفـخ    / وكتـاب الرقـاق   . ٤٨١٣احلـديث   . باب ونفـخ يف الـصور     / وكتاب التفسري . ٣٤١٤و
ــديات. ٦٥١٨و٦٥١٧احلــديثني . الــصور ــاب ال .٦٩١٧احلــديث . بــاب إذا لطــم املــسلم/ وكت

.٧٤٢٨احلديث . باب وكان عرشه على املاء/ دوكتاب التوحي
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هي من و.نّ هذه الرواية من الروايات الدخيلة على االسالمإ: أقول
.بو هريرةأومن روايات كعب األحبار الذي تتلمذ على يديه . سرائيلياتاإل

يعلم أفاق موسـى  الصلى اهللا عليه وآله وسلم   كيف تصدق انّ النيب      وإالّ
! من املرتلة الرفيعة عند ربههلَيعلم ماالوم ال؟أقبله 

كيف يتساوى مع من ! جعله اهللا تعاىل خامت االنبياء وأفضلهمهذا الذي
وكان عجـوالً طيلـة رحلتـه مـع الرجـل الـصاحل            )مع اخلضر (لَم يستِطع صرباً    

وإِنَّـك لَعلـى خلـٍُق    {: الذي قال فيه جـلّ وعـال  و!العامل واألعلم من موسى 
وكيـف  !كيف يتساوى مع من بطَش بطش اجلبارين وقتلَ يف بطشته؟      }عظِـيٍم 

وفَقَـأَ عـني   ؟مع من طلـب رؤيـة ربـه   صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب يتساوى  
!ملك املوت

صلى اهللا عليـه وآلـه   م يقتص النيب ؟ مث ملاذا لَكيف نقبل أنْ نفضله عليه   
!!عجابشيٌء إنّ هذا لمن املسلِم لليهودي؟وسلم 

صلى اهللا إقرأ ومتعن يف هذا احلديث، الّذي يليق مبقامه الشريف ، واآلن
:عليه وآله وسلم

حـدثنا صـدقة، عـن زهـري بـن        : حدثنا عمـرو، قـال    : حدثنا أمحد، قال  
مد بن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بـن املـسيب،  حممد، عن عبد اهللا بن حم   

اجلنة : قالوسلم ) وآله(عن رسول اهللا صلى اهللا عليهعن عمر بن اخلطاب، 
.حرمت على األنبياء حتى أدخلها، وحرمت على اُألمم حتى تدخلها أُميت

لَم يرِو هذا احلديث عن الزهري إالّ بن عقيـل، وال عـن بـن عقيـل إالّ              
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)١(.ري، وال عن زهري إالّ صدقة، تفرد به عمروزه

وسـلم  ) وآلـه (وعن عمر بن اخلطـاب عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                
حرمت على األنبياء حىت أدخلـها، وحرمـت علـى اُألمـم حـىت               اجلنةُ: قال

.تدخلها أُميت

وثّقه أبو حامت. رواه الطرباين يف األوسط، وفيه صدقة بن عبداهللا السمني
)٢(.فإسناده حسنوغريه، وضعفه مجاعة، 

.٩٤٢احلديث . ٢٨٩صفحة / اجلزء األول/ املعجم األوسط للطرباين)١(
.١٦٧١٧احلديث . ٥٩صفحة / اجلزء العاشر/ جممع الزوائد للهيثمي)٢(
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٤٠٠

يرسلُ زوجته )إبراهيم عليه السالم(أبو األنبياء وخليل الرمحن 
والعياذ با! زنالل

عـن األعـرج، عـن الزنـاد، أبوحدثناشعيب،حدثنااليمان،أبوحدثنا
اهيمإبـر هـاجر :وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قالهريرةأيب

فأرسـل -اجلبـابرة مـن اٍرجبأو-امللوِكمنكِلمفيهاقريةادخلبسارة،
ي،صلّوتـ توضـأ فقامـت إليهـا، فقـام ِبهـا، فأَرسلَِبها،إلَيأَرِسلْأنْإليه

طَّغفَالكافر،علَيتسلِّطْفالوبرسولك،بكآمنتكنتإناللهم: فقالت
)١(.برجلهركضحىت

:عند شرح احلديثل ابن حجريقو

..)ِلفاختبِفيوبلَالَِّذيالسماِهيمحرلَىِإبِذِهعةهِصيالوعأَنَّم
ِريدالظَّاِلمذَِلكاإيالَىغِْتصاعفْسهأُختاًنتكَانةًأَوجوكَانَ: فَِقيلَ،زِمن
ِإلَىويحتاجِقيلَ،كَذَااَألزواج،ِلذَواِتِإالّيتعرضالأَنْالْمِلكذَِلكِدين

عليهـا، لقولـه    حـد فـال الزنـا علـى املـرأة اسـتكرهت إذاباب/ اإلكراهكتاب/ البخاريصحيح )١(
.٦٩٥٠ح}رحِيم غَفُورإِكْراهِهِنبعدِمِناَفَإِنيْكرِهنومن{: اىلتع
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أَنَّوذَِلكأَخفّهما،ِبارِتكَاِبالضرريِنأَعظَمدفْعأَرادِإبراِهيمأَنَّوهوتِتمة
الْحياةِفياًزوجلَهاأَنَّعِلمِإنْلَِكنمحالَة،الواِقعِإياهاالْمِلكِاغِْتصاب

هلَتمةحريلَىالْغلهعامهقَتدِإعوسهأَوباره،حرِإضاِبِخالِفوِإذَامِلمأَنَّع
فَال،الْمِلكِقبلِمنالخاصةاَألِخِقبلِمنتكُونِحينِئٍذالغيرةفَِإنَّ،أَخاًلَها

)١(.)...ِبِهيباِلي

عليـه الـسالم أرسـل زوجتـه    )الـرمحن  خليـل (نا إبراهيم   سيد: أقول
أين شجاعته؟؟ أين غريته؟؟ !! للملك أو اجلبار الظامل ليزين ا والعياذ باهللا

ملاذا مل يدافع عنها؟؟

اإلشكاالت اليت يقوهلا أتباع مدرسـة سـنة الـصحابة يف حـق              كلّإذن  
!تقال هنامثلها.. حادثة اهلجوم على دار الزهراء عليها السالم

َذ اللَّـه  واتَّخـَ {:بـاب قولـه تعـاىل    / كتاب األنبيـاء  / ٦اجلزء  / فتح الباري بشرح صحيح البخاري    )١(
لِيالخ اِهيمر٣٣٦٠احلديث . ٣٩٣صفحة / }إِب.
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!نيب ا موسى على نبينا وآله وعليه السالم يضرب عني ملك املوت ويفقأها
،)عليهما السالم (أُرسل ملك املوت اىل موسى    : قال هريرةعن ايب   .. 

فرجع اىل ربه فقال فلم كّهين أا جاءه صريد املوتىل عبٍد الإرسلتاهللا ،ي فرد
)١(...عليه عينه

كيف لنيب اهللا موسى عليه السالم ان يكره املـوت مـع شـرف            : أقول
!وعلّو مقامه؟

!يرضى بلقاء اهللا والفوز مبا ينتظره يف اجلنان؟وكيف به ال

)٢(.صلى اهللا عليه وآله وسلمومن يفيق قبل نبينا الكرمي 

!ميسك حبلق اجلنة قبل نبينا هل هذه جناياته؟من و

. ١٣٣٩احلـديث  . بـاب مـن أحـب الـدفن يف االرض املقدسـة      / اجلنـائز  كتاب/ صحيح البخاري  )١(
.٣٤٠٧احلديث . باب وفاة موسى/ وكتاب أحاديث االنبياء

وكتـاب  . ٣٣٩٨احلـديث   )و واعـدنا موسى  (باب  / كتاب احاديث االنبياء  / نفس املصدر السابق   )٢(
. ٤٦٣٨احلديث )ولَما جاء موسى(باب / التفسري
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هب عينه ويرجع اىل ربه شاكياً من وماذنب ملك املوت حىت يلطم وتذ
وهل وملاذا مل يعاقب اهللا نبيه اثر فعلته؟؟)وهو من أنبياء أُويل العزم(موسى 
حيب لقاء اهللا تعاىل؟وال،ان حيب الدنياه جيوز ل

من أَحب لقاء اهللا أَحب اهللا :وسلم) وآله(عن النيب صلى اهللا عليه   ... 
)١(...اهللا كَِره اهللا لقاءهن كَِره لقاء ، وملقاءه

وبعد هذه اللطمة !رواح عياناًنّ ملك املوت كان يأيت لقبض األأوهل 
أصـبح يـأيت     ِمن ِقبل النيب موسى على نبينا وآله وعليه الـسالم          عينه ِءوفق
؟خفيةً

!ما هذا اهلراء؟

.٦٥٠٧احلديث . باب من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه/ كتاب الرقاق/ ر السابقنفس املصد)١(
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٤٠٤

حممدنيب النيب يونس على نبينا وآله وعليه السالم خري من ال
!ا عليه وآله وسلمصلى 

ينبغـي  ال: قـال وسـلم   ) وآله(عن النيب صلى اهللا عليه       ،يب هريرة أ عن
)١(!!خري من يونس بن متىإني ن يقول ألعبٍد 

مـن  : قـال وسـلم   ) وآلـه (عن النيب صلى اهللا عليه      . .يب هريرة أعن  ... 
)٢(!!قال أنا خري من يونس بن متى فقد كذب

الّ عن طريق ايب هريرة الذي تتلمذ إأِت تملَنّ هذه الرواياتأالحظ  
دخل على معتقدات املسلمني وكتبهم أحبار اليهودي الذي على يد كعب األ
..كاذيب الشيء الكثريمن اخلرافات واأل

على نبينـا وآلـه وعليـه    حنن النقبل يف احلقيقة ان نساوي النيب موسى     

. }وان يـونس ِملـن املرسـلني      {: باب قوله تعـاىل  / كتاب احـاديث االنبيـاء  / صحيح البخاري  )١(
.٣٤١٦احلديث 

س وهـارون  ويـون (اىل قولـه تعـاىل       )إنا أوحينا اليـك   (باب  / كتاب التفسري / نفس املصدر السابق   )٢(
.٤٦٠٤احلديث . )وسليمان
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٤٠٥..............................................................السالموعلیهموآلهنبیناعلىاألنبیاء: الفصل الخامس

.صلى اهللا عليه وآله وسلمرم اُويل العزم بنبينا االكأنبياءوهو منالسالم، 
)على نبينا وآله وعليه السالم (بو هريرة ويريد ان جيعل النيب يونس        أويأيت  

واهللا تعاىل . أُويل العزم مساوياً للنيب االكرم أو أخير منهأنبياءوهو ليس من
يح على نبينا ن يقع فيما وقع فيه النيب يونس أصلى اهللا عليه وآله وسلم ذّره

وال تَكُن كَصاحِبِ الْحوتِ إِذْ {: فيخاطبه تعاىل بقولهه وعليه السالم وآل
كْظُومم وهى والقلم)٤٨(. }نَاد.

!!؟وكيف نخير أحداً على الذي كان نبياً وآدم بني الروح واجلسد

عن عبد ،عن بديل،ثنا منصور بن سعد   ،ثنا عبد الرمحن بن مهدي    حد
وآدم : قاليارسول اهللا مىت كُِتبت نبياً؟: رة قال قلتعن ميس،اهللا بن شقيق

)١(...عليه السالم بني الروح واجلسد

. ٢٠٥٩٦احلـديث  . ٢٠٢صـفحة  / بـاب حـديث ميـسرة الفجـر      / ٣٤اجلـزء   / مسند اإلمام أمحـد   )١(
ويقـول االلبـاين   . إسناده صحيح رجاله ثقـات : ويقول شعيب االرنؤوط يف تعليقه على احلديث     

قول الـدكتور  وي.. صحيح: ٣٦٠٩احلديث  . ٤٨٤ص  / اجلزء الثالث / يف صحيح سنن الترمذي   
إسـناده  : ٢٠٠احلـديث  . ١٨٨صفحة / اجلزء األول / عطية الزهراين محقّق كتاب السنة للخالّل     

...صحيح
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٤٠٦

بسجوده للنيب عيسى)!أشركَ با(هل حييى بن زكريا 
على نبينا وآله وعليه السالم

أتباع مدرسة سنة الصحابة يؤكّدون بأن السجود ال جيوز إالّ هللا اخلالق 
!.أصبح ِشركاً ال يغتفَرالبارئ، وإالّ

الشرك باهللا وهو يف بطِن )حيىي بن زكريا(هل يعلم اجلنني : وهنا نسأل
أُمِه؟

أم أنّ اهللا تعاىل أراد أنْ جيعل للنيب عيسى ماجعله للنيب يوسف علـى             
نبينا وآله وعليهما السالم، عندما سجد له أهله؟ وجيعل له منقبـةً وكرامـةً      

مـا زال   وهو   ،فجعل حيىي بن زكريا يسجد له     . هو لَم يولد بعد   وفضيلةً، و 
:يف بطن والدته مرمي بنت عمرانجنيناً 

: عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما، وعـن مـرة، عـن عبـد اهللا قـاال          ... 
خرجت مرمي إىل جانب احملراب حبـيٍض أصـاا، فلمـا طهـرت إذْ هـي برجـٍل              

  ـْل {: معها، وهو قولـهسا      فََأروِي ا سـرش ا بـ ثَّـلَ لَهـا فَتَم نـوحـا رها إِلَيوهـو جربيـل   . }ن
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٤٠٧..............................................................السالموعلیهموآلهنبیناعلىاألنبیاء: الفصل الخامس

إِنِّـي أَعـوُذ ِبـالرحمِن مِنـك إِن كُنـت      {: ففزعـت منـه فقالـت     . يه السالم لع
كِ َأل     ) ١٨(َتقِيـا   بــولُ رسا َأنَـا ر َلـِك غُال  قَـاَل إِنَّمـ ب ـا  هــا زَكِياآليـة . }م .  ـتجرفَخ

ا جلباا، فأخذَ ِبكُمِها فنفخ يف جيب درعها وكان مشقوقاً من قدامها،            وعليه
   ،لَت النفخة صدرها فحملَتخفأتتها أختها إمرأة زكريا ليلةً تزورها، فلما       فَد

يا مرمي أشعرِت أنـي حبلـى؟       : فقالت إمرأة زكريا  : فتحت لَها الباب إلتزمتها   
فإني وجدت ما : فقالت إمرأة زكرياأشعرِت أني حبلى؟: فقالت مرمي أيضاً

مصدقًا ِبكَلِمةٍ مِن {: فذلك قوله عزوجلّيف بطين يسجد للذي يف بطنِك، 
لَما بلغ أن تضع مرمي خرجـت إىل جانـب   و ، فولدت إمرأة زكريا حيىي،    }اللَّهِ

يـا  {: احملراب، فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة، قالت إستحياًء من النـاس      
ا  لَيــسِينا مينَــس ــتكُنــذَا وــلَ هقَب ي مِــت مــن حتتــها أن ال )جربيــل(، فناداهــا }تَنـِ

حتزين قد جعل ربِك حتتِك سرياً، وهـزي إليـِك جبـذع النخلـة تـساقط عليـِك                 
النـهر، فتـساقطت   : رطَباً جنياً، فهزته فأجرى لَهـا يف احملـراب ـراً، والـسرى      

ا ولدتـه ذهـب الـشيطان فـأخبر بـين إسـرائيل أنّ مـرمي              النخلة رطباً جنياً، فلمـ    
: ولدت، فلما أرادوها على الكالم أشارت إىل عيـسى فـتكلّم عيـسى، فقـال       

ــا { لَِنــي نَبِيعجو اْلكَِتــاب اللَّــِه آَتــانِي ــدبيف  }إِنِّــي ع فلمــا ولــد عيــسى لَــم يبــق ،
.لوجههاألرض صنم يعبد من دون اهللا إالّ وقع ساجداً 

)١(.على شرط مسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

بـاب  / كتـاب تـواريخ املتقـدمني مـن األنبيـاء واملرسـلني      / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )١(
.١٦٦/ ٤١٥٦احلديث . ٦٤٨صفحة ../ ِذكر نيب اهللا وروحه عيسى إبن مرمي
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٠٨

أخربنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن ابـن             
مبـدينتكم هـذه   إنّ املالئكة لَم تـزل حميطـةً  : هلمسالٍم رضي اهللا عنه، أنه قال       

إىل اليــوم، واهللا لــئنوســلم ) وآلــه(منــذ قَــِدمها رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
قتلتموه ليذهبن مث ال يعود إليكم أبداً، وإنّ السيف لَم يزل مغموداً فيكم، فو             

إىل يـوم  : أو قـال -اهللا لئن قتلتموه ليسلّنه اهللا عليكم مث ال يغمد عنكم أبداً           
، وما قُِتلَ نيب إالَّ قُِتلَ به سـبعون ألفـاً، وال قُِتـلَ خليفـةٌ إالَّ قُِتـلَ بـه                   -القيامة  

)١(..وذكر أنه قُِتلَ على دم حيىي بن زكريا سبعون ألفاًون ألفاً، مخسةٌ وثالث

هل من املعقول أنْ يكون الّذي قُِتـلَ مـن أجِلـِه سـبعون ألفـاً                 : أقول
؟ )جنني يف بطن أُمِهوهو،أشرك باهللا تعاىل(

ما لكم كيف حتكمون؟ 

/ ٥٢ص / ١٨ج  ../ بـاب مقتـل عثمـان بـن عفـان         / كتـاب الفتـوح   / املطالب العالية إلبن حجر    )١(
.٧٣٧٤احلديث 
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السادسالفصل 

مهات املؤمنني ُأ
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٤١١

!!حاحأُمهات املؤمنني يف الصمناقب وفضائل 
قـال  : ، عن ابن شـهاب    عن يونس حدثنا الليث،   : حيىي بن بكري  حدثنا  

:يوماًوسلم ) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالتابو سلمة انّ عائشة 
وعليه الـسالم ورمحـة اهللا      : ، فقلت )هذا جربيل يقرئِك السالم   ! عائشيا(

)١(.وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه: تريد! رىأوبركاته، ترى ما ال 

، عن الزهرياخربنا معمر، عن : حدثنا هشام: دثنا عبد اهللا بن حممدح
: قــال هلــاوســلم ) وآلــه(ايب ســلمة، عــن عائــشة، ان الــنيب صــلى اهللا عليــه  

وعليه السالم ورمحة اهللا : ، فقالت)هذا جربيل يقرأ عليِك السالم! ياعائشة(
)٢(وسلم) وآله(تريد النيب صلى اهللا عليه! ال أرىوبركاته، ترى ما

!بن بكري املخزومي، ابو زكريا املصرييف الرواية االوىل حيىي: أقول

ــامت   ــو ح ــال اب ــه   : ق ــتج ب ــه واليح ــب حديث ــسائي ... !يكت ــال الن : وق

. باب فضل عائـشة / وسلم)وآله(كتاب فضائل اصحاب النيب صلى اهللا عليه / صحيح البخاري )١(
.٣٧٦٨احلديث 

.٣٢١٧احلديث. باب ذكر املالئكة/ كتاب بدء اخللق/ نفس املصدر السابق)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤١٢

)١(!ضعيف

!يليومن الرواة ايضاً، يونس بن يزيد اإل

يـونس كـثري اخلطـأ    : ن حنبـل وقال امحد ب! احلفظ ئكان سي : قال وكيع 
يف حديث يونس بن زيد منكـرات عـن        : يف موضع آخر  : وقال! عن الزهري 

)٢(!!الزهري

الحظ الرواية مث.. !والزهري! فيها يونسإنّ الرواية، فيف تأمل : أقول
!جربيل سلّم عليهافهي تشهد لنفسها بأنّ! هذه جاءت على لسان عائشة

..قرأ هذه الروايةإن واآل

حـدثنا حممـد بـن فـضيل، عـن عمـارة، عـن ايب         : ا قتيبة بن سعيد   حدثن
وسـلم  ) وآلـه (تـى جربيـل الـنيب صـلى اهللا عليـه          أ: قال هريرةعن ايب   زرعة،  

و أو طعـام، أناٌء فيه إدام، إ، معها تهذه خدجية قد أت  ! يارسول اهللا : فقال
   ـ      -عليها السالم  -فأقرأ   ،شراب، فإذا هي أتتكـي، وبها ومنمن ربشها ر

)٣(.فيه وال نصبصخب يف اجلنة من قصٍب، ال ببيٍت

..لؤلؤ مجوف واسع كالقصر املُنيف: قصب

ت هذه الرواية على لـسان ايب هريـرة الدوسـي، وقـد شـهد ألم               ءجا

.٥٨٥٨ترمجة / ٤٠٣صفحة / ٣١اجلزء / ذيب الكمال للمزي)١(
.٧١٨٨ترمجة / ٥٥٥-٥٥٤صفحة / ٣٢اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
وسـلم خدجيـة   )وآله(باب تزويج النيب صلى اهللا عليه  / كتاب مناقب االنصار  / صحيح البخاري  )٣(

.٣٨٢٠احلديث . وفضلها رضي اهللا عنها
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٤١٣............................................................................................المؤمنینأُمهات: الفصل السادس

املؤمنني خدجية عليها السالم بذلك، على خـالف مـا يف الروايـة الـسابقة،              
.!فعائشة هي اليت تشهد لنفسها

ستطاع ان إو منقبة، فإذا أهل البيت، نْ وجد فضيلة ألإ.. لبخارينّ اإ
م يستطع لَوإنْ..حيذف الرواية برمتها فإنه يقوم حبذفها وشطبها من صحيحه

م لَـ ن إو،!سـابقاً علينـا الكـثري   ومـر . ضيع معاملها ومعانيهـا ه يبترها، وي نفإ
و تلك الفضيلة، فإنـه  جب عليه أنْ يذكر تلك الرواية ا      يإنه  يستطع، حبيث   

.!يضع مقابل تلك الرواية رواية تساويها وتقابلها يف املعىن

:!ليهاوالحظ اليت ت.. قرأ هذه الروايةإواآلن، 

جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعـل الـنيب صـلى اهللا      : عن انس، قال  ....
: قالـت عائـشة   . )إتِق اهللا وأمِسك عليك زوجـك     : (يقولوسلم  ) وآله(عليه

: قـال !كامتاً شيئاً لَكَـتم هـذه  وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه       لو كان 
: تقول،وسلم) وآله(فكانت زينب تفخر على ازواج النيب صلى اهللا عليه      

جوزو ،أهاليكُن كُنجو١(.ين اهللا تعاىل من فوق سبع مساواتز(

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         الـنيب كيف وضعوا حديث رؤية   الحظ
!هعائشة يف منامل

حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة           : حدثنا معلّى 
أرى :أُريتِك يف املنـام مـرتني  (:قال هلاوسلم ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه    

، فأكِشف عنها، فإذا هي انِت، كهذه امرأت:ويقولأنِك يف سرقٍَة من حرير،

.٧٤٢٠احلديث . باب وكان عرشه على املاء/ كتاب التوحيد/ در السابقنفس املص)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤١٤

)١(.)اهللا يمِضِهإنْ يك هذا من عند: فأقول

صلى اهللا عليه مسلم الرواية تدلّ على أنّ النيب       )!صحيح(يف  : أقول
رأى عائشة يف منامه ثالث لياٍل، عكس رواية البخاري الّيت تؤكّد وآله وسلم 

!!..)مرتني(أنَّ الرؤيا 

واللفـظ -زيـدٍ بنمحادعنمجيعاًالربيع،وأبوهشام،بنخلفحدثنا
: قالـت أـا عائـشة، عـن أبيه،عنهشام،حدثنامحاد،حدثنا،-الربيعأليب
،يـالٍ لَثـالثَ املنـام يفِكريتأُ(:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال

عـن ففأكـشِ ،كامرأتـ هذه: فيقول.حريٍرنِمٍةقَرسيفكلَاملَِكِبجاءين
)٢(.)ِهِضمي،اِهللاعندمنهذاكيإنْ: فأقولُ،هيأنِتفإذاوجهِك

! حـق صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     إعلم، بأنّ رؤيا الرسول األعظم     
! فكيف به يقول إنْ يك هذا من عند اهللا يمِضِه؟

؟؟فهل كان يشك بأنّ هذه الرؤيا كانت من الشيطان، حىت قال ذلك

. وسلم عائـشة )وآله(باب تزويج النيب صلى اهللا عليه  / كتاب مناقب االنصار  / صحيح البخاري  )١(
.٣٨٩٥احلديث 

.٦٣١١احلديث . عائشةفضليفباب/ فضائل الصحابة كتاب/ مسلمصحيح)٢(
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٤١٥

؟؟نهمن هن خري النساء وأكملَ
) وآلـه (قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : قال.. .عن ايب موسى  ....

الّ آسية امرأة فرعون إومل يكمل من النساء  ،كَملَ من الرجال كثري    :وسلم
كفضل الثريد على سائر ،نّ فضل عائشة على النساءإو،ومرمي بنت عمران

)١(..الطعام

مل يكمل من النساء   : يقولصلى اهللا عليه وآله وسلم      الحظ ان النيب    
خـري نـسائها    : ويف رواية اخرى  .. مرأة فرعون ومرمي بنت عمران    إآسيةإالّ  

)٢(..وخري نسائها خدجية، بنة عمرانإمرمي 

ما مناسبة ذكر الكمالية واخلريية هنا مـع ذكـر فـضل عائـشة بالطعـام                

وضرب اهللا مثالً للـذين آمنـوا امـرأة    (باب قوله تعاىل    / ديث االنبياء كتاب احا / صحيح البخاري  )١(
.٣٤١١احلديث . )فرعون

واذ قالت املالئكة يا مرمي ان اهللا اصطفاِك وطهـركِ  (باب  / كتاب بدء اخللق  / نفس املصدر السابق   )٢(
.٣٤٣٢احلديث . )واصطفاِك
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤١٦

، !هذا الكالم اليقوله وال يردده وال يستشهد به االّ األكولانّمثّ .!؟)الثريد(

.!نْ يكون كذلكأصلى اهللا عليه وآله وسلم م وحاشا للرسول االكر

أي (قـد شـبه فـضلها      صلى اهللا عليه وآله وسلم      رسول اهللا   ولو كان   
على النساء كفضل املسجد احلرام والصالة فيه على بقيـة املـساجد        )عائشة

.هفضل وأَقوم حلديثألكان ذلك ، )مثالً(

االكـرم  وجه فضلها؟ وهي اليت تظاهرت مع حفـصة علـى الـنيب           وما
يت يريـد   وكانت تكيـد لزوجـات الرسـول الـالّ         ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    

زماا مام إالدخول عليهن ليلة الزفاف، وهي اليت خرجت من بيتها حملاربة  
!.عليه السالمبن أيب طالب علي

إنـي ال  :صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب  قول  تصحيح  الحظ  : أقول
.أقولُ إالّ حقّاً

:يخ حممد ناصر الدين األلباينيقول الش

، والبغـوي  )٣٤/ ٢(والـشمائل  )٣٥٩/ ١(أخرجه الترمذي يف الـسنن      (
من طريق ابـن املبـارك، عـن أسـامة     )٢/٣٦٠(وأمحد )٣٦٠٢(يف شرح السنة  

إنـك  ! يـا رسـول اهللا  : قالوا: إبن زيد، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال       
.حديثٌ حسن صحيح: رمذيوقال التفذكره، .. تداعبنا؟ قال

قول األلباين (قلت( : إنْ كان أسامة بن زيد هو الليثـي         إسناده حسن ،
موالهم أبو زيد املدين، وليس كذلك إذا كان العدوي موالهم أبا زيد املـدين،    
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٤١٧............................................................................................المؤمنینأُمهات: الفصل السادس

فإنه ضعيف، وِمن الصعب تعيني املراد منهما، فإنّ ابن املبارك قد روى عنهما    
. م يتفرد به، فقد تابعه حممد عن سعيد بن أيب سعيد به      وأيهما كان فل  . كليهما

بــن عجــالن، وهــو حــسن احلــديث،  إوحممــد هــو . )٢/٣٤٠(أخرجــه أمحــد 
.واهللا أعلم. فاحلديث صحيح كما قال الترمذي

ــه   ــديث أخرج ــرد  البخــاريواحل ــضاً يف األدب املف ــن )٢٦٥(أي ــن إع ب
هللا بن صاحل كاتب الليث، وفيه عبد ا. عن أبيه أو سعيد: عجالن، إالّ أنه قال

.واهللا أعلم. وفيه ضعف، فالشك منه

            هي قـد ذَكَـراحلافظ املز ح عندي أنّ أسامة هو الليثي، فقد رأيتمث ترج
. وبذلك يزداد احلديث قوةً على قوة. يف الرواة عن سعيد املقربي دون العدوي

)١(.إنتهى تعليق األلباين. )..واهللا أعلم

صلى اهللا عليه وآله وسلم مرأٍة للنيب إما ِغرت على :عن عائشة  قالت
على خدجية، ه تكَلَما ِغرنْأقبلَتيتزوما كُِل،ينجه أنترمسعه يذكرها وأم

نْ يبشرها ببيٍت من قصب، وإنْ كان ليذبح الشاة فيهدي يف خالئلها منها أاهللا 
)٢(.يسعهنما

.١٧٢٦حلديث ا. ٣٠٤صفحة / اجلزء الرابع/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
وسـلم خدجيـة  )وآله(باب تزويج النيب صلى اهللا عليه  / كتاب مناقب االنصار  / صحيح البخاري  )٢(

.٣٨١٦احلديث . فضلها رضي اهللا عنهاو
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٤١٨

!كانت زينب بنت جحشٍ فاسقة؟فهل. .فسوقؤمنسباب امل
ة رسول أُمها أُميمة بنت عبد املطلب عم.. زينب بنت جحش األسدية

يت تولّى اهللا تزوجيها من رسول اهللا وهي الّ . .صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا  
..فدخل عليها بغري اذٍن لقوله تعاىل زوجناكهاصلى اهللا عليه وآله وسلم 

أُم بعد صلى اهللا عليه وآله وسلم زواج النيب أن ماتت ِممرأٍةإول أوهي 
..توفّيت يف خالفة عمرإذ أنها . خدجية سالم اهللا عليهااملؤمنني 

حـدثنا بـن زيـد، عـن        : حدثنا حممد بـن ايب بكـر املُقَـدمي        : حدثنا امحد 
فكانت زينب تفتخر على ازواج النيب اهللا صلى اهللا .. .:ثابت، عن انس، قال

من فوق - تعاىل- زوجكُن أهاليكُن، وزوجين اهللا : تقولم وسل) وآله(عليه 
.سبع مسوات

مسعـت انـس بـن     : حدثنا عيسى بن طهمان، قال    :حدثنا خالّد بن حيىي   
)١(..نكَحين يف السماءأنّ اهللا إ: وكانت تقول.. .:مالك  يقول

.٧٤٢١و٧٤٢٠احلديثني . )وكان عرشه على املاء(باب / كتاب التوحيد/ صحيح البخاري)١(
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٤١٩............................................................................................المؤمنینأُمهات: الفصل السادس

ها وعدم إمياِن،!ِمن غلظتها،!نكحها اهللا يف السماءأالحظ خمالفات اليت 
وسب ،!ها يف حضرتهورفع صوتِ ،!صلى اهللا عليه وآله وسلم    بعدالة النيب 

عائشة أمامه!.

عـروة، بنهشامعنسليمان،عنأخي،حدثين: قالإمساعيل،حدثنا
نكُـ وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولنساءأنّ:عائشةعنأبيه،عن

سلمةأماآلخرواحلزبوسودة،وصفيةوحفصةعائشةفيهفحزبحزبني،
قـد املـسلمون وكـان ،وسـلم ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولنساءوسائر
عنـد كانـت فإذاعائشة،وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولحبعلموا

،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول إىليهديهاأنيريدهديةأحدهم
عائـشة، بيـت يفوسـلم   ) وآله(عليههللاصلىاهللارسولكانإذاحىترهاأخ

بيـت يفوسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولإىلااهلديةصاحببعث
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـي كلّ: هلـا فقلـن سـلمة أمحزبمفكلّعائشة،

صـلى اهللارسـول إىليهـدي أنأرادمـن : فيقولالناس،ميكلّوسلم  ) وآله(
نـسائه، بيـوت مـن كـان حيـث إليـه افليهـده هديـة، وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللا
يلقـال مـا : فقالـت ها،فـسألن ،شـيئاً هلـا يقـل فلـم قلن،مباسلمةأممتهفكلّ

هلـا يقـل فلـم ،أيـضاً إليهـا دارحـني متـه فكلّ: قالـت ميهفكلّهلا،فقلنشيئا،
فـدار ،يكلمِكحىتميهكلّ: هلافقلنشيئا،يلقالما: فقالتفسألنها،شيئا،
ثوبيفوأنايأِتينملَالوحيفإنّعائشةيفتؤذيينال: هلافقالمته،فكلّإليها

مثاهللا،رسـول يـا أذاكمناهللاإىلأتوب: فقالت: قالت،عائشةإالمرأٍة،إ
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٢٠

إنهندعإىلفأرسلت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولبنتفاطمةنَو
العدلاهللاكندِشنينساءكإنّ: تقولسلم و) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

بلـى، : قالـت ؟أحـب مـا نيحتـب أالنيـة بيـا :فقـال متهفكلّ،بكرأيببنتيف
نلْفأرسـ ترجـع، أنْتفأبـ إليـه، ارجعـي : فقلـن ،نهتفأخرب،إليهنتعجرفَ

العـدل اهللاكندِشنـ ينساءكإنّ: وقالتفأغلظت،فأتته،جحش،بنتزينب
قاعـدة وهـي عائـشة تناولـت حـىت هاصـوت تعفَرفَقحافـة، أيببنإبنتيف

عائـشة، إىللينظـر وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولإنّحىتتها،فسب
فنظـر : قالتأسكتتها،حىتزينبعلىتردعائشةفتكلمت: قالم،تكلّهل
)١(..بكرأيببنتهاإن:الوقعائشة،إىلوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيب

عن صلى اهللا عليه وآله وسلم نرى معارضة ازواج النيب ا احلديثيف هذ
ن رسلْأنْ أوبعد ! طلبِه إهداء اهلدايا له عندما يكون يف بيت عائشة وميله هلا

صلى اهللا عليـه    اىل النيب    )ثاين من أزواجه  من احلزب ال  (زينب بنت جحش  
انّ نساءك ينشدنك اهللا العدل يف بنت       : وقالت! تأتته فأغلظ  ،وآله وسلم 

تهاحىت تناولت عائـشة وهـي قاعـدة، فـسب    ! افرفَعت صو! ابن ايب قحافة  
.!)ول من أزواجهوهي من احلزب األ(

زينب بنت (صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب م يزجر أو ينه ترى ملاذا لَ
يـذَكّرها  ولَـم ! )عائـشة (آلخـرة عن سب حبيبة قلبه وزوجته يف ا       )جحش
!؟أَمامههاها سبتون، كَبفسقها

.٢٥٨١احلديث . ن أهدى اىل صاحبهباب م/ كتاب اهلبة وفضلها/ صحيح البخاري)١(
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٤٢١............................................................................................المؤمنینأُمهات: الفصل السادس

بأنّ ، لذلك كانت زينب بنت جحش واثقةً!عائشة لَم تكن مؤمنةًأَم إنّ
ال ينطبـق    ،)سـباب املـؤمن فـسوق     : (صلى اهللا عليه وآله وسلم    حديث النيب   

.مصلى اهللا عليه وآله وسلوذلك عندما سبتها أمامه .. عليها

ربـه عـسى {:باآلية اخلامسة من سـورة التحـرمي املباركـة         ذَكَّرتها وكأنها
إِنــن ــريًاأَزْوجــًايبدِلَــهأَنطلَّقَكُ خــنكُن مــسلِمــتٍام مِنؤـاَقتٍام ـاَتتٍانِتـَ تٍائبـ

اعاستٍابِدتٍائحبكاراًوتٍاثَيَأب{..

مل أزل حريـصاً    : اهللا عنـهما، قـال     عن عبد اهللا بـن عبـاس رضـي        .... 
وسـلم  ) وآله(على انْ أسأل عمر  عِن املرأتني من ازواج النيب صلى اهللا عليه            

غَت قُلُوبكُمـا             {:اللّتني قال اهللا هلمـا     صـ ـا إَِلـى اللَّـِه فََقـدتَُتوب إِن{   ـتججفَح ،
ديـه مـن   معه، فعدلَ وعدلت معه بـاإلداوة، فتـربز حـىت جـاء فـسكبت علـى ي       

زواج النيب صلى اهللا أمِن املرأتان من ! فقلت يا امري املؤمنني،اإلداوة، فتوضأ
إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت {:تان قال اهللا عزوجلّ هلمااللّوسلم ) وآله(عليه

)١(...عائشة وحفصة! واعجباً لك يا ابن عباس: فقال؟}قُلُوبكُما

.٢٤٦٨احلديث . باب الغرفة والعِلية املشرفة/ كتاب املظامل/ صحيح البخاري)١(
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٤٢٢

!ية التطهري؟آمشموالت ب،صلى ا عليه وآله وسلمنيب هل نساء ال
عـن األصـبغ، ثنـا : قـال واضـح، بـن حيـىي ثنـا : قالمحيد،ابنحدثنا

عـنكُم لِيـذْهِب اللَّـه يِريدإِنَّما{: السوقيفيناديعكرمةكان: قالعلقمة،
سجَلالرتِأَهيالْبكُمرطَهياوقال،}تَطْهِري:نلَزـلَّى الـنيب نـساء يفتاهللاص

)١(.ةخاصوسلم ) وآله(علَيِه

ال يوجد عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم عداٌء شخصي مع 
وإنما هم مأمورون ،صلى اهللا عليه وآله وسلمواحدٍة من زوجات الرسول 

مـد هللا الّـذي     وإذا كُن من أهل البيت النبوي، فاحل      . بإحترامهن بشكٍل عام  
لَنا من الّذين يذكرونجعلّي على النيب، فنقول يف صالتنا عليههصعندما ن ن :

.وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

جيـوز الطعـن   ، إنّ مـن الـرواة الثقـات، الّـذين ال      )هداك اهللا (ثُم الحظ   
، كالبخاري ومسلم، مـن يلعـن أُمهـات    )!الصحيحة(فيهم يف كتبكم احلديثية     

تفـسري  و.٦٠٣صـفحة  / اجلـزء الـسادس   / والـدر املنثـور   . ٣٦٥صـفحة   / ٦اجلزء  / تفسري إبن كثري  )١(
.٢٦٧صفحة / ٢٠اجلزء / الطربي
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!.ني، إذا كُن من أهل البيتاملؤمن

، يلعـن الّـذين أَذهـب اهللا عنـهم الـرجس            )مـروان بـن احلكـم     (فها هـو    
ورغـم   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    وطهرهم تطهرياً، والّذين أَوصى ِبهم النيب       

. )!اخلالدين يف اجلنة(ذلك فهو من الصحابة 

ة، عن عطاء بن    حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي، حدثنا محاد بن سلم        
كنـت بـني احلـسني واحلـسن ومـروان يتـشاتمان،        :السائب، عن أيب حيـىي قـال      

....أهل بيٍت ملعونون: فقال مروانفجعل احلسن يكف احلسني، 

)١(.إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد

وإِن فَرِيًقا مِنهم {: وللحقيقة، وخوفاً من أنْ تنطبق علينا اآلية الكرمية
من سورة البقرة، إرتأيت بيان ١٤٦اآلية .. }تُمون الْحق وهم يعلَمونلَيْك

:هذه احلقائق

،كما مر يف يستشهد بقولِه(، الّذي )بن عباسإموىل (إنّ عكرمة : أوالً
القرآن العظـيم  لطربي، وتفسري جامع البيان ل، وتفسري للسيوطيالدر املأثور 

) وآله(نزلَت يف نساء النيب صلى اهللا عليه )آية التطهرييقصد(أنها : )بن كثريإل
، كـان كـذّاباً،   !نزلَت يف نساء النيب خاصة: وكان ينادي يف السوق    ،وسلم

!.ومضطرب احلديث، وغري ثقة

ي كمـا كـذّب   لَـ عتكـذب ال: قال ابـن عمـر لنـافع   : بن اجلوزيإيقول  

.٦٧٦٤احلديث . ١٣٥صفحة / ١٢اجلزء / مسند أيب يعلى)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٢٤

)١(!!عكرمة على ابن عباس

سألت ابـن سـريين عـن عكرمـة       : ن الصلت بن دينار   ع: ويقول الذهيب 
، !!رأيت عكرمة وكان غري ثقة: ، وقال فيه ابن ايب ذئب!!كذّاب.... .:فقال

)٢(!!عكرمة مضطرب احلديث: قال امحد بن حنبل

صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ففيه أنّ نساء النيب )صحاحكم(إقرأ : ثانياً
!:لسن من أهل بيته

كار بن الريان، حدثنا حـسان يعـين ابـن إبـراهيم، عـن         حدثنا حممد بن ب   
دخلنـا  : ، قالعن زيد بن أرقم سعيد وهو ابن مسروق، عن يزيد بن حيان،         

) وآله(لقد رأيت خرياً، لقد صاحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه فقلنا له
: وصلّيت خلفه، وساق احلديث بنحو حديث أيب حيان، غري أنه قـال            ،وسلم

أحدمها كتاب اهللا عز وجلّ، هو حبل اهللا، مـن    : وإني تارك فيكم ثقلني    أال" 
مـن أهـل   : وفيه فقلنـا   ،"اتبعه كان على اهلدى، ومن تركه كان على ضاللة        

ال، وأمي اهللا إنّ املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، : بيته؟ نساؤه؟ قال
        طلّقها فترجع إىل أبيها وقومها، أهل بيته أصلهموا    مث يروعصبته الذين ح ،

)٣(.الصدقة بعده

أزواجـه علـى الـصدقة حتـرمي يففـ هـذا وعلـى (..:يقـول إبـن تيميـة   
.٢٣٣٤ترمجة / ١٨٢صفحة / اجلزء الثاين/ الضعفاء واملتروكني)١(
.٩ترمجة / ٢٧-٢٥صفحة / اجلزء اخلامس/ ِسيِر أعالم النبالء)٢(
. باب من فـضائل علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه        / فضائل الصحابة   كتاب  / صحيح مسلم  )٣(

.٦٢٥٤احلديث 
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قولوهو،بيتهأهلمننسلَإحدامها،أمحدعنروايتانبيتهأهلمنوكوم
)١(. ).عنهصحيحهىفمسلمرواهيذالّ،رقمأبنزيد

آيـة  حـول    الـشيخ إبـن تيميـة     الحـظ رأي    ،  )هداك اهللا (واآلن: ثالثاً
:التطهري

وقد روى اإلمام أمحد والترمذي وغريمها عن أم سلمةَ أن هذه اآليةَ ملـا   (
ِكـساَءه علـى علـي وفاطمـةَ     وسـلم  ) وآلـه (نزلت أدار الـنيب صـلَّى اللَّـه علَيـِه        

ب اللـهم هـؤالء أهـلُ بـييت، فأَذِْهـ     : "واحلسِن واحلسِني رضي اهللا عنهم، فقال    
".عنهم الرجس وطَهرهم تطهرياً

: ا قـال وسنته تفَسر كتاب اهللا وتبينه، وتـدلُّ عليـه وتعبـر عنـه، فلمـ      
- مع أن سياق القرآن يدلُّ على أن اخلطاب مع أزواجه -" هؤالء أهلُ بييت"

فهؤالء أَحق بأنْ علمنا أنّ أزواجه وإنْ كُن من أهِل بيتِه كما دلَّ عليه القرآن،
يكونوا أهلَ بيته، ألنَّ صلةَ النسب أقوى من صلة الصهر، والعرب تطِلق هذا 

..البيان لإلختصاص بالكمال ال لإلختصاص بأصل احلكم

ولَما بين سبحانه أنه يريد أن يذِْهب الرجس عن أهِل بيِته ويطَهرهم          ..
ألقـرِب أهـِل بيتـِه وأعظِمهـم       وسـلم   ) وآله(ه علَيهِ   تطهرياً، دعا النيب صلَّى اللَّ    

وسيدا شـباب أهـل      -رضي اهللا عنهما     -علي وفاطمةُ   : إختصاصاً به، وهم  
اجلنة، جمع اهللا لَهم بني أنْ قَضى لَهم بـالتطهري، وبـني أنْ قَـضى لَهـم بكمـال         

ذلك ما دلَّنا على أنَّ إذهاب فكان يف ،وسلم) وآله(دعاء النيب صلَّى اللَّه علَيِه 

.٤٦٠ص. كما صلّيت على إبراهيم: رسالة يف قوله: باب/ ٢٢اجلزء/ جمموع الفتاوى)١(
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الرجِس عنهم وتطهريهم نعمةٌ من اهللا ليسِبغها عليهم، ورمحةٌ من اهللا وفـضلٌ             
)١(.إنتهى كالم إبن تيمية.)...يبلغومها مبجرد حوهلم وقوملَم

ه بآيـة  ؤيـأىب أنْ تـشمل نـسا   ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم  النيب  : رابعاًً
!:التطهري

) وآلـه (قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : قال ،سعيد اخلدري عن أيب   
ِفــي، ويف علــي، وفاطمــةَ، وحــسٍن : نزلــت هــذه اآليــة يف مخــسة:وســلم

ــرُكم     {: وحــسٍني َطهيــِت و يــَل اْلب َأه سجــر ــنُكم ال ع ــْذِهب ِلي ــه ــد اللَّ ــا يِري ِإنَّم
)٢(. }َتْطِهريا

:ن أيب حامت، بقولهوقد أثىن إبن تيمية على إب

مثل تفسري حممد بن جرير الطربي،    أهل العلم الكبار أهل التفسري،      .. (
وابن املنذر، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحـيم،  ، وإبن أيب حامت،  وبقي بن خملد  

..فلم يذكروا فيها املوضوعاتوأمثاهلم،

بر مـن العلمـاء األكـا     ، وأيب بكر بن املنذر، وغريهـم        وإبن أيب حامت  ... 
الذين هلم يف اإلسالم لسان صدق، وتفاسـريهم متـضمنة للمنقـوالت الـيت              

)٣(. )..يعتمد عليها يف التفسري

.٧٥و٧٤صفحة / اجلزء الثالث/ جامع املسائل)١(
إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه لِيـْذهِب عـنكُم      {: قولـه تعـاىل   -تفـسري سـورة األحـزاب       / تفسري إبن أيب حـامت    )٢(

.١٧٦٧٣احلديث / ٣١٣١صفحة / الد العاشر/ }الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِريا
.١٧٩و١٣ص / ٧ج / منهاج السنة)٣(
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:يقول إبن كثري يف تفسريه آلية التطهري املباركةو

حدثنا أيب، حدثنا سريج بن يـونس أبـو احلـارث،       : قال ابن أيب حامت   ...
: ، عن عم لـه قـال  -وشب  ابن ح : يعين -حدثنا حممد بن يزيد، عن العوام       

تسألين :فقالتدخلت مع أيب على عائشة، فسألتها عن علي رضي اهللا عنه، 
،وسـلم ) وآلـه (عن رجٍل كان من أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه      

لقد رأيت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         وكانت حتته إبنته وأحب الناس إليه؟       
: " وفاطمةَ وحسناً وحسيناً، فألقى عليهم ثوباً فقالدعا علياًوسلم ) وآله(

: قالـت ". اللهم، هؤالء أهل بييت، فأذِهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً       
فقلت منه وتن؟ فقال: فَدِك : " يا رسول اهللا، وأنا من أهل بيتكفإن ،يحنت

)١(".على خري

،عن حيىي بن عبيد    ،ألصبهاينحدثنا حممد بن سليمان بن ا      ،حدثنا قتيبة 
عن عمـر بـن أيب سـلمة ربيـب الـنيب صـلى اهللا عليـه         ،عن عطاء بن أيب رباح    

) وآلـه (لَما نزلت هذه اآليـة علـى الـنيب صـلى اهللا عليـه           : قال ،وسلم) وآله(
ريا إِنَّما يرِيد اللَّه لِيْذهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم      {وسلم   يف }تَطْهـِ

بيت أُم سلمة، فدعا فاطمة وحـسناً وحـسيناً، فَجلَّلَهـم بكـساٍء وعلـي خلـف           
اللهم هؤالء أهـل بـييت فأذِهـب عنـهم الـرجس      : ظهره، فَجلَّلَه بكساٍء مث قال  

أنـِت علـى   : قالت أم سلمة وأنا معهـم يـا نـيب اهللا؟ قـال            وطَهرهم تطهرياً، 
...مكانِك، وأنِت على خري

.٣٦٨صفحة / اجلزء السادس/ تفسري إبن كثري)١(
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)١(..صحيح: حتقيق األلباين

حــدثَنا عبــد الْمِلــِك يعِنــي ابــن أَِبــي  : حــدثَنا عبــد اِهللا بــن نميــٍر، قَــالَ 
حدثَِني من سِمع أُم سلَمةَ، تـذْكُر أَنَّ       : سلَيمانَ، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، قَالَ      

كَـانَ ِفـي بيِتهـا، فَأَتتـه فَاِطمـةُ ِببرمـٍة، ِفيهـا        وسلم ) وآله(علَيِه النِبي صلَّى اهللاُ  
فَجـاءَ  : قَالَـت " ادِعي زوجِك وابنيـِك   : "خِزيرةٌ، فَدخلَت ِبها علَيِه، فَقَالَ لَها     

ــأْكُ    وا يــس ــِه، فَجلَ لَيلُوا عخــد ــسن، فَ الْحو ،نيــس الْحو ،ــي ــك  عِل ــن ِتلْ لُونَ ِم
       ـِريبياٌء خِكـس ـهتحكَّـاٍن تلَـى دع ٍة لَـهامنلَى مع وهِة، وِزيرالْخ . ـا  : قَالَـتأَنو

ا يِريـد اُ لِيـْذهِب    {: أُصلِّي ِفي الْحجرِة، فَأَنزلَ اُهللا عـز وجـلَّ هـِذِه اآليـةَ         إِنَّمـ
فَأَخذَ : قَالَت.األحزاب-٣٣./ }الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِريًاعنكُم الرجس أَهلَ

: لِْكساِء، فَغشاهم ِبِه، ثُم أَخرج يده، فَأَلْوى ِبها ِإلَى السماِء، ثُم قَالَافَضلَ 
"سجالر مهنع ِتي، فَأَذِْهباصخِتي ويلُ بالِء أَهؤه ما، اللهطِْهريت مهرطَهو ،

" اللهم هؤالِء أَهلُ بيِتي وخاصِتي، فَأَذِْهب عنهم الرجس، وطَهرهم تطِْهرياً
قَالَت :فَقُلْت ،تيأِْسي الْبر لْتخولَ اِهللا، قَالَ: فَأَدسا ري كُمعا مأَنِك : "وِإن

".ِإلَى خيٍرِإلَى خيٍر، ِإنِك 

الحظ تعليق الشيخ األرنؤوط، وقـول الـسندي الغريـب عنـد شـرح             
: احلديث

خزيرة، هي كالعصيدة، إالّ : قوهلا: قال السندي... حديث صحيح(

باب مناقب أهل بيـت الـنيب صـلى        / كتاب املناقب / اجلزء الثالث / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )١(
.٣٧٨٧احلديث . ٥٤٣صفحة . وسلم)وآله(اهللا عليه 
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إنِك . "املراد ِبها القَِطيفَة: على منامٍة له، قيل. أنها تطبخ بلحٍم يقطّع صغاراً
اهر القرآن الدخول، فيحتمـل أنّ      ظاهره عدم دخوهلا فيهم، وظ    ": إىل خري 

املــراد بكوــا إىل خــري أنهــا داخلــة البتــة، كمــا هــو ظــاهر ســوق القــرآن، 
)١(.)فليتأَمل

إنّ إحدى أمهات املؤمنني، وهي عائشة، تقر بأنها غري مشمولة : خامساً
صـلى اهللا  ، وذلك عندما إعترفت بأنها أحدثَت بعد رسـول اهللا           !ذه اآلية 

!آله وسلمعليه و

وكانـت تحـدث نفـسها    قالت عائشة : عن قيس بن ايب حازم، قال ... 
وايب بكــر،وســلم ) وآلــه(انْ تــدفن يف بيتــها مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

حـدثاً،  وسـلم   ) وآلـه (إني أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه         : فقالت
..)فدِفنت بالبقيع(إدفنوين مع أزواجه 

)٢(.على شرط البخاري ومسلم: يف التلخيصتعليق الذهيب 

خطب رسول اهللا صلى    : قال -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس    ... 
إنكم حمشورون اىل اهللا حفاةً عراةً ! أيها الناس:(فقال،وسلم) وآله(اهللا عليه  

إىل }كُنا َفـاعِلِني كَما بدأْنَا أَولَ خلٍْق نُعِيده وعدا علَينا إِنَّا    {:، مث قال  )غُرالً
إبـراهيم، أال   :أال وانّ أول اخلالئق يكسى يوم القيامة      (:مث قال آخر اآلية،   

/ وسـلم ) وآلـه (بـاب حـديث أُم سـلمة زوج الـنيب صـلى اهللا عليـه            / ٤٤ج  / مسند اإلمام أمحـد    )١(
.٢٦٥٠٨احلديث . ١١٨ص

.٢٣١٥/ ٦٧١٧احلديث . ٧صفحة / كتاب معرفة الصحابة/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٣٠

! يـارب : وإنه يجاء برجـاٍل مـن أُمـيت، فيؤخـذ ـم ذات الـشمال، فـأقول        
إنك التدري ما أحدثوا بعدك؟ فـأقول كمـا قـال العبـد             : فيقال! أُصيحايب

ت أَْنـت الرقِيـب          وكُنت علَيهِم {:الصاحل تَنِي كُنـفَّيا تَـو فَلَمـ فِيهِم تما دا مهِيدش
هِملَيمإ(: ، فيقال}عهقْتين على أعقاِبهم منذ فار١(.)نّ هؤالء لَم يزالوا مرتد(

:وعن احلدث، يقول اإلمام الذهيب

)٢(. )..تعين باحلدث مسريها يوم اجلمل: قلت(

اآلية / بقوِلك تباركت وتعاليت يف سورة الزمراللهم إجعلنا مشمولني
١٨ :

ـــداهم ا { هـ الَّــــِذين أُوَلئِــــك هنـــس َأحـ ـــون تَِّبعـَل فَياْلقَــــو ونتَِمعـــس يـ الَّــــِذين ُ
.}وأُولَئِك هم أُولُوا األَلْبابِ

ـا َتـوفَّيَتنِي     وُكنت عَليهِم شـِهيدا مـا   {باب  / كتاب تفسري القرآن  / صحيح البخاري )١( فَلَم ِفـيِهم ـتمد
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنْتو هِملَيع قِيبالر أَْنت ت٤٦٢٥احلديث . }كُن.

.١٩٣ص/ عائشة بنت الصديق أيب بكر التيمية: ١٩باب / اجلزء الثاين/ِسيِر أعالم النبالء)٢(
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أبو بكر
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٤٣٣

؟نين األوليكان مع املهاجرأم . .هل كان يف الغار. .أبو بكر

صلى ىل املدينة وكان النيب إاملسلمني حينما هاجروا ثنا التاريخ أنّ  حيد
يب أمـوىل  (باملـسلمني سـامل    كان يـصلّي  مل يهاجر، بعداهللا عليه وآله وسلم     

وهي موضع بقباء،يف منطقة العصبة)ذيفةح.

ه كـان أقـرأَهم،     نـ أوالسبب يف تقدمه على وجوه املهاجرين األولني،        
.واحلال إنه عبد وموىلً أليب حذيفة

ر يف ميها أهل الستهمصنفاِتوهذه احلادثة أثب..

ملَاّ قـدم املهـاجرون األولـون العـصبة     : قالعن نافع، عن ابن عمر    .. 
كان ،وسـلم ) وآلـه (، قبل مقدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    )موضع بقباء (

)١(.فة وكان أكثرهم قرآناًحذييؤمهم سامل موىل أيب

. ٦٩٢احلديث . العبد واملوىلباب إمامة / كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٣٤

من هم الذين كانوا يصلّونَ خلف سامل       : ولنسأل البخاري ونقول له   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    قدوم الـنيب  أي قبل(موىل ايب حذيفة يف هذه الفترة، 

؟ )إىل املدينةوسلم 

:)صحيحه(ويجيبنا عنهم البخاري يف 

اخـربين ابـن جـريج،    : حدثنا عبد اهللا بن وهب: حدثنا عثمان بن صاحل 
يؤم املهاجرين )موىل ايب حذيفة(كان سامل : قالنّ نافعاً أخربه، أنّ ابن عمر أ

فـيهم  يف مـسجد قُبـاٍء،     وسلم  ) وآله(االولني، واصحاب النيب صلى اهللا عليه     
)١(..وزيد وعامر بن ربيعة،بو سلمةأو،وعمر،بكٍرأبو

هما روايةٌ واحدة، بدليل أنّ ذي يظهر من النقلني أنالحظ هداك اهللا، فالّ
.تان عن ابـن عمـر، والـراوي عنـه يف كلتـا الـروايتني هـو نـافع                  يهما مروي تكل

عهما جزئني ليفرقها على األبـواب، كمـا هـي عادتـه          والظاهر أنّ البخاري قطّ   
.جزاءأة ىل عدإالرواية يءمن جتز

ابأواحلال أنّ،كيف رويتم هذا: فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو
يف الغار يف تلك الفترة؟صلى اهللا عليه وآله وسلم بكر كان مع النيب 

هنا إضطرب شراح البخـاري ورواة األحاديـث، وأصـابهم       : اجلواب
.!اهلَول والفزع من رواية ابن عمر، وعدوه من املشكالت

على طبق روايـة  ىل أنّ هذا صحيحإيذهب يينالعالعالّمة بدر الدين ف
!!رابن عم

.٧١٧٥احلديث . باب استقضاء املَوايل وإستعماهلم/ كتاب االحكام)١(
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٤٣٥.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

،!لعلّ، ويحتمل: العسقالين ذهبا إىل التأويل بـإبن حجر والبيهقي و
: وإليك أقواهلم

:العيينيقول 

 ..)أيب بكٍر: فإنْ قلت داً، عرضي اهللا تعاىل عنه يف هؤالء مشكلٌ جد
ال إشكال إالّ على قول ابن عمر أنّ : قلت.ألنه إنما هاجر يف صحبة النيب

)١(. )..النيبذلك كان قبل مقدم

:يقولالروايتني ركَذَبعد أن،والبيهقي

قال الشيخ كذا، قـال يف هـذا وفيمـا قبلـه وفـيهم أبـو بكـر وعمـر،              (.. 
) وآلـه (، فإنه إنما قدم أبو بكر  مع الـنيب صـلى اهللا عليـه      ولعلّه يف وقٍت آخر   

ويحتمل أنْ تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعـده، وقـول الـراوي     ،وسلم
)٢(.).أراد بعد قدومه، واهللا أعلموفيهم أبو بكر،

:يقول إبن حجر العسقالينو

صـحبة هاجرإنماألنهفيهمبكرأيبعدإستشكالعنواجلواب(..
كانذلكأنّعمربنحديثيفوقعوقد،وسلم) وآله(عليه اهللاصلىالنيب
بأنـه البيهقيجوابتركَذَو  .وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمقدمقبل

) وآله(اهللا عليهصلىالنيبحتولأنبعديؤمهمإستمرسامليكونأنيحتمل

صـفحة  / بـاب إستقـضاء املـوايل وإسـتعماهلم    / ٣٥اجلـزء   / عمدة القاري شرح صحيح البخـاري     )١(
.٧١٧٥احلديث . ٢٧١

.باب إمامة املوايل/ ٨٩صفحة / ٣ج / السنن الكربى)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٣٦

أنفيحتمـل هـا، ِبمـسجده بنـاء قبلأيوبأيببدارونزلاملدينةإىلوسلم  
)١(.)..قباءإىلجاءإذاخلفهيصلّيبكرأبوفكان:يقال

بكر مل يكن مع النيب اأببن عمر أنّإفال إشكال على طبق رواية : إذن
يف الغار، وإنما كان يف املدينة يصلّي خلف سامل  صلى اهللا عليه وآله وسلم      

والذي أجاب عنه البيهقـي تفـصيلياً عـن هـذا اإلشـكال             . موىل أيب حذيفة  
:بإجابتني

:اإلجابة األوىل

لعلّ صالة أيب بكر خلف سامل كانت يف وقت آخـر، ولـيس قبـل قـدوم            
.مكةوإنما بعد قدومه من،وسلم) وآله(عليهالنيب صلى اهللا

:ويشكَلُ على هذا اجلواب

، وهو خمالف لظاهر الرواية، ِمن )لعلّ: (إنه إحتمالٌ وإجابةٌ بـ: أوالً
من مكة، صلى اهللا عليه وآله وسلم أنّ صالة سامل ِبهم كانت قبل قدوم النيب 

صلى اهللا عليه ومل يكن مع النيب وهذا يعين أنه كان يف املدينة مع املهاجرين،
.يف الغاروآله وسلم 

إستمر ِبهم يف الصالة بعد قدوم النيباًهو الدليل على أنّ ساملما: ثانياً
إىل املدينة؟صلى اهللا عليه وآله وسلم 

بل الدليل على خالفه، فقد ذَكَر املؤرخون أنّ صـالة سـامل ِبهـم كانـت                

احلـديث  . ١٦٨ص / بـاب إستقـضاء املـوايل وإسـتعماهلم      / كتـاب األحكـام   / ١٣ج  / فتح الباري )١(
٧١٧٥.
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٤٣٧.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

.إىل املدينةوآله وسلم صلى اهللا عليهقبل قدوم النيب 

أنّ ساملاً  ،  يف معرفة األصحاب   اإلستيعاب: كتابهيف   وذكر ابن عبد الرب   
قبل قـدوم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        فيهم عمر،   كان يؤم املهاجرين بقباء،     

)١(.املدينةوسلم ) وآله(

:ويف الطبقات الكربى

ن أيب كعـب  عـ ،حدثين أفلح بن سـعيد  : قال أخربنا حممد بن عمر، قال     
فيهم عمـر بـن   املهاجرين بقباء،   كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم     : القرظي قال 

.وسلم) وآله(، قبل أن يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليهاخلطاب

قال أخربنا أنس بن عياض، وعبد اهللا بن منري، عن عبيـد اهللا بـن عمـر،              
ا مـن مكـة إىل املدينـة    قَـِدمو ماّأنّ املهاجرين األولني لَعن نافٍع، عن بن عمر،

أكثرهم ، ألنه كانم سامل موىل أيب حذيفةهمأَفَنزلوا بالعصبة إىل جنب قباء، 
.قرآناً

عبد ، وأبو سلمة بنفيهم عمر بن اخلطابقال عبد اهللا بن منري يف حديثه 
)٢(.األسد

)أبو بكر(صاحب الطبقات وتِبعه ابن عبد الرب، حذَفا إسم واملالحظ أنّ
.من الرواية

يحتمل أنْ تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول :اإلجابة الثانية

.٦٨صفحة / اجلزء الثاين)١(
.٨٨-٨٧صفحة / اجلزء الثالث/ الطبقات الكربى إلبن سعد)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٣٨

وفيهم أبو بكٍر، أراد بعد قدومه، واهللا أعلم؟الراوي 

:ويشكَلُ على هذا اجلواب

أنّ الرواية صرحيةٌ يف أنّ صالة سامل ِبهم كانت قبل قدوم رسـول             : أوالً
.املدينةإىلصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا 

ونطاِلب بالدليل على أنّ ساملاً صلّى ِبهم أيضاً بعد قدوم النيب األعظم 
. إىل املدينةصلى اهللا عليه وآله وسلم 

صلى اهللا عليه إذْ من املعلوم أنّ النيب . أنّ الدليل على خالفهتبين وقد 
ك كان يأمر بعض الصحابة للصالة نيابةً عنه فيما اذا كانت هنا         وآله وسلم   

.حالة إضطراٍر، كسفٍر ومرٍض

ما الذي أدى بساٍمل أنْ يصلّي باملسلمني بعـد قـدوم الـنيب            : فهنا نسأل 
صلى اهللا عليه ؟ هل هو السفر؟ واحلال أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم 

.حاضر يف املدينةوآله وسلم 

هللا عليه  صلى ا أم هو املرض؟ واحلال أنه لَم يذكُر املؤرخون أنّ النيب           
.مِرض بعد وصوله اىل املدينة مباشرةًوآله وسلم 

كـان مهتمـاً بـصالة    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        مع اإللتفات أنّ الـنيب      
- قام )روحي فداه(اجلماعة إهتماماً بالغاً النظري له، حبيث أنه يف مرض وفاته 

وصلّى -سورجاله تخطّان األرض وهو متكئٌ على علي عليه السالم والعبا
.)كما هو مذكور يف الصحاح(باملسلمني يف املسجد وخطب فيهم، 
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٤٣٩.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

لو صح أنّ صالة أيب بكٍر خلف ساٍمل كانت بعد قـدوم الـنيب مـن          : ثانياً
   كان حاضراً يف املدينة آنـذاك،    صلى اهللا عليه وآله وسلم      همكة، فهذا معناه أن

وهـل  .يف صـالته؟ لم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـ    فكيف تقدم سامل على الـنيب   
؟صلّى خلف ساملصلى اهللا عليه وآله وسلم يحتملُ أنْ يكون النيب 

خلف ساٍمل، لكانت منقبـةً     صلى اهللا عليه وآله وسلم      فلو صلّى النيب    
   ها املؤرنسمع بذلك    عظيمةً لساٍمل، ذَكَر ولو إحتملنـا أنّ    !. خون، ولكننا لَم

املسلمني أنْ يصلّوا خلف ساٍمل، ويقتدوا أَمر صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب 
.به لَوصلَ إلينا ذلك، واحلال أنه ال يوجد يف كُتب التأريخ أثر له

أبا بكٍر بالصالِة ِبهم؟ صلى اهللا عليه وآله وسلم ثُم ِلماذا لَم يأمر النيب 
. !.؟مع أنه أكثر فضالً من ساٍمل

!األسئلة املطروحة، فهل ِمن مجيب؟ننتظر اجلواب املُقنع والشايف ِلهذه 

صـلى اهللا عليـه    عائشة كيف تكَذّب وجود والدها مع النيب        مثّ الحظ   
حبـق أيب بكـٍر يف القـرآن    يف الغار، فهي تقر بعدم نزول أَيـِة آيـةٍ   وآله وسلم   

!الكرمي

حدثنا ابو عوانة، عن ايب بشر، عن يوسـف        : حدثنا موسى بن امساعيل   
كان مروان على احلجـاز، اسـتعمله، فخطـب فجعـل يـذكر       :بن ماهك، قال  

يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد ابيه، فقال له عبد الرمحن بن ايب بكر شـيئاً،      
انّ هـذا الـذي     : خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقـال مـروان         : فقال

فقالت عائشة من . }انِنِيوالَّذِي قَالَ ِلواِلديهِ أُفٍّ لَكُما أَتَِعـد  {: انزل اهللا فيه  
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٤٠

)١(..ما أنزل اهللا فينا شيئاً من القرآن، إالّ أنّ اهللا أنزل عذري:وراء احلجاب

الحظ كيف أيد عبـدالرمحن عائـشةَ، وأمـضى قوهلـا بـسكوته        : أقول
كمـا يف بعـض     (ه  ألنـ ! وإقراره، ولو كان خالف ذلك لعارضها بآيـة الغـار         

ووأب ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب   مع كان موجوداً )!الروايات الكاذبة 
فريحل ليالً، -هو غالم شاب لقن ثقف و-، ويبيت عندمها !يف الغاربكٍر 

من عندمها سحراً فيصبح من قريٍش مبكة كبائٍت، فال يسمع أمراً يكاداِن بِه 
)٢(.!إالّ وعاه، حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم

.٤٨٢٧احلديث . }والَِّذي قَالَ لِوالِديهِ أُفٍّ َلكُما{باب / كتاب التفسري/ صحيح البخاري)١(
.٥٨٠٧احلديث . باب التقنع/ كتاب اللباس/ نفس املصدر السابق)٢(
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٤٤١

كان، أميهجرصلى ا عليه وآله وسلم لرسول األكرم هل كان ا
!عندما أمر أبا بكر بالصالة بالناس؟!!مسحوراً

حدثنا حسني، عن زائدة، عن عبد امللـك        : حدثنا إسحاق بن نصٍر قال    
مـرض الـنيب صـلى اهللا       : يب موسى قال  حدثين أبو بردة، عن أ    : بن عمٍري قال  

، قالت با بكر فليصلِّ بالناسأمروا : قالفاشتد مرضه فوسلم ) وآله(عليه
قال مروا ن يصلي بالناس، أيستطع لَم ه رجلٌ رقيق اذا قام مقامكنإ: عائشة

فأنكُن ،با بكر فليصلّ بالناسأمري : ، فعادت فقال با بكر فليصلّ بالناس   أ
فأتاه الرسول فصلى بالناس يف حياة النيب صـلى اهللا عليـه          ،صواحب يوسف 

!!سلمو) وآله(

حـدثين يـونس،    : حدثنا إبن وهب، قـال    : حدثنا حيىي بن سليمان، قال    
دا اشـت مـ لَ: خـربه عـن ابيـه قـال    أنـه أ عن محزة بن عبـد اهللا  عن إبن شهاٍب،  

مروا : ه قيل له يف الصالة فقالوجعوسلم ) وآله(برسول اهللا صلى اهللا عليه 
ذا قـرأ غلبـه   إر رجـل رقيـق   با بكـ أإنّ :، قالت عائشةبا بكر فليصلّ بالناس   أ
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٤٢

نكـن صـواحب   إ، )مروه فيصلّي(: مروه فيصلي فعاودته، قال  : قال! البكاء
)١(.يوسف

صلى اهللا ن النيب أل.. يف هذه الرواياتمنقبٍةةيأيب بكر ليست أل: أقول
، وأَمر)روحي له الفداء(به مرض موته شتدقد إكان عندماعليه وآله وسلم 

.!كما كان يزعم عمر بن اخلطاب،!كان يهجرالة،أبا بكر بالص

يـوم ومـا اخلمـيس يـوم : قـال هأنـ عنـهما اهللارضـي عباسابنعن..
صـلى اهللابرسـول شتدإ: فقالاحلصباء،دمعهبخضحىتبكىمثاخلميس؟

لكـم أكتببكتاٍبئتوينإ: فقالاخلميس،يوموجعهوسلم  ) وآله(عليهاهللا
رجه: فقالوا.عتنازنيبعندينبغيوالفتنازعوا،.أبداًبعدهواتضلّلنكتاباً

امِمخريفيهأناذيفالّدعوين،: قال.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول
)٢(... إليهتدعوين

ي يهذي، وهو الكـالم الـذي الينـتظم،         أ،  م بدون وعيٍ  التكلّ: واهلجر
.. يعتد به لعدم فائدتهوال

:سنتهمنهاج ن تيمية يف يقول إب

وسلم ) وآله(وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النيب صلى اهللا عليه (
.واملرض جائز علـى األنبيـاء  . من شدة املرض، أو كان من أقواله املعروفة   

.٦٨٢و٦٧٨احلديثني ..باب اهل العلم والفضل أحق باالمامة/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
بـاب جـوائز الوفـد هـل يستـشفع إىل أهـل الذمـة        / كتـاب اجلهـاد والـسري   / نفس املصدر الـسابق   )٢(

.٣٠٥٣احلديث . ومعاملتهم
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٤٤٣.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

والـشك جـائز   . م يجزم بأنه هجرفشك يف ذلك، ولَ  ؟هذا قال ما لَه أهجر    وِل
ال سـيما    ،وسـلم ) وآلـه (معصوم إالّ النيب صلى اهللا عليـه         على عمر، فإنه ال   

كان مريضاً فَلَـم يـدرِ   وسلم ) وآله(وقد شك بشبهة، فإنّ النيب صلى اهللا عليه    
أكَالمـه كـان مـن وهـج املـرض، كمــا يعـرض للمـريض أو كـان مـن كالمــه          

)١(. )..املعروف الّذي جيب قبوله

 أو رصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         ان النيب ك ،وكما تؤكّد عائشة   ،امب
.!مسحوراً عندما قال ذلك أليب بكٍر

سِحر، حـىت كـان     وسلم  ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه      : عن عائشة ف
)٢(.!يصنعهمولَ،شيئاًعننه صأيخيل إليه 

صلى اهللا عليه وآله األكرم على فرض صحة حديث أمر النيب و: أقول
صالة يف مقامه، فإنه ال داللة لذلك على اإلمامـة الكـربى   أبا بكر بال  وسلم  

)٣(..)وهو أعمى(إستخلف إبن أم مكتوم يؤم الناس فمرةً واخلالفة العظمى، 

:وإليك اآلن رأي إبن تيمية يف اإلستخالف

كلّوليس،أمٍرويلّلكلّمنهبدالنيابٍةنوعاحلياةيفستخالففاإل(.. 
نماُألبعضعلىاحلياةيفستخالفلإلصلحيبعـد يستخلفنْأيصلحةم

.٢٤صفحة / اجلزء السادس)١(
احلـديث  .. بـاب هـل يعفـى عـن الـذمي اذا سـحر      / كتـاب اجلزيـة واملوادعـة   / صـحيح البخـاري  )٢(

٣١٧٥.
. بـاب إمامـة األعمـى     ٦٥/ ١٧٧صـفحة   / اجلـزء األول  / صحيح سنن أيب داود لأللبـاين     : راجع)٣(

.حسن صحيح: وعلّق األلباين على احلديث بقوله. ٥٩٥احلديث 
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،واحٍدغريحياتهيفستخلفإوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفإنّ،املوت
،املنـذر عبـد بـن كبـشري وذلـك ،موتـه بعـد للخالفـة يصلحالنمومنهم
)١(.)..وغريه

: ونـصوصه يف )صـالة أيب بكـر  (وللتأكّد من ضعف أسـانيد حـديث    
، والترمذي، وسنن أيب داود، والنسائي، )البخاري ومسلمكتابي (، واملوطّأ

صلى صالة أيب بكر يف مرض النيب : راجع كتاب.وإبن ماجة، ومسند أمحد
مركـز احلقـائق    / آلية اهللا السيد علـي احلـسيين املـيالين        اهللا عليه وآله وسلم     

ل مـن   ما يـشفي الغليـ    سترى  فهناك  . هـ ١٤٢٧/ الطبعة األوىل / اإلسالمية
..احلقيقة والدليل

.٣٣٩صفحة /٧اجلزء / السنةجمنها)١(
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٤٤٥

!!ألبي بكرٍ يف الصحاح. .صلى ا عليه وآله وسلمستخالف النيب ا
، عن ابيه، عن حممد ابن جبري بـن مطعـم،   حدثنا إبراهيم بن سعدٍ .... 

ترجع نْأها رفأم،وسلم) وآله(إمرأةٌ النيب صلى اهللا عليه أَتت : عن ابيه، قال
قـال عليـه   املـوت؟  : هـا تقـول  م أِجـدك، كأن نْ جئت ولَأرأيت إ : ليه، قالت إ

)١(!!با بكٍرأيت أْجتديين، فَمنْ لَإ: السالم

با بكٍر أىل أنّ إشارة إفيه و)با بكٍرأيت أْجتديين فَمنْ لَإ(: قال القسطالين
)٢(..الصالة والسالمعليه ههو اخلليفة بعد

صـلى اهللا   نّ رسول اهللا    أعي  الصحابة تد سنة  إنّ أتباع مدرسة    : أقول
م يوِص ألحٍد باخلالفة من بعده، فكيف به هنا قد أشـار   لَعليه وآله وسلم    

بـاب قـول الـنيب    / وسـلم )وآلـه (كتاب فضائل اصحاب النيب صلى اهللا عليـه        / صحيح البخاري  )١(
بـاب  / وكتـاب األحكـام  . ٣٦٥٩احلـديث  . لو كنت متخذاً خليالً: وسلم)وآله(صلى اهللا عليه   

حكـام الـيت تعـرف    بـاب اال  / وكتاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة      . ٧٢٢٠احلديث  . االستخالف
.٧٣٦٠احلديث . بالدالئل، وكيف معىن الداللة وتفسريها

.٢٧٢صفحة/ ١٠اجلزء / إرشاد الساري)٢(
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!على خالفة ايب بكر؟

وصـى  أقـد  صلى اهللا عليه وآله وسلم    نْ يكون الرسول االكرم     أفإما  
ها لَعم يوِص بذلك ألحٍد، وجلَنه أمور من بعده، وإما ِلمن يستلم زمام اُأل

!فبأي األمرين نأخذ؟ الوصية أَم الشورى؟.. رىشو

.. فهذا احلديث يرد ويضرب بعرض احلائط     ،أخذنا بأمر الشورى   فإنْ
ة يف هـذه الروايـة ضـعيفة    جـ احلُنّإمر الثاين وهي الوصية، ف    نا باأل ذْخأنْإو

..وباطلة

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف: هاِتواألنّ من ر
.الزهري

)١(. ابن عدي يف كتابه الكامل يف ضعفاء الرجالهركَقد ذَف

قَِدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة .. .:ويقول اخلطيب البغدادي
وســئل عــن الغنــاء فــأفىت . اربـع ومثــانني ومائــة، فأكرمــه الرشــيد وأَظهـر بــره  

ري، فـسمعه  بتحليله، وأتاه بعض اصحاب احلديث ليسمع منه احاديـث الزهـ      
فأما اآلن فال مسعت منك      ،لقد كنت حريصاً على ان امسع منك      : يتغنى فقال 

شخصك، علي علـي ان حـدثت ببغـداد         إالّ  فقد  أاذن، ال   : بداً، فقال أحديثاً  
فبلغـت الرشـيد   ! وشـاعت عنـه هـذه ببغـداد     ! ني قبله قمت حديثاً حىت أُغَ   أما  

) وآلـه (قطعها الـنيب صـلى اهللا عليـه    فدعا به فسأله عن حديث املخزومية اليت     
ال : قـال ! أَعـود امـر؟  : فدعا بعوٍد فقـال الرشـيد  يف سرقة احلُلي،    وسلم  

.٧٧ترمجة / ٢٤٦صفحة / اجلزء األول)١(
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٤٤٧.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

)١(.!ربولكن عود الطَ

 ..   ،بعث برباءة اىل   وسلم  ) وآله(انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه       عن علي
بـه اىل اهـل   تبعه بعلي، فقال له خذ الكتاب فـامِض        أاهل مكة مع ايب بكٍر مث       

: فانـصرف ابـو بكـر وهـو كئيـب فقـال      مكة، فلِحقته فأخذت الكتاب منه،   
ننْ أُبلّغه أنا أو رجلٌ ِمأأُمرت ني أالّ إال، : قال؟يءيارسول اهللا أَنزلَ ِفي ش

)٢(..هل بييتأ

ليكون وهالًأتبليغ سورة براءة، كيف يكون لهالً ألذي مل يكن ا: أقول
!؟صلى اهللا عليه وآله وسلمل اهللارسوخليفةً ل

محـي كـل   يأنْالبخاري، ومن يكون على جـه حيـاول   مث اعلم بأنّ 
هذا احلديث عضوفَ..)عليهم السالم(من مناقب اهل البيت و منقبٍةأفضيلٍة

ة ايب بكر يف اخلالفة، وجعله دليالً من يف صحيحه لكي يثبت من خالله أحقي
عونهاأدلّتهم اليت يد!.

.٦٠١صفحة / اجلزء السادس/ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي)١(
٧٥احلـديث  . ٩٢صـفحة  / يخصائص أمري املؤمنني علي بـن ايب طالـب رضـي اهللا عنـه للنـسائ            )٢(

.٧٦و
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٤٤٨

!يف نفسِه ومالهِ؟صلى ا عليه وآله وسلم بكٍر على رسول ا وهل من أب
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عباس، قالعكرمة،عن... 

رقـٍة، فقعـد علـى    ِخفيـه، عاصـب رأسـه ِب   يف مرضه الذي مـات   وسلم  ) وآله(
د أمن علي يف حأَاس الننيس ِملانه : (ثىن عليه، مث قالأاملنرب، فحمد اهللا، و  

، ولو كنت متخذاً مـن النـاس خلـيالً،    يب قحافة أيب بكر بن    أنمِ ِهنفسه ومالِ 
فضل، سدوا عني كلّ خوخٍة يف أسالم  با بكر خليالً، ولكن خلّة اإل     أختذتإل

)١(.!)يب بكرأهذا املسجد، غري خوخة 

)٢(..وداً لنا بنفسِه ومالِهقال العلماء معناه أكثرهم ج: قال النووي

صـلى اهللا  ألن النيب .. ةمنقبٍة يف هذه الروايةيأيب بكر   ليست أل : أوالً
كـان  ،مرض موتـه روحـي لـه الفـداء        قال ذلك يف    عندما  عليه وآله وسلم    

.!كما كان يزعم عمر بن اخلطاب، !يهجر

.٤٦٧احلديث . باب اخلوخة واملمر يف املسجد/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
.١٥٠ص / ١٥ج / املنهاج)٢(
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م يـوم اخلمـيس ومـا يـو    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أنه قـال      .. 
إشتد برسـول اهللا صـلى   : مث بكى حىت خضب دمعه احلصباء، فقال       اخلميس؟
إئتوين بكتاٍب أكتب لكـم  : فقاليوم اخلميس،    هعجووسلم  ) وآله(اهللا عليه   

هجر : فقالوا. فتنازعوا، وال ينبغي عند نيب تنازع. كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً
دعوين، فالّذي أنا فيه خري ِمما : قال.موسل) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

)١(...تدعوين إليه

وهو الكالم الذي الينتظم، م بدون وعي، أي يهذي،    التكلّ:واهلجر
.. به لعدم فائدتهديعتوال

عليه هل كان قول النيب صلى اهللا عليه هشتبإا عمر فوأم(:يقول إبن تيمية
واملرض جائز على . ان من أقواله املعروفةمن شدة املرض، أو كوسلم ) وآله(

والـشك  . فشك يف ذلك، وملْ يجـزم بأنـه هجـر         ؟وهلذا قال ما لَه أهجر    . األنبياء
ال سـيما  ،وسلم) وآله(جائز على عمر، فإنه ال معصوم إالّ النيب صلى اهللا عليه           

ضاً فَلَـم يـدرِ    كـان مريـ   وسـلم   ) وآلـه (وقد شك بشبهة، فإنّ النيب صلى اهللا عليه         
أكَالمه كان من وهج املرض، كما يعرض للمريض أو كان من كالمـه املعـروف             

ه قد ماتن أنحىت تبي ته ملْ ميأن ٢()..الّذي جيب قبوله، وكذلك ظن(

 أو رصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         كان النيب    ،وكما تؤكّد عائشة   ،ماب
!!مسحوراً عندما قال ذلك أليب بكٍر

بـاب جـوائز الوفـد هـل يستـشفع إىل أهـل الذمـة        / كتـاب اجلهـاد والـسري   / نفس املصدر الـسابق   )١(
.٣٠٥٣احلديث . ومعاملتهم

.٢٤ص /٦ج / منهاج السنة)٢(
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سِحر، حـىت كـان     وسلم  ) وآله(انّ النيب صلى اهللا عليه      : عن عائشة ف
)١(!!يصنعهمنه صنع شيئاً ولَأيخيل إليه 

!!من رواة هذه الرواية عكرمة موىل ابن عباس: ثانياً

تكذب علـي كمـا كـذّب    ال: قال ابن عمر لنافع:يقول ابن اجلوزي  
)٢(!!عكرمة على ابن عباس

ابن سـريين عـن عكرمـة       سألت: ن الصلت بن دينار   ع:ويقول الذهيب 
!!كذّاب:... فقال

!!وكان غري ثقةرأيت عكرمة : وقال فيه ابن ايب ذئب
)٣(!!عكرمة مضطرب احلديث: قال امحد بن حنبل

وهزميته، ،أَم فراره،يف ساحات القتالكان بالنفس ههل جود: أقول
خيرب؟يومورجوعه 
أمـا ليلـى أبـا يـا : قالهأنعليعن،ليلىأيبعن،الرمحنعبدعن...

اهللاصلىاهللارسولفإنّ: قال،معكمتنكُ،واهللابلى: قال؟ربيخبمعناتنكُ
..عجرحىتمهزنإوبالناسفسار،خيربإىلبكٍرأبابعثوسلم ) وآله(عليه

)٤(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق 

احلـديث  .. بـاب هـل يعفـى عـن الـذمي اذا سـحر      / كتـاب اجلزيـة واملوادعـة   / صـحيح البخـاري  )١(
٣١٧٥.

.٢٣٣٤ترمجة . ١٨٢صفحة / اجلزء الثاين/ الضعفاء واملتروكني)٢(
.٩ترمجة / ٢٧-٢٥صفحة / اجلزء اخلامس/ سري اعالم النبالء)٣(
.أ٤٢/ أ٤٣٣٨احلديث . ٣٩ص/ السراياكتاب املغازي و/ ٣ج/ املستدرك على الصحيحني)٤(
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:)هزمية أيب بكر يف خيرب: (لـالحظ تكذيب إبن تيمية : أقول

 ..)      هـا واحـدولَم تكن الراية قبل ذلك أليب بكـر وال لعمـر، وال قَرب
)١(. )..منهما، بل هذا من األكاذيب

يوم اخلندق عندما برز عمرو بن عبد ود العـامري وقـال الرسـول            مأَ
خيرج ضمن له اجلنة؟ فلمأنا أهذا ومن ِل:صلى اهللا عليه وآله وسلماالكرم 

.الّ االمام علي علي السالمإإليه 

غْوربِنِه(مإبن تيمية قول يالحظ ماذا يف ساحات الوغى، )هزميته، وج
:شجاعة أيب بكرعن 

وكان !.... شجاعته شجاعة إميانية زائدة على الشجاعة الطبيعية(... 
أشـجع  وسلم  ) وآله(أشجع الناس، ولَم يكن بعد الرسول صلى اهللا عليه        

٢(..إنتهى هذيانه.)!.!منه(

!، وهو حتت إمرة غريه)إبن تيميةبرأي(الحظ أشجع الناس : أقول

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنـا يـونس            
بن بكري، عن بن إسحاق، عن املنذر بن ثعلبة، عن عبـد اهللا بـن بريـدة، عـن                

عمرو بن العاص يف وسلم ) وآله(يه بعثَ رسول اهللا صلى اهللا عل: قال،أبيه
فلما إنتـهوا إىل مكـان احلـرب    ،غزوة ذات السالسل وفيهم أبو بكٍر وعمر    

أَمرهم عمرو أنْ ال ينوروا ناراً، فغضب عمر، وهم أنْ ينالَ منه، فنهاه أبو   

.٣٦٦صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
.٨٢و٧٩صفحة / اجلزء الثامن/ نفس املصدر السابق)٢(
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عليك وسلم ) وآله(وأخربه أنه لَم يستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه،بكر
.فهدأَ عنه عمر. الّ ِلِعلِْمِه باحلربإ

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

فهذا التاريخ بني أيدينا، فراجع إنْ شئت       !! أما بالنسبة للجود باملال   و
كانت هي اليت بذلت مجيع ما،ذلك، فإنّ أُم املؤمنني خدجية سالم اهللا عليها
األكرم النيب  زوجها  وواست به   متلك من اموال وجتارة يف سبيل اهللا تعاىل،         

.صلى اهللا عليه وآله وسلم

اذا ذكـر  وسـلم  ) وآلـه (كان النيب صلى اهللا عليه  : عن عائشة، قالت  ...
ما أكثر ما تذكرها : خدجية أثىن عليها، فأحسن الثناء، قالت فِغرت يوماً فقلت

اهللا عز وجل ما أبدلين: محراء الشدق، قد أبدلك اهللا عز وجل خرياً منها، قال
وواستين خرياً منها، قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدقتين إذ كذبين الناس،          

.ولدها إذ حرمين اوالد النساءوجلّورزقين اهللا عزها إذ حرمين الناس،مباِل

وهــذا ســند حــسن يف .حــديث صــحيح: تعليــق شــعيب األرنــؤوط
)٢(..املتابعات

الزواج صلى اهللا عليه وآله وسلم الكرمي لقد يسر اهللا تعاىل لنبيه: أقول
من ام املؤمنني خدجية، اليت عاش يف كنفها مصون الكرامة، غري حمتـاٍج اىل              

..حٍد من الناسأاموال 

.٦١/ ٤٣٥٧احلديث . ٤٥صفحة / ٣اجلزء / املستدرك على الصحيحني)١(
.٢٤٨٦٤احلديث . ٣٥٦صفحة / ٤١اجلزء / مسند امحد بن حنبل)٢(
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مواهلـا حتـت    أاملؤمنني خدجية سالم اهللا عليها جعلت مجيـع          أُم.. نعم
وكان يتصرف ـا كيـف شـاء،    ،صلى اهللا عليه وآله وسلمتصرف زوجها  

عطي هذا ويغدق علـى ذاك، فهـذه الـثالث عـشرة سـنة يف مكـة واحلـال              في
بن أيب قحافة ذلك وانـه  يثبت إلما يف املدينة، فلم نر يف التاريخ ما      أ. هكذا
مواالً يف سبيل اهللا، بل هاجر مثـل بقيـة املـسلمني، وجـاء اىل املدينـة                 أبذل  

...صفر اليدين

اهللا عز وجل لنبيـه نـصيباً       وبعد اهلجرة، وبدء احلروب والغزوات فرض       
فـأين  . معلوماً من الغنائم، واعطاه حق التصرف يف االنفال، وكذلك اخلمـس   

!يب بكر؟أموال أ

علي بن (ورغم ضعف هذا احلديث، بسبب أحد رواته . .وقبل اهلجرة
..)مسهر

الضعفاء ومن نسب اىل الكذب ووضـع        :كتابه يف العقيليذَكَره  فقد  
)١(. احلديث

ة      أُوِردلدحض ما جاء يف حديث اِملن باعتباره جاء يف مـصادر اتبـاع        ،ه
هـم كتـاٍب بعـد القـرآن       أويف   !وهـو حجـة علـيهم     .. الصحابةسنة  مدرسة  

:، وهو صحيح البخاري!الكرمي

: قالـت ،، عن هشام، عـن ابيـه، عـن عائـشة    خربنا علي بن مسهر أ...
االّ يـأيت فيـه بيـت    ،وسـلم ) هوآل(لقلّ يوم كان يأيت على النيب صلى اهللا عليه      

.١٢٥٢ترمجة / ٩٧١صفحة / الثالثاجلزء)١(
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الّ وقـد  إيرعنا لَم حد طريف النهار، فلما أُذن له يف اخلروج اىل املدينة           أايب بكر   
) وآلـه (جاءنـا الـنيب صـلى اهللا عليـه        مـا : أتانا ظهراً، فخبر به ابو بكر، فقـال       

:فلمـا دخـل عليـه قـال اليب بكـر       ،  !يف هـذه الـساعة إالّ ألمـٍر حـدث         وسلم  
)عندك  أَخِرج نيارسول اهللا: ، قال)م !عائشة وامساء: يعين-بنتاي إما مها إن
! الـصحبة يارسـول اهللا    : ، قـال  )أشعرت انه قد أُذن يل يف اخلـروج؟       : (قال -

انّ عنـدي نـاقتني أعـددما للخـروج،         ! يارسـول اهللا  : قال،)الصحبة(:قال
)١(.).قد أخذتها بالثَّمن(: فخذ إحدامها، قال

وركوا يأىب قبول الناقة ،صلى اهللا عليه وآله وسلمالحظ النيب : أقول
ال أريد:وكأنّ لسان حاله يقول. !)صحت الروايةلو (الّ ِبثَمٍنإعند هجرته 

!!يف هجريتنة أَحٍد عليِم

صلى اهللا األكرم ، يف هذه الرواية كيف أنّ النيب )هداك اهللا(مث الحظ 
، فأين كان مـالُ     !كٍر، وعمر، يتضورون من اجلوع    ب اوأب ،عليه وآله وسلم  

:؟وثروةُ أيب بكٍر
وسـلم  ) وآلـه (خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عن أيب هريرة، قال   .. 

ما أخرجكُما من بيوتكما : " ذات يوٍم أو ليلٍة، فإذا هو بأيب بكر وعمر، فقال
ذي نفسي بيده،   وأنا، والّ : اجلوع يا رسول اهللا، قال    : قاال" هذه الساعة؟   

)٢(...ألخرجين الّذي أخرجكُما

.٢١٣٨احلديث . باب اذا اشترى متاعاً أو دابة/ كتاب البيوع)١(
بــاب جــواز إســتتباِعِه غــريه إىل دار مــن يثــق برضــاه بــذلك،  / كتــاب األشــربة/ صــحيح مــسلم)٢(

.٥٣٣٧احلديث . ويتحققه حتققاً تاماً، وإستحباب اإلجتماع على الطعام
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٤٥٥

!!حاحبكر وعمر يف الصيبأمدة خالفة 
، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عـن        حدثنا إبراهيم بن سعد   ... 

،بينا أنا نـائم   :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : ايب هريرة، قال  
فـرتع  يب قحافة، أبن  إها  ذَخأنزع، مث   أنْ  أهللا  رأيتين على قليٍب، فرتعت ماشاء ا     

ــاً،  ــعف  أذَنوب ــه ض ــوبني، ويف نزع ــه و ذَن ــر ل ــأمث ! ، واهللا يغف ذَخــر، ها ع م
فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً من الناس يفـري فَِريـه، حـىت ضـرب النـاس               

)١(.حوله بعطٍَن

يب بكر من هذا احلديث، حماوالً إخراج أ شرحه لِ عند  يقول القسطالين   
:ورطة هذا املنام

مرتبتـه، منحطٌّفيهوليس)ضعفهلهيغفرواهللاضعفنزعهويف(..
يفوجـد الـذي واالضـطراب خالفتـه مدةقصريفحالهعنإخبارهووإمنا

مانونآخرهاملهملتنيبفتح)بعطنالناسضربحىت(.. الردةأهلمنزمانه

.٧٤٧٥احلديث . )تؤيت امللك من تشاء(باب قوله تعاىل / كتاب التوحيد/ يصحيح البخار)١(
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: عمـر مناقبيفشيبةأيبابنوعنداإلبل،مباركمنالبئرحولللشربيعد
تـوىل حـىت يـرتع يـزل فلـم مهـام روايـة ويفبعطـن، وضربواالناسرويحىت

انتفـاع وكثـرة عمرخالفةمدةطولإىلإشارةوفيهيتفجرواحلوضالناس
)١(.االناس

من رواة هذا احلديث إبراهيم بن سعد بن ، )هداك اهللا(الحظ : أقول
. .إبراهيم

،وقد ذكره ابن عدي يف كامله! وكان إبراهيم جييد الغناء:يبقال الذه
٢(!ستنكرها لهإ،حاديثأة وساق له عد(

ذُِكـر عنـد حيـىي بـن     :مسعت ايب يقـول : حنبلبنامحدقال عبد اهللا بن     
)٣(!فجعل كأنه يضعفهماوابراهيم بن سعد،سعيد عقيل 

نومه  منيه وآله وسلم    صلى اهللا عل  النيب   أيقظَالذي   ِنترى م : أقول
ة ن يكمل بقية رؤياه لريى مدة خالفة عثمان، كما رأى أيستطع حبيث لَممد

الفضائل باأل!..من قبل؟يِهصاحب حمنحالم؟مث هل ت!

.٨٩صفحة / ٦اجلزء / إرشاد الساري)١(
.٨١ترمجة / ٣٠٩صفحة / ٨اجلزء / سري أعالم النبالء)٢(
.٣١٠صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
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مام علي بن اإلِمبي بكرٍ أَأحبق )سد االبواب(حديث 
بي طالبٍ عليه السالم؟؟أ

خطـب  :قال،عن ايب سعيد اخلدري .. .قال حدثنا النضر   ،ثنا فليح حد
انّ اهللا خيـر عبـداً بـني الـدنيا وبـني      : فقـال وسـلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه   

فقلــت يف نفــسي مــايبكي هــذا ،ماعنــده فاختــار ماعنــد اهللا، فبكــى ابــو بكــر
الشيخ، ان يكن اهللا خير عبداً بني الدنيا وبني ماعنده فاختار ماعند اهللا فكـان               

قـال  ،وكان ابو بكر أعلمنا،هو العبدوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه   رسول اهللا 
ولـو كنـت   ،إنّ أمن الناس علي يف صحبته ومالـه ابـو بكـر      ،يا ابا بكر التبِك   

ال،ولكـن اخـوة االسـالم ومودتـه       ،متخذاً خليالً من أُميت الختـذت ابـا بكـر         
 يف املسجد باب إيبقني دبكريب أالّ باب إالّ س!!

)١(..من رواة هذا احلديث فليح بن سليمان اخلزاعي: أقول

:حممد بن عمرو العقيليقال قد ف

.٤٦٦احلديث . باب اخلوخة واملمر يف املسجد/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٥٨

كـان يقـال   : مسعت حيـىي بـن معـني يقـول    :حدثنا عبد اهللا بن امحد قال   
وفلــيح بــن ،وايــوب بــن عتبــة،، طلحــة بــن مــصرفثالثــة يتقــى حــديثهم

!!سليمان

.بن سليمان فلم يقو أمرهوذكر فليحمسعت حيىي :حدثنا عباس قال...

ــيح بــن ســليمان : مسعــت حيــىي يقــول: عثمــان بــن ســعيد قــال ... فل
)١(!ضعيف

)٢(!!ليس بالقوي: وقال النسائي

بـن أمحدبناهللاعبدثنا،ببغدادالبزازبنجعفربنأمحدبكرأبوأخربنا
،اهللاعبـد أيبميمـون عـن ،عـوف ثنا،جعفربنحممدثنا،أيبحدثين،حنبل

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أصحابنِملنفٍركانت: قال،أرقٍمبنزيدعن
إالّ،األبوابهذهوادس: يوماًفقال،املسجديفشارعةٌأبوابوسلم ) وآله(

بابذلكيفمفتكلّ: قال،عليوآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقام،ناس (
هـذه بـسد مـرت أَيفـإن ،بعـد امـ أ: قـال مث،عليهوأثىناهللافحمد،وسلم

،هتفتحوال،شيئاًسددتماواهللاقائلكمفيهفقال،عليباِبغري،األبواب
.بعتهفاتبشيٍءرتِمأُولكن

)٣(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

.١٥٢٥ترمجة / ١١٥٢-١١٥١صفحة / ٣ج/ الضعفاء ومن نسب اىل الكذب ووضع احلديث)١(
.٥١٠ترمجة / ١٩٧صفحة / الضعفاء واملتروكني)٢(
.٢٢٩/ ٤٦٣١احلديث . ١٣٥صفحة / اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني)٣(
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٤٥٩.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

عـن ،سـعد بـن هـشام عـن ،داودبناهللاعبدثنا،عليبننضرحدثنا
اهللاصـلى اهللارسـول عهدعلىنقولانكُ:قالعمرابنعن،أسيدابنعمر
طالـب أيببـن علـي عطـي أُولقـد ،وعمربكروأبوالنيبوسلم   ) وآله(عليه

ومـا الدنيايليكونأنْنِمإيلّبحأَإحداهنيليكونألنْْْْْ،خصاٍلثالث
.خيربيوموالثالثة،بواباألوغلق،لهوولدتفاطمةتزوجيه،فيها

)١(..إسناده جيد: لشيخ األلباينتعليق ا

ملعرفة املزيد عن هذا احلديث الشريف، راجع الفصل الثاين عشر : أقول
.القطف الداين من ِنفاِق إبن تيمية احلَراين: موضوع/ من الكتاب

.١١٩٩ديث احل. ٣٤٥صفحة / ١٩٦باب / اجلزء الثاين/ لأللبايناجلنةظالل)١(
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٤٦٠

مجاع؟؟هل كانت باإل.. .بكر يف سقيفة بين ساعدةيبأبيعة 
:يقول ابن قتيبة الدينوري

تفقّد قوماً ختلفوا عن بيعتـه عنـد علـي كـرم اهللا وجهـه،      ... كرابا ب نّإو
نْ خيرجوا، فـدعا  أفبعث اليهم عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار علي فأبوا         

!! والذي نفس عمر بيده لتخرجن او ألحرقنها على من فيها: باحلطب وقال
.!وإنْ: فقال! إنّ فيها فاطمة! با حفصأيا : فقيل له

عمر فمشى معه مجاعـة، حـىت أتـوا بـاب فاطمـة فـدقّوا               مث قام : ويقول
ماذا ! يارسول اهللا! يا أبِت: الباب، فلما ِمسعت أصوام نادت بأعلى صوا    

)١(!؟يب قحافةأبن إبن اخلطاب وإلقينا بعدك من 

:ويقول حسني الديار بكري

أنّ رجاالً من املهاجرين غضبوا يف بيعة ايب بكر، منـهم علـي بـن ايب                
لب والزبري بن العوام، فدخال بيت فاطمة بنت رسول اهللا فجاءمها عمر بن طا

.٣٠صفحة / اجلزء األول/ االمامة والسياسة)١(
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٤٦١.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

)١(..اخلطاب يف عصابٍة من املهاجرين واالنصار

:ويقول امحد بن عبد ربه األندلسي

فأمحىت بعثَ إليهم ابو ،والعباس والزبري، فقعدوا يف بيت فاطمةا علي
أبـوا  إنْ: قـال لـه   و.. بكر عمـر بـن اخلطـاب ليخـرجهم مـن بيـت فاطمـة              

فاطمـة  هتـ يِقلَن يضرم عليهم الدار، فَأفأقبلَ بقبٍس من ناٍر على     ،!فقاِتلْهم
قـال نعـم، أو تـدخلوا فيمـا       بن اخلطاب أجئت لتحرق دارنـا؟     إيا  : فقالت

)٢(!مةدخلت فيه اُأل

.١٦٩صفحة . ذكر بيعة ايب بكر/ اجلزء الثاين/ الد األول/ تاريخ اخلميس)١(
.٢٦٠-٢٥٩صفحة . سقيفة بين ساعدة/ اجلزء الرابع/ العقد الفريد)٢(
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٤٦٢

؟؟؟ ومن كان له الدور فيها؟وملاذا! بي بكٍر فلتة؟أهل كانت بيعة 
انه مسع خطبة عمـر اآلخـرة، حـني    :اخربين بن مالك: ن الزهري ع... 

،وسلم) وآله(جلس على املنرب، وذلك الغد من يوٍم تويفّ النيب صلى اهللا عليه     
ن يعـيش رسـول اهللا    أرجـو   أكنـت : فتشهد وابو بكر صامت، اليتكلم، قـال      

، -ن آخرهم نْ يكو أ: يريد بذلك  -حىت يدبرنا    ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
قد مات، فإنّ اهللا تعاىل قـد جعـل         وسلم  ) وآله(فإنْ يك حممد صلى اهللا عليه       

،وسـلم ) وآلـه (ظهركم نوراً تدون به، هدى اهللا حممداً صلى اهللا عليـه            أبني  
ثنني، فإنـه  إثاين ،وسلم) وآله(صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه با بكرٍ أنّ  أو

عوه، وكانت طائفة منهم قـد بـايعوه قبـل         فبايِ أوىل املسلمني بأموركم، فقوموا   
قال الزهري، عـن  . .ذلك يف سقيفة بين ساعدة، وكانت بيعة العامة على املنرب         

صعد املنرب، فلم يـزل بـه       إ: يومئذٍ يب بكرٍ مسعت عمر يقول أل   : انس بن مالك  
)١(!حىت صعد املنرب، فبايعه الناس عامة

.٧٢١٩احلديث .. باب االستخالف/ كتاب االحكام/ صحيح البخاري)١(
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٤٦٣.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

بـن عبـاسٍ   إنّ  أ،عبد اهللا بن عتبـة    ين عبيد اهللا بن     رخبأ،عن ابن شهاب  
إنّ ،وسـلم ) وآلـه (حني توفّى اهللا نبيه صلى اهللا عليـه  : عن عمر  قال   ،خربهأ

فجئناهم ،بناقنطِلإ:يب بكرفقلت ألجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة     إنصار  األ
)١(..يف سقيفة بين ساعدة

)!لفاروقا(هو يب بكر بالذهاب اىل السقيفة أنّ الذي أشار على أالحظ 
وهو الذي كان ...جلس على املنرب ألجل الدعاية للخليفةوهو الذي،عمر

!!يؤكد على صعود ايب بكٍر املنرب

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثين إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن   
...ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عبـاس     

واهللا لو قد : منكم يقولقائالًه بلغين أنّإنمثُ" : )طابأي عمر بن اخل(قال
  فالناً مات عمر بايعت  فال يغت ،نَّر يقول أنْ امرؤ :ما كانت بيعة أيب بكر  إن

)٢(.. هااهللا وقى شرها قد كانت كذلك، ولكن، أال وإنتومتّفلتةً

:)بأنها فلتةبكريببيعة ألر معوصِف(عن العسقالين حجر بن إيقول 

، ..أي فلتة)قد كانت كذلك(قوله .أي بيعة أيب بكر)أال وإنها(قوله (.. 
أي وقاهم ما يف العجلة غالباً من الشر، النّ من         )ولكن اهللا وقى شرها   (قوله  

وقد بين ، يرضاهبغتةً الالذي يفعل يءع على احلكمة يف الشالعادة أنّ من مل يطّل
ما خشوا أن يبايع االنصار سعد بن عبادة، لَيب بكٍرأببيعة عمر سبب إسراعهم 

.٢٤٦٢احلديث . باب ماجاء يف السقائف/ كتاب املظامل/ نفس املصدر السابق)١(
.٦٨٣٠احلديث . باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحصنت/ كتاب احلدود/ نفس املصدر السابق)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٦٤

اللوا ببيعة ايب بكر خيفة انتشار األمر وأنْ يتعلـق بـه مـن           عاج:بو عبيد أقال  
قَالَ.يستحقّه فيقع الشروِدياوى:الدنعِلِهمقَو)تةًكَانا)فَلْتهأَنتقَعوِرِمنغَي

)١()يشاورأَنْينبِغيكَانَمنجِميِعمعمشورٍة

ةً، من غري تدبٍر وال يفعله اإلنسان فجأشيٍءكلّ: الفلتة/ جممع البحرين
.رِويٍة

أي شر كان لبيعِة أيب بكٍر؟ وملاذا كانت فلتةً إذا كان رسول اهللا :أقول
ن بعِد أيب بلْ وِم،!عدههو الذي عينه خليفةً ِمن بصلى اهللا عليه وآله وسلم 

.!ومن بعِد عمر عثمان،!بكٍر عين عمر
ثنا بشر بن احلارث، ثنا علي بن مسهر، ثنـا املختـار بـن فُلفُـل، عـن                   .. 

) وآلـه (بعثين بنو املصطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : أنس بن مالك قال   
إىل مـن نـدفع   م وسل) وآله(سلْ لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       :فقالواوسلم  

، فأتيتـهم فـأخربم، فقـالوا       إىل أيب بكـر   : صدقاتنا بعدك؟ قال فأتيته فقـال     
 لهإرجع إليه فسفإنْ حفقالثَد فسألته ؟ فأتيتهنإىل : بأيب بكٍر حدثٌ فإىل م

ثَ بعمر حدثٌ فإىل دفإنْ حإرجع إليه فَـسلْه  : ، فأتيتهم فأخربم فقالوا عمر
 ؟ فأتيتهنم فقـالوا     إىل عثمان : فقال مفـإنْ    : ، فأتيتـهم فـأخرب لْهإرجـع فَـس

…تباً لكم الدهر تباًإنْ حدثَ فَ: حدث بعثمان حدثٌ فإىل من؟ فأتيته فقال
)٢(.!صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

.)وخسراناًهالكاً : تباً(

.٦٨٣٠احلديث / ١٥٠–١٤٩صفحة / ١٢اجلزء / فتح الباري بشرح صحيح البخاري)١(
.٥٨/ ٤٤٦٠احلديث . ٨٢صفحة / كتاب معرفة الصحابة/٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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٤٦٥

نها يف ستفاد ماهل كانت له شجاعةٌ إميانية، .. أبو بكر
!الغزوات اإلسالمية؟

:عن شجاعة أيب بكريقول إبن تيمية 

!...شجاعته شجاعة إميانية زائدة على الشجاعة الطبيعية(... 

أن أبا بكر كان أشجع الناس، ولَم يكن بعد الرسـول صـلى اهللا              ... 
)١(..إنتهى هذيانه. )!.!أشجع منهوسلم ) وآله(عليه

، ومن مصادر أتباع سـنة الـصحابة      !هالحظ مناذج من شجاعت   : أقول
:أنفسهم

إسـحاق، عـن املبـارك، ابـن حدثنا: مسندهيفالطيالسيداودأبوقالو
: قالـت عائشةعنطلحة،بنعيسىأخربيناهللا،عبيدبنطلحةبنحيىيعن
،ثحيـد أنـشأ مث!لطلحـة هلُّكُيومذاك: قالدحأُيومذكرإذبكرأبوكان
دونـه، اهللاسـبيل يفيقاتـل الًرجـ فرأيـت ،دحأُيومفاَءمنلوأَكنت:قال

: فقلـت ،ينفـات مـا ينفـات حيـثُ طلحة،كن: فقلت: قالمحية،: قالوأراه
.٨٢و٧٩صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٦٦

وأنـا أعرفـه، اللٌرجـ املـشركني وبنيوبيين،إيلّأحبقوميمنرجالًيكون
ياملـش خيطـف وهـو منـه وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولإىلأقرب
صـلى اهللارسـول إىلفانتهينااجلراح،بنعبيدةأبوهوفإذاأخطفه،الخطفاً

يفدخـل وقـد وجهـه، يفجوشـ رباعيتـه ترِسكُوقد،وسلم) وآله(عليهاهللا
:وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقالاملغفر،حلقمنحلقتانوجنته

)١(.طلحةيريد"صاحبكماعليكما"

مالَ (كُنت أول من : إذ يقول! هداك اهللا، فهنا يعترف أبو بكٍرالحظ
ك؟ أليست هي املشاركة )وحترهرى ما الّّذي فاتد، وفاتين ما فاتين، تيوم أُح

يف املعركة؟ 

: ويف معركة اخلندق، يوم نادى عمرو بن عبد ود، وهو مقنع باحلديد
:من يبارز؟ أال رجلٌ يربز؟ وأنشد قائالً

   

   

   

  )٢( 

عته يا إبن تيمية؟أين كان أبو بكر؟ وملاذا لَم خيرج ملبارزته؟ وأين شجا

/ ٣ج  / لـسرية النبويـة إلبـن كـثري       وا. ٣٧٩ص  / ١٧ج  / العـسقالين حجـر إلبـن العاليـة املطالب )١(
.٥٨ص

.١٢٢ص/ ٤ج / البداية والنهاية إلبن كثريو،٤٢٢ص / ٣ج / دالئل النبوة للبيهقي)٢(
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٤٦٧.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

 كخِبرا عن شجاعته يف معركة خيرب، فها هو اإلمام أمحد بن حنبل يوأم
:عنها

بـن اِهللاعبـد حـدثَِني واِقٍد،بنالْحسينحدثَِنيالْحباِب،بنزيدحدثَنا
فَانـصرف بكٍْرأَبواللِّواَءفَأَخذَبرخيحاصرنا: قَالَبريدةُأَِبيحدثَِنيبريدةَ،

لَموحفْتي،لَهثُمذَهأَخِدِمنالْغرمع،جرفَخ،عجفَرلَموحفْتي،لَه ـابأَصو
اسِئٍذالنموةٌيِشددهجولُقَالَفَ. وسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَييِإ:وسلم) وآله(عن
اِفعاَءدااللِّوٍلِإلَىغَدجرهِحباُهللاي،ولُهسروِحبياَهللاوولَهسرال،وِجعري
اِهللارسـولُ أَصـبح أَنْفَلَمـا غَـدا، الْفَـتح أَنَّأَنفُـسنا طَيبةٌفَِبتنا.لَهيفْتححتى
والنـاس ِبـاللِّواءِ فَدعاقَاِئماقَامثُمالْغداةَ،صلَّىوسلم  ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّى
وفُـِتح اللِّـواءَ ِإلَيـهِ ودفَععينيِهِفيفَتفَلَأَرمد،وهوعِليافَدعامصافِِّهم،علَى

ةُقَالَ،لَهديرا: بأَنونلَِفيمطَاواتلَه..

حسنيأجلمنقويإسنادوهذاصحيح،حديث: األرنؤوطتعليق
رجـال ثقـات رجالـه وبـاقي بـه، بـأس الصـدوق فهـو املروزي،واقدبن

)١(.الصحيح

:وكذلك يخِبرك عن شجاعته، احلاكم النيسابوري يف مستدركه

عبدعن،وعيسىاحلكمعن،ليلىأيبابنعن،هاشمبنعليثنا... 
؟يـرب خبمعنـا تنـ كُأمـا ليلـى أبـا يا: قالهأنعليعن،ليلىأيبعن،الرمحن

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولفإنّ: قال،معكمتنكُ،واهللابلى: قال

.٢٢٩٩٣احلديث . ٩٧صفحة / ٣٨اجلزء / مسند اإلمام أمحد)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٦٨

..عجرحىتمهزنإوبالناسفسار،خيربإىلبكٍرأبابعثوسلم 

.خرجاهيمولَ،اإلسنادصحيححديثٌهذا

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

رغم فـراره وهزميتـه يف الغـزوات، الزال إبـن تيميـة، يـصف            : أقول
:شجاعة أيب بكر مرة أخرى

قـوةٌ وهـي ،دينيـةٌ شـجاعةٌ الطبيعيةالشجاعةمعبكٍرأليبوكان...(
)٢(..)!..واملؤمننيينصرهاهللابأنّوثقةٌ،وجلّعزباهللايقينيةٌ

يفوأنـا وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللالىصللنيبقلت: قال،بكرأيبعن...
)٣(.. ناربصَألقدميهحتتنظرأحدهمأنّلو: الغار

، كيف أن اخلوف واهللع قد أخذ من أيب بكر مأخذه، )هداك اهللا(الحظ 
مسدد من ِقبل اهللا تعاىلصلى اهللا عليه وآله وسلم وكأنه ال يعلم بأنّ النيب      

ن قريباً منه، فالطمأنينة جيب أن جتاريه يف هو حاِميه من املشركني، ومن يكو
.مجيع أحواله، طاملا كان معتقداً بنبوته

ثقته بنصر وقوته اليقينية،وترى أين كانت شجاعته اإلميانية والدينية،
اهللا تعاىل له يف الغار، ويف ميادين الوغى؟ 

.أ٤٢/ أ٤٣٣٨احلديث . ٣٩صفحة / كتاب املغازي والسرايا/ اجلزء الثالث)١(
.٨٤صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)٢(
بـاب مناقـب   / وسـلم )وآلـه (كتـاب فـضائل أصـحاب الـنيب صـلى اهللا عليـه            / صحيح البخاري  )٣(

.٣٦٥٣احلديث . جرين وفضلهماملها
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٤٦٩.........................................................................................................بکرأبو: الفصل السابع

أو ! ه مبعركٍة يف حياتِهولَيتك أخبرتنا يا إبن تيمية بإسم مشرٍك واحٍد قَتلَ
!.ببيِت مشرٍك من مشركي قريٍش، أغار عليِه

 تلك رخإد هأن للهجوم على بيت فاطمة الزهراء عليها )!الشجاعات(أَم
إىل الرفيق األعلـى،  صلى اهللا عليه وآله وسلم     السالم، بعد إنتقال والدها     

!..)روحي وأرواح العاملني له الفداء(
وغاية مـا (...: ، يقول ابن تيمية  )الطاهر(وم على البيت  ولتربير اهلج 

، لينظر فيه )عليها السالم الزهراء  يقصد بيت فاطمة    (يقال أنه كبس البيت     
م هلَهكَرمن مال اهللا الذي يقسمه وأن يعطيه ملستحقه، ثُم رأى انه لو تشيٌء 

)١()جلاز

أي أغـاروا  : ر فـالن كبسوا دا: العربيقول ابن منظور يف كتابه لسان   
.عليه فجأةً

منشيءعلىآسىالإين...:بكربوأقال.. :ويقول الطربي يف تارخيه
وددت،تركتـهن وثالث،تركتهنيأنوددت،نفعلتهثالٍثعلىإالّالدنيا

عليــهاهللاصــلىاهللارسـول عنــهنسـألت يأنــوددتوثـالث ،فعلتــهنيأنـ 
أكشفملَيأنفوددت،تركتهنيأنوددتيتالالّالثالثافأم.وسلم) وآله(

)٢(.. احلربعلىغلقوهقدكانواوإنْ،شيٍءعنفاطمةبيت

يف الفصل الرابـع   )الطاهر(راجع موضوع اهلجوم على البيت      وللمزيد،  
!من الكتاب، ففيه ترى البطوالت والشجاعة اإلميانية، ومصادرها املتعددة

.٢٩١صفحة / ٨اجلزء / منهاج السنة)١(
.٣٥٣صفحة . ذكر امساء قضاته وكتابه وعماله/ اجلزء الثاين)٢(
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ثامنالالفصل 

عمر بن اخلطاب
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٤٧٣

بني احلق والباطل؟)!الفاروق(هل عمر بن اخلطاب هو 
هو بن اخلطاب كثرياً ما نسمع من أتباع مدرسة سنة الصحابة، بأنّ عمر 

!.الّذي فَرق بني احلق والباطل)!الفاروق(

إالّ أنّ الشيخ حممد ناصـر الـدين األلبـاين، والّّـذي يعتربونـه محـدث                
الّذي ورد فيه هذا عصر، بل إمام احلديث دون منازٍع، يضعف هذا احلديث ال

:!اإلدعاء

هو الفاروق، فرق بـه بـني    و إنّ اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه،       (
.)احلق والباطل

أخربنا أمحد بن   : )٢٧٠/ ٣" (الطبقات"أخرجه ابن سعد يف     . )ضعيف(
بدالرمحن بن حسن عن أيوب بن موسى أخربنا ع: حممد بن األزرق املكي قال

.فذكره.. .:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال

  ومعـضلٌ،       : )قول األلباين (قلت ضـعيف فـإنّ أيـوب بـن     وهذا إسناد
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٧٤

موسى الظاهر أنه أبو موسى املكي، ويحتمل أنه أيوب بن موسـى أبـو كعـب            
تبـاع التـابعني، فهـو معـضل،       ولكنهما مـن أ   . السعدي البلقاوي، وكالمها ثقة   

.)٢/ ٣٦" (الزيادة"وليس كما قال السيوطي يف 

، قـال   -وهو الزجاج أبو مسعود املوصلي     -الرمحن بن حسن  مث إن عبد  
".يكتب حديثه، وال يحتج به" :عن أبيه)٢٢٧/ ٢/ ٢(ابن أيب حامت 

.)٦٠٤٢" (املشكاة"لكن الشطر األول من احلديث صحيح، خمرج يف 

فقد الشطر اآلخر فلم أجد له شاهداً معترباً، ولذلك أوردته هنا، وأما
من طريق إسحاق بن عبداهللا، عـن أبـان         )٤٠/ ١" (احللية"أخرج أبو نعيم يف     

:بن صاحل، عن جماهد، عن ابن عباس قال

."..:ألي شيٍء سميت الفاروق؟ قال:سألت عمر"

  ة إسالمه  : )األلباين(قلتقص علنـاً      و ،فَذَكَرخروجه على املـشركني م
يومئٍذ وسلم ) وآله(فَسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه ":إسالمه، وفيها قوله

".الفاروق، وفرق به بني احلق والباطل

متروك شديد الضعف، فال - وهو ابن أيب فروة - اهللا وإسحاق بن عبد
)١(.إنتهى كالم الشيخ األلباين..يفرح حبديثه

.٣٠٦٢احلديث . ٦٣صفحة / اجلزء السابع/ الضعيفةاألحاديثسلسلة)١(
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٤٧٥

!!رعممنذُ أسلم عزيزًااالسالممازال
!كيف يعز اهللا االسالم خبائٍف أو فار من ساحات القتال؟

، عـن  عـن النـضر أيب عمـر     حدثنا يونس بـن بكـري،       : حدثنا أبو كريب  
اللّهـم  : قالوسلم ) وآله(أنّ النيب صلى اهللا عليه     عكرمة، عن ابن عباس،     

فأصـبح فغـدا عمـر علـى     : قال. أو ِبعمرأعز اإلسالم بأيب جهل بن هشاٍم،   
.فأسلموسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعـضهم          : قال أبو عيسى  
.يف النضر أيب عمر، وهو يروي مناكري

)١(..ضعيف جداً: حتقيق األلباين

)٢(!عمرسلمأمنذأعزةًلناِزما:قال،مسعودبناهللاعبدعن... 

عـن الـرمحن عبدبنالقاسمعن،املسعوديثنا،عليبنعاصمثنا.. 
.٣٦٨٣احلديث . ٤١٩صفحة / ضعيف سنن الترمذي لأللباين)١(
.٣٨٦٣احلديث . باب إسالم عمر/ كتاب مناقب االنصار/ اريصحيح البخ)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٧٦

حىت،ظاهرينالكعبِةعنديصلّنأنْستطعناإماواهللا: قالاهللاعبدعن،أبيه
أسلمعرم!.

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبعليقت

وبعد ،وهو خائف!الفاروق، منذُ أسلم الصحيحةيف مصادركم: أقول
..إسالمِه كان فَراراً

فأخربين جدي زيد بن عبد اهللا بن عمر،       : حدثين عمر بن حممد قال    ... 
بو أإذ جاءه العاص بن وائل السهمي خائفاً،بينما هو يف الداِر: بيه قالأعن 

حبريـر، وهـو مـن بـين سـهم، وهـم       مكفـوف عليه حلّةُ حربٍة وقميص   عمرو،
أنهم سيقتلوين إنْ قومكمعز: قالبالُك؟ ما: قال لهحلفاؤنا يف اجلاهلية، ف

، فخرج العاص فلقي الناس ها أِمنتقالَأنْدعبليك،إسلمت، قال السبيل أ
نريـد هـذا ابـن اخلطـاب     :ايـن تريـدون؟ فقـالوا    : قد سالَ ِبِهم الوادي، فقال    

)٢(..ليه، فَكَر الناسإسبيل ال: الذي صبا، قال

عـن زيـد، بـن محادناثحرٍب،بنسلَيمانُثناالْكَشي،مسِلٍمأبوحدثنا
: أليبقلـت : عمٍر قال إبنعننـافع، عناهللا،عبيدعنإسحاق،بنحممد

بنالعاصذاك: قالضربوك؟يوماملشركنيِمنخلّصكالّذيالرجلمِن
)٣(.السهميوائل

.٨٥/ ٤٤٨٧احلديث . ٩٠ص/ كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج/ املستدرك على الصحيحني)١(
.٣٨٦٤احلديث . باب إسالم عمر/ كتاب مناقب االنصار/ صحيح البخاري)٢(
.٨٣احلديث . ٧٢صفحة / اجلزء األول/ للطرباينالكبرياملعجم)٣(
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٤٧٧..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

:الغزواتيف )أدواره(الحظ واآلن، 

شـاور حـني    وسـلم   ) وآلـه (عن أنس، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليـه          .. 
فتكلّم أبو بكٍر، فأعرض عنه، مث تكلّـم عمـر،       : قال. بلَغه إقبالُ أيب سفيان   

 عنه ضانا تريد يـا رسـول اهللا؟ والّـذي         : ، فقام سعد بن عبادة، فقال     فأعرإي
       ها البحـرخيضنا أنْ نرتنفسي بيده، لو أم          ـضِربنـا أنْ نرتألخـضناها، ولـو أم

) وآلـه (فندب رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : أكبادها إىل برِك الِغماِد لَفَعلْنا، قال    
الناس، فانطلقوا حىت نزلوا بدراً، ووردت عليهم روايا قُـريٍش، وفـيهم    وسلم  

عليـه غالم أسود لبين احلجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا  
مـا يل ِعلـم بـأيب     : يـسألونه عـن أيب سـفيان وأصـحابه؟ فيقـول          وسلم  ) وآله(

سفيان، ولكن هذا أبو جهٍل وعتبةُ وشيبةُ وأميـةُ بـن خلَـٍف، فـإذا قـال ذلـك                   
: فإذا تركوه فـسألوه فقـال     . نعم، أنا أُخربكُم، هذا أبو سفيان     : ضربوه، فقال 

ل وعتبة وشيبة وأميـة بـن خلـف يف    ما يل بأيب سفيان ِعلم، ولكن هذا أبو جه  
وسـلم  ) وآلـه (الناس، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه  

والذي نفسي بيـده، لتـضربوه إذا    : قائم يصلّي، فلما رأى ذلك انصرف، قال      
) وآلـه (فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال.صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم   

. ويـضع يـده علـى األرض، هاهنـا وهاهنـا        : قـال هذا مصرع فالٍن،     :وسلم
) وآلـه (فما مـاط أحـدهم عـن موضـع يـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                     : قال

)١(.وسلم

.٤٦٣٩احلديث . باب غزوة بدر/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح مسلم)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٧٨

لنرى ماذا قال كلٌّ من أيب بكٍر وعمر، وأعرض عنـهما الـنيب             : أقول
، فيا ترى )!فتكلّم: (؟ والّذي أخفاه مسلم بقولِهصلى اهللا عليه وآله وسلم

:ه كان حسناً أم ال؟إنّ ما قاال

:وسـلم ) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       .. (:يقول السيوطي 
يا رسول اهللا، أنا أعلم الناس : فقال أبو بكر. أشريوا علينا يف أمرنا ومسرينا

مبسافة األرض، أخبرنا عدي بن أيب الزغباء أنّ العري كانت بوادي كذا وكذا، 
أشـريوا علَـي، فقـال عمـر بـن          : ىل بدر، مث قال   فكأنا وإياهم فَرسا رهاٍن إ    

يا رسول اهللا، إنها قريش وعزها، واهللا ما ذلّت منذ عزت وال آمنت : اخلطاب
تهله عد وأعِدد ،لذلك أُهبته فتأهب ،كواِهللا لتقاتلن ،ت١(.)..منذ كفر(

: صحابهألوسلم ) وآله(فقال النيب صلى اهللا عليه .. (:ويقول البيهقي
يا رسول اهللا، أنا أعلم الناس : أشريوا علينا يف أمرنا ومسرينا، فقال أبو بكر

مبسافة األرض، أخبرنا عدي بن أيب الزغباء أنّ العري كانت بوادي كذا وكذا، 
مث : قال. فكأنا وإياهم فَرسا رهاٍن إىل بدر مث اتفقا: قال إبن فليح يف روايته

يا رسول اهللا، إنها قريش وعزها، :ال عمر بن اخلطابأشريوا علَي، فق: قال
كواهللا لتقاتلن ،تمنذ كَفَر تنوال آم ،تمنذ عز واهللا ما ذلّت . لذلك بفتأه

تهعد له وأعِدد ٢(.)..أُهبته(

، لتقارنَ بني كـالِم مـن أعـرض      )هداك اهللا (أترك التعليق لك    : أقول

.٢٠صفحة / اجلزء الرابع/ الدر املنثور)١(
.٩٧١احلديث . ١١٣صفحة / اجلزء الثالث/ دالئل النبوة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧٩..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

!. وكالم غريمها،اهللا عليه وآله وسلمصلىعنهما النيب 

لَما كان يـوم حـنني      : عن أيب حممد موىل أيب قتادة، أنّ أبا قتادة قال         ... 
نظرت إىل رجٍل من املسلمني يقاتل رجالً من املشركني، وآخـر مـن املـشركني          
خيتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إىل الذي خيتله، فرفع يده ليضربين، وأضرب 

قطعتها، مث أخذين فضمين ضماً شديداً، حىت ختوفْت، مث تـرك، فتحلـل،         يده ف 
وازم املسلمون وازمت معهم، فإذا بعمر بن اخلطـاب يف  ودفعته مث قتلته،    
)١(..أمر اهللا: ما شأن الناس؟ قال: الناس، فقلت له

لَما فَر :حدثنا حممد بن فضيل، عن أشعث، عن احلكم بن عتيبة، قـال  
، جعل النيب صلى اهللا يوم حننيوسلم ) وآله(س عن النيب صلى اهللا عليه النا

:يقولوسلم ) وآله(عليه 
  

: ورجلٌ من غريهم،ثالثةٌ من بين هاشم: فَلَم يبق معه إالّ أربعةٌ: قال
وأبو سفيان بن احلارث آخذٌ - ومها بني يديه - والعباس علي بن أيب طالب،

ِإالَّأَحـد نحـوه يقِْبلُفَلَيس: قَالَ،بالعنان، وإبن مسعوٍد من جانبه األيسر     
)٢(.اِإلكِْليِلِبِحساِبصرعىحولَهوالْمشِركُونَقُِتلَ،

ــاري )١( ــحيح البخ ــاب املغــازي / ص ــاىل  / كت ــول اهللا تع ـْتكُم   {: بــاب ق بـجنٍ إِذْ أَعـي نـح مـو يـو
ــتُم       كَثْــــرتُكُ ــم ولَّيــ ــا رحبــــت ثُــ ــيُكم األَرض ِبمــ ــاقَت علَــ ــيئاً وضَــ ــنُكم شــ ــِن عــ ــم ُتغْــ م فَلَــ

بِرِيند٤٣٢٢احلديث .. }م.
.٣٨١٤٩احلديث . ٥٢٦صفحة / كتاب املغازي/ ٢٠اجلزء / املصنف إلبن أيب شيبة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٨٠

وثبات اإلمام علي عليه السالم يف يوم )الناِس(ر هزمية بخدوروأَ: أقول
١(يف املطالب العالية)هـ٨٥٢- ٧٧٣(احلافظ إبن حجر العسقالين نني، ح(.

سـار  : عـن علـي  قـال   ،عن أيب موسـى احلنفـي   ،ثنا نعيم بن حكيم   .. 
بعث عمر  وبعث معه إىل خيرب، فلما أتاها، وسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه
صحابه أهزموا عمر ويلبثوا أنْ ملَفَ،و قصرهم فقاتلوهمأالناس إىل مدينتهم 

...فجاءوا يجبنونه ويجبنهم

)٢(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

:)جبِن عمر يف خيرب: (الحظ تكذيب إبن تيمية لـ: أقول
 ..)      هـا واحـدولَم تكن الراية قبل ذلك أليب بكـر وال لعمـر، وال قَرب

)٣(. )..منهما، بل هذا من األكاذيب

يف ساحات الوغى، الحظ قـول إبـن         )جبِنِه(، و تهرغم هزمي و واآلن،
!تيمية عن شجاعة عمر

وعمر أشجع من عثمانَ وعلي وطلحةَ والزبري، وهذا يعرفـه مـن            (.. 
)٤(.)..يعرف ِسيرهم وأخبارهم

واحملقّـق  . ٤٣١٢احلـديث  . ٤٨٩فحة صـ / كتاب الفـنت   -آخر كتاب املناقب    / الد السابع عشر  )١(
.وللحديث شاهد يرتقي به إىل احلَسِن لغريه. .:يف اهلامش حكَم على احلديث بقوله

احلــديث  . ٤٠ص / زي والــسراياكتــاب املغــا / اجلــزء الثالــث / املــستدرك علــى الــصحيحني  )٢(
٤٣٤٠/٤٠.

.٣٦٦ص / ٧ج / منهاج السنة)٣(
.٧٩صفحة / الثامناجلزء/ نفس املصدر السابق)٤(
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٤٨١..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

صـلى اهللا عليـه   يكون ثالث الشجعان بعد النيب  الحظ، كيف   : أقول
ألمر النبوي اعصيي، و!صحابة؟وأيب بكٍر، حتت إمرة غريه من الوآله وسلم 

:وإطاعته، وحماولته النيل منه)أمريه(، بعدم إمتثاله ألوامر الشريف
ثنا يونس بن بكري، عن بن إسحاق، عن املنذر بـن ثعلبـة، عـن عبـد             .. 

وسـلم  ) وآله(بعثَ رسول اهللا صلى اهللا عليه     : قال ،اهللا بن بريدة، عن أبيه    
فلما إنتهوا ،سل وفيهم أبو بكٍر وعمرعمرو بن العاص يف غزوة ذات السال
عمرو أنْ ال ي مهرإىل مكان احلرب أَمأنْ ينالَ روا ناراً، نو مهفغضب عمر، و

) وآلـه (وأخربه أنه لَم يستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه    ،منه، فنهاه أبو بكر   
.فهدأَ عنه عمر. عليك إالّ ِلِعلِْمِه باحلربوسلم 

)١(.صحيح: يق الذهيب يف التلخيصتعل

اخربين ابو سلمة بن عبد الرمحن، انه مسع : عن يونس، عن الزهري... 
من أطاعين، فقـد    : قالوسلم  ) وآله(، انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه        هريرةابا  

ومن أطاع أمريي، فقد أطاعين، ومن أطاع اهللا، ومن عصاين، فقد عصى اهللا، 
)٢(.عصى أمريي فقد عصاين

 نـس بـن    أيب التيـاح، عـن      أحدثنا حيىي، عن شـعبة، عـن        : حدثنا مسدد
، وأطيعـوا إمسعـوا :وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه     قال: مالك  قال  

.٦١/ ٤٣٥٧احلديث . ٤٥ص / كتاب املغازي والسرايا/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا الرسـوَل وُأوِلـي اْلـأَمِر             {: باب قوله تعـاىل   / كتاب األحكام / صحيح البخاري )٢(

كُم٧١٣٧احلديث . }مِن.
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٨٢

)١(..عليكم عبد حبشيلَستعِماوإِن

ة داً يف أيـ حهو يقتل أَو ،رميوجد يف كتب املغازي ذكر لع     وال:أقول
يقولون بأنّ الدعوة  ورغم ذلك   ،!همقتلأسلم وحلني    لمسلمني، منذُ غزوة ل 
.!)ةًيِنلَع(أصبحت ِهشجاعتبفضل

، فلماذا هاجر املسلمون إىل يثرب بعد تعذيب !فلو كانت القضية هكذا
!:، بل كان هو من املهاجرين األولني!الكُفّار لَهم؟ ولَم يبقوا يف محاية عمر

بـن جـريج،   إين رخبأ: اهللا بن وهبحدثنا عبد : حدثنا عثمان بن صاحل  
يـؤم  -يب حذيفـة أمـوىل  -كـان سـامل   :بـن عمـر  قـال   إنّ أ،خربهأنّ نافعاً  أ

يف مـسجد  وسـلم  ) وآلـه (صحاب النيب صلى اهللا عليـه  أ، و لنيواملهاجرين األ 
)٢(....زيد، ووبو سلمة،أوبكٍر، وعمر،فيهم أبو،قُباٍء

أول مـن قَـِدم  : اء بن عازب  قـال    مسعت الرب : عن أيب إسحاق قال   ... 
علينا مصعب بن عمري، وإبـن أم مكتـوم، وكانـا يقرئـان النـاس، فقـدم بـالل           

مث قدم عمر بن اخلطـاب يف عـشرين مـن أصـحاب           وسعد وعمار بن ياسر،     
) وآلـه (ثُـم قـدم الـنيب صـلى اهللا عليـه      ،وسـلم ) وآلـه (النيب صلى اهللا عليـه   

)٣(...وسلم

.٧١٤٢احلديث .. باب السمع والطاعة لإلمام/ االحكامكتاب/ نفس املصدر السابق)١(
.٧١٧٥احلديث . باب إستقضاء املَوايل وإستعماهلم/ نفس املصدر السابق)٢(
وسـلم  )وآلـه (بـاب مقـدم الـنيب صـلى اهللا عليـه        / كتاب مناقـب األنـصار    / نفس املصدر السابق  )٣(

.٣٩٢٥احلديث . وأصحابه املدينة
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٤٨٣..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

وملـاذا  علـى مـاذا كانـت البيعـة؟     هل نسيت : أقول لعمر بن اخلطاب   
نكَثتها؟

وحـدثنا حممـد بـن      )ح(حدثنا قتيبة بن سـعيد، حـدثنا ليـث بـن سـعد،              
كُنـا يـوم احلديبيـة ألفـاً        : رمح، أخربنا الليث، عن أيب الزبري، عن جـابر، قـال          

: " وأربع مائة، فبايعناه وعمر آخذٌ بيده حتـت الـشجرة، وهـي سـمرةٌ، وقـال           
)١(".ايعناه على أنْ ال نِفر، ولَم نباِيعه على املوِتب

:يقول إبن حزم األندلسي

والَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يِفر عن مـشِرٍك والَ عـن مـشِركَيِن          : مسأَلَةٌ ٩٢٣
جـا البلُـوغَ    لَِكن ينِوي يف رجوِعِه التحيز إلَـى جماعـِة الْمـسِلِمني إنْ ر             أَصالً،

 ،فَاِسق واِرباً، فَهِرِه هبةَ دِليوِو ِإالَّ تني اِل، فَِإنْ لَمإلَى الِقت ِوي الكَرنأو ي ،ِهمإلَي
بتي ٢(.ما لَم(

اُهللا عـز  كأنّ عمر بن اخلطاب لَم يكن قَد قَرأَ، أو سـِمع قـول       : أقول
يا َأيها الَِّذين آمنوا إَذا َلِقيـُتم  {: املباركةمن سورة األنفال     ١٥يف اآلية    وجلّ

ارباَألد ملُّوهُتو فًا َفالوا َزحَكَفر الَِّذين{...

وبيـان بيعـة   . باب إستحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال/ مارةكتاب اإل/ صحيح مسلم  )١(
.٤٨٢٨احلديث . الرضوان حتت الشجرة

.٢٩٢صفحة / كتاب اجلهاد/ اجلزء السابع/ احمللى)٢(
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٤٨٤

،ن ُنسمي القرآن الكريم معجزاًأيف يصح ك
!؟عمر بن اخلطابوآياته تطابق ما لفظ به

حيمدشريب: قال عمر: عن انس قال.. .ثنا ه فقلت : يف ثالثوافقت
واتَّخِـذُوا ِمـن مقَـاِم    {تلَـ زنفَيارسول اهللا لو اختذنا من مقام إبـراهيم مـصلّى،       

حتِجبننْ يأت نساءك رموآية احلجاب قلت يارسول اهللا لو أَ،}إِبراهِيم مصلى
 ه يوالفاجر،   كلّفإن الرب فَمهننلَزصـلى اهللا  ، واجتمع نساء النيب آية احلجابت
نْ يبدلـه   أن عـسى ربـه إنْ طلقكـن         هيف الغرية عليه فقلت لَ    وسلم  ) وآله(عليه  

)١(...يةهذه اآلتلَزن، فَنزواجاً خرياً منكُأ

نّ مثل هذه الروايات وضعت لرفع شأن اخلليفة، وانه كـان مـشاركاً      إ
ءت هـذه  وإالّ فكيـف جـا   ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        نيب  بالرسالة مع ال  

ي دوٍر، وكأنـه كـان يلـهم    أاملوافقات من دون ان يكون لصاحب الرسـالة    
ل وأخذ يتدخ! يضاًأصبح مشرعاً أ)!لفاروقا(نّ أا زاد الطني بلّة مبذلك، وِم

باب ماجاء يف القبلة ومن اليرى اإلعادة على من سها فـصلّى    / كتاب الصالة / صحيح البخاري  )١(
.٤٠٢ديث احل. إىل غري القبلة
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٤٨٥..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

األكرم نه كان ينبه الرسول أبشؤون البيت النبوي الشريف شيئاً فشيئاً، حىت 
.!يضاًأهلويصوب،صلى اهللا عليه وآله وسلم

..يف هذه الرواية هشيم بن بشري الواسطي ابو معاوية.. أخرياً

..أنه نسب إىل التدليس: بن عديقال عنه إوقد 

)١(!!يوجد يف بعض أحاديثه منكر:اًيضأوقال فيه 

.٢٠٥١ترمجة / ١٣٨صفحة / اجلزء السابع/ الكامل يف ضعفاء الرجال)١(
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٤٨٦

!يعرف التيممالعمر بن اخلطاب، الذي وافق ربه يف ثالث،
!يصلّي حينما يكون جنبًاوال

: حدثنا هشيم، عن محيد، عن انس، قال      : حدثنا عمرو بن عون، قال    
 مي يف ثالٍث   : رقال عرب خـذنا لو  ! يارسول اهللا : فقلت! وافقتمـن مقـام     إت

، وآية احلجاب، }واتَِّخذُوا مِن مَقاِم إِبراهِيم مـصلى     {: تلَزنى، فَ إبراهيم مصلّ 
نساءك ألو  ! يارسول اهللا  قلت أنْمرت يحِجتبإ، ف نن والفـاجر،     كلّه ي الـرب مهن

يف الغـرية  وسلم ) وآله(آية احلجاب، واجتمع نساء النيب صلى اهللا عليه   تلَزنفَ
زواجاً خرياً مـنكن، فرتلـت   أيبِدلَهنْ أعسى ربه إنْ طلّقكن   : نلَهفقلت  عليه،

)١(!!يةهذه اآل

!!لِّتصال:فَقَد املاءملُجنٍبقوله وتأَمل ظْالِحواآلن، 

يعــين ابــن ســعيٍد -حيــىيحــدثنا: حــدثين عبــداهللا بــن هاشــم العبــدي 
عن سعيد بـن عبـد الـرمحن       حدثين احلَكَم عن ذَر،   : عن شعبة، قال   -القطّان

من ال يـرى اإلعـادة علـى مـن سـها،      وباب ما جاء يف القبلة،   / كتاب الصالة / صحيح البخاري  )١(
.٤٠٢احلديث .. فصلّى اىل غري القبلة
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٤٨٧..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

:ني أجنبت فلـم أجـد مـاًء فقـال    إتى عمر فقال أبيه أنّ رجالً أعن   ،بزىأبن  
. مري املؤمنني إذ أنا وانت يف سريٍة فأجنبناأار أما تذكر، يا فقال عم،)لِّتصال(

نا فتمعكْت يف التراب وصلّيت، فقال أوأما ،لِّنت فَلَم تصأفأما فلم جند ماًء 
ــه  ــديك أإنمــا كــان يكفيــك وســلم ) وآلــه(الــنيب صــلى اهللا علي ن تــضرب بي

ــِق اهللا : فقــال عمــر،مث متــسح مــا وجهــك وكفّيــك ، مث تــنفخ، رضاأل إت
الـرمحن عبـد ابنثنيهوحد: احلكمقال،!م أُحدث بهقال إنْ شئت لَ .ياعمار

هـذا يفذر،عـن سـلمة، ثينوحـد : قـال ذرحـديث مثلأبيه،عنأبزى،بن
)١(...يتتولّمايكنولّ:عمرفقالاحلكم،ذكرالذياإلسناد

األحكام، فقد  لظاهر   )!الفاروق(وهذا يدلُّ على عدم معرفة       :أقول
عِيدا طَيبـا       {: القرآن الكرمي قولـه تعـاىل     يف ورد ـوا صـممفَتَي اء وا مـتَِجـد يف }فََلـم

من سورة ٦من سورة النساء، وأُخرى يف اآلية ٤٣موضعني، مرةً يف اآلية     
مدةً، ومدةً أيب بكٍر صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ورغم معاشرته للنيب املائدة

!..فقد خفي عنه هذا احلُكم الظاهر للعوامأيضاً، 

الحظ ماذا يقول الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، )هداك اهللا(واآلن 
:يف املسائل الشرعية)!الفاروق(عن فتاوى اخلليفة 

فهل هناك مسلم مهما كان حمباً لعمر بن اخلطاب ميكن أن جيعل نفـسه              (
ألنه سيجد عمر يقول قوالً، والصواب عمرياً يف كلّ مسألة؟ هذا يستحيل،     

.خبالفه

.٨٣٢احلديث .. باب التيمم/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٨٨

املسافر الّذي ال جيد املاء هىنفمثالً عمر بن اخلطاب يف عهد خالفته ... 
، وكـان   يظلّ بدون صالة شهوراً حىت جيد املـاء       : ويقول !!أن يتيمم ليصلّي  

عمار بن ياسر يفيت بغري ذلك، حىت بلَغت فتـواه مـسامع عمـر، فأرسـل إليـه،            
يا أمري املؤمنني أال تذكر أننا كُنا يف سـفٍَر، فوجـب علينـا الغـسل               : فقال عمار 

ولَم جند املاء، فتمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة، ولَمـا جئنـا إىل الـنيب صـلى          
إنمـا كـان يكفيـك أن    : (وقصـصنا عليـه القـصة قـال     ،وسلم) وآله(اهللا عليه   

 متسح ال أذكر،: قال عمر. )ما وجهك ويديكتضرب بكفّيك األرض، ثُم
نولّيك ما  إنما  ال،: ؟ قال -أي عن هذه الفتوى    -إذن أُمِسك   : قال عمار 

)١(..إنتهى كالم األلباين. ).تولّيت

رغم جهل عمر حبكم التيمم الظاهر يف القرآن الكرمي، والّذي : أقول
ى أنّ إبن تيمية أوضحه له الصحايب اجلليل عمار بن ياسر رضي اهللا عنه، نر

:، بقوله!، وليس عثمان، وال علي، وغريمها!يؤكّد بأنّ احلق على لسان عمر

منعمرحقيفوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأخربفقدهذاومع(
طلحةوالعليوالعثمانحقيفالمبثلهخيربملَملاواإلهلامينوالدالعلم

وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيبأنّعمرابننعالترمذيويف،الزبريوال
)٢(.)!!ِهوقلِبرمعلساِنعلىاحلقلَعجاهللاإنّ:قال

.١٢٧الصفحة / وى الشيخ األلباينفتا)١(
.٦٤صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)٢(
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٤٨٩

رنَهيمن عم(عورسولها أحلّه عليه وآله وسلما يف الصحاح)صلى ا!!
) وآله(قدم النيب صلى اهللا عليه      : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      ... 

فلمـا قـدمنا    ،يءصبح رابعة من ذي احلجة مهلّني باحلج الخيلطهـم شـ          م  وسل
قال عطاء   ،ففشت يف ذلك القالة    ،ىل نسائنا حنلّ إ ن  أأمرنا فجعلناها عمرة و   

فقال جابر بكفِّه فبلغ ذلـك  ؟فقال جابر فريوح أحدنا اىل ِمىن وذَكَره يقطر منياً       
نّ قومـاً يقولـون     أين  غـ لَب: باً فقـال  فقام خطي وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه     

ستدبرت إستقبلت ِمن أمري ما إولو اني ،كذا وكذا واهللا ألنا أبر وأتقى منهم    
م سراقة بن مالك بن جـشعم  افق،نّ معي اهلدي ألحللتأولوال  ،ما أهديت 

)١(..ال بلْ لألبد: فقال. ؟بديارسول اهللا هي لنا أو لأل:فقال

بأنّ متعـة احلـج هـي        يؤكّدصلى اهللا عليه وآله وسلم      أنّ النيب   الحظ  
..)ال بلْ لألبد: هي لنا أو لألبد؟ فقال: (سراقةنْ سألَهأوذلك بعد !! لألبد

:!ويعاقب عليها، هاكيف ينهى عمر بن اخلطاب عنواآلن، أُنظر 

.٢٥٠٦احلديث . باب االشتراك يف اهلدي/ كتاب الشركة/ صحيح البخاري)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٩٠

متعتان كانتا على عهد رسـول اهللا صـلى اهللا          : عمر بن اخلطاب  فعن  
... ضرب عليهماأو،ى عنهماأنا أولم وس) وآله(عليه 

عاقـب عليهمـا، متعـة النـساء ومتعـة        أُو ،هى عنهما نأنا  أ.. ويف روايةٍ 
١(..احلج(

:إلمام مشس الدين الذهيبايقول 

نا يزيـد بـن سـنان، نـا مكـي، عـن       : قال النسائي يف عمل اليوم والليلة    
علـى عهـد     متعتـان كانتـا   : عن عمـر قـال    مالك، عن نافع، عن ابن عمر،       

متعة : أى عنهما، وأعاقب عليهما،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال أعلـم رواه غـري   ! هـذا حـديث معـضل   : قال النسائي .النساء، ومتعة احلج  

)٢(مكي، وهو ال بأس به، ال أدري من أين أتى؟

:السندرجال، )هداك اهللا(الحظ : أقول

.مالك-٤. افعن-٣. إبن عمر-٢. عمر بن اخلطاب-١

ينا عن أيب عبداهللا البخاري صاحب الصحيح أنه وور: قال ابن الصالح
)٣(.بن عمرإمالك، عن نافع، عن : أصح األسانيد كلّها: قال

مـسِند  احلـافظ، اإلمـام،    : ع مكـي بـن إبـراهيم      :قال الذهيب : مكي -٥

.١٠٧صفحة / الكالم عن متعة احلج/ اجلزء السابع/ احمللّى البن حزم االندلسي)١(
.٣٦٦و٣٦٥صفحة / ع مكي بن إبراهيم٣٥٩ترمجة / اجلزء األول/ تذكرة احلفّاظ)٢(
تـذكرة احلفـاظ    . ١١٠صفحة  / ٢٧ج  / ذيب الكمال للمزي  . ١٦صفحة  / مقدمة ابن الصالح   )٣(

.٩٩صفحة / ١ج / للذهيب
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٤٩١..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

عبيـد  حدث عن يزيد بـن ايب       . احلنظلي البلخي التميميخراسان، أبو السكن  
عنـه  حـدث  حنيفـة، وهـشام بـن حـسان وابـن جـريج و       يبأوز بـن حكـيم و     

...ن معنيحيىي بالبخاري، وأمحد، و

: وقال أبو حـامت .ثقة مأمون: وقال الدارقطين. ثقة ثبت : قال ابن سعد  
قـال ابـن    و. ليس بـه بـأس    : وقال النسائي . ثقة: وقال العجلي . حملّه الصدق 

)١(.هـ٢١٥مات ببلخ يف شعبان سنة : سعد

س يزيد بن سنان بن يزيد بـن ذيـال،          : قال الذهيب : يزيد بن سنان   -٦
حدث يزيد ... اإلمام، احلافظ، الثقة، أبو خالد، البصري القزاز، موىل قريش    

حيىي بن سعيد القطان، ومعـاذ بـن هـشام، والعقـدي، وعبـدالرمحن بـن          : عن
ين، وأبو جعفـر    النسائي، وأبو عوانة االسفرايي   : حدث عنه . مهدي، وطبقتهم 

صـنف  . وبلغنا أنه كان ثقـة إمامـاً نبـيالً    . الطحاوي، وعبدالرمحن بن أيب حامت    
تـوفّي يف مجـادى األوىل سـنة        . ، ومات وهو يف عـشر التـسعني مبـصر         "املسند"

)٢(.هـ٢٦٤

أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر  : قال ابن حجر  : النسائي -٧
)٣(.هـ٣٠٣افظ صاحب السنن مات سنة بن دينار أبو عبدالرمحن النسائي احل

عـن عمـران    حدثنا ابو رجـاء،   : حدثنا حيىي، عن عمران   : حدثنا مسدد 

.٥٤٩صفحة/ ٩اجلزء / سري عالم النبالء للذهيب)١(
.٥٥٤صفحة / ١٢اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
.٣٦صفحة / ولاجلزء األ/ تقريب التهذيب)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٩٢

أُنزلت آية املتعة يف كتاب اهللا، ففعلناها مع رسول اهللا صلى : بن حصني قال
م ينه عنها، حىت مات، قال ومل يرتل قرآن يحرمه، ولَ،وسلم) وآله(اهللا عليه 

)١(.يقال إنه عمر: قال حممد. ماشاءرجل برأيه 

عن عمران رضي اهللا    حدثين مطرف، : حدثنا مهّام، عن قتادة، قال    ... 
فـرتل  ،وسـلم ) وآلـه (متتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : عنه قال 
)٢(!قال رجلٌ برأيِه ما شاء. القرآن

كـان ابـن   : القـ . عـن ايب نـضرة  ...... حدثنا حممد بن املثىن وابن بـشاٍر    
فذكرت ذلـك جلـابر بـن    : قال. عباس يأمر باملتعة، وكان ابن الزبري ينهى عنها   

على يدي دار احلديث، متتعنا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه               : فقالعبد اهللا 
. انّ اهللا كان يحلّ لرسوله ماشاء مبا شاء: ا قام عمر قالفلم،وسلم) وآله(

وأِبتـوا  . ركم اهللاحلج والعمرة هللا كما أمِتموا فأَ. وانّ القرآن قد نزل منازله 
ىل أجـٍل، إالّ رجمتــه  إمـرأةً  إفَلَـن أُوتــى برجـٍل نكـح    .نكـاح هـذه النـساء   

)٣(.باحلجارة

واِهللا إني ألنهاكُم عن املتعِة، : سِمعت عمر يقول: عن ابن عباٍس قال
- وسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه وإنها لَفي كتاب اهللا، ولَقَد فَعلَها رسول 

.-يعين العمرة يف احلج 

.٤٥١٨احلديث . )فمن متتع بالعمرة اىل احلج(باب / كتاب تفسري القرآن/ صحيح البخاري)١(
)وآلـه (بـاب التمتـع علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        / كتـاب احلـج   / نفس املصدر السابق  )٢(

.١٥٧١احلديث / وسلم
.٢٩٦٤يث احلد. باب يف املتعة باحلج والعمرة/ كتاب احلج/ صحيح مسلم)٣(
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٤٩٣..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

)١(.صحيح اإلسناد: حتقيق األلباين

،أيبحـدثنا ،سـعد بـن إبـراهيم بنيعقوبأخربين،محيدبنعبدحدثنا
مسـع أنـه ثـه حداهللاعبـد بـن ساملأنّ،شهاٍبابنعن،كيسانابنصاحلعن
إىلبـالعمرة التمتـع عـن عمربناهللاعبديسألوهو،الشامأهلمنالًرج

هـى نقـد أباكإنّ:الشاميفقال،حاللٌهي:عمربناهللاعبدفقالاحلج
رسولهاعنوص،عنهاهىنأيبكانإنْأرأيت:عمربناهللاعبدفقال،عنها

اهللاصـلى اهللارسـول أمرأميتبعأيبرمأَأَوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أمـر بلالرجلفقال؟وسلم) وآله(ليهع

.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولهاعنصلقدفقال.وسلم

)٢(.اإلسنادصحيح:األلباينالشيخ حتقيق

، )يعـين ابـن زيـاد   (حدثنا عبـد الواحـد   . حدثنا حامد بن عمر البكراوي  
فأتـاه آتٍ  . كنـت عنـد جـابر بـن عبـد اهللا     :عن عاصم، عن ايب نـضرة، قـال     

فعلنامها مع رسول : فقال جابر. ختلفا يف املتعتنيإبن عباس والزبري إ: فقال
)٣(..ماهفلم نعد لَ. هانا عنهما عمرمث ن.وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه

كُنا نتمتع على عهد رسول : عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا، قال...
ر أخـرياً   مـ هانا ع وايب بكر، وعمر، حىت ن     ،وسلم) وآله(عليه اهللا صلى اهللا  

..)يعين النساء(
.٢٧٣٥احلديث / ٢٦٨صفحة / اجلزء الثاين/ صحيح سنن النسائي لأللباين)١(
.٨٢٣باب / ٣٢٣صفحة / اجلزء الثاين/ صحيح وضعيف سنن الترمذي لأللباين)٢(
.٣٤٣٥احلديث .. باب نكاح املتعة/ كتاب النكاح/ صحيح مسلم)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٩٤

)١(.صحيح على شرط مسلم: يقول شعيب األرنؤوط

مسعـت إبـن عبـاس    :حدثنا سفيان، عن عمرو، قال  : قال إبن أيب عمر   
أنّ معاويـةَ   : رضي اهللا عنهما، وأنا قائم على رأسه يقـول، ورجـلٌ يقـول لـه     

أنظروا، فـإنْ كانـت يف    : املتعة، فقال إبن عباس رضي اهللا عنهما       نهى عن 
وإنْ ،وسلم) وآله(كتاب اهللا تعاىل فقد كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه

.لَم تكن يف كتاب اهللا تعاىل، فهو كما قال

هذا حديثٌ صحيح موقوف، وأراد بقوله يف كتاب اهللا عز وجلّ قوله 
، وا إحـتج إبـن مـسعوٍد رضـي اهللا     اآلية. }تَعتُم بِهِ مِـنهن  فَما استَم {: تعاىل

)٢(.عنه، كما وقع يف البخاري عنه

أخربنا أبو زكريا العنربي، حدثنا حممد بن عبد الـسالم، حـدثنا إسـحاق             
مسعـت أبـا   : بن إبراهيم، أنبأ النضر بن مشيل، أنبأ شعبة، حدثنا أبو سلمة قال  

فما استمتعتم به منـهن  : عباس رضي اهللا عنهما   قرأت على بن  : نضرة يقول 
فما استمتعتم به منـهن إىل أَجـٍل      : قال بن عباس  . فآتوهن أجورهن فريضة  

قال أبو نضرة  . مسمى :واِهللا: فقـال بـن عبـاس     . مـا نقرأهـا كـذلك     : فقلت
.ألنزلَها اهللا كذلك

)٣(.على شرط مسلم: قال الذهيب يف التلخيص

.١٤٢٦٨ح. ١٦٩ص. رضي اهللا عنهمسند جابر بن عبد اهللا / ٢٢ج / مسند اإلمام أمحد)١(
.١٧٢١ح. ٤٦٨ص / باب املتعة/ كتاب الوليمة/ ٨ج / املطالب العالية إلبن حجر العسقالين)٢(
. ٣٣٤صـفحة  / تفـسري سـورة النـساء      -كتـاب التفـسري     / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )٣(

.٣٠٩/ ٣١٩٢احلديث 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٩٥..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

ثنـا  : ثنـا سـِعيد بـن منـصوٍر، قـال        : عبد الرمحن، قال   حدثنا صاِلح بن  
سِمعت عبد اِهللا بـن  : أخربنا أبو ِبشٍر، عن سِعيِد بن جبيٍر، قال : هشيم، قال 

الزبيِر يخطُب وهو يعرض ِبابِن عباٍس، يِعيب عليه قَولَه يف الْمتعِة، فقال بن 
صدق بن عباٍس، قد كان : فَسأَلَها فقالت. أُمه إنْ كان صاِدقاًيسأَلُ : عباٍس

لو ِشئْت لَسميت ِرجاالً من قُريٍش : فقال بن عباٍس رضي اهللا عنهما. ذلك
)١(.وِلدوا فيها

، بعض مصادر أتباع مدرسة سنة الصحابة، )هداك اهللا(وأُوِرد لَك اآلن 
، ويف  )!الفاروق(لّية زواج املتعة، وأنّ التحرمي كان من ِقبِل         واليت تصرح حب  

:زمانه، وأيام حكمه

ــان  -١ ــن حب ــحيح إب ــة /ص ــة الثالث ــالة / الطبع ــسة الرس ــريوت / مؤس ب
.باب نكاح املتعة/ كتاب النكاح/ ٤٥٧صفحة / ٩اجلزء/ هـ١٤١٨

ــ ١٤١٦/ بريوت–دار الفكر  / السنن الكربى للبيهقي   -٢ / ١٠اجلـزء  / ه
.األنكحة اليت ي عنها/ كتاب النكاح/ ٤٩٧حة صف

بـريوت  -دار الكتب العلميـة    / الطبعة األوىل / تذكرة احلفاظ للذهيب   -٣
.مكي بن إبراهيم البلخي٣٥٩الترمجة / ٢٦٨صفحة / اجلزء األول/ هـ١٤١٩

بـريوت  / دار الكتـاب العـريب   / الطبعـة الثالثـة   / فقه السنة لسيد سابق    -٤
..وغريها كثري.. ٤٣-٤٢صفحة / لثايناجلزء ا/ هـ١٣٩٧

أراه عـن سـعيد بـن       : عن األعمش، عن الفُضيل بـن عمـرو، قـال         ... 
.٤٣٠٦احلديث . ٢٤ص / باب نكاح املتعة/ النكاحكتاب / ٣ج / شرح معاين اآلثار للطحاوي)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٩٦

فقـال  .وسـلم ) وآلـه (متتع الـنيب صـلى اهللا عليـه    : جبٍري، عن ابن عباٍس، قال   
مـا يقـولُ    : فقال ابن عبـاٍس    .عن املتعةِ  هى أبو بكٍر وعمر   ن: عروة بن الزبري  

أراهم : فقال ابن عبـاسٍ .عن املتعةهى أبو بكٍر وعمرن: يقول: عريةَ؟ قال 
هى أبو  ن: ويقول ،وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه    : سيهلكونَ أقول 

رمبكٍر وع..

اهللا بـن عبـد  إوهو (شريكإسناده ضعيف، :يقول شعيب األرنؤوط  
)١(.سيئ احلفظ)النخعي

ك أخبرت البخاري ومسلٍم حبال شريٍك ياشعيب األرنؤوط، ليت: أقول
.!اهللا النخعي، فهما يحتجان بِه يف صحيحيهمابن عبد

نّ الـصحابة كـانوا     أعلـى    د، وتؤكّـ  فكلّهـا صـرحيةٌ   .. الحظ الروايات مثّ  
نّ أو.صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   رسول اهللايف عهد    )والنساءاحلج(يتمتعون  

ماهى عنهعمر هو الذي ن..

:الحظ رأي الشيخ األلباين يف نهي عمر عن التمتع،)هداك اهللا(ن واآل

أما بالنسبة لعمر بن اخلطاب، فالقضية ليست جمرد أنه أفرد، وإنما (...
ع بالعمرة إىل احلجهى عن التمته نمن تلك أن القضية األهم!!

عمر هل هو يوافق: من يدعي الغرية على الصحابة.. فنحن اآلن نسأل
.ال أعتقد ذلك! نهِيِه عن التمتع بالعمرة إىل احلج؟بن اخلطاب على

نه إجتهد فنهى الناس عن التمتع، فهو ليس باجلاهل، ولكن بدا لَه إ...
.٣١٢١احلديث . مسند عبداهللا بن العباس/ ٢٢٨صفحة / اجلزء اخلامس/ مسند اإلمام أمحد)١(
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كـالم  إنتـهى . ).جعلَه يأمر املـسلمني بـاإلفراد وينـهاهم عـن التمتـع           شيءٌ  
)١(األلباين

مسعت ابا جمرة الضبعي  : بة، قال حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شع     ...
فأتيت ابـن عبـاٍس فـسألته عـن ذلـك؟      . متتعت فنهاين ناس عن ذلك  : قال
ين بِ فأمإمث  : قال.هار  إنطلقت   ـتفأتـاين آٍت يف منـامي فقـال   . ىل البيـت فَِنم :

   مربور لة وحجقال. عمرةٌ متقب : فقالإفأتيت ه بالذي رأيتترببن عباس فاخ:
)٢(.وسلم) وآله(أيب القاسم صلى اهللا عليهسنةكرب،أاهللا ، كربأاهللا

اخربنا ابـو مجـرة نـصر بـن عمـران الـضبعي،           : حدثنا شعبة : حدثنا آدم 
، فأمرين؟- رضي اهللا عنهما - بن عباس إمتتعت فنهاين ناس، فسألت : قال

يف املنام كأنّ رجالً يقول يل  فرأيت :،مربور لةٌوعمرة متقحجابـن   !ب فـأخربت
أِقم عندي، : فقال يل،وسلم) وآله(سنة النيب صلى اهللا عليه : فقالعباس؟ 

للرؤيـا الـيت    : ؟ فقـال  ِلـم : فقلـت : قـال شـعبة   .فأجعلُ لك سهماً مـن مـايل      
٣(..رأيت(

يِجب علَى اِإلنساِن أَنْ يعلَم أَنَّ اَهللا عز        (.. :يقول إبن تيمية  .. أخرياً
ِه ولَيلَّى اُهللا عا صدمحلَ مسلَّ أَرِنوسلم ) وآله(جِميِع الثَّقَلَيِس : إلَى جاِإلن

والِْجن، وأَوجب علَيِهم اِإلميانَ ِبِه وِبما جاَء ِبِه، وطَاعته، وأَنْ يحلِّلُوا ما حلَّلَ 
     مـرـا حوا ممرحيو ،ولُهسراُهللا     اُهللا و ـهبجـا أَوـوا موِجبأَنْ يو ،ـولُهسراُهللا و

.١٢٦الصفحة / فتاوى الشيخ األلباين)١(
.٣٠٣٢احلديث .. باب جواز العمرة يف أشهر احلج/ كتاب احلج/ صحيح مسلم)٢(
.١٥٦٧احلديث . باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج/ تاب احلجك/ صحيح البخاري)٣(
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ورسولُه، ويِحبوا ما أَحبه اُهللا ورسولُه ويكْرهوا ما كَِرهه اُهللا ورسولُه، وأَنَّ 
ِمـن  وسلم )وآله(كُلَّ من قَامت علَيِه الْحجةُ ِبِرسالَِة محمٍد صلَّى اُهللا علَيهِ  

     ثَالُهأَم ِحقُّهتسا يالَى، كَمعاِهللا ت ِعقَاب قحتِبِه، إس ِمنؤي فَلَم الِْجنِس واِإلن
)١(.إنتهى كالمه.).ِمن الْكَاِفِرين الَِّذين بِعثَ إلَيِهم الرسولُ

.٩صفحة / ١٩اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
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٤٩٩

!هار يأمر بِموع، )الرتاويح(ينهى عن صالة صلى ا عليه وآله وسلم النيب
اهللا أمرنـا تباعهـا كمـا   إجيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم      رسولسنة ال 

ينهى   ، فنر وجلّعز اه       ـ عن الصالة الغري واجبة مجاعةً، فجـاء عر وجعلـها   م
!صلى اهللا عليه وآله وسلملنيبلاًخالف،مجاعةً

صلى اهللا إحتجر رسول اهللا   : عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال       .... 
فخرج رسول اهللا صلى اهللا ، -اً أو حصري-حجريةً خمصفةً وسلم ) وآله(عليه 
يصلّي فيها، فتتبع إليه رجالٌ وجاءوا يصلّون بصالته، مث وسلم ) وآله(عليه 

عنهم، فلم وسلم ) وآله(جاءوا ليلةً فحضروا وأبطأ رسول اهللا صلى اهللا عليه
، فقال هلم ا الباب، فخرج إليهم مغضباًخيرج إليهم، فرفعوا أصوام وحصبو

مازال بكم صنيعكم، حـىت ظننـت       (:وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه    
فعليكم بالصالة يف بيوتكم، فانّ خري صالة املرء يف بيته، انه سيكتب عليكم، 

)١(..)الّ الصالة املكتوبةإ

.٦١١٣احلديث . ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهللا/ كتاب االداب/ صحيح البخاري)١(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٠٠

:يقول إبن حجر العسقالين يف شرح احلديث

ما يتخـذ مـن خـوص املقـل او          ..واخلصفة... تصغري حجرة  وحجرية(..
والظاهر انّ غضبه لكوم اجتمعوا بغري       )فخرج عليهم مغضباً  (قوله   ..النخل

هبوا بابـ بل بالَغوا فحص،أمره فلم يكتفوا باالشارة منه لكونه مل خيرج عليهم       
يظنون غري مهوأو غضب لكونه إشفاقاً عليهم لئالّ تفرض عليهم،وتتبعوه

صـالة   ..)الّ املكتوبـة  إ،فضل صالة املرء يف بيتـه     أ(يف آخره   وقوله  ...ذلك
)١(.)..النافلة

:يلي من الروايةستنتاج ماإميكن :أقول

برفيع صلى اهللا عليه وآله وسلم خذوا ينادون النيب أنّ الصحابة إ: والًأ
ذِين َآمنوا ال َترَفعوا أَصواَتكُم يا َأيها الَّ{:واهللا سبحانه وتعاىل يقول. صوامأ

ِبيِت النوَق ص٢/احلجرات }َفو.

الـنيب لـيهم   إنّ الصحابة أخذوا حبصب الباب، وذلك ليخـرج         إ: ثانياً
و احلَصب، أهى عن اخلذف قد ننيب نّ الأيف حني ،صلى اهللا عليه وآله وسلم

!احملصوبوذلك خوفاً من عني

مسعــت عقبــة بــن :قــالعــن قتـادة، حــدثنا شــعبة،: بةحـدثنا شــبا ... 
هـى الـنيب   من شـهد الـشجرة، ن  ني ِمإ: صهبان، عن عبد اهللا بن مغفّل املُزين      

)٢(.عن اخلذفوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

. ٦١١٣احلديث . ٥١٨ص / ١٠ج / فتح الباري)١(
.٤٨٤١احلديث . يبايعونك حتت الشجرةباب إذ/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)٢(
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القرآن إنّ كلّ ماقام به هؤالء الصحابة مما ذُكر خالف ما جاء يف : ثالثاً
والسَتـْأُتوا  {: قال تعاىل فقد   .ستئذانيف كيفية اال  الشريفة  ة  ن ِبَأن اْلِبر سَليو

.١٨٩-البقرة/ }اْلبيوت ِمن ُظهوِرها

حدكم ثالثاً فلم أستأذن إذا إ.. .:صلى اهللا عليه وآله وسلموقال النيب 
)١(.فلريجع،يؤذن له

يف)!الدكتوراه(رد علي أحد جهاهلم، وهو حاصل على درجة : أقول
 ه تواضعاً      الشريعة، ومسِعلْمٍ (ى نفسه معتقداً أن يِلبطاعناً ومتسائالً،   )!طُو

هل كان ضمن :الصحابةأولئك بأهل البيت عليهم السالم، حفظاً لكرامة 
علي )سيدنا(الّذين رفعوا أصوام وحصبوا الباب كُال من )الصحابة(هؤالء 

أَم ال؟،)رضي اهللا عنهم(وولديه احلسن واحلسني 

الوحي بعدم كرقُلت كالّ، فهل أخبقُلت نعم، فتلك مصيبةٌ، وإنْإنْ
وجودهم معهم؟

بغضكم لإلمام علي واحلسنني علـيهم الـسالم،     نِم: عليهداً  رقلت  و
أهل البيت الّذين أذهب اهللا   نمِ م، وه !الصحابةهؤالء  أدخلتموهم ضمن   

.عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً

:ها هو إبن تيمية يقولف

وقد روى اإلمام أمحد والترمذي وغريمها عن أم سلمةَ أن هذه اآليةَ ملا (
ِكـساَءه علـى علـي وفاطمـةَ     وسـلم   ) وآله(نزلت أدار النيب صلَّى اللَّه علَيِه       

.٦٢٤٥احلديث . باب التسليم واالستئذان ثالثاً/ كتاب االستئذان/ نفس املصدر السابق)١(
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اللهم هؤالء أهلُ بييت، فأَذِْهـب  : "واحلسِن واحلسِني رضي اهللا عنهم، فقال  
هم تطهرياًعنهم الرروطَه سج."

ولَما بين سبحانه أنه يريد أن يذِْهب الرجس عن أهِل بيِته ويطَهرهم           
ألقرِب أهِل بيتِه وأعظِمهـم  وسلم ) وآله(تطهرياً، دعا النيب صلَّى اللَّه علَيهِ  

وسيدا شباب أهل -رضي اهللا عنهما -علي وفاطمةُ: إختصاصاً به، وهم
نة، جمع اهللا لَهم بني أنْ قَضى لَهم بالتطهري، وبني أنْ قَضى لَهم بكمال              اجل

فكـان يف ذلـك مـا دلَّنـا علـى أنَّ       ،وسلم) وآله(دعاء النيب صلَّى اللَّه علَيِه      
إذهاب الرجِس عنهم وتطهريهم نعمةٌ من اهللا ليسِبغها عليهم، ورمحةٌ من اهللا 

)١(.إنتهى كالم إبن تيمية. )...د حوهلم وقوميبلغومها مبجروفضلٌ لَم

  بعـدم      : وها أنا سائله مـر   مـشاركة  هل لديك دليلٌ قاطعأيب بكـٍر وع
صـلى اهللا  ورفع أصوام يف حضرة الـنيب  ،وعثمان معهم يف حصب الباِب    

. يف تلك الليلة؟عليه وآله وسلم 

باملـسلمني، عارفـاً   رؤوفاً صلى اهللا عليه وآله وسلم    كان النيب   : رابعاً
ختار أنْ ال خيرج إليهم، وأن ال يصلّي فيهم هذه الـصالة  إمبصلحتهم، لذا   

فإنّ خري صالة املرء يف بيته ،عليكم بالصالة يف بيوتكم:املندوبة، وقال هلم
عمجفَ. ولكن عمر بن اخلطاب عمل خبالف ذلك كلّه..االّ الصالة املكتوبة
   صلّي ف الناس على إماٍم ي     يهم هذه الصالة مجاعةً، خالفاً لساألكرم ة النيب   ن

!صلى اهللا عليه وآله وسلم

.٧٥و٧٤صفحة / اجلزء الثالث/ جامع املسائل)١(
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٥٠٣..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

خرجـت مـع عمـر بـن     : عن عبد الرمحن بن عبٍد القاري، انـه قـال    ... 
اخلطـاب  ليلــةً يف رمــضان اىل املــسجد، فـاذا النــاس أوزاع متفرقــون، يــصلّي   

  صلّي بصالته الرهط،    صلّالرجل لنفسه، ويـي أرى  : ل عمرفقاي الرجل فيإن
فجمعهم على أُيب م عزم،ثُ! لو مجعت هؤالء على قارٍئ واحٍد، لكان أمثل

قـال  والناس يصلّون بصالة قارئهم،بن كعب، مث خرجت معه ليلةً أخرى     
:عمر

)١(.ِنعم البدعةُ هذه

)٢(.احلَدثُ يف الديِن بعد اإلكمال: الِبدعة: أقول

يكن يف عهد رسـول  مما لَيف الشرع، هي إحداثُبكسر الباء  : الِبدعةو
)٣(...-وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه-اهللا 

:شرح احلديثيقول القسطالين يف

لَم وسلم ) وآله(ماها ِبدعة، ألنه صلى اهللا عليه س،)هذِهِنعم البدعةُ(
وال كلّ وال أول الليل، ،ايب بكرها، وال كانت يف زمن اإلجتماع لَمهيسن لَ

)٤(..ليلٍة، وال هذا العدد

إىلرجلٌجاء:قالجماهٍدعنمنصور،عنالثوري،عنالرزاق،عبد

.٢٠١٠احلديث . باب فضل من قام رمضان/ كتاب صالة التراويح/ صحيح البخاري)١(
.بدع: باب/ ٤٤حة الصف/ خمتار الصحاح)٢(
.٢٢صفحة / بدع: باب/ اجلزء الثالث/ لنوويلاألمساءذيب)٣(
.٤٢٦صفحة / اجلزء الثالث/ إرشاد الساري)٤(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٠٤

: قـال القرآن؟أَتقرأ: قالرمضان؟يفاإلمامخلفأُصلّي: قالعمرإبن
)١(.بيتكيفصلِّمحار؟كأنكأَفَتنصت: قالنعم

أنـصت  (، و )أنصته(: السكوت واإلستماع، تقول  : اإلنصات: أقول
٢(..)لَه(

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول كـان :قـال ،اهللاعبـد بنجابرعن
يهدهمن:يقولمثُ،أهلههوماِبعليهويثيناهللاحيمد،خطبتهيفيقولوسلم 

،اهللاكتـاب احلـديثِ أصـدق إنّ،لـه هـادي فـال يضللهومنلهمضلّفالاهللا
وكـلّ ،بدعةٌحمدثٍةوكلّ،حمدثاااألموروشر،حمٍدمهدياهلديوأحسن

)٣(..الناريفضاللٍةوكلّ،ضاللةٌبدعٍة

ســيلي أُمــوركم مــن بعــدي رجــالٌ يطفئــون الــسنةَ ويحــدثون ِبدعــةً  
؟كيـف يب إذا أدركْـتهم  : قال ابن مـسعود . ويؤخرون الصالةَ عن مواقيتها  

)٤(.ها ثالثاًقالَ. عةٌ ملن عصى اهللاطا-يا ابن أم عبد -ليس : قال

تنكـرون، وينكـرون علـيكم مـا       سيليكم أُمراء بعـدي يعرفـونكم مـا       
)٥(.عصى اهللانمتعرفون، فمن أدرك ذلك منكم، فال طاعةَ ِل

:)املبتدعة من ِقبل عمر(ويقول إبن تيمية عن صالة التراويح 

.٧٧٤٢احلديث / ٢٦٤صفحة / رمضانقيامباب/ الصيامكتاب/ ٤ج / مصنف الصنعاين)١(
.باب نصت/ ٦٦١صفحة / خمتار الصحاح)٢(
.١٥٧٧احلديث . ٥١٢صفحة / اجلزء األول/ ي لأللباينصحيح سنن النسائ)٣(
.٢٨٦٤احلديث . ٨٦٣صفحة / اجلزء السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)٤(
.٥٩٠احلديث / ١٣٨صفحة / اجلزء الثاين/ نفس املصدر السابق)٥(
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٥٠٥..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

..)رمعونطَّاِببالَِّذيالْخأَمرِإنِْبذَِلكواهمةًسعاِبدمفَِإنذَِلكهَألن
ِبدعـةً اللُّغـةِ ِفـي يسمىمتقَدٍمِمثَاٍلغَيِرعلَىفُِعلَأَمٍركُلُّإذْ،اللُّغِةِفيِبدعةٌ

سلَياويهِمممسةُتِريعةًالشعىِبدهنيوهنلُفَال،عخدـا يِفيماهور ِلمـسم ِمـن
يقُـولُ وسـلم   ) وآلـه (علَيِهاهللاصلَّىاهللاسولُركَانَ: قَالَجاِبٍرعنصِحيِحِه

وشـر محمـدٍ هـدي الْهـديِ وخيـر اِهللاكَـالم الْكَـالمِ أَصـدق إنَّ: خطْبِتـهِ ِفي
)١(. )..ضاللَةٌٍةِبدعوكُلَّمحدثَاتهااُألموِر

:وعن البدعة، يقول إبن تيمية

و إمجاعاً أبدعة خالفت كتاباً أو سنة : البدعة بدعتان: قال الشافعي(
فهذه بدعة وسلم ) وآله(او أثراً عن بعض اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وبدعةٌ مل ختالف شيئاً، فهذه قد تكون بدعةٌ حسنة لقول عمر نعمت . ضاللة
)٢(..).عة هذهالبد

وهذا ،!ا بدعة حسنةأالصحابة يقولون سنة أتباع مدرسة إنّ : أقول
عليكم بالصالة يف :لاقصلى اهللا عليه وآله وسلم نّ النيب أل.. واضحخطأٌ

فمــا خيــالف . ســتحبابفتكــون خمالفــة لإل.بيــوتكم، إالّ الــصالة املكتوبــة
.نها بدعةٌة، ألمرنها محأناهيك عن؟نْ يكون حسناًأستحباب هل ميكن اإل

!؟الصحابةسنة ويح مجاعةً يف مساجد أتباع مدرسة افبأي دليٍل يتم قيام التر

صلى اهللا عليه وآله وسلم نعم، هناك حديثٌ عن أيب هريرة بأنّ النيب 

.٣٦صفحة / ٣١اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
.٢٤٩-٢٤٨صفحة / لاجلزء األو/ درء تعارض العقل والنقل)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٠٦

ون بصالة أَقَر صالة التراويح، حيث أنه خرج يوماً يف رمضان والناس يصلّ
.لكنه ضعيف..ابوا وِنعم ما صنعواأص: أُبي، فقال

مـسلم  حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين، حدثنا عبد اهللا بن وهب، أخـربين   
خـرج  : عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عـن أيب هريـرة قـال        بن خالد، 

فـإذا أنـاس يف رمـضان يـصلّون يف     ،وسـلم ) وآلـه (رسول اهللا صلى اهللا عليـه   
ء؟ فقيل هؤالء ناس معهم قـرآن وأيب بـن كعـب       ناحية املسجد، فقال ما هؤال    

وسـلم  ) وآلـه (فقـال الـنيب صـلى اهللا عليـه          يصلّي، وهم يـصلّون بـصالته،       
.أصابوا، وِنعم ما صنعوا

.قال أبو داود ليس هذا احلديث بالقوي، مسلم ابن خالد ضعيف

)١(.ضعيف: حتقيق األلباين

:العسقالينإبن حجر الرواية وكذلك ضعف

) وآلـه (قَالَ ِابن ِشهاب فَتوفِّي رسـول اهللا صـلَّى اهللا علَيـِه             (قوله   (..
أَي علَى ترِك . )علَى ذَِلك" (واَألمر" ِفي ِرواية الْكُشِميهِني )والناسوسلم 

لزهِري ِفي هذَا   وَألحمد ِمن ِرواية ِإبِن أَِبي ِذئٍْب عن ا       .الْجماعِة ِفي التراِويح  
جمـع النـاس   وسـلم  ) وآلـه (ولَم يكُن رسول اهللا صـلَّى اهللا علَيـِه      "الْحِديث،  

وقَـد أَدرج بعـضهم قَـول ِابــن ِشـهاب ِفـي نفْـس الْخبـر أَخرجــه        "علَـى الِْقيـام  
ما ما رواه ِابن وهـب عـن أَِبـي        وأَالترِمِذي ِمن طَِريق معمر عن ِابن ِشهاب،        

. ١٠٤صـفحة  / يف قيام شـهر رمـضان     ٣١٨باب  / كتاب الصالة / ضعيف سنن أيب داود لأللباين    )١(
.١٣٧٧احلديث 
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٥٠٧..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

وِإذَا الناس ِفي رمضان وسلم ) وآله(خرج رسول اهللا صلَّى اهللا علَيِه : "هريرة
ناس يصلِّي ِبِهم أُبي بن     : ما هذَا؟ فَِقيلَ  : يصلُّونَ ِفي ناِحية الْمسِجد فَقَالَ    

ذَكَره ِابن عبد الْبر، وِفيِه مسِلم بـن  "ا وِنعم ما صنعواأَصابو: كَعٍب، فَقَالَ 
خاِلد وهو ضِعيف، والْمحفُوظ أَنَّ عمر هو الَِّذي جمع الناس علَى أُبي بن 

)١(.)كَعٍب

بـاب فـضل مـن قـام       / اب صـالة التـراويح    تك/ اجلزء الرابع / فتح الباري بشرح صحيح البخاري    )١(
.٢٥٢صفحة / رمضان
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٥٠٨

بتوجيهٍ هءنسابجحصلى ا عليه وآله وسلم النيب هل 
!اب؟اخلطمن عمر بن

ن خيـرجن  كُـ وسـلم  ) وآلـه (عن عائشة انّ ازواج الـنيب صـلى اهللا عليـه         
فكان عمر يقول للـنيب صـلى       ىل املناصع وهو صعيد أفْيح،      إذا تربزنَ   إبالليل  

، فلم يكن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   إحجب نساءك وسلم  ) وآله(اهللا عليه   
صـلى اهللا عليـه  يفعل، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة زوج الـنيب       وسلم  ) وآله(
فناداها عمر أال قد طويلة،   مرأةٌإوكانت   ،ليلةً من الليايل عشاًء   وسلم  ) وآله(

)١(!!زل اهللا آية احلجابنفأ،نْ يرتل احلجابأحرصاً على ،عرفناِك يا سودة

مـا يرويـه البخـاري نفـسه يف       اآليـة   والصحيح يف سبب نزول     : أقول
!صحيحه

) وآله(زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه   ملا ت : عن انس بن مالك  قال     ... 
زينب ابنة جحش دعا القـوم فطعمـوا، مث جلـسوا يتحـدثون، واذا هـو        وسلم  

فلما قام قام من قـام وقعـد   ،فلما رأى ذلك قام،كأنه يتهيأُ للقيام فلم يقوموا 

.١٤٦احلديث . نساء اىل البرازباب خروج ال/ كتاب الوضوء/ صحيح البخاري)١(
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٥٠٩..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

فــإذا القــوم ليــدخل،وســلم ) وآلــه(، فجــاء الــنيب صــلى اهللا عليــه ثالثــة نفــٍر
) وآلـه (إم قاموا فانطلقت فجئت فاخربت الـنيب صـلى اهللا عليـه     جلوس، مث 

فألقى احلجاب بيين وبينه،فذهبت أدخلُ،أنهم قد انطلقوا حىت دخل، وسلم 
)١(.٥٣/حزاباأل. }يا َأيها الَِّذين َآمنوا ال َتدخُلوا بيوت النِبي{نزل اهللاأف

حـدثناه :عـون ابـن قـال :حامتبنأشهلحدثنا:املثىنبنحممددثناح
عليهاهللاصلىالنيبعندكنت:قالمالكبنأنسعن،سعيدبنعمروعن

فقـضى ،فـانطلق ،قـوم عنـدها فإذا،اسعرامرأٍةبابفأتى،وسلم) وآله(
،فرجـع ،حاجتـه فقـضى ،فانطلق،قوموعندها،رجعمث،سِبفاحت،حاجته

طلحةأليبهفذكرت:قال،ستراًوبينهبيينوأرخىفدخل:قال،خرجواوقد
.احلجابآيةفرتلت،شيٌءهذايفنليرتلَ،تقولكماكاننِئلَ:فقال:قال

)٢(.حنوه)٦٢٣٨، ٥٤٦٦، ٥١٦٦(خ : صحيح:األلباينعليق ت

.٤٧٩١احلديث. }أَن يؤذَن لَكُمِبي ِإّالال تَدخلُوا بيوت الن{: باب قوله/ كتاب التفسري)١(
.٣٢١٧احلديث . ٣٠٩صفحة / كتاب تفسري القرآن/ ٣ج / صحيح سنن الترمذي لأللباين)٢(
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٥١٠

!!وصالة الصبح..بي طالب عليه السالمأمام علي بن واإل.. مر بن اخلطابع
دحاِلكٍ  وثَِني عن م،    هلَغب هطَّـاِب          أَنبـن الْخ ـرمذِّنَ جـاء إىل عـؤأَنَّ الْم

فَوجده ناِئماً، فقال الصالَةُ خير ِمن النوِم، فَأَمره عمر أَنْ يؤِذنه لصالَِة الصبِح
)١(.يجعلَها يف ِنداِء الصبِح

خربين علي بن حسني أ: عن اسحاق، عن الزهري،عتاب بن بشريخربنا أ
انّ رسـول اهللا صـلى اهللا     : نّ علي بن ايب طالب قال     أخربه  أرضي اهللا عنهما،    

بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه طَرقَه وفاطمة عليهما السالموسلم ) وآله(عليه 
ا إنم! رسول اهللايا: فقلت:؟ فقال عليأال تصلّون: فقال هلم،وسلم) وآله(

فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه     ثَنا،عنْ يبعثنا ب  أذا شاء   إانفسنا بيد اهللا، ف   
مث مسعه وهو مدبر يضرب حني قال له ذلك، ومل يرجع اليه شيئاً، وسلم ) وآله(

)٢(}وكَان اإلِْنسان أَكْثَر شيٍء جدًال{: فخذه، وهو يقول

.١٥٤ح/ ٧٢ص ../ ا جاء يف النداء للصالةباب م/ كتاب الصالة/ ١ج / موطأ اإلمام مالك)١(
ان {: بـاب / كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة       / صحيح البخاري  )٢( أَكْثَـر اإلِْنـسان وكـَ

.٧٣٤٧احلديث . }جدًالشيٍء
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٥١١..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

يطعن يف لـ ، !مبتغـاه ، وكأنه حـصل علـى  العسقالينبن حجرإالحظ  
ليه السالم، وذلك ألنّ حفيده هو الراوي للحديث، وستكون عمام علي اإل

:هو يقولها ف.الضربة بالصميم

زيـن هـو إسـناده يفاملـذكور احلـسني بـن فعلـي يعلـ حـديث وأما.. (
روىفيمنالواردةالتراجمأشرفومن،األسانيدأصحمنوهذا،العابدين

)١(. )..هجدعنأبيهعن

!عتاب بن بشري اجلزري احلراين موىل بين أُمية)ِتِهروا(من وغفل أنّ 

وقـال النـسائي   ! روى بآخره احاديـث منكـرة  : قال فيه امحد بن حنبـل  
!ليس بذاك يف احلديث: وحممد بن سعد

)٢(!امحد كف عن حديثه.. .:وقال اآلجري عن ايب داود

أبو العباس أمحـد بـن حممـد        ، الحظ شهاب الدين     )هداك اهللا (واآلن  
وَكــان {:وشــرحه للحــديث)هـــ٩٢٣املتــوفّى (الــشافعي القــسطالين 

دًال     ءٍ جــيش أَكْثَر انه ال عتب عليـه : قيل. }اإلِنْسقاله تسليماً لعذره، وأن ،
) وآلـه (ليس لإلمام أنْ يشدد يف النوافل، فإنه صلى اهللا عليـه          : قال إبن بطّال  

)٣()عذر يف النافلة، ال يف الفريضةفهوأنفسنا بيد اهللا،: قنع بقولهوسلم 

وسـلم علـى صـالة    )وآله(باب حتريض النيب صلى اهللا عليه / كتاب التهجد / ٣ج  / فتح الباري )١(
وسـلّم فاطمـة وعليـاً عليهمـا     )وآلـه (غري إجياٍب، وطَرق النيب صلى اهللا عليه الليل والنوافل من  
.١١صفحة . السالم ليلةً للصالة

.٣٧٦٣ترمجة / ٢٨٨-٢٨٧صفحة / ١٩اجلزء / ذيب الكمال للمزي)٢(
.٣١٣صفحة / اجلزء الثاين/ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)٣(
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٥١٢

عمر بن اخلطاب يبين حقيقة نظرة االمام علي بن ابي طالب 
!!وألبي بكر،لهعليه السالم

عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   )يف حديٍث ضعيفٍ  (إبن تيمية   دورأَ
إالّ،وعمربكٍرأيبعلىينلَضفَهنأأحٍدعنيبلغينال:عليه السالم، أنه قال

لَجتده١(!!املفتريحد(

فضلهنهأل،داًأحدلَجعليه السالم  اإلمام أنّعندما تبحث، ال جتد     و
ته حيايفو ،الوقتنفسيفكانواالصحابةمناً  كثريأنّمعالشيخني،على

.ومرأىمنهمبسمٍعالشيخنيعلىهيفضلون

سـعيد وأيب،وجـابر ،وخباب،واملقداد،ذروأيب،انسلمعنيورو
مـن أولعنـه اهللارضـي طالـب أيببـن علـي أنّ،األرقمبنوزيد،اخلدري

منـهاج كتـاب  حقّـق الذي(ساملرشادحممدالدكتورشفكقدو.٥١١ص / ٧ج  / منهاج السنة )١(
، وذلـك يف هـامش نفـس        ضـعيف إسـناده   بـأنّ : قـال حيـث النقاب عن هذا احلـديث،    ،)السنة

.الصفحة من املنهاج
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٥١٣..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

)١(.غريهعلىهؤالءهلَضوفَ،أسلم

نّ رى أحاديث يف صحاحهم يألتتبع لاملخبالف ماذَكَر إبن تيمية، فولكن 
.).!خائناً! غادراً! آمثاً! كاذباً(منهما كُالى االمام علي عليه السالم كان ير

مساء الـضبعي، حـدثنا جويريـة، عـن         أوحدثين عبد اهللا بن حممد بن       ... 
ا فلمـ : قـال عمـر   ...... :نّ مالك بن أوس حدثه قـال      أ،مالك، عن الزهري  

أنا ويلُّ رسول اهللا : قال ابو بكروسلم ) وآله(توفّي رسول اهللا صلى اهللا عليه       
ويطلـب  ،فجئتما تطلب مرياثك مـن إبـن أخيـك     وسلم  ) وآله(ليهصلى اهللا ع  

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       : هذا مرياث امرأته من أبيها، فقال ابـو بكـر         
، خائناً،غادراً،آمثاً،فرأيتماه كاذباً. ما نورث ماتركناه صدقة:وسلم) وآله(

بـو بكـر وأنـا ويلُّ    أوفّي مثّ تـ واهللا يعلم إنه لصادق، بار، راشد، تابع للحـق،        
فرأيتماين كاذباً آمثـاً     ،يب بكر أوويلُّ  وسلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

للحق تابع راشد بار ي لصادق٢(...غادراً خائناً، واهللا يعلم إن(

...لَثُملَىأَقْبعاِسعليبالْعـا : قَالَ،ومتأَنـانِ ومعزت ـهـا كَـانَ أَنِفيه
بكْـرٍ أَِبـي بعـد ولِّيتهاثُم!ِللْحقتابع،بارصادقأَنهيعلَمواُهللا،فَاِجراًظَاِلماً
علَيـهِ اُهللاصلَّىاِهللارسولُِفيهاعِملَماِبِمثِْلِفيهافعِملْت،ِإمارِتيِمنسنتيِن

أَنـي يعلَمواُهللا،فَاِجرظَاِلمِفيهاأَنيتزعماِنوأَنتما،بكٍْروأَبووسلم  ) وآله(

ــد الــرب)١( ــه بــاب ذكــر ع/ اجلــزء الثالــث/ اإلســتيعاب إلبــن عب .. لــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا عن
.١٠٩٠ص

.٤٥٩٣احلديث . يءباب حكم الف/ ب اجلهاد والسريكتا/ صحيح مسلم)٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥١٤

-الْعبـاس يعِنـي -هـذَا جـاَءِني ،ِجئْتمـاِني ثُـم ! ِللْحقتاِبع،بارصادقِفيها
ِمــرياثَيــسأَلُِني-عِليــاًيعِنـي -هــذَاوجــاَءِني،أَِخيــِهابـنِ ِمــِنِمرياثَــهيبتِغـي 
.احلديث..امرأَِتِه

)١(..)٣٤١())الشمائلخمتصر((-صحيح: األلباينالشيختعليق

وبدل رأي !البخاري هذا احلديث يف صحيحهلَقَن! كعادته يف التدليسو
!باقي احلديثفذَوح! يب بكر إىل كذا وكذاأيف علي عليه السالم مام اإل

حدثين الليث، قال حدثين عقيل، عـن ابـن     : ، قال حدثنا سعيد بن عفري   
مث تـوفّى اهللا    .. .:قال عمـر  ... خربين مالك بن اوس بن احلدثان     أ:شهاب قال 

نا ويلُّ رسول اهللا، فقبـضها  أ: بو بكرأفقال   ،وسلم) وآله(نبيه صلى اهللا عليه     
،لموسـ ) وآله(ابو بكر، يعمل فيها مبا عمل به فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه   

واهللا با بكٍر كذا وكذا؟أتزعمان أنّ : وأنتما حينئٍذ، وأقبل على علي وعباٍس
: ، فقلـت يعلم انه فيها صادق، بار، راشد، تابع للحق، مثّ توفّى اهللا ابـا بكـٍر         

وأيب بكـر، فقبـضتها سـنتني،    وسـلم  ) وآلـه (نا ويلُّ رسول اهللا صلى اهللا عليه    أ
بـو بكـٍر، مث   أووسـلم  ) وآلـه (اهللا صـلى اهللا عليـه  أعمل فيها مبا عمل رسـول    
)٢(...ما مجيعكُأمروجئتماين وكلمتكما واحدة،

بـاب مـرض    / كتـاب التـأريخ   / اجلـزء التاسـع   / لباينلألحبانابنصحيحعلىاحلسانالتعليقات)١(
علَيـهِ اُهللاصـلَّى قَولَـه أنزعـم مـن قـول املدحضاخلربذكر/ وسلم)وآله(النيب صلى اهللا عليه     

احلـديث  . ٣١٨ص  / فَعـلَ وقَـد بكـر  وأبـ ِبـهِ تفَـرد )صـدقَةٌ تركْنـا امـ نورثُال: (وسلَّم)وآله(
٦٥٧٤.

.٥٣٥٨احلديث . باب حبس نفقة الرجل قوت سنٍة على أهله/ كتاب النفقات)٢(
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٥١٥..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اهللا بن دينـار، عـن ابـن        
نّ الغادر ينـصب لـه   إ: قالوسلم  ) وآله(عمر، انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه        

)١(.فالن بن فالنه غدرةُهذ: لواٌء يوم القيامة، فيقال

مسعـت ايب   : حـدثنا معتمـر، قـال     : حدثين حممـد بـن عبـد اهللا الرقاشـي         
عن علي بن ايب طالـب رضـي        حدثين ابو ِمجلٍَز، عن قيس بن عباد،        : يقول

أنـا أولُ مـن جيثـو بـني يـدِي الـرمحن للخـصومة يـوم                 : اهللا عنه، انـه قـال     
)٢(..القيامة

،التيمـي سعيدأبوحدثينقال،أبيهعن،ربيدالبنهاشمبنعليثنا.. 
،اجلمـل يـوم عنـه اهللارضيعليمعكنت: قـال ذرأيبموىلثابتأيبعن
ذلكعيناهللافكشف،الناسيدخلمابعضدخلين،واقفةعائشةرأيتفلما
فأتيتاملدينةإىلذهبتفرغفلما،املؤمننيأمريمعفقاتلت،الظهرصالةعند

أليبمـوىل لكـين و ،شـراباً الو طعاماًأسألجئتمااهللاو إينقلتف،سلمةأم
طـارت حـني كنـت أيـن : فقالـت قـصيت عليهافقصصت،مرحباًفقالت،ذر

الـشمس زوالعنـد عـين ذلـك اهللاكشفحيثإىل: قلت؟مطائرهاالقلوب
علـي : يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت،أحسنت: تقال
.احلوضعلييرداحىتقايتفرلن،عليمعوالقرآنقرآنالمع

)٣(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

.٦١٧٨احلديث . باب ما يدعى الناس بآبائهم/ كتاب االداب/ كتاب النفقات )١(
.٣٩٦٥احلديث . باب قتل ايب جهل/ ازيكتاب املغ/ نفس املصدر السابق )٢(
.٢٢٦/ ٤٦٢٨احلديث . ١٣٤ص/ كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج/ املستدرك على الصحيحني)٣(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥١٦

اهللا ألنّ خمالفته هي خمالفـةُ . جيوز خمالفة االمام علي عليه السالم    وال
...عزوجل

قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه: عــن أيب ذر رضــي اهللا عنــه قــال... 
طاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أد طاعين فقأمن :وسلم) وآله(
.طاعين، ومن عصى علياً فقد عصاينأطاع علياً فقد أ

)١(.صحيح: الذهيب يف التلخيصتعليق 

بـن أيب  اإلمـام علـي   أطلقهاتمعن يف معاين هذه الصفات اليت    : أقول
:من أيب بكٍر وعمركلٍّعلىعليه السالمطالٍب 

)كاذب( !! نكذبا؟وعلى م)ٌآمث( !!ذنٍب إقترفا؟ وأي)ن !! )غادرِبمو
ومِن الّذي ظَلَما؟ما هي خيانتهما؟!! )خائن(غَدرا؟

جيٍب على هذه األسئلة؟فهل من م

.٢١٥/ ٤٦١٧احلديث . ١٣٠صفحة/ نفس املصدر السابق)١(
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٥١٧

عمر بن اخلطاب عاصٍ للرسول.يف صحيح البخاري
!!صلى ا عليه وآله وسلم

كان أبـو  : ملسيب، قاالأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن، وسعيد بن ا   .. 
 هريرة يحثُد  ،ما : " يقولوسلم ) وآله(ى اهللا عليه ه مسع رسول اهللا صلّ أن

نوما أَ،م عنه فاجتنبوهيتكُهمتكُرما أهلَم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنك
)١(.."قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهمنالذين ِم

أخـربين عبـادةُ بـن الوليـد،     : بـن سـعيٍد، قـال   حدثين مالك عن حيـىي  .. 
بايعنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : أخربين أيب عن عبادة بـن الـصامِت قـال     

)٢(..على السمِع والطاعةوسلم ) وآله(

ى اهللا  رسـول اهللا صـلّ     ِننسقتـداء بِـ   بـاب اإل  / ةنعتصام بالكتاب والس  كتاب اإل / صحيح البخاري )١(
ى اهللا  بـاب تـوقريه صـلّ     / كتـاب الفـضائل   / صحيح مـسلم  و. ٧٢٨٨احلديث  . وسلم)وآله(عليه

.٦١٣٥ديث احل... وسلم)وآله(عليه 
.٧١٩٩احلديث . باب كيف يبايع األمام الناس/ كتاب األحكام / صحيح البخاري )٢(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥١٨

:)!الفاروق(الحظ السمع والطاعة عند عمر بن اخلطاب 

،عـازب بـن الـرباء مسعـت : قـال إسـحاق، أبـو حدثنازهري،حدثنا... 
د،حـ أُيـوم الرجالةعلىوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبجعل: قالحيدث
فـال الطـري ختطفنـا رأيتمونـا إنْ: فقـال جبري،بناهللاعبدرجالًمخسنيوكانوا

ــذامكــانكم،تربحــوا القــومنــامزهرأيتمونــاوإنإلــيكم،أرســلحــىته
رأيـت واهللافأنـا :قـال فهزموهم،إليكم،أرسلحىتتربحوافالوأوطأناهم،

وكـان ،...ثيـان رافعـات وأسـوقهن، خالخلـهن بـدت قـد يشتددن،النساء
بـدر يـوم املـشركني مـن أصـابوا وأصـحابه وسلم   ) وآله(عليهاهللاصلىالنيب

حممـد القومأَيف: سفيانأبوفقال،قتيالًوسبعنيأسرياًسبعنيومائة،أربعني
الرموع..جييبوه،أنوسلم ) وآله(يهعلاهللاصلىالنيبفنهاهممرات،ثالث

خر قال ابـو  آويف لفٍظ . .!النيب اليزال حياًبا سفيان بأنّأميلك نفسه فيجيب  
ه ليـسمع   إنـ و ،هـم ال  اللّ: قال عمر انشدك اهللا ياعمر أقَتلْنا حممداً؟      : سفيان

)١(!كالمك

ت طبقا -٢تاريخ ابن جرير     -تاريخ ابن االثري  : غزوة أُحد  -١/ راجع  
يب البدايـة والنهايـة أل  -٥الـسرية الدحالنيـة     -٤الـسرية احللبيـة      -٣ابن سـعد    

..الفداء

فقد ـى  .صلى اهللا عليه وآله وسلم    نيب  الحظ خمالفة أوامر ال   : أقول
نْ اليدلّوا املشركني علـى مكـان تواجـده     أالصحابة أنْ يجيبوا أبا سفيان، و     

.٣٠٣٩احلديث .باب ما يكره من التنازع واالختالف/ كتاب اجلهاد والسري/صحيح البخاري )١(
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عدم وجيب . )نه ما ينطق عن اهلوىأل(وهذا النهي يعترب أمراً إهلياً  . حينذاك
.مرخمالفة هذا األ

أن يكتب وصيته، إتهمه صلى اهللا عليه وآله وسلم وعندما أراد النيب    
فهل هذا هو السمع والطاعة؟ ،!بأنه يهجر)!الفاروق(

يـوم اخلمـيس ومـا يـوم        : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أنـه قـال         .. 
إشتد برسـول اهللا صـلى      : ه احلصباء، فقال  اخلميس؟ مث بكى حىت خضب دمع     

إئتوين بكتـاٍب أكتـب لكـم    : وجعه يوم اخلميس، فقال  وسلم  ) وآله(اهللا عليه   
هجـر  : فقالوا.فتنازعوا، وال ينبغي عند نيب تنازع     . كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً    

ِمما دعوين، فالّذي أنا فيه خري: قال.وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
)١(... تدعوين إليه

التكلم بدون وعٍي، وهو الكالم الذي الينـتظم، وال يعتـد بـه          :واهلجر
.لعدم فائدته

:ابن تيميةيقول 

)وأما عوسلم ) وآله(ر فاشتبه عليه هل كان قول النيب صلى اهللا عليه م
 واملرض جائز علـى األنبيـاء  . ة املرض، أو كان من أقواله املعروفه من شد.

والـشك جـائز   . ه هجـر يف ذلك، ومل جيـزم بأنـ   ؟ فشك رجهأَ همالَ: وهلذا قال 
سيما وقـد  ال،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه النيبعلى عمر فإنه ال معصوم إالّ     

ــة   / كتــاب اجلهــاد والــسري/ صــحيح البخــاري)١( ــد هــل يستــشفع إىل أهــل الذم ــاب جــوائز الوف ب
.٣٠٥٣احلديث . ومعاملتهم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٢٠

كـان مريـضاً فلـم يـدِر        وسـلم   ) وآلـه (شك بشبهة، فإنّ النيب صـلى اهللا عليـه          
أو كـان مـن كالمــه   أكالمـه كـان مـن وهـج املـرض، كمــا يعـرض للمـريض        

ــين أنــه قــد     املعــروف الــذي جيــب قبولــه، وكــذلك ظــن أنــه مل ميــت حــىت تب
)١(..)!!.مات

صلى اهللا عليه وآله وسلم عليك األخذ بكالم النيب ! يا فاروق: أقول
إالّ اللهم إذا كُنت مِحقّاً . وقبوله يف مجيع أحواله، مرضه أو غضبه أو رضاه

..!سانك، ألنّ احلق على لكيف قوِل

وسـلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولأنّ،عمرابنعن،نافععن.. 
نـزل مـا :عمـر بـن إوقـال ،وقلبـه عمرلسانعلىاحلقلَعجاهللاإنّ:قال

خارجةشكفيهاخلطابابنقالأوعمرفيهوقال،فيهفقالواطّقَأمربالناس
..رعمقالَماحنِوعلىالقرآنفيهلَزنإالّ

)٢(.١٠٨إبن ماجة : صحيح: تعليق األلباين

صـلى اهللا   ، قول الـنيب     سلسلة األحاديث الصحيحة  وأورد األلباين يف    
:عليه وآله وسلم

".حقإالّمنهخيرجمابيدهنفسيذيالّوفَ،بكتأُ" 

والدارمي،)١٢٥-١٢٤/ ٢(داودأبوأخرجه(:األلباينالشيختعليق

.٢٤صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)١(
/ باب يف مناقـب عمـر بـن اخلطـاب    / كتاب املناقب/ اجلزء الثالث/ صحيح سنن الترمذي لأللباين   )٢(

.٣٦٨٢ديث احل. ٥٠٩صفحة 
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ــا،)١٢٥/ ١( ــد،)١٠٦-١٠٥/ ١(كمواحل ــن،)١٩٢و١٦٢/ ٢(وأمح ع
: " قـال عمـرو بـن اهللاعبـد عـن ،ماهكبنيوسفعن،اهللاعبدبنالوليد

أريـد وسـلم   ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمنأمسعهشيٍءكلّأكتبتنكُ
عليـه اهللاصـلى اهللاورسـول شيٍءكلّأتكتب: وقالواقريش،ينتهنفَحفظه،

الكتــاب،عـن تكْفأمـس ! والرضـى الغـضب يفيـتكلم ،رشبـ وسـلم  ) وآلـه (
أَفَ،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللالرسولفذكرتـ وفيـهِ إىلبإصـبعه أَم،

آخـرهم عـن ماحتجإقداحلديثهذارواة" :احلاكموقال. فذكره: فقال
،اهللاعبـد بـن الوليدهفإنالشامي،الوليدأيببنالوليدهوأظنهذا،الوليدغري
قال،كذا". مسلمبهحتجإفقدكذلككانفإنْالكنية،أبيهعلىغلبتوقد
ثقـةٌ وهوحجازي،الداربينموىل،مغيثأيببناهللاعبدبنالوليدهوماوإن

)١(.هإنتهى كالم. ).انحببنإو،معنيبنإقالكما

..حسبنا كتاب اهللا: قال عمر. .ويف لفٍظ آخر

مــن صــحيح ٤٤٣٢إبــن حجــر عنــد شــرحه للحــديثقــول الحـظ 
:البخاري

ِكتابحسبنا(عمرقَولَأَنَّعلَىالْعلَماِءقَولُاتفَق:النوِويوقَالَ(..
عنهااعجزوبمارأُموراًيكْتبأَنْخِشيَألنه،نظَِرِهودِقيِقِفقِْهِهقُوِةِمن)اهللا

علَـى االجِتهـادِ بـاب ينـسد الأَنْوأَراد،  منـصوصةً ِلكَوِنهاالْعقُوبةَفَاستحقُّوا
ِإلَىِإشارةٌعمرعلَىاِإلنكَاروسلم   ) وآله(علَيِهاهللاصلَّىترِكِهوِفي،الْعلَماِء

.١٥٣٢احلديث . ٤٥صفحة / اجلزء الرابع)١(
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ِفـي َفرطْنـا مـا {تعـالَى قَولَهِإلَى)اِهللاِكتابحسبنا(ِلِهِبقَووأَشار،رأْيهتصِويِبِه
اِهللارسـولِ عـن التخِفيـف قَـصد يكُـونَ أَنْويحتملُ. }يءٍشمِنالْكِتَابِ

امتوقَ،الْكَرِبِشدِةِمنِفيِههومارأَىلَماوسلم  ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّى
هدةٌِعنالَِّذيِبأَنَّقَِرينادأَرهتابِكتسالَيونَالِممنغتسيهنِإذْ،عكَانَلَو ِمـن
إنتهى . )..خِتالِفِهمإَألجِلوسلم ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىيتركْهلَمالْقَِبيِلهذَا

)١(.كالمه

وهل طَرد لّذي خاف وعجز عمر عن تنفيذه؟ترى ما هو األمر ا: أقول
هو تصويب )قوموا عني: (للصحابة بقولهصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب 

)٢(لرأي عمر بن اخلطاب؟ ما هذا اهلذيان؟

 صلى اهللا عليه كم عن سبب ترك النيب األكرم ها هو إبن تيمية جييبثُم
:)فداهروحي(موته يف مرض كتابة الوصية وآله وسلم 

مث قال بعضهم هاتوا كتاباً، وقال بعضهم ال تأتوا بكتاٍب، فـرأى        (.. 
أنّ الكتاب يف هذا الوقت مل يبق فيه فائدة، وسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه

ألنهم يشكّون هل أماله مع تغيره باملرض، أم مع سالمته من ذلك، فال يرفع 
كَهر٣(. )..الرتاع فت(

ال : قـال وسـلم  ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه      عن أيب رافع،  و

/ ووفاتـه وسـلم  )وآلـه (بـاب مـرض الـنيب صـلى اهللا عليـه            / كتـاب املغـازي   / ٨ج  / فتح الباري )١(
.١٣٤ص

.١١٤احلديث . باب كتابة العلم/ كتاب العلم/ راجع صحيح البخاري)٢(
.٣١٥صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)٣(
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أُلِفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه األمر ِمما أَمـرت بـِه أو نهيـت عنـه،      
.ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا إتبعناه: فيقول

)١(...صحيح: تعليق األلباين

)٢(. أيب داودسنن يف صحيح األلباين وكذلك صححه 

٢٨٦هل يعقل أن يفرض اهللا أمراً يعجز عنه البشر؟ ففي اآلية : أقول
عها  يكَلِّـف اللَّـه َنْفـسا إِّال       ال{: من سورة البقرة، يقول تعاىل     سـأنّ  . }و أَم

صلى اهللا عليـه  عمر كان خيشى من أمٍر آخر؟؟ ثُم أين ذهبت مبايعته النيب      
أسئلةٌ !. إنه مل يكن متواجداً يوم البيعةعلى السمع والطاعِة؟ أَموآله وسلم 

فهل ِمن مجيب؟.. تبحثُ عن إجاباٍت

بـاب تعظـيم حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       / اجلـزء األول / سنن إبن ماجة لأللباينصحيح  )١(
.١٣-١٣احلديث . ٢١صفحة / وسلم والتغليظ على من عارضه)وآله(

.٤٦٠٥احلديث . ١١٨صفحة / باب يف لزوم السنة/ اجلزء الثالث)٢(
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الذي مل يكن قد رأى شخص )عروة بن الزبري(يف صحيح البخاري 
!يتعرف على َقدمِِه بعد مماته..يف حياتهومالمح عمر بن اخلطاب

لـيهم  حدثنا فروة حدثنا علي عن هشام بن عروة عـن أبيـه ملـا سـقط ع               
              مهلـم قَـد تدففزعـوا  ،احلائط يف زمان الوليد بن عبد امللك اخذوا يف بناءه فَب

فمـا وجـدوا أحـداً يعلـم        ،وسلم) وآله(وظنوا انها قدم النيب صلى اهللا عليه        
) وآلـه (ال واهللا ما هي قدم النيب صلى اهللا عليه    :حىت قال هلم عروة    ،ذلك

)١(.ما هي إالّ قدم عمروسلم 

.للهجرة٢٣هذا احلديث عروة بن الزبري الذي كانت والدته سنة روى 

:بن عساكرإيقول 

ِلوويف آخر خالفـة   .. .:ويقول... عروة بن الزبري سنة ثالث وعشرين      د
.ولد عروة بن الزبري٢٣عمر يقال يف سنة 

.١٣٩٠احلديث . وسلم)وآله(باب ماجاء يف قرب النيب صلى اهللا عليه / صحيح البخاري)١(
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ملا خرج طلحة والـزبري وعائـشة لطلـب    : قال.. عن عبد اهللا بن مصعب    
فاستصغر )هو احلد بني جنٍد وامة  (ِعرق تمعهم بذا  دم عثمان، عرضوا من   

)١(.عروة بن الزبري فردوه

..عروة بن الزبري مل يكن قد ولد يف زمن عمر: أوالً

حـىت يعـرف شخـصه      ،  بـداً أيف حياتـه    مل يكن قد رأى عمر     هنإ: ثانياً
!فكيف بقدمه؟،ومالحمه

يف اواخـر حكـم   لو كان قد ولد قبل سنة ثـالث وعـشرين اي      : ثالثاً
 يضاً حني قُتل عمرأعمر، فسوف يكون صغري السن!

صلى اهللا عليه وآله نيبمبا انه مل يكن قد رأى عمر فإنه مل ير ال     : رابعاً
.وسلم

كانـت شـبيهة   صلى اهللا عليه وآله وسلم   ثُم أليس من احملتمل انّ قدم النيب        
؟عمرها قدمنإوقال فلماذا تسرع عروة يف احلكم. ؟بن اخلطاببقدم عمر

للطلب وعائشةَ،والزبري،ه كان من اخلارجني مع طلحةَنأمبا : خامساً
ذن من املخالفني إفهو - كما يروي ذلك ابن عساكر- بدم عثمان يوم اجلمل 

..خيه عبد اهللاأو،بيه الزبريأوسريته كسرية ،مام علي عليه السالملإل

:زبريالحظ رأي عمر بن اخلطاب بال: أقول

ثنـا إمساعيـل بـن       ،ثنا اهليثم بن خلف الدوري     ،وحدثنا أبو علي احلافظ   
عـن  ،ثنـا إمساعيـل بـن أيب خالـد    ،ثنا عبد السالم بـن حـرب   ،موسى السدي 

.٤٦٨٧ترمجة / ٢٤٤صفحة / ٤٠اجلزء / تأريخ دمشق)١(
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،جاء الزبري إىل عمر بـن اخلطـاب  يـستأذنه يف الغـزو          : قيس بن أيب حازم قال    
) وآله(هللا عليه مع رسول اهللا صلى افقد غزوت،كجلس يف بيِتإ: فقال عمر

إقعد يف : ، فقال له عمر يف الثالثة أو اليت تليهاذلك عليهددرفَ: قال،وسلم
اهللا إني ألِجـد بطـرف املدينـة منـك وِمـن أصـحاِبك أنْ خترجـوا             وبيِتك، فَ 

.وسلم) وآله(فتفِسدوا على أصحاب حممٍد صلى اهللا عليه 

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

!! خمالفاً لالمام علي عليه السالم ومؤيداً ملن رأى قدمهلَما كان عروة و
إىل زمن الوليد بن ! م يبلْجيعل لعمر كرامةً، وهي أنّ جسده لَنْأفهو حياول 
..عبد امللك

لعمـر، وهـذه كرامـةٌ   ! اًيضاً انه كان قد قُتل شهيد أنْ يبين لنا    أويريد  
..يبلْم نّ بدنه لَأحيث 

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢١٠/ ٤٦١٢احلديث . ١٢٩صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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 عليه وآله وسلم ملاذا كان خليفة رسول ا صلى ا
؟؟بكرٍ وليس عمروأب

 ..نةَعقْبِنعاِمٍربقَالَع:تِمعولَسسلَّىاِهللارـهِ اُهللاصلَيوآلـه (ع (
.الْخطَّاِببنعمرلَكَانَنِبيبعِديكَانَلَو: يقُولُوسلم 

)١(.صحيح: ق الذهيب يف التلخيصتعلي

هل جيوز أن يكون الّذي كان جنساً عشرات السنوات من حياته : أقول
مستحقّاً للنبوة؟

 ألنّ عر كان عابداً لألصنام عشرات السنني، وعبـادة األصـنام مـن         م
ــنجس ــه تعــاىل  ،ال ــدليل قول ــة ب ــة  ٢٨يف اآلي ــورة التوب ــا {: مــن س ِإنَّم

سَنج ِرُكونشاْلم{.!

من مناقب امري املؤمنني عمر   و /كتاب معرفة الصحابة    / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٩٣/ ٤٤٩٥احلديث . ٩٢صفحة ../ .بن اخلطاب
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ى ذأعذاباً على عمر، وصلى اهللا عليه وآله وسلم     يكون النيب    نْأيلزم  و
م تعلم رتبةٌ أجـلّ ِمـن   ولَ! لبعث عمر نبياً ورسوالًشديداً له، ألنه لو مل يبعث      

. رتبة الرسالة

عن هذه الرتبة اليت لـيس وراءهـا رتبـة، ينبغـي     بن اخلطابفاملزيل لعمر 
!إليه منهضبغحد أأاالّ يكون يف االرض 

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثنا إبراهيم بن سعد، عـن ابيـه، عـن           
إنـه  : قـال ،وسـلم ) وآله(، عن النيب صلى اهللا عليه هريرةايب سلمة، عن ايب     

يت هذه منهم، ممم حمدثون، وانه إنْ كان يف أُقد كان فيما مضى قبلكم من اُأل
)١(.فإنه عمر بن اخلطاب

ثمونحد :لْممون يوافق قوهلم مراد اهللا تعاىله.

! هنا التأكيد على انّ قول عمر يوافق مراد اهللا تعاىل: أقول

صلى اهللا عليه وآله    لنيب  نّ عمر يصحح ل   أ!صحاحالنرى يف   .. وفعالً
بل يب بكٍر وحسب،أفضل من أفهو ليس ! ويوجهه يف كثٍري من االمور!وسلم

!آله وسلمصلى اهللا عليه وهفضل منأ

حول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       اًا قعود كن:قال ،حدثين أبو هريرة  ...
فقـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         ،معنا أبو بكر وعمر، يف نفٍر      ،وسلم) وآله(
عنـا  وفزِ ،قتطـع دوننـا   وخشينا أن ي   ،فأبطأ علينا  ،من بني أظهرنا  وسلم  ) وآله(

وصـحيح  . ٦٢٣٠احلـديث   .. بـاب مـن فـضائل عمـر       / كتاب فـضائل الـصحابة    / صحيح مسلم  )١(
.٣٤٦٩احلديث . باب حديث الغار/ كتاب احاديث االنبياء/ البخاري
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) وآلـه (سول اهللا صلى اهللا عليهفخرجت أبتغي ر . عفكنت أول من فِز    ،فقمنا
فلم ،باباًلهأجدهلبِهرتفد،لألنصار لبين النجارحائطاً حىت أتيت  ،وسلم

)والربيـع اجلـدول   (مـن بئـر خارجـة        يـدخل يف جـوف حـائٍط       فإذا ربيع  ،أجد
كما حيتفز الثعلب   فاحتفزت، وآلـه (على رسول اهللا صلى اهللا عليه      فدخلت (

" مـا شـأنك؟   " قـال  ،نعم يـا رسـول اهللا     : فقلت" و هريرة؟ أب" :فقال ،وسلم
،دوننـا عطَـ تقفخـشينا أن ت ،علينـا فأبطـأت فقمـت ،بـني أظهرنـا    كنت: قلت

كمــا حيتفــز فــاحتفزت،فأتيــت هــذا احلــائط،أول مــن فــزعفكنــت،ففزعنــا
: قـال  ،)يـه وأعطاين نعلَ ! (يا أبا هريرة  : فقال ،وهؤالء الناس ورائي   ،الثعلب

،من وراء هذا احلائط يـشهد أن ال إلـه إال اهللا  قيتلَنمفَ،هاتني يعلَبن بذهإ
مـا هاتـان   : فقـال ،عمـر ل من لقيـت فكان أو،باجلنةهرفبش،ها قلب مستيقناً

) وآلـه (هاتان نعـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : فقلت ؟النعالن يا أبا هريرة   
هترشا قلبـه، بـ  أن ال إله إال اهللا مستيقناً      يشهد من لقيت  ،بعثين ما  ،وسلم
. رجع يا أبا هريرةإ: فقال. ألسيتتررخفَ ييدثَفضرب عمر بيده بني     . باجلنة

وسلم) وآله(إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه   فرجعت.وركبين ،بكاًءفأجهشت
:وسـلم ) وآلـه (عليهصلى اهللافقال يل رسول اهللا ،يفإذا هو على أثر   . عمر

 ما لك    يا أبا هريرة؟ قلت :لقيت  عمر فأخربتهبالذي بثْعفـضرب بـني   ،ين بـه ت
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ،ارجع: قال. ألسيت خررت ،ضربةً يديثَ
بـأيب  ! يـا رسـول اهللا   : ؟ قال على ما فعلت   كلَمما ح ! يا عمر  :وسلم) وآله(

ال إله إال اهللا مستيقناًأنْيشهدهريرة بنعليك، من لقيأباتثْعبأَ. أنت وأمي
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لَِكـ تيي أخـشى أنْ فإن. فال تفعل : قال ،نعم :باجلنة؟ قال  هرشها قلبه، ب  ِب
:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه. يعملونمِهلِّخفَ. الناس عليها

)١(.مِهلِّخفَ

.)خلفي يف احلال بال مهلةأيَ تِبعين ومشى : (ركبين عمر

ثنـا اَألهـواِزي، عبـدانُ ثنـا الْحـاِفظُ، عِلـي بنالْحسينعِليأَبوحدثَنا
وابِنالْغاِز،بِنِهشاِمعناَألحمر،خاِلٍدأَبوثناالْهمداِني،ِإسحاقبنهارونُ

عـن الْحـاِرِث، بِنغُضيِفعنمكْحوٍل،عنسحاق،ِإبِنومحمِدعجالنَ،
: قَـالَ الْفَتى،ِنعم: عمرفَقَالَعمر،علَىفَىتمر: قَالَعنهاُهللارِضيذَرأَِبي

هِبعوفَتأَب،ا: فَقَالَذَرىيفَتِفرغتـا : فَقَالَِلي،اسـا يأَبذَر ـتأَسِفرغ لَـك ـتأَنو
اِحبوِلصسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَيقَـالَ ؟وسـلم ) وآله(ع: ِفرغـتقَـالَ ِلـي، اس :

وِإنـي الْفَتـى، ِنعـم : فَقَـالَ ،عمـر علَـى مـررت ِإنـك : فَقَالَتخِبرِني،أَوال،
تِمعولَسسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَيقُولُوسلم  ) هوآل(علَاَهللاِإنَّ: يعج ـقالْح

.وقَلِْبِهعمرِلساِنعلَى

.السياقَِةِبهِذِهيخرجاهولَمالشيخيِن،شرِطعلَىصِحيححِديثٌهذَا

)٢(.على شرط مسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

يـوم  اهللا عليه وآلـه وسـلم      صلى  األكرمنيب  الترى كان احلق يالِحي     أَ

. لدليل على أنّ من مـات علـى التوحيـد دخـل اجلنـة قطعـاً        باب ا / كتاب اإلميان / صحيح مسلم  )١(
. ١٤٧احلديث 

.٩٩/ ٤٥٠١احلديث . ٩٣ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٣١..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

احلديبية، حىت أغضبه؟ 

باحلق على لسان عمر وقلبه، لكـان نظـرياً للـنيب     تعاىل  فلو ضرب اهللا    
!!بل أفضل منه،صلى اهللا عليه وآله وسلم

،الْقَاِسـمِ عـنِ ،الْمسعوِديثنا،نعيٍمأبوثنا،الْعِزيِزعبدبنعِليحدثنا
)١(.يسددهملَكعمرعينيبنيَألحِسبإني:اِهللاعبدقال:قال

صلى اهللا صبح نظرياً للنيب   أ)!الفاروق(نرى انّ عمر  يف هذه الرواية،  
كان يؤدي صلى اهللا عليه وآله وسلم ، النه !بل افضل منه!عليه وآله وسلم

سانه الرسالة اىل االمة عن ملٍَك من املالئكة، وعمر قد كان ينطـق علـى لـ         
ل بـه  ا قد فُـض ملَك الثاين مِ فهذا املَ  ،!ملك، وِزيد ملَكاً آخر يسدده ويوفّقه     

!!صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى النيب 

سراجاخلطاببنعمر:وسلم) وآله(عليهاهللاهللا صلىرسولقال.. 
)٢(.اجلنةأهل

مـنريةٌ  أنّ أهل اجلنة مستغنون عن السراج فيها، ألنّ وجوههم     :أقول
يـوم َتـرى   {: احلديـد -١٢يومئٍذ، كما قال رب العزة تعاىل شأنه يف اآليـة    

   مـواْلي اُكمرشب اِنِهممِبَأي و ِديِهمَأي نيب مهى ُنورعساِت يِمنؤاْلمو ِمِننيؤويف .. }اْلم
لَِّذين آَمنوا معه ُنورهم يسعى بين يوم ال يخْزِي اللَّه النبِي وا{: التحرمي-٨اآلية 

اِنِهممِبَأي و ِديِهمَأي{..

.٨٨٣١احلديث . ١٦٨صفحة / ٩اجلزء / املعجم الكبري للطرباين)١(
.٦٧٧ديث احل. ٤٢٨صفحة /اجلزء األول/ فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل)٢(
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) وآلـه (اتيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : عن االسود بن سريع قال    .. 
يارسـول اهللا، انـي قـد محـدت ريب عـز وجـل مبحاِمـد وِمـدٍح                : فقلـت وسلم  

: فجعلـت أُنـِشده قـال   : قالهاِت ما محدت به ربك عز وجلّ،     : وإياّك، قال 
أُس:وسلم) وآله(فأستأذن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه لَمفجاء رجلٌ أد

مث جــاء : فجعلــت أُنــشده، قــال: فــتكلم ســاعةً مث خــرج، قــال: قــال،سأُ
ففعـل  ،أُسأُس:وسـلم ) وآلـه (فأستأذن، فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         

ين لـه؟  ذي استنصتهذا الّ  نيارسول اهللا م  :لتق: ذلك مرتني أو ثالثاً، قال    
!!حب الباطليهذا عمر بن اخلطاب، هذا رجلٌ ال: قال

)١(..إسناده حسن لغريه: تعليق الدكتور وصي اهللا

صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم النيب نّأ: نْ يقالأكيف جيوز :أقول
! كان يسمع الباطل وحيبه ويشهده؟

صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب   ه عنـه    زينـ  مما لَ ر ع معهذا ترتيهاً ِل   يسألَ
!؟وسلم

:وسـلم ) وآلـه (عليـه اُهللاصلىاِهللارسولقال:قال،أُمامةَأيبعن.. 
ةَأُِريتاِرحيالْبكَأَنِخلْتةَأُدنالْج،تجرىمنفَخداِإحاِبهوِةأَباِنيفـإذا ،الثَّم

فَوِضـعت ،منـصوبٍ ِبِميـزانٍ وإذا،رجـالً رجـالً علَـي فَعرضواِقيامِبأُمِتيناأ
وِضـعت ثُم،ِبِهمفَرجحت،اُألخرىالِْكفَِّةيفووِضعتالِْميزاِنِكفَِّةيفأُمِتي
فَـرجح اُألخـرى الِْكفَّـةِ يفبكْـرٍ أبوووِضع،الِْميزاِنِكفَِّةيفمجيعاًهمكلّأُمِتي

.٣٣٤احلديث . ٢٦٠صفحة / اجلزء األول/ فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل)١(
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ِبِهم،ثُمِضعوِميعِتيجاِن،ِكفَِّةيفأُمالِْميز ِضـعوطَّـابِ بـن وِكفَّـةِ يفالْخ
)١(..الِْميزانُرِفعثُمِبِهمفَرجحالِْميزاِن

رجح ألم صلى اهللا عليه وآله وسالنيب األكرم أنّنرى .. هذه الروايةيف 
م يكن لَإنْ يب بكٍر، فيكون رجحان عمر مساوياً هلما،       أة، وكذلك   ممن األُ 

!!أرجح منهما

: أخربين عبد احلميد بن عبد الـرمحن بـن زيـد         : عن ابن شهاب قال   ... 
: أنّ أبـاه سـعد بـن ايب وقـاص قـال     : خـربه أان حممد بن سعد بن ايب وقـاص     

وعنـده نـساٌء مـن     وسـلم   ) وآلـه (استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه         
قريش يكلّمنه ويستكثرنه عاليـةً أصـوان، فلمـا اسـتأذن عمـر قُمـن يبتـدرن                 

ورسـول اهللا صـلى    وسلم  ) وآله(احلجاب، فأِذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه         
أضحك اهللا ِسنك يارسـول اهللا،  : يضحك، فقال عمر  وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

بتـدرن  إء الالّئـي كُـن عنـدي، فلمـا ِمسعـن صـوتك             عِجبت مـن هـؤال    : (قال
أي : مث قـال . فأنـت يارسـول اِهللا كنـت أحـق أن يهـبن       : قال عمر . )احلجاب

؟ وسـلم  ) وآلـه (عدواِت أنفسهن، أبنين وال بن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
قال .وسلم) وآله(نعم، أنت أفظّ وأغلظُ من رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلن

والـذي نفـسي بيـده، مـا لَِقيـك           :وسـلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
كاً غري فجفج اً إالّ سلك٢(.الشيطان سالكاً فج(

.٧٨٦٤احلديث . ٢١٤صفحة /اجلزء الثامن/ املعجم الكبري للطرباين)١(
وصـحيح  . ٦٢٢٨احلـديث  ... باب من فـضائل عمـر     ../ كتاب فضائل الصحابة  / صحيح مسلم  )٢(

.٣٢٩٤احلديث . ليس وجنودهباب صفة إب/ كتاب بدء اخللق/ البخاري
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صلى قبل أن يأيت عمر، ترى أي فٍج سلك الشيطان مع النيب            : أقول
؟؟اهللا عليه وآله وسلم

ه فر بأند تؤكّكيف اليزال الشيطان يسلك فجاً غري فجه، والصحاح  و
وإحدى الكبائروالفرار من الزحف من عمل الشيطان،؟ مراراً من الزحف

وموجودة يف ،علياإلمام و كانت هذه الروايات مذكورة يف حقلَو.!املوبقة
يه يغالون فالشيعةَألَم تقولوا بأنّ،هل البيت عليهم السالمأمصادر مدرسة 

!!كثرأا مبأو ر! ىل مرتبة النبوة؟إهلويوِصنْأ، ويريدون )عليه السالم(
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٥٣٥

قتل النيب اهل كان عمر منافقاً؟ وضمن الذين حاولو
!؟صلى ا عليه وآله وسلم 

صلى اهللا عليه وآلـه  يعترب حذيفة بن اليمان العبسي صاحب ِسر النيب     
..وسلم

حـدثنا الوليـد بـن      : حـدثنا ابـو امحـد الكـويف       : حدثنا زهري بـن حـرب     
كان بني رجٍل مـن اهـل العقبـة وبـني حذيفـة      : حدثنا ابو الطفيل قال  : جميع

أُنشدك باهللا، كـم كـان أصـحاب العقَبـة؟          : فقال. بعض مايكون بني الناس   
كنا نخبر انهم اربعة عشر، فإنْ : قال. أَخِبره إذ سألك: فقال له القوم: قال

اثين عشر منهم حرب وأشهد باهللا انّ. كنت منهم فقد كان القوم مخسة عشر
)١(....هللا ولرسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم االشهاد

..مساء املنافقنيأوكان حذيفة يعلم 

يف وسـلم   ) وآلـه (وحذيفة صـاحب سـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه              
.٧٠٧٢احلديث . كتاب صفات املنافقني وأحكامهم/ صحيح مسلم)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٣٦

املنافقني، لَم يعلمهم أحد إالّ حذيفة، أَعلَمه ِبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قال نعم واحد، قال سأله عمر أَيف عمايل أَحد من املنافقني؟و،وسلم) وآله(

ه١(...من هو؟ قال ال أَذكُر(

صلى اهللا حذيفة بن اليمان حماولة بعض الصحابة قتل النيب فشولقد كَ
!يف تبوك، وذلك بإلقائه من العقبة يف الواديعليه وآله وسلم 

يـه، وهـو طويـل صـعب        اجلبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ ف     : العقبة
)٢(..شديد

مكـذّباً حذيفـة بـن    ، )هــ ٤٥٦املتوىف سنة  (بن حزم األندلسي    إيقول  
: اليمان

وهـو  . واما حديث حذيفة فساقطٌ ألنه من طريـق الوليـد بـن جميـع     (
. خباراً فيها انّ ابا بكٍرأفإنه قد روى يعلم من وضع احلديث، ههالك وال نرا

رادوا قتل النيب صـلى اهللا    أوسعد ابن ايب وقاص      .وطلحة. وعثمان. وعمر
وهـذا هوالكـذب املوضـوع      . وإلقاءه من العقبة يف تبـوك     وسلم  ) وآله(عليه  

.فسقط التعلق به واحلمد هللا رب العاملني. الذي يطعن اهللا تعاىل واضعه

ما املوقوفة على حذيفة فال تصح، فلو صحت لكانت بال شك علـى             أو
ومل يقطـع والغـريه علـى بـاطن     . صـح نفـاقهم وعـاذوا بالتوبـة    مابينا من انهم 

؟ فقـال  ؟امرهم، فتورع عن الصالة عليهم ويف بعضها أنّ عمر سأله أنا منهم       

.١١١٣ترمجة . ٧٠٦صفحة / اجلزء األول/ أُسد الغابة إلبن األثري اجلزري)١(
.٦٢١صفحة / اجلزء االول/ لسان العرب إلبن منظور)٢(
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ألنّ مـن الكـذب   هذا باطلٌ كما تـرى،  و .حداً غريك بعدك  أال أُخرب   و ال،: له
ال؟ نْ يكون عمر يشك يف معتقد نفسه حىت اليدري أمنافق هو أم أاحملض 

هل االسالم يف انّ مجيع املهاجرين أثنان من إم خيتلف يضاً لَأوكذلك 
قبل فتح مكة مل يكن فـيهم منـافق، انمـا كـان النفـاق يف قـوٍم مـن األوس          

)١(.هنتهى كالمإ..)فظهر بطالن هذا اخلربواخلزرج فقط،

بن حزم عـن اخللفـاء والـصحابة       إمن األدلِّة على بطالن دفاع      : أقول
زعمهم(!!ن باجلنةيراملبش اخلليفةهو انّ . )!الفاروق(ومنهم عمر )على حد

ويف العديد من   .. كان كثري السؤال عن نفسه، وعن عاقبته يف مواطن كثرية         
:ومنها.. الصحابةسنة كتب وصحاح اتباع مدرسة 

لٌمات رجـ  : قال ،عن زيد بن وهب    ،عن االعمش  ،حدثنا ابو معاوية  
:؟ قـال  ِم هـو  أَِمـن القـو   :عليه حذيفة، فقال له عمر     صلِّي ملَفَ ،من املنافقني 

)٢(..حداً بعدكأال، ولن أُخرب به : باهللا منهم أنا؟ قال: فقال له عمر.نعم

: اخربنا عبد العزيـز بـن مـسلم قـال          :حدثنا عبد الواحد بن غياث قال     
فيهـا   دعي عمر جلنازٍة فخرج   : اخربنا االعمش عن ايب وائل عن حذيفة  قال        

: فقالاجلس يا امري املؤمنني، فإنه من أُولئك، : او يريدها، فَتعلّقْت به فقلت
)٣(.ال، وال أُبرئ احداً بعدك: نشدتك اهللا أَنا منهم؟ قال

.٢٢٥-٢٢٤صفحة .. والنهي عن تعظيمهباب ما ورد يف صفات املنافق / ١١اجلزء / املُحلّى)١(
.٣٨٥٤٥احلديث . ١٦٢صفحة / كتاب الفنت/ ٢١اجلزء / مصنف إبن أيب شيبة)٢(
. ٢٨٨٥احلديث . ٢٩٢صفحة / مسند حذيفة بن اليمان/ اجلزء السابع/ مسند البزار)٣(
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ثُم ملاذا باجلنة بعد أيب بكر؟أَلَم يكن يعلم عمر بأنه ثاين مبشٍر: أقول
هـل تربئـة حذيفـة ِلعمـر      و مثلما سأل عمر؟   لَم يسأل بقية الصحابة حذيفة    

؟كانت تقيةً

رت بعض املصادر بأنّ حذيفة بن اليمان كان يعمـل بالتقيـة يف   كَلقد ذَ 
..بعض املواقف

دخل بن مـسعود  : عن الرتال بن سربة قال،عن عبد امللك بن ميسرة  .. 
: ا، قـال  بلغين انك قلت كذا وكذ    : فقال عثمان حلذيفة  ،وحذيفة على عثمان  

مسعتـك  تقـر لـه مـا    ملَـ فَسـألك  :فلما خرج قال له عبـد اهللا   . قلتهال واهللا ما  
)١(..خمافة أنْ يذهب كلّه،ني أشتري ديين بعضه ببعضإ:قالف؟تقول

ختلـف العلمـاء يف هـذا البـاب، فقالـت طائفـة الكـذب           إ:وقال الطربي 
         ص فيه يف هـذه هـو مجيـع معـاين الكـذب فحملـه قـومعلـى االطـالق،   املرخ

م يكن يف ذلك، ملا فيه من املـصلحة، فـإنّ الكـذب املـذموم     جازوا قول ما لَ  أو
واحتجوا مبا رواه عبد امللك بن ميسرة عن انما هو فيما فيه مضرة للمسلمني، 

بلغـين  : كنا عند عثمان وعنده حذيفة فقال له عثمـان : الرتال بن سربة قال 
قال وقـد مسعنـاه قـال    . قلتهحذيفة واهللا مافقال . كذا وكذا  تعنك انك قل  

قلنا فَِلم حلَفْت؟.بلى:فلما خرج قلنا له أليس قد مسعناك تقوله؟ قال. ذلك
)٢(.أنْ يذهب كلّهني أَستر ديين بعضه ببعٍض خمافةإ:قال

.٣٣٧٢١احلديث . ٥٤٠صفحة / كتاب الِسير/ ١٧اجلزء / مصنف إبن ايب شيبة)١(
.٢٦٩صفحة . باب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس/ ١٣اجلزء / عمدة القاري للعيين)٢(
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من يـستعمل التقيـة علـى مـاروي انـه يـداري رجـالً        وقد كان حذيفة  ِم    
ن أشتري ديين بعضه بـبعض خمافـة       أولكني   ،ال: نافق فقال انك م : فقيل له 

)١(..هيذهب كلّ

:ويقول إبن تيمية

يعتـِذر الرجـلِ عنعيينةَبننياسفسِئلَ:حاِجٍببننصرقالوقد(..
ذلـك؟ يفأَيأْثَمِليرِضيهِفيِهالقولَويحرففَعلَهقدالِذيالشيِءمنهيأَخإىل
فـِإذا ،فيـه فكـذَب الناِسبنيأَصلَحمنبكاِذٍبليسقوِلِهإلَىتسمعأَلَمقالَ

لَحأَصهيناملُسلِمأَخيهوبنيبريخأَنِْمنصِلحينيالنـاسِ ب عـِضِهمبعـضٍ يفب
ِمنـه كـان مـا علـى وينـدم املـؤمنِ أَذىوكراهـةَ اِهللامرضـاةَ بـه أَرادأَنهوذلك
فَعدويهروالنفِسِهعنشخاذَبالكَذِبيريدزلةاتماملَنهِعوالعندـيءٍ ِلطَمش
صيبيمنهم،هفِإنلَمصخرص،ذلكيفيورخإذالَهكَِرهمهتِجدوموخاف

على ما متقدأنْ أةَخافَببعٍض مبعضهديينأَشتريإنيحذيفةالق.عداوتهم
أعظَهوِممن٢(. )..ه(

عمر بن اخلطاب أُم املؤمنني أم سلمة عن سألَ، ويف موِطٍن آخر: أقول
!عاقبة أمره

حدثنا االعمش، عـن شـقيق، عـن ام سـلمة،           : بو معاوية، قال  أحدثنا  
أُمـه، قـد خفـت انْ      فقـال يـا   : دخل عليها عبد الرمحن بن عوف قال      : قالت

.٢٦٩صفحة . كتاب اإلكراه/ اجلزء السابع/ املبسوط للسرخسي)١(
.١٢٧صفحة . باب أقسام اِحليل/ الد السادس/ الفتاوى الكربى)٢(
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يـابين، فـأَنِفق، فـإني مسعـت        : يهلكين كثرة مايل، انا اكثر قريش مـاالً، قالـت         
)لـن (إنّ من اصـحايب مـن ال        : يقولوسلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه    

عمر فأخربه، . يراين بعد أنْ أُفاِرقه فقال فجاء عمر فدخل عليها،فخرج فلقي
.. حداً بعدكأ، ولن أُبلي ال: فقالتباِهللا ِمنهم أنا؟: هلا

ــؤوط  ــعيب االرن ــق ش ــحيح إ: تعلي ــناده ص ــال  . س ــات رج ــه ثق رجال
)١(.الشيخني

والدليل اآلخر على بطالن دفاع ابن حزم عن الصحابة، ومنهم عمر    
عن فيه، يعد من الذين ينقل عنه األعاظم من اطالهو أنّ الوليد بن جميع، 

!صحاب الصحاح والسنن يف كتبهمأ

ــه البخــاري يف األفقــد ر ــر وى عن ــاب الِكب ــرد يف ب ومــسلم يف . دب املف
وكــذلك يف . ٧٠٧٢احلــديث . كتــاب صــفات املنــافقني واحكــامهم/صــحيحه

وابن حجر العسقالين   . ٤٦٥٧احلديث.باب الوفاء بالعهد  /كتاب اجلهاد والسري  
/وابـن خزميـة يف صـحيحه      . باب الصفوف /كتاب الصالة /يف املطالب العالية  

بـاب امامـة   / مجاع ابواب صـالة النـساء يف اجلماعـة      /المامة يف الصالة  كتاب ا 
كتــاب الفــنت /واحلــاكم النيــسابوري يف مــستدركه. املــرأة النــساء يف الفريــضة

. مـايقرأ يف صـالة الفجـر   /كتاب الـصالة /وابن ايب شيبة يف مصنفه  . واملالحم

واملعجـم الكـبري   . ٧٠٠٣احلديث . ٤٣٦ص ../ مسند أم سلمة/١٢ج  / مسند ايب يعلى املوصلّي    )١(
/ ٤٤اجلـزء  / ومـسند االمـام أمحـد بـن حنبـل       . ٧٢٤احلـديث   . ٣١٩صفحة  / ٢٣اجلزء  / للطرباين

. ٢٦٤٨٩احلديث . ٩٣ص/ وسلم)وآله(حديث أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه 
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/قـي يف سـننه الكـربى      هوالبي. البعث/ كتاب اجلنائز /والنسائي يف سننه الكربى   
وايب يعلى املوصـلّي  . باب األسري يؤخذ عليه/مجاع ابواب الِسير/كتاب الِسير 

/بـاب احلـاء   / ابونعيم االصبهاين يف معرفـة الـصحابة      و .مسند جابر /يف مسنده 
طبقـات  /بـن سـعد يف طبقاتـه الكـربى        إو. حذيفة بـن اليمـان    /من امسه احلسن  

...هذه الطبقة ممن روى عن عثمان، وعليومن /البدريني من االنصار

صلى اهللا وأورد اإلمام أمحد بن حنبل حديث حماولة املنافقني قتل النيب 
:يف العقبة، املروي عن الوليد بن جميع يف مسندهعليه وآله وسلم 

   ،ِزيدا يثَندـٍع        حيمـِن جـِد اِهللا ببع ـنِنـي ابعي ِليـدا الْونربأَخ ـنأَِبـي  ، ع
ِمـن غَـزوةِ   وسـلم  ) وآلـه (لَما أَقْبلَ رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه      : الطُّفَيِل، قَالَ 

فَبينمـا  ِإنَّ رسولَ اِهللا أَخذَ الْعقَبةَ، فَال يأْخـذْها أَحـد،   : تبوك أَمر مناِديا فَنادى   
ِإذْ ،يقُوده حذَيفَةُ ويسوق ِبِه عمـار   وسلم  ) آلهو(رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه      

وهـو يـسوق ِبرسـوِل اهللاِ    ، غَـشوا عمـاراً  أَقْبلَ رهطٌ متلَثِّمونَ علَى الرواِحـِل     
الَ وسـلَّم، وأَقْبـلَ عمـار يـضِرب وجـوه الرواِحـِل، فَقَـ         )وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ  

حتـى هـبطَ   ،"قَـد، قَـد    :" ِلحذَيفَـةَ وسـلم   ) وآلـه (رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه       
فَلَما هبطَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيـهِ  ،وسلم) وآله(رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه      

: فَقَالَ" ، هلْ عرفْت الْقَوم؟   يا عمار :" نزلَ ورجع عمار، فَقَالَ   وسلم  ) وآله(
" هـلْ تـدِري مـا أَرادوا؟   :" قَـالَ  ،قَد عرفْت عامةَ الرواِحـِل والْقَـوم متلَثِّمـونَ        

أَرادوا أَنْ ينِفروا ِبرسـوِل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه       :" قَالَاُهللا ورسولُه أَعلَم،  : قَالَ
ِمـن أَصـحاِب رسـوِل اِهللا       فَسأَلَ عمـار رجـالً    : قَالَ ،"فَيطْرحوهوسلم) وآله(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٢

نـشدتك ِبـاِهللا، كَـم تعلَـم كَـانَ أَصـحاب        : فَقَالَوسلم  ) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    
خمـسةَ عـشر،   ِإنْ كُنـت ِفـيِهم فَقَـد كَـانوا      : فَقَالَ ،أَربعةَ عشر : فَقَالَ ؟الْعقَبِة
ذَرـِه        فَعلَيـلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسثَالثَـةً قَـالُوا     وسـلم   ) وآلـه (ر مهـا   : ِمـناِهللا مو

      ـارمفَقَـالَ ع ،مالْقَـو ادـا أَرـا منِلما عموِل اِهللا، وسر اِدينا منِمعأَنَّ  : س دـهأَش
   برح اِقنيالْب رشع يهللاِ  االثْن      ادهاَألش قُومي مويا، ويناِة الديوِلِه ِفي الْحسِلرو،

 ِليدـِه      : قَالَ الْولَيـلَّى اُهللا عـولَ اِهللا صسِة أَنَّ روـزالْغ ِل ِفي ِتلْكو الطُّفَيأَب ذَكَرو
فَـأَمر رسـولُ اِهللا صـلَّى       أَنَّ ِفي الْماِء ِقلَّةً   : وذُِكر لَه : قَالَ ِللناسِ وسلم  ) وآله(

،أَنْ ال يِرد الْماَء أَحد قَبـلَ رسـوِل اِهللا      : " فَنادى مناِدياًوسلم  ) وآله(اُهللا علَيهِ   
قَـد وردوه قَبلَـه،   وسـلَّم فَوجـد رهطـاً     )آلـه (فَورده رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه       

سر مهنِه فَلَعلَيلَّى اُهللا عِئٍذوسلم ) وآله(ولُ اِهللا صموي."

قـد احلديثوهذا.. إسناده قوي على شرط مسلم    : تعليق األرنؤوط 
" مـسنده "يفالبـزار أخرجـه فقـد اليمـان، بـن حذيفةعنالطفيلأبورواه

أيبعنجميع،بنالوليدعنفضيل،بنحممدطريقمن)٢٨٠٣(و)٢٨٠٠(
٢٦١- ٥/٢٦٠" النبوةدالئل"يفالبيهقيحنوهوأخرج.يفةحذعنالطفيل،

أيبعـن مـرة، بـن عمـرو عناألعمش،عنإسحاق،بنحممدطريقمن
صلَّىاهللارسولناقةخبطامآخذاًكنت: قالاليمانبنحذيفةعنالبختري،

)١(..)...يسوقهوعماربهأقودوسلم ) وآله(علَيِهاُهللا

ــن واثلــة  / ٢١١ص / ٣٩ج / مــسند اإلمــام أمحــد )١( ــل عــامر ب ــاب حــديث أيب الطفي احلــديث/ ب
٢٣٧٩٢.
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٥٤٣..............................................................................................الخطاببنعمر: الفصل الثامن

يب والغريب أنّ ابن حزٍم نفسه وثّق الوليد بن جميع ومن العج: أقول
)١(.عندما استشهد برواية مسلم املذكورة يف صحيحه، املُحلّى: يف كتابه

:بعض آراء علماء اجلرح والتعديل فيهأخرياًمث الحظ 

لـيس بـه   : وثّقه ابن معني، والعجلي، وقـال امحـد، وابـو زرعـة           فقد  
)٢(.بأس

.احلديثصاحل : وقال ابو حامت
)٣(.الوليد بن جميع ثقة: عن اسحاق بن منصور، عن حيىي بن معني

)٤(..يف مجلة رواتهوذكره ابن حجر العسقالين

)٥(.يف مجلة رواته الثقات، وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية

العقبـة،  يـوم  املنـافقني  املخطّط اإلهلي ملعاقبـة   ،  )هداك اهللا (الحظ  واآلن  
:صلى اهللا عليه وآله وسلماليوم أشد يوٍم يف حياته وكيف كان ذلك 

وحدثين أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح، وحرملة بن حيىي، وعمـرو          
: قـال . حـدثنا ابـن وهـب     : قـالوا  -وألفـاظهم متقاربـةٌ      -بن سواد العامري    

حدثين عروة بن الزبري، أنّ عائـشة زوج الـنيب     : أخربين يونس، عن ابن شهاب    
حدثتـه، أـا قالـت لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      وسلم  ) وآله(ه  صلى اهللا علي  

.٧٠٧٢احلديث. .، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم٢٢١صفحة / ١١اجلزء )١(
.٩٣٦٢رقم / ٣٣٧صفحة / اجلزء الرابع/ ميزان االعتدال للذهيب)٢(
.٨صفحة / ٩اجلزء / اجلرح والتعديل للرازي)٣(
.٤٥٤صفحة / اجلزء االول/ اإلصابة)٤(
.٢٢٥صفحة / ، واجلزء السادس٣١٠صفحة/ س، واجلزء اخلام٣٦٢صفحة / اجلزء الرابع)٥(
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٤

يارسول اهللا، هل أتى عليك يوم كان أشد ِمـن يـوِم أُحـٍد؟              :وسلم) وآله(
وكان أشد ما لقيت . لقد لقيت من قوِمِك:وسلم) وآله(فقال صلى اهللا عليه

ِليلَ بن عبد كُـالٍل، فلـم   إذ عرضت نفسي على ابن عبِد يا      منهم يوم العقبِة،  
فلم أسـتفق إالّ ِبقَـرنِ   . يِجبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 

فنظرت فإذا فيها جربيـلُ،  . الثعالِب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابٍة قد أظَلّتين 
وقد إنّ اهللا عز وجلّ قد ِمسع قولَ قوِمك لك وما ردوا عليك،: فقال. فناداين

فنـاداين ملَـك اجلبـال      : قال. بعث إليك ملَك اجلباِل، لتأمره مبا شئت فيهم       
يا حممد، إنّ اهللا قد ِمسع قولَ قوِمك لك، وأنـا ملَـك    : وسلّم علَي، مث قال   

        فما ِشئْت ،ين بأمركرلتأم إليك كاجلباِل، وقد بعثين رب !    أنْ أُطِبق إن شئت
بل أرجو :وسلم) وآله(فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه . خشبِنيعليِهم األ

.أن يخِرج اُهللا من أصالِبهم من يعبد اَهللا وحده، ال يشِرك بِه شيئاً

: قال حيـىي . كالمها عن أيب عوانة. حدثنا حيىي بن حيىي، وقتيبة بن سعيٍد   
دِميـت  : فيان، قـال أخربنا أبو عوانة، عن األسود بن قيس، عن جندب بن س         

:فقال. يف بعض تلك املشاهدوسلم ) وآله(إصبع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 )١( 

واملالئكـة يف الـسماء فوافقـت    )آمـني (باب إذا قال أحـدكم     / كتاب بدء اخللق  / صحيح البخاري  )١(
كتـاب اجلهـاد   / وصـحيح مـسلم  . ٣٢٣١احلـديث  . إحدامها اُألخرى غُِفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه         

احلـديثني  . ن أذى املـشركني واملنـافقني  وسـلم مـ  )وآلـه (باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه      / والسري
. ٤٦٧٢و٤٦٧١
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٥٤٥

صلى ا هل شهِدمها عمر  مع النيب .. صالة العيدين
أو أبي بكر؟؟عليه وآله وسلم 

يحيـى أَبـو ثنـا ِبمكَّةَ،الْخزاِعي،ِإسحاقبِنمحمِدبناهللاعبدأَخبرِني
نةَ،أَِبيبرسثنامدباهللاعنبِزيدي،قِْرئةُثناالْمويحنٍح،بيرشنكِْرعـنِ بب

اِهللارسـولَ سـِمعت :الَقَعاِمٍربِنعقْبةَعنهاعانَ،بِنِمشرِحعنعمٍرو،
بـن عمـر لَكَـانَ نِبـي بعـِدي كَـانَ لَـو : يقُـولُ وسلم  ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّى

.الْخطَّاِب

.يخرجاهولَماِإلسناِد،صِحيححِديثٌهذَا

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

ى مالـٍك، عـن ضـمرةَ بـن سـعيد      قـرأت علـ  : قال: حدثنا حيىي بن حيىي 
ما : واِقٍد الليثيأنّ عمر بن اخلطاب سألَ أبااهللا، املازين، عن عبيداهللا بن عبد

؟ يف األضحى والفطـر   وسلم  ) وآله(كان يقرأُ بِه رسول اهللا صلى اهللا عليه       

ومن مناقب امري املؤمنني عمر    / كتاب معرفة الصحابة    / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٩٣/ ٤٤٩٥احلديث . ٩٢صفحة .../ بن اخلطاب
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1ج / والصِحاحوالسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٦

رآَنِ اْلمجِيـدِ    {كان يقرأ فيهما بـ   : فقال اقَْتربـتِ  {، و ١اآليـة :ق. }ق واْلقـُ
.١اآلية : القمر. }ساعةُ وانْشق اْلقَمرال

حـدثنا فُلـيح،   : أخربنا أبـو عـامٍر العقَـِدي      : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم   
عن ضمرة بن سعيد، عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة، عن أيب واقـٍد الليثـي،       

) لهوآ(عما قرأَ ِبِه رسول اهللا صلى اهللا عليه  : سألين عمر بن اخلطاب   : قال
، ١اآليـة  : القمـر . }اقْتَربتِ الساعةُ وانْشق اْلقَمر  {فقُلت بـ  يف العيد؟ وسلم  

)١(..١اآلية : ق. }ق والْقُرآَنِ الْمجِيدِ{و

يحتملُ أنّ عمر  شك يف ذلك فاسـتثْبته، أو       : قالوا. .:يقول النووي 
ويبعد أنّ عمر ملْ : اِصد، قالواأراد إعالم الناِس بذلك، أو حنِو هذا من املق      

) وآله(يكُن يعلم ذلك مع شهوِدِه صالة العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه
)٢(...مراٍت، وقُرِبِه ِمنهوسلم 

ليتك قُلت لنا من هم ... يحتملُ: قالوا: عندما تقول: أقول للنووي
مل يكن يعلم ذلـك، مـع شـهوده       يبعد أنّ عمر  : الذين قالوا؟ ومثلما تقول   

..صلى اهللا عليه وآله وسلمالصالة مع النيب 

ملاذا يبعد ذلك عنه؟ فقد يحتملُ أيضاً أنه مل يشهد الصالة ال مع النيبو
وال مع أيب بكٍر، ألنه كانت تلهيِه التجارة عنها يف ! صلى اهللا عليه وآله وسلم

٢٠٦٩احلــديثني . بــاب مــايقرأُ بــِه يف صــالة العيــدين / كتــاب صــالة العيــدين/ صــحيح مــسلم)١(
.٢٠٧٠و

.١٨٢-١٨١صفحة / اجلزء السادس/ املنهاج)٢(
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ويؤكّده أبو ! هو بنفسه يقر ببعض ذلكفها ..أو حنو ذلك من املقاصد! العيد
..هريرة

إستأذن أبو موسى على عمـر فكأنـه وجـده          : عن عبيد بن عمٍري قال    . .
أَلَم أمسع صـوت عبـداِهللا بـن قـيٍس؟ ائـذنوا لـه،       : مشغوالً فرجع، فقال عمر 

: ر ذا، قـال إنا كُنا نؤم: ما حملَك على ما صنعت؟ فقال: فدعي له، فقال 
   ِبك لَننٍة أو ألفعفانطلق إىل جملٍس مـن األنـصاِر، فقـالوا   . فَأِتين على هذا ببي :

فقـال  قد كُنا نؤمر ذا، : ال يشهد إالّ أصاِغرنا، فقام أبو سعيد اخلدري فقال   
رمأمِر النيب صـلى اهللا عليـه          :ع هذا ِمن لَيع فيأهلـاين   ،وسـلم ) وآلـه (خ

)١(..الصفْق باألسواق

!يت عليِه أيضاًِفيحتملُ أنّ صالة العيد قد خ،كما خفي عليِه هذا: أقول
إنّ إخواننـا مـن املهـاجرين كـان يـشغلُهم الـصفْق       : عن أيب هريرة قـال   ... 

وإنّ أبا أمواهلم،كان يشغلُهم العملُ يفإخواننا من األنصارباألسواِق، وإنّ
ِبِشبِع بطنِه وحيضر ما    وسلم  ) وآله(يلزم رسول اهللا صلى اهللا عليه        هريرةَ كان 

)٢(..ال حيضرونَ وحيفظُ ما ال حيفُظون

.}ِةذِْكرِ اللَّهِ وإَِقاِم الصالرِجاٌل ال تُلْهِيهِم تِجارة وال بيع عن  {:قال تعاىل 
.)النور-٣٧(

باب احلُجة على مـن قـال إنّ أحكـام الـنيب            / كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة   / صحيح البخاري )١(
وما كان يغيب بعـضهم عـن مـشاهد الـنيب صـلى اهللا      وسلم كانت ظاهرةً )وآله(صلى اهللا عليه    

.٧٣٥٣احلديث. موسلم وأُمور اإلسال)وآله(عليه 
.١١٨احلديث. باب حفظ العلم/ كتاب العلم/ نفس املصدر السابق)٢(
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)الِعلم(عليه وآله وسلم صلى اهل أعطى الرسول االكرم 
!لعمر بن اخلطاب؟

وسـلم  ) وآله(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه   : قال عن ابن عمر  .... 
بينا أنا نـائم أُتيـت بقـدح لـٍنب فـشربت حـىت انـي َألرى الـِري خيـرج يف                  : قال

فما أَولته يارسول اهللا؟ : ، قالوامث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاباظفاري، 
)١(!لعِلمقال ا

.. أين ِعلم عمر حبرمة لبس احلرير للرجال يف الروايـة التاليـة           : أقول
الِعلـم مـن   )أبيـهِ (نفسه الّذي روى رواية إكتساب )إبن عمر (واليت يرويها   

!:؟)السابقة(رسول اهللا 

رسل النيب صلى اهللا أ: ، قالعن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن ابيه   ... 
إني لَـم  : ، فرآها عليه، فقال   حبلِّة حريٍر أو ِسيراء   ىل عمر   إوسلم  ) وآله(عليه

أرسل ِبها إليك لتلبسها؟ إنما يلبسها من ال خـالق لـه، إنمـا بعثـت إليـك       

.٨٢احلديث . باب فضل العلم/ كتاب العلم/ صحيح البخاري)١(
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)١(!.)تبيعهايعين. (لتستمتع ِبها

مسـع عمـر بـن اخلطـاب     نه أأخربه نس بن مالك   عن إبن شهاٍب، أنّ أ    ..
دائِق غُلْبـا   )٢٩(وزَيتُونًـا ونَْخـال  )٢٨(وعِنبـا وقَـضْبا    )٢٧(بـا   فَأَنْبتْنا فِيهـا ح   {:يقول حـو

فكـلّ هـذا قـد    : قـال .)سورة عـبس ٣١-٢٧اتاآلي(. }وفَاكِهًة وَأبـا   )٣٠(
اهللا هـذا لعمـر  : فقـال  ؟عرفناه، فما اَألب؟ مث نقض عـصاً كانـت يف يـده           

.ذا الكتابإتبعوا ما تبين لكم يف ه،التكلّف

)٢(.على شرط البخاري ومسلم:تعليق الذهيب يف التلخيص

تغـالوا بـصدق النـساء،    اس الها الن يأ: قام خطيباً فقال  أنه  ...عن عمر 
و تقوى عند اهللا لكـان أَوالكـم رسـول اهللا صـلى     أفلو كانت مكرمة يف الدنيا     

. أُوقية ةعشر يتثنإكثر من   أمن نساءه    مرأةًإصدق  أما   ،وسلم) وآله(اهللا عليه 
مري املؤمنني ِلم متنعنا حقـاً جعلـه اهللا لنـا واهللا         أيا  : مرأة فقالت له  إليه  إفقامت  

، مث كُلّ أَحٍد أَعلم من عمر: ، فقال عمر}وما آتيتم إحداهن قنطاراً{: يقول
ي حىت ترد لَعهنكرونفال ت،قول مثل هذا القول  أتسمعونين  :صحابهقال أل 

لَعمرأةٌإيليسِمت٣(أَعلم النساء؟ن(

كلّ أَحٍد أََعلَم ِمن : (فهو إعترف بنفسه وبلسانه حني قال،عمرالحظ

احلـديث  . بـاب التجـارة فيمـا يكـره لبـسه للرجـال والنـساء       /كتـاب البيـوع  / نفس املصدر السابق )١(
٢١٠٤.

صـفحة  / تفـسري سـورة عـبس وتـولّى    -كتـاب التفـسري   / ء الثايناجلز/ املستدرك على الصحيحني  )٢(
.١٠٣٥/ ٣٨٩٧احلديث . ٥٥٩

.من سورة النساء٢٠يف تفسريه لآلية / ٥٢٣صفحة / اجلزء األول/ الكشاف للزخمشري)٣(
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، أي إنّ يف )إنّ هذه املرأة لَم تكُن أعلَم النساء(:، وكرر ذلك حني قال)عمر
..الصحابة من هو أعلم من هذه املرأة

من معـضلٍة لـيس هلـا أبـو     كان عمر يتعوذ : عن سعيد بن املسيب قال    
راد أوقال يف انونة اليت أمر برمجها، ويف اليت وضعت لـستة اشـهر، فـ        .حسن

 ثَال {: يقــولاهللا تعــاىل إنّ : عمـر رمجهــا فقــال لــه علــي الُهفِـصو لُــهمحو ُثــون
.، احلديث١٥-حقاف األ/.}شهرا

وال لَـ :مر يقـول  فكان ع . احلديث...نّ اهللا رفع عن انون    إ: وقال له 
لَعليلَهكع١(!رم(

:يقول امحد امني

ليـه فيمـا أُشـكل    إنه كان يرجع ، أل ىل علي إعمر بن اخلطاب يرجع      هقِْف
وتفسري القرآن أَخذَه من عبد  ر،مع كلَهلَ لوال علي من املسائل، وكان يقولُ   

ن مِـ كمـ لْيـن عِ أ:اٍسبن عب، فقد قيل إل   وهو أَخذَه عن علي    ،اهللا بن عباس  
)٢(!ىل البحر احمليطإكنسبة قطرة من املطر :فقالك؟مبن عإلم ِع

صلى اهللا عليه وآله وسـلم      نيب  بأنّ ال  الحظيف الرواية األوىل ن   : أقول
  رملع ب، !)يف املنام (أعطى الِعلْم   ينما يف اليقظة نرى خالف ذلـك، واحلُكـم

.العنيدللقارئ اللبيب، الغري املتعصب 

.علي بن ايب طالب اهلامشي/ ١٨٥٥ترمجة / ١١٠٣صفحة / اجلزء الثالث/ اإلستيعاب للقرطيب)١(
.٢٧٦ص / المفجر االس)٢(
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!هل كان عمر بن اخلطاب كاذباً؟
حـدثنا  : قاال. حدثنا عبداهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء اهلمداين 

بلَغنـا مخـرج   : قـال . حدثين بريد، عن أيب بـردة، عـن أيب موسـى    : أبو أسامة 
. رجنا مهاجرين إليه  فخ. وحنن باليمن وسلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

إمـا قـال   -أحدمها أبـو بـردة واآلخـر أبـو رهـم          . أنا أصغرمها . يل أنا وأَخوانِ 
: قـال -ِبضعاً، وإما قال ثالثةً ومخـسني، أو إثـنني ومخـسني رجـالً مـن قـومي          

فوافَقْنـا جعفـر بـن أيب    . فَرِكبنا سـفينةً، فَأَلْقَتنـا سـفينتنا إىل النجاشـي باحلبـشة          
) وآلـه (إنّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : ال جعفـر  فقـ . طالٍب وأصحابه عنده  

فأَقَمنـا معـه حـىت قَـِدمنا        . وأَمرنـا باإلقامـة، فـأقيموا معنـا       . بعثَنا ها هنا  وسلم  
. حني افتتح خيرب  وسلم  ) وآله(فوافَقَنا رسول اهللا صلى اهللا عليه       : قال. مجيعاً

اب عـن فـتح خيـرب منـها      وما قَـسم ألحـٍد غـ      . فأَسهم لنا، أو قال أعطانا منها     
إالّ ألصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قَسم هلم . إالّ ِلمن شِهد معه. شيئاً

حنـن  : -يعين ألهل السفينة     -فكان ناس من الناس يقولون لنا       : قال. معهم
.سبقْناكم باهلجرة
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فَدخلَت أمساء بنت عميس، وهي ِممـن قَـِدم معنـا، علـى حفـصة           : قال
وقــد كانــت هــاجرت إىل . زائــرةًوســلم ) وآلــه(لــنيب صــلى اهللا عليــهزوج ا

فقـال  . فدخل عمـر علـى حفـصة، وأمسـاء عنـدها      . النجاشي فيمن هاجر إليه   
: قـال عمـر   . أمسـاء بنـت عمـيس     : مـن هـذه؟ قالـت     : عمر حـني رأى أمسـاء     

سـبقناكم  : فقـال عمـر   . نعـم : احلبشية هـذه؟ البحريـةُ هـذه؟ فقالـت أمسـاء          
. فَغِضبت. منكموسلم ) وآله(فنحن أَحق برسول اهللا صلى اهللا عليه . باهلجرة

واِهللا، كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . كَالّ. كَذَبت يا عمر: وقالت كلمةً
وكُنـا يف داِر، أو يف أرِض،  . يطعم جائعكم، ويِعظُ جـاِهلَكُم  وسلم  ) وآله(

ال أَطْعم طعاماً ! وأَيم اهللا. وذلك يف اهللا ويف رسوله.البعداِء البغضاِء يف احلبشة
،وسلم) وآله(وال أشرب شراباً حىت أَذكُر ما قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه          

   خافؤذى ونا نذلـك لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             . وحنن كُن وآلـه (وسـأذكُر (
فلمـا  : قـال . ريد علـى ذلـك    وواِهللا، ال أَكِْذب وال أَزيغُ وال أَ      . وأسأَلُهوسلم  

يا نيب اهللا، إنّ عمر قال كذا       : قالتوسلم  ) وآله(جاء النيب صلى اهللا عليه      
لَيس بأَحق يب منكم، ":وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وكذا

)١(".هجرتان-أَهلَ السفينِة-أنتمولكم. وله وألصحابه هجرةٌ واحدةٌ

فهـا هـو    ! ي يف شـرحه للحـديث، كيـف يتخـبط         الحظ النوو : أقول
:يقول

بـاب مـن فـضائل جعفـر بـن أيب طالـب، وأمسـاء بنـت              / كتاب فضائل الـصحابة   / صحيح مسلم  )١(
.٦٤٤٠و٦٤٣٩احلديثني . عميس، وأهل سفينتهم، رضي اهللا عنهم
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...)    تمبعـىن           : قوهلا لعمر  كَـذَب وقـد إسـتعملوا كَـذَب ،طَـأْتأي أخ
)١(..)..أَخطَأَ

عند اإلمام علي )كاذب(، نرى أنّ عمر بن اخلطاب صحيحةيف روايٍةو
:ِه، بقول)فها هو عمر يخاطبهما!!. (بن أيب طالب عليه السالم، والعباس

وسـلم  ) وآلـه (ثُم توفّي أبو بكٍر وأنا ويلُّ رسول اهللا صلى اهللا عليـه          (.. 
)٢(.إنتهى كالم عمر. )!...فرأيتماين كاذباًوويلُّ أيب بكٍر، 

.٦٥صفحة / ١٦اجلزء / املنهاج)١(
.٤٥٩٣احلديث . باب حكم الفئ/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح مسلم)٢(
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هل كان عمر يقرأ اآليات كما هي نازلة يف القرآن الكريم؟
يم بـن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حـدثنا حيـىي بـن إبـراه               

قلـت لعبـد الـرمحن بـن     : سويد النخعي، حدثنا أبان بن عمران النخعـي قـال    
صراطَ من أنعمت عليهم غري املغـضوب علـيهم وغـري    (إنك تقرأ  : األسـود 
أنه صـلّى خلـف عمـر بـن اخلطـاب       حدثين أيب وكان ثقةٌ،     : ، فقال )الضالّني

.فسمعه يقرؤها

أبـو معاويـة، نـا األعمـش، عـن          حدثنا عبد اهللا، أنا أمحد بن سنان، أنا         
وكـان يقـرأ   إبراهيم، عن األسود، عن عمٍر، أنه كان يقول مالك يوم الدين،     

.)صراطَ من أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وغري الضالّني(

حدثنا عبد اهللا، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن احلسن، حدثنا سهل، حدثنا 
عـن األسـود، وعلقمـة أنهمـا       يم،  علي بن مسهر، عن األعمش، عن إبـراه       

)١(..صلّيا خلف عمر فقرأَ ِبهذا

.باب مصحف عمر بن اخلطاب/ ١٥٩ص / ١ج / إلبن أيب داود السجستاينكتاب املصاحف )١(
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روى أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم يف كتــاب فــضائل القــرآن، عــن أيب  
أنـه  :معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عمر بن اخلطاب      

سـناد صـحيح،   اإلوهـذا   ". )غري املغضوب عليهم وغري الـضالّني     (: كان يقرأ 
)١(..حكي عن أيب بن كعب أنه قرأ كذلكوكذا 

غَيـرِ الْمْغـضُوبِ علَـيهِم وال       {بابـ (قَولـه (..:يقول إبن حجر العسقالين   
 لقَالَ}الـضَّالِّنيةأَهِبيرة)ال(الْعاِئدأِْكيِدزىِلتنعفْيمـوم النفْهالْم ـر، ِمـنغَي

ويؤيـده غَيـر، ِبمعنىالوِقيلَ. أَنعمتالَِّذينعلَىنيالضالِّعطْفيتوهمِلئَالّ
بنوسِعيدعبيدأَبوذَكَرها،)غري املغضوب عليهم وغري الضالّني(عمرِقراَءة

)٢(.)..أَيضاِللتأِْكيِدوِهي،صِحيٍحِبِإسناٍدمنصور

عمـر تـوفّي لقد: قَالَعمرابنعنمحيدنبوعبدالرزاقعبدوأخرج
)٣(.اهللاذكرِإلَىفامضواِإالّالْجمعةسورةِفيالَِّتياآليةهِذهيقُولوما

يـا  {: تعـاىل  وقد أمر اهللا املؤمنني باالجتماع لعبادته يوم اجلمعة، فقال        (
        الِة مِنلِلص وا ِإذَا نُودِينآم ا الَّذِينهَأي     ِِا إَِلـى ِذكْـرِ اوع ةِ فَاسـ عـمِم اْلجو أي}يـ ، :

هنا املشي اقصدوا واعمدوا واهتموا يف مسريكم إليها، وليس املراد بالسعي ها         
ومـن أَراد اآلخِـرة وسـعى لَهـا     {: السريع، وإمنا هو اإلهتمام ـا، كقولـه تعـاىل    

   مِنـؤم وها وهيعكان عمر بـن اخلطـاب وإبـن مـسعود      و .)١٩: اإلسراء(}س

.٥٥صفحة / اجلزء األول/ تفسري القرآن العظيم إلبن كثري)١(
.٤٤٧٥احلديث . ١٥٩صفحة /كتاب التفسري/ اجلزء الثامن/ فتح الباري)٢(
.١٦١صفحة / ٨اجلزء / الدر املنثور للسيوطي)٣(
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)١(.)"فامضوا إىل ذكر اهللا: "يقرآا

ر يف مـ عإبن تيمية، هـذه القـراءة ِل      )!شيخ اإلسالم (ولقد ذكر   : أقول
:مؤلفاته

ــابالِةِصــفَِةبــِئلَ.الــص س. ..ــن ــٍلع جىرــش ــالِةإلَــىم ــِةص عمالْج
ذَِلكفَرد. ِرسِلكعلَىمِشإ: وقَالَالناِسبعضِهعلَيذَِلكفَأَنكَر،مستعِجالً

وِم ِمـن لِلـصالةِ ُنـودِي إذَاآمنـوا الَّـذِين أَيهـا يـا {:تعـالَى قَـالَ قَد: وقَالَالرجلُ يـ
الصواب؟فَما.. }اللَّهِِذكِْرإلَىَفاسعواالْجمعةِ

ابميةأي إبن تي(فَأَج(:

 ...قَدأَوقَررمعنطَّاِببوا(الْخضاِهللاِذكِْرإلَىفَام،يعفَالسورأْمالْم
)٢(.إنتهى كالمه. )..إلَيهاوالذَّهاب،إلَيهاالْمِضيهوالْجمعِةإلَىِبِه

. ١٤٥صفحة / الثامناجلزء/ تفسري إبن كثري)١(
.٢٦٠صفحة / ٢٢اجلزء / جمموع الفتاوى)٢(
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فهرس حمتويات

٦.........................................................................................................اإلهداء 

٧..................................................................................مقدمة اللجنة العلمية

٩........................................................................................................اِّـقّدمة 

لفصل االولا
الذات اإلهلية املقدسة

١٥.....................................................!!يضحك!! يتكّلم!! يتحّرك!! ُيرى.. رّب العّزة

٢٢............................العّزِة َجلَّ شأنُه؟هل رأى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم رّب 

٣١....................................................كيف يمأل اهللا عّز وجّل جهّنم يوم القيامة؟؟

٣٤.................................................!!َّـ الّصحاح، رّب العزة ينزل إُّـ السماء الدنيا

َهْل ِهللا َيَدين، يمٌ وشماٌل، َأْم ثالثٌة؟ إثنتان منهمـا يمـ، واألخـرى شـمال؟ ومـا عـدد                

٣٥.....................................................................................................أصابعه؟
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الفصل الثاني
القرآن الكريم

القرآن الكريم َجَمَعُه ابو بكٍر َأْم كان مجموعـًا َّـ عهـد النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه         

٤١......................................................................................................وسلم ؟؟

ــْوَقُهْم َيْومَ { ــَك َف ــْرَش َربِّ ــُل َع ــٌةَوَيْحِم ــٍذ َثَماِنَي ــة . (}ِئ ــورة الحاّق ــة -س ــذه ) ١٧اآلي مــا ه

٤٥....................................................................................................الثمانية؟

 ٤٨......................٢٢٣البقرة } ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{تفس

٥٣................!الصحابي عبد اهللا بن مسعود يقرُّ بأّن اِّـعّوذت، َليَستا من كتاب اهللا

٥٥....................القول السديد َّـ عدم التحريف والزيادة والنقص َّـ القرآن اِّـجيد

٦٢...هل هناك آياٌت نازلٌة َّـ القرآن الكريم، بحّق رُجٍل واحٍد ولكن بصيغِة الجمع؟؟

٦٤.........!يؤّكدان وجود نقص َّـ القرآن الكريم!) صحيحيهما(البخاري ومسلم َّـ 

الفصل الثالث
الرسول األكرم صلى ا عليه وآله وسلم

... رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، الـذي كـان نبيـًا وآدم بـ الـروح والجـسد               

٦٩............................................................!!ِبَح على الُنصب واالصناميأكل مّما ُذ

والبخاري يّتهم النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم باالنتحـار َّـ               .. قتل النفس حرام  

٧٢..................................................................................................!!صحيحه

٧٦.!فكيف دخل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ !! ملعون.. .صوت اِّـزمار

٧٩............................!!ال يعِدُل ب زوجاته) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

٨٤........................َّـ الصحاح!! اون النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عن صالتهته
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٨٧...........................!النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم  يباشُر عائشة وهي حائض

٩٠.!! قرآنه نفى سحر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وعائشة تّتهمه به  رّب العزة َّـ 

والنبـي األكـرم صـلى اهللا    ! رّب العّزة ينهى عن االستلقاء، ووضع الِرِجـل علـى اُألخـرى    

٩٢..............................................................!عليه وآله وسلم يفعله َّـ مسجده

إمرأة تختلي بالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لُتفلَي رأسه الشريف .. َّـ الصحاح

٩٤.......................................................................................!وتستخرج هواّمه

٩٧.....!!لسان عائشة وهو صائمرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ُيقّبل ويمّص

١٠١..!!رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتزوج بصفية بنت ُحيي  قبل إنتهاء عّدتها    

١٠٣!والنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم  يصّليها جماعًة وهو ُجُنب  .. الصالة عمود الّدين 

١٠٦............................!!النبي الكريم صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يعرف كم صّلى

النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ينـسى آيـات مـن القـرآن            ! نِسَي كـْم صـّلى    بعد أن   

١٠٩...................................................................................................!الكريم

١١٢.!!اإلمام أبي عبداهللا البخاري ُيحِبُط عمَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

١١٤.....!ويناقض نفسُه ويتعّرى.. النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ينهى عن التعّري

١١٧........................الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ الصحاح) حياء(

١٢٢..!!الشيطان يبول َّـ ُأذن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم.. َّـ صحيح البخاري

١٢٤.!هل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ُيعّذب بسبب عدم تسّتره من البول؟ 

اهللا تعاُّـ رّبى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأحسن ُخُلقـه، فكيـف كـان ُيعـاقر              

١٢٦....................................................................................................!الخمر؟

١٢٨....................................!!يع الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم َتزن

١٣٠.....................!!طواف النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم على نسائه َّـ الصحاح

١٣٣..!!آله وسلمالعملية الجراحية الُكى لصدر الرسول االعظم صلى اهللا عليه و
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١٣٧.........................!!رسول اهللا األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم يلبس الحرير

١٣٩..!!يه وآله وسلم يدعو عليهوالنبي صلى اهللا عل.. فأّما اليتيَم فال تقهر: قال تعاُّـ

١٤١...!عكس ُعَمر.. الشيطان ال يخاف من النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم

١٤٣...........عليه وآله وسلم يهاُب عمر بن الخطاب؟هل كان النبي األكرم صلى اهللا

والرسـول  !! اإللتفات َّـ الصالة هـو إخـتالٌس يختلـسه الـشيطان مـن صـالة العبـد                 

١٤٥...................................................!!األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم يفعلُه

هــل كــان النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يــصوُم كمــا هــو كــان َّـ   .. َّـ الــسَفِر

١٤٧..................................................................................................الَحَضِر؟؟

١٥٠...م لدى النبي صلى اهللا عليه وآله وسل...هل لُكِ الهاللِ وُصغرِه إعتباٌر عند رؤيتهِ 

ــاري   ــي (َّـ صــحيَحي مــسلم والبخ ــالة النب ــشوع َّـ ص ــلى اهللا عليــه وآلــه  ) ال خ ص

١٥٢.....................................................................................................!!وسلم

١٥٣!!ويُشّك بقضائه ح َيحُكم!! رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يُشّك باهللا

١٥٥! خانَ األم؟ : هل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد فراغه من الصالة كان يقول     

١٥٩!!كلٌب وتمثاُل َرُجٍل َّـ بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ..َّـ الّصحاح

١٦١...............!!رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يكشف عن عورته للصحابة

١٦٤.............................!؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم (أين ماَت، وأين ُدِفَن رسول اهللا 

١٦٨..............!النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يُشكُّ بزوجته عائشة! َّـ الّصحاح

!! النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يلبس مالبس عائشة وهو مضطجٌع على فراشه

١٨٦....................................................................................!!ويستقبل ضيوفه

١٨٨......)..والعياذ باهللا! ملعوٌن(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم !) الصحاح(َّـ 

١٩٠..!! رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإحدى نسائه وَرُجٌل آَخَر َّـ لحاٍف واِحٍد    

١٩٢! يغضب، َأمْ ال؟    َّـ الصحاح، النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول الحقّ عندما                
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ب البخـاري  ) الَحَكم بن أبي العاص(َلْعن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لعّم عثمان      

١٩٤.......................................................................!ومحمد ناصر الدين األلباني

٢٠١.................!!هل أطَلَع اهللا عّز وجلَّ النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم على الغيب

الصالت ٢٠٩!؟صلى اهللا عليه وآله وسلمإذن ِّـاذا َفعََلها النبي االكرم ! ال يجوز الجمع ب

٢١٣.....!َّـ النار؟) والد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم(هل عبد اهللا بن عبد اِّـطلب 

) السيدة آمنـة بنـت وهـب عليهـا الـسالم     (هل والدة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم       

٢١٦.................................................................................................ركة؟مش

٢٢٠..! لسعد بن أبي وقاص يوَم ُأُحٍد   ) واِلَديهِ  (هل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم َجَمعَ   

َّـ خاِلـَدين ِي النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    والَد! َّـ مدرسة إبن تيمية وأتباعه    

٢٢٣........................................................................................................!النار

٢٢٩هل َوَضَع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يده اليمنى على اليسرى أثناء الصالة؟

٢٤٤! رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يزجر وينهى عن شرب اِّـاء قائمًا، وهو يفعله      

أتبـاع  َّـ مـصادر .. سجود النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم علـى األرض ومـا أنبتـت         

٢٤٨...........................................................................!!مدرسة ُسّنة الصحابة

٢٥٥.............! بعد موِتِه َأْم ال؟) يورُث(هل الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم 

٢٥٩.......................هل يجوز إفشاء ِسرِّ النبي األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟؟

٢٦٣.......!بعض خلفاء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، أبغض الناس له، وملعونون

الفصل الرابع
الب عم النيب صلى ا عليه وآله وسلم وأبويهِ وأهلُ بيتهِ سالم ا عليهمأبو ط

الرسول االكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم ِّـاذا َلْم َيْدُع لعّمِه ابي طالب عليه السالم 

٢٧١................................................!!بالهداية؟ وَتَرَكُه َّـ ضحضاٍح من نار جهنم
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وجميع الصحابة !! َّـ النار. والذي آواه. الذي أنجَب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم     

٢٧٤................................................................................................!!َّـ الجنة

٢٧٧.............................................َّـ الصحاح) زوجة ابو طالب(فاطمة بنت أسد 

٢٨٠............................!!االمام علي بن أبي طالب عليه السالم يجهل ُأمورًا شرعية

يـه  ، بينمـا أمـ اِّــؤمن علـي بـن ابـي طالـب عل       !الصحابة صادقون، ويؤخـُذ بـأقوالهم     

٢٨٣..........................................................!!السالم وأّم أيمن اليؤخُذ بشهادتهما

٢٨٧َمْن ِمَن الصحابة كانت صالته كصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟؟

فمـاذا فعـل االمـام علـي عليـه      !! وأرادوا َحرَقُه.. موا على دار فاطمة الزهراء  القوم هجَ 

٢٨٩..................................................................................................!السالم؟

٢٩٦.....عثمان منقبٌة، وسكوت علي بن أبي طالب عليه السالم ُجٌ؟ِلماذا سكوت

٣٠٢..............................!!َّـ الصحاح) عليه السالم(سّب االمام علي بن أبي طالٍب 

٣٠٧.....!، بحقّ علي بن أبي طالب عليه السالم،  َأِم الصحابة؟)رواية اِّـحّبة والبغض(

مـوّدًة ومحّبــةً  ) أبـا بكــر وعمـر وعثمـان   (هـل اإلمـام علـي عليــه الـسالم َسـّمى أوالده      

٣١٤........................................................................................للخلفاء الثالثة؟

ٍب عليـه الـسالم   اإلمـام علـي بـن أبـي طالـ     .. َّـ مصادر أتباع مدرسة ُسّنة الصحابة 

٣١٦..........................................................!!يصّلي ويضع يده اليمنى على شماله

هل بكى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ِّـصيبة االمام الحس عليه السالم؟ وهل         

٣١٩.....................................................................................!قّبل تربة كربالء؟

)  أو الخليفت ة النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؟           )الثقلَأْم ، هل هما كتاب اهللا وع

٣٢٤...................................................................................كتاب اهللا وُسّنتِه؟؟

ى اهللا عليـه وآلـه   اإلثنـي عـشر بعـد الرسـول األعظـم صـل           ) الخلفاء أو األمراء  (َمْن ُهم   

٣٣٣.....................................................................................................!وسلم؟

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٦٣

٣٣٩............!؟)ملعونون(أهل بيت النبّوة صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمع، هل ُهم 

٣٤٢بشهادة عمر بن الخطاب)  صلوات اهللا عليهم  (انبياء اهللا  أفضل من  ) األئمة  (أولياء اهللا 

٣٤٤...!!فاطمة الزهراء تعصي النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وتتبّوُأ مقعدها من النار     

٣٥١..................كشف اِّـثالب من رواية زواج ُعَمر من إبنة اإلمام علي بن أبي طالب

هل كانت السيدة فاطمة الزهراء البنت الوحيدة للنبي األكرم صلى اهللا عليه وآلـه        

٣٧١.....................................................................................................وسلم ؟

نهضة اإلمام الحس عليه السالم وخروجه إُّـ كربالء، هل كانت موجبـة للـشّر              

٣٨٠...................................................................................................والِفَتن؟؟

٣٨٢............................................................!من هو إمام اِّـسلم َّـ هذا العصر؟ 

الفصل اخلامس
األنبياء على نبينا وآله وعليهم السالم

النبي موسى على نبينـا وآلـه وعليـه الـسالم أفـضل مـن النبـي          .. َّـ صحيح البخاري  

٣٩٧........................................................................!!صلى اهللا عليه وآله وسلم

والعيـاذ  ! ُيرسـُل زوجتـه للزنـا    ) إبراهيم عليه الـسالم   (أبو األنبياء وخليل الرحمن     

٤٠٠........................................................................................................باهللا

٤٠٢....!ع َملك اِّـوت ويفقأهانبي اهللا موسى على نبينا وآله وعليه السالم يضرب

النبي يونس على نبينا وآله وعليه السالم خٌ من النبي محمد صلى اهللا عليه وآله         

٤٠٤......................................................................................................!وسلم

بـسجوده للنبـي عيـسى علـى نبينـا وآلـه وعليـه        !) أشـرَك بـاهللا  (كرّيـا  هل يحيى بن ز  

٤٠٦....................................................................................................السالم
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الفصل السادس
أُمهات املؤمنني

٤١١..................................................!!ؤمن َّـ الّصحاحمناقب وفضائل ُأّمهات اِّـ

٤١٥.....................................................................َمْن ُهنَّ خُ النساء وأكمَلُهّن؟؟

٤١٨..........................!فهل كانت زينب بنت جحٍش فاسقة؟.. سباب اِّـؤمن فسوق

٤٢٢................!هل نساء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، مشموالٌت بآية التطه؟

الفصل السابع
أبو بكر

٤٣٣................................أم كان مع اِّـهاجرين األّول؟.. هل كان َّـ الغار.. أبو بكر

عنـدما  !! هل كان الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم َيهُجر، أْم كان مسحورًا        

٤٤١......................................................................!أمَر أبا بكر بالصالة بالناس؟

٤٤٥................!!ألبي بكٍر َّـ الصحاح.. إستخالف النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

٤٤٨.....!ِه ومالِه؟هل َمنَّ أبو بكٍر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ نفس 

٤٥٥........................................................!!مّدة خالفة أبو بكر وعمر َّـ الّصحاح

٤٥٧...الم؟؟بحّق أبي بكٍر َأِم اإلمام علي بن أبي طالٍب عليه الس ) َسّد االبواب(حديث 

٤٦٠..........................هل كانت باالجماع؟؟... بيعة أبو بكر َّـ سقيفة بني ساعدة

٤٦٢........................؟؟وِّـاذا؟؟ ومن كان له الَدور فيها! هل كانت بيعة ابي بكٍر فلتة؟

٤٦٥..!هل كانت لُه شجاعٌة إيمانّية، إستفاد منها َّـ الغزوات اإلسالمّية؟.. أبو بكر
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٥٦٥

الفصل الثامن
عمر بن اخلطاب

٤٧٣......................................ب الحّق والباطل؟!) الفاروق(هل ُعمر بن الخطاب هو 

٤٧٥...........................................................!!مازال االسالُم عزيزًا منُذ أسلَم ُعَمر

كيــف يــصحُّ اْن ُنــسّمي القــرآن الكــريم ُمعجــزًا، وآياتــه تطــابق مــا لفــظ بــه عمــر بــن  

٤٨٤.................................................................................................!الخطاب؟

وال يـصّلي حينمـا يكـونُ    ! عمر بن الخطاب، الذي وافق رّبه َّـ ثالث، ال يعـرف التـيّمم     

٤٨٦.......................................................................................................!ُجُنبًا

٤٨٩.....!!َّـ الصحاح) ما أحّلُه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم(َنهُي ُعَمر َعن 

٤٩٩.........!، وُعَمر يأمُر ِبها)الاويح(عن صالة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ينهى 

٥٠٨...!هل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم َحجََّب نسائه بتوجيٍه من ُعَمر بن الخطاب؟    

٥١٠.......!!وصالة الصبح.. واالمام علي بن ابي طالب عليه السالم.. ن الخطابعمر ب

٥١٢.!! عمر بن الخطاب ُيَبّينُ حقيقة نظرة االمام علي بن ابي طالب عليه السالم لهُ، وألبي بكر                                 

٥١٧!!َّـ صحيح البخاري عمر بن الخطاب عاصٍ للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

الذي لم يكن قـد رأى شـخص ومالمـح عمـر بـن           ) عروة بن الزب  (َّـ صحيح البخاري    

٥٢٤.........................................!ّرف على َقَدِمِه بعد َمماتهيتع.. الخطاب َّـ حياته

٥٢٧.....بكٍر وليس ُعَمَر؟؟وِّـاذا كان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أب

٥٣٥!؟ وضمن الذين حاولوا قتل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟هل كان عمر منافقًا

٥٤٥هل َشِهَدهما عمر  مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أو أبي بكر؟؟      ..   صالة العيَدين

٥٤٨.!لعمر بن الخطاب؟) الِعلَم(هل أعطى الرسول االكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم 

٥٥١.................................................................!هل كان عمر بن الخطاب كاذبًا؟

٥٥٤..............................هل كان ُعمر يقرأ اآليات كما هي نازلة َّـ القرآن الكريم؟
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	النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التعرّي.. ويناقض نفسهُ ويتعرّى!
	(حياء) الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الصحاح
	في صحيح البخاري.. الشيطان يبول في أُذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم!!
	هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعذّب بسبب عدم تستّره من البول؟!
	الله تعالى ربّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن خُلُقه، فكيف كان يُعاقر الخمر؟!
	عين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تَزني!!
	طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه في الصحاح!!
	العملية الجراحية الكُبرى لصدر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم!!
	رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الحرير!!
	قال تعالى: {فأمّا اليتيمَ فلا تقهر.. } والنبي صلى الله عليه وآله يدعو عليه!!
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	هل لكُبرِ  الهلالِ وصُغرهِ اعتبارٌ عند رؤيتهِ... لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
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	هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من الصلاة كان يقول: خانَ الأمين؟!
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	رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف عن عورته للصحابة!!
	أين ماتَ، وأين دُفِنَ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
	في الصّحاح! النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشُكُّ بزوجته عائشة!
	رأي علماء مدرسة سُنّة الصحابة بالحادثة..
	رأي علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام

	النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ملابس عائشة وهو مضطجعٌ على فراشه!! ويستقبل ضيوفه!!
	في (الصحاح!) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ملعونٌ! والعياذ بالله)..
	رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحدى نسائه ورَجُلٌ آخَرَ في لحافٍ واحِدٍ!!
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	الفصل الرابع
	أبو طالب عمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبَوَاهُ وأهلُ بيتهِ سلام الله عليهم
	الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لَمْ يَدْعُ لعمّهِ أبي طالب عليه السلام بالهداية؟ وتَرَكَهُ في ضحضاح من نار جهنم!!
	الذي أنجبَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي آواه في النار!! وجميع الصحابة في الجنة!!
	فاطمة بنت أسد (زوجة أبي طالب) في الصحاح
	الامام علي بن أبي طالب عليه السلام يجهل أُموراً شرعية!!
	الصحابة صادقون، ويؤخذُ بأقوالهم!، بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأمّ أيمن لايؤخذُ بشهادتهما!!
	مَنْ مِنَ الصحابة كانت صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟؟
	القوم هجَموا على دار فاطمة الزهراء عليها السلام.. وأرادوا حَرقَهُ!! فماذا فعل الإمام عليٌّ عليه السلام؟!
	لِماذا سكوت عثمان منقبةٌ، وسكوت علي بن أبي طالب عليه السلام جُبنٌ؟
	سبُّ الإمام علي بن أبي طالبٍ (عليه السلام) في الصّحاح!!
	(رواية المحبّة والبغض)، بحقّ علي بن أبي طالب عليه السلام،  أَمِ الصحابة؟!
	هل الإمام علي عليه السلام سَمّى أولاده (أبا بكر وعمر وعثمان) مودّةً ومحبّةً للخلفاء الثلاثة؟
	في مصادر أتباع مدرسة سُنّة الصحابة.. الإمام علي بن أبي طالبٍ عليه السلام يصلّي ويضع يده اليمنى على شماله!!
	هل بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصيبة الإمام الحسين عليه السلام؟ وهل قبّل تربة كربلاء؟!
	(الثقلان أو الخليفتان)، هل هما كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟أَمْ كتاب الله وسُنّتهِ؟؟
	الطريق الأول
	الطريق الثاني
	الطريق الثالث
	الطريق الرابع

	مَنْ هُم (الخلفاء أو الأمراء) الاثنا عشر بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
	أهل بيت النبوّة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل هُم (ملعونون)؟!
	أولياء الله (الأئمة) أفضل من أنبياء الله (صلوات الله عليهم) بشهادة عمر بن الخطاب
	فاطمة الزهراء عليها السلام تعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتبوّأُ مقعدها من النار!!
	كشف المثالب من رواية زواج عُمَر من ابنة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
	هل كانت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام البنت الوحيدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ؟
	نهضة الإمام الحسين عليه السلام وخروجه إلى كربلاء، هل كانت موجبة للشرّ والفِتَن؟؟
	من هو إمام المسلمين في هذا العصر؟!
	ما هو الدليل على حياة القائم الذي لا تخلو منه الأرض؟


	الفصل الخامس
	الأنبياء على نبيّنا وآله وعليهم السلام
	في صحيح البخاري.. النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم!!
	أبو الأنبياء وخليل الرحمن (إبراهيم عليه السلام) يُرسلُ زوجته للزنا! والعياذ بالله
	نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام يضرب عين مَلك الموت ويفقأها!
	النبي يونس على نبينا وآله وعليه السلام خيرٌ من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم!
	هل يحيى بن زكريّا (أشركَ بالله!) بسجوده للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام

	الفصل السادس
	أُمّهات المؤمنين
	مناقب وفضائل أُمّهات المؤمنين في الصّحاح!!
	مَنْ هُنَّ خيرُ النساء وأكملَهُنّ؟؟
	سباب المؤمن فسوق.. فهل كانت زينب بنت جحشٍ فاسقة؟!
	هل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشمولاتٌ بآية التطهير؟!

	الفصل السابع
	أبو بكر
	أبو بكر.. هل كان في الغار.. أم كان مع المهاجرين الأوّلين؟
	هل كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يَهجُر، أمْ كان مسحوراً!! عندما أمرَ أبا بكر بالصلاة بالناس؟!
	استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. لأبي بكرٍ في الصحاح!!
	هل مَنَّ أبو بكرٍ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسهِ ومالهِ؟!
	مدّة خلافة أبي بكر وعمر في الصّحاح!!
	حديث (سَدّ الابواب) بحقّ أبي بكرٍ أَمِ الإمام علي بن أبي طالبٍ عليه السلام؟؟
	بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة... هل كانت بالإجماع؟؟
	هل كانت بيعة أبي بكرٍ فلتة؟! ولماذا؟؟ ومن كان له الدَور فيها؟؟
	أبو بكر.. هل كانت لهُ شجاعةٌ إيمانيّة، استفاد منها في الغزوات الإسلاميّة؟!

	الفصل الثامن
	عمر بن الخطاب
	هل عُمر بن الخطاب هو (الفاروق!) بين الحقّ والباطل؟
	مازال الاسلامُ عزيزاً منذُ أسلمَ عُمَر!!
	كيف يصحُّ أنْ نُسمّي القرآن الكريم مُعجزاً، وآياته تطابق ما لفظ به عمر بن الخطاب؟!
	عمر بن الخطاب، الذي وافق ربّه في ثلاث، لا يعرف التيمّم! ولا يصلّي حينما يكونُ جُنُباً!
	نَهيُ عُمَر عَن (ما أحلّهُ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم) في الصحاح!!
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن صلاة (التراويح)، وعُمَر يأمرُ بِها!
	هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَجَّبَ نساءه بتوجيهٍ من عُمَر بن الخطاب؟!
	عمر بن الخطاب.. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.. وصلاة الصبح!!
	عمر بن الخطاب يُبَيّنُ حقيقة نظرة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام لهُ، ولأبي بكر!!
	في صحيح البخاري. عمر بن الخطاب عاصٍ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم!!
	في صحيح البخاري (عروة بن الزبير) الذي لم يكن قد رأى شخص وملامح عمر بن الخطاب في حياته.. يتعرّف على قَدَمِهِ بعد مَماته!
	لماذا كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكرٍ وليس عُمَرَ؟؟
	هل كان عمر منافقاً؟ وضمن الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
	صلاة العيدَين..  هل شَهِدَهما عمر  مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أبي بكر؟؟
	هل أعطى الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم (العِلمَ) لعمر بن الخطاب؟!
	هل كان عمر بن الخطاب كاذباً؟!
	هل كان عُمر يقرأ الآيات كما هي نازلة في القرآن الكريم؟
	فهرس محتويات


